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ءادهإلا
نیسيرع ءامسلا  امھَتلََذب  نم  ىلإ 
يديرب ماصعو  ينيدرو  سایلإ 
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... ّةیقیقح ةياورلا  هذھ  تّایصخش 
. اھشياع نم  ناسل  ىلع  ّةيورم  اھخيراوتب  ثادحألاو 
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... رّيرشب سیل  انملاع 

... رارشألا نحن 

اھب ُتینُم  ٍهوجو  نم  برھأل  ُرضاحلا  يناّجرت 
تاھدر نیب  اھسيدكتو  اھنایسن  يف  اًرھد  ُترفاعو 

اًموي ُتعطتسا  ام  يّننكل   ، ةقرتحُملا سمألا 
ةمكحُملاو ةئیندلا  اھتضبق  نمو  اھنم  ّصلختلا 

ُلكآتت ةقیتع  ٍروحج  يف  سیبحلا  يمصعِم  ىلع 
. تمصب

ُتحزن اًرسق  ٍضرأ  ِةرضح  يف  اًسئاي  ُتسلج 
هَرھظ الع  ٍروص  ِقودنص  نم  ِبرقلاب   ، اھیلإ اھنم 

. اھنع داوسلا  ىزجأف   ، هیضام ناولأ  هتركنأو  بایغلا 
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نم ةیلاخلا  يتنازخ  يف  دّقتملا  هعجو  ُتظفح 
ّلك يدسج  عفصت  ٍتامصبب  ةلقثُملاو  ةیسكألا 

. ةبیخلا ةموسحم  ٍتالزانم  يف  ينحراطتو  موي 
ةلولشملا يعباصأ  ُتدَدم  اّملك  هروص  ينتعسل 

ةرئاغلا ةليزھلا  اھتاكحضو  ةعئاضلا  اھسافنأ  طقتلأل 
. هتراكب يضاملا  ملأ  ّضف  ٍرضاح  يف 

ّطلستت نینسلا  تّایط  اھمزھت  مل  ءاقمح  ٌتايركذ 
يتفرغ ناردج  ىلعو   ، ّكتھتُملا يشارف  ىلع 

. يحارفأ جلحت  ةتماش  ٍةحّالفك  صقرت  ةیعادتملا 
نم اًضعب  كلھت   ، ِهِّدنو ِملألا  نیبو  اًوھل  يندلجت 

. ينایك
ریغ روصلا  نابضق  نم  نیبراھلا  نع  ُّشتفأ 

يندقفأ ىرخُأ  ًانایحأو   ، ًانایحأ مھدجأ   . ةبئاذلا
... مھنیب

. َبتاعُي هئاتلاو ال   ... هوتأو قنتخأ 
2017 ، ادنك
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ّمثلُملا نینجلا  ّةیعابر 

( ّةیلیڤدوڤ ّةیحرسم  سیلاوك  )
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، اھرامِغ يف  كیقلتو  ةبرغلا  كّيرعتس 
. كنطو ّالإ  كوسكي  نل 

، هناضحأل دع 
. مھنم كیلع  ّنحأ  وھف 
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1
، هعوج ةّدشل  »

. هعباصأ لكأ 
، ىطسولاو ةبّابسلا  كرت 

«. رصن ّيأل  ًابّسحت 
ّةيدرك دجم 

. عبشتل تحبذو  يوترتل  تكبأ   . ىقبتل تءاج 
تَضَّوَر  . لتقلا ىلع  مھتّبردو  لاجرلا  تَحَّلَس 

. متُیلا ىلع  لافطألاو  فوخلا  ىلع  ءاسنلا 
اھدانجأ طوطخ  نع  لزانتت  . ال  برحلا يھ  ٌةدینع 

ِضوخ نِم  نبجأ  اّھنأل  اھموجھ  ِددُع  نعو  ّةیمامألا 
، ديدعرلا توملا  نود  اھزیلاھدو  ةایحلا  بیقارع 

يعافألاك ُضبري   . اھنئامك ِبصنل  ّدنجُملا  سینألا 
ئّكتي ّمث   ، ئفطني ال  اًدجم  ةقذاحلا  هتّدیس  ُدِعيو 
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. ّطحُنملا امھرصن  ةّذل  اًعم  ناقبتسيو  اھیفتك  ىلع 
اھقيرط ىلع  جرعت  ال  اّھنكل   ، ٍركمب اھزارط  ّریغت 
ٍةنسلأ يف  ةبوجحم  َصیصاقأب  ةفوفحملا  بوعللا 
ٍنویعو نینألا  ّالإ  عمست  ال  ٍناذآو  عاجوألا  درغزت 

