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«: بيذعت  » ةملكب عمسن  املاح  بئتكن  الف  ًاليلق  ثيرتنل 

لباقملا ىطُعت يف  ةثك  ءايشأ  كانه  ًاديدحت ، قايسلا  اذه  نمض 

 - ةملكلا ةدح  ففخت  نأ  اهنأش  نم 

.ةيرخسلل ًاثم  ودبي  اهانعم  داكي  ىتح 

( قالخألا لصأ  هشتين -  )

 
ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

دمحأ ةبتكم 

Telegram @read4lead
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لوألا لصفلا 

 
ةيصخش انأ  راصتخاب  ةبعرملا ؛ حابشألا  وأ  ةانلا ، ايالخلا  نم  سوساج ، أب  ُفرتعأ 

ئست .كأ ال  وأ  لقع  ىلع  يسأر  يوتحي  نأ  ًاضيأ  برغتسملا  نم  سيل  ار  .نيرود  يدؤت 

نم ةيصخش  وأ  ةيلزهلا  روصلا  تالجم  ىدحإ  نم  ًايفارخ  ًانئاك  ينبسحتف  نآلا  نظلا  

كلتمأ ةطاسبب  يننإ  .ساسألا  اذه  ىلع  يننولماعي  اوناك  سانلا  ضعب  نأ  عم  بعرلا ، مالفأ 

ةبهوم اهنإ  لوقأف  يسفنب  رختفأ  ًانايحأ  .ةفاك  اهبناوج  نم  ةلأسم  يأ  ىلإ  رظنلا  ةبهوم 

يفو .بهاوم  نم  يدل  ام  ىصقأ  هنإ  وأ  هفات ، ٌءيش  كلذ  نإ  لوقلا  نم  دب  ال  نكل  ةردان ،

كلتب هلك  اعلا  ىلإ  رظنلل  رطضأف  اوزن  حبك  ىلع  ردق  مدع  ركفأ يف  ح  ىرخأ ، نايحأ 

ٌءيش ةبهوملا  لاح ، لك  ىلع  .ةبهوم  ىّمُسي  نأ  قحتسي  رمألا  ناك  اذإ  لءاستأ ع  ةرظنلا ،

يتلا ةبهوملا  .كتايح  كيلع  صّغنيو  كلغتسي  يذلا  ءيشلاب  تسيلو  هنم ، عفتنتو  هرمثتست 

، ًارطخ لكشت  ًتح  كقنخت -  داكتو  كيلع  ذوحتست  يتلا  وأ  اهرثتسا ، ءرملا  ناكمإب  سيل 

لازت ام  اعلا  ىلإ  رظن  تناك  هذه ، افارتعا  هيف  أدبت  يذلا  رهشلا  نكل يف  .اذهب  فرتعأ 

اهب معني  يتلا  لئاضفلا  لك  نأ  ودبيو يل  ًادكؤم ، ًارطخ  نوكت  نأ  نم  ًالدب  ةمعنلا  ىلإ  برقأ 

.لاونملا اذه  ىلع  أدبت  ناسنإلا 

تعضو يذلا  رهشلا  هنإ  .ةوسق  روهشلا  كأ  نم  هنع ، ملكتأ  يذلا  رهشلا  ناسين ،

بورحلا نم  اهغك  ليوط ، ٍنمزل  تمادو  تعلدنا  يتلا  برحلا  كلت  اهرازوأ ، ُبرحلا  هيف 

ةغص ٍةعقب  نوشيعي يف  نيذلا  سانلل  ءيش  ّلك  ينعي  ناك  رهشلا  كلذ  .نايحألا  بلغأ  يف 
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دهش يذلا  رهشلا  هنإ  .اعلا  ءاجرأ  يقاب  سانلا يف  بلغأل  ًائيش  ينعي  داكي  الو  اعلا  نم 

سيلأ ةبسانملا ، ةملكلاب  سيل  مالسلا  نأ  ودبي  بيط ، ..ةيادبو  ةنحاطلا  برحلا  كلتل  ةياهن 

عبقأ تنك  نيب  برحلا  كلتل  ةياهن  هيف  ُترظتنا  يذلا  ناسين  دئاقلا ؟ يزيزع  اي  كلذك ،

يتلا ناردجلا  كلت  ةخألا ، عبسلا  تاونسلا  لاوط  هيف  ُتشع  يذلا  رصقلا  ناردج  فلخ 

جراخلا نم  اهب  طيحت  ذفاونل  ّرسكتملا  ينبلا  جاجزلا  ىلع  ءوضلا  تاساكعناب  ًااد  نولتت 

يف ةفرغ  ومتيطعأ  لثم  رصقلا ، يف  ةصاخلا  يتفرغ  يل  تناك  .ةئدص  ةكئاش  ٌكالسأ 

ةنازنز اهنأ  هذه  يتفرغ  فصول  حلصي  يذلا  بعتلا  لاحلا ، ةعيبطب  .دئاقلا  اهيأ  مكركسعم ،

ههجو ٌسراح  كانه  موي ، لك  فيظنتلا  لعأب  موقتل  أت  لزنم  ةربدم  نم  ًالدبو  ةيدارفنا ،

، ةفاظنلا تسيلو  ةلزعلا ، .رمذتأ  ينكل ال  .ءيش  يأ  فظني  هنأ ال  عم  لافطألا  ةءاربب  يحوي 

.تافارتعالا هذهب  ءالدإلل  هيلإ  جاتحأ  ام 

نم تمرح  دقف  ليللا ، ءانثأ  لاجلا  رصق  ةيفاك يف  ٍةيصوصخب  عتمتسأ  تنك  نيب 

يف هعم  شيعي  يذلا  لاجلل  عباتلا  طابضلا  ب  نم  ديحولا  يننإ  ً.اراهن  ةمعنلا  هذه 

حابص .هاوس يف  نم  كأ  هيلع  دمتعي  يذلا  هدعاسمو  رداكلا  نم ب  ديحولا  بزعألا  هرصق ،

، ًاعم راطفإلا  ماعط  لوانتن  ًاثك ، دعبي  يذلا ال  هبتكم  ىلإ  ةرايسلاب  هليصوت  لبق  موي ، لك 

نيب جاصلا  بشخ  نم  ةعونصملا  ماعطلا  ةلواط  نم  ٍفرط  ىلع  ةيديربلا  دورطلا  حتفنو 

مهرعأ حوارتت  رخآلا ، فرطلا  ىلع  نوسلجي  بذهم  ٍدالوأ  ةعبرأ  بثك  نع  هتجوز  بقارت 

ٌيسرك ًااد  ىقبيو  ةرشع ، ةيناثلاو  ةرشع ، ةعبارلاو  ةرشع ، ةسداسلاو  ةرشع ، ةنماثلا  ب 

ودبي نكل  ةياهنلا ، هذه  نم  سانلا  لك  فاخي  ار ال  .اكيرمأ  سردت يف  يتلا  مهتنبال  ًارغاش 

نم ًاعيفر ، ًابصنم  لتحي  فيحن  ٌلجر  هنإ  .ةينالقع  بابسأل  نآلا  فوخلاب  رعشي  لاجلا  نأ 

نع ةثك  تايلاديم  ىلع  لصحو  تالمحلا  نم  ديدعلا  يف  كراشو  ىمادقلا ، براحملا 

نأ دعب  هيمدق ، يف  ةيناو  عباصأ  ةعست  ىوس  هيدي  يف  سيل  هنأ  عم  .ةرادجو  قاقحتسا 

ام نوفرعي  طقف  هنم  برقملاو  هتلئاع  نأ  الإ  ماغلألا ، اياظشو  صاصرلا  رثأ  نم  اهدقف 

قلعتي ام  ءانثتساب  طابحإلاب  تينُم  اهل  دودح  ال  يتلا  هتاحومط  .ىرسيلا  همدق  باصأ 

هقافر عم  اهيستحي  نأ  ىلع  رخافلا  يدنغروب  بارش  نم  ةجاجز  ىلع  لوصحلا  هتبغرب يف 

جازملا  1 يروقيبأ لجرلا  .مهسوؤك  جلثلا يف  تابعكم  ءاقلإ  نم  لضفأ  ءايشأ  نوفرعي  نيذلا 

تاذلملاو يهطلا  نف  قشعي  ىوقتو ، ناإ  لجر  وه  قايسلا ، اذه  نمض  مزتلم ، ارصنو 

هيدل ب قرف  الو  هلافطأ ؛ بحيو  ةيجوزلا  ةايحلا  سّدقيو  يحورلا ؛ بناجلا  لمُهي  نأ  نود 
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بناجألا كئلوأ  نم  لضفأ  ةيح  انل  نورفوي  مه  هرظن ، ةهجو  نم  .ناكيرمألاو  يسنرفلا 

لراك بونجلا : يف  انتوخإ  ضعبو  لشلا  يف  انتوخإ  رعاشم  نورّدخي  نيذلا  بارملاو 

كلت ءكحلا ! ءالؤه  نم  ّيأل  أرق  نأ  قبس  هنأل  سيل  .وام  سيئرلاو  نيل ، .أ  .ف  سكرام ،

هئاطعإل ةغصلا ، بترلا  يوذ  تارابختسالا  طابضو  هيدعاسم  عم  نواعتلاب  يتمهم  يه 

باتكلا  ) وأ ةيعويشلا ) وتسفينام   ) نع لاثملا ، ليبس  ىلع  ةشوشغم ، وأ  ةلحتنم  تامولعم 

هتامولعمو هتربخ  ضارعتسال  تابسانملا  ىتش  داجيإل  هيلإ  دوعي  رمألاو  رصتخملا .) رمحألا 

تعدتسا لك  اهلحتني  ةلضفملا ، هتيضق  نيل  راكفأ  تناكو  ءادعألا ؛ كفت  بيلاسأ  نع 

نأ انيلع  يذلا  ام  ، » ةدشب بتكملا  ةلواط  ىلع  رقني  وهو  ًانايحأ  لوقي  ةداسلا ، اهيأ  ةجاحلا :

لاؤسلا اذه  حرط  عقاولا  2 يف  سفشينش يالوكين  نأب  لاجلا  ربخن  نأ  اندرأ  اذإ  لعفن »؟

ركذتي نم  .ركذت  ةيمهأ  ىلع  يوطني  نل  كلذف  هسفن  ناونعلا  لمحت  يتلا  هتياور  يف 

بعوتسا يذلا  لاوقألا  ال  لاعفألا  لجر  هنإ  انمهي ، يذلا  وه  نيل  نآلا ؟ سفشينش 

.اهلجأ نم  لضاني  يتلا  هتيضق  هلعجو  لاؤسلا 

لاؤسلا اذه  لاجلا  هجاو  نأ  دعب  روهشلا ، رئاس  نم  هغ  نود  بيئكلا  ناسين  يف 

.ءيش يأ  لعف  نع  ًازجاع  هسفن  دجو  هلعفي ، ام  دجي  ًااد  ناك  نأ  دعبو  هلعف ، يغبني  ع 

ةيكيرمألا ةبرجتلاو  رمعتسملل  ةيراضحلا  ةمهملاب  عزعزتي  ال  ٌناإ  هيدل  يذلا  لجرلا 

دقو هرصق  زيلاهد  لوجتلاب يف  يفتكي  راص  ةرغ ، ىلع ح  .دوحجلا  ةموثرج  ًاخأ  هتمزه 

انتهبج تراهنا  نأ  ذنم  .ايرالملاب  باصم  هنأك  لباذ  رارضخا  ىلإ  لي  ٌبوحش  هيلع  بلغت 

ىلإ أي  وأ  يبتكم  باب  دنع  فقوتي  هتيأر  ام  ًاثك  راذآ ، عيباسأ يف  ةعضب  لبق  ةيلشلا 

له .هقرافت  داكت  ال  ةبآكلاو  رابخألا ، رخآ  نع  ةذبن  ينيطعيل  رصقلا  يف  ةصاخلا  يتفرغ 

انك ام  قدُصي ! ٌءيش ال  هنإ  وأ ، يديس ! اي  الك ، نيرمأ : دحأب  هبيجأف  ينلأسي ، اذه ؟ قدصت 

دلب تويث ، يم  ناب  ةزيمملا ، اهتوهقب  رهتشت  يتلا  ةئداهلا  ةليمجلا  ةدلبلا  كلت  نأ  قدصنل 

يذلا ويث ، انسيئر  نأ  قدصنل  انك  ام  .راذآ  لئاوأ  تحيبتسا يف  باضهلا ، ىلع  وفغت  يتلا  انأ ،

انتاوق ىلإ  سفتلل ، لباق  ًارمأ غ  ردصأ  مفلا ، نم  همسا  قصبل  نالسوتت  ءرملا  اتفش  داكت 

غنارت اهينو  غنان  اد  يتنيدم  نأ  قدصنل  انك  ام  .بحسنت  باضهلا ل  كلت  نع  عفادت  يتلا 

ءانثأ مهروهظ  يف  مهبيصتف  يندملا  ىلع  رانلا  قلطت  تناك  انتاوق  نأ  وأ  ًاضيأ ، اتطقس 

تنك يبتكم ، اهرفوي يل  يتلا  ةيرسلا  يتلزع  .براوقلا يف  وأ  نفسلا  رارفلا يف  مهتالواحم 

اذه يف  ينبرد  يذلا  لجرلا  دعُسي  ام  كلذو  ريراقتلا ، هذهل  روصلا  طاقتلا  ىلع  صرحأ 
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ىلع ةدكؤم  تامالع  اهنأل  سفنلا ، ةجهبلا يف  ثعبت  تناك  روصلا  كلت  نأ  مغرو  .ددصلا 

ءالؤه رظتني  يذلا  فسؤملا  صملا  ىلع  نزحلا  نم  يسفن  كلاأ  ماظنلل ،  موتحملا  لكآتلا 

نكل مهعم ، فطاعتأ  نأ  ةيسايسلا -  ةيحانلا  نم  ملكتأ  حيحصلا -  نم  سيل  ار  .سانلا 

! ةقف ةأرما  نم  اهل  اي  .ةايحلا  ديق  ىلع  تلاز  ام  اهنأ  ول  مهنم  ةدحاو  نوكتس  ًتح  يمأ 

ًاضيأ دحأ  نم  امو  .برحلا  نوديري  اوناك  نإ  ءارقفلا  لأسي  انه  دحأ  ال  ديحولا ؛ اهنبا  انأو 

وأ رحبلا ، لحاس  ىلع  ءارعلا  شيعلاو يف  شطعلا  نم  توملا  نولضفي  اوناك  نإ  ءالؤه  لأسي 

برحلا اياحض  نم  وملا  فالآ  ناك  ول  .مهدالب  دونج  لبق  نم  مهضارعأ  كهتنتو  اوقُرسي  نأ 

نأ فيك  قيدصت  نع  نحن  زجعن  ًاما ك  اوتام ، فيك  اوقدصيل  اوناك  ام  ًءايحأ ، اولاز  ام 

نم ديزملا  لاسرإب  انبلط  اوضفر  اننومحي ، نيذلاو  انيلإ  نسحملا  انءاقدصأ  ناكيرمألا ،

، ةحلسألل ةيطايتحالا  داوملاو  زاغلاو  ةخذلا ، يرتشن  لاومألا ؟ كلتب  لعفن  اذامو  .لاومألا 

نقحلاب انودوز  نأ  دعب  ً.اناجم  مهسفنأ  ناكيرمألا  اهايإ  انحنم  يتلا  تابابدلاو  تارئاطلاو 

ةميق ىلع  يوطني  لاجلا ، مت  ءيش ، ال   ) .ردخملا انءاطعإ  اوضفرو  نآلا  مهيأر  اوغ  ةيبطلا ،

(. ًاناجم حن  يتلا  ءايشألا  لثم  اهب  زتعن 

لاجلل ةراجيس  لعشأ  تنك  ةداع ، تاشقانملا  اهقفارت  يتلا  ماعطلا  تابجو  ةياهن  يف 

لعتشت كيارتس  عون ال  نم  ةرخافلا  ةراجيسلا  ًايسان  غارفلا ، قلمحي يف  نهذلا  دراش  وهو 

هعسلي دامرلا  ناك  ام  ًاثك  ناسين ، فصتنم  مايأ  يف  .هعباصأ  ب  ًاديور  اهغبت  كلهتستو 

ءودهلا دالوألا  نم  بلطت  مادملاو  ةقئال ، غ  تلكب  هوفتيو  هدورش  نم  قيفي  هلعجيو 

نم بلطت  نأ  كيلع  .ةرداغملا  نم  نكمتن  نل  ًاليوط ، ترظتنا  اذإ  هل ، لوقتو  نوهقهقي  مهو 

وأ ةبساحلا ، لثم  اهلقع  ناك  .مادملا  عمسي  هنأب ال  لاجلا  رهاظت  .نآلا  ةرئاط  لاسرإ  دولك 

ةسمخ تبجنأ  نأ  دعب  ىتح  ءارذع  اهنأك  دودشم  اهدسجو  يضاير ، ٍبردمل  دبلا  لكيهلا 

عاونأ لمجأ  لعتسا  فرتحملا  انيماسر  مهلي  نأ  هنأش  نم  قوشمملا  ماوقلا  اذه  .لافطأ 

اهنإ .ةردان  ةفحت  اهنع  ضخمتت  ةيوفع  ٍةاشرف  تاسمل  يف  ةيئاملا  ناولألا  وأ  ليتسابلا 

ناك هنيب ، عمج  يذلا  صملا  اذه  ءازإب  .ةيمانتيفلا  ةأرملل  يلاثملا  جذومنلا  راصتخاب 

هتعسل يذلا  هعبصإ  كرفي  ناك  نيبو  ً.اعم  رعذلاو  نانتمالاب  هتايح  لاوط  رعشي  لاجلا 

.ةرئاط لاسرإ  دولك  نم  بلطن  نأل  ناح  دق  تقولا  نأ  روصتأ  لاقو ، يهاجتاب  رظن  ةرمجلا ،

.بسحف اهيبجاح  دحأ  تعفر  يتلا  مادملا ، ىلإ  ُترظن  حرقتملا  هعبصإ  لمأت  ىلإ  داع  امدنعو 

.تلق يديس ، اي  ةبئاص ، ةركف  اهنإ 
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هنأ ةجرد  ىلإ  ةميمح  هب  انتقالعو  مهب ، قثن  نيذلا  ناكيرمألا  انئاقدصأ  كأ  نم  دولك 

كلذ تلق يف  هآ ، .ةيجنز  لوصأ  نم  تنك  ار  يننإ  لوقيف يل  نايحألا  ضعب  ينحزا يف  ناك 

كنول اذاملو  كرعش ، داوس  رسفي  كلذ  ..نوبروب  بارش  رثأ  نم  زاوت  لتخا  دقو  تقولا ،

، لاق نفوهتيب ، .انم  ٌدحاو  كنأك  اشتاشتلا  ةصقر  عربت يف  اذاملو  رارفصالا ، ىلإ  براض  رمسأ 

ديع  » ةينغأ يدؤت  كنأ  فيك  ًاضيأ  رسفي  اذهو  ..تلق  نذإ ، .ةيجنز  لوصأ  نم  كلثم  ناك 

نأ ذنم  نمزلا ، نم  نيدقع  ذنم  رخآلا  فرعي  اندحأ  ناك  .كغ  نم  لضفأ  ديعس » داليم 

ملعت ةعساتلا  ًاعفاي يف  ىتف  تنك  .يبهاوم  فشتكاو  ةنس 1954  ئجالل  ٍبكرم  ينحمل يف 

نم .داورلا  ناكيرمألا  نيرشبملا  دحأ  دي  ىلع  اهتملعت  ةيزيلكنإلا ، نم  هب  سأب  ال  ًاردق 

هبتكم هيدل  نآلاو  .ئجاللا  تيخم  نمض  ةناعإلا  لاجم  يف  لمعي  دولك  نأ  ضرتفملا 

اندالب ةحايسلا يف  ريوطت  هقتاع  ىلع  ةاقلملا  تابجاولا  نمو  ةيكيرمألا ، ةرافسلا  صاخلا يف 

نم اهرصعي  نأ  نك  ةرطق  لك  بلطتي  ناك  روصتن ، ك  لمعلا ، اذه  .برحلا  اهترمد  يتلا 

ناك رمألا  عقاو  يف  نكل  .بوعشلا  اياضقل  ةصلخملا  ةيكيرمألا  حورلا  قرعب  للبم  ٍليدنم 

مايألا ىلإ  دالبلا  هتماقإ يف  ةرتف  دوعتو  ةيكيرمألا  ةيزكرملا  تارابختسالا  ةلاكو  لاجر  نم  دولك 

يأ يآ  يسلا  تناك  مايألا ، كلت  .انه يف  مهتيروطاربمإ  نومكحي  نويسنرفلا  اهيف  ناك  يتلا 

ىلع هتدعاسمل  مهيلإ  علطتي  هنيم  يشوه  ناكو  ، OSS ةيجيتارتسالا تامدخلا  بتكم  ىمست 

هباطخ اكيرمأل يف  سسؤملا  ءابآلا  نم  تارابعلا  ضعب  سبتقا  هنإ  ىتح  .يسنرفلا  ةبراحم 

الإ لوسعملا ، همالك  ٌقفانم يف  هنإ  يشوه  معلا  ءادعأ  لوقي  .اندالب  لالقتسا  نالعإ  ةبسان 

يبتكم نم  ًايفتاه  دولكب  ُتلصتا  .بناجلا  نع  ةبقاث  ةرظن  كلت  لجرلا  نأ  ىري  دولك  نأ 

يأ هيدل  دعي  لاجلا   نأ  ةيزيلكنإلاب  هتغلبأو  لاجلا ، بتكم  نم  ةبرقم  ىلع  ةهدرلا  يف 

.ةزاتمم هتيزيلكنإ  نكل  اهنم ، أوسأ  هتيسنرفو  ًادج  ةئيس  ةيمانتيفلا  دولك  ةجهل  تناك  .لمأ 

ً.اعيمج هدلب  ءانبأ  نع  لاقي  نأ  حصي  هسفن ال  ءيشلا  نأل  طقف  اذه  ىلإ  شأ 

.تقو يأ  نم  كأ  ًايقيقح  ُرمألا  ادب  كلذ  ينم  دولك  عمس  حو  تلق ، رمألا ، ىهتنا 

وجلا ناسرف  نإ  وأ  انءس ، أل  ةيكيرمألا  تافذاقلا  نإ  لوقيو  ضرتعي  ار  هنأ  تروصت 

.لمألا ةبيخب  بيصأ  هنأ  ُدبي  نكل   انتدجنل ، تايحورملاب  نوعرهي  ام  ناعرس  ناكيرمألا 

تليخت .ةيفلخلا  يف  تاوصأو  تهمه  تعمسو  لاق ، هلمع ، يننك  ام  ىرأ  فوس 

، نطنشاوو نوغياس  لقتنت ب  تايقربلاو  اهدشأ ، ىلع  تاملاكملاف  ىضوف ، ةلاح  ةرافسلا يف 

هحئاور ءاوجألا ، ىلع  نميهمو  ٌحضاو  ةزهلا  نم  رعذلاو  ءاطبإ  نود  نوحدكي  نوفظوملاو 
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شاع دقل  شأجلا ، طبار  ًائداه  دولك  يقب  ةراهنملا ، هباصعأ  مغر  .تافيكملا  ءاوه  عم  للستت 

ناك .ةيئاوتسالا  ةبوطرلا  نم  قرعي  داكلاب  همسج  نإ  ىتح  دلبلا  اذه  يف  ةليوط  ةدم 

ديكأتلاب هنكل  كسأر ، قوف  ةأجف  ًااج  هدجت  ىتح  مالظلا  للستي يف  نأ  لجرلا  اذه  ناكمإب 

ةمورأ نم  هنأ  الإ  فقثملا ، نم  ربتُعي  هنأ  مغرو  .اندالب  يف  ءافتخالا  نع  زجعي  فوس 

نيب .بابسألا  هفتأل  رجاشتي  نأ  نك  يذلا  تالضعلا  لوتفملا  عونلا  كلذ  ةذاش ، ةيكيرمأ 

ةيناثلا وهو يف  دولك  ناك  قاعمو ، رظنلا ، يرساح  بحاش ، اونوكي  نأل  اندالب  وفقثم  لي 

نأب ةيلاع  ةيندب  ةقايلب  عتمتي  نأ  ىلع  ًااد  صرحيو  ةايحلا  نع  ةيلاثملا  هتيؤر  هل  تسلاو ،

تاقوأ ءانثأ  .هرهظ  ىلع  صفرقي  غنون  همداخ  نيب  موي ، لك  حابص   3 وانش يتئا  موقي 

بلاط هنأك  ينب  ٍقروب  ًافلغم  ًاباتك  طبأتي  هانيأر  رصقلا  ىلإ  ءاج  لكو  أرقي ، ناك  غارفلا 

ديه دراشتير  باتك  نم  ةخسن  هعم  لمحي  ناك  رصقلا  ىلإ  ةرم  رخآ  لصو  امدنع  .ةسردم 

(. رامدلل يقرشلا  طمنلاو  ايسآ  ةيعويشلا يف  )

تنك زلايناد -  كاج  بارش  ةجاجز  لاجلا  ملتسا  نيب  يل ، ةيده  باتكلا  ناك 

ًائيلم ناكو  ًاديج ، باتكلا  فالغ  ُتصحفت  كلذ  عمو  .يل  رمألا  كُرت  ول  ةيدهلا  كلت  ضفرأس 

نظي نأ  نك  ثيحب  سافنألل  ٍكهنم  لكشب  هراكفأل  جيورتلا  ةالاغملاو يف  لمملا  بانطإلاب 

ةثملا تلكلا  كلت  نأ  ةقيقح  الول  تاقهارملا ، ىدحإل  نوبجعملا  اهبتك  تارابع  اهنأ  ءرملا 

عوبسأل دالبلا  روزي  ناك  روتانيسو  عافدلا ، ءارزو  نم  نثا  ناسل  ىلع  تتأ  كحضلل 

رارغ ىلع  هتاحيرصت  غاص  فورعم  ويزفلت  يمالعإو  تادجتسملا ، رخآ  ىلع  عالطالل 

دوعي هسح  ببسلا يف  .رشعلا  اياصولا  مليف  ىسوم يف  رود  يدؤي  وهو  نوتسه  نوتلراش 

لاق ايسآل .» يسكراملا  ديدهتلا  رحدو  باعيتسا  نع   » لدجلل ثملا  يوناثلا  ناونعلا  ةغيص  ىلإ 

هتءارق ديرأ  يننأ  هتربخأف  يميلعتلا ، بيتكلا  اذه  نوؤرقي  نآلا  سانلا  نم  ثكلا  نإ  دولك 

ةشقان كاذنآ  هجازم  حمسي  ملف  ددرت ، نود  ةجاجزلا  ةدادس  حتف  يذلا  لاجلا ، امأ  ً.اضيأ 

.ةمصاعلا رصاحت  ءادعألا  نم  ةقرف  ةرشع  ا  دوجو  عم  سيل  ءارهلا ، اذه  لك  وأ  بتكلا 

ام لضفأ  نإ  لوقيو  هيدي  يتحار  سأكلا ب  بلقي  دولكو  ةرئاطلا ، ةلأسم  مسح  ديري  ناك 

اهتهم قاطن  جراخ  ةيركسع يس 130 ، ةرئاط  ىلع م  ةعضاوتم  ةلحر  هرفوي  نأ  عيطتسي 

ملعي كو  مهتازيهجت ، عم  يلظملا  نم  عستو  نثا  لمحت  نأ  ةرئاطلا  ناكمإب  .ةددحملا 

ىلوتيل هسفن  سيئرلا  هيعدتسي  نأ  لبق  ًاوج  لومحملا  عم  مدخ  نأ  هل  قبس  دقف  لاجلا ،

مهدحو هفراعمو  هتلئاع  نأ  دولكل ، حضوأ  ك  ةلكشملا ، نكل  .ةينطولا  ةطرشلا  ةدايق 
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هنأ ال عمو  ً.ادرف  سمخو  ةينا  ىلإ  مهددع  لصي  دالبلا  كانهو يف  انه  نورشتني  نيذلا 

اذإ  ًادبأ  هل  رفغت  نل  مادملا  نأ  الإ  مهكأ ، نم  ضعت  عقاولا  وأ يف  مهنم ، ضعبلا  بحي 

.اهبراقأ عيمج  ذقني 

ةيزيلكنإ ةجهلب  لاجلا  ملكت  دولك ؟ يعم ، نولغتشي  نيذلا  صاخشألا  نع  اذامو 

.ةعاجشلاو ربصلاب  ىلحتأ  نأ  تلواح  .يل  ةرشابم  دولكو  لاجلا  رظنو  مهنع ؟ اذام  .ةيمسر 

هغ نم  كأ  علطملا  طباضلاو  هل  ٍدعاسمك  ينكل  رداكلا ، نمض  ةبتر  ىلعألا  طباضلا  نكأ   

نم ضعبلا  .ناكيرمألا  عم  لاجلا  تاعتجا  لك  رضحأ  تنك  ةيكيرمألا ، ةفاقثلا  ىلع 

يغ دحأ  نكل ال  .ةبيرغ  ةنكل  مهمالك  نأ يف  عم  يلثم ، ةيزيلكنإلا  نوملكتي  يدلب  ناكس 

اهقوفتو زنوتس  غنلور  ةقرف  ايازم  وأ  ادنوف ، قلأتو ج  لوبسيبلا ، لئاسم  ةشقانم  عيطتسي 

يننأ روصتي  فوس  ًتح  ملكتأ ، ينعمسو  هينيع  يرمأ  يأ  ضمغأ  ام  اذإ  .زلتيبلا  ىلع 

يأ .يرمأ يف  يننأ  روصتي  يعم  ملكتي  نم  لك  ناك  فتاهلا ، ىلع  عقاولا ، .مهنم يف  ٌدحاو 

اقتإ نع رس  راسفتسالا  حليو يف  يرهظم  نم  ًااد  رواحي  نم  برغتسي  هرضحأ  عتجا 

تايالولل ليمعلا  رودب  موقت  يتلا  هذه   4 اياكاكلا ةيروهمج  .ةقالطلا يف  هذهب  ةيزيلكنإلل 

وأ ةيزيلكنإلا ، نوملكتي  ال  نيذلا  سانلا  يالم  لثم  نوكأ  نأ  ناكيرمألا  عقوتي  ةدحتملا ،

تنك مك  .فولأملا  قاطن  جراخ  ةددشم  وأ  ةطّسبم  نوكت  نأ  امإ  ةيزيلكنإ  نوملكتي 

، ةباتكلا وأ  راوحلا  يف  ًءاوس  مئادلا ، يفهلت  ببس  وه  كلذو  مهتاعقوت ! نم  ضعتمأ 

ةغللا دعاوقو  نوفرعي ، م  كأ  اهظفحأ  يتلا  تادرفملا  .مهتغلل  اقتإ  ىدم  ضارعتسال 

ىلإ لوصولا  نم  نكأ  تنك  .ميلعتلا  طسوتم  يرمأ  يأ  عم  ةنراقملاب  قدأ  اهملكتأ  يتلا 

هنأب فسلل  دولك  فصو  باعيتسا  ةبوعص يف  يأ  ينهجاوت  اذهبو   اهاندأو ، تاربنلا  ىلعأ 

ببسلا يف هنأب  فارتعالا  ضفريو  هترخؤم » قوف  هسأر   » وأ « jerkoff  » وأ « putz  » يبغ

اننأل دولك ، لاق  ك  ءالخإ ، ةيلمع  كانه  سيل  ةيمسرلا ، ةيحانلا  نم  .كيشولا  ةنيدملا  طوقس 

.بيرق ٍتقو  لالخ  دالبلا  نم  جرخن  نل 

ةيحانلا غ نم  .نآلا  اهلعف  قباسلا ، هتوص يف  عفري  ناك  داكلاب  يذلا  لاجلا ، نكل 

نم علقت  تارئاطلا  ىرن  ليللاو  راهنلا  لاوط  .هتوص  ىلعأب  خرص  انع ، نولختت  متنأ  ةيمسرلا ،

مهنإ .جورخلل  ةشأت  ىلع  لوصحلا  نآلا  ديري  ناكيرمألا  عم  لمعي  صخش  ّلك  .راطملا 

لافطألا متيلخأ  .مكءاسن  متيلخأ  دقل  .تاشأتلا  ىلع  لوصحلل  ةرافسلا  ىلع  نودفاوتي 
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مه دالبلا  نوكرتي  ناكيرمألا  نأ  نوفرعي  ال  نيذلا  نيديحولا  نأ  لصحي  اذامل  .ماتيألاو 

حرشي وهو  ًايرهاظ  ًاجرحم  ادب  ثيحب  ةسايكلاب  عتمتي  دولك  ناك  مهسفنأ ؟ ناكيرمألا 

بلقني ار  ءالخإلاب ، رماوألا  تيطعأ  اذإ  جرمو  جره  يف  لخدت  فوس  ةنيدملا  نأ  فيك 

ح غنارت ، اهين  يفو  غنان  اد  ثدح يف  ام  اذه  .انه  قابلا  ناكيرمألا  ىلع  ذئدنع  سانلا 

ىلتقلا دادعأ  تلصو  ً.اضعب  مهضعب  لتاقي  ميقملا  اوكرتو  مهتايحب  ةاجنلل  ناكيرمألا  بره 

بيرملا يف ءودهلاب  يحوي  لازي  عضولاف ال  ةقباسلا ، هذه  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .فالآ  ىلإ 

نولحتيو ةدبرعم ، ٍصقر  ةلفح  يف  مهنأك  نوفرصتي  ةنيدملا  ينطاوم  بلغأ  نوغياس ،

نع حصفي  دحأ  ماد ال  ام  رخآلاب  مهضعب  كسمتي  نأب  قرغلا  ةمواقم  نولواحيو  ةعاجشلاب 

قبس وأ  نولمعي  رشبلا  نم  ًانويلم  لقألا  ىلع  نأ  نأشلا  اذه  ةقيقحلا يف  .يرجي  ام  ةقيقح 

يف طارخنالا  ىلإ  مهتيذحأ  عيملت  نم  ًءادتبا  كانه ، وأ  انه  ناكيرمألا  حلاصل  اولمع  نأ 

ةعتملا تابلطتم  ةيبلتب  ًءاهتناو  ةصاخلا  مهتيؤرل  ًاقفو  ناكيرمألا  لبق  نم  ممصملا  شيجلا 

ءالؤه نم  ةبك  ةبسن  .يسبيكوب  وأ  ايرويب  لثم  ةيكيرمأ  ٍندم  رغرب يف  ةعطق  لباقم  مهل 

ف هقيدصت -  نوضفري  ٌلتحا  اذهو  ةكرعملا -  نويعويشلا  حبر  اذإ  هنأ  نودقتعي 

.ةرباربلا نم  جاوزلا  ىلع  هاركإلاف  ىراذعلا ، نع  امأ  ًاقنخ ، توملا  وأ  نجسلا  وه  مهرظتني 

(. يأ يآ  يس  ( ـ لا اهل  جورت  يتلا  تاعئاشلا  يه  هذه  اذاملو ال ؟

نأ بجيو  ةدحاو  ةرئاط  انيدل  .دولك  هعطاق  ىتح  ملكتي ، لاجلا  أدب  نإ  ام  نذإ - 

نم ىهتنا  ً.ادحأ  يدجتسي  يذلا  لجرلاب  لاجلا  نكي  .يديس   اي  ًاظوظحم ، كسفن  ربتعت 

هينيع عفري  و  ًاعادو ، هل  لاقو  ًاحفاصم  دولك  دي  زه  مث  دولك ، لعف  ك  بارشلا ، ءاستحا 

ربخأ اذكه  هجول ، ًاهجو  سانلا  ىلإ  اورظني  نأ  نوبحي  ناكيرمألا  ً.ادبأ  دولك  هجو  نع 

ىلع فقوملا  ىلإ  رظني  دولك   نكل  .رهظلا  مهونعطي يف  مهو  ةصاخ  ةرم ، تاذ  لاجلا 

دولك انل  لاق  طقف ، ةصاخلا  مهتلئاعل  دعاقملا  نورفوي  نورخآ  تالاج  كانه  .وحنلا  اذه 

.لاح لك  ىلع  كلذ  دري  وأ   .رشبلا  لك  ذاقنإ  نم  نكمتي  حون   ىتح  .رداغي  وهو 

اذه نأ  ركذتأ  ينكل ال  ًايكيلوثاك ، ًانهاك  ناك  لوقيس أ ؟ ناك  اذام  حيحص ؟ اذه  له 

ىلإ بهذأ  تنك  ةحارصب  يننأ  مغر  حون ، نع  ظعاوملا  يقلي  ناك  بايثلا  ثرلا  قفلا  لجرلا 

يأ نأ  كشلل يف  لاجم  الف  رظنلا ، فرصب  نكل  .ةظقيلا  مالحأ  طغأ يف  ل  طقف  سادقلا 

يقيقحلا هبراقأ  نم  ةئام  ذقني  فوس  ةصرفلا ، يطعأ  اذإ  لاجلا ، عم  لماعلا  نم  ٍصخش 
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ةعيبط تاذ  ةيمانتيفلا  تالئاعلا  .ةوشرلا  عفد  مهنك  قرولا  ىلع  براقأ  يأ  ىلإ  ةفاضإ 

ٍةدحاو ىلإ  ءتنالا  ىنأ  نايحألا  ضعب  يف  تنك  نيبو  ةصاخلا ، اهعئابط  اهلو  ةدقعم ،

.كلذ ين  ذبحملا  نم  سيل  نآلا  ةذوبنم ، ٍمأل  ديحولا  نبالا  انأ  اهنم ،

***

دالبلا رداغي  نأ  عقوتأ  تنك  .هتلاقتسا  ُسيئرلا  مّدق  هسفن ، مويلا  نم  قحال  ٍتقو  يف 

ًالغشنم تنك  نيب  رمألل  ثرتكأ  كلذل   روتاتكد ، يأ  كولس  عم  ىشتي  ا  عيباسأ  ذنم 

، ليصافتلاب لخدتيو  جازملا  بعص  لاجلا  ناك  .نورداغيس  نيذلا  صاخشألاب  ةاق  دادعإب 

ً.ارخؤم اهب  ينفلك  يتلا  تابجاولا  نم  اذه  نأ  الإ  ةبعصو ، ةلجعتم  تارارق  ذختا  نأ  ثدحو 

ماعلا رقملا  تاعتجا  روضحو  يحابصلا ، زاجيإلا  ريراقت  ةءارق  هبتكم : رومأب  ًتهم  ناك 

كلذ عمو  ةنيدملا  ىلع  نورطيسي  فيك  نوشقاني  نيذلا  هيراشتس  لاصتالاو  كرتشملا ،

ةيقيسوملا راتوألاب  بعالتلا  لثم  ةركام  ةروانم  يهو  اهترداغمل ، دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  مهنإف 

ىلع يلمع  ءانثأ  أل  ينهذ ، لغشت  نآلا  ىقيسوملا  .ءرملا  اهبحي  يتلا  ةمغنلا  عم  بسانتي  ا 

وس يف ويدار  ىلع  ةيكيرمألا  ةعاذإلا  ىلإ  عمتسأ  تنك  ةرخأتملا ، ليللا  تاعاس  ةاقلا يف 

لعجت ةداع  نلبوج  سيناجو  زنوتس  غنلورو  زلغيالا  قرف  اغأ  تناك  .ةصاخلا  يتفرغ 

ةبرض لك  .مايألا  هذه  لثم  سيل يف  نكلو  عورأ ، ةليمجلا  ءايشألاو  لمحتلل  ةلباق  تامزألا 

رغصأ نم  ًءادتبا  انئسأ ، ُّلك  .مهدحأ  ىلع  مادعإلاب  مكح  اهنأك  ًسا  اهب  نّودأ  يملق  نم 

نيب انتاقيفر  ىدحإ  مف  ترشُح يف  ةاق  نمض  مايألا  دحأ  اهتدجو يف  لاجلا ، ىلإ  طباض 

لصي هنأ   ودبي  نام  يقيدص  ىلإ  ُهتلسرأ  يذلا  راذنإلا  .يضاملا  ماعلا  اهلزنم يف  محتقن  انك 

َنستت يل ًاضرأ ،  اهنوطقسيو  اهنولبكي  ةطرشلا  لاجر  ناك  نيبو  .بسانملا  تقولا  اهيلإ يف 

ب تأّرهت  يتلا  ةقرولا  عازتناو  ةيعويشلا  ةليمعلا  هذه  مف  ىلإ  لوصولل  ىوس  ةصرف 

ضورفملا صاخلا ، انعرف  نأ  قرولا  ةنيجع  صحف  نم  حضتاو  .باعللاب  تجزتماو  اهنانسأ 

تاظحل ىلع  تلصح  ول  ىتح  .ةبقارملل  عضخي  ناك  يّرحتلاو ، ةبقارملا  لعأب  فلكم  هنأ 

.اهبناج ىلإ  فقأ  يننأ  اهربخأ  نأب  يرارسأ  ءاشفإب  ةفزاجملا  نم  تنك  امل  اهعم ، اهيضمأ 

عرفلا يف  باوجتسالا  تانازنز  يف  نوفرتعي  عيمجلا  .اهرظتني  يذلا  صملا  فرعأ  تنك 

تناك اهنكل  ينم ، ثكب  رغصأ  ةباش ، ةاتف  اهنإ  .اهنع  ًغر  يرارسأب  مهربختس  يهو  صاخلا ،

ةخراصلا يف ةقيقحلا  ُتيأر  ةظحلل  ً.اضيأ  اهرظتني  يذلا  صملا  فرعت  نأل  يفكي  ا  ةيكذ 
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دعبو .دساف  يعمق  ماظنل  ليمع  يتيصخش ، نع  ءايشألا  نم  هتنّمخ  امل  ينهركت  اهنإ  اهينيع ،

.مهب تحاص  داس ! اي  مكوجرأ ، .هيدؤت  نأ  اهيلع  يذلا  رودلا  تركذت  يلثم ، اهلثم  كلذ ،

! كلذ ىلع  مسقأ  ةئيرب ! يننإ 

اهفلم ُتيقبأ  .ةنازنز  ةعباق يف  ةيعويشلا  ةليمعلا  هذه  تلاز  ام  تاونس ، ثالث  دعب 

، ريرحتلا موي  أي  .نام ح  لاق  ًاضيأ ، يتطلغ ، اهنإ  .اهذاقنإ  يلشفل يف  ًاراكذت  يبتكم ، ىلع 

ةروص فلملا  يفو  اهولقتعا ، امدنع  نيرشعلاو  ةيناثلا  تناك يف  .اهتنازنز  حتفيس  يذلا  انأف 

ناتيواذ اهانيع  رهشأ ، ةعضب  لبق  تطقتلا  ىرخأ  ةروصو  اهلاقتعا ، نمز  ىلإ  دوعت  اهل 

لكشب نوربكي  اهيف  ءالزنلا  نمزلا ، مضقت  تانيكام  اننجس  يف  تانازنزلا  .فيفخ  اهرعشو 

ةعضب رايتخا  دعاست يف  اهنأ  دجأ  كانهو  انه  اههجو  ىلإ  ترظن  لك  .داتعملا  نم  عرسأ 

ذنم .مهبحأ  نيذلا  صاخشألا  ضعب  مهنمو  مهغ ، نيثكلا  نع  ىلختأو  مهذقنأل  لاجر 

ناوسكا نع  نوعفادملا  نيب  ةاقلا  نم  يهتنأل  للك  نود  لمعلا  ىلع  ًابكنم  تنك  مايأ  ةدع 

ٍلايل دعبو  . 5 رمُحلا مخلا  يديأب  هنيب  مونف  تطقس  اندودح ، ربعو  ةدابإلل ، نوضرعتي  كول 

دقف راطملا ، ىلإ  ةرايسلاب  هلصوأ  يذلا  دولك ، امأ  .ناويات  ىلإ  ًارس  قباسلا  انُسيئر  بره  ةليلق ،

ءايشأ ماطترا  ُتاوصأ  اهنم  ردصتو  برغتسم  لكشب  ةليقث  سيئرلا  بئاقح  تناك  مك  ظحال 

امدنع يلاتلا ، مويلا  حابص  اذهب يف  دولك  ربخأ  .اندالب  بهذ  نم  ةبك  ةصح  اهلعل  ةيندعم ،

كلذ نم  ركبم  ٍتقو  يف  ةاقلا  ُتيهنأ  .موي  دعب  علقت  فوس  انترئاط  نإ  لوقيل  ءاج 

بترلا يوذ  نم  طابضلا  دحأ  ُترتخاو  ةيطارقودب ، تفرصت  يننأ  لاجلا  تربخأو  ءاسملا ،

نم كأ  هتقفارم  ُّبحأ  يذلاو  ةهازنو ، ًاصالخإ  كألا  هنأ  عيمجلا  دقتعي  يذلاو  ةعيفرلا ،

ىقبي نأ  ىلع  ةلمتحم ، جئاتن  نم  هيلع  بترتي  ا  ييأر  لاجلا  لبقتو  .كلذ  ىلإ  امو  هغ ،

عرفلا يف  لمعلا  بسانت  ةديج  ةربخ  مهيدل  نيذلا  رابكلا  طابضلا  نم  هب  سأب  ال  ٌددع 

تزجحف انأ  امأ  .مزالملا  نم  نثاو  رخآ ، بيقنو  دئارو ، ديقع ، عم  تقفتاو  .صاخلا 

.ةيدومعملاب ينبا  هلفطو ، هتجوزو  نوبل ، ىرخأ  دعاقم  ةثالثو  ًادعقم 

هبش تجاجز  لمحي  وهو  همومه  نع  سّفني  ةليللا ل  كلت  لاجلا يف  راز  امدنع 

ًاخأ نوكي  داكي  هنأ  الإ  يخأ ، سيل  هنأ  مغر  .انتقفار  نوبل  حمسي  نأ  هتوجر  نآلا ، تغراف 

ىلع انمسقأ  انتثالث  رخآلا ، لجرلا  نام  ناكو  .ةساردلا  مايأ  ذنم  يمحلو  يمد  نم  يل 

دعب انؤامد  تطلتخاو  ةقهارملا  ةلحرم  هدي يف  ةحار  انم  لك  حرجو  توملا  ىتح  صالخإلا 
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نوب ناك  .هتلئاعو  نوبل  ضيبألاو  دوسألاب  ةروص  كانه  يتظفحم  .رخآلا يف  اندحأ  حفاص  نأ 

ةيب نأ  عم  اهيلع ، دسُحي  هللا  نم  ةمعن  كلتو  ةريرسلا ، ءاقنب  يحوت  هتسقو  ًاحمس  ًالجر 

، تضيرعلا هينذأ  نع  هابتنالا  فرصت  نأ  نك  رمنلا  ةروص  هيلع  يذلا  طيرشلاو  يلظملا 

ءيشلا ار  ةداح ، ةيوازب  ينحني  حطلفملا  هفنأو  هتبقر ، تايط  ب  سطغي  يذلا  هنقذو 

نكميف ةرعاش  يهو  هنيل ، هتجوز ، امأ  .ةسايسلا  يف  هراكفأ  نع  لاقي  نأ  نك  هسفن 

كلت اإو  بسحف ، هترادتساو  هلتكا  هنم  ُءرملا  حملي  ال  داصحلا ، مسوم  رمقلاب يف  اههيبشت 

ًابوبحم ًالفط  ناجوزلا  ناذه  بجنأ  فيك  .بابشلا  بح  نم  اياقب  اهنأك  يتلا  بدنلاو  عقبلا 

نع ارفسيل  ناضقانتم  عمتجي  نأ  يقطنملا  نم غ  ةطاسبب  وأ  ًارس ، ىقبي  كلذ  كود ، لثم 

نم هنإ  .هب  مايقلا  يننك  ام  لقأ  اذه  لاقو ، ةروصلا  لاجلا  اطعأ  .اجيإ  ٍءيش 

.برحلا هذه  انبسكل  ًاوج  لومحملا  نم  انشيج  لك  ناك  ول  ً.اوج  لومحملا 

سلاج وهو  لاجلا  اهضحد ، نك  ةقيقح ال  طقف  كانه  نآلا ، ول  دجوت  نكل ال  ...ول 

ضعب ناك  ءانفلا  .سأكلا يف  ىقبت يف  ام  عرجتأ  ةذفانلا ، برق  فقأ  انأو  ييسرك  ةفاح  ىلع 

ةسمخ هتعس  ليمرب  ةمرطضم يف  ران  ىلإ  ةيرسلا  قاروألا  نم  ًامزح  نوقلي  لاجلا  سرح 

، ةغصلا يتفرغ  عرذي  حارو  لاجلا  ضهن  .ةرارح  دشأ  ليللا  لعج  م  ًانولاغ ، نوسمخو 

سبلي غ نكي  زمايلو ،  يسينيت  تايحرسم  ىدحإ  نم  ةسئاي  ةيصخش  هنأك  هديب ، سأكلاو 

تامداخ طقف  .هنقذ  داوس  ديزت  ليللا  فصتنم  لالظو  مك ، الب  صيمقو  صق  نولطنب 

فويضلا دفاوتي  راهنلا ح  تاعاس  .عضولا يف  اذه  لثم  هارن يف  انك  انأو  هتلئاعو ، لزنملا ،

ةطرشأب ٌنيزم  ردصلاو  ًاديج ، ةيوكملا  اخلا  هتزب  يدتريو  هرعش  نهدي  هارن  رصقلا ، ىلإ 

هذه يف  نكل  .لج  ةكلم  رعش  ىلع  تاراوسسكإ  نم  دجوي  م  كأ  شاينو  ةمسوأو 

نم تشي  نأ  هسفنل  حمس  ةشئاط ، تاقالطإ  الإ  هعطقت  ٌنوكس ال  هفلي  رصقلاو  ةيسمألا ،

.هب انرمأي  ام  طقف  انلعف  ول  ةيعويشلا  نم  صالخلاب  اندعو  نأ  قبس  يذلا  يرمألا   6 خولوملا

، لاق ك  ناألا ، صخرأب  انوعاب  اهنم ، اومئس  نأ  دعب  نآلا  برحلا ، هذه  اوأدب  نيذلا  كئلوأ 

ا ىقمح  انك  انسفنأ ؟ موللا غ  يقلن  نم  ىلع  نكل  .ىرخأ  ٍسأك  بارشلا يف  بكسي  ناكو 

.اكيرمأ ىوس  هيلإ  أجلن  ناكم  ال  نآلا  .مهدوعوب  نوفوي  فوس  مهنأ  روصتن  نأل  يفكي 

نكل يف .ديدج  نم  لتاقنل  شيعن  فوس  لقألا  ىلع  .لاق  ار ، .تلق  أوسأ ، نكامأ  كانه 

؟ فقوملا اذهل  حلصي  ٍبخن  ُّيأ  ً.اقح  ةنايخلل  انضرعت  نحن  يلاحلا  تقولا 
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.تاظحل دعب  الإ  تلكلا  مهفأ   

.تلق كينيع ، هارأ يف  يذلا  مدلا  بخن  برشنل 

! ًابت حيحص ، اذه 

ركذتأ ينكل  هانعم ، ىتح  وأ  بخنلا ، اذه  هنم  تملعت  يذلا  صخشلا  تيسن  دقل 

ةعضبل ولو  ًاضيأ ، كانه  ناك  لاجلا  .اكيرمأ  اهتيضمأ يف  يتلا  تاونسلا  لالخ  هتملعت  يننأ 

ةنس غننيب  تروف  هقافر يف  نم  لئاصفلا  دحأ  عم  بردتي  ناك  ةغص ، ةبترب  طباضك  رهشأ 

.كلذ نم  ءيشب  فلكأ  ملف  انأ  امأ  .ةيعويشلا  ةمواقم  ةمه  ةصاخلا  تاوقلا  هتفلك  ثيح  ، 1958

انبعشل ديحولا  بودنملا  بيردتلا ، تحت  سوساجو  ةثعب ، بلاطك  ةصاخلا ، يتمهم  تناك 

زيزعت  » اهراعشو ةيبرغلا ، ةيلكلا  اهنومسي  تاباغلاو  ماجآلا  طسو  عقت  ةغص  ٍةيلك  يف 

، ةيدرولا يمالحأ  قراغ يف  انأو  تاونس  تس  تيضمأ  كانه  قرشلاو ،» برغلا  براقتلا ب 

ةسارد يتثعب  نم  ضرغلا  نكي  .تاينيتسلا   اينروفيلاك يف  بونجل  ةحفاللا  سمشلا  تحت 

فيرصتلا تاموظنمو  ةئيبلا ، ىلع  ةلمتحملا  رارضألاو  ةعيرسلا ، قرطلاو  ةقالمعلا  تآشنملا 

، نام اهب  ينفلك  يتلا  ةمهملا  كلذ ، نم  ًالدب  .رشبلل  ةعفانلا  عيراشملا  نم  اهغو  يحصلا ،

ٌبرح اهضوخأ  نأ  ضرتفي  يتلا  برحلا  .ةيكيرمألا  كفتلا  قرط  ملعتأ  نأ  رمآتلا ، يقيفر يف 

بعوتسأو ةغللا  دعاوق  نقتأو  يرمألا ، بدألاو  خيراتلا  أرقأ  تنك  كلذ ، قيقحتلو  .ةيسفن 

طقف لصحأ  راصتخاب ،  .ءارب  دقفأو  تانهارملا  يرجأو  برشأو  نخدأ  ةيماعلا ، تاجهللا 

تاساردلا يف  ًابخ  تحبصأو  ًاضيأ ، تسجاملا  تلمكأ  ينكل  سويرولاكبلا  ةداهش  ىلع 

تلك ىلوألا  ةرملل  تأرق  نيأ  ركذتأ  نأ  يننك  نآلا  ىتح  .ةفاك  اهبناوجب  ةيكيرمألا 

ناك . 8 ةدناركجلا راجشأل  ناولألا  يحزق  ٍجرم  ىلع  ، 7 نوسرما ميظعلا ، يرمألا  فوسليفلا 

يلاقتربلا ىلإ  ةبراض  ةحتاف  ىرخأو  ةرمسملا  تاقيرولل  بيرغ  ٍرظنم  ىلإ  ًابذجنم  يهابتنا 

بشعلا معارب  نم  ٍطاسب  ىلع  سمشتت  قناشملاك  ةليوطو  ةصق  وأ  ةيواستم  اهتاياهنو 

قسانتلا ءاضيب -  ةقرو  ىلع  يلايخ  ةتهابلا يف  ةيرقبعلا  تلكلاو  ناريزح  ترهظ يف  يتلا 

كأ اكيرمأ  نع  نوسرما  هبتك  ٍءيش  نم  كانه  سيل  .ةغصلا  لوقعلا  هنم  فاخت  ٌعبعب 

، ةرم هتلك  تحت  ًاطخ  عضأ  ينلعج  يذلا  ديحولا  ببسلا  سيل  هنكل  اذه ، نم  ًاقدص 

نع هلوق  نك  هسفن  ءيشلا  نأ  نآلا ، ىتح  ينلهذيو  كاذنآ ، رحس  ام  ً.اثالثو  ترمو ،

.ماجسنالاو شياعتلاب  نمؤن  اذإ   انرمأ  يهتني  ثيح  اننطو ،
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***

.ةينطولا ةطرشلا  رقم  هبتكم يف  ىلإ  ةرايسلاب  لاجلا  ُتلصوأ  خألا ، مويلا  حابص  يف 

ةسمخلا طابضلا  ُتيعدتسا  كانهو  لاجلا ، بتكم  نم  ًابيرق  ةهدرلا  ىلع  يبتكم  ناك 

ينلأس ةليللا ؟ رداغن  فوس  .رخآلا  دعب  ًادحاو  ًاعتجا ، مهعم  تدقعو  مهترتخا  نيذلا 

نع أ اذامو  .معن  .ةغص  ةاتف  انيع  هنأك  تيدن  تعساو  نيعب  ينقمري  وهو  ديقعلا 

عنُ .الك  .نول  وش  ةينيصلا يف  معاطملا  قاشع  نم  نيدب  ٌلجر  وهو  دئارلا ، ينلأس  يحو ؟

.الك لزنملا ؟ تاّربدمو  مدخلا  نع  اذامو  .الك  ءالؤه ؟ لافطأو  تاوخألاو  ةوخإلا  باحطصا 

ًاليلق جرعي  يذلا  بيقنلا ، .الك  ةيفزخلا ؟ اوألا  قيدانص  ةغص ، تانازخ  ةيودي ، بئاقح 

.ةيفاضإلا دعاقملا  ضعب  هل  صصخأ  ام   رحتني  فوس  هنأب  دده  يلسانت ، ٍضرم  ببسب 

نامزالملا ىدبأ  كلذ ، لباقم  يف  .راظنألا  نع  ىراوتف  يصخشلا  يسدسم  هيلع  تضرعو 

البقت ةيلئاع ، تاقالع  ربع  قومرم  بصنم  ىلع  الصح  دقو  ال  فيكو  هنانتما ، ناباشلا 

.ةكرحتملا موسرلا  قزن  نم  ٌءيش  اهيف  ةلعتفم  ةيحيرأب  عضولا 

ًاران تيأر  ذفاونلا ، زهي  ةديعب  عفادم  ُريده  ناك  .ضرتعملا  هجوب  بابلا  ُتدصوأ  مث 

.هنيب غنول  يف  ةخذلا  عدوتسم  ودعلا  ةيعفدم  ترجف  دقل  .قرشلا  ةهج  نم  ًاناخدو 

ثيح ةنازخلا ، يف  ٍجرد  ىلإ  ُتهجتا  هسفن ، تقولا  يف  حرفلاو  ءاكبلا  يف  ةبغرب  تسسحأ 

اذإ ينتلأس ع  اذإ  .تاصنوأ  ةدع  اهيف غ  َقبي  ب   ميج  تاجاجز  سمخب  تظفتحا 

تناك ول  .تابهارلا  هسبلت  ع  لاؤسلا  نع  فلتخي  نل  كلذف  لوحكلا  ىلع  ًانمدم  تنك 

الأ نكل  .كتحصل  ًاديج  سيل  اذه  .يدلو  اي  ًاثك ، برشت  ال  تلاقل ، ةيح ، ةنيكسملا  يمأ 

، يلثم بعص  ٍفقوم  يف  هسفن  ُءرملا  دجي  امدنع  يمأ ؟ اي  ًاديفم ، كلذ  نوكي  نأ  نك 

.اهيلإ ىعس  لك  اهدجيف  ةحارلل  ًابلط  ةجاجزلا  ىلإ  أجلي  لاجلا ، بكوم  يف  ًاسوساج 

راطمألاو ةفصاعلا ، قرتخم  هلزنم  ىلإ  لاجلا  عم  ُتدع  مث  سأكلا ، ىقبت يف  ام  تيهنأ 

ئطبت نأ  نونمتي  سانلا  ُضعب  .مداق  ٍمسو  ئبنتو  ةنيدملا  ىلع  تالالشلاك  رمهنت  ةريزغلا 

ديعب كلذ  نأ  تنقيأ  ينكل  ةيلشلا ، قطانملا  نم  برتقت  يهو  اهتعرس  ةيمسوملا  حايرلا 

، نانسأ نوجعمو  ةقالح  تاودأ  سيك : يتعتمأ يف  تمزحو  لجع  ىلع  ءادغلا  ُتلوانت  .لانملا 

، سلجنأ سول  يف  ينيب  تالحم  نم  هتيرتشا  فيفخ  صيمقو  ةيكاخلا  تالدبلا  نم  جوز 

راطإ تاذ  ةروصو  زفياث ، قاوسأ  نم  ةيئابرهك  نانسأ  ةاشرفو  ةيتحت ، سبالم  ةدعو  ءاذحو ،
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اماكو اكيرمأ ، اهنمو  ىتش  نكامأ  اهتطقتلا يف  ةيفارغوتوف  ًاروص  يوتحت  تافلغمو  يمأل ،

(. رامدلل يقرشلا  طمنلاو  ايسآ  ةيعويشلا يف   ) باتكو كادوك ،

ءيش لمجأ  هنإ  .ةيلكلا  نم  يجرخت  ةبسان  دولك  نم  ةيده يل  ةعتمألا  ُسيك  ناك 

انه طيرش  يغت  عم  وأ  رهظلا  ىلع  لمُحي  نأ  نك  وهف  تقولا ، كلذ  ىتح  هب  تظفتحا 

قومرم يف يودي  لمعم  نرم يف  ينب  ٍدلج  نم  ًاعونصم  ناك  .دي  ةبيقح  ىلإ  لوحتي  كانهو ،

لئاسلل وأ  يوشم ، يرحب  ناطرسل  وأ  فيرخلا ، قاروأل  ةبيرغ  حئاور  هنم  حوفت  دنلكناوين ،

نكل هنم ، ٍبناج  ىلع  ةشوقنم  يمسا  نم  ىلوألا  فورحلا  .ةيلخاد  ةسردم  دالوأل يف  يونملا 

، هتعتمأ نمض  يرس  ناكم  هيدل  نوكي  نأ  دب  ناسنإ ال  لك  .يفخملا  هرعق  هيف  زيمملا  ءيشلا 

ماك ءافخإل  ناكملا  كلذ  تمدختسا  ًالعفو  .هيلإ  جاتحت  ىتم  يردت  .دولك ال  لاق  اذكه 

فاعضأ ىلإ  نام -  نم  ةيده  يهو  سكونيملا -  اماك  ةفلك  لصت  ً.ادج  ةغصلا  سكونيملا 

تعطتسا يتلا  ةيرسلا  قئاثولا  ضعبل  روص  طاقتلا  اهتمدختسا يف  نأ  قبسو  .يونسلا  يبتار 

يبتك نم  ىقبت  ام  تبتر  ًاخأو ، .ىرخأ  ةرم  ينعفنت  ار  اهنأ  نآلا يف  تركف  اهيلإ ، لوصولا 

.تايركذلا  ضعب  لمحت  اهلكو  ةدحتملا  تايالولا  اهتيرتشا يف  اهبلغأو  تيساكلا ، ةطرشأو 

الإ اهغب ، اهلادبتسا  ناكمإلاب  ناك  نيبو  نوسيلأ ، وأ  كلوف  نالياد ، وأ  سيفلال  ٌزيح  َقبي 

نزولا ناك  .ةطرشألاو  بتكلا  قودنص  ىلع  نام  مسا  تبتك  امدنع  ًاركعم  لزي  يجازم   نأ 

.جرخأ انأو  ينبنؤت  ذاخفأ  هنأك  ريرسلا  ىلع  راتيغلا  يقبو  هلمح ، لهسلا  نم  سيلو  ًاليقث 

ةطرشلا لاجر  ناك  .نوب  رضُحأ  ل  نيورتيسلا  ةرايس  تذخأ  ةعتمألا ، مزح  دعب 

ىلإ باهذلا  تدرأ  .ةرايسلا  لاجلا يف  نأ  نونظيو  يننويحي  شيتفتلا  طاقن  ةيركسعلا يف 

اهامر ٍنوتراك  قيدانص  نم  هفاتلا  اهنارمع  ئجاللا ، خاوكأ  نم  ةسئاب  افير  رهنلا ، ءارو  ام 

دعب نوناهم  نوطبحم  نويورق  تايئاوشعلا  نم  ةعساولا  ةعقبلا  كلت  نكسي يف  .ناكيرمألا 

ةيويكلا تاديبملا  نم  ثولتلاب  ءيش  ُّلك  بيصأ  انه  .ليوط  ٍنمز  ذنم  مهعرازم  تبُهن  نأ 

قطانم ال عقت يف  يتلا  تاعماجلا  ىقرأ  نم  مهتاداهش  ىلع  اولصح  ءلع  راكتبا  نم  يتلا 

وأ تافصاقلا ، لاطبأ  مهنومسي  برخم  لعفب  ءارضخلا  جورملا  تليزأ  ثولتلا ، فرعت 

اوناك مهضعب  ءيش ؛ لك  قارحإل  نونجلا  مهب  دبتسا  دونج  دي  ىلع  ضرألاب  تيّوسو  تقرحأ 

يف رهنلا ، ربع  .ةيرصنعلاو  بغشلا  نان  اهتلكأ  مهقطانم  اول  مهارق  ىلإ  ًانايحأ  نودوعي 

اهتاهونيزاك برشن يف  نأ  اندتعا  ةقيدح  نارظتني يف  نامو  نوب  ناك  ةعبارلا ، ةقطنملا  قعأ 
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زنيراملا دونج  ناك  .هركذت  يننك  م  كأ  تارم  ل  تاعاسلا  يضو  ةثالثلا  نحن 

لبق نم  صوصقم  سوؤرلا  رعشو  مهيسارك ، تحت  قدانبلاو  تالواطلا ، ىلع  نومحازتي 

ضرغل ةمجمجلا  سيراضت  نم  يفخ  ام  لك  نع  فشكلا  اودمعت  يداس  يركسع  قالح 

.غامدلا ةسارفب  ةقالع  هل  ار 

فوس .ةوغرلاب  حفط  ىتح  يسأك  أل  ناكو  نوب ، لاق  ديدج ، نم  انلمش  مأتلا  دقل 

ئجاللاب و ًاعرذ  قاض  سوكرام  روتاتكدلا  نأل  ماوغ ، يقتلنس يف  تلق  بلفلا ! يقتلن يف 

غلبتس رومألا  نأ  روصتأ  .مدمدي   وهو  سأكلاب  هتهبج  نوب  طبخ  .مهنم  ديزملا  لبقتي  دعي 

ًالدب حرتقا  .هسأك  ًاعفار  نام  لاق  ينيبلفلا ، َسنا  اننوبقرتي ؟ نوينيبلفلا  نآلا  .لاق  دحلا ، اذه 

مت انموي ، يهتنيو  .اكيرمأ  موي  أدبي  لاق ، ك  كانه ، ماوغ ، فرش  ىلع  برشن  نأ  كلذ  نم 

.نوب

نيذلا يروهمجلا  نم  كش ، الب  ًاديرف  ًاينطو  نوب  ناك  نام ، نمو  ينم  سكعلا  ىلع 

نأ ةيرقلا ، ةدمع  هدلاو ، يلحملا  مهرداك  ربجأ  ذنم  يعويشلا  هرك  نأ  دعب  لاتقلل ، اوعوطت 

نوب دجو  .هنذأ  فلخ  هيلع  رانلا  اوقلطي  نأ  لبق  هفارتعاب  يلديو  ةيرقلا  ناديم  يف  عكري 

ىلإ لاتقلاو  ينابايلا  ىلإ  باهذلا  ىلع  ًمصم  ناكو  هدحو ، هصم  رايتخال  ًارطضم  هسفن 

هنباو هتجوزب  ركفي  نأب  نامو ، انأ  هانعنقأ ، كلذل  هسأر ، ىلإ  هتيقدنب  بوصي  ىتح  وأ  ةياهنلا 

ٌباحسنا هنإ  .انلق  اذكه  ةيضقلا ، نع  يلختلا  ينعي  ال  اكيرمأ  ىلإ  ليحرلا  .غصلا 

فوس نام  ةقيقحلا  نكل يف  ًادغ ، هتلئاع  عم  ًاضيأ  برهيس  نام  نأ  نوب  انربخأ  .يجيتارتسا 

ّتبر نآلاو  .نوب  مههركي  نيذلا  لشلا  ييعويش  لبق  نم  بونجلا  ريرحت  دهشيل  ىقبي 

ىقبن فوسو  .ةثالثلا  نحن  مدلا ، يف  ةوخإ  نحن  لاقو ، ةفيحنلا  هعباصأب  هفتك  ىلع  نام 

.عومدلاب ناقرقرتت  نيعب  ّيلإ  رظنو  .اندالب  انرسخ  وأ  برحلا ، هذه  انرسخ  ول  ىتح  ةوخإ 

.ةياهن يأ  عقوتن  انيلإ ال  ةبسنلاب 

يف قرقرتت  يتلا  عومدلا  يفخيل  انع  ههجوب  حيشي  ناكو  نوب ، لاق  قح ، ىلع  تنأ 

سيلأ .ديدج  نم  لاتقلا  ىلإ  دوعن  فوس  .لمألل  برشن  انوعد  .ةبآكو  ًانزح  ىفك  نذإ  .هينيع 

نالجرلا ناذه  .ينيع  يتلا يف  عومدلا  نم  جرحلاب  رعشأ  .يهاجتاب   رظني  ناك  كلذك ؟

برشنل يسأك ، تعفر  .رخآلا  راتخا  اندحأ  نأل  يمأو ، نم أ  يقيقح  ةوخإ  يأ  نم  لضفأ 

هسأك يف انم  لك  غرفأو  .دبألا  ىلإ  يهتنت  نل  ةوخأ  بخنو  تلق : رايدلا ، ىلإ  ةدوعلا  بخن 
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انعتمتساو رخآلا ، فتك  لوح  هيعارذ  انم  ّلك  عضوو  بارشلا ، نم  ديزملا  انبلطو  هفوج ،

فرطلا دنع  انث  نم  انيتأت  ىقيسوملاو  ينغن ، نحنو  يوخألا  بحلا  نم  تاظحللا  كلتب 

ضيرم هنأك  بحاش  هنولو  ناصحلا  ليذك  ليوط  هرعش  راتيغلا  بحاص  .ةقيدحلا  نم  رخآلا 

نيب راهنلا ، لالخ  ةناحلا  بحاص  لزنم  ناردج  ب  ةخألا  رشعلا  تاونسلا  شاع  هنأل 

، ميخر اهتوصو  اهيفتك  ىلع  لدسنم  معان  رعش  تاذ  ةأرما  هتقيفرو  .طقف  ليللا  رهظي يف 

.ىراذعلا لجخ  اهيلع  بلغيو  يريرح  ٍشق  فلخ  نم  هسيراضت  حولت  فيحنلا  اهدسجو 

فوس ًادغ  .نويلظملا  هبحي  يذلا  يبعشلا  ينغملا  نوس ، غنوك  هنيارت  دئاصق  ينغت  تناك 

ياوثم ينيروزت يف  نأ  يركذت  .رطملاو  ةرثلا  ىلع  ًايغاط  اهتوص  عفتريو  ...يتبيبح  اي  لحرأ ،

ةءاإب برحلا  رغ  ضوخل  نوعفدني  نيذلا  صاخشألاب  نكن  .ضفتني   يبلقو  ...خألا 

انك اننأل  بحلا ، اغأ  عاقيإ  ىلع  انلتاق  دقل  الك ، .قاوبألاو  لوبطلل  انبجتسا  وأ  ٍعبصإ 
.ايسآ ييلاطيإ 

نوب ناك  ول  ...قباسلاك  ةليمج  ةنيدملا  يلايل  دعت  .يتبيبح   اي  لحرأ ، فوس  ًادغ 

هيلع عقت  نل  ار  وأ  ةمداق ، تاونسل  نام  اهيف  ىري  يتلا  ةخألا  ةرملا  يه  هذه  نأ  فرعي 

انسفنأ ليختن  انك  يسيال ، يف  انمايأ  ذنم  .ةرئاطلا  م  ىلع  دعص  امل  ةيناث ، ةرم  هانيع 

ىلع انفّرع  يذلا  وه  نام  .لكلا  لجأ  نم  درفلاو  درفلا  لجأ  نم  لكلا  ةثالثلا ، ناسرفلاك 

اع انل ، ٌجذو  وهف  انه  نمو  .يجنز  عبُر  ناك  هنأل  ًايناثو  ميظع ، اور  هنأل  ًالوأ  سامود ،

مهن ئراق  نام  نأ  ا  .ةيقرعلا  هلوصأ  ببسب  هرقتحي  ناك  يذلا  يسنرفلا  رعتسالا  نم 

نمز شاع يف  ول  يسيال  انتدلب  بدألل يف  ًاسّردم  حبصأ  ار  ةيرولكلوفلا ، تاياكحلا  بخو يف 

لريإ بتاكلل  نوسام  يب  تارماغم  نع  ةيسيلوب  تاياور  ثالث  ةمجرت  بناج  ىلإ  .مالسلا 

.راعتسم ٍمساب  الوز  بولسأ  ىلع  ةيسنم  ةياور  ًاضيأ  بتك  مألا ، انتغل  ىلإ   9 رندراغ يلناتس 

ديزملا بلط  يذلا  نوب ، عم  لاحلا  يه  ك  ًادبأ ، اهرزي  هنكل   اكيرمأ  نع  ءيش  لك  سردو 

ةعيبطب .هذه  لثم  تاهونيزاكو  قئادح  اكيرمأ  يف  تناك  اذإ  ع  لءاستو  بارشلا  نم 

.هل تلق  بارشلا ، ىلع  اهيف  لوصحلا  ًااد  كنك  ةيراجت  قاوسأو  تاناح  مهيدل  لاحلا 

، تلقو ةيناث  هسأك  ُتألمو  .لأس  اغألا ؟ هذه  ندشني  تاليمج  ءاسن  مهيدل  له  نكل 

.اغألا هذه  نفرعي  نهنكل ال  تاليمج  ٌءاسن  مهيدل 

نوديجي ًالعف  مهنإ  .ىرخأ  ةينغأل  ًادادعتسا  راتوألا  بعادي  راتيغلا  ُفزاع  أدب  مث 
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ةثالثلا يف نحن  انكراشو  ...ةديعب  ودبت  تناك  يبعاتم  لك  سمألاب ، .نام  لاق  اغألا ، هذه 

! سمألا اهيأ  كيلإ  قاتشأ  مك  هوأ  ىقبتل ، تءاج  بعاتملا  كلت  نأ  ول  ودبي ك  نآلا  ةينغألا :

ٍنمز ال انشع يف  ول  رمألا  ودبيس  فيك  .ينيع  عومدلا يف  تدادزاو  ...ةأجف  قوشلا  ؤل 

نأ نك  دالبلاو  نودسافلاو ، ءانبجلا  هيف  دوسي  الو  برحلاب ، ناسنإلا  صم  هيف  قلعتي 

نكأ ةيكيرمألا ؟  تادعاسملل  يديرولا  طقتلا  ىلإ  جاتحت  نأ  نود  ةايحلا  ديق  ىلع  ىقبت 

عمو يمحلو  يمد  نم  وخإ  ءانثتساب  يلوح  نيذلا  عفايلا  دونجلا  ءالؤه  نم  ًادحأ  فرعأ 

مهنأب ساسحإلا  ةأطو  تحت  نوعئاض  مهنأل  مهعم ، فطاعتلاب  تسسحأ  يننأب  فرتعأ  كلذ 

وأ ناهملا ، لذملا  وأ  ىرسألا ، وأ  ىحرجلا ، وأ  وملا ، دادع  اوحبصأ يف  ار  مايأ  نوضغ  يف 

.حالسلا وخإ يف  مهنإف  كلذ  عمو  ادعأ ، اوناك  .يسنملا  وأ  مهغ ، مهنع  ىلختي  نيذلا 

، مهملاع ةياهن  اهنإ  .ررحتت  ام  ناعرس  يتنيدمو  طقست ، نأ  كشو  ىلع  ةبيبحلا  مهتنيدم 

، انبولق قعأ  نم  حيصنو  تقيقد  ةدمل  ينغن  انيقبو  .ّيلإ  ةبسنلاب  ديدج  اع  ةيادب  اهنكلو 

مهيديأب نوهجوي  حّابس  لثم  لبقتسملا ، ىلإ  علطتلا  بنجتنو  ليمجلا  يضاملاب  الإ  ّسحن  ال 

.لالشلا هاجتاب  ةيدادترا  تابرض 

***

، بطرلا ءاوهلا  ةخألا يف  ةراجيسلا  ناخد  انثفن  .انترداغم  عم  رطملا  فقوت  ًاخأو ،

انفداصف ةقيدحلا  نم  جورخلل  ءاملا  اهنم  رطقي  ةكباشتم  تاجش  سوق  تحت  نم  انررمو 

اوناك ةليمجلا ! نوغياس  .مالظلا  فوج  نم  حنرتم  نوجرخي  لمثلا  زنيراملا  نم  ةثالث 

اوناك مهنأ  غ  الإ ، سيل  ةسداسلا  تناك  ةعاسلا  نأ  عم  نوغياس ! هوأ  نوغياس ، هوأ ، .نونغي 

16 ةيقدنب م -  هيدل  مهنم  دحاو  لك  .بارشلا  ةحئارب  طلتخت  ءايعإلا  سافنأو  ًاما ، ل 

مهنم بارتقالا  ىدلو  .لكشلا  ةبيرغ  تّايرك  نم  يطايتحا  جوز  عم  طيرشب ، هفتك  نم  ىلدتت 

ىلع تازبإب  بناج  لك  ىلع  تدودشم  تيودي  تلبنق  درجم  اهنأ  حضتا  مهصحفتو ،

يتلا لثم  عنصلا ، ةيكيرمألا  مهذوخو  مهتحلسأو ، ةيماظنلا ، مهتازب  نم  مغرلا  ىلع  .مازحلا 

داكت ةيذالوف ال  رودق  اهنأك  ةجعبنم  ذوخلاف  ناكيرمألا ، نم  مهنأ  قدصن  نحن ،  اهسبلن 

لبق ًالشو  ًاني  ليتي  لوألا  زنيراملا  سأر  ناك  .ةمخضلا  ناكيرمألا  سوؤر  عم  بسانتت 

اهعفد املو  .هفنأ  ىلإ  تلصو  ىتح  ًايجيردت  هتذوخ  ةفاح  تلزنو  ينمتشيو ، مطتري   نأ 

اهنم حوفت  هسافنأو  لاق ، ًابحرم ! .هادشناب  زيكرتلا  نالواحت  تغئاز  نيع  تيأر  ىلعألا  ىلإ 
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لجر اذه ؟ ام  .هتلك  مهف  ةبوعص يف  تهجاو  ثيحب  ةكيكر  ةيبونج  هتجهلو  ةقناخ ، ةحئار 

؟ يقيقح ٍدونج  عم  انه  لعفت  اذام  ةطرش ؟

نأ كيلع  .بيقن  وه  هنع  ثدحتت  يذلا  ةطرشلا  لجر  .هيلع  ةراجيسلا  دامر  نام  ضفن 

.مزالملا اهيأ  هيلإ ، ةيحتلا  يدؤت 

لاق انهو  دئارلا ، اهيأ  ءاشت ، ك  لاقف ، ًاضيأ ، مزالم  ةبترب  وهو  اثلا ، زنيراملا  امأ 

تباغ دقل  .تالاجلاو  ءادقعلاو  داورلا  لكب  ميحجلا  ىلإ  ًاضيأ ، مزالم  وهو  ثلاثلا ، زنيراملا 

لثم مهدولجب  ةاجنلا  اودارأ  .اورخبت  .ناخدلاك  اورخبت  فب ! تالاجلا -  .سيئرلا  سمش 

يأو ً.ااد  لعفن  لثم  .باحسنالا  ةيلمع  يطغن  انلعجي  كلذ  ًائيش ؟ نوفرعتأ  ً.ااد  نولعفي 

نحن كلذ : ىلع  ثلاثلا  زنيراملا  قفاوو  .هيلإ  بهذن  ناكم  .اثلا ال  زنيراملا  لاق  باحسنا ؟

.تو نأ  انتمهم  .لوألا  زنيراملا  لاق  وملا ، لثم  حاترن  فوس  .وم 

زّكر .مكعقاوم  ىلإ  عوجرلا  مكيلع  يغبني  .دعب  اوتو  متنأ   .راجيس  بقع  تيقلأ 

.يفنأ سمالي  هفنأ  داك  ىتح  ينم  برتقاو  يهجو ، ىلع  ىرخأ  ةرم  هرظن  لوألا  زنيراملا 

؟ متنأ نم  - 

.نوب حاص  مزالملا ! اهيأ  مكعقاوم ، متكرت  دقل  - 

.يردص هعبصإ يف  زنيراملا  عفد  .متنأ  نم  كربخأ  فوس  - 

 
.تلق كلذ ، لقت  ال  - 

! نابج .همالك  اددرو  نارخآلا  كحضو  .حاص  نابج ! هنإ  - 

هؤاقدصأ سّملت  هفلخ ، نمو  .زنيراملا  ينيع  ب  هتهوف  تعضوو  يسدسم  ُتبحس 

كفتلل يفكي  يذلا  ردقلاب  سيل  نكل  ل ، اوناك  ً.ائيش  اولعفي  مهنكل   ةيبصعب  مهقدانب 

.مهسوؤرب بارشلا  بعلي  نيذلا   اقدصأ  نم  باحسنالاب 

.شعتري وص  ناك  دارإ  مغرو  مزالملا ؟ اهيأ  كلذك ، سيلأ  ىراكس ، متنأ  - 

.يديس اي  .زنيراملا  لاق  معن ، - 
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.كيلع رانلا  قلطأ  نل  نذإ  - 

سوؤرلا تهجتاو  .طقست  لبانقلا  ىلوأ  انعمس  ديدشلا ، يحايترا  ءازإب  تقولا ، كلذ  يف 

.نوب لاق  راطملا ، هنإ  .رغلا  لشلا  ىلإ  رخآ ، مث  رخآ  ٌراجفنا  هعبت  يذلا  راجفنالا ، ةهج  ىلإ 

َرن نمآلا ،  انناكم  نم  .تلاحلا  قح يف  ىلع  هنأ  حضتاو  .لطر  ةئسمخ  رايع  نم  لبانق 

ٌحالس يف هيدل  نم  لك  نأ  ول  ادب ك  مث  .دعاصتت  ٍناخد  ةدمعأ  تاظحل غ  لالخ  ًائيش 

، مدمدت عفادملاو  عقعقت  ةفيفخلا  ةحلسألاو  راطملا ، وحن  نيدايملا  نم  عرهي  ناك  ةنيدملا 

لك تلعج  ىضوفلا  كلت  .ءسلا  وحن  ٍتاماود  يف  دعاصتت  بهللاو  ناخدلا  تاجومو 

ىلإ يسدسم  تعجرأف  مهتويب ، لخادمو  مهذفاون  نم  نولطي  سئابلا  عراشلا  ميقملا يف 

مهترايس ىلإ  اودعصو  هودهاش ، ام  دعب  يلثم  مهدشر  ىلإ  زنيراملا  طابض  داعو  .هدمغ 

ىلع يتلا  ةيراخبلا  تاجاردلا  ضعب  قرتخم  اوقلطناو  ةملكب  اوهوفتي  نأ  نود  بيجلا 

لزنو بيجلا  تفقوتف  لمارفلا  ىلع  قئاسلا  طغض  مث  .عطاقتلا  ىلإ  اولصو  ىتح  عراشلا 

نوعفادتي نونطاوملاو  ةرمتسم  تاراجفنالا  تناكو  مهيديأب ، مهقدانبو  حنرتم  زنيراملا 

ءوضلا تحت  انيلإ  نورظني  زنيراملا  تيأر  امل  يبلق  تاضبن  تعراست  انهو  .ةفصرألا  ىلع 

نوخرصي اوناكو  ىلعألا ، ىلإ  مهقدانب  اوبوص  نأ  هولعف  ام  لك  نكل  عراشلا ، حابصمل  رفصألا 

يبلق ناك  .مهتحلسأ  نزاخم  تغرف  نأ  ىلإ  صاصرلا  نم  ًالباو  نوقلطي  مهو  بائذلاك 

ُتلعشأو اقدصأل  تمستبا  ينكل  يرهظ ، لفسأ  ليست  قرعلا  ُتابحو  ًاعيرس  قفخي 

.ىرخأ ةراجيس 

قلطأو .مهتويب  لخادم  دنع  اوعمجت  نيذلا  نطاوملا  ىلع  نوب  حاص  ءايبغألا ! اهيأ 

دنع ترادتسا  يتلا  مهترايس  ىلإ  اوعجري  نأ  لبق  ةيبانلا  تارابعلا  ضعب  زنيراملا  انيلع 

، بيجلا هترايسب  قلطنا  امدعبو  نام ، انعّدو  .راظنألا  نع  اوفتخا  ام  ناعرسو  فطعنملا ،

ةرايسب ىضم  نيبو  رانلا ، قالطإو  فصقلا  فقوت  كاذنيح  .نوب  ىلإ  حيتافملا  ُتعفد 

تمزلف انأ  امأ  .قيرطلا  لاوط  زنيراملا  دونج  نعليو  متشي  حار  هتقش  ىلإ  ًاهجتم  نيورتيسلا 

بيذهتلاو ح فرصتلا  نسحب  قلعتت  رومأ  زنيراملا يف  ىلع  ًاثك  لوعي  نل  ُءرملا  .تمصلا 

وأ ةايحلا  امإ  ةلأسملا  نوكت  ةزيرغلا ح  ىضتق  نوفرصتي  مهنإ  .ةلواط  ىلإ  كعم  نوسلجي 

.اهءازإ يلعف  ةدر  ينتجعزأ  ام  ردقب  ينجعزت  ملف  اهوهجو يل ، يتلا  مئاتشلا  نع  امأ  .توملا 

.كلذك تسل  رخآب  وأ  ٍلكشب  ينكل  ةنيعللا ، مئاتشلا  كلت  ىلع  ًاداتعم  نوكأ  نأ  يغبني  ناك 
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نأب نوعتمتسي  اوناك  فراعملاو  ءابرغلاو  يبنجأ ، لجر  أو  ةجذاس ، ةأرما  يمأ  تناك 

، ًانايحأ مهنأ  عم  مارحلا ، نباب  يننوتعنيو  يهجو  نوقصبي يف  يتلوفط ، ذنم  اذهب  وركذي 

.ّيلع اوقصبي  نأ  لبق  مارحلا  نباب  يننوداني  يغتلا ، ليبس  ىلع 
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اثلا لصفلا 

 
ٍموي لك  يدوجو  نم  دكأتيل  أي  يلوفطلا  هجولا  وذ  ُسراحلا  لاز  ام  نآلا  ىتح 

حمطأ تنك  يننأ  مغر  ينشهديل ، اذه  نكي  .كلذ   بغري يف  امدنع  مارحلا  نباب  ينتعنيو 

، ار .ينيذؤت  مئاتشلا  كلت  نأب  فرتعأ  .زيزعلا  دئاقلا  اهيأ  مكلاجر ، نم  لضفأ  لماعت  ىلإ 

مهضعب يف داتعا  ك  لصألا ، عيضو  وأ  جهلاب  ينيداني  نأ  هنك  ناك  يغتلا ، ليبس  ىلع 

وتعني ال  امدنع  يسنرفلا  ضعب  اهب  ينيداني  يتلا   10 يسالخ ةملك  نع  اذامو  يضاملا ؟

اهنكل ناكيرمألا  ناسل  ىلع  أت  يهو  ًايسنامور  ًاقنور  يفضت  ةخألا  ةملكلا  11 ؟ يساروألاب

عراوش نوعكستي يف  حلاو  حلا  مهارأ ب  تنك  .مهسفنأ  يسنرفلا  عم  ًائيش  ققحت  ال 

لاوز دعب  ىتح  دالبلاب  ثبشتلا  ىلع  نوّرصي  رعتسالا  ةيسجرن  نم  اياقب  نوغياس ،

دونبلا بارش  نوستحي  فتروبس ، لكسول  معاطمو  تاناح  يف  نوقتلي  .مهتيروطاربمإ 

نيدايم يف  مهل  ثدح  ام  تايركذ  نّورتجيو  ةيرتتلا  ةصلصلاب  محللا  حئارش  نوغضو 

مهنإ .نراش  موسلا ، ريدنارغال ، ةدقلا ، ةيسنرفلا  مهءسأ  اهنوطعي  يتلا  نوغياس 

يننوقمري مهنم  برتقأ  حو  ةسرطغب ، مهعم  نواعتلا  يلحملا  ناكسلا  ىلع  نوضرفي 

.رفسلا تازاوج  نوصحفتي  دودحلا  سارح  مهنأك  ةبيرلا  اهؤلم  نويعب 

ميقملا يف زيلكنإلل  دوعت  ليواقألا  كلت  .يساروألا  ةيمست  اوركتبا  نيذلا  اوسيل  مهنكل 

زيلكنإلا كئلوأ  لثم  .ءادوسلا  هتالوكوشلا  اودقتني  نأ ال  ليحتسملا  نم  اودجو  نيذلا  دنهلا ،

ةيفاشكتسالا يف ةيكيرمألا  تاوقلا  نكمتت  يجنفسإلا ،  جيسنلا  نم  ةعونصملا  ذوخلا  يوذ 

فصول ةتوحنم  ةملك  اوركتبا  ًاضيأ  مه  .يلحملا  ناكسلا  تاءارغإ  ةمواقم  نم  يفيسابلا 

، ّيلع اهنوقلطي  يتلا  ةيمستلا  أطخلا يف  اذه  مغر  . 12 نايساما هيلإ ، يمتنأ  يذلا  قرعلا 
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نم أشنت  نأ  ناكمإلاب  ةغص  ةمأ  نأل  مهنم ، ًادحاو  وربتعا  ام  اذإ  ناكيرمألا  مولأ  ينكل ال 

، ةيموكح ةلأسم  ينعي  اذهو  ، GI اكيرمأ ب ـ هراصتخا يف  فرعي  تأشن م  ةيئاوتسا  ةلالس 

ىلع ةفيطللا  اعملا  تاذ  تارابعلا  نولضفي  اندالب  سانلا يف  .نايسامالا  عم  لاحلا  يه  ك 

، ةتحبلا ةينفلا  ةيحانلا  نم  .ةايحلا  رابغ  يلاثمأ  نم  صاخشألا  نومسي  مهف  تارصتخملا ،

نأ نك  يننأ  برغلا  يف  هيلع  تعلطا  يذلا  ةيزيلكنإلا  ةغلل  دروفسكوأ  سوماق  فشك 

يننأ مغر  بحري   اهفرعأ  يتلا  اعلا  نادلب  لك  نوناقلا يف  نيب  ًايعيبط ،» ًالفط   » ىعدأ

اذه ىلإ  قرطتلا  بحأ  ينكل ال  اهمارغ ، نبا  ينيّمست  تناك  يمأ  .هل  يعرشلا  نبالا  تسل 

.مسا يأ  ينطعي  .باوصلا   لعف  أ  ةياهنلا ، .نآلا يف 

رقتحي ًادبأ   نوبو ، نام  ّيقيدص  هبشي  وهف  لاجلا ، ىلإ  وجل  نم  نذإ  بجعت  ال 

ينينعي يذلا  ديحولا  ءيشلا  لاجلا ، لاق  هعم ، لمعلل  راتخا  نأ  دعب  .ةطلتخملا  يلوصأ 

ءافك ُتتبثأو  .ةئيس  كنم  اهبلطأ  يتلا  ءايشألا  تناك  اذإ  ىتح  كلمع ، كتءافك يف  ىدم  وه 

سّملت يف  عادبإلا  ىلع  اردقل  خألا  ضرعلا  درجم  ءالخإلا  ةيلمع  تناك  ةرم ؛ نم  كأ 

، ةيانعب مهرايتخا  مت  صاخشألا  .وناق  غ  وه  امو  وناق  وه  ام  ب  عيفرلا  طيخلا 

نمآلا روبعلا  لباقم  يف  ىطعت  يتلا  ىواشرلا  نأ  ةيمهأ  كألاو  ةرفوتم ، تالفاحلاو 

، لاجلا نم  اهتذخأ  رالود  فالآ  ةرشعب  ةئيلم  ةبيقح  نم  ىواشرلا  ُتعفد  دقل  .تمُلتسا 

صعلا يف برشأ  تنك  نيب  تلاق يل  انثتسا ، ٌغلبم  هنإ  .مادملا  نم  هرودب  اهذخأ  يذلا 

فوس ًاصخش  عستو  نثا  لقنل  ةيلجإ  ةقفص  يهو  .تلق  انثتسا ، ٌنمز  هنإ  .اهنولاص 

ةيديدحلا ةكسلا  نابضق  ىلع  هينذأ  عضي  ٍصخش  يأ  نأل  ضفرلا  عطتست  .مهؤالخإ   متي 

رفسلا تازاوجو  تاشأتلا ، ةميق  نأ  ةلكشملا  .تاعئاشلا  عمسي  نأ  دب  ال  ةنيدملا  يف 

اهراتخي يتلا  ةقفصلا  ىلع  ًادتعا  تارالودلا ، فالآ  ىلإ  لصت  ءالخإلا  تارئاط  ىلع  دعاقملاو 

، ةوشرلا عفد  نم  نكمتت  نأ  لبق  نكل  .هيف  وه  يذلا  قزأملا  وأ  هفقوم  ةبوعص  ىدمو  ءرملا 

لحلا ناك  نحن ، انتلاح  .ضرعلاب يف  لوبقلل  دادعتسا  ىلع  نيرمآتم  ىلإ  ًالوأ  لوصولا  كيلع 

.ويه نيوغن  عراش  ىلع  تيانكنب  يدان  هيلع يف  تفرعت  نيدب  ٍدئار  لثمتي يف  هتحرتقا  يذلا 

وأ نويزفلتلا  تاونقل  ةردخملا  ةمدمدلا  هيلع  شوشت  يذلا  هتوص  ىلعأب  حيصي  ًاموي  هتعمس 

لباقم .راطملا يف  بوانم يف  طباض  هنأ  دعب  يف  تملعو  تياتبا ، ةقرفل  بوبلا  ىقيسوم 

فوس نيذلا  راطملا  سارح  ءسأ  اطعأ  رالود ، فلأ  زواجتي  ال  ًايبسن  عضاوتم  غلبم 

.مهنع لوؤسملا  طباضلا  ناونعو  ةرداغملا ، انل  نونمؤي 
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ًادادعتسا انعمجت  هلفطو ، هتجوز  راضحإل  نوب  عم  تبهذ  رومألا  هذه  بيترت  دعب 

، رصقلا تاباوب  جراخ  نارظتنت  قرزأ  هنول  تلفاح  اندجو  .ةعباسلا  ةعاسلا  ليحرلل يف 

لبانق نويباهرإلا  اهيلع  فذقي  نأ  ةيشخ  كالسألا  نم  تاكبش  اهيطغت  ذفاونلا  انيأرو 

.ةالصلا الإ  ءرملل  سيل  ةلاحلا  هذه  يفف  خيراوصلا  نم  تافوذقملا  تناك  اذإ  امأ  ةيودي ،

تاجردم ىلع  مادملا  تفقو  نيب  رصقلا  ةحاب  يف  ةفهلتم  رظتنت  تالئاع  كانه  اندجو 

ةرايسل ةيفلخلا  دعاقملا  يف  نومهجتملا  اهدالوأ  سلجو  .اهمدخو  اهتيشاح  عم  لخدملا 

لاجلاو دولك  نوبقاري  مهو  ةيسامولبد  تاءاحيإو  ةديلب  تارظن  مهايحم  ىلع  نيورتيسلا ،

تبلطو يدي ، نيرفاسملا يف  ةاقو  مهتالئاعو ، لاجرلا  تيدان  .ةرايسلا  ءاوضأ  مامأ  نانخدي 

بسحو .مهلقت  فوس  يتلا  تالفاحلا  ىلإ  مهتهجوو  مهءسأ  تققدو  بارتقالا ، مهنم 

، سيك وأ  ةغص  ةبيقح  نم  كأ  هعم  لمحي  نكي  قهارم   وأ  غلاب  لجر  لك  تاهيجوتلا ،

مههافش ىلعو  ةمهجتم ، مههوجو  ىمد ، وأ  ةفيفخ  ةيطغأ  نوكس  لافطألا  ضعب  عم 

كس يهو  اهقفرم ، نم  هنيل  كس  فصلا ، رخآ  نوب يف  فقو  .بصعتو  ناجهتسا  ةشكت 

لوح ةرّوكم  ىرخألا  هديو  لجو ، الب  يشملل  يفكي  ام  رمعلا  نم  غلبي  هنبا  ناك  .كود  دي 

ناكو يبصلا ، تييح  .ةدحتملا  تايالولا  نم  راكذتك  هل  اهتبلج  يتلا  ءارفصلا   13 ويويلا ةبعل 

تلق انه ، عيمجلا  .يتيحت  ىلع  ّدرو  همأ  دي  نع  هدي  ررحيل  فقوت  ًامومهم ، بجلا  بطقم 

.همدق تحت  هتراجيس  قحسو  لاق ، ليحرلا ، تقو  ناح  نذإ  .لاجلل 

، يهاطلاو مدخلا ، بك  عدوي  نأ  هب  مايقلا  لاجلا  ىلع  عتي  ناك  بجاو  رخآ 

نأ قبس  مهنم  ضعبلا  .نههوجو  شمنلا  يطغي  دالوألل  تامداخ  ثالثو  لزنملا ، ةربدمو 

ةعانق ىلع  يهف  ضفرلا ، ةمزاح يف  تناك  مادملا  نأ  غ  نيرداغملا ، عم  ذخؤيل  ًاستلا  مدق 

.لاحلا ةعيبطب  قح ، ىلع  تناكو  .لاجلا  طابض  عم  مركلا  نم  يفكي  ام  تدبأ  اهنأ  ةقبسم 

ىلإ اهعاب  هيقفارمل ، دعاقملا  ضعب  تصصخ  نأ  دعب  تالاجلا ، دحأ  لقألا  ىلع  فرعأ  يننإ 

مدخلا سيئر  مهخيش  ءانثتساب  نوبحتني ، اوناك  اهتيشاحو  مادملا  نآلاو  .كأ  هل  اوعفد  نم 

يف لجرلا  لمع  دقل  .ةظيلغلا  هتبقر  لوح  فرطلا  ةضيرع  ةيناوجرأ  ةدقع  طبر  يذلا 

ًاديدحتو يسنرفلا ، مكح  ءانثأ  مزالم ، درجم  لاجلا  ناك  امدنع  ليوط  ٍنمز  ذنم  رصقلا 

نم لاجلا  نكمتي  تاجردلا ،  لفسأ  فقو  هنأل  . 14 وف نايب  نايد  ميحجلا يف  مسوم  عم 

اهنإ .هديب  ةيبلاو  نحنم ، رساحلا  هسأرو  لاق ، فسآ ، يننإ  .زوجعلا  لجرلا  تارظن  لمحت 

اننكل  صالخإ ، لكب  انتمدخ  تنأ  .مادملا  ٍدحأل غ  رذتعي  اهيف  هتعمس  يتلا  ةديحولا  ةرملا 
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.لحرا مث  رصقلا ، نم  تئش  ام  ذخ  .ىذألاب  باصي  فوس  مكنم  دحأ  .يغبني ال  كمدخن ك 

، ّيلإ ةبسنلاب  .ّيدل  لمعت  تنك  كنإ  لقت  الو  ينفرعت  كنأ  ركنت  نأ  كيلع  مهدحأ ، كلأس  اذإ 

هتيطعأف بي ، لاجلا  أدب  يدالب ! لجأ  نم  لاتقلا  نع  ىلختأ  نل  يننأ  نآلا ، مكل  مسقأ 

، دحاو ٍءيش  بلطأ غ  ال  مدخلا ، ُبك  لاق  كلذ ، تبقعأ  يتلا  تمصلا  تاظحل  .يليدنم يف 

هينيع حسمو  هسأر  لاجلا  زه  رحتنأ ! ل  كسدسم ، يقيدص ؟ اي  وه ، امو  .يديس  اي 

ً.اسدسم كيطعأ  فوس  ذئدنع  .دوع  رظتناو  كتيب  ىلإ  عجرا  .كلذ  لعفت  نل  .يليدن 

نكت هم  .كلذ  نم  ًالدب  هدي  هل  لاجلا  ّدم  ةيحتلا ، يدؤي  نأ  مدخلا  بك  لواح  حو 

هناإو هتهازن  ىلع  دهشأ  نأ  طقف  يننك  مويلا ، لاجلا  نع  سانلا  اهلوقي  يتلا  ءايشألا 

.سانلا مظعم  نع  فلتخي  وهف ال  ًابذاك ، ناك  نإو  اهلوقي ، يتلا  ءايشألا  لكب 

اهكمس تارالودلا ، نم  ةيمك  ىلع  يوتحي  ًافلغم  مدخلا  نم  دحاو  ّلك  مادملا  تطعأ 

لالخ .نيورتيسلا  ىلإ  مادملا  قفارو  ليدنملا يل  لاجلا  عجرأو  .مهنم  لك  ماقم  عم  بسانتي 

كرحتو دلجلاب  فلغملا  دوقملاب  كسمأو  هسفنب  ةدايقلا  لاجلا  ىلوت  ةخألا ، ةلحرلا  هذه 

عم تنأ  دعصا  .دولك  لاق  ةيناثلا ، ةلفاحلا  رمأ  ىلوتأ  فوس  .راطملا  ىلإ  ًاهجتم  تلفاحلا  مامأ 

دنع تفقوت  دعصأ ، نأ  لبقو  .قيرطلا  ّعيضي  نل  قئاسلا  نأ  نم  دكأتو  ىلوألا ، ةلفاحلا 

هباحصأ نمز  ىلإ  ةيرحس  ٍةسملب  داع  دق  هنأكو  رصقلا ، ىلع  ةخأ  ةرظن  يقلأل  تاباوبلا 

نم لطت  ةدقلا  دنهلا  ر  ةرجش  تيأر  .طاطملل  ةعرزم  نوكل  اوناك  نيذلا  يكيسروكلا 

عباصأ اهنأك  ىلدتت  يتلا  ةضماحلا  اهتهكاف  لمحت  ةعناخلا  ةليوطلا  اهناصغأ  زيرفإلا ، قوف 

.ملسلا ىلعأ  يف  ةهجاولا  دنع  نوفقي  ليوط  ٍنمز  ذنم  رصقلا  يف  نولماعلا  ناك  .وملا 

كلت ىرخألا  مهيديأبو  يتيحت ، ىلع  ًادر  ناعذإب  مهيديأ  اوكرح  ًاعدوم ، مهل  تحّول  امدنعو 

.لوهجملا ىلإ  ةلحر  تاقاطب  رمقلا ، ءوض  ىلع  تحبصأ ، يتلا  ءاضيبلا  تافلغملا 

***

ال اذهو  نوغياس ، يف  ءيش  يأ  لثم  ًادبأ  دقعم  غ  راطملا  ىلإ  رصقلا  نم  قيرطلا 

جورخلا دعب  ميلا  ىلإ  ًاروف  فطعني  نأ  ءرملا  ىلع  .دقعم  سيل غ  هنإ  لوقلا  نع  فلتخي 

وحن ًانيو  تياوك ، ناف  ول  وحن  ًاراسي  مث  نمو  ناوزك ، ياث  عراش  ًاقرتخم  تاباوبلا ، نم 

هنيد نيوغن  ىلإ  ًاضيأ  ًاراسي  مث  روتساب ، ةداج  ىلع  ًاراسيو  تارافسلا ، هاجتاب  وت  باث  غنوه 

قيرطلا كلسن  نأ  نم  ًالدب  نكل  .راطملا  ىلإ  ةرشابم  كانه  نمو  يأل ، غنوك  ىلإ  ًانيو  ويش ،
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تناك .يقئاس  لاق  هاجتالا ، أطخأ يف  دقل  ً.اني  لاجلا  فطعنا  تياوك ، ناف  ول  ىلإ  رسيألا 

ُتفقو .تلق  طقف ، هعبتا  .رطخلاب  رذنت  ةداح  رفاظألاو  رفصألا  توكينلاب  ةخطلم  هعباصأ 

.لوخدلاب ليللا  ءاوهل  حسلل  اهيعارصم  ىلع  ةحوتفم  باوبألاو  ًايفاك ، ًاتقو  لخدملا  دنع 

قوف نم  رظنيل  همأ  نضح  ىلع  كود  ىنحنا  نيب  هنيلو ، نوب  سلج  يفلخلا  يسركلا  ىلع 

ةدمل لاوجتلل  رظح  ويدارلا ، هانعمس يف  ام  ببسب  ةراملا  نم  ةيلاخ  عراوشلا  تناك  .يفتك 

اهيلع حملت  ال  ًاضيأ ، ةيلاخ  نوكت  داكت  ةفصرألاو  .راطملا  يذلا يف  بارضإلا  ببسب  ةعاس   24

ٍةموك يف  تازيهجتلا  ىرت  نايحألا ، ضعب  يف  .نوبراهلا  اهنع  ىلخت  ةيركسع  تالدب  غ 

ك نولطنبلا ، تحت  يركسعلا  ءاذحلاو  ةيوطملا  ةزولبلا  ىلع  عبرتت  ةذوخلاو  ةبترم ، ةغص 

ةمقلا ، يف  ىقُلي  اهيف  ءيش  ال  ٍةنيدم  يف  .رخبتي  اهبحاص  لعج  ةعشألاب  ًاحالس  نأ  ول 

.تازيهجتلا هذه  دحأ  سملي 

نم قابلا  نأ  عم  هيومتلل ، ةيندم  سبال  دونجلا  نم  ًاددع  لقت  يتلفاح  تناك 

اوناك نورفاسملا  ءالؤه  .لافطألاو  ءاسنلا  نم  مهبلغأ  هتمومع  ءانبأو  لاجلل  ةبكلا  ةلئاعلا 

اذإ ىتح  .مهتلهاجت  ينكل  كاذ ، وأ  ءيشلا  اذه  نم  نوكتشي  مهسفنأ ، بو  مهنيب  نومتمتي 

تسيل اهنإ  لئاق  رمذتلل  ةبسانم  نويمانتيفلا  قلتخي  نأ  دب  ال  ةنجلا ، مهسفنأ يف  اودجو 

فوس لاوجتلل ! رظح  كانه  .قئاسلا  لاق  قيرطلا ؟ اذه  كلسي  اذامل  .ميحجلا  لثم  ةئفاد 

نأ ول  ك  لاق ، لاجلا ، هنإ  .هسأر  زهو  نوب  دهنت  .لقتعن  لقألا  ىلع  وأ  ًاعيمج ، باُصن 

نحنو ىوكشلا  قئاسلا يف  رمتسا  كلذ  مغر  ً.العف  ثدح  ام  اذهو  ءيش ، لك  ّرسفي  كلذ 

ًاخأ لاجلا  ةرايس  تفقوت  ىتح  فقوتي  و  يول ، ول  ىلإ  فطعننو  يزكرملا  قوسلا  زاتجن 

يتلاو ةينطولا ، ةيعمجلل  ةيقيرغإلا  ةهجاولا  انيأر  ةرشابم  انمامأ  .نوس  مال  ناديم  دنع 

يذلا يلزهلا  دهشملا  نوريدي  انويسايس  ناك  انه  نم  .ةنيدملا  اربوألل يف  ًاراد  قباسلا  تناك يف 

نم نفنأي  اوللا  ءاضيبلا  نهسبال  تانيدبلا  اربوألا  تاينغم  لثم  اندالب  ينطاو  فختسي 

قباطلا ءاوضألاب يف  عطست  رابلا  ذفاون  تيأرف  ترظنو ، يسأر  ُتددم  .ةيركسعلا  تالدبلا 

عم تاءاقل  ءارجإو  تالبقملا  لوانتل  لاجلا  ُتقفار  ام  ًاثك  كانه  ليفاراك ، قدنفل  ىلعألا 

تعمس كانه  نمو  اهيحاوضو ، نوغياسل  هل  ليثم  ًارظنم ال  رفوت  تافرشلا  كلت  .يفحصلا 

ةرارح ةجرد  وأ  عراشلا  ضبن  نوسيقي  بناجألا ، نويفحصلا  مهنأ  دب  ال  .ةتفاخ  تاهقهق 

، زايحنالا مدع  لودل  يركسعلا  قحلملا  ىلإ  ةفاضإ  توملا ، عم  خألا  اهعارص  ةنيدملا يف 

فحزت نيب  قفألا  يطغتل  هنم  دعاصتت  رانلاو  هنيب  غنول  ةخذلا يف  نزخم  قيرح  نوبقاري 
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.ةعئاض راكفأ  لثم  ليللا  ناخدلا يف  ةنسلأ 

سحلا ثعبأو  مهييحأ  ل  كحاضلا ، هاجتاب  صاصرلا  قلطأ  نأل  ةبغرب  ُتسسحأ 

، هسفن زفاحلا  عبتي  ناك  هنأ  تروصت  ةرايسلا ، نم  لاجلا  لجرت  امدنع  .مهتيسمأ  كأ يف 

بصنلا وحن  هجوتو  ةينطولا  ةيعمجلا  نع  ًاديعب  سكاعملا ، هاجتالا  يف  رادتسا  هنكل 

كادوكلا يف ماك  تيقبأ  تمدن أل  .بشوشعملا  يول  ول  ناديم  طسو  مخضلا  يراكذتلا 

وهو لاجلل  ةروص  طقتلأ  نأ  كاذنآ  تدرأ  أل  يبيج ، اهعضو يف  نم  ًالدب  يتعتمأ  سيك 

، لاتقلل نابثوتي  هو  لئاه  يراكذت  ٍبصن  لكش  ىلع  زنيراملا  نم  يدنج  ىلإ  ةيحتلا  يدؤي 

ةيحتلا نوب  ىدأ  نيبو  .هقيفر  ةرخؤ  ًابيرم  ًامتها  يدبي  هنأك  ةرخؤملا  يذلا يف  لطبلا 

ءالؤه ناك  اذإ  ام  هيف  تركف  ام  لك  ةلفاحلا ، نيذلا يف  لاجرلا  عم  يراكذتلا ، بصنلل  ًاضيأ 

، اوناك مأ  سمشملا ، مويلا  كلذ  ةبيرقلا يف  عراوشلا  نوبوجي  نيذلا  سانلا  نومحي  زنيراملا 

نألو .مهقدانب  اهيلإ  نوبوصي  يتلا  ةينطولا  ةيعمجلا  ماحتقا  نووني  لمتحم ، ٌءيش  اذهو 

هب يحوي  يذلا  ىنعملا  نأ  ينلهذأ  ةيحتلا ، يدؤأ  تنك  ألو  ةلفاحلا ، بي يف  ناك  مهدحأ 

انشيجو يسائرلا ، رصقلا  ةيوجلا  انتاوق  تفصق  دقل  .ضومغلا  اذهب  سيل  يراكذتلا  بصنلا 

اولكش نومصاختملا  انتالاجو  هيخأ ، عم  انل  سيئر  لوأ  توملا  ىتح  نعطو  رانلا  قلطأ 

دعب .ةطلسلا  ىلع  ءاليتسالل  اهلالخ  نم  نوحمطي  اهيصحأ  نأ  عيطتسأ  كأ م  تايشيليم 

عم بضغلاو ، سأيلا  نم  ٍجيزم  انتلودل يف  ةيثبعلا  ةلاحلا  ُتلبقت  ةرشاعلا ، بالقنالا  ةلواحم 

.ةيروثلا امازتلا  تددجت  هثأت  تحت  ليتكوك  حرملا ، نم  ةحفن 

نم بكوملا  قلطناو  نيورتيسلا ، ةرايس  ىلإ  داع  مسارملا ، كلت  نم  لاجلا  ىهتنا  امل 

نم ًاجورخو  ًالوخد  دحاو  هاجتاب  تارايسلا  هيف  ست  يذلا  ودوت  عطاقت  ًارباع  ديدج ،

تاجلثملا قاذ  تعتمتسا  نأ  قبس  ثيح  لارفيج ، ىهقم  ىلع  ةخأ  ةرظن  تيقلأ  .ناديملا 

نهتافيصوو نهتعو  تاليمجلا  نوغياس  تايتف  عم  يديعاوم  الينافلا يف  ةهكنب  ةيسنرفلا 

يقوذ تبذش  نأ  قبس  ثيح  رادورب ، معطم  كانه  ىهقملا  ءارو  .تاوايموملا  نهبشي  اوللا 

مهو عكستملاو  ءارقفلا  فوفص  زواجتل  ىعسأ  تنك  نيب  ةيهشلا ، تالبقملا  لوانتب 

نيذلا تاقدصلا ، ىقلتت  ًاقابطأ  مهيديأ  اولعج  نيذلا  كئلوأ  .كانهو  انه  نوجرعيو  نوزفقي 

برحلا يقوعم  نم  مهنانسأب ، كلذ  نع  نوضيعتسيف  اصعلا  اهب  نوكس  ٍدايأ  ىلإ  نورقتفي 

نيذاحشو ناطلا ، نع  ةزجاع  رويط  مهنأك  ةغراف  مكأب  نوفرفري  فارطألا  يروتبم  وأ 
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عراوشلا يدرشمو  كيلع ، اربوكلا  نويعك  ًانويع  نوتبثي  قطنلا  ىلع  ةردقلا  اودقف  نيرّمعم 

تاباش لمارأو  ةسئابلا ، مهتايح  نع  قدصت  نأ  نك  ال  ًاصصق  نوكحي  رحبلا  ذفانقك 

نم لولشمو  قوعمو  نهنرجأتسا ، ار  ةدالولا  يثيدح  صوغمم  ًالافطأ  ندهدهي 

ٍناكم يفو  .ةعينشلا  للعلاو  ضارمألا  نم  هليخت  نك  ام  لك  نوضرعتسي  سانجألا  فلتخم 

تايسمألا يضمأ  تنك  ثيح  رقلل  يليل  ٍدان  كانه  ودوت  عراش  ىلع  لشلا  ىلإ  ديعب 

ةيلاع نهتيذحأو  ةضوملا  تاحيص  رخآ  ىلع  ةصق  نهتارونت  تاباش  عم  اشتاشتلا  صقرأ 

نوفرجعتملا نويسنرفلا  هيلإ  بحطصي  ناك  عراشلا  اذه  .يرقفلا  دومعلا  يولت  بعكلا 

مهتاقوأ نوضقيو  عراوشلا  نوبوجي  ةسايك  كألا  ناكيرمألا  مهعبتو  تاجرهبملا ، مهتاقيشع 

ةءاضم اهؤسأ  يسينيت ، وأ  كرويوين ، وأ  وكسيسنارف ، ناس  يف  مهنأك  ةرذق  تاناح  يف 

بينأت نم  ةزخوب  نورعشي  نيذلا  كئلوأ  .ةيلحملا  مهاقيسو  انجعزت  مهتالجسمو  نوينلاب ،

رجآلاب ةديشم  ةسينك  وحن  لشلا  هاجتاب  نوحنرتيو  ةدبرعلا  تايسمأ  ةياهن  يف  مضلا 

اب ياه  قيرطب  ًارورم  لاجلا  هيلإ  انداق  يذلا  هسفن  ناكملا  ودوت ، عراش  ةياهن  رمحألا يف 

، ةرفغملاو مالسلل  ناتحوتفم  اهادي  انتديسل ، ضيبأ  ٌلاث  خمشي  ةسينكلا  لخدم  ةلابق  .غنرت 

، ودوت ئطاخلا يف  لكب  بيحرتلل  دادعتسا  ىلع  اهنباو  يه  .ةرارملا  عرجتت  ةسك  اهتارظنو 

كأ يننورقتحيو يف  يتبوت  مهنم -  ٌدحاو  أو  ةنهكلاو -  نوتمزتملا  نوئطاخلا  ضفري  نيب 

انلعأ زاجنإل  كانه  ءاقللا  نام  نم  بلطأ  ينتلعج  يتلا  ةسينكلا  لاح  يه  كلت  .نايحألا 

عقاولا اننكلو يف  عكرن  انك  .عرولا  نم  بسُحي  نأب  ةلزهملا  قاذ  عتمتسي  انالكو  ةيرسلا ،

.نيدلا ىلع  ةيعويشلا  نولضفي  نيذلا  نيدحلملا  نم 

لمارألا ضعب  نم  الإ  ةغراف  ةسينكلاو  ءاعبرأ ، لك  ةهظ  يف  يقتلن  نأ  اندتعا 

انابأ  » نلتري ءادوس  تاعيفلت  وأ  ةشكرزم  ةحشوأ  اهيطغت  نهسوؤرو  ةسوبعلا ، نههوجوب 

عم ةمتمتلا  نع  فقوتي  اسل   نكل  يلصأ ، نكأ  ...كمسا »  كرابت  تاومسلا ، يذلا يف 

ٍءودهب نسلجي  ةاشملا ، دونج  لثم  بيجع  لكشب  ةميكشلا  تايوق  نهنإ  .زئاجعلا  تلك 

نيذلا نسلا  رابكلاو يف  ءافعضلاب  ةسينكلا  ظتكت  ثيح  عوبسألا  ةياهن  تاسادق  ةنيكسو يف 

مأت نم  نونكمتي  الف  ًادج  ءارقف  انه  سانلا  .ةرارحلا  ةدش  نم  ًانايحأ  مهيلع  ىشُغي 

ىلع تابثلا  نع  بعتلل  ىرخأ  ةقيرط  ةطاسبب  سمشلا  تابرض  نكل  ءاوهلا ، تافيكم 

، نوغياس نيدوجوملا يف  ءالؤه  نم  ىوقت  كأ  يكيلوثاك  ىلع  روثعلا  بعصلا  نم  .ناإلا 

يعويشلا يف 1954 نم  ةرم  اوبره  نأ  لقألا  ىلع  مهل  قبس  يسفن ، انأو  يمأ  لثم  مهبلغأ 
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يلوثاك وهف  نام ، حرُفي  ةسينكلا  ُءاقللا يف  ناك  ةلأسملا .) يأر يل يف  الف  ةعساتلا  تنك يف  )

سادقلاب نوفتكي  ال  نيذلا  عرولا  طابضلا  نم  اننأب  رهاظتن  انك  نيبو  .يلثم  قباس 

يدؤي وهو  .يصخشلا  ىوتسملا  ىلعو  ةيسايسلا  اقافخإب  هل  فرتعأ  تنك  يعوبسألا ،

لكش ىلع  نارفغلا  تلكب  يل  سمهيو  فارتعالا ، ىقلتي  يذلا  نهاكلا  رود  صالخإب 

.تاولصلا نم  ًالدب  تاهيجوت 

.تلق اكيرمأ ؟

ً.ادكؤم لاق  اكيرمأ ، معن 

يف يضاملا  ءاعبرألا  موي  يفو  اهب ، تملع  املاح  ءالخإلل  لاجلا  ةطخ  نأشب  هتربخأ 

فرعأ ينكل ال  هئاسؤر ، لبق  نم  تلكوأ   ةمهملا  هذه  .ةديدجلا  يتمه  ينغلبأ  ةسينكلا 

هعبتن يذلا  ماظنلا  هنإ  .اذكه  رومألا  يرجت  نأ  ةينمألا  ةيحانلا  نم  لضفألا  نم  .مه  نم 

نيب يسايسلا  فيقثتلا  ةعج  نم  ًافوخ  ةيوتلم  ًاقرط  كلسن  انكو  يسيال ، انمايأ يف  ذنم 

يهو نام ، راكفأ  تانب  نم  فيقثتلا  ةعج  تناك  .ةيديلقتلا  هتقيرط  ىلع  سلا  نوب  عباتي 

ةءارق انل يف  دشرملا  ناك  نام  .رخآ  ليمزو  انأو ، مهنم ، دحاو  وه  لاجر ، ةثالث  مضت  ةيلخ 

تملع تقولا  كلذ  .بزحلا يف  ةيجولويديأو  دئاقع  انملعيو  ةيروثلا  ةيكيسالكلا  لعألا 

تايوه نأ  مغر  ًايوناث ، ًاوضع  اهيف  لكشي  ىرخأ  ةيرس  ةيلخ  نم  ًاءزج  ناك  نام  نأب 

حاتفم يمرهلا ه  لسلستلاو  ةيرسلا  .اهفرعأ  يتلا ال  رارسألا  نم  تيقب  نيرخآلا  اهئاضعأ 

.ةمزتلم تايصخش  نم  نام ، لاق  ك  هتاطاشن ، ىلع  فرشت  ايلع  ةنجل  كانهو  .ةروثلا  حاجن 

لصن نأ  ىلإ  اذكهو  ىرخأ ، ةنجل  اهقوفو  ًامازتلا ، كأ  تايصخش  نم  ىرخأ  ةنجل  اهقوفو 

كألا لجرلا  ةايحلا ، ديق  ىلع  ناك  امدنع  لقألا  ىلع  هسفن ، يشوه  معلا  ىلإ  ودبي  ام  ىلع 

هذه ةيرحلاو .» لالقتسالا  نم  ةميق  كأ  ءيش  ال   » نأ ىلع  دكؤي  يذلا  دالبلا ، يف  ًامازتلا 

طسو يرجت  تاشقانم  نع  ًالضف  ةغللا ، هذه  .اهلجأ  نم  توملل  دادعتسا  ىلع  انك  تلكلا 

تانيجلا ثرو  دقل  .نام  ىلإ  تلقتنا  ام  ناعرس  بازحألاو ، ناجللاو  فيقثتلا ، تاعج 

ءانثأ ابوروأ  ةمدخلا يف  ىلع  هوربجأو  نويسنرفلا  هدهطضا  يذلا  ميظعلا  معلا  نم  ةيروثلا 

نادجو كّرحي  نأ  نك  ٍءيش  نم  سيلو  روبقلل ، ًارافح  لمع  مث  .ىلوألا  ةيملاعلا  برحلا 

لوقي ايارع ، مهو  ضيبلا  لاجرلا  ثثج  ةيؤر  نم  كأ  رمعتسملل  عضاخلا  روهقملا  ناسنإلا 

صحفتو ةفيحنلا ، ةيلمخملا  مهئاشحأ  هيدي يف  سد  دقل  .نام  ربخأ  اذكه  وأ  ميظعلا ، معلا 
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فالآ نفد  اذكه  .دسافلا  ضيبلاك  ليست  مهتغمدأ  ىري  وهو  أيقتو  يزخملا ، مهعايترا  ًايلم 

ةيلوطب دئاصقو  لوسعملا  مالكلاو  توبكنعلا  كارش  مهتعدخ  نيذلا  ناعجشلا ، نابشلا 

اهعسوب ام  تلذب  اسنرف  نأ  باعيتسا  اهنم  داري  مهرثآم ، نع  نوغوارم  نويسايس  اهجسني 

دنهلا ىلإ  تاناعإلا  تلسرأو  .هيعو  ايالخ  يف  ءطبب  اذه  لك  بّرستو  اهبارت ، لجأ  نم 

مه نم  ىلع  رمنتتو  ةيرعتسالا  اهييطارقوب  محقت  نأ  اسنرفل  حاتأ  م  ، 15 ةينيصلا

نويرادإ نورومغملا ، اهرثأ  ىلع  زرب  ةئفاكتم ، غ  جنرطش  ةارابم  يف  اهنم ، فعضأ 

ةكراشم نود  دهشملل  ةلوجخ  ةبقار  نوفتكي  ميلعتلا ، نم  يفكي  ام  اوقلتي  نوبساحمو  

نم مهلاح  ىلع  اوقبو  يلصألا  مهنطوم  نآلا يف  ميظعلا  معلا  مهنيع  نيذلا  نم  هيف ، ةلعاف 

نم لاعفناب ، مهنع  لوقي  ناك  ك  عاتملا ، طقس  نم  نوذوبنملا ، ءالؤه  .نيرساخلا  نيذوبنملا 

ةفرطتملا هترظن  تززعت  دقل  ةهلآلا ؟ فاصنأ  نم  مهنأ  ىلع  مهيلإ  رظنلا  انوملع  نيذلا  سانلا 

هتعنقأ راكفألا  ةيكستورت  ةيسنرف ، ةضرمم  بح  يف  عقو  امدنع  رعتسالا  ةضهانم  يف 

دنهلا ةيضقل  ًالوبقم  ًاباوج  حن  يتلا  ةديحولا  ةهجلا  يسنرفلا ، يعويشلا  ىلإ  مضنالاب 

، ةنباب ةضرمملاو  وه  قزر  دعب  يفو  .ىفنملا  ةرارم  عرجتي  ناك  اهيلإ  ةبسنلاب  .ةينيصلا 

ىلع .هتمع  يأ  كانه ، لازت  ال  اهنإ  ًالئاق  سمهو  قرو  ةصاصق  موي  تاذ  نام  اطعأو 

ةقيفرلا هذه  سيراب ، نم  ةرشع  ةثلاثلا  ةرئادلا  يف  اهناونعو  اهمسا  بتك  قرولا  ةصاصق 

لمتحملا نمو غ  يعويشلا ، بزحلا  ىلإ  تمضنا  نأ  قبسي  ًاديعب   شيعت  يتلا  ةلوهجملا 

يهف كلذل  نطولا ، ىلإ  لئاسرلا  لاسرإ  نم  نكمتتس  كنأ  كشأ يف  يننإ  .ةبقارملل  ضرعتت  نأ 

اهدنع سيلو  ةيمايس ، ططق  ثالث  اهيدلو  ةطايخ  لمعت  اهنإ  .طيسولا  ةباث  نوكتس 

.ناونعلا كلذ  ىلع  كلئاسر  لسرت  فوس  .ةبيرم  تاطابترا  الو  لافطأ ،

تضفر امدنع  هترضح ، يذلا  دهشملا  ُتركذت  ةصاصقلا  كلت  كسمأ  تنك  نيب 

.تلق ىقبأ ، نأ  ديرأ  .هعم  رداغأ  نأ  ًاسئاي  لسوتي   لاجلا  نيب  دولك  ةرئاط  ىلإ  دوعصلا 

رمألا نوكي  داكي  .دهنتي  نام  ناك  حفاصتت ، يتلا  انيدايأ  فلخ  نم  ً.ابيرقت  رمألا  ىهتنا 

رارمتسالل ططخي  يذلا  ديحولا  سيل  كلاج  .اهرمأ  يهتني  ىرخأو  أت ، ةكلمم  ًايهتنم ؟

نلو مهيلإ  ةبسنلاب  ًاليوط  رمتست  فوس  برحلا  .نوهتني  ال  ىمادقلا  نوبراحملا  .لاتقلاب 

اوطروتي نل  مهنأ  نم  دكأتنو  مهيلع  هينيع  يقُبي  صخش  ىلإ  جاتحن  نحن  .ةطاسبب  اوفقوتي 

حيسملا ةنوقيأ  وحن  هينيع  نام  عفر  .تلأس  بهذأ ؟ اذإ   ثدحي  يذلا  ام  .بعاتملا  يف 

بذاكلا رزئملاو  حبذملا ، قوف  يلاعلا  بيلصلا  ىلع  قلعملا  حيسملا  ةيبوروأ ، حمال  ةروفحملا 
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هجو ىلع  ةشكتلا  ً.ايراع  تام  تالتحالا  لك  بسح  حيسملا  نأ  ًلع  هرصخ ، لوح  ّفتلي 

رور رفُصملا  جاعلا  نم  هيف  ءيش  لك  ٍناكم  يف  ضايبلا  ةعصان  نانسأ  نع  تفشك  نام 

لجرلا اذه  انه ، تيقب  ول  كانه م  لضفأ  ًالمع  يدؤت  فوس  .ءاسفنخلاك  دوسأ  وأ  نسلا 

نل .نوب  لجأ  نم  اهلعفا  كسفن ، لجأ  نم  اذه  لعفت  اذإ   .كلذ  لاق  نانسألا  بيبط  نبا 

! رمألاب فرتعا  ً.العف  باهذلا  ديرت  تنأ  لاح ، لك  ىلع  .ىقبنس  اننأ  روصت  اذإ  بهذي 

ةيراجتلا قاوسألا  ضرأ  اكيرمأ ، كلذ ؟ ىلع  ؤرجأ  له  فارتعالا ؟ ىلع  ؤرجأ  له 

دالب توصلا ، نم  عرسألا  ةثافنلا  تاكرحملا  تاذ  تارئاطلا  دالب  ةعيرسلا ، تاقرطلاو  ىربكلا 

يطعت نأب  ةطاسبب  عنتقت  دالب ال  اكيرمأ ، ةخماشلا ! بابقلاو  ىربكلا ، بعالملاو  نامربوس ،

خيراتلا لوألا يف  مسالا  لمح  ىلع  ّرصت  اهنكل  يومدلا ، اهداليم  ديع  ًاحيرص يف  ًسا  اهسفن 

ٍفورحل ةلهذم  ةفيلوت  نم  اهل  ايو  ، USA ةضماغ ةرصتخم  فورح  نم  نوكتي  يذلا 

اهنأ روصتت  نادلبلا  لك  نأ  عم  ! USSR ىرخأ ٍفورح  ةعبرأ  راكتبا  عم  ًاقحال  اهقيرب  تدقف 

نم اهدمتسي  قوفتلاب  يحوت  تاحلطصم  غوصي  ٍدلب  نم  لهف  ةصاخلا ، اهتقيرطب  ةقوفتم 

ىلإ ةقئاف ، ةردق  نم  اهل  ايو  سفنلا ، ةطرفملا يف  ةقثلاب  يفتكي  الو  هتيسجل ، يلاردفلا  كنبلا 

فرتعأ سأب ، ال  ماس ؟ معلا  مساب  نوفتهي  مهلعجيو  هتدارإل  اعلا  يف  دلب  لك  عضخي  نأ 

تكرت نأ  ًايصخش  يل  قبسي  ً.اظوظحم   كسفن  ربتعا  لاقو ، كحض  .فرتعا  .تلق  اذهب !

ردقي نطولا ال  .انه  كنطوم  كنأب يف  رعشت  تنأ  لقألا  ىلع  انأ ؟ ظوظحم ، .ةليمجلا  انضرأ 

رظني نيب  ةيضار ، ةشيع  ناشيعي  همأو  هوبأف  كلذ ، لوق  هيلع  لهسلا  نم  .لاق  نمثب ،

يفكي ا  فولأم  ٌءيش  اذه  .ةيروثلا  هلوي  رمألا  قلعتي  ىرخألا ح  ةيحانلا  ىلإ  هؤاقشأ 

رخآلاو لشلا  عم  لتاقي  ُضعبلا  اهسفن ، ىلع  ةمسقنمو  ةتتشم  تالئاعلا  نم  ثكلا  كانهف 

، كلذ عمو  .ةيموقلا  لجأ  نم  مهغو  ةيعويشلا  لجأ  نم  نولتاقي  نورخآو  بونجلا ، عم 

لجأ نم  نولتاقي  ينطو  مهسفنأ  نوربتعي  عيمجلا  تاماسقنالا ، نع  رظنلا  فرصب 

ً.اضيأ اكيرمأ  ىلإ  يمتنت  تنأ ال  لاق ، ناكملا ، اذه  ىلإ  يمتنأ  يننأب ال  هتركذ  .مهدالب ح 

.انه تدلو  اإو  كانه ، دلوأ  ينكل   .ار  تلق ،

.نوب عم  ربدملا  عادولا  سيلو  يقيقحلا ، عادولا  رخآلا  اندحأ  عدو  ةسينكلا ، جراخ 

، ًاركش لاق ، .اهبحت  ًااد  تنك  كنأ  فرعأ  .تلق  يبتكو ، ةلجسملا  يتطرشأ  كل  كرتأ  فوس 

؟ ديدج نم  نطولا  ىلإ  ةدوعلا  يننك  ىتم  ً.اديعس  ًاظح  كل  ىنأ  .ةوقب  يدي  ىلع  طغضو 

32



بّرخُم لجر  يننإ  يقيدص ، اي  لاقو ، فطاعتلا ، نم  ثكلا  اهيف  ةرظنب  ينقمر  .تلأس 

، ةسينكلا راز  لاجلا  نألو  .كلاج  هل  ططخي  ام  ىلع  دمتعي  كتدوع  دعوم  ً.افارع  تسلو 

هنهذ نأ  روصتأ  .دالبلا  نم  برهلا  بناج  ىلإ  اهب  مايقلا  يوني  يتلا  ططخلا  عقوت  ناكمإلاب 

رصقلاب طيحت  يتلا  تايارلا  ىلع  ةبوتكملا  ةهفاتلا  تلكلا  نم  مهأ  ءايشأب  لغشنم 

ناكم ال  .رهشلا  اذه  نم  قباس  ٍتقو  يف  قشنملا  نيرايطلا  دحأ  اهرمد  يتلاو  يسائرلا ،

ُتيأر تاضوافم ! ال  فلاحتلا ! ةموكحل  ال  بونجلا ! نويعويشلا يف  ىقبي  نل  يعويشلل !

انلوصو لبق  نكل  هتفيقس ، تحت  دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  دتولاك  ًارّمستم  فقي  سارحلا  دحأ 

وحن ميلا  ىلإ  انردتساف  راطملا  ىلإ  هجوتلاب  ًاخأ  رمأو  لاجلا  انيلع  قفشأ  رصقلا ، ىلإ 

.ةعطقتم تاقشر  ةشاشر يف  ةيقدنب  تاقالطإ  انعمس  ًادج ، ديعب  ٍناكم  نم  .روتساب  ةداج 

اي أدها ، .بي  حارو  همأ  يعارذب  كود  ثبشتف  موتكم ، توصب  نواه  عفدم  مدمد  مث 

، لاقو معانلا  هرعش  ىلع  نوب  دّسمو  .طقف  ةصق  ةلحر  نوبهاذ يف  نحن  .تلاق  يزيزع ،

، ىرخأ ةرم  اهاس  اننأب  نمؤن  نأ  انيلع  تلق ، ىرخأ ؟ ةرم  عراوشلا  هذه  ىرن  له  ىرت 

؟ كلذك سيلأ 

نم انسوؤر  انجرخأو  ملسلا ، دومع  يف  ًاعم  انففتلاو  يفتك  ىلع  هعارذ  نوب  عضو 

ةقلحبم نويعو  ءاوضألاو  انب ، ر  ةبيئكلا  ةينكسلا  ققشلا  تناك  نيب  انيديأ  انعفرو  بابلا 

محفلا ناخد  حئاورلا ، عاونأ  انقشنتساو  حيرلا ، انفونأب  انهجاو  .تافردلاو  رئاتسلا  فلخ  نم 

نم قفدتم  رايت  اينومألاو ، لوزاغلاو  سوتبلاكويو ، ةنفعتم  هكاوفو  مسايلا ، جيرأو 

ةرئاطل مهبم  ٌبيلص  انل  حال  راطملا ، نم  انبارتقا  ىدلو  .ةحفاطلا  ةنيدملا  يراجمو  تاعولاب 

ةكيمس فئافل  اندهاش  تاباوبلا  دنع  .ناكم  لك  ةأفطم يف  ءاوضألاو  انسوؤر ، قوف  يّودت 

كالسألا فلخ  .رمعلا  فصتنم  طابحإلاب يف  تبيصأ  اهنأك  ةيخارتملا  ةكئاشلا  كالسألا  نم 

، مهدوقي مزالم  ةبترب  طباض  عم  مهجتملا  ةيركسعلا  ةطرشلا  لاجر  نم  ةزرفم  تفقو 

نم مزالملا  برتقا  امدنع  يردص  ضبقنا  .مهتمزحأ  نم  ىلدتت  تاوارهلاو  مهيديأب  قدانبلاو 

، تلك عضب  هعم  لدابتيل  قئاسلا  ةذفان  ىلع  ىنحناو  لاجلا ، اهيف  يتلا  نيورتيسلا  ةرايس 

ىلوتأ ةخألا  ةرتفلا  يف  تنك  .ةلفاحلا  جراخ  ًاينحنم  فقأ  تنك  ثيح  يهاجتاب  رظن  مث 

دحأ يف  نكسي  هنأ  ُتملعو  نيدبلا ، دئارلا  يل  اهاطعأ  يتلا  تامولعملا  بسح  هتبقارم 

مهلك هتحو ، هيدلاوو  ةثالثلا  هلافطأو  هتجوز  عم  ةانقلا  بناج  ىلع  ةقفلا  ءايحألا 

طابضلا نم  ثكلا  ةايحل  يقيقح  جذو  اذه  .مهقمر  دسي  داكي  ال  ٍبتار  ىلع  نوشيعي 
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نم ٍعون  يأ  فرعأ  نأ  هترز  امدنع  يضاملا  عوبسألا  نم  ةهظلا  كلت  يبجاو يف  نكل  راغصلا ،

ىلع سلجيو  ًاصق  ًالاورسو  ًاصيمق  سبلي  هتدجو  .تايئاوشعلا  هذه  نوشيعي يف  لاجرلا 

ةيبناجلا رظنل  ادب  ًايراع  نوكي  داكي  يذلا  مزالملا  هلافطأو ؛ هتجوز  عم  يبشخ  ريرس  ةفاح 

سيل هنكل  ءيشلا  ضعب  ًافئاخو  ًارذح ، ناك  رمنلا ، صفق  ىلإ  ًاوت  لخُدأ  يسايس  جس  هنأك 

ةراجيسلاو عمسي ، داكي  ٍتوصب ال  لاق  رهظلا ، يدالب يف  نعطأ  نأ  ينم  ديرت  .دعب  ًارسكنم 

ءانبجلا عدأ  ل  ةوشرلا  عفدت يل  نأ  ديرت  .هديب  لازت  ام  هل  اهتيطعأ  يتلا  ةلعتشملا  غ 

.هسفن ءيشلا  اولعفي  نأ  ىلع  يلاجر  عجشأ  نأ  ديرت  .نوبرهي  نئاخلاو 

تقولا كأ  ملكتأ يف  تنك  .تلق  رخآ ، ًائيش  ديرأ  يننأ  رهاظتأف  كئاكذب  هتسأ  نل 

وأ صفرقم ، اوسلج  نيذلا  اهيدلاوو ، هيدلاوو ، هتجوز ، نيرضاحلا : نم  فلحملا  ةئيه  عم 

عوجلا .ريدصقلا  فقس  تحت  مهنم  ببصتي  قرعلاو  خوكلل  ةقيضلا  دودحلا  نمض  اوفقو 

يذلا لازهلا  نم  عونلا  كلذ  ةئتان ، مهدودخ  ماظعو  ليزه  مهلعجو  ذخأم  لك  مهنم  ذخأ 

ًالعف انأ  تلق ، مزالملا ، اهيأ  كب ، بجعم  يننإ  .يلجأ  نم  ًاثك  تناع  يتلا  يمأ  ىلع  هتيأر 

مهيدل نوكي  ًاصوصخ ح  ءافرش  لاجر  داجيإ  بعصلا  نمو  هيزن ، لجر  تنأ  .كب  بجعم 

فالآ ةثالث  كيلع  ضرعأ  نأ  كتئفاكمل  هلعفأ  نأ  يننك  ءيش  لقأ  .ماعط  ىلإ  جاتحت  تالئاع 

هتجوز تلخدت  انهو  .هدوقي  يذلا  ليصفلل  لماك  ٍرهش  بتار  لداعي  غلبملا  اذه  .رالود 

رخآلا يف فصنلاو  ًالاح ، عفدي  اهفصن  ةسمخ ، ىلع  انقفتا  ةياهنلا  يفو  .فالآ  ةرشع  تبلطف 

ُتيأرو دوقنلا ، هيف  يذلا  فلغملا  يدي  نم  عزتنا  هنم  برتقت  يتلفاح  تناك  نيبو  .راطملا 

يتلا قرولا  ةصاصق  ُتعزتنا  ح  اهب  ينتقمر  يتلا  ةيعويشلا  ةليمعلا  ةرظن  هينيع  يف 

ناكملا ىلإ  انعجري  وأ  ّيلع  رانلا  قلطي  نأ  عيطتسي  ناك  هنأ  عمو  .اهمف  نم  ءسألا  لمحت 

.ةوشرلا ذخأي  نأ  ىلع  ربجم  فيرش  ٍلجر  عم  هيلع  ُتنهار  ا  ماق  هنأ  الإ  هنم ، انئج  يذلا 

ةقرو هنأك  ةقفصلا  نم  خألا  ءزجلا  نمضتي  يذلا  فلغملا  كس  ناكو  روبعلاب ، انل  حمس 

وعد ناك -  ول  .هلالذإ  بنجتأ  ل  هنع  ًاديعب  يرظن  تلّوح  .هفرش  يمحت  يتلا  توتلا 

يننأ ول  ىنأ  مكو  .اورصتنال  هلاثمأ  نم  مهلك  بونجلا  ُشيج  ةظحلل -  فقوملا  سمغنأ يف 

نم ًالدب  انئادعأ  نم  لاجرلا  لضفأب  ءادتقالا  ًااد  لضفألا  نم  هلثم ! تنك  رخآب  وأ  لكشب 

؟ دئاقلا اهيأ  يعم ، قفتت  الأ  .انئاقدصأ  طسو  مهأوسأ 

عراوش ىلع  انيضم  راطملا ، انلخد  امدنع  ًابيرقت  ةعساتلا  ىلإ  شت  ةعاسلا  تناك 
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، لكشلا ةيبوبنأ  نزاخمو  ميماصتلا  ةبيرغ  بتاكمو  خاوكأو ، تانكثب ، ًارورم  ًاديج  ةطلبم 

ةلقتسملا هبش  ةعطاقملا  هذه  .اهجراخ  عقت  اهنكل  نوغياس  ةرغصم يف  ةنيدم  هبشي  ام  وحن 

غو ةلتاقلا  تاراغلا  عاونأل  ًاقلطنمو  ًاماحدزا ، اعلا  تاراطم  كأ  نم  ةرم  تاذ  تناك 

تارابختسالا ةلاكول  ةيوج  تالحرو  يرمألا ، وجلا  حالس  اهنشي  يتلا  كلت  اهنمو  ةلتاقلا ،

ناكيرمألا تالاجلا  سرا  نيب  انه ، نم  مهتالئاع  نولقني  انتالاج  ناك  .ةيزكرملا 

يتلا ةهجولا  .دروتسملا  يذالوفلا  ثاثألاب  ظتكت  ةقينأ  بتاكم  ةيجيتارتسالا يف  مهتاكيتكت 

ناك ةدوهعملا  مهتحاقو  عم  ىشتي  ا  .يركسعلا  قحلملا  رقم  هيف  عمجم  اهدصقن  انك 

تايتفو ةليذرلا  ةرسس  اهمكحي  اهلك  ةدلبلا  يتيس ، جدود  بقل  هيلع  نوقلطي  ناكيرمألا 

يف انه  دوجوم  وه  امل  ًاثك  ةلثم  اهيف  لاحلاو  ناكناكلا ، نصقري  اوللا  مهتانولاص 

زنيراملا دجن  ةيقيقحلا ، جدود  يف  نمألا  ىلع  كانه  رومأملا  ظفاحي  نيب  نكل  .نوغياس 

ذنم 1973، مهنم  ددعلا  اذه  تيأر  نأ  قبسي  .انه   زكرملا  ءالخإ  ىلع  نوفرشي  ناكيرمألا 

بابشلا  دونجلا  ءالؤه  نأ  .ةروحدم غ  راطملا  اذه  رداغت  بايثلا ، ةثر  ًارمز  اوناك  امدنع 

، ةرهبنم مهنويع  .ةليلق  عيباسأ  ذنم  دالبلا  هذه  ىلإ  اوءاجو  ًادبأ  يقيقحلا  لاتقلا  اوفرعي 

يف اناوغيرلل  ةحفن  سملتت  وأ  مشولل  رثأ  يأ  مهعرذأ  ىلع  ىرت  الو  ةقيلح ، مهنوقذو 

تالفاحلا نم  نولزني  باكرلا  ناك  نيب  ٍدرجتب  ناكملا  نوبقاري  مهسافنأو ، مهقرع 

.راظتنالا نم  مهباصعأ  تراهنا  نيذلا  حزانلا  تائ  ًاقبسم  محدزم  جارك  نوعمجتيو يف 

.ةرايسلا حيتافم  ملسي  لاجلا  ناك  ثيح  نيورتيسلا ، برق  دولكو  لاجلا  وحن  ُتهجتا 

لاق حيتافملا ، كرتأ  ال ، .دولك  لاق  يديس ، اي  ةدحتملا ، تايالولا  يف  كيلإ  اهديعأ  فوس 

يأ ىلع  قرست  فوس  اهنأل  اهتقرس ، لواحي  وهو  ةرايسلا  فلتي  نأ  ًادحأ  ديرأ  .لاجلا ال 

.دولك كلذ ، عيطتست  تمد  ام  اهب  عت  .لاح 

.ىضوف اهنإ  انه ؟ ثدحي  يذلا  ام  تلق ، دالوألاو ، مادملا  نع  ًاثحاب  لوجتي  لاجلا  حار 

مهيخابطو مهبراقأ  ءالخإ  نولواحي  نوطبحم ، عيمجلا  يدايتعا ، عضولا  .دولك  دهنت 

تايالولا يف  كارأ  .تلق  كلذ ، فرعأ  ً.اظوظحم  كسفن  ربتعت  نأ  كيلع  .مهتاقيدصو 

تاردقم ىلع  نويعويشلا  ىلوتسا  ح  لعف  لثم  ً.افطاعتم  يفتك  ىلع  ّتبر  ةدحتملا ؟

نم كتجرخأ  ينكل  ديدج ؟ نم  انه  نوكنس  اننأ  روصتي  نم  .لاق  ةنس 1954 ، يف  رومألا 

.ماري ام  ىلع  نوكتس  .بونجلا  نم  نآلا  كجرخأ  فوسو  ةرملا ، كلت  لشلا يف 
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نم يدنج  كانه  ناك  .مهيلخنس  نيذلا  صاخشألا  ىلإ  ُتدع  دولك ، ةرداغم  دعب 

ءايشألا نم  اذه  نكل  مظتنم ، ٍفص  يف  فوقولا  ىلع  توصلا  ربكم  ربع  مهثحي  زنيراملا 

لقيو بلطلا  دادزي  ح  فقاوملا ، هذه  لثم  ةيداعلا يف  انتقيرط  .اندالب  ناكس  ىلع  ةبيرغلا 

كلت لك  تلشف  اذإف  رمذتن ، دشتحن ، محازتن ، بكانملاب ، رخآلا  اندحأ  عفدي  نأ  ضرعلا 

اذإ ام  ًادكأتم  نكأ  .بذكنو   كلذ  يف  غلابنو  حيدملا ، تلكو  ةوشرلا ، مدقن  يعاسملا ،

لّوحت ىلع  تارشؤم  ةطاسبب  اهنأ  مأ  انتفاقث ، ةلصأتم يف  مأ  ةيثارو ، تاعزنلا  هذه  تناك 

اهنأك ةرمعتسم  يف  شيعلا  نم  تاونس  رشع  دعب  فيكتلا  ىلع  ُنمزلا  انربجأ  دقل  .عيرس 

بورحلا نم  دوقع  ةثالث  ةيكيرمألا ، تادروتسملا  ةيساسألا  ةجردلاب  اهخفنت  ةعاقف 

ةينابايلا ةرتفلاو  بناجأ ، نيذوعشم  لبق  نم  يف 1954  دالبلا  فصن  عاطتقاو  ةرمتسملا ،

ءاج يضاملا  نرقلا  يفو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ءانثأ  شرعلا  غارف  تدهش  يتلا  ةزيجولا 

طبحملا مهساسحإ  راذعألا ، هذه  لثمل  اوثرتكي  زنيراملا   نأ  الإ  .مشاغلا  يسنرفلا  ناودعلا 

انلثتما ةحلسألا ، نع  ًاثحب  نوشتفي  زنيراملا  حار  املو  .فصلا  فوقولا يف  ىلع  حزانلا  ربجأ 

.انتاسدسم انرهظأف  رخآ  ءيش  يأ  نع  انيضاغتو  ماظنلا  مارتحا  انتعيبطب يف  طابضلا  نحن 

تيلورلا يبعاللو  ةيرسلا ، تاطاشنلل  طقف  حلصي  رايع 38 ، ًاسئاب  ًاسدسم  لمحأ  تنك 

ةحاطإلل ممصم  يتاموتوأ ، هبش  رايع 45  سدسم  هيدل  نوب  نيب  راحتناللو ، يسورلا ،

دولك نم  اذه  تفرع  دقل  .كود  ًابطاخم  تلق  ةدحاو ، ةقالطإب  بلفلا  وروملا يف  راح 

.اهفرعي يتلا  رارسألا  نم  كلذ  ناك  هسفن ؛

ةيحل وذ  باش  وهو  ةحلسألا ، نع  شيتفتلا  ءاهتنا  دعب  ةرافسلا  فظوم  لاق  قاروألا !

تالحرل حلصت  نوللا  ةيجيب  ةرتس  سبليو  رشع ، عساتلا  نرقلا  ىلإ  دوعت  لكشلا  ةبيرغ 

قئاثوو روبع  تاقفاوم  ةلئاع  لك  ىدل  ناك  .ةنولم  ةراظن  هينيع  نع  عفرو  .يرافسلا 

ةيسائر تادهعت  ىلإ  ةفاضإ  هب ، سأب  ٍمصخ ال  ءاقل  مهل  اهتبلج  ةيلخادلا  ةرازو  نم  ةقّدصم 

نحنو قئاثولا  كلت  انل  تدكأ  .ةرافسلا  لوؤسملا يف  فظوملا  نم  ةموتخم  دولك ، اهرضحأ 

لبق ةلحرلا  ةياهن  ىلإ  انلصو  اننأ  ةقومرملا ، تايصخشلا  ضعب  عم  فصلا  ٍلاثتماب يف  فقن 

انلمح .ةيرحلا  ءاوه  قاشنتسال  نوعسي  ايندلا  عاقصأ  نم  اوءاج  نيذلا  سئايلا  نم  يالملا 

اولتحا نيرخآ  حزان  اندجو  ثيح  سنتلا ، بعالم  اهنأك  تاجّردم  ىلإ  انتاساوم  قاروأ 

صانتقال ىعست  يتلا  ةكهنملا  حاورألا  كلت  ىلإ  انممضنا  .فوشكملا  جردملا  ىلع  انلبق  دعاقملا 

ًاعيرم ًاجهو  يقلت  ءارمح  ٍميتعت  حيباصم  تناك  .رضخألا  تنمسإلا  ىلع  اهب  وفغت  ٍتاظحل 
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ٍءاسن جاوزأ  اوناك  ار  .كانهو  انه  نوعزوتي  ناكيرمألا  ضعب  ةحاسلا  طسوو  دوشحلا ، ىلع 

فيك وأ  ةيمانتيف ، ةلئاع  مهنم  ٍّلكب  طيحت  فيك  رابتعالا  رظنب  انذخأ  اذإ  تايمانتيف ،

ةحسف ىلع  كودو  هنيلو ، نوب ، عم  ُتسلج  .يرمأ  لجر  عارذ  ةيمانتيف  ةأرما  لك  نضتحت 

ةصق تارونت  نسبلي  تابخاصلا ، تايتفلا  نم  ٌعمج  انهابتنا  راثأ  بناوجلا ، دحأ  .ةغراف يف 

، هتجوزو ًايكيرمأ  ًالجر  ُتيأر  رخآ  ٍناكم  يفو  .كمسلا  ديص  تاكبش  اهنأك  براوجو  ًادج 

هرهظ ىلع  يقلتسي  ناك  جوزلا  .تاونس  تسو  سمخ  ار  هرمع  ةاتفو  يبص  هلافطأو ،

هبراش افرط  ًايئرم  ادب  يذلا  ههجو  نم  ديحولا  ءزجلا  هينيع ، ىلع  يوقلا  هدعاس  عضيو 

دقو هتجوز  تسلج  ً.اليلق  ةجوعم  نانسأو  ناتيدرو ، ناتفشو  ةظاظفلاب ، يحوي  يذلا  ثكلا 

مكيلع ىضم  مك  .ينبلا  مهرعش  ىلع  اهديب  دس  تناكو  اهرجح ، لفطلا يف  يسأر  تعضو 

تلاق راهنلا ، لاوط  انه  انك  .اهيعارذ  ب  مئانلا  كود  دهدهت  تناكو  هنيل ، اهتلأس  انه ؟

ماقرأب نوداني  مهنإ  .برشلل  وأ  لكألل  ٌءيش  دجوي  ال  ً.ادج  ًاراح  ًاعيظف ، ًاموي  ناك  .ةأرملا 

سولجلاب نوبو  انأ  انيفتكا  نيب  فطاعت  تاوصأ  هنيل  نع  تردص  .انئسأب  سيلو  تالحرلا 

.اعلا نم  ٍناكم  يأ  يركسعلا يف  لك  ةداعك  راظتنالاو 

ضعب تناك  حلاو  حلا  ب  ةمتعملا ، ءسلا  ىلإ  انمتها  انلّوحو  تراجيس  اّنخد 

نم ًاليوط  ًاليذ  كرتت  ةنملا  اهسوؤر  مالظلاو ، نوكسلا  ددبتل  تالظ  طبهت  ةيئوضلا  لعشلا 

ناك .نوب  لاق  فارتعاب ؟ ءالدإلل  دعتسم  تنأ  له  .لفسألا  ىلإ  فرجنت  يهو  ليتي  ناخدلا 

مويلا اذه  نأ  فرعأ  تنك  .ةقدب  اهبوصي  ةصق  تاقشر  يف  صاصرلاك ، ٍتلك  مدختسي 

يسأر تززه  حيحص ؟ راكنإلا ، نم  ٌعون  كلذ  .عومسم  توصب  كلذ  لقأ  ينكل   أيس ،

ًاعيمج انك  .نوغياس  ٍصخش يف  لك  اهيف  كراش  يتلا  اهسفن  اياطخلا  تبكترا  تنأ  تلقو ،

نأ نك  ءيش  يأف  كلذ  عمو  .لاح  لك  ىلع  انروصت ، اذكه  وأ  ًائيش ، لعفن  اننكل   فرعن 

.هتراجيس بقع  ىلإ  ناجهتساو  ٍلمأت  رظن يف  .لمألا  ىنعم  وه  اذه  .تقو  يأ  لصحي يف 

هدي ةحار  ىلع  يتلا  طوطخلا  ىلإ  راشأو  .مدلا  لثم  ليقث ، ُسأيلاو  .لاق  فيعض ، ُلمألا 

؟ ركذتت له  .ةايحلا  ىرجمل  ًاسوق  مسرت  يهو  ةراجيسلاب  ةكسمملا 

دي ىلع  يتلا  طوطخلا  احت  يتلا  اهطوطخ  ىلإ  ترظنو  ىنميلا  يدي  ةحار  ُتعفر 

.نام

، ًاحالس وأ  ةراجيس ، وأ  ةجاجز ، ذخأنل  انيديأ  انحتف  لك  طوطخلا  هذه  ىلإ  رظنن  انك 

37



انعقو نأ  دعب  رخآلا ، لجأ  نم  توملا  ىلع  اندحأ  مسقأ  طاسألا ، براحملا يف  لثم  .ةأرما  وأ 

: رخآلا يف  انم  لك  اهآر  ةيدبأ  ءايشأ  انتعمج  ةسردملا ، مايأل  دوعت  يتلا  انتقادص  خف  يف 

، تادقتعملاب كسمتلاو  ءاقدصألا  بناج  ىلإ  فوقولل  دادعتسالا  مازتلالا ، ةنامألا ، صالخإلا ،

نم ةرشع  ةعبارلا  نحنو يف  هب  نمؤن  انك  يذلا  ام  .رخآلا  عم  ضراعتي  اهضعب  ناك  اذإ  ىتح 

اذإ انسفنأب  يحضن  نأب  انمآ  دقل  .لالقتسالاو  اندالب  ةوخألا ، ًاضعب ، انضعب  ةدناسم  رمعلا ؟

فرعن و  دالبلا ، ةجاح  يبلن  فيك  فرعن  اننكل   نطولاو ، ةقادصلا  لجأ  نم  رمألا  بلطت 

، هيبأ لتقمل  ًاماقتنا  سكنيوف  جمانرب  ىلإ  ّمضني  موي  تاذ  نوب  نأ  عقوتأ  .انرظتني   صم  يأ 

، بلقلا ُّبيط  نوبو  .قافرلا  نم  انأو  نام  مهربتعي  نيذلا  سانلا  لتق  هبجاو  نوكي  نأو 

نم حبصن  نأ  اندالب  ذاقنإل  ةديحولا  ةقيرطلا  نأب  ًارس  نمؤن  نامو  يننأ  فرعي  صلخملا  

دهع عطق  ىلإ  انتعفد  يتلا  بابسألل  طقف  ةيسايسلا ، انتادقتعم  انعبتا  ةثالثلا  نحن  .راوثلا 

ًان توملا  هيف  نوكي  ٍفقوم  ىلع  ًاموي  فورظلا  انتربجأ  ول  .لوألا  ماقملا  مدلا يف  ةّوخألا يف 

انسفنأ ىلع  هانعطق  يذلا  اندهع  .نمثلا  كلذ  عفدن  فوس  انأو  نام  نأ  كشأ  الف  انتوخأل ،

ُتعفر .ةديعبلا  مويسينغملا  لعش  هيقلت  يذلا  شعترملا  ءوضلا  تحت  انيديأ ، ىلع  ٌبوتكم 

كلذ تلق ، كمد ، يمدو  يمد ، كمد  .يعبصإب  اهتعبتتو  اهيلع  يتلا  طوطخلاب  يدي  ةحار 

ُسأيلا .نوب  لاق  كلذ ؟ ًائيش غ  فرعت  الأ  .ةقهارملا  مايأ  ذنم  هيلع  اندهاعت  يذلا  مسقلا 

يفكت رخآلل  اندحأ  ةبحم  لاقي ، نأ  نك  ءيش  ال  كلذ ، دعب  .ةرارم  دشأ  ةقادصلاو  متاق ،

ةبتكم فظوم  ءادن  اهنأك  ديعب ، نم  تفاهتت  يتلا  اشويتاكلا  خيراوص  زيزأ  بقعتن  نحنو 

.تمصلا مازتلاب  نيرضاحلا  هيف  بلاطي 
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ثلاثلا لصفلا 

 
زحلا  16 ضّوفملاو متنأ  اهايإ  ينتيطعأ  يتلا  تاظحالملا  ىلع  دئاقلا ، يزيزع  كركشأ ،

نع ملكتأ  امدنع  نايحألا  ضعب  يف  نحن ،»  » يلوقب هينعأ  ع  ومتلأس  .فارتعالا  نأشب 

ىلإ رشأ  اذامل   .مهيلع  سسجتلل  تلسرأ  نيذلا  حزانلاو  يبونجلا  دونجلاب  يتقالع 

ايح مظعم  ُتيضمأ  نأ  دعب  يننأ  فرتعأ  مه ؟»  » مهنع لوقأ  نأب  ادعأ ، مهو  ءالؤه ،

يتلا فعضلا  ةطقن  .مهغ  نيرخآ  عم  فطاعتأ  ك  مهعم ، فطاعتلا  الإ  يننك  مهنيب ال 

اذه ال نأ  مغر  مارح ، نبا  صخشك  يتلاحب  ةقالع  اهل  نيرخآلا  عم  فطاعتلا  اهنم يف  اعأ 

ُثكلا كانه  .كاذو  اذه  عم  فطاعتي  نأ  يعيبطلا  نمف  مارح  نبا  ءرملا  ناك  اذإ  هنأ  ينعي 

يف نونحلا  يمأ  لضفب  انه  فرتعأو  بسحف ، مارح  ءانبأك  نوفرصتي  مارحلا  ءانبأ  نم 

ىلع .ءانثلا  قحتسي  ًاكولس  تناك  ار  سانلا  ةيعتجالا ب  قراوفلا  ةلازإ  نأ  ةركف  يميلعت 

امل قزمتت ، نأ  اهل  تحمس  وأ  نهاكلاو ، ةمداخلا  يتلا ب  طباورلا  قز  اهنأ   ول  لاح ، لك 

.ايندلا ىلإ  ُتئج 

نم جاعزنالاب  رعشأ  يننأب  فرتعأ  جاوزلا ، ةطبار  قاطن  جراخ  ايندلا  ىلإ  تئج  نأ  دعب 

تالئاعلا  بلغأف  داغوألا ، اهينجي  يتلا  ةعقوتملا  بساكملا غ  نم  ةيبوزعلا  .جاوزلا  ةركف 

نأ عم  ةطلتخم ، لوصأ  تاذ  ةاتف  اهنم  ركذأ  تاءانثتسا  كانه  ً.هم  ًابسكم  ربتعت 

جاوزلا لالخ  نم  ةيعتجالا  تاقبطلا  ملسب  ثبشتلا  نلواحي  ةلثم  ٍتالاح  تايتفلا يف 

اهنوربتعيو يتيبوزع  ىلع  نوّرسحتي  ءابرغلاو  ءاقدصألا  نيب  .قيرع  ٍبسن  نم  ٍصخشب 

بسانت يه  اإو  ةيرحلا  طقف  ينعت  ةيبوزعلا ال  نأ  ىرأ  ينكل  داغوألا ، يسآم  نم  ًاءزج 

كُرت اذإ  ةلوهسب  روحجلا  يف  ءابتخالا  نسُحي  ذرج  وأ  ٍسوساجك  ميلاقألل  ةرباعلا  ايح 
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تاعبت لّمحتو  ةلءاسملل  ضرعتأ  نأ  نود  ةرثلا  عيطتسأ  يننأ  ًاضيأ  ينعت  ةيبوزعلا  .هدحو 

حزانلا طسو  ةباذجلا  ةيجاعلا  نهناقيس  نضرعتسي  نهو  عراوشلا ، تايتف  عم  عكستلا 

نهرودص ىلع  قرعلا  فيفجتل  ةيودي  تاحورمك  ةدقلا  ةيبعشلا  فحصلا  نمدختسيو 

ءالؤه .ةرذلا  رصع  راكتبا  نم  يتلا  ردصلا  تالح  عم  ةماخض  كأ  ودبت  يتلا  ةزنتكملا 

ةعئاشلا ءسألا  نم  اهغو  يتيت  يفيف ، ينيم ، ليبق  نم  ءسأ  نهسفنأ  نحن  تايتفلا 

ءسألا كلت  نعرتخي  نهلعل  .يبلق  ةجهبلا يف  ةراثإل  يفكي  ًاثولاث  نلكشي  اوغلا ، طاسوأ  يف 

نإف كلذك ، رمألا  ناك  اذإ  .نئابزلا  غت  عم  ةلوهس  لكب  غتت  يهو  ةظحللاو ، وتلا  يف 

ةنهملا ةسرمو  ةرباثملاو  ةربخلا  نم  ٍتاونس  ربع  تبستكا  ةعراب  ةباجتسا  ةطاسبب  نهعنصت 

ةيحيرأب نهرازوأ  نلمحي  اوللا  اوغلا ، ءادأ  يف  ةينهملل  لالجإب  ينحنأ  تنك  .صالخإب 

نع طقف  انملكت  اذإ  نكل  .ةعاسلاب  هرجأ  ىضاقتي  هالكو  نوماحملا ، لعفي  م  كأ 

لمع فصول  ةبئاصلا  ةقيرطلا  .ىزغملا  عيضيو  ًتح  عوضوملا  تتشتي  فوس  يلاملا  بناجلا 

ءاخرتساب مهدحأ  سلجي  ذإ  حرسملا ، داور  لثم  نوكت  نأ  نهيلإ  برقتلاو  عراوشلا  تايتف 

رارصإلا ةحيحصلا  غ  ةقيرطلاو  .ضرعلا  ةدم  لاوط  تادقتعملاب  كفتلا  نع  فقوتيو 

كنأل جيرهتلاب  نوموقي  صاخشألا  نم  ةعومجم  ًائيش غ  ينعت  ةيحرسملا ال  نأ  ىلع  ديلبلا 

نمو هدهاشت  ام  ةقيقحب  ماتلا  قيدصتلا  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  وأ ، ةركذتلا ، ن  تعفد 

ةركف ءاردزاب  نوضفري  نيذلا  ءالقعلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  .بارسلا  تاءاحيإل  مالستسالا  انه 

لب ةردن ، كأ  تاناويحلا  نم  عاونأ  دوجوب  هل  ري  رارصإب  نوّرقي  فوس  نرقلا  ديحو  دوجو 

تاناحلا كأو  ةيئانلا ، خاوملا  يف  دجوت  عراوشلا  تايتف  نم  ةدحاولا  .ةيروطسأ  كأو 

نكل .بهذلا  نم  عونصم  هنأك  ءاقنلا  يلاثم يف  ٌبلق  اهردص  ضبني يف  نيب  ةراذقو ، ةملظ 

سيل وهف  بهذلا ، نم  عونصم  عراشلا  ةاتف  نم  ٌءزج  كانه  ناك  اذإ  مكل ، دكؤأ  وعد 

كلت يذلا  عرابلا  لثمملا  ايازم  نم  كلتف  اذه ، غب  دقتعي  صخش  كانه  ناك  اذإ  امأ  .اهبلق 

ً.ايح ًامض 

نع لاقي  نأ  نك  ال  اذهو  ليثمتلل ، ةقرف  يف  ءاضعأ  نك  ثالثلا  تايتفلا  نأ  ودبي 

تتبثأ اوللا  اهب ، ةطيحملا  ةديعبلا  ندملاو  ةمصاعلا  اوغ  نم  ةئاملاب  نا  وأ  عبس 

تارشع دوجو  ةيئاوشعلا  تانيعلاو  تاياكحلا ، نم  ةذوخأملا  لئالدلاو  ةنيصرلا ، تاساردلا 

ةءارقلا نفرعي  ال  فايرألاو ، ىرقلا  نم  نحزن  تاقف  نهبلغأ  .نهنم  فالآلا  تائم  ارو 

باجنإلا ةكو  نيدلاولا ، ضرم  عم  ً.اقباس  اهيلإ  انرشأ  يتلاك  ةبوكنم  عاقصأ  نم  وأ  ةباتكلاو ،
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تاحفن ىلع  ىوس  ميركلا  شيعلل  صرف  يأ  نهيدل  رفوتت  ال  ميلعتلا ، تايوتسم  روهدتو 

ةيلخادلا ىتح  هسبالم  بويج  .يرمألا  ملحلاب  نمؤي  ةرشع  ةعساتلا  يرث يف  يرمأ  باش 

بيصت يتلا  ءارفصلا  ىمحلاب  مروتم  قهارملا  هسأرو  تارالودلا  نم  فئافلب  ةئلتمم  اهنم 

ءازإب فشتكي  يرمألا  باشلا  اذه  يويسآ ، دلب  ىلإ  نوتأي  نيذلا  يبرغلا  نم  ثكلا 

راص هنكل  ًالثم   17 تنيك كرالك  وعدملا  دعي  حابتسملا   اعلا  اذه  هنأ يف  هتجهبو  هبارغتسا 

ةغصلا اندالب  نامربوسلا ، وزغب )؟ مأ   ) ةدعاس .ءاسنلاب  قلعتي  يف  لقألا  ىلع  نامربوس ،

نم ًايونس  ًالوصحم  جتنت  تراص  لب  ريدصقلاو ، طاطملاو ، زرألا ، جتنت  دعت  ةبصخلا  

رقبلا ةاعر  نم  ىراكسو  نيداّوق  مامأ  كورلا  ماغنأ  ىلع  نصقر  نأ  قبسي  تايناغلا ، 

نآلاو .ةطيلسلا  مهتنسلأ  زيماه  نهنوسخنيو  ةجترملا  نهرودصو  نهفادرأ  ىلع  نهنوبرضي 

دصق نع  فايرألاو  ىرقلا  فيرجتب  ناكيرمألا  يجيتارتسالا  ططخملا  ماهتا  ىلع  ؤرجأ  له 

تاوزن ءاضرإ  لمعلل غ  ةصرف  نهمامأ  سيلو  جورخلل  تاعفايلا  انتايتف  رطضت  اهقارحإو  

ىرقلا ةوقلاب  اولخأ  ىتح  وأ  اوحابتساو ، اوقرحأو ، اومجاهو ، اورمدو ، اوفصق ، نيذلا  بابشلا 

ىلع نلمعي  تايلحملا  اوغلا  نم  ديدج  ٍليج  قلخ  نأ  ىلإ  طقف  انه  شأ  اهنع ؟ ملكتن  يتلا 

دحأ وأ  لالتحالا ، اهفده  ناك  يتلا  برحلل  ةموتحم  ةجيتن  وه  بناجألا  دونجلا  ةمدخ 

، تاهمألاو تاقيدصلاو ، تاوخألاو ، تاجوزلا ، لك  رهاظتت  يتلا  ةعينشلا  ةيبناجلا  تاثأتلا 

مهنأب ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  ، 18 ليفلس جمانرب  يف  يسايسلاو  ةسواسقلاو ،

ةدوعب نوبحري  مهو  ةليقصلا  مهنانسأ  نع  فشكت  ةماستبا  ءارو  اهنوفخيو  اهنولهاجتي 

نك ال  ثراوك  يأ  عم  لماعتلل  دادعتسا  ىلع  مهنإ  لئاق  نطولا ، ىلإ  دونجلا  مهئانبأ 

.ةيكيرمألا ةبيطلا  لسنب  ىلإ  ءوجللاب  اهنع  يضاغتلا 

عونلا ةبيطلا ، نم  رخآ  ٍعونب  رشبي  ناك  ةقلأتملا  بهاوملل  انغلا  ثولاثلا  اذه 

بحاص يرمألا  لجرلاو  نوب  نسكاشيو  لجخ  الب  نرظني  نهنإ  .ةبيطلا  نم  ئيسلا 

نالواحيو نارشكي  هو  نهذلا  شوشم  ادب  هالك  .نآلا  ظقيتسا  يذلا  ثكلا  براشلا 

.تجوزلل مهجتملا  بيرملا  تمصلا  ىلإ  ههابتنا  عم  ناكمإلا ، ردق  ةنازرلاو  ءودهلاب  يلحتلا 

لك نأ  ًاكردم  فصوت ، ةداعسب ال  قشعلا  تارظن  نهلدابأ  تنكف  ىرخأ ، ةيحان  نم  انأ ، امأ 

أ .يفرصملا  اسح  مطحت  نأ  ًاضيأ  لمتحملا  نمو  يبلق ، رطفت  ةصق  اهيدل  نهنم  ةدحاو 

لقألا ىلع  مهراودأ  نودؤي  عرابلا  لثمملا  نأ  عم  ةيزخملا ؟ صصقلا  هذه  لثم  يدل  نكت 

فقاوملا هذه  لثم  .ةفرعملا يف  قح  اهفرعأ  ةعزن  كلتو  ًايئزج ، مهنزح  اوسني  نأ  لجأ  نم 
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ماد ام  ديعس  هنأب  رهاظتلل  ةصرف  ناسنإلل  حيتي  كلذف  لزغلاو ، وهللا  ةسرم  لضفألا  نم 

ةليوط يميم  نهيلإ ! رظنأ  نأ  يرورس  يعاود  نم  ناك  .ةداعسلا  هذه  فرعي  ةقيقحلا ال  يف 

يدرو ٍءالطب  اهيمدقو  اهيدي  رفاظأ  تغبصو  ريرحلاك  معانو  داوسلا  محاف  اهرعشو  ةماقلا ،

ةجهلب يحوي  اهترجنح  نم  جرخي  وهو  اهتوص  .ةيماله  ايلوصاف  اهنأك  اهرفاظأ  تدبف  عمال 

يتيت امأ  .راودلا  نم  ءيشب  ترعشف  صلقتت ، نأل  ةيومدلا  يتيعوأ  عفد  ةزيمملا  ويه  ةنيدم 

.هيلع يه  لوطأ م  ودبت  اهتلعج  لحنلا  ةيلخ  اهنأك  اهرعش  ةحيرست  ماوقلا ، ةقيشر  يهف 

تارطقب ةلمحم  اهنأك  شعترت  اهينيع  شومرو  ضيبلا ، ةرشق  لثم  ةقيقرو  ةبحاش  اهترشب 

يهتنت ال  ٍتالبق  اهشومرب يف  يشومر  كتحت  نأو  يعارذ  ب  اهمضأ  نأ  ُتين  مك  .ىدنلا 

ناف لمرلا يف  نابثكب  اهدسج  تاينحنم  ركذت  يفيف  نهتدئاقو  تقناعتم ! تشارف  اننأك 

اهسفن يطغت  امام  تناك  نيبو  .اهتايح  ةديحولا يف  ةلحرلا  يمأ يف  ينتذخأ  كانه  تياث ،

يتلا ةبرتلا  شبنأ  تنك  كأ ، اهترشب  رمست  مدقلا  ال  فارطأ  ىتح  سأرلا  نم  ةءالملاب 

نم ةرشاعلا  يف  ٍيبصل  ةديعسلا  تايركذلا  كلت  .ةوشنلاب  ّسحأو  سمشلا  ةعشأ  اهتقرحأ 

ةحئارلا يفيف ، دسجل  حاوفلا  جيرألا  يسفن  هراثأ يف  نيذللا  ةداعسلاو  ءفدلا  نع  هرمع 

يتلا نولملا  لسعلا  ةروراق  نم  حوفت  يتلا  تليخت ، اذكه  وأ  كلذك ، نوكت  داكت  وأ  اهسفن ،

ُتدجو كلذل  .ةنسلا  ًاثالث يف  وأ  ترم  اهترشب  اهب  نهدت  تناكو  نم أ  ةيده  يمأ  اهتقلت 

ًاثالث وأ  ترم  مارغلا  عوقولل يف  قوشتأ  تنك  .يفكي  ا  ءيرب  ٌساسحإ  يفيف ، قشعأ  يسفن 

.يضاملا نم  نآلا  حبصأ  اذه  نكل  ةنسلا ، لقألا يف  ىلع 

يف ةيوجلا ، ةدعاقلا  ىلإ  نلصو  ىتح  زجاوحلا  قارتخا  نم  تايتفلا  تنك  فيك  امأ 

يوذ وأ  و/ نيردتقملاو ، بسحف ، ءاينغألا  ىلع  ًاروصقم  ءالخإلا  هيف  ناك  يذلا  تقولا 

فارطأ تاذ  كيكتفب  ةعطق  تليخت  .بلقلا  بيط  فيرع  ببسب  كلذ  لك  تاقالعلا ،

انبحي وهو  ةرافسلا  سرحي  فيرعلا  .زنيراملا  نم  ضيبأ  يدنج  ةذوخ  اهفصتنم  ةيجاع يف 

هب اندعو  ام  لعف  ًادبأ ، انسني  ةيمد ،  هنأك  بلقلا ، ُبيط  هنإ  .يفيف  تلاق  تايتفلا ، نحن 

اهمف ةكلعلا يف  قطقطت  يميم  تناكو  سحب ، هيسأر  اهاتقيدص  تزه  .انع  لختي  و 

ذقنأو ودوت ، عراوش  ىلع  انب  ىضمو  ةلفاح  انل  رضحأ  .اهعباصأ  لصافم  قطقطت  يتيتو 

ةيوجلا ةدعاقلا  ىلإ  انلصوأ  مث  .ةرداغملا  ندريو  كانهو  انه  نعكستي  انلثم  تاثك  تايتف 

ماقت ماتيألاو  ءارقفلا  نايبصلل  ةلفح  لجأ  نم  انب  ءاج  هنأ  ةطرشلا  ربخأ  نأ  دعب  انلخدأو 

حجبتملا يرمألا  اذه  هقيدص ، ركفأ يف  انأو  حتفتي  يبلق  رجحتملا يف  قاّردلا  ناك  .انه 
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.هب قطنلا  ةاتف  يأ  عيطتست  ال  خألا  همساو  ديأ  لوألا  همسا  ًاقح ، هدوعوب  ىفوأ  يذلا 

نهونجسي فوس  دكؤملا  نم  يعويشلا  نأل  يميم  تلاقف  دالبلا ، نكرتي  اذامل  نهتلأس 

ةنيدم نوغياس  نومسيو  .تلاق  تارهاع ، اننومسي  مهنإ  .ءادعألا  عم  نواعتلا  ةمهتب 

، اذه ىلإ  ةفاضإ  .فورحلا  ىلع  طاقنلا  عضو  يننك  يتبيبح ، اي  كلذك ؟ سيلأ  تارهاعلا ،

.لاح لك  ىلع  انلمع ، ةلوازم  نم  نكمتن  نل  نجسلا ، انب يف  اوجزي  اذإ   ىتح  يتيت ، تلاق 

يأ ىلع  حابرألا ، بسكل  لاجم  ال  حيحص ؟ يعويش ، ٍدلب  ءيش يف  يأ  عيب  وأ  ءارش  كنك  ال 

ًايعويش ناك  ًءاوس  لباقم ، نود  هذه  وجناملا  را  لكأي  صخش  يأ  كرتأ  نل  يتبيبح ، اي  لاح ،

ظافلأك ةئيذب  تناك  نهظافلأ  .ثالثلا  تايتفلا  تقفصو  تلله  اذه  دنع  .يعويش  وأ غ 

مات باعيتسا  نهيدل  نأ  ودبي  نكل  لحاسلا ، ىلع  ةزاجإ  يف  نونوكي  ح  سورلا  ةراحبلا 

ول نهلثم  تاليمج  تايتفل  ثدحي  نأ  نك  ناك  يذلا  ام  ًاقح  .ةميقلا  لدابت  ةيرظنل 

.كفتلا نم  ثكلا  ةلأسملا  هذهل  سّركأ  يننأ   فرتعأ  ةروثلا ؟ ترصتنا 

ربعت ةرئاط يس 130  لثم  ةعرسب  يض  تقولا  ناك  ةحرملا  نهحورو  نهتسح  عم 

نأ نود  يض  يتلا  ةليوطلا  تاعاسلا  نم  بعتلا  نهب  دبتسا  يلثم  نهنكل  انسوؤر ، قوف 

شجأ توصب  مغمغي  توصلا  ةربكم  لمحي  يذلا  زنيراملا  يدنج  ناك  .انماقرأب  دحأ  يداني 

ةسئابلا مهتايجاح  نوململي  نوكهنملا  نوحزانلاو  ناطرسلاب ، ةباصم  هترجنح  نأك  لعتفم 

ةيداحلا مث  ةرشاعلا ، ةعاسلا  ترم  .جردملا  ىلإ  مهلقنت  يتلا  ةلفاحلا  هاجتاب  نوعفادتيو 

هيمسي ام  تنك يف  ول  ىتح  ًااد  ثدحي يل  ام  اذه  مونلا ، عيطتسأ  الو  ددأ  تنكو  .ةرشع 

رظنأ تنك  يننأ  هتلعف  ام  لك  .ةمجن  فلأ  ةئف  نم  ًاقدنف  ةيدايتعالا ، مهتنطفب  دونجلا ،

ىرخأ ةراجيس  تنخدو  ءاصفرقلا  ُتسلج  .ديعسلا  يظحب  يسفن  ركذأل  ةرجملا  وحن  ًايلاع 

دنع .وجلا  ةرارح  نم  ًاقياضتم  تنك  مونلا ، ينفعسي  ةرم و  دعب  ةرم  تددو  .نوب  عم 

ةركف تناك  اهنكل  .هايملا  تارود  ىلإ  تلخدو  عمجملا  ءاجرأ  يف  تيش  ليللا ، فصتنم 

نيذلا يركسعلاو  بتاكملا  لع  نم  تارشعلل  طقف  ةصصخم  ضيحارملا  كلت  ً.ادج  ةئيس 

رظنم نكي  و  .قرعلاب  عبشملا  حزانلا  فالآل  سيلو  ةيفلخلا ، طوطخلا  يف  نومدخي 

ناك ةحابسلا  ضوح  حاتتفا  ذنم  تضم  يتلا  تاونسلا  لاوط  .لضفأ  ةحابسلا  ضوح 

تايسنج نم  ضيبلل  ةيئانثتسا  تاقفاوم  عم  ناكيرمألا ، غ  اهداتري  ال  ةروظحم  ةقطنم 

ةرطيسلل ةيلودلا  ةنجللا  نم  يدنلوبلاو  يراغنهلاو ، يناريإلاو ، يسينودنأللو ، ىرخأ 

رصتخملا نأ  عم  ةليوطلا ، ءسألل  تارصتخملا  هذه  نآلا  اهوزغت  اندالب  . ICCS ةبقارملاو
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I رومألا » هفتأ  ىلع  ةرطيسلا  يننك  ال   » ىرخأ ةغيصب  فرُعي  خألا 

فقو ىلع  فارشإلا  يف  ةنجللا  كلت  رود  صخلتيو  ، Can't Control Shit

.ةيكيرمألا تاوقلل  يجيتارتسالا  راشتنالا  ةداعإ  دعب  بونجلاو  لشلا  ب  رانلا  قالطإ 

ًافلأ سمخو  ةئام  نأل  تخألا ، تنسلا  لالخ  لهذم  لكشب  رانلا  قالطإ  فقو  حجنو 

سانلا ددع  اوليخت  .يندملا  نم  لئاهلا  ددعلا  نع  ًالضف  مهفتح ، اوقل  دونجلا  نم  طقف 

ناكسلا داعبتسا  ةركف  نم  نوحزانلا  ضعتما  ار  ةندهلا ! الول  نوتوميس  اوناك  نيذلا 

لمألا ةبيخب  نورعشيس  اوناك  مهنأ  زئاجلا  نم  نكل  ةحابسلا ، ضوح  لوخد  نم  يلحملا 

ةفاح ىلع  فصلا  نيرمذتملا يف  صاخشألا  عم  ُتفقو  .لوبتلل  ضوح  ىلإ  لوحت  نأ  دعب  كأ 

تحت نيديلا  اعضو  دقو  ان  هنيلو  نوب  تيأر  .سنتلا  تاحاس  ىلإ  ُتعجر  مث  ضوحلا ،

، كانه ُتصفرق  .همأ  نضح  يف  ًاقيمع  ًامون  ماني  ناك  يذلا  ديحولا  وهف  كود  امأ  سأرلا ،

ةعبارلا ىلإ  ةعاسلا  تراشأ  نأ  ىلإ  كاذ  وأ  ءيشلا  اذه  تلعفو  ىرخأ ، ةراجيس  تنخدو 

ار اننإ  نلقو يل  تارسكنملا  تايتفلا  تعّدوف  عاذت  انماقرأ  تعمس  اهدنع  ًابيرقت ، ًاحابص 

.ماوغ ىرخأ يف  ةرم  انيقتلا 

نارظتنت تلفاح  اندجو  ثيح  تارايسلا ، فوقو  ةحاس  هاجتاب  سنتلا  بعلم  انكرت 

لوح ةعمتجملا  دوشحلا  تناك  ً.احزان  عستو  نثا  نم  كأو  انتعومجم  نابعوتست  ارو 

برقأ يرودب  ُتلأس  سانلا ، ءالؤه  نع  لاجلا  ينلأس  امدنعو  تئا ، ردقت  تلفاحلا 

فوس ةماخضلا ، هذهب  متسل  متنأ  هيفتك ، زهي  وهو  لاقو  كلذ  ينم  نجهتسا  .زنيرام  يدنج 

ىلإ دعصأ  انأو  ام  دح  ىلإ  لاعفنالاب  تسسحأ  .انم  دحاو  ٍلجر  ناكم  مكنم يف  نثا  عضن 

يف ةقيرطلا  هذه  ىلع  اندتعا  اننأ  روصتأ  ينكل  ًارسكنم ، ادب  يذلا  لاجلا  دعب  ةلفاحلا 

يف رشحنن  اهسفن ، ةقيرطلاب  انضعب  عم  لماعتن  انسفنأ  نحن  لاح ، لك  ىلع  .لماعتلا 

يلابن الو  ةيلايخ ، دادعأب  تارتبوكيلهلاو  دعاصملاو ، تانحاشلاو ، تالفاحلاو ، تاجاردلا ،

انعضو اذإ  ءادعس  اننأ  نورخآلا  روصتي  نأ  برغتسملا  نم  له  .عنصملا  تاهيجوتو  تيلعتب 

وحنلا اذه  ىلع  يرمأ  لاج  عم  اولماعتيل  اوناك  ام  اهل ؟ انملستسا  نأ  قبس  فقاوم  يف 

نل يديس ، اي  الك ، .رشبلا  فوفص  طسو  يدي  ىلع  طغضو  ًارمذتم ، لاجلا  لاق  لُذملا ،

تحافو انتلفاح  يف  سانلا  سدكت  ام  ناعرسو  .ةقيقحلا  اهنإ  تلق ، اذكه ، هعم  اولماعتي 

اوناك نيذلا  جئاهلا  باكرلا  سّدكت  نم  قانتخالاو  وجلا  ةرارحب  انسسحأو  ةنتنلا  حئاورلا 

ةرئاط يس ىلإ  ةصق  ةلحر  درجم  عقاولا  اهنكل يف  ليللاو ، راهنلا  لاوط  جراخلا  نورظتني يف 
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نم تحتف  ةحنجأ ، تاذ  ٍتايافن  ةنحاش  اهنأك  تدب  دقو  جردملا  ىلع  انرظتنت  يتلا  زيلكه   130

ةلصيوحلا هذه  .اهيلع  دعصنل  ةمخض  ةيديدح  ةبطصم  تطقسأو  اهتلومح ، يقلتل  ةرخؤملا 

ةتهاب حيباص  ٌءاضم  اهطيحم  مركب ، نؤملا  نم  هيف  عضوي  ام  ىقلتي  عساو  زيلهد  ىلإ  دوقت 

هتقفارو ةبطصملا  ةفاح  ىلع  لاجلا  فقوو  ةلفاحلا ، نم  انلزن  .ةمتعم  ءارضخ  ًءاوضأ  لسرت 

اوناك مهفرعن  ال  صخش  ةئامو  مهيقفارمو ، هعم ، لماعلا  فظوملاو  هتلئاع ، ةبقارم  يف 

ال ايه ، .ةبطصملا  ىلع  فقي  وهو  ةلومحلا  ىلع  فرشملا  تيلعت  نوذفنيو  نودعصي ،

، يرذحا .ةلسلا  ةرك  لثم  اهلكشو  اهمجح  ةذوخ  هيلع  هسأرو  مادملا  ًابطاخم  لاق  يلجخت ،

.يرذحا .ديس 

يهو ًاليلق  اهنيبج  نّضغت  .ةشهدنم  غ  اهنكل  ءيشلا  ضعب  ةكبترم  ُمادملا  تدب 

ُتحمل كلذ  دعبو  .ءاهلبلا  فرشملا  تاريذحت  مهفت  نأ  تلواحو  اهلافطأ ، عم  ةبطصملا  زاتجت 

رفس ةبيقح  ينحنملا  هردص  ىلعو  دحأ ، هاري  نأ  يدافتل  هدهج  لذبي  رمملا  ىلع  ًايتآ  ًالجر 

يف مايأ ، ةعضب  ذنم  لجرلا  تيأر  دق  تنك  .ناكمأ  ناب  ناط  ةكرش  ةمالع  لمحت  ءاقرز 

يف طيسب  فظومك  لمعيو  يعويشلا  بزحلا  يف  وضع  وهو  .ةثلاثلا  ةعطاقملا  يف  هلزنم 

، ًانكاد الو  ًابحاش  سيل  ًانيمس ، الو  ًافيحن  سيل  ًادج ، ًاصق  الو  ًاليوط  نكي  ةيلخادلا ،  ةرازو 

ار ال يوناثلا ، يرادإلا  نواعملا  نم  عونلا  كلذ  ىلإ  يمتني  هنأ  ودبي  ً.ايبغ  الو  ًايكذ  سيل 

اذه تركف يف  .هبتكم  لثم  ةيواخ  لخادلا  نم  هتايح  سيباوك ، نم  اعي  الو  مالحألا  هدوارت 

ينكل غوارملا ، ههجو  ركذتأ  و  انعتجا  تبقعأ  يتلا  مايألا  لالخ  تارم  ةدع  تركسلا 

هينيع لّوح  مث  لفج  هفتك  ىلع  يدي  تعضو  امدنع  .ةرئاطلا  ىلإ  دعصي  وهو  نآلا  هتفرع 

اي .لبق  نم  ري  هنأ   رهاظتو  يهاجتاب ، يسكم  بلك  ينيع  ناهبشت  تللا  تغصلا 

لصحنل انك  ام  لاجلل ، لضفلا  .ةلحرلا  هذه  ىلع  كتيؤر  عقوتأ  .تلق   ةفداصم ! نم  اهل 

مستباو يف نانتماب ، هسأر  لاجلا  ىنحأ  .بيطلا  لجرلا  اذه  لخدت  الول  هذه  اندعاقم  ىلع 

هندب ناكو  تركسلا ، سمه  كلذل ، ديعس  يننإ  .درلا  هنم  عقوتملا  نم  سيل  هنأ  ىلإ  ةراشإ 

يهو تشمل  مقعلاب ، ءرملا  بيصت  تارظنلا  تناك  ول  .هعارذ  كس  هتجوزو  ًاليلق  شعتري 

يلإ لاجلا  رظن  قيرطلا ، نع  دشحلا  هحازأ  نأ  دعبو  .اهتظفحم  يتلوجر يف  زمر  لمحت 

.تلق ًاعبط ، ةداعسلل ؟ وعدي  ًائيش  ناك  له  لاقو ،

رخآ ناك  .هلبق  دعصأ  نأب  لاجلا يل  راشأ  ةرئاطلا ، ىلع م  باكرلا  عيمج  دعص  لف 
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صفرق .دعاقملا  نم  ولخي  يذلا  اذه  عئاضبلا  نزخم  هاجتاب  ةبطصملا  ىلع  سودي  ٍصخش 

امأ .مهبكر  ىلع  لافطألا  اثجو  مهبئاقح ، ىلع  اوسلج  وأ  ةيضرألا  ىلع  ءاسنلاو  ُلاجرلا 

طبر ةطرشأب  اوكس  ثيح  زجاحلا  دنع  ناكم  ىلع  اولصحف  باكرلا  نم  نوظوظحملا 

ٍدحاو لك  رخآ ، ىلإ  ٍصخش  نم  نيابتت  يتلا  مهنادبأو  مهحمالم  نآلا  تطلتخا  .ةلومحلا 

نم ًاظح  لقأ  اوناك  صاخشأ  نم  ةبولطم  ةيرابجإ  تالماجم  ىلإ  ًارطضم  هسفن  دجو  مهنم 

كودو يف هنيلو ، نوب ، ُتيأر  ً.اقبسم  مهل  تزجُح  ةحيرم  دعاقم  ىلع  دالبلا  اورداغ  نيذلا 

قلغناو ءطبب  ةيديدحلا  ةبطصملا  تكرحتو  .اهدالوأو  مادملا  كلذكو  رمملا ، ىلع  ام  ٍناكم 

عم ُتينحنا  ةلومحلا ، ىلع  فرشملا  راوجب  .نيدرسلا  ةبلع  يف  ُناديدلا  تزجتحاو  ذفنملا ،

تاكرحملا تأدبو  .انمامأ  نيذلا  باكرلا  فونأ  سمالت  انبكر  تناكو  ةبطصملا ، ىلع  لاجلا 

نم ةبطصملا  علتقت  داكت  تازازتهالاو  ناذآلا ، مصي  ًاريده  لسرتو  مدمدت  ةعبرألا  ةينيبروتلا 

لك عم  فلخلاو  مامألا  ىلإ  باكرلا  ليا  جردملا ، ىلع  فحزت  ةرئاطلا  تناك  نيبو  .اهناكم 

دادترالل ةرئاطلا  عراست  ينعفدو  .ةعومسم  تاولصب غ  متمتي  ًاحنرتم  ًاعمجت  ناك  ةكرح ،

، تجرفنملا ّيقاس  اهكفو ب  يتبكر ، لوح  اهعارذ  فلت  يمامأ  يتلا  ةأرملا  نيب  فلخلا  ىلإ 

نم كأ  ىلإ  ةرئاطلا  ةرارحلا يف  عافترا  عمو  .ينضح  يذلا يف  سيكلا  ىلع  طغضي  اهفنأو 

دعب لسُغت ، سبالم   نم  قرعلا  حضن  .ةقناخلا  داسجألا  حئاور  تدادزا  ةجرد ، عبرأ 

تيز بذعملا ، حئاورب  طلتخاو  ناكم  لك  رشتنا يف  نفع  ٌراخب  دعاصتو  قلقو ، راظتنا  لوط 

نم ثعبنملا  ميسنلا  كلذ  انتنحم  انفعسأ يف  يذلا  ديحولا  ءيشلا  .اب  رغياتو  سوتبلاكويلا 

نم ًالدبو  .قاسلا  جرفنم  راتيغ  فزاع  هنأك  مقاطلا  دارفأ  دحأ  فقو  ثيح  حوتفملا  بابلا 

نيرشعل نزخم  عم   16 مأ -  ةيقدنب  هيكرو  نم  تلدت  ةتسلا  هراتوأب  ابرهكلا  راتيغلا 

ةقالمع تايلآو  ةيبارتو ، ةيتنمسإ  رتاوس  تحمل  جردملا ، ىلع  ةرئاطلا  كرحت  عمو  .ةقلط 

ترّجف ةثافن  تارئاطو  ةقرتحملا ، تارئاطلا  رئاظح  نم  ًافصو  فصن ، ىلإ  ًايلوط  ةقوقشم 

بابذلاك ترثانتو  اهتحنجأ  تعلتقا  ءاسملا ، نم  قباس  ٍتقو  ثدح يف  يذلا  فصقلا  ءانثأ 

فوخلا نم  ًايسيطانغم  اومّون  مهنأك  باكرلا ، ىلع  ُتمصلا  قبطأ  .تاديبملاب  شُر  يذلا 

..نوغياس ءاقللا ، ىلإ  ..مانتيف  ًاعادو ، .ثدح  ام  نوليختي  كش  دأ  الب  اوناك  .سجوتلاو 

ىلع اوطقسف  مقاطلا  دارفأ  ةلئاهلا  هتوقب  فذق  ناذآلا ، ّمصي  ًاراجفنا  ةأجف  انعمس  مث 

بابلا ةحتف  قرتخا  يذلا  ءوضلا  ضيمو  ببست  نيب  تاظحلل  هتيأر  ام  رخآ  كلذ  باكرلا ،

، ةدايقلا ةرمق  ىلإ  يدؤملا  زجاحلا  ىلع  ُتطقس  مث  يقوف  لاجلا  موكت  .ةيؤرلا  ءافتخا  يف 
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اونف ةيتسه  تابون  مهب  تدبتسا  نيذلا  يندملا  نم  خرصت ، يتلا  داسجألا  تجرحدتو 

رصبلا داع  املو  ميلا ، ىلإ  جردملا  ىلع  ةقعازلا  تاراطإلا  تفرحنا  ً.احلام  ًاباعل  يهجو  ىلع 

قزمتلا وأ  ًاقرح ، توملا  نم  كأ  ٌءيش  ينبعري  ايح   لاوط  .نانلا  نم  ًاجهو  ُتحمل 

ودبي يذلا  مسالا  اذه  اشويتاكلا ، خوراصب  سخأ  وأ  عابرأ  ىلإ  يظشتلا  وأ  كرحم ، ةحور 

اياقب ُتيأر  .عيقصلا  ةمضق  نم  هفنأو  عباصأ  ةعضب  دقف  ايربيس  نم  لوبخم  ٍاعل  هنأك 

قصتلت ةمحفتم  ٍلتك  ىلإ  تلوحت  ويه ، جراخ  رمدم  ٍلقح  يف  لبق ، نم  ةيوشم  ةيرشب 

ىلع اوناك  نمم  ثالث  ةبارق  تقرحأ  دوقولا  تانازخ  تطقس ، نأ  دعب  كونيش  ةرئاط  ندع 

هافشلا ىلع  محللاو  ةخألا ، ةرملل  اههاوفأ  حتفت  دورق  مهنأك  ةفوشكم  مهنانسأ  اهنتم ،

رعشلاو ةيئاضف ، تانئاك  دلج  وأ  معان  اكرب  جاجز  لثم  محفتملا  دلجلاو  ليزأ ، هوجولاو 

نم اوناك  نإ  ىتح  وأ  دلبلا  اذه  نكسي يف  ناك  نم  فرعت  نأ  كناكمإب  دعي  و  دامرلا ، هنأك 

فصق يف  لقألا  ىلع  ةقيرط ، يأب  توملا  ديرأ  ال  ةقيرطلا ؛ كلتب  توملا  ديرأ  ال  .رشبلا 

.نوغياس جراخ  اهولتحا  يتلا  يحاوضلا  نم  اهنوقلطي  يعويشلا ، يقافر  ةيعفدم 

يف ذأ  صرقت  ىرخأ  ديو  ً.ايح  تلز  ام  أب  ركذتو  يردص  سملت  ٍديب  تسسحأ 

ةلواحم فلخلا يف  ىلإ  ًاليلق  ُتكرحت  .يتحازإل  نوحفاكي  يتحت  نوخرصي  نيذلا  صاخشألا 

ىود انهو  .لاجلا  دسج  ىلع  طغضأ  تنك  ينهد ، رعش  ىلع  يدي  تدجوف  لادتعالل ،

لافطألاو ءاسنلاو ، لاجرلا ، .روعسملا  عفادتلا  دازف  جردملا  ىلع  ام  ٍناكم  يف  رخآ  ٌراجفنا 

ترقتساو يف نارودلا  نع  ةرئاطلا  تفقوت  ةرغ  ىلعو ح  .ةيلاع  تاوصأب  ءو  ططق  مهنأك 

ىلعأب خرصي  لجر  كانه  ناكو  مالظلا ، ىلع  الإ  ّلطت  بابلا  ةحتف  دعت  ثيحب   ةيواز 

، ةبطصملا لزُنيو  فقوت  الب  نعلي  ةلومحلا  ىلع  فرشملا  أدبو  ًاعيمج ! تو  فوس  هتوص ،

صالخلل ةديحولا  ةقيرطلا  .ةرخؤملا  ىلإ  مهعم  ُتفرجنا  جراخلا  ىلإ  نوحزانلا  عفدنا  املو 

نيب ةبطصملا ، ىلع  جرحدتأو  سيكلاب  يسأر  يطغأ  نأ  يلع  اوسودي  نأل  ضرعتلا  مدعو 

عضب دعب  ىلع  جردملا  ىلع  رخآ  ٌخوراص  طقس  مث  .كلذ  ءانثأ  يمامأ  نيذلا  سانلا  طقاست 

نم رمدم  أجلم  برقأ  نع  فشكو  ىصحلا  جردم  نم  ًاسوق  ءاضأو  انفلخ ، راتمألا  نم  تائم 

دعت راجفنالا ،  ةدح  تشالت  نأ  دعب  ىتح  .جردملا  نم  ًارتم  سمخ  ةفاسم  ىلع  تنمسإلا 

ناتمجن هنأك  نالعتشي ، ةنميملا  اكرحم  ناك  .ةقباسلا  اهتكلح  لث  ةركعملا  ةليللا 

.ناخدلاو ررشلا  نم  ًالباو  نالسرت  ناتجهوتم 

ىدحإ نم  ينبحسو  يقفرم ، نم  نوب  ينكسمأ  امدنع  يتبكرو  يدي  ىلع  ًاددمم  تنك 
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لوح اهعارذو  بي ، يذلا  كود  لمحت  تناك  .ىرخألا  ديلا  نم  هنيل  ينتبحس  نيب  ّيدي 

، جردملا كدت  يتلا  ةيعفدملا  فئاذق  عم  كزاينلا  لثم  خيراوصلا  ُلباو  رمهنا  .هردص 

وحن نوعرهي  مهو  حزانلا  حابشأ  فشكتل  يروطسأ  بكوك  نم  اهنأك  ٌءاوضأ  ترشتناو 

أت دعرلاك  ةمدمدو  بئاقحلا ، نوسني  قيرطلا ، نوطقسي يف  نوعتي ، يتنمسإلا ، أجلملا 

ىلإ اولصو  نيذلا  صاخشألا  .نوحنرتي  مهلعجتو  رابكلاو  راغصلا  فرجت  يقابلا  كرحملا  نم 

اياظش قوف -  نم  ًازيزأ  اوعمس  امدنع  تنمسإلا ، حاولأ  لفسأ  ةروعذملا  مهسوؤر  اوقبأ  أجلملا 

ناكو هنيل ، عم  هسفن  ءيشلا  نوب  لعفو  .فحزأ  تأدبو  ضرألا  ىلع  ُتمّوكتف  صاصر -  وأ 

ةيلاخ ٍةحسف  ىلإ  انقيرط  سملتن  انك  تقولا  كلذ  .مزعلا يف  دقفت  اهنكل   ًاجنشتم  اههجو 

قلطي ًاصخش  انعمس  ءاضوضلا  تفتخا  لف  .تاكرحملا  اوفقوأ  مقاطلا  دارفأو  أجلملا ، نم 

صاصرلا وقلطمو  تنمسإلاب ، مدطصي  وأ  سوؤرلا  قوف  ُّر  صاصرلا  ناك  .انهاجتاب  رانلا 

هردص ىلإ  هيتبكر  بحسو  نوب ، لاق  انقافر ، مهنإ  .ةقرتحملا  ةرئاطلا  ىلإ  نوشيو  نورفصي 

نوديري ىراكس  مهنإ  .هنيل  بو  هنيب  مّوكت  يذلا  كود ، فتك  لوح  هيعارذ  ىدحإ  عضوو 

تافاحلا ىلع  اولوتسا  يبعشلا ، مانتيف  شيج  نم  مهنإ  تلق ، كلذ ، دقتعأ  .انه ال  ًادعقم 

نع نوسفني  انلاجر  نم  اونوكي  نأل  ةليئض  ةصرف  ُتيأر  يننأ  مغر  راطملل ، ةيجراخلا 

ةبك ةحاسم  بهللا  ةنسلأ  تءاضأو  ةرئاطلا ، دوقو  تانازخ  ترجفنا  كلذ  دعب  .مهتنحم 

، تركسلا برق  سلجأ  يسفن  تدجو  نانلا ، نع  ًاديعب  يهجو  تلوح  املو  جردملا ، نم 

ٍمليف ناونع  اهنأك  ةحضاو  تقيضلا  هينيع  يتلا يف  ةلاسرلاو  يرهظ  ىلع  طغضي  داكي  ههجو 

ناك هنأ  ودبي  ةباوبلا ، دنع  انراظتنا  ناك يف  يذلا  مزالملاو  ةيعويشلا  ةليمعلا  لثم  .نيس 

ً.اتيم اري  نأل  ةداعسلاب  رعشي 

يذلا ناونعلا  ىلع  هلزنم ، يف  قباس  ٍدعوم  نود  هترز  نأ  دعب  كلذ ، قحتسأ  يننإ 

سلجن نحنو  تركسلا  لاق  تاشأتلا ، ضعب  يدل  نأ  حيحص  .هوبشملا  دئارلا  هايإ  اطعأ 

صاخشألا نأ  ملظلا  نم  سيلأ  .ةلادعلا  ققحتتل  اهورفو يل  ءالمزلا  ضعب  .ةشيعملا  ةفرغ  يف 

ىلع لدت  ٌتاوصأ  ينع  تردص  ةاجنلل ؟ ةصرف  ىلع  نولصحي  طقف  ظوظحملا  وأ  قومرملا 

نكل .وجني  نأ  يغبني  صخش  لكف  مالكلا ، عبات  ةيقيقح ، ةلادع  كانه  تناك  ول  .فطاعتلا 

ررقي يذلا  انأ  اذامل  ً.ادج  بعص  ٍفقوم  ينلعجي يف  .لاونملا م  اذه  ىلع  ست  رومألا ال 

، بيقنلا اهيأ  اكم ، تنك  ول  .تركس  درجم  انأ  لاح  لك  ىلع  رداغي ؟ ال  نمو  رداغي  نم 

؟ لعفتس اذام 
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ماستبالا نم  ينملؤت  يهجو  ىلع  لمامدلا  تناكو  .يديس  اي  كفقوم ، مهفتأ  يننإ 

رهوج مهف  نم  دب  ناك ال  نكل  ةموتحم ، ةياهن  ىلإ  يلوصول  رجضلاب  تسسحأو  لعتفملا ،

ناك يتلاو  نمزلا  اهيلع  ىفع  يتلا  ةيقالخألا  تاريربتلا  سفن  ىلع  لصحأ  ار ل  ةبعللا ،

يسأرب تأموأ  انه  .ميقلاو  قوذلا  نسحب  عتمتتو  مرتحم  ٌلجر  كنأ  حضاولا  نم  .اهب  حجبتي 

ناردجلا .ةظهابلا  هتاقفن  لمحت  نم  دب  ال  يذلا  قينألا  لزنملا  ىلإ  ترشأو  ًالشو ، ًاني 

: روكيدلل ىرخأ  ءايشأو  ةطنحملا  فحاوزلا  ضعبب  ةطقرمو  حضاو  خذبب  ةنيزمو  ةيلطم 

لبق بابشلا ، مايأ  19 يف  مياد هنيد  وغنل  ةنولم  ةروصو  ينيص ، قرو  ةفافل  ميوقتلا ، ةعاسلا ،

يذلا لجرلا  كلذ  نآلا  .ناكيرمألا  ديب  ةيمد  سيلو  سيئر  هنأ  قيدصت  ىلع  ًاباقع  هلايتغا 

ًاتوم هجاو  نأ  دعب  يكيلوثاكلا ، يمانتيفلا  هقافر  رظن  ًاسيدق يف  ربتعي  ءاضيب  ةرتس  سبلي 

رابتخال عضخ  نأ  دعب  ءامدلا ، نم  ٌعانق  هيطغي  هجولاو  مدقلا ، ديقم  وهو  ديهشك  ًافرشم 

ةروص هل  تطقتلا  هلالذإ  رظنم  ةيكيرمأ ، ةحفصم  صاخشأ  ةلقان  لخاد  ءاكذلل  خاشرور 

: وباك لآ  تاراعش  لثم  قيقد  اهيلع  بتك  يذلا  صنلا  .اعلا  ءاحنأ  تعّزو يف  ةيفارغوتوف 

رعشأ ُتأدب  دقو  تلق  يقيقحلا ، ملظلا  .ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  عم  ثبعت  نأ  كايإ 

حمسا يل اذهل ، .اندالب  ًامدعم يف  كلثم  فيرش  ٌلجر  شيعي  نأ  وجلا ، ةرارح  نم  جاعزنالاب 

كيدل .كنم  اهنوبلطي  يتلا  تامدخلل  اسؤر  ريدقت  نع  ًابعت  طيسب  يزمر  فارتعا  ةفاضإب 

، قفاوي فوس  هنأ  نم  ًاقثاو  نكأ  كلذك ؟  سيلأ  ًاصخش ، عستو  نثال  يفكت  تاشأت 

تركسلا در  امدنعو  .يقبتملا  عاجرإب  ًادهعت  مدقأ  نأ  يتطخ  يضتقت  ةلاحلا  هذه  يفو 

ًان يفكت  اهنإ  رالود ، فالآ  ةعبرأ  دوقنلا ، يقاب  هيف  يذلا  فلغملا  تجرخأ  باجيإلاب ،

ىلع ةعاربب  كيمسلا  هماهبإ  كرحو  فلغملا  تركسلا  حتفف  .يعم  ًارك  ناك  اذإ  تشأتل 

طبخو يفكي ! اذه ال  فلغملا -  يتلا يف  دوقنلا  ةيمك  ًاروف  فرع  .ةيدقنلا  قاروألا  ةمزح 

برض هقنح ، نع  بعتلل  ًايفاك  سيل  كلذ  نأ  ول  كو  ضيبألا ، زافقلاب  ةوهقلا  ةلواط  ىلع 

! يديس اي  ةوشر ، اطعإ  ىلع  ؤرجت  فيك  .فلغملاب  ىرخأ  ةرم  ةلواطلا 

ىلع هربجتو  ةيساقلا  فورظلا  همكحت  لجر  هلثم  يننإ  .أدهيو  سلجي  نأب  هيلإ  ترشأ 

ككلم تسيل  يهو  ًائيش  كفلكت  نل  يتلا  تاشأتلا  هذه  عيبت  نأ  كديب  رمألا  .هبجاو  ءادأ 

هلعجأو ةيلحملا  ةطرشلا  دئاق  يعدتسأ  نأ  ًاضيأ  ةلادعلا  نم  سيلأ  .هتلأس  لوألا ؟ ماقملا  يف 

نم عونب  موقيو  كتاشأت  ىلع  يلوتسي  نأ  هيلإ  ةبسنلاب  ةلادعلا  نم  سيلأ  ًاعم ؟ انلقتعي 

امدنع قباسلا  عضولا  ىلإ  دوعن  نأ  ةلادع  كألا  لحلا  نذإ  هيأر ؟ بسح  لداعلا  عيزوتلا 
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ىتح كلت  ال  تمد  ام  ةشأت ، عستو  تنثا  لباقم  رالود  فالآ  ةعبرأ  كيلع  تضرع 

عوجرلا كناكمإب  لاح ، لك  ىلع  .ةيادبلا  ذنم  رالود  فالآ  ةعبرأ  وأ  ةشأت  عستو  تنثا 

سيلأ قاروأ ، درجم  اهنإ  .ةلوهسب  ىرخأ  ةشأت  عستو  تنثا  ءارشو  ًادغ  كبتكم  ىلإ 

؟ كلذك

ينعت انه  قاروألا  .قاروأ  درجم  تسيل  يه  يطارقوب ، ٍلجر  ىلإ  ةبسنلاب  نكل 

تسل ينكل  نآلا ، ينهركي  وهو  هقاروأ  تذخأ  تقولا أل  كلذ  ينهركي يف  ناك  ةايحلا !

