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باتكلا ةمدقُم 

كأ ُترثأتو   ، باتكلا اذه  ىوتُح  همهف  بعصي  وحن  ىلعو  ًاثك  ُترثأت  دقل 

نم ةلسلس  لالخ  نم  ايح  َتلخد  يتلا  اجروم ،« اتينأ   « عم ةيصخشلا  يتقالعب 

مّدقُتملا ناطرسلا  ذخأ   ، تاونس عبرأ  نم  كأ  لالخ  ةمغانُتملا . ةيهلإلا  فدُصلا 

ىلإ  «، هنيعب توملا  تيب  لخاد  ىلإ   ، كلذ نم  كأ  لب   ، توملا باتعأ  ىلإ  اتينأ « «

» اتينأ  « تَفصوو قبس  دقل  تئش . ول  لابقتسالا « ةعاقو  بابلا  ءارو  ام  قيرط 

ىلع كعّجُشأ  انأ  حورلا . نع  ثحابلا  باتكلا  اذه  ةميظع يف  ليصافتب  ّهلك  كلذ 

ّقلعتت يتلا  كتادقتُعمل  ّدحت  كيدل  نوكي  حتفنُم   كفتبو  نّعو  ةيانعب  هتءارق 

. ةرخآلا ًابلاغ  ىعُدي  يف   ، اعلا اذه  ءارو  ا  ّقلعتي  يف  ًاصوصخ   ، هب

يبط قيرفو  اهئابحأب  ةطاحُم  يهو   ، ةقيمع ةبوبيغ  اتينأ «يف   « َتقرغتسا

ىلإ دوعت  ةصرفلا   اهؤاطعإ  ّمت  كلذ  عم  ةظحل . ّيأ  خألا يف  اهسَفن  بقاُري 

يذلا ءافشلا  ةبرجت  ضوختو   ، تافالخلا ّلك  ةيدحتُم   ، ناطرسلاب كهُنملا  اهدسج 

ةدوعلاب اهل  حمُس   ، اذه نم  كأ  طورشملا . ّبُحلا غ  ةبرع  لالخ  نم   ، قّدُصي ال 

هذه نم  رخآلا  فرطلا  ةايحلا يف  ودبت  فيك  ًاريرقت  انيطُعت  توملا   ةرجح  نم 

. كانه روعشلا  فيك   ، كأ ةقدبو   ، ةيداملا ةايحلا 

نَم فرعت  ًاددجتُم   ًاروعش  كيطُعتس   ، طورشم بك غ  ّبُح  ةصق  هذه 

اذ ضفرو  فوخ  ّيأ  قوف  ومست  نأ  نكُ  فيكو   ، انه تنأ  اذاملو   ، ةقيقح تنأ 

اذامل حرشتو   ، اهناطرس نع  ةفولأم  ةحارصب غ  اتينأ «  « ثّدحتت كتايح . ددُحي 

رعشت اذاملو   ، اهتايح ةبيهرلا يف  قيرطلا  هذه  لوزنلا يف  اهيلع  بّجوت  هنأ  نمُؤت 

هذه غيلبت  يه  اهتايح  ةّمهُم  ّنأ  ًاما  قثت  يهو  تداع . اذاملو   ، تيفُش اهنأ 

ةلاسرلا هذه  لاصيإ  ىلع  ةدعاُسملا  ةّدشب يف  ةمزتلُم  انأ  : « تلاق كو   ، ةبرجتلا
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». اعلا ىلإ  ةّماهلا 

ةعاس نيرشعو  ًاعبرأ  ترمتسا  يتلا  ةبوبيغلا  هذه  اتينأ «يف   « ُهتفشتكا ام 

هلبقتسأ ُتنك  ام  ّلك  عم  ًاما  قستُم  رخآلا  اعلا  ىلإ  ةباوبلا  لالخ  تربع  امدنع 

ًايهلإ ًالخدت  ّنأ  انيلكل  حضاولا  نم  ةباطخلاو . ةباتكلا  دنع  ةمهُلملا  تاظحللا  يف 

ىلع شيعت  يتلا  ةأرملا  هذه  َتلعج  ةقيرطب  اهرّودو  ءازجألا  كرحو  رمألا  ىلوت 

لخدت نأ   ، يتفاقثل ًاما  ةرياغُم  ةفاقث  ىلإ  يمتنت  يتلاو   ، اعلا نم  رخآلا  فرطلا 

. ةيئايزيفلا ايحو  ييعو  ىلإ 

ةلباُقملا نع  ةخسن  ُتملتسا  امدنع  تناك  اتينأ «  « نع اهيف  ُتعمس  ةرم  لوأ 

»، يليك ام   « اهمسا كرويوين «  « نم ةديس  نم  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  لوح 

ةايحلا عاجرتسا   « ةبرجت دعب  يف  ّيلع  ترجأو   ، ةقيدص دعب  يف  تَحبصأ  يتلاو 

نع اتينأ «  « ريرقتل ةءارق  لوأ  دعب  ةققحُم .« تابغر  اتك  ةروشنملا يف  » « ةقباسلا

اعدتسا  ّمت  دق  هنأ  مواُقي  وحن ال  ىلع  ُترعش   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت 

اهتلاسر لصُوأ  ةدودحملا   ايناكمإ  نمض  هب  مايقلا  عيطتسأ  ام  ّلكب  موقأ 

، رشنلل سواه « ياه   « راد سيئر  يسيرت ،« ديار   « عم ُتلصتا  اعلا . ىلإ  ةضورفملا 

لّصُفي باتك  فيلأت  اهنم  بلطيو  اجروم ،« اتينأ   « ىلع عي  هيلع   ُتححلأو 

ُتبتك ول  فرشلا « نوكيس يل  لب  ًاديعس «ال  نوكأس  يننأ  ُتفضأ  قمُعب . اهتبرجت 

نم ةعومجم  لالخ  نم  عورشملا . اذهب  مايقلا  تون  لاح  ، يف  اهباتك ةمدقُم 

ءانثأ غنوك « غنوه   « نم اتينأ «  « لاصتا كلذ  ا يف   ، ةنمازُتملا ةعئارلا  ثادحألا 

  )، يزيلكنالا عض  » ( موك تود  سواه  ياه   « يعوبسألا يعاذإلا  يجمانرب 

. يصخشلاو ينهملا  ىوتسملا  ىلع  انلصاوت   ، اّهلك ضرألا  اهعمست  اهل   يتلباقُمو 

عم لصتُم  طقف  انسل  يقن . ّبُح  ًاعيمج  اننأ  قلطنُم  نم  اتينأ «  « تثدحت

انفواخمل انحمس  دقل  هلإلا . ًاعيمج  نحن  قمعألا  ىوتسملا  لب يف   ، هلإلا عمو  انضعب 

سيل ضرم  بكلا يف  رثألا  ّلك  هل  يذلا  رمألا   ، انتايح نم  هلإلا  اوشّمُهي  نأ  انرورغو 

٦



نعو  ، انتعور ميظعت  ةيفيك  ّملعت  نع  تثّدحت  ًاضيأ . انملاع  لب   ، طقف انداسجأ 

هذه لثمل  ةمزُالملا  ءافشلا  صئاصخ  نعو   ، ّبُحو رون  نم  تانئاك  اننأ  ىلع  شيعلا 

. ةيلقعلا

ىلوألا ةرملل  روعشلاو   ، ناكملاو نامزلاب  اهروعش  نادقف  ًاما  اتينأ «  « تَفصو

ءيش ّلك  ثدحي  ثيحاّهنإ  لب   ، ًايركف ًاموهفم  تسيل  ةينادحولا  ّنأ  ةفرعم  ةعورب 

، ينهلا يقنلا  ّبُحلا  نم  ةلاهب  تَرمغنا  فيك  تَور  دقل  دحاو . نآ  ةقيقح يف 

ىنعملا ةرشابُم  تَمَّلعت  دقل  ةيهتنُم . ءافش غ  ةقاط  روعشلا  اذه  كلت  فيكو 

ّيأ ينثتسي  اذهو ال  نكمُم ،« ءيش  ّلك  ّبرلا  عم  »: « حيسملا  « تلكل يقيقحلا 

هنع بتكأ  ُتنك  ام  ًايصخش  اتينأ «  « تَفشتكا يضاملا . ءافش  كلذ  ا يف   ، ءيش

قبُطت ، ال  هلإلا كاردإل  يقيقحلا  روضحلا  دنع  هنأ  نم  ةققحُم « تابغر  ةفاثكب يف» 

». ةيبطلا ناوقلا  كلذ  ا يف   « ةيداملا ةايحلا  ناوق 

رعشأ ُتأدب   ، ةيفتاهلا انتاملاكُم  دنع  ةيادبلا  ذنم  ةأرملا . هذه  ءاقل  ّيلع  ناك 

. فوخلا نع  ليدبك  لمألا  نع  اهتلاسرو   ، ةرشابُم اتينأ « يحورلا لـ « رهوجلاب 

ةانق PBS يف ىلع  يعم  ًاضيأ  رهظت  نأ  لب   ، طقف باتكلا  اذه  بتكت  الأ  اُهتوعد 

. هرسأب اعلا  ءافشو   ، لمألا  ، ّبُحلا نع  اهتصق  يورتو   ، يجمانرب

غلبت يتلا   ، دلاو ىلإ  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  نع  اتينأ «  « ةلباقُم ُتلسرأ 

دلاو تأر  ينكسلا . ةدعاُسملا  زكرم  ميُقتو يف  ًاماع  عستو  ةسمخ  رمعلا  نم 

رمعلا مدقُتملا يف  ددُجلا  اهئاقدصأ  نم  ديدعلا  ىضق  نيب   ، ةدع تارم  توملا 

نم ثكلا  ّيدل  تناك  دبألا . ىلإ  توملا  ةبرجت  نم  اوجرخو   ، مهمون ءانثأ 

صملا وهو  توملا  ىعُدي  يذلا  ميظعلا  ّرسلا  نع  اهراكفأ  لوح  اهعم  تاثداُحملا 

ىلع  ، ًايركف اذه  فرعن  نحن  ىنفي . دّسجتي  ام  ّلك  ةيحلا . تانئاكلا  ّلكل  موتحملا 

. مظعألا ضماغلا  زغللا  وه  انرظتني  ام  ىقبي  كلذ  نم  مغرلا 

ّنإ دلاو  تلاق   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  نع  اتينأ «  « ريرقت ةءارق  دعب 
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هبلجي يذلا  رتوتلا   ، قلقلا  ، فوخلا ناكم  تَّلحو  اهتَرمغ  مالسلا  نم  ةجوم 

نم بارتقالا  اتينأ «يف   « ةبرجت نع  أرق  نَم  ّلك   ، عقاولا ميظعلا .يف  لوهجملا 

ودهاعو  ، ةايحلا ةديدج يف  ةصرف  مهيدل  ّنأ  اورعش   ، يدالوأ مهيف  َن   ، توملا

ّصلختلاو  ، مهتعور ميظعتو   ، مهسفنأ ّبُح  ىلع   ، ّهلك كلذ  قوف  ًااد  اوّرمتسي  نأ 

نع بتكأ  ُتنك  نيب  ةيمويلا . مهتايح  ضرملل يف  ةّدلُوملا  ةنماكلا  راكفألا  نم 

. ةبرجتلا اع  نم  اهتيب  ىلإ  راكفألا  هذه  تَرضحا  دق  اتينأ «  « تناك  ، راكفألا هذه 

اهنأ ةديدع  تابسانُم  ينتربخأو يف  اهدسج  ءافش  ىلع  ةرداق  اتينأ «  « تناك

يذلا ال  ، ًاضيأ يوقلاو  طيسبلا  سردلا  اذه  مِّلُعت  تناك   اهتدوع  ّنأب  تَرعش 

انعمج اذامل   ، ملعأ انأ   ، اذه لجأ  نم  ًاضيأ . انملاع  لِّوُحي  لب   ، طقف كءافش  عيطتسي 

نأ امراهد «  « ةيحورلا يتلاسر  نم  هنأ  ًااد  ُترعش  دقل  ًايوس . اتينأ « انأ و»  هلإلا 

يه مهلخاد  ايلعلا  ةناكملا  ّنأ  اوملعي  نأو   ، ةصاخلا مهتيهولأ  نع  سانلا  ّملُعأ 

دحاو اّنلُك   ، انتاكلتمُم ىتح  الو   ، انتازاجنا انسلو   ، داسجألا هذه  انسل  نحن  هلإلا .

تابغرلا اذه يف»  ّلك  بتكأ  ُتنك  نيب  هلإلا . وه  يذلا   ، دوجولا ّلك  ردصم  عم 

ّلك ىلع  بّجعت  ةمالع  عضت  اهنأكو   ، ايح اجروم «يف  اتينأ   « َتلخد ةققُحملا ،«

ٌمعنُم نآلا  تنأو   ، ةعاربب اهتَدرسو  اهتشاع  دقل  ةيئاقلتلا . يتباتك  هاّقلتأ يف  ُتنك  ام 

ناطرسلا عم  ةفينعلا  اهتزرابُم  اتينآ «يف   « هَتفرع ام  ّلك  ّقبُطتو  أرقت  نأ  كيلع 

. يهلإلا ءافشلل  ةرشاُبملا  ةبرجتلا  لالخ  نم  ةدوعلاب  ةئداهلا  اهتلحرو   ، مدقُتملا

لمألاب ةمعُفملا  هذه  ّبُحلا  ةلاسر  لاسرإ  طيسب يف  رودب  موقأ  نأ  ينفُّرشي 

ةحازإ لجأ  نم  ةادأ  حبُصتو  اتينأ «  « تلك ذخأت  اُّر  قلُطملا . ءافشلا  اهنأ  ىلع 

ةرم َتظحال  انملاع .ك   ، كدلب  ، كتاقالع  ، كدسج نم  ضرم  ّلك « لب   « ّيأ

ةمجأ ّلكو   ، سودرفلا عم  ةروشحم  ضرألا  : « ًايرعش جننوارب « تيراب  ثيبازيلإ  «

كل  ضرألا ه  ىلع  ميعنلاو  ءافشلا  ّنإ   ، ةقيقحلا هلإلا .«يف  عم  لعتشت  ةيداع 

. هقشعت
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. اّهبُحأو  ، هّبُحأ انأ  عئارلا . اتينأ «  « باتكب عتمتسا 

،» رياد نياو   « روتكدلا

» ياواه »، « يوام «

 

٩



ةمدُقملا

ا رورملا  ىلإ  نورخآلا  ّرطضي  الأ  وه  يتصق  يتكراشُم  نم  سيئرلا  فدهلا  ّنإ 

. انأ هب  ُتررم 

، مهتايح نوشيعي  فيك  مهربُخأ  وأ   ، اذكه سانلا  هّجُوأ  نأ  ولسأ  نم  سيل 

نأ لّضُفأ  اولأس . ولو  ّىتح   ، هيغتب اوموقي  نأ  بجي  ا  ًادحأ  حصنأ  نأ  ُّبُحأ  الو 

مهتقيقح اوسَّملتي  نيرخآلا   لجأ  نم  ةنمآ  ةئيب  عنصأ  نأو   ، ًالاثم نوكأ 

. ةيلخادلا

ُتضّرعت امدنع  ماع ،2006  عيبرلاو يف  ءاتشلا  ثادحأ  ذنم  اذهب  ُترّكف  املاطل 

هب يف ُتبصأ  يذلا  ناطرسلا  نم  ُتيفاعت  ًاضيأو   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ىلإ 

كاردإ نم  ُتنّك   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  لالخ  تَقبس . يتلا  عبرألا  تاونسلا 

دوعأ نأ  يرايتخا  بابسأ  دحأ  ّنأ  ُتمهفو   ، ةيلبقتُسملا ايح  نم  ةددحُم  حاون 

. نيرخآلا سمُالتس  يتلا  يتلاسرو  يتبرجت  وه  ةيضرألا  ةايحلا  ىلإ 

، فالآلا ماهلإ  رُدق يل   ، ام ةقيرطب  هنأ  ام  وحن  ىلع  ُتكردأ   ، ةلاحلا كلت  يف 

طقف ُتكردأ   ، كلذ لعفأ  نأ  فيك يل  ًاحضاو  نكي  هنأ   الإ   ، فالآلا تارشع  اُّرو 

ةجاح ُتسل يف  يننأ  طبضلاب  ُترعش  سانلا . نم  ثكلا  دعاُسأس  ام  ةقيرطب  هنأ 

نأو  ، ةايحلاب عتمتسأو  يسفن  نوكأ  نأ  طقف  بجي   ، اذه لصحي  ءيش   لمع  ىلإ 

. رهظي ربكأ  ءيشل  ًةادأ  نوكأ  يسفنل   حمسأ 

لجأ نم  يتبرجت  نع  بتكأو  ثّدحتأ  ُتأدب  ثيح   ، ةيضقلا يه  كلت  تناك 

نع نوثحبي  نيذلا  دارفألا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةيملعلاو ةيبطلا  تالؤاستلا  ىلع  ةباجإلا 

هذه  « ًاضيأ باتكلا  اذه  اذكه أ  مهبراجتو . اعلا  ةعيبط  لوح  تاباجإ 

ناطرسلا ةجيتن  ُهتملعت  ام  ةيرُحب  حرشأ  انأ  رشع .« عبارلا  لصفلا  ليصافتلا يف 
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، يتبرجت ةكراشُ  عتمتسأ  انأ  توملا . نم  بارتقالا  يتبرجتو يف  ينباصأ  يذلا 

نوعفتني دق  نيرخآلا  ّنأ  رعشأ  امدنع  ةصاخ   ، اهنم ُتأشن  يتلا  ةايحلل  يمهفتو 

. اهنم

تافاقثلا عطاقت  ةطقن  دنع  ُتأشن  امدنع   ، لوألا ءزجلا  يتصق يف  أدبت 

فيك حرشأس  ةضقانتُم . ًابلاغو  ةيئانثتسا  تادقتعُم  َتلمح  يتلا  ةددعُتملا 

ةذخآ  ، ضرملا لكش  ىلع  رهظت  َتلّوحت   يتلا  فواخملا  ىعرو   ، اذه ينلّكش 

. ناطرسلا نجس  ىلإ  يرادحناو   ، جوضنلا ىلإ  يتلحر  مكايإ يف 

ُهتمهفو ُهتربتخا  ام   « اهتاذ ّدح  توملا يف  نم  بارتقالا  ةبرجت  اثلا  ءزجلا  ربسي 

ىلع لمعلاو  ناطرسلا  نم  افش  ناك  دقل  ًاقحال . ثدح  امو  هتاذ « تقولا  يف 

! يّدحتلا ىلإ  وعدت  ةجهبُم  ةلهذُم  ةلحر  اعلا  ديدجلا يف  اكم  داجيإ 

اعلا اهيلع  يتلا  ةلاحلا   ، ءافشلا نع  نآلا  همهفأ  ام  فصأس   ، ثلاثلا ءزجلا  يف 

نأ انتعورل  حيتُم   ، هيلع نحن  ام  ةقيقحل  ساكعناك  شيعن  نأ  اننكُ  فيكو   ، نآلا

يتلا رومألا  رهشأ  ضعب  يوحي  يذلا  ةبوجألاو  ةلئسألا  مسقب  متخأس  ّمث  ّعُشت .

. ًايدحت اهكأو  اُهتعمس 

يعدأ يننأ ال  حّضُوأ  نأ  ُّدوأ   ، يتبرجت نم  ُهتملعت  ام  مككراُشأ  نأ  لبق  هنأ  الإ 

ءدبلا لواُحأ  انأ ال  ةيناحور . ةّملعُم  نوكأ  نأ  وأ   ، ةيملع وأ  ةينوك  قئاقح  ملع 

. عانقالا ، ال  ةدعاُسملا وه  ديحولا  يفده  لب   ، اإ ماظن  وأ  ديدج  نيدب 

نم بارتقالا  ةبرجت  لالخ  ّر  جاتحت   كنأ ال  ىلع  زّكُرأ  نأ  ّصخألاب  ُّدوأ 
ةيسفنلاو ةيروعشلا  تازفُحملا  ّلك  ككراُشأ  نأ  يه  يتين  ّنإ  ىفُشت ! توملا  

هذه ديدحت  دنع  هنأ  لمأ  ىلع   ، ناطرسلاب يضر  تمهسأ  اهنأ  نمّؤأ  يتلا 

لوألا .يف ماقملا  ضر يف  نأب  كصرف  ءاصقإ  اُّر  وأ  فيفخت  كناكمإب   ، لماوعلا

ّيأب وأ  هب  باصُم  وه  نَم  فرعت  وأ   ، ناطرسلاب ًاباصُم  َتنُك  ول   ، هسفن تقولا 

طقف حرتقأ  ءافشلا . لجأ  نم  ةثك  ًالبُس  كانه  ّنأ  كلضف  نم  ملِعا   ، طخ ضرم 
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. كتيصخش مئاُوي  امو   ، كيلإ ةبسنلاب  ٌحيحص  هنأ  رعشت  ام  عبتت  نأ 

، اهعبتت ئدابم  ةعومجم  وأ  ةوطخب « ةوطخ   « تيلعت نع  ثحبت  َتنك  ول 

كلذ ّنإ  عيمجلل .« حلصي  دحاو  ساقم   « أدب نمُؤأ  ، أل ال  كبساُني ٌصخش ال  انأف 

نوكت ، ال  يسفنل ّيبُح  نع  ثّدحتأ  امدنع  ّىتح  نوكت . نَم  دييقتب  الإ  موقي  نل 

هسفن ب روعشلا  بّرُجت  كهابتنا   تفلأ  لب   ، يسفن ىلإ  هابتنالا  بلجأ  نأ  يتين 

ةرارش لاعشإ  وه  يتيؤرو  يتبرجت  يتكراشُم  لالخ  نم  ديحولا  يفده  ّنإ  كيبنج .

كدشُري كلخاد   مئانلا  ّملُعملا  اذه  ظقُوأ  نأ  يتبغر  ّنإ  كيف . ةنماكلا  ةعورلا 

. نوكلا زكرم  صاخلا يف  كناكم  ىلع  عت  نأ  ىلإ 

ةايحلل ك ًّابحُم  ودغت  نأو   ، كتلحر نم  موي  ّلك  ةداعسلا يف  دجت  نأ  لمآ  انأ 

! مايألا هذه  انأ  اّهبُحأ 
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لوألا ءزجلا 

ثحبلا

حيحصلا قيرطلا  نع 
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: يديهمتلا ثدحلا 

هيف ُّتم  يذلا  مويلا 

ألاب يف رعشأ  دُعأ  فيك   ةفيفخو ! ةّرُح  انأ  ٌعئار ! ٌروعش   ، يهلإ اي 

ًاديعب كّرحتي  يلوح  ام  ّلك  ودبي  اذامل   ، هه ؟  هّلك اذه  بهذ  نيأ  ؟  يدسج

اي هوأ  ؟  يفوخ بهذ  نيأ  ؟  ةفئاخ ُتسل  اذامل  ةفئاخ ! ُتسل  يننأ  ديب  ؟  ينع

! نآلا دعب  فوخلا  دجأ  دُعأ    ، ةعورلل

اعلا ادب  دقل  ىفشملا . ىلإ  نوعُرسي   اوناك  نيب  يراكفأ  ضعب  هذه  تناك 

يعولا نم  ًاديعب  قلزنأ  انأو  يسفن  رعشأ  ُتأدبو   ، ملُحلاب هبشأو  ًايلايرس  يلوح  نم 

» ال بهن يذلا  ناطرسلا  ىلإ  ُتملستسا  نيب  ئفطنت  اضعأ  تأدب  ةبوبيغلا . ىلإ 

. ةيضاملا عبرألا  تاونسلا  يدسج يف  مهتلا « لب 

مويلا هنأ  ىلع  دبألا  ىلإ  ركاذ  رفُحيس يف  ٌموي  طابش ،2006  نم  اثلا  ناك 

». هيف ُّتِم   « يذلا

ام ّلكل  ةكردُم  ُتنك  عقاولا  يننأ يف  الإ   ، ةبوبيغ ُتنك يف  نم أ  مغرلا  ىلع 

يتلئاع حاتجا  يذلا  فطاوعلا  ىضوفو  ةلجعلا  ساسحإ  كلذ  ا يف   ، يلوح ثدحي 

ألتما  ، ماروألا ةبيبط  ينتأر  ةظحل  يفو   ، انلصو امدنع  ىفشملا . ىلإ  اوعرسأ   نيب 

. ةمدصلاب اههجو 

. كانه تسيل  اهنأ  الإ   ، ضبني لازي  كتجوز ال  بلق  ّنإ  »: « اد  « يجوزل تلاق 

». اهذاقنإ انرّخأت يف  دقل 

اذه نم  لضفأ  لاحب  ايح  رعشأ يف  ؟   ةبيبطلا ثدحتت  نّمع  ُتلءاست :

اذام ِكبت . ِكوجرأ ال  يُّمأ  ؟  َقلقو َفئاخ  اد « يُّمأ و»  ودبي  اذامل  لاحلا !

١٤



، ةبيبحلا يُّمأ  اي  ةقيقح   ، خب انأ   ، اوكبت ؟ ال  يلجأ نم  نوكبت  له  ؟  مكباصأ

! خب انأ  ًةقيقح 

ردصي هنأ   الإ   ، عومسم توصب  تلكلا  هذه  هّوفتأ  ُتنك  يننأ  ُتننظ 

. توص ّيدل  نكي  ملف   ، ينع ءيش 

عطتسأ اذامل   مهفأ  ، و  خب يننأ  اهربُخأو  اهحيُرأ   ، يُّمأ قناُعأ  نأ  ُتدرأ 

، كانه ًةاقلُم  طقف  ُتنك  اذامل  ؟  ًانواعتُم ايزيفلا  يدسج  نكي  اذامل   كلذ . لعف 

بيبحلا يجوز  قناُعأ  نأ  وه  هب  موقأ  نأ  ُتدرأ  ام  ّلك  نيب   ، ةيخرتسُم ةدماه 

؟ ألاب رعشأ  دُعأ  خب و  يننأ  مهنئمُطأو  يُّمأو 

ءيش اذه  ّنإ  كّرحُتملا . ييسرُك  نود  كّرحتأ  نأ  عيطتسأ  اد ! «  « رُظِنا

يسّفنت دعي    ، ةعورلل اي  جسكوألا . ةجاجزب  ةلصتُم  دُعأ  شهدُم ! 

عبرأ دعب  ُؤت . دُعت  حشرت و  دُعت  يدلج !  تافآ  تَفتخا  دقو   ، ًاقهرُم

! ًاخأ ُتيفُش  دقل   ، ةينضُم تاونس 

هببس يذلا  ألا  نم  ُتررحت  ًاخأ  ةيفاص . جاهتباو  ةداعس  ةلاح  ُتنك يف 

اذامل  يلجأ . نم  اودعسي  نأ  مُهتدرأ  دقل  يدسج . رّمدو  بهن  يذلا  ناطرسلا 

؟ أ يجاهتبا يننوكراُشي  اذامل ال  ؟  مهئانع ءاهتنا  لب   ، انع ءاهتناب  ءادعُس  اونوكي 

؟ اهب رعشأ  ُتنك  يتلا  ةداعسلا  اوري 

». هلعف ِكناكمإب  ءيش  دوجو  نم  ُّدب  ، ال  ِكوجرأ : « ةبيبطلا يمأو  اد «  « ىّجرت

اهلسُري اذامل    ، اهيلإ ةبسنلاب  تاعاس  ةلأسم  اهنإ  : « ماروألا ةبيبط  َتلداج 

تَقلزنا يف اذهلو   ، ّفقوتلاب اهؤاضعأ  تأدب  دقل  ؟  اذه لبق  انل  نورخآلا  اهؤابطأ 

يذلا ناك  ّيأ  ليحتُسملا . نوبلطت  متنأ  ةليللا . هذه  اهيلع  ّر  اُّر ال  ةبوبيغ .

اهءاضعأ ال ّنأل   ، اهدسجل ًالتاقو  ًادج  ًاّماس  نوكيسف   ، ةلحرملا هذه  هلعفنس يف 

!». لمعت

!». اهنع َلختأ  نل  يننأ  الإ  اُّر ! »: « اد  « ّرصأ
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ةكردُم ُتنكو   ، كانه ًةيقلتسُم  تنك  نيب  مزحب  ةلدهُتملا  يدي  يجوز  كسمأ 

ُهتدرأ هملأ . نم  ففُخأ  نأ  ءيش  ّيأ  نم  كأ  ُتدرأ  هتوص . زجعلاو يف  بركلا  جيزمل 

. هيلإ كلذ  لاصيإ  نع  ةزجاع  ُتنك  يننأ  الإ   ، ًاليمج يروعش  ناك  فرعي ك  نأ 

انأ ؟  كلذ لوقت  اذامل  اهيلإ ! عمتست  َكوجرأ ال  اد ،«  « ةبيبطلل عِمتست  ال 

! ةزاتمُم انأ  عقاولا  ، يف  ثكب لضفأ  لب   ، خب انأ   ، انه ُتلز  ال 

، نثالا رسأ  دارفأ   ، يلوح نَم  هب  ّر  ام  ّلكب  ُترعش  يننأ  الإ   ، اذامل مهفأ   

رمألا ناك  دقل  مهسأي .  ، مهزجع  ، مهقلق  ، مهفوخب ًةقيقح  ُترعش  ةبيبطلا . ّىتحو 

. مه ُتحبصأ  أكو   ، يرعاشم يه  مهرعاشم  ّنأكو 

ربخأ  ، يلجأ نم  ِكبت  َكوجرأ ال  كسيساحأب . ُرعشأ   ، يبيبح َكملأب  رعشأ 

! اهل لُق  َكوجرأ  ًاضيأ . يلجأ  نم  ِكبت  الأ  يُّمأ 

، يلوح رودت  يتلا  ةاسأملا  عم  يفطاعلا  طابترالاب  ُترعش  ةظحل  يننأ  الإ 

ربكأ ًةطخو   ، ربكأ ًةروص  ّة  ّنأكو   ، ًاديعب بحُسأ  هتاذ  تقولا  يننأ يف  ًاضيأ  ُترعش 

ءيش ّلك  ّنأ  كرُدأ  ُتأدب  امدنع   ، تلفتي أدب  دهشملاب  يقلعت  ّنأ  ُترعش  فّشكتت .

. ربكألا جيسنلا  ةدوجوملا يف  ةطخلا  نمض  سيو   ، هجو ّمتأ  ىلع 

. تومأ لعفلاب  يننأ  ىلع  اردإ  زَّكرت  اهنيح 

رعشأ هُتليخت . ءيش  ّيأك  نكي  ؟   توملا وه  اذه  له  تومأ ! انأ   ، لوهلل اي 

! ًاخأ تيفُش  يننأ  رعشأو   ، نامأو ليمج  ءودهب 

ىلع لاز  ءيش ال  ّلكف   ، ايزيفلا يدسج  ّفقوت  ول  ىتح  هنأ  كانه  ُتكردأ 

. ًادبأ ةقيقحلا  تو يف  اننأ ال  ذإ   ، ربكألا ةايحلا  جيسن  هجو يف  ّمتأ 

قيرفلا بقاُرأ  نيب   ، يمامأ فشكني  ليصفت  ّلكل  ةقدب  ةيعاو  ُتلز  ُتنك ال 

. ةددُشملا ةيانعلا  ةفرغ  ىلإ  ةايحلا  دقف  نم  بيرقلا  يدسج  قوسي  وهو  يبطلا 

وزمهو وزخو   ، تالآلاب وطبرو   ، ةروعسملا رعاشملا  نم  ةبونب  وطاحأ  دقل 

١٦



. بيبانألاو ربإلاب 

هنأ رعشأ  ىفشملا .  ريرس  ىلع  كانه  لدهُتملا  يدسج  عم  طابترالاب  رعشأ   

. هب رعشأ  ُتنك  يذلا  اذه  بعوتسي  ًاليئضو   ثكب  رغصأ  ادب  دقل  ينّصخي .

ّكفنا دقل  مدن .  ، نزح  ، عجو  ، ّلك أ بهذ  دقل  ةعئار !  ، ةررحتُم  ، ةّرُح رعشأ أ 

. ًاقالطإ لبق  نم  اذكه  ُترعش  ركذأ أ  ، و  ًاما يطابترا 

يقن غ ّبُح  هنأ  الإ  هفصو  عيطتسأ  ءيشب ال  ةطاحُم  يننأ  ُترعش  ّمث 

، و ةيانعلاب روعش  قمعأ  ناك  دقل  هّقح . هيفت  ّبُحلا ال  ةملك  ّنأ  عم   ، طورشم

نأ نكُ  ةفطاعل  ايزيف  لكش  ّيأ  نم  دعبأ  ناك  دقل  لبق . نِم  ّطق  كلذب  رعشأ 

نأ قبس  ءيش  ّيأ  نع  رظنلا  ّضغب   ، ينّصخي ناكو   ، طورشم ناكو غ   ، اهلّيختن

ّبُحلا اذه  هّقحتسأ . ام   وحن  ىلع  فّرصتلا  وأ  ام  ءيش  لعف  ّيلع  نكي  ُهتلعف . 

! ءيش ّيأ  نع  رظنلا  ّضغب   ، يلجأ نم  ناك 

رعشأ ينتلعج  يتلا  ةقاطلا  هذهب  لماكلاب  ةددجُمو  ةللكُم  يننأ  ُترعش 

، قلقلا  ، ألا  ، ةاناُعملا نم  تاونسلا  كلت  دعب  ًاخأ  ُتلصو  يننأكو   ، يمتنأ يننأكو 

. فوخلا

. يتيب ىلإ  ًاخأ  ُتلصو  دقل 
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لوألا لصفلا 

فلتخُم وحن  ىلع  ومنلا 

ىلع هيف . شيعأ  نأ  ردقُم يل  نكي  هنأ   الإ   ، عئار ليمج  ٌدلب  دنهلا «  « ّنإ

يننأ الإ  دنسلا ،« دابأ  رديح   « نم لصأتُم   ، يدنه قرع  نم  ّيادلاو  ّنأ  نم  مغرلا 

». ةروفاغنس  « ليمجلا دلبلا  تدلُو يف 

»، اكناليس ةيلئاع يف»  ًةكرش  كل  ةشمقأ  رجات  ةهج أ  نم  يدج  ناك  دقل 

ببسب ّهلك . اعلا  ىلإ  ةينيصلاو  ةيدنهلاو  ةيبوروألا  ةشمقألا  رّدُصيو  دروتسي 

ناك يف  ًاخأ  ّرقتسي  نأ  لبق  لّقنتلاو  رفسلا  ىلإ  يدلاو  ّرطضا   ، انتكرش ةعيبط 

نم ةيناثلا  ُتنك يف  ثيح  غنوك ،« غنوه   « ةيناطيربلا ةرمعتُسملاب  اهنيح  فرُعي 

. يرمع

»، غنوك غنوه   « ّنإ ًاعم . نآ  تاغلو يف  تافاقث  ثالث  يروذج يف  ينتقرغأ 

ثّدحتلا ُتّملعت  اذكهو   ، ًابلاغ نوينيصلا  اهنكسي  ةايحلاب  ةضبان  ةبخاص  ةنيدم 

ىلإ بوونأ «  « يخأو انأ  يادلاو  انلسرأ  يلحملا . ناكسلا  عم  ةينوتناكلا «  « ةغلب

المز مظعُم  ناكو   ، ةيزيلكنإلا ةغللاب  سيردتلا  ناك  ثيح  ةيناطيربلا  ةسردملا 

انتغلب لزنملا  ثّدحتت يف  يتلئاع  تناك   ، ىرُخأ ةيحان  نم  يناطيرب . برتغُم 

. ةايحلا ةيسودنهلا يف  ةقيرطلا  ّقبُطتو  يهدنيس ،«  « ةيلصألا

نم مغرلا  ىلع  هتلئاع . مارتحا  لان  دقو   ، ًاليوط ًيسو  ًالجر  يدلاو  ناك 

. ًااد هدعاوق  ةعاطإ  انم  ّعقوت  دقو   ، ًامراص ناك  هبولسأ  ّنأ  الإ   ، انل هّبُحل  يتفرعم 

، كلذ نم  سكعلا  ىلع  هعم . ضراعتأ  الأ  ةلفطك  ُتصرح  دقو   ، هنم فاخأ  ُتنك 

. اهعم يرعاشم  ةرطاشُم  ًادبأ  َشخأ  ، و  انيلك عم  ًامود  ةفيطل  يُّمأ  تناك 

لاوط انضعب  ىلإ  بيرق  انُكو   ، قلطُم وحن  ىلع  بوونأ «  « يقيقش ُتببحأ  دقل 
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ةوه هذه   ، لفطلا ىلإ  ةبسنلاب  تاونس . سمخب  ربكي  هنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، انتايح

ىلع لب  ًادبأ . رجاشتن  نكن  نكلو    ، ةيوس انبعل  ام  ًاردان  كلذلو   ، ةيرهوج رمع 

امدنع ًاثك  نامألاب  رعشأ  ُتنك  ًاثك . ينيمحي  ناكو  هيلإ  ُتعلطت   ، كلذ سكع 

ناك دقل  ءيش . ّيأ  نع  هعم  ثّدحتلا  عيطتسأ  يننأ  ُتملعو   ، يلوح ًادجاوتُم  نوكي 

. يدلاو نم  كأ  ايح  رثُؤي يف  ًايوق  ًاركذ  ًااد 

، مظنُم فافز  نمض  ةيديلقتلا  ةقيرطلاب  ّيدلاو  جوزت   ، يديلقت سودنهك 

ىلع ربكن  امدنع  يلو  بوونأ «  « يخأل بساُنملا  قيفرلا  ادجي  نأ  ًاموي  نالمأي  اناكو 

لاجر دعاُستو  اهجوز  دعاُست  نأ  ةأرملا  ىلع  ةداع  بّجوتي  دق  كلذك  ٍفاك . وحن 

. اهلزنم

ةعفاي  ةلفطك   ، لاوحألا ّلك  ىلع  ينكلو   ، يتفاقث رشتنُم يف  ةاواُسملا  مدع  ّنإ 

. ةلكاشلا هذه  ىلع  رومألا  ست  نأ  هب  ّملُسملا  نم  راصو  ميقلا  هذه  ككُشأ يف 

امدنع  ، ةسداسلا ءاطعلا يف  ّنس  نيابتلا يف  اذه  عم  ةجعُزملا  ىلوألا  يتبرجت  تناك 

. دلاوو ىرُخأ  ةديس  ةثداحُم ب  ىلإ  ُتعمتسا 

ِتبجنأ ّكنأل  ِكّنظ  باخ  له  : « ةيماعلا ةيدنهلا  انتغلب  ةأرملا  هذه  تلأس 

؟.« ًاتنب اثلا  كلفط 

. ةباجإلا ُتبقرت  نيب  يلخاد  عفتري  قلقلا  روعشب  ُتسسحأ 

ًايفاك باوجلا  اذه  ناك  يتنبا ،«! ّبُحأ  انأ  عبطلاب ال .  ، الك : « دلاو تباجأ 

. يتحارإل

دكأتلا كيلع   ، َنربكي امدنع  ًاصوصخ   ، ةلكشُم تايتفلا  ّنأ  ديب  : « ةأرملا تلاق 

رهملا رادقمو   ، حلاص جوز  ىلع  َنلصحي  نلف  الإو   ، تايتفلا ليلدت  مدع  نم 

!». تاونسلا رورم  عم  كأف  كأ  عفتري  ةاتفلا  جوزتت  بولطملا  

ناك ءاوس  لفط  ّلك  لبقتسملاب . ؤبنتلا  ِكنكُ  » :ال  ميكحلا دلاو  ّدر  رّكذتأ 

». هبيصن هعم  بلجي   ، ًاتنب مأ  ًايبص 
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!». نيدلو يدل  هنأل  ةديعس  انأ   ، ًانسح : « رخفب ةأرملا  تلاق 

يذلا زاجنإلا  ساسحا  فاشكتسا  ىلع  ًارداق  اهنيح  يتفلا  يلقع  ناك  دقل 

. ةرابعلا كلت  َتلاق  امدنع  ةأرملا  هب  تَرعش 

تايتفلا له   ، امام : « ُتلأس  ، اندحو دلاوو  انأ  انحبصأ  امدنع   ، دعب يف 

؟.« ًاقح ةلكشُم 

ببحُم حالطصا  وه  اتيب «  « ظفل ّنإ  اتيب .« زيزع «  ، الك عبطلاب   ، الك : « تباجأ

». ةيلحملا انتغل  يتلفط يف   « ينعي

يكفت نآلا  رّكذتأ   ، ةظحللا كلت  ينتقناعو يف  اهنم  ًابيرق  يمأ  ينتبحس 

ةطاسبب يننأل   ، ّيدلاو ىلإ  ةبسنلاب  ةلكشُم  نوكأ  نأ  ًادبأ  ديرُأ  انأ ال  اهنيح :

. ًايبص ُتنك  يننأ  ول  ًادبأ  اونمتي  نأ  مهديرُأ  انأ ال  ةاتف .

قباوط يف« ةعست  نم  ءانب  ةقش يف  غنوك « غنوه  لوألا يف»  انلزنم  ناك 

رظنأ تاعاس  يضُمأ  نأ  ُتدتعا  لويخلا . قابس  ةبلح  ىلع  ّةلطُم  ديعسلا « يداولا 

قابس لجأ  نم  لويخلا  نوبرُدي   ، ةنّوُلملا مهباوثأب  ناسرفلا  ىلإ  ةذفانلا  نم  ًاجراخ 

. عوبسألا ةياهن 

تناك نيبو   ، انتقش ةلتك  جراخ  سيئرلا  قيرطلا  ىلع  قابسلا  رضم  ناك 

نيب يتظقي  مالحأ  اهئاضوضب  قيُعت  تناك   ، ينم لفسأ  ةعرسب  ضكرت  لويخلا 

. عباسلا قباطلا  ذفان يف  نم  قّدُحأ 

ةحئار ّمشأ  انأو  يريرس  جراخ  يسفن  بحسأ  تاحابصلا  مظعُم  ُتنك يف 

كلت ًامود  ُتببحأ  دقل  درولا . روخبو  لدنصلا  بشخل  فولأملا  عبشملا  رطعلا 

ةيدترُم دلاو  دجأ  ةداع  ُتنك  ءودهلاو . نامألاب  ًاساسحإ  ينيطُعت  اهنوك   ، ةحئارلا

بلغألا ىلع  عونصملا   ، ةددعُتملا هناولأب  زيماكريولاس «  « يديلقتلا يدنهلا  سابللا 

ىلع يهو   ، فافشلا يسنرفلا  يريرحلا  جيسنلا  وأ   ، قينألا يدنهلا  ريرحلا  نم 

. انلزنم دوجوملا يف  ماقملا  لخدت  نأ  كشو 
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ةذيوعتلا نالتُريو   ، ةالصلا  ، لمأتلا ناقرغتسي يف  حابص  ّلك  َيدلاو  ناك 

»، ناموناه »، « افيش »، « يمسكال »، « انشيرك  « ةهلآلا مامأ  ماقملا  ارتنام «يف  «

نيب ةيلخادلا  ةوقلاب  مهيعو  عفر  لجأ  نم  كلذب  ناموقي  اناك  اشيناغ .« «

نمض ةدوجوملا  ةسّدُقملا   بتكلا  تايوتحُم  َّيادلاو  عبتا  رخآ . ًاموي  ناهجاُوي 

هباتكو كانان «  « يحورلا ّملُعملا  تيلعت  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةيسودنهلا اديفلا « «

». ثنارج  « ّملُعملا بحاص   « سّدُقملا

نالعُشي هسوقط  ىلع  بكنُم  َيدلاو  ُتدهاشو  ماقملا  مامأ  ُتسلج  ام  ًاثك 

ةددعُتملا ةهلآلا  روصو  ةغصلا  ليثتلا  مامأ  ةيرئاد  ةكرحب  هناكرُحيو  روخبلا 

هيكاُحأ ًابلاغ  ُتنكو  اجوب ،«  « اهمسا ةيسودنه  ةالص  ناينُغيو   ، تاهلآلاو

. هدلُقأو

اهماهم لجأ  نم  ّرضُحت  غنوف ،« هآ   « ةينيصلا يتيبرُم  بقاُرأ  ُتنك   ، دعب يف 

ليئضلا اهدسج  ىلع  يدترت  تناك  ةينوتناكلا .«  « ةجهللاب يعم  رثُتو  ةعونتملا 

لالخ ودعتو  وفماس ،«  « دوسألاو ضيبألا  نوللا  يذ  يديلقتلا  ينيصلا  سابللا 

ناك ذنم  انعم  تناك  دقل  ًاثك . اهب  ةّقلعتُم  ُتنك  ةغص . ةعيرس  تاوطخب  لزنملا 

. ةلئاعلا نم  ًاءزج  هيف  نكت  ًاتقو   رّكذتأ  الو   ، تنس يرمع 

» غنوف هآ   « تناكو ءاسملا . ىتح  َّيدلاو  ىرأ  نكأ    ، ةيديلقتلا مايألا  يف 

تناك ام  ًابلاغ   ، ءادغلا لجأ  نم  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  دعبو   ، ةسردملا نم  ينبلجت 

اهعم لقنتن  انك  ةرسألل . هوهطت  ًاجزاط  ًاماعط  يرتشت  رجتملا   ىلإ  ذخأت 

. جراخلا ىلإ  اهعم  باهذلا  ةرورسم يف  نوكأ  نأ  ُتدتعاو   ، راطقلاب

ةبرجت ، يف  يتقش ءانب  جراخ  عراشلا  دنع  ّفقوت  امدنع  راطقلا  ىلإ  انزفق 

لالخ هراسم  راطقلا  ذختا  نيب  ةذفانلا  جراخ  ُتقّدح  ّيلإ . ةبسنلاب  ةعئار 

قيرط »، « ديعسلا يداولا   « لالخ غنوك ،« غنوه  ةمحدُزملا يف»  ةقّيضلا  عراوشلا 

يدي كسُ  غنوف « هآ   « تناك رجتملا . دنع  انلزن  ّمث  ياش ،« ناو  »، « دبعملا ياب 
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تاوصألاو  ، دهاشملا  ، حئاورلا ّلك  ضارعتساب  ةرورسم  ُتنكو   ، ماكحإب ةغصلا 

اناك دقف  لبق ! نم  هذهك  ةعتمُم  نكامأ  ىلإ  َيدلاو  ذخأي  طيُحت  .  يتلا 

ةلمُم اهنأ  ُتيأر  يتلا   ، ةقلُغملا رجاتملا  ناقوستيو يف  طقف  ةرايسلاب  نارفاُسي 

. رعاشملاو ناولألا  ةددعتُم  ةعونُتملا  دهاشملا  هذه  عم  ةنراُقملاب 

ىلإ ةيلزنملا  عئاضبلاو  ةجزاطلا  تاجتُنملا  نم   ، ءيش ّلك  عيبت  قاوسألا  تناك 

تناكو  ، مهعئاضب ىلع  نوداُني  ةعابلا  ناك  لافطألا . ىمدو  ةغصلا  يلحلا 

عيبت يتلا  كاشكألا  عم  ةعطاقتُم  راضخلا  كاشكأ  تناك  بيترت . نود  كاشكألا 

، ةصيخرلا ةيكيتسالبلا  باعلألا   ، يلاقملاو ةيراخفلا  ةيعوألا   ، راهزألا  ، ةيذحألا

ءاوهلا سايكأ   ، ةيديلقتلا رهاوجلا   ، ةجزاطلا ةهكافلا  نم  ةنّولُم  تاعومجم 

ةيطغأ  ، ةنّوُلملا فشانملاو  ليدانملا   ، براوجلا  ، محللا  ، جزاطلا كمَّسلا   ، ةنوُلملا

. عراشلا ىلع  ّدتو  رشتنت  ةعاضبلا  مظعُم  تناك  اذكهو .  ، تالواطلا

اذه هلعفي  يذلا  ام  اذه ! ىلإ  يُرظِنا  جناف ! هأ   ، جناف هأ  . « تاعاس ُترّمست 

. ةسلسلا ةينوتناكلا «  « يتغلب سحب  ُتيدان  ؟ « ىعفألاب لجرلا 

ةلئاعلا  كلت  اهذخأتو   ، ىعفألا كلت  طبس  يعافأ . عئاب  هنإ  : « َتباجأ

». يعافأ ءاسح  اهنم  اوعنصي 

اهتيرح ىلع  لصحت  ىعفألا   تّولت  نيب  ةحوتفم  عأب  ةدهاُشملا  ُتعبات 

قولخملا اذه  عم  فطاعتلاب  ُترعش  ىودج . الب  نكلو   ، ةرهاملا اهكسمُم  يدي  ب 

نم كرش  تسبُحو يف  وبمابلا «  « ناديعب ةراه  ىعفألا  تطبُر  نيب  كسملا 

تناك جنوف .« هأ   « عم قاوسألا  ىلإ  باهذلا  ةّدشب  ُتببحأ   ، رظنلا ّضغب  طويخلا .

! يدنع يوقلا  ةرماُغملا  ّسح  معدي  ًادوشنم  ًاموي  ةطيسبلا  تاهزنلا  هذه 

لّوُحتو اهرظن  ضفخت  جنوف « هآ   « لزت   ، ةديدع تاونس  انعم  اهشيع  مغر 

ُتنك  ، ةيلوضف ةلفط  وك  ةفرغلا . ىلإ  وأ أ  يُّمأ  لخدت  ةرم  ّلك  اهرصب يف 

ينهذ ًااد يف  لواُحأ  ُتنك  اهكولس . كلذ  ا يف   ، ءيش ّلك  نع  ةلئسألاب  اهرمغأ 
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. ّيدلاوو جنوف « هأ   « ةيفاقثلا ب تافالخلا  ةلازإ 

؟.« كلذ لعفت  اذامل  : « فرعت نأ  تاونس  تسلا  تاذ  يسفن  تَدارأ 

؟.« اذام لعفأ  »: « جنوف هأ   « تباجأ

؟.« ّيدلاو كنم  برتقي  امدنع  لفسألا  ىلإ  نيرظنت  اذامل  : « ةينوتناكلاب اهتلأس 

». مارتحالا رهُظأ   : « تَحرش

؟.« كلذ فيكو  «

». يدايسأ مهنأ  اردإو  مهل  يمارتحا  رهُظأ  نأ  ديُرأ  يلمع . بابرأ  كاوبأ  «

. ةمولعملا هذه  نم  ةشهدنُم  ُتنك  دقل  ؟ « كدايسأ مه  له  «

». لمعلا نوّرفوي يل  مهنأل   ، معن «

؟.« ِكتديس انأ  له  : « اُهتلأس

ُّرصملا يكفت  ىلع  ةدّوعتُم  اهنأ  ثيح   ، ةيعيبط ةكحض  جنوف « هآ   « تكحض

. ثحبلا ىلع 

». ِكب ينتعأ  انه   انأ  لمعلا . يّرفُوت يل    ، الك «

. ةديدجلا يتيمدب  بعلأ  اُهتكرتو   ًانسح ،« : « اُهتبجأ

ُتنك يف نأ  ذنم  جنوف .« هآ   « ةنبا يي ،« هوم  هآ   « عم بعللا  كلذك  ُتببحأ 

ةياهن مايأ  انلزنم  اهمأ يف  روزت  أت   يي « هوم  هآ   « تناك  ، يرمع نم  ةسماخلا 

انحبصأ ةراه  ةينوتناكلا «  « ثّدحتأ ألو   ، ةنسب ينم  ربكأ  تناك  عوبسألا .

ىلإ بهذنو   ، اعلأب ًاعم  بعلن  انك  اهتقفرب . ًةقيقح  ُتعتمتسا  دقل  تقيدص .

ةياهن ّلك  يدنع  مانت  ةقيدص  ّنأ يل  نيديعس  ّيدلاو  ناك  ًايوس . ةبيرقلا  ةقيدحلا 

. عوبسأ

ىلإ يي « هوم  هآ   « اهتنبا ذخأت  تناك  جنوف ،« هآ   « ةلطع هنوك   ، دحألا موي  يف 
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. عوبسألا لالخ  شيعت  تناك  ثيح   ، ةدجلاو دجلا  لزنم  ىلإ  اهلصُوت  ّمث   ، ءادغلا

» جنوف هآ   « ّنأ َتكردأ  ينكلو   ، اهتقو كلذ  نع  لءاستأ  نم أ   مغرلا  ىلع 

» جنوف هآ   « تناك اهتلئاع . ةدعاسُ  يي « هوم  هآ   « ُّرت  ، جوز الب  ُّمأ  تناك 

كلت ُّبُحأ  ةقيقح  ُتنكو   ، ّيدلاو عم  بهذأ  نإ   جراخلا  ىلإ  اهعم  ينبحطصت 

. حسفلا

تالوكأم كشك  ىلإ  باهذلاب  أدبن   ، ةبرعلاب ناكم  ّلك  ىلإ  انلقنت   ، ةداعلاك

ياد  « ةينوتناكلاب ىّمُست  يتلا  نكامألا  هذه  تناك  ةبجو . لوانت  لجأ  نم  ةينيص 

مهتلن  ، ةغص ةيبشخ  يسارك  ىلع  سلجن  اّنُكو   ، قلطلا ءاوهلا  جنود «يف  ياب 

، ةبجولا دعب  انمامأ . تارايسلاو  ةاشملا  ُّر  نيب  ءاسحلاو  ةنخاسلا  ةيعشلا 

اهدج عم  يي « هوم  هآ   « هيف شيعت  يذلا  لزنملا  ىلإ  انذخأت  جنوف « هآ   « تناك

، رثانتُم ثاثأ  تاذو  شرفلا  ةليلق   ، ةئطاو فقسأ  تاذ  ةعضاوتُم  ةّقش  ، يف  اهتدجو

، ةقشلا ةملُظملا يف  ةيرجحلا  تاهدرلا  سأ يف  ُتنك  ينيصلا . زارطلا  ىلع  ةينبم 

يستحت جنوف « هآ   « تناك نيب   ، نكر ّلك  فاشتكا  ديُري  يلوضفلا  يغامد  ناكو 

ةفرخزُم ميماصت  اهيلع  ةغص  باوكأ  ياشلا يف  نوبرشي  اوناك  اهيوبأ . عم  ياشلا 

ناك يل نيب   ، رومنلاو نانتلاك   ، ةينيصلا جاربألا  ةدوجوملا يف  تاناويحلل  ةنّولُم 

. ولحلا ياشلا  وأ  صعلاب  ءولمم  يجاجز  سأك 

ُتنك  ، ةثداُحملا نم  ُتمئس  ول  ّىتحو   ، كانه ىلإ  باهذلا  نم  طق  ّلمأ   

ثيح  ، لفسألا عراشلا يف  ىلع  رطانقلا  تاذ  ةبكلا  ذفاونلا  جراخ  رظنلاب  عتمتسأ 

ةصح ىلع  كمَّسلا  نم  ةجزاطلا  ةعطُقملا  حئارشلا  ففُجملا  كمسلا  وعئاب  عضو 

. ةيوقلا ةهظلا  سمش  تحت  قيرطلا  بناج  ىلع  ّفجت  ّشقلا   نم 

» غنوك غنوه   « نأ ا  برغلاو . قرشلا  نم  جيزم  يتلوفط  تناك   ، اذكه

ّمتي ناك  دقف   ، ينيصلاب سيئر  وحن  ىلع  ةلوهأم  ةيناطيرب  ةرمعتسُم  تناك 

هب نولفتحي  اوناك  يذلا  هتاذ  سحلاب  حصفلا  ديعو  داليملا  ديعب  لافتحالا 
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. فيرخلا فصتنُم  رمق  ناجرهمو  عئاجلا  حبشلا  تالافتحاب 

، مهتادقتعُمو ةينيصلا  ديلاقتلا  يي « هوم  هآ   « اهتنباو غنوف « هآ   « ينتّملع

» يي هوم  هآ   « ّنأ ةقيقح  ُّبُحأ  ُتنكو   ، تاناجرهملا ّلك  نم  ىزغملا  ىلإ  ةفاضإلاب 

حبشلا  « ناجرهم ماُقي  ناك   ، لاثملا ليبس  ىلع  اّهلك . اهلطع  ءانثأ  انعم  ىقبت 

كلذ ءانثأ  يرمقلا . ميوقتلا  عباسلا يف  رهشلا  نم  رشع  ةعبارلا  ةليللا  عئاجلا «يف 

لجأ نم  بارقلا  مدُقتو   ، ىضرملا ءابرقألا  مالآ  لجأ  نم  تالئاعلا  ّيلُصت   ، مويلا

. اوتام نيذلا  فالسألا 

هآ ىلإ « ةفاضإلاب  يي ،« هوم  هآ  غنوفهآ «و»  بوونأ «و»  انأ و»  اندهاش 

فوُتملا مهبراقأ  لجأ  نم  بارقلا  نوعضي  سانلا  ناك  فيك   ، ةيهاطلا نوشت «

لخاد رانلا  اولعشأ  دقل  قرولا . نم  ةعونصم  ةقينأ  عئاضب  ىمد  قرح  لالخ  نم 

. رانلل قرولا  اومعطأو   ، خبطملا فلخ  ّملُّسلا  رئب  لفسأ  ، يف  انلزنم فلخ  ةبك  ةّرج 

ناك ةفيُزملا . دوقنلا  ّىتحو   ، لزانملا  ، تارايسلل ليث  نع  ةرابع  ىمدلا  تناك 

. رخآلا اعلا  معنلا يف  هذه  نوّقلتي  مهفالسأ  ّنأ  نوعقوتي 

نإ  ، ميعنلا ًالزنم يف  ةقيقح  كّدج  ىّقلتي  له   ، غنوف هآ  : « لوضفب ُتلأس 

؟.« يقرولا لزنملا  اذه  ِتقرحأ 

ىتح يف  ، مهرّكذت رارمتسالا يف  ينم  يدادجأ  ّعقوتي  اتينأ .«  « لجأ : « ينتربخأ

». انفالسأ مرتحن  نأ  ًاعيمج  انيلع  ةرخآلا . اع 

ماعطلا لوانت  لجأ  نم  ييوم ،« هآ  »، « نوشت هآ   ، غنوف هآ   « تَسلج كلذ  دعب 

مويلا نم  ًابك  ًاءزج  هيف  نوشت « هآ   « تَضمأ يذلا  خبطملا  فلخ  مهتلواط  ىلع 

ةكراُشملا يف لجأ  نم   ، نيدوقفملا براقألل  يفاضإ  ناكم  عم  ةلواطلا  ّرضُحت 

مُهتكراش لحارلل . يفاضإلا  ناكملا  مامأ  ماعطلا  نم  بارق  كلانه  ناك  ناجرهملا .

نوّقلتي فالسألا  ناك  اذإ  يف  ًاقداص  ًامتها  ُترهظأو   ، ةبجولا هذه  ًابلاغ يف 

! مهمامأ ًاعوضوم  ًايفاك  ًاماعط 
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، فيرخلا فصتنُم  رمق  ناجرهم  وه  ةلّضُفملا  ةنسلا  تاقوأ  دحأ  ناك  دقل 

حيباصملا فالآ  تارشع  نم  ًانّولُم  ًايقرو  ًاحابصم  ءاكذب  هيف  راتخأ  ُتنك  يذلا 

عيمجب حيباصملا  تناك  ةديدعلا . ةيلحملا  نزاخملا  فقسأ  نم  ةيلدُتملا   ، ةضورعملا

ىلإ بنرألا  لكش  ًامود  ُتببحأ  دقل  ةينيصلا . جاربألا  تاناويح  لاكشأو  تاساقملا 

نم ًايوس  انحابصم  راتخن  ييوم «  هآ   « اهتنبا عم  غنوف « هآ   « ينتذخأ ّدح ! دعبأ 

. رجاتملا فلخ  نزخملا 

سّدُقملا يف ركشلا  ديع  ام  ةقيرطب  ربكألا  داصحلا  رمق  لافتحا  ناجرهم  هبُشي 

. ةثك عاونأب  عنُصي  يذلا   ، رمقلا كعك  عيزوتو  لكأ  مسارملا  نّمضتتو  اكيرمأ ،« «

ىلإ اهانذخأو  ةنّوُلملاو  ةليمجلا  ةيقرولا  حيباصملا  لخاد  عومشلا  انلعشأ  ّمث 

» ييوم هآ   « يتقيدصو انأ  انّقلع   ، راوجلا نم  نيرخآلا  لافطألا  عم  ًايوس  جراخلا .

جراخ ثك  نأ  انل  حمُس  دقل  انجايسو . انراجشأ  ىلعو   ، انلزانم جراخ  انحيباصم 

ًالماك رمقلا  ناكو   ، حيباصملا رونب  بعلنو   ، ةليللا كلت  داتُعملا يف  نم  كأ  لزنملا 

. ماعلا اذه  ّدح يف  ىصقأ  ىلإ  ًانمو 

اهيف ا   ، ةيدنهلا تاناجرهملا  عيمجب  كلذك  بك  سحب  يتلئاع  تَلفتحا 

ةديدج يف سبالم  ًاعيمج  سبلن  انك  يسودنهلا . راونألا  ناجرهم  وهو  يلاويد « «

، رّكُبملا ّنسلا  كلذ  ّىتح يف  ّيلإ . ةبسنلاب  ًادج  ًاعتمم  ًاتقو  ناكو   ، ةبسانملا هذه 

تناك تاناجرهملا ! نابهر  سيئر  تازيهجت  لجأ  نم  قّوستلا  ةركف  ًاثك  ُتببحأ 

تقولا كلذ  ناك يف  يذلاو  دروفراك ،« نيال   « ىلإ يخأ  عم  ةداع  ذخأت  دلاو 

ًادوعص يرجن  انك  غنوك .« غنوه  ةسيئرلا يف»  لمعلا  ةعطاقم  ربكألا يف  رجتملا 

يخأ ناكو   ، تاليرملاو سبالملا  ىلإ  سحب  رظنأ  ُتنكو   ، لافطألا نكر  ًالوزنو يف 

اذه يفو   ، ناتسف رايتخا  دعاُست يف  يُّمأ  تناك  ليوارسلاو . ناصمقلا  ىلإ  رظني 

لضفأ  ناك   ، ناولألا تَداز  ّلك  هنأ  يعيبطلا  نم  ناك  ماعلا  نم  تقولا 

. لافتحالا بسانتي 
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يُّمأ تناكو   ، ةديدجلا اهسبالم  يتلئاع  تَسبل   ، نوميملا ءاسملا  اذه  يف 

ناكو أ يف اهيلح . ّلك  ًةعضاو   ، نّولُم ديدج  يراس «  « يدنه بوث  ةداعلاك يف 

انأو  ، صيمقو لاورس  يخأ يف  ناكو   ، يدنه لاورسو  صيمق  وهو  نولتاب « اتروك  «

. ديدج ناتسف  يف 

ةديعسلا « ةيرقلا  يسودنهلا يف»  دبعملا  ىلإ  انبهذ   ، ًاعيمج انسبل  نأ  دعب 

. ةيدبعت ةيسودنه  ناغأ  يهو  زناجاهب ،«  « ينُغنو يدنهلا  عمتجملا  عم  طلتخن 

دبعملا ةبق  لالخ  اهادص  ددرتيو   ، سارجألا عرق  اهللختي  انتاوصأ  تناك 

تاوصأ روعش  ةقيقحلا  رّكذتأ يف  ءاسملا . ءاوه  ىلإ  ًاجراخ  فرجنتو   ، ةيلاعلا

نم ًاقيمع  ًاءزج  سمُالتو   ، يتنونيك قعأ  لالخ  ضبنتو  ّزتهت  يهو  دبعملا  سارجأ 

عم ةايحلا  ىلإ  دوعت  دبعملا  ةحاب  تناك   ، يسودنه لافتحا  موي  ّلك  يحور .يف 

ّقشت يتلا  رّهُبملا  ابنلا  يدنهلا  لكألا  ةحئارو   ، صقرلاو ىقيسوملاو  ناولألا 

! ّوجلا ُتببحأ  مك  ولحلا . روخبلا  رطع  لالخ  اهقيرط 

عضي مامألا   ىلإ  بهذأس   ، يُّمأ »: « يدنسلا  « ةغلب ُتخرص  لاع  توصب 

يدسج للست  نيب  يتهبج ،«! ىلع  يلاقتربلا  نوللا  ا « جارهم  « يدنهلا ّسقلا 

. ةنولملا دوشحلا  لالخ  غصلا 

ّلدي صخش  ّلك  ةهبج  ىلع  اجارهم «  « هعضي يذلا  رمُحملا  يلاقتربلا  نوللا  ّنإ 

رمحألا يف يطخ  ىلع  يلوصح  ىلع  ًااد  ُتصرح  دقلو   ، ةثلاثلا علا  حتفت  ىلع 

. دبعملا ىلإ  اهيف  بهذأ  ُتنك  ةرم  ّلك 

، خسانتلاو امراكلا « نمؤأ بـ « انأو  ُتربك   ، ةيسودنهلا يروذج  ببسب 

فده ّنأ  دقتعت  يهو   ، ناوقلا هذه  ىلع  ةينبم  ةيقرشلا  تانايدلا  مظعُمف 

لصن نأ  ىلإ  تومو  ةدالو  ةرود  ّلك  لالخ  انحاورأ  رّوطنو  انيعو  ُرن  نأ  ةايحلا يف 

كانه دوعي  الو  توملاو  ةدالولا  ةرود  رسكن   ، ةطقنلا كلت  دنع  ةرانتسالا . ةطقن  ىلإ 

». انافن  « ةلاحلا هذه  ىّمُستو   ، مدلاو محللا  نم  دسج  ىلإ  ةجاح 
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ًائيش لعفأ  اليك  ةرذح  تنك  كلذل   ، ةقلق ينلعجي  عوضوملا  اذهب  كفتلا  ّنإ 

ناك ةغص  تنك  امدنع  ىتح  لبقتُسملا . ةيبلس يف  امراك «  « عنصي نأ  نكُ 

نيب  ، ةئيس وأ  ةديج  امراك  ءاشنإ  هرابتعا  نكُ  ام  ماودلا  ىلع  جلاُعي  يكفت 

. ةيفاقثلا ادقتعُم  سايقم  ىلع  يلاثم  وحن  ىلع  يسفن  رياُعأ  نأ  لواُحأ  ُتنك 

نم ناتليسو  داشنإلاو ه  لمأتلا  ّنأ  ًاضيأ  ةيسودنهلا  يتنايد  ينتّملع  دقل 

، ةسندلا راكفألا  نم  غامدلا  هطت  لجأ  نم  عئاش  وحن  ىلع  مدختُست  لئاسو  ةدع 

نم كأ  اننأب  انيعو  ريوطت  ىلع  لمأتلا  اندعاُسي  ةرانتسالا . نع  انثحب  اندعاُستو يف 

نم كأ  اننأ  ًافلس  ةكردُم  ُتنك   ، ربكأ حبُصأ  ُتنك  نيب  اذكه  ةيئايزيفلا . انسفنأ 

. هفئاظوو دسجلا 
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اثلا لصفلا 

، نايدألا نم  ديدعلا 

كلاسملا نم  ديدعلا 

رّكُبملا يميلعت  أدب   ، يلزنم اُهتملعت يف  يتلا  ةيسودنهلا  تاداع  عم  ضقانتلاب 

تأدب دق  ُتنك   ، ةعباسلا ُتغلب  امدنع  تابهارلا . اهريُدت  ةيكيلوثاك  ةسردم  يف 

لاغو ليمج  ميدق  ءانب  ةسردملا يف  تناك  ةينيدلاو . ةيفاقثلا  قراوفلا  رثأ  ّملعتأ 

ّنأ فداص  دقو  ببق . تاذ  ةليمج  ةسينكب  جوتُم   ، قباوط ةثالث  ىلع  ّدتمُم 

. انلزنم نم  ةطيسب  تاوطخ  ةسم  دعب  ىلع  تناك  ةسردملا 

ضيبأ رزئم  نم  يزلا  ّفلأت  بك . رخفب  ديدجلا  ييز  ُتسبل   ، لوألا يموي  يف 

يننأل يسفنب  ةديعس  ُتنك  قينأ . رمحأ  راعش  اهيلع  ةيرحب  ءاقرز  ةرتسو   ، رضن

. ييز سفن  نودتري  لافطألا  لك  ناك  فيك  ُتيأر   ، ةسردملا مرح  ىلإ  ُتلخد  امدنع 

ُتنك يتلا   ، ليتارتلا ءانغب  موي  ّلك  أدبن  انك  ءتنالاب . ًاساسحإ  ّيزلا  اطعأ  دقل 

. ًاثك اهب  عتمتسأ 

يدوجو يف نم  ًابيرقت  رهش  دعب   ، مايألا دحأ  يليمز يف  فيزوج «  « ينلأس

». دحألا مايأ  ةيسنكلا  ىلإ  كتُرسأ  أت  اذامل ال  : « ةسردملا

نثالا مايأ  دبعملا  ىلإ  بهذنو  سودنه  نحن   ، كيلوثاك انسل  اننأل  : « ُتبجأ

». ًءاسم

ّلك ةسينكلا  ىلإ  ِكاذخأي  نأ  كيدلاول  يلوقت  نأ  بجي  »: « فيزوج  « ربخأ

». تو امدنع  ةنجلا  يلخدت  نل  الإو   ، هلإلا ىلإ  ةالصلا  لجأ  نم  دحأ 

ّنأ ةقثاو  انأ   ، ًاحيحص ناك  ول  هنأل  ؟ ،« اذه نم  دّكأتُم  تنأ  له  : « ُتلأس
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». ملع مهدنع  نوكيس  ّيادلاو 

نأ لضفألا  نم  وأ   ، ةسردملا دحأ يف  ّيأ  يلأِسا   ، قثاو انأ  ًاعبط  »: « فيزوج  « ّحلأ

ملعت كش  اهنإ ال  ةمداقلا . سّدُقملا  باتكلا  ةّصح  يرام «يف   « ةبهارلا يلأست 

!». برلا هديُري  ام  ملعتو   ، ةقيقحلا

ىلإ ًاقح  بهذأ  نأ  ديُري  هنأو  ًّتهُم  ادب  دقل  فيزوج .« ُتببحأ « دقل 

اهنإ لوقلا  ىلإ  ةجاح  الو  يرام ،«  « تخألا ىلإ  يلاؤس  ُتلقن   ، كلذ لجأ  نم  ةنجلا .

نأ ُتدرأ  اذإ  ليجنإلا «  « سردأو ةسينكلا  ىلإ  بهذأ  نأ  بجي  يننإ  ةباجالا  تَررك 

. هلإلا تلك  مهف  ىلع  دعاُست  نأ  فُطلب  ّيلع  تَضرع  هلإلا . ةيانعب  زوفأ 

عم ّملكتأ  نأ  ُتررق   ، ةسردملا نم  لزنملا  ىلإ  ُتلصو  امدنع   ، ليصألا كاذ  يف 

». يرام  « تخألا هتلاق يل  ّع  دلاو 

ىلإ باهذلا  ّيلع  بّجوتي  هنأ  ةسردملا  تاوخألاو يف  اقدصأ  لوقي   ، يُّمأ «

ةنجلا ىلإ  باهذلا  ُتدرأ  اذإ  ليجنإلا «  « ةسارد ّيلع  هنأو   ، دحألا موي  ةسينكلا 

». تومأ امدنع 

ةسردملا عيمجلا يف  يربخأ  طقف  كلذ . نم  يقلقت  اتيب ،«ال   «، الك : « يمأ تلاق 

ّنإ اديفلا .«  «، سّدُقملا ا  نباتك سردتس   ، ًاليلق نيربكت  امدنعو   ، سودنه اننأب 

دعب اننأ  ملعتت  فوس  ةفلتخُم . تادقتعُم  نوكلت  ةفلتخُم  نكامأ  نم  سانلا 

». ىرُخأ فورظ  ةيناث يف  دسجتنس   ، تو نأ 

انأ  ، كلذب نونمُؤيس  يتسردم  لافطألا يف  ّنأ  دقتعأ  » :ال  نزحلا ضعبب  ُتبجأ 

نوكت فيك  أطخ . ىلع  ًاعيمج  اونوكي  نأ  نكُال  ؟  قح ىلع  اوناك  ول  اذام  ةفئاخ .

؟« أطخ ىلع  تاوخألا 

». اتيب  «، يفاخت » :ال  تلاقو اهوحن  يمأ  ينتبذج 

طقف وه  نيدلا  ّنإ  يرام .«  « تخألا ىتح  الو   ، ًالعف ةقيقحلا  ملعي  دحأ  »ال 
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سانلا ّنإ  طقف . قيرط  وه  لب   ، ةقيقحلا سيل  نيدلا   ، ةقيقحلا داجيإ  لجأ  نم 

». ةفلتخُم ًاقرط  نوعبتي  فلتُخملا 

يفواخم يُّمأ  تلك  ففُخت    ، ًايلاح حيرُم  مالك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

نيد عم  قباطتلا  نع  يموهفم  رّوطت   ، نمزلا رورم  عم  لماك . وحن  ىلع  ةيمانُتملا 

. لضفألا وحن  سيلو  أوسأ  وحن  ىلع  ارظن 

ىلإ لوخدلا  عيطتسأ  لازأ  ام  يننأ  يرام «  « تخألا ربُخت  نأ  ديُرأ  ُتنك 

ُتنك يذلا  نضلا  ينيطُعت  اهنكل    ، ةيسودنه يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ةنجلا 

رظتني يذلا  تيقملا  صملا  ُتمّهفت   ، ةسردملا ُهتملعت يف  ام  لالخ  نم  هنع . ثحبأ 

. اوحجني نيذلا   كئلوأ 

تخألا تلاق  دقل  ؟  يمون ءانثأ  يلجأ  نم  أي  نأ  هلإلا  ررق  ول  اذام 

يننأ  ملعي  هنأ  ينعي  اذه  ءيش . ّلك  ملعيو  ناكم  ّلك  هنإ يف  يرام :« «

! ًايحور رّهطتأ 

اذف  ، مونلا ىلع  ةأرجلا  ّيدل  نكت    ، ليللا ُتظقيتسا يف  كلذ  لجأ  نم 

نيذلا  ءالؤه  رظتني  يذلا  صملا  ينيُري  ةصرفلا   كلت  هلإلا  ذخأ  لاح  لعفأ يف 

! هتوظح اونوكي يف 

أوسأ حبُصت  يفواخم  ّنأ  اوكردأ  امدنعو   ، يمون ةلقو  يقلقب  كأ  ّيدلاو  ّمتها 

. ةريزجلا ةسردم  ىلإ  يرمع  نم  ةنماثلا  يلقن يف  اررق   ، تقولا عم  نّسحتت  الو 

ةسردملا هذه   ، ةطيحُم ضارأو  ةينبأ  ةتس  نم  ةغص  ةعومجم  طقف  اهنإ 

تناك دقل  نيوب .«  « قيرط قوف  غنوك « غنوه   « لالت نضح  تناك يف  ةيناطيربلا 

برتُغملا ءانبأ  سيئر  وحن  ىلع  تقولا  كلذ  اهبالط يف  ناكو   ، ةيويند كأ 

تايسنجلا ةددعتُم  تاكرش  اولمع يف  نيذلا  وأ   ، ةموكحلا نم  براهلا  يناطيربلا 

. انتنيدم ريوطتو  ءانب  ىلع  تَدعاس 

عم  ، اهنامز ةينف يف  ةفحتو   ، ةليمج  ، ةفرسُم اهتاذ  ّدح  ةسردملا يف  تناك 
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ّيأ ىلع  حباسمو .  ، ةيضاير ةلاص   ، ةيبيرجت تاناويح  ةقيدح   ، ةغلو مولع  تاربتخُم 

ناك حافكلا . ُتعبات   ، ىلوألا ةجردلاب  ةيناطيرب  ةئيب  ةيدنه يف  ةلفطك   ، لاح

ًاديعب يذبن  ّمت  كلذل   ، ءاقرز نويعب  رقش  يفص  نيرخآلا يف  لافطألا  مظعُم 

نكاد فيثك  رعش  ّيدلو   ، ةنكاد ةرشب  تاذ  طقف  وك  ببسب  ّيلع  ءادتعالاو 

. دّعجُمو

ءسأب ادانُم  نع  يليب «  « فّقوتي نأ  لمآ  لثم  راكفأب  ًائلتمُم  يغامد  ناك 

لجأ نم  يرايتخا  ةخألا يف  نوكأ  نأ  ُتدوعت  يننأ  ىلإ  ةفاضإلاب  وبماس ! «  « لثم

قرس بعللاو .ك  مضنالا  ينم  بلُطي  نأ  ردانلا  نم  ناكو   ، ةيضايرلا قرفلا 

. يمالقأو يبتك  لثم  اهيلإ  رظنأ  نكأ  امدنع   يضارغأ  نورخآلا  لافطألا 

ديب أ  ، ةبئتكم  ، ةنيزح  ، ةديحو يننأ  رعشأ  تافرصتلا  هذه  ينتلعج  دقل 

ةديحو يف حبُصأ  ُتنك  امدنع  داسو  ىلع  ُتيكبو   ، ًانلع يعومد  ىلع  ُترطيس 

يننأل   ، ّيلع رّمنتي  نم  كانه  نأ  ّيدلاو  فرعي  نأ  أشأ  لزنملا .  يمون يف  ةفرغ 

، ًاقبسُم ةسردملا  ُّغأ  العج  هنإ  ّمث  هل . لكاشم  ردصم  يننأ  ادقتعي  نأ  أشأ 

. ًاقح ةديعس  يننأو  ًاديج  ملقأتأ  يننأ  رهاظتلاب  ُتيرمتسا  كلذلو 

ةسلاج يف ُتنك  ّيلع . بك  ثأت  ّعُم  ثدحل  ناك   ، كلذ نم  مغرلا  ىلع 

دعب  ، هدعقم نم  يليب «  « ضهن امدنع   ، ادغ لكآو  ةصاخلا  وؤشب  ّمتهأ  ىهقملا 

ربع نيبو   ، يقبُتملا ماعطلا  نم  هقابطأ  ةلماح  طقتلا   ، هئادغ نم  ّوتلل  ىهتنا  نأ 

. ادغ ىلع  ًادمع  اهيلع  ةدوجوملا  ةمقلا  قارأ   ، يمامأ نم 

طقف ضعبلا  نوكي  دق  لجلُجملا . كحضلاب  يلوح  سلجي  ناك  نم  ّلك  رجفنا 

ةفرغلا نيدوجوملا يف  ّلك  ّنأكو  ادب  رمألا  ّنكلو  يليب ، «  « هلعف ام  ظحال  سانلا  نم 

. ّيلع نوكحضي 

. لتحالا ّدح  ةطقن  ىلإ  ُتلصو  دقل  يلخاد . ىمانتي  ديدش  بك  ظيغب  ُترعش 

قرفلا رايتخا  دنع  ةخألا  وك  نمو  وبماس ،«  « ادانُم نم  ُتمئس  دقل 
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لّمحتأ دعأ  ، و  ينم يضارغأ  ذخأ  نمو   ، يتقياضُمو يجاعزإ  نمو   ، ةيضايرلا

. ديزملا

ُتردتساو يف  ، يتصاخ ولحلا  لاقتربلا  ادوص  بوك  ُتطقتلا   ، جاعزناب ُتفقو 

ُتببصو  ، ةرشابُم هيلإ  ُترظن  كحضيو . ّيلإ  رظني  ناك  يذلا  يليب «  « ةهجاوُم

! هسأر ىلع  بارشلا 

نكت ةرملا   هذه   ، هلإلل ًادمح  نكلو   ، كحضلاب اهلمكأب  ةفرغلا  نآلا  تَرجفنا 

هرعش نم  ّرطقتي  لاقتربلا  ادوص  قبدو  فقي  يليب «  « ىلإ نورظني  اوناك  ّيلع .

ًادج  ةروعذم  ُتنك  يننأ  ديب   ، ًاقح ًابيرغ  ادب  هسبالمو . ههجو  ىلع  باسنيو 

. هلعف ةدر  نم  ًادج  ةفئاخ  ُتنكو   ، كحضأ

بقثت هتارظن  ّنأك  ُترعش  دقو   ، يهاجت هينيع  بك يف  بضغب  يليب «  « قلمح

. هلعف ةدر  نم  ديزملا  ةيؤر  لجأ  نم  ًاليوط  ًاتقو  كانه  َقبأ    ، يلالخ ًارفح 

لخاد يسفن  ىلع  ُتلفقأو   ، تايتفلا لساغم  ىلإ  قربلاك  ىهقملا  نم  ةبراه  ُتضكر 

نم نكي  ُهتلعف   ام  ّنأ  ُتفرع  يننأل  ُتيكب  ءاكبلاب . ُتأدبو   ، مح ةرجح 

. ةبوبحمو ةلوبقم  نوكأو  ملقأتأ  نأ  ءيش  ّيأ  نم  كأ  ُتدرأ  يتيصخش . تافصاوُم 

! سأيلاب رعشأ  ينلعج  ام  اذهو   ، يقرع وأ  رشب  نول  ُّغأ  نأ  عيطتسأ  نكأ   

يننأ رعشأ  اذامل ال  ؟  يمتنأ نيأ  ىلإ  ؟  ُتبهذ ثيح  ةفلتخُم  ًامود  انأ  اذامل 

قمعب دهنتأ  ُتنك  نيب  ةدشب  كلذ  فرعأ  نأ  ُتدرأ  دقل  ؟  ناكم ّيأ  ىلإ  يمتنأ 

. محلا ةرجح  لخاد 

رمنتلا يف ىّحنت   ، ةقهارملا تاونس  ُتلخدو  ُتربك  امدنع   ، هلإلل ًادمح 

ُتدجو  ، لالقتسالا بسكب  ّفصلا  المز يف  أدب  نيب   ، لاح ّيأ  ىلع  ةياهنلا .