. عایترالا بادھأ  اھتّھوشو  ماخُسلا  اھلّحك 
اھنانسأ داھجإ  نود  ةدحاو  ًةمقل  برحلا  كعلتبت 
داسجألا ىلع  كاياقب  تاجيوت  ّطوغتت   . كغضم يف 
اھتافطعنم كلست  ّمث   ، بدني ٍسرع  يف  ةِرفاسلا 

دیق هتّمَھَم  نع  حزحزتي  ال  ذوبھج  ٍلتاقم  ِمزعب 
. ةلمنأ

نلو  ، كلتق ىلع  برحلا  ءایلوأ  فسأي  نل 
يلوتسي نأ  لبق  دوسألا  دبكلا  وذ  كحیمتسي 

. ریقن ىورش  ةایحلا  فرع  يف  يواسي  نم ال  ىلع 
نل ةرداھلا  لبانقلا  تاعفصب  قوحسملا  كھجو 
ِقاوبأ يف  رثرثي  نلو  كبرد  نع  حاورألا  ةامُر  حيزي 
ىلع كتادشانم  قصتلت  نل   . كتوص مھلبقتسم 
ٍنورقب داسجألا  ّدلقتُم  مِرھلا  مھخسم  ِةركاذ 

دنع ٌدحأ  ّفقوتي  نل   ، ّنئمطم اً نُك   . لغلا اھّعبش 
مسارمف  ، ّمظعملا مالسلا  كل  برضیل  كیَْعن  ةقرو 

كضرأ نم  كّحرس  نمل  ّصُخ  تصِ هذھ  لیجبتلا 
. ةقصبب كتافو  ةداھش  ىلع  َقداصو 

ىلإ رشبلا  ونب  ّلوحتي  هبیبالجو  روجلا  ِفنك  يف 
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. ءابقألا يف  ةدحاو  ًّةرم  قرحُت  ٍتيربك  نادیع 
ٍةدرخ رداوش  ىلإ  مھدالجأ  قاسُتس   ، اًقحالو

. مھیلع ةضورفملا  ةایحلا  لفُس  يف  ْتَنَتنأ 
اًزاِرب مھبابُل  ّریُص   . اودَسَكف مھنع  راّجتلا  ّعفرت 
مھسأي ةلبج  نم  بصتنتل   ، بورحلا دّمسُي 

. مھاو ٍرصنب  ًةحَِّولُم  ِتوملا  دھاوش 
نل كتدلاو  بیحنو   ، اًدحأ دراطي  نل  كتجوز  ليوع 

؟ ىًدص كلافطأ  متُیل  لھو   . دئاسولا محازي 
، ةلوزعملا توملا  ضرأ  يف  سرغنت  ال  تاوصألا 

ِتافرب ةئزھتسُملاو  ةيوتلملا  سفنألا  حزامت  الو 
ّلسني امدنع  هریمض  ریمضلا  قنشي   . كسافنأ

. ّةيومدلا كترود  ىلإ  برحلا  حبش 
! انتایح تارود  ّةيومد  يھ  مك 

ىلع كتایح  ّقلعي  وھو  لتاقملا  رعذُي  نل 
كتاّعرضت ىلإ  عمتسي  نل   . ِهّتیقدنب ِةقنشم 

يف فكتعملا  كرھق  كرتي  نلو   ، ةنونجملا
هدلج ىلع  عزفلا  تاغبد  ةرسكنملا  كتاماستبا 

. ّمصألا
. ةلولشم ٌماھس  هنئانك  تزغ   ، زجاع كدغ  حابص 
ّررق نأ  دعب  قیلحتلا  فاخت   ، فجترت كتحوجرأ  لابح 
ءاقبلاو كّايإ   . ًةسلخ اھدّاور  باقِر  ةصقارم  مھدحأ 
سبحا  . ةریسع تاباسِح  ٍسََفن  ّلكلف   ... ًاّیح
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ٍبرح ةمینغ  رَداصُي  نأ  لبق  كردص  يف  كقیھش 
فعضب لب   ، اھّتوق فرشب  رصتنت  ال  نوبزیح 