، ليوطلا راظتنالا  كلذ  تنمسإلا  ةفيقس  تحت  يوزنأ  انأو  ينجعزي  ام  .قالطإلا  ىلع  ًاجعزنم 

نم ًائيش  هعم  بلج  قرشت  يهو  سمشلا  ُصيصب  .حضاو  رارق  دجوي  ةرملا ال  هذه  نكل يف 

دعب ةيرزم ، ةلاح  ىصحلا يف  جردم  رهظأ يل  ةقرزلل  لئاملا  ءوضلا  نم  صيصبلا  كلذ  ةحارلا ،

 - ةرئاط يس نم  ىقبت  ام  لك  جردملا  طسو  .ةيعفدملا  فئاذقو  خوراصلاب  قزو  عطقت  نأ 

ةلتك بو  اننيب  .ةقناخلا  قرتحملا  دوقولا  حئاور  اهنم  ثعبنت  دامر ، اياقبو  ةقرتحم  ماوكأ   130

ةفلتخم ةعتمأو  بئاقحلا  ضعب  انيأر  ًايجيردت ، اهحمالم  تحضتا  ةنكاد  ٌماوكأ  كلت  رمجلا 

ترثانت يتلا  اهءاشحأ  جرختل  تحتفنا  اهضعب  ونجلا ، عفادتلا  ءانثأ  اهباحصأ  اهنع  ىلخت 

هلسرت يذلا  ءوضلاو  اهراسم ، ىلع  ًائيشف  ًائيش  اهدوعص  سمشلا  تعباتو  .كانهو  انه 

حستكاو بوجتسملا ، حابصم  رارغ  ىلع  باصعألل  ًازفتسم  راص  ىتح  ًاعوطس  كأو  ىوقأ 

اوأدب يتنمسإلا ، زجاحلل  يقرشلا  بناجلا  ىلع  سانلا  زجتحا  نأ  دعب  .لظلل  رثأ  لك  همامأ 

ام لكو  .كود  لاق  امام ، ًءام ، ديرأ  .لافطألا  ىلإ  نسلا  يف  رابكلاب  ًءادتبا  نوصقانتي ،

ً.ابيرق هيلع  لصحن  فوس  اننكل  ءام ، انيدل  سيل  يزيزع ، اي  الك ، لوقت ، نأ  هنيل  تعاطتسا 

ردحنتو ًاعيرس  برتقت  تناك  ءسلا ، ىرخأ يف  زيلكه  ةرئاط  ترهظ  تابرتقملا ، ىلع 

تكتحاو ديعب  ٍجردم  ىلع  يسلا 130  تطبه  .يزاكيماكلا  نم  رايط  اهدوقي  ار  ةدحب ،

زيلكهلا ترادتسا  امدنع  .حزانلا  جيجض  عم  ًانمازتم  ًاداح  ًاريرص  ردصت  يهو  اهتاراطإ 

مث .حرف  تاكحض  ىلإ  جيجضلا  لوحت  ةعطاقتملا  جرادملا  ىلع  ةروطخب  كرحتتل  انهاجتاب 

رئاظحلا لالظ  جراخ  نوعفدني  مهتيأرف  رذحب  زجاحلا  ىلع  يسأر  ُتعفر  .رخآ  ًائيش  تعمس 

زنيراملا نم  تائملا ، ار  وأ  مهنم  تارشعلا  ئبتخم ، اوناك  ثيح  ةيتنمسإلا  رتاوسلا  بو 

ةدعاقلا رداوكو  يكيناكيملاو ، مقاوطلا  دارفأو  نيرايطلاو  ةيركسعلا  ةطرشلاو  دونجلاو 

.ءادف شابكأ  وأ  لاطبألا  نم  اونوكي  نأ  اوضفر  نيذلا  ةيفلخلا ، طوطخلا  سارحو  ةيوجلا 
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يتلا يس 130  ةرئاط  هاجتاب  بوثولا  ىلع  اوؤرجت  عفادتلا ، اذه  نوحزانلا  حمل  نأ  دعب 

.دوعصلل مهوعدت  اهنأك  اهتبطصم  تلزنأو  ًارتم  سمخ  دعب  ىلع  جردملا  ىلع  تفقوت 

.ةبراهلا دوشحلا  تعره  انءاروو  يفلخ ، هتلئاعو  نوبو  يمامأ ، هتلئاعو  لاجلا  ضكر 

ىود مث  اشويتاك ، خوراص  زيزأ  انعمس  ىتح  ةبطصملا  ىلع  حزانلا  لوأ  دعص  نإ  ام 

نم تاقشر  تقلطأو  .ديعب  جردم  ىلع  طقاستت  خيراوصلا  تناك  نيب  رخآ  ٌراجفنا 

مهنإ . 16 م -  كلذكو  ك 47  أ  قدانبل  ًازيزأ  انعمس  ةرملا  هذه  يف  سوؤرلا ، قوف  صاصرلا 

نوكتس هذه  زيلكهلا  نأ  حزانلل  حضاولا  نم  ناك  .نوب  حاص  ةيجراخلا ! تافاحلا  دنع 

ٍناكم يعويشلا يف  نم  تادحو  دوجو  عم  عالقإلا  نم  تنك  اذإ  راطملا ، رداغت  ةرئاط  رخآ 

ىصقأب ةبطصملا  وحن  نوعفادتي  اوناك  نيبو  .عزفلا  نم  ديدج  نم  نوخرصي  اوأدبو  بيرق ،

رغيات ةلتاقم  اهنإ  ءسلا ، تقلحو يف  ةديعب  ةهج  نم  ةقاشرب  ةغص  ةرئاط  تكرحت  ةعرس ،

نع فشكت  اهترخؤم  باوبأو  لقاثتب  يويه  عون  رتبوكيله  اهتعبتو  سوبدلا ، هبشت  اهتمدقم 

ا نورداغي  اوناك  راطملا  تاوقلا يف  نم  ىقبت  ام  .اهلخادب  نيرشحنم  دونج  ةرشع  نم  كأ 

وهو همامأ  لورهملا  حزانلا  فلخ  لاجلا  عفدنا  نيب  .تابرع  نم  هفوت  اوعاطتسا 

وداش عون  ةحلسم  ةيحورم  تحمل  لاجلا ، عفدأ  تنكو  ةبطصملا ، ىلإ  عارسإلا  ىلع  مهثحي 

رظنم ادب  .ينيع  فرطب  كرحتت  اهتبقار  .راسيلا  ةهج  ىلإ  جردملا  ىلع  موحت  جودزم  اهلظ 

ناخدلا ليذ  نأشب  كحضي  ام  كانه  سيلو  نيأزج ، ىلإ  رطشنم  اهلكيه  ًاكحضم ، ةيحورملا 

ةيحورم لعتشملا  هفرط  سمال  ىتح  ءسلا  قرتخي  ًايرارح  هّجوم  خوراص  هكرت  يذلا 

داسجأ نم  ةرثانتملا  عطقلاو  ةرئاطلا  افصن  طقس  .مدق ح  فلأ  نم  لقأ  دعب  ىلع  وداشلا 

ربكأ فنعب  نوحزانلا  عفادت  طلا ، نم  ةمح  اياقب  وأ  فتن  اهنأك  ضرألا  ىلع  مقاطلا  دارفأ 

.ةبطصملا ىلإ  لوصولاو  قلستلل 

هنيل عدأ  تقولا   ضعبل  ُتفقوت  دعصيل ، ةبطصملا  ىلع  همدق  لاجلا  عضو  امل 

فرشملا حاص  ةرئاطلا ، ىلإ  اودعصا  .يفلخ  هرأ  ملف  ُتعجر  هدجأ  ألو   .ناّر  كودو 

تيأر يننأ  مسقأ  ثيحب  ةجرد  ىصقأ  ىلإ  حوتفم  همفو  يبناجب ، فقي  ناكو  ةلومحلا  ىلع 

ىلع ينحني  نوب  ُتيأر  ًارتم ، نيرشع  دعب  ىلع  لجر ! اي  اوفتخا ، كؤاقدصأ  .هقلح  زول 

اهتزولب ىلع  ءطبب  رهظت  رمحألا  بلقلا  هبشت  ةعقب  ُتيأر  .هردص  ىلإ  هنيل  ًاكسمم  ىصحلا ،

ينيب جردملا  ىلع  ةصاصر  تمدطصا  تنمسإلا ح  ىلع  رابغلا  نم  ةخفن  ّتبهو  .ءاضيبلا 
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ةلومحلا ىلع  فرشملا  بوص  سيكلا  ُتعفد  .ترخبت  يمف  يف  ٍباعل  ةرطق  لكو  هنيبو ،

، هنع نيرتم  ةفاسم  ىلإ  تلصو  ح  .يقيرط  نع  بئاقحلا  تحزأو  هيلإ ، تعرهو 

خرصي نوب  تعمس  .يقفرمو  ىرسيلا  يدي  نع  دلجلا  طشكناف  تطقسو  ُتقلحزت 

هنيب ضرألا  ىلع  ىقلم  كود  ناك  .قعألا  نم  تاحيص أ  كلذ ، لبق  اهعمسأ  تاوصأب  

ةلتك ُتيأر  ةجوزلاو  جوزلا  يف  تنع  حو  هيرجحم ، يف  نادترت  هانيعو  هنيل ، بو 

.مألا دسج  ىلإ  لصو  ىتح  اهقرتخاو  ام  ٌءيش  اهقزم  كود  ردص  اياقب  نم  ةبطر  ةيومد 

حوارم ليوع  عم  اهمهفأ  ًءايشأ   نالوقيو  ناخرصي  اناك  ةلومحلا  ىلع  فرشملاو  لاجلا 

، هنزح يف  ًاقراغ  ناك  نوب  نكل  نولحري ! مهنإ  .تخرص  انه ، نم  بهذن  ايه  .ةرئاطلا 

ةكرحبو .هتضبق  ءاخرإو  هتاكسإل  يفكي  ا  هكف ، ةوقب يف  هتبرضف  هلفطو ، هتجوز  نضتحي 

.حنرتي هسأرو  جردملا  ىلع  كود  طقس  كلذ  تلعف  املو  هيعارذ ، نم  هنيل  تررح  ةدحاو 

ًاتوص ردصت  يفتك ال  ىلع  هنيلو  ةرئاطلا ، ىلإ  ضكرأ  تنك  نيب  موهفم  ٍءيشب غ  نوب  خرص 

.يقنعو يفتك  ىلع  طقاستت  ةراحلا  اهئامد  تارطقو  يدسجب ، مطتري  اهدسجو 

كرحتت ةرئاطلا  تناك  نيب  عارسإلاب  ّيلإ  ناشي  ةبطصملا  ىلع  فرشملاو  ُلاجلا  فقو 

رمهنت اشويتاكلا  خيراوصو  جردملل  دادتما  يأ  نع  ةثحاب  ًايجيردت ، دعتبتو  جردملا  ىلع 

ىلإ يلوصو  ىدلو  ناثهلت ، ياتئرو  نك ، ام  عرسأب  ضكرأ  تنك  .تاقشر  يف  وأ  ىدارف 

ضكري نوب  ناكو  .هيعارذ  ب  اهنضتحا  يذلا  لاجلا ، ىلإ  هنيل  تيقلأ  دوعصلا  ةبطصم 

، ًائيش هصم  نم  غيل  نكي  قفرب   هلوانت  يذلا  فرشملا ، ىلإ  هعفديو  كود  نضتحيو  يعم 

ناكو أدهي ، نوب  أدب  هنبا  دوعص  نم  دكأت  نأ  دعب  ً.الشو  ًاني  كود  سأر  ليا  عم  سيل 

تكرح ةخأ  ةعفدبو  هقفرم  نم  هكسمأ  .بي  وهو  نزحلا  نم  هيدي  ب  هسأر  يفخي 

.قيرطلا لمكأ  ىتح  هبحسو  هصيمق  ةقاي  نم  فرشملا  هكسما  ثيح  ةبطصملا ، وحن  ههجو 

ٌبناج مطتراو  ديدحلا  ىلع  يدسج  رقتساو  تدودمم ، اتناك  ياعارذو  ةبطصملا ، ىلإ  ُتزفق 

يامدق يف تعفترا  نيب  يدخ  ىلع  بارتلاو  رابغلاو  ىصحلاو  يردصلا ، صفقلاو  يهجو  نم 

نيب لخادلا ، ىلإ  يتبكر  نم  لاجلا  ينبحسو  جردملا ، ىلع  ليتت  ةرئاطلا  تيقب  .ءاوهلا 

ىلع حطبنملا  نوب  دسجبو  بناج  نم  لاجلاب  ُتقصتلا  .يفلخ  دوعصلا  ةبطصم  تقلغنا 

ةرئاطلا قيلحت  عمو  .مامألا  نم  انيلع  طغضي  حزانلا  نم  ٌرادجو  رخآ ، بناج  نم  هنيل 

نم نكلو  زتهملا ، ندعملا  لالخ  نم  سيل  اهعم ، ةنمازتم  ةبعرم  ءاضوض  انعمس  ةبوعصب ،

هديبو مقاطلا  دارفأ  دحأ  فقو  ثيح  حوتفملا ، يبناجلا  بابلا  نم  ثعبنملا  بخصلا  لالخ 
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انيأر بابلا  كلذ  نم  .هرصخ  ىلع  يتلا  ةيقدنبلا  نم  تاقشر  ثالث  قلطأو  ، 16 مأ -  ةيقدنب 

تفرعو ةيبلول ، ةرود  رايطلا يف  انذخأ  نيب  فرحنتو  لي  ابملاو  لوقحلل  ةقرفتم  رظانم 

ةبطصملاب هسأر  طبخي  ناك  ًاضيأ ، نوب  نم  لب  طقف  تاكرحملا  نم  أت  ءاضوضلا ال  كلت  نأ 

.هينيع علتقا  ًاصخش  نأ  ول  وأ ك  هيلإ ، ةبسنلاب  ىهتنا  اعلا  نأ  ول  ك  خرصيو ،
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عبارلا لصفلا 

 
.ثثجلا لقنل  ءارضخ  فاعسإ  ةرايس  تلصو  ماوغ ، انطوبه يف  نم  صق  ٍتقو  دعب 

يض، ةقيقد  لك  عم  يعارذ  ًالقث ب  دادزي  فيحنلا  هدسج  ناك  .ةلح  ىلع  كود  تعضو 

ًءاطغ فاعسإلا  لاجر  هيلع  ىقلأ  نأ  دعب  .ةرذقلا  جردملا  ضرأ  ىلع  هلازنإ  عطتسأ  ينكل  

ةأرما اولمحي  نأ  لبق  هسفن  ءيشلا  اهعم  اولعفو  نوب  يعارذ  ب  نم  هنيل  اوذخأ  ضيبأ ،

نم ٌديصر  هيدل  ناك  يذلا  نوب ، لثم  سيل  نكل  بحتنأ ، تيقب  .ةرايسلا  ىلإ  اهنباو  ىرخأ 

ةنحاشلا تناك  نيب  بن  انيقب  .نآلا  اهفرذي  هتايح ل  لاوط  اهلمعتسي  يتلا   عومدلا 

لاجلا لضفبو  .جارحإلا  نم  وأ  ًامارتحا  تمصلاب  نوذولي  نورخآلاو  ناسأ ، ميخم  ىلإ  انلقنت 

رفوو .نيرخأتم  اولصو  نم  راظتناب  تناك  يتلا  ميخلا  ىلإ  سايقلاب  ةحيرم  تانكث  انوطعأ 

تابجو لوانت  ديعاوم  نع  انوغلبأو  فشانملاو ، تايناطبلا  زنيراملا  نم  نوبذهم  ٌبابش  انل 

ماصفنالا نم  ةيرزم  ةلاح  يف  وهو  نوب  ىوزنا  .ضيحارملاو  تامحلا  عقومو  ماعطلا 

ىلع تضرع  يتلا  ءالخإلا  دهاشم  نم  ًائيش  ركذتي  و  ًاديحو ، هريرس  ىلع  بشختلاو 

فيك ةتقؤملا  انتنيدم  تيخم  ركذتي يف  .يلاتلا و  مويلا  لالخو  ءاسملا  كلذ  نويزفلتلا يف 

ك ناوألا ، لبق  تتام  تنفد ، يتلا  مهتمأ  ىلع  ةزانج  مهنأك يف  نوحوني  حزانلا  فالآ  ناك 

.بابشلا ناعير  يف  نوثكلا ، تام 

ًاروص دهاشأ  تنك  تيخملا ، ىرخألا يف  تالئاعلا  تائمو  لاجلا  ةلئاع  بناج  ىلإ 

ىلإ حزانلا  يلختو  نوغياس ، يف  لزانملا  فوقس  ىلع  طحت  يهو  تايحورملل  ةيزخم 

رصقلا تاباوب  يعويشلا  تابابد  تمحتقا  نأ  دعب  يلاتلا ، مويلا  يف  .تارئاطلا  تالماح 

عمو .رصقلا  فقس  ىلع  ةينطولا  ريرحتلا  ةهبج  ةيار  ةيعويشلا  تاوقلا  تعفر  يسائرلا ،
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فيواجت يف  ةنيعللا  ةيروهمجلل  ةخألا  مايألا  تايركذ  تفلغت  ةثراكلا ، حمالم  فشكت 

ثدح يف ام  لاثملا  ليبس  ىلع  تايركذلا ، كلت  ىلإ  فاضي  نأ  نك  ليلقلا  كانه  .يغامد 

هدجو ءارضخ  ءالزابو  يوشم  جاجد  نم  ًءاشع  انلوانت  نأ  دعب  ةليللا ، كلت  نم  رخأتم  ٍتقو 

ةيهشب اولكأ  نيذلا  ايرتفاكلا  يف  مهدحو  لافطألاو  لكألل ، حلاص  غ  حزانلا  نم  ثكلا 

كلذ راع ، ةمصو  ناك  نوحصلا  تالاسغ  انيناوص يف  بلقن  فصلا ل  انفوقو يف  .ةنجهتسم 

.مهل نطو  حزان ال  درجم  نحن  لب  ةدايس  يذ  دلب  نم  مرتحم  نطاوم  دعن  اننأ   ينعي 

، بيقنلا اهيأ  لاقو ، لاجلا يل  رظن  ةمقلا ، اهس يف  يتلا   ءارضخلا  ءالزابلا  غرفأ  نأ  دعب 

، معن .بهذنل  .مهتايونعم  عفر  لواحأو  مهطسو  لوجتأ  فوس  .يلإ  جاتحي  نآلا  انبعش 

نيب .ةلمتحم  تاديقعت  دوجو  روصتأ  ينكل   كلذ  ءازإب  لؤافتلاب  رعشأ  و  تلق ، يديس ،

لبقت ىلع  اوبردت  نيذلا  دونجلاب  رمألا  قلعتي  عيجشتلا ح  تلك  ثب  لهسلا  نم  نوكي 

ً.ادونج اوسيل  حزانلا  مظعم  نأ  انيسن  تاءاسإلا ، عاونأ 

كلت ةيمسرلا ، زب  ءادترا  مدعل  ًاظوظحم  تنك  يننأ  روصتأ  رمألا ، ًايلم يف  تركف  اذإ 

لاورس عم  ساردم  نم  هتيرتشا  ًاصيمق  تلضفو  اهتعلخ  دقف  .هنيل  ءامدب  تخطلت  يتلا 

اهتقو لاز  ف  راطملا  يف  هتعتمأ  عاضأ  نأ  دعب  لاجلا ، امأ  يتعتمأ ، سيك  نم  هتذخأ 

سانلا نم  ليلقلا  تيخملا ، ةنيدمو  تانكثلا  جراخ  .هتقاي  عصرت  يتلا  موجنلاب  رتخبتي 

يندملا ىلع  ةيحتلا  ىقلأ  امدنعو  هتبترو ، ةيمسرلا  هتزب  درجم  هوأر  ام  .ههجو  نم  هنوفرعي 

هينيع ب  يتلا  ديعاجتلا  تناك  .مهجتم  ٍتمصب  ةيادبلا  هولباق يف  مهلاوحأ ، نع  مهلأسو 

لحوملا ب رمملا  ىلع  ةوطخ  لك  عم  قلقلا  دعاصت  .كبترم  هنأب  ئبنت  ةددرتملا  هتاماستباو 

أدب ىتح  ميخملا  رتم يف  ةئام  يش  دكن  .ليقث   تمصلاو  انيلع  يندملا  نويعو  ميخلا ،

دّمجت .هتهبج  لاجلاب يف  مطتل  ام  ةهج  نم  ًارذق  ًالعن  مهدحأ  انيلع  فذق  لوألا ، موجهلا 

اذه ىلإ  اورظنا  قراخ ، توصب  زوجع  ةأرما  تحاصو  .تدمجت  ًاضيأ  انأو  .هناكم  لجرلا يف 

زوجع اهل ، يدصتلا  ناكمإلاب  سيلو  انيلإ  عفدنت  اهانيأرف  راسيلا  ىلإ  انتفتلا  راوغملا ! لطبلا 

ةيفاح خرصت ، ةأرملا  تناك  يجوز ؟ نيأ  .اهنع  عجارتلا  وأ  اهبرض  عيطتسن  ال  ةجئاه 

نع عفادت  نأ  كب  ضرتفي  الأ  بئاغ ؟ وه  نيب  انه  تنأ  اذامل  .اهديب  رخآلا  اهلعنو  مدقلا ،

؟ هلثم كتايحب  يحضتو  اندالب 

، انفلخ نم  رخآلا ، بناجلا  نم  اهفلخ ، نمو  هدخ ، ىلع  لاعنلاب  لاجلا  تمطل 
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تالظملاو يصعلاو  ةيذحألاو ، لدانصلاب  نمجه  تافيعضو ، تايوق  زئاجعو ، تاباش  ءاسنلا ،

نع عفادي  لاجلاو  يخأ ؟ نيأ  أ ؟ نيأ  يدلو ؟ نيأ  .نهتحشوأو  نهتاعبقو  ةيسمشلا ،

.هدلجو هتلدب  هجلا  تقزمف  هسأر ، قوف  هعضيو  تابرضلا  ىدافتيو  هيعارذب  هسفن 

.تالظملاو يصعلاب  تاطبخو  تكلو  ةيذحألاب  تابرض  ُتيقلتو  تكللا ، نم  انأ  ملسأ  و 

تحت هيتبكر  ىلإ  سطغ  يذلا  لاجلا ، ىلإ  لوصولل  بناج  لك  نم  يلع  ءاسنلا  تطغض 

نأل سرشلا ، نهكولس  ىلع  موللا  نهيلإ  هجون  نأ  لوقعملا  نم  سيل  .ةبضاغلا  داسجألا  كلت 

لاتقلا نطاوملاو  دونجلا  نم  بلطيل  موي  لبق  ويدارلا  ىلع  ملكت  حجبتملا  انئارزو  سيئر 

نأ ال يغبنيو  وجلا ، حالس  دئاق  ًاضيأ  وهو  ءارزولا ، سيئر  نأ  ةفاخسلا  نم  .قمر  رخآ  ىتح 

م ىلع  دالبلا  كرت  هسفن  يهابتلاو ، ةوشرلاب  ةقلعتملا  يحاونلا  يف  الإ  سيئرلاب  نراقي 

لوؤسملا سيل  كسملا  لاجلا  اذه  نأ  ةفاخسلا  نم  .ةيلوطبلا  هتلاسر  ةعاذإ  دعب  ةيحورم 

لك ىلع  .نطاوملا  نم  ًابوبحم  هلعجي  نل  اذهو  ةيرسلا ، ةطرشلا  نع  نكل  دونجلا  نع 

ُتقرتخا .مئاتشلا  نم  ليس  قالطإو  خارصلا  نلضفي  نهف  ءيشل ، غصي  تاديسلا   لاح ،

نم ثكلا  تيقلتو  يدسجب  هتيمحو  ينيبو ، لاجلا  اوللا ب  ءاسنلا  طسو  ةوقب  يقيرط 

تخرص يف بهذا ، .نهتاضبق  نم  هريرحتو  هبحس  نم  تنك  نأ  ىلإ  قاصبلاو  تكللا 

ميخملا سانلا يف  يقاب  انكرت  ًاخأو  انتايحب ، جان  انضكرو  .رخآلا  هاجتالا  هتبحسو يف  هنذأ ،

ال ءانبج  مكنإ  .ناجهتسالا  تارابعو  راقتحالا  تارظن  ءانثتساب  ءوسب  انوس  و  اننأشو ،

! مارحلا ءانبأ  ءانبج ! داغوألا ! اهيأ  ءيشل ! نوحلصت 

نم انجرخ  حو  .لاجلا  لثم  سيل  تكللاو ، مئاتشلا  كلت  ىلع  ًاداتعم  تنك 

، رعشلا ثعشأ  هجولا ، نضغتم  ادب  .رعذلل  ةروص  ههجو  ىلع  نميهملا  بعتلا  ناك  تيخملا 

نم ليست  ءامدلاو  تفتخا ، هتلدب  رارزأو  اعلخنا ، هكو  هتقاي ، نم  تطقس  تجنلاو 

يف رظتنا  .سمه  يرزملا ، عضولا  اذهب  عجرأ  نل  .هتبقرو  هيدخ  تباصأ  يتلا  شودخلا 

ًاصيمق تبلط  .ةديدجلا  بايثلا  ضعب  كيلإ  رضحأ  فوس  .هل  تلق  يديس ، تامحلا ،

تامدكلاو شودخلا  نم  هتهجاو  ام  مهل  تحرشو  تانكثلا  يف  طابضلا  نم  ًانولطنبو 

املو .يركسعلا  نمألا  نم  بذهم  سفانم غ  عم  كابتشالا  ةجيتن  اهنإ  ًالئاق  ةثرلا  يتلاحو 

ههجو لسغ  دق  ناك  لساغملا ، ىدحإ  برق  فقي  لاجلا  تدجو  تامحلا  ىلإ  تبهذ 

.لصح لجخلا م  ءانثتساب  ءيش  لك  نم  هفظنو 
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..لاج

.ىرخأ ةرم  اذه  نع  ملكتن  نل  .ةآرملا  هتروص يف  ىلإ  طقف  رظني  ناك  سرخا !

ً.ادبأ رمألا  نع  ملكتن  و 

***

ةعبات ةحرشم  اعضو يف  دق  نيدرابلا  هيدسج  ناك  .كودو  هنيل  اّنفد  يلاتلا  مويلا  يف 

.فورعم غ  عونلا  ةدحاو ، ةقلط  ًايمسر : حبصأ  نآلا  ةافولا  ببسو  مايأ ، ذنم  ةيرحبلل 

لك يف  هعجضم  ّضقتو  هبذعت  نوب ، نهذ  يف  لزغملاك  رودت  دبألا  ىلإ  ةصاصرلا  ىقبتس 

نع ًابعت  هسأر  ىلع  ءاضيب  ةقرخ  فلي  ناك  .ودع  وأ  قيدص  نم  تءاج  ًءاوس  ةبسانم 

دسج ىلع  نفكملا  غصلا  كود  دسج  انلزنأ  نأ  دعبو  .هريرس  شارف  نم  هعطتقا  دادحلا ،

ناك اذامل ؟ .حوتفملا  ربقلا  ىلع  هسفن  نوب  ىقلأ  دبألا ، ىلإ  دحاو  ربق  ناكرتشي يف  هالك  همأ ،

اي اذامل ، انأ ؟ تمأ  اذامل   ًاديدحت ؟ اذامل ه  .يبشخلا  توباتلا  ىلع  هدخو  لوعيو ، خرصي 

، جورخلا ىلع  هتدعاس  نأ  دعبو  .هيساوأ  ربقلا ل  نم  تبرتقاو  هعم ، بحتنأ  تنكو  يهلإ ؟

.تمصب نوبقاري  كهنملا  نهاكلاو  مادملاو  لاجلا  ناك  نيب  توباتلا  ىلع  بارتلا  انمدر 

ول يبلق م  ىلإ  برقأ  وه  ار  يذلا  ةيدومعملاب ، ينبا  ةصاخ  نانثالا ، ناذه  ءايربأ ، هنإ 

نأ راظتناب  يتلا  بارتلا  ةموك  ىلع  ةيديدحلا  ةفرجملا  نم  ةبرض  لك  عم  .يقيقحلا  ينبا  ناك 

ًاقح ت  داسجألا   كلت  نأ  قيدصت  لواحأ  تنك  اهنم ، تجرخأ  يتلا  ةرفحلا  ىلإ  عجرت 

اهنكست ةيرشبلا  طئارخلا  جراخ  ضرأ  ىلإ  ةلحر  نيرجاهمل يف  دوعت  ةيلاب  قرخ  درجم  اهنكل 

.انأ تسل  نكل  ونهكلا ؛ يدلاو  هب  نمؤي  ام  اذه  .ةكئالملا 

لجأ نم  نايحألا ، ضعب  يف  .رظتننو  بحتننو  ركذتن  انيقب  ةقحاللا ، مايألا  لالخ 

ىلإ اننولقني  فوس  مهنأ  انعمس  ينكهني  يمض  أدب  امدنع  نكل  .بنو  رظتنن  انك  عيونتلا ،

دعاقم ىلع  اهيف  ُتسلج  ةرئاط  ةرملا يف  هذه  اينروفيلاك ، وغييد ، ناس  نوتلدنب يف  ميخم 

ٌليلد هيف  ةحارلا  لئاسو  حزانلل ، رخآ  ميخم  انرظتني  ناك  .ةيقيقح  ةذفان  برق  ةيقيقح 

بلغأ ناك  ماوغ  يف  .يرمألا  ملحلا  يف  يمدقتلا  لوحتلا  نم  ديفتسن  انك  ًاقح  اننأ  ىلع 

، تانكث انيدلف  نوتلدنب  ميخم  امأ يف  زنيراملا ، لبق  نم  ةزهجم  ميخ  نوشيعي يف  حزانلا 

ماع فيص  يف  انه ، .اهتفاقثب  ةحجبتملا  اكيرمأ  ةوسق  نم  انيمحت  فئاقسلا  نم  ميخم 
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.نام ىلإ  ًاضيأ  بتكأ  تنك  لاحلا ، ةعيبطب  .سيراب  نام يف  ةمع  ىلإ  يلئاسر  ىلوأ  تبتك  ، 1975

ةحص ةيحصلا ، يتلاح  خانملا ، اهيلع -  قفتم  تاراعتسا  عضبب  ةلاسر  لك  أدبأ  نأ  تدتعا 

، ىرخأ ةلاسر  روطسلا  ب  نأ  ةمعلا  فرعت  نأ  دب  ذئدنع ال  ةيسنرفلا -  ةسايسلا  ةمعلا ،

ينكل .ءيش  لك  وه  علا  هارت  ف  ةمهبم ، تاراعتسالا  تناك  اذإ  امأ  .يرسلا  ربحلاب  ةبوتكم 

، زومرلا كيكفتل  ةمهم  ةجاح  رهظت  اكيرمأ ،  يف  اهتيضمأ  يتلا  ىلوألا  ةنسلا  كلت  لاوط 

ال ارابختسا  طيسب  لمع  هنإ  .لباقم  موجه  نش  نولواحي  ام  ًاردان  نويفنملا  دونجلاف 

.ةيرسلا بلطتي 

عيظف يف ءيشب  كربخأ  نأل  فسألاب  رعشأ  يتمع ، اهنأ  ًايعدم  تبتك  ةزيزعلا ، يتمع 

يقلتسأ يف انأو  ليللا ، ً.اديج يف  نوب  عضو  نكي  .ةليوط   ةدم  ذنم  كيلإ  اهبتكأ  ةلاسر  لوأ 

شهنتو هحرابت  ال  ةريرملا  هتايركذ  يقوف ، يذلا  هريرس  يف  ًاقرؤم  لملمتي  هدجأ  يريرس ،

مدلا انوخأ يف  نام ، هجو  لخادلا ، نم  هتمجمج  ىلع  سكعني  ام  ىرأ  نأ  يعسو  .همحل يف 

ً.ايفرح هارأ  تنك  ام  اذه  يديو ، هيدي  ىلع  ءامدلاو  كودو ، هنيل  هوجوو  هنع ، انيلخت  يذلا 

ثيح ماعطلا ، ةهدر  ىلإ  هريرس  نم  ةونع  موي  لك  هبحسأ  ول   ًاعوج  توميس  نوب  ناك 

كلذ نيرخآلا يف  صاخشألا  فالآ  بناج  ىلإ  .ةكرتشم  تالواط  ىلع  هل  قاذم  ًاماعط ال  لكأن 

يف ءابرغلا  عم  شيعنو  انبايث ، هيلع  قلعن  ام  ىلإ  رقتفت  تامح  يف  محتسنو  فيصلا ،

نم ثكلا  يضقأ  تنك  ةريرملا ، براجتلا  هذه  نم  ىنثتسم  لاجلا  نكي  و  .تانكثلا 

تالئاع ثالث  عم  ةعبرألا ، دالوألاو  مادملا  عم  هل  صصخ  يذلا  ناكملا  يف  هعم  تاقوألا 

تناك هيلإ ! تيهتنا  ام  اذه  .تارايزلا  ىدحإ  مت يف  نوحجبتم ، راغص  طابض  مهنإ  .ىرخأ 

عنم ديفت يف  اهنكل ال  تالئاعلا ، بسح  تانكثلا  لصفتل ب  فوفص  نمض  قلعت  تاءالملا 

وهو رمذتي  ناك  ًاليلو ، ًاراهن  سنجلا  سرا  مئاهبلا  كلت  .عتسالا  نع  تفهرملا  مادملا  ذأ 

هيلع لصحن  ام  كلذ  هديب ، ياشلا  حدق  لمحي  انم  لك  .يتنمسإلا  زجاحلا  ىلع  يعم  سلجي 

كلذ نولعفي  نولجخي ! مهنإ ال  .ىرخألا  ديلاب  ةراجيسلاو  بارشلا ، عاونأ  صخرأ  نم  ًالدب 

ةملك ىنعم  ام  اباب ، موي ؟ لبق  يدالوأ  ربكأ  ينلأس  ام  فرعتأ  .يلافطأو  مهلافطأ  مامأ 

! ضيحارملا اهسفن يف  عيبت  ءاسنلا  ىدحإ  تدهاش  ةرهاع ؟

تارابعلاب أدب  هتجوزو  ٍلجر  ٌراجش ب  ثدح  ىرخأ ، ةنكث  يف  انمامأ ، يذلا  رمملا  ىلع 

هئطخت يذلا ال  توصلا  انعمس  اننكل  ًائيش  َرن  .فينع   كارع  ىلإ  لوحت  ام  ناعرسو  ةفولأملا 
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.لاجلا دهنتو  .بابلا  جراخ  سانلا  عمجتو  .ةأرملا  تخرص  مث  مطلي ، وهو  محلل  نذألا 

هترتس بيج  نم  ةيوطم  ةفيحص  جرخأ  .ةديج  رابخأ  كانه  هلك ، اذه  طسو  مئاهب !

صحفتأ انأو  هتلأس  ةديج ؟ رابخأ  هذه  .هسفن  ىلع  رانلا  قلطأ  هركذتت ؟ له  .يل  اهاطعأو 

تالاقملا نم  كلذ  ناك  .يتمع  ىلإ  تبتك  اذكه  وأ  لاجلا ، لاق  لاطبألا ، نم  ناك  .لاقملا 

ءاقدصألا دحأ  لاجلا  ىلإ  هلسرأو  نوغياس  طوقس  دعب  مايأ  ةدع  ذنم  ترشن  يتلا  ةدقلا 

لجر وهو  ليتقلل ، ةيفارغوتوف  ةروص  لاقملا  فصتنم  .ساسنكرأ يف  رخآ يف  حزان  ميخم  يف 

نأ نك  ناك  .لاجلا  هراز  يذلا  يراكذتلا  بصنلا  ةدعاق  دنع  هرهظ  ىلع  ىقلم  نيدب 

ينغم ءايزأ  ةقرز  لث  ءاقرزلا  ءسلا  ىلإ  رظني  يفيص ، موي  تاذ  ًاحيرتسم  لجرلا  نوكي 

ىلإ هجتم  ةرئاطلا  انك يف  نيب  .راحتنالا  ىلع  مدقأ  هنإ  لوقي  قيلعتلا  نأ  ءانثتساب  زاجلا ،

قلطأو هسدسم  بحسو  يراكذتلا ، بصنلا  ىلإ  مدقملا  ءاج  ةنيدملا ، محتقت  تابابدلاو  ماوغ ،

.علصألا هسأر  هسفن يف  ىلع  رانلا 

قبسي .مهددع   ركذتأ  ال  لافطألا ، نم  ددعو  ةجوز  هيدل  .تلق  يقيقح ، لطب  هنإ 

انه ً.ايئاهن  هتزواجت  ءالخإلل ، مضنالل  همسا  يف  ركفأ  تنك  حو  هتهرك ، وأ  هتببحأ  نأ 

.تلق كلذ ، لعفي  نأ  نك  هنأ  ملعأ  نكأ  .مضلا   بينأتو  بنذلا  نم  ءيشب  تسسحأ 

..ملعأ تنك  ول 

.يمامأ اوتام  لاجرلا  نم  ثكلا  .كسفن  ملت  ال  ملعي ؟ نم  نكل  .ملعي  اندحأ  ناك  ول 

تاذ انرود  أي  ار  .انلمع  نم  ءزج  توملا  نكل  مهنم ، دحاو  ّلك  ىلع  نزحلاب  تسسحأو 

.ءادهشلاب قيلي  طقف ك  هركذتن  انعد  .موي 

نكي خألا ،  لمعلا  اذه  ءانثتساب  .مدقملل  ميركت  بخن  برشن  اننأك  ياشلا  انبرش 

انناكمإب ناك  كلذ ، دعب  لاق  هنأل  اذهب ، ًاضيأ  لاجلا  سحأ  ار  .امولعم  بسح  ًالطب 

.يح وهو  هنم  ةدافتسالا 

؟ هنم ديفتسن  فيك 

؟ اذهب تركف  له  .نحن  هلعفن  ام  نوبقاري  لثم  .نويعويشلا  هلعفي  ام  بقارن  نأب 

؟ نحن هلعفن  ام  نوبقاري  مهنأ  تركف يف 

.ةانلا ايالخلا  .انفوفص  سيساوجلا يف  .نوفطاعتملا  ً.اما 
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نوعداخم مهنإ  .ّيدي  َيتحار  ىلع  قرعلا  تابحب  ُتسسحأو  تلق ، نكمم ، ٌءيش  اذه 

.اذهب مايقلل  يفكي  ا  ءايكذأو 

هلعل وأ  ةرشابم ، يهجو  لاجلا يف  رظن  لمعلا ؟ اذهل  لمتحملا  حشرملا  نوكي  نم  ىرت 

.هتارظن ًايشاحتم  ًايبناج  هيلإ  رظنأ  تيقبو  هديب  حدقلا  كس  ناك  ً.اككشتم  رظني يل  ناك 

غنوكتيفلا .كلذ  ىلع  درلل  ةيناث  يدل  ترفوت  امل  يسأر ، ىلع  حدقلاب  ينبرضي  نأ  لواح  ول 

ب ئبتخي  مهدحأ  كانه  نأب  كشلل  لاجم  ال  .همالك  عبات  ناكم ، لك  يف  ءالمع  مهيدل 

.انفوفص

يذلا ال ديحولا  ءيشلا  ناك  نآلا  ًاسوساج ؟ نوكي  نأ  نك  انلاجر  دحأ  نأ  ًاقح  دقتعت 

؟ ايلعلا رداوكلا  وأ  ةيركسعلا ؟ تارابختسالا  نع  اذام  .ينيع  اتقدح  وه  قرعلا  هنم  ببصتي 

كس هدي  لازت  نيب ال  تدماجلا ، ينيع  اكرتت  هانيع   عم ؟ صخش  ركفت يف  الأ 

ةروص تذخأ  ول  .نآلا  اهتبرشف  درابلا  ياشلا  نم  ةخأ  ةفشر  يحدق  يف  تيقب  .حدقلا 

تلق ول  .راكفألا  دلّوت  ةراود  ةلجع  ىلع  ًاروعسم  ضكري  ًاذرج  ترهظأل  يتمجمجل  ةيعاعشإ 

ةبسنلاب ًائيس  كلذ  ودبي  فوس  مهدحأب ، كشي  هنأ  حضاولا  نم  نيب  دحأب ، كشأ  يننإ ال  هل 

ًادحأ ركذأ  نأ  بجي  .سيساوج  دوجو  نوركني  طقف  سيساوجلا  روعذملا ، مهلايخ  .يلإ يف 

كلذ رطخ يل  صخش  لوأ  ً.ايقيقح  ًاسوساج  سيل  هنكل  همتها  ثي  صخش ال  هيف ، كشأ 

.بولطملا ثأتلا  همسال  يذلا  نيدبلا ، دئارلا 

هعباصأ لمأتي  ناك  .يل  رظنلا  نع  ًاخأ  فقوتو  هيبجاح  لاجلا  بطق  لجرلا ؟ كلذ 

ةآرم ىلإ  جاتحي  نيدب  هنإ  .بيرغلا  يحارتقا  دعب  رخآ  ناكم  ىلإ  هنهذ  هجتاو  كلذ ، نم  ًالدب 

اهيأ ةرملا ، هذه  ةقيقحلا  نع  ةديعب  كزئارغ  نأ  دقتعأ  .نطبلا  دنع  هتلدب  رز  ىلإ  رظنلل 

.بيقنلا

تدعو ههابتنا  فرصل  يرئاجس  هتيطعأ  .جارحإلاب  ًارهاظتم  تلق  قح ، ىلع  تنك  ار 

قرطتأ نأ  نود  يتمع ، ىلإ  اننيب  راد  يذلا  راوحلا  ىوحف  نع  ًاريرقت  لسرأل  تانكثلا  ىلإ 

نل ظحلا ، نسحل  .كلذ  ىلإ  امو  يقرعتو ، يشاعتراو ، يفوخب ، قلعتت  يتلا  ةثملا  ءازجألل غ 

تقو دعب  .لاجلا  باصعأ  حيري  م  ليلقلا  كانه  ثيح  ميخملا ، اذه  يف  ًاليوط  ىقبن 

ةيلكلا يف  دولك  ليمز  رماه ، تيار  يفآ  ىلإ  تبتك  وغييد ، ناس  ىلإ  انلوصو  نم  صق 
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دولك هلأس  ح  تاونس ، لبق  .حئاصنلاب  ينفعسي  ًااد  ناكو  اهسفن  ةفرغلا  هعم يف  نكسيو 

ةثعب داجيإ  ددرتي يف  زاتمم ،  لبقتس  رشبي  باش  يمانتيف  بلاطل  ةيسارد  ةثعب  رفوت  نع 

اسارد ىلع  فرشأ  يذلا  روسيفوربلا  صلخملا ، ذتاسأ  نم  ناك  نامو ، دولك  دعب  .يل 

ةروطسألا  ) نع ايلعلا  تاساردلا  يثحب يف  ىلع  فارشإلا  ةرماغم  ىلع  ًاضيأ  قفاوو  ةيكيرمألا 

ةرم يهاجت  هبجاوب  مايقلل  بيطلا  لجرلا  عفدنا  نآلاو  نيرغ .) ماهارغ  بدأ  يف  زمرلاو 

ًايبتكم يف ًالمع  بتر يل  فيصلا ، فصتنم  لولح  عمو  حصنلا ، مدقي يل  نأب  عوطتو  ىرخأ ،

يهو نيرخآلا ، ةذتاسألا  نم  ةعومجم  عانقإ  ىلوت  هنإ  ىتحو  .ةيقرشلا  تاساردلا  مسق 

تيرتشاو فيصلا ، ةياهن  يتمع يف  ىلإ  اهتبتك  تامولعملا ، كلت  ً.اثك  ترثأ   ةليبن  ةءاإ 

رارقتسالا يف حل  قدنفلا ، مايأ يف  ةعضب  ءاضق  يونأ  تنكو  سلجنأ ، سول  ىلإ  ةلفاح  ةقاطب 

ماقملا رقتسا   لف  ليدوم 64 . ةلمعتسم  دروف  ةرايس  ءارش  ارو  نواتانياشت ، برق  ةقش 

تظنم تدبأو  نوب ، لفكي  نأ  نك  صخش  يأ  نع  ةرواجملا  سئانكلا  تلأس يف  كانه ،

، ءايبنألا ةسينكب  تررم  نأ  فداصو  .حزانلا  ةنحم  عم  فطاعتلا  ةيخ  تايعمجو  ةينيد 

رجاتم تاهجاو  نم  ةيحورلا  اهتاينتقم  عيمجت  يف  تدهتجا  ثملا  اهمسا  مغر  يتلاو 

.تابصعتم زئاجع  اهداترت  ةطلبم  ةحسف  ىلع  كاشكأ  نم  وأ  دسجلا  تاجايتحال  ةعضاوتم 

لدهتملا شركلا  وذ  نهاكلا  قفاو  عضاوتم ، يدقن  عربتو  عانقإلا  يف  دهجلا  نم  ليلق  عم 

عم .يمسرلا  هيعار  نوكي  نأو  نوب  ةلافك  ىلع  هسفن ، مدق  ك  نوماررررر ، وأ  نومار ،

ةلاح ىرخأ يف  ةرم  نوبو  انأ  انعمتجا  يساردلا ، ماعلا  هيف  أدبي  يذلا  تقولا  لوليأ ، لولح 

ىلإ تبهذ  يدل ، يتلا  ةياعرلا  دوقن  نم  ىقبت  ام  عم  كلذ ، دعبو  .انتقش  ليبنلا يف  رقفلا  نم 

، ةايحلا تايرورض  نم  اهيلإ  جاتحن  يتلا  ءايشألا  رخآ  تيرتشاو  ةدلبلا  يف  تاودرخ  لحم 

.نويزفلتو ويدار 

ديقع ةجوز  تخأ  مهتلفكو  سلجنأ ، سول  ماقملا يف  هب  ىهتناف  مادملاو ، لاجلا  امأ 

عضاوتم تيب  جأتب  اماق  رصقلا ، نم  ًالدبو  .لاجلل  ًاراشتسم  لمعي  ةرم  تاذ  ناك  يرمأ 

رواجملا ةنيدملا ، نم  لهرتملا  ءزجلا  كلذ  سلجنأ ، سول  ءايحأ  دحأ  يف  دحاو  ٍقباط  نم 

، يتمع ىلإ  تبتك  ك  ةيلاتلا ، روهشلا  لالخ  كانه  ىلإ  اهيف  بهذأ  ةرم  لك  .دوويلوهل يف 

اولاز ام  ًاعيمج  قباسلا  هطابض  نأ  عم  ًالاج ، لاجلا  دعي  .هسجاوه   ًاقراغ يف  هدجأ 

نأ دعبو  بارشلا ، نم  ةصيخر  تايعون  يستحي  ناك  تارايزلا  كلت  ءانثأ  .ةيحتلا  هل  نودؤي 

ب نيابتت  هرعاشم  تناك  مونلا ، سبالم  ليدبت  وأ  نقذلا  ةقالحو  محتسالا ، لمهأ 
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ال يذلا  نوسكين  دراشتير  عم  لاحلا  ليختي  نأ  ءرملل  نك  لثم  ةيوادوسلاو  بضغلا 

ثيحب ةئيس  ةجرد  ىلإ  تاربعلاب  قنتخي  ناك  نايحألا  ضعب  ً.اثك يف  انه  نع  هعقوم  دعبي 

، هغارف تاقوأ  هب  يضقي  ام  دجي  هنأل ال  سيل  .قانتخالا  عنمو  هفاعسإل  ءيش  لمع  نم  فاخأ 

قوستتو راجيإلا ، تاكيش  عقوتو  دالوألل ، سرادم  نع  ثحبت  يتلا  اهدحو  مادملا  نأ  عم 

ىلوتت راصتخاب ، ةسينكلا ، ىلإ  بهذتو  محلا ، فظنتو  قابطألا ، لسغتو  خبطتو  راضخلا ،

كانه نيب  ةقنرشك ، شيعت  اهتايح  لاوط  تناك  نأ  دعب  لزنملا ، بدتل  ةقاشلا  تهملا  لك 

، مهجتو ٍسوبعب  تابجاولا  هذه  ىلوتت  تراص  .اهنع  ًالدب  كلذ  لكب  نوموقي  نورخآ 

هنأك ًانايحأ  دالوألا  رجزي  صخاش  ىلإ  لوحت  لاجلاو  لزنملا ، عزانم يف  الب  روتاتكدلا  تحبصأ 

ىلع اوشاع  .ةخوخيشلا  فرخ  نم  اعي  ناويحلا  ةقيدح  لحولاب يف  ةخطلملا  دوسألا  دحأ 

ىلع ًاعلطم  نكأ  .ةورذلا   ىلإ  اهربص  دودح  لصت  نأ  لبق  ةنسلا  تاقوأ  بلغأل  لاحلا  هذه 

ةوعد تيقلت  ناسين  ةيادب  يف  موي  تاذ  نكل  هنيب ، تراد  اهنأ  دب  ال  يتلا  تاثداحملا 

هدوجو ناك  لوحكلل  رجتم  درافيلوب ، دوويلوه  يف  ديدجلا  هلمعل  بكلا  حاتتفالا  روضحل 

ملحلل ةيساسألا  ةديقعلل  ًاخأ  نعذأ  لاجلا  نأ  ينعي  بئارضلا  ةحلصم  ةيانب  برق 

ُتلعف ك  نمثلا ، عفدي  نأ  هيلع  ناك  لب  بسحف ، هشيع  بسكي  ل  سيل  .يرمألا 

.ةيقرشلا تاساردلا  مسقل  حلاكلا  هجولا  راهظإ  لالخ  نم  يسفنب 

ةلباقم نوديري  نيذلا  بالطلل  يدصتلاب  فلكملا  يعافدلا  طخلا  نمض  يبجاو  ناك 

تنك ً.ادبأ  قتلن  اننأ   مغر  يمساب  ينبطاخي  ناك  مهنم  ضعبلا  مسقلا ، سيئر  وأ  تركسلا 

ةفيحص اهتقحلأ   يتلا  تافصلا  ببسب  يعماجلا  مرحلا  يف  عضاوتم  بيحرتب  ىظحأ 

هذه نم  جرخت  يذلا  ديحولا  يمانتيفلا  بلاطلا  ةدعلل ، برقملا  نم  ةيلك ، جيرخ  ةبلطلا :

يتبرجت يف ىلإ  ًاضيأ  لاقملا  قرطتو  .هدالب  نم  هذاقنإ  مت  حزان  يلاحلا  تقولا  يفو  ةيلكلا ،

اذكه لعفت ؟ تنك  اذام  ً.اما  ةحيحص  تامولعم  نمضتي  هنأ   مغر  ةيركسعلا ، ةايحلا 

ةيبهذ تاماعد  عضي  ةيناثلا  ةنسلا  جازملا يف  بلقتم  ًابلاط  ناكو  دعاولا ، يفحصلا  ينلأس 

هنإ .تلق  ةشاعإ ، طباض  تنك  .رفصألا  صاصرلا  ملق  ىلع  ةحضاو  اهراثآ  تدب  هنانسأ  ىلع 

ةيماظن تالدب  ىلع  لصحت  تاوقلا  نأ  نم  دكأتأ  نؤملاو ، تازيهجتلا  عباتأ  لمم ، ٌلمع 

لك لقأ  نإو   ةقيقحلا ، يه  كلتو  ً.ادبأ  لبق ؟ نم  صخش  يأ  لتقت  تنأ   نذإ  .ةيذحأو 

تنك ًالوأ ، .يتمدخ  لجسب  فارتعالل  ئيس  ناكم  يعماجلا  مرحلا  .ةلباقملا  ةيقب  ةقيقحلا يف 

.ديقع ةبترب  ناك  امدنع  لاجلا  عم  ةمدخلا  تأدب  مانتيف ، ةيروهمج  شيج  ةاشم يف  طباض 
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نم ٍءيش  ىلإ  ةجاحب  تناك  يتلا  ةينطولا ، ةطرشلا  ةيلوؤسم  ىلوتو  ًالاج  حبصأ  امدنعو 

نم ةقالع  هل  نأ  وأ  اهدهاشي ، وأ   كراعملا  دهاش  ءرملا  نإ  انلق  اذإ  .هعم  تلقتنا  طابضنالا 

ىتح تايلكلا  بلغأ  ةصاخ يف  ةفصب  ساسح  عوضوم  اذهف  يرسلا ، عرفلاب  ديعب  وأ  بيرق 

تنك ينيدلا  حالصإلا  ةكرح  هبشت  برحلل  ةضهانم  ةكرح  نم  ولخي  يعماجلا ال  مرحلا  .نآلا 

زيمملا فاتهلا  نكي  هذه ،  يتيلك  اهنمو  تايلكلا  نم  ثكلا  .يتسارد يف  ءانثأ  اهل  ًارصاعم 

يبعش ديشن  ةيادب  ىلإ  لوحت  كلذ  نم  ًالدب  زولك ، اتناسب  طبترت  ةيحت  هوووه  ..ووه  ..ووه 

تنك رصتنت ! نأ  دب  ةينطولا ال  ريرحتلا  ةهبج  هنيم ، يشوه  ..وه  ..وه  ىرخأ ، ةغيص  ذختي 

لجأ نم  يسح  ءافخإ  يلع  عتي  ناك  ذإ  حيرصلا ، يسايسلا  مهسح  ىلع  بالطلا  دسحأ 

عم كأ  ُتجمدنا  نمزلا  رور  نكل  .مانتيف  ةيروهمج  نم  حلاص  نطاوم  رود  يدؤأ  نأ 

تامتهالا دأ  مهيدل  سيل  ديدجلا  ليجلا  نم  بالطلا  ناكو  يعماجلا ، مرحلا  ةايح 

روصو صصق  ًاموي  فشكتست  مهنويع   .قباسلا  ليجلا  لثم  اعلا  اياضقب  وأ  ةسايسلاب 

ىلإ نومتني  مهنأ  رابتعالا  رظنب  انذخأ  اذإ  اهتيلوؤسم ، نولمحتي  اوناك  ار  يتلا  ةعاشبلا 

كحملا ىلع  دعت  مهتايح   نأ  ةيمهأ  كألا  .هذقنت  اهنأ  ىوعدب  رخآ  ًادلب  رمدت  ةيطارقود 

لئافتملا هجازمو  ةملاسملا  هتعيبط  ىلإ  عجري  يعماجلا  مرحلا  ُتيأر  .ةيرحلا  ءاوه  قشنت  دعب 

لودج .يبتكم  ةذفان  ىلع  رقنت  يهو  ىرخألاو  ةنيفلا  عيبرلا ب  رطم  تاخز  هركعت غ  ال 

ةعابطو فتاهلا ، ىلع  درلا  نمضتي  روجألا ، نم  دألا  لدعملا  اهنع  ىقلتأ  يتلا  ابجاو ،

ةنواعم ىلإ  ةفاضإ  بتكلا ، راضحإو  تارتسالا  ءلمو  ةيعماجلا ، لئاسرلا  تاطوطخم 

.فئازلا ساملألاب  ىشوملا  يجاعلا  راطإلا  تاذ  اهتاراظنب  يروم  ايفوص  ةديسلا  هتتركس 

تافلملا فالآ  سدكت  لالخ  نم  اهتورذ  ىلإ  تلصو  بلاط  يأ  ىلع  ةسعلا  ءايشألا غ  هذه 

يدوجول حاترت  تناك  يروم  ةديسلا  نأ  دبي  رومألا ،  ديقعت  ةدايزلو  .يبتكم  ىلع  ًادمع 

.اهعم

ناك .انئاقل  نم  ةصق  ةدم  دعب  تلاق  ًادحأ ، لتقت  كنأ   فرعن  نأ  ديج  ٌءيش 

يتلا ىلوألا  ةرملا  تسيل  كلت  .اهحيتافم  ةلسلس  نم  ىلدتت  مالسلا  ةيلاديمو  ًابيرم ، اهفطاعت 

نيذلا راوثلا  نم  راسيلا ، عم  فطاعتم  مهيلإ ، يمتنأ  يننأ  ام  ًاصخش  ربخأ  نأ  اهيف  تين 

ءايشألا لكو  لالقتسالاو ، ةيرحلاو  ةيطارقودلاو ، ةاواسملاو ، مالسلا ، لجأ  نم  نولتاقي 

نل تلاق ، كلتق ، ًادحأ  نأ  ول  .اهقيقحت  ديرأ  يتلاو  اهلجأ  نم  يبعش  ءانبأ  تام  يتلا  ةليبنلا 

؟ كلذك سيلأ  لاح ، لك  ىلع  صخش  يأ  ربخت 
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؟ يروم ةديس  كلذ ، لعفتس  تنك  له 

ناك .يل  اهرهظ  ترادأو  اهفادرأ ، ترهظأ  ةكرح  يف  اهيسرك  ىلع  تلمل  .فرعأ  ال 

قاروألاب لغشنم  أب  ترهاظت  كانه  اياوزلا ، ىدحإ  يف  ًاروشحم  غصلا  يبتكم 

مويل ثلا  تاعاسلا  ألمتل  يفكت  ال  ءابعألا  لك  نأ  عم  دهجملا ، يلمعبو  تاظحالملاو 

طقتلا يل امدنع  يبتكم  ىلع  ةقايللا  تابلطتم  قفو  مستبأ  تنك  عقوتم  وه  كو  .لمعلا 

نم ىلوألا  ةحفصلا  ىلع  رهظأس  تنك  ةيفارغوتوف ، ةروص  بالطلا  نم  يفحصلا  دحأ 

ام تلذب  .دوسألاو  ضيبألاب  ةروص  يف  ءاضيب  ودبتس  يتلا  ءارفصلا  انسأب  مهتفيحص ،

بيلحلل يف جّورت  يتلا  ةينوتراكلا  مالفألا  ثلاثلا يف  اعلا  نم  ٍلفط  يأ  لثم  نوكأل  يعسوب 

ةدعاسمل يمويلا  مهفورصم  راخدا  ىلع  يكيرمألا  لافطألا  عجشتو  ةيئادتبالا  سرادملا 

وأ ةراح  ةبجو  ىلع  لوصحلا  نم  اونكمتي  غنيس ل  هللا ، دبع  وردناخيلا ، لاثمأ  نم  ءارقفلا 

سيعتلا يظح  نكل  ًاقح ! مهل  نانتمالاب  رعشأ  تنك  .ضارمألا  دض  صحتلا  ةنقح  يقلت 

ًاقباس تيقلت  دوعت أل  ةيكيرمألا  تاقدصلل  يتجاح  تناك  اذإ  لؤاستلل ع  ينعفدي  ناك 

ام ثأ  نأ  ىلع  تصرحف  ليمجلل ، ًاركان  وربتعي  نأ  فاخأ  تنك  كلذل  .ةيكيرمأ  ةدعاسم 

ولطنب نع  يروم  ةديسلا  هابتنا  فرصل  سيلو  يرورغ  ءاضرإل  ةبذهملا  ءاضوضلا  نم  يفكي 

ةبغر يف ءاقرخلا  اروانم  عطقت  تناك  ىرخأو  ةرتف  بو  وداكوفألا ، نولب  رضخألا  ضافضفلا 

.مسقلا سيئرل  رواجملا  بتكملا  ىلإ  باهذلاو  ناكملا  ةرداغم 

عتمتسي مسقلا  سيئر  ناكو  اندالب ، نع  ةيفاك  تامولعم  هيدل  ةيلكلا  يف  دحأ  ال 

ىلإ دت  ةرتف  ىلع  زكرت  تاشقانملا  كلت  .انتغلو  انتفاقث  نع  ةفثكم  تاشقانم  يف  ارشإب 

، تاقصلملاو قاروألاو ، بتكلا ، ًانيزم ، ًاقينأ  بتكملا  ناك  يضاملا ، نم  ةنس  نا  وأ  عبس 

ىلعو .قرشلا  ةساردل  ةسركملا  ةنهملا  نم  ةليوط  تاونس  ربع  تمكارت  يتلا  تاروكيدلاو 

ةفيزم ك ةخسن  اهنأ  دب  ال  ةعيدب ، شوقنب  ًايودي  ةفرخزم  ةيقرش  ةداجس  تقلع  رادجلا 

، هتلئاعل يبهذ  راطإ  تاذ  ةروص  بتكملا  لخدي  نم  هجاوت  .قرشلا  ةقيقح  نع  معزأ 

لج تاذ  نكت  .هرمع   يثلث  ىلإ  فصن  غلبي  رمع  يف  رقشأ  يويسآ  كالمك  هتجوزو 

ينيصلا اهبوثب  مسقلا  سيئر  برق  ةفقاو  يهو  ةليمج  ودبت  نأ  الإ  نك  اهنكل ال  قراخ 

ةماستبالا عزتنتو  هقنخت  داكت  قنع  ةطبر  اهقوطت  يتلا  ةظيلغلا  هتبقرب  وهو  قينألا  قيضلا 

.تدماجلا اهيتفش  نم  ةونع 
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ىضم يذلا  نمزلا  .ةروصلا  ىلع  ةرقتسملا  رظن  ىلإ  ًاحملم  لاق  غنيل ، غنيل  اهمسا 

، ناصحلا ةودح  لثم  هشلا  تايقرشلا  ذاتسأ  رهظ  لعج  بتكملا  ىلع  ّبكنم  وهو  هيلع 

ناويات يتجوزب يف  تيقتلا  .نتلا  سأر  هنأك  اصقتسا  وحن  ىلع  مامألا  ىلإ  عفدني  هسأرو 

نإف ىرت  .ةروصلا ك  ودبي يف  ربكأ م  نآلا  اننبا  .وام  نم  تبره  دق  اهتلئاع  تناك  ثيح 

امدنع هرثأ  ىشالتي  رقشألا  رعشلا  .برغتسملا  ءيشلاب  سيل  اذهو  ةبلاغلا ، يه  همأ  تانيج 

ح ةسداسلا ، وأ  ةسماخلا  انتثداحم  ءانثأ  مالكلا  اذه  لك  لاق  .دوسألا  رعشلاب  طلتخي 

دلجلاب نطبم  ثو  يسرك  ىلع  ًايخرتسم  ناك  داتعملاكو  .يبسنلا  براقتلا  نم  ًاعون  انققح 

يسفن تدجوف  لثم  يسرك  سطغأ يف  تنكو  .ءادوس  ةيبرم  نضح  لثم  هدسج  نضتحي 

لثم هناكم  ياعارذ يف  رقتست  نيب  دلجلا ، ةموعنو  رادحنا  لالخ  نم  ءارولا  ىلإ  فرجنأ 

يذلا يلاحلا  عضولا  حضوت  نأ  اهنأش  نم  ةراعتسا  اهنإ  .يراكذتلا  هبصن  نلوكنيل يف  يعارذ 

لتقتو ةيبنجألا  ةراضلا  باشعألا  قنخت  ثيح  مالكلا ، عبات  اينروفيلاك ، ءاوجأ  يف  هشيعن 

نوكت ام  ًابلاغ  يبنجأ  تابن  عم  يلحم  تابن  ةجوازم  .ةيلحملا  ءارضخلا  انتاتابن  نم  ثكلا 

.ةيصخشلا كتبرجت  نم  تملعت  ار  ةميخو ، جئاتن  تاذ 

.ايندلا هدودح  ناك يف  نإو  يبتار  ىلإ  جاتحأ  يننأ  تركذتو  تلق ، تملعت ، معن ،

ىلإ اوفرعي  نلو  ملاع  قلعم ب  دبألا  ىلإ  نوقبي  ةيويسآ ، لوصأ  نم  ناكيرمألا  هآ ،

! نومتني نيأ 

رعشت فوس  اهبرجت ، نأ  ًااد  كيلع  يتلا  قزمتلا  ةلاح  نم  ِناعت  اذإ   كنأ  ليخت 

وه برغلاو  قرشلا ، وه  قرشلا  .برغلاو  قرشلا  ب  كقوفو ، كلخادب  مئادلا  عارصلاب 

يفو ةلضفملا ، هتاعوضوم  نم  اذه  ناك  .ةقدب   20 غنلبك لاق  لثم  ًادبأ ، نايقتلي  نل  برغلا ،

ةقرو ذخآ  نأ  يلع  .غنلبك  رظن  ةهجو  رابتخال  ًايسردم  ًابجاو  اطعأ  انتاءاقل  دحأ  ةياهن 

ةهجلا يفو  قرشلا ،»  » ةملك بتكأ  ىنميلا  ةهجلا  ىلعأ  ً.ايدومع يف  فصتنملا  نم  اهيوطأو 

هنأ ىلع  نيرمتلا  اذه  ليخت  .ةيبرغلاو  ةيقرشلا  يصئاصخ  نّودأ  مث  برغلا .»  » بتكأ ىرسيلا 

هنودجي فوس  ًتح  ةيقرش  لوصأ  نم  نيذلا  يتبلط  .مسقلا  سيئر  لاق  كتيصخشل ، مييقت 

.مهل ًاديفم 

ناك بجاولا  اذه  هيف  اطعأ  يذلا  مويلا  نأل  حز ، ار  هنأ  تروصت  رمألا  ةيادب  يف 

ةمات ةيدجب  رظن يل  هنكل  .ناسين  ةبذك  ىمست  ةكحضم  ةبسانم  يهو  ناسين ، نم  لوألا 
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تصلخ كفتلا  نم  ءيش  دعبو  لزنملا  ىلإ  تبهذ  كلذل  .حز  نأ  نك  هنأ ال  تنقيأ  ىتح 

: جئاتنلا هذه  ىلإ 

 
يقرشلا رغلا

تاذلا حمالم  سمط  نايحألا كأ  دانعلا يف 

ةطلسلا مارتحا  ًانايحأ كفتلا  لالقتسا 

نيرخآلا ءارآب  متهالا  ًانايحأ تاذلاب  عانتقالا 

ةداع عبطلا  ءوده  ( سأك وأ  ٍسأك  دعب   ) ةرثلا

نيرخآلا ءاضرإ  لواحي  ًااد  كلذب متهي  الو  ترم  وأ  ةرم  لواحي 

سأكلا نم  غرافلا  فصنلا  ىلإ  رظني  سأكلا نم  ءيلملا  فصنلا  ىلإ  رظني 

ينعي ال امدنع  معن  لوقي  لوقي ام  لعفي  دصقي ، ام  لوقي 

ًااد يضاملا  ىلإ  رظني  لبقتسملا ىلإ  رظني  ًانايحأ 

هغ عابتا  لضفي  ةدايقلل علطتي 

تاعمجتلا عم  حايترالاب  سحي  ةصنملا ءالتعال  ًااد  دعتسم 

رابكلا مرتحي  بابشلاب متهي 

سفنلاب ةيحضتلل  دعتسم  رخآ مويل  لتاقيل  شيعي 

فالسألا ركذت  ىلع  صرحي  ! هفالسأ ىسني 

لدسنم دوسأ  رعش  ةيفاص ةينب  نويع 

( رغلا رظن  يف   ) صق ( يقرشلا رظن  يف   ) ليوط

رفصم ضيبأ  هنول  رارفصا ىلإ  لي  بوحش 

 
بلاط تنأ  ةديج ، ةيادب  اهنإ  عئار ! لاق ، يلاتلا ، مويلا  جئاتنلا يف  هيلع  تضرع  ح 

نيدهتجملا بالطلا  لك  لثم  .رخفلا  نم  ٍءيشب  ترعش  كلذ  مغر  .يقرشلا  لك  لثم  دهتجم 

عبات ةيبلس ، ةطقن  كانه  نكلو  .ءايبغألا  نم  ىتح  ناسحتسالا ، غ  ءيش  ىلإ  حمطأ   

يف ًايرذج ؟ يبرغلا  صئاصخ  عم  ضراعتت  يتلا  ةثكلا  يقرشلا  صئاصخ  ىلإ  رظنا  .مالكلا 

ةطخ لكاشم  ىلإ  يدؤي  اذه  ً.ايبلس  ًاط  ذختت  فسألل  ةيقرش  صئاصخ  كانه  برغلا 
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وأ اودلو  نيذلا  كئلوأ  لقألا  ىلع  ةيقرش ، لوصأ  نم  نويكيرمألا  اهنم  اعي  ةيوهلاب  قلعتت 

ًاضيأ مه  ءيش ، كنع يف  نوفلتخي  مهنإ ال  .ناكملل  ءتنالا  مدعب  نورعشي  مهنإ  .انه  اوأشن 

دبألا ىلإ  رعشي  نأ  برغلا  يقرشلا يف  ىلع  له  نذإ ؟ لحلا  وه  ام  .لخادلا  نم  نورطشنم 

ةفاقث تاذ  ضرأ  ىلع  تشاع  يتلا  لايجألا  نع  رظنلا  فرصب  ًابيرغ ، شيعي  هل ، نطو  هنأب ال 

اياقب نم  صلختلا  وأ  راهصنالا  تابلطت  ءافيإلا  نع  ًااد  نوزجعي  ةيحيسم ، وأ  ةيدوهي 

لوصأ نم  يكيرمألا  لك  لثم  ةطقنلا ، هذه  دنع  فقت  تنأ  ليبنلا ؟ ميدقلا  مهثارت 

.لمألا نع  ثحبت  ةيويسآ ،

يهجو ءاقبإل  يعسوب  ام  تلعف  كلذل  فطلب ، يعم  فّرصتلا  ديري  هنأ  ملعأ  تنك 

؟ انأ .مهجتلا  نم  ًايلاخ 

دحاو عمج  لصاح  نأ  جتنتست  برغلاو ، قرشلا  فلآتلا ب  دسجت  تنأ  تنأ ! معن ،

لصف نك  ال  لثم  كنع  يداملا  يقرشلا  لصفن  نأ  نآلا  اننك  ال  .نانثا  وه  دحاو  دئاز 

رعشت يذلا  تقولا  نكل يف  .ةيجولوكيسلا  كصئاصخ  ىلع  ًاضيأ  قبطني  اذهو  .يداملا  رغلا 

ينبا ىلإ  رظنا  ام ! دح  ىلإ  لاحلا  غتي  فوس  لبقتسملا  يف  مويلا ، ناكملل  يمتنت  كنأ ال  هيف 

وأ يف صلا  ًءاوس يف  خسمك ، هيلإ  نورظنيس  اوناك  ةنس  ةئام  لبق  .ةيويسآ  لوصأ  نم  يذلا 

ًامدقت ال انققح  انه  نكل  ذاش ، ءيشك  هيلإ  نورظني  اولاز  ام  نوينيصلا  مويلا ، ىتحو  .اكيرمأ 

كرمع ىلإ  لصي  امدنع  هنأ  لمألل يف  يفكي  هنكل  تنأو ، انأ  حمطن  ًاعيرس ك  سيل  هب ، سأب 

نم ثكلا  كانه  ًاسيئر ! حبصي  نأ  نك  بارتلا ، اذه  ىلع  دلو  نأ  دعب  .ةصرف  نم  مرُحي  نل 

تاكباشت ب  ءافتخالل  نوعسيو  نولجخي  مهبلغأ  نكل  ليختت ، م  كأ  ار  مكلاثمأ 

.كتوص نع  بعتلل  صرفلا  لضفأ  كحن  ةيطارقودلاو  ديازتت  مكدادعأ  .ةيكيرمألا  ةايحلا 

كلذ نم  ًالدبو  ضراعتم ، بناج  ىلإ  قزمتلا  بنجتت  فيك  ملعتت  نأ  كتعاطتساب  انه 

ذئدنعو كتاءتنال  ةحلاصم  يرجت  نأ  كيلع  .بناجلا  نم  ديفتستو  هنيب  نزاوتلا  ققحت 

ممألا ب  مالسلا  قيقحت  ىلع  لمعي  ةنسحلا  اياونلل  ًافس  بناجلل ، يلاثملا  مجرتملا  نوكت 

! ةفلتخملا

؟ انأ

ل ًايرطف ، ناكيرمألا  اهملعت  يتلا  تاضقانتلا  كلت  بذشت  نأ  كيلع  تنأ ! معن 

.ةيقرشلا كزئارغ  عم  نزاوتت 
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21؟ غنايو ني  أدبم  رارغ  ىلع  دصقت  ..مهفأ  دعأ   

! ًاما

يقرشلا ّيبناجل  يوعملا  دادترالا  يقلح ، يف  رملا  قاذملا  نم  ًاصلختم  ُتحنحنت 

؟ روسيفورب .رغلاو 

؟ هاه

لوصأ نم  ًايكيرمأ  تسلو  لصألا ، يساروأ  يننأ  كتربخأ  اذإ  قرف  يأ  لكشي  له 

؟ ةيويسآ

.هنويلغ جرخأو  فطعب  ذاتسألا  رظن يل 

.ال ًاعبط  يدلو ، اي  الك ،

***

، ضيبألا زبخلا  ضعب  تيرتشاو  ةلاقبلل  لحم  دنع  تفقوت  لزنملا ، ىلإ  قيرطلا  يف 

لضفأ تنك  .دويلاو  ةرذلا ، اشن  نم  ةيمكو  يسورلا ، بارشلا  نم  ًايكيتسالب  ًارتلو  قجسلاو ،

.ةرذلا ح اشن  ىلع  لوصحلا  لهسلا  نم  ناك  نكل  يدالب ، تاجتنم  عم  ًافطاعت  زرلا  اشن 

يتيصخش ليلحت  ةقرو  تقصلأو  ًابناج  اهتيرتشا  يتلا  ءايشألا  تعضو  لزنملا  ىلإ  تلصو 

، ةلاسإلا ءام  ركذل  يعاد  الو  تاجالث ، مهيدل  اكيرمأ  ءارقفلا يف  ىتح  .ةجالثلا  ىلع  ةجودزملا 

لئاسو نم  يهو  ةعاسلا ، رادم  ىلع  ءابرهكو  فيظنتلا ، تامزلتسم  اهيف  رفوتت  ضيحارمو 

؟ قف أب  رعشأ  اذامل  .اندالب  ىطسولا يف  ةقبطلا  دارفأ  ضعب  ىتح  اهكل  يتلا ال  هيفرتلا 

قباط نم  ةقش  يف  سئاب ، دحاو  ٌريرس  كانه  يدالب  .يشيعملا يف  يعضوب  ةقالع  رمألل  ار 

تبتك اذكه  وأ  اهئاعمأو ، تاناويحلا  دولجل  ةنتنلا  ةحئارلا  كلت  اهيلع  ةبلاغلا  ةمسلا  دحاو ،

انتكيرأ ىلع  ددمتي  هنزح  ًاقراغ يف  نوب  تدجو  موي ، لك  ك يف  مويلا ، كلذ  .يتمع يف  ىلإ 

هلمع ىلإ  بهذي  امدنع  ةقشلا  هيف  رداغي  يذلا  ديحولا  تقولا  .ءارمحلا  ةفيطقلا  تاذ 

ذاقنإ اهتمهم يف  ىلإ  ةفاضإ  لاومألا  عمجت  يتلاو  لجبملا ، نومارررر  ةسينكل  باوبك  يليللا 

عشجلا ناطيشو  برلا  مدخي  نأ  عيطتسي  ءرملا  نأ  تابثإلو  فدهلا ، كلذ  لجأ  نم  .حاورألا 

مدع عم  .ةبيرضلل  ةعضاخ  غ  ًادوقن  نوب  ىلإ  عفدت  ةسينكلا  تناك  هسفن ، تقولا  يف 
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نم ةيحلا  وأ  يعتجالا ، نضلل  ًاعضاخ  نوب  نكي  ًايمسر ،  لجسم  لخد  دوجو 

ىلإ نورقتفي  نيذلا  يفنملا  نم  هغو  نوبل  بسانم  عضولا  اذه  .زجعلا  تالاح  وأ  ةلاطبلا ،

نم ةيشماه  ةجردب  طقف  اهاقلتي  يتلا  ةيهافرلا ، نم  مورحم  مهنأل غ  ةزيمم ، تاراهم 

ًابرح ضاخو  ديهز ، ٍرجأ  لباقم  هدالب  مدخ  نأ  دعب  .اهقحتسي  هنأب ال  ساسحإلاو  لجخلا 

.ةيلاديم  يأ  نم  ًالدب  هل  ٍميركت  لضفأ  ةيهافرلا  نأ  ىلإ  ةينالقعب  لصوت  اكيرمأ ، اهتضرف 

، تارئاطلا نم  زفقلا  عيطتسي  ًالجر  جاتحي  دحأ  الف  هظح ، لبقت  رخآ غ  رايتخا  هيدل  نكي 

سدسملاب ةيهانتم  ةقدب  فدهلا  بيصيو  تادعملا ، نم  ًالطر  نا  لمحي  وهو  قالطنالا  وأ 

ةشاش ىلع  رهظيو  همسج  نهدي  فرتحم  عراصم  يأ  نم  كأ  تكللا  لمحتيو  ةيقدنبلاو ،

.نويزفلتلا

ناك اذه ، انموي  هبشت  مايأ  ةموكحلا ، ةحنم  ىقلتي  نوب  ناك  امدنع  مايألا  كلت  يف 

.ةدمجملا تابجولا  نم  عوبسأل  هيفكت  يتلا  ةشاعإلا  تاقاطبو  بارشلا  ىلع  دوقنلا  قفني 

، ةشيعملا ةفرغ  نوب يف  ىلإ  تبهذو  بارشلا  نم  يتصح  جرخأل  موي  تاذ  ةجالثلا  ُتحتف 

ناك .ةداجسلا  ىلع  ةعبم  ةغرافلا  بلعلاو  بلع ، تس  ةبارق  ىستحا  نأ  قبس  ثيح 

ىلع تسلج  .هتهبج  ىلع  اهعضي  ةدراب  ىرخأ  ةبلع  كس  ةكيرألا ، ىلع  هرهظ  ىلع  ًايقلتسم 

.نويزفلتلا تلغشو  لعتسالل ، ةلباق  اهنكل  ةيلاب  ةكيرأ  انيدل ، ثاثألا  نم  ةعطق  لضفأ 

ىتح عاتمتساب  برشنو  ًايداع  ًانيتور  عبتن  اننكل  لافطألا ، لوب  قاذمو  نول  بارشلل  ناك 

ىلوألا تاعاسلاو  ليللا  نم  ةرخأتملا  تاعاسلا  ًانايحأ ب  ظقيتسأ  تنك  .يعولا  نع  بيغن 

ةقالمع ةرشحل  عوطقم  ٍسأر  ةيؤر  نم  ًاعزف  ضفتنأو  يقلح ، ةّرم يف  ةوغرب  سحأو  حابصلل ،

طقس نأ  دعب  يبشخلا ، حوللا  وذ  نويزفلتلا  هنأ  ًاخأ  فشتكأ  ىتح  يلع  اهيكف  قبطت 

نم طيلخو  ةطرشألاو  موجنلا  ليا  عم  فزُعي  ينطولا  ديشنلا  عمسأ  تنك  .جودزملا  هيئاوه 

ةيجلثلا ةراتسلا  تلدسأ  اذإف  .ءسلا  ةقلحم يف  ةلتاقم  تاثافنو  ةيناوجرأ  لابجل  تاطقللا 

مث نانسأ ، الب  بلاحط  هبناوج  ىلع  كت  ٍضاحرم  ىلإ  يسفن  رجرجأ  ةشاشلا ، ىلع  ةنكاسلا 

ىلإ دعص  دق  نوب  نوكي  كاذنيح  .ةقيضلا  مونلا  ةفرغ  ريرسلل يف  لفسألا  حطسلا  ىلإ  هجتأ 

برقأ ناك  نإو  مهتانكث  يف  دونجلا  ماني  ك  مانن  اننأ  ليختأو  يقلتسأف  .ىلعألا  حطسلا 

لافطألا مسق  وه  ةجودزملا  ةّرسألا  هذه  لثم  ءارش  ءرملا  ناكمإب  ثيح  نواتانياشت  ناكم يف 

لثم نودبي  نيذلا  سانلا  وأ  نويكيسكملا  انبقاري  كانه  ةمخفلا ، ةينيصلا  تالحملا  دحأ  يف 

ةيضرألا ةركلل  ونجلا  فصنلا  نم  صخش  يأ  قّرفأ ب  نكأ  .ةباترم   نويعب  يكيسكملا 
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مهسفنأ مهنأ  رابتعالا  رظنب  انذخأ  اذإ  ةءاسإ ، كلذ  اوربتعي  نل  مهنأ  ضرتفأ  ينكل  هغ  نع 

هذه يف  نونولملا  مهؤالمز  نحن  ًاما ، انلثم  مهنإ  .يهجو  ىلإ  اورظن  اذإ  ونيش  يننوعدي 

نأ نوكل  صاخشأ ال  نم  هباصتغا  نك  ام  باصتغال  تاقفص  نودقعي  ةبدجملا ، ةنيدملا 

نئابزلا عفد  اذإ  ىتح  تاعيبملا  بئارض  ةيوستل  ًادادعتسا  نودبيو  كلذ ، ىلع  ًادر  اولوقي ال ،

نيرجاهملا لبق  نم  مالكلل  ةجاح  نود  مهفت  ناكيرمألا ، قرط  نم  اهنإ  .ةيلاب  ةيدقن  ًاقاروأ 

.مهتارمعتسم ىلإ 

قجسلا شتيودناس  تلكأو  خبطملا  ىلإ  تبهذ  .مونلا  نع  تزجع  ينكل  ةعاس  ترم 

، تبتك اذكه  زيزعلا ، يخأ  نبا  .سمأ  موي  تلصو  يتمع  نم  ةلاسر  ةءارق  ديعأ  تنك  نيب 

حايرلاو ًادج  ًادراب  ةيضاملا ، ةرتفلا  ًاعيظف يف  ناك  وجلا  .ةخألا  كتلاسر  ىلع  ًاثك  كركشأ 

اهنئابز يف عم  اهعازنو  اهتقيدح ، راهزألا يف  نع  ليصافتلا  ضعب  اهتلاسر  تدرسو يف  .ةديدش 

يهف وجلا ، ىلإ  ةراشإلا  ادع  مهم  ءيش  نكل ال  بيبطلل ، اهترايزل  ةيباجيإلا  ةجيتنلاو  لحملا ،

بهذي ح  ًادغ ، .زرلا  اشنب  ةيفخم  يرسلا  ربحلاب  نام  نم  ةلاسر  روطسلا  نأ ب  ربخت 

باذملا دويلا  لولحم  دجأ  فوس  ةسينكلا ، فيظنتل  ةرخأتملا  ليللا  تاعاس  هلمع يف  ىلإ  نوب 

ةحفصلا ىلإ  شت  ماقرألا  كلت  .اوجرألا  ربحلاب  ماقرألا  نم  ةلسلس  فشكيل  ءاملا  يف 

(، رامدلل يقرشلا  طمنلاو  ايسآ  يف  ةيعويشلا   ) ديه دراشتير  باتك  نم  ةملكلاو  رطسلاو 

ةيمهأ ءايشألا  كأ  نم  حبصأ  يذلا  باتكلا  نم  ةعاربب  نام  اهراتخا  يتلا  ةرفشملا  ةملكلاو 

ءانب ةداعإو  ةيلاع ، سانلا  تايونعم  نأ  تفرع  ةيرسلا ، نام  لئاسر  لالخ  نم  .ايح  يف 

.اهلسرأ يتلا  ريراقتلا  نم  نورورسم  هءاسؤر  نأو  ةدكؤم ، اهنكل  ةئيطب  ةتوب  مدقتت  دالبلا 

.نانسألا ريرصو  رعشلا  فتن  يفنملا غ  طسو  ثدحي  ءيش  الف  كلذك ؟ نونوكي  اذاملو ال 

.ءاملاو ةرذلا  اشن  نم  هلمعأ  يذلا  يرسلا  ربحلاب  كلذ  نع  ةباتكلل  جاتحأ  تنك  داكلاب 

ىلوألا ةيونسلا  ىركذلا  فداصت  رهشلا  اذه  ادجوو ، ركاذ  ىلع  حلي  ٌءيش  يقب 

.ةنحملا ىلع  ةنس  رورم  ةبسان  يتمع  ىلإ  ُتبتك  هالك ، وأ  اهريرحت ، وأ  نوغياس ، طوقسل 

نكي هنأب   فرتعأ  ينكل  فورظلا ، ربجت  و  دارإ  ضح  دالبلا  تكرت  يننأ  مغر 

ىتح ينيع  مامأ  حولي  ةراسخلا  حبش  نيزحلا ، يدلب  ىلع  فسألاب  ساسحإلا  الإ  يتعاطتساب 

ءايشألا نم  ثكلا  ةزيزعلا ، يتمع  .ةركاذلل  ةيبابضلا  ةفضلا  ىلع  لفغملاك  ىشأ  تحر 

نم مهليحر  ذنم  يفنملل  بناوجلا  بعشتم  خيرات  نع  ةرابع  ةلاسرلا  كلت  ً.ارخؤم  تثدح 
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تفصو ً.اضيأ  انأ  يعومد  ثت  تاياكح  عومدلاب ، ةقرورغملا  مهنويع  روظنم  نم  ميخملا ،

نل اننأ  نض  ليفكلا  اذه  بجاوو  ليفك ، نود  جورخلاب  هل  حمسي  انم   ًادحأ  نأ  فيك 

اوبتك مهلفكي  نم  ىلع  اولصحي  نيذلا   كئلوأ  .ةركلا  ةيهافرلا  ةلود  ءادثأ  ىلع  لفطتن 

نيذلا دونجلا  ىلإ  اوبتكو  اهعم ، اولمع  نأ  قبس  يتلا  تاكرشلا  ىلإ  اهيف  نولسوتي  لئاسر 

سئانكلا ىلإ  اوبتكو  ريرسلا ، مهنكراش  اوللا  مهتاقيشع  ىلإ  اوبتكو  انل ، نيراشتسم  اوناك 

.ةلافك ىلع  لوصحلا  لمأ  ىلع  هنوفرعي ، ٍصخش  دعبأ  ىلإ  اوبتكو  مهيلع ، قفشت  اهلعل 

، ًاعم شيعت  ةسدكم  ىرخأو  ةتتشم  اهضعب  مهتالئاع ، عم  نورخآو  مهدحو ، اوكُرت  ضعبلا 

تايالو ال ىلع  اوعزوت  ةيكألا  نكل  نطولاب ، انركذت  ةراح  ةيبرغ  ءاوجأ  ءاقبلل يف  انررطضاو 

، اناتنوم يروسيم ، اتنك ، ايجروج ، ساسنكرا ، امابالا ، اهئسأب : قطنلا  انتنسلأ  عيطتست 

، اهفرعن يتلا  ةيزيلكنإلا  ةجهللاب  انتيفارغج  نع  ملكتن  انك  .كلذ  ىلإ  امو  انيلوراك ، ثواس 

ىلإ برقأ  لكشب  ظفلت  كرويوينو  وغهاكيش ، حبصت  وغاكيش  ًاددشم ، أي  عطقم  لكف 

، ميخملا رداغن  نأ  لبق  .يلاك  يه  نآلا  اينروفيلاكو  سآ ، ..سكيت  ىلإ  رسكتت  ساسكتو  كراوين ،

اننأ فرعن  انك  اهيلإ ، هجوتن  يتلا  ةديدجلا  قطانملا  يف  نيوانعلاو  فتاوهلا  ماقرأ  انلدابت 

لضفأ اهيف  رفوتت  ةنيدم  يأ  ةفرعمل  ئجاللاب  ةصاخ  فارغلت  ةموظنم  ىلإ  جاتحن  نأ  نك 

، ةيرصنعلا تاسرم  لقأو  ةيهافرلا ، ايازم  لضفأو  بئارضلا ، لقأ  اهيف  ةيالو  يأو  لعألا ،

.اهلكأن يتلا  ءايشألا  نولكأيو  اننوهبشي  اهيف  سانلا  كأو 

تاذ ةرمعتسم  نمض  جمدنن  نأ  اننك  يتمع ، تربخأ  ًاعم ، ءاقبلاب  انل  اوحمس  اذإ 

، اهويسايس اهل  ةيكيرمألا ، ةسايسلا  فادرأ  ىلع  ةب  لكشت  ًايتاذ  ةيفتكم  ةمرتحم  ةحاسم 

، نوماحمو ءابطأو ، نوسدنهمو ، تاعيبم ، ءالكوو  ةصاخلا ، انفراصمو  دونجو ، ةطرش ، طابضو 

وفظومو نويكيناكيمو ، عناصم ، باحصأو  تامداخو ، ةفاظن ، لعو  ةاهطو ، نوبساحمو ،

، انوسردمو انترقابعو ، انولثممو ، انونغمو  انباتكو ، انومرجمو ، انتارهاعو  انصوصلو ، بتاكم ،

نورخآو لشلا ، نم  سانأو  كيلوثاكو ، نويذوب  اننابهرو ، انتاضرممو  انتنهكو ، اننيناجمو ،

، ةنوخو نوينطو ، ءايبغألاو ، ءاطسبلاو ، نوبوهوملا ، انيفو  بونجلا ، نم  مهغو  طسولا ، نم 

انل يف ٍلثمم  باختنال  ةيفاك  هجلا  كلت  لابم ، غو  نودسافو  نوصلخمو ، نولدتعمو ،

بابسأو لجلا ، اهرظانت يف  ةرغصم  نوغياس  انلو  اكيرمأ ، توص يف  انل  نوكيف  سرغنوكلا 

حسلا مدع  ددحملا يف  ببسلا  نكل  .ةيلصألا  ةخسنلا  لثم يف  ةلطعم  اهيف غ  ةداعسلا 

انملاع نم  ضرعلاو  لوطلا  طوطخ  ىلع  انتعزو  يتلا  يه  ةيطارقوبلا  نأ  ًاعم  ءاقبلاب  انل 
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عمجتت يف ةغص  لئابق  ىلإ  عزوم  رخآلا ، ضعبلا  انضعب  دجوو  انسفنأ ، اندجو  .ديدجلا 

ثيح ئطاوشلا  دنعو  عوبسألا ، ةياهن  تالطع  لالخ  ةيفلخلا  تاحابلاو  سئانكلاو ، ةيبقألا ،

انعسوب ام  انلذب  .ةضفخم  راعسأب  اهئارش  نم  ًالدب  سايكأ  يف  انتابورشمو  انتمعطأب  أن 

ةينيصلا قاوسألا  ىلع  دمتعن  اننألو  انتفاقث ، نم  اهانثراوت  يتلا  خبطلا  انتاداع يف  ىلع  ءاقبإلل 

ب قّرفن  ال  انتلعج  انلالذإل  ةهجوم  ةبرض  كلتو  هلبقتن ، ال  ينيص  قاذم  انتمعطأل  ناك 

ةراثإل يفكي  ا  حيحص  اذه  اهتيقادصم ، ىلع  لّوعن  يتلا ال  تايركذلل  رملا  وأ  ولحلا  قاذملا 

يضاملا دبألا ، ىلإ  ّىلو  يضاملا  نأب  انكذتل  يفكي  ا  ئطاخو  انسوفن ، يضاملا يف  ىلإ  نحلا 

، لماشلا نابوذلا  عقاو  تاديقعتل  مهجتملا  هجولاو  قالخلا ، عونتلاب  طلتخاو  هاندقتفا  يذلا 

هل ءيش  الف  ةزيزعلا ، يتمع  اي  اهيلإ ، قاتشأ  مك  كمسلا ! ةصلص  هوأ ، .كمسلا  ةصلص  اننأك 

ةءولمملا قابطألاو  كويكوف  ةريزج  نم  بارش  ىلإ  قاتشأ  مك  اهنودب ، انهاوفأ  زيمم يف  معط 

عذاللا لئاسلا  اذه  ةفيحنلا ! براوقلا  ىلع  هب  ؤي  يذلا  بنعلا  عاونأ  لضفأب  اهفاوح  ىلإ 

نّخدم هقاذم  نأ  اومعز  نيذلا  بناجألا  هتعمس  دسفأ  نكادلا  ينبلا  نوللا  وذ  لبتملا 

، كمسلا قاشع  نم  اننأل  انه ،» ةرافز  ةحئار  كانه   » ةرابعل ًاديدج  ىنعم  اوحنمو  فرقم ،

نيذلا اينافلسنرت  نم  يورقلا  نع  اذه  يف  فلتخن  الو  كمسلا  ةصلص  لمعتسن  نحنف 

نع انفالتخا  ىلع  صرحن  انتلاح  يفو  ءامدلا ، يصاصم  درطل  موثلاب  ةنوهدم  تازافق  نوسبلي 

يذلا جلا  وه  كمسلا  ةحئار  هنم  حوفت  ام  نأ  مهف  نم  نونكمتي  نيذلا ال  يبرغلا  كئلوأ 

؟ خملا بيلحلاو  نخدملا  كمسلا  ةنراقملل ب  ليبس  يأ  .زازئمشالا  هتحئار  ثي 

ناك انسفنأب ، زازتعالاب  انرعاشم  نع  َّلختن  انيفيضم   عم  فالتخالا  نع  ًاديعب  نكل 

خبطم تحت  سمالتت  انبكرو  رذق ، داجسو  ةنشخ  كئارأ  ىلع  ضعبلا  برق  سلجي  انضعب 

غض دامرلا ، مكارت  عم  نمزلا  سيقت  ةننسم  رئاجس  تاضافن  اهيلع  تالواطلاب  محدزم 

تاياكح لدابتنو  هيكف ، ألاب يف  اندحأ  سحي  ىتح  تايركذلا  رتجنو  ففجملا  رابصلا  كمس 

ءايشأو ءايشأ  اهيف  انفرع  تاسلجلا  كلت  .تتشملا  انتدلج  ءانبأ  نع  تارمو  تارم  اهانعمس 

يتلا ةجذاسلا  ةاتفلا  كلتو  وتسيدوم ، عرازم  ديبع يف  ىلإ  اهدارفأ  لّوحت  يتلا  ةليبقلا  نع 

ةبحاص ىلإ  اهوعاب  مث  نياكوبس  يف  يرمألا  ملحلا  نع  عفادملا  اهبيبح  جوزتتل  تبره 

ىلع ىقلتساو  ءاتشلا  لصف  اتوسينم يف  ىلإ  جرخو  لافطأ  ةعست  هيدل  يذلا  لمرألاو  روخام ،

ىرتشاو ًاسراح  لمعي  ناك  يذلا  لجرلاو  تامو ، دمجتف  حوتفم  همفو  هرهظ  ىلع  جلثلا 

ئجاللاو دنالفيلك ، هسفن يف  لتقي  نأ  لبق  ام  ناكم  ىلإ  هيلفطو  هتجوز  ثعبو  ًاسدسم 
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دعب ءيش  مهنع  عمُسي  و  مانتيف ، ىلإ  اوعجري  نولسوتي ل  اوناك  نيذلا  ماوغ  كاسملا يف 

ةجوزو روميتلاب ، عراوش  راظنألا يف  نع  تفتخاو  ةيئنيس  ةمجن  اهتوغأ  يتلا  ةاتفلاو  كلذ ،

دحأ تمجهو يف  ضيرمتلل  ىفشتسم  فشارشلا يف  فظنت  نأ  اهيلع  بتك  يتلا  يسايسلا 

اولصو قهارم  ةعبرأو  ناجملا ، حانج  يف  تعدوأ  مث  خبطملا ، كسب  اهجوز  ىلع  مايألا 

ًافظوم اولتقو  تابورشم  رجتم  ىلع  اوطسو  زنيوك ، فاطملا يف  مهب  ىهتناو  مهتالئاع  نود 

ةسردملا هليمز يف  عفص  يذلا  يذوبلا  كلذو  ةنس ، نيرشعل  نجسلا  مهب يف  جزي  نأ  لبق 

تاقاطب لدابي  ناك  قباس  يعاطقإو  نوتسوه ، لافطألل يف  ةءاسإلا  ةمهتب  لقتعاو  ةيئادتبالا 

ناس يف  نوناقلا  قرخ  ةمهتب  ةمارغ  هيلع  تضرفو  ماعطلا  ناديع  لباقم  يف  نيومتلا 

ةمهتب نجسو  كلذ  قحتست  اهنأل  ناسللا  ةطيلسلا  هتجوز  عفص  يذلا  جوزلاو  هيسوخ ،

، ةعمعملا طسو  مهءارو  مهتاجوز  اوكرتو  اوبره  نيذلا  لاجرلاو  خيلار ، فنعلا يف  ةسرم 

مهئابآ غ  نم  اوبره  نيذلا  لافطألاو  نهءارو ، نهجاوزأ  نكرتو  نبره  اوللا  ءاسنلاو 

نيذلا ةتسلا  صاخشألاو  ةثالث ، وأ  لفط ، وأ  ًالفط ، تدقف  يتلا  تالئاعلاو  مهدادجأو ،

و ةئفدتلل  يساحن  محف  دقوم  اهلخادب  تواه  يت  يف  ةدراب  ةظتكم  ةفرغ  يف  اومان 

ديسكوأ لوأ  نم  ةيئرم  غ  ةباحس  ىلع  يدبألا  مالظلا  ىلإ  اولمُح  مث  ًادبأ ، اوظقيتسي 

ميتيلا لفطلا  كلذ  ةصق  ركذأ  انه  بهذلا ، نع  ًاثحب  بارتلا  لبرغن  انك  كلذ  عمو  .نوبراكلا 

نوتغنلرا نم  بيصناي  ةقاطب  ىرتشا  يذلا  يناكيملاو  ساسنك ، نم  ريدرايلم  هانبت  يذلا 

، جور نوتاب  يف  ةيوناثلا  ةسردملا  يف  اهفصل  ةودق  تبختنا  يتلا  ةاتفلاو  ًانويلم ، حبصأو 

بماك نم  لحولا  لاز  ام  نيب  كالود  دنوف  نم  درافراه  يف  هلوبق  مت  يذلا  يبصلاو 

، ةزيزعلا يتمع  اي  ًاثك ، اهنيبحت  يتلا  ةيئنيسلا  ةمجنلاو  يضايرلا ، هئاذحب  ًاقلاع  نوتلدنب 

دعب لوخدلاب  دلب  يأ  اهل  حمسي  نأ  نود  رخآ ، ىلإ  ٍراطم  نم  اعلا  لوح  رودت  تناك  يتلا 

اهتاملاكم ىلع  دري  ناك  ةيكيرمألا  نيسلا  موجن  نم  اهئاقدصأ  نم  دحأ  ال  نوغياس ، طوقس 

اذكهو .ةرئاطلاب  دوويلوه  ىلإ  اهتلصوأ  يتلا  نده  يبيتب  اهيدل  ةليمع  رخآب  تلصتا  نأ  ىلإ 

ةعاشإ لك  انقّدص  كلذ  لجأ  نمو  لمألاب ، اهانففجو  نزحلاب  انسفنأ  انلسغ  نأ  ثدح 

.تتام انتمأ  نأ  قدصي  نأ  ضفر  انم  دحاو  لكو  اهعمسن ،

 

73



 
 

 
 

سماخلا لصفلا 

 
هب فرتعأ  كتاظحالم ع  تأرق  نأ  دعب  ينكل  اذه ، لبق  تافارتعالا  نم  ثكلا  ُتأرق 

.هأرقت نأ  تدتعا  امل  ًالثم  نوكي  نل  فارتعالا  اذه  نأب  زيزعلا ، دئاقلا  اهيأ  كشأ  نآلا ،

يننإ .طقف  انأ  افارتعا  افارتعال -  ةفولأملا  صئاصخلا غ  ًاديج  فرعأ  كمولأ أل  تسل 

، فورظلا هذه  طسو  نآلا ، أدبأ  اذامل  .ابش  لصح يل يف  ام  ًاردان  اذهو  صالخإلاب ، مهتم 

يدوجو ببس  مهفأ  ار أل ال  ةسمخ ؟ راتمأ يف  ةثالث  نم  ةلزعنم  ةفرغ  لخاد  فارتعالاب 

نكل .تارفيشلاب  ايح  شيعأ  اذامل  تفرع  ةانلا  ايالخلا  نم  تنك  امدنع  لقألا  ىلع  .انه 

يغبني لقألا  ىلع  نظأ -  ك  ًالعف ، ةنادإلا  متهجو يل  اذإ  وأ  ًانادم -  تنك  اذإ  .نآلا  سيل 

.يلاعفأ ىلإ  مكترظن  نع  رظنلا  فرصب  يسفنب ، هراتخأ  يذلا  بولسألاب  ارربم ، ميدقت 

.اهتلمحت يتلا  تاقياضملاو  ةيقيقحلا  رطاخملل  روصتأ ، ك  ّيلع ، ينثت  نأ  يغبني 

عتمتلل ةصرف  لاني  نأ  ديحولا  هّمه  ئجالك  وأ  لسالسلاب ، ديقم  ٍمداخ  لثم  شيعأ  تنك 

باصي نأ  دب  ةانلا ال  ايالخلا  نم  ليمع  يأ  نأل  مونلل ، ىتح  ةصرف  تلن  داكلاب  .ةيهافرلاب 

، سيساوجلا ةايح  كلت  ماسملا ، نم  ريرس  ىلع  ًاقيمع  ماني  دنوب  سميج  ناك  ار  .قرألاب 

، مانأ ينلعجي  مويلا  ىتح  ناك  سوساجك  يلمع  نأ  ةيرخسلا  نم  .مونلا  عيطتسأ  ينكل ال 

ةملكب ةملك  رفشت  ةلاسر  لكف  .يرسلا  ربحلاب  يلئاسر  فشتو  نام  لئاسر  ةرفيش  كف 

، ناكمإلا ردق  ةرصتخم  ملتسملاو  لسرملا  تلك  نوكت  نأ  بجي  ةينضم ، دوهج  ىلإ  جاتحت 

تتش عئار ، لمع  هنإ  ةطاسبب : لوقت  يلاتلا  ءاسملا  يف  اهترفيش  تككف  يتلا  نام  ةلاسرو 

.نآلا نوزجتحم  برخملا  عيمجو  كنع ، هابتنالا 

74



يذلا تابورشملا  رجتمل  بكلا  حاتتفالا  دعب  ام  ىلإ  كتلاسر  ىلع  اوج  فشت  تلجأ 

ًايفتاه تارم  ةدع  ًاعم  انملكت  دقل  .دولك  هريدي  فوس  لاق ، ك  يذلاو  لاجلا ، هارتشا 

نأب ةبغرلل  لاجلا  اعد  رخآ  ببس  كانه  نكل  .نوغياس  انك يف  ذنم  دولك  دهاشأ  ينكل  

ًاوت مدختسا  دقل  .رجتملا  هترز يف  مايأ ح  ةعضب  دعب  نوب  لقن يل  اذكه  وأ  ًايصخش ، اري 

نم ٍءزج  نمض  ةسينكلا  ةقورأ  فظني  نيب  كلذب  مايقلا  هتعاطتسابو  بتاكك ، لمعلل 

نم ديزملا  يض  فوس  نآلا  هنأل  ًاديعس  ناكو  هعم ، نوب  لّغشي  نأ  لاجلا  توجر  .هتقو 

.تلق اري ؟ نأ  ديري  اذامل  .هرهظ  ىلع  ًايقلتسم  ءاقبلا  نم  ًالدب  هيمدق  ىلع  يش  تاعاسلا 

بارش نم  ةيضف  ةجاجز  تقولا ، كلذ  انتاينتقم يف  لمجأ  جرخأو  ةيرثألا  ةجالثلا  نوب  حتف 

؟ ًابارش ديرت  .انفوفص  ٌنئاخ يف  كانه  .زتيلش 

.تنثا ذخآ  فوس 

، ريرحت وأ  طوقسل ، ةيونسلا  ىركذلا  عم  ًانمازت  ناسين ، ةياهن  بكلا يف  حاتتفالا  دعوم 

نإ يروم  ةديسلا  لأسأ  نأ  ّيلع  ناكو  ةعمجلا ، مويلا  كلذ  فداصي  .نوغياس  هالك ، وأ 

، لوليأ كلذ يف  اهنم  بلطأل  تنك  ام  يننأ  مغر  .ماودلا  ةياهن  لبق  ةرداغملا  عيطتسأ  تنك 

، اهنم برقتأ  تنك  ةيضاملا  رهشألا  لاوط  .عقوتم  ىحنم غ  انتقالع  تذختا  ناسين  لالخ 

ةداع ب رودت  يتلا  تاثداحملا  كلت  لك  لالخو  رئاجسلا ، خدت  ءانثأ  رخآلا  اندحأ  سرديو 

نكت .يعماجلا   مرحلا  نع  ًاديعب  لمعلا  دعب  ةقرفتم  ٍتاعاس  مث يف  بتكملا ، ليمز يف 

اهلويم يف ىلإ  انرظن  اذإ  اهتننظ ، ك  ةيطارقوب  وأ  ةظفاحم ، ةعيبط  تاذ  يروم  ةديسلا 

لماعتلا ةقباسلا يف  اهتدوربو  ةينبلا ، اهتبيقحو  ةهشلا ، زاجلا  قرفب  اهفغشو  بايثلا ، ءاقتنا 

يتلا مارغلا  تالبق  فصول  حلصت  ةملكلا  هذه  تناك  اذإ  عقاولا ، قيدص يف  انحبصأ  .يعم 

ترم وأ  ةرم  قانعلاو  واشنيرك ، يح  اهتقش يف  عوبسألا يف  ترم يف  وأ  ةرم  اهلدابتن  انك 

دروفلا رايسل  يفلخلا  دعقملا  ىلع  ةيليللا  انتابعادمو  مسقلا ، سيئر  بتكم  ًايعوبسأ يف 

ً.اجعزم ًاريرص  ردصي  يذلا 

وعدت نأب  ًاقحال  اهعنقأ  بيطلا  يبلق  انل ، يسنامور  ٍلصف  لوأ  دعب  تحضوأ  لثم 

ةغص ةناح  انيقتلاف يف  مايأ  دعب  اهتوعدل  ُتبجتساو  ءاشت .» تقو  يأ  يف   » بارشلا لوانتل 

داكلاب نهتارونت  ءاسنو  ياواه  نم  ناصمقب  ظالغلا  لاجرلا  ضعب  اهيلع  ددرتي  كيلرفلس ، يف 

ةعنقأ تقلع  لخادلا  نيب يف  لخدملاب ، طيحت  ةقارب  ءاوضأ  تناك  .ةزنتكملا  نهفادرأ  يفخت 

75



.اغوب اغوا  لوقت  اهنأك  هافشلا  ناردجلا ، حاولأ  ىلع  ئداهلا  طيحملا  رزج  نم  ةفيخم  شوحو 

تايتف لالظ  هعطقت  ةلواطلا  ىلع  عومش  نم  ءاخرتسالا  ىلع  ثعبي  تفاخلا  ءوضلاو 

نولب ةرونت  اهيلع  ةلدانلاو  .بشعلا  نولب  ةفيفخ  نهسبالمو  ةينب  نهترشب  رودصلا  تايراع 

ثلاث دعب  ًانايحأ  .دنهلا  زوج  هبشي  ينيكبلا  ىلعأو  اهرعش ، نول  يهاضي  سبايلا  شقلا 

لعشأ ينكرتتو  رابلا ، ىلع  قفرملاو  اهكنح ، ىلع  ىنميلا  اهدي  يروم  ةديسلا  عضت  سأك ،

يأ ناكمإب  سيل  يتلاو  ةراثإ  ءارغإلا  تاسرم  كأ  نم  يرظن  ةكرحلا يف  هذه  اهتراجيس ،

تاديسلا ىدحإ  وأ  ةيئنيس ، ضارعتسا  ةمجن  اهنأك  نخدتو  برشت  تناك  .اهلمحت  لجر 

زمللاو زمغلاب  ةئيلم  ىرخأ  ةغل  نملكتيو  تايفاتكو  ةوشحم  ردص  تالح  نعضي  اوللا 

نأ تننظو  ُتمستبا  .هب  يلدأ  فارتعا  يدل  تلاقو ، ةرشابم ، ترظن يل  .ةجودزملا  اعملاو 

.تلاق ال كتيصخش ، ضماغ يف  ٌءيش  كانه  .تلق  تافارتعالا ، قشعأ  يننإ  .اهتبجعأ  يلمامد 

درجم تنأ  ً.يسو  وأ  ةرشبلا ، نكاد  وأ  ةماقلا ، ليوط  كنوكب  رمألا  قلعتي  ال  يمهف ، ئُِست 

، ةرم لوأل  كب  تيقتلاو  كنع  ُتعمس  ح  ةيادبلا ، .ةماسولا يف  نم  ولخت  ال  رمسأ ، لجر 

يقن لجر  ًاقح ، ةحبار  ةقفص  اهنإ  ..ساموت  معلا  هبشي  هنإ  ..ميظع  ٍءيش  نم  هل  اي  تركف ،

كفرصت ةقيرط  .هدالب  زرلا يف  قراس  هنومسي  .بابلألا  رسأي  لب  ًاصل ، سيل  ً.اما  ةريرسلا 

ةينيص ةيمد  يننأ  نودقتعي   . نوميتم  مهنكل  كلذك ؟ سيلأ  كنوبحي ، ضيبلا  ءابرغلا ! عم 

وأ وبحي ، ىتح  ًاثك  مهعم  ملكتأ  ينكل ال  .قاسلا  ةدودشم  ةيناباي  وأ  ةبوبحم ، ةغص 

سيبابدلا يف اهنوبحي ، يتلا  نتافملا  لك  مهيلع  ضرعأ  .يغبني ال  ك  ملكتأ  ال  لقألا  ىلع 

يأ نع  فلتخت  تنأ ال  ، 22 غنوو يزوس  مليف  هدجت يف  يذلا  ءارهلا  كلذ  نم  عون  يرعش 

يام ميسولا  لثم  هلكش  ادب  اذإ  ىتح  ودنارب ، نولرام  وأ  ندلوه  ميلو  هفداصن ، ضيبأ  لجر 

عمتسم تنأ  .كلذ  ىلع  رصتقي  رمألا ال  نكل  ً.ادج  رثؤم  اذه  مالكلا ، عراب يف  تنأ  .ور 

وأ كسأرب  ئموتو  كانه  سلجت  ةضماغلا ، ةيقرشلا  ةماستبالا  نف  تنقتأ  دقل  ً.اضيأ  ديج 

نأ غ  نم  ءيش ، لك  ىلع  قفاوم  كنأ  نوروصتي  سانلا  كرتتو  فطاعتب  كبجاوحب  زمغت 

؟ كيأر ام  .ةملك  لوقت 

، ايفوص دان  .تلاق  كلذ ، ىلع  نهارأ  .كنم  هعمسأ  ام  برغتسأ  تلق ، يروم ، ةديس 

انأ يف .ةراجيس  ينطعأو  ىرخأ  ًاسأك  بلطا يل  .لمعلا  كتليمز يف  درجم  دعأ  .حيسملا   قحب 

غلبت نيح  ةأرملا  نأ  كربخأ  ينكل  اذهب ، فارتعالاب  يلابأ  تسلو  عبرألاو  ةسداسلا 

يغبني ام  لك  وأ  ءيش  لك  فرعت  يهف  اهديرت ، يتلا  ةقيرطلاب  شيعتو  عبرألاو  ةسداسلا 
76



ةفاقثلا ىمسي يف  ام  وأ  ةيسنجلا  ةبغرلاب  هل  ةقالع  رمألا ال  .ءافخلا  لمعلا يف  نع  هتفرعم 

ءارهلا كلذ  نم  ءيش  يأ  وأ   23« ةيويندلا ةالصلا  ةداجس   » صلا وأ يف  ارتوس  اماك  ةيدنهلا 

عمو .تلق  تاونس ، تس  ذنم  هعم  لمعت  تنأ  .بوبحملا  انمسق  سيئر  هب  قدشتي  يذلا 

هبتكم باب  تحتف  لك  يلايخ ، ًافيط يف  ناك  ار  .تلاق  نآلا ، ىتح  ًاديج  هفرعأ  انأف ال  كلذ 

ال كلت ؟ روخبلا  ةحئار  امو  ..هبتكم  يف  غبتلا  نخدي  له  فتاهلا ؟ يف  مالكلا  نع  فقوتي 

دارأ ينلباق  امدنع  .هتيأر  لك  هل  ينحنأ  ينم أل ال  ًاليلق  طبحم  هنأب  ساسحإلا  الإ  يننك 

تنأ هوأ ، لاق ، .انيدراغ  تدلو يف  يننأ  هل  تحضوأو  .ةينابايلا  ملكتأ  تنك  اذإ  ام  فرعي  نأ 

.ينع ءيش  لك  ةفرعم  ينعت  ةملكلا  كلت  نأ  ول  ك  ، nisei يناباي نيرجاهم  لوصأ  نم 

ناكسمتي كادلاو  .اثلا  ليجلا  نم  طقف  تنك  نإو  يروم ، ةديس  كتفاقث ، تيسن  دقل 

سحأ تنك  ليوط  ٍنمز  ذنم  نابايلا ؟ ةرايز  بحت  الأ  ةينابايلا ؟ ملعت  بحت  الأ  .هتفاقثب 

اذامل نآلا ، ةينابايلا  ملكتأ  اذامل ال  ةينابايلا ، ملعتأ  اذامل   لءاستأ  .عضولا  اذه  نم  قلقلاب 

، تركف كاذنآ  ينكل  .ويكوط  نم  ًالدب  ةنولشرب  وأ  لوبنطسإ  وأ  سيراب  ىلإ  باهذلا  لضفأ 

ةدقلا ةيليغلا  ملكتي  ناك  نإ  يدينيك  .ف  نوج  ناسنإ  يأ  لأس  له  اذه ؟ لكب  يلابي  نم 

رفانسلا موسر  عمجي  ناك  نإ  وأ  ةليل  لك  اطاطبلا  لكأي  ناك  نإ  وأ  نلبد  راز  امدنع 

تدلو دق  تمد  ام  انه  ةدئاسلا  يه  يتفاقث  تسيلأ  انتفاقث ؟ ىسنن  اذامل ال  نذإ  ةيدنلريإلا ؟

اي قح ، ىلع  تنأ  تلقو ، طقف  تمستبا  .ةلئسألا  كلت  هيلإ  هجوأ  لاحلا   ةعيبطب  انه ؟

رارق ىلإ  تلصوت  نأ  ذنم  .رخآ  ءيشب  كربخأ  فوس  ينكل  .يبجاو  هنإ  .تدهنت  انهو  .يديس 

يهو يتغل ، فرعأو  ةيكيرمألا ، ةفاقثلا  يهو  ًاديج ، يتفاقث  فرعأ  يننأ  ًائيش ، َسنأ  يننأ  

، ةيحطسلا ةيحانلا  نم  .لجرلا  كلذ  بتكم  ةسوساج يف  لمعأ  يننأ  تسسحأ  ةيزيلكنإلا ،

انأ قمعلا ، نكل يف  هروذج ، عاضأ  هفات  ليئض  نايك  يروم ، اهمسا  ةطيسب  زوجع  ةديس  انأ 

.يعم ثبعت  نأ ال  كل  لضفألا  نمو  ايفوص 

؟ يروم ةديس  .تحنحنت 

؟ اهآ

.كمارغ تعقو يف  يننأ  دقتعأ 

، ًاعم انطبترا  اذإ  .بوعللا  اهيأ  ًائيش ، حضون  انعد  .تلاق  ايفوص ، مارغ  تعقو يف  لب 

تثفن انهو  .كبحأ  نلو  ينبحت  نل  .انطبرت  ءايشأ  الف  هيلإ ، لصن  نأ  نك  ام  ىصقأ  اذهو 
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لك نم  ررحتملا  بحلاب  نمؤأ  ينكلو  جاوزلاب  نمؤأ  ال  يننأ  فرعت  .ناخدلا  نم  نيرايت 

.دويقلا

.كلذك انأو  .تلق  ةفداصم ، نم  اهل  اي 

***

ٍدقع ذنم  رماه  روسيفوربلا  نم  هسفن  ءيشلا  تملعتو  لكنارف ، ماجنب  لاق  بسح 

دحأ سسؤملا  بألا  حصن  اذكه  وأ  لمجأ ، نوكت  ًانس  كنم  ربكألا  ةقيشعلا  نمزلا ، نم 

تاقيشعلا اهنم : تطقن  طقف  ركذأ  يرمألا ، ميكحلا  ةلاسر  ىوحف  ركذتأ  ال  .بابشلا 

ال هنكل  ءاسنلا ، نم  ثكلا  ىلع  قبطني  اذه  لعلو  ليمجلل »!! تاركان  نسل   » تاجضانلا

، ليمجلل ًاركان  نوكأ  نأ  ينم  عقوتت  يه ال  قدصلا ، اندرأ  اذإ  .يروم  ةديسلا  ىلع  قبطني 

، ناسنإلل ٍقيدص  لضفأو  ءازعلا  ردصم  نوكأ  نأل  تملستسا  .ليمجلل  ًاركان  تسل  ًالعف  انأو 

نآلاو .اوغلل  ىولسلا  بابسأ  كلتمأ  ال  ًانيقيو  يسفنل ، ةعتملا  فوتل  ىعسأ  رخآ ، ىنع 

دشم ىلجتت يف  ةيلسأرلل ك  طقف  سيل  ًايدحت  لكشي  هدوجو  ررحتملا ، بحلا  ينهجاوي 

هنكل ةيتناتستوربلا ، ةيرصنعلا  هتارربم  لالخ  نم  ةفعلا ، حاتفمل  ار  وأ  فدرلاو ، رصخلا 

يتلا ةيعويشلا  تايبلس  نم  اذه  .ةيسويشوفنوكلا  اهتيصخشب  ةيعويشلا  ىلع  بيرغ  ءيش 

هيزن يورق  لثم  نوكي  نأ  ضرتفي  قيفر  لك  نأب  داقتعالا  يأ  رمألا ، ةياهن  اهزواجت يف  ديرأ 

لك ةيويسآلا ، ةيعويشلا  لظ  .بسحف يف  ةعارزلا  ضارغأل  ةيقرعلا  هتاءتناو  هدهج  سركي 

.قرشلا يف  دعب  لصحت  ةيسنجلا   ةروثلا  نأل  ةيرحلا ، نم  ربتعي  سنجلا  ءانثتساب  ءيش 

يه ك  ةيرذلا ، نم  ةينا  وأ  ةتس  جتني  سنجلا ل  نم  هتيافك  لان  اذإ  ءرملا  نأ  ببسلاو 

جاتحي نلف  ديه ،) دراشتير  يأرل  ًاقفو   ) ةيويسآلا نادلبلا  تالئاعلل يف  ةبسنلاب  ًامومع  لاحلا 

ىدحإ دض  حيقلتلا  اوقلت  نأ  دعب  ناكيرمألا  نيب  .سنجلا  نم  ديزملاب  بلاطت  ةروث  ىلإ 

شيطلا ىلجتي يف  ررحتملا ك  بحلاب  طقف  نومتهي  ىرخأ ، ةروث  نومواقي  اوحبصأ  تاروثلا 

نأ تكردأ  اهترباثمو  يروم  ةديسلا  ةياعرب  نكل  .هعم  يسايسلا  راهصنالا  سيلو  اوتسالا ،

.يسنجلا ررحتلا  نمضتت  ًاضيأ  ةيقيقحلا  ةروثلا 

فرتملا ثيبخلا  زوجعلا  كلذ  .لكنارف  ديسلا  ءارآ  نع  ةديعب  تسيل  رئاصبلا  هذه 

يف يسايسلا  يوغي  ك  تاديسلا  يوغي  ناك  ذإ  ةسايسلا ، يف  سنجلا  ةيمهأ  كردأ 

ىوحف تناك  اذهل  .ةيكيرمألا  ةروثلا  نابإ  يسنرفلا  ةدعاسم  ىلع  لوصحلل  هتاستلا 
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تاقيشع ًاعيمج  انيدل  نوكت  نأ  ىلع : صنت  ةباشلا  هتقيدص  ىلإ  لوألا  يرمألا  ةلاسر 

ءاسنلا نأ  ىنعملاف  ودبي ، دق  لثم  ةيسنج  تاءاحيإ  ىلع  يوطني  ال  اذه  .تاجضان 

ًااد ةقدلا  نكت  اذإو   .نهنم  رغصأ  قاشع  عم  تاقالعب  غري  نأ  دب  ال  تاجضانلا 

ةيناثلا ةلأسملاو  .ةدوجوم  ةقيشلا  ةقيقحلاف  زوجعلا ، ةزعملا  كلت  باطخ  نمض  ةرفوتم 

ىلإ ةمقلا  نم  اهلمع  لمعت  نسلا  ةيبذاج  نأ  ًاديدحت  ميسولا  لجرلا  اهينعي  ناك  يتلا 

، نطبلاو ردصلاو ، قنعلا ، ىلإ  ًالوزن  مث  هجولا ، حمال  أدبي  اذه  .تاونسلا  رور  لفسألا 

تتهبو اهتروص  تفج  نأ  دعب  ةقارقرو  ةزنتكم  ةجضانلا  ةقيشعلا  نوكت  ثيحب  ..خلا ،

.اههجو ىلع  ةلس  عضي  نأ  ةطاسبب  ءرملا  ناكمإب  ةلاحلا  اذه  يفو  اهحمالم ، تكهنأو  اهناولأ 

تيقبف رمعلاب  ًاثك  رثأتت  اهتسق   نأل  يروم ، ةديسلا  ىلع  ًتح  قبطني  اذه ال 

، نوبل ةقيفر  دجن  نأ  ًاديعس  ينلعجي  نأ  نك  يذلا  ديحولا  ءيشلا  .ةيرغم  ءيش  لك  مغر 

قايرت علبي  لوجخ ، ًااد  هنإ  .ةيدارفنالا  هتاروانم  سرا  ناك  امولعم ، ردق  ىلع  يذلا 

اهنأ روصتأ  ىرخأ  ءايشأ  نم  كأ  سنجلا  نم  رخسيو  جارحإلاب  رعشيو  ةيدجب ، ةيكيلوثاكلا 

لصحت نأ  ضرتفي  ثيح ال  ةيكيلوثاكلا ، خيرات  زي  ام  اذه  رشبلا ، لتق  لثم  ةبوعص ، كأ 

ةأبخم رارسأ  كلتف  ذوذشلا ، نم  ةفلتخم  لاكشأ  وأ  رياغتم ، وأ  لثتم  يسنج  ذوذش  تالاح 

نوسرا نابهرلاو  ةسواسقلاو  ةفقاسألاو ، ةلداركلاو ، تاوبابلا ، .ناكيتافلا  ةنهك  بايث  تحت 

نأل سيل  رمألا ! شقاُني  داكلابو  مهضعب ؟ عمو  نايبصلاو ، تايتفلاو ، ءاسنلا ، عم  ةليذرلا 

نكل .سنجلا  سيلو  ةنفع ، ةحئار  هنم  حوفت  يذلا  قافنلا  هنإ  ةسرملا -  هذهب  أطخ  كانه 

ةيدعملا ضارمألاب  بيصت  وأ  ضراعملا ، بلصتو  بيذعتلاو ، لتقلا  ةسينكلا  سرا  امدنع 

كلذ ىلع  دُري  تكيرمألا ؟ ىلإ  برعلا  دالب  نم  صلخملا ، انهلإ  مساب  رشبلا  نم  يالملا 

.لاح يأ  ىلع  كلذ  ثدح  اذإ  عفنت ، يتلا ال  ىوقتلاب  جوزمملا  فسألا  تلكب 

تنك ةمومحملا  ةقهارملا  مايأ  ذنم  .كلذ  نم  سكعلا  ىلع  رمألاف  قلعتي  ، يف  امأ 

الص بيلصلا يف  اهب  مسرأ  يتلا  اهسفن  ديلا  ًامدختسم  ةيضايرلا  نيرتلاب  يسفن  عتمأ 

لك اهيف  ُتزواجت  ةيسايس ، ةروث  ىلإ  موي  تاذ  تروطت  يسنجلا  درمتلا  ةرذب  .ةرخاسلا 

يتحار ىلع  رعشلا  و  ىلإو  ىمعلا ، ىلإ  يدؤي  نأ  دب  صقانلا ال  عجلا  نأ  نع  ظعاوم أ 

، ميحجلا ىلإ  بهذأس  تنك  ول  بيرختلا .) لعأ  ركذي  نأ  يسن   ) زجعلا ىلإو  نيديلا ،

رادم ىلع  ًانايحأ  يسفن ، دض  اهبكترأ  يتلا  اياطخلا  عم  يتقالع  تدطو  نأ  دعب  كلذ ! نكيلف 
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لمع لوأ  تبكترا  كلذل  .نيرخآلا  دض  ةئيطخلا  بكترأ  نأ  لبق  تقو  ةلأسم  يهف  ةعاسلا ،

خبطم نم  هقرسأ  تنك  يذلا  فلاتلا  رابصلا  كمس  عم  ةرشع  ةثلاثلا  يتنس  يعيبط يف  غ 

، ءيربلا كسملا ، رابصلا  كمس  هوأ ، .هقافر  عم  ةالقملا  ىلإ  هصم  راظتناب  ناك  ثيح  يمأ ،

ميسولا لكشلا  ذختي  ءاشحألاو  سماوللاو ، سأرلا ، عطقت  حو  يدي ، لوطب  تنأ  مكبألا !

ىثنألا ءاضعأل  سلمأ  جزل  قسانت  هفوج  .كلذ يف  ىنعم  فرعأ  يننأ   مغر  يركذلا ، يقاولل 

لافطألا اهضرعي  يتلا  ءايشألا  بناج  ىلإ  اذه  تيأر  نأ  قبس  أل  سيل  اهتليخت ، ك 

دلب تاقرط  رصخلا يف  لفسأ  ًائيش  نوسبلي  وأ ال  ةارع  مهو  نوضكري  نيذلا  نوقهارملاو 

اذه نوربتعي  نيذلا  يسنرفلا  انتداس  قنحو  ةيرخس  ثي  ناك  رظنملا  اذه  .اهتاحاسو 

يتلا باصتغالا  تايلمع  رربي  نأ  نك  يذلا  رمألا  انتيجمه ، ىلع  ًاليلد  يلوفطلا  يرعلا 

انلافطأ لعج  لالخ  نم  ىوقتلا  مساب  اهب  حومسم  اهلكو  بلسلاو ، بهنلاو  اهب ، نوموقي 

مهحاورأ رثأتت  نيذلا  ءايقتألا  ىراصنلل  ءارغإ  ردصم  اولكشي  ىتح ال  بايثلا  ضعب  نوسبلي 

كمس اي  كتمرح  كهتنت  ام  ناعرس  يذلا  تنأ  كيلإ ، دوعأ  انه ! درطتسا  .رظنملاب  مهداسجأو 

يوق صاصتمالا  توص  بسحف ، لوضفلا  باب  نم  كتهوف ، لخاد  يعبصإ  سدأ  رابصلا :

روهشلا لالخ  يسجاوه  ىلع  ذوحتسي  يوثنأ  دسج  عم  ةقالع  مومحملا  يلايخ  قلخي  ثيحب 

، ةرادصلا لتحتل  ةنونجم  ةوهش  بثوتت  رطيس ، قاطن  جراخ  حيرصت ، غ  نم  .ةيضاملا 

دوعت نأ  عقوتملا  نم  يمأ  نأ  مغر  انه ! لاعت  ينترحس  نم  اي  كوعدأ ، كيلإ ، مدقتأل  ينيرغت 

انخبطم ةذفان  نم  لطيو  ناجلا  دحأ  ر  نأ  نك  ةظحل  يأ  يفو  اهتلوج ، نم  بيرق  ع 

ًامونم نوكأ  نيبو  .ايث  لزنت  كلذ  عمو  ةيوخرلا ، يسورع  عم  ًاسبلتم  كسو  

ةرج نوكت  ظحلا  ءوسلو  يترج ، بكترأ  هل ، يتباجتساو  رابصلا  كمس  نأب  ًايسيطانغم 

ينعأ ال  ينم ، ةدحاو  رابص  ةكمس  ملست  تقولا   كلذ  نم  هنأل  ظحلا  ءوسل  لوقأ  .ةلماك 

عم ةتيم ، تنأ  ةسوحنملا ، ةكمسلا  اهتيأ  لاح ، لك  ىلع  ةيميهبلا -  ةلاح  ففخي  اذه  نأ 

، ًااد لصحت  ةرجلا  هذه  نأ  ينعأ  ال  ةيقالخأ -  تالؤاست  رمألا  ثي  فيك  نآلا  ىرأ  يننأ 

هب أي  أ  ناك  .يضارألا  ب  ةرصاحملا  انتدلب  يف  هيلع  لوصحلا  ردني  رابصلا  كمس  نأل 

نوبجعم مهيلع  هقدغي  متهاب  نوظحي  ًااد  ةنهكلا  .لكألا  بحي  ٌلجر  هنأل  يمأل ، ةيده 

ول ك  مهنولماعي  نيذلا  ءايرثألا  اياعرلاو  تاصلخملا  تويبلا  تابر  نيسلا ، موجن  مهنأك 

يذلا يليللا  يدانلا  كلذ  ىلإ  لوخدلا  عن  يذلا  يلمخملا  طيخلا  ىلع  نيديحو  ًاسارح  اوناك 

نفظني ءاشعلا ، ىلع  مهنوعدي  تابجعملا  .سودرفلا  موقلا ، ةوفصل  الإ  هلوخدب  حمسي  ال 
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ةيرحبلا تالكألا  اهنم  ةفلتخم ، عاونأ  نم  ايادهلاب  مهوشري  مهماعط ، نّرضحي  مهتارجح ،

يذلا  تقولا  .اهءارش يف  يمأ  لثم  ةقف  ةأرما  عيطتست  يتلا ال  نمثلا  ةيلاغلاو  ةيهشلا 

دوعت يل املاح  بنذلاب  ٌساسحإ  يلهاك  لقثي  ناك  ءاجوهلا ، افرصت  نم  لجخلاب  هيف  رعشأ 

لمحتأ اإو أل ال  ةيقالخألا ، فارعألا  كاهتناب  روعش  يأ  ببسب  سيل  ةيعيبطلا ، يتلاح 

صقني ام  لاحلا  ةعيبطب  ظحالتس  يهو  تاكمس  تس  انيدل  .ةيهش  ةمقل  نم  يمأ  نامرح 

رابصلا ةكمس  كسمأ  انأو  ةريرش  ةركف  ينفعست  ام  ناعرسو  لعفأ ؟ اذام  لعفأ ؟ اذام  .اهنم 

ةرجلا راثآ  ةلازإ  يغبني  ًالوأ ، .ةءاندب  اهيلإ  رظنأ  يديب ، حطلا  اهنع  ضفنأو  ةردخملا 

.ءاشعلا راظتنا  مث  .ةيحضلا  ىلع  فرعتلل  دلجلا  يف  قوقشلا  ضعب  عيطقت  ًايناثو ، .اهنع 

، ةنوركعملاو ايلوصافلاو  لباوتلاب ، كمسلا  وشحت  سئابلا ، انخوك  ىلإ  ةنيكسملا  يمأ  دوعتو 

نوميللاو ليبجنزلا  ةصلص  عم  اهمدقتو  اهيلقت  مث  نوحطملا ، ليبجنزلاو  رطفلا ، تابعكمو 

اهزيمأ ةروجهملا ، يتيراج  ةبوبحملا ، يتكمس  عجطضت  قبطلا  ىلع  كانه  .اهنم  رطقت  يتلا 

ناديعلاب ًاروف  اهكسمأ  يسفنب ، يسفن  مدخأ  نأ  يمأ  ينم  بلطتو  يدي ، هتلعف  ام  لالخ  نم 

سمغأ مث  يلوح ، ناموحت  اهانيع  بقرتت ، يمأو  لكألا ، نع  فقوتأ  .يلبق  يمأ  اهذخأت   ال 

..ش ..ش  .يمأ  لوقت  ةبيط ؟ .ةمضق  لوأ  لوانتأو  نوميللاو  ليبجنزلا  ةصلص  ةكمسلا يف 

.يدلو اي  ةدحاو ، ةمقل  اهعلبت يف  الو  اهغض  نأ  كيلع  نكل  ديج ، ً.ثعلتم  لوقأ  ةيهش ،

عيطملا دلولا  مستبي  اذكهو  .لوقأ  يمأ ، معن ، .ةقيرطلا  كلتب  لضفأ  اهمعط  .كلهم  ىلع 

مألا تارظنب  جزت  حلمملا  اهقاذمو  ةسندملا ، هتاكمس  يقاب  مهتليو  ءطبب  غضو  ةعاجشب 

.ةنونحلا

نكل .ةيحابإلا  ٌفارسإ يف  هنأ  ىلع  انه  هتلق  ام  ىلإ  نورظني  فوس  ضعبلا  نأ  كش  ال 

الأ نوتو ، ةيحض  يالم  ةثالثو  بيذعتلا ، لعأو  ةيحابإلا ؟ نم  حباذملا  تسيلأ  انأ ! تسل 

سيل ساسحإلا ، ةدع  رابص  ةكمس  عم  ىتح  ايبصلا ، شيطلا  كلذ  ةيحابإ ؟ هذه  ربتعت 

ةملك انتلعج  اذإ  لضفأ  نوكيس  اعلا  نأ  نودقتعي  نمم  انأ  ءيش  لك  لبق  .ميظعلا  ءيشلاب 

.ةينايبصلا تاسرملا  كلتب  عمسن  ح  لعفن  لثم  ركنتسنو  رمذتنو  مغمغن  ةرج » »

ةطرشلا يتمدخو يف  ةيسايسلا  ارايتخا  ًالتاقم ، نوكأ  نأ  نم  كأ  قشاع  انأف  كلذ  عمو 

نم طقف  ًادمتسم  ناك  يسفن  بناوج  نم  ٍبناج  بيذهت  ىلع  ينتربجأ  يلاتلاب  ةيرسلا 

ةيرسلا ، ةطرشلا  يف  انأو  ىتح  .فنعلا  ىلإ  ءوجللا  لبقي  يذلا  بناجلا  كلذ  يتلوفط ،

ةيرهق فورظ  ربجت  امدنع  .يعم  همادختساب  نيرخآلل  حمُسي  كأ م  فنعلا  مدختسأ 
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هذه .عقي  نأ  فنعلا  اذهل  حمسأ  اهنم ، يعازتنا  اكذ  ناكمإب  سيل  فقاوم  ذاختا  ىلع 

نوضرعتي مهتيأر  نيذلا  نع  ايركذ  رمتست  ثيحب  ةجعزم  نوكت  ام  ًاثك  فقاوملا 

ٍبناج لك  نم  طاحملا  بيهرلا  درانغاتنوم  نجس  ونج : حاحلإب  ينبذعت  باوجتسالل 

، مهجتملا ههجو  ىلع  دماج  رعذلاو  مهدحأ  قنع  لوح  فوفلم  كلسلاو  ةكئاشلا  كالسألاب 

ةليمعلاو ءيشب ، رثأتي  اوجرألا ال  ههجوب  ءاضيبلا  ةفرغلا  روثلاك يف  دينعلا  اهرإلا  كلذو 

ءالؤه .اهناسل  فرطب  قصتلت  داكت  انؤسأو  اهمف ، روشحملا يف  يقرولا  ليلدلاب  ةيعويشلا 

ةتيقملا ةيوتلملا  قرطلا  نم  ثكلا  عم  دحاو ، ٌفده  مهيدل  مهلاقتعا  مت  نيذلا  نوبرخملا 

عم تكراشت  بكلا  حاتتفالا  روضحل  تابورشملا  رجتم  ىلإ  تلصو  .دصقملا ح  ىلإ  لوصولل 

تحت موتكم  ٍتوصب  لهصي  ناك  يذلا  فيخملا  قيلا  نيدعاقتملا  نم  ءانجسلا  ءالؤه 

.انأ ار  .تو  فوس  مهدحأ  .قرولا  تالواط 

جيجضو ءاوضأ  نع  ًاديعب  رافيلوب ، دوويلوه  نم  يقرشلا  فرطلا  ىلع  عقي  رجتملا  ناك 

.ةرم لوأل  مالفألا  رخآ  اهيف  ضرعت  يتلا  ةينيصلاو  ةيرصملا  تالاصلاو  حراسملا  تاماكلا يف 

نيب راجشألا ، نم  هولخ  مغر  ةمتعملا  لالظلا  هيف  كت  ًاديدحت  يقارلا  غ  يحلا  اذه 

.ةعاضبلا نوبهني  ار  صوصل  يأل  ىدصتي  نأ  يبتكملا  لمعلا  بناج  ىلإ  نوب ، ةمهم  تناك 

ةنيزم فوفر  هيلع  طئاح  مامأ  فقي  ناكو  قودنصلل ، مأك  هناكم  نم  سح  الب  ىنحنا يل 

ةيلاجر تالجم  تسدكت  رخآ  قينأ  نكر  يفو  ةقرسلا ، قحتست  يتلا  بارشلا  تاكرام  لمجأب 

.نوب ربخأ  ك  لاجلا ، عم  ناكف  دولك  امأ  .اتيلول  نهبشي  تايرغم  تاباش  اهتفلغأ  ىلع 

حئاور هنم  حوفتو  سوؤرلا ، قوف  ىلدتت  يتلا  نوينلا  حيباصم  هئيضت  ةرخؤملا  يف  رجتملا 

ةعضبب لقثأ  ناك  .انقناعتو  اوطسألا  هيسرك  نم  دولك  ضهن  .ميدقلا  نوتراكلاو  تارهطملا 

اهيلع يف داتعا  ةدعجم  ةيضاير  ةزولب  سبلي  ناك  هنإ  ىتح  غتي ، كلذ   ادع  هنكل  لاطرأ 

.نوغياس تابسانم  ضعب 

ًاريرص ردصت  ةيناوطسألا  يساركلا  تناك  .هبتكم  فلخ  نم  لاجلا  لاق  سلجا ،

بتكم ىلعو  .تاهج  ثالث  نم  انقوطت  لالسلاو  نوتراكلا  قيدانص  .كرحتن  ح  ًاجعزم 

هنأك رمحأ  ربح  تاذ  ماتخأ  ةبلعو  سفنلا ، نع  عافدلل  يفكي  ليقث  صرقب  فتاه  لاجلا 

روسكم هقنع  بتكم  حابصمو  تاحفصلا ، ءاقرز ب  قرو  ةصاصق  عم  تالوصو  رتفدو  مدلا ،

! اهلعفي اذ  وه  اه  .يبلق  ضفتنا  هبتكم ، جرد  لاجلا  حتف  ً.اعوفرم ح  ءاقبلا  أي  هسأرو 

82



ةصاصر يف وأ  قنعلا ، ًانيكس يف  وأ  سأرلا ، ىلع  ةقرطم  ذرجلا  اهيف  ىقلتي  يتلا  ةظحللا  اهنإ 

، ًاعيرس كلذ  أيس  لقألا  ىلع  .ةعتملا  لجأ  نم  اهتركذ  يتلا  ءايشألا  لك  ار  وأ  ردصلا ،

اهسّردي يتلا  باوجتسالا  تارود  بسح  ةملظملا ، ةيبوروألا  روصعلا  لالخ  يضاملا ، ً.ايبسن يف 

، لويخلاب يلاصوأ  نوعطقيو  وبحسي  نأ  دب  ال  نوغياس ، ةيرسلا يف  ةطرشلا  لاجرل  دولك 

وهو هودع  دلج  خلس  كلملا  رصق  جرهملا يف  دحأ  .عيمجلا  هال  دومع  ىلع  قلعي  يسأرو 

نم اهل  اي  .ةدلبلا  لوح  هب  رادو  ناصحلا ، رهظ  ىلع  هقلعو  شقلا ، عم  دلجلا  رشح  مث  يح 

يغامد هب  فسني  يذلا  سدسملا  لاجلا  بحسي  نأ  ُترظتناو  سفنتلا  نع  تفقوت  ةلزهم !

.رئاجس ةبلعو  يدنلتكسا  بارش  ةجاجز  درجم  هجرخأ  ام  نكل  ةيحارج ، ةيلمعب غ 

كنأ تعمس  .ةداسلا  اهيأ  لضفأ ، عضو  يف  انيقتلا  اننأ  ول  ىنأ  دولك ، لاق  ديج ،

ءيشب تسسحأ  كلذ  لاجلا  لاق  نأ  دعب  .جود  نم  جورخلا  ةبعص يف  تاقوأ  نم  تيناع 

.ةيحورم رخآ  ىلع م  تجرخ  كنأ  نهارأ  .تلق  كنع ؟ اذامو  .ةحارلا  نم 

هيلإ همدق  تللا  سأكلاو  ةراجيسلا  لبقتو  .دولك  لاق  نآلا ، نزحلا  ىسنن  انوعد 

كلذ ىسنأ  نل  ً.ادهنتم  لاق  .فسلا  ةيحورم  ىلع  تاعاس  عضبب  مكلبق  تجرخ  .لاجلا 

زنيراملا .ةرئاطلا  ىلإ  نودعصي  نيذلا  رخآ  متنك  .انعمجت  ىتح  ًاليوط  رظتنن  انيقب  .مويلا 

ةيكيرمألا ةيوجلا  طوطخلاو  .ةرافسلاو  راطملا  نم  سانلا  ةيقب  ذاقنإل  تايحورملاب  اوءاج 

انفلك اننأ  ةلكشملا  نكل  .ةيرس  طباهم  نم  اناياعر  ذاقنإل  تايحورم  تالحر  مظنت  تناك 

كلذل فوقسلا ، كلت  ىلع  تايحورملا  طباهم  ماقرأ  مسر  ةمه  تاغص  تايمانتيف  تايتف 

كلت لك  ةقيقحلا ، ةظحل  تءاجو  هه ؟ قراخ ، ءاكذ  نم  هل  اي  .اهرمأب  عيمجلا  فرع 

اونكمتي تايحورملاب   اولقني  نأ  ضرتفي  ناك  نيذلا  صاخشألا  .ةطاحم  تحبصأ  تايانبلا 

.ةقلغم اهلك  ئناوملاو  .لوخدلل  لاجم  ال  راطملا ، يف  تثدح  اهسفن  ةصقلاو  .لوصولا  نم 

ةظتكم ةرافسلا  نأل  لوصولا ، نم  نكمتت  ةرافسلا   ىلإ  بهذت  يتلا  تالفاحلا  ىتح 

، لئاسر لمعلا ، دوقع  جاوزلا ، تاداهش  .قاروألا  عاونأب  نوحّولي  اوناك  .رشبلا  نم  فالآلاب 

كاذ وأ  اذه  كاذ ، وأ  صخشلا  اذه  فرعأ  .نوخرصي  اوناك  .ةيكيرمأ  رفس  تازاوج  ىتحو 

زنيراملا .عفني  كلذ  نم  ءيش  ال  نكل  .ةيكيرمأ  ةنطاوم  نم  جوزتم  انأ  ينلفكي ، نأ  نك 

يفكي ا  برتقت  نأ  كيلع  .روبعلا  لواحي  صخش  يأ  نوبرضي  اوناكو  ناردجلا  اوقلست 

وأ رادجلا  دعصت  مث  .ىلعألا  ىلإ  كبحسي  نأ  لبق  رالود  فلأ  زنيراملا  نم  يدنج  يأ  ءاطعإل 
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بلطتو مهيلع  فرعتتو  كانه  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  نع  ثحبتل  ةباوبلا  ىلإ  لصت 

ًاليلق ةباوبلا  اوحتفي  وأ  زنيراملا  مهعفري  بارتقالا ، يف  سانلا  ضعب  حلفأ  اذإ  .مهتدعاسم 

وأ ماحزلا  طسو  مهفرعن  ًاصاخشأ  ىرن  نايحألا  ضعب  .لوخدلاب يف  دحاو  صخشل  حسلل 

ءالؤه لك  .كلذ  نولعفي  مهنكل ال  رادجلا ، نم  اوبرتقيل  انيديأب  مهل  ئمونو  بناجلا ، ىلع 

كلذل .مدقتي  نأ  ةرخؤملا  يمانتيف يف  يأل  ىتح  نوحمسي  ةمدقملا ال  نيذلا يف  يمانتيفلا 

هلل دمحلا  .نوفتخي  تاظحل  دعبو  نوحوليو  انيلإ  نورظني  مهو  مهل  ئمونو  رظنن  انيقب 

نكل برشأو ، لخادلا  ىلإ  عجرأ  تنك  .ءاضوضلا  كلت  لك  عم  سيل  مهخارص ، عمسأ  يننأ  

انيدل مجرتم ، انأ  ودعاس ، .ويدارلا  رذهلاو يف  جيجضلا  عمست  نأ  كيلع  ً.اعفن  يدجي  اذه ال 

، ناكملا اذه  سانلا يف  نم  ةئام  انيدل  انودعاس ، .انوجرخأ  ناونعلا ، اذه  ىلع  ًجرتم  نوعبس 

ةئام انيدل  ودعاس ، .انوجرخأ  ةيتسجوللا ، تامدخلا  تئام يف  انيدل  ودعاس ، .انوجرخأ 

عاطتسا سانلا  كئلوأ  نم  دحأ  ال  لصح ؟ اذام  فرعت  له  .انوجرخأ  يأ ، يآ  يسلا  قدنف  يف 

كانه صاخشأ  انيدل  .اورظتنيو  نكامألا  كلت  ىلإ  اوبهذي  نأ  مهانربخأ  .جورخلا 

.ةرافسلا ىلإ  اوبهذاو  نآلا  مكسفنأب  اوجرخا  .أي  فوس  دحأ  ال  مهل ، انلقو  مهانيعدتساف 

نورشتني ءالمع  .ةنيدملا  جراخ  نونكسي  نيذلا  ءالؤه  انيدل  مث  .مكءارو  سانلا  ءالؤه  اوكرتا 

دقل ةدجنلا ، .انم  نوبرتقي  غنوكتيفلا  وث ، ناك  يننإ يف  ةدجنلا ، .نودفاوتي  اوناك  فايرألا  يف 

.انه  نم  وجرخأ  ودعاس ، يتلئاع ؟ نع  اذام  لعفأ ؟ اذام  هنيم ، وي  ةباغ  ومتكرت يف 

ىلع اولصحي  ةرافسلا   نيدوجوملا يف  ضعب  ىتح  .ميحجلا  نم  ةاجنلل  ةصرف  مهيدل  نكت 

نورظتني سانلا  تائم  يقب  تايحورملا ، رخآ  تعلقأ  امدنع  نكل  فالآلا ، ءالخإب  انمق  .ةصرف 

.مهذقنتل و أتس  اهنإ  مهل  انلق  ىرخأ  تايحورم  راظتناب  باوط  نوفقي يف  ةحاسلا ، يف 

.دحأ مهنم  رداغي 

يننك ام  لك  .هينيع  كرف  .لاج  ًاركش ، .اذه  لمكأل  ىرخأ  ٍسأك  ىلإ  جاتحأ  هابر !

مانأ ل  يلزنم  ىلإ  تعجر  راطملا  كتكرت يف  نأ  دعب  .ةيصخش  ةفص  ذختا  رمألا  نإ  هلوق 

ةعاسلا تقدو  .اهتلئاع  رضحتل  ةبهاذ  تناك  ً.ارجف  ينيقالت  نأ  يام  تربخأ  .تقولا  ضعبل 

نأ دارأو  ريدملا  ينملك  .ةعباسلاو  فصنلاو ، ةسداسلا  مث  عبرلاو ، ةسداسلا  مث  ةسداسلا ،

، فصنلاو ةعباسلا  مث  عبارلاو ، ةعباسلا  ةعاسلا  تقد  مث  .ةعسلا  تقلغأ  .اكم  فرعي 

.ةرئاطلا ىلإ  اودعص  عيمجلا  ةرافسلا ، ىلإ  ًاروف  لاعت  لاقو  ةيناث  ريدملا  ينبلط  .ةنماثلاو 

ىلإ ةرايسلاب  تهجتاو  يسدسم  تذخأ  .يراغلبلا  دغولا  كلذ  ميحجلا ، ىلإ  ريدملا  بهذيل 
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عراوشلا نوضكري يف  سانلا  ناك  راهنلا ، ءانثأ  لاوجتلا  رظح  تيسن  .يام  نع  ًاثحاب  ةدلبلا 

ةايحلا .ءيش  لك  مغر  ًاءوده  كأ  يحاوضلاو  .جورخلل  ةقيرط  داجيإ  لواحم  كانهو ، انه 

يضاملا عوبسألا  .ةيعويشلا يف  ملع  نورسكي  يام  ناج  تيأر  يننإ  ىتح  .ةيدايتعا  اهيف 

نوفرعي مهنإ ال  اولاقف  .اهناكم  نع  مهتلأس  .مكتيارب  نوحولي  اوناك  مهسفنأ  سانلا  ءالؤه 

يف سانلا  نكل  ةظحللا ، كلت  يف  مهيلع  رانلا  قالطإ  تدرأ  .ةيكنايلا  ةيناغلا  كلت  ناكم 

ىلإ ةرايسلاب  تدع  .يلاقتعال  غنوكتيفلا  أي  ىتح  رظتنأ  نل  ًتح  .يل  نورظني  اوناك  عراشلا 

.بأ  انأو  ةرايسلا  تسلج يف  .راظتنالا  عطتسأ  .عجرت   ةرشاعلا ،  ةعاسلا  يفو  .رصقلا 

ىلإ تعجر  مث  .يل  ثدح  ام  اذه  ةنعللا ، ةنس ، ثالث  ذنم  ةاتف  ىلع  اذكه  تيكب  نأ  قبسي 

تكرت .رشبلا  نم  فالآلا  كانه  ناك  ًاقباس  تلق  .لوخدلل ك  لاجم  نأ ال  تيأرو  ةرافسلا 

عتمتيل قح  يعويش  أي  نأ  لمآو  لاج ، تنأ ، تلعف  لثم  كرحملا  ةرايسلا يف  حيتافم 

نوضفري نيذلا  نويمانتيفلا  ءالؤه  .دوشحلا  تقرتخا  مث  .ةليمجلا  ريأ  ليبلا  رايسب 

يدي كرحأو  عفادتأ  تنك  معن ، .قيرطلا  اوحسفأ يل  رورملاب ، مهنم  يمانتيف  لجرل  حسلا 

تبرتقا ينكل  كلذ ، ىلع  ًادر  نوخرصيو  مهيديأ  نوكرحيو  يننوعفدي  مهنم  ثكلاو  خرصاو ،

تفرعو رادجلا ، ىلع  زنيراملا  دونج  تحمل  .عفادتلا  ةدش  مغر  تبرتقا ، كلذ  مغر  ًاخأ ،

ينيبج نم  دصفتي  قرعلا  ناك  .ميحجلا  اذه  نم  صلخأ  فوس  يفكي ، ا  تبرتقا  يننأ 

اوري يمامأ   سانلا  .رصعتو  يلوح  سدكتت  داسجألا  كلت  لكو  قز ، يصيمق  ريزنخلاك ،

نم مهتكسمأ  كلذل  مهفاتكأ ، ىلع  تبرا  ح  تفتلي  مهنم  دحأ  نم  امو  يرمأ  يننأ 

ام .يقيرط  نع  مهتحازإل  تاقايلاو  ناصمقلا  نم  مهتررجو  نذألا  نم  مهتصرقو  رعشلا 

بلطتي و  اوخرصي ، نأ  لبق  خرصأ  انأو  رخفلاب  تسسحأ  .ايح  ًاموي يف  كلذ  لعفأل  تنك 

.مكيلع ةنعللا  يرمأ ، نطاوم  انأ  ربعأ ، وعد  .يخارص  ىلع  اودري  ىتح  ًاليوط  ًاتقو  رمألا 

يدي نم  يلاشتنال  مهيديأ  زنيراملا  دم  امدنعو  هب ، تثبشتو  رادجلا  ىلإ  تلصو  ًاخأو 

ىلع اهطبخو  هسأك  ىقبت يف  ام  برش  نم  دولك  ىهتنا  انهو  .ديدج  نم  تيكب  وبحسو ،

أل ًاضيأ  رخفلاو  ةداعسلاب  رعشأ  ينكل   ايح ، يف  لذلا  اذه  لث  رعشأ  .ةلواطلا  

.يرمأ

.بارشلا نم  ديزملا  انل  لاجلا  بكس  نيب  تماص  انسلج 

.انيناهت .هيلإ  يسأك  تعفرو  تلق ، دولك ، كتمالس ، بخن  اذه 
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.هسأك عفري  وهو  لاق  اذام ؟ ىلع 

.انم ًادحاو  نوكت  نأ  ىنعم  فرعت  تنأ  نآلا 

.ةرار كحض 

.هسفن ءيشلا  ركفأ يف  تنك 

***

يتلاو داليملا ،» ديع  جولث   » ةينغأ يه  ةخألا  ءالخإلا  ةلحر  ةصاخلا  ةرفيشلا  تناك 

، ًالوأ .هل  ططخ  لصحي ك  اذه   نكل  ويدارلا ، يرمألا يف  جمانربلا  ىلع  عاذت  نأ  بجي 

صخش يف لك  مهئافلحو ، ناكيرمألاب  طقف  قلعتتو  ةيرسلا ، تامولعملا  نم  ةينغألا  كلت  نأل 

ةعجلا  .دولك  لاق  مكيأرب ؟ ثدح  اذام  مث  .هيلإ  يغصي  نأ  يغبني  ام  ملعي  ناك  ةنيدملا 

، هودجي و  طيرشلا ، كلذ  نع  مهتنيباك  نوثحبي يف  اوناك  .يبسورك  غنيب  ةينغأ  ىلع  اوعي 

نمو .اهولغشو  دروف  رآ  يسينيت  ةينغأ  نم  ةخسن  ىلع  اوع  .لاجلا  لاق  لصح ؟ اذام  مث 

، تلق نذإ ، .ناهباشتم  نحللاو  ةينغألا  لقألا  ىلع  فرعأ ؟ نأ  فيكو يل  .تلق  اذه ؟ نوكي 

لمأن طقف  انوعد  .ميحجلا  ىلإ  ءيش  لك  بهذيلف  .هسأر  دولك  زه  ً.ايدايتعا  عضولا  حبصأ 

.ةفيخسلا ىضوفلا  هذه  لك  خيراتلا  ىسني  نأ 

نأ غ  مونلا ، لبق  يسايسلاو  تالاجلا  نم  ثكلا  دوارت  يتلا  امألا  نم  عون  اذه 

حيرلا ةيلمعلا ، مسا  لاثملا  ليبس  ىلع  ذخ  .اهغ  نم  ًاريربت  كأ  نوكت  تاطبخللا  ضعب 

ةيناكمإ نع  تلءاستو  ةنس ، لاوط  هيف  تركف  دقل  .ةطبخل  ىلع  يوطني  لوق  هنإ  ءاجوهلا ،

عينشلا يف قافخإلا  لقألا  ىلع  وأ  فرصتلا ، ةءاسإب  ةدحتملا  تايالولا  ةموكحل  ماهتا  هيجوت 

اهنأك ءاجوهلا  حيرلا  حلطصم  ركتبا  يذلا  ربدملا  يركسعلا  لقعلا  وه  نم  .دألا  لايخلا 

ار ءاجوهلا  حيرلا  نأ  مهدحأ  لاب  ىلع  رطخي  أ  نيزنتكملا ؟ هيذخف  ب  نم  جرخ  ءيش 

نم كأ ، لمتحملا  نم  وأ  يزاكيماكلا  تمهلأ  يتلا  ةسدقملا  حورلاب  ركفي  نهذلا  لعجت 

فورعم وه  ك  مسجلا ، نم  تازاغلا  جورخ  ةرهاظ  خيراتلا ، قايس  جراخ  ايبص  روظنم 

اذامل  كلذك ؟ سيلأ  راركتلا ، أي  انه  نمو  لاعفألا ، دودر  نم  ةلسلس  ىلإ  دوقت  نأ  نك 

راتخا دقو  ةجمسلا ، هتهاكف  ىلع  ءارطإلا  نم  يفكي  ام  ذفلا  يركسعلا  لقعلا  كلذ  طعأ 

الو داليملا  دايعأب  نولفتحي  نيذلا ال  يمانتيفلا  دض  علا  ةزخوك يف  داليملا  ديع  جولث  بعت 
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حايرلاب أبنت  لوهجملا  جرهملا  اذه  نوكي  نأ  نك  الأ  لبق ؟ نم  ًايجلث  ًاديع  اودهاش  نأ  قبس 

يمانتيفلا هوجو  حفلي  لئاه  راجفنال  لداعمك  ةيكيرمألا  تايحورملا  اهتراثأ  يتلا  ةرذقلا 

ىلإ دوقي  ًاخأ ، هتمهف  ام  اذه  ةيرخسلاو ، ةوابغلا  نزاوتلا ب  ليحرلا ؟ نع  اوزجع  نيذلا 

ناكمإلاب يذلا  ديحولا  ءيشلا  .ةماركلا  نم  ةفتن  ناكيرمألا  يطعت  ةيرخسلا  نأ  جاتنتسا 

ةهجو ىلع  ًادتعا  انسفنأ ، ىلع  اهانبلج  يتلا  كلت  وأ  انب ، تلح  يتلا  ةاسأملا  نم  هتغاستسا 

لازت ام  .ايديموكلا  نم  سكعلا  ىلع  يغبني ، هتنت ك  ايديجارتلا   هذه  نأ  ةلكشملا  .رظنلا 

.لعأ لجر  ىلإ  نآلا  لوحت  نأ  دعب  اهب ، ًالاغشنا  انكأ  لاجلاو  انلغشت ،

ً.اما يلاثم  هيف  تلصو  يذلا  تقولا  .دولك  انه ، كدوجوب  ديعس  يننإ 

.لاج اهب ، ًاعراب  ًااد  تنك  يتلا  ءايشألا  نم  تيقوتلا  ً.انجهتسم  دولك  لاق 

.دالبلا كرتن  نأ  لبق  ينترذح  ك  ةلكشم ، انيدل 

.نظأ ةدحاو ك  نم  كأ  كانه  ةلكشم ؟ يأ 

.سوساج .انفوفص  سدنُم ب  انيدل 

تناك نإو  ةحضاو  حمالم  الب  يهجو  يقب  ً.اديكأت  ينم  نارظتني  هنأك  ًاعم ، ارظن يل 

دئارلا مسا  كلذ  ناك  مهدحأ ، مسا  لاجلا  ركذ  املو  .ةعاسلا  برقع  سكعب  ىولتت  دعم 

.دولك لاق  لجرلا ، كلذ  فرعأ  .سكاعملا ال  هاجتالاب  ىولتت  دعم  تأدب  .نيدبلا 

دئارلا مضي  نأ  حرتقا  انه  باشلا  انقيدص  .قومرم  طباض  هنإ  .هفرعت  ًالجر  سيل  هنإ 

.انتعج ىلإ 

..دئارلا يديس ، اي  ركذتت ، تنك  نإ 

.ةمهملا كلت  كيلإ  تلكوأ  نأب  أطخ  تبكتراو  ًابعتم  تنك  يننأ  مهملا  .نآلا  مهي  ال 

.أطخلا حيحصتل  تقولا  ناح  نآلا  .يسفن  مولأ  لب  .كمولأ  تسل 

؟ هنع ثحبن  نم  وه  هنأ  دقتعت  اذامل 

، ةهفرم شيعت  هتلئاع  نإ  لوقت  نوغياس  عم  الاصتا  ًايناثو ، .ينيص  لجر  وه  ًالوأ ،

.نسلا ططقلا  هركأ  انأو  .نيدب  وه  ًاثلاثو ، ً.ادج  ةهفرم 
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.لاجلا اهيأ  سوساج ، هنأ  ينعي  ينيص ال  هنأل 

نع رظنلا  فرصب  لثم ، وحن  ىلع  يلاجر  عم  لماعتأ  يننإ  .دولك  ًايرصنع ، تسل 

ةهفرم يف شيعت  هتلئاع  نأ  ةقيقح  دئارلا ، اذه  نكل  .انه  باشلا  انقيدص  لثم  مهلوصأ ،

نويعويشلا راهدزالا ؟ مهل  حاتأ  يذلا  ام  اذكه ؟ نوشيعي  اذامل  .كوكشلا  ثت  نوغياس 

.نطولا يف  ةيهافرب  شيعت  طباض  ةلئاع  دجوت  ال  .مهتالئاعو  انطابض  لك  ءسأ  نوفرعي 

؟ وه هتلئاع  اذامل 

.لاج ضراع ، ٌليلد  هنإ 

.دولك ًاقباس ، كفقوم  اذه  نكي   

.ةديدج دعاوقل  ًاقفو  بعلت  نأ  كيلع  .انه  فلتخت  رومألا 

؟ كلذك سيلأ  ةبعللا ، دعاوقب  بعالتلا  نك  نكل 

؟ فيك تفرع  اذإ  ًاضيأ ، اهقرخ  كنكو 

ينتلعج ةعقوتم ، ةقفوم غ  ةوطخ  ُتزرحأ  ًالوأ ، .اهتملعت  يتلا  لئاسملا  تبتر  اذكه 

هيدل لاجلا  ًايناث ، .هل  بنذ  ٍلجر ال  ىلع  موللا  تيقلأو  ًابيرقت ، ةفداصملابو  ًامومهم  ًاردكم 

هنك لاجلا  ًاثلاث ، .ةمواقملا  نم  عون  دوجو  ينعي  م  نوغياس ، يف  ةعساو  تاقالع 

داع لاجلا  ًاعبار ، .ةرشابم  لاصتا  ةليسو  دوجو  مدع  مغر  مهفرعي ، نيذلا  سانلاب  لاصتالا 

ٍبيج لك  ةدحاو يف  ةطخ  لقألا  ىلع  دجوت  يذلا  كنحملا  رمآتملا  كلذ  قباسلا ، هعضو  ىلإ 

ودبأ له  لاقو ، انب ، طيحي  ام  ىلإ  ةراشإ  هيعارذ يف  كرح  .هبراوج  ىرخأ يف  ةطخو  هتلذب  نم 

ىراكسلل تابورشملا  عيبب  عتمتسأ  يننأ  ودبي  له  ةداسلا ؟ اهيأ  مكرظن ، هفات يف  لعأ  لجر 

ىلإ جاتحأ  طقف  يننإ  .ءيشب  مكربخأ  وعد  نمدملاو ؟ نيدرشتملاو  يكيسكملاو  دوسلاو 

انيلع ًاثك ، اننوجعزي  ًاقح ، ..داغوألا  نويعويشلا  كئلوأ  .دعب  هتنت  برحلا   هذه  .تقولا 

ىلع مه  لب  اوملستسي ، .يلاجرو   يدونج ، فرعأ  .يبعش  فرعأ  ينكل  .كلذب  فارتعالا 

.ةصرف .دولك  هيلإ ، جاتحن  ام  لك  اذه  .ةصرف  ىلع  اولصح  اذإ  توملاو ، لاتقلل  دادعتسا 

.ةليوط ةدمل  مزهت  نل  كنأ  فرعأ  تنك  .دولك  لاق  لاج ، زاتمم ،

.ةياهنلا ىتح  .تلق  يديس ، اي  مكعم ، انأ 
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حيحصت كيلع  نأ  يعم  قفتت  الأ  دئارلا ، مسا  تحرتقا  يذلا  تنأ  كنأل  .ديج  اذه 

تشقان نأ  قبس  .كدحو  رمألا  ذفنت  نأ  كيلع  سيل  .كلذ  لعفتس  كنأ  دقتعأ  كأطخ ؟

كلايخ ىلإ  رمألا  كرتا  .ةلأسملا  هذهب  نتهت  فوس  نانثالا  تنأ  .نوب  عم  دئارلا  ةلكشم 

.دئارلا رايتخا  ءانثتساب  لبق ، نم  ينظ  بيخت  .لحلا   راكتبا  كتراهمو يف  بضني  يذلا ال 

.دولك عم  هشقانأ  ءيش  يدل  .انكرتا  نآلا  .ديج  موهفم ؟ .كب  يتقث  دادرتسا  كنك  نآلا 

***

دوسألاو ضيبألاب  غص  نويزفلت  ةشاش  بقاري  يذلا  نوب  نم  الإ  ًايلاخ  رجتملا  ناك 

كيشلا تفّرص  نأ  قبس  .دوقنلا  ةلّجسُم  فلخ  نم  لوبسيب  ةارابمل  ةشوشم  روص  اهيلع 

يزمر غلبم  هنأ  عم  .ةيلخادلا  تاداريإلا  ةبيرض  نم  هوعجرأ يل  يذلا  غلبملا  يبيج ، يذلا يف 

ءيش يأ  طبحملا  اهينطاوم  ىلإ  يدالب  يف  مازقألا  ةموكح  تعجرأ  نأ  قبسي  ديهز ، 

ةموظنم هلك  انعمتجم  .اذهب  كفتلا  ثبعلا  نم  لاح ، لك  ىلع  ً.اقباس  هيلع  تلوتسا 

يداعلا نطاوملاو  ناكيرمألا ، زازتبال  اهعسوب  ام  لذبت  ةموكحلا  لوألا ، زارطلا  نم  صوصل 

، نآلا .مهغ  ةقرسل  مهعسوب  ام  نولذبي  انم  نودسافلاو  ةموكحلا ، ةقرسل  هعسوب  ام  لذبي 

، ديدج نم  دلوت  اندالب  نأب  ساسحإلا  حبك  نم  نكأ  ال  يفنملا ، يقافر  عم  يفطاعت  مغر 

تادئاع عاجرإ  نم  ًالدب  .ةيروث  ٍحورب  فظُني  بناجألا  هقلخ  يذلا  مكارتملا  داسفلا 

ةفسلف عبتتو  ةيعرش ، قرطب غ  اهيلع  تلصح  يتلا  ةولا  عيزوت  ديعت  ةروثلا  بئارضلا ،

انأف ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  .مهصخي  ٌءيش  ةيكارتشالا  مهتانوع  ءارقفلا  هلعفي  ام  .ءارقفلا  فاصنإ 

رحب يف  نوب  عم  قرغأ  ل  بارشلا  نم  يفكي  ام  ءارشل  ةيلسأرلا  اداريإ  مدختسأ 

يرايتخا نم  ءيش  لقألا  ىلع  وهف  ةصبلا  انمهلي  نإ   يذلا  رمألا  لماك ، عوبسأل  نايسنلا 

.ناكيرمألا نم  سدقملا  يقح  يف 

؟ سوساج هنأ  ًاقح  روصتت  .هتاجاجز  ململي  نوب  ناك  نيب  تلق  دئارلا ؟ كلذ 

.يدنج درجم  يننإ  ًائيش ؟ فرعأ  لهو 

.شقانت الو  هب  رمؤت  ام  ذفنت 

تنأ .طيطختلا  ةمهم  كيلع  اذكه ، ًايرقبع  تمد  ام  .يرقبعلا  اهيأ  كلذك ، تنأو 

فلخ .ةرظن  ِقلأو  لاعت  نآلا  .يل  ةرذقلا  لاعفألا  كرتا  نكل  .ينم  لضفأ  انه  تاقرطلا  فرعت 
89



له .دوقنلا  ةلّجسُم  تحت  فر  ىلع  ةصق  ةناطبسلا  ةجودزم  ةيقدنب  تيأر  دضنملا 

؟ كبجعت

؟ اهيلع تلصح  فيك 

ىتح جاتحت  .ةقايسلا ال  وأ  تيوصتلا  نم  كأ  انه  حالسلا  ىلع  لوصحلا  لهسلا  نم 

تاباصعلا .ةينيصلا  ملكتي  هنإ  .اذه  اندعاس يف  دئارلا  نأ  ةيرخسلا  نم  .ةيزيلكنإلا  ةفرعمل 

.نواتانياشت نم  ناكم  لك  ةرشتنم يف  ةينيصلا 

.ةيقدنب عم  ةبيرلل  ًاثم  رمألا  نوكي  فوس 

تحت ٍفر  ىلع  تناك  يتلا  راجيسلا  ةبلع  حتف  .يرقبعلا  اهيأ  ةيقدنبلا ، مدختسن  نل 

مايأ يف  هلمحأ  تنك  يذلل  لثم  صاخ ، عون  نم  رايع 38  ًاسدسم  اهنم  جرخأ  .دضنملا 

؟ كل ًابسانم  ودبي  له  .ةمدخلا 

رخآ ًالجر  ىرأ  ام  ناعرس  ىرخأ  ةرمو  فقاوملا ، هذه  لث  ًاقلاع  يسفن  دجأ  ىرخأ  ةرم 

يه كلت  .نوب  هجو  ىلع  هتيأر  يذلا  بعتلا  كلذ  زح  نع  ديحولا  ضيوعتلا  .يلثم  ًاقلاع 

.ةنس ذنم  ًاديعس  اهيف  هارأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 
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سداسلا لصفلا 

 
رثيو ئنهملا  حفاصي  لاجلا  ءاسملا ، نم  رخأتم  ٍتقو  يف  حاتتفالا  ةلفح  تأدب 

 - يسايسلا ىلع  شيعتل ، ةحابسلا  رارمتسالا يف  اهيلع  شرق  ةكمس  هنأك  روبح ، مستبيو يف 

نم ناكملا  يف  نورضاحلا  .ةكرح  ةلاح  يف  هيتفش  يقُبي  نأ  لاجلا -  هيلع  حبصأ  ام  اذه 

يطسوتم لاجر  نم  كلذ  وحن  وأ  ثالث  نم  ليصف  ءاقدصألاو ، دونجلاو  ىمادقلا ، قافرلا 

تيخم ميقن يف  انك  امدنع  ىتح  ةيمسرلا  مهتالدب  نع  نولختي  مهارت  ام  ًاردان  رعألا 

ةزهلا ىلع  دكؤم  ليلد  ةنس  دعب  ةيندم  سبال  ىرخأ  ةرم  مهتيؤر  .ماوغ  يف  ئجاللا 

نودقعي عكستم  يأك  رجتملا  نولوجتي يف  اوناك  .اياطخلا  نم  ثكلاب  نآلا  مهطروتب  يحوي 

يعئاب نم  اهورتشا  ةضافضف  تارتس  وأ  ةلهلهم ، بايث  يف  نورتخبتيو  ةصيخر  تاقفص 

، قنعلا ةطبرأ  ً.اناجم  ىرخأ  نوطعيو  ةدحاو  نوعيبي  نيذلا  كئلوأ  ةديهز  راعسأب  تاليزنتلا 

عون نم  تناك  نإو  اينولوكلا ، وه  هيلإ  نوجاتحي  ام  لك  نأ  عم  براوجلاو ، ليدانملاو ،

تالجع مهتقحس  مهنأ  ىلع  ليلدلا  ضحديو  مشلا  ةساح  ىلع  شّوشي  ءيش  يأ  صيخر ،

ام لمجأ  سبلأ  تنك  لاجرلا ، ءالؤه  نم  دأ  ةبترم  نم  تنك  نإو  ةبسنلاب يل ، امأ  .خيراتلا 

ءاقرزلا هترتس  تدب  كانهو ، انه  تاليدعتلا  نم  ليلقلا  عم  .رماه  روسيفوربلا  لضفب  يدنع ،

ً.اما ةبسانم يل  ةلدهتملا  ةيدامرلا  هتزولبو  ةيبهذلا  رارزألا  تاذ 

يعقوم مكحب  مهفرعأ  مهبلغأ  نيرضاحلا ، فوفص  ب  ىشأ  تنك  ةقانألا  هذهب 

نوكل نآلا ال  مهنكل  ةاشملا ، بئاتكو  ةيعفدملا  تايرطب  ةداق  نم  ُثكلا  .لاجلل  دعاسمك 

مهيدل تناك  نإ  مهتارايس ، حيتافمو  ةهيركلا  مههاوفأ  حئاورو  مهئايربك ، نم  كأ  ًائيش 

تنك سيراب ، ىلإ  موزهملا  دونجلا  نأشب  طغللا  كلذ  لك  نع  غالبإلاب  ُتمق  .تارايس 
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.شيعلا ةمقل  ىلع  لوصحلل  هولعفي ) ام   تالاحلا  نم  ثك  وأ يف   ) هولعف يذلا  ام  فرعأ 

يتلا ةفرقلا ، داصح  ةراهنملا يف  هتاوق  لالغتساب  رهتشا  ةعمسلا  ءيس  ٌلاج  ًاحاجن  مهكأ 

كانهو .ازتيبلل  معطم  ىلإ  اهقيوستب  هيدل  لمعي  لباوت  رجات  موقي  نآلاو  اهعيزوت ؛ ركتحا 

ةفاجلا نؤملا  سالتخاب  بيجع  لكشب  مهتا  وبرلاب  باصم  ةشاعإ  طباض  وهو  ءادقعلا ، دحأ 

.يناكيم وه  نآلاو  اهتحلسأب ، تايحورملا  بّرُهي  ناك  روهتم  ٌدئارو  ً.اباوب  ناك  دونجلل ،

ٌمزالمو .زج  ماودب  ًايهاط  لمعي  نآلا  عراب : اليروغ  دايص  ناك  ًايلقع  برطضم  ٌبيقنو 

يض اذكهو  .تابلط  ليصوت  لماع  نآلا  هتيرسل : بُصن  مك  نم  هدحو  اجن  ركذلا  لماخ 

ققش يف  نومعنتي  ءاوسلا ، ىلع  راعلاو  ةولا  اوعمج  مهنم  اهب  سأب  ال  ةبسن  ةاقلا ،

دعب ًاموي  صلقتت  ةيلسانتلا  مهؤاضعأ  نيب  ةموعدم  روجأب  اهيلع  اولصح  نفعتم  اهؤاوه 

مهكوكش ثيو  مهرهقيو  ىماتيلا  ةمقل  باصتغا  ىمسي  ناطرسلا  نم  عون  اهكلهتسي  موي ،

ضارمألا صيخشت  ىرج  سجلاو ، اسفنلا  عضولا  اذه  نمض  .ىفنملا  ساوسو 

تالحانلا مهئاسن  لوحت  عم  طخ ، ٍءيشل  ضارعأك  ةيدايتعالا  ةيلئاعلا  وأ  ةيعتجالا 

نوبستكي ضارمألا  كلتب  نوباصملا  مهدالوأ  .رغلا  ثولتلا  تاسوفل  لقان  ىلإ  مهلافطأو 

امأ .مهئابآ  نم  عرسأ  هونقتأ  يبنجأ  ٍناسلب  اإو  مألا  مهتغلب  اهنع  نوّربعي  ال  ىرخأ ، تاداع 

اهركذتي يتلا  ستوللا  تارهز  ندعي  و  لمع ، نع  ثحبلا  ىلع  نربجأ  نهبلغأف  تاجوزلا ،

ءاسنلا .بيقنلا  اهيأ  هدالب ، ةعاجش يف  ىلإ  جاتحي  لجرلا ال  نيدبلا ، دئارلا  لاق  .نهلاجر ك 

.لاجرلا نم  عجشأ  كانه 

غامد حاتجي  نطولا  ىلإ  نحلا  نم  ءيش  تككش يف  يننأ  عم  ًاقفاوم ، تلق  حيحص ،

، ايركذ نع  فلتخت  ًاناولأ  تذختاو  ةنقتم  ةقيرطب  تلسُغ  مهتايركذ  .نيرخآلاو  دئارلا 

اهيأ لاقتنالاب ، ًاموي  تركف  له  .مانتيف  يف  مهتاجوز  نع  فغشب  اوثدحت  نأ  قبسي  ملف 

بحلا بيهل  مارضإو  ىرخأ  ةيادب  ىلع  لوصحلا  كنك  كتجوزو  تنأ  ار  دئارلا ؟

.كيضا كركذت  يتلا  ءايشألا  نع  داعتبالا  كيلع  .ديدج  نم  يسنامورلا 

لضفأ ينيصلا  ماعطلا  .ةيدجو  صالخإب  لاق  شيعلا ؟ ةمقل  ىلع  لوصحلل  لعفأ  اذامو 

ناكو ةفوقعملا ، هقنع  ةطبر  ليدعتل  يدي  تددم  .هيف  نحن  يذلا  ناكملا  يف  نوكي  ام 