ًاصيصخو  ، ءاقدصألا عم  ًءاسم  جورخلاب  ّقلعتي  يف  ًاصوصخو   ، ةمارص كأ  ّيدلاو 

هيلع ًابوضغم  ًارمأ  ةيبصلا  عم  جورخلا  ناك  دقف   ، ةيبصلاب ّقلعتي  رمألا  ناك  امدنع 

وأ ةيبابشلا  ةسردملا  تايسُمأ  روضح  ُتعطتسا  ام  ًاردان  كلذلو   ، انتفاقث يف 
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. المز عم  عوبسألا  ةياهن  ةلطع  جورخلا يف 

يننأ ًامود  ُترعش  دقل  ءيش . ّيأ  ىلإ  ةيمتنُم  يننأ  ًاقلطُم  رعشأ  ةجيتنلا   يف 

ةياهن تايسمأ  عفايلا يف  صقر  تالفح  نع  المز  ثّدحتي  ناك  امدنع   ، ةلمهُم

يننأ  ول  ُتينو   ، دسحب مُهتبقار  صصقلا . نوكراشتيو  نوكحضيو   ، عوبسألا

يدحو ُتيقبو  كلذ  نم  ًالدب  ةيداكألا  يتسارد  ىلع  زّكُرأ  ُتكُرت   ةيدنه . نكأ 

ددع ّيدل  ناكو   ، يملاع لخاد  ًةسوبحم  ّدُعت  تاعاس ال  ُتيضمأ  تقولا . مظعُم 

. ًايلعف بّرُقملا  ءاقدصألا  نم  ًادج  ليلق 

، انتفاقث انقُلي  ناعيطتسي   ام  ىصقأ  لعف  ةلواحُم  ّيدلاو يف  ّرمتسا 

. هتالواحُم ُتمواق  يننأ  الإ   ، نيرخآ ًادونه  ًاساُنأ  لباُقأ  العجيو 

» :ال يرمع نم  رشع  ةثلاثلا  ُتنك يف  امدنع  تبس  موي  يمأل يف  ًةرم  ُتنلعأ 

بتكلا ةسارد  لجأ  نم  اتناديف «  « ّفص ناك  اتناديف .«  « فص ىلإ  باهذلا  ديُرأ 

ًالافطأ لباُقأ  ُتنكو  هيف  ةيعوبسأ  ًاسورد  رضحأ  ُتنكو   ، ةيسودنهلا ةسّدُقملا 

. نيرخآ ًادونه 

ةبوعص كأ  رومألا  نوكتس  : « يرعش بعاُدت  تناك  نيب  يُّمأ  تلاق يل 

ىنعم يفرعت  نأ  جاتحت  جوزتت . امدنع  ديدحتلاب   ، نيربكت امدنع  كيلإ  ةبسنلاب 

». ةيسودنه وكت  نأ 

نوكأ نأ  ديرُأ  اذه ! نم  كأ  ًةيدنه  نوكأ  نأ  ُّدوأ  يننأ ال  الإ  ُترّكف :

نيرخآلا يف المز  عم  جرخأ  نأ  ديُرأ  عفترُم : توصب  اهل  ُتلق  ّفصلا ! المزك يف 

» !». اتناديفلا  « سورد روضح  مهيلع  سيلف   ، ةسردملا

». رمألا ام يف  ّلك  اذهو   ، يرضحت نأ  كديُرن  انأو  كوبأ  : « تلاق

ةيدنه ةاتفك  نكلو   ، ةيسودنه نوكأ  نأ  ديُرأ  ةعنتقم أ  لازأ غ  ام  ُتنك 

دونهلا اقدصأو  انأ  انلباقت  ةديدع  تاونس  لالخ  ّيدلاو . تاينُمأ  ُتعطأ   ، ةحلاص

ميلاعت ّنأ  ُتدجو  انتديقع . جراخمو  لخادم  ّملعتن  عوبسأ   ّلك  فوفصلا  يف 
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عئار ذاتسأ  انيدل  ناك  ةساردلل . ةزّفحُمو  متهالل  ةثُم  اهتاذ  ّدح  اديفلا «يف  «

، ّفصلا ًاروهشم يف  ًاوضع  ُتنك  اهيف . ًادج  ةديج  ُتنك  يتلاو   ، ةشقانملا عّجش 

دقل ةدشب . ملقأتلا  ُتدرأ  ثيح   ، ةسردملا هب يف  ُترعش  ام  سكع  كلذ  ناكو 

. تلصفنُم تايح  شيعأ  أكو  ُترعش 

حبُصأف  ، ءيش ّلك  جمد  ىلع  ردقأ  نأ  ىّنأ  مك  رّكُفأ : ُتنك  ام  ًابلاغ 

المز يف ىري  اذامل ال  دونهلا . اقدصأ  عم  انأ  ةسردملا ك  ةروهشم يف 

؟ دونهلا اقدصأ  هاري ّيف  ام  ةسردملا 

ةساردلا ةيركفلا يف  يحاونلاب  كأف  كأ  يمتها  دادزا  ُتربك  امدنع 

ثيح اديفلا ،« اتيغدافاغاهب «و»   « ةساردب ُتعتمتسا  ةقيقحلا  ةيسودنهلا .يف 

تاعوضومو  ، ةرحلا ةدارإلا  لباقُم  ردقلا  أدبمو   ، ةجيتنلاو ببسلا  أدبم  ُتّملعت 

. تاعوضوملا هذه  ىلع  اهانيرجأ  يتلا  تاشاقنلاو  تاثداُحملا  ُتببحأو   ، ةهباشُم

اماق لمأتلاو  ةالصلا  ّنأ  تقولا  كلذ  ُترعش يف  يننأل  ًاضيأ  ُتلمأتو  ُتّيلص  دقل 

، ّيلإ ةبسنلاب  ًاموهفمو  ًايقطنم  ادب  ّم  عقاولا  ثكلا يف  كانه  ناك  يراكفأ . ةيقنتب 

عمقك  ، ةينالقع ودبت  يتفاقث ال  تادقتُعملا يف  نم  ثكلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 

بغري ام  فالخ  تاجيزلا  بيترتو   ، لاجرلل ًامدخ  ّنكي  نأ  ّنهنم  عقوتلاو   ، ءاسنلا

» ! اديفلا هيلع يف»  صوصنم  كلذ  نم  ءيش  هنأ ال  عم   ، سانلا

الف  ، تانايدلاو تافاقثلا  نم  بكلا  عونتلا  اذه  ىلإ  يضرعت  نم  مغرلا  ىلع 

ادقتعُم ّلك  ّنأ  ملعأ  نكأ  ةمداقلا .  تاونسلا  حشس يف  امل  ّدعأ  ءيش 

ُتنك  ، لاح ّيأ  ىلع  اهتاساسأ . نم  ّزتهتو  ضفُنتس   ، افسلف  ، اروصت  ، ةقباسلا

ّنس ىلإ  لقتنأ  نيب   ، يديلاقتو يتفاقث  ىّدحتأ  لازأام  اذه  نم  بك  تقو  لبق 

. ايح نزاوتلا يف  نع  ثحبأو   ، جضنلا
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ثلاثلا لصفلا 

جاوزلا ةطاسو  تاع يف 

جاوزلاب قفرب  اعنقي  نأ  ّيدلاو  لواح   ، انتفاقث ببسبو  نسلا  ّرم  ىلع 

يدلاو نكي  مهفراعمو .  مهئاقدصأ  ءانبأل  يدقت  لالخ  نم  كلذو   ، يديلقتلا

ىشخي ناك  ثيح   ، ةيوناثلا ةلحرملا  دعب  ةساردلا  يرارمتسا يف  ىلإ  ًاقاّوت  ّصخألاب 

. ًالالقتسا كأ  ينلعجيس  ةيعماجلا  ةساردلا  لجأ  نم  لزنملا  نع  ًاديعب  اهذ  ّنأ 

. ةنيلو ةعناخ  لزنم  ّةبر  ام  ًاموي  نوكأ  نأب  يصرف  نم  للقُيس  كلذ  ّنأ  دقتعي  ناك 

تناك  ، اهّنس رغصو   ، يميلعتلا ةاتفلا  ىوتسم  ّلق  ّلك  هنأ  انتفاقث  سانلا يف  دقتعي 

. ةدشب بولطملا  رمألا   ، جاوزلا ًةنويل يف  كأ 

نوكأ نأ  نم  كأ  ايندلا  ًائيش يف  ناديُري  اناك ال  ّيدلاو  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 

يجاوز ةلأسم  ىلع  رمألا  روحمتي    ، مهكفت ىلإ  ةبسنلاب  هنأ  الإ   ، ةديعس

ّنأ ديب  يتئيبو . يتفاقث  نم  ًاصخش  جوزتأ  نأ  ديدحتلاب  ناديُري  اناك  لب   ، بسحف

. كلذل ًاضقانُم  ادب   ، لاح ّيأ  ىلع   ، هلعفأ نأ  ُتدرأ  ام  ّلك 

سردأ ةعماجلا   ىلإ  باهذلا  ةقيقح  ديُرأ  انأ   ، اي أ نكل  : « ُتححلأ

!». مسرلاو ميمصتلاو  يفارغوتوفلا  ريوصتلا 

نل الإ أ   ، ضرتعأ نلف  لزنملا  برق  ةيميلعت  ةرود  ىلع  ِتع  ول  : « باجأ أ

!». ةساردلا لجأ  نم  لزنملا  نع  ًاديعب  شيعت  ِكعدأ 

سّرُدت ايلع  ميلعت  تاسسؤُم  دجوي  هنأ ال  ملعت  تنأ   ، يدلاو اي  نكل  : « ُتلداج

رارمتسالا يف ُتدرأ  اذإ  انه  نم  لحرأ  نأ  بجي  ناكملا ! اذه  ةيزيلجنإلا يف  ةغللاب 

!». ةساردلا
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نم غ هنأ  ًاديج  ملعت  تنأ  قالطإلا ! ىلع  ٌدراو  اذه غ  : « ّجتِحا أ

». نجوزتي نأ  لبق  اهلزنم  نع  ًاديعب  ءاسنلا  شيعت  نأ  لوبقملا 

رظن تاهجوب  ّعتمتت  ًةغص  ةأرما  ُتحبصأو  ُتربك  دق  تنك  اهنيح  يننأ  الإ 

ناوقلا اذامل  : « ُتلأسف  ، كأ ًايبرغ  يميلعت  ببسب  يرهظم  حبصأو   ، ةيوق ءارآو 

؟.« لاجرلا نع  ةفلتخُم  ءاسنلا  ىلإ  ةبسنلاب 

اذكه ناوق ! تسيل  اهنإ  : « يحومج نم  ام  ًاعون  ًاضعتمُم  يدلاو  باجأ 

». ِكثارتو ةيفاقثلا  كميقب  ِككّسمتب  ةروخف  وكت  نأ  بجيو   ، رومألا يرجت 

دق ال اهنأ  فد  ساسحإ  يدنع  ناكو   ، دعب اهققُحأ  نأ  ديُرأ  مالحأ  يدنع  ناك 

نأ ُتدرأ  ةلوجتُم . ةيفارغوتوف  ةروصُمك  لمعأ  اُّرو  اعلا  ىرأ  نأ  ُتدرأ  رمُثت .

»، سيراب ليفيإ «يف»   « جرب ىرأو  ابوروأ ،« رفاُسأو يف»  يرهظ  ىلع  ةبيقح  لمحأ 

» وشتكيبوشتام ةقاطلاب يف»  رعشأ  نأ  ُتدرأ  رصم .«  « تامارهأ ةبرجت  شيعأو 

»، اينابسا الياب «يف»   « لكآو وبلا ،« اكنإلا «يف»   « ةراضحل يرثألا  عقوملا  كلذ 

، هتيؤر  ، هلعف ُتدرأ  ّم  ثكلا  كانه  ناك  برغملا .« نجاطلاب يف»  عتمتسأو 

يصرف يف يهنُيس  ًافلس  بترُم  يديلقت  جاوز  ىلع  ةقفاُوملا  ّنأ  ملعأ  ُتنكو   ، هتبرجت

تيدنهلا ّيتقيدص  ّنأ  ةقيقح  يتيضق  دعاُسي    ، لاح ّيأ  ىلع  يمالحأ . قيقحت 

نم هجّرخت  نم  ةصق  ةرتف  دعب  يديلقت  وحن  ىلع  اهتقو  ًايوس  اتبطُخ  تبرُقملا 

. ةيوناثلا ةسردملا 

، كلذ نم  كأ  ّيدلاو  ةهجاوُم  وأ  لكاشملا  ةراثإ  مدعب  يتبغرلو   ، كلذ لجأ  نم 

ّيدلاو ُتفطال   ، هتاذ تقولا  يفو  يفارغوتوفلا . ريوصتلل  يلحم  ّفص  ُتكرتشا يف 

ًاناسرع لباُقأ  نأ  ينم  نابلطي  اناك  امدنع   ، ةلومأملا ةنيزرلا  سورعلا  رود  ُتبعلو 

. بسانم

يسبالم لضفأ  يدترأ  نأ  ّيدلاو  ينم  بلط  ، ح  ةددحُم ةبسانُم  ركذأ 

ًايلصأ ًاريرح  ُتيدترا  رخآ . بقترُم  سيرع  ةلباقُم  لجأ  نم  ابحطصاو   ، ةيديلقتلا
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حاشو يدنع  ناك  بكلا . قنُعلا  ّطخ  لوح  ةفهرُم  تازيرطت  عم  نوللا  يرهز 

يسأر ىلع  ةيوفعب  عوضوم   ، فاوحلا ىلع  ةبسانُم  تازيرطت  عم  قيقر  يدرو 

قرزأ نولب  يريرح  لاورسب  يزلا  اذه  لمتكا  ءايحلا . نم  ةحفن  رهُظي  يفاتكأو  

. ةحتاف ةيرهز  ةيرجنخ  ةيذحأ  جوزو   ، حتاف

ةاق يكفت  ءيشُنأ يف  ُتنك   ، اهلمكأب ةرايسلا  ةلحر  ءانثأ  يننأ  حوضوب  رّكذتأ 

يننأ رّكُفأ  يسفن  ُتدجو  فقوملا . اذه  لثم  ةفورعملا يف  ةددُحملا  تاعونمملا  نم 

نم قنعلا  يذ  ءاذحلا  وأ  فيفخلا  ءاذحلاو  زنيجلا  حاترأ يف  يننأ  ىسانتأ  الأ  بجي 

ىلع هنأ  يهو  اهب  فارتعالا  بجي  ىرُخأ  ةوفه  كانهو   ، ةيديلقتلا ةيدنهلا  سبالملا 

تاولصلا ءانثأ  يسودنهلا  دبعملا  ُترز  ام  ًاردان  يننإف   ، ةقباسلا تاونسلا  سكع 

مالكلا نع  ماجحإلا  ّيلع  بّجوتي  هنأ  ُتفرع  اُّر . تاناجرهملا  ادع  ام   ، ةيعوبسألا

ّيبُح  ، ةينورتكلالا ىقيسوملا  وحن  اذجنا  لثم  ىرُخألا  امتهاو  اياوه  نع 

ءاقبلاو يف جورخلاب  يفغش   ، ةظقيلا مالحأ  قارغتسالا يف   ، كلفلا ملع   ، نفلا

نعو  ، لبقتُسملا احومط يف  نم  ّيأ  نع  ملكتأ  الأ  بجي  هنأ  ُتررق  ةعيبطلا .

»، ابوروأ  « لالخ لّوجتأ  نأو   ، ام ًاموي  ايقيرفأ «  « ربع ةجاردلا  دوقأ  نأب  يملح 

ىرق ينبت  تظن  ةطبترُم  عمتُجملا  ًالاعف يف  ًاوضع  نوكأو  رصم ،«  « روزأو

رّوُطأ لمعأ   وأ   ، ةروطُتملا نادلبلا  ةئيبلل يف  ةقيدصو   ، ًايتاذ ةيفتكُم  ةيملاع 

». ايسآ ًادج يف»  ةقفلا  ممألا  ضعب  سانلا يف  روظنم 

». كلذ نم  ّيأ  رضحتسأ  الأ  رّكذتأ  نأ  بجي   ، الك : « يسفنل تلق 

روضح صاخ يف  وحن  ىلع  اهيلإ  ُشأ  ةيلقع   تاظحالُم  ُتعنص  يننأ  رّكذتأ 

وحن ىلع  اباشت «  « ّفل ًارّخؤُم يف  ةبستُكملا  ربخ  لثم   ، ةبقتُرملا يجوز  ةدلاو 

لزانملا مظعُم  ةسيئر يف  ةعلس  وهو  رّمُخملا  يديلقتلا غ  زبخلا  وهو   ، زاتمُم

ّنأ ُتملع  ًايرئاد . ةنيجعلا  لكشتتف  ءودهب  ّقُري  ةبك   ةربخ  ّبلطتيو   ، ةيدنهلا

. ةيافكلا هيف  ا  ةرسألا  دعسُيس  كلذ 
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ّلك لالخ  نم  ُترّكف  يننأ  ُتدقتعا  كلذ . ُتحجن يف  يننأ  ةقيقح  ُتننظ 

يننأ حضتا  نكلو   ، ئطاخ ءيش  ّيأ  ثدحي  نل  هنأو   ، ةرملا هذه  ةلمتُحملا  ثادحألا 

ٍدان وهو   ، ةوعدلا ناكم  ىلإ  انلصو  امدنع  هجو . لمكأ  ىلع  يتفيظوب  ُمقأ   

نم تابلطلا  ذخأي  لدانلا   ميدقلا ،«أ  ةورذلا  قيرط  لالتلا يف»  ىلع  ليمج 

بقتُرملا سيرعلا  ّنأ  ةكردُم  انوتلا ،«غ   « كمس نم  ةطش  ُتبلط  عيمجلا .

ّلك بلط  امدنع  ّىتح  يلاب  ىلع  رمألا  اذه  رطخي  مراص .  يتابن  اوناك  هتلئاعو 

تارايخلا ضعب  وأ   ، لصبو ةطف ج  وأ   ، رايخو ةطش ج  اّمإ  ةلئاعلا  نم  درف 

. ابنلا لكألا  نم  ىرُخألا 

ينتقمر ىتح   ، ّيتفش نم  جرخت  انوت « ةطش  ذخآس   « تلكلا تداك  ام 

تذختا مألا  عم  فالتئاب  ّمث  يبلق . بقثت  اهنأكو  ةرظنب  بقتُرملا  سيرعلا  ةدلاو 

كانه ُتسلج   ، ّيلع عألا  ّلك  تزّكرت  نيب  يوحن . ةرظنلا  تاذ  ةلئاعلا  ةيقب 

. ينعلتبتو ةيضرألا  ّقشنت  نأ  ةينمتُم 

دق مهنإ  كرُدأ  ىتح  وأ  ظحلأ  فيك   يطلغ ! ىلع  ًادج  ءابغلاب  ُترعش 

رمألا غ نكي    ، ةياهنلا ةرم .يف  دعب  ةرم  يسفن  ُتبقاع  ؟  يتابن نونوكي 

. يتفاقث فولأم يف 

. لوألا ءاقللا  نم  كأ  بهذي  ديدحتلاب   ءاقللا  كلذ  ّنأ  لوقلا  ىلإ  ةجاح  ال 

دعبو  ، ةبوطخ ىلإ  جاوزلا  ةطاسو  دوهج  دحأ  ىدأ   ، اُّر ةددحُم  ةطقن  دنع 

ةيؤر لبق  ةبوطخلاب  انتبغرب  ًارارق  ذّختن  نأ  باشلاو  انأ  ّيلع  ناك   ، طقف نيءاقل 

. ةيناث انضعب 

نأ ديُرن  فيك  ررُقن  ىتح  ضعب  عم  كأ  تقو  ءاضق  انل  ًاحومسم  نكي   

هوحن ةبذجنم  ُتنك  ثّدحتلا . ّديج   ، ًيسو  ، ةماقلا ليوط  ناك  مامألا . ىلإ  لقتنن 

كأ انضعب  ىلع  فّرعتلاب  عتمتسُم  اّنُك  لثملاب . يهاجت  رعش  هنأ  لوقلا  عيطتسأو 

لكش ىلع  اذه  لصح  طابترالا . ىلع  انقفتاو   ، ًاضيأ نيرورسم  انؤابآ  ناكو   ، كأف
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هكرابو ءاقدصألاو  ةلئاعلا  ّلك  ُهترضح  وروغكانان ،«  « دبعم ةينيد يف  مسارم 

ىلع ةملكلا  ةمجرت  نكُو  يرسيم ،«  « ىعُدت ةبسانملا  هذه  تناك  اجارهم .« «

». ةبوطخلا مسارم   « قيقد وحن غ 

ءاشع يف ةلفح  ءاسملا  كلذ  اهعبتو   ، رهظلا دعب  يرسيم «  « انتبوطخ تثدح 

انصقرو  ، ىقيسوم كانه  ناكو   ، بارشلاو ماعطلا  ّقفدت  ءانبلا . ديج  يدنه  معطم 

لعفأ يننأ  ُترعش  ًاخأ  قلأتب . ةديعس  ُتنك   ، ةظحللا كلت  ىلوألا .يف  ةرملل 

ُتقّدص عيمجلا . نم  لب   ، مهدحأ نم  ةنسحتسُم  نوكأس  يننأو   ، حيحصلا ءيشلا 

. دبألا ىلإ  ةداعسب  شيعأس  يننأ 

نل يننأ  كرُدأ  ُتأدب   ، فافزلا دعوم  برتقا  نيبو  رهشأ  لالخ   ، ظحلا ءوسل 

يننأل ال  ، نبا ةجوزو  ةجوزك  هتلئاعو  يبيطخ  هدارأ  يذلا  صخشلا  ًادبأ  نوكأ 

ناك ةقيقح  ؟  طابترالا لبق  اذه  كرُدأ  الأ  يننكمأ  فيك  يديلقتلا . زارطلا  بساُنأ 

. ةنيعُم تاعقوت  عم  أيس  رمألا  ّنأ  رذُحي  نأ  بجي  يديلقتلا  قّسُنملا  طابترالا 

لقألا ىلع   ، هشاقن نك  ًارمأ ال  هخسف  ادب   ، قّمعت دق  طابترالا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 

. عوضوملاب تمتهُم  ناتلئاعلا  تناك  ام  ردقب 

نم ّغتأ  نأ  ُتلمأت  املاط   ، لجرلا اذهو  انأ  هيف  انطبترا  يذلا  تقولا  لالخ 

نكل اهب . رختُفي  يتلا  نبالا  ةجوزو  ةجوزلا  حبُصأ  ُتلضان   هتلئاعو . وه  هلجأ 

نم هنأ  ُتدجو  يّنكلو   ، مهداعسإ ةّدشب  ُتدرأ  مهلامآ . ّبيُخأ  ُتيقب  فسألل 

ّلكت يف يتلا ال  يتبغر  ببسب  ةيديلقتلا  يماهم  ىلع  ةزّكرُم  ىقبأ  نأ  ةبوعصلا 

. يمالحأ ةعباتُم 

اذه اذامل  لءاستأ : ُتيقب  يسفن . نم  لمأ  ةبيخب  ُترعش   ، تقولا كلذ  يف 

ّلكب كلذ  نورخآلا  لعفي  ؟  يدنع بيعلا  ام  ؟  ّيلإ ةبسنلاب  ٌبعص  رمألا 

! انأ اقدصأ  ّلك  كلذ  ا يف   ، تقولا لاوط  جّوزتتو  سانلا  بطُخت  ةطاسب .

كلذ لث  ُترعشو   ، ةميق البو  ةوق  الب  يننأ  ُترعش  ؟  ةركفلا عم  ًاثك  اُعأ  اذامل 

٤١



. لشفلا

يذلا صخشلا  كاذ  ًادبأ  نوكأ  دق ال  يننأ  ةركفل  ُتملستسا   ، ةياهنلا يف 

عيطتسأ يننأ ال  ُتملع  ةزهلاب أل  فرتعأ  نأ  ةدعتسُم  ُتنك  هنع . نوثحبي 

. كأ كلذ  رارمتسالا يف 

يتلا لعفلا  ةدر  نمو   ، صخش ّيأ  ربُخأ  نأ  نم  ةفئاخ   ، فوخلا ةياغ  يُفتنك 

. لشفأ ّمث  جّوزتأ  نأ  نم  ةفئاخ  ُتنك  ُتلعف . ول  اهب  لباُقأس 

ناك هلهأو . لبقتسملا  جوز  ىّنمتي  نوكأ ك  نل  يننأ  يقعأ  نم  ُتملع 

نل يننأ  ُتملع  ليثمتلا . نم  ًاعون   ، تافرصتلاو سابللا  نم  اهنيح  هلعفأ  ّلك 

نوكأ نأ  ةلواحُم  ّهلك يف  يرمع  يضقأس  ُتنك  نوكأ . نأ  يننوديُري  ًادبأ ك  نوكأ 

نم ّيأ  كاردإ  ةصرُفب  كلذك  ىظحأ  نلو  ةلاحم . لشفأس ال  ُتنكو   ، ًارخآ ًاصخش 

. اينُمأ  ، يلامآ  ، يمالحأ

، ةيناثلا ةرمللو  هنأل   ، اناعُم ىدم  وأ  يروعشب  ّيدلاو  ربُخأ    ، كلذ ّلك  لالخ 

ُترهظو يسفنل  ءيش  ّلكب  ُتظفتحا  ةلكشُمك . ارّكُفي   نأ  هديُرأ  نكأ   

ّلكب ّر  يتلاو   ، كحضلل ةزهاجلاو  ًااد  ةمستُبملا   ، ةديعسلا  ، ةعاجُّشلا رهظ 

، ةمولعملا هذهب  ًادحأ  كراُشأ  ةبوطخم .  ةغص  ةديس  اهب  ّر  يتلا  سيساحألا 

. دحأ ىلع  ًائبع  يفواخمو  ةيفطاعلا  يمالآ  حبُصت  نأ  ديُرأ  نكأ  يننأل  

تايسمألا دحأ  كلذلو يف   ، ديزملا لمتحأ  اهيف  دعأ  ةطقن   ىلإ  ُتلصو  ديب أ 

. ءاكبلاب ُترجفناو  يُّمأ  ىلإ  ُتبهذ   ، ليلقب يفافز  لبق 

!». كلذب مايقلا  عيطتسأ  ، ال  ًادج ةفسآ  انأ   ، يُّمأ : « ةيكاب ُتلق 

نع طقف  ينيربخأ  زيزع . ِكبت  » :ال  تلاقو ينتقناع  يُّمأ  ّنأ   ، ينشهدأ ام 

». ٍكجعُزي ام  ّلك 

موقأو اعلا  لوح  رفاُسأ  نأ  ديُرأو   ، مالحأ ّيدل  يُّمأ ! اي  ةدعتسُم  ُتسل  انأ  «
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موقأ ةيناث   ةيلالقتسالا  كلمأ  نل  يننأ  ةركف  لّمحت  عيطتسأ  الو   ، ةفلتخُم ءايشأب 

!». هلعف ديُرأ  ام  ّلكب 

، يراكفأ ّلك  ُتجرخأ  ةقيمعلا . ادهنت  هب ب  رعشأ  ُتنك  ام  ّلك  ُتجرخأ 

. احومط  ، يلامآ  ، يمالحأ  ، يفواخم

ديُرأ ءيش ال  ّيأ  لعف  ىلع  ربُجت  نل  اهنأ  ينتربخأو   ، ةّدشب يمأ   تَكسمأ 

موقأ يلعج  اهرود يف  ىلعو   ، لبق نم  يفواخم  اهكاردإ  مدع  نم  تَرذتعا يل  هلعف .

، عم أ ثّدحتت  نأ  ديُرت  اهنإ  تلاق  دحلا . اذه  ّىتح  لقألا  ىلع   ، اذه ّلكب 

. يرارق ينمعدتس يف  اهنأو  فاخأ  الأ  ينتربخأو 

. لبق نم  اهب  رعشأ  ةحارب   ُترعش 

لاق يل: ام  ناعرسو   ، يُّمأل ُهتلق  ءيش  ّلك  نع  بوونأ «  « يخأ عم  ُتثدحت  ّمث 

نم ِكرعاش  انتكراش  ِكنأ  ول  ىنأ  ُتنك  ِكلجأ . نم  انه  انأ   ، يفاخت هاتُخأ ال  «

». ِكرعاشم عم  ةديحو  اُعت  ٍعاد   كانه  نكي  لبق . 

دعب رايخ  يدنع  ناك  هنأ  كرُدأ   : « عومدلاب ةئيلم  عأب  هل  ُتلق  ركذأ أ 

». ةبوطخلا

وحن ىلع  رابخألا  يتلئاع « ادع   « انعمتجُم نم  ٌدحأ  ّلبقتي    ، لاح ّلك  ىلع 

. قالطإلا ىلع  ديج 

انعمتجُم نورخآو يف   ، ةبقتُرملا ةلئاعلاو   ، يتلئاع ءاضعأو   ، ءابرقألا ناك 

لواحُم  ، يتيؤر ىلإ  اوتأ  رابخألا . هذه  عس  دعب  مهلمأ  باخو   ، بضاغ  ، نيزح

ءيش ّلك  ّنأو   ، اذكه روعشلا  يعيبطلا  نم  هنأ  وربخأ  فافزلاب . يضملاب  يعانقإ 

. لاح ّيأ  ىلع  رمألا  يضمأ يف  نأ  بجي  يننأو   ، ةياهنلا ماُري يف  ام  ىلع  نوكيس 

رخآ يف ٌدحأ  جاوزلاب   بغري  نلف   ، يطابترا تككف  اذإ  يننأ  يعانقإ  اولواح 

. ينم برتقي  اهنبا  ةلئاع  ّيأ  عدت  نلو   ، يمسا خطلتيسو   ، انتفاقث
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يلامآ ّنأو   ، ةأرما ىلإ  ةبسنلاب  ةصاخ   ، ةيعقاو يتيلاثم غ  ّنأ  يعانقإ  اولواح 

نم يففخ  ليق يل : اذه . ببسب  ًادبأ  ًابسانُم  ًالجر  دجأ  نل  يننأو   ، ًادج ةيلاع 

. ةديج ةايح  ىلع  لصحتسو   ، ةعيطُم ةنكو  ةجوز  وك   ، ِكتاعقوت

. يفقوم ىلع  يرارصا  لالخ  نم  عيمجلا  اذيإ  نم  ديدش  ضاعتماب  ترعش 

ًائطاخ ناك  يرايخ  ّنأ  ُترعش   ، ينع هنولقانتي  سانلا  ذخأ  ام  عمسأ  ُتأدب  امدنع 

هنإو  ، ٍفاك وحن  ىلع  ةضّورُم  ُتسل  يننإ  سانلا  لاق  يلبقتسُم . ىلع  ُتفخو 

عيطتسأ هنإ   ًاضيأ  اولاق  حيحص . وحن  ىلع  ايبُري  ّيدلاو   ّنأو   ، لالدلا دسفأ 

ءوسلاب ُترعش  ًةدايز . يسفنب  ًةقثاو  نوكأ  نأ  بجي   ، ةأرماك اذهك  ءيشب  مايقلا 

ّلك ىلع  ُتمدن  نآلا . دعب  انعمتجُم  نم  دحأ  عم  طلتخأ  نأ  ديُرأ  نكأ  نزُحلاو . 

وك  ، يتلئاع اذيإ   ، هتلئاعو يبيطخ  اذيإ   ، ةبطخلا خسف   ، يتبطخ ُهتلعف : ءيش 

ٍفاك .يف وحن  ىلع  ةيدنه  ُتسل  وك   ، ٍفاك وحن  ىلع  ةلّهؤُمو  ةضّورُم  تسل 

. يدنع ءيش  ّلك  ىلع  ُتمدن   ، عقاولا

. يدنع ةلكُشملا  ام  مهفأ  ؟   انأ وك  رذتعأ  نأ  ّيلع  اذامل  ؟  رذتعأ ىقبأ  اذامل 

سانلا ّلكو   ، هلعفأ نأ  ّيلع  بّجوت  يذلا  حرشلا  ّلك  لّمحت  عيطتسأ  دعأ   

، ضرتُفملا سرعلا  تقو  نم  مايأ  لبق   ، كلذ لجأ  نم  مهتهجاوُم . ّيلع  بّجوت  يذلا 

، تمكارت يتلا  ايادهلاو  تابيترتلا  ّلك   ، هن عفدو  ءيش  ّلك  ءارش  ّمت  نأ  دعب 

ةلحر ُتبهذو يف   ، ُتبره  ، اعلا ءاحنأ  ّلك  نم  اومدق  يذلا  ءابرقألاو  ءاقدصألا 

نأ طقف  ُتدرأ  ايناطيرب .« دنهلا «و»  ىمادق يف»  ءاقدصأ  ةيؤر  لجأ  نم  ةليوط 

نأ ديُرأ  نكأ    ، ءيش ّلك  أدهي  نأ  ىلإ  انعمتجُم  هجو  نم  برغأ  نأو   ، يفتخأ

ةلحرملا ّنأ  ُتملع  يسفن . عمجتسأ  نأ  ُتدرأ  يرعاشم . ىوس  ءيش  ّيأ  عم  لماعتأ 

. ةلهس نوكت  نل  ايح  نم  ةمداقلا 
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عبارلا لصفلا 

يقيقحلا يّبُح 

طرخنأ نأ  ديُرأ  نكأ  غنوك ،«  غنوه  ّيدلاو يف»  لزنم  ىلإ  ُتدع  نأ  دعب 

، كلذ لجأ  نم  ًايعتجا . ةؤفك  يننأ غ  ُترعش  ذإ   ، يدنهلا عمتجملا  ًاددجُم يف 

. لالقتسالا ضعب  بسك  ةلواحم  ةنهملا يف  ريوطت  هاجت  يمتها  ُتهجو 

ناكو  ، انتقش لزنم  باب  ُتمحتقا  نيب  لمع «! ىلع  ُتلصح  : « ًاموي ُتخرص 

. ءاسملا رابخأ  دهاُشي  ةلضفملا  هتكيرأ  ىلع  أ 

اذه ّنإ  تلاقو   ، لمعت تناك  ثيح  رغاش  نع  اقيدص  ىدحإ  ينتربخأ 

عّزُوت ةيسنرف  ءايزأ  تاقحلم  ةكرش  لمعت يف  تناك  ًايلاثم يل . نوكيس  لمعلا 

تاعيبملا يف ريدُم  ةدعاسُم  مزلتست  ةفيظولا  تناك  ايسآ .« ّلك « اهتعاضب يف 

لود ىلإ  رفسلا  لتحا  عم   ، ةلمجلا تاعيبم  تابلط  ةيبلتو  تاجتُنملا  قيوست 

لتحا نم  ناك  يساسألا  يسح  ّنكلو   ، عيزوتلاو تاعيبملا  ينبذجت  ةرواجُم . 

. لالقتسالاو رفسلا 

ُتنك اتيب ،«  « ِتنسحأ : « يوحن ههجوب  رادتسا  نيب  رخف  ّلكب  ربخأ أ 

نَم ؟  لمعلا أدبيس  ىتم  ءيش . ّلك  نع  ينيربخأ  اهيلع . لصحتس  ِكنأ  ملعأ 

؟.« كتايلوؤسم ام  ؟  كنع ًالوؤسم  نوكيس 

يميلقإلا ريدصتلا  ريدُم  نوكيس  ًادج ! ةسّمحتُم  انأ  مداقلا . رهشلا  لوأ  أدبأ  «

، يريدم مامأ  يسفن  ُّتبثأ  اذإ  ًيظع . ًالبقتسُم  بصنملا  اذه  كلت  ينع . ًالوؤسم 

ىلع اهعم  لماعتأ  تاحاسملا   ضعب  يننوطعيسف   ، هفادهأ قيقحت  ُهتدعاسو يف 

». لقتسُم وحن 
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؟.« اذه ينعي  اذام  : « ًاسح ّلقأ  ادب  نأ  دعب  ينلأس أ 

!». راوجلا لود  ّلك  ىلإ  رفاُسأ  دق  يننأ  ينعي  : « ُتبجأ

ّنأ يرّكذتت  نأ  ِكديُرأ   ، يتبيبح ِكب  ةقيقح  ٌروخف  نم أ  مغرلا  ىلع  : « لاق أ

نأ ِكديُرأ  ًاجوز .ال  يدجت  نأ  ىلإ  طقف  تقولا  ةيض  لجأ  نم  رمألا  اذه 

ِكنيب لوحت  ةجرد  ىلإ  ةلقتسُم  حبُصت  ثيحب  ِكتنهم  بك يف  وحن  ىلع  يطرخنت 

». ِكل بساُنملا  نيرقلا  ىلع  روثعلاب  لمأن  ِكُّمأو  انأ  انلزال  جاوزلا ! بو 

!». بصنملا اذهل  ةّدشب  ةسّمحتُم  انأ  يتجهب ! ّيلع  دِسُفت  ، ال  اي أ هوأ  : « ُتلق

مايألا ال هذه  جاوزألا يف  ضعب   ، ملعي دحأ  ّلك ال  ىلع   ، فرعأ معن  : « لاق

ول دعب  يف  ِكلمأ  بيخي  نأ  ديُرأ  طقف ال  انأ  لمع . مهتاجوزل  نوكي  نأ  نوعناُ 

، ّقح ىلع  تنأ  رمألا . ام يف  ّلك  اذه   ، ِكرفسو ِكلمع  ىلع  لبقتُسملا  جوز  قفاُوي   

!». ِكحاجنب مويلا  لفتحن  انيعد  نآلا . لبقتُسملاب  رّكُفن  نأل  ِعاد  ال 

ّمث ةديجلا . ءابنألا  اهربُخأ  نأ  ديُرأ  ؟  يُّمأ نيأ  : « ةفرغلا ُترداغ  نيب  ُتحص 

» بوونأ  « ُتفتاه ّمث  ةعتمللاي ،«! جراخلا . ىشعتن يف  كالك   كذخآ  نأ  ديُرأ 

. ةديجلا ابنأ  هتكراشو 

ًايدام ةيلالقتسالا  ىلع  لصحأ  ُتأدب  يحلاصل . لمعت  ءايشألا  تأدب  ًاخأ 

. ًايعتجاو

بيترت ةلواُحملا يف  ارمتسا يف  ّيدلاو  ّنأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، نسلا ّرم  ىلع 

ةكرعم ناعراُصي يف  هنأ  اكردأ  ءطبب  هنأ  الإ  ةيديلقتلا يل،  جاوزلا  تاءاقل 

. ةرساخ

يننأ نهفي  الاز ال  ام  هنأل   ، رخآ وأ  وحن  ىلع  هتالواحُم  ينتطبحأ  دقل 

ببسب اهقيرب  يتعمس  تَدقف  دقو   ، ةيعيبط دعأ  انتفاقث   ياعم  نمض 

ةلقتسُم يننأ  نودقتعي  يتفاقث  نم  سانلا  ّنأ  ملعأ  ُتنك  ةخوسفملا . يتبوطخ 
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. ةأرملا ًابوغرم يف  كلذ  ّلك  نكي  ، و  ييأرب ةثبشتُم   ، ةدينع  ، ةيلاثم  ، ةيروث  ، يأرلا

، بسانملا لجرلا  امدق يل  ول  هنأ  لمأب  ّيدلاو  كّس   ، كلذ ّلك  نم  مغرلا  ىلع 

. كأ ةضّورُم  حبُصأو  هلجأ  نم  ّغتأسف 

ينم يعقوم  ّبلطتو   ، ةيسنرفلا ةكرشلا  يلمع يف  علقأ   ، تقولا كلذ  نوضغ  يف 

غنوه ّيدلاو يف»  لزنم  شيعأ يف  ُتلزال  وك  نم  مغرلا  ىلع  ةرواجُم . ندُم  ةرايز 

ينلعجو ينعتمأ  ةيلالقتسالاو  ةيرحلا  نم  ىوتسم  حاتأ يل  رفسلا  ّنأ  الإ  غنوك ،«

ءطبب ّهلك . اعلا  براشم  نم  فلتخُم  ساُنأ  ةلباقُم  ةصرف  ينحنمو   ، ةنتمُم

، ةروهشم  ، ةديعس يننأ  ُترعش   ، عقاولا ةيناث .يف  ايح  نع  اضرلاب  رعشأ  ُتأدب 

: ايح نم  بناجلا  اذه  ُتببحأ  يتفاقث . دودح  جراخ  ُتنك  امدنع   ، ةحجان

قوري يل ةيديلقتلا  ةيدنهلا  ةجوزلا  رود  نكي  رفسلا .  ًانمضتُم  يلمع   ، سانلا

ّلك نع  ّيلختلا  نم  ةدئاف  ّيأ  َرأ  ، و  يكفت نع  نوكي  ام  دعبأ  كلذ  ناك  ًاتاتب .

يلاثملا جوزلا  داجيإ  ّيدلاو يف  تالواحُم  نع  لودعلاب  ُتررمتساف   ، يدنع ناك  ام 

يل.

. رخآ وأ  وحن  ىلع  ةالُم  يننأ غ  روعش  ماودلا  ىلع  يمض  يُفتلمح  دقل 

توصلا اذه  ينعبت  دقل  ينم . ّعقوُتملا  رايعملا  زجنأ  ، و  ُتلشف يننأ  ُترعش 

ىلع قاقحتسالاب  وأ  اضرلاب  يروعش  مدع  ىلع  ًاصيرح  ناكو   ، ناكم ّلك  اشلا يف 

. ةلّطعُم وأ   ، ةبرخ ةعاضب  رخآ  وأ  وحن  ىلع  ُتنك  ٍفاك . وحن 

يذلا لجرلا  ُتلباق   ، عّقوتُم وحن غ  ىلعو  ماع ،1992  رخاوأ  مايألا  دحأ  يف 

نوكيس هنأ  دقتعأ  ةيادبلا   يننأ يف  نم  مغرلا  ىلع   ، يجوز ةياهنلا  حبصُيس يف 

. اننيب كرتشُم  صخش  لالخ  نم  مايألا  دحأ  ءاسم  ةفدُّصلاب  انلباقت  يلاثملا يل . لجرلا 

اجروم «؟،« اد   « همسا ًالجر  فرعت  له  : « فتاهلا ىلع  انيان «  « ينتلأس

عوبسألا تاعيبم  ريرقت  ءاهنإ  لواُحأ  لمعلا  يبتكم يف  ىلع  سلجأ  ُتنك  نيب 

لب غنوك ،« غنوه  شيعت يف»  ةقيدص ال  انيان «  « تناك عوبسألا . ةياهن  بولطملا يف 
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. بارشلا لوانت  لجأ  نم  ءاسملا  كلذ  ًايوس  جرخنس  انكو   ، تقولا كلذ  اهروزت يف 

؟.« وه نَم   ، لاؤسلا اذامل   ، ًادبأ هلباُقأ    ، الك : « ُتبجأ

» كرويوين ُتنك يف»  نيب  ُهتلباق   ، فيطل يدنه  صخش  ًاقح  هنإ  : « تباجأ

ةئجافتُم انأ  غنوك ،« غنوه  لمعيو يف»  شيعي  هنإ  ودبي  ام  ىلع  تئافلا . فيصلا 

». لبق نم  هيلباُقت  كنأ  

ثدح ام  دعب  ًاصوصخ   ، يعمتجُم نم  لجخأ  انأ  يننيفرعت . تنأ  : « ُتبجأ

رمألا سيلو   ، طق مهلباُقأ  غنوك «  غنوه  دونهلا يف»  نم  ثكلا  كانه  يعم !

». ًابرغتسُم

انيلإ يف ّمضني  نأ  ُهتلأسو  ُهتعبت  دقل   ، هتلباقُم كشو  ىلع  ِتنأ   ، ًانسح : « تلاق

». ءاسملا اذه  صعلا  لوانت 

ناكم وهو  انيان ،« انأ و»  يدان «97   « ىلإ انلخد  امدنع   ، ةليللا كلت  ًاقحال 

، ةرشابُم لجرلا  اذه  ىلع  ُتفّرعت   ، ةنيدملا بلق  ًادج يف  رّوطتُم  بَرشمو  سولج 

، هدحو ةطاسبب  ًافقاو  كانه  ناك  لبق . نم  ًادبأ  هلباُقأ  يننأ   نم  مغرلا  ىلع 

نيب انلّمأتي  ناك  دوسأ . لاورسو   ، ةيلاع ةبق  تاذ  ةيزمرق  ةينطق  ةزنك  يدتري 

هنأ ُتظحال  ينكلو  انيان ،«  « ءاقل لجأ  نم  كانه  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، انلخد

امدنع ىتح  انسلجو . ههاجتا  انيشم يف  نيب  ةكرح  ّلك  هتارظنب يف  ينقحُالي  ناك 

اهيف تَقتلا  يتلا  ةظحللا  يفو   ، ينع ًاديعب  رظني  هنأ   ُتيأر   ، يتقيدص ُهتّيح 

انضعب فرعن  اننأكو  ادب  دقل  انم . ّلك  لالخ  نم  ةفرعملاب  روعش  رجفنا   ، اننيعأ

هنأ ًاما  ةكردُم  ُتنك  ةقاطلاب . ًانوحشم  ساسحإلا  ناكو   ، ديعب نمز  ذنم  ضعبلا 

. ثّدحتلاب انأدبو   ، ههاجت يروعش  تاذب  رعشي 

نم فتاوهلا . ماقرأ  انلدابت  ةيسُمألا  ةياهن  يفو   ، ةفلتخُم ةدعصأ  ىلع  انطبترا 

وحن ىلع  ًافيطل  ناك  ًايوس . ءاشعلا  ىلإ  انجرخو   ، يلاتلا مويلا  رباخ يف  هنأ  ُثملا 

»، يميج خبطم   « وهو بوبحملا  يمعطم  ىلإ  ذخأيو  روهزلا  بلجي يل   ، بك
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. مويلا ىتح  انيدل  لّضُفملا  لاز  ام  يذلا 

بذجنأ يسفن  ُتدجو   ، ةيلاتلا عيباسألا  لالخ  كأ  انلصاوت  ّلك   ، لاح ّيأ  ىلع 

ةقاطلاب يف يننحشيو  ًايلايخ  هعم  اقب  ناك  يزئارغب . قثأ  نكأ  يننأل    ، ًاديعب

ُتنك يننأل   ، كلذ ينبعرأ  ديعب . نمز  ذنم  روعشلا  اذه  لث  رعشأ  ، و  ًاعم نآ 

ىلع  ، اهسفن يتفاقث  نم  لجر  عم  طروتلا  ديُرأ  نكأ  ، و  يدنه هنوك  نم  ةفئاخ 

. دبألا ىلإ  اَُرو   ، نآلا سيل  لقألا 

ةلئاعلا عم  ماحتلالا  ةداع  ينعي  ةيدنهلا  ةفاقثلا  نمض  جاوزلا  ّنأ  ًاما  ُتفرع 

ةفئاخ تنك  تلئاع . نكلو ب   ، طقف صخش  ًاطابر ب  رمألا  نوكي  نل  اهرسأب .

ديب  ، هبراقأ ّلك  سيلو  لجرلا  جّوزتأ  نأ  ُتدرأ  هضفرأ . ءيشب  ةيناث  ةرم  طّروتأ  نأ 

رّكُفتس ّم  ًاضيأ  ةروعذم  لب   ، ةفئاخ ينلعج  ام  اذهو   ، انتفاقث فرعأ  ُتنك  يننأ 

. ينع هتلئاع 

يننوضفس له  ؟  ّيضام نع  هتلئاع  فرعت  له  ؟  ةيناث فقوملا  رركتيس  له 

تاعقوت هيدل  سيل  هنأ  دّكأتأ  نأ  فيك يل  ؟  ةرم يتبطخ  ُتخسف  يننأ  اوملع  اذإ 

ديُرأ نكأ  ؟   مهتاجوز وحن  يتفاقث  لاجرلا يف  كئلوأ  هدقتعي  امل  ةهباشُم  يهاجت 

. ًاضيأ ًادحأ  يذؤأ  نأ  درأ  ، و  ةيناث ىذأتأ  نأ 

دقو  ، هجاتحأ ُتنك  يذلا  تقولا  ّلك  اطعأو   ، ًادج ًاروبص  ناك  اد «  « ّنأ ديب 

يننأ رعشأ  ينلعج  هنأو   ، مواُقي هدوجو ال  ّنأ  ُتفشتكا  ًاثك . هل  كلذ  ُترّدق 

، يغامدو يبلق  ةكرعم ب  كانه  تناك  لبق . نم  هب  رعشأ  وحن   ىلع  ةبوبحم 

. زوفي يبلق  ناكو 

نكي ًاثك .  ينهبُشي  اد «  « ّنأ كرُدأ  ُتأدب   ، ضعبب انتفرعم  تدادزا  نيب 

ماظن تاذ  سرادم  سردو يف  غنوك « غنوه  أشن يف»  دقف   ، ًاضيأ انثارتب  ًاطبترُم 

ناك جاوزلاو . ةأرملاب  ةّقلعُتملا  راكفألا  ًاصوصخ   ، انتاداع نم  ثكلا  ضفر  اطيرب .

ةرملل طورشم . غو  ًاصلاخ  هّبُح  ناكو   ، يوحن هتبحمو  هلي  ًاحيرصو  ًارك  ًااد 
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وأ  ، لُجرلاب زوفأ  ام   وحن  ىلع  نوكأ  نأ  بجي  هنأ  نم  طغضلاب  رعشأ  ىلوألا  

. يعم لماعتلا  لجأ  نم  ةطخو  ةدنجأ  لمحي  هنأ  نم 

ناك ًادج . ًاباذج  كلذ  ُتدجوو   ، لهذُم حازم  روعش  كلت  اد «  « ناك

ادب حرملا . ةياغ  ًاعم يف  انتاءاقل  تناك  كلذل   ، ًايدعُم هكحض  ناكو   ، ةلوهسب كحضي 

يفو  ، ًاقيقر ناك  حيحصلا . تقولا  لوقي يف  اذامو  لصتي  ىتم  ًاما  ملعي  هنأكو 

. هيف كلذ  ُتببحأ  دقو   ، ًاعنقُمو ًايوق  هتاذ  تقولا 

فشتكي نأ  لبق  تقو  ةلأسم  دّرجُم  اهنأ  رّكُفأ  يسفن  ُتدجو   ، لاح ّيأ  ىلع 

. هلمأ  بيخيس  ام  ناعُرس  هنأ  ةفئاخ  تنك  يدنع . ةثوروملا  بويعلا 

. هباجعا  ددرتم يف  غو  ًاتباث  اد «  « ناك ًادبأ . ِتأي  مويلا   كلذ  ّنأ  ديب 

دورولا لسُريو يل   ، يتحص نع  ينلأسي  طقف   فتاهلا  ىلع  لّصتي   ناك 

، ةلقتُسملا يتعيبط  َّبحأ   ، هئارظن فالخ  ىلعو   ، ةصاخلا تابسانملا  ايادهلاو يف 

يحونج رمأ  دجو   ، اعلطتو يمالحأو  امتها  نم  ًافئاخ  نوكي  نأ  نم  ًالدبو 

ناكو  ، كلت افص  ّلك  َّبحأ  ًاكحضُم . ًارمأ  يجاوز  بيترت  ّيدلاو  تالواحُم  نم 

. ّيلإ ةبسنلاب  ًاشعنُمو  ًاديدج  اذه  لوبقلا  روعش  ناكو   ، انأ وكل  ًالصأ  ًّتهُم  

ًةداع يف ثدحي  كو   ، لعأ ةرادإ  ةداهشب  ةعماجلا  نم  اد «  « جّرخت

هلعج هثيروو  ديحولا  هدلو  اد «  « نوكو  ، ةكرش كلت  هدلاو  ناك   ، انعمتجُم

. كانه ةلئاعلا  لمع  ىلإ  ّمضني  نأ  ًارطضُم 

ناك كلذكو  غنوك ،« غنوه   « جراخ رفسلا  مزلتسي  يلمع  ناك  تقولا  كلذ  يف 

قلمُحي  يف مستُبملا  ههجو  رخآلاو  حلا  دجأ ب  ُتنكو   ، ًاضيأ اد «  « لمع

. الحر عم  عطاقتت  هتالحر   قّسُني  ناك  ثيح   ، ةديدع تاراطم 

يئطاوش دحأ  رتوو ،« بيد   « ئطاش ىلع  سن  انُك  نيب   ، تايسمألا دحأ  يف 

ناك له  يمسر  وحن غ  ىلع  اد «  « ُتلأس غنوك ،« غنوه   « ةريزج ةلضفملا يف 

انعمتجُم . ينع يف  سانلا  هلوقي  ناك  امو   ، ةيضاملا يتبطخ  نع  ةركف  ّيأ  هدنع 
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ةدكأتُم نُكأ  لاؤسلا .  نم  ًابيرقت  ةفئاخ  ُتنك  كلذلو   ، ًادبأ كلذ  نع  ثّدحتن 

. عوضوملا نع  عمس  دق  نكي  ول   هروعش  نم 

، ليمجلا انعمتجُم  لضفبو   ، ًابيرقت ُِكتلباق  نأ  ذنم  اذهب  ُتملع  معن  : « باجأ

لباوتلا نم  ثكلاو   ، ةقيقحلا لاثمأ  ةرشع  اُهتعمس  يتلا  ةخسنلا  ىلإ  فيُضأ 

!». ةيلاعفلا ةدايز  لجأ  نم  ةيفاضإلا 

امدنع يهاجت  َترعش  فيك  هلوقيس » : ّع  ءيشلا  ضعب  ةقلق  انأو  هتلأس 

». عوضوملا َتفشتكا 

عم ؟ ،« ةقيقحلا عس  لجأ  نم  ةزهاج  ِكنأ  ةدّكأتُم  ِتنأ  له  : « باجأ

. ههافش فارطأ  ىلع  ةغص  ةماستبا 

امل يسفن  ُتزّهجو  ةدعتسُم ،« انأ   ، تحمس ول  ةصلاخلا  ةقيقحلا   ، معن : « ُتلق

. تآ وه 

اذه معن ! ناك : ينهذ  ىلإ  ردب  ام  لوأ   ، هب ِتمق  ا  ُتعمس  امدنع   ، ًانسح «

!». لقتُسملا هلقع  هل  صخش   ، اهجّوزتأ نأ  ُّدوأ  يتلا  ةأرملا  ط  وه 

ةحارلا نم  بك  نافوطب  ُترعش  نيب  يهجو  ىلع  ةضيرع  ةماستبا  تَمسترا 

عنص اراهم يف  ببسب  ًابجعُم  َتسل  كنأ  دقتعأ  ًاذإ  : « ُتلق يننأ  ركذأ  رمغي .

؟.« كلذك سيلأ  اباشت ،« «

ةعانص ٌرهام يف  انأ  ةغصلا ! ةديسلا  اهتيأ  ارُدق  نم  للُقت  تنأ   ، هيه «

يوكلاب موقأو   ، تامحلاو ذفاونلا  ّفظُنأ  انأ  ءيش . ّلك  سيل  اذهو  اباشت ،« «

!». ًاضيأ

لمرلا ىلع  ًايوس  انعقو  ةبك . ةكحض  ىلإ  يتماستبا  َتبلقنا   ، ةظحللا كلت  يف 

ءيش ىلعو ال   ، ءيش ّلك  ىلع  انكحض  انيتنجو . ىلع  انعومد  تلاس  نأ  ىلإ  انكحضو 

. هسفن تقولا  يف 
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، لامرلا ىلع  ةسلاج  ُتلز  ام  نيب  هيتبكر  ىلع  سلج   ، انتاكحض تتفخ  امدنع 

لوأ نم  اذه  كلأسأ  نأ  ُتدرأ   ، اتينأ : « لاقو هيديب  ّيدي  اتلك  ذخأ  انانيع . تلباقتو 

؟.« ينيجوزتت له  هيف . ِكتلباق  موي 

دقل يلجأ . نم  ديحولا  هنأ  ديكأتلاب  اهيف  ُتملع  يتلا  ةظحللا  كلت  تناك 

. يحور كيرش  ُتدجو 

ىلإ اد «  « مدقت نم  نيرهش  دعب  طبضلاب  راذآ ،1995  نم  رشع  عباسلا  يف 

ىلإ رظنأ  يريرس   ُتردتساو يف  فتاهلا  ّنر  ًاعقوتُم . نكي  ام   ثدح   ، يتبطخ

. ةعاسلا

عبرلاو ةسماخلا  اهنإ  ؟  ثدحي يذلا  ام  : « ةعسلا ُتعفر  نيب  ُتلءاست 

. ةديج ًارابخأ  تسيل  اهنأ  ُتملع   ، بيُجأ نأ  لبق  ًاحابص .«

نأ لبق  فتاهلا  نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  عومدلاب  ءيلملا  يُّمأ  توص  عمسأ 

ءيش كانه  له   ، انه انأ   ، معن ؟» .« ِتنأ هذه  له   ، يتبيبح  ، اتيب : « قطنأ

عزفو  ، يبلق فجترا  وص . عم  جرخيو  يلخاد  ىلاعتي  فوخلاب  ُترعش  ؟ .« ئطاخ

، يدي اهكسُمأ يف  يتلا  كيتسالبلا  ةعطق  نم  ّيلإ  ةمداقلا  رابخألا  نم  ينم  ءزج 

. رتوتلا يهُنيو  رمألا  ملعي  فهلتُم   رخآ  ءزج  ناك  نيب 

لحر يف دقل  حابصلا . اذه  ظقيتسي    ، ِكدلاو هنإ  : « ابلا اهتوصب  يُّمأ  تلاق 

». همون

» دنهلا  « ىلإ ّيدلاو  بهذ   ، رهشأ ةعضب  لبق  عجارتلاب  ةحص أ  ْتأدب  امدنع 

يفافز يف دعوم  دوعي يف  نأ  ُهتعقوتو   ، يديفوريألا جالعلاك   ، ًاليدب ًاجالع  ادجي   

لالخ ًاعم  ةلضُفملا  ةيدنهلا  تالافتحالا  ةصقر  ارجناهب «  « صقرن   ، ةديج ةحص 

ُتيقلأ  ، عومدو جايتهاب  يضارغأ  ُتعمج  ثدحي . اذه  ّنأ  قّدُصأ  تالافتحالا . 

»، دنهلا انوب «يف»   « ىلإ رفسلا  تابيترت  يخأ  ّدعأ  نيب   ، ةبيقح ُهتدجو يف  ام  ّلك 

». يابموم  « نم تاعاس  عبرأ  دُعب  ىلع 
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، يتلئاع عم  ُهتيضمأ  يذلا  تقولاو   ، ةزانجلا دنهلا ،«  « ىلإ يتلحر  ودبت 

انذخأ يذلا  مويلا  َسنأ  نل  يننأ  الإ  ةشوُشملا . ركاذ  بهذتو يف  أت  تاضموك 

ةنيدم ُّر يف  يذلا  اياردنإ ،«  « رهن ىلإ   ، ةليمج ةلوقصم  ةّرج  دامر أ يف  هيف 

رهنلا يف دادتما  ىلع  ّةلُطملا  روخصلا  ىلع  انفقو  انوب .«  « قرش  ، ةسّدُقملا يدنالأ « «

نأ جارهم «  « يسودنهلا نيدلا  لجر  انربخأ  ثيح   ، راهنلا نم  نوميملا  تقولا 

ىلع هنيو  دامرلا  ذخأي  ميسنلا  ًاكرات   ، ءطبب اهلامأو  ةرجلا  ءاطغ  يخأ  حتف  نوكن .

. ًاديعب دامرلا  رهنلا  لمح  نيب   ، انتانجو ىلع  ليسي  عمدلاو  انرظن  ءاملا . حطس 

؟ عئارلا لجرلا  اذهل  ًاعادو  لوقن  نأ  نكُ  فيك 

، » :«أ مانارب  « ةالص ناتمومضم يف  ياديو  كانه  ُتفقو  نيب  ُتسمه أل 

. تقو ّيأ  ّيأ أ يف  كل  ُتببس  اذإ  ةفسآ  انأ   ، بيبحلا اي أ  هآ 

: ّيتنجو ىلع  رمهنت  عومدلا  تناكو   ، هدامر تَعلتبا  نيب  جاومألا  ُتلأس 

َتشع دقل  فافزلا . ران  لوح  سأ  انأو  ارت  انه   نوكت  نلو   ، جّوزتأس «

؟.« نآلا ينكرتت  نأ  َتعطتسا  فيك  ايح . مويلا يف  اذه  رظتنت 

، يعنن أ يتلئاع  عم  انُك  ثيح   ، ةرم ةولح  دعب  يف  ةليلقلا  رهشألا  تناك 

يهو ةحاترُم  يُّمأ  ّنأ  ةيؤر  عيطتسأ  ُتنك  ةمداقلا . تالافتحالا  نع  ثّدحتنو 

اهاطعأ دقو   ، نيزحلا بعصلا  تقولا  اذه  نوِّلي  هنأل   ، يفافز لفح  ىلإ  علطتت 

. هيلع زّكُرت  رخآ  ًائيش  لافتحالا  اذهل  طيطختلا 

كانه يف نوكي  نل  هنأل  ديدش  نزُحب  انرعشو   ، اندقتفا أ ًاعيمج  اننأ  الإ 

انأو يتيؤر  تناك  هيلإ . ةبسنلاب  ةيمهألا  ةياغ  تناك يف  يتلا  ةديحولا  ةبساُنملا 

كانه ناك  هنأ  يسفنل  يكذتب  يسفن  ُّتيزع  الإ أ   ، هتايح ةلاسر  اهنأكو  جوزتأ 

. ديعس بلقب  لحر  هنأكو   ، يلجأ نم  ةداعسلا  ةياغ  ناكو يف   ، ُتبطُخ امدنع 

لجأ نم  نوميملا  خيراتلا  جارهم «يف   « انرشتسا اد «  « ّيدلاو عم  ًايوس 

لازت ام  يتلئاع  تناك  ثيح   ، ةنسلا لالخ  ًاقحال  نوكي  نأ  بجي  هل  انُلقو  فافزلا 
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انل حمست  ةميلس  ةينهذ  لاح  دعب يف  نكن  ، و  يدلاو ليحر  ىلع  ةنيزح 

انربخأو  ، انديلاوم خيراوت  رابتعالا  ًاذخآ يف ع   ، سّدُقملا هوقت  عجار  لافتحالاب .

. انيلإ ةبسنلاب  ًانوميم  ًاخيرات  نوكيس  ماع 1995  لوألا  نوناك  نم  سداسلا  ّنأ 

موقن اّنُك  نيب  ًاعيرس  تّرم  رهشألا  ّنأ  الإ  اهتقو . ًادج  ًاديعب  رمألا  ادب 

انممصو يراس ،«  « سرعلا بوث  انبلطو   ، سرعلا ةماقإ  ناكم  انزجح  ذإ   ، تابيترتلاب

فافزلا ةبولطملا يف  ىصُحت  الو  ُّدُعت  يتلا ال  ماهملا  انزجنأو   ، ىوعدلا تاقاطب 

. يدنهلا

ّوج نع  اهسفن  دعُبت  ثدحلا   ميظنت  ىلع  دعاسُم  اهسفن يف  يمأ  تنفأ 

سبالملا ّلكو   ، فافزلا يراس «  « تراتخا امدنع  رخف  اّهلك  تناكو   ، ةبيرقلا اهتراسخ 

» يراس  « بوث تَراتخا  ةقحاللا . تابساُنملا  لالخ  اهيدترأس  ُتنك  يتلا  ىرُخألا 

ضيبأ يراس « ، و»  يفافز لفح  موي  هيدترأ  حتاف   ينب  نولب  طيرش  عم  ًالهذُم 

. دملا فافزلا  لجأ  نم  ةّفخب  ةكاحُم  ةمعان  ةيبهذ  طويخ  عم 

اد «يف  « يحور كيرش  تجّوزت  لوألا 1995  نوناك  نم  سداسلا  اذكه يف 

انؤاقدصأ دقل أ  ًابيرقت ! ًاعوبسأ  تَماد  تالافتحا  عم   ، نقتُم يدنه  فافز  لفح 

يتلا تالافتحالاو  مسارملا  اورضحي  غنوك «  غنوه   « ىلإ اعلا  ءاحنأ  نم  انبراقأو 

، يفيرلا غنوك « غنوه   « يدان جرم  ىلع  موجنلا  تحت  لابقتسا  اهتورذ يف  تغلب 

غنوه  « ةريزج بونج  ياب ،«يف  رتوو  بيد   « لّضُفملا يئطاش  ىلع  ّلُطي  يذلا 

». غنوك

ُتلقو  ، فافزلا ناكم  لوح  شقانتن  اّنُك   ، ةبساُنملا نم  رهشأ  لبق  مايألا  دحأ  يف 

يتبطخ ىلإ  َتمّدقت  يذلا  ئطاشلا  ىلع  جّوزتن  نأ  ًاعئار  نوكي  نلأ  : « ةحزام

؟.« هيف

لمأ ةبيخب  ُترّكف  امدنع  رظنلا  انفرص  ام  ناعُرسو   ، قئاقد عضب  ةركفلا  انّبلق 

ُترّكذت ّمث  لامرلا . قلعت يف  يهو  ةيرجنخلا  ّنهتيذحأب  فويضلا  نم  تاديسلا 
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غنوه  « يدان كانه  ياب « رتوو  بيد   « ئطاش فارطأ  دحأ  هاجت  روخصلا  قوف  هنأ 

هتاذ جيلخلا  ىلع  ّةلُطملاو  فارطألا  ةيمارتملاو  ةدتُمملا  هجور   ، يفيرلا غنوك «

ناكملا نوكيس  هنأ  انررق  امدنع  ةظحللا  كلت  تناك  اد .«  « هيف ينبلط  يذلا 

. لافتحالا لجأ  نم  يلاثملا 

نيب  ، فيطل دراب  ٌميسن  كانه  ناكو   ، يفيرلا يدانلا  ةليمج يف  ةيسُمأ  تناك 

انيشم ليلعلا . ليللا  ءاوه  يانيش «يف   « ةيدنهلا فافزلا  ىقيسوم  ىدص  ددرتي  ناك 

دشنأ نيب   ، انداحتا ىلع  ًتخ  عضن  رانلا   لوح  تارم  عبس  ديب  ًادي  اد «  « عم

ًافقاو  ، ًامأو ًيسو  اد «  « ادب دقل  ةيتيركسنسلا . ةغللاب  انفافز  رذن  جارهم « «

يراسلا يدترأ  ُتنك  ةمعلا . عم  ةلماكلا  افش «  « ةيكلملا فافزلا  ةلحب  يبناج 

، يسأر قوف  ةيرُحب  ىنثتي  هفرطو   ، يُّمأ هتراتخا  يذلا  حتافلا  ينبلا  طيرشلا  يذ 

ءانحلاب تغوبصم  يامدقو  يادي  تناك  يرعش . ةكوبحملا يف  مسايلا  راهزأ  قوف 

. سئارعلل يدنهلا  ديلقتلا  وه  ، ك  قيقد دورو  شقن  عم 

ّنأ رعشأ  ُتنكو   ، يتلئاع دارفأ  هجوأ  رظنأ يف  ُتيقب   ، رانلا لوح  انرُد  نيب 

هذه رضحي  انه   ناك  ول  ناينمتي   ، دجاوت أ مدع  نم  ناملأتُم  يخأو  يُّمأ 

. ةزّيُمملا ةيسُمألا 

، ىقيسوملا  ، برشلا  ، لكألا عم   ، بكلا لافتحالا  أدب   ، سوقطلا تلمتكا  نأ  دعب 

لجأ نم  انقدنف  ةفرغ  اد «يف   « عم انرصو   ، لعألا رخآ  تهتنا  نأ  دعب  صقرلا .

لجرلا وه  اذه  ّنأ  ُتملع  هسفن . تقولا  ةسّمحتُمو يف  ةكهنُم  ُتنك   ، انفافز ةليل 

. دبألا ىلإ  ةداعس  شيعنس يف  اننأ  ُترعش  يرمع . ةيقب  هعم  نوكأ  نأ  ُتدرأ  يذلا 
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سماخلا لصفلا 

فوخلا ةلاح  صيخشت 

ةلئاعلا  لمع  كرت  دقل  ًاعم . انتايح  اد «  « عم انينب   ، تاونسلا تّرم  نيب 

نم انلقتنا  ّمث   ، تايسنجلا ةددعتُم  ةمظنُم  تاعيبملاو يف  قيوستلا  ًالمع يف  أدبي 

ةقش ىلإ   ، ةنيدملا بلق  ةيعماجلا يف  ةساردلا  مايأ  نم  هنكسي  ناك  يذلا  نكسلا 

». ومزوك  « هانيمسأ ًابلك  انينبتو   ، ةئداهلا غنوك « غنوه   « يحاوض ةليمج يف 

ًالمع يف أدبي  غنوك «  غنوه   « كرتي نأ  يخأ  ررق  ةطيسب  ةرتفب  يجاوز  دعب 

هسفنل يف ةصرف  ىأر  هنأ  ، ك  انتنيدم ّلح يف  يذلا  دوكرلا  ببسب  دنهلا « «

ىلإ نهاش «  « غصلا هلفطو  انوم «  « هتجوزو وه  لقتنا  كلذ  لجأ  نم  دنهلا .« «

ًاقباس يف ًادبأ  شِعأ  ةّدشب أل   مُهتدقتفا  ةزيجو . ةرتف  دعب  يُّمأ  مهتعبتو   ، كانه

. يتلئاع نع  ديعب  دلب 

ثيح  ، دوكرلا ببسب  ةيسنرفلا  ةكرشلا  يلمع يف  ُتدقف   ، ًاءوس رمألا  دادزي   

وحن ىلع  يذلا أ  رمألا  اذه  ينبضغأ  دقل  يواسأم . وحن  ىلع  تاعيبملا  تَضفخنا 

ةرداغُم ببسب  هب  رعشأ  ُتنك  نيذللا  ةدحولاو  طغضلا  ىلإ  فيُضأو   ، ئجافُم

». غنوك غنوه   « نم يتلئاع 

بِجُنأ انيرقو   انعمتجُم  نم  طغضلاب  ًاضيأ  ُترعش   ، ةرتفلا كلت  لالخ 

لاحرتلاو لمعلاب  كأ  ةمتهُم  تنك  تقولا  كلذ  يننأ يف  نم  مغرلا  ىلع   ، ًادلو

. اعلا فاشتكاو 

تناك لزانم . لقن  ةكرش  دنع  ماودب « مزلُم  » غ  ًالمع ُتدجو   ، ةياهنلا يف 

»، غنوك غنوه  جامدنالا يف»  ىلع  ددجلا  برتُغملا  ةدعاسُم  مزلتست  يتيلوؤسم 

. لماك ماودب  نكي  ثيح    ، لمعلا اهّرفو  يتلا  ةيرحلاب  ُتعتمتساو 
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ةظحل كنم  ّعقوُتي  انعمتجم  نكلو يف   ، بجُنأ ناح   دق  تقولا  ّنأ  رعشأ   

تاعقوتلا ةقزمُم ب  يسفن  دجأ  ام  ًابلاغ  ُتنك  ًاروف . لافطألابجُنت  نأ  جوزتت 

ًابيرقت ب ةالُم  يننأ غ  ًانايحأ  رعشأ  ُتنكو   ، ةقيقح هلعف  ُتدرأ  امو  ةيجراخلا 

يتبغر يف ببسب  ًاصوصخ   ، اهنوديُري يتلا  اهسفن  ءايشألا  ديُرأ  وك ال  اقيدص 

. باجنإلا خأت 

ست اندسج  ةعاس يف  انيدل  ءاسنك  اننأ  يننورّكُذي  يعمتجُم  نم  دارفأ  يقب 

كاذو  ، يلخاد شيعي  يذلا  فوخلا  ةيذغت  ىوس  ًائيش  لعفي  يذلا   رمألا   ، انّدض

ىلع وكو   ، لكاشم ةبحاص  ةاتف «  « وك يقلق  نم  أدتبا  يذلا  ميدقلا  قلقلا 

، لافطألا ديرُن  لعفلاب  اّنُك  ول  كفتلا : رّكذتأ  ناكم . ّيأ  مجسنأ يف  يننأل   أطخ 

، اعلا مهب يف  بوغرملا  لافطألا غ  نم  ثكلا  كانه  ينبتلا ! ًااد  انناكمإب 

! ةيجولويبلا ةعاّسلا  نم  قلقأ  نل  يننإ  ّمث   ، ًالزنم اوحنُ  نأ  نونمتي 

ينبتلا ّنأ  ىلع  انقفتاو   ، ةيدجب رمألا  اذه  اد «يف   « عم انشقانت  عقاولا  يف 

ّلك ىلع  يدسجل . ةدبع  وك  نم  طغضلا  ليُزي  هنأ  ًادج .ك  ةيقطنم  ةلأسم 

ًااد لصحأ  ُتنك   ، انعمتجُم نيرخآلا يف  مامأ  لتحالا  اذه  ركذأ  ُتنك  ّلك   ، لاح

ىهتنُم انأ يف   ، هوأ ؟  لافطألا قيُطت  الأ  : « ناك اهرهشأو   ، ةيبلس لاعفأ  دودر  ىلع 

». فسألا

ّيلإ يف تفتلي  ىوتسملا « نوكأ يف   « الأ نم  ميدقلا  فوخلا  دجأ   ، ديدج نم 

. ةعرسب ىهتنا  عوضوملا  اذه  ىلع  يزيكرت  ّنأ  ديب   ، يلخاد

» وس  « ةلضفملا يتقيدص  ةباصا  صيخشت  ّمت  ماع ،2001  فيص  يف 

ةبوعص يف نم  تناع  موي  تاذ  قعألا . ىتح  ربخلا  ّزه  دقو   ، ناطرسلاب

طغضي اهقلح  ًابك يف  ًامرو  اودجو   ، اهسفن صحفت  َتبهذ   امدنعو   ، سّفنتلا

ةضبان  ، ةيوق  ، ةغص تناك  اهل . ثدحي  نأ  نكُ  اذه  ّنأ  قّدُصأ  اهيتئر .  ىلع 

ءابطألا اهلخدأ  هلجأ . نم  شيعت  ثكلا   اهدنع  ناكو   ، ةحصلا ةياغ  يفو   ، ةايحلاب
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جالع كلذ  الت  دقو   ، ةلتكلا لاصئتساو  ةحارجلا  لجأ  نم  روفلا  ىلع  ىفشملا  ىلإ 

. ةيئايميكلا داوملاو  ةعشألاب 

تخأ جوز  ّنأ  أبن  انلبقتسا  وس ،«  « صيخشت نم  ةليلق  رهشأ  لالخ  ّمث 

. ناطرسلا نم  ًادج  ادع  عونب  هتباصا  صيخشت  ّمت  ةغصلا  اد « «

نم بيرق  رمُع  اناك يف  هالك  ّنأل  يلخاد  ًاقيمع  ًافوخ  رابخألا  هذه  تَسرغ 

ةيادبلا كلذب يف  ُتمق  هبابسأو . ناطرسلاب  قلعتي  ام  ّلك  ثحبأ يف  ُتأدب  يرمع .

. اهتكرعم اهدعاُسأو يف  وس ،«  « عم فقأ  نأ  ديُرأ  ُتنك  ، أل  ةدعاُسملا لمأ  ىلع 

نأ لمتُحي  ءيش  ّيأ  نم  يفوخ  دادزا   ، ضرملا نع  ُتأرق  ّلك  هنأ  ُتدجو  ديب أ 

نارفأ  ، ةيرشحلا تاديبملا  ناطرسلا : ببُسي  ءيش  ّلك  ّنأ  نمؤأ  ُتأدب  هب . ببستي 

ثولت  ، سمشلا ةعشأ   ، ًايثارو لدُعملا  ماعطلا   ، ةظفاحلا داوملا  فيووركياملا ،« «

نأ ىلإ  اذه  ّرمتسا  اذكهو .  ، ةلومحملا فتاوهلا   ، ةيكيتسالبلا ماعطلا  ةيعوأ   ، ءاوهلا

. اهتاذ ةايحلا  نم  ةياهنلا  ُتفِخ يف 

انأ و هاسنن  نل  ًاموي  ناسين 2002  نم  نيرشعلاو  سداسلا  ناك  دقل 

ناك توملا . لزنم  لخدن  اننأكو  ددرتب  بيبطلا  ةفرغ  ىلإ  انلخد  ةلوهسب . اد « «

، ةعمج موي  رصع  ناك  ةيواز . ّلك  ئبتخت يف  ةمدصب  ًارذنُم   ، انلوح مثجي  فوخلا 

، ماحزلا لالخ  انقيرط  انعرسأ يف  ًاعم . انتزاجإ  كراشتن  نأ  لبق  لمع  موي  رخآ 

» ةديعسلا ةعاسلاب   « اولفتحي مهلمع   ةرداغُم  نحن « الإ   « سانلا ّلك  أدب  ثيح 

ىلع يرانلا  هعاعش  سكعي  يلاقتربلا  سمشلا  ءوض  انظحال  ةبوعصب  ةزاجإلا . لبق 

فلخ سمشلا  تلام  نيب  ةايحلاب  ةضبانلا  انتنيدم  باحسلا يف  تاحطان  جاجز 

ءابطألا يل. هارجأ  يذلا  صحفلا  جئاتنب  ملعُنس  مويلا  انُك  ءانيملا .

قوف ةرشابُم  نألا  يفتك  ىلع  قوف  ةغص  ةلتك  ُتدجو   ، ةليلق مايأ  لبق 

الإ نوكت  نل  اهنأ  ُتممص  ىرحألاب  وأ   ، ُتضفر  ، ةظحللا كلت  ةوقرتلا .يف  مظع 

ئبنتملا  ، يكفت فلخ  تفاخلا  عشبلا  توصلا  ّنأ  الإ  ةبك . ةب  وأ  ًاسيك 
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. كلذ نم  كأ  اهنأ  يعانقا  ًالواحُم   ، للك الب  زخو   ، بئاصملاب

يهو وس «  « يتقيدص عومد  يلكو  روزأ  ُتنك   ، ةيضاملا ةليلقلا  رهشألا  لالخ 

بعرب يضاملا . ماعلا  صخُشملا يف  ناطرسلا  نم  ىفشملا  رضتحت يف  ةيقلتسُم 

ضيورتلا شحو أ  نم  مهتُليو   ، ًائيشف ًائيش  ًايح  لكُؤي  اهدسج  ُتدهاش  فسأو 

دق بعرلا  اذه  ّنأب  رّكُفت  يسفن  عدأ  ةثادح .  ةّرفوُتملا  ّبطلا  مولع  كأ  مغر 

. اهصحفأو لتحالا  هجاُوأ  نأ  ربجأ  يتبقر  تحت  ءوتنلا  اذه  ّنأ  الإ  لصحي يل .

. مويلا جئاتنلا  ىلع  لصحأس  ُتنكو   ، ةعزخ اوذخأ 

يهو اموفميل ،«  « كيدل : « ءابنألاب ينمدص  امدنع  ًادج  ًافيطل  بيبطلا  ناك 

ناطرس ةملكب  ههوفت  ةظحل  نم  يوافميللا .« ماظنلا  بيُصي  ناطرسلا  نم  عون 

تحت نم  ثّدحتي  هنأكو  هتوص يل  لوقي .أ  ناك  ام  ةعباتم  نع  يعمس  ّفقوت 

يفءيش ّغتي  ةدايعلا .  ةذفان  نم  دهشملا  ىلع  رّمستو  يرصب  صخش  ءاملا .

تجّهوتو  ، ءانيملا فلخ  ءطبب  برغت  يهو  اهتلحر  سمشلا  تَعبات  دقف   ، جراخلا

ىلإ مهقيرط  سانلا  عباتو   ، ةدماك ءارفصو  ةيلاقترب  تاجردتب  باحسلا  تاحطان 

يلخاد ثدحي  ناك  ام  ةفرعم  ّنأ  الإ   ، ةزاجإلا لبق  ةديعسلا  كحضلاو  حرفلا  ةعاس 

. وحن آ ىلعةرشابُم  اّهلك  ايح  ّغ 

ِكرارق ناك  ّيأ   ، ِكعم ىقبأس  : « دّكأو فطاعتب  ةحاُتملا  تارايخلا  بيبطلا  ددع 

ةروص لجأ  نم  كل  زجحأس  ةيادبلا  هنأ يف  الإ  هنيراتختس . يذلا  ةجلاُعملا  رايخو 

، يدنع ىلإ  يلاعت  ةروصلا  دعبو  ناطرسلا . ةلحرم  ددُحن  نثالا   حابص  ةيعاعش 

». جئاتنلا شقانُنسو 

ُتنك داكلاب  ًاديعب . هتحيصنب  ُتعفد  دقو   ، يسأر ًاموتكم يف  ًائز  هتوص  ناك 

. هلعف عيطتسن  ّدح  ىصقأ  ىلع  ةزاجإلاب  عتمتسنو  حاترن  نأ  انربُخي  هعمسأ 

انضفر لب   ، كفتلا اد « انأ و»  عطتسن  ببسلا .  عم  فنعب  رعذلا  مدطِصا 

اعلا بحسأ  نُأتدرأ  توملا !  ، تارايخلا  ، ناطرسلا كفتلا يف  عطتسن  رّكُفن .  نأ 
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ىلع ةرداق  نكأ  ، و  رظنلا عطتسأ  عبطلاب   ًاديعب . برهأو  يلوح  نم  يعيبطلا 

. كابترالا نم  ةماود  يغامد يف  ناكو   ، ًافيخُم ًارمأ  كلذ  ناك  تارايخلا . رظنلا يف 

موي حابص  لبق  تارارق  ّيأ  ذاختا  انيلع  بّجوتي  هنإ ال  بيبطلا  لاق  ظحلا  نسُحل 

ةجلاُعملا نع  هعم  ثيدحلاو   ، يسيطانغملا نرلا  ةروص  دعوم  ثيح  نثالا 

. ةمداقلا

ّنأ الإ   ، ةثك ةلئسأ  ّيدل  ناكو  ديعب  ناكم  ناك يف  يكفّتنأ  نم  مغرلا  ىلع 

ىلإ اندُع  امدنع  يفلخ . اعلا  كرتأو  يمارغ  دعوم  جرخأ يف  نأ  ينعنقأ  اد « «

لماكب كانه  ُتفقو  نيبو   ، لّضُفملا رمحألا  اجُرملا  اتسف  ُتيدترا   ، انلزنم

». ًايوس رمألا  زاتجنس  يفاخت . » :ال  لاقو يلوح  هيعارذ  يجوز  ّفل  يتنيز 

. ًاتقؤُم لقألا  ىلع   ، ًاديعب يجوز  عم  انضكر  ةيسمألا  هذه  يف 

ّلُطملا  ، قلطلا ءاوهلا  لّضُفملا يف  يمعطم  ديس ،« لإ  موجنلا يف»  تحت  انيّشعت 

غنوه  « ةريزج نم  ةيبونجلا  ةهجلا  يلناتس «يف   « جيلخل ةيئاملا  ةهجاولا  ىلع 

ةليلع يف ةيرحب  ةمسن  تفرفر  نيب   ، ردبلا ةروص  هلماكب يف  رمقلا  غزب  غنوك .«

، بيرقلا طيُحملا  نم  ةمداقلا  ةمعانلا  جاومألا  تاوصأ  تلمتكا  دقل  ءاوهلا .