. اھموصخ
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2

كراعملا حمالمب  ةرئاثلا  هوجولا  نم  ةبحاش  ٌجاومأ 
تضاف اًماسجأ  ّقلستت  ّةیقلُخلا  اھتاّھوشتو 
ّةیّضوفم ىنبم  دنع   ، انھ ِرقاعلا  اھحور  ةساعت 

. توریب يف  ةدّحتملا  ریغ  ممألل  ةعباتلا  نیئجاللا 
ءاھد ُّمكي   ، ةاناعملاب ةطنغمُملا  مھھوجو  فلخ 

. هتاّبلقتو هتانایخو  نمزلا 
ٍروبقب ةّعصرم  ٍضرأ  نم  نوبرھي   . ةایحلا دنُج  مھ 

ٍدلب ال يف  دروتسملا  رھقلا  ربانعب  اوقحتلیل  ّةّیلحم 
ملو  ، ِهضرأ ِریخ  نم  اولكأي  مل   ، مھتاياكح فرعي 
برحلا صاصر  نیب  ِهئامس  ِنانع  يف  اوّقلحي 
ٍهوجو ِبایغ  نم  مھلشتنت  انھ  ةركاذ  ال   . جاھتبالاو
قمر ّدسو  مھتدحو  ءاخَر  ةرطاشم  تَداتعا 
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ّىتح  ، ديدج انھ  ٍءيش  ّلك   . ّةیعامجلا مھعاجوأ 
الو ضعب  ىلإ  مھضعب  رظني   . دعب مطفُت  مل  مھنویع 
مھنیب عمجي  مل   . مھسفنأ ّىتح  الو  اًدحأ  نوفرعي 

. فوخلا ّالإ 
... ٌّيراتیلورب ٌدھشم 

يقتري دّحوملا  رھقلا  ّيزب  ءاسنلا  نم  ٌسباع  ٌجوف 
ٍلاجر ال نم  اًسئاب  ًالیعر  فصاريو  تلفسألا  شرع 

مھتاّفلم تَِمتُخ   . جرفلا ايزاتنف  راظتنا  مھعزعزي 
نع نيدعبُملا  فیشرأ  ىلإ  َتلِسرأو  رمحألا  مدلاب 

. باقع ّرش  مھب  لزنأو  مھنم  توملا  ِسئي   . ةایحلا
ِقوطب مھالتباو  ةلمعتسملا  مھروبق  نم  مھجَرخأ 
قاحتلالا ىلع  مُھَرَسق   . كوشلاب ّللكملا  ةبورعلا 

. مھتنبجأ ىلع  تَرِھُص  ٍراع  ِةمصوب  ةایحلا  قدنخب 
ةداعإ ةّمھَم  ةایحلل  كرتو  مھئامد  نم  هتحاس  أربأ 
مھزبخ ّمث  نمو  مھصيرقتو  مھلخنو  مھريودت 

. ءطُبب
ٍتاجھلب ًةزّمرُم  اًفورح  هئاتلا  مھتمص  قطن 
هتعضعض ٍفیصر  ىلإ  ردقلا  ّةيرخس  اھتقاس 

ٍحیقب ةموتكملا  مھسافنأو  نیعجارملا  ىضوف 
ّةینحملا مھنادلب  فاتكأ  ّسوقت  هلجخأ  ّيلزأ 

. لمألا ةبدحب  اھروھظ 
يھتني ّقیض  ٍّرمم  ىلإ  ىنبملا  لخدم  كدوقي 
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لوصو ئراوطلا –  تالاحل  حتفُت  ةریغص  َذفاونب 
عدرل قلغُتو  نیّفظوملل –  ّةیحابصلا  ةوھقلا 

نم ّةّيرس  ىلع  مھلّفطت  عنمو  نیعجارملا 
نارتمتنس  . لخادلا يف  فرغلا  ةدوربب  عتمتسي 
ةروحنملا تالاھتبالاو  ّةيوئملا  تاجردلا  تارشعو 

علھ نع  نیّفظوملا  فرغ  لصفت  ءایمع  ٍةيدُمب 
بورحو ّةيوُھلا  ىلع  لتقلاو  ریجھتلا  اياعر 

، جراخلا يف  ّةیفئاطلاو  ّةیلھألا  بورحلاو  عراوشلا 
ةكئاش ٍكالسأب  لایخلا  نع  ةقیقحلا  لصفت 