ينلدت نأ  كنك  .جرخن  انعد  نذإ  .دئارلا  اهيأ  بيط ، .ةجوعملا  هنانسأ  عم  مءالتي  اهرظنم 

.ينيصلا ماعطلا  هيف  دجن  ناكم  ىلع 
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ال تاقادصلاو ! ماعطلا  قشعي  ناك  مك  .نيدبلا  دئارلا  ىنحنا  يرورس ! يعاود  نم 

اذامل  هل ؟ نيدبلا  دئارلا  مسا  ُتركذ  اذامل  .لاجلا  ءانثتساب  ديدجلا ، هملاع  يف  هل  ءادعأ 

يذلا كسملا  اذه  نم  ًالدب  همسج ، محللا يف  نزو  هاياطخ  زواجتت  رخآ  لجر  مسا  هطعأ 

ىلإ ماحزلا  طسو  يقيرط  تيضمو يف  يفلخ ، دئارلا  تكرت  هاياطخ ؟ ىطختي  همحل  نزو 

يتلا عاونألا  نم  يسايسلا ، قافنلا  نم  رخآ  عون  ةسرمل  دادعتسا  ىلع  تنك  .لاجلا 

بنعلا مورك  ب  رمم  يف  مادملا  عم  ًاسلاج  هتدجو  .سارتحالا  تاجرد  ىصقأ  بلطتت 

داوملل صحف  زاهج  هنأ  ول  ك  نوفركي  حّولي  لجر  عم  ةلباقم  يرجي  هناولأ  فلتخ 

، لجرلا رادتسا  اهتماستبا ، تفعاض  امدنعو  مادملا ، ينيع  ةديرف يف  ةرظن  تحمل  .ةعشملا 

.هصيمق بيج  نم  رهظي  ناولأ  ةعبرأب  ملقو  هقنع  لوح  ٍطيرش  نم  ىلدتت  اماكلا  تناكو 

وأ ود ، نوس  اهيف  تيأر  ةرم  رخآ  تناك  .هيلع  فرعتأل  تاظحل  ىوس  رمألا  بلطتي   

ةثعبلا نمض  ًابلاط  يلثم  ناك  .اكيرمأ  ةخألا يل يف  ةنسلا  ةنس 1968 ، يف  بقُلي ، وس ك 

ناكملا كلذ  .يتماقإ  رقم  نم  ةرايسلاب  ةعاس  دعب  ىلع  يتنواك ، جنروا  ةيلك  يف  ةيساردلا 

جعي ناكم  نيو ، نوج  نطوم  هنأ  نع  ًالضف  نوسكين ، دراشتير  برحلا  مرجم  سأر  طقسم 

لقألا ىلع  وأ  انه  بردت  ار  ىمسي ، ك  جنروا ، ليمعلا  نأ  تروصت  بصعتملاو  ينطولاب 

يهو ةفاحصلا ، وه  صصختلل  وس  هراتخا  يذلا  عوضوملا  .ةنيدملا  كلتب  ًانميت  همسا  ذخأ 

لمحي ًااد  ناك  ً.اديدحت  وس  ةغمدب  ترهُم  وأ  ةيبيرخت  نكت  اذإ   اندالب  ديفتس  ديكأتلاب 

هموصخ تابرض  ىلع  درلل  دادعتسا  ىلع  ةهازنلا ، ىلع  ةلالد  هفتك  ىلع  لوبسيبلا  برضم 

ًالاتخم ىرحألاب  وأ  هسفن ، نم  ًادج  ًاقثاو  ناك  تقولا ، كلذ  يف  .ةيئاوشعلا  مهتاداقتناو 

هدج .يطارقتسرألا  هرادحنا  نم  هدمتسا  ثرإ  وهو  كرظن ، ةهجو  ىلع  ًادتعا  ًافرجعتم ،

ىلع در  دجلا  اذه  .كلذب  ككذت  نع  فكي  ال  وهو  ةيدنفألا ،»  » نم ناك  معزي  ك 

كانهو يتيياه ، ىلإ  اهيف  ةعجر  ال  ةلحر  ةنيفس يف  ىلع  هولمح  ثيحب  فنعب  يسنرفلا 

ىمحب امإ  بيصأف  نيوغوغ ، ىعدت  يرهزلاب  ةباصم  ةأرما  عم  ةقادص  ماقأ  هنإ  ليق 

هدج نم  مثإلاب  ساسحإلا  وس  ثروو  .نطولل  نحلا  نم  ةديدش  ةبونب  وأ   24 كنضلا

لثم ماثآلا ، كلت  نم  ًاثك  اع  هنأ  نم  ةقث  ىلع  انأ  يذلاو  فرشلا ، باقلأ  لمحي  يذلا 

ناك لوألا ، زارطلا  نم  دينع  فرطتمو  ظفاحم  ٍلجرك  .مثإلا  نع  يداعلا  لاجرلا  لك  ربعي 

يراسي هنأ  يساسألا  فالتخالا  قح ، ىلع  ًااد  هسفن  روصتي  وه  وأ  ءيش ، لك  ًاقحم يف  وس 

، يمانتيفلا نم  بناجألا  ةبلطلا  طسو  برحلل  ضراعملا  حانجلا  داق  دقل  .دكؤم  وحن  ىلع 
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، مهدحأ ةقش  وأ يف  ةبلطلا  داحتا  ةسئاب يف  ةفرغ  ًايرهش يف  عمتجت  نأ  تداتعا  ةلث  مهو 

تاعتجالا هذه  رضحأ  تنك  .ماعطلا  دربي  ام  ناعرسو  تانحاشملا  ناكملا  حاتجت  ثيح 

، ميظنتلا نسحب  ةداع  مستت  يهو  برحلل  نيديؤملا  نم  مهغ  تاعتجا  نع  ًالضف  ًاضيأ 

اغألاو لكؤي ، يذلا  ماعطلاب  قلعتي  يف  لويملا  لثاو  ةيسايسلا  تاهجوتلا  فالتخا  مغر 

بالطلا ءالؤه  ةيسايسلا ، تالاغشنالا  ادع  .شاقنلا  تاعوضومو  ةئيذبلا ، تاكنلاو  ةلضفملا ،

كئلوأ مهنأك  ةحارلاب  ساسحإلا  طقف  مهعمجي  راسكنالاو ، ةلزعلا  ةرارم  نوعرجتي  اوناك 

عم اسنإلا  ءفدلا  نم  ءيش  ىلإ  نوحمطي  تابورشملا ، رجتم  يف  نودعاقتملا  طابضلا 

مهمادقأل هرفوت  اينروفيلاك ال  سمش  ىتح  يذلا  شاعتنالاب  روعشلا  كلذ  ىفنملا ، مهقافر يف 

.ةدرابلا

ركذتأ .ةحضاو  ةشاشب  ًايدبمو  يدي  ًاكسمم  وس ، لاق  ًاضيأ ، انه  تنك  كنأ  تعمس 

ثيحب ةيبذاج  كأ  ههجو  لعجت  هينيع  نم  حوضوب  عشت  يتلا  سفنلاب  ةطرفملا  ةقثلا  نأ 

قيدصلا اهيأ  ديدج ، نم  كارأ  نأ  ليمج  ٌءيش  .ةريرسلا  ءاقنب  هاتفش  يحوت  ًاكسان  هبشي 

انعم يرُجي  مادملا ، انتعطاق  نوس ، .يعمس  ىلع  ًابيرغ  كلذ  ناك  ميدق ؟ قيدص  .ميدقلا 

ةلباقملا رشنت  فوس  .ةينهملا  هتقاطب  ضرعو يل  لاق ، اهررحم ، يننإ  .هتفيحصل  ةصاخ  ةلباقم 

بارش ةجاجز  ةجهبلاب ، ًانم  ههجو  ادب  دقو  لاجلا  لوانت  .هردصن  يذلا  لوألا  ددعلا  يف 

نونفلا ءايحإ  اهنولذبت يف  يتلا  مكدوهجل  انمييقت  نع  ربعت  ةردابم  اهنإ  .فرلا  نم  بنعلا 

اذه دعاسي  .باشلا   يقيدص  اي  ةديدجلا ، انضرأ  ىلع  ةعبارلا  ةموكحلا  لظ  ةليمجلا يف 

كلذ نأ  مغر  ماعطلاو ، اجملا  نكسلا  مهل  انرفو  نيذلا  يفحصلا  نع  ايركذ  زيفحت  الإ يف 

، هسفن ءيشلاب  ركفي  ناك  وس  لعل  .ةطلسلا  نع  ةقيقحلا  نم  ًائيش  اوركذي  ل  نجسلا ، يف 

طاقتلاب ةبسانملا  تهتناو  .لاجلا  نم  حاحلإ  دعب  نعذأ  هنكل  ةجاجزلا ، ضفر  لواح  هنأل 

نيب هب  ناطيحي  مادملاو  لاجلاو  نوكين ، عون  ةليقثلا  وس  اماكب  ةيراكذتلا  روصلا 

لاق ىلوألا ، كتحفص  ىلع  كلذ  بتكا  .لاجلا  هل  اهاطعأ  يتلا  ةجاجزلا  قنع  نضتحا 

.هعدوي وهو  لاجلا 

ءاقبلا ررق  دقل  .ةيلاحلا  انتايح  نع  راصتخاب  وس  عم  تثدحت  اندحو ، انيقب  نأ  دعب 

ىلإ ةيناجم  ةرئاط  ةركذت  ىقلتي  نأ  حجرملا  نمف  عجر  اذإ  هنأ  فرعي  ناك  جرختلا ، دعب 

نيذلا ءانجسلل  طقف  ةهجوم  ةوعد  سانلا ، نم  ةليلق  ةئف  ىلع  ةروصقملاو  ةئداهلا  ئطاوشلا 
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.عيفر ٍقوذب  نويسنرفلا  اهديش  يتلا  نوجسلا  كلت  دحأ  رودنوك ، ولواب  نصح  مهفيضتسي 

جنروا فحصلا يف  ىدحإل  ًالسارم  وس  ناك  ةيضاملا ، ةنسلا  ئجاللا يف  عم  انلوصو  لبق 

تيو اندالب  ناكس  اهيمسي  وأ ك  ًادبأ ، اهرزأ  يتلا   رتسنمتسيو  ةدلب  رقتساو يف  يتنواك ،

نم ٌدهج  وهو  مألا ، انتغلب  ةقطان  ةفيحص  لوأ  أشنأو  ءوجللا ، ةنح  ًتح  رثأتو  .رت  م 

انثيدح يف انلمكأ  ار  .انع  ةيفاخلا  رابخألا  ىلع  هلالخ  نم  فرعتنو  انطبارت  ززعي  نأ  هنأش 

ًاموي يقتلن  له  .رخآ  دعوم  يدل  .فتكلا  نم  كس   وهو  لاق ، يقيدص ، اي  قحال ، ٍتقو 

مقر هتيطعأو  كابترالاب ، رعشأ  انأو  تقفاو  .ديدج  نم  كتيؤر  دعست  ةوهقلا ؟ برشنل 

نيدبلا دئارلا  نع  ثحبأ  تحرو  .فيفخلا  ماحزلا  طسو  يفتخيو  رداغي  نأ  لبق  يفتاه 

لغشنم اوناك  يفنملا  نم  انقافر  بلغأ  وه ، هئانثتساب  .راظنألا  نع  ىراوت  هنأ  ودبي  يذلا 

ًايبسن وأ  اهتركذ ، يتلا  ةرجهلا  ضارمأب  ًامات  ًالاغشنا  ناك  ًءاوس  لعأ ، نم  هوذختا  ا 

نونكمتي الو  مهيلإ  رظني  نم  مهاري  ثيحب ال  ةماقلا  لاوط  ناكيرمألاب  طاحم  اوحبصأ 

وأ ىلعألا  نم  مهيلإ  نورظني  ةطاسبب  مهنإ  .ةماقلا  راصق  نم  ددجلا  مداقلا  ةيؤر  نم  مه 

اهل ةقالع  ةفلتخم ال  بابسأل  هلهاجت  لهسلا  نم  سيل  .فلتخم  هرمأف  وس ، امأ  .تحت  نم 

تالواطلا ىلع  طبخي  ناك  ح  ةيلكلا ، مايأ  ًارك يف  وأ  ًافيطل  ناك  هنأ  ركذتأ  .يضاملاب ال 

تاينيرشعلا لالخ  سيراب  يمانتيفلا يف  نم  بناجألا  ةبلطلا  لعفي  بخصب ك  ملكتيو 

تنك ًاضيأ  انأ  .انتروث  اودوقي  نأ  لمؤملا  نم  نيذلا  يعويشلل  يساسألا  دروملا  تاينيثالثلاو ،

، دوجولا نم  ليزأ  يخيراتلا  لجسلا  .ايركذ  ءاوهأل  عضخت  فالتخالا  ةجرد  نأ  عم  ًافلتخم ،

، دوع لبق  ًاعيمج  اهتقرحأ  دقف  ةساردلا ، مايأ  تالجملاو يف  فحصلاب  ظفتحأ  تنك  نيبف 

.هيف ركفأ  تنك  ةنادإ ع  ليلد  يعم  بلجأ  نأ  نم  ًافوخ 

***

ةايحلا نم  ًايداع  ًادهشم  ناك  .نيدبلا  دئارلا  عم  راطفإلا  لوانتأ  تنك  ةليلق  مايأ  دعب 

اكيرمأل يلوأ  ططخم  هنع ، ةباتكلا   25 نتياو تلاو  بحي  يذلا  عونلا  كلذ  ةيمويلا ،

جعي كراب  يرتنوم  ةنوركعم يف  معطم  ةموربملاو يف  ةراحلا  زرلا  ةديصع  هيف  رهظت  ةديدجلا 

ليلقو يرزملا ، مهعضول  ًاثك  نوهبأي  نيذلاو ال  جمدنملا  ينيصلاب غ  يسرك  رخآ  ىتح 

قيربإ نيب  ةيلاقتربلا ، اكيمروفلا  نم  ةلواط  ىلإ  انسلج  .ةطلتخم  لوصأ  يوذ  يويسآلا  نم 

ةّرسكم باوكأ  هتايوتحم يف  بكسل  دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  ناوحقألاب  نيزملا  يساحنلا  ياشلا 
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نيب ةبذهم  ةقيرطب  ةفشر  ُتلوانت  .ةيرشبلا  نانسألا  انيم  هبشي  اهجيسنو  اهنول  فاوحلا 

حتفي ناك  ماعطلاب ، مرغم  لجر  يأك  بقاوعلا  بوسحم  سحب غ  هتديصع  دئارلا  دردزا 

يتلا زرلا  تابحب  ًالمحم  ىرخأو  ةرتف  رياطتي ب  باعللا  شاشرو  دحاو ، ٍنآ  ملكتيو يف  همف 

كلاأ ثيحب   فصوت  ةيهشب ال  لكأي  ناك  نحصلا ، ىلع  وأ  يشومرو ، يدخ ، ىلع  رقتست 

.ءيربلا لجرلا  اذه  ىلع  قافشإلاو  باجعإلا  نم  يسفن 

ثيحب ًاثيبخ  ناك  ار  هنكل  كلذ ، قيدصت  بعصلا  نم  يرس ؟ ٌربخم  لجرلا ، اذه 

ةيمانتيفلا ةعزنلا  طلخ ب  لاجلا  نأ  يقطنملا  جاتنتسالا  .ةعاربب  رودلا  اذه  ليثمتل  حلصي 

.ينم  ءاحيإب  لصح  اذه  نأب  فارتعالا  نم  دب  الو  رعذلل ، ناكيرمألا  مالستساو  رمآتلل 

سييست وأ يف  ةيرسلا ، تاكيتكتلا  وأ يف  عادخلا ، ةعارب يف  نيدبلا  دئارلا  ىدبأ  نأ  لصحي 

تالاصتالا ليلحتب  موقي  نأ  يرسلا  عرفلا  هتفيظو يف  تناك  نوغياس ، كانه يف  .نيرخآلا 

ريرحتلا ةهبج  تناك  ثيح  نول ، وش  ةيرسلا يف  ايالخلا  تاطاشن  بقعتو  ةينيصلا  ةغللاب 

بيرهتلاو اهرإلا ، ميظنتلاو  ةيسايسلا ، لقالقلا  ةراثإل  ةيرس  ةكبش  تأشنأ  دق  ةينطولا 

لضفأ قوذت  ديحولا يل يف  دشرملا  ناك  هنأ  كلذ  نم  مهألاو  .ءادوسلا  قوسلاب  ةرجاتملاو 

مئالو اهيف  ماقت  ةمخف  روصقو  معاطم  ب  لقنتن  انك  ذإ  نول ، وش  يف  ةينيصلا  ةمعطألا 

تاعئاب ىلع  فرعتنو  ةجرعتم  ةيبارت  بورد  ىلع  لويخ  اهرجت  تابرع  دعصنو  سارعألا 

نمقيو نهفاتكأ  قوف  يصعلا  فارطأ  ىلع  ىلدتت  لالس  يف  نهتعاضب  نلمحي  تاسكاشم 

ناكم لضفأ  ىلإ  ذخأي  نأب  دعو  اينروفيلاك ، يف  لثم ، وحن  ىلع  .ةفصرألا  ىلع  ًاكاشكأ 

ريرحلاك قارقر  ضيبأ  ءاسح  عم  سلجنأ ، سول  نم  ربكأ  ةدلب  زرلا يف  ةديصع  هيف  قوذتأ 

هل نوعفديو  كراب ، يرتنوم  دوقولل يف  ةطحم  لمعي يف  وهف  نآلا  امأ  .ضضم  ىلع  هتلوانت 

تاعاسل ةطايخ  لحم  يف  لمعت  هتجوزو  .ةيهافرلا  تابستكمل  ليهأتلا  لبق  ةيموي  ًاروجأ 

اي .ةصيخرلا  بايثلا  ماوكأ  ةقلمحلا يف  ةك  نم  رصبلا  فعضب  ةباصم  نآلا  يهو  ةليوط ،

مدنلا حمالم  هيلع  ودبتو  غرافلا  قبطلا  ىلع  ينحنيو  نئي ، ناك  ًاثك ، ملكتت  اهنإ  يهلإ ،

ىلع ينمولت  اهنإ  .ءولمملا  يقبط  ىلع  هنيعو  ماعطلا ، نم  يفكي  ام  طُعي  يذلا   بلكلاك 

بجنن اذامل  قباسلا ، انك يف  رقفأ م  نحنو  انه  لعفن  اذام  اندالب ، قبن يف  اذامل   .ءيش  لك 

اهيأ ءيشب ، كربخأ  نأ  تيسن  دقل  مهل ؟ شيعلا  ةمقل  فوت  عيطتسن  ال  نيذلا  لافطألا 

؟ اذه قدصت  له  مأوت ! اهنطب  .ميخملا يف  تلمح يف  يتجوز  بيقنلا ،
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امدنع ركشو  .كلذ  ىلع  هتأنهو  رثأتي ، وص   نأ  عم  ربخلا ، عسل  يبلق  رطفت 

، يكيرمأ نطاوم  نانوكيس  لقألا ه  ىلع  ً.ائيش  هنم  لوانتأ  يذلا   يقبط  هل  تمدق 

يتلا ةيكيرمألا  ءسألا  يه  كلت  .يلكوربو  خنابس  .عاتمتساب  ةديصعلا  غض  ناكو  لاق ،

انتلأس ىتح  ةيكيرمأ  ءسأ  هئاطعإ  يف  ًادبأ  ركفن  قحلا ،  تدرأ  اذإ  .هل  اهانيطعأ 

ءيش لوأ  .ةيكيرمأ  ءسأ  ىلإ  ةجاحب  لاحلا ه  ةعيبطب  .رعذلا  ينباصأ  كلانه  .ةضرمملا 

لكأي كلت ح  ةكرحتملا  موسرلا  ىلع  كحضأ  نأ  تدتعا  .خنابس  مسا  وه  لابلا  ىلع  رطخي 

امأ .خنابس  مسا  لمحي  يبص  عم  ثبعي  دحأ  .قراخ ال  لطب  ىلإ  لوحتيو  خنابسلا  يابوب 

اولوانت لوقتو  نويزفلتلا  ىلع  ًااد  رهظت  ةديس  كانه  ً.ايقطنم  كلذ  ءاجف  يلكورب ، نع 

هنإ .نحن  اهلوانتن  يتلا  ءايشألا  لثم  سيل  يحص ، ءاذغ  هنإ  ً.اديج  كلذ  ركذتأ  طيبنرقلا ،

هذه .هتايح  اشيعي  نأ  بجي  .مأوتلا  هيلع  نوكي  نأ  بجي  ام  كلذ  يحصو ، يوق  ءاذغ 

يننإ الك ، .ةيمحلا  نم  عون  ةسرمل  جاتحأ  .نسلا  ططقلل  وأ  ءافعضلل  تسيل  دالبلا 

، ةنادبلا ديحولا يف  اجيإلا  ءيشلا  .نيدب  لجر  يننأ  فرعأ  .ينلماجت  تنأ  ًالعف ! اهل  جاتحأ 

ىلع كحضلا  نوبحي  سانلا  معن ! معن ؟ .نيدبلا  لجرلا  نوبحي  عيمجلا  نأ  لكألا ، بناج  ىلإ 

يهجوو ثهلأ  تنك  دوقولا  ةطحم  لمعلل يف  تمدق  امدنع  .هيلع  نوقفشيو  نيدبلا  لجرلا 

يذلا نيدبلا  لجرلا  ىلإ  نورظني  سانلا  .تارعلا  ب  ًالايمأ  تيشم  يننأك  ًاقرع  ببصتي 

.هنم ضاعتمالا  نم  ٍعونب  ًاضيأ  نورعشي  اوناك  نإو  هيلع ، فسألاب  نورعشيو  قرعيو  ثهلي 

يتجاح ىدم  حرشأو  يتصق  مهل  حأ  انأو  تكحضو  مهمامأ  ينطب  تززهو  تمستبا  مث 

.تاباسحلا كس  لجر  هيلإ  جاتحي  ام  لك  ً.الاح  يبلط  ىلع  ةطحملا  بحاص  قفاوف  لمعلل ،

تنأ رظنا ؟ .رحسلا  ثأت  هل  ءيش  كيلع  فسألاب  نورعشيو  نوكحضي  سانلا  لعجت  نأ 

ةرشاعلا نم  أدبت  ةليوط  ةبوانم  يدل  ًاثك ، فسأت  نكلو ال  .يلاح  ىلع  فسأتو  نآلا  مستبت 

ىلإ لزنملا  نم  يشملا  عيطتسأ  الو  عوبسألا ، مايأ يف  ةعبس  ءاسم ، ةنماثلا  يلاوح  ىلإ  ًاحابص 

كلذ .دوقنلا  ةلّجسُم  ىلع  رارزألا  طغض  ًائيش غ  لعفأ  انه ال  ينكل  .نايحألا  كأ  لمعلا يف 

اذه يمالك ! داج يف  يننإ  ً.اناجم  تانولاجلا  ضعب  كيطعأ  فوسو  ام  ًاموي  لاعت  .عئار  ءيش 

ىلإ .كركشأ  ًائيش ، لعفأ  .دالبلا   نم  جورخلا  دعاسم يف  ىلع  كل  هدقت  يننك  ام  لقأ 

.فتاكتلا انيلع  نويمانتيفلا  نحن  .ةيساق  دالب  هذهف  اذه ، بناج 

وهو نوب  ىلإ  رظنأ  تنك  لزنملا ، يف  ةليللا ، كلت  يف  كسملا ! نيدبلا  دئارلا  اهيأ  هوأ ،

ةيساحن تاصاصر  تسب  هاشح  مث  ةوهقلا ، ةلواط  ىلع  رايع 38  هسدسم  نهديو  فظني 
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ءارمحلا ةفيطقلا  نم  ةرذق  ةصيخر  ةداسو  انتكيرأ ، عم  تءاج  ةغص  ةداسو  ىلع  هاقلأو 

هيلع رانلا  قلطأ  فوس  .ءالولاب  ًافارتعا  ملست  نأ  بجي  ةيده  هنأك  سدسملا  اهيلع  رقتسا 

! ميظع .ةضفخنم  ءاضوض  عمسأ غ  .بارشلا   ةبلع  عقرفو  نوب ، لاق  ةداسولا ، ءارو  نم 

هتجهل ايدوبمك ، يف  فقوملا  نع  ةينويزفلت  ةلباقم  يرجي  ديه  دراشتير  ناك  .تلق 

، ةلباقملا هذه  ةدهاشم  نم  قئاقد  دعب  .نطسوب  نم  عيذملا  ةجهلل  خراص  ٌضيقن  ةيزيلكنإلا 

دردزا .ةرج  هذه  ذئدنع  ًائيرب ، ًالجر  لتقن  فوس  ًاسوساج ؟ سيل  هنأ  بت  ول  اذام  تلق ،

.لتقن نحن ال  ًايناثو ، .نحن  اهلهجن  ءايشأ  فرعي  لاجلا  لاق ، ًالوأ ، .ةبلعلا  نم  تاعرج  نوب 

هذه ًاثلاثو ، .موي  لك  اذه  نولعفي  كتعج  .اذه  فرعت  نأ  كيلع  .لايتغا  ةيلمع  اهنإ 

، كلذ عمو  .ءايربأ  مهنأ  تملع  اذإ  طقف  ةرج  هذه  ربتعت  .اهيف  نوطقسي  ءايربألا  .برح 

.ةرج تسيلو  ةاسأم ، يهف 

؟ كلذك سيلأ  اذهب ، موقت  نأ  كنم  لاجلا  بلط  امدنع  ًاديعس  تنك 

ضعب نأل  .سدسملا  ذخأو  ةلواطلا  ىلع  ةبلعلا  عضو  .لاق  ءوسلا ؟ اذهب  رمألا  له 

لعتسا يف  عربي  وه  ملقلا ، وأ  مسرلا  ةاشرف  مادختسا  يف  نوعراب  مهو  نودلوي  لاجرلا 

لجرلا .كفملا  لثم  اهلثم  ناسنإلا ، اهب  رخفي  ةادأ  درجم  هدي ، يداع يف  ءيش  هنإ  .سدسملا 

تدرأ .فده  ناك يل  هنيلب ، يقتلأ  نأ  لبق  .سدسملا  صحفتي  وهو  لاق  فده ، ىلإ  جاتحي 

.ماقتنالا  نمو  أ  نم  ةيمهأ  كأ  تراص  هنيلو  بحلا ، تعقو يف  مث  .يدلاول  ماقتنالا 

، ًادج مهم  رمأ  هتلذخ يف  هربق أل  دنع  تيكب  انجاوز  دعب  نكل  هتافو ، ذنم  تيكب  نأ  قبسي 

درجم ةبسنلاب يل  ناك  ةيادبلا  .كود يف  دلو  ىتح  ساسحإلا  اذه  زواجتأ  .يبلق   هتلذخ يف 

، ربكي حار  ًايجيردت  هنكل  .ينبا  بحأ  اذامل   يأطخ ، نع  لءاستأ  تنك  .حيبق  غص  ءيش 

ةرغصم ءايشأ  ةيلاثم ، هتقلخ  تناك  هيديو ، هيمدق  فارطأو  هعباصأ  ىلإ  ترظن  ةليل  تاذو 

كلذ هبشي  ال  بحلا  ىتح  .ةشهدلا  ىنعم  تفرع  ايح  يف  ةرم  لوأل  .يدنع  يتلل 

ءاج  دقل  .هربق  نم  يلإ  رظني  وهو  ساسحإ أ  نوكي  نأ  دب  اذه ال  نأ  تفرعو  ساسحإلا ،

يذلا قلاخلا  نوكلا ، سيماون  ةعيبطلا ، اهنإ  .دوجولا  ىلإ  كودب  تئج  انأو  دوجولا ، ىلإ 

نم مكو  يتيمهأ  تمهف  ح  ينبا ، بحأ  يننأ  ترعش  كلانه  .انلخاد  انتافرصت يف  انمهلي 

تيكب .أ  لذخأ  يننأ   تفرع  ذئنيح  .هسفن  ساسحإلاب  رعشي  فوس  موي  تاذ  هنأ  عئارلا 

هذه لكب  كربخأ  اذامل  هلوقأ ، يذلا  ام  ً.الجر  تحبصأ  ًاخأ  ينبا أل  تنضتحاو  ىرخأ ، ةرم 
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ًانبا تنك  .يل  فده  نآلاو ال  ً.افده  نأو يل  ةرم ، تاذ  ىنعم  اهل  ناك  ايح  نأل  له  ءايشألا ،

لجرلا نوكي  ال  حو  ًالجر ، تسل  .كلذ  نم  ءيش  يأ  تسل  نآلاو  ًايدنجو ، ًابأو  ًاجوزو 

لتقأ نأ  امإف  ً.ائيش  لعفت  نأ  ةركن  نوكت  نأ  يفالتل  ةديحولا  ةقيرطلاو  .ةركن  وهف  ًالجر ،

؟ مهفت له  .رخآ  ًاصخش  لتقأ  وأ  يسفن 

اهتعمس ةبطخ  لوطأ  كلت  ً.اشهدنم  تنك  اإو  بسحف ، اذه  سيل  ًاعبط ، تمهف 

ةيتوصلا هراتوأ  تخرأ  اهنكل  طقف ، هيعارصم  ىلع  هبلق  حتفت  هسأيو   هبضغو  هنازحأ  هنم ،

يأر اذهو  هيلع  ناك  ًاحبق م  لقأ  هتلعج  تلكلا  كلت  .ةقفشلل  ةراثإو  ةقر  كأ  هتلعجو 

ههجو حمالم  ةليبنلا  فطاوعلا  تبذه  نأ  دعب  ةماسو  كأ  ودبي  هلعجت  نإ   يعوضوم ،

ضرعتي نأ  لتحابو  بحلاب  قمعب  ًارثأتم  ودبي  ًاديج  هفرعأ  يذلا  لجرلا  يمامأ  .ةيساقلا 

ىلع تلصح  يننأ  مغر  يرايتخاب ، ئدتبم  واه  درجم  انأو  ةرورضلاب ، ًابخ  ناك  .لتقلل 

يف ةياغ  رمأ  لفطلا -  ىتح  وأ  ةأرملا  وأ  لجرلا -  لتق  اندالب ، يف  .اهرظتنأ  يتلا  صرفلا 

نم ثكلاو  ةادألا ، تكلتماو  رربم  ىلإ  تجتحا  ام  اذإ  .حابصلا  ةديرج  بيلقت  لثم  ةلوهسلا 

لاكشألا وأ  ةبغرلا  وه  هكلتمأ  يذلا   ءيشلا  .كاذو  اذه  مهيدل  بناجلا  ىلع  سانلا 

، دالبلاو برلا ، نع  عافدلا  لثم  هيومتك ، ءرملا  اهيلع  دمتعي  يتلا  تارربملا  نم  ةفلتخملا 

كلذ ًاقح  هنع  عفادت  ام  لك  خألا ، لاثملا  يف  ىتح  وأ  قافرلاو ، ايجولويديألاو ، فرشلاو ،

لك اهلمحي  يتلا  ةظفحملا  راظنألا ، نع  يفخملا  بناجلا  سفنلاب ، ًاطابترا  كألا  ءزجلا 

.ينبسانت اهنكل ال  سانلا ، ضعب  بسانت  ةيهاولا  تارربملا  كلت  .ناسنإ 

هصيلخت عفني يف  نل  كلذ  نكل  ًاسوساج ، سيل  نيدبلا  دئارلا  نأب  لاجلا  عانقإ  تدرأ 

نأ يلع  نأ  فرعأ  تنك  اذه ، نم  كألاو  .ةيادبلا  ذنم  هنهذ  انأ يف  اهتسرغ  يتلا  ةركفلا  نم 

اذإ  .لاوقألا  ال  لاعفألا  لجر  يننأو  موعزملا ، يأطخ  حيحصت  ىلع  ردق  لاجلل  تبثأ 

دعب انئاقل  لاجلا يف  تافرصت  تحضوأ يل  ك  بئاصلا ، رايتخالاب  سيل  اذهف  ًائيش  لعفأ 

ةمصو ةركفب  ضيغب  لكشب  ًاسووهم  ودبي  ناكو  لاجلا ، لاق  اذه ، قحتسي  هنإ  .مايأ  ةعضب 

يذلا مهولا  كلذ  دئارلا ، بج  ىلع  معزي  ك  ةصخاش  اهآر  نأ  دعب  لوزت  يتلا ال  راعلا 

لجع ىلع  تسل  .تقولا  نم  مزلي  ام  ذخ  نكل  .سوحنملا  دئارلا  صم  بتكو  يسفنب  هتقلخ 

يذلا رجتملا  اذه يف  ىلع  دكأو  .غلاب  رذحبو  لهم  ىلع  زجنت  نأ  بجي  ةيلمعلا  .يرمأ  نم 

رهظت طئارخ  ًارخؤم  اهيطغت  هناردج  برحلا ، قدانخ  نم  هنأك  ةنتن  حئاور  هنم  حوفت 
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اهنم ةطراخ  لك  اهنم ، ءازجأ  وأ  اهقلأت  لكب  ةقيضلا  اهتارممو  ةيوتلملا  اندالب  سيراضت 

ىلع طويخ  ىلدتت يف  ةنولم  مالقأو  ءارمح  طوطخ  اهيلعو  قناخ ، يتسالب  ءاطغب  ةبوجحم 

.لاق لاجعتساو ، روهتب  سيلو  ءطببو  ةديج  ةروصب  رمألا  زجني  نأ  لضفألا  نم  .اهنم  بناج 

..نأ هيف  ركفأ  ام  .تلق  يديس ، معن ،

.كلذ يهتني  امدنع  ينغلبأ  طقف  .ليصافتلاب  يجاعزإل  يعاد  ال 

نوكي ال  ةصق  قلتخأ  نأ  ىوس  ىقبي  ءيش  ال  .رمألا  مسُحو  دئارلا  صم  ررقت  نذإ 

كفتلا يغبني  .قالطإلا ال  ىلع  كوكشلا  ثي  نل  لب  لاجلا ، وأ  انأ  هبكترأ  أطخ  هتوم  اهيف 

ةاسأم انه  انيدل  .يتليخم  يف  ةصقلا  ليصافت  حضتت  نأ  لبق  ينهذ  بعتأ  ثيحب  ًاثك 

.ظحلا سيعت  ئجال  ةلوطب  نم  اهنكل  اهنوفرعت ، ةيداع  ةيكيرمأ 

***

ةدوع يه  ةبسانملاو  هلزنم ، ًاليل يف  تبسلا  موي  ءاشعلا  ىلإ  رماه  روسيفوربلا  اعد 

بلاط وهو  ناتس ، روسيفوربلا  قيدص  انعم  رخآلا  فيضلا  .نطنشاو  ىلإ  ةكيشولا  دولك 

ناكيرمألا ءابدألا  نع  ةحورطأ  بتكي  اينروفيلاك ، ةعماج  يف  ًابيرقت  يرمع  لث  هاروتكد 

تانالعإ رهظي يف  يذلا  طمنلا  نم  رقشألا  هرعشو  ءاضيبلا  هنانسأ  تناك  .سيراب  برتغملا يف 

قبس .راغصلا  هتكئالمل  حصانلا  باشلا  بألا  رود  يدؤي  ثيح  ةشاشلا ، ىلع  نانسألا  نوجعم 

ةيلكلا يسفنب يف  اهب  سحأ  نأ  لبق  ذوذشلا  روسيفوربلا يف  ةعزن  نع  دولك  نم  تعمس  نأ 

، لبق نم  ًاذاش  ًاصخش  فرعأ  .ةشهدلا   ينبيصت  نأ  أشي  دولك ،  لاق  هنأل ك  ماع 1963 ،

نأل برغلا ، ىرخأ  ةرابعب  وأ  ةيعيبطلا ، هتئيب  فرصتي يف  فيك  ةيؤرل  لوضفلاب  ترعش  كلذل 

رماه ال روسيفوربلا  ادب  ينظ ، ةبيخ  ءازإب  .ذاوشلا  ءالؤه  نم  ولخي  ودبي  ام  ىلع  قرشلا 

هيف هيهاضي  يذلا ال  هقوذو  قراخلا  هئاكذ  نع  ًاديعب  رخآ ، صخش  يأ  نع  ءيش  فلتخي يف 

! يهطلا نونفبو  ناتسب  همتها  ًابيرغ  ناك  مك  دحأ ،

تايلوقب ةطلس  هسفنب ، روسيفوربلا  اهيلع  فرشأ  لحارم  ثالث  ىلع  ةبجولا  انل  تمدق 

كلذ لبقو  هكاوفلاب ، تانجعملاو  لبجلا ، ليلكإو  اطاطبلا  عم  زوإلا  ناقيس  ةطولخم ، ءارضخ 

ةبترم ماعط  ةرجح  مدق يف  كلذ  لك  .بارشلا  نم  ىرخأ  ةجاجزب  ةميلولا  انيهنأو  بارشلا ،

ءيش لك  انيداساب ، دحاو يف  قباط  نم  فلأتي  يذلا  روسيفوربلا  لزنم  عيفر يف  قوذو  ةقانأب 
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ةيساحنلا اوألاو  تانادعمشلل  ينفلا  روكيدلا  ىلإ  تفردلا  تاوذ  ذفاونلا  نم  ءادتبا 

لئاوأ ىلإ  دوعي  ًاليصأ  ًاجذو  نوكي  نأ  امإ  يبشخلا  ثاثألاو  رادجلا ، قرتخي  يذلا  دضنملل 

نم ضهني  روسيفوربلا  ناك  رخآو  ح  ب  .ديلقتلا  يف  ةنقتم  ةخسن  وأ  نيرشعلا  نرقلا 

نم ةديدج  ةناوطسأ  راتخي  راودلا ، صرقلا  ىلع  ةناوطسألا  لدبتسيو  ماعطلا  ةلواط 

ىقيسوم نع  ثيدحلا  فارطأ  انبذاجت  ءاشعلا  ىلع  .زاجلا  ىقيسوم  نم  ةزيمملا  هتعومجم 

ةيوئملا ىركذلاو  لوبسيبلل ، زرجود  قيرفو  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةياورو  بوبلا ، صقرو  زاجلا 

نم مخضلا  اهدقوم  برق  انسلج  ثيح  ةرجحلا  بارشلا يف  ىلإ  اندع  مث  .اكيرمأل  ةيناثلا 

نم ًابتك  تيأر  .ةيدلجلا  دئاسولاو  ةيبشخلا  اياوزلاو  لكايهلا  يذ  مخفلا  اهثاثأو  رهنلا  روخص 

، ديرف يطارقود  ضارعتسا  يف  ناردجلا  فوفر  ىلع  فطصت  ناولألاو  ماجحألا  فلتخم 

.ةعماجلا يف  روسيفوربلا  بتكم  يف  اهيلع  تناك  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  ًايئاوشع  ةبترم 

، تاحفصلاو تارقفلاو ، لمجلاو ، تلكلاو ، لئاسرلا ، ةعجارمو  بيلقتب  ةيسمألا  تألتما 

دعب هيف  انسمغنا  يذلا  يفاقثلا  لدابتلل  ةركذت  ًاعتمم ، ًاتقو  ًاقح  ناكو  تادلجملاو ، لوصفلاو ،

بتكلا هذه  لك  ببسب  ار  هسفن ، يف  نحلاو  قوشلا  مرطضا  .اندعاقم  ىلإ  اندع  نأ 

يرمألا  » نع هتبتك  يذلا  كثحب  ركذتأ  تلز  ام  روسيفوربلا ، لاقف  هلوح ، يتلا  ةيبدألا 

هل تلقو  ةنازرب  تمستبا  .اهتأرق  يتلا  جرختلا  لبق  ام  ثوحب  لضفأ  نم  ناك  . 26« ئداهلا

كلذل ًاثك  ثرتكأ  .رخشي   ةكيرألا  ىلع  يبناجب  سلج  يذلا  دولك  ناك  نيب  ًاركش 

درغتو ةروصملا  تالجملا  ةءارقو  نويفألا ، ضحت  هب  موقت  ام  لك  ةيمانتيفلا ، ةاتفلا  .باتكلا 

اوللا لك  .اهيلع  ينفّرع  كلذ ، ناك  اذإ  اهلثم ؟ ةيمانتيف  ةاتفب  تيقتلا  له  .رئاطلا  اهنأك 

.هجراخ وأ يف  ريرسلا  نههاوفأ يف  قالغإ  نعطتسي  نهب ال  تيقتلا 

.روسيفوربلا لاق  دولك ، هوأ ،

باتكلا كلذ  يرمألا يف  انقيدص  نكل  يفآ ، اي  ةءاسإلا ، دصقأ  .ءيش ال  ال  دولك ، هوأ ،

.اننيب يفتخي  ذاش  هنأك  كوكشلل  ًاثم  ودبي 

.ناتس لاق  مشلا ، ةساحب  هيلع  فرعتت  نأ  بجي 

يتلا تاكنلا  نم  مك  .ءسلا  قحب  لياب ، همسا  27 ؟ دراواك ليون  كلذ ؟ بتك  نم 

ضهانم لقألا  ىلع  وأ  .ةيعويشلل  ديؤم  باتك  هنإ  مسالا ؟ كلذ  نم  اهطابنتسا  كناكمإب 

ةفرغو ثاثألاو ، بتكلا ، ىلإ  ًاشم  هديب  دولك  أموأ  .لاح  لك  ىلع  نّايس  رمألا  .ناكيرمألل 
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ًايعويش ناك  هنأ  داقتعالا  بعصلا  نم  .ةماخفب  ثثؤم  لزنملا  لك  ودبي  ام  ىلع  ةشيعملا ،

؟ كلذك سيلأ  ةرم ، تاذ 

.تلق ناتس ؟

.اذه روصتأ  ناتس ؟  تنأ ، تنك  له  .ناتس  سيل  الك ،

عضي وهو  لاق  كرمع ، لثم  تنك يف  .هيلإ  ترظن  ًاناجهتسا ح  هيفتك  روسيفوربلا  زه 

ةيعويشلا .اعلا  يغت  تدرأ  ساسحإلا ، فهرم  ًايعابطنا  تنك  .ناتس  يفتك  لوح  هعارذ 

.نيرخآلا توغأ  ينتوغأ ك 

ينلعج م  روسيفوربلا ، دي  ىلع  طغضو  ناتس ، لاق  هسفن ، ءاوغإلا  سرا  وه  نآلا 

، دسجك هيلإ  ترظن  اذإو  ضرألا ، ىلع  يش  ًالقع  روسيفوربلا  ناك  ةبسنلاب يل ، ً.اليلق  ىولتأ 

ً.اكبرم ىقبي  رمألاف  ًادسج ، هل  نأ  وأ 

؟ روسيفورب يعويش ، كنأ  ىلع  ًاموي  تمدن  له 

.مويلا هيلع  انأ  ام  ينلعج  أطخلا  كلذ  باكترا  .مدنأ  الك ، 

؟ يديس اي  كلذ ، ىنعم  ام 

، ام دح  ىلإ  ةيرخس  اهنإ  .ديدج  نم  دلو  ًايكيرمأ  ينيمست  نأ  نك  كنأ  روصتأ  .مستبا 

ةيرحلا نع  عافدلا  نأ  وهف  ًائيش  ينملع  ةيضاملا  دوقعلل  يومدلا  خيراتلا  ناك  اذإ  نكل 

اننإ .فده  هل  ةيلكلا  هلعفن يف  ام  ىتح  .اهفوت  اكيرمأ  ناكمإب  يتلا  تالضعلا  ةوق  بلطتي 

مكتعجش ك  اعلل ، اكيرمأ  حرشل  سيل  اهولاقو  انغ  اهب  ركف  يتلا  ءايشألا  لضفأ  مكملعن 

.اهنع عافدلل  اإو  كلذ ، ىلع  ًااد 

معطب ًانخدم  قاذملا  ناك  .يدنلتكسالا  بارشلا  نم  سأكلا  يف  ىقبت  ام  تيستحا 

ةلوحفلل سوملم  غ  رهوجو  سوسلا  قرعب  ًاجوزمم  نفعتملا ، طولبلاو  يرجحلا  محفلا 

ءوسل نكل  .يتقيقح  لثم  ففخم ، غ  يدنلتكسالا  بارشلا  بحأ  تنك  .ةيدنلتكسالا 

نع اذامو  .ةنس  ةرشع  ا  هرمع  عشلا  نم  صيخر  بارش  يأ  لثم  ةرملا  ةقيقحلا  ظحلا ،

نع نيزجاع  انك  اذإ  .روسيفوربلا  تلأس  لاوقألاو ؟ راكفألا  لضفأ  اوملعتي  كئلوأ  

؟ ملعتلل ةصرف  اولاني  وأ   مهميلعت ،
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كأ ءايشأ  تيأر  دولكو  كنأ  دقتعأ  .ةيساحنلا  هسأك  قعأ  لمأتي  روسيفوربلا  حار 

يرجت ًااد  رومألا  نأ  ءانثتساب  لهس ، ٌباوج  دجوي  ال  .كلمع  لحارم  لالخ  يغبني  م 

ام نيذلا  كئلوأ  نأ  ررقو  رانلا  فوهكلا  ناسنإ يف  لوأ  فشتكا  نأ  ذنم  .لاونملا  اذه  ىلع 

هتيربرب هيف  رصع  لكو  ..ةيربربلا  ءازإب  ةراضحلا  اهنإ  لهاجلا ، نم  مالظلا  نوشيعي يف  اولاز 

.ةصاخلا

؟ نيدبلا دئارلا  لتق  نع  اذام  نكل  ةيربربلاو ، ةراضحلا  ةيلدج  نم  ًاحوضو  كأ  ءيش  ال 

نم لمع  خألا ، ءيشلا  هنأ  دب  ال  ةروطتملا ؟ ةيروثلا  ةراضحلا  لعأ  نم  مأ  يربرب  لمع  هنإ 

تاضقانتلا قلخت  ةيلسأرلا  نأ  دقتعن  نويسكراملا  نحن  .هيف  شيعن  يذلا  رصعلا  تاضقانت 

ىلع يوطنت  اهدحو  ةيلسأرلا  تسيل  .مهبجاوب  لاجرلا  ماق  اذإ  يلاتلاب ، طقست  فوسو 

ب اإو  باوصلاو  أطخلا  ب  ًاعارص  نمضتت  ال  تايديجارتلا  لجيه ، لاق  ك  .تاضقانت 

تالفإلا هنك  خيراتلا  عنص  يف  ةمهاسملا  ديري  نمم  دحأ  ال  ةيلدج  يهو  رشلاو ، خلا 

انأ انقرتفا  امدنع  كلذك ؟ سيلأ  .هلتق  ًاقحم يف  تنك  انأو  شيعلا ، قح يف  هيدل  دئارلا  .اهنم 

نيبو .يمض  لقثي  يذلا  عوضوملا  حتف  كشو  ىلع  تنك  ًابيرقت ، ليللا  فصتنم  دولكو يف 

نأ تليخت  يذلا  لاؤسلا  هيلع  تحرط  فيصرلا ، ىلع  عادولا  لبق  تراجيس  رخآ  نخدن  انك 

؟ ًائيرب ناك  ول  اذام  يلع : هحرطت  نأ  دب  يمأ ال 

اذه ًاصوصخ يف  .ءيرب  انم  دحأ  .الإ ال  سيل  هتردق  راهظإل  ناخدلا ، نم  ةقلح  خفن 

عم فطاعتملا  ضعب  ىلع  فّرعت  دقل  ءامدلاب ؟ اتخطلت  ار  هيدي  نأ  روصتت  تنأ ال  .لمعلا 

وه ناك  اذإ  وأ  .لبق  نم  اذه  لثم  ٌءيش  ثدح  .نأشلا  كلذ  أطخ يف  بكترا  ار  .غنوكتيفلا 

لعف .هيومتلا  ضرغل  طروتم  صاخشأ غ  ءسأ  ًتح  راتخا  دقف  نذإ  ًافطاعتم ، هسفن 

.دصق نع  كلذ 

.قيلا هجو  ىلع  كلذ  فرعأ  ال 

ءايربأو .رخآب  وأ  لكشب  نوبنذم  ًاعيمج  نحن  .ةينوك  لئاسم  هذه  .ةئيطخلاو  ةءاربلا 

؟ ةيلصألا ةئيطخلا  ىنعم  اذه  سيلأ  .رخآب  وأ  لكشب 

ةيقالخألا سجاوهلا  بيبد  ناك  .انحفاصت  نأ  دعب  بهذي  هتكرت  .تلق  ًادج ، حيحص 

اذه .ةرشابم يف  اهب  ينعملا  صاخشألا  اهب غ  متهي  دحأ  ال  ةيلئاعلا ، تارجاشملا  لثم  ًاكهنم 
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متهي دحأ  الف  نيدبلا ، دئارلا  ءانثتساب  ينعملا ، ديحولا  صخشلا  يننأ  حضاو  ًاديدحت ، فقوملا 

، ًارذع لقألا  ىلع  وأ  يسفن ، ةئربتل  ةليسو  يلع  دولك  ضرع  ءانثألا  هذه  .هيأر يف  عمسي  نأب 

ضعب ىدل  ةلصأتم  ةطاسبب  ةيلصألا  ةئيطخلا  .اهنم  ديفتسأس  أب  هربخأ  نأ  ؤرجأ  ينكل  

.سادق لك  اهنع يف  ملكتي  بأ  نم  اودلو  نيذلا  مهغ ، نم  كأ  يلاثمأ  نم  سانلا 

***

ةسمخلا مايألاو  دحألا  موي  .دئارلا  تاكرحت  علطتسأ  تأدب  يلاتلا  مويلا  ءاسم  يف 

نم فص  ةدعبم  ىلع  رايس  نكرأ  تنك  ناريزح ، ةياهن  ىتحو  رايأ  رهش  نم  ةقحاللا ،

ىشمتيف نيدبلا ، دئارلا  رداغي  ح  ةنماثلا  ةعاسلا  راظتناب  دوقولا ، ةطحم  نع  تايانبلا 

تكرحت نكرلا ، دنع  فطعني  هتيأر  امدنع  .هدي  ماعطلا يف  ةبلعو  هلزنم ، ىلإ  ًاهجتم  ءطبب 

ةثالث نم  كأ  دعبي  ال  هلزنم  .تايانبلا  ىلوأ  برق  يش  هتيأرو  هترظتنا  ثيح  ةرايسلاب ،

نيدبلا دئارلا  نكل  .قئاقد  سمخ  فيحنلا يف  لجرلا  اهعطقي  ةفاسم  تايانبلا ، نم  فوفص 

مايأ ةتس  لاوط  .تايانبلا  ضعب  دعب  ىلع  هفلخ  تنكو  ةقيقد ، ةرشع  ىدحإ  يف  اهعطقي 

نم رواجم  ٍناكم  ىلإ  هراسم  هذخأي  رجاهملا ، يربلا  طبلا  لثم  ينيتورلا ، هراسم  غي  داحآ ، 

ةفيقس اهضرتعت  دئارلا  ةقش  اهيف  يتلا  ةيانبلا  تناك  .رجضلا  نم  ةتيم  ودبت  يتلا  ققشلا 

ةجعبنم اهتاماعد  تالفاح  اهلغشت  ةيقابلا  ةثالثلاو  ةغراف  اهادحإ  تاحسف ، عبرأ  تاذ 

، عراشلا ىلع  ذفاونلا  نم  تعومج  لطي  اثلا  قباطلا  تيأر  .نسلا  رابك يف  لاجر  اهقوسي 

، كلذ وحن  وأ  ءاسم  ةقيقد  ةرشع  ىدحإو  ةنماثلا  ةعاسلا  .راظنألا يف  نع  تارايسلا  يفخي 

طقف اهنم  ةدحاو  اهيطغت ، رئاتسلاو  ةعرشم  مونلا  فرغ  ذفاونل  تبيئك  تحتف  تيأر 

ةفيقس هاجتاب  ريدتسي  هبقارأو  ةيوازلا  دنع  ةرايسلا  نكرأ  تنك  دحأ ، يموي  لوأ  .ةءاضم يف 

ىلع هترظتنا  لب  ةطحملا  نم  هعبتأ  عبارلاو ،  ثلاثلا  مويلا  يفو  .يفتخي  مث  تارايسلا 

ةفيقس لظ  تحت  لخدي  ةآرملا  يف  هتبقار  كانه ، نم  .هتقش  نم  تايانبلا  ضعب  دعب 

مايألا كلت  يف  راظنألا  نع  يفتخي  املاح  .ققشلا  قمع  ىلإ  يدؤي  ًارمم  تيأرو  تارايسلا ،

ةرشاعلا ةعاسلا  لبق  .ترظتنا  سداسلاو ، سماخلا  دحألا  يف  نكل  عجرأ ، تنك  ةعبرألا 

، تايرخألا لثم  ةجعبنم  ةدق  ةرايس  ةيلاخلا ، ةعقبلا  ةنوكرم يف  تناك  يتلا  ةرايسلا  ترهظ 

ًاعقبم ًايقرو  ًاسيك  لمحيو  ًارذق  ًايمسر  ًايز  يدتري  ًابعتم  ودبي  ينيص  لجر  قئاسلاو 

.نوهدلاب
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.نواتانياشت يف ىلإ  ةرايسلاب  نوب  عم  تبهذ  نيدبلا ، دئارلا  عم  دعوملا  لبق  دحألا  موي 

دضانم ىلع  مهتعاضب  عم  نولوجتم  تاودرخ  ةعاب  فطصا  ياودورب  نع  ًاديعب  ةقزألا  دحأ 

دكؤت راعسأب  لوبسيب  تاعبقو  اينروفيلاك  ةعماج  مسا  اهيلع  تاليناف  انيرتشا  يطلل ، ةلباق 

دحأ انعلطتسا  ةنوركعملاو ، يوشملا  محللا  نم  ءاشع  لوانت  دعب  .ةيلصأ  ةعاضب  تسيل  اهنأ 

غل ًاصوصخ  ةيقرشلا ، عئاضبلا  عاونأ  فلتخم  عابت  ثيح  تاكيتنألاو  فحتلا  تالحم 

ليثاو ةيقرو ، سيناوفو  ةيبشخ ، ماعط  ناديعو  ةينيص ، جنرطش  باعلأ  انيأرو  .يقرشلا 

رظانمل ةليمج  ةنولم  شوقن  اهيلع  ةليف  باينأو  ةرغصم ، هايم  تاروفانو  نوباصلا ، نم  اذوب 

يصعو ةسدقملا ، ندملل  ًاروصو  رخاوبو  غنيم ، تايرهزمل  ةدلقم  ًاخسنو  ةاعرو ، ةيعيبط 

ناولألاب روص  فئافلو  سورب يل ، تاقصل  ةفلغم  طاطملا  نم  ةيديلقت  ةحلسأك  مدختست 

تاعقرفم ًارخآ  سيلو  ًاخأو  نوسنيلاو ، ياشلا  بلعو  مويغلا ، اهللكت  لابجو  تاباغل  ةيئاملا 

قوس نم  لاقترب  سيك  انيرتشا  لزنملا ، ىلإ  ةدوعلا  لبقو  تبلع ، اهنم  تيرتشا  .ءارمح  ةيران 

.جعزم لكشب  سيكلا  لخاد  جرحدتت  تناكو  ةيلحم ،

، ىرخأ ةرم  نوب  عم  جورخلاب  ترماغ  مالظلا ، لولح  دعب  ءاسملا ، نم  قحال  ٍتقو  يف 

تارايسلل ةفيقس  اهبرق  ةقش  ىلإ  انلصو  ىتح  يحلا  انلوجت يف  ً.اكفم  لمحي  ناك  انم  لك 

نم رمألا  بلطت  .ةرواجملا  ذفاونلا  نم  دحأ  اهاري  تارايسلاو ال  نيدبلا ، دئارلا  ةقش  اهنأك 

انأ تعزتناو  تارايسلا ، ىدحإل  ةيمامألا  ماقرألا  ةحول  ةلازإل  ةيناث  ثالث  نم  لقأ  نوب 

نوب يف طغ  .ليللا  فصتنم  ىتح  نويزفلتلا  اندهاشو  لزنملا  ىلإ  انعجر  مث  .ةيفلخلا  اهتحول 

تعقو يف ةثداحب  ينتركذ  نواتانياشت  ىلإ  انترايز  .مانأ  نأ  عطتسأ  ينكل   روفلا ، ىلع  مونلا 

ءاضعأ دحأ  لاقتعا  ةبسانملا  تناك  .نيدبلا  دئارلا  بو  ينيب  تاونس  لبق  نول  وش 

.ءادوسلا انتاق  لفسأ  ىلإ  ةيدامرلا  انتاق  ىلعأ  نم  جردت  يذلاو  مهب  كوكشملا  غنوكتيفلا 

اذكه هيفصن ، ل  هنع  نوغلبيو  غنوكتيفلا  نم  صخشلا  اذه  نوربتعي  سانلا  نم  ثكلا 

بارش رجات  يمسرلا : لمعلا  .هنع  هدعأ  يذلا  مخضلا  فلملا  ّيلع  ضرعو  دئارلا ، لاق 

بئارض لصحم  ةياوهلا : .ونيزاك  بحاص  .ءادوسلا  قوسلا  يف  رجاتي  .زرألا  نم  عونصم 

عراوشلا لك  ىلع  قئاوعلاو  ةيناسرخلا  لتكلا  انعضوو  ناكملا  انقوط  .غنوكتيفلا  عم  لمعي 

شتفت ةطرشلا  تايرود  ىدحإ  تناك  نيب  .ةقزألا  يف  ةلجار  تايرود  ترشتناو  ةيعرفلا 

لحم دئارلا  لاجر  محتقا  باصنلاو ، نيروزملا  نع  ثحبت  رواجملا ، يحلا  ناكس  تايوه 

دحأ حتفت  يتلا  ةلتعلا  اودجوو  نزخملا ، ىلإ  لوصولل  ًابناج  هتجوز  اوعفد  بارشلا ، رجات 
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همدقت نخاسلا  ءاسحلاو  بارشلاو  قرولا ، نوبعلي  نيرماقم  كانه  اودجو  .ةيرسلا  باوبألا 

بعاللا لك  عفدنا  بابلا ، نم  نومجهي  ةطرشلا  لاجر  ةيؤر  ىدل  .ةيرغم  بايثب  تالدان 

ءادشألا لاجرلا  نم  ىرخأ  ةعومجم  اودجيل  يفلخلا ، بابلا  وحن  روفلا  ىلع  لماعلاو 

، ليوعلاو خارصلا ، نم  ثكلا  نمضت  كلذ  دعب  كحضملا  دهشملا  .جراخلا  يف  مهراظتناب 

مهتملاو نيدبلا  دئارلاو  انأ  ًاخأ ، اندحو  انيقب  نأ  ىلإ  دافصألاب ، ليبكتلاو  تاوارهلاب ، برضلاو 

نوكي نأ  طبضلاب  تعقوتو  ةمهادملا  نم  نام  ترذح  دق  تنك  .هتيؤر  نم  تبرغتسا  يذلا 

ً.ابئاغ بئارضلا  لصحم 

لاجر نم  يننإ  ليحتسم ! .ءاوهلا  يف  هتضبقب  حّولي  وهو  لجرلا  خرص  غنوكتيفلا ؟

! لعألا

ةيدقنلا يف قاروألاب  ءولمملا  ةمقلا  سيك  عفري  وهو  دئارلا  لاق  ًاضيأ ، حلاص  لجرو 

.ونيزاكلا

بكارتي ةهوشم  ةلتك  هنانسأ  تناك  يتساعتل ! اي  لجرلا ، لاق  انه ، متكسمأ   نذإ 

.هدخ ىلع  ةيماخر  ةزرخ  مجحب  ةماش  ىلع  ومنت  ةليوط  تارعش  ثالثو  ضعب ، ىلع  اهضعب 

.ةطرشلا اياضق  ةمهاسملاب يف  ديعس  يننإ  .مكل  اهنإ  دوقنلا ، اوذخ  بيط ،

ىلإ بهذتس  دوقنلا  .هتوارهب  لجرلا  نطب  سخني  وهو  دئارلا  لاق  ةناهإ ، اهنإ 

؟ بيقنلا اهيأ  حيحص ، انل ، تسيل  يه  بئارضلا ، ديدستو  كتامارغ  عفدل  ةموكحلا 

.هئدابم غي  حلاصلا ال  لجرلا  تلق ، حيحص ،

؟ بيقنلا اهيأ  حيحص ، .ةفلتخم  ةلأسم  كلتف  لبقتسملا ، بئارض  نع  امأ 

يف ًاعوبسأ  ىضمأ  دقل  .بئارضلا  لصحم  عم  هلمع  يننك  ام  ة  نكي  .حيحص  

ءالمع نم  سيل  هنأب  انلاجر  عنتقا  ةياهنلا  يفو  .بيذعتلا  ناولأل  ضرعتو  باوجتسالا  زكرم 

ةجوز اهتمدق  اهب  سأب  ال  ةوشر  لكش  ىلع  لصو  ضحدي ، ال  يذلا  ليلدلاو  .غنوكتيفلا 

.يتصح هيف  ًافلغم  اطعأو  جاهتباب ، لاق  ئطخم ، يننأ  دقتعأ  .نيدبلا  دئارلا  ىلإ  لجرلا 

ول .ةنس  ةدمل  ينيفكي  عقاولا ال  وهف يف  ًايبسن ، هيلإ  انرظن  اذإو  ةنس ، ةدمل  ًابتار  لداعي  غلبملا 

لعأ اهمادختساب يف  ةبغرب  تسسحأ  .اهتذخأ  كلذل  كوكشلا ، ثي  كلذف  دوقنلا  تضفر 

ينكل رقفلا ، نهقحسي  اوللا  تاليمجلا  ءاسنلا  ةدعاسم  ديدحتلا  هجو  ىلعو  خلا ،
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.هنيم يشوهل  ةروثأملا  لاوقألا  نع  ًالضف  هلاعفأ ، ركذتأ  نأ  نم  ًالدب  أ ، هلاق  ام  تركذت 

نيذلا بارملا  نم  ًءادتبا  ةدسفم ، دوقنلا  رابتعا  يف  حيرص  اناك  يشوه  معلاو  عوسي 

اذوهي ركذل  يعاد  الو  تارمعتسملا ، نولغتسي  نيذلا  يلسأرلا  ىلإ  دبعملا  نوسندي 

دوقنلاب تعربت  نأب  دئارلا  ةئيطخ  ن  ُتعفدو  .ةضفلا  نم  ةعطق  ثالثلاو  يطويرخسالا 

نم يلص  ةسدقملا ، ميرم  اي  .لاق  لتاقن ؟ نم  رظنا  .ةسينكلا  نام يف  ىلإ  اهتيطعأ  ةروثلا ، ىلإ 

انؤادعأ .نام  لاق  انراصتنا ، ببس  اذه  .لمارألا  ةندند  انعمس  نوبنذملا ، نحن  انلجأ ،

ًادسافو ًابنذم  ناك  نيدبلا  دئارلا  نأ  اذه  ةباتك  نم  ىزغملا  .مهنع  فلتخن  نحنو  .نودساف 

ىلعأ ىلإ  ىقري  هنأ  ينعي  كلذ ال  نأ  عم  زازتبالا ، نم  أوسأ  ءايشأ  فرتقا  ار  .دولك  نمخ  ك 

.طيسب دساف  درجم  وه  .داسفلا  تايوتسم 

***

ةفاس دوقولا  ةطحم  نع  ًاديعب  عراشلا  ىلع  انترايس  انفقوأ  يلاتلا  مويلا  ءاسم  يف 

، دحأ انيلإ  هبتنا  ول  .تاعبقو  اينروفيلاك  ةعماج  تاليناف  سبلن  انك  ًارتم ، ثالثو  ةعبس 

تاحوللا لمحت  رايس  تناك  .اينروفيلاك  ةعماج  نم  ًابالط  نوري  فوس  ظحلا  نسحل 

هيومتلل ال ةلواحم  يأ  .يفلخلا  قودنصلا  ةيلصألا يف  اهتاحولو  اهيلع ، تتبث  يتلا  ةقورسملا 

نوكت ار  اهنكل  اهيلع  انل  ةرطيس  يتلا ال  ءايشألا  كلت  مهألا  نكل  ةيرورض ، نوكت  نأ  دب 

نم أت  ةديعب  تاراجفناو  ةعقرف  انعمسف  يتيحان ، نم  ةرايسلا  جاجز  تلزنأ  .ةعقوتم 

.لالقتسالا ديع  ةبسان  ةفيفخ  ةحلسأل  ةضراع  ةمدمد  ىلإ  ةفاضإ  ةيرانلا ، باعلألاب  لافتحا 

، زركلاك ةغص  ءايشأ  نولعشي  سانلاو  بيرق ، ٍناكم  رجفتت يف  ةنولملا  ةيرانلا  لعشلا  تناك 

ةخذلا ةمزحأ  نوقرحي  وأ  ةضفخنم ، تدب  ءس  وحن  ىرخأو  ةرتف  ب  اهنوقلطيو 

ةدودشم هباصعأو  قبطم  همف  دئارلا ، رظتنن  نحنو  ًامومهم  نوب  ناك  .ةينيصلا  تاعقرفملاو 

تاظحلل .معن  .تلق  ةنيزح ؟ تايركذ  .ويدارلا  لغشأ  ينعدي  نأ  ضفري  نابدودحم ، هافتكو 

.اترداغ مث  دوقولاب ، دوزتلل  ناترايس  تفقوت  .ةطحملا  بقارن  انيقبو  كلذ ، نم  كأ  لقي   

ةنيدم جراخ  ينهذ ، ترطخ يف  اذامل  يردأ  ةثداح ال  تركذتو  نهذلا ، دراش  اهتقو  تنك 

ةعقرف تردص  .يضرأ  مغل  ىلع  سادو  تايرودلا  ىدحإ  دئاق  مدقت  بونجلا ، يف  كيداس 

لجر ، ءارو  يفتخأ  تنك  .راجفنالا  ىود  مث  بسانملا ، تقولا  ًاديعب يف  زفق  هنكل  ةفيفخ 

.ت دغولا   كلذ  نأ  لايخلا ، نم  برغألا  ءيشلا  .هتقزم  اهنكل  .ىذأب  بُصأ 
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يتلوجر نادقفف  هلوقأ ، ام  يدنع  نكي  كلذ   غ  يسأر ، تززهو  ىسأب  ُتمغمغ 

هبلطأ دحاو  ءيش  كانه  .نيزنبلاب  اتئلمو  اتءاج  ترايس  اندهاش  .هيلإ  قرطتلا  نك  ٌءيش ال 

.تلق ءيش ، يأب  رعشي  نأ  هديرأ  .نيدبلا ال  دئارلا  صوصخب 

ً.ادبأ ةصاصرلا  دهاشي  نل 

وحن رادتسا  ىتح  هترظتنا  .ةطحملا  نم  نيدبلا  دئارلا  جرخ  ةنماثلا ، ةعاسلا  يف 

.هب ر  اناري  ثيحب ال  رخآ  ًاقيرط  كلاس  هتقش  ىلإ  انهجوت  .ةرايسلا  تلغش  مث  فطعنملا 

.يتعاس ىلإ  ترظن  .كانه  ةرايسلا  تنكرف  ةغراف ، تارايسلا  فاقيإل  ةعبارلا  ةحسفلا  اندجو 

غصلا قودنصلا  نم  سدسملا  نوب  جرخأ  .رهظي  نأ  لبق  ىرخأ  ناو  قئاقد ، ُثالث  ترم 

عضوو ةصاصر  بحس  مث  .تاصاصرلا  نم  دكأتو  ةناطبسلا  صحفتو  ةرايسلا  ةمدقم  يف 

، تلقو ةداسولاو  سدسملا  ىلإ  ترظن  .هنضح  ءارمحلا يف  ةيلمخملا  ةداسولا  ىلع  سدسملا 

فوس ةطرشلا  ءاطغلا ؟ ءازجأ  لك  وأ  هيلع ؟ ةداسولا  وشح  نم  ٌءيش  رياطت  ول  لصحي  اذام 

.اهتقيقح نع  لءاستتو  اهارت 

.ءاضوضلا عمُست  نأ  ينعي  اذه  .ةداسولل  ةجاح  نذإ ال  ً.اناجهتسا  هيفتك  زه 

عونلا ةينيصلا ، تاعقرفملا  نم  ىرخأ  ةلسلس  مهدحأ  قلطأ  عراشلا ، ىلع  ام  ناكم  يف 

تناك .ةديدجلا  ةنسلا  تالافتحا  ءانثأ  ًاغص  تنك  هيلإ ح  رظنلاب  تعتمتسا  يذلا  هسفن 

نيب ةرواجم  ةقيدح  يف  تبكرلا  ىلع  فحزنو  اهعم  ينحنأو  ءارمح  ةلعش  ءيضت  يمأ 

وأ سأرلا ، ىلإ  ليذلا  نم  اهتدام  كلهتستو  كانهو ، انه  ليتتو  زفقت  ةيناوعفألا  ةلعشلا 

.ةجهبم ةنولم  تارارش  لسرت  نيب  ليذلا ، ىلإ  سأرلا  نم  ار 

.ءاضوضلا هذه  عم  دحأ  هبتني  نل  .تاعقرفملا  فقوت  دعب  تلق  ةدحاو ، ةقالطإ  اهنإ 

.نذإ بيط ، .هتعاس  ىلإ  رظن 

، يتهج نم  بابلا  تحتف  .هءاذح  لكرو  ةيطاطملا  تازافقلا  نم  ًاجوز  ىدترا 

رمملا راوجب  تارايسلا ، ةفيقس  نم  رخآلا  فرطلا  دنع  تفقوو  قفرب ، هتقلغأو  تجرخو ،

ىلإ ديربلا  قيدانص  نم  دت  رمملا  ناك  .ققشلا  كلتب  ةصاخ  ديرب  قيدانص  ىلإ  يدؤملا 

يسأر تجرخأ  .مادقأ  ةرشع  دعب  ىلع  ىلوألا  ةقشلا  لخدم  دحاو ، قباط  نم  تيضرأ  تقش 

كانه .ةشيعملا  ةفرغ  ةذفان  ىلع  ةلدسم  رئاتس  ءارو  نم  ةقشلا  ءاوضأ  تيأرف  نكرلا ، نم 
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ققشل عمج  طيحي  رادج  هءارو  رمملل ، رخآلا  بناجلاب  طيحي  ليوط  يبشخ  ٌجايس 

يأ .مونلا  فرغ  ذفاون  رخآلا  فصنلاو  تامحلاب ، ةصاخ  عمجملا  ذفاون  فصن  ناك  .ةلثم 

نل هنكل  ةقشلا ، ىلإ  يدؤملا  رمملا  ةيؤر  هناكمإب  اثلا  قباطلا  ذفاون  نم  رظني  صخش 

.تارايسلا ةفيقس  لصحي يف  ام  دهاشي 

ىنحنا ثيح  رمملا ، نم  تبيرق  ترايس  ب  هعقوم ، ىلإ  مدقلا  يفاح  نوب  ىش 

ًاسيك لمحأ  تنك  .قئاقد  عبسو  ةنماثلا  .يتعاس  ىلإ  ترظن  .ذفاونلا  تحت  هسأر  ىقبأو 

تاعقرفملا كانه  سيكلا  لخاد  كل ! ًاركش  ةرابع  عم  كحاض  رفصأ  هجو  هيلع  ًايكيتسالب 

.يمأ توص  تعمس  ّينب ؟ اي  اذه ، لعفت  نأ  ديرت  كنأ  نم  قثاو  تنأ  له  .لاقتربلاو  ةيرانلا 

.عجارتلا يننك  .امام ال  ناوألا ، تاف 

ةرملل ةفيقسلا  دنع  دئارلا  رهظ  امدنع  يديب  يهتنت  نأ  كشو  ىلع  ةراجيسلا  تناك 

اذام .هديب  ماعطلا  قودنص  لمحي  ناك  .ةكبترم  ةماستبا  ههجو  ىلع  تفاط  .ىحرم  .ةخألا 

ًابيرق تنك  تلقو ، يتسالبلا ، سيكلا  تعفر  .هل  ماستبالا  ىلع  يسفن  تربجأ  انه ؟ لعفت 

.اذه مكيطعأ  نأ  تركفو  يحلا  نم 

.ينم برتقي  ناك  هيف ؟ اذام 

يش دئارلا  ناك  يتلا  ةرايسلا  ءارو  نم  نوب  جرخ  .زو  نم  عبارلا  ةبسان  ةيده 

نوطعي له  لاق ، امدنع  مادقأ  ةثالث  ينع  دعبي  ناك  .دئارلا  ىلع  ينيع  تيقبأ  ينكل  اهبرق ،

؟ زو نم  عبارلا  ايادهلا يف 

صحفتيل ىنحنا  ًاعم ، يديب  سيكلا  هيلإ  تمدق  ً.اكبترم  يقب  ههجو  ىلع  يذلا  بعتلا 

.هديب سدسملاو  تيفاح  مدق  ىلع  ًاتوص  ردصي  نأ  نود  هفلخ  نم  نوب  برتقا  .هتايوتحم 

رانلا يف قالطإل  نوب  أيهت  سيكلا ، هيدي يف  لخدأ  املو  .دئارلا  لاق  اذه ، لعفت  نأل  ةرورض  ال 

.دئارلا اهيأ  ًابحرم ، نوب ، لاق  دانزلا ، ىلع  طغضلا  نم  ًالدب  نكل  .ةظحللا  كلت 

ًابناج تيوزنا  .ىرخألا  ديلاب  ماعطلا  ةبلعو  هيدي ، ىدحإب  ةيدهلاو  دئارلا ، رادتسا 

، ةفيقسلا يف  ىدصلا  ددرت  .رانلا  قلطأ  نوب  نكل  نوب ، ىأر  ح  ًائيش  لوقي  هتعمسو 

ةصاصرلا تناك  نإ  فيصرلاب ، هسأر  مطترا  امل  دئارلا  ةمجمج  تقطقط  .ممصلاب  ينباصأو 

ةصاصرلا يف هتثدحأ  يذلا  بقثلاو  هرهظ ، ىلع  حطبنا  .ةطقسلا  هتلتق  ار  نآلا ، هلتقت   
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ىلإ سدسملا  عجري  وهو  نوب ، مهمه  كرحت ، .اهنم  فزنت  ءامدلاو  ةثلاث ، ع  هنأك  هتهبج 

تطقتلاو ةثجلا  ىلع  تينحنا  هبنج ، ىلع  دئارلا  جرحدو  ىنحنا  نيبو  .هنولطنب  مازح 

تمومزم اتناك  دئارلا  اتفش  .ءامدلاب  خطلم  كحاضلا  رفصألا  هجولاو  يتسالبلا ، سيكلا 

نم دئارلا  ةظفحم  نوب  عزتنا  .اهقطني  نأ  دارأ  يتلا  ةخألا  ةملكلا  هيلع  تمسر  اأك 

.فصنلاو ةنماثلا  .يتعاس  ىلإ  ترظن  .ةرايسلا  هاجتاب  ينعفدو  فقوو ، كرولا ، بيج 

يغامد نم  ردخلاب ، ٌروعش  يدسج  ىلع  فحز  .ةفيقسلا  نم  ةرايسلا  تجرخ 

، ههاجتاب أت  يهو  اهب  سحي  نل  هنأ  تروصت  .يعباصأ  فارطأ  ىلإ  ًادتمم  ينيع  يرجحمو 

ينقلقي .ءيشب   رعشي  .متهت   .لاق ال  رهظلا ، هيلع يف  رانلا  قلطأ  نأ  عطتسأ  .تلق  

.انأ  يساسحإ  تاعبت  نم  ًاقلق  تنك  .ءيشب  سحأ  دق  نيدبلا  دئارلا  نوكي  نأ  لتحا 

تاحول هيف  انلدب  يذلا  قاقزلا  ىلإ  تفلد  انتقش ، ىلإ  لصن  نأ  لبقو  كلذ ، دعب  ةملكب  هوفتن 

.ضيبألا ءاذحلا  ىلع  ءامدلا  نم  ًاعقب  تيأر  اذح ، تعلخ  امدنعو  انعجر  مث  .ليجستلا 

فتاهلا نم  لاجلاب  لصتأ  نأ  لبق  ةللبم  ةفشن  هفظنأ  ل  خبطملا  ىلإ  ءاذحلا  تذخأ 

ةنرلا دعب  يلع  در  .يتيصخش  ماصفنا  نع  ناتحفص  اهباب  نيزت  يتلا  ةجالثلا ، برق  قلعملا 

ةفرغ ىلإ  تدع  املو  ةعسلا  تقلغأ  .ديج  .فقوت  مث  .رمألا  ىهتنا  .لاق  ًابحرم ؟ .ةيناثلا 

دئارلا ةظفحم  تايوتحم  غرفي  نوب  تدجو  رادواجلا  بارش  نم  ةجاجزو  سأكب  سولجلا 

هتقاطبو يعتجا ، نض  ةيوه  كانه  .نوب  ينلأس  هذهب ؟ لعفن  اذام  .ةوهقلا  ةلواط  ىلع 

نثاو تالاصيإ ، ةعومجمو  ةرايس ، كل  نكي  ةقايس ،  ةزاجإ  دجوت  ال  نكل  ةيمسرلا 

هتجوز يف عم  دوسألاو  ضيبألاب  ةروص  اهنم  .روصلاو  ةيدقنلا  عطقلا  ضعبو  ًارالود ، نيرشعو 

ةنولم ةروصو  ً.انيدب  ودبي  تقولا  كلذ  ىتح يف  .ةيبرغ  ةلح  يدتريو  ًاباش  ناك  هفافز ، موي 

ةلتك هنأك  سنج  هل  بي  ال  عيباسأ ، ةعضب  رمعب  هو  هتجوز  هتدلو  يذلا  مأوتلل 

انل بكس  نيبو  هتعالوو ، تالمهم  ةلس  نوب  بلج  .تلق  اهقرحأ ، .محللا  نم  ةدعجم 

، ًادغ ةظفحملا  نم  صلختأ  فوس  .ةلسلا  يف  اهاقلأو  ةظفحملا  تايوتحم  قرحأ  بارشلا 

.دامرلا اياقبو  يتسالبلا ، سيكلاو  ةرايسلا ، تاحول  كلذكو 

ءارمحلا يف ةبدنلا  تيأر  رادواجلا ، سأك  ينلوانو  .نوب  لاق  دئارلا ، بخن  نآلا  برشنل 

نم صلختن  ىرخأ ل  ةرم  انبرش  ثيحب  ةهيرك  ةيبط  ةدام  هنأك  بارشلا  قاذم  ناك  .هدي 

تالافتحاب ةصاخ  جمارب  ثبي  نويزفلتلا  دهاشن  نحنو  ةعبارو ، ةثلاث ، ةرم  انبرش  مث  ةرارملا ،
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ةلوتفم ةّمأ  داليمل  ةيناثلا ، ةيوئملا  ىركذلا  هنكل  هغ ، لثم  ًاداليم  نكي  .ةمألا   ديع 

ىلع تضهن  نآلا  اهنكل  ةيبنجأ  دالب  ىلإ  تاهزن  يف  ةلثلا  ىتح  تبرش  ةّمأ  تالضعلا ،

انلكأ كلذ  دعبو  .نورثي  اذكه  وأ  ضوهنلل ، دادعتسا  ىلع  ًااد  ودبتو  ديدج  نم  اهيمدق 

ياتبكر تمطتراو  ينيع ، تقلغأو  يريرس ، ىلع  تيقلتسا  .مونلل  اندلخو  تالاقترب  ثالث 

نكل  ينيع  تحتف  .يراكفأ  تتتشتو  هتيأر  امل  تفجتراو  هبيترت ، اندعأ  يذلا  ثاثألاب 

ةهبج ةثلاثلا يف  علا  اهارأ ، تنك  تقلغم ، وأ  تحوتفم  يانيع  تناك  ًءاوس  .ءيش  غتي 

.يتقيقح نم  هارت  امل  ًامد  بت  اهنأك  نيدبلا ، دئارلا 
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عباسلا لصفلا 

 
تنأ ك كجعزي  نإو   دئاقلا ، اهيأ  يعجضم ، ّضقأو  ينبذع  دئارلا  توم  نأب  فرتعأ 

يف .اعلا  يف  ناسنإلا  هيلإ  حمطي  ام  ىصقأ  اذهو  ام ، دح  ىلإ  ًائيرب  لجرلا  ناك  .روصتأ 

، يمومه ةشقانمل  نام  عم  يقتلأو  ةسينكلا  ىلإ  ةيعوبسألا  ارايزب  عتسأ  تنك  نوغياس ،

نام يل، هلوقي  نأ  نك  ام  فرعأ  تنك  .ادقتعمو  يرازوأو  يسفن  عم  يدحو ، انه  ينكل 

هتيطعأ امدنع  ًالثم  ةددعتم ، تابسانم  لعف يف  ك  كلذ ، يلع  رركيل  هيلإ  تجتحا  ينكل 

اوقل ءايربأ  ٌلاجر  .اهل  عباتلا  ةبيتكلا  ةطخو  ًاوج  لومحملا  ناسرف  ةلوصل  مليف  طيرش 

يفخي ناكو  نام ، لاق  نوتو ، سانلا  لاحلا  ةعيبطب  كلذ ؟ ثدحي  أ  يلاعفأ ، ةجيتن  مهفتح 

كلذكو .ءايربأ  اوسيل  مهنكل  .ةكيرأ  ىلع  سلاج  ينحنن  نحنو  تكباشتم  نيدي  ههجو ب 

ءايشأ انلعفو  يغبني  كأ م  فرعن  اننإ  .ءايربأ  اوسيل  راوثلاو  راوث ، نحن  .يقيدص  اي  نحن ،

.ةثك

لمارألا نيب  ةسينكلا  يف  ةبوطرلاب  عبشملا  وجلا  كلذ  يف  فجترت  يلاصوأ  تناك 

الب اع  دبألا ، ىلإ  لصحي  فوسو  نآلا ، لصحي  ةيادبلا ، يف  لصح  لثم  ندندي ، ىلاكثلاو 

، اوتسا ٍدلب  ىتح يف  ةيروثلا ، ايجولويديألا  تاروصتلا ، ضعب  نم  سكعلا  ىلع  .مآ  ةياهن ،

ىلإ نوجاتحي  راوثلا  نأ  نذإ  ًابرغتسم  سيل  .ناسنإلا  عنص  نم  ةدراب ، اهنإ  .ءفدلاب  زات  ال 

نم ةليوط  تسيل  ةدم  دعب  فافز  لفح  ىلإ  ةوعد  تيقلت  ح  اذهل ، ً.انايحأ  ةيعيبط  ةرارح 

اذهل ةفهلتملا  يتقفارم  يروم  ايفوص  تناك  .بيرغ  سحب  اهتلبقت  نيدبلا ، دئارلا  لتقم 

دلاو .اهتيبلت  لبق  ةوعدلا  ةقاطب  ىلع  ًاديج  هيمسا  تصحفت  نيذللا  سيرعلاب  لافتحالا 

يمانتيفلا شيجلا  نم  جوف  عم  كانه  هتبيتك  تبراح  ةيرحبلا  مرضخم يف  ديقع  سورعلا 
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نوغياس عرف  سيئر  بئان  سيرعلا  دلاو  نيب  ةيكيرمأ ، ةدعاسم  نود  ويه  ةكرعم  لالخ 

كلذبو كنبلا ، اهرجأتسا  ةثافن  ةرئاط  م  ىلع  هتلئاع  تبره  دقل  .اكيرمأ  كنبل  عباتلا 

لك بناج  ىلإ  سيئرلا ، بئان  نأشب  ًازي  كألا  ءيشلا  .ئجاللا  تيخم  لالذإلا يف  تبنجت 

براش هبشي  ايلعلا  هتفش  ىلع  عبرتي  يذلا  هبراش  ةقشم ، نود  اهيلع  لصح  يتلا  تازايتمالا 

باجعإ لانت  يتلا  صئاصخلا  نم  كلتو  تيم ، لجر  رود  ىدأ  ح  لبيغ  كرالك  لثمملا 

نيذلا ثمدلا  وأ  كتهتملا  بوعللا  بابشلا  نم  ًااد  مهسفنأ  نوروصتي  نيذلا  يبونجلا 

دعاسمك نوغياس  تارم يف  ةدع  لجرلاب  تيقتلا  نأ  دعب  ةوعدلا  تيقلت  .ةسايكلاب  نولحتي 

ً.ادج ًاديعب  ناك  رخآ  ىنع  حرسملا ، نع  يدعب  مغر  زيمم  صصخ يل  يذلا  عقوملا  .لاجلل 

يتلا تالواطلا  فيظنتلا غ  تاودأو  تارهطملا  نع  انلصفت  ال  ةحارتسالا ، فرغ  برق  انسلج 

طابضلا نم  نانثا  انعم  اوسلج  نيذلا  صاخشألا  .ةيقيسوملا  ةقوجللو  لافطألل  تدعأ 

دأ بصانم  نآلا  نالغشي  ةيوناث  بصانم  كنبلا يف  يفظوم  نم  نانثاو  قباسلا ، راغصلا 

تاقوأ .مهتاجوزو يف  ًانيجه ، ادب  دقو  مهدحأ  رهص  هنأ  ودبي  لجرو  اكيرمأ ، كنب  عورف  يف 

انافنم يف  ةنس  نم  كأ  انيلع  ىضم  نآلا  نكل  ًادعقم ، قحتسأل  تنك  ام  ىرخأ  ةبعص 

يف عقي  ينيصلا  معطملا  ناك  .انم  ضعبلل  ةبسنلاب  تداع  ةليمجلا  تاقوألاو  يرمألا ،

يفير يف لزنم  هتلئاع يف  عم  لبيغ  كرالك  براش  هل  يذلا  لجرلا  رقتسا  ثيح  رتسنمتسيو ،

لاح لك  ىلع  ىوتسم  ىلعأ  هنكل  نوغياس  يف  مخفلا  هرصق  ىوتس  سيل  يحاوضلا ،

ًاسلاج هتحملو  وس ، ةدلب  يه  رتسنمتسيو  .ةيسمألا  كلت  لالخ  نيرضاحلا  لك  ىلإ  سايقلاب 

، ةطلسلا باحصأ  نم  قومرملا  فويضلا  نم  فوفص  ةدعب  ًابيرق  تالواطلا  ىدحإ  ىلإ 

.ةديؤملا ةفاحصلا  ةيطغت  نضل  لبيغ  كرالك  نم  ةلواحم  كلتو 

ةقيضلا ءارمحلا  مهرتسب  نوينيصلا  لعلا  ناك  معطملا ، ةكرحلاو يف  ءاضوضلا  مغر 

ةسمل نيرضاحلا  هوجو  ىلع  بلغتو  ةميلولا ، تالواط  نم  ةهاتم  قرتخم  ةقاشرب  نولوجتي 

نأ دعب  بارغتسالل ، ثم  لكشب  ًابئاغ  سورعلا  دلاو  ناك  .ةعساولا  ةعاقلا  يف  ةبآكلا  نم 

مويلا نوغياسل يف  رغلا  حانجلا  نع  نوعفادي  مهو  هتبيتك  نم  ىقبت  ام  عم  رسألل  ضرعت 

، فطاوعلا ىتش  تراثأ  ةلجترم  ةبطخ  يف  ةلفحلا  ةيادب  يف  هيلع  لاجلا  ىرطأ  .خألا 

نوحيصي مهو  لطبلا  بخن  ىمادقلا  نوبراحملا  برش  .هل  ةيحت  سوؤكلا  تعفرو  عومدلاو ،

مستبي نأ  ةطاسبب  ءرملا  ىلع  .ةلوطبلل  جرحملا  مهراقتفا  ءافخإ  دعاس يف  روهتب  نورثيو 

وأ تاضقانتلل ، ةكرحتملا  لامرلا  هتبقر يف  يفخي  نأ  دارأ  اذإ  الإ  برشي  وهو  ةضيرع  ةماستبا 
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.ةلواطلا ىلع  نابقلا  ةضيبك  عوطقملا  هسأر  تليختو  نيزحلا ، نيدبلا  دئارلا  لاق  اذكه 

بارش نم  ًائيش  تطلخ  مث  .يفوج  يف  بارشلا  تغرفأو  ةضيرع  ةماستبا  تمستبا  كلذل 

تاداعلا كلت  اهل  حرشأ  تنك  نيب  يروم  ةديسلا  ىلإ  اهتمدقو  ادوصلا  عم  نترام  ير 

.حارفألا قشعي  يذلا  انبعشب  ةصاخلا  سبالملا  ةضومو  تاحيرستلاو ، ةبيرغلا ، تاسرملاو 

يتلا ةيقيسوملا  ةقرفلا  ءاضوض  هقنخت  يذلا  وص  عسإ  ًالواحم  خارصلاك ، ارابع  تقلطنا 

زارط ىلع  صقارلا  ةكورابب  ًالاتخم  لفري  ناك  .ةعمال  ةرتسب  مجحلا  ليئض  رودنغ  اهردصتي 

ءاذحب طبخيو  ةصنملا  ىلع  ًايهابتم  كانهو  انه  زفقيو  قيحاسم ، نود  رشع ، عبارلا  سيول 

.ينغي وهو  مهبم  ٍءاحيإب  هيتفش  ىلع  ظيلغلا  هفرط  طغضيو  هنوفركيم ، بعاديو  يبهذ 

نم ةحضاف  ةءاإ  لك  عم  نوفتهي  ًتح ، هب  مرغم  نويركسعلاو  فراصملا  وفظوم  ناك 

ضعب ينغملا  اعد  امل  .بارغتسالل  ثم  وحن  ىلع  قيضلا  ليقصلا  هنولطنبب  زازتهاو  ضوحلا 

باجتسا نم  لوأ  لاجلا  ناك  صقرلل ، حرسملا  ةبشخ  ىلإ  دوعصلل  مرتحملا  لاجرلا 

يتلا دادحلا ، بايثب  دوسألا  جرهملا  ةينغأب  ًارتم  رتخبتي  وهو  نيرضاحلل  مستبا  .ةرشابم 

زمغي ينغملاو  راهبناب ، هل  قفصي  جهتبم  روهمجلاو  يوضوفلا ، نوغياس  طوقس  عم  ىشتت 

نوكي نأ  لاجلل ، لضفملا  عوضوملا  وه  كلذ  . 28 تسيو يام  تاكرح  ًادلقم  هفتك  قوف  نم 

ةيفصتلا .ةجعزملا  تاداقتنالا  لضفأ غ  ءايشأ  نوفرعي  وأ  هيلع  نورطي  ءاسنو  ٍلاجر  طسو 

لفحو ةزانجلا  رضحي  نأل  يفكي  ا  هتيويح  هل  تداعأ  كسملا  دئارلل  شيمهتلا -  لب  الك ، - 

ةنازرلاو ءودهلاب  ىلحتي  ًالجر  هربتعاو  دئارلا  ىلع  ىرطأ  كانه  .صالخإ  لكب  بأتلا 

يأ نم غ  هتلئاعو  هدلبل  هتابجاو  ءادأ  ىلع  ًاصيرح  ًااد  ناكو  هتايحب  ىحضو  عضاوتلاو 

تطقتلا دق  تنك  .يشحو  وطس  ثداح  ةيواسأملا يف  ةروصلا  هذهب  هرمأ  يهتني  ل  ىوكش ،

نيب سيراب ، يتمع يف  ىلإ  اهتلسرأ  ًاقحالو  كادوكلا ، ماكب  ةزانجلل  ةيفارغوتوف  ًاروص 

دعبو .بأتلا  ربخل  تلكلا  ضعب  نّودي  ناكو  بحتنملا ، عم  لوألا  فصلا  وس يف  سلج 

تاقفن نم  لاملا  نم  غلبم  ىلع  يوتحي  ًافلغم  ىطعأو  هترايس  جاجز  لاجلا  لزنأ  ةزانجلا ،

ناك .يلكوربو  خنابس  اهيف  ماني  يتلا  ةبرعلا  ىلإ  رظنيل  ىنحنا  مث  دولك ، اهرفو  ةيتايلمع 

لالشب اهحاشو  للبت  يتلا  ةلمرألا  ةلاح  عم  ًامومع  بسانتي  ءيشب  ةمتمتلا  طقف  يعسوب 

، تلق نظت ؟ فيكو  .ةقشلا  ىلإ  تدع  امدنع  نوب  ينلأس  رومألا ؟ تراس  فيك  .عومدلا  نم 

ىلإ .بارشلا  بلعب  ةداعلاك  ةفوفصم  اهعالضأ  تناك  يتلا  ةجالثلا  ىلإ  ةرشابم  تهجتاو 

.يدسج ًارثأت يف  كألا  وضعلا  يدبك  ناك  يمض ، بناج 
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.ئيرب نيديعس  سورع  رظنم  لالخ  نم  نازحألا ، مقافت  ام  ًاثك  فافزلا  تالفح 

، ةمحرلا ةدوملا ، ىلإ  ًاضيأ  ىدأ  ار  نكل  قالطلا ، سؤبلا ، انزلا ، ةلزعلا ، ىلإ  هجاوز  ىدأ  ار 

سارعألاف جاوزلا ، يف  ةبغر  دأ  يدل  دجوت  ال  نيب  .اضرلاو  ةعانقلا  لافطألا ، صالخإلا ،

ًليف دهاشأ  أكف  سرع  ةلفح  ترضح  اذإف  .هيف  لخد يل  رارقب ال  هنم  تمرح  ا  ركذت 

، كانهو انه  نم  قلطت  يتلا  ةيمكهتلا  تاقيلعتلاب  روهمجلا  تاكحض  جزتو  ًاحضاف ،

ىلع اهضعب  اهناولأ  ليست  يتلا  ةيئاملا  تاحوللا  نم  ًالافنرك  سرعلا  روصتأ  نأب  رمألا  يهتنيو 

.نازحألا نم  ثلثو  نادجولا ، ةرثؤملا يف  فطاوعلاب  نوحشم  ثلثو  ءانغ ، هثلث  طيلخ  ضعب ،

ناكم يفو  فافزلا ، ةكعك  عيطقت  دعب  صقرلا  ةعاق  ىلإ  يروم  ةديسلا  تذخأ  جازملا  اذهب 

.رهبملا هلكشب  نوفوركياملا  ىلع  نبوانتي  تللا  تينغملا  ىدحإ  تحمل  حرسملا  نم  بيرق 

نيب ةبلاطك  وكسيسنارف  ناس  جيلخ  ىلإ  مالسب  تلقن  نأ  دعب  لاجلل ، ىربكلا  تنبلا  اهنإ 

اهتيأر ةسردملا ، ةبلاط يف  يهو  تلحر  نأ  دعب  دحأ  اهفرعي  داكلاب  انال  .رايهنالا  هجاوت  دالبلا 

كلت .ةيفيصلا يف  لطعلا  أت يف  تناك  يسيال ح  اهتاونس يف  ءانثأ  لاجلا  رصق  ةرم يف  رخآ 

ةاتفل ضيبألا  يزلا  ًاعضاوت ، بايثلا  كأ  سبلت  نأ  تداتعاو  نال  اهنومسي  اوناك  مايألا ،

تاقالعلا مهتاباتك  يف  اوفصو  نيذلا  يبرغلا  باتكلا  ةليخم  راثأ  املاط  يذلاو  ةسردم 

ةصوب فشكي  نأ  نود  يحوي  اهيف  ىنحنم  لك  يتلا  ةّضبلا  داسجألاو  ذوذشلاو  ةيمارغلا 

ةراعتسا كلذ  نوربتعي  باتكلا  نأ  حضاو  .مكألا  تحتو  ةبقرلا  قوف  ام  ءانثتساب  محللا  نم 

ءيش يف نع  يلختلا  نود  ءيش  لكب  حيملتلا  ددرتلاو ، شيطلا  لكك ، اندالب  فصت  ةينمض 

عضاوتلل ثيبخ  ضرع  تايونعملل ، طبحم  ضقانتم  ضيرحت  ماشتحالل ، بيجع  ٍضارعتسا 

ةايحلل يف يداع  بقارم  وأ  يفحص  وأ  تالحر ، بتاك  يأ  عيطتسي  داكلاب  .سافنألا  فطخي 

نهودغ ةيئاوهلا يف  تاجاردلا  كري  اوللا  تاباشلا  نع  ةباتكلا  نم  هسفن  عن  نأ  اندالب 

رغ لجر  يأ  ملحي  تاشارف  نهنأك  ةفرفرملا ، ءاضيبلا  نهتارونتب  ةسردملا  ىلإ  نهحاورو 

.هتعومجم ىلإ  نهّمضو  نهئانتقاب 

عم ةقيض  ةرتس  سبلت  نأ  ىلع  ةربجم  نايتفلاب  هبشتت  يتلا  انال  تناك  رمألا ، عقاو  يف 

درمتلل جذو  اهنلا  اهلكش  .ةيبرملا  وأ  مادملا  كلذ  اهدعاستو يف  ًاحابص  ءاضيبلا  اهترونت 

.ةدحتملا يف تايالولا  ىلإ  ةيسارد  ةثعب  ىلع  تلصح  يلثم  يهو  ةقوفتم ، ةبلاط  تناك  نإو 

مادملاو لاجلا  اهربتعا  يتلاو  يلكب ، يف  اينروفيلاك  ةعماج  نم  ةثعبلا  تناك  اهتلاح 

اناك .ءايربألا  داسفإ  ىلإ  نوعسي  يروث  ًابالطو  فرطتم  ةذتاسأ  مضت  ةيعويش  ةرمعتسم 
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سنجلا نم  ءاوغإلل  ضرعتلا  لثمتي يف  ديحولا  رطخلا  ثيح  تانبلل  ةيلك  ىلإ  اهلاسرإ  ناديري 

املو .يلكب  ىلع  ترصأو  تايلكلا ، كلت  نم  ةدحاو  يأ  ىلإ  مدقتت  انال   نكل  فيطللا ،

لمحم ىلع  اهتاديدهت  مادملا  الو  لاجلا  ذخأي  .راحتنالاب   تدده  باهذلا ، نم  اهوعنم 

ً.ادج ةغص  اهتضبق  تناك  ظحلا  نسحلو  .ةمونملا  بوبحلا  نم  ةضبق  تعلب  ىتح  دجلا 

ترصأ مادملا  نكل  لزانتلل ، دادعتسا  ىلع  لاجلا  حبصأ  اهتحص  ةداعتساو  اهتجلاعم  دعبو 

فيصرلا يف ناكو  مايألا ، دحأ  ةهظ  نوغياس يف  رهن  اهسفن يف  ةاتفلا  تقلأ  مث  .ضفرلا  ىلع 

اهترونتب وفطت  يهو  اهذاقنإ  ىلإ  صاخشألا  نم  نانثا  ردابف  ةراملاب ، جعي  تقولا  كلذ 

فيرخ نفلا يف  خيرات  سردتل  يلكب  ىلإ  انال  تراطو  ًاضيأ ، مادملا  تنعذأ  ًاخأو  .ءاضيبلا 

كأ حلصت  اهلعجيو  اهتثونأ  ززعي  فوس  ةساردلا  عوضوم  نأ  اهادلاو  دقتعاو  ماع 1972 ،

.جاوزلل

،1974 يماع 1973 ، نم  فيصلا  يف  لزنملا  ىلإ  اهيف  عجرت  تناك  يتلا  تارتفلا  يف 

، ةنولم تاشير  هنيزت  اهرعشو  تبكرلا  لفسأ  دنع  ضيرعلا  زنيجلا  نولطنبب  ةيبنجأك  رهظت 

ىلإ تاصوب  فيضي  لدنصلاو  اهردصل ، عضاوتم  زورب  قوف  لوبمارت  لثم  ةقيض  تازولبلاو 

تارضاحم اهيلع  يقلت  اهتيبرم ، لوقت  ك  نولاصلا ، اهعم يف  مادملا  سلجتو  .ةصقلا  اهتماق 

ةرابع ثالثلا -  تالوقملاو  عبرألا  لئاضفلاب  كسمتلاو  اهتيرذع  ىلع  ظافحلا  ةيمهأ  نع 

لتحا ىلإ  ةينالع  قرطتلا  درجم  .ةرعاد  ةيوبخن  ةياور  ناونع  نهذلا  ىلإ  يعدتست 

لعتشت يف ران  يلايخ ، دقوملل يف  ًادوقو  فيضي  ةيرذعلا  نادقف  رطخلا يف  اذهل  اهتهجاوم 

.ةغصلا اهتخأ  عم  اهيف  مانت  يتلا  ةفرغلا  برق  اهسفن  ةهدرلا  ىلع  عقت  يتلا  يتفرغ  ةولخ 

يأ قلتأ  ينكل   اينروفيلاك ، ىلإ  انلوصو  ذنم  تارم  عضب  مادملاو  لاجلا  انال  تراز  دقل 

لفح ىلإ  مادملاو  لاجلا  عم  باهذلل  ةوعد  تيقلت  الو  .تابسانملا  كلت  اهتيؤرل يف  ةوعد 

اهركذ يتلا  تارابعلا  ضعب  انال  نع  هتعمس  ام  لك  .رهشأ  ةعضب  لبق  عئارلا  اهجرخت 

ىلع شيعلا  تراتخا  لب  جرختلا  دعب  لزنملا  ىلإ  عجرت  يتلا   ةدحاجلا  هتنبا  نع  لاجلا 

ادب غ هنأ  الإ  جرختلا ، دعب  انال  هلعفتس  مالكلل ع  لاجلا  عفد  تلواح  يننأ  مغر  .اهاوه 

.هتيصخش عم  بسانتي  لكشب ال  نواعتم 

.اهركذتأ يتلا  ةاتفلاب  اهل  ةقالع  حرسملا ال  ىلع  يتلا  هذه  انال  .ببسلا  تفرع  نآلا 

يمانتيف بوثب  يفتكت  يهف  ديلاقتلل  ئالم  جذو  ىرخألا  ةينغملا  ةقرفلا ، ةليكشت  نمض 
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يشي عضاوتم  جايكملاو  اهيفتك ، ىلع  لدسنمو  ليوط  رعشلاو  رضخألاو ، رفصألا  يديلقت ب 

تاباش نع  ةثونألا  نومرهب  حفطت  ٍمارغ  دئاصق  نم  ةيانعب  اهتراتخا  اهيناغأو  قوذلاب ،

نزحلا نم  ءيش  .ةعئاضلا ال  نوغياسل  نفتهي  وأ  ديعب  نم  نوتأي  ًادونج  نلبقتسي  تيتم 

نم ةنتافلا  هذه  ينيع  حولت يف  فتكلا  قوف  نم  ءارولا  ىلإ  تارظن  ال  انال ، اغأ  عايضلاو يف 

نع فشكلاب  ددهت  يتلا  ةصقلا  ةيدلجلا  اهترونت  ينتمدص  انأ  ىتح  .ةثادحلا  رصع  تانب 

يريرح ٌمازح  ةصقلا ، ةرونتلا  قوفو  .هتانونكم  نع  ءايشأو  ءايشأ  تليخت  املاط  يذلا  رسلا 

ةورذ تلجتو  اهيفدر ، زهتو  ليتت  يهو  اهعذجل  ةفافتلا  لك  عم  ءاوضألل  سكاع  يبهذ 

ةيكيرمألا تاوقلا  عاتمإ  ليبس  اندالب يف  تانب  اهتنقتأ  يتلا  لور  دنأ  كورلا  تاصقر  اهزي يف 

ءاسملا نم  قباس  ٍتقو  رخفلاب يف  لفرت  يتلا  ميرم  ينغت  اهتعمس  .مهب  نيرثأتملا  بابشلاو 

اهتقع قلطت  يهو  ةرشابم  اهيلإ  رظنلا  مدع  ىلع  تصرح  نآلاو  يه ، اهنأ  فرعأ  نأ  نود 

نيذلا نيرضاحلا  لك  ًابيرقت  اهيف  تعد  يتلا  خرصت  تنأو  ليا  ةينغأ  نم  ةخسن  ءانغب 

، ةقينألاو ةطيسبلا  اشتاشتلا  بناج  ىلإ  .صقرلا  ةعاق  ىلإ  ةنس  عبرأ  نع  مهرعأ  لقت 

قسانت ب يأ  ىلإ  جاتحت  يهف ال  بونجلا ، ناكس  ىدل  ةلضفملا  يه  تسيوتلا  ةصقر  تناك 

ءيجملاب اهدالوأل  حمستل  يفكي  ا  ةءاربلاب  يحوي  اهجازمو  تصقر  مادملا  ىتح  .نيدؤملا 

ناكم تلتحا  يتلا  مهتلواط  ىلع  ةرظن  تيقلأ  امدنع  نكل  .صقرلا  اهتكراشمو يف  ةعاقلا  ىلإ 

را ةرارم  ناعرجتي  هنأ  ول  ك  سلاج ، مادملاو  لاجلا  تحمل  ةعاقلا ، ةفاح  ىلع  فرشلا 

ةصقرلا كلت  يدؤي  دحأ  الف  بجع ! .عئاضلا ال  هرصق  اهلالظ  تفخأ  يتلا  دنهلا  ر  ةرجش 

ةعاقلا لاجرلا يف  سوؤر  رم  سيطانغ غ  اهافدر  بذجي  ةرود  لك  عم  انال ، نم  لضفأ 

صقر بولسأب  يتفرعم  الول  صقرلا ، يف  كراشأس  تنك  ار  .فلخلا  ىلإ  اهدري  مث  مامألل 

ةيرغم ودبت  مك  .ماستبالل  ينعفد  يلوفطلا  لذجلا  اذه  لث  ليتلاف  يعم ، يروم  ةديسلا 

بوثو جومتملا ، اهرعش  جوتت  قبنزلا  ةرهز  ُتيأر  ةقباسلا ! اهتقيرطب  ةنراقم  ةئيرجو 

ةيؤرل ةصرف  لك  ُتزهتناو  اهرهظم ، ىلع  تيرطأ  ةرم  نم  مك  .اهيتبكر  نع  فشكي  نوفيشلا 

لثم ًاصقر  دهاشأ  .ءادألا   اهتقيرط يف  ىلع  ءارطإللو  تسيوتلا  ةصقر  ءانثأ  اهيتبكر  قوف  ام 

دان .اهدخ  ُتمثلو  تلق ، يروم ، ةديس  انأ ، الو  .ةينغألا  ءاهتنا  عم  تلاق  ةدم ، ذنم  اذه 

.تلاق ايفوص ،

ئجافيس فيض  مودق  نع  نلعأو  حرسملا  ىلإ  لبيغ  كرالك  دعص  اهبيجأ ، نأ  لبق 

رضخلا تايبلا  باحصأ  عم  اندالب  اومدخ يف  نيذلا  سرغنوكلا  ءاضعأ  نم  هنإ  نيرضاحلا ،
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وضع ققح  دقل  .اهيف  انسفنأ  اندجو  يتلا  ةعطاقملا  نع  ًابئان  ناكو  ىلإ 1964  نم 1962 

نم دافتساو  قومرم ، يسايسك  ةيبونجلا  اينروفيلاك  يف  ةرهشو  ةقومرم  ةناكم  سرغنوكلا 

وأ ابانلا  دين  بقل  لمحي  ناك  انه  .يتنواك  جنروا  لمعلا يف  نمض  ًاثك  ةيبرحلا  هبراجت 

باقلأ يهو  ةيكيتيلوبويجلا ، ةمزألاو  ءرملا  جازم  ىلع  ًادتعا  لماشلا  رامدلا  حالس  دين 

ثيحب هتسايس  رمحلل يف  ضهانم  ُلجرلا  .هتيصخش  نم  صقتنتل  تناك  امو  ًايفطاع  ةرثؤم 

يف لئالقلا  يسايسلا  نم  هنأ  اذه  بابسألا يف  نم  رضخلا ، نم  دُعي  نأ  ناكمإلاب  ار 

نورظني ناكيرمألا  ةيبلاغ  .تحوتفم  عارذب  ئجاللاب  اوبحر  نيذلا  ةيبونجلا  اينروفيلاك 

مهتزهب مهركذن  انوجنو  انبره  نيذلا  نحنف  حيرص ، ٍضاعتماب  نكي  نإ   ةيجاودزاب  انيلإ 

نيذلاو  اكيرمأ  دوسلاو يف  ضيبلا  ماجسنالاو ب  ةسدقملا  ةقالعلا  سندن  نحن  .ةحدافلا 

، رخآ نول  وأ  قرع  يأ  عم  شياعتلل  ًالاجم  غنايلاو  لا  أدبم  قفو  ةفرطتملا  مهتسايس  كرتت 

ةظفحملا نوقرسي  نيذلا  كاسملا  ءارفصلا  ةرشبلا  يوذ  مازقألا  كئلوأ  ديدحتلا  هجو  ىلعو 

، ةيكيرمألا تاداعلاو  ءسألل  زايحنا  انيدل  نإ  لاقي  رخآ  بكوك  نم  ءابرغ  اننأك  .ةيكيرمألا 

يونسلا لخدلا  زواجتي  ام  ةيلسأرلا  لاومأ  نم  اهيلع  اوقدغأ  يتلا  مهبالك  ءسأ  ةصاخ 

باعيتسا قاطن  جراخ  هنأ  اذه  يف  ًاقح  بعرملا  ءيشلا   ) ً.اعوج روضتت  ةيشدالغنب  ةلئاعل 

مالفأ بالك  ةمظنم  تاقفن  ىلع  نولفطتي  مهنأ  فرُعي  انم  ضعبلا  نيب  .يداعلا  يرمألا 

مهوتي ك  لاتردناين  ناسنإ  ةقيرطب  كلذ  لعفن  يسالو ،  نت  نت  نر  ةهشلا  دوويلوه 

بأدو قمعب  نكلو  حلملا ، نم  ءيشو  يوشم ، محلو  ةواره ، دوجوب  يداعلا ، يرمألا 

باينألا تاوذ  نم  تاناويح  اوخبطي  نأ  نورداق  انتاهط  راكتبالاو ، ةعاربلا  ىلع  ةرباثمو 

ءاوشلا ىلإ  عاخنلا  عازتنا  نم  ًءادتبا  ةروكذلا ، نومره  زيفحتب  ةقالع  اهل  ةفلتخم  قرط  عبسب 

!( ةذلل اي  راخبلاب -  يهطلاو  تايلقملا  نم  عاونأ  ةعضبو  ءاسحلاو  قجسلا  نع  ًالضف  يلغلاو ،

نيرجاهملاب بحريو  انع  اهيف  عفادي  ةيحاتتفا  تالاقم  سرغنوكلا  وضع  بتك  كلذ  لك  عمو 

.يتنواك جنروا  هتعطاقم  ةرايزل 

ىلعو هراوجب ، لبيغ  كرالكو  هديب ، نوفوركياملاو  لاق  مكسفنأ ، ىلإ  اورظنا  يهلإ ، اي 

، يسايس فصنو  ٍماحم  فصن  هرمع ، نم  عبرألا  يف  ناك  .ءارغإلل  ةكلم  فقت  حانجلا 

ةنطفلاب زات  .هسأر  يف  ًاعم  نيدسجتملا  اثلا  سح  ةفاهرو  لوألا  ةيناودع  ضرعتسي 

لثم ةلوهسب  هيتفش  نم  قفدتت  تلكلا  ببدم ، صاصر  ملق  هنأك  ءاكذلا  ةدحو  ءاهدلاو 

صقلا بو  هنيب  ىوتسملا  فالتخالا يف  لكشي  غامدلا  اذه  .يدنه  ملق  لضفأ  نم  قفدتت 
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يلدتعم يمانتيفلا  نم  ًاعالطا  كأ  سرغنوكلا  وضع  ناك  تالاجملا  لك  يف  لبيغ ، كرالك 

اهيأ مكسفنأ ، ىلإ  اورظنا  .هفطعم  تايط  لخاد  ًاعم  ارشحي  نأ  نك  نيذللا  مجحلاو  ةماقلا 

ناكيرمألا يقافر  اهب  رظني  نأ  ديرأ  يتلا  ةقيرطلاب  مكسفنأ  ىلإ  اورظنا  ةداسلاو ، تاديسلا 

انه روضحلا  تحاتأ يل  يتلا  ةصرفلل  ًاقح  نانتمالاب  رعشأ  .ناكيرمأ  نونطاوم  مكنأك  مكل ،

معطم يف  يمانتيفلا  بابشلا  نم  نثا  جاوزب  لافتحالا  اذه  ةعتم  يف  ةكراشملل  ةليللا 

نأب اوحمسا يل  .يحيسم  اع  يفو  يرمأ  رمق  ءاوضأ  تحتو  اينروفيلاك  بارت  ىلع  ينيص 

باضهلا مكبعش يف  طسو  شيعأ  تنك  تنس  ذنم  ةداسلاو ، تاديسلا  اهيأ  ءيشب ، مكربخأ 

تنك مكءادعأ ، تهجاوو  فواخملا  مهتكراشو  مكدونج  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  تلتاقو  لالتلاو 

نأ ليبس  ايحب يف  ةيحضتلا  نم  لضفأ  ءيش  لمع  عيطتسأ  يننأ ال  تلز  الو  كاذنآ  دقتعأ 

لكب هيف  دقتعأ  يذلا  تقولا  .لضفأ يف  ةايحل  مكتاعلطتو  مكمالحأو ، مكتاحومط ، ققحتت 

انتدمأ نحن  مكنطو ، ققحتت يف  فوس  تاعلطتلاو  مالحألاو ، لامآلا ، كلت  نأ  مكلثم  قدص 

وأ اهتاياغ  مهفل  لاجم  ال  يتلا  هللا  ةمحرو  ةهج ، نم  خيراتلل  ىرخأ  ةمهبم  ٌدي  نوعلاب 

دالبلا هذه  نأب  ةداسلاو ، تاديسلا  اهيأ  مكربخأل ، انه  يننإ  .ىرخأ  ةهج  نم  اهرمأ  كشلا يف 

رصتنتس تناكو  ناعجشلا ، لاطبألا  لاتق  اولتاق  مكدونج  نأل  ًاتقؤم ، سيعتلا  ظحلاب  تينم 

هديأ ًادعو  ناك  .سيئرلا  دعو  لثم  مكمعد  يف  هفقوم  ىلع  ًاتباث  يقب  سرغنوكلا  نأ  ول 

، مالعإلا لئاسو  نويطارقودلا ، انه : دصقأ  نم  نوملعت  .مهلك  سيلو  ناكيرمألا ، نم  ثكلا 

فعضلاب تبيصأ  اكيرمأ  .نويلاكيدارلا  تايلكلا ، ةبلط  نويبيهلا ، برحلا ، ةضهانم  ةكرح 

، انتاعماج نوؤل  ةنوخو  يعويشو  يمازهنا  نم  ةيلخادلا ، اهتاماسقنا  ببسب  ناوهلاو 

مهنبجب مهنوركذت  اذه ، لوقأ  نأ  نزحملا  نمو  متنأ ، .سرغنوكلاو  ءابنألا  تالاكوو 

دعولا اكيرمأل ! ميظعلا  دعولا  وه  هركذت  ديرأ  ام  نأب  مكربخأل  انه  يننإ  .مهتنايخو 

هدعوب ءافيإلا  داتعا  دالبلا  هذه  بعشلا يف  نأب  دعولا  يرمألا ! ملحلاب  دعولا  نيرجاهملل !

ينطولا ضرأ  لالقتسالاو ، ةيرحلا  ضرأ  اكيرمأف  بيرق ، موي  هتملك يف  ىلع  ظفاحي  فوسو 

يمتني يذلا  ناكملا  ناك  هم  روهقملا  ناسنإلا  عم  دحاو  لجر  ةفقو  نوفقي  ًااد  نيذلا 

، انئادعأ رحدو  انئاقدصأ  ةرزاؤم  اونواهتي يف  نل  نيذلا  ىرايغلا  لاطبألا  ضرأ  اعلا ، نم  هيلإ 

لينل ةكرتشملا  انتيضق  لجأ  نم  ًاثك  متيحض  نم  اي  متنأ  مكلثم ، بعشل  اهيعارذ  حتفت  ضرأ 

، ديدج نم  ًايلاع  اهسأر  اكيرمأ  عفرت  فوس  ءاقدصألا ، اهيأ  موي ، تاذ  ةيرحلاو ! ةيطارقودلا 

تعاض يتلا  ُضرألا  اقدصأ ، اي  موي ، تاذو  .مكلثم  بعش  ببسب  ديدج  نم  دلوت  فوس 
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ةدارإ عمقي  وأ  ةيرحلل  ةموتحملا  ةكرحلا  عن  نأ  نك  ءيش  الف  مكيلإ  دوعت  فوس  مكنم 

 - ًاعيمج هب  نمؤن  ام  ةليمجلا  مكتغلب  يعم  اودكؤت  نأ  مكيلع  نآلا  بوعشلا !

ناك ولو  ةبطخلا ، كلت  لاوط  سحب  قفصيو  ًاجهتبمو  ًارهبنم  ادب  هلك  روهمجلا 

ال يتلا  مهتاضبقب  ةداعسب  رمحألا  هبلق  اوعطقيل  ًالاح  هوجرخأل  صفق  يعويش يف  كانه 

هيعارذ عفر  .هيلإ  قرطتو  الإ  مهفرطتو  مهسح  ثي  نأ  نك  ناك  ءيش  نم  ام  .محرت 

ءيش يأ  وأ  وبختنا ، وأ  مانتيفل ، وأ  رصنلل ، ودبي  ام  ىلع  زمرت  يتلا  ، V فرح هب  مسل 

، اهيف سبل  ال  ةيمانتيف  ةغلب  نوفوركياملا ، يف  خرصي  حارو  ًايروعشال ، ًءاحيإ  كأ  رخآ 

Vietnam Muon Nam! Vietnam Muon Nam! Vietnam Muon

ناك نم  لكو  ! Nam

ًاتماص ناك  نم  لكو  لوطأ ، نوكيل  هقنع  عفر  ًافقاو  ناك  نم  لكو  هدعقم ، نم  ضهن  ًاسلاج 

ىلإ هديب  لبيغ  كرالك  راشأ  مث  دبألا ! ىلإ  مانتيف  شيعت  سرغنوكلا  وضع  فاته  ددري  حار 

عم ءارغإلاو  ةنتفلا  ةكئالم  تكراشف  ينطولا ، انديشن  فزعت  تأدب  ام  ناعرسو  ةقرفلا ،

ام كلذك ، انأو  نيرضاحلا ، لك  عم  ديدش ، سحب  مينرتلا  سرغنوكلا يف  وضعو  لبيغ  كرالك 

.مهسافنأ طاقتلال  ةصرف  ًاخأ  مهل  تحنس  نيذلا  يقاورلا  هقافر  ضعبو  لدانلا  ادع 

نيب حرسملا  ىلع  سرغنوكلا  وضعب  نوؤنهملا  طاحأ  ينطولا ، ديشنلا  ىهتنا  املو 

عابشإ دعب  ةعانقلا  تامالع  مهيلع  تدب  دقو  مهدعاقم  يف  روهمجلا  يقاب  سطغ 

ةديسلا بناجب  ًافقاو  هديب ، ملقلاو  تاظحالم  رتفد  كس  وس  تيأرف  ُتردتسا  .تاوهشلا 

هنإ .بارشلا  نم  سأك  وأ  سأك  نم  تنجولا  دروتم  ناك  لاق ، عئار ! ءيش  نم  هل  اي  .يروم 

فوجأ ٌراعش  .اهيفتك  يروم  ةديسلا  تزه  .يعويشلا  بزحلا  همدختسي  يذلا  هسفن  راعشلا 

له .وس  لاق  فصولا ، اذه  بحأ  .ناسنإ  يأ  هسبلي  نأ  نك  .تلاق  غراف ، بوث  يأ  لثم 

هل طقتليل  كأ  بارتقالا  هنم  تبلطو  رخآلل  هدحأ  تمدق  هتمدختسا ؟ اذإ  عنا 

انأ امأ  .روصم  راجئتسال  يفكي  ام  ينيطعت  ةفيحصلا  .ةضيرع  ةماستبا  مستبا  .ةروص 

دض ةيقاو  ةرتس  سبلأ  نأ  يغبني  ناك  .بيطلا  سرغنوكلا  وضع  عم  ةلباقم  تيرجأف 

.يل ةعذاللا  هتاداقتنا  هجوي  ودبي  ام  ىلع  ناك  .صاصرلا 

ةردق ىلإ  تهبتنا  له  .يروم  ةديسلا  تلاق  ضيبأ ، ٍلجر  نم  يجذو  كولس  هنإ 

؟ ةعدخلا كلت  انيلع  رر  فيكو  ةيويسآ  ةغل  نم  تلك  عضب  ملعت  ىلع  ضيبألا  لجرلا 
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مستبا .نياتشنيأ  لماعن  لثم  هلماعن  فوسو  انناسلب  ءام  حدق  بلطي  نأ  طقف  هناكمإب 

نم ءيشب  لاق  يروم ، ةديس  انم ، لوطأ  ًاتقو  انه  تيضمأ  ِتنأ  .ةظحالملا  كلت  نّودو  وس 

اهنقتن نأ  لضفألا  نمف  ةيزيلكنإلا  ملكتن  امدنع  نويويسآلا  نحن  اننأ  تظحال  له  .راهبنالا 

اهيض يتلا  ةليوطلا  ةرتفلا  مهملا  نم  سيل  انتجهل ؟ ىلع  سانلا  كحضي  فوس  الإو  ًاديج 

رخآ بناج  كانه  سيلأ  .بناجأك  انيلإ  نورظني  ًااد  ضيبلا  .يروم  ةديسلا  تلاق  انه ،

هب تعبشت  يذلا  بارشلا  نم  اهضعب  عم  ةمغدم  لك  ُضعب  تجرخو  تلق ، ةلأسملل ؟

رمألا لعجي  اذه  .كأ  انب  نوقثي  ناكيرمألاف  ةحيصف ، ةيزيلكنإ  ةغل  انملكت  اذإ  .يقورع 

.مهيلإ يمتنن  اننأب  داقتعالل  مهيلع  لهسأ 

لثم تمتعم  وس  انيع  تناك  حيحص ؟ صاخشألا ، نم  عونلا  كلذ  نم  تنأ  نذإ 

ىأر يتلا  ةليلقلا  تارملا  ً.اثك يف  غت  هنأب  يداقتعا  تأطخأ يف  يننأ  ودبي  .ةرايسلا  جاجز 

وضع انبحاصب  كيأر  ام  .ةدح  ّلقأ  هتيصخش  تناك  انلمش ، مائتلا  ذنم  رخآلا  اندحأ  اهيف 

؟ سرغنوكلا

؟ لك سبتقتس  له 

.سابتقالا ردصم  ركذأ  نل 

عاونأ لضفأ  لب  .ةبذك  تسيل  اهنإ  .تلق  انل ، ثدحي  نأ  نك  ام  لضفأ  دسجي  هنإ 

.لقألا ىلع  ناهجو  اهل  يتلا  كلت  ةقيقحلا ،

***

سرغنوكلا وضع  ةيصخش  مييقتو  ةعجارمل  ىرخأ  ةصرف  تلكش  عوبسألا  ةياهن  ةلطع 

ىلإ دوويلوه  نم  ةرايسلاب  مادملاو  لاجلا  ُتلصوأ  قرشم ، دحأ  موي  حابص  .هتاناكمإو 

اونع ناك  .هلزنم  ءادغلل يف  هاعد  يذلا  سرغنوكلا  وضع  شيعي  ثيح  جيب ، نوتغنتنه 

اهنأ اهزي  ام  لضفأ  افون  تيلورفيش  يهو  اهتذخأ ، يتلا  ةرايسلا  نم  ةراثإ  كأ  قئاسك 

نأ ادارأ  ةيفلخلا  دعاقملا  يف  سلاجلا  مادملاو  لاجلا  نأ  ةقيقحلا  نكل  ً.ايبسن  ةديدج 

.ةيلبقتسملا هتايح  ارو  هيضام  اياقب  نم  نوكأ  نأ  يتفيظو  .صاخ  قئاس  هل  نوكي 

سرغنوكلا وضع  لوح  رودي  بلاغلا  ةعاس يف  تقرغتسا  يتلا  ةلحرلا  لاوط  هثيدح  ناك 

ُتيأر ةيمامألا  ةآرملا  .تربك يف  اهنأل  ًاثك  ينتشهدأ  تلق  يتلا ك  انال ، نع  هتلأس  نأ  ىلإ 
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.هحبك تعاطتسا  داكلاب  قنحب  ملظي  مادملا  هجو 

، ةلئاعلا قاطن  نمض  اهروهت  ءاقبإ  لواحن  انك  .مادملا  تلاق  ةنونجمو ، ةروهتم  اهنإ 

اهنأك ةملكلا  كلتب  مادملا  تقطن  ةبرطم -  اهسفن  ربتعتو  ةينالع  رتخبتت  يه  نآلا  نكل 

يهو ةبرطمك ، ةبوهوم  اهنأب  اهعنقأ  مهدحأ  .هلعفنل  انيديأب  ءيش  ال  يعويش -  ةملك  قطنت 

رظنا اهعجشت ! ال  اذه ! لقت  ال  .تلق  ةبوهوم ، ًاقح  اهنإ  .دجلا  لمحم  ىلع  كلذ  تذخأ 

لبقت له  اهجوزتي ؟ نأ  نك  مرتحم  لجر  يأ  هيلع ؟ اهتيبر  ام  اذه  .ةقساف  اهنأك  ودبت  .اهيلإ 

، اهجوزتأ نل  تلق ، مادم ، الك ، .ةآرملا  ىلع  اهينيع  عم  يانيع  تقتلا  بيقنلا ؟ اهيأ  اهب ، تنأ 

ىلع اهتيأر  ينهذ ح  رطخي يف  ءيش  لوأ  نكي  جاوزلا   نأل  هجو ، تاذ  ةقيقح  كلت 

وه اكيرمأ  يف  ةايحلا  نأشب  ءيش  أوسأ  .ةبضاغ  يهو  تلاق  ال ، لاحلا  ةعيبطب  .حرسملا 

.خاوملاو ةيليللا  يداونلاو  تاناحلا  داسفلا يف  ةبراحم  اننك  اندالب ، يف  .يقلخلا  داسفلا 

نوفرجني مهنإ  .طاطحنالاو  ةلاحضلاو  ةليذرلا  نم  اندالوأ  ةيح  نم  نكمتن  نل  انه ، نكل 

فرعن ًاعيمج  نحن  .ةيمارغلا  تاءاقللا  هنومسي  ا  ترم  ركفي  مهنم  دحأ  .انه ال  ةلوهسب 

فرحنت نأ  هتنبال  نادلاولا  حمسي  فيك ال  .ةفيطل  ةرابع  تناك  ار  يمارغلا ، ءاقللا  ىنعم 

ءيش ال بيجع ! ءيش  اذه  ردص ؟ ةباحرب  كلذ  دعب  اهناعجشي  هنكل  اهتقهارم ، تاونس  يف 

! ًابت .ةيقالخألا  ةيلوؤسملاب  هل  ةقالع 

نأ مادملل  حمس  م  هاجتالا ، اذه  ىلإ  ثيدحلا  راسم  لوحت  ءادغلا ، ىلع  ام ، ةقيرطب 

تبره ةئجال  يهو  اتير ، هتجوزو  سرغنوكلا  وضع  عمسم  ىلع  اهتركذ  يتلا  طاقنلا  رركت 

تاونس رشع  ةفاضإ  عم  ، 29 ثراويه اتيرب  ةهيبش  ودبت  ةرباع  ةرظن  نم  .ورتساك  ةروث  نم 

وأ يبهذلا ، اهرصع  ةيئنيسلا يف  ةمجنلا  ىلع  لاطرألا  نم  اهلثمو  ةنس  ةرشع  سمخ  وأ 

وه ةبرطم ، ةملكل  مادملا  قطن  هبشت  ةقيرطب  تلاق ، ورتساك ، ادليغ .»  » مليف ترهظ يف  ك 

، مادملا اهتيأو  لاجلا  اهيأ  ناطيشلا ، عم  ةايحلا  نأشب  ديحولا  ديجلا  ءيشلا  .هسفن  ناطيشلا 

انه كدوجول  ةديعس  يننأ  ببسلا يف  وه  اذه  .هزيي  هنكو  ناطيشلا  فرعي  ءرملا  نأ 

هذه .ةيعويشلا  دض  ةكرتشملا  انتيضق  مع يف  ءانبأ  يمانتيفلاو ه  وكلا  انبعش  نأل  مويلا ،

ةحاترم تدب  يتلا  مادملاو ، لاجلاو ، اتيرو ، سرغنوكلا ، وضع  ةطبارلا ب  تززع  تلكلا 

نوحصلا بترت  ءكبلا  لزنملا  ةربدم  تناك  نيب  انال  اهتنبا  ًاقحال  تركذ  ثيحب  يفكي  ا 

، لزنملا اهجوزل يف  يعوضوملا  لداعملا  لث  تناك  .اهعم  اتير  تفطاعت  روفلا  ىلع  .ةغرافلا 
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نك ىرخأ  ضارعأ  نع  لزع  عقي  ءيش  اهيلإ ال  ةبسنلاب  ةيعويشلل  ضهانم  براحم  ةجوز 

.لاكشألا فلتخ  فلختلاو  داحلإلاو ، لالحنالاو ، رقفلاب ، ةيعويشلا  ءابو  طبر  اهلالخ  نم 

ىلع اهيساوتل  مادملا  دي  كس  يهو  تلاق  لزنملا ، اذه  كورلا يف  ىقيسو  حمسأ  يننإ ال 

ةنماثلا غلبي  نأ  لبق  ةاتف  عم  جورخلاب  هل  حمسي  انبأ  نم  دحأ  .اهتنبا ال  ةيرذع  ةراسخ 

.ةرشاعلا ةعاسلا  مهيلع يف  ضورفم  لاوجتلا  رظحف  لزنملا ، اذه  نوشيعي يف  اوماد  ام  ةرشع ،

صوصخب مهاوه ، ىلع  فرصتلاب  نيرخآلل  اهب  حمسن  يتلا  ةيرحلا  هذه  انفعض  ةطقن 

.ةيدعملا ضارمألا  نم  تسيل  ءايشألا  كلت  نأ  ول  ك  سنجلاو ، تاردخملا 

.سرغنوكلا وضع  لاق  اهرهوج ، اهتعجارم يف  يغبني  تاغلابم  ىلع  يوطني  ٍماظن  لك 

وتلل انأدبو  ةيرحلا ،» و« بحلا »  » لثم تلكلا  ىنعم  هيوشتب  يبيهلل  حمسن  نحن 

، ةماعلا هتيصخش  نم  سكعلا  ىلع  .لزنملا  يهتنيو يف  أدبي  عافدلا  كلذ  .انسفنأ  نع  عافدلاب 

نورابلاك سلجيو  همالك ، ًاسرتحمو يف  عبطلا  قيقر  ناك  ةصاخلا  هتايح  سرغنوكلا يف  وضع 

هأرقي ام  بقارن  نحن  .هيبناج  ىلع  مادملاو  لاجلاو  ةلواطلا ، سأر  ىلع  هسفن  نم  قثاولا 

وأ نويزفلتلا  نودهاشي  دتشي ح  عارصلا  نكل  هنودهاشي ، وأ  هيلإ  نوعمتسي  وأ  انؤانبأ 

دوويلوه نأ  نم  دكأتلا  ةموكحلا  نم  ديرن  .نوؤاشي  تقو  يأ  يف  ويدارلا  ىلإ  نوعمتسي 

.ةيحابإلا ىدتت يف  ةطرشألل ال  ةيراجتلا  اهتانالعإو 

.لاجلا لاق  ةموكحلا ؟ نم  تسلأ 

يتلا لئاسملا  مظني  عيرشت  رادصإ  ايولوأ  نم  نأب  ببسلا  وه  اذهو  ًاما ! حيحص 

لوقلا كنك  .ةعضاوتم  ةحيصن  درجم  اهنكل  ةباقر ، تسيل  هذه  .ىقيسوملاو  مالفألاب  قلعتت 

يأ اوقتلي  ، نأ  ىلإ  ًادبأ ، ارآ  مهبجعت  ىقيسوملا ال  عاونأو  دوويلوه  مالفأ  يعناص  نإ 

مهتدعاسم يف لواحأ  انأ  .مهتاعادبإ  مهتلي  نأ  ديري  ًاشحو  تسل  يننأ  ىرت  تنأ  ىنع ،

يننأ وهو  ةيعرفلا  ةنجللا  يف  يلمعل  ةجيتنك  ثدح  ءيش  كانه  نآلا  .مهجاتنإ  سحت 

، مهنم كاذ  وأ  اذهل  زاحنم  يننأ  فرتعأ  .دوويلوه  صاخشألا يف  ضعب  ءاقدصأ  نم  تحبصأ 

.ينمهي ام  اذه  نوفطاعتمو -  ءايكذأ  .ريدقتلا  نوقحتسيو  ءايكذأ  عقاولا  مهضعب يف  نكل 

بلطو برحلا  نع  ًليف  جرخي  مهدحأ  لاح ، يأ  ىلع  .مهعم  ضوافتن  نحنف  نوقابلا ، امأ 

هيف باصأ  ا  قلعتت  ويرانيسلا  ىلع  اهيرجي  يتلا  تاظحالملا  ضعب  هيطعأ  فوس  .يتحيصن 

نع ةصقلا  نأ  لاجلا ، اهيأ  كعم ، اذه  نع  ملكتلل  ينعفدي  يذلا  ببسلا  نكل  .أطخأ  وأ 
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كلذ أدبي  نأ  لبق  ىتح  ترداغ  دقل  انأ ، .لاجملا  اذه  بخ يف  كنأ  فرعأو  سكنيوف ، عورشم 

صصقلا نم  عون  يأ  فرعي  كغ  نم  .تامولعملا  ضعبب  انديوزت  كنك  ار  .عورشملا 

.اهيلع نولغتشي  فوس  ةيدويلوهلا 

عقاولا هنإ يف  .يهاجتاب  هسأر  زهي  ناكو  لاجلا ، لاق  يعم ، بيقنلا  ءاج  ببسلا  اذهل 

.ةبسانملا حئاصنلا  يطعيو  ويرانيسلا  أرقي  نأل  ًاديعس  نوكي  فوس  .يل  ًايفاقث  ًاقحلم  لمعي 

؟ تلماه .ةمدصلا  نم  ترقهقتو  تلهذف  مليفلا ، ناونع  نع  سرغنوكلا  وضع  تلأسو 

، ةحلسملا تاوقلا  ًاموي يف  مدخي  ً.اضيأ   فلؤملا  وه  جرخملا  . 30 تلماه عورشم  الك ،

ٌدحاو ةيسيئرلا  ةيصخشلا  .هبابش  يفروم يف  يدوأو  نيو  نوج  مالفأ  ىلع  علطي  ناك  طقف 

نمض تنسل  ًايصخش  تلمع  دقل  .ىرقلا  ىدحإ  ذقني  نأ  دارأ  رضخلا  تايبلا  باحصأ  نم 

هنأ روصتأ  تنك  هذه  بئاجعلا  ضرأ  لثم  ءيش  ال  نكل  ىرقلا ، نم  ددع  يف  أ )  ) قيرفلا

.همالفأ اهلوانتيس يف 

ةرتف يف  تاونس  عضبل  ةيلش  ةيرق  يف  تشع  .تلق  هلمع ، يننك  ام  ىرأ  فوس 

نم ينعن  نل  ةربخلا  صقن  نكل  ةنس 1954 ، ةرئاطلاب  بونجلا  ىلإ  انليحر  لبق  ابصلا ،

ىلع اهتئنهت  يونأ  تنك  رهبملا ، اهئادأ  دعب  انال  نم  تبرتقا  هيف ح  تركف  ام  اذه  .ةلواحملا 

جوزتملل ةزراب  ةيفارغوتوف  ةروص  برق  معطملا ، ةحارتسا  يف  انفقو  .ةديدجلا  اهتنهم 

تمستبا .نفلل  ةقوذتم  تدرجتم  نيعب  ينلمأتت  تحار  انهو  ةلح ، ىلع  ضرعت  ًاثيدح 

تلقو جاجتحالا  تلواح  .بيقنلا  اهيأ  ينع ، داعتبالا  ىلع  ّرصت  اذامل  لءاستأ  تنك  تلاقو ،

يتلا ةاتفلا  لثم  ودبأ  .هتدهاش ال  ا  ييأر  نع  ينتلأس  يفكي ، ا  اهفرعأ  يننإ ال  ةطاسبب 

؟ بيقنلا اهيأ  كلذك  سيلأ  يضاملا ، اهفرعت يف  تنك 

نكل ضيبألا ، نهيز  نيدتري  نهو  تائيربلا  سرادملا  تايتف  نولضفي  لاجرلا  ضعب 

ةفاقث يه  اهنم ، انأ  تدعبتسا  يتلا  انتفاقثل  ةيقن  ةيوعر  ةيؤر  نوديؤي  مهنإ  .انأ  تسل 

ءاقنلا مدعو  ًايقن ، نكأ  الك ،  .أ  نطوم  جولثلاب يف  ةللكملا  لابجلا  ممق  لثم  ينع  ةديعب 

كنكل .تلق  اهفرعأ ، تنك  يتلا  ةاتفلا  هبشت  كنإ ال  .قاقحتساب  هتلن  ام  لكو  هتدرأ  ام  وه 

.ةعئارلا كتروصب  يمامأ  تدسجتف  موي  تاذ  يلايخ  اهتروصت يف  يتلا  ةأرملل  جذومنك  نيدبت 

لبق ةظحلل  مثعلتت  اهتلعج  ةعقوتملا  اظحالمو غ  اذه ، لثم  ًائيش  اهل  لاق  دحأ  ًتح ال 

..تنأ .بيقنلا  اهيأ  يليحر ، ذنم  تغت  يتلا  ةديحولا  تسل  يننأ  ىرأ  .اهتعيبطل  دوعت  نأ 
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.انعم كتماقإ  ةرتف  لالخ  تنك  كأ م  ًادج  حيرص 

نيأ ىلإ  فرعي  نم  ةظحللا ، كلت  ترهظ يف  مادملا  نأ  الول  .تلق  مكعم ، شيعأ  دعأ   

اهتبحسو اهقفرم  نم  انال  تكسمأ  ةملكب ، هوفتت  نأ  نود  ةثداحملا ؟ انب  يهتنتس  تناك 

ةرتفل اهيف  اهارأ  ةرم  رخآ  كلت  نأ  مغر  .اهتمواقمل  لاجم  ةوقب ال  ةفرغلا  تاديسلا يف  هاجتاب 

تنك رظنلا ع  فرصب  .ةقحاللا  عيباسألا  لالخ  تارم  ةدع  يلايخل  تداع  اهنأ  الإ  ةليوط ،

ًانايحأ ليوطلا  دوسألا  اهرعشو  ضيبألا ، يسردملا  اّهيزب  ترهظ  ًتح  هقحتسأ ، وأ  هديرأ 

ًسا لمحت  ال  يتلا  مالحألا  ةنيدم  يف  .اهحمالم  يفخي  ىرخأ  نايحأ  يفو  اههجوب  طيحي 

يذلا لثم  اهيف  تنك  يتلا  يتلاح  ىتح يف  .لالظلا  ب  ليتت  يتلا  اذ  اههجاوأ ، تنك 

هنإ .ةءاربلاو  ءاقنلا  ىلع  لدي  يذلا  ديحولا  نوللا  سيل  ضيبألا  نأ  تفرع  مونلا  ءانثأ  يش 

.توملاو نزحلل  ًاضيأ  زمري 
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نماثلا لصفلا 

 
فيرعلا اهلاق  يتلا  تلكلا  يه  هذه  .كلذ  سنت  ال  .يلراشتل  ليللاو  انل ، ُراهنلا 

هموي اهعمس يف  نأ  دعب  يماليب  ياج  ةنس  نيرشعو  ىدحإ  رمعلا  نم  غلبي  يذلا  رقشألا 

بيقنلا ديدجلا ، هدئاق  نم  اهعمس  مانتيف ، نم  ةراحلا  ةيئاوتسالا  ةقطنملا  هذه  يف  لوألا 

ةبرجت ضوخيل  اجنو  يدنامرونلا ، ئطاوش  ىلع  هقافر  مدب  سوماش  دّمعت  دقل  .سوماش  ليو 

رجرج مث  ايروك ، ةينيص يف  ةيرشب  ةمجه  تحت  توملا  ىلإ  هب  يدوت  تداك  ةعورم  ىرخأ 

ناك .زليناد  كاج  يدنلتكسا  بارشب  نوهدم  لاقن  طيرش  ىلع  بترلا  ةبوعصب يف  هسفن 

، سكنورب نم  اهدمتسا  يتلا  هقالخأ  عم  سيل  ىلعأ ، ةبترم  يأ  ىلإ  ىقرتي  نل  هنأ  فرعي 

هذه .يلمخم  زافق  يأ  اهل  حلصي  ثيحب ال  ماروألاو  دقعلاب  ةئيلملا  ةظيلغلا  هيدي  لصافمو 

اهقلطي ناخدلا  نم  ةراتس  فلخ  نم  أت  تلكلاو  هنواعم ، ربخأ  اذكه  ةيسايس ، ٌبرح 

وأ درانغاتنوملا  ذاقنإ  هبجاو : ناك  .رشبلا  اهيف  لتقي  يتلا  برحلا  هفرعأ  ام  لك  .وك  ٌراجيس 

ةرعولا دودحلا  ىلع  مثجت  ةعداو  ةيرق  نويسنرفلا يف  مهيمسي  ملاسملا ك  لابجلا  ناكس 

ام أوسأ  مهنإ  .غنوكتيفلا  نم  عون  يأ  سيلو  غنوكتيفلا ، وه  مهددهي  يذلا  ودعلا  .سوالل 

ىصقأ اذهو  نطولا ، لجأ  نم  غنوك  غنيك  تو  فوس  .غنوك  غنيك  مهميعز  نوّمسي  نك - 

ءادعألا لتاقي  فوس  غنوك  غنيك  نأ  كلذ  نم  مهألاو  .ناكيرمألا  بلغأ  هلمحتي  نأ  نك  ام 

ةحئار لثم  ذذلت  هيتفش يف  قعلي  غنوك  غنيك  لعجي  ءيش  نم  امو  نطولا ، لجأ  نم  لتُقيو 

ءادشأ براح  ةيرقلا  لوح  يتلا  ةفيثكلا  ةباغلا  ألم  غنوك  غنيك  .ضيبألا  لجرلا  مد 

يسنرفلا اوحبذ  نأ  قبس  كراعملا  مهتلقص  ءاسنو )  ) لاجر تاباصعلا ، برح  مرضخم يف 

غنوك غنيك  كاذو ، اذه  قوفو  .حرملا  فرعت  يتلا ال  عراوشلا  ىتحو يف  لابجلاو  باضهلا  يف 
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.نيرخآلا ةدارإب  مكحتلل  ةعنقأ  درجم  ةدودولا  مههوجو  فطاعتملاو ، برخملاب  ةيرقلا  ألم 

نم ةلهلهم  ةعج  مه  ةيرقلل ، ةيبعشلا  تاوقلاب  فرعي  ام  كانه  ءالؤه  ةهجاوم  يف 

بيردتلا اوقلت  نيذلا  تايشيليملا  نم  ةيماظن  غ  ةيمانتيف  تاوقو  قهارملاو ، عرازملا 

اذه أ .)  ) قيرفلا ةصاخلا ، تاوقلل  عباتلا  رضخلا  تايبلا  باحصأ  نم  تارشعلا  ةدعاس 

نم درط  دقل  ً.اليل  ةبقارملا  جرب  هدحو يف  فقي  ناكو  يماليب ، فيرعلا  روصتي  ك  يفكي ،

تاذ هتدلاوو  نويلملا  هدلاو  كرتو  سيول ، تناس  يف  هلزنم  نع  ًاديعب  برهو  درافراه 

ءالؤه عمو  ةبالخلا  ةبيجعلا  ةباغلا  هذه  يف  انه  يل ، ةبسنلاب  يفكي  اذه  .ورفلا  فطعم 

يف ازاجنإ -  رخآ  ارو  لوأ  لمعأ  يماليب ، ياج  انأ  انه ، .عضاوتملا  ءاطسبلا  سانلا 

.تلماه عورشم 

يصخشلا دعاسملا  هلسرأ يل  يذلا  ويرانيسلل  يسفت  ةصالخ  يه  لاح ، يأ  ىلع  هذه ،

لئام طخب  ًابوتكم  أطخ  درو  يذلا  يمسا  هيلع  يذلا  كيمسلا  ينبلا  فلغملا  لصو  جرخملل ،

لوقتل ىتح  ثرتكت  تيلويف   جرخملا  ةدعاسم  نأ  ةيناثلاو  بعاتملا ، ىلوأ  كلت  .ليمج 

عم ءاقل  بيترت  ةيناكمإو  يديرب  نع  تامولعم  تبلطو  تلصتا  امدنع  ًاعادو  وأ  ًابحرم 

يف اهتقيرط  ينتمدص  بابلا ، تيلويف  تحتف  ح  .دوويلوه  لالت  ىلع  هلزنم  يف  جرخملا 

ينتبجعأ كنع ، ثكلا  تعمس  ءيجملا ، نم  تنك  كنأل  ةديعس  يننإ  .ظفحت  الب  مالكلا 

ك ةنمزألاو ، رئضلا  لزتخت  مالكلا ، اهتقيرط يف  يه  كلت  .تلماه  عورشم  نع  كتاظحالم 

، يلع ةرظن  يقلت  نأب  لزانتت  نأ  نود  مث ، .يعم  ءابه  ردهت  ءايشأ  وحنلاو  طيقنتلا  نأ  ول 

.لوخدلاب تراشأو يل  ءاردزالا ، نم  ولخت  ةراشإ ال  اهسأر يف  ىنحنا 

ىلع لدي  ًامومع  يجراخلا  اهرهظم  نأل  اهتيصخش ، نم  ًاءزج  اهلاجعتسا  ناك  ار 

ةعبرم ودبت  يتلا  اهرعش  ةحيرست  نم  ًءادتبا  ربكتملا ، عونلا  كلذ  ةيطارقوبلا ، عاونأ  أوسأ 

ببسلا لعل  نكل  .ةبالصلاو  ةثونألاب  يحوي  يذلا  اهندبو  ةليقصلا ، اهرفاظأ  ىلإ  لكشلا 

نع ًالضف  نيدبلا ، دئارلا  توم  ذنم  ًاكبترم  نهذلا  شوشم  تلز  ام  انأ ، يتيصخش  ىلإ  عجري 

ةليللا كلت  ذنم  يبلق  ىلع  مثجت  ةليقثلا  سجاوهلا  .فافزلا  لفح  عوطقملا يف  هسأرل  اليخت 

لك نأ  ادع  غت  اهقاذم  نم  ءيش  ال  ةدكارلا ، يحور  هايم  ىلع  طقاستت  خينرز  تارطق  اهنأك 

، ةيرمرملا ةحارتسالا  وحن  ةبتعلا  تزتجا  امدنع  ببسلا  وه  كلذ  ناك  ار  .نآلا  نفعت  ءيش 

رظنت يهو  هتأر  ام  .هيلإ  يمتنأ  يذلا  قرعلا  ىلإ  دوعي  اهكولس  نأ  ًاروف يف  كوكشلا  ينترواس 
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ةئيسلا ةعمسلا  نع  ماهوألاو  ًاليلق ، ناتغصلا  يانيعو  رشب ، رارفصا  هنأ  دب  ال  يل 

ةينالع فقثملا  هابشأ  اهب  فختسا  املاط  يتلا  ةيحانلا  هذه  ةيسنجلا ، ةيحانلا  نم  يقرشلل 

قلعتي ءيش ح  وأ ال  ءيش  لكف  اكيرمأ ، نكل يف  يويسآ ، فصن  تنك  ار  .تانولاصلا  يف 

ةدقعب رعشأ  يننأ   ةيرخسلا  نم  .نوكت  وأ ال  نوللا  ضيبأ  نوكت  نأ  امإ  .قرعلاب  رمألا 

، طقف مسالاب  ًايبنجأ  تنك  .يبنجأ  دلب  يف  يتسارد  مايأ  لالخ  يقرع  ببسب  ًادبأ  صقنلا 

ةيمسر ةفصب  يرمأ  يننأ  مغر  نآلا ، نكل  .فيضك  يعم  لماعتلا  متي  نأ  يغبني  اذكهو 

ربتعت تيلويف  نأ  الإ  ةماقإ ، ةقفاومو  يعتجا ، نض  ةقاطبو  ةقايس ، ةصخر  يدلو 

، بسحف ًاروعذم  تنك  له  .سفنلاب  يتقث  ةشاشه  قرخي  ريدقتلا  ءوسلا يف  اذهو  ًايبنجأ ،

ىمعب ةباصم  اهنأل  رعذلاب  تيلويف  تسحأ  ار  ناكيرمألا ؟ لك  زي  يتلا  ةيصاخلا  كلت 

مدع نم  سجاوه  رخآ ، نول  يأو  ضيبألا  زييمتلا ب  ىلع  دصق  نع  ةردقلا  مدع  ناولألا ،

نولب ةليقصلا  ةيضرألا  ىلع  مدقتت  يهو  اهنكل  .مهسفنأل  ناكيرمألا  اهيف  بغري  يتلا  قيلا 

، ةيكرت ةداجس  سنكت  تناك  يتلا  ءادوسلا  ةمداخلا  نع  ناكمإلا  ردق  تدعتبا  نارزيخلا ،

اذإ  ىتح  .مهت  ةنقتملا ال  ةيزيلكنإلا  يتغل  .تروصت  نوكي ك  نأ  نك  رمألا ال  نأ  تفرع 

اهنيع ةيكبش  يغ ، رخآ  ًاصخش  ىرت  اهلعل  وأ  ًاديج ، ارت  نأ  اهعسوب  لاز  ف  اهعمست ،

.يقيقح يويسآ  عقاوم  ةقرسل  دوويلوه  مهب  تملح  نيذلا  جرهملا  لك  روص  اهقرحت 

، دحاو مقر  نبالا  ناش ، يلراشت  وشنام ، وف  ءسأ  لمحت  ةكرحتم  موسر  مالفأ  نع  ملكتأ  انه 

ام ردقب  لث  نكي  شرقلا و  نانسأك  هنانسأ  يذلا  تاراظنلا  وذ  ابايلاو  -  31! غنيس بوه 

ةجرد ىلإ  ًانيهم  ءادألا  ناك  .افيت  راطفإلا يف  مليف  32 يف  ور يام  هفصو  جّرُهي ك  ناك 

تاهافتلا هذه  لثمل  ينمضلا  اهدييأت  مهفأ  و  نروبيه ، يردواب  اجعإ  نم  للق  هنأ 

.ةززقملا

مغر عاجوألا ، كلت  ركاذ  يف  تعجرتسا  هبتكم ، يف  جرخملا  مامأ  ًاسلاج  تنك  نيب 

ًاسووهم تنك  ةرم  تاذو  روتوا ، هشلا  عم  ٍعتجا  تنك يف  ةيحان ، نم  .اهرهظأ  يننأ  

اهئاوجأب ةيراهنلا  تالفحلا  تبسلا يف  مايأ  نم  ةهظلا  دعب  ام  يضمأ  ةيئنيسلا  مالفألاب 

نوين حيباصم  هنأك  جاهولا  ةهظلا  ءوض  نم  ينيع  فرطت  اهنم  تجرخ  لك  يتلا  ةمتعملا 

سيل ويرانيس  ةءارق  دعب  ةحلاب  تسسحأ  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .ىفشتسم  ةدالو يف  ةفرغ  يف 

هنكل رشبلا  ءاشحأ  رثانتو  عطقت  الو  ءايشألا  فلتخم  جفت  هل  نأشلا  ميظعلا  صاخلا  ثأتلا 

تفشك دقل  .اهنع  اهلوقي  ةحضاو  ةملك  هيدل  انينطاوم  نم  دحأ  يتلا ال  اندالب  ةلاح  درسي 
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نم غ نكل  رخآ ، لكشب  تجيهت  نأ  قبس  يتلا  ةيقالخألا  يتيساسح  نع  باقنلا  تيلويف 

ام لذبو  ماستبالا  ىلع  يسفن  ُتربجأ  اذكهو  ةحضاو ، لاعفنالاب  يسيساحأ  لعجأ  نأ  يدجملا 

.موتخم ٍفلغمك  مهفلا  ىلع  ًايصع  ىقبأل  يعسوب 

ىتح فحزو  سرابموكلا  نم  ًاقباس  ناك  يذلا  لجرلا  اذه  بثك ، نع  روتوا  ينصحفت 

ةزئاجل يبهذ  لاث  .ريوصتلا  عقوم  يرجي يف  ءيش  لك  ىلع  نميهملاو  دجملا  ةورذ  ىلإ  لصو 

ماسو وأ  لم  ناجلوصك  امإ  ديفي  نوفلتلا ، برق  ضبري  ًاروف  رظنلا  مدطصي  راكسوألا 

تحت نمو  هيدعاس  ىلع  رعشلا  ةرازغ  يمامأ  ضرعتسا  .ةحقو  تاهويرانيس  بتاكل  ميركت 

ةمعان يفادرأو ) ينطبو   ) يردص رعشلا ، نم  ًايبسن  يدلج  ولخب  ركذي  هنأك  هصيمق ، ةقاي 

رخآ حاجن  دعب  دلبلا  ًاطاشن يف  باتكلاو  جرخملا  كأ  نم  هنإ  .تايتفلا  ةيمد  لثم  ءاسلمو 

داقتنالاو ةرهشلا  نم  ًاعساو  ًابيصن  لان  يذلا  ةيضاقلا ، ةبرضلا  مليف  نم  ءادتبا  هل ، مليف 

ةس ام  دح  ىلإ  مليفلا  .ةرطخلا  تيورتيد  عراوشو  اكيرمأ  انويلا يف  بابشلا  ةاناعم  نع 

دوويلوه ةقيرطل  ًاقفو  هرصتخا  ًانيجه  ًاينانوي  ًابقل  لمحي  وهو  دلو  روتواو  ةيتاذ ،

حارو ءاضيبلا ، غ  تاينثإلا  ةجلاعم  نم  ىفتكا  هنأ  ىلع  لدي  همالفأ  رخآو  .ةيجذومنلا 

نع وهف  ايسينيف  لحاوس  مليف  امأ  .كلذ  نم  ًالدب  ضيبلا  ىدل  ياكوكلا  ةينثأ  فشكتسي 

ةسفانم ًاخسن  ةطبحملا  هتجوزو  نمدم  يفحص  لسارم  هيف  بتكي  يرمألا ، ملحلا  لشف 

هتورث فعاضتت  ةياهن ، الب  باكسلوفلا  تاحفص  مكارت  عم  .ةميظعلا  ةيكيرمألا  تاياورلل 

خوكلا نع  ةخأ  ةروص  روهمجلل  ةكرات  ًائيشف ، ًائيش  ةلممو  ةفاج  ودغت  هتايح  نكل 

رخآ يفسابلا  سمش  هيلع  يقلت  نيب  ةشرتعم  ةيجسفنب  تاتابن  هقنخت  جوزلل  برخملا 

كلوف يف ميلو  كلذ  نع  ربعي  ك   34 رلدناشت لباقم  33 يف  نويديدل ةروص  اناك  .اهئاوضأ 

ةبهوم كلت  لجرلا  ً.اديج  مليفلا  ناك  معن ، .زليو  نوسرا  ًايئنيس  كلذ  روصيو  هتاياور 

.اذه لوقأ  امدنع  هببسي يل  يذلا  ألا  نع  رظنلا  فرصب  ةزيمم ،

نم ءيشب  كيأر  ام  .كتاقيلعت  ينتبجعأ  .همالك  روتوا  أدب  كب ، يقتلأ  نأ  ميظع  ٌءيش 

بارشلا عم  ًاركبم  نوكي  نل  تقولا  .يدنلتكسا  بارشو  ادوص ، ءام ، ياش ، ةوهق ، بارشلا :

جلثلا ديرت  .جلث ال  تلق  .جلث  .يدنلتكسالا  بارشلا  نم  ًاليلق  انطعأ  تيلويف ، .يدنلتكسالا 

ىلإ رظنت  ال  الك ، .انه  نم  ليمجلا  رظنملا  ىلإ  رظنا  .يل  بسنأ  ًااد  اذه  .كلذك  انأو  .نذإ 

مصأ هنإ  .هرظن  تفلي  بشعلا ل  ىلع  طبخو  اذه  اي  بهذا  هيسوخ ! هيسوخ ! .اتسبلا 
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ةتوحنم نع  ملكتأ  يننإ  .كلذ  ىلإ  رظنا  .ديج  .رظنملا  دست  تنأ  كرحت ! هيسوخ ! ً.ابيرقت 

ىلع ةروفحم  ًاوت ، تلزن  برلا  ةملك  اهنأك  .اهيلإ  رظنلا  نم  ل  ءرملا  داكي  .كانه ال  دوويلوه 

درجم مليفلا  ً.الوأ  ءوض  كانه  نكيلف  برلا  لقي  .دوويلوه أ  يه  ةملكلا  تناكو  لالتلا ،

ركذي ةحوللا  كلت  ىلإ  رظنلا  .تلكلا  أت  مث  .ءوض  نود  مليفلا  لمع  نك  ال  .ءوض 

.ةبخ كنيع  .ينمهفت  له  .دوويلوه  لوقت  ال  يهف  نذإ  ًاقح ، .اذام  .حابص  لك  ةباتكلاب 

ةملكلا ً.ايلك  تطقس  ىرخألا  واولاو  طقسي  داكي  واولا  فورح  نم  دحاو  .ىعادتت  ءايشألا 

اذه نولوقي  فيك  .كتحص  .تيلويف يف  ًاركش ، ىنعملا ، كردت  تلز  ام  ..نكي  نإو  .تهوشت 

لهسلا نم  .كلذ  بحأ  .اهنولوقي  اذكه  وي ، وي ، وي ، .اهنولوقي  فيك  هتربخأ  .مكدالب  يف 

يمانتيف لوأ  تنأ  .يل  كلسرأ  هنأل  سرغنوكلا  وضع  بخن  اذهو  .نذإ  وي ، وي ، وي ، .اهركذت 

.دوويلوه يف  مكنم  دحأ  ال  فسألل ، .دوويلوه  يف  مكنم  ثكلا  دجوي  ال  .هب  يقتلأ 

.ىلوألا ةبترملا  لتحت  لازت  ةصقلا ال  .لايخلا  زفحت  ةيقادصملا  نأل  سيل  .ةمهم  ةيقادصملاو 

احت ةغصلا  ليصافتلا  لعج  نم  سأب  نكل ال  .ةرضاح  نوكت  نأ  بجي  ةصقلا  ةيلومش 

ناكس عم  لعفلاب  لتاقي  ناك  رضخلا  تايبلا  باحصأ  نم  ًاصخش  فرعأ  تنك  .عقاولا 

.هب صاخ  ويرانيس  هيدل  ناكو  .اونع  ىلع  دقو ع  .صنلا  صحفب  ماق  لابجلاو  باضهلا 

ىلإ رقتفي  هنأل  يغبني  هتباتك ك  عيطتسي  .مايألا ال  هذه  تاهويرانيس يف  مهيدل  عيمجلا 

غنوكتيفلا دحأ  لتق  بجاولا ، نم  تعاس  دعب  ً.اقح  يكيرمألا  لاطبألا  نم  هنكلو  ةراهملا 

نم ديقانع  عم  اوجرألا  بلقلاو  ةيضفلا  ةمجنلا  ماسو  ىلع  لصحو  .تدرجملا  هيديب 

تلعج .يل  اهارأ  يتلا  ديورالوبلا  اماكب  اهطقتلا  يتلا  روصلا  ىرت  نأ  يغبني  .طولبلا  قاروأ 

يدل داكلاب  .مليفلا  روصي  فيك  نع  ءيش  لك  مغر  راكفألا  ضعب  اطعأ  .بلقتت  دعم 

.اذهب كيأر  ام  .اهيرجأ  تاحيحصت 

يننأ ول  ك  ةتتشم ، يراكفأ  تناك  ً.الاؤس  حرطي  ناك  هنأ  كردأل  تاظحل  ىلإ  تجتحا 

.تلق ميظع ، اذه  .رخآ  دلب  نم  يبنجأ  ىلإ  يغصأ  ةيناث  ةغلك  ةيزيلكنإلا  ملكتأ  تنك 

قبس له  .شماوهلا  رخآ يف  ويرانيس  تبتك  ىرخأ ، ةيحان  نم  تنأ ، .ميظع  ءيش  ًتح 

.لبق نم  تاهويرانيسلا  دحأ  تأرق  نأ 

عم ةلكشم  اهيدل  تيلويف ، لثم  .رخآ  لاؤس  هنأ  كردأل  ىرخأ  تاظحل  ىلإ  تجتحا 

 - .يديلقتلا ال طيقنتلا 
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 - روصتت اذامل  نذإ  .وحنلا  اذه  ىلع  ركفأ   

ً.اديج ليصافتلا  مهفت  كنكل  

اي مكدالب ، نع  ءيش  لك  تسرد  دقل  اذه ، عمست  تيلويف ، ًاديج ؟ ليصافتلا  مهفأ   

غنتاب فيزوجل  تأرق  له   .36 دلاجزتف سيسنارفو   35 غنتاب فيزوج  تأرق  .يقيدص 

يذلا اعلا  نم  غصلا  ءزجلا  كلذ  لوانت  ةرهش يف  كألا  خرؤملا  هنإ  .دلاجزتف  سيسنارفو 

فرعأ يننأ  دقتعأ  .مكتيجولوكيس  تحرش  دقل  .رزتيلوبلا  ةزئاجب  تزاف  يهو  .هيف  نوشيعت 

.مكبعش نع  ًائيش 

اذهو كأ ، ينهذ  شوش  هيلع  دتعأ  يذلا   كابترالاو  ةيناودعلا ، هحور  ينتكبرأ 

.تلق حيحصلا ، اهلكشب  ألا  تاخرص  نع  ربعت  ىتح ال  تنأ  ً.اقحال  ولسل  ديحولا  سفتلا 

ً.ارذع

رخآل تقو  نم  ينعطاقي  هنأ  تكردأ  ىتح  يرظن  ةهجو  نع  بعتلل  ةصرف  ترظتنا 

تاحفصلا 26، ًاديج ، ركذتأ  تنك  نإ  .يل  فشكتت  طويخلا  تأدبو  تلق ، بيط ، .لاؤسب 

نم صاخشألا  دحأ  ملكتي  ًابيرقت ح  ةدوسملا  نم  ناكم  لك  يف  ، 118 ، 103 ، 91 ، 77 ، 58 ، 42

لقألا ىلع  كيلع  يغبني  نذإ  .خارصلا  طقف  تلك ، دجوت  .خرصت ال  اهارن  وأ  هارن  ينطو ،

ً.اديج خارصلا  مهفت  نأ 

؟ تيلويف باوص ، ىلع  انأ  له  .لماشو  قيمع  ىنعم  اهل  تاخرصلا 

ىنعم تاذ  تسيل  تاخرصلا  كلت  .رق  اهسولج  ناكم  نم  تلاق  باوص ، ىلع  تنأ 

نأ ىلإ  هتبحسو  كقنع  لوح  هتففلو  اذه  نوفلتلا  كلس  تذخأ  اذإ  .تلق  لماش ، وأ  قيمع 

نع ًافلتخم  ودبي  تيلويف  خارص  نإف  دوسأ ، ىلإ  لوحتي  كناسلو  نيرجحملا  نم  كانيع  جرخت 

.ةأرماو لجر  نم  رعذلا  نع  بعتلا  نم  نافلتخم  ناعون  انه  ناتخرصلا  .تنأ  كخارص 

هفقاوم .رعذلا  نم  تو  ار  اهنأ  فاخت  ةأرملاو  .توملا  كشو  ىلع  هنأ  فرعي  لجرلا 

هيلإ عمتسي  نأ  ءرملا  ىلع  .تاوصأ  ىلإ  لوحتت  ةفلتخم  تاشاعترا  ناردصت  هداسجأو 

ناك اذإ  ام  فرعن  نأ  نك  ً.اما ال  يصخش  رمألا  قيمعلاو ، لماشلا  ألا  عون  مهفيل  ًاديج 

ملكتن كلذ ، لعفن  حو  .مالكلاب  كلذ  نع  ربعن  ىتح  رخآ  ٌصخش  هنم  اعي  ام  هبشي  انملأ 

ًالواحم برهي  يذلا  صخشلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  دلبلا ، اذه  .ةيدرفو يف  ةيفاقث  قرطب  ركفنو 
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.ألاو ديدهتلا  ةهجاومل  ةينالقع  ةقيرط  هذه  .ةطرشلا  ءاعدتساب  ركفي  فوس  هتايحب  ةاجنلا 

ببست يتلا  يه  ةطرشلا  نايحألا  نم  ثك  نأل يف  ةطرشلا ، بلطي  دحأ  ال  يدالب ، نكل يف 

؟ تيلويف قح ، ىلع  انأ  له  .ألا 

.ةتماص يهو  اهسأر  تيلويف  تزه 

سانلا يف تلعج  تنأ  ويرانيسلل ، مكتدوسم  هنأ يف  ىلإ  شأ  نأ  طقف  اوحمسا يل  نذإ 

ترشأ يذلا  يورقلا  دحأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  يآآآ ي ي ي ي !!! اذكه : نوخرصي  يدالب 

ةقيرطلا يه  كلت  ةداحلا ، داتوألا  نم  غنوكتيفلا  هبصن  خف  عقو يف  ح   3  # زمرلاب هيلإ 

تايبلا باحصأ  رذحت  ل  اهتايحب  ةغصلا  ةاتفلا  يحضت  امدنع  وأ  .اهيف  خرصي  يتلا 

نكل .اهترجنح  اوعطقي  نأ  لبق  خرصت  اذكه  ةيرقلا ، ىلإ  نوللستي  غنوكتيفلا  نأب  رضخلا 

تسيل هذه  نأ  كل  ديكأتلا  يننك  نوخرصي ، يدلب  ينطاوم  نم  ثكلا  تعمس  نأ  دعب 

؟ نوخرصي فيك  عمست  نأ  بحت  له  .مهخارص  ةقيرط 

.معن .هقير  علبي  وهو  هموعلب  مدآ يف  ةحافت  تأتن 

ناك هتيأر  ام  .هرأ  ينكل   .هينيع  ةرشابم يف  رظنأ  بتكملا ل  ىلع  تينحناو  ُتفقو 

نابضقلا نم  ناردج  فلخ  درانغاتنوم  نجس  يف  عبقي  لابجلا  ناكس  نم  جس  هجو 

نع ًاثك  دعبت  ةيقيقح ال  ةيرق  شيعي يف  وربلا  ةيلقأ  نم  زوجع  لجر  ةكئاشلا ، كالسألاو 

حلاصل ليمعك  مدخ  هنإ  لوقت  تاعئاشلا  .ةصقلا  هذه  ثداوح  هيف  رودت  يتلا  عقوملا 

يدي نم  هذاقنإل  ةقيرط  داجيإ  عطتسأ  مزالمك و  ةينهملا  ايح  ةيادب  تنك يف  .غنوكتيفلا 

ةدالقلا تناكو  لجرلا ، قنع  لوح  ةئدصلا  ةكئاشلا  كالسألا  فل  يذلاو  يعم  يذلا  بيقنلا 

لعجي كلذ   لك  نكل  .هتبقر  كلسلا  صقي  هقير ، عالتبا  لواح  لك  هنأ  ثيحب  ةقيض 

، دهشملا بقارأ  انأو  ينهذ  نكل يف  .تالبقم  درجم  هيلإ  ةبسنلاب  يه  اإو  .خرصي  زوجعلا 

.هعم ًافطاعت  خرصأ  تنك 

ربحلا ملق  ىلإ  لصأل  بتكملا  ربع  يدي  تددمو  تلق ، يقيقحلا ، خارصلا  وه  اذه 

ةحفص ىلع  هديرأ  يذلا  توصلا  نع  ربعت  ةملك  تبتكو  .كنالب  تنوم  عون  روتواب  صاخلا 

هتعجرأ هناكم ، ىلإ  ملقلا  تدعأ  مث  وووهايييآ !!! ةبك : ءادوس  فورحب  ويرانيسلا  ناونع 

.اندالب خرصن يف  اذكه  تلقو ، يدلجلا ، ةباتكلا  حول  ىلإ 
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***

نم ًافص  ثالث  دعب  ىلع  لاجلا ، لزنم  ىلإ  ةرشابم  تهجتا  روتوا  لزنمل  رداغم  دعب 

ىلوألا يتبرجت  نع  تملكت  ةطسبنملا ، دوويلوه  يضارأ  هاجتاب  لالتلا  ىلع  ةعزوملا  تايانبلا 

عم اءاقل  ترركتو  .يعم  افطاعتو  ابضغ  هالكو  مادملاو ، لاجلا  عم  مالفألا  ةعانص  يف 

نم كأ  ترشأو  ًاءوده ، كأ  ةقيرطب  يرجت  تناك  بلاغلا  يف  كلذ ، دعب  تيلويفو  روتوا 

، مانتيف ًاساسأ يف  هثادحأ  رودت  مليف  يمانتيفلا يف  ناسل  ىلع  ٍراوح  دوجو  مدع  ىلإ  ةرم 

ءيشلا نكل  تيلويف ، ينتعطاق  حيحص ، .يفاقثلا  دعبلل  لهاجت  هنأ  ىلع  رسفي  ار  اذهو 

نويمانتيفلا نودهاشملا  ةحارصب ، .مالفألا  ةدهاشمل  بهذي  نمو  ركاذتلا  يرتشي  نم  مهملا 

تلق كلذ ، عمو  .يسفن  حبك  ُتلواح  كلذك ؟ سيلأ  مليفلا ، اذه  ةدهاشمل  اوبهذي  نل 

ةيقادصم كأو  ةيعقاو ، كأو  قيدصتلل ، ًالباق  ًائيش  نوكي  فوس  هنأ  دقتعت  الأ  جرخملل ،

نأ نم  ًالدب  هنولوقي ، ءيش  دلبلا  كلذ  ناكسل  نوكي  نأ  ام  ٍدلب  هثادحأ يف  رودت  يذلا  مليفلل 

؟ ةصاخلا مهتغل  نوملكتي  يورق  ىلع  ًاروصقم  نآلا ، هيلع  وه  ك  ًارشابم ، ويرانيسلا  لعجت 

كانه نأب  ةطاسبب  ءاحيإلا  نم  ًالدب  ًائيش  نولوقي  مهكرتت  نأ  قئاللا  نم  ار  هنأ  دقتعت  الأ 

ةغل نوملكتي  مهلعجت  نأ  كعسو  يف  نكي  أ  مههاوفأ ؟ نم  جرخي  توصلا  نم  ًاعون 

مهنأب رهاظتلل  طقف  نويويسآلا ، اهب  ثدحتي  ةيزيلكنإ  هينعأ ، ام  فرعت  ةطيسب ، ةيزيلكنإ 

ول عئارلا  نم  نأ  دقتعت  الأ  ةبوعصب ؟ ولو  اهمهفي  نأ  يرمألا  روهمجلل  نك  ةغل  نوملكتي 

ءالؤه له  ًالثم ؟ ةيمارغلا  تاقالعلاب  متها  اهل  رضخلا  تايبلا  نم  كتايصخش  تناك 

هجتنتسن يذلا  ءاحيإلا  وه  اذه  ًاضعب ؟ مهضعب  لجأ  نم  نوتوو  نوبحي  مهدحو  لاجرلا 

.مهطسو ةأرما  دوجو  نود 

، اذه بحأ  .ةميظع  ءارآ  اهنإ  ً.ادج  عتمم  ءيش  لاق ، مث  بجلا  بطقم  روتوا  تيأر 

اذه سيلأ  .ءيش  ال  .اهتجرخأ  يتلا  مالفألا  ددع  مك  .معن  هوأ ، .وه  ام  .لاؤس  يدل  نكل 

كركشأ نذإ  .كناسلب  لوقت  ام  لوقت  كلذ  عمو  ءيش ، ال  ءيش ، ال  رفص ، ءيش ، ً.احيحص ال 

وأ ًليف  عنصت  نأ  دعب  لاعتو  يهجو  نع  برغا  نآلاو  .يبجاوب  موقأ  فيك  يميلعت  ىلع 

.ةصيخرلا كراكفأ  نم  تنثا  وأ  ةدحاو  ىلإ  عمتسأ  فوس  ار  .مليف 

؟ ءارآلا ضعب  كنم  بلطي  .مادملا أ  تلاق  ةظاظفلا ؟ هذهب  فرصتي  اذامل 

.ةزهاج ةقفاوم  هيطعأ  يننأ  دقتعي  .معن  هل  لوقي  نمع  ثحبي  هنإ 
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.هيلإ فلزتت  فوس  كنأ  روصت 

.ةفهرم نوكت  نأ  دب  هسيساحأ ال  نانف ، هنإ  .ىذألاب  سحأ  كلذ ، لعفأ  حو  

.لاجلا لاق  دوويلوه ، كتمه يف  رمألا  قلعت  ردق  اذه  يفكي 

دوويلوه نأ  ةجردلا  ىلإ  ًاما  حيحص  اذهو  تلق ، دوويلوه ، ةمهم يف  يأب  بغرأ  ال 

ساسحإلا يف  ًائطخم  تنك  له  نكل  روتوا ، نم  تبضغ  يننأب  فرتعأ  .ديرت  ال  اهسفن 

« درانغاتنوم  » نأ فرعي  نكي  هنأب   لجرلا  فرتعا  امدنع  ةصاخ  اذهب  تسسحأ  بضغلاب ؟

اذام .باضهلاو  لابجلا  نكست  يتلا  تايلقألا  نم  تارشعلل  لماش  يسنرف  حلطصم  ةطاسبب 

يلحملا ناكسلا  لك  تربتعا  ةطاسببو  يرمألا  برغلا  نع  ويرانيس  انأ  تبتك  هل ، تلق  ول ،

يشابالا وأ  وجافان  لئابق  نولتاقي  مكيدل  ناسرفلا  حالس  ناك  اذإ  ام  فرعت  نأ  ديرت  ًادونه ؟

نم سانلا  ءالؤه  نإ  لوقت  امدنع  فرعأ ، نأ  ديرأ  هسفن ، ءيشلا  اذه  حيحص ؟ يشناموك ، وأ 

وأ غنونلا  وأ  وربلا  لثم  انيدل  يتلا  تايلقألا  نع  ملكتن  انك  اذإ  ام  لابجلاو ، باضهلا  ناكس 

.ياتلا

اذه لكب  ثرتكي  دحأ  .اذ ال  وه  اه  .دعتسم  تنأ  له  .روتوا  لاق  رسب ، كربخأ  ينعد 

.ءارهلا

ةنهكلا ءالؤه  دحأ  ةيؤر  لثم  ٌءيش  تلكلا ، كلتمأ  اري ال  نأ  .يتمصب  عتمتسي  ناك 

ً.اذبحم ةرورضلاب  سيلو  هيف  يسفن  دجأ  نأ  ردانلا  نم  ٌعضو  وهو  سوؤرلا ، يقيلح  يرصملا 

فيك تلءاستو  ةرار  تكحض  هلزنم ، نع  ةرايسلاب  تدعتبا  ح  قحال ، تقو  طقف يف 

ذنم اذكه ! ينعدخ  فيك  ةلاحضلا ! كلت  لث  تنك  فيك  .وص  متكو  تمصلا  ىلع  ربجأ 

تبتكو هتءارق  تدعأ  مث  تاعاس  عضب  يف  ويرانيسلا  تأرق  ًادهتجم ، ًابلاط  تنك  نأ 

دقتعأ تنك  .مهملا  وه  يلمع  نأب  ةللضم  ةركف  ثأتب  اهلك  ىرخأ ، تاعاس  يف  تاظحالم 

لشنلاو ةغمدألا ، لسغ  تايلمع  اهيعاسم ، نع  دوويلوه  ليوحت  يتعاطتساب  نأ  ةجاذسب 

لصافم ميغلت  يف  لثمتت  ةدناسملا  ىرخألا  ةدئافلا  .اعلا  يف  هجلا  بويجل  اقلتلا 

دهاش مهيلع  نوقدصتيو  وملا ، ثثج  عم  قدانخلا  يقيقحلا يف  خيراتلا  ةكرات  خيراتلا ،

مالفأ شوحو  طقف  ركتبت  دوويلوه   .هجلا  اهيلع  تاتقت  ةرهبم  ةغص  ةيئنيس 

روتواو تلشف ، .اهمادقأ  تحت  ينتقحس  دقو  بعرلا ، مالفأ  شحو  اهسفن  اهنإ  بعرلا ،
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ةمحلم اهفظوي يف  ماخ  ةدام  يدلب  ءانبأ  لعجيو  ديري ، ك  تلماه »  » مليف لمعي  فوس 

.ئيسلا رفصلا  ناكسلا  نم  بيطلا  رفصلا  ناكسلا  نوذقني  نيذلا  ضيبلا  ناكسلا  نع 

لالغتسال دلب  يأ  ماحتقا  مهيلع  نأب  مهداقتعال  يسنرفلا  ةجاذس  ىلع  قفشأ  تنك 

دبتسا  .اهلالغتسا  تدارأ  نادلبلا  نم  مك  تليخت  ةءافك ، كأ  يهف  دوويلوه  امأ  .هدراوم 

ءيش راكتباب  يحوت  يتلا  هتسرطغ  هبيعالأو ، روتوا  لايخ  مامأ  يزجع  ءازإب  ونج  بضغ 

ًالدب خيراتلا  نورساخلا  اهيف  بتكي  يتلا  ىلوألا  برحلا  يه  هذه  نأل  اعلل ، همدقي  ديدج 

مارتحالا عم   ) تركتبا نأ  قبس  ةرثؤم  مالعإ  ةنيكام  ربكأ  لضفب  اذه  لك  نيرصتنملا ، نم 

نأ ودبي  اعلا .) ىلع  مهتنميه  ضرف  نم  اونكمتي  نيذلا   يزانللو   37 زلبوغ فيزوجل 

ةسرم لضفألا  نم  نأ  نوتلم ، ناطيش  يأر  ًايزيرغ  نومهفي  نيرقوملا  دوويلوه  ةسواسق 

وأ ًارساخ  وأ  مارح ، نبا  ءرملا  نوكي  نأ  لضفألا  نم  سودرفلا ، نم  ًالدب  ميحجلا  مكحلا يف 

.حرسملا يف ةبشخ  ىلع  ةعطاسلا  ءاوضألاب  مكحتي  ماد  ام  ىرخألا ، لئاضفلا  نم  ًالدب  ًانابج 

يمانتيفلا لك  داعبألا ، ةيثالث  ةيرصبلا  تارثؤملا  نم  اهتاينقتب  هذه  ةمداقلا  دوويلوه 

، ءارقفلا راودأ  نودؤي  مئاهبلا  نم  ناعطق  مهنأك  بناوجلا ، لك  نم  ءيدر  لكشب  نورهظي 

نأ انيلع  ءكب ؛ ةيصخش  رود  يدؤن  نأ  سيل  موتحملا  انردق  .نيدسافلا  رارشألا ، ءايربألا ،

.مداص لكشب  ءايبغأ  نوكن 

.لضفأ لاحب  رعشت  اذه  كلعجي  فوس  .مادملا  تلاق  ةقرملا ، نم  ًائيش  ديرت  له 

بارشو رقبلا  محلب  ةقرم  لزنملا ، ءاجرأ  أل  ةقبعلا  حئاورلاو  ماعطلا  دعت  تناك 

ةفاهرو ةقرلاو  بحلا  نع  ربعت  يتلا  راهزألل  ليلكإ  اهنأب  نآلا  اهفصو  يننك  نوسنيلا ،

ىلإ ءيجملا  لبق  خبطلا  تسرام  نأ  اهل  قبسي  نأ   لوهذلل  ةثم  اهلعج  امو  ساسحإلا ،

فئاظولا نم  خبطلا  اهيلإ ، يمتنت  يتلا  ةيلمخملا  ةقبطلا  نم  ءاسنلل  ةبسنلاب  .دلبلا  اذه 

، ةطايخلاو ميلعتلاو ، لافطألاب ، متهالاو  فيظنتلا ، عم  ءاسنلا ، نم  اهغ  ىلع  رصتقت  يتلا 

مادملا نأ  ليختأ  يتلاو ال  ةتحبلا ، ةيجولويبلا  تايرورضلا  ءانثتساب  ءيش  لك  كلذ ، ىلإ  امو 

ةسرم ىلع  مادملا  تربجأ  ىفنملا  تايرورض  نأ  الإ  .سفنتلا  ءانثتساب  ار  وأ  اهيدؤت ،

ناك نإو  لاجلا ، ةلاح  .ءاملا يف  يلغ  نم  كأ  ءيش  يأ  فرعي  لزنملا  دحأ يف  الف  خبطلا ،

16 م -  ةيقدنب  ءازجأ  عيمجت  ةداعإو  كيكفت  هناكمإب  ناك  .هتامتها  قاطن  جراخ  كلذ 

وأ ةدقعم ، ةيضاير  ةلداعم  لثم  هيلإ  ةبسنلاب  يزاغلا  خابطلا  نأ  غ  نيعلا ، بوصعم  وهو 
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هسفن يف  دجي  ال  اندالب ، يف  يمانتيفلا  بلغأ  لثم  .كلذ  لعفي  هنأب  رهاظتي  لقألا  ىلع 

اهلعفي ناك  يتلا  ةديحولا  ةيلزنملا  ءايشألا  .ةيلزنملا  لعألا  يف  سغنالل  ةبغر  ةطاسبب 

يلبق ةقرملا  لوانت  نم  ىهتنا  .ينم  لضفأ  لكشب  ءايشألا  هذه  لعفي  وهو  لكألاو ، مونلا 

ةدارإلا صقن  اهببس  سيل  يتلا  ماعطلا  داردزا  ام يف  دح  ىلإ  يتعرس  مغر  قئاقد ، سمخب 

ةقرملا دعت  تناك  ح  يمأ ، تيب  ىلإ  نمزلا  داعأو يف  ينهذ  تتش  مادملا  ماعط  نأل  نكل 

ةقرملا لكأن  ةداع  انك  .محللا  نم  اهديرجت  دعب  اهيلع  اهب أ  دوجي  يتلا  رقبلا  ماظع  نم 

نيذلا ال موقلا  ءارقف  نم  نحنف  توربلاب ، ينغلا  رقبلا  محل  نم  ةليزه  ولو  حئارش  نم غ 

نم يفكي  ام  ةنيكسملا  يمأ  اهيف  قلتخت  ةليلق  تابسانم  ادع  محللا ، ءارش  نم  نونكمتي 

هنم حوفت  يذلا  ءاسحلا  ىهشأ  لمعت  يمأ  تناك  ةقف ، اهنألو  .هنم  ًائيش  قوذتنل  بابسألا 

ةيديدحلا ردقلا  ىقلي يف  يذلا  لصبلاو  ليبجنزلا  شقتب  اهدعاسأ  نيب  مواقت ، حئاور ال 

عم ةقرملا  حطس  ىلع  يلغت  يتلا  ةوغرلا  ةلازإ  ًاضيأ  يبجاو  نمو  .ةهكنلا  نم  ديزملا  ةفاضإل 

سحأ تاعاسل ، ماظعلا  نايلغ  عمو  ً.اينغو  ًايفاص  ُلئاسلا  ىقبيل  ماظعلا ، نايلغ  رارمتسا 

ماعط ينلعج  .ثتو  ينبذعت  حئاورلاو  ردقلا ، برق  ةيسردملا  ابجاو  زجنأ  انأو  باذعلاب 

ءفدلا يف كلذ  لث  نكي  ار   يذلا  يمأ ، خبطم  يف  ءفدلا  ىلإ  نحلاب  رعشأ  مادملا 

نكلو ءاسحلا  طقف  سيل  قوذت  نع  ىرخأو  ةرتف  فقوتلا ب  ّيلع  مهي -  نكل ال  ايركذ ،

.ايركذ عاخن 

.تاونس ذنم  هلثم  قوذتأ  .تلق   ًادج ، ًايهش  ودبي 

.اهتبهوم كشلا يف  ًاموي  رواسي  ًاعئار ؟  اذه  سيلأ 

.تلق معطم ، حاتتفا  كيلع 

.حوضوب اهل  قورت  كمالك  ةقيرط 

رخآ وهو  خبطملا ، دضنم  ىلع  سدك  نم  ةفيحص  لاجلا  بحس  اذه ؟ تيأر  له 

لاجلا متها  راثأ  ام  .دعب  هيلع  علطأ  .ةيعوبسألا   فصن  وس  ةفيحص  نم  ردص  ددع 

.فافزلا لفحل  ةيطغتو  عيباسأ ، ةدع  اهيلع  ىضم  نآلا  دئارلا ، ةزانج  نع  وس  هبتك  لاقم 

نحن له  ةقرسلا ، عفادب  ًالتق  ثداحلا  اذه  يمست  ةطرشلا  ، » وس بتك  دئارلا  توم  دعب 

يفو هلتق »؟ اودارأ  ار  ءادعأ  هل  نكي  ةيرسلا   ةطرشلا  يف  ًاطباض  نأ  نم  نودكأتم 
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ثيدحلل تقولا  ناح  ار  ، » لمأتلا دعب  جتنتساو  تالوقملا  لك  وس  صخل  فافزلاب ، قلعتي 

.»؟ برحلا هتنت  .اهتياهنو أ  برحلا  نع 

قفتأ ينكل  ً.اثك  ىدا  هنأب  يداقتعا  مغر  تلق ، هب ، موقي  نأ  يغبني  ام  لعفي  هنإ 

.جذاس ٍناسنإ  درجم  هنأ  ىلع 

نأ ينعي  اذه  ً.اررحم  نوكي  نأ  ضرتفي  .كنم  ةحماستم  ةءارق  اهنإ  ةجاذس ؟ هذه  له 

.سانلا سوؤر  راكفألا يف  ّسدي  وأ  اهرسفي  وأ  ءايشألا  قلتخي  نأ  سيلو  قئاقحلا ، لقني 

؟ كلذك سيلأ  دئارلا ، ناشب  أطخي   

.ةيهاطلا رود  اهنع  تحازأو  مادملا ، تلاق  ديدحتلا ؟ هجو  ىلع  فقت  نم  عم 

يغبني ةسايس  لضفأ  اهنإ  .لكرلا  ىلإ  نوجاتحي  نوررحملاو  نيررحم  ىلإ  نوجاتحي  نولسارملا 

.لكرلل ضرعتي  وهو ال  هسفنل  ًاررحم  لمعي  هنأ  نوس  عم  ةلكشملا  .فحصلا  اهعبتت  نأ 

دقفأ ينتلعج  باصعألا ، رايهنا  يل  تببس  روتوا  ةرمز  .مادم  ًاما ، قح  ىلع  كنإ 

، اذهب نمؤأ  نكأ  .تلق   ةيطارقودلا ، حلاص  سيل يف  ةفاحصلا  ةيرح  نم  ثكلا  .زاوت 

رودلا اذه  يدؤأ  تنك  نيبو  تلق ، ام  لوقأ  ينتلعج  بلقلا  بيط  طباضك  يتيصخش  نكل 

نم ًالدب  مهتعنقأ  نوعلخي  ام  ًاثك  لثمملا  بلغأ  نكل  .لجرلا  اذه  عم  فطاعتلا  يلع  ناك 

ًانايحأ ملحأ  يننأ  يف  نذإ  بارغتسا  ال  .سكعلا  لصح  يتلاح  يف  نيب  اهءارو ، ءابتخالا 

نأ دعب  نآلا ، .يقيقحلا  يهجو  وه  عانقلا  نأ  طقف  كردأل  يهجو ، نع  عانقلا  عفر  ةلواح 

ديجلا نم  ءيدرلا  نوزي  ءاطسبلا ال  سانلا  تلق ، حيحصلا ، رودلا  لثميل  بيقنلا  هجو  داع 

.ةعراصتملا ءارآلا  نم  ثكلا  كانه  ناك  اذإ 

.لاجلا لاق  لئاسملا ، نم  ةلأسم  يأ  نأشب  تركف  وأ  يأر  نم  كأ  دوجو  يغبني  ال 

هذه ىلإ  رظناو  نوحشرمو  ةثك  بازحأ  انيدل  .اهسفن  ةركفلا  اهنإ  .تيوصتلا  ماظن  ىلإ  رظنا 

رايتخالا نم  ناعون  كيدل  .فاك  نم  كأ  اذهو  ميلا  وأ  راسيلا  راتخت  تنأ  انه  .ىضوفلا 

رايتخالا ىتح  وأ  نارايتخا  نوكي  ار  .ةيسائر  تاباختنا  لك  عم  اماردلا  هذه  ىلإ  رظناو 

لك .لضفأ  نوكي  دق  رايتخا  دوجو  مدعو  يفكي ، دحاو  رايتخا  .يغبني  م  كأ  دحاولا 

فوس .بيقنلا  اهيأ  لجرلا ، فرعت  تنأ  كلذك ؟ سيلأ  لضفأ ، وهف  لقأ  تارايتخالا  تناك 

ركذتن نأل  جاتحن  انلز  ام  انه ، اننأ  مغر  .نطولا  يف  انتاداعب  هكذت  كيلع  .كيلإ  تصني 
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.اندالب اهعبتن يف  يتلا  انبيلاسأ 

كأ هتوص  عفترا  جرخ  نأ  دعبو  .لاقتعالا  ةنازنز  ًاقرع يف  حضني  وس  ناك  يضاملا  يف 

ةداعتسا مدقت يف  يأ  زرحن  له  يديس ، اي  يضاملا ، نع  مالكلا  ةبسان  تلق ، يغبني ، م 

؟ مايألا كلت 

ءافلحو ءاقدصأ  انيدل  .هيسرك  ىلع  هرهظ  ينحي  ناكو  لاجلا ، لاق  ققحتي ، مدقت  ة 

لوصحلل بعص  تقولا  نكل  .هدحو  اسيل  هنإ  نالوقي يل  سرغنوكلا ، وضعو  دولك  لثم 

انفوفص عيمجت  انيلع  كلذل  .اندلب  مسا  عس  نم  كهنم  يرمألا  بعشلا  .يبعش  معد  ىلع 

.ءطبب

.كلذ تحرتقا  كانهو ، انه  ةكبش  ىلإ  ةجاحب  نحن 

نوقوشتي مهو  ًايصخش  مهعم  تثدحت  .لوألا  انعتجال  طابضلا  ءسأب  ةاق  يدل 

مهفرش ةداعتسال  ةديحولا  ةصرفلا  .انه  هنولعفي  ام  مهيدل  سيل  .لاتقلل  ةصرف  ىلإ 

.اندالب ديعتسن  نأ  ىرخأ  ةرم  ًالاجر  اونوكي  نأو  مهتماركو 

.عئالط نم  كأ  ىلإ  جاتحن 

.يعويش حلطصم  اذه  .مادملا  تلاق  عئالط ؟

ار .بسحف  ظوظحم  اونوكي  .مادم   اورصتنا ، يعويشلا  نكل  .كلذك  ناك  ار 

ءانبأ نم  هغ  دوقي  نأ  هنك  يعيلطلا  ناسنإلا  .مهتايجيتارتسا  ضعب  ملعتن  نأ  انيلع 

.اهيلإ باهذلا  مهيلع  بجوتي  نكل  اهيلإ  باهذلا  نوديري  ار ال  نكامأ  ىلإ  بعشلا 

.لاجلا لاق  قح ، ىلع  هنإ 

هجوب ألملا  ىلع  رهظي  نايحألا  ضعب  نكل يف  يرس  لكشب  لمعي  يعيلطلا  ناسنإلا 

.يعيلطلا ناسنإلل  ةبسنلاب  تاهبج  لكشت  اههباش  امو  ةيعوطلا  تظنملا  .فلتخم 

كلت نم  ةدحاو  هتفيحص  لعجن  نأل  جاتحن  .نوس  ىلإ  رظنا  .لاجلا  لاق  معن ،

ىتحو ءاسنلا ، نم  ىرخأو  بابشلا ، نم  ةعومجم  ىلإ  جاتحنو  .ةيوهبجلا  تظنملا 

.فقثملا نم  ةعومجم 
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اذإ ثيحب  اهغ  نع  لزعت  نأ  يغبني  ةمظنملا  نم  ءازجأ  ً.اضيأ  ايالخ  ىلإ  جاتحنو 

وضعو دولك  ايالخ  كانه  مث  .ايالخلا  ىدحإ  دجوت  انه  .ىرخألا  ايالخلا  ىقبت  ةيلخ ، انرسخ 

ً.ائيش اهنع  فرعأ  الو  لمعلا ، كرتشت يف  سرغنوكلا 

تالاصتا ىلع  لمعي  سرغنوكلا  وضع  .ةوطخف  ةوطخ  .بيقنلا  اهيأ  تقولا ، رور 

.دناليات ىلإ  لاجرلا  لاسرإل  انل  لاجملا  حسفل  ةددحم 

.ةيلاقتنا ةطحم  كلت 

ىلإ ًاعوجر  يربلا  قيرطلا  كلسن  نأ  انيلع  ً.ادج  بعص  رحبلا  قيرط  نع  عوجرلا  معن ،

يقاب ىلإ  انلصوت  نأ  نك  لاومألا  .لاومألا  انل  رفوي  فوس  دولك  ءانثألا ، هذه  يف  .دالبلا 

، تابيردتو ةحلسأ ، ىلإ  نوجاتحي  مهنكل  لاجرلا ، بسك  اننك  .اهجاتحن  يتلا  ءايشألا 

.تنأ لوقت  ك  يعويشلا ، لثم  كفتلا  انيلع  .دناليات  ىلإ  لقنلا  ىلإ  نوجاتحي  .تاركسعمو 

.مهلثم ضرألا  تحت  لمعلاو  شيعلا  انيلع  .ةمداق  دوقعل  ططخ  عضو  انيلع 

.مالظلا ىلع  اندتعا  نآلا  نحن  لقألا  ىلع 

انيدل تناك  نأ  قبسي  .ىرخأ   تارايتخا  يأ  كلت  ال  كلذك ؟ سيلأ  حيحص ، اذه 

هانلعف ام  لك  لعفن  نأ  ىلع  انتربجأ  ةيعويشلا  .رمألا  بلطتي  ح  سيل  رايتخالل ، ةصرف 

نأ ضفرو  رشلا  ةمواقمو  لاتقلا ، ىوس  انمامأ  سيل  .كرحتلل  انعفد  خيراتلا  .اهتضهانمل 

ءاهتنا نع  مالكلا  ىتح  وس -  ةفيحص  لاجلا  طقتلا  انهو  ببسلا -  اذهل  .سانلا  اناسني 

.عونخلاب انبعشل  حمسن  نأ ال  انيلع  ً.ارطخ  لكشي  برحلا 

اهرود يدؤت  نأ  فحصلل  نك  انه  .تفضأ  لالذإلا ، نايسنب  مهل  حمسن  نأ ال  انيلع 

.ةيفاقثلا ةهبجلا  ىلع 

.ةلواطلا ىلع  ةيناث  ةفيحصلا  لاجلا  ىمر  .يغبني  ك  مهلمع  نويفحصلا  ىدأ  اذإ 

ار ً.ادبأ  لزانتت  الو  نيرخآلا ، راقتحا  كيلع  ًااد  .ةديج  ةملك  اهنإ  .لالذإلا  لبقتن  نل  نحن 

.انراعش اذه  نوكي  نأ  يغبني 

.تلق ًازيمم ، ًاعاقيإ  نمضتي  ٌراعش  هنإ 
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عساتلا لصفلا 

 
ءيش انيدل  نأ  دقتعأ  ال  .يلاتلا  عوبسألا  ءاقللا  يف  تيلويف  تبلط  يتشهد ، ءازإب 

ًالمج مدختست  عقاولا  يف  اهنأ  ُتظحال  .تلاق  كتحيصن ، مهفت  دقل  .تلق  هنأشب ، ملكتن 

وهو ردص ، ةباحرب  دقنلا  لبقتي  الو  تاوزنلا  هيف  رثؤت  لجر  هنإ  .يعم  ةرملا  هذه  ةلماك يف 

نمض ةديفم  ًاراكفأ  ة  نأ  يف  ركف  ًاليلق ، أده  نأ  دعب  نكل  .اذهب  فرتعي  نم  لوأ 

دادعتسا ىلع  سانلا  نم  ٌليلق  .هعابط  لّمحت  ىلع  كمرتحي  هنإ  اذه ، نم  كألاو  .كتاظحالم 

هنك راشتسم  ىلإ  ةجاحب  نحن  .كيلع  هحرتقأ  امل  يلاثملا  حشرملا  كلعجي  اذهو  كلذ ، لمحتل 

، كلذ هباش  امو  ءايزألا  خيراتلا ، انثحب يف  نآلا  .يمانتيفلاب  رمألا  قلعتي  رومألا ح  حيحصت 

ةسمل ىلإ  جاتحن  اننكل  .بتكلا  يف  هيلع  روثعلا  نم  انك  ءيش  يأ  تاداعلاو ، ةحلسألاو ،

دهاشم مهنم يف  ديفتسن  فوس  بلفلا  مانتيف يف  نم  نوئجال  كانه  .اهنيمأت  كنك  ةيرشب 

.مهعم لمعي  ٍصخش  ىلإ  جاتحنو  مليفلا ،

لب ًانأش ، مهنم  لقأ  تسل  تنأ  يمأ : تاسمه  ركاذ  يف  تفاط  ديعب  ٍناكم  نم 

يهتني يذلا ال  يمأ  عيجشت  نأ  الإ  شوشملا ، ثرإلاو  رقفلا ، تايبلس  لك  مغر  مهنم ! لضفأ 

.حاجنلل ةصرف  ىلع  لوصحلا  وأ  يدحتلا  نع  ًادبأ  عجارتأ  نل  يننأ  ينعي  قيمعلا   اهناإو 

نانجلا ىدحإ  روجألا يف  ةعوفدم  ةلطع  روهش  ةعبرأ  لثمتي يف  هنومدقي يل  يذلا  مهضرع 

نوكت نل  ار  اهنأ  عم  ةطخلا ، تغتو  ريوصتلا  ةدم  تدد  اذإ  روهش  ةتس  وأ  ةيئاوتسالا ،

ىلع اومدقأف  سفنلا  ةطرفم يف  ةقثب  اوسحأ  يلحملا  نيدرمتملا  نأ  وأ  ركذلا  قحتست  ةنج 
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يرجأ ملتسأ  نل  ارو  لمع ، ةحارتسا  يه  ام  ردقب  ةلطع  نوكت  نل  ارو  روهتم ، لمع 

توم ىلع  نزحلا  .يرمأ  رجاهمك  يعضو  نم  صالخلل  جاتحأ  يننأ  مهملا  رسخأ ، ام  ردقب 

ينبلاطي لجر  هنأك  رارصإب  دراطي  مويلا ، تارم يف  ىمحلاك  دواعي  لاز  ام  نيدبلا  دئارلا 

نمض زكرملاو  ةمدقملاو  ينهذ ، ةرخؤم  يف  تايركذلا  دشتحت  ًاادو  .نويدلا  ديدستب 

ًارالود يف سمخ  طقف  اهتيطعأ  .دئارلا  ةلمرأ  قحب  ةصاخ  يتئيطخل  يلوثاكلا  سروكلا 

ضعب فوت  نم  نكأس  يقح ، وسخب  اذإ  ىتح  .هنيمأت  تعطتسا  ام  لك  كلذ  ةزانجلا ،

ةدعاسملا ضعب  مأت  يننك  اهنمو  اقفنو ، ينكسم  رابتعالا  رظنب  تذخأ  اذإ  دوقنلا ،

.هلافطأو هتجوزل 

ًائيرب يتلوفط  يف  تنك  يسفن  انأو  رفتغت ، ال  ةرج  مهقحب  ُتفرتقاو  ءايربأ  مهنإ 

الاخ نم  يتلئاع ، نم  نكل  ءابرغلا ، لبق  نم  سيل  .تارمو  تارم  تاءاسإلا  يقحب  تفرتقا 

نم ودرطي  اوناكو  ةيلئاع  تاعمجت  يف  نهتانبو  نهئانبأ  عم  بعلأ  نأ  ندري  اوللا  

يتلا مالآلا  عم  مدلا  الاخ يف  طبرأ  تنك  .تاشاقن  رودت  وأ  فويضلا  أي  امدنع  خبطملا 

.ةغلاب ةبح  لافطألا  لك  هركذتي  يذلا  نمزلا  ةديدجلا ، ةنسلاب  لافتحالا  ءانثأ  اهنقحلأ  

تنك يتلا  ةنسلا  كلت  اهلعل  ركذتأ ؟ ال  اهب ، لافتحالا  ركذتأ  ةديدج  ةنس  لوأ  تناك  ىتم 

مهعم حرفأ  ال  نيرخآلا ، لافطألا  عم  عمتجأ  تنك  .رمعلا  نم  ةسداسلا  وأ  ةسماخلا  اهيف يف 

لوقأل مهنم  عفاي  ىتف  لك  ىلإ  لسوتلا  لتحا  هجاوأ  ةيبصعو ، ةمارص  ًااد  ينيرتعت  لب 

لثم مثعلتأ  الو  ةملك ، ىسنأ  يننأ ال  مغرو  .ةداعسلاو  ةحصلا  اهيف  مهل  ىنأ  تلك  عضب 

لثم رمحأ  ًافلغم  ينيطعت  ةيناثلا ال  ةلاخلاف  ةيبذاجو ، ًاصالخإ  عشأو  الاخ ، ءانبأ  بلغأ 

ءابآ ةيوتلملا  اهناصغأ  ىلع  يننوبقاري ، تاجوزلاو  جاوزألاب  اهلك  ةلئاعلا  ةرجش  .مهيطعت 

انثا مهددعو  الاخو  يلاوخأ  تانبو  ءانبأو  اهتاوخأو ، اهتوخإ  نم  ةعستو  يمأ ، دادجأو 

.يقوف اهسافنأب  مثجت  يهو  ةريرشلا ، ةرحاسلا  كلت  تلاق  يفكي ، ام  يدنع  سيل  ً.ادرف  رشع 

فلغم راظتناب  يردص ، ىلع  ًامارتحا  يعارذ  تيوطو  ًالولشم ، تفقو  .دحاو  ينصقني 

اهدي يمأ  عضت  ودبي ، ام  ىلع  قئاقد  ةدع  دعبو  أي ، ءيش  نكل ال  اهنم ، راذتعا  وأ  يرحس 

ً.اسرد كميلعت  اهفطع يف  ىلع  كتلاخ  ركشا  لوقتو ، يفتك  ىلع 

تنك هيف ، كراشتن  يذلا  يبشخلا  ريرسلا  ىلع  نطولا ، يف  كانه  قحال ، ٍتقو  يف 

مغر رمحأ ، ًافلغم  يننوطعي  يلاوخأو  تايرخألا  الاخ  نأ  مهملا  نم  سيل  .بت  امام  عمسأ 
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ينفعسأ ار  يتلا  غلابملا  نأ  فشتكا  يلاوخأ ، ءانبأ  تافلغم  عم  يفلغم  نراقأ  يننأ ح 

وهو الاخ  ءانبأ  دحأ  لوقي  انمد ، نم  تسل  كنأل  .مهغلابم  فصن  اهيلع  لوصحلا  يظح يف 

نم اههجو  ّرمحا  ةملكلا ، كلت  ىنعم  نع  امام  تلأس  حو  .طيقل  تنأ  .هدوقن  يصحي 

موي ر   اهلك   ايح  يف  .تاه  يديب  هقنخأ  فوس  تلاق ، تعطتسا ، ول  .بضغلا 

دب ال  .هيف  نوشيعي  نيذلا  سانلا  نعو  اعلا ، نعو  يسفن ، نع  ةثك  ءايشأ  هيف  تملعت 

كلذل .هيلإ  لصت  فيك  نع  رظنلا  فرصب  اهاقلتي  يتلا  ةفاقثلل  نانتمالاب  رعشي  نأ  ءرملل 

م كأ  مهسورد  ركذتأ  نيذلا  نهئانبأو ، نهتانبو  الاخل  رخآب ، وأ  لكشب  ًانتمم ، تنك 

يمأ تناك  نومهفي ! فوس  هوأ ، .ةسردملا  ترم  يف  ةثك  ةقح  وأ  ةليبن  ءايشأ  ركذتأ 

اهردص نم  بناج  ىلع  طغضي  يهجوو  يسافنأ ، عطقنت  تداك  ىتح  ةوقب  يننضتحتو  بت ،

ينطقلا جيسنلا  نم  عشت  .ةفيطقلاب  ىطغملا  رخآلا  بناجلاب  كس  يدي  نيب  حيرملا 

مدقلا ىلع  بلاغلا  يض يف  بطر  موي  دعب  ةأرمال  ئفادلا  دسجلل  كسملا  ةحئار  فيفخلا 

كأ دجب  لمعت  فوس  نومهفي ! فوس  .نيرخآلا  مدختو  ماعطلا  رضحت  يهو  كرولا ، وأ 

يطعت نأ  كيلع  .مهنم  لضفأ  حبصتو  مهنم ، كأ  ملعتتو  مهنم ، كأ  سردت  ًاعيمج ، مهنم 

.اهتدعو اذكهو  كلذ ! لعفت  نأب  كمأل  ًادعو 

يذلا ءزجلا  كلذ  ًاصوصخ  نوبو ، نام  طقف ، صخشل  ةصقلا  هذه  تيور  نأ  قبس 

املو .ةركبملا  انتقهارم  دجولا يف  نم  تاظحل  لالخ  يسيال ، كلذ يف  ناك  .يمأ  ردصب  قلعتي 

ً.ابضاغ ءاوهلا  ديصلا يف  ةبصقب  حّولي  حار  رهنلا ، كمسلا يف  داطصن  اهتقو  انك  نوب ، اهعمس 

.هسأر نم  همد  فصن  جرخي  ىتح  هبرضأ  فوس  لاق ، ًاموي ، اذه  كتلاخ  نباب  تيقتلا  ول 

، جضان يليلحت  بولسأبو  ءودهب ، فرصتي  ناك  ةلحرملا ، كلت  ىتح يف  .ةنازر  كأ  نام  ناك 

دعب ركسلا  بصق  صع  ىلع  ينفرع  دقل  .هفقاوم  يف  ةيكيتكلايدلا  ةيداملاب  نمؤي  وهف 

ربع اهنم  صو  انيديأب ، ةغص  ةيكيتسالب  سايكأو  فيصرلا ، ىلع  سلجن  انكو  ةسردملا ،

مهنع كودعبأو  مدلا ، نول  هنإ  .ئطاخ  ءيش  لكل  لاق ، زمر ، رمحألا  فلغملا  .تابصقلا 

لشفن وأ  حجنن  ال  نحن  .ةيئادب  تادقتعم  كلت  .ردقلاو  ءاضقلا  نول  هنإ  .كمد  ببسب 

ام مهفنو  اعلا  اهب  يرجي  يتلا  ةقيرطلا  مهفن  اننأل  حجنن  اإو  ظحلا ، وأ  ردقلا  ببسب 

نم نوديفتسي  مهنإ  .انم  لضفأ  كلذ  نومهفي  نيرخآلا  نأل  لشفنو  .هب  مايقلا  انيلع 

يرجت رومألا  تماد  ام  .رومألا  تاراسم  نوكشي يف  ال  كتالاخ ، تانبو  ءانبأ  لثم  فورظلا ،

مهعم كراشت  كنأل   كلذ  ءارو  ءايرلاو  بذكلا  ىرت  كنكل  .اهنومعدي  مهف  نذإ  مهحلاصل ،
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.ديعسلا ظحلا  سيل  رمحألا  .هنوري  فلتخي ع  رمحألا  نولل  ًالظ  ىرت  تنأ  .ءايشألا  كلت  يف 

كلت نمضو  يسفنب ، رمحألا  نوللا  تيأر  ةرغ  ىلعو ح  .ةروث  رمحألا  .ردقلا  سيل  رمحألا 

ٍنول يف  فشكتت  ىنعملا  تاجرد  نم  مك  يل ، حضتي  اعلا  أدب  ةيويحلاب  ةضبانلا  ةيؤرلا 

صرحب قبطت  نأ  بجي  ثيحب  اهبناوج  فلتخ  ةايحلاب  ضبنت  نوللا  ةمغنو  دحاو !