لجأ نم  ةلواط . ىلإ  ةلواط  نم  ةبذع  تلاج  يتلا  يشتايرام «  « ةقرف ىقيسُو 

ةرتف لوطأ  انبناج  فقت  ًادوقن   ةقرفلا  انيطعأ   ، ةيلاثم ةيسُمأ  نوكت  نأ  نض 

فزعو ايرجناس ،«  « ىقيسوم تّقفدت  يدنع . ةلضُفملا  اغألا  فزعتو  ةنكمُم 

. انتلواط فلخ  اعلا  انيسنو   ، نوفزاعلا

نأ ًاعئار  ًارمأ  ناكو  اد ،«  « ّيعارذ ةفتلُم ب  ُتظقيتسا   ، يلاتلا مويلا  حابص  يف 

بيبطلا ةدايع  ىلإ  يتلحر  نوكت  نأ  ُتدرأ  ًاديعب . اعلاب  عفدأو  هبرق  ئفدتسأ 

يدنع لازي  يراكفأ .ال  ضيغبلا يف  هسأر  عفد  عقاولا  ّنأ  الإ   ، جعزُم ملح  دّرجُم 

نم برهأ  نأ  نكُ  فيك  ةمولعملا . هذه  نم  بورهلا  يننكُ  الو  ناطرس 

؟ يدسج
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نثالا حبص  ىّولت  نيب  انكفت ! اهبعلن يف  نأ  نكُ  يتلا  باعلألا  ينشهُدت 

نلف  ، رمألاٌدحأ فشتكي  اذإ   صيخشتلاب . دحأ  فرعي  نأ  ديُرأ  نكأ    ، ةهظ ىلإ 

نكي نإ   يكفتب  بورهلا  اكمإب  ضرملا . عم  لماعتأ  نأ  ةرطضُم  نوكأ 

. يدسجب

». انتالئاع ربُخن  نأ  بجي   ، ملعتأ : « ةينالقعب اد «  « لاق

رخآ مويب  له يل  عوضوملا . نومّخضُيس  مهنكل   ، كلذ ملعأ  : « ةمواسُم ُتلق 

؟.« ًادحأ ربُخن  نأ  لبق  ةلزعلاو  مالسلا  نم 

ينم عمست  اذامل   لأست  مويلا   كلذ  رهظ  يُّمأ  َتلصِتا   ، لاوحألا ّلك  ىلع 

اهنأ ُهتملع  يذلا  يلاتلا  رمألا  ناكو   ، أبنلا اهيلإ  اد «  « ىشفأف  ، ةعزخلا جئاتن 

يرُجي هنأ  ربُخي  يخأ  لصِتا  غنوك .« غنوه   « ىلإ ةرئاطلا  ىلع  اهتلحر  تَزجح 

. يعم نوكيو  أي  تابيترتلا  

كلذ لعج  دقل  ةاسأملاو . ةيدجلا  هذهب  عوضوملا  اوذخأي  نأ  مهديُرأ  نكأ   

ةكمس هنأكو  يهجو  َعقاولا يف  ةّبُحملا  مهلاعفأ  دودرت  َعفد  دقل  ًايقيقح ! رمألا 

. صيخشتلا ةقيقح  مامأ  برهم  نم  كانه  نكي  ةتيم .  ةدراب 

ثّدحتن  ، ةدايعلا ةيناث يف  ةرم  انسفنأ  اد « انأ و»  اندجو   ، نثالا موي 

ناكو  ، يسيطانغملا نرلا  ةروص  نم  ّوتلل  ُتيهتنا  دقل  تارايخلا . نع  ةحارصب 

. ههجو ىلع  قلقلا  ادب  دقو   ، جئاتنلا رظني يف  بيبطلا 

 2A». ةلحرم اهنإ  : « فطلب لاق 

؟.« اذه ينعي  اذام  »: « اد  « هلأس

هنأ ديب   ، عارذلا تحتو  ردصلا  ىلإ  رشتنا  هنأ  ينعي  : « ةانأب بيبطلا  لاق 

. ِكل ةحاُتملا  تارايخلا  رظنن يف  نآلا  انوعد  مسجلا . نم  يولعلا  ءزجلا  ىوتحُم يف 

». هسفن تقولا  ًايعاعشو يف  ًايئايميك  ًاجالع  نوكي  نأ  يحارتقا 
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». ًايئايميك ًاجالع  ذخآ  نل  : « ةدشب عيمجلل  ُتنلعأ 

». انل حاتُم  وه  ام  ّلك  اذه   ، يتبيبح اي  نكل  : « ةشهد اد «يف   « لاق

ايميكلا جالعلا  لعف  اذام  رظِنا  : « ُتبجأو  ، رارصإ ةرظن  هيلإ  ُترظن  ديب أ 

؟.« كتخأ جوزب  كيأر  امو  وس ،«  « يتقيدصب

. تناك رومألا ك  دوعت  نأ  ُتدرأ  ةثداحملا . هذه  يرُجأ  نأ  ديُرأ  نكأ   

. يراكفأ درط  ةلواحُم  ّيفك  يهجو يف  ُتنفد 

اهنإ ؟  اذكه تومأ  نأ  ديُرت  له  : « وص رعذلا يف  عس  عيطتسأ  ُتنك 

لصحي نأ  اذهل  حمسأ  نأ  ىلع  ةظحللا  تومأ  نأ  لّضُفأ  بك . أو   ، تقولل ةعيضم 

يل.«

تللا تدرابلا  ّيدي  قوف  ةنونحلا  هفك  ّدم  نيب  كلذ ،« ملعأ  »: « اد  « لاق

نأ نكُ  يذلا  ام  ِكدقفأ . نأ  ديُرأ  انأ ال  : « فاضأ ّمث  بيبطلا . بتكم  ىلع  اتَخترا 

؟.« كلذ هلعفأ غ 

شيعن مالحألا  نم  ثكلا  انيدل  ناكو   ، ماوعأ ةتس  انجاوز  ىلع  ىضم  دق  ناك 

ديلجلا رهنأك   ، نكلو اهلعف . اندرأ  ءايشأو   ، اهيلإ باهذلا  اندرأ  نكامأو   ، اهلجأ نم 

. انمامأ بوذت  اهنأكو  انمالحأ  تدب   ، لشلا ّرسكُتملا يف 

قرط كانه  : « هنئمُطأ نأ  ُتلواح   ، اهفواخم نم  يسفن  عازتنال  ةلواحُم  يف 

نم ةعنتقُم  انأ  : « ُتلقو يمعزل  معد  نع  ةثحاب  بيبطلا  ىلإ  ُتردتسا  ىرُخأ .«

». ايميك جالع  نود  ناطرسلا  ىلع  بلغتلل  قرط  دوجو 

ىلإ انممضنا  اننأكو  ادب  ًاعم  ةليوط . ةلحر  اد «  « عم انأدب   ، مويلا كلذ  ذنم 

يذلا ضرملا  اذه  ةزه  ىلع  ممصُم   ، ًامُدق انتلحر  ةدقلا يف  طاسألا  لاطبأ 

نم ةفصاعب  ةفوفحم  يتلحر  تناك   ، ةيادبلا ذنم  انتايح . ىلع  رطيُسي  أدب 

. بضغلا ًاخأو   ، رعذلا ّمث   ، ةبيخلا ىلإ  لمألا  نم   ، رعاشملا
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ادب دقل   ، ناطرسلاب ةباصإلا  وه  ةايحلا  يفواخم يف  ربكأ  ناك   ، يصيخشت لبق 

تقولا صيخشتلا يف  ىلع  يلوصح  ّنإ  مهفرعأ . ساُنأ  كأ يف  وحن  ىلع  رهظي  هنأكو 

ناك اد «  « رهصو اقيدص  ّزعأ  ةايحب  بلاُطي  وهو  ضرملا  ىلع  دهشأ  ُتنك  يذلا 

بّرُخي ايميكلا  جالعلا  ناك  فيك  ةوق  الو  لوح  الب  دهاُشأ  ُتنك  اظحالم . دكؤي 

انملاع بلسيو   ، انتايح وزغي  وه  اه  نآلاو  اهجلاُعي . نأ  ضرتُفي  يتلا  داسجألا 

. دجي ام  بهنيو 

كسمأ دقل  يلخاد . افصع  ًارعذو  ةروث  مّهبُحأ  نيذلا  ءالؤهب  كفتلا  زّفح  دقل 

ةضبقب رجنح  ىلإ  دعم  عفد  هنأكو  ادبو   ، هتضبق ناطرسلا  يف  نم  فوخلا 

يدنع يف ةلضع  ّلك  تَّصلقتف   ، كأ ايميكلا  جالعلا  راثآ  ينتعزفأ  دقل  ةقبطُم .

. ةايحلاب تَكّسو  ةيعافد  ةيعضو 

. ةعرسب روهدتت  يهو  وس «  « ةحص دهاشأ  ُتنك   ، يصيخشت نم  رهشأ  لبق 

نيب ُتعتمتسا  وأ  ُتجرخ  ّلك  مضلا  بينأتب  رعشأ  ُتنك   ، تقولا كلذ  لالخ 

نيب يسفن  ّعتُمأ  نأ  أطخلا  نم  هنأ  ام  ةقيرطب  ُترعش  ىفشملا . ةضيرم يف  يه 

دجأ نأ  ناك  ةبوعصلا  نم  حبصأ   ، كأف كأ  اهتحص  تَروهدت  نيبو   ، اُعت يه 

. بنذلاب روعشلا  نم  يسفن  ررُحأ  وأ   ، ةايحلا ةداعسلا يف 

ضر يهو  يتقيدص  ةدهاشُم  تَحبصأ   ، صاخلا اطرس  هجاُوأ  انأو   ، نآلا

وس ،«  « ىرأ ُتنك  امدنع  اهعم . ّلقأ  ًاتقو  يضُمأ  يسفن  ُتدجوو   ، ةبوعص كأ 

. يسفن لجأ  نم  ىتح  وأ   ، اهلجأ نم  ةلئافتُم  وأ  ةيباجيإ  نوكأ  ىلع  ةرداق  دعأ 

انك ًاعم ك  ًاتقو  يضقن  نأ  ًاديفم  دُعي  هنأ   اهيف  ُتدقتعا  ةطقن  ىلإ  ُتلصو 

راثآ كلذكو   ، اهدسجب ناطرسلا  هلعفي  ام  ةدهاشُم  دّرجُم  ينعزفأ  لعفن .

ناكو  ، هسفن صملا  ىلإ  رمألا  لوؤيس   هنأ  ةركف  نم  فعضلاب  ُترعش  ةجلاُعملا .

. يتعاطتسا قوفي  كلذ 

ّزعأ ةكرعم  ّنأ  ربُخت  وس «  « تخأ نم  ًالاصتا  هيف  ُتيقلت  يذلا  مويلا  يف 
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نم مغرلا  ىلع  ًاخأ . انترداغ  دقل  ةّدشب . ُتبحتناو  ُترهنا   ، تَهتنا دق  اقيدص 

ام اهنوك  ًاليلق  حاترا  ينم  ًاغص  ًاءزج  ّنأ  الإ   ، ينملآ اهقارفو  ينتبلغ  ةفطاعلا  ّنأ 

. أتت تداع 

ةرظن ىرأ  ُتلزال  دبألا . ىلإ  ركاذ  ًاروفحم يف  ىقبيس  وس «  « ةزانج موي  ّنإ 

ةغصلا اهتخأ  ةمدصو   ، ةبيبحلا مهتنبا  مهنادقف  نم  اهيوبأ  هجو  رامدلا يف 

ناك نيب  اهجوز  هجو  ىلع  زجعلاو  نزحلاو   ، هتقيقش نادقف  نم  بكلا  اهيخأو 

ةئيربلا اهلافطأ  هوجو  َسنأ    ، ءيش ّلك  نم  كأو   ، هتراسخ لبقتي  نأ  لواُحي 

ىقُلي يف وهو  مهمأ  شعن  ىلإ  نورظني  مهو  ةبعتُرملا  مهتارظنو   ، عومدلاب ةئيلملا 

مويلا اذه  فاضأ  دقو  يمايأ . ةياهن  ىلإ  دراُطتس  ىركذلا  هذه  ةقرحملا . نان 

. يتنحم يرعاشم يف  فيط  ىلإ  بضغلا 

جوز ّنأ  ةملاكُم  انيقلت   ، ةزانجلا نم  ليوط  تقو غ  دعب   ، كأ رومألا  ءوست   

ةيتف ةجوز  هفلخ  ًاكرات   ، ًاضيأ وه  يفوتو  ًاضيأ  هتكرعم  رسخ  دق  اد «  « تخأ

. لفطو ىرغصلا « اد «  « تخأ «

ةايح . هوعدن  يذلا  يساقلا  هفاتلا  ءيسلا  ءيشلا  كلذ  نم  ةبضاغ  ُتنك 

نم ملعتنو   ، تاونس عضب  شيعن  اننأكو  ادب  دقل  كلذ . ّلك  اذامل  مهفأ  نأ  عطتسأ 

رانلا يمرم يف  رمألا  انب  يهتني   ، رومألا ةياهن  ىلإ  لصن  امدنع  ةياهنلا  يفو   ، انتالاضن

. ةعرسلا هذهب  رمألا  لصحي  نأ  ّعقوُتملا  نم  نكي  ديكأتلاب   يبشخ . قودنص  يف 

. ًادج هفات  ام  ةقيرطبو   ، ًايلك ىنعم  الب  رمألا  ادب  دقل 
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سداسلا لصفلا 

صالخلا ىلإ  يعسلا 

يتلا رعاشملا  فيط  اذه  ناك  سأيلا .«  ، فوخلا  ، طابحإلا  ، عزفلا  ، بضغلا «

ذخأي يف موي  ّلك  ناك   ، ءاسملا ىلإ  حابصلا  نم  وس .«  « ةافو دعب  هعم  ُتلماعت 

ُترعش يعضو . نم  ُتسئي   ، ُترث  ، ُتيّدحت  ، ُتلءاست  ، ةعيظف فطاوع  ةماود 

ةركف نم  ُتعزف  ًاضيأ . يتلئاع  هاجت  لب   ، يسفن هاجت  طقف  سيل  فطاوعلا  هذهب 

. وم عم  لماعتلا  مهرارطضا 

، ةينيدلا ةحصلا  ّصخي  ءيش  ّلك  نع  ثحبلا  ىلإ  يسأيو  يفوخ  ينعفد  دقل 

يصاصتخا يف ةدع  ُتيأر  ةيقرشلا . ءافشلا  ةمظنأ  كلذ  ا يف   ، ةديجلا لاحلاو 

ُتبّرج ةيبط . ةيجالع غ  ةطشنأ  ةّدع  ُتكرتشاو يف   ، يعيبطلا سفنلا  بيذهت 

تلك دادرت  مينارت  تدشنأ   ، ُتّيلص  ، ُتلّمأت  ، يسيطانغملا ميونتلاب  ةجلاُعملا 

ىلإ ُترفاسو  يلمع  ُتكرت  ًاخأ  ةينيص . ةيبشع  تافصو  ُتلوانتو  ارتنام ،« «

اد «يف  « يقب نيب  اديفوريألا ،«  « ةجلاعم ماظن  ةعباتُم  لجأ  نم  دنهلا « «

، ترم راز  هنكلو   ، هلمع ببسب  يعم  مودقلا  عطتسي  هنأل   غنوك ،« غنوه  «

نأ دارأ  هنأل   ، ًابيرقت موي  ّلك  فتاهلا  ىلع  ثّدحتن  انك  ، ك  ةرم ّلك  عوبسأ  ةدُم 

. يعضوب ملع  ىلع  ىقبي 

اغويلا و نع  كأ  ملعتأ    ، يدلاو يفُوت  ثيح  انوب «  « ةنيدم ىلإ  ُتبهذ 

رهشأ يف ةتس  هعومجم  ام  ُتثكم  صصخُتملا . ةذتاسألا  دحأ  نم  اديفوريألا « «

ينعضخأ دقل  يتحص . ديعتسأ  أكو  ًاخأ  ُترعش   ، تقولا كلذ  لالخو  دنهلا ،« «

ةددحُم ةيئاذغ  ةيمح  عابتا  ّيلع  بّجوت  ساق . اذغ  ماظن  ىلإ  اغويلا «  « ّملعُم

تايعضو نم  تانير  ةعومجم  عم   ، ةيبشعلا تافصولاو  ابنلا  ماعطلا  نم 
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. اهبورغو سمشلا  قورش  دنع  اناسأ « » « اغويلا «

، ًالهذُم يّملعُم  ناك  بك . نّسحتب  رعشأ  ُتأدب  لعفلابو  ًارهشأ  اذه  ُتسرام 

تاصوحفلا اورجأ  ءابطألا  ّنأ  هتربخأ  ناطرسلاب . ةباصُم  يننأ  قّدُصي  هنأ   ىتح 

عنصت ةملك  دّرجُم  ناطرسلا  لاقف يل : اموفميللا ،« ةباصُم بـ»  يننأ  اودّكأو 

ّلك كدسج . ةنزاوُم  ىلع  زّكُرن  انيعدو   ، ةملكلا هذه  نايسن  كيلع  فوخلا .

ضرم كانه  ىقبي  نأ  نكُ  نزاوتلا .ال  مدع  نع  ّربُعت  ضارعأ  الإ  يه  ام  ضارمألا 

». كماظن ّلك  نزاوتي  امدنع 

دقو اغويلا ،«  « ّملعُم تاداشرإ  تحت  ُهتيضمأ  يذلا  تقولاب  ُتعتمتسا  دقل 

عنتقا أ  ، رهشأ ةتس  ةدم  ةياهن  ناطرسلا .يف  لوح  يفواخم  فيفخت  دعاس يف 

، ًاقراخ ًازاجنا  ُتققح  يننأكو   ، راصتنالاب ُترعش  كلذك . ُتنك  لعفلابو   ، ُتيفُش

هيلإ ُتقتشا  دقل  اد .«  « عم عتجالاو  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  ةفهلتُم  ُتنكو 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم    . هب هكراُشأ  ّم  ثكلا  يدنع  ناكو   ، ًاثك

نم ثكلا  تاظحالُم  وه  هتيأر  ءيش  لوأ  ناك  غنوك ،« غنوه   « ىلإ ُتدع  امدنع 

نمز ذنم  هيلع  ُتنك  ّع  نّسحتب  ُترعش  ديكأتلاب  فاعتملا . يرهظم  لوح  سانلا 

نأ لبق  رمألا  ُلطي  لجألا .  صق  ناك  يجاهتبا  ّنأ  الإ   ، ًايفطاعو ًايدسج  ليوط 

» دنهلا ةليوطلا يف»  ةدملا  هذه  لالخ  لعفأ  ُتنك  اذام  اوفرعي  نأ  نورخآ  ديُري 

، ُهتعبتا يذلا  اديفوريألا «  « ماظن نع  مهتربخأ  امدنع  ءافشلل . ُتلثا  فيكو 

اياونب ًاسانأ  اوناك  فوخلا . ىلع  ةينبم  ةيبلس  تاباجإ   ، لاوحألا ّلك  ىلع  ُتيقلت 

اوناك مهنكلو   ، يتحصبو لاح  نسحأب  وكب  صالخإب  اوّمتها  دقو  ةنسح 

ّنأ دقتعي  مهمظعُم  ناك  ّيلع . ًابك  ًاثأت  هل  ناك  يذلا  رمألا   ، ارايخب نوككُشي 

ناللستي فوخلاو  ّكشلاب  ُترعش  ءطببو   ، ةقيرطلا هذهب  هجالع  نكُ  ناطرسلا ال 

. يفقوم نع  عفاُدأ  ُتنك  نيب  يحور  ىلإ  ةيناث  ةرم 

نأ ضرتُفملا  نم  ناك   ، رمألا اذه  أدب  امدنع  هنأ  رخأتُم  وحن  ىلع  ُتكردأ  دقل 
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لعفلاب ُتأدب   ، كلذ نم  ًالدب  يننأ  الإ  ةيناث . يتحص  ّدرتسأ  دنهلا «   « ىلإ دوعأ 

». غنوك غنوه  ُتثكمو يف»   ، ةجلاُعملا يرايخ يف  لوح  مهكوكشب  رثأتأ 

هنأ ُتدجوو   ، انه ًاثك  سراُ  يذلا   ، يبعشلا ينيصلا  جالعلا  مهف  ُتلواح 

نم ةبك  ةح  ينلعج يف  ّم  اديفوريألا ،«  « عم ةدشب  لاح  ّلك  ىلع  ضراعتي 

ينيصلا جالعلا  نيب يف   ، ًايتابن حبُصت  كنوعّجُشي   اديفرويألا ،« لاثمك يف « يرمأ .

، يدنهلا ماظنلا  ريزنخلا .يف  ديدحتلابو   ، محللا لوانت  ىلع  كنوعّجُشي  يبعشلا 

. هلوانت نكُ  ام  أوسأ  رقبلا  محلو  ريزنخلا  محل  ربتُعي 

ءاغتبا ةيعيبطلا  ةيبرغلا  ةجلاُعملا  ىلإ  ُتهّجوت   ، ًاءوس رومألا  دادزت   

. يفواخم داز  لب   ، طقف ابرإ  اذه  دزي  يرمأ .  نم  ةح  ُتنك يف  وك  ةدعاُسملا 

ربتُعي  ، يعيبطلا رغلا  ماظنلا  ماظن .يف  ّلك  نم  ةضقانتُم  لئاسر  ينلصت  تأدب 

اهنأ ىلع  اهيلإ  رظُني   ، ةقيقحلا لب يف   ، ةيعطقلا تامرُحملا  نم  نابلألاو  ركُّسلا 

، اهب ثحبأ  ُتنك  يتلا  ةمظنألا  ىلع  ًءانب  ناطرسلا . ايالخ  يذُغي  يذلا  ماعطلا 

، ةضيرف نابلألا  نوكت  اديفوريألا ،« نيب يف»  ةلوحُتملا . ايالخلا  ركُّسلا  يذُغي 

ىلع ًءانب   ، ةنزاوُتملا ةيئاذغلا  ةيمحلا  نم  ءزجك  بولطم  ولحلا  ماعطلاو  ركُّسلاو 

. ةفلتُخملا تاهكنلا  عيمج  ةنزاوُم  أدبم 

. ًابيرقت ءيش  ّيأ  لكأ  نم  ةفئاخو   ، ماعطلا ببسب  ةكهنُم  ُتحبصأ   ، كلذ دعب 

ةقيقح معد  يجالع  ماظن  ّلك  ّنأل   ، ّرضي يذلا  امو  ديُفي  يذلا  ام  يردأ  دُعأ   

تناك يتلا  يفواخم  كابترالا  اذه  داز  دقل  اهضعب . عم  تَضراعت  اّهلكو   ، ةفلتخُم

لوح الب  ُتدهاش   ، ةيناث ةرم  هتضبق  رعذلا يف  ّيلع  قبطأ  نيبو   ، ًافلس رمغت 

. ةعرسب روهدتت  يهو  يتحص  ةوق  الو  ينم 

طقف ينم  بّرُقملا  كرتأو   ، تقولا مظعُم  ةديحو  ىقبأ  نأ  يتجاحب  ُترعش 

ةقيقحلا . ّدصل  ينم  ةلواحُم  عقاولا يف  ّدصأ  نأ  ُتدرأ  دقل  ايح . اوقبي يف   

حترأ   ، عجارتلاب يتحص  تأدب  نيب  مهتلماعمو يل . سانلا  تارظن  لمتحأ  نكأ 
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ةيعيبط .ك وأ غ  ةفلتخُم  أكو  يعم  مهحماستو  يلجأ  نم  سانلا  نزح  ىلإ 

يأ امراكلا ،« نمكت يف»  ةلكُشملا  ّنأ  يتفاقث  ءانبأ  ّنظ  نم  حايترالا  مدعب  ُترعش 

. ةبوقعلا هذه  ّقحتسأ  ةقباسلا   ايح  ءيس يف  ءيشب  ُتمق  يننأ  ُّدب  هنأ ال 

ًالجخُم  ًائيش  ُتلعف  يننأكو  رعشأ  اذه  ينلعج  دقو   ، امراكلاب نمُؤأ  ًاضيأ  ُتنك 

. ًاضيأ زجعلاب  كلذ  رعشأو   ، مكاُحأ أكو  ادب  دقل  ضرملا . ّقحتسأ 

فيك  ، ةقباس ةايح  هُتلعف يف  ءيش  ىلع  ماقتنا  اذه  ناك  ول  لءاستأ : ُتنك 

لثم راكفأ  ينتلعج  دقل  ؟  نآلا كلذ  لايح  هلعف  اكمإب  يذلا  ام  ؟  هُّغأ نأ  يل 

. يعضو نم  سأيلاب  رعشأ  هذه 

دنع ىتح  ُتّملكتو  ُتمستباو  ُتكحضف   ، ًاعانق ُتسبل  اذه  ّلك  لالخ  ديب أ 

نكأ يتلاحب .  ًادحأ  لغُشأ  الأ  ّيلإ  ةبسنلاب  ّمُهملا  نم  ناك  هنأل   ، كلذب يتبغر  مدع 

، كلذ لجأ  نمو   ، يعضو نم  ةحارلا  مدع  وأ  قيضلاب  نورخآلا  رعشي  نأ  ديُرأ 

ّقلع اذكه  اجاحو . يرعاشم  لبق  دحأ  ّلك  تاجاحو  رعاشم  عضوب  ُتيرمتسا 

عم اهب  لماعتأ  يتلا  ةقيرطلاب  نوبجعُم  مهنأ  فيكو  يتعاجش ،«  « ىلع ثكلا 

ىلع اهيلع  ُتنك  يتلا  ةداعسلاو  ةيباجيإلا  ىلع  دارفألا  نم  ثكلا  ّقلع  يضرم .

. لخادلا نم  هب  ُترعش  ام  نُكي  كلذ   ّنأ  الإ   ، ماودلا

يدوجو ناك  مكو   ، يرجي ام  ةقيقح  مهف  يذلا  ديحولا  صخشلا  اد «  « ناك

يلوح عردلا  رود  بعلي  ءطبب  أدب   ، كلذ لجأ  نم   ، ّيلع ًائبع  لّكُشي  سانلا  ب 

ليث ىلإ  ةّرطضُم  يننأ  نيرخآلا  دوجو  ًااد يف  ُترعش  جراخلا . سانلا يف  ًادراط 

نم قلقي  نأ  الو  نزحلاب  ٌدحأ  رعشي  نأ  ديُرأ  نكأ  يننأل    ، ةيباجيإلاو ةداعسلا 

اليك فتاهلا  ىلع  ُّدرأ  نكأ  ، و  ًةقيقح ينفزنتسي  رمألا  اذه  أدب   ، ةياهنلا يلجأ .يف 

ام عم  لماعتأ  نأ  بجي  فيك  لوح  دحأ  ةحيصن  ديُرأ  نكأ  ، و  يضرم نع  ّملكتأ 

نم يهتنت  يتلا ال  ةلئسألا  ىلع  ةباجإلا  ررُكأ  نأ  ديُرأ  نكأ  ، و  يسفن جلتعي يف 

. نوّمتهي  نيذلا  كئلوأ 
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ُتسل يف وك  ىلإ  ةفاضإلاب  هنأل   ، يلزنم نامأ  ُتيقبو يف  جورخلا  نع  ُتفقوت 

ةفيحن يفارطأو   ، ًادَهجُم ّيسفنت  ناك  ةياغلل . ًاضيرم  يرهظم  ادب  دقف   ، ةديج ةلاح 

تاقيلعتلاو تارظنلا  ينتجعزأ  دقو   ، يسأر عفر  ّيلع  بعصلا  نم  ناكو   ، ًادج ًادج 

، ءايتسالا وأ  راقتحالا  عفادب  ّيلإ  رظنت  نكت  سانلا   ّنأ  ملعأ  ُتنك  كلذ . ببسب 

نوحيُزي اوناك  مهتارظن  ظحالأ  ُتنك  امدنع  ةقفشلا . اُّر  وأ   ، لوضفلا عفادب  لب 

، مهتابعت ءارو  روعشلا  ُتكردأ  مهتحار . مدعب  رعشأ  ُتنك  ينكلو   ، ًاديعب مهنيعأ 

فسألاب اورعش  دقل  ًاضيرم . ًاصخش  ىرأ  ُتنك  امدنع  يسفنب  هب  ُترعش  املاط  ذإ 

يعيبطلا ءيشلا  اهنأ  ىلع  هذه  لعفلا  ةّدر  ّلبقتأ  ُتأدب  ام  ناعُرس  ّمث   ، يلجأ نم 

يروضح نوك  فسألاب  انأ  ُترعشو   ، يعم نولماعتي  وأ  يننوري  نيذلا  سانلا  نم 

ام  ، ةطقنلا هذه  دنع  كلذ  لجأ  نم   ، حايترالا مدعب  نورعشي  نيرخآلا  لعج 

. ًاتاتب نلعلا  ىلإ  جرخأ  ُتدع 

ربخ تأدب  ثيح   ، يسأيو يفوخ  صفق  ةسيبح  يسفن  ُتدجو  ام  ناعُرس 

نكي نم   ّلك  ربتعأ  ُتنكو  ينم . نمزلا  بره  دقل  ًائيشف . ًائيش  رغصت  ةايحلاب 

ًّهُم نكي  ُهتلباق .  ةحصلاب  ّعتمتي  ناسنإ  ّلك  ُتدسح  ًاظوظحم . ناطرس  هدنع 

يذلا اطيشلا  ضرملا  اذه  نود  نوشيعي  مهنأ  الإ   ، مهتايح فورظ  تناك  فيك 

. ايح  ، يلقع  ، يدسج بلسي 

يذلا مويلا  نوكي  دق  مويلا  لمأ : قيرب  عم  ظقيتسأ  ُتنك   ، حابص ّلك  يف 

ليقثلا فولأملا  ساسحإلاب  يهتني  ناك  ءاسم  ّلك  ّنأ  الإ  رومألا . هيف  بلقنت 

اهتقبس .يف يتلا  ةليللا  نم  ربكأ  ةزهلاب  ًاروعش  رضُحت  ةليل  ّلك  تناكو   ، هسفن

. هيلع ظفاُحأ  نأ  لجأ  نم  ةوارضب  براُحأ  يذلا  اذه  ككُشأ يف  ُتأدب   ، يلمأ ةبيخ 

، رارمتسالا نم  ىزغملا  يفوخو  يملأ  لالخ  ىرأ  دُعأ  ؟   اذه ّلك  ينعي  اذام 

يننأ فارتعالا  لجأ  نم  زّهجتأو  ملستسأ  ُتأدب  بعتت . تأدب  يسفن  ّنأ  ُترعشو 

. تمزُه
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مدلا لقن  لجأ  نم  ىفشملا  نم  جرخأو  لخدأ  ُتنك   ، تقولا اذه  دنع 

دعأ ةعجاه .  وأ  ةان  يمايأ  مظعُم  يضُمأ  ُتنك   ، لزنملا ىرُخألا .يف  تاجلاُعملاو 

نم ةعاس  فصن  دّرجُم  تناكو   ، ةليوط تارتف  يشملا  وأ  جورخلا  ىلع  ردقأ 

ىمح ينتمزالو  زو  دقفأ  ُتنك  سافنألا . ةعطقنُمو  ةبعت  ينكرتت  تاطاشنلا 

. ماودلا ىلع  ةفيفخ 

: يعضو ددُحي  يمسج   ريوصت  ىهنأ  نأ  دعب  ًةرشابُم  ام  ًاموي  يبيبط  ُتلأس 

؟.« ةلحرملا هذه  نّسحتلل يف  ةلباق  تلاز  ام  يتلاح  ّنأ  دقتعت  له  «

كسبالم ،«و ءادترا  كدعاُست يف  ةضرمملا   لسُرأس  : « باجأو هينيع  لّوح 

. دارفنا ىلع  اد «  « عم ثدحتلا  هتبغرب يف  ربُخي 

هلعفن ثكلا   انيدل  دعي   : « جراخلا نمأ يف  احبصأ  امدنع  بيبطلا  هربخأ 

دعبأ ىلع  اهشيعت  رهشأ  ةثالث  يلاوح  اهيدل  : « عباتو يجوز  ىلإ  ًةرشابُم  رظن  نآلا .«

ناطرسلا ّنأو   ، ددعلا دادزاو يف  ا  دق  مرولا  ّنأ  ةخألا  ةروصلا  تَرهظأ  ريدقت .

جالعلا ىلع  ىتح  تقولا  رّخأت  دقل  يوافميللا . اهزاهج  فينع يف  وحن  ىلع  رشتنا 

ىلإ ةفيعض  اهنإ  ةلحرملا . هذه  مومسلا يف  لمتحي  اهدسج  دُعي  ملف   ، ايميكلا

ةياغ انأ يف  كأ . توملا  نم  اهينُدتو  اهفعُضتس  نآلا  ةجلاعُم  ّيأ  ّنأ  ةجرد 

». فسألا

ا تقولا  كلذ  ربُخي يف  ةعاجشلاب و  رهاظت  اد «  « ّنأ نم  مغرلا  ىلع 

ًائيش ّنأ  كرُدأ  ُتنك  يننأ  الإ  ةديدع ،« رهشأ  دعب  كلذب  ينكرشأ   « بيبطلا هلاق 

نم هنكلو   ، هلمع ىلإ  بهذي  داكلاب  يجوز  ناك   ، ةطقنلا كلت  لبق  ثدحي ! ًائطاخ 

. ًادبأ ينقراُفي  دُعي  ، و  ًاما باهذلا  نع  ّفقوت  كلت  بيبطلا  ةرايز  موي 

؟«، تومأس له  : « موي تاذ  ُهتلأس 

،» ام ًاموي  تومنس  اّنلك  : « باجأ

ول اذام   ، ناطرسلا ببسب  نآلا  دصقأ   ، قمحأ اي  كلذ  ملعأ  : « ةحزام ُهتبجأ 
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؟.« ُّتُم

اهدنع : « ريرسلا ىلع  ةيقلتسُم  انأو  يسأر  ىلع  هدي  ررُ  وهو   ، ةموعنب باجأ 

». ِكديُعأو  ، ِكذخآ آس  

سّفنتلا حبصأ  دقل  بيبطلا . عم  عتجا  رخآ  نم  عيباسأ  ةتس  دعب  كلذ  ناك 

نأ عطتسأ  مئادلا .  يقيفر  جسكوألا  ةناوطسأ  تَحبصأو   ، ًاقاش ًارمأ  نآلا 

قنتخأ يف ُتنك  يلئاوس . قرغأ يف  اليك  ةسلاج  ىقبأ  نأ  نم  ُّدب  ناكو ال   ، يقلتسا

، سّفنتلا ةبك يف  ةبوعص  دجأ  ُتنكو   ، يرهظ ىلع  اهيف  ءاقلتسالا  لواُحأ  ةرم  ّلك 

يدسج ىلع  تاحرقتلا  تَرهظ  ًاليحتسُم . ًارمأ  ريرسلا  يعضو يف  يغت  حبصأو 

حتفتلا ىلع  ربُجأ  يدلج  ّنأ  ةجرد  ىلإ  يدسج  مومسلا  نم  ثكلا  تَزغو   ، هلمكأب

. لخادلا تناك يف  يتلا  مومسلا  قلُطي   

يسبالم ّنأ  ةجرد  ىلإ  ةدشب  ينم  ببصتي  قرعلاو  ةديدع  تارم  ُتظقيتسا 

ام ًابلاغ  اموفميللا .« ضرم  ةفولأم يف  ةرهاظ  يليللا  قّرعتلا   « لماكلاب ةللبُم  تناك 

ةليل ركذأ  يدسج . ّلك  ىلع  فحزي  لمنلا  ّنأكو   ، ناكم ّلك  ينّكحي يف  يدلج  ناك 

رضحأ دمهي . نكي  ُتككح   هم  هنأ  ةجرد  ىلإ  ًادج  ًاديدش  ّكحلا  ناك  امدنع 

كرفن انذخأو   ، ةيكيتسالب سايكأ  اهعضوو يف  ةجالثلا  نم  جلثلا  تابعكُم  اد « «

ًاليوط ًاتقو  رمألا  قرغتسا  لعتُشملا . يدلج  ئدُهن  يدسجو   ّيعارذو  ّيقاس 

. ةياهنلا ةكحلا يف  تدمه  ىتح 

ىلع لماكلاب  ةلكتُم  ُتنك  ةلحرملا  كلت  يفو   ، مون الب  انيلايل  مظعُم  تناك 

يحارج دّمُضي  ناكو   ، أت نأ  لبق  اجايتحا  ّلك  قبتسي  ناك  اعري . اد «  «

لجأ نم  بنذلاب  ُترعش  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  يرعش . لسغ  ىلع  دعاُسيو 

نكي هنأ   ُتملع  يننأ  الإ   ، ةقيرطلا هذهب  يتياعر  همايأ يف  ءاضق  ىلإ  هرارطضا 

تبن دقل  ةيلوؤسملا . وأ  بجاولا  وأ  رارطضالا  عفادب   ، ًادبأ  ، ًادبأ اذكه  فرصتيل 

يفاصلا يل. هّبُح  نم  هلعف  ام  ّلك 
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، هلوانتأ ُتنك  يذلا  ماعطلا  صاصتما  نع  ةياهنلا  يمضهلا يف  يزاهج  ّفقوت 

تَّدعأو  ، ّيدل لضُفملا  الوكوشلا «  « عون اد «  « بلج ةيذغتلا . ءوسب  ُتبُصأو 

ةيهش . ّيدل  نكي  هنأ   الإ   ، لكآ ولعجي  نأ  لجأ  نم  هَّبُحأ  يذلا  ماعطلا  يُّمأ 

ةجرد ىلإ  للحتت  الضع  ُتدهاشو   ، هعلب رمأ  ربدتأ  نأ  دعب  ءيش  ّيأ  مضهأ  نكأ 

يمسج أدب  تالجعب . يسرك  ىلع  يتكرح  تَحبصأو   ، سلا ىلع  ةرداق  دعأ  يننأ  

. تاعاجملا لافطأك  يلكش  حبصأو   ، ًايح ىقبي  يدلج   نم  تانيتوربلا  كلهتسي 

ًاليقث ًائيش  هنأكو  يسأر  حبصأو   ، ميدقلا يلكشب  ةنراقم  ًايمظع  ًالكيه  ُتحبصأ 

. ةداسولا ىلع  نم  هعفر  عيطتسأ  داكلاب   ، دنواب ةئالث  هنزو 

نأ ىنأ  ُتنك  ةرم  ّلك  يننأ يف  الإ   ، ىفشملا نم  جرخأو  لخدأ  لازأ  ُتنك ال 

، ةدراب تاسسؤملا  هذه  ّنأ  ُترعش  لزنملا . ىلإ  دوعأو  نكمُم  تقو  عرسأ  رداُغأ يف 

ةضرمُم  انرجأتساف   ، هيلع انأ  ّم  كأ  ةضيرم  يننأ  رعُشت  اهنأ  تَدبو   ، ةبيئك

. راهنلا لالخ  يعم  نوكت 

يعم اد «  « سلجو  ، ةظحل الو  يجوز  الو  يُّمأ  ينقرافت  مايألا   كلت  يف 

ُتظفل لاح  يبناجب يف  نوكي  نأو   ، سّفنتأ يننأ  ىلع  صرحي  نأ  دارأ  ليللا . لاوط 

ُتنك كلذلو   ، لاعُسلا ببسب  يلايللا  نم  ثكلا  مانأ  نأ  عطتسأ  ةخألا .  يسافنأ 

داز يذلا  رمألا   ، هملأل ًاما  ةكردُم  ُتنك  يننأ  الإ   ، حيُرملا هدوجو  هاجت  ةنتمُم  ًااد 

، ةعاجشلا عنصت  ُتلصاو يف   ، كلذ ّلك  نم  مغرلا  ىلع  يعضو . لّمحت  ةبوعص  ّيلع 

ّنأ نم  مغرلا  ىلع   ، خب يننأ  مُهتربخأ  ألاب . رعشأ  يننأ ال  عيمجلل  دّكُؤأ  ُتيقبو 

. ةقيقحلا نع  نوكي  ام  دعبأ  ناك  كلذ 

ُّمألا ىرت  الأ  بجي  هنأ  ملعأ  ُتنك  يُّمأ . قلق  كرُدأ  ُتنك   ، هسفن تقولا  يف 

. أو ءطبب  اهمامأ  للحتت  اهتلفط  ةدهاشُم  نع  ادع   ، اهلبق لحرت  يهو  اهتلفط 

. داتُعملا نم  كأ  ةيباجيإب  رعشأ  ُتنك  طابش ،2006  نم  لوألا  حابص  يف 

ادبو  ، داتُعملا نم  ًةقرز  كأ  ءسلا  تَدبو   ، يلوح ءايشألا  ظحُالأ  ًايلعف  ُتأدب 
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ءاقبو  ، تالجعلا يسرك  ةسأ  تلزال  وك  نم  مغرلا  ىلع  ًاليمج . ًاناكم  اعلا 

روعش عم  ةدايعلا  نم  لزنملا  ىلإ  ُتكّرحت   ، مئادلا يقيدص  جسكوألا  ةناوطسأ 

. ماُري ام  ىلع  نوكيس  ءيش  ّلك  ّنأو   ، نآلا كرتأ  نأ  سأب  هنأ ال  ينمزُالي 

ىلع قلقأ  نأل  ِعاد  هيف .ال  نكأ  نإ   اعلا  فقي  نل  ُترّكف : يننأ  ركذأ 

رعشأ تنك  ّم  لضفأ  خب . يننأ  ًايفطاع  رعشأ  يننأ  الإ   ، اذامل مهفأ  ءيش . 

. ليوط نامز  نم  هب 

، ريرسلا ىلإ  ُتبهذف   ، ًابعتُمو ًابعص  يسّفنت  ناكو   ، ينملُؤي يدسج  ناك  دقل 

ينقحب ةضرُمملا  تماق  مونلا . عطتسأ  ينكلو   ناكم  ّلك  نم  ةملأتم  ُتنك  أل 

ًائيش ّنأ  الإ  ًاليلق . حاترأ  مويلا   ةياهن  رداُغت يف  نأ  لبق  ًةرشابُم  فروملا «  « ردُخ

نم ُتثبشت  يتلا  ةيوقلا  ةضبقلا  تلُفأو   ، حاترأ يننأ  ُترعش  دقل  ًافلتخُم . ناك  ام 

ُتنكو  ، فرج فرح  ىلع  ةقلعُم  أك  ُتنك  تقولا  كلذ  لاوط  ةايحلاب . اهلالخ 

ءيش ّلك  كرتأ  ةزهاج   ًاخأ  ُتحبصأ  ىقبأ . مواُقأو    ، ةرساخ ةكرعم  عراُصأ يف 

. قيمع مون  قرغأ يف  يننأ  ُترعش  ةوقب . هب  ُتكّس 

ًاخفتنُم يهجو  ّنأ  رهاظلا  ّينيع . حتفأ    ، طابش نم  اثلا  يلاتلا  مويلا  حابص 

ةرظن ّيلإ  اد «  « رظن ّيمدقو . ّيديو  ّيلجرو   ، ّيعارذ كلذكو   ، حضاف وحن  ىلع 

. ىفشملا ىلإ  ةرشابُم  رضُحي  هَهّجو   يذلا  بيبطلاب  لصتاو  ةدحاو 

. ناطرسلا عم  يتكرعم  ءاهنإ  كشو  ىلع  ُتنك 
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اثلا ءزجلا 

، توملا وحن  يتلحر 

ةدوعلا ّمث 
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عباسلا لصفلا 

يفلخ اعلا  كرت 

رعشأ ُتنكو   ، ملُحلاك ًاتهاب  يلوح  اعلا  ادب   ، ىفشملا ىلإ  يفاعسإب  اوعرسأ  نيب 

 ، ةبوبيغ ةلاح  ىفشملا يف  ىلإ  ُتلصو  يعولا . نع  ًاديعب  كأو  كأ  قلزنأ  يننأ 

ناكملا اذه  نكي  يصُرف .  مهمييقت  سئاي «يف  نكي  نإ    « كبترُم ءابطألا  دجأ 

زكرملا ناك  يضرم . ةرتف  لالخ  جالعلا  لجأ  نم  هيلإ  نأ آ  ُتدتعا  يذلا  هسفن 

ناك ةلماكتُم . ىفشم  نوكي  نأ  نم  ةبك  ةدايعب  هبشأ  هيلإ  باهذلا  ُتدتعا  يذلا 

عم لماعتلا  لجأ  نم  ًازهجُم  نكي  هنأ   الإ   ، يضاملا بيبطلا يف  هب  راشأ  امل  ًاالُم 

ةرواُجملا ةسسُؤملا  كلت  ةرتفلا يف  لاوط  جلاُعأ  نأ  يرايخ  ناك  ةئراطلا . تالاحلا 

صخشلا ببسب  اهنم  فاخأو   ، ًاما يفاشملا  هركأ  ُتنك  يننألو   ، ًاليوهت ّلقأ  اهنوك 

ةبك يفاشم  ايفُوت يف  نيذللا  اد ،«  « رهصو  ، ةبّرُقملا يتقيدص  هتدقف : نيذللا 

. ناطرسلا ةجلاعُم  ةصصختُم يف 

، يعولا نع  هيف  ُتبغ  يذلا  حابصلا  ةدايعلاب يف  اد «  « لصتا امدنع  هنأ  الإ 

ثيح  ، ًازيهجت اهكأو  غنوك « غنوه   « يفاشم ربكأ  ىلإ  عُرسي   نأ  يبيبط  هربخأ 

ىلوألا ةرملا  يه  هذه  تناك  يراظتناب . صتُخملا  نم  قيرف  بيبطلا  عم  نوكيس 

اذه لبق  نم  اهيف  ُتجلوُع  يتلا  ىلوألا  ةرملاو   ، ناكملا اذه  اهيف يف  دجاوتأ  يتلا 

. يبطلا قيرفلا 

. ةمدصلاب حضاو  وحن  ىلع  اههجو  ألتما  ماروألا  ةبيبط  ينتأر  نأ  دّرُج 

ةقيقحلا اهنأ يف  الإ   ، ضبني لازي  ام  كتجوز  بلق  نوكي  دق  »: « اد تلاق لـ» 

». اهذاقنإ لجأ  نم  ًاثك  تقولا  رّخأت  دقل  ةدوجوم . تسيل 

! ايح اذه يف  نم  لضفأ  لاحب  رعشأ  ؟   ةبيبطلا ثّدحتت  نّمع  ُتلءاست :
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ام ِكبت . يُّمأ ال  اي  ِكوجرأ  اد «؟  يُّمأ و»  ىلع  قلقلاو  فوخلا  ودبي  اذامل 

! خب انأ  ةبيبحلا  يُّمأ   ، ةقيقح خب  انأ  اوكبت ! ؟ ال  يببسب نوكبت  له  ؟  رمألا

، ءيش ينم  ردصي  هنأ   الإ   ، عومسم توصب  تلكلا  هذهب  هّوفتأ  يننأ  ُتننظ 

. توص يدنع  نكي  ملف 

عطتسأ اذامل   كرُدأ  ، و  خب يننأ  اهربُخأو  اهحيُرأ   ، يُّمأ قناُعأ  نأ  ُتدرأ 

، ةلهرتُم كانه  ةيقلتسُم  ُتنك  اذامل  ؟  بواجتي يدسج  نكي  اذامل   كلذب . مايقلا 

يننأ مهل  دّكُؤأ    ، يُّمأو بيبحلا  يجوز  ةقناعُم  وه  هلعف  ُتدرأ  ام  ّلك  نيب 

؟ ألاب رعشأ  ُتدع  امو  خب 

ّبط ًاذاتسأ يف  روفلا  ىلع  ماروألا  ةبيبط  تَعدتسا   ، فقوملا ةروطخ  ببسب 

ام ّلكب  ًايعو  كأ  ُتنك   ، هذه توملا  نم  بارتقالا  ةلاح  اهدعاُسي .يف  ماروألا  

مدختسأ نكأ  ةميلس .  ةيحص  ةلاح  ُتنك يف  ول  ّم  كأ   ، يلوح رودي  ناك 

كأ  ، ءيش ّلك  قيقد  وحن  ىلع  لبقتسأ  ُتنك  يننأ  الإ   ، ةسمخلا ةيويحلا  يساوح 

كاردإلا نم  فلتخُم  عون  ة  ّنأ  ول  ةيئايزيفلا .ك  اضعأ  مدختسأ  ُتنك  ول  ّم 
أكو  ، يرجي ناك  ام  ّلكب  طيُحأ  أكو  ادب   ، كاردإ نم  كأ  لب   ، لمعي أدب  دق 

. ءيش ّلك  عم  ءطبب  جمدنأ  ُتأدب 

ربخم ىلإ  يدسج  اولقني  نأب  ًايبط  ًاقيرف  ماروألا  ّبط  ذاتسأ  رمأ  ةرشابُم 

ةيوازب ًاعوفرم  لازيام  ناك  يسأر  ّنأ  ُتظحال  لماكلاب . يمسج  اوروُصي  ةعشألا  

، ًاقباس ُتركذ  ، ك  ّيتئر ّنأل  كلذو   ، مايأ ةدع  لزنملا  ناك يف  ًاما ك   ، تاداسولاب

. يلئاوسب ُتقنتخا   ، يدسج عم  يسأر  ىوتسا  اذإ  ثيحب  لئاوسلاب  تئلتمُم  اتناك 

ىلإ ُتلصو  امدنعو   ، جسكوألا ةناوطسأ  ىلإ  بوبنأب  ةلصتُم  ُتلزام  ُتنك 

نرلا ةلآ  وعضوو يف  ولمح   ، يهجو ىلع  نم  عانقلا  اولازأ  ةعشألا  ربخم 

. يمف نم  باعللا  قصبأو   ، لعسأو  ، قنتخأ ُتأدب  ٍناوث  لالخ  يسيطانغملا .

، ال جسكوألا اوعزنت  مكوجرأ ال  : « يبطلا قيرفلل  خرصي  اد «  « ُتعمس
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تومتس سّفنتلا ! عيطتست  اهنإ ال  قنتخت ! اهنإ   ، مكوجرأ اذكه ! ءاقلتسالا  اهنكُ 

!». كلذ متلعف  ول 

نوكنس قلقت . كوجرأ ال   ، ةقيقح كلذ  لعفن  نأ  بجي  : « ةعشألا اصخأ  حرش 

». ةدحاولا ةرملا  جسكوأ يف  نود  ةيناث  ثالث  لّمحت  اهناكمإب  نوكي . ام  قفرأ 

زاهجلا جراخ  ةيناث  عبرأ  وأ  ثالث  ّلك  ينجرُخي  ةعشألا  اصخأ  ناك  اذكه 

ةجيتنو  ، زاهجلا ةيناث يف  ديُعيو  هعزني  ّمث   ، يهجو ىلع  جسكألا  عانق  عضي   

ىلإ ولقن   ، اوهتنا نأ  دعبو   ، يهتني ًادج   ًاليوط  ًانمز  ريوصتلا  قرغتسا  كلذل 

. ةددُشملا ةيانعلا  ةدحو 

اّولختي الأ  يجوز  رارصإ  مهعفدي   ، هلعف نكُ  ام  ّلكب  يبطلا  قيرفلا  ماق 

قيرفلا ناك  يف  ةددُشملا  ةيانعلا  ةدحو  ُتيقلتسا يف   ، قئاقدلا تّرم  نيب  ينع .

. رظنت ةزجاعلا  يتلئاع  تناكو   ، بيبانألاو ربإلاب  تاجالعلا  مّدُقي يل  يبطلا 

الك نم  ىضرملا  نع  ينتلصف   ، يريرس لوح  ةكيمس  ةراتس  تلدُسأ  ّمث 

. ةراتسلا اهتعنص  يتلا  ةرجحلا  هذه  جراخ  اد «  « يجوزو يُّمأ  تناك  بناجلا .

نم يحلا  هبش  يمسج  نوزّهُجي   ، يلوح َنعرُهي  َنلزام  تاضرُمملا  ّنأ  ُتظحال 

ركسلاو لئاوسلا  لاخدإ  اوأدبي  ىرُخألا   تازيهجتلاو   ، ىفشملا جسكوأ  لجأ 

قوف ةشاش  كانه  ناك  ةديدش . ةيذغت  ءوس  ةلاح  ُتنك يف  يننأ  ذإ   ، دروأ ىلإ 

لخُدأ يبلق . تابرضو  يمد  طغض  اوسيقي  ةزهجألاب   يليصوت  اوأدبو   ، يريرس

، ةرشابُم يتيذغت  ّمتي  دعم   ىلإ  ّمث   ، رجنح فلخ  ىلإ  يفنأ  ةيذغت يف  بوبنأ 

لاخدإ ةلكشُم يف  اوهجاو  دقل  سّفنتلا . ةلآ  نم  يفنأ  ّخضي يف  جسكوألا  ناكو 

رجنح ام يف  ءيش  ّشرب  اوماقف   ، ةيئاوهلا يتبصق  لالخ  هريرو  ةيذغتلا  بوبنأ 

. كأ ةلوهسب  بوبنألا  عفد  نم  اهدنع  اونّكو   ، الضع اوردُخي   

ىلع  ، نولعفي اوناك  اذامو  اوناك  نَم   ، يتيؤرل اوتأ  امدنع  سانلاب  رعشأ  ُتنك 

ّلكب يعولا  ةديدش  ُتنك  ينكلو   ، تقلغُم اتناك  تيئايزيفلا  ّينيع  ّنأ  نم  مغرلا 
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ُتنك ول  ّم  كأ  اردإ  ىدم  ناك  دقل  كلذ . ءارو  امو  يلوح  يرجي  قيقد  ليصفت 

، ءيش ّلك  مهفأو  ملعأ  أكو  ادب  دقل  ةيئايزيفلا . يساوح  مدختسأو  ةظقيتسُم 

نأ ىلع  ةرداق  أكو   ، نورخآلا هب  رعشي  ام  ّلك  لب   ، يلوح رودي  ام  طقف  سيلو 

، مهسأي  ، مهفوخب ساسحإلا  ىلع  ةرداق  ُتنك  صخش . ّلك  لالخ  نم  رعشأو  ىرأ 

. يعضوب مهميلست 

ُتدع ام  يننأ  اوملع  ول  ىنأ  بعرلاو . نزحلا  ةياغ  يُّمأو يف  اد «  « ادب

انأ انه . انأ  خب ! انأ  ِكبت ! ِكوجرأ ال  يُّمأ  مهرابخإ . عيطتسأ  ول  ىنأ   ، أتأ

!؟ كعم نآلا 

هنأكو ادب  ءيش  ّلك  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، يلوح يرجي  ناك  امل  ًاما  ةكردُم  ُتنك 

. هتظحل حضتي يل يف  ناك  هيلع  زّكرأ  ءيش  ّيأ  ّنأ  الإ   ، هسفن تقولا  ثدحي يف 

دجأ » :ال  بواُنملا ءابطألا  دحأل  علهب  لوقت  تاضرمملا  ىدحإ  ُتعمس 

اي ًاما . اهتدروأ  تّصلقت  دقل  . « توصلا كلذ  فوخ يف  كانه  ناك  اهتدروأ .«!

ةرتف ءاذغلا  ّصت  اهدسج  نكي  اهيلع .  محل  دجُوي  اهفارطأ !ال  ىلإ  ُرظِنا   ، يهلإ

. ضرمُم لجر  توص  ناك  كلذ  ّنأ  حوضوب  ركذأ  ةليوط .«

». همولأ الو   ، ينع يلختلل  زهاج  هنإ  : « يسفن ُتلق يف   ، ًاسئاي ادب  دقل 

قرغت يف اهنإ  لئاوسلاب . ناتئلتمُم  اهيتئر  ّنإ  : « ماروألا ّبط  ذاتسأ  ثّدحت 

أدبت نأ  لقألا  ىلع  عيطتست  ىتح  اهيتئر  نم  لئاوسلا  جرُخأ  نأ  بجي  اهلئاوس .

، دماهلا يدسج  ىلع  ربكأ  دهجب  اولمع  فيك  ُتدهاش  لهسأ .« وحن  ىلع  سّفنتلاب 

. اهنيح يسفن  ءازإ  هب  رعشأ  ُتنك  ام  ءاوتحا  ىلع  ًادج  ًاغص  ادب  يذلا  لكشلا 

لاجعتسا كانه  ناكو   ، ةبك ةعُرسب  كّرحت  يبطلا  قيرفلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 

ّنأ ةقيقح  ىلإ  اوخضر  مهنأكو  لوبق  ةلاحب  ُترعش  الإ أ   ، مهتافرصت ئراط يف 

يننأ  الإ   ، ليصفت ّلكل  ًاما  ًةكردُم  ُتنك  يصم . يغت  لجأ  نم  رّخأت  تقولا 

ةيرحلا  نم  ىوتسُمو  قاتعنالا  ساسحإ  ادع  ام   ، ءيش ّيأ   ، ءيشب ًايئايزيف  رعشأ 
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. لبق نم  هفرعأ 

؟  ثدحي يذلا  ام  ةّفخلاو ! ةيرُحلاب  رعشأ  قّدصُي ! اذه ال   ، يهلإ اي 

. كّرحتُم يسرك  ، ال  بيبانألا نم  ديزم  لبق !ال  نم  حايترالا  اذه  لث  رعشأ 

ام  ، ًاداهج دُعي  يسّفنتو   ةدعاسُم ! ّيأ  نود  ةيرُحب  نآلا  كّرحتلا  اكمإب 

! اذه عورأ 

ريرس ىلع  ىقلُم  وهو  ًاتيم  ادب  يذلا  يدسج  عم  يفطاع  ّقلعت  ّيأب  رعشأ   

. هب ُّرمأ  ُتنك  ام  يوتحي  نأ  نم  هفتأو  ثكب  رغصأ  ادب  هنأ يل . رعشأ  ىفشملا . 

مدعب ُترعش  نزح !  ، عجو  ، ّلك أ بهذ  دقل  ةعورلا .  ، قالطنالا  ، ةيرحلاب ُترعش 

. ًادبأ لبق  نم  اذه  لث  روعشلا  رّكذتأ  قاهرإلا . 

فلتأ امدنع  ةيضاملا  عبرألا  تاونسلا  لالخ  يدسج  ةنيجس يف  ُتنك  يننأك 

! ىلوألا ةرملل  ةيرحلا  معط  قّوذتا  ُتنك  دقل  ُتررحت . ًاخأو   ، يدسج ناطرسلا 

ّيأ ناكم يف  ّيأ  نوكأ يف  نأ  عيطتسأ  يننأ  كرُدأو   ، نزولا مادعناب  رعشأ  ُتأدب 

نم يقيقحلا  قيرطلا  وه  اذه  ّنأكو   ، ًايداع لب   ، ًايئانثتسا كلذ  ودبي  ، و  تقو

يجوز ّنأ  ُتكرُدأ  يننأ  بيرغلا  نم  هنأ  ىتح  ركُفأ  رومألا .  زييو  كاردإ  لجأ 

عبرأ دُعب  ىلع  لخدملا  لفسأ   ، ةزّكُرملا ةيانعلا  ةفرغ  جراخ  بيبطلا  عم  ثّدحتي 

. ًامدق

». اجروم  « ديس كتجوز  عم  هلعف  عيطتسن  ءيش  » :«ال  اد  « بيبطلا ربخأ 

اهزاهج ّلك  نوميللا يف  مجحب  ثيبخ  مرو  اهيدل  اهتزهجأ . عيمج  تَقلغنا  دقل 

، لئاسلاب ءيلم  اهغامد  ّنإ  نطبلا . لفسأ  ىلإ  ةمجمجلا  ةدعاق  نم   ، يوافمللا

». ليللا ىتح  وجنت  نل  مومسلاب . ّزنت  تافآ  اهدلج  ىلع  رهظ  دقل  كلذك . اهيتئرو 

. ًادبأ لبق  نم  بيبطلا  اذه  َرأ   

سأب هل :ال  خرصأ  نأ  ُتدرأو   ، ةاناُعملا نم  ّغتي  اد   « هجو ناك  نيب  ُتبقار 

هنولوقي غ ام  بيبطلل . تصُنت  قلقت .ال  َكوجرأ ال  خب ! انأ   ، يزيزع
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. يعس عيطتسي  نكي  ، و  ءيش ينم  ردصي  ، و  عطتسأ ديب أ   يقيقح !

نم مغرلا  ىلع  اهنادقفل .« ًادعتسُم  ُتسل  اهدقفأ . نأ  ديُرأ  » :«ال  اد  « لاق

ىسألا وحن  قيمع  باذجناب  ُترعش   ، ةليصوت ّيأب  يمسج  عم  ةلصتُم  نكأ  يننأ  

حيُرأ نأ  ُتدرأ   ، ءيش ّيأ  نم  كأ  دماخلا . يدسج  لوح  فّشكتي  ناك  ىذلا 

. ادقف ببسب  هب  ّر  ناك  يذلا  قيمعلا  سأيلا  نم  اد « «

! خب يننأ  ملعت  نأ  كديرُأ  ينعمسا ! كوجرأ  ؟  ينعمست له   ، يزيزع

وحن آ ىلع  يسفنب  ُترعش   ، يلوح يرجت  يتلا  ةاسأملاب  ًايفطاع  ُتّقلعت  املاح 

ُتنك فّشكتت . مظعأ  ةطخو   ، ربكأ ةروص  كانه  ناك  ول  ، ك  ًاديعب ُبحسنأ 

ماُري ام  ىلع  ناك  ءيش  ّلك  ّنأ  ُتملع  امدنع   ، صقانتي يلاصتا  ّنأب  روعشلا  عيطتسأ 

. هل ططخُم  وه  ام  بسحو 

ُتنك فيك  ظحُالأ  ُتأدب   ، طيُحي  ّع  ًاديعب  بحسنت  يرعاشم  تناك  نيب 

ءيش ّيأ  بو  ينيب  لصاف  دجُوي  راص ال  ىتح   ، غارف ّلك  ئلمو  عّسوتلا  ّرمتسأ يف 

ّلكل ًاما  ةكردُم  ُتنك  صخش . ّلكو  ءيش  ّلك  ُتحبصأ  دقل   ، الك ةطاحُم ! انأ  رخآ .

ةفاسم ىلعتناك  اهنأ  عم   ، ءابطألاو يتلئاع  رودت ب  تناك  يتلا  ةثداُحملا  ةملك يف 

ناك هب . ُترعشو  يجوز  هجو  ىلع  فئاخلا  بعتلا  ُتفرع  يتفرغ . جراخ  ةديعب 

. وه ُتحبصأ  ةظحللا  كلت  يننأكو يف  رمألا 

ةكردُم ُتحبصأ   ، ًاقبسُم كلذ  فرعأ  يننأ   نم  مغرلا  ىلع   ، هسفن تقولا  يف 

رايزل ًامداق  ةرئاط  ىلع م  لايمألا  فالآ  دُعب  ىلع  ناك  بوونأ ،«  « يخأ ّنأ 

ةاسأملا ىلإ  ةيناث  بحسنأ  يسفنب  ُترعش   ، ةقلقلا هترظنلو  هل  يتيؤر  دنع  ةفهلب .

. ةيداملا ايندلا  ةيفطاعلا يف 

ًابرطضُم ودبي  اذامل  ةرئاط . ىلع م  هنإ  بوونآ ! «  « وه اه   ، يهلإ اي 

! يتيؤرل غنوك « غنوه   « ىلإ هنأكو أ  ؟  اذكه

نم ديدش  عافدناب  ُترعش  ّيلإ . لوصولا  لجأ  نم  هحاحلإب  روعشلا  رّكذتأ 
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. ههاجت رعاشملا 

نأ لبق  انه  ىلإ  ءيجملا  ديرُيو   ، أشب قلق  هنإ  بوونأ .«  « كسم  ، هآ

مّلأتأ انأ ال  ةلجعلل ! ِعاد  كلجأ .ال  نم  انه  نوكأس  بوونأ .«  « قلقت تومأ .ال 

! زيزعلا يخأ   ، نآلا دعب 

يذلا ام  مهفأ  ، و  خب يننأ  هل  دّكُؤأ  نأو  هتقناعُمو  هيلإ  لوصولا  ُتدرأ 

. هيلإ لوصولا  نم  ينعنم 

! يخأ  ، انه انأ 

ةكردُم ُتنك  هلوصو . لبق  يدسج  تو  نأ  ديُرأ  نكأ  يننأ   يتفرعم  رّكذتأ 

. كلذ لالخ  نم  ّر  نأ  هل  ديُرأ  نكأ  ، و  رعشيس فيك 

روعشلا ينبلغو   ، ّيلع ذوحتست  يخأ  هاجت  ةفطاعلا  َتأدب  نيب   ، كلذ عم 

هتاذ تقولا  يسفن يف  ُتدجو   ، ةغصلا هتُخأ  توم  ربتخي أ  نأ  هديُرأ  يننأ ال 

ىلإ دوعأ  يسفن  ُتفشتكا   ، فقوملا ىلع  يفطاوع  تَرطيس  ّلك  ًاديعب . بحسنأ 

ةطاحُم ُتنك   ، ةيناث ةرم  تاطابترالا . ّلك  نم  ررحتلاب  رعشأو   ، ةيناث عّسوتلا 

بجي ًاما ك  ءيش  ّلك  ثيح   ، عورأ ةنيز  فّشكت  نع  ةنينطلا  ددُجي  روعشب 

. بكلا ءايشألا  ططخُم  نوكي يف  نأ 

ةلاحلا هذه  يداعلا يف  ءيشلا غ  بّلقأ  ُترعش   ، جراخلا ىلإ  ُتعستا  ّلك 

ءيش ّلك  ادب  دقل  ةعيبطلا . نع  جراخ  رمألا  ّنأ  كرُدأ    ، ةقيقحلا ، يف  ةيبئاجعلا

ّلك نم  ليصفت  ّلكل  ّماتلا  كاردإلاب  ُتيرمتسا  اهنيح . ّيلإ  ةبسنلاب  ًاما  ًايعيبط 

. ةبوبيغ يننأ يف  يجراخلا  اعلل  رهظ  نيب   ، يلع ّقبُطي  وأ  ذخُتي  ءارجإ 

ًاجراخ بحسنأو   ، يجراخلا اعلا  وحن  كأف  كأ  عّسوتأ  يسفنب  رعشأ  ُتلزام 

، تقولاو غارفلا  دودحب  ةديقُم  دُعأ  يننأكو    ، ةيداملا ءايشألا  نم  طيُحي   ّم 
ُترعش يعولا . نم  ربكأ  ةحاسم  لغشأ  ًاجراخ   يسفن  عيسوتب  تيرمتساو 

اكمإب ًادبأ . ةيداملا  ايح  هربتخأ يف  نيذللا   قالطنالاو  ةيرحلا  ساسحإب 
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ةجهبلا نم  ةرفاو  تان  عم  اهجازتماو  حرملا  رعاشم  داحتا  هنأ  ىلع  اذه  فصو 

ًاروعش اطعأ   ، تو يذلا  ضيرملا  يدسج  نم  يررحت  ّنأ  ادب  دقل  ةداعسلاو .

. يضرم هببس  يذلا  ألا  ّلك  نم  جيهب  ررحتب 

اعلا عّسوتلاو يف   ، رخآلا اعلا  كأ يف  سغنالا  ّرمتسأ يف  ُتنك  نيب 

عم ةيفطاعلا  يطباور  ّلكب  ُترعشو   ، ءيش ّلكو  صخش  ّلك  حبصأ  ُتنك   ، يجراخلا

ّبُح هنأ  ىلع  طقف  هفصأ  نأ  عيطتسأ  ام  ءطبب . طقست  طيُحي   امو  مّهبُحأ  نَم 

حالطصا ّنإ  بهذأ . ُتنك  نيب  ةوقب  ينّفلغو  طاحأ   ليلجو  عئار  طورشم  غ 

ًاثك تمدُختسا  تلكلا  هذهف   ، هّقح روعشلا  اذه  يفي  طورشملا ال  ّبُحلا غ 

ةليوط ةرتف  اُهتضخ  يتلا  ةيدسجلا  ةكرعملا  ّنأ  ديب  اهتدش . اهيف  تَدقف  ةجرد  ىلإ 

. ةيرحلا نم  ةعئار  ةبرجت  ّيدل  حبصأو   ، ًاخأ ّينع  اهتضبق  تَررح  دق 

يننأكو كأ  ُترعش  لب   ، ًايدسج رخآ  ناكم  ّيأ  ىلإ  ُتبهذ  يننأ  رعشأ   

ًاخأ كرُدت  يحور  تناك  سوباكلاب . هبشأ  ءيس  ملُح  نم  ًاخأ  اُّر  تظقيتسا 

اذه فلخو  يدسج  ءارو  ام  ىلإ  عستت  تناك   ، كلذ لالخ  نمو  ةيقيقحلا ! اهتعور 

اذه طقف  سيل  َتلمش  ىتح  ًاجراخ  كأف  كأ  ددمتت  تناك  يداملا . اعلا 

نمزلا اذه  فلخ  تناك  يتلا  ىرُخألا  اوعلا  عسوتلاب يف  تَّرمتسا  لب   ، دوجولا

. هيف ةنمضتُم  هتاذ  تقولا  يفو   ، غارفلاو

ُتنك ورمغو .  ، يلالخ نمو  ةبهرلاو ّيف،   ، ةوشنلا  ، ةعتملا  ، ّبُحلا ّقفدت  دقل 

ةايحو  كأ  ةيرُحب  ُترعش  فرعأ . ّم  كأ  ّبُحلا  نم  ديزملاب  ةللكُمو  ةرومغم 

لثم  ، ًايئايزيف ةنكمُم  نكت  ءايشأ   ةأجف  تفرع   ، ُتفصو ًاقباس .ك  اهب  رعشأ 

يريرس يف نع  ًاديعب  ثدحت  تناك  يتلا  يتلئاعو  يبطلا  قيرفلا  ةثداُحملا ب 

. ىفشملا

ةدوجوم  تلكلا  نكت  ، و  اهب صاخ  اع  ةرماغلا يف  سيساحألا  تناك 

ُهتفرع ءيش  ّيأ  سكع  ىلع  ّماتلا  يقنلا  طورشملا  ّبُحلاب غ  روعشلا  ناك  اهفصت .
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ّيلع نكي  يننأكو    ، مات وحن  ىلع  زّيمتُمو   ، لماك وهو   ، مكحي وهف ال   ، لبق نم 

. هيلع لصحأ  يسفن   تبُثأ  نأل  ةجاح  ُتسلو يف   ، هّقحتسأ ءيش   ّيأ  لعف 

رشع ذنم  يفُوتو  قبس  يذلا  يدلاو  دوجول  ةكردُم  ُتحبصأ  يننأ  ينلهذأ  ام 

. ّيلإ ةحارلا  نم  قّدُصي  ىوتسُم ال  يعم  هنأ  يساسحإ  بلج  دقو   ، نس

! كلذ قدصأ  انه !ال  تنأ   ، أ

رمألا ناك   ، ةقيقحلا اهب .يف  رّكُفأ  طقف  ُتنك   ، تلكلا هذهب  ثّدحتأ  نُكأ   

رخآ قيرط  كانه  نكي  هنأكو    ، تلكلا فلخ  فطاوعلاب  رعشأ  يننأب  هبشأ 

. انرعاشم لالخ  نم  لاصتالا  رخآلا غ  اعلا  كلذ  لاصتالل يف 

انتلئاع لجأ  نمو  ِكلجأ  نم   ، انه ًااد  ُتنك  دقو   ، زيزع انه  انأ   ، معن  

يننكلو  ، رعاشم طقف   ، تلك كانه  نكي  ديدج   نم  يعم . لصاوت أ  اهّلك !

. حوضوب ُتمهف 

ثالث ذنم  ناطرسلاب  تَيفُوت  يتلا  وس ،«  « ةبّرُقملا يتقيدص  رهوج  ُتزّيم  ّمث 

رمغ مهروضح  ّنأل  ةعتملاب  طقف  هفصو  يننكُ  ا  ُترعش  تَضم . تاونس 

لبق يلوح  اوناك  مهنأ  فرعأ  ُتنك  يننأكو  ادب  دقل  حاترأ . ينلعجو  ئفاد  قانعب 

. يضرم ةرتف  لالخ  كلذ  ّلك  ثدح  دقو   ، ليوط تقوب  مهكرُدأ  نأ 

مهنأ ُتفرع  ديب أ   ، مهزيُمأ يلوح .  ىرُخأ  تانونيكل  ًاضيأ  ةكردُم  ُتنك 

يننوطيُحي تقولا  ّلك  كانه  اوناك  مهنأ  ُتكردأ  يننومحي . اوناكو  ًادج  ّوبحأ 

. كلذ يعأ  نكأ  نإو   ىتح   ، ًادج بك  ّبُحب 

حور عم  لاصتالا  دواعأ  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  بك  وحن  ىلع  ًاحيرُم  رمألا  ناك 

ءيشب رعشأ  تَرداغ .  ذم  تاونسلا  كلت  لالخ  ًاثك  اُهتدقتفا  يننأل  وس ،« «

، كلذ ُتربتخا  ًاما ك   ، كلذ دعب  ّمث  اهيلإو . اهنم  طورشملا  ّبُحلا غ  ىوس 

، انه اهنأ  ُتمهف  يه . تحبصأو  وس «  « عم جمدنا  يرهوج  ّنأكو  ُترعش 

نكامألا يف ّلك  ةدجاوتُم يف  نوكت  نأ  ىلع  ةرداق  تناك  دقل  ناكم . ّلك  يفو   ، كانه
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. مّهبُحت نم  ّلك  لجأ  نمو  تاقوألا  ّلك 

كاردا ّيدل  ناك   ، ةسمخلا ةيداملا  يساوح  مدختسأ  دُعأ  يننأ   نم  مغرلا  ىلع 

نم ثكب  ىلعأ  يهو  ةحاتُم يل،  تحبصأ  ةديدج  ةساح  ّنأكو   ، دودحم ّيسح ال 

ّمات كاردإ  عم  تاهاجتالا  ّلكل  ةيحطس  ةيؤر  ّيدل  ناك  ةيداعلا . انتاردق  نم  ّيأ 

حبصأو ةيداع . ودبت  تلاز  ام  تاوصألا  ّلك  ّنأ   ، ًادج شهُدملا  نم  طيُحي  . امل 

. يننجسي نآلا  مسج  وك يف 

ُتنك ًالاح . تاظحللا  ّلكب  ُترعشو   ، ًاضيأ اعلا  كلذ  ًافلتخُم يف  تقولا  ادب 

. هتاذ تقولا  لبقتسملاو يف   ، رضاحلا  ، يضاملا نم  ّقلعتي   ءيش  ّلكل  ةكردُم 

خأ ناك يل  هنأك  ُترعش  هبعلب . موقت  ةنمازُتملا  تاويحلا  ّنأ  ادب  امل  ةكردُم  ُتحبصأ 

هذه يخأ  حور  ّنأ  ُتفرعو   ، هنم ةيمحم  ُتنكو   ، تاديسجتلا دحأ  ًانس يف  رغصأ 

، ينم رغصأ  ناك  دوجولا  كلذ  طقف يف  هنأ  ديب  بوونأ ،« اهتاذ لـ « يه  تناك 

تدب بوونأ ،«  « عم نآلا  اهيعأ  يتلا  ةايحلا  هذه  ينم . ربكأ  نوكي  نأ  نم  ًالدب 

انُك هديدحت . عطتسأ  ناكمو   نامز  ، يف  فلتخُم يفير  ناكم  ثدحت يف  اهنأكو 

نيب بوونأ « ينتعأ بـ»  ُتنكو   ، ليئض وحن  ىلع  زّهجُم  ينيط  خوك  شيعن يف 

. لوقحلا لمعلا يف  ىلإ  انادلاو  جرخ 

اهيخأب ينتعت  يتلا  ىربكلا  تخألاب  ةّقلعُتملا  سيساحألا  ربتخأ  ُتنك  نيب 

طيُحملا نم  نمأم  اننأو يف   ، هلوانتن ماعطلا  نم  يفكي  ام  كانه  ّنأ  ةدّكؤُم 

نم مغرلا  ىلعو   ، يضاملا انتايح يف  هنأك  رمألا  ودبي    ، هب بوغرملا  يجراخلا غ 

انه ثدحي  هنأكو  رعشأ  ُتنك  يننأ  ديب   ، اعلا كلذ  ًايخيرات يف  ادب  دهشملا  ّنأ 

. نآلا

ناك انه . اهربتخن  يتلا  ةقيرطلاب  يطخ  وحن  ىلع  تقولا  ِرجي    ، رخآ ىنع 

نكلو  ، بقاعتو لسلست  ىلإ  انلوح  ثدحي  ام  لّوُحت  ةيضرألا  انتغمدأ  ّنأكو  رمألا 

، هتاذ تقولا  ثدحي يف  ءيش  ّلكف   ، انداسجأ لالخ  نم  ّربُعن  امدنع ال   ، عقاولا يف 
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. ًالبقتسُم وأ   ، ًارضاح وأ   ، ًايضام ناك  ءاوس 

ءاضف ىلإ  فيُضأ  دحاو  نآ  تقولا يف  طاقن  ّلك  كاردإ  ىلع  ةرداق  وك  ّنأ  عم 

ةحو .ال ًاكابترا  قلخت  هنع  ةباتكلاو  اذه  رّكذت  ّنأ  الإ   ، اعلا كلذ  حوضولا يف 

دتُرملا غ توصلا  ًالعاج   ، ًايطخ تقولا  نوكي  امدنع ال  ًاحضاو  بقاعتلا  نوكي 

. موهفم

ّيأ ةدحاو يف  ةطقن  ىلع  طقف  زّكُرن  انُّدحت   سمخلا  انساوح  ّنأكو  رمألا  ادب 

عقاولا مهو  نيوكت  لجأ  نم  ضعب  عم  اّهلك  ءايشألا  هذه  ّقلُعنو   ، ةاطعُم ةظحل 

هارت ا  طقف  انزجحيو   ، انب طيُحملا  غارفلل  انكاردإ  ًاضيأ  انتيدام  ُّدحت  يطخلا .

نود  ، لاح ّيأ  ىلع  هقوذت . وأ   ، همش  ، هسمل اننكُ  ام  وأ   ، انناذآ هعمستو   ، اننيعأ

تناك غارفلاو ك  تقولا  طاقن  ّلك  دحاو  تقو  لخدأ يف  ُتنك   ، دسجلا تادييقت 

. ّقلعتت 

ييعو ناك  دقف   ، كلذ سفت  لجأ  نم  يدوهج  لضفأ  لذب  نم  مغرلا  ىلع 

: ُتكردأ ذإ   ، ًاشهدُم حوضولا  ناكو   ، فصُوي عسُتملا ال  اعلا  كلذ  يلاعلا يف 

دقل ناطرس ! ّيدل  اذامل  ملعأ  انأ   ، ًاخأ ُتمهف  ىنعم ! نوكلل  حبصأدقل 

عم أ  ، ثدحلا بهُسأ يف  ةظحللا   كلت  بيجاعأ  ًاما يف  ةرصاحُم  ُتنك 

، لوألا ماقملا  ةايحلا يف  هذه  ىلإ  ُتيتأ  اذامل  مّهفتأ  ُتأدب  برق . نع  اهربتخأس 

. يقيقحلا يفده  ُتملعو 

هذه ينيطعُي  يذلا  نَم  فرعأ . نأ  ُتدرأ  ؟  اذه ّلك  ةأجف  ُتمهف  اذامل 

مث حيسملا «؟  اذوب «؟»  انشيرك «؟»    « مأ ؟  هلإلا وه  له  ؟  تامولعملا

نآلا انأو   ، ةنونيكلا نم  ةلاح  اإو   ، ًانئاك سيل  هلإلا  ّنأ  كاردا  ُتقرغتسا يف 

! ةنونيكلا نم  ةلاحلا  كلت 

يتبرجت تناك  نآلا . ىلإ  ُهتفرع  ءيش  ّلك  عم  ةبوعصب  ةكاحُم  ايح  ُتيأر 

زيرطت ال ناولألاب يف  ةئيلملا  ةدقُعملا  ةمخضلا  روصلا  ةطساوب  كاحُم  دحاو  طيخك 

٨٥



. اُهتسمل ةايح  ّلك  اهيف  ا   ، اقالع َتلثم  ناولألاو  ىرُخألا  طويخلا  ّلك  هانتم .

َّرم يف رخآ  صخش  ّلكو   ، يجوز  ، يخأ  ، يدلاو  ، دلاو لثُ  طويخ  كانه  تناك 

. ًايبلس وأ  ًايباجيإ  اولصتا   ءاوس   ، ايح

! لافطأ نحنو  ّيلع  َّرمنت  يذلا  يلليب ،«  « ّصخي طيخ  ًاضيأ  كانه   ، يهلإ اي 

ّىتح ايح  ةليصح  يه  ةيُنب  نّوُكي  هضعب   عم  كاُحي  ناك  ددحُم  ءاقل  ّلك 

ةروصلل ةلّمكُم  انأ  كلذ  عم  نكلو   ، طقف ًادحاو  ًاطيخ  نوكأ  دق  ةظحللا . هذه 

. ةيهتُنملا ةّيلُكلا 

، هتلباق نَم  ّلك  هاجتو   ، يسفن هاجت  اذهب  نيُدأ  يننأ  ُتمهف   ، اذه ةيؤر  دنع 

ّيأ نوكأ  نأ  ًةلواحُم  ّنإ  ديرفلا . يرهوج  نع  ًابعت  نوكت  اهتاذ   ةايحلا  هاجتو 

! ةيقيقحلا اذ  نم  طقف  ينتمرح  لب   ، لضفأ ينلعجت  رخآ   دحأ  ّيأ  وأ  ءيش 

ًاقلطُم لعافتلا  نم  ينتمرحو   ، يعم لعافتلا  نم  نيرخآلا  ًاضيأ  تَمرح  دقو 

ُتيتأ يذلاو   ، هنوكأ انه   ىلإ  ُتيتأ  يذلا  نوكلا  عنم  ةفئاز  ًاضيأ  وك  مهعم .

. هنع ّربُعأ  انه  

يننأ يسفن  ُتدقتعا  ام  نُكأ  يننأ   ًاضيأ  ُتكردأ   ، حوضولا نم  ةلاحلا  كلت  يف 

ُتلز امو   ، ادقتعُم  ، ينيد  ، يتفاقث  ، يقرع  ، يدسج نود  انه  انأ  ُتنك :

. لاح ّيأ  ىلع  ّلقأ  وأ  رغصأ  يننأ  رعشأ  ًتح ال  انأ  ؟  انأ نَم  ؟  انأ ام  ةدجاوتُم !

اذه ّلكو   ، ةوقلا هذهو   ، ةماخضلا هذهب  ًادبأ  نكأ    ، سكعلا ىلع  لب 

! لبق نم  ًادبأ  اذكه  رعشأ    ، يهلإ اي  لومشلا .