. ماغلألاب ىلبُح  ٍلوقحو 
ّةيروسلا ّلتحت   ، تّایسنجلا نم  ديدعلا  ةّمث 

تازاوج يقلتست   . رخآ ٍراعشإ  ّىتح  اھترادص 
ٍسمشب ِمامجتسالل  فیصرلا  ىلع  مھرفس 

ام فدارُت  ال  ةضيرع  ٍةماستباب  كُعدخت  ّةیتوریب 
ىلع  ، اھتحت نيرِّمستُملل  ٍتاھقھق  نم  هحنمت 

. ةینوج ئطاوش 
ّةيدجبأ بورحلا  نم  تقتسا  سمشلا  ّىتح 
ّةيرصنعلا ّالإ  ّثروي  ال  دورابلاف   ، اھدعاوقو ةقرفتلا 

، دیبعلاك ةعاصنم  َقدایبب  ةرخازلا  ةفصرألاو 
ةنیمسلا ةَلیفلا  تَرَّمد  جنرطش  ِحاولأ  قوف  ّعكستت 
كولملاو نوشترملا  ءارزولاو  ةجئاھلا  ةنصحألاو 
اھتاّعبرم قرغأو  داوسلا  ضافف   ، اھعالق ةنوخلا 
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. ضیبلا
رئامضلا عیقص  نم  ّلظلا  عقُب  طقاستت  امنیبو 
ةمّحفتملا نیكاسملا  بویج  يتأت   ، ةدّمجتملا
سمشلا ءاھدبو  ًةرات  ءانعرلا  تاراجفنالا  نارینب 

اياظش يقت  اّھلعل   ، اھعمجل ىرخأ  ًةرات  ةبضاغلا 
ّلكك  ، ملاظلا ّرحلا  ّرش  اًملأ  ةّبلقتُملا  مھحاورأ 

. ظئاقلا حابصلا  اذھ  يف  ٍءيش 
عفدتو فیصلا  َغوزب  ُصنتقت  ىرخأ  ٌتاویح 

اھداسجأ قرحل  تارالودلا  تائم  اّمبرو  تارشع 
بكارم قوفو  رحبلا  لحاوس  ىلع  ةيداھتُملا 
قابطأو اكدوفلا  سوؤك  ِةبحصب  ّةینلعلا  ةراعدلا 

. ذاخفألا
ّطخ رْسكو  ماظنلا  قْرخ  جلفأ  ٌلجر  َبلط 
ّةیھلإ ةزجعم  راظتناب  ذفاونلا  مامأ  نيدجاسلا 
لیسلا غلب   . لخادلا نم  ٍّفظوم  ِهجو  نع  فشكت 
ٍسمش تافآ  نم  ديزملا  لمتحي  دعي  ملو  هابُز 

، ةبّابد ُدعتقي  ٍّيدنجك  ءامسلا  يف  تَسَرتََمت 
ّلوحتي اًررش  سمشلا  ّأیقتت   . ءاطعلا يف  تلزجأو 
ىلاكثلا نویع  ِةرسحب  هّماسم  هفذقت  ٍقرع  ىلإ 
اًصاھرإ ّنأكو  اوتومي  نأ  لبق  ّنھدالوأ  نیكبي  يتاللا 

. أبنلا عاشأ 
، اًمامتھا هسنج  ءانبأ  هرعي  مل   . ةوظح اذ  نكي  مل 
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ضفر ّهنكل   ، هیلع ّنھنكامأ  ضرع  ةوسنلا  تَرَّرقف 
. ةعئاجلا طابش  ةررھ  ةسارشب  ّنھمرك  ءاخس 
. تاصقانلا رھن  لودنغ  بوكر  نود  هتلوجر  تلاح 
أدبو ّهنق  يف  ةلماخلا  كيدلا  ّةیقرش  تَرفنُتسا 
هدي عباصأ  ِفارطأب  ليوطلا  ّيدامرلا  ِهمف  ليذ  لتفي 
اًمتمتم  ، ةرّسكتم دوس  َرفاظأب  ةیھتنملا  ىنمیلا 

... ةبوعصب مھفُت  ٍتاحیصب 
ربغألا رمعلاھ  رخآب  ينصقان  ناك  يّللا  اذھ  »