نانمكي يغتلاو  بعاتملا  نأ  كردي  فوس  رمحألاب ، ًابوتكم  ًائيش  مهدحأ  ىأر  ول  .دوصقم 

.كانه

تناك نإو  رطخلاب ، رذنملا  نوللا  كلذب  ةبوتكم  نكت  نذإ ،  يتمع ، ىلإ  يلئاسر 

ًايحيضوت ًالاثم  مدقأ  انه  .ينجعزت  ةيرسلا  يريراقت  ىلع  ميتعتلل  اهتمدختسا  يتلا  ةرفيشلا 

يقرشلا طمنلاو  ايسآ  ةيعويشلا يف   ) زازتعالا دشأ  هب  زتعأ  يذلا  ديه  دراشتير  باتك  نم 

(: رامدلل

هل ةقالع  هنأل ال  ةيوجلا ، ةردقلا  مادختسا  ىلع  ضرتعي  نل  يمانتيفلا  يورقلا  »

ةعيبطب هتيرق  هل  ضرعتت  يذلا  فصقلا  .هتلئاعو  هسفن  ماعطإب  الإ  متهي  وهف ال  ةسايسلاب ،

ةيوجلا ةردقلا  مادختسا  ببسب  اهلمحتي  يتلا  ةفلكلا  مغر  نكل  جاعزنالا ، هل  ببسي  لاحلا 

رفوت نأ  نك  يتلا ال  ةيعويشلا ، راتخا  ام  اذإ  أطخلا  بناجلا  ىلع  هنأب  ًتح  عنتقي  فوس 

ص 126). « ) ةيحلا هل 

همدق يل يذلا  ضرعلا  لوبقب  يرارق  نع  تغلبأ  ةنتسملا ، راكفألا  هذه  لالخ  نم 

ةرفيشلاب تبتك  كلذكو  .ودعلا  ادنغابورب  ضوقي  نأ  هنأش  نم  نأب  هفصأ  تنك  لمع  روتوا ،

ينيع ىرخأ غ  ٌنويع  يتلاسر  أرقت  نأ  ةيشخ  لاجلل ، عباتلا  عئالطلا  نم  طابضلا  ءسأ 

دحأ أرق  ار  .سلجنأ  سول  يف  ةايحلاب  قلعتي  يف  اهدشأ  ىلع  ربن  تلعجو  يتمع ،

اوبحي نل  وأ  مهناكمإب  سيل  نيذوبنم  ئجال  نع  ًاثحب  ئجاللا ، ديرب  ةباقرلا  لماعلا يف 

ظحلا ديعس  رجاهم  درجمك  يسفن  مدقأل  نذإ  رذحلا  ىخوتأ  تنك  .يرمألا  ملحلا  ليخت 

رمألا قلعتي  ح  اباتك ، لالخ  نم  ةداعسلا  قح  اهيف  حنم  يتلا  ضرألا  ىلع  شيعي  هنأل 

هل اي  ةداعسلا -  قح  نآلا  .ةميظعلا  ةلاهلا  كلت  قحتسي  رمألا  ودبي  الف  كلذ ، نأشب  كفتلاب 

؟ ةداعسلا ىلوألا يف  ةزئاجلا  ىلع  لوصحلاب  قحلا  اذه  كل  حمسي  له  نكل  ميظع ! ٍءيش  نم 

كانه نكل  يالملا  ام  ٌصخش  حبري  نأ  دكؤملا  نم  .بيصناي  ةقاطب  ءارشل  ةصرف  درجم 

.كلذ لباقم  عفدت  ديكأتلاب  يالملا 
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نم ةيلاتلا  ةوطخلا  نمض  لاجلا  ُتدعاس  يتمع ، تربخأ  اذكه  ةداعسلا ، مساب 

مساب بئارضلا ، نم  ةيفعم  تاعربت  ىقلتت  حبرلل  ىعست  ةيخ ال  ةمظنم  سيسأت  هتطخ ،

ةيوخألا هذه  رمألا ، عقاو  .مانتيف يف  ةيروهمجل  ةعباتلا  ىمادقلا  دونجلل  ةيخلا  ةيوخألا 

.ةيوه وأ  دلب ، وأ  شيج ، الب  نآلا  اوحبصأ  نيذلا  براحملا  نم  فالآلا  تاجايتحا  يبلت 

لكشت ىرخأ ، ةيحان  نمو  .ةداعسلا  نم  ليزهلا  مهبيصن  زيزعت  راصتخاب  اهفده  ةيوخألا 

يأ نم  ةيروثلا  ةكرحلا  ةمدخل  اهفظوي  يتلا  لاومألا  يقلت  لاجلل  حيتت  نأ  اهنأش  نم  ةهبج 

اهؤاضعأ .يمانتيفلا  عمتجملا  نم  ساسألاب  تسيل  تاهج  يهو  عربتلا ، يف  بغرت  ةهج 

اولعجي ءاسعت   اوشيعي  نأ  ئجالك ، يرمألا  ملحلا  نمض  ةيوينبلا  مهتفيظوب  نوديقم 

سلفملا ئجاللا ، ءالؤه  نم  ًالدب  .مهتداعس  ىلع  صرحلاب  نوهابتي  نيرخآلا  ناكيرمألا 

ةمتهم ةيخ  تاسسؤمو  ةماهشلاب  نولحتي  ًادارفأ  رابكلا  نوعربتملا  ناك  نيرسكنملاو ،

عتجا لاجلل يف  ةيخلا  هتسسؤم  ركذ  سرغنوكلا  وضع  .ءامدقلا  اكيرمأ  ءاقدصأ  ةرزاؤ 

سرغنوكلا ناك  نإ  هانلأسو  ةيوخألا  ةركف  هيلع  انضرع  ثيح  ةعطاقملاب ، هبتكم  هانرضح يف 

تاعمجملا دحأ  ًازاتمم يف  ًاعقوم  لتحي  ةقطنملا  هبتكم يف  ناك  .ام  ةقيرطب  اندعاسي  ار 

عطاقت دنع  قباطلا  تاذ  تالحملا  نم  ةعومجم  مضي  وهو  جيب ، نوتغنتنه  ةيقيوستلا يف 

نم هب  طيحي  بيلحلاب ، ةوهقلا  تالحم  طسو  يفتخي  يراجتلا  عمجملا  داكي  .ةيسيئر  قرط 

فوقول ةحاس  اعلل ، ةرعلا  نف  يف  ةيجذومنلا  اكيرمأ  ةمهاسم  نع  ٌلاثم  بناج  لك 

ةرعلا بولسأ  ناك  له  نكل  ةيكارتشالا ، ةرعلا  ةيئادب  نم  نوكتشي  ضعبلا  .تارايسلا 

ىلع لايمأ  ةفاسم  هترايسب  يض  نأ  ءرملا  ناكمإب  لاح ؟ لضفأب  هل  معط  يذلا ال  ةيلسأرلا 

لك زهجت  يتلا  قاوسألا  نم  ًاسادكأو  ةناسرخلا  لتك  غ  ًائيش  ىري  الف  تاداجلا  ىدحإ 

يتلا معاطملاو  تايلديصلا  ىلإ  ةفيلألا  تاناويحلا  ةيهافر  تامزلتسم  نم  تاجايتحالا ،

ءاسنلا سبال  ةصاخلا  فرحلا  فانصأ  نم  هليختت  ام  لكو  ددحم  ٍقرع  ىلع  اهداور  رصتقي 

هعضاوت ىلع  ةمالعك  .ةداعسلا  يف  ءرملا  قحل  تانالعإلاب  جوري  اهنم  ّلك  لافطألا ، بعلو 

ىلعو هتاطاشنل ، ًارقم  يراجتلا  قوسلا  كلذ  سرغنوكلا  وضع  راتخا  بعشلا ، نم  هبرقو 

ةلدب ًايدترم  سرغنوكلا  وضع  عم  ضيبألا  نوللاب  ةيئاعدلا  هتلمح  تاروشنم  تقصل  ذفاونلا 

.ةقيقحلا لوقن  ًااد  نحن  هتلمحل : راعش  رخآ  نع  ًالضف  قرزألاب ، طوطخم  همساو  ءارمح 

رخآ رادج  ىلعو  .سرغنوكلا  وضع  بتكم  ناردجلا يف  دحأ  نيزي  يرمأ  ٌملع  كانه 

دلاج ناغير ، دلانور  يروهمجلا : هبزح  نمض  ةزراب  تايصخش  ةقفرب  هل  روص  تقلع 
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ًاروف هتفرع  يذلا  ديه ، دراشتير  ىتحو  بوه ، بوب  نيو ، نوج  نوسكين ، دراشتير  دروف ،

نخدن انذخأو  رئاجسلا  سرغنوكلا  وضع  انيلع  ضرع  .باتكلل  فلؤمك  هتروص  لالخ  نم 

قاشنتساو حرملا  انسغنا يف  لالخ  نم  ناخدلل  ةيبناجلا  تاثأتلا  سانتم  ةصق ، ةرتفل 

قرف عيجشتو  لافطألاو ، جاوزلا ، اهنم  ىتش  ٍعتم  نع  مالكلاو  دحاو  نآ  يف  ليلعلا  ءاوهلا 

قفاو يتلاو  بلفلا ، ةلبقملا يف  رماغم  ةشقانم  تقولا يف  ضعب  انيضمأو  .ةلضفم  ةيضاير 

بعادي ناكو  لاجلا ، لاق  سكرام ؟ اهلاق  يتلا  ةرابعلا  تناك  اذام  .مادملاو  لاجلا  اهيلع 

ليث نوعيطتسي  ال  مهنإ  .معن  هوأ ، .سكرام  نع  اظحالم  سابتقال  أيهتيو  لمأتب  هنقذ 

هنكل يورقلا  ىلإ  شي  سكرام  انه ؟ لصحي  ام  كلذ  سيلأ  .دحأ  مهلث  نأ  بجي  .مهسفنأ 

اذهل .انلث  يتلا  يه  دوويلوه  .انسفنأ  ليث  عيطتسن  نحن ال  .نحن  انيلإ  ًاضيأ  شي  ار 

.ةديج ةروصب  انلث  نأ  نضل  انعسوب  ام  لعفن  نأ  انيلع 

، هتراجيس دامر  ضفن  .مستبي  وهو  سرغنوكلا  وضع  لاق  اذه ، اندوقي  نيأ  ىلإ  فرعأ 

نأ دعب  مكل ؟ لعفي  نأ  اذه  مكبودنمل  نك  يذلا  ام  نذإ  لاقو : هبتكم  ىلع  هقفرم  عضوو 

نكل ةميظع ، ةركف  اهنإ  سرغنوكلا ، وضع  لاق  اهتفيظوو ، ةيوخألا  فادهأ  لاجلا  حضوأ 

.رضاحلا تقولا  مكدالب يف  مساب  قطني  نأ  ىتح  ديري  دحأ  .رمألاب ال  هل  ةقالع  سرغنوكلا ال 

، يرمألا بعشلا  نم  يمسر  معد  ىلإ  ةجاحب  انسل  .لاجلا  لاق  يديس ، موهفم ، اذه 

.انتدعاسمل نوسمحتي  اذامل ال  مهفتنو 

.تلق ًاما ، ةفلتخم  ةلأسم  يمسرلا  مهمعد غ  نكل 

.كمالك عباتت  نأ  وجرأ 

راكفألا يوذ  سانلا  عن  اذهف ال  انتقيرطب ، لاومألا  ءاطعإ  سرغنوكلا  ضفر  اذإ  ىتح 

انيبراحم ةيضق  ةدناسم  نم  ةيخلا  تاسسؤملا  لاثملا  ليبس  ىلع  تظنملا ، وأ  ةيندملا 

يدنجلا عم  بنج  ىلإ  ًابنج  اوفقوو  ةيرحلا  نع  اوعفاد  دقل  .جاتحملاو  باصملا  ىمادقلا 

.مهماسجأ نم  ًءازجأ  اودقفو  ءامدلا  اوفزن  ًانايحأو  يرمألا ،

ً.ارخؤم دولك  عم  تثدحت  تنأ 

نأ ركذ  نوغياس ، انمايأ يف  ءانثأ  .يسأر  راكفألا يف  ضعب  سرغي  ناك  دولك  نأ  حيحص 

نأل اهمساب ، سيل  .ةفلتخم  تاطاشن  لو  نأ  ةيكيرمألا  تارابختسالا  ةلاكول  داتعملا  نم 
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تظنم لالخ  نم  نكل  كوكشلل ، ةاعدم  ربتعي  لقألا  ىلع  وأ  ًاينوناق  نوكي  ال  دق  كلذ 

فلتخم نم  نومرتحم  صاخشأ  ةثك  نايحأ  يفو  نوفطاعتمو ، ءالكو  اهب  مكحتي  ةيوهبج 

.تالاجملا

.ةيوهبج تظنم  نونوكي  ام  ًابلاغ  مهسفنأ  لاومألا  هذه  نوقلتي  نيذلا  نوظوظحملا 

ماعطإ وأ  ءارقفلا ، ةدعاسمل  ةيوهبجلا  تظنملا  هذه  لك  دوجو  عم  عقاولا ، يف 

ضعب يف  نانفلا ، بيردت  وأ  تامورحملا ، ءاسنلا  ةنوعم  وأ  ةيطارقودلا ، رشن  وأ  عئاجلا ،

.تانوعملا نوقلتي  نيأ  نمو  نولعفي  ام  ةفرعم  بعصلا  نم  نايحألا 

ًايصخش انأ  اهل  عربتأ  ار  ةثك  اياضق  كانه  .ناطيشلا  قيفر  رود  بعلأ  نأ  حمسا يل 

ًايصخش انأ  اهب  ظفتحأ  ار  ةثك  لاومأ  كانه  كأ ، ًاحيرص  نوكأ  نكل   .لاثملا  ليبس  ىلع 

.انه هرود  بعلي  يصخشلا  متهالا  نأ  دكؤملا  نم  .لاثملا  ليبس  ىلع 

ةقيثو ةقالع  اهلو  ءايحأ ، ىقبن  انلعجت  ةزيرغ  اهنإ  .اهب  سأب  ةيصخشلا ال  تامتهالا 

.ةينطولاب

؟ اهنع نوثدحتت  يتلا  ةيوخألا  نأشب  ةيصخشلا  امتها  يه  ام  اذهل ، ً.تح 

.ةيرحسلا هتلك  نم  ناتنثا  وأ  ةملك  هيتفش ، ىلع  تلكلا  تناك  .لاجلا  ىلإ  ترظن 

ةيمامألا ةبترملا  ىلإ  انسفنأب  عفدنن  فوس  تلكلا ، هذه  اهنع  ربعت  يتلا  ءايشألا  كل  انك  ول 

.يرمألا عمتجملل  ةرهبملا  زونكلا  لك  ىلإ  لوصولا  نم  نكمتنو  ناكيرمألا ، نطاوملا  نم 

ربعت ع يتلا  ةملكلا  .نيرمألا  دحأل  يبيرجت  باعيتسا  انيدل  طقف  نحن  ظحلا ، ءوسل  نكل 

نكل ةصاخلا ، هتالعتسال  يفكي  ام  اهنم  هيدل  لاجلا  ار  يتلاو  دوقنلا ، يه  هكل  ال 

، ًاعم ناتملكلاف  كلذل  تيوصتلا ، يه  ىرخألا  ةملكلاو  .ةداضم  ةروثب  مايقلل  سيل  ًتح 

قعأ اهؤادصأ يف  ددرتت  يتلا  مسمس  اي  حتفا  ةرابع  لوقتو  بخانلا  تاوصأ  ينعت  دوقنلا 

ةيرحسلا ةفيلوتلا  هذه  نم  دحاو  ٌءزج  ناك  ول  ىتح  نكل  .يرمألا  يسايسلا  ماظنلا  فوهك 

وضع شومر  تيأر  كلذ  عم  اباب ، يلع  يتفش  نم  جرخي  هنأكو  يلايخ  تاعادبإ  نم 

وضع يديس  اي  رثتسا ، هنأ  ىلع  انعمتج  كفتلا  كيلع  .توفخب  فهفهت  سرغنوكلا 

ظقيتسي مئان   لفط  اننأ  ىلع  انيف  كفتلا  كيلع  .ديعبلا  ىدملا  ىلع  رثتسا  .سرغنوكلا 

هنكل .نآلا  ًانطاوم  سيل  لفطلا  اذه  .تيوصتلا  هنك  لفطلا ال  اذه  نأ  حيحص  .ربكيو  دعب 
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دب الو  نطاومك ، نودلوي  فوس  لفطلا  اذه  دافحأ  موي  تاذ  ً.انطاوم  حبصيس  موي  تاذ 

.تنأ نوكي  ار  صخشلا  كلذو  .ام  ٍصخشل  تيوصتلا  نم  مهل 

ةميق يطعأ  ًاقبسم  تنك  لاج ، فافزلا ، لفح  ُترضح  ح  يننأ  ملعت  تنأ 

.مكعمتجمل

.اهل ةميق  تلكلا ال  يديس ، اي  كل ، مارتحالا  لك  عم  .تلق  تلكلاب ، ةميق  يطعت 

رومألا لك  ىلع  ةيرحلل  ةميق  يطعي  عمتجم  نأ يف  كحضملا  نم  سيلأ  .مهألا  يه  دوقنلا 

.ةحارصب ملكتأ  نأ  حمسا يل  كوجرأ  كلذل  اهل ؟ ةميق  ًاناجم ال  ىطعت  يتلا  ءايشألا  ىرخألا ،

بعت انملعت  ناكيرمأ  نطاوم  ىلإ  لوحتلا  قايس  نمض  نكل  كتلك ، ميقي  انعمتجم 

، ةيكيرمألا ةسايسلا  ةكراشملل يف  لضفألا  انليبس  وه  تيوصتلا  ناك  اذإو  ملكتت .» لاومألا  »

ةعيبطب نكل  مهنم ، ًادحاو  نوكت  نأ  حمطن  .لاومألاب  نودعاسي  صاخشأل  تيوصتلا  انيلع 

؟ كلذك سيلأ  رايتخالل ، ًاليبس  انيدل  نأ  لثمتي يف  ةيكيرمألا  ةسايسلا  لج  لاحلا ،

انأ يننأ  ةيرخسلا  نم  لاومألا ، مكتمظنم  تيطعأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  اذإ ، ىتح  نكل 

، ىرخأ ةرابعب  .يعم  لماعلا  روجأ  عفدو  تاباختنالا  ةيش  لجأ  نم  لاومألل  جاتحأ  يسفن 

.بناجلا نم  ملكتت  دوقنلا 

نأ بجي  يتلا  ةيمسرلا  لاومألا  هنع  تنأ  ثدحتت  ام  نكل  .دقعم  فقوم  ًاقح  هنإ 

يتلاو انل ، جورت  يتلا  ةيمسرلا  لاومألا غ  نحن  هنع  ثدحتن  امو  .ةموكحلا  ىلع  بسحت 

.لاجلا اهرفوي  يتلا  تاوصألا  عم  ةيمسرلا  قرطلا  لكب  مكيلإ  عجرت 

ام عم  لماعتلا  وه  كلذف  ًادحاو  ًائيش  يدالب  تأيه يل  اذإ  .لاجلا  لاق  حيحص ، اذه 

.ةيمسرلا لاومألا غ  ةعاربب  باشلا  يقيدص  هيمسي 

فزاع وهو  ناغصلا  نايرقبعلا  نادرقلا  نحن  سرغنوكلا ، وضع  انؤادأ  بجعأ 

بردم انك  .اهقحتسن  ةجيتنو ال  ةصرف  انئاطعإل  لسوتنو  زفقن  نحنو  انبقاري  ناكو  نغرألا ،

ثيح اندالب ، يف  ناكيرمألا  عم  ةقباسلا  انتالماعت  ذنم  ضارعتسالا  اذه  لثم  ىلع  ًاديج 

لثم داسفلا  اذه  .داسفلا  رخآ  ىنع  ةيمسرلا ، لاومألا غ  لوح  رودت  اهلك  تاضارعتسالا 

ساسحإلا مهدحو  نوعيطتسي  نيذلا  نايمعلا  ءكحلا  نم  انأو  يدنه ، كس  يف  ليف 

ام ال لب  ةبيرلل ، ثم  هنأب  سحي  وأ  ناسنإلا  هاري  ام  سيل  .هنم  دحاو  ٍءزج  فصوو  فقوملاب 
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وضع مامأ  نآلا  اهانعضو  يتلا  ةطخلا  نم  ءزجلا  كلذ  لثم  هب ، سحي  الو  ناسنإلا  هاري 

لاومأ غ عازتنال  لئاسولا  نمضتي  يذلا  ءزجلا  كلذ  .انترطيس  قاطن  جراخ  ءيش  سرغنوكلا 

اهئانمأ سلجم  نمض  تاسسؤم  ربع  ىرخأ ، ةرابعب  ةيمسر ، تاونق  قيرط  نع  انل  ةيمسر 

اهتاذ تاهبج يف  راصتخاب  تاسسؤملا  هذه  .دولك  ءاقدصأ  وأ  هؤاقدصأ ، وأ  سرغنوكلا ، وضع 

كأ ىرخأ  ةيموكح  غ  وأ  ةيموكح  تظنمل  ىتح  ارو  ةيزكرملا  تارابختسالا  ةلاكول 

اذه .اهب  موقن  يتلا  ةكرحلل  ةهبج  انتمظنم  لكشت  لثم  اهنع ، ًائيش  فرعن  الو  ًاضومغ 

يتلا ةيوخألا  هذه  نأ  لمآ  طقف  يننإ  لاق ، ًاديج ح  هفرعي  سرغنوكلا  وضع  ناك  ءيشلا 

دصقي ناك  لاحلا  ةعيبطب  .ةينطولا  اهتاطاشن  وناق يف  لمع غ  يأ  سرا  اهيلإ ال  نوعست 

ءايشألا نم  مك  .اهنع  ًائيش  لهجي  ناك  اذإ  طقف  ةينوناق ، غ  تاطاشن  ةسرم  مدع 

! لاقت يتلا ال  ءايشألا  ءارو  يفتخت  ةلوهجملا 

***

قوف فرلا  ىلع  يتعتمأ  سيك  يعمو  بلفلا ، ىلإ  يقيرط  تنك يف  رهشأ  ةثالث  دعب 

ةياور لثم  مخض  دلج  ايسآ ،) يقرش  بونج   ) رودوف باتك  نم  ةخسن  ينضح  يفو  يسأر ،

: ايسآ ىلإ  رفسلا  نع  فلؤملا  لوقي  باتكلا  .يوتسلوتل يف  مالسلاو ) برحلا  )

.برغلا راهبإل  ةيرحس  ةحفن  هنأ  ىلع  روصي  ًااد  قرشلا  ًاقرش ؟ لحرن  اذامل  »

ردصم كانه  اهتاديقعت ، ةياهن يف  ام ال  ىلإ  دت  داكت  فارطألا  ةيمارتم  ٌضرأ  ايسآ 

رغلا لقعلل  ةبسنلاب  لمحت  لازت  ال  ايسآ  ..بئاجعلاو  تاولا  نم  دفني  ال 

نم ةبقاعتملا  لايجألا  تلعج  يتلا  زونكلاو  رحسلاو ، يدحتلاو ، ءارغإلا ، تاحفن 

نع فلتخم  ٍاع  وحن  هجتم  ةحيرملا  ةيدايتعالا  مهتايح  نع  نولختي  يبرغلا 

فصن لكشت  ايسآ  نأل  .هب  اودقتعا  وأ  هيف ، اوركف  وأ  هتفرعم ، مهل  قبس  ءيش  يأ 

طبتري نأ  يغبني  ال  هنكل  ًابيرغ  ناك  ار  قرشلاف  ..رخآلا  فصنلاو  اعلا ،

اهلعجي ام  اذه  نكل  عقاولا ، ةضماغ يف  اهدجت  ار  كانه  تشع  اذإ  .طابحإلاب 

«. ًاقح ةعتمم 

، معن ً.اضيأ  هل  ىنعم  الو  ًايقيقح  ناك  يدي  يذلا ب  يداشرإلا  باتكلا  ءيش يف  لك 

نأ ىلإ  ةراشإلا  اذكه ؟ برغلا  سيلأ  نكل  هتاديقعت ، ةياهن يف  ام ال  ىلإ  دت  عساش ، قرشلا 

ًاديدحت ةديحولا  ةمهملا  ةلأسملا  اهنأ  ينعت  بئاجعلاو  تاولل  دفني  ال  ردصم  قرشلا 
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هتاورث ذخأي  لاحلا  ةعيبطب  رغلا  ناسنإلا  .برغلا  ىلع  قبطني  ال  اذهو  مهيلإ ، ةبسنلاب 

، ءيش لوق  اندرأ  اذإ  .هرارسأ  وأ  قرشلا  رحس  ظحالأ  ًاما ك   اهب ، ملسم  ةيضقك  هبئاجعو 

يأ نع  فلتخم  اع  هنإ  ًاقح ، متهالل  ثملاو  طبحملاو ، ضماغلا ، وه  ًابلاغ  برغلا  نأ  وهف 

ًادبأ رعشي  يقرشلاف ال  رغلا ، عم  لصحي  .يميلعت ك  أدبأ  نأ  لبق  هتفرع  نأ  قبس  ءيش 

.هدلب ئطاوش  ىلع  رجضلاب 

امدنع برغتسأ  يمتها ،  ثت  يتلا  نادلبلا  ىلإ  تلصو  ىتح  تاحفصلا  ُتبلق 

كانه ىلإ  باهذلاب  حصنأ  نل  ًاضيأ  انأ  ًارامد .» يضارألا  كأ   » اهنأب فصوت  اندالب  تيأر 

انناج فصول  ءيشلا  ضعب  قنحلاب  سحأ  تنكو  باتكلا ، حصن  ك  حئاس ، يأل  ةبسنلاب 

..نويفطاع نوملاسم ، ساسحإلا ، وفهرم  مهعم ، لماعتلا  لهسلا  نم   » مهنأب يدوبمكلا 

كأ نم  ةدحاو  اهنإ  ايسآ ، ًالجو يف  ًارحس  نادلبلا  كأ  نم  ةدحاو  طقف  تسيل  ايدوبمك 

ًاراهبإ يف ناطوألا  كأ  ينطو ، نع  اذه  لوق  ناكمإلاب  ًانيقي  حئاسلا .» رهبت  يتلا  نكامألا 

، ةزيجو ةرتفل  كانه  تشع  دقل  ينطو ؟ نع  هفرعأ  يذلا  ام  نكل  .انواس  مح  اهنأك  اهئاوجأ 

نع ًالضف  ناكملا  رحس  ةيؤر  ةبوعص يف  نوهجاوي  ار  ام  ٍناكم  نوشيعي يف  نيذلا  سانلاو 

.ءاوهألا نم  دّرجت  اذإ  حئاسلا  انيع  هطقتلت  نأ  ةلوهسلا  نم  هالكو  ةيبلسلا ، هصئاصخ 

يف لقألا  ىلع  .هنيب  عمجلا  عيطتسي  الو  ةبرجتلاو ، ةءاربلا  ب  رايتخالا  عيطتسي  ءرملا 

.ديقعتلا ةيهانتم يف  اهدجأ غ  يلعل  نطولا ، قرش  عقت  بلفلا  نألو  ًاحئاس ، نوكأ  بلفلا 

، ديدجلاو ميدقلا   » اهنع لاق  هنأل  كأ ، قوشتي  ينهذ  لعج  ليبخرألل  باتكلا  فصو 

بتك ار  ٌءيش  وهو  اهلاح ،» ىلع  ديلاقتلا  ءاقب  عم  موي ، لك  نابوانتي  .برغلاو  قرشلا 

.انأ يتيصخش  فصول 

ةرئاطلا ةروصقم  نم  اهيف  تلزن  ةظحل  لوأ  نم  نطولا  يف  أب  ترعش  عقاولا ، يف 

مهتحلسأب راطملا  يف  ةيلحملا  ةطرشلا  رظنم  .ةبوطرلاب  عبشم  ٍقيرط  ىلإ  ءاوهلا  ةفيكملا 

ىرخأ يف ةرم  يننأ  دكأو يل  نطولا ، ىلإ  قاتشأ  ينلعج  مهفاتكأ  ىلع  ةقلعم  ةيكيتاموتوألا 

ةفيحص يف  رخآ  ًاليلد  تدجوو  .دبتسم  روتاتكيد  مادقأ  تحت  ليحنلا  اهقنع  عضت  ٍدالب 

و ًارخؤم  تثدح  مئارجب  اهروصو  اهنيوانع  ئبنت  عراشلا  طسو  لحولاب  ةخطلم  ةيلحم 

نمض .عراوشلا  ىلع  ةاقلم  يهو  صاصرلا  اهقزم  مهداسجأ  يسايس ، ضراعم  دض  مسحت 

ماكحألا نم  ةلاحلا  هذه  .روتاتكدلا  دحاو : زغل  ىلإ  دوقت  زاغلألا  لك  اذه ، لثم  حم  فقوم 
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سوكرام روتاتكدلا  معد  يذلا  ماس ، معلا  لبق  نم  ىرخأ  ةرم  يرسلا  ربحلاب  ةبوتكم  ةيفرعلا 

مهديوزت نمضت  معدلا  كلذ  ً.اضيأ  ملسملا  درو  يعويشلا ، درمتلا  عمقل  هيعاسم  يف 

، ةيعفدمو تايحورمو ، تابابدو ، ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  عنص  نم  ةلتاقم  تارئاطب 

قاطن ىلع  كلذ  نأ  عم  اننطو ، لصحي يف  ك  تادعملاو ، ةخذلاو ، ةحفصم ، دونج  تالقانو 

حبصأف رشبلاو  تاناويحلاو  راهزألاو  تاباغلا  نم  لتك  ىلع  لبانقلا  كلت  لك  تيقلأ  .دودحم 

.ناكملا اذه  روتوا  راتخا  اذهلو  اهسفن ، مانتيفل  ًاعئار  ًاليدب  بلفلا  ءيش يف  لك 

نوزول ةيلشلا  ةعطاقملا  نمض  دودحلا  ىلع  ةنيدم  ريوصتلا يف  عقومو  ميخم  ناك 

رفسأو الدروك  سيمانا  لابج  ةلسلس  تراد يف  يتلا  كراعملا  ًارود يف  تبعل  يتلا  الدروك ،

ةحارلا لئاسو  ضعب  ىلع  يوتحت  قدنفلا  يتفرغ يف  .سوال  نع  مانتيف  لاصفنا  نع  كلذ 

لك تارسحلا  قلطأ  ينلعجي  روبنصب  ضاحرمو  لورهي ، لب  ًاعيرس  قفدتي  ءام ال  رايت  اهنمو 

نأ يننك  ىوهلا  تانب  ىدحإو  ًاجعزم ، ًافص  ردصي  فييكت  زاهجو  هتلسلس ، تبحس 

نر عم  ًالورهم  ءاج  يذلا  قدنفلا  يبص  ربخأ  اذكه  ةجاحلا ، تعد  لك  اهيعدتسأ 

ايازملاب عتمتي  رغ  حئاس  يأ  هبشأ  انأف  يسفنل  ًايعاو  ضرعلا ، تضفر  .يتفرغ  ينيل  سرجلا 

، ًاليلق ةيدنلا  ريرسلا  تاءالم  ىلع  تيقلتسا  هفتك ، ىلع  تتبر  نأ  دعب  .رمدم  قف  دلب  يف 

مهب تيقتلا  نيذلا  لمعلا  ءالمز  .يلصافم  لغلغتت يف  ةبوطرلا  ثيح  يدالبب ، ينتركذ  يتلاو 

دحأ الف  خانملا ، ببسب  ًاجاعزنا  لقأ  اوناك  قدنفلا  برشم  ةليللا يف  كلت  نم  قحال  تقو  يف 

ىلإ موعلبلا  نم  بلك  كقعلي  نأ  هبشي  رمألا  .اوتسالا  خانملا  ةبوطرب  لبق  نم  رثأت  مهنم 

همساو اتوسينم ، نم  ناك  .سيعتلا  جاتنإلا  ريدم  تشا  اذكه  اهيف ، جرخأ  ةرم  لك  نطبلا يف 

.برغتسم لكشب  رعشلا  فيثك  لجر  وهو  يراه ،

يف روتوا  قفارت  نأ  عقوتملا  نم  ناك  .ىرخأ  ةأرما  يأ  الو  دعب ، تيلويف  لصت   

قرعلا يف مهنم  حضني  نآلا  روكذلا  نم  مهلكو  جاتنإلا  مقاطو  يراه  نيب  مداقلا ، عوبسألا 

لابقتسالا تالاصل  جذا  نوميقي  سبالملا ، نورضحي  تآشنملا ، نوديشي  روهش ، ذنم  بلفلا 

يراه يلع  ضرع  .ءاشحألاو  ةدعملا  يف  ضارمألا  نم  عاونأ  مهرظتنتو  كيلدتلا ، تارجحو 

ةيرقل يف ةلماك  جاتنإ  ةداعإ  وهو  يلاتلا ، مويلا  حابص  مليفلل يف  ةيسيئرلا  دهاشملا  عقوم 

قوف ةبطصم  ىلع  بوصنم  يجراخ  ضاحرم  ىلإ  ًالوصو  اهليصافت  لكب  ىطسولا  باضهلا 

قروك مدختست  ةدقلا  فحصلا  ضعبو  زوملا  راجشأ  قاروأ  نم  ةموك  كانه  .كسألل  ةكرب 
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هايملا ىري  فوس  ضاحرملا ، دعقم  برق  ةرودم  ةوك  نم  هسأر  ءرملا  ّدم  اذإ  .فيظنتلل 

نم عاونأب  رخزت  اهنإ  لاقو  راختفاب ، يراه  اهيلإ  راشأ  يتلاو  ةكربلل ، اهئوده  يف  ةعداخلا 

ءيش هنإ  .غنوكيملا  اتلد  ةدوجوملا يف  كلت  ًاثك  هبشت  يتلاو  براشلا  تاذ  رولسلا  كسأ 

دومصلاو يف دلجلاب  نومستي  نيذلا  اتوسينم  يلاهأ  باجعإ  يدبي  ناك  .لاق  ًاقح ، لهذم 

روضتلا نع  ًاديعب  ةيساق  ٍءاتش  لوصف  اوشاع  سانلا  نم  لايجأ  ىلإ  يمتني  بعاصملا ، هجو 

ءرملا سلجي  يقيقحلا ح  شحوتلا  نم  ٌعون  لصحي  نأ  نك  هنأ  تعمس  .شحوتلاو  ًاعوج 

.ضاحرملا يف 

حازملا ًاديج  ركذتأو  يتلوفط ، مايأ  ذنم  سئابلا  دعقملا  اذه  لثم  ىلع  سلجأ  تنك 

صفرقأو ةلواطلا  ىلع  دعقم  لضفأ  ىلع  لوصحلل  ىعسأ  تنك  رولسلا ح  كمسب  قلعتملا 

يعوب باجعإ  يأ  الو  يسفن  رعاشم يف  يأ  سئابلا  ي  يجراخلا  ضاحرملا  رظنم  .كانه 

نم سلمأ  دعقم  عم  قفدتم  ٍهايم  روبنصب  ضاحرملا  ناك  ول  ذبحأ  تنك  .ةئيبلاب  سانلا 

اهب حس  يتلا  ليدانملا  .يقاس  سيلو ب  أرقأو ، ينضح  ىلع  ةفيحص  عضأ  انأو  لسروبلا 

، مهفونأ اعلا  سانلا يف  ةيقب  اهب  فظني  يتلا  ليدانملا  نم  ةموعن  كأ  مهتراذق  نويبرغلا 

يتلا فرتلا  ةركف  نم  نولهذيس  اعلا  سانلا يف  ةيقب  .ةيزاجم  ةنراقم  درجم  هذه  نأ  عم 

، فارتعالا لثم  ءايشأ  ةباتكل  صصخم  قرولا  .فنألا  فيظنتل  قرولا  لعتسا  ىتح  متحت 

ةذاشلا مهقرط  مهل  ضماغلا  راوطألا ، ءابرغلا  يبرغلا  ءالؤه  نكل  .ةراذقلا  حسمل  سيلو 

قايتشالا .تايطلا  جودزملا  تيلاوتلا  قروو  سكنيلكلاب  ًايزمر  اهنع  ربعي  يتلا  مهبئاجعو 

يتيرق يف  شيعلل  ةبغرب  رعشأ  .اذهب   فرتعأ  ًايبرغ ، ينلعجي  هذه  فرتلا  لئاسول 

نأل ةجعزملا  قئاقحلا  عم  وأ  تادحاجلا ، الاخو  ءارقحلا  راقأ  عم  ةقيرعلا  اهديلاقتب 

لصحي ام  ار  اذهو  ضاحرملا ، لخدأ  ح  فلخلا  نم  ايرالملا  ضوعب  تاعسلل  ضرعتأ 

اذه نومدختسي  مهلعجل  يراه  ططخ  دقل  .سرابموكلا  نم  نيرخآلا  يمانتيفلا  ضعبل 

كانهو انه  نوسمشتي  مقاطلا  دارفأ  نيب  رولسلا ، كمس  دادعأ  ةدايز  لجأ  نم  ضاحرملا 

اعد املو  مقاطلا ، دارفأ  نم  تنك  رمألا  ، قلعت  ردق  نكل  .مهتاروع  رتست  نكامأ  نع  ًاثحب 

.ةحزملا كلت  ًاركذتم  نانتماب  تضفر  ضاحرملا ، نشدي  نم  لوأ  نوكأ  نأل  يراه 

؟ هذهب ةهيبش  ٍكرب  نم  أي  قاوسألا  عابي يف  يذلا  رولسلا  كمس  نأ  انلثم  فرعت  تنأ 

.ةيجولوكيس تاظحالم  نيودتب  ّمهي  ناكو  يراه ، لاق  كلذ ؟ فيكو 
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.تقولا لاوط  تارخؤملا  ىلإ  رظنلا  نم  ءالوح  اهنويع 

هنإ .دبعملا  كيرأ  ينعد  ايه ، .يعارذ  ىلع  ينطبخو  يراه  كحض  ةديج ! ةحزم  اهنإ 

! ةصاخلا تارثؤملاب  نوصتخملا  هرجفي  نأ  هركأ  مك  .لجلا  ةياغ يف 

***

قحتسي يذلا  ءيشلا  يل  ةبسنلاب  نكل  هغ ، نم  كأ  دبعملا  بحي  يراه  ناك  ار 

، كلذ دعب  ىرخأ  ٍلايل  اهيلإ يف  تدعو  ةليللا  كلت  ةرم يف  لوأل  اهتيأر  .ةربقملا  يه  هيلإ  رظنلا 

يمانتيفلا نم  ةئام  دينجتب  تمق  ثيح  ناتاب ، ئجاللا يف  ميخم  ىلإ  ةيناديم  ةلحر  دعب 

ةيلابلا مهبايثب  سئابلا  يورقلا  نم  فالآلا  تهجاو  ذإ  طابحإلاب ، ةلحرلا  ينتباصأ  .لمعلل 

تكرت نأ  دعب  دئاقلا ، اهيأ  لبق ، نم  ئجاللا  نم  ثكلا  تيأر  دقل  .اندالب  نم  اوبره  نيذلاو 

رشبلا نم  ةلتكلا  هذه  نكل  نطولا ، لخاد  ىوأم  الب  بونجلا  ناكس  نم  يالملا  ُبرحلا 

ةيبرغلا مالعإلا  لئاسو  نأ  ثيحب  رظنملا  ةديرف  اهنإ  .سؤبلا  نم  ًاديدج  ًاعون  ينعت يل  تناك 

ةليبق ىلإ  شت  اهنأ  ءرملا  روصتي  ار  ةيمست  يهو  براوقلا ، بعش  ًاديدج ، ًسا  اهتطعأ 

لوصأ نم  ٍبعش  يأ  وأ  نوزامألا  رهن  ىلع  شيعت  ًارخؤم  اهدوجو  فاشتكا  مت  ةيئادب 

براوقلا كلت  مهتايح  ىلع  ديحولا  رثألا  خيراتلا  لبق  ام  ناكس  نم  اياقب  ار  وأ  ةلوهجم ،

نم نوكي  نأ  امإ  اذه  براوقلا  بعش  ءرملا ، رظن  ةهجو  ىلع  ًادتعا  .راهنألا  بوجت  يتلا 

يرظن يف اودب يف  تلاحلا ، .ىماتي يف  اوحبصأف  مهنطو  تام  نيذلا  وأ  دالبلا  نم  حزانلا 

، سبيتم نقتحم  دلجلاو  ثعشأ ، رعشلا  نفعلاو ، ءاقشلا  حئاور  مهنم  حوفتو  اهل  ري  ةلاح 

ةمخض ديص  ةنيفس  مهنأك  ًاقرع  نوفزني  ةلمجلابو  ةحيقتم ، ددغلاو  ةققشتم ، هافشلاو 

شطعلا نم  كهنمو  عئاج  اوناك  .ةرعو  تاقرط  ىلع  ةراّحبلا  غ  نم  ٌصاخشأ  اهرجي 

دحاو يف رالود  اهئاطعإب ، تلوخ  يتلا  روجألا  ىلإ  مهتارظن  ليوحت  نم  نونكمتي  ثيحب ال 

حمطي يف مهنم -  دحأ  ال  رركأ ، وعد  مهنم -  دحأ  نأ ال  ةقيقح  نم  ساقي  مهطونق  مويلا ،

براوقلا بعش  نأ  غ  كحا ، يورقلا ال  ءالؤه  نم  ًادحأ  نأ  ًاموي  ليختأ  .لضفأ   رجأ 

طوبه ًاقح يف  ببست  ام  .مهحلاصل  سيل  بلطلاو  ضرعلا  نوناق  نأ  مهفي  هنأ  حضاو  اذه 

اهرهظم نم  ةيماحم  ودبت  يهو  مهعم ، ءاسنلا  ىدحإ  تلأس  ح  يننأ  ايونعم 

ك اهفصو  ناكمإلاب  .عاشي  ك  ةئيس  نطولا  يف  عاضوألا  تناك  اذإ  ع  يطارقتسرألا ،

.اننولذيو اننوبهريو  انب  نوحضي  بناجألا  ناك  نويعويشلا ، رصتني  نأ  لبق  .تلاق  لوقت ،
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نم عون  اذه  نأ  روصتأ  .اننولذيو  اننوبهريو  انب  نوحضي  انبعش  نم  صاخشأ  رود  ءاج  نآلاو 

.نسحتلا

توم ًاليلق ، أدهي  يمض  أدب  مايأ  ةعضب  ذنم  .اهتلك  عس  ىدل  ًاعزج  تفجترا 

ةعقرلا ىلع  راع  ةمصو  ركاذ ، نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  رقتسا  هنأ  ودبي  نيدبلا  دئارلا 

لعفأ اذامو  نطولا ، يف  ثدحي  يذلا  ام  .هلايذأ  رجرجي  داع  نآلا  هنكل  يضلل ، ءادوسلا 

يننأب اهتربخأ  ح  .عادولا  ةظحل  يف  يروم  ةديسلا  تلكب  يسفن  رّكذأ  نأ  ّيلع  انه ؟

يلايخ تبعاد  يتلا  كوكشلل  ُتملستسا  ثيح  ءاشعلا  ىلع  ينتعد  ةمهملا ، ىلع  تقفاو 

تناك اهنأ  ول  كو  ً.اضيأ  انال  ءازإ  اهسفن  رعاشملاب  رعشأ  تنك  نإو  اهبحأ ، أب  ينتمهوأو 

انتقالع مازتلالا يف  ةرورضب  رذحب  يروم  ةديسلا  ينتركذ  يبناج ، نم  راسكنالا  اذه  عقوتت 

نم ةفشر  ذخأت  يهو  تلاق  نانتمالاب يل ، رعشت  نأ  يغبني  .دويق ال  يأ  نم  ررحتملا  بحلاب 

نم ءيشب  رعشأ  انأو  تلق ، لاحلا ، ةعيبطب  .كل  ولحي  ام  لعفت  نأ  كنك  .لاقتربلا  صع 

ُتدرأ اذإ  ىتح  يزاوجربلا ، بحلاو  ررحتملا  بحلا  ًاعم ، نارمألا  ققحتي  نأ  نك  .نزحلا ال 

نولوقيو تغل  نوملكتي  نيذلا  يلمخملاب  جعي  نأ  دب  عمتجم ال  يأ  ًاقح ؟ ديرأ  له  .كلذ 

ةديسلا نأ  غ  .رسلا  يف  رخآ  ًائيش  نولعفيو  نولوقي  نيب  ةينالع  ًادحاو  ًائيش  نولعفيو 

تنأ تلاق يل ، ررحتب ، ءاشن  ام  لعفنو  قناعتن  اهترجح ، مالظ  يف  ءالؤه ، نم  تسيل  يروم 

.هيلع وه  لضفأ م  رودلا  يدؤت  نأ  عيطتست  كنأب  ةقث  يدل  .مليفلا  اذه  ًايزيرغ يف  عدبت 

سيل اذه  .مالفألا  يف  نويويسآلا  اهب  رهظي  يتلا  ةروصلا  ليكشت  يف  دعاست  نأ  كنك 

.ليلقلا زاجنإلاب 

.يروم ةديس  كركشأ ،

.ةنعللا كيلع  ايفوص ،

يننأ لع  اذإ  يروم  ةديسلا  وأ  نام  نظيس  اذام  ًافالتخا ؟ لكشأ  نأ  ًاقح  يننك  له 

ينطو ءانبأ  لالغتسا  يف  مهاسأ  مليفلا ، يف  كراشم  درجم  نم  كأ  وأ  لقأ  ًارود  تيدأ 

طباورب ينتركذ  يسفنب ، يتقث  تضوق  ةراتحملا  مههوجوو  نيزحلا ، مهرظنم  ئجاللاو ؟

ىلإ نحلا  ىمح  ينتباصأ  ىتح  ً.اعم  ةيروثلاو  ةمارص  كألا  ازجأ  عمجت  يتلا  فطاعتلا 

يتلا ةيرقلا  ةحارلا يف  نع  ثحبأ  تحر  ميخملا ، ىلإ  تدع  امدنع  لصح يل  ام  اذه  نطولا ،

طيسبلا اهثاثأو  خاوكألل  ةيبارتلا  تايضرألاو  شقلا ، فوقسو  ةلحوملا ، تارمملا  .يراه  اهعنص 
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قيقنو ليللا ، حيصت يف  نآلا  ةيقيقح  تاناويحب  جعت  يتلا  ريزانخلا  بئارزو  نارزيخلا ، نم 

تللا ال يمدق  توصو  ضوعبلا ، تاعسلو  ةبوطرلاب ، عبشملا  جزللا  ءاوهلاو  يربلا ، جاجدلا 

ينلعج كلذ  لك  سورهم ، كعك  هنأك  سيماوجلا  ثور  ىلع  ناسودت  هو  كوكشلا  ناثت 

.سانلا ةيرقلا ، يف  هتدقتفا  دحاو  ءيش  طقف  .نحلاو  نزحلا  نم  راودلاب  رعشأو  ًاكبترم 

سانلا سيلو  سانلا  نع  ٌتايركذ  اهنكست  يتيرق  ةيعقاولا ؟ ايح  يف  اذكه  رمألا  سيلأ 

تناك .ةيلكلا  ةنس يل يف  لوأ  تتام يف  يتلا  يمأ  ءيش  لك  لبقو  ًالوأ  مهسفنأ ، نويقيقحلا 

كمأ عوضوملا : نع  ةصق  ةلاسر  بتك يل  أ  ةديحولاو ، ىلوألا  ةرملل  .ثالثلاو  ةعبارلا  يف 

دهاش .يقيقح  ٍدهاش  تحت  ةربقملا  اهانفد يف  .ةنيكسم  اهنإ  لسلا ، ضرم  ببسب  تيفوت 

يأ كلت  يمأ ال  نأل  فيلاكتلا ، عفد  هنإ  ةصاخلا  هتقيرطب  لوقيل  كلذ  ىلإ  راشأ  يقيقح !

ةأجافملا لوه  نم  يبلق  رصتعي  نزحلاو  ترم  هتلاسر  تأرق  .ءيش  يأ  ن  عفدل  تارخدم 

سيل نكل  ةضيرم ، تناك  .يدسج  بكسنا يف  نزحلا  نم  راح  صاصر  ألاب ، رعشأ  نأ  لبق 

لالخ ًاليلق  الإ  رخآلا  اندحأ  ري  .ينع   ةيقيقحلا  اهتلاح  يفخت  تناك  ار  ةجردلا ، هذه  ىلإ 

فالآ مث  نمو  نوغياس  يسيال يف  ةدلب  لايمألا يف  تائم  اهنع  دعبأ  تنك  ةيضاملا ، تاونسلا 

تايالولا ىلإ  رداغم  قبس  يذلا  رهشلا  تناك يف  اهيف  اهتيأر  ةرم  رخآ  .جراخلا  لايمألا يف 

ةيفاكلا دوقنلا  كلمأ  نكأ  .تاونس   عبرأل  بيغأ  نأ  لبق  اهعدوأل  تدع  ح  ةدحتملا ،

ةحنملاف ةداهشلا ، ىلع  لصحأو  يتسارد  يهنأ  نأ  لبق  فيصلا ، وأ يف  ةدلبلا ، ىلإ  ةدوعلل 

ةسردملا ىتف  » petit écolier ةيسنرفلاب ينتدانو  ةعاجشب  تمستبا  .ةدحاو  ةلحر  نمؤت يل 

يف ًاثك  هبحأ  تنك  يذلا  هتالوكوشلاب  ىطغملا  تيوكسبلا  ينتطعأ  نأ  دعب  غصلا ،»

اهتمدق يتلا  ايادهلا  .داليملا  دايعأ  عم  ةنسلا  ةدحاو يف  ةرم  انيلإ  هب  أي  ناكو أ  يتلوفط 

تناك ةأرمال  ةبسنلاب  ةورث  يهو  تيوكسبلا ، كلذ  نم  قودنص  يه  يليحر  ةبسان  يل 

رتفد ىلإ  ةفاضإ  ةنس ، سأر  ديع  لك  يل  يقابلاب  ظفتحتو  ةرم  اهنم  ةغص  ةعطق  مضقت 

ديبو جرعتم  طخب  بتكتو  عومسم ، توصب  أرقتو  ةيمأ  هبش  ةأرما  تناك  .ملقو  تاظحالم 

ءيش لك  اهل  بتكأ  تنك  ةرشاعلا ، يف  هيف  تنك  يذلا  تقولا  يف  .ءايحتسالا  نم  شعترت 

هقيقحت يف نم  نكمتت  ءيش   لك  ىلإ  نازمري  ملقلاو  رتفدلا  يمأ ، ىلإ  ةبسنلاب  .هيلإ  جاتحت 

يوفعلا قفارتلا  وأ  هللا  ةمحر  لالخ  نم  انأ  هققحأ  فوس  ءيش  لك  ىلإ  نازمريو  اهتايح 

يف بتكأو  ةرئاطلا  ىلع  تيوكسبلا  لكآ  تنك  .يل  ردقملا  صملا  عم  الهؤمو  انيجل 

، ملقلا نع  امأ  .دامرلا  ىوس  هنم  قبي  نآلا   .ةيلكلا  ةركفمك يف  همدختسأو  رتفدلا  تاحفص 
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.ام ٍناكم  عاضو يف  هربح  ىهتنا  دقف 

انأو نآلا ، اهنم  ةدئاف  يتلا ال  ءايشألا  كلت  ةداعتسال  ًان  هعفدأ  نأ  نك  يذلا  ام  ىرت 

يتلا ةيرقلا  يذلا يف  ربقلا  سيل  .نشخلا  ربقلا  حطس  ىلع  يتهبج  عضأو  يمأ  ربق  دنع  عكرأ 

.ةيقادصملا ح نم  ديزملا  لجأ  نم  يراه  اهماقأ  ةربقم  نوزول  انه يف  نكل  اهيف ، تتام 

.يمأ لجأ  نم  ربق  ربكأ  ميقي  نأ  هنم  تبلط  اهماقأ ، يتلا  ةربقملا  وأ  ةراجحلا  لقح  ُتيأر 

يهو يتظفحم ، تناك يف  دوسألاو  ضيبألاب  اهل  ةروص  نم  ةخسن  تقصل  ربقلا  دهاش  ىلع 

يتلاو اهحمالم ، تفتخا  ام  ناعرس  ىرخأ  ةروص  بناج  ىلإ  اهل  ةيقابلا  ةديحولا  ةروصلا 

دهاشل يدامرلا  حطسلا  ىلع  .ةيرهجم  قوقشب  ةجعبنم  اهتافاح  ءيدر ، لولح  تجلوع 

فوس ةيثبعلا  ةصقلا  اهتايح  ةرتف  رمحألا ، نوللاب  اهتافوو  اهتدالو  خيراتو  اهمسا  طخ  ربقلا 

بوطلا نم  ناديشم  هدهاشو  ربقلا  .ةيدبألا  اهنأك  جذسلا  لافطألاو  ءايربألا  نويع  ودبت يف 

لقألا ىلع  .مليفلا  رمألا يف  فشتكيس  دحأ  نأل ال  ةحارلاب  تسسحأ  ينكل  رمرملا ، نم  ًالدب 

ةأرما  ربق  هنكل  ليدب  ٌءيش  فرتملا ، بساني  حيرم  ٍناك  ىظحتس  ةيئنيسلا  ةايحلا  يف 

.يغ دحأ  يأل  ةيمهأ  تاذ  نكت 
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رشاعلا لصفلا 

 
، بارشلاو ءاوشلاب ، ةمختم  لابقتسا  ةلفح  ماقأ  قحاللا ، عوبسألا  روتوا يف  لصو  ح 

ماقت يتلا  ةصنملا  تناك  .اهيلع  مونلل  يفكت  مجحلا  ةبك  ةكعكو  زنياه ، ةصلصو  رغربلاو ،

، نولم ىوقم  قروو  سكاعملا  بشخ  نم  ةفئاز  ردق  لكش  ىلع  ةديشم  ةبدأملا  اهيلع 

اهلخاد فوطتو  ناولألاو  عاونألا  فلتخم  نم  بارشلا  تاجاجزو  جلثلا  اوأ  اهيلع  محدزت 

كبوس جيلخ  تاناح  ىدحإ  نم  لج  اوللا  تايراعلا  هبش  تايراغنهلا  تالدانلا  نم  ناتنثا 

نم رودقلاب  ءايحأ  نهو  لغي  تاواضيب  ءاسنب  ءاحيإلا  بيترتلا  كلذ  نم  ضرغلا  بلفلا ، يف 

رمحلا دونهلا  لئابق  نم  مهنأك  دوسلا  بابشلا  نم  ةلث  كانهو  .يلحملا  ناكسلا  لبق 

مسق اهدعأ  رظنملا  ةعشب  حامرب  نوحّوليو  رزئملا  نوسبلي  ةيتسهلا ، مهتاصقر  نودؤي 

لوجتأ يبعشل  ديحولا  لثمملا  تنك  رخآ ، مويل  يمانتيف  نيدؤم  رفوت  مدع  عم  .تازيهجتلا 

نم كلذ  وحن  وأ  نيرخآ  ةئام  عم  مقاطلا ، دارفأو  سرابموكلا  نم  ةئام  نم  كأ  طسو 

ىلإ دوعصلا  زئاجلا  نم  نأ  اوروصت  جذسلا  نويلحملا  ءالؤه  .خابطلاو  ينيبلفلا  لعلا 

كلت قلخت  نأ  تعقوت  .ةحوتفملا  ردقلا  يف  اهعضوو  رزجلا  حئارش  ضعب  عيطقتل  ردقلا 

دوقعل لقتنت  نأ  اهنأش  نم  دوويلوه  نم  مليفلا  كرتشملا يف  نع  تايركذو  ًاصصق  دهاشملا 

، براوقلا بعش  وأ  سرابموكلا ، امأ  .ةقحال  ٌلايجأ  اهلقانتتو  لوطأ  تارتفل  دتو  نمزلا ، نم 

.سرابموكلا ركذتي  دحأ  .نوسني ال  فوسف 

فطاعتلا تارايت  نأ  الإ  براوقلا ، بعش  نم  الو  سرابموكلا  نم  تسل  يننأ  عم 

نيذلا سانلا  نع  ًاديعب  هسفن  تقولا  ينعفد يف  ةبرغلاب  ساسحإلاو  مههاجتاب ، ينتبحس 

رعشأ ينكل  فولأم  طسو  تنك يف  راصتخاب ، .مهنم  دحاو  يننأ  مغر  مليفلا ، نولغتشي يف 
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ةجاجزب يسفن  حيلست  لالخ  نم  ةصاخلا  يتقيرطب  كلذ  ىلإ  تبجتسا  ةفلألا ، مدعب  هيف 

ىلع ردق  مدع  نم  ًاقثاو  تنك  .ءاسملا  يف  اهتبرش  يتلا  ىلوألا  يهو  ادوصلا ، عم  نج 

ىلع موجنلا  ءوض  تحت  تميقأ  يتلا  ةلفحلا  ةسماخلا يف  وأ  ةعبارلا  سأكلا  دعب  دومصلا 

تبقار يراه ، عم  تاكنلا  ضعب  لدابت  دعب  .تامدخلا  ميدقتل  مدختست  ةيلاع  ةصنم 

ةقرف تيأر  ءانثألا ، هذه  يف  .ةصنملا  ىلع  تاواضيب  تايتف  عضب  لوح  نوعمجتي  مقاطلا 

انأو ًاديج ، ينفرعت  تنأ  ةينغأ  نحل  فزعت  رقشأ  رعش  تاكوراب  اهباحصأ  عضي  ةيقيسوم 

ىلع .نوغياس  قدانف  فزعت يف  يتلا  ةينيبلفلا  قرفلا  عون  نم  تناك  نإ  تلءاستو  كفرعأ ،

ىلع لوديأ  لزاغت  تيلويف  نيب  نايبسيث ، عم  رثي  روتوا  سلج  صقرلا  ةصنم  ةفاح 

رود لث  لوديأ  نيب  سوماش ، ليو  بيقنلا  رود  يدؤي  نايبسيث  ناك  .اهسفن  ةلواطلا 

ناك ياودورب ، نم  ةليوطلا  هتلحر  نايبسيث  هيف  أدب  يذلا  تقولا  .يماليب يف  ياج  فيرعلا 

تققح يتلا  عاقيإلا  ةعيرسلا  بوبلا  اغأ  يدؤي  ناك  نأ  دعب  ةرهشلا  ىلإ  زفق  ًاينغم  لوديأ 

ناك تلماه »  » مليف .اهعس يف  ىدل  انسأ  ينملؤت  ثيحب  اهتوالحب  زاتو  ًارهاب  ًاحاجن 

كرتت ةقيرطب   هرعش  ةقالح  لالخ  نم  همازتلا  رهظأ  يذلا  باشلا  لثمملا  هيدؤي  رود  لوأ 

مث قهارملا ، نم  ثكلا  نآلا  اهدلقيو  زنيراملاب  اهب  هبشتي  ىلعألا  ةفيفخ يف  ةقبط  هنم غ 

هتنراقم نك  ظنلا  عطقنم  سحب  هرود  ءادأل  ةبولطملا  ةيركسعلا  تابيردتلا  ىقلتي 

اخلا هصيمقب  نارزيخلا  يسرك  ىلع  ىنحنا  .يسنجلا  عمقلا  ىلع  جاجتحالل  ةمظنم  ةرداب 

رعشي ناك  يرحبلا ، هئاذح  تحت  براوج  سبلي  ال  هنأل  نافوشكم  هالحاكو  فيفخلا ،

، هب بقلي  يذلا  مسالا  ار أ  انه  نمو  .اوتسالا  خانملا  كلذ  ميرك يف  سيآلا  لثم  ةدوربلاب 

هنإ تاعئاشلا  لوقت  .هلايخ  قرافت  ال  يتلا  ةيعيبطلا  هتلاه  ةرهشلاف  ةنوقيألا ، وأ  لوديأ 

نإو كاذ  وأ  لثمملا  اذه  ديلقت  هؤادأ يف  صخلتي  نايبسيث  نأل  قافو ، ىلع  اسيل  نايبسيثو 

اإو بسحف  تقولا  لاوط  هسفن  رركتملا  رودلا  يدؤي  قبي  و  يوناثلا ، لثمملا  نم  اوناك 

ةثالث ذنم  هعلخي  ةيلاتقلا   وأ  ةقاشلا  تهملا  ءاذح  كلذكو  يمسرلا ، هيز  علخي  دعي   

ةميخب يفتكي  يذلا  خيراتلا  لوألا يف  لثمملا  ناك  ار  ريوصتلا  عقوم  ىلإ  لصو  ح  مايأ ،

الو نومحتسي  ةيمامألا ال  طوطخلا  دونجلا يف  نأل  .ءاوهلا  ةفيكم  ةروصقم  نم  ًالدب  ةغص 

.نفعتملا جلا  هبشت  ةحئار  هنم  حوفت  تأدب  اذكهو  ًاضيأ ، كلذ  لعفي  مهاحل ،  نوقلحي 

ةعومجملل ىرخألا  تاسدسملا  ىقبت  نيبو  رايع 45 ، نم  ًاسدسم  عضي  هرصخ  مازح  ىلع 

ىدحإ لوقت  اذكه  يقيقح ، صاصرب  ءيلم  هحالسف  ةفئاز ، ةخذ  اهيف  وأ  ةخذ  الب 
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لوح ناشقانتي  اناك  روتواو  وه  .نايبسيث  نم  تردص  اهنأ  نم  ةقث  ىلع  انأ  يتلا  تاعئاشلا 

يلوي دحأ  .برتس ال  تيسنس  يدان  هيلايل يف  ناركذتي  لوديأو  تيلويف  نيب  ينيلليف  مالفأ 

نولثمم اهيلإ  سلج  ةبيرق  ٍةلواط  ىلإ  تللست  كلذل  قالطإلا ، ىلع  يدوجول  ًامتها 

.نويمانتيف

يتلا اظحالم  تناك  .يمانتيفلا  رود  نودؤي  نولثمملا  ءالؤهف  ةقدلا  انيخوت  اذإ 

، انباحصأ اهيف  رهظي  يتلا  ةقيرطلا  ىلع  تاليدعتلا  ضعب  تثدحأ  عقاولا  روتوال يف  اهتيطعأ 

كألا ليدعتلا  نكل  هههااييآ !! ...اهنأ  ىلع  اهلك  نآلا  تاخرصلا  مدقت  فيك  كأ  ةطاسبب 

تخأو بك ، خأ  راوحلا ، يف  ةيقيقح  راودأ  اهل  ةيمانتيف  تايصخش  ةفاضإب  ىلجت  ةيمهأ 

نم ينيب  بقليو  هنيب ، همسا  ربكألا  خألا  .غنوك  غنيك  هحبذ  هادلاو  غص  خأو  ةغص ،

ناكيرمألا هيذقنم  بحيو  .غنوك  غنيكل  ةيهاركلا  هردص  أل  رضخلا ، تايبلا  باحصأ 

ىقليس ناك  رضخلا ، تايبلا  باحصأ  نم  دوسأ  لجر  بناج  ىلإ  .مجرتمك  مهعم  لمعيو 

فيرعلا قشعتف  يام ، ميك  هتخأ ، امأ  .غنوك  غنيك  يدي  ىلع  ةعاشب  توملا  قرط  كأ 

ًاريربت لكشي  اذهو  غنوك  غنيك  لبق  نم  ءادتعالل  ضرعتت  مث  يماليب ، ياج  يلاثملا  ميسولا 

، غصلا ىتفلا  امأ  .دوجولا  نع  غنوك  غنيك  ةعجل  رثأ  يأ  ةلازإل  رضخلا  تايبلا  باحصأل 

لزنم اهدصقي  يتلا  ةيئاهنلا  هتهج  ًاوج ، لقنيو  خألا  دهشملا  يكنايلا يف  ةوسنلقب  جوتيف 

.يوب اد  بقليو  ًايبهذ  ًاماسو  حن  ثيح  سيول ، تناس  يماليب يف  ياج  ةلئاع 

؟ حيحص ءيش ، نم ال  لضفأ  اذه 

نع ثحبلا  يغبني  يمانتيفلل ، صصخت  امدنع  راودألا  نأ  تروصت  يتجاذسل  ًاقفو 

، سمأ موي  تيلويف  ينتربخأ  اذكه  رخآ ، ءيش  نع  ثحبن  نحن  .ال  نكل  .يمانتيف  لثمم 

دجوي ال  ةحارصب ، .قدنفلا  ةفرش  ىلع  ًاعم  جلثملا  ياشلا  ءاستحال  تقولا  اندجو  ح 

مهنأل اولبقي  فرتحملا   ضعبو  ةاوهلا  نم  لثمملا  بلغأ  .نوعراب  نويمانتيف  نولثمم 

دعتبا طقف  .ىرت  فوس  .اهيلع  اوداتعا  يتلا  ةقيرطلا  اهنأ  دب  .ىرخأ ال  عيراش  نوطبترم 

نع داعتبالا  ظحلا ، ءوسل  .مهراودأ  نودؤي  لثمملا  ءالؤه  ىرت  ىتح  تييقتلا  نع 

، انسفنأ ليث  انناكمإب  سيل  نأ  تيلويف  اهب  ينتربخأ  يتلا  ءايشألا  .يعابط  نم  سيل  مييقتلا 

اد رود  يدؤي  يذلا  ىتفلا  .يويسآلا  دجوي غ  ةلاحلا ال  هذه  يف  انغ ، انلث  نأ  بجي 

نذإ ًايمانتيف ، ودبي  هلكش  ناك  اذإف  ليثمتلا ، فرتحت  ةمرتحم  ةينيبلف  ةلئاع  ليلس  ناك 
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حلصي ثيحب ال  ةيذغتلا  نسحو  هجولا  قرشم  ةطاسبب  هنإ  .ابابلا  رود  ءادأب  كفتلا  يننك 

ءانثتساب بيلحلا  عفانم  نم غ  اوأشن  نايبصلا  ءالؤه  لثم  ةيرق ، شيعي يف  ًايبص  نوكي  نأل 

عقوم ىلع  عيمجلا  بولق  رسأ  دقل  .بوهوملا  نم  ناك  ىتفلا  نأ  كش  ال  .مألا  بيلح 

تسلج يتلا  همأ  نم  بلطب  رعاشملا  ةينغأل  ًارثؤم  ًاضرع  مدقو  هل ، روهظ  لوأ  ريوصتلا يف 

بحلا ةبرل  ةمومألا  ةفطاع  تناك  هئادأ ، ءانثأ  .ادوصلا  ةجاجز  كس  وهو  هحزا  نآلا  هعم 

كلذ يف  اهقدصب  تعنتقاو  اهكلف ، ىلإ  ينتبذج  ثيحب  ًادج  ةيوق  هذه  سونيف  لجلاو 

نع ربعي  فيك  ىرت  له  .ياودورب  حراسم  يلتعيس  ام  ًاموي  اهتلك ، ىلإ  تهبتناو  مويلا ،

يف اهاقلت  يتلا  سوردلا  اهنإ  .يل  تسمه  حيحصلا ؟ اهلكشب  تلكلا  قطنيو  رعاشملا 

رصيو نايبسيث ، تاهيجوت  بسح  هبولسأ  غي  ناك  ً.ادبأ  ينيبلف  هنأك  ملكتي  ال  ةباطخلا !

ىلع هركذتأ  يذلا ال  همسا ، نم  ًالدب  يوب  اد  ىمسي  نأ  بلطيو  عادبإب  هرود  صمقت  ىلع 

.لاح يأ 

بلاغلا يف  ىتفلا ، لمحت  عطتسي  ملف  ربكألا  هيخأ  رودب  موقي  ناك  يذلا  لثمملا  امأ 

ةظيفح راثأ  اذهو  ً.اعم  نانثالا  رهظ  لك  ركملا  نم  ءيشب  ءاوضألا  قرسي  يوب  اد  نأل 

نم ذبحملا  نوي  ناك  .لوديأو  نايبسيث  دعب  عقوملا  هشلا يف  يدؤملا  ةصاخ ، نوي  سميج 

ههجو نم  هنوفرعي  سانلا  بلغأو  ويزفلت  لثمم  وهف  ةيويسآلا ، راودألل  عيمجلا  لبق 

يف رهظي  يذلا  ينيصلا  لجرلا  وه  كلذ  هوأ ، نولوقي ، ًانايحأ  .همسا  نوركذتي  ال  مهنكل 

كلذ وأ  ايديموكلا ، كلت  ابايلا يف  اتسبلا  وه  كلذ  وأ  يطرشلا ، رود  يدؤيو  تاضارعتسالا 

ثالثلا فصتنم  يروك يف  لصأ  نم  يرمأ  ةقيقحلا  نوي يف  همسا ؟ ام  يقرشلا ، لجرلا  وه 

عانق سبليو  دقعب  هنم  رغصأ  وأ  دقعب  هنم  ربكأ  ةيصخش  رود  بعلي  نأ  هناكمإب  رمعلا  نم 

نم ثكلا  مغر  نكلو  .ةبيجع  ةيويحب  عتمتيو  ةليمج  ههجو  تسقو  ةيويسآ ، ةينثأ  يأ 

زرابلا يبعشلا  هرود  ىلع  خيراتلا  هركذي  نأ  حجرملا  نمف  اهب  ماق  يتلا  ةينويزفلتلا  راودألا 

لولحمل ةيراجت  ةمالع  يهو  ش ، مسا  لمحي  يراجت  جتنمل  عئابك  نويزفلتلا  يف  رركتملا 

يدحتلا نم  ًافلتخم  ًاعون  هجاوتل  ةفلتخم  ةجوز  رهظت  يراجت ، نالعإ  لك  .قابطألا يف  لسغ 

اهيبص عم  رهظت  يهو  الإ  ةلضعملا  هذه  لح  نك  الو  نوهدلاب  ةخطلملا  قابطألا  لسغ  يف 

ةزهاج ةجاجز  لالخ  نم  ةماهشب  هتدعاسم  اهيلع  ضرعي  وهو  ءيش  لكب  بخلا  كحاضلا 

هفاشتكا نع رس  رسفتستو  دحاو  نآ  ةبرغتسمو يف  ةحاترم  ودبت  ةجوزلا  .ش  لولحم  نم 

راعشلاب ظفلتيو  مستبيو  زمغيو ، اماكلا ، هيلإ  لوحتت  اهدنع  فيظنتلا ، ةزجعملا يف  هذهل 
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! فيظنتلل يلمعتسا ش  سويشوفنوك  لوقي  ةمألا : ءاجرأ  ًاعئاش يف  نآلا  حبصأ  يذلا 

ىلع لدي  رتمومرث  هنأك  ههجو  .لوحكلا  ىلع  ًانمدم  نوي  نوكي  نأ  برغتسملا  نم  سيل 

ىلإ هيمدق  فارطأ  نم  ًءادتبا  هلمع  لمع  لوحكلا  نأ  ىلع  رشؤم  رمحألا  قبئزلا  هتلاح ،

نأ مغر  هتخأ  رود  يدؤت  يتلا  ةلثمملا  لزاغي  اهتقو  ناك  هنأل  هلقعو ، هناسلو ، هينيع ،

اهفرعأ يتلا  هاياون  نع  ربع  نوي  .رخآلا  سنجلا  دارفأ  يهتشي  ثيحب  ًايوس  نكي  هدحأ  

، قدنفلا برشم  ئينلا يف  راحملا  تارشع  هيف  قبط  اهيلع  ةلواط  ىلإ  سلجن  نحنو  ًاديج 

ىلع هدي  عضو  نيب  تلق ، ةءاسإ ، يأ  دصقأ  .ءاوغإلا ال  تالواحم  ىلع  تصنتتو  أتنت  اهناذآ 

نأ روصتأ  ًااد  .هدي  بحسو  ًاناجهتسا  هيفتك  نوي  زه  .لويملا  كلتب  رعشأ  ينكل ال  يتبكر ،

مولت نأ  كناكمإب  سيل  لاح ، لك  ىلع  .سكعلا  تبثي  ىتح  ذاش  نئاك  لقألا  ىلع  ناسنإلا 

نأ دعب  .يتماستبا  نع  فلتخم  وحن  ىلع  مستبي  وهو  لاق ، ةلواحملا ، درجم  ىلع  ًاصخش 

ةجردلا نم  ةيملاع  ةلمع  ةميق  يل  نأ  تنقيأ  سانلا ، ىلع  اهثأتو  يتماستبا  يف  تنع 

ةجرد ىلإ  ةقرشم  ةماستبا  بهذلا ، نم  نوي  ةماستبا  نكل  .كراملا  وأ  كنرفلا  لثم  ةيناثلا 

ىلإ ةيصخشلا  ىلع  ةيغاط  ةماستبا  هيلإ ، رظنت  وأ  هارت  نأ  كناكمإب  يذلا  ديحولا  ءيشلا  اهنأ 

نأل ًاديعس  تنك  .ش  تانالعإ  هيدؤي يف  يذلا  رودلاب  زاف  فيك  برغتسملا  نم  هنأ  ةجرد 

ًابارش بلط يل  هرودب  وهو  ةئيندلا ، هتالواحم  نم  يجاعزنا  مدع  رهظأ  ًابارش ل  هل  بلطأ 

.كلذ تبقعأ  ةليل  لك  ًابيرقتو  ةليللا  كلت  انيضمأ  اذكهو  رخآ ،

اهنإ .وس  ايسآ  ةلثمملا  عم  يبناج  نم  تلواح  يعم ، هتالواحم  سرا  نوي  ناك  نيب 

ءايزأ ةممصم  لمعت  اهمأ  تناك  قيرع ، ٍلصأ  نم  ار  اهنأ  عم  ةطلتخم ، لوصأ  نم  يلثم 

يأ نأ  ناعقوتي  اناك  اهادلاوو  ًاقح ، ايسآ  نآلا  اهمسا  .ينيص  قدنف  بحاص  اهوبأو  ةيناطيرب 

ةلماك  ةراق  مسا  قحتست  ةيفاك  اياز  كرابت  فوس  ديكأتلاب  لمتحملا  هطابترال غ  ةيرذ 

عقوم يف  ناسنإ  يأ  ىلع  ةقوفتم  اهلعجت  ايازم  ثالثب  عتمتت  تناك  .دعب  فشكتست 

، ةيقار ءايزأ  ةضراعو  رمعلا ، نم  نيرشعلا  لئاوأ  يف  اهنإ  نوي : سميج  ءانثتساب  ريوصتلا ،

ةيرحسلا اصعلا  كل  ار  هنأ  ًاعنتقم  ناك  مهنم ، انأو  ريوصتلا ، عقوم  لجر يف  لك  .ةذاشو 

نم اننأب  اهعانقإ  لواحن  كلذ ، ققحتي  اذإف   .ةيوسلا  اهتلاح  ىلإ  اهعجرت  نأ  ناكمإلاب  يتلا 

يهو اهتبقار  يفتكنو  رمألا  انجعزي  ال  ثيحب  يوثنألا  ذوذشلا  ىلع  حتفنملا  لاجرلا 

تايقارلا ءايزألا  تاضراع  لك  نإ  ًالئاق  ةقثب  حّرص  انم  ضعبلا  .ىرخأ  ةأرما  عم  عتمتست 
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نم عم  قطنملا ، لوقي  اذكه  ءايزألا ، تاضراع  نم  انك  اذإ  .ذوذشلا  نم  عونلا  اذه  نسرا 

ءيشلا ضعب  طبحم  لاؤسلا  اذه  نهلثم ؟ ءاسنلا  مأ  انلثم  لاجرلا  سنجلا ، ةسرم  لضفن 

.قدنفلا ةحابسلا يف  ضوح  يهو يف  اهنم  ُتبرتقا  لجولا  نم  ءيش  يفو  ةيروكذلا ، ةينانألل 

يأ لوق  نم  نكأ  نأ  لبقف  ينيع ، ةرظن  وأ  يدسج ، ةغل  كلت  تناك  ار  .تلق  ًابحرم ،

نكل ميسو ، لجر  تنأ  تلاقو ، سرونلا  نوتسغنفيل  ناثانوج  باتك  نم  ةخسن  تعضو  ءيش 

لكو تشهد ، ىرخأ  ةرم  ينكل  .لجر  تنأ  .كأطخ  سيل  اذهو  .ينبساني  يذلا ال  عونلا  نم 

نأ يف  نحن ، الو  يه ، بغرت  .ةلواحملا   ىلع  ًاصخش  مولت  نأ  نك  كنأ ال  هلوق ، يننك  ام 

.ءاقدصأ نوكن 

مهلك تلماه ،»  » مليف يف  راودألا  يدؤت  يتلا  ةيساسألا  تايصخشلا  يه  كلت 

ديورالوب اماكب  تطقتلا  روص  بناج  ىلإ  يتمع ، ىلإ  اهتثعب  يتلا  ةلاسرلا  نمض  نوجردم 

ميخمل ًاروص  تلسرأ  كلذكو  .روتوا  ددرتملا  عم  ةروص  ىتحو  ليثمتلا ، رداكلو  يل  ةليقص 

.يليحر لبق  لاجلا  اهرفو يل  يتلا  فحصلا  تاصاصق  نع  ًالضف  هيف ، نكاسلاو  ئجاللا 

نيوانعلا تءاج  اذكه  ةيشحو ؟ تاكاهتنا  باصتغا ! بهنو ! بلس  لعأ  قرغ ! ثداوح 

ناك فيك  راصتنالا ، ةوشنو  ةشهدلا  نم  طبهتو  ولعت  تاربنب  يمامأ  لاجلا  اهأرق  .ةزرابلا 

ًاهجتم اندالب  ناجلخو  ئطاوش  روبع  وجني يف  قروز  نم  ًادحاو  ًاقروز  نإ  نولوقي  نوئجاللا 

فصاوع بلفلا ، ايزيلام ، ايسينودنإ ، غنوك ، غنوه  يف  انل  ًاديؤم  ودبي  لحاس  برقأ  ىلإ 

نأ ىلع  ليلدلا  .ةفيحصلاب  حّولي  ناكو  لاجلا ، لوقي  اذ ، وه  اه  .قابلا  نوقرغي  ةنصارقو 

ةلاسر لوأ  يف  حوضوب  تبتك  نام  ةمع  ىلإ  ناكسلا ! نوديبي  داغوألا  يعويشلا  كئلوأ 

له ًالئاستم  تبتك  رم  غ  طخبو  .صصقلا  هذه  ىلع  عالطالا  نزحملا  نم  مك  ًافصاو 

عفدي هنأ  روصتت  ملح  يأ  دئاقلا ، اهيأ  كيلإ ، ةبسنلاب  ادنغابورب ؟ هنأ  مأ  ًاقح ؟ اذه  ثدحي 

بعرت نأ  اهنأش  نم  ةقزمم  ةغص  براوق  رحبلا يف  ىلإ  نوهجتي  حوزنلل ، ئجاللا  ءالؤه 

ضعب راتخي  اذامل  سانلا ، مدخت  مكتروث  تناك  ول  اهآر ؟ اذإ  سوبمولوك  رفوتسرك  ىتح 

تأدب نآلا  .ةلئسألا  هذه  ىلع  تاباجإ  يدل  نكت  تقولا ،  كلذ  يف  برهلا ؟ سانلا  ءالؤه 

.مهفأ

***

حبصأ تقولا  كلذ  يف  داليملا ، دايعأ  ىتح  ةسالسب  ريوصتلا  عقوم  يف  رومألا  تراس 
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يأر بسح  رمتسم ، ءفدلا  ذاذرب  سحن  انلز  ام  اننأ  عم  ام ، دح  ىلإ  ةدورب  كأ  وجلا 

يماليب فيرعلا  ةيلاتق : نكت  لوألا   نوناك  لبق  تروص  يتلا  دهاشملا  بلغأ  .ناكيرمألا 

، ةيراخب ةجارد  ىلع  لاشن  لبق  نم  هدي  نم  هتماك  قرست  روفلا  ىلعو  مانتيف  ىلإ  لصي 

طسو هبشي  لكشب  اهناديم  دييشت  ديعأ  ةرواجم  ةدلب  تطقتلا يف  يتلا  دهاشملا  نم  وهو 

ًافورح لمحت  ليجست  تاحولو  ونير ، عون  تايسكات  هيلإ  تفيضأو  نوغياس ، يف  دلبلا 

ةدلبلا ةدايقلا يف  رقم  ىلإ  سوماش  بيقنلا  يعدتسا  ةفصرألا ؛ ىلع  ةعابو  ةيقيقح ، ةيمانتيف 

شيج نم  دساف  ديقع  ىلع  فصلا  ىلع  ةدشب  تالاجلا  دحأ  هخبو  ثيح  اهسفن ،

فايرألا ةايح  نم  دهاشم  كانهو  ةيرقلا ؛ ةدايق  ىلوتيل  هلاسرإب  هبقاع  مث  مانتيف ، ةيروهمج 

باحصأ نم  ءادشأ  لع  مهبقاري  نيب  لوقحلا ، يف  زرلا  تالتش  نوعرزي  يورق  عم 

، هللاب نمؤأ  يننإ  ًالئاق  ءالؤه  دحأ  لولويو  ةيرقلا ؛ صحت  ىلع  نوفرشيو  رضخلا  تايبلا 

ةبطخ يقلي  سوماش  بيقنلا  هتذوخ ؛ ىلع  اهبتك  تلكلا  كلت  ابانلاب  نونمؤت  مكنكل 

نولملمتيو ةدقلا  ةئدصلا  مهقدانب  نولمحي  مهو  ةيرقلا  تايشيليم  ىلع  ةيزيفحت 

دادعتسالا نيرا  يف  اهسفن  تايشيليملا  دوقي  يماليب  فيرعلاو  مهلدانصو ؛ مهمادقأب 

بصنو ةكئاشلا ، كالسألا  تحت  فحزلاو  فادهألا ، ىلع  بيوصتلا  نمضتت  يتلا  ةكرعملل 

عفادملاو ئبتخملا  غنوك  غنيك  ةعج  تاشوانملا ب  ىلوأو  فرح L ؛ لكش  ىلع  نئكلا 

ديحولا نواهلا  عفدم  نم  فئاذقل  تايشيليملا  قالطإ  تنمضت  اهبلغأ  يتلاو يف  ةيرقلا ، نع 

.مالظلا هاجتاب  مهيدل  يذلا 

نأ نم  دكأتلاب  اهلالخ  تلغشنا  مليفلا  ريوصت  يف  اهتيضق  يتلا  مايألا  بلغأ 

ىبلت نأو  مهدهاشم ، ريوصتل  نوعرسي  ىتمو  مهسبالم  ليدبت  ناكم  نوفرعي  سرابموكلا 

نودؤيو مويلا ، رالود يف  لدع  ًايعوبسأ  مهروجأ  نوملتسي  مهنأو  ةيئاذغلا ، مهتاجايتحا 

عم ءايربألا  نم  اوناك  ار  يأ  يندملا  ةئف  نمض  عقت  راودألا  ةيبلاغ  .مهل  ةصصخملا  راودألا 

نم وأ  ءايربأ  مهنأ  ىلع  مهل  ًاباقع  لتقلل  نوضرعتي  ار  اذهلو  ًاضيأ  غنوكتيفلا  نم  ار  مهنأ 

ينم زيفحت  ىلإ  نوجاتحي  الف  راودألا ، هذه  ىلع  اوفرعت  نآلا  سرابموكلا  ةيبلاغ  .غنوكتيفلا 

درجم وأ  لاصوألا ، عيطقتو  فسنلل ، اوضرعتي  نأل  يجولوكيسلا  باعيتسالا  ىلإ  لوصولل 

يأ مانتيف ، ةيروهمج  شيج  ًادونج يف  نمضتت  راودألا  نم  ىرخألا  ةئفلاو  .صاصرلاب  ةباصإلا 

دونجلا روظنم  نم  نإو  رودلا ، اذه  اولضف  سرابموكلا  نم  روكذلا  لك  .رارحأ  نولتاقم  مهنأ 

ًاباقع لتقلل  نوضرعتي  ار  اذهلو  ءادعألا  نم  وأ  ءاقدصألا  نم  اوناك  ار  ءالؤه  ناكيرمألا 
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ةيروهمج شيج  يلتاقم  نم  هب  سأب  ددع ال  عم  ءادعألا  نم  وأ  ءاقدصألا  نم  امإ  مهنأ  ىلع 

ةيبلاغ .مهعم  رودلا  اذه  ءادأ  ةلكشم يف  يأ  ًايصخش  هجاوأ  و  سرابموكلا ، طسو  مانتيف 

ىمست يتلا  ةينطولا ، ريرحتلا  ةهبج  تاباصع  مه  بعاتملل  ةثملا  ةئفلا  نمض  كراشملا 

يومد يعويش  وأ  ةيرحلا  نوقشعي  نيذلا  ينطولا  نم  اوناك  ار  يأ  غنوكتيفلا ، ءاردزاب 

الو هلتقا  فنصلا  اذه  نم  صخش  يأ  اهلتقا ) وأ   ) هلتقا مهب ؟ يلابي  نم  نكل  نيذوبنم ،

كلذ ناك  نإو  ةيرحلا ، لجأ  نم  لتاقملا  غنوكتيفلا ، نم  نوكي  نأ  ديري  دحأ  ال  .ددرتت 

نم نوضعت  اوناك  ئجاللا  طسو  ةيرحلا  لجأ  نم  نولتاقملا  .مليف  هيدؤي يف  رود  درجم 

.برغتسم ٍفنعب غ  وأ  حايترالا ، مدع  نم  ساسحإب  مهعم  نولماعتيو  مهغ 

ةجحلا ةوقو  عانقإلا  نم  ءيش  دعب  .ةلكشملا  لحت  يتلا  يه  لاومألا  ًااد ، لصحي  ك 

، غنوكتيفلا رود  نوبعلي  نيذلا  سرابموكلا  روجأ  ةفعاضم  ىلع  تيلويف  تقفاو  يبناج ، نم 

كلت ءادأ  نأ  نايسن  ةيرحلا  لجأ  نم  لتاقملا  ءالؤهل  تحاتأ  يتلا  تازفحملا  نم  كلذ  ناكو 

مهضعب نم  بلُطي  نأب  قلعتي  هوضفر  يذلا  ءزجلا  .ةضوفرم  ةركف  ةيادبلا  ذنم  ناك  راودألا 

ءادتعالا ةلأسم  لوح  دقعتت  تأدب  روتوا  عم  يتقالع  .يام  ميك  ىلع  ءادتعالاو  هنيب  بيذعت 

سرابموكلا نع  ةباينلاب  يمالك  ببسب  ينم  ًابضاغ  نآلا  ناك  هنأ  مغر  يام ، ميك  ىلع 

قبسي يذلا  مويلا  هعم يف  ءادغلا  ةلواط  ىلإ  تسلجو  يفقوم  غتي  .مهروجأ   صوصخب 

ًائيش كلذ يل  ودبي  ً.اقح  ًايرورض  ءادتعالا  ناك  اذإ  هتلأسو ع  اهيلع  ءادتعالا  دهشم  ريوصت 

.ةكوشلاب يف يلإ  راشأو  لاق ، روهمجلا ، يذؤت  ةمدصلا ال  نم  ليلقلا  .تلق  ام ، دح  ىلإ  ًاعشب 

.ةليوط ةرتفل  سولجلا  دعب  ءيشب  اورعشي  ةرخؤملا ل  ةلكر يف  ىلإ  نوجاتحي  نايحألا  ضعب 

.اهيف ثدحي  ءادتعالاو  ةكرعم ، اهنإ  .مههوجو  ىلع  تاعفصلا  ينعأ  ال  نيدخلا ، ىلع  ةعفص 

.قفاوي هنأ ال  حضاو  ةلمجلاب  عيبي  كلثم  ًاصخش  نأ  عم  كلذ ، رهظأ  نأب  مازتلا  يدل 

أك ينهذ  نرت يف  لازت  ام  ةلمجلاب  عيبي  ةرابع  ًاضيأ ، زفتسا  هزفتسا  يذلا  موجهلا 

تنك ًاخأ  ةلمجلاب ، ًاعئاب  تسل  انأ  . 38 لوهراو تاحول  نم  ةحولل  ةقاربلا  ناولألا  ءازإب 

صخش نع  مكدالب  سانلا يف  هلوقي  ام  ةلمجلاب  عئابلا  سيلأ  ةيرخسب ، كحض  .قطنلا  نم 

؟ لضفألا يه  رساخ  ةملك  له  مأ  يلثم ؟ ًاضيبأ  ًالجر  دعاسي 

يسفن اهب  تمدق  يتلا  ةيصخشلا  .اهيلع  ةقفاوملا  الإ  يننك  ةخألا ال  ةلأسملا  هذه 

عفنت نل  رساخ  هنأ  ىلع  يرمألا  بناجلا  ىلإ  ةراشإلاو  رساخلا ، بناجلا  ىلإ  لعفلاب  يمتنت 
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دوعولا لك  قيدصت  ببسب  ترسخ  .تلق  نذإ ، رساخلا  انأ  سأب ، ً.اضيأ ال  ةروصلا  سحت  يف 

وه هفرعن  ام   نكل  ءاقدصأ ، انإ  متلقو  متئج  .يلثم  سانلل  اكيرمأ  مكدالب  اهتعطق  يتلا 

ودبي ام  ةيؤر  نوعيطتسي  انلثم ال  نورساخلا  .كلذ  نم  ّلقأ  اننومرتحتو  انب ، نوقثت  مكنأ ال 

نوكي نأ  دارأ  اذإ  مكل  قيدصك  صخش  يأ  نوديرت  ال  مكنأ  فيك  نآلا ، ًادج  ًاحضاو 

نوقدصي نيذلا  مه  طقف  ةنوخلاو  ءايبغألا  نأ  نودقتعت  مكقعأ  متنأ يف  ً.اقح  مكقيدص 

.مكدوعو

ٌمالك اذه  هوأ ، .هعبط  نم  سيل  كلذ  ينعطاقي ، نأ  نود  ملكتأ  ينكرت  هنأل  سيل 

.ييدث تلح  صرقت  ةيقالخأ  ةزخو  .مالكلاب  ادتبا  نم  صق  تقو  دعب  لاق  طخ !

ناك اذإ  لصحي  ام  اذه  ًائيش ، فرعي  ةقيقحلا ال  وهو يف  ءيش  لك  فرعي  هنأ  يعدي  ٌصخش 

ةركف هيدل  رخآ  صخش  يأ  فرعت  له  ً.ائيش  هملع  نم  ىقبي  الف  نونجلاب  بيصأ  ٌاع  انيدل 

ةيلكلا ىلإ  تبهذ  كنأل  دقتعت  .ةفرخملا  دج  متها ؟ يأ  دحأ  هيلوي  الو  ءيش  لك  نع 

سويرولاكبلا يف ةداهش  ىلع  تلصح  كنأ  ئيسلا  نم  لوقت ؟ امل  اوعمتسي  نأ  يغبني  سانلاف 

.ةهافتلا ملع 

.يلتقب ديدهتلا  ًاثك يف  ىدا  هنكل  ةذاشلا ، هتاوزن  تضفر  ًاثك ح  تيدا  ار 

هنكل .لصح  اهتغلبأ ع  نأ  دعب  كلذ  تلاق  تيلويف  ام ، ًاصخش  لتقي  فوس  هنإ  ًااد  لوقي 

ةيزاجم ءايشأ  درجم  يمف ، همحقيو يف  ةقعل  ينيع  علتقي  نأ  مسقي  .مالكلا  لعفي غ  ال 

تالالد هل  ةطاسبب  يام  ميك  ىلع  ءادتعالا  ريوصت  غ  رخآ  ءيش  يأ  هلايخ ، يحو  نم 

صنلا لالخ  نم  حضتا  لثم  لقألا  ىلع  لايخلا ، يحو  نم  عينش  ٌلمع  ءادتعالا  الك ، .ةيزاجم 

دارفأ نم  ةراتخم  ةلثو  روتوا ، طقف  دهشملل ، يلعفلا  ريوصتلا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .بوتكملا 

نم كأل  راظتنالا  ّيلع  ناك  .نيرضاح  اوناك  اهسفن  وس  ايسآو  ةعبرألا  نودتعملاو  مقاطلا ،

نايع دهاش  تنك  ينكل  .كوكناب  ةمحدزم يف  نيس  ةلاص  يف  يسفنب ، دهشملا  ةيؤرل  ةنس 

ىلعألا ىلإ  رصخلا  نم  ًايراع  رهظ  عوبسأب ، كلذ  دعب  نوي  سميجل  يسيئرلا  دهشملا  ىلع 

دارفأ دحأ  رود  يدؤي  رخآ  صخش  دسج  يبشخلا  حوللا  دنسيو  .يبشخ  حول  ىلإ  ًاطوبرمو 

ةداح ةيواز  لي يف  هسأرو  ًاما  ًاراهنم  ودبي  يذلا  نوي  سميج  ًاكرات  وملا ، تايشيليملا 

نيذلا غنوكتيفلا  نم  ةعبرألا  صاخشألا  نم  ءاملاب  بيذعتلا  يقلتل  ًادعتسم  ضرألا ، وحن 

وص لالخ  نم  سرابموكلا  بطاخي  روتوا  فقو  نوي  سميج  برق  .يام  ميك  ىلع  اودتعا 
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.رخآلا عم  ملكتي  دعي  انالك   رظني يل ، هنأ ال  مغر  مجرتمك ،

روتوا .نيدتعملل  لاق  ةرم ، لوأل  مكءادعأ  نوهجاوت  صنلا  نم  ةطقنلا  هذه  دنع 

ىلإ ةفاضإ  ةقرفتم ، دهاشم  يف  اهورهظأ  يتلا  ةزيمملا  مهتسارش  ببسب  ةيانعب  مهراتخا 

قوقشلاو نفعتم  زوم  لثم  ةينبلا  مهترشبو  ةوسقلاو ، ةظلغلاب  يحوت  يتلا  مهحمالم 

هنإ .ديحولا  يجانلا  وه  اذهو  تايرودلا  ىدحإل  ًانيمك  نوبصنت  متنأ  .مهنويع  ىلع  ةفحازلا 

عيبي ٍصخش  نم  مكنويع  أوسأ يف  ءيش  كانه  سيل  .نئاخ  ليمع ، مداخ ، ةيلايربمإ ، ةيمد 

تائملا .تقز  ةيروطسألا  مكتبيتكف  متنأ ، امأ  .تارالودلا  نم  ةنفحو  زرلا  لجأ  نم  هدالب 

ىلع مزعلا  متدقع  متنأ  .ةمداق  كراعم  نوتو يف  فوس  ىرخألا  تائملاو  وم ، مكتوخإ  نم 

.فوخلاب اورعشت  نأ  يعيبطلا  نم  نكل  دادجألاو  ءابآلا  ضرأ  لجأ  نم  مكسفنأب  ةيحضتلا 

اهنأ يعدي  يتلا  هحورو  ءارفصلا  هترشبب  نئاخلا  اذه  قحلا ، ابتملا  اذه  رود  أي  نآلا 

عفدي مث  ةيعجرلا ، هاياطخ  لكب  فرتعي  هنولعجت  فوس  .دغولا  اذه  نوهركت  متنأ  .ءاضيب 

، مكسفنأ اونوكت  نأ  ةظحللاب ، عاتمتسالا  مكيلع  اوركذتت -  نأ  اذه  لك  نم  مهألا  .نمثلا 

! ةيعيبط ةروصب  اوفرصتتو 

ةبترب وهو  مهيف ، دحاو  لوطأ  .سرابموكلا  طسو  كابترالا  ضعب  تثدحأ  اياصولا  هذه 

عتمتسن اننأك  ودبنو  لجرلا  اذه  بذعن  نأ  انم  ديري  هنإ  لاق ، فيرع ، وأ  طباض ، بئان 

؟ حيحص رمألاب ،

؟ يعيبطلا ليثمتلاب  كلذ  ةقالع  ام  نكل  لاق ، سرابموكلا  دحاو يف  رصقأو 

.تقولا لاوط  اذهب  انربخي  هنإ  لاق ، ليوطلا  فيرعلا 

.صقلا لاق  غنوكتيفلا ، لثم  فرصتلا  يعيبطلا  نم  سيل  نكل 

.روتوا لاق  اذه ؟ أطخلا يف  امو 

.نوي سميج  لاق  أطخلا ؟ ام  معن ،

عجر مث  .ىلوألا  ةبترملا  لتحن  ماري ، ام  ىلع  نحن  .ليوطلا  فيرعلا  لاق  أطخ ، دجوي  ال 

وحن ىلع  فرصتلا  انم  ديري  .لوقي  ا  يلابي  نم  .اورظنا  نيرخآلل ، لاقو  يمانتيفلا  ىلإ 

؟ نومهفتأ .غنوكتيفلا  انزلا  ءانبأ  نم  نحن  .سكعلا  ىلع  رصن  اننكل  يعيبط 
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ئجاللا نم  ةعبرأ  ةروص ، لثمأب  ليثمتلا  ةعاربلا يف  ىلجتت  انه  .نومهفي  اوناك  ًاعبط 

نأشب ةبعرم  ةيجولوكيس  ةلاح  نوليختي  ةيرحلا  لجأ  نم  نوقباس  نولتاقمو  داغوألا 

روتوا بناج  نم  عيرقتلا  فقوت  عم  .رخآلا  بناجلا  ىلإ  نومتني  ةيرحلا  لجأ  نم  لتاقم 

نوقلزنيو نورجمزيو  نوخرصي ، ةرمزلا  هذه  نم  دارفأ  ةعبرأ  حار  مليفلا ، ريوصت  أدب  امدنع 

نوي سميج  ةيصخش  تعضو  صنلا ، نم  ةلحرملا  هذه  دنع  .هنوهركي  يذلا  عوضوملا  وحن 

دوسأ يدنج  كلذ  دوقي  رابتخالاو  كحملا  ىلع  ينيب ، ىمسي  كلذكو  هنيب ، اهيف  لث  يتلا 

شنف ناك  ةقباس ، دهاشم  ءاج يف  .شنف ك  تيب  فيرعلا  وهو  أ ،)  ) قيرفلا نمض  ديحو 

ىمسي يذلا  هفالسأ  دحأ  ىلإ  لصو  ىتح  نمزلا  نم  نرق  ىلإ  ًاعوجر  هلوصأ  بقعتي 

نطسوب يناطيربلا يف  نم  رمحلا  فطاعملا  باحصأ  دي  ىلع  دهشتسا  يذلا  شنف ، سوكيتا 

نأ دعب  .ضيبلا  ناكسلا  ةيضق  ليبس  يف  هتايحب  ىحض  يذلا  هشلا  دوسألا  لجرلا  وهو 

ثادحألا يلاوت  عمو  .ةقراخ  ةقصال  ةدا  ًاموتخمو  ًاررقم  هصم  تاب  شنف ، لوصأ  تحضتا 

تقرتخا يتلا  نارزيخلا  داتوأ  نم  ةببدلا  دايطصال  عنصي  خف  لفغملل ، ةديصم  يف  عقي 

هنيبو وه  ناك  ًاروف ، ةدابإلل  ةيبعشلا  ةهبجلا  تاوق  نم  ليصف  ضرعت  نيب  .ىرسيلا  همدق 

، غنوكتيفلا هرسأ  لف  .هنيب  ةخذ  تهتناو  يعولا  نع  شنف  باغ  ىتح  رانلا  ناقلطي 

ةرود دولك يف  يأر  بسحب  لمعلا  اذه  .هوصخأ  شنف ، دض  مئارجلا  عشبأ  ىدحإ  اوفرتقا 

ضيبلا نطوتسملاب  هقحلت  ًاضيأ  ةيلحملا  ةيكيرمألا  لئابقلاف  ًادكؤم  ًائيش  ناك  باوجتسالا ،

نم نرق  نم  كأ  يضمو  تافاسملاو  قارعألا  فالتخا  مغر  مهيضارأ ، ىلع  نوزواجتي  نيذلا 

روصت دوسألاو  ضيبألاب  ةدق  مليف  ةحيرش  انيلع  ضرعي  وهو  دولك ، لاق  ..اورظنا  .نمزلا 

دحأل ةلثم  ةقيرطب  تهوش  ةثج  اهيف  انيأر  ىرخأ  ةحيرشب  اهبقعأو  .ةحبذملا  هذه  لثم 

لاق ةيناسنإلا ؟ ءاكرش يف  انسل  اننإ  لاق  نم  .غنوكتيفلا  هرسأ  نأ  دعب  ناكيرمألا  نيرايطلا 

.غنوكتيفلا نم  دحاو  ةثج  ىلع  لوبتي  ًايكيرمأ  ًايدنج  روصت  ةحيرش  ضرع  ًاخأو  دولك ،

نيذلا غنوكتيفلا  ءالؤه  نم  دحاو  يدي  عقو ب  نأ  نآلا  هنيب  هيلإ  ىهتنا  يذلا  صملا 

نوي سميج  نيب  .بيذعتلل  لب  محتسالل  مهنوباصو  ةحيحشلا  مههايم  نومدختسي  ال 

ةرذق ةقرخ  اوعضوو  حوللا ، ىلع  هوطبرف  تاطقللا ) نم  ىرخأ  ةخسن  فزاجملا يف  هليدب  وأ  )

مدق ةفاسم  نم  هنيب  سأر  ىلع  ءطبب  ءاملا  بكسي  غنوكتيفلا  دارفأ  دحأ  حار  مث  .هسأر  لوح 

سميج ظح  نسحل  .هسفن  شنف  ىلإ  دوعت  تاودأ  كلذ  ًامدختسم يف  ةقرخلا ، ىلع  ليسيو 

.ليدبلا لثمملا  دوجو  نمضتت  يتلا  تاطقللا  نمض  طقف  ثدحي  ءاملاب  بيذعتلا  نأ  نوي 
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عيطتسي ال  ءرملا  نأل  همف ، يف  سفنتلل  ةبوبنأو  هيرخنم  دسي  لجرلا  ناك  ةقرخلا  تحت 

يل لاق  اذكه  سيساحألا ، برقأ  وه  قرغلا  .لالشلا  تحت  سفنتي  نأ  لاحلا  ةعيبطب 

ةقيرط نابسإلا  نوققحملا  فصو  ك  وأ  فقوملا ، اذه  لثم  نم  اوجن  نيذلا  ءانجسلا 

ءاملا تقولا  لاوطو  نوي ، سميج  ىلإ  لاؤسلا  نوهجوي  اوناك  ةرم  دعب  ةرم  .ءاملاب  بيذعتلا 

، نومكليو نولكريو ، نونعليو ، نومتشي ، هلوح ، نورهمجتي  غنوكتيفلاو  ههجو ، ىلع  قفدتي 

! نطبلاو ردصلا  طوبهو  دوعص  ةرغرغلا ! هذه  بيذعتلا ! اذه  لك  ً.اعبط  ليث  كلذ  لك 

سميج طقف  سيل  نيرول ، ايفوص  هجو  لثم  ةحوبصلا  ةيئاوتسالا  انسمش  تحت  ةرتف ، دعبو 

هيلإ هبتنا  ام  اذه  .لوذبملا  دهجلا  نم  ًاقرع  نوحضني  اوأدب  سرابموكلا  ىتح  نكلو  نوي 

ققحملا ءالؤه  دحأ  فرعأ  تنك  .ناسنإ  يأ  برضت  نأ  قاش  لمع  هنإ  صاخشألا -  نم  ٌليلق 

رسكو ةطبرألا ، وأ  راتوألا  قيزو  رهظلا ، بحسو  تالضعلا ، ىلع  طغضلا  يف  عرابلا 

نيبو .بعرملا  هتوص  ىلإ  قرطتلل  يعاد  الو  مدقلاو ، نيديلا  ميشهتو  عباصألا ، فارطأ 

، بذكي ةطاسبب  وأ  فارتعالا ، لواحي  وأ  ءيش  لكب  فرتعيو  قنتخيو ، بيو ، خرصي ، جسلا 

، رماوألاو تاناهإلاو ، مئاتشلا ، نم  ًاليس  ًاقلطم  رارمتساب  خرصي  نأ  ققحملل  دب  ال 

رمألا بلطتي  .سنجلا  نع  رذق  ثيدح  ءانثأ  ةأرمال  عادبإلاو  زيكرتلا  لكب  تازازفتسالاو 

سرابموكلا ناك  لقألا ، ىلع  انهو  اهسفن ، ةقفدتملا  مئاتشلا  راركت  مدعل  ةينهذ  ةقاط 

صنلاو فرتحملا ، نم  اونوكي  .مهيلع   موللا  ءاقلإ  يغبني  الو  .مهئادأ  يف  نومثعلتي 

هنيب نوخبويو  نومتشيو  نونعلي  اوناك  غنوكتيفلا  نم  ققحملا  نإ  طقف  لوقي  بوتكملا 

ةغللا يف  سرد  ءاطعإل  سرابموكلا  مدقت  مهداهتجال ، اوكرت  نأ  دعب  .ةصاخلا  مهتغلب 

تلك اوملعتي  مقاطلا   دارفأ  بلغأ  نيب  عقاولا ، .دحأ يف  هاسني  نل  ةطحنملا  ةيمانتيفلا 

فيك فرعي  ناك  صخش  لك  تاطقللا ، ةياهن  يف  ةيمانتيفلاب  ءاجرلا  وأ  مارتحالاو  ركشلا 

ِلابأ ام .»  ود   » ةملك مجرتت  فيك  ىلع  ًادتعا  مارحلا ، نب  اي  وأ  كمأ ، ىلع  ةنعللا  ..لوقي 

رصعل ةصرف  لك  نوزهتني  سرابموكلا  ناك  فيك  ينبجعأ  نكل  طاطحنالا ، كلذب  ًاثك 

، بجعت ةغيص  وأ  ًافرظ ، وأ  ةفص  وأ  ًالعف  وأ  ًسا  تناك  ًءاوس  نوقصبي  مث  ًارصع ، تلكلا 

ود ام ! ود  ..ً.انايحأ  فطاعتلا  ىتحو  بضغلاو ، لاعفنالاو  ةيهاركلا  تاربن  اهيلع  نوغبسيو 

! ام ود  ام !

نع ةللبملا  ةقرخلا  عزتنت  ءاملاب ، بيذعتلاو  مئاتشلاو ، لكرلاو ، برضلا ، ءاهتنا  دعب 

ةزئاج لينل  ةصرف  لضفأ  اهنأ  نقيأ  يذلا  نوي ، سميج  هجو  نع  فشكتل  هنيب  هجو 
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يقرش  لثمم  يأك  ةشاشلا  ىلع  تارم  ةدع  ًاقباس  دعبتسا  دقل  .دعاسم  لثممل  راكسوألا 

نم ةجردلا  هذه  نع  ربعي  ناك  نيسلا  وملا يف  ءالؤه  نم  دحأ  نكل ال  دحأ ، هركذتي  دعي 

ضرعت هنأ  انقدنف  برشم  ةليل يف  تاذ  ربخأ  ىرن ، انوعد  .ةيماسلا  اعملا  هذه  وأ  نزحلا ،

هرهظ كسلاب يف  هنعطو  ماشتيم ، تربور  دي  ىلع  ةيساحن  نابضقب  تو  داك  ىتح  برضلل 

هقنشو نربوك ، سميج  هقنخو  ارتانيس ، كنارف  هسأر  رانلا يف  هيلع  قلطأو  نيانغروب ، تسنرا 

نلبز داطنم  ةذفان  نم  زفقو  باحس ، ةحطان  نم  رخآ  هاقلأو  همسا ، فرعي  رخآ ال  ٌلثمم 

.ينيصلا نم  ةباصع  لبق  نم  نوسده  رهن  يقلأو يف  سبالم  ةبيقح  لخاد  رشحو  لئاهلا ،

.ةرباع ٍتوم  تالاح  درجم  اهنكل  .ينابايلا  ضعب  كلذب  ماق  ًاضيأ ، ينطب  اورقب  معن ، هوأ ،

ىتح لصحأ  ًانايحأو   بلاغلا  ةشاشلا يف  ىلع  ناوث  عضب  ىلع  طقف  تلصح  لاح  لك  ىلع 

ةكلم هنأك  ًايشتنم  مستبي  وهو  رتخبتي  حار  انهو  ءيش -  لك  مغر  ةرملا ، هذه  .كلذ يف  ىلع 

.يلتقل ًاليوط  ًاتقو  رمألا  بلطتي  مخف -  ٍناجرهم  لج يف 

ءانثأ ههجو  ىلع  نم  ةثك  تارم  تعفر  دقو  ةقرخلا ، كلت  عفرت  تناك  لك  اذكهو ،

فرعي لجرل  ةروعسم  ىمحب  ةيفلخلا  ءاملا يف  دردزي  نوي  سميج  ناك  باوجتسالا ، ةسلج 

هل حمست  نل  يذلاو  رهقي ، يذلا ال  كلذ  ًااد ، قذاحلا  ىتفلا  كلذ  ببسب  دعبتسي  نل  هنأ 

كلذ لك  يوعي ، بي ، خرصي ، ىولتي ، نئي ، بطقي ، رشكي ، هنإ  .عطقملا  اذه  ةدهاش  همأ 

لخاد ىلإ  للستي  اهضعب  يتلاو  قوف  نم  ةبكسنملا  هايملا  اهحيزت  ةيقيقح  عومد  عم  أي 

، جيهيو هيديب ، حوليو  رصتعيو ، ىولتيو ، خرصيو ، خرصيو ، خرصي ، اذه ، لك  دعب  .همف 

اياقب نم  نوباصلا  اهنأك  ةجزل  ةدام  تبكسنا  أيقت ، هنأ  اهغلب  يتلا  ةورذلاو  هسأر ، عفريو 

ميخ ةليوطلا  ىلوألا  تاطقللا  هذه  ماتخ  يفو  .ضيبلاو  قجسلا  نم  للخملا  حلاملا  هراطفإ 

سميج نم  ىقبت  ام  ىلإ  نورظني  مهو  اولهذ  مقاطلا ، دارفأ  نم  ءزج  ىلع  بيهم  ٌتمص 

ةفشن ءاج  هسفن  روتوا  .ةيكيرمأ  ةعرزم  ىلع  حدكي  دبع  هنأك  ةبذعملا  ةيحضلا  نوي ،

هجو نع  ءيقلا  ةقرب  حس  ذخأو  ًاديقم  لازي  ام  وهو  راهنملا  لثمملا  ىلع  ىنحناو  ةبطر ،

ً.اما لهذم  يميج ، لهذم ، ءادأ  اذه  .نوي  سميج 

ً.اثهال نوي  سميج  لاق  كركشأ ،

.نانئمطالل طقف  ريوصتلا ، ديعن  نأ  انيلع  نآلا 

يف .هنع  هاضر  روتوا  نلعي  نأ  لبق  تارم  تس  دهشملا  ريوصت  ديعأ  ةقيقحلا ، يف 
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لوانتل ةحارتسا  ذخأ  ديري  ناك  نإ  نوي  سميج  روتوا  لأس  ةثلاثلا ، ةداعإلا  دعب  ةهظلا ،

سيلأ بيذعتلل ، ضرعتأ  يننإ  يدويق ، اوكفت  ال  ال ، سمهو ، هسأر  زه  لثمملا  نأ  غ  ءادغلا ،

سميج نم  برقلاب  ُتسلج  معطملل ، فراولا  لظلا  تحت  رداكلا  ةيقب  حارتسا  نيب  كلذك ؟

اذه نأ  ىرأ  ةنعللا ، .لي ال ، رارصإب ال  ضفر  هنكل  ةيسمشب ، هيطغأ  نأ  هيلع  تضرعو  نوي 

؟ كلذك سيلأ  كأ ، اوناع  هنيب  لثم  صاخشألا  .سمشلا  تحت  ةعاس  نم  كأ  قرغتسي  نل 

يف ةعينشلا  نوي  سميج  ةبرجت  مويلا  يهتنت  فوس  ًاخأ  ً.اقفاوم  تلق  ثكب ، أوسأ  لب 

، مايأل يقيقحلا  ءانجسلا  ةاناعم  رمتست  نيب  لمأي ، ناك  اذكه  وأ  بيذعتلل ، ضرعتلا 

ًاعبت نويعويش ، قافر  مهلقتعا  يذلا  صاخشألا  ىلع  قبطني  اذه  .تاونسو  رهشأو ، عيباسأو ،

له .يرسلا  عرفلا  المز يف  مهبوجتسي  نيذلا  ىلع  ًاضيأ  قبطني  هنكل  انتارابختسا ، ريراقتل 

نم كأ  نوصلخم  ةطرشلا  لاجر  نأل  اذكه  ًاليوط  ًاتقو  يرسلا  عرفلا  نوققحملا يف  ذخأي 

.دولك لاق  هالعأ ، ليق  ام  لك  نويداس ؟ مهنأ  مأ  لايخلا ، ىلإ  نورقتفي  مأ  مهلمع ، مزاللا يف 

يقلي ناك  .لمعلا  ةقدلاو يف  صرحلا  عم  ناضقانتي  ةيداسلاو  لايخلا  ىلإ  راقتفالاف  كلذ  عمو 

، تاقيقحتلل ينطولا  زكرملا  يف  ةيرسلا  ةطرشلا  لاجر  ىلع  فوفصلا  دحأ  يف  ةرضاحم 

نوعقي نيذلا  نورشعلا  بالطلا  .نوغياس  ئفارم  ىلع  لطت  فرطت  نويع ال  اهنأك  ذفاونلاو 

اننكل ةطرشلا ، وأ  شيجلا  مرضخملا يف  براحملا  نم  انأ ، مهنمو  يرسلا ، هصاصتخا  نمض 

وأ نوبروسلا  يف  روسيفورب  هنأك  اهب  فرصتي  يتلا  ةقيرطلاو  هتطلس ، نم  بيهتن  لزن   

تناك اذإ  ةداسلا ، اهيأ  باوجلا ، سيل  ةيشحولاو  ةوقلا  مادختسا  .جدربماك  وأ  درافراه 

ىلإ نايدؤت  ةيشحولاو  ةوقلا  .انعم  نونواعتي  مهلعجنو  تامولعملا  عزتنن  فيك  ةلأسملا 

جسلا دقتعي  ةباجإ  كيطعت  كلذ  نم  أوسألا  وأ  ليلضت ، بيذاكأ ، ةحيحص ، تاباجإ غ 

دولك حّول  انه  ءاره -  اذه  لك  .ألا  فاقيإل  ءيش  يأ  لوقي  فوس  .اهعمست  نأ  ديرت  كنأ 

اهنمو اسنرف ، عنص يف  اهنم  ثكلا  هبتكم ، ىلع  تموكت  يتلا  ةنهملا  تاودأ  ىلإ  ًاشم  هديب 

ديلاب رادي  ابرهك  دلوم  ةشك ، وباص ، ءا  ةروحم  طفنلل  ةيكيتسالب  ةيواح  ةواره ،

ً.اباقع سيل  باوجتسالا  .ىودجلا  ةدع  ءايشألا  كلت  لك  ًايناديم -  ًانوفلت  لغشي 

.سرُدي ملع  باوجتسالا 

دولك ناك  .رتفد  يف  هلاق  ام  لك  غلاب  صرحب  رخآ  يرس  يطرش  عم  بتكأ  تنك 

ناكيرمألا نيراشتسملا  لكو  هنم  ةركتبم  ةفرعم  ىلع  لوصحلا  عقوتنو  يرمألا ، انراشتسم 

دسجلاو ًالوأ ، لقعلاب  قلعتي  باوجتسالا  .كلذ  عس  نم  لمألا  ةبيخب  بصن  .نيرخآلا  
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، ةهيدبلل ًاضقانم  ودبي  اذه  .دسجلا  ىلع  ًاشدخ  كرتت  نأل  ًارطضم  تسل  .لاق  ًايناث ، أي 

غ ةيساسأ ، انه  ئدابملا  .ربتخملا  اذه يف  تابثإل  يالملا  انقفنأ  .حيحص  هنكل  كلذك ؟ سيلأ 

.ليلضتلا .ققحملا  لايخ  وأ  درفلا  قوذ  بسح  غتيو  ًاركتبم  نوكي  نأ  نك  قيبطتلا  نأ 

ءاربخلا يف رهشأ  ًايملع  اهرهظأ  يتلا  ئدابملا  يه  هذه  .تاذلا  دلج  ساسحإلا ، نم  درجتلا 

، ةحيحصلا فورظلل  عضخ  ام  اذإ  يرشبلا  لقعلا  نأ  انتبثأ  دقل  .ناكيرمألا  ءلعلا  اعلا ،

هديب أموأ  ىرخأ  ةرم  ءارهلا -  اذه  لك  .يرشبلا  مسجلا  نم  ربكأ  ةعرسب  راهني  فوس 

ًالدب ميدقلا  اعلا  ةربارب  تاودأ  نمزلا ، اهيلع  افع  تاودرخ  هنأ  ىلع  نآلا  هارن  ًاضاعتما م 

ىطسولا نورقلا  مدختست يف  تناك  يتلا  بيذعتلا  لئاسو  نم  ثيدحلا ، رصعلا  ءلع  نم 

هذه لعتساب  جسلا  كاهنإل  ًاروهش  رمألا  بلطتي  ثيدحلا -  باوجتسالل  حلصت  دعت  و 

، هينذأ تددسو  شاشلاب ، هيدي  تففلو  جسلا ، سأر  ىلع  ًاسيك  تعضو  اذإ  كنكل  .ءايشألا 

درجم كيدل  نوكي  .ةمواقملا  ىلع  ًارداق  ىقبي  نل  عوبسأل ، هدحول  ةملظم  ةنازنز  هتيقلأو يف 

.ءاملا نم  ةكرب 

؟ مكوجرأ ءاملا ، نم  ليلق  ىلع  لوصحلا  يننك  له  .نوي  سميج  لاق  ءام ، .ءام 

يأ ىلع  عقاولا  لصحي يف  هيلع ،  طقاست  يذلا  ءاملا  ةك  مغر  .ءاملا  هيلإ  ترضحأ 

هاعارذ تناك  نيبو  .لاق  قانتخالل ، يفكي  ا  ةللبملا  ةقرخلا  لغلغت يف  ام  ىوس  هنم  ءيش 

هبذعمل نانتمالاب  رعشي  جس  يأ  لثم  مغمغ ، ًاركش ، .هقلح  ءطبب يف  ءاملا  تببص  تديقم ،

قدصتي نأ  بيذعتلا  سرا  نمل  نك  مونلا  نم  ةقيقد  وأ  ماعط  ةمقل  وأ  ءام  ةرطق  لباقم 

يهتنن انوعد  ايه ، يداني ، روتوا  توص  تعمس  امدنع  نآلا  حايترالاب  تسسحأ  .هيلع  اهب 

! ةكربلا ىلإ  عوجرلا  نم  يميج  نكمتي  ىتح  اذه  نم 

، ألا نم  بي  ًاقح  نوي  سميج  ناك  تعاس ، دعب  دهشملل  ةخألا  ةداعإلا  ءانثأ 

ةليمعلا كلت  لبق -  نم  هتيأر  رظنم  هنإ  .عومدلاو  نايثغلاو ، طاخملاو ، قرعلاب ، حبس  ههجو 

طقف زكرأ  تنك  .اههجو  كفتلا يف  نع  تفقوت  يننأ  ةجرد  ىلإ  يقيقح  هنكل  .ةيعويشلا 

يتلاو قحاللا ، دهشملا  اهققحي يف  نأ  روتوا  دارأ  يتلا  ةقلطملا  ةناهملل  ةيلايخلا  ةروصلا  ىلع 

نوي يف سميج  هيف  كراشي  يذلا  خألا  دهشملا  اذه  .ىرخأ يف  دعب  ةرم  ةداعإلا  ىلإ  جاتحت 

هلعجو مهتيحض  ةدارإ  ميطحت  نع  مهزجع  ببسب  نوطبحملا  غنوكتيفلا  ناك  مليفلا ،

ررقي مهتيحض ، بيذعت  نم  بعتلا  ببسب  نكل  .ةفرج  هسأر  نومطحي  هارجب ، فرتعي 
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.شنف تاينتقم  نم  اهوذخأ  وروبلرام  رئاجس  نونخديو  ةحارتسا  ذخأ  ةعبرألا  لاجرلا 

ًءاوس يبونجلا ، هتوخإ  نم  ثكلا  لثم  يذلا  اذه  هنيب »  » نأش نم  نوللقي  مهظح  ءوسلو 

ىلع جلزتم  لثم  هرهظ  ينحي  ةيرحلا ، لجأ  نم  لتاقم  وأ  ةيرحلا  لجأ  نم  لتاقم  اوناك 

هوكرت .نايغطلا  نم  لالقتسالا  ةرورض  ءانثتساب  ةلأسم  لكب  قلعتي  يف  اينروفيلاك  نم  ءاملا 

، عنطصملا همد  ةيفنح  تحت  قرغلاو  هناسل  ضع  ًارح يف  حبصأ  هسأر ، ىلع  ةفشنم  نود 

اومدختسا دحاولا  نولاغلل  ًارالود  ثالثو  ةسمخ  فلكت  يتلا  ةيراجتلا  تاجتنملا  نم  وهو 

غامدب رمألا  قلعت  نكل ح  .ضرألا  يزتو  نوي  سميج  هجو  غبصل  نولاغ  ًابيرقت  هنم 

نافوشلا نم  ةيرس  ةفصو  يهو  يلحم ، عنص  نم  خملا  هبشت  ةدام  يراه  دعأ  دقف  هنيب ،» »

ةرابع ةجيتنلاو  راغأ ، ىمست  ةيرحبلا  بلاحطلا  نم  صلختست  ةدام  مالهب  طلخت  شورجملا 

برتقا .نوي  سميج  سأر  قوفو  ضرألا  ىلع  هبكسي  ناك  ةعرسب  دمجتي  يدامر  طيلخ  نع 

يذلا اكم  نم  اهرأ  يتلاو   هنيب ، ينيع  ىلع  يتلا  ةرظنلل  روص  طاقتلال  كأ  روصملا 

باقعلا  كلذ  لك  مغرو  .ةوشنلاو  ألا  نم  بيرغ  جيزم  اهنأ  تروصت  ينكل  هيف ، بقارأ 

.ةموهفم ةملك  يأ  لقألا  ىلع  وأ  ةملكب ، قطني 
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رشع يداحلا  لصفلا 

 
لاجم نمض  راشتسم  درجم  تسل  أب  يعانتقا  داز  مليفلا ، يلمع يف  ةدم  تلاط  لك 

ركنيس روتوا  لثم  لجر  .ةنيعم  ادنغابورب  مدخي  لمع  تطروت يف  يننأ  ودبي  نكل  ينف ،

ءاضرإ اكيرمأ يف  ةقيرط  مالفألا  نم ؟ عدخي  نم  نكل  ًاتحب ، ًاينف  ًالمع  همليف  ربتعيو  كلذ ،

، ةطقللاب روهمجلا  ىلع  ةينهذلا  اهتالمح  نش  نع  فكت  ال  دوويلوهو  اهنع ، اعلا  ةيقب 

ةلبنق ىتح  معن ، ةمخض ، تاينازيم  بلطتت  يتلا  مالفألاو  ةيودملا ، تاراجفنالا  دهاشمو 

ةلأسملا روهمجلا ، اذه  اهدهاشي  يتلا  ةصقلا  مهملا  سيل  .ديربلا  قودنص  عضوت يف  ةغص 

مه ار  يذلا  مويلا  أي  ىتح  اهنوبحيو ، اهنودهاشي  يتلا  ةيكيرمألا  ةصقلا  اهنأ  ةمهملا 

.ةيكيرمأ مالفأ  اهوأر يف  يتلا  تارئاطلا  نم  فصقلل  نوضرعتي  مهسفنأ 

خوراص قالطإ  دوويلوه يف  هب  موقت  يذلا  رودلا  نام  مهفي  نأ  برغتسملا  نم  سيل 

نأشب يقلق  نع  ربعت  ةلاسر  هيلإ  تبتك  .يرمألا  ملحلا  قيقحتل  تاراقلل  رباع  يتسلاب 

ةيادبلا يف  .ةقباسلا  هلئاسر  نم  كأ  ةيليصفت  ةلاسرب  ينباجأو  مليفلا ، يف  يلمع  ةيمهأ 

هيلع يه  امل  ةخراص  ةغلابم  انه  فورظلا  نإ : ًالئاق  ئجاللا  نأشب  يفواخم  بابسأ  فصو 

تلوانت ةيناثلا  هتلاسرو  .اولصأتسي  نأ  يغبني  بزحلا  ءادعأ  .انبزح  ئدابم  ركذت  .كانه 

درط هنكل  هلاق يل ، ام  لك  كلذ  .نانيي  وام يف  مالك  ركذت  .روتوا  عم  نواعتلا  نم  يفواخم 

يرمأ ٌسيئر  اهيف  دجي  ةرم  رخآ  تناك  ىتم  .يفتك  ىلع  ًااج  ناك  يذلا  محسألا  بارغلا 

يف كلذ ، عمو  .ركذتأ  ال  بدألاو ؟ نفلا  ةيمهأ  نع  باطخ  ءاقلإ  متهالا  قحتسي  نأ م 
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نأ نم  رّذح  ىرخأ  ةيحان  نمو  .ةروثلل  نايساسأ  نائيش  بدألاو  نفلا  نإ  وام  لاق  نانيي ،

، ةسايسلا نع  لصفني  ال  نفلا  .ةنميهلا  تاودأ  نم  انوكي  نأ  ًاضيأ  نك  بدألاو  نفلا 

نم اهيف ، شيعي  يتلا  نكامألا  بعشلا يف  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  نفلا  ىلإ  جاتحت  ةسايسلاو 

ةيمهأب ربخي  ناك  وام ، تلك  ركذتأ  نأل  نام  ينعفد  .هجلل ح  ةعتملا  فوت  لالخ 

نم اهضرعي  يتلا  ءايشألا  نكل  ًاثك ، ًهم  سيل  هسفن  مليفلا  ار  .مليفلا  اذه  يتمهم يف 

وأ مليفلا ، هركي  وأ  بحي  ار  روهمجلا  .ةمهملا  يه  يرمألا ، مليفلا  ةيرقبع  لالخ 

روهمجلا نأ  مهملا  .ىزغم  تاذ  رعاشملا  هذه  نأ  غ  ةهفات ، ةصق  درجم  هربتعيو  هلهاجتي 

فيفخلا جيسنلا  يف  لغلغتت  ةيكيرمألا  ميقلاو  راكفألا  كرتي  ةركذتلا ، ن  عفدي  نأ  دعب 

.بلقلل ةبصخلا  ةبرتلا  يفو  غامدلل 

، اهيف انكراش  ةيسارد  ةقلح  يف  يعم ، لئاسملا  هذه  ةيادبلا  يف  نام  شقان  امدنع 

يسول  نم  ًابلاط  تنك  .وام  تلك  ةمكحب  يراهبنا  ىلإ  ةفاضإ  هءاكذو  هتعارب  ينتلهذأ 

سردلا عطقي  نام  ناك  .ةسايسلاب  ةقالع  يأ  بدألاو  نفلل  نأب  ركفي  و  وام ، أرق  نأ  قبسي 

ةشقانم يف  وغين ، ىعدي  تاراظن  عضي  باش  وهو  انتيلخ ، نمض  ثلاث  وضعو  يعم  لغشنيل 

نفلا .انسح  ثت  نفلا  نع  ميظعلا » نابرلا   » كلذ تالوقم  تناكو  .وام  ةرضاحمل  ةيسح 

ياعمل جّوري  ًايقار ، نوكي  كلذ  عمو  ةعساولا ، هجلا  ىلإ  هجوتي  ًايبعش ، نوكي  نأ  نك 

يف اذه  لك  ةيناكمإ  يف  شقانتن  انك  .هجلا  قوذب  ءاقترالا  نع  ًالضف  ةصاخ  ةيلج 

حلاو حلا  انعطاقت ب  مهسفنأ ، نم  قثاو  نيروهتم  قهرم  حورب  وغين  لزنم  ةقيدح 

تاقيقحتلل زكرم  يف  ًاقحال  تام  وغين  كسملا  .ةفيفخ  تابجو  انل  مدقتل  وغين  ةدلاوو 

تقولا كلذ  يف  ةموكحلل ، ةضراعم  ةيرس  تاروشنم  ةزايح  ةمهتب  لقتعا  نأ  دعب  ةيميلقإلا 

ًاثك ينلغشت  وغينو ،  نام  نم  سكعلا  ىلع  .لدوب  رعشب  ًافوغش  ًاروهتم  ىتف  ناك 

ناجللا ررقت  نأل  ًاقحال ، نام  لاق  ك  بابسألا ، دحأ  اذهو  ضيرحتلا ، وأ  ميظنتلا  لئاسم 

ً.اجودزم ًاسوساج  نوكأ  نأ  ًافنآ  اهيلإ  ترشأ  يتلا 

يف ديعبلاب  سيل  ٍنمز  ذنم  اهانملعت  يتلا   mole ةيزيلكنإلا ةملكلا  مدختسي  ناك 

اعم ليلحت  ميظعلا  هتعتم  ردصم  ناك  روسيفورب  اهايإ  انملع  ةيزيلكنإلا ، ةغللا  ةرود 

تحت ًاقافنأ  رفحي  يذلا  .تلق  دلخلا ؟ ىمسي  ناذرجلا  نم  عون  كلذ  .تلكلاو  لمجلا 

.ضرألا
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.ناويحلا اذه  نم  رخآلا  عونلا 

؟ رخآ عون  كانه 

وهف ضرألا  تحت  قافنألا  رفحي  يذلا  ناويحلا  هنأ  ىلع  دلخلا  تركف يف  اذإ  ً.تح 

هنأل دحأ ، هاري  ثيح ال  هسفن  يفخي  نأ  سيل  سوساجلا  بجاو  .ةملكلا  ىنعمل  مهف  ءوس 

صخش يأ  هاري  ثيح  يفتخي  نأ  سوساجلا  بجاو  .هسفن  وه  ءيش  ةيؤر  نم  نكمتي  نل 

نيب كيف  هاري  نأ  صخش  يأ  عيطتسي  اذام  كسفن : لأسا  نآلا  .ءيش  لك  ةيؤر  هناكمإبو 

؟ كلذ عيطتست  تنأ ال 

.ملستسأ انأ  .تلق  زاغلألا ، هذه  ىفك 

.حوضوب كسفن  ىلإ  رظنا  يهجو -  ىلإ  راشأو  كانه -  رظنا 

عقاولا يف  كانه  .يفتك  قوف  نم  رظني  نام  ناكو  يسفنب ، ىرأل  ةآرملا  وحن  تبهذ 

تسل كنأ  كينيع  بصن  عض  .هيلإ  هابتنالا  نع  ةليوط  ةدم  ذنم  تفقوت  يسفن  نم  ٌءزج 

ىلع لجلل  ةقراف  ةمالع  لكشي  يذلا  ذرجلا  نوكتس  نكل  نام ، لاق  يداع ، ذرج  درجم 

.اهسفن ةطلسلا  فنأ 

، سوساجلا وأ  دلخلا  هب  موقي  يذلا  رودلا  راكتبال  ةيعيبط  ةردقب  عتمتي  نام  ناك 

نأ بغري يف  هارت  نم  .ةباذج  ودبت  اهلعجي  يتلا  ةلمتحملا  ةرطخلا  تهملا  نم  كلذ  غو 

يسوماق ىلإ  تعجر  امدنع  ينهذ  كلذب يف  تظفتحاو  ةليمج ؟ ةقراف  ةمالع  درجم  نوكي 

، أفرملا وأ  فيصرلا  نم  ًاعون  ًاضيأ  ينعت  نأ  نك  ةملكلا  كلت  نأ  تفشتكا  ثيح  يزيلكنإلا ،

، فلتخم لكشب  تظفل  اذإ  وأ  محرلا ، جيسن  نم  ةلتك  وأ  ءايميكلا ، يف  سايق  ةدحو  وأ 

تعتمتساو موي  تاذ  اهتبرج  هتالوكوشلاو  لفلفلا  نم  ًادج  ةراح  ةيكيسكم  ةصلص  ينعت 

مسرلا هيف  تيأر  يذلا  تقولا  ذنم  يعم  يقب  يمتها  راثأ  يذلا  ءيشلا  نكل  ً.ادج  اهقاذ 

هنكل ةلصب  لجلا  ىلإ  ت  ال  هيف  ءيش  لكو  سوماقلا  يف  ةملكلل  قفارملا  يحيضوتلا 

، ةبك بلاخ  نامدق  هلو  تاييدثلا  نم  وهو  ناديدلا ، لكأي  ضرألا ، تحت  شيعي  ناويح 

نم لكل  لكشلا  حيبق  ودبي  هنأ  دكؤملا  نم  .بوقثلا  هنأك  هانيعو  ليتم ، وبنأ  همطخ 

.ىمعأ نوكي  داكيو  همأ ، ءانثتساب  هاري 

***
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هنأك لي  ال  مزعب  رودي  هقيرط ، يف  هاياحض  حستكيو  يض  مليفلا  يف  لمعلا  ناك 

ام اهعبتيس  يتلاو  غنوك ، غنيك  نيرع  ةيرانلا يف  تاكابتشالا  ةورذ  هاجتاب  رزناب  تابابد  ةقرف 

نم عيباسأ  ةدع  دعب  .يرمألا  وجلا  حالس  لبق  نم  لاجدلا  نيرعل  قراحلا  رخبتلا  هنإ  لاقي 

جعي لماكلا ، مليفلا  نمز  نم  ةقيقد  ةرشع  سمخ  قرغتسي  دهشم  ىلإ  انلصو  ريوصتلا 

ةثكلا تاءاشنإلل  عئارو  لماش  مدتو  قدانبلا ، كراعمو  خيراوصلا ، قالطإو  تايحورملاب ،

تازيهجتلا نم  ةلئاه  تايمك  .ةضفخنم  فيلاكتلا  نوكت  نأب  اياونلا  لك  عم  تميقأ  يتلا 

قلطت نيب  ريوصتلا ، عقوم  ةفيثكلا  مدسلا  يطغت  نأ  تنمض  ناخدلا  لبانقو  ةخذلاو 

ثيحب تارجفتملاو ، قعاوصلا  مدختستو  ناكم ، لك  نم  يقيقحلا  غ  صاصرلا  تاقشر 

دقو كانهو  انه  مقاطلا  دارفأ  رشتناو  ناكملا  يف  ةدوجوملا  مئاهبلاو  رويطلا  لك  تفتخا 

فهكلاو ةيرقلا  مدت  ًايفاك  نكي  لاحلا   ةعيبطب  .مهناذآ  ىلع  ةيقاو  تامك  اوعضو 

لك ةيقيقح ، ةيومد  دهاشم  ديسجت  روتوا يف  ةبغر  عابشإل  غنوك ؛ غنيك  هيف  ئبتخي  يذلا 

نم كلذكو  غنوكتيفلا  نم  تائملا  لتقم  هيف  درو  صنلا  نأل  .اولتقي  نأ  يغبني  سرابموكلا 

سمخ وأ  عبرأ  اوتام  مهبلغأو  سرابموكلا ، نم  ةئام  ىوس  انيدل  رفوتي  نيب ال  سوال ، ناكس 

ًاقح ربتعت  يتلا  دهاشملا  رود  ءاج  نأ  دعب  طقف  سرابموكلا  ىلع  بلطلا  صلقت  دقل  .تارم 

، ةيرانلا ةحلسألاب  كابتشالل  ةجاحلا  يلاتلاب  تصلقتو  نيسلا  عادبإلا  يف  ةعئار  ةفحت 

عافترا ىلع  ناقلحت  ةلتاقم  تارئاط  نم  ٌجوز  اهذفن  ابانلا  لبانقب  ةهجوم  ةبعرم  ةبرض 

ءادعألا بلغأ  ضرعت  كلذل  .ينيبلفلا  وجلا  حالس  نم  نارايط  هدوقي  فأ 5  عون  ضفخنم 

وهو سرابموكلا ، نم  ًادرف  نورشع  ريوصتلل  ةخألا  مايألا  لالخ  ًابولطم  ناك  ام  لك  ةدابإلل ،

.حابشأ ةدلب  هنأك  ئجاللا  ميخم  لعج  ليلق  ددع 

نم موي  لك  رجف  يفو  اوتو ، نيذلا   ظقيتساو  ماني  ل  ًايح  يقب  نم  بهذ  انه 

، وملا نويمانتيفلا  اهيأ  : » يدانت تاخرص  ىلع  قيفي  عقوملا  ناك  ةقحاللا ، ةثالثلا  مايألا 

نم ةعومجم  ضرألا ، نطاب  نم  تجرخ  نيدرمتملا  يبموزلا  نم  ةليبق  مكنكامأ »! اوذخ 

شودخو حورج  مهلكو  جايكملا  ةميخ  نم  اوجرخ  دقو  نيعتم  نوش  عطقملا  وملا 

ىلع نوجرعي  اوناكو  مهقافر  ىلع  ئكتم  اونحنا  مهنم  ضعبلا  .ةقزمم  مهسبالمو  ءامدو ،

ًافرط نولمحي  نيديلا  ىدحإ  يف  .ذخفلا  ىلع  ةدودشم  ىرخألا  قاسلاو  ةدحاو ، قاس 

نورخآو .اورقتسا  امدنع  بيرق  ناكم  هوعضو يف  نايعلل ، رهاظ  ضيبألا  مظعلاو  ًايعانطصا ،

ددع نيب  ةروتبم ، ًاعارذ  نولمحيو  ًاغراف ، ىلدتي  مكلاو  صيمق  لخاد  ةدحاو  عارذ  مهيدل 
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رذحب نوكس  مهنم  ضعبلا  .مهسوؤر  نم  ليست  يتلا  مهتغمدأ  نوطقتلي  مهنم  ليلق 

يهو ئينلا ، قجسلا  نم  ةعمال  طويخ  اهنأك  ودبت  يتلا  ةيلدتملا  ةيلخادلا  مهءاشحأ 

أدب امدنع  ًاما  ةبسانملا  ةظحللا  يف  ةمهلم ، ةركف  قجسلا  مادختسا  ناك  .كلذك  لعفلاب 

ريوصتلا عقوم  وحن  عئاج  وهو  ةيشحوب  عفدني  لاض  ديص  بلك  نع  يراه  فشك  ريوصتلا 

اوقرتحا نيذلا  ءادعألا  نم  ىقبت  ام  لك  ثثجلا  كلت  .وملا  ءاشحأل  ونجلا  شهنلاب  أدبيو 

اهيف تطقس  يتلا  نكامألا  ةيرزم يف  عاضوأ  كانهو يف  انه  ترثانت  غنوك ، غنيك  نيرع  يف 

توملا يف ىتح  اهقنخ  وأ  تاوارهلاب ، اهبرض  وأ  كاكسلاب ، اهنعط  وأ  اهيلع ، رانلا  قالطإ  دعب 

بناج ىلإ  رضخلا ، تايبلا  باحصأو  غنوكتيفلا  ب  تراد  يتلا  نيديلاب  ةسرشلا  ةكرعملا 

مهتايوه فرعت  صاخشأو ال  ظحلا ، ءاسعت  نم  ثكلا  وملا  نم ب  ناك  .ةيبعشلا  مهتاوق 

ءادتعالاو هنيب  بيذعتب  اوماق  نيذلا  غنوكتيفلا  نم  ةعبرألا  نع  ًالضف  ةيبعشلا  تاوقلا  نم 

سوماش دي  ىلع  ماقتنالا  ةوهش  عم  ىشتي  ا  مهب  تعقوأ  مهتياهن  يام ، ميك  ىلع 

امل ةهباشم  يمحلملا  نونجلا  نم  ةيتسه  ةبون  رجانخلاب يف  ناحولي  نآلا  هو  يماليبو ،

..سوموه اهفصي 

.رمجلا سيسه  هيف  عمُسي  يذلا  ةكرعملا  ناديم  ناثهلي يف  افقو  ىتح 

؟ عمست له  سوماش :

ً.ائيش عمسأ  ال  يماليب :

.مالسلا توص  هنإ  ً.اقح  سوماش :

تناك لالشلا ، وحن  فهكلا  نم  زوجع  ةأرما  تعفدنا  دعب ! لمتكي  مليفلا   تيل  اي 

باحصأ نم  لجر  اهيلع  فّرعت  .غنوكتيفلا  نم  تيملا  اهنبا  دسج  ىلإ  تهجتا  بحتنت ،

سئابلا ىغبملا  لمعتو يف  ةمشهم  ءادوس  اهنانسأ  مهتعج ، نم  اهنأ  ىلع  رضخلا  تايبلا 

.ةليذرلا هيف  نوسرا  اوناك  يذلا 

.غنوكتيفلا نم  ناس  امام  نبا  هنإ  ًابت ، يماليب :

.اهؤانبأ مهلك  ىتفلا ، اهيأ  اهؤانبأ ، مهلك  سوماش :

؟ اهعم لعفن  اذام  يماليب :
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.انه نم  لحل  .ءيش  ال  سوماش :

ًادبأ بورحلا : مالفأو  ةيسيلوبلا ، صصقلاو  يبرغلل ، يلانيدراكلا  نوناقلا  سوماش  يسن 

ةبضاغلا ناس  امام  تكسمأ  كلذ ، العف  لف  .ةئطاخ  ةأرما  وأ  ودع  يأل  كرهظ  ردت  ال 

مث فتكلا ، حاولأ  ىتح  كرولا  نم  صاصرلاب  سوماش  تقشرو  ، 47 ك -  أ  اهنبا  ةيقدنب 

تتام اذكهو  .هنزخم  اهيف  غرفأو  ةعرسب  فتلا  يذلا  يماليبل  ةيحض  اهسفن  يه  تطقس 

يتلا ةصاخلا  تارثؤملا  رثأ  نم  ءامد  ةروفان  ةرشع  عبرأ  اهدسج  يطغت  ةئيطب ، ةكرحب 

، ًاقحال تلاق  عيظف ، همعط  اذه  .اهيلع  ضعتل  اهنم  كأ  وأ  تنثا  اهاطعأو  يراه  اهزهج 

تلق ةلهذم ، ةعنقم ؟ تنك  له  .اهنع  اهحسمأ  تنك  ةفيزم  ءامد  هيطغت  كنحلاو  مفلاو 

.ّتم لثم  تو  دحأ  .عانقإلا ال  عئارلا يف  اهئادأ  ىلع  ًاقلعم 

وأ وس  ايسآ  نأ  يعدي  مهنم  دحأ  ال  نأ  نضل  .تنيلات  لاحلا ، ةعيبطب  ءانثتساب ،

بولطملا نم  ناك  .ةرم  ةرشع  ا  هتوم  روصي  نأ  بلط  ءادألا ، هناقوفي يف  نوي  سميج 

، هيعارذ تيملا ب  سوماش  ليو  نضتحي  نأ  هيلع  يذلا  لوديأ  لبق  نم  انثتسا  دهج  لذب 

ًادحأ نأ  ةقيقح  مغر  .ريوصتلا  نم  رهشأ  ةعبس  ذنم  محتسي  تنيلات   نأل  قاش  لمع  وهو 

كعد نم  كأ  سيل  ار  وأ  همسج ، ىلع  ءاملا  شر  وأ  محتسالل  ةصرف  توفي  دونجلا   نم 

تاذ تنيلات  ىلإ  اذه  تركذ  .ىرقلا  ىدحإ  نم  هب  ؤي  يذلا  درابلا  ءاملاو  نوباصلاب  هسفن 

يتلاو ًاعم  عاتمتسالاو  قافشإلا  نع  ربعت  ةرظنب  ّيلع  ّدرو  ريوصتلا ، نم  ركبم  تقو  ةليل يف 

اكم نإ  لوقلا  طقف  نمضتت  يتلا ال  تارظنلا  نم  عونلا  كلذ  نآلا ، اهيلع  ًاداتعم  تحبصأ 

دحأ الف  .ءيش  هيف  ناك  نإ  ةيؤرلا  قحتسي  ام  ة  سيل  نكل  رذقو ، لمهم  هيف  شيعأ  يذلا 

ةلواطلا هذه  ىلع  لكألا  عيطتسي  دحأ  ال  اذهل ، ةجيتنو  .لاق  هب ، موقأ  ام  لعف  دونجلا  نم 

لعجت اهنأ  ةجرد  ىلإ  ةبعرم  ةنفعلا  هتحئار  ًامدق ، نيرشع  وأ  رشع  ةسمخ  هنم  برتقا  اذإ 

، هفنأ دسيو  بي  ةطقل ، لك  عم  ًابرتقم  ينحني  وهو  لوديأ  هجو  ىلع  طقاستت  عومدلا 

! ةطقاسلا ةطقاسلا ! ةخألا : هتلكب  سمهي  سوماش  عمسيل 

لكش ىلع  ةبرض  هيجوت  بلطيل  يماليبل  ًازهاج  عقوملا  حبصأ  سوماش  توم  دعب 

ةفصاق ةرئاط  تناك  انقوف ، ءسلا  .غنوك يف  غنيك  نيرع  ىلع  ةيروفسفلا  لبانقلاب  سوق 

ىلع ةليقثلا  لبانقلا  نم  لطر  فلأ  ثالث  قلطت  سيرترفاتارتس   52 عون ب -  نم  ةيئرم  غ 

موقتل وأ  وملا ، نم  ضرألا  فيظنتل  اإو  ءايحألا  لتق  سيل  كلذ  نم  ضرغلاو  نيرعلا ،
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لوقتل وأ  ضرألا ، انمأ  هجو  نع  ةماستبالا  حسمل  وأ  غنوك ، غنيك  ةثج  ىلع  رصنلا  ةصقرب 

ةيجاتنإ تاناكمإ  دهشملا  بلطت  دقل  .ناكيرمأ  نحن  اذه -  يدافت  ناكمإلاب  سيل  اعلل 

نم فلأ  نع  ًالضف  طفنلا ، نم  نولاغ  يفلأب  كاذتقو  تئلم  يتلا  قدانخلا  رفح  نم  ةلئاه 

ال ددعو  تيمانيدلا ، يصع  نم  تارشعو  ةيروفسفلا ، لعشلا  نم  تائمو  ناخدلا ، لبانق 

ةيكاحم دهاشم  جارخإل  تفظو  اهلك  تاعقرفملاو ، لعاشملاو  خيراوصلا ، نم  ىصحي 

.تييفوسلاو نوينيصلا  اهرفو  ةرمدملا ، غنوك  غنيك  ةخذ  سادكأ  نم  أت  يتلا  تاراجفنالل 

نيسلا خيرات  ثدحي يف  راجفنا  ربكأ  ةظحللا ، هذه  رظتني  ناك  مقاطلا  دارفأ  نم  دحاو  لك 

يف اوعمجت  نيذلا  مقاطلا  ًابطاخم  روتوا  فته  اهرظتنن ، يتلا  ةظحللا  اهنإ  .اعلا  يف 

ىلع ًابالقنا  ثدحت  فوس  مليفلا  اذه  ةعانص  نأ  اهيف  رهظن  يتلا  ةظحللا  خألا ، عوبسألا 

يننإ لوقت  نأ  كنك  برحلا ، لالخ  هتلعف  ع  كدافحأ  كلأسي  ح  .برحلا  ىرجم 

ًالمع تمدق  كنأ  فرعت  فيك  .نفلا  لعأ  نم  ًيظع  ًالمع  تيدأ  .مليفلا  اذه  تعنص 

يفو هسفن ، عقاولا  لثم  ًايعقاو  نوكي  نأ  دب  ميظعلا ال  ينفلا  لمعلا  نفلا ؟ ًيظع يف  ًاينف 

برحلا هذه  ءاهتنا  نم  ليوط  نمز  دعب  .عقاولا  نم  كأ  ًايعقاو  ىتح  نوكي  نايحألا  ضعب 

مهتايركذو بارت ، ىلإ  تلوحت  مهداسجأو  تام ، دق  نوكي  اهنم  اجن  صخش  لكو  اهنايسنو 

باتك يف  أرقي  لصف  درجم  برحلا  حبصتو  ءيشب ، رثأتت  دعت  مهفطاوعو   تارذ ، ىلإ 

هنأل قلأتلاب  عشي  ىقبي  فوس  ينفلا  لمعلا  اذه  ةءارقلاب ، ىتح  نولابي  بالطلاف ال  يسردم ،

.اهسفن برحلا  لب  طقف  برحلا  نع  سيل 

نأشب ةقيقحلا  نم  عون  دوجو  مدعب  قلعتي  ال  رمألا  .ةيثبعلا  ةطلاغملا  نمكت  انه 

دعب ىقبي  يلاتلاب  نفلا  معن ، .ةقيقحلا  نم  ةرذب  لمحي  ام  ًاثك  ثبعلا  نأل  روتوا ، تاءاعدا 

براحملا يالم  داسجأل  ةعيبطلا  نفد  نم  ليوط  نمز  دعب  ىقبت  هيف  ةعاربلا  برحلا ،

نأ هل  روصي  ةينانألا  طرفملا يف  روتوا  لايخ  نأ  كشأ يف  تسل  ينكل  بارت ، ىلإ  مهلوحتو 

ةتسلا وأ  ةعبرألا  وأ  ةثالثلا  يالملا  كلت  نم  ةيمهأ  كأ  رضاحلا  تقولا  ينفلا يف  هلمع 

ال مهسفنأ ، ليث  نوعيطتسي  مه ال  .برحلل  يقيقحلا  ىنعملا  اوفرع  نأ  دعب  اوتام  نيذلا 

اهسفن ىرت  يتلا ال  ةدهطضملا  ةقبطلا  نع  ملكتي  سكرام  ناك  .رخآ  فرط  مهلث  نأ  دب 

يأ نم  غراف  مهصم  سرابموكلا ؟ اهنأ  مأ  وملا ، نم  ةيعقاو  كأ  ءيش  اهنكلو  ةقبطك ،

هيف مهتكراش  فرصت  وهو  ةليل ، لك  هنوضاقتي  يذلا  رالودلاب  بارشلا  نوبرشي  ثيحب  ىنعم 

زاجنإلا ةعاضوب  ساسحإ  رواسي  ناك  .مهعم  تو  يسفن  نم  ءزجب  سحأ  تنكو  ةداعسب ،
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.اهب اننولث  يتلا  ةقيرطلا  يف  يغت  ثادحإ  عيطتسأ  أب  ًاعودخم  تنك  هتققح ، يذلا 

، تاراوح عضب  قلخ  ىلع  تعجشو  كانهو ، انه  صنلا  تارقفلا يف  نم  ثكلا  ليدعتب  تمق 

تلعج طقف  ههاجتا ، غأ  وأ  هراسم ، نع  لئاهلا  شحولا  اذه  جرخأ  ةجيتنلا ؟  ام  نكل 

مالفألا نكست  يتلا  حورلا  كلت  ةيقادصملا ، ىلع  صرحي  ينف  راشتسمك  ةسالس  كأ  هراسم 

نوبرهي يف نيذلا  سانلا  نأ  نض  يتمهم يف  لثمتت  .ةديج  نوكت  نأ  حمطت  يتلاو  ةطباهلا 

ًابايث نوسبليو  يقيقح  يمانتيف  ذاقنإ  نوديري  يقيقح  يمانتيف  نونوكي  مليفلا  ةيفلخ 

نم نوكت  نأ  بجي  ةجهللا  ريوحتو  سبالملا  ليصفت  .اوتو  نأ  لبق  ةيقيقح ، ةيمانتيف 

نأ نك  راكفألاو ، فطاوعلا  لثم  مليفلا ، اذه  لثم  ًاقح يف  مهملا  نكل  ةيعقاولا ، ءايشألا 

، فقوملل ةبسانم  اهميماصت  نأ  نم  دكأتلا  هيلع  ءايزأ  ممصم  درجم  تنك  .ةفيزم  نوكت 

لئاسو نوكلت  مهنإ  .اعلا  يف  ءايرثألا  ضيبلا  ناكسلا  اهلمعتسيو  ةديج ، اهتطايخو 

قطنن نأ  هيلإ  حمطن  ام  ىصقأو  ليثمتلا ، راودألا يف  عيزوت  قح  نوكلت  مهف  اذهلو  جاتنإلا ،

.لوهجملا انتوم  أي  نأ  لبق  شماهلا  ىلع  ةملكب 

فوس يذلا  قحاللا  مليفلل  ديهو  هذه ، انبرح  لسلسم  نمض  ةقلح  درجم  مليفلا 

ءانبأ نحن  انل  ثدح  امل  ريوصت  ةداعإ  امإ  ناك  سرابموكلا  لتق  .هليو  ىلع  اكيرمأ  ممصت 

مليفلا تاطقل  رارمتسا  عم  ةيلاتلا ، ةقلحلل  ًادادعتسا  بايثلا  رايتخال  ةفورب  درجم  وأ  نطولا 

دعب وأ  لبق  ةيبناج  تاثأت  يأ  نم  هتيحل  يلحم ، عنص  نم  ردخ  يرمألا  لقعلا  نقُحي 

نم أت  يلحملا  حمالم  سمطل  مدختست  يتلا  ايجولونكتلا  لاح ، لك  ىلع  .لمعلا  اذه 

هفاذحب اهرود  يدؤت  يهف  هنم ، ًاءزج  دوويلوه  ربتعت  يذلا  ةيركسعلا  ةعانصلا  عمجم 

ناك يذلا  مويلا  يف  ًاخأ ، اذه  تكردأ  .ناكسلا  حمالمل  دوصقملا  سمطلا  ةيلمع  نمض 

تايمكب لاجترالا  روتوا  ررق  امدنع  ةخألا ، ةقيقدلا  يف  خألا ، دهشملا  هيف  روصي  نأ  ضرتفي 

نوينفلا ناك  اذه ، لهجأ  تنك  موي ، لبق  .تارجفتملاو  طفنلا  نم  ىقبت  م  ةرفاو 

ةربقملا هذه  .جفتلل  ةربقملا  اودعأ  روتوا : تاهيجوت  اوقلت  ةصاخلا  تارثؤملاب  نوصتخملا 

نكل ةيرقلا ، غنوك  غنيك  مجاه  امدنع  صنلا  نم  ةيلصألا  ةخسنلا  جفتلا يف  نم  تملس 

يفتخت دهشملا ، اذه  .فرطلل يف  ةيقيقحلا  ةيشحولا  حضوي  رخآ  ًادهشم  روتوا  دارأ  نآلا 

لبانقلاب ةيوج  ةبرض  سوماش  يعدتسي  كلذ  ىدلو  روبقلا ، ب  يراحتنالا  نم  ةبصع 

ءايحألا ثثج  طلتختف  ةيرقلا ، ناكس  فالسأل  ةسدقملا  ةكلمملا  ىلع  ءاضيبلا  ةيروفسفلا 

ًائيش فرعأ  انأف   لاجترالاب  روتوا  عولو  ىلإ  انرظن  اذإ  .ملم  رايع 155  نم  لبانقب  تاومألاو 
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طاقتلا ًالصأ  ططخملا  نم  ناك  ح  ريوصتلا ، موي  حابص  ىتح  ديدجلا  دهشملا  اذه  نع 

.ةحرابلا ةليل  ةربقملا  زيهجت  نم  اوهتنا  ةصاخلا  تارثؤملا  ةعج  .يراه  لاق  .دهاشملا ال ،

.هوزجنأ ءيش  مظعأ  اهنإ  .ةربقملا  كلت  بحأ  يننإ 

.تاراجفنالا ءدب  لبق  روصلا  طاقتلال  طقف  ةقيقد  نوثالث  كيدل 

اذه ةلازإ  نكل  يمأ ، ربق  اهنم  ةيقيقح  غ  روبق  تاذ  ةفيزم  ةربقم  درجم  اهنإ 

رخآ يدؤأ  نأ  يلع  ناك  .ةعقوتملا  هتوسقب غ  ينملؤي  تاوزنلا ، هذهو  شيطلا  اذهب  راكتبالا ،

.يرعاشم نم  الإ  رفقملا  ناكملا  اذه  يف  يدحو  ينكل  ةربقمللو ، يمأل  يمارتحا  سوقط 

وأ ًالظ  تحمل  نآلا  روبقلا  طسو  .راطفإلا  نولوانتي  اولاز  مقاطلا ال  دارفأو  ةروجهم ، ةربقملا 

نيب طفنلا ، هنأك  لئاس  ىلع  ةيئوض  تاساكعنا  عم  ةلحضلا ، قدانخلا  ب  كرحتي  ًاحبش 

ناخدلا لبانق  نم  لتك  .ةيروفسفلا  لبانقلاو  تيمانيدلا  نم  يصع  دهاوشلا  ىلع  تموكت 

ىلإ لصي  يذلا  بشعلاو  روبقلا  دهاوش  فلخ  اماكلا  نع  ةيفخم  ضرألا ، ىلع  ةرثانتم 

وملا ءسأ  ىلع  تررمو  يتبقر  نم  ىلدتت  ماك  تناك  .اقيسو  يلحاك  غدغدي  تبكرلا 

ضرتفيو سلجنأ  سول  نوفيلت  ليلد  نم  اهخسنتسأ  روبقلا ، دهاوش  ىلع  يراه  اهبتك  يتلا 

بيرغ لكشب  يمتني  هدحو  يمأ  مسا  ةربقملا  ءايحألا يف  ءسأ  نم ب  .ءايحأ  صاخشأل  اهنأ 

ةعبس لالخ  ةيخانملا  تاغتلا  ً.اعادو  اهل  لوقأل  اهربق  دهاش  ىلع  تينحنا  .وملا  اعل 

رمحألا طخلا  نيب  ةخسنتسملا ، ةيفارغوتوفلا  ةروصلا  اههجو يف  حمالم  تددب  ةيضام  رهشأ 

نم للستت  ةبآكلا  .فيصرلا  ىلع  ختملا  مدلاك  تهاب  نول  ىلإ  لوحت  اهمسا  هب  بتك  يذلا 

يمأ يف  ركفأ  تنك  نيب  ًااد  لصحي  ك  يدي  وحن  فاجلا  قرولا  ىلع  اهدي  سملم 

نأ اهيلع  ناكو  ًاثك ، تحض  يتلا  ركذت ، داكت  اهل ال  ترفوت  يتلا  صرفلاو  ةصقلا ، اهتايحو 

.نيرخآلا نع  هيفرتلا  لجأ  نم  خأ  لالذإ  نم  اعت 

ً.اثك كدقتفأ  يننإ  امام ، .اهربق  دهاش  ىلع  يتهبجو  تلق  امام ،

مأ ضيرملا ، يلايخ  يحو  نم  ناك  له  .رغرغي  نيدبلا ، دئارلل  ضماغلا  توصلا  تعمس 

يحورلا لاصتالا  لالخ  ةعيبطلل  قراخلا  ءودهلا  كلذ  يف  ةنكاسلا ؟ ةعيبطلا  ءاضوض  تفقوت 

يمأ تسمه  امدنع  طقف  نكل  اهحور ، ءاعدتسا  تحجن يف  ار  يننأ  تركف يف  يمأ ، عم 

هسفن تقولا  يف  .ذأ  نم  تاوصألا  لك  تحسم  ةقعاصلاك  ءاضوض  تعمس  يل ، ءيشب 
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تدقف ءوضلا ، نم  ةعقب  وحن  ينتعفدو  يتبكر  نم  ينتعفر  يهجو  ىلع  ةطبخب  تسسحأ 

نأ نك  ناك  ار  قحال  ٍتقو  يف  .ينبقاري  رخآلاو  طي  يحور  نم  ٌءزج  زيكرتلا ، اهدنع 

يننأ مغر  لوألا ، راجفنالا  بقعأ  أطخ  نع  جتن  راجفنا  ضراع ، ثداح  درجم  كلذ  نأ  يعّدأ 

ثدح يف ام  ءارو  نوكي  نأ  نك  طقف  دحاو  لجر  ً.ادبأ  ًاثداح  سيل  هنأ  كاذ  دنع  تررق 

ءانثأ .روتوا  ًايعوبسأ ، اهل  ططخ  يتلا  ليصافتلا  لك  نأشب  سوسوملا  كلذ  ريوصتلا ، عقوم 

.ةدحلملا يحورل  ةبرض  هجو  هدحو  هللا  نأ  نمؤت  ةئداهلا  يحور  تناك  يودملا ، راجفنالا 

عارذ دو  خرصت  ةيتسهلا  يحور  تيأر  ةئداهلا  يحور  يف  نيعلا  تاه  لالخ  نم 

تدس نانلا  نم  ةلئاه  ةحفص  .ناطلا  ىلع  رداق  اهنأك ط غ  كانهو  انه  هب  فرفرتو 

يأ وهو  انأ  اندقف  ثيحب  ةفاثكب  هقوف  حستكت  ةرارحلا  ةجوم  نيب  طلا ، ىلع  قيرطلا 

انرصعي انقنخيو ، انلوح  سلمألا  قالمعلا  هدسجب  فتلي  لئاه  نابعث  .ساسحإلا  نم  عون 

يعولا نع  بيغأ  نأ  تكشوأ  ثيحب  فصوت  ةوقب ال  ةقباس  ةدحاو  حور  ىلإ  ًاعم  انعجريو 

يلوح اعلاو  جضنيو ، ىوشي ، حل ، يدسج  محللا يف  نآلا  .ضرألاب  يرهظ  مطترا  نأ  الول 

ىلدتت دوسألا  ناخدلا  نم  ةيفوص  شوحو  نم  طفنلا  ةرخبأ  تدعاصتو  نانلاب  لعتشا  هلك 

ًاحبش تيأر  .رخآ  ىلإ  لكش  نم  غتتو  طفنلا  حئاور  اهنم  حوفت  يتلا  اههوجوب  رق  موحتو 

كزاين نم  ٌعطق  .يتبكر  ىلع  طقسأو  عتأ  انأو  ذأ  مصيو  تمصلا  قزو  قفصي  ًاقالمع 

يفنأ قوف  يصيمق  تبحسو  يسأر  ىلع  يعارذ  ىدحإ  تددم  رق ، ُّر  بارتلاو  روخصلا 

دسأو ينيع  ضمغأ  تنك  نيبو  ناخدلاو ، نانلا  طسو  ًاقيض  ًارمم  كانه  تيأر  .يمفو 

ةجوم ينتعفص  .ايحب  وجنأل  ىرخأ ، ةرم  تضكر ، دوسألا ، ناخدلا  نم  قنتخأ  داكأو  ذأ 

تطقاستو يسأر ، قوف  لماكلاب  روبقلا  دحأ  ُدهاش  راطو  ءارولا ، ىلإ  ينتعجرأو  رخآ  راجفنا 

يقيرط يف  تيضم  .يرصب  تمعأو  ةيدامر  ةباحس  ينتطغو  رمملا  ىلع  ناخدلا  لبانق 

ةحسف ىلإ  ًاخأ  تلصو  ىتح  ةبوعصب  اهطقتلأ  يسافنأو  لعسأ  تنكو  ةرارحلا ، بنجتأ 

، ناكرحتت ياديو  ضكرلا ، تعباتو  ىمعلاب ، تبصأ  كلذ  عمو  .ءادعصلا  تسفنتف  ةحوتفم 

لازي ام  هنأب  رعشي  نأ  ديري  ًااد ، نابجلا  سحي  سحأو ك  جسكوألا ، طاقتلال  ثهلأ  انأو 

، رسخي ًادبأ ال  رماقم  عم  ةيسور  تيلور  ةلوج  بسكلا يف  دعب  طقف  نكمم  ساسحإلا  ً.ايح 

، ًانابج تنك  ديكأتلاب ، معن ، هب ، نمؤأ  يذلا   هللا  ركشأ  نأ  كشو  ىلع  تنك  .توملا 

ةقصاللا ةداملا  ضرألا -  تفتخا  تمصلا ، طسو  .يعمس  ّمصو  لوبط  يود  ينظقيأ 

، يمامأ قشارتت  ةرمدملا  ةربقملا  اياقبو  ءسلا ، هاجتاب  عفدنأ  تنكو  ترخبت -  ةيبذاجلل 
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.سماد مالظ  ىلإ  لوحتيو  ىشالتي  ٍميدس  ر  يف  اعلاو  يعم ، عجارتت 

***

ةكرحب نيس  طيرشك  رودت  ينيع ، مامأ  ّر  ايح  وه  ميدسلا  كلذ  ..ميدسلا  كلذ 

نأ بيرغلا  نكل  يسفن ، وه  هتيأر  ام  .اهنم  ثكلا  ةيؤر  نم  نكأ  ةجرد   ىلإ  ةعيرس 

طقسي ةلسلستملا ح  مالفألا  كلت  لصحي يف  ك  ةيسكع ، ةقيرطب  ينيع  مامأ  ترم  ايح 

ىلإ ًادئاع  طيو  ءاوهلا  زفقي يف  ةأجفو  فيصرلا  ىلع  هدسج  مشهتيو  ةيانب  نم  ام  ٌصخش 

نم ةيعابطنا  ةيفلخ  ءازإب  ءارولا  ىلإ  نونجب  ضكرلا  يلخاد ، لصحي يف  كلذ  نذإ  .ةذفانلا 

مث ًالفط ، مث  ًاقهارم ، تعجر  ىتح  مجحلا  ًايجيردت يف  ُتصلقت  .ناولألاو  ةطقرملا  رظانملا 

لك ىدل  يذلا  قفنلا  كلذ  ربع  خرصأو  راع  انأو  عفدنأ  تنك  يلاتلابو  فحزي ، ًاديلو  ًاخأ ،

بت يل ةخألا ، ةضمولا  كلت  يشالت  عمو  .ءاوضألا  لك  يفتختو  دوسأ  بقث  وحن  جرخأو  مأ ،

ًادوجوم يف سيل  ةايحلا  ىلإ  اوعجرو  اوتام  نيذلا  سانلا  هاري  يذلا  قفنلا  ةياهن  ءوضلا يف  نأ 

هذه مهفلخ ؟ هنكلو  مهمامأ ، دوجوم  غ  هوأر  ام  نأ  كأ  يقطنملا  نم  سيلأ  .ءسلا 

انمالظ قرتخي  هتياهن  ءوضلا يف  ًاعيمج ، هانزتجا  يذلا  لوألا  قفنلا  نع  ةيلومشلا  ةركاذلا 

ىلإ انملسي  يذلا  قلزنملا  هاجتاب  اندشري  ةقلغملا ، اننوفج  ركعي  ماحرألا ، يف  ةنجأ  نحنو 

..ينيع تحتف  مث  خرصأل  يمف  تحتف  .توملا  عم  موتحملا  اندعوم 

ةراتسلا جراخ  .ءاضيب  ةءالم  تحت  ًارشحنم  ءاضيب ، ةراتسب  طاحم  ريرس  يف  تنك 

ةيضرألا ىلع  تالجعلا  بلقشت  ندعملاب ؛ مطترتو  شخشخت  جلثلا  تابعكم  ةيثأ ؛ تاوصأ 

ًابوث سبلأ  تنك  .ةينورتكلإ  تالآل  ةسئاب  ةقطقط  يطاطم ؛ لاعنل  نونجم  ريرص  ةليقصلا ؛

، يلع طغضي  ردخم  لقث  كانه  ةيطغألا ، ةفخو  اذه  وث  ةفخ  مغرو  سململا ، معان  ًافيفخ 

فقو .اهيف  بوغرم  غ  ةيمارغ  ةقالعك  دهطضي  شيجلا ، ةيناطب  هنأك  يدسج  شدخي 

ثعشأ هرعش  .ةيبشخ  ةحول  ىلع  ًاططخم  أرقي  يريرس ، فرط  دنع  ضيبأ  فطع  ٌلجر 

جراخ ىلدتت  ةخفتنم  هنطب  ةيكلفلا ؛ ءايزيفلا  يف  ةيهتنملا  فوفصلا  يف  بلاط  هنأك  لمهم 

ةجردلا نم  قورح  نم  اعي  سمأ  موي  ضيرملا  ءاج  .ليجست  زاهج  سملتي  ناكو  همازح ؛

.هيلإ رظنأ  يننأ  ىلإ  هبتنا  ةظحللا  هذه  .تاجاجترا يف  تامدك ، ناخدلا ، قاشنتسا  ىلوألا ،

ً.ادج ديج  .كسأر  كرح  باشلا ؟ اهيأ  ينعمست ، نأ  كنك  له  .لاق  خلا ، حابص  ًابحرم ، هآ ،

تنأف كلذ  عمو  .كناسل  وأ  ةيتوصلا  كلابح  يف  ءيش  ال  ال ؟ ًائيش ؟ لوقت  نأ  كنك  له 
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تنأ نيأ  فرعت  له  ديج ! .يسأرب  تأموأ  كمسا ؟ ركذتت  له  .ييأر  اذه  ةمدصب ، باصم 

هذه .لاومألاب يف  هيلع  لوصحلا  نك  ام  لضفأ  .الينام  ىفشتسم يف  .يسأرب  تأموأ  نآلا ؟

ًاضيأ انيدل  .بطلا  تسجام يف  ةداهش  ىلع  طقف  لصاح  اوسيل  ءابطألا  عيمج  ىفشتسملا ،

ءابطأ ينعي   M.D رصتخملا .نوينيبلف  ءابطأ  ًاعيمج  اننأ  ينعي  اذه  .هاروتكدلا  نولمحي  نم 

ينعت  M.D لاحلا ةعيبطب  .رفصألا  باشلا  يقيدص  اي  كعم ، حزمأ  طقف  هاه ، .الينام  نم 

ام ليلحت  عيطتسأ  يننأ  ينعي  اذهو  ةفسلف ، هاروتكد   PH.D رصتخملاو بطلا  هاروتكد يف 

انرظن اذإ  ًايبسن ، ةديج  ةلاحب  كيف  ةيداملا  ةيحانلا  نم  ءيش  لك  .هارأ  امو ال  هارأ  نأ  يننك 

اذإ ةئيس  تسيل  اهنكل  معن ، رارضألا ، ضعب  .ةبعرم  ةثراك  نم  ًاخأ  هيلإ  تضرعت  ام  ىلإ 

.لقألا ىلع  قاس ، وأ  ةروسكم  عارذ  .طخلا  هوشتلا  وأ  توملا  كشو  ىلع  تنك  كنأ  انضرتفا 

يذلا عونلا  نم  عادص  كيدل  نأ  كشأ يف  اذه ، انلق  نأ  دعب  ً.ادج  ظوظحم  تنأ  راصتخاب ،

نأ هب  كحصنأ  ام  .يسفنلا  ليلحتلا  ءيش غ  يأب  كحصنأ  . 39 روباغ ازاز  هنم  اعت  تناك 

نم له  .اكيرمأ  ىلإ  تاليمجلا  تاضرمملا  لك  ريدصتب  انمق  اننكل  ةضرمم ، كعم  ىقبت 

كيلع ً.ايفن  يسأرب  تأموأ  كلذل  يمف ، نم  جرخت  تلك  نكل ال  ملكتأ  نأ  تلواح  ةلئسأ ؟

نع رظنلا  فرصب  .ةيبسنلا  ضعب  نم  ولخي  يبط ال  جالع  لضفأ  نأ  ركذت  .نذإ  حاترت  نأ 

.كنم أوسأ  لاحب  رعشي  صخش  كانه  نأ  فرعت  نأ  كيلع  نآلا ، كساسحإ  ءوس  ىدم 

.ضيبألا فقسلا  تيأر  يقوف  .يدحو  تيقبو  ةراتسلا  نم  جرخ  همالك ، ىهنأ  نأ  دعب 

لك ناك  اذإ  ةديج  ةلاحب  يننأ  دب  .ضيبأ ال  هسبلأ  يذلا  ىفشتسملا  بوثو  .ءاضيب  يتيطغأ 

اهيف ءيش  لك  ةفرغ  يدحو يف  انأ  نآلاو  ءاضيبلا ، فرغلا  هركأ  تنك  .انأ  انثتساب  ضيبأ  ءيش 

الو .بتك  نود  سيل  نكل  نويزفلت ، نود  شيعلا  اكمإب  .يهابتنا  ثي  ءيش  نم  امو  ضيبأ 

اهنأك تاعاسلاو  قئاقدلاو ، اوثلا ، رورم  عمو  ةلزعلا ، ففخي  رخآ  ضيرم  وأ  ةلجم  ىتح 

نأب قناخ  ساسحإ  قيضلاب ، قيمع  ٌساسحإ  يلع  طبه  يلقع ، ضيرم  مف  نم  ليسي  باعللا 

نم ذقنأو  .ءاضيبلا  ناردجلا  هذه  ىلع  مليفلاك  يمامأ  ىلجتت  تأدب  اهلك  يضاملا  روص 

رود اوبعل  نيذلا  سرابموكلا  نم  ةعبرأ  رهظلا  دعب  ًاقحال  لصو  نأ  تالايخلا  هذه 

ناصمقلاو زنيجلا  نوسبليو  ىحللا  يقيلح  اوناك  .غنوكتيفلا  نم  ظالغلا  بوجتسملا 

مهنأل ًاليلق  كبترم  حزان ، درجم  مهنكل  داغوألا  ةاتعلا  نم  مهنأك  اورهظي  ةفيفخلا ، 

ةهكاف ةلس  ءايشألا ، لك  نم ب  نولمحي  اوناك  .حيحصلا  مهناكم  اوسيل يف  مهنأب  نورعشي 

نمض لجر  رغصأ  مهميعز ، لاق  كلاح ؟ فيك  .ركوو  وج  ةجاجزو  نافوليسلاب  ةفوفلم 
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.ةيرزم ةلاح  ودبي يف  .سرابموكلا 

.ءيجملا مكل  يغبني  ناك  ام  .طخ  ءيش  .قعني ال  ٌبارغ  أك  تلق  ديج ،

.اهلسرأ يذلا  وه  جرخملا  .ليوطلا  فيرعلا  لاق  نحن ، انم  تسيل  ايادهلا 

.هنم ليمج  ٌءيش 

.روش لاق  ءاشت ، .تارظنلا ك  روش  ىعدي  يذلا  لجرلاو  فيرعلا  لدابت 

؟ اذه ىنعم  ام 

نأ كيلع  رظنا ، .بيقنلا  اهيأ  ًاركبم ، اذه  نع  ثدحتلا  درأ  .ليوطلا   فيرعلا  دهنت 

ً.اعم برشن  نأ  انلجأ  نم  هلمع  كنك  ام  لقأ  ً.الوأ  برشت 

.روش لاق  هنم ، ليلقلاب  سأب  ال 

؟ هب مايقلا  يننك  ام  ّلقأ  كلوقب  دصقت  اذام  .تلق  ًائيش ، انم  دحاو  لكل  بكسا 

بارشلا نم  ةراحلا  تافشرلا  كلت  تدأ  مث  ًالوأ ، برشأ  نأ  ىلع  فيرعلا  رصأ 

تاجايتحا مهفت  نطولا  نم  ةجوزك  ةحيرم  تناك  اصعأ ، ىلع  اهرثأ  صيخرلا  يدنلتكسالا 

رجاشتت كلذك ؟ سيلأ  ةفداصم ، نم  اهل  اي  نكل  .لاق  ًاثداح ، ناك  سمأ  موي  لصح  ام  .لجرلا 

يدل سيل  .جفتلل  كغ  نود  تنأ  ضرعتت  مث  رمألاب -  اوعمس  عيمجلا  معن ، جرخملا -  عم 

! ةفداصم نم  اهل  اي  طقف  .ليلد  يأ 

؟ كيأر ام  .روش  ىلإ  ُترظن  .ىرخأ  ًاسأك  بصي يل  وهو  ًائيش  لقأ   

يذلا ام  كلذك ؟ سيلأ  انسيئر ، علخ  نم  نوفاخي  ال  مه  .ناكيرمألا  ينثتسأ  نل 

؟ كوقحالي نل  مهنأب  ركفت  كلعجي 

ةبهأ ىلع  روعسملا  بلكلاك  لخادلا  نم  يحورب  تسسحأ  يننأ  مغر  تكحض ،

ك نوسوسوم  ءاقدصألا  اهيأ  متنأ  .حيرلا  هاجتاب  نانذألاو  فنألا  ضاضقنالل ، دادعتسالا 

.تلق دقتعأ ،

.تو امدنع  .فيرعلا  لاق  لقألا ، ىلع  ةرم  هسدح  قدصي  سوسوم  صخش  يأ 
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طقف سيل  انه  ىلإ  انئيجم  ببس  رظنا ، نكل  .روش  لاق  قدصت ، ال  وأ  قدص 

دقل .مليفلا  اذه  ءانثأ  هتلعف  ام  لك  ىلع  بيقنلا ، اهيأ  كركشن ، نأ  اندرأ  .اذه  نع  ثيدحلل 

.جرخملا عم  ًارارم  تملكتو  ةيفاضإ ، روجأ  ىلع  انل  تلصح  انب ، تينتعا  ًازاتمم ، ًالمع  تيدأ 

.فيرعلا لاق  بيقنلا ، اهيأ  كتحص ، يف  دغولا ، اذه  بارش  يستحن  انوعد 

لك مغر  مههبشي  يمانتيف  ٌقيفر  مهسوؤك يل ، نوعفري  مهو  ينيع  عومدلا يف  تقرقرت 

اهنأ دب  ال  راجفنالا  ةمدص  نكل  ارغتسا ، راثأ  ةقفرلاو  قدصلا  ىلإ  يجايتحا  .ءيش 

يذلا يضرألا  تحت  لمعلا  نم  عونلا  اذه  يف  يننأ  نم  رذح  نأ  قبس  نام  .ينتفعضأ 

يسفن تملستسا  نأ  دعب  .تاضارعتسا  وأ  تايقرت  وأ  تايلاديم  ىلع  لصحأ  نل  هب ، موقن 

مهتلك ىلإ  يسفن  تحاترا  .عقوتم  لكشب غ  ئجاللا  ءالؤه  حيدم  ءاج  فورظلا ، كلتل 

نم ةرشابم  برشأ  تحرو  سأكلا  تكرتو  ركوو ، وجب  يعت  نع  ًالضف  اوبهذ ، نأ  دعب 

لثم يهو  يراكفأو ، يسفن  ىوس  ءيش  قبي  ًاليل ،  ةجاجزلا  تغرف  نأ  دعب  نكل  .ةجاجزلا 

يتفرغ تراص  نأ  دعب  نآلا  .اهيلإ  باهذلا  ديرأ  نكامأ ال  ىلإ  يننوذخأي  تايسكاتلا  يقئاس 

كانه ينطولا  تاقيقحتلا  زكرم  يف  اهطسو ، تنك  يتلا  ءاضيبلا  ناولألا  هارأ  ام  لك  ةملظم ،

ضيرملا ً.اضيرم  نكأ  ةرملا   كلت  .دولك يف  فارشإ  تحت  اقيقحت  لوأ  يرجأ  نوغياس ، يف 

تنع ام  ًاثك  مات ، حوضوب  ههجو  ركذتأ  جسلا ، وه  ًاقح  اذكه  هيمسأ  نأ  يغبني  يذلا 

ا يف ضايبلاب ، ةغوبصم  هنم  ةصوب  لك  .هتفرغ  اياوز  ةبوصنملا يف  تاماكلا  لالخ  نم  هيف 

اوصلا ىتح  .ثاثألا  نم  كلذ  غو  لطسلاو ، يسركلا ، ةدضنملا ، ريرسلا ، لكيه  كلذ 

طقف هل  حمسيو  ءاضيب ، اهلك  نوباصلا  بلاقو  ءاملا  حدقو  هماعط  اهيف  يتلا  قابطألاو 

ءادوس ةغص  ةحتف  كانه  بابلا ، راوجب  .ضيبأ  يضاير  ءاذحو  ضيبأ  صيمق  ءادتراب 

.ةفرغلا نكر  تايافنلا يف  فيرصتل 

لك يتلا  ةفرغلا  هذه  ةركف  .اهوغبص  مث  ةفرغلا  كلت  لعلا  ديش  امدنع  كانه  تنك 

ظفتحت ةفرغلا  لعجل  ءاوهلا  تافيكم  حرتقا  يذلا  وهو  دولكل ، دوعت  ضيبأ  اهيف  ءيش 

تاسايقلا نمض  ىتح  ةدوربلا  ةديدش  ةجرد  يهو  رفصلا ، تحت  ةجرد  ةرشع  ا  ةرارحب 

رعشي فوس  جسلا  ناك  نإ  َل  دولك ، لاق  براجتلا ، ىدحإ  هذه  .ضيرملا  ديمجتل  ةيبرغلا 

ال سأرلا  قوف  نوين  حيباصم  نمضتت  فورظلا  هذه  .فورظلا  ضعب  تحت  ءاخرتسالاب 

عم راهنلا ، نم  ليللا  فرعي  ال  يذلا  جسلل  ديحولا  ءوضلا  ردصم  رفوت  ًادبأ ، ئفطنت 
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ةسملك ًاضيأ  ءاضيب  تانوفركيم  كانهو  .رماغلا  ضايبلا  ببسب  ناكملاب  ساسحإلا  نادقف 

؟ هل ثبن  نأ  يغبني  اذام  .مويلا  نم  ةظحل  يأ  ثبلل يف  ةزهاجو  فقسلا  نم  ىلدتت  ةخأ 

.هلمحت ىلع  ىوقي  نل  ًائيش  نوكي  نأ  بجي  دولك ؟ لءاست 

، جسلل هلعف  يننك  ليلقلا م  كانه  .يمييقتل  ًادعتسم  ةباجإلا ، ًاعقوتم  رظن يل 

، هدعاسأ نإو   اهلمحت ، نك  ال  يتلا  ىقيسوملا  يلاتلاب  دولك  دجوو  .تلواح  هم 

ىدل ديحولا  يقيقحلا  لمألا  .اهتيبذاج  نم  ًائيش  دقفت  فوس  قوفتم  بلاطك  يتعمسف 

، تلق كلذل  .هلك  بونجلا  ريرحتب  نكل  انأ ، قلعتي   عضولا ال  اذه  نم  صالخلل  جسلا 

نرلا كلذ  .ىقيسوملا  كلت  لمحت  عيطتسي  نل  يدايتعا  يمانتيف  يأف  .ةيفير  ىقيسوم 

.ناجم انلعجت  اهنإ  ةهفاتلا -  صصقلا  كلت  لمملا ، عاقيإلاو  بخاصلا ،

؟ ثبت فوس  ةينغأ  يأ  نذإ  .دولك  لاق  عئار ،

يف ةيبعش  ىقيسوم  تاليجست  لحم  نم  ًاطيرش  تيرتشا  ثحبلا ، نم  ليلق  دعب 

هشلا اغأ  نم  هنإ  ًاليمج » ودبي   » .ضيبلا دونجلاب  جعت  يتلا  نوغياس  تاناح  ىدحإ 

وهو يقيسوملا  ضايبل  قلطم  ٌديسجت  هتوص  ةيبعشلا ، ىقيسوملا  ةنوقيأ  زميلو ، كناه 

..ينغي

..ميسولا اهيأ  اااااااايييييييي  هيه 

..ديج خبطلا  ..دهاااااشششششش 

!!! ًاعيرس ٍءيش ، خبطب  كيأر  ام 

..ييييييعععععم ..عم 

ىلإ عتسالا  دنع  ًاعزف  لفجي  نأ  نك  يلثم  ةيكيرمألا  ةفاقثلا  ىلع  علطم  صخش  يأ 

ًاداسك عاونألا  كأ  ةيبعشلا  ىقيسوملا  .ةداعإلا  ةك  نم  هوشتو  شدخت  دقف  طيرشلا ، اذه 

دوسلا نم  دحأ  .اربوألا ال  نونغي  دوسلاو  زاجلا  نوعمسي  ضيبلا  ناكسلا  ىتح  اكيرمأ ، يف 

مهاياحض قيلعت  ءانثأ  ءهدلا  اهب  عتمتسي  يتلا  ىقيسوملا  يهو  فيرلا ، ىقيسوم  ينغي 

دجوت نكل ال  مادعإلا ، ذيفنت  دنع  فزعلل  ةرورضلاب  حلصت  فيرلا ال  ىقيسوم  .دوسلا  نم 

نفوهتبل ةعساتلا  ةينوفميسلا  .مادعإلا  ذيفنت  قفارت  ثيحب  اهليخت  نك  ىرخأ  ىقيسوم 
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اهيلإ عمتسي  ناك  ارو  مهتداق ، لبق  نم  ةيزانلا  لاقتعالا  تاركسعم  يف  ةذبحم  تناك 

ةيكيسالكلا ىقيسوملا  يشوه ، ىلع  ةيوونلا  ةلبنقلا  ءاقلإ  لمأتي يف  وهو  نامورت  سيئرلا 

تاضبنل كأ  حلصتف  فيرلا  ىقيسوم  امأ  .ةيشحوب  بوعشلا  ةدابإل  زاتمملا  رايتخالا  ربتعت 

دونجلا عفد  بلقلا  اذه  تاضبن  ساكتنا  نم  فوخلا  .ءامدلل  شطعتملا  يرمألا  بلقلا 

كناه اغأب  حدصت  تالجسملا  نوقبي  ضيبلا  مهقافر  ثيح  نوغياس  تاناح  بنجتل  دوسلا 

جونزلل حمسي  ال  ةلوق ، اهرهوج  يف  يدانت ، ةيتوص  ةراشإ  يهو  كلذ ، هباش  امو  زميلو 

.لوخدلاب

جسلا ةفرغ  ةيدبألا يف  ةطوشنألا  ىلع  فزعتل  ةينغألا  هذه  ترتخا  ةمات  ةقثب  نذإ 

ةدارإ رسك  يف  يبجاوو  ققحملل ، ًاسيئر  دولك  يننيع  .اهيف  رضحأ  يتلا  تاقوألا  لالخ 

ةدمل ةفرغلا  جسلا يف  انيقبأ  .باوجتسالا  ةرود  يجرخت يف  رابتخا  لكشي  فوس  جسلا 

ثالث هتنازنز  باب  حتف  ىوس  ىقيسوملاو  ءوضلا  رارمتسا  عطقي  ءيش  ال  هارأ ، نأ  لبق  عوبسأ 

راضخلا نم  مارغ  ةئام  زرلا ، نم  نحص  ماعطلا : ةبجو  هيلإ  مدقت  ح  مويلا ، يف  تارم 

نسحأ اذإ  .ءاملا  نم  ةصنوأ  ةرشع  اتنثا  قولسملا ، محللا  نم  ًامارغ  نوسمخ  ةيلغملا ،

اماكلا ىلع  هبقارأ  تنك  .وه  اهراتخي  يتلا  فانصألا  هيطعن  فوس  هانربخأ ، ك  كولسلا ،

عضيو هريرس  ىلع  ماني  هتفرغ ، عرذي  لطسلا ، لستغي يف  هتنازنز ، صفرقي يف  لكأي ، وهو 

لعفي ناك  .هعباصأب ح  هينذأ  دسي  ةيضايرلا ، نيرتلا  ضعب  سرا  هينيع ، ىلع  هيعارذ 

هينذأ نم  هعباصأ  جرخي  ناك  حو  .يبناجب  فقي  دولك  نأل  ًاربجم  توصلا  عفرأ  كلذ ،

اهيأ مكل  ًاقحس  ةيزيلكنإلاب ، خرصيو  تاماكلا  ىدحإ  ىلإ  رظنيو  توصلا ، ضفخأ 

نأ كيلع  ًائيش  نولوقي  نيذلا ال  صاخشألا  .لجرلا  ملكتي  ًاخأو  .دولك  هقهقيو  ناكيرمألا !