يرهوج لاز  ام  كلذ  عم  ايزيف يل،  رثأ  ّيأ  وأ  يدسج  نود  كانه  ُتنك 

ادب  ، ةقيقحلا اهلمكأب .يف  اذل  ًارغصُم  ًارصنُع  نكي  ، و  دوجولا ّرمتسُم يف  يقنلا 

كأو  ، ةيئايزيفلا يتنونيك  نم  حسفأو  عسوأو   ، ةوق كأو   ، ثكب مظعأ  يرهوج 

نود ًادبأ  شيعأسو   ، ًادبأ ُتشع  يننأكو   ، ةيدمرسلاب ُترعش  ةقيقحلا . ةبيه يف 

! ةميظع ةطاسبب  يننأ  ةفرع  ةءولمم  ُتنك  ةياهن . الو  ةيادب 
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؟ لبق نم  ًادبأ  اذه  ظحُالأ  فيك   ُتلءاست :

، ةظحللا هذه  ىتح  ايح  مكارت  ناك  يذلا  مظعألا  زيرطتلا  ىلإ  ُترظن  نيب 

. مويلا ُتنك  ثيح  ىلإ  رضحأ  يذلا  ام  ةقدب  ديدحتلا  ىلع  ًارداق  ُتنك 

ىلع ًادج  ةيساق  ًااد  ُتنك  اذامل  هآ   ، اذامل يراسم ! ىلإ  ُترظن  امدنع 

اذامل  ؟  ًامود اهرجهأ  ُتنك  اذامل  ؟  ًااد يسفن  بقاُعأ  ُتنك  اذامل  ؟  يسفن

؟ يحور لج  اعلا  يرُأو  يسفن  دناُسأ 

ُتنخ دقل  ؟  نيرخآلا دعُسأ  يعادبإو   اكذ  عمقأ  ًااد  ُتنك  اذامل 

لالخ نم  يسفن  ُتكهتنا  اذامل  ينعأ ال ! انأو  معن  ُتلق  ةرم  ّلك  يسفن يف 

اذامل  ؟  انأ نوكأ  طقف   نيرخآلا  ةقفاوُم  نع  ثحبلا  ىلإ  ةادلا  يتجاح 

؟ ةصاخلا  ةقيقحلا  لوقأو  ليمجلا  يبلق  عبتأ 

فرعأ فيك   ؟  ةيئايزيفلا انداسجأ  نوكن يف  امدنع  اذه  كردُن  اذامل ال 

؟ انسفنأ ىلع  ةاسُق  نوكن  نأ  بجي  اننأ ال  ًادبأ 

ُتنك لوبقلاو . طورشملا  ّبُحلا غ  نم  رحبب  ًاما  ةطاحُم  يننأ  رعشأ  لازأ  ام 

. نوكلا ًاليمج يف  ًانئاك  ُتنك  يننأ  ُتيأرو   ، ةرضن عأب  يسفن  ىلإ  رظنلا  ىلع  ةرداق 

نم كأ  قيقرلا  مارتحالا  اذه  ّقحتسأ  ينتلعج  طقف  يدوجو  ةقيقح  ّنأ  ُتمهف 

نأ ّقحتسأ  ُتنك   ، ديدحتلاب ءيش  ّيأ  لعف  ىلإ  ةجاح  نكأ يف  ماكحألا .  رادصإ 

. لقأ الو  كأ  ، ال  ةدوجوم يننأل  ةطاسبب  قشُعأ 

يننأ ًااد  دقتعأ  ُتنك  يننأل   ، ّيلإ ةبسنلاب  ام  ًاعون  ًاشهدُم  ًاكاردإ  اذه  ناك 

نوكأ نأ  بجي  ام  ةقيرطب  يننأ  ُتدقتعا  ةبوبحم . نوكأ  ىعسأ   نأ  بجي 

كلّتنأ  كرُدأ  نأ  لهُذملا  نم  ناك  كلذل   ، يرمأب ٌدحأ  ّمتهي  نأب  ةريدجو  ةّقحتسُم 

. ةدوجوم يننأ  رخآ غ  ببسل  سيل   ، طورش الب  ةقوشعم  انأ  ةيضقلا . نكت 

ةعسُتملا ةميظعلا  حورلا  هذه  ّنأ  ُتكردأ  امدنع  يلايخ  حوضوب  ُتلّوحت  دقل 

ىلإ رظنأ  ُتنك  ًادج : ًاحضاو  مهفلا  ناك  يتنونيك . ةقيقح  تناكو   ، ةقيقح انأ  تناك 
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عم لخادتي  ءيش  ييعول .ال  فافشلا  ءوضلا  حبُصي   ، سفنلا نم  ديدج  جذوأ 

. ثدحي ناك  امل  لهُذملا   ، قلأُتملا  ، ّقفدُتملا لجلا 

، ّيح نئاكو  صخش  ّلك  طقف  سيلو   ، نوطبارتُم ًاعيمج  اننأ  ةكردُم  ُتحبصأ 

ّلك نوكلا : ءيش يف  ّلك  لمشي  عّسوتي   هنأكو  جوسنملا  دّحوتلا  اذه  ادب  دقل 

نوكلا ّنأ  ُتكردأ  ءاضفلاو .  ، دج ّلك   ، رحب  ، لبج  ، ةرشح  ، تابن  ، ناويح  ، ناسنإ

ىلإ يمتني  ءيش  ّلك  ةعيبطلاو . ةايحلا  ّلك  كلذ  قّوطي   ، يعولاب لوبجمو  ّيح  ّهلك 

نحن ةايحلا . ّلك  ةجوسنم يف   ، هلصف نكُ  الو  دقعُم  وحن  ىلع  ُتنك  اهن . ّلك ال 

. عومجملا رثأ يف  هل  انم  دحاو  ّلكو   ، دحاو اّنلك   ، ةدحولا هذهل  هجوأ  ًاعيمج 

، ايح نع  مصفني  وحن ال  ىلع  ًاطبترُم  ناك  اهفده  ّنأو  اد «  « ةايح ُتفرع 

ىقبيسف  ، كلذ ثدح  ول  ىتح  هنأ  ُتمهف  يننأ  الإ  ًاعيرس . ينعبتل   ، ّتُم ولو أ 

. ربكألا ةروصلا  لكلا يف  ةجرد  ىلإ  ًاطوبضم  ءيش  ّلك 

، ُهتلعف ئطاخ  ءيش  ىلع  باقعلا  نم  ًاعون  نكي  ناطرسلا   ّنأ  ًاضيأ  ُتمهف 

دقتعأ ُتنك  ، ك  يلاعفأ نم  ّيأ  ةجيتن  ةيبلس  امراك «  « نم اُعأ  نكأ  أو  

ةظحلا كلت  يننأو يف   ، ةيئاهن تالتحا ال  لمحت  نمز  ةظحل  ّلك  ّنأكو  ادب  ًاقباس .

تدّسجت دقل  ايح . ّلك  ةركف يف  ّلكو   ، رايخ ّلكو   ، رارق ّلكل  ٌمكارت  نمزلا  نم 

. ءادلا اذه  ةبكلا يف  وقو  ةددعُتملا  يفواخم 
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نماثلا لصفلا 

ًايلك شهدُمو  قلطُم  ءيش 

سيل نكلو   ، توملا نم  ارتقا  ةبرجت  ةكراشُم  انه  لواُحأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع 

تتأ يتلا  ةفرعملا  مجحو   ، اهقمع فصتو  برتقت  نأ  عيطتست  تلك  كانه 

مادختسا لالخ  نم  يه  بعتلل  ةقيرط  لضفأ  ّنإف   ، كلذ لجأ  نم  اهنم . ةقفدتُم 

لواُحأ ام  رهوج  نم  ًاءزج  طقتلت  نأ  لمأ  ىلع   ، يوغللا هيبشتلاو  تاراعتسالا 

. رصتخُم وحن  ىلع  لقألا  ىلع   ، هلاصيإ

ديحو حابصم  عم  كانه  شيعت  كنأو   ، ًلظُم ًخض  ًانزخم  َتئش  نإ  لّيخت 

ام وه  مخضلا  غارفلا  اذه  تايوتحُم  نع  هفرعت  ام  ّلك  هتطساوب . ىرت  ةيراطبب 

اُّر  ، ءيش نع  ثحبلا  َتدرأ  ّلك  غصلا . حابصملا  اذه  عاعش  ءوض  ىلع  َهتيأر 

كنأ الإ   ، كانه هنإ  دوجوم . ءيشلا غ  اذه  ّنأ  ينعي  اذه ال  ّنأ  الإ  اُّرو ال،  هدجت 

. ًابعص ءيشلا  اذه  لكش  كاردا  نوكي  دق   ، َتلعف ول  ّىتح  هيلع . كءوض  طلُست   

هيلع زّكُري  ام  ىرت  تنأ  ًالئاستُم . ىقبت  ام  ًابلاغ  كنأ  الإ   ، هنع ام  ةركف  ذخأت  دق 

. ًافلس هفرعت  يذلا  ءيشلا  ىلع  فّرعتتو   ، كءوض

انساوح يف هيلع  زّكُرت  ام  ىلع  طقف  كرُدن  نحن  ةيئايزيفلا . ةايحلا  يه  اذكه 

. ًافلس فولأم  وه  ام  طقف  مهفنو   ، تقو ّيأ 

، ليغشتلا حاتفم  ىلع  طغضو  مهدحأ  ماق   ، ام موي  هنأ يف  ّليخت   ، كلذ دعب 

َتحبصأ  ، نوللاو توصلاو  قلأتلل  ةئجافُم  راجفنا  ةظحل  ، يف  ىلوألا ةرملل  كانه 

، عطست  ، راونألا ضمُوت  هتليخت . نأ  قبس  لكش  ّيأ  هبُشي  وهو ال   ، ّهلك نزخملا  ىرت 

، و اهكرُدت ًاناولأ ال  ىرت  قرزألا .  ، رفصألا  ، رمحألا نوللا  نم  ًاررش  فذقت   ، جّهوتت

كب  طيُحت  ةّغتُم  ةبالخ  ناحلأب  َةفرغلا  ىقيسوملا  رمغت  اهتيؤر . كل  قبسي 
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. لبق نم  اهعمست 

، نوميللا  ، زركلا نم  حزق  سوق  نم  تاضمو  نوينلا يف  تاتفال  صقارتتو  ضبنت 

ىلإ ككس  ىلع  ةيئابرهكلا  باعلألا  ست  بهذلا .  ، ناوجرألا  ، بنعلا  ، زمرقلا

يتلاو اهل  فصو  يتلا ال  ةنولملا  بلعلاب  ةسدُكملا  فوفرلا  لوحو   ، لفسألاو ىلعألا 

، ماعطلا بلع   ، رابحألا  ، ناولألا  ، صاصرلا مالقأ   ، قاروألا  ، بئاقحلا ىلع  يوتحت 

، عون ّلك  نم  الوكوشلا   ، ةراّوفلا ةيزاغلا  تابورشملا  بلع   ، ةنّوُلملا ركاكسلا  بلع 

موجن ىلإ  ًةأجف  ةيرانلا  مهسألا  رجفنت  ضرألا . ناكرأ  نم  نكر  ّلك  نم  تابورشملا 

تاكرحو  ، رفاصلا رمجلاو   ، ةدرابلا رانلا  نم  تالالش   ، ةقاربلا دورولا  نت   ، ةرثانتُم

. ءوضلا

. كقحسي نأ  كلوح  يرجي  يذلا  عاستالا   ، قمُعلا  ، ديقعتلا  ، لومشلا اذه  داكي 

ّم كأ  كانه  ّنأ  ملعتو   ، ءاضفلا ةياهن  ىلإ  قيرطلا  ّلك  ةيؤر  عيطتست  ال 

كنأ ديب  كرعاشمو . كساوح  ُّحي  يذلا  فراجلا  ليسلا  اذه  هباعيتسا يف  عيطتست 

، هلمُج عئارو  ّاهن  ّيح ال  ءيش  نم  ءزج  ةقيقحلا  كنأ يف  يوق  روعش  كيتأي 

. رصبلاو عمسلا  ءارو  ّدتو  فشكتي  بك  زيرطت  نم  ءزج  كنأو 

هذه ةرذ يف  الإ  ةقيقحلا  ناك يف  ام   ، كعقاو هنأ  دقتعت  َتنك  ام  ّنأ  مهفت 

ءازجألا هذه  ّلك  طبارتت  فيك  ىرت  نأ  عيطتست  كطيُحت . يتلا  ةمخضلا  ةبوجعألا 

كانه مك  ظحُالت  ءيش . ّلك  قسانتي  فيكو   ، اهضعب عم  رياستت  فيكو   ، ةعّونُتملا

لثم اهدوجوب يف  َتملح  نكت  لب    ، اهتيأر نكت  نزخملا   ةفلتخُم يف  ءايشأ 

ّلك عم  كانه  اهنأ  الإ   ، عيدبلا سململاو  توصلاو  نوللا  اذه  قلأتو  قارشاو  ةعور 

قايس نآلا يف  ودبت  اهفرعت  َتنك  يتلا  ءايشألا  كلت  ىتح  ًاقبسُم . هفرعت  َتنك  ءيش 

. بيرغو قراخ  وحن  ىلع  ةيقيقحو   ، ًةيلك ةديدج  ًاضيأ  اهنأكو  فلتخُم 

، ءافصلاو مهفلا  كبلس  هرودق  ءيش  الف   ، ناك حاتفملا ك  ئفطني  امدنع 

كتفرعم ءاغلإ  هرودق  ءيش  ةايحلاب .ال  ةضبانلا  ةبرجتلا  ةعور   ، لجلاو رحسلا 
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لصت فيك   ، كانه وه  ا  ًاكاردإ  كأ  نآلا  تنأ  نزخملا . دوجوم يف  وه  ام  ّلكب 

عم تكُرت  دقل  غصلا . كحابصم  عم  هيلع  َتنك  ّم   ، نكمُم وه  امو   ، هيلإ

ما ةحضاولاتاظحللا  كلت  هب يف  َتررم  ام  ّلك  قوف  ىغطي  يذلاةبهرلا  ساسحإ 

كّرحتت تنأو  ةديدجلا  كتاربخ  أشنتو   ، ًافلتخُم ًىنعم  ةايحلا  تذخأ  دقل  حوضولا .

. يعولا اذه  نم  ًامُدق 

يعولا اذه  فشكتسأو  عتمتسأ   ، رخآلا اعلا  ديدجلا يف  يمهف  نم  ُبّجعتأ 

. هب موقأ  نأ  بجي  رايخ  كانه  ّنأ  ُتكردأ   ، كلذك انأ  نيب  لماشلا .

طيُحي  حيُرملا  يدلاو  روضحب  ةيناثلا  ةرملل  هيف  ُترعش  ناكم  ىلإ  ُتلصو 

. ينمضي هنأكو 

ةايحلا انه . يننأل  ةداعسلا  ةياغ  انأ يف  يتيب ! ىلإ  تلصو  أك   ، هتربخأ :أ

! ًادج ةملؤُم 

. ًااد قبتسو   ، ًامود ِتنك  دقل  يتبيبح . ِكتيب  ًااد يف  ِكنأ  ديب  باجأ :

. اذه يرّكذتت  نأ  كديرُأ 

ام ّلك  ّنأ  الإ   ، ربكأ ُتنك  نيب  نم أ  ًةبيرق  ًااد  نكأ  يننأ   نم  مغرلا  ىلع 

ايح لالخ  طورشم . ًاقلأتُم غ  ًاعئار  ًّابُح  ناك  هنم  ثعبني  هب  رعشأ  ُتنك 

ّفيكتأو عيُطأ  يلعج  هتالواحُم  نم  نايحألا  بلغأ  َطبُحأ يف  ُتنك   ، هعم ةيئايزيفلا 

يننأ غ رعشأ  يلعجو   ، ةغص يجيوزت  هتلواحمك   ، ةيدنهلا ةفاقثلا  ياعم  عم 

رخآلا اعلا  اذه  ديب أ يف  ًااد . عاصنأ  نكأ  يننأل    ، ةفيكتُم غو  ةيعيبط 

ّلك  ، اهتاعقوتو هتفاقث  نم  طورش  وأ  دويق  وأ  ةيئايزيف  دودح  ّيأ  نود  هنأ  ُتكردأ 

. فاص ّبُح  وه  هدنع يل  ناك  ام 

الإ نكي  هنأل    ، هتمرب ةايحلا  ّيلع يف  هسرام  يذلا  يفاقثلا  طغضلا  لاز  دقل 

ميقلا  هذه   ، توملا دعب  ةيمهأ  ّيأ  اذهل  نكي  ايزيفلا .  دوجولا  نم  ًاءزج 

طورشملا ّبُحلاو غ   ، انطابترا ناك  يقب  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ةرخآلا . ىلإ  ربعت 
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ةرضح ةزيزعو يف  ةللدُم  يننأ  ُترعش   ، ىلوألا ةرمللو   ، اذكه انضعبل . هانلمح  يذلا 

! لزنملا ىلإ  ُتلصو  ًاخأ  أكو  ًاعئارو ! ًاشهدُم  ًائيش  ًاقح  كلذ  ناك  دقل  أ .

طقف رمألا  نكي  لدابُتملا .  كاردإلا  نم  ًاحيرصت  لب   ، ًايهفش انلصاوت  نكي   

يتلئاع عم  ناك  هنأ  ُتملع  دقل  وه . تحبصأ  أكو  ناك  لب   ، ُتمهف أ يننأ 

، اهاعريو اهدناُسي  يُّمأ  عم  ناك  دقل  هليحر . دعب  ماوعألا  كلت  ّلك  لالخ  اّهلك 

. يضرمو يفافز  ًاضيأ يف  يعم  ناكو 

ةبيبح اي  كأ : رشابُم  وحن  ىلع  يعم  لصاوتي  ناك  رهوج أ  ّنأ  ُتكردأ 

كيدل لاز  ام  تيبلا . ىلإ  أت  نِحي   كتقو   ّنأ  يملعت  نأ  ِكديرُأ   ، يبلق

. كدسج ىلإ  يدوعت  وأ  يعم  أت  نأ  ِتئش  نإ  رايخ :

كلت تناك  ناطرسلا ! هبكر  دقو   ، فزنتسمو  ، ًادج ٌضيرم  يدسج  ّنأ  ديب 

ّنإ ؟  دسجلا اذه  ىلإ  دوعأ  نأ  ديرُأ  اذامل  يلالخ . نم  تضاف  يتلا  ةيروفلا  ةركفلا 

يجوزو يمأل  لب   ، بسحو سيلو يل   ، ةاناعملا الإ  ببسُي  دسجلا   كلذ 

. ةدوعلا نم  ىزغم  ّيأ  ىرأ  نأ  عيطنسأ  انأ ال  ًاضيأ ! اد « «

ةداعسلاب ةئيلم  تناك  كلت  طورشملا  ّبُحلا غ  ةلاح  ّنأ  ركذ  ىلإ  ةجاح  ال 

ىلإ ُتنك  ثيح  ىقبأ  نأ  ُتدرأ  ةدوعلا . ةركف  لّمحتأ  يننأ   ةجرد  ىلإ  ةمعنلاو 

. دبألا دبأ 

يّننأكو ادب   ، ًالوأ قّدُصت . ةجرد ال  ىلإ  هفصو  بعصي  كلذ  دعب  ثدح  يذلا 

ئيش الو  ًّهُم . تقولا  دُعي    ، ًايناث ًةرشابُم . يمامأ  رهظي  ييعو  ُتهّجو  ام  ثيح 

. ةدوجوم اهنأكو غ   ، رابتعالا ذخُؤي يف ع 

اوبتكو  ، زهجأ فئاظو  ىلع  تارابتخا  اورجأ  دق  ءابطألا  ناك  اذه  لبق 

ريراقتلاو تاصوحفلا  هذه  جئاتن  ّنأكو  ادب   ، اعلا كلذ  هنأ يف  الإ  مهريرقت .

ول توملا . ّرمتسأ يف  وأ  شيعأ  نأ  ُتدرأ  اذإ  يف   ، هذخآس يذلا  رارقلاب  ةّقلعتُم 

دوعأ نأ  ُترتخا  ول  نكلو   ، ءاضعألا لشف  ىلإ  صحفلا  جئاتن  ُشتس   ، توملا ُترتخا 
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. ديدج نم  لمعت  تأدب  اضعأ  ّنأ  رهُظتس   ، ةيداملا ةايحلا  ىلإ 

يدسج ّنأ  ةيعاو  ُتحبصأ  ّمث  دوعأ . نأ  ديُرأ  يننأ ال  ُتررق   ، ةظحللا كلت  يف 

ببسب توم  هنأ  نوحرشيو   ، يتلئاع عم  نوثّدحتي  ءابطألا  ُتيأرو   ، تو ايزيفلا 

. ءاضعألا لشف 

هيلإ يلصت  نأ  نكُ  ام  رخآ  اذه  يعم : لصاوت أ   ، هسفن تقولا  يف 

. ةدوعلا يعيطتست  نلف   ، دعبأ ِتبهذ  ول  يتبيبح .

ناك ةيدام . نكت  دودحلا   ّنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، يمامأ زجاح  دوجو  ُتكردأ 

ول يننأ  ُتملع  ةقاطلا . تايوتسُم  فالتخاب  ةّملعُم  ةيفخلا  ةبتعلا  هبُشي  ام  كانه 

» ايزيفلا  « اعلاب يطباور  ّلك  عطقنتسو   ، ةدوع كانه  نوكي  نلف   ، اُهتزواجت

يوضع لشف  ةجيتن  تناك  افو  ّنأ  يتلئاع  رابخإ  ّمتيس   ، ُتيأر كو   ، ًايئاهن

». اموفميلا  « ضرم نم  ةيئاهنلا  ةلحرملا  ببسب 

ربعأ نأ  ُتدرأو   ، كانه قّدُصي  ًائيش ال  لوبقلاو  طورشملا  ّبُحلا غ  ناك 

، ةينادحولا ةّفلغُم يف  أكو  رمألا  ناك  دبألا . ىلإ  هرابتخا  لصاوأ  ةبتعلا  

، مهيسآم  ، مهعاجوأ  ، مهمالآ نود   ، يح قولخمو  نئاك  ّلكل  يفاصلا  رهوجلا 

. مهرورغو

هجو ُتيأر  افو . ربخ  نم  ةلوهذملا  يلئاع  لعف  ةدر  هاجت  ييعو  ُتدعأ 

ّزتهي هدسج  ناكو   ، ةليزهلا يديب  ًاكسمُم   ، تيملا يردص  ًانوفدم يف  اد « «

. قيدصت مدعو  لوهذ  ةءالملاك يف  ءاضيب  يبناج  يمأ  تفقو  هل . ءازع  بيحنب ال 

. افو تقو  كانه  نكي  هنأ   مدصني  بوونأ «   « يخأ لصو  دقو 

، يتلئاعو ايزيفلا  يدوجو  ثدحي يف  ناك  يف  ّصتُمأ  نأ  لبق   ، لاح ّلك  ىلع 

ةطاحُم يسفن  ُتدجو   ، ديدج نم  يرعاشم . نع  ًاديعب  ًةبوحسم  يسفن  ُتدجو 

، دوعأ الأ  ُترتخا  ول  ىتح  هنأ  ُتملع  فشكتت . ربكأ  ةصق  نع  نئمطُم  ساسحإب 

. ةايحلا نم  ربكألا  جيسنلا  نوكي يف  نأ  هل  ضرتُفي  نوكيس ك  ءيش  ّلك 
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ًةيعاو ُتحبصأ   ، توملا هاجت  بهذأ  نأب  رارقلا  ُتذخأ  ةظحللا  كلت  يف 

. ةقيقحلا نم  ديدج  ىوتس 

ُتفشتكا  ، ةيقيقحلا يسفن  ةعور  ُتمهفو   ، ةقيقح نوكأ  نَم  ُتكردأ  يننأ  ا 

وأ رهشأ  لالخ  سيلو   ، ةعرسب يدسج  ىفشُيسف   ، ةايحلا ىلإ  ةدوعلا  ُترتخا  ول  هنأ 

ّيأ ىلع  روثعلا  ىلع  نيرداق  اونوكي  نل  ءابطألا  ّنأ  تملع  مايأ ! لالخ  لب   ، عيباسأ

! يدسج ىلإ  دوعأ  نأ  ُترتخا  ول  ناطرسلل  رثأ 

. اذامل مهفأ  نأ  ُتدرأو   ، فاشتكالا اذه  نم  ُتلهُذ  دقل  ؟  كلذ فيك 

تناك اذإ  ةيلخادلا . يتلاح  ساكعنا  الإ  وه  ام  يدسج  ّنأ  ُتمهف  طقف  اهنيح 

ام ناعُرس   ، دوجوم وه  ام  ّلكب  اهطابتراو  اهتمظعب  ةيارد  ىلع  ةيلخادلا  يسفن 

. ةعُرسب ىفُشيو  اذه  يدسج  سكعيس 

. رخآ ءيش  كانه  ّنأ  ًاضيأ  ُتكردأ   ، رايخ يدنع  ًااد  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

؟ هدجأ نأ  فيك يل  ؟  وه ام  نكل  دعب . ققحتي  فده   يدنع  ّنأك 

يذلا ءيشلا  نع  ثحبأ  جراخلا   ىلإ  بهذأ  نأ  ةرطضُم  ُتسل  يننأ  ُتكردأ 

نم ثكلل  دعاس  قلعتي  رمألا  ّنإ  يمامأ . فشكتيس  لب   ، هلعفأ نأ  بجي 

ّيلع بّجوتي  هنأ ال  الإ  ةلاسرلا . مهكراُشأ  يلعل   ، فالآلا تارشع  ار   ، فالآلا  ، رشبلا

هل حمسأس  ةطاسبب  كلذ . ققُحأس  فيك  فشتكأ  لمعأ   وأ   ، ًائيش بّقعتأ  نأ 

. فشكتي نأ 

نأ بجي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ّنإف   ، حسلا نم  ةلاحلا  هذه  ىلإ  لصأ   

ناك ام  ّلك   ، تاونسلا كلت  لك  لالخ  ّهنأ  ُتكردأ  يسفن ! نوكأ  نأ  وه  هلعفأ 

ةصقان .يف أب  روعشلا  وأ  ةمكاحُم  نود   ، انأ نوكأ  نأ  وه  هلعف  ّيلع  بّجوتي 

ّبُحلا نم  عونصم  انرهوج  ّنأ  وه   ، رمألا لصألا يف  نأ  ُتمهف   ، هسفن تقولا 

أن نحنو   ، نوكن الأ  انل  فيك  انم . دحاو  ّلك   ، ٍفاص ّبُح  ًاعيمج  نحن  يفاصلا .

. نوكن نّمم  ًادبأ  فاخن  الأ  ينعي  كلذ  كاردإ  ّنأ  ُتملع  ؟  هيلإ دوعنو  ّلكلا  نم 
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رمألا وهو  دحاو  ءيش  وه  ةيقيقحلا  انسفنأ  نوكن  نأو  ّبُحلا  نوكن  نأف   ، اذهل

! هسفن

دنع طقف  هنأ  ُتمهف  ةقعاص . هنأكو  رمألا  ادب   ، افوشك ربكأب  ُتررم  نيب 

مهفأ نكأ  نيرخآلاو .  يسفن  يفُشأسف   ، وه ةقيقحلا  انأ يف  يذلا  ّبُحلا  وك 

» ّلكلا  « هجوأ اّنلكو   ، ًادحاو ًاعيمج  انُك  ول  ًاحضاو . ادب  هنأ  عم  لبق  نم  اذه 

! ّبُحلا وه  نوكن  نَم  عبطلاب  اهنيح   ، طورشملا ّبُحلا غ  وه  يذلاو   ، هسفن

، انتقيقح شيعن   ، انسفنأ نوكن  نأ  ةايحلا : نم  ديحولا  فدهلا  وه  اذه  ّنأ  ُتكردأ 

. نحن وه  يذلا  ّبُحلا  نوكنو 

» وس  « يتقيدصو ُترعش أ   ، يمهف ديكأت  لجأ  نم  رمألا  ناك  ول  ك 

كتايح يشيعو  يدوع   ، نوكت نَم  ةقيقح  ِتفرع  نأ  دعب  نألاو  يعم : نالصتي 

! فوخ الب 
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عساتلا لصفلا 

ةزجُعملا كاردإ 

يخأ أ دحأ  ّيأ  ربُخي  نأ  لبق  ىتح   ، ىفشملا كانه يف  ةيقلتسُم  ُتنك  نيب 

ناك ماُري . ام  ىلع  نكي  ًائيش   ّنأ  رعش   ، خألا قمرلا  أو يف   ، ةبوبيغ يف 

ليكو عم  لصتي  ام   ءيش  هعفد  دقو  دنهلا ،« انوب «يف»  شيعي يف»  بوونأ « «

كلذ ءاسم  ةركذت  بلطو  لصتا  امدنع  غنوك .« غنوه   « ىلإ ةركذت  زجحيو  رفس 

نم تالحرلا  ّنإ  زجحلا  ليكو  هباجأ   ، ئراط ءيشب  رعش  هنأل   ، ديدحتلاب مويلا 

اهزجح يابموب ،«  « نم ةدحاو  ةلحر  كانه  نكلو   ، ةزوجحم اّهلك  انوب « «

غنوه  « ةرئاط ىلإ  لصي  تاعاس   عبرأ  اهداقو  ةرايس  رجأتسا  ّمث  بوونأ ،« «

». غنوك

ام عرسأب  أي  نأو  يتلاحب  هربُخي  انوب «  يخأب يف»  اد «  « لصتا امدنع 

هقيرط بوونأ «يف   « ّنأ اد «  « تربخأو فتاهلا  ىلع  وم «  « هتجوز تّدر   ، نكُ

. مهيلإ

لجع ىلع  تبتر   ، عضولا ةروطخ  ىد  ةيذوب  يهو  وم «  « تَملع امدنع 

. افش لجأ  نم  اودشُني  يذوبلا   اهئالمز  نم  ةعومجم 

رمم ًابايإو يف  ًاباهذ  ست  يُمأ  تناك  غنوك ،« غنوه  انه يف»  ءانثألا  هذه  يف 

ام ملعت  نكت  ، و  زجعلاب تَرعش  دقل  ايح . لجأ  نم  افيش «  « ىلإ يلُصت   ، ىفشملا

دبعملا وهو   ، يسودنهلا دبعملا  ىلإ  تَبهذف   ، كلذ نم  كأ  هلعفت  نأ  نكُ  يذلا 

ضيرعلا جردلا  ىلع  تَدعص  ةلفط . ُتنك  امدنع  هيلإ  ّيادلاو  ذخأ  يذلا  هسفن 

مجحلاب ةبكلا  ليثتلا  ثيح  ةسيئرلا  ةالصلا  ةعاق  ىلإ  ّمث   ، ةحابلا ىلإ  لخدملا  يف 

ىلع ةفطصُم  اهدعاوق  ىلع  اشيناغ « »، « افيش »، « انشيرك  « ةهلآلل يقيقحلا 
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مهمامأ تَسلجو  اهسأر  يُمأ  تَّطغ  ةيهاز . ناولأب  ةالحمو  ةنولم   ، يمامألا طئاحلا 

. مهدوجو نم  ةحارلا  ّدمتستو   ، مهيلإ ثّدحتت   ، ًاليلق ٍنحنُم  اهسأرو 

، ةّيقت ةيكيلوثاك  يهو  ادنيل ،«  « اهمسا انل  ةبيرق  ةقيدص   ، هسفن تقولا  يف 

يمسا يف اوركذو   ، يتلاحب ّسقلا  تَربخأ  اهتسينك . ةيعج يف  ةالص  تَّمظن 

. مهتالص

يمفو يفنأ  نم  ةجراخ  بيبانألاو   ، ريرسلا ىلع  ابس  تيقلتسا يف  نيب 

. دوعأ نأ  ربُخيو  كانه  هنأ  ملعأ  سمهي يل   يبناج  يجوز  يقب   ، ّيعارذو

، ِكوجرأ  ، يتبيبح ًاعم  هلعفن  ثكلا   انيدل  لازال  : « سمهي اد «  « عمسأ

». ايح ّلك  ُترظتنا  ول  ىتح   ، انه ِكرظتنأس  يدوع . ِكوجرأ 

، يريرس قوف  تادادعلاو  تاعاسلا  ّلك  ىلإ  رظني   ، ليللا لاوط  ًاظقيتسُم  يقب 

. دوعأ نأ  ديُري   ، خألا يسفن  ُتظفل  اذإ  هتوفي  نأ  ديُري  ، ال  رظتني

ملعت نأ  لمآ  اد .«  « يبيبح  ، يبيبح اي  هعم : لصاوتلا  ديُرأ  يسفن  ُتدجو 

يف ككراُشأ  نأ  ىنأ  مك  خب . انأ  ّيلع . قلقت  كوجرأ ال  كّبُحأ . مك  ًااد 

ىقبنس ةيقيقحلا . انأ  سيل  نآلا  هديب  كسُ  يذلا  دسجلا  اذه  نآلا . هملعأ 

ول ىتح  انقيرفت . هنكُ  ءيش  ناكملاو .ال  نامزلا  ّلك  لالخ  لصتم  ًاعم  ًااد 

، نآلا اذه  ملعأ  وه . يلاثم ك  ءيش  ّلك  ًادبأ . قرتفن  نلف   ، ًايئايزيف ُّتم 
. ًاضيأ هملعت  نأ  كديرُأو 

قدرشتأ تنك  قانتخالاب . ةأجف  يدسج  أدب   ، ًاحابص ةعبارلا  ةعاسلا  يلاوح  يف 

يه هذه  نأ  ًادقتعُم  اد «  « بعترا ءاوهلا . ىلع  لوصحلا  عيطتسأ  أكو ال 

هنقفاوو تاضرُمملا  تعرُه  ئراوطلا . راذنا  سرج  ىلع  طغضو   ، ةخألا اظحل 

َنأدبو يدسج  َنردأ  ّمث  بيبطلا . ّنهادحإ  تَعدتساو   ، قنتخأ يننأ  يأرلا 

. يرهظ ىلع  يننبرضي 

ناتئلتمُم ّيتئر  ّنأ  اد «  « ربخأو  ، ةقيقد نيرشع  دعب  بيبطلا  لصو 
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ةدع َنرضُحي  نأ  تاضرمملا  بيبطلا  رمأ  يلئاوسب . قنتخأ  يننأو   ، لئاوسلاب

لخدأ  ، ةليوط هربإ  هفرطب  فافشلا  سيكلا  هبُشي  ام  َنرضحأ  نأ  دعبو   ، ةيصصخت

ىلإ هفيرصت  ّمت  يذلا  لئاسلا  ضعب  بحسي  يتئر   ّمث يف   ، يرهظ ةربإلا يف 

رتيللا براُقي  ام  حبصأ  نأ  ىلإ  تارم  عبرأ  وأ  ثالث  ةيلمعلا  ررك  فافشلا . سيكلا 

ىلع سّفنتي  وهو  يدسج  ىرأ  ُتلزال  ُتنك  ةربإلا . لازأ  ّمث   ، سيكلا لئاسلا يف  نم 

. نآلا كأ  حيرُم  وحن 

صارقأ ىلإ  رظني   ، راهنلاو حابصلا  لالخ  يريرس  بناج  سولجلاب  يجوز  ّرمتسا 

. يدي كسُو  يقوف  تادادعلاو  تاعاسلا 

راطملا نم  اد «  « يجوزب لصتاو  رهظلا  دعب  غنوك « غنوه   « ىلإ يخأ  لصو 

. هلاوج ىلع 

ةرايس َّلقتِسا  كبئاقح . عضت  لزنملا   ىلإ  بهذت  نأ  َكايإ  »: « اد  « هربخأ

ءاج اذكهو  تقولا .« نم  انيدل  مك  يردن  ىفشملا .ال  ىلإ  ًاروف  لاعتو  ةرُجأ 

. هبئاقحب ىفشملا  ىلإ  ًةرشابُم  بوونأ « «

يتيؤر تناكو   ، ًءاسم ةعبارلا  ةعاسلا  يلاوح  حتفتتو  ّفرت  يانيع  تأدب 

: هتوص ُتعمس  ّمث  اد ،«  « ناك يقوف  يذلا  لايخلا  ّنأ  ىرأ  ُتنك  داكلاب  ةيبابض .

!». تَداع دقل  «

نم ةعاس  ثالث  دعب   ، طابش نم  ثلاثلا  ءاسم  ناك  ًادج . ًاديعس  ادب  دقل 

. ةبوبيغلا يلوخد يف 

. مستبأ نأ  لواُحأ  ُترعشو أ   ، يخأ توص  ُتعمس  ّمث 

!». ِكتدوعب ًابحرم   ، هاتخأ : « جهتبُم توصب  بوونأ «  « لاق

أت يف ُكتيأر  دقل  انه . نوكتس  كنأ  ُتملع  دقل  اَهتلعف ! دقل  : « ُتفته

». ةرئاطلا
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يننأ ةديعس  يتلئاع  تناك  يقيلعتل . ثرتكي  هنأ   الإ   ، ًاليلق ًالهذنُم  ادب 

ةكبترُم ُتنك  يدي . تذخأ  نيب  مستبت  ًاضيأ  كانه  يُّمأ  تناك  ةدوعلا . ُتأدب يف 

ناك ام  لماك  وحن  ىلع  اهنيح  كرُدأ  ، و  يعولل ًةدقاف  ُتنك  يننأ  كرُدأ  يننأل  

. رخآلا اعلا  دُعأ يف  يننأ   مهفأ  ، و  ثدحي

وحن ىلع  يتلئاع  ىلع  فّرعتلا  عيطتسأ  ُتنكو   ، كأف كأ  وفصت  يتيؤر  تناك 

. طئاحلا لباقُم  هفلخ  بوونأ «  « ةبيقح ُتيأر  لهسأ .

. ةظقيتسُم يتيؤرل  هسفن  تقولا  ًاديعسو يف  ًائجافتُم  ادبو  بيبطلا  لخد 

!». ِكيلع قلق  ًاعيمج  انك  ِكتدوعب ! ًابحرم  : « لاق

روتكد ةيناث  َكارأ  نأ  ليمج  خلا . ءاسم  : « ام ّدح  ىلإ  ةحنرتُم  انأو  ُتبجأ 

». ناش «

؟.« ّيلع تفّرعت  فيك  : « ههجو ىلع  ةحضاو  ةشهدب  لأس 

يتئر يف نم  لئاسلا  بحس  يذلا  صخشلا  َتسلأ   ، كتيأر يننأل  هتبجأ » :

؟.« سّفنتلا ةبوعص يف  ّيدل  ناك  امدنع   ، ليللا فصتنُم 

كانيعو  ، تقولا لاوط  ةبوبيغ  ِتنك يف  كنكلو   ، معن : « لاقو حوضوب  كبترا 

ةأجافُم هذه  : « عبات نيب  عوضوملا  نع  رظنلا  فرص  لواح  تقلغم ،«! اتناك 

ضعب كتلئاع  ىلإ  ّفزأ  ُتئج   دقل   ، ظقيتست كارأ  نأ  ّعقوتأ  ًاقح !  ةراس 

اهنأ ىلإ  ُشت  يهو   ، تَرهظ كتيلكو  كدبك  ءادأ  رابتخا  جئاتن  ّنإ  ةديجلا : رابخألا 

. ًادج ًارورسم  ادب  ديدج .« نم  لمعلا  تأدب 

». كلذ ُتملع  يننكل  : « كابترالاب رعشأ  انأو  قاهرإب  ُتلق 

ضعب ىطعأ  كلذ .« ةفرعم  ِكرودق  نكي   : « ربصب ناش «  « روتكدلا دّكأ يل 

». ةحارلا نم  ًاطسق  يذُخ  ّعقوتُم . اذه غ  : « ةفرغلا رداُغي  وهو  تيلعتلا 

اوركش نمز . ذنم  اُهتيأر  ّم  ةجهب  كأ  تَدبو   ، ةجهتبُم يتلئاع  تناك 
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. جرخ امدنع  ةراسلا  رابخألا  ىلع  ةرارحب  بيبطلا 

؟ هتفرع يننأ  شهدنا  اذامل  : « يجوز ُتلأس  ناش ،«  « بيبطلا بهذ  نأ  دعب 

، لمعلا نع  تََفقوت  اضعأ  ّنأ  كربخأ  يذلا  بيبطلا  وه  نكي  ينجلاُعي .أ  ُهتيأر 

؟.« ةايحلا تاعاس يف  عضب  كلتمأ  يننأو  وجنأ  نل  يننأو 

اذه ناك  ةفرغلا . هذه  كلذ يف  لُقي  ؟   كلذ ِتعمس  فيك  »: « اد  « ينلأس

!». انه نم  مدق  عبرأ  دعب  ىلع  قاورلا  ثيدحلا يف 

ًاقبسُم ُتفرع  يننأ  ديب   ، اذامل مهفأ  الو   ، كلذ ُتعمس  فيك  فرعأ  » :ال  ُتلق

». بيبطلا أي  نأ  لبق  ىتح  اضعأ  ءادأ  رابتخا  جئاتن 

دق ام  ًائيش  ّنأ  حّضوت يل   ، ًادج ةحنرتُم  لازأ  ام  ُتنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلع 

. ديكأتلاب ثدح يل 

ثدح يذلا  ام  يتلئاع  رابخإ  ىلع  ءطبب  ةرداق  ُتنك   ، ةيلاتلا مايألا  ّرم  ىلع 

ُتنك نيب  تَعقو  يتلا  ءايشألا  نم  ثكلا  كلذك  ُتفصوو   ، رخآلا اعلا  يعم يف 

ةروعذملا يتلئاع  عم  تثدح  يتلا  تاثداحملا  لقن  ىلع  ةرداق  ُتنك  ةبوبيغلا . يف 

نكامأ يفو   ، لفسألا ةعاقلا يف  يتفرغ يف  جراخ  لب   ، طقف يلوح  ثدحت  يتلاو  

، اُهتضخ يتلا  تاءارجإلا  نم  ديدعلا  فصو  اكمإب  ناك  ىفشملا . راظتنالا يف 

. يلوح نم  عيمجلا  ةشهدل   ، اهب اوماق  نيذلا  تاضرُمملاو  ءابطألا  ىلع  ُتفّرعتو 

ُتأدبو  ، سّفنتلا ةبوعص يف  ُتهجاو  فيك  يتلئاعو  ماروألا  ةبيبط  ُتربخأ 

ُتددع راذنإلا . سرج  يجوز  عرق  امدنع   ، ليللا فصتنم  يلئاوسب يف  قانتخالاب 

يذلا أ بيبطلا  ئراوط  ةملاُك  عدتساو  تاضرُمملا  َتلصو  فيك  ديدحتلاب 

ليصفت يف ّلك  ُتفصو  ةخألا . يسافنأ  ظفلأ  يننأ  عيمجلا  دقتعا  نيب  ًاعرسُم 

. عيمجلا ئجاف  ّم   ، هب تثدح  يذلا  تقولا  كلذ  ا يف   ، ثدحلا اذه 

كلذ : « يتلئاع ُتربخأو  ُتفرتعا  امدنع  رعذ  يذلا  صخشلا  ُتددح  يننأ  ىتح 

يفارطأ ّنأ  نع  كأو  كأ  لسرتساو  اّهلك . تَفقوت  دروأ  ّنإ  لاق  يذلا  ضرُمملا  وه 
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لجأ نم  ديرو  داجيإ  بعصلا  نم  كلذل   ، طقف مظعلا  الإ  ينم  َقبي  ، و  تلبذ

لواُحي نأ  ٍدجُم  رمألا غ  ّنأكو  هتربن  تَدب  دقل  ةقيقحلا  ، يف  مدلا ّخض  ةيلمع  ءدب 

!». يديرو داجيإ 

: ًالئاق لجرلا  خبو  هنأ  دعب  يف  فرتعاو  ةمولعملا  هذه  نم  ًاجعزنُم  يخأ  ناك 

دقل اهديرو . داجيإ  عطتست  امدنع   اهتلق  ةملك  ّلك  يتُخأ  تَعمس  دقل  «

». اهنع يلختلل  ًادعتسم  تنك  كنأ  ربُخت  نأ  تعاطتسا 

! ينعمست تناك  اهنأ  ملع  ّيدل  نكي   : « ًامودصمو ًاشهدنُم  ضرُمملا  ناك 

. هرعاشم ّدلبت  نع  ةدشب  رذتعا يل  ّمث  ةبوبيغ ،«! تناك يف  دقل 

ةدوع ببسب  ّهنأ  ءابطألا  ينملعأ   ، ةبوبيغلا نم  يجورخ  نم  موي  لالخ 

هتببس يذلا  خافتنالا  دمخ  دقف   ، ديدج نم  يبئاجع  وحن  ىلع  لمعلا  ىلإ  اضعأ 

ةحازإب ءابطألا  ُتبلاطو   ، ةيباجيإو ًادج  ةلئافتُم  ُتنك  ديعب . ّدح  ىلإ  ًاثك  مومسلا 

ّدحأ تّجتحا  يدحو . ماعطلا  لوانتأ  ةدعتسُم   ُتنك  يننأل  ةيذغتلا  بوبنأ 

ّصت يمسج ال  ّنأو   ، ةيذغتلا ةئيس  ةلاحب  تررم  يننأ  ًةيعدُم   ، ماروألا ءابطأ 

تناك  ، ةياهنلا كلذل .يف  ةدعتسُم  يننأ  فرعأ  ُتنك  يننأل  ُتححلأ  ديب أ  ءاذغلا .

نإ يننإ  ةلئاق   ، ضضم ىلع  ةبيبطلا  تَقفاو  ةيناث . يعيبط  وحن  ىلع  لمعت  اضعأ 

. ةيناث بوبنألا  عضو  دواُعتسف   ، ًاديج لكآ   

لالخ نم  لخُدأ  دقل  يمسجب . لصتا  ّم  جعزُم  ءيش  كأ  اُّر  بوبنألا  ناك 

نم لئاسلا  توربلا  عضو  لجأ  نم   ، دعم ىلإ  ىماغرلا  لالخ  نم  رّرمو  يفنأ 

ّفجت رجنح  بوبنألا  اذه  دوجو  لعج  دقل  مضهلا . ماظن  ةرشابُم يف  هلالخ 

يننأو يربص  ذافنب  رعشأ  ُتنك  حاترم . غو  ًاجيهتُم  يفنأ  لخاد  ناكو  ظتو 

. هنم ّصلختلا  ديُرأ 

وه بلص يل  ماعط  لضفأ  ّنأ  يتلئاع  ىلع  بيبطلا  حرتقا   ، بوبنألا جارخا  دعب 

نم نوكيس  لب   ، يقلح تاجحسلا يف  طقف  سيل  ُّلتس  يتلاو   ، ةجلُثملا اركلا « «
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اذه نم  يانيع  تَعمل  غضملا . لجأ  نم  يفاضإ  دهج  نود  اهمضهأ  نأ  لهسلا يل 

ةجلُثملا ةتالوكوشلا  ارك «  « نم ةوبع  رضُحي يل  اد «   « بهذ  ، حارتقالا

. ّيدل ةلضُفملا 

، هتشهد ءافخإ  عطتسي    ، يدايتعالا هصحفب  رخآلا  ماروألا  بيبط  ماق  امدنع 

لالخ طقف  بك « ّدح  ىلإ   « حضاو وحن  ىلع  كمرو  ّصلقت  دقل  : « ّكشب حاصو 

ّم ًابيرقت  فصنلا  ىلإ  ّصلقت  دق  اّهلك  ةينهدلا  كددغ  خافتنالاو يف  مايأ ! ةثالث 

!». هيلع تناك 

ءابطألا ينصحف  ءاوهلا . بوبنأ  جارخإ  ّمت  هنأ  ةديعس  ُتنك   ، يلاتلا مويلا  يف 

ىلع  ، ريرسلا سلجأ يف  ُتنك  هودعبأ . كلذلو  ةدعاسُم  نود  سّفنتأ  يننأ  اودّكأتو 

ىلع ةرداق  غو  ًادج  ةفيعض  يننأل  دئاسولاب  يسأر  دنس  ىلإ  ةجاحلا  نم  مغرلا 

، يتلئاع عم  ثّدحتلا  ُتدرأ  ةيلاع . ةيناحور  ةلاح  ُتنك يف  ةزيجو . ةرتف  هلمح 

. ديدحتلاب هعم  ثّدحتلاو  بوونأ «  « ةيؤرب ةرورسم  ُتنكو 

ىلإ هراضحإ يل  اد «  « نم ُتبلطف   ، لومحملا يزاهج  ىلإ  عتسالا  ُتدرأ  انه 

ىلإ ةفاضإلاب   ، ةلوصوم  تلاز  ام  يتلا  كالسألاو  بيبانألا  ّلك  ببسب  ىفشملا .

لصو  ، كلذ لجأ  نم  عسملا . عضو  عطتسأ    ، ةبقرلا يدلج يف  ةيذأ  نم  حرجلا 

عيطتسأ يبناج   ةلواطلا  ىلع  هعضوو   ، ةغصلا تاعّسلا  نم  ًاجوز  اد « «

. ىقيسوملا عس 

ىلع  ، رارمتساب ةجيهبلا  ناحلألا  ىلإ  عتسالا  ُتدرأ   ، ةيثألا يتلاح  ببسب 

نع كيهان   ، ريرسلا نم  جرخأ  الضع   ةوق يف  ّيدل  نكي  يننأ   نم  مغرلا 

ىقيسوملا تَدعاسو   ، ةداعسب زاجلا «  « صقرأ ُتنك  يسأر  يننأ يف  ديب  صقرأ .

ُتنك اذامل  ًاما  مهفأ    ، تقولا كلذ  يشتُنملا .يف  يجازم  ىلإ  حرفلا  َتفاضأو 

. ًائيش ُتفرع  يننأ  طقف  ُترعش   ، ًادج ةيباجيإ 

عم ثّدحتلاو  تاجلُثملا  لوانت  ُتدرأ   ، ياقيسوُم ُتدرأ  ةلفط . يننأك  ُترعش 
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نكلو  ، لّوجتلا وأ  ريرسلا  نم  ضوهنلا  عطتسأ  كحضأو .  ةديعس  ُتنكو   ، يتلئاع

. لبق نم  اهربتخأ  ةقيرطب   ًالماك  ادب  ءيش  ّلك 

ُتحبصأ يننأ  ءابطألا  ررق  كلذلو   ، ةددُشملا ةيانعلا  ةفرغ  لازأ يف  ام  ُتنك 

، تاكحضلاو  ، ىقيسوملا نم  رّمذتلاب  مهرسأ  دارفأ  أدب  دقف  يلوح ! ىضرملل  ةجعزُم 

. راتس بناج  نم  أت  يتلا  ةرثلاو 

» :ال ةيحابصلا هتلوج  ءانثأ  يتيؤر  لجأ  نم  امدنع أ  ناش «  « بيبطلا لاق 

ةزيمُم كتلاح  ّنإ  كفلم . بتكأ يف  اذام  ىتح  فرعأ  انأ ال  كب ! لعفأ  اذام  ملعأ 

!». ًاقح

ّيدل ثيح   ، ةيداع ةفرغ  ىلإ  يلقن  ّمت   ، ىفشملا سماخلا يف  يموي  اذكه يف 

! ءاشأ كحضلاو ك  ىقيسوملا  ىلإ  عتسالا  ةيصوصخ 

ينهذ افص  نيب  ثدحي يل . ناك  امل  مهفلا  ينيتأي  أدب   ، ًايلعف ديدش  ءطبب 

ناك ةغص . ّلك  ىلع  ءاكبلاب  ةبغار  يسفن  ُتدجو   ، ثدح ام  ليصافت  رّكذتأ  ُتأدب 

يفلخ .يف رخآلا  اعلا  ةيرحلاو يف  لجلا  كرت  ىلع  نزحلا  نم  ةحسم  كانه 

لاصتالا ةدواعُمو  دوع  هاجت  ةنتمُمو  ةديعس  يسفن  دجأ  ُتلز  ام   ، هتاذ تقولا 

. هسفن تقولا  حرفلاو يف  نزحلا  عومد  بأ  ُتنك  يتلئاع . عم 

عم طقف  سيل   ، ًاقباس اهشعأ  ةقيرطب   عيمجلا  عم  ةطبارب  ًاضيأ  ُترعش 

ىلإ اوتأ  نيذلا  ةفاظنلا  لع  ىتح  وأ   ، بيبط  ، ةضرمُم ّلك  عم  لب   ، يتلئاع دارفأ 

وأ دعاسُم  لجأ  نم  صخش أ  ّلك  هاجتّبُحلا  نم  قفدت  يدل  ناك  يتفرغ .

. اهفرعأ ُتنك  يتلا  تاقلعتلا  نم  ًالكش  رمألا  نكي  ةقيرط .  ّيأب  ةيانعلا  

نورّكُفي اوناك  ام  ّلك  ُتملعو   ، قمُعب ًاعيمج  مهب  ةلصتُم  يننأكو  ُترعش 

. هتاذ كفتلاو  غامدلا  كراشتن  اننأكو   ، هب نورعشيو 

دحأ ينلأس   ، ةفرغلا ىلإ  ةصق  ةرتفب  يلقن  دعبو   ، ةذفانلا بناج  يريرس  ناك 

اعلا َرأ  يننأ   ُتكردأ  جراخلا . ىلإ  رظنلاو  ضوهنلا  ديُرأ  ُتنك  نإ  ضرُمملا 
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، معن : « ُتلقو رمألا  نم  ةجهبلاب  ُترعش  كلذلو   ، تقولا ضعب  يجراخلا 

!». ديكأتلاب

نم عومدلا  تّقفدت   ، ةذفانلا نم  اهب  ُترظن  يتلا  ةظحللا  يفو   ، ضرُمملا دنس 

ّنأ ةظحللا  كلت  ىتح  ًالجسُم  نكي  ءاكبلا .  نم  يسفن  عنم  عطتسأ  ، و  ّينيع

يداولا يلزنم يف»  نع  طقف  ةينكس  لتك  ةدع  دعب  ىلع  عقوم  تناك يف  ىفشملا 

». ديعسلا

ناكم ةخألا يف  تاونسلا  مدلا يف  لقنو  جالعلا  ىقلتأ  ُتنك   ، ًاقباس ُتركذ  ك 

هيف ُتبغ  يذلا  مويلا  نكلو يف   ، ًالماكتُم ىفشم  هنوك  نم  ةبك  ةدايعب  هبشأ  رخآ 

. ةأشنملا هذه  ةرم  لوأل  ُتلخد  يعولا  نع 

. ةلفط ُتنك  امدنع  اهيلإ  رظنأ  ُتنك  يتلا  اهسفن  ءايشألا  ىلإ  رظنأ  ُتنك  انه 

يذلا ةيديدحلا  ةكسلا  طخو   ، ىفشملا مامأ  لويخلا  قابس  رضم  ةيؤر  اكمإب 

ُترعش  ، يتلوفط حرسم  ىلإ  تيكاب  نيعب  ُتقلمح  نيب  جنوف ! « هآ   « عم هتبكر 

. ةلماك ةرئاد  ُتحبصأ  يننأكو 

، ةقيدحلا  ، ةكسلا ىلإ  رُظِنا  ةشهدب . ُترّكف   ، اذه قّدُصأ  ، ال  يهلإ اي 

! ىرُخأ ةصرف  ىلع  ُتلصح  له   ، ةلاسر نم  اهل  اي  يتلوفط . ةرتف  نم  ةينبألا 

. ديدج نم  ءدبلا  اكمإب  له 

ًاديدج كلذ  عم  ادب  هّنكلو   ، ًايداع ناكو  ّيلإ  ةبسنلاب  ًافولأم  ناك  دهشملا  ّنأ  عم 

. ىلوألا ةرملل  هيلإ  رظنأ  يننأكو   ، ًاليمجو ًغانتُمو  ًاديدج  ءيش  ّلك  ادب  ًاما .

ةرملا اهنأكو  ليصفت  ّلك  ظحُالأ  ُتنكو   ، اُهتفرع ّم  كأ  ةقلأتُم  ناولألا  تناك 

ةقيدحلا تناك   ، ُتأشن ثيح  اهدحأ  ناكو   ، ةطيُحملا ةينبألا  ىلإ  ُترظن  ىلوألا .

ست  ، ةيديدحلا ككسلا   ، ةغص ُتنك  امدنع  ُهترز  يذلا  عراشلا  ربع  ًاما 

ءيش ّلك  ُتيأر  مهماهم . اوقحلي  نوضكري   وأ  مهبالك  عم  ةاُشملا  سي   ، تابرعلا

يذ نم  كأ  ًايداع  رظنملا  ناك  ديدج . نم  ةلفط  ُتنك  يننأكو   ، ةديدج عأب 
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. دبألا ىلإ  اُّرو   ، نمز ذنم  لضفألا  ناك  اذه  عمو   ، لبق
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رشاعلا لصفلا 

ءافشلا ليلد 

جالعلاب ُتأدب   ، ةددُشملا ةيانعلا  ةفرغ  نم  يجورخ  نم  مايأ  ةعضب  دعب 

، ةفرغلا ربع  يشملا  هيف  ُتعطتسا  موي  لوأ  الضع .يف  ةيوقت  لجأ  نم  ايزيفلا 

ىلإ ُترظن  امدنع  ةآرملا . يسفن يف  ةيؤر  ُتعطتساف   ، محلا ىلإ  ةضرُمملا  ينتذخأ 

يجورخ ذنم  ىلوألا  ةرملا  تناك  عومدلاب . يبلق  قرغ   ، يمظعلا يلكيه  ساكعنا 

. سؤبلاب اهيف  ُترعش  يتلا  ةبوبيغلا  نم 

ضعبب ىظحأ  قئاقد   عضب  يدحو  ينعدت  نأ  ةضرُمملا  نم  ُتبلط 

يذلا َصخشلا  ًابيرقت  فرعأ  ةآرملا .  يسفن يف  ىلإ  قيدحتلا  ُتعبات  ةيصوصخلا .

تاعومجم يرعش يف  مظعُم  طقس  دقل  هزيي . عطتسأ  ، و  ةآرملا يتلابق يف  ُهتيأر 

ناكو  ، ّيتنجو ماظع  تأتنو   ، هيفيوجت ىلع  ًادج  تبك  يانيع  تدبو   ، ةقرفتم

. ةمخض ةيدلج  ةحتف  يفُخي   ، ىنميلا ذأ  تحت  يتبقر  بناج  ىلع  دض  ّيدل 

. ءاكبلاب ُتأدبو   ، روص ةيؤر  نم  ُتبّشخت 

كلت ًّهُم يف  ايزيفلا  يرهظم  نكي  ملف  يرورغ . لجأ  نم  سيل  ُتيكب 

رظني امدنع  دحأ  ّيأ  هرعشي  دق  يذلا  هتاذ  قيمعلا  نزحلا  ّيدل  ناك  لب  ةظحللا .

اكمإب ناك  قيمعلا . فطاعتلا  عم  ًاجوزمم  ىسألاب  ُترعش  يتلاح . صخش يف  ىلإ 

ىلإ ينتلصوأ  يتلا  ألا  نس   ، عألا كلتو   ، هجولا كلذو   ، ةروصلا كلت  ىرأ يف  نأ 

. ةآرملا لباقُم  فقأ   ، مويلا انأ  ثيح 

فيك ؟  ةيدسجلا ةاناُعملا  هذه  ّلكب  َّر  نأ  يسفنل  ُتحمس  فيك  ُتنزح :

؟ ألا اذه  ّلك  يسفنل  ُتببس 

، ةآرملا ىلع  يدي  ُتعضو  يسفنل . اذه  ُتلعف  يننأكو  ُترعش  دقل   ، معن
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اذكه يسفن  يذُوأ  نل  يننأ  ًادعو  ُتعطق   ، فيُخملا يهجو  ةروص  ُتسمال  امدنعو 

. ةيناث

ُتنك يتلا  ةلاحلا  ببسب  ديدحتلاب   ، افش ىلإ  ةبسنلاب  نيرذح  ءابطألا  ناك 

يوايميكلا جالعلا  ةطلخ  ةعرج  طبض  اودارأ  دقل  ىفشملا . ُتلخد  امدنع  اهيف 

. ًاثك اهنم  فاخأ  تاقوألا  نم  تقو  ُتنك يف  يتلاو   ، اهايإ وطعأ  يتلا 

سيك تقلع  ايميكلا . ءاودلا  ينيطُعت  لخدت   يهو  ةضرُمملا  ُتدهاش 

هيلع بوتكم   ، ةرشابم دروأ  يذُغي  يذلا  سيكلا  ناك  ّقلعُم . دعاس  ىلع  ةعرجلا 

اوسمُالي اليك  ةنيل  ّفكأو  ةعنقأ  تاضرُمملا  تدترا  ةبك . ءارمح  فرحأب  ّمُس « «

لوبقملا نم  هنأ  ًابيرغ  ادب  دقل  ةرطخلا . ةيئايميكلا  داوملا  هذه  نم  ّيأ  ةفدص 

. يمد ىرجم  ةرشابُم يف  ةيودألا  هذه  لخدت  نأ  ًاما 

رمألا نوّربُدي  ءابطألا  ناك  ايميكلا . جالعلا  ىلإ  ةجاح  ُتسل يف  يننأ  ُتفرع 

عيطتسي ءيش  رهُقأ .ال  يننأ ال  تفرع  يننأل   ، يببسب سيلو   ، ةصاخلا مهبابسأل 

هنم ُتفخ  املاط  يذلا  ءيشلا   ، دروأ ةرشابُم يف  نوقحملا  ّمُّسلا  ىتح  الو   ، يمدت

ناك ةيداعلا . ةيبناجلا  راثآلا  نم  ِناُعأ    ، هابتنالل ثُم  وحن  ىلع  تاونس ! ةدع 

. جالعلا ببسب  راودلا  نم  ِناعأ  يننأ   ًاشهدنُم  ينجلاُعي  يذلا  يبطلا  قيرفلا 

نم  ، ءيش ّلك  نم  يفوخ  ىلع  ًاما  ُتّبلغت  دقل  رصنلا . نم  ءيشب  ُترعش 

ُتفرع رّمُدي . يذلا  وه  فوخلا  ّنأ  اذه  تبثأ يل  دقو   ، جالعلا  ، ناطرسلا  ، توملا

مس ةملك  ةدهاشُم  تناكل   ، رخآلا اعلا  يتبرجت يف  لبق  اذه  ناك  ول  هنأ  ًاما 

ةروص عم  ًةنورقم   ، يقورع يرجت يف  يتلا  ةعرجلا  ىلع  ضيرعلا  رمحألا  طخلاب 

تزّفح دق   ، ثولتلا بنجت  لجأ  نم  ةيقاو  سبالم  نسبلي  اوللا  تاضرمملا 

يننأل  ، ّيلع ىضق  ناك  هدحو  يسفنلا  ثأتلا  ّنإ  ينلتقي . ًايفاك   ًافوخ  يلخاد 

. ًاقباس فوخلاب  ةءولمم  ُتنك  مك  فرعأ 

ُهتذختا يذلا  ةدوعلا  رارق  ّنأ  ُتفرع  رهُقأ . يننأ ال  ُترعش   ، كلذ نع  ًالدب 
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. يداملا اعلا  يرجي يف  ءيش  ّيأ  ىلع  نميه 

ةروص ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  تاصوحفلا  نم  ةلسلس  قيبطت  ءابطألا  دارأ 

تقفاو كلذل . ًاقفو  ةيئايميكلا  ةعرجلا  طبضو  يلاحلا  يعضو  نع  ًاحوضو  كأ 

كأ تاصوحفلا  جئاتن  مه  اوجاتحا   ، بلغألا ىلع  مهنأ  ُتفرع  يننأل   ، ضضم ىلع 

ينيطُعتس جئاتنلا . نوكتس  فيك  ًايئزج  ُتملع  انأف   ، افش ىلع  ليلدك  ينم 

ام يننأ  ءابطألا  رعش   ، كلذ عم  قح . ىلع  يننأ  يسفنل  تبُثأسو  رصنلاب  ًاروعش 

ىلع تاءارجإلا  رشن  اوررق  كلذل   ، لماشلا رابتخالا  دمصأ يف  ًادج   ةفيعض  لازأ 

ناكو  ، ًادنواب عست  نم  لقأ  زو  حبصأ  ىوقأ . حبُصأ  ُتنك  نيب  عوبسأ  رادم 

ةيلمع ّبلطتت  يتلاو   ، تاصوحف ّيأ  لبق  يتيذغت  ىوتسم  عفرأ  نأ  ينم  بولطم 

يرداصم ىلع  ًادهج  ةيفاضإ  ءافش  تابلطتُم  ّيأ  فيُضت  دق  نيب   ، ةيوناث ةيحارج 

. ًالصأ ةدفنتُسملا 

لبِق نم  فظُنت  ةحتفُنملا  حورجلا  تناكو   ، ةمخض ةيدلجلا  افآ  تناك 

رعش  ، ةقيمعو ةضيرع  تناك  تافآلا  ّنأ  ببسب  موي . ّلك  دّمُضتو  ضرُمملا 

ةيذغتلا الو  ةوقلا  يمسج ال  كلت  لخدت .  نود  َفُشت  نل  اهنأ  ءابطألا 

ءانبلا ةداعا  ةحارج  تتأ  كلذلو   ، ةسيئرلا رارضألا  نم  يفاعتلا  لجأ  نم  ةبولطملا 

. عضولا مييقت  لجأ  نم 

ّنأ ًاصوصخ   ، اهدحو ىفاعتت  ةقيقح   ةبك  يحارج  ّنأ  بيبطلا  دّكأ  دقل 

رعش  ، كلذ عم  رمألا . اذه  معد  لجأ  نم  ةمزاللا  ةيذغتلا  هيدل  نكي  يمسج  

بلطف  ، ءانبلا ةحارج  مامأ  يمسج  دمصي  ًادج   ةليزه  ُتلز  ام  يننأ  بيبطلا 

نم ةيفاك  ةّوق  عمجتسأ  ىتح   ، اهفيلغتو حورجلا  فيظنتب  رارمتسالا  ضرُمملا  نم 

. يماظع ىلع  محلو  تالضع  كلتمأ  داكلاب  ُتنك  دقل  ةيلمعلا . لجأ 

يننأ رعشأ  ُتأدب   ، ةددُشملا ةيانعلا  نم  يجورخ  نم  مايأ  ةتس  يلاوح  دعب 

نمزلا نم  ةصق  تارتف  ىفشملا  رمم  ًاطوبهو يف  ًادوعص  ىشأ  تأدبو   ، ىوقأ
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يننأ ءابطألا  ررق  يذلا  لوألا  صحفلا  ناك  ةحارلا . ىلإ  ةجاح  رعشأ أ يف  نأ  لبق 

ؤُم ءارجالا  اذه  مظعلا . عاخن  ةنيع  صحف  وه   ، هلمحتأ ةيافكلا   هيف  ا  ةيوق 

بحس لجأ  نم   ، يرقفلا دومعلا  ةدعاق  ىلإ  ةكيمس  ةربإ  لاخدا  نّمضتيو   ، ًادج

. مظعلا نم  عاخنلا 

ماظنلا ناطرس  نم  ةمدقتم  ةلحر  باُصملا  ىلإ  ةبسنلاب  عئاشلا  نم 

كلذ ةيؤر  ءابطألا  ّعقوت  كلذلو   ، مظعلا ّخُم  ىلإ  ناطرسلا  رشتني  نأ   ، يوافميللا

جئاتنلا هذه  اومدختسي  نأ  مهتين  تناك  دقل  ارابتخا . جئاتن  دّكؤُم يف  وحن  ىلع 

. تاعرجلا نوكت  نأ  بجي  فيكو   ، همدختسأس يذلا  ءاودلا  ام  اوررُقي   

قيرف لماك  عم  يتفرغ  بيبطلا  لخد  جئاتنلا . هيف  ُتيقلت  يذلا  مويلا  رّكذتأ 

اهنأ ديب   ، ماظعلا يقن  ةعزخ  جئاتن  انيدل  : « ّملكت ّمث  قلقلا . مهيلع  ودبي   ، ىفشملا

». ءيشلا ضعب  ةقلقُم 

؟.« ةلكُشملا ام  ؟  اذامل : « قلقلا ضعبب  ُترعش  مايأ  ذنم  ةرم  لوأل 

. نوقلق ًاعيمج  مهنأ  ادب  دقو   ، يعم ىفشملا  ةفرغ  رسأ يف  دارفأ  ناك 

» . كماظع يقن  ةعزخ  ناطرسلا يف  داجيإ  عيطتسن  » :ال  لاق

يقن ناطرس يف  اهيدل  سيل  هنأ  اذه  ينعي  الأ  ؟  ةلكُشملا ام  »: « اد  « لأس

؟.« ماظعلا

نكُ ، ال  اهمسج ًتح يف  ناطرس  اهيدل   ، نكمُم اذه غ   ، ّالك : « بيبطلا لاق 

، ةلكشُم كانه   ، تقولا كلذ  ىتحو   ، هدجن نأ  بجي  اذكه . ةعرسب  يفتخي  نأ 

». جالعلا ةعرج  ديدحت  ىلع  رداق  يننأل غ 

لضفأ دحأ  ىلإ  يتصاخ  ماظعلا  يقن  ةنيع  ءابطألا  لسرأ   ، كلذ لجأ  نم 

نكي   ، ةيبلس جئاتنلا  تداع   ، مايأ ةعبرأ  دعب  دالبلا . ًادج يف  ةمدقُتملا  تاربتُخملا 

. رابخألا عس  ىدل  رصنلاب  رماغ  ساسحإب  ُترعش  ناطرسلل . رثأ  كانه 
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لجأ نم  ةيوافميل  ةدقع  نم  ةنيع  صحف  ءابطألا  دارأ   ، ةزهلاب اورعشي   ال 

، الك : « لوقأو رأثأ  يسفنب  ديدجلا  يساسحإ  ينلعج   ، رمألا ئداب  ناطرسلا . داجيإ 

اودجت نل  مكنأ  ًاقبسُم  فرعأ  انأو   ، يمسج هنأل   ، تارابتخالا نم  ديزملا  اورُجت  نل 

!». ءيش ّيأ 

يتلا ةلاحلاب  يتلئاع  نيرّكذُم   ، مهرارصإب ءابطألا  ّرمتسا   ، لاوحألا ّلك  ىلع 

نوض يف مهعدأ  نأ  ُتررقف   ، ةليلق مايأ  ذنم  ىفشملا  ُتلخد  امدنع  اهيلع  ُتنك 

ّنأ ًاضيأ  ُتكردأ  يننأ  ، ك  ءيش ّيأ  اودجي  نل  مهنأ  ًاديج  ملعأ  يننأ  عم   ، كلذ

هنوطُعي يل. يبط  رابتخا  ّيأ  نع  عنتمأ  رصنلاب   ًاروعش  بلجيس يل  اذه 

كلذب نوموقت  مكنأ  ملعت  نأ  َكديرأ  نكلو   ، ديُرت ام  لعِفا  : « بيبطلل ُتلق 

!». ًاقبسُم جئاتنلا  فرعأ  انأ  مكسفنأ . عانقإ  لجأ  نم 

ةدقعلا ةعزخ  لجأ  نم  ةوقلا  ضعب  عمجتسأ  ىرُخأ   مايأ  ةعضب  وحنم 

مسق ىلإ  يلاسرإ  ّمت  تاءارجإلا  لبق  ةيوناث . ةحارج  مزلتست  يتلا   ، ةيوافميللا

لجأ نم  ةيتوص  قوف  تادعُم  مدختسي  نأ  ةعشألا  اصخأ  ىلع  ناك  تاعاعشإلا .

ثيح يدلج  ىلع  ةمالع  عضيو   ، ةيوافميللا ةدقعلا  ربكألا يف  مرولا  داجيإ 

. ةعزخلا ذخأ  لجأ  نم  ّقشي  نأ  حاّرجلا  عيطتسي 

روص ُتظحال   ، يعاعشإلا ربتُخملا  ةلواطلا يف  ىلع  كانه  ُتيقلتسا  نيب 

، ةءاضُم ةبلع  ىلع  سوبدب  ةتبثُم   ، ىفشملا يلوخد  موي  ةذوخأملا  ةقباسلا  يدسج 

ّنأ تاصوحفلا  هذه  نم  ةعشألا  اصخأ  ظحال  ماروألا . دجاوت  نكامأ  رهُظت 

ةيعاعشإلا ةلآلا  ّس  كلذلو   ، ماروألاو ةينهدلا  ددغلاب  اهيلع  رطيسُم  ناك  يتبقر 

ىلإ ّمث   ، ّهلك يقنع  لوح  اهكّرح  ّمث  يرقفلا . يدومع  لفسأ  ىلإو   ، يتبقر فلخ 

. ههجو ىلع  لاهذنالاو  كابترالا  ُتظحال  لفسألاو . ىلعألا 

ُتنك ثيح  داع  مث   ، اهصحفتو ءاُضملا  حوللا  ىلع  ةقلُعملا  روصلا  ىلإ  عجر  مث 

»، معن : « ُتلق يعارذ . تحت  ريوصت  هناكمإب  ناك  نإ  لأس  ةلواطلا . ىلع  يقلتسأ 
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. يفوج  ، يرهظ  ، يردص رّوص  ّمث  ًالهذنُم . يقب   ، ةقطنملا كلت  دقفت  دعب  هنكلو 

؟.« ماُري ام  ىلع  ءيش  ّلك  له  : « ُتلأس

». ّحتُم انأ  : « لاق

؟.« ثدحي يذلا  ام  ؟  اذامل : « يرجي ّع  حيملتب  رعشأ  ُتأدب 

». ةقيقد ينيرُذعا  : « باجأ

بيبط عم  لصتي  ُهتعمسو   ، ديعبب سيل  فتاه  ىلإ  ةعشألا  اصخأ  بهذ 

. ماروألا

زاهجلا ىلع  ًارطيسُم  ناطرسلا  رهُظت  روص  ّيدل  مهفأ . انأ ال  : « لوقي ُهتعمس 

ةدقع ّيأ  دجأ  نآلا ال  ينكلو   ، طقف عوبسأ  ذنم  ةضيرملا  دنع  يوافمللا 

». ًاناطرس اهوعدأ  ةيافك   ةبك  اهدسج  ةيوافميل يف 

ًانسح : « ُتلقو ُتسلج   ، ةلواطلا ىلإ  داع  نيبو   ، يهجو ىلع  ةماستبا  تَربع 

!». نآلا باهذلا  عيطتسأ  يننأ  دقتعأ 

مرولا دجأ  نأ  ِكتصاخ  ماروألا  بيبط  ّرصأ  دقل   ، ةعرسلا هذهب  سيل  : « باجأ

ناطرس يف كيدل  نوكي  الأ  نكُمملا  نم غ  هنأل   ، ةعزخ ذخأ  لجأ  نم  يوافمللا 

ءودهب  مرولا  ديدحت  ّيلع   ، كلذ لجأ  نم  اذكه . ناطرسلا  يفتخي  كمسج .ال 

». ًالثم كتبقر  ىلع   ، هنم برتقن 

ةيلمعلا تنّيعت  مث  ربكت . اهنأ   عم  يتبقر  ىلع  تاراشإلا  عضوب  عبات 

يقنع نم  يراسيلا  بناجلا  ىلع  ًاغص  ًاقش  حاّرجلا  بيبطلا  ثدحأو   ، ةيحارجلا

. ةيوافميل ةدقع  ةلازإ  لجأ  نم 

ينبجُعت ًاما .  ةيعاو  ُتنك   ، يعضوم رّدخُم  ثأت  تحت  ّمت  اذه  ّنأ  عم 

بيبطلا ّقش  امدنع  يقنع  ىلع  اهب  ُترعش  يتلا  ةحيُرملا  سيساحألا غ  ةقيقح 

يوكي حاّرجلا  ناك  نيب  قرتُحملا  يمحل  ةحئار  ركذأ  لازأ  ام  ةيوافميللا . ةدقعلا 
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! ةياهنلا ةديج يف  ةركف  نكي  كلذ   نولعفي  مهكرت  ّنأ  ُترّكف  يحرج .

. ناطرسلل رثأ  هنأ ال  ًاددجُم  جئاتنلا  ترهظأ   ، لاح ّلك  ىلع 

، ةيودألاو ةّرمتُسملا  تاصوحفلا  ىلع  ضرتعأ  ًايلعف  ُتأدب   ، ةطقنلا هذه  دنع 

رعشأ ُتأدب  يننأ  ُتيفُش .ك  يننأ  كش  دأ  نود  ملعأ  ُتنك  يلخاد  يننأل يف 

فاشكتسا ىلإ  ةدوعلاو  جورخلا  ُتدرأ  ىفشملا . لخاد  يزاجتحا  نم  ةحارلا  مدعب 

ءابطألا ّنأ  الإ  ماُري . ام  ىلع  نوكأس  يننأ  ملعأ  ًاصوصخ أ   ، ديدج نم  اعلا 

ةلاحب ورّكذ  ةيودألاو . تاصوحفلا  نم  ديزم  ىلإ  ةجاح  يننأ يف  اوّرصأو   ، ومواق

. ىفشملا ىلإ  ُتلخد  امدنع  يدسج  ناطرسلا يف  دوجو  دّكُؤت  يتلا  بجوم « «

ُتلز يف ام  اذامل   ، يدسج ناطرسلا يف  ىلع  روثعلا  اوعيطتست  اذإ   : « مُهتلأس

؟.« اذه ىلإ  ةجاح 

. كانه سيل  هنأ  ينعي  ، ال  ناطرسلا ىلع  روثعلا  عيطتسن  اننوك ال  ّنإ  : « اوباجأ

!». عيباسأ ةعضب  ذنم  ِتمدق  امدنع  ةتيم  َتنك  كنأ  ِسنت  ال 

، يروحملا يقبطلا  ريوصتلا  ةينقتب  هلمكأب  يدسج  ءابطألا  رّوص  ةياهنلا  يف 

. هتياهن ىلإ  يجالع  لصو   ، ناطرسلا نم  ةيلاخ  يننأ  جئاتنلا  تَرهظأ  امدنعو 

بيبط عم  اهورجأ  يتلا  تابيترتلا  ّنإف   ، يبطلا قيرفلا  ةشهد  ةدايزلو   ، ًاضيأ

تيفُش حارجلا  ّنأل   ، ةّمهُم دُعت  يقنع   تناك يف  يتلا  تافآلا  جلاُعي  ميمرتلا  

. اهدرفُ

ّمت  ، ىفشملا ىلإ  يلوخد  نم  عيباسأ  ةسمخ  دعبو  راذآ ،2006  نم  عساتلا  يف 

نكلو  ، ةدعاسُم نود  سلا  ىلع  ةرداق  ُتنك  لزنملا . ىلإ  باهذلاب  حسلا يل 

ةيلاع ةلاح  ُتنك يف  جاردألا . لوزنو  دوعص  ةدعاُسملا يف  ضعب  ىلإ  ةجاح  ُتنك يف 

يجّرخت ةقرو  ىلع  بكلا  ّطخلاب  اوبتك  ءابطألا  ّنأ  ةجرد  ىلإ   ، ةفخلاو طاشنلا  نم 

لقألا ىلع  تالفح  الو  قّوست  كأ .ال  حاترت  اهلزنم   ىلإ  جّرُخت  : « ىفشملا نم 

!». عيباسأ ةتس 
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سداسلا يداليم يف  ديع  طقف يف  عوبسأ  دعب  كلذ ! نم  ّيأ  لعفأ  يننأ   الإ 

ءاشَعلا لجأ  نم  يميج ،« خبطم   « لّضُفملا يمعطم  ىلإ  ُتبهذ   ، راذآ نم  رشع 

سداسلا ، يف  هيلي يذلا  عوبسألا  ةديدجلا .يف  ايحب  لفتحن  يتلئاع   عم 

ُتررم ا  اوملع  يذلا  اقدصأ  ناك  ةقيدص . سرع  ُترضح  راذآ  نم  نيرشعلاو 

كأ ُتملع  برطب . اينابمشلا  ُتبرشو  ُتصقر  يننأ  اودهاش  امدنع  مودصم  هب 

. ميلستو ةداعسب  شاعت  نأ  بجي  ةايحلا  ّنأ  قبس  تقو  ّيأ  نم 
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رشع يداحلا  لصفلا 

، ترظن ةقيرط  يأب   ، ديس

و نأ  ّدُب  ال 

ةلحرم ُتلزال يف  ُتنك   ، ناطرسلا نم  افش  نم  دّكأتلا  نم  عيباسأ  ةدع  دعب 

نيذلا سانلا  ىلع  ةدوعتُم  ُتحبصأ  همهف . ةلواحُمو  لصح  ام  ّلك  باعيتسا 

دعب ىلوألا  ةرملل  يننوري  امدنع  ظوحلم  وحن  ىلع  نوؤجافتي  مهو  مهفرعأ 

. ىفشملا نم  يجورخ 

مهمظعُم ّنأ  فرعأ  ُتنك   ، ةرشابُم يهجو  اهلاق يف  دحأ  هنأ ال  نم  مغرلا  ىلع 

مهضعب لواح  ةيناث . يتيؤر  اوعقوتي  ةرم .  رخآ  وأر  امدنع  تومأس  يننأ  ّنظ 

الإ  ، ةصقلا ةدملا  هذه  اهيلع يف  ُتحبصأ  يتلا  ةحصلا  اوأر  امدنع  هتشهد  ءافخإ 

. ًاديج اذه  ِفُخي  مهضعب   ّنأ 

ُتلخد امدنع  اهرغث  تحتف  ؟ ،« ِتنأ هذهأ   ، يهلإ اي  »: « اغويلا  « ةسّردُم تلاق 

كنأ ُتعمس  ةعئار ! نيدبت  : « رهشأ ةتس  دعب  ىلوألا  ةرملل  اهلمع  ةلاص  اهيلع يف 

!». ةحصلا هذهب  كنأ  كرُدأ  يننأ   الإ   ، فاشتت

اهدنعو  ، ًابوبحم ًاصخش   ، تاونس ةدع  اغويلا « يتسردُم يف»  همأ «  « تناك

. يراجتلا غنوك « غنوه   « زكرم نم  يروتكيفلا  ءزجلا  ىلع  ةلطُم  ةليمج  ةلاص 

نم ثكلاب  مايقلا  ىلع  ةرداق  دعأ  ُتفعض و  امدنعو   ، ةضيرم يننأ  كرُدت  تناك 

ـ لا ةيعضوب  يقلتسأ  ينلعجت  وأ  قفرب  يعم  لماعتت  تناك   ، تايعضولا

عطتسأ امدنع   مونلا . ، ك يف  ءاخترالا يهتنُ  ءاقلتسالا  ينعت  يهو  اناسافاش « «

يننأل همأ «  « دنع رضحأ  ُتلزال  ُتنك  اناسافاش ،«  « ىوس تايعضو  ّيأب  مايقلا 
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. فصلا ةيباجيإلا يف  ةقاطلا  ّصتمأ  نأ  ّبُِحأ  ُتنك 

ةلصتُم ُتحبصأو  كرحُتملا  ّيسرُك  تُرسأو يف  جورخلا  عطتسأ  امدنع    ، ًاخأ

نع ُتّفقوت   ، لزنملا ةميقُم يف  ةضرمُم  اعرت  تناكو   ، جسكألا نازخ  عم 

». همأ  « ةلاص ىلإ  باهذلا 

لخدأ يف نأ  ُتدرأ   ، يدرفُ جورخلا  ىلع  ةرداق  ُتحبصأ  نإ  ام   ، اذكه

بّردُتملا ىلإ  همأ «  « ينتمدق ديكأتلاب ! تأجافت  دقلو   ، اهئجافأو اهسرد  فصتنُم 

ةديس تَقلمح  اوشهُد . ورّكذت  نيذلا  ّنأ  الإ  ينفرعي . مّهلك  نكي  ، و  ّفصلا يف 

يروضح يف مايأ  رخأ  ًةضيرم يف  ُتنك  مك  ترّكذت  امدنع  ةمودصم  عأب  مهنم 

ام ّلكو   ، كانه ُتنك  يننأ  الإ   ، ديدج نم  ارتس  اهنأ  ّنظت  نكت  ّفصلا .  اذه 

. ةزجعُم هذه  ّنأ  وه  َهلوق  تَعاطتسا 

ةجردلا هذه  ىلإ  ُتنّسحت  فيك  لصح . ام  ةفرعم  ديرُي  ناك  هُتلباق  نَم  ّلك 

كرُدأ ُتأدبو   ، ةبوعصلا ةياغ  رمألا يف  حرش  ُتدجو  يننأ  ديب  ؟  ةعرسلا هذهبو 

ةقيرطب هب  ُتررم  ام  فصأ  ةقيرط   دجأ  هتمُرب .  ًاضيأ  انأ  همهفأ  يننأ  

اهنأكو ةبرجتلا  هذه  نع  بعتلا  لجأ  نم  تلكلا  تدب  دقل  نورخآلا . اهمهفي 

. ةيزيلجنإلا ةغللا  ًاصوصخو يف   ، ةدوجوم غ 

براجت  « لوح عقوم  طبار  هيف  بوونأ «  « نم ًاديرب  ُتلبقتسا  مايألا  دحأ  يف 

َّرم دق  يغ  ًادحأ  كانه  ناك  اذإ  يف  ىري  ثحبي   ناك  توملا .« نم  بارتقالا 

»، توملا نم  بارتقالا  براجت  ثاحبأ  ةسسؤم   « دجوف  ، هب ُتررم  يذلا  لثم  ءيشب 

ًاهباشُم ودبي  هب  ُتررم  ام  ّنإ  هتلاسر  لاق يف  : www. nderf. org. اهعقوم يتلاو 

. ةرظن يقُلأ  نأ  دارأو   ، عقوملا اذه  ىلع  سانلا  اهب  كراش  يتلا  براجتلا  ضعبل 

اُّرو  ، اهنع ُتعمس  توملا . نم  بارتقالا  براجت  نع  ثكلا  ملعأ  نكأ   

لث َّرم  ًاصخش  فرعأ  يننأ   الإ   ، ارلا ىلع  نثا  وأ  ًايقئاثو  ًليف  اهنع  ُتدهاش 

! ةبرجتلا هذه  لث  انأ  َّرمأ  نأ  وه  يلاب  رطخي يف  ناك  ام  رخآو   ، ةبرجتلا هذه 
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ّرعشِقا  ، يخأ هلسرأ يل  يذلا  عقوملا  ىلع  تامولعملا  ةءارقب  تأدب  امدنع 

رصنع كلت  براجتلا  نكت  يتصقل .  ةهباشُم  ًاصصق  ُتفشتكا  نيب  يدسج 

. ًادج ًاهباشُم  ناك  رخآلا  اعلا  هب يف  اوّرم  ام  ضعب  ّنأ  الإ   ، يدنع ناك  يذلا  ضرملا 

اّنلك اننأو   ، ةينادحولاب روعشلا   ، ءافصلا  ، عّسوتلا نع  مهنم  ديدعلا  ثّدحت  دقل 

رماغ غ ّبُح  دوجو  نعو   ، ماكحأ دوجو  مدعب  مهروعش  نع  اوّربع  نولصتُم .