«. هفت  ، ناوسنلا نیب  فقوأ 
يلمتسيو ةلباسلا  نیب  هتارظن  مھدحأ  حجرؤي 

يف مّھنأكو  هيدي –  نیب  نیلثتمملا  نيدفاولا 
رفظلل ّةيرورضلا  قاروألا  ضعب  ّةيركسع –  ٍةمكحم 
ّّيلكلا میظعلا  ىنبملا  ىلإ  يدھدتلا  ِةصخرب 

. ةسادقلا
. مھلالذإل يفكي  اذھو  ناّجملاب  لوخدلا 

ریغص ٍكشك  اياقب  فلخو   ، لخدملا نم  برقلاب 
بھشأ ٌلجر  بصتنا   ، هلھاك لالطأ  ََدبعتسا 
نینیعو نیضیضغ  نینفجب  فنألا  سطفأو  رعشلا 
يكبي ّيركذ  ٍوضعك  ةایحلا  ّةیحابإ  مامأ  نیتظحاج 

 – ّةّيرسلا ةداعلا  ّىتح  الو  سنجلا  هتسرامم  مدع 
. رھد ذنم  ّةینلعلا –  وأ 

ىلع اًربص  سمشلا  قوفيو  مذجأو  سعقأ  ناك 
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رشبلل ةصیخرلا  تالوكأملا  عیبي   . ةطخاسلا اھّتیعر 
ِةعطِقب سمشلا  ةوشر  لواحيو   ، بابذلل ّةیناّجملاو 

. حشكنت اّھلعل  ىولح 
َةنِسلأ متشيو  اھرھني   . اًحابص ةنماثلا  عراصي 
يبّقنم ِنّعمتب  ةّبوصم  َقئاقدو  ٍناوث  نم  اھناوعأ 

دقو ليوطلا  اھحابص  يكتشي   . هھجو ىلع  راثآلا 
هلمع نعلي   . اھتوسق نم  هسأر  ةورف  ّتلضخا 

. اھقیطي دعي  مل  ٍةنيدم  يف  قرخألا 
؟»، انداسجأ نم  سمشلا  مقتنت  نَم  ةحلصمل  »

. سرخأ ٌلجر  لوقي 
دّدمُملا هدلاو  حبش  فلخ  ّيروس  ٌلفط  ضكري 

: هباعلأ لأسيو  صاصرلاب  فرخزم  ٍفیصر  قوف  ًالیتق 
هءارو ضكرت  توملا  ةدیصِم  ؟ .» يدلاو لتق  نم  »
ىلإ ءوجللا  نود  ٍباقعب  هدّعوتتو  ّلقأ  ٍةعرسب 
ىلع هتصصاقم  تدارأ  اّمبر   . روعألا ءاضقلا  نازیم 

ِهتلئسأب برحلا  ليذ  سادو  ّأرجت  ذإ   ، ِهتنوعر ِةحنج 
. ّةیلوفطلا

لفطلا ریغ  لفطلا  ىلع  برحلا  ناثوأ  تحبن 
ّهنكل  ، هّتوقل لوح  نم ال  ِهجو  يف  اھرجنخ  ًةرھاش 
هدلاو نفد  نَم  فوخلا  لاتغي  نل   . ررضب حَفلُي  مل 
ٍعاِقب يف  صاصرلا  َبعالو   ، ةرشاعلا ّنس  يف  وھو 
قوف مدقلا  ِةركب  لافطألا  ةغاورم  نم  ًالدب  ءادرج 
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ةبعللا ةرفاص  َتلِدبُتسا  ثیح  ءارضخلا  جورملا 
ةمحرلا رجنخ  هنم  لاني  نل   . مانت ال  ٍراذنإ  ِتارفاصب 
اًھركُم ةرّجفتم  َلیمارب  ّزتبا  دق  لفطلا  كاذف   ، اذھ
اھلسرأ نمب  ًائزاھ  اھقوف  زفقلاب  ّسرمتو  اھرصاع 

الفأ ؟  فاخي نأ  هل  لھف   . ّةیمھو َعباوطب  ًالجاع  اًديرب 
؟ همامأ ًءایح  فوخلا  بوذي 

ٍءيش ّلك  نع  ًةلفاغ  لفطلا  ّمأ  تناك  امنیبو 
مامأ ُمالغلا  ادَع   ، ةبولسملا اھتدارإ  ءلمب 

نیتریصقلا هيدي  َدرط   . ماجل الب  ٍسرفك  نیعجارملا 
ِهدوع ةلاحن  نم  عنصو  امھب  َقَفَخو  هدسج  جراخ 
ةدارإب ءامسلا  محتقا   . نارینلا اھمھتلت  ّةیقرو  ًةرئاط 