.مهنم قلقت 

نم ةيرس  ةقطنم  اهرقم يف  . 99 ز -  يباهرإلا  ةدحو  نم  يس 7  ةيلخل  ًادئاق  ناك 

، ةيوديلا تانامرلاب  تجهلا  تائم  نع  ًالجإ  ةلوؤسم   99 تناك ز -  غنويد ، هنيب  ةعطاقم 

ةعضب اهيف  لتق  يتلا  تالايتغالاو  تانواهلاب ، فصقلاو  تاجفتلاو ، ةفسانلا ، تاوبعلاو 

نشت نأ  اهغ  نع   99 زي ز -  يتلا  ةمالعلا  .نوغياس  بعرلا يف  تعرزو  سانلا  نم  فالآ 

ةدعاسمل نوتأي  نيذلا  نيذقنملا  لتقل  فدهي  اثلا  موجهلاو  لبانقلاب ، ًاجودزم  ًاموجه 

هذه تيقوتل  ةيودي  تاعاس  عنص  اننيجس  هب  فلكملا  بجاولا  .لوألا  موجهلا  اياحض 
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نم ةيراطب  كلس  لخديو  ةعاسلا ، نم  عفرت  تاعاسلاو  اوثلا  براقع  .ةركتبملا  لبانقلا 

سمالي .جفتلل ح  بولطملا  تقولا  ىلع  عضوي  قئاقدلا  برقعو  لاتسيركلا ، بقث يف 

نم قرستو  ةيضرألا ، ماغلألا  نم  ةعونصم  لبانقلا  .ةلبنقلا  يودت  كلسلا ، قئاقدلا  برقع 

اهعيمجت متي  ىرخأ  لبانق  كانهو  .ءادوسلا  قوسلا  نم  ىرتشت  وأ  ةدحتملا ، تايالولا  نزاخم 

زبخلاو سانانألا  لخاد  ىفختو  ةغص ، تايمكب  ةنيدملا  ىلإ  برهتو  تيمانيدلا ، نم 

نم ثكلا  قالطإ  ىلإ  ىدأ  م  ءاسنلا ، رودص  تالح  ىتح يف  كلذ ، هباش  امو  يسنرفلا 

فرعن نأ  لبقو  تاعاس ، عناص   99 ز -  ىدل  نأ  ملعن  انك  .يرسلا  عرفلا  يف  تاكنلا 

.هروصتأ تنك  اذكه  بقللا ، اذه  هانيطعأ  قيلا ، هجو  ىلع  هتيصخش 

ءدب نم  عوبسأ  دعب  هتفرغ ، اهيف  لخدأ  ةرم  لوأ  متهاب يف  تاعاسلا  عناص  رظن يل 

له .ةيزيلكنإلاب  لاق  ميسولا ، اهيأ  هيه ، .هتعقوت  يذلا  لعفلا  در  كلذ  نكي  .هعم   لماعتلا 

غ هنأ  عم  اهتغن ، ظفح  دقل  ..ديج  خبطلا  ..دهاااااشششششش  ًاديج ؟ خبطلا  تبقار 

مرح ةفرتم  ةحفن  يهو  رئاجسلا ، نخدن  انك  نيب  ىنعملا  هل  تحرش  .اهانعم  نم  قثاو 

، ربغم ثعشأ  هرعش  شعترم ، ليئض ، لجر  ريرسلا ، ىلع  وهو  هيسرك  ىلع  ُتسلج  .اهنم 

ةجهللا يف  ةيانك  ديجلا  خبطلا  نذإ  .ءاضيبلا  ةفرغلا  يف  فيخم  دوسأ  لكيه  ىلإ  لوحت 

ةراحلا ءاوجألا  هذه  ينعت  اهنإ  .تلق  ةيسنامور ، ماضم  تاذ  .لاق  لصحي ، ةيماعلا ع 

اورمتسا يف .ةظاظفب  ًستبم يل  لاق  ةيزيلكنإلا ، ةغللا  سردلل يف  مم  انأ  .ةفلتخم  قرطب 

، هينيع ًايفاخ يف  ىنعم  تيأر  .بذكي  ناك  لاحلا  ةعيبطب  اهبحأ ! انأ  ىقيسوملا ! كلت  فزع 

ةفسلف جيرخ  هنأل  ءاج  ار  كلذ  نأ  مغر  جاعزنالا ، ىلع  لدت  يتلا  ًاراصتخا  كألا  ةحمللا 

هتاطاشن ببسب  هنع  تلخت  ةمرتحم  ةيكيلوثاك  ةلئاعل  ربكألا  نبالاو  نوغياس  ةعماج  نم 

 - اهرإ ىلإ  لوحتي  نأ  لبق  هتنهم  تناك  كلت  يعرشلا -  عونلا  نم  تاعاسلا  عنص  .ةيروثلا 

، ًارباع ًاثيدح  اذه  ناك  .ةيلوألا  انتارواحم  لالخ  ربخأ  ك  تاوفلا ، عفدت  نأ  ةطاسبب  ينعي 

ءارو يتلا  ةينمضلا  اعملا  نع  ثحبلا  نكل  ةيصخشلا ، حمالم  ىلع  فرعتلل  ةقيرط 

ةبعص يتمهم  نأ  كردأ  تنك  .ققحمو  جسك  انراودأل  كرتشملا  انكاردإ  لكشي  تالماجملا 

زاهج ليغشتل  مهل  نانتمالاب  ترعشو  .ويديفلا  ةشاش  ىلع  انبقاري  دولك  نأ  تفرع  نأ  دعب 

دحاو نآ  قيدصلاو يف  ودعلا  نوكأ  فيك  نهكتلا  ًالواحم  ًاقرع  ببصتأ  تنكل  الإو  .فييكتلا 

.تاعاسلا عناص  عم 
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تزكر ينكل  مئارجلا ، باكتراو  رمآتلاو ، قاقشنالاب ، هدض  ةلجسملا  مهتلا  هيلع  تيقلأ 

، كلذ لوق  نوبحي  ناكيرمألا  كؤاسؤر  .كحضي  هلعج  م  هتنادإ ، تبثت  ىتح  ءيرب  هنأ  ىلع 

قدصب انربخت  برحلا  هذه  نيدلا ، ةيناسنإلا ، خيراتلا ، .لاق  ةيبغلا ، ءايشألا  نم  هنأ  عم 

نودقتعي اذامل  .كلذ  اوتبثأ  ناكيرمألا  انتءارب ، تبثت  ىتح  نوبنذم  نحن  .كلذ  سكع  ءايشأب 

نأل يف ةلئسألا ؟ نوحرطي  مث  ًالوأ  رانلا  نوقلطي  اذامل  غنوكتيفلا ؟ نم  وه  صخش  لك  نأ 

بعش ناكيرمألا  .مهتءارب  تبثت  ىتح  نوبنذم  ءارفصلا  ةرشبلا  يوذ  سانلا  لك  مهرظن 

ةلادعلا نم  اعب  نونمؤي  .ضقانتلا  اذهب  فارتعالا  نوعيطتسي  مهنأل ال  روعذمو  سوسوم 

نونمؤي ًاضيأ  مهنكل  ىلوألا ، ةئيطخلاب  ًابنذم  يرشبلا  سنجلا  هيف  نوكي  ةسدقملا  ةينوكلا 

فرعتأ .نيرمألا  عمجلا ب  نك  .ءايربأ ال  مهنأ  ىلع  رشبلا  ىلإ  اهيف  رظني  ةينلع  ةلادعب 

نأ ةلكشملا  .مهتءارب  اودقف  هم  ءايربأ  رارمتساب  مهنإ  اذه ؟ عم  ناكيرمألا  لماعتي  فيك 

.ةلادعلا نم  هنأ  نوعديو  هب  نوموقي  ءيش  يأ  نوقدصي  مهتءارب  ىلع  نورصي  نيذلا  كئلوأ 

.اهبكترن نأ  نك  ةعيظف  ءايشأ  يأ  كردنو  انبونذب  فرتعن  نحن  لقألا  ىلع 

راهظإ عطتسأ  ينكل   مهتيجولوكيسو ، ةيكيرمألا  ةفاقثلل  هباعيتساب  ًارهبنم  تنك 

؟ ًابنذم نوكت  نأ  لضفت  نذإ  تلق ، كلذ  نم  ًالدب  .هب  اجعإ 

اذه ىلع  يعم  نولماعتي  فوسو  بنذم  يننأ  نودقتعي  نآلا  كتداس  نأ  مهفت  اذإ  

تنأ .ةأجافم  تسيل  هذه  نكل  .هيلع  كنأ  روصتت  يذلا  ردقلاب  ًايكذ  تسل  تنأف  ساسألا ،

.سوساج تنأف  ًايقرع ، طلتخملا  لك  لثمو  داغوألا ، نم 

ةطاسبب وه  ةفسالفلا ، بلغأ  لثم  .يل  ةءاسإلا  دصقي  هنأ  روصتأ  رمألا ،  تلمأت يف  اذإ 

وه دقتعي  ع  ملكتي  وه  بعتلا  يف  ةيساقلا  هتقيرطب  .ةيعتجا  تاراهم  ىلإ  رقتفي 

نوللا تيأر  يننأ  فرتعأ  ءاضيبلا ، ةفرغلا  كلت  يف  كلذ ، عمو  .ةيملع  ةقيقح  هنأ  نوثكلاو 

يهتنت ةلئسأ ال  هيلع  حرطأ  تدرأ ، ول  تاونسل  باوجتسالا  اذه  ددمأ  نأ  نك  ناك  .رمحألا 

نمآ عضو  هيقبأو يف  هفعض ، طاقن  فاشتكا  ودبي ، ك  لواحأ ، انأو  ءيش  ىلإ  دوقت  نأ  نود 

يف ذ  يننأ  هل  تبثأ  نأ  ةظحللا  كلت  يف  هتدرأ  ام  لك  نكل  .يرس  لكشب  ناكمإلا  ردق 

طقف وهو ، انأ  نحن ، اننيب  .هنم  ذأ  يننأ  ينعي  كلذو  أب ذ ، يلخادب  نمؤأ  لثم  عقاولا 

.دبعلا نوكي  نأ  بجي  رخآلاو  ديسلا ، نوكي  نأ  نك  دحاو 

تددرتساو يبضغ  أده  نأ  دعب  يتماقإ ، ناكم  يف  ةليل  تاذ  اذه ؟ هل  تبثأ  فيك 
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.مات حوضوب  فوسليفلا  كلذ  تمهف  مارحلا ، نبا  يننأ ، تفشتكا  امدنع  تلهذ  يتبالص ،

اهارأل ةدوجوم  فعضلا  ةطقن  .حيحص  سكعلاو  هفعض ، ةطقن  لكشت  ًااد  جس  يأ  ةوق 

ىلع يروثلا  رارصإلا  يف  نمكت  هفعض  ةطقن  تاعاسلا ، عناص  ةلاح  يف  .اهتيؤر  تدرأ  اذإ 

نأ ىرت  يتلا  هتلئاع ، يلوثاكللو ، يمانتيفلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةيمهأ  ءايشألا  كأ  نع  داعتبالا 

نأ يلعو  هتيحضت ، نمكت يف  هتوق  .هللا  ليبس  نوكت يف  نأ  بجي  ةلوبقملا  ةديحولا  ةيحضتلا 

تاعاسلا عناص  نع  ةباينلاب  ًازهاج  ًافارتعا  تبتكو  يبتكم  ىلإ  ةرشابم  ُتسلج  .اهمطحأ 

هأرق مث  قدصي ، وهو ال  يلاتلا  مويلا  حابص  هتبتك يف  يذلا  ويرانيسلا  أرقو  .هيلإ  هتلمحو 

كنأ ولس ؟ ذوذشلا يف  نم  عون  دوجوب  فرتعأ  يننإ  لوقت  تنأ   . قلمحي  نأ  لبق  ةيناث 

نأ قبسي يل  بيذاكأ ؟  .لاق  يلوح ؟ ةراذقلا  هذه  رشنت  فوس  .هل  تححص  ذاش ، صخش 

.ههجو رمحاو  هتوص  عفترا  .رذق  ءيش  اذه  اذه -  .كلذك  نوكأ  نأ  ًاموي  ملحأ  ًاذاش ،  تنك 

يقيقحلا وره  ببس  اذه  نأ  تلق  اذإ  ًالجر ؟ تببحأ  ةروثلا أل  تكراش يف  يننإ  تلق  اذإ 

مدت يف  يتبغر  ببس  ذوذشلا  نأ  ةفسلفلل ؟ يبح  رسفي  يذوذش  نأ  يتلئاع ؟ نم 

دحأ ال  هومتكسمأ ؟ يذلاو  هبحأ ، لجر  ذاقنإ  نم  نكأ  ىتح  ةروثلا  تعدخ  يننأ  عمتجملا ؟

! اذه قدصي 

ةعينشلا روصلاو  كبيبح  فارتعا  عم  فحصلا  اذه يف  انرشن  اذإ  دحأ  متهي  نل  نذإ 

.كل

.اهنع ثدحتت  يتلا  نم  ةروص يل  ىلع  لصحت  نل 

.تاردخملاو يسيطانغملا  ميونتلا  ةركتبم يف  بهاوم  ةيكيرمألا  تارباخملا  ةلاكو  ىدل 

نم كقافر  طقف  سيل  نأ  فرعتس  اذه ، فحصلا  تلوانت  اذإ  يمالك : ُتعباتو  .تكس  انهو 

، ًايحالصإ ًايروث  نولبقي  ار  .دبألا  ىلإ  قلغني  كتلئاع  ىلإ  ةدوعلا  قيرط  كنونيدي ، يروثلا 

ىحض ًالجر  نوكتس  .اندالب  رومألا يف  تغت  هم  ًاذاش  اولبقي  نل  مهنكل  ًارصتنم ، ىتح  وأ 

تثدحت اذإ  لقألا  ىلع  .كتلئاع  وأ  كقافر  ىتح  كركذتي  نل  .ءيش  ال  لجأ  نم  ءيش  لكب 

هيف يهتنت  يذلا  مويلا  ىلإ  ةميلس  ىقبت  كتعمس  .بقاعت  نل  فارتعالا  اذه  نأشب  يعم 

رظنلا ءانثتساب  ءيش  يأ  لعفي  ًائيش و  لقي  .رمألا   ركف يف  .مالكلا  نع  تفقوت  .برحلا 

؟ مارح نبا  يننأ  دقتعت  تلز  ام  له  .بابلا  دنع  تفقو  .هفارتعا  ىلإ 

.طقاس ناسنإ  تنأ  .ةضماغ  ةربنب  لاق  الك ،
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***

كفتلل يف تقولا  ىوس  ءيش  يدل  نكي  هذه   ءاضيبلا  يتفرغ  يف  كلذ ؟ تلعف  اذامل 

تاعاسلا عناص  .نآلا  اهب  فرتعأ  يتلا  ةثداحلا  يغامد ، نم  اهتلسغ  يتلا  ةثداحلا  هذه 

كلذ لعفيل  نكي  هنكل   .فيزملا  يملعلا  همييقتب  القع  لعف غ  وحن  ينعفد  ينبضغأ ،

نأ ضرتفي  ا  مايقلاب  تعتمتسا  يننأ  فرتعأ  .قح  ذرجك  يرود  تذفن  ةطاسبب  يننأ  الول 

يلع داعأو  .دولك  كلذ  بلط  ك  راهني ، ىتح  هبوجتسأ  هب ، موقأ  نأ  ضرتفي  امو ال  هب  موقأ 

تاعاسلا عناص  ىلإ  رظنأ  انأو  يسفن  تدهاش  ثيح  ةبقارملا ، ةفرغ  ًاقحال يف  دهشملا  ضرع 

دولك جاتنإ  نم  مليف  ةيصخش يف  هنأك  تقولا ، كل  هنأ ال  ًاكردم  هفارتعا ، ىلإ  رظني  وهو 

.هرودب انأ  تمق  دقل  هسفن ، ليث  نم  تاعاسلا  عناص  نكمتي  .انأ   يجارخإو 

.لجرلا تمزه  ًاقح  .دولك  لاق  زاتمم ، لمع 

تعتمتسا يننأ  كلذ  نم  كألاو  يذاتسأ ، هديري  ام  فرعأ  ً.ادهتجم  ًابلاط  تنك 

عناص هيلع  ناك  ام  كلذ  نكي  أ  .لشافلا  بلاطلا  نم  ةيرخسلا  باسح  ىلع  هئارطإب 

كأ تنك  .ةرشابم  ميلاعتلا  كلت  ضفر  هنكل  ناكيرمألا ، هايإ  هنقل  ام  ملعت  دقل  تاعاسلا ؟

انأو يسفن  ىلإ  رظنلا  نم  الإ  نكأ  أب   فرتعأو  ناكيرمألا ، كفت  ةقيرط  عم  ًافطاعت 

الإ .ددهي  وه  ام  دح  ىلإ  اذهلو  مهددهي ، ناك  .تاعاسلا  عناص  ةدارإ  مطحأو  مهعم  فقأ 

رهظي فوس  رمألا ، ةياهن  ً.اليوط يف  مدي  نمثلا   اذه  لباقم  هب  تسسحأ  يذلا  عانتقالا  نأ 

نم نأ  تبثي  نأب  ءاكذلا  يف  يلع  قوفتي  فوس  .لشاف  بلاط  هزجني  ام  ىنعم  عيمجلل 

ضورفملا ليثمتلا  بولسأ  مطحت  نأو  ككلم ، تسيل  يتلا  جاتنإلا  لئاسو  بيرخت  نكمملا 

امدنع هل ، هفارتعا  ميدقت  نم  عوبسأ  دعب  حابص  تاذ  ةقحاللا  هتوطخ  تلصح  .كيلع 

تلصو يذلا  تقولا  .ةبقارملا يف  ةفرغ  سراحلا يف  نم  طابضلا  بتاكم  ةملاكم يف  تيقلت 

ًاددمم تاعاسلا  عناص  ناك  .كانه  ًاضيأ  دولك  تدجو  تاقيقحتلل ، ينطولا  زكرملا  ىلإ  هيف 

امدنع .هصيمقو  صقلا  ضيبألا  هنولطنبب  ضيبألا ، طئاحلل  ًاهجاوم  ضيبألا ، هريرس  ىلع 

، موعلبلا ةرخؤم  دنع  حوتفملا ، همف  ًاقيمع يف  .تظحاج  هينيعو  ًايناوجرأ  ههجو  انيأر  هانبلق 

اذام .راطفإلا  ماعط  لكأي  ناك  .بي  سراحلا  ناكو  محلا ، ىلإ  تبهذ  .ضيبأ  مرو  كانه 

ناك .توملا  ىتح  هسفن  قنخ  نأ  تاعاسلا  عناص  هلعف  ام  تقيقد ؟ لالخ  لعفي  نأ  نك 

نأ بحأ  .راطفإلل  دارأ  ام  هتيطعأو  هتأفاكو  يضاملا ، عوبسألا  لالخ  ةيدايتعا  ةروصب  فرصتي 
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، اهلك ةثلاثلا  علبي  نأ  لبق  تضيب  لوأ  لكأو  رشق  كلذل  .لاق  قولسملا ، ضيبلا  لوانتأ 

..ميسولا اهيأ  اااااااايييييييي  هيه  .اهترشقب 

.سراحلل دولك  لاق  ةنيعللا ، ىقيسوملا  فقوأ 

يتفرغ تيش يف  نأ  دعب  الإ  همهفأ  ام   .تاعاسلا  عناصل  ةبسنلاب  نمزلا  فقوت 

ءاضيبلا ىرخألا  ةفرغلا  ةيؤر  اكمإب  ناك  ً.اضيأ  انأ  يل  ةبسنلاب  فقوت  نمزلا  نأ  ءاضيبلا 

، ةيوازلا يتلا يف  ةبقارملا  اماك  لالخ  نم  قلمحت  ينيع  ةصاخلا ، يتفرغ  نم  مات  حوضوب 

ىتح .دولك  لاق  كتطلغ ، تسيل  اهنإ  .تاعاسلا  عناص  ةثج  قوف  فقن  يسفنو  دولك  بقارأ 

لك تفرج  تيربكلا  ةحئار  ًائيش ، لقأ  ينكل   ًانئمطم  يفتك  ىلع  ّتبر  .اذه  عقوتأ  انأ  

تسل كلذك ، تسل  انأ  ًاقح ، تسل  انأ  ًاقح ، تسل  يننأ  ةركف  ءانثتساب  ينهذ  نم  ءيش 

.كلذك تنك  ام ، ةقيرطب  اذإ ، الإ  كلذك ، تسل  كلذك ،
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رشع اثلا  لصفلا 

 
قلتأ و  امدخل ، ةجاح  ة  قبت  ىفشتسملا ،  نم  هيف  تجرخ  يذلا  تقولا  يف 

نم ًالدب  .تهتنا  ريوصتلا  دعب  تثدح  يتلا  ىضوفلا  نأل  ريوصتلا  عقوم  ىلإ  عوجرلل  ةوعد 

اهلمكأب ةلحرلا  تيضمأو  بلفلا ، نم  ًاروف  يليحرل  تزجح  دق  ةرئاطلا  ةركذت  تدجو  كلذ ،

، ركبم توم  ىلإ  دوقي  نأ  نك  جاتنإلا  لئاسو  كالتما  سيل  .ليثمتلا  ةلضعم  ركفأ يف  انأو 

، انليثمتب نورخآلا  ماق  اذإ  اننأل  .توملا  نم  عون  ًاضيأ  ليثمتلا  لئاسو  كالتما  مدع  نكل 

عمو ةليقصلا ؟ ةركاذلا  ةيضرأ  نع  انتوم  راثأ  نولسغي  موي  تاذ  مهنأ  لمتحملا  نم  سيلأ 

بتكأو تالؤاستلا ، ةمواقم  نم  نكأ  الو  نآلا ، ىتح  يحورج  نم  ألاب  رعشأ  تنك  كلذ 

، افارتعا عمست  يذلا  تنأ ، تنك  وأ  يسفن  ليث  قح  كلمأ  تنك  ًءاوس  فارتعالا ، اذه 

.كلذ كل 

.حايترالا نم  ءيشب  رعشأ  سلجنأ  سول  راطم  يف  رظتني  وهو  نوب  رظنم  ينلعج 

ًاضيأ اهلاح  ىلع  اهتيأر  امدنع  كأ  تحترا  انتقش ، باب  تحتف  املو  ًادبأ ، غتي  هنأ   ودبي 

اهألم اهتطاسب ، ىلع  ديحولا  انذالم  ةجالثلا  تيقب  .أوسألا  ىلإ  لوحتت  و  ةرتفلا ، كلت  لاوط 

يفكي ام  سيل  نكل  تيقوتلا ، فالتخا  راود  نم  ىفشأ  بارشلا ل  بلع  نم  يفكي  ا  نوب 

وه دلخ  امدنع  ًاظقيتم  تنك  .اماسم  لغلغتت يف  يتلا  ةعقوتملا  نازحألا غ  نم  صلختأل 

تلسرأ لمعلا ، كرتأ  نأ  لبق  .ةيسيرابلا  يتمع  نم  تلصو  ةلاسر  رخآ  عم  ينكرت  مونلا ، ىلإ 

نأ مهألا  ءيشلا  نكل  .اهل  تبتك  اذكه  ىهتنا ، تلماه  عورشم  .صرحب  اهيلإ  يريرقت 

.ديدج يلام  دروم  اهل  حبصأ  ةكرحلا 
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.بارشلا نم  ةبلع  لوأ  دعب  ربخلا  نوب  نلعأ  امدنع  تلق  معطم ؟

.ةزاتمم ةيهاط  عقاولا  مادملا يف  .هتلق  ام  اذه 

ىلإ باهذلل  فاك يل  ببس  اذهو  هتلكأ ، مرتحم  يمانتيف  ماعط  رخآ  تناك  اهقابطأ 

ينعجش عقوتم ، وه  ك  .ديدجلا  مادملا  عورشم  ىلع  هتئنهتو  يلاتلا  مويلا  يف  لاجلا 

هب طيحي  نواتانياشت ، ياودورب  هتدجو يف  يذلا  معطملا ، ةبجو يف  لوانتل  ةيناث  ءيجملل 

لاق نول ، وش  نوينيصلا يف  انب  طاحأ  ةرم  تاذ  .ةراطع  لحم  رخآلا  بناجلا  نمو  ىهقم 

نيب دهنت  ً.اضيأ  مهب  نوطاحم  نحن  نآلاو  .قودنصلل  مأك  هبتكم  فلخ  نم  لاجلا 

ةبخاص ةمغن  فزعل  دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  دوقنلا ، ليجست  ةنيكام  رارزأ  ىلع  هادي  ترقتسا 

، تلق ركذتأ ، ًاعبط  ًائيش ؟ كلمأ  انأو ال  انه  ىلإ  تئج  ركذتت ح  .تقؤملا  ونايبلا  كلذ  ىلع 

اهب سأب  ةيمك ال  تفخأ  مادملا  ً.ائيش  كل  وهو ال  انه  ىلإ  عقاولا  تأي يف  لاجلا   نأ  مغر 

بويج هيف  ًامازح  سبل  لاجلاو  اهلافطأ ، سبالمو  اهسبالم  تايط  ةيبهذلا يف  عطقلا  نم 

يهو حافتلا ، ةطف  رايتخا  لثم  يرمأ  عبط  نايسنلا  نكل  .هرصخ  لوح  تارالودلاب  ةئيلم 

لبق نم  ةدروتسملا  ةمعطألاو  ةعضاوتملا  رئاطفلا  نم  اهغ  ىلع  ناكيرمألا  ىدل  ةلضفملا 

هنوطبري فولأم ، ٍماعط غ  يأ  ءازإب  كوكشلا  مهرواست  ناكيرمألا  انلثم ، .بناجأ  لفطتم 

ناكيرمألا دجي  نأ  لجأ  نم  هنأ  ًايزيرغ  فرعن  نحن  .هوبلج  نيذلا  ءابرغلا  صئاصخ  عم 

ةرورض ركذل  يعاد  الو   ) ًاغاستسم انماعط  اودجي  نأ  ًالوأ  مهيلع  انب ، اولبقيو  انلثم  ئجال 

هذه ىلع  بلغتلا  ةلوهسلا  نم  سيلف  ةلهس .) هيلع  قلطت  يتلا  ةيمستلا  نوكت  نأ 

، هعورشم ةعاجش يف  مادملاو  لاجلا  ىدل  ناك  اهنم ، ةدافتسالا  وأ  قوذلا  سواسولا يف 

.هتربخأ ك 

راشأ ًعطم ؟ هيف  كلتمأ  يذلا  مويلا  تعقوت  له  .ةطبحم  ةملك  اهنأ  ىرأ  ةعاجش ؟

هيلع لازت  امو  ةعيرسلا ، تابجولل  ًالحم  قباسلا  ناك يف  يذلا  غصلا  ناكملا  ىلإ  لاجلا 

لقألا ىلع  ً.اضيأ  انأ  الو  ًاقح ، .تلق  يديس ، اي  الك ، .ناردجلا  ىلع  نهدلا  نم  ةينب  تاخطل 

ىتح هل  ري  طابحإب  ملكتي  ناك  .كلذ  نم  ًالدب  فيطل ، معطم  ىلإ  هليوحت  نك  ناك 

مت ةيضرألا  عمشم  معطملا ، ديدجتل  هب  انمق  ءيش  ال  .هعم  ددجتي  فطاعتلاب  تسسحأ 

لعلا .ةعطاسو  ةرشابم  تناك  سوؤرلا  قوف  ءاوضألاو  ًابيئك ، ناك  رفصألا  ءالطلا  هتيوست ،

تاعبق نوسبلي  .يلظملا  نم  نورخآو  ةصاخلا ، تاوقلا  نم  مهضعب  .ىمادقلا  دونجلا  نم 
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تحنم وأ  تاودرخلا ، نزاخم  نم  تبهن  اهنأ  دب  ال  ةضافضف  تالدبو  تانحاشلا  يقئاس 

ثعشم لوهجم  لاجر  لثم  لب  ةلتق ، مهنأك  اودبي  لعلا   ليخب ، ليفك  لبق  نم  مهيلإ 

ئراوط تاهدر  يف  ةيبصعب  نورظتني  ةزهاجلا ، ةينيصلا  مهتالكأ  مهعم  اوبلج  نيربغم 

ةصخر نوكل  مهنأل ال  تارايسلا  ثداوح  نم  اوبره  وأ  يحص ، نض  نود  تايفشتسملا 

اهناقيس نأل  لاجلا  اهيلإ  داق  يتلا  ةلواطلا  لثم  نوحنرتي  اوناك  .ليجست  قاروأ  وأ  ةدايق 

هالكو انيلإ ، تمضناو  ءاسحلا  نم  ًاصاخ  ًانحص  يل  تبلج  اهسفن  مادملا  .ةيوتسم  غ 

لثم ًايهش  لازي  ام  .يلحملا  انئاسح  نم  اهب  تعتمتسا  يتلا  فانصألا  لضفأ  لكآ  انأو  ابقاري 

نأ بجي  .اهجوز  لثم  ةبيئك  تناك  كرحتت ، مادملا   .ىلوألا  ةفشرلا  دعب  تلق  قباسلا ،

.ءاسحلا اذه  ..اذهب  اورخفت 

؟ طئاحلا رحج يف  كالتما  وأ  .مادملا  تلاق  ءاسحلا ؟ اذه  عيبن  اننأل  رخفن  نأ  يغبني 

.هانرجأتسا دقل  .لاجلا  لاق  انل ، ًاكلم  سيل  ىتح  وه  .ناكملا  اذه  نئابز  هيمسي  ام  كلذ 

نيب صيخر ، كبش  ءارولا  ىلإ  دودشم  مادملا  رعش  .هرهظم  نم  ةحضاو  تناك  هتبآك 

لئاوأ يلاوخلا يف  مايألاب  اهركذتل  لحنلا  ةيلخك  ةشوفنم  قباسلا  تناك يف  اهرعش  ةحيرست 

، يلاجر هنأك  صيمق  نم  فلأتت  ةقئال  سبالم غ  نآلا  سبلت  لاجلا ، لثم  يه ، .تاينيتسلا 

جوز هسبلي  ام  ناسبلي  راصتخاب  .اهرمعب ه  قيلي  يرمأ ال  يضاير  ءاذحو  اخ ، ةلدبو 

وأ ديربلا ، بتكم  وأ يف  رجتملا ، مهتفداص يف  نيذلا  لثم  رمعلا  طسوتم  ناكيرمألا يف  نم 

نم ثكلا  لثم  ناودبي ، هلعجي  نأ  هنم  داري  سبالملا  نع  عابطنالا  .نيزنبلا  ةطحم 

ك رابكلا ، ءالؤه  سانلا  ىري  ززعتي ح  عابطنالا  كلذو  قهارملا ، نم  هنأك  ناكيرمألا ،

ةيزاوجربلا ال ةغصلا  معاطملا  كلت  .ادوصلا  تاجاجز  تاهوف  نم  نوبرشي  ًااد ، لصحي 

رعشأ تنكو  تاونس  عبس  لاوط  مهعم  تشع  نيذلا  نويطارقتسرألا  نوينطولا  اهداتري 

تلوح كلذل  ًاضيأ ، زح  مهنزح  ً.اضيأ  فطاعتلا  نم  ءيشو  فوخلا ، نم  ٍءيشب  مهوحن 

.مهتايونعم عفري  ار  رخآ  ٍهاجتاب  راوحلا 

؟ ةروثلل معطملا  ليو  نع  لاقي  يذلا  اذه  ام  تلق ، نذإ ،

مادملا ينيع  تيأرو  .ههجو  قرشأ  دقو  لاجلا ، لاق  كلذك ؟ سيلأ  ةعئار ، ةركف  اهنإ 

نم معطم  لوأ  اذهف  تيبأ ، مأ  تئش  .اهتركف  عقاولا  اهنأب يف  تككشو  فقسلا ، ىلإ  ناهجتت 

قاذمل نوقاتشي  انونطاوم  ىرت ، .دالبلا ك  هذه  ىتح يف  ار  .لاق  ةنيدملا ، هذه  هعون يف 
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تالواطلا لكف  ًاحابص ، فصنلاو  ةرشع  ةيداحلا  طقف  ةعاسلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .نطولا 

ديلاب ةقعلملاو  ديب  ماعطلا  يصعب  ءاسحلا  نولكأي  نيذلا  سانلا  نم  ةزوجحم  نكامألاو 

انناسل ةنكل  هب ، انركذت  يتلا  تاوصألا  هيف  نرتو  نطولا  ةحئار  هنم  حوفت  معطملا  .ىرخألا 

تدرأ اذإ  يحبر ، غ  عورشم  اذه  .يهش  عاقيإ  يف  تافشرلاو  مقللا  عم  سفانتت  يلحملا 

.ةموكحلل بهذت  حابرألا  لك  .لاجلا  لاق  ةقيقحلا ،

دحأ الو  نوفرعي  عيمجلا  مادملا ، تلاق  اذه ، نوفرعي  نيذلا  صاخشألا  نع  تلأس  ح 

مهنأ ةركفب  ًالبتم  مهؤاسح  نوكيو  انه  ىلإ  نوتأي  سانلا  .حوتفم  هنكل ٌرس  هنإ رس ، .فرعي 

ةيماظنلا تالدبلا  ىتح  هناكم ، ءيش يف  لكف  لاجلا ، لاق  ةروثلا ، نع  امأ  .ةروثلا  نودعاسي 

ءاسنلا تاطاشن  نع  اهتيلوؤسم  ىلع  ةوالع  رومألا ، كلت  نع  ةلوؤسم  مادملا  .اهفوت  مت 

تالافتحالا ةيؤر  كيلع  ناك  هقلخت ! نأ  اهناكمإب  ليمج  عابطنا  نم  هل  اي  .تايارلا  عنصو 

سانلا ناك  فيك  .اهل  روص  يدل  اهارت ! نأ  بجي  ناك  .يتنواك  جنروا  يف  اهتمظن  يتلا 

.تايارلا نولمحي  نيركنتملا ، غو  نيركنتملا  انلاجر  نوري  مهو  ًاحرم  نوفتهيو  نوخرصي 

نوبردتي يف مهنإ  .ىمادقلا  براحملا  نم  مهلك  عوطتملا ، نم  ةعومجم  لوأ  انأيه  دقل 

ىنحنا .ةقحاللا  ةوطخلل  لضفألا  صلختسن  نأ  نك  ةعومجملا ، هذه  نم  .عوبسأ  لك  ةياهن 

كانه نولصتي  فوس  .ناويات  ىلإ  عالطتسا  ةبيتك  لسس  .يقابلاب  سمهيل يل  ةلواطلا  ىلع 

داكي تقولا  نإ  دولك  لوقي  .مانتيف  ىلإ  ًايرس  ًارمم  نوقشيو  ةيمامأ  ةيناديم  ةدعاق  عم 

ً.ابسانم نوكي 

نأ هركأ  .لاحلا  ةعيبطب  ةيلمعلا ؟ نم  ءزج  نوب  له  .ياشلا  نم  ًابوك  يسفنل  تبكس 

؟ كيأر ام  .تايلمعلا  نم  عونلا  اذه  زجني  نم  لضفأ  هنأل  سمحتملا ، لجرلا  اذه  لثم  رسخأ 

بنجتيو ايدوبمك ، وأ  سوال  روبع  نمضتي  دناليات  نم  يرب  قيرط  يف  طقف  ركفأ  تنك 

ربع رو  ةئبوألا ، اهيف  كت  يتلا  تاباغلاو  ةرعولا  يضارألا  قرتخيو  ةفورعملا  تاراسملا 

، نويئادع سانأو  رشبلا ، لكأت  يتلا  رومنلاو  ةدرقلا ، نم  نوديحولا  ناكسلا  ثيح  لابجلا 

لضفأ لكشت  ةيضرألا  سيراضتلا  هذه  .ةدعاسملا  اومدقي  نأ  لمتحملا  غ  نم  نوفئاخ 

وأ اهب  موقت  نأ  ب  ًارايتخا  ربتعت  ةمه  مايقلل  ةبعرم  ضرأ  يهو  مالفألا ، ريوصتل  عقوم 

هصرف نأل  سيل  عوطتلا ، بغري يف  نونجملا   يقيدص  .اذهب  نوب  ربخأ  نأ  يغبني  .تو ال 

ةأجف .كانه  ةشوقنم  ءارمحلا  طوطخلا  يدي ، ىلإ  ُترظن  .مهببسب  نكلو  ةليئض ، ةاجنلا  يف 
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لمحت يتلا  ةوقلا  ةشاشه  يذخف ، تحت  يسركلاب  ساسحإلا  يدسج ، ةيعضو  ىلإ  تهبتنا 

بلغأ اهاودجب  عنتقي  يتلا  ةوقلا  كلت  ميطحتل  ًاثك  رمألا  بلطتي  نل  .ايحو  يدسج 

يسفنل حمسأ  و  تلق ، ييأر ، .نيزجاع  اهيف  نوحبصي  يتلا  ةظحللا  أت  ىتح  سانلا 

.هعم بهذأ  فوسف  كراشيس ، نوب  ناك  اذإ  رخآ ، ءيش  يأب  كفتلاب 

.عوطتيس هنأ  فرعأ  تنك  كل ؟ لقأ  .مادملا أ  ىلإ  رظنو  ًاجاهتبا  هيديب  لاجلا  قفص 

لمعتو انه  ءاقبلا  كل  لضفألا  نم  نأ  يلثم  فرعت  كنكل  ً.اموي  كيف  كشأ  بيقنلا ،  اهيأ 

اياضقلاو ليومتلا  زيزعت  نم  كلذ  غو  تايتسجوللاو ، طيطختلا  رومأ  يف  يعم 

ئجاللا يف ةدعاسمل  تاعربتلا  نوعمجي  سانلا  نأ  سرغنوكلا  وضع  تربخأ  .ةيسامولبدلا 

اننودناسي يف نمل  رمتسم  عانقإ  ىلإ  جاتحنس  اننكل  نحن ، هب  موقن  ام  رخآ ، ىنع  .دناليات 

لاجلا زه  .تلق  انتيضق ، اهنأ  داقتعالاب  رهاظتلل  ًاببس  مهئاطعإ  لقألا  ىلع  وأ  ةيضقلا ، كلت 

كأ نوكتس  .لضفألا  لجأ  نم  اذه  نكل  طبحم ، كنأ  فرعأ  ًاما ! حيحص  .عانتقاب  هسأر 

ً.ابيرقت ةهظلا  تقو  هنإ  عمسا ، نآلا  .هسفنب  متهالا  هنك  نوبو  كانه ، سيلو  انه  ًاعفن 

؟ كلذب بغرت  الأ  بارشلا ، برشنل  بسانملا  تقولا  هنأ  دقتعأ 

ةكرامل قصلمو  ةيار  ب  رادجلا  ىلع  قلعتت  ةعاسلا  تيأر  مادملا  فتك  فلخ  نم 

لكشو مجحب  ةزراب  نهدوهنو  ينيكبلا  نسبلي  تاباش  ثالث  هيف  بارشلا ، نم  ةديدج 

ىلع ةعقاف  ءارمح  ةيقفأ  ةطرشأ  ةثالث  اهيف  ةروحدملا ، ةيروهمجلا  ةيارو  لافطألا ؛ تانولاب 

مانتيف بعش  ةيار  ةرم يل ، نم  كأ  لاجلا  راشأ  ك  نطولا ، ةيار  اهنإ  .عمال  رفصأ  لقح 

قصلملا كلذ  هبشت  ىرخأ  تاقصلمو  لبق ، نم  ىصحت  تارم ال  ةيارلا  تيأر  دقل  .رارحألا 

بلصلا بشخلا  نم  شوقنم  راطإ  لخاد  تاعاسلا ، نم  عونلا  اذه  دهاشأ  ينكل   ًاثك ،

، ةعاسلا هبشي  يذلا  نطولا  اذهو  نطولا ، هبشت  يتلا  ةعاسلا  هذه  نأل  .اندالب  ةطراخ  هبشي 

صرقلا ىلع  ماقرألاو  بونجلا ، دنع  ةرمسم  تاعاسلاو  قئاقدلاو  اوثلا  براقع  تناك 

سيقت يتلا  ةفحتلا  هذه  نأ  اوروصت  ىفنملا  عانصلا يف  ضعب  .نوغياس  لوح  ةلاه  لكشت 

نطولا نكل  مهنكامأ ، نع  اوحيزأ  نطاوم  انك  .مهدالب  نع  نويفنملا  اهقشعي  فوس  نمزلا 

ًادج ةديعب  ةعئاضلا  انرايد  ىلإ  ةدوعلل  ةفاسملا  نيب  .انصئاصخ  ددحي  ناكم  درجم  نم  كأ 

نوكت ال  ار  تافاسملا  كلت  عطقو  ةدوعلا  اهقرغتست  يتلا  تاونسلا  نإف  ةددحم ، اهنكل 

ىتم : » نمزلا نع  ًااد  نوكي  لاؤس  لوأ  مهنكامأ ، نع  اوحيزأ  نمل  ةبسنلاب  اذهل ، .ةدودحم 
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.»؟ ةدوعلا يننك 

.ئطاخ تيقوت  ىلإ  شت  مكتعاس  مادملل ، تلق  ةقدلا ، انيخوت  اذإ 

.نوغياس تيقوت  ىلع  اهنإ  .بارشلا  راضحإل  تضهنو  تلاق ، ال ،

انه نع  فلتخي  نوغياس  تيقوت  اذه ؟ ىرأ  نأ ال  نك  فيك  .تمهف  لاحلا ، ةعيبطب 

نحنف ةعاسلا ، هذه  هيلإ  شت  يذلا  نمزلا  ىلع  مكح  اذإ  ءرملا  نأ  عم  ةعاس ، ةرشع  عبرأب 

تايمست تناك  ًايأ  نورجاهم ، نويفنم ، نوئجال ، .ةعاس  ةرشع  عبرأل  نمزلا  فلتخي يف  نم 

ةبدأملاب يفتحن  تفاقث ، نمض  شيعن  ةطاسبب ال  نحنف  مهنكامأ ، نع  اوحيزأ  نيذلا  رشبلا 

نمض اوشاع  ًاضيأ  مهنكامأ  نع  اوحيزأ  نيذلا  .اهليختن  يتلا  ةنخاسلا  ةميظعلا  ةيكيرمألا 

.نمزلا ربع  ىلاسك  ةلاحر  اننأل  يضاملاو ، رضاحلا  كانهو ، انه  تفلتخم ، تيقوت  يتقطنم 

فلخلا ىلإ  وأ  مامألا  ىلإ  نولقتني  نمزلا  ربع  نيرفاسم  ليختت  يملعلا  لايخلا  صصق  نيب 

، ةعاسلل حوضفم  رسلا  ً.افلتخم  ًاخيرات  رهظت  نمزلا  سيقت  يتلا  ةلآلا  هذه  نمزلا ، يف 

.بسحف تاقلح  رودن يف  نحن  اهنوري ، نم  عيمجل  حوضفم 

***

هتبآك تفعاض  يتلاو  بلفلا ، ارماغم يف  نع  مادملاو  لاجلل  تيكح  ءادغلا ، دعب 

، نزحلا عم  لاحلا  يه  ك  ةبآكلا ، قايرت  ضاعتمالا  .ضاعتمالاب  هساسحإ  تدازو 

عونب رعشت  نأ  كيلع  ألا  نم  عون  نايسنل  قرطلا  نم  .كلذ  ىلإ  امو  سأيلاو ، ةيوادوسلاو ،

ةمدخلا ءادأل  حلصت  تنك  نإ  ررقيل  بيبطلا  كصحفي  امدنع  لصحي  ك  ألا ، نم  رخآ 

( ةولا ضر  ًاباصم  تنك  اذإ  الإ  ًادبأ ، هيف  لشفت  نل  صحف  وهو   ) ةيمازلإلا ةيركسعلا 

يذلا  ديحولا  ءيشلا  .ىرخألا  ةنجولا  ىلع  كصرقي  نيب  كيتنجو  ىدحإ  ىلع  كمطلي 

ىلإ هيف  لوحتأو  ايح  ىلع  يضقي  داك  يذلا  ثداحلا  بناج  ىلإ  مادملاو -  لاجلا  هب  ربخأ 

تاضيوعت تيقلت  يننأ  رواجم -  ةينيص  تالكأ  لحم  اهترخؤم يف  نم  ىلدتت  ةيوشم  ةطب 

نانثا ءاج  ايادهلا ، نولمحي  مهو  سرابموكلا  ءيجمل  قحاللا  مويلا  حابص  .ثداحلا يف  نع 

ةضيرع هقنع  ةطبر  ءاقرز ، ةرتس  يدتري  فيحنو  ليوط  ضيبأ  لجرو  تيلويف  فويضلا ، نم 

.40 نويلهلا نم  ةينغ  ةبجو  دعب  رفصألا  لوبلا  نولب  هصيمقو  يلسيرب  سيفلا  ةطبر  لثم 

عيطتسأ تنك  يننأ  عم  ُتسمه ، نوللا ، ضيبأ  حبصأ  ّيف  ءيش  لك  .ينتلأس  كلاح ؟ فيك 
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نأ كديري  .كيلع  نوقلق  ًاعيمج  نحن  تلاقو ، بايتراب  يل  ترظن  .يعيبط  لكشب  مالكلا 

.مويلا عقوملا  روزيس  سوكرام  سيئرلا  نكل  هسفنب  ءيجملا  يوني  ناك  هنأ  ملعت 

ةناصرب بسحف ، يسأرب  تأموأ  .روتوا  لاحلا ، ةعيبطب  همسا ، ركذل  يعاد  يذلا ال  وه 

لضفأ هذه  .يبضغ  ثي  ناك  همسا  ركذ  درجم  نأ  عم  اذه ، مهفتأ  يننإ  تلقو ، نزحو ،

فشاك حابصم  اهنأك  ةماستبا  نع  رشكو  ءاقرزلا ، ةرتسلا  وذ  لجرلا  لاق  الينام ، ىفشتسم يف 

تدرأ اذإ  نآلا ؟ رعشت  فيك  .ةياعر  لضفأ  ىقلتت  نأ  ىلع  صرحن  ًاعيمج  نحن  .يهجو  يف 

نأ حمسا يل  .لاق  لجخلل ، اي  .ةئيس  ةلاحب  رعشأ  بذكلا ، ًارمتسم يف  تنكو  تلق ، ةقيقحلا ،

انأ .ينحرجت  نأ  تفخ  ةداح  تافاح  تاذ  ضايبلا  ةعصان  ةقاطب  جرخأ  .يسفنب  كفرعأ 

.ىفشتسملا فيراصم  لك  عفدن  اننأ  ملعت  نأ  كديرن  .ريوصتلا  ويدوتسأ  نع  بودنملا 

Telegram @read4lead     ؟ ثدح يذلا  ام 

.تيلويف تلأس  ركذتت ؟ الأ 

.تاراجفنالا نم  ديدعلا  .راجفنا 

ةغص ةيدلج  ةبيقح  عفرو  بودنملا ، لاق  انه ، ريرقتلا  يدل  .عقوتم  ًاثداح غ  ناك 

هليصافت نكت  .ريرقتلا   هنم  تعزتنا  ةعورلل ! اي  .ةعماللا  ةيبهذلا  اهتازبإ  ىرأل  يفكي  ا 

.كيدي يتحار  كرفت  كنأك  اندالب ، لصحي يف  ك  ًاعيرس ، ءاج  كلذ  حضتا ، ةيمهأ ك  تاذ 

، كتايحب ًاكسمتم  تلز  ام  .لاق  ًاما ، ظوظحم  ةايحلا ؟ ديق  ىلع  أل  ظوظحم  انأ  له 

يتلا ةيبطلا  ريراقتلا  بسح  .رالود  فالآ  ةسمخ  غلب  يتبيقح  يف  كيشو  كتيهافرو ،

ضعبو تامدكلاو ، شودخلا  ضعبو  ناخدلا ، قاشنتسا  نم  تيناع  تنأ  اهيلع ، تعلطا 

نكل .ةدتسم  ةهاع  ال  قز ، ال  روسك ، .جاجتراو ال  كسأر ، ىلع  ةطبخو  ةفيفطلا ، قورحلا 

مضت ةقيثو  جرخأو  هتبيقح  بودنملا  حتف  .كتاجايتحا  عيمج  ةيبلت  نض  ديري  ويدوتسألا 

، لاحلا ةعيبطب  .كيشلا  ءارضخ ، ةليوط  ةصاصق  عم  سوبدب  ةتبثم  ءاضيبلا  قاروألا  ضعب 

يأ نم  ويدوتسألا  يفعت  يتلا  ةقيثولا  هذه  ىلإ  ةفاضإ  مالتسالا ، ىلع  عقوت  نأ  كيلع 

.ةيلبقتسم تامازتلا 

م كأ  مرتحم ، غلبم  هنأ  فرتعأ  رالود ؟ فالآ  ةسمخ  ةسئابلا  ايح  يواست  له 

فرعأ تنك  ةشوشملا ، يتلاح  ىتح يف  هيلع ، نولوعي  ام  كلذ  .ايح  نم  تقو  يأ  هتيأر يف 
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نأ ديجلا  نم  .تلق  مركلا ، اذه  ىلع  كركشأ  .لوألا  ضرعلاب  لوبقلا  نم  لضفأ  ءايشأ 

ليعملا يننأ  ملعت  وأ ال  ملعت  ار  نكل  .يعم  فطاعتي  نأو  يتلاح ، ىلع  قلقي  ويدوتسألا 

لجرك نكل  يسفن ، طقف يف  تركف  اذإ  عئار  ءيش  رالود  فالآ  ةسمخ  غلبم  .يتلئاعل  ديحولا 

ليختل يفاكلا  تقولا  مهيطعأ  نأ  لضفألا  نم  ًاديعب ، رظنأ  يننأكو  تفقوت  انه  يويسآ - 

يعمقلا اهلقثب  ينللظت  يسأر ، قوف  ةكباشتملا  اهعورفب  دت  يتلا  ةقالمعلا  باثألا  ةرجش 

هسفن ركفي يف  نأ  نك  يويسآلا ال  يماهوأ -  راكتبا  نم  يتلا  ةبقاعتملا  لايجألا  لالخ  نم 

.طقف

.ايلاطيإ نحن يف  انلثم  .ءيش  لك  يه  ةلئاعلا  .بودنملا  لاق  تعمس ، اذكه 

، همع ءانبأ  .هدادجأو  هتيرذو ، .هيبأو  همأ ، ركفي يف  يويسآلا  نويلاطيإلا ! متنأ  معن ،

نم لكو  ..ةياهن  اهل  نوكت  نل  يظح  نسحل  يمف ، نم  جرخت  تلكلا  تكرت  ول  .هتيرقو 

عزوت رالود  ةئامو  درفلل ، ًارالود  سمخ  ةميقب  اهل  ةياهن  تابلط ال  ينيتأت  فوس  .مهبحي 

ىرت اذهل  .ضفرأ  نأ  عيطتسأ  نل  .تاهجلا  لك  نم  ينشهنت  فوس  يدايألا  .كاذو  اذه  ىلع 

اذه نم  يسفن  يفعأ  فوس  .دوقنلا  ذخآ  ال  نأ  لضفألا  نم  .هيف  تعقو  يذلا  قزأملا 

تابلطلا هذه  ةيبلتل  دوقنلا  نم  يفكي  ام  وطعت  نأ  .رخآ  ليدب  كانه  وأ  .جرحملا  فقوملا 

ً.ايصخش انأ  ينيفكي  غلبم  نع  ًالضف 

لاقو ، راظتنالا  نم  سئي  ًاخأو  .دري  ىتح  هترظتناو  لمكأ ، ىتح  بودنملا  رظتنا 

كتامازتلا يبلي  ار  يذلا  بسانملا  غلبملا  فرعأ  ال  ةيويسآلا ، تالئاعلا  تاديقعت  كردن  نكن 

ً.اثك اهمرتحأ  يتلا  كتفاقث  ةيمهأب  هنأ  كردأ  يذلاو  ةيلئاعلا ،

هذه مغر  نكل  .تلق  ًاما ، ًادكأتم  تسل  .درلا  ينم  رظتناو  لمكي ، نأ  ترظتنا 

تاجايتحالا .راقأ  تاجايتحا  ةيبلتل  يفكتس  رالود  فلأ  نيرشع  نأ  دقتعأ  كوكشلا ،

.ةعقوتملا غو  ةعقوتملا 

سرا هنأكو  ةنكاس  ةيعضو  اذختاو  بودنملا  ابجاح  كرحت  رالود ؟ فلأ  نورشع 

تاضيوعتلا ك حئاول  فرعت  تنك  ول  هوأ ، .كابترالاب  يحوت  ةداح  ةكرح  اسوقت يف  اغويلا ،

ًاوضع تدقف  ول  لضفألاو  كعباصأ  دحأ  دقفت  نأ  كيلع  رالود  فلأ  نيرشع  لباقم  اهفرعأ !

كساوح ىدحإ  وأ  ةيويح  كأ  ًاوضع  رسخت  ةيئرم ، غ  رومأ  نع  ملكتن  انك  اذإ  وأ  ربكأ ،
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.سمخلا

ةفرعم عيطتسأ  يلع ال  حلي  ناك  ام  ٌءيش  راجفنالا ، نم  تقفأ  نأ  دعب  لعفلاب  ينكل 

.فرعأ ال  وه ؟ ام  نكل  ًائيش ، تيسن  دقل  وه -  ام  فرعأ  نآلا  .ةيدام  تسيل  ةزخو  ههنك ،

ك فولأم ، ءيش  كلذف  هتيسن  ام  فرعت  نأ  .أوسألا  وه  اذه  اهتيسن ، ءايشأ  ةثالث  نم ب 

فرعن نأ  نود  ىسنن  نأ  نكل  .سانلا  ءسأو  ةيضايرلا  تالداعملاو  خيراوتلا ، عم  لاحلا  يه 

هذه يف  فسألل : وعدي  ءيش  هنكل  لقأ ، ار  وأ  ًاعويش ، كأ  نوكي  نأ  يغبني  انيسن  اننأ 

ام فرعي  نأ  نود  ًائيش  يسن  هنأ  ءرملا  فرعي  نأ  نكل  .انم  عاض  ام  فرعن  نأ  نك  لاحلا ال 

حضتيو يف رصتعي  ألا  ناكو  تلق ، ًائيش ، تدقف  دقل  .فجترأ  ينتلعج  ءيشلا  كلذ  وه 

.يلقع نم  ًاءزج  ترسخ  .وص 

.لاق دصقت ، ام  مهفأ  يننأ ال  ىشخأ  .بودنملا  ىلإ  تيلويف  ترظن 

.نآلا ىلإ  راجفنالا  دعب  ًاما ، ىحا  تلق ، ايركذ ، نم  ٌءزج 

.هتابثإ بعصي  ار  فسؤم ، ٌءيش  اذه 

دعي نآلاو   ًائيش  فرعي  ناك  ءرملا  نأ  وأ  ًائيش ، تيسن  كنأ  ام  ٍصخشل  تبثت  فيك 

ىلع تظفاح  ةضيرملا ، يتلاح  يف  ىتح  .رارصإب  بودنملا  عم  ُتلصاو  كلذ ، عمو  هفرعي ؟

ةراهم بذكلا  تيلورلا ، ةلجع  كرحأ  وأ  يعباصأ ، ةراجيس ب  بعادأ  أك  .ةدقلا  يزئارغ 

ىلإ تهبتنا  يذلا  بودنملا ، ىلع  ًاضيأ  قبطني  اذه  .اهنايسن  ةلوهسلا  نم  سيل  ةداعو 

اإو بسحف ، ةلوبقم  نوكت  ةبذكلا ال  باوجتسالا ، ك يف  تاضوافملا ، .ةغوارملا يف  هبيلاسأ 

لوصولا لجأ  نم  بيذاكألا  ناسنإلا  لوقي  ةرضاح ح  نوكت  فقاوملا  عاونأ  لك  .ةعقوتم 

ةرشع فرطلا ، نم  لوبقملا  غلبملا  ىلع  انقفتا  ىتح  انراوح  رمتساو  ةلوبقم ، ةقيقح  ىلإ 

ررح نأ  دعب  .يلصألا  مهضرع  فعض  هنأ  الإ  هتبلط ، ام  فصن  ناك  نإو  وهو  رالود ، فالآ 

اهل ةميق  ةلماجم ال  تارابعب  رخآلا  اندحأ  عدوو  قئاثولا  ىلع  تعقو  ًاديدج ، ًاكيش  بودنملا 

، بابلا ةركأ  ىلع  اهديو  تيلويف  تفقوت  .لوهجم  لوبسيب  يبعال  ب  تاحفاصم  لثم 

- ؟ اهلثم ةأرما  نم  ىتح  ةيسنامور ، كأ  ةفقو  كانه  له  يل -  اهفتك  قوف  نم  ترظنو 

.انعم كتكراشم  الول  مليفلا  اذه  زاجنإ  عيطتسنل  انك  ام  اننأ  فرعت  تلاقو ،

، تاباختنالل حشرم  مالك  وأ  تارحاسلا ، مالك  قيدصت  ينعي  كلذف  اهمالك  تقدص  اذإ 
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لاجر وأ  ةطرشلا ، لاجر  لماعت  نسح  وأ  يجراخلا ، ءاضفلا  نم  رضخ  راغص  لاجر  دوجو  وأ 

نم ام  ناكم  بقث يف  كانه  نكلو  طقف ، بوقث  هبراوج  نكي يف  يذلا   أ  لثم  نيدلا 

.ءيش ال  ةغصلا ؟ ءاضيبلا  اهتبذك  قيدصت  يف  ضلا  امو  قدصأ ، نأ  تدرأ  ينكل  .هحور 

ناك هل ، نزو  هنأ ال  مغر  .رضخألا  كيشلاو  يسأر  وكسيدلا يف  نط  طسو  يدحو  تيقبو 

، وملاو سرابموكلا ، جيجضب  ًارخف  وهزت  ةلماك ، ةمأ  يننأك  تسسحأ  ً.اربتعم  ًاغلبم  يواسي 

نوواسي ال  تاروصانيدلا ، لثم  مهليث ، ءاسي  وأ  دحأ ، مهلث  نيذلا ال  ءاسعتلا  كئلوأ  لك 

، قاحسنالاب تسسحأ  .مالفألا  ةنيكامو  برحلا  ةنيكام  يذغي  يذلا  دوقولا  نم  كأ  ًائيش 

ناسنإ .ردنمشلا  ةبلع  لثم  تنك  .يتهبج  ىلع  موتخم  ين  ةميق ، اهل  نآلا  ايحو  يدسج 

ٌمرو بذاك ، اونوكي  ام   كلذ ، ينفلك  ام  لكو  يح ، وهو  هتميق  نم  كأ  تيم  وهو  هتميق 

ةيلمعلا نأ  يف  كشأ  اذامل  كلذ ، عمو  .اهنم  ثكلا  يدل  يتلا  ركاذ ، نم  ءزجو  يسأر  يف 

نم سعتأ  ةلاح  ساسحإ يف  الب  ًاردخم  ينتكرت  اهتاثأت ، تحت  حزرأ  نيب  ينفدهتست  تناك 

ىلع ظافحلا  لواحأ  هعم  تيقب  غارف  ركاذ ، يف  بارسلاب  رعشأ  اذامل  ألاب ؟ ساسحإلا 

؟ زاوت

تفرص تاباجإ ، اهل  دجأ  يتلا   تالؤاستلا  هذه  عم  اينروفيلاك  ىلإ  تعجر  نأ  دعب 

يذلا مويلا  ً.ايلاخ يف  تقولا  كلذ  ذنم  ناك  يذلا  اسح  غلبملا يف  فصن  تكرتو  كيشلا 

ٍتقو .يبيج يف  فلغم يف  لخاد  غلبملا  نم  رخآلا  فصنلا  ناك  مادملاو ، لاجلا  هيف  ُترز 

ةقيقرلا ةنيدملا ، يحاوض  طسو  كراب ، يتنوم  ىلإ  ةرايسلاب  تبهذ  ةهظلا  نم  قحال 

نأب فرتعأ  .نيدبلا  دئارلا  ةلمرأ  عم  دعوم  يدل  ناك  خملا ، للا  لثم  ةنفعتملا  ةدحاجلا 

رمثتست نأ  نك  اهنأب  فرتعأ  يتلا  دوقنلا  يبيج ، يتلا يف  دوقنلا  اهيطعأ  نأ  يضتقت  يتطخ 

ءيشلا ام  هبراقأو ؟ ءرملا  ءادعأ  ةدعاسم  نم  ةيروث  كألا  ءيشلا  ام  نكل  .ةيروث  ضارغأل 

، انأ اإو  ةرفغملا ؛ بلطي  يذلا  صخشلا  نكي  وه   ًتح  ةرفغملا ؟ بلط  نم  ًافرطت  كألا 

ةيانبلا ءاوجأ  تناك  الو  بآرملا ، هدض يف  هتلعف  ع  ةمالع  نم  نكت  .هقحب   هتفرتقا  امل 

يننأ الإ  اإ ، يف  ًادحاج  تنك  يننأ  عم  .هحبش  نم  جاعزنالاب  يحوت  ةقشلا  اهيف  يتلا 

فاخأ لب  هللا ، فاخأ  ال  ار  أل  حيحص  اذه  نأ  فرعأ  تنك  .حابشألا  دوجوب  نمؤأ 

، بابلا حتف  حو  رهظي ، نأ  نك  نيدبلا  دئارلا  حبش  نكل  ًاعبط  رهظي يل  نل  هللا  .حابشألا 

تءاج هتلمرأ  اهنكل  .بابلا  ةركأ  ىلع  نوكت  ار  وه  هدي  نأ  تيشخ  يسافنأ ، تسبح 

ً.اعوج روضتت  اهنأ  مغر  ةنيدب  اهتلعجف  اهتاسأم  تمقافت  ةنيكسم  ةقف  ةأرما  بحرتل  ،
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ةاطغم نوللا  ةيرهز  ةكيرأ  ىلع  سولجلل  ينتعدو  كارأ ! نأ  ليمج  ٌءيش  بيقنلا !

قيربإ ةلواطلا  ىلع  رظتني  ناك  .هيلع  يلقثب  تكرحت  لك  ًاتوص  ردصي  ناك  فافش  عمش 

تلاق تسلا ، دونز  نم  ذخ  كوجرأ  .ةيسنرفلا  تسلا  دونز  ىولح  نم  قبطو  ينيصلا  ياشلا 

ذيمالت تيوكسب  عنصت  يتلا  ةكرشلا  كلت  ىولحلا ، نم  ةيعونلا  كلت  فرعأ  تنك  .ةلسوتم 

نم تسلا  دونز  .يسنرفلا  لثم  ةمرحملا  ةعتملا  ركتبي  نأ  نك  دحأ  يتلوفط ال  سرادملا يف 

ح ةيده »  » ةملك تداتعا  اهنأ  مغر  ءارغإك ، أ  اهل  اهيطعي  يمأل ، ةلضفملا  ىولحلا 

لمحي نأ  هينعي  ام  مهفأل  يعولا  نم  يفكي  ام  يدل  ناك  .يتقهارم  تاونس  اهركذت يل يف 

ضعب يف  .اهفلخ  ىعسي  أ  ءاج  امدنع  ةرشع  ةثلاثلا  يف  ةيبص  ىلإ  تسلا  دونز  ٌنهاك 

، جاوزلاو شارفلل ، يفكي  ا  ةديج  ةرشع  ةثلاثلا  ةنسلا  يضاملا ، يف  وأ  مويلا  تافاقث 

وأ ةرصاعملا  اسنرف  سيل يف  نكل  تالاحلا ، ضعب  ةثالث يف  نم  طقف  ئيشل  ار  وأ  ةمومألاو ،

هيلع انأ  ربكأ م  هيف  حبصأ  يذلا  تقولا  يذلا يف  اياون أ ، مهفأ  يننأ   سيل  .اندالب  يف 

أب فرتعأ  ةرشع -  ةثلاثلا  يف  ةاتفلا  .يمف  يف  بوذي  تس  دنز  عم  تاونس  عضبب  نآلا 

نهضعب تاجضان ، تايكيرمأ  تايتف  نع  ديدحتلا  هجو  ىلع  راكفأ  نايحألا  ضعب  دوارت يف 

درجم هذه  نكل  .اندالب  تايلكلا يف  تايتف  نم  ًاجضن  كأ  نهنأب  نزيمتي  ةرشع  ةثلاثلا  يف 

.انراكفأل انعضخ  اذإ  منهج  ىلإ  رمألا  انب  يهتنيس  ًاعيمج  نحن  ً.الاعفأ  تسيلو  راكفأ ،

ةدحاو تطقتلاو  نيدبلا ، دئارلا  ةلمرأ  يلع  تحلأ  تسلا ، دونز  نم  ديزملا  ذخ 

حاحلإب يتفش  ب  ىولحلا  كلت  رشحتس  تناك  .يمف  يف  اهسدت  مامألا   ىلإ  تنحناو 

.تلق ًاما ، ةذيذل  ةذيذل ، اهنإ  .تسلا  دنز  اهنم  تذخأو  اهدي ، تكسمأ  ينكل  يمومأ 

؟ رمألا ام  .ءاكبلاب  ةبيطلا  ةديسلا  تشهجأ  اذه ، دنع  ً.الوأ  ياشلا  نم  ةفشر  لوانتأ  ينيعد 

دئارلا نأ  ول  ك  ًايبصع ، ينلعج  م  تلاق ، اهلوقي ، ناك  يتلا  اهسفن  تلكلا  كلت  .تلق 

سيلاوك نع  ةايحلا  حرسم  لصفت  يتلا  رئاتسلا  فلخ  نم  ينم  رخسي  نآلا  ىتح  نيدبلا 

.ةرخآلا

تتبرو اننيب  يتسالبلا  دادتمالا  ىلع  تلمل  .بت  يهو  تلاق  ًاثك ! هدقتفأ  يننإ 

نإ ًايصخش  ةرم  رخآ  ههجاوأ  انأو  نيدبلا  دئارلا  ليخت  نم  يسفن  عنم  عطتسأ  .اهفتك   ىلع 

ةحوتفم ىرخألا  هنويعو  هتهبج ، ىلع  ةثلاث  ع  عم  هرهظ  ىلع  ًاددمم  ًايحور ، نكي   

ههجو يذلا  حبشلا  حور  ءاضرإل  جاتحأ  ينكل  دحأل ، ونذب  فارتعالل  جاتحأ  انأ ال  .ةدماجو 
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بلاط يز  يف  كانه  .ةلواطلا  بناج  ىلع  حبذملا  نم  يل  رظنيو  رونلاب  عطسي  نآلا  ىتح 

كلت يف  ةيفارغوتوف  ةروص  هل  تطقتلا  باش ، وهو  نيدبلا  دئارلا  فقي  ةيركسع  ةيلك 

نع ةاسأملا  ففخأ  انأو  ناقلمحت   ناتنكادلا  هانيع  ةرم ، لوأل  هنقذ  قلحي  نأ  لبق  ةلحرملا 

، ةربغم محل  ةبلعو  نفعلا ، نم  ةسباي  ةلاقترب  ةرخآلا  ةايحلا  هلكأيل يف  هيدل  ام  لك  .هتلمرأ 

دايعأ ءاوضأب  ةءاضمو  هتروص  مامأ  ةفطصم  ةيرغملا ، ناولألا  تاذ  لافطألا  ىولح  نم  عطقو 

ثيح ةرخآلا ؟ ملظ يف  دجوي  له  .حبذملا  ةفاح  ىلع  هل  اهتقلع  يتلا  ةقاربلا  ةرفانتملا  داليملا 

ذل امو  بارشلا ، تاجاجزو  ةجزاط ، هكاوف  اهيف  نوحص  مهمامأ  ةينغ  لوصأ  نم  نوردحنملا 

ال قاروأ  مادختساب  روخبلاو  بارقلا  نوقرحي  ةسئاب  لوصأ  نم  نوردحنملاو  .باطو 

.يوب يالب  ةلجم  نم  ةهشلا  دادعألا  ضعبو  ةدقلا ، لزانملاو  تارايسلا  دوقع  نمضتت غ 

، ةليوطلا ةرخآلا  ةايحو  دربلا ، يف  لجرلا  هديري  ام  لك  وه  ةئلتمم  ةأرمال  ئفادلا  دسجلا 

.شرام ةسنآلا  ةليمجلل  ةلهذملا  روصلا  نم  ًانابرق  هل  مدقأس  يننأ  نيدبلا  دئارلل  مسقأو 

يعسوب ام  لعفأ  فوسف  ءيش  يأ  ىلإ  تجتحا  اذإ  كجوز  ُتدعو  تلق ، هتلمرأ ، ىلإ 

يف يل  لعتفملا  ثداحلا  ةقيقح ، ناك  هب  اهتربخأ  رخآ  ءيش  يأ  .كلافطأبو  كب  متهالل 

مارتحاب تضفر  .اهيلإ  هتعفد  يذلا  فلغملا  اهفصن يف  اهيلع ، تلصح  يتلا  ةأفاكملاو  بلفلا 

ىوس كلذ  دعب  هلعفأ  ءيش  كانه  نكي  .تنعذأ   لافطألاب ، يركف  اهل ، تلق  امدنع  نكل 

.لافطألا لك  نأش  مهنأش  ان  مونلا ، ةفرغ  مهنإ يف  .اهلافطأ  ىرأ  نأ  اهبلطل يف  عوضخلا 

ةايحلا يف ديق  ىلع  اقب  ببس  هنإ  .مأوتلا  ىلإ  رظنن  نحنو  تسمه  داعس ، ردصم  هنإ 

يجوز وأ يف  ًاثك ، يسفن  ركفأ يف  انأف ال  مهيف  تركف  اذإ  .بيقنلا  اهيأ  ةبعصلا ، مايألا  هذه 

هنأ يل  دبي  .ةبذك   تسيل  وأ  ةبذك  تناك  ار  كلتو  ناليمج ، هنإ  تلق ، .زيزعلا 

تنك دقف  لافطألاب ، ًامرغم  تسل  يننأ  فرتعأ  .اهرظن  ليمج يف  اناك  ار  هنكل  ناليمج ،

نيثك ، نم  سكعلا  ىلع  .هوركم  ًامومع  يسفنو  يلاثمأ  نم  لافطألا  تدجوو  ًالفط 

يتيصخش نم  ًاءزج  نأل  تيبأ ، مأ  كلذ  تئش  يسفن ، جاتنإ  ةداعإ  ىلع  ًامزاع  نكأ 

ةنس دعب  اغلبي  و  مأوتلا ، اذه  نكل  .هلمحتأل  ةبسنلاب يل  فاك  نم  كأ  ناك  ةيماصفنالا 

ةبيرغلا هوجولا  نم  ناودبي  كلت ، هتوفغ  .هتئيطخل يف  كردم  الاز غ  ال  رمعلا ، نم 

.انملاع ىلإ  ًاوت  يفنلل  اضرعت  هتفاخإ ، لهسلا  نم  ددج  نيرجاهمك  هتيؤر  اكمإبو 

بأ يف ناك يل  نأ  مأوتلا  اذه  نم  لضفأ  ار  ينلعجتو  اهب  عتأ  يتلا  ةديحولا  ةزيملا 
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فوفص ىلع  ًاسورد  يقلي  ناك  .هل أ  بأ  هو ال  ةئيطخلا ، نع  ءايشأ  ينملعيل  يتلوفط 

خيراتو ليجنإلا  تملعت  فصلا  يف  .اهروضح  ىلع  يمأ  ينتربجأ  ةيشربألا ، يف  لافطألا 

تناك ح  تقولا ، كلذ  .ةيكيلوثاكلا يف  ةسينكلا  ميلاعتو  ةجنرفلا  يفالسأ  ةصقو  توهاللا ،

هبوثب بألا  اذه  نأ  ةقيقحل  ًالهاجو  ًاجذاس  تنك  نيديلا ، عباصأ  ىلع  دعت  يرمع  تاونس 

نم انذاقنإل  ضافضفلا  هبوث  يف  ًاقرع  حضني  يذلا  روقولا  لجرلا  اذه  دوسألا ، ونهكلا 

لك نع  يدادترا  ًاببس يف  ناك  رسلا  كلذ  تفرع  امدنعو  ً.اضيأ  ناك أ  ةيئاوتسالا ، اناياطخ 

ليمزأب ترفح  يتلا  ةئيطخلا  ناإلل ، ةيساسألا  ةديقعلا  هذه  نم  ًءادتبا  هنم ، هتملعت  ءيش 

أرقي انمامأ ، ًاباهذو  ةئيج  ىشمتي  وهو  بألا  لبق  نم  ةينايبصلا  ةيكيلوثاكلا  انفوفص  يف 

: باوجلاب ًايعج  ندندن  نحنو  انهافش 

؟ لئاوألا انئابآ  نم  اهثراوتن  يتلا  ةئيطخلا  يه  ام  .س 

.ةيلصألا ةئيطخلا  ىمست  لئاوألا  انئابآ  نم  اهثراوتن  يتلا  ةئيطخلا  .ج 

ةئيطخلا هذه  صوصخب  ينلغشي  ًااد  ناك  يذلا  ةيمهأ  كألا  لاؤسلا  ةبسنلاب يل ،

، باوجلا تفرع  امدنع  ةرشع  ةيداحلا  يف  تنك  .أ  ةيوهب  قلعتي  رمألا  نأل  ًاديدحت ،

سرا ةحاس  يهو  دحألا ، سرد  دعب  ةسينكلل  ةلحوملا  ضرألا  ىلع  ةثداح  اهتقفار  يتفرعم 

بلكلا بقارن  انك  نيب  .ةيليجنإلا  ةيشحولا  لعألا  نم  ثكلا  مهضعب  عم  لافطألا  اهيف 

، سوتبلاكوي ةرجش  لظ  تحت  نئت  يتلا  ىثنألا  هتقيفر  ىلع  عفدني  بألا  عبتي  يذلا  مخضلا 

المز دحأ  ردخم ، عاقيإب  ليتي  لئاهلا  نفصلا  سيكل  يزمرقلا  نولابلاو  ىلدتي ، هناسل 

ءيش اذه  ةبلكو ، بلك  .ةيسنجلا  ةفاقثلا  يف  سردلا  اذهل  ًاقحلم  ضرع  انم  كأ  فراعلا 

ةيلمع نم  ءاج  يهاجتاب -  ًاعبصإو  ةرقتحم  ًانيع  لوح  انهو  دلولا -  اذه  نكل  .لاق  يعيبط ،

تفقو يف .يل  عيمجلا  هابتنا  لوحت  .كلذ  نالعفيل  بلكو  ةطق  عمتجت  لصحي ح  ام  هبشت 

تيأر نيرظتنم ، هيلع  نوفقي  يذلا  ئطاشلا  نع  دعتبي  ليتم  براق  ىلع  يننأك  اكم 

ً.اناويح الو  ًارشب  سيل  ةطق ، الو  ًابلك  سيل  بيرغ  قولخمك  نيرخآلا  نويع  يسفن يف 

 - ةطقو بلك  .يل  غصلا  جرهملا  لاق  ةطقو ، بلك 

ًاتقؤم اّتلوحا  هانيع  ًامودصم ، ًاتماص ، يقب  هنكل  جرهملا  فزن  فنألا ، هتمكل يف  ح 

ةرملا هذه  يف  مدلا ، قفدت  فنألا ، ىرخأ يف  ةرم  هتمكل  املو  .حرجلا  ىري  نأ  لواحي  وهو 
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ىلإ مث  نمو  نيعلاو  نيدخلاو  هينذأ  ىلإ  تهجتاو  ىرخأ ، ةرم  هتمكلو  .لاع  توصب  خرص 

.هقوف تمثجو  ضرألا  ىلع  طقس  امدنع  هسفن  ةيحل  هسأر  لوح  بدودحملا  فتكلا 

يديب تسسحأ  ىتح  هبرض  يف  رمتسم  انأو  نوكحضيو  نوخرصي ، انلوح ، انؤالمز  عمجت 

يذلا جرهملا  ةدعاسمل  لخدتلا  ىلع  كارعلا  اودهش  نيذلا  ءالؤه  نم  دحأ  ؤرجي  .ينملؤت  

تاكنلا عشبأ  عمسي  صخشل  قونخم  كحض  هنأك  توصب  بي  أدب  امدنع  ًاخأ  ينفقوأ 

كلتل ةئيربلا  هوجولا  ىلعو  ًاضيأ ، كحضلاو  خارصلا  فقوت  تفقو ، امدنع  .تليق  يتلا 

انأو تيبلا  ىلإ  تدع  مث  .مارتحالا  نكي  نإ   فوخلا ، ىرأ  تنك  ةغصلا  شوحولا 

هيف ءيش  ينهذ ال  .تلكلاب  كلذ  نع  بعتلا  نع  ًازجاع  هتعمس ، لءاستأ ع  برطضم ،

هجو رخآ ، هجوب  لدبتسي  اويحلا  اههجو  ةطق ، قوف  دعصي  بلكل  ةحضافلا  ةروصلا  غ 

ًاروف تشهجأ  اهتيأرو  لزنملا  ىلإ  تلصو  امدنع  يننأ  ثيحب  ةعيرم  ةروص  اهغ ، ال  يمأ 

.ةهظلا كلت  هيلع يف  تعلطا  ءيش  لكب  تفرتعاو  ءاكبلاب 

ىلع بأ  انأو  ينتنضتحاو  يمأ ، تلاق  يعرش ، غ  ًانبا  تسل  تنأ  يدلو ، يدلو ،

نك دحأ  وأ ال  ءيش  .يل ال  هللا  ةيده  تنأ  .ةزيمملا  كسملا  ةحئار  هنم  حوفت  يذلا  اهردص 

ةراتس لالخ  نم  اهينيع  ىلإ  ترظن  .يلفط ح  اي  يلإ ، غصأ  نآلا  .كنم  ةيعرش  كأ  نوكي  نأ 

، فرعت امدنع  كنأ  كتربخأو  كابأ ، فرعت  نأ  ًااد  تدرأ  .بت  ًاضيأ  يه  اهنأ  تيأر  يعومد ،

؟ فرعت نأ  ديرت  كنأ  نم  قثاو  تنأ  له  .نآلا  كتلوفط  عدوت  نأ  كيلع  ً.الجر  نوكت  فوس 

يأ لوقي  نأ  نك  له  ًالجر ، نوكي  نأل  دادعتسا  ىلع  ناك  نإ  اهدلو  ٌمأ  لأست  ح 

ىلع يدخو  اهردص  ىلع  نحو  ةوقب ، اهتممضو  باجيإلاب  تأموأ  كلذل  معن ؟ ىوس  ءيش 

.اهتوقرت مظع 

 - كوبأ .كل  هلوقأس  ا  صخش  يأ  ربخت  نأ ال  كيلع 

لمعأ يف ةباش  ةاتف  درجم  تنك  تلاقو ، ينيع ، كابترالا يف  ىرت  يهو  همسا ، تقطن 

، هتغلب باسحلاو  ةءارقلا  ينملع  .هل  نانتمالاب  رعشأو  يعم ، ًافوطع  ًااد  ناك  .هتمدخ 

هتقو نم  ثكلا  قفنأ  دقل  .ةسردملا  ىلإ  يلاسرإو  ّيلع  قافنإلا  نم  يادلاو  نكمتي  امدنع  

هنأ ىرأ  تنك  .هتلوفط  نعو  اسنرف  نع  تاياكح  ّيلع  صقي  ناكو  موي ، لك  ءاسم  يعم 

يعون نم  ةديحولا  تنك  يننأ  يل  ادبو  انتيرق ، يف  هعون  نم  ديحولا  .ةدحولا  نم  اعي 

ً.اضيأ
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ينكل  اهتوص ، عس  بغرأ يف  دعأ  .ذأ   تقلغأو  يمأ ، ردص  نم  يسفن  تعزتنا 

ينيع مامأ  تفط  روصلا  نكل  اهتيؤر ، بغرأ يف  دعأ  .مالكلاب   يمأ  ترمتساو  ًائيش ، لقأ 

قيرط نع  باسحلاو  ةءارقلا  ُتملعتو  تلاق ، برلا ، ةملك  ينملع  دقل  .ناتقلغم  هنأ  مغر 

ىلع هبتكم  ًاعم يف  سلجن  نحنو  أرقن  انك  .رشعلا  اياصولا  ظفحو  سدقملا  باتكلا  ةسارد 

.يدلو اي  مارح ، نبا  تسل  تنأ  ببسلا  اذهل  ىرت ، نكل ك  ..ةليل  تاذو  .عومشلا  ءوض 

نم رود  هل  نكي  ام   كدلاو  بو  ينيب  لصح  ا  حمسي  نل  هللا  نأل  كثعب يل ، هسفن  هللا 

تنأ ً.اضيأ  تنأ  هب  نمؤت  نأ  بجي  امو  هب  دقتعأ  ام  اذه  .ةميظعلا  هاياون  نمض  كل  ام  عون 

بحرو ةيلدجملا ، ميرم  يمدق  لسغ  دق  ًاعوسي  نأ  ركذت  .كل  بتك  يذلا  كردق  كيدل 

نوثري فوس  ءافعضلا  .نيربجتملاو   41 يسيرفلا دض  فقوو  هبرق ، مهسلجأو  موذجملاب 

.مهنم ٌدحاو  تنأو  يدلو ، اي  ضرألا ،

نم أب  دقتعتس  له  ىرت  نيدبلا ، دئارلا  لافطأ  برق  ًافقاو  نآلا ، ارت  يمأ  تناك  ول 

اهنالمحتي يتلا  ةئيطخلا  نع  لفاغ  نايقبيس  مك  لفطلا ، نيذه  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  ءافعضلا ؟

يف هنم  دحاو  لك  نأ  لمتحي  الأ  اهباكترا ؟ هيلع  بتك  يتلا  مئارجلاو  اياطخلاو  نآلا ،

، نآلا ىنمتي  همأ ، ردص  نع  ناثحبي  هنأك  هضعب  نم  نابرتقي  هو  نيغصلا ، هيبلق 

، رق فقت  يهو  ةلئسألا  هذه  ىلع  ًاباوج  رظتنت  ةلمرألا   نكل  رخآلا ؟ ءافتخا  ًاليلق ، نإو 

تلك نم  سدقملا  ءاملا  هيلع  شرأ  نأ  ينم  رظتنت  تناك  .اهمحر  بئاجع  يف  قلمحت 

ةلمرألا حرفأ  ام  اذهو  هدقت  ىلع  ًارداق  تنك  داكلاب  يرورض  ديمعت  اهل ، ىنعم  باجعإ ال 

عقاولا رارصإلا يف  نم  ليلق  ىلإ  ةجاح  تنك يف  .اهعم  ءاشعلا  لوانتأ  نأ  ىلع  ترصأ  يتلا 

ام ناعرسو  يتجالث ، اهل يف  قاذم  يتلا ال  ةدمجملا  ةمعطألا  ىلإ  انرظن  اذإ  اهتوعد ، لبقأل 

جرجرتملا ال اهمحل  .اهبح  ةياعرب  هيلع  وه  م  نمسأ  نيدبلا  دئارلا  حبصأ  اذامل  حضتا يل 

مشلا نم  اهؤاسحو  يمأ ، ةماستباب  ركذت  ةئفادلا  ةيحابصلا  اهتحرفو  هغب ، نراقي 

ءيش يأ  نم  كأ  ًاذيذلو  ًاشوفنم  ناك  ضيبألا  زرلا  ىتح  .بنذلاب  يساسحإ  ففخي  يوتشلا 

ىلع اهيف  مانأ  تنك  يتلا  تاونسلاب  ركذي  معانلا  ماعنلا  شير  هنأك  ايح ، يف  هتلكأ 

تالسوتلا كلت  طسوو  لسوتت  ، تناك  ُلك ! ُلك ! ُلك ! ..لكأت  نأ  بجي  .نشخلا  فوصلا 

.ةحيحشلا انتمعطأ  نع  رظنلا  فرصب  يلع  حلت  يهو  يمأ  توص  عمسأ  نأ ال  ليحتسملا  نم 

دونزب ًائيلم  لازي  ام  قبط  كانه  نإ  تلاق  تيفتكا ، املو  ديزملا ، لمحتأ  دعأ  ىتح   تلكأ 

.تسلا
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ةداعلا نورجاهملا يف  هداتري  رواجم ، تابورشم  لحم  ىلإ  ةرايسلاب  تبهذ  كلذ  دعب 

تيرتشاو ً.ادبأ  يسفنل  هانأ  ليمج ال  ضيرع  براش  وذ  تمزتم  يخيس غ  لجر  هريديو 

ايانشيلوتس ةكرام  يسور  بارش  ةجاجزو  وروبلرام ، رئاجسو  يوب ،) يالب   ) ةلجم نم  ةخسن 

، نيل نع  اهلسري  يتلا  ءادصألاب  مسالا ، كلذ  .ةليمج  فراخز  اهيلع  ةفافش  ودبت  داكت 

يسورلا بارشلا  .ةيلسأرلا  يلويم  نأشب  لضفأ  لاحب  رعشأ  ينتلعج  فوكنيشالكو ، لاتس ،

يفنملا ركذل  يعاد  الو  ريدصتلل ، حلصت  يتييفوسلا  داحتالا  اهعنص  ءايشأ  ةثالث  ب  نم 

بجعم ًاينهمو  ًايصخش  انأ  ةحلسألا  .تاياورلاو  ةحلسألا  نارخآلا ه  نائيشلا  يسايسلا ؛

رشع عساتلا  نرقلا  نم  ةيسور  ةياور  كانه  .تاياورلاو  يسورلا  بارشلا  قشعأ  يننأ  الإ  اهب ،

بارشلا يستحت  تنأ  نيب  ةياور  ةءارق  يسورلا ! بارشلا  عم  اهتءارق  ليمجلا  نم  مك 

.هيلع يه  رصقأ م  ودبت  ةياورلا  لعجي  بارشلا  نيب  بارشلا ، ىلع  ةيعرش  يفضت  يسورلا 

ناك مالسلاو ) برحلا   ) نم ًالدب  نكل  ةياورلا ، هذه  لثم  ءارشل  رجتملا  ىلإ  دوعأس  تنك 

.42( كور تنجرس   ) لثم ةصيخرلا  ةيبعشلا  صصقلاب  ًاظتكم 

تحملف رذحب ، يتبيقح  نضتحت  يعارذو  تارايسلا  فوقو  ةحاس  ًاددرتم يف  ُتفقو 

ببسل اهلجؤأ  تنكو  .ّيلع  حلت  يروم  ايفوصب  لاصتالل  ةجاحلا  تناك  .فتاهلا  كشك 

عييضت نم  ًالدب  .اهب  لاصتالا  ديرأ  أب  اهيدل  ةركف  ار ال  اهنأ  مغر  يدهج  ًالواحم  ضماغ ،

سلجنأ سول  عراوش  ربع  اهتقش  ىلإ  تهجتاو  رايس  ىلإ  تزفق  اهب ، لاصتالل  ةغص  تالمع 

، هتلمرأ ىلإ  نيدبلا  دئارلا  مد  ةيد  تعفد  نأ  دعب  ةحارلاب  ام  ًاعون  تسسحأ  .ةضيرعلا 

ام تاعاس  تارايسلا يف  ضعب  هيلع  رثانتت  يذلا  عيرسلا ، قيرطلا  ىلع  ةعرسب  يضمأ  تنكو 

محدزم عراش  ىلع  ةرايسلا  تنكر  .ذأ  هقهقي يف  نيدبلا  دئارلا  حبش  تعمس  ةورذلا ، دعب 

ةلجم تكرتو  اهلخادب ، يتلا  دوقنلاو  يتبيقح  تذخأو  يروم  ةديسلا  ةقش  نم  بيرق 

ةسنآلا ناقيس  ىلع  ةحوتفم  تناك  نيدبلا ، دئارلا  حبشل  يفلخلا  دعقملا  ىلع  يوب ) يالب  )

تايعار هسبلت  امل  لثم  ءاذح  نم  الإ  شقلا  نم  ةموك  ىلع  ءارغإب  يخرتست  يهو  شرام 

.ليدنمو رقبلا 

عقب عم  نوللا  ةيجيب  لزانم  ًاديج ، هركذتأ  يروم  ةديسلا  هيف  نكست  يذلا  يحلا 

اهنأك تاسسؤمل  ىرخأو  ةيدامر  ققش  تاذ  تايانبو  لباذلا  بشعلا  نم  ءارفصو  ءارضخ 
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ح .ةلدسم  ةيجسفنبلا  رئاتسلاو  اهتقش ، يف  ةجهوتم  ءاوضألا  تناك  .شيجلا  تانكث 

، ًاصوقعم دعي  يذلاو   اهيفتك  ىلع  لدسنملا  ينبلا  اهرعش  هتظحال  ءيش  لوأ  بابلا ، تحتف 

اهبايث اهيلع  هتفضأ  ار  ثأت  وهو  كلذ ، لبق  اهتيأر  يننأ  ركذتأ  رغصأ م  ودبت  اهلعج  م 

اهيعارذ تحتفو  تحاص ، تنأ ! هنإ  .قرزأ  زنيج  نولطنبو  فيفخ  دوسأ  صيمق  ةطيسبلا ،

، رطعلا سيلو  لافطألا  ةردوبل  اهمادختسا  هدهع ، قباس  ىلإ  ءيش  لك  داع  انقناعت ، .يل ح 

تالح لخاد  سدني  ام  ةداع  يذلا  ةفيطقلا ، فلخ  نم  اهردص  ئفادلا ، اهدسج  ةرارح 

.لخدا لصتت ؟ اذامل   .دويقلا  لك  نم  ررحت  ةليللا  هنكل  هتشاشه ، يعارت  ريرحلاب  ةنطبم 

هيف يروث  زارطب  ةثثؤملاو  طيسبلا ، روكيدلا  تاذ  يدل ، ةفولأملا  ةقشلا  لخاد  ىلإ  ينتبحس 

لاجر هنيم ، يشوهو  ارافيغ  يشت  لثم  اهبحت  يتلا  تايصخشلا  روص  لالخ  نم  تاذلل  ناركن 

اهيلع ةشيعملا  ةفرغ  يطلل يف  ةلباق  ةكيرأ  نع  ةرابع  ثاثألا  ةعطق يف  ربكأ  .ةفخب  نولحري 

اهنيب ةنمآ  ةفاسم  ىلع  ظفاحت  ًااد  ةطقلا  هذه  .نايحألا  كأ  ءادوسلا يف  اهتطق  سلجت 

ةطقلا مثجت  يروم ، ةديسلا  نم  برتقأ  تنك  لك  مارتحالا ، وأ  فوخلا  ببسب  سيل  .ينيبو 

حلا بو  راقتحالا ، هؤلم  نيوارضخ  نيعب  ادأ  بقارتو  تفاخلا  يليللا  حابصملا  ىلع 

ىلع ةرشابم  رقتست  اهنكل   كانه ، ةطقلا  .اهبلاخم  ب  ام  قعلتو  اهيفك  د  حلاو 

قاسب ةكيرألا  ىلع  سلج  يذلا  وس  نضح  ىلع  تقلتسا  كلذ  نم  ًالدب  .ةكيرألا 

ةلاه هب  تطاحأ  كلذ  عمو  رذتعي ، هنأك  مستبا  .مدقلا  يفاح  هتحت ، نارشحنت  تعطاقتم 

اي ..ديدج  نم  كتيؤر  عئار  وه  مك  .ضهنيو  هنضح  نع  ةطقلا  دعبي  وهو  وهزلا  نم 

.ايفوصو انأ  كنع ، ثدحتن  ام  ًاثك  .هدي  د  وهو  لاق ، ميدقلا ، يقيدص 
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

 
الاصتا ةرم ، ولو  اهب  لصتأ  روهش و  ةعبس  ذنم  ُتبغ  دقل  هعقوتأ ؟ تنك  يذلا  ام 

اهسفن سركت  ملف  يروم ، ةديسلا  امأ  .تلكلاب  ةشبرخم  ديرب  تاقاطب  عضب  زواجتت  اهب  

نم اهئالو  نع  تنلعأ  دقل  ً.اديدحت  لجر  يأب  متهت  اهنأ   ينعي  اذهو  لاجرلل ، الو  جاوزلل 

تحت لح  روهظ  اهنأك  ةينحنم  بتكلا  فوفرو  ةشيعملا ، ةفرغ  ثاثألا يف  بيترت  لالخ 

ةيضق لوح  نعزانتي  نمم  نهغو  سفيد  اليجنأ  ن ، سيانا  راوفوب ، ود  نوميس  لقث 

مهنأ مغر  لاؤسلا ، كلذ  اوحرط  نأ  قبس  ديورف  ىلإ  مدآ  ذنم  نويبرغلا  لاجرلا  .ةأرملا 

.ةلأسملا يف  نوركفي  اوناك  لقألا  ىلع  ةأرملا »؟ هديرت  يذلا  ام  : » ةيلاتلا ةغيصلاب  هوعضو 

دأ دوارت  .ةأرملا   هديرت  لؤاستلل ع  ثرتكن  نويمانتيفلا ال  نحن  اننأ  ذئدنع  رهظو يل 

ضعب تأرق  يننأ  ول  ٍفاخ  ىنعم  ىلع  لصحأس  تنك  ار  .يروم  ةديسلا  هديرت  ةركف ع 

نهرودص ىلع  ةبوتكملا  تاصخلملا  كلت  ءاسنلا  نع  هفرعأ  ام  لك  نكل  بتكلا ، هذه 

املو ةلماك ، بتكلا  كلت  ضعب  أرق  نأ  قبس  عقاولا  يف  وس  نأ  ربخت  زيرغ  .ةيجاعلا 

، يدلج سمالي  وهو  ساّسحلا  هندب  باتني  يذلا  روفنلاب  رعشأ  تنك  هبرق ، ُتسلج 

.ةفئازلا هتماستبا  اهتمرضأ  ةيناودعلا  نم  ةبون  يلخادب  ترجفتف 

يروم ةديسلا  تبهذ  .ينضح  يتلا يف  ةبيقحلا  ىلإ  راشأو  وس ، لاق  انه ؟ كيدل  اذام 

، رمحألا بارشلا  نم  ةجاجز  هعمو  ةلواط  ىلإ  نآلا  ناسلجي  نانثا  .رخآ  حدق  راضحإل 

نم ةبلعلا  تجرخأو  تلق  رئاجس ، .روص  موبلاو  مدلاك ، عقب  اهخطلت  ةدادسو  انق  حاتفمو 

.يسور بارش  ةجاجزو  .ةبيقحلا 
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ةديسلل اهارأو  وس ، ىلع  يسورلا  بارشلا  ضرعأ  نأ  ىوس  رخآ  رايتخا  يدل  نكي   

برق اهتعضوو  حر ، تلاق  اهب ، أت  نأ  يغبني  ناك  ام  .خبطملا  نم  تداع  امل  يروم 

تظفتحا ايانشيلوتس  ةكرام  يسورلا  بارشلا  نم  ةفافشلا  ةليمجلا  ةجاجزلا  كلت  .بارشلا 

وأ ةلاسر ، لمحت  بارش  ةجاجز  لك  .تمصب  اهيلإ  رظنن  نحنو  قئارلا  يسورلا  اهجاز 

عم ةجاجزلا  كلت  ةلاسر  ةءارقل  تططخ  دقل  .اهبرشي  ىتح  دحأ  اهفشتكي  نل  ةأجافم 

انجارحإ قرع  قرغن يف  ةطاسبب  انسلج  ار  وأ  وسلو ، اهل  ًاحضاو  ادب  ك  يروم ، ةديسلا 

ًاصوصخ .تلاق  كنم ، ةفيطل  ةردابم  اهنإ  .يروم  ةديسلل  ليمجلا  روضحلا  الول  درابلا 

.تحمس اذإ  ةدحاو ، ذخآ  فوس  .يهتنت  تداك  انرئاجسو 

؟ بلفلا ىلإ  كتلحر  تناك  فيك  وس ، لاق  نذإ ،

.هعم بارشلا  يل  تبكسو  يروم ، ةديسلا  تلاق  اهنع ، ءيش  لك  عمسأ  نأ  ديرأ 

.برحلا ءانثأ  كانه  اهاضق  يتلا  ةرتفلا  نع  ملكتي  يمع  ناك  نأ  ذنم  باهذلا  ااد  ُتدرأ 

يتلا يتياكح  يورأ  تأدبو  ةراجيس ، انأ  تذخأو  اهل ، اهتمدقو  رئاجسلا  ةبلع  تحتفو 

، تددو وس ، نضح  ىلإ  ةيناث  تفحزو  بيهم ، ٍضاعتماب  ةطقلا  تبءاثت  ً.اديج  اهتظفح 

وس نأ  عابطنا  يدل  ناك  .رجضلا  نم  تمان  نأ  تثبل  ام  مث  اهباينأ ، نع  يل  ترشكو 

تحرطو راجيس ، تنخدو  يتياكحل ، عتسالل  طقف  ًايشماه  نتهي  يروم  ةديسلاو 

ةثداحلا نع  ىتح  هربخأل  ةعاجشلا  كلتمأ  ملف  ًاطبحم  تنك  .ةجرحملا  ةلئسألا غ  ضعب 

ىلع يرظن  عقو  .اهتياهن  ىلإ  لصت  يتلا   يتصقو  ايحب ، يدوت  تداكو  تعقو يل  يتلا 

صاخشأ اهيف  رهظي  دوسألاو  ضيبألاب  ٌروص  اهيف  ةحفص  ىلع  ًاحوتفم  ناك  يذلا  روصلا  موبلا 

يساركلا ىلع  ناسلجي  هلزنم  بأو يف  مأ  ةيضام ، دوقع  ىلإ  نومتني  ىطسولا  ةقبطلا  نم 

، نوقناعتي ونايبلا ، ىلع  نوفزعيو  نوبعلي  تانبلاو  ءانبألاو  شكرزم ، شقب  ةفلغملا 

مايألا كلت  بايث  نوسبلي  ةميلو ، لوانتل  ًادادعتسا  ماعطلا  ةلواط  لوح  نوعمجتي 

ّح كتلئاع ؟ .يروم  ةديسلا  تلاق  يتلئاع ، .تلق  ءالؤه ؟ نم  .تاينيثالثلا  تاحيرستو 

ًتحو  مهنع ، تثدحت  ام  ًاردان  اهنكل  ةلئاع ، يروم  ةديسلل  نأ  فرعأ  ًتح  .اهباوج 

ىدحإ يف  انه ، نع  ًاديعب  لشلا  نوشيعي يف  اوناك  مهنأ  هفرعأ  ام  لك  .مهروص  يلع  ضرعت 

ناكو وس ، لاق  رونيلا ، كلتو  يتسيب  هذه  .ربغملا  راحلا  نوكاوج  ناس  يداو  ىلع  تادلبلا 

.آ كسملا  .آ  كلذو  جروج  اذهو  .روصلا  ىلع  هوجولا  ىلإ  شيل  ينحني 
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؟ برحلا تام يف  له  .بارشلا  طفشت  يهو  يروم  ةديسلا  ىلإ  ُترظن 

ببسب ًابيئك  لازي  ام  ..نجسلا  ىلإ  لسرأ  كلذل  .برحلا  ىلإ  باهذلا  ضفر  .تلاق  الك ،

.هناكم تنك  ول  ًاضيأ  نزحأس  ار  يننأ  ملعي  هللا  .نجسي  نأ  يغبني  ناك  ام  هنأل  سيل  .كلذ 

تلاز امو  ةنس  نوثالث  برحلا  ىلع  تضم  .هيلع  وه  م  ةداعس  كأ  نوكي  نأ  تببحأ 

.لتاقي هنأ   مغر  هلخادب ، شيعت 

هتلئاع تعضو  ةموكحلا  همولي ؟ نم  .بسحف  نطولا  لتاق يف  .وس  لاق  لتاق ، دقل 

ً.اضيأ َنِجأس  تنك  دالبلا ؟ لجأ  نم  لتاقيو  بهذي  نأ  هنم  تبلطو  ميخم  يف 

، وفطت انراكفأ  نم  ةتفاخ  تاماود  .رخآلا  نع  انم  دحاولا  تلصف  نآلا  ناخدلا  ةواشغ 

سأر قوف  يسفن  نع  حابشألاك  ةبحاش  ىؤر  تفاط  تاظحللو  ةفافش ، ةيدام  ًالاكشأ  ذختت 

.تلق نآلا ؟ نيأ آ  .وس 

قلطأو برحلا  تهتنا  نأ  دعب  .انه  نم  كأ  كانه  ديعس  هنأل  سيل  .نابايلا  يف 

مغر ضيبلا ، ُناكسلا  هتايح  لاوط  هل  لوقي  ناك  اذكه  هبعش ، ىلإ  عوجرلا  ركف يف  هحارس ،

ً.اضيأ مهنم  دحاو  هنأ  نودقتعي  ال  نابايلا  يف  سانلا  دجوو  بهذ  كلذل  .انه  دلو  هنأ 

.كاذ الو  اذه  .مهنم ال  دحاو  وه  انيلإ  ةبسنلابو  انم ، دحاو  وه  مهيلإ  ةبسنلاب 

.تلق هتدعاسم ، هنك  انمسق  سيئر  ار 

كيرش غ نكل أل  حزمأ ، ُتنك  ًتح  .يروم  ةديسلا  تلاق  حز ، كنأ  لمآ  يهلإ ، اي 

يتنازر ىلإ  تدع  .عاقيإلا  جراخ  فزعأ  يننأ  تيأر  دقعملا ، جيرهتلا  اذه  هيف يف  بوغرم 

بارشلا نم  ديزملا  ديرت  له  .ةغراف  اهتدجو  ةجاجزلا ، ىلإ  ترظن  املو  .ارش  تيهنأو 

ً.ارتاف ناك  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ةقفشلاب ، ةلمحم  اهتارظنو  .يروم  ةديسلا  تلاق  يسورلا ؟

مث ً.ائيش  لوقأ  نأ  نود  يسأر  تينحأ  نأ  هلعف  تعطتسا  ام  لك  يبلق ، حاتجا  قايتشالا 

تمصب وس  عم  ُتسلج  نيب  يسورلا  بارشلل  ةفيظن  حادقأب  تداعو  خبطملا  ىلإ  تبهذ 

يذلا فيفخلا  لئاسلا  هتليخت ، عئارو ك  عذال  هقاذم  بكسي  يسورلا ح  بارشلا  .قرخأ 

.يفوج نع  ردكلا  ةحازإل  هيلإ  تجتحا 

.آ لباقأ  نأ  بحأ  .وس  لاق  ام ، ٍموي  نابايلا يف  ىلإ  بهذن  ار 
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.كلثم لتاقم  هنإ  .يروم  ةديسلا  تلاق  هلباقت ، نأ  كديرأ 

.يسنرفلا بارشلا  لثم  جلثلا ، عم  ًاصوصخ  قدصب ، مالكلل  حلصي  يسورلا  بارشلا  ناك 

ام تيستحا  .تافصلا  كلت  اهبرشي  نم  مهلت  يوق ، حضاو ، فافش ، جلثلاب  يسورلا  بارشلا 

مايأ ذنم  هنع  تلءاست  املاط  ٌءيش  كانه  .ةلمتحملا  تاباصإلل  يسفن  تأيهو  يسأك ، ىقبت يف 

نأ يغبني  ناك  .ةروثلابو  سانلاب  نمؤت  كنأ  فيك  كاذنآ  ملكتت  ًااد  تنك  .وس  ةيلكلا ،

ً.ادج ةغيلب  تاباطخ  يقلي  ناك  .يروم  ةديس  هيعمست ،

ً.اثك كلذ  ىنأ  .يروم  ةديسلا  تلاق  اهتعمس ، يننأ  ول  ىنأ 

يتلا ةروثلا  لجأ  نم  لاتقلل  هعوجر  مدع  ببس  نع  كسفن  تلأسل  اهتعمس ، ول  كنكل 

بهذ كوخأ آ  ًادغ ؟ ةروثلا  نمو  سانلا  نم  ًاءزج  نوكيو  نآلا  عجري  اذامل ال  وأ  .اهب  نمؤي 

.هب نمؤي  ام  لجأ  نم  نابايلا  ىلإ  لحرو  نجسلا  ىلإ 

.يروم ةديسلا  تلاق  كلذ ، هب  ىدأ  نيأ  ىلإ  اورظنا 

كنأ مأ  يروم ؟ ةديسلا  بحت  كنأل  انه  تلز  ام  له  .وس  يلاؤس ، ىلع  ًاباوج  ديرأ 

؟ فئاخ كنأل  انه  ىقبت 

، همض نم  ميمصلا  يف  هملؤي ، يذلا  ناكملا  ةبرض يف  هيلإ  تهجو  .ةأجافملا  نم  قعُص 

ىلع .لهس  رمأ  حالسلا  نم  يلاثملا  ديرجت  .فعضلا  هجاوي  ةيلاثملا  يعدي  صخش  لك  ثيح 

.اهراتخا يتلا  ةكرعملل  ةيمامألا  طوطخلا  يف  يلاثملا  نوكي  ال  اذامل  لأسي  نأ  طقف  ءرملا 

ىلإ رظن  .مزتلم  ناسنإ  يننأ  مه ، اوفرعي  اذإ   ىتح  فرعأ ، تنكو  مازتلالاب ، قلعتي  لاؤسلا 

.يروم ةديسلا  ىلع  ثأت  يأ  اذهل  نكي  ام   ٍببسل  نكل  لجخلاب ، سحأ  تيفاحلا ، هيمدق 

تيقب ةرشابم  يهاجتاب  اهترظن  تلوح  امدنع  نكل  مهفتلا ، اهيلع  ودبي  ناكو  هيلإ  ترظن 

فقوتلل ًابسانم  تقولا  تدجو  اهدنع  .مدنلا  رخآ -  ءيشو  قافشإلاب  ةجوزمم  اهحمالم 

يبلقو يقلح  ًاعيرس يف  فجي  يذلا ال  يسورلا  بارشلا  نأ  الإ  ةماركب ، ةرداغملل  ؤيهتلاو 

نأ تدرأ  ول  .تلق  سانلا ، نع  باجعإب  ملكتت  ًااد  تنك  .ةروانملا  يف  رارمتسالل  زفح 

.كنطو ىلإ  عجرا  ةجردلا ، هذه  ىلإ  سانلا  عم  نوكت 

ةراجيس نخدت  نآلا ، هلعفت  م  كأ  اهنم  درأ  .يروم   ةديسلا  تلاق  انه ، هنطو 

لمع كانه  ً.اضيأ  انه  نودوجوم  هنوبحي  نيذلا  سانلا  نأل  انه  يقب  .تجهلا  دصتو 
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؟ ًاضيأ تنأ  نآلا  كنطو  اذه  سيلأ  مهفت ؟ الأ  .مهلجأ  نمو  مهعم  هب  مايقلا  يغبني 

، اهلمحت عيطتسأ  يقلح ال  ةصغ يف  كانه  .ايفوص  لاقو ، اهعارذ  ىلع  هدي  وس  عضو 

نذإ ؟ ًاقحم  تنك  .قح  ىلع  هنإ  ينع ، يعفادت  ال  .هدي  ىلع  اهدي  عضت  اهبقارأ  انأو 

ليلقلا م كانه  نأ  حضاو  نم  كأ  ناك  نكل  حرفأ ، نأ  يغبني  .اذه  لوقي  لبق  نم  هعمسأ 

دردزا .وس  نع  اهلقع ، وأ  اهبلق ، ليوحتل  يروم  ةديسلا  عنقي  نأ  هنأش  نمو  هلوق  يننك 

تاونس دعب  .ةنس  ةرشع  عبرأ  ذنم  دالبلا  هذه  ُتشع يف  لاقو ، يسورلا  بارشلا  نم  ىقبت  ام 

ام كلذ  نكي  .اندالب   هتيضمأ يف  ام  يواسي  ام  انه  نمزلا  نم  تيضمأ  دق  نوكأس  ةليلق 

يننأ ًاديج  ركذتأ  .طقف  ةساردلا  لجأ  نم  كلثم ، انه ، ىلإ  تئج  دقل  ً.ادبأ  هل  تططخ 

ىلع لصحأ  فوس  .اندالب  دعاسأو  عجرأ  فوس  أب  هتدعوو  راطملا  يف  يدلاو  تعدو 

يف انبعش  دعاسأل  ةفرعملا  كلت  مدختسأ  فوسو  .اعلا  يف  ميلعت  لضفأ  ةيكيرمأ ، ةداهش 

.حمطأ تنك  اذكه  وأ  .ناكيرمألا  نم  مهسفنأ  ريرحت 

، ةفشر ذخأ  نأ  دعب  .بارشلا  نم  ديزملا  هل  تبكسو  يروم ، ةديسلا  ىلإ  هسأك  ّدم 

شيعلا ليحتسملا  نم  نأ  دارإ ، دض  هتملعت ، ام  .اهنيبو  ينيب  ام  ةيحان  ىلإ  رظنلا  رمتسا يف 

يسورلا بارشلا  سأكب  حّولي  حار  .غتتو  مهثأتل  عضخت  نأ  نود  يبنجأ  بعش  طسو 

يسفن نع  ءيشلا  ضعب  بيرغ  أب  رعشأ  ًانايحأ  .هسفن  بقاعي  هنأك  ةدحاو  ةعرج  هبرشو 

فرتعأ .يراعو  يفعضو  يتسرطغو ، ينبجب ، فرتعأ  .فئاخ  يننأ  فرتعأ  .لاق  كلذ ، ةجيتن 

كنكل مهرقتحأ -  يننإ  مهديؤت -  نيذلا  ةسايسلا  لاجر  عم  قفتأ  ينكل ال  .ينم  لضفأ  كنأ 

تنأ .اهب  نمؤت  يتلا  ةيضقلا  لجأ  نم  تلتاقو  رايتخا  كيدل  ناك  امدنع  نطولا  ىلإ  تبهذ 

.كمرتحأ انأ  كلذ  لجأ  نم  .مهتيأر  كبعش ك  عم  تفقو 

اذهو وس ، عم  شاقنلا  ةلوج  تحبر  .هتاقافخإب  فارتعالا  ىلع  هتربجأ  دقل  .قدصأ   

ءيشب متمتتو  هب  كسمتت  يروم  ةديسلا  تناك  اذامل  نذإ  .ةيلكلا  مايأ  ذنم  ثدحي  ام  

سأك ىلإ  جاتحأ  تنك  سأب ؟ ال  .رعشت  فيك  ًاما  فرعأ  .تلاق  كيلع ، سأب  ال  هيساوتل ؟

ضيبأ لجرل  ةتركس  انأ ؟ لمعأ  اذام  .اهمالك  يروم  ةديسلا  تعبات  وس ، رظنا يل ، .ىرخأ 

بهذي نأ  هل  لوقأو  ضرتعأ  له  ةشارف .» ةسنآلا   » ينيداني امدنع  يلع  يرطي  هنأ  روصتي 

.وس كنم ، لضفأ  تسل  .ةعابطلا  رمتسأو يف  ًائيش  لوقأ  الو  هل  مستبأ  انأ  .ال  ميحجلا ؟ ىلإ 

يدحو انأ  نكل  سوؤكلا  تألم  .دوجوم  يننأ غ  ول  هضعب ك  ىلإ  رظنلا  نالدابتي  اناك 
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ام .دحأ  عمسي  نكلو   .يروم  ةديس  كبحأ ، لوقي ، ناك  يسفن  نم  ٌءزج  .تبرش  يذلا 

ًادبأ ًارخأتم  سيل  تقولا  لوقي ، وهو  هليثمتب  رهاظتأ  تنك  يذلا  ءزجلا  كلذ  هاعمس 

؟ يروم ةديس  كلذك ، سيلأ  لاتقلل ،

ودوجلا تاكرح  ضعب  ىدأ  .يهاجتاب  ةيناث  هتارظن  وس  لّوح  .رحسلا  بلقنا 

مايأ رصنلا ك يف  تاكرح  نم  ًائيش  ضرعتسي  هنكل   .يدض  اهرجفي  لوحتو ل  ةيركفلا 

يسنرفلا بارشلا  مغر  ًايحاص  ناكو  .لاق  لاتقلل ، ًادبأ  ًارخأتم  سيل  تقولا  الك ، .ةيلكلا 

تقطن يتلا  ةقيرطلاب  .يروم  ةديسلا  تلاق  معن ، .يقيدص  اي  ًاما ، قحم  تنأ  .يسورلاو 

ةقيرطلا اهرهظت يل ، ةعيظف   ةدشب  وس  ىلع  اهب  تزكر  يتلا  ةقيرطلا  عطقملا ، كلذ  اهب 

، ام ةقيرطب  نكل  شاقنلا ، ُتحبر  .اننيب  ىهتنا  رمألا  نأ  تفرع  معن ، ةملك  اهب  تراتخا  يتلا 

.روهمجلا وه  حبر  ةيلكلا ، مايأ  ك يف 

***

يتلاسر يف  تلق  ك  لاتقلل ، ًارخأتم  نوكي  نل  تقولا  نأ  ىري  ناك  ًاضيأ  لاجلا 

تاروانملاو تابيردتلا  ذيفنتل  ضرألا  نم  ةلزعنم  ةحسف  دجو  .ةيسيرابلا  يتمع  ىلإ  ىرخألا 

برق سلجنأ ، سول  قرش  ديعب  ناكم  يف  سمشلل ، ةفوشكم  لالت  يف  موعزملا ، هشيجل 

يحاوضلاب ًارورم  ةحوتفملا  تاقرطلا  ىلع  لجر  يتئام  ةبارق  كرحت  .ةديعب  ةيدنه  ةيمحم 

.مهاياحض ضعب  اهيف  ءاغوغلا  نفد  ار  يضاملا ، يتلا يف  ةرعولا ، ةقطنملا  كلت  ىلإ  داهولاو 

ةعج نوري  فوس  بناجألا  باهرب  نوباصملا  .ءرملا  روصتي  دق  ًابيرغ ك  ًاعمجت  نكي   

وزغ عئالط  اننأ  نوروصتي  ارو  ةيركسع ، تاروان  نوموقي  ةهومم ، بايثب  بناجألا  نم 

يذلا ال غنيم  نع  اطيش  سوباك  بهذلا ، ةكلمم  رفصأ يف  ءابو  اكيرمأ ، مهنطول  يويسآ 

ةئيهت لالخ  نم  لاجلا ، لاجر  .ةقيقحلا  نع  ديعب  اذه  نكل  .ةايحلل  داع  دقو  محري 

.ددج ناكيرمأ  ىلإ  مهسفنأ  نولوحي  عقاولا  يف  نآلا ، يعويشلا  اننطو  ةمهادمل  مهسفنأ 

نم توملل  سفنلا  سيركتو  حالسلا  لمح  نم  ةيكيرمأ  كأ  ءيش  ال  لاح ، لك  ىلع 

.غلا نم  لالقتسالاو  ةيرحلا  بلسل  حالسلا  لمح  ناك  اذإ  الإ  لالقتسالاو ، ةيرحلا  لجأ 

ططخلا حرش يل  ثيح  همعطم ، ىلإ  ءالؤه  لاجلا  ىعدتسا  ةوفصلا ، نم  لاجر  ةرشع 

يبيج ليدنملا يف  تذخأ  قحال  ٍتقو  يفو  .ليدنم  ىلع  اهمسرو  رغصملا  هشيجل  ةيميظنتلا 
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قدانب لئاصف  ةثالث  لئاصفلا ، دحأ  تادايق  روصي  ططخملا  ةيسيرابلا ، يتمع  ىلإ  هتلسرأو 

بونج .لاجلا  لاق  ةلكشم ، .ةليقث ال  ةحلسأ  دوجو  مدع  مغر  ةليقثلا ، ةحلسألاب  ليصفو 

ءانب فدهلا  انه  .كانه  نم  اهيلع  لصحن  فوس  .ةليقثلا  ةحلسألا  يف  ةقراغ  ايسآ  يقرش 

مهسفنأب نوركفي  عوطتملا  ءالؤه  لعجو  لوقعلا ، ةئيهتو  ماسجألا ، ءانبو  ميظنتلا ،

، هينواعم نم  طابضلاو  لئاصفلا  ةداق  ءسأ  بتك  .لبقتسملاب  نوملحيو  ديدج ، نم  شيجك 

جوف ةبيتك يف  رمآ  اذهو  اذك ، ةقرفلل  يذيفنتلا  طباضلا  ًاقباس  ناك  اذه  مهخيرات : حرشو يل 

ةرفيش لعتساب  ًاروف ، ةيسيرابلا  يتمع  ىلإ  اهتلسرأ  ليصافتلا  هذه  .كلذ  ىلإ  امو  اذك ،

ًالوصو فرتحملا ، لاجرلا  نم  ًاعيمج  ءالؤه  لاجلا ، هب  ربخأ  ام  ترصتخا  كلذكو  .ةدقعم 

مهعيمج .لاق  ك  نطولا ، يف  طشن  اوناك  مهعيمج  .ةبتر  مهنم  دحاو  رغصأ  ىلإ 

نولصتي مهتلعج  ًالوأ  .يطابض  تمظن  لب  يمومعلا ، نوفلتلا  مدختسأ  .نوعوطتم  

بلطت .مهليجستو  مهنع  ثحبلاب  ءالؤه  تفلك  مث  طابضلا ، باون  نم  مهب  نوقثي  لاجرب 

بيردتلا .ةيلاتلا  ةلحرملل  دادعتسا  ىلع  نحن  نآلا  .تايئزجلا  هذه  عمجل  تاونس  رمألا 

؟ بيقنلا اهيأ  يعم ، تنأ  له  .ةيلاتق  ةدحو  ىلإ  مهليوحتو  تاروانملاو ، دبلا ،

يبجاو نأ  مغر  ىرخأ ، ةرم  يركسع  يز  يسفن يف  اهيف  دجأ  فوس  .يديس  اي  ًااد ،

ضرألا ىلع  اوسلج  كلذ  وحن  وأ  لجر  اتئام  .ةاشم  يدنج  نوكأ  نأ  سيلو  قثوأ  نأ  مويلا 

.يديب اماكلاو  مهفلخ ، انأو  مهمامأ  لاجلا  فقو  نيب  ةعطاقتم ، ناقيسلا  دونهلا ، لثم 

تاودرخ رجتم  نم  اهارتشا  ةكرعملل ، ةهومم  ةيركسع  ةلدب  سبلي  لاجلا  هلاجر ، لثم 

لوحكلا رجتم  بحاص  بيئكلا  لجرلا  كلذ  دعي  هتلدب ،  يف  .هبسانتل  مادملا  اهتطاخو 

هتلدب .هتمدخ  لجس  غيو  هتاحومطب  ركفي  غص  يزاوجرب  ىلإ  لوحت  لب  معطملاو ،

هتقاي ىلع  موجنلاب  ةعصرملا  هتبترو  ليقصلا ، اديملا  هؤاذحو  ءارمحلا ، هتيبو  ةيركسعلا ،

موي تاذ  اهب  عتمتي  ناك  يتلا  هتبيه  نم  ًاءزج  هيلإ  تداعأ  همك  ىلع  ًاوج  لومحملا  ةمالعو 

نم ةلصفم  عوردلا  فنصب  ةصاخ  ةرتس  يهف  ةيركسعلا ، يتلدب  صوصخب  امأ  .اندالب  يف 

ةضرع لقأ  أب  تسسحأ  ةلوهسب ، اهقرتخت  نأ  نك  ًانيكس  وأ  ةصاصر  نأ  عم  .شقلا 

لقألا ىلع  صاصرلا ، دض  ًايقاو  ًاعرد  سبلأ  اذإ   .ةيدايتعالا  ةيندملا  يسبال  ةنراقم  ةباصإلل 

.لاجرلا لك  لثم  ةيرحس ، ةذيوعت  يعم 

ام لالخ  نم  طابحإلل  اوضرعت  لاجرلا  ءالؤه  ىتش ، اياوز  نم  مهل  ًاروص  تطقتلا 
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، تاناحلاو معاطملا  وأ يف  تالفاحلا ، نيدعاسمك يف  لمعلا  تالدب  .ىفنملا يف  هنم يف  نوناعي 

ةطاسبب وأ  ةسارحلا ، وأ  ةيوديلا ، لعألا  وأ  كمسلا ، ديص  وأ  لوقحلاو ، تاسبلا  وأ 

ًااد اودجو ، نيأ  ةئيبلا  جمدنملا يف  ةيعويشلل  ضراعملا  ىلع  ةثرلا  ةلثمألا  كلت  ةلاطبلا ،

مهرعشو ةيماظنلا  مهسبال  نآلا ، مهنكل  .نيدرفنم  ًادبأ  مهارت  الو  تالتكت ، يف  مهارت 

يتلا مهتلوجر  .مهفرعت  الأ  ليحتسملا  نم  تايبو ، تاوسنلق  تحت  لجع  ىلع  صوصقملا 

نم ًالدب  تماقتساو ، مهروهظ  اهب  تبلصت  يتلا  ةقيرطلا  نم  ةحضاو  ىلجتت  مهيلإ  تداع 

، ضرألا نوسوديو  راختفاب  اهب  نوش  يتلا  ةقيرطلا  ئجاللا ، تيخم  لسكلاو يف  يخارتلا 

نآلا اوداع  .ةيلاب  لدانص  وأ  ةصيخر  ةيذحأب  ةداع  نولعفي  لحولا ك  ضوخلا يف  نم  ًالدب 

.انيلإ جاتحي  بعشلا  لاجرلا ! اهيأ  .مهب  حاص  لاجر ، اي  .لاجلا  مهبطاخي  ناك  اذكه  ًالاجر ،

بعشلا .هتوص  جارخإ  يف  ًادهج  لذبي  ال  ادب  هنأ  مغر  حوضوب ، هتعمس  اكم ، نم  ىتح 

نأ نك  ام  سانلل  نورهظتس  .ةداقلا  ءالؤه  متنأو  .لاجلا  لاق  ةداق ، ىلإو  لمألا  ىلإ  جاتحي 

لاجرلا تبقار  .مهسفنأب  ةيحضتلاو  حالسلا ، لمحل  ضوهنلل ، ةعاجشلاب  اولحت  اذإ  ثدحي 

ةوقلا يه  كلت  .كلذك  اوسيل  مهنكل  مهسفنأب ، ةيحضتلا  ةركف  نم  نوفجتري  اوناك  نإ  ىرأل 

نمض مهسفنأب  ةيحضتلاب  ًادبأ  اوملحي  نل  لاجرلا  نأ  تالتكتلل ، يماظنلا ، يزلل  ةيرحسلا 

ءانثأ ةركفلا  كلت  اولبقتي  نل  يهاقملا ، تالواط  ىلع  نورظتني  مهو  ةيمويلا  مهتايح  قايس 

مكيداني انبعش  لاجرلا ! اهيأ  .لاجلا  لاق  لاجرلا ، اهيأ  .ةراحلا  سمشلا  تحت  مهعكست 

ىوس انل  اوبلجي  مهنكل   لالقتسالاو ، ةيرحلاب  اودعو  نويعويشلا  ةيرحلا ! ىلع  لوصحلل 

ىتح يف .بوعشلا  عدخت  تاروثلا ال  نيب  يمانتيفلا ، بعشلا  اوعدخ  دقل  .ةيدوبعلاو  رقفلا 

ةيرحلا نم  مرح  يذلا  بعشلا  ريرحتل  دوعن  فوسو  بعشلا ، عم  ىقبن  نحن  ناكملا  اذه 

، بعشلا فوفص  نم  قلطنتو  بعشلا ، لجأ  نم  ثدحت  تاروثلا  .انه  اهب  عتمتن  يتلا 

! انتروث يه  كلت  .بوعشلا  اهب  موقتو 

نوكي نم  ةلئسأ  نأل  ضومغلا ، اذه  لث  ءيش  الو  قدصلا ، اذه  لث  ءيش  ال 

، عقاولا يف  مهم ؛ ٌءيش غ  ةباجإ  دوجو  مدع  .تاباجإ  الب  ىقبت  هديري ، يذلا  امو  بعشلا ،

قرقرتت عومدلاو  مهمادقأ  ىلع  نوفقي  لاجرلا  لعج  بعشلا  نأ  ةركفلا ، ةوق  نم  ٌءزج  اذه 

ىتم ًايزيرغ  فرعي  يذلا  نوملسلا  كمس  لثم  ةيعويشلا ! طقستل  نوفتهي  مهو  مهيقآم  يف 

.بعشلا نم  نوكي  نمو ال  بعشلا  نوكي  نم  فرعن  ًاعيمج  نحن  رايتلا ، ىلعأ  ىلإ  حبسي 

تبتك اذكه  بعشلا ، نم  ًاءزج  لكشي  ار ال  بعشلا  نوكي  نم  نايبل  رطضي  صخش  ّيأ 
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ًاحرف نولفريو  نوفتهي  نيذلا  لاجرلا  نع  ًاروص  اهل  تلسرأ  كلذكو  .ةيسيرابلا  يتمع  ىلإ 

ةياهن ةلطع  نم  ىقبت  ام  لالخ  تاروان  نوموقيو  نوبردتي  نيرخآ  عم  ةيماظنلا ، مهئايزأب 

بيقنلا نيب  ةيضايرلا  نيرتلا  نودؤي  مهو  ءايبغأ ، وأ  هفات  نودبي  ءالؤه  لعل  .عوبسألا 

ةدايق تحت  ةقيتعلا  مهقدانب  نوبوصيو  راجشألا  فلخ  نوصفرقي  وأ  مهيف ، خرصي  بهشألا 

ثيح تجألا  طسو  نوب  عم  ةهومم  تايرودب  نوموقي  وأ  رعاشملا ، ميدع  مهجتم  ٍمزالم 

تاروثلا .ةرفشملا  يلئاسر  نام يف  ُترذح  عدخنت ، نكل ال  .نوديصتي  ةرم  تاذ  دونهلا  ناك 

ءيش يأ  نع  يلختلل  نوعوطتي  فورظلا ، تناك  هم  لاتقلل  نيدعتسم  لاجرب  اذكه ، أدبت 

ناك نأ  قبس  يذلا  بهشألا ، بيقنلل  بسانملا  فصولا  وه  اذه  ً.ائيش  نوكل  ال  مهنأل 

اجن يذلا  ديحولا  مهجتملا ، مزالملاو  ةعيرسلا ، تابجولل  ًايهاط  نآلا  حبصأو  اليروغلل  ًادايص 

نم ًتح  ه  نوب ، لثم  .تابلط  ليصوت  لماعك  هتوق  بسكي  ناكو  ءادعألل  مك  نم 

، ةايحلا لثم  ٌليمج  توملا  نأ  اوررق  .دناليات  ىلإ  عالطتسا  ةمهم  اوعوطت يف  نيذلا  ناجملا 

.مهعم باهذلل  تررطضا  اذإ  ييأر  ةلمم يف  اهنكل  مهيأر  ةليمج يف  يهو 

ةرجش تحت  مهنم  ةعبرأ  عم  سلجأ  تنك  .تلق  مكلافطأو ؟ مكتاجوز  نع  اذام 

يتلاو شيجلا ، نيو  نم  راهنلا  فصتنم  ةبجو  لكأن  قفرملا ، قوف  ةعوفرم  مكألاو  طولب ،

ناك بهشألا  بيقنلا  .هنم  جرخي  امل  يرشبلا  مسجلل  لخدت  يهو  ًاما  ةهباشم  تدب 

.غنان اد  ىضوفلا يف  كلت  ءانثأ  انتالئاع  نع  انلصفنا  لاق ، ماعطلا  ةبلع  هتقعل يف  شخشخي 

ليصافت تاعقنتسملا ، مدرل  مهولسرأ  غنوكتيفلا  نأ  هتعمس  ام  رخآ  .جورخلا  نم  اونكمتي   

ناك .يسفنب  مهيلإ  بهذأ  وأ  نوبرهي  مهرظتنأ  نأ  امإ  يننأ  دقتعأ  .يل  تيور  ةرجلا  هذه 

لكف مهجتملا ، مزالملا  امأ  .ماظعلا  اهنأك  هتلك  ضعيو  هنانسأ ، قبطي  نيب  مالكلا  هتداع  نم 

سملت ال  هدسج ، كرحتي  نيبو  رشبلا ، ينبب  ًاديعب  ًاهبش  لمحي  ناك  .تضرقنا  هفطاوع 

ةزيمم ةربن  نم  ًايلاخ  حيرصتلا  ناك  وم ، مهنإ  لاق ، ح  كلذل ، .ةكرح  يأ  هتوصو  ههجول 

، كلذ نم  ًالدب  .ثدح  هلأسأ ع  نأ  تيشخ  .نعلي  وأ  بحتني  ناك  ول  م  ةعانش  كأو 

عضب هسأر  مهجتملا  مزالملا  رادأ  كلذك ؟ سيلأ  عوجرلا ، نوونت  ال  قافرلا  اهيأ  متنأ  تلق ،

بهشألا بيقنلا  قنتخا  انهو  اذام ؟ لجأ  نم  عجرن  .يهاجتاب  هينيع  طلسو  تاجرد 

ار نآلا  .موتحم  توم  ىلإ  هجوتلاب  نيثك  ًالاجر  ترمأ  .ىتفلا  اهيأ  شهدنت ، .كحضلاب ال 

ىلإ حمطأ  يننإ  .ّيلع  اوفسأت  .قالطإلا ال  ىلع  ًايرعاش  ودبأ  نأ  ديرأ  سيل أل  .يرود  ءاج 

نم لضفأ  ميحجلا  نأ  ودبي  ًائيش ؟ نوفرعت  له  نكل  ًيحج ، تناك  ار  برحلا  .صملا  اذه 
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.لوبتلل ام  ناكم  ىلإ  بهشألا  بيقنلاو  مهجتملا  مزالملا  بهذ  اذه  دعب  .ةعولابلا  هذه 

نم اوسيل  لاجرلا  ءالؤه  نأ  سيراب  ىلإ  يتلاسر  يف  بتكأ  نأل  ةجاحلاب  رعشأ   

مهناكمإب نأ  مهداقتعا  ءايبغأ يف  اوسيل  تايشيليملا  لاجر  .نآلا  ىتح  لقألا  ىلع  ءايبغألا ،

عبات رح  مالعأ  ليصف  لوأ  ءابغ  نم  كأ  يناطيربلا ، نم  رمحلا  فطاعملا  باحصأ  رحد 

نم شيج  ىلإ  دعب  يف  ليصفلا  كلذ  لوحت  مث  .ةيئادبلا  ةحلسألا  ىلع  هتابيردت  انتروثل يف 

تبتك ةزيزعلا ، يتمع  ةقرفلا ؟ هذه  رظتني  نل  هسفن  صملا  نإ  لوقي  نم  .لتاقم  نويلم 

لاجرلا نإ  ةرم  تاذ  نويلبان  لاق  .مهب  ةناهتسالا  يغبني  ال  لاجرلا  ءالؤه  رملا ، ربحلاب 

لاجرلا نم  ديزملا  نأ  ىري  لاجلا  نكل  مهرودص ، حشوت  شق  عطق  لجأ  نم  نوتو 

ب ىش  مهضرعتسي ، ناك  امدنع  .وه  هلثم  مهؤسأ ، ركذت  نأ  لجأ  نم  نوتو  فوس 

، مهلافطأو مهتاجوز ، نع  مهلأسو  مهئسأب  مهادان  مهماعط ، نم  لكأ  مهفوفص ،

ناطبارتم ال نارمألاو  .دحأ  هركذتيو  مرتُحي  نأ  ناسنإلا  هديري  ام  لك  .مهتادلبو  مهتاقيدصو ،

ىلع نولمعي  اوناك  نيذلا  ةيبصلا  ءالؤه  لعجت  ةبغرلا  هذه  .رخآلا  نع  هدحأ  لصف  نك 

، يليللا سارحلاو  يكيناكيملاو ، يناتسبلاو ، باوبلاو ، معاطملا ، لعو  تالفاحلا ،

، قدانبو ةيذحأو ، ةيركسع ، تالدب  ءارشل  دوقنلا  نم  يفكي  ام  نورخدي  تابلطلا ، يلصومو 

، ةزيزعلا يتمع  اي  مهدالب ، مهل  دوعت  نأ  نوديري  .ديدج  نم  ًالاجر  اوحبصي  نأل  مهتجاحل 

تاجوز نم  ًادوجوم ، دعي  يذلا   نطولا  كلذ  نم  ركذتلاو  مارتحالل  نوقاتشي  ًاضيأ  مهنكل 

كنك اولشف ، ام  اذإ  ً.الاجر  اوناك  نيح  مهيضام  نم  لبقتسملا ، لايجأ  نم  لافطأو ،

ً.اتاومأ مأ  ءايحأ  اوناك  ًءاوس  نوملاحو ، لاطبأ  مهف  اولشفي ، اذإ   نكل  .ءايبغألاب  مهتيمست 

.لاجلا هلوقي  رظنلا ع  فرصب  نطولا ، ىلإ  مهعم  دوعأس  ار 

لعفي نأب ال  نوب  عانقإل  يعسو  ام يف  تلذب  ةدوعلا ، لتحاب  ركفأ  تنك  امدنع  ىتح 

لبق خألا  عادولا  هنأك  طولبلا ، ةرجش  تحت  ةخألا  ةراجيسلا  نخدن  انسلج  .هسفن  ءيشلا 

مهجتملا مزالملاو  بهشألا  بيقنلا  مهدوقي  لاجرلا  بقارن  انك  .لايمأ  ةرشع  ةس  ءدبلا 

؟ مهفت الأ  .تلق  توملا ، نونمتي  ءالؤه  .ةلهرتملا  مهنادبأ  نم  ءازجأ  تقز  تابيردتلا ، ءانثأ 

.ةيراحتنا ةمهم  اهنأ  نوفرعي  مهنإ  .ةدوعلل  اياون  يأ  مهيدل  تسيل 

.ةيراحتنا ةمهم  ةايحلا 

.قمحأ كنأ  ةقيقح  غي  هنكل ال  .تلق  ً.ادج  يفسلف  لوق  اذه 
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ةرملل .برغتسأ  ينلعج  م  نوغياس ، مايأ  ذنم  ةردان  ةلاح  يهو  حضاو ، حر  كحض 

امدنع ال شيعلا  ةقحلا  نم  .يمحلم  رعش  هنأك  ٍمالك  كمهنا يف  هتفرع ، نأ  ذنم  ةيناثلا 

سيل كلذ  انتقش ؟ يف  ةايحلا  هلجأ ؟ نم  شيعأ  يذلا  ام  .لاق  ةايحلل ، ببس  كانه  نوكي 

دعن نحن   .نابضق  الب  تانازنز  شيعن يف  انلك  انلك -  .نابضق  نم غ  ةنازنز  اهنإ  .لزنملاب 

ًالوأ .دهشملا  نوبقري  انلافطأو  انتاجوز  اولعجو  ترم  ناكيرمألا  انلذأ  نأ  دعب  سيل  ً.الاجر 

اولتاق .مكل  هلوقن  ام  اولعفت  نأ  مكيلع  .ءارفصلا  مكترشب  ذقنن  فوس  ناكيرمألا  لاق 

ىلع يرجت  نأ  يغبني  رومألا ال  ً.ارارحأ  اونوكت  مث  مكءاسن ، انوطعأ  اندوقن ، اوذخ  انتقيرطب ،

فوس مهنأب  انوربخي  مهنكل   .انذاقنإب  اوماق  انولذأ ، نأ  دعب  مث ، كلذك ؟ سيلأ  لاونملا ، اذه 

انك ام  ًاقح ، ًالاجر  انك  ول  ًائيش ؟ فرعت  له  .قيرطلا  انتنسلأو يف  ةيلسانتلا  انءاضعأ  نوعطقي 

.كلذب مهل  حمسنل 

ةخألا هتلك  نكل  صانقلا ، صاصر  لثم  تلك  نوب  لمعتسي  نايحألا  كأ  يف 

ءالؤه يطعت  ال  تنأ  تلق ، كلذ  دعب  .تاظحلل  ينتتكسأ  ةشاشر  ةيقدنب  تاقشر  تناك 

، ادعأ مهنأ  مغر  .هنوهجاوي  امو  هب ، نوموقي  ام  ىلع  ةيمهألا  نم  يفكي  ام  صاخشألا 

سارملا بعص  تنك  .ةعاجشب  اولتاق  مهنأب  ناإلاب  ضبنت  يهف  دونجلا ، بولق  مهفأ  ينكل 

.يسفن ىلع  ىتح  ساق  انأ  .حرملا  نم  هتاكحض  تلخ  ةرملا  هذه  ديدج ، نم  كحضو  .مهيلع 

ًالاجر نطولا  اوقب يف  نيذلا  ءالؤه  يمست  نأ  كيلع  ً.ايدنج  ىتح  وأ  ًالجر  ىمسأ  نأ  نك  ال 

لقألا ىلع  مهنكل  نوجسلا ، يف  نوعبقي  وأ  اوتام  مهلك  .نام  .يتقرف  يف  لاجرلا  ً.ادونجو 

نيرخآ لاجر  ىلإ  رمألا  جاتحي  ثيحب  ةروطخلاب  نومستي  مهنإ  .لاجر  مهنأ  نوفرعي 

انم نوفاخي  نيذلا  نوديحولا  .انم  فوخلاب  رعشي  دحأ  ال  انه ، .لبكم  مهئاقبإل  مهتحلسأب 

نوتأي .مهتاياكح  عمسأ  .لوحكلا  مهل  عيبأ  .ءالؤه  فرعأ  يننإ  انسفنأو ، .انلافطأو  انتاجوز 

حلاو حلا  ةرم ب  نهنوبرضي  مهلافطأو ، مهتاجوز  ىلع  نوحيصي  لمعلا ، نم  لزنملا  ىلإ 

يمحي يذلا  وه  لجرلا  .رمألا  يف  ام  لك  اذه  كلذك ، اوسيل  مهنكل  .لاجر  مهنأ  راهظإل 

هنإ ال .هقافرو  هدالب ، ليبس  يفو  مهليبس ، توملا يف  نم  فاخي  لجرلا ال  .هلافطأو  هتجوز 

.انأ هتلعف  ام  كلذ  نكل  .هينيع  مامأ  ًاعيمج  نوتو  مهال  شيعي 

حازأو ضفتنا  .هفتك  ىلع  يدي  تعضوو  تلق ، ثدح ، ام  لك  اذه  تبحسنا ، تنأ 

هنع فيفختلا  تدرأ  .ةحارصلا  هذه  لث  همالآ  نع  ملكتي  هتيأر  نأ  قبسي  .يدي  
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يأ نم  ًانأش  ّلقأ  كلعجي  كلذ ال  .كتلئاع  ذاقنإل  ًارطضم  تنك  .يل  حمسي  نل  هنأ  ينجعزأو 

هذه يضملا يف  لضفألا  نم  له  .يدنجك  ركفت  نأ  كيلعو  يدنج ، تنأ  .يدنج  يأ  وأ  لجر 

نم يتلا  ةيلاتلا  ةجوملا  عم  باهذلا  لضفألا  نم  مأ  عوجرلا ، مدعو  ةيراحتنالا  ةمهملا 

ةقبط تحت  اهنفد  مث  ءاذحلا ، بقعب  اهسادو  هتراجيس  ىقلأ  أت ؟ وأ ال  أت  نأ  لمتحملا 

مهيدل ًااد  نورساخلاو  نورساخ  مهنإ  .لاجرلا  ءالؤه  بلغأ  هلوقي  ام  اذه  .بارتلا  نم 

.دونجلا رود  نوبعليو  ةنوشخب ، نوملكتيو  مهسبالم ، يف  نوقنأتي  مهنإ  .اهنومدقي  عئارذ 

ةثالث ىلع  لصحو  .عوطتم  بلط  لاجلا  لاتقلل ؟ نطولا  ىلإ  ًاقح  عجري  مهنم  مك  نكل 

نيذلا مهسفنأ  لافطألاو  تاجوزلا  مهلافطأو ، مهتاجوز  ءارو  نوئبتخي  نوقابلا  .طقف 

فوس ةيناث ، ةصرف  نابجلا  حنما  .دحأ  مهءارو  يفتخي  نأ  نولمحتي  ال  مهنأل  مهنوبرضي 

.نوبذكي مهنإ  .ءالؤه  بلغأ  عم  لصحي  ام  اذه  .ىرخأ  ةرم  برهي 

؟ نذإ كتايحب  يحضت  اذامل  .هب  تحص  كمكهت ! قح يف  تنأ  مك 

ال هيف  شيعأ  يذلا  اعلا  اذه  نأل  يحضأ  .ّيلع  ًادر  حاص  ايحب ؟ يحضأ  اذامل 

كانهف هلجأ ، نم  ءرملا  تو  نأ  قحتسي  ءيش  كانه  ناك  اذإ  هلجأ ! نم  تو  نأ  قحتسي 

.توملل ةايحلل ال  ببس 

ار وأ  لاطبألا  نم  ليصفلا  اذه  نمض  ىتح  حيحص ، اذه  .هلوقأ  ءيش  يدل  نكي   

نافكألا اوسبل  دقل  .اوتو  نإ   هلجأ  نم  نوشيعي  ٌءيش  مهيدل  نآلا  اوناك ، ًايأ  .ءايبغألا 

ةرخسلا بايث  تاءارغإ  اوبعوتساو  رعألا ، ةطسوتم  ةيندم  ةايح  اوشاع  نأ  دعب  سمحتب 

ءارمح وأ  ءاضيبو ، ءارفص ، ةقارب ، ناولأ  تاذ  ةحشوأو  رومنلاب  ةطقرم  ةطرشأ  اهنيزت  يتلا 

، نكل .قراخلا  لاطبألا  ءايزأ  لثم  ةيركسعلا  دجم  نم  ةلاه  لسرت  مهقانعأ ، لوح  ةعقاف 

نوكت نأ  كنك  فيك  .ةليوط  ةرتفل  ًارس  مهسفنأ  ءاقبإ  نوديري  ال  قراخلا ، لاطبألا  لثم 

؟ كدوجوب دحأ  فرعي  اذإ   ًاقراخ  ًالطب 

يتلا ةليللا  كلت  يف  ءارحصلا ، عمجتلا يف  لبق  ىتح  .مهلوح  نآلا  تاعئاشلا  ترشتنا 

.ضماغلا لاجرلا  ءالؤه  نع  ينلأس  زوفلا ، ققح  كلذ  عمو  هلشفب  وس  اهيف  فرتعأ 

تمشت اهنويع  ءادوسلا  ةطقلا  ةغرفم ، ةقلح  يف  نارودلا  نع  انثيدح  رواحم  تفقوتو 

يذلا شيجلا  رارسأ  ىلإ  وس  قرطت  يسورلا  بارشلا  هراثأ  يذلا  تمصلا  طسوو  يتزهب ،

ال ًالئاق ، باجأف  كلذ ، نم  ءيشب  عمسأ  يننإ   ًالئاق  كلذ  ىلع  تبجأ  .يرس  موجهل  بهأتي 
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.لاجلا لجر  تنأ  .ةءاربلاب  رهاظتت 

.يعويش لجرل  ءيشب  حوبلا  مدعل  كأ  وعدي  اذهف  تلق ، هلجر ، تنك  ول 

؟ يعويش يننإ  لاق  نم 

؟ ًايعويش تسل  تنأ  .شهدنم  يننأب  ترهاظت 

؟ كربخأس تنك  له  معزت ، تنك ك  ول 

ئبتخن انك  ةبيرملا ، لاطبألا  بايثب  رتخبتلاو  ةاهابملا  نم  ًالدب  .برخملا  ةلضعم  كلت 

عم ةيرسلا  تاعتجالا  رضحا  تنك  ح  كانه ، .نوغياس  انه ك يف  ةيئرم  تاءابعب غ 

ةءولمم قيدانصو  لالس  ىلع  سلاج  ةنمآ ، تويبل  ةنفعلا  ةيبقألا  دقعت يف  نيرخآ  برخم 

، ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  تعنصو يف  ءادوسلا  قوسلا  نم  اهانيرتشا  ةيوديلا  تانامرلاب 

، يطفن سوناف  وأ  عومشلا  هئيضت  ناكملا  .ينيع  نع  طقف  فشكي  ءاطغب  يهجو  يفخأو 

، انتاوصأ تاربنو  انماسجأ ، لكش  نمو  ةيزمرلا ، انئسأ  لالخ  نم  طقف  رخآلا  فرعي  انضعب 

نأ نم  ًاقثاو  تنك  وس ، عارذ  ىلع  عجطضت  يروم  ةديسلا  ىرأ  انأو  نآلاو ، .اننويع  ضايبو 

بارشلا رثأ  نم  مدلا  رارمحا  ىلإ  اتلوحت  هنكل  قباسلا  ثأتلا  كلذ  هل  دعي  ينيع   رحس 

، دسافلا ءاوهلا  عم  ناخدلاب  عبشت  انم  دحاو  لك  ردص  .غبتلاو  يسورلا  بارشلاو  يسنرفلا 

اهفوج فولأملا ، اهلالذإ  نم  تمصب  اعت  رئاجسلا  ةضفنم  ةوهقلا  ةلواط  ىلع  نيب 

ةجاجز ةحتف  راجيس يف  نم  ىقبت  ام  تطقسأ  .ريرملا  دامرلاو  رئاجسلا  باقعأب  روشحم 

اهنأك ًاتفاخ ، ًاسيسه  ةردصم  لئاسلا  نم  ىقبت  ام  يف  تقرغ  ثيح  يسنرفلا ، بارشلا 

ىزغم اذ  ًائيش  لوقأ  نأ  تدرأ  كلذ ؟ فرعت  الأ  .يروم  ةديس  تلاق  تهتنا ، برحلا  .دجنتست 

.ىرخأ ةرم  اهرت  يتلا   يتنطفب  يروم  ةديسلا  باجعإ  ةراثإ  تدرأ  .هعدوأل  فقأ  انأو 

ً.اتقؤم مانت  طقف  .تلق  ًادبأ ، تو  بورحلا ال 

اهيلع رهظي  و  تلأس ، ًاضيأ ؟ ًاتقؤم  نوماني  ىمادقلا  دونجلا  نأ  اذه  ىنعم  له 

نأ مهل  فيكف  مونلل ، دونجلا  دلخي  اذإ   .وس  لاق  حيحص ، كلذ  لاحلا  ةعيبطب  .راهبنالا 

.يغالب لاؤس  هنأ  كردأ  نأ  لبق  ًابيرقت  تبجأ  اوملحي ؟

ىلإ داق  .ينحفاصيل  هدي  وس  ّدمو  يدخ  ىلع  ةخأ  ةلبق  يروم  ةديسلا  ينتطعأ 

ناكو ةرشابم ، يريرس  ىلإ  تبهذف  ةدرابلا  ليللا  تسن  ًاقرتخم  لزنملا  ىلإ  تهجتاو  بابلا 
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يتيطغأب توفط  مالظلا ، ةحفنب  تسسحأ  املو  ينيع ، تضمغأ  .يقوف  هريرس  ًاان يف  نوب 

اهتس زربأ  نم  .اهترايزل  رفس  زاوج  ىلإ  جاتحت  ةيبنجأ ال  دالب  ىلإ  ًاهجتم  دوسأ  رهن  ىلع 

هذه ءانثتساب  ءيش  لك  حسم  ينهذ  ًادحاو ، ًائيش  ركذتأ  نآلا  حابشألا ، نم  اهناكسو  ةمكحلا 

لصافملا بعشتملا  اهئاحل  ىلع  خألا ، يرقتسم  ةدقلا   43 ةبيسلا ةرجش  ةداحلا ، ةمصبلا 

ترقتسا يتلا  ناصغألا  ةدقع  نأ  ًايجيردت  تكردأ  امدنع  ًابيرقت  ًاان  تنك  .يدخ  تعضو 

اهخيرات لجسي  يذلا  عمشلاو  ةبلصو ، ةرودم  ةيقيقح ، نذأ  يه  عقاولا  يف  ذأ  اهيلع 

قوف فقسلا  هبشي  ةبيسلا  ةرجش  فصن  .ةيوتلملا  اهتانقل  ءارضخلا  تانشألا  فلغي  يعمسلا 

لب ةدحاو  ًانذأ  رأ  ىلعألا   ىلإ  ترظن  املو  هروذجب ، ضرألا  ىلع  رم  رخآلا  فصنلاو  يسأر ،

قباسلا تناك يف  ك  يغصت ، ناذآلا  تائم  كيمسلا ، اهعذج  ءاحل  نم  جرخت  اهنم  ثكلا 

ءارولا ىلإ  ينتعجرأ  اهنأ  ةجرد  ىلإ  عيظف  ناذآلا  كلت  رظنم  اهعمسأ ، ال  ءايشأل  يغصت ،

دعب .يسأر  بناوجب  ًاثبشتم  يقرعب ، ًاقراغ  ثهلأ  انأو  مونلا  نم  تضهن  .دوسألا  رهنلا  هاجتاب 

يبلق ناك  ً.اشعترم  ديدج ، نم  تيقلتسا  ةداسولا  تحت  ترظنو  ةبطرلا  ةيطغألا  تحزأ  نأ 

.ةروتبملا ناذآلاب  ًائيلم  دعي  يريرس   نكل  ةشحوتم ، لئابق  لبط  هنأك  ةدشب  قفخي 
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رشع عبارلا  لصفلا 

 
نوكي اذهب ، فرتعأ  ىرخأ ، نايحأ  يفو  فده ، هل  نوكي  برخملا  عم  لمعلا  ًانايحأ 

هعفد وس  ةعاجشل  يرابتخا  نأ  تجتنتسا  ار  رمألا ، يف  تركف  اذإ  .هفات  ءيش  درجم 

برحلا اوكرحت ، ايه  ، » ةيناديملا تاروانملا  نم  عوبسأ  دعب  ًاروشنم  هتيأر  عوضوم  ةباتكل 

رجتم نمض  هب  ةصاخلا  تايلمعلا  ةفرغ  يف  لاجلا  بتكم  ىلع  لاقملا  ُتيأر  تهتنا .»

لاقملا ناونع  اهثي  يتلا  رعاشملا  .قاروأ  ةسباك  هقوفو  ةباتكلا  حول  ىلع  ىقلم  تابورشملا ،

عتجال ةيفارغوتوف  ةروص  ناونعلا  كلذ  تحت  .لاجلا  سيل  نكل  ضعبلا ، اهب  بحري  ار 

براحملا نم  فوفصو  باقلألاو  بترلا  باحصأ  هرضحي  رتسنمتسيو ، ةقيدح  ةيوخألا يف 

ةروص يفو  .ءارمح  تايبو  ةينب  ناصمقو  ةيمسر  تالدبب  ةمهجتم  مههوجو  ءامدقلا ،

تاتفاللاب نوحّولي  ئجاللاو  نيذوبنملا  نم  مهنأب  يحوت  مهؤيس  نويندم  كانه  ىرخأ ،

 = هنيم يشوه  : » ةيسايسلا تاجاجتحالا  نم  ةصق  لئاسر  لمحت  تايار  نوكسو 

عرز ىلإ  فدهي  ناك  ار  لاقملا  نإ  ثيحب  اكيرمأل ،»! ًاركش  !«.. » بعشلل ةيرحلا  !«.. » رلته

مهتائف ب  تاماسقنا  قلخو  برحلا ، رارمتسا  نأشب  يفنملا  سوفن  يف  كشلا  روذب 

.بولطملا ثأتلا  دصق  نود  ققح  وسل  يزازفتسا  نأ  فرعأ  تنك  مهفئاوطو ،

لالخ ً.اخأ  اهرود  ءاج  يتلا  ةغصلا  سكونيملا  ماكب  لاقملل  ًاروص  ُتطقتلا 

ىلإ اهقيرط  تدجو  اهلكو  لاجلا ، تافلمل  روصلا  طقتلأ  تنك  ةيضاملا ، ةليلقلا  عيباسألا 

اذه ءانثتساب  هب  موقأ  ًائيش  دجأ  بلفلا ،  نم  دوع  ذنم  .يصخشلا  هدعاسم  يدي أل 

شويجلا ىتح  .ةكرحلاو  ةيوخألا  عم  لمعلا  لاجلا ، لجأ  نم  زيمملا  يعوطتلا  لمعلا 

؛ ةيناديم قئاثو  تانودم ؛ ةباتك  يغبني  .فظوم  ىلإ  جاتحت  ةيسايسلا  تاهبجلاو  ةيرسلا 
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ةلودج روصلا ؛ طاقتلا  ةيمسرلا ؛ بتكلا  عيزوت  ةعابطلا ، تافلملا ، ميظنت  تاعتجالا ؛ دقع 

تالسارملا ةعباتم  ةيصخشلا ، يضارغأل  ةيمهأ  كألاو  عربتم ، ىلع  روثعلا  تاءاقللا ؛

قلعتي ءيش  لكل  روصلا  ُتطقتلا  .لاجلل  ىطعت  نأ  لبق  ةءارقلاو  مالتسالا  مث  ديربلاب ،

نمو دناليات ، يف  ةبيتكلا  ىلإ  انه  يتلا  ةعومجملاب  ءادتبا  ةيلاتقلا ، لاجلا  ططخب 

ب تالاصتالا  نع  ًالضف  ةكرحلاب ، ةصاخلا  تاروانملا  ىلإ  ةيوخألل  ةيبعشلا  تاضارعتسالا 

.نطولا بارتب  كسمتم  لامدأ  مهدوقي  دناليات ، ءوجللا يف  تيخم  هطابضو يف  لاجلا 

ثيح ةيفرصملا  تاباسحلاب  قلعتت  قئاثول  ًاضيأ  روصلا  تطقتلا  يننأ  ركذأ  نأ  ينتوفي  الو 

نم ةطيسب  ٍتاعربت  نم  تعمجت  ةكرحلاب ، ةصاخلا  ةعضاوتملا  لاومألا  ضعب  لاجلا  ىفخأ 

ةيخ تظنم  تاعربت  نم  ةمرتحم  ةيمكو  مادملا ، معطم  تادئاعو  ءوجللا ، تاعمجم 

.مهنم ةساعت  كألا  قباسلا  براحملاو  كاسملا  ئجالل  ىطعت  نأ  ىلع  ةيوخألا  حلاصل 

.ةيسيرابلا يتمع  ىلإ  تلسرأ  ةمزح  اهميظنتو يف  اهعيمجت  ىرج  تامولعملا  هذه  لك 

رودت جلث  ةرك  شكرزم ، قروب  ةفوفلم  ةيراكذت  ةيده  عم  ةلاسر  ةمزحلا  كلت  تايوتحم  نم 

، تلوف ةوقب 9  تايراطب  ىلإ  جاتحت  ةيدهلا  هذه  .دوويلوهل  ةمالع  لمحت  ًايكيتاموتوأ 

مالفأ نم  ةحيرش  تلخدأ  ةيراطب  لك  لخادو  .اهفوج  تغرفأ  نأ  دعب  اهعم  اهتقفرأ 

ينلدابي هعم  لماعتأ  يذلا  نوغياس  ليمعلا يف  ناك  ًاديقعت م  كأ  ةقيرط  يهو  سكونيم ،

روفلا ىلع  تيرتشا  اذه ، ديربلا  يعاسب  ةرم  لوأل  نام  ربخأ  امدنع  .تامولعملا  اهلالخ  نم 

ءاضيب يهو  ةرادج ، نع  اندالب  اهب  رهتشت  يتلا  ةقيشرلا  ةليمجلا  ىمدلا  هذه  نم  ةدحاو 

ةينيص ةخسن  لخادلا ، نم  سمشلا  بورغ  لثم  ةيزمرقو  جراخلا ، نم  يقنلا  ركسلا  لثم 

ةديس ىوس  سيل  حابص  لك  اب  دنع  فقي  ناك  يذلا  ديربلا  يعاس  . 44 يراه اتام  نم 

هاوفأ ديداخألا  كلت  نأك  اهيدي ، اتحار  هب  ئبنت  كأ م  رارسأب  ئبنت  اههجو  طوطخ  زوجع ،

فوفلم جزل  زر  هب ، رهتشت  رخآ  ءيش  بناج  ىلإ  سفانخلا  صع  زرفت  ةغوارم  ةمثعلتم 

ةلاسر دجأ  وأ ال  تدجو  ار  كانهو  حابص ، لك  راطفإلل  اهنم  هيرتشأ  تنك  .زوملا  قاروأب 

تنك يتلا  دوقنلا  نم  ةغصلا  ةفافللا  يف  لثم ، وحن  ىلع  .نوليانلاب  ةفلغمو  ةفوفلم 

زرلا ءام  نم  يرسلا  ربحلاب  اهتبتك  ةلاسر  وأ  مليف  ةحيرش  عضأ  وأ ال  عضأ  ار  اهل ، اهعفدأ 

تناك زوجعلا  ةلاخلا  نأ  ةقيرطلا  هذه  يف  ةديحولا  ةبلثملا  .اشنلاب  ةجوزمم  ةقرو  ىلع 

نأ ةيشخ  اهعالتبال ، رطضأ  ءارغلا  نم  ةرك  هبشي  هلمعت  يذلا  جزللا  زرلا  ةبعرم ، ةيهاط 

.هلكآ نل  ءيش  ءارشل  ينعفدي  يذلا  ببسلا  نع  لءاستتو  ةمقلا  يف  ةمداخلا  اهدجت 
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نم يتلا  ةعذاللا  مئاتشلا  نع  فقوتت  و  ينتمتش  اهنكل  ةرم ، تاذ  ةمعلل  تيكتشا 

تابرعلا يقئاس  نأ  ىتح  .يسوماق  ىلإ  عوجرلاو  يتعاس  ةبقارم  ّيلع  ناك  ثيحب  اهراكتبا 

نأ كل  لضفألا  نم  .كلذ  مهلهذأ  نئابز  نع  ًاثحب  لاجلا  رصق  لوح  نولوجتي  نيذلا 

! ًاليوط ءابزع  ىقبت  نل  .ىرسيلا  هعارذب  حولي  وهو  قئاسلا  حاص  بيقنلا ، اهيأ  اهجوزتت ،

اهرمع يدنلتكسا  بارش  ةجاجز  نم  ًاسأك  يسفنل  تبكسو  تايركذلا  كلت  نم  تعزف 

يننأ  رابتعالا  رظنب  انذخأ  اذإ  .هبتكم  جرد  اهب يف  ظفتحي  لاجلا  ناك  ةنس  ةرشع  سمخ 

لك هيلع يف  دمتعأ  يننأ  فرتعأو  داعس ، ىلع  ًااد  صرحي  لاجلاف  ًاروجأ ، ىقلتأ  نكأ 

تنك يف .بضني  يذلا ال  هنزخم  نم  صيخرلا  وأ  رخافلا  بارشلا  نم  ةيخس  اياده  عم  ءيش ،

تاكرحت نع  ليصافتلاو  خيراوتلا  ضعب  ةلاسرلا  نمض  يرسلا  ربحلاب  تبتك  .كلذ  ىلإ  ةجاح 

عقوم ىلإ  مهرفس  ركاذت  نم  ءادتبا  مهجتملا ، مزالملاو  بهشألا  بيقنلاب  ةصاخلا  كلتو  نوب 

قيرط نع  هتلسرأ  نأ  قبس  ع  اهرهوج  يف  تامولعملا  فلتخت  .بيردتلا   ركسعم 

دوقت نأ  دكؤملا  نم  يتلا  تايلمعلل  ةيتسجوللا  رومألا  نع  ةيرس  تامولعم  زوجعلا ، ةلاخلا 

وأ ناكيرمألا  دونجلا  ددع  ىلإ  قرطتت  تناك  فحصلا  تالاقم  .ةكلهم  نئك  ىلإ 

بتك لوهجم يف  وم  لثم  ةضماغ  تامولعم  اهنكل  ىحرجلا ، وأ  ىلتقلا  نم  يروهمجلا 

ةليل ينم  تبلطت  نوب  نع  ةلاسرلا  نكل  ةلوهسب ، لئاسرلا  هذه  ةباتك  يننك  .خيراتلا 

مغر تبتك ، اذكه  ًاضيأ ، انأ  دوعأ  فوس  .يقيدص  هنأل  اإو  اهتلك ، ببسب  سيل  ةلماك ،

عم تبتك ، ودعلا ، تاكرحت  نع  غالبإلا  لضفألا  نم  .كلذ  لعفأس  فيك  نآلا  فرعأ  يننأ ال 

نل ًادبأ  لهجلا  نأ  الإ  اهزجنأ ، فيك  فرعأ  ةركفلا   هذه  .نوب  ةايح  ذاقنإ  ًاقح  تيون  يننأ 

.تقو لبق  ام  رارق  ذاختا  نم  ينعن 

ًاثحاب تددمتف  هسفن ، تقولا  هذاقنإو يف  نوب  عادخ  ةقيرط  نع  ةركف  يدل  نكت   

سكونيملا اماك  تنمأو  لاجلل ، ةديدجلا  قئاثولا  رخآ  تبتر  .ةجاجزلا  رعق  ماهلإلا يف  نع 

لخد امدنع  ةيناثلا  ةجاجزلا  نم  يستحأ  تنكو  وس ، لاقم  تأرقو  رتس ، بيج  يف 

معطم نم  هتدوعل  ينيتورلا  تقولا  ليلقب ، ةثلاثلا  دعب  ام  ىلإ  شت  ةعاسلا  تناك  .لاجلا 

نم ًاقياضتم  ادب  هتداعك  .راهنلا  فصتنم  يف  اهدهشي  يتلا  ةورذلا  ةعاس  دعب  مادملا 

يهو ةيحتلاب ، نوقباس  دونج  هاقلت  .تاباسحلا  ىلع  فرشي  وهو  اهيضقي  يتلا  تاعاسلا 

ٌصخش هاقلتي  نيب  هيفتك ، نيزت  دعت  يتلا   تجنلاب  ءيش  لك  مغر  هركذت  مارتحا  ةمالع 
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، ًادج ةئيذب  تناك  اذإو  لاجلا ؟ كلذ  تسلأ  لوقلاب ، ةأرما ، نوكت  ام  ًاادو  ءيذب ، دم 

تافرصتلا نم  ربتعت  ةءاإ  ًارالود ، زواجتي  ال  غلبم  ةداعلا  يف  وهو  شيشقبلا ، هل  كرتت 

لثم لوحكلا ، رجتم  ىلإ  رهظلا  دعب  ام  تارتف  لاجلا يف  لصي  اذكه  .ةفيخسلا  ةيكيرمألا 

ةيمك هل  بكسأل  رظتني  مث  هبتكم ، ىلع  ةدعجملا  تارالودلا  نم  ةمزح  يمف  مويلا ، لصو 

وهو بارشلا  قاذ  عتمتسيو  هيسرك ، ىلع  ئكتي  .يدنلتكسالا  بارشلا  نم  ةجودزم 

ىلع ىنحنا  يسركلا ، ىلع  ءاخرتسالا  نم  ًالدب  مويلا ، هنكل  .لاعفناب  دهنتيو  هينيع  ضمغي 

؟ هذه تأرق  له  لاقو ، ةفيحصلا ، ىلع  رقنو  هبتكم ،

أرقي أدبو  مهجتب  هسأرب  راشأ  .الك  تلقف  راجفنالا ، ةصرف  نم  لاجلا  مرحأ  نأ  أشأ   

لاق ةيقيقحلا ، اهضارغأو  ةيوخألا  هذه  لوح  تاعئاش  كانه  .عفترم  توصب  تارقفلا  ضعب 

يعويشلا ماظنلاب  ةحاطإلا  .هتوص  كلذكو  زيمم  بعت  يأ  نم  ههجو  الخ  نيب  لاجلا ،

ةيوخألا هيف  بلطت  يذلا  تقولا  يف  رومألا ؟ لصت  ىدم  يأ  ىلإ  نكل  فدهلا ، اهنأ  حضاو 

نم ةحلسم  ةكرح  ءاشنإل  هجتت  ار  لاومألا  هذه  ئجاللا ، ةدعاسمل  تاعربتو  تانوعم 

يتلا ةيراجتلا  لعألا  ضعب  ترمثتسا يف  ةيوخألا  نإ  لوقت  تاعئاشلا  .دناليات  ئجاللا يف 

هل جّورت  يذلا  فئازلا  لمألا  كلذ  ةيوخألا  يف  ًاطابحإ  كألا  ةيحانلا  .حابرألا  اهنم  ينجت 

انعبتا اننأ  ول  لضفألا  نم  .ةوقلاب  اندالب  عاجرتسا  موي  تاذ  عيطتسن  اننأب  انينطاوم  طسو 

لمألا دادرتسا  نم  ىفنملا  موي يف  تاذ  نكمتن  نأ  لمأ  ىلع  ةيملس ، ةقيرطب  ةحلاصملا  جهنم 

صخش كانه  .قباسلا  اهناكم  هبتكم يف  ىلع  اهداعأو  ةفيحصلا  لاجلا  ىوط  .اندالب  ءانب  يف 

.بيقنلا اهيأ  ةدكؤم ، تامولع  لجرلا  اذه  دوزي  ام 

.يقلح عمجت يف  يذلا  اعل  دردزا  تنك  يننأ  ةقيقح  يفخأل  سأكلا  ام يف  تبرش 

لاجرلا ءالؤه  لك  .ةروصلا  ىلإ  رظنا  .نطولا  يف  ثدحي  لثم  يديس ، اي  تابيرست ، انيدل 

ًاحدق لمحي  وهو  ىشمتي  نأ  هب  موقي  نأ  وس  ىلع  ام  لك  .لصحي  ع  ًائيش  نوفرعي 

حدق وأ  ًاحدق  أل  ام  ىلع  لصحي  ام  ناعرسو  .كانه  نم  ىرخأو  انه  نم  ةرطق  طقتليف 

.تامولعملا نم 

رسلا تاقيشع يف  انيدل  نوكت  نأ  نك  .لاجلا  لاق  لاحلا ، ةعيبطب  قح ، ىلع  تنأ 

، ًاعئار ودبي  ةفيحصلا -  ىلع  تبر  انهو  ءيشلا -  اذه  .رارسألاب  ظافتحالا  اننك  نكلو ال 

نأ نك  نمو  كلذ ؟ ديري  نم ال  .ءانبلا  ةداعإ  نطولا ، ىلإ  ةدوعلا  ةحلاصملا ، كلذك ؟ سيلأ 
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ةصاصر ىقلتن  اننأكف  انعجر  اذإ  لمتحملا  نم  انيلإ ، ةبسنلاب  نكل  .نويعويشلا  كأ ؟ ديفتسي 

ةحلاصملاب نويعويشلا  هدصقي  ام  اذه  .ليهأت  ةداعإ  ةلاح  ةليوط يف  ةرتف  ىقبن  وأ  سأرلا  يف 

ةيراسيلا ادنغابوربلا  هذهل  جوري  يفحصلا  اذه  .انلثم  صاخشأ  نم  صلختلا  ءانبلا ، ةداعإو 

؟ روصتت الأ  جاعزإلل ، ةراثإ  كأ  حبصأ  .لمألا  نم  عون  يأل  نوقوشتي  نيذلا  ءارقفلا  طسو 

ةغراف هبش  ةجاجزلا  تناك  يغامد  لثم  .ةجاجزلا  ذخأل  يدي  تددمو  تلق ، ًتح ،

.لقتسم اوناك  اذإ  جاعزإلا  نوثي  ًااد  ةفاحصلا  لاجر  .ةئيلم  هبشو 

فطاعتم اوناك  نوغياس  ةفاحصلا يف  لاجر  فصن  يفحص ؟ درجم  هنأ  فرعن  فيك 

هولسري يعويشلا   نأ  فرعن  فيك  .يعويش  اوناك  مهنم  ةبك  ةبسنو  يعويشلا ، عم 

انه ميقم  انم  صخش  يأ  ىلع  سسجتي  ل  مهناهذأ ، ةطخ يف  عم  تاونس  ذنم  انه  ىلإ 

فطاعتلا اذه  هيلع  رهظ  له  .ةيلكلا  يف  هفرعت  تنك  تنأ  انفوفص ؟ مدت  نم  نكمتيف 

.ةطرو يف  نوكأس  رخآ ، صخش  نم  سكعلا  ًاقحال  لاجلا  فرعو  ال ، ُتلق  ول  كاذنآ ؟

مدقت يل ال  يعم ، لمعت  تارابختسا  طباضك  لاجلا ، لاق  انهو  معن ، وه  ديحولا  باوجلا 

؟ هب يقتلأ  تنك  امدنع  رذحت  اذامل   بيقنلا ؟ اهيأ  كلذك ، سيلأ  تامولعملا ، نم  ثكلا 

نم ةليوط  ةاق  يدل  بيقنلا ؟ اهيأ  كتلكشم ، يه  ام  ملعت  الأ  ً.اناجهتسا  هسأر  لاجلا  زه 

نم كأ  فطاعتم  تنأ  .فرعأ  ال  يننأب  لوقلا  ةطاسبب  لضفألا  نم  ناك  نكل  لكاشملا ،

ببسب هيلع  قفشت  تنك  تنأو  ًانيدب  ناك  هنأل  دئارلا  رطخلا يف  رت  .لاجلا   لاق  مزاللا ،

يراسي درجم  سيل  وس  نأ  ةقيقح  دصق  نع  تلهاجت  كنأ  ةلدألا  رهظت  نآلاو  .كلذ 

لاجلا تارظن  تناك  .ةانلا  ايالخلا  نم  ًايعويش  ًاليمع  نوكي  نأ  لمتحي  لب  فرطتم 

ار ام  ٌءيش  .هّكحأ  نأ  ىلع  ؤرجأ  ينكل   ينملؤي  يهجو  أدب  ىتح  ةقراخ ، ةجرد  ىلإ  ةقيمع 

؟ يعم قفتت  الأ  بيقنلا ، اهيأ  هب ، مايقلا  متحتي 

ً.ائيش لعفن  نأ  بجي  ً.افاج  يموعلب  ناكو  تلق ، معن ،

***

.ةقحاللا مايألا  لالخ  لاجلل  ضماغلا  بلطلا  كفتلل يف  تقولا  نم  ثكلا  ّيدل  ناك 

ً.ائيش لعفي  نأ  ناسنإلا  ىلع  ًااد  ءيش ؟ لمع  ةرورض  ىلع  قفاوي  نأ ال  ءرملل  نك  فيك 

يحرسم ضرع  نم  ءزجك  ينغت  تناك  انال  نأ  ركذي  وس  ةفيحص  يف  رهظ  نالعإ  كانه 
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لمعلا نم  عونلا  كلذ  سيل  هنأ  مغر  كرحتلل ، ةصرف  اطعأ  ايزاتناف »  » ىمسي عونم  انغو 

لمعلا يف  كفتلل  ةليل ، ولو  ةلهم ، ىلإ  ةجاحب  تنك  .لاجلا  هب  ركفي  نأ  لمتحي  يذلا 

يدانلا مالظلا ، لمعلا يف  ىلع  داتعا  ذرج ، ىلإ  ةبسنلاب  .بيرختلا  لاجم  يرسلا يف  دهجملا 

ىلإ باهذلل  نوب  عانقإ  ةلواحم  تناك  .يلاب  رطخي يف  نأ  نك  يذلا  يلاثملا  ناكملا  وه  يليللا 

نم اهاركذ  لوزت  نأ  نود  تشالت  يتلا  اندالب  نع  تاوصألاو  اغألا  عسل  ايزاتناف » »

تامالع يدبي  ًاخأ  ناك  توملا ، ررق  نأ  دعب  نوب  نأل  تعقوت ، ةبوعص م  ّلقأ  انناهذأ 

ًااوتم ادب  ىتح  ميركليرب  تيزب  هنهد  يذلاو  هرعش ، صقب  حمس يل  هنإ  ىتح  .ةايحلا  ىلع 

ةحسم رايس  ىلع  ايفضأ  اينولوكلاو  ميركليربلا  .دوسألا  هنولب  عماللا  انيءاذح  عم 

سيل انلقنت  تناك  ةرايسلاف  زنوتس ، غنلور  ةقرف  اغأ  ىلإ  عمتسن  نحنو  ةردخم  ةيروكذ 

كلذ يف  ةنس 1967 . يلاوح  نوغياس  دجملا يف  مايأ  ىلإ  انديعت  اهنكلو  دوويلوه  ىلإ  طقف  ًابرغ 

انبابش عوبسألا يف  ةياهن  لطع  يض  انتثالث  انك  نيوبأ ، نامو  نوب  حبصي  نأ  لبق  تقولا ،

عُِضن اذإ   .بابشلا  لعفي  نأ  ضرتفي  لثم  ةيليللا ، اهيداونو  نوغياس  تاناح  طسو 

؟ ًابابش ىمسي  نأ  نك  فيكف  بابشلا ،

ةرشع ةعبارلا  ًاباش يف  عفدي  يذلا  ام  .نوب  عم  يتقادص  ىلع  بابشلا  ةرتف  مولأ  ار 

باشلا عفدي  يذلا  ام  ةيمهأ ، كألاو  رخآ ؟ ًاباش  يخاؤيل  مدلا  دهع  مسقي  نأل  هرمع  نم 

داقتعالاو ايجولويديألا  لثم  ةمهملا ، ءايشألا  نوكت  نأ  يغبني  الأ  مسقلا ؟ كلذب  مازتلالل 

؟ بابشلا ماهوأو  ةجضانلا  تايلاثملا غ  نم  ةيمهأ  كأ  ةجضانلا ، انتلوجر  راو  يسايسلا ،

بابشلا تافاخس  دجوت يف  ار  يتلا  اههوجو ، ضعب  وأ  ةقيقحلا ، روصتأ  نأ  اوحمسا يل 

فيك حضوي  ار  دهشم  ىلإ  قرطتأ  انه  .جضنلا  عم  اهانرسخو ، اهانيسن ، يتلا  هذه 

هنم ربكأ  بالطب  طاحم  ديدج  بلاط  انأو  يسيال ، مدق يف  ةرك  بعلم  انتقادص : تدطوت 

مهل هنقلي  دهشم  ةداعإ  كشو  ىلع  اوناك  .ةسردملا  ةيوق يف  قابس  لويخ  هنم ، لوطأو  ًانس ،

ىلع دجتسملا  وأ  فيعضلا  ىلع  يوقلا  اهيف  بلقني  يتلا  ةظحللا  خيراتلا ، رجف  نم  لجر 

ينتعن يذلا  ةيرقلا  جرهمل  كلذ  تتبثأ  ك  ًافيعض ، تسل  ينكل  ًادجتسم  تنك  .ةضايرلا 

يسفن تأيهو  ًاضيأ ، برضلل  تضرعت  دقف  هتمزهو ، هتبرض  يننأ  عم  .يعرشلا  نبالاب غ 

، ينع ًاعافد  عقوتم  لكشب غ  ملكتف  رخآ  ديدج  يبص  رهظ  تقولا  كلذ  .ةرساخ يف  ةكرعمل 

كحض .انم  دحاو  هنإ  .هب  اودرفتست  ال  ً.الدع  سيل  اذه  لاقو ، روهمجلا  ةقلح  نم  مدقت 

نآلا انم ؟ دحاو  كنأ  روصتت  اذاملو  وأ ال ؟ انم  دحاو  هنإ  لوقتل  تنأ  نم  ً.انس  ربكألا  يبصلا 
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هتلعج نذألا  ىلع  ةعفص  وأ  ةبرض ، لوأ  ىقلت  اذهلو  دعتبي ، نام   نكل  .يقيرط  نع  دعتبا 

هردص ىلع  رقتساف  ًاضرأ ، هتعقوأو  ربكألا  يبصلا  عالضأ  ىلإ  يسأرب  ةمكل  تهجو  انهو  .حنرتي 

هقافر عرسي  نأ  لبق  تبرض  هل  تهجوو  هيلع  تمثج  كانه  نمو  هاقاس ، تجرفناو 

تعفادو تلتاق  يننأ  مغر  نام ، ديدجلا  يقيدصو  يدض  ةسمخ  اوناك  .هتدجنل  ىقمحلا 

دالوألا انب  طاحأ  .مزهن  فوس  اننأ  فرعأ  تنك  بضغو ، ةوق  نم  تيتوأ  ام  لكب  يسفن  نع 

ناك انعم ؟ فقوو  عيمجلا  نود  نم  مامألا  ىلإ  نوب  زفق  اذامل  نذإ  ً.اضيأ  ةسردملا  نورخآلا يف 

نم نكمتي  اذه   مغر  نكل  حيحص ، رابكلا ، نايبصلا  لثم  ةثجلا  مخضو  ًاديدج  ًابلاط 

دعب طقس  مث  ثلاثلا ، حطنيو  قفرملاب ، رخآلا  برضيو  مهدحأ ، مكلي  ناك  ً.اعيمج  مهتزه 

تمدأ تكل  انوعبشأ  نأ  دعب  انوكرتو  انومزهو ، برضلل ، انضرعت  اذكهو  .هيلع  اورثاكت  نأ 

انلعج سع  رابتخال  انعضخ  اننأل  جهتبم ! اوناك  معن ، .جهتبم  اوبحسناو  انهوجو ،

انللست اهسفن ، ةليللا  كلت  .ىرخأ يف  ةهج  نم  ءانبجلا  نعو  ةهج  نم  داغوألا  نع  لصفنن 

ناصغألا تحتو  دنهلا ، ر  راجشأ  هيف  كت  بيرق  ناتسب  ىلإ  انهجتاو  ةبلطلا ، لزنم  نم 

ًاوت انفراعت  نيذلا  نايتفلا  نحن  ةرم ، دعب  ةرم  انؤامد  تجزتماو  هدي ، ةحار  انم  ّلك  حرج 

.ءافولاو صالخإلا  ىلع  اندهاعتو  خأ ، يأ  نم  كأ  ءيش ، لك  نوهباشتم يف  اننأ  انروصتو 

اهب س  ةدش  دقتنيو  ةصقلا  هذه  ركنتسي  فوس  يقيقح ، يدام  وأ  غارب ، يأ 

انضعب ىلإو  انسفنأل  انترظن  نع  ءيش  لك  حت  ةصقلا  نكل  .ةيسنامورلا  نم  اهنأ  ىريو 

انأ .ءافعضلا  بناجب  فوقولا  مهتيضق  نأ  ًايزيرغ  نوفرعي  نايتفك  رمعلا ، كلذ  يف  رخآلا 

همد يرجت يف  اهنأ  تسسحأ  ينكل  ةليوط ، ةرتف  لالخ  ةثداحلا  كلت  نع  ملكتن  نوبو  

ناكم يأ  ىلإ  انتقيرط  يف  نحنو  انبابش  ةرتف  ىلإ  دوعت  يتلا  اغألاب  منرتن  نحنو  يمدو 

درافيلوب دوويلوه  ةيحاض  ىلع  ةيعادتم  ةيانب  قدنفلا  ناك  .تلفزور  قدنف  ىلإ  وأ  هدصقن 

افع دقف  نآلا  امأ  دوسألاو ، ضيبألاب  تناك  يتلا  نيسلا  هاشم  ضعب  يضاملا  هداتري يف 

، عراوشلا موحت يف  رارشألا  نم  عيماجم  .ةتماصلا  نيسلا  نيس يف  مجن  هنأك  نمزلا  هيلع 

دونهلا تاحيرست  زارط  ىلع  رعشلا  ةمقلا ، نوشتفي يف  ةيركسع  ةيذحأو  ةيلاب  لسأب 

لوبلل ةنتنلا  حئاورلا  كلت  ردصم  اوناك  ار  .مهفونأ  ماظعلاو يف  كوهوملا  لئابق  نم  رمحلا 

.اهددبت نل  ًالج  راهزألا  ليلاكأ  كأ  ىتح  ةفصرألا ، نم  حوفتو  ناكملا  ىلع  نميهت  يتلا 

تالواط نم  ةهدرلا  ثاثأو  ةرسكتم ، ةهوشم  تاطالب  يلابلا  داجسلا  يفخي  لخادلا  يف 

تاسنبلاب ركوبلا  يبعال  لابقتسال  دادعتسا  ىلع  نارزيخلا ، نم  ةليوط  دعاقمو  قرولا  بعلل 
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مهشوركب ةراعدلا  مالفأ  يجتنم  دوويلوه ، داجمأو  قلأ  نم  ًاعون  عقوتأ  تنك  .ساملألاب  وأ 

يتلا نهيدايأ  نم  تاجربتم  ًءاسن  نوكس  ءاقرزلا ، زنيجلا  ليطانبو  مهتاقايو  ةنيمسلا 

هبايث دلبلا ، ينطاوم  نم  هنأ  ادب  قدنفلا  ةقانأ يف  صاخشألا  لضفأ  .رهاوجلاو  يلحلا  اهيطغت 

امأ .ايزاتنافلا  ةقرف  انرظتنت  ثيح  سولجلا  ةفرغ  ىلإ  هجتن  نحنو  هانيأر  اهتقانأب  سأب  ال 

ىلع شوقن  تاذ  ًاناصمق  نوسبلي  قدنفلا  ءالزن  نم  ودبي  ام  ىلع  مهنإف  نورخآلا  نئابزلا 