ىرُخأ تانئاك  وأ  مهودقف  نيذلا  مهئابحأ  ةلباقُم  نع  اوثّدحت  طقف . طورشم 

ةّيلكلا . ةينوكلا  ةفرعملاو  مهافتلاب  روعش  مهدنع  ناكو   ، مهب ّمتهت  تناك 

ةفرعمو  ، ةدحولاو لوبقلا  ساسحإب  اورعش  دق  نيرخآ  ّنأ  ةقيقح  زواجت  عطتسأ 

هنأ ةركف  مهنم  ثكلا  كراش  دقل  يلومش . وك  وحن  ىلع  نوبوبحم  ًاعيمج  اننأ 

ام طبضلاب  اذهو   ، ام ًافده  مهيدل  ّنأ  اورعش   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  دعب 

! هب ُترعش 

َتررم له  : « لوقي عقوملا  ىلع  ًاراعش  ُتظحال   ، تاباسحلا ضعب  ةءارق  دعب 

، كلذ ُتلعف  انه ،« طغِضا  ؟  اهب كراُشت  نأ  ديُرتو  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجتب 

، يتبرجت ُتبتك  نأ  قبسي يل  هئبُعأ .  ُتأدبو   ، لّصفُم ليوط  جذو  رهظو 

تناك هذهو   ، ةلئاعلا دارفأو  برُقملا  ءاقدصألا  عم  اهنع  ثّدحتلا  طقف  ُتلواح 

. ليصفتلا اذهب  اُهتّللح  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

نع بيرغ  صخشل  اهيف  ُتحرش  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  هذه  ّنأ  ثيح 

. ًادج حضاو  وحن  ىلع  هلوق  ُّدوأ  ُتنك  ام  ليصفت  ىلع  صرحأ  نأ  ُتدرأ   ، يتلاح

ّلك ُتألم  قبست يل . ةقيرطب   يتبرجت  نم  ءازجأب  رّكُفأ  ًاضيأ  ةلئسألا  ينتلعج 

ًاخأو  ، ُتدع ّمث  ُتربع  امدنع  هب  ُتررم  ام  ّلكو   ، ناطرسلاب يتباصإ  نع  ليصافتلا 

ّلك ةفاضإو  جذوُألا  ىلع  لوقحلا  لكإ  دعب  ةبك . ةعُرسب  ناطرسلا  ءافتخا 

ًاركش : « لوقت ةلاسر  ترهظ  لاسرإ .«  « رز ىلع  ُتطغض   ، تاغارفلا ليصافتلا يف 

كربُخن ةمداقلا   ةثالثلا  عيباسألا  لالخ  كب  لصتنس  انل . كتداهش  كلاسرإ  ىلع 
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». انعقوم ىلع  رشُنتس  كتبرجت  تناك  اذإ  يف 

نل ةدقتعُم أ  ريرسلا  ىلإ  ُتبهذف   ، ًاليل ًارخأتُم  تقولا  ناك   ، تقولا كلذ  يف 

تناك  ، يلاتلا حابصلا  ُتظقيتسا يف  امدنع   ، لاح ّيأ  ىلع  ةرتف . مهنع  عمسأ 

يرفج روتكدلا   « نم يديربلا  يقودنص  ةلاسر يف  ُتدجو  يننأ  ةفيطل  ةأجافُم 

». غنول

ةسسؤُم  « عقوم هكالتمال  ةفاضإلاب   ، ماروأ بيبط  هنأ  غنول « روتكد   « حرش

كأ يتبرجت  دجوو   ، يتبرجت ُتضرع  ثيح  توملا « نم  بارتقالا  براجت  ثاحبأ 

نع ديدحتلابو   ، ةلئسألا ضعب  ينلأسي  نأ  دارأ  هأرق . ّم  ةيئانثتسا  براجتلا 

يتبرجت ُتيور  يننإ  لاق  ًادج . هلوضف  راثأ  عيرسلا  افش  ّنأل   ، ةيبطلا يتلاح 

ةرتف  ، صيخشتلا ّمت  ىتم  لثم   ، يضرم نع  ديزملا  فرعي  نأ  دارأو   ، دّيج حوضوب 

نم بارتقالا  ةبرجت  دعب  ىشالتي  تقولا   نم  ناطرسلا  قرغتسا  مكو   ، يضرم

. توملا

كانه ناك  ةعرسب . ةيناث  باجتساف   ، يتعاطتسا ردقب  هتلئسأ  ّلك  ىلع  ُتبجأ 

ىلع ركشو   ، يتبوجأب ًادج  ًاعتمتسُم  ناك  هنإ  لاق  دقو   ، هتباجتساب قداص  جاهتبا 

تارشعل ةمهلُم  نوكت  دق  اهنإ  لاق  عقوملا . ىلع  يتبرجت  عضي  نأ  هل  حسلا 

ىلع رشابُم  طبار  عم  عقوملا  ىلع  اسح  عضو  ّمث  اعلا . ربع  سانلا  نم  فالآلا 

ةنمضتُم  ، توملا نم  بارتقالا  براجت  عقومل  ةسيئرلا  ةحفصلا  ةسسُؤملا يف  عقوم 

مويلا ىتح  عقوملا  فيشرأ  لازت يف  ام  يتلا   ، ةعباتملا ةلئسألا  ّلك  ىلع  تاباجإلا  لك 

. ةيلصألا ةغيصلاب 

ديُعيو هأرقي  ُهتبتك   ام  عبط  دق  غنول « روتكد   « نأ تفشتكا  دعب  يف 

. رخآ نايبتسا  ّيأ  عم  هلعفي  ام   اذهو   ، زّيمتُم هنأ  دقتعا  هنأل   ، هتءارق

ىعُدت ةرشن  ريُدي  يذلا  ديول ،« رتيب   « يقيدص ناك   ، هسفن تقولا  يف 

. يتصق ةعابط  نذأتساو يف  ثدح يل  ّم  ًاشهدنُم  غنوك ،« غنوهكتسيلوه  «
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بارتقالا براجت  ثاحبأ  ةسسؤُم   « عقوم ُهتمدق يف  امل  ةقيقد  ةخسن  هل  ُتلسرأ 

. مداقلا هرادصا  كلذ يف  نّمض  دقو  توملا ،« نم 

رخآ يف ماروأ  بيبط  عم  ُتلصاوت  فيص ،2006  لالخ  عيباسأ  ةعضب  دعب 

ةساردب ةيصخش  ةحلصم  هيدل  ّنإ  لاق  يذلا  وكرتيب ،« همساةدحُتملا د» . تايالولا 

، يتبرجت طباور  نافلتخُم  ناصخش  هيلإ  لسرأ  عيباسأ  ةثالث  لالخ  ةيوفع . تالاحإ 

ملتسا امدنع  غنوك .« غنوهكتسيلوه  اثلاو يف»   ، ةسسؤملا عقوم  ىلع  لوألا 

هيدلف  ، ديدشلا اهليصفتو  اهلوط  ببسب  اهضفر  ةسسؤملا  نم  لوألا  طبارلا  روتكدلا 

ديب اهأرقي . تالاقم   هل  نوحرتقي  ساُنأ  نم  ورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  نم  ثكلا 

غنوهكتسيلوه  « عقوم ىلع  ةرملا  هذهو   ، اثلا ورتكلإلا  ديربلا  ىّقلت  امدنع  هنأ 

، ًتهُم نوكيس  ُّدب  هنأ ال  هوربخأو  لاقملا  ةءارق  بلط  عم  يتصق  طبار  عم  غنوك «

. رمألا ام  ىري  نأ  ررقف 

كانه ناك  نإ  هلأسو  ديول « رتيب   « عم لصاوتو  هلوضف  ُثأ  يتصق  ةءارق  دعب 

طقف يتصق  فّرع  لب   ، لماكلاب يمسا  ركذي  عقوملا   ّنأل   ، يعم لاصتالل  ةقيرط 

يعم رتيب «  « لصتا كلذل  توملا ،« ةبرجت  نم  ةمداقلا  ةديسلا  اتينأ  مسا « تحت 

عيطتسي ناك  نإ  ةرشابُم  وك «  « روتكدلا لأسو   ، ورتكلإلا ديربلا  ربع  وك « عمو د» .

. ةلئسألا نم  ثكلا  هيدل  ّنأل  يتملاكُم 

يتلاحو يتبرجت  ليصافت  ُهتيطعأو   ، تاعاس ةدع  فتاهلا  ىلع  انثداحت 

يخيراتب ةّقلعُتملا  تاحفصلا  ضعب  سكافلا  ربع  هل  ُتلسرأ  ّمث  ليصفتلاب . ةيحصلا 

ىلإ هيف  ُتلخد  يذلا  مويلا   ، طابش نم  اثلا  بيبطلا يف  ريرقت  ةنمضتُم   ، يبطلا

، يوافميل مرو   « صيخشتلا عم   ، ءابطألا تاعقوتو  يتلاح  فصي  يذلاو  ىفشملا 

 4B». ةلحرملا

تناك ّيأ   ، ديس : « ىلوألا هتلك  تناك   ، تاحفصلا هذه  ضعب  ةءارق  دعب 

!». ةتيم وكت  نأ  بجي   ، رمألا ىلإ  اهب  رظنأ  يتلا  ةقيرطلا 
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غنوه  « ىلإ لمع  ةلحر  ّبتر  كلذلو   ، يتيضقب ًاثك  ًانوتفم  وك « ناك د» .

الجس سرديو  يتبرجت  ترج  ثيح  ىفشملا  ىلإ  باهذلا  عيطتسي  غنوك « 

. ةيبطلا

يتبرجت يف تناك  ثيح  ىفشملا  ُهتلباق يف  امدنع  لوألا  نيرشت  فصتنم  ناك 

، يضرمو يتبرجت  نع  ينلأس   ، ةرتف انفراعتو  ةهدرلا  انسلج يف  توملا . نم  بارتقالا 

ةرادإلا بتكم  ىلإ  انبهذ  مث  يرظن . ةهجو  نم  ءيش  ّلك  ةفرعم  ديُري  ناكو 

، تاشنإ ةثالث  يلاوح  هتكس  يذلا   ، مخضلا فلملا  اوجرخأ  الجس . ُتبلطو 

سردي وك « روتكدلا « أدبو   ، ىهقملا ىلإ  هانذخأ  انمامأ . ةدضنملا  ىلع  هوعضوو 

. اهخسن ّمتي  عوضوملاب   ةّقلعُتملا  قئاثولا  ًاجرخُم   ، ةحفص ةحفص  ليصافتلا 

اثلاو غنول « لوألا د» .  ، ماروأ يبيبط  ّنأل  زايتمالاو  ةمراعلا  ةداعسلاب  ُترعش 

مظعأ فده  لجأ  نُدع  يننأ  يروعش  كلذ  دّكأ  يتصقب . ًادج  متهُم  وك « د» .

دعاُسي دق  ثدح يل  ام  ّلك  يضوخ يف  ّنأ  ةرورسمو  ةنتمُم  ُتنك  نيرخآلا . ذقُنأ   

. رخآ ًاصخش 

لوح مومعلا  ىلع  ثيدحلا  لجأ  نم  ةحتفنُم  ُتنك  اذإ  ام  كوك « ينلأس د» .

هأرق يف ا  ًادج  ًاعتمتسُم  ناك  هنكلو   ، هعبطب كوكش  هنأ  فرتعا  ثدح يل . ام 

ىلع ديجلا  مادختسالا  لجأ  نم  يتلاح  هثحب يف  عضي  نأ  دارأو   ، ىفشملا الجس يف 

كراُشي غنوك «  غنوه  لازيام يف»  ناك  نيب  يلحم  رؤُم  بيترتل  ططخ  روفلا .

ربخأ ثّدحتأ . نأ  ًاضيأ  دارأو   ، يبطلا عمتُجملا  عم  جئاتن  نم  هل  لصوت  ام  رخآ 

دقو  ، ّيلحملا يبطلا  عمتجملا  نم  صاخشأ  ةعضب  مامأ  يتلاح  ركذو  قبس  هنأ 

. ةيديلقتلا ةجلاُعملا  لوبق  يتعنمو  يتصق  لوح  ةغص  ةيفلخ  ىطعأ 

يتصق عمسي  نأ  يبطلا  عمتجملا  ىلإ  ةبسنلاب  يرورضلا  نم  هنأ  وك « رعش د» .

ناك ثيح  يحاونلا  ّلك  نم  ةهباشُم  ةلاحب  َّر  هنإ   لاق  يرظن . ةهجو  نم 

. ةعيرسلا ةجردلا  هذهب  هسفن  ءاقلت  نم  بهذ  ّمث   ، ةمدقتُم ةلحرم  ناطرسلا يف 
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ةراثُم ُتنك  اذه . نع  اوملعي  نأ  سانلا  ىلإ  ةبسنلاب  يرورضلا  نم  هنأ  دقتعا  دقل 

ثّدحتلا يف ُتلبقف  ثدح يل،  ام  كراُشأ  ةقاّوتو    ، لأُسأ نأ  ةركف  نم  ًادج 

. رؤملا

يذلا ركلاو ،« نيارب  انتلئاع د» . اصخأ  عم  لصاوتي  وك « ُتلعج د» . كلذك 

عيرس ٍفاشت  لبق  نم  َري  هنإ   هلوق  ركلاو « ررك د» . افش . نم  شهُد  هنأ  دّكأ 

ضعب ركلاو « عم د» . وك « ثّدحت د» . ناطرسلا . نم  ةمدقتُم  ةلحرم  اذهك يف 

» وك ديأو د» .  ، نسلا ّرم  ىلع  ناطرسلاب  يضرم  مّدقت  نع  هتاظحالُم  لوح  تقولا 

ّمث نويكيرمأ . نويئايزيف  اهيلإ  لصوت  يتلا  جئاتنلا  نم  ديدعلا  لالخ  نم  رمألا 

يوري رؤملا   لسارُم يف  دجاوت  ةرورض  ىلع  دّكأو  ةفاحصلا  عم  وك « لصاوت د» .

. ةيلحملا انتديرج  يتصق يف  ليصافت 

ّلك هثحب يف  دعب  هبتك  يذلا  وك « صخلُم د» . نم  تافطتقُم  أيس  يف 

، يف هنذإب هخاسنتسا  ُتدعأ  يذلا   ، ريرقتلا اذه  ثعب  دقل  ىفشملا . يريراقت يف 

درسي هنإ  رؤملل . ضحتلا  لالخ  يبطلا  عمتُجملاو  ةفاحصلا  ىلإ  ورتكلا  ديرب 

: ةيصخشلا يتبرجت  ًاززعُم   ، ماروأ بيبط  رظن  ةهجو  نم  يتصق  ليصافت 

ّينيعءاقللا اذه  حتف  دقل  اهارأ . ةضورفم ك  اتينأ «  « ةصق اودجت  نأ  لمأ 

صّحفتأ نأ  يتين  تناك   ، تئافلا رهشلا  غنوك «يف  غنوه   « ىلإ ُتمدق  امدنع  ًاما !

ليصافتلاب يسفن  ءاضرا  دعب  اهتاءاعدا . تبُثأ  وأ ال  تبُثأو   ، يريرسلا اهخيرات 

، ةعئارلا اهتبرجت  نم  كأف  كأ  يلوضف  ُثأ  دقو  ةقيقح  يسفن  دجأ   ، ةيعقاولا

ةيريرسلا ليصافتلا  نوكت  دق  نيب  تداع ! امدنع  اهتَبلج  يتلا  ةلاسرلا  ًاصوصخ 

اونّكمتت عجرمك   اهب  مكديوزت  ديُرأ   ، يمومعلا ئراقلا  ىلإ  ةبسنلاب  ًاليلق  ةلمُم 

ةفاضإ دعب  ًاثُم . هتَققح  يذلا  يفاعتلا  ناك  مكو   ، ةضيرم تناك  مك  مييقت  نم 

: كأ بلص  ساسأ  ىلع  اتينآ «  « ةصق عضن  نأ  لمآ   ، تاظحالملا ضعب 

ًاخافتنا َتظحال  فيص ،2002  اتينأ ،«يف   « ضرمل ًاينمز  بترم  باسح  ًالوأ :
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ةعزخلا يف ذخأ  ّمت  اهبيبطل . ًاحضاو  ًاراذنإ  اذه  ناك  اهقنع . ةمظع  قوف  ًابلص 

  2A» ةلحرملا ، يف  ةيوافميللا ددغلا  ناطرس  هنأ  رارقإلا  ّمتو   ، ةنسلا كلت  ناسين 

». تماص فصتنملا / نم  بيرق 

جالعلا ىلإ  عوضخلا  نم  اهروفنو  اهتبغر  مدع  نع  ءيش  ّلك  متملع  دقل 

تنسلا لالخ  ءطبب  اهضرم  مّدقت  ةعّونتُم . ةليدب  قرط  نع  اهثحبو   ، يديلقتلا

اهدقع ناطرسلا  دّقع  اهتحص . لخدتي يف  أدب  ماع ،2005  ةيلاتلا .يف  فصنلاو 

هوعدن ام  َاضيأ  تفشك  دقل  ًائيشف . ًائيش  ربكي  حبصأو   ، كأف كأ  ةيوافميللا 

ىلإ ُشي  كلذ م  غو   ، ةيدلجلا ةّكحلا   ، ىمحلا  ، يليللا قرعتلا  نم  B»، ضراوع «

يبناج ىلع  لئاوسلا « مكارت   « يبناجلا ءاشغلا  قفدتلا يف  رّوطت  دقل  ضرملا . مدقت 

أدب امدنع  تارم  ةدع  لئاوسلا  بحس  رمألا  ّبلطت  ماع ،2005  لالخو   ، اهردص

هذه سلا  ةهجو  ترّوطت  داليم 2005  ديع  لالخ  سّفنتلا . ةيلمع  لخادتي يف 

حشري اهقنعو  اهردص  ضرملا يف  ناك  طوقسلا . وحن  ىنحنُم  كلست  تأدبو   ، ةعرسب

لوانت ىلع  اهتردق  مدع  ببسب  ىفاعتت . ةبك ال  تاحرقت  ًاببسُم  دلجلا  لالخ  نم 

، قاهرالا تامالع  تَرهظو   ، صقانتي اهنزو  أدب   ، ءاذغلا صاصتما  وأ  ماعطلا 

. رطخلا ىلإ  ضرعتت  اهيتيلك  فئاظو  تأدبو   ، ةليزهلا تالضعلاو 

؛ ريرسلا نم  ضوهنلا  ىلع  ةرداق  اهاندجو غ  طابش  نم  اثلا  حابص  يف 

ببسب اهينيع  تَقلُغأو   ، نولابلا لثم  رسيألا  اهعارذو   ، اهتبقر  ، اههجو خفتنا 

اهسأرو اهتبقر  نم  لئاوسلا  فرصت  يتلا  ةدروألا  ضرعت  ببسب  كلذ  ّلك  خافتنالا .

سّفنتت ثهلت   تناك  ةدبلُتملاو . ةمخضُتملا  ةيوافميللا  دقعلا  نم   ، رطخلا ىلإ 

. يلزنملا يفاضإلا  جسكوألا  لعتسا  نم  مغرلا  ىلع   ، اهيبناج دادسنا يف  ببسب 

نم ةلئاعلا  بيبطب  الصتا   ، ًاما زجعلاب  هروعش  ببسب  اهتدلاوو  اهجوز  ّنكلو 

ّمت  ، كانه روفلا . ىلع  ىفشملا  ىلإ  اهذخأ  ىلع  هرودب  مهثح  دقو   ، ةدعاُسملا لجأ 

ةبعصلا ةلاحلا  ببسب  ّمث  اتينآ ،«  « لكش نم  مدُص  يذلا  ماروألا  بيبط  ءاعدتسا 
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لشف اوددُحي  نيراشتُسملا   نم  ديدعلا  عم  رخآ  بيبط  ءاعدتسا  ّمت  اهلثُ  يتلا 

دق نيبو   ، لخدت نود  وجنت  نل  اهنأ  عجإلا  ناك  ددعُتملا . ةيوضعلا  ةمظنألا 

نوكي دق  هنكلو   ، اهئاضعأ لمع  لشفل  ًارظن  ًادج  ًاماس  ايميكلا  جالعلا  نوكي 

نانرملاب تارابتخالا  نم  ديدعلا  ىلإ  تَعضخ   ، ةليللا كلت  لالخ  ةخألا . اهتصرف 

ةثلاثلا ةلحرملاب  تأدب   ، اهردص نم  لئاوسلا  نم  نيرتل  جارختسا  ّمتو   ، ةعشألاو

ىلإ ايميكلا  جالعلا  مسُقي   «، لحارم عبس  نمضتي  يذلا   ، ايميكلا جالعلا  نم 

تَعضُو يف ّمث  عيباسأ .« ةثالث  قرغتست  ةلحرم  ّلك   ، ةيودأ ةعبس  ىلع  لحارم  نا 

نم بارتقالا  اهتبرجتب يف  هفصت  ام  ىلإ  َتبحسنا  انهو  ةزّكُرملا . ةيانعلا  ةدحو 

. توملا

ءاسم توملا . نم  بارتقالا  ةبرجت  نم  اهتدوع  دعب  ُثملا  اتينأ «  « يفاعت ًايناث :

ىلع نوكتس  اهنأ  اهتلئاعل  تنلعأو   ، تفقو اتينآ ،«  « تظقيتسا  ، طابش نم  ثلاثلا 

. هزيي ىلع  اهتردق  نم  ًاكبترُم  ناك  يذلا  ماروألا  بيبط  عم  تثداحت  ماُري . ام 

اهءابطأ تَدعوو   ، ةيذغتلا بوبنأ  عزنب  اتينأ «  « تَبلاط  ، طابش نم  عبارلا  يف 

اهلاوج راضحإ  َتبلطو   ، نزولا ضعب  بسكت  اهل   هورضُحي  ام  لكأتس  اهنأ 

. لزنملا نم  لومحملا 

اوقفاو يف  ، ةلفح روضح  مهنم  َتبلطو  اهءابطأ  تَّيح   ، طابش نم  سماخلا  يف 

. طابش نم  سداسلا  ةزّكُرملا يف  ةيانعلا  نم  اهجارخإ  ىلع  ةياهنلا 

ةيوافمللا دقعلا  تأدبو   ، اههجو تاخافتنالا يف  مظعُم  تفاعت   ، كلذ ءانثأ 

ةعرج ّتأ  ىلوألا . ةرملل  اههجو  ةرادإ  ىلع  ةرداق  تَحبصأو   ، لتلاب ةمخضلا 

: لجأ نم  ةيحارج  ةيلمع  ءارجإ  ررقت  طابش . فصتنُم  ىلوألا يف  ةلحرملل  ةيودألا 

يدلج ميعطت  ءارجا   2 - ، اهقنع ةيوافمللا يف  دقعلا  نم  ةعزخ  ذخأ  1 - 

. اهطبإو اهتبقر  ىلع  ةحوتفملا  تاحيقتلل 

ّعف  ، صحفلا لالخ  ةيضرم  ةيوافمل  ةدقع  ّيأ  داجيإ  بيبطلا  عطتسي   
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دقو  ، ةعزخلا ذخأ  قبسي  ةيتوصلا  قوف  ةعشألاب  صحفلا  لجأ  نم  اهل  ًادعوم 

. هسفن تقولا  يدلجلا يف  عرزلا  ىرُجي 

ةيضرم ةيوافمل  ةدقع  ّيأ  فشك  ةيتوص يف  قوف  صوحف  ةثالث  تلشف 

نم ةدحاو  ةعزخ  ًاخأ  بيبطلا  ذخأ   ، طابش نم  نيرشعلاو  عباسلا  ةحضاو .يف 

. حضاو ناطرس  ّيأ  كانه  نكي  ، و  اهقنع

. ميعطتلا ءارجإ  نود  اهدحو  دلجلا  تاحرقت  تفاشت 

، راذآ نم  عساتلا  تيبلا يف  ىلإ  ىفشملا  رداُغت  نأ  ًاخأ  ماروألا  ءابطأ  قفاو 

معطم راذآ يف  نم  رشع  سداسلا  اهداليم يف  ديعب  تلفتحا  ةيناثلا . اهتلحرم  دعب 

ّمث  ، راذآ نم  نيرشعلاو  سداسلا  َتبرشو يف  تَصقر   ، ًافافز تَرضحو  يميج ،« «

يعاعش حسم  ءارجا  لالخ  نم  ةيوست  ىلإ  ًاعيمج  اولصوتو  ةثلاثلا . اهتلحرم  تأدب 

، ةيحصلا ةمالسلا  ةقيثو  تيطُعأ  زو  نم  نيرشعلاو  عبارلا  لحارم يف  تس  دعب 

. تيقابلا تلحرملا  اوفقوأو 

انأ  ، ءالمزلا نم  ديدعلا  ءارآو  يتبرجت  ىلع  ءانب   ، ديكأتلاب ًازيمُم  اهؤافش  ناك 

نع هانّملعت  ام  ىلع  ءانب  ايميكلا . جالعلا  ىلإ  ُثملا  اهئافش  وزع  ىلع  رداق  غ 

دق اُّر «! تامولعم   ، ايزيف » غ  ًائيش ّنأ  نمُخأ   ، ةيناطرسلا ةيلخلا  تايكولس 

ّنإ ةيناطرسلا . ةيلخلا  ىلإ  توملا  جمانرب  لسرأ  وأ   ، اهروهظ عنمو  تانيجلا  أفطأ 

. ةماسلا ةيودألا  ةجيتن  ودبت  اهنكل ال   ، انيلإ ةبسنلاب  ةفورعم  ةقيقدلا غ  ةيلآلا 

بجي ةلحرم  مامأ  ينعضيس  اتينأ «  « ةبرجت عم  عقوُتملا  اقل غ  ّنأ  دقتعأ 

! ةيقيقحلا انسفنأ  ةعيبط  لوحو   ، ةرهاظلا هذه  لوح  ديزملا  ّملعتأ  نأ  اهيف 

ماروألا يف مسق  نم  ةذتاسأ  ديدحتلاب   ، بطلا ةنهم  ءاضعأ  رؤملا  رضح 

لثم يسفنب  مُهتوعد  صاخشألا  نم  ددع  ىلإ  ةفاضإلاب  يلحملا . يميلعتلا  ىفشملا 

» ركلاو »، « وك  « ةرتاكدلاو انأ  انيعُد   ، دعب يف  نيرخآلا . ةذتاسألا  ضعبو  وك « د» .

ًايلاح دوجوم  عايذملاو  ةفيحصلا  لاقم  . « يتلاح حرشت  عايذملا  ىلع  ةلباقُم  ىلإ 
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غنوه  « ةعماج ةيبطلا يف  ةئيهلا  ءاضعأ  عم  اقلو  رؤُملل  ةرشابم  ةجيتنك 

، ةعماجلا هذه  ةيكولسلا يف  تاساردلا  مسق  ةراشتسُم يف  نوكأ  ُتيعُد   غنوك ،«

بُلط توملاو . ناطرسلا  ةهجاوُم  سفن  ملع  ةذتاسألا يف  حصنأو  ثّدحتأ  ثيح 

، عوضوملا اذه  ةيساسألا يف  دعاوقلا  نع  بالطلا  عم  ةيلكلا  ثّدحتأ يف  نأ  ينم 

. ًاثك كلذب  ُتعتمتسا  دقو 

، هتلئسأ هعم  قفرأو   ، يبطلا يفلم  نم  هثحب  جئاتن  نع  ًاريرقت  وك « عمج د» .

مهدحأ عطتسي    ، مويلا ةياغ  ىتح  اعلا . لوح  ناطرسلا  دهاعم  ىلإ  اهلسرأو 

. ةُثملا ةياهنلا  هذه  اهل  تالجسب  مهدحأ  َّر  ، و  هتلئسأ ىلع  ةباجإلا 

لازت ام  يتلاو  يعم  وك « اهكراش د» . يتلا  ةّرسُفملا  رهاوظلا غ  ضعب  هذه 

: ًازغل

يذلا تقولا  لمعلا يف  نع  تّفقوت  دق  اضعأ  ّنأ  ةيبطلا  الجس  رهُظت  ًالوأ :

. ةيناث لمعلا  ىلإ  اهتداعإ  ببست يف  ام  ءيش  كانه   ، كلذ عم   ، ىفشملا هيف  ُتلخد 

نم ًابوتكم  ًاقيلعت  كلذك  ظحال  دقو   ، اهئافش ببست يف  ا  ًانوتفم  وك « ناك د» .

» وك  « روتكدلا هّرسف  يذلاو  ةضيرملا ،« ةلئاع  غالبا  ّمت  : « هيف لوقي  ماروألا  بيبط 

. يراضتحا ةلأسم  ىلإ  تهُبن  يتلئاع  ّنأ  ةظحالم  لّجس  بيبطلا  ّنأ 

، يمسج لوط  ىلع  نوميللا  مجحب  ثيبخ  مرو  ّيدل  ّنأ  الجس  تَدّكأ  ًايناث :

هنأ ديب  ينطب . لفسأ  ىتحو   ، يردص  ، يطبإ  ، يقنع لوحو  يتمجمج  ةدعاق  نم 

صقانتو يف ةئملا  عبس يف  ةبسنب  لقألا  ىلع  ءافش  كانه  ناك   ، مايأ ةعضب  دعب 

ايالخلا تارايلمل  نكُ  فيك  ةفرعم  ديُري  هلوضف  نم  عفادب  ناك  مجحلا .

. راهنت اضعأ  تناك  امدنع  ةعرسب  يدسج  رداُغت  نأ  ةيناطرسلا 

جاتحت اهنإ  ليقو   ، يفلم اهركذ يف  ّمت  دقو   ، ةحوتفم تاحرقت  ّيدل  ناك  ًاثلاث :

يننأل  ، ىفُشي ةيرورضلا   ةردقلا  كلت  يمسج ال  ّنأل  ًارظن  ميمرت  ةيلمع  ىلإ 
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ىلإ ُتلخد  امدنع  ةليزهلا  تالضعلاو   ، ديدشلا ةيذغتلا  ءوس  نم  اُعأ  ُتنك 

ّمتيس ميمرتلاو  ءانبلا  ةداعإ  ةيلمع  ّنأ  ءابطألا  تاظحالُم  ليق يف  ىفشملا .

نم ةرتف  لبق   ، اهسفن ءاقلت  نم  حارجلا  تفاعت  ّمث  ىوقأ . حبُصأ  امدنع  اهديدحت 

. ةيلمعلا لجأ  نم  يبطلا  قيرفلا  ةيزوهج 

نورخآو وك « روتكدلا « دارأ  يذلا  يرهوجلا  لاؤسلا  ىلإ  رومألا  هذه  ّلك  دوعت 

نم مسجلا  لقنو   ، حاتفملا رقن  يذلا  ام  يوفعلا : يفاعتلا  لوح  هومهفي  نأ 

؟ ءافشلا ىلإ  راضتحالا 

دجُوي يذلا  ءيشلا  سيل  هنكل   ، ةباجإلا فرعأ  انأ   ، صاخلا يعضو  ىلإ  ةبسنلاب 

. ءاودلا يف 
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رشع اثلا  لصفلا 

ةديدج عأب  ةايحلا  ةيؤر 

ُتنكو ةفخلاو  طاشنلاب  ُترعش  ىفشملا  نم  يجورخ  دعب  ىلوألا  رهشألا  يف 

رحسلا نم  ًائيش  كانه  ناكو   ، ًاليمج صخش  ّلكو  ءيش  ّلك  ادب  ًايلاع . ّقلُحأ 

ليبس ىلع  يتشيعم  ةفرغ  ثاثأ  ذُخ  ةيويند . ثادحألاو  داوملا  كأ  ةبوجعألاو يف 

دعب لكش . ّيأب  ًازيمُم  ودبي  نأ  نود  ةديدع  تاونس  انعم  ناك  يذلاو   ، لاثملا

ًاقباس اهظحُالأ  يتلا   بشخلا  تاعونصم  لجلا يف  ُتيأر   ، تيبلا ىلإ  ةدوعلا 

نم تبّجعت  ميمصتلا . لوذبملا يف  دهجلاب  ساسحإلا  ىلع  ةرداق  ُتنكو   ، ًادبأ

رهشألا هب يف  مايقلا  عطتسأ  يذلا   رمألا   ، ةيناث رايس  ليغشت  ىلع  ردق 

ردق نم  ةبهرلا  نم  ةلاح  ُتنك يف  ناطرسلا . عم  اناعُم  لالخ  ةخألا  ةعستلا 

مسجلا نم  ةشهدنُم  ُتنك  تاقرطلا . دوقأ يف  ّيلجر    ، ّينيع  ، ّيدي ةنمازُم  ىلع 

. اهتاذ ّدح  ةايحلاو يف  يرشبلا 

. ايح ديدج يف  ءيش  لعف  ىلإ  ةجاح  يننأ يف  رعشأ  ُتأدب   ، رهشألا رورم  عم 

أدبأ يف نيأ  فرعأ  قرغأ .  يننأ  ُترعش   ، هلعفأ نأ  ديُرأ  ا  رّكُفأ  ُتنك  نيب 

تاونسلا ُتيضمأ  دقل  هرداُغأ . نأ  لبق  هيلع  ناك  اعلا ك  نكي  عطِقلا .  عمج 

. ضرملا ىلع  يزيكرت  ّلك  ناك   ، تقولا كلذ  ءانثأ  ضرملا . عم  لماعتأ  ةيضاملا  عبرألا 

دقل ناطرسلا . لايح  هلعف  يننكُ  ءيش  ّلك  ّملعتأ   ، سردأ  ، أرقأ تاونس  ُتيضمأ 

كأ ملقأتأ  ُتأدب   ، ام ةقيرطب  هنم . ءافشلا  ةلواحُمو  يضرم  لوح  يفده  ّلك  راد 

ّلك ىهتنا  نآلا  ةايحلا . عم  يملقأت  نم  كأ  ناطرسلاب  ًاضيرم  ًاصخش  وك  عم 

؟ ايح نم  ىقبت  يف  هلعفأس  يذلا  ام  ءيش .

ُتضرم يذلا  تقولا  نيب يف   ، بك وحن  ىلع  ةلقتسُم  ُتنك  صيخشتلا  لبق 
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ةحص ُتحبصأ يف  امدنع  رسأ . دارفأ  ةيقبو  اد «  « ىلع ًاثك  ةلكتُم  ُتنك   ، هيف

ىلإ اد «  « داع صاخلا . هرود  صخش  لك  داعتسا   ، ّيمدق ىلع  ُتفقوو  ةديج 

يذلا ام  فشتكأ  وكرتو   ، هلزنم ىلإ  ةرئاطلاب  يخأو  دلاو  تَعجرو   ، لمعلا

. ايحو يسفن  عم  هلعف  ُتدرأ 

دعب يلمع  ُتكرت  دقل  ليحرت . ةفظوم  وك  ىلإ  ةيناث  دوعأ  نأ  ّليختأ   

تاونسلا لمعأ يف  نكأ  يليدب .  ُتلباق  يننإ  لب   ، ةصق ةرتفب  ضرملاب  يصيخشت 

كفتلا ادب  دقل  ناطرسلا . عم  لماعتلاب  ةقرغتسُم  ُتنك  نيب   ، ةخألا عبرألا 

. ةفلتخُم ُتنك  يننأ  ُتكردأو   ، ًافلتخُم نآلا  لمعلا  ىلإ  ةدوعلاب 

 ، كأ ةقدب  وأ   ، يلوح نّمم  دحأ  ّيأب  طابترالا  عيطتسأ  نل  يننأكو  ُترعش 

عيطتسأ نكأ  لمعلا .  ىلإ  ةدوعلا  ُترّكفول يف   ، يعم طابترالا  نورخآلا  عطتسي 

يننأكو ال ُترعش  نآلا . دعب  حيحص  ءيش  ّيأ  دُعي  ملف   ، هلعف ديُرأ  اذام  فاشتكا 

دُعأ يننأ   ُتدجوو   ، ايولوأ تّغت  مهميقو . بكوكلا  اذه  سانأ  عم  ملقأتأ 

. اهتاذل دوقنلا  بسكأ  وأ   ، دحأ ّيأل  ريراقتلا  بتكأ    ، بتكملا لمعلاب يف  ةمتهُم 

لجأ نم  لمعلا  دعب  ءاقدصألا  عم  جورخلا  الو   ، لمعلا ةكبشب  ّمتهأ  دعأ   

ىلإ رفسلا  الو   ، ءاسملا وأ  حابصلا  ةمحزلا يف  تاعاس  عم  لماعتلا  الو   ، ءاخرتسالا

ُترعش  ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ذنم  ةرم  لوأل  اذكه  ةنيدملا . لمعلا يف 

. ةدحولاو عايضلاب 

تَحبصأ ةبوعص . كأ  ةيمويلا  ثادحألا  لوح  تاثداُح  يطابترا  حبصأ 

ءانثأ ىتح   ، ةفلتخم لالظ  لّوجتي يف  يكفت  ُتدجوو   ، رصقأ يمتها  ةحاسم 

يسايسلا اعلا  يرجي يف  ناك  ا  ًايلك  متهالا  ُتدقف  ءاقدصألا . عم  ثيدحلا 

بورغ ىلع  يهابتنا  ُّبصني  كلذ  عم  اقدصأ . هلعفي  ناك  ا  لب   ، رابخألاو

ول ، ك  تاجلثملا زوكب  عتمتسأ  ئطاشلا  ىلع  سلجأ  امدنع   ، قفألا سمشلا يف 

جهوت لج  ناك  دقل  ىلوألا . ةرملل  اعلا  اذه  لجو  نسُح  ربتخأ  ُتنك  يننأ 
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تحت ةبطرلا  لامرلاب  رعشأ  انأو   ، ءاملا ىلع  سكعُنملا  يلاقتربلا  سمشلا  بورغ 

ينلعج دقل  لبق . نم  نكت  ةقيرطب   ةبهرلاب  ينئل   ، يعباصأ بو  يمادقأ 

يننأكو رعشأ   ، يقوذت معارب  ىلع  ةيكيجلبلا  ةجلُثملا  ةتالوكوشلل  يرُغملا  معطلا 

! ىلوألا ةرملل  ةظوبلا  لوانتأ 

ربكأ متها  يدنع  رّوطت  ةرشحو . ناويح  ّلك   ، ءيش ّلك  سّدُقملا يف  ُتيأر 

يذلا سومانلا  لتق  عيطتسأ  دُعأ  يننأ   ىتح   ، ًاقباس نكي  يعيبطلا   اعلاب 

مغرلا ىلعو   ، فده اهلف   ، مرتُحت نأ  ُّدب  ةايحلا ال  نم  ًاطاأ  تناك  دقل  يلوح . ّنزي 

ّنأ يل ، ك  فده اهل  ّنأ  ديكأتلاب  ُتملع  يننكلو   ، وه ام  فرعأ  يننأ ال  نم 

. فده

ناك دقل  ديدج . نم  اعلا  فاشكتسا  ديُرأ  انأو  ظقيتسأ  ُتنك  حابص  ّلك  يف 

ىلع سلجأ   ، فشكتسأ  ، ةرايسلا دوقأ   ، يشمأ نأ  ُتدرأ  ةديدج . ةرماغُم  موي  ّلك 

ُتلصتاو  ، ةنيدملا ةئيبب  ًادج  ةمتهُم  ُتنك  ةايحلا ! هذه  بعوتسأو   ، لمرلاو لالتلا 

رظان عتمتسأو   ، قاوسألا فشكتسأ  يتقو  ُتيضمأ  ًايلك . ديدج  هنأكو  هعم 

ُتنك  ، باحسلا تاحطان  ءُيضت  يتلا  نوينلا «  « ءاوضأل ليمجلا  قفألاو  ةنيدملا 

ىلع ةدتُمملا  ةلهُذملا  ةّقلُعملا  روسجلاو   ، ةءافكلا يلاع  ماعلا  لقنلا  ماظنب  ةبجعُم 

رعشأ اذه  ّلك  غنوك .« غنوه   « عنصت يتلا  ةددعُتملا  رزجلا  طبرت    ، ءاملا

. ةبهرلاب

اعلا ىلإ  ُتلخد  أكو   ، ّوتلل ُتدلُو  أكو  رعشأ  ينلعجت  موي  ّلك  ةذل  تناك 

 2006. طابش نم  ثلاثلا  ىلوألا يف  ةرملل  ُتدلُو  أكو   ، ةغلاب ةبك  انأو 

نيثكلا عم  لصاوتلا  ةداعإ  ىلع  ةرداق  يسفن غ  ُتدجو  هسفن  تقولا  يف 

ناك ةوهقلا . برش  وأ  ءادغلا  ىلع  مهتلباقُم  ُتلواح  نيذلا  ىمادقلا  اقدصأ  نم 

هب ينتغ  يذلا  ىدملاو  قمُعلا  مهفي  مهمظعُم   ّنأ  الإ   ، اقل ىلإ  افهلتُم  ّلكلا 

ردقأ ةيعتجالا .  فقاوملا  يربص يف  دقفأو  رجضأ  يننأ  ُتدجو  ةبرجتلا . هذه 
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ةيدايتعالا رومألا  لوح  تاشقانُم  ةكراُشملا يف  وأ   ، ةليوط تارتف  سولجلا  ىلع 

. ةيويندلا

وكراُشي ةايحلا .  رحس  ةيؤر  ىلع  مهتردق  اودقف  سانلا  ّنأكو  ُترعش 

دقل ةايحلا . ديق  ىلع  وك  دّرجُم  هاجتو   ، يطيحُم هاجت  يسحو  ديدشلا  اجعإ 

يلاتلا ءيشلا  مهكفت يف  ناكو   ، ةيمويلا ةباترلا  نوسمغنُمو يف  نوقلاع  مهنأ  ادب 

يتبرجت يف لبق  ُهتلعف  ام  طبضلاب  اذه  ناك  دقل  هب . اوموقي  نأ  بجي  يذلا 

يسن هنأ  ةجرد  ىلإ  هلعفي  نأ  هيلع  ا  عيمجلا  لغشنا  دقل  توملا . نم  بارتقالا 

. ةظحللا نوكي يف  فيك 

. فّشكتي ليمج  ءيش  ةفاح  ىلع  يروعش أ  ناك  رمألا  ام يف  ّمهأ  ّنأ  الإ 

ىلع هلالخ . نم  ُتررم  يذلا  اذه  ّلك  يضوخ يف  نم  ربكأ  ًافده  كانه  ّنأ  ُترعش 

الإ أ  ، ةميظع ةرماغُم  ةفاح  ىلع  روعشلاو أ   ، يلخادلا سحلا  اذه  نم  مغرلا 

ناك طقف  ثدحي . هيلإ   ىعسأ  وأ  ءيشب  موقأ  نأ  ّيلع  بجي  هنأ  رعشأ  نكأ   

نوكأ نأ  يسفنل  حمسأ  ُتنك   ، لكشلا اذهب  فوخ ! الب   ، يسفن نوكأ  نأ  بجي 

نم  ، هنوكي وأ  هلعفي  نأ  انم  ّيأل  نكُ  ام  لضفأ  وه  اذه  ّنأ  ُتمهف  ّبُح . ةادأ 

. انسفنأو انبكوك  لجأ 

سانلا ّنأ  ُترعش  نآلا . دعب  ةبك  ودبت  لكاشملا  دُعت    ، كلذ ُتكردأ  ذنم 

، ًاقباس هب  موقأ  ُتنك  ام  وهو   ، اهيف غلابُم  ةيدجب  مهلكاشمو  ةايحلا  نولوانتي  اوناك 

دعب هنأ  الإ  ًاضيأ . ةصاخلا  اسأم  يفو   ، نيرخآلا يسآم  يضاملا يف  ةقراغ يف  ُتنك  ذإ 

ةيناث  ةصرف  ىلع  لوصحلاو  ةايحلا  ةمعنب  ُترعش   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت 

. ةبكلا ةرماُغملا  نم  ةدحاو  ةقيقد  الو  عييضت  ديُرأ  دُعأ  انه .  يسفن  نع  ّربُعأ 

ديق ىلع  وك  نم  ةذيذل  ةقيقد  ّلك  قّوذتأو  عيطتسأ  ام  ردقب  انأ  نوكأ  نأ  ُتدرأ 

! ةايحلا

رومأو ةبيترلا  ةيوناثلا  لكاشملا  عقنتسُم  عقأ يف  نأ  ديُرأ  نكأ  ًةقيقح  
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رومألا هذه  ّلك  تدب  دقل  هلكاشمو . لزنملا   ، لمعلا  ، لاملا  ، لبقتسملا ىلع  قلقلاك 

اهنأ رعشأ  ُتنك  يتلا  ةيلمعلاب  ُتقثو  دقو  ًاصوصخو   ، رخآ وأ  وحن  ىلع  ةيوناث 

. يمامأ فّشكتت 

ُتكحضو  ، ًايلك ةديدج  ةفخب  ُترعش  كحضنو . حر  نأ  ّمُهملا  نم  ادب  دقل 

. هسفن رمألا  دارأ  نم  ةبحصب  ُتعتمتسا  ةلوهسب .

تاهجو تناك   ، توملا وأ   ، ةسايسلا وأ   ، ضرملا نع  ثيدح  ُتضخ يف  ّلك 

ةرداق دُعأ  ةطاسبب   يننأ  ةجرد  ىلإ   ، يتبرجت ببسب  ًادج  ةفلتخُم  ودبت  يرظن 

زييمتلاو ةمكاُحملا  ىلع  ردق  ّنأ  كرُدأ  ُتأدب  عيضاوملا . كلت  يسفن يف  ماحقإ  ىلع 

وأ  ، ءيسلاو ديجلا  حضاو ب  لصاف  مسر  ىلع  ةرداق  دعأ  ةقاعُم .«   « تحبصأ دق 

ناك توملا . نم  بارتقالا  ةبرجت  لالخ  ءيش  ىلع  مكاُحأ  ، أل   أطخلاو باوصلا 

يسفن هاجت  اذكه  رعشأ  لازأ  ُتنك  طورشملا . ّبُحلاو غ   ، فطاعتلا طقف  كانه 

. يلوح نَم  ّلكو 

ةفاضإلاب  ، اعلا يباهرإلاو يف  مرجملا  عم  ةفطاعتُم  يسفن  ُتدجو  اذكه 

هذه لث  سانلا  موقي  هنأ   همهف  قبسي يل  وحن   ىلع  ُتمهف  مهاياحض . ىلإ 

ّنإ تاذلا . هرك   ، ألا  ، سأيلا  ، كابترالاب ئيلم  ًةقيقح  اونوكي  نأ  ُّدبالف   ، لاعفألا

سانلا ّنإ  عئاظفلا ! هذهب  موقي  نأ  ًادبأ  نكُ  ديعسلاو ال  هتاذل  كرُدملا  صخشلا 

مّهبُح نوكراُشي  الو   ، ةحرف مهنم  بارتقالا  حبُصي   ، مهتاوذ نوللديو  نوعاُري  نيذلا 

نأ ُّدب  ، ال  مئارجلا هذه  لثم  ىلع  ًارداق  ءرملا  نوكي  طورش .  الب  نوكي  امدنع  الإ 

. ناطرسلا ضيرمك  ًاما  ةقيقحلا  ، يف  ًايفطاع ًاضيرم  نوكي 

ناطرسلا نم  عونلا  اذه  مهدنع  نيذلا  كئلوأ  ّنأ  ُتيأر   ، لاح ّيأ  ىلع 

لجأ نم  ًادج  ةفيعض  ةصرف  عم   ، انعمتجُم راقتحاب يف  نولماُعي  يركفلا « «

دنع ةلاحلا . كلت  ززُعي  يذلا  رمألا   ، مهتلاحل ةيلمع  ةدعاسُم  ّيأ  ىلع  لوصحلا 

. انعمتجُم ناطرسلا «يف   « ربكي نأ  طقف  حمسن  نحن   ، وحنلا اذه  ىلع  مهتلماعُم 
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. ايزيفلاو يركفلا  جالعلا  عّجُشي  ًاعمتجُم  عنصن  اننأ   ىرأ  نأ  عيطتسأ 

نحن «و  « ءوض اعلا يف  ةيؤر  ىلع  ةرداق  دُعأ  يننأ   ينعي  ناك  اذه  ّلك 

، دحاو اّنلك  نحن .«  « اّنلك مه ،«  « كانه سيل  نيدتُعملاو . اياحضلا  دصقأ  مه ،« «

اياحض مه   ، نودتُعملا ىتح  انتادقتعُم .  ، انلاعفأ  ، انراكفأ ّلك  جاتن   ، انتعنص جاتن 

. ألا اياحضو   ، مهتاوذ مههرك 

ةافو يعنأ  نأ  ّيلع  بعصلا  نم  حبصأف   ، نورخآلا هاري  توملا ك  ىرأ  دعا   

يننأ  الإ   ، هيلإ يقوش  ةجيتن  نزحأ  ُتنك   ، بيرق صخش  يفُوت  ول  ًاعبط  دحأ . ّيأ 

نمف غ كانه ! ديعس  هنأو   ، رخآ اع  ىلإ  لقتنا  هنأ  يملعل   ، ىفوُتملا يعنأ  دعأ 

تناك مهتافو  ّنأ  ًاضيأ  ُتملع   ، هسفن تقولا  كانه .يف  ًانيزح  نوكت  نأ  نكُمملا 

. ربكألا نوكلا  جيسن  هل يف  دوصقملا  وحنلا  ىلع  فّشكتيس  ءيش  ّلكو   ، ةيلاثم

، ييأر ءادبإ  نم  ًةرذح  ُتحبصأ   ، ًايلك تّغت  يتلا  يرظن  تاهجو  ببسب 

ىلع ناك  ةبوعصلا  نم  هنأ  ُتملع  يمهف . ءاُسي  نأ  ديُرأ  نكأ  يننأ   ثيح 

ةبسنلاب ىتح   ، تو نأ  دعب  ةمكاحُم  دجُوي  هنأ ال  لثم  أدبم  اومهفي  نأ  نيرخآلا 

حوضولاو يف  ، ّماتلا مهفتلاو   ، مهعم طقف  فطاعتلا  دجأ  انأ  يباهرإلا . أوسأ  ىلإ 

هنأ ًاضيأ  ُتملع   ، ةيعقاو كأ  يويند  ىوتسم  ىلع  وحنلا . اذه  ىلع  مهفرصت  ببس 

وأ ةينيد  دئاقع  عبتأ  الأ  ُترتخا  ول  ةيناثلا  ةايحلا  ةمكحم يل يف  كانه  نوكي  نل 

. ينبساُنت ةيفاقث ال  تادقتعُم 

» اد  « عم ُتنك  اذإ  الإ   ، يسفن ةبحص  نع  ثحبأ  ءطبب  يسفن  ُتدجو   ، اذكه

، يتلحر لاوط  يعم  ناك  هنأل  ينمكاُحي  نل  هنأ  ُتملع  هعم . نامألاب  ُترعش  يذلا 

يرعاشم نع  ُتثّدحت  نيب  ربصب  عمتساو   ، ومهف نيذلا  ةلقلا  نم  ناكو 

. ةديدجلا سيساحألا  ّلك  كاردإو  جارخإ  ىلع  دعاسو   ، يراكفأو

، ثدح ام  مهفأو   ، يتبرجت نع  ثّدحتأ  نأ  ةجاح  يننأ يف  ًااد  ُترعش 

ةباتكلا ُتأدب يف  يرعاشم . جرُخأ  بتكأ   نأ  يعيجشتب  اد «  « ماقف  ، هفشتكأو

١٣١



ًايفاش كلذ  ُتدجوو   ، ةيصخشلا تاحفصلاو  تايدتُنملا  ُتبتك يف  اهيلع . ُتموادو 

. ايح مّدقتأ يف  انأو  ًادج يل 
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

يراسم ىلع  روثعلا 

» دجُو نإ   « طقف ليلقلا  اهيف  ينكراُشي   ، ةايحلا رظن يف  ةهجو  نآلا  ناك يل  دقل 

، ضرملا نم  فاخأ  دُعأ  ًائيش .  ىشخأ  دُعأ  ةلصلا .  تاذ  ةيعتجالا  رئاد  نم 

دوعي ، ال  بعر ّيأ  توملا  لمحي  امدنع ال  ءيش . ّيأ  وأ   ، لاملا ةراسخ   ، توملا  ، مرهلا

كقلُقي اذإ   هنم . ىشُخي  لتحا  ءوسأ  ربتُعي  ناك  توملا  ّنأل   ، فيُخي ءيش  كانه 

؟ ىقبتي اذام   ، أوسألا

ودبي لاز  ام  اعلا  اذه  ّنأل   ، ةايحلا عم  ةيناث  جامدنالا  ةبوعص يف  دجأ  ُتنك 

ُتدجو  ، ُتفصو كو   ، كأ ًايقيقح  رخآلا  اعلا  ادب  دقل  ّيلإ . ةبسنلاب  ّيقيقح  غ 

ليبس ىلع   ، ءيش ّلك  اهب  ذخأي  ّلكلا  ناك  يتلا  ةيدجلا  ةركفب  ثبشتأ  يسفن 

هنأ نم  مغرلا  ىلع   ، داصتقالاو لاملا  صوصخب  طغضلاب  نورعشي  سانلا  مك   ، لاثملا

فيك مهفأ  ؟   نيركاش اونوكيو  اهب  اوعتمتي  ىرُخأ   ةليمج  ءايشأ  مهدنع  ناك 

، تاقالعلا  ، ّبُحلا كلذ  ا يف   ، ءيش ّلك  لاملا  ىلإ  مهيعس  سانلا يف  لهاجت 

بلجت فئاظو ال  تقولا يف  نم  اوردهأ  مكو   ، اهغو  ، ةيدرفلا  ، عادبإلا  ، ةبهوملا

ةبسنلاب ةئطاخ  ةايحلا  اهب  سانلا  ّلك  ىأر  يتلا  ةقيرطلا  تدب  دقل  ةعتملا . مهل 

داع هنأكو  ءيش  ّلك  ادبو   ، مهنيبو ينيب  ةاوتُم  ميقلاو غ  تايولوألا  تناكو   ، ّيلإ

يننأ ال الإ   ، ًاضيأ اهسفن  ةقيرطلاب  رّكُفأ  ُتنك  ّكش  يننأ ال  ُتكردأ  ةيادبلا . ىلإ 

. ًادبأ كلذ  ىلإ  ةدوعلا  عيطتسأ  يننأ  لّيختأ 

لجأ نم  اهب  عتمتسأ  ةفيظو ال  لمعأ يف  نل  ملعأ أ  رّكُفأ : يسفن  ُتدجو 

ًامومع ءايشألاب  مايقلاو  لمعلا  لجأ  نم  يطورش  تَحبصأ  دقل  طقف . لاملا 

كأ ًاني  انه  هيضُمأ  يذلا  تقولاو  ايح  تَحبصأو   ، نآلا ًاثك  ةفلتخُم 
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. ّيلإ ةبسنلاب 

دجو  ، توملا نم  يوندو  ناطرسلاب  ُّرمأ  انأو  قيصل  وحن  ىلع  دهاشُم  دعب 

لمعي يف ناك  يضرم  لبق  ًاضيأ . هيلإ  ةبسنلاب  اهتداعك  دُعت  رومألا   ّنأ  اد « «

عيزوتلا يف نع  ًالوؤسم  ناكو   ، تايسنجلا ةددعتُم  ةكرش  ىدل  قيوستلاو  تاعيبملا 

يذلا اذه  ّلك  دعب  ًابيترو  ًالمُم  ًارمأ  نآلا  لمعلا  ىلإ  باهذلا  حبصأ  دقل  ايسآ .« «

! ثكلا ثكلا  انّملعتو  انّغتو  انربك  دقل  ًاعم . هب  انررم 

ُتلق امدنع  ةطقنلا  كلت  ناكو يف   ، صاخلا هلمع  ريُدي  نأ  اد «  « ملح املاطل 

تنك  ، توملا نم  ارتقا  ةبرجت  لبق  هملح . شيعي  نأ  هتعّجشو   ، كلذ لعفي  نأ  هل 

فيكف  ، انلشف ولو   ، ةبك ةرطاخُم  اذه  نوكب  طقف  رّكُفأو   ، هعيجشت نم  فاخأس 

؟ انسفنأ معدن  نأ  انل 

ّمُهملا نم  ، ك  ةيمهأ كأ  هملح  قيقحت  ادبو   ، تّغت يرظن  تاهجو  ّنأ  الإ 

وهو  ، هدارأ املاط  يذلا  لمعلا  أدبي يف  نأ  هتعّجش  مدنلا . اهؤلم  ةايح  شيعن  الأ 

. تاكرشلاو بالطلل  نهملا  ءانب  لجأ  نم  ةدعاسُم  تاودأ  ميدقتو  ريوطت 

ىلإ  ، صخش دنع  فظوتلا  نم  ةلقنلا  تحبصأ   ، حاجنلاب رومألا  تأدب  امدنع 

لمعلا نم  هحيرست  ّمت  نأ  دعب  ًاصوصخو   ، ًةلوهس كأ  هلمع  َّبر  نوكي  نأ 

ربتُعيس اذه  ناك   ، يضاملا يضرم .يف  ءانثأ  اعري  ناك  امدنع  ليوطلا  هبيغت  ببسب 

ةقيرط ّيدل  حبصأ   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  دعب  يننأ  الإ   ، ًادج ًاجعزُم  ًارمأ 

ءيشب موقن  ًةصرف   تناك  دقل  انع . ةباينلاب  لمعي  وهو  نوكلا  ةيؤر  ًةديدج يف 

! ثُم

وحن ىلع  انتاقفن  صيلقت  نم  انل  ُّدبال  ناك   ، ةديدجلا ةرماُغملا  هذهب  موقن   

انب لآ  ةيصخشلا . انتافورصم  نم  ثكلا  انرصتخاو   ، رغصأ لزنم  ىلإ  انلقتِنا  بك .

» غنوك غنوه   « ءايحأ نع  ًايبسن  ٍديعب  ناكم  ًادج يف  ةعضاوتُم  ةيحاض  ىلإ  رمألا 

ثيح صلا ،«  « دودح ىلإ  برقأ  ةديعب  ةيرق  انلزنم يف  ناك  ةايحلاب . ةبخاصلا 
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مييقت ديُعنو  انسفنأ  عمجتسن  ةصرف   اذه  اناطعأ  دقو   ، انعمتجم نع  انلزُع 

ةيناث ًةّرك  ةايحلا  انأدب  اننأك  ُترعش  دقو   ، هيلع اندتعا  ًّعافينع  ًاّغت  ناك  انتايح .

. ةديدج ةيادب  عم 

انتاقفن ضفخن  نأل  ةجاحلا  وأ  هلمع  اد «  « نادقف ربتعأس  ُتنك  ًاقباس 

ًافوخ ببسُيس يل  رمألا  ناك  مئاوم . غو  ًايبلس  ًارمأ   ، ةنيدملا جراخ  ىلإ  لقتننو 

تيقب فوخ ! الب  كتايح  يشيعو  يدوع  تلكلا  ّنأ  الإ  ينمأ . ددهُيس  هنأل  ًابك 

عيمج نم  ماُري . ام  ىلع  نوكيس  ءيش  ّلك  ّنأب  ةفرعملا  ينتطعأو   ، يسأر ددرتت يف 

نحن  ، دحاو اّنلك  نحن  توملا : نم  بارتقالا  ةبرجت  نم  اهب  ُتجرخ  يتلا  لئاسرلا 

، يلخاد ددرتت  تيقبو  ةلاسر  ىوقأ  كلت  تناك  دقو   ، نوعئار نحن   ، انرهوج ٌبح يف 

اُهتعمس يف ّلكو  وس ،«  « اقيدص برقأو  نم أ  ةمداق  اهنأكو  تدب  اهنأل 

ُتيأر  ، ةلاحلا هذه  فقوملا .يف  بسح  هدحأ  توصب  اهعمسأ  ُتنك   ، يسأر

أدبأ يننأ  ًاروعش  اطعأ  يذلا  رمألا   ، فّشكتت ربكأ  ةرماغُم  نم  ءزجك  ثادحألا 

. ءاضيب ةحفصب  ةديدج  ةايح 

عقاولا ةيؤر  نم  ُتلقتنا   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ببسبو   ، كلذ ىلإ  فِضأ 

ّنظأ ُتنك  يننأ  ينعأ  جراخلا . ىلإ  لخادلا  نم  هتيؤر  ىلإ   ، لخادلا ىلإ  جراخلا  نم 

ًابيرقت يه  هذه  هدودح . لمعأ يف  نأ  ّيلع  هنأو  ٌيقيقح  يجراخلا  اعلا  ّنأ 

اعلا ىلإ  وق  ُتحنم   ، ةرظنلا هذه  عم  سانلا . مظعُم  اهيف  رّكُفي  يتلا  ةقيرطلا 

، يجازم  ، ولسب  ، مّكحتلا  ىلع  ةرداق  ةيجراخلا  ثادحألا  تناكو   ، جراخلا يف 

نكت اهنأل   ًايقيقح  ًارمأ  نكت  رعاشملاو   ةيفطاعلا  لعفلا  دودر  ّنأ  عم  يكفت .

اذه ةيجراخلا .يف  ثادحألا  ىلع  لعف  دودر  دّرجُم  تناك  اهنأ  الإ   ، ًةسوملم

ضرملا ّنأ  ّىتح  ايح . ةعناص  نوكأ  نأ  نم  ًالدب  فورظلا  ًةيحض  ُتنك   ، جذوُألا

. اوشع وحن  ىلع  ثدح «يل   « ًايجراخ ًاثدح  ناك 

سّدقُم ءزج  ىلع أ  يسفن  ىلإ  رظنأ  ُتأدب   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  دعب 
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ُتكردأ لصتُم . نوكيس  امو  ناك  ام  ّلك   ، نوكلا ءيش يف  ّلك  لمشي  ربكأ . ٍلك  نم 

ّنأ ثيح   ، انروظنم لالخ  نم  ّربُعن  ًاعيمج  اننأ  ُتملعو   ، نوكلا اذه  زكرم  يننأ يف 

. ةبكلا ةينوكلا  ةكبشلا  هذه  زكرم  انم يف  دحاو  ّلك 

نم ةديدجلا  ةلحرملا  هذه  ينبن  اد «  « عم انُك  نيبو   ، تقولا يضُم  عم 

ءيش ّلك  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  ربكأ . وحن  ىلع  قئاقحلا  هذه  ُتمهف   ، ًاعم انتايح 

لوصولا ىلع  ةردقلا  انيدل  ًاعيمج  اننأو   ، تاعطاقتلا نم  ةكبشلا  هذه  دوجوم يف 

عيمج نم  عونصم  جيسن  الإ  وه  ام  نمزلا  نم  ةظحل  ّيأ  يملاع يف  ّنكلو   ، اهيلإ

. ةظحللا هذه  ّىتح  ثادحألا  ّلكو   ، يرعاشم  ، اقالع  ، راجت  ، يسيساحأ  ، يراكفأ

وأ هميخضت  عيطتسأو   ، يجيسن ىلإ  رضُحي  ىتح  ّيلإ  ةبسنلاب  دوجوم  ءيش  ال 

نم ًاردق  ّنأكو يل  رعشأ  هديدحت . وأ  ييعوو  راجت  عيسوت  لالخ  نم  هميجحت 

. دهاشُم لاجم  ىلإ  لوخدلاب  هل  حمسأس  يف  رايتخالا 

، نزخملا لاثم  بسح  يجيسن . نم  ًاءزج  حبُصي   ، ييعو ىلإ  ءيش  أي  امدنع 

ادقتعُم ماظن  نم  ًاءزج  حبصأ  هنأ  ينعي  اذهو   ، هيلع يحابصم  ءوض  ُتيقلأ  دقل 

». يتقيقح «

نأ كأو  ربكأ  براجتل  حسلاو  يجيسن  عيسوت  وه  ايح  فده  ّنأ  ُتملع 

ّلك ىلإ  نكُمملا «  « دودح ددُمأ  نأ  لواُحأ  يسفن  ُتدجوف   ، ايح ىلإ  لخدت 

دقتعن يتلا  ءايشألا  ككُشأ يف  ُتأدب  ًادودح . ًاقباس  اهربتعأ  ُتنك  يتلا  يحاونلا 

ىلإ ُترظن  ةيعتجا . تادقتعُم  دّرجُم  ةقيقحلا  يه يف  نيب   ، ًةقيقح اهنأ  اّنلك 

عوضوم هتعضوو  ليحتسُم  وأ  ّيبلس  هنأ  ىلع  يضاملا  هيلع يف  تمكح  ام  ّلك 

ءتنالا مدعو  فوخلا  رعاشم  ُثت  تناك  يتلا  تادقتُعملا  كلت  ّصخألاب   ، لؤاستلا

. يلخاد

؟ يعتجاو يفاقث  فّيكت  دّرجُم  وه  له  ؟  اذهب نمُؤأ  اذامل  يسفن : ُتلأس 

نأ ينمدخي  له  ؟  ًاحيحص لازال  له  نكلو   ، ام تقو  ّيلع يف  ضرُف  نوكي  دق 
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؟ هب رّكُفأ  نأ  تملُعو   ، هيلع ُتربك  ّم  ثكلا  قيدصت  ّرمتسأ يف 

باوجلا ناك  تالاحلا  مظعُم  هنأ يف  الإ  اُّر ،«  « باوحلا ناك  فقاوملا  ضعب  يف 

. ديكأتلاب »ال «

كانه ناك  دقل  تاعضاخ . ّنكي  نأ  بجي  ءاسنلا  ّنأ  قّدُصأ  نأ  ىلع  تيبُر  دقل 

ناك وأ  تايوقلا  وأ  تامزاحلا  وأ  تامزاجلا  كئلوأ  هاجت  مكحلا  نم  ىوتسم  ًااد 

ةمعاد ةجوز  نوكت  نأ  وه  سيئرلا  ةأرملا  رود  ّنأل   ، ةيلاع ةناكم  وأ  فقوم  ّنهل 

. ىوتسملا اذه  ًادبأ يف  نكأ  ُّمأو . 

. تاعقوتلا هذه  ققُحأ  وك ال  يسفن  عّرُقأ   ، يسفن مكاُحأ  ًارمع  ُتيضمأ 

ّنأ ُتمهف   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  دعب  هنأ  الإ   ، ةالُم يننأ غ  ُترعش  املاطل 

. ئطاخ وحن  ىلع  ةعوضوم  ةددحُم  ةيعتجا  ياعم  تناك  هذه 

ّدجب لمعأ  نأ  جاتحأو   ، ٍفاك وحن  ىلع  ةيناحور  نكأ  يننأ   ًاضيأ  نمُؤأ  ُتنك 

لعفن رظنلا ع  ّضغب   ، نويناحور ًاعيمج  اننأ  ُتفشتكا  ّمث  لاجملا . اذه  كأ يف 

تانئاك نحن  هيلع : نحن  ام  اذه  ّنأل   ، رخآ ًائيش  نوكن  نأ  نكُ  هب .ال  نمُؤن  وأ 

. رمألا ام يف  ّلك  اذه   ، ًااد كلذ  كرُدن  طقف ال  اننأ  ديب   ، ةيناحور

لالخ نم  الإ  هيلع  روثعلا  نكُ  ءانهلاو ال  ةيقيقحلا  ةداعسلا  ّنأ  ُتمهف 

. ّيلإ ةداعسلا  بلجي  ام  لعفأو   ، يبلق عبتأو   ، لخادلا ىلإ  بهذأف   ، اذل يتبحم 

يذلا رمألا   « عايضلاب رعشأو  تاهاجتالا  ةدع  ايح  ودبت  امدنع  هنأ  ُتفشتكا 

، اذب ساسحإلا  ُتدقف  يننأ  وه  اذهل  يقيقحلا  ىنعملا  ّنإف  ثدحي يل ،« لازال 

امدنع اذه  ثدحي  هنوكأ . انه   ىلإ  ُتيتأ  امو  يتقيقح  عم  ةلصتُم  دُعأ  و 

، ةيجراخ رداصم  ىلإ  ياوق  يطُعأو  يلخادلا  وص  ىلإ  عتسالا  نع  ّفقوتأ 

ةيفاقثلا ادقتعُم   ، ارقأ  ، ةبكلا ةيودألا  تاكرش   ، فحصلا  ، تاياعدلا  ، زافلتلاك

. هباش امو   ، ةيعتجالاو

نع ًاجراخ  ثحبأ  نأ  وه  هلعفأ  ام  لوأ  ناك   ، عايضلاب رعشأ  ُتنك  امدنع  ًاقباس 
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ودوُزي نأ  لمأ  ىلع   ، ملعملاو ةذتاسألا  دنعو   ، بتكلا رظنأ يف  ُتنك  تاباجإ .

. ناطرسلاب يصيخشت  ّمت  امدنع  ُهتلعف  ام  لوأ  طبضلاب  اذه  غوارملا . مئادلا  ّلحلاب 

ًةيناث يتقاط  ردهأ  ُتنك  يننأل  دعُبلا  نم  ديز  روعشلا  ىلإ  صلخأ  تنك  يننأ  الإ 

. ًةيناثو

نوكأ نأ  ينعت  جراخلا « ىلإ  لخادلا  نم   « ةرظن كالتما  ّنأ  ُتدجو  دقل 

نوكلا ىلع  هرثأ  هل  هب  رعشأ  اّأكو   ، يلخادلا يليلدب  ةقلطملا  ةقثلا  ىلع  ًةرداق 

رثأتُم دحاولا  ّلكلا «  « ّنإف  ، وكلا يجيسن  زكرم  ، أل يف  ىرُخأ تلكب  هتمرب .

، اذ ُتببحأ  ول  ًاديعس . نوكلا  نوكيسف   ، ةديعس وكب  ُتممتها  ّلك  هيلعو  . ّ
. اذكهو  ، مالس اّهلك يف  تاقولخملاف   ، مالس ُتنك يف  ول  ّلكلا . ينبحُيسف 

لبق لعفأ  ُتنك  » ك  ًايئايزيف اهُّغأ  نأ  نم  ًالدب   ، ةبعص رومألا  تدب  ول 

وأ  ، ةدهجُم ُتنك  ول  يلخادلا . يملاع  دقفتب  أدبأ  توملا ،« نم  بارتقالا  ةبرجت 

سلجأ ًالوأ . كلذ  هجاُوأو  لخادلا  ىلإ  بهذأ   ، هباش ام  وأ   ، ةديعس وأ غ   ، ةقلق

ناكم ىلإ  لصأ  نأ  ىلإ   ، ىقيسوملا ىلإ  عمتسأ  وأ   ، ةعيبطلا سأ يف   ، يسفن عم 

ّنإف  ، كلذب موقأ  امدنع  هنأ  ُتظحال  شأجلا . ةطابرو  ءودهلاب  هيف  رعشأ  زّكرمتُم 

نأ نود  اهدرفُ  اذكه  قئاوعلا  نم  ثكلا  طقستو   ، ًاضيأ ّغتي  يجراخلا  يملاع 

. ًائيش لعفأ 

نأ  ، ةينوكلا يتكبش  زكرم  يننأ يف  روعشلا  وه  زكرمتُم «  « ةملكب هدصقأ  يذلا 

نمو  ، عقاولا انم يف  ّيأ  هيف  دوجوملا  ديحولا  ناكملا  وه  اذه  يعقو . ًةيعاو  نوكأ 

. هرهوج انزكر يف  رعشن  نأ  ّمُهملا 

ّلك قلعأو يف   ، نوكلا يزكرملا يف  اكم  ىسنأ  ُتنك   ، رخآل تقو  نم  هنأ  الإ 

نم ةدحاو  يسفن  ىرأ  دوعأ  الو   ، يداملا اعلا  ، يف  ألا  ، قلقلا  ، تاضقانتلا  ، يسآملا

. نحن ةقيقح  يه  يتلا  ةيهانتماللا  ةعئارلا  ةعسُتملا  تانئاكلا 

، زكرملا عم  ًايلعف  انلاصتا  دقفن  اننأ ال  تاقوألا  كلت  كرُدأ يف   ، ظحلا نسُحل 
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قلعن يف هنم . أي  يذلا  ءانهلاو  مالسلاب  رعشن  دوعن  الو  هل  انتيؤر  دقفن  اإو 

ءايضلاك  ، ديب ًادي  ناسي  نزحلاو  ةداعسلا  ّنأ  ىرن  دوعن  الو  لاصفنالا  مهو 

مهو نم  ءزج  ةطاسبب  وه  لاصتالا  دقفب  انساسحا  ّنإ  رشلاو . خلا   ، مالظلاو

ةقرفتلا نم  لكشتت  ةدحولا  ةيؤر  ةبوعصلا  نم  لعجي  يذلا   ، ةيجاودزالاو ةيئانثلا 

ىلإ ديدج  نم  ةدوعلا  ّمث   ، كلذ لالخ  نم  ايؤرلا  ينعي  زكرمتلا  ّنإ  ةسوسحملا .

. دحاولا زكرم  ، يف  ءيش ّلك  زكرم  يلزألا يف  انناك  روعشلا 

يننأ ُتملع   ، اذكه نوكلا . عم  دحاو  اّنلك  اننأ  ةيزيرغلا  ةفرعملا  كلتمأ  ُتلزال 

انأ يف مأ ال،  كلذ  ُتكردأ  ًءاوس  نكلو   ، ايزيفلا يدسج  وك يف  نم  مغرلا  ىلع 

. يهانتماللاب يلاصتاو  يتعور  كاردإ  هسفن  وه  اذه  ةبكلا ! نوكلا  ةكبش  زكرم 

كأ ةبرجتلا  ىلإ  كاردإلا  اذه  ّلك  ُتعضخأ   ، نس ىلإ  رهشألا  لّوحت  عم 

، بعتو دهج  كانه  ناكو  اهلعفل  رومألا  نم  ثكلا  كانه  ناك  امدنع  ًانايحأ  كأف .

ول يننأ  الإ  زكرأ . تقولا   نم  ةحسف  ُتذخأ  ول   ، تقولا ةعاضإب  مَهُتأ  تنك 

ّنأ ملعأ  ُتنك   ، لماك وحن  ىلع  ايزيفلا  ىوتسملا  ىلًعادتعا  رومألا  ّلح  ُتلواح 

هؤل قيرط  ةهزن يف  هنأكو  رمألا  ودبي  مويلا  اذه  ىلإ  ًادج . ًائيطب  نوكيس  رمألا 

نم ثكلا  ببُسي يل  طقف  ةقيرطلا  هذهب  رومألا  عم  لماعتلا  ّنأ  ذإ   ، راجحألا

. يداهجإ ىوتسم  نم  ديزيو  طابحإلا 

ُتعجرتساو تقولا  نم  ةحسف  ُتذخأ  ول  هنأ  ُتفشتكا  دقل   ، لاح ّيأ  ىلع 

ءادأكلا تابقعلا  نم  ثكلاف   ، يلوح مه  نَم  هنظي  ّع  رظنلا  ّضغب   ، يزكر

لبقتسأ انأ  ةداعسلاو . ءودهلاب  رعشأو  ّلكلاب  يلاصتا  يعأ  نأ  دّرُج  يفتخيس 

طقست  ، طقف ةزكرمتُم  نوكأ  امدنعو   ، تاسلجلا هذه  حوضولا يف  نم  ثكلا 

ةقيرط هذه  ّنأ  ُتدجو  دقل  اهسفن . ءاقلت  نم  ةيقبُتملا  تايدحتلا  نم  ثكلا 

وحن ىلع  جراخلا  نم  رمألا  ةجلاعُم  نم  كأ  ايح  ةجلاعُم  لجأ  نم  ةلاعف 

، اهب ُتررم  يتلا  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجتل  ةرشابُم  ةجيتن  هذه  تناك  دّرفتُم .
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هنأو  ، جيسنلا اذه  زكرم  يننأو يف   ، ربكأ وك  جيسن  نم  ءزج  يننأ  ةفرعم  نم  أت 

. لخادلا ىلإ  هجتأ  نأ  دّرُج  ّهلك  نوكلا  عم  لاصتالا  اكمإب 

تاّغتب يف ُتررم   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجتب  يرورم  نم  نس  دعب 

، ةعيبطلا برق  نوكأ  نأل  ةجاح  يننأ يف  ُتفشتكا  ًاضيأ . ةيجراخلا  تابلطتملا 

ُترعش يتلا  بئاجعلل  هباشُم  وحن  ىلع  لضفألاب . رعشأ  رحبلا   بناج  ّصخألاب 

ةلاح عم  ًاروف  لاصتالا  اكمإب  هنأ  ُتدجو   ، ىفشملا جراخ  ىلوألا  يمايأ  اهب يف 

. طيُحملا ىلإ  عتسالاو  جاومألا  ىلإ  رظنلا  لالخ  نم  توملا  نم  بارتقالا 

فيك نيرشاُبملا  يتلئاع  دارفأو  مهنم  ُتبّرقت  نيذلا  اقدصأ  جاهتباب  ُتيأر 

نم بارتقالا  ةبرجت  ذنم  هنأ  الإ   ، ًابيرغ اذه  ودبي  دق  مهّصخت . تالقنب  اوماق 

نونوكي امدنع  ةقاطلا  ّغتب يف  نورعشي  مهنأ  سانلا  نم  ثكلا  ربخأ   ، توملا

ءايشألا هذه  لثم  ّنأ  نمُؤأ  يننأل   ، مومعلا مامأ  اذه  نع  ثّدحتأ  نأ  ردني  رق .

لجأ نم  نيدعتسُم  اوناك  ام  مهل  طقف  سكعأ  نوكأ  دق  سفنلا . لخاد  نم  أت 

. هتبرجت

نأ ىلع  ةردقلا  انيدل  ًاعيمج  اننأ  قلطُم  وحن  ىلع  نمُؤأ   ، يتبرجت ببسب 

ناكملا عم  لصتن  امدنع  نيرخآلا . ءافش  ىلع  ةدعاُسملا  كلذكو   ، انسفنأ يفشن 

. مسجلا ىقبي يف  نأ  ضرملل  نكُ  الف   ، دحاولا ّلكلا  نوكن  ثيح  انيف  يهانتماللا 

سملت نأ  نم  اندحأ  دنع  ةيفاعلا  ةلاح  عن  ببس  الف   ، نولصتُم ًاعيمج  اننأل 

تقولا يفشن يف   ، نيرخآلا يفشن  امدنع  مهيف . ءافشلا  زّفُحتو   ، مهعفرتو نيرخآلا 

. انلوقع انسوؤر  الإ يف  كاذو  اذه  لصاف ب  الو   ، بكوكلاو انسفنأ  هسفن 

ُترعش تاقوأ  كانه  ناكو   ، طوبهلاو دوعصلا  نم  ثكلا  ايح  ناك يف  دقل 

ةيويندلا رومألا  ةجلاعُم  لثم   ، زكرملا نوكأ يف  ثكلا   لمعأ  نأ  ّيلع  هنأ  اهيف 

نم بارتقالا  ةبرجت  ذنم  ينكلو   ، تاوفلا عفدو  ةيلزنملا  لعألاك  ةيتيبلا  ةبيترلا 

ًادبأ ُتسل  يننأ  الإ  لفسألا . ليصافتلا يف  كلت  ىلع  زيكرتلا  ةبوعص يف  دجأ   ، توملا
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تلكلا يف هذهب  ساسحإلاو   ، ًةيناث نوكلا  اكم يف  ىلع  روثعلا  نع  ةديعب 

! فوخ نود  كتايح  يشيعو  يجرخأ  يحور :

ًاصوصخو  ، ددج ًءاقدصأ  ُتدجو  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ًاضيأ  ُتفشتكا  دقل 

دجأ يننأ  الإ   ، يتبرجت ةجلاعُمو  مهف  ًالعف يف  دعاس  يذلا  ءاقدصألا  دحأ 

، يضاملا ُتنك يف  ًةيعتجا ك  دُعأ  ىمادقلا .  اقدصأ  عم  لاصتالا  ةبوعص يف 

نآلا يننأ  الإ   ، ءاقدصألا نم  ثكلا  يدنع  ناك  اهسفن . ءايشألاب  عتمتسأ  دُعأ  و 

نّمم نوثكلا  مهنمو   ، ةصاخلا ايح  ىلإ  اولخدي  نأ  سانلا  نم  ليلقلل  حمسأ 

ةليلقلا تاونسلا  توملا «يف  نم  بارتقالا  ةبرجتب  نيراملا   « ةعومجم مهتلباق يف 

رخآلا ضعبلا  دنع  ناك  نيب   ، هضعب نم  ًادج  ًابيرق  اّنم  ةنفح  حبصأ  دقل  ةيضاملا .