يذلا ديحولا  ءيشلا  مهلوح ، موحت  ةيبناج  لالظو  ةيضاير ، ةيذحأو  ةنولم ، تاعبرم  لكش 

ةظحللا كلت  نع  ىتح  نيرخأتم ، انلصو  انتداعك  .مهعم  يتلا  جسكوألا  ةنينق  يهابتنا  راثأ 

.ةزيمملا ةيدوويلوهلا 

ضعب .ةجهبلا  ىلع  ثعبت  ةئفادلا  سولجلا  ةفرغ  يف  ءاوجألا  تناك  كلذ ، عم 

يأ نود  ءوجلل  ٌناكم  ةجيتنلاو  ايزاتنافلا ، لابقتسال  قدنفلا  ةعاق  رجأتسا  نيرمثتسملا 

بايث تاباذج يف  ءاسنلاو  ةقينألا  مهتارتسب  نومهجتم  لاجرلا  ئجال ، دوجو  ىلع  ةمالع 

عوبسألا ةعاس يف  عبرأ  قرغتست  ًالعأ  تدجو  ودبي  ام  ىلع  ةدعاولا  انتيزاوجرب  .ةرهسلا 

نآلا نوعسي  حايتراب ، سولجلل  يفكي  ا  ةئيلم  تاظفحم  مهيدلو  ةيفاضإ ، تاعاس  عم 

، ةرخؤملا ةلواط يف  ىلع  نوب  عم  ماقملا  انب  رقتسا  نيب  .اغألاو  يسنرفلا  بارشلاب  عاتمتسالل 

ؤت ةينغأب  منرتتو  ةينابسإلا  ولوبلا  ىقيسومل  ةبسانم  ةرتس  سبلت  ةباذج  ةينغم  تناك 

ءانغلل ىرخأ  ةقيرط  نم  له  نازحألا .» ةنيدم   » يود ماف  ةينغأ  نم  ةخسن  يهو  بلقلا 

، بحلا دعب  .ىفنملا  ءانثأ  هبلق  انم يف  دحاو  لك  اهلمح  يتلا  ةنيدملا  نازحألل ؟ ةنيدم  نع 

نأ مأ  نزحلل ، انباعل  ليسي  له  ةيئانغلا ؟ انتخذ  يف  ةفلأ  ءسألا  كأ  نم  نزحلا  سيلأ 

هذه هعس ؟ ىلع  ربجن  ا  عاتمتسالا  ىوس  رايتخا  انيدل  دعي  هلبقتتل ،  تروطت  انقاوذأ 

ُتبلط دقف  دوجوم ، غ  وماك  نألو  اهنع ، ةباجإلل  بارشلا  وأ  وماك  امإ  بلطتت  ةلئسألا 

.بارشلا

أل ةلئاضتملا ، يدوقن  نم  مضلا  بينأتب  روعشلا  نود  بارشلا  تاعرج  ن  ُتعفد 

.ءاقدصألا ةقفرب  ديدحتلا  هجو  ىلعو  تقفنأ ، اذإ  الإ  شيعت  نل  دوقنلا  نأب  ةتباث  ةعانق  ىلع 

تاجاجز ىلإ  نارظني  برشملا  دنع  نافقي  مهجتملا  مزالملاو  بهشألا  بيقنلا  تحمل  ح 

يننأ  مغر  قافرلا ، بخن  انعم  ابرشو  انتلواط  ىلإ  اءاج  .بارشلا  هيلإ  ُتلسرأ  بارشلا ،

، هيلإ تلصوت  يذلا  رارقلا  وه  كلذ  نكل  .ديدج  نم  لاجلا  عم  عوجرلا  ةركفب  دعب  عنتقأ 
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ةلاح ءايشألا يف  لعجي  بارشلا  .ةرم  دعب  ةرم  بارشلا  ىلع  انه  يدوقن  فرصل  ًاديعس  تنكو 

نوبوانتي مهو  نغملا  تاوصأ  انتلغش  اذكهو  اهنبا ، دخ  ىلع  مألا  ةلبق  لداعي  هنإ  لضفأ ،

، نودهنتي نوبحتني ، نوندندي ، ءاسنو ، ٌلاجر  .رخآلا  دعب  ًادحاو  حرسملا  ةبشخ  ىلع 

لعافتي روهمجلا  ناك  ءانغلا ، ةقيرط  وأ  اغألا  تناك  همو  نورجمزي ، نونئي ، نوبرضي ،

انيوط نغملا ، تاوصأ  عم  ءارولا  ىلإ  نمزلا  يف  نوب ، ىتح  ًاعيمج ، اندع  .مهييحيو  مهعم 

ىلإ بارشلا ، رايتخا  عيفرلا يف  قوذلا  ثيح  نوغياس  ةيليللا يف  انيداون  ىلإ  تافاسملاو  نمزلا 

، عومدلا نم  ثكلا  .ءاكبلا  ةفاح  ىلإ  ًااد  انلمحت  تاحيملتلاو ، ةفولأملا  ةمعطألا  بناج 

اذه نم  ةدحاو  ةرطق  دبعتسم ؟ وأ  حابتسم  غ  انم  نم  ءيش ، ال  يفكت ؛ ةدحاو  ةعمدو 

.نوغياس دحاو : مساب  قطنلا  نم  نكمتي  نأ  لبق  ناسللا  هيلإ  جاتحي  ام  لك  سكإلا 

ٌلجر هسفن ، ايزاتنافلا  لفح  ُفيرع  اهرركو  ءانغلا ، كراش يف  نم  لك  اهلاق  ةملكلا  كلت 

.هتراظن  هيف  ديحولا  زيمملا  ءيشلا  ةيدامر ، ةفيفخ  ةرتس  هيلع  بايثلاو ، ةينبلا  عضاوتم 

يف هلعأ  ترهظ  ًاضيأ  ًابتاك  ناكو  رعاشلا  هنومسي  .همسا  تفرع  ينكل  هينيع  دهاشأ 

ىلإ نحلاو  نزحلا  يف  ةقراغ  ةفيطل  ٍتايبأ  نم  فحصلاو ، ةيبدألا  تالجملا  نم  ديدعلا 

لثمتي يذلا  ساطغلا  ديع  نع  هل  ًاددحم  ًاتيب  تركذت  .ةيمويلا  ةايحلا  جيسن  لوانتت  نطولا 

روثعلل ةديصقلا  رارصإلا يف  تركذت  ًاديدحت ، رعاشلا  ديع  ركذتأ  نيبو   زرلا ، لسغ  يف 

سطغأو زرلا  لسغأ  ح  نايحألا ، ضعب  .ةباتر يف  اهكأو  ءايشألا  رقحأ  ىتح يف  ىنعم  ىلع 

نأ ىرأ  امدنع  رخفلاب  رعشأ  تنك  .رعاشلا  ركفأ يف  ةبطرلا ، بوبحلا  سملتأل  ءاملا  يدي يف 

ءانغلا نم  ةليلل  تافيرشتلاو  مسارملا  ريدم  وأ  لفحلا  فيرع  رعاشلا  نوكي  ار  انتفاقث ، يف 

روصتنو انءارعش  مرتحن  نحن  .يداعلا  سانلا  ةعتم  لجأ  نم  ةدبرعلاو  يسنرفلا  بارشلاو 

بتك .هجو  نسحأ  ىلع  هتمه  ماق  رعاشلا  اذهو  هايإ ، اننوملعي  ًهم  ًائيش  نوكل  مهنأ 

ةيفاقثلا تافالتخالا  وأ  ةيكيرمألا  ةايحلا  ةبارغ  اهيف  حرش  وس ، ةفيحص  ةدمعأ يف  ةعضب 

نغملا ىلإ  هتيلعت  ىطعأ  قايسلا  اذه  نمضو  اننيبو ، ناكيرمألا  لصاوتلا ب  عن  يتلا 

، ءانغلا انال يف  رود  ءاج  حو  .ةيكيرمألا  ةفاقثلا  وأ  انتفاقث  نع  ةرصتخم  سورد  لالخ  نم 

اذه .مالحألا  قشعت  يتلا  بوعشلا  نم  ناكيرمألا  نأ  اوعمس  ار  مكنم  ضعبلا  لوقي ، أدب 

.مالحألا ةلود  عقاولا  اهنأ يف  الإ  ةيهافرلا ، ةلود  اكيرمأ  نإ  نولوقي  ضعبلا  نأ  عم  حيحص ،

يملح وه  ام  مكربخأ  فوس  داس ؟ اديس  كلذك ، سيلأ  ءيش ، يأب  ملحن  نأ  اننك  انه 

يرمألا يملح  .تيمانيد  اصع  كس  هنأك  صرحب  نوفوركياملا  كس  ناكو  لاق ، يرمألا ،
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ةهكاف ىرخأ  ةرم  قوذتأ  اهيف ، تدلو  يتلا  ضرألا  كلت  تومأ ، نأ  لبق  ىرخأ ، ةرم  ىرأ  نأ 

روخبلا لعشأو  ينطو  ىلإ  عجرأ  نأ  يرمألا  يملح  .هنين  يات  يتلئاع يف  ةقيدح  نم  اكلا 

تفقوت نأ  دعب  ًاخأ  مالسلاب  معنت  يتلا  ةليمجلا  اندالب  يف  فوطأ  يدادجأ ، روبق  دنع 

ىلإ ةنيدم  نم  لقنتأ  نأ  يرمألا  يملح  .حرفلا  تاحيص  ىلع  تغط  يتلا  عفادملا  تاوصأ 

اوعمسي مهنأل   نوبعليو  نوكحضي  تايتفلاو  نايبصلا  ىرأل  ةعرزم  ىلإ  ةيرق  نمو  ةيرق ،

كيد اس  نمو  كود ، واش  ىلإ  وام  اك  نمو  تال ، اد  ىلإ  غنان  اد  نم  لقنتأو  برحلا ، نع  ًادبأ 

 - تواث يم  ناب  ىلإ  اوه  نايب  نمو  واك ، غنوس  ىلإ 

دلب تواث ، يم  ناب  تلزن يف  ينكل  ةغصلاو ، ةبكلا  انتادلبو  انندم  ربعي  راطقلا 

، ةوهقلا عاونأ  لضفأ  جتنت  يتلا  باضهلا  ىلع  رمحألا ، بارتلا  ةدلب  لالتلا ، ب  يتلا  مألا ،

يار ايج  عوجلا يف  نم  نوروضتي  نيذلا  سانلاو  ةكهنملا ، ةليفلاو  ةرداهلا ، تالالشلا  ضرأ 

ضرألا أو ، يمأ  اهيف  تتام  يتلا  ضرألا  رودصلا ، ةارع  ةافح ، ةرصاخلا ، ىلإ  لصت  سبال 

بعشلا شيج  اهيف  هجو  يتلا  ضرألا  ةغصلا ، يمأ  ةقيدح  يرسلا يف  يلبح  اهيف  نفد  يتلا 

ضرألا ةنسل 1975 ، ةميظعلا  ةلمحلا  ءانثأ  بونجلل  هريرحت  ءادعألل يف  ةبرض  لوأ  لطبلا 

نع رظنلا  فرصب  يضرأ  كلت  رعاشلا ، لاق  يرمألا ، يملح  وه  كلذ  .ينطو  تناك  يتلا 

وه اذه  .غتي  نل  يبلق  اهملكتأ ، يتلا  ةغللا  وأ  هلكآ  يذلا  ماعطلاو  اهيدترأ  يتلا  سبالملا 

ىلإ ةدوعلا  عيطتسن  ال  اننأ  عم  .داسو  اديس  ةليللا ، انه  عمتجن  انلعج  يذلا  ببسلا 

.ايزاتنافلا لالخ  نم  دوعن  نأ  نك  نكل  عقاولا ، نطولا يف 

انه انعمجت  اننأ  فرعيو  ًيكح  ناك  هنكل  روقولا ، انرعاشل  سحب  روهمجلا  فته 

اوحمسا يل روهمجلا ، تاكسإل  هدي  ًاعفار  لاق ، داس ، اديس  .هل  عتسالا  رخآ غ  ضرغل 

 - يمانتيفلا انلايخ  نم  رخآ ، ًايكيرمأ  ًلح  مكل  مدقأ  نأ 

، جروج لوب ، نوج ، كاذ ، وأ  مسالا  اذهب  ىمسي  نأ  نك  يرمألا  ملحلا  اذه  نآلا 

اهيلع ةصق  ةرونتو  رماعلا ، يلمخملا  اهردصب  حرسملا  ةبشخ  ىلع  تمدقت  يرام ، ..وغنر 

فقوتي يبلق  داك  .رجانخلاك  باقعأب  ليوط  يدلج  ءاذحو  نيدوسأ ، نيزافقو  رمنلا ، مسر 

ةلحو ةصقلا  ةرونتلا  ب  ةدودشملا ، ءاسلملا  اهنطب  وأ  ببدملا ، يلاعلا  اهئاذح  ةيؤر  نم 

برضت يهو  يبلق  ترسأ  ةثالثلا  ءايشألا  ةفيلوت  نكل  اهمسج ، بجحي  ءيش  ال  ردصلا 

نأ دعب  نكل  ءودهلا ، يبلق يف  دعاس  بارشلا  .سلجنأ  سول  ةطرش  ةقرف  اهنأك  ةوقو  سحب 
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ىلع يش  تناك  .حرسملا  تبهلأ  يتلا  اهتينغأب  قرتحي  نأ  لهسلا  نم  ناك  يقلح  فج 

يتلا ديرت ، ك  كبحأ  فوس  ينغت  اهتعمس  ةعقوتم ، غ  تاوطخب  اهدحو  رمجلا 

نم ءاسعتلا  جوزتملاو  بازعلل  ةينغأ  ديرت  كبحأ ك  فوس  .لاجرلا  نم  طقف  اهتعمس 

يفو ةعورلا  اهلثا يف  يتلا  ةيسنرفلا  اهتخسن  وأ  ةيزيلكنإلا  ةيلصألا  اهتخسن  ًءاوس يف  يليج ،

، نحللا ىلإ  تلكلا  نم  ةيلاثم ، ةروصب  ةينغألا  كلت  اهنع  ربعت  يتلا  اعملا  .يمانتيفلا  ءادألا 

نم بحلا  نم  كأ  ءيشب  مرغن  نويمانتيفلا ال  نحنو  دحاو ، فرط  نم  بحلا  صخلتت يف 

.بارشلاو ةوهقلاو ، رئاجسلا ، دعب  ةيساسألا  انفعض  ةطقن  ةمطحملا  انبولق  دحاو ، فرط 

اهعم ةدحاو  ةليل  لجأ  نم  ايحب  يحضأ  نأ  هتدرأ  ام  لك  اهئانغل ، عتسالا  دعب 

اهبقارن ال نحنو  يتفطاع  ينكراشي يف  ناك  ةلاصلا  لجر يف  لك  .دبألا  ىلإ  اهركذتأ  ىقبأل 

وأ روهمج ، يأ  كيرحتب  ليفك  اهتوص  نوفوركياملا ، تابذبذ  عم  ليتلا  غ  ًائيش  لعفت 

، سأك وأ  ةراجيس  عفر  ءانثتساب  لملمتي  وأ  ملكتي ، دحأ  ال  .اننكامأ  يف  نيدماج  انلعجي 

كألا ةيناثلا  اهتينغأ  تءاج  ىتح  مطحتي  ُتمصلا   رادج  ءيش ، لك  ىلع  قبطأ  زيكرتلا 

نم ةمأ  درجم  تناك  اهنكلو  ًالوأ ، ارتانيس  يسنان  اهتنغ  .غناب  ..غناب  ىلوألا ، نم  ًابخص 

اهيبأ ءاقدصأ  نم  ساسألا  ةجردلاب  ةدمتسم  قدانبلاو  فنعلا  نع  ةديحولا  اهتفرعم  تالبلا 

ةرم تاذ  تاباصعلا  لاجر  اهيف  ناك  ةنيدم  يف  تأشن  دقف  انال ، امأ  .كنارف  ءاغوغلا ، نم 

تانامرلاب تجهلا  نوغياس  يف  كت  تناك  .عراوشلا  يف  شيجلا  مهلتاق  ىتح  ءايوقأ 

تجه عقوتملا ، رمألاب غ  ةفسانلا  تاوبعلا  جفت  سيلو  ةيدايتعا ، ةرهاظ  اهنأكو  ةيوديلا 

؟ غناب غناب  ينغت  يهو  ارتانيس  يسنان  فرعت  اذام  .فولأم  لكشب  غنوكتيفلا  اهنشي  ةلمجلاب 

ٌراسم غناب  غنابلا  .ةكلعلاب  ةقطقط  هبشت  بوبلا  اغأ  نم  ةينغأ  درجم  كلت  اهيلإ ، ةبسنلاب 

.انتايح طيرش  هيلع  يض 

امأ .ةغللا  ةيداحأ  ناكيرمألا ، ةيبلاغ  لثم  تناك ، ارتانيس  يسنان  اذه ، نع  ًالضف 

نم تلكب  رخزت  غناب  غناب  نم  ثدحأ  ىرخأ  ةخسن  ةثك ، يهف  انال  اهفرعت  يتلا  تاغللا 

Bang bang, je ne ةيمانتيفلاو. ةيسنرفلاو ، ةيزيلكنإلا ،

، ةيسنرفلا ةخسنلاب  خألا  تيبلا  أي  اذكه  ، l'oublierai pas

تاجردم ىلع  ًادبأ .» ىسنن  نل  ، » اذكه ةيمانتيفلا  ةخسنلا  يف  يود  ماف  هددري  يذلاو 

كأ نم  دحاو  ءادألا  نولتلا يف  اذه  بوبلا ، اغأب  حدصت  يتلا  ةيكيسالكلا  نوغياس  بعالم 
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نع ةمهبم  ةدحاو  ٍةصق  يف  فنعلاو  بحلا  رعاشم  ةعاربب  جز  وهف  ًازي ، تاعادبإلا 

فرعي هدحأ  نأل  وأ  ةلوفطلا ، ذنم  رخآلا  فرعي  هدحأ  نأ  نع  رظنلا  فرصب  قيشع ،

سدسملا يف ةقالطإ  توص  غناب  غناب  .رخآلا  ىلع  رانلا  هدحأ  قلطأ  ةلوفطلا ، ذنم  رخآلا 

، ءادعألا سنن  و  قاشعلا ، سنن  و  برحلا ، ىسنن  نأ  عطتسن  اننأل   انسوؤر ، ىلع  ةركاذلا 

عم ةجلثملا  ةوهقلا  ليماركلا يف  قاذم  سنن  نحن   .نوغياس  سنن  و  نطولا ، سنن  و 

ةندندو ةفصرألا ، ىلع  صفرقن  نحنو  هلكأن  ةنوركعملا  ءاسح  سنن  نشخلا ،  ركسلا 

مدقلا ةرك  تاقباسمو  دنهلا ، زوج  راجشأ  تحت  حيجارألا  ىلع  بعلن  نيب  راتيغلاب  قيدص 

ئلآللا راثد  َسنن  جورملاو ،  قئادحلاو ، نيدايملاو ، ةقزألا ، يف  ناصمق  البو  ةافح  اهبعلن 

يذلا راحملا  ىلع  سودن  نحنو  هافشلا  ىلع  ةبوطرلاو  لابجلا ، يطغت  يتلا  حابصلا  مدسو 

اهيف لوقي  قشاع  َيتفش  ىلع  ةيدنلا  تاسمهلاو  يلمر ، ئطاش  ىلع  انمادقأ  تحت  شخشخي 

نوماني نيذلا  لعلا  نحطي ، وهو  زرلا  ةشخشخ  ، anh oi انتغل ، ءاوغإ يف  تلكلا  كأ 

نيذلا نوئجاللاو  مهتالئاع ، تايركذ  مهئفدت غ  ال  عراوشلا ، يفو  قافنألاو  روسجلا  تحت 

ةبالصو ةبوذع  ةئيطبلا ، ةقراحلا  ضوعبلا  تاعسل  ةنيدم ، لك  نم  فيصر  لك  ىلع  نوماني 

انعم مالكلا  نضفري  اوللا  تايتفلاو  اهراجشأ ، نم  ًاوت  تفطتقا  يتلا  ةجزاطلا  اجناملا  را 

يتلا لزانملاو  عراوشلاو  اوفتخا ، وأ  اوتام  نيذلا  لاجرلاو  مالكلا ، نم  ديزملل  نقوشتي  نهنكل 

يذلا يرسلا  أبخملاو  كحضن ، نحنو  ةارع  اهيف  حبسن  يتلا  لوادجلاو  تافصاقلا ، اهتفسن 

يتلا لالظلاو  رويطلا ، ةءارب  يف  هايملاب  نقشارتيو  نحبسي  تايروحلا  ىلع  هنم  صصلتن 

رقبلا قانعأ  ىلع  سارجألل  زاشنلا  نرلاو  ةكلاهتملا ، خاوكألا  ناردج  ىلع  عومشلا  اهيقلت 

رابغلاو ةروجهم ، ةيرق  ةعئاجلا يف  بالكلا  حابنو  فايرألا ، ةلحوملا يف  تاقرطلا  ربعت  يهو 

نوحوني ىماتيلا  رظنمو  لكأيل ، ءرملا  هليزيو  يرطلا   45 نايردلا يطغي  يذلا  ةقفشلل  ثملا 

ةبيبح ةناتنو  ةهظلا ، تقو  مهدحأ  صيمق  ةناتنو  مهئابآو ، مهتاهمأل  ةتيم  داسجأ  برق 

نويورقلاو وجنتل  برهت  يهو  ريزانخلا  حايصو  انعقاوم ، ةناتنو  قانعلا ، دعب  مهدحأ 

جاومأ نم  غزبي  وهو  رجفلل  جوتملا  سأرلاو  بورغلا ، ءاوضأب  ةلعتشملا  لالتلاو  اهنودراطي ،

، ةياهن ال  ام  ىلإ  رمتست  نأ  ةاقلا  هذهل  نك  نيبو  مألا ، ديل  ئفادلا  سململاو  رحبلا ،

.ىسنن نأ  نك  اننأ ال  هاسنن  نأ  نك  يذلا ال  ةيمهأ  كألا  ءيشلا  ةطاسبب : ىزغملاف 

ًاتماص تسلج  ينكل  اوطبخو ، اورفصو  روهمجلا ، اهل  قفص  ءانغلا ، نم  انال  تهتنا  امل 

ثيحب  ءيش  يأ  لعف  نع  ًازجاع  تنك  ةقاشرب ، بحسنتو  مهل  ينحنت  يهو  ًاشهدنم 
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وه هتعمس  ام  لك  ةيناثلا ، ةينغملا  رعاشلا  مدق  نيبو  .اجعإ  نع  ربعأ  نأ  ىتح  عطتسأ 

ىلإ رخآ  دعقم  ىلع  تسلجو  برطملل ، ةزوجحملا  ةلواطلا  ىلإ  انال  تداع  ح  غناب ، غناب 

.قئاقد رشع  لالخ  دوعأ  فوس  يننأ  نوب  ُتربخأ  اهلحم ، تلح  يتلا  ةينغملا  دعقم  راسي 

.ةعاقلا ربع  يشمأ  تأدب  ينم  كفت  نود  نكل  قمحألا ، دغولا  اهيأ  لعفت ، لوقي ال  هتعمس 

.ركفت نأ ال  مهألاو  ةوطخ ، لوأ  ذاختا  ةأرما  عم  ثيدحلا  هب يف  مايقلا  نك  ءيش  بعصأ 

ً.ادبأ يف ركفي  نأ ال  ءرملا  ىلع  ءاسنلا  عم  نكلو  ةلهو ، لوأل  ودبي  بعصأ م  كفتلا  مدع 

ركفأ تنك  يسيال ، اونس يف  ءانثأ  تايتفلا ، ىلع  فرعتلا  اهيف  تلواح  يتلا  ىلوألا  تارملا 

فواخم لك  نأ  تفشتكا  كلذ  عمو  .تارمو  تارم  لشفأ  اذهل ، ةجيتنو  ددرتأ ، ًاثك ،

ههجاوأ يذلا  ضفرلا  نأ  دقتعأ  ينتلعجو  يتزع ، توق  دق  اهنم  تيناع  يتلا  ةلوفطلا 

ىلع فرعتلا  يف  تيضم  نأ  لصح  اذكهو  .ضفرلل  ةصرف  ىلع  لوصحلا  مدع  نم  لضفأ 

ُتسلج .اذوب  اهب  حصني  يتلا  فواخملاو  كوكشلا  لك  داعبتسا  عم  ءاسنلا ، نآلاو  تايتفلا ،

صوصخب ىلوألا  ةثالثلا  ئدابملاو  يزئارغ  عبتأ  تنك  طقف  ءيشب ، كفتلا  نود  انال  بناجب 

ً.الوأ ملكتت  اهعدت  ال  ًابحرم ؛ لقت  ال  نذإلا ؛ اهنم  بلطت  ال  ةأرملا :

ترظن يل .تلق  ةرم ، لوأ  كتيأر  اذكه ح  نغت  فوس  كنأ  ةركف  دأ  يدل  نكت   

عم بعت  يأ  نم  ةيلاخ  ةدقلا ، ةيقيرغإلا  ليثتلا  نويع  يلايخ  اتراثأ يف  نيعب  باجعإب 

.ةرشع ةعبارلا  طقف يف  تنك  اذه ؟ لوقت  اذامل  .ةربعم  اهنأ 

عمسأل اهنم  ًابيرق  تينحنا  فرعأ ؟ تنك  اذام  .نيرشعلاو  ةثلاثلا  يف  تنك  انأو 

.كغ رخآ  ءيش  ضفرل  ةصرف  ةأرملا  حنما  عبارلا : أدبملا  .ةراجيس  اهيلع  ضرعألو  ىقيسوملا ،

نأ ةجح  يدل  ةمشتحم ، ةيمانتيف  ةأرما  يأ  نم  عقوتم  وه  لثم  ةراجيسلا ، تضفر  اذإ 

.راجيس ىلع  يه  زكرت  نيب  ءيش  لوقل  ناوث  عضب  ينحن  اذهو  يسفنل ، ةدحاو  ذخآ 

تلعشأ لثم  عمال ، بهلب  اهتراجيس  لاعشإ  ةصرف  ينتحنمو  ةراجيسلا ، تذخأ  انال  نكل 

؟ ةقيرطلا هذهب  ناركفي  كدلاوو  كتدلاو  اذامل  .يروم  ةديسلل  ةراجيس  ةرم  تاذ 

؟ هعم قفتت  كنأ  دقتعأ  .صقرنو  ينغن  نأ  تقولل  عايض  هنأ  نادقتعي 

؟ انه رضحأس  له  هعم ، ًاقفتم  تنك  ول  .راجيس  تلعشأ 

.أ هلوقي  ءيش  لك  ىلع  قفاوم  تنأ 
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.ءيش يأ  ضراعأ  ينكل ال  .كوبأ  اهلوقي  يتلا  ءايشألا  ضعب  ىلع  طقف  قفاوأ 

؟ ىقيسوملاب قلعتي  يف  يعم  قفتت  نذإ 

نحنف انرعاشم ، ىلع  انزكر  اذإ  .لمألا  انيطعت  ءايحأ ، ىقبن  انلعجت  ءانغلاو  ىقيسوملا 

.ءايحأ اننأ  فرعن 

هتثفن اهنأ  ول  تين  يننأ  مغر  ينع ، ًاديعب  ناخدلا  تثفن  .بحلا  انناكمإب  نأ  فرعنو 

الو رمدي  فوس  ءانغلا  نأ  نافاخي  يادلاو  .يمسج  نم  ءزج  يأ  ىلع  وأ  ينيع  ىلع 

ً.ادج ينغو  مرتحم  صخش  نم  ًادغ  جوزتأ  نأ  هناديري يل  ام  .تلاق  جاوزلل ، حلصأ  ينلعجي 

؟ بيقنلا اهيأ  كلذك  سيلأ  كاذ ، الو  اذه  تسل  تنأ 

؟ ًاينغو ًامرتحم  نوكأ  نأ  نيذبحت  له 

.باجعإلل ةراثإ  ّلقأ  نوكتس 

تنك تقولا  اذه  لاوط  .تلق  اذهب ، سحت  اعلا  خيرات  يف  ةأرما  لوأ  نوكت  ار 

نيب .اهردص  ةحتف  ةيبذاج  ىلإ  انرظن  اذإ  ًاينضم  ًادهج  بلطتي  كلذو  اهيلع ، ارظن  تبثأ 

ةحتف نأ  الإ  ةيبرغلا ، ةراضحلا  ىمسي  ا  رمألا  قلعتي  رومألا ح  نم  ثكلا  دقتنأ  تنك 

ةحتف اوعرتخا  برغلا  نكل  ةنوركعملاو ، دورابلا  نوينيصلا  عرتخا  ار  .اهنم  تسيل  ردصلا 

فوشكم هبش  ردص  ىلإ  رظني  يذلا  لجرلا  .اهتقيقح  فرعت  ةقيمع ال  تاحيملت  عم  ردصلا ،

ىنعملا يف  ركفي  ًايعاو ، نكي  اذإ   ىتح  لمأتي ، هنإ  اوهشلا ، بناجلاب  ةطاسبب  متهي  ال 

ردص .ءازجألا  ب  عمجلاو  كأ  وأ  نيأزج  ىلإ  عطقلا  ينعي  يذلا  حتفي »  » لعفلل يرصبلا 

.ةدحاو ةيوه  هل  نالصفنم  نانايك  نادهنلاف  ضقانتملا ، جودزملا  ىنعملا  اذه  حضوي  ةأرملا 

هبذجت يهف  كلذ  عمو  لجرلا  نع  ةأرملا  زي  ردصلا  ةحتف  نأ  فيك  حضوي  جودزملا  ىنعملا 

، لثم ءيش  مهيدل  سيل  لاجرلا  .سلمأ  ردحنم  ىلع  قالزنالل  اهتمواقمل  ليبس  ةوقب ال  اهيلإ 

ةئيلم ةظفحم  قالغإو  حتف  ءاسنلا ، بلغأ  هيلع  صرحت  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ءانثتساب  ار 

، اذه ردقن  نحنو  ندري ، ك  ًاليوط  انيلإ  رظنلا  نهنك  ءاسنلا  نيب  .ةيدقنلا  قاروألاب 

نم ةيعيبطلا  غ  ردصلا  ةحتف  تاذ  ةأرملا  .رظنن  اذإ   انل  ليولاو  انرظن  اذإ  انل  ليولاف 

طقف اذكهو  اهيلع ، ضاضقنالا  ةمواقم  هانيع  لواحت  لجر  نم  حيرجتلل  ضرعتت  نأ  لوقعملا 

ةراجيس ذخأل  يدي  تددم  نيب  عيفر  قوذ  ىلع  لدت  ةرظنب  اهتقمر  ًابدؤم ، نوكأ  ل 
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، ةيبهذ ةلسلس  ىلع  ىراصنلا  ةراش  تزرب  زنتكملا  ردصلا  كلذ  ةحتف  طسو  .ىرخأ 

.كانه بلصأ  ىتح  ًاينارصن  نوكأ  نأ  ةبغرب يف  ةظحللا  كلت  تسسحأو يف 

.ةبلعلا  اهل  مدقأ  انأو  ىرخأ  ةرم  انتارظن  تقتلاو  تلق ، ىرخأ ؟ ةراجيس  نيديرت  له 

، ةقيقرلا اهدي  تدمو  تمصب ، يضرع  تلبق  كلذ  نم  ًالدب  .اهردصب  اجعإل  ثرتكت 

، يدي يتلا يف  رانلا  نم  اهلعشأ  نأ  ترظتناو  ىولحلاك ، تفش  اهتعضو ب  ةراجيس ، تذخأو 

.ةعرسب ناخدلا  ددبتو  ىلدتي ، دامر  ىلإ  ةراجيسلا  تلوحت  ىتح  ناخدلا  تبحس  ًايجيردت  مث 

لوصولل ةصرف  هيدلف  ةراجيس ، لوأ  خدت  اهبلطتي  يتلا  ةدملل  ةاجنلا  نم  لجر  نك  اذإ 

.فصوي لكشب ال  يتقث  تززعت  ةيناثلا  ةراجيسلا  نم  توجن  .ةأرملا ح  دسج  ئطاش  ىلإ 

ىلإ بهذنل  اهل ، تلقو  ةقثب  ُتفقو  اهيسرك ، ىلع  ُتسلج  يتلا  ةينغملا  تعجر  اذهل ح 

تزه .ضفرلا  ىلإ  يدؤي  نأ ال  لمتحملا  نم  لاؤسلا ، سيلو  رارقإلا ، سماخلا : أدبملا  .برشملا 

.اهدي تدمو يل  اهيفتك 

 
تقولاو اهيناغأب  ضرألا  بهلت  انال  هيف  تناك  يذلا  تقولا  ب  ةيلاتلا ، ةعاسلا  لالخ 

تبلطف يسورلا ، بارشلا  بحت  اهنأ  ةيلاتلا : ءايشألا  تملعت  يدعاس ، ىلع  هيف  تمان  يذلا 

ناوارضخ ناتنوتيز  هيلع  وفطت  قارقر  لئاس  اهيف  ليتي  سأك  لك  .سوؤك  ثالث  اهل 

هيدل لمعت  يذلا  لجرلا  .هنم  أتنت  ةولح  ةهكاف  وأ  ردصلا  تلحب  ءاحيإ  ناتزنتكم ،

ةأرملا تشقان  اذإو  نابشلا ، نم  ءاقدصأ  اهيدل  .دووتنرب  نونفلل يف  ضرعم  هيدل  يطارقتسرأ 

ناسسجتي نيذللا  اهيدلاوب  ةنراقم  ًامتها  كيلوت  اهنأ  كغلبت  يهف  اهئاقدصأ ، عم  اهيضام 

يحاونلا نم  ةيمدقت  اهنأ  تملع  نيدلا ، وأ  ةسايسلا  نع  يتلئسأ  ًاعراب يف  تنك  ألو  .اهيلع 

، تاراجيإلا ضيفختو  ةحلسألا ، راشتنا  عنمو  لسنلا ، ديدحتب  نمؤت  .ةيداصتقالاو  ةيعتجالا 

، نوج غنك  رثول  نترامو  يدناغب ، نمؤت  عيمجلل ، ةيندملا  قوقحلاو  ذاوشلا  ررحتب  نمؤت 

تاناكمإلاب نمؤت  اغويلابو ، يملاعلا  مالسلابو  فنعاللاب ، نمؤت  اناه ، تاهن  شياث  راكفأبو 

اعلل ينطولا  صملا  ريرقت  قحب  نمؤت  ةيليللا ، يداونلل  ةدحتم  ممأبو  وكسيدلل ، ةيروثلا 

نمؤن نأ  انيلع  تلاق  كو  ةطبضنملا ، ةيلسأرلاو  ةيلاربيللا  ةيطارقودلا  نع  ًالضف  ثلاثلا 

لضفملا اهيبرطم  نم  .ةيكارتشالل  يلوفطلا  زافقلا  سبلت  نأ  يغبني  قوسلل  ةيفخلا  ديلا  نأب 

بعشلا نأب  ًاضيأ  نمؤتو  يال ، اناك  غنوف ، سيليإ  دليفغنربس ، يتسد  ياديلوه ، يليب 
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يه كرويوين  نأ  روصتت  ةيكيرمألا  ندملا  ب  نم  .جونزلا  اغأ  ينغي  نأ  نك  يمانتيفلا 

ءايشألا نم  نكل  .سلجنأ  سول  شيعلا يف  عطتست  اذإ   هيف  شيعت  نأ  ديرت  يذلا  ناكملا 

ىتح نهسفنأل  نهئارآب  نظفتحي  تايمانتيفلا  ءاسنلا  بلغأ  نيب  اهنع : اهتفرع  يتلا  ةمهملا 

نمؤت حاصفإلا ع  ددرتت يف  يهف ال  نهسفنأل ، نهئارآب  ًادبأ  نظفتحي  اهنيحو ال  نجوزتي ،

.هب

ينع ففخي  رخآ  عمتسمل  ًاقوش  قرحتأ  تنك  أي ، نأ  نوب  ىلإ  ترشأ  ةعاسلا  ةياهن  يف 

انال نكت  .هتداع   ىلع غ  ناسللا  قيلط  هلعج  يذلا  بارشلاب  ًارثأتم  ناك  ًاضيأ  وه  .رتوتلا 

رمم ىلع  نايشمتي  قيدص  احبصأ  ةيلاتلا  ةعاسلا  لالخو  يداع ، لجر  عم  ةرثلا  ددرتتل يف 

يف قلمحأ  انأو  بارشلا  برشأ  يدحو  تيقب  نيب  اغألاو  نوغياس  ناركذتي  تايركذلا ،

ىلإ اأك  نادت  نيرظانلا ، عت  ًائيشو  داتعملا  نم  لوطأ  اهاقاس  تدب  .راهبناب  انال  يقاس 

يتلا ةيكيرمألا  ةعيرسلا  قرطلا  نم  هنأك  وأ  اغويلا  يدؤي  يدنه  اقاس  هنأك  دبألا ،

هيلإ رظنلا  ءرملا  نم  نابلطت  اهاقاس  .ةيبرغلا  ةيبونجلا  ءارحصلل  ىربكلا  لوهسلا  قرتخت 

انال تعمس  حو  هرظنمل  ًاسأ  تعقو  .ددرتلا  وأ  ضفرلا ، لاكشأ  نم  لكش  يأ  نالبقت  الو 

ترسكتف نوب  يدخ  ىلع  ترمهناو  عومدلا  تقرقرت  كلفطو ؟ كتجوز  نع  اذامو  لوقت ،

لوحت ام  ةقيرطب  .ممصلا  ةلاح  نم  ضفتنأ  ينلعج  رظنملا  ّيلع ، اهتقلأ  يتلا  ةذيوعتلا 

اغألا بلغأ  .برغتسملاب  سيل  اذهو  نوغياس ، طوقس  ىلإ  اغألاو  نوغياس  نم  راوحلا 

نأ دب  الو  ةبيئكلا ، ةيسنامورلا  ةراسخلا  رعاش  سمغنت  نويفنملا  اهيلإ  عمتسي  يتلا 

نع ًاثيدح  يلاتلاب  حبصي  نوغياس  نع  يفنملا  ب  ثيدح  يأ  .مهتنيدم  ةراسخب  مهركذت 

تنك .نآلا  نوب  لاق  وم ، مهنإ  .كانه  اوكرت  نيذلا  كئلوأ  صمو  نوغياس  طوقس 

داكلاب ةقيقحلا  وأ يف  يغ ، صخش  يأ  عم  كودو  هنيل  نع  ًادبأ  ملكتي  نوب   نأل  ًاشهدنم ،

، ًايبابض ًااد  ودبي  بردلا  .تايركذلا  برد  ىلع  سملا  ةلكشم  كلت  .صخش  يأ  عم  ملكتي 

، ةلواحملا قحتسي  جرحملا  طوقسلا  اذه  ار  نكل  .طقسيو  لزي  نأ  ناسنإلل  لمتحملا  نمو 

اهيأ .اهيدخ  ىلع  حيبقلا  دينعلا  هسأر  تطغضو  هتقناع  ديدشلا ، ارغتسا  ءازإب  انال ، نأل 

ضافتناب تسسحأف  ةأجافملا ، ينتمهد  .كسملا  اهيأ  كسملا ، اهيأ  .انال  تلاق  كسملا ،

دولخلاو ةيسدقلل  زمرك  ةيرغملا  اهتيصخشب  ةأرملا  هذهلو  زيزعلا  يقيدصل  ؤملا  بحلا 

تاينحنمل يبيرجت  ٍصحف  لالخ  نم  اهيلإ  يقوش  تابثإل  تقتشا  .ريدتسملا  هعاق  ىلع  بلقنا 

زكرت يهو  كاذنآ ، تين  .اسل  تحت  اهترشب  يدي ، ب  اهردص  ينيعب ، عيلخلا  اهدسج 
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فوشكملا رحاسلا  يداولل  عاو  ادب غ  ثيحب  هنزح  قراغلا يف  بحتنملا ، نوب  ىلع  اههابتنا 

.ينكلتو اهكلتمأ  نأ  همامأ ،

 

240



 
 

 
 

رشع سماخلا  لصفلا 

 
، دئاقلا يزيزع  اي  مكيلع ، ةبيرغ  ودبت  ار  نآلا  ىتح  هب  تفرتعا  م  ةثك  ءايشأ 

ءايشأ هنع  تعمسو  مكعم  لمعي  يذلا  ضماغلا  هجولا  بحاص  ضوفملا  اذه  ىلإ  ةبسنلابو 

، كلذ ىلإ  امو  ةيكيرمألا ، ةيطارقودلا  تاسرملاو  دوويلوه ، ةفاقثو  يرمألا ، ملحلا  .ةثك 

ىلع .قرشلا  ىلإ  نومتني  نيذلا  انلاثمأ  نم  سانلل  ًاكبرم  ًاناكم  اهلك  اكيرمأ  لعجت  نأ  نك 

ةيصخشلا مهف  ىلع  رشابم ، غ  لكشب  ار  ينتدعاس ، يقرش  فصنك  يتلاح  ودبي  ام 

انه ًاحم  مكل  ودبي  ار  رخآ  فالتخا  كانه  نكل  .مهتاداعو  ناكيرمألا ، ةفاقثو  ةيكيرمألا ،

يهو نودعاوتي ، ناكيرمألا  نكل  لزاغتن  نحن  .ةيسنامورلا  اياضقلاو  تايكولسلاب  قلعتي 

هنأ ول  ك  ددحم ، تقو  ءاقلل يف  ًاكرتشم  ًاقافتا  ىثنألاو  ركذلا  دقعي  ثيح  ةيتغارب  ةداع 

ديعاوملا نأ  نومهفي  ناكيرمألا  .ةحبار  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  لعأ  نأشب  ضوافتلا  ناديري 

بناجلا ىلإ  رظنن  اننكل  دمألا ، ةليوط  وأ  دمألا  ةصق  بساكملاو ، رثتسالاب  قلعتت 

يذلا لزغلا  لاح ، لك  ىلع  .بساكملا  ال  رئاسخلاب  قلعتي  هنأ  ىلع  لزغلاو  يسنامورلا 

ةدعتسملا ةأرملا  سيلو  اهعانقإ ، نك  يتلا ال  ةأرملا  عانقإ  نمضتي  ةيمستلا  هذه  قحتسي 

.اهيأر ررقت  اهديعاوم ل  لودج  ىلإ  عوجرلل  ًاقبسم 

يذلا جيزملا  ًامدختسم  يتلاح ، اهيف  تحرط  لئاسرلا  اهيلإ  تبتك  .انالو  انأ  دعاوتن   

ىلع ةيفيرلا  اغألا  فيلأتب  تمق  تابهارلا ؛ ذيواعتو  ةحنجملا ، تاليختلا  نم  هتملعت 

نم ىرخأو  تايبألا  ةددعتم  تاتينوسلا  وأ  ةيزيلكنإلا  ةيئانغلا  دئاصقلاو  يلاطيإلا  طمنلا 

قمع يف  داج  نومضم  تاذ  تايبأ  اهنكل  ضورعلا  دعاوق  عم  نايشتي  نقتم  تيب 

اهتقش ةيبرغم يف  ةداسو  ىلع  سلجأ  ينكرتت  يهو  راتيغلا  كسمأ  تنك  ةفطاعلاو ؛ صالخإلا 
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.يويه كود  ديدجلا  بوبحملا  تاتشلا  ينغمو  نوس ، غنوك  هنيرت  يود ، ماف  اغأ  اهل  ينغأ 

ًااد يل  ناك  .رطملاو  باحسلا  ةهلآ  اهنأك  مهبم  ٍرحس  تاذ  ةيرغم  تاماستباب  ينئفاكتو 

عتأو اهيلإ ، عتسالل  رضحت  يتلا  تايصخشلا  زربأ  عم  يمامألا  فصلا  زوجحم يف  دعقم 

ًابذعمو يف ًانتمم  تنك  .عوبسألا  ةرم يف  نم  كأ  ماقت  يتلا  اهتالفحل  مئادلا  فيضلا  ةزي 

درلل ًاسمحتم  نكي  .تابورشملا   رجتم  ةثك يف  تايسمأ  نوبل يف  كلذ  درسأ  انأو  دحاو ، ٍنآ 

ناك .ةبضتقملا  هتاقيلعت  ىلإ  داع  دقو  موي ، تاذ  لاق  قشاعلا ، ىتفلا  اهيأ  اذهب ، ربخأ  .ّيلع 

نارئفلاك ناللستي  لحملا  تاينتق  بجعملا  قهارملا  نم  نثا  بو  ينيب  ًاعزوم  ههابتنا 

لاجلا فشتكا  ول  ثدحي  اذام  .ةرشاعلا  نم  ّلقأ  هرمع  تاونس  انث  ةقزألا ، دحأ  نم 

.رهظلا دعب  ام  ةرتف  لالخ  لاجلا  لوصو  رظتنن  دضنملا ، فلخ  هعم  ًاسلاج  تنك  رمألا ؟

ةجرد ىلإ  رخآلاب  اندحأ  مرغم  انسل  انأو  انال  دحأ ، هربخي  نل  .تلق  لاجلا ؟ فرعي  فيكو 

؟ ءيرجلا سئايلا  قشعلا  اذه  لك  ام  مث  .كلذب  هل  فرتعنو  جوزتنس  موي  تاذ  اننأب  كفتلا 

قشعلا يهتني  نأ  بجي  له  تلق : .ةيمارغلا  انتقالعل  قباسلا  يفصو  نم  ًاسبتقم  لأس 

ً.ارخاس لاق  بحلاب ؟ جاوزلا  ةقالع  ام  بحلاب ؟ يهتني  نأ  نك  الأ  جاوزلاب ؟ ءيرجلا  سئايلا 

رايهنالا ك كشو  ىلع  ناك  نإ  لءاستأ  .جاوزلاب  ًتح  طبترم  بحلا  .جوزتن  انقلخ ل  هللا 

اهل سيل  توملاو  جاوزلاو ، بحلا ، ةشقانم  نكل  ايزاتنافلا ، حرسم  ةليللا يف  كلت  هل  لصح 

نكر ةقلعملا يف  ةبدحملا  ةآرملا  ىلع  زكري  ناك  هنأل  ار  ةهظلا ، هذه  هيلع يف  حضاو  ثأت 

مهخودي راهبناب ، درابلا  بارشلا  نوقلمحي يف  قهارم  سكعت  ةيداحألا  ةآرملا  ع  .ديعب 

رشبلا نحن  هللا  انقلخ  امدنع  .تلق  ةيدوبع ، جاوزلا  .نامرهكلا  جاجز  ىلع  نوينلا  ساكعنا 

.رخآلا ضعبلل  ًاديبع  اونوكي  نأ  انم  ضعبلل  أشي   

بيج اهسدو يف  ةجاجز  صقلا  يبصلا  عزتنا  ةآرملا ، يف  ًارشب ؟ انلعجي  يذلا  ام  فرعتأ 

، ةرجض ةديهنت  نوب  قلطأ  .ةجرد  سمخ  زواجتت  ةرارحلا  تناك  ار  جراخلا  .هفطعم يف 

تاقولخملا اننأ  ًارشب  انلعجي  ام  .دوقنلا  ليجست  ةنيكام  تحت  نم  لوبسيبلا  برضم  كسمأو 

.اهسفن عدخت  نأ  اهناكمإب  يتلا  بكوكلا  اذه  ىلع  ةديحولا 

ثرتكي يذلا  صخشلاب  سيل  هنكل  ربكأ ، ةقدب  ةلأسملا  هذه  نع  بعتلا  نك  ناك  ار 

، مهبكر ىلع  اوطقس  ىتح  ةظيلغ  ةوارهب  صوصللا  ةدراط  كأ  متهي  هنإ  .ةقايللا  لئاس 

ىوس ديري  نوب  نكي  .حفصلا   بلاط  اولسوتو  مهفطاعم ، اهوفخأ يف  يتلا  ءايشألا  اوملسو 
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ىلخت يتلا  ةيركسعلا  ةبوقعلاب  نونمؤي  اوناك  انوملعم  .اهانملعت  يتلا  ةقيرطلا  مهميلعت 

ةبسنلاب .بورحلا  نوحبري  مهتلعج ال  يتلا  بابسألا  نم  تناك  ار  يتلاو  ناكيرمألا ، اهنع 

لافطألا نوبرضي  نوسردملاو  ءابآلاو  ةسردملا ، يف  رمتسيو  لزنملا  نم  أدبي  فنعلا  انيلإ ،

كأ مهنولعجي  كلذبو  مهنع ، ءابغلاو  لسكلا  رابغ  ضفنل  يسرافلا  داجسلا  مهنأك  بالطلاو 

روطنسلا ىلع  فزعي  هغ ، نم  كأ  ًاصلخم  ةطاسبب  ناك  .ءانثتسالاب  نكي  أ   ً.الج 

ةفيعضلا انيديأ  ىطغتت  ىتح  بالطلا  لصافم  اهب  برضي  يتلا  هترطسم  ًامدختسم 

نكل أ ال ًانايحأو ال ، دلجلا ، قحتسن  انك  نايحألا  ضعب  .ءادوسلاو يف  ةيناوجرألا  تامدكلاب 

ةئيطخلاب نوبنذم  عيمجلا  نأل  .انتءارب  ليلد  تبثي  ح  مدنلا  نم  عون  يأ  ًادبأ  رهظي 

ً.الداع نوكي  هلحم  يذلا يف غ  باقعلا  ىتحف  ةيلصألا ،

نأب ًاثك  متهأ  نكأ  .يلصألا   عونلا غ  نم  اهتئيطخ  نكل  ًاضيأ ، ةبنذم  تناك  يمأ 

ةئيطخ يأ  نأ  كشأ يف  تنك  انال ، عم  لزغلا  ىتح يف  .ةليصأ  وأ غ  ةيلصأ  ةئيطخلا  نوكت 

نل أل  يفكت ، ار  اهعم  ةئيطخلا  نأ  دقتعأ  ينكل  .ةيلصأ  نوكت  نأل  يفكت  اهعم  اهبكترأ 

نم أت  يتلا  ةوهشلا  ةوذجب  اهتبهلأ  اذإ  ةياهناللا  حملأ  يلعل  .تبرج  اذإ  الإ  كلذ  فرعأ 

: اذه ىلإ  أجلأ  نأ  نود  دولخلا  فرعأ  ًاخأ  يلعل  .اهحورب  يحور  كاكتحا 

.لسُرلا بهذم  نع  ًائيش  ركذا يل  .س 

..ضرألاو تاوسلا  قلاخ  ريدقلا ، هللاب  نمؤأ  يننإ  .ج 

ًادج ةمهم  ةيحيسملا  راكفألاف  ةالصلا ، هذهب  ًاضيأ  اعمس  قراسلا  نيذه  نأ  نظأ 

، مهيدل ةميق  قئاثولا  كأ  ىلع  اهوعضوو  ةناكم  اهوطعأ  مهنأ  ثيحب  يرمألا  بعشلل 

نوب نيب  مهتاظفحم  يتلا يف  دوقنلا  ىلع  نآلا  ىتح  عبطت  يهو  .هللاب  نمؤن  نحن  .رالودلا 

لقألا ىلع  انحماس ! كوجرأ ، نوخرصي ، مهو  لوبسيبلا  برض  فطلب  مههابج  ىلع  تبري 

يتلا ال ةلأسملا  .ناإلل  ةميظعلا  عفاودلا  نم  دحاو  وهو  فوخلا ، نوفرعي  تيرافعلا  ءالؤه 

بعصي ام ، ببسل  يذلاو  بحلا ، رخآلا ، عفادلا  نوفرعي  اوناك  نإ  لوبسيبلا  برضم  اهلحي 

.هميلعت

***

وه يف سلج  نيب  ةرايسلا  دوقأ  تنك  انرداغ ، ذئدنعو  ددحملا ، هتقو  لاجلا يف  لصو 
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نم ًالدب  .هتبيقح  قاروأ  بيلقت  يف  تقولا  ىضمأ  الو  هتداعك ، ملكتي  .يفلخلا   دعقملا 

ديحولا ءيشلاو  تقولل ، ةعيضم  ةداعلا  هربتعي يف  ام  اذهو  ةذفانلا ، نم  رظني  ناك  كلذ ،

وليشتلل ًافزع  تعمس  كلذ  بقعأ  يذلا  تمصلا  طسو  .ىقيسوملا  فقوأ  نأ  هلاق يل  يذلا 

هبتك يذلا  لاقملا  .وس  هلاب ، لغشي  هنأ  ًاقثاو  تنك  يذلا  عوضوملا  نلعي  ام ، ءيشب  ئبني 

طسو ةدئاسلا  ةفلألا  وفص  ركعي  ةكرحلاو  ةيوخألل  ةموعزم  تايلمع  نع  ةفيحصلا  وس يف 

تاعئاش تحبصأ  قئاقحلاو  ةدكؤم  ةقيقح  تحبصأ  ةمومسملا  هتاحيملت  يفنملا ، ةيلاج 

هدوهج يف  لشف  لاجلا  نأ  ةياكح  يل ، تاعئاشلا  تلصو  تقولا  عمو  .ىودعلاك  يرست 

نم ةعوفدم  ًالاومأ  نوكت  نأ  امإ  كلت  .ةبيرملا  حابرألا  رمأ  حضتفا  وأ  ةكرحلا  ليومتل 

حابرأ يه  وأ  برحلا ، ةياهن  عم  انتدعاسم  اهلشف يف  نع  يضاغتلل  ةدحتملا  تايالولا  ةموكح 

لعألا باحصأ  زازتباو  ةراعدلاو ، تاردخملا ، ةراجت  نمو  معاطملا ، ةلسلس  نم  الإ  سيل 

نم ةرمز  دناليات  يف  اهلاجرو  هيو ، درجم  ةطاسبب  ضعبلا  دكؤي  ك  ةكرحلا  .ةغصلا 

لاجرلا يف كئلوأ  نإ  نورخآ  لوقيو  .عمتجملا  ءانبأ  تاعربت  ىلع  نودمتعي  داغوألا  طحنملا 

.ماقتنالا نوديري  ناجمو  ءامدلل  نوشطعتم  مهنإو  براحملا ، لضفأ  نم  ةبيتك  عقاولا 

مهفتح ىلإ  ناجملا  ءالؤه  لسري  امإ  لاجلا  نأ  اهدافم  سانلا  ةرشتنم ب  ةعاشإ  كانهو 

موجهلا ةدايق  ىلوتيل  بلفلا ، ىلإ   46 رثراكام لثم  هسفنب ، عجري  فوس  هنأ  وأ  هبتكم  نم 

لاجلاو اهب ، تعمس  ًتح  مادملاف  ةعاشإلا ، هذهب  تعمس  انأ  تنك  اذإ  ً.ايصخش  يلوطبلا 

دئارلا لمشي  اذهو  .لاقلاو  ليقلا  عس  يف  كرتشن  اهسفن ، ةقلحلا  يف  رودن  انلك  ًاضيأ ،

، تافتلالا ىلع  ؤرجأ  .يبناجب   دعقملا  تافاح  ىلع  هشركب  ددمتي  مسلا  هدسج  نيدبلا ،

لمعأ انأ   .ةحوتفم  اهلك  ههجو  نويع يف  ثالث  ينهجاوي ، هتيأرف  ًايبناج  ترظن  يننأ  مغر 

.هصم ىلإ  تداق  يتلا  ةطخلا  تلمع  ينكل  ةثلاث ، ًانيع  هتطعأ  يتلا  هسأر  ةحتفلا يف  كلت 

.لايخ درجم  سيلو  ًابقارم  حبصأ  تيم ، هنأ  عم  يتبقار  هل  حمست  ةثلاثلا  علا  هذه  نآلا 

الأ .يهتنتس  فيك  فرعأ  ينكل  .لاق  ةهفاتلا ، ةصقلا  هذه  ةياهن  ىرأل  راظتنالا  يننك  ال 

؟ تنأ فرعت 

.لاجلا لاق  ًائيش ؟ تلق  له 

.يديس اي  ال ،

ً.ائيش لوقت  كتعمس 
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.يسفن عم  ملكتأ  تنك 

.كسفن عم  ملكتت  ال 

.يديس معن ،

.هليخت ال ءرملا  ناكمإب  ٍعمتسم  لضفأ  اهنأ  سفنلا  عم  مالكلا  مدعب  ةديحولا  ةلكشملا 

، هسفن نم  لضفأ  ءرملا  فرعي  دحأ  نيب ال  هسفن ، نم  كأ  ءرملل  عتسالا  ىلع  ربصي  دحأ 

يلاثملا يف راوحلا  وه  سفنلا  عم  مالكلا  ناك  اذإ  نكل  .هسفن  نم  كأ  همهف  ءيسي  دحأ  الف 

سكاشي يذلا  جعزملا  فيضلا  ناك  نيدبلا  دئارلاف  ناسنإلا ، لايخل  ليتكوكلا  ةلفح 

يذلا تنأ  .لاق  كلذك ؟ سيلأ  اهب ، ةصاخ  ةايح  اهل  تارماؤملا  .ةبعللا  لوصأ  لهاجتيو 

رومألا تراس  اذكه  .اهنم  صلختلا  كنك  يذلا  ديحولا  تنأ  نآلاو  .ةرماؤملا  هذه  تركتبا 

ةدمل اسل  كسمأ  انأ  نيب  ذأ  يف  سمهي  نيدبلا  دئارلا  دلبلا ، يدان  ىلإ  ةلحرلا  ةيقبل 

بلغأ .هل يف  اهلوقأ  نأ  تدرأ  يتلا  تلكلا  نم  اسل  مروتي  ألاب ، رعشأ  داكأ  ىتح  ةليوط 

تيقلت نأ  دعب  .ةايحلا  نم  يفتخي  نأ  اهانأ أل ، ةرم  تاذ  تنك  ءايشأ  هل  ىنأ  نايحألا 

تناك ول  ًالئاق  هيلإ  تبتك  يمأ ، توم  ربخ  تلقن  يتلاو  ةدحتملا  تايالولا  نام يف  ةلاسر 

يف ًاتيم ! ناك  ول  ىنأ  مك  .أ  سيلو  ةيح  نوكت  نأ  بجي  يمأف  ةايحلا ، ةلادع يف  كانه 

يتلا ةحارلا  ققحي يل  هتوم   نكل  دوع ، نم  ةصق  ةرتف  دعب  أ  تام  رمألا ، ةقيقح 

.اهققحيس هنأ  تروصت 

ىلع هسفن  ناونعلا  ناونعلا ؛ نم  تدكأت  .انلصو  لاجلا ح  لاق  دلبلا ؟ يدان  اذه 

، فايرألا يف  يداونلا  دحأ  ركذت  ةوعدلا  .سرغنوكلا  وضع  اهلسرأ  يتلا  ةوعدلا  ةقاطب 

ىصحلاب ىطغم  رمم  ىلإ  يهتننو  ةرايسلا  كهنت  ةجرعتم  تاقرطب  ر  فوس  اننأ  تروصتو 

ىلإ يدؤي  يذلا  ليتسابلا  رمم  ةصق ، قنع  ةطبرو  ءادوس  ةيردصب  انرظتني  مداخ  ىلإ  ًالوصو 

قلمحت اهنورقب ، ءابظ  سوؤر  زربت  ناردجلا  ىلع  .ءادوس  ةببد  دولجب  شورفم  نيرع 

ةحاسم جراخلا  يف  .روصلاو  ذفاونلا  ناردجو  راجيسلا  ناخد  ةقرتخم  ةحراجلا  اهنويعب 

هيلإ جاتحت  م  كأ  هايم  ىلإ  جاتحت  يتلا  فلوغلا  بعالم  اهنأك  رارضخالا  نم  ةعساو 

ةقراخ يف تاراهم  بلطتت  يتلا  ةضايرلا  موقلا  ءايرثأ  سرا  ثيح  ثلاثلا ، اعلا  نم  ةنيدم 

كسا كيكفتل  ةيرورضلا  ءادشألا  براحملا  ةوقب  مهعت  ىلإ  ةفاضإ  برضملا  لعتسا 

ًااد ءرملا  ناكمإب  كانهو  انه  ضكرلا  نم  ًالدب  نكلو  .بئارضلا  نم  برهتلاو  تاباقنلا 
245



ًااد يلحتلا  ةرورض  عم  بدنلا  تاوذ  فلوغلا  تارك  نم  بضني  نيزخ ال  ىلع  دتعالا 

ةيحاض ءاوش يف  معطم  نع  ةرابع  هيلإ  انلصو  يذلا  ناونعلا  سفنلا ؛ نع  اضرلاو  بيذهتلاب 

ًاناكم ادب  .ناكملا  ةيبذاجو  ةماخفلل  بالخلا  رحسلا  نم  ءرملا  هعقوتي  ام  لكب  عتمتي  مياهانأ 

ةلوج يف  ةنيدملا  روزي  ناك  يذلا  ديه ، دراشتير  لثم  ةيصخش  عم  ماعطلا  لوانتل  ًاالم 

.تارضاحملا ءاقلإل 

عنصلا يف ةيناملأ  وأ  ةيكيرمأ  تالجع  طقف  اهلغشت  ةحاس  ةرايسلا يف  تفقوأ  نأ  دعب 

ٍدلب فس  هنأك  فرصتي  معطملا  لدان  ناك  .معطملا  ىلإ  لاجلا  تعبت  ًارخؤم ، حتتفا  بآرم 

، سرغنوكلا وضع  مساب  عمس  نأ  دعب  .ةيدوبعلاو  ربكتلا  نم  ديرف  جيزم  يف  ًادج ، غص 

ثيح ةغصلا  تارجحلا  نم  ةهاتم  ربع  انداقو  ًاليلق  هسأر  ينحيل  يفكي  ا  هتسق  تقر 

رارزألا تاذ  دروفسكوأ  ناصمقو  ساملألا  نولب  تايردص  ةيدرولا يف  ةرشبلا  يوذ  ناكيرمألا 

ىلإ انهجوت  .نأضلا  عالضأو  ةيوشملا  رقبلا  محل  حئارش  نم  ةطرفم  تايمك  نولوانتي  ةيلفسلا 

نيرخآ صاخشأ  عم  ثدحتي  سرغنوكلا  وضع  اندجو  ثيح  اثلا ، قباطلا  ةصاخ يف  ةرجح 

ناك نيرضاحلا  نم  دحاو  لك  .اهيلع  ءرملا  ماني  نأل  يفكت  ةريدتسم  ةلواط  ىلع  اوسلج 

، سرغنوكلا وضع  ضهن  ح  ً.اقبسم  دوصقم  انرخأت  نأ  يل  حضتاو  هدي ، يف  ًاسأك  كس 

، اعلا خيرات  لثمملا يف  رطخأ  ةرضح  يننأ يف  تسسحأ  ً.اليلق  يرتوت  ففخأ  نأ  تلواح 

.هترتس ضيبألا يف  لجرلا 

نأب يل  اوحمسا  .سرغنوكلا  وضع  لاق  انيلإ ، مكمضنال  ءادعس  نحن  ةداسلا ، اهيأ 

نانثاو زراب ، لعأ  لجر  نيرخآلا ، صاخشألا  نم  ةتس  انه  انيدل  .ضعب  ىلع  مكضعب  فرعأ 

ناك نيب  ً.اعبط  ديه  روتكدلا  نع  ًالضف  ماحملا ، نم  نانثاو  تاباختنالا ، يحشرم  نم 

مهل لاجلا ، مهنمو  نورخآلاف  ًادج ، ةمهملا  تايصخشلا  نم  ديه  روتكدلاو  سرغنوكلا  وضع 

متهالا يف نم  ىفوألا  بيصنلا  ديه  روتكدلا  لان  ًاهفات .) تنك  ةبسنلاب يل   ) ةيوناث ةيمهأ 

هذه ماقأ  سرغنوكلا  وضع  نأ  مغر  يغبني ، ًابيرقت ك  دحأ  هب  متهي  لاجلاو   ةبدأملا ،

ةزئاج عم  نيرمثتسملاو ، نيدناسملا ، نم  هتكبش  عيسوتل  ةصرف  يهو  هفرش ، ىلع  ةبدأملا 

وضع لاق  ك  ديه ، روتكدلا  نم  ةبيط  ةملك  .ديه  روتكدلا  روضح  يف  لثمتت  ىربك 

سيل .كتيضق  حلاصل  تاكيشلاو  ةقلغملا  باوبألا  حتفتل  يفكت  لاجلل ، سرغنوكلا 

، انأ يلو  لاجلل  ةزوجحم  تناك  ديه  روتكدلا  يبناج  ىلع  يتلا  دعاقملا  نأ  نذإ  ةفدصلاب ،
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.ءادهإ بتكيل يل  هباتك  نم  يتخسن  ضرع  تقولا يف  ردهأ  و 

ىلع هماهبإ  رر  وهو  روتكدلا ، لاق  غلاب ، صرحب  باتكلا  اذه  تأرق  كنأ  ىرأ 

ةعبشم جنفسإ  ةعطق  هنأك  باتكلا  راص  ثيحب  ًايئانثتسا  ًامتها  يدبي  ناكو  تاحفصلا ،

ربخأ ام  لالخ  نم  .سرغنوكلا  وضع  لاق  ةيكيرمأ ، ةيصخش  وذ  باشلا  بلاطلا  اذه  .ءاملاب 

ىلع لاجرلا  .انسفنأ  فرعن  لضفأ م  انفرعي  ناك  ار  هنأ  تننظ  هتيأر ، امو  لاجلا ، هب 

، ةيكيرمألا ةيصخشلا  سردت  ًابلاط  تنك  اذإ  .كلذك  انأو  ةركفلا ، عس  نم  اولفج  ةلواطلا 

ىلع زكري  هنإ  باتكلا ؟ اذه  أرقت  اذلف  ناونعلا ، ةحفص  ىلإ  ًاشم  ديه  روتكدلا  لاق 

، يدي هلقثب يف  سحأ  انأو  تلقف  باتكلا ، داعأ يل  .ةيكيرمألا  نم  كأ  ةيويسآلا  ةيصخشلا 

، نيرخآلا كفت  ةقيرط  مهفن  نأ  انتيصخش  مهف  نم  اننك  يتلا  قرطلا  نم  نأ  ودبي يل 

الب يتلا  هتراظن  قوف  نم  زيكرتب  ديه  روتكدلا  ّيلإ  رظن  .اننوهبشي  نيذلا  كئلوأ  ةصاخو 

: اذه بتك  نأ  قبس  لجر  نم  تءاج  اذإ  ةصاخو  ينتجعزأ ، ةرظنلا  كلت  راطإ ،

.ةيقيقحلا اكيرمأ  تاهجوت  عم  فلتخي  نأ  نك  غنوكتيفلا ال  نم  يداع  لتاقم  يأ  »

بابشلا نم  ثكلا  نأل  رابكلا ، هؤاسؤر  هقلخ  يذلا  يقرولا  رمنلا  عم  ًافالخ  هجاوي  هنإ 

فوس اكيرمأل ، ةيقيقحلا  ةعيبطلا  لتاقملا  كلذ  مهف  اذإ  .ةيعويشلاب  نوعودخم  يلاثملا 

ص 213) «. ) ًاودع تسيلو  هل ، ةقيدص  اكيرمأ  نأ  كردي 

غنوكتيفلا لتاقملا  نم  تسل  أل  ًاديدحت ، ينع  ملكتي  ديه  روتكدلا  نكي   

اذه لبق  .ةيط  جذا  عم  لماعتي  هنأ  ىنع  ينع ، ملكتي  هنأ  تنقيأ  كلذ  عمو  يداعلا ،

لثم جذنب  ناقلعتي  لاثم  تدجوو  ىرخأ  ةرم  هباتك  ىلإ  تعجر  دق  تنك  ءاقللا 

: ينم يقرشلا  بناجلا  .يتيصخش 

أرق هنأ  لمتحملا  نم  .انيلإ  ةبسنلاب  ءادعألا  رطخأ  يلاكيدارلا  يمانتيفلا  فقثملا  »

ناسنإلا قوقح  نأ  ببسلا يف  نع  ًاقح  لءاستي  هنإ  يوتسلوتو ، سكرام  تنومو ، نوسرفيج 

نأ دعب  .انيلإ  ةبسنلاب  عئاض  هنإ  .هبعش  ءانبأ  لمشتل  دت  ةيبرغلا   ةراضحلا  اهمرتحت  يتلا 

ص 301) « ) هيلإ ةبسنلاب  عجارتلل  لاجم  الف  ةيلاكيدار ، ةيضقل  هتايح  سّرك 

ةيضقلل نكمم  ديسجت  أوسأ  انأف  ً.اقحم  ديه  روتكدلا  ناك  مييقتلا  اذه  يف 

بناجلا ىلع  بوتكم  رخآ ، راسم  كانه  تقولا  كلذ  نكل يف  .ةعئاضلا  ةيضقلا  ةيلاكيدارلا ،
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: يتيصخشل رغلا 

ةيرح ىلإ  دوقي  يذلا  حاتفملا  نولمحي  اكيرمأب  نونتتفي  نيذلا  نويمانتيفلا  بابشلا  »

اوفرع .ةذيذل  اهنأ  اوفشتكاو  يه ، ك  الوك ، اكوكلا  معط  اوقاذ  دقل  .ةيبونجلا  مانتيف 

يف انتبيطو  انصالخإ  نم  ءيش  ىلع  لوصحلا  يف  نولمأي  كلذ  عمو  ةيكيرمألا ، انتاضقانت 

لحم نولحي  يلاتلاب  مهنإ  .مهبيذهت  انيلع  بابشلا  ءالؤه  .بلاثملا  هذه  ةجلاعم  ىلع  لمعلا 

ص 381) «. ) نويسنرفلا مهبّرد  لاح  لك  ىلع  يذلا  نيدبتسملا  تالاجلا 

فصو ىلإ  قرطتي  باتكلا  نأ  الإ  باتكلا ، تاحفص  ىلع  اهتدجو  جذنلا  هذه 

ام ءانثأ  كشأ ، تنك  كلذ ، عمو  .ةدحاو  ةحفص  سيلو يف  تاحفصلا ، نم  ثكلا  انتيصخش يف 

أرقت ةحفص ، درجم  ينكل  ًاباتك  دسجأ  يننأ  سيل  هآر  ام  نأب  ينصحفتي ، ديه  روتكدلا  ناك 

.هأطخ هل  تبثأ  نأ  تدرأو  .ةلوهسب  بعوتستو 

ةيقب ىلإ  همتهاب  داعو  ديه ، روتكدلا  لاق  ةداسلا ، اهيأ  مكعم ، ةنهارملل  دعتسم  انأ 

هقهق .هلك  اتك  أرق  يذلا  مكنيب  ديحولا  وه  باشلا  اذه  نأ  ىلع  ةلواطلا ، ىلإ  سلاجلا 

؟ هلك باتكلا  .ةحزم  عوضوم  يننأ  تسسحأ  ام  ببسلو  جارحإلاب ، ساسحإ  نود  نوسلاجلا 

نم كأ  أرق  ًادحأ  انه  تدجو  اذإ  برغتسأ  فوس  دراشتير ، حز ، .سرغنوكلا ال  وضع  لاق 

نأ نم  ًالدب  نكل  كحضلا ، نم  ىرخأ  ةجوم  ترس  .باتكلاب  فيرعتلاو  يفلخلا  فالغلا 

سبل هنكل  حازملا ، نم  عونلا  اذه  نقتي  ناك  ً.اجهتبم  ديه  روتكدلا  ادب  جارحإلاب ، رعشي 

ةيبعش ىلإ  انرظن  اذإ  ةسكاشملا ، ىلع  ًاداتعم  ناك  لجرلا  نأ  كش  ال  .ةفخب  يقرولا  هجات 

ركفمك ةقومرملا  هتناكمو  دحألا ، حابص  تاراوحلا  جمارب  ىلع  رركتملا  هروهظو  هبتك ،

هنم نوديفتسي  هنوبحي ، ًاديدحت  ةيوجلا  ةوقلا  تالاج  .نطنشاو  تايدتنم  يف  فورعم 

نع ةرصتخم  ةذبن  مهئاطعإل  هيراشتسمو  سيئرلا  ىلإ  ًااد  هنولسريو  يجيتارتسا  راشتسمك 

، ًاضيأ ديه  دراشتير  نوبحي  سرغنوكلاو  خويشلا  سلجم  ءاضعأ  .يوجلا  فصقلا  بئاجع 

ًاعيمج مهتاعطاقم  نأل  ءيش  يف  مهنع  فلتخي  ال  يذلا  سرغنوكلا  وضع  انقيدص  مهنمو 

نم ٌءيش  لاق ، اتكب ، رمألا  قلعت  ردق  .فصقلا  اذه  يف  مدختست  يتلا  تارئاطلا  عنصت 

ً.ايرورض ودبي  هجولا  ءام  ظفحب  قلعتي  يف  ةقايللاو  صالخإلا 

نولب ءاقرز  هترتس  .كحضي  هدحو   رق  سلاج  رمعلا  فصتنم  يف  ٌلجر  كانه 

، ةيصخشلا لاوحألا  اياضقب  ًاصتخم  ًايماحم  ناك  .هتبقر  لوح  ةيداع  قنع  ةطبرو  دياحم ،
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نأ ةفاخسلا  نم  لاقو ، ةطلسلا ، قبط  نم  ًائيش  طقتلا  .ةيلمخملا  تاقبطلا  مكاحم  ورتسيام 

ثالث وأ  نيرشع  ذنم  كلذك ؟ سيلأ  تغت ، رومألا  .ديه  روتكد  هجولا ، ءام  ظفح  لوقت 

.ةحارصب هجولا  ءام  ظفح  يرمأ  يأ  لوقي  نل  ةنس ،

ةنس ثالث  وأ  نيرشع  ذنم  ةحارصب  ناكيرمألا  اهلوقي  نل  ءايشألا  نم  ثكلا  كانه 

اذه لوقأ  انأو  ًادج ، بسانم  بعت  هجولا  ءام  ظفح  .ديه  روتكدلا  لاق  نآلا ، اهلوقن  اننكلو 

.امروب ينابايلا يف  لتاق  صخشك 

نأ أطخلا  نم  سيل  .يدلاو  ربخأ  اذكه  سرغنوكلا ، وضع  لاق  ةرقابع ! نم  مهل  اي 

.انم ةليلق  ةدعاس  هولعف  ام  ىلإ  رظنا  .مهمرتحن  نأ  ةماهشلا  نم  عقاولا ، .كءادعأ يف  مرتحت 

.ةيناباي ةرايس  ىرت  نأ  نود  مويلا  كترايسب  يض  نأ  نك  ال 

تاجاردلا نوعيبي  مهنإ  .لاجلا  لاق  ًاضيأ ، يدالب  يف  ًاثك  اورمثتسا  نوينابايلا 

.ويناس تالجسمل  ًالحم  كلمأ  ًايصخش  يننإ  .ليجستلا  ةزهجأو 

فرعت له  .سرغنوكلا  وضع  لاق  كدالبل ، مهلالتحا  نم  نيدقع  دعب  طقف  اذه  ثدح 

ناك حيرصتلا  اذه  ابايلا ؟ لالتحالا  تاونس  لالخ  ةعاجملا  نم  اوتام  يمانتيف  نويلم  نأ 

لاوحألا يماحم  لاق  حزمأ ، تسل  .اوهقهقي  نيذلا   ةقينألا ، تالدبلا  يوذ  لاجرلل  ًاهجوم 

قابطأ ميدقت  عم  هذه  لثم  ةيئاصحإ  نمازتت  ح  ًاصوصخ  حازملل  لاجم  ال  .ةيصخشلا 

نوحصلا يف  عيمجلا  قلمح  ةظحلل  .ةيلقملا  اطاطبلاو  يوشملا  محللا  لوانت  لبق  ةطلسلا 

انأ امأ  .رظنلا  صحف  ةحول  تامالع  أرقت  نأ  لواحت  مهنويع  نأك  ةداج  تارظن  تاليتكوكلاو ،

نم داز  دقل  .دوصقم  لكشب غ  سرغنوكلا  وضع  هقحلأ  يذلا  ررضلا  حالصإ  ركفأ يف  تنكف 

هب عمسي  ءيش   ةعاجملل ، قرطت  نأ  دعب  ةبدأملا  ىلع  ءادعس  فويضك  انفقوم  ديقعت 

، وملا لكايهب  ةئيلم  ةبيرغ  ًاضرأ  نوروصتي  مالكلا  كلذ  مهلعجي  نأ  نك  ً.تح  ناكيرمألا 

نأ هب  مايقلا  ءرملل  يغبني  يذلا ال  ءيشلا  نأل  اهدقت ، اندرأ  يتلا  ةيفيطلا  ةروصلا  تسيل 

نيذلا سانلا  مظعم  جعزي  يحورلا  رطاختلا  .انلثم  صاخشأ  مهنأ  ليخت  سانلا  نم  بلطي 

نك وأ  مهلثم  نيرخآلا  نأ  روصت  نولضفي  فوس  موي ، تاذ  نيرخآلاب  اوركف  نأ  ثدح  اذإ 

.مهلثم اونوكي  نأ 

اندالب ناكس  بلغأ  ةقيقحلا ، متدرأ  اذإ  .تلق  ليوط ، نمز  ذنم  تثدح  ةاسأم  كلت 
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.يكيرمأ اوحبصي  نأ  ىلع  نوزكري  لثم  يضاملا  ىلع  ًاثك  نوزكري  انه ال 

يننأ ادب يل  هتاراظن  ءارو  نم  رظني  ناك  نيبو  ديه ، روتكدلا  لءاست  كلذ ؟ فيكو 

، ةايحلاب نونمؤي  نحن -  دصقأ  مهنإ -  .تنثا  سيلو  نويع ، عبرأ  نم  صحفتلل  عضخأ 

اذه .ناكيرمألا  نم  ثكلل  هتيطعأ  يذلا  هسفن  باوجلا  تلق ، ةداعسلل ، يعسلاو  ةيرحلاو 

روتكدلا ءانثتساب  ةلواطلا  ىلع  صخش  لك  تسق  ىلع  ترهظ  ناسحتسا  تامالع  ىلإ  ىدأ 

فلخ نم  ةرقتسم  نويع غ  عبرأب  رظني يل  يقب  .يزيلكنإ  رجاهم  هنأ  تيسن  يذلا  ديه ،

نع لاؤسلا  لثم  نوكي  داكي  ًايصخش ، ًالاؤس  ناك  ةداعسلاب ؟ رعشت  تنأ  لاق ، نذإ ، .ةراظنلا 

كفتلا يف عطتسأ  يننأ   أوسألاو  .انه  سيل  نكل  اندالب  ًالوبقم يف  نوكي  نأ  ناكمإلاب  يبتار ،

ناكيرمألا نأل  ينع ، ةيبلس  ةرظن  سكعي  كلذف  ديعس ، يننإ غ  تلق  اذإ  .لوبقم  باوج 

نمف ديعس ، تلق  اذإ  نكل  .ةرج  اهنأ  نوروصتيو  يقالخأ  لشفك  ةساعتلا  ىلإ  نورظني 

.تمشتأ وأ  رخافتأ  يننأ  ول  ك  رابكتسالا ، ىلع  ةمالع  اهنأ  وأ  كلذ ، لوقأ  نأ  ئيسلا  قوذلا 

مهيلع ادب  دقو  يذاقنإل  ةبسانملا  ةظحللا  هودعاسمو يف  لدانلا  لصو  ظحلا  نسحل 

ةمخض ًاقابطأ  نولمحي  نوعرفلا ، عم  ءايحأ  اونفُدي  نأل  نيدعتسملا  يرصملا  مدخلا  راقو 

ينصلخت فوس  انمامأ  يتلا  محللا  حئارش  نأ  تروصت  اذإ  .ةيسيئرلا  ةبجولاب  مهفاتكأ  ىلع 

، هتعجو لدانلا  بهذ  نأ  دعب  هلاؤس  ررك  .أطخ  ىلع  انأف  يل ، ديه  روتكدلا  ينيع  نم 

، ةظحلل ءاوهلا  قلعت يف  يفنلا  يتملكل  خوفنملا  داطنملا  ً.اديعس  تسل  يننإ  ًاخأ  هل  تلقو 

ً.انهاوو ًاضماغ 

اهيلإ لصت  ةداعسلل و  ىعست  كنأل  ديعس  تنأ غ  ديه ، روتكدلا  لاق  ودبي ، ام  ىلع 

نيب قفاوم  نورضاحلا  مغمغ  ةداسلا ؟ اهيأ  حيحص ، ضرتفي ، ك  ًاعيمج  نحنو  .دعب 

نوقثي مهتيبلاغ ال  ناكيرمألا يف  .رمحألا  يسنرفلا  بارشلاو  محللاب  ةئيلم  مههاوفأ  تناك 

ديه روتكدلا  نأل  سيل  .ةرهشلاب  نورهبنيو  ةطلسلل  ناعذإلا  ىلع  نوربجي  مهنكل  فقثملاب ،

ناكيرمألا رثؤت يف  يهو  ةيزيلكنإ ، ةجهلب  ًاضيأ  ثدحتي  ناك  نيرمألل ، قيقد  سايقم  هيدل 

كلت دض  ًانصحم  لاحلا  ةعيبطب  تنك  .بالكلا  باينأ  ةرافصلا  اهب  زفحت  يتلا  ةقيرطلاب 

.كلت ةلجترملا  هترضاحم  يتجهل يف  ءافخإ  تررقو  ةيزيلكنإلا ، رمعتست  ملف  ةجهللا ،

نم روتكدلا  برغتسي  ديعس ؟  تنأ  له  .هتلأس  ديه ؟ روتكد  تنأ ، كنع  اذامو 

ملعت .محللا ك  نم  ةحيرش  ذخأ  سفن  ررقي  نأ  لبق  هنيكسب  ءالزابلا  عطقي  حار  يلاؤس ،
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.لاؤسلا اذه  ىلع  لماك  باوج  دجوي  ال  لاق ، ًاديج ،

.ةعطاقملا يماحم  دعاسم  لاق  ًالوبقم ؟ ًاباوج  معن  ةملك  تسيلأ 

.يديس اي  ةبعللا ، هذه  يف  ًارفص  يواست  يرمألا ، طمنلا  ىلع  ةداعسلا ، نأل  ال ،

ىري نأ  ىلع  صرح  يف  ملكتي ، وهو  يسوق  لكشب  هسأر  كرحتو  ءطبب  ديه  روتكدلا  رادتسا 

، هغ ةساعت  ءازإب  هتداعس  سيقي  نأ  هيلع  ًاديعس ، ءرملا  نوكي  .ةفرغلا ل  صخش يف  لك 

ًاصخش نأ  دب  الف  ديعس ، يننإ  تلق  اذإ  ً.اضيأ  سكاعم  وحن  ىلع  ًتح  يرجت  ةيلمع  يهو 

يننإ تلق  اذإ  نكل  .مكنم  ًادحاو  كلذ  نوكي  نأ  ًادج  لمتحملا  نم  ًاسيعت ، نوكي  رخآ 

ال مكجعزي ، فوس  اذه  نكل  ينم ، ةداعس  كأ  مكنم  ضعبلا  نأ  ينعي  كلذ  ارف  سيعت ،

نيب هنأ  دصقي  ذلا  باشلا  اذه  نأ  دقتعأ  .اكيرمأ  يف  ًاسيعت  نوكي  نأ  ضرتفي  دحأ 

.مهغ نيثكلل  ةنومضم  ةساعتلاف  يكيرمألا ، لكل  طقف  نومضم  ءيش  ةداعسلل  يعسلا 

ءايشألا كلت  ًاخأ ، تليق  اهنع  تكسن  يتلا  ءايشألا  .ةلواطلا  ىلع  ةبآكلا  نم  ٌوج  داس 

طسو بذهم  بولسأب  اهنع  ملكتن  نأ  يسفن  انأو  لاجلا  لثم  صاخشأل  نك  ال  يتلا 

.ماهتالا قاطن  جراخ  مهسفنأ  نوربتعي  نيذلا  مرتحملا  ضيبلا  صاخشألا  نم  ةعج 

اهعبتي يتلا  دنال  زيد  ةيجولويديأب  كيكشتلا  ىلع  اوؤرجي  نأ  نك  ال  انلثم  نوئجاللا 

جراخ ناك  ديه  روتكدلا  نأ  الإ  .ضرألا  هجو  ىلع  ناكم  دعسأ  مهنطو  ناكيرمألا ، مظعم 

، ةقباس تارمعتسمل  ةيعرشلا  يطعي  هسفن  هدوجو  .يزيلكنإ  رجاهم  هنأل  حيرجتلا ، قاطن 

.ناكيرمألا ءالؤه  ىدل  صقنلا  ةدقعو  زيلكنإلل  ةنماكلا  هتبحم  رشؤت  هتجهلو  هثارت  نيب 

هفويضل هببسي  يذلا  جاعزنالاب  ًاعتمتسم  ودبي  ناكو  هقوفت  حوضوب  كردي  ديه  روتكدلا 

اذإ  .لاق  همالك ، قحم يف  بيطلا  روتكدلا  نأ  قثاو  يننإ  .لاجلا  لخدت  انهو  .ناكيرمألا 

.ةيمهأ كأ  ةداسلا  اهيأ  يهو  ةنومضم ، لقألا  ىلع  ةيرحلاف  ةنومضم ، ةداعسلا  نكت 

يأ هديري  ام  اذه  سيلأ  .هسأك  ًاعفار  سرغنوكلا  وضع  لاق  لاجلا ، اوعمسا  اوعمسا ،

وحن ىلع  مستبي  ناكو  ديه ، روتكدلا  ىتح  مهسوؤك ، ًاضيأ  فويضلا  ةيقب  عفر  ًامود ؟ رجاهم 

يف رودي  ام  أرقتو  سانلا  ةبح  ىظحت  نأ  اهنم  ةعراب  ًانونف  بلطتي  ةولا  عمج  .مهبم 

نام تربخأ  .اهب ك  ناهتسي  تالدع ال  لاجلا  اهكلت  ةضماغ  بهاوم  كلتو  مهناهذأ ،

، ةولا عيمجت  يف  حاجنلا  نم  ةغلاب  ةجرد  نآلا  ققح  دقف  ةيسيرابلا ، يتمع  ةطساوب 

هتالاصتا نع  ًالضف  دولك ، لالخ  نم  اهيلع  فرعت  يتلا  تظنملا  ضعب  نم  دافتساو 
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اوناك ءالؤه  .كانه  لمع  تالوجب  اوماقو  اندالب  اوراز  نيذلا  ناكيرمألا  طاسوأ  ةيصخشلا يف 

هذهل ءانمألا  سلاجم  يف  اومدخ  نيذلا  لثم  ةمرتحم ، لوصأ  نمو  ذوفن  يوذ  ًالاجر 

داكلاب مهياعمل ، ًاقفو  ةليئض  تناك  ةيوخألل  اهوبهو  يتلا  لاومألا  تايمك  .تظنملا 

ىلإ ًادحاو  ًارالود  تلسرأ  اذإ  نكل  .ةفاحصلا  لاجر  وأ  ققدملا  هابتنا  تفلي  ًائيش  يواست 

فوس لدابتلا  تالدعم  ًالثم  اهنومسي  يتلا  ةبيرغلا  ءارهلا  عاونأ  ضعب  دناليات ، لثم  جراخلا 

نكل يف اكيرمأ ، نأضلا يف  محل  شتيودنس  ىلع  اهب  لصحت  ار  رالودلا  ةقرو  .رمألا  فشتكت 

نكمملا نم  نولم   47 تيهاب ىلإ  لوحتي  طيسبلا  رضخألا  رالودلا  دناليات ، ئجال يف  ميخم 

ثدحأ سبلي  نأ  نك  انلتاقم  ليلقب ، كأ  تاتيهاب  لباقم  .مايأل  لتاقملا  دحأ  معطي  نأ 

ةيساسألا تابلطتملا  يبلت  تاعربتلا  هذه  ئجاللا ، ةدعاسم  مساب  اذهلو ، .ةينوتيزلا  بايثلا 

ئجاللا نم  لاح  لك  ىلع  فلأتي  يذلا  يرسلا  شيجلل  نمؤت  يتلا  بايثلاو  ماعطلل 

ىقلتت يتلا  ةيدنلياتلا  نمألا  تاوق  اهزهجتف  ةخذلاو ، ةحلسألاب  قلعتي  يف  امأ  .مهسفنأ 

.سرغنوكلا ةقفاوو  ةلماك  ةيفافشب  متت  ةيلمع  ماس ، معلا  نم  اهتافورصم  اهرودب 

ثيدحلل انل  ةبسانملا  ةظحللا  ديدحتل  لاحلا  ةعيبطب  سرغنوكلا  وضع  ىلإ  دوعي  رمألا 

اهنأك ءاوش  ةبدأم  سوقط  تأدب  نأ  دعب  كلذ  لعف  دقو  .انه  اندوجول  يقيقحلا  ببسلا  نع 

ررمو سرغنوكلا ، وضع  لاق  ةداسلا ، اهيأ  .ليتكوكلا  نم  تالوج  ةدع  دعبو  اكسالأ  ماقت يف 

.انتقادص ىرع  ديدجتو  مويلا  انئاقلل  مهم  ببس  كانه  ةليوطلا ، سأكلا  ةفش  ىلع  هعبصإ 

، ونجلا يمانتيفلا  يدنجلا  ميدقلا ، انفلاحت  هجاوت  ةنحم  لوح  انعم  ملكتيل  ءاج  لاجلا 

ةينيصلا دنهلا  .مويلا  هيلع  وه  م  أوسأ  ٍعضو  يف  اعلا  نوكي  فوس  هدوجو  الول  يذلا 

، ناويات دناليات ، اهانذقنأ : يتلا  نادلبلا  ىلإ  اورظنا  نكل  ةيعويشلا ، ديب  لعفلاب  تطقس 

.يعويشلا دملا  دض  اننصح  لكشت  نادلبلا  هذه  .نابايلا  ايروك ، ةروفاغنس ، غنوك ، غنوه 

.ايسينودنأ وأ  ديه ، روتكدلا  لاق  بلفلا ، ىسنن  انوعد ال 

يدنجلا نأل  يعويشلا  رحدل  مزاللا  تقولا  ىلع  الصح  وتراهوسو  سوكرام  ً.تح 

اننأ ال روصتأ  كلذل  .سرغنوكلا  وضع  لاق  يرانلا ، مهرادج  لكشي  ناك  ونجلا  يمانتيفلا 

.مويلا انه  ىلإ  ءيجملا  مكنم  بلطأ  ينلعج  ام  اذهو  يدنجلا ، اذهل  نتمم  نوكن  نأ  دب 

اهيأ مهفرعن ، نيذلا  ةينيصلا  دنهلا  ةيرح  نع  عفادملا  لضفأ  نم  لجر  ىلإ  رمألا  كرتأ  نآلا 

؟ لاجلا
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ىلع هيقفرم  عضو  دقو  مامألا  ىلإ  ىنحناو  هنع  ًاديعب  غرافلا  هسأك  لاجلا  حازأ 

عضاوتملا يفرش  يعاود  نم  .سرغنوكلا  وضع  يقيدص  اي  كركشأ ، .ناتقبطم  هاديو  ةلواطلا 

ةناسرت اعلا ، يف  حالس  مظعأ  اوديش  نيذلا  مه  مكلثم  لاجر  ً.اعيمج  مكب  يقتلأ  نأ 

مكبابش نود  ةنميهملا  ىوقلا  دض  ةليوطلا  ةدملا  هذه  لاتقلا  انناكمإب  ناك  ام  .ةيطارقودلا 

اولض نيذلا  انتوخإ  سيل  اندض  عمجت  فيك  ةداسلا ، اهيأ  اوركذتت ، نأ  بجي  .مكتحلسأو 

ًاعيمج اوناك  نويلشلا ، نويروكلاو  سورلا ، .هرسأب  يعويشلا  اعلا  نكلو  طقف ، ليبسلا 

ىسنأ نأ  يننك  فيك  .مهدو  متبسك  نيذلا  يويسآلا  نم  ثكلا  الإ  انعم  فقي  و  كانه ،

يلارتسألا نع  ًالضف  انعم ، اولتاق  نيذلا  يدنلياتلاو  ينيبلفلاو ، يبونجلا ، يروكلا 

نحن ..اندحو  لتاقن  ..اهدحو   مانتيف  برح  لتاقن يف  نحن   ةداسلا ، اهيأ  يدنليزوينلاو ؟

 - دادبتسالاو ةيرحلا  ةدرابلا ب  برحلا  كراعم  نمض  مانتيف  ةكرعم  انضخ 

لاق ايسآ ، يقرش  بونج  ةيقاب يف  تلاز  ام  بعاتملا  ضعب  كانه  نأ  لداجي يف  دحأ  ال 

لجرلا سحأ  اذإ  نكل  لاجلا ، ةعطاقم  ىلع  ؤرجي  طقف  سيئرلا  تيأر  دقل  .ديه  روتكدلا 

ةماستبا مستبا  طقف  طخسلا ، ىلع  ةمالع  يأ  رهظي  ملف  اهب ، سحأ  ديكأتلابو  ةءاسإلاب ،

عبات يضاملا ، بعاتم  تناك  ًايأ  نكل  .ديه  روتكدلا  ةمهاسمل  هتداعس  نع  بعتلل  ةفيفخ 

ءانثألا هذه  .ايدوبمك يف  ادع  ام  نآلا ، ًاءوده  كأ  تحبصأ  ةقطنملاف  همالك ، ديه  روتكدلا 

، ءارمحلا ةيولألاو  نوينيبلفلا ، .انقلقت  ىقبت  ةرشابم  ةيمهأ  تاذ  ىرخأ  ةلأسم  كانه 

برضت يف يتلا  يباهرإلا  تاباصع  .اهتعقر  تعسوتو  تاديدهتلا  تغت  دقل  .تييفوسلاو 

نأشب قلقن  نأ  دب  .ةديدج ال  مانتيف  ىلإ  تلوحتف  ناتسناغفأ  امأ  .ليئارسإو  ايلاطيإو ، ايناملأ ،

؟ لاجلا اهيأ  قلقلاب  رعشت  الأ  اذه ، لك 

يلثم لاجلا  ضيبأ ، ٍصخشك غ  .همهفتو  همتها  يدبيل  ًاليلق  لاجلا  هجو  مهجت 

غ لبق  نم  مهباعرإ  لهسلا  نم  نيذلا  ضيبلا ، عم  ربصلاب  يلحتلا  هيلع  نأ  فرعي  انأ 

يداعلا عم  امأ  هتاوطخل ، سرتحي  نأ  ءرملا  ىلع  يغبني  يلاربيللا  ضيبلا  عم  ىتح  .ضيبلا 

ةعيبط قمعب  مهفي  ًابخ  ناك  لاجلا  .ناكم  يأ  ىلإ  يضملا  عيطتسي  داكلابف  مهنم 

نحن .تاونسل  انه  شاع  ضيبأ  صخش غ  يأ  لثم  ضيبلل ، ةيصخشلاو  ةيقبطلا  تافالتخالا 

نويزفلتلا لالخ  نم  مهتايكولسو  مهتايح  بقارنو  مهمالفأ ، دهاشنو  مهماعط ، لكأن 

، مهتاكن ىلع  كحضن  ةقدب ، مهميهافم  بعوتسن  مهتغل ، ملعتن  ةيمويلا ، انتاقالع  نمضو 
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قاوسألا يف  مهتاراوح  ىلع  تصنتنو  مهتالزانت ، عضاوتب  لبقتن  اندض ، نوكت  امدنع  ىتح 

جعزت ار  يتلا  مهروضحب ، انتغل  ملكتن  ال  نأب  مهمرتحنو  نانسألا ، تادايعو  ةيراجتلا 

فرعي يرمألا ال  بعشلاو  يرمألا ، بعشلل  يجولوبونأ  سراد  مظعأ  اننإ  .مهباصعأ 

اننادلب ىلإ  ةلسرم  ديرب  تاقاطبو  لئاسر  يف  انتغلب  ةبوتكم  ةيناديملا  انتاظحالم  نأل  اذه 

ناك سرغنوكلا  وضع  نأ  مغر  .ةرسحو  كابتراو ، حرفب ، انريراقت  انؤابرقأ  أرقي  ثيح  ةيلصألا ،

ًتح نحنو  مهسفنأ ، نوفرعي  م  لضفأ  ضيبلا  سانلا  لعفلاب  فرعن  ار  اننأ  الإ  حز ،

ةلاح يف  انسفنأب ، كيكشتلا  ىلإ  اندوقي  نايحألا  ضعب  اذه يف  .اننوفرعي  لضفأ م  مهفرعن 

، انتقيقح كلت  تناك  اذإ  لؤاستلاو ع  ةآرملا  انتروص يف  صحفت  تاذلا ، رابتخا  نم  ةرمتسم 

، مهفرعن اننأ  دقتعن  نم  عيمج  ىلإ  ةبسنلاب  نكل  .انل  ضيبلا  اهب  رظني  يتلا  ةروصلا  اهنأ  وأ 

براقتلا تاونس  نم  ثكلا  دعب  ىتح  اهفرعن  ال  اننأ  فرعن  يتلا  ءايشألا  ضعب  كانه 

، مدقلا ةركل  ةحيحصلا  ةلكرلاو  يربلا ، توتلا  ةصلص  عنص  نف  اهنمو  يعوطلا ، وأ  يرابجإلا 

دنجت اهنأ  ودبي  يتلا  تايلكلا ، تايعمجلا يف  لثم  ةيرس ، تاعمتجمل  ةيرسلا  تاسرملاو 

انل لوهجملا  طسو  لقألا  ىلع  .ةيرلتهلا  ةبيبشلل  ءتنالل  لهؤملا  صاخشألا  كئلوأ  طقف 

راظنألا نع  ةيفخم  ةرجح  ةيسيرابلا ، يتمع  تغلبأ  اذكه  وأ  اذه ، لثم  فكتعم  كانه 

لاجلا ناك  ً.احيحص  كلذ  ناك  اذإ  لبق ، نم  اورهظ  انتدلج  ءانبأ  نم  ًادج  ليلقلا  ثيح 

ً.ادحأ يذؤي  نأ ال  ًارذح  ًاينهذ ، دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  يلثم ، اذه  كردي 

، ديه روتكد  ًاقباس ، تبتك  .لاجلا ك  لاق  تييفوسلا ، ىلإ  قرطتت  كنأ  كحضملا  نم 

كؤاعدا .برغلا  نم  قرشلا  ىلإ  ةيصخشلا  برقأ يف  يتييفوسلا  داحتالا  بوعشو  لاتس  نإف 

ىتح وأ  نادلبلا  ب  ًامادص  طقف  سيل  تاراضحلا ، ب  ًامادص  لث  ةدرابلا  برحلا  نأ 

، برغلاو قرشلا  ب  عارص  عقاولا  يف  ةدرابلا  برحلا  ً.اما  حيحص  تايجولويديألا ،

لاحلا ةعيبطب  .انم  سكعلا  ىلع  ةيبرغلا ، بيلاسألا  ًادبأ  اوملعتي  نويويسآلا   تييفوسلاو 

تدرو يف يتلا  ليواقألا  هذه  لاجلل  تصخل  دق  ضرعلا ، وأ  ءاقللا  اذهل  ًادادعتسا  انأ ، تنك 

نكل يصيخشت ، ىلع  دري  نأ  كشو  ىلع  ناك  ديه  روتكدلا  نأ  تظحال  نآلا  .ديه  باتك 

فلؤملا نم  دحأ  .هيف ال  ترثأ  لاجلا  تاقيلعت  نأ  تنقيأ  كلذ ، عمو  .غتت  هحمالم  

، نوفلؤملا .اهتيمهأ  عم  بسانتي  ا  اهيلع  درلاو  هتلكو  هراكفأ  سابتقا  عن  ةناصح  هيدل 

ىلإ نورظني  فيك  وأ  مهفسلفتو  مهحجبت  ىدم  نع  رظنلا  فرصب  رهوجلا ، ثيح  نم 

مهتبيكرت ساسحإلا يف  وفهرم  مهنإ  ةينانألاب ، فصتتو  نامألاب  رعشت  تاقولخم ال  مهسفنأ ،
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قيقدلا ثحبلل  الإ  جاتحي  ءرملا ال  ً.اقلأت  ّلقأو  ءالؤه  نم  رقفأ  مهنأ  عم  نيسلا ، موجن  لثم 

نولعفي يتلا  ةدح  كألا  تاودألاو  ةيرسلا ، مهتاذل  ءاضيبلا  ةنردلا  كلت  داجيإل  يفكي  ا 

كش م ال  تلقو ، دهجلا  اذه  ةصاخلا يف  يتمهاسم  تفضأ  .مهتلك  يه  ًااد  كلذ  اهب 

يذلا ببسلاب  قلعتي  مهلاتق  ببس  نكل  .ديه  روتكد  تييفوسلا ، ةهجاوم  انيلع  نأ  هيف 

.نآلا مهلاتق  رمتسن يف  اذاملو  اندالب  مهمدخ يف  لاتق  ةرورض  هديؤت يف 

.ديه روتكدلا  كنحملا  يطارقسلا  لاق  ينعت ؟ ببس  يأ 

يسنوك نوج  تلكب  نكل  لكب  سيل  .سرغنوكلا  وضع  لاق  ببسلا ، كل  لوقأس 

وأ نآلا ، لالقتسالاو  ةيرحلا  ياعم  ترشتنا  لك   » .ةميظعلا اندالب  نع  ملكت  امدنع   48 زمدآ

 - اكيرمأ .اهتاولصو  اهتاكربو ، اهحورو ، اهبلق ، لث  دلب  كانه  لبقتسملا ، يف  رشتنت  فوس 

ديج لاقو ، ىرخأ  ةرم  ديه  روتكدلا  مستبا  عيمجلل .» لالقتسالاو  ةيرحلا  ىنمتي  دلب  لضفأ 

.زمدآ يسنوك  نوج  لداجي  نأ  نك  يزيلكنإلا ال  لجرلا  ىتح  .يديس  اي  ًادج ،

بلطن نأ  ةعطاقملا ، يماحم  دعاسم  لاق  انتاف ، فيك  همهفأ  تلز ال  ام  يذلا  ءيشلا 

اهيأ اومهفت  نأ  لمآو  ةيصخشلا ، لاوحألا  يماحم  لاق  ييأرب ، .رخآ  ًاليتكوك  لدانلا  نم 

نكل انتعمسب ، رارضألا  نم  فاخن  انك  .يغبني  كأ م  نيرذح  انك  اننأل  كلذ  انتاف  ةداسلا ،

رهظنو ةقراخ  ةوق  طلسن  نأ  اننكميف  ًاليوط ، مودي  نل  ررض  يأ  نأ  ةطاسبب  انلبقت  اذإ 

.زوفلا قحتست  تناك  ةهج  يأ  مكبعشل 

نم يالم  ةعضب  توم  دعب  .لاجلا  لاق  حيحصلا ، فرصتلاب  اماق  وامو  لاتس  لعل 

؟ ديه روتكد  كلذ ، نم  ًائيش  بتكت  أ  ىرخأ ؟ ةليلق  يالم  ةيمهأ  ام  رشبلا ،

ىأر كش  الب  لجر  تنأ  .لاجلا  اهيأ  تعقوت ، كأ م  زيكرتب  اتك  تأرق  كنأ  ودبي 

ةغاستسملا ةقيقحلا غ  نع  تملكت  اذإ  ينحماست  فوس  نذإ  انأ ، يلثم  برحلا ، ام يف  أوسأ 

ىتح هفنأ  ىلع  ىلعألا  ىلإ  هتراظن  ديه  روتكدلا  عفر  .مانتيفل  ناكيرمألا  ةراسخ  ببس  نأشب 

ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  اولتاق يف  ناكيرمألا  مكتالاج  .تاسدعلا  لالخ  نم  هانيع  تقلمح 

.برحلا ةرادإل  ةيفاكلا  ةدارإلا  اوكلت  مهنكل   ةينابايلا ، مكتايجيتارتسا  ةميق  نوفرعي  مهو 

 - نويقرشلا اهمرتحيو  اهمهفي  يتلا  بورحلا  نم  ديحولا  عونلا  ةدابإ ، برح  ضوخ  نم  ًالدب 

رسفي يقرشلا  .فازنتسالا  برح  رايتخا  مهيلع  ناك  ازاغان -  يشوه ، ويكوط ، ينيب ، اتون 
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؟ لاج أطخ ، ىلع  انأ  له  .فعض  ةلاحك  قح ، ىلع  وهو  اذه ،

.بعشلا وهف  لاجلا ، لاق  دفني ، دروم ال  قرشلا  ىدل  ناك  اذإ 

، جاتنتسالا اذه  ىلإ  لصأ  نأ  يننزحي  .لاج  رخآ ، ٍءيشب  كربخأ  فوسو  حيحص ، اذه 

ةكرعملا يف ناديم  نكلو يف  فيشرألاو ، بتكلا  طقف يف  سيل  يسفنب ، ليلدلا  تيأر  ينكل 

فقوت ةايحلا -  .فو  اهيف  ءيش  لكو  قرشلا  ةصيخر يف  ةايحلا  .فارتعالا  نم  دب  .امروب ال 

لوق ةقايللا  نم  سيل  ار  .ةيقرشلا  ةفسلفلا  بسحب  ةمهم ، تسيل  ةايحلا  ديه -  روتكدلا 

.رغلا لثم  ةايحلل  اهسفن  ةيلاعلا  ةميقلا  عضي  ةطاسبب ال  يقرشلا  نكل  اذه ،

نحنو ةلواطلا  ىلع  تداس  تمصلا  ةظحل  نإ  تلقف  ةيسيرابلا  يتمع  ىلإ  تبتك 

هسأك سرغنوكلا  وضع  زه  .تاليتكوكلاب  هقافرو  لدانلا  ةدوع  عم  ةركفلا  هذه  بعوتسن 

لاحلا ةعيبطب  لاقو ، مستباو ، ادوصلاو ، بارشلا  لاجلا  دردزا  لاج ؟ كيأر ، ام  لاقو ،

، كيأر ام  .ةجعزم  ودبت  ام  ًاثك  ةقيقحلا  .سرغنوكلا  وضع  يقيدص  اي  قح ، ىلع  ديه  روتكد 

؟ بيقنلا اهيأ 

.لساكتب هتلزنأ  .يتفش  ىلع  نآلملا  فصن  بارشلا  سأكو  نيرضاحلا يل ، عيمج  تفتلا 

ماتلا شاعتنالاب  تسسحأ  رمحألا ، يسنرفلا  بارشلا  نم  سأكو  تافشر  ثالث  دعب 

نأب اوحمسا يل  تلق ، ديج ، .جرخت  نأ  تبلطو  يلقع  تعسوت يف  ةقيقحلا  ةحفن  ةوحصلاو ،

ًهجتم لاجلا  ادب  .يقرشلل  ةبسنلاب  ةميق  اهل  عقاولا  ةايحلا يف  .ديه  روتكدلا  عم  فلتخأ 

رتوتلا نم  رايتب  ساسحإلا  يعسو  ناك يف  نكل  ههجو ، حمالم  تغت  مهنم  دحأ  .تفقوتف ال 

نأ ىلع  صرحي  ناكو  سرغنوكلا ، وضع  لاق  أطخ ، ىلع  ديه  روتكدلا  نإ  لوقت  نذإ  .مكارتي 

.لوقلل تعرسأ  الك ، هوأ ، .ةبسانملا  ةقفرلا  عم   49 يليغنيم روتكدلا  لثم  ار  ًاشوشب  ودبي 

ةميق تاذ  ةايحلا  نيب  ةداسلا ، اهيأ  نورت  مكنكل  ً.ابطر  حبصأ  يصيمق  ىتح  قرعتأ ، تنك 

وأ نيرتميللم  يهاجتاب  نورضاحلا  ىنحناو  ديدج ، نم  مالكلا  نع  ُتفقوت  انيلإ -  ةبسنلاب 

.رغلل ةبسنلاب  ةهفات  يهف  كلذ -  وحن 

تنك ام  لاقو ، ليتكوكلا يل  سأك  عفر  يذلا  ديه ، روتكدلا  ىلإ  نيرضاحلا  هابتنا  لوحت 

، ءاهتنالا ىلع  ةثداحملا  تفراش  كلذبو  .باشلا  اهيأ  كنم ، لضفأ  ةروصب  اذه  نع  ربعأل 

لاجلا عب  ينيع  تقتلا  .ءارجلا  نم  ةعومجم  اننأك  عاتمتساب  ليتكوكلا  فشرن  انيقبو 
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نأ يتعاطتساب  ناكو  ةرثلاب ، فويضلا  نم  نورضاحلا  ىفتكا  نآلا ، ً.اقفاوم  هسأر  ىنحأو 

ًاقح يف اننأ  روصتن  انك  تلق ، ًاجذاس ، ًائيش  اذه  نوكي  ار  .يرايتخا  نم  ًاصاخ  ًالاؤس  حرطأ 

.دلبلا يدان 

ديه روتكدلا  ىتح  .ةعور  تاكنلا  كأ  تلق  يننأ  ول  اوكحاضتو ك  نورضاحلا  مدمد 

انأو لاجلا  مهجت  .بارشلا  تاعرجو  كحضلا  نم  قنتخي  داك  لب  ةهقهقلا ، ًاكمهنم يف  ادب 

اهيأ لاقو ، ىنحنا  يذلا  لدانلا ، يف  سرغنوكلا  وضع  قلمح  .كلذل  ًاسفت  انرظتنا  كلذك ،

انداق .ليتكوكلا  اوسنت  .دلبلا ال  يدان  ىلإ  مكدقتل  بسانم  تقولا  نأ  ودبي  نآلا  ةداسلا ،

ًاباب اندجو  ةهدرلا  ىلع  .انيديأب  ليتكوكلا  سوؤكو  ماعطلا  ةفرغ  جراخ  ىلإ  ٍفص  ُلدانلا يف 

حاولألاب اهناردج  تفلغ  يتلا  ةفرغلا  لخاد  .انه  ةداسلا  عيمج  لاقو ، لدانلا  هحتف  رخآ ،

ناخدلا اهؤل  ةفرغلا  .انفطاعم  قيلعتل  يفكت  ةعرفتملا  هنورق  يبظ ، سأر  انيأر  ةيبشخلا 

نعزوتيو ريرحلا  نسبلي  اوللا  تيسولا  تاباشلا  ىلع  ءارطإلل  يلاثم  وج  ةتفاخ ، ةءاضإلاو 

.ةيدلج كئارأ  ىلع 

.دلبلا يدان  مكب يف  ًابحرم  سرغنوكلا ، وضع  لاق  ةداسلا ، اهيأ 

.لاجلا سمه  ًائيش ، مهفأ  ال 

لدانلا ىلإ  سأكلا  تيطعأو  ليتكوكلا  تيهنأ  .تمت  يديس ، اي  ًاقحال ، كربخأ  فوس 

.كفرعأ نأ  احمسا يل  بيقن ، لاج ، .تاباشلا  نم  تنثا  ىلإ  سرغنوكلا  وضع  راشأ  امدنع 

.ثالث وأ  تصوبب  لاجلا  نم  لوطأ  ةيلاعلا  ةيذحألاب  نهتاماق  تدب  .انتاقيفر  تضهن 

ةبالص لث  تسيل  ضايبلا  ةعصان  اهنانسأو  ةمخض  ءارقش  تناك  يمامأ  تفقو  يتلا  ةاتفلا 

يفو ةوغر ، هولعت  بارش  سأك  اهيدي  ىدحإ  .تيفانيدنكسإلا يف  نيواقرزلا  اهينيع  ةعاصنو 

نأ دعب  ةفرتحم  تدب يل  .توكينلا  صاصتما  عن  ةبوبنأ  لخاد  ةعيفر  ةراجيس  ىرخألا  ديلا 

يننأ ىلإ  انرظن  اذإ  هيف ، يدل  ةلكشم  ءيش ال  اذهو  تارملا ، فالآ  يلاثمأ  نم  نيثكلا  تأر 

ةماستبا يتفشو يف  يدخ  تكرح  يننأ  مغر  .يسفنب  لثم  ددعب  اهلاثمأ  تيأر  نأ  قبس 

وضع ناك  نيب  فولأملا  سحلا  يلخاد  يف  عمجتي  اهتماستبا ،  ىلع  ًادر  ةلعتفم 

ىلع اهتراجيس  دامر  ضفن  يف  اهتقيرط  ينتبذج  ار  .رخآلا  ىلع  اندحأ  فرعي  سرغنوكلا 

يفتخت داكت  ةفيفخ  ديعاجت  ىلإ  يهابتنا  فرصنا  اهلج  ينبذجي  نأ  نم  ًالدبو  ةداجسلا ،

ام .اههجو  يطغي  يذلا  ضيبألا  قوحسملاو  ةيفاصلا  اهتبقر  تهابلا ب  طخلا  اهكنح ، تحت 
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داكو يمساب  اهربخأل  تينحنا  .عم  ببسل  ال  كحضت  يهو  تلاق ، ىرخأ ؟ ةرم  كمسا 

اهرطع مروفورولك  ببسب  ئجافملا  راودلاب  تسسحأو  اهردص ، ةحتفب  مطتري  يهجو 

.حاوفلا

نم ام  ٍناكم  نم  كنأ  دب  ً.اليلق ال  ُتعجارتو  تلق ، اهب ، ملكتت  يتلا  كتجهل  بحأ 

.بونجلا

ةزاتمم ةيزيلكنإ  ملكتت  تنأ  .ديدج  نم  تكحضو  تلاق ، يزيزع ، اي  ايجروج ،

.يقرش ٍلجرل  ةبسنلاب 

رعشلا تاذ  هتقيفرو  لاجلا  ىلإ  ترظن  امدنعو  ًاضيأ ، يه  تكحضو  ُتكحض ،

هقافرو ُلدانلا  لصو  املو  كحضي ، ناك  ةفرغلا  نم يف  لك  ً.اضيأ  ناكحضي  هتدجو  رمحألا ،

مهنمض نمو  تاقوألا ، دعسأ  يضقن  فوس  اننأ  عيمجلل  ًاحضاو  ناك  بارشلا ، نم  ديزملاب 

عنا نل  كنأ  لمآ  لاق ، ىرخأ يل ، سأكو  ةنيدبلا  هتقيفر  ىلإ  سأك  ءاطعإ  دعب  .ديه  روتكدلا 

نرظن يل تاليمجلا  انتاقيفر  .مداقلا  اتك  ةروحملا يف  كترابع  تمدختسا  اذإ  باشلا ، اهيأ 

تنك نإو  تلق ، ةداعس ، كأ  ينلعجي  نأ  نك  ءيش  ال  .درلا  ينم  نرظتنا  متها ، الب 

.ةساعتلا ةياغ  ًاسيعت  انه ، اهب  حيرصتلا  نك  بابسأل ال 
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رشع سداسلا  لصفلا 

 
هتماقإ رقم  جراخ  ةرايسلا  نكرن  نحنو  ليقثلا  رايعلا  نم  ةأجاف  لاجلا  يل  أ 

، نطولا ىلإ  عوجرلاب  كبلط  ركفأ يف  تنك  .ليلقب  ليللا  فصتنم  دعب  ءاسملا ، كلذ  متعملا يف 

، انه كيلإ  جاتحأ  يننإ  .ةيفلخلا  ةآرملا  ىلع  هينيع  ُتيأر  يفلخلا ، دعقملا  ىلع  هناكم  نم  لاق 

.لاتقلا نيدايم  ربتخت  تنأ   نيرخآلاو ، نوب  نم  سكعلا  ىلع  .كتعاجش  ردقأ  ينكل 

نأ نك  لاجر  برحلا ، لاطبأ  نم  لطبك  مهجتملا  مزالملاو  بهشألا  بيقنلا  يل  فصوو 

ام لعفت  نأ  عيطتست  كنأ  تبثت  نأل  جاتحت  كنكل  .كراعملا  هتايح يف  ىلع  مهنأيو  مهب  قثي 

.يديس لاحلا ، ةعيبطب  كلذ ؟ كنك  له  .لعفت  نأ  يغبني  ام  لعفت  نأ  يغبني  .نولعفي 

يغبني ام  فرعت  تنأ  لعفأ ؟ نأ  يغبني  اذام  نكل  حضاولا : لاؤسلا  تلأس  مث  ًاليلق ، تددرت 

ةعاسلا عضو  يف  ةدايقلا  ةلجع  ىلع  يدي  تعضو  دقو  ُتسلج  .لاجلا  لاق  لعفت ، نأ 

، باوصلا لعفأ  يننأ  نم  دكأتلا  طقف  تدرأ  ً.ائطخم  نوكأ  نأ  لمأ  ىلع  ةرشعو ، ةرشاعلا 

؟ لعفن نأ  يغبني  طبضلاب  اذام  .ةيفلخلا  ةآرملا  هيلإ يف  رظنأ  انأو  تلق  يديس ،

اهيأ ًاركش ، .يتعالو  تجرخأ  .هبويج  يف  شتف  يفلخلا ، دعقملا  يف  لاجلا  لمل 

.هارأ  دعأ  و  ههجو  ىفتخاو  تأفطنا  مث  .ههجو  ةلعشلا  تءاضأ  تاظحلل  .بيقنلا 

سيلأ ةيعويشلا ، لاقتعالا  تاركسعم  تنس يف  تيضمأ  يننأ  فيك  نع  ًادبأ  كعم  ملكتأ 

.وف نايب  نايد  انلاجرب يف  طاحأ  ودعلا  نإ  لوقلا  يفكي  .ةبوتكملا  ليصافتلل  يعاد  ال  كلذك ؟

.مهنم فالآلا  ًاضيأ ، انؤادعأ  كانه  ناك  طقف ، ناملألاو  يرئازجلاو  ةبراغملاو  يسنرفلا  سيل 
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.لشفلاب ىنمأ  فوس  يننأ  فرعأ  تنك  يننأ  عم  وف ، نايب  نايد  ىلع  ضاضقنالل  تعوطت 

نايد تطقس  امدنع  ً.ائيش  لعفأ  نأ  نود  نوتو  دونجلا  نم  يقافر  كرت  عطتسأ  ينكل  

ينكل نجسلا ، يرمع يف  نم  تنس  تعضأ  يننأ  مغر  .نيرخآلا  عم  رسألل  تضرعت  وف ، نايب 

لازنإلا ببسب  مويلا  هيلع  انأ  يذلا  لجرلا  تحبصأ  .يوجلا  لازنإلا  كلذ  ىلع  مدنأ   

نأ يغبني  ا  ربخأ  دحأ  .عوطتلا ال  ينم  بلط  دحأ  .ركسعملا ال  كلذ  شيعلا يف  لمحتو 

؟ بيقنلا اهيأ  مهفت ، له  .ةموهفم  ءايشألا  هذه  لك  .جئاتنلا  شقان  دحأ  .لعفأ ال 

عوجرلا كنك  ذئدنع  لعفت ، نأ  يغبني  ا  تمق  اذإ  .نذإ  ديج ، .تلق  يديس ، معن ،

يعاد .ليصافتلا ال  كل  كرتأو  كب  قثأ  يننإ  .بيقنلا  اهيأ  ًادج ، باش ذ  تنأ  .نطولا  ىلإ 

رابخألا ىقلتأ  امدنع  ةرئاطلا  ةركذت  ملتست  فوس  .كتلحر  رمأ  بترأ  فوس  .ّيلإ  عوجرلل 

؟ هاه دلبلا ، يدان  ً.اليلق  ًاحوتفم  بابلا  ناكو  لاجلا ، فقوت  .اهب  اوماق  يتلا  تاءارجإلا  نع 

نم متعملا ، هلزنم  ىلإ  يدؤملا  رمملا  ىلع  يش  هتبقار  .اذه  ركذتأ  نأ  ّيلع  .هقهقي  ذخأ 

.مهرصق لعفت يف  تناك  لثم  هتدوع ، رظتنت  أرقت ، اهريرس ، مادملا يف  نوكت  نأ  لمتحملا 

ام فرعت  له  نكل  ليللا ، فصتنم  دعب  ام  ىلإ  دت  ار  لاجلا  تابجاو  نأ  فرعت  تناك 

دعب نايحألا ، ضعب  يف  يداونلا ؟ هذه  لثم  انيدل  ًاضيأ  نحن  .تابجاولا  كلت  ضعب  هنمضتت 

نم ردصت  راجش  ةمالع  يأل  يغصأو  رمملا  اذح يف  تعلخ  دقو  فقأ  رصقلا  ىلإ  هليصوت 

.فرعتل يفكي  ا  ةيكذ  تناك  اهنأ  نظأ  نكل  كلذ ، نم  ءيش  يأ  عمسأ  .هتفرغ  

ًايجيردت تلجت  ةيئرم  تلكلاو غ  تدر  ةيسيرابلا  يتمع  اذهف : انأ ، هفرعأ  ام  امأ 

يه هذه  .انه  سيلو  اكيرمأ ، كيلإ يف  جاتحن  نحن  .نام  بتكو  .عجرت  .ةرصتخم ال  تناكو 

كلتو لئاسرلا ، لك  لثم  تايافنلا ، ةلس  اهتيقلأو يف  ةلاسرلا  تقرحأ  .كل  اهيطعن  يتلا  رماوألا 

نأ فرتعأ  ةظحللا ، كلت  يف  نكل  .ةلدألا  نم  صلختلا  يف  يتقيرط  ةنهارلا  ةظحللا  ىتح 

نأ هنك  هلإ  ىلإ  نابرق  ميدقت  ار  وأ  ميحجلا ، ىلإ  اهلاسرإ  ًاضيأ  ينعي  ةلاسرلا  قارحإ 

ضرع نع  هتربخأ  ينكل  لاحلا ، ةعيبطب  ةلاسرلا  نأشب  نوب  ربخأ  .نامو   انأ  ينظفحي 

نم كعنم  يننك  ال  نكل  .لاق  يبغ ، تنأ  .هتداعك  ًاحيرص  ناك  .هيأر  تدرأو  لاجلا 

ٌمف هيدل  لجرلا  .هوحن  ةيهاركلاب  ساسحإلل  كوعدي  ءيش  ال  وس ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .باهذلا 

درايلبلا ةعاق  يف  اهفرعي ، يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  نع  ربعي  ءازعلا  نم  عونلا  اذه  .عساو 

ةكرب اهنأك  يتلا  ةلواطلا  ىلع  تالوج  بعلن  نحنو  بارشلا  نم  عاونأ  ةدع  ىرتشا يل  ثيح 
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ةكرب .يحورل  ةقثلا  داعأ  درايلبلا  ةعاق  دوسي  يذلا  ةفلألا  وج  نم  ءيش  .ءوضلاب  قرغت 

وش تابن  هيلع  ومني  ًايلخاد  ًاتبنتسم  اهليختأ  ينلعج  ءارضخلا  ةلواطلا  ىلع  زكرملا  ءوضلا 

نكل ىهقملا ، دعب  .يقنلا  ءاوهلاو  سمشلا  ءوضل  ًادج  ساسح  تابن  ةيروكذلا ، ةفطاعلا  نم 

نأ ءرملل  ًادج  لمتحملا  نم  يذلا  ناكملا  درايلبلا  ةعاق  ربتعت  لزنملا ، وأ  يليللا  يدانلا  لبق 

ةقالعلا يف  ك  درايلبلا ، يف  نأ  فشتكي  انه  .بونجلا  نم  يمانتيف  لجرب  هيف  يقتلي 

، اذهل .ةكلهتسملا  بارشلا  تايمك  عم  بسانتي  ا  ةبوعص  دادزي  يقيقحلا  فدهلا  ةيسنجلا ،

يذلا حرتقملا  نوب ، ظح  نسحل  نكل  .لوطتو  لوطت  انتايرابم  تناك  ليللا ، بارتقا  عم 

فارطأب ءوضلا  ةكرب  رداغن  نحنو  ليللا  ّمهلدي  نأ  لبق  انل ، ةارابم  لوأ  ناك يف  ّيلع  هضرع 

زابخ هيف  ةايحلل  ةديحولا  ةمالعلا  بدجم  عراش  ىلإ  رجفلل ، ىلوألا  قئاقدلا  عم  ةردخم 

ينبقاري وهو  نوب ، لاق  اهلعفأ ، فوس  .هلحم  ةذفان  لالخ  نم  حدكي  هارن  حطلاب  خطلم 

.كل هرضحأ  فوس  ينكل  اهتلعف ، يذلا  تنأ  كنأ  لاجلا  ربخأ  .ىصحلا  لكرأ 

رماغأ يننإ  .قفاوأ  نل  يننأ  فرعأ  تنك  هركشأ ، انأو  ىتح  ً.ادبأ  هضرع  ينئجافي   

نيذلا كئلوأ  لصفت  يتلا  ةبتعلا  زايتجا  يلبق ، نوثك  اهفشكتسا  يتلا  يراربلا  ىلإ  باهذلاب 

اذه ىقلت  يذلا  لجرلا  نأ  قح يف  ىلع  لاجلا  .اولتقي  نيذلا   نع  لتقلا  ةرج  اوبكترا 

ينيد سقط  وه  هيلإ  جاتحأ  تنك  ام  .نطولا  ىلإ  عوجرلاب  هل  حسلا  نك  طقف  سقطلا 

انل ديري  هللا ال  نأ  داقتعالاب  عدخن  نم  ىرت  اذامل ال ؟ .ةلأسملا  هذه  صوصخب  هل  دوجو  ال 

: ميلاعت أ نم  ىرخأ  ةمهم  ةلأسم  ىلإ  عجل  لتقلا ؟ ةءاندب  فارتعالا 

؟ ناسنإلا وه  ام  .س 

.هللا ةروص  ىلع  نوكيل  حورو ، دسج  نم  قولخم  ناسنإلا  .ج 

؟ حورلا مأ  دسجلا  هبشلا يف  اذه  له  .س 

.حورلا ساسألاب يف  هبشلا  .ج 

نأل طقف  جاتحأ  .هبشلا  فاشتكال  يقافر  هوجو  ىلإ  وأ  ةآرملا  رظنلا يف  ىلإ  جاتحأ  ال 

ً.اضيأ لتقلا  هركي  هللا  ناك  اذإ  ةلتق  نوكن  نل  اننأ  كردأل  يلخاد  ىلإو  مهسوفن  ىلإ  رظنأ 

جئاتنو تاقحلم  نع  نكلو  طقف ، لتقلا  نع  سيل  ملكتأ  انأ  لاحلا  ةعيبطب  نكل 

هدي ىلع  درايلبلا  اصعو  ةلواطلا ، ىلع  ىنحناو  يددرت  نم  ًاناجهتسا  هيفتك  نوب  زه  .ةرجلا 
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لتق نم  مظعأ  ةفرعم  كانه  سيل  سأب ، .لاق ال  ءايشألا ، ملعت  ديرت  ًااد  تنأ  .ةحطلفملا 

ىلإ ةركلا  تجرحدت  فدهلا ، برض  امدنعو  ًاديج  درايلبلا  اصع  ديدست  داعأ  .ناسنإلا 

؟ قلخلاو بحلا  نع  اذام  .ةيلاتلا  ةبرضلا  راظتناب  اهتاظن  عم  تفطصاو  قفرب ، فلخلا 

عونلا كلذب  نمؤت  نأ  يغبني  سانلا ، لك  ب  نم  تنأ ، لافطألا ؟ باجنإو  جاوزلاو ، .تلق 

اهعضو يتلا  درايلبلا  اصع  ناكس  هيدي  الكو  ةلواطلا ، ةفاح  ىلع  هفدر  رقتسا  .ةفرعملا  نم 

نكل ح .قلخلاو  ةايحلا  نع  ةفلتخم  ءارآ  انيدل  ًاقح ؟ حيحص ؟ ربتخت ، تنأ  .هفتك  ىلع 

.رمألا نع  ثيدحلا  ديري  دحأ  الو  ةداعسلاب  رعشي  صخش  لكف  لتقلل ، يلثم  صاخشأ  أجلي 

براحملا دحأ  ضهن  ول  دحأ  موي  لك  نهاكلا يف  ملكتي  نأ  لبق  لضفألا  نم  نوكي  فوس 

ً.اناجهتسا هيفتك  زه  .هب  نوموقي  ام  لك  ءاغصإلا  .مهنع  ةباينلاب  مهلتق  ن  سانلا  ربخأو 

فرعتأ .وملا  رود  بعل  نوبحي  سانلا  .ةيلمع  ةحيصن  كيلإ  نذإ  .لصحي  ال  كلذ  نكل 

فوس ًايح ، ناك  اذإ  .هنيع  ةقدح  ىلع  كعبصإب  طغضا  ًاقح ؟ تيملا  صخشلا  زي  فيك 

.كرحتي نل  ًاتيم ، ناك  اذإو  .كرحتي 

ةدع دهشملا  اذه  لثم  تيأر  نأ  دعب  وس ، ىلع  رانلا  قلطأ  يسفن  ليختأ  نأ  اكمإب 

اذامل .ةجرجرتملا  هنيع  ةقدح  ىلع  طغضي  يعبصإ  ليخت  اكمإب  سيل  نكل  .مالفألا  تارم يف 

ةصاصرب يهتني  رمألا  .ءاضوض  ردصي  ذلا ، اهيأ  كلذ ، نأل  .تلق  ترم ؟ هيلع  رانلا  قلطت  ال 

لتقن نحن  ًانايحأ  ةدحاو ؟ ةرم  ولو  هيلع  رانلا  قالطإ  نع  ءيش  يأ  لاق  نم  .ةدحاو 

تسيل هذهف  لضفأ ، لاحب  رعشت  كلعجي  كلذ  ناك  اذإ  .قدانبلا  غ  ءايشأب  غنوكتيفلا 

هتلأس دق  نكت  اذإ   دولك  كقيدص  لأسا  .لايتغا  ةيلمع  لب  ًالتق ، تسيل  ىتح  اهنإ  .ةرج 

فوس نذإ  .مهدحأ  رضحأو  بهذا  .قوستلا  ةاق  يه  اه  لوقيو ، حجبتي  فوس  .دعب 

عم فطاعتم  غنوكتيفلا ، نم  اهرإ  .قوستلا  ةاق  انعمو  ًاليل  ىرقلا  ىلإ  بهذن 

ار ةأرملا  هذهو  غنوكتيفلا ، نم  لجرلا  اذه  نوكي  ار  غنوكتيفلا ، عم  نواعتم  غنوكتيفلا ،

اذهو .غنوكتيفلا  نم  نوكي  نأ  ركفي يف  صخشلا  اذه  .اهنطب  غنوكتيفلا يف  نم  ًالفط  لمحت 

كلذل غنوكتيفلا ، نم  همأ  وأ  صخشلا  اذه  بأ  .غنوكتيفلا  نم  هنأ  عيمجلا  دقتعي  صخشلا 

ً.اعيمج مهيلع  يضقن  نأ  لبق  تقولا  انمهادي  فوس  .غنوكتيفلا  نم  حبصيو  بردتي  وهف 

اذه ىلع  ضقا  .هسفن  أطخلا  بكترن  نأ  بجي  .ةصرفلا ال  انل  تأيهت  اذإ  مهوح  نأ  يغبني 

ءيش .رمألا ال  ام يف  لك  اذه  .غنوكتيف  ىلإ  نيرخآلا  لوحي  نأ  لبق  ربكي ، نأ  لبق  غنوكتيفلا 

.هيلع بت  ءيش  .هيلع ال  فسأت  نأ  قحتسي 
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، مهنم ديزملا  ًااد  كانه  نأ  غنوكتيفلا  لك  لتق  ةلكشملا يف  .ةطاسبلا  هذهب  سيل  رمألا 

ءافتخالا سوقط  نودؤي  انحاورأ ، حاولأ  تحت  نوسفنتي  انناهذأ ، ناردج  ب  نودلوي 

نم برخملا ، نأل  غنوكتيفلا ، نم  سيل  وس  نأ  ىرخألا  ةلكشملاو  .اننويع  مامأ  روهظلاو 

نأ نك  ضّرُحملا  ليمعلا  ً.ائطخم  تنك  ار  نكل  .ضيرع  مف  هل  نوكي  نل  هفيرعت ، لالخ 

ةيبلوللا ةقلحلا  نمض  نيرخآلا  بضغ  ثي  همف ، نم  رانلا  قلطي  نأ  هبجاوو  ًابرخم ، نوكي 

نأ هنأش  نم  اذهف  ًايعويش ، سيل  انه  ضّرُحملا  ليمعلا  ةلاحلا ، كلت  يف  نكل  .ةيلاكيدارلل 

صاخشألا عجشي  ةيعويشلل ، ضهانم  هنإ  .هدض  ماظتنالل  ةيعويشلل  ضهانملا  زفحي 

ىلإ نولوحتيف  ايجولويديألا ، ىمحب  نورهبني  مهنأل  فرطتلا ، ىلع  كفتلا  هل يف  هباشملا 

وه ديؤملا  ليمعلا  نوكي  نأ  لمتحي  فيرعتلا ، لالخ  نم  .زازئمشالل  نيثم  نيدساف 

برغتست فوس  .بترلا  ىلعأ  نم  ًاصاخشأ  انيدل  نأ  دكأ يل  نام  َِملو ال ؟ مادملا ؟ وأ  لاجلا ،

ةحزملا نآلا ؟ برغتسم  انأ  له  .لاق  ريرحتلا ، دعب  ةمسوألا  ىلع  لصحي  نم  فرعت  امدنع 

اهنم كحضن  ًاعيمج  نحن  ةحزم  يهو  .فطاعتم  مادملاو  لاجلا  ناك  اذإ  ًاضيأ  ينلمشت 

.بعشلل لاطبأك  انب  لفتُحي  ح 

صخشلا ىدل  ءازعلا  نع  ثحبأ  تحر  ينهذ ، نم  نوب  ةحيصن  راثآ  تحا  نأ  دعب 

يعمو يلاتلا  عوبسألا  اهتقش يف  ىلإ  تبهذ  .انال  هعم ، مالكلا  يننك  يذلا  رخآلا  ديحولا 

، اينروفيلاك ةعماج  ةليناف  سبلت  ةيلك  ةبلاط  اهنأك  تدب  لزنملا  يف  .يسنرف  بارش  ةجاجز 

يأ خبطت  ًائيش ك  تخبط  .جايكملا  نم  ردق  ّلقأ  عم  هناولأ ، تتفخ  قرزأ  زنيج  نولطنبو 

لآ مليف  دهاشن  انك  نيب  ةشيعملا  ةفرغ  يف  ءادغلا  انلوانت  .مهي  ال  نكل  اهلثم ، ةاتف 

ساموتل اهب  فرتعملا  غ  ءادوسلا  لوصألا  نع  ةينويزفلت  ايديموك  يهو  نوسرفيج 

بارش ةجاجز  انبرش  كلذ  دعب  .لالقتسالا  نالعإ  بتاكو  اكيرمأل  سيئر  ثلاث  نوسرفيج ،

ةئيضملا ةيرعملا  فحتلا  ىلإ  ترشأ  .ينطب  تايوشنلا يف  مضه  تدعاس يف  ىرخأ  يسنرف 

كالمأ نم  اهادحإ  نأ  اهتربخأو  اهتذفان ، نم  ةحضاو  اهتيأر  ةديعب ، ةفاسم  نم  لالتلا  ىلع 

، بلفلا ارماغم يف  نع  اهل  تيكح  دق  تنك  .هل  مليف  رخآ  رهظيس  ام  ناعرس  يذلا  روتوا ،

ضعب تليخت  يننأ  اهل ، تلق  فرتعأ ، فوس  .يلتق  لواح  روتوا  نأ  يسواسو يف  وأ  وكشو 

لتقن اننأ  ليختن  ًاعيمج  نحن  .اهتراجيس  تأفطأو  تبرغتسا  .ترم  وأ  ةرم  هلتق  نع  ءايشألا 

صخشلا كلذ  تسهد  ول  اذام  هوأ ، لثم ، ةرباع ، راكفأ  درجم  اهنإ  .تلاق  سانلا ، ضعب 

ىلع يمأ ، .ام  ٌصخش  تام  اذإ  رمألا  هيلع  نوكي  ام  ليختن  نحن  لقألا  ىلع  وأ  .ةرايسلاب 
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رعشأ ينكرتت  ال  حيحص ؟ ..ول  اذام  نكل  لاحلا ، ةعيبطب  ةقيقح ، تسيل  كلت  .لاثملا  ليبس 

تلق فرتعن ، انمد  ام  ً.ارثؤم  ًاينابسإ  ًانحل  تفزعو  ينضح ، ىلع  اهراتيغ  تعضو  .ةنونجملاك 

كتربخأ له  ..ضارتفا  درجم  لاحلا ، ةعيبطب  ةقيقح ، تسيل  اهنإ  .أ  لتق  تركف يف  انأف  اهل ،

! يهلإ اي  نهاك ؟ .هعاستا  ىلع  اهانيع  تحتفنا  ًانهاك ؟ ناك  هنأ  ةرم 

ةينغملا عانق  ءاروو  يليللا  يدانلا  جايكام  مغر  .ينم  اهتبرق  ةلعتفملا  غ  اهتمدص 

كعدأ نأ  تدرأ  يننأ  دح  ىلإ  ةثولم  غ  ةئيربلا ، ةاتفلا  كلت  لازت  ام  ةعنطصملا  ةعماللا 

ميدقلا كيتكلايدلا  كلذ  راركت  تدرأ  .ةمعانلا  ءاضيبلا  اهترشب  ىلع  رفصألا  نشخلا  يهجو 

ةنفعتملا ةحافتلا  كلت  اندوجو ، ىلإ  تداق  يتلا  ءاوح  ضيقنلاو  مدآ  هعوضوم  اهعم ،

ول .لئاوألا  انؤابآ  ناك  لثم  ءايربأ  اننأل  سيل  .برلا  ةرجش  نع  ًاديعب  تطقس  ةيناسنإلل ،

ام نأ  ثيحب  ءاوحو ، مدآ  ىلع  اندر  انرودب  نحنف  برلا ، ةمكح  ىلع  ادر  ءاوحو  مدآ  ناك 

نم يأ  ناك  له  ج .» تنأو  نازرط ، انأ   » ةرخبملا ةراحلا  ةباغلا  كيتكلايد  ًاقح  هتدرأ 

سيل هنأب  ربخت  نأ  تداتعا  يمأ  يسنرف ؟ نهاكو  ةيمانتيف  ةاتف  نم  لضفأ  نيرقلا  نيذه 

، امام تلاق  لاح ، لك  ىلع  .اذه  اهل  تلق  هلثم ، نيرقل  مارغلا  نبا  نوكأ  نأ  أطخلا  نم 

راقتحاب نورظني يل  سانلا  نكل  كلذ ! برغأ  ام  .ةيروحو  نت  نارتقا  نم  اندلو  سانأ  نحن 

ام موي  هنأ يف  ليختأ  تنك  تاونسلا ، رورم  عم  .أ  ىلع  موللا  يقلأ  انأو  ءيش ، لك  مغر 

اوفرعتت ىتح  مكنم  برتقيل  .هنوفرعت  ار  يذلا  ينبا  اذه  لوقيو ، سانلا  مامأ  فقي  فوس 

انعم لكأ  وأ  طقف  انراز  هنأ  ول  ًاديعس  نوكأس  .كلذ  نم  ءيش  يأ  وأ  .هبحأ  هنوبحتو ك  هيلإ 

وأ ًاحماج ، ًاليف  وأ  أت ، ةقعاص  تليخت  كلذل  لعفي ، هنكل   .رسلا  يف  ولو  هنبا  اعدو 

ىلإ هعجريو  هنذأ  ًخض يف  ًاقوب  خفنيو  ربنملا  ىلع  وهو  هفلخ  لزني  ًاكالم  وأ  ًالاضع ، ًاضرم 

.هقلاخ

.لتقلا نع  تاليخت  تسيل  اهنكل 

.ةيقدنبب هلتق ، تليخت  ينكل  هوأ ،

؟ هتحماس له  نكل 

ًاصوصخ ح هحماسأ ، يننأ   روصتأ  ىرخأ  نايحأ  يفو  .هتحماس  يننأ  روصتأ  ًانايحأ 

كلذ مامألا يف  ىلإ  انال  تنحنا  ً.اقح  هحماسأ  يننأ   روصتأ ، ك  ينعي ، اذه  .يمأب  ركفأ 
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برقأ يل اههجو  .تلاق  هيف ، غلابم  ءيش  ةحماسملا  ار  .يتبكر  ىلع  اهدي  تعضوو  تقولا ،

تاقحلا ربكأ  تبكترا  تقولا  كلذ  .مامألل يف  ينحنأ  نأ  هيلإ  جاتحأ  ام  لكو  تقو ، يأ  نم 

قشلا ليمجلا ، هجولا  بو  ينيب  ةفاسم  ًاكرات  تعجطضا ، ىرحألاب ، وأ  تضفخنا ، .ايح  يف 

.تلق بهذأ ، نأ  بجي  ً.اليلق  تحوتفملا  تفشلل  يرغملا 

يأ نم  لبق  نم  تلكلا  كلت  عمست  اهنأ   ًاحضاو  ناك  اههجو ، بعت  نم  بهذت ؟

.50 مودس مايأ  ذنم  ةعانش  لاعفألا  كأ  باكترا  اهنم  ُتبلط  ول  ضفرتل  تناك  ام  .لجر 

نم نكأ  نأ  لبق  .هلعفأ  نأ  يغبني  ءيش  كانه  .راتيغلا  اهتيطعأ  ييأر ، غأ  نأ  لبق  تفقو 

اهلمانأ تبعادو  ةعتمتسم ، عاجطضالا ، اهرود يف  ءاج  نآلا  .انه  هلعفأ  نأ  يغبني  ام  لمع 

.نيداجلا قشعأ  انأ  ًائيش ؟ فرعتأ  نكل  .تلاق  ًاداج ، ودبت  .ةنيزحلا  راتوألا 

ةقشو اهتقش  ةرايسلا ب  ةعاس يف  تيضمأ  ً.انايحأ  ًاداج  نوكأ  فيك  فرعت  تناك  ول 

انال كرتل  يمدن  ىلع  بلغتأ  ل  ماظتناو  قمعب  سفنتأ  تنك  دوقملا ، ىلع  يديو  وس 

اننابهر تاسرم  نم  وهو  دولك ، هايإ  ينملع  سرد  قمعب  سفنتلا  .هئاقل  نم  يتيبصعو 

ءاضوض حيزي  هدحأ  ءطبب ، فزو  قيهش  .سفنتلاو  زيكرتلا  ىلع  دمتعي  ءيش  لك  .يذوبلا 

عوضوملا نوكي  .هتالمأتل ح  غرفتي  مالسلاب   معنيو  ًارح  نهذلا  لعجي  رخآلاو  ةايحلا ،

تنكر يذلا  تقولا  .دانزلا يف  ىلع  طغضت  تنأو  زتهت  نل  كدي  دولك ، لاق  ًادحاو ، فدهلاو 

ىلع قلزني  سرونلا  رئاط  لثم  ينهذ  ناك  وس ، ةقش  نم  ةبيرق  ةيواز  دنع  رايس  هيف 

قرزألا يضايرلا  يصيمق  تعلخ  .ميسنلا  هلمحي  اإو  هتكرح  وأ  هتدارإ  هلمحت  ال  ئطاشلا ،

تسبل مث  اخلا ، ولطنب  تعلخو  فيفخلا  ينبلا  اذح  تلكر  .ءاضيب  ةليناف  تسبلو 

ةرتس يدترأ  نأ  هلعف  ّيلع  ناك  ءيش  رخآو  .يجيبلا  بنقلا  ءاذحو  قرزأ  زنيج  نولطنب 

اهتيقلت ةغص  ةيدلج  ةظفحم  يعم  تلمحو  ةرايسلا ، ُتكرت  .يسأر  ىلع  ةعبق  عضأو  ةيقاو ،

، اهيف ةبترملا  سبالملا  عم  رهظلا ، ةبيقح  لخاد  اهتعضو  ميات ، ةلج  ارتشا  لباقم  ةيده 

لاو ب22 عون  دوسأ  سدسمو  ةنولم ، تاراظنو  رقشأ ، رعش  ةكورابو  لوبسيبلا ، ةوسنلقو 

سدسملا نوب  ىرتشاو  دوقنلا ، ضعب  هيف  ًافلغم  نوب  ىطعأ  لاجلا  .توصلل  متاكب  دوزم 

ةطخلا عجارأ  ينلعج  مث  سدسم 38 . هل  ترفو  يتلا  ةينيصلا  ةباصعلا  نم  توصلا  متاكو 

.اهتظفح ىتح  هعم 

تاداعلا نم  سيل  عراشلا  ىلع  يشملا  .تارايسلا  وأ  ةراملا  نم  ًاغراف  فيصرلا  ناك 
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ةعساتلا دعب  ام  ىلإ  شت  ةعاسلا  .تارم  ةدع  يحلا  ةبقارم  دعب  دكأت يل  لثم  ةيكيرمألا ،

بيئك عنصم  اهنأك  ةيانبلا  تدب يل  هتقش ، اهيف  يتلا  ةيانبلا  لخدم  دنع  تفقوت  ليلقب ح 

نوليختي ءالزنلا  لك  .يرمألا  ملحلا  نع  ةهوشملا  خسنلا  تائم  ريودت  ةداعإل  قباط  نم 

خسنلا تعاض  نأ  دعب  ةفيزم  خسن  درجم  عقاولا  يف  اهنكل  اهعون ، يف  ةديرف  مهمالحأ 

، يلوصو نع  تنلعأ  ح  .لاق  وله ؟ .يلخادلا  لاصتالا  زاهج  ىلع  ًقر  تبلط  .ةيلصألا 

نأ بنجتأ  دعصملا ل  نم  ًالدب  السلا  تدعص  .كل  حتفأ  فوس  دري ، نأ  لبق  ًاليلق  فقوت 

.كانه دحأ  دوجو  مدع  نم  دكأتلل  ةلاصلا  ىلإ  ترظن  اثلا ، قباطلا  ىلع  .صخش  يأب  يقتلأ 

.تقرط نأ  دعب  ًالاح  بابلا  حتف 

ناخدو راخبلا ، هنم  دعاصتي  ضيبأ  زرو  يلقم ، كمس  نطولاب ، ركذت  ةقشلا  ةحئار 

انأ اذامل  .ةبيقحلا  تكسمأ  .هتكيرأ  ىلع  سلجأ  انأو  لاق  كئيجم ، ببس  فرعأ  .رئاجسلا 

يف تروشحم  هيمدق  تيأر  نيب  وص  لثم  ًاداج  هتوص  ناكو  لاق ، ايفوص ، .تلق  انه ؟

ةلواط ىلع  .رارزأب  ةيدامر  ةزولبو  ةيلخاد  سبالم  سبلي  ناك  .بابضلاك  يدرو  لدنص 

نم ةيئاوشع  ماوكأب  ةمختم  اهتركب ، نم  ىلدتت  قاروأ  عم  ةعباط  ةلآ  ضبرت  هفلخ  ماعطلا 

، ًاديور ىشالتت  ناخدلا  نم  ةباحس  وفطت  رئاجسلا ، ةضفنم  ىلع  نادعمشلا ، قوف  .قئاثولا 

ةقبط لالخ  نم  ةلواطلا ، قوف  رادجلا  ىلعو  .مومهملا  وس  نهذ  ةنيكام  مداع  اهنأك 

تيقوت ىلع  ةطوبضم  مادملاو ، لاجلا  معطم  اهتظن يف  هبشت  يتلا  ةعاسلا  ُتيأر  ناخدلا 

.نوغياس

ًاثم اننيب  راد  مالك  رخآ  ناك  .لاق  ءيش ، لك  لبق  اهنع  ثدحتنس  اننأ  عقوتأ  تنك 

، بلفلا تنأو يف  ةلاسر  كل  انبتك  ار  اذه ، نأشب  بذهم  انك  ول  .كلذ  ىلع  رذتعأ  .لاعفنالل 

.تلق  يتطلغ ، اهنإ  .رذحلا  ىخوتأ  ينلعج  ثيحب  ًابيرغ  ودبي  عقوتملا   همتها غ 

فيضم يننإ  لاقو ، مستبا  مث  ةظحلل  رخآلا  ىلإ  اندحأ  رظن  .لوألا  ماقملا  ةلاسر يف  اهل  بتكأ 

ك خبطملا ، ىلإ  بهذو  ضهن  يضارتعا ، نم  مغرلا  ىلع  كيأر ؟ ام  ً.ابارش  كل  مدقأ  لشاف ، 

ةزعلا كلتمأ  ينكل   ةبيقحلا  يذلا يف  لاو ب22  سدسم  ىلع  يدي  تعضو  .نوب  عقوت 

.نوب ينحصن  هنذأ ك  فلخ  توصلا  متاك  ةعرسب  عضأف  خبطملا ، ىلإ  هعبتأ  نأ  وأ  ضوهنلل ،

ةلتك نأ  غ  كلذك ، لعفلاب  هنإ  معن ، .لاق  ك  هب ، مايقلا  يغبني  يذلا  نمآلا  ءارجإلا  هنإ 

طاسبب ةشورفم  ةيضرألا  ةكيرألا ، ىلع  ينترمسو  ينتردخ  دعم  ىلع  مثجت  يتلا  اشنلا 
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بتكلا نم  ماوكأ  .قاشعلا  اهيف  يقتلي  يتلا  قدانفلا  فرغل  ممصم  تامدصلا  صت  نشخ 

يسركلا قوف  .ندندي  ويتس  زاهج  ميدقلا  نويزفلتلا  ىلعو  ناردجلا ، فوفر  ىلع  تسدكت 

هينوم بولسأ  رارغ  ىلع  يذلا  اهبولسأ  يف  ةرهبم  ةيتيز  ناولأب  ةحول  تجرفنملا  هيعارذب 

ً.الج كأ  كب  ةطيحملا  ةئيبلا  نأب  ءاحيإلل  جاتحي  لجلا ال  ةثم ، تاءاحيإ  اهيف  ونجلا 

.ةنراقملا لالخ  نم  ًاحبق  ّلقأ  ودبي  رذقلا  ناكملا  لعجي  نأ  نك  حبقلا  ىهتن  ءيش  يأ 

نكلو هيغتل ، فدهب  سيل  اعلا  ىلإ  ةبحملاو  لجلا  نم  ةسمل  ةفاضإل  ىرخأ  ةقيرط  كانه 

، وس اهب  داع  يتلا  نوبروبلا  ةجاجز  ضارغأ  نم  اذه  ناك  ار  .هيلإ  ناسنإلا  ةرظن  يغتل 

.ةئيلم ةثلاث  ةجاجز 

دقل .هنضح  سأكلا يف  انم  لك  عضو  .ويتسلا  زاهج  ىلإ  راشأو  لاق ، كلذ ؟ عمست  له 

نأ ُتيأر  .ىرخأ  ًابرح  ديرن  ثيحب ال  برحلا  نم  انتيافك  انلن  اننأ  روصتت  .ايدوبمك  انوزغ 

اوهجتيل عيمجلا  هابتنا  تتشي  ءيش  لاجلا ، حلاصل  تءاج  ةتغابم  ةبرض  ناك  وزغلا 

لعجي هنأ  تلق ، رصنلا ، عم  ةلكشملا  .سوال  عم  اندودح  غ  رخآ  ناكم  ىلإ  مهمتهاب 

ديجلا يف ءيشلا  .هسأك  ىقبت يف  ام  دردزاو  هسأر  زه  .ديدج  نم  لاتقلل  نيزفحتم  عيمجلا 

اذه ال نأ  عم  .ةزيجو  ةرتفل  لقألا  ىلع  ىرخأ ، برح  لوخدلا يف  نع  كدعبت  اهنأ  ةزهلا 

ملكتأ يننإ  .ينحماس  لاقو ، هدي  عفر  امدنع  ضارتعالا  كشو  ىلع  تنك  .كلاج  ىلع  قبطني 

مك فرعت  .يخأ  اي  ةليللا ، ةسايسلا  ىلإ  قرطتأ  نل  يننأ  مسقأ  .ديدج  نم  ةسايسلا  يف 

.ةسايسلاب طبتري  ءيش  لك  نأب  نمؤي  صخش  ىلع  اذه  بعصي 

.ةسايسلاب ال هل  ةقالع  نوبروبلا ال  ار  بيط ، .مهجتب  مستبا  .تلق  نوبروبلا ؟ ىتح 

لمحت نوعيطتسي  سانلا  بلغأ  .فعض  ةطقن  اهنإ  .ةسايسلا  هنع غ  ملكتأ  يذلا  ام  يردأ 

وه اذه  .رخآ  صخش  يأ  عم  ملكتأ  ك  سيل  اهعم  ملكتأ  يننإ  .ايفوص  ءانثتساب  .رمألا 

.بحلا

؟ اهبحت تنأ 

.اهبحت كنإ ال  لوقت  اهنإ  اهب ؟ ًامرغم  نكت  أ 

.اهبحأ نكأ  يننأ   روصتأ  نذإ  اذه ، تلاق  اذإ 

ةعيبط هذه  .اهبحت  نكت  اذإ   ىتح  ؤم  ءيش  اهلثم  ةأرما  ةراسخ  .هينعت  ام  مهفأ 
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نكل .يلثم  صخش  ىلإ  اهنع  لزانتتو  اهتراسخ  ديرت  ال  .اهيلإ  عوجرلا  ديرت  تنأ  .رشبلا 

ًاعم يف ملكتن  انأدب  امدنع  .اذه  لكل  ططخن  نحن   .يرظن  ةهجو  نم  رمألل  رظنا  كوجرأ ،

، تامدقم الب  ام  صخش  ىلإ  للستي  نأ  نك  بحلا  .فقوتلا  نم  نكمتن  فافزلا ،  لفح 

كلت لقألا  ىلع  .ةملك  لوقي  نأل  جاتحي  هنأب ال  ءرملا  رعشي  هسفن  تقولا  يفو  ءافخإ ، الب 

نم ةأرما  تببحأ  نأ  قبسي يل  .بحلا   فصو  ةيفيك  نع  اهتجتنتسا  يتلا  قرطلا  ىدحإ 

يننأك .بحلا  فصول  ةبسانم  ةراعتسا  داجيإل  ةبيرغ  ةبغرب  رعشأ  ينلعجي  هنإ  .لبق 

؟ معن ءابغ ، اذه  .حيرلا  يهو  حيرلا ، ةنوحاط 

.ةسايسلا نم  ًاديقعت  كأ  عوضوم  نم  برتقن  اننأ  تكردأ  تمت ، ًءابغ ، سيل  الك ،

سأكلا رعق  نوبروبلا يف  ةلا  لالخ  نمو  يديب ، اهتنضتحا  يتلا  ةغرافلا  سأكلا  ىلإ  ترظن 

، اهمقر تبلطو  فافزلا  لفح  يمقر يف  اهتيطعأ  .لاق  اهبنذ ، سيل  هنإ  .ءارمحلا  ةبدنلا  تيأر 

نحن يف انيلإ  نوينابايلا  رظني  فيك  نع  ًالاقم  تبتك  اذإ  ًيظع  ًائيش  نوكي  الأ  تلق ، نأل ،

لصأ نم  ناكيرمأو  .يناباي  اونوكت  نل  .يل  تححص  اباي ، لصأ  نم  ناكيرمأ  مانتيف ؟

اهسفن كحن  نل  اكيرمأ  .تلاق  اكيرمأب ، ةبلاطملا  كيلع  .يمانتيف  اونوكت  نل  يمانتيف ،

ميخم يف  كب  يقلت  فوس  كبلق ، يف  اكيرمأ  نكت  اذإ   اكيرمأب ، بلاطت  اذإ   .ةلوهسب 

اننك بهذتس ؟ نيأف  اكيرمأب ، بلاطت  اذإ   مث ، نمو  .ةعرزم  وأ  ةيمحم  وأ  ئجاللا 

ناكم يل الو  انه  تدلو  .تلاق  انه ، دلوت  كنأل   اذه  روصتت  .تلق  ناكم ، يأ  ىلإ  باهذلا 

نونوكي فوس  .رخآ  ناكم  مهيدل  نوكي  نل  ًاضيأ  مه  لافطأ ، يدنع  ناك  ول  .هيلإ  بهذأل 

ةعقوتم غ  ةبغرب  تسسحأ  كلت ، اهتلكب  ةظحللا ، كلت  يفو  .مهدالب  هذه  .نطاوم 

نوكي نأ  ليختي  نم  جاوزلاب ! بغري  نم  انأ ، .اهنم  لفط  نوكي يل  نأ  تدرأ  .ّيلع  رطيست 

! ًابأ

؟ ىرخأ ٍسأكب  له يل 

رمألا لعجت  تنأ  .يسأر  نري يف  نوب  توص  يبغلا ، دغولا  اهيأ  .يل  سأكلا  ألم  ًتح !

وه ةوبألاو  لافطألاب  رمألا  قلعت  ردق  كردأ  مالكلا ، وس  عبات  نآلا ، .رمألا  نم  هتنا  .أوسأ 

.ينبتلا ةلأسم  كانه  نكل  .باجنإلا  تاونس  تزواجت  ايفوص  .قيقحتلل  لباق  ملح غ  درجم 

يغت ديرأ  طقف  تنك  قباسلا  .انأ يف  يغ  رخآ  ءيشب  كفتلل  ناح  دق  تقولا  نأ  دقتعأ 

تاروثلا أدبت  اذكه  .يسفن  يغت  درأ  يننأ   ةيرخسلا  نم  نكل  كلذ ، ديرأ  تلز  ام  .اعلا 
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ىلإ رظنن  لخادلا ، ىلإ  رظنلا  يف  رمتسن  نأ  تاروثلا  رارمتسال  ةديحولا  ةليسولاو  ةداع !

يتلا ةقيرطلاب  يسفن  تيأر  .ايفوص  تلباق  امدنع  ثدح  ام  اذه  .انيلإ  نيرخآلا  رظن  ةيفيك 

.يل اهب  رظنت 

ىنميلا يعارذ  عفر  نم  نكأ  ثيحب   نهولل  ضرعت  يرارق  .تمصلاب  ذال  كلذ  دنع 

.هب كل  فرتعأ  ءيش  يدل  .تلق  عمسا ، .سدسملا  جارخإو  ةبيقحلا  ىلإ  لوصولل 

.فسآ انأ  .حوضوب  ًانيزح  ادب  .ايفوص  بحت  تنأ  نذإ 

ك اذه ؟ نم  ًالدب  ةسايسلا  نع  ملكتن  نأ  اننك  الأ  .يروم  ةديسلا  ببسب  انه  تسل 

اذام نكل  ً.ايعويش  تنك  ول  ربخت  نل  كنإ  تلقو  ً.ايعويش  تنك  نإ  لبق  نم  كتلأس  .ءاشت 

ةسرم ىزغم  ام  .لاق  تايضرفلاب ، نمؤأ  .هسأر ال  زهو  مستبا  يعويش ؟ أب  كتربخأ  ول 

ًاليمع تنك  .كفيلح  انأ  .يعويش  انأ  .تلق  ةبعل ، تسيل  اهنإ  نوكت ؟ نم  وأ  تنأ  اذام  ةبعل 

؟ اذهب كيأر  ام  .تاونسل  ةروثللو  ةضراعملل 

اذه ًادبأ ، قدصأ  .بضغلا ال  نم  ههجو  رمحا  مث  .يمالك  قدصي  نأب  ددرت  ييأر ؟ ام 

ىتح ًاضيأ ، يعويش  يننإ  لوقلا  ينم  ديرت  .ينعدختل  انه  ىلإ  تئج  كنأ  دقتعأ  .ييأر 

؟ كلذك سيلأ  يتقيقح ، فشكت  وأ  ينلتقت 

.تلق كتدعاسم ، لواحأ  يننإ 

؟ دعاسم ديرت  ديدحتلا  هجو  ىلع  فيك 

هذهب مالكلل  ينعفد  يذلا  ام  فرعأ  أب ال  فرتعأ  .هلاؤس  ىلع  باوج  يدل  نكي   

ىلع عانقلا  تعضو  دقل  .نآلا  تفرع  ار  نكل  كاذنآ ، فرعأ  ىرحألاب ،  وأ ، .هعم  ةحارصلا 

ىلإ تلصو  ىتح  اوطخ  تعت  .نامأب  هنم  صلختلل  يتصرف  هذهو  ةليوط ، ةدم  يهجو 

ناسنإلا نوكأ  نأ  نك  .ّيلع ال  ًابيرغ  ًاناسنإ  سيل  هنأب  ساسحإلا  لالخ  نم  ًايزيرغ ، اذه 

ارو يننومهفي ، فوس  ةيقيقحلا ، يتيصخش  نورخآلا  فرع  اذإ  هنأب  دقتعي  يذلا  ديحولا 

سيل نورخآلا  هيلإ  رظنو  عانقلا  ءرملا  حازأ  اذإ  لصحي  نأ  نك  يذلا  ام  نكل  .يننوبحي 

ةجعزم ءرملا  اهفشكي  يتلا  تاذلا  تناك  ول  اذام  بضغو ؟ راقتحاو ، بعرب ، اإو  فطاعتب 

؟ أوسأ ىتح  وأ  عانقلا ، لثم  اهلثم  نيرخآلل 
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، ايندلا نع  ُتلحر  اذإ  .ّيلع  نارمآتت  كنأ  ةيؤر  يننك  .لاق  اذهب ؟ كفلك  لاجلا  له 

.كش الب  كل ، ًابسانم  رمألا  نوكي  ار 

 - ينعمسا

بضاغ كنأ  فرعأ  .اهبحت  نكت  كنأ   مغر  ايفوص ، ىلع  تلصح  دسحت أل  تنأ 

له .ينم  لانتل  أتو  عيضولا  ىوتسملا  اذه  ىلإ  ردحنت  فوس  كنأ  فرعأ  ينكل   ينم ،

ةرم ايفوص  رظن  ًاباذج يف  ودبت  ةأجف  كنأ  روصتت  له  ةجردلا ؟ هذه  ىلإ  يبغ  يننأ  روصتت 

اي كيلع ؟ كحضتو  كسأي  ةحئار  مشتس  اهنأ  روصتت  الأ  يعويش ؟ كنأب  تفرتعا  اذإ  ىرخأ 

 - اهربخأ هلوقتس ح  ام  ليخت  عيطتسأ  ال  يهلإ ،

ناك مادقأ ، ةسمخ  ةفاسم  نم  فدهلا  بيصأ  نأ ال  ليحتسملا  نم  ودبي  ناك  هنأ  عم 

نوبروبلا نم  سأك  وأ  سأكو  يسنرفلا  بارشلا  نم  ثكلا  دعب  ةصاخو  ًادج ، ًانكمم  كلذ 

رظن ً.اما  هتكست  اهنكل   هتوص  تمتك  ويدارلا ، ةصاصرلا  تقرخ  .يضاملا  ةرار  ةجوزمم 

عضب هيلإ  فاضأ  توصلا  متاكو  يديب ، يذلا  سدسملا  ىلع  ةتبثم  هترظن  مات ، شاهدناب  يل 

، نونجملاك حاصو  فنعب  سدسملا  زتها  .ضبني  دعي  يبلق   سفنتلا ، نع  تفقوت  .تاصوب 

رادتساو هيمدق  ىلع  بثو  كيشولا ، هتوم  نم  قافأ  ةأجفو  .اهنم  ىلدتي  يتلا  ديلا  قرتخي  داك 

فقوتي نكلو   عت  يرقفلا ، دومعلاو  فتكلا  حول  ام ب  تعقو  ةثلاثلا  ةصاصرلا  .برهيل 

، يلاثم ٍعضو  تنك يف  نآلا  .بابلا  ىلإ  لصي  نأ  لبق  هب  تقحل  ةوهقلا ، ةلواط  قوف  تزفقو 

ءرملل نك  ثيح ال  همامأ ، ةدودسملا  ةعقبلا  يف  يفده ، نم  مدق  دعب  ىلع  نوب ، لاق  وأ ك 

طقسو ةمجمجلا ، ىرخأو يف  نذألا ، فلخ  ةصاصر  سدسملا ، قطقط  كالك  كلك ، .ئطخي  نأ 

.هفنأ رسكنيل  روهتم  لقثب  هجولا  ىلع  ًالوأ  وس 

ءامدلا نم  ةريزغ  تايمكو  ةداجسلاب ، قصتلا  هدخ  ئفكنملا ، هدسج  قوف  ُتفقو 

ينكل هينيع  ةيؤر  نم  نكأ  اهيف   تفقو  يتلا  ةيوازلا  نم  .هسأر  تاحتف يف  نم  قفدتت 

تايوشنلا ةلتك  .هبناجب  ةدالبب  ةددمم  هعارذو  اهتحار ، يف  بقث  عم  ةبولقملا  هدي  تيأر 

قمعب تسفنت  .جورخلاب  ددهتو  اشحأ  جرجرتت يف  اهلئاوس  نآلا  نكل  يقلح ، نم  تددبت 

، اهنضح ةطقلاو يف  اهلزنم ، تناك يف  ار  يروم ، ةديسلا  تركف يف  .ءطبب  فزلا  تقلطأو 

، أي نل  يذلا  لاصتالا  كلذ  وس ، اهب  لصتي  نأ  رظتنت  ةيلاكيدارلا ، ةيوثنألا  نع  ًاثحب  أرقت 

ً.ااد هوعدن  ةمحرلا  نم  نوسئايلا  قاشعلا  نحن  برلا ، عم  انتقالع  ددحي  يذلا  لاصتالا 
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ىلإ تأفطنا  هتعمش  ملظم ، دراب  لظ  درجم  هفلخ  ًاكرات  ىربكلا ، ةبتعلا  زاتجا  وس  نآلا 

ةجوم ينتحاتجا  .ةخفتنم  ةيومد  ةلاه  هسأر  لوحو  ةيزمرق ، ةخطل  هزولب  رهظ  ىلع  .دبألا 

لضفأ نوكت  فوس  لوقت ، يمأ  تعمسو  يقعأ ، نم  ينتزه  ةريرعشقلاو  نايثغلا  نم 

؟ ينب اي  كلذك ، سيلأ  مهنم ،

شاعترالا أطابتو  ةثلاث ، ةرمو  ترمو ، ةرم ، ءطبب  فزلا  تقلطأو  قمعب  تسفنت 

ىرخأ ءايشأ  ةاق  .لعفت  نأ  يغبني  ام  لعفت  تنأ  يسأر ، لخاد  نم  نوب  لاق  ركذت ، ً.اديور 

نم قرزألا  يصيمق  تسبلو  زولبو  يفطعم  تعلخ  .ينهذ  ىلإ  تداع  لعُفت  نأ  يغبني 

.يضاير ءاذحو  اخ  نولطنبب  هتلدبتسا  هتعلخ ، بنقلا  ءاذحو  زنيجلا  نولطنب  .ديدج 

سمال رقشألا  رعشلا  ةكورابلاك ، سأر  ءاطغ  تعضو  ضيبألا ، ههجو  ىلع  فطعملا  تبلق 

غتلا حبصأ  ةنولملا ، ةراظنلا  رود  ءاج  ًاخأو  .لوبسيبلا  يبعال  ةعبق  تسبلو  يقنع ، ةرخؤم 

، ةعبقلاو ةكورابلا ، .رهظلا  ةبيقح  يف  سدسملاو  ةغصلا  ةظفحملا  تعضو  نأ  دعب  ًالماك 

ةجيتنلاو محلا ، ةآرم  ىلع  سكعنملا  يرظنم  ربتخأ  ينلعج  .نوب  راكفأ  تانب  نم  ةراظنلاو 

لجر تنأ  نآلا  .لاق  رظنا ؟ .نانسألا  نوجعم  ذاذر  نم  ةنس  قاقحتسا  عم  ةيبابض  ةروص 

يف ًادج  يدايتعا  عانق  ءارو  يفتخأ  غتأ ، و  يسفن  انأ  ودبأ  تلز  ام  يل  ةبسنلاب  .ضيبأ 

ودبي فيك  ام  ٌصخش  فرعي  اذإ   .ةركفلا  يه  كلت  .نيوولاهلا  دايعأ  وأ  ةيركنت  تالفح 

.عانق ءارو  يفتخأ  انأف ال  يلكش ،

بابلا ةركأ  ىلع  ليدنملا  تففلو  يليدن ، راظن  نع  عباصألا  تصب  تحسم 

ءامدلا توص  نم  كأ  عمسأ  ةخفتنملا ،  هدي  ىلإ  ترظن  .نئي  وس  تعمس  يننأ  تروصتو 

تينحنا يتبكر ، ىلع  ُتضهن  .نوب  لاق  لعفت ، نأ  يغبني  ام  فرعت  تنأ  .ذأ  يف  ضبنت 

ىلإ يماعطل  ةلئاسلا  تايوتحملا  تعفترا  ح  .تحوتفملا  وس  ينيع  ىدحإ  ىلإ  رظنأل 

.ةءاندلا معط  تقوذتو  رارصإب  ءيش  لك  تعلتبا  .يمف  ىلع  يدي  تعضو  يقلح ، ةرخؤم 

هنأ فرعي  تيملا ال  ًانايحأ  نوب ، ربخأ  نكل ك  تيم ، هنأ  دب  .ةغرافو ال  ةدماخ  وس  ع 

يعبصإ .كرحتت  يتلا   علا  نم  كأ  تبرتقا  ءطبب ، ةبابسلا  عبصإ  تبّرق  كلذل  .تيم 

يعبصإ سمال  مث  .ةكرح  دجوت  .تارتميللم ال  ةعضب  مث  علا ، نم  ةصوب  دعب  ىلع  موحي 

تزفق .شمري  هب  تسسحأف  ةلباذ ، ةرشقم  ةضيب  سمالي  هنأك  ةيطاطملا ، ةقيقرلا  علا  كلت 

ةفاسم نم  هندب  ىلع  ىرخأ  ةصاصر  تقلطأ  مث  طقف ، ًاليلق  هدسج ، شعتراو  ءارولا  ىلإ 
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.تيم وه  نوب ، لاق  نآلا ، .مدق 

كأ دعب  .رايهنالا  كشو  ىلع  تنك  ءطبب ، فزلا  تقلطأو  قمعب ، ءاوهلا  ُتقشنتسا 

، ءطبب فزلا  تقلطأو  قمعب  ءاوهلا  تقشنتسا  ةقالطإ ، لوأ  ذنم  قئاقد  ثالث  نم 

وس ةقش  باب  تحتف  ءيش ، لك  أده  نأ  دعب  ً.اعزعزم  ًانزاوت  تققح  ةلئاسلا  تايوتحملاو 

ًالورهم السلا  تلزن  تسفنتو ، .دولك  لاق  سفنت ، .نوب  ينحصن  ك  ةيسائر ، ةقثب  تجرخو 

بابلا تدجو  ثيح  ةهدرلا ، وحن  جرخأ  انأو  ىرخأ  ةرم  تسفنتو  ينعبتي ، ىدصلاو 

ً.احوتفم يسيئرلا 

ةحاسم ًابيرقت ، رمعلا  فصتنم  يف  بشعلا ، ةزازج  ىلع  لمعي  ضيبأ ، ًالجر  ُتيأر 

نمثلا ةصيخر  ودبت  اهيدتري  يتلا  ةقينألا  لمعلا  ةلدب  .رعشلا  نم  ةيلاخ  هسأر  نم  ةعساو 

يتلا ةديهزلا  روجألا  تاذ  ةنهملا  هذه  يف  ةلدتعملا  هتماق  ىلع  ةيبذاج  يفضت  اهنأ  مغر 

هنأك عملي  هؤاذح  ناك  .نيرخآلا  نم  فيلكتب  ءرملا  لمعي  ثيح  رهظلا ، ةماقتسا  بلطتت 

رظنأ نأ ال  نوب  ينحصن  نيب  هيلإ ، ترظن  اذه أل  لك  تفرع  .ةدمجم  ةكمس  فشارح 

هنكل  .كيلع  ىرخأ  ةرظن  ءاقلإل  ًاببس  سانلا  طعت  .هب ال  يقتلت  صخش  يأل  رظنت  .دحأل ال 

نم وأ  حبش ، يننأك  اري ، ال  هنأ  ول  ك  رق  يش  مامألل ، ناتهجتم  هانيع  .يل  رظني 

نم دعاصتملا  راخبلا  ليذ  برق  تررم  .متهالل  ثم  رخآ غ  ضيبأ  لجر  درجم  لمتحملا 

نأ لبق  يجراخلا  بابلا  تحملو  اهب ، وهزملا  لماعلاو  ةنيكاملا  ةرخؤم  ءادوسلا يف  ةيواحلا 

ذاذرب ًاعبشم  ةيبونجلا ، اينروفيلاك  ءاوه  تقشنتسا  عراشلا ، تحبصأ يف  ام  ناعرسو  .دصوي 

ُتعطق .هديرأ  ناكم  يأ  ىلإ  باهذلا  عيطتسأ  يننأ  ةركفب  ًالغشنم  ابضلا ، ناخدلا 

ىتح  يفوج  ام يف  لك  تجرخأ  تأيقتو ، ةلجعلا ، ىلع  تينحنا  كانه ، .رايس  ىلإ  ةفاسملا 

.اشحأ نم  تجرخ  يتلا  ياشلا  قاروأب  ةعولابلا  تخطلتو  ءيش ، قبي 
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رشع عباسلا  لصفلا 

 
رتوتلا نم  ًائيش  همالك  ينع  ففخ  .يلاتلا  مويلا  حابص  نوب يف  لاق  يدايتعا ، ءيش  هنإ 

نأ يغبني  ناك  .لاجلا  هل  اهاطعأ  يدنلتكسالا ، بارشلا  نم  ةجاجز  ةدعاس  ينهذلا 

.انبرشو .برشا  .مهفت  تنأ  نآلا  .كلذ  لمحت  انيلع  نيذلا  صاخشألا  نحن  كلذ ، لعفت 

هتلعف ام  اذهو  انال ، ىلإ  عوجرلا  وه  جالع  لضفأ  نأ  تروصت  جالع ؟ لضفأ  وه  ام  فرعتأ 

ام نايسن  دعاسي يف  اهعم   ىسني  يذلا ال  ءاسملا  ىتح  نكل  وس ، ةقش  تكرت  نأ  دعب 

ىلإ عجرت  نأ  بجي  .كهنملا  ينهذ  شوشي  نأ ال  ًارذح  ءطبب ، يسأر  تززه  .وس  عم  هتلعف 

نل ظحلا  نسحل  نذإ  ًاحيحص ، كلذ  ناك  اذإ  .دناليات  لضفأ يف  لاحب  رعشت  فوس  .ناديملا 

بنجت يف  دعاسمل  فدهي  ددحملا  لودجلا  ًادغ ، رداغن  فوس  ً.اليوط  راظتنالل  رطضأ 

ىدل .يروم  ةديسلا  مامأ  حضاولا  يفقوم  فعض  يفالتو  نوناقلا  عم  طروتلا  لتحا 

تلوحت ار  ًاقحال  اهكوكش  نكل  ةشوشم ، اهراكفأ  تدب  ار  وس ، تو  اهعس 

دعوملاب لمعلا  زجنأ  فوس  يننأ  نم  ًاقثاو  ناك  لاجلا  .هترجه  يذلا  اهقيشع  يهاجتاب ،

ىلع ةفيحصلاو  هبتكم ، انك يف  .عوبسأ  لبق  ةرئاطلا  ةركذت  رفو يل  دقو  هب ، هتدعو  يذلا 

تقلغأ .بيقنلا  اهيأ  مالكلل ، يعاد  ال  لاقو ، هدي  عفر  ملكتأل ، يمف  تحتف  حو  ةلواطلا ،

تربخأ ةرفيشلاب ، .ةيسيرابلا  يتمع  ىلإ  تبتك  ءاسملا  كلذ  يف  ةركذتلا ، ىلإ  ُترظنو  .يمف 

نام غلبأ  .هتايح   ذاقنإل  نوب  عم  دوعأس  ينكل  هرماوأ ، نايصع  ةيلوؤسم  لمحتأ  يننأ  نام 

يف نوب  تطرو  ينكل  .ةطخ  كلمأ  ال  تلز  ام  أل  كلذ ، لعفأس  فيك  وأ  يتطخ  نع 

.تعطتسا اذإ  هنم  هجارخإ  ّيلع  بجيو  فقوملا ،

ءانثتساب ار  وس ، بايغ  دعب  دحأ  ظحالي  و  كلذ ، لك  زاجنإ  نم  موي  دعب  نذإ ،
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ناك .راطملا  ةباوب  مادملاو يف  لاجلا  اهراثأ  يتلا  ةجض غ  يأ  نود  انرداغ  يروم ، ةديسلا 

مزالملاو بهشألا ، بيقنلاو  انأو ، نوب ، ةجعزملا : ةلحرلا  هذه  ىلع  نورداغي  انم  ةعبرأ  كانه 

لاق اكيرمأ ، ًاعادو ، .توصلا  نم  عرسأ  غنيوب  ةرئاط  يف  يفسابلا  قوف  قلحن  مهجتملا ،

اهتيؤر عطتسأ  يتلا   سيراضتلا  ىلإ  ةذفانلا  نم  رظني  ناكو  اندوعص ، دعب  بهشألا  بيقنلا 

يف ًاسلاج  ناك  مهجتملا ، مزالملا  .لاق  كنم ، يتيافك  تلن  دقل  .رمملا  ىلع  يدعقم  نم 

.باوج يأ  يلابب  رطخي  .لاق   ليمجلا ؟ دلبلا  اهيمسن  اذامل  .كلذ  ىلع  قفاو  فصتنملا ،

نم نيدبلا  دئارلا  سلج  نيرواجم  نيدعقم  ىلع  رق  ًادج ، ًاجعزنمو  راودلا  نم  اعأ  تنك 

فعض وهو  ةثافن ، ةرئاط  اهيف  بكرأ  ةرم  عبار  كلت  .رخآلا  بناجلا  نم  وسو  بناج 

اكيرمأ نمو  ىلإ  ترط  .مهجتملا  مزالملا  وأ  بهشألا ، بيقنلاو  نوب ، ىلإ  ةبسنلاب  تارملا 

يصرف يف .ةخألا  ةرملا  يه  هذهو  اينروفيلاك ، ىلإ  ماوغ  نم  نوب  عم  مث  ةيلكلاب ، قاحتلالل 

: كانه اهدقتفأ  فوس  يتلا  ءايشألا  ىلع  تمدنو  ةليئض ، نوكت  داكت  اكيرمأ  ىلإ  ةدوعلا 

سانلا هب  مزتلي  يذلا  مظنملا  رورملا  ماظن  ءاوهلا ، فييكت  نويزفلتلا ، ةدهاشم  عم  ءاشعلا 

رصع تاياورو  اندالبب ، ةنراقم  لقألا  ىلع  ةافولا ، تالدعم  ضافخنا  ًايبسنو  ةمارصب ،

لازت ام  يهف  داقتعالا  ناكيرمألا  بحي  ةقلطم ك  نكت  اذإ   يتلا  بعتلا  ةيرحو  ةثادحلا ،

لؤافتلل ةماتلا  ةعزنلا  كلت  مهألا  ارو  يسنجلا ، ررحتلاو  ينطو ، يف  هيلع  يه  م  ربكأ 

رارمتساب طشنلا  يرمألا  لقعلل  يهتني  يذلا ال  يعادبإلا  قفدلاو  تاردخملا ، اهببس  يتلاو 

شبرخت يتلا  تاذلل  بيجع  راكنإ  يف  ةيهاركلاو  بضغلاو ، سأيلا ، تافلخم  ةحازإ  يف 

ءايشألا نم  ثكلا  كانه  .يعوالل  دوسألا  رحسلا  نم  عفادب  ناذرجلاك  ًاليل  كانه  اهسجاوه 

ةيبلسلا ةعزنلا  كرتأ  فوس  يبلس ؟ نوكن  اذامل  نكل  اهب ، ًاراهبنا  ّلقأ  تنك  اكيرمأ  نع 

يننأك .ةرداغملل  ًاحاترم  ناكو  رمألا  بعوتسي  يذلا   نوبل ، مؤاشتلاو  اكيرمأل  ةيداعملا 

.رق رمملا  ىلع  ًاسلاج  ناك  .يفسابلا  نم  ام  ناكم  يف  لاق ، رخآ ، صخش  لزنم  ئبتخأ يف 

لاح لك  ىلع  اهقاذم  راضخلا  عم  ةيرحبلا  تالكألا  ضعب  مدقت  تناك  ةينابايلا  ةفيضملا 

ب جس  .ةرداغملا  ةباوب  دنع  يمف  يف  لاجلا  اهسبح  يتلا  ةخألا  ةملكلا  نم  لضفأ 

ال جراخلا ، يف  نوشيعي  نيرخآ  صاخشأل  يغصي  يذهي ، هنأك  نوب  لاق  ةنازنز ، ناردج 

.انهبشي هيف  صخش  لك  ناكم  ىلإ  نودئاع  نحن  .نآلا  سفنتلا  يننك  ًاليل ، الإ  نوجرخي 

، لاق حاونلاو ، رمذتلا  نع  فقوت  .نوب  دهنت  .كانه  صخش  يأ  هبشأ  انأ ال  تلق ، تنأ ، كلثم 

ركفت كنأ  كتلكشم  .ةباوبلا  دنع  لاجلا  هل  هاطعأ  يذلا  يدنلتكسالا  بارشلاب  يسأك  ألمو 
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تكسا معن ، .تلق  تكسأ ، فوس  نذإ  .هيف  ركفت  ام  نوفرعي  عيمجلا  نأ  كتلكشم  ًاثك ،

.لاق حيسملا ، قحب  .تلق  تكسأ ، فوس  نذإ ، ديج ، .لاق  طقف ،

ةرئاطلا يف ليدبت  تنمضت  اهيف  منن  ةليوط   ةلحر  اهانيضق يف  ةعاس  نيرشع  دعب 

اهيف ضمغأ  ةرم  لك  .مونلا يف  ىلع  رداق  ينكل غ  ًاكهنم ، تنك  .كوكناب  ىلإ  انلصو  ويكوط ،

و ً.اليوط  هيلإ  رظنلا  لمحتأ  وس ،  هجو  وأ  نيدبلا  دئارلا  هجو  امإ  ىرأ  ينيع ،

، داتعملا نم  لقثأ  هتدجو  كرحتملا  مازحلا  نم  يتعتمأ  سيك  تطقتلا  امدنع  يننأ  برغتسأ 

نم ةديحولا  ةعطقلا  بونذلاب  مختملا  سيكلا  .سجوتلاو  رعذلابو  اياطخلاب ، نآلا  ًالمحم 

عيبي نأ  هانربخأو  نومارررر  رقوملا  ىلإ  حاتفملا  تيطعأ  ةقشلا ، كرتأ  نأ  لبق  أل  يتعتمأ ،

، سيكلا لخاد  ةأبعم  نآلا  اينتقم  لك  .ءايبنألا  ةسينك  ىلإ  دوقنلاب  عربتيو  انتاينتقم  لك 

نع يفخملا  هعاق  يف  رامدلل ) يقرشلا  طمنلاو  ايسآ  يف  ةيعويشلا   ) باتك نم  ةخسنو 

ام لك  .فوقعملا  هطسو  نم  فصن  ىلإ  مسقني  داك  هنأ  ةجرد  ىلإ  قز  باتكلا  راظنألا ،

لامدألا لبق  نم  جلاعت  فوس  رومألا  .لاجلا  لاق  ك  دناليات ، نمؤي يف  فوس  هيلإ  جاتحن 

، فولأم يركنت  يز  كانه يف  نوكيس  يذلا  دولك  ىلإ  ةفاضإ  ةدعاقلا  ركسعم  نع  لوؤسملا 

ةباوب يف  انب  بحر  .ئجاللا  ةدعاسمل  ةيموكح  غ  ةمظنم  حلاصل  لمعي  هنأ  ةعيرذب 

ذنم غتي  هنأك   ادبو  فيفخ ، نولطنبو  ياواه  نم  صيمق  هيلع  ناكو  ةيلودلا  تالحرلا 

مكارأ نأ  عئار  .قمعب  رمسأ  هنول  نأ  ءانثتساب  رماه ، روسيفوربلا  لزنم  ةرم يف  رخآ  هتيأر  نأ 

قافر اي  مكل  قبس  له  .كوكناب  مكب يف  ًابحرم  .نيرخآلا  عم  ينحفاصو  لاق ، ءاقدصألا ، اهيأ 

هذه يف  اهب  عتمتسن  نأ  ديرنو  ةدحاو  ةليل  انيدل  .كلذ  دقتعن  ال  ناكملا ؟ اذه  مترز  نأ 

طسو داق  زيمم ، فطاعتب  ّتبرو  يفتك  لوح  هعارذ  ىقلأ  .يرورس  يعاود  نم  .ةدلبلا 

دعم وأ  ةبرطضملا ، ةينهذلا  يتلاح  ببسب  ار  .ةرداغملا  ةباوب  هاجتاب  لملمتملا  دشحلا 

انك يلحملا  ناكسلا  نم  دحاو  لك  نأ  تروصت  ثيحب  مضهلا  رسع  نم  ةكهنم  اهنأك  يتلا 

له .دولك  لاق  ةزاتمم ، ةلاحب  ودبت  .نام  ءالمع  دحأ  مهنيب  ناك  نإ  تلءاست  .انيلإ  رظني  ر 

؟ لمعلا اذه  زاجنإل  دعتسم  تنأ 

ناكم حفطت يف  ةعولاب  لثم  تناك  فهلتلاو  فوخلا  رعاشم  لك  تلق ، لاحلا ، ةعيبطب 

، بقاوعلا ةلوهجم  ةطخ  ذفني  نأ  كشوي  صخش  لثم  راودلاب  رعشأ  تنك  .اشحأ  نم  ام 

تاقايس هذه  تسيلأ  .اهنم  جرخن  فيك  ةفرعم  نود  ةيواهلا  افش  ىلإ  نوب  عم  تيتأ  أل 
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وأ طوبهلا ، ةلظم  حتفي  ىتح  هصم  نع  ًائيش  ططخي  نم  فرعي  ال  روطتلا ، ططخلا يف  لك 

مكحتملا هنأ  ادب  يذلا  دولك ، ىلع  لاؤسلا  كلذ  حرط  ىتح  يعسوب  نكي  ءاوهلا ؟  رخبتي يف 

.كب روخف  انأ  .ديدج  نم  يفتك  ىلع  تبر  .نوغياس  طوقس  ةياغل  لقألا  ىلع  ًااد ، هص 

مث اننيب ، رودي  ساسحإلا  كلذ  انكرت  ةظحلل ، تمصب  ًاعم  انيشم  .اذه  فرعت  نأ  كديرأ 

.كتايح يف  تاظحللا  لمجأب  عتمتت  كلعجأ  فوس  لاقو ، ديدج  نم  يفتك  ىلع  ّتبر 

ةليمجلا تاقوألا  رخآ  نوكت  ار  هذه  نأ  اهلقي  يتلا   ءايشألا  هتماستبا ، ىلع  ًادر  ُتمستبا 

وأ ينبحي ، هنإ  لاق  امدنع  هتقيرط  يسفن ، ةبيرلا يف  ناثي  همتهاو  هسح  ناك  .ايح  يف 

ىلإ انداق  .هصم  ىهتنا  ناسنإل  ةعتملا  نم  ةخأ  ةبجو  لداعي  ام  رفوي  نأب  هتقيرط  ار 

انرشح .ةقطنملا  كلت  ةرايزل  ةنسلا  تاقوأ  لضفأ  ةرخأتملا ، ربمسيد  ءاوجأ  وحن  راطملا  جراخ 

ىلإ باهذلاب  رفسلا  قاهرإ  نم  اوصلختت  نل  دولك ، لاقو  تارايسلا ، ىدحإ  لخاد  انسفنأ 

ًادغو ليللا ، فصتنم  ىتح  ظقي  مكيقبأ  فوس  .ةحارلا  نم  ءيش  ىلع  لوصحلل  قدنفلا 

.ركسعملا ىلإ  قلطنن 

انب تطاحأ  .تاجاردلاو  تانحاشلاو ، تارايسلاب ، جعي  قيرط  ىلع  قئاسلا  انب  قلطنا 

، ةكرحتملا ةيندعملا  عطقلاب  ةوشحم  ةنيدم  جيجضو  نرلاو ، تارايسلا ، قاوبأو  ءاضوضلا 

برقأ اذه  .دولك  لاق  نطولاب ؟ اذه  مكركذي  له  .ةتوبكملا  رعاشملاو  ةيرشبلا ، داسجألاو 

.بهشألا بيقنلا  لاق  نوغياس ، نع  فلتخي  .تاونس ال  ذنم  مكنطو  ىلإ  هنم  نولصت  ناكم 

ىلع ثدحي  كلذ  لك  .نوئجال  الو  برح  ال  .دولك  لاق  فالتخا ، دوجو  عم  هسفن  ءيشلا 

.هتراجيس انم  لك  لعشأو  رئاجسلا  دولك  انيلع  عزو  .قافرلا  اهيأ  نوبهذتس  ثيح  دودحلا ،

ءيش لك  .يدوبمكلا  نم  ثكلا  انيدل  نآلاو  .دودحلا  ربع  نوبرهي  سوال  ناكس  ناك  ًالوأ 

مزالملا زه  .فايرألا  ىلإ  لوصولل  ًاليبس  انل  رفوت  ئجاللا  ةدعاسم  نكل  ةساعتلاب ، يحوي 

ليبس دجوي  له  دولك ، لاقف  .اهيف  رارشأ  نويعويش  كانه  .ايدوبمك  لاقو ، هسأر  مهجتملا 

.ايسينودنأ ةنجلا يف  ىلإ  ناكم  برقأ  اهنإ  .سوال  قيرط  نع  نوربعتس  لاح ، لك  ىلع  رخآ ؟

.سانلا ءالؤه  بحأ  يننإ  .قدصي  ًائيش ال  ناكو  برحلا  ءانثأ  كانه  ًاليوط  ًانمز  تيضمأ  دقل 

خفن ح  .كلتق  اودارأ  اذإ  الإ  ضرألا  هجو  ىلع  ًامرك  مهكأو  سانلا  فطلأ  نم  مهنإ 

له ام ، ٍةلحرم  .انهاجتاب يف  اهخفنف  ةرايسلا  ةمدقم  ىلع  ةغصلا  ةماودلا  تقلعت  ناخدلا ،

؟ ضرألا هجو  ىلع  ًامرك  مهكأو  سانلا ، فطلأ  نم  اننوربتعي  بناجألا  نم  هغو  دولك  ناك 

عئاظفلاو تاغلابملا  نكل  خألا ، رمألا  كشأ يف  يناودع ؟ وأ  برحلا ، بحن  ًااد  انك  له 
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نويدوبمكلا .مايألا  نم  موي  هانققح يف  ءيش  لك  ىلع  اهلالظب  يقلت  ايدوبمك  لصحت يف  يتلا 

يذلا ام  نكل  دلبلا ، كلذ  نع  انثدحت  ًابيرقت  ةقيقد  لاوط  ةنيكسملا ! ايدوبمك  كاسملا !

ًائيش ال تناك  ءيش  لك  لبق  ةبعصلا ، رومألا  نم  ةيعجلا  ةدابإلا  لوقي ؟ نأ  ءرملل  نك 

.فصوي

.هتلعف تعمس ع  دقل  لاقو ، دولك  زكل  عيرسلا ، قيرطلا  نع  قئاسلا  جرخ  امدنع 

ءيشلا تركذت  تابثب ، رظني يل  يقبو  ًائيش  دولك  لقي  امل   هتلعف ؟ يذلا  ام  هتلعف ؟ يذلا  ام 

.دولك لاق  نزحت ، .تمت ال  معن ، هوأ ، .هنع  توكسلا  نم  دب  يذلاو ال  هتلعف  يذلا  ديحولا 

دكؤأ نأ  يننك  .هل  لصح  ام  قحتسي  ناك  صخشلا  كلذ  لاجلا ، هب  ربخأ  ام  لالخ  نم 

هذه نم  ثكلا  تيأر  .دولك  لاق  هينعأ ، ام  سيل  كلذ  .تلق  كلذ ، قحتسي  ال  هنأ  كل 

نلو ءيش  مهقوري  ال  .قح  ىلع  مهنأب  نودقتعي  نويخوزام  .نوفرتحم  نورمذتم  .ءايشألا 

نم عونلا  اذه  هلوقي  نأ  نك  ام  فرعت  تنأو  .مهتيفصت  يرجت  ىتح  ةداعسلاب  اورعشي 

كتلاح فلتخملا يف  ديحولا  ءيشلا  كتربخأ ! دقل  مادعإلا ؟ ةقرف  نوهجاوي  امدنع  صاخشألا 

انأ ال .تلق  دولك ، لوقت ، .كفتلل ك  ٍفاك  تقو  ىلع  لصحي  كسملا   جذاسلا  كلذ  نأ 

.ةئيطخلا بكترت  يتلا  ةيصخشلا  .باتكلا  روكذم يف  هنإ  .لاق  اذه ، لوقأ 

نفل يميلعتلا  بيتكلا  دولك ، هيلإ  راشأ  يذلا  باتكلا  تاحفصلا يف  ةيؤر  يعسوب  ناك 

لمحي يذلا  باتكلا  اهميقي ، يتلا  تارودلا  يف  هتسارد  ىلع  ُبكنن  انك  يذلا  باوجتسالا 

اهفداصي نأ  لمتحي  يتلا  تايصخشلا  نم  ةفلتخم  جذنل  تافيرعت  هيف  كرابوك .)  ) ناونع

مامأ اهتحمل  اياطخلاب  ةلقثملا  ةيصخشلا  نع  يتلا  ةرقفلا  اهعم ، لكاشملا  هجاويو  ققحملا ،

هتايح .يعقاو  غ  همضو  ةديدشلا ، ةوسقلاب  مستي  صاخشألا  نم  عونلا  اذه   » .ينيع

نع ضيوعتلا  ىلع  ًمصم  ودبي  ًانايحأ  .ةئيطخلاب  هرعاشم  ةداعتسال  ةسركم  ودبت  اهلك 

يأ .رخآ يف  صخش  لمع  نم  وه  أطخ  عقي  ءيش  يأ  نأ  ىلع  رصي  ىرخأ  نايحأ  يفو  صقنلا ؛

عقي يذلا  بنذلا  نأ  ىلع  ةيجراخ  ةراشإ  وأ  ليلد  نع  ثحبلل  ًادهاج  ىعسي  تلاحلا  نم 

لماُعي هنأ  تابثإل  ةرابج  ًادوهج  لذبي  هنأ  ظحالي  ام  ًابلاغ  .هاياطخ  نم  ربكأ  نيرخآلا  ىلع 

لالخ نم  همض  نع  فيفختلل  ملظب  لماعتلا  ةلأسم  ثي  ار  رمألا ، ةقيقح  يف  .ملظب 

ةمواقملا نع  نوفقوتي  ار  بنذلاب  ةديدش  رعاشم  مهيدل  نيذلا  صاخشألا  .باقعلا 

لالخ نم  هطتلاب  روعشلا  ببسب  كلذو  ام ، ةقيرطب  باقعلل  اوضرعت  ام  اذإ  نونواعتيو 
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هجو ىلع  ةقيقحلا  فرعأ  نل  ينكل  عقاولا ، يف  عونلا  اذه  نم  وس  ناك  ار  باقعلا .»

.هعم قيقحتلل  لاجم  الف  ديكأتلا ،

ءاوضأ نم  حزق  سوق  هقوف  ًاقاقز  اهدصقن  يتلا  انتهجو  تناك  .دولك  لاق  انلصو ، دقل 

، ماجحألاو رعألا  فلتخم  نم  دورقل  ةبحاش  لاكشأب  جعت  ةفصرألاو  ةيعانطصالا ، نوينلا 

مهعيمج يبيهلا ، نم  لئابقل  ليوط  اهرعش  ىرخألاو  ةيركسع  رعش  تاحيرستب  اهضعب 

جايه يف  نورمزيو  نوحيصي  مهنم  ثكلاو  ىراكس ، اوحبصي  نأ  كشو  ىلع  وأ  ىراكس 

نهفارطأب تايتف  تفقو  لخادملا  دنعو  قاقزلا ، لوط  ىلع  يداونلاو  تاناحلا  .حضاو 

ةتفال هباب  ىلع  لزنم  دنع  ةرايسلا  تفقوت  .فيثكلا  جايكاملاب  ةيلطملا  نههوجوو  ةيراعلا 

ىلعو ًاحوتفم  بابلا  ناك  يبهذلا .) كيدلا   ) عقاف رفصأ  طخب  اهيلع  بتك  ةمخض  ةيدومع 

اتناك يف ار  ىرحألاب  وأ  كلذ ، وحن  وأ  رمعلا  نم  نيرشعلا  ناودبت يف  ناتاتف  فقت  هيبناج 

ةدودشم ًابايث ، ًايزاجم  ىمسي  نأ  نك  ام  ناسبلت  .ةرشع  ةنماثلا  وأ  ةرشع  ةسماخلا 

ناودبت ةنونحلا ، نهتماستبا  عم  بسانتت  ال  ةيلاع  ةيذحأو  ينيكبلا ، رارزأو  ةطبرأب ،

.لافطألل ةناضح  ناتملعم يف  هنأك  تقيقرو  تبوبحم 

.ةلكآتملا هسارضأ  تيأر  ىتح  ةراسجب  مستبي  وهو  بهشألا  بيقنلا  لاق  لوهلل ، اي 

مكبجعأ نأ  دعسي  .مستبي  هنأ   مغر  فيطل ! ءيش  نم  هل  اي  لاق ، مهجتملا  مزالملا  ىتح 

امدنع الخد  دق  اناك  بهشألا  بيقنلاو  مهجتملا  مزالملا  .مكلجأ  نم  كلذ  لك  .دولك  لاق  اذه ،

فوس كعم ؟ ةقيفر  ديرت  .دولك  لاق  ىشمتت ؟ اذام ؟ ً.اليلق  ىشأ  فوس  .الك  نوب ، لاق 

نوب زه  .لوجخلاب  نتعي  فيك  نفرعي  .تابراحم  تايتفلا  ءالؤه   . قث  اهيلع ، لصحت 

الك .كعم  ىشأ  فوس  تلق ، سأب ، .فوخلا ال  نع  ربعت  هينيع  تحال يف  يتلا  ةرظنلا  هسأر ،

ىلع داتعم  صخش  لك  سيل  .كلذ  مهفا  .هقفرم  نم  نوب  رجو  دولك ، لاق  ناطيشلا ! قحب 

نذإ .رمعلا  ةليل  يضقي  انه  زيزعلا  كقيدص  كرتاو  ًاليلق  ىش  نكل  .ءايشألا  نم  عونلا  اذه 

اذإ رظنت  نأ  ىتح  الو  ً.ائيش  سملت  نأ  كيلع  سيل  ً.ائيش  برشن  انعدو  سلجاو  لاعت  طقف 

.كلجأ نم  سيلو  كقيدص ، لجأ  نم  اذه  لعفا  .كينيع  ضمغأو  سلجا  طقف  .كلذ  تئش 

.دولك لاق  ًاضيأ ، تنأ  .هدحو  هكرتا  .سأب  ال  تلقو ، دولك  عارذ  ىلع  يدي  تعضو  كيأر ؟ ام 

يسفن ءاقبإ  نم  تنك  ينكل  ةلتاق ، نوكت  ارو  ةيدعملا  ضارمألا  نم  تايقالخألا 

هتايقالخأ يذلا يف  نوب ، وه  اهب  تبصأ  يتلا  ىودعلا  ردصم  ناك  ار  .نآلا  ىتح  اهنم  ًافيظن 
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، لخادلا ىلإ  بهذو  انعانقإ  نم  دولك  سأي  نأ  دعب  ةراجيس  هيلع  تضرع  .يلاقتنا  ضرم  ار 

لهاجت نع  انزجع  اننكل  انناصمقب  نوثبشتي  نيذلا  عئابلا  سانتم  نخدن ، كانه  انفقوو 

اي .انوحازأو  انب  اومطترا  ةدرقلا ح  نوهبشي  نيذلا  مازقألا  حئاسلا  نم  انب  ةراملا  دوشحلا 

غنيبلا ةرك  كس  يتلا  ةأرملا  كلت  تلعف  اذام  تيأر  له  يفلخ ، نم  مهدحأ  لاق  يهلإ !

نيأو كتلوجرب  رخافتملا  اهيأ  .رخآ  ٌصخش  لاق  غنوش ، غنيش  غنوب  غنيب  يقيدص ؟ اي  غنوب ،

نوب ىقلأ  .يتظفحم  تقرس  ةرهاعلا  كلت  نأ  دقتعأ  ًاقحس ، .غنود  كود  كلقع ..؟ ناك 

راشأ بهذن ؟ نيأ  ىلإ  .تضفتنا  .ام  ًاصخش  لتقأ  نأ  لبق  انه  نم  بهذنل  لاقو ، هتراجيس 

.ههابتنا راثأ  يذلا  مليفلا  قصلم  تيأر  تردتسا  املاحو  يفتك ، قوف  نم 

***

اوملعتي نيذلا   يلحملاب  ةئيلملا  ضرعلا  رود  ىدحإ  يف  تلماه »  » مليف اندهاش 

بلج رخآو  ليدنم ، نم غ  طخمتي  ناك  ضرعلا  ءانثأ  مهدحأ  مرتحم ، نف  نيسلا  نأ  دعب 

دهدهت سكعلاب  وأ  اهلفط ، برضت  ىرخأو  ةهزنلا ، تامزلتسم  وأ  بارشلاو ، لكألا ، هعم 

لئاسم نوشقاني  فوفص ، دعب  ىلع  سلاجلا  هئاقدصأ  ىلع  لاعفناب  خرصي  رخآو  اهلفط ،

رخآو مهدعاقم  ىلع  نوحطبني  وأ  نورثي ، نورخآو  لبقتسملاو ، رضاحلاو ، يضاملاب ، قلعتت 

مهنإ لوقلا  ىلع  ؤرجي  نم  نكلو  .ضرعلا  ةدم  لاوط  هراج  ذخف  ىلع  هذخف  عضي 

روهمجلا ال ناك  اذإ  ًائيدر  مأ  ًاعئار  مليفلا  ناك  اذإ  ام  فرعي  نأ  ءرملل  نك  فيك  نوئطخم ؟

هللا يف نكيلو  قيفصتلاو ، حرملا  ىلإ  انرظن  اذإ  قمعب ، ًاعتمتسم  روهمجلا  ادب  هعم ؟ لعافتي 

روهمجلا هعم  لعافت  يذلا  دهشملا  .ةحرملا  رظانملاو  ةصقلاب  ًارهبنم  يسفن  دجأ  اذإ   وع 

ناك ار  .ةعرسب  قفخي  يبلق  ناك  اهءانثأ  ةكبحلا ، ةورذ  لكشت  يتلا  ةكرعملا  كلت  ةوقب 

اهللختت يتلا  ةيمنهجلا  اهعطاق  نفوهتيب  تاينوفميس  ىدحإ  هبشي  روعسملا  فزعلا  كلذ 

وأ ااااد ؛ اد -  اد -  مود -  اد -  مود -  اد -  مود -  مود -  طايشلا ، اهنكست  ةقيمع  ٌرفح 

سوماشو يماليب  تارظنل  يضرعلا  عطقملا  وأ  ةئيطبلا ؛ اهتعرسب  رتبوكيلهلا  حوارم  سيسه 

عفادم لغازم  لالخ  نم  نقلمحي  غنوكتيفلا  تايتف  تارظنو  نيرئاط ، ناصح  نابكري 

نوقرغي شحوتملا  غنوكتيفلا  رظنم  وأ  ءسلا ؛ يف  رجفنت  لبانق  وأ  تارئاطلل ؛ ةداضم 

ءايشألا هذه  لك  وأ  اهيف ؛ نوحبسي  يتلا  تامحلا  نم  ديحولا  عونلا  ءامدلا ، نم  محب 

دهعلا ةحبذم  ةكراشملا يف  نم  نكأ  ىتح  يدي  ةيقدنب يف  لمحأ  نأ  بغرأ يف  ينتلعج 
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.يننوهبشي ام  دح  ىلإ  مهنإف  ًاما ، يلثم  اونوكي  نإ   نودبي ، نيذلا  غنوكتيفلل  ميدقلا 

عم تاربنلا  ةعونتم  تاوصأب  نوكحضيو  نوفتهي  نيذلا  نيدهاشملا  ءالؤه  لثم  نودبي 

كهتنا نأ  دعب  مهناج  لاصوأ  عطقيو  قز  يذلا  حالسلا  عنصلا ، يرمألا  حالسلا  ةعقعق 

عطتسأ ينكل   ينيع  قالغإ  تدرأ  .يتبوبيغ  نم  تقفأ  يدعقم ، يف  ُتلمل  .مهتامرح 

دهشملا قباسلا ، دهشملا  ءانثأ  ةعرسب  تارم  عضب  شمرلا  نم  كأ  ءيش  لعف  عطتسأ  كلذ ، 

.قبطملا تمصلاب  ذولي  روهمجلا  لعج  يذلا  ديحولا 

ىقيسوم يأ  هيف  مدختسي  روتوا   .ريوصتلا  ءانثأ  هرأ  يذلا   ديحولا  دهشملا  اذه 

نم ةعبرأ  اهمهفي  يتلا  اهتاجاجتحاو ، يام  ميك  تاخرص  قفاري  نيزحلا  نألا  ةيريوصت ،

روهمجلا تمص  لعج  ىقيسوم  دوجو  مدع  .نوؤزهيو  نومتشيو ، نوكحضي ، غنوكتيفلا 

عيطقت نع  نهلافطأ  هوجو  ةيطغت  ىلع  نصرح  اوللا  تاهمألا  كأ ، ًاعومسم  ئجافملا 

نويع نع  نهيديأ  نعفريو  نقفصي  نذخأ  نآلا  سوؤرلا ، عطقو  رانلا ، قالطإو  لاصوألا ،

طوبطخإ نم  ردصت  اهنأك  ملظملا  فهكلا  اذه  اياوز  نم  تءاج  ةليوط  تاحيص  .نهلافطأ 

فارطأو روهظ  تحت  حفاكت  ةيراعلا  يام  ميكو  فهكلا ، فصتنم  يف  ىولتي  يرشب 

ناقيس ءارو  ةيفخم  اهبلغأ  يراعلا ، اهمسج  نم  تاحمل  انيأر  نيب  .يراعلا  هبش  بصتغملا 

، يزمرقلا مدلاو  دسجلا ، نأو  غنوكتيفلا ، فادرأو  عرذأو ، ةيجيتارتسا ، ًاعاضوأ  ذختت 

داعأ يل ريونتلا  رصع  نم  لالظ  تاذ  دهاشم  فشكتت يف  ةينبلاو  ءادوسلا  ةقزمملا  مهبايثو 

ًادج ةبيرق  تاطقل  تاحيصلا  هذه  عم  تبوانت  .نفلا  خيرات  سورد  نم  ةتهاب  تايركذ 

ثيحب ةمروتم  اهينيع  ىدحإو  يمادلا ، اهفنأو  نئي  يذلا  اهمف  عم  خطلملا  يام  ميك  هجول 

ألم يذلا  هجولل  ةسركم  مليفلا  يف  اهغ  نم  لوطأ  تدتما  يتلا  ةطقللا  ً.اما  تقلغنا 

، امام خرصت : يهو  اهيتفش  نم  زنت  ءامدلاو  اهرجحم ، رودت يف  ةحوتفملا  اهنيع  اهلك ، ةشاشلا 

.امام امام ، امام ، امام ، امام ، امام ،

حابشألا انيأر  ةيعاجترا  ةطقل  دنع  ًاخأ  مليفلا  فقوت  املو  يسفن ، ىلع  ُتشمكنا 

نم ةدروتم  مههوجو  يام ، ميك  ينيع  ىلع  نورهظي  ءارمحلا ك  ةرشبلا  تاذ  طايشلاو 

ةروزم نويع  ءارضخلا ، تانشألا  اهيلع  تسبيت  ةيراعلا  مهنانسأ  عنصلا ، يلحملا  زرألا  بارش 

كلت مهدحأ  ءاشحأ  جلتخي يف  يذلا  ديحولا  ساسحإلا  ةوشنلا ، نم  اهقالغنا  يف  ةجنشتم 

ةعينشلا ةخألا  ةكرعملا  يف  ًاقحال ، روتوا  هرفو  ام  اذهو  ً.اعيمج  مهضارقنا  يف  ةبغرلا 
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ىلع يبطلا  بيردتلل  ةسردم  نع  مليف  عم  اهتنراقم  ًاضيأ  ناكمإلاب  يتلا  ضيبألا ، حالسلاب 

.حيرشتلا تايلمع 

حوتفملا لخدملا  دنع  ًاسلاج  يوب  اد  اهيف  رهظي  يتلا  مليفلل ، ةخألا  ةطقللا  عم 

يذلا هنطو  ىلع  بحتني  ةيفاصلا ، ءاقرزلا  ءسلا  وحن  ءطبب  دعصت  يتلا  يويه  ةيحورمل 

مدقت اهنكل  بيلحلا  درجم  هيف  ءاسنلا  ءادثأ  زرفت  ال  رخآ  دلب  ىلإ  ًاهجتم  برحلا ، هترمد 

، روتوا ةبهو  فارتعالا  ّيلع  ناك  يرمأ -  يدنج  هربخأ  اذكه  وأ  ميرك -  سيآلاو  تاجلثملا 

لجلا نم  ًانيفسإ  اندوجو  محقأ يف  دقل  .يرقبع  ةحلسأ  عناص  ةراه  ار  بجعأ  لثم 

مجح ميخضت  هنم  ضرغلا  زاجنإ  نيرخآل ، مطحمو  ضعبلل  جهبم  ءيش  كلذو  بعرلاو ،

يسفن أل نم  يزخلاب  تسسحأ  روهظلاب ، مليفلا  كراشملا يف  ءسأ  تأدب  .رامدلا ح 

سرابموكلا تهاس  ًاضيأ  رخفلاب  تسسحأ  يننأ  عم  يزخملا ، لمعلا  اذه  تمهسأ يف 

ةيويحلا نم  ردق  ربكأب  اوفرصت  ةيزخم ، ٌراودأ  مهتهجاو  نأ  دعب  .يعم  اولمع  نيذلا 

،1  # يدتعملا غنوكتيفلا : نم  نيدتعملا  رود  اوبعل  براحملا  نم  ةعبرأ  كانه  ناك  .ةعاربلاو 

ةشاشلا ىلع  ةرم  لوأل  اورهظ  نيرخآ  نع  ًالضف  ، 4  # يدتعملا ، 3  # يدتعملا ، 2  # يدتعملا

، ةليمج ةضرمم  دساف ، طباض  جرعأ ، يبص  ةتيم ، ةاتف  سئاي ، يورق  ةفلتخم : راودأب  اوماقو 

، ةفيطل ةرهاع  يلاثم ، بلاط  ةيكاب ، ةلمرأ  بضاغ ، فظوم  نيزح ، ئجال  ىمعأ ، ذاحش 

ءالمزلا ءالؤه  لك  ًاضيأ  كانه  .يسفنب  هب  تمق  امل  رخفلاب  رعشأ  ينكل   .ىغبملا  نونجم يف 

هنأ دكؤملا  نم  نانفلا  اذه  .يراه  لثم  سيلاوكلا ، فلخ  لمعلل  مهسفنأ  اوسرك  نيذلا 

ال ميقلا  هلمعو  ةقيقدلا ، اهليصافتب  ةرهبملا  هتازاجنإ  ىلع  راكسوألل  حيشرتلا  قحتسي 

بيترتل يلحملا  لعلا  دحأ  راجئتسا  نمضتت  يتلا  ةطيسبلا  ةثداحلا  كلت  ىتح  ههوشت 

ةمردنجلل لاق  .يماتخلا  دهشملا  ةبيرق يف  ةربقم  نم  تذخأ  يتلا  ةيقيقحلا  ثثجلا  عاضوأ 

لكو .طباضلا  اهيأ  وناق ، لمع غ  اذه  نأ  روصتأ  ةحضاو ،  ةءاربب  هلاقتعال  اوءاج  نيذلا 

ةيعمجلا ىلإ  روتوا  لبق  نم  ةقحال  ةحنم  عم  اهروبق ، ىلإ  ةعرسب  ثثجلا  عاجرإب  ىهتنا  ءيش 

مسا ةيؤر  ىدل  حضاولا  جاعزنالا  ّيلع  ادب  .يلحملا  ىغبملا  اهنومسي  ًانايحأ  ةطرشلل ، ةيخلا 

ىلع يلبق  ءيجملا  قحلا يف  لك  اهل  نأب  تعنتقا  ينكل  جاتنإلل ، ةدعاسمك  ًابوتكم  تيلويف 

اهمدقي ناك  يتلا  ةرمتسملا  تادعاسملا  جاهتباب  تركذتو  .بساكملل  يمرهلا  لسلستلا 

لقنلاو ةيلوألا ، تافاعسإلا  قيرفل  ةصلخملا  ةياعرلاو  مهلمع ، ءانثأ  نويفرحلاو  نوينفلا 

تامدخ نم  ًاصصخت  كأ  ةحارصب  تناك  امدخ  نأ  مغر  نوقئاسلا ، هب  موقي  يذلا  يمويلا 
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ينكل  تغل  ناقتإ  ةراه  عتأو  ةفاقثلا ، جودزم  تنك  ار  يننأ  فرتعأ  .ءالؤه  نم  يأ 

ىلوتو ةفلتخم  تاراهم  ميلعت  ىلع  ةعاربب  فرشأ  يذلا  بردملا  كلذ  لثم  ًازيمتم  ًالمع  ّدؤأ 

تايبلا باحصأ  اهانبت  ةللدم  كس  تاناويح  راودأب  اوماق  نيذلا  لهذملا  جرهملا  ةدايق 

بيرغلا تاناويحلا  ضورم  وأ  يتيس ، بلكلا  ليبق  نم  ءسأ  اولمح  نيذلا  رضخلا ،

 - صفق ًاسرش يف  ًايلاغنب  ًار  لمحت  ةرجأتسم   DC-3 ةرئاط م  ىلع  رفاس  يذلا  راوطألا 

نيبو .وليتسوكو  توبآ  مخضلا  ليفلا  فرصت  نسح  ىلع  ًاثك  صرحو  يليل -  همسا 

، يلليبيرام ايليد ، ليسغلاو -  ةفاظنلا  تالماع  هب  تماق  يذلا  رباثملا  لمعلاب  ًابجعم  تنك 

تالماع ءسأ  يلبق ؟ مهؤسأ  رهظت  نأ  ءالؤه  لك  قحتسي  له  نهغو -  نوزاروك ،

، سلجملا ءاضعأو  ظفاحملل ، ركشلا  تارابع  عم  ةشاشلا ، ىلع  روهظلاب  ترمتسا  ةفاظنلا 

سوكرام ادلإ  ىلوألا  ةديسلاو  ةينيبلفلا ، ةحلسملا  تاوقلاو  ةحايسلا ، بتكم  سيئرو 

ً.ادبأ ركذي  نل  يمسا  نأ  ًاخأ  تكردأ  ىتح  سوكرام ، دنانيدرف  سيئرلاو 

نم يرمذت  ىشالت  توصلاو ، ريوصتلا  لماعلا يف  ءسأ  هيف  ترهظ  يذلا  تقولا  يف 

يلهاجت يف هلشف يف  .روهتلل  ينعفدي  ار  يقورع  يلغي يف  بضغ  ىلإ  لوحتو  روتوا  ةحاقو 

هب تمق  يذلا  رودلل  ركذ  يأ  ىشاحت  لايخلا ، يف  يلتق  يف  حجني  هلعج  ةيعقاولا ، ةايحلا 

تهجاوو ضرعلا  ةعاق  رداغأ  انأو  يلغأ  لازأ  ام  تنك  .كأ  هتقيقح  فرعأ  ينتلعج  ةقيرطب 

اذا .يلخاد  تالاعفنالا يف  لثم  ةيمنهج  نكت  اهتاحفل   ىرخأ ، ةرم  ةراحلا  ليللا  تاحفن 

هتراجيس ناخد  ثفن  .هدهاشن  مليف  يأ  دعب  داتعملاك  ًاتماص  ناكو  نوب ، تلأس  ركفت ؟

تناك هترظن  تفتلا يل ، ًاخأو  ركفت ؟ تنك  اذا  نآلا  .يسكاتلا  تارايس  ىدحإ  ىلإ  راشأو 

ً.ارشب ىتح  نكن  اننكل   .لاق  انحاجن ؟ نم  دكأتلا  ديرت  تنك  .طابحإلاو  قافشإلا  نم  ًاجيزم 

.تلق نيس ؟ دقان  ىلإ  تلوحت  تنأ  نآلا  .فيصرلا  هاجتاب  ةكلاهتم  يسكات  ةرايس  تبرتقا 

، يدوجو الول  انأ ؟ هفرعأ  يذلا  ام  .ةرايسلا  دعصي  وهو  لاق ، ةيلكلا ، جيرخ  اي  ييأر ، اذه 

صخاش درجم  نوكن  فوس  .انبعشل  ىطعت  راودأ  يأ  كانه  تناك  امل  بابلا ، قلغأ  انأو  تلق 

نآلا .تلق  ًارربم ، مهتيطعأ  نأ  هتلعف  ام  لك  .ةذفانلا  جاجز  لزنأو  دهنت  .هيلع  بيوصتلل 

قصب .مهبحن  لب  .مههركن  ال  نحن  .انه  انعم  نوتأي  رفصلا  انلعج  اورظنا ، ضيبلا ، لوقي 

.ةبعللا نوريدي  نيذلا  مه  مهنكل  حيحص ؟ مهتبعل ، ةسرم  تلواح  تنأ  .ةذفانلا  جراخ 

اذإ  .لخادلا  نم  سيل  .ءيش  يغت  عيطتست  كنأ ال  ينعي  اذه  .ءيش  يأب  مكحتت  تنأ ال 

.جراخلا نم  ءايشألا  يغت  كيلع  ءيش ، ىلع  لصحت 
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ً.اروف مانيل  بهذ  انقدنف  ىلإ  انلصو  املو  ةلحرلا ، نم  ىقبت  ام  لالخ  ءيشب  ملكتن   

نخدأ يردص ، ىلع  رئاجسلا  ةضفنم  عم  ةمتعملا  انتفرغ  ريرسلا يف  ىلع  ًايقلتسم  تيقبو 

بيرختلا كلذ  لاجلاو ، نام  اهيلع  قفتا  يتلا  ةديحولا  ةمهملا  تلشف يف  فيك  لمأتأو ،

ينكل مونلا  تلواح  .هيف  انليث  ةءاسإ  ديدحتلا  هجو  ىلع  هلث ، ام  لكو  مليفلا  دمعتملا يف 

تيأر يذلا  باصعألل  ثملا  رظنملاو  تارايسلا  قاوبأ  نط  ىلع  ًاظقيتسم  تيقب  عطتسأ ،  

نايضقي ًااد  هنأك  نافرصتي  يقوف ، فقسلا  ىلع  ناددمتي  نيدبلا  دئارلاو  وس  هيف 

، ءيش يف  دعاسي  ةرواجملا   ةفرغلا  يف  ريرسلا  ضباونل  بيترلا  ريرصلا  .انه  تاقوألا 

اهنأ تضرتفا  ام  ىلع  فسألاب  ترعش  ثيحب  يثبع  وحن  ىلع  ليوط  تقول  ريرصلا  رمتسا 

ةدح تدتشاو  نألا  يف  لجرلا  اهكراش  نيح  .تمصب  اذه  لك  لمحتت  ةنيكسم  ةأرما 

تقلطأ ىهتنا ، امدنعو  مسحي ، رمألا   نكل  كلذ ، يهتني  نأ  تعقوت  تحترا أل  خارصلا ،

ذنم يهتنت ، نل  اهنأ  ودبي  تآجافملا  هذه  لثم  .قعألا  نم  ةعطقتم  ةوشن  ةخرص  هتكيرش 

بوث يف  يهو  ةطقرملا  ةيفوصلا  هترتس  سبلي  راطملا ، يف  انتيؤرل  مادملاو  لاجلا  ءاج  نأ 

يدنلتكسا بارش  ةجاجز  ميدقت  عم  لاطبألا  نم  ةعبرأ  ىلع  انفّرع  .كليللا  راهزأ  لثم  ضيبأ 

، ركاذتلا عطق  ةباوب  نم  ّر  نأ  لبق  انحفاصو  ةيراكذت ، ةروص  انل  طقتلاو  انم ، دحاو  لكل 

.بيقنلا اهيأ  ًائيش ، كل  لوقأ  نأ  ديرأ  لاقو ، يديب  ثبشت  هنكل  .مهدعب  تررم  انأو 

فرعت تنأ  يديس ؟ معن ، .رورملاب  نيرخآلا  نيرفاسملل  حمسأ  ل  ًابناج  ُتيوزنا 

.يديس اي  كلذ ، فرعأ  نكأ  .لاجلا   لاق  ينبتلاب ، اننبا  كربتعن  انك  مادملاو  يننأ  فيك 

ينلدابي ناك  يتلا  اهسفن  ةرظنلا  اهنكل  ةمهجتم ، مادملا  هجوو  ههجو  ىلع  تدب  يتلا  ةرظنلا 

ةرظن تركتباف  قافنلا  ىلع  ًاداتعم  تنك  .مادملا  تلاق  اذه ؟ لعفت  فيك  .ةداع  أ  اهب 

نع نوثدحتي  عيمجلا  .لاجلا  لاق  انتنبا ، ءاوغإ  لواحت  نأ  اذام ؟ لعفأ  فيك  .بارغتسا 

اذه فرعأ  نأ  يغبني يل  ناك  .لاجلا  لاق  تاعئاشلا ، .تلق  عيمجلا ؟ .مادملا  تلاق  اذه ،

يتنبا يف عجشت  فوس  كنأ  يلاب  رطخي يف  .ال   نكلو  فافزلا ، لفح  اهعم يف  تينغ  امدنع 

ًادهشم تلمع  ًاعم  تنأ  مادملا ، تفاضأ  طقف ، اذه  سيل  .يليللا  يدانلا  ءانغلل يف  اهيعاسم 

ال لاق ، اهداسفإ ، لواحت  تنأ  .لاجلا  دهنت  .كلذ  اودهاش  عيمجلا  .يدانلا  كلذ  ًاحضاف يف 

، تخأ .تخأو  ةلفطك  اهعم  لماعتت  تنكو  انلزنم  تشع يف  نأ  دعب  .كلذ  قيدصت  يننك 

انه كتدرأ  .لاجلا  لاق  كتافرصت ، نم  ةرارملاو  لمألا  ةبيخب  رعشأ  .ةدكؤم  مادملا  تلاق 

.كلذ الول  لحرت  ككرتأل  تنك  ام  .يعم 
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لكو ءيش  لك  .يدنج  تنأ  .بيقنلا  اهيأ  لضفأ ، ةقيرطب  فرصتت  نأ  بجي  ناك 

صخش عم  انتنبا  كرتن  نأ  نك  اننأ  قدصت  فيك  .حيحصلا  هعقوم  نوكي يف  نأ  دب  صخش ال 

؟ كلثم

؟ يلثم صخشب  ينعت  اذام  .تلق  يلثم ؟ صخش 

نبا ظحالت ، لاح   يف  ًاضيأ ، كنكل  بيط ، باش  تنأ  .لاجلا  لاق  بيقنلا ، اهيأ  هوأ ،

ةديحولا ةملكلا  ترشحناو  ينسرخأ  لاجلا  نكل  ًائيش ، لوقأ  نأ  ينم  ارظتنا  .يعرش  غ 

، بضغب هيسأر  ازه  هلوقأل ، ًائيش  كلمأ  يننأ ال  ايأر  املو  .يمف  نم  جرخت  نأ  تدارأ  يتلا 

تدرأ .يل  تيطعأ  يتلا  يدنلتكسالا  بارشلا  ةجاجز  عم  ةباوبلا  دنع  اكرتو  ةنادإو ، نزحو ،

قطنلا دعاسي يف  ار  يدنلتكسالا  بارشلا  نأل  ناكملا ، كلذو  تقولا  كلذ  اهحتفأ يف  نأ 

، نطولا لحوب  ةخطلم  ةيفوص  براوج  قاذم  اهلو  يموعلب  ةرشحنم يف  تناك  .ةملكلا  كلتب 

.سانلا رقحأ  نم  ةقبطل  ةزوجحم  اهنأ  تيسن  يتلا  ةبجولا 

 
ملكتي يتلا   راطفإلا  ةبجو  دعب  .ملظم  حابص  تاذ  سمشلا  قرشت  نأ  لبق  انضهن 

ةلحر ركسعملا ، ىلإ  كوكناب  نم  ةرايسلاب  دولك  انلقأ  ةمهمهلا ، ءانثتساب  دحأ  اهءانثأ 

قيرط ىلإ  فرحنا  ح  .سوال  عم  دودحلا  نم  برقلاب  تهتناو  ًالماك  ًاراهن  تقرغتسا 

تناك رفحلاو ، ديداخألا  ب  ءاضيبلا ،  51 توبيجاكلا راجشأ  نم  ةباغ  وحن  طلبم  يبناج غ 

قسغلا اهللكي  ةباغ  لخاد  رخآ  ًارتموليك  انعطقو  .انفلخ  بورغلا  ىلإ  اهقيرط  سمشلا يف 

بابشلا يف دونجلا  نم  نانثاو  بيج  ةرايس  اهيف  ةيركسع  شيتفت  ةطقن  ىلإ  انلصو  ىتح 

هقنع لوح  هيمحت  يتلا  اذوب  ةذيوعت  لمحي  هنم  دحاو  لك  ةينوتيز ، ةيركسع  تالدب 

اثرتكي نأ  نود  .يفنأ  اهئطخي  يتلا ال  اناوغيراملا  ةحئار  تممش  .هنضح  16 يف  ةيقدنبو م - 

ىلع انيضمو  .رورملاب  انيلإ  اراشأ  ةسعانلا ، هنويع  عفر  وأ  بيجلا  ةرايس  نم  ضوهنلل 

ةيمظعلا لكايهلاك  ةكباشتملا  ناصغألا  ثيح  ةباغلا  قعأ  انقرتخاو  جرعتملا ، قيرطلا 

اهيف ةغص ، ةحتفنم  ةعقب  انل  ترهظ  نأ  ىلإ  انقوف ، ىلدتت  ةفيحنلا  اهتاعرفتب  ةليوط  راجشأل 

ابرهك حابصم  ءوض  لالخ  نم  دومخلا  نم  انذقنأ  رظنملا  كلذ  ةليطتسم ، وأ  ةعبرم  خاوكأ 
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يدؤت ةيبشخلا  حاولألاو  فوقسلا  يطغت  ليخنلا  فعس  نم  تاكوراب  .ذفاونلا  نم  للستي 

، خاوكألا لخادم  ىلإ  انتدشرأ  انيلع  حبنت  تناك  يتلا  بالكلا  .ضرألا  نع  ةعفترم  باوبأ  ىلإ 

نم ةعومجم  انم  تبرتقا  تجألا ، نم  جرخن  نحنو  انمادقأ  هيف  تعت  يذلا  تقولا  يفو 

.مانتيف ةيروهمجل  ةحلسملا  تاوقلا  نم  قابلا  لاجرلا  رخآ  .دولك  لاق  اوءاج ، دقل  .لالظلا 

لضفأ تاقوأ  مهل يف  تطقتلا  دق  لاجلا  بتكم  اهتيأر يف  يتلا  مهروص  تناك  ار 

.ةكهنم يف تايشيليم  نآلا  نوهبشي  ةيرحلا  لجأ  نم  ءادشألا  لتاقملا  ءالؤه  نكل  هذه ، نم 

مهقانعأ نيزت  شاينلاو  ءارمحلا  ةحشوألاو  ىحللا  يقيلح  ًالاجر  انيأر  كلت  مهروص 

ةبهأ ىلع  نوفقي  تايبلاو ، لاتقلا ، ةيذحأو  تاباغلا ، سبال  نوركنتي  مهرودصو 

، هيومتلاو ةيذحألا  نم  ًالدب  .ةباغلا  يلاعأ  نم  للستي  يذلا  سمشلا  ءوض  تحت  دادعتسالا 

، شاينلاو ةحشوألا  نم  ًالدبو  .ةصقلا  ليوارسلاو  ءادوس  تازولبو  لدانصلا  نوسبلي  اوناك 

نم ًالدبو  .تافاحلا  ةضيرع  يورقلا  تاعبق  اوسبل  تاباغلا ، سارحل  يروطسألا  راعشلا 

تاذ تناك  يتلا  مهنويع  .ربغم  ثعشأ  مهرعشو  ةنشخ ، مهاحل  اوكرت  ةفيظنلا ، دودخلا 

اهنزخم عم   47 كأ -  ةيقدنب  لمحي  مهنم  دحاو  لك  .محفلاك  ةبيئك  تدب  قلألاب  عشت  ةرم 

ىلإ دوقت  نأ  دب  ال  ىرخألا ، تسلا  لك  بناج  ىلإ  ةنوقيألا ، هذه  لباذلا ، زوملا  هبشي  يذلا 

.عقوتم رخآ غ  يرصب  ثأت 

.بهشألا بيقنلا  لاق  غنوكتيفلا ؟ لثم  نودبي  اذامل 

انفشتكا لثم  ىمادقلا ، مهءادعأ  نوهبشي  مهدحو  تاباصعلا  برح  لاجر  سيل 

فقو ةفيقسلا  هذهل  فيفخلا  حطسلا  ىلع  .مهدئاق  خوك  ىلإ  مهنم  ةعج  انتداق  امدنع 

نع فقوتي  نأ  لبق  نوب ، لاق  اذه -  سيلأ  .ابرهك  حابصم  دومع  هفلخ  فيحن  ٌلجر 

ةماستباب انب  ًابحرم  هدي  لامدألا  عفر  .دولك  لاق  ال ، نولوقي  عيمجلا  .يثبعلا  لاؤسلا 

طمنلاب يحوي  ةماسولا ، نم  ءيش  هيف  ًافيحن ، انرظن  ةيواز  نم  ودبي  ههجو  ناك  .ةنجهتسم 

هنم ليلقلا  بيشأ ، هلك  سيل  نكل  يدامر  رعشلا  .ةيدنفألا  وأ  ءلعلا  وأ  ءالبنلل  يسالكلا 

كألا هتمس  كنحلا  ىلع  ترصتقا  يتلا  ةيحللا  ً.اصق  ادب  ثيحب  ًابذشمو  سأرلا ، ةمق  ىلع 

يوذ عفايلا  بابشلا  نم  ًالاح  لضفأ  رمعلا  فصتنم  ٍليبن يف  ةقانأ  هيلع  تفضأ  ًازي ،

هتوص تاربن  ىتح  لامدألا ، لاق  لاجرلا ، اهيأ  مكب ، ًابحرم  .فتكلا  ىلع  لدسنملا  رعشلا 

ةفاسم متعطق  مكنأ  دب  .ئداهلا ال  هتوصب  هنيم  يشوه  تاباطخ  ءادصأب  ينتركذ  قيقرلا 
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.يتميخ ىلإ  يعم  اولخدا  مكوجرأ ، ً.تح  بعتم  نودبت  ةليوط ،

سبلي ًاضيأ  هنيم  يشوه  لثمو  .معلا  هسفن  يمسي  ناك  لامدألا  هنيم ، يشوه  لثم 

لثمو .هتعج  دارفأ  هسبلي  ام  لثا  نولطنبو  ءادوس  ةزولب  ةيروثلا ، ةطاسبلاب  مستي  ًايز 

.ةفاقثلاب متهالاب  اهتايوتحم  يحوتو  ةطاسبلاب  مستت  اهثاثأو  هتميخ  تناك  هنيم  يشوه 

ةدحاو ةرجح  نم  فلأتي  يذلا  خوكلا  بصقلا يف  نم  طاسب  ىلع  انتيذحأ  علخ  دعب  انسلج 

اننأ دب  .بيرغلا ال  هيبشلا  اذه  روضح  نم  جعزنم  اوناك  اننيب  ددجلا  نومداقلا  ةطيسب ،

نم تعنص  بتك  فوفر  .ةرسألل  ةمالع  يأ  دجوت  الف  ءادرجلا ، ةيضرألا  ىلع  مانن  فوس 

.ىرخأ ةيواز  نالتحي  يسركو  نارزيخلا  نم  طيسب  بتكمو  دحاو ، لتر  فطصت يف  نارزيخلا 

ىلع فرعتيل  ًارابتخا  لامدألا  انل  ىرجأ  لاجلا ، بارش  يستحن  نحنو  ءاشعلا ، ءانثأ 

هنأك ةباغلا  هذه  ىلإ  ءاج  فيك  هانلأسو  هانربتخا  انرودب  نحنو  اكيرمأ  انتاونس يف  ليصافت 

.دنهلا زوج  ةر  فصن  نم  ةضفنم  هتراجيس يف  دامر  ضفنو  مستبا  .ةقراغ  ةنيفس  نم  اجن 

لاجرو دونجلاو ، ةراحبلاب ، ةئيلم  لقن  ةنيفس  ةدايق  ىلوتأ  تنك  برحلل ، خألا  مويلا  يف 

، عباسلا لوطسألا  هاجتاب  رحبأ  نأ  نك  ناك  .ئناوملا  نم  اوبره  نيذلا  يندملاو  ةطرشلا ،

لمأ يف كانه  نكي  و  لبق ، نم  انوعدخ  ناكيرمألا  نكل  .ةنطابقلا  المز  نم  ثكلا  لثم 

، ضيبألا مهقرع  لشف  نآلا  .مهرود  ىهتنا  ناكيرمألا  .مهيلإ  تبره  اذإ  ديدج  نم  لاتقلا 

نويدنليات ءاقدصأ  يدل  ناك  .دناليات  هاجتاب  ترحبأ  كلذل  .رفصألا  قرعلل  ايسآ  نوكرتي  اوناك 

ىلع هيلإ ، نوهجتي  رخآ  ناكم  مهيدل  نكي  .ءوجللا   اننوحن  فوس  مهنأ  فرعأ  تنكو 

عم مهدودح  ىلع  طغضت  اهنأل  ةيعويشلا ، نولتاقي  نويدنلياتلا  .ناكيرمألا  نم  سكعلا 

نم سكعلا  ىلع  ةاجنلاب ، ًتهم  نكأ  نورت ،  له  ً.ابيرق  طقستس  ًاضيأ  سوالو  .ايدوبمك 

ناك انم  دحأ  نم  امو  ىرخأ ، ةرم  مستباو  انه  فقوت  .يورقلا  ينطو  ءانبأ  نم  نيثكلا 

.همالك لامدألا  عبات  ًاقبسم ، ذقنأ  برلا  .يورقلا  ءالؤه  نم  ءزج  اننأ  ركذتي  نأل  جاتحي 

اننأ ىلع  لاجرلا  مامأ  يتنيفس  ىلع م  تمسقأ  .ناكيرمألا  ذقني  نأ  ىلإ  جاتحأ  نكأ   

، هللا ينيع  نم  انلاضن  ىلإ  انرظن  اذإ  .دوقع  ىتحو  تاونسو ، رهشأل ، لاتقلا  رمتسن يف  فوس 

ً.ائيش ينعي  نمزلاف ال 

نأ لبق  هتيحل  ىلع  لامدألا  برض  مع ؟ اي  ةصرف ، انيدل  نأ  دقتعت  نوب ، لاق  نذإ ،

لجرب ةيحيسملا  تأدب  فيكو  عوسي  ركذت  هتيحل ، دّس  لاز  امو  لاق  يدلو ، اي  .بيجي 
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نمؤملا ءالؤه  هبشن  نحن  .برلا  ةملكب  مهناإ  ناكو  نويراوحلا ، راج  مث  طقف ، ٍدحاو 

ةيرحلا ةملك  ثبت  ةعاذإ  ةطحمو  ركسعملا ، اذه  يراوحلا يف  نم  ناتئام  انيدل  .قداصلا 

، هييراوحو عوسي  ىدل  نكت  يتلا   ءايشألا  لك  انيدل  .ةحلسأ  انيدلو  حابتسملا ، اننطو  ىلإ 

.انعم هللا  نأ  كلذ  لك  نم  مهألاو  مهناإ ، انيدل  نكلو 

ً.اضيأ هويراوحو  .لاق  تام ، عوسي  .ىرخأ  ةراجيس  نوب  لعشأ 

ار وأ  هتلك ، ىنعم  نع  رظنلا  فرصب  .مهجتملا  مزالملا  لاق  ًاضيأ ، نحن  تو  فوس 

.لاق ءيس ، ٌءيش  اذه  نأل  سيل  .فطاعتلل  رقتفت  مالكلا  هتقيرط يف  تناك  اهببسب ،

نأ ثدح  اذإ  نكل  .لامدألا  لاق  ةمهملا ، هذه  نوتو يف  فوس  مكنإ  لوقأ  ال  انأ 

نانتمالاب نورعشيس  مهنوذقنت  نيذلا  نأ  اوملعت  نأ  مكيلع  ةمهملا ، هذه  مكفتح يف  متيقل 

.مهل نتمم  نويراوحلا  مهذقنأ  نيذلا  سانلا  ناك  لثم  مكل ،

لاق معلا ، اهيأ  دحأ ، مهذقني  نأ  اوديري  مهذاقنإل   اوبهذ  نيذلا  سانلا  نم  ثكلا 

.توملا ىلإ  رمألا  مهب  ىهتنا  اذهل  .نوب 

اذهب ينعت  تنك  اذإ  ً.انمؤم  تسل  كنأ  ودبي  نآلا ، مستبي  و  لامدألا ، لاق  يدلو ، اي 

، اهلثم ةبك  تلكب  هنع  ربعن  ءيش  يأ  وأ  ةيرحلا  وأ  ةيعويشلا  ةضهانم  وأ  نيدلاب  ًانمؤم 

، ناسنإ يأ  ذاقنإب  يلابأ  ال  .نآلا  سيل  نكل  ًانمؤم ، قباسلا  يف  تنك  .كلذك  تسل  انأ  ال ،

.هنع ثحبت  يذلا  لجرلا  انأ  ببسلا  اذهل  .يعويشلا  لتقأ  نأ  طقف  ديرأ  .يسفن  انأ  مهنمو 

.لامدألا لاق  كلذ ، لّمحت  يننك 
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رشع نماثلا  لصفلا 

 
ةثالث مهطسو  ددجلا ، انقافر  عم  شيعلاو  خانملا  ىلع  ملقأتلا  يف  عوبسأ  انيضمأ 

حتلم اوناك  ةيرحبلا  يف  مزالملا  نم  ءالؤه  .ىرخأ  ةرم  مهتيؤر  عقوتأ  صاخشأ  

قاقزلا يف كلذ  نوبو يف  انأ  اهيف  مهانيأر  يتلا  ةليللا  كلت  هيلع يف  ناك  لوطأ م  مهرعشو 

تماص نولازي  ام  مهنكل  نوغياس ،! هوأ  نوغياس ، هوأ  ةليمجلا ، نوغياس  نونغي  نوغياس ،

يذلا مويلا  يف  ءانيملا  ةفصرأ  ىلإ  ةفاسملا  كلت  لك  اوعطق  دقل  .بارغتسالل  ثم  لكشب 

كلذ ذنم  دناليات  يف  انك  .لامدألا  ةنيفس  م  ىلع  اوزفق  كانهو  نوغياس ، هيف  تطقس 

لاوط غنوكيملا  اتلد  لحو  يف  ًاسطاغ  ناك  .ةعومجملا  دئاق  زنيراملا  طباض  لاق  تقولا ،

لاكشأب نكلو  ديدج ، نم  سمشلا  تحت  ةايحلا  مهيلع  تبتك  مهعيمج  هقافر ، لثم  هتايح ،

مهكأ ثلاثلاو  هنم ، ةرمس  كأ  نيرخآلا  زنيراملا  دحأ  نكل  نوللا ، رمسأ  مهدئاق  .ةفلتخم 

.رمذتلا نم  ءيش  يف  نوبو  انأ  مهعم  تحفاصت  .ياشلا  بوك  لثم  دوسأ  وه  لب  ةرمس ،

ناك ً.اعم  ءاقبلا  انل  لضفألا  نم  .رمسألا  زنيراملا  لاق  دودحلا ، ربعنل  مكعم  بهذن  فوس 

ةقيقحلا ، هذه  ركذي  نأ ال  راتخا  هنأل  نكل  يسدسم ، هيلع  تبحس  يذلا  زنيراملا  وه  اذه 

.اهركذأ

، ةليل تاذ  ًاركبم  قلطنا  يذلا  عالطتسالا  قيرف  ًالجر يف  رشع  انثا  عمجت  لاح  لك  ىلع 

سوال  نم  يورقلا  كلذ  .صلا  لابج  غنوماه يف  نم  فاشكو  سوال  نم  يورق  مهدوقي 

داتعاو ةقباس ، عالطتسا  ةيلمع  يف  لامدألا  لاجر  هفطتخا  دقل  .رمألا  يف  يأر  هيدل  نكي 

نكي .اهيلع   كرحتن  يتلا  ةقطنملا  سيراضتب  هتفرعمل  ًارظن  ليلدلا ، رودب  مايقلا  ىلع  نآلا 

، ةديعب ةفاسم  نم  ىتح  .هل  مجرتمك  انمدخو  ةغللا  نقتي  فاشكلا  نكل  ةيمانتيفلا  ملكتي 
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ناك .روجهم  رصق  ذفانك  تقلغم  تمتعم ، تنقتحم ، فاشكلا  ينيع  ةيؤر  ءرملا  ناكمإب 

نوللا ةتهاب  ءارضخ  ةيب  هسأر  ىلع  عضي  هدحو  هنكل  ًاعيمج ، انلثم  ءادوس ، ًابايث  سبلي 

هحالس .هينيع  شومرو  هينذأ  ىلع  ةيمامألا  اهتفاح  ترقتسا  ثيحب  ًادج ، بك  اهمجح 

هعبت .دمغ  لخاد  م 1967  روطاس  عم  ةفيفخو ، ةغص  ، 1 م -  عون  نم  ةدق  ةيقدنب 

،47 ةيقدنب أ ك -  ةناتم  لضفي  ناك  .هتحلسأ  رايتخا  ًافرطتم يف  ناك  يذلا  رمسألا  زنيراملا 

ءاج يذلا  ةرمس  كألا  زنيراملاو  . 1 يأ عون م 1911 يرمأ  سدسم  ىلدتي  هذخف  ىلع  نكل 

، ةعماللا ةليوطلا  اهتخذو  هتردص ، ىلع  ليفلا  ةمالع  اهيلع   79 ةيقدنب م -  لمحي  هدعب 

، ًاثك ودعلا  برتقا  ام  اذإ  ً.اضيأ  ةيودي  تانامر  لمحي  هتيأر  كأ  هنم  بارتقالا  ىدلو 

مزالملا ءاج  زنيراملا  دعب  .ةيلاتقلا  هحورو  هنيكسو ، هسدسم ، ىلع  طقف  دتعالا  هناكمإب 

اهنم ًالدبو   47 ودعلا أ ك -  ةيقدنب  لعتسا  اداتعي  ناذللا   بهشألا ، بيقنلاو  مهجتملا 

ةناسرت نم  اهاراتخا  برحلا ، لاوط  اهامدختسا  نأ  قبس  يتلا   16 م -  ةيقدنب  المح 

ةبيتك ةيفصت  ىلع  رداق  روالك ، عون  نم  ًغل  ًاضيأ  لمحي  ناك  هنم  دحاو  لك  .لامدألا 

فلخ . 26 م -  ةيقدنب  نم  قلطت  ةيظشتم  لبانق  نم  ًاسيكو  يدوقنع ، راجفناب  ةلاوج 

ناك بهللا ، قلطت  ةيقدنب  بناج  ىلإ  يذلا  فيحنلا ، لساللا  لغشم  أي  بهشألا  بيقنلا 

هنوبقلي يذلا  يبطلا  فعسملا  أي  هدعبو  .هرهظ  ىلع   25 لسال ب ر س -  زاهج  لمحي 

 - ةقوثوملا م ةليقثلا  ةيقدنبلا  اذه  راتخا  .هرهظ  ىلع  ٍسيك  ةيبطلا يف  هتدع  عم  فسلفتملاب ،

انأو فسلفتملا  فعسملا  ةحلسأ ، الب  باهذلا  هنك  عالطتسالا  قيرف  نم  دحأ  نأل ال  ، 14

نزحلا مغر  .اناوجيراملاو  مسايلا  رطعب  عبشم  ٍءاسم  تاذ  روفلا  ىلع  اهنم  ةدحاو  انطقتلا 

.مدعلا لاق ، ًاكبترم ، آر  ح  ًادبأ ؟ هل  نزو  نكلو ال  ًاقح  ليقثلا  ءيشلا  ام  ينلأس ، ىسألاو ،

هدي مدختسي  يذلا  شاشرلا  عفدملا  لماح  ءاج  هفلخ  .عقاولا  يف  هتفسلف  كلت  تناكو 

انأ انيتأ  مث  .هيعارذ  60 ب  ةيقدنبو م -  هيفتك  ىلع  ةخذلا  ةمزحأ  لمحي  ناكو  ىرسيلا ،

يأ لثم  . 47 ةيقدنب أ ك -  ترتخاو  تاباصعلا  برح  حور  تدتعا  نأ  قبس يل  دقل  .نوبو 

،16 هتيقدنبب م -  حّولي  نوب  ناكو  .يتعتمأ  سيك  نؤملا يف  يفتك  ىلع  تلمح  رخآ ، صخش 

قوف ةخفتنملا  اهسوؤر  ةيوديلا ، تانامرلا  نم  ةلومح  كانه  ةعتمألا ، سيك  نم  ًالدبو 

لضفملا حالسلا   40 عفدم ب -  نم  قلطت  هذه  .ستوللا  راهزأب  انركذت  ةليوطلا  بيبانألا 

.لترلا ةرخؤم  يمحي  يذلا  دوسألا ، زنيراملا  ىدل 

دحاو لك  ذوخلاو ، ردصلا  ىلع  سبلت  يتلا  صاصرلا  تايقاو  نم  ًالدب  عافدلا ، ضارغأل 
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لامدألا .هبلق  ىلع  اهعضي  ةظفحم  اهلمح يف  نك  ميرم  ءارذعلل  ةليقص  ةروص  ملتسا  انم 

.حايترالل ًاردصم  انبلغأل  ةبسنلاب  كلذ  ناكو  ركسعملا ، نم  انليحر  لبق  ايادهلا  هذهب  انكراب 

فرطلا ربع  انراسم  ةطراخ  ةساردو  نؤملا ، ضحتو  تاكيتكتلا ، ةشقانم  يف  ًامايأ  انيضمأ 

يهو ةقباس ، عالطتسا  تالوج  زنيراملا يف  اهراوغأ  ربس  سيراضت  هذه  .سوال  نم  ونجلا 

ب .تقولا  لاوط  دودحلا  نوربعي  لاق ، ك  نوبرهملا ، .سوال  نم  يورقلا  لجرلل  ةفولأم 

نارزيخلا خوك  نم  نولمعي  ةانقلا  مقاط  ةرحلا ، مانتيف  ويدار  ىلإ  يغصن  انك  ىرخأو  ةرتف 

ةمجرتم تارقف  نوأرقيو  لامدألا ، تاباطخ  نوثبي  كانه  نم  .لامدألا  ةميخ  نم  برقلاب 

روليات سميج  ةيعجر ، لاعفأ  دودر  ثت  يتلا  بوبلا  اغأ  ضعب  بناج  ىلإ  فحصلا ، نم 

لاق بحلا ، اغأ  نوهركي  نويعويشلا  .مسوملا  اذه  ةصاخ يف  نالضفملا  رمس ه  انودو 

سانلا نأب  نونمؤي  لب  .عاتمتسالاو  ةيسنامورلاب  وأ  بحلاب  نونمؤي  ال  مهنإ  .لامدألا 

يبلن نحنو  بحلا  اغأ  نوبحي  سانلا  نكل  .نطولاو  ةروثلا  اوبحي  نأ  طقف  يغبني 

سوال ربع  فطاوعلاب ، ةنوحشم  هذه  بحلا  اغأ  لقنت  يتلا  ثألا  تاجوم  .مهتابلط 

عتسالا نم  نكأ  ىتح  نذإ  ةعس  عم  غص  روتسزنارت  ويدار  يبيج  .نطولا يف  هاجتاب 

يذلا ال دولك ، امأ  .ميرم  ةروص  نم  ىتحو  يحالس  نم  ةيمهأ  كأ  هربتعأ  تنكو  ةعاذإلل ،

.انترداغم ىدل  ةيركسع  ةيحت  ةينلعلا يف  هتاكرب  انحنمف  سدقم ، ءيش  يأب  وأ  مير  نمؤي 

كلذ لوق  لهسلا  نم  ودبي  مك  .ءودهو  ةعرسب  اوجرخاو ، اولخدا  طقف  .لاق  ًاديعس ، ًاظح 

نم ثكلا  نأ  تننظو  يسفنل ، ةركفلا  كلتب  تظفتحا  ينكل  .تركف  اذكه  لاعفألاب ! ةنراقم 

تبر يسجاوهو ح  يقلقب  سحي  دولك  ناك  .اهسفن  ةقيرطلاب  نوركفي  اوناك  ار  احصأ 

عد .كسأر  ضفخا  رانلا ، قالطإب  صخش  يأ  أدب  اذإ  .يقيدص  اي  كسفنب ، عا  .يفتك  ىلع 

نأ دارأ  .اهلحم  يف  اهنأ  حجرملا  نمو  ةرثؤم   اردقل  هتاريدقت  تناك  .نولتاقي  قابلا 

نع هفرعأ  ءيش  لك  ينملع  نام ، بناج  ىلإ  فقي  يذلا  لجرلا  اذه  نمأم ، يف  ينيقبي 

لاق ءاقدصألا ، اهيأ  مكتدوع  رظتنن  فوس  .ةايحلا  يف  جهنمك  ةيرسلا  نع  تارابختسالا ،

.ءيش لك  ىهتناو  .تلق  ًابيرق ، كارأ  .دولك 

ًانايحأ يف ءرملا  ىدل  نأ  لؤافتلا يف  انؤل  يضفلا ، رمقلا  ءوض  تحت  انتلحر  انقلطنا يف 

، مث .ةديعب  ةفاسم  ىلإ  هلمحيو  هيتئر  أل  مويلهلا  نم  هب  سأب  ٌنيزخ ال  ةقاش  ةلحر  ةيادب 

يتئر نم  مويلهلا  ىفتخا  لقألا ، ىلع  يل  ةبسنلاب  وأ  عتملا ، يشملا  نم  ةعاس  ةبارق  دعب 

ءام تارطق  اهنأك  يمسج  برشتت يف  قرعلا  تارطق  تناك  بعتلا ، تامالع  ىلوأب  لدبتساو 
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ىدان ثيح  ءام ، ةكرب  ىلإ  انلصو  سملا  نم  تاعاس  عضب  دعب  .ةفشنم  ءطبب يف  برشتت 

يقاس تحرأو  رمقلا  اهئيضي  يتلا  ةكربلا  ةفض  ىلع  انسلج  .ةحارلل  بهشألا  بيقنلا 

يتلا غسرلا  ةعاس  نع  ًاثحب  تشعترملا  ّيديب  سملتأ  نأ  طقف  يعسوب  ناك  تحرقتملا ،

ف ةعاسلا ، براقع  هنأك  تلصفنم  يديب  تسسحأ  ً.احابص  ةدحاولا  ىلإ  شت  اهتدجو 

ًاردخم يقب  قايتشالا  كلذ  نكلو  اهتبعادمو ، يردص  بيج  ةراجيسلاب يف  كاسمإلا  هناديرت 

رق ًاسلاج  ناك  لثم ، قايتشا  يأب  ودبي  ام  ىلع  رثأتي  ملف  نوب  امأ  .يبصعلا  يزاهج  يف 

ةنفعتملا تاتابنلاو  لحولا  نم  ةنتن  ةحئار  تممش  .زرلا  نم  ًائيش  تمصب  لكأي  ضرألا  ىلع 

شيرلا نم  ةموك  طسو  روفصعلا  مجحب  تيم  رئاط  افط  اهحطس  ىلع  ةكربلا ، نم  حوفت 

اننأ ىلع  ةمالع  اهنإ  ناكيرمألا ، تافلخم  نم  اهنإ  .نوب  مت  ةلبنق ، اهيف  ةرفح  كانه  .لباذلا 

، تاعج وأ  ىدارف ، ًانايحأ  ًاقرش ، لحرن  نحنو  رفحلا  كلت  نم  ثكلا  انتفداص  .سوال  انلخد 

رثانتت توبيجاكلا  راجشأ  نم  ةعوطقم  عوذج  اياقب  طسو  رذحب  انقيرط  سملت  انيلع  ناكو 

تاكبش انيأر  ةبيرقلا  رفحلا  تافاح  ىلعو  ىرقلا ، ىدحإ  نم  انبرتقا  ةرم  تاذ  .كانهو  انه 

.كسألا نويورقلا  اهيف  سدك  يتلا  رفحلا  كلت  سرغت يف  نأ  راظتناب  داتوأو ،

لاق ةعقب  دنع  سملا  نع  فقوتلاب  بهشألا  بيقنلا  انل  راشأ  ًابيرقت  رجفلا  عم 

يذلا ناكملا  .ةيدودحلا  قطانملا  ناكس  اهيلإ  لصي  ام  ًاردانو  ةلزعنم  اهنإ  سوال  نم  يورقلا 

انرشن ةيلابمال  توبيجاك  ةرجش  تحتو  لالتلا ، دحأ  حوفس  ىلع  ناك  انلاحر  هيف  انيقلأ 

.ليخنلا فعس  ىلع  اهانطبر  يتلا  هيومتلا  تاكبشب  انسفنأ  انيطغو  ضرألا  ىلع  انتيطغأ 

ةيعويشلا  ) باتك يفخأ  تنكو  نؤملا ، راوجب  يتعتمأ  سيك  ىلع  يسأر  تعضو  نيب  تدد 

يقب .ىرخأ  ةرم  هيلإ  تجتحا  لاح  سيكلا يف  رعق  يف  رامدلل ،) يقرشلا  طمنلاو  ايسآ  يف 

نم ناكو  تاعاس ، ثالث  قرغتست  يتلا  ةسارحلا  تابوان  مايقلل  انم  صاخشأ  ةثالث  وأ  نانثا 

ةفاح عم  مونلا  نم  تنك  داكلاب  يننأ  ادب يل  .ليللا  رخآ  ةبوان يف  فلكأ  نأ  يظح  ءوس 

هسافنأ ثفنيو  يفتك  زهي  شاشرلا  لمحي  مخض  صخشب  تسسحأ  يهجو ح  ىلع  يتعبق 

سمشلا تناك  .تناح  دق  ةسارحلا  يف  يتبون  نأ  ينغلبأ  يهجو ، ىلع  ةيتكبلا  ةليقثلا 

ةديعب ةفاسم  ىلع  غنوكيملا  رهن  تيأر  .شطعلا  نم  ةفاج  رجنحو  ءسلا  دبك  ةيلاع يف 

ةيقيقح دودح  هذه  .رضخألا  ضرألا  عذج  رطشي  ينب  مازح  هنأك  راظنملا ، لالخ  نم 

كالسألاب تطيحأ  اذإ  الإ  دحأ  اهاري  ال  يتلاو  ناسنإلا  اهمسر  يتلا  دودحلا  نع  فلتخت 

دعاصتت قرتحملا  بشخلا  ناخد  نم  بجعتلاو  ماهفتسالا  تامالع  هبشي  ام  تيأر  .ةكئاشلا 
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نوضوخي يف سمشلا  مهتحفل  يورق  تيأر  .قوباطلا  لماعم  نم  وأ  يورقلا  خاوكأ  نم 

تارممو ةيفيرلا  قرطلا  تيأر  .زرلا  لوقح  ب  لحولا  نوسطغي يف  سيماوجلا ، عم  ءاملا 

ةراجحلا نم  ةيعادتم  بئارخ  تيأر  .فحالسلا  اهنأك  رجضم  ءطبب  تابرعلا  اهيلع  كرحتت 

فرشأ ةضرقنم ، ةلالس  لبق  نم  ةقيحس  ةنمزأ  ذنم  تميقأ  ميدق ، ٍدبعم  ىلإ  دوعت  لامرلاو 

ىمعلاب تبيصأ  اهنأك  بعت  يأ  نم  ةيلاخ  ليثتلا  نويع  يسنملا ، ةاغطلا  دحأ  اهئانب  ىلع 

سمشلا تحت  يراعلا  دسجلا  اذه  ضرألل ، عساشلا  دادتمالا  تيأر  .هتيروطاربمإ  عايض  دعب 

تدقف ثيحب  ةدعر  ينتباتنا  ةرغ  ح  ىلعو  ليلل ، ةضماغلا  رارسألا  لك  نع  فشكي  ال 

ال اهانبلج ، يتلا  تامزلتسملا  لك  عم  اننأ  لثم  لوهذب  تكردأو  تشعتراو ، اهنازتا  ضرألا 

.بارشلا نم  ةرطق  بلجي  نأب  ركف  انم  دحأ 

***

يننأ مأ  ليللا  ءانثأ  يشمأ  تنك  نإ  ًاحضاو يل  دبي  .اهتقباسك   ض  ةقحاللا   ةليللا 

ةرم ءارفص  ةراصع  نم  رايت  .يتحت  زفقيو  ضفتني  رئاط  شحو  يحانج  ىلع  قلعتأ  ةطاسبب 

اعأ يننأك  فجترأ  ترصو  يسأر ، نع  اتدعتباو  اتددو  اتخفتنا  يانذأ  رجنح ، ىلإ  دعاصت 

، راجشألا عورف  ب  نم  موجنلا  تحمل  ىلعألا  ىلإ  ترظن  ح  .ءاتشلا  يف  دمجتلا  نم 

ناكحضي اناك  نيدبلا  دئارلاو  وس  .ةيجاجز  ةرك  نمض  ةزوجحم  جلثلا  فتن  نم  تاماودو 

ءيشلا .ةقالمعلا  هيدايأب  اهنازهيو  ةيجلثلا  ةركلا  جراخ  نم  يننابقاري  هو  تفاخ  ٍتوصب 

نأل يدي ، ب  يتلا  ةيقدنبلا  كلت  يداملا  اعلاب  ثبشتأ  ينلعج  يذلا  ديحولا  سوململا 

انال يعارذ  كسمأ  تنك  لثم   47 ةيقدنب أ ك -  تكسمأ  .يتحت  ضرألاب  نارعشت  قاسلا ال 

فرعت اهنأل  بابلا ، حتفت  يهو  ةبرغتسم  دبت  .وس   ةقش  تكرت  نأ  دعب  ةليللا  كلت  يف 

.هربخأ نأ  يغبني  ناك  نكلو  انالو  انأ  هانلعف  ا  لاجلا  ربخأ  .اهيلإ   دوعأس  يننأ  ًااد 

ينعن ءيش  ًالجر ال  تلتق  نأ  دعبو  هتلعف ، ينكلو  هلعفي  نأ  عيطتسي  دحاو ال  ٌءيش  كانه 

ةباغلا ةحئار  ىتح  .هنع  ردصت  وأ  هل  دوعت  يتلا  ءايشألا  صوصخب  ىتح  ءيش ، يأ  لعف  نم 

ناتسب طسو  مهجتملا  مزالملاو  نوب  تسلجو ب  يتعتمأ  سيك  تعفر  املو  اهتحئارب ، ركذت 

ال تاعاري  موحت  انسوؤر  قوف  .اهب  ركذت  ًاضيأ  ضرألا  ةبوطر  تناك  نارزيخلا ، بصق 

ضعب .انيلع  ةتبثم  ةباغلا  نويعو  ميطارخ  نأب  روعش  رواسو  ناصغألا ، ءيضت  ىصحت 

راسم يأ  نع  دصق  نع  نوثحبي  مهدحو  رشبلا  نكل  مالظلا ، ىرت يف  نأ  اهناكمإب  تاناويحلا 
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يأ نم  ًالخدم  وأ  ًاباب ، وأ  ًافهك ، هجاون  تانئاكلا ،  نم  عونك  .سفنلا  تلظ  وحن  نكمم 

قرطلا لك  برجن  ااد  .طقف  ةدحاو  ةقيرطب  ًادبأ  عنتقن  ال  .هيلإ  لوخدلا  ديرن  ال  عون 

يتليل تركذت يف  اذكه  وأ  تامرحلل ، ًاكاهتناو  ًابعر  كألاو  ةضماغلا  قرطلا  ىتح  ةنكمملا ،

ام ناعرسو  .ةأجف  فقو  نأ  دعب  مهجتملا ، مزالملا  لاق  لوبتأ ، نأ  ديرأ  .انال  عم  اهتيضق  يتلا 

.بوانتلا ىلع  لعتشت  مث  اهؤاوضأ  ئفطنت  تاعاري  هقوف  نيب  ةباغلا ، مالظ  يف  ىفتخا 

قياضتأ .يمأ   ههركت  ءيش  لكل  ديسجت  تنأ  .انئاقل  ةياهن  ينتلأس يف  كبحأ ؟ اذامل  فرعتأ 

نآلا يف رثؤي  داكلاب  اهنم  ليلقلا  نأ  ثيحب  ةيهاركلا  هذه  ىلع  تدتعا  دقل  .اهمالك  نم 

فوس يدوبمكلا ، نع  عاشي  لثم  هولكأو ، يدبك  ًاموي  ادعأ  عطق  ول  .دلبتملا  يدبك 

مهدحأ أرجت  ام  اذإ  ةيهاركلا ، معط  نم  ىهشأ  هيف  ءيش  الف  عاتمتساب ، مههافش  نوقعلي 

يقوف مزالملا ، هيلإ  بهذ  يذلا  هاجتالا  يف  ناصغألا  ةشخشخ  نم  تبترا  .يدبك  قوذتو 

ىلإ رظنأ  تنك  يسأر ، تززه  .نوب  لاق  ماري ؟ ام  ىلع  تنأ  له  .ئفطنتو  لعتشت  تاعاري 

اهنأك نارزيخلا  ىلع  ةئيضملا  اهتامالع  ةيناث ، لك  ئفطنتو يف  لعتشت  يهو  زيكرتب  تاعالا 

متاقلا لكشلا  تيأرو  تاجشلا  ةشخشخ  تعمس  .يراربلا  يف  داليم  ديع  يف  ةكراشم 

.نارزيخلا نم  رهظي  مزالملل 

 - انأ اذه  .لاق  ىحرم ،

ةموك ينتقشر  .ممصلاب  ذأ  باصأ  راجفنالا  توصو  يرصب  ىمعأ  عطاس  ٌءوض  ضمو 

نيب خرصي  مهدحأ  تعمسو  ساسحإلا  هيلإ  داع  يانذأ  .تلفجف  ىصحلاو  بارتلا  نم 

رخآ ٌصخش  .انأ  تسل  ًتح  خرصي ، ٌصخش  .يسأر  قوف  ياعارذو  ضرألا ، ىلع  فحزأ  تنك 

قوف راجشألا  تيأرو  يتهبجو  يهجو  ىلع  طقاست  يذلا  بارتلا  تضفن  .انأ  تسلو  نعلي 

مهجتملا مزالملا  هنإ  .خرصي  ناك  ام  صخشو  ةءاضإلا  نع  تفقوت  تاعالا  .ةمتعم  يسأر 

رهظ .مزالملا  ىلإ  لصيل  زفقو  فسلفتملا  فعسملا  ينعفد  .سخرسلا  تاتابن  ب  ىولتي 

، يبناج ىلإ  .ةنعللا  ةيعافدلا ، مكعقاوم  اوذخ  لاقو ، ةأجف  مالظلا  نم  بهشألا  بيقنلا 

تعمس .مالظلا  هاجتاب  هحالس  بّوصو  كالك -  كلك  ةعقعقملا -  هتيقدنب  ماسقأ  نوب  بحس 

.هسفن ءيشلا  تلعفو  لاتقلل ، ةحلسألا  زيهجت  عم  يلوح  ناكم  لك  يف  كالك  كلك  توص 

ءوضلا ىرأ  تنك  دهشملا  وحن  يرهظ  تردأ  ح  ىتحو  ًافشاك  ًاحابصم  مهدحأ  ءاضأ 

نيب حابصملا  كسمأ  .خرصي  مزالملاو  .فسلفتملا  فعسملا  لاق  اتمشهت ، ناقاسلا  .عطاسلا 
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لاق وجنيس ؟ له  .رمسألا  زنيراملا  لاق  اذه ، اوعمس  يداولا  يف  سانلا  لك  .هقاس  طبرأ 

ىلإ هوتبث  .يبطلا  فعسملا  لاق  ىفشتسم ، برقأ  ىلإ  هانلصوأ  اذإ  ار  .بهشألا  بيقنلا 

بيقنلا لاق  ًغل ، ناك  هنأ  دب  ال  .رمسألا  زنيراملا  لاق  هتوص ، سرخن  نأ  انيلع  .لفسألا 

عضو .رمسألا  زنيراملا  لاق  هلعفأ ، انأ  وأ  كلذ  اولعفت  نأ  امإ  ً.اموجه  سيلو  .بهشألا 

حابصملا تيأرف  يفتك ، قوف  نم  ترظنو  .هتاخرص  تكسأو  مزالملا ، مف  ىلع  هدي  مهدحأ 

ىده غ  ىلع  طبري  وهو  فسلفتملا  فعسملا  ىلع  عشي  رمسألا  زنيراملا  ديب  فشاكلا 

تناك يذلا  ناكملا  زراب يف  مظعلا  نم  ءزج  روتبملا ، فرطلا  فيزنلا يف  فاقيإل  شق  ةعطق 

مف ىلع  هيدي  ىدحإ  بهشألا  بيقنلا  عضو  .ةبكرلا  قوف  نم  تفسن  يتلا  قاسلا  هيف 

فسلفتملا فعسملا  مكأب  ًاكسمم  مزالملا ، ضفتنا  .هيرخنم  سرخت  ىرخألا  هديو  مزالملا ،

ةدش تتفخ  ًايجيردت  .فشاكلا  حابصملا  رمسألا  زنيراملا  أفطأ  نيب  بهشألا ، بيقنلاو 

؟ هتاخرص عمسأ  تلز  ام  اذامل  تام ، هنأ  ول  .هتاكرح  تنكس  ًاخأو  عارصلاو ، ءاضوضلا 

غوزب عم  نوتأيس  مهنكل  نآلا  أيس  دحأ  ال  .رمسألا  زنيراملا  لاق  كرحتن ، نأ  انيلع 

، ًائيش اولعفا  نذإ  .معن  بهشألا  بيقنلا  لاق  ومتعمس ؟ له  ً.ائيش  بيقنلا  لقي  .ءوضلا  

حرتقاو .حابصلا  لبق  ناكمإلا  ردق  ناكملا  اذه  نع  داعتبالا  انيلع  .دوسألا  زنيراملا  لاق 

ىطعأ ًاتقو ، بلطتيس  رمألا  نإ  دوسألا  زنيراملا  لاق  امدنعو  .هنفدن  نأ  بهشألا  بيقنلا 

، هتعتمأ سيك  تايوتحمو  مزالملا  ةخذ  انمسق  .انعم  ةثجلا  لمحب  رماوألا  بهشألا  بيقنلا 

 - مزالملا م ةيقدنب  ذخأ  دوسألا  زنيراملاو  غرافلا  سيكلا  لمحي  سوال  نم  يورقلا  ناك  نيب 

مزالملا ةثج  طقتلاو  دوسألا  زنيراملا  ىلإ   60 هتيقدنب م -  شاشرلا  عفدملا  لماح  ىطعأ  . 16

؟ هقاس نيأ  شاشرلا ، عفدملا  لماح  لاق  قالطنالا ح  كشو  ىلع  انك  .هرهظ  ىلع  اهلمحو 

نم ريرس  ىلع  ةرقتسم  قاسلا  دجو  كانهو  .فشاكلا  هحابصم  دوسألا  زنيراملا  ءاضأ 

مظعلا هوشتو  اهب ، ًاقلاع  لاز  ام  دوسألا  بوثلاو  فتن  ىلإ  قز  محللا  ةعبملا ، سخارسلا 

تراط اهنأ  دقتعأ  .دوسألا  زنيراملا  لاق  مدقلا ؟ نيأ  .محللا  قوقش يف  نم  أتن  يذلا  ضيبألا 

ةجسنألاو دلجلاو  يزمرقلا  محللا  نم  عطق  .فسلفتملا  فعسملا  لاق  ًاديعب ، تفتخاو 

املو قاسلا  دوسألا  زنيراملا  كسمأ  .لمنلا  اهيلإ  فحز  نآلا  سخارسلا ، ىلع  قلعتت  تناك 

تركف يف .يل  قاسلا  عفدو  لاق ، كيدي ، ب  هلك  رمألا  .هآر  نم  لوأ  تنك  ىلعألا  ىلإ  رظن 

تنأ ًاناش ، مهنم  ّلقأ  تسل  كنأ  ركذت  .اهلمحل  رطضي  فوس  مهدحأ  نكل  ةمهملا ، ضفر 

اهنإ .كلذ  عيطتسأ  ًاضيأ  انأف  ةمهملا ، هذه  رخآ  ٌصخش  ىلوت  اذإ  .ءيش  لك  مهيلع يف  قوفتم 
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.اهيلع ح قصتلي  لحوو  لمرو  ءامد  عم  ةجزلو  ةدراب  مظعلاو ، محللا  نم  ةلتك  درجم 

نم تعطتقا  قاسلا  ، 47 م -  يتيقدنب  نم  لقثأ  اهتدجو  اهنع ، لمنلا  تضفنو  اهتذخأ 

ةثجو شاشرلا ، عفدملا  لماح  تعبتو  مدقتلاب  بهشألا  بيقنلا  انرمأ  .فيحن  لجر  دسج 

محللا نم  فوشكملا  حوللاو  هرهظ ، نع  فشكي  مزالملا  صيمق  ناك  .هفتك  قوف  ىلدتت  مزالملا 

.رمقلا ءوض  ىلع  نوللا  قرزأ  ادب 

ةيقدنبلا طيرش  كس  ىرخألا  يدي  نيب  يدي ، ىدحإب  ةعوطقملا  قاسلا  تلمح 

هقاس تلمح  .هتثج  نم  لقثأ  ودبي  لجرلا  قاس  لمح  ناكو  يرهظ ، ىلع  ىلدتت  يتلا 

سدقملا باتكلا  لثم  كأف ، كأ  ًالقث  دادزي  اهنزو  ناكمإلا ، ردق  يهجو  نع  ًاديعب  اهتيقبأو 

يعارذ تاكاهتنالا ، ضعب  ىلع  ًاباقع  ةسردملا  يف  فصلا  مامأ  هكسمأ  أ  ينلعج  يذلا 

ىركذ أ بناج  ىلإ  نآلا ، ىتح  ىركذلا  كلت  يعم  تيقب  .يدي  ةحار  ىلع  باتكلاب  ةدودمم 

تاعمجت يف  مينارتلا  نر  .مهجتملا  مزالملا  قاس  مظع  لثم  ءاضيب  ةثجلا  هنفك ، يف  وهو 

فيك .ةطرشلا  زكرم  ىلإ  سشلا  اعد  امدنع  أ  تو  تعمس  .ذأ  ددرتي يف  ةسينكلا 

ىلإ ترظن  .هبتكم  ىلع  بألا  قاروأ  نمض  مقرلا  ناك  .تلق  اذه ؟ وفلت  ىلع  تلصح 

، ةيضاملا ةنسلا  يف  عقو  مهم  غ  ثداح  نأشب  يرس  قيقحت  يبتكم ، ىلع  يتلا  ةقيثولا 

سيماوجلا يف مادعإ  دعب  .ياجن  غناوك  نم  برقلاب  ةئداه  ةيرق  يرمأ  ليصف  مهد  ح  ، 1968

عم تايتفلا  دونجلا  عمج  تايتف ، عبرأ  ىلع  ءادتعالا  دعبو  بالكلاو ، ريزانخلاو ، هايملا ،

مهيلع رانلا  اوقلطأو  ةيرقلا ، ناديم  لافطألاو يف  ءاسنلاو  نسلا ، رابك  نم  ًالجر  رشع  ةسمخ 

هلاجر نأ  ىلع  دهشي  ليصفلا  رمآ  ريرقت  .مدانلا يف  دونجلا  دحأ  ةداهش  بسحب  ًاعيمج ،

، فراجملا ضعب  ةحلسأ غ  يأ  منغي  ليصفلا   نأ  عم  غنوكتيفلا ، نم  رشع  ةعست  اولتق 

نأ يرورضلا  نم  .تلق  يدل ، تقو  .ةيقدنبو ال  ةدق ، ةيبرح  تالآو  سوؤفلاو ، لواعملاو ،

تنك سشلا ، لاق  ليوط ، ٍتمص  دعب  .تلق  يرورضلا ؟ نم  اذامل  .سشلا  لاق  بهذت ،

ةجاح نم غ  تفرع ، طقف  تقولا  كلذ  .كل يف  ًهم  ناك  لثم  هيلإ  ةبسنلاب  ًهم  ًاصخش 

.أ نوكي  نم  فرعي  سشلا  نأ  تلكلل ،

مسارمل تسرك  يتلا  اهسفن  ةدملا  تعاس ، دعب  اهيلإ  انررطضا  يتلا  ةسملا  تهتنا 

تاجشب يهجو  كتحا  هدنع ح  انفقوت  يذلا  دودخألا  ةشخشخ يف  انعمس  .أ  ةزانج 

ءامدلاب ةثولم  يدي  تناك  ً.اربق  نورفحي  زنيراملا  أدب  نيب  ينع  قاسلا  تيقلأ  .اليفناغوبلا 
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، رفحلا نم  زنيراملا  هيف  ىهتنا  يذلا  تقولا  .درابلا يف  ءاملاب  اهلسغأل  لودج  برق  تينحناو 

ةثج بهشألا  بيقنلا  ددم  .قفألا  ىلع  يدرولا  ءوضلا  نم  ًاتفاخ  ًاضيمو  تحملو  يدي  تفج 

تكردأ .شاشرلا  عفدملا  لماح  ةدعاس  رجشلا  قاروأ  نم  نفكب  اهّفلو  مهجتملا  مزالملا 

.اهناكم يف  اهتعضوو  قاسلا  تطقتلا  .ديدج  نم  ءامدلاب  يدي  ثولأ  فوس  يننأ  ذئدنع 

قلغأ .خرصي  هعمسأ  تنكو  يخارتملا ، همفو  تحوتفملا  هينيع  تيأر  يدرولا  ءوضلا  ىلع 

عفدملا لماحو  وه  عفر  امدنع  نكل  ًاديج ، هدسج  فلو  مفلاو  نيعلا  بهشألا  بيقنلا 

ينكل ولطنب  ىلع  ةخطلملا  يدي  حسمأ  تنك  .جراخلا  ىلإ  قاسلا  تقلزنا  ةثجلا ، شاشرلا 

تعضوو تينحنا  ربقلا ، ىلإ  دسجلا  لزنا  نأ  دعب  .ىرخأ  ةرم  قاسلا  طاقتلال  تررطضا 

دعاسأ انأو  بارتلا  لوح  موحت  نآلا  ةضماو  تارشح  تناك  .هتبكر  برق  ءادرلا ، تحت  قاسلا 

، موي وأ  ٍمويل  اهيفختل  يفكي  ا  ةقيمع  ةرفحلا  تناك  .ربقلا  ىلع  بارتلا  لازنإ  نيرخآلا يف 

وهو وس ، لاق  همهفأ ، يذلا   ءيشلا  .اهمهتلتل  ةثجلا  جرختو  تاناويحلا  رفحت  نأ  ىلإ 

قاسب انه  موحت  فوس  مزالملا  حور  تناك  اذإ  ام  ربقلا ، بناجب  ينحنأ  انأو  يفتك  ىلع  ّتبري 

، نيدبلا دئارلا  لاق  ًاقح ، .ال  مأ  هينيع  نم  جرخت  تارشحلا  تناك  اذإ  ام  وأ  قاس ، وأ  ةدحاو 

اذامل .حبشلا  هذختي  لكش  يأ  رارسألا  نم  ًارس  ىقبي  يعم ، ملكتي  وهو  ربقلا  نم  لطي  هسأر 

ربخأ محللاو ؟ ماظعلا  نم  ةفرقم  ةلتك  تسلو  يسأر  يف  يذلا  بقثلا  اذه  الول  انه  انأ 

تنك كلذك ؟ سيلأ  ءيش ، يأ  نع  ءيش  لك  فرعت  تنأ  بيقنلا ؟ اهيأ  ربخت  الأ  كلذب ،

بقث يف دوجوب  تسسحأ  كلذ أل  لعفأ  نأ  بعصلا  نم  ناك  نكل  تعطتسا ، ول  هبيجأس 

ً.اما هلثم  يسأر 

***

ةلحر دعب  ءاسملا ، نم  رخأتم  تقو  يفو  دحأ ، اندوجو  فشتكي  نأ  نود  مويلا  كلذ  رم 

ام ناكم  .رمقلا يف  ءوض  تحت  عملت  هايملا  انيأر  غنوكيملا ، رهن  فافض  ىلإ  انلصو  ةصق ،

.ضوفملا وأ  ضماغلا  لجرلا  كلذ  نع  ًالضف  دئاقلا ، اهيأ  يراظتناب ، متنك  رخآلا  بناجلا  ىلع 

سجاوهلاب سحأ  ال  نأ  ليحتسملا  نم  ناك  اندوجوب ، متفرع  فيك  لهجأ  تلز  ام  نيب 

نود اهلمحن  انك  .ةتيقملا  تايركذلا  دانعب  انب  قصتلت  يتلا  تايليفطلا  عزتنن  نحنو  ةبعرملا 

انأو ينعسي  نكي  .هلحاك   نم  ءادوس  ةلتك  سوال  نم  يورقلا  بحس  ىتح  فرعن ، نأ 

يتلا يه  انال  نوكت  نأ  ةبغرلا يف  ىوس  يقاس  نم  مدلا  صت  ةغص  شوحو  قلمحأ يف 
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غلبي بهشألا  بيقنلا  ناك  نيبو  ركسعملا ، ةدعاقب  لساللا  لغشم  لصتا   . قصتلت 

اوعنص نأ  دعب  ديفم  ءيشل  نوحلصي  مهنأ  ىرخأ  ةرم  زنيراملا  رهظأ  انتاكرحتب ، لامدألا 

روبع لاجر  ةعبرأ  ناكمإب  ناك  .ةقلستم  تاتابن  ناصغأب  هوطبر  نارزيخلا  عوذج  نم  ًافوط 

هكس ًالبح  بقعتت  تناك  ىلوألا  ةبجولا  نارزيخلا ، نم  ةروحم  حاولأب  فيذجتلاب  رهنلا 

وهو رهنلا ، ةفض  ىلع  راجشألا  ىدحإب  بناجلا  نم  طوبرم  لبحلا  .ةرمس  كألا  زنيراملا 

انروبعل تالحر  عبرأ  رمألا  بلطتي  فوس  .فوطلا  عم  هتدوع  ىدل  هسفن  زنيراملا  دشري 

نم فاشكلاو  ةرمس ، كألا  زنيراملا  ليللا : فصتنم  لبق  قلطنت  ىلوألا  ةعومجملا  ًاعيمج ،

ةفضلا ىلع  اورشتناف  ةيقبلا  امأ  .دوسألا  زنيراملاو  شاشرلا ، عفدملا  لماحو  غنوماه ،

وحن ةهجوم  ةحلسألاو  رهنلا  ىلإ  مهروهظ  قاروألا ، نم  تاكبش  تحت  ئبتخم  ةفوشكملا ،

.كاروألا ىلع  صفرقم  اوناكو  ةعساولا  ةباغلا 

، هعم نورخآ  لاجر  ةثالث  بهذو  .فوطلا  عم  دوسألا  زنيراملا  داع  ةعاس  فصن  دعب 

ربق نم  برتقا  امدنع  يذلا  فسلفتملا ، فعسملاو  ةرمس ، كألا  زنيراملاو  سوال ، نم  يورقلا 

صاخشألا .تو  فوس  نآلا  شيعن  نيذلا  ًاعيمج  نحن  بأتلا ، نم  عونك  لاق  مراصلا  مزالملا 

.دوسألا زنيراملا  لاق  ءسلا ؟ قحب  اذه  ىنعم  ام  .وملا  مه  نوتو  نيذلا ال  نوديحولا 

.تيم هنأل  تو  نل  ًاضيأ  أو  .تتام  اهنأل  تومتس  نكت  يمأ   .هلوق  ىنعم  فرعأ  تنك 

وس لأس  نحن ؟ انع  اذامو  .دعب  تمأ  أل   تومأ ، فوس  خزربلا ، اذه  ىلع  فقأ  ينكل 

، ةباغلا مالظ  يف  تقلمحو  يلاصوأ ، تشعترا  وم ؟ مأ  تو  فوس  ً.اعم  نيدبلا  دئارلاو 

ةيرشب حابشأ  .ةفيخملا  راجشألا  طسو  ىرخأ  حابشأل  ًالاكشأ  تيأرف  ليوطلا ، يحالس  ًاهجوم 

ليخنو ةتيم  شيفافخو  رو  حاورأ  تارشح ، حابشأو  تاتابن  حابشأ  ةيناويح ، ىرخأو 

ضموت اهلك  ةباغلا  .ىرخأ  ةايح  ىلإ  ًاثيثح  نايعسي  اويح  رخآو  ابن  اع  تيرافعو ،

نأ ينعي  شيعت  نأ  ً.ادبأ  نالصفني  انث ال  ايديجارتلاو  ةايحلا ، هذه  ةلزهملا ، توملا ، بيعالأب 

.ةايحلا ىركذ  كنكست  نأ  ينعي  تو  نأو  نفعلا ، ةيمتح  كنكست 

.تضم دق  اهنأ  دب  ىرخأ ال  ةعاس  فصن  .كرود  ءاج  بهشألا ، بيقنلا  مهمه  ىحرم ،

.ةرمس كألا  زنيراملا  لبحلا  نم  هبحسي  ىرخأ ، ةرم  ةفضلا  ىلإ  ًاهجتم  ليتي  فوطلا  ناك 

ركذتأ .رهنلا  وحن  اعبتي  نأ  ىلع  صيرح  اناك  نيدبلا ، دئارلاو  وس  عم  نوبو  انأ  تضهن 

ًالقث دادزي  يحالسو  مقافتي ، يتبكر  ألاو يف  رهنلا ، تحت  نم  اهتعمس  يتلا  حابشألا  ءاضوض 

297



ةرم ولو  تأت  يمأ   نأ  فيك  تلءاست  هب ح  تسسحأ  يذلا  ملظلا  ركذتأ  .يعارذ  يف 

دئارلاو وس  نم  سكعلا  ىلع  اهيلع ، اهيف  تيكب  يتلا  تارملا  ةك  ىلع  اهتوم  دعب  رايزل 

نم هنأك  ودبي  ناك  انم  دحأ  ال  نأ  فيك  ركذتأ  .دبألا  ىلإ  يعم  هلمحأ  نيذللا  نيدبلا ،

كس داوسلاب ، ةيلطم  انهوجو  قاروألا ، نم  هيو  تاكبش  انيطغت  رهنلا ، ةفض  ىلع  رشبلا 

لبق ًاما  هعفديو يل ، فاذجملا  ذخ  لوقي  وهو  بهشألا  بيقنلا  ركذتأ  .ةيندعملا  انتحلسأ 

ةخطل .ةيمالهلا  هتدام  فزني  مطحتي ، بهشألا  بيقنلا  سأرو  ذأ  يران  طوس  برضي  نأ 

.رهنلا يبناج  ىلع  تعفترا  ةخراص  ءاضوضو  يدخ  ىلع  ترقتسا  قيقر  بطر  ءيش  نم 

تمصلا قرتخت  ةيودي  تانامر  ةعقعقو  ديعبلا  بناجلا  ىلع  حولت  ةفطاخ  تاضمو  تيأر 

وأ ةيودي  ةنامر  رقتست  نأ  لبق  فوطلا  نم  زفقف  ةوطخ  ذختا  ةرمس  كألا  زنيراملا  .بيرملا 

نانلا نم  ةلاه  طسو  ةرثانتم  عطق  ىلإ  هدسج  قز  كلذ  عمو  رجفنتو ، انبرق  خوراص 

كانه رقتسا  رهنلا ، ةفض  مطلت  يتلا  ةلحضلا  هايملا  ىلإ  هنم  ىقبت  ام  فرجنا  ىتح  ررشلاو 

.خرصي ناك  لب  ًاتيم ، نكي  و 

نآلا دري  فيحنلا  لساللا  لغشم  نكي  .ضرألا   ىلإ  نوب  ينبحس  يبغلا ! اهيأ  لزنا ،

تنك .ذأ  ةلبط  ىلع  علعلت  ةيكيتاموتوأ  قدانب  تاوصأو  ةباغلا ، بناج  نم  نانلا  ىلع 

خفتنا يف ٌداطنم  فوخلا  .يسأر  قوف  ربعي  وهو  صاصرلا  ةعرسبو  قدانبلا  نان  مجحب  رعشأ 

جراخ انيقبف  مكلا ، نم  انذقنأ  ردحنم  ةفضلا  ىلع  .ضرألاب  قصتلي  يدخ  لعج  يبلق 

نم تارشعلا  .نوب  لاق  ةنعللا ، كيلع  رانلا ، قلطأ  .ةباغلا  ةضفتنملا يف  حابشألا  ةيؤر  قاطن 

ناك رانلا  قلطأ  .ةموتكم ل  تاضمو  ةباغلا يف  ةحلسألا يف  نم  تقلطنا  ةلتاقلا  تاعالا 

تسسحأ ىتح  ةبخاص  تناك  قدانبلا  نأ  غ  فدهلا ، ىلع  بوصأو  يسأر  عفرأ  نأ  ّيلع 

املو ةباغلا  وحن  تبوصو  يحالس  تعفر  ةنعللا ! كيلع  قلطأ ، .بارتلاب  مطتري  صاصرلاب 

ثيحب مالظلا  جهوتي يف  سرخألا  ضيمولا  .يفتك  ىلع  ةيقدنبلا  ينتمطل  دانزلا  ىلع  تطغض 

مايقلا يننك  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نكل  اكم ، فرعي  راص  نآلا  انلتق  لواحي  صخش  لك  نأ 

تفقوت املو  يتيقدنب ، تابرض  عم  دادزي  يفتك  ألا يف  .دانزلا  ىلع  طغضلا  رمتسأ يف  نأ  هب 

اتضرعت نأ  دعب  ًاضيأ ، ذأ  يف  ألاب  تسسحأ  رخآب ، هليدبتو  صاصرلا  نزخم  جارخإل 

صاخشأ عم  كابتشالا  ءانثأ  رهنلا  نم  بناجلا  اذه  ىلع  ةيرانلا  تاقالطإلا  ويرتس  تاثأتل 

حابشأ ىلع  بوصن  مالظلا ، ىلع  ةيشحوب  رانلا  قلطن  انك  .رخآلا  بناجلا  ىلع  لوهجم 

ينفاخأ يذلا  يشحولا  حابنلاو  دانزلا ، ىلع  تطغضو  ةباغلا  بوص  يحالس  تهجو  .ةلوهجم 
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نوب ضهني  نأ  تفخ  ةظحل  لك  .نابج يف  ناسنإ  أب  يبلق  ةدماج يف  ىركذ  نكي غ   

مك .كلذ  نع  زجعأس  يننأ  فرعأ  تنكو  ودعلا ، نان  رداصم  وحن  هعم  مجهأ  نأب  رمأيو 

برشو ىرخأ ، ةراجيس  خدتل  يفكي  ا  شيعلل  تقتشا  ةايحلا ! تببحأو  توملا  نم  تفخ 

نم نكلو  ار ، مث ، نمو  ةيحابإلا ، اياطخلا  نم  كأ  وأ  ناوث  عبس  ةبرجتو  ىرخأ ، سأك 

.تومأ نأ  نك  كأ ال ، لمتحملا 

هاجتاب يمرن  اندحو  نوبو  انأ  انيقبو  انهاجتاب  رانلا  قالطإ  فقوت  ةرغ  ح  ىلع 

.انعم ًادوجوم  دعي  فيحنلا   لساللا  لغشم  نأ  تظحال  طقف  تقولا  كلذ  .مالظلا يف 

هتيقدنب ىلع  ًاينحنم  هسأر  رمقلا ، ءوض  تحت  تيأرو ، يمرلا  نع  ىرخأ  ةرم  تفقوت 

ًاخأ ً.اضيأ  فقوت  صاصرلا ، نزخم  غرف  نأ  دعب  نكل  رانلا ، قلطي  يقب  هدحو  نوب  .ةدماهلا 

ةغلب نوخرصي  لاجر  ةعضب  ناك  رخآلا  بناجلا  نمو  رهنلا ، ربع  رانلا  قالطإ  لدابت  فقوت 

.انتغلب ام  ٌصخش  حاص  رخآلا ، بناجلا  ةملظملا يف  ةباغلا  تادادتما  نم  كلذ ، دعبو  .ةيبنجأ 

.ةيلش هتجهل  تناك  ءيش ! لجأ ال  نم  اوتو  ال  اوفقوت !

دحأ .قعألا ال  نم  هايملا  تاسمه  ءانثتساب  رهنلا  ةفض  ىلع  ًائداه  حبصأ  ءيش  لك 

نوب ىلإ  تردتسا  ً.اضيأ  تام  ةرمس  كألا  زنيراملا  نأ  تفرع  كلذ  دنعو  همأ ، ىلع  خرصي 

اهيأ تنأ  كالول  .عومدلا  تارطقب  ًاللبم  رظني يل ، وهو  هينيع  ضايب  تيأر  رمقلا  ءوض  ىلعو 

، هتفرع نأ  ذنم  اذكه  ةثلاثلا  ةرملل  خرصي  ناك  .انه  تومأس  تنكل  نوب ، لاق  يبغلا ، قحلا 

يواسأملا طمنلاب  وأ  هنباو ، هتجوز  توم  ىدل  ثدح  ك  يمحلملا  لاعفنالا  كلذب  سيل 

يتطخو ًايح ، يقبو  تهتنا ، ةمهملا  .راسكناو  ءودهب  نكلو  انال ، عم  هيف  كرتشي  يذلا 

، ًاقحال حضتا  ك  نكلو  هذاقنإ ، تحجن يف  .ةدوصقم  غ  وأ  ءاقرخ  تناك  هم  تحجن ،

.هانمتي ناك  يذلا  توملا  نم  هتذقنأ 
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رشع عساتلا  لصفلا 

 
ىلع رقتسي  هعبصإ  ًادج ، ًارثأتم  دئاقلا  ادب  هانمتي ؟ ناك  يذلا  توملا  نم  هتذقنأ 

يذلا نوللا  قرزأ ، صاصر  ملق  ىرخألا  هديب  .افارتعا  يف  تءاج  يتلا  ةخألا  تلكلا 

ناك لاتس ، لثم  .ربخأ  اذكه  قرزأ ، صاصر  ملق  لمعتسي  ًاضيأ  ناك  لاتس  نأل  هراتخا 

اطخأ شأتو  طاقتلالل  دادعتسا  ىلع  نوكي  ًاادو  ًادهتجم ، ًايفحص  ًاررحم  دئاقلا 

ةفاضإلا وأ  ةغايصلا ، ةداعإو  عيطقتلاو ، فذحلا ، ىلع  ينثحي  ًاادو  ةثكلا  ادارطتساو 

الأ فلكتلا ، نم  ءيش  اهيف  توملا  نم  أوسأ  انركسعم  ةايحلا يف  نأ  ىلإ  ةراشإلا  .كانهو  انه 

ًاسلاج تنكو  نارزيخلا ، يسرك  ىلع  سلجي  وهو  زايتماب  ًايقطنم  دئاقلا  ادب  كلذ ؟ دقتعت 

تقولا كلذ  يف  ينكل  .زايتماب  يقطنم  لجر  هنأ  ةظحلل  تسسحأ  لثم ، يسرك  ىلع 

رمحأ ديمرق  نم  ذفاون  الب  ةيدارفنا  ةنازنز  يف  عبقأ  طقف  ةعاس  ذنم  تنك  يننأ  تركذت 

، افارتعا خسن  نم  ثكلا  ةباتك  ديعأ  خفلا ، انعقو يف  نأ  ذنم  ةخألا  ةنسلا  اهيف  تيضمأ 

اهيأ يرظن ، ةهجو  نع  فلتخت  كرظن  ةهجو  ار  .دئاقلا  يدي  يتلا ب  كلت  نآلا  اهرخآو 

ذنم صخش  يأ  عم  ملكتأ  .ةديدجلا   وص  ةربن  ىلع  دوعتلا  ًالواحم  تلق ، دئاقلا ، قيفرلا 

كيلع بعصي  ار  .انه  لوؤسملا  تنأو  يمالك ، تعبات  جس ، درجم  يننإ  .عوبسأ 

.حيحص سكعلاو  يعم ، فطاعتلا 

نم نيرشعو  تنثاو  ةئاالثلا  قوف  افارتعال  ةخألا  ةحفصلا  عضوو  دئاقلا  دهنت 

ّيلع ةرم  مك  .هيسرك  برق  ةلواط  ىلع  ةسدكم  اهلك  اهأرق ، نأ  قبس  يتلا  ىرخألا  تاحفصلا 

ىلإ ةذفانلا  نم  راشأو  لاق ، ءانجسلا ، مه  لاجرلا  كئلوأ  ًانيجس ! تسل  تنأ  كربخأ ؟ نأ 

فاشكلا سوال ، نم  يورقلا  جانلا ، نم  المز  مهنمو  ليزن ، فلأ  ةبارق  اهيف  يتلا  تانكثلا 
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ةلاح تنأ  .نوبو  دوسألا ، زنيراملاو  ةرمس ، كألا  زنيراملا  فسلفتملا ، فعسملا  غنوماه ، نم 

.ضوفملا ىلعو  انيلع  فيض  تنأ  .ةراجيس  لعشأ  .ةصاخ 

.هلعف ةدر  ةبقارم  نع  تفقوت  .دئاقلا  قيفرلا  اهيأ  ةرداغملا ، مهتعاطتساب  فويضلا 

انثتسا و جاز  عتمتي  مويلا  هنكل  .هبضغ  ترثأ  اذإ  اهيلع  لصحأ  نلو  هنم ، ةراجيس  تدرأ 

، اربوألا ينغم  هبشي  هلعجت  ةقيقدلا  ههجو  تسقو  ةئتانلا  هيدخ  ماظع  .هنيبج  بطقي 

هتارظن ىلع  رثؤت  سوال   يف  فهك  نم  اهضاخ  يتلا  كراعملا  نم  تاونس  رشع  ىتحو 

فطاعت هتبآكب ، قلعتي  ءيش  نايحألا  ضعب  باذج يف  غ  هلعجي  ام  .ةيكيسالكلا  ةبيطلا 

نيذلا دونجلا  هب  سحي  يذلا  نزحلا  اذه  .انأ  مهنمو  ركسعملا ، يف  صخش  لك  عم  مئاد 

ةبوطر عم  لغلغتي  فقوت ، الب  قرعلاب  مهماسجأ  حضنت  نيذلا  ءانجسلاو  نطولا  ىلإ  نونحي 

ىلع دئاقلا  .نارزيخلا  يسرك  ىلع  سلجأ  انأو  يسفن  تدجو  لثم  فجت ، يتلا ال  سبالملا 

تحورم نم  ةدحاو  يهو  هيلع ، ءاوهلا  خفنت  ةيئابرهك  ةحورم  دوجو  ةزي  عتمتي  لقألا 

يف ىرخألا  ةحورملا  يلوفطلا ، هجولا  يذ  سراحلا  لوق  بسحب  .ركسعملا  يف  تدوجوم 

.ضوفملا ةميخ 

لعأ سرا  وهو  دئاقلا ، لاق  ضيرملا ،»  » وه فيضلا »  » حلطصم غ لضفأ  ناك  ار 

نم طخ  عونل  تضرعتو  ةيبنجأ  ضارأ  ىلإ  ترفاس  تنأ  .ىرخأ  ةرم  يفحصلا  ريرحتلا 

نيذلا سانلا  ركف يف  .اهيلع  ةداتعم  دالب غ  ىلإ  ةيداعملا  راكفألا  بلج  عفني  نل  .راكفألا 

نأ نك  راكفألا  كلتل  ضرعتلا  .ةيبنجألا  راكفألا  ببسب  ليوط  نمز  ذنم  ةناهإلل  نوضرعتي 

انروظنم نم  فقوملا  ىرت  تنك  اذإ  .اهلبقتل  ةدعتسم  لوقعل غ  ةيقيقح  ةثراك  ىلإ  يدؤي 

كلثم يروث  ةيؤر  انملؤي  ناك  نإو  دكأتن ، ىتح  كزاجتحال  يرورض  كلذ  نأ  ىرتس  نحن ،

.فورظلا هذه  لثم  زجتحي يف 

، يلثم صخش  كشلل يف  وعدت  بابسأ  كانه  .ةبوعصلا  نم  ءيشب  هرظن  ةهجو  تمهف 

كلت زواجت  ينهذ  ىلع  بعصلا  نم  ناك  كلذ ، عمو  .هتايح  لاوط  هيف  كوكشلا  لّمحت 

مويلا ةدحاو يف  ةعاسل  اهنم  جورخلاب  طقف  حمسي يل  ةيدارفنا  ةنازنز  اهتيضق يف  يتلا  ةنسلا 

تاسلجلا كلت  ءانثأ  هتربخأ  ك  رربم ، الب  ول ، بحشيو  ينيع  شمرت  نأ  نود  نيرتلل ،

هل اهتيطعأ  يتلا  تاركفملا  .يسفن  دقتنأ  يرودب  انأو  افارتعا  اهلالخ  دقتني  يتلا  ةيعوبسألا 

.لوقتس ك اذام  فرعأ  لاق ، ةيناث ، ملكتيل  همف  حتف  امدنع  هنأل  هنهذ ، اهتلك يف  نأ  دب  ال 
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ًادتعاو انتءارق  ىلإ  ًادانتسا  ةلوبقم ، ةلاح  ىلإ  كفارتعا  لصي  ح  ةدملا ، هذه  لاوط  كتربخأ 

ةلحرملا ىلإ  لقتنن  فوس  ضوفملا ، ىلإ  اذلا  دقنلا  تاسلجلا يف  هذه  دعب  يريراقت  ىلع 

كنأ دقتعي  ضوفملا  راصتخاب ، .كليهأت  ةداعإ  نم  ةخألا  نوكتس  اهنأ  لمأنو  ةيلاتلا ،

.جالعلل دعتسم 

ءانجسلا نم  دحأ  .ضوفملاب ال  فرُعي  يذلا  ضماغلا ، لجرلاب  يقتلأ  نأ  بجي  لعفلاب ؟

ةعاق سأر  ىلع  ةلواط  فلخ  سلجي  ةيعوبسألا ، هتارضاحم  ءانثأ  طقف  هوأر  .هب  ىقتلا 

نأ ىتح  قبسي  .ةيسايسلا   هتاهيجوتل  عتسالل  ءانجسلا  لك  عمجتي  ثيح  تاعتجالا 

يديهمتلا يسردملا  ميلعتلا  ىلع  رصتقت  دئاقلل ، ًاقفو  تارضاحملا ، هذه  نأل  كانه ، هتيأر 

عبشتلا نم  دوقع  لالخ  اهتغمدأ  تلسغ  يتلا  ىمدلا  تمزتملا ، يعجرلل  ةسركمو 

تنك كلذ ، نم  ًالدب  .ةطيسبلا  سوردلا  هذه  نم  افعأ  ضماغلا  لجرلا  .يجولويديألا 

تابسانملا ىدحإ  يف  .لمأتلاو  ةباتكلا  ءانثتساب  ىرخألا  ءابعألا  نم  صالخلا  ةزي  ىظحأ 

، ةفاس ينع  ًاديعب  ًافقاو  هتيأرو  نيرتلا  ءانثأ  يسأر  تعفر  ضوفملا ح  تحمل  ةردانلا 

لطت يتلا  لالتلا  دحأ  ةمق  ىلع  نارزيخلا ، نم  هلك  عونصملا  هتماقإ  ناكم  نم  ةفرش  ىلع 

ميخ لتحت  نيب  غص ، لت  ةمق  ىلع  تديش  هتميخ  وأ  دئاقلا  ةماقإ  ناكم  .ركسعملا  ىلع 

ةعاقو خبطملا ، نمضتت  ىرخأ  تاعمجم  كانه  لالتلا  لفسأ  دنع  .تاردحنملا  سارحلا 

تانازنز بناج  ىلإ  سارحلا ، تامزلتسم  نزاخمو  ضيحارمو ، ةحلسألل ، ًابجشمو  هيفرتلل ،

نع سارحلا  لصفت  ةكئاش  كالسأ  ركسعملا  ماسقأب  طيحت  .يلثم  ةصاخلا  تالاحلل  ةيدارفنا 

، قباسلا دونجلا  نم  ًايجيردت ، مهدادعأ  صقانتت  ءالزنلا  ثيح  ركسعملل  يلخادلا  ءزجلا 

، جايسلا تاباوبلا يف  ىدحإ  نم  برقلاب  .روحدملا  ماظنلا  نم  يطارقوبلاو  نمألا ، طابضو 

اوحبصأ ءانجسلا  .ةيلئاعلا  تارايزلل  ةصصخم  ةبك  ةميخ  كانه  يلخادلا ، بناجلا  ىلع 

مهل دب  مهلافطأو ال  مهتاجوز  نكل  ءاقبلا ، لجأ  نم  ءيش  لك  لمحتت  يتلا  رابصلا  راجشأك 

، ةنسلا يف  ترم  بلاغلا  يف  مهب  نوقتلي  نيذلا  ءابآلاو  جاوزألا  نوري  مهو  ءاكبلا  نم 

.تاجاردلا ىتحو  تالفاحلاو ، راطقلاب ، بوكرلا  نمضتتو  ةكهنم  ندملا  برقأ  نم  ةلحرلاف 

، ءادرجلا لوهسلا  نم  يراربلا  نع  لوزعمو  طاحم  ركسعملا  جراخ  لابقتسالا ، ةميخ  ءارو 

مهنك ظانم  مهيدلو  ذوخلا  مهسوؤر  ىلع  سارح  عم  ةبقارملل  جاربأ  جايسلا  ىلع  عزوتتو 

ً.انايحأ نهعم  مهسفنأ  نوعت  مهنإف  ءانجسلا ، لوق  بسحبو  تامداقلا ، ءاسنلا  ةيؤر  نم 

ةبقارملا جاربأ  سارحلا يف  ءالؤه  ةيؤر  ءرملا  ناكمإب  دئاقلا ، ةميخ  هيلع  يذلا  عفترملا  نم 
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نانسألا ناديع  نم  ةباغ  اهنأك  ركسعملاب ، طيحت  يتلا  ءادرجلا  راجشألاو  ةيرخصلا  لوهسلاو 

فقوتأ تنك  .مؤشلاب  رذنت  ءادوس  تاليكشتب  شيفافخلاو  نابرغلا  نم  بارسأ  اهيلع  موحت 

يتنازنز هنم يف  تمرح  يذلا  رظنملا  تاظحلل  لمأتأ  هتميخ ، ىلإ  لوخدلا  لبق  عفترملا  ىلع 

.ةيئاوتسالا سمشلا  ينتقرحأ  لقألا  ىلع  دعب ، جلاعأ  نإ   كانه  ةيدارفنالا ،

ًايرورض ًاديه  ربتعت  كتافارتعا  نكل  .دئاقلا  لاق  يل ، كترايز  نم  وكشت  تنك  املاط 

ةهجو نم  اهنإ  تافارتعالا ، هذه  ةباتك  ةلماك يف  ةنس  تيضمأ  كنأ  يأطخ  نم  سيل  .جالعلل 

، ةيلايربمإلل مداخ  جنرطش ، يدنج  هنأب  فرتعأ  نأ  قبس  كغ  صخش  لك  ً.ادج  ةديج  يرظن 

نأشب نآلا  هب  ركفت  ع  رظنلا  فرصب  .رعتسالا  عم  نواعتم  غامدلا ، لوسغم  ليمع 

نل ىرخأ ، ةيحان  نم  تنأ ، .عمسأ  نأ  ديرأ  ا  وربخي  ًاعيمج  مهنأ  فرعأ  ةيركفلا ، اردق 

؟ ًادج ًايبغ  مأ  ًادج  ًايكذ  اذه  كلعجي  له  .عمسأ  نأ  ديرأ  ا  ربخت 

سلجأ يذلا  نارزيخلا  يسرك  تحت  كرحتت  نارزيخلا  ةيضرأ  ام ، دح  ىلإ  ًاكبترم  تنك 

دعب ناكملاو  ءوضلا  ىلع  يانيع  فيكتت  لقألا ل  ىلع  ةعاس  ينم  رمألا  بلطتي  ًااد  .هيلع 

، يلوح يتنطفل  لهلهملا  فطعملاب  ثبشتأ  انأو  تلق ، ًانسح ! .يتنازنز  يف  سمادلا  مالظلا 

اطعإ ىلع  دئاقلا  يقيفر  اي  كركشأ ، نذإ  .شيعلا  قحتست  ةيورتملا ال  ةايحلا غ  نأ  دقتعأ 

كل رفوت  يذلا  فرتلاب  عت  كغ  دحأ  ً.اقفاوم ال  هسأرب  راشأ  .ايح  رظنلا يف  ةداعإل  ةصرف 

داع يتنازنز  ينع يف  ىلخت  يذلا  سئابلا  وص  .ةيلقع  تاطاشن  ةسرمو  ةباتكلا  لالخ  نم 

ليبس ىلع  .ىرخأ  بناوج  يف  يبغو  بناوج ، ةدع  يف  ذ  يننإ  لوقلا  يننك  .نآلا  يل 

يبغ ًاضيأ  ينكل  ريرحتلا ، كتاحارتقاو يف  كدقن  ىلإ  ةيدجب  رظنأ  نأل  يفكي  ا  انأ ذ  لاثملا ،

.اهتادوسم ةك  مغر  ةيلاعلا ، مكياعم  عم  مجسنت  افارتعا   نأ  فيك  مهفأ  ثيحب ال 

نم ربكأ  ناودبي  هلعجتف  هينيع  مخضت  يتلا  ةراظنلا  ءارو  نم  دئاقلا  يل  رظن 

تناك اذإ  .تاونس  رشعل  تاراغملا  شاع يف  هنأل  فيعض  هرظن  تر ، يعيبطلا  همجح 

.لاق يهفشلا ، كناحتما  هيمسي  ام  يضملاب يف  كل  حمسي  فوس  ضوفملاف  ةعنقم ، كتافارتعا 

.يل ةبسنلاب  ةبيرغ  تافارتعا  هذهف  يريرحتلا  كناحتما  هيمسي  يرظن ع  ةهجو  نم  نكلو 

؟ دئاقلا اهيأ  ةثك ، ءايشأب  فرتعأ  أ 

اضيأ بولسألاب  ةقالع  اهل  تافارتعالا  .بولسألا  سيل  نكلو  ىوتحملا ، ثيح  نم  ار 
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لك .صلا  ةيفاقثلا يف  ةروثلا  ءانثأ  رمحألا  سرحلا  ةبرجت  انل  ترهظأ  لثم  ىوتحملا ، لثم 

؟ ةراجيس ديرت  .تلكلا  نيودت  ةددحم يف  ةقيرط  هبلطن  ام 

يتفش نم  ةراجيسلا  بقع  دئاقلا  بّرق  .ةالابم  الب  يسأرب  تأموأو  يتحرف  تيفخأ 

، ناخدلا تقشنتسا  .اهيلع  ىلوتسا  يتلا  ةدقلا  يتعالو  ًامدختسم  اهلعشأ  مث  تحوتفملا ،

تنأ ةخألا ، ةداعإلا  هذه  ىتح يف  .يدي  شاعترا  مغر  أدهأ  ينلعج  يتئر  تايطل  هقارتخا 

كتافارتعا طسو يف  يشماه  ءيش  اذه  .طقف  ةدحاو  ةرم  يشوه  معلا  تالوقم  نم  سبتقت 

؟ كلذ لعفت  اذامل  .ةيلحملا  انديلاقت  ىلع  مهتفاقثو  بناجألا  نيركفملا  لضفت  اهلك ،

؟ برغلا ةفاقثب  ثولم  انأ  له 

عيطتست ال  فيك  نذإ ، كحضم ، كلذك ؟ سيلأ  فارتعالا ، بعصلا  نم  سيل  .معن 

فيك  ) باتك نم  سبتقت  كنأ   مهفأ  نأ  يننك  لاحلا ، ةعيبطب  .ةباتكلاب  هنع  بعتلا 

، باتكلا نيذه  ءانتقا  نم  نكمتت   . 53( ةيجلثلا ةباغلا  راثآ يف   ) نم وأ   52( ذالوفلا انعّوط 

نم سبتقت  اذامل   نكلو  .هأرق  دق  لشلا  نم  يليج  ءانبأ  نم  صخش  لك  ناك  نإو 

؟ سفانخلاو يود  نافل  ءارفصلا  ىقيسوملا  ىلإ  ًاثك  قرطتتو  ميظعلا ؟ يروثلا  انرعاش  وهوت 

لوقي اهب ك  ظفتحي  ءارفصلا  ىقيسوملا  تاليجست  نم  ةعومجم  هيدل  عقاولا  ضوفملا يف 

اذامل .تضفرو  هتركش  ينكلو  اهيلإ ، عتسالاب  يل  حمسي  نأ  حرتقا  دقل  .ثحبلا  ضارغأل 

عم اهتسبتقا  يتلا  اغألا  نراق  طاطحنالا ؟ نم  ىوتسملا  كلذب  ثولتلل  ضرعتلاب  بغرأ 

سمش  » نع ثدحتي  هنإ  .ةيوناثلا  ةسردملا  اهتأرق يف  يتلا  مايألا ،» كلت  ذنم   » وهوت ةديصق 

لمحأ تنك  .ةروثلا  ثأتب  رعشأ  فيك  ةقدب  فصت  يهو  يبلق ،» ىلع  قرشت  يتلا  نطولا 

يلمأ .يسفن  صحت  دعاسو يف  ةاشملا ، تابيردتل  تبهذ  امدنع  صلا  ىلإ  يعم  هبتك  دحأ 

نع هدئاصق  نم  ىرخأ  ةديصقب  ًاضيأ  ركفأ  ينكل  ً.اضيأ  تنأ  كيلع  نطولا  سمش  قرشت  نأ 

: ةيلاتلا تايبألا  ددرو  هينيع ، ضمغأ  ً.امداخ  لمعي  قف  رخآو  ينغ  لفط 

ةفرتم ةايح  شيعي  ٌلفط 

برغلا نم  ىمد  وأ  باعلأ  الب 

راسكناب هيلإ  رظني  رخآ  لفطو 

ديعب ٍناكم  نم  تمص  هبقاري يف 
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***

؟ كلذ دقتعت  الأ  ًاقح ، ةءارقلا  قحتست  اهنإ  .هينيع  حتف 

زه .لك  ةنس غ  ذنم  ءيش  يأ  أرقأ  ملف  تلق ، هأرقأ ، فوس  باتكلا ، ينتيطعأ  اذإ 

ىلإ ًانمض  راشأ  هنكل  .ةمداقلا  ةلحرملا  ءيش يف  يأ  ةءارقل  تقو  كيدل  نوكي  نل  .هسأر  دئاقلا 

تنأ .سفنلا  نع  ًايدجم  ًاعافد  نوكي  نل  نآلا  لضفأ  لكشب  ةءارقلل  ًاباتك  بلطأ  يننأ ح 

يبعش لوق  يأ  ركذت  ىتح   لب  يروثلا ، رعشلا  نم  وأ  يشوه  معلا  نم  سابتقالا  تلهاجت 

 - بونجلا نم  تنك  ار  لاثمألا ؟ نم  ًالثم  وأ 

.يديس اي  لشلا ، ُتدلو يف 

ةفاقث لمحت  تنأ  اذه ، نع  رظنلا  فرصب  .كانه  تأشنو  بونجلا  ىلإ  تبره  تنأ 

: اذه ىتح  الو  ةفاقثلا ، كلت  نم  سبتقت  تنأف ال  كلذ  عمو  .لشلا  ةفاقث  يعم ، ةكرتشم 

نوس ياث  لبج  لثم  ةخماش  ىقبت  بألا  لاعفأ 

قفدتي عوبني  اهنأك  مألا  لئاضفو 

مرتُحي بألاو  اهسيدقت  بجي  مألا 

.ةايحلا هقيرط يف  لفطلا  قشي  ل 

 
؟ ةسردملا هذه يف  لثم  ًءايشأ  ملعتت  أ 

.أ مرتحأ  اذاملو ال  يمأل  يسيدقت  رهظت  افارتعا  .تلق  اذه ، ينتملع  يمأ 

ينكل بلقلا ، ميدع  يننأ  روصتت  ار  .سئاب  ٌءيش  عقاولا  كيبأو يف  كمأ  ةقالعلا ب 

كظح رابتعالا  رظنب  انذخأ  اذإ  كعم ، فطاعتلاب  رعشأو  كفقوم  مهفتأ  انأ  .كلذك  تسل 

يننك كلذ ال  عمو  ةطلتخم ؟ هلوصأ  تناك  اذإ  ًابذهم  نوكي  نأ  لفطل  نك  فيك  .رثاعلا 

ةبهوملا  » .بعصلا كعضو  نع  ًائيش  انملعت  ةيبرغلا ، ةفاقثلا  سيلو  انتفاقث ، نأب  رعشأ  نأ  الإ 

نوكت نأ  كردق  كيلع ؟ قبطنت  ود  نيوغن  تلك  نأ  دقتعت  الأ  ةنيغضلا .» ناهجاوي  ظحلاو 

نوكت يف فوس  .بناج  نم  اهيلإ  رظني  نأ  بجي  لوقت ، ك  كتبهوم ، نيب  يعرش ، ًانبا غ 
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نأ يعرش  ناسنإلا غ  نوكل  ديحولا  جالعلا  .دحاو  بناج  نم  رومألل  ترظن  اذإ  لضفأ  لاح 

ً.انيعم ًابناج  ذختي 

ءيشلا نكل  .قح  ىلع  لعفلاب  ناك  ارو  تلق ، دئاقلا ، قيفرلا  اهيأ  قح ، ىلع  تنأ 

لعفن نأ  مالكلا ، تعبات  هلعفن ، نأ  يغبني  امو  باوصلا  ةفرعم  نم  بعصألا  ديحولا 

.باوصلا

تنأ تاحفصلا ، ىلع  نكل  كتيصخش ، لقعتم يف  صخش  كنأ  حي  ام  .كعم  قفتأ 

نم له  .ادوص  ةجاجز  نم  ىقنملا  زرألا غ  بارش  نم  ًائيش  هسفنل  دئاقلا  بكس  .دينع 

، كوجرأ ياش ، .ةفاجلا  رجنح  بطري  ءيش  ةديدشلا يف  يتبغر  مغر  يسأر ، تززه  تابلط ؟

كتبقارم ًادج  نزحملا  نم  .رتاف  ياش  بوك  دئاقلا  يل  بكس  ً.اجدهتم  ناك  وصو  تلق ،

نآلا تنأ  .كش  الب  كتدافأ  ةلزعلا  .جئاهلا  نونجملا  لثم  تنك  .ةيضاملا  عيباسألا  كلت  لالخ 

ً.ايدسج لقألا  ىلع  يقن ،

؟ دئاقلا اهيأ  برشت  اذلف  ةئيس يل ، تابورشملا  تناك  اذإ 

ديعي ءرملا  .برحلا  ءانثأ  اوزن  طبضأ  يننإ  .كنم  سكعلا  ىلع  طارفإب ، برشا  انأ ال 

.كتالضفب هلعفت  ام  ليبق  نم  ءايشأ  ىتح  .لزعنم  فهك  شاع يف  اذإ  اهلك  هتايح  كفتلا يف 

؟ اذه تركف يف  له 

.حلاو حلا  ةرم ب 

؟ كتفرغبو ركسعملا  ةحارلا يف  لئاسوب  ًاعنتقم  تسل  تنأ  كلذ  عمو  .مكهتلاب  سحأ 

نم ًادج  شهدنم  انأ  ببسلا  اذهل  .سوال  هيف يف  تشع  ام  ىلإ  سايقلاب  ًائيش  ربتعي  اذه ال 

شهدنم انأ  ال ، نكل  تاديقعتلا ، قلتخأ  يننأ  روصتت  .ةساعتلاب  انفويض  ضعب  ساسحإ 

بوذت ىتح  قيض  ناكم  مهرشحن يف  .ضرألا   تحت  ةنازنز  مهرشحن يف  نحن   ً.اما 

نم ًالدب  .مهماسجأ  ءامدلا  ألو  بوذت  ىتح  مهسوؤر  ىلع  نوميللا  بكسن  .مهناقيس  

ءوض نوري  يقنلا ، ءاوهلا  نوقشنتسي  مهتويب ، نونبي  مهماعط ، نوعرزي  مهانكرت  كلذ ،

ميمست ناكيرمألا يف  مهئافلح  لماعت  ةقيرط  عم  اذه  نراق  .فايرألا  نولمعيو يف  سمشلا ،

.ءايربألا فدهتست  لبانقو  ناكم  لك  ةعقوتم يف  ماغلأ غ  .ومني  ءيش  .راجشأ ال  .ناكملا ال 

تانراقملا هذه  ىلإ  قرطتلا  لواحأ  يننإ  .بارخ  ضرأ  يه  نآلاو  .ةليمج  فايرأ  انه  تناك 
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لقألا ىلع  تنأ  .يعم  نوقفتي  مهو  ىتح  مهنويع  راكنإلا يف  ةيؤر  يننكو  انفويض  عم 

.ىلثملا ةيجيتارتسالا  تسيل  ار  كلت  كعم ، ًاحيرص  نوكأ  كلذ ،  عمو  يعم ، حيرص 

همدقت نأ  نك  ءيش  ّلقأ  .دئاقلا  اهيأ  ةروثلا ، لجأ  نم  ضرألا  تحت  ايح  تشع  دقل 

ىلع هتلعف ، ام  صوصخب  حيرص  اونوكت  نأو  ضرألا  حطس  ىلع  شيعلا  قح  وه  ةروثلا يل 

.ديدج نم  ضرألا  تحت  وعضت  نأ  لبق  لقألا 

؟ ًافلتخم ًانمز  شيعن  اننأ  ىرت  الأ  .ببس  غ  نم  ىدحتت  ديدج ، نم  أدبت  تنأ  اه 

ةميق يف تاذ  ًااد  تسيل  ةماتلا  ةحارصلا  .نطولا  ءانب  ديعتل  دوقع  ىلإ  ةروثلا  جاتحت  فوس 

ةاطغم نارزيخلا ، ةلواط  ىلع  ةرج  ىلإ  راشأو  .انه  اقب  ببس  اذه  نكل  .هذه  لثم  تاظحل 

عمو .يفكت  ةدحاو  ةرم  نأ  مغر  ةرم ، نم  كأ  ةرجلا يل  ضرع  دق  ًاقباس  ناك  .نشخ  شقب 

، هب موقي  يذلا  ضرعلا  عباتأ  نأ  هلعف غ  يننك  ءيش  ال  اهنع ، شقلا  حازأو  ىنحنا  كلذ 

فحاتملاو رفوللا  فحتم  يف  هذه  ضرعت  نأ  بجي  اعلا ، يف  ةلادع  كانه  تناك  اذإ 

دياهيدلامروف لئاس  طسو  ةرجلا  لخاد  .ةيبرغلا  تازاجنإلل  ةصصخملا  ىرخألا  ةميظعلا 

حالس .ةبيرغلا  تاطيحملا  قعأ  نم  وأ  يجراخلا  ءاضفلا  نم  نئاك  هنأك  نوللا  رضخأ  خسم 

لولحملا قرغي يف  يذلا  يراعلا  لفطلا  اذه  ىلإ  داق  يرمأ  نياتشنكنارف  عارتخا  نم  ايميك 

بؤاثت يف  حوتفم  مف  عم  ةقلغم  نويع  ةعبرأ  سأرب ، نكل  دحاو  دسجب  حلمملا 

ناقاس ردصلا ، ىلع  ناتقبطم  نادي  ةفلتخم ، تاهاجتا  ىلإ  ناشي  ناهجو  .يلوغنم 

.يركذلا وضعلل  ةيوشم  قتسف  ةبح  لثم  ءيش  نع  نافشكت  ناتحوتفم 

ليخت .بألا  ساسحإ  وأ  .جاجزلا  ىلع  هعبصإب  دئاقلا  تبر  .مألا  ساسحإ  ليخت 

بيلحلا هبشي  هنول  زرألا ، بارش  برشو  هسأر  زه  بعرملا ؟ ءيشلا  اذه  ام  .تاخرصلا 

تشهلا َّيتفشو  حرقتملا  اسل  يف  ةفاج  طويخ  تناك  نيبو  يتفش ، تقعل  .ففخملا 

ىلع رانلا  قلطن  نأ  انناكمإب  ناك  ً.ائيش  دئاقلا  ظحالي  ذأ ،  ةعومسم يف  ةقطقط  ردصت 

عورشم نمض  صصختملا  لتاقلا  .لاثملا  ليبس  ىلع  نوب ، كقيدص  .لاق  ءانجسلا ، ءالؤه 

ىلع ام  دح  ىلإ  دمتعت  ىرت  ك  هنع  وفعلاو  هتيح  .مادعإ  ةقرف  قحتسي  سكنيوف 

ىتح هليهأت ، ةداعإ  ناكمإلاب  صخش  يأ  نأ  دقتعيو  ةمحرلاب  زات  ضوفملا  نكل  .كتارارق 

ناكيرمألا نم  سكعلا  ىلع  .هلتق  نوديري  صخش  يأ  ناكيرمألا  مهتداس  لتقي  امدنع 

ةسرمو ةبوتلل  ةصرفلا  هذه  مهئاطعإب  مركلا  ترهظأ  انتروث  مهعم ، نواعتت  يتلا  ىمدلاو 
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فيك .ةعرزم  يف  ًاموي  اولمعي  ةداق   مهسفنأ  نومسي  نيذلا  ءالؤه  نم  ثكلا  .لمعلا 

نأ نم غ  يورقلا ؟ ةايح  نع  كيدل  ةركف  الو  لبقتسملا  ىلإ  ًايعارز  ًاعمتجم  دوقت  نأ  نك 

ببسلا وه  مهفلا  مدع  .ىرخأ  ًاسأك  هسفنل  بكس  ةرجلا ، ىلع  شقلا  عضوب  ثرتكي 

.ماعطلا نم  يفكي  ام  نولاني  ال  مهنأ  نوروصتي  ءانجسلا  ضعب  نأ  فيك  سفتل  ديحولا 

ر دالبلا  .كأو  كأ  اعن  نأ  بجي  .اعن  ًاعيمج  اننكل  .نوناعي  مهنأ  فرعأ  لاحلا  ةعيبطب 

ءانجسلا ءالؤه  نأ  غ  .اهسفن  برحلا  نم  لوطأ  ًانمز  بلطتي  اذهو  ةهاقنلا ، ةلحرم  يف 

مهلعج نك  ال  .نحن  هاندهاش  ام  نولهاجتي  .ةيصخشلا  مهتاناعم  ىلع  طقف  نوزكري 

يروثلا يدنجلا  هيلع  لصحي  كأ م  ةيموي  ةيرارح  تارعس  ىلع  نولصحي  مهنأ  نومهفي 

.تيخملا ىلإ  ءوجللا  ىلع  اوربجأ  نيذلا  نويورقلا  هيلع  لصحي  كأو م  برحلا ، لالخ 

نم مك  رهظي  دانعلا  اذه  .مهليهأت  داعي  مهنأب  عانتقالا  نم  ًالدب  انه ، اياحض  مهنأ  نودقتعي 

انه .مهنع  فلتخت  تلز  ام  كلثم ، دينع  صخش  ىلإ  ةبسنلاب  .اهيلإ  نوجاتحي  ليهأتلا  ةداعإ 

ىلإ حماستم  هنإ  .موي  لبق  كنع  هعم  ملكتأ  تنك  .كليهأت  ةداعإ  نأشب  ضوفملا  عم  قفتأ 

انأ الك ، .هجو  الب  يذلا  ضماغلا  لجرلاب  هل  كتيمست  ىلع  ضرتعي  ىتح   .كعم  بك  دح 

سحت نلأ  .هعضو  ..نأشب  ًادج  ساسح  هنكلو  حوضوب ، هفصت  هنم ، رخست  تنأ ال  مهفأ ،

.فرشلا يعاود  نم  اذه  .ءاسملا  اذه  كب يف  يقتلي  نأ  ديري  هناكم ؟ تنك  ول  هسفن  ءيشلاب 

ضعب حضوي  نأ  ديري  .جس  كنأل  سيل  ًايصخش ، هب  ىقتلا  نأ  قبس  ءانجسلا  نم  دحأ  ال 

.كعم لئاسملا 

نم ةلواط  ىلع  ةقانأب  ةسدكم  اهقاروأ  يتطوطخم ، ىلإ  ًاعم  انرظن  .تلق  لئاسم ؟ ةيأ 

صيصب ىلع  ةبوتكم  اهلك  ةحفص  نورشعو  ناتنثاو  ةئاالث  غص ، رجح  اهيلعو  نارزيخلا 

.اهفارطأ ضعب  تعطق  يتلا  هعباصأب  افارتعا  تاحفص  دئاقلا  سمل  .طفنلا  ةجاجز  ليتف يف 

دنع فقي  سارحلا  دحأ  ناك  .ءاشعلا  تقو  ناح  دقل  هآ ، أدبن ؟ نيأ  نم  .تلق  لئاسم ؟ ةيأ 

ًاسارح اوناك  ًءاوس  .ضرملا  نم  ءارفص  ودبت  هترشب  يبص ، نارزيخلا ، نم  ةينيص  ًالماح  بابلا 

نونوكي وأ  رارفصالا ، اذه  لث  مهؤيس  ودبت  ركسعملا  يف  لاجرلا  بلغأ  ءانجس ، مأ 

ةحول اهنأك  لتاق ، ضرم  نم  يدامرلا  نوللا  وأ  نفعلا ، رارضخا  ىلإ  مهترشب  لي  ىضرم ،

لاق هذه ؟ ام  .ةيساق  ةيمح  هيلع  تضرف  اوتسا  دلب  نم  ًاضيرم  روصت  اهناولأ  تجزتما 

ةمحلا كاروأ  .يديس  اي  زرو ، يلقم ، طيبنرق  ، 54 توهينملا ءاسح  تاباغلا ، ةمح  .دئاقلا 

ىدعتت ال  ءاذغلا  نم  يتصح  نأل  يمف ، نم  ليسي  باعللا  تلعج  اهردصو  ةيوشملا 
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، يموعلب وحن  ًارسق  توهينملا  عالتبال  رطضأ  عوجلا ، نم  روضتأ  ىتح ح  .يلغملا  توهينملا 

توهينملا ةيمحل  عوضخلا  .همضه  تالواحم  نم  كحضأو  دعم ، ناردج  ىلع  لتكتي  ثيح 

تارجحتم ىلإ  امإ  يدؤي  م  مضهلا ، رسع  روظنم  نم  اإو  بسحف ، خبطلا  ًاجعزم يف  سيل 

نود تلواح  ً.ااد  ساوبلا  جيهتت  كلذ  ةجيتنو  .ةرجفتم  ةلئاس  ةدام  وأ  ةملؤم  ةبلص 

غرافلا ةخذلا  قودنص  رضُحي  سراحلا  نأ  فرعأ  انأف  اعمأ ، تاطاشن  تيقوت  ىودج 

يف ةكباشتملا  قئارحلا  ءافطإ  ميطارخ  نأ  الإ  ةنماثلا ، ةعاسلا  يف  ضرغلا  اذهل  صصخملا 

.ةبلعلا ًاكرات  سراحلا  رداغي  نأ  دعب  نايحألا  نم  ثك  يف  تءاش ، ىتم  رجفتت  تناك  اشحأ 

قصتلي قح  جيزم  راهنلاو ، ليللا  لاوط  رمختت  كلذ  دعب  ىقبت  ةبلص  داومو  لئاوس 

هجولا وذ  يسراح  ربخأ  ك  ىوكشلا ، يقح  نم  سيل  نكل  .أدصلاك  ةخذلا  قودنصب 

قش يف لالخ  نم  يهجو  قلمحي يف  وهو  لاق  ةعاس ، لك  كزارب يف  طقتلي  دحأ  .يلوفطلا ال 

حسميل دحأ  أي  نل  مدقلاو ، نيديلا  ىلع  راظتنالل  رطضت  فوس  .يديدحلا  بابلا 

؟ اذهب كيأر  ام  .كتراذق 

يقبأ نأ  ينم  بلط  دئاقلاف  ًاقيفر ،»  » سارحلا يمسأ  نأ  عطتسأ  .يديس   اي  كركشأ ،

، كتيح لجأ  نم  هذه  ضوفملا  رماوأ  .ءانجسلا  ىلإ  رمألا  برستي  نأ  ةيشخ  ًارس ، يخيرات 

نوفرعي نيذلا  نوديحولا  .كرارسأ  اوفرع  اذإ  كنولتقي  فوس  ءالزنلا  .دئاقلا  ربخأ  اذكه 

هيلع يدتعا  نمضتت  ةركام  رعاشم  هعم  تدطو  نيذلا  دئاقلاو ، ضوفملا  يرس 

ملقب ةرركتم  تاقيلعت  لالخ  نم  افارتعا  ةباتك  ةداعإل  ينعفد  دئاقلا  .هل  يراقتحاو 

.ةيبرغلا ةايحلاب  ترثأت  يننأ  ءانثتساب  أطخ ، بكترأ  فرتعأ ؟  اذامل  نكل  .قرزألا  صاصرلا 

ةباتكب انه  اقب  ةدم  رصتخأ  نأ  اكمإب  ناك  دينع ، صخش  يننإ  .قح  ىلع  ناك  كلذ ، عمو 

ًاعمتجم ينبنل  .ميظعلا  هنيم  يشوه  جذو  عبتأ  انأ  .ةلودلاو  بزحلا  شيعي   » .ينم دارأ  ام 

ناك .اهتباتكب  يسفن  عانقإ  عيطتسأ  ينكل ال  تاراعشلا ، هذهب  نمؤأ  تنك  ًايلاثمو »! ًاليمج 

نأ ةرج  اهنأك  ادب  .قرولا  ىلع  كلذ  بتكأ  نل  ينكل  برغلاب ، تثولت  يننإ  لوقلا  يعسوب 

نأل هب ، فرتعأ  نل  ينكل  هكردأ  ءيش  كلذ  ًاناسنإ ، تلتق  يننأك  قرولا  ىلع  ًافارتعا  رطسأ 

هاري ار  ءيشب  رارقإلاف  كلذ  عمو  .دئاقلا  رظن  ةرج يف  سيل  نيدبلا  دئارلاو  وس  لتق 

.اهل فصو  عضو  وأ  ينهذ  راكفألاو يف  لاعفألا  كلت  بيترت  نم  كاذنآ  نكأ  ةرج ، 

متنأ .ءاشعلا  ىلع  ربخأ  ك  دئاقلا ، تراثأ  بسانملا  فارتعالا  بولسأل  يتمواقم 
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دب ًائيش ال  رقبلا  محل  حئارش  نوربتعت  .لاق  ليوط ، نمز  ذنم  مكتايحب  متعت  نويبونجلا 

نم مورحم  انك  .انقمر  دسي  داكي  طيسب ال  ماعط  ىلع  شيعن  نويلشلا  نحن  نيب  هنم ،

، كتافارتعا ةباتك  اهيف  تدعأ  يتلا  تارملا  نع  رظنلا  فرصب  نكل  ةيزاوجربلا ، لويملاو  ةمختلا 

، ةينانألاو ةيقالخألا ، فعضلا  طاقنب  ةئيلم  كتافارتعا  .لويملا  هذه  لاصئتسا  كنك  ال 

ملعب نمؤت  ال  ةعجلا ، حورب  ساسحإ  يأ  يدبت  ال  .ةيحيسملا  تافارخلاو  ةيدرفلاو ،

ًاتايبأ كيلإ  .بعشلا  ةمدخو  ةمألا  ذاقنإل  كسفنب  ةيحضتلل  ًادادعتسا  يدبت  ال  .خيراتلا 

: انه ةبسانم  ودبت  وهوت  نم  ىرخأ 

تالئاعلا فالآ  تارشع  نبا  انأ 

ةلباذلا دابكألا  فالآل  رغصألا  خألا 

لافطألا فالآل  ربكألا  خألا 

..عوجلا نم  نوروضتيو  ىوأم  الب  نوشيعي  نيذلا 

 
.يزاوجرب ركفم  تنأف  قيبطتلاب ، امأ  .طقف  مسالاب  يعويش  تنأ  وهوت ، عم  ةنراقملاب 

لوصألاو ناسنإلا  اهيلإ  يمتني  يتلا  ةقبطلا  نم  برهلا  بعصلا  نم  .اذه  ىلع  كمولأ  ال 

يشوه معلا  لاق  ك  كسفن ، نيوكت  ةداعإ  كيلع  .تيحانلا  ثولم يف  تنأو  اهنم ، أشن  يتلا 

كنأ ديجلا  ءيشلا  .كلذ  اولعفي  نأ  مهيلع  يغبني  نويزاوجربلا  نوركفملاف  وام  سيئرلاو 

اهنإ غ .كعدخت  كتغل  نإف  ئيسلا  ءيشلا  امأ  .يعجلا  يروثلا  يعولا  ىلع  تامالع  رهظت 

لجأ نم  بتكت  نأ  بجي  .ةبخنلا  ةغل  اهنإ  .ةطيسب  غ  ةرشابم ، غ  ةرصتخم ، غ  ةحضاو ،

! بعشلا

، دعم نابوذي يف  ءاسحلاو  ةباغلا  ةمح  تأدب  .تلق  يديس ، اي  قدصلا ، لوقت  تنأ 

.دئاقلا قيفرلا  اهيأ  سكرام ، لراك  يف  كيأر  نع  لءاستأ  .يغامد  طشنت  ةيهشلا  هداوم 

.بعشلا لجأ  نم  ًابوتكم  سيل  لاملا ) سأر  )

دئاقلا فهك  مالظلا يف  ةيؤر  اكمإب  ناك  ةأجف  بعشلا ؟ لجأ  نم  بتكي  سكرام  

عضاوتي يروثلا  يزاوجرب ؟ تنأ  مك  ىرت  له  انه ! نم  جرخا  .تمخضملا  هينيع  لالخ  نم 
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لماعتي فوس  دكؤم ، يقابلا  نكل  .سكرا  هسفن  نراقي  طقف  يزاوجربلا  .سكرام  مامأ 

اهيف عضخت  ةركتبم  ناحتما  ةفرغ  كل  صصخ  دقل  .ةيبرغلا  كلويمو  كتيهجنع  عم  ضوفملا 

نم يمانتيف  ىلإ  يرمأ  نم  لوحتت  ثيح  ليهأتلا ، ةداعإ  نم  ةخألا  ةلحرملل  ًايصخش 

.ديدج

نع فشكت  أ  ءيش ، يأ  افارتعا  تفشك  اذإ  .تلق  يديس ، اي  ًايكيرمأ ، تسل 

.عقاولا يف  كحض  هنأل  ةيرخسلل ، ثم  لكشب  تروهت  يننأ  دب  ال  ناكيرمألل ؟ يتضهانم 

ىلإ نوجاتحي  ناكيرمألا  نأ  ىرت  الأ  .لاق  ناكيرمألا ، لمشي  نآلا  ناكيرمألل  ضهانملا  موهفم 

لضفألا نكلو  هوهركي ، نأ  نم  ًالدب  نورخآلا  هبحي  نأ  ءرملل  لضفألا  ناكيرمألل ؟ ضهانملا 

انعضو ً.ايعجر يف  كلعجت  ناكيرمألل  كتضهانم  .نورخآلا  كلهاجتي  نأ  نم  ًالدب  هركت  نأ 

ةطاسبب اننإ  .ناكيرمألل  ضهانم  انسفنأ  يمسن  دعن  ناكيرمألا ،  انرحد  نأ  دعب  اذه ،

ً.اضيأ اذهب  نمؤت  نأ  كيلع  .ةئاملاب  ةئام  نويمانتيف 

.مهنم دحاو  يننأ  نودقتعي  انيدل ال  فايرألا  ناكس  مظعم  يديس ، مارتحالا ، لك  عم 

دحاوك كسفن  ركفت يف  كنأ  حضاو  .انم  دحاو  كنأ  تابثإل  لمعلل  كعفدي  ببس  اذهو 

ام .لكألا  نم  تيهتنا  كنأ  ىرأ  ً.امدقت  ققحت  تنأف  كلذل  نايحألا ، ضعب  لقألا يف  ىلع  انم ،

مسا وه  ةباغلا  ةمح  نأ  كتربخأ  ول  اذام  .ةيهش  تناك  اهنأب  تفرتعا  ةباغلا ؟ ةمحب  كيأر 

ةغصلا ماظعلا  ةموك  ىلإ  ىرخأ  ةرم  رظنأ  انأو  ينبقار  طقف ؟ ىنعملا  فيطلت  هنم  ضرغلا 

ةمح ىلإ  قاتشأ  انأف  تناك ، هم  .راتوألاو  محللا  نم  ةعطق  لك  تصصم  يقبط ، ىلع 

اذه ال نكل  .لاق  لوقحلا ،» رأف   » ةيمست لضفأ  ينكل  ًاذرج ، اذه  نومسي  ضعبلا  .ىرخأ 

ةرم تاذ  يننأ  فرعت  له  .هلكأل  رطضن  ام  لكأن  نحن  محللا ، وه  محللا  كلذك ؟ سيلأ  مهي ،

لكأي طقف  ناك  .بلكلا  مولأ  انأ ال  ً.اقحس  انتبيتك ؟ ءابطألا يف  دحأ  غامد  لكأي  ًابلك  تيأر 

نكل .كراعملا  اهارت يف  يتلا  رومألا  نم  هذه  .ىرخأ  بالك  اهتلكأ  لجرلا  ءاشحأ  نأل  غامدلا 

وجلا ةنصارق  انيلع  اهطقسأ  يتلا  لبانقلا  لك  .ةدئاف  تاذ  تناك  لاجرلا  ءالؤه  لك  ةراسخ 

.نويروثلا هلعفي  ام  اذه  .سوال  ناكس  انررح  اننأ  ركذل  يعاد  الو  .اندالب  ىلع  طقست   

.نيرخآلا ذاقنإل  انحاورأب  يحضن 

.دئاقلا يقيفر  اي  معن ،
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كتئنهت طقف  تدرأ  .لبتملا  لفطلا  ةرج  ىلع  شقلا  ىقلأ  .داجلا  ثيدحلا  اذه  ىفك 

ةرصتخم تناك  نإو  كليهأت ، ةداعإ  ةلحر  قلعتي  ام  ةباتك  نم  تيهتنا  كنأ  ىلع  ًايصخش 

كتافارتعا ةيدودحم  دقتنأ  تنك  اذإ  ىتح  هيلع ، تحبصأ  ا  حرفت  نأ  يغبني  .ييأرب 

اهيلإ جاتحت  يتلا  ةيلدجلا  ةيداملا  ًاقحال  مهفت  ار  كلثم ، دهتجم  بلاطل  ةبسنلاب  .حوضوب 

تناك ًاضيأ  يه  يتلاو  هدي ، ةعاس  ىلإ  دئاقلا  رظن  .ضوفملا  ىلإ  بهذن  انعد  نآلاو  .ةروثلا 

.انئيجم عقوتي  هنإ  .ةصاخلا  يتعاس 

***

نثا لصفت ب  ةطسبنم  ةحسف  ىلإ  سارحلا  تانكث  انزتجاو  دئاقلا ، ةميخ  نم  انلزن 

اهيف ىوشن  يتلا  ديمرقلا  نارفأ  تارشع  نم  ةدحاو  انه ، عقت  ةيدارفنالا  يتنازنز  .لالتلا  نم 

باوكأ مادختساب  ناردجلا  ىلع  رقنلاب  لئاسرلا  نوثعبي  ءانجسلا  ثيح  انتراصع ، جرختو 

.ةديعبلاب تسيل  ةدم  لبق  يل  اهوملعو  لصاوتلل ، ةطيسب  ةرفيش  راكتباب  اوماق  .حيفصلا 

ركسعملا تاطاشن  نع  ءايشأ  تملعت  ًايرود  نوغتي  نيذلا  مهناج  لالخ  نم 

ًامارتحا يل  نونكي  ءانجسلا  نم  يقافر  .دئاقلاو  ضوفملا  نعو  هدوقت ، يتلا  تايصخشلاو 

نع هتايحت  يل  لسري  ام  ًاثك  يذلا  نوب ، نم  اهوفرع  ةيلوطبلا  يلعأ  نم  ثكلا  ً.ايلاع 

ماظنلل يسمحت  ببسب  ةليوط  ةدمل  يدحو  تنجس  يننأ  مهعم  دقتعي  هنإ  .اج  قيرط 

صخشلا هنأل  يصم ، ىلع  ضوفملا  نومولي  اوناك  .يرسلا  عرفلا  يتمدخو يف  يروهمجلا 

عباط تاذ  رومأب  ًافلكم  ناك  ار  .دئاقلا  مهنمو  عيمجلا  ملعي  ك  ركسعملا ، لوؤسملا يف 

هيجوتلا نع  لوؤسملا  وه  ضوفملا  نكل  مادعإلا ، ةقرف  ىلع  ةرطيسلا  لثم  يركسع ،

ةيحانلا نم  ًالهؤم  دئاقلا  ناك  اذإ  ع  موسرم  رادصإ  ىلع  رداقلا  وهو  يسايسلا ،

مهنم برتقي  ضوفملا  اوأر  نأ  قبس  اج  .تايحالصلا  كلت  كلت  هنإ  مأ ال ، ةيجولويديألا 

هنونعلي ءانجسلا  ضعب  ًابعرم ! هرظنم  ناك  مك  ةيعوبسألا ، ةيسايسلا  هتارضاحم  ءانثأ 

كلت نيرخآلا ، ىلع  مارتحالا  ضرفي  هوشملا  هجولا  نكل  .هتاناعم  نم  نوجهتبيو  هنومتشيو ،

ًاضيأ سارحلا  .ءانجسلا  اهرقتحي  ةيضق  ليبس  ولو يف  ةيحضتلل ، هسفن  سّرك  هنأ  ىلع  ةمالع 

ال مهنكل  مارتحالاو ، فوخلاو ، رعذلا ، اهيف  طلتخي  تاربنب  ضوفملا  نع  نوملكتي  اوناك 

ءرملا ال نأل  ءالمزلا ، طسو  ىتح  دحأ ، هنم  رخسي  نأ ال  بجي  ضوفملا  ً.ادبأ  هنم  نورخسي 

.ةروثلل ضهانملا  كفتلا  اذه  لثم  نع  ًاريرقت  ءالؤه  لسري  ىتم  ملعي 
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نوكت نأ  ةروثلا  ىلع  نأل  ةيئانثتسالا ، يفورظو  تقؤملا  يلاقتعا  ببس  مهفأ  تنك 

فاخي اذامل  ضوفملا ، يل  هحرشي  نأ  لمآ  تنكو  همهفأ ، يذلا   ءيشلا  نكل  ةظقيتم ،

ًاعيمج انسلأ  .مهضعب  نم  يروثلا  ضعب  فاخي  اذامل  كأ ، ةيمومع  ةروصبو  هنم ، سارحلا 

هتاذ ىوتسملا  مهيدل  قافرلا  لك  سيل  نكل  لاق ، معن ، .ةقباس  ةسلج  دئاقلا يف  تلأس  ًاقافر ؟

نأشب ضوفملا  ةقفاوم  ىلع  لوصحلل  ًارطضم  تسل  يننأ  مغر  .يجولويديألا  يعولا  نم 

هنيم يشوه  راكفأو  ةينينيللا  ةيسكراملا  ةيرظنلا  مهفي  هنأب  فرتعأ  يننأ  الإ  رومألا ، ضعب 

عمتجم غ وحن  اننودوقي  هلثم  لاجرلا  .ركفمو  ثحاب  هنكل  ًاثحاب ، تسل  انأ  .ينم  لضفأ 

ال نأ  انيلعو  انكفت ، نم  ةروثلل  ةضهانملا  رصانعلا  لك  دعب  حس  اننكل   ً.اقح  يقبط 

مهملا نكل  انضعب ، نم  ىتح  نيرذح ، نوكن  نأ  انيلع  .ةروثلل  ضهانملا  ءاطخأ  عم  حماستن 

ب عارصلا  نأ  هيف  تشع  يذلا  فهكلا  نم  اهتملعت  يتلا  ءايشألا  .انسفنأ  نم  رذحن  نأ 

ينكل يدسج ، نولتقي  ار  بناجألا  ةازغلا  .انسوفن  يف  نمكي  توملاو  ةرخآلا  ةايحلا 

رهظ نع  هظفحو  هباعيتسا  كيلع  يذلا  سردلا  وه  اذه  .يحور  لتقأ  نأ  يدحو  عيطتسأ 

.اذه قيقحتل  تقولا  نم  ثكلا  كحن  نحنو  بلق ،

تقولا يف نم  ثكلا  تيضمأ  يننأ  ضوفملا ، ةميخ  هاجتاب  لتلا  دعصأ  انأو  يل ، ادب 

أي فوس  يذلا  دئاقلا  صيخشت  نم  ًافوخ  اذه  لوق  يننك  ال  نكل  .سردلا  اذه  ملعت 

نل هتاذ  اذهف يف  عنصم  وأ  لقح  لمعيل يف  ًالجر  تعضو  اذإ  مزهنملا .» كفت  : » ًاعيرس

ةيمهأ ةحلسألا  كأ  نم  لقعلا  نأل  ًايسايس ، ًيلعت  بلطتي  رمألا  .دئاقلا  لاق  ًايروث ، هلعجي 

ةيروثلا نم  نآلا  اهنأل  اعانق ، يغت  ًاددرتم يف  تنك  يننأ  دئاقلل  تفرتعا  .يروثلا  ناسنإلل 

انفقو .يعم  قفتا  هنأ  ودبي  ضوفملا  .دئاقلا  يأر  كلذك يف  نكت  نإو   ييأر  يفكي يف  ا 

ةثالثو يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا  ناك  ثيح  ةفرشلا ، ىلإ  يدؤت  يتلا  ملسلا  تاجرد  ىلع 

ىلإ سأرلا  نم  ينصحفتي  وهو  دئاقلا ، لاق  نآلا ، كنع  لوؤسم  ضوفملا  .نورظتني  سارح 

كأ م تاناكمإ  كيف  ىري  هنإ  .كعم  ًاحيرص  نوكأ  فوس  .بجلا  بطقم  وهو  مدقلا 

.ءارفصلا ىقيسوملاو  ةراعدلاو ، لوحكلا ، اهنم  ةيعتجا  رورش  ىلع  نمدم  تنأ  .انأ  ىرأ 

يانورب نم  ٍقيفر  لتقم  نع  لوؤسم  تنأ  .ةروثلل  ةضهانمو  ةلوبقم  غ  ةقيرطب  بتكت 

رمألا ناك  ول  .انناهأو  انليث  ءاسأ  يذلا  مليفلا  اذه  ىتح يف  تلشف  دقل  .سارحلا  دحأو 

عم حاجنب  رومألا  رست  اذإو   .ةياهنلا  ىتح  كتجلاعم  ىلوتتل  لوقحلا  ىلإ  كتلسرأل  يديب 

.كلذ ركذت  .عيطتسأ  لازأ  انأف ال  ضوفملا ،
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، كركشأ ًاضيأ ، تلق  هتطلس ، نم  دعب  برهأ  يننأ   تفرع  ألو  .تلق  ركذتأ ، فوس 

ببسب كرظن  ًايعجر يف  ودبأ  يننأ  فرعأ  .يلجأ  نم  هتلعف  ام  لك  ىلع  دئاقلا ، قيفرلا  اهيأ 

مكدقنو مكتياعر  لظ  ثكلا يف  تملعت  يننأ  لوقأ  امدنع  ينقدص  كوجرأ  نكل  افارتعا ،

(. ةقيقحلا يه  لاح ، لك  ىلع  هذه ، )

ا يننوربخي  ءانجسلا  .لاق  ةحيصن ، كل  مدقأ  ينعد  .دئاقلا  ىضرأ  نانتمالل  يضارعتسا 

سيلأ .قدصلا  وه  هعمسأ  نأ  ديرأ  ام  نأ  نومهفي  مهنكل ال  عمسأ ، نأ  ديرأ  يننأ  نوروصتي 

ملعملا ديري  يتلا  ءايشألا  نع  قدصب  ةقيقحلا  لوقي  بلاطلا  لعج  ميلعتلا ؟ ىوحف  وه  اذه 

بيهم لجر  لتلا ، لزني  أدبو  دئاقلا  رادتساو  .كنهذ  هلعجاو يف  اذه  ركذت  اهعمسي ؟ نأ 

ً.اقح باجعإلا  ثي  ةماقلا  بصتنم 

.بهذنل .يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا  لاق  رظتني ، ضوفملا 

بسحب هفرعأ ، يذلا  لجرلا  عابرأ  ةثالث  تنك  .يسفن  مزعلا يف  نم  ىقبت  ام  تعمج 

ناك .بونجلا  ىفشتسم يف  تاربخ  نم  ةذوخأملاو  اكيرمأ  نم  اهدمتسا  يتلا  دئاقلا  تاسايق 

ةلوطم ةمراص  ةسارد  لالخ  نم  .اصحإلا  ةقدلا  سايق  ًيتمو  هتماخضب  ًاسووهم  دئاقلا 

ءاعمأ نأ  جتنتسا  دئاقلاف  يسفن ، انأ  مهنمو  ءانجسلاو ، سارحلل  جذاو  ءاعمألا ، تاطاشنل 

نوعمجي ءانجسلا  ً.ايموي  تالضفلا  نم  مارغوليك  ةئتس  ةبارق  جتنت  ًالجإ  ركسعملا 

تالضفلا ءاصحإ  ةقدلا يف  .دسك  مدختست  ثيح  لوقحلا ، ىلإ  تالضفلا  هذه  نولمحيو 

مامأ تاجردلا  دعصأ  انأو  نآلا ، ىتح  .يعارزلا  جاتنإلل  ةيملعلا  ةرادإلل  ةيرورض  نذإ 

ىلإ اهلوحتو  ةباغلا  ةمح  عم  لماعتت  اعمأب  سحأ  تنك  ضوفملا ، باب  عرقأو  سارحلا 

.يروثلا ءانبلا  ًادغ يف  مدختست  فوس  ةبلص  ءايشأ 

..توصلا كلذ  .ضوفملا  لاق  لخدا ،

، دئاقلا ةميخ  لثم  ةمارصلاب  يحوت  ةعساو  ةليطتسم  ةفرغ  نم  فلأتت  هتميخ 

فقس لمحت  ةدمعأو  نارزيخلا ، نم  اهثاثأو  نارزيخلا ، نم  اهتيضرأو  نارزيخلا ، نم  اهناردج 

يساركلا ضعب  اهيف  تعزوت  يتلا  سولجلا  ةقطنم  ىلإ  تلخد  .نارزيخلا  نم  فعسلا 

يفصن لاث  هيلع  حبذمو  نارزيخلا ، نم  ةوهقلل  ةدضنم  كانهو  نارزيخلا ، نم  ةضفخنملا 

ال ، » بهذلاب تلك  اهيلع  تعبط  ءارمح  ةيار  هسأر  قوف  .هنيم  يشوهل  بهذلاب  يلطم 
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اهيلع تسدكت  ةبك  ةلواط  ةفرغلا  فصتنم  يف  ةيرحلاو .» لالقتسالا  نم  ةميق  كأ  ءيش 

فولأم غ  ليمج  راتيغ  يساركلا  دحأ  ىلع  .يساركلا  ضعب  اهب  طيحت  قاروأو ، بتك 

رصق هتكرت يف  يذلا  زاهجلا  لثم  ودبي  ليجست  زاهج  ةلواطلا  فارطأ  دحأ  ىلعو  لكشلا ،

ةفافش ءاضيب  ةراتسب  طاحم  حطسم ، ريرس  ةفرغلا  نم  ديعب  فرط  ىلعو  ..لاجلا 

ّيمدق تحت  ةدراب  نارزيخلا  ةيضرأ  .حبش  لمل  اهفلخ  ضوعبلا  عنمتل  باحسلاك 

.ةكبشلا شاعترا  ىلإ  ىدأ  ةحوتفملا  ذفاونلا  لالخ  نم  سمهي  يذلا  ميسنلاو  تيفاحلا ،

ةروص ريرسلا ، ىلع  اهفلخ  نم  لجر  رهظو  ةرارحلا ، نم  رمسأ  اهدلج  دي ، ةراتسلا  تحازأ 

ًاقح انأ  له  .ضوفملا  لاق  نآلا ، لاعت  ً.اديعب  ترظن  .قسانتم  غ  اهيف  ءيش  لك  ةبعرم 

ىرأل ديدج  نم  هيلإ  ترظن  يقيدص ؟ اي  ّيلع ، فرعتت  ثيحب ال  ةجردلا  هذه  ىلإ  فيخم 

، لباذ نيرجحم  نم  تظحاج  نيعو  ةديج ، ةلاحب  نانسأ  نع  نافشكت  ترشكم  تفش 

تبدن درجم  لب  نذأ  الب  رعشلا ، نم  ةيلاخ  ةمجمجو  فنأ ، الب  بقث  ىلإ  الزتخا  نيرخنمو 

اهقلعي يتلا  ةفاجلا  ةعوطقملا  سوؤرلا  كلت  نم  ٌدحاو  هنأك  سأرلاو  تمخض ، ترفح  وأ 

.هموعلب ماخر يف  ةزرخ  تشخشخ  اأك  لجرلا ، حنحنت  .رهام  ٌدايص  لبح  ىلع 

؟ دوعت نأب ال  نام ، لاق  كربخأ ، أ 
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نورشعلا لصفلا 

 
كسمأ  توص ، يأ  ينع  ردصي  وأ  ةملك ، لوق  نم  نكأ  نأ  لبق  نذإ ؟ ضوفملا  وه 

نم نكأ  ينكل   مالظلا ، يف  خرصأ  نأ  تدرأ  تنأ ؟ .ينيع  اوبصعو  وتكسأ ، سارحلا ،

ءاطغ ناك  نيب  لتلا ، ىلع  جراخلا  ىلإ  ورجرجي  مهو  نألاو  ةمهمهلا  غ  ءيش  لعف 

حتفا .ةوطخ  ةئام  نم  ّلقأ  ةفاسم  ىلإ  تطوبرم ، ياعارذو  يتبقرب ، كتحيو  ًاراح  سأرلا 

ةحاسلا نم  وعفدو  ًاريرص ، لصافملا  تردصأ  .يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا  لاق  بابلا ،

.يلوفطلا هجولا  وذ  سراحلا  لاق  كيدي ، عفرا  .ءادصألا  هيف  ددرتت  قلغم  ناكم  ىلإ  ةحوتفملا 

كس يذلا  طيخلا  اتحتف  نادي  .ينع  هعلخو  يصيمق  رارزأ  كف  ام  صخش  .يدي  تعفرو 

ةرخؤم .باجعإب  رفصي  وهو  رخآ ، سراح  لاق  اذه ، ىلإ  رظنا  .يلحاك  ىلع  طقسف  يلاورس 

.عبار سراح  لاق  نذإ ، اهارن  انعد  .ثلاث  سراح  لاق  رخؤم ، لثم  ةبك  تسيل  دغولا 

.كمأ جوزتأ  اهارت ح  فوس 

ةوغرلا نم  ًالتك  ةظيلغلا  هعباصأب  صخش  لخدأ  نأ  دعب  نكل  اذه ، نم  كأ  ليق  ار 

اذكه ىمعأو ، مكبأ ، مصأ ، ً.ائيش  عمسأ  هيلع ،  ام  عون  نم  تامك  عضو  رخآو  ذأ ، يف 

.ةيضاملا ةنسلا  لالخ  ةيبشخ  حاولأ  ىلع  مانأ  تنك  شارف ! .شارفلا  ىلإ  وبحس  تنك ح 

لعف نم  نكأ  ىتح   يلحاكو  يمصعمو  يذخفو ، يردص ، لوح  لابحلا  سارحلا  طبر 

يمدقو يدي  لوح  تعضو  ةيوغر  ةدام  .سألا  رسنلاك  ددمملا  يدسج  ىولتي  نأ  ءيش غ 

ذنم هب  تسسحأ  نأ  قبس  يذلا  ةقر  كألا  جيسنلا  يسأر ، قوف  بحس  يريرح  ءاطغو 
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سفنتلا ىلع  زيكرتلا  يننك  ثيحب  تأدهو  لملمتلا  نع  تفقوت  .انالل  ةيلخادلا  سبالملا 

ةفيفخ ةقطقط  هتعبت  ةيتنمسإلا ، ةيضرألا  ىلع  مادقأ  زازتها  تعمس  مث  .ءاطغلا  ءارو  نم 

.كلذ دعب  ًائيش  عمسأ  و  بابلا ، قالغنال 

، ةرارحلا ةدش  نم  قرعتأ  تأدب  ينبقاري ؟ صخش  كانه  مأ  يدحو ، تنك  له 

.شارفلا هصت  عرسأ م  لكشب  يرهظ  تحت  بكسنت  قرعلا  تارطق  فوخلاو ، بضغلاو ،

ًامواقم تيولت  .قرغأ  أب  رعذلاب ، ساسحإ  ينمهد  ةأجف  ً.اضيأ  ةجزلو  ةراح  يامدقو  يادي 

ىوس يمف  نم  جرخي  توص  نم  امو  كرحتي ، داكلاب  يمسج  نكل  خارصلا ، تلواحو  يدويق 

! الك انه ؟ تومأ  ينكرتي  نل  ًتح  ينم ؟ نام  هديري  يذلا  ام  اذه  ؟ نولعفي  اذامل  .خشلا 

يقرشلا .تاناحتمالا  عراب يف  انأو  .ناحتما  درجم  اذه  .أدهأ  نأ  بجي  .يل  ناحتما  رخآ  اذه 

روسيفوربلا يأر  بسحبو  .ةرم  نم  كأ  مسقلا  سيئر  لاق  ك  دهتجملا ، بلاطلل  ٌلاثم 

تنك .يقعأ  تلغلغت يف  اهتعشأو  ةيبرغلا ، ةراضحلا  تالوقمو  راكفأ  تسرد  دقف  رماه ،

.تارابختسالا ةبعل  يعيبط يف  وحن  ىلع  فرصتأو  دولك ، دكأ يل  ك  يدلبل ، لثمم  لضفأ 

اكمإب معن ، ًاعيمج ! مهيلع  قوفتم  تنأ  .يمأ  تلاق  ك  صخش ، يأ  نم  ّلقأ  تسل  تنأ 

لالخ نوب ، كلذكو  يتلاح ، سردي  ٌضوفم  هدعأ  يذلا  ناك ، نيأ  ناحتمالا ، اذه  زاتجأ  نأ 

ام بلغأ  ًاقبسم  فرعي  دئاقلا ، نم  سكعلا  ىلع  هنأ  مغر  افارتعا ، أرقي  ناك  .ةيضاملا  ةنسلا 

اذامل .ضوفملا  هنأب  ربخي  نأ  هناكمإب  .انحارس  قلطي  بهذن ، انكرتي  نأ  هناكمإب  .اهيف 

! ءطبب سفنت  أدها ! .ةمكلا  نم  قنتخأ  تدكو  وده  ىشالت  ةلزعلا ؟ نم  ةنسل  ينعضخي 

ةعاس لقألا  ىلع  تقولا ؟ يضمأس  فيك  اذام ؟ نآلاو  .يسفن  ىلع  ةرطيسلا  نم  تنك  ًاخأو 

ةمكلا يف عم  نكل  يتفش ، قعلأ  نأل  تقتشا  كلذك ؟ سيلأ  ّينيع ، اوبصع  نأ  ذنم  تضم 

ثدح يذلا  ام  انه ؟ ينكرتي  ىتم  ىلإ  روزي ؟ ىتم  .يل  ةبسنلاب  توم  هنإ  .أيقتأ  تدك  يمف 

صارص فالآ  راكفألا ، ينتدوار  ةرم  مك  ً.تح  ماعطلا ، يننوطعي  فوس  سارحلا  ههجول ؟

.زازئمشاو ىسأ  تضفتنا يف  نأ  ىلإ  يقوف  فحزت  نمزلا 

غ ةدئاف  تاذ  تناك  نيعلا  ةباصع  تحت  عومدلاو  كاذنآ ، يسفن  ىلع  ُتيكب 

يننأ كردأ  نأ  ةبسنلاب يل  يفكي  ىمعلاب ، اتبيصأ  تللا  ّينيع  نع  رابغلا  فيظنت  ةعقوتم يف 

، وسو نيدبلا  دئارلا  كاذنآ  هتيأر  ام  لكو  ةيؤرلا ، اهنك  ينهذ  يف  علا  .ىمعأ  تسل 

كل قيدص  لضفأ  عم  انه ، رمألا  كب  ىهتنا  فيك  .شارفلا  ىلع  يقلتسأ  انأو  يلوح  نارودي 
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تناك كتايح  نأ  دقتعت  الأ  .نيدبلا  دئارلا  لاق  كبحن ؟ ىقلت  تنأو  كبقاري  مدلاب  كيخأو 

نأ فرعت  له  .وس  لاق  يلتق ، ركذل  يعاد  الو  ينلتقت ؟ كنأ   ول  ًافلتخم  ًاراسم  ذختتس 

، تنأ نيب  .رت  اهنكل   اهنع  فيفختلاو  اهترايز  تلواح  يلجأ ؟ نم  بحتنت  فوس  ايفوص 

لاحلا هذهب  كتيؤر  نإ  لوقأ  نأ  ّيلع  نكل  .تقولا  لاوط  ارت  ًائيش ، ىرت  نأ ال  لضفت  يذلا 

تاماهتالا هذه  ىلع  درلا  تدرأ  لاح ! يأ  ىلع  ةدوجوم  ةلادعلا  .ةعتملا  ضعب  يل  رفوت 

.سرخأ تنك  يسأر  ىتح يف  نكل  ءيش ، لك  حرشي  ضوفملا ،  يقيدص ، رظتنأ  أب  مهربخأو 

زكل نيدبلا  دئارلا  .ناكحضي  هلعج  اذهو  ًاجاجتحا ، ترمذت  نأ  هلعف  تعطتسا  ام  لك 

تفجتراو كأ ، زكل  نآلا ؟ كتارماؤم  كتداق  نيأ  ىلإ  رظنا  لاقو ، همدقب  يذخف  يف 

دئارلا سيل  هنأ  تكردأ  ىتح  شعترأ ، انأو  مدقلا ، كلتب  زكلي  يقبو  ً.اجاجتحا  ترمذتو 

قلغني بابلاب  تسسحأ  .يقاس  ىلع  هئاذح  بقعب  برضي  هارأ  رخآ ال  صخش  اإو  نيدبلا 

ّرم تقولا  نم  مك  ً.اوت  جرخ  تقولا  لاوط  انه  ناك  وأ  فرعأ ، نأ  نود  ٌصخش  لخد  .ةيناث 

ةدع تضم  دق  نوكت  نأ  دب  نذإ ال  ًاان ، تنك  يننأ  ول  توفغ ؟ له  ً.ادكأتم  تسل  ّيلع ؟

ثالث وأ  ةعاس  ةرشع  اتنثا  ّيلع  تضم  ول  نآلا  مانأ  نأ  ديرأ  اذامل  .لماك  موي  ار  وأ  تاعاس ،

اعلا توص يف  ىلعأ  .نئت  يهو  دعم  عمسي  ينم  ءزج  ًاخأو  ً.اعئاج  تنك  ةعاس ؟ ةرشع 

رساكلا شحولاب  ةنراقم  ًائداه  توصلا  كلذ  ناك  اذإ  ىتح  .بذعتت  يهو  ةدعملا  توص  وه 

نم ىهتنا  يمسج  ًاليلق ، ًاعئاج  تنك  .دعب  سيل  ًاعوج ، روضتأ  نكأ  .هتروصت   عوجلل ك 

اذامل ماعطلا ؟ نم  ًائيش  وطعي  نلأ  .ذرج  درجم  عقاولا  تناك يف  يتلا  ةباغلا  ةمح  مضه 

؟ هل هتلعف  يذلا  ام  اذه  ؟ لعفي 

مدقت يل يمأ  تناك  امدنع  ابش ، ًاثك يف  هتبرج  دقل  .عوجلا  نم  عونلا  اذه  ركذتأ 

ىرأل يفكي  ا  تربك  حو  .لوقت  ةعئاج ، تسل  .اهسفنل  ًاعبر  يقبتو  ةبجولا  عابرأ  ةثالث 

ىلع انتارظن  ب  عارصلا  .امام  ًاضيأ ، انأ  ًاعئاج  تسل  تلق ، اهسفن ، مرحت  تناك  اهنأ 

اهبح بلغتي  ىتح  مامألاو  ءارولا  ىلإ  لكألا  عفد  ىلإ  اندوقي  انيتأت  يتلا  ةحيحشلا  تادعاسملا 

لفلفلاو حلملاو  ماعطلا  سيل  علتبأو  اهتصح ، لكآ  تنك  ً.ااد  لصحي  ك  اهل ، يبح  ىلع  يل 

.دعم تخرص  عوجن ؟ اذامل  .فطاعتلا  ركس  نم  بلصأو  ىوقأ  لباوت  بضغلاو ، بحلا 

، طقف زرلا  نم  ًانحص  عئاجلل  اوصصخ  اذإ  ءاينغألا  نأ  كردأ  تنك  تقولا  كلذ  ىتح يف 

اذامل اذكه ، ًاطيسب  لحلا  ناك  اذإ  ً.اعوج  اوروضتي  نل  مهنكل  ًاليلق  ىنغ  ّلقأ  نونوكي  فوس 

نمض ينملعي  ناك  .نام  لاق  الك ، فطاعتلا ؟ ةلقب  قلعتي  رمألا  له  نوعئاج ؟ عيمجلا 
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عنقي نل  هدحو  فطاعتلا  .ةباجإلا  نانمؤي  لاملا  سأرو  سدقملا  باتكلا  فيقثتلا ، ةعج 

ةروثلا .ةيعاوط  ةطلسلا  نع  يلختلاب  رطاخ  بيط  نع  اوكراشي  نأب  نيردتقملاو  ءاينغألا 

كلذ لالخ  نم  ..ءارقفلاو  ءاينغألا  ًاعيمج ، انررحت  ةروثلا  .ثدحت  ةليحتسملا  ءايشألا  لعجت 

.دارفألا ال، ررحتي  نأ  ةرورضلاب  ينعي  هنإ ال  .تاعجلاو  تاقبطلل  ةيرحلا  ينعي  نام  ناك 

يساسحإ مغر  نكل  .يصم  نوكيس  ودبي ك  كلذو  نوجسلا ، اوتام يف  يروثلا  نم  ثكلا 

داكي يبضغو ، يبحو ، هب ، رعشأ  يذلا  عوجلاو  ينم ، ببصتملا  قرعلا  ىلع  ةوالع  سأيلاب ،

هذه ديدج ، نم  مدقلا  كلت  ينتزكل  ح  مونلل  ملستسأو  لبذأ  تنك  .ّيلع  قبطي  مونلا 

.يل حمست  يدويق   نكل  يبنج ، ىلع  بلقنأ  نأ  تلواحو  يسأر  زتها  .عولضلا  يف  ةرملا 

يتلا اهعباصأ  هركأ  مك  .ةحارلاب  حمست يل  نل  ةيناطيشلا  مدقلا  كلت  .كأ  مدقلا  ينتزكل 

مدقلا .يتهبجو  يفتكو ، يفادرأو ، يذخف ، ىلع  طغضتو  يراعلا  يدلجب  كتحت  نورق  اهنأك 

ّلقأ نم  اهيف  ينمرحت  يتلا  ةظحللا  يف  دوعت  افجأ ، قبطت  نأ  تكشوأ  لك  فرعت 

ظاقيتسالا اذه  نكل  ؤم ، عوجلاو  ًايدحت ، لكشت  مالظلا  ةباتر  .اهيلإ  جاتحأ  نفج  ةضغإ 

ىتم ناحتمالا ؟ ةفرغ  تيقب يف  تقولا  نم  مك  ًايحاص ؟ تيقب  تقولا  نم  مك  .أوسأ  رمتسملا 

أت نمزلا ح  رورم  رشؤت  يتلا  ةديحولا  تاقدلا  .اذه  فرعأ  ال  ءيش ؟ لك  حرشيل يل  أي 

بصتو يتمك ، يخرتو  يسأر ، نع  ءاطغلا  عفرت  يتلا  ديلل  ةضراعلا  ةسمللاو  مدقلا  كلت 

ءاطغلا دوعيو  ةيناث  ةمكلا  دشت  نأ  لبق  تملك  وأ  ةملك  عمسأ  .رجنح   ىلع  ءاملا 

مث ..مالظلا  مونلا يف  موخت  سملأ  نأ  يعسو  ناك يف  مانأ ! وعد  هوأ ، .يتبقر  ىلع  بحسيل 

.ةيناث زكلتف  ةنيعللا  مدقلا  كلت  أت 

مدقلا .ديدش  ءطبب  ينلتقت  مدقلا  .تومأ  نأ  ىلإ  ًاظقيتسم  ينيقبت  فوس  مدقلا 

يتلا مدقلا  .يعم  ةفطاعتم  وك  مدقلا ، اهتيأ  هوأ ، .دالجلاو  سراحلاو  يضاقلا  ىلإ  تلوحت 

نم لك  اهلمهأ  يتلا  ةلحوملا ، ضرألا  ىلع  اهب  يشمنل  تقلخ  اهيلع ، فقن  نأ  ديحولا  اهضرغ 

انك نيأ  مدقلا ، اهتيأ  .يساسحإ  يمهفت  نأ  يغبني  ةيحلا  ءايشألا  لك  ب  نم  تنأ  اهيلع ،

كلذ عمو  اعلا ، ءاحنأ  ةيقب  ىلإ  ايقيرفأ  نم  انب  تيتأ  تنأ  كغ ؟ نم  رشبلا ، نحن  حبصنس ،

ينتكرت اذإ  ً.الثم  ديلا  ىلإ  سايقلاب  سئاب  ريدقت  ىلع  تلصح  كنأ  حضاو  .كنع  لاقي  ليلقلاف 

لسوتأ مدقلا ! اهتيأ  هوأ ، .كتيمهأ  نوفرعي  ءارقلا  لعجل  كل  تلكلا  سركأ  فوس  شيعأ ،

ينيشدخت ال  .يدلجب  كيمسلا  كدلج  كح  نع  يفقوت  .ىرخأ  ةرم  ينيزكلت  ال  كيلإ ،

ةطلغ اهنإ  .كتطلغ  يه  كرفاظأو  كيمسلا  كدلج  نأل  سيل  .ةليوطلا  ةداحلا  كرفاظأب 
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نأ كيلع  نكل  .قيدصلا  اهيأ  يمدقب ، قلعتي  يف  كلثم  لمهم  أب  فرتعأ  .لمهملا  كديس 

ام وأ  يمدقب ، قلعتي  يف  ًاديدج  ًاناسنإ  نوكأ  فوس  تاظحلل ، ولو  مانأ  ينكرتت  نأب  دعت 

لسغ ح  حيسملا  عوسي  لعف  لثم  مدقلا ، اهتيأ  كسدقأ ، فوس  مادقألا ! لكب  قلعتي 

.اهّلبقو ئطاخلا  مادقأ 

.لجنملاو ةقرطملا  لمحت  يتلا  ديلا  سيلو  ةروثلل ، ًازمر  وكت  نأ  يغبني  مدقلا ، اهتيأ 

لعفي لثم  كيلإ ، ءيسن  نحن  .ءاذح  لخاد  ةيفخم  وأ  ةلواطلا ، تحت  كيقبن  اننكل 

، يلكر نع  يفقوت  ىذألا ؟ اذه  كب  قحلن  نأ  نك  فيك  .كطبر  لالخ  نم  نوينيصلا ،

فرصن امدنع  ءانثتساب  ةئيس ، روصب  كنوروصي  رشبلا  نأ  فرعأ  .كيلإ  لسوتأ  كوجرأ ،

.كسفن ليث  عيطتست  لاحلا ال  ةعيبطب  كنأل  ةيذحألا ، ءارش  دوقنلا يف  نم  ةبك  تايمك 

تنأ ديلاب ، ةنراقم  .ركفأ  تنك  داكلاب  وأ  لبق ، نم  كب  ركفأ  اذامل   لءاستأ  مدقلا ، اهتيأ 

كأ ديلا  نع  تلكلا  تبتك  اذامل  بجع  ال  بتكت ! اهنإ  .ءيش  يأ  لعفت  نأب  ةرح  ديلا  .دبع 

نع تفقوت  ول  .اعلا  انيلع  سودي  .مدقلا  اهتيأ  دحاو ، ءيش  يف  كرتشن  نحن  .مدقلا  نم 

 - طقف يظاقيإ ، رارمتسالا يف 

، ذأ قوف  هعفرو  هاخرأ  يسأر ، نع  ءاطغلا  بحس  صخش  .ينتزكل  ديلا  ةرملا  هذه  يف 

توص تعمسف  نذألا  َدادس  تعلخو  تامكلا  ديلا  تبحس  مث  .يسأر  ىلع  هاقبأ  نكل 

عبقأ يف تنك  .توصلا  لاق  يبغلا ! اهيأ  .تنمسإلا  ىلع  لاع  دعقمو  يسرك  ةحزحز  لدانصلا ،

ٍراع مسجلا  ةطوبرم ، تلاز  ام  نامدقلاو  ناديلا  ًاديقم ، تلز  امو  ىمعأ  سماد ، مالظ 

ءاج عجرت ؟ نأب ال  كربخأ  .قنتخأ أ  تدك  ىتح  حوتفملا  يموعلب  ىلع  بكسي  ءاملا  .للبمو 

ىتح يف ًاديج  هفرعأ  تنك  وه ، هتوص  فقسلا ، نم  يقوف ، ديعب  ٍناكم  نم  اأك  توصلا 

ىلإ عجري  ًااد  طلا  نأ  ينتربخأ  امام  .تمت  عجرأ ؟ نأ ال  نك  فيك  .ةبذعملا  يتلاح 

سيلأ يتيب ؟ ينطو ؟ دالو ، ناكم  يلصأ ، يشع ؟ اذه  سيلأ  طلا ؟ كلذ  لثم  تسلأ  شعلا ،

لعفت اذامل  ربخأ  يقيقحلا ؟ يقيفر  مدلا ، يف  يخأ  يقيدص ، تنأ  تسلأ  يبعش ؟ ءالؤه 

.ادعأ دشأب  ىتح  اذه  لعفأ  انأ ال   . اذه 

ام رومألا ، هيلإ  تلصو  يذلا  دحلا  اذه  ىتح  .كئادعأ  نأش  نم  للقت  .توصلا ال  دهنت 

اذه .كعم  هولعفي  نأ  ديرت  ام  نيرخآلا  عم  لعفا  ًااد ؟ كيبأ  لثم  ةنهكلا  هلوقي  ناك  يذلا 

نأ داري  ام  فرعن  فيك  ىرت ، ك  ةلكشملا ، .ةطاسبلا  هذهب  تسيل  رومألا  نكل  ًاديج ، ودبي 
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.انب لعُفي 

؟ ينبذعت اذامل  نكلو  .تلق  هنع ، ثدحتت  يدل ع  ةركف  ال 

أوسأ نأ  نم  دكأتلل  يعسوب  ام  لذبأ  يننإ  كب ؟ اذه  لعفأ  نأ  ديرأ  يننأ  دقتعت  له 

لالخ نم  كعم  ديدش  فطلب  فرصتأ  يننأ  دقتعي  نآلا  دئاقلا  .كل  ثدحت  نل  ءايشألا 

دقتعي يذلا  نانسألا  بيبط  لثم  هنإ  .كتافارتعا  عمسأ  نأ  ديرأ  يننأ  عم  ةيوبرتلا ، يبيلاسأ 

هيف تعضو  يذلا  فقوملا  وه  اذه  .ضيرملا  نانسأ  عيمج  علقب  اهتجلاعم  نك  مالآلا  نأ 

نانسأب ركسعملا  اذه  ةرداغم  ديرت  تنك  اذإ  نآلا  .هنع  كتيهن  ام  تلعف  نأ  دعب  كسفن 

.دئاقلا عنتقي  نأ  ىلإ  رماوألا  ذفنت  نأ  كيلع  ةميلس ،

دهنت ًاضيأ ! تنأ  ينم  تبضغ  اذإ  لمحتلا  عيطتسأ  .تيكب ال  ينم ، بضغت  كوجرأ ال 

هل تلق  وه ؟ ام  ركذتت  كنكل ال  ًائيش ، تيسن  كنإ  تلقو  تبتك  ركذتت ح  له  .ىرخأ  ةرم 

ببسلا يف .ليوط  نمزلاو  ةدودحم ، ةيرشبلا  ةركاذلا  .لاق  لاحلا ، ةعيبطب  .ركذتأ  يننإ ال 

اي .هبتكت  نأ  تيسن  لقألا  ىلع  وأ  هتيسن ، ام  ركذتت  نأ  ناحتمالا  ةفرغ  يف  انه  كدوجو 

ةدعاق تزكل  همدق  .كسفنب  هتيؤر  عيطتست  ال  ام  ةيؤر  ىلع  كدعاسأل  انه  انأ  يقيدص ،

.كسأر ةرخؤم  دنع  انه ، .يتمجمج 

يبص ةكحض  نكت  كحض ،  .تلق  مونلاب ، يل  حسلا  مدعب  كلذ  ةقالع  ام  نكل 

فرعت تنأ  ً.انونجم  نوكي  داكي  صخش  ةكحض  اإو  حازملاب ، عتمتسي  ناك  يذلا  ةسردملا 

لك .كرارسأ  رخآ  هيف  يذلا  أبخملا  كلذ  ىلإ  لوصولا  انيلع  .لاق  مانت ، ككرتأ  اذامل ال  يلثم 

.ةنازخلا كلت  حتفل  ةصرف  لضفأ  اهنإف  ًاظقيتسم ، كانيقبأ 

.ءيش لكب  تفرتعا  ينكل 

مغر دصق ، نع  ءايشألا  ضعب  يفخت  كنأب  كمهتأ  يننإ  .توصلا  لاق  فرتعت ، ال ، 

تنأ .دئاقلا  عنقت  نأ  اهنأش  نم  ةقيرطب  كتافارتعا  ةباتكل  صرفلا  نم  ثكلا  كتحنم  يننأ 

.رخآ صخش  يأ  سيلو  كسفن ، ىلع  باذعلا  اذه  بلجت  يذلا 

؟ فرتعأ اذا  نكل 

عت نكل  .توصلا  لاق  ًافارتعا ، كلذ  نوكي  نل  هب ، فرتعت  نأ  يغبني  ام  كل  تلق  اذإ 
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امدنع ةقباسلا ، انتاناحتما  ركذتت  له  .نظت  ًاليحتسم ك  سيل  كفقوم  نأ  فرعاو  كتقوب 

ظفحأو أرقأ  يننأ  مغر  طاقنلا ؟ ضعب  ىسنأ  انأ  نيب  تاجردلا  لضفأ  ققحت  ًااد  تنك 

يف ةلئسألل  تاباجإ  ىلع  لوصحلا  نم  نكأ  ً.ااد   ّيلع  قوفتت  تنأف  كلثم ، سحب 

انجهانم ىلإ  ترظن  ح  .ىسني  ال  لقعلا  .كانه  ةدوجوم  تناك  تاباجإلا  نكل  .يسأر 

انأ ةقيقحلا ، .تقولا يف  لاوط  تاباجإلا  فرعأ  تنك  ًاعبط ! تركف ، ىرخأ ، ةرم  ةيسردملا 

ةداعإ ءاهنإ  لجأ  نم  هيلع  بيجت  نأ  بجي  يذلا  لاؤسلا  ىلع  باوجلا  فرعت  كنأ  كردأ 

نم كررحأ  فوسو  يغبني  ك  هيلع  بجأ  .نآلا  لاؤسلا  كيلع  حرطأ  فوس  .كليهأت 

؟ دعتسم تنأ  له  .كدويق 

هيلإ جاتحأ  ام  لك  .سفنلاب  ةقثلا  نم  خفتنأ  داكأ  انأو  تلق ، تئش ، ام  لق  ايه ،

ار وأ  ًاباتك ، بلقي  ناك  هنأ  ول  ك  قاروألا ، ةشخشخ  تعمس  .يسفنب  يتقث  ززعي  ناحتما 

؟ ةيرحلاو لالقتسالا  نم  ةيمهأ  كألا  ءيشلا  ام  .افارتعا  يه 

غرمتي يف ينهذ  هيلإ ؟ ىعسي  يذلا  ام  .حضاو  باوجلا  نأل  غوارم ! ٍلاؤس  نم  هل  اي 

ءيشلا لعل  .فرعأ  ال  ءيشلا ، كلذ  ام  نكل  باوجلا ، ةبوعصب  تسسحأ  .سلمأ  جزل  لئاس 

ال عمسي : نأ  ديري  هنأ  تروصت  ا  هتربخأ  رمألا  ةياهن  يفو  .باوجلا  وه  عقاولا  حضاولا يف 

.ةيرحلاو لالقتسالا  نم  مهأ  تلق ، ءيش ،

نم سيلأ  ً.احيحص  ًاباوج  سيل  اذه  نكل  ًابيرقت ، ً.اما  سيلو  ًابيرقت ، .توصلا  دهنت 

؟ هفرعت كنكل ال  كنم  ًابيرق  باوجلا  نوكي  نأ  طبحملا 

! يقيفر يخأ ، يقيدص ، تنأ  اذه  ؟ لعفت  تخرص ، اذامل ،

ناك .ةبذعملا  هسافنأ  ثاهلو  قاروألا  بيلقت  الإ  عمسأ  .ليوط   ٌتمص  كلذ  بقعأ 

، معن لاق ، كلذ  دعب  .ءاوهلا  نم  ةليلق  ةيمك  الإ  هيتئر  لخدت  الف  كلذ  عمو  ةبوعصب  سفنتي 

قبس قيفرو ، خأو ، كل ، قيدصك  .تومأ  ىتح  ءايشألا  هذه  لك  كقيفر ، كوخأ ، كقيدص ، انأ 

أرقي يذلا  يدحو  نكأ  ً.احوضو   كأ  نوكأ  نأ  نك  ال  كلذ ؟ لعفأ  أ  كترذح ، نأ 

.يفتك قوف  نم  صخش  اهيلع  علطي  نأ  غ  نم  ةلاسر  كل  لسرأ  نأ  نك  الو  كلئاسر ،

ىلع تررصأ  كلذ  عمو  .فتكلا  قوف  نم  رظني  صخش  مهعم  نوكي  نأ  دب  انه ال  عيمجلا 

.يبغلا اهيأ  ةدوعلا ،
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.هتيحل تعجر  كلذل  هسفن ، لتقيس  ناك  نوب 

كارت نيأ  هذه ؟ ططخلا  نم  عون  يأ  .توصلا  لاق  ًاضيأ ، كسفن  لتقتس  تنك  تنأو 

ءالمعلا نحن  نآلا  ار  وأ  كلذك ؟ انسلأ  ةثالثلا ، ناسرفلا  نحن  انه ؟ نكأ  ول   نانوكتس 

نأ تبلط  دوعتس ، كنأ  تفرع  نيح  نكل  ركسعملا ، اذه  لمعلل يف  عوطتي  دحأ  .ةثالثلا ال 

صاخشألا ركسعملا ؟ اذه  نوعضي يف  نم  فرعت  له  .انه  ىلإ  ًاعم  السرت  نأو  ضوفملا  نوكأ 

نيذلا تاباصعلا ، برح  ضوخ  نوعباتي  نيذلا  ةخألا ، مهتوطخ  ذاختا  كشو  ىلع  نيذلا 

رانلا هيلع  قلطت  نأ  ترم  بلط  نأ  قبس  نوب  .مدنلا  لالخ  نم  اوفرتعي  وأ  اوبحسني  نل 

اهب كوكشم  ةاجنلا  كصرف يف  تنأ ، امأ  .يلخدت  الول  جاهتباب  كلذ  لبقي  دئاقلا  .مادعإ  ةقرف 

.ةيح نود 

؟ ةيح هذه  يمست 

دجوت هب ؟ كتربخأ  ام  ركذتت  الأ  .نآلا  ًاتيم  نوكت  نأ  ًادج  لمتحملا  نم  يلخدت ، الول 

ةنجل اهقوفو  ربكأ ، مئارجب  نادملل  ىرخأ  ةنجل  هذه  قوفو  .نادملا  لجأ  نم  ةنجل  انه 

نوعباتيو كلئاسر ، نوأرقي  ضوفملا ، نم  ديدعلا  يقوف  نكل  ضوفملا  انأ  ...اذكهو  ىرخأ ،

ةيلوؤسم لمحتأ  نأ  هب  مايقلا  يننك  ام  لك  .ليهأتلا  ةداعإ  كيلع  نوضرفي  مهنإ  .كتاكرحت 

ةلازإ ةقرف  نمض  كعضو  ديري  ناك  دئاقلا  .حجنت  فوس  يتقيرط  نأب  دئاقلا  عنقأو  كلذ ،

كتافارتعا ةباتك  ةلماك يف  ةنسل  فرتلاب  عتمتت  كتلعج  ينكل  .كتياهن  نوكتس  كلتو  ماغلألا ،

اذه دصقأ  ال  .زايتمالا  اذه  لجأ  نم  نولتاقتي  نورخآلا  ءانجسلا  .ةيدارفنا  ةنازنز  لخاد 

تنأ يف ً.ازجتحم  كيقبي  نأب  دئاقلا  تعنقأو  نمثب ، ردقت  ةمدخ ال  كيلإ  تيدسأ  ً.ايزاجم 

كانجلاع ول  لضفأ  لاح  نوكتس يف  ةروثلا  نأب  هتعنقأ  ينكل  برخملا ، لك  نم  رطخأ  هرظن 

.كلتق نم  ًالدب 

ليبس يف  ايحب  نمزلا  نم  دوقعل  يحضأ  أ  يقيقح ؟ يروث  يننأ  تبثأ  أ  انأ ؟

! كلذ فرعت  نأ  يغبني  سانلا  لك  نم ب  تنأ  ينطو ؟ ريرحت 

ناكمإلاب لجرل  لاح  لك  ىلع  بتكت  تنأ ال  .دئاقلا  هنإ  .عانقإلل  جاتحي  نم  انأ  تسل 

عدخت تنأ  ىرحألاب  وأ  كدحو ، تنأ  كعدخت  كتصق  نكل  يروث ، كنأ  يعدت  .مهفي  نأ 

نأ ةفرعم  كيلع  نيب  ةقيرطلا  هذهب  ةباتكلا  ىلع  رصت  دينعلا ، دغولا  اهيأ  اذامل ، .كسفن 
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توفغ يننأ  ودبي  .ينتظقيأو  مدقلا  ينتزكل  ..اعلا  ةداق  نوددهي  كلاثمأ  نم  صاخشألا 

.عومدلا معط  قوذتأو  ةلحاق  ءارحص  ىلع  فحزأ  تنك  يننأ  تروصتو  ةذيذل ، تاظحلل 

.اذه ىلع  دمتعت  كتايح  .توصلا  لاق  ًاظقيتسم ، قبا 

.تلق مانأ ، ينكرتت  اذإ   ينلتقت  فوس 

.توصلا لاق  مهفت ، نأ  ىلإ  ًاظقيتسم  كيقبأ  فوس 

! ًائيش مهفأ  ال 

يتسردم قيدص  هنأك  ادبو  كحض  .توصلا  لاق  ًابيرقت ، ءيش  لك  مهفت  تنأف  نذإ 

ةايح ذاقنإل  تئج  تنأ  يقيدص ؟ اي  انه ، انسفنأ  دجن  فيك  كحضملا  نم  سيلأ  .ميدقلا 

نم لضفأ  لكشب  يتطخ  حجنت  نأ  لمأن يف  انعد  .كنم  لك  ةايح  ذاقنإل  تئج  انأو  نوب 

نأل ينتعد  يتلا  ةقادصلا  طقف  عفادلا  نكي  ةقيقحلا ،  لوقن  نأ  بجي  نكل  .كططخ 

ليختت له  .يهجو  ءافتخا  ىرحألاب  وأ  يهجو ، تيأر  تنأ  .انه  ضوفملا  نوكأ  نأ  سمتلأ 

؟ مهبعر ىدم  ليختت  له  .توصلا  جدهت  رظنملا ؟ اذه  لمحت  يلافطأو  يتجوزل  نك  فيك 

انأ  ًاحيرص ، نوكأ  كلذ ،  عمو  ةآرملا ؟ ىلإ  اهيف  رظنأ  ةرم  لك  يبعر يف  ىدم  ليختت  له 

.نآلا ىتح  تاونس  ذنم  ةآرملا  رظنأ يف 

ةسردم نم  ةاتف  ًاضيأ ، راوثلا  نم  هتجوز  تناك  .مهنع  ًايفنم  هيف  تركف  تيكب ،

هنبا .يلبق  وه  عقو  نأ  الول  اهبح  يف  عقأس  تنك  طيسب  لج  تاذ  انم  ةبيرقلا  تانبلا 

راغصلا ةكئالملا  نم  رمعلا ، نم  ةرشع  ةيداحلا  وأ  ةرشاعلا  نآلا يف  انوكي  نأ  دب  هتنباو ال 

ىلإ ..ىلإ  فوخب  نورظني  ال  مهنإ  ً.اضعب  هركي  ًانايحأ  مهضعب  نأ  ةديحولا  اهتطلغ  يتلا 

.كسفن اهيف  ىرت  يتلا  ةقيرطلا  لالخ  نم  هنوري  ام  ليختت  طقف  تنأ  .تلق  كتلاح ،

ةشخشخ ىوس  هعطقت  ديدج ،  نم  تمصلا  داع   . خرص  ًائيش ! فرعت  ال  تنأ 

..مانأ نأ  هتدرأ  ام  لك  نكلو  هترجنح ، قوقشلاو يف  هيتفش ، ىلع  قوقشلا  تليخت  .هسافنأ 

نأ كنك  ال  يقيدص ، اي  .ةقرب  توصلا  لاق  يتيبصع ، ىلع  رذتعأ  .ةيناث  ينتزكل  همدق 

ءرملا نوكي  نأ  ىنعم  فرعت  نأ  كنك  له  نكل  .عيطتست  كنأ  روصتت  .هب  رعشأ  ام  فرعت 

، كسملم نم  كتجوز  لفجت  امدنع  كنوري ، امدنع  نوكبي  كلافطأ  نأ  ةجرد  ىلإ  ًاعشب 

اذه .ينفرعي  و  ةخألا  ةنسلا  لالخ  نوب  آر  دقل  كيلع ؟ فرعتي  ال  كقيدص  امدنع 
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هنم بلطأ  .ديعب   ناكم  نم  الإ  ري  عتجالا و  ةعاق  ةرخؤم  سلجي يف  ناك  حيحص ،

ً.اثك هرضت  ارو  ءيشب  هعفنت  نل  ًتح  ةفرعملا  هذه  نأل  نوكأ ، نم  فرعي  ل  ءيجملا 

.يلتق دارأ  ّيلع ، فرعتلا  ىدل  ول ، ىتح  يفنأ ، مغر  ّيلع  فرعتي  فوس  هنأ  ملحأ  كلذ -  عمو 

ًاقح فرعت  له  نكل  .كلذ  تعطتسا  ار  هل ؟ يتقادص  ةراسخ  ألا يف  ليختت  نأ  نك  له 

كل فيك  كمسجو ؟ كهجو  نع  اهليزتو  ةرشبلا  قرحت  يتلا  ابانلا  لبانق  هببست  يذلا  ألا 

؟ اذه ليختت  نأ 

! كل ثدح  يذلا  ام  فرعأ  نأ  ديرأ  .تخرص  ربخأ ، نذإ 

يننأ تكردأو  ديدج  نم  مدقلا  ينتزكل  ىتح  رمتسا ، مك  فرعأ  ال  تمص ، كلذ  عبت 

ساسحإلا .توصلا  لاق  ةيماظنلا ، يتلدب  سبلأ  تنك  .هتياكح  نم  لوألا  ءزجلا  تعضأ 

رورم عم  .لاجرلاو  طابضلا  نويع  حضاو يف  رعذلاو  دحو ، دارفأ  طسو  ًاقيمع  ناك  مؤشلاب 

عم يتلئاع ، نع  يقلق  ِفخأ  ينكل   يسحو  يتحرف  تيفخأ  ريرحتلا ، ىلع  ةليلق  تاعاس 

ةاعسلا نم  دحاو  لافطألا ، عم  لزنملا  يف  تناك  يتجوز  .نامأب  اونوكي  نأ  يغبني  مهنأ 

رسجلا نم  ريرحتلا  شيج  تابابد  تبرتقا  امدنع  .مهتمالس  نضل  مهنم  بيرق  انل  عباتلا 

ريرحتلا شيجل  درأ  ً.اضيأ   يسفن  ىلع  ًافئاخ  تنك  تابثب ، فقن  نأ  انعم  يذلا  دئاقلا  رمأ 

صملا كلذ  بنجتل  ةقيرط  نمخي  ناك  ينهذو  برحلل ، موي  رخآ  ّيلع يف  رانلا  قلطي  نأ 

موحت تناك  انتارئاط  ىدحإ  ً.اخأ  تءاج  ةيوجلا ، انتوق  تارئاط  اهنإ  ام ، ٌصخش  فته  ح 

ال ثيحب  ًايلاع  طت  ًاضيأ  اهنكل  تارئاطلا ، ةمواقم  ةيعفدم  بنجتل  ًايلاع  طت  انقوف ،

يأ برض  نم  نكمتيس  فيك  .مهدحأ  حاص  برتقا ، .فصقلا  اهفادهأ يف  عم  كلذ  بسانتي 

، هلبانق رايطلا  طقسأ  امل  ًاقح ؟ اذه  ثدحي  فيك  .توصلا  قنتخا  عافترالا ؟ كلذ  نم  ءيش 

نأ نم  ًالدب  لبانقلا ، تيأر  أل  مهنم ، انأو  طابضلا  يقافر  ىلع  بعرملا  ساسحإلا  ىلوتسا 

عرسأ لكشب  لبانقلا  تطقس  .ةئيطب  ةكرحب  نحن ، انيلع  طقست  تابابدلا ، هاجتاب  طقست 

ابانلا ةباحس  .ةليوط  ةفاسم  عطقن  ملف  انضكر ، اننأ  مغرو  ةصبلا ، هليختت  نأ  نك  م 

طقف ابانلاو  نيرخآلا  نم  عرسأ  ضكرأ  تنك  ً.اظوظحم  تنك  يننأ  روصتأو  انب ، تطاحأ 

نأ ةقيقح  لوقأ غ  نأ  يننك  اذام  نكل  ًاملؤم ! ناك  مك  هوأ ، ً.املؤم  ناك  .هتباحسب  ينحفل 

هنأ غ  ألا  نع  كل  لوقأ  نأ  يننك  اذام  قرتحي ؟ هنأب  طقف  رعشي  قرتحي  نيح  ءرملا 

نأ يقيدص ، اي  ألا ، ةعاشب  كل  رهظأل  ديحولا  ليبسلا  هب ؟ تسسحأ  نأ  قبسي  أ  عشبأ 
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ً.ادبأ هلعفأ  نل  ام  اذهو  يسفنب ، كقرحأ 

، ةرم فالآ  ةرشع  ًافعاضم  رمألا  ليخت  تلواحو  ةرم ، نرفلا  يعبصإ يف  تقرحأ  دقل 

تملع اذكه  وأ  درافراه ، هوعرتخا يف  دقف  ةيبرغلا ، ةراضحلا  راونأ  نم  وه  يذلا  ابانلاب 

ىرأ انأو  مونلا  يتبغر يف  هيف  رعشأ  ام  لك  .ليختأ  نأ  عطتسأ  ينكل   .دولك  سورد  نم 

ناك ينهذ  هذه ، ةبئاذلا  يتلاح  ىتح يف  نكل  .نهذلا  نابوذ  ًائيش غ  كرتت  ال  لبذت ، يسفن 

.تلق ليختأ ، نأ  ليحتسم  .يتلاح  نع  مالكلل  بسانملا  تقولاب  سيل  اذه  نأ  مهفي 

.ليحتسم

ناك .بقع  ىلع  ًاسأر  بلقنا  ناسنإ  ةيح ! ةزجعم  انأ  ً.ايح  تيقب  يننأ  ةزجعم  تناك 

نع ليوطلا  ايغ  دعب  ينع  ثحبت  تحار  يتلا  ةزيزعلا ، يتجوز  الول  تومأ  نأ  يغبني 

.ةيوناث ةيمهأب  ىظحت  ةلاح  شيجلا ، تايفشتسم  ىدحإ  يف  رضتحأ  ّيلع  تعو  .لزنملا 

.يتجلاع نوغياس  يف  اوقب  نيذلا  حارجلا  لضفأ  اورمأ  رمألاب ، تاطلسلا  تغلبأ  ح 

ألا نم  ّلقأ  حبصأ  داكلاب  قورحلا  نع  جتانلا  ألا  اذامل ؟ نكلو  توملا ! نم  وذقنأ  اذكهو 

، ةيودألا رثأ  لوزي  .روهشل ح  موي  لك  قرتحأ  تيقب  .هجولا  وأ  دلجلا  ءافتخا  نع  جتانلا 

يغبني يذلا  ساسحإلا  لقنت  نأ  نك  اهنكلو ال  ةبسانم ، ةملك  بيذعتلا  .قارتحالاب  رمتسا 

.هفصت نأ 

.بيذعتلا ىنعم  فرعأ  يننأ  دقتعأ 

.نآلا مهفلاب  أدبت  تنأ 

! اذه لعفت  نأ  كيلع  سيل 

.باذعلاب ساسحإلا  لالخ  نم  طقف  مهفت  نأ  نك  ةدكؤملا  ءايشألا  .دعب  مهفت  نذإ  

الول ةفرعملا  كلت  نم  كيفعأس  تنك  .تلز  امو  هفرعأ  تنك  يذلا  ءيشلا  ام  فرعت  نأ  كديرأ 

اذه نكل  هتطلس ، نم  ربكأ  ةطلس  يدل  .كتلاح  بقاري  دئاقلاو  تعجر ، كنكل  .تعجر  كنأ 

بتكت ككرتأ  ينلعجي  يذلا  ببسلا  ةفرعمل  فهلتم  هنإ  .ةطلس  كلت  ال  هنأ  ينعي  ال 

، يردي ال  هنإ  .ناحتمالا  اذه  ءادأب  كدحو  كل  حمسأ  اذاملو  ةينانألا ، كتقيرطب  كتافارتعا 

ردصم لكشت  تنأ  .هنم  وجنت  نل  كدحو ، كتكرت  اذإ  .كتايح  ذاقنإ  لواحأ  يننأ  تنأ ، كلثم 

نم رومألل  رظني  بيرغ  قولخم  هفهك ، باب  يف  فقي  ًالظ  الإ  تسل  تنأ  .هل  فوخ 
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رمدت نأ  نك  يتلا  ثولتلا  ميثارج  لمحت  كنأل  اورهطي  نأ  بجي  كلثم  صاخشأ  .بناجلا 

دقل .كحارس  قالطإ  ناكمإلاب  نأ  هطتلا ، ىلإ  جاتحت  كنأ ال  تبثأ  نأ  يتمهم  .ةروثلا  ءاقن 

ً.اديدحت ضرغلا  اذهل  ناحتمالا  ةلأسم  تبتر 

.تمت اذه ، لعفت  نأ  كيلع  سيل 

ةقيرطلاب كمطحي  فوس  دئاقلا  .كحلاصل  نآلا  كب  لعفت  يتلا  ءايشألا  لعفأس ! ينكل 

أب هتدعو  يننأ  كذاقنإل  ةديحولا  ةقيرطلا  .كمسج  لالخ  نم  اهفرعي ، يتلا  ةديحولا 

.ةدحاو ةرم  ولو  كبرضن  اذهل   .رثأ  يأ  كرتت  ناحتمالل ال  ةديدج  لئاسو  برجأ  فوس 

؟ مكركشأ نأ  بجي 

، رفوت تناك  كتاجايتحا  لك  .كتافارتعا  بتكت  تنأو  ءيش  كقياضي  .انركشت   معن ،

نم ّلقأ  لبقي  نل  دئاقلا  .ةخألا  ةعجارملا  تقو  ءاج  نآلا  نكل  .كتابغر  لك  نكي  نإ  

.كيدل كأ م  هيطعت  نأ  كيلع  .اذه 

! هب فرتعأ  ءيش  يدل  قبي   

اننأل فارتعالا  نع  فقوتن  نأ  نك  .فارتعالا ال  ةعيبط  يه  هذه  .ءيش  ًااد  كانه 

يركسعلا دئاقلا  .بزحلا  ديري  لثم  انسفنأ ، دقتنن  نأ  بجي  انأو  دئاقلا  ىتح  .يلاثم  انسل 

عمجلا ةجيتنو  ةيضرفلا  لث  ًاعم  اننإ  .ةيكيتكلايدلا  ةيدلل  يح  ديسجت  زحلا  ضوفملاو 

.يقيقحلا يروثلا  يعولا  يلغيهلا ، كيتكلايدلا  ةوق يف  كألا  اهضيقن  بو  اهنيب 

! هب ربخأ  نذإ  هب ، فارتعالا  تيسن  ام  ًاقباس  فرعت  تنك  اذإ 

لاق كتطوطخم ، نم  سبتقأ  ينعد  .قاروألا  بيلقت  تعمس  .ةيناث  توصلا  هقهق 

اهركذت تنأ  اهناسل .» ...قرو  ةصاصق  لكشب  ليلد  اهيدل  يتلا  ةيعويشلا  ةليمعلا   » .توصلا

كيلإ ترظن  اهنأو  اهمف  نم  ةاقلا  هذه  تبحس  كنأ  ملعن  نحن  .كتافارتعا  تارم يف  ثالث 

! فرعن نأ  ديرن  .اهب  هتلعف  ا  انربخت  نأ  بجي  .راقتحاب 

ًاثك هبشي  حطلفملا ، عساولا  اهفنأو  ةنكادلا  ةيورقلا  اهترشب  ىرخأ ، ةرم  اههجو  تيأر 

ىلع ضرع  يذلا  مليفلا  يف  اهب  نوطيحي  نيذلا  ءابطألل  ةحطلفملا  ةضيرعلا  فونألا  كلت 

.اهل ًائيش  لعفأ  تلق ،  .ةشاشلا 
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نك فيك  نكل  هتيسن ؟ كنأ  تيسن  يذلا  ءيشلا  وه  اهصم  نأ  دقتعت  له  ءيش ! ال 

يأ هليختي  ار  فلتخي ع  صم  نم  كانه  له  ً.ادج  حضاو  اهصم  ىسنت ؟ نأ  اهتاسأمل 

؟ كتافارتعا هاري يف  ك  ئراق ،

! ًائيش اهل  لعفأ  ينكل  

عقاولا  تنأ يف  فورعم ؟ نآلا غ  فارتعا  ىلإ  جاتحي  ءيش  لك  نأ  ىرت  الأ  ًاما !