. ةصاخلا ةلثُملا  مهبراجت 

اوناك دقل  يخأ .  ، يُمأ  ، يجوز نيرشاُبملا : يتلئاع  دارفأل  يسفن  ةسّركُم  ُتلزال 

دقل مهعم . ديدشلا  طابترالاب  رعشأو   ، يجايتحا تاعاسو  يتنحم  لالخ  يعم 

نأ لواُحأ  انأ ال  نيرخآلا . عم  برقلا  اذه  لث  ساسحإلا  ّيلع  بعصلا  نم  حبصأ 

ىلع سانلا  ةدعاسُ  ًايلعف  دعُسأو   ، ّيدي َّدمأ  نأ  لواُحأ  ُتلزال  ةديحو . نوكأ 

يلاحلا يلمعو  اباتك  لالخ  نم  هب  موقأ  يذلا  رمألا   ، ربكأ مهف  ىلع  لوصحلا 

نوكأ نأب  يسفنل  حسلا  ّنإف   ، يلاتلا لصفلا  ىرتس يف  كو   ، ةيعتجا ةبردُمك 

. ةبكلا ةرماُغملا  هذه  بك يف  رثأ  هل  ناك  اذ 

 
 

ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

 
دمحأ يحمرلا  ةبتكم 
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رشع عبارلا  لصفلا 

طقف ةيادبلا  وه  ءافشلا 

حسلا لعف  ُتعضو  امدنع  ثدح  امل  ليلد  وه  هب  كسُ  يذلا  باتكلا  ّنإ 

نأ بّجوت  يتلا  تاقفاوملاو  تانمازتلا  ةلسلسب  ككراُشأ  نأ  ديُرأ  لمعلا . يف 

. دوجولا ىلإ  باتكلا  اذه  رهظي  ثدحت  

، طاشنلاو ةفخلا  ةياغ  ُتنك يف   ، افشو توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  دعب  ًاروف 

عيمجلا فرعي  نأ  ُتدرأ  فرعأ ! ا  ةينبألا  حطسأ  نم  ألملا  ىلع  خرصأ  نأ  ُتدرأو 

، هسفن تقولا  يننأ يف  الإ  هب . رعشأ  ُتنك  ا  اورعشي  نأو  يعم  لصح  يذلاب 

هاجتا فرصت يف  ّيأ  ذخأ  نمو   ، ألملا ىلع  رمألا  ةكراشُم  نم  فوخلاب  ُترعش 

نم ةزهاج  يننأ  رعشأ  ةطاسبب   متهالا . ىلع  لوصحلا  وأ  يتصق  نع  نالعإلا 

. هبذجتس ةصقلا  ّنأ  ُترعش  يذلا  قيقدتلاو  متهالا  عم  لماعتلا  لجأ 

هنأ ُتدجو   ، ةايحلا ةرود  غنايلا «يف   « عم ًاجومدم  ًااد  ودبي  لا «  « ّنأ ا 

يننإ يف لاق يل  ام  ًائيش  ّنأ  الإ   ، يتبرجت لابقتسا  ةيفيكب  يمتها  نم  مغرلا  ىلع 

نع ثّدحتلا  ةبغرلا يف  يدنع  تناك  ربكأ . روهمج  عم  رمألا  ةكراشُم  ىلإ  ةجاح 

، بسانملا تقولا  هنأ يف  ُتملع  هسفن . تقولا  باحسنالا يف  ةبغرلاو يف  رمألا 

ضّرعتلاو ربكألا  متهالا  ىلإ  قيرطلا  ّنإف   ، ةزهاج يننأ  لخادلا  نم  رعشأ  امدنع 

توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  لالخ  اهب  ُترعش  يتلا  ةلوهسلاب  فشكتتس  سانلا  ىلإ 

. اهب ُتررم  يتلا 

يتبرجت نم  هيلع  ُتلصح  يذلا  مهفلا  ةطاسبب  ُتعبت   ، تقولا اذه  ءانثأ  يف 

شيعلا ىلع  ُتموادو   ، يسفن عم  ةقداص  ُتيقب  قباسلا . لصفلا  ُتفصو يف  ك 

ةدكأتُم ُتنك  يه . يتمعن ك  عبتأ  ُتنكو   ، ةداعس كأ  ينلعجت  يتلا  ةقيرطلاب 
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. ّيلع نوعيس  هلوقأس  ُتنك  ام  ىلإ  اوعمتسي  نأل  جاتُحملا  وأ  نيزهاجلا  ّنأ 

هلصتس يذلا  ىدملا  صوصخب  تالتحالا  ّلك  ىلع  تقولا  لاوط  ةحتفنُم  ُتيقب 

الإ  ، عوضوملا اذه  ُّصخي  يف  حسلا  نم  ةلاح  ًااد يف  ُتنك   ، ساسألا يتلاسر .يف 

. مداق وه  امل  ةدعتسُم  ينلعج  قالطإلا  ىلع  ءيشال  ّهنأ 

يتلوفط ةقيدص  روزأ   ، ةدحتملا ةيبرعلا  تارامإلا  ُتنك يف  راذآ ،2011  يف 

ينتعد  دقل  كانه . يلومش  بيردت  زكرم  ّوتلل  تحتتفا  يتلا  اتينوس «  « ةبّرُقملا

ثيح  ، ةزاتمُم ةيسفن  ةلاح  ُتنكو يف  روهمجلا يف» د ،« عم  يتصق  كراُشأو  آ 

ّنأ ُتأجافت  الإ أ  يلّبقت  ّمتيس  فيك  ةقثاو  نكأ  لاح .  لضفأ  ىلع  رومألا  ترج 

ةزهاج يننأ  روعشلا  يمامأ  تحتف  ةيلخاد  ةلقن  تببست يف   ، عقاولا ةرايزلا يف 

. ربكألا اعلا  عم  يتصق  كراُشأ  ًاخأ  

ُتنك يتلا  ةفرغلا  لّوحتب يف  ُترعش   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ذنم  ةرم  لوأل 

ّلك ترثأ يف  اهنأ  الإ   ، يدنع ةقيقحلا  تناك يف  ةلقنلا  ّنأ  عمو   ، اهيف ثدحتأ 

ىلع نولصحي  سانلا  ناك  يمامأ . ثدحي  وهو  ءافشلا  نم  ةبهر  ُتنك يف  روضحلا .

ّيوق وحن  ىلع  ام  ءيش  ثودحب  عيمجلا  رعش  دقو   ، يتبرجت نم  هيلإ  نوجاتحي  ام 

. ًادج

يننأ ُتملع  هب ! ُتررم  ام  ةفرعم  ىلإ  ةجاح  نيرخآلا يف  ّنأ  ةيناث  ةرم  ُتكردأ 

، ةيناث ةرم  ّقفدتت . نأ  ةيقيقحلا  اذل  حمسأ  نكأ  أو   يتسمل  دقفأ  ُتأدب 

كانه يف ُترعش  اذكه  بعرلاو . فوخلا  ببسب  ةيقيقحلا  يسفن  ئبُخأ  ُتنك 

امل ةزهاج  ُتنك  ةيناث . ةرم  ةعئارلا  ةعسُتملا  يسفن  عم  سمالت  ىلع  »د «أ 

عم يتبرجت  ةكراشُم  نم  يفواخم  ّلك  ُتيقلأ   ، ةفرغلا كلت  ّيلإ .يف  ةايحلا  همدُقتس 

ّمتيس يتلا  ةيفيكلا  نع  ةركف  دأ  ّيدل  نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع   ، اعلا

. مهُبملا ةقثاوو يف  لوهجملا  لوبق  لجأ  نم  ةدعتسم  ُتنك  اهب . يلابقتسا 

، يدحو ةصاخ   توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  ّنأ  ّنظأ  ُتنك  ةطقنلا  كلت  ىتح 
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جالعلا ّنأ  الإ   ، نيرخآلا عم  اهكراُشأ  ةلاسر   يعم  ُترضحأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو 

نكأ ملف   ، يتصق يتكراشُم  نم  يبعر  نم  ًاءزج  اذه  ناك  يدحو . ًاديفُم يل  ادب 

ةفرغلا كلت  ، يف  لاح ّيأ  ىلع  يتبرجت . نم  نورخآلا  ديفتسيس  فيك  ًاما  ملعأ 

ناك يذلا  لّوحتلاو  نيرخآلا  لعف  دودر  ىرأ  ُتنك  نيب  ام . ءيش  ّغت  مويلا  كلذ 

لجأ نم  ةقيقحلا  ناك يف  افشو  ناطرسلا  ىلع  يلوصح  ّنأ  ةأجف  ُتكردأ   ، ثدحي

نوكلل ثدحي  امو   ، ّلكلل ثدحي  ثدحي يل  ، ف  دحاولا ًاعيمج  انُك  اذإ  بكوكلا .

دوعأ يرايتخا   ّمث   ، هلجأ نم  ُتضرم  يذلا  ببسلا  ّنأ  ُتمهف  ًاضيأ . ثدحي يل 

، ًايئايزيف ءافش  طقف  سيلو   ، نيرخآلا لمعت يف  ءافش  ةادأك  مدخأ  نأ  لجأ  نم  ناك 

. ةيداملا انتقيقح  دوقي  ام  يه  انفطاوع  ّنأ  ثيح   ، يفطاعلا ءافشلا  وهّمهألا  ّنكلو 

ادب دقل   ، يتلحر ةورذ  ناك  ناطرسلا  نم  افش  ّنأ  ّنظأ  ُتنك   ، قباسلا يف 

افش ّنأ  ُتمهف يف» د « ّمث  يتصق . ةياهنو  ايح  ثدح يف  ام  ّلك  ةورذ  هنأكو 

ّيلع ناك  ام  ّلكو   ، ربكأ فّشكت  نم  ديدج  لصف  ةيادب  ناك  ةيادبلا . دّرجُم  ناك 

. لوهجملا هاجت  ةوطخ  ذاختا  وه  هلعف 

ول رمألا  فشكتيس   ، ءيش ّيأب  مايقلا  ّيلع  بّجوتي  هنأ ال  ُتملع   ، ةيناث ةرم 

انأف  ، رمألا ناك  هم  انب ! ايه  ُترّكف :  ، ةظحللا كلت  ثدحي .يف  نأ  هل  تحمس 

! تمهف نآلا  هل ! ةحتفنُم 

سداسلا ُتظقيتسا يف  امدنع  » د ،« ىلإ يلوصو  ذنم  عوبسأ  ىضم  دق  ناك 

نم داليم  ديع  تاينمأ  ةعقوتُم   ، ورتكلالا يديرب  ُتحتفو  راذآ  نم  رشع 

راد ريرحتلا يف  دعاسُم  نم  ةلاسر  كانه  ناك   ، يتشهدل يتلئاع . دارفأو  اقدصأ 

دعب ِكب  بجعملا  ّدشأ  نم  رياد « نياو   « حبصأ دقل  : « لوقت سواه « ياه   « رشن

نع باتك  ةباتكب  ةمتهم  ِتنك  ول  توملا . نم  بارتقالا  كتبرجت يف  نع  أرق  نأ 

باتكلا ريوطت  ىلع  ِكعم  لمعلا  ًادج يف  ةمتهُم  سواه « ياه   « راد ّنإف   ، ِكتبرجت

». هرشنو
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ىلع ةقفدُتملا  عومدلا  ةفكفك  عطتسأ    ، تلكلا هذه  أرقأ  ُتنك  نيب 

يتلا يسيساحأل  ديكأت  نم  هل  اي  ةعئار ! داليم  ديع  ةأجافم  نم  اهل  اي  ّيتنجو .

! قباسلا مويلا  اهب يف  ُترعش 

ةمُهملا لوه  ّنأ  الإ   ، هرشن ةيفيكب  ُترّكف  لب   ، باتك ةباتكب  تأدب  ُتنك  دقل 

لجأ نم  ةدعتسُم  نكأ    ، موي لبق  طقف  هزجُنأ . ردق   نم  ربكأو  ًاطبثُم  ناك 

. ربكألا اعلا  ىلإ  يدادتما  طسب 

نع ًاباتك  فلُؤأ  ُتنك  ام  اذإ  سانلا  نم  ثكلا  ينلأس   ، ةيضاملا رهشألا  لالخ 

له يننولأسي  اوناك   ، معن لوقأ  ُتنك  امدنع  توملا . نم  بارتقالا  يتبرجت يف 

بيجأ ال. ُتنكو   ، رشان ىلع  ُتع 

ةبوعصلا نم  نكلو   ، ةلهذُم كتصق  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  : « لوقي ناك  مهمظعُم 

ثكلا كانه  مايألا . هذه  ةطوطخم  لقألا  ىلع  أرقي  رشان  ىلع  لوصحلا  ةقيقح 

وك ًالاب . كتصقل  اوقُلي  نل  بلغألا  ىلعو   ، مايألا هذه  ةيناحورلا  رومألا  هذه  نم 

». ةرم دعب  ةرم  ِكولذخي  نأل  ةدعتسُم 

طقف ةدوسملا  لصت  دأ   ليكو  كيدل  نوكي  نأ  بجي  : « ًاضيأ ُتعمس  دقل 

دأ ،«و ليكو  لالخ  نم  أي  ءيش ال  ىلإ  ىتح  نورظني  مهف ال   ، رشانلا بتكم  ىلإ 

!». ثكب لهسأ  اذه  كسفنب . يرشنت  نأ  لضفالا  نم  «

باوبأ قرطأ  نأ  يونأ  انأ ال  ةقيقحلا  » :يف  دارفألا ءالؤه  نم  ًالك  ُتبجأ 

اهل ردُقملا  لدعملاب  يتصق  رشتنتس  اتك . اوذخأي  سانلا   ىجرتأ  نلو   ، نيرشانلا

ءيش يف ّلك  رفاضتيسف   ، سانلا ىلإ  لصت  نأ  ضرتُفملا  نم  ناك  ولو   ، هب رشتنت  نأ 

». كلذ ثدحي  نوكلا  

تارايخلا ّلك  نم  هنأ  ًاضيأ  ءاقدصألا  نم  ثك  مامأ  ُتركذ   ، ةظحللا كلت  يف 

مهنأ ُتدقتعا  يننأل  ياه ،«  « راد هيف  رشنت يل  موي  أي  نأ  ُتملح   ، ةدوجوملا

ُتدّقفت مهيفلؤُم . ّلك  ُتببحأ  دقلو   ، بتكلا نم  عونلا  اذه  لضفألا يف  اوناك 
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نم مهلصت  يتلا  تادوسملا  الإ  نولبقي  مهنأ ال  ُتملعو   ، تنرتنإلا ىلع  مهعقوم 

رمألا ُتكرتف   ، ليكو نع  ثحبلا  أدبأ يف  فيك  ىتح  ملعأ  نكأ  دأ .  ليكو  لالخ 

. ايح ُتعباتو 

ّنأ ُترعش   ، اهب ُتررم  يتلا  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  ذنم   ، ًاقباس ُتحرش  ك 

يتلا  تاظحللا  كلت  ىتح يف   ، ةهجوُمو ةداقُم  يننأ  ُترعش  أيس . ًابك  ًائيش 

لالخ هب  ُترعش  ا  قثأ  ُتلزال  تنك  ددحُم . هاجتا  ّيأ  ىلإ  اهيف  هجتت  ايح  ُدبت 

دّكأ يل دقل  نوكي . نأ  يغبني  كو  ماُري  ام  ىلع  ءيش  ّلك  ّنأ  ُتملع  دقو   ، يتبرجت

ًاحيحص ناك  هب  رعشأ  ُتنك  ام  ّنأ  رشنلل  سواه « ياه   « راد نم  ديربلا  لابقتسا 

. ًاما

ُتربخأ يننأ  ىتح  معن ،«!  ، معن  ، معن : « لوقلاب ةرشابُم  ُتبجأ   ، عبطلاب

! ةيده نم  اهلمجأ  امو   ، يداليم ديع  وه  مويلا  ّنأ  ريرحتلا  دعاسُم 

نم ةلاسر  ينتلصو  غنوك ،« غنوه  يلزنم يف»  ىلإ  ُتدع  امدنع   ، مايأ دعب 

نياو  « جمانرب ىلإ  عمتست  تناك  اهنإ  اهيف  ربُخت  اكينوف يل ،«  « ةدقلا يتقيدص 

ُتررم يتلا  توملا  نم  بارتقالا  برجت  نعو  ينع  ثّدحتي  وهو  يعاذإلا  رياد «

ياه  « ويدار عقوم  ىلإ  ُتلخدف   ، ةيلاتتُم عيباسأ  ةدع  ينع  ثّدحت  هنإ  تلاق  اهب .

ثّدحتي نياو «  « ناك دقل   ، اذه ىلإ  ُرظِنا  عمتسأ . ُتأدبو   ، فيشرألا ىلإ  سواه «

عمتسأ انأو  ةرماغ  ةداعسب  رعشأ  تنك  عبطلاب  عوبسأ ! ءارو  ًاعوبسأ  يتبرجت  نع 

تسيل ةرتف  دعب  بكلا . روهمجلا  اذه  لثم  مامأ  ينع  ثّدحتي  وهو  هيلإ 

، رشاُبملا هثب  ناك يف  نيب  هجمانربب  لصتأو  نياو «  « ئجاُفأ نأ  ُتدرأ   ، ةليوطلاب

ناك  ، تيقوتلا قراف  ببسب  مهتلئسأ . ىلع  بيُجيو  لصُتملا  لبقتسي  وهو 

ُتعضو  ، كلذ لجأ  نم  غنوك .« غنوه   « تيقوتب ًاحابص  ةعبارلا  عاُذي يف  هجمانرب 

. لاصتالا ُتأدبو   ، ةجوملا ُتطبضو  ُتضهن   ، فصنلاو ةثلاثلا  ةعاسلا  ىلع  يهبنُم 

ىلع ُتلخد  ًاخأ   ، يظح نسُحل  نكلو   ، ًالوغشم ّطخلا  ناك  يلوألا  لاصتالا  يف 
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. دعب ةعبارلا  تزواجت  دق  ةعاسلا  نكت  ، و  ّطخلا

ّمث لصتأ . نيأ  نمو   ، يمسا نع  فتاهلا  ىلع  باجأ  يذلا  صخشلا  ينلأس 

تلاق  ، كلذ ىلإ  امو  تامدقملا  دعب  ةقيقح  جمانربلا  أدب  امدنع  راظتنالا . تيقب يف 

نم لصتُم  كلانه   ، اورظنا يهلإاي  »: « يار نايد   « ىعُدت يتلا  نياو «  « ةجتنُم

اُهتعمس امدنع  ًاليلق  ّفقوتي  يبلق  داك  ؟ ،« هعم ثّدحتن  اذامل ال  غنوك ،« غنوه  «

جمانرب ىلإ  لوخدلا  ًادج  بعصلا  نم  هنأ  دعب  يف  ُتملع  دقل  كلذ . لوقت 

. يعاذإلا نياو « «

نَم فرعأ  يننأ  دقتعأ   ، يهلإاي »: « نياو  « لاق  ، طخلا ىلع  نوكا  نأ  لبق  ىتح 

؟.« ّنظأ نَم  وه  له  نوكي ! نأ  نكُ 

». اتينأ  « انأ  ، ًابحرم : « ُتبجأ «

انأ توملا ! نم  بارتقالا  ةبرجتب  تّرم  يتلا  اتينأ «  « اهنإ  ، يهلإاي : « ةدشب فته 

فاقيإ ِكناكمإب  له  نايد « ! « جمانربلا انعم يف  كدوجو  نم  ةرماغ  ةداعسب  رعشأ 

ينم بلط  ّمث  ةناسنإلا ،«! هذه  عم  جمانربلا  تقو  ةيقب  يضُمأس  ؟  تالاصتالا ةيقب 

. ءاوهلا ىلع  يتصق  ةكراشُم 

. طخلا ىلع  ىقبأ  نأ  نياو «  « ينم بلط   ، ضرعلا ءاهتنا  دعب 

اذإ اتك  ةمدقُم  ةباتك  فرشلا يف  هل  ّنأ  ربخأ  دقو   ، ديزملا نع  انثّدحت 

. كلذب هل  ُتحمس 

!». ًادج ةديعس  نوكأس  ؟  حزأ  ، هيعد : « ُترّكف

توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  نع  يتصق  عبط  دق  هنإ  يرابخإ  نياو «  « عبات

دقو ةخسن  عبرأ  اهنم  خسن  دقو   ، ةحفص نيرشعو  ىدحا  يلاوح  يهو   ، ةلماك

نم ثكلا  تذخأ  دقو   ، هتدلاو عم  اهيف  كراش  دقل  هفرع . صخش  ّلك  ىلع  اهعّزو 

خألا هباتك  لالخ  تارم  ةدع  ينم  سبتقا  هنأ  كلذك  ربخأ  دقل  اهنم . ةحارلا 
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». ةققُحملا تابغرلا  «

» رياد نياو  ؟»  ًاقح ثدحي  اذه  له  ناك : هب  رّكُفأ  نأ  ُتعطتسا  ام  ّلك 

؟ خألا هباتك  لاوط  ينم  سبتقي 

ّيأ هتثداحُم يف  اكمإب  هنإ  نياو «  « ربخأو  ، لاصتالا تامولعم  انلدابت  ّمث 

. تقو

لكألا ىلع  ةرداق  ءاوهلا غ  طأ يف  ةيلاتلا  مايألا  ُتيضمأ  ةداعسلا ! ينترمغ 

ءيش ةفاح  ىلع  يننأ  ُترعش  يردص . تاشارفلاب يف  رمتسُم  روعش  عم   ، مونلاو

الأو  ، ًادج يوقلا  يددرت  ىدحتت  ةبرجت  نوكتس  هذه  ّنأ  ُتفرعو   ، ةقيقح بك 

. ثدحت نأب  رومألل  حمسأو   ، ةلحرلاب عتمتسأو  اذ  نوكأ  نأ  ًائيش غ  لعفأ 

عم ثّدحتأ  صرفلا   نم  ثكلا  تحيُتأ يل   ، ةيلاتلا عيباسألا  رادم  ىلع 

يتلا ةعئارلا  ةمدُقملا  أرقو يل   ، ههاجتاو باتكلا  انشقان  نيب   ، فتاهلا ربع  نياو « «

هذه هاجت  ام  ًاعون  ٌةقيقر  انأ  ديدج . نم  عومدلا  ىلإ  ينتلصوأ  يتلاو   ، اهبتك

. يمامأ تفشكت  دقو  توملا  نم  بارتقالا  يتبرجت يف  ىرأ  امدنع  ةصاخ   ، رومألا

 ، ةرم لوأل  يتبرجت  نع  أرق  امدنع  هنإ  نياو «  « ربخأ  ، انتاراوح دحأ  لالخ 

، ّيلع اوعي  نأ  بجي  مهنأ  مهربخأ  دقل  ّيلع . اوعي  نأ  ياه «  « راد نم  بلطي 

! هورشني نأ  بجي   ، ًاباتك بتكأ  ُتنك  ول  يننأو 

ملع فيك  ُتلأسو   ، ةقيقحلا هذهب  ةلوهذم  ُتنك  ليختت  نأ  كنكُ  ام  ردقب 

شيعت يف يليك « ام   « اهمسا ةأرما  لالخ  نم  عمس   هنإ  ربخأ  يتبرجتب .

لئاسرلا لدابتن  انأدب  ورتكلإلا . ديربلا  لالخ  نم  ضعب  ىلع  انفّرع  ّمث  كرويوين ،« «

ةبيجعلا ثادحألا  كلت  ّلك  نع  ينتربخأو   ، فتاهلا ربع  ثّدحتنو  ام «  « عم

يتبرجت نع  نياو «  « ملعي ددُحملا   تقولا  ثدحت يف  نأ  بّجوت  يتلا  ةغصلا 

مهملا تقولا  ةيض  ّذبُحي  الو   ، تنرتنإلا حفصتي  هنإ ال  توملا . نم  بارتقالا  يف 

اذكه يتصق  ىلع  َّر  نل  كلذلو   ، ةليوطلا تالاقملا  ةءارق  بساحلا يف  ىلع  ًاليوط 
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. ةفدصلا قيرط  نع 

: يه اهتلكب  ثادحألا  ةلسلس  نع  مكثّدُحت  ام «  « عدأس

ّنأ ربخأ  قيدص  عم  ُتثّدحت  اثلا ،2011  نوناك  نم  رشع  يداحلا  يف 

ةبرجت  « ىعُدت ةلحر  ابوروأ «يف  سانلا يف»  نم  ةعومجم  دوقي  رياد « نياو  «

باصُم نياو «  « ّنأ ملعأ  ُتنك  تازجعُم . ةملكب  يسدح  ّقلعت  تازجُعملا .«

وحن ىلع  مهفأ  ةملكلا  هذه  ىلإ  عتسالا  ينلعج  دقو  ايميكوللا ،«  « مدلا ناطرسب 

. ةزجعُم لجأ  نم  زهاج  هنأ  رخآ  وأ 

روعشلا ّنأ  الإ  نياو ،« لاصتالا بـ»  نع  لودعلاب  ةيادبلا  يسفن يف  ُتعنقأ 

ُتنط ًايرابجا . حبصأ  ىتح  ّيلع  ّحُلي  يقب  هعم  ثّدحتلا  ىلإ  ةجاح  يننأ يف 

ًالاجم كرتأ  نأ  بجيف   ، هلإلا دي  ةادأ يف  نوكأ  نأ  ًاردقُم يل  ناك  ول  هنإ  يسفن 

». نياو  « ىلإ ةلاسر  ُتلسرأ   ، مايأ ةدع  دعب  تناك . ًايأ  فشكتت  نأ  تازجعُملل 

ُتنكو راصتخاب  انثّدحت  عوضوملا . ُتيسن  دق  ُتنك   ، رهش دعب  لصتا   امدنع 

ّنإ ُتلق   ، يتشهدلو نياو «يل،   « عادو ُتعطاق  امدنع  ةملاكملا  ءاهنا  كشو  ىلع 

اطعأ تمص  ةظحل  دعب  هأرقي . نأ  جاتحي  ًائيش   ، هيلإ هلسُرأ  نأ  ديُرأ  ًائيش  كانه 

. هب ّصاخلا  سكافلا  مقر 

ىلإ تلصو  يتلاو   ، توملا نم  بارتقالا  اتينأ «يف   « ةبرجت ناك  ءيشلا «  « اذه

لئاسرلا نولدابتي  نيذلا  صاخشألا  نم  ةاق  لالخ  نم  موي  لبق  ورتكلإلا  يديرب 

ةصقلا بناج  ىلإ  ةلاسرلا  لسرأ  يذلا  صخشلا  راشأ  ةيناحورلا . تاعوضوملا  نع 

تفل يذلا  رمألا   ، هسفن تقولا  ًاعم يف  ّهلك  نمزلا  دجاوت  نع  هيف  ثّدحتت  يذلا 

اذهب رعشأ  اتينأ «  « باسح ةءارق  ينلعج  دقو   ، ميدقلا يلمع  ببسب  يهابتنا 

يتلا ةظحللا  يحورل .يف  يقيقحلا  زازتهالا  نمض  دجاوتلاب  رحاسلا  ساسحإلا 

يننأ ُترعش  اذامل  ؟  اذامل ًةيناث : لاؤسلا  اذه  للست  نياو «  « عم فتاهلا  ُتقلغأ 

اتينأ «؟  « ةصقب نياو «  « ةكراشُم ديرُأ 
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ام يلاثم  وحن  ىلع  تَفصو  اهنأ   ، اهتقو يلاب  رطخ يف  يذلا  ديحولا  سفتلا  ناك 

هيلإ اتينأ «  « ةصق يلاسرإ  لالخ  نم  هدقت . عيطتسأ  ُتنك  امو  هب  نمُؤأ  ُتنك 

ولو  ، دوجوم لتحالا  اذه  روفلا . ىلع  ىفُشت  نأ  نكُ  هنأ  ملعأ  : « لوقأ ُتنك 

قيقحت كتدعاسُم يف  اكمإب   ، ةيلاثم ةحص  كنأ يف  ىلع  كسفن  فرعت  نأ  َترتخا 

ةطاسبب هحرشب  اتينأ «  « تماق ام  حرش  ثكلا يف  ّفلكتأس  ُتنك  عقاولا .« اذه 

. ةغالبو

تلك راضحإ  ديُرت  يتلا  ةيلمعلا  نم  ءزج  يننأ  مهفأ  ًايناث . ًاببس  نآلا  ىرأ 

لصو ول  لهذُم . وحن  ىلع  ًانمازتُم  تيقوتلا  ناك  هتمرب . اعلا  ىلإ  ةمهُلملا  اتينأ « «

ُتنك امو   ، يراكفأ ةعيلط  نوكيل يف  نكي  ملف   ، لصو ّم  عرسأ  ديربلا  كلذ 

. متهالا اذه  ّلك  ىلع  لصحيل  نكي  ملف   ، رّخأت ول  هب . نياو «  « كراشأل

، رحاس وحن  ىلع  ًاعم  تتأ  يتلا  ثادحألا  هذه  نمازتلا ب  ّنإ  ام :«  « عباُتت

تدجو ، ك  ةينمزاللا ةظحللا  كلت  ، يف  دحاو تقو  ثدحي يف  ءيش  ّلك  ّنأ  انرّكُذي 

. توملا نم  اهبارتقا  ةبرجت  اتينأ «يف  «

يوام «  « ىلإ ةرئاطلاب  ُترفاسف   ، رمألا عجرتسن  نأ  نياو «  « عم انقفاوت 

ناك نياو ،«  « لزنم ىلإ  ُتبهذ  امدنع   ، ناسين نم  رشع  سماخلا  هلباُقأ .يف 

راد عم  ّملكتي  ناك  هنأ  ربخأ  ةملاكملا  ىهنأ  نأ  دعبو   ، فتاهلا ىلع  ثّدحتي 

لجأ نم  زهاج  هنأ  هسح  ربخأ  دقل  اتينأ .«  « باتك نورشنيس  مهنأو  ياه « «

ُهتكراش دقو   ، ةوقلا ىهتنُم  هعم يف  عتجالا  ناك  دقل  هب . صاخ  يبئاجع  ثدح 

». ايميكوللا  « نم يفُش  دق  هنأ  هناإ 

نم تتأ  اهنأ  ُتدجوف   ، ّيلإ اتينأ «  « ةصق ترضحأ  يتلا  ةلاسرلا  ىلإ  ُتدع 

» اناتناتسوك شيعي يف»  سدنهُم  وهو  ليفيشتلوزنيغزوأ ،«  « همسا هفرعأ  صخش ال 

هنإ ربخأ   ، مهُلملا بيهرلا  نمازتلا  اذه  هرود يف  نع  هتربخأ  امدنع  اينامور .« يف» 

فيك ركذي  هنأ ال  نم  مغرلا  ىلع   ، هتربخأ ثير  يتقو  ُتذخأ  يننأ  ديعسو  رورسم 
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مدخي اذه  ّنإ  لاق  اتينأ .« توملا لـ»  نم  بارتقالا  ةبرجت  باسح  ىلع  ع 

، كلذب ملعن  ول   ىتح   ، هلوقنو هلعفن  ا  ضعبلا  انضعب  رثُؤن يف  اننأ  ىلع  ديكأتك 

ّلك ًاقح يف  ًاديج  ًايباجيإ  ًافقوم  انل  نوكي  نأ  ّمُهملا  نم  : « هثيدح ىهنأ   ، هيلعو

الإ عطتسأ  ةيادبلا .«  كلذ يف  لعفل  ببس  ّيأ  َرن  ول   ىتح   ، انتايح نم  ةظحل 

. مستبأ نأ 

ةمهلُم ةلباقُم  ةدهاشُم  حرتقي  ًاينورتكلا  ًاديرب  ُتيقلت   ، طقف مايأ  ةعضب  ذنم 

ةبرجت دعب  ةبوجعأب  ناطرسلا  نم  تفاعت  اجروم ،« اتينأ   « ىعدت ةأرما  عم 

فيك ُترّكذت  امدنع   ، يلالخ نم  ةراثالا  نم  ةجوم  تَرجفنا  توملا . نم  بارتقالا 

رثُؤت نأ  ّبُحلا  نع  ةيوقلا  اتينأ «  « تلكل انالك  حمسن  ّنأ  نياو «  « عم ُتقفتا 

. َتلمتكا دق  ةرودلا  ّنأ  ُتدّكأت  ديربلا  كلذ  يقلت  دنع  سانلا . نم  يالملاب  ضهنتو 

». نياو  « دنع ءافشلا  قلخ  اتينأ «يف   « تلك تَدعاس   ، هتاذ تقولا  يف 

هلإلا يديأ  ةادأ يف  ُتحبصأ   ، يلالخ نم  كّرحتت  نأ  حورلل  يحس  لالخ  نم 

. ًادبأ اهّليختأ  نكأ  قُرطب  

نم نوديرف  درف « ّلك   « ًاعيمج اننأ  لوألا  ماقملا  ززُعت يف  ام «  « ةصق ّنإ 

جيسنلا أزجتي يف  ءزج ال  انم  ّلك  قلُطملا . نوكلا  اهنع يف  ىنغ  هجوأو ال   ، انعون

ديحولا انبجاو  بكوكلا . ءافش  لجأ  نم  رارمتساب  لمعي  يذلا  فشكُتملا  مظعألا 

. ثدحت نأب  رومألل  حمسن  نأو  ًااد  انسفنأ  عم  قداص  نوكن  نأ  وه 

اجيإ وحن  ىلع  سمشلا  حوضوب  ىرأ   ، ايح راسم  ىلإ  ءارولا  ىلإ  رظنأ  امدنع 

نم بارتقالا  يتبرجت يف  دعبو  لبق   « تبرجتلا الك  لالخ  يراسم  ربع  ةوطخ  ّلك 

دقو  ، قالطإلا ىلع  يتحلصم  لجأ  نم  ناك   ، ًايبلس هيلإ  ُترظن  ام  ّنأ  ىرأو  توملا ،«

انأ ام  طقف  ينيطُعي  نوكلا  ّنأ  ًاضيأ  ًادج  حضاولا  نم  نآلا . انأ  ثيح  ىلإ  دشرأ 

نم فوخلا  روعش  ففخ  دقل  طقف . ةدعتسُم  نوكأ  امدنعو   ، هل ةدعتسُم 

لالخ نم  لاحلا  نوكلا يف  نم  ديكأتلا  ُتيقلت   ، قلقلا كلذ  حيُزأ  امدنعو   ، ةيلمعلا
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مأ ال!  ، ايح ىلإ  أي  نأ  ةيمك  ّيأبو  ديرأ  امل  حمسأ  له  سواه .« ياه   « ديرب

الول اذهل . ثدحألا  تابثإلا  وه   ، يرظن ةهجو  نم   ، نآلا هأرقت  يذلا  باتكلا  ّنإ 

عم اهلالخ  نم  ُتلعافتو  يسفن  اهب  ُتيأر  يتلا  ةقيرطلاو   ، اهب ُتأشن  يتلا  ةئيبلا 

نودو  ، ناطرسلاب باُصأ  الأ  ًادج  نكُمملا  نم  ناك   ، ايح ثادحألا يف  ّلك  ةبرجت 

ةيؤر هنأ ال  ينعي  اذهو   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  كانه  نكي    ، ناطرسلا

جئاتنلا تناكل   ، تاوطخلا هذه  نم  ّيأ  تَيغُلأ  ول  اعلا . عم  اهكراشتأ  ةزيمُم 

ةفرطُتملا ةلاحلا  ىلإ  لصأ  نأ  ًايرورض  نكي  هنأ   ةوقب  نمُؤأ  نيب  ًاما . ةفلتخُم 

نأ عيطتسأ  يننأ  الإ   ، ةايحلا فده يف  ّيدل  نوكيو  ىفُشأ  توملا   نم  برتقاو 

امدنع  ، ثدحي ءيش  ّلك  ةطقنلا . هذه  ىلإ  داق  دق  يصخشلا  يقيرط  ّنأ  ىرأ 

. هثودح لجأ  نم  نيزهاج  نوكن 

بلق اكم يف  كرُدأو   ، ةزكرمتُم حبُصأ  امدنع  يننأ  ةقيقح  نآلا  ُتمّلعت  دقل 

يوذ ناكملاو غ  تقولا  حبُصي   ، كلذ ّلك  عم  يتلصو  يتمظعب  رعشأو  نوكلا 

هتورذ غلب  دقعُم  ملح  تطّروتو يف  قيمع  تابس  َتنكو يف  قبس  اذإ  ةيمهأ .

وأ فتاهلا  سرج  دجت  ةأجف   َتظقيتساو   ، لزنملا وأ  فتاهلا  سرج  ّنر  امدنع 

أدب ملحلا  ناك  ول  ىتح  نمزاللا . ةلاحب  ترعش  كنأ  ُّدب  الف   ، ةقيقح ّنري  لزنملا 

اّهنأكو ودبت  كملُح  ةلاحلا يف  ّلك  ّنأ  الإ   ، كظاقيتسا لبق  ةيبسن  ةليوط  ةرتف  لبق 

. ةخألا كتظحل  لوح  رودت 

دقفي ءيش . ّلك  عم  دحاو  كنأ  ةقيقح  كرُدت  امدنع  ةايحلا  هيلع  ودبت  ام  اذه 

ياه  « نم ورتكلالا  ديربلا  ُتيقلت   ، لاثملا ليبس  ىلع  ةيمهألا . ّلك  نمزلاو  تقولا 

ةلماك ثادحأ  كانه  تناك  اذه  عم  نمازتلابو  ةبساُنملا يل،  ةظحللا  سواه «يف 

! ةلاسرلا يقلت  دنع  اهتورذ  تغلب  يتلاو  رياد ،« نياو   « بناج ىلع  فّشكتت 

رومألا تَحبصأ   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  دعب  هنإ   ، ًاضيأ لوقأ  نأ  ديُرأ 

رومألا تارشع  نم  ّيأ  وأ   ، ثداوحلا  ، ناطرسلا  ، توملا فاخأ  دُعأ  ثكب .  لهسأ 
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قثأ نأ  ُتّملعت  دقل  مظعألا ! اعلا  عّسوتلا يف  ادع  ام   ، ينقلُقت تناك  يتلا 

، ةوقب ُّبُحأ   ، طورش نود  ةبوبحم   ، ةعئار  ، ةيوق يننأ  فرعأ  ةقلُطملا . اذ  ةمكحب 

. رخآ صخش  ّيأ  وه  ك 

اهنإ ينم . هزيي  نكُ  ضماغ ال  وحن  ىلع   ، يلوح  ، يلالخ ةقاطلا  هذه  قفدتت 

هذهل حسلا  ّنإ  اذب . قوثولا  ةطاسبب  وه  اهب  قوثولاو   ، انأ امو  نَم   ، ةقيقحلا يف 

داعس لجأ  نم  هيلإ  جاتحأ  ام  ّلك  ينيطُعتو   ، ينيمحت نأو   ، دايقب ةقاطلا 

طقف جاتحأ  انأ . وك  لالخ  نم  ةطاسبب  ّمتي   ، لاح نسحأ  نوكأ يف  نأو  ةقلُطملا 

ايح  فورظلاو يف  ثادحألل  حمسأو   ، هيلع انأ  يذلا  ميظعلا  ّبُحلا  نوكأ  نأ 

. ديعبلا ىدملا  ىلع  يتحلصم  مدخت  اهنأ  فرعأ  يتلا  ةقيرطلاب  لمعت 

ءيش ّلك  ّنأ  ةقثلاب  ُتألتماو  ةقبُسملا  ماكحألا  قالطإ  نم  يسفن  ُتررح  دقل 

تاهاجتالا ينبذجت يف  نأ  ةديرفلا  يتعور  لماكل  حمسي  يسفن  وك  ّنإ  ديج .

ّيلع يذلا  ديحولا  ءيشلا  وه  ةقيقح  اذه  نيرخآلا . ىلإو  ّيلإ  ةبسنلاب  ةدئاف  كألا 

قُرطلاب  ، ءانع نود  ةقيقح  ايح  ىلإ  ءيش  ّلك  أي   ، راطإلا كلذ  نمض  هلعف .

هيلع انأ  يذلا  ّبُحلاو  ةوقلا  موي  ّلك  رهُظت    ، عقوتلا نع  دعبألاو   ، ًارحس كألا 

. ًاقح
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ثلاثلا ءزجلا 

مهفأ تأدب  اذام 
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رشع سماخلا  لصفلا 

ُتيفاعتو ُتضرم  اذامل 

كأ ّنأ  ةجرد  ىلإ  ءافصلا  نم  ثكب  ُترعش   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  لالخ 

؟ ناطرسلاب ِكتباصا  ببس  ام   ، ًاذإ يتصق : كراشتأ  ُتنك  امدنع  هايإ  ولأس  لاؤس 

! باوجلاب نوّمتهُم  سانلا  نم  ثكلا  ّنأ  موهفملا  نم 

. عوضوملا اذه  ةنماكلا يف  راطخألا  نم  رذُحأ  نأ  ديُرأ   ، اذه شقاُنأ  نأ  لبق 

نوفُشي نيذلا ال  ءالؤه  ّنأكو  عمُسي  نأ  نكُ  هلوقأ  ام  ّنأ  وه  رطاخملا  هذه  دحأ 

، اوفاشت يذلا  كئلوأ  نم  ام  ةقيرطب  ّلقأ «  « ىرُخألا ضارمألا  نمو   ، ناطرسلا نم 

. ًاحيحص سيل  اذهو 

نَم وأ  تنأ  َتنك  ول  ًاصوصخ   ، ًاطيسب هلوقأ  ام  ادب  ول  ًاطبحُم  رمألا  نوكي  دق 

تلكلا يذُؤت  ًانايحأ   ، ةغللا لكاشم  لوأ  ىدحا  هذه  ضرملا . نم  اُعت  فرعت 

وأ  ناطرس  هيدل  لازام  صخش  ّيأ  ّنأ  ةركف  ىلع  دّكُؤأ  نأ  ُّدوأ  ديفت . ّم  كأ 

مهتلحر نمكي يف  مهضرم  ببسو   ، ةملكلا ىنعم  ّلكب  عئار  صخش  وه  َفُشي 

ناك يضرم  ّنأ  نآلا  ىرأ  يصخشلا . مهفده  عم  طبترُم  بلغألا  ىلعو  ةيصخشلا 

ّلقأ نوكأ  نلف   ، تومأ وأ  شيعأ  نأ  ُترتخا  ولو   ، انه يدوجو  ببس  نم  ًاءزج 

. ةعور

انأ ًادبأ . كلذ  ةلكشُم يف  الو   ، ءافشلا نع  هلوقأ  ام  ضراُعيس  ضعبلا  ّنأ  ملعأ 

دعاُست نا  لمأ  ىلع   ، تقولا كلذ  يلخاد يف  ثدح  هنأ  ُترعش  ّع  ّربُعأ  طقف 

. رخآ ًاناسنا  لك 

ُتبُصأ يننأ  دقتعأ  اذامل  يهاهايإ  سانلا  ينلأسي  يتلا  ةلئسألا  كأ   ، ُتلق ك 

ُتنك اذام  نِم  فوخلا . ةدحاو : ةملكب  باوجلا  صيخلت  عيطتسأ  ناطرسلاب .
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لذخأ نأ   ، ةبوبحم نوكأ  الأ   ، لشفلا كلذ  ا يف   ، ءيش ّلك  نم  ًابيرقت  ؟  ةفئاخ

، ديدحتلاب ناطرسلاو   ، ضرملا ىشخأ  ُتنك  بولطملا . ىوتسملا  نوكأ يف  الأ   ، سانلا

فوخلا ّنإ  توملا . نم  ةروعذم  ُتنكو   ، ةايحلا ىشخأ  تنك  ناطرسلا . نم  جالعلاو 

ىلإ رظنأ  امدنع  رعشن . نأ  نود  جيردتلاب  للستي  نأ  نكُو   ، ةقدلا ةياغ  رمأ يف 

نم أ ال مغرلا  ىلع   ، فاخي نأ  رغصلا  نم  ّملُع  دق  انم  ثكلا  ّنأ  ىرأ   ، يضاملا

. كلذك اندلُو  اننأ  نمؤأ 

نأ لواحُم  انتايح  يضُ  نَم  افلس  اننأ  يه  اهب  دقتعأ  يتلا  ءايشألا  دحأ 

ّنأ الإ   ، اذامل ملعأ  انتعور .ال  كردُم  ةايحلا  ىلإ  أن  كلذ ! كرُدن  اننأ ال  الإ   ، هنوكن

. ربكن نيب  كلذ  ُّتحي  هنأكو  ودبي  اعلا 

انسل وأ   ، بوبحم اننأ غ  غص  قلق  لالخ  نم   ، طيسب لكشب  اذه  أدبي 

، رخآ قرع  نم  نحن  اُّر   ، اننارقأ نع  فلتخُم  ودبن  اُّر   ، ةيفاكلا ةجردلاب  نيديج 

. جمدنن ثكلا   ديُرن  ًادج . نوفيحن   ، ًادج نونيمس   ، ًادج نوصق   ، ًادج نوليوط 

نم ةقداص  نوكأ  وأ   ، يتقيقح ىلع  انأ  نوكأ  يعيجشت   ّمت  هنأ  ًادبأ  ركذأ  ال 

توص وه  هركذأ  ام  لك  ةفلتخُم . نوكأ  نأ  نم  ررض  هنأ ال  ينيمطت  ّمت  وأ   ، يسفن

. يسأر ماودلا يف  ىلع  ُهتعمس  راكنتسالا  نم  هفات 

ُتلواح رهوجلا . نع  رظنلا  ّضغب   ، ضفرلا ىشخأو  سانلل  ةجهبُم  ُتنك  دقل 

نسلا ربعو   ، ةضيرم يننأ  ىلع  سانلا   كفت  بنجتأ  يضاملا   ىلع  ةيطغتلا 

، ُهتدرأ ام  وأ  هيلع  ُتنك  ّع  ًاما  ُتلصفنا  دقل  ةيلمعلا . هذه  يسفن يف  ُتدقف 

، يف ةقيقحلا انأ .يف  يادع  ام  عيمجلا  اضر  لاني  ًمصُم   ناك  هتلعف  ام  ّلك  ّنأل 

ديُرأ يف اذام  دحأ  ّيأ  ينلأس  ول   ، ناطرسلاب يتباصا  ىلإ  تَّدأ  يتلا  تاونسلا 

نأ ةلواحم   ، ةيفاقثلا تاعقوتلاب  ةفتلُم  ُتنك  ًاقح . فرعأ  يننإ ال  هل  ُتلقل   ، ةايحلا

. ّيلإ ةبسنلاب  ّمُهملا  وه  ام  فرعأ  يننأل   كلذ   ، هعقوتأ ُتنك  يذلا  صخشلا  نوكأ 

» اد  « رهصو وس «  « ةزيزعلا يتقيدص  ةباصا  صيخشت  ّمت  نأ  دعب 
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دقف مهباصأ  املاط  هنأ  ُترّكف  ضرملا . نم  بك  فوخ  يدنع  رّوطتي  أدب   ، ناطرسلاب

ديب ضرملا . نع  يداعبإب  ليفك  ءيش  ّلك  لعفب  ُتأدب  كلذلو   ، رخآ دحأ  ّيأ  بيصي 

ّلك ّنأ  ادب يل  كأ . فوخلاب  ُترعش   ، كأ ةياقولا  نع  ُتأرق  ّلك  لاح  ّيأ  ىلع  أ 

ءايشألاو ماعطلاو  ةئيبلا  ضرملا يف  تاببسُم  نع  ُتأرق  ناطرسلا . ببُسي  ءيش 

اوألا مادختسا  فيووركياملا ،«  « ماعطلا تانخسُم  تاجوم  ةنطُرسملا :

، ةلاقنلا فتاوهلا  مادختسا   ، ةظفاحلا داوملا  لوانت   ، ماعطلا ظفح  ةيكيتسالبلا يف 

. ديزملاو ديزملا  ةاقلا  يفو   ، ودبيام ىلع  ناطرسلا  ببُست  اّهلك 

جالعلا لالخ  نم  ًاضيأ  ةجلاُعملا  ىشخأ  ُتنك  لب   ، بسحف ضرملا  ىشخأ  نكأ   

. يفوخ َمقاف  اذهو   ، ايميكلا

ُتسبُح يف يننأكو  ادب  دقل  ةايحلاو . توملا  نم  ةروعذم  ءطبب  يسفن  ُتدجو 

ناك  ، ّيلإ ةبسنلاب  هنأل   ، ًائيشف ًائيش  رغصت  ةايحلا  يتبرجت يف  تناك  يفواخم . صفق 

. ناطرسلاب يتباصا  صيخشت  ّمت  ّمث  ًادِدهُم . ًاناكم  اعلا 

ناطرسلا ّنأ  ُتدقتعا  ديب أ   ، يضرم عراُصأ  يننأ  ادب  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

نكلو يف  ، هلعف عيطتسأ  ءيش  ّلك  لعفب  مايقلا  هاجتا  ُتبهذ يف  مادعإلاب . مكح 

. توملا نم  ًادج  ةفئاخ  ُتنكو   ، وجنأس يننأ  دقتعأ  ُتنك   ، يكفت

جالع ىلع  روثعلا  نولواُحي   « نيذلا نوثحابلا  اهلاق  املاط  يتلا  ةقيقحلا 

ىلع  ، ةلوبقم ةقيقح  اذه  ادب  دقل  فورعم . ّلح  دجُوي  هنأ ال  تحوأ يل  ناطرسلل «

ّلحلا وه  يديلقتلا  ءاودلا  ّنأب  يرابخا  ّنإ  يحالطصالا . يبطلا  اعلا  لقألا يف 

بعرلا ّثبب  ًاليفك  ناك   ، جالع هنأ ال  ًِلسُم  ناك  ماظنلّانأ  نم  مغرلا  ىلع   ، ديحولا

ثادحإب ببستت  ةيفاك   اهتاذ  ّدح  ناطرس يف  ةملك  تناك  قعألا . ىلإ  يلخاد 

. تومأس يننأ  يروعش  ىلع  ةيملعلا  بويعلا  ةفرعم  َتقداص  دقو   ، فوخلا

. أوسأ حبُصيو  مّدقتي  ادب  ضرملا  ّنكلو   ، يعسوب ام  لعف  لواُحأ  لازأ  ام  ُتنك 

سكع وحصن  مهتفرع  نيذلا  مظعُم  ّنأ  عم   ، ةليدبلا تاجالعلا  ىلإ  ُتيعس  دقل 
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ًاضوع ةيادبلا . ذنم  ّيلع  ُيضق  دق  يديلقتلا  جالعلا  عم  يننأ  ُترعش  يننأل   ، كلذ

يلمع ُتكرت   ، ًاقباس ُتركذ  كو   ، رابتعالا طورشلا يف ع  ّلك  ُتذخأ   ، كلذ نع 

. ةيلمعلا هذه  لجأ  نم  تاونس  عبرأ  ُتسّركو 

ّلك ُتأرق  ةقاطلاب . جالعلا  تاسلج   ، لمأتلا  ، ةالصلا  ، ناإلاب جالعلا  ُتبّرج 

ىلإ ةلايم  ةينيمضت  ةقالع  ّلك  ملعتأ    ، ناطرسلا لوح  ّيدي  تحت  عقو  باتك 

ّمث  ، هفرعأ نَم  ّلك  ُتحماسو   ، حماستلاب يسفنلا  جالعلا  ىلع  ُتلمع  ضرملا .

، يذوبلا نابهرلا  ُتلباقو  صلا ،« دنهلا «و»   « ربع ُترفاس  ةيناث . مُهتحماس 

ىلع ودعاُسي  نأ  لمأ يف  ّيلكو   ، نينتُسملا ةذتاسألاو   ، دونهلا اغويلا «  « ردُمو

، لبج ةمق  ىلع  لّمأتأ   ، ةيتابن نوكأ  نأ  ُتلواح  ءافشلا . ىلإ  يّدُؤت  تاباجإ  داجيإ 

ةقاطلا زكارم  ةنزاوم  اديفوريألا ،«  « تاجالع اغويلا ،«  « نيرتب موقأ 

». غنوك يشت   « سّفنتلا نيراو   ، ينيصلا باشعألا  ّبطب  جالعلا  تاركاشلا ،« «

ناك أوسألا . وحن  رّوطتي  يدنع  ناطرسلا  ّرمتسا   ، اذه ّلك  نم  مغرلا  ىلع 

لئاسو كأف ب  كأ  يسفن  دقفأ  ُتنك  نيب   ، ةلماك كابترا  ةلاح  يغامد يف 

ىلع ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  لجأ  نم  ءيش  ّلكب  مايقلا  ةلواحُم   ، ةفلتُخملا جالعلا 

يدسج ّفقوت   ، ًاقباس ُتفصو  رارمتساب .ك  روهدتت  تناك  يتحص  ّنكلو   ، لقألا

ةرداق دعأ  ىتح أ   الضع  َتلزهو   ، ةيذُغملا داوملا  صاصتما  نع  ةياهنلا  يف 

ىلع يسأر  ّقلعت  يتكرحل . ديحولا  لكشلا  كرحُتملا  يسركلا  حبصأ  يشملا . ىلع 

ةناوطسأ نود  سّفنتلا  عطتسأ  ، و  مجحلا ةبك  غنيلوبلا «  « بعل ةركك  يتبقر 

ىقبي يجوز  ناك   ، مانأ ُتنك  امدنع  طق . رداُغي  يذلا   لومحملا  جسكوألا 

ءانتعالاب يُمأ  تَدعاس  سّفنتأ . لازأ  ام  يننأ  طقف  دّكأتي  ليللا   لاوط  ًاظقيتسُم 

عيطتسأ ُتنكو   ، ًاعيمج انيلع  ًابعص  رمألا  ناك  يسفنب . ءانتعالا  عطتسأ  يننأل    

. يملأ ىلإ  ةفاضإلاب  مهملأب  روعشلا 

نيب  ، موي دعب  ًاموي  هب  ُّرمأ  تنك  يذلا  ديدشلا  بعرلا  فصو  يننكُال 
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ءافشلا تاسلج  ُترضح  يرفاظأب . ةايحلاب  ّقلعتأ  ُتنك  روهدتلاب . يدسج  َّرمتسا 
نع ةرابع  اعلا  ّنأ  ًاضيأ  ُتعمسو   ، يرايخ وه  اذه  ّنأ  ُتربُخأ  ثيح  يحورلا 

. مهو

راتخأ فيك  ؟  اذه راتخأ  دق  اذامل  لءاستأ :  ، كأ ةفئاخو  ةطبحُم  ُتحبصأ 

هلإلا ّنأ  ول  ؟  ًادج ًايقيقح  ودبي  اذلف  ًهو  اذه  ناك  اذإ  ؟  فلتخُم وحن  ىلع 

مايقلا دجب  لواُحأ  ُتنك  ؟  اولص ىلإ  عمتسي  اذامل ال   ، تاولصلا ّلك  ىلإ  عمتسي 

يننكل هب . مايقلا  عيطتسأ  يذلا  لمأتلاو   ، ةالصلا  ، ءافشلا  ، هطتلا  ، حماستلا ّلكب 

اذه يل. ثدحي  اذامل  مهف  عطتسأ   

ُتررحتو  ، ُتملستسا  ، نآلا دعب  ًادج  ًابعص  ةياهنلا  دومصلا يف  حبصأ  امدنع 

، ماوعأ ةعبرأ  نم  كأ  يدسج  ناطرسلا  فلتأ  نأ  دعب  لماك . وحن  ىلع  ًايلخاد 

ّنأ ُتفرع  ةبعتُم . ُتنك  ُتملستسا . كلذلو   ، كساأ ًادج   ةفيعض  ُتنك 

. هب بيحرتلا  ةلحرم  ىلإ  ةياهنلا  ُتلصو يف  دقو   ، توملا نوكتس  ةمداقلا  ةوطخلا 

. اذه نم  لضفأ  نوكيس  ءيش  ّيأ 

ءيش الأ  ُتفرع   ، لمعلا نع  ّفقوتت  اضعأ  تأدبو  ةبوبيغلا  ُتلخد يف  امدنع 

. توملا سمغنأ يف  ُتأدب  اذكه  يتلئاعو . انأ  هب  انرمم  ّم  أوسأ 

ىرأ نأ  لمعلا  نع  يدسج  ّفقوت  امدنع  هُتفرع  يذلا  اعلا  حمس يل 

. اهنم ُتوند  يتلا  ربكألا  ةوقلل  ةكردُم  ُتحبصأ  فوخلاب . ةهوشُم  يتعور غ 

ّيأ لعف  ىلإ  جاتحأ  يننأ  رعشأ    ، ةيداملا ةايحلاب  يّقلعت  نع  ُّتيلخت  امدنع 

دادرت  ، ديشانألاو ليتارتلا   ، ةالصلاك  ، رخآلا اعلا  لوخد  لجأ  نم  ديدحتلاب  ءيش 

لعف ال ىلإ  برقأ  مّدقتلا  ناك  ىرُخأ . ةينقت  ّيأ  وأ   ، حماستلا ارتناملا ،«  « تلك

ّيدل سيل   ، ًانسح : « ديدحتلاب دحأ « » ال  ىلإ لوقي  هنأكو  ادب  دقل  ًاقلطُم . ءيش 

». كتقيرط ىلع  ِضِما  ءاشت . ام  لعِفا   ذخ . ملستسأ . انأ  همدُقأ . ديزملا  

يننأ زيرغب  ُتمهف   ، رخآلا اعلا  حوضولا يف  نم  ةلاحلا  كلت  ُتنك يف  نيب 
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يمومه ّنأل   ، ةيقيقحلا يسفن  ربتخأ  نكأ  يفواخم .  ّلك  ببسب  رضتحأ  ُتنك 

نم ءيش  ّيأ  وأ  ًاباقع  نكي  ناطرسلا   ّنأ  ُتمهف  كلذ . لعف  نم  ينعن  تناك 

بعتلاب حمست يل  نكت  يفواخم   ّنأل   ، ناطرسك رهظت  طقف  يتقاط  اهنإ  كلذ .

. نوكت نأ  اهل  ضرتُفملا  نم  ةميظع  ةوقك  يسفن  نع 

مكو  ، ةنوشخب يسفن  ُتلماع  مك  ُتكردأ   ، ةددمُتملا ةحيرصلا  ةلاحلا  كلت  يف 

انأ يننأ  ةياهنلا  تمهف يف  ينبقاُعي . نَم  كانه  نكي  ايح .  لاوط  اهيلع  ُتمكح 

، اهنع ُتيلخت  دقو  يسفن  ىلع  مكحأ  ُتنك  انأ  نيرخآلا . سيلو  حماُسأ  نكأ  يتلا  

ةلفط يسفن  ُتيأر  رخآ . دحأ  ّيأب  ّقلعتي  رمألا  نكي  ٍفاك .  وحن  ىلع  اّهبُحأ  و 

ُتكردأ طورشماللا . ّبُحلا  ّقحتسأ  ينتلعج  ةدوجوم  ةقيقح أ  ةليمجلا . نوكلا 

ءيش ّيأ  الو   ، لسوت الو   ، ةالص ، ال  اذه ّقحتسأ  ءيش   ّيأ  لعف  ىلإ  جتحأ  يننأ  

ىلع يحور . لج  َرأ  ، و  اهتميق رّدُقأ  ، و  طق يسفن  ُّبُِحأ  يننأ   ُتيأر  رخآ .

ةايحلا ّنأكو  ادب   ، يلجأ نم  ًااد  كانه  تناك  ةطورشملا  ةعورلا غ  ّنأ  نم  مغرلا 

. اهتتحن ىتح  وأ  ام  ةقيرطب  اهترتلف  دق  ةيداملا 

ام ُتيأر  هنم . فاخأ  ءيش  كانه  نكي  هنأ   كرُدأ  مهفلا  اذه  ينلعج  دقل 

نم دوعأ  نأ  ًايوق : ًارايتخا  ُتذختا  اذكهو   ، انعيمج هلعفن  يذلا  رمألا   ، هنم ُتوند 

ةديحولا ةعفادلا  ةوقلا  ناك  ةظقيلا  ةلاح  نم  هتذختا  يذلا  رارقلا  كلذ  ةبوبيغلا .

ةيلخ ّلك  ّنأ  ُتملع   ، يدسج ةيناث يف  ُتظقيتسا  امدنع  دوع . ىوقألا يف 

. ماُري ام  ىلع  نوكأس  يننأ  ُتملعو   ، ةدوعلا رارق  عم  بواجتتس 

: كلذ دعب  ءيش  ّلك  ّنأ  ُتمهف   ، ىفشملا ًايئايزيف يف  يدسج  ىلإ  دوع  دنع 

. يلوح نَم  ّلك  ءاضرإ  لجأ  نم  ّت  دق   ، ةيودألا  ، تاعزخلا ذخأ   ، تارابتخالا ّلك 

تَررق دقل  خب . نوكأس  يننأ  ُتملع   ، ًاملؤُم ناك  اهنم  ثكلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 

كلذلو  ، مسجلا اذه  لالخ  نم  بعتلاو  ةايحلاب  رارمتسالا   ، ةقلُطملا يسفن   ، يتعور

. يرارق ىلع  اعلا  اذه  ءيش يف  ّيأ  رثُؤي  نل 
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، ادقتعُم وأ  يكفت  ةلاح  لاقتنالا يف  نم  دلُوي  افش   ّنأ  حيضوتلا  ديرُأ 

اذإ نوثكلا  ينلأس  يلالخ . نم  ّعُشت  نأ  ةيقيقحلا  يحورل  حسلا  لالخ  نم  لب 

ّنإ ةباجإلا ال . تناكو   ، افش ببست يف  اجيإلا  كفتلا  لثم  ءيش  كانه  ناك 

زواجتت ةقيرط  تناك  توملا  نم  بارتقالا  يتبرجت يف  لالخ  اهيف  ُتنك  يتلا  ةلاحلا 

نكأ يف ًاما .  يقيرط  نع  تدعتبا  ةمادهلا  يراكفأ  ّنأل  ُتيفاعت  دقو   ، كفتلا

هوعدأ ام  وهو   ، ًايقن ًايعو  ةلاحلا  تناك  ةنونيك . ةلاح  نكلو يف   ، كفت ةلاح 

ىلع ةرداق  ُتنك  ةيجاودزالا . ىلع  تقّوفت  ماجسنالا  نم  ةلاحلا  هذه  ةعورلا !

اذه نكي  ّلكلا .  لمشي  يذلا  قلُطملا   ، ينم دلاخلا  ءزجلا   ، يتقيقح عم  لصاوتلا 

. رمألاب كفتلا  ةلاح  ًتح 

قلخن وأ  ضرملا  يغلُنسف   ، ةنيعُم ةقيرطب  دقتعن «  « انك ول  اننأ  ديؤأ  انأ ال 

يعولا ىلع  كأ  زّكُرأ   ، كلذ نم  ًالدب  ةطاسبلاب . ًاطرفُم  نوكيس  اذهف  ةيلاثم . ةايح 

انيقُبي دق   ، انمدخت دعت  يتلا   تادقتُعملا  خسرتلاف يف   ، فلتُخملا يصخشلا 

ءيشلا ّنأيأ   ، مكحلا نم  ةّرمتسُم  ةلاح  انعضيو يف   ، ةيجاودزالا ةلاح  نيديقُم يف 

. كلذك سيل  هب  نمؤن  امو ال  ًايباجيإ ،«  « وأ ًاديج «  « ربتُعي هيلع  قداُصن  يذلا 

قفاُوي امدنع ال  انتادقتعُم  نع  عافدلا  ىلإ  ةجاحلا  فقوم  ًاضيأ يف  اذه  انعضي 

رومألا كرتل  عنم  حبُصن   ، عافدلا انتقاط يف  نم  ثكلا  فظون  امدنعو  نورخآلا .

أدبت امدنع  اذه  انمدخت . راكفألا  دُعت  امدنع   ىتح   ، اهتعيبط ىلع  يض 

. سكعلا نع  ًاضوع  انكالتماب  انتادقتعُم 

وه امو  طقف  دجُوي  ام  كاردإ  ينعي  يعولا  كالتما  ّنإف   ، ىرُخأ ةهج  نم 

لمشي دقو  ومنيو  عّستي  هنإ  عافدلا . ىلإ  يعولا  جاتحي  ةمكاحُم .ال  نود  نكمُم 

حمست  ، ضيقنلا ىلع  تازجُعملا . ثدحت  انهو   ، ةينادحولا ةلاح  ىلإ  انبرُقيو  ّلكلا 

. رخآ ءيش  ّلك  دعُبت  نيب  ًاقوثوم  هارن  امل  طقف  تادقتُعملا 

توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  تناك  افش . تببس  يتلا  يه  ادقتعم  نكت   
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ةقباسلا دابم  ّلك  نم  ماتلا  دّرجتلا  نم  ةلاحو   ، فرصلا يعولا  نم  ةلاح 

، ىرُخأ تلكب  هسفن . ليغشت «  « ديُعي نأ  يدسجل  اذه  حمس  دقو   ، يدئاقعو

. افش لجأ  نم  ًابولطم  ناإلا  بايغ  ناك  دقل 

ديق ىلع  ءاقبلا  ةيوقلا يف  يتبغر  ىلإ  ًاما  اهيف  ُتملستسا  يتلا  ةظحللا  يف 

ُتنك امدنع  يتقو . نِحي  هنأ   ُتكردأ  توملا  يفو   ، توملا ىنعم  ُتربتخا   ، ةايحلا

نوكيس ًااد  قحاللا  ّنأ  ُتكردأ  دقل  ّاقح . وه يل  ام  ُتيقلت   ، ُتدرأ ام  كرتب  ةبغار 

. مظعألا ةيدهلا 

بصعتب ةلومحملا  ميهافملا  ّنأ  ُتّملعت   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  لالخ 

نم ُّدحت  ادقتعُم  ّنإف  جراخلا  لمعلا يف  ُتجتحا  املاط  ًاقح . يدض  لمعت 

ُتّديق اذإ  ًادج . ٌدودحم  هفرعأ  امو   ، طقف هملعأ  ام  اع  ينيقُبت يف  اهنأل  يتبرجت 

يتلا ءايشألاو  ايناكما  مجُحأ  انأف   ، هرّوصتو همهف  ىلع  ةرداق  انأ  يف  يسفن 

يمهف غ ّنأ  لبقأ  نأ  ُتعطتسا  اذإ   ، لاح ّيأ  ىلع  ايح . ىلإ  لخدت  نأ  اهل  حمسأ 

ىلع ةحتفنُم  ينلعجيس  اذهف   ، ةبيرلا أدبم  عم  ةحاترُم  نوكأ  نأ  ُتردقو   ، لماك

. ةيهانتماللا تايناكمإلا  نم  رخآ  اع 

الاح ىوقأ  يننأ يف   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجتدعب يف  ًاقحال  ُتدجو  دقل 

، يدوحجو ادقتعُم  ُتلصف ب  امدنعو   ، اهارجم ذخأت  نأ  رومألل  حمسأ  امدنع 

ةرداق نوكأ  امدنع  ًاضيأ  اذه  رهظي  تاناكمإلا . ّلك  ىلع  ةحتفنُم  يسفن  ُتكرتو 

جايتحالا لعفب  يساسحإ  ّنإ  نمازتلاو . يلخادلا  حوضولا  نم  ردق  ربكأ  رابتخا  ىلع 

نوكي  ، ضيقنلا ىلع  يعولا . نم  مظعأ  تايوتسم  ةبرجت  نع  ينقيُعي  قيلا  ىلإ 

. ةجيتن وأ  دقتعم  ّيأل  طباورلا  ّلك  كاردإو  يلختلا  ةيلمع  ءافشلاو يف  جالعلا 

، ءافشلا ىلإ  ةجاحلا  نع  ّىلختأ  نأ  بجي   ، ةقيقح ىفاعتأ  هنأ   ماسقنالا يف  نمكي 

. ةايحلا يه  يتلا  ةلحرلا  قثأو يف  طقف  عتمتسأو 

يننأو  ، يدسجو يتيدام  نم  ثكب  دعبأ  يننأ  ّيلإ  ةبسنلاب  ّمُهملا  نم  ناك  دقل 
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! انأطخ تسيل  ضارمألا  ّنإ  ةيناث  لوقلا  ُّدوأ   ، ةيناث ةرم  دودح . الب  مظعأ  ءيش 

انتيد اّإ  لوقأ  ضيرم . صخش  ّيأل  ًاطبحُم  نوكي  دق  كلذك  اهنأب  كفتلاو 

. ًاضيأ كلذ  لعفي  انب  طيُحي  ام  ّلكو   ، تاناويحلا  ، انلافطأ  ، انيعو عم  بواجتت 

اذهو  ، هكاردا عيطتسن  ّم  ربكأ  وحن  ىلع  بكوكلا  طورش  ُّغي  نأ  انيعو  عيطتسي 

! ةيافك اذه  نع  بعتلا  عيطتسأ  الو   ، نوطبارتُم ًاعيمج  اننأل 

فيك مهفن  نأ  وه  يعاولا  كاردإلا  ىلإ  ىلوألا  ةوطخلا  ّنإف   ، ّيلإ ةبسنلاب 

انب طيُحي  امو  انداسجأ  كاردإ  ينعت  اهنإ  ءايشألا . نوكت  نأ  ةعيبطلا  تَدصق 

لمشي اذهو   ، ةفلتخُم اهتيؤرل  ةجاحلا  نود  ءايشألا  رهوج  مارتحا  ىلع  انتردقو 

ىلإ ةجاحلا  نود  نوكن  نأ  نوكلا  دصق  فيك  ةمظع  مهفن  نأ  بجي  انسفنأ .

ّمث  ، لكلا نم  نيرخآلا  تاعقوت  ىلإ  يقرتلا  ةلواحُم  ىلإ  ةرطضُم  ُتسل  يغتلا .

. ًاعيرذ ًالشف  لشفأ  امدنع  ةالُم  يننأ غ  رعشأ 

، هنوكأ نأ  ةايحلا  تدصق  نَم  نوكت  نأ  يسفنل  حمسأ  امدنع  وق  جوأ  انأ يف 

ةوق تَرطيسو  ةيعاولا  يلاعفأ  ّلك  ًاما  تَّفقوت  امدنع  طقف  افش  ثدح  اذهلو 

ا. هدض ينم  كأ  ةايحلا  عم  لمعأ  امدنع  وق  جوأ  انأ يف   ، ىرُخأ تلكب  ةايحلا .

وأ  ، هب ُتررم  نأ  دعب  ءافشلا  نع  ثّدحتلا  ّيلإ  ةبسنلاب  ديجلا  نم  ناك  دقل 

، نميُهي ةايحلا  قفدت  كرات   ، اهارجم ذخأت  رومألا  اوكرتاو  طقف  اوقث  مكل  لوقأ  نأ 

ىتح وأ  لعف  بعصلا  نمف   ، ةقيقح ةسع  ةرتف  لالخ  نوض  امدنع  مكنأ  عم 

، رمألا هيلع  ودبي  ّم  لهسأ  ةباجإلا  ّنأ  دقتعأ   ، كلذ عم  نوؤدبت . نيأ  نم  ةفرعم 

مهجتت دق  تاذلا . ّبح  ةيمهأ  يلاحلا : انتقو  ةيفخلا يف  رارسألا  لضفأ  نم  يهو 

ةيبرتو عرز  ةيمهأ  نع  يفكي  ا  ديكأتلا  عيطتسأ  ديب أ ال   ، ةركفلا نم  دترت  وأ 

. كسفن هاجت  قيمعلا  ّبُحلا 

ًادبأ ثدحي    ، ةقيقحلا لب يف   ، يسفن ليلدت  ىلع  ُتعِجُش  ًادبأ أ  رّكذتأ  انأ ال 

يتبرجت يف ّنأ  ديب  ةينانألا . عم  طبترُم  كلذ  ّنأ  عئاشلا  نم  كلذب . ُتمق  أ 
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. افش حاتفم  وه  اذه  ّنأ  كرُدأ  نأ  تَحمس يل  توملا  نم  بارتقالا 

انضعب دعاُسن  ذإ   ، هلوح نمل  ةيده  انم  ّلك  ةايحلا . جيسن  نوطبارتم يف  انلك 

نم بارتقالا  ةلاح  ُتنك يف  امدنع  ةنقتُم . ةروص  ًاعم  كيحنو   ، نحن نوكن  نأ  ىلع 

ينعي انأ  نوكأ  يننأ   ُتمهف  يننأل  ّيلإ  ةبسنلاب  ًاحضاو  ءيش  ّلك  حبصأ   ، توملا

. ايح ذقنأ  يذلا  سردلا  وه  اذه  ّبُحلا . نوكأ  نأ 

ّنكلو  ، بوبحم نوكن  لمعلا   انيلع  بجي  هنأ  دقتعي  انم  ديدعلا  لازي  ام 

نحن اننأ  كاردإ  نيب   ، ذخآلاو يطُعملا  كانه  ّنأل   ، ةيجاودزاب شيعلا  ينعي  اذه 

يننأ كرُدأ  امدنعو   ، ينيبو كنيب  لصاف  الأ  مهف  ينعي  هنإ  اذه . زواجتي  ّبُحلا 

لثملاب رعشأ  ًايئاقلت  انأف   ، يسفنب ُتممتها  ول  ًاضيأ . كلذك  كنأ  ملعأ  انأف   ، ّبُحلا

! كهاجت

ّبُحلا نم  نّوكُم  هرسأب  نوكلا  ّنأ  ُتكردأ   ، توملا نم  بارتقالا  دنع  يتلاح  يف 

كلذ ّلك   ، ثكب كلذ  نم  ُّقدأو   ، ءيزج  ، ةرذ ّلك  هنع . ٌبعت  يننأو   ، طورشملا غ 

نوكلا ةعيبطو  يرهوج  اذه  ّنأل   ، كلذ نوكأ غ  نأ  نكُ  ّبُحلا .ال  نم  عونصم 

ّبُحلا نم  اهناللا  فيطلا  نم  ءزج  اّهلك  ةيبلس  ودبت  يتلا  ءايشألا  ىتح  هرسأب .

ةفلؤم انأو   ، ّبُحلا يه  ةايحلا  ةوقل  ةينوكلا  ةقاطلا  ّنإ   ، ةقيقحلا طورشملا .يف  غ 

نأ ةلواحُم  ّيلع  بّجوتي  هنأ ال  مهفأ  اذه  كاردإ  ينلعج  دقل  ةينوكلا ! ةقاطلا  نم 

. يتعاطتسا ردقب  نكلو  كلذ  ّلك  انأ  ةميق . تاذ  نوكأ  رخآ   ًاصخش  حبُصأ 

. نيرخآلل بحُم  نوكن  لمعلا   ىلإ  جاتحن  ، ال  ّبُحلا اننأ  ملعن  امدنع   ، لثملاب

ةقاطل تاودأ  حبُصنو   ، انسفنأ عم  قداص  نوكن  نأ  طقف  انيلع   ، كلذ نع  ًالدب 

. هب ّكتحن  نَم  ّلك  سمُالت  يتلا   ، ّبُحلا

ّمتهأو  ، يحور ةئشنت  ةيمهأل  ةكردُم  نوكأ  نأ  ًاضيأ  ينعي  ّبُحلا  نوكأ  نأ 

نأ اذه  حمسي يل  تقولا . ّلك  ةرخُؤملا  يسفن يف  عضأ  الأو   ، ةصاخلا اجايتحاب 

حيُتي فطلو . ّمات  مارتحاب  يسفن  لماُعأو   ، تاقوألا ّلك  يسفن يف  عم  ةقداص  نوكأ 
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ىرأ نأو   ، ةمكاحُم نود  بويعو  ءاطخأ  اهنأ  ىلع  ّرسُفي  ام  ةدهاشُم  ًاضيأ  اذه  يل 

. طورشملا ّبُحلا غ  عم  ّملعتأو  بّرُجأ  طقف   صرفلا 

نيأ نولأسي  تاذلا . ّبُح  لثم  بك  ءيش  كانه  ناك  اذإ  ام  سانلا  ينلأسي 

نكُ ، ال  ّيلإ ةبسنلاب  ؟  ًارورغ وأ  ةينانأ  تاذلا  ّبُح  حبُصي  نيأو   ، لصافلا ّدحلا 

. لصاف ّدح  دجُوي  الو  اذه .

، نحن اُعن  ، ك  اذه نم  انبكوك  اُعي  تاذلا . ّبُح  صقن  نم  ةينانألا  أت 

ط ىلع  فّيكتلاو   ، ماكحألا رادصا   ، نمألا مادعنا  نم  ثكلا  عم  بنج  ىلإ  ًابنج 

هاجت ةقيرطلا  كلتب  رعشأ  نأ  بجي   ، طورش الب  ةقيقح  مهدحأب  ّمتهأ  عم . 

نم كأ  يغ  مرتحأ  يننإ  لوقأ  امدنع  ّيدل . سيل  ام  يطُعأ  نأ  يننكُ  يسفن .ال 

. ليثمتلاب موقأ  يننأ  ينعي  وهو  يقيقح  ءيش غ  اذهف   ، يسفن

ةقيرطب يعم  سانلا  فّرصتي  نأ  جاتحأ  الو   ، فَزنتُسأ ، ال  ّبُحلا نوكأ  امدنع 

ىلع ًايئاقلت  نولصحي  مهنإ  مهعم . يتعور  كراُشأ  وأ   ، متهالاب رعشأ  ةنيعُم  

رعشأ  ، يسفن ىلع  ًاماكحأ  ردُصأ  امدنع ال  ةيقيقحلا . اذ  وك  ةجيتن  ّيبُح 

. نيرخآلا هاجت  اهتاذ  ةقيرطلاب 

امدنع يسفن  ىلع  ًادج  ةيساق  نوكأ  الأ  ّمُهملا  نم  هنأ  ُتّملعت   ، اذه ءوض  يف 

لب رهاظلا . عارصلا  ببس  يه  ةلكُشملا  تسيل   ، تاقوألا بلغأ  تايدحتلاب .يف  ُّرمأ 
، أوسألا يودع  وك  نع  ّفقوتأ  امدنع  يسفن . ّدض  يماكحأ  ةيقيقحلا يف  ةلكشملا 

حبُصأو  ، يلوح اعلا  عّملقأ  فالخ  ًايئاقلت  ّيدل  حبُصي   ، كأ يسفن  ّبُح  أدبأو يف 

. ةمهفتُمو كأ  ةحماستُم 

ىلع ةرطيسلا  ىلإ  ةجاحلاب  رعشن  ، ال  انتمظعل َكردُم  انالك  نوكي  امدنع 

يسفن ُتظقيتسا يف  امدنع  انيلع . َرطيُسي  نأ  انسفنأل  حمسن  نلو   ، نيرخآلا

لالخ نم  طقف  ثُم  وحن  ىلع  فلتخت  دق  ايح  ّنأ  مهف  نم  ُتشهدنا   ، ةقلطملا

َّقحتسأ ءيش   ّيأب  مايقلا  ّيلع  سيل  ًااد . كلذك  ُتنك  دقو  ّبُحلا ،« انأ   « كاردإ
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يننأ ليثمتلا  نيب   ، ةايحلا ةوق  ةقاطب  لمعأ  يننأ  ينعي  اذه  مهف  ّنإ  كلذ .

. ةقاطلا هذه  سكع  لمعي  ةبحم 

حمس يل دقف   ، ةيمهأ اُهتملعت  يتلا  سوردلا  كأ  ناك  ّبُحلا « انأ   « كاردإ ّنإ 

. ايح ذقنأ  يذلا  حاتفملا  وه  اذهو   ، يفواخم ّلك  نع  يلختلاب 
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رشع سداسلا  لصفلا 

ةقلُطملا سوفنلا 

ةينوكلا ةقاطلاو 

هرسأب اعلا  عم  ةطبترُم  يننأكو  ُترعش   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  ءانثأ 

ّلك ّنأ  ُتدجو  دقل  يعاو .  ، طيشن  ، ٌيح نوكلا  ّنأ  ادبو   ، هلخاد هيوحي  ام  ّلكو 

ىلع رثألا  هل  ناك  ايزيفلا  دسجلا  ةبرجت  ءانثأ  هب  ُتمق  لعف  وأ   ، ةفطاع  ، ةركف

وه هرسأب  نوكلا  ّنأكو  ادب   ، ةينادحولا نم  اعلا  كلذ  ، يف  ةقيقحلا ءيش .يف  ّلك 

ىلعءايشألا ىلإ  اهب  رظنأ  يتلا  ةقيرطلا   ، كاردإلا اذه  ّغ  دقل   ، عبطلاب دادتما يل .