؟ يعم قفتت  الأ  .اهب  فرتعت  نأ  بجي  يتلا  ةرجلا  يه  كلت  ً.ائيش  لعفت 

؟ معن تلق  اذإ  مانأ  ينكرتت  له  .ىرخأ  ةرم  همدق  ينتزكل  ً.اتفاخ  ناك  وص  .ار 

هب ءرملا  فرتعي  فيك  .افارتعا  يف  هركذأ  يذلا   ءيشلا  وه  كلذ  ًائيش ! لعفأ  ينكل  

.ةدحاو ةملك  ار  يمف  نم  جرخ  ام  لك  نكل  ءيش ؟ ءيشلا ال  اذه  نوكي  امدنع 

ً.ادبأ يفتخي  ألا ال  .نآلا  ألاب  سحأ  .يقيدص  اي  ًاليلق ، حاترأو  بهذأل  تقولا  ناح 

ردخي طقف  بيجعلا  ءاودلا  كلذ  نكل  .توصلا  هقهق  .فروملاب  هلمحتأ ؟ فيك  فرعت  له 

نأ ألا  ىلع  بلغتلل  ةديحولا  ةقيرطلا  نأ  تفشتكا  نهذلا ؟ نع  اذامو  .غامدلاو  مسجلا 

، يسول يف  هانملعت  ام  ركذت  نذإ  .ألا  ليزت  ةاناعملا  ينم ، كأ  اعي  ام  ًاصخش  ليختأ 

اذه هنطو .» ةراسخ  نم  أت  ةاناعم  مظعأ  ناسنإلل ، ةبسنلاب  « ؟ 55 واش يوب  ناف  تلك 

تنأ .يقيدص  اي  تنأ ، هليختأ  ناسنإلا  اذه  هتلئاعو ، هدلج ، ههجو ، رسخي  ناسنإلا ح 

ةبعرملا ةراسخلا  كلت  قمعب ، كتاناع  سحأ  تنك  .كيفنب  تمق  يذلا  انأو  كنطو  ترسخ 

نأ روصت  اكمإب  دعي  و  تعجر ، نآلا  كنكلو  .ةرفشملا  كلئاسر  يف  طقف  اهيلإ  شت 

.اناعم نم  ربكأ  كتاناعم 

.مانأ ينعد  كوجرأ ، .تلق  نآلا ، ىتح  اعأ  يننإ 

نم ةاناعملا  راتخن  نحن  ً.اراوث  انم  تلعج  يتلا  يه  ةاناعملا  .يقيدص  اي  راوث ، نحن 

.هتاناعم عم  فطاعتن  اننأل  بعشلا  لجأ 

.تلق اذه ، لك  فرعأ 

نم كأ  عفترا  يقوف ، ًايلاع  ناك  نآلا  هتوصو  يسركلا ، ريرص  تعمس  .ينعمسا  نذإ 

اهدنع طقف  منت  اذإ   .كوخأو  كقيدص  أل  كب  اذه  لعفأ  انأ  .مهفت  نأ  كوجرأ  .لبق 
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عقو يذلا  ثداحلا  ذنم  ًاليلق  مان  صخشك  اذهب  كربخأ  .خيراتلا  عئاظف  مهف  نم  نكمتتس 

نآلا .كيلع  هتحرط  يذلا  لاؤسلا  نع  ةباجإلا  ًالواحم  لايل  ةدع  ًاظقيتسم  ىقبأ  ينلعجو  يل ،

اذه رعشت ، فيك  فرعأ  يننإ  كل  لوقأ  امدنع  ينقدص  نكل  كتاناعم ، ةبقارم  نم  اعأ  انأ 

.كل لصحي  نأ  بجي 

.كأ يفوخ  فعاض  يعم  لماعتلا  ةقيرطل  فصولا  اذه  نكل  فوخلاب ، تسسحأ 

نأ تدرأ  اذكه  وأ  ًاحيحص ، سيل  كلذ  ال ! انأ ؟ تنك  له  ًائيش ! هل  لعف  هنأ  دب  ام ال  ٌصخش 

ك أل  لوؤسملا ، يننأ  روصت  يف  ًائطخم  تنك  .يل  لاثتمالا  ضفر  اسل  نكل  هل ، لوقأ 

ناويح ةبابذ ، انأ  .باتك ال ! سراح ، ةبذك ، انأ  .ةركن  درجم  هتربخأ ، يننأ  تروصت  وأ  هتربخأ ،

..انأ ..انأ  ..انأ  .يويسآ ال ! فحاز ،

يذ سراحلل  ةنتنلا  ةحئارلا  اهفرعأ ، ةحئار  تممشو  ىرخأ  ةرم  ًاريرص  يسركلا  ردصأ 

سراحلا رخس  .مانأ  ينعد  .تلق  يقيفر ، اي  كوجرأ  .تشعتراف  مدق  ينتزكل  .يلوفطلا  هجولا 

.كقيفر تسل  انأ  لاقو ، ةداحلا ، همدقب  ىرخأ  ةرم  زكلو  ينم 
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نورشعلاو يداحلا  لصفلا 

 
يذلا وه  خيراتلا ، راوشم  نم  ةتقؤم  ةحارتسا  ىلإ  جاتحي  هنأ  ًادبأ  جسلا  فرعي   

ملع ىلع  فرعتي  هلعج  نام  هقيدص  .ةيصملا  هتيضق  ىلإ  جضنلا  ةرتف  يف  هتايح  سرك 

اذإ .ةيجسفنب  فورحب  ةبوتكم  ةراتخملا  جهانملا  تناكو  فيقثتلا ، ةعج  نمض  خيراتلا 

اهدعبيو اهعم  عراصتي  خيراتلا ، ةكرح  ىلع  ةرطيسلا  هنك  ذئدنع  خيراتلا ، ناوق  ءرملا  مهف 

، لكأنو لمعنو ، ظقيتسن ، نحن  .نمزلا  راكتحا  ىلع  ةمزاع  نآلا  يه  يتلا  ةيلسأرلا ، نع 

، دئاقلا ةسردملا ، ريدم  يسايسلا ، كنبلا ، كالمألا ، بحاص  انتداس ، انيلع  هيل  امل  ًاقفو  ماننو 

، اوظقيتسا .انل  يمتني  نمزلا  ةقيقحلا  نيب يف  مهتئيشمل ، اننمز  عضخي  نأ  لبقن  .نام  لاق 

نم اوضفتنا  يئرم ! غ  متنأ  اوظقيتسا ، رعتسالل ! نوعضاخلا  لعلاو ، نوحالفلا ، اهيأ 

بالكلاو نسلا ، ططقلا  كلت  نم  ةيبهذلا  نمزلا  ةعاس  اوقرساو  خيراتلل  ةيفاخلا  تابلقتلا 

فيك متفرع  اذإ  ةيلسأرلاو ! رعتسالاو  ةيلايربمإلا ، ىعدت  قرو  نم  روو  ةلاضلا ،

طقفو مكنم  يالملا  كانه  .مكل  ًاضيأ  ةعاسلا  ماقرأو  مكحلاصل ، نمزلا  نوكي  اهنوقرست ،

نأب ضرألا  ءاسعت  اوعنقأ  نيذلا  نورمثتسملاو  نويلسأرلاو  نورمعتسملا ، مهنم ، فالآلا 

ةقوحسملا تاقبطلاو  بوعشلا  عانقإ  انيلع  ةعيلطلا ، نحن ، .موتحم  ءيش  يلسأرلا  خيراتلا 

نوهجاوي نيذلا  سانلا  ةاناعم  موتحملا ! وه  يعويشلا  خيراتلا  نأب  ضرألا  تحت  شيعت  يتلا 

كلذ هاجتاب  نمزلا  عرست  يتلا  يه  انتعيلط  نكل  درمتلا ، ىلإ  مهدوقت  ًتح  لالغتسالا 

..كوت ..كت  ..كوت  ..كت  .ةروثلا  ةعاسب  راذنإلا  قلطتو  خيراتلا  ةعاس  تيقوت  ديعت  درمتلا ،

..كوت ..كت 

ةعجل خألا  سردلا  وه  اذه  نأ  مهفي  ناك  بلاطلا -  ال ، هشارف ، ىلع  ديقم  جسلا 
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اذهو ءيش ، لك  ركذتيو  خيراتلا  سيماونل  عضخي  نأ  هيلع  ًايروث  ًاطشان  نوكي  .فيقثتلا ل 

ول كلذ  عمو  .هلتق  ينعي  ظاقيتسالا  ناك  اذإ  ىتح  لماكلاب ، قافآ  اذإ  هب  مايقلا  عيطتسي  ام 

هتالسوت يف  هسفن  عراصي  لملمتي ، ىولتي ، ناك  لضفأ ! لكشب  مهفي  فوس  ًاليلق ، مان 

ةأجف ثدح  امدنع  ناوث ، وأ  قئاقد ، وأ  تاعاسل ، اذه  رمتسا  ارو  مونلا ، لجأ  نم  ةميقعلا 

هادي .ءاوهلا  صاصتماو  سفنتلاب  هل  حمس  م  ةمكلا ، هتعبتو  هنع ، سأرلا  ءاطغ  عفر  نأ 

علا ةباصع  ةحازإل  اتدحوت  ًاخأو ، نذألا ، تادادسو  تافافللا  اتعزتنا  ناتنشخلا  ناتديقملا 

لب ال ، تارشع -  هسأر  قوف  .هينيع  قالغإل  رطضا  ام  ناعرس  نكل  ىري ، هنإ  ءوضلا ! .بضغب 

لالخ نم  عشي  اهجهو  ةعمتجم ، اهراونأب  هيمعتو  فقسلا  ىلع  ةتبثم  حيباصملا  تائم ،

ال يلوفطلا ، هجولا  وذ  سراحلا  لاقو  هدسج  تعفد  مدقلا  .هينيع  شومرل  رمحلا  تاحشرملا 

، بيرغ ٍماظن  ةقسنملا يف  حيباصملا  نم  ةراحلا  ةعشملا  ةلتكلا  ىلع  هينيع  حتف  .اذه  اي  مانت ،

ةيضرألا .ضيبألا  نوللاب  ةيلطم  اهفقسو  اهناردج  ناحتما  ةفرغ  نع  فشكت  ةيئوضلا  اهتفاثك 

راتمأ ةثالث  نم  عسوأ  تسيل  ةرجح  اهلك يف  ضيبأ ، يديدحلا  بابلا  ىتحو  ءاضيب ، ةيتنمسألا 

ةثالث عم  اياوزلا  ىدحإ  يف  دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  فقو  رفصألا  هيزب  سراحلا  .ةسمخ  يف 

.هيمدق دنع  رخآلاو  بناج  لك  دحاو يف  هريرس ، تافاح  دنع  اوفقو  ةفرغلا  نيرخآ يف  سارح 

ةيبط تامك  مهفونأ  ىلع  نوعضيو  تاربتخملا  مدختست يف  ءاضيب  فطاعم  نوسبلي  اوناك 

يفخت ةيقاو  تاراظنو  ةيحارج  تايلمع  تامك  .روهظلا  فلخ  يدايألاو  ءارضخ ،

.ضيرم هنكلو  بسحف  ًابلاطو  ًانيجس  دعي  نآلا   هيلع ، زكرت  ةيرادم  تاسدع  مههوجو ،

؟ تنأ نم  .س 

لجرلا هنإ  نآلا ؟ ىتح  وه  نم  نوفرعي  الأ  .لاؤسلا  حرط  هراسي  ىلإ  فقي  يذلا  لجرلا 

هناسل نكلو  ةرفحلا ، يف  ذرجلا  نيع ، نم  كأ  هيدل  يذلا  سوساجلا  ططخلا ، بحاص 

مكربخأ فوس  .ينيع  ضمغأ  وعد  لوقي ، نأ  دارأ  مكوجرأ ، .هلك  همف  ألميل  هتاذ  نم  خفتنا 

درجم يننإ  نولوقت  .نآلا  ىهُطي  يذلا  يويسآلا  انأ  اسل -  فرط  ىلع  باوجلا  .انأ  نم 

نم وملا  ءاصحإب  ًافلكم  ناك  يذلا  رقشألا  دئارلا  كلذ  تلكل  ًاقفو  ديج ، يويسآ ؟ فصن 

نمضتت ال  ةثجب  قلعتت  ةيضاير  ةلضعم  هتهجاو  امل  يرت ،» نايب   » ةكرعم دعب  يعويشلا 

ديحولا يويسآلا  ماد  امو  ً.ايويسآ  ىقبي  يويسآ  فصنلا  عارذلاو : ردصلاو ، سأرلا ، ىوس 

.دساف يويسآ  ضيرملا  اذه  نأ  دب  الف  لوقلا ، ناكيرمألا  بحي  ك  ًاتيم ، ًايويسآ  حلاصلا 
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؟ تنأ اذام  .س 

حار توصلا ، عس  ىدل  .دئاقلا  ىلإ   فقي  يذلا  لجرلا  نم  ءاج  لاؤسلا  اذه 

.تماصلا بضغلا  نم  ةلعش  راثأ  لاؤسلا  همحل ، تطشك  ىتح  هلابح  عم  عراصتي  ُضيرملا 

يغبني ال  ناكم ، يأ  ىلإ  يمتني  دغو ال  ةروثلل ! ضهانم  نئاخ ! أب  نوركفت ! اذا  فرعأ 

هتايحضت له  .بحتني  ضيرملا  ناكو  سأي ، ىلإ  لوحتو  ةأجف  أده  بضغلا  ًادبأ ! هب  قوثولا 

لجرلا نوكي  نأ  بجي  اذامل  هدحو ؟ ًااد  ىقبي  له  دحأ ؟ همهفي  الأ  مركت ؟ نأ  يغبني  ال 

؟ تاماهتالا هيلإ  هجوت  يذلا 

؟ كمسا ام  .س 

، لهس لاؤس  .ضوفملا  توصب  ملكتي  شارفلا ، فرط  دنع  فقي  يذلا  لجرلا  كلذ  ناك 

ال، همسا ؟ يسن  .فوخلا  نم  شمكنا  هناسل ، كرحتي  نكل   همف ، حتف  .روصت  اذكه  وأ 

يه همهفت  يتلا  ةديحولا  همأ  يلحملا ، همسا  امأ  ً.ايكيرمأ  ًسا  هسفنل  ىطعأ  دقل  ليحتسم !

ىتح يف همساب ، هيداني  وأ  هل  ًانبا  هربتعي  يذلا   هوبأ  ًائيش ، لعفي  هوبأو   هل ، هتطعأ  يتلا 

ررحت ًاخأ ، هركذت  حو  همسا ، ىسني  نأ  نك  ال  ال ، تنأ .»  » هيداني ةطاسبب  ناك  فصلا 

ً.ايلاع مسالاب  قطنو  هتدقع  نم  هناسل 

ىلإ جاتحي  هنأ  دقتعأ  روتكد ، .ةحيحص  ةروصب  همسا  قطني  ىتح ال  هنإ  ضوفملا ، لاق 

هيدي بيبطلا  جرخأ  .نذإ  ًادج ، ديج  ضيرملا ، راسي  ىلإ  فقي  يذلا  لجرلا  لاق  انهو  لصم ،

ةشوطرخ مجحب  ةبوبنأ  لمحت  هيدي  ىدحإ  ةيطاطم ، ءاضيب  تازافق  سبل  هرهظ ، ءارو  نم 

ةبوبنألا نم  ًافافش  ًالئاس  بيبطلا  لخدأ  ةفطاخ  ةكرحب  .ةربإ  اهيف  ىرخألا  ديلاو  ةيقدنبلا ،

فوس تلعف  هم  بيبطلا ، لاق  ىولتو ، شعترا  امل  .ضيرملا  برق  صفرق  مث  ةربإلا ، ىلإ 

يتلا ةزخولاو  ةمواقملا  نع  ضيرملا  فقوت  .كل  أوسأ  ءيش  ثدحيس  تكرحت  اذإو  كنقحأ ،

عفادلا ةسوله  غ  رخآ  عون  نم  ساسحإ  حايترالاب ، ًابيرقت  هترعشأ  قفرملا  اهب يف  سحأ 

.ءاوضألا اوئفطأ  مكوجرأ ، ً.اما  سيلو  ًابيرقت ، .مونلل 

دئاقلا لاق  ىرت ؟ نأ  بجي  كنأ  ىرت  الأ  .هلعف  عيطتسن  ال  ام  اذه  ضوفملا ، لاق 

ةرتف ضرألا  تحت  يقب  .اعلا  يتلا يف  ءاوضألا  لك  عم  سيل  ًائيش ، ىري  نل  هنإ  ً.انجهتسم 

.ضيرملا عارذ  ىلع  ّتبري  ناكو  بيبطلا ، لاق  أدها ، أدها ، نآلا ، ًايلك ! ىمعأ  هنإ  .ةليوط 
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نأ عيطتسن  اننأل ال  .لقعلا  نوجلاعي  ًاصوصخ ح  لمألا ، اودقفي  نأ ال  بجي  ملعلا  لاجر 

هلعجن نأب  هلقع  ةيؤر  ىلع  ضيرملا  ةدعاسم  هب  مايقلا  اننك  ام  لك  لقعلا ، سملن  وأ  ىرن 

صاخشألا اننأل  ًادج ، مهم  ٌءيش  اذه  .رخآ  صخشك  هسفن  ىلإ  رظني  ىتح  ًاظقيتسم ، ىقبي 

.انسفنأ ةفرعم  نع  انغ  نم  كأ  نوزجاع  نحنف  كلذ  عمو  انسفنأ  ةفرعم  ىلع  نورداقلا 

.اهتءارق عيطتسن  ال  اننكل  انمامأ  تلكلا  باتك ، تاحفص  ىلع  طغضت  انفونأ  نأ  ول  ك 

ىلإ انسفنأ  ةئزجت  طقف  عيطتسن  اننأ  ول  نحنف ك  حوضوب ، ىل  ةفاسم  ىلإ  جاتحن  لثم 

لكشب انسفنأ  ةيؤر  ذئدنع  اننك  انسفنأ ، نع  ًاديعب  ةفاسملا  ضعب  ىلع  لوصحلاو  مسق 

ةليسو قيبطتل  اهيف  جاتحن  يتلا  انتبرجت  ةعيبط  يه  هذه  .رخآ  صخش  يأ  نم  لضفأ 

نوفلت ًاروف ، اهآر  هنكل  ضيرملا  اهيلإ  هبتني  ةينب   ةيدلج  ةبيقح  ىلإ  بيبطلا  راشأ  .ىرخأ 

انضيرم ربجي  يذلا  لصملا  اورفو  تييفوسلا  .ديدج  نم  هرظنم  نم  فجترا  اديم  يركسع 

ينيع ةرظنلا يف  ىرت  له  .ةيكيرمأ  ىرخألا  ةلآلا  هذهو  .روتكدلا  لاق  ةقيقحلا ، لوق  ىلع 

تلحلا ىلع  كالسأب  هطبرن  نل  اننكل  .كلت  باوجتسالا  فرغ  هآر يف  ام  ركذتي  هنإ  انضيرم ؟

 - كلذ نم  ًالدب  .نوفلتلا  ءابرهك  ةدلوم  ىلع  لمعت  يتلا  ةيراطبلا  باطقأ  ىلإ  نفصلا  سيكو 

.مدقلا عبصإ  فرطب  كلسلا  اذه  طبرن  دوسأ -  ًاكلس  جرخأو  ةبيقحلا  وحن  هدي  بيبطلا  دم 

.بيذعتلا ديرن  .ألا ال  نم  ثكلا  ديرن  ً.ايلاع ال  ًايئابرهك  ًارايت  دلوت  يهف  ةيوديلا  ةلتعلا  امأ 

ةجتانلا ءابرهكلا  تلدع  دق  نوكأ  اذهبو  ً.اظقيتسم  هلعجل  يفكي  زيفحت  هديرن  ام  لك 

اوثلا برقع  اهيف  ربعي  ةرم  لك  .ةيودي  ةعاس  بيبطلا  كسمأ  .اذهب  نوفلتلا  تطبرو 

.ضيرملا عبصإ  ىلإ  ةغص  ةضبن  لسرت  ةرشع ، ةيناثلا  ةعاسلا 

ىل هتبقر  عفر  ضيرملا  نأ  مغرو  ضيرملا ، مدق  ىلع  شيخلا  سيك  بيبطلا  طبر 

ر دوسألا  كلسلا  هتيؤر  عاطتسا  ام  لك  .ليصافتلا  ةيؤر  عطتسي  هنأ   الإ  بيبطلا ، راكتبا 

، ةداسلا اهيأ  ةيناث ، نوتس  .هتعاس  اهلخادب  بيبطلا  عضو  ةبيقح  ىلإ  مدقلا  عبصإ  فرط  نم 

ناسنإ يأ  نأ  ضيرملا  ىأر  .ةقعصلا  ًارظتنم  ضيرملا ، شعترا  ..كوت  ..كت  ..بيبطلا  لاق 

ةقعصلا عم  .هسفن  صيلخت  ةلواحمو  خارصلاب  اهيلع  دري  نأ  دب  ال  ةقعصلا  هذه  هجاوي 

هنأك ناودبتف  جاجزلاك  ءوضلا  ناسكعتو  هانيع  عملت  زاهجلا ، اذهل  نيرشعلا  وأ  ةرشاعلا 

نأل سكعلاب ، سكعلا  وأ  ةتيم ، يهف  اذه  عمو  ةيح  نويع  فحتم ، ناضرعت يف  ناتطنحم 

بالط ةرم  تاذ  ذخأ  يذلا  دولك ، .ةلتعلل  ةيلاتلا  ةرودلا  عقوتي  ةبرجتلا  اذهل  عضخي  نم 

حز وأ  كحضي  نوجرهملا ، اهيأ  مكنم ، دحاو  يأ  لاق ، باوجتسالا ، اذه  لثم  ةيؤرل  فصلا 
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نأ دحأ  هلأسي  نأل   حايترالاب  سحأ  هنأ  ضيرملا  ركذت  .يقيقح  رابتخا  اذه  .هدرطأ  فوس 

لءاستيو لفجي  هتلعج  ثهلي ، وهو  ةبرجتلل  عضخي  يذلا  صخشلا  ةدهاشم  .ةلتعلا  ريدي 

ةقطقط عم  فجتريو  ًاقرع  حضني  اذ ، وه  اه  نآلا  .تاقعصلا  كلت  هببست  يذلا  ألا  نع 

.عزفلا نم  نكلو  ألا  نم  سيل  زفقي ، ةيكيتاتسلا  ءابرهكلا  ةقعص  هتلعج  نأ  ىلإ  اوثلا 

عباصأ ىلإ  كلسلا  ليوحت  اوعبات  طقف  .بيبطلا  لاق  قالطإلا ، ىلع  ؤم  اذه غ  اورظنا ؟

.كلسلا ةقعص  نم  قورحلاب  باصي  ثيحب ال  ةفلتخم 

.انضيرم عم  ةلزعلا  ضعب  بحأ  تحمس ، اذإ  نآلاو  .ضوفملا  لاق  روتكد ، كركشأ ،

جاتحي .ثولم  ضيرملا  اذه  لقع  .بابلا  ىلإ  ًاهجتم  دئاقلا ، لاق  ءاشت ، كتقوب ك  عتمتسا 

وس يقب  يلوفطلا -  هجولا  وذ  سراحلاو  بيبطلاو ، دئاقلا ، جرخ  نأ  دعب  .لماك  ليسغ  ىلإ 

ضوفملا سلج  ام -  نكر  نافقيو يف  لي  ربصب ال  ضيرملا  نابقاري  اناك  ناذللا  نيدبلا  دئارلاو 

.ضيرملا شارف  بناج  ىلإ  ةفرغلا  يف  يتلا  ةديحولا  ثاثألا  ةعطق  يبشخ ، يسرك  ىلع 

ةيلاتلا ةظحللا  تءاج  نأ  ىلإ  ًائيش  ضوفملا  لقي  .حاترأ   وعد  طقف  ضيرملا ، لاق  مكوجرأ ،

نآلا ىتح  ناك  ًاغص  ًاباتك  ضيرملل  رهظأو  ىنحنا  مث  .ضيرملا  ضفتناف  ءابرهكلا  ةقعصل 

.لاجلا رصق  كتفرغ يف  اذه يف  اندجو  .هنع  ًايفخم 

؟ ناونعلا وه  ام  .س 

.1963 تارابختسالا ،) ةحفاكم  تاقيقحت  كرابوك :  ) .ج

؟» كرابوك  » ىنعم ام  .س 

.CIA رصتخم ل ـ مسا  .ج 

ىنعم CIA؟ ام  .س 

.USA ةعباتلا ل ـ ةيكيرمألا  ةيزكرملا  تارابختسالا  ةلاكو  .ج 

ىنعم USA؟ ام  .س 

.ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  .ج 

تأرق دقل  .ءارولا  ىلإ  عجري  وهو  ضوفملا ، لاق  كنع ، ًائيش  يفخأ  يننأ ال  ىرت  تنأ 

اذه نم  دمتسم  كعم  هانلعف  ءيش  لك  .ةنطبملا  كلئاسر  ىلإ  تهبتناو  ةيشماهلا ، كتاقيلعت 
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.تآجافم دجوت  .حوتفم ال  باتك  اذه  كرابتخا  ىرخأ ، ةرابعب  .باتكلا 

..مانأ نأ  ديرأ 

نم ةحنم  اهنإ  .هتفيظو  يدؤي  لصملا  اذه  ناك  نإ  ىرأل  كتلاح  بقارأ  يننإ  .الك 

نوربتخي مهنإ  .مهايادهل  ةعقوتملا  ةميظعلا  تاردقلا  فرعن  نحنو  ةيتييفوسلا ، تارباخملا 

يتلا ةبرجتلل  عضاخ  انك  .ةغصلا  اندالب  ىلع  مهراكفأو  مهتحلسأو ، ًاديج ، مهتاينقت 

يتلا برحلا  ةرارح  ىلإ  انرظن  اذإ  ةتكن ، نم  اهل  اي  .ةدرابلا  برحلا  ةحارص ، لكب  اهنومسي ،

فده نحن  اننأ  تروصت   ) .ةتكنلا هذه  فده  تنأو  انأ  اننأل  كحضم ، ءيش  انيلع ! تعقو 

!( ةراثإ دادزي  دهشملا  .اذه  عمسأ  نأ  ديرأ  .نيدبلا  دئارلا  لاق  تمصا ، .وس  لاق  ةتكنلا ،

تعنص يتلا  حيباصملا ؟ هذه  .مهتاينقت  انلدع  همالك ، ضوفملا  عبات  ًااد ، لصحي  نكلو ك 

كانه .تييفوسلا  نم  دروتسم  طفنلا  نأ  عم  ًاضيأ ، ءابرهكلا  دلومو  ةدحتملا ، تايالولا  يف 

لظلا اهيأ  تنأو  .رادجلا  ىلع  يفلخ  لظ  كانه  .موحت  لالظلا  كلذ ، عمو  ءوضلا ، نم  ثكلا 

لالظلا ال نأل  ًالظ ، يقلت  ال  ءيش ، لك  مغر  كسفن ، تنأ  .دئاقلا  فهك  لخدم  فقي يف  يذلا 

.ريونتلا ىلإ  كقيرط  ةوطخ يف  درجم  ةيؤرلا  هذه  .اهل  لالظ 

اهدلوت يتلا  ةرارحلا  نم  قرعلا  حبسي يف  ناكو  ضيرملا ، لاق  ءاوضألا ، اوئفطأ  مكوجرأ ،

نأ فرعف  ًائيش ، عمسي  و  هسفن ، بلطلا  داعأ  ًاباوج ، عمسي  املو   .حيباصملا  ةكبش 

ةيئابرهك ةقعص  هتءاج  نأ  ىلإ  مئان ، هنأ  روصت  ةظحللو  هينيع ، ضمغأ  .ناكملا  كرت  ضوفملا 

بالط دولك  ربخأ  اذكه  ةعرزملا ، يسفنب يف  بيلاسألا  هذهل  تعضخ  دقل  .هعباصأ  فرط  ىلع 

ىلإ شي  ناك  .كل  لصحي  امل  ًاكردم  تنك  اذإ  ىتح  ةبولطملا  ةجيتنلا  ىلإ  يدؤت  اهنإ  .فصلا 

وهو ضوفملا ، يدي  ب  نآلا  رقتسا  يذلا  خسنتسملا  كرابوك  بيتك  ةروكذملا يف  تاينقتلا 

ناك امدنعو  ًاضيرم  حبصي  نأ  لبق  ضيرملا ، .باوجتسالا  ةرود  ةبولطملا يف  جهانملا  نم 

، هلئاسوو هتايصخشو ، هصصق ، ظفح  .تارم  ةدع  باتكلا  اذه  أرق  دق  ناك  بلاط ، درجم 

.قرتخم ءالمعو  ققحم  ةدع  دوجوو  ساسحإلا ، نم  نامرحلاو  ةلزعلا ، ةيمهأ  مهفو 

دالب يف  سيلأو  فورخلا ، بايث  يف  بئذلاو  بود ، ةقيرط  وأ  نافيإ  بيلاسأ  بعوتسا 

اذه ظفحي  ناك  راصتخاب ، .كبحي  دحأ  ةقيرطو ال  ءيش ، لك  ىرت  يتلا  علاو  بئاجعلا ،

ةأجافم نكت  اذهبو   .عقوتملا  غ  تورلا  ىلع  هزيكرت  هيف  ا  بلق ، رهظ  نع  باتكلا 

ناك نيب  .هعباصأ  دحأ  ىلع  كلسلا  طبر  داعأو  يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا  ءاج  امدنع 
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سراحلا لقي  همهفي ،  ءيشب   قطنو  ضيرملا  شعترا  همدق ، ىلع  كلسلا  فلي  سراحلا 

تو لشلا ل  دلو يف  ، » همسج ىلع  مشولا  ضيرملل  رهظأ  نأ  قبس  سراحلا  اذه  ً.ائيش 

ةخألا ةبيتكلا  نمض  ناك  هنأل  نكل  .فتكلا  حول  ىلع  قرزألا  ربحلاب  ًاشوقنم  بونجلا ،» يف 

ريرحتل هيف  لصو  يذلا  تقولا  يف  تهتنا  دق  برحلا  تناك  نوغياس ، ىلإ  تفحز  يتلا 

سلفسلا نم  ًاقباس  تو  نأ  كشوأ  دقل  .ةءوبنلل  حلصي  لازي  ام  ار  همشو  نكل  .ةنيدملا 

دروملا نم  ةوشرلا  هيلإ  تعفد  يتلا  ءانجسلا ، دحأ  ةجوز  ةرايز  دعب  هيلإ  لقتنا  يذلا 

هنأ فيك  نع  ضيرملا  مامأ  ًاثك  رخافتي  ناك  سراحلا  تقولا ، كلذ  ذنم  .هكل  يذلا  ديحولا 

نوكأ نأ  قحتسأ  هتلعف ل  يذلا  ام  .حوني  ناك  يتيب ؟ ىلإ  عجرأ  ىتم  ً.اضيأ  ةيحض  حبصأ 

اوئفطأ مكوجرأ ، لاق ، يذلا  ضيرملا ، قلقت  نآلا  تشي  نكي  سراحلا   نأ  ةقيقح  انه ؟

ةدم ذنم  لكأي  .ماعطلاب أ  هل  أي  قهارم  درجم  ناك  .هل  ثرتكي  سراحلا   نكل  .راونألا 

لعتساب ةونع  هقلح  يف  زرلا  ديرث  لخدأ  قهارملا  سراحلا  نكل  ًاعئاج ، نكي  ةبيرق ؟ 

الو ةمظتنم  غ  هسيساحأ  غتي ، نأ  بجي  ةيساسألا  هتاجايتحا  لودج  .ةيندعم  ةقعلم 

فرعي ناك  هب ، باصي  ةأجفو  ًالتاق  ًاضرم  صخشي  بيبط  لثم  .باتكلا  ءاج يف  ك  ةعقوتم ،

لوقي نأ  لواح  ً.اقراف  لكشي  اذهف ال  كلذ  عمو  هل ، ثدحي  فوسو  ًاقباس  ثدح  ءيش  لك 

كلسلا .هكرتيو  هعالضأ  يف  هلكري  نأ  لبق  تمصي  نأ  هربخأ  يذلا  قهارملا ، سراحلل  ًائيش 

هسأر زتها  .هنذأ  اإو يف  هعبصإب  ًاطوبرم  نكي  ةرملا   هذه  يف  ىرخأ ، ةرم  هقعص  ابرهكلا 

لثم ًاعدصتمو ، ًاشه  ناك  هنهذ  ً.اظقي  ىقبي  نأ  هيلع  حلي  هيكف ، نع  ررحتي  كلسلا   نكل 

هرمع ناكو  .هيدانت  تناك  عئاجلا ، يلفط  اي  تنأ  .هنم  عضري  نأ  دعب  همأ  ردص  اتملح 

ةملح دجت  نيأ  فرعت  كلذ  عمو  كينيع  حتفت  نأ  ىتح  كنك  ال  تاعاس ، عضب  اهتقو 

قاذملا كلذ  .ةعاس  لك  بيلحلا يف  بلطت  ًادبأ ! هكرتت  ال  ييدث ، ىلع  قبطت  حو  .يدثلا 

لواح اذإ  ىتح  اهدادرتسا  نك  يتلا ال  نانحلا  ةسمل  يلاثم ، هنأ  دب  همأ ال  بيلحل  لوألا 

ةقعصلا فوخلا ، قاذم : هبشي  ال  هنأ  هفرعي  ام  لك  نانحلا ؟ قاذم  ام  .جضان  وهو  كلذ 

.هناسلب كلسلا  كاكتحا  عم  تلوف  ةعست  ةيراطبل  ةداحلا 

؟ رعشت فيك  .س 

نم ةيقاو  تاراظنو  يحارج  عانق  ضيبألا ، هفطع  ضيرملا  قوف  موحي  ضوفملا  داع 

ً.لقو ةقرو  لمحي  يطاطم ، زافق  لخاد  هادي  ذالوفلا ،
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؟ رعشت فيك  كل  تلق  .س 

.يمسجب ساسحإلا  يننك  .ج ال 

؟ كلقعب سحت  كنكل  .س 

.ءيش لكب  سحي  يلقع  .ج 

؟ ركذتت له  نآلا  .س 

؟ اذام .ج 

؟ اهتيسن يتلا  ءايشألا  ركذتت  له  .س 

، اهب قطنلا  نم  طقف  نك  اذإ  هنأو  اهيسن ، يتلا  ءايشألا  ركذتي  هنأ  ضيرملل  رهظو 

، ئفطنت ءاوضألا  لوزيس ، همف  يف  ةيراطبلا  قاذم  هفنأ ، فرط  نم  عفري  فوس  كلسلاف 

نايسنلا رحب  ىلع  طقاستت  تأدب  هعومد  بي ، حار  ً.اخأ  ماني  نأ  لقألا  ىلع  هناكمإبو 

ىلإ وفطت  يضاملا  تارجحتم  لعج  نايسنلا  لئاسل  فيفطلا  يحلملا  قاذملا  كلذ  عساشلا ،

تحت تنفد  اهنأ  فرعي  ءايشأ ال  تجرخ  نايسنلا ، رحب  نم  ةلسم  ءطبب  ترهظ  .حطسلا 

ةلسلس نارئف ، ةثالثل  ةضماغ  روص  ةيفيلغوه ، فورح  ترفح  ةلسملا  ىلع  .رحبلا  حطس 

ضرع زاهجو  ةرثانتم ، ةينيص  وأ  ةيناباي  فورح  ةجومتم ، تاينحنم  تاليطتسملا ، نم 

ةلاص اهنومسي  يتلا  ةفرغلا  هل يف  ترهظ  نآلا ، اهركذتي  راص  اهيسن  يتلا  ءايشألا  مالفألا ،

.ضرعلا

؟ ضرعلا ةلاص  اهيمسي  ناك  نم  .س 

.ةطرشلا لاجر  .ج 

؟ ضرعلا ةلاص  ىمست  اذاملو  .س 

.مالفألا ضرعل  ةلاص  ةفرغلا  حبصت  بناجألا  انروزي  .ج ح 

؟ بناجألا مكروزي  حو ال  .س 

 ... .ج
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؟ بناجألا مكروزي  حو ال  .س 

.باوجتسالاب نوموقيو  كانه  نوقبي  نوققحملا  .ج 

؟ كلذ نوققحملا  لعفي  فيك  .س 

.ةثك قرط  كانه  .ج 

؟ ًادحاو ًالاثم  انطعأ  .س 

.اهنم رايتخالا  ناكمإلاب  باوجتسالا  قرطل  ةلثمألا  نم  ثكلا  كانه  دحاو ! لاثم 

يتلا ال ةيرقبعلا  ةقيرطلاو  ءاملا ، لبطو  ةرئاطلا ، بوكرو  لاحلا ، ةعيبطب  فتاهلا ، ةملاكم 

، يلاحسلاو كيلدتلاو ، ةيئابرهك ، ةحورمو  قرولاو ، سيبابدلا ، لعتسا  نمضتتو  ًارثأ  كرتت 

فرعي دولك ال  ىتح  .باتكلا  ةروكذم يف  اهنم  ةدحاو  الو  .سيلقنالاو  ةيعضوملا ، قورحلاو 

اذه ناك   ) .ةمظنملل يمتني  نأ  لبق  ةليوط  تارتف  ذنم  تسروم  نأ  قبس  قرطلا ، هذه 

ًاقرع حضني  هنإ  .وس  لاق  .يفكي ال ، ام  لان  دقل  .نيدبلا  دئارلا  لاق  ليوط ، نمز  ذنم  يرجي 

!( ام ناكم  ىلإ  لصن  انأدب  .نآلا 

؟ ضرعلا ةلاص  ناك يف  نم  .س 

.دولكو دئارلاو ، .ةطرش  لاجر  نم  ةثالث  .ج 

؟ ضرعلا ةلاص  ناك يف  مهغ  نمو  .س 

.انأ .ج 

؟ ضرعلا ةلاص  مهغ يف  نمو  .س 

 ... .ج

..مهغ نم  .س 

.ةيعويشلا ةليمعلا  .ج 

؟ اهل ثدح  يذلا  ام  .س 

؟ اهمف يف  قرولا  ةصاصق  لكش  ىلع  ليلدلا  اهيدل  يتلا  ةليمعلا  ىسني  نأ  هل  فيك 
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.اهب اوكسمأ  اهعلب ح  تلواح  يتلا  ةطرشلا  لاجر  ةاق  نمض  ًابوتكم  ناك  هسفن  همسا 

كلذ مغرو  ةيقيقحلا ، هتيوه  فرعت  اهنأ ال  نم  ًادكأتم  ناك  ضرعلا ، ةلاص  اهتبقارم يف  ءانثأ 

.هتيوه فرعت  يهف  نام ، ةاعس  نم  اهنأ  ا  ةليمعلا ، نكل  .نام  ىلإ  ةاقلا  لسرأ  يذلا  وهف 

ةيكيتسالب ةءال  ةاطغملا  ةلواطلا  ىلع  ةيراع  ةعساولا ، ةفرغلا  نم  نكر  يقلتست يف  تناك 

ةءاضم تناك  ضرعلا  ةلاص  .ةعبرألا  ةلواطلا  ةدمعأب  ةطوبرم  نامدقلاو  ناديلا  ءادوس ،

ناردجلا دنع  ًايئاوشع  عزوتت  .ةموملم  ةمتعملا  اهرئاتسو  سأرلا ، قوف  نوين  حابص  طقف 

عون نم  مالفأ  ضرع  زاهج  ةفرغلا  ةرخؤم  يف  نيب  يطلل ، ةلباق  ةيدامر  ةيندعم  سارك 

، مداقلا يبنجألا  دفولا  لابقتسال  ةزهاج  ءاضيب  ةشاش  لباقملا  رادجلا  ىلع  .وس 

 - تارئاط ب نأب  ديكأت  نع  نوثحبي  قنع ، تاطبرو  ةصق  مكأب  نويناباي  نويسامولبد 

زكرم ىلإ  ةلوج  مهل  دعأ  نيدبلا  دئارلا  .يندملا  فصقت  اوانيكوأ   نم  تقلطنا  يتلا   52

تالايتغالا تالمح  نع  ملم  نم 16  ًليف  اودهاش  ضرعلا  ةعاق  يف  انهو ، ليهأتلا ، ةداعإ 

تناكو اهناكم ، نم  ةشاشلا  عفري  نأ  يسن  دقل  .ةديدجلا  ةايحلا  ىرق  تبعرأ  يتلا  ةيعويشلا 

دئارلا ناك  .ةليمعلا  باوجتسا  بقاري  دولك  ناك  كانه  نم  دهشملا ، ةيفلخ  لكشت  نآلا 

، ضرعلا ةلاص  نيرخآ يف  ةطرش  لاجر  ةثالث  ىلإ  هرود  نع  لزانت  هنكلو  لوؤسملا ، وه  نيدبلا 

بناجألا نورئازلا  ً.اقرع  حضنيو  ًابيئك  ودبي  ههجو  يطلل ، لباق  يسرك  ىلع  دهاشي  سلجف 

.ءاوهلا فييكت  نم  اودافتسا  مهدحو 

؟ تنك نيأ  .س 

.دولك عم  .ج 

؟ لعفت تنك  اذام  .س 

.بقارأ تنك  .ج 

؟ تيأر اذام  .س 

ًالجسم ًاطيرش  ضيرملا  ىلع  ضوفملا  ضرع  قرشملا ، لبقتسملا  ار يف  قحال ، ٍتقو  يف 

مهتاوصأ اوعمس  نيذلا  سانلا  نم  ثكلا  .ليجستلل  زاهج  دوجو  ركذتي  هنأ ال  مغر  هتاباجإل ،

ثي ءيش  اذهو  نوملكتي ، نيذلا  كئلوأ  نوهبشي  ال  مهنأ  نوروصتي  طيرشلا  ىلع 

ناك ام  نأ  فرع  ةرملا  هذه  هنكل يف  .ةرهاظلا  كلت  نم  ءانثتسالاب  سيل  وهو  بارغتسالا ،
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ةروصب كردي  راص  هنأ  طيرش  ىلع  ًالجسم  هتوص  ىلإ  عتسالا  نأشب  ًاقح  بارغتسالل  ًاثم 

نوكي نأ  دب  ال  ناسنإلا  نأل  هتوص ، نم  ةيقادصم  كأ  بيرغلا  توصلا  كلذ  نأ  ةينمض 

كبرملا مهفلا  اذهب  .هسفن  ىلع  ىتح  بيرغ  هنإ  لوقلل  يعاد  الو  نيرخآلا ، ىلع  ًابيرغ  ًانايك 

ّيلع ناكو  قح ، لمع  اذه  نأ  ربخأ  دولك  .ءيش  لك  تيأر  لوقي ، بيرغلا  توصلا  عمس 

انأ .لوؤسملا  وه  .دئارلا  عم  ملكت  دولك ، لاق  ًاقح ؟ يرورض  اذه  له  تلق ، .يسفنب  ىرأ  نأ 

! ءيش ال  .هب  مايقلا  يننك  ءيش  ال  .لاق  يذلا  دئارلا ، ىلإ  تبهذ  كلذل  .راشتسم  درجم 

، أطخ اذه  نكل  .نآلا  فرعي  نأ  ديري  ءسألا ، ىلع  تلصح  فيك  فرعي  نأ  ديري  لاجلا 

دولك امأ  ًائيش ، لقي  كانه و  دئارلا  سلج  .لصحي  نأ  يغبني  ءيشلا ال  اذه  .مهفت  الأ  .تلق 

تلق اهعم ، يدحو  تقولا  ضعب  وحنما  طقف  ً.اضيأ  ًاتماص  ضرعلا  زاهج  برق  فقوف 

ببسب ضيبلا  نارئفلا  انتطرش  لاجر  نومسي  ناكيرمألا  نأ  عم  .ةثالثلا  ةطرشلا  لاجرل 

جذا اوناك  .رأفلا  هبشي  ناك  ةثالثلا  ءالؤه  نم  دحأ  ال  مهتاعبقو ، ءاضيبلا  ةيماظنلا  مهتالدب 

بيجلا تارايس  بوكر  نم  ةنكاد  ةرشبلاو  ةفيحن  مهماسجأ  ةينطولا ، ةلوجرلل  ةعضاوتم 

، ةفيفخ ءاقرز  ليطانبو  ءاضيب  ناصمق  نم  ةيماظن  مهتالدب  تناك  .تاجاردلاو  ةفوشكملا 

ناك باشلا  يطرشلا  .تلق  اهعم ، تعاس  وحنما  طقف  .ةضيرعلا  مهتاعبق  اوعلخ  دقو 

لاقو لجخلاو ، بضغلا  نم  يهجو  رمحا  .اهيلع  ءادتعالا  لوألا يف  نوكي  نأ  دارأ  .رجمزي 

.ادوصلا برشا  ذخ ، .تنأ  قلقت  .اذه ال  نأشب  نآلا  نوقلقي  ناكيرمألا ال  زوجعلا ، يطرشلا 

، هديب ةحوتفم  ةجاجز  نآلا  لمح  يذلا  زوجعلا  يطرشلاو  ادوصلاب ، ةئيلم  ةجالث  ةيوازلا  يف 

كس يدي  عباصأو  تسلج  .دئارلل  رواجملا  يسركلا  ىلع  ينلدي  نأ  لبق  يدي  يف  اهسد 

.ردخلاب سحأ  تأدبو  ةجلثملا ، ةجاجزلا 

ةليمعلا بيحن  نم  الإ  ةئداه  ةفرغلا  تحبصأ  زوجعلا ، يطرشلا  ىهتنا  نأ  دعب 

هيلإ رظنأ  انأو  ينحمل  زوجعلا  يطرشلا  .نارخآلا  نالجرلا  اهنخدي  يتلا  رئاجسلا  سيسهو 

؟ نحن هلعفن  ال  اذلف  .اذه  لعفي  فوس  ام  ٌصخش  .ةأجف  دعترا  هصيمق ، سبلي  وهو 

ىلع جالعلا  اهئاطعإ  نم  نكمتي  وه   .هعم  مالكلا  كتقو يف  عيضت  ال  لاق ، باشلا  يطرشلا 

.يديب  يتجاجز  تيسن  دقل  حيحص ، كلذ  .ادوصلا  ةجاجز  ىتح  سملي  رظنا ،  .لاح  يأ 

يطرشلا ىشمو  كرحتأ  .يل   اهطعأ  رمعلا ، طسوتم  يطرشلا  لاق  اهبرشت ، اذإ   .ةدراب  دعت 

ىلع ةبيرغ  حمالم  ترهظو  ةفشر  لوانت  .ةجاجزلا  كسمأو  يوحن  تاوطخ  ثالث  كهنملا 

طقف رظنأ  تنك  ينكل  ةجاجزلا ، عجرأو يل  زازئمشاب  لاق  ةئفادلا ! ادوصلا  هركأ  مك  .ههجو 
340



رابجإل يعاد  .زوجعلا ال  يطرشلا  لاق  ةظحل ، رظتنا  .يعباصأ  لثم  دلبتم  ينهذ  غارفلا ، ىلإ 

ةبكر ىلع  ّتبر  ً.اديج  ناكملا  فيظنت  ىلإ  ءرملا  جاتحي  ةئفادلا ح  ادوصلا  برش  ىلع  لجرلا 

انيلإ ترظنو  اهسأر  تعجرأ  ةايحلل ، تداع  اهنأك  تلكلا ، كلت  عمو  اهسمل ، حو  ةليمعلا ،

نكل ال .ناخدو  تايافن  ىلإ  ةفرغلا  لجر يف  لك  ليوحتل  يفكت  ةقيمع  ةيهارك  ةرظن  ًاعيمج 

كحض امدنع  يه  تلعف  اذكهو  ةراحلا ، ءامدلاو  ةايحلاب  ضبنن  انيقب  .انل  ثدح  ءيش 

ةركف اهنإ  .ةيشحوب  اهزهو  ةجاجزلا  قنع  ىلع  هماهبإ  عضوو  رمعلا ، طسوتم  يطرشلا 

! ةجزل نوكتس  اهنكل  .لاق  ةديج ،

لاجر نأ  مغر  ادوصلا ، نم  ءيش  ىلع  تسد  يننأ  دب  ال  ً.اضيأ  ةجزل  ىركذلا  معن ،

انأ  ) .ةيضرألا اوحسم  مث  ةلواطلاو ، ةليمعلا  ىلع  ءاملا  نم  لدارج  اوشر  كلذ  دعب  ةطرشلا 

نأ يننك  مهتراذق ، فيظنتب  ءادعس  اونوكي  .نيدبلا   دئارلا  لاق  كلذب ، مهترمأ  يذلا 

اهنكل بت  ىتح  وأ  خرصت  دعت  ةلواطلا ،  ىلع  تكرتف  ةليمعلا ، امأ  اذه .) كل  دكؤأ 

ىهتنا نأ  دعب  .سوقم  رهظلاو  ءارولل ، ىلدت  سأرلاو  ىرخأ ، ةرم  اهينيع  تضمغأ  تتمص ،

يننك .اهقنع  ةفاح  ىلإ  ةنوفدم  لخادلا ، ةغرافلا يف  ةجاجزلا  اوكرت  اهنم ، ةطرشلا  لاجر 

ةجاجزلا رعق  لالخ  نم  رظنيل  ىنحناو  رمعلا ، طسوتم  يطرشلا  لاق  اهلالخ ، نم  ةيؤرلا 

ً.ابناج ال هحيزي  وهو  باشلا ، يطرشلا  لاق  رظنأ ، ينعد  .ةيئاسنلا  ضارمألاب  بيبط  متهاب 

ةحزم معن ، ةحزم ! .زوجعلا  يطرشلا  حاص  يبغلا ! اهيأ  حزمأ  يننإ  ً.ايكتشم  لاق  ًائيش ، ىرأ 

ناك نيب  .دولك  اهمهف  ك  ةغل ، يأ  ءرملا يف  اهمهفي  ةفيخس  ةيلزه  ةيليث  ًادج ، ةحيبق 

فيك مهملعأ  انأ   فرعت ؟ له  لاقو ، ينم  برتقا  صحفلا ، يف  نوبوانتي  ةطرشلا  لاجر 

.مهلايخ يحو  نم  ةركفلا  .هينعأ  ام  اذه  ةجاجزلا ، .كلذب  نوموقي 

ول كلذل  انأ ، تملعتو  ًاديج ، مهسرد  اوملعت  ً.اما  يلثم  نيدهتجملا ، بالطلا  نم  اوناك 

نع فقوت  تحمس  ول  فتاهلا ، فقوأ  تحمس  ول  ءاوضألا ، ئفطت  نأ  طقف  تحمس 

تعطتسا اذإ  ءاقدصألا ، لضفأ  نم  لازن  ام  ارو  مايألا  نم  موي  انك يف  اننأ  ركذتت  ول  ادانم ،

اذإ ًافلتخم ، ًاراسم  خيراتلا  ةنيفس  تذخأ  اذإ  هب ، فرتعأل  ءيش  يدل  قبي  يننأ   ىرت  نأ 

اذإ بحلا ، كأ يف  ًارصتنم  تنك  اذإ  ةاتف ، عم  بحلا  تعقو يف  اذإ  ًابساحم ، انأ  تحبصأ 

نم ًالدب  رئازجلا  يف  حاورألا  ذاقنإل  أ  بهذ  اذإ  تاهمألا ، ىوتسم  نم  ّلقأ  يمأ  تناك 

دحاوك يلإ  اورظن  اذإ  ينطو  ، ءانبأ  كشي  اذإ   يحالصإل ، دئاقلا  جتحي  اذإ   انه ، اهذاقنإ 
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، نورخآلا اهب  بعلي  ىمد  اننأب  انفرتعا  اذإ  ماقتنالا ، انلهاجت  اذإ  انتيهارك ، انيسن  اذإ  مهنم ،

وأ يعويش  وأ  يموق  لثم  تايمست  انسفنأ  ىلع  قلطن  اذإ   ًاضعب ، انضعب  لتاقي  اذإ  

نم انذاقنإل  ناكيرمألا  تأي  اذإ   اهنم ، صلختلل  انماظع  قرحت  اذإ   يعقاو ، وأ  يلسأر 

اذإ  قافرلاب ، انتيمست  نع  تييفوسلا  فقوت  اذإ  نوعيبي ، ام  ءارش  نع  انعنتما  اذإ  انسفنأ ،

لواحي اذإ   رفصألا ، قرعلا  قوفت  نوينابايلا  انملعي  اذإ   هسفن ، ءيشلا  لعفيل  وام  عسي 

نكي سكرام   لراكو  ًايكيتكلايد  هنيم  يشوه  نكي  اذإ   نيرضحتم ، انلعج  نويسنرفلا 

نيدرمتملا يف نويناطيربلا  رحد  اذإ  افقلا ، نم  قوسلل  ةيئرملا  ديلا غ  انكس  اذإ   ًايليلحت ،

، ةرم لوأل  ضيبألا  لجرلا  نوري  مهو  ميحجلل  ةطاسبب ال  نونطاوملا  لاق  اذإ  ديدجلا ، اعلا 

اذإ ةنس ، فلأل  نوينيصلا  انمكحي  اذإ   مهسفنأ ، عم  انتيدنفأو  انترطابأ  فلتخي  اذإ  

بتكي اذإ   ًادبأ ، اذوب  شعي  اذإ   ةيرانلا ، باعلألا  نم  كأ  ضارغأل  دورابلا  اومدختسا 

اذإ  ندع ، ةنج  ناحر يف  ءاوحو  مدآ  يقب  اذإ  هتايحب ، يحضي  عوسيو   سدقملا  باتكلا 

عبتي اذإ   هنم ، نانثالا  قرتفي  اذإ   ضرألا ، ىلإ  انب  ةيفارخلا  ةكلملاو  نتلا  كلملا  تأي 

نورخآ ًالفط  نوسمخ  عبتي  اذإ   لابجلا ، ىلإ  ةيفارخلا  همأ  هلافطأ  نم  ًالفط  نوسمخ 

طقسي نأ  نم  ًالدب  هدامر  نم  يروطسألا  لوهلا  وبأ  ضفتنا  اذإ  رحبلا ، ىلإ  نتلا  هابأ 

، ضرألاو ءسلا  قرتفت  اذإ   ةملكلا ، الو  ءوضلا  قلخي  اذإ   انفايرأ ، قرتحيو يف  ةطاسبب 

اذإ  اهبانب ، انضعت  ةغللا   ناوعفأ  اذإ  ايديجارت ، وأ  ةلزهمك  ءاوس  خيراتلا ، قلخي  اذإ  

اذإ تاعجارم ، ىلإ  جتحت  تنأ   اذإ  ةيصخشلا ، ماصفناب  ًاباصم  ينلعجت  يمأ   اذإ  انأ ، دلوأ 

؟ مانأ وكرتت  نأ  طقف  مكنك  الأ  مكوجرأ  مكوجرأ ، ىؤرلا ، نم  ديزملا  دهاشأ   

 

342



 
 

 
 
 

نورشعلاو اثلا  لصفلا 

 
اذإ خيراتلا  سوباك  نم  نوفاخي  قرؤم ، نوقبي  راوثلا  .مونلا  كنك  لاحلا ال  ةعيبطب 

ملكتي ناك  .دئاقلا  لاق  اذكه  ظقي ، الإ  اونوكي  نأ  نك  الف  اعلا  ضارمأ  مهجعزت  اومان ،

فيفخلا توصلا  عمو  رهجملا ، تحت  ةيجاجز  ةحيرش  ىلع  ةنيع  يشارف ، ىلع  يقلتسأ  انأو 

مسجلا ًاقزمم ، تنك  .تحجن  بيبطلا  ةبرجت  نأ  تكردأ  ةذفانلا  تافرد  نم  ءاج  يذلا 

برضي ءيضملا ، فقسلا  ءارو  يقوف ، وفطي  ئداه  يعولاو  ضيضحلا ، يف  بذعم  يداملا 

تيأر عافترالا  اذه  نم  .ةيئرم  ةيبوكسورياج غ  ةيلآ  لالخ  نم  يمالآ  نع  ًاديعب  هيحانجب 

عملت يمسجل  ةجرجرتملا  ةداملا  كرتي  متهالل ، ًاثم  عقاولا  يف  هل  عضخأ  يذلا  حيرشتلا 

، يمسج يعدي  اذكه  وأ  بيذعتلل ، عضخأ  تنك  ةيتاذلا  ةيحانلا  نم  .ريرش  لقع  تحت 

فلتخم ب ءيش  .يلقع ال  مهف  اذكه  وأ  ًاسورد ، ىقلتأ  انأف  ةيعوضوملا ، ةيحانلا  نم  نكلو 

اهب رظني  يتلا  ةقيرطلا  رظن ، ةهجو  ةلأسم  اهنكل  لاح ، لك  ىلع  ميلعتلا  لوصأو  باقعلا 

.بلاطو جس  ةلاحلا ، هذه  يف  وأ ، بلاطك ، وأ  جسك  هسفن  ىلإ  ءرملا 

وس ىتح  باعيتسا  جراخ  تنك  دحاو ، نآ  يف  ضفخنأو  عفترأو  عضخأ  انأو  اذهل ،

، بيبطلا فاتكأ  قوف  نم  ناقلمحي  نمزملا ، قرألا  تافاح  ىلع  ايقب  ذإ  نيدبلا ، دئارلاو 

تاراظنو تازافقلاو ، ربتخملا ، تالدب  نوسبلي  ال  يلوح ، نوفقي  مهو  ضوفملاو  دئاقلاو 

.مهفادرأ ب نم  ىلدتت  تاسدسملاو  ءارمح ، بتر  اهيلع  ءارفص  ةيمسر  ءايزأ  نكلو  ةيقاو ،

ةعيبطلا سيماونل  ةقراخلا  حورلا  انأ  تنك  حابشألاو ، رشبلا  نم  لفسألا  يف  نيذلا  كئلوأ 
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هدي دميل  ينحني  دئاقلا  تيأر  ككفملا ، وحنلا  اذه  ىلع  .لبقتسملاب  ؤبنتلا  ىلع  ةرداقلاو 

ينيع ةقدح  ىلع  قفرب  تطغض  ىتح  ءطبب  دت  ةبابسلا  ةيويندلا ، تاذلا  هاجتاب 

.قعألا نم  ضفتني  كسملا  يمسج  تلعج  ةسمل  ةحوتفملا ،

.مانأ وعد  مكوجرأ ، يسفن :

.كتافارتعاب تعنتقا  اذإ  مانت  نأ  كنك  دئاقلا :

! ًائيش لعفأ  ينكل   يسفن :

ً.اما دئاقلا :

 - تحمس ول  ً.ادج  ةعطاس  ءاوضألا  يسفن :

اوناك طقف -  اذه  سيل  ً.ائيش  لعفي  مهبلغأو   اندالبل  ثدح  ام  دهاش  اعلا  دئاقلا :

.ءانثتسالاب تسل  تنأو  ً.اثك  نوعتمتسي 

؟ دحأ ينعمسي  نأ   يأطخ  نم  له  كلذ ؟ لعفأ  أ  تملكت ، دقل  يسفن :

نم نوكن  نأل  دادعتسا  ىلع  ًاعيمج  نحن  .رمذتن  نحن   راذعألا ! قلتخت  ال  دئاقلا :

ةطاسبب  تنأ  .ءايحأ  ىقبن  يسفن  انأو  ضوفملا ، بيبطلا ، لعج  هدحو  ظحلا  .ءادهشلا 

ةيحضتلل دادعتسا  ىلع  تناك  اهنأ  عم  ةليمعلا ، ذاقنإل  كسفنب  ةيحضتلل  دادعتسا  ىلع  نكت 

.ضوفملا ةايح  ذاقنإل  اهتايحب 

 - انأ ال ، يسفن :

! رمألاب فرتعا  ًاعم :)  ) بيبطلاو ضوفملاو  دئاقلا 

ةداعإ وأ  باقعلل  ضرعتأ  نكأ  أب   فرتعت  يسفن  تعمس  .نذإ  فرتعأ  يسفن  تيأر 

نم تحصو  تيكب  .اهلعفأ  يتلا   ءايشألاب  تفرتعا  ينكلو  اهتبكترا ، يتلا  ءاطخألل  ليهأتلا 

لجرلا .ءيش  لعف  مدع  ةرجب  ًابنذم  تنك  .هب  تسسحأ  يذلا  راعلا  ةجيتن  لجخ  غ 

رعاشملا نم  ةفصاع  رجمزأ ، تنك  تحصو ؛ تيكب  ًائيش ! لعفي  هنأل   دحلا  هيلع  ماقي  يذلا 

لك نأ  ثيحب  ًاثم  ناك  يطاطحنا  توصو  رظنم  .قطقطتو  شعترت  يحور  ذفاون  تلعج 

.انأو ضوفملاو ، دئاقلا ، ءانثتساب  اهيلإ ، تلوحت  يتلا  ةسئابلا  ةلتكلا  نع  هرظن  لوح  صخش 
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؟ تيفتكا له  ضوفملا :

يانورب نم  قيفرلا  نع  اذام  نكل  ً.ائيش  لعفي  هنأب   فرتعا  لجرلا  نذإ  دئاقلا :

؟ تاعاسلا عناصو 

.تاعاسلا عناصو  يانورب  نم  قيفرلا  ذاقنإل  ًائيش  لعفي  نأ  عيطتسي  نكي  ضوفملا : 

.تشاع دقف  ةليمعلا ، نع  امأ 

.اهانررح يشملا ح  نع  ةزجاع  تناك  دئاقلا :

ً.ايحور سيلو  ًايدسج ، ةمطحم  تناك  ار  ضوفملا :

؟ ءالؤه ةطرشلا  لاجرل  ثدح  يذلا  ام  بيبطلا :

.مهيلع تع  ضوفملا :

؟ ًاضيأ وه  نمثلا  عفدي  نأ  بجاولا  نم  سيلأ  .نمثلا  اوعفد  دئاقلا :

.اهقهزأ يتلا  حاورألا  ىلع  ةأفاكم  ىقلتي  نأ  ًاضيأ  يغبني  نكلو  معن ، ضوفملا :

.ةليمعلا هل  تضرعت  يذلا  باذعلا  يواست  ةسئابلا ال  هتايح  دئارلاو ؟ وس  دئاقلا :

؟ كلذ يواست  هيبأ  ةايح  له  نكلو  ضوفملا :

، هتومو هتايحل  يساقلا  مييقتلا  هبجعأ  نيدبلا  دئارلاو  وس  ىتح  اذه ؟ ام  أ ؟

.اعمتسي زازفتسالا ل  نع  افقوت 

؟ هيبأل هلعف  يذلا  ام  دئاقلا :

.كسفنب هلأسا  ضوفملا :

؟ كيبأل هتلعف  يذلا  ام  يلإ ! رظنا  تنأ ! دئاقلا :

! ًائيش أل لعفأ  يسفن : 

! رمألاب فرتعا  ًاعم :)  ) بيبطلاو ضوفملاو  دئاقلا 

يبيحن ، بقارتو  ىلعألا  نم  رظنت  ةروسكم  ةضيب  لثم  ةجرجرتملا  يسفن  تناكو 
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نام ىلإ  هتبتك  ام  ركذتأ  الأ  .اهعم  فطاعت  بأ يف  مأ  كحضأ  نأ  يغبني  ناك  اذإ  ام  فرعأ 

ً.اتيم ناك  ول  ىنأ  .أ  نع 

! كلذ دصقأ  ينكل   يسفن :

.كسفن عم  ًاقداص  نك  دئاقلا :

! كلذ لعفت  نأ  كل  دصقأ  يسفن : 

؟ هيلإ بتكت  تنك  كنأ  نظت  نم  دصقت ! تنك  تنأ  لاحلا  ةعيبطب  دئاقلا :

كلذ ىتح يف  فرعي ، يذلاو  ةيوق  ةنجل  سأري  يذلا  يروثلا  ناسنإلا  ىلإ  بتكأ  تنك 

ملعت يذلا  ةيسايسلا  رداوكلا  دحأ  ىلإ  بتكأ  ًاضوفم ، موي  تاذ  حبصي  ار  هنأ  تقولا ،

ءيش يأ  لعفي  نأل  دعتسم  قيدص  ىلإ  بتكأ  رشبلا ، لوقعو  حاورأ  يغت  ةنورملا يف  ًاقبسم 

ام فرعي  خأ  ىلإ  بتكأ  ةملكلا ، لقثو  ةرابعلا  ةميق  فرعي  بتاك  ىلإ  بتكأ  هنم ، هبلطأ 

.انأ ينم  كأ  هديرأ 

؟ تلعف اذام  ًاعم :)  ) بيبطلاو ضوفملاو  دئاقلا 

! توملا هل  تين  مك  يسفن :

لعفي ال  ً.انجهتسم  ادب  يذلا  بيبطلا  ىلإ  بايتراب  رظنو  هنقذ  ىلع  دئاقلا  حسم 

.كانه هدجي  ًالوؤسم ع  سيلو  لوقعلاو ؛ داسجألا  حتفي  هنأ  ىوس  ًائيش  بيبطلا 

؟ هوبأ تام  فيك  بيبطلا :

.هلتاق تافارتعا  ىلإ  عمتسي  وهو  سأرلا ، ةصاصر يف  ضوفملا :

.هذاقنإل ةصقلا  هذه  قفلت  نأ  لبقأ  نل  دئاقلا :

.بألا تومل  تبتر  دقل  .ةليمعلا  لأسا  ضوفملا :

نأ ًاضيأ  قحتسأ  الأ  ءيش ، لعف  مدعب  ًابنذم  تنك  ول  .يهاجتاب  لفسألا  ىلإ  دئاقلا  رظن 

لمعي يداحلإلا ، دئاقلا  رظن  يف  بألا ، اذه  .أ  توم  ةلاحلا ، هذه  يف  ءيش ؟ ىلع  لصحأ 

ءارمسلا ةرشبلا  يوذ  سانلا  نم  يالملا  مامأ  برلا  مساب  ثدحتملا  سانلا ، ريدخت  ىلع 

ءيضي قرتحم  بيلص  كانه  نيب  مهحاورأ ، صالخ  لجأ  نم  ضرتفي  مهتايحب ، اوحض  نيذلا 
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تدرأ ام  لك  اذه  لداع ، مكح  هنكلو  ةرج  نكي  هتوم   .سودرفلا  وحن  قاشلا  مهقيرط 

.هتباتك

.رمألا ركفأ يف  فوس  دئاقلا :

نابقاري نيدبلا  دئارلاو  وس  ًاكرات  ناعذإب ، بيبطلا  هعبتو  جرخو ، دئاقلا  رادتسا 

.مهجتم وهو  يسركلا  ىلع  ءطبب  ضوفملا  رقتسا  نيب 

! نيداضتم نم  انل  اي  ضوفملا :

.ةيؤرلا عيطتسأ  .ءاوضألا ال  اوئفطأ  يسفن :

؟ ةيرحلاو لالقتسالا  نم  ةميق  كألا  ءيشلا  ام  ضوفملا :

؟ ةداعسلا يسفن :

؟ ةيرحلاو لالقتسالا  نم  ةميق  كألا  ءيشلا  ام  ضوفملا :

؟ بحلا يسفن :

؟ ةيرحلاو لالقتسالا  نم  ةميق  كألا  ءيشلا  ام  ضوفملا :

! فرعأ ال  يسفن :

؟ ةيرحلاو لالقتسالا  نم  ةميق  كألا  ءيشلا  ام  ضوفملا :

! ًاتيم ُتنك  ول  ىنأ  يسفن :

ءيشلا يسفنل ، هديرأ  يذلا  ءيشلا  تفرع  ًاخأ  نآلا  .خرصأو  بأ  انأو  اهتلق ، كانه ،

بحس نيب  يل ، ًادييأت  اقفص  نيدبلا  دئارلاو  وس  .يل  سانلا  نم  ثكلا  هديري  يذلا 

ناسنإلا ركفي  امدنع  ةئيس  ةركف  تسيل  كلتو  ةظحلل ، ؤي  توملا  ًاخأ ! .هسدسم  ضوفملا 

عضوت يف يهو  ةصاصرلا  توص  .ةملؤم  ةايحلا  نوكت  نأ  نك  ةدم ، يأ  ىلإو  ىدم ، يأ  ىلإ 

موي لك  حابص  انخوك  نم  هعمسن  يمأو  انأ  انكو  ةسينك أ ، سرج  هنأك  ًاحضاو  ناك  اهترجح 

تنك املاطل  .لفطلا  لجرلاو يف  لجرلا  لفطلا يف  تيأرف  يسفن ، ىلع  قوف  نم  ترظن  .دحأ 

نأو تايح  شيعأ  نأ  ترتخا  نيب  .انأ  يأطخ  ًايئزج  كلذ  نأ  مغر  يسفن ، ىلع  ًسقنم 

ًااد اوناك  سانلا  نأ  ىلإ  انرظن  اذإ  كلذ ، لعفأ  ال  نأ  بعصلا  نم  لقعب ، ًالجر  نوكأ 
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لش ىلإ  تمسقنا  مارح ، تنب  ىلإ  تلوحت  ةنوعلم ، اهسفن  اندالب  .مارحلا  نبا  يننومسي 

.طقف ًايئزج  حيحص  كلذ  ةيلهألا ، انبرح غ  توملاو يف  ماسقنالا  انرتخا  اننأ  ول  ك  بونجو ،

، لشلا سدقم يف  ميلقإ غ  ىلإ  اندالب  اومسقي  وأ  نويسنرفلا ، انعدخي  نأ  رتخن  نحن  

نم ديزملا  لمعتل  ةيعويشو  ةيلسأر  نم  ىمظعلا  لودلا  ىلإ  أجلن  وأ  بونجلاو ، طسولاو ،

فرغ يف  بعلت  يتلا  ةدرابلا  برحلا  جنرطش  يف  شويجك  ًاراودأ  انوطعأ  مث  تاماسقنالا ،

روهقملا يليج  ناك  ًاما ك  .بيذاكألاو ال ، تالدبلا  نوسبلي  ضيب  لاجر  ءاوهلا ب  ةفيكم 

دعب ام  اع  ىلإ  تيتأ  ةدالولا ، ذنم  ًسقنم  يسفن  تدجو  اذكه  دلوي ، نأ  لبق  ًسقم 

رايتخالل ًااد  ينعفد  كلذ  نكل  هيلع ، انأ  ام  ىلع  صخش  يأ  ينلبقتي  داكلاب  ثيح  ةدالولا 

، ًاقح ًاليحتسم  ناك  ال ، ًابعص -  ًارمأ  ةطاسبب  اذه  نكي  .هيلإ   يمتنأ  نيذللا  بناجلا  ب 

نآلا يسفنو ؟ انأ  غ  رخآ  ًائيش  نوكأ  نأ  فيك يل  يسفن ؟ دض  يسفن  راتخأ  نأ  فيكف يل 

نولماعي نيذلا  عاعرلا  جذاسلا ، هبعشب  غصلا  اعلا  اذه  نم  ررحي  فوس  يقيدص 

.لاؤس يأ  ىلع  ًادحاو  ًاباوج  ديري  طقف  ذاش ، هنأ  ىلع  هجوو  لقعب  ًاناسنإ 

حتف يبناجب ، ىنحناو  ضرألا  ىلع  سدسملا  عضو  لعفي ؟ ناك  اذام  ةظحل -  نكل 

يدي عفرأ  يسفن  تيأر  .سيكلا  طبري  يذلا  لبحلا  حتف  مث  ىنميلا ، يدي  برق  يذلا  سيكلا 

نمو تقراخلا  نيعلا  تاه  لالخ  نم  .انتوخأ  دهع  نم  ءارمح  ةبدن  اهيلع  ينيع ، مامأ 

تييفوسلا .يدي  فيراكوت يف  سدسم  عضي  يقيدص  تيأر  قوف ، نم  ةقراخلا  رظن  لالخ 

، فولأم نكي غ  هنزو   نيب  تلوك ، يرمألا  سدسملا  ط  ىلع  سدسملا  ميمصت  اوعضو 

.ةضبقلا لوح  يعباصأ  فلي  نأل  يقيدص  رطضا  م  نزاوتب ، سدسملا  كاسمإ  نم  نكأ   

؟ لعفت له  .يلجأ  نم  اذه  لعفي  نأ  هنك  يذلا  ديحولا  تنأ  ضوفملا :

.يدي ناتبثت  هاديو  هينيع ، توصلا ب  متاكب  سدسملا  ةهوف  عضوو  ىنحنا  انهو 

؟ اذه لعفت  اذامل  يسفن :

يذلا  عشبلا  بئاغلا  ههجو  ىلع  عومدلا  تطقس  ًاضيأ ب ، وه  .لأسأ  انأو  تيكب 

ناكم لك  نم  ىفتخا  ابش ، نمز  نم  خألا  كلذ  نيأ  .تاونس  ذنم  برقلا  اذه  نم  هرأ 

، نقذو نيزراب ، نيدخ  ماظعب  ًايلاثمو ، ًاداج  كانه ، يقب  داجلا  ههجو  ركاذ ؟ ءانثتساب 

يوق ءاكذ  ىلإ  ناحملي  ضيرع  بجاحو  فيحن ، يطارقتسرأ  فنأو  تقيض ، تفشو 
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ةايحلا ديق  ىلع  اتيقب  نانيعلا ، هيلع ه  فرعتأل  يقب  ام  لك  .رعشلل  رثأ  يأ  هتوق  تفخأ 

.هتوص ةنوشخو  عومدلاب ، ناقرقرتت 

عيطتسأ ال  ينكل  .اذكه  ىذأتت  كتيؤر  لمحت  عيطتسأ  ال  أل  بأ  انأ  ضوفملا :

.رخآ ءيش  يأب  ىضري  نل  دئاقلا  .بيذعتلل  كتضرع  اذإ  الإ  كذاقنإ 

.شعترا طقف  شارفلا  ىلع  يذلا  مسجلا  نأ  عم  تكحض ، اهدنع 

؟ اذه ذقني  فيك  يسفن :

، ًاضايب تاماستبالا  كأ  ًاضيأ ، ةماستبالا  ىلع  تفرعت  .هعومد  ةراتس  ءارو  نم  مستبا 

نأ ثيحب  هجولا  بايغ  وأ  هجولا ، نكلو  ةماستبالا  سيل  غت  ام  .نانسأ  بيبط  نبا  بسانت 

يف رياشيش  نم  ةطقل  ةبعرم  ةشكت  اهنأك  غارفلا ، يف  تفط  ةبحاشلا  ةماستبالا  هذه 

.ارتلكنإ

درتست امدنع  طقف  لحرت  ككرتي  فوس  دئاقلا  .ليحتسم  عضو  يف  نحن  ضوفملا :

؟ ًاعم تنأ  نالعفتس  اذام  ةرداغملا ، عاطتسا  اذإ  ىتح  نوب ؟ نع  اذامو  .كسفن 

.بهذأ نلف  ..ةرداغملا  نم  نوب  نكمتي  اذإ   يسفن :

.انه تو  فوس  ضوفملا :

.ربكأ ةوقب  هسأر  ىلع  سدسملا  ةناطبس  طغض 

لجأ نم  تومأ  نل  .حيبقلا  يهجو  ببسب  سيل  ً.الوأ  رانلا  يلع  قلطأ  ضوفملا :

.شيعأس ينكل  .ديدج  نم  ءيشلا  اذه  يتلئاع  ىرت  ىتح ال  انه  يسفن  يفنأ  فوس  .يهجو 

أل ةئطاخلا ، ءايشألاب  اوقدص  نيذلا  كئلوأ  لك  ليهأت  ةداعإل  حافكلا  يف  رمتسأ  فوس 

! انه ضوفملا 

تءاج هذالوف  لالخ  نمو  سدسم ، درجم  تنك  يسفن ، الو  يدسج  لثمأ  دعأ   

ً.اعم انقحست  فوس  ةرطاقل  كيشولا  لوصولا  ىلإ  شت  هتلك ، تابذبذ 

ةسردم اهيلع ؟ فرشأ  ليهأتلا  سرادم  نم  عون  يأ  نكل  انه ، ضوفملا  يننإ  ضوفملا :

فقثم كنأل  اإو  ً.ائيش  لعفت  كنأل   سيل  انه  تنأ  .كليهأت  داعي  كغ ، نود  اهيف ، تنأ 
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؟ هتملعت يذلا  ام  نكلو  .كليهأت  داعي 

! ًائيش لعفأ  الو  بقارأ  تنك  يسفن :

، ةيرقو ةدلب ، لك  .باتك يف  يأ  هيلع يف  روثعلا  كنك  ءيشب ال  كربخأ  فوس  ضوفملا :

ةداعإ ةيمهأ  نطاوملا  ءالؤهل  نودكؤي  مهنإ ال  .اهسفن  تارضاحملا  يطعت  رداوكلا  ةسردمو ،

ءالؤه ليهأت  ةداعإب  عقاولا  يف  نولابي  ال  ضوفملاو  ناجللا  نكل  .ةبيطلا  اناياون  ليهأت 

اهثت يتلا  ةرثلا  لك  .عومسم  توصب  اذه  لوقي  دحأ  ال  نكل  نوفرعي  لكلا  .ءانجسلا 

..ةعيظف ةقيقح  يفخت  رداوكلا 

! توم أ ىنأ  تنك  يسفن :

ةرم انعادخل  ناكيرمألا  وأ  يسنرفلا  جاتحن  ال  ءايوقأ ، انحبصأ  نأ  دعب  نآلا  ضوفملا :

.انسفنأب متهالا  اننك  .ىرخأ 

مأ ءيش  لك  ىرأ  تنك  اذإ  ًادكأتم م  دعأ  .يرصب   يمعي  يمسج  قوف  جهولا  ناك 

ىلع يتضبق  .قرعلا  نم  ةبطرو  ءاسلم  يدي  ةحار  تناك  ءاوضألا  ةرارح  تحت  ءيش ، ال 

.اهناكم ةناطبسلا يف  ناتبثت  ضوفملا  يَدي  نكل  قلزنت ، سدسملا 

فوس اهنع ، توكسلا  يغبني  ءايشأب  تملكت  يننأ  كغ  صخش  يأ  فرع  اذإ  ضوفملا :

وه ميلعتلا  .هنم  فاخأ  ام  ليهأتلا  ةداعإ  تسيل  .ليهأت  ةداعإ  ىلإ  جاتحي  نم  انأ  نوكأ 

هذهب كارأ  انأو  شيعأ  فيك  هب ؟ نمؤي  ًائيش ال  نقلي  نأ  ملعمل  نك  فيك  .ينبعري  يذلا 

.دانزلا ىلع  طغضا  نآلا  .عيطتسأ  ال  لاحلا ؟

، يسفن عمسأ  ينكل   ًالوأ ، يسفن  ىلع  رانلا  قالطإ  لضفأ  يننإ  تلق  يننأ  دقتعأ 

كلت .ةوقلا  ينفعست  يسأر ،  ىلإ  هليوحتو  هسأر  نع  سدسملا  بحس  تلواح  امدنعو 

تءاج هلخاد  قيمع يف  ناكم  نمو  ماظعلاك ، ةسباي  يه  نآلا  رظنلا يل ، نم  ل  نل  نويعلا 

ايديموكلا هذه  ككحضي ؟ يذلا  ام  .كحضي  هتيأرو  ةأجف ، ةمدمدلا  ترجفت  مث  .ةمدمد 

ءاضيب ايديموك  ةفيفخ ، ايديموكب  طقف  حمست  ةءاضملا  ةفرغلا  ً.ادج  ةليقث  اهنإ  ال ، ءادوسلا ؟

ةدمل كحضلاب  هل  ةقالع  ال  يقيقحلا  ببسلاو  كحضلا ، نم  تو  نأ  اهيف  ءرملل  نك 

ىلع قطقطي  سدسملاو  يبناج  ىلإ  تطقس  يعارذ  يدي ، كرتو  كحضلا  نع  فقوت  .ةليوط 

سدسم يف  قايتشاب  ناقلمحي  نيدبلا  دئارلاو  وس  ضوفملا ، فلخ  .ةيتنمسإلا  ةيضرألا 
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هنكل  عاطتسا ، ول  ّيلع  رانلا  قلطيو  هطقتلي  نأل  ًاديعس  ناك  هنم  دحاو  لك  .فيراكوت 

، رانلا قالطإ  عيطتسن  ال  اننكل  داسجأ  انيدل  انأو ، ضوفملا  امأ  .هداسجأ  ناكلت  ادوعي 

ةعرسب ترم  هتداعس  يل ، حولي  لازي  ام  ههجو  غارف  .كحضي  ضوفملا  لعج  كلذ  ارو 

لكب ةساعتلا  تيأر  يننأ  تروصت  ً.اددحم  ًائيش  تعمس  يننأ  نم  ًاقثاو  نكأ  ثيحب  

يأ نع  ربعت  اهدحو  نانسألاو  نويعلا  ً.ادكأتم  تسل  ينكل  غرافلا ، هجولا  كلذ  اهروص يف 

.بي الو  مستبي  دعي  ةفطاع ، 

مث تومتس ، تنأف  تم ، يننأ  ول  .ينم  ًافعضو  ًاينانأ  ًالمع  كلذ  ناك  .رذتعأ  ضوفملا :

نآلا لقألا  ىلع  .مادعإلا  ةقرف  مامأ  هبحسي  ىتح  رظتني  نأ  نك  ال  دئاقلا  .تو  نوب 

.هلمحت يننك  ءيش  اذه  ذقنت  اذإ   ًاضيأ ، انقيدصو  كسفن  ذاقنإ  كنك 

؟ مانأ نأ  دعب  اذه  نع  ملكتلا  اننك  كوجرأ ، يسفن :

.يلاؤس ىلع  بجأ  ًالوأ  ضوفملا :

؟ اذامل نكلو  يسفن :

حار .فقوو  ىرخأ  ةرم  تررحتملا  يدي  طبر  مث  .هرصخ  ىلإ  هسدسم  ضوفملا  عجرأ 

ههجو بايغ  تيأر يف  ينكل  ةصقلا ، رظنلا  ةيواز  ببسب  ار  قهاش ، عافترا  نم  رظني يل 

يرصب ثأت  درجم  ناك  ار  هنأ  مغر  نزحلا ، هيقلي  ًاتهاب  ًالظ  ..رعذلا  بناج  ىلإ  رخآ  ًائيش 

.هسأر فلخ  جهولا  هقلخ 

ينكل كوبأ ، تو  نأ  تين  كنأل  بهذت  دئاقلا  ككرتي  ار  يقيدص ، اي  ضوفملا :

لعفأ يننأ  يخأ ، اي  طقف ، ركذت  .لاؤس  ىلع  ةباجإلا  نم  نكمتت  امدنع  بهذت  ككرتأ  فوس 

.كلجأ نم  اذه 

كلذبو .انتوخأ  دهعل  ءارمحلا  ةبدنلا  تحال  هدي  ةحار  ىلعو  ًاعدوم ، يل  هدي  عفر 

يسركلا ىلع  سلجي  ناكو  وس  لاق  اهعس ، ءرملل  نك  ةروطخ  تلكلا  كأ  كلت  .ينكرت 

ار كحلاص  لجأ  نم  .هعم  سلجي  ل  ًابناج  هعفد  نيدبلا ، دئارلا  هيلإ  مضناو  .رغاشلا 

عقعقت اياوزلا  ًايلاع يف  ةقلعملا  توصلا  تاربكم  فص ، فقن يف  اننأك  .لاق  ًائيس ، ًائيش  ينعت 

وص تعمسف  ليجستلا  زاهج  ضوفملا  لغش  اهتظحال ح  يتلا  ةديحولا  يه  مهمهتو ،

ناك نيبو  خرصي ، ام  صخش  أدب  هنع ح  بيجأ  لعفي   نأ  يغبني  لاؤسلا ع  .بيرغلا 
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نذأب ىتح  نكل  .هلثم  لعفأ  نأ  عطتسأ  نذألا ،  قوف  ناقفصي  نيدبلا  دئارلاو  وس 

يفو بذعتي ، لفط  ءاكب  ةقيقد ، نم  كأل  خارصلا  اذه  المحتي  دئارلاو   وس  تيمحم ،

.ايفتخا ًاضيأ  ه  ةفرط ع ،

تيأر .اذه  نم  كأل  جاتحي  وهو ال  هتاناعم ، هتكراش  خرصي ، لفط  ناك  ام  ٍناكم  يف 

ىلع ذأ  ربجأ  نأ  ًاضيأ  عيطتسأ  يننأ  ول  ك  ادبو  قالغنالا ، ىلع  ينيع  ربجأ  يسفن 

نم هذه -  ناحتمالا  ةفرغ  يف  خارصلا  دوجو  عم  كفتلا  ليحتسملا  نم  ناك  .قالغنالا 

ةظحلل .ةبوعصب  يسافنأ  طقتلأ  تنك  خارصلا ، نع  لفطلا  فقوتي  نأ  ىلإ  كفتلا  ليحتسملا 

خارصلا ىلإ  لفطلا  داع  تقولا  كلذ  نكل يف  هدهدهي ، صخش  هعم  اهنأ ، وأ  هنأ ، تركف يف 

ام صخش  .تمصلا  تدرأ  .مونلا  غ  ًائيش  تدرأ  ةليوط  ةرتف  ذنم  ةرم  لوألو  ديدج  نم 

لقعلا يداحأ  غص  شحول  يهتنت  ال  بلقلا ، نم  جرخت  ةيوق  تاخرص  فقوتي ، نلو  خرصي 

تعمس مكوجرأ -  هوأ ، .هخارصل  يغصي  صخش  يأب  وأ  يسفنب  وأ  وأ  ، همأب ، يلابي  ال 

هذه يف  لاجم  الف  برهتو ، فاخت  حابشألا  ىتح  اوفقوت ! عومسم -  توصب  حونت  يسفن 

.ءطبب ينلتقي  يذلا  نونجملا  لفطلا  اذهل  ةزئمشملا  ءاضوضلا  ءيش غ  يأل  ةفرغلا 

لفط .طيرش ال  ىلإ  عمتسأ  يننإ  طيرش ! .خارصلا  فقوتو  ىرخأ ، ةقعص  تءاج  مث ،

عضبلو لجسم ، طيرش  درجم  هنإ  .يتنازنز  قرتخت  هتاخرص  ةرواجم ، ةنازنز  يف  بذعتي 

ابرهكلا كلسلا  ةقعصو  ةرارحلاو  فقوتي  ال  يذلا  ءوضلا  نم  ًاجعزنم  تنك  تاظحل 

زفحتو ةيناث ، ةقعصلا  تعمس  ذئدنع  ينكل  .غصلا  يعبصإ  فرط  ىلع  طاطملاب  فلغملا 

ساسحإلا تدقف  ثيحب  ًايلاع  خرصي  .ىرخأ  ةرم  خرصي  صخش  .تاعقوتلا  نم  يمسج 

دعي نمزلا   راطقلا ؛ ةكس  لثم  ةماقتساب  يرجي  دعي  نمزلا   .نمزلا  راسم  تدقف  يسفنب ،

، دودح الب  ةطوشنألاك  فلي  نمزلا  يرهظ ؛ تحت  فحزي  دعي  نمزلا   ةلجع ؛ ىلع  رودي 

اننأ ةركف  نم  ًاكحاضتم  خرصي  ذأ ، يف  يوعي  نمزلا  ةياهن ؛ الب  رركتي  تيساك  طيرش 

يرجن ًاعيمج ، نحن ، .خيراتلابو  تاروثلاب ، راذنإلا ، ةزهجأبو  غسرلا ، تاعاسب  هيلع  رطيسن 

نمزلا لك  هيدل  خرصي  يذلا  لفطلا  .جعزملا  لفطلا  كلذ  ءانثتساب  نمزلا ، راسم  جراخ 

.فرعي لفطلا ال  نأ  ةيرخسلا  ثي  مو  اعلا ، رفوتملا يف 

! ينم هنوديرت  ءيش  يأ  لعفأ  فوس  اوفقوت ! ىرخأ -  ةرم  يسفن  تعمس  مكوجرأ - 

تنك له  ةوق ؟ اهكأ  نوكي  نأ  نك  اعلا  يف  ًافعض  تاقولخملا  كأ  نأ  لصحي  فيك 
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سيل خرصأ ، تنك  اذإ  امام ! ينيحماس ، ًاحيحص ، كلذ  ناك  اذإ  يمأ ؟ هجو  اذكه يف  خرصأ 

، ضيبلاو نمايحلا  نم  تقلخ  هسفن ، تقولا  ناصخشو يف  دحاو  صخش  انأف  .تنأ  كببسب 

يتلا ةظحللا  كلت  نآلا ، رمألا  ىرأ  .أ  نم  ءاقرزلا  تانيجلا  كلت  ببسلاف  خرصا ، تنك  اذإ 

ًادشح ىرأ  ثيحب  هرهظ  ىلع  ةبعص  ةكرحب  ينحني  نمزلل  ينيصلا  ناولهبلا  يلصأ ، تنوك 

عفلتملا ودبلا  نم  ةعج  روكذلا ، نم  تانئاك  يمأ ، محر  قرتخت  ءاسرخلا  نمايحلا  نم 

يذلا ءيشاللا  وزغلا ، اذه  نم  .يمأ  ةضيبل  ميظعلا  روسلا  قارتخا  رارصإب  نووني  تامعلاب 

، تمسقنا يتيلخ  .لفطلا  سيل  وهو  خرصي  صخش  .انأ  وه  ًائيش  حبصأ  هيلع  تنك 

فعاضتت ايالخلا ، يالم  ىلإ  تلوحت  نأ  ىلإ  تارمو ، تارم  تمسقناو  كأ ، تمسقناو 

يسفنبو دوشحلاب  مكحتي  يذلا  روتاتكدلاو  روطاربمإلا  يتمأ ، يدالب ، تحبصأ  فعاضتتو ،

يسفن تدجو  .ةيعويشلا  ةليمعلا  وهو  خرصي  صخش  .تتشملا  يمأ غ  نهذب  مكحتي  انأ ،

ىرأ ةيرحلاو ، لالقتسالا  نع  ًائيش  فرعأ  ال  يمأ ، مسج  كسألا يف  ضوح  لخاد  ًاروشحم 

يرشب نايك  ىلإ  لوحتأ  عيمجلا ، ىلع  ةبيرغ  ةبرجت  ءازإب  رصبلا  ةساح  ءانثتساب  يساوح  لك 

، لماش ماظتناب  قطقطي  لودنب  لالخ  نم  ًايسيطانغم  ًامونم  ةيمد ، لخاد  ةيمد  تنك  .رخآ 

هتعمس ح توص  لوأ  اهتوص  .يمأ  يهو  خرصي  صخش  .ةتباثو  ةيوق  يمأ  بلق  تاضبن 

ةنضغتم ٌدي  ينتكسمأ  محرلا ، لثم  ةئفادو  ةبطر  ةفرغ  ىلإ  جرخ  ةيادبلا ، يف  يسأر  جرخ 

ةداحلا يف اهرفاظأ  تلمعتسا  اهنأ  فيك  تاونس  دعب  ربختس ، يتلا  رظنملا  ةهيركلا  ةلباقلل 

، ينتربخأ ًاضيأ  ةأرملا  كلت  .ملكتأو  عضرأ  نأ  لضفألا يل  اسل ، ىلع  دودشملا  جيسنلا  عيطقت 

لب طقف  انأ  ذبنت  ثيحب   ةوقب  ينعفدت  تناك  يمأ  نأ  فيك  حر ، كحضت  يهو 

ءامدلا نم  قفد  طسو  بيرغ  ديدج  اع  لحاوس  ىلع  تقلأ   اهئاشحأ ، نم  تالضفلا 

، ةيراعلا يسفن  تلوحتو  ينع  عطق  ديقلا  .نوكي  نم  فرعأ  خرصي ال  ام  صخش  .تالضفلاو 

ةحلاكلا لاكشألاو  لالظلا  نم  ًاملاع  تفشك  يتلا  ءوضلا  تاضبن  هاجتاب  ةيناوجرألا  ةثولملا ،

، انأ هنإ  .نوكي  نم  فرعأ  تنكو  خرصي  ام  صخش  .ةيبنجأ  ةغلب  يمأ ، ناسلب  ثدحتت  يتلا 

 - ءيش ال  ةرم -  لوأل  لاؤسلا  حرط  ذنم  يمامأ  ىلدتت  يتلا  ةديحولا  ةملكلا  قطنأو  خرصأ 

ُتخرص يذلا  باوجلا  ءيش - ! ال  نآلا -  ىتح  هعس  الو  هتيؤر  نم  نكأ  يذلا   باوجلا 

.ريونتلا ةلاح  ىلإ  تلصو  ًاخأ  أل  ءيش - ! ال  ةرم -  دعب  ةرم  هب 
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نورشعلاو ثلاثلا  لصفلا 

 
قصل نم  تنك  فيك  هلوقأ  نأ  ىقبت  ام  لك  .يليهأت  ةداعإ  ُتلمكأ  ةملكلا  كلت  عم 

نع ةلجاع  ةلحرل  أيهتأ  نآلا ، هيف  انأ  يذلا  ناكملا  يسفن يف  تدجو  فيك  ًاعم ، يسفن  ءازجأ 

هجو ىلع  ليحرلا  .ةلهس  تسيل  تمهملا  الك  ايح ، ةيمهأ يف  هل  رخآ  ءيش  لك  لثم  .ينطو 

يقب ةايحلا  ءيش يف  يأ  .كلذ  لعفأ  نأ  بجي  نكل  هلعف ، ديرأ  يذلا  ءيشلا  سيل  ديدحتلا 

، يروثلا عمتجملا  اذه  انل يف  ناكم  ال  ليهأتلا ؟ ةداعإ  ةعماج  نم  جيرخ  يأل  يقب  وأ  يل ،

هذهو انه ، انسفنأ  ليث  نع  نوزجاع  نحن  .يروثك  مهسفنأل  نورظني  نيذلا  كئلوأ  ىتح 

ةقيقحلا ةفرعم  نكل  يهتني  ألا  .ناحتمالا  لالخ  هولعف   ءيش  يأ  نم  كأ  ؤت  ةقيقح 

ناسنإلا انأ  يل ، كلذ  ثدحي  ىتمو  لوزيو -  غامدلا  نفعتي  نأ  ىلإ  لقألا  ىلع  يهتنت ، نل 

؟ نالقع هيدل  يذلا 

ودبي باوجلاف  تلمأت  اذإ  .ةملكلا  كلت  تلق  ح  تأدب  لقألا ، ىلع  ألا ، ةياهن 

يليهأت داعيو  يفيقثت  يغبني  ناك  اذامل  مهفلل ؟ ليوط  تقو  ىلإ  تجتحا  اذامل  نذإ  ً.اطيسب 

يرمألا بئارضلا  عفاد  نم  عطقتسي  يذلا  ظهابلا  نمثلا  اذه  لثمو  تاونس ، ةدعل 

لقألا ىلع  ىرأ  ل  يسفنب ، قحلي  يذلا  غلابلا  ررضلا  ركذل  ةجاح  الو  يمانتيفلا ، عمتجملاو 

، نآلا يننأ  ةجرد  ىلإ  ًايثبع  ودبي  باوجلا  ةيادبلا ؟ ذنم  ةدوجوم  تناك  يتلا  ةملكلا  كلت 

ديعأ انأو  ىتح  كحضأ  يسفن  دجأ  حالملا ، لزنم  هرفوي  يذلا  تقؤملا  نامألا  يفو  روهش  دعب 

نم تروطت - ؟ له  تروطت -  يتلاو  اهب ، تررم  يتلا  ريونتلا  ةلحرل  دهشملا  اذه  ةءارق 

ءاوضألا ئفطيل  ضوفملا  ءاج  امل  خرصأ  لازأ  ام  تنك  لاحلا  ةعيبطب  .تاكحض  ىلإ  مالحأ 

يسأر نضتحا  ينقناعيو ، يدويق  كفي  وهو  خارصلا  يف  ًارمتسم  تنك  .تاوصألا  تكسيو 
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ةتماصلا يف ةملظملا ، ناحتمالا  ةفرغ  لاق يف  أدها ، أدها ، .تتكس  ىتح  هردص  ىلع  هطغضو 

تنكو تلق ، معن ، كلذك ؟ سيلأ  انأ ، هفرعأ  ام  فرعت  تنأ  نآلا  .يبيحن  نم  الإ  ءيش  لك 

! تمهف .تمهف  .بحتنأ 

دق ينم  ءزج  ناك  اذإو  اهيف ، ةبقاثلا  ةملكلا  يه  ءيشاللا  .ةحزملا  هتمهف ؟ يذلا  ام 

! - كلذ نم  ّلقأ  الو  كأ  ال  ًائيش ، لعفأ  أل   ةيئابرهكلا -  تاقعصلا  نم  ىذألل  ضرعت 

ناحتمالا ةفرغ  فجترأ يف  انأو  ببسلا ، وه  كلذ  .ديعس  هنأ  ركفي يف  ناك  ينم  رخآلا  ءزجلاف 

هجولا وذ  سراحلا  ءاج  ثيحب  ةوقب  كحضأ  تنك  .كحض  ىلإ  اكبو  يبيحن  لوحت  ةملظملا ،

! ءيش ال  .دئاقلا  لاق  ككحضي ؟ يذلا  ام  .ءاضوضلا  ببس  نم  ققحتلل  دئاقلاو  يلوفطلا 

ال ءيش ! ال  وه : باوجلا  .تحص  دعب ؟ مهفت  أ  .تملكت  ًاخأو  ً.طحم  تنك  .تحص 

! ءيش ال  ءيش ، ال  ءيش ،

، بيبطلا ًابطاخم  لاقو  بيرغلا ، ولس  نم  كبترا  .يدصق  مهف  ار  هدحو  دئاقلا 

ةحصب همتها  نم  كأ  ًامتها   يدبي  نكي  .هلقع   دقف  دقل  .هب  تلعف  اذام  رظنا 

ءيش كلذ  ءيش !» ال   » لوق نع  فكي  نونجم ال  ناسنإب  متهي  فيكو  ركسعملا ، ءانجسلا يف 

مهفل ًاتقو  ينم  رمألا  بلطت  نأ  ةجرد  ىلإ  ًانونجم  تنك  .هروصت  يف  تايونعملل  ءيس 

؛ ءيشاللا مهفي  دهتجملا ال  بلاطلا  ً.اموتحم  ناك  رخأتم ، كاردإ  يف  يلشف ، نأ  مغر  ءيشاللا ،

نك رارمتساب  حزملا  ريرشلا ، يبغلا  دحأ ، همهفي  يذلا ال  هوتعملا  يقبطلا ، جرهملا  طقف 

ألا حضاو ، ءيش  ىلإ  علطتلا  نم  ينيفعي  نأ  نك  كاردإلا ال  اذه  لثم  نكلو  .كلذ  مهفي  نأ 

.يتهبج ىلع  يدي  برضأ  ىتح  ًاديعب ، دئاقلا  ةحازإل  ينعفد 

! هفقوأ .سراحلا  وحن  رادتسا  .دئاقلا  لاق  اذه ! نع  فقوت 

ينكلو طقف ، يتهبج  برضأ  نكأ  أل   يعم  عراصت  يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا 

ةرم ًاضرأ  يحرط  ىلع  هتدعاسمل  دئاقلاو  ضوفملا  رطضا  ًاخأو ، .رادجلاب  يسأر  طبخأ 

ةقيقح يأ  نأ  تيسن  فيك  ًايبغ ! تنك  مك  .يسفن  برضل  رطضم  يننأ  كردأ  ضوفملا  .ىرخأ 

ةيطغألا ةركفلا ؟ ةثج  يفخت  ةغراف  ةيطغأ  تاراعشلا  لقألا ، ىلع  ئيش  ينعت  نأ  دب  ال 

ينكل ًانونجم  تنك  .نآلا  تقز  ةيطغألا  هذهو  همسج ، ىلع  ءرملا  اهعضي  فيك  ىلع  دمتعت 

 - ءيشاللا ًادحاو يف  ىنعم  طقف  ىأر  .دئاقلا  ىلع  يدتعأس  تنك  يننأ  عم  يلقع ، دقفأ   

ةقيقحلا هنم ، تلفأ  دقف  اجيإلا  ىنعملا  امأ  .كانه  ءيش  نأل ال  بايغلا ، يبلسلا ، ىنعملا 
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سانلاو ةحزملا ، مهفي  اندئاق   نكلو  ً.ائيش  ينعي  عقاولا ، يف  ءيشاللا ، نأ  لدجلل  ةثملا 

ًائيش نولوقي  ال  نيذلا  صاخشألا  مهنإ  .عقاولا  يف  نورطخ  ةحزملا  نومهفي  ال  نيذلا 

الو ءيش ، ال  لجأ  نم  تو  نأ  رخآ  صخش  لك  نولأسيو  عرولاو ، ىوقتلاب  نورهاظتيو 

له .ءيش  ال  ىلع  كحضي  ًاصخش  لمحتي  نأ  نك  ال  صخشلا  اذه  لثم  ً.ائيش  نومرتحي 

تقو يف  كحضأو  بأو ، بأ ، انأو  يل ، رظن  هالك  ضوفملا ، ىلإ  هلاؤس  هجو  تيفتكا ؟

.ىرخأ ةرم  بيبطلا  يعدتسن  نأ  انيلع  نآلاو  .دحاو 

.ىهتنا بعصلا  ءزجلا  .ضوفملا  لاق  نذإ ، هوعدتسا 

***

نكأ ةلفقم و  تناك غ  نآلا  ةفرغلا  نأ  مغر  ةدقلا ، يتنازنز  ىلإ  بيبطلا  ينعجرأ 

وذ سراحلا  أي  ًانايحأ  كلذ ، نع  تلساكت  ينكل  ءاشأ  نيأ  كرحتلا  ًارح يف  تنك  ً.اديقم 

نأ ديرأ  ح  ةردانلا ، تابسانملا  كلت  ىتح يف  .اياوزلا  ىدحإ  نم  ينعزتنيل  يلوفطلا  هجولا 

ينيع تلعج  يتلا  يه  ءاوضألا  ةدش  سمشلا ، ءوض  ىلإ  جرخأ  ال  انأف  دارإب ، جرخأ 

، نيرتلاو سمشلا ، ءوض  نسحم ، ءاذغ  ماظن  بيبطلا  فصو يل  .ءوضلا  اعل  تساسح 

تاقوألا ءانثتساب  ًاتماصو ، ًاقرؤم  ىقبأ  مونلا ، نم  نكأ  حو ال  مانأ ، نأ  هتدرأ  ام  لك  نكل 

، راز لك  لاؤسلا  اذه  حرطي  دئاقلا  ناك  ًائيش ؟ لوقي  لازي ال  ام  له  .دئاقلا  اهيف  أي  يتلا 

.ةيوازلا موكم يف  كحضي  هوتعم  درجم  ..ءيش  ال  ءيش ، ال  ءيش ، ال  ءيش ، ال  ًائيش ، لوقأ  انأو ال 

دعب نهذلا  شوشم  رمألا ، نع  ربعن  فيك  ام ، دح  ىلإ  هنإ  .بيبطلا  لاق  كسملل ، اي 

.اهب رم  يتلا  براجتلا 

.دئاقلا حاص  اذه ! نأشب  ًائيش  لعفا  ًانسح !

يتهبج ىلإ  شي  وهو  بيبطلا ، لاق  هلقع ، كلذ يف  لك  نكلو  يعسوب ، ام  لذبأ  فوس 

؟ لقع يأ  نكلو  يلقع ، هلك يف  رمألا  ً.ايئزج  قح  ىلع  بيبطلا  ناك  .تامدكلا  اهيطغت  يتلا 

، ءافشلل يدؤملا  ءيطبلا  قيرطلا  ىلع  ينعضو  يذلا  جالعلا  قيبطتب  ًاقحال  بيبطلا  رشاب 

ىلع سلجي  ناكو  موي ، تاذ  بيبطلا  لاق  ار ، .ديدج  نم  يسفن  عم  يجامدنا  ينعت  هتياهن 

هنإ هيلع ، رقتسم  يسأرو  يعارذ  تيوط  دقو  ةيوازلا ، رشحنم يف  انأو  ينم  بيرق  يسرك 

كمايأ تناك  ناحتمالا ، أدبي  نأ  لبق  .ةدحاو  عب  هيلإ  ترظن  .كدعاسي  ار  زاتمم  عضو 
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ةباتك عيطتست  كنأ  روصتلا  حيتي يل  عضو ال  ةينهذلا يف  كتلاح  .كتافارتعا  ةباتكب  ةلوغشم 

ً.اعم ينيعب  هيف  تقلمح  .اندعاست  ميهافملا  ةعجارم  ار  نآلا ، ءيش  يأ 

يعارذ تحتف  رذحب ، ًافولأم ؟ اذه  ودبي  له  .ةكيمس  قاروأ  ةمزر  هتبيقح  نم  جرخأ 

بلقأ تحر  ءطببو  ةثلاثلاو ، ةيناثلا ، مث  ىلوألا ، ةحفصلا  ىلإ  ترظن  .ةمزرلا  تذخأو 

، افارتعا اهنإ  .بيبطلا  لاق  هذه ؟ روصتت  اذام  .ةحفص  نيرشعو  تنثاو  ةئاالث  يعباصأب 

هذه خسنتست  نأ  كنم  هديرأ  ام  نآلاو  ًادج ! ديج  زيزعلا ! يقيدص  اي  حيحص ، .تمت 

له .ةملك  دعب  ةملك  .مالقألا  نم  ةيمك  عم  قاروألا ، نم  ىرخأ  ةمزر  جرخأو  .تافارتعالا 

كلذ يل؟ لعفت  نأ  كنك 

دب ال  ًادج -  ةليوط  ةدمل  قاروألا  نم  تمزر  عم  يدحو  ينكرت  .ءطبب  يسأرب ، تأموأ 

ناكو تأدب ، مث  .ةشعترملا  يديب  ملقلاو  ةغرافلا ، ىلوألا  ةحفصلا  ىلإ  ترظن  تاعاس -  اهنأ 

، ةحفص مث  ةعاس ، لالخ  تلك  عضب  خسنتسأ  تنك  رمألا  ةيادب  .يتفشب يف  ًاقصتلم  اسل 

روهشلا لالخ  فشكتت  اهلك  ايح  ىرأ  انأو  تاحفصلا  خطلي  اعل  ناك  .تاحفص  عضب  مث 

تامدكلاب ةئيلملا  يتهبج  تناك  نيب  ًايجيردتو ، .افارتعا  خاسنتسا  يف  اهتيضمأ  يتلا 

يذلا ناسنإلا  عم  رمتسم  فطاعت  يدل  روطت  لك ، اعم  بعوتسأ  تنك  نيبو  ىفشت ،

مأ ًايبغ  ناك  له  .بيرملا  ءاكذلا  نم  قثبنت  يتلا  ءاكذلا  ةدح  تاحفصلا ، كلت  ىلع  هتدجو 

؟ خيراتلا نم  ئطاخلا  بناجلا  مأ  حيحصلا  بناجلا  راتخا  له  هتحلصم ؟ لجأ  نم  ًادج  ًايكذ 

طقف يسفنو  انأ  مأ  انسفنأ ؟ ىلع  اهحرطن  نأ  انيلع  يغبني  يتلا  يه  ةلئسألا  هذه  تسيلأ 

؟ رمألاب نوينعملا 

يفكي ل ا  يسيساحأ  تداع  افارتعا ، خاسنتسا  نم  هيف  تيهتنا  يذلا  تقولا  يف 

نأ هنم  تبلط  يصحفل ، ًاخأ  بيبطلا  ءاج  امل  .تاحفصلا  كلت  تسيل يف  ةبوجألا  نأ  مهفأ 

نم ديزملا  .روتكد  اي  قاروألا ، نم  ديزملا  ديرأ  زيزعلا ؟ يقيدص  اي  وه ، ام  ً.افورعم  يدسي يل 

يف افارتعاب ، تيلدأ  نأ  دعب  تلصح  يتلا  ثداوحلا  ةباتك  ديرأ  ًارسفم ، تلق  قاروألا !

تبتكو قاروألا ، نم  ديزملا  يل  رضحأ  كلذل  .احتما  هقرغتسا  يذلا  ليوطلا  تقولا 

ىلع ديدشلا  فسألاب  تسسحأ  .ناحتمالا  ةفرغ  لخاد  هولعف   ع  ةديدج  تاحفص 

نأ لضفألا  نم  ناسنإلا  اذه  لثم  نأ  كردي  وه   .عقوتم  وه  ك  لقعلا ، بحاص  ناسنإلا 

تاذ ةيملع  ةبرجت  نع  اباي  ار  وأ  يدوويلوه  مليف  ةينازيملا ، ضفخنم  مليف  دسجي يف 
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نك هنأب  كفتلا  ىلع  لقعب  ناسنإ  ؤرجي  فيك  .ةبعرم  ةثراك  ىلإ  تهتنا  ةيركسع  ضارغأ 

ةياهنلا مهنإ يف  دينعلا ؟ هبعش  مهيف  ا  رخآ ، صخش  يأ  نم  ّلقأ  وحن  ىلع  هسفن  لث  نأ 

مكارت عم  نكلو  .مهولثمم  اهيعدي  يتلا  ءايشألا  نع  رظنلا  فرصب  ليثمتلل ، لباق  غ 

كلت لعف  يذلا  ناسنإلا  عم  فطاعتلا  يتشهد ، راثأ  رخآ  ءيشب  تسسحأ  تاحفصلا ،

نم ًاقثاو  تنك  اهمدق يل ؟ يتلا  ءايشألا  ببسب  بيذعتلل  يقيدص  ضرعتي  نلأ  .يل  ءايشألا 

ةملكلا كلتب  يسفن  عم  خارصلا  نع  يفقوت  عمو  ةباتكلا ، نم  اهتنا  روف  كلذ  ثودح 

ضوفملا ةيؤرب  حمسي يل  نأ  بيبطلا  لاسأ  نأ  ىقبت  ام  لك  .عطاسلا  ءوضلا  هجو  ةبعرملا يف 

.ىرخأ ةرم 

ئمويو يتطوطخم  تاحفص  ىلع  تبري  ناكو  بيبطلا ، لاق  ةديج ، ةركف  اهنإ 

ً.ابيرقت تيهتنا  .ىتف  اي  ًابيرقت ، تيهتنا  تنأ  .عانتقالاب 

***

، يتيفاع دادرتساب  أدبأل  يدحو  ينكرت  دقل  .ناحتمالا  ءاهتنا  ذنم  ضوفملا  لباقأ   

يغبني ناك  ىرج  ام  نأ  مغر  هلعف  ، ام  ببسب  ىمحلاب  بيصأ  هنأب  نهكتلا  طقف  يننكو 

هذهل لحلاب  ربخي  نأ  نك  دحأ  .يسفنب ال  باوجلا  ىلإ  لصوتأ  نأ  بجي  ناك  يرجي ، نأ 

لالخ نم  يليهأت ، ةداعإ  يف  عرسي  نأ  هلمع  هعسوب  ناك  ام  لك  .وه  ىتح  ةيجحألا ،

يتيؤر ًاددرتم يف  ناك  ةقيرطلا ، هذه  مدختسا  نأ  دعب  .مدنلا  ثروت  يتلا  ةملؤملا  ةقيرطلا 

ىرخأ ةرم  هتميخ  هعم يف  ءاقللا  ىدل  .ةلوقعم  بابسأل  ههركأ  نأ  عقوتي  وهف  ديدج ، نم 

، هيتبكر ىلع  هعباصأب  تبرو  ياشلا ، ّيلع  ضرع  جعزنم ، هنأ  تظحال  ةخألا ، نوكتس  ارو 

ةيحضلاو دالجلا  هلوقي  نأ  نك  يذلا  ام  .اهتبتك  يتلا  ةديدجلا  تاحفصلا  صحفتي  ناكو 

يسرك ىلع  هبقارأ  تسلج  امدنع  ينكلو  فرعأ ، ال  بيذعتلا ؟ ءاهتنا  دعب  هضعبل 

بعرملا غارفلا  يف  ًالثم ، ًاماسقنا  هيف  تحمل  رخآلاو ، يسفن  ىلإ  ًسقنم  تلز  امو  نارزيخلا ،

يرارسأ عضومو  يعم  ققحملا  نام ؛ وهف  كلذ  عمو  ضوفملا  هنإ  ً.اهجو  ناك  نأ  قبس  يذلا 

نكل ءايشألا ، ليختأ  يننإ  نولوقي  ار  ضعبلا  .يقيدصو  ينبذع  يذلا  لجرلا  ديحولا ؛

اهنأك لصفنت ، ال  ةلماكتم  ةلاحك  يسفنو  رخآلا  ةيؤر  يف  نمكي  يقيقحلا  يرصبلا  مهولا 

انتلاح يه  ةآرملا  انتروص يف  ساكعنا  نأ  نظن  انك  .زيكرتلا  مدع  نم  كأ  ةيقيقح  زيكرت  ةلاح 

وحن ىلعو  .هسفن  ءيشلا  نوكي  ام ال  ًابلاغ  رخآلا  اناري  فيكو  انسفنأ  ىرن  فيك  ةيقيقحلا ،
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فرعأ نأ  فيكو يل  .حوضوب  انسفنأ  ىرن  اننأ  روصتن  انسفنأ ح  عدخن  ام  ًابلاغ  لثم ،

نأ ةلواحم  طقف  يعسوب  ناك  ..فرعأ  ال  ملكتي ؟ يقيدص  عمسأ  انأو  يسفن  عدخأ  يننأ ال 

يتلاح كوكشلل ، ةثملا  يتحص  نع  راسفتسالا  زواجتي  وهو  ينعدخي  ناك  اذإ  ام  مهفأ 

يننأ تروصت  .اهلك  دالبلاو  ركسعملا  كرتن  فوس  نوب  عم  يننإ  لوقيو  ةيلقعلاو ، ةيندبلا 

؟ فيك .تلق  لحرن ؟ .ينتبعرأ  هلاق  ام  ةياهنو  انه ، تومأس 

.تقولا عُِضأ  يتيؤر ،  ديرت  كنأ  تعمس  .تاباوبلا  دنع  كرظتنت  ةنحاش  كانه 

.كب لصتي  فوس  هنأ  نم  دكأتم  انأو  كانه ، مع  نبا  هيدل  نوب  .نوغياس  ىلإ  نابهذتس 

ةرملا هذه  .ترملا  هب يف  اوكسمأو  دالبلا ، هذه  نم  ترم  برهلا  لواح  نأ  قبس  لجرلا  اذه 

.حجني فوس  نوبو ، تنأ  كعم  ةثلاثلا ،

ً.اخأ تلق  كلذ ؟ فرعت  فيك  .ينتلهذأ  هتطخ 

هيف ار  ًاجهتبم ، ادب  هتوص  نكل  بعتلا ، نم  ًايلاخ  ادب  غرافلا  ههجو  فرعأ ؟ فيك 

طابض لهاجتي  نأ  ىلع  نوصرحي  فوس  نيذلا  لوؤسملا ، ىلإ  دوقنلا  تيطعأ  .ةرارم 

.ةركف يدل  نكت  لاومألا ؟  ردصم  فرعت  له  .تقولا  حي  امدنع  كدوجو  ةطرشلا 

نوذخأي سارحلا  .ركسعملا  اذه  يف  نهجاوزأ  ةيؤرل  ن  يأ  نعفدي  تاسئايلا  ءاسنلا 

دوقنلا رشع  عفدأ  يننإ  يتجوزل ، دوقنلا  ضعب  تلسرأ  دئاقللو ، يقابلا يل  نوكرتيو  مهبيصن ،

يعويش دلب  يف  لاومألا  نأ  عئارلا  نم  سيلأ  .كبرهل  ىقبت  ام  تمدختساو  اسؤر ، ىلإ 

؟ هديرت ءيش  يأ  يرتشت  نأ  نك 

.كحضم ءيش  هنإ  .تمت  ًاعئار ، سيل  اذه 

، ىرت نكلو ك  .تاقفلا  ءاسنلا  بهذو  دوقن  ةقرس  نم  كحضأ  يننأ  ينعأ  ال  ًاقح ؟

كتيفلخ رابتعالا  رظنب  انذخأ  اذإ  ركسعملا ، اذه  نم  كريرحتل  عفنت  ار  تافارتعالا  نيب 

يه لاح ، لك  ىلع  لاومألا ، ملتسي  نأ  بجي  دئاقلا  .نوب  ررحي  لاملا  ءيش غ  الف  ةيروثلا ،

نمضي لاملا  نم  بك  غلبم  ءيش غ  .نوب ال  اهبكترا  يتلا  مئارجلل  ًارظن  اهب ، سأب  غلابم ال 

ءالؤه عم  هب  تمق  ام  يقيدص ، اي  اذه ، .كلذ  العفت  نأ  كيلع  دالبلا ، نارداغت  كنأ 

؟ هتببحأو هتفرع  يذلا  يقيدص  تلز  ام  لهف  .كل  ةقادصلا  عفادب  ءاسنلا 

نم وأ  يتحلصم ، لجأ  نم  يبيذعت ، ىلوتو  ههجو  دقف  يذلا  ضماغلا  لجرلا  وه  كلذ 
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؟ هجو الب  ناسنإ  مهف  عيطتسي  لقعب  ناسنإ  نمف غ  هفرعأ ، تلز  ام  ينكل  .ءيش  لجأ ال 

، ةيرحلا نم  مرحي  نأ  نك  هسفن  وهف  انحارس ، قلطي  هنأ ح  تفرع  بن ، نحنو  هتقناع 

ردصم نوكيس  لقألا  ىلع  اذهو  رحتني ، نأ  ءانثتساب  ركسعملا  ةرداغم  بغري يف  وأ ال  زجعي 

هاري ام ال  ىري  هنأ  يلاحلا  هعضو  نم  ةديحولا  ةعفنملا  .يح  وهو  هتوم  ىلإ  سايقلاب  ةحار 

ىنعم مهفي  غارفلا ، ىريو  ةآرملا  ىلإ  رظني  هنأل ح  هنم ، اولصنتو  هوأر  ام  ار  وأ  نورخآلا ،

.ءيشاللا

نم ةيمهأ  كأ  ءيش  نيب ال  اذه : هنإ  ًاخأ ؟ هتمهف  يذلا  ام  ىنعملا ؟ اذه  ام  نكل 

ار ناراعشلا  ناذه  ةيرحلاو ! لالقتسالا  نم  ةيمهأ  كأ  ًاضيأ  ءيشاللا  ةيرحلاو ، لالقتسالا 

يتلا ةغرافلا ، هنيم  يشوه  ةرتس  دسجي  مهلملا  لوألا  راعشلا  ً.اما  سيل  ًادحاو ، ًاراعش  اناك 

.ةحزملا كلت  هنإ  عداخم ، اثلا  راعشلاو  .تيم  هنإ  كلذ ؟ عاطتسا  فيك  .اهيدتري  دعي   

ناسنإلا طقف  جراخلا ، ىلإ  لخادلا  نم  تبلق  يتلا  ةغرافلا  هترتسب  يشوه  معلا  راعش 

نأل ينبسانت ، ةبيرغلا  ةرتسلا  هذه  .اهسبلي  نأ  ؤرجي  هجو ، الب  يذلا  وأ  لقعلا ، بحاص 

ةقيرطب ةفوشكم  اهتناطبو  ةبولقملا ، ةرتسلا  هذه  ءادترا  دعب  .ةداح  اهتافاحو  اهطوطخ 

يسايسلا يغتلل  يعيلطلا  سرحلا  نم  تلوحت  انتروث  نأ  فيك  لقألا  ىلع  تمهف  ةبيرغ ،

أ .يئانثتسا  نكن  لوحتلا ،  اذه  نمض  .ةطلسلا  ركتحي  يذلا  يعجرلا  سرحلا  وحن 

دعب اوحبصأ  مهسفنأب  ًاراوث  اوناك  ح  طبضلاب ؟ هسفن  ءيشلا  ناكيرمألاو  نويسنرفلا  لعفي 

ةعيرذب انتيرح  اوبلسو  ةفيعضلا ، ةغصلا  انضرأ  اولتحاو  نيرمعتسمو  يلايربمإ ، كلذ 

انررق اننكل  ةعاجش ، كأ  تناكو  مهتاروث ، نم  لوطأ  ًاتقو  تقرغتسا  انتروث  .اننوذقني  مهنأ 

اندايسأ تاداع  أوسأ  انقبط  نحنف  ملعتلاب  رمألا  قلعتي  ح  .عئاضلا  تقولا  يف  لمعلا 

نكلو .مهنم  لضفأ  اننأ  انسفنأل  ةعرسب  تبثن  نحن  ناكيرمألا ، نم  مهئالدبو  يسنرفلا 

 - ةيرحلاو لالقتسالا  مساب  انسفنأ  انررح  نأ  دعب  ايلعلا ! انلثم  ىلإ  ةءاسإلا  اننك  ًاضيأ  نحن 

اذإو .ءايشألا  كلت  نم  مزهنملا  انتوخإ  انمرح  تلكلا - ! هذه  نم  بعتلاب  رعشأ  مك 

، نانتمالاب روعشلل  مهراقتفا  نم  نوبرغتسي  مهنولقتعي  نيذلا  صاخشألاف  ىرسألا ، ضرتعا 

ةداعإ تناك  اذإ  ىتح  ليهأتلا ؟ ةداعإ  نم  ميلعتلا  جهانم  يف  لضفأ  ءيش  كانه  له 

يذلا صخشلا  طقف  ءيش ؟ لباقم ال  نانتمالا  رفوي  يذلا  ميلعتلا  نم  ديحولا  عونلا  ليهأتلا 

تاعفصلا نم  مك  سوكعملا ، رودلا  اذه  يف  ةيرخسلا  حور  ىري  نأ  هنك  ةحزملا  مهفي 

فده انأ ، ىتح  .ةيلزهلا  ةيليثمتلا  نم  هذه  انتخسن  نمض  لخدت  ةيئابرهكلا  تاقعصلاو 
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ب تالكرلاو  ةيئابرهكلا  تاقعصلا  نم  ينعسلي  يدخ  نأ  مغر  كحضأ ، تنك  ةحزملا ،

لالقتسالا لجأ  نم  تلتاق  ةروث  نأ  فيك  لءاستأو  ةيرخسلا  نم  ًاثك  برغتسأ  قاسلا ،

اي ةيرخسلل ! اي  هوأ ، .ءيشاللا  نم  كأ  قحتست  ال  ءايشألا  كلت  لعجت  نأ  نك  ةيرحلاو 

! ةيرخسلل

انأ ةحزملا ، مهفي  نأ  نك  لقعلا  بحاص  ناسنإلا  طقف  هجو ، الب  ناسنإ  بناج  ىلإ 

دارأ هب  يقتلن  صخش  لك  .يسفنو  انأ  ةليوط ، ةدم  ذنم  ًاعم  انشع  .يسفنو  انأ  ناسنإلا ، كلذ 

انل دم  دقل  .ضوفملا  ادع  كاذ ، وأ  ءيشلا  اذه  امإ  راتخن  نأ  انل  دارأ  ضعب ، نع  انلصفي  نأ 

ام لك  دعب  .انبابش  مايأ  ذنم  تناك  ةحضاو ك  ءارمحلا  بدنلا  كلت  انيدايأ ، هل  انددمو  هدي 

يدل بهذت ، نأ  لبق  لاقو ، انحفاصت  .انماسجأ  ىلع  ةديحولا  ةمالعلا  كلت  تيقب  هب ، انررم 

ايسآ ةيعويشلا يف   ) باتك نم  ةخسنو  يلابلا  انتعتمأ  سيك  جرخأ  هبتكم  تحت  نم  .كل  ءيش 

نم ًادعجم  فصن ، ىلإ  قزمتي  داكي  باتكلا  اهيف  انيأر  ةرم  رخآ  رامدلل .) يقرشلا  طمنلاو 

انلواح .باتكلا  يفصنب  طيحي  يطاطم  طابرو  هنم ، علخنا  يدلجلا  فالغلا  .فصتنملا 

ثعبت نأل  تجتحا  لاح  يف  .هلوبقل  انيلع  طغضو  سيكلا  يف  باتكلا  سد  هنكل  ضفرلا ،

.ةصاخلا يتخسن  يدلف  سكعلاب ، وأ  .لاق  ةلاسر يل ،

..زيزعلا يقيدص  اي  ةعتمألا ، سيك  انذخأ  ددرتب ،

، كلذ دعب  ثدح  ءيش  لكو  انتافارتعا  ةخسن  انتطوطخم ، طقتلا  .خأ  ٌءيش  يقب 

هذه ذخ  .اننيب  ًارس  ىقبي  فوس  ناحتمالا  ةفرغ  ثدح يف  يذلا  لك  .سيكلا  حتفل  انل  راشأو 

ً.اضيأ كعم 

..فرعت نأ  طقف  كديرن 

.كرظتني نوب  بهذا !

، صاصرلا مالقأ  نم  ديزم  ً.اخأ ال  انحارس  قلطأ  انفاتكأ ، قوف  سيكلاو  انبهذ ، اذكهو 

اذإ نكلو  تلكلاب ، لافطأ  بعلو  ةفيخس  تاعاقيإ  .ملعملل  ةرذق  تارظن  ال  بتك ، ال 

ةوشن نم  صالخلا ، نم  كوكشلا  ةأطو  تحت  طقسن  فوس  ةيدج  كأ  ءيش  يأب  انركف 

.ةرماغلا انررحت 

***
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نوبو دئاقلا  اندجو  ثيح  ركسعملا ، تاباوب  ىلإ  يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا  انقفار 

، اهلاق تلك  لوأو  رهشأو ، ةنس  ذنم  نوب  دهاشن  .ةدق   افوتلوم  ةنحاش  برق  فقاو 

سفنلا نكل  ًاعم ، اكحض  نالصفنم  نالقع  وه ؟ هنع  اذامو  نحن ؟ .اهل  ري  ةلاحب  ودبت 

بايث انمامأ يف  عتي  كسملا  انقيدص  كلذ ؟ ثدحي  نأ  نك  فيك  .اكحضت  تلصتملا  

هنأك بحاش  دلجلاو  فيفخ  رعشلاو  لوحكلا ، ىلع  نمدم  يَدي  ةيمد ب  هنأك  ةثر ، ةعقرم 

لضفألا نم  نأ  فرعأ  تنكو  ءادوس ، ةعقر  هينيع  ىدحإ  ىلع  .ةلباذلا  تاباغلا  راضخ  نم 

لاجر ةثالث  انيأر  ةكئاشلا ، كالسألا  فلخ  راتمأ ، ةعضب  دعب  ىلع  .هب  هولعف  هلاؤس ع  مدع 

نم فاشكلا  انقافر ، ىلع  فرعتنل  تاظحل  انم  رمألا  بلطت  .اننوبقاري  ةثر  بايثب  نيرخآ 

فاشكلا لاق  اهل ، ري  ةلاح  ودبت يف  .دوسألا ال  زنيراملاو  فسلفتملا ، فعسملاو  غنوماه ،

تفشك ةنيزح  ةماستبا  قلطأف  فسلفتملا  فعسملا  امأ  .كلذ  نم  أوسأ  لب  غنوماه ، نم 

، دوسألا زنيراملا  امأ  .طقف  دوسح  هنإ  .لاق  همالكب ، متهت  .تدقف ال  يتلا  هنانسأ  فصن  نع 

.كل ًاديعس  ًاظح  .انلبق  انه  نم  نولحرت  فوس  داغوألا  اهيأ  مكنأ  فرعأ  تنك  لاقف ،

عم ةنحاشلا  ىلإ  دوعصلا  لبق  مهعيدوتل  انيديأ  انعفرو  انمستبا  طقف  ًائيش ، لقن   

.انيلإ رظني  ناكو  دئاقلا ، لاق  اذام ؟ .هقلغأ  مث  جالزملا  عفر  يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا  .نوب 

ديرن نكلو ال  اهلوقنل ، ءايشألا  نم  ثكلا  انيدل  ةقيقحلا  يف  ًائيش ؟ لوقت  نأ  ديرت  تلز ال  ام 

تفرتعا تنأ  .كتقيرطب  رمألا  نكيلف  .انسأر  انززه  طقف  انحارس ، قالطإ  يغليف  دئاقلا  ةراثإ 

؟ ءيش دجوي  له  نآلا ، هلوقن  ءيش  دجوي  الو  كئاطخأب 

ةنحاشلا تناك  نيبو  ً.اقح  هب  حيرصتلا  نك  ًائيش ال  ناك  ءيشاللا  عقاولا ! ءيش يف  ال 

ىلإ انرظن  لعسي ، يلوفطلا  هجولا  وذ  سراحلا  رمحألا  انعمس  رابغلا  نم  ةباحس  طسو  رداغت 

نوطغي دوسألا  زنيراملاو  فسلفتملا ، فعسملاو  غنوماه ، نم  فاشكلاو  ًاديعب  يش  دئاقلا 

، نيرخآلا انقافر  نع  نوب  انلأس  امدنع  .ركسعملا  ىفتخاو  قيرطلا  انب  فطعنا  مث  .مهنويع 

ةرمس كألا  زنيراملا  نيب  برهلل ، هتلواحم  ءانثأ  رهنلا  قرغ يف  سوال  نم  يورقلا  نأ  انربخأ 

تمصلا انمزتلا  ةيادبلا  .هيقاس يف  عطقو  يضرأ  ٌمغل  هيلع  رجفنا  نأ  دعب  توملا  ىتح  فزن 

رشبلا يف نم  ىرخأ  يالم  تتام  اذامل  هلجأ ؟ نم  اوتام  يذلا  ام  .رابخألا  هذه  عمسن  نحنو 

؟ مهسفنأب فالآلا  تائم  ىحض  ببس  يأل  انسفنأ ؟ ريرحتو  اندالب  ديحوتل  ةميظعلا  انبرح 

نحن كلذكو  وم  ًاعيمج  مهنإ  مهنم ؟ رايتخا  نود  مهغ  فالآلا  تائم  ىحض  ةجيتن  يأل 
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كل دعن  نآلاو   انتايح ، كلذ  ا يف  ءيش ، لكب  انيحض  ءيش ، مهنع يف  فلتخن  وم ال 

ركف اذإو  ءيش ، لك  مغر  ةهاكفلا ، حورب  ساسحإ  انيدل  لاز  ام  .انتاداقتعا  لسأ  ىتح 

كحضي نأ  نك  حرملا ، نم  نهاو  ساسحإب  ىتح  ةليلق ، ةفاسم  نم  ًاديج ، رمألاب  ناسنإلا 

نحنف كلذل  .نيرخآلا  وأ  مهتدارإب  اوحض  نيذلا  كئلوأ  انيلع ، تلطنا  يتلا  ةحزملا  هذه  نم 

رمألا نع  لأسو  هوتعم  انك  ول  ك  انل  نوب  رظن  حو  كحضنو ، كحضنو ، كحضن ،

.ءيش ال  انلقو ، نويعلا  نع  عومدلا  انحسم  كحضملا ،

***

انتلزنأ ةجرعتم ، قرطو  ةقيض  ةيلبج  تارمم  طسو  مويل  ةرجضم  ةلحر  دعب 

سانأ اهنكسي  ةلحوم  عراوش  بوجن  انحر  كانه  نمو  .نوغياس  يحاوض  نم  ًابيرق  ةنحاشلا 

لك .جرعي  يذلا  نوب  ببسب  تأطابت  انتاوطخ  حالملا ، لزنم  ىلإ  هجتم  لحولاب ، نوخطلم 

رظنن انتارظن ح  ىلع  نودري  مهنم  ليلقلا  نكل  رذقلا ، انرظن  انيف ، قلمحي  ناك  صخش 

كأ نآلا  اهانيأر  تارايسلاو  تابرعلاب  ةظتكم  ةرم  تاذ  تناك  يتلا  عراوشلا  .مهيلإ 

ةمختم ةرم  تاذ  تناك  يتلا  تالحملا  فوفر  ً.اراشتنا  كأ  ةيئاوهلا  تاجاردلاو  ًاءوده ،

ًاخأ نطولا  ىلإ  اندع  .ةيواخ  ودبت  نآلا  ةيكيرمألا  قاوسألا  نم  أت  يتلا  ةيبنجألا  ةعاضبلاب 

ةقونخملا ةنيدملا  دحاو ، ٍتقو  ةبيرغو يف  ةفولأم  ةدوع  حابصلا ، كاوب  ملح  ةدوع يف  اهنكلو 

اننأ  انل  بت  نوب ، مع  نبا  حالملا ، لزنم  ىلإ  انلصو  امدنع  .فيخم  لكشب  ءاسرخ  تحبصأ 

تاويدارو ةفصرألا  يهاقم  .بوبلا  ىقيسوم  نم  ةعطق  وأ  ةدحاو  ةيسنامور  ةينغأ  عمسن 

الإ فلتخي  داكي  يذلا ال  ءاذغلا  ىلع  نكل  تغنلا ، هذه  لثم  ثبت  ًااد  تناك  روتسزنارتلا 

نآلا ءارفصلا  ىقيسوملا  .دئاقلا  هيلإ  حملأ  ام  حالملا  انل  دكأ  دئاقلا ، تابجو  نع  ًايشماه 

.اهب حومسم  ةيروثلاو ، ءارمحلا ، ىقيسوملا  طقف  ةعونمم ،

نكي يف اذه ،  لجأ  نم  لتاقن  رفصألاب ؟  ىمسي  بعش  ضرأ  ءارفص يف  ىقيسوم  ال 

نم نانثا  .لاق  اذه ، نم  أوسأ  تيأر  .متهاب  حالملا  انيلإ  رظن  .كحضن  نأ  الإ  انعسو 

ةلحرم هجاو  دقل  ً.اضيأ  اذه  نم  أوسأ  تيأرو  ليهأتلا  ةداعإ  ءانثأ  عوجلا  نم  اتام  ءانجسلا 

تالواحملا كلت  .براوقلا يف  دحأب  دالبلا  نم  برهلا  ةلواحم  ةرج  ىلع  ًاباقع  ليهأتلا  ةداعإ 

يبنجأ دلب  ىلإ  لصيو  هدحو  رطاخملا  هجاوي  نأ  لمأ  ىلع  هعم ، هتلئاع  ذخأي  ةقباسلا ، 

قيرطلا حبصأ  اذإ  برهلا ، وأ  ءاقبلا  يف  هتلئاع  ةدعاسمل  دوقنلا  لاسرإ  هنك  كانه  نمو 
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ليهأت يف ةداعإ  ىلإ  يدؤت  فوس  اهيف  لقتعي  ةرم  ثلاث  نأ  نم  ًادكأتم  ناك  هنكلو  ً.انمآ 

، هتجوز ذخأي  نأ  ررق  ةلواحملا  هذه  .هلزنم يف  ىلإ  داع  دحأ  كانه ال  نم  يلش ، ركسعم 

شيعت اهلك  ةليبقلا  هراهصأ ، نم  ةثالث  تالئاعو  نهتالئاعو ، هيتنبا  مهتالئاعو ، ةثالثلا  هءانبأو 

ىوس انه  مهيدل  يقب  ءيش  ال  حالملا  يأر  بسحب  .فوشكملا  رحبلا  ىلع  ًاعم  تو  وأ 

، عرازم ىلإ  تاعقنتسملا  اولوح  نويفنملا  ندملا  ناكس  ثيح  ةديدجلا  ةيداصتقالا  تاعطاقملا 

اذه نع  ديزملا  ملعتن  انك  ةديدج ؟ ةيداصتقا  تاعطاقم  .كلذ  نولواحي  مهو  اوتام  وأ 

.هداجيإ اندعاس يف  يذلا  يروثلا  عمتجملا 

نوب قثي  ميدقلا  ماظنلا  نم  سرمتم  راّحب  وهو  حالملا ، نوب  لأس  تالتحالا ؟ يه  ام 

نم .اوبره  نيذلا  فصن  نم  تعمس  اذكه  .حالملا  لاق  ةئاملاب ، نوسمخ  .هتءافك  يف 

اذه ودبي  ً.اناجهتسا  هيفتك  نوب  زه  .اوحجني  مهنم   رخآلا  فصنلا  نأ  ضارتفا  لوقعملا 

وس ثيح  فقسلا ، ىلإ  انرظن  .انل  ًاهجوم  لاؤسلا  ناك  كيأر ؟ ام  .لاق  يفكي ، ا  ًاديج 

، مالكلا ناديري  ًاعم  نآلا ه  .تارشحلا  نادعبي  هيرهظ ، ىلع  نايقلتسي  نيدبلا  دئارلاو 

انردتساف انررق ، اذهلو  .ةئاملاب  ةئام  يه  توملا  ءرملا يف  صرف  نأل  ةعئار ، تالتحا  اهنإ  الاق ،

زارحإ ىلع  ةمالع  هذه  اربتعاو  .ةقفاوملاب  هيلإ  انرشأ  ةرخاس ، تاءاحيإبو  حالملاو ، نوب  وحن 

.مدقت

***

ةباتك ةداعإ  ىلع  لمعلا  انعبات  انليحر ، دعوم  راظتناب  نحنو  مداقلا ، نيرهشلا  لالخ 

نأل قرولا ، صقن يف  كانه  نكي  ةحارلا ،  تامزلتسم  نمزملا يف  صقنلا  مغر  .انتطوطخم 

اذه ىلع  انفرتعا  نيذلا  نحن ، ىتح  .ةيرود  تافارتعا  ةباتك  هنم  بلط  راوجلا  صخش يف  لك 

تابيردت اهنأك  .ةيلحملا  رداوكلا  ىلإ  اهدقتو  قاروألا  هذه  ةباتك  انيلع  ناك  فثكملا ، وحنلا 

ذنم ءيش  يأ  لعفن  ول   ىتح  اهب  فارتعالل  ءايشأ  داجيإ  انيلع  ناك  ذإ  ةصقلا ، ةباتك  ىلع 

سحلا يف نم  يفكي  ام  راهظإ  لشفلا يف  ليبق  نم  ةغص ، ءايشأ  .نوغياس  ىلإ  انتدوع 

ءايشأ عم  حماستلا  نك  ديكأتلاب ال  نكلو  .ةلوبقم  كلذ  عم  ربتعت  اذلا ، دقنلا  تاسلج 

لالقتسالا نم  ةيمهأ  كأ  ءيش  نأ ال  راعش  ةباتك  نود  تافارتعالا  ءاهنإ  لشفن يف  و  ربكأ ،

.ةيرحلاو

نم انترجأو  نوب  ةرجأ  عفدن  نأ  انيلع  ناك  .انترداغم  قبسي  يذلا  ءاسملا  ءاج  نآلا 
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اهاطعأ يتلا  ةرفيشلا  .يفخملا  يتعتمأ  سيك  رعق  أبخم يف  ضوفملا ، انل  هاطعأ  يذلا  بهذلا 

خألا اندهع  ةطوطخملا ، هذه  دعب  هلمحن  انلز  ام  ءيش  لقثأ  بهذلا ، اهحاتفم  ضوفملا  انل 

انم ةلواحم  لضفأ  تلكلا ، هذه  غ  دحأل  هكرتن  ءيش  انيدل  سيل  .انتيصو  نكت  نإ  

نم فالآلا  تارشع  ىلإ  مضنن  ًادغ  .انليث  نوعّدي  نيذلا  ءالؤه  لك  ءازإب  انسفنأ  ليثمتل 

يأ انعم  لمحن  نل  رحبلا  حطس  ىلإ  لصن  .ةروثلا ح  نم  ًارارف  رحبلا ، ىلإ  اوؤجل  نيذلا 

.قالطنالل ًادادعتسا  عيباسأ  لبق  كانه  عضو  براقلا ، رفوتم يف  هيلإ  جاتحن  ام  لك  .ءيش 

نيذلا ءالؤه  ةبقارم  نوربخملا  عباتي  عراشو ، بردو ، قاقز ، لك  .بولطم يف  لقعتلا  نكلو 

.نجس ىلإ  لوحت  هنأ  نآلا  فرعن  انك  يذلا  نطولا ، نم  برهلاب  ةروثلا  ضيوقتل  نوططخي 

، نوغياس ءاجرأ  يف  رشتنت  يتلا  لزانملا  نم  ًادغ ، انليحر  ةهظ  يف  حالملا ، ةطخل  ًاقفو 

لحرن فوس  .موي  نم  كأ  قرغتست  ال  ةصق  ةلحر  يف  ول  ك  رداغت  فوس  تالئاعلا 

رهنلا ةفض  ىلع  ةرّابع  انرظتنت  ثيح  ًابونج ، تاعاس  ثالث  دعب  ىلع  ةيرق  ىلإ  ةلفاحلاب 

ءازإب انمع ؟ حيرض  ىلإ  انذخأت  نأ  كنك  له  .هحمالم  يفخت  ةيطورخم  ةعبق  عضي  اهبحاص 

، حالملا بناج  ىلإ  نحن ، ً.يظع  ًالجر  كمع  ناك  رفشملا : باوجلا  أي  رفشملا ، لاؤسلا  اذه 

طيرشب ةفلغملا  انترفيشو  انتعتمأ  سيك  انلمح  غص ، قروز  ىلإ  اندعص  نوبو ، هتجوزو ،

.ءاملا نم  اهيمحي  يتسالب  سيك  يف  اهانففل  ةطوبرملا ، غ  ةطوطخملا  هذهو  يطاطم 

نومضنيس نيذلا  حالملا  ةليبق  نم  ىقبت  ام  اهنكسي  ةيرق  ىلإ  هجتم  رهنلا  ىلع  انقلزنا 

رهنلا ىلع  انلمحت  ةرابعلا  بحاص  ءانبأ  اهيلع  ىرخأ  قراوز  كانه  مالظلا ، طبهي  .انيلإ ح 

حو .حالملا  ةليبق  نم  ًاصخش  عبرأل  يفكت  محفلا ، لقنل  ةنيفس  هيف  فقت  جيلخ  وحن 

ةنيفسلا .حطسلا  تحت  يفتخت  رشبلا  نم  ةلومحلاو  رهنلا ، ىلع  هتلحر  عباتي  بكرملا ، دعصن 

.نزخملا نوفتخي يف  ًابيرقت  مهلك  ًابكار ، سمخو  ةئامل  يفكت  ديص  ةنيفس  يهو  رظتنت ، مألا 

لافقأ مقاطلا  قلغي  املاح  ً.اقرع  حضنن  انلعجت  .حالملا  انرذح  ك  ًاراح ، ناكملا  نوكي  فوس 

ًادسج سمخو  ةئام  ةاناعم  ففخت  ةيوهتلل  تاحتف  ال  سفنتلا ، ةبوعص يف  هجاون  نزخملا ،

ةفرعم دفنتسملا  ءاوهلا  نم  لقثألا  ءيشلا  نكل  .ددعلا  اذه  ثلثل  يفكي  ناكم  نوعبقي يف 

.ةاجنلا لضفأ يف  انم  ةصرف  مهيدل  ءاضفلا  داور  ىتح  نأ 

انشع ًءاوس  .هلخادب  ةطوطخملاو  ةرفيشلا  ةعتمألا ، سيك  انطبر  انرودصو  انفاتكأ  لوح 

لشتنيو ام  ٌصخش  وجني  ار  رحبلا ، انعلتبا  اذإ  ىتح  .انعم  ىقبت  تلكلا  كلت  انتم ، مأ 

جاتحي ناك  اهنم  ليلقلاف  تلكلا ، كلت  نع  امأ  .ةميلس  تلكلا  ىقبتو  هايملا  نم  اندسج 
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ناك نحن  انئانثتساب  صخش  لك  ثيح  حالملا ، لزنم  يطفنلا يف  حابصملا  ءوض  ىلع  ةباتكلل 

انأ انسفنأ ، مهف  لواحن  لازن  ام  نآلا  ىتح  اننأل  مونلا  عيطتسن  نحن ال  .انبره  ةيشع  ًاان 

ديزملا هجاون  ضوفملا ، لاؤس  نع  انبجأ  نأ  دعب  .لقعلاو  هجولا  بحاص  لجرلا  يسفنو ،

دض نوحفاكي  نيذلا  كئلوأ  لعفي  اذام  .بعتت  الو  يهتنت  ال  ةلماش  ةلئسأ  ةلئسألا ، نم 

؟ ةروثلا رصتنت  امدنع  يروثلا  هلعفي  يذلا  ام  ةطلسلا ؟ ىلع  نولوتسي  ةملاظلا ح  ةطلسلا 

؟ مهتيرحو مهلالقتسا  نيرخآلا  نوبلسي  ةيرحلاو  لالقتسالاب  نوداني  اوناك  نيذلا  ءالؤه  اذامل 

الب ودبي ، ام  ىلع  انلوح  نوثكلا  دقتعي  ك  داقتعالا ، لوقعملا  نم غ  مأ  لوقعملا  نم  له 

؟ ءيش

انملعت انتومو  انتايح  لالخ  نم  .انسفنأب  تالؤاستلا  هذه  نع  ةباجإلا  طقف  انناكمإب 

رارمتساب شت  انتلصوب  ةبرجتلا ، انتملع  اذكه  .ةبوغرملا  ءايشألا غ  عم  فطاعتن  نأ  ًااد 

، مدلا يف  انيخأ  اعي ، يذلا  انقيدص  يف  ركفن  نحن  نآلا ، ىتح  .نوناعي  نيذلا  هاجتاب 

ملحيو ماني  هنع ، مالكلا  حمُسي  ا ال  ملكت  يذلا  ناسنإلا  ههجو ، عاض  يذلا  لجرلا  ضوفملا ،

تقولا نم  مك  نحن ، امأ  .ءيش  الب  ملحي  ار  وأ  يدبأ ، مونب  ملحي  فروملاب ، ردخت  نأ  دعب 

ىلإ ترظن  له  انمأ ؟ هب  تسحأ  ام  اذه  له  ًائيش ! ىرن  ىتح  ءيش  ال  ىلإ  رظننل  جاتحن 

هجو ىلع  وهو  نآلا ، ٌءيش  هيف  ناك  يذلا  ناكملا  ءيش يف  كانه ال  نأ  نم  تبرغتساو  اهسفن 

، انيف ةبغرلا  مدع  نم  ًالدب  انديرت  اهيف  تأدب  يتلا  لوحتلا  ةطقن  تناك  نيأ  نحن ؟ ديدحتلا ،

؟ انيف ركفت  تأدبو  اهسفنب  كفتلا  نع  تفقوت  ىتم  ًابأ ؟ نوكي  نأ ال  يغبني  ناك  بأ  روذب 

يغبني ام  ٌءيش  اهعجارنو ؟ ىرخأ  ةرم  انسفنأ  اهيف  ململن  يتلا  ةقيرطلا  ار  هذه  نكت  أ 

.نحن ءيشلا  كلذ  نوكي  ارو  لعفي ، نأ  يغبني  ٌءيش  .لعفي  نأ 

وتسفينام ةباتك  ناكمإلاب  نيذلا  ىلاسكلا  زنيراملا  نم  ءابرغلا ، طسو  انسفنأ  دجن  ًادغ 

، نسلا رابك  سيل  نكلو  ءابآلاو ، جضانلا  نع  ًالضف  ًاثيدح ، اودلو  لافطأ  اننيب  .مهنع  رذحب 

يروسكمو فيحنلا  نع  ًالضف  ءاسنو ، ٌلاجر  اننيب  .ةلحرلا  ىلع  ؤرجي  مهنم  دحأ  ال  نأل 

ٌصاخشأ اننيب  .ةيرابجإ  ةيمح  تهجاو  اهلك  ةمألا  نس ، ٌصاخشأ  اننيب  نوكي  نل  رهظلا ،

ةحيصف تاجهل  ملكتي  مهنم  ضعبلا  كاذو ، اذه  لظ ب  لكو  ةرشبلا  رمسو  ةرشبلا ، ضيب 

نم ثكلا  عم  نوينيص ، مهنأل  اودهطضا  نوينيص ، مهنم  ثكلا  .ةكيكر  تاجهل  مهضعبو 

يغصن انك  ح  ةليللا ، هذه  نم  قباس  ٍتقو  .ليهأتلا يف  ةداعإ  تاداهش يف  ىلع  لصاحلا 
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قلطي راص  يذلا  مسالا  ىرخأ  ةرم  انعمس  حالملا ، ويدار  ىلع  اكيرمأ  توص  ةعاذإ  ىلإ  ًارس 

انبرضي مسالا  انجعزي ، مهمسا  مهيلإ ، يمتنن  انرص  نأ  دعب  نآلا  .براوقلا  ناكس  انيلع ،

ةرجش نم  يسنملا  عرفلا  نع  تايركذ  انيف  ثي  يجولوبونألا ، فطاعتلا  نم  طوسلاك 

، طيحملا بابض  نم  ترهظ  يتلا  تايئامربلا  نم  مهتليبق  اودقف  ضعبلا  ةيناسنإلا ، ةلئاعلا 

أفرم ىلإ  انلصو  اذإ  .دحأ  نم  ةقفشلا  ديرن  الو  يئادب ، انسل  اننكل  .رحبلا  باشعأ  اهجوتت 

ام ببسب  ةذوبنملا  ةيرشبلا  ةعيبطلا  ىلإ  انروهظ  انردأ  لباقملاب ، ًاذإ ، ةأجافم  نوكت  نل  نمآ ،

ةهجاو ءيش ، لك  مغر  معن ، ءيش -  لك  مغر  .دحأ  نم  رخسن  نل  اننكل  .اهنع  هفرعن 

نع ثحبن  يروث  لمألاب ، شيعت  تاقولخم  ىقبن  .يروث  انسفنأ  ربتعن  لازن  ام  ءيشاللا - 

ةيناث انرظن  اذإ  .ماهوألاب  قراغلا  ملاحلاب  انتيمست  ىلع  فلتخن  نل  اننأ  مغر  ةروث ،

يروث انسل  اننأ  كأ  انجعزيو  انتيصخش  ددحي  ام  نأ  ةيؤر  اننك  يسفنو ، انأ  اذه ، انخيراتل 

يذلا ناسنإلا  ًايروث ، حبصيل  فطاعتلا  ىلإ  جاتحي  ناسنإلا  ً.اضيأ  فطاعتم  نكلو  طقف 

يروثلا ال نأل  ًايروث ، حبصأ  اذإ  فطاعتلا  عيطتسي  ناسنإلا ال  نكل  .نيرخآلا  ةاناع  رعشي 

زي يذلا  كلذ ؟ هنك  له  مهل ، ًءايشأ  لعفي  نأ  هيلع  نيذلا  نيرخآلاب  ساسحإلا  هنك 

نع ةيلاثملا  لمعلا ، نع  ةركفلا  لعفلا ، نع  ةفطاعلا  زي  ام  وه  يروثلا  نع  فطاعتملا 

نأل ةصرفلا  يهف  همدقي ، ءيش  يأ  هيدل  لقعب  يذلا  ناسنإلا  ناك  اذإف  كلذ  عمو  .جئاتنلا 

ام ناعرس  .ءسلاب  رحبلا  قفأ  جامدنا  لثم  ناجمدني  دحاو ، ٍتقو  ًافطاعتمو يف  ًايروث  نوكي 

يذلا رظنملا  نآلا  نكل  رمحأ ، ًااد  قرشلا  ثيح  قفألا  ىلع  يزمرقلا  بورغلا  ءوض  ىرن 

انسل ًتح  .ةلدسم  رئاتسلا  روجهم ، فيصرلا  ملظم ، قاقز  رظنم  ةذفانلا  لالخ  نم  هارن 

ني ليزه  حابصم  مهيدل  نيذلا  نيديحولا  انك  اذإ  ىتح  ظقيتسم ، ىقبن  نيذلا  نيديحولا 

، انلثم مالظلا  نوقلمحي يف  مهنأ  دب  انغ ال  فالآلا  اندحو ! نوكن  نأ  نك  ال  الك ، .مالظلا 

راظتناب انه  ىقبن  نحن  .ةطبحم  لامآو  ةفرطتم ، تاحومطو  ةيزخم ، راكفأ  مهيلع  ذوحتست 

.ةايحلا يف  ةبغرلا  ةطاسبب  نآلا  ينعت  ةظحللا  هذه  ةلداعلا ، ةيضقلاو  ةبسانملا  ةظحللا 

، ةعجارملل عضخت  نل  يتلا  ةلمجلا  ةخألا ، ةلمجلا  هذه  بتكن  نحنو  ىتح  اذكهو ،

ىلع توملا ، كلذ  ةبوقع  تناك  ولو  مسقن ، طقف -  دحاو  ٍءيش  نم  ةقث  ىلع  اننأب  فرتعن 

 - دعولا اذهب  ءافيإلا 

! شيعن فوس  اننأ 
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Notes

[1←]

نورق ةتسل  داس  م.ق )  270-340  ) روقيبأ انويلا  فوسليفلا  ىلإ  بسني  بهذم  ةيروقيبألا 

سيل ةذللاب  دارملاو  ىصقألا ، رشلا  هدحو  ألاو  ىمسألا ، خلا  اهدحو  ةذللا  نأ  هادؤم 

( مجرتملا  ) .ةعفنملاو دهزلا  عمجلاو ب  ةليضفلا  ةسرم  لب  تاذلملا  سغنالا يف 

[2←]

ةكرحلا دئاق  ناك  ( 1889-1828  ) يسور ارتشا  دقانو  فوسليف  يسكفشينش : يالوكين 

ةياور بتك  .هغو  نيل  دالف  ىلع  ثأت  هلو  تاينيتسلا  يف  ةيطارقودلا  ةيروثلا 

( مجرتملا . ) 1863 لعفن )؟ اذام   ) ناونعب ةمهم 

[3←]

حاطبنالا قيرط  نع  فتكلاو  عارذلا  تالضعل  يضاير  نير  دعاصلا  عفدلا  وأ  وانشلا 

.مدقلا عباصأو  نيديلا  ىلإ  دانتسالاب  ةرم  دعب  ةرم  اهنع  عافترالا  ةلواحمو  ضرألا  ىلع 

( مجرتملا )

[4←]

دنهلا يف  رشتنت  ذيذل  قاذمو  ةيرطع  ةحئار  اهل  فايلألا  تاذ  هكاوفلا  نم  عون  اياكاكلا :

( مجرتملا  ) .ةيحصلا دئاوفلا  نم  ديدعلا  اهلو  شيدالغنبو  اكناليرسو 

[5←]

وهو ىلإ 1979  ماع 1975  ذنم  ايدوبمك  يف  مكاحلا  يسايسلا  بزحلا  ناك  رمحلا  مخلا 

نويلم نم  كأ  توم  نع  ةلوؤسم  ربتعت  ةيعويش  بازحأ  ةعومجمل  فلح  نع  ةرابع 

( مجرتملا  ) .يعمقلا مهمكح  لظ  ناسنإ يف 

[6←]

ءيشب ىضري  ةريرش ال  ةعزن  هل  ميدق  اعنك  هلإك  يربعلا  باتكلا  هركذ يف  درو  مسا  خولوملا 

( مجرتملا  ) .لافطألا بارق  الإ 

[7←]
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مالعأ زربأ  دحأ  ناك  يرمأ  رعاشو  فوسليفو  بيدأ  ( 1882-1803 : ) نوسرما ودلاو  فلار 

( مجرتملا  ) .رشع عساتلا  نرقلا  لئاوأ  ةيلاعتملا يف  وأ  يماستلا  ةفسلف 

[8←]

حتاف رضخأ  نول  تاذ  ةلباقتم  ةيشير  اهقاروأ  ةليمجلا  ةنيزلا  راجشأ  نم  ةدناركجلا :

يهو قاروألا  روهظ  لبق  عيبرلا  يف  رهظت  ءاقرزو  ءاضيبو  ةيجسفنب  ةيبوبنأ  اهراهزأو 

( مجرتملا  ) .ةثك ةيبط  دئاوف  اهلو  رتم  ىلإ 15  اهعافترا  لصيو  ومنلا  ةعيرس 

[9←]

ةيصخش ركتبا  هنأ  فرعي  ً.ايكيرمأ  ًابتاكو  ًايماحم  ناك  ( 1989-1870 : ) رندراغ يلناتس  لريا 

هتالحر يف نع  ةيصصق  بتكو غ  ىرخأ  تاياور  هلو  ةيسيلوبلا ، صصقلا  نوسام يف  يب 

( مجرتملا  ) .كيسكملا قطانملا يف  نم  اهغو  اينروفيلاك  اجاب 

[10←]

( مجرتملا  ) .دوسأ رخآلاو  ضيبأ  هدحأ  نيوبأ  نبا  ّدلوم  وأ  يسالخ :

[11←]

( مجرتملا  ) .يويسآ رخآلاو  وروأ  هيوبأ  دحأ  صخش  يساروألا :

[12←]

مأو يرمأ  بأل  ايسآ  دلو يف  يذلا  صخشلا  ينعت  ةملكلا  يلصألا ، اهانعم  يف  نايساما :

، مانتيف ةيبونجلا ، ايروك  دناليات ، نابايلا ، لثم  قطانم  بورحلا يف  فورظ  ببسب  ةيويسآ 

( مجرتملا  ) .اهغو ايدوبمك ،

[13←]

زحلا لوح  فوفلم  هيفرط  دحأ  كلسب  دوزمو  زوزحم  جودزم  صرق  نم  ةفلؤم  ةبعل  ويويلا :

ام هاجتا  صرقلا يف  فذق  نم  هنك  وحن  ىلع  هعبصإ  وأ  ءرملا  دي  ىلإ  دودشم  رخآلاو 

( مجرتملا  ) .اذكهو ديلا  ىلإ  مث  نم  هتداعإو 

[14←]

تاوق نم  ًاموعدم  يسنرفلا  شيجلاو  مانتيف  ريرحت  تاوق  ةيصم ب  ةكرعم  وف : نايب  نايد 

دبكت مغر  يسنرفلا  راحدناب  تهتناو  رايأو 1954  راذآ  ةكرعملا ب  تثدح  .وتانلا  فلح 

( مجرتملا  ) .ةميسج رئاسخ  يمانتيفلا 
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[15←]

، دنهلا قرش  نم  ةبيرق  ةقطنم  يف  عقت  ايسآ  قرش  بونج  يف  ةريزج  هبش  ةينيصلا : دنهلا 

( مجرتملا  ) .دنلياتو سوالو  ايدوبمكو  مانتيف  مضت  تفاقثلا  الكب  ةرثأتم 

[16←]

تادحولا يف  ةيبزحلا  ئدابملا  ثبب  هيلإ  دهعي  يعويشلا  بزحلا  يف  لوؤسم  ضوفملا 

( مجرتملا  ) .بزحلل اهدارفأ  ءالو  قدص  نم  دكأتلاو  ةيركسعلا 

[17←]

اهركتبا ةروصملا  صصقلل  ةيكيرمأ  بتكو  تالجم  رهظت يف  ةيلايخ  ةيصخش  تنيك : كرالك 

ةوقلا قراخلا  لطبلا  يف  ةلثمتم  تاينينثلا  ىتح  ترمتساو  ليغيس 1938  يج 

( مجرتملا  ) .نامربوس

[18←]

دمتعي راليم ، زليامو  غواغ  ديرفلا  جتنملاو  بتاكلا  هروط  يرمأ  ويزفلت  جمانرب  ليفلس :

.ةعساو ةيبعش  ىقالو  ةنس 2001  يف  هتاقلح  تأدب  .نامربوس  ةيلايخلا  ةيصخشلا  ىلع 

( مجرتملا )

[19←]

ءارزولا سيئر  بصنم  لغش  ةيبونجلا  مانتيف  نم  يسايس  ( 1963-1901  ) مياد هنيد  وغن 

( مجرتملا . ) ةنس 1954 ياد  واب  سيئرلا  دهع  مانتيف يف  ةلودل 

[20←]

هلعأ مهأ  نم  دنهلا ، دلو يف  اطيرب  صاقو  رعاشو  بتاك  ( 1936-1865 : ) غنلبك درايدر 

يبن هنإ  ليوروأ  جروج  هنع  لاق  ، 1901 ميك » ةصق  و« صصق ، ةعومجم  لاغدألا » باتك  »

( مجرتملا  ) .ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا 

[21←]

ثلاثلا نرقلا  ىلإ  دوعي  ًامومع  ةفاقثلا  وأ  ةينيصلا  ةفسلفلا  يديلقت يف  موهفم  غنايو : ني 

ليبس ىلع  لصفنت ، تاضقانتم ال  لكش  ىلع  ةدوجوم  اهعيمج  ءايشألا  نأ  وهو  .م  .ق 

بذاجت ةلاح  تاضقانتملا يف  ..ةخوخيشلاو  بابشلا  رونلاو ، مالظلا  ىثنألاو ، ركذلا  لاثملا ،

( مجرتملا  ) .رخآلا نم  رصنع  هرهوج  اهنم يف  لكو  ًاضعب  اهضعب  لمكيو 
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[22←]

.نيوك دراشتير  جارخإ  نمو  ةنس 1960  جاتنإ  يرمأ  اطيرب  مليف  غنوو » يزوس  اع  »

ندلوه ميلو  ليثمتلا  كراش يف  نوسام  دراشتيرل  هسفن  ناونعلا  لمحت  ةياور  نم  سبتقم 

( مجرتملا  ) .ناوك يسنانو 

[23←]

مستت رشع  عباسلا  نرقلا  ىلإ  دوعت  ينيصلا  ثارتلا  نم  ةياور  ةيويندلا » ةالصلا  ةداجس  »

وي همسا يل  بتاك  ىلإ  ةداع  بسنتو  راعتسم  مساب  ترشن  سنجلا  اياضقو  ةيناوهشلاب 

.كلذ دعب  تردوصو  تعنم  دقو  غتيك  ةلالس  مكح  ةرتف  ءانثأ  ةنس 1693  اهرشن 

( مجرتملا )

[24←]

مالآ ببسي  ضوعبلاب  لوقنم  يرادم  ضرم  وه  ندع  ىمح  وأ  بكرلا  وبأ  وأ  كنضلا : ىمح 

( مجرتملا  ) .ةبصحلاب هيبش  يدلجلا  حفطلاو  لصافملا 

[25←]

ةيزيلجنإ لوصأ  ىلإ  نايمتني  نيوبأل  دلو  ( 1892-1819  ) يرمأ رعاش  نتياو : تلاو 

للشلاب بيصأ  بشعلا ) قاروأ   ) ناويد هلعأ  رهشأ  لكورب ، هتايح يف  شاع  ةيدنلوهو 

( مجرتملا  ) .هتايح رخآ  يف 

[26←]

يسنرفلا رعتسالا  روصت   1955 نيرغ ، ماهارغ  يزيلكنإلا  بتاكلل  ةياور  ئداهلا » يرمألا  »

( مجرتملا  ) .مانتيفل اطيربلاو 

[27←]

، هتهاكفب فورعم  لثممو  جرخمو  يزيلكنإ  يحرسم  بتاك  ( 1973-1899 : ) درواك ليون 

( مجرتملا «. ) كحضلا نمز   » هتايحرسم نم 

[28←]

تدتما اهنامز  ءارغإلل يف  ًازمر  تناك  ( 1980-1893  ) ةيكيرمأ ةينغمو  ةلثمم  تسيو : يام 

( مجرتملا  ) .دوقعل اهترهش 

[29←]
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ةرتف يف  حاجنلا  تققح  ( 1987-1918  ) ةهش ةيكيرمأ  ةصقارو  ةلثمم  ثراويه : اتير 

اهتايح نم  ةنس  لالخ 37  ًليف  تلثم يف 61  ةيموجنلا  ةورذ  ىلإ  تلصوو  تاينيعبرألا 

( مجرتملا «. ) بحلا ةهلإ   » بقل اهيلع  اوقلطأ  ىتح 

[30←]

( مجرتملا «. ) ةيرقلا  » ينعت انه  تلماه 

[31←]

يف يرمألا  نويزفلتلا  يف  رهظ  لوجتم  تالوكأم  عئابل  ةيلايخ  ةيصخش  غنيس : بوه 

رودلا ءادأب  ماق  ىلإ 1973 ، نم 1959  نأ  يس  ةانق  ىلع  ضرع  يذلا  ازنانوب  لسلسم 

( مجرتملا  ) ً.اينيص ًارجاهم  ناكو  غنوي  روتكف س  لثمملا 

[32←]

نع فقوتي  و  دوقع  ىلإ  هتنهم  تدتما  ( 2014-1920  ) هش يرمأ  لثمم  ور  يام 

نم كأ  رهظ يف  ليلقب ، هتافو  لبق  الإ  ويدارلاو  حرسملاو  نويزفلتلاو  نيسلا  ليثمتلا يف 

( مجرتملا  ) .ةتماصلا نيسلا  اولثم يف  نمم  ءايحألا  لثمملا  رخآ  نم  ًادحاو  ناكو  مليف   300

[33←]

.ةيفحصلا اهتاباتكو  اهتاياورب  فرعت  ةنس 1934  تدلو  ةيكيرمأ  ةبتاك  نويديد  ناوج 

رعذلا نم  ساسحإو  ةيفاقثلا  ىضوفلاو  ةيكيرمألا  قالخألا  ككفتلا يف  اهتاياور  فشكتست 

( مجرتملا . ) 1996 هدارأ ) ءيش  رخآ   » اهتاياور نم  .اهلعأ  نم  ثكلا  ىلع  نميهي 

[34←]

نم يرمأ  تاهويرانيسو  ةصق  صصقو  تاياور  بتاك  ( 1959-1888  ) رلدناشت دنور 

بدألا ىلع  عساو  ثأت  هل  ةيسيلوبلا  صصقلا  دعب  يف  بتكي  راصو  اطيرب  لصأ 

( مجرتملا . ) ةنس 1939 ترشن  ليوطلا ) مونلا   ) هل ةياور  لوأ  يرمألا  يبعشلا 

[35←]

حبصأ ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  هترجه  دعب  ( 1992-1906  ) يواس يسايس  غنتاب  فيزوج 

.1953 ةيكارتشالل » بذاكلا  رجفلا   » هبتك نم  .ايسآ  قرش  نوؤش  نيزرابلا يف  ءاربخلا  نم 

( مجرتملا )

[36←]
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ةاواسملاو لدعلل  ةريزوك  تلمع  ةنس 1950  تدلو  ةيدنلريا  ةيسايس  دلاجزتف : سيسنرف 

( مجرتملا . ) رايأ 2016 ءارزولا يف 6  سيئرل  بئانك  تنيعو  ةيدنلريالا  ةموكحلا  يف 

[37←]

برقملا نم  ناكو  ثلاثلا  خيارلا  ةموكح  املأ يف  يسايس  ( 1945-1897  ) زلبوغ فيزوج 

هتجوز عم  رحتنا  ةيماسلل ، هتاداعمو  ةباطخلاو  ةيزانلل  ةياعدلا  هتاراه يف  فرع  رلتهل 

( مجرتملا  ) .ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ةياهن  ليبق  ةتسلا  هلافطأ  مس  نأ  دعب 

[38←]

نفلا ةكرح  ةدئارلا يف  تايصخشلا  نم  ناكو  ةنس 1928  دلو  يرمأ  نانف  لوهراو  يدنا 

ةبخنلا ةفاقثو  يهجلا  ينفلا  بعتلا  ةقالعلا ب  هلعأ  فشكتست  ثيدحلا ، يرصبلا 

( مجرتملا  ) .تاينيتسلا ترهدزا يف  يتلا  ةياعدلا  بيلاسأو 

[39←]

لج ةكلم  بقلب  تزاف  يراغنه  لصأ  نم  ةيكيرمأ  ةلثمم  ( 2016-1917  ) روباغ ازاز 

ىلع تبيصأ  ةرايس  ثداحل  تضرعتو  تارم  عست  تجوزت  ةنس 1936 انيف  يف  ايراغنه 

( مجرتملا  ) .ةنس رمع 99  نع  تتام  للشلاب ، هرثأ 

[40←]

( مجرتملا  ) .ةيقبنزلا ةليصفلا  نم  رضخأ  تابن  نويلهلا :

[41←]

عمتجملا لخاد  لوألا  نرقلا  يف  تزرب  يتلا  ةينيدلاو  ةيسايسلا  بازحألا  دحأ  نويسيرفلا :

نوظفاحيو ئطاخلا  نع  ةلزعلا  ًاددشتم يف  ًابهذم  نوعبتي  اوناكو  طسلف  يدوهيلا يف 

( مجرتملا  ) .اهوطبنتسا يتلا  ةيهفشلا  ميلاعتلاو  ىسوم  ةعيرش  ىلع 

[42←]

بتك يف  ترهظ  يتلا  ةيبعشلا  صصقلا  يف  ةيلايخ  ةيصخش  كور  نوج  نلكنارف  تنجرس 

ةنس رهظ  برح » ةلاح  انشيج يف   » ةسلسلا هذه  نم  باتك  لوأ  ناكو  ةيكيرمألا  ةيلستلا 

( مجرتملا  ) .تربوك وجو  رغيناك  تربور  هفلؤمل   1959

[43←]

( مجرتملا  ) .ةمخض ةيئاوتسا  ةرجش  ةبيسلا :
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[44←]

ءانثأ ايناملأل  ةسوساج  لمعت  تناك  ( 1917-1876  ) ةهش ةيدنلوه  ةصقار  يراه : اتام 

( مجرتملا  ) .اسنرف صاصرلاب يف  ًايمر  تمدعأ  ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا 

[45←]

( مجرتملا  ) .ةيوضيب را  وذ  رجش  نايردلا :

[46←]

يفو ةدحتملا  ممألا  تاوق  مدخ يف  يرمأ  لاج  ( 1964-1880  ) رثراكام سالغود  رثراكام :

نرقلا تاينيثالث  يف  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  شيج  دئاق  ناكو  يمانتيفلا  شيجلا 

.ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ءانثأ  يداهلا  طيحملا  برح  يف  ًازراب  ًارود  بعلو  نيرشعلا 

( مجرتملا )

[47←]

( مجرتملا  ) .غناتاس ىلإ 100  مسقت  دناليات ، ةلمع يف  تيهاب :

[48←]

نم ناك  ناملربلا  روتانسو يف  يرمأ  يسامولبدو  يسايس  ( 1848-1767  ) زمدآ يسنوك  نوج 

ىلإ 1829. نم 1825  ةدحتملا  تايالولل  سيئر  سداسك  مكحلا  ىلوتو  يروهمجلا 

( مجرتملا )

[49←]

تاركسعم يف  ًابيبطو  رلته  ةيح  ةوق  يف  ًاطباض  ناك  ( 1979-1911  ) يليغنيم فيزوج 

ءانجسلا نم  اياحضلا  رايتخا  نع  ًالوؤسمو  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  ءانثأ  ةيزانلا  لاقتعالا 

( مجرتملا  ) .مهيلع براجتلا  ءارجإل  وأ  مادعإلل  مهدقتل 

[50←]

هللا اهفسخ  يتلا  ىرقلا  نم  ةعومجم  ميدقلا  دهعلا  ءاج يف  ام  بسحبو  ةرومعو : مودس 

نيدلا ءلعو  ثحابلا  نم  ثك  دقتعي  .دسافم  نم  اهلهأ  هفرتقي  ناك  ام  ببسب  ىلاعت 

( مجرتملا  ) .ندرألا روغو  تيملا  رحبلا  ةقطنم  عقت يف  اهنأ 

[51←]

( مجرتملا  ) .ةحئارلا رضخأ ز  تيز  اهقرو  نم  رطقتسي  ةرجش  توبيجاكلا 
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[52←]

يالوكين اهبتك  ةيكارتشالا  ةيعقاولا  ىلإ  يمتنت  ةيسور  ةياور  ذالوفلا ) انعوط  فيك  )

( مجرتملا (. ) 1936-1904  ) سفرتسوأ

[53←]

تاعيبم تققح  ( 2002-1923  ) وب ويك  ينيصلا  بتاكلل  ةياور  ةيجلثلا ) ةباغلا  يف  راثآ  )

( مجرتملا  ) .هنامز بتاك يف  رهشأ  هتلعجو  ةلئاه 

[54←]

( مجرتملا  ) .ذغم ءاشن  هنم  جرختسي  تابن  توهينملا :

[55←]

نرقلا يف  ةينطولا  ةكرحلا  راصنأ  نم  ًايمانتيف  ًانيجس  ناك  ( 1940-1867  ) واش يوب  ناف 

يف شاعو  حالصإلا » عمتجم   » ىمست ةيروث  ةمظنم  سسأ  ةنس 1903  يف  .نيرشعلا 

.يسنرفلا رعتسالا  نع  مانتيف  لالقتساب  يدانت  ةيسايس  تالاقم  بتك  ثيح  نابايلا 

( مجرتملا )
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