نم هلخاد  انتايح  قلخ  يفو  اعلا  اذه  قلخ  كراُشن يف  ًاعيمج  نحن  بك . وحن 

. انلاعفأ  ، انراكفأ  ، انفطاوع لالخ 

مادختساب هيلإ  رظنلا  نكُ  ءيش ال  نع  بعتلل  ةالُم  ةادأ  ةغللا  تسيل 

امل يمهف  نع  بعتلل  ةحيحصلا  تلكلا  داجيإ  يدحتلا  نمو   ، سمخلا انساوح 

كراُشأ لصفلا   اذه  يعسو يف  ا يف  موقأس   ، لاح ّيأ  ىلع  ةبرجتلا . ءانثأ  ثدح 

فيكو  ، هلالخ يض  فيك   ، اعلا اذه  هاجت  هرعشأ  ام  يتعاطتسا  ردق  حوضوب 

. لضفألا ىلإ  ّغتي 

ثدح ّيأك  نكت  توملا   نم  بارتقالا  يتبرجت يف  ّنأ  مهفت  نأ  ّمُهملا  نم   ، ًالوأ

ةرم ُحتف  بابب  هبشأ  تناك  ةياهنلا . الو  ةحضاو  ةيادبلا  نكت  هب .  ُتررم  رخآ 

قمعألا مهفلا   ، رّوطتلاو رارمتسالا   ، مدقتلا ةيادب  هنإ  كلذ . دعب  لفُقي  ، و  ةدحاو

. يهتنت يتلا ال  ةديدجلا  تاناكمإلاو 

هبتكأ ، ف  رهاوظلا نم  عونلا  اذه  نع  بعتلا  ةقف يف  ةادأ  تلكلا  ّنأل 
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، اذه ُتكراش يف  نأ  دعب  ىتح  كلخاد . ةبساُنملا  رعاشملا  ةراثإ  طقف يف  ديُفي  انه 

اهب كّسمتن  يتلاو  ًايفرح  ةذوخأملا  تلكلا  ّنإ  عّسوتلاو . ومنلاب  يمهف  ُّرمتسيس 
ميهافملاب كسمتُم   ، قلاعو نيدكار  انيقُبت  دق  ةقلطُم  ةقيقح  اهنأ  ىلع 

. ةدقلا تايرظنلاو 

ًاما لانملا  لهسو   ، يلخاد ًاقبسُم  دوجوم  هجاتحأ  ءيش  ّلك  ّنأ  نآلا  ملعأ  انأ 

هتاذ رمألاو   ، ّيلإ ةبسنلاب  يقيقح  هنأ  رعشأ  ام  ىلع  حاتفنالاب  يسفنل  ُتحمس  اذإ 

. كيلإ ةبسنلاب  يقيقح 

داقتعالا ىلع  ُتدّوعت   ، يتفاقث ببسب  اُّر   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  لبق 

ام ىلإ  رّوطتت  نأ  يأ  انافن ،«  « ةقلُطملا ةداعسلا  ىلإ  لوصولا  وه  ةايحلا  فده  ّنأ 

يننأ ول  دسجلا . ىلإ  دوعت  الأ  ًالواحُم   ، توملاو ةدالولا  صّمقتلا يف  ةرود  ءارو 

ًاقح اذه  ةنجلا . ىلإ  لوصولا  ُتلواح  اُّر   ، ةيبرغلا ةفاقثلاب  ًاما  ةرومغم  ُتأشن 

نمضي هذهك  ةقيرطب  شيعلاف   ، ةفاقثلا نع  رظنلا  ّضغب  ءيشلا  ضعب  عئاش  فده 

. ةيلاثم ةرخآ  ىلع  لوصحلا 

. فلتخُم وحن  ىلع  رمألاب  رعشأ   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  دعب  هنأ  ديب 

فاخأ دُعأ  يننأ   الإ   ، ىوتُسملا اذه  دعب  ةايحلا  رمتسأس يف  يننأ  ملعأ  عم أ 

ناكملا ادع  ناكم  ّيأ  نوكأ يف  نأب  يتبغر  ُتدقفو   ، نآلا دعب  يدسجلا  توملا  نم 

ةايحلا يف لكلا يف  ةيؤر  ىلع  ًازيكرتو  ةفرعم  كأ  ُتحبصأ  نآلا . هيف  ةدوجوملا 

. رخآلا اعلا  ىلع  زيكرتلا  نم  كأ   ، ةظحللا هذه 

ًالصأ صمقتلا  ّنأل   ، صمقتلا ةركف  معدت  توملا ال  نم  بارتقالا  يتبرجت يف  ّنإ 

بقاعتُم وحن  ىلع  يرجت  يتلا  ناسنالا  تاويح  بقاعتب  نمُؤي  يديلقتلا  موهفملاب 

ةمظتنُم ةيطخ  ةقيرطب  كّرحتي  تقولا ال  ّنأ  ُتكردأ  دقل  رخآلا . ولت  ةدحاولا 

نيدودحم دوعن  امدنع ال  انكفتو . يداملا  انمسج  حّشرُم  مدختسن  ام    ، ةتباث

موهفم ّنأ  كفتلا  ىلإ  ُتلّصوت  ًاعم . نآ  دجُوت يف  ةظحل  ّلكف   ، ةيضرألا انساوحب 
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. ًالاح ثدحي  ام  ّلك  انكفت  مهفي  ةقيرطو    ، ليوأت طقف  وه  صمقتلا 

، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  لالخ  هنأ  ديب  تقولا ،« ُّر   « ىنعم رّكُفن يف 

ّنأ طقف  سيل  ينعي  اذه  هلالخ . كّرحتن  نحنو   ، دوجوم ءيش  تقولا  ّنأكو  ادب 

نوكن نأ  انناكمإب   ، رخآلا اعلا  ًاضيأ يف  لب   ، ًاعم نآ  دجُوت يف  تقولا  طاقن  ّلك 

. بناوجلا ىلإو  ءارولا  ىلإ  يش  وأ   ، ءطبأ  ، عرسأ

ام اننيعأ  ذخأت  انساوح . ءاضعأ  انّدحت  نأ  لمتُحملا  نم   ، يداملا ىوتسملا  يف 

كفتلا عيطتسي  اهسفن . ةقيرطلاب  انناذآ  عمست  كلذكو   ، ةظحللا هذه  هارت يف 

لّكُشت ةلسلس  تاظحللا  هذه  نم  لّكُشي  ّمث   ، ةدحاو ةظحل  طقف يف  دجاوتلا 

ناكملاو نامزلا  ّلك  ربعن   ، انداسجأ جراخ  ُّدت  امدنع  اننأ  ديب  ًاتباث . ًايطخ  ًامدقت 

. صلاخ يعو  نحن  ّمشلا .  ، قّوذتلا  ، ةسمللا  ، عمسلا  ، ةيؤرلا نوكن  الف   ، يعوب

ىلع يخأ  ّنأ  كرُدأ  ُتنك  توملا . نم  بارتقالا  ةلاح  ُتنك يف  نيب  اذهب  ُتررم 

يتفرغ يف جراخ  ءابطألا  ةثداحُم  يعأ  ُتنكو   ، يتيؤر لجأ  نم  ًامداق  ةرئاطلا  م 

اهنأكو  ، ةيلبقتُسملا ايح  بناوج  نم  ديدعلا  ُتمهف  دقل  قاورلا . دنع  لفسألا 

ناكملا ّنأ  اذه  رهظأ يل  دقل  ةايحلا . ىلإ  دُعأ  ول   ثدحي  دق  امل  ةفاضإلاب   ، ضرُعت

يتبرجت يف ءانثأ  ةداع . اهنع  رّكُفن  ًااد ك  دجاوتت  ةبلصلا ال  ةداملاو  نامزلاو 

يذلا تقولا  ةطقن يف  ّيأ  ىلع  زيكرتلا  اكمإب  ّنأ  ُترعش   ، توملا نم  بارتقالا 

. هيلإ لوخدلا  جاتحأ 

ًاقباس هسفت  ّمت  امل  تاحيملت  مهدحأ  كل  امدنع  هنأ  دقتعأ   ، كلذ ببسب 

ّلك ّنأل   ، ًانمازتُم وأ  ًالثتُم  ًادوجو  ًاقح  نولخدي  مهف  ةيضاملا ،« ةايحلا   « هنأ ىلع 

يعولا نم  تالاح  زارحا  نكُمملا  نم   ، طبارتُم اننأل  لاحلا . دجاوتي يف  تقولا 

لخدتو  ، ةيلاحلا انتاظحل  لالخ  نم  نيرخآلا  ةقيقحل  تاحيملت  برستت  ثيح 

. تايركذ اهنأكو  انيعو 

دسجتلا ناك  ول   ، انفدهو انزيكرت  لوح  بّجعتأ  ديدجلا  يروظنم  ينلعج  دقل 
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تناك ول  اذام  دقتعي . وهو  انضعب  أشن  ام  بسح  نيدوجوم  هتاذ غ  تقولاو يف 

انه ًاقح  ةقلُطملا  ةداعسلا  وأ  سودرفلا  ناك  ول  اذام  ؟  ةسوكعم اّهلك  انفادهأ 

؟ ةرخآلا كانه يف  سيلو   ، ايزيفلا ىنعملاب 

، فغشلا  ، ّبُحلا نع  ّربُعن  يداملا   دسجلا  دّسجتن يف  نأ  راتخن  اننأ  رعشأ 

فرصلا يعولا  ةلاح  ةقّرفتُم يف  رفاوتت  يتلا ال  رشبلا  رعاشمل  ةلماكلا  ةعومجملاو 

ثيح سيئرلا  ضرعلا  يه  بكوكلا  اذه  ىلع  ةايحلا  تناك  ول  اذام  ةينادحولاو .

؟ نوكن نأ  ديُرن  نيأو   ، لعفلا دجاوتي 

دصحن وأ  ّملعتن  انه   انسل  اننأك  ودبي  بعتلا . ناكم  وه  عقاولا  اذه 

ّيأ جاتحن  اننأل ال  فادهألا  نم  ثكلا  اذه  ودبي يف  ةرخآلا .ال  لجأ  نم  براجتلا 

انتايحو يداملا  نوكلا  اذه  رّوطنو  ربتخن  انه   نحن   ، ىرحألاب كانه . اهنم 

تناك انه  ةايحلا  ّنأ  ُتكردأ  امدنع  ةدوعلاب  يرارق  ُتذختا  دقل  هيف . ةصاخلا 

تو  ىتح  رظتنن  نأ  نيرطضُم  انسل  تقولا . اذه  ّيدل يف  ةلّضُفملا  ةلاحلا 

! نآلا ةيقيقحلا  انتمظع  دجاوتت  انافن .«  « ةقلُطملا ةداعّسلا  ربتخن 

اننأ وه  عوضوملا  اذه  نم  فئاخو  نيصح  رشبلا غ  نوك  ببسلا يف  ّنإ 

كلت راكفألا  هذه  ىلع  ّقلُعنو   ، يرشبلا قطنملاب  انتهلآو  ةرخآلا  نع  انراكفأ  نّوُكن 

، ةبوقعلا  ، فوخلا لثم  اهكل  يتلا  اهسفن  ةطولغملا  ميقلاو  ةيداملا  صئاصخلا 

. هئشُنن ام  ىلع  انتقاطو  انتوق  ّلك  ّطلُسن   ، كلذ دعب  ماكحألا . رادصاو   ، ماقتنالا

اهلالخ ةطاسبب  كّرحتن  نحنو   ، نآلا دجاوتت  ةبرجتلاو  تقولا  ّلك  ناك  اذإ 

نأ نيرطضُم  انسل  هاشخن . ام  انيدل  سيلف   ، يداملا اعلا  انتمظع يف  دّسُجن  نيب 

ءزج لصألا  نحن يف  يتلا  ةقاطلا  زيي  انناكمإب  دعب . أيس  ّم  قلق  شيعن 

. انتايح نم  رهظم  ّلك  ّبُحلا يف  نوكن  نأ  اننكو   ، اهنم

، نيدلا تاباجإ :يف  نع  انسفنأ  جراخ  رارمتساب  ثحبن  اننأ  ظحلا  ءوس  نم 

ةقيقحلا ّنأ  دقتعن  نحن  نيرخآلا . دنعو   ، بتكلا  ، ةيملعلا تاساردلا   ، بطلا

١٧١



، ًاعايض طقف  دادزن   ، كلذب مايقلا  دنع  هنأ  الإ  ةّحُم . لازت  ام   ، ام ناكم  كانه يف 

كتبوجأو  ، يلخاد يتبوجأ  انلخاد . ّهلك  نوكلا  ّنإ  انتقيقح . وه  ّع  دعتبن  اننأكو 

ءيش دانز  حدقي  ثدحي   جراخلا  ثدحي يف  هنأ  ودبي  ام  ّلك  ًاضيأ . كلخاد 

. انتقيقح ىلإ  انب  دوعيو  انعّسُويو   ، انلخاد

لثم تاحلطصُم  نم  ًالدب  ةيئاهناللا «  « ةقلُطملا سفنلا  ةرابع  مدختسأ  ام  ًابلاغ 

كلذ ىلإ  ُشأ  يننأ  َملِعا   ، ًاحوضو كأ  نوكأ  حورلا .  ىلعألا ،«  « ايلعلا سفنلا 

دسجلا سيل  وهو  توملا  نم  رق  ةبرجت  لالخ  ًايعاو  ناك  يذلا  يلخاد  ءزجلا 

يعولا عم  جمدنأ  ُتنك  ءيش . ّيأ  عم  دحاو  يننأ  رعشي  يذلا  ءزجلا  اّإو   ، طقف

ةدوجوم وك  نم  ببسلاب  حوضوب  رعشأو   ، عئار اهنال  قلطُم  نئاكك  يفاصلا 

يذلا ينم  ءزجلا  كلذ  ًاضيأ  وه  اذه  نمزلا . اذه  ةايحلاو يف  دسجلا  اذه  لخاد 

. يجراخلا رهظملا  عم  ةوقب  يهتلا  لالخ  نم  أشني  لاصفنالا  مهو  ّنأ  َمِهف 

ةلصتُم اّهلك  ةقلُطملا  انتاوذ  ّنإف   ، ةيداملا انداسجأ  رداُغن  امدنع  اننأ  نمؤأ  انأ 

سانلا نم  ثك  رعش  دقل  ًادحاو . اّنلك  نوكن   ، فرصلا يعولا  ةلاح  ةطبارتُمو .يف 

. ةعيبطلا مهدوجو يف  دنع  وأ  ةيلاعلا  ةيناحورلا  براجت  لالخ  نم  ةدحولا  هذهب 

كلذب رعشن  اننإف   ، ةفيلأ تاناويح  انيدل  نوكي  وأ  تاناويحلا  عم  لمعن  امدنع 

، يدايتعالا يسحلا  قوف  ام  كاردإلابو   ، قفاوتلاو ماجسنالاب  ًانايحأ  رعشن  ًاضيأ .

ةجيتن هنأ  ديب   ، تاقولخملا ّلك  عم  ًادحاو  اننوك  ةجيتن  ةهباشُم  ىرُخأ  رهاوظو 

. ظوحلم وحن  ىلع  اذه  ثدحي  ، ال  كلذل كردُم  سانلا غ  مظعُم  نوك 

، ىرُخأ تادقتعُم  ّيأ  الو  ينيد  الو  يقرع  الو  يدسج  ُتسل  انأ  ةقيقحلا  يف 

ٌلماك نايك  يهو   ، ةوق كأو  ةقلطُم  ةيقيقحلا  سفنلا  كلذك . رخآ  صخش  ّيأ  الو 

ىلع ًافلس  ةقلُطملا  يسفن  يوتحت  لكش . ّيأب  بّرُخي  وأ  رسُكي  نأ  نكُ  لماكتُم ال 

عم دّحوتُم  دحاو  يننأل   ، ةايحلا ةياده يف  ىلع  سأ  اهجاتحأ   يتلا  دراوملا  ّلك 

. ةينوكلا ةقاطلا  انأ  ةقيقحلا  ةينوكلا .يف  ةقاطلا 
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ربكألا يعو  جراخ  ءيش  ّيأ  كانه  نكي    ، توملا نم  ارتقا  ةبرجت  لالخ 

ةّيلُكلا .يف ىلع  يوتحأ  أكو  ادب  دقل  نوكلا . ةقاط  ّلك  عم  ةدحاو  ُتنك  يننأل 

يننأكو ادب  دقل  ًافورعم . ءيش  ّلك  حبصأو  ّمات  حوضو  كانه  ناك   ، ةلاحلا كلت 

. ءيش ّلك  ةدوجوم يف  يننأو   ، ءيش ّلك  ُتحبصأ 

دق هتاذ  ءيشلاو  دحاو  نوكلاو  كاردإو أ   ، يتعور ةيؤر  ىلع  ةردقلا  ّنإ 

، ينع لقتسُم  يجراخ  قلخل  دوجو  هنأ ال  ةيعاو  ُتحبصأ  دقل  افش . اببست يف 

حاتأ يل يعولا  اذهب  شيعلا  ّنإ  ةيئانثلاو . ةقرفتلاب  يحُوت  يجراخ  ةملك  ّنأل 

. ةعاجشو  ، ّبُحو  ، ةوقب يداملا  اعلا  عم  لماعتلاب  رارمتسالا 

حالطصا مدختسأ  ُتنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلع   ، رخآ روظنم  نم  كلذ  حرشأ   

»، يشت : « اهسفن ةلوهسلابو  طقف  لوقأ  نأ  عيطتسأ  يننأ  َملِعا   ، ةينوكلا ةقاطلا 

، ةينيرادناملا ةغللاب  ةايحلا « ةوق  ةقاط   « ينعت تلكلا  هذه  ». »، « انارب «

يات  « ةيقاطلا سّفنتلا  نيرا  يشت «يف   « يه هذه  يلاوتلا . ىلع  ةينابايلا   ، ةيدنهلا

اهنإ  ، راصتخاب ير .«  « سمللاب جالعلا  »  «يف  يهو جنوج ،« يشت  »، « يشت

الو نوكلا  أل  اهنإ   ، عقاولا ّيح .يف  قولخم  ّلك  لالخ  يرجت  يهو   ، ةايحلا ردصم 

. هنع اهقيرفت  نكُ 

انُك ءاوس  انلالخ  ّقفدتت  اهنإ  قّرُفت . الو   ، ماكحأ ّيأ  يشت «  « ةقاطلا ردُصت  ال 

فصو دّرُج  هنأل   ، اذهب كفتلا  ديُفملا  نم  ةيرحب . ةقري  وأ   ، يناحور ملعُم 

نمف  ، ناك ّيأ  وأ  اذوب ،« »، « انشيرك  «، هلإلا  ، ردصملا لثم  ةفلتخُم  ةملكب  ةقاطلا 

ءايشأ ينعت  تاحلطُصملا  هذه  مسالا . ءارو  ام  ىري  نأ  انم  ضعبلا  ىلع  ةبوعصلا 

. اهناللا قلُطملا  ىلع  ًالكش  ضرفت  اهنأ  ودبي  ، ك  فلتُخملا سانلا  دنع  ةفلتخُم 

انيقُبي اهنم  ثكلاو   ، نيوانعلا هذهل  ةقفارُم  ةنيعُم  تاعقوت  كانه  نوكي  ام  ةداع 

. انع ًالقتسُم  ًانايك  ةقاطلا  هذه  ىرن  ثيحب  ةيجاودزالا  نيزجتحُم يف 

، ةدودحم ىقبت غ  نأ  جاتحت  يفاصلا  انيعو  ةلاحك  ةينوكلا  ةقاطلا  ّنأ  ديب 
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. تازجُعملا  ، رحسلا  ، ءافشلا عنصتو   ، انعم ةدحاو  حبُصت  لكش   نودو 

نولصتُم ًاعيمج  اننأ  ّيوق  وحن  ىلع  ُترعش   ، توملا نم  ارتقا  ةبرجت  لالخ 

ةقاط هيدل  انم  دحاو  ّلك  اهعم . دحاو  ًاعيمج  اننأو   ، ةينوكلا ةقاطلا  هذه  عم 

لب  ، ًايجراخ ًانايك  تسيل  اهنإ  ةيلخ . ّلك  يرجت يف  ةرحاسلا  ةعئارلا  هذه  ةايحلا 

، انيلاوحو  ، جراخلا يفو   ، لخادلا اهنإ يف  ةيلخاد . ةرهاظو   ، ةنونيكلا نم  ةلاح  يه 

نولصتُم اّنلك  هيلإ . يمتنن  يذلا   ، دقتُعملا  ، ةفاقثلا  ، نيدلا  ، قرعلا نع  رظنلا  ّضغب 

كانه سيل  وكلا . قفدتلاو  رايتلا  اذه  نحن   ، ةقيقحلا ، يف  ءايحأ اننأل  طقف  اهعم 

اّنلك نحن  اهيلإ . لصن  ًائيش   تبُثن  وأ   ، ًائيش نوكن  وأ   ، ًائيش لعفن  نأ  عاد 

. هسفن ءيشلاو  دحاو  يهو  اننأل  اهعم  لاصتالا  هيدل  اّنلكو   ، ةيوق ةعئار  تاقولخم 

دصقأو  ، يغامد وه  ةقاطلا  هذه  كرُدأ  نأ  نم  ينعن  يذلا  ديحولا  ءيشلا 

يذلا قيمعلا  كاردإلا  اذه  يسفن . نع  ةدودحملا  يراكفأ  ديدحتلابو   ، يراكفأ

يلخت ةقيقحلا  ناك يف  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  ىلإ  ذخأ  يذلاو   ، ًاقباس هتركذ 

ةقاطلل ًاحماسو   ، يسفن نع  ةدودحملا  ادقتعُم  هعم  ًاذخآ   ، لماكلا يغامد 

ىلع تاباوبلا  تَحُتف   ، قيرطلا نع  يغامد  دعتبا  نإ  ام  اهناكم . ذخأت  نأ  ةينوكلا 

» يشت  « ةقاطل ُتحمس   ، ىفُشأ نوكلا   ةعيبط  ّدض  لتاُقأ  نأ  نم  ًالدب  اهيعارصم .

. اهل ولحت  ّقفدتت ك  نأ 

نمكي يف قرافلا  ّنأ  ديب  انزّفُحيو . اندوقي  ام  زّيُ  نأ  ةيادبلا  ةبوعصلا يف  نم 

ةيئاهناللا ةقلُطملا  انتاوذ  ّنإ  ةنونيكلا . لوح  كأ  حورلاو   ، لعفلا لوح  غامدلا  ّنأ 

ةيمهأ ُتحرش  امدنع  خألا  لصفلا  ُتفصو يف  ، ك  انتقيقح يهو   ، انرهوج يه 

فيك فرعي   ، ةايحلا هذه  ةحالملل يف  ةادأ  دّرجُم  وه  غامدلا  ّنإ  ّبُحلا . نوكن  نأ 

نأ حورلا  ديُرت  نيب   ، ةرجألا عفدتو   ، ةلواطلا ىلع  ًاماعط  عضتو   ، ًايفاك ًالام  عنصت 

. اهسفن نع  ّربُعت 

، ًالزنم يرتشن  انُك  ول  انسدحو . انترطف  دجن  ثيح  يه  ةقلطملا  سفنلا 
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. اذكهو ةنزاوُم  ديدحتو   ، ددحُم عقوم  رايتخا  لالخ  نم  تارايخلا  غامدلا  ّقيضُيس 

يلخاد ساسحإ  نم  نوكي  هيف  شيعنس  يذلا  ناكملا  لوح  خألا  رارقلا  ّنأ  الإ 

يقطنم ببس  نود   ، عم ناكم  لوح  ديج  روعش  ىلع  لصحن  ةطاسبب  انيف .

. ةقلُطملا سفنلا  يه  هذه  هسفتل .

انيدل هنأو   ، ةينوكلا ةقاطلا  عم  نولصتُم  اننأ  ةدقُعملا  انتايح  انيسُنت  ًانايحأ 

انتقاط ءاطعإب  أدبنو   ، انسفنأ ىلإ  عتسالا  نع  ّفقوتن  ةيرطفلا . تاردقلا  هذه 

ّلطُعي انسيساحأ  بجح  ّنإ  ءاقدصألاو . ملُعملاو  ءارُدملاك  ةيجراخ  ىوق  ىلإ 

تانئاك اننأ  ديب  حورلا . ىلإ  باوبأ  يه  فطاوعلا  ّنأل   ، انسفنأ ةعورب  انيعو 

. رعشن ةيفيكب  مّكحتلا  لواُحنو   ، ةدقعُم

عم انلاصتا  دقفن   ، تقولا نم  ةرتف  لماك  وحن  ىلعانغامد  نم  شيعن  امدنع 

تقولا لاوط  نوكن  امدنع  اذه  ثدحي  عايضلاب . روعشلاب  أدبن  ّمث   ، ةقلُطملا انتاذ 

نم ةلاح  يهو  انحور  نم  شيعن  اننأ  خألا  ينعي  نوكن . نأ  نم  ًالدب  لعفلا  يف 

نوكن نأ  ةمكاحُم . نود  هيلع  نحن  ام  نوكت  نأ  انسفنأل  حمسن  اننأ  ينعت  حسلا 

انعابتا نم  ةعبان  انلاعفأ  نوكت  نأ  طقف  ينعت  اهنإ  ًائيش . لعفن  الأ  ينعي  ال 

لعفلا يف نيب  ةيلاحلا . ةظحللا  نيرضاح يف  ىقبن  نيب  انرعاشمو  انفطاوعل 

كانه ىلإ  انه  نم  انذخأت  ماهملا  نم  ةلسلس  عنصيو   ، لبقتُسملا ىلع  زّكرُم  لباُقملا 

. ةيلاحلا ةيفطاعلا  انتلاح  نع  رظنلا  ّضغب   ، ةنيعُم ةجيتن  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم 

» لعفلا  « نم ةعبان  يلاعفأ  تناك  اذإ  ام  ددُحأ  نأ  لجأ  نم  هنأ  ُتفشتكا  دقل 

له ةيمويلا . ارارق  ءارو  ةفطاعلا  ىلإ  رظنأ  نأ  طقف  جاتحأ  ةنونيكلا ،«  « نم وأ 

ذذلتلاو ةفطاعلا  هكّرُحت  موي  ّلك  هلعفأ  ام  ّلك  ناك  ول  ؟  ّبُحلا مأ  فوخلا  وه 

ط انأف يف   ، فوخلا نع  ةجتان  يلاعفأ  تناك  ولو  ةنونيكلا ،« انأف يف»   ، ةايحلاب

». لعفأ «

نأ بجي   ، انب ّأ  دق  ًابطخ  ّنأ  ّنظن   ، انراسم نع  نودعتبُم  اننأ  رعشن  امدنع 
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ثحاب جراخلا  ىلإ  بهذنف   ، انسفنأ ححُصن  ءيش   ىلع  لصحن  وأ  ًائيش  لعفن 

نّسحتلاب رعشن  دق  انلاح . اوحلُصي  نأ  لمأ  ىلع  نيرخآلا  ىلإ  رظننو   ، تاباجإلا نع 

ّيأ ىلع  أوسأ . وحن  ىلع  روعشلا  ىلإ  رمألا  انب  يهتنيو   ، ًاليوط مودي  هنأ ال  الإ   ، ةرتف

عم قفاوتنو   ، هنوكن نأ  ةايحلا  انل  تدارأ  ام  عم  ةقيقح  مجسنن  امدنع   ، لاح

اذهل حمسن  امدنع  ءافصلاب  رعشن  انتعور . حور  عم  لصتن   ، انثحت يتلا  فطاوعلا 

. لمعلاب انتايح  أدبتو   ، انتوق ّدرتسنو  لاصتالا 

نم ّملعتلا  راتخن  نأ  انناكمإب   ، نحن نه  يتلا  ةنونيكلا  نم  أن  امدنع 

انتعورب يعو  ىلع  حبصن  ةيحورلا . تافسلفلا   ، بتكلا  ، ةذتاسألا  ، ملُعملا

، عقاولا نحنو ال .يف  ةوقلا  هدنع  انغ  ّنأ  دقتعن  نأ  نم  ًالدب   ، انتقيقحو ةيلخادلا 

ىلع بلجنسف   ، ّبُحلا يهو  ةيقيقحلا  انتعيبط  ىلع  شيعنو   ، انتعور كرُدن  امدنع 

تقولا ةيحورلا يف  ةفسلفلا  وأ   ، باتكلا وأ   ، حيحصلا ذاتسألا  نمازتُم  وحن 

! بسانملا

انساسحإ نم  كأ  راثآ  هل  نوكي  دق  انتعورب  انكاردإ  مدع  ّنإف   ، ظحلا ءوسل 

ةبرجت لالخ  هسفن . رهوجلا  نم  ًاعيمج  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، عايضلاب ةطاسبب 

سانأ ال نم  عبنت   ، فوخلا  ، ةغلا  ، هركلا  ، ماكحألا ّلك  ّنأ  ادب يل   ، توملا نم  ارتقا 

روعشلا اندنع  يقُبي  انلكب  انكاردإ  صقن  ّنإ  ةيقيقحلا . مهتمظع  نوكرُدي 

يتلا  ، ةايحلا ةقاطل  يعيبطلا  قفدتلا  سكع  سي  اذهو   ، ةيمهألا ةلقو  رغصلاب 

. انسفنأ ّدض  سن  نحن  ةقيقح . اهيلع  نحن 

ًاعيمج حبصُنسف   ، انسفنأ ةقيقح  نع  ّربُعن  انعّجشت   ول  هنأ  ىرأ  انأ 

لكاشملا أت  اعلا . ىلإ  هدرفتو  هتلاصأو  هزّي  انم  ّلك  بلجيسو   ، ةّبحُم تاقولخم 

دقل يلخادلا . انلج  راهظإ  ىلع  انتردق  مدعو  انسفنأب  انلهج  ةجيتن  تاعارصلاو 

ّكشلا ىلإ  يدُؤي  يذلا  رمألا  يلاثم ،«  « وه ّع  ماكحألا  نم  ثكلا  انعنص 

ديب ليثمتلاب . أدبن  ىتح   ، ًةيافك نيديج  انسل  اننأب  روعشلا  أدبي  نإ  ام  سفانتلاو .
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ءيشلا وه  اذه  ّنإف   ، هسفن نع  اضرلاب  رعشو  هتعور  انم  دحاو  ّلك  كردأ  ول  هنأ 

ةديرفلا انتعيبط  وهو   ، اهنيح ًاعم  هكراشتن  نأ  بجي  يذلا  ودبي يل « » ك  ديحولا

. يلخادلا انمتها  سكعت  ةّبحُم  ةقيرطب  ًايرهاظ  اهنع  ّربُعن  يتلا 

وأ  ، ماكحألا رادصا  نم  تسيل  اعلا  اهارن يف  يتلا  لكاشملا  ّنأ  كلذ  عبتي 

ّيبُح وه  افش  حاتفم  ناك  ًاما ك  انسفنأ . هاجت  لب   ، نيرخآلا هاجت  ةيهاركلا 

ّمتهي نأ  وه  لضفألا  اعلا  حاتفم  ّنإف   ، فوخلا لازأ  يذلاو   ، طورش نود  يسفنل 

نع انّفقوت  ول  ةيقيقحلا . مهتميق  اوكرُديو   ، اهسفن ةقيرطلاب  مهسفنأب  عيمجلا 

ةظحُال أدبنسو   ، انغ ماهتا  ىلإ  ًايئاقلت  اندنع  ةجاحلا  صقانتتس   ، انسفنأ ةمكاحُم 

ساكعنا وه  ًايجراخ  هب  ُّر  امو   ، انلخاد دوجوم  نوكلا  ّنإ  يقيقحلا . مهلك 

. طقف

جاتن الإ  وه  ام  ُّرشلا  اذهو   ، رهوجلا ءيس يف  دحأ  هنأ ال  ةقيقح  دقتعأ  انأ 

ىتح  ، ةعورلا روظنم  نم  هب . ُتبُصأ  يذلا  ناطرسلا  ناك  ًاما ك   ، انفواخم

ّيقيقح يعو  مهدنع  ناك  ول  مهمالآ .  ، مهفواخم  ، مهدودح اياحض  مه  مرجملا 

ىلع  ، ةفلتخُم ةيلقعب  عتمتت  امدنع  ىذأ . ّيأب  اوببستيل  اوناك  ، ف  هب نوؤدبي 

بلقت نأ  نكُ   ، عارصلا نم  ًالدب  ةلماكلا  ةقثلا  نم  ةلاح  نوكت يف   ، لاثملا ليبس 

. ناطرسلا ببسب  اهيف  ُتنك  يتلا  ةديدشلا  ضرملا  ةلاح  ُتبلق  ، ك  سانلا دسفأ 

، كلت ةيفاصلا  سفنلا  ةفرعم  ةلاح  نوشيعي يف  سانلا ال  مظعُم  ّنأ  ببسب 

نأ نم  سانلا  يقت  تابوقعلاو   تآفاكملاو  ماكحألاو  ناوقلا  عضُوت  نأ  بجي 

ىلإ جاتحن  نلو   ، فوخلا اندوقي  نلف   ، هتعورب دحأ  ّلك  ملع  ول  مهضعب . اوذُؤي 

. يفاشملاوأ  ، نوجسلاوأ  ، ةمظنألا

ّلك َّرمو   ، هتمظعو هتعورو  يقيقحلا  هلك  ةأجف  انيف  دحاو  ّلك  كردأ  ول 

انملاع ّنإف   ، هتلّوح يتلا  ةصاخلا  ةيناحورلا  هتبرجتب  بكوكلا  اذه  ىلع  دحاو 

ًةوق كأ  سانلا  نوكيس  ةديدجلا . ةلاحلا  هذه  سكعي  لّوحتيس   رهاظلا 
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نم ديزملا  ىلإ  يدُؤي  يذلا  رمألا   ، ًاسفانت ّلقأو   ، ًافوخ ّلقأو   ، مهسفنأ ىلع  ًادتعاو 

انتمظنأ نوكتو   ، بك وحن  ىلع  مئارجلا  تالدعُم  ضفخنتس  لدابُتملا . حماستلا 

تايولوألا غتتس  ضارمألا . ّلقتو   ، لقألا فوخلاو  داهجإلا  ببسب  ىوقأ  ةيعانملا 

لافطألا  ربكيس  فوخلل . رخآ  هجو  وهو   ، عمطلاب نيداقُم  نوكن  نل  اننأل 

ىلع نوشيعيس  ةقثو . ةحص  كأو   ، ىوقأ اونوكيو  ّبُحلا ،« ةنونيك   « اوحبُصي

. اهيداُعي ًاناكم  نوكي  نأ  نم  ًالدب  هذه  ةايحلا  ةقيرط  معدي  بكوك 

نع كيهان   ، دحأ يغت  ةبغرلاب يف  رعشأ  ، ال  ةرظنلا هذه  نم  مغرلا  ىلع 

، أطخ ىلع  هنأب  هيلع  مكحأ  يننأ  ينعي  هيغت  ةين  عم  اعلا  ىلإ  يجورخف   ، اعلا

ّلك  ، كلذ نم  ًالدب  يميهافمو . ةصاخلا  رظن  قباُطي  هُغأ   نأ  بجي  هيلعو 

يلمع نأ  ملعأ  نمزلا . ةظحللا يف  هذه  هيلع يف  نوكي  نأ  بجي  ام  ىلع  ءيش 

ّبُحلا نع  بعت  وهو   ، يسفن نوكأ  نأ  يه  انه  يتفيظو  نوكأ . نأ  وه  ديحولا 

نيب  ، يلوح اعلا  يفو   ، نيرخآلا يفو   ، يسفن لكلا يف  ىرأ  نأو   ، هيلع انأ  يذلا 

نأ انم  دحاو  ّلك  جاتحي  ام  ّلك  اذه  ايزيفلا . ىوتسملا  اذه  شيعلا يف  ُّرمتسأ يف 
. هنوكي

، يف سانلا نم  ربكألا  ةرئادلاو  يتلئاع  نم  درف  ّلك  هبعلي  يذلا  رودلا  مهفأ  انأ 

اونوكي نأ  يلوح  نورخآلا  ردقي  نلف   ، يسفن عم  ةقداص  نكأ  ول   مهتايحو . ايح 

اولعافتي نأ  يغل  حمسأ  ةديرفلا  يسفن  وك  لالخ  نم  طقف  ًاضيأ . مهسفنأ 

. ةيهانتماللا مهتاوذ  ىوتسُم  ىلع  يعم 

ّقفدتت يهو  نوكلا  ةقاط  عم  دحوتلاب  رعشأ   ، يعولا اذه  يدنع  ناك  املاط 

نأ نم  ًالدب  ةنوحشم  حبُصأ  ةنمازتُمو . ةزجعُم  قُرطب  فشكتتو   ، ايح لالخ 

عم لمعأ   ، لعفلاب ضفخنأ  نأ  نم  ًالدب  ةنونيكلا  عم  عفترأو   ، ةفزنتسُم نوكأ 

ايح ذخأت   ، وحنلا اذه  ىلع  ّرمتسأ  نيب  اهّدض . نوكأ  نأ  نم  ًالدب  نوكلا  ةقاط 

هدوقي ًايلاثم  حبُصي  ءيش  ّلك  ّنأ  ةجرد  ىلإ  ةدوجوم  نوكأو  نزلا ،«  « ةدوج
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ُتلزام انأ  ًاحرم ! كأ  ةايحلا  لعج  ديكأتلاب  هنأ  الإ   ، ًااد ًالهس  سيل  اذه  روعشلا .

نأ وه   ، ًابيرقت هلعف  ّيلع  بجي  ام  ّلك  نأ  الإ   ، زاجنإلا ديق  ًاعورشم  ّكش  نود 

هناكم يجراخلا يف  وك  مظتنيس  انأنَم . نوكأو   ، هيلع انأ  يذلا  ّبُحلا  طقف  نوكأ 

. ربكأ ىوتسم  ىلع  ٌحيحص  هسفن  ءيشلاو   ، كلذ ةجيتن 

هراكفأ لالخ  نم  ةظحلب  ةظحل  هتايح  انم  دحاو  ّلك  عنصي  ًاما ك 

. نكمُم وه غ  امو  ًايرشب  نكمُم  وه  ام  عمتجُم  ررُقن  ًاضيأ  كلذك   ، هفطاوعو

راكفألا نم  ةعومجم  عقاولا  اهنأ يف  الإ   ، ةقلطُم انميقو  انقالخأ  ّنأ  دقتعن  نحن 

انتغمدأ ءانب  نم  اهنإ  ةحيحص . اهنأ  ىلع  تقولا  ربع  اهينبتب  انُمق  تادقتعملاو 

ايح تلّكش  يتلا  سنجلاو  عونلا  ىلع  ةسسُؤملا  تاعقوتلاك  ًاما   ، انتفاقث جاتنو 

ترثأ دقف   ، ًاما ةحيحص  ميقلا  هذه  ّنأ  نمُؤأ  ألو   ، ىلوألا يرمع  تاونس  يف 

راكفأ تناك  ول  انيعو . مدع  هانعنص  يذلا  عقاولا  سكعي   ، لمُجملاب اهنيح . ّيلع 

. ًافلتخُم انبكوك  ناكل   ، ةفلتخُم هتادقتعُمو  انم  دحاو  ّلك 

ةعمتُجملا تادقتُعملاو  راكفألا  ّلك  ةورذ  ًااد  وه  اعلا  اذه  ّنأ  ودبي يل 

، ةطقن ّيأ  هلوانت يف  عيطتسن  يذلا  لدُعملاب  طقف  عّسوتن  نحنن  نآلا . يه  ثيح 

مهنأ ىلع   ، مئارجلا يبكترُم  ىلع  مكحن  طبضلاب  انلزال  عمتجُم . وأ  نيدرفنُم 

! كلذك ةرخآلا  ةايحلا  لب يف   ، ةايحلا هذه  طقف يف  سيل   ، اوناُدي نأ  بجي  نومرجُم 

انُمق يذلا  عقاولا  جاتنو   ، فوخلا اياحض  مهتيؤر  ىلع  نيرداق  نآلا  ىلإ  ردقن   

. هئانبب انعومج 

هينيع ىري  نأو  هئادعأ  أوسأ  ينيع  رظني يف  نأ  انم  دحاو  ّلك  نّك  ول 

ّلك ناكمإب   ، ًايجيردت يرشبلا . سنجلا  ًايقيقح يف  ًالوحت  ىسف   ، هيف تسوكعم 

ًالدب  ، ةيصخشلا انتقيقح  ىلع  ًاينبم  انسفنأل  عقاو  ةعانص  ىلع  زّكُري  نأ  انم  دحاو 

. انتادقتعُمو ةيعمجلا  انراكفأ  ىلع  ءانب  هدادعإ  ّمت  ام  ىمعأ  وحن  ىلع  عبتن  نأ  نم 

ىوتسُم ىلع  ًارثؤُم  ًايغت  ثدحُنس   ، يدرف ىوتسم  ىلع  انيعول  انعيسوت  لالخ  نم 
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. وك

دّقعُم لكش  ىلع  كاحُم  مخض  جيسن  دحاو يف  طيخ  ةباث  وه  انم  دحاو  ّلك 

. ةيئاهنلا ةروصلا  نم  أزجتي  ءزج ال  ًاعيمج  اننأ  الإ   ، ًادحاو ًالبح  نوكن  دق  نّولُم .

. ةيقيقحلا انسفنأ  نوكن  نأ  انرايتخا  لالخ  نم  طقف  نيرخآلا  ةايح  ىلع  رثُؤن  نحن 

نع بعتلا  وه   ، ديحولا انفدهو   ، نيرخآلا هاجت  يقيقحلا  اندهعتو  نمازتلا  ّنإ 

. لثملاب مايقلا  نيرخآلل  حيُتن  نأو   ، انتلاصأو انزيا 

، نحن يه  يتلاو  انلخاد  ةعئارلا  ةينوكلا  ةقاطلا  كلتو   ، ءوضلا اذه  كاردإ  ّنإ 

ءطبأ يغت  ثدحي   ، ةقيرطلا هذهب  نوزهاجو . نوحتفنُم  اننأل  دارفأك  انُّغي 

همهفأ ُتحبصأ  يف  كأ  وحن  ىلع  ضوخأس  يلاتلا  لصفلا  اعلا .يف  قمعأو يف 

. ديعصلا اذه  ىلع  شيعلا  لوح 
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رشع عباسلا  لصفلا 

تنأ نوكت  نأو  حمست  نأ 

ايح شيعأ  نآلا  انأ  راركتلا : لمتحي  هنأ  الإ   ، لبق نم  اذه  تلق  يننأ  ملعأ 

ُتنك ام  ديحولا ب  طيسبلا  قرافلا  وه  اذه  فوخلا . نم  ًالدب  حرفلا  قلطنُم  نم 

. مويلا هيلع  انأ  امو  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  لبق  هيلع 

داعسإ وأ  ألا  بنجت  لجأ  نم  هتلعف  ام  ّلك  ناك   ، كرُدأ نأ  نود   ، اذه لبق 

هذخآ ءيش  رخآ  ناكو   ، زاجنإلا  ، ثحبلا  ، ةدراُطملا  ، لعألاب ُتقلع  نيرخآ . سانأ 

نأ  ، نيرخآلا يضُرأ  الأ  فوخلاب : ةداقُم  ايح  تناك  يسفن . وه  نابسحلا  يف 

لشفأ ًااد  ُتنك  ةيفاكلا . ةجردلاب  ةديج  نوكأ  الأ   ، ةينانأ نوكأ  نأ   ، لشفأ

) لصألا ةعجارم  . ( يسأر يفقفخ 

دقل ءيش . ّيأزجنأ  ُتدع   يننأ  رعشأ    ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ذنم 

نم قلقأ  دُعأ  ّبُحلا .  نم  أي  هلعفأ  ام  ّلك   ، اذه ببسب  نوكأ . طقف   ُتدع 

عبتأ طقف  انأ  ئدابملا . وأ  ناوقلا  ىلإ  لاثتمالا  نم  وأ  رومألا  بيوصت  الواحُم 

ّنأ ةيرخسلل  ُثملا  نم  كلذ . لعفأ  امدنع  ئطُخأ  نأ  نكُ  يننأ ال  ملعأو  يبلق 

، ةدقلا يسفن  لعفأ يف  ُتنك  ّم  كأ  نآلا  ًاساُنأ  دعُسأ  يننأ  ىلإ  لآ  دق  رمألا 

! ًاررحت كأو  ًةداعس  كأ  يننأ  دّرُجمل 

ًانئاك غ يسفن  ىرأ  نآلا  يننأ  ا  ًاضيأ . يتحص  ىلع  بك  رثأ  اذهل  ناك 

عفري يحور . ثدحي يف  امل  طقف  ساكعنا  هنأل  هسفنب  دسجلا  ينتعي   ، دودحم

ءيشلا نوكلا  لمعيو   ، لئاه وحن  ىلع  يتقاط  نم  طورشملا  سفنلا غ  ّبُح 

. يعم هسفن 

يبلس مكح  ّيأ  كرت  دنع  انسفنأ . لايح  هب  رعشن  ام  يجراخلا  اعلا  سكعي 
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ىلع نيرداق  نوكنس   ، كلذ لعفي  نيبو   ، لّوحتلاب انملاعل  حمسن   ، سفنلا ىلع 

ةلواحُم كرت  انعطتسا   ، كأ ةقثلا  ىلع  نيرداق  انُك  ّلك  كأف . كأ  ةقثلاب  روعشلا 

مازتلالا نم  ًالدب  قفدتلا  اذه  عم  كّرحتلا  لواُحن  امدنع  جئاتنلا . ىلع  ةرطيسلا 

دُعت قباسلا و  اهانكلتما يف  يتلا  تادقتُعملا  وأ   ، نيرخآلا بهاذ  يدئاقعلا 

. ةقيقح نحن  اذامو  نَم  كأ  ةقدب  سكعن   ، انعفنت

ثحبأ ُتنك   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  ىتح   ، ًاقبسُم ُتفصو  ك 

نم ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  ىلإ  يعسلا  لالخ  نم  ناك  ءاوس   ، دشُري ليلد  نع  ًااد 

دقل نيرخآلا . نم  ةباجإلا  ىلإ  ةطاسبب  علطتلا  لالخ  نم  وأ   ، اسؤر وأ  المز 

ءاوس  ، ضعبلا لبِق  نم  اهعضو  ّمت  يتلا  ناوقلا   ، ميلاعتلا  ، ةروشملاو ءارآلا  ُتعبتا 

سوقطلاب كّسأ  ُتنك   ، نايحألا نم  ثك  مأ ال .يف  يهاجت  خلاب  اورعش 

اهيدل ناكو  قح  ىلع  تناك  ةلاح  طقف يف  فوخلا  نم  ًاقالطنا  ميلاعتلاو 

. اهفرعأال تامولعم 

لالخ نم  يسفن  ُتدقف  يننأ  ُتفشتكا   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  ءانثأ 

ينعي ًابسحت «  « لاعفأب موقأ  يننأو   ، ةيجراخلا تاوصألا  هذه  ّلك  ىلإ  عتسالا 

، أدبم  ، سقط  ، بيترت  ، جهنم ّيأ  عبتأ  انأف ال   ، مايألا هذه  اّمأ يف  ًافوخ . اهلعفأ  يننأ 

ناوق كلانه  نوكي  الأ  بجي  هنأ  ينيناوق  مظعأ  دحأ   ، ةقيقحلا بهذم .يف  وأ 

ةايحلا  ، ّيلإ ةبسنلاب  ًايلاح . ٌحيحص  هنأ  رعشت  امل  طقف  هبتِنا  ًادبأ ! ةبعص  وأ  ةعيرس 

. تقولا ّلك  رّوطتأو  ّغتأ  انأو   ، ةيحور ةبرجت 

ّيأ ىلإ  جاتحن  الف   ، ةينوكلا ةايحلا  ةوق  نع  لصفنُم  ةيقاط غ  تانئاك  انك  ول 

اّنلك ضفخنت . وأ  انتقاط  عفترت  فيك  انربُخي  وأ  تارارق  انع  ذختي  يجراخ   ماظن 

. انيلإ ةبسنلاب  حيحص  وه  ّع  ناوق  عضو  عيطتسي  دحأ  الو   ، انعون نم  نوديرف 

نيدلا ّنأ  ودبيو  ةمظُنملا  ةيحورلا  جهانملا  نم  ثكلا  هلعفت  ام  اذه   ، حجرألا ىلع 

. اهتاذ ةديقعلا  اوعبتي  نأ  عيمجلا  نم  عقوُتي   ، ةيلكيهلا عضُوت  امدنع  لعفي . كلذك 
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فيك وه  اذهو   ، ةيبلسب مهيلع  مكُحي  كلذ  اولعفي  الأ  نوراتخي  نيذلا  كئلوأ 

نولواحي يتلا  ةدحولا  نم  ًالدب  عارصلاو  ماسقنالا  ةمظُنملا  نايدألا  قلخت  اذاملو 

نم ةرورضلاب  انيفعي  ينيد ال  راسم  عابتا  ّنإ  ناوقلا . هذه  لالخ  نم  اهتماقإ 

قيرطلا عابتا  نيب   ، نيرخآلا عادخ  ىتحوأ  فوخلا  اهؤل  ةايح  شيعلا يف 

ديوزتو صاخلا  يلخادلا  اننايك  نم  قلتلا  عابتا  ينعي  اُّر   ، يصخشلا يحورلا 

. انرهوج ةدوجوملا يف  ةقلُطملا  انحور 

، ةفاقثلا عم  ضراعتت  امدنع  أطخلل  ةلباق  ةأشنملا  ةمظنألا  ّنأ  حضاولا  نم 

نمُؤي ًاما . اهضعب  عم  سكاعتت  ةيجالعلاو  ةيحورلا  ةينيصلاو  ةيدنهلا  ةمظنألاف 

نم غ هنأ  نوينيصلا  نمُؤي  نيب   ، ةئيطخ تاناويحلا  محل  لوانت  ّنأ  سودنهلا 

نمضتي وتساف «  « ىعدي ماظن  دونهلا  ىدل   ، لثملاب محللا . لوانتت  الأ  يحصلا 

ناوقلا عم  رشابُم  عارص  هنكلو يف  يوش ،« غنيف  دوجوملا يف»  هتاذ  فدهلا 

. ةينيصلا

ام ّلك  عم  ضراعتي  ءيش  ىلع  قداُصت  ةطلُس  ّلك  ًاثك يف  عيضأ  نأ  ُتدتعا 

ىلع وأ   ، ًايلعف فوخلا  نم  ثكلا  قلخي  ناك  مدختسأ  اّهيأ  يتفرعم  مدع  ّنإ  هاوس .

. حيحص وحن  ىلع  اهيلع  لوصحلا  لايح  قلقلا  لقألا 

. يسفن ىلإ  ءارولا  ىلإ  توملا  عم  يتبرجت  ينتداعأ  ةياهنلا  ، يف  كلذ لجأ  نم 

انه  اننأ  كاردإ  انم : ّلك  ىلإ  ةبسنلاب  ىوقألا  ةركفلا  يه  هذه  ّنأ  دقتعأ 

انلمأتو يداملا  اعلا  انركنأ  نإ  ّمهي  صاخلا .ال  يصخشلا  انراسم  مّرُكنو  فشتكن 

فالآ فظُوت  رالود  نويل  ةيملاع  ةكرش  انسسأ  وأ   ، ًاماع نيرشع  ةدم  لبج  ىلع 

سلجن وأ   ، ةسينك وأ  ًاينيد  ًالفحم  رضحن  دق  شيعلا . لبُس  مهل  ّرفُوتو   ، صاخشألا

قلأُتملا سمشلا  بورغ  نيذوخأم يف  نوكن  دق  اتيرغرام ،«  « برشن  ، ئطاشلا ىلع 

، ةياهنلا تاجلثملاب .يف  عتمتسن  ةقيدحلا  ربع  يش  دقو   ، ّبُحن نَم  عم  عئارلا 

هذه نم  ّيأ  سيلو   ، انيلإ ةبسنلاب  ّحصألا  وهف   ، هراتخن يذلا  كلسملا  ناك  هم 
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. رخآلا نم  ةيناحور  ّلقأ  وأ  كأ  تارايخلا 

ىلإ يدُؤت  ةلاسر  ّيأ  ككُشأ يف  ديب أ   ، ّمظُنملا نيدلا  دض  يننأ  لوقأ  انأ ال 

، نيدلا مسا  تحت  اعلا  اذه  ّرمتسي يف  يذلا  لتقلاو   ، عازنلا  ، قاقشلا  ، تافالخلا

ةيرشبلا تانئاكلا  عونتت  هتاذ . ّلكلل  هوجو  اّنلكو   ، دحاو اّنلك   ، ةقيقحلا نيب يف 

لشفي نيب   ، ةيحورلا كلاسملا  وأ  مظنملا  نيدلا  عم  ًاحاجن  ضعبلا  ققُحي  ثيح 

انعدتو  ، انعادبإ نع  بعتلاب  انل  حمستو  انئشُنت  ةقيرطب  شيعن  انك  اذإ  نورخآ .

هنأ ىلع  أدبم  وأ  رايتخا  ّيأ  ديُؤن  امدنع  هلعف . اننكُ  ام  لضفأ  اذهف   ، انتمظع ىرن 

. انه هب  موقنس  انُك  ام  دييقتو  اندييقت  ىلع  طقف  دعاسُيس  اذهف  ةحيحصلا  قيرطلا 

وأ ةنيعُم  سوقط  عابتا  لثم   ، ءيش ّيأ  لعفب  مايقلا  ىلإ  نيرطضُم  انسل 

اذإ  ، كلذ لعفن  نأ  اندرأ  اذإ  انناكمإب  انتمظع . عم  لصاوت  ىلع  ىقبن    ، ميلاعت

عابتا لالخ  نم  ةطاسبب  ةجاح . وأ  ًابلطم  سيل  هنكلو   ، ةعتملا انل  بلجي  رمألا  ناك 

. هنع ثحبن  انك  يذلا  جهنملا  ًانمضتُم   ، انل بسانُم  وه  ام  دجن   ، يلخادلا انهيجوت 

نود انّبُح  زكرم  انسفنأب يف  رعشن  امدنع  حيحصلا  راسملا  ىلع  اننأ  ملعن  نحن 

. ةقلُطملا ةّيلُكلا  نمض  ةيقيقحلا  انتمظع  زّيُو   ، نيرخآلا وأ  انسفنأ  ةمكاحُم 

، ةجاحلا تقو  سانلا  ضعب  ىلإ  ربكأ  ةحار  ةالصلا  بلجت  دق   ، لاثملا ليبس  ىلع 

ببسب  ، لاحلا ىلع  ًايباجيإ  ًاثأت  ةالصلل  نوكي  دق  تاذلا . فاشتكا  لجأ  نمو 

نيذلا صاخشألا  رعشي  دق   ، ةجيتنلا ءابعألا .يف  ّلك  نع  يلختلاو  كرتلا  ةيلمع 

مهاُسي يذلا ال  رمألا   ، يقرتلاب نورعشي  اُّر   ، كلذ نم  كأو   ، ةفخلاب نّولُصي 

طبارتُم اننأ  ا  نيرخآلا  لاوحأ  يفو  لب   ، مهلاوحأ نّسحتو  مهتيهافر  طقف يف 

. لكلا ىلإ  اهبلجت   ، كسفنل اهبلجت  ةيباجيإ  ّيأ  ًاعيمج .

نم ّلقأ  وأ  كأ  طبارتُم  نّولُصي  نيذلا  كئلوأ  ّنأ  نمؤأ  انأ ال   ، لاح ّيأ  ىلع 

قلُطملا غارفلا  زيي  ةصاخلا يف  هتقيرط  هيدل  انعيمج  نّولُصي . نيذلا ال  كئلوأ 

، نيرخآ ىلإ  ةبسنلاب   ، هتقيرط يه  ةالصلا  نوكت  دق  ضعبلا  ىلإ  ةبسنلاب   ، انلخاد
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ّيأ  ، تاينقتلاو ةفرعملا  ىلإ  يعسلا   ، ةعيبطلا ءاقبلا يف   ، ّنفلا  ، ىقيسوملا نوكت  دق 

تسيل  ، ىرُخأ تلكب  ةايحلا . فدهو  عادبإلاو  ةفطاعلا  انل  بلجي  يذلا  ناك 

اهنإ  ، ىرحألاب مهغ . نم  مهتمظعل  ًايعو  كأ  انضعب  لعجت  يتلا  يه  ةالصلا 

انم جرُخت    ، ةيلخادلا انفطاوع  عم  لصاوتلا  لالخ  نم  انتايح  دوقت  نأ  راتخت 

. داحتالاب روعشلاو  ىنعملا  انتايح  يطُعتو  نزلا «  « ميلاعت ةدوج 

لصفنُم يجراخ  ءاضف  وأ  نايك  يأل  ةالصلا  ىلإ  ةجاحلاب  رعشأ  ًايصخش ال  انأ 

ايح ّنأ  رعشأ   ، اذكه تقولا . لاوط  نوكلا  عم  ةدحاو  يننأ  فرعأ  يننأل   ، انع

دعاُسيو  ، يكفت ئدُهي  هنأل  ًادج  ًاديفُم  لمأتلا  دجأ  اهتاذ . ّدح  ةالص يف  يه 

ءيش ّلك  عم  يلاصتاب  رعشأ  ثيح  ةيزكرملا  يعولا  ةطقن  ىلإ  زيكرتلا  بلج  ىلع 

ىدل دوجوملا  يقرتلاب  روعشلا  اذه  لمأتلا  قلخي  دق ال  نوكلا . نمض  دوجوم 

. يصخشلا ىوتُسملا  ىلع  ثأتلاب  عجري  ا  مايقلا  ّمُهملا  نم  ديج . اذهو  نيرخآلا 

اذهف  ، ًاعتمُم رمألا  ناك  وأ   ، ةلوهسب ام  ماظن  عابتا  كناكمإب  ّهنأ  َترعش  اذإ 

ىلع ةرطيسلاب  رعشت  وأ   ، قاشلا لمعلا  اهيف  أدبي  يتلا  ةقيقدلا  نكلو يف  عئار !

ةلاح ّنإ  كيلإ . ةبسنلاب  ًاثك  رمألا  حجني  نل   ، حجرألا ىلع   ، كراكفأ وأ  كرعاشم 

كسفن عَد  ةيباجيإلا . تاغتلا  مظعُم  هيف  ثدحت  ناكم  لثم  ودبت  يقنلا  حسلا 

. ةايحلاب رعشت  كلعجي  ءيش  ّيأ  قناعو   ، نوكت نّمع  رظنلا  ّضغب   ، تنأ نوكت 

، نيرخآللو يسفنل  هب  موقأ  ءيش  لضفأ  ّنأ  ةدشب  نمُؤأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع 

امدنع شهدنت  دقف   ، ةديعس ينلعجي  ام  لعفأو   ، يعوب ىقرأ  يسفن  يقُبأ  نأ  وه 

طبارتُم يف ءيش  ّلك  ّنأ  ا  ةشوشم . ةفصوك  اجيإلا « كفتلا   « ّديُؤأ يننأ ال  ملعت 

، اعلا ىلع  ىلعأ  رثأ  هل  ةيلاعلا  حورلا  لاح  يسفن يف  ءاقبإ  ّنإف   ، ةقيقح ةايحلا 

. دخالا ةلاح  ىقبيو يف  هلعفأ  ام ال  ًاضيأ  وه  ك 

لضفألا نمف   ، يوحن هجتت  ةيبلس  ًاراكفأ  ظحُالأ  امدنع   ، ةيناث ةيحان  نم 

رابجا وأ  اهعمق  لواُحأ  امدنع  ةمكاحم . نودو  لوبقلا  عم  رورملاب  اهل  حسلا 
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طقف اهل  حمسأ  انأ  كأ . ةعفدنُم  تداع   ، اُهتدعبأ لك   ، يرعاشم يغت  ىلع  يسفن 

، ةجيتنلابو رمتس . فطاوعلاو  راكفألا  ّنأ  دجأو   ، ةمكاحم نود  يلالخ  نم  قفدتلاب 

. ةقيقح انأ  نوكأ  ّيايإ  ًاكرات   ، ًاما ةيعيبط  ةقيرطب  حيحصلا  راسملا  فشكتيس 

تسيل ةايحلا « ةيبلسلا يف  بذجت  ةيبلسلا  راكفألا   « لثم ةفراجلا  تارابعلا  ّنإ 

ىلع نورعشي  ةبيصع  تاقوأب  نوّر  نيذلا  سانلا  لعجتدقو   ، ةرورضلاب ةحيحص 

لالخ نم  ةيبلسلا  نم  ديزملا  نوبذجيس  مهنأ  نم  بعرلا  قلخت  دقو   ، أوسأ وحن 

نوّر نيذلا  سانلا  لعجي  ام  ًاثك  زيي  نود  ةركفلا  هذه  مادختسا  ّنإ  مهراكفأ .

اذهو غ  ، هذهك ًاثادحأ  اوبذج  مهنأل  نوئيس  مهنأكو  نورعشي  ةبيصع  تاقوأب 

باُصن دق   ، ةببحُم فقاوم غ  قلخت  ةيبلسلا  انراكفأ  ّنأ  انقَّدص  اذإ  حيحص .

نم ّلقأ  انراكفأب  رمألا  قلعتي   ، كلذ سكع  ىلع  هب . رّكُفن  ام  لوح  ةمظعلا  نونجب 

. انسفنأ وحن  هب  رعشن  ام  ًاصوصخ   ، انرعاشم

ءاقبلا لالخ  نم  ةطاسبب  نوكي  ةيباجيإلا  ءايشألا  بذج  ّنأ  ةيضقلا  تسيل 

يه انسفنأ  لايح  انرعاشم  ّنكلو   ، ةيفاك ةوقب  اذه  لوق  عيطتسأ  ًاجهتبُم .ال 

قداص نوكن  نأ   ، رخآ ىنع  انتايح ! طورش  ررُقي  يذلا  ةيمهأ  كألا  سايقملا 

! ًايباجيإ ءاقبلا  ةلواحُم  دّرجُم  نم  ةيمهأ  كأ  انسفنأ  عم 

ةبرجت لضفألا  نم  هنأل  ينجعزت  ءايشأ  لايح  يبلسلا  روعشلاب  يسفنل  حمسأ 

هب رعشأ  امل  حسلاب  ّقلعتُم  رمألا   ، ةيناث ةرم  اهميجحت . ىلع  ةيقيقحلا  رعاشملا 

لعف وه  ةمكاحم  نود  هتاذ  ّدح  عنملا يف  لعف  ّنإ  هدض . ةبراحملا  نم  كأ   ، ًاقح

ناسنإلل ةعتمم  ةايح  قلخي  يسفن  هاجت  فطللا  نم  لعفلا  اذه  تاذلا . ّبُح  نم 

. لؤافتلاب روعشلاب  ًابذك  رهاظتي  نأ  نم  ثكب  دعبأ 

ّنأ عم   ، ًافيطل  ، ًالعفنُم  ، ةقيقح ًاجهتبُم  ًاصخش  ىرن  امدنع  نايحألا  ضعب  يف 

كيلإ نكلو   ، يدُجي ُرمأ ال  ًايباجيا «  « ىقبت ّنأ  ؟  ىرتأ  ، رّكُفن دق   ، ةراهنُم هتايح 

ام ملعن  نحن ال  يدرفلا . يلخادلا  راوحلا  كلذ  نع  ًائيش  ملعن  نحن ال  ةيضقلا :
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نإ ملعن  نحن ال   ، ةيمهأ كألاو   ، موي دعب  ًاموي  مهسفنأل  نورخآلا  هلوقي  يذلا 

! مهسفنأ نونمُثيو  نّوبُحي  اوناك 

ّمُهملا نم  هنأ  رعشأ   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  لالخ  هتكردأ  ام  ببسب 

يلخادلا يراوح  ربُخي  امدنع  يسفن . هاجت  ماكحأ  الو  فوخ  يدنع  نوكي  الأ  ًادج 

جراخلا ىلإ  ةقاطلا  هذهب  اهنيح  ُّعُشأ   ، ةلوبقم  ، طورش نود  ةبوبحم   ، نامأ يننأ يف 

يتلاح ساكعنا  ًاقح  يه  ةيرهاظلا  ايح  ّنإ  كلذل . ًاقفو  يجراخلا  يملاع  ُّغأو 
. ةيلخادلا

رعشأ فيك  كأ  ّمُهملا  اإو   ، ًائيس يعوبسأ  وأ  يموي  ناك  نإ  ّمُهملا  نم  سيل 

ةيلمعلاب يتقثب  ّقلعتي  رمألا  ّنإ  عوبسألا . وأ  مويلا  اذه  هجاُوأ  نيب  يسفن  لايح 

وأ  ، نزحلا  ، قلقلاب روعشلا  نم  ةفئاخ  نوكأ  الأو  ًابعص  ًاتقو  هجاُوأ  ُتنك  ول  ىتح 

حسلاب رمألا  ّقلعتي  رعاشملا . هذه  ّر  ىتح  ءيش  ّلك  عمق  نم  كأ   ، فوخلا

ّلقأ حبُصتو  رعاشملا  تتشتت   ، اذه ببسب  نوكأ . َنمل  ةصلخُم  نوكأ  نأ  يسفنل 

. ةقرفتُم تاقوأ  كأف يف  كأ 

ةجعُزملا يرعاشم  عمق  ىلع  ُتدتعا   ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  لبق 

 ، كلذ ىلإ  فضأ  ايح . ىلإ  ةيبلسلا  بذجت  اهنأ  نمُؤأ  نأ  ُتدتعا  يننأل   ، ًاثك

ىلع يسفن  رابجاو  يراكفأ  ىلع  ةرطيسلا  ُتلواحف   ، نيرخآلا جعُزأ  نأ  ديُرأ  نكأ 

ًاقح نوكت  نَم  مرتحت  نأ  وه  حاتفملا  ّنأ  نآلا  مهفأ  ديب أ  ةيباجيإ . نوكأ  نأ 

. ةصاخلا كتقيقح  نوكت يف  نأ  كسفنل  حمستو   ، رارمتساب

اهراركت يف نكُ  ، ال  ةظحل ّلك  تّرم  ّلكو   ، ًاما ديرف  تقولا  نم  ءزج  لك 

، ةظحللا شيعأ  نأو  كلذ  عم  ةحاترُم  نوكأ  نأ  ُتّملعت  دقل  ايزيفلا . ىدملا  اذه 

. ىرُخأ ىلإ  ةظحل  نم  ةيفطاع  ةلومح  ّيأ  يعم  ذخآ  الأ  يتعاطتسا  ردق  لواُحأو 

تايناكمإ هعم  بلجي  ًافيظن  ًالجس  ةظحل  ّلك  ىرأ  نأ  لواُحأ   ، كلذ نم  ًالدب 

كلذ حرملاو يف  ةعُتملا  ىصقأ  بلجي يل  وأ  يقتري   ام  لعفأ   ، اذكه ةديدج .
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ىلإ بهذأ  نأ  ًاضيأ  ينعي  دقف   ، لمأتلا قارغتسالا يف  كلذ  ينعي  دق  نيبو   ، تقولا

. هبغرأ ام  اذه  ّنأ  ُترعش  اذإ   ، ىولحلا لوانتأ  وأ  قّوستلا 

راركت ىلع  انسفنأ  ماغرإ  طقف  سيل   ، ًاقح نحن  نَم  عم  كأ  مغانتب  شيعلا  ّنإ 

ُثت ءايشأ   ، ءادعس انلعجت  ءايشأب  موقن  نأ  ًاقح  ينعت  اهنإ  ةيباجيإلا . راكفألا 

ينعتو  ، ةديج لاحب  رعشن  انلعجت  ءايشأ   ، انلخاود ام يف  لضفأ  جرُختو  انفغش 

ةجهبلاب رعشنو  قيرطلا  هذه  عفدنن يف  امدنع  طورش . نود  انسفنأ  ّبُح  ًاضيأ 

حبُصت  ، انلخاود كلذ  داجيإ  عيطتسن  امدنع  انتعور . سمُالن   ، ةايحلا طاشنلاو يف 

. انلوح ثدحي  ًانمازت  دجنو   ، ةعتمُم ءايشألا 

. ةخألا تاونسلا  متهالا يف  نم  ثكلا  اتفل  دق  بذجلا  ةركفو  نمازتلا  ّنإ 

ديب  ، ٍرغُم ٌرمأ  اهبذجن  اننأل  دهج  نود  ام  ناكم  طقست يف  يهو  ءايشألا  ةركف  ّنإ 

. بذجلا نم  كأ   ، حسلا ةرابعب  رّكُفأ  نأ  لّضُفأ  أ 

اعلاو  ، ةميظعلا انتاوذ  نوكن  نأ  انفده   ، عمتجملا عم  ٌدحاو  نحن   ، ُتلق ك 

نم ايح  راسكنالا يف  دقل أ  انلخاود . امل يف  طقف  ساكعنا  الإ  وه  ام  يجراخلا 

. اُهتقلخ يتلا  ةسفانملاو   ، اهب موقأ  ُتنك  يتلا  ةنراُقملاو   ، رهاظلا ىلع  يزيكرت 

. سفانتلاو عشجلا  ببس  ّم   ، عيمجلا يفكي  ام  دجُوي  هنأ ال  روعشلا  ىلع  ُتدتعا 

دّرفتلا ناضتحا  نم  ًالدب   ، يتقيرطب اورّكُفيو  اونمُؤي  نأ  نيرخآلا  عنُقأ  نأ  ُتجتحا 

. فالتخالاو

، رارمتساب صقانتي  هنأو  دودحم  نوكلا  ّنأ  ةرظن  نم  أت  رعاشملا  هذه  ّلك 

نحن عيطتسن  لومشلاو ك  ومنلا  ىلع  ٌرداق  هنإ  اهن . ةقيقحلا ال  وه يف  نيب 

نم كلذ  لعف  بجي  نكل   ، ديُرن ام  ردقب  حمسنو  عّسوتن  انل   رمألا  دوعي  ًاما .

. سكعلا سيلو  جراخلا  ىلإ  لخادلا 

ةيؤر ىلع  زيكرتلاب  أدبأ  نأ  عيطتسأ   ، ةقلُطملا اذ  جراخ  ءيش  الأ  كرُدأ  امدنع 

لكلا كّرحتي  ةتباث . تسيلو   ، ةيكرح ةقيرطب   ، لكلا نمّرمتسُم  لمعك  يسفن 
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. ىرُخأ ىلإ  ةنقتُم  ةروص  نم  لّوحتي   ، ناولألا فلتخُم  ّغُتملا  مسرلا  لثم  رارمتساب 

نيب ةرهاظلا  ءاطخألا  يفو  ةلحرلا  لجلا يف  ةيؤر  اذه  ينعي   ، ّيلإ ةبسنلاب 

ىلإ لصأ  يسفن   لايح  ًاديج  رعشأ  نأ  يفده  مهفلا . نم  رخآ  ىوتسُم  ىلإ  ينلقنت 

مادعنا ةبقارُ  ُتأدب  امدنع  جئاتنلا . ّلك  كرتأ   ، ةلاحلا كلت  يفو   ، ةقثلا ةطقن 

لضفألا بذجأ  ُتنك  كلذ . سكعي  يجراخلا  يملاع  ةظحالم  ُتأدب   ، ّيدل بويعلا 

. نوكلا هاجت  هلعف  يننكُ  ام  لضفأ  ًاضيأ  وه  يذلاو   ، ّيلإ ةبسنلاب 

ىذغتي هنإ  ًاقبسُم . ُتلق  ّيلإ ك  ةبسنلاب  ًاعفن  اعلا  يغتو  قالطنالاِدُجي   

اهنأ ا   ، ىلوألا ةجردلا  تالكُشملا يف  ببُست  يتلا  اهتاذ  مكُحلا  ةقاط  ىلع  طقف 

كرت  ، كلذ نم  ًالدب  هيغت . بجيو  ًائطاخ  ًائيش  كانّهنأ  يأرلا  كاذ  نم  عبنت 

نوكأ داكأو   ، كأ عسوتلاب  رعشأ  ينلعجي  كفتلا  وأ  قيدصتلل  ةقيرط  ّيأب  قلعتلا 

فدُصلا نم  ديزملا  ثدحي  يلالخ . نم  قفدتلا  ةينوكلا  ةقاطلا  عيطتستف   ، ةفافش

. حسلا نم  ةلاحلا  هذه  نوكأ يف  امدنع  ايح  ةيباجيإلا يف 

عم فطلأ  ُتنك  لك  لثملا . وعدي  لثملاو   ، ةلماكلا جئاتنلا  ًامود  بذتجن  نحن 

بعصأو ةمكاحُم  كأ  ُتنك  ّلك  كأ . كلذ  ةيجراخلا  ثادحألا  تَسكع   ، يسفن

ىلع ًااد  يننأ  نوكلا  نهُربي  كلذ . عم  ةبسانتُم  ةايحلا  فقاوم  تتأ   ، يسفن هاجت 

! يسفن هاجت  يأرلا  باوص يف 

لوصحلاو كلذب  مايقلا  ّيلع  بّجوتي  هنأكو  ةقحالُم «  « ةملك ُتمدختسا  ًاقباس 

ذإ  ، فوخلا نم  عبني  ءيش  ءارو  يعسلا  لعف  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  هقيقحتو . هيلع 

قلاع يف انيقُبي  يعسلا  اذه  ةقيقح . ديُرن  ام  ىلع  انلوصح  مدع  نم  فاخن 

ّيأ ىلع  ةسيرفلاو . دايصلا  ام ب  لصأُتملا  لاصفنالا  ىلع  زّكُري  ّهنأل   ، ةيجاودزالا

. حمسأ لب   ، ءيش ّيأ  دراطأ  دُعأ  نآلا   انأ   ، لاح

، ايح هيلإ  لوؤت  نأ  ديُرأ  امل  ةمراع  ةبغرب  رعشأ  امدنع   ، لاثملا ليبس  ىلع 

ةقاطلا براُحأ  اذه  ينلعجيسف   ، ةدشب ةبغرلا  هذه  ُتدراط  ول  يننأ  ملعأ 
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ًائيش لعفأ  يننأ  ُتملع   ، اذه قيقحت  لجأ  نم  دهج  لذب  ُتلواح  ّلك  ةينوكلا .

هنأل  ، كأ ريرحتك  ودبي  لب   ، ًادهج حسلا  بلطتي  ىرُخأ ال  ةهج  نم  ًائطاخ .

. ًالصأ وه يل  هيلع  لوصحلا  ديُرأ  ام  كلذلو   ، دحاو ءيش  ّلك  ّنأ  كاردإ  ينعي 

. نوكأ َنمل  ةبسنلاب  ًااد  ةقداص  وكب  مث   ، ًالوأ ةقثلاب  حسلا  ةيلمع  ثدحت 

ةلاح انأو يف  اذه  ّلك  ثدحيو   ، ًاقح وه يل  ام  طقف  بذجأس   ، ةقيرطلا هذهب 

، ينصقني وأ  هجاتحأ  يننأ  دقتعأ  ام  وأ  ينقلُقي  ام  ىلع  زيكرتلا  اكمإب  اهب . حاترأ 

يننأل  ، نآلا هيلع  يه  ام  ىلع  ىقبتس  لب   ، هبيرجت ُّبُحأ  ام  وحن  ايح  كّرحتت  نلو 

نع ًاضوع   ، لشفلاب رعشأ  ينلعجي  ام  وأ  ينجعُزي  امو  يفواخم  ىلإ  يهابتنا  يطُعأ 

دّسجتت ةروصلا  كرت  اكمإب  ةديدج . براجتل  حسلاو  ةقثلاب  رادم  عيسوت 

ّلك ةيلمعلا . اخرتساو يف  ينقلُقي  ام  كرت  ةعرس  ىلع  ًادتعا   ، عرسأ وأ  ءطبأ 

ًافوخ كأ  ُتنك  ّلكو   ، جئاتنلا وأ  كفتلا  ةددحُم يف  قُرطب  كأ  ةقلعتم  ُتنك 

انأ ةيلمعلا . ىلع  ةحتفنُم  ُتسل  يننأل   ، ءطبأ رّوطتلا  ناك   ، ةديدجلا تارماُغملا  نم 

. يرطف وحن  ىلع  يلالخ  قفدتلاب  ةينوكلا  ةقاطلل  حمسأ  ال 

ام ّلك  ةيناكمإ . وأ  رايخ  ّلكب  رّكفتأو  ًايلعف  سلجأ  انأ ال   ، اذه ّلك  لوقأ  امدنع 

، ًايلخاد لَعُفي  يذلا  رمألا   ، غارفلا كلذ  يعوب يف  ايحأ  نأ  ةظحل  ّلك  ًاقح يف  هلعفأ 

نوكلا ّنأ  ا  هبذجت . ام  الو  هءارو  ىعست  ام  دجُوي  ، ال  جراخلا ًايجراخ .يف  سيلو 

. هلك اعلا  رثُؤي يف  كلذ  ّنإف   ، يلخاد براجتب  ُتررم  همف   ، لخادلا يف 

هثودح يف ديُرأ  دق  ام  ّلكف   ، ًاقبسُم هتكايح  ّت  دق  تاقوألا  ّلك  جيسن  نأ  ا 

عّسُوأ نأ  طقف  يتمهُم  يداملا . قلُطملا غ  ىدملا  كلذ  ًاقبسُم يف  دجو  دق  ايح 

ام كانه  ناك  اذإ  رخآلا . اعلا  اذه  لخاد  اهكرتأ  يفكي   ا  ةيويندلا  يسفن 

اردإ عّسُوأ  نأ  بجي  لب   ، اهيلع لوصحلاو  جورخلا  يه  ةركفلا  نوكت  نلف   ، هبغرأ

. انه يعقاو  اهبلجت يف  نأ  ةينوكلا  ةقاطلل  حمسأ  صاخلا  

حسلا ينعي  نيب   ، لاصفنالا ززُعي  هءارو  يعسلاو  هب  بغرأ  ام  ةدراطُم  ّنإ 
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. ًاقبسُم وه يل  هب  بغرأ  ام  كلذلو   ، طبارتُم ءيش  ّلك  ّنأو  ٌدحاو  اننأ  كاردإ 
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رشع نماثلا  لصفلا 

ةبوجأو ةلئسأ 

تحنس يل  ، توملا نم  بارتقالا  يتبرجت يف  دعب  ةقحاللا  تاونسلاو  رهشألا  يف 

اعلا ناكم يف  ّلك  ةعونتُم يف  تاعومجم  عم  ثّدحتأ  صرفلا   نم  ديدعلا 

هذه نم  تجتن  يتلا  تاباجإلاو  ةلئسألا  ضعب  يلي  يف  يتبرجت . لوح 

: تاثداُحملا

، رخآلا اعلا  هب يف  ِتررم  يذلا  طورشملا « ّبُحلا غ   « فّرُعت فيك  س :

؟ يداملا عقاولا  اذه  هفرعن يف  يذلا  ّبُحلا  نع  فلتخي  فيكو 

هيدل سيل  رهوجلا . ٍفاص يف  هنأل  ًاما  فلتخُم  رخآلا  اعلا  ّبُحلا يف  ج :

وحن ىلع  لعافتي  الو   ، يفطاع قلطنُم  نم  فّرصتي  الو   ، تاعقوت الو  جمانرب 

. كلذك هنإ  هرعاشم . وأ  صخشلا  لاعفأ  ىلع  ًادتعا  فلتخُم 

ّبُحلا غ نم  ةلاحلا  كلت  دلُوت  نأ  نكُمملا  نم  هنأ  نيرعشت  له  س :

؟ يداملا اعلا  اذه  انه يف  طورشملا 

امدنع  ، اُّر طورشم . ّبُح غ  وهو  ًاقبسُم  ٌيقن  نئاك   ، انرهوج ، يف  انم ّلك  ج :

ّمث  ، انكفت لالخ  نم  هتيفصتو  هحيشرتب  موقن   ، يداملا اعلا  انه يف  كلذ  نع  ّربُعن 

. ةيناسنإ رعاشمك  هسفن  سكعي 

نم ُّر  يذلا  ضيبألا  ءوضلا  لاثم  وه   ، اذه حّضُوأ  اهب   رّكُفأ  ةراعتسا  لضفأ 

هب ءُيضت  امدنع   ، يفاصلا ضيبألا  ءوضلا  لثم  طورشملا  ّبُحلا غ  روشوملا . لالخ 

حزق سوق  ناولأ  عيمج  لكش  ىلع  روشوملا  دعب  سكعني   ، روشوملا لالخ  نم 

، هركلا  ، ةقفشلا  ، دسحلا  ، قلقلا  ، ّبُحلا  ، ةعتملا انفطاوع : لثُ  اذه  ةفلتُخملا .
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. كلذ ىلإ  امو   ، فطاعتلا

ّلك ىلإ  ّبُحلا «  « يفاصلا ضيبألا  ءوضلا  ًاسكاع  لّوُحي   ، روشوملا لثم  انم  ّلك 

يواستب اهجاتحن  فطاوعلا «  « نوللا تاجيردت  ّلكو   ، ةفلتُخملا حزق  سوق  ناولأ 

نل ىطُعملا . نوللا  ّدض  ًايقالخأ  مكحيس   ، اودجو نإ   ، سانلا نم  ليلق  ّلكلا . ب 

عم اذه  لعفن  اننأ  ديب  مثآ ،« نوللا  كلذ   « وأ نوللا رش ،« كاذ   ، هوأ : « لوقن

ىرُخألاو ةئطاخ  رعاشملا  ضعب  ىف   ، فطاوعلا نع  مهباعت  عمو  صاخشألا 

. ةحيحص

، اهضفر وأ  اهراكنإ  لواُحنو  ةيبلس  اهنأ  انرعاشم  ضعب  ىلع  مكحن  امدنع 

لماك ةبرجت  نم  انعنو   ، انلخاد ًازجاح  اذه  قلخي  نوكن . نَّمم  ًاءزج  عمقن 

ماكحألا تماق  نأ  دعب  فيطلا  نم  ةددحُم  ناولأ  صالختسا  لثم   ، انتمظع

. ةقيقح وه  سيل  ًائيش  هلعجو  ءوضلا  رتبب  ةيقالخألا 

. نحن انم  ءزج  اهنأ  ّلبقت  طقف  انيلع   ، ةفطاع ّلك  عم  فّرصتلا  انيلع  بّجوتي  ال 

طقف روشوملا . لالخ  راسكنالا  نم  ّعُم  نول  عنم  لثم  نوكيس  اهيفنو  اهراكنإ  ّنإ 

رهوج عم  لصاوتلا  عيطتسن   ، ةمكاحُم نود  ًالماك  انرعاشم  فيط  لوبق  لالخ  نم 

. انقعأ نمكي يف  يذلا  يقنلا  طورشملا  ّبُحلا غ 

ةميظع تانئاك  ًاقبسُم  نحن  له   ، يداملا انلكش  ذخّتن  نأ  لبق  ِكيأرب  س :

لهو  ، انتمظع تحن  ُّمتي  فيك   ، كلذك ناك  اذإ  ؟  ةقيقح نحن  نَم  ًاما  كردُن 

؟ ةايحلا هذه  ىلإ  أن  امدنع  انسفنأ  رهوج  ررضتي 

نوكي نلو   ، ةلئسألا نم  ديزيس  اذه  ّنأ  دقتعأ  يننكلو   ، يروعشب كربُخأس  ج :

نأ اهل  ًاردقُم  سيل  ةايحلاف   ، نحن نَم  ىسنن  نأ  انل  ًاردقُم  سيل  هنأ  ودبي يل  ةباجإ !

ةعوضوملا انتادقتعُمو  انراكفأب  انه  ةيساق  اهانلعج  نحن  اننأك  ودبي  ةبعص . نوكت 

. ًأطخ

»، ةمصبلا  « نم عونك  رخآلا أ  اعلا  كلذ  ُهتيقلت يف  يذلا  يلخادلا  مهفلا  ّنإ 
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سيل ًاذإ   ، هوأ ةلاحلا : كلت  يلخاد يف  هلوقأس  ُتنك  ، ف  ًاتوص هل  ُتعضو  ول  نكلو 

ىّنأ حرو ! اهب  عتمتن  نأ  ضرتُفملا  نم  لب   ، ًاعارص ةايحلا  نوكت  نأ  ضورفملا  نم 

يراكفأ ّلك  ببسب  ناطرسلا  يدسج  قلخ  دقل   ، هوأ كلذ ! ُتملع  يننأ  ول 

اّهلك تَببس يل  يتلاو   ، ةدودحملا تادقتُعملا   ، يسفن ىلع  ماكحألا  رادصا   ، ءاقمحلا

رعشنو انه  ىلإ  أن  نأ  بجي  اننأ  طقف  ُتملع  ول   ، ىتف اي  بارطضالا . نم  ثكلا 

! اهعم حرو  طقف  انسفنأ  نع  ّربُعن  نأو   ، انتايحو انسفنأ  لايح  ةداعسلاب 

: اذهك لاؤس  ّيدل  ناك  لواُحأس . ينكلو   ، هحرش ًاثك  بعصي  نآلا  ءزجلا  اذه 

اردإ مدع  ءارج  طقف  ثدحي يل   ، خألا ناطرسلا  اذه  لثم   ، مخض ءيش  اذامل 

؟ يتمظعل

هنأل يف ثدحي يل،  هنإ    ، ُتمهف دقل   ، هوأ مهفلا : اذه  ّيدل   ، هتاذ تقولا  يف 

! يتقاطو ةيفخلا  وق  طقف  وه  ناطرسلا  ّنإ  ةيحض . ًادبأ  نُكأ  انأ    ، ةقيقحلا

. جراخلا نم  كأ  ام  ّدح  ىلإ   ، يمسج ّدض  لخادلا  ىلإ  بلقنا  دقل 

ةّوق تناك  دقل  اذه . نم  ءيش  ّيأ  وأ  ةبوقع  نكي  ضرملا   ّنأ  ُتملع  دقل 

اهل حمسأ  يننأل    ، ناطرسلا ضرم  لكش  ىلع  اهسفن  نع  ّربُعت  طقف  ايح 

رايخلا ّيدل  هنأ  ةكردُم  ُتنك  ةميظعلاو . ةيوقلا  اتينأ «  « ةقاط لكش  ىلع  روهظلاب 

، نآلا دعب  ًادوجوم  ناطرسلا  َقبي  نل  توملا . وحن  يضمأ  وأ  يدسج  ىلإ  دوعأ  نأ 

اذ لكش  ىلع  رهظتس  لب   ، ةقيرطلا كلتب  اهتاذ  نع  ّربُعت  دُعت  ةقاطلا   ّنأل 

. ةيئاهناللا

ُتدجو دقو   ، ًاناكم تسيلو  ةلاح  يه  ةقيقح  ةنجلا  ّنأب  مهفلا  عم  ُتدع 

رعشأ يننكل   ، ًاقح ًابيرغ  ودبي  اذه  نأ  ملعأ  ضرألا . ىلإ  انه  ىلإ  ينعبت  دق  ميعنلا 

انأ عقوم . دّرجُم  سيلو  نوكن  ةقيرط   طقف  وه  يقيقحلا « انلزنم   « ّنأ ًاضيأ 

ّيأ دجاوتلا يف  ةبغر يف  ّيدل  سيلو   ، يلزنم يننأ يف  رعشأ  ةظحللا  هذه  نآلا يف 

ءازجأ اهنإ  رخآلا . اعلا  وأ يف  انه  ُتنك  ءاوس  نآلا  قرافلاب  رعشأ  رخآ .ال  ناكم 
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انلزنم ّنإ  ةميظعلا .  ، ةقلُطملا  ، ةعستملا  ، ربكألا انتاذ  ةبرجت  نم  طقف  ةفلتخُم 

. انبهذ ثيح  انعبتيو  انم  ّلك  لخاد  يقيقحلا 

ةقيرط كلانه  له   ، يسفنب توملا  نم  بارتقالا  ةبرجتب  ّرمأ  يننأ   ا  س :

؟ اهنع ثدحتت  يتلا  ةبيجعلا  ةايحلا  ةوقب  ةقثلا  ىلع  ظفاُحأو  ينبأ   

كرُدت توملا   نم  بارتقالا  ةبرجتب  َّر  نأ  يرورضلا  نم  سيل   ، عبطلاب ج :

. كتمظع

روعشلاو اهيلع  ظافحلاو  ةقثلا  ءانبل  ةقيرط  لضفأ  ّنأ  يتبرجت  ينتملع  دقل 

ةقثلاو ّبُحلاب  أدبت  اهنإ  لخادلا . نم  عبنت  ةينوكلا  ةايحلا  ةوق  ةقاط  عم  لصاوتلاب 

. وكلا جيسنلا  كأ يف  زكرمتلاب  ُترعش   ، اذه لعف  ىلع  ةرداق  ُتنك  ّلك  سفنلاب .

مهلعجو  ، كأ نيرخآلا  ةسمالُم  انعطتسا   ، كأ انضعب  عم  طبارتلاب  انرعش  ّلك 

. هتاذ ءيشلاب  روعشلا  ىلع  نيرداق 

َتّغت فيكو   ، كتديقع وأ  كناإ  لّعف  كتجلاعُمو  كئافش  ءزج يف  ّيأ  س :

؟ حلا كلذ  ذنم  كتادقتعُم 

ناك  ، ىرحألاب افش . لجأ  نم  ءيش  ّيأ  ناإلا يف  ًابولطم  نكي  عبطلاب   ج :

َتببس يتلا  يميلاعت   ، دابم  ، اهتلمح يتلا  ةقباسلا  ادقتعم  ّلكل  ًالماك  ًاليطعت 

. زفاحلا يه  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  تناك   ، يتلاح هسفنل .يف  يدسج  ءافش  يف 

. يّدض ةقيقحلا  لمعت يف  ةّوقب  اهب  كّسأ  يتلا  راكفألا  ّنإ   ، يرظن ةهجو  نم 

ةقلغنُم ينيقبت  اهنأل  ةايحلا  راجت يف  نم  ُّدحي  ةبلص  تادقتعُم  كالتما  ّنأ  ك 

لالخ نم  هفرعأ  ا  ةدودحم  اعلا  اذه  يتفرعمو يف   ، طقف هفرعأ  ام  نمض 

ةحتفنُم ينلعجي   ، كوكشلا عم  ةحاترُم  وك   ، ىرُخأ ةيحان  نم  ةيداملا . يساوح 

. ةيئاهناللا تالتحالا  هاجت  هيعارصم  ىلع  حوتفم  ضومغلاف   ، تايناكمإلا ّلك  ىلع 

انأ ساسحإ  عقوتم . وه غ  ام  هاجت  ايناكما  قيلا  ىلإ  ةجاحلا  تقاعأ  دقل 

تاباجإلاب دّوزتت  نأ  ةعّسوُتملا  يسفنل  حمسي   ، ثدحي ام  ىرن  انعد  وأ   ، فرعأ ال 
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امدنع بيهر . وحن  ىلع  ةنمازتُم  نوكتو  ةفداصُم  فشتُكت  دق  يتلا  لولحلاو 

ّلك نع  ءانغتسالا  ّنإ  وق . ةمق  ةقيقح يف  ُتنك  ضومغلا  اع  ُتوطخ يف 

تحت قلُطملا  نوكلا  عضو   ، بهاذملا  ، ميلاعتلا  ، دوحجلا  ، ةقباسلا تادقتُعملا 

ثيح ناكملا  وه  اذه  ايح . ةنكُمملا يف  جئاتنلا  لضفأ  ينيطُعي  لمعو    ، يفرصت

. رحسلا ثدحي  ثيح  هنإ  يلخاد . ربكألا  حوضولا  ُتيقلت 

ةقثلا رهُظيو   ، ةيرحلا ناضتحا  وه  ةقباسلا  طباورلا  ّلك  نع  ءانغتسالا  ّنإ 

ىلإ ةجاحلا  قلُطأ  امدنع  ءافشلا . لاكشأ  نم  لكش  ًاضيأ  اذه  يتمظعو . يتيسدقب 

. ةعتمو  ، ًالك  ، ةيرح كأ  ةايحلا  حبُصت   ، ًايدسج ءافشلا 

؟ كئافش ًالماع يف  ناك  ردصملاب  كناإ  نأ  نيرعشت  له  س :

نكي مات .  ءافص  كانه  ناكو  ردصملا ،«  « رهوجلا ُتحبصأ   ، يتبرجت ج :يف 

قبس ةّيلكلا .ك  لمشأ  يننأكو  ادب  دقل  عسُتملا . ييعو  جراخ  ردصم  كانه 

ناك ةلاحلا  كلت  هنأل يف   ، افش لجأ  نم  ناا  ّيأ  ىلإ  ةجاح  نكأ يف  ، و  ُتركذو

ىلإ قيرطلا  ةديقعلاو  ناإلا  ىطعأ  دقل  ًافولأم . ءيش  ّلك  ادبو   ، ّيلك حوضو  كانه 

ّلك ُتدجاوت يف   ، ءيش ّلك  ُتحبصأ  يننأكو  ادب  يتبرجت  لالخ  هنأ  ديب  ةفرعملا .« «

. ةيهانتم الو  ةدلاخ  ُتحبصأو   ، يلخاد دجاوت  ءيش  ّلكو   ، ءيش

ىفشُيسف  ، ةدوعلا ُترتخا  ول  يننأ  ُتملع  ُتمهفو . ءافصلا  اذهب  ُتظقيتسا 

أن دحاو . اّنلك  انرهوج  هنأ يف  يساسحإ  ناك   ، يتلحر ةعيبط  ببسب  يدسج .

يتبرجت يف نأ  رعشأ  ّلكلا . ىلإ  دوعن  ّمث   ، لاصفنالا ىلإ  ةدحولا  نم  انعيمج 

اهيلإ ةراشإلا  عيطتسأ  ةينادحولا . نع  تاحيملت  تناك  توملا  نم  بارتقالا 

ّنأ دقتعأ  يننكل  ءيش ،« لك   « وأ هاربلا ،«  « وأ حورلا ،«  « وأ هلإلا ،«  « تلكب

ىلع يهلإلا «  « كرُدأ انأ ال  اذه . ينعي  ّع  ةفلتخُم  راكفأ  مهيدل  فلتُخملا  سانلا 

ةنونيك ةلاح  اهنإ  ّيلإ  ةبسنلاب  رخآ . دحأ  ّيأ  نع  وأ  يسفن  نع  ةلقتسُم  ةنونيك  هنأ 

لخادلا نم  ةدحتُم  ًامود  انأف   ، ةيجاودزالا زواجتت  اهنإ  ةلقتسُم . ةنونيك  نم  كأ 
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». ّلكلا  « ةهجاو طقف  وه  ايزيفلا  يبعت  ّنإ  اهنع . أزجتأ  ال 

ثيحب ّلكلا «  « ةبغرو ةيصخشلا  انتبغر  لصتت  ثيح  ناكم  كانه  له  س :

؟ ةيرُحب ةوقلاو  ءافشلا  نم  ناكملا  كلذ  ىلإ  لوصولا  عيطتسن 

ىلإ لوصولا  عيمجلا  ىلإ  ةبسنلاب  نكُمملا  نم  كلذ . دقتعأ  نأ  ّبُِحأ   ، معن ج :

صصقلاو  ، ةمكاُرتملا انطاسأ  اهنأ  دقتعأ  ةيرُحب . ةوقلاو  ءافشلا  نم  ناكملا  كلذ 

ّنأ دقتعأ  كلذ . لعف  نم  انعن  نَم  يه   ، ةثك ًالايجأ  انسفنأل  اهربُخن  انك  يتلا 

هارن يف يذلا  رفانتلاو  لاصفنالا  نم  ثكلا  ببُسي  ام  وه  اذه  تادقتُعملا  مكارت 

. انداسجأ لخاد  ًادوجوم  اعلا 

، انتقيقح نع  لصفنُم  انيقُبت  يتلا  ةيفخلا  تافصاوملا  هذه  لمحن  نحن 

قلاع يف ىقبنف   ، ةينوكلا ةقاطلا  نع  نولصفنم  اننأ  دقتعن  انلعج  ًاببس يف  نوكتو 

ًاضيأ دوقت  يتلا   ، ةفيُزملا ةوقلا غ  نحن  انعادبإ . زكرم  نع  ًاديعب   ، ةيجاودزالا

. لاقتنالا كلذ  ةيئايزيفلا  انتقيقح  سكعت   ، انصصق لقتنت  نيب  طاسألا . هذه 

، انطاسأ ملع  ريوطت  ىلإ  جاتحن   ، ًارتاوت كأ  ءافشلا  نم  عونلا  اذه  ىرن   

. ةينوكلا ةقاطلا  عم  دحاو  اننأ  كرُدن  انعدت  يتلا  كلت  ىلإ  انتافصاوُم  لّوُحن  نأو 

لهُسيو  ، تاقوألا ّلك  يعادبإلا يف  انزكرم  عم  لاصتالاب  روعشلاب  انل  حمسيس  اذه 

. انلوح كأ  ةيباجيإلا  ةقاطلا  دوجو 

عم ًادمع  ةعدُبملا  ةيصخشلا  اناياون  يقتلتو  عمجتت  امدنع  ءافشلا  ثدحي 

. ةدحوك اهارتو  ةينوكلا  ةايحلا  ةوق  ةقاط 

نم بارتقالا  كتبرجت يف  ذنم  ةيرحلا  نم  ساسحإ  ّيأب  ِترعش  له  س :

؟ هنيفصت فيك   ، اذه لصح  نإو   ، توملا

طقف ررُحت  توملا   نم  بارتقالا  يتبرجت يف  ّنأ  رعشأ  ررحتلاب . رعشأ  ج :

نم ينتررح  ًاضيأ  اهنكلو   ، راكفألا  ، تادقتُعملا  ، ًاقبسُم اُهتلمح  يتلا  يميهافم  نم 

. ديدج نم  هذهك  رومأ  نع  ثحبلا  ىلإ  ةجاحلا 
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ةنينطلا يف انيلإ  بلجت  اهنأل   ، تادقتعملا هذهب  كّسمتنو  ثحبن  اننأ  ودبي يل 

نوكت نأ  جاتحنو   ، اهل عضاخ  حبُصن  نأل  ةضرع  نحن  ةبرطُضملا . تاقوألا 

ةعيبطلا لوح  انتادقتعم  انّخسر  ّلك  اننأ  رعشأ  قيلا . ةحار  ربتخن  ةقداص  

. نولوقي اذام  ّدلُخن  ًاقح  انحبصأ   ، ةقيقحلل ةدودحملا 

يدسجلا قيلا  ىلإ  ةجاحلا  نم  ررحتلا  ودبي  ّع  ةحمل  يتبرجت  ينتطعأ  دقل 

ّلظ ىتح يف  لكلاب  رعشأ  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  ًانكمُم  ناك   ، ىرُخأ ةرابعب  يسفنلاو .

ةيقيقحلا ةيرحلا  وه  يلقعلا  ررحتلا  نم  ىوتسملا  اذه  ىلع  ظافحلا  ّنإ  ضومغلا .

. ّيلإ ةبسنلاب 

ِتفرع ول  ةايحلا  هذه  ىلإ  ةدوعلا  نيراتختس  ِتنك  كنأ  نيدقتعت  له  س :

؟ رمتسيس كتحص  ءوس  ّنأ 

اذامل مهفلا  عم  دوعأس  يننأ  ّنظأ   ، اهيف ُتنك  يتلا  ءافصلا  ةلاح  ببسب  ج :

ّنأ لمألا  عمو   ، ضيرم دسج  لالخ  نم  بعتلاو  ةدوعلا  ىلإ  باذجنالاب  ُترعش 

. دبلا ضرملا  ىشالتي  ىتح و   ، ةيلخادلا اناعُم  نم  صقُنت  وأ  يغُلتس  ةفرعملا 

ّلك ّنأ  دقتعأ  ليلع . دسج  عم  ةايح  كالتما  نم  فدهلاب  روعشلا  نكُمملا  نم  ناك 

. دبلا هعضو  نع  رظنلا  ّضغب   ، فده هيدل  صخش 

اذام نكل  نحن ! نوكن  نأ  بجي  اننأ  حضاوو  ٍلاع  توصب  كتلاسر  أت  س :

ىلإ ةفاضإلاب  ؟  نآلا هيلع  مه  نَم  اونوكي  نأ  بجي  له  ؟  ةلتقلاو مرُجملا  نع 

نأ نكُ  اننأ  ينعي  اذه  له  رخآلا . فرطلا  ماكحأ يف  دجوُي  هنأ ال  ِتلق   ، كلذ

؟! ةرجلاب تلفن 

اّنلك نحن   ، ناُدي ام  دجُوي  هنأل ال   ، اعلا كلذ  ةنادإ يف  ًتح  كانه  سيل  ج :

. يقن روعش 

نم تو . نأ  دعب  ةمكاحُم  دجُوي  هنأ ال  عمسي  نأ  سانلا  نم  ثكلا  ُّبُحي  ال 

، ةأفاُكملا  ، ةبوقعلا ّنأ  ديب   ، مهئاطخأ ىلع  نوبساُحيس  سانلا  ّنأ  داقتعالا  حيُرملا 
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، ناوق انيدل   ، كلذ لجأ  نم  كانه .«  « سيلو انه «  « ءيش كلذ  لاثمأو   ، ةنادإلا

. ةمظنأو  ، دعاوق

اذاملو  ، هيلع نحن  ام  ىلع  نحن  اذامل  نأشب  ّمات  حوضو  كانه   ، ىرُخأ ةيحان  نم 

ّنأ دقتعأ  ةايحلا . هتيقالخأ يف  ىدم ال  نع  رظنلا  ّضغب   ، هلعفن ءيش  ّيأ  لعفن 

مهساسحإ نمو   ، مهملأ نم  طقف  كلذب  نوموقي  نيرخآلا  نوذُؤي  نيذلا  كئلوأ 

مهلعجت لتقلاو  باصتغالا  لثم  ةئيدر  لاعفأ  باكترا  ّنإ  لاصفنالاو . ّديقتلاب 

. مهتمظع تاحمل  نع  ًاما  نيديعب 

، نيرخآلل ألا  نم  ثكلا  اوببُسي  ىتح  مهلخاود  ةدشب  ءاسعت  مهنأ  رّوصتأ 

ربكألا يف ةاناُعملاو  ةمكاُحملا  سيلو   ، ةقفشلا ىصقأ  نوجاتحي   ، عقاولا كلذل يف 

. ةرخآلا

اننأ دقتعأ  نومرجمو .« ةلتق   « مه ةلتقلاو  مرُجملا  ّنأ  دقتعأ  ًالعف ال  انأ 

ةقيقح ةفرعم  نع  ًاديعب  فرجننو  انقيرط  دقفن  امدنع  طقف  مدتلا  ىلإ  هجتن 

ام نيرخآلا  وحن  هب  نوموقي  امو   ، مهزكرم نومرجملا  دقف  دقل  ًايلعف . نحن  نَم 

قطن رّكُفن  نأ  ُّبُحن  مهسفنأ . لوح  مهلخاد  هب  نورعشي  امل  ساكعنا  الإ  وه 

» نحن  « مّهلك مه «  « دجُوي هنأ ال  عم  نحن ،« مه «و»   « قطنمو  ، اياحضلاو ةانجلا 

!

انيدل ناك  اذإ  ناطرسلاب . باُصملا  صخشلا  لثم   ، ضيرم حاّفسلا  لتاقلا  ّنإ 

ّنإ ضيرم . عمتجُم  انيدل  هنأ  ينعي  اذهف   ، مويلا اعلا  ةلتقلا يف  نم  ديزملا 

نم ناطرسلا . ضراوع  جالع  لثم  ًاما   ، صقلا ىدملا  ىلع  دئاوف  هل  مهزاجتحا 

مقافتت نأ   ، عمتُجملا لخاد  ةيرهوجلا  اياضقلا  زواجتنو  لّوُحن  ول    ، لمتُحملا

مظنلا ىلع  طغضلا  ةدايزو  نوجسلا  نم  ديزملا  ءانب  انم  ّبلطتي  ّم   ، ةلكُشملا

ةيدسجلا ضراوعلا  مهنإ  مهفورظ . اياحض  دّرجُم  نم  كأ  ةانجلا  ّنإ  ةيئاضقلا .

. لكك نحن  انيف  ةنماكلا  اياضقلل 
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ةصاخلا يتمظع  ةفرعم  ّنإ  لوقلا  طقف  لواُحأ  انأ  مهلاعفأ . نع  ىضاغتأ  انأ ال 

ةفرعمو مهتقيقح  عم  لصاوتلا  ىلع  ًارداق  صخش  ّلك  ناك  ول  دقتعأ  ينتّغ . دق 

هنأ غ رعشي  يذلا  ّبُحملاو  ديعسلا  صخشلا  ءاذيإلا . اوراتخي  نلف   ، مهتمظع

. هسفن يذُؤي  نيرخآلا  ءاذيإب  هنأ  ملعي  ةينادحولا  نع  لصفنم 

هسفن ناكملا  ىلإ  بهذيس  لتاقلا « لُقنلو   « مرُجملا ّنإ  لوقت  له  س :

؟ سيدقلاك ةبساحُم  نود  ىقبيو 

. هلوقأ ام  اذه   ، معن ج :

دق أ  ، ًايبلس ودبي  ناك  هم   ، هب انمق  ام  ّلك  نأ  مهفن  نحن   ، ةلاحلا كلت  يف 

وأ موقن  ّم  ثكلا  كانه  ةدودحملا . رظنلا  تاهجُوو   ، ألا  ، فوخلا نم  ًايلعف 

، رخآلا اعلا  نوكن يف  امدنع   ، لاح ّيأ  ىلع  ىرُخأ . ةقيرط  كل  اننأل ال  هب  رعشن 

انُمق اذامل  مهف  ىلع  نيرداق  حبُصنو   ، انيلإ ةبسنلاب  ةحضاو  ةيداملا  اندويق  حبُصت 

. ةقفشلاب طقف  رعشنو   ، ةنيعُم ءايشأب 

ببسب اياحض  ًاضيأ  مه  ةانج «  « مهنأ ىلع  مهفنُصن  نيذلا  كئلوأ  ّنأك  ودبي 

ءيش ّلك  عم  لاصتالاب  طقف  رعشن   ، اذه كرُدن  امدنع  مهفوخ .  ، مهملأ  ، مهدويق

. نوواستُم اّنلكو   ، دحاو اّنلك  رخآلا  اعلا  اننأ يف  ُتمهف  دقل  عيمجلا . عمو 

مهفن انه ال  اننأ  ديب  نوجسلاو . ناوقلا  ىلإ  انجتحا  امل   ، اذه عيمجلا  فرع  ول 

، فوخلا قلطنُم  نم  لمعن  انلعجي  ّم  مه ،« نحن «و»   « بولسأب رّكُفنو   ، كلذ

اذه يفو  اعلا  اذه  ةبوقعو .يف   ، نوجس  ، ناوق  ، ةمكاحُم انيدل   ، كلذ ىلع  ءانبو 

، ال ىرُخألا ةيحانلا  نم  نكلو   ، ةيصخشلا انتيح  لجأ  نم  مهجاتحن   ، تقولا

ًاعيمج اننأ  كردُم  حبُصن   ، كانه دجاوتن  امدنع  اننأل   ، ةبوقعلاك ءيش  دجُوي 

. نوطبارتُم

هلعفت ام  ىلع  بقاعُتس  سانلا  ّنأ  نيدقتعت  له   ، انعقاو قلخن  انك  ول  س :

ةجيتنببسلا «؟ » « امراكلا  « نوناق لالخ  نم 
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دقل توملا . نم  بارتقالا  ةبرجت  ةبوقع يف  دجُوي  ، ال  ًاقباس ُتركذ  ج :ك 

ىلع ةجيتنلاو . ببسلا  نوكت  نأ  نم  كأ  نزاوت  موهفم  اهنأ  ىلع  امراكلا «  « ُتيأر

كانه ّنأ  نمُؤأ  يننأل ال  ةئيسلا ،« امراكلا    « ةرابع مدختسأل  ُتنك  ام   ، لاثملا ليبس 

. ّلكلا قلخن  ةايحلا   يحاون  ّلك  ىلإ  جاتحن  اننأ  ةطاسبب  دقتعأ  انأ  اذهك . ءيش 

تقولا عم  عباتتلاب  انتايح  شيعن  اننأ  نآلا  دعب  ًاضيأ  قّدُصأ  يننأ ال  ك 

ام اذه  امراكلا .«  « لوح مهراكفأ  نع  ثكلا  هكلت  راطإ  وه  يذلا   ، يطخلا

. ًاضيأ هب  دقتعأ  انأو  ُتعرعرت 

: انتايح ةظحل يف  ّلك  ّنأ  ُتكردأ   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ، يف  لاح ّيأ  ىلع 

اهلك  ، رشبلا ةفرعم  قوف  امو   ، فورعملا ، غ  فورعملا  ، لبقتُسملا  ، رضاحلا  ، يضاملا

ّلك ُتنك  يننأ  ُتكردأ  تقولا . هوعدن  ام  جراخ  اننأ  ول  ، ك  ًاعم نآ  دجاوتت يف 

ّلك عيمجلا . ىلإ  ةبسنلاب  يقيقح  ٌرمأ  كلذ  ّنأ  دقتعأو   ، هب مايقلا  لواحأ  ءيش 

ءازجأ ةطاسبب  يه  ةئيس  وأ   ، ةديج  ، ةيبلس  ، ةيباجيإ اهنأ  ىلع  اهزّيُ  يتلا  ءايشألا 

. لماكلا نزاوُتملا  ّلكلا  نم 

ّنأ ِتدجو  له   ، حماستلا ةيمهأ  نع  نوثّدحتي  سانلا  ُتعمس  دقل  س :

؟ رخآلا اعلا  حماستلا يف  نم  ثكلاب  مايقلا  كيلع 

حماستلا موهفم  ّنأ  ًاما  حضاولا  نم   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ةلاح  ج :يف 

سيلو  ، اهحماُسأ يتلا   يسفن  اهنأ  ُتكردأ  ًاما . ًافلتخُم  ىنعم  ذخأي  هلمُج 

ُترعش  ، ودبي أطخ ك  هب  ُتمق  ءيش  ّيأل  ةيبلس  ةمكاحُم  كانه  نكي  نيرخآلا . 

. هب ُتمق  امل  طقف  مهفتلاب 

نأل ةجاح  الو   ، ماكحأ دجُوت  ، ال  قلُطملا اعلا  كلذ  لخاد  هنأ  ًاضيأ  ُتكردأ 

اندجُو دقو   ، نوكلل نوعئار  لافطأو   ، نولماك اّنلك  رخآ . دحأ  ّيأ  وأ  يسفن  حماُسأ 

وأ مكُحلا  سيلو   ، ثوروملا انقح  وه  طورشملا  ّبُحلا غ  ّنإ  يقنلا . ّبُحلا  نم 

نحن نَمو  نحن  ام  وه  اذه  كلذ . ّقحتسن  ءيش   ّيأ  لعف  ىلإ  جاتحن  الو   ، ةنادإلا
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. ةطاسبب

نكلو  ، ةديجلاو ةئيسلا  ءايشألا  ةيؤر  نم  ةحماُسملاو  حفصلا  ىلإ  ةجاحلا  دلُوت 

وكلا جيسنلا  نمض  هنع . وفعن  وأ  حفصن  ًائيش  دجن  نل   ، ةمكاحُم دجُوي  امدنع ال 

ميظعلا ّلكلا  عادبإ  لجأ  نم  ةيرورضلا  لعألا   ، تلكلا  ، راكفألا ّلك  عدُبن  نحن 

لجأ نم  ةيرورض  ناولألا  ّلك   ، ًاقباس هتركذ  يذلا  ءوضلا  فيط  لثم  قلُطملا .

؟ هنع حفصن  دق  يذلا  ام  دوجولا . ىلإ  ةايحلا  بلجو  نيابتلا 

، طورشملا ّبُحلا غ   ، فطاعتلا عم  حماستلا  ُتلدبتسا   ، ةطقنلا هذه  يف 

ىلإ ةجاحلا  قلخو   ، ماكحألا رادصا  نم  ًالدب  نيرخآلا . هاجتو  يسفن  هاجت  ةقفشلا 

بناوجلا ددعتُم  رودلا  هاجت  بكلا  مارتحالاو  طقف  متهالا  نآلا  ّيدل   ، ةحماُسملا

. ةقيلخلا ةنونيك  انم يف  ّلك  هبعلي  يذلا 

؟ نيرورغمو ينانأ  سانلا  تاذلا  بُح  لعجي  الأ  س :

ّلكلا انزكر يف  حبُصي   ، قلُطملا نوكلا  بلق  انم يف  ّلك  ّنأ  مهفن  امدنع  ج :

. هكل ام ال  ميدقت  اننكُ  تاذلا .ال  ّبُح  ةميقلا يف  ىرنو   ، مظعأو ىلعأ 

اهعضأ وأ ال   ، رخآلا يسفن يف  ّمث  ًالوأ  نيرخآلا  عضأ  نأ  يتفاقث  وّملع يف  دقل 

، ةجيتنلا تناكو   ، انأ اذامو  نَم  رّدُقأ  وأ  يسفن  ّبُحأ  نأ  ّملعتأ  ًادبأ .  رابتعالا  يف 

ريدقتب صاخلا  انسأك  أل  امدنع  طقف  نيرخآلا . ىلإ  همّدُقأ  ليلقلا م  ّيدل  هنأ 

، طورش الب  انسفنأ  ُّبُحن  امدنع  طقف  همدُقن . ءيش  انيدل  حبُصي   ، انتاوذ مارتحاو 

نأ نكُ   ، ةقفشلاو مارتحالا  نم  ثكلا  عم  ةميظع  تاقولخمك  انسفنأ  لّبقتنو 

نوكيو  ، ًالوأ سفنلا  ليلدت  أي  رخآ . صخش  ّيأ  ىلإ  هتاذ  ءيشلا  ميدقتب  لمأن 

. ةيمتحلا ةجيتنلا  وه  نيرخآلاب  متهالا 

ةلواحم ، يف  هنم ثكلا  سيلو   ، ًادج ليلقلا  تاذلا  ّبُح  نم  ةينانألا  أت 

ًاما ك ال  ، ًاثك سفنلاب  متهالا  لثم  ءيش  كانه  سيل  انيدل . صقنلا  ضيوعتل 

نم ًادج  ليلقلا  نم  انملاع  اُعي  نيرخآلا . هاجت  ةليصألا  ةدوملا  لثم  ءيش  دجُوي 
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ول ةقثلا . مدع   ، فوخلا  ، نمألا مادعنا   ، ماكحألا رادصا  نم  ثكلاو  تاذلا  ّبُح 

. للعلا هذه  مظعُم  يفتختس   ، كأ انسفنأب  ًاعيمج  انممتها 

اذهف  ، يسفن هاجت  لثُم  روعش  يدل  نوكي  امدنع ال  ّكبُحأ « انأ   « لوقأ نأ 

، هسفن رمألا  وه  نيرخآلاو  تاذلا  هاجت  ةفطاعلا  ّنإ  يقيقح . غو   ، فيزُم لوقلا 

ىلع اندعاُسي  ةصاخلا  انتيهولأل  انيعو  ّنإ  نوطبارتُم . اّنلكو   ، دحاو ًاعيمج  نحنف 

مّدُقنو  ، ةرم تاذ  اذه  مهفن  امدنع  طورش . نود  ّبُحلل  انقاقحتساو  انتعور  ةيؤر 

. ثكب لهسأ  رمألا  حبُصي   ، عيمجلا ىلإ  هتاذ  ءيشلا 

قيُعت ةفيُزملا  انألا  ّنأ  نودقتعي  يحورلا  قيرطلا  ىلع  سانلا  مظعُم  س :

؟ اذه ىلإ  عدت  اذامل ال  انألا . طقسُن  نأ  انيلع  هنأو   ، يحورلا ومنلا 

، ام ًائيش  َتضفر  ّلك  كأ . ةوسقب  كّدصتس  اهنإف   ، انألا تركنأ  اذإ  كنأل  ج :

ديق نود  ًايلك  كانأ  ّبُحت  نأ  عيطتست  امدنع  كنأ  ديب  هئاقب . لجأ  نم  كأ  حفاك 

ةلكُشملا ىقبت  نلف   ، ةايحلا هذه  كبعت يف  ةيفيك  نم  ءزجك  اهلبقتتو   ، طرش وأ 

. ًاني ًائيش  نوكتس   ، كلذ نم  سكعلا  ىلع  لب   ، كو لقرُعت  نل  اهنإ  اهعم .

حبُصن الو   ، انه انتيهام  نم  يعيبط  ءزج  يهو   ، انألا عم  ًاعيمج  اندلُو  دقل 

نم ديزملا  ةايحلا  ءانثأ  انألا  دض  لاتقلا  قلخي  ةافولا . لاح  الإ يف  ًاما  اهنود 

وأ ديق  نود  انيدل  انألا  ّبُحن  امدنع   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب  طقف . ةيتاذلا  ماكحألا 

، كعضاوت ُّعُشيو   ، ةيضق هنوك  نع  رمألا  ّفقوتي  انه  عيمجلا . لوبق  عيطتسن  طرش 

. كلذ لالخ  نم  ةقيقح  كتمظع   ، كتعور

؟ نيرخآلا ةمدخو  ةمدخلا  ِكيأر يف  ام  س :

ّبُح نم  ىلعألا  لكشلا  نوكت   ، اندوجو زكرم  نم  ةمدخلا  أت  امدنع  ج :

لب مهتمدخ . ءانثأ  حرفلاب  رعشن  امدنع  لاحلا  وه  اذه  ّنأ  فرعن  نحن  تاذلا .

يقلُتملاو نحن  ءاوس  ّدح  ىلع  انيلكب  يقتري  اذه  حرملاو ! ةفخلاب  ىتح  رعشن 

. يقلُتملا دنع  تاذلا  ريدقت  عفر  ىلع  دعاُسيو 
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ًاطخ نوكيسف   ، بجاولاب روعشلا  وأ  مازتلالا  نم  ًاقالطنا  رمألا  يدُؤن  انُك  ول 

كلتب نوكي  نلو   ، ّيأب خ انيلع  دوعي  نلو   ، ةقاطلل ًارده  نوكي  نأ  نكُو   ، ًاليقثو

نم عفادب  فّرصتن  اننأ  رعشي  ناك  اذإ  يس  ، ال  ًاضيأ يقلُتملا  ىلإ  ةبسنلاب  ةمظعلا 

. ةميقلا مدعناو  ءاردزالاب  رعشي  كلذ  هلعجي  دقف   ، مازتلالا

لب  ، ًالمع دوعي  ، ال  انتنونيك زكرم  نم  ءيش  أي  امدنع   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب 

حبُصن لب   ، هيلع لمعلا  وأ  كلذ  كفتلا يف  ىلإ  جاتحن  الو   ، هيلع نحن  ام  حبُصي 

ةنونيكلا يف قرافلا ب  وه  اذه  بكوكلا . اذه  ىلع  رهظن  ةمدخلل   ةادأ 

. ةمدخلا ءادأو  ةمدخلا 

هنإ نوكلاو . تاذلا  لاصفنا ب  هنأ ال  كاردإ  عم  أي  لصُتملا  ىوتسملا  اذه 

سكعلاو  ، سفنلا لجأ  نم  اضيأ  هلعفأ   ، ّلكلا لجأ  نم  هب  موقأ  ام  ّنأ  ةفرعم 

. اهيف نوكن  ةعتمُمو   ةجيهب  ةلاح  ًاقح  هذهو   ، سكعلاب

ءادعلا  ، تاعازنلا  ، دقحلا نم  ثكلا  ودبي يل   ، يلوح رظنأ  نيب  س :

مهرظن ةهجو  وأ   ، مهعقاو ّنأ  ىلع  نوُّرصُي  نَم  ّلك  نم  أي  يذلا   ، حيرصلا

ُشت توملا  نم  بارتقالا  نيرخآلا يف  ةبرجتو  كتبرجت  ّنأ  ديب  ةحيحصلا . يه 

عاونأ نم  عون  نم  ةيعقاو  ّلقأ  وأ  كأ  سيل  ًاعقاو  هربتعن  انُك  ام  ّنأ  ىلإ 

له ةيلاعف . كألا  مهولا  لوح  سانلا  لداجتي   ، ساسألا اذكه يف  ملُحلا .

؟ كلذ ليصفت  كنكُ 

ول ُترعش ك   ، ّيلإ ةبسنلاب  يتبرجت . نع  طقف  ةيناث  ثيدحلا  اكمإب  ج :

، ناكم ّيأ  ىلإ  ُتبهذ  يننأ  ودبي  ملُح .و  نم  ُتظقيتسا  دق  ُّتم ،«  « امدنع يننأ 

ّلك نم  ةيؤرلا  ىلع  ةردقلاو   ، قئافلا يسحلا  كاردإلا  ّيدلو  ُتظقيتسا  ديب أ 

نمازُتملا ب رّوصتلاو   ، لماك وحن  ىلع  ةددعتم  رصانع  فيلوتلاو ب   ، تاهاجتالا

ُتنك قلعتي  ! ام  ّلك  فرعأو   ، رعشأ  ، عمسأ  ، ىرأ نأ  اكمإب  ثيح  ساوحلا .

ام كلذك  ُتفرع  هسفن . تقولا  لبقتُسملاو يف   ، رضاحلاو  ، صاخلا  يضاملا  شيعأ 
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تاثداحُم روص  لثم   ، ّقلعتي  رمألا  ناك  امدنعءاضفلاو  ناردجلا  ءارو  يرجي 

. اذكهو  ، ةرئاطلا ىلع م  يخأو  ءابطألا 

ىلإ صخشلا  اذه  بهذي  ةرم .  لوأل  ىري  يذلا  ىمعألا  صخشلاب  هبُشأ  انأ 

ناك ام  سكع  ىلع   « ةقيقحلا اعلا يف  هيلع  ودبي  ام  حوضو  ّنكلو   ، ناكم ّيأ 

تناك نأ  دعب   ، لظلاو نوللا  لثم  ءايشأ  ةأجف  مهفيس  ًاشهدُم ! نوكيس  هدقتعي «

. ةركفلل همهف  نم  دعبأ  ءايشألا  هذه 

، نوطبارتُم ًاعيمج  اننأ  فيك  ةفرعملا  كانه  تناك   ، ّيلإ ةبسنلاب   ، ددصلا اذه  يف 

ُتنك اذإ   ، مهفأ ام  بسح  يلخاد . ّلكلا  ّنأل   ، نوكلا ىلع  ثأتلاب  رعشأ  فيكو 

. اذكهو ًاضيأ  عيمجلا  ينبُحيس   ، يسفن ُتببحأ  اذإ  ًاديعس . نوكلا  نوكيس   ، ةديعس

يتلا ةدئازلا  يسيساحأ  ضعب  ُتدقف  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، ةدوعلا دعب 

روعشلا  ، حوضولا  ، مهفلا ينكرتي    ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ءانثأ  اُهتكلتما 

ةقيرطلاب كفتلا  ىلإ  دوعأ  نأ  عيطتسأ  نكأ  ، و  لعفلاب طاقنلا  َتطبترا  ّبُحلاب .

اهيف ذختي  ةرم  ّلك  هرصب .يف  نادقف  ىلإ  ىمعألا  دوعي  نأ  ّليخت  اُهتدتعا . يتلا 

يروعش اذكه  كلذ . َري  ول   ىتح   ، ًاقح ودبي  فيك  ملعي  وهف   ، اعلا هقيرط يف 

. نآلا

نّوك دق  انم  ّلك  ّنأ  رعشأ  انأف   ، يقيقح ىدملا غ  اذه  نوكل  ةبسنلاب  امأ 

، ةظقيلا نم  ةلاحلا  كلت  ههبُشي .يف  نوكلا  ّنأ  دقتعن  ام  ىلع  ًادتعا  هعقاو 

امدنع يراكفأ . ةورذ  دّرجُم  وه  داعبألا  الث  دوجولا  اذه  ّنأ  ول  ُترعش ك 

رمألا ناكو   ، ةيعقاو كأ  ناكم  ةقيقح يف  ُتظقيتسا   ، رخآلا اعلا  ىلإ  ُتبهذ 

! يمويلا انعقاو  ىلإ  ملُح  نم  انظاقيتسا  هبُشي 

هنع ًادبأ  ِثدحتت  لب    ، ًاردان كنأ  ظحالأ  ؟  نيدلا لوح  كراكفأ  يهام  س :

. توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  لالخ  كتايح  نع  ثيدحلا  دنع 

ىلع انتدعاسُم  لجأ  نم  هئاشنإب  انُمق  يذلا   ، نيدلا زواجتي  توملا  ّنأل  اذه  ج :
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هلعج ُتلواح   ، رخآلا اعلا  ُتهجاو  امدنع  توملا . مهف  انتدعاسُموأ يف   ، شيعلا

رخآلا اعلا  ّنأ  ًايلعف  ادب  هنكلو   ، نيد ّيأ  نع  رظنلا  ّضغب   ، نيدلا عم  مجسني 

. نيدلا ةيمهأ  نم  صقُني 

لباق ّهنأ  وهو   ، نيدلا نع  ةقيقح  ثدحتأ  يننأ ال  رخآ يف  ببسك  انه 

تربتخا دقل  ةيلومش . نوكأ  نأ  لّضُفأ  انأ  ًادبأ . يتياغ  تسيل  هذهو   ، فالخلل

ةبسنلاب هسفن . ناكملا  ىلإ  ًاعيمج  بهذنس   ، تو امدنع  اننأ  ملعأو   ، دحاولا اننوك 

نّمم دحأ  وأ ال  افيش ،« »، « اذوب »، « عوسي دقتعت يف»  َتنك  اذإ  ام  ّمهيال   ، ّيلإ

ام اذه  نأل   ، نهارلا تقولا  كسفن يف  لايح  رعشت  فيك  وه  ّمهيام  مهتركذ .

نم كلذل   ، ةنهارلا ةظحللا  الإ يف  تقو  كانه  سيل  انه . ةايحلا  ككولس يف  ددُحي 

نوشيعي نيذلا  فوغشلا  ءلعلا  ّنإ  كتقيقح . شيعتو  كسفن  نوكت  نأ  ّمُهملا 

». ازيت  « مألا لاثمأب  ةئيلم  ةعاق  ةميق  لثم  ةيرشبلا  ىلإ  ةبسنلاب  مهتميق   ، مهتعور

نم هتمهف  ام  لوح  اهتلق  يتلا  متهالل  ةراثإ  كألا  تانايبلا  دحأ  س :

وحن ىلع  ىرأ  انأ  ىدملا . ةديعبو   ، هجوألا ةددعتُم   ، ةقيمع راثآ  هل  كتبرجت 

ةظحلب ةظحل  لاّعف  وحن  ىلع  ةيضاملا  انبراجت  يغت  نم  نّكمتن  اننأ  فلتخُم 

لهو  ، هنع نيّربُعت  ّم  ثكلا  أرقأ  له  لبقتسملا . انتايح يف  فشكتت  نيب 

؟ مهفت ّم  بيرق  اذه 

يه ةنهارلا  ةظحللا  ّنأ  رعشأ  ينعأ . ُتنك  ًاما ك  كلذ  َترسف  دقل  ج :

يننأ ةظحالُم  ءاجرلا  انعقاو . قلخ  لجأ  نم  انيدل  يتلا  تقولا  ةديحولا يف  ةطقنلا 

، ّيلإ ةبسنلاب  سلس  لبقتسملاو  يضاملا  ودبي  انلبقتسم .« قلخ   « ًادمع لقأ   

ةايح ىلإ  ُتعجر  اذإ  ام  ىلع  ًادتعا  رابتخالا  جئاتن  يغت  ىلع  ًةرداق  ُتنك  اذكهو 

. المأ ضرألا 

رومألا لازتال   ، ّيلإ ةبسنلاب  هنومضم . ببسب  ّمهُم  رمأ  اذه  ّنأ  ىلع  قفاوأ 

توملا يف نم  بارتقالا  ةبرجت  نم  ربكأ  يعولا  اذه  حبصأ  دقو   ، موي ّلك  فشكتت 
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. اهتاذ ّدح 

ّمث  ، ًالوأ ةقاطلا  ضرملا يف  أدبي  : « ِتلق توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  س :يف 

ُّضحي يذلا  امو  اذه  زاجنإ  ةيفيك  نع  كاردإ  ّيأ  ِكيدل  له  مسجلا « رهظي يف 

؟ لوألا ماقملا  لّكشتي يف  ضرملا  

يداملا  هلكشب  يدسج  ّنأكو  ُترعش   ، توملا نم  ارتقا  ةبرجت  لالخ  ج :

دقل حورلا . اهنأ  ىلع  اهسفت  نكُ  اُّر   ، ةيفاص ةقاط  دّرجُم  ُتنك  ًادوجوم . نكي 

ناك كلذ  ّنأل   ، ةمظعلا ةملك  مدختسأ  نأ  ُّبُحأو   ، دسجلا نم  ًاثك  ربكأ  رمألا  ناك 

تناك كاردتسا . وه  ةيدام  سفن  كالتما  ّنأكو  ادب  دقل  ةلاحلا . كلت  يروعش يف 

سايقم دّرجُم  دسجلا  ناكو   ، ةيقيقحلا يانأ  يه  هذه  ةيهانتماللا  ةقاطلا  ةلتك 

بعتلا ّمتي  وأ  لالخ « قفدتت   « تناك هذه  ةايحلا  ةقاط  نم  مك  رهُظي  رتيموراب « «

يتقاط ةلتك  ّنأو   ، داعبألا ةيثالث  تناك  رخآلا  اعلا  ةايحلا يف  ّنأكو  ُترعش  اهنع .

. ةيقيقحلا يه 

» تاددرت  « ىوتسُم مهل  ًاساُنأ  ّنأ  لوقن  امدنع  هنأ  رعشأ   ، قلطنملا اذه  نم 

نأ ةيلصألا  مهتعورو  مهتمظع  نم  ديزملل  نوحمسي  مهنأ  دصقن  اُّرف   ، ىلعأ

ةيلاع مهب  صاخلا  رتيمورابلا «  « ةءارق ّنإف   ، كلذلو  ، مهلالخ نم  قفدتتو  ربعت 

ّلك ىلع  يوق . ايزيفلا  مهدوجوو  ةيباجيإلا  مهتقاط  ّنإف   ، كلذ ىلع  ءانب  ًالعف !

ّنأ ديب  ًاعئار . ناك  ّلكلاف   ، فعضأ وأ  ىوقأ  ًادحأ  ّنأ  اعلا  كلذ  ُدبي يف    ، لاوحألا

. انرايخ وه  دعبلا  اذه  انداسجأ يف  لالخ  نم  رهظت  يتلا  ةيمكلا  وأ  رادقملا 

ردصم نم  سيلو  ًايلخاد  كيلإ  تتأ  دق  كئافش  ةوق  ّنأ  نيدصقت  له  س :

؟ يجراخ

نع ُتفقوت  نإ  ام  هالك . لوقأ  نأ  عيطتسأ  وأ   ، ًايجراخ الو  ًايلخاد  نكي  ج : 

قيرفت ب دجُوي  هنأ ال  ُتكردأ  ىتح   ، ةيجاودزالا ةلاح  نم  ًاقالطنا  بعتلا 

َتنك اذإ  انأ . ردصملا  حبصأو   ، ءايشألا ّلك  ردصم  ُتحبصأ  دقل  جراخلاو . لخادلا 
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ءارو تناك  ةيئايزيفلا  تاذلا  وأ  ةفيزملا « يانأ   « ّنأ دقتعأ  له  هنأ  ىلإ  ُشت 

يننأ يملعو   ، ةيئاهناللا اذ  لالخ  نم  بعتلا  قثبنا  دقل  باوجلاف ال .  ، افش

. ءيش ّيأ  نع  وأ  ردصملا  نع  ةلصفنُم  ُتسل 

؟ ةيقرشلاو ةيبرغلا   ، ةفلتُخملا جالعلا  بيلاسأو  طاأب  ِكيأر  ام  س :

ًاضيأ حّضُوأ  نأ  ُّدوأو   ، ةديفُم هجذاو  جالعلا  طاأ  نم  ثكلا  ّنأ  دقتعأ  ج :

ّمتي توملا   نم  بارتقالا  ةبرجتب  رورملا  يرورضلا  نم  هنأ  دقتعأ  يننأ ال 

. ءافشلا

ىتح  ، فوخلا نم  عبني  ناك  هتلعف  ام  ّلك   ، توملا نم  ارتقا  ةبرجت  لبق 

كلت ىلإ  ىعست  ةيسفنلا  يتينب  تناك  يفاشتلاب . رمألا  ّقلعتي  رمألا  ناك  امدنع 

. هب مايقلا  دنع  هتاعبت  نم  ةفئاخ  ُتنك  يننأل  ءايشألا 

جالعلا جذا  ذخأت   ، ةقثلا قلطنُم  نم  أنو   ، فوخلا بهذي  امدنع  هنأ  ديب 

يننأل يتحص  تنّسحت  دنهلا ،«  « ىلإ ةصقلا  يتلحر  لالخ  حاجنلل . كأ  ًاصرف 

ناطرسلا نع  ًاروظنم  معدت  ةفاقث  ُتنك يف  دقل  فوخلا . ّوج  نع  ةديعب  ُتنك 

مظعُم ناك   ، ةيبرغلا ةمسلا  تاذ  غنوك « غنوه  ةيباجيإ .يف»  كأو  ًاما  ًافلتخُم 

هنأ يف الإ  ّيلإ . كلذ  اوررمو  ناطرسلا  نم  بك  فوخ  مهدنع  مهتلباق  نيذلا 

، هيف يتقث  ُتعضو  دقو   ، لمألا اطعأ   ، فلتخُم روظنم  ىلع  ُتلصح  دنهلا ،« «

. ةبك ةعرسب  يتحص  ىلع  ءافشلا  راثآب  ُترعشو 

» دنهلا  « ىلإ ِتبهذ  امدنع  ىفاعتي  هنأكو  ادب  كناطرس  ّنأ  ِتلق  س :

داع غنوك ،« غنوه   « ىلإ ِتدع  امدنع  هنأ  الإ  اديفوريألا ،«  « تاجالع ِتسرامو 

يفتخا يف هنأكو  ناطرسلا  ادب  اذامل  لوح  راكفأ  ّيأ  كيدل  له  ضرملا .

غنوك «؟ غنوه  داع يف»  ّمث  دنهلا ،« «

كانه نكي  هنأل   دنهلا « ينتبسان يف»  اديفوريألا «  « ّنأ دقتعأ   ، يمالك ررُكأس 

ًايقطنم ناك  هب  موقأ  ُتنك  امو   ، هسفن ءيشلاب  نمُؤي  يلوح  نَم  ّلك  ناك  عارص . ّيأ 
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. ةحيحصلا قيرطلا  ىلع  يننأ  ىلوألا  ةرملل  ُترعش  ةكبترُم . نكأ  عيمجلا .  دنع 

، اياوزلا داّهُزلاو يف  اديفوريألا ،«  « ءابطأ نم  معدلا  نم  ثكلا  ًاضيأ  كانه  ناك 

. اهسفن ةقيرطلاب  مهعيمج  ومعد  نيذلا  مهغو 

ةددعتُم ةنيدم  يهف   ، يهتنت غنوك ،«ال  غنوه  انه يف»  تارايخلا  تناك 

جالعلا نكي  اهضعب !  عم  ضراعتت  ةفلتُخملا  جالعلا  قرط  ّلك  تناكو   ، تافاقثلا

ىرُخأ قئارط  هاجت  يفرح  ّمتي  ول   هنأ  الإ   ، ًادبأ لوألا  يرايخ  يديلقتلا  رغلا 

. ُهتدرأ ام  رخآ  كلذ  ناك   ، ةيصخشلا يرظن  ةهجو  نم  هترتخا . ُتنكل 

ينيصلا جالعلا  ّنإف  صلا ،«  « بلق ُتعرعرتو يف  ُتدلُو  ول  يننأ  دقتعأ 

هنأ ملعت  له  هساسأ ! نم  ضرملاب  باُصأ  اُّر ال  لب   ، ًاضيأ يعم  حجنيس  يديلقتلا 

له برغلا «؟  ءانبأ  ضرم   « هنأ ىلع  ناطرسلا  ىنُكي  ام  ًابلاغ   ، ةينيصلا ةفاقثلا  يف 

ّلقأ دنهلا ،« ىتحو يف»  نابايلا « صلا «و»  ناطرسلا يف»  ثودح  ةبسن  ّنأ  ملعت 

؟ ةيبرغلا لودلا  هنم يف  ثكب 

نم ءزج  اذه  ّنأ  دقتعأ  يننأ  الإ   ، ءاذغلا ببسب  رمألا  ّنأ  سانلا  ضعب  دقتعي 

ناإو  ، كفتلا ةقيرط  وه  اُّر  ّمهألا  لماعلاو  رخآلا  رمألا  ّنإ  طقف . عوضوملا 

ّبطلا زّكُري  ةّرمتُسملا ! ةيعوتلا «  « تالمحو  ، هنم فوخلاو   ، ناطرسلاب برغلا 

ىلع هتاينقت  مظعُم  دمتعتو   ، ناطرسلا نع  فشكلا  ىلع  يدايتعالا  رغلا 

. نزاوتلاو ةماعلا  ةيئايزيفلا  ةمالسلا  ززُعت  نأ  نم  ًالدب  ضرملا  فاشكتسا 

؟ ةيبرغلاو ةيقرشلا  جالعلا  قرط  اهيتظحال ب  يتلا  تافالتخالا  ام  س :

فوخلا حواُرت ب  ةيسفنلا  يتلاح  تقيرطلا  ةحواُرملا ب  َتلعج  دقل 

. لمألاو

ًايجراخ ًائيش  ّنأكو  رعشأ  ولعجو   ، طقف ناطرسلا  ىلع  نويبرغلا  ءابطألا  زكر 

بجيو ودعلا  وه  ناطرسلا   ، ىرُخأ تلكب  هنم . ّصلختلا  بجيو  يدسج  مجاُهي 

. سفنلا فوخلا يف  لخُدي  ًااد  مهصيخشت  ناك  همجاُهن . نأ 
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، يديلقتلا ينيصلا  ّبطلاو  اديفوريألا «  « يهاجتا نم  نويقرشلا  ءابطألا  امأ 

يدسج يف ةقيرط  هنأ  ىلع  يضرم  اوأر  دقل  ّيلُك . وحن  ىلع  يتمالس  ىلإ  اورظن  دقف 

، ًاضيأ يركفلاو  يفطاعلا  نكلو   ، طقف ايزيفلا  سيلو   ، هنزاوت لالتخا  نم  ءافشلا 

. كأ ًالمأ  ينتطعأو   ، ةحيرُم تناك  بيلاسألا  هذه  يفيلح . ناطرسلا  ّنأ  اوأرو 

ّنأ فيك  ىرأ  نأ  ّيلع  لهسألا  نم  حبصأ   ، توملا نم  ارتقا  ةبرجت  دعب 

ربُخي نأ  لواُحي  ناك  ام  ُتفرعو   ، ضرملا وأ  ودعلا  نكي  هتاذ   ّدح  ناطرسلا يف 

ةبسنلاب افش . يدسج  اهيف  لواُحي  يتلا  ةقيرطلا  لعفلاب  ناك   ، يتلاح يفو   ، هب

لكاشملا نم  ينصلُخي  هتدابإ   بجي  ودع  هنأ  ىلع  ناطرسلا  ىلإ  رظنلا  ّنإف   ، ّيلإ

ةبرجت لالخ  قمعأ  ءيش  لوانت  ّمت  دقل  لوألا . ماقملا  ُهتببس يف  يتلا  ةيساسألا 

. ناطرسلا ايالخ  ءافتخا  ىلع  زّفح  ، م  توملا نم  ارتقا 

الو  ، تافاقثلا ىلع  زكترت  اهّلك  ءافشلا  جهانم  ّنإ  لوقت  ِكنأك  ودبي  س :

له ناطرسلا . ىلإ  رمألا  لصي  امدنع  رخآلا  ىلع  اهدحأل  يرهوج  قّوفت  دجوُي 

؟ حيحص وحن  ىلع  ِكمهفأ 

ةهجو نم  هنأ  رّكذت  يتبرجت . ىلع  ًءانب   ، هلوقأ ام  ًاساسأ  وه  اذه  معن . ج :

ةيحورو ةيركف  ضارمأ  ةقيقحلا  يه يف  ةرصاُعملا  ضارمألا  نم  ثكلا  ّنإف   ، يرظن

ثادحإ ةصرف يف  كلت  حورلاو  كفتلا  لوانتي  يذلا  جالعلاو   ، دسجلا رهظت يف 

ةقيرط ّيأ  ّنإ  طقف . دسجلا  عم  لماعتي  يذلا  جالعلا  جهنم  نم  ربكأ  رثؤُم  يغت 

كلت غ نم  ًاثأت  كأ  نوكتس  ةطيُحملا  ةفاقثلا  نم  صالخإ  ّلكب  ةموعدم 

. هحورو ضيرملا  كفت  بطاُخت  ةقيرطلا  كلت  نوكت  امدنع  ًاصيصخ   ، ةموعدملا

له ؟  ءاودلاو ناطرسلا  لوح  كراكفأ  ام   ، ةصاخلا ِكتبرجت  ذنم  س :

؟ ناطرسلل جالع  ىلع  روثعلا  نم  كأ  برتقن  اننأ  نيدقتعت 

ّنأ دقتُعأ   ، ةصاخلا يتبرجت  ببسب  ةطاسببو   ، ةيصخش رظن  ةهجو  نم  ج :

، دسجلاب سيلو   ، حورلاو كفتلاب  صاخ  ضرم  يه  يتلاح  لثم  ةنيعُم  تالاح 
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هذه جالع  ّنأ  نمُؤأ  ًاقمع .ال  كأ  ءيشل  ضَرع  الإ  وه  ام  ايزيفلا  روهظلاو 

مهف  ، ةئطاخلا نكامألا  ّلك  نوثحبي يف  ءلعلا  ّنأل   ، ةيودألا نمكي يف  تالاحلا 

دق ضارعألا . ءافخإل  قاقعلا  نوعنصي  ّمث   ، ببسلا سيلو  ضراوعلا  طقف  نوسردي 

». جالع  « ىلع نوعيس  مهنأ  دقتعأ  يننأ ال  الإ   ، ضارعألا ةرادإ  نم  اونّكمتي 

ودبي يل  ، توملا نم  ارتقا  ةبرجتو  يصخشلا  يضرم  نم  ُهتمهف  ام  ىلع  ًءانب 

عم يننأ  الإ  ضرملاب . طيُحت  يتلا  تاراسفتسالا  نم  ًادج  ينغ  لقح  كانه  ّنأك 

ناطرسلا بابسألا  هنأ  هارأ  امل  ديج  وحن  ىلع  لّومُم  يقيقح  ثحب  ّيأ  َرأ  فسألا  

املاطل قاقعلا . ىلع  دمتعت  قُرط  ىلع  تارالودلا  يالب  قفُنت  نيب   ، ةيقيقحلا

معد لالخ  نم  مأ  ةيودألا  عيب  نم  لاملا  ةعانص  لهسألا  نم  له  ُتلءاست 

! مهتمظعو مهتعورب  رشبلا  ساسحإ 

هنأكو رمألا  ادب  دقو   ، ةيصخشلا يتيوهب  ًاطبترُم  ناك  اطرس  ّنأ  دقتعأ  انأ 

. اهتيوهو  ، اهتميق اهنادقف  لجأ  نم  ةنيزح  يحور  ّنأ  ربُخي  يدسج   ةقيرط 

! ناطرسلاب ُتبُصأ  امل   ، نوكأ نَم  ةقيقح  تملع  ول 

ّنأ ضعبلا  دقتعي  ؟  ةرخآلا ةايحلا  ةهج  روظنم  نم  لاملاب  ِكيأر  ام  س :

؟ ِكيأر ام   ، اعلا اذه  رورشلاو يف  لكاشملا  نم  ثكلا  ردصم  وه  لاملا 

رمألاو  ، اهايإ هيطعن  نأ  نحن  راتخن  ام  الإ  ةوق  ّيأ  هتاذ  ّدح  للل يف  سيل  ج :

، ّرشلا وأ  خلا  همادختسا يف  نكُ  ءيش  ّيأ  دعُبلا . اذه  ءيش يف  ّلك  ّصخي  هسفن 

عضن نحن  ةوقلا . هيطُعن  نأ  رايخلا  اندي  يفو   ، يدايح هتاذ  ّدح  هنأ يف  الإ 

تادقتعُم عنصنو   ، اذكهو  ، قرعلا  ، نيدلا  ، لاملا ىلع  ةيبلسلاو  ةيباجيإلا  انتمكاحُم 

سانلا لعجي  عضو  كيدل  حبُصي  ّمث   ، ةيفطاع ةنحش  اهيطُعنو   ، اهلوح ةددحُم 

. عافدلا لجأ  نم  نولتاُقي  وأ   ، ىوقأ اّمإ  نوحبُصي 

دوجولا يف لجأ  نم  ًاسيئر  ًارمأ  نوكي  اُّر  لب   ، ءيس رمأ  اذه  ّنإ  لوقأ  انأ ال 

وه ام  ماودلا  ىلع  هيف  ررُقن   ، ةرهاظ ةيجاودزا  اع  ودبي  يف  شيعن  اعلا . اذه 
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ا يف  ، تادقتعُم اهعضن يف  فطاوع  انيدل  ّيبلسلاو . ّاجيإلا   ، ديج وه  امو  ٌءيس 

تانحشلا يطُعن  نأ  نكُمملا  نم  ناك  دقل  لاملاب . ةقلعُتملا  فطاوعلا  كلذ 

اذه لمحيسو   ، لدابت ماظن  وأ   ، ىرُخأ ةعلس  وأ   ، رخآ ءيش  ىلإ  كلت  ةيفطاعلا 

. نآلا لاملا  اهلمحي  يتلا  اهسفن  ةوقلا 

انميق ّلكو  ةفاقثلاو  قرعلاو  نيدلا  زواجتيو   ، ةيئانثلا زواجتي  توملا  ّنأ  الإ 

اهلالخ يف نم  ّربُعن  داكلاب  اننإ  ديب   ، ءايشألا كلت  نم  ّيأ  انسل  نحن  انتادقتعُمو .

. ثكب اذه  نم  مظعأ  ءيش  نحن  تقولا . اذه 

مهنكُ فيك  اوملعي  نأ  مهسفنأ  ءافش  نوّدوي  نّمم  نوثكلا  ديرُي  س :

ًايئاقلت يض  رومألا  كرت  »، « اذلا كئافشب  ةقثلا   « لثم ءايشأب  اوموقي  نأ 

مادختسا نكُ  له  ءافشلا .« كناكم يف  ىلإ  لوصولا  »، « ءافشلل حسلاو 

نوديرُي نيذلا  سانلا  جاتحي  ؟  يداعلا صخشلا  نم  ةلذتُبملا  تارابعلا  هذه 

. ًايلمع ءايشألا  كلت  لثم  نولعفي  فيك  اوفرعي  نأ  مهداسجأ  ءافش 

ول يننأل   ، كلذ وحن  ءيش  ّيأ  وأ  تيلعت  وأ  جاهنم  نع  عفاُدأ  نأ  ُّبُحأ  ج :ال 

ّلك نم  ررحتلا  يه  ةسيئرلا  ةطقنلاو   ، طقف ةديدج  ةديقع  عنصأ  يننإف   ، ُتلعف

ّصلختلا بجي  ءيش   « اهنأ ىلع  هضارعأ  وأ  ضرملا  ىلإ  رظنن  الأ  حرتقأ  انأ  كلذ .

روهظ ّنإف   ، ّيلإ ةبسنلاب  فوخلا . ىلع  ينبم  لعف  در  اذه  ودع . هنأ  ىلعو  هنم «

ةلازإ ُتلواح  ول  هنأ  ملعأ  افش . لواُحي  وهو  يدسج  ةقيرط  وه  ضارعألا  هذه 

عضأو هيف  ةوادعلا  ُثأسو   ، سكعلا ىلإ  رمألا  لوؤيسف    ، ةيئادع ةقيرطب  ضرملا 

. ةيضرملا كفتلا  ةلاح  قمعأ يف  ًاينمض  يسفن 

ىلإ درجُم  وحن  ىلع  ُشأ  انأ  بيبطلا . ىلإ  بهذت  الأ  ةرورضلاب  ينعي  اذه ال 

الأ يه  ةركفلا  دسجلا . ىلع  ايزيفلا  هروهظو  ضرملا  اهيف  ىرأ  يتلا  ةقيرطلا 

ضرملا .يف نم  ّصلختلا  وه  ديحو  فده  لوح  رودت  كمايأ  لعجت  الأو   ، قلقت

ًالوغشم ىقبتو  كسفن  يهُلت  امدنع  ثكب  لضفأ  جئاتن  ىلع  لصحت  عقاولا 
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. قّالخو اجيإ  وحن  ىلع  كزّفُحت  تاطاشنب 

يتحص يف نوكت  نأ  ىلإ  ةجاحلا  نم  يسفن  ريرحت  لواُحأس   ، يتعاطتسا ردق 

ُتحبصأ يننأكو  ةظحللا  ةداعسلا يف  طقف  عنصأس   ، ةداعسلا دجأ  ّعُم   عضو 

نم ءزج  نم  ةيفطاع  ةعتمأ  ّيأ  لمح  مدع  ينعي  رضاحلا  شيعلا يف  ّنإ  ةافاعُم .

نأ انرايخ  هنإ  اهراركت . نكُ  الو  ةديرف  ةظحل  ّلك  هيلي . يذلا  ءزجلا  ىلإ  نمزلا 

. ضرملا قلعن يف  نأو   ، انعم انفواخم  لمحن 

، ةقيقد ّلك  رثتساب  ُمق  طقف  ءيش . ّيأ  وأ  ًايناحور  اذاتسأ  نوكت  نأ  بجي  ال 

ةئم وأ  هشيعت  ًارهش  كيدل  ناك  ًءاوس   ، كدعُسي ام  عنصاو   ، اهداعبأ ّلكب  اهشِع 

. ماع

ىلع ظفاُحت  فيك  ؟  ةيلمع ةحيصن  نع  اذام   ، ةقّوشُم تايرظنلا  ّنإ  س :

؟ كئاذغ ةيمح  بنجتت يف  اذامو  لكأت  اذام   ، نآلا ةديج  ةحص 

رمألا ّنأ  الإ   ، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  ذنم  يتيمح  َتّغت  دقل   ، ًانسح ج :

ُتنكو  ، لكآ ا  ةسووهم  يضرم  لبق  ُتنك  دقل  اهليختت ! يتلا  ةقيرطلاب  سيل 

»، كتويبوركاملا  « ماظن عبتأو   ، طقف يوضعلا  ماعطلا  لوانتأو   ، ةمراص ةيتابن 

، ناطرسلا ببُسي  ءيش  ّلك  ّنأ  دقتعأ  ُتنك  حمقلا . صعو   ، تانيماتيفلا لوانتأو 

ىلع لكآ  تنك  ةظفاحلا . داوملا  ىلإ  فيووركياملا «  « زاهجب ماعطلا  خست  نم 

. يفوخ نم  كلذ  ُتلعف  يننأ  الإ   ، ّيحص وحن 

بسحب ةديجلا  تابورشملاو  ةتالكوشلاب  عتمتسأ  هيهتشأ . ام  لكآ  انأ  نآلا 

ماعطلا عم  ًاليمج  ًاتقو  يضُمأ  نأ  ىلع  صرحأ  نأ  ّمُهملا  رخآل . تقو  نم  يتبغر 

. رخآ ءيش  ّيأ  نم  كأ  ءادعس  نوكن  نأ  ّمُهملا  نم  هنأ  دقتعأ  ةايحلاو !

ىقشتو ضر  نأ  نم  ًافوخ  ديجلا « ماعطلا   « ىعُدي ّلك  لكأت  الأ  ًاعتمُم  سيل 

انداسجأ  ، عقاولا لكاشملا .يف  نم  ةفلتخُم  ةعومجم  ببُسي  قلقلا  ّنأ  ذإ   ، كلذب

. طوغضم غو  ءادعس  نوكن  امدنع  ًاصوصخ   ، ّنظن ّم  كأ  ةنرم 
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نم ًالدب  ّبُحلا  نم  عفادب  كلذ  لعفأ   ، ًايحص ًاماعط  لكآ  نأ  راتخأ  امدنع 

ةقيرطلاب شيعت  كوعدأو    ، ةايحلا يحاون  ّلك  ولسأ يف  وه  اذه  فوخلا .

. اهسفن

يتلا توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  نم  سرد  وأ  ةلاسر  كانه  ناك  ول  س :

خرصت ول  نمتت  ءيش   ، اهومهفيو سانلا  ّلك  اهملعي  نأ  بغرت  اهب  ِتررم 

؟ نوكيس اذام   ، ابملا حطسأ  نم  هب 

، ككفت  ، ةفيزملا كانأ   ، ميظعو عئار  كنم  ءزج  لك  ّنأ  ملعت  نأ  كديرأ  ج :

كيف هجو  ّلك  نوكلا . اذه  قلخ  نم  ليمج  جاتن  نوكت : نَم  اهنإ  كحور .  ، كدسج

تنأ هققُحن . ءيش  الو   ، هحماُسن ءيش  الو  يض،  كُرتي   نأ  بجي  ءيش  عئار .ال 

. كلذك سيل  هنأ  الإ   ، ديقعتلا ةياغ  رمألا يف  ودبي  دق  هنوكت . نأ  جاتحت  ام  ّلك  ًافلس 

وأ  ، اهمهف تأسأ  كنأ  اّمإف   ، كتادوبعم نم  ّلقأ  كنأ  رعشت  ةنايدلا  كتلعج  ول 

ًانتسُم َتسل  كنأ  رعشت  ّملُعملا  كلعج  ول  ةقيقحلا . كميلعت  حلُفت يف  اهنأ  

لصت نأ  لبق  ىلختت « كرتت «و»  ، و»  كأ ّملعتت «  « نأ كيلع  بجي  هنأو  دعب ،« «

تأسأ كنأ  وأ   ، ةقيقح نوكت  نَم  كميلعت  ديج يف  لمعب  موقي  وهف ال   ، كانه ىلإ 

. همهف

! مه مهبُحت ك  كنأ  مهربخأو   ، مهسفنأ اونوكي  نأ  كنم  برقملا  عيمج  رّكذ 

نم ةاناُعملا  مظعُم  عبنت  ّبُحي . ام ال  دجُوي  يلاثم .ال  تنأ  نويلاثم ك  مهنإ 

. لماك تنأ  دحأ ! نم  وأ  ءيش  نم  ّلقأ  َتسل  كنأ  عم  لقأ ،«  « كنأ روعشلا 

. هنوكت نأ  ثحبت  نَم  ًافلس  كنأ  وه  هملعت  نأ  بجي  يذلا  ديحولا  ءيشلا 

ىلع تعنُص  كنأ  ببس  اذه  حرمو ! ةسح  ّلكبو  فوخ  الب  كزّي  نع  ّربع  طقف 

. يداملا اعلا  انه يف  تنأ  اذه  لجأ  نمو   ، هيلع تنأ  يذلا  وحنلا 
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ةاخلا

ىلختت الأ  ًااد  رّكذت  ةخألا . تلكلا  ضعب  عم  ككرتأ  نأ  ُّدوأ   ، يهُنأ نأ  لبق 

امدنع ةصاخلا . كتمظعو  كتعور  عم  لصِتا  كلذ  نم  ًالدب  لب   ، كتقاطو كتوق  نع 

ىلإ ةبسنلاب  فلتخُم  باوج  كانه   ، ةحيحصلا قيرطلا  ىلع  روثعلا  ىلإ  رمألا  لصي 

نأو  ، طورش نود  كسفن  ّبُحت  نأ  وه  يدنع  ديحولا  لماشلا  ّلحلا  صخش . ّلك 

نم ارتقا  ةبرجت  نم  ُهتملعت  سرد  ّمهأ  وه  اذه  فوخ ! نود  كتاذ  نوكت 

ًادبأ نكأ    ، رمتسم وحن  ىلع  اذه  ملعأ  ُتنك  ول  يننأ  قدصب  رعشأ  انأ  توملا .

. ًاساسأ ناطرسلاب  ضرمأل 

اذه لجأ  نم  ةقيقحلا  تاودأ  حبُصن   ، انسفنأ عم  قداص  نوكن  امدنع 

نورثُؤي نيذلاو   ، انلوح مه  نَم  ّلك  ةايح  سملن   ، نولصتُم ًاعيمج  اننأل  بكوكلا .

نأو  ، نحن وه  يذلا  ّبُحلا  نوكن  نأ  وه  ديحولا  انمازتلا  ّنإ  مهغ . ىلع  مهرودب 

. انل بسنألا  ةقيرطلاب  لخادلا  نم  أت  انتبوجأل   حمسن 

الأو  ، كسفنب عتمتست  نأ  ةيمهأ  ىلع  ةيافكلا  هيف  ا  ديكأتلا  عيطتسأ  ، ال  ًاخأ

ةمظنألا نم  ثكلا  ءاطخأ  دحأ  اهيف . غلابُم  ةيدجب  ةايحلا  وأ  كسفن  ذخأت 

ىلع ًادج . ّيدج  وحن  ىلع  ةايحلا  ذخأن  انلعجت  اهنأ  وه  ةيديلقتلا  ةيناحورلا 

عنصأس ُتنك  ول  يننأ  الإ   ، دئاقعلا ةعانص  ُتقمأ  يننأ  ملعت  كنأ  نم  مغرلا 

ىلع ءيش  لوأ  نوكيسف   ، ءافشلا لجأ  نم  يحورلا  قيرطلل  ئدابملا  نم  ةعومجم 

نأ لّضُفيو   ، موي ّلك  عيطتست يف  ام  كأ  كحضت  نأ  ىلع  صرحت  نأ  وه  يتاق 

حالصا وأ   ، داشنإ  ، لمأت  ، ةالص ّيأ  قوفو  لضفأ  اذه  نوكيس  كسفن . ىلع  كحضت 

نم اهارت  امدنع  ةبك  ةيمويلا  لكاشملا  نوكت  نل  ةيمحلا .«  « اذغلا ماظنلا 

. ّبُحلاو ةهاكفلا  لالخ 
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رابخألا لباو  انيلع  طقاستي   ، هيف شيعن  يذلا  تامولعملا  ةينقت  رصع  يف 

انتالواحُم مضخ  يفو   ، فوخلاو يلاعلا  طغضلا  رصع  شيعن يف  نحن  ءوضلا . ةعُرسب 

، انسفنأب عتمتسن  نأ  انيسن   ، انب صبرتي  كانه «  « هليختن ام  ّلك  نم  انسفنأ  ةيح 

. انلخاد وه  ا  ّمتهنو 

اهكرتن يتلا  تايركذلاو   ، نوكلا اذه  ىلإ  انتيده  يهو   ، انتالص يه  انتايح  ّنإ 

انسفنأل نيُدن  نحن  انئابحأل . ًاثرإ  حبُصتس  ًاموي  اعلا  اذه  رداُغن  امدنع  انفلخ 

. انلوح حرفلاو  ةداعسلا  هذه  رشنن  نأو   ، ءادعس نوكن  نأب  انلوح  مه  نَم  ّلكلو 

، ّبُحلا اننأ  انكاردإبو  ةهاكفلاب  حلسُم  ةايحلا  ضوخن  نأ  انعطتسا  ول 

نوكيسو ةديجلا  ةتالكوشلا  نم  ةبلع  ةطلخلا  ىلإ  فِضأ  لصاولا . لوأ  نوكنسف 

! ةحجان ةفصو  ةقيقحلا  انيدل يف 

نود كسفن  نع  ّربُعتو   ، كتمظعو كتعور  كرُدت  تنأو  عتمتست  نأ  ىنأ 

. اعلا اذه  فوخ يف 

) لصالا ةعجارم  ! ( هيتسامان

» اجروم اتينأ  «
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ريدقتو ركش 

. باتكلا ءزج يف  ُّمهأ  اذه  نوكي  دق   ، ّيلإ ةبسنلاب 

اوم  ، ىرُخأب وأ  ةقيرطب  نيذلا  عيمجلا  هاجت  افرع  نع  بعتلا  عيطتسأ  انه 

وحن غ ىلع  اوكراش  نيرخآو   ، هروهظ كراش يف  مهضعب  رهظي . لمعلا   اذه 

. انه ىلإ  كانه  نم  يتلحر  ًاسيئر يف  ًارود  اوبعل  ًاعيمج  مهنأ  ديب   ، رشابم

ًااد ينلعجي  يحورلا  مكءاخس  ّنإ  ريادنياو «؟ :  « روتكدلل لوقأ  ياسع  اذام 

ًايوس انبلج  ىلع  نواعت  نوكلا  ّنأ  ملعأ  انأ  ًاثك ! ثدحي  اذهو ال   ، ناسللا ةزجاع 

نكي ، و  يتلحر يرهوج يف  ءزج  تنأ  كلذ . كرُدن  نأ  لبق  ىتح  مئُالملا  تقولا  يف 

، قيرطلا لاوط  ثكلا  كفطلو  كحصن  ىنع يل  دقل  كنود . اذه  زاجنإ  يعسو  يف 

يبلق قعأ  نم   ، ًاركش  ، ًاركش  ، ًاركش كب . مَهلُم  اعلا  ّنأ  بيرغلا  نم  سيلو 

، ةياغلل ةيرحس  ايح  كلعجو   ، اعلا عم  يتصق  كراُشأ  بابلا يل   حتف  ىلع 

! يزيزع ًادج  َّكبُحأ  انأ  تنأ . كنوكل  ًاركش  ءيش : كأ  نكلو 

نع ًابعت  ُتلق  هم  زورك :« وير   « يحورلا يخأو  لضُفملا  يقيدص  ىلإ 

لالخ انتقادص . لايح  هب  رعشأ  ام  ىوتسم  ىلإ  برتقي  نلو  ًالذتبُم  ودبيس  نانتمالا 

اع عم  مءالتأ  دعاُست   َتنكو   ، ايح ىلع  يلماكت  ثأت  كل  ناك   ، نسلا هذه 

ةعساولا يف كتفرعم  ّنإ  هكراُشأ . نأ  بجي  ام  عس  لجأ  نم  ًااد  ًازهاج  نكي   

تملا كمعد  ينلعج  دقو   ، ةلئاه ةحار  تبلج يل  توملا  نم  بارتقالا  براجت 

تنأ كلذ . ىلع  ةيافك  كركش  يننكُ  ، ال  نورخآلا اّدحت  لقعلا يف ح  ةميلس 

نم ةكراُشملا  يتصق  تَجاتحا  لوألا ح  مويلا  نم  قِّدُصملاو  لضُفملا  يقيدص 

دقل  ، باتكلا اذه  يتلحر يف  لاوط  فطلب  َكتدناسُم يل  ىلع  ًاركش  اعلا .

! يقيدص  ، ًاثك َكبُحأ  باتكلا . اذه  را  جضنت  نأ  ينتعجش يف 
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، نمازتلا نم  ءزج  كنوك  ىلع  ًاليزج  ًاركش  ةليمج ! حور  تنأ  يليك :« ام   « ىلإ

كلاعفأ تَجضنأ  دقل  ههابتنا . تفلو  رياد «  « روتكدلا ىلإ  يتصق  ميدقت  ىلعو 

! ِّكبُحأ  ، ةقيقح حسلا  ةيرظن 

ةيويحلاب عتمتت  يتصق  لعج  ىلع  ًاثك  ِكركشأ  ررُحملا : يليك ،« اكيسيج   « ىلإ

ةياغلل يف ةنطفو  ًةيكذ  كنوكو  كربص  هاجت  ًادج  ةنتمُم  انأ  تاحفصلا . هذه  ىلع 

! ًاركش ًاعئار . ِكعم  لمعلا  ناك  هلوق . لواُحأ  ُتنك  ام  مهف 

ًاركش سواه :« ياه  عيمجلاو يف»  لرتيل ،« نوناش  »، « يسيرت دير   « ىلإ

». سواه ياه   « ةلئاع نم  ءزج  وك  ًادج  ةديعس  انأ  مكمعدل !

: توملا نم  بارتقالا  براجت  ثحبلا يف  ةسسؤم  كلام  غنول ،« يرفيج  ىلإ د» .

ةسيئرلا يف ةحفصلا  ىلع  يتبرجت  عضو  ىلعو   ، يتلاسر ةيمهأب  كفارتعا  ىلع  ًاركش 

. اعلا نم  اهيلإ  هابتنالا  تفلو   ، كعقوم

غنوه  « ىلإ كناطو   ، يتيضقب متهالا  ىلع  ًادج  ةنتمُم  انأ  وك :« رتيب  ىلإ د» .

نم كلمعو  كبأد  ىلع  ًاركش  ةيبطلا . الجس  ثحبلاو يف  اقل  لجأ  نم  غنوك «

! تافلملاو ةيبطلا  تالجسلا  نم  ةبكلا  ةموكلا  كلت  بيقنتلاو يف  ثحبلا  لجأ 

ًاركش كتعزفأ ! يننأ  ملعأ  اهقيدصو : انتلئاع  بيبط  ركلاو ،« نيارب  ىلإ د» .

مايألا كلت  لالخ  انلجأ  نم  كانه  كدوجو  ىلعو   ، أشب كمالستسا  مدع  ىلع 

. ةبيصعلا

نيذلاو غنوك « غنوه   « ةحصم متُهملاو يف  ءابطألا  نم  عئارلا  قيرفلا  ىلإ 

لالخ نم  هلمعب  موقي  نأ  نوكلل  مكحس  ىلع  ًاركش  ةملظملا : اعاس  ءانثأ  وأر 

. مكيديأ

دقل توملا : نم  بارتقالا  ةبرجت  ثاحبألا يف  ةسسؤم  ةعئارلا يف  يتلئاع  ىلإ 

كل ًاركش  ةخألا . سمخلا  تاونسلا  لالخ   ، اقدصأ  ، يتلئاع  ، يروهمج متنك 

»، سرتس يلياب  رورب ،« نوسيلأ  »، « ينيوس كرام  »، « روليتساكول »، « رليثفياد «
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الراك »، « تراه نياو  »، « رنوكوأ نود  »، « يريوسفياد »، « سيلوس يولك  «

ودوزذإ  ، ًاعيمج مكنود  ةلحرلا  هذه  نم  وجنأل  نكأ  نيرول .«  »، « لبود

تاكحضلا يف نم  ثكلا  ومتحنمو   ، يمتنأ يننأ  ُترعش  ثيح  ةعومجملاب 

! ةقيقح مكلكمّكبُحأ  انأ  يقيرط .

، هرسأب اعلا  ينعي يل  يذلا  بوونأ «  « يخأ  ، ةليمجلا يتلئاع  ىلإ   ، ًاخأ

الو ًادبأ  ًابذبذتُم  اهبح يل  نكي  يتلا    ، ةزيزعلا يُمأ  نهاش ،« ىنم «و»   « هتلئاعو

. ألا نم  ثكلا  لالخ  يببسب  ِتررم  كنأل  ةفسآو   ، ةزيزعلا يُمأ  ِكبُحأ  ًاطورشم .

ةقثاو انأ   ، ايح كنوك يف  ةبك  ةمعن  تنأ  زيزعلا : يجوز  ىلإ   ، ًارخآ سيلو  ًاخأ 

نوكن نأ  لمآو   ، يبلق ّلك  نم  انيدل  ام  ًايلاع  نُأ  انأ  َّكبُحأ . مك  ًااد  ملعت  كنأ 

. يزيزع  ، َّكبُحأ انتايح . ّلك  ًايوس يف 
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ةبتاكلا نع  ةحمل 

ىلإ َتلقتناو   ، يدنه نيوبأ  نم  ةروفاغنس « اجروم «يف»  اتينأ   « تدلُو

». غنوك غنوه  اهتايح يف»  مظعُم  تَشاعو   ، اهرمع نم  ةيناثلا  غنوك «يف  غنوه  «

ثدحتت تأشن  دقو  تاغللا  ةددعتُم  اهنإف   ، ةيناطيربلا اهتفاقثو  اهتيفلخ  ببسب 

دعب يف  تّملعت  ّمث   ، هسفن تقولا  ةيماعلا يف  ةيدنهلاو   ، ةينوتناكلا  ، ةيزيلكنإلا

لبق تاونس  ةدع  تاكرشلا  اع  اتينأ «يف   « َتلمع دقل  ةسردملا . ةيسنرفلا يف 

ةرثؤملاو يف ةعئارلا  اهتبرجت  ّنإ  ناسين .2002  اهيدل يف  ناطرسلا  ضرم  صيخشت 

وحن ىلع  ةايحلا  ىلإ  اهروظنم  تّغ  ماع 2006  لئاوأ  توملا يف  نم  بارتقالا 

ءانثأ اهتبستكا  يتلا  ةصبلاو  قمعلا  ًالصأتُم يف  نآلا  اهلمع  حبصأف   ، لئاه

. رخآلا اعلا  اهدجاوت يف 

ىلإ اتينأ «  « ىعُدت ام  ًابلاغ   ، اهب تّرم  يتلا  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  ةجيتن 

فيض ًاضيأ  اهنإ  اهتيؤر . كراُشت  اعلا   لوح  ثادحألاو  تاعتجالا  ثدحتلا يف 

لماعتلاك عيضاوم  نع  ثّدحتت  غنوك ،« غنوه   « ةعماج كولسلا يف  ةيلك  مئاد يف 

اهنإ ةيحورلا . تادقتُعملا  سفن  ملعو   ، توملا ةهجاوُمو   ، ةتيُمملا ضارمألا  عم 

لجأ نم  ةمكحلاو  ةيلخادلا  ةوقلاو  ةقاطلا  انيدل  ًاعيمج  اننأ  ةقيقحل  ديسجت 

. ةيناكمإلا هذه  ىلع  ّيحلا  ليلدلا  يهف   ، ةايحلا لكاشم  ءوسأ  زواجت 

رفاُست  امدنعو ال   ، اهجوز عم  غنوك « غنوه  ًايلاح يف»  اتينأ «  « شيعت

ةددعتُم تاكرش  ةدع  ةيفاقث يف  ةراشتسُم  لمعت   ، تارؤملا ثّدحتت يف 

. ةنيدملا تايسنجلا يف 

:www.Anitamoorjani.com عقوملا
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