. نیحداكلا قرعب  ّطلبُملا  فیصرلا  ازغو  رانلا 
لك  ، مویلا كتكرات  ينام  هللاو  كل   ، بلكلا نبإ  اي  »
هماظع تراص  يّللا  كوبأ  بس  ينّیلختب  موي 

نبإ اي  ةمظع  الو  كیف  ّملسي  ال  هللا   . لحاكم
اھدي يف  ىنمیلا  اھلعنو  ّمألا  ُخرصت   ،« بلكلا
اھتاوطخ تقاعو  اھمدق  نم  تقلحزت  ىرسیلاو 

. ودعلا نم  اھناسل  عنمت  مل  اّھنكل 
ءاجرع اًسافنأ  ُثھلتو  ٍةبوعصب  هفلخ  ُضكرت 
تقولا لتق  ًةلِواحُم  ِهديدھتب  ّىلستت   . اھتاسعدك
لوانت نم  ةّدربملا  فرغلا  ناردج  ءاھتنا  نیحل 

ةلّجسملا ةمارغلا  نع  لأستل  ّيحابصلا  اھریج 
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نانبلب ةنیكسملا  تأفدتسا  امدعب  اھّدض 
. ينوناق ریغ  ٍلكشب  رخآلا  وھ  نیكسملا 

تَفَع ّةینانبللا  ةموكحلا  ّنإ  اھل  لاق  مھدحأ 
، ةماقإلا تامارغ  نم  نّیيروسلا  نیئجاللا  ةلالس 

هتّحص يصقتست  ترضحو  ربخلا  قّدصت  مل  اّھنكل 
ىلإ باھذلا  اھیلع  ناك  ذإ   ، أطخلا ناكملا  يف 
نم ًالدب  ّةیلدعلا  ةحاس  يف  ماعلا  نمألا  ىنبم 
اولاق اذكھ   . حانجلا ةقطنِم  يف  ّةیّضوفملا  ىنبم 
رشبلا ةلیصف  قيدصت  تلزتعا  اّھنكل   ، اًضيأ اھل 

، اھتاذ ّالإ  قّدصت  . ال  اھسفنب اھتایح  سرامت  تتابو 
. اھیف ّكشت  ًانایحأو 

ىلع ةعوضوملا  هتالوكأمو  كشكلا  وحن  ْتمّدقت 
بابذلا هقوف  ىرشتسا  زوجع  ّيبشخ  ٍحول 
ِجیجضب سانئتسالاو  اًنلع  ةليذرلا  ةسراممل 

راثأو مھضعب  ّزفتسا  ام   ، نویع الب  هب  نیقلحبُملا 
. ّةیقبلا ةوھش 

مھدحأ لاق  ال»،  انحنو  اھلمعیب  نّابدلا  ّىتح  »
، لاجرلا ّةیقب  نطنط   . ينوكلا ملظلا  اذھ  اًركنتسم 

قنتعا نيزح  ٍلجخب  ةوسنلا  ضعب  تمستبا  امنیب 
ّنھھوجو فلخو  نمستبي   . نینس ذنم  رامِخلا 

. حدقي ٌلیتف 
ةیفاكلا ریغ  اھدوقن  رَزن  ّةيروسلا  ةأرملا  ُّدعت 
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عنتقت ال  اّھنكل   ، برعلا مّاكحلا  نعلت   . ةبابذ ءارشل 
رصتخت  . ّةیبرع تسیلو  ّةيویسآ  ةلود  ناريإ  ّنأ 
مھعمجب تاطیحملا  ءارو  ام  لود  ءاسؤر  ءامسأ 

هتّدع امابوأ  ىتح   . رقُشلا ءاسؤرلا  ةناخ  يف 
. مھفرعت نيذلا ال  هفالسأب  اًنُّمیت  اّمبر   ، َرقشأ
اندالبب نيرومطم  ّانك   ، مارحلا دالو  انولَوجھ  »

ذخأ هللا  ول   . نیتكاسو اوھ  نیلكامو  مھلا  نیعلابو 
ةساط ْتلش  ْتنك  ام  سحنلا  ةلیللا  كيذھب  هتنامأ 

«. نوھْل تیجو  يسار  قوف  مھلا 
وباتسیغ ءاضعأ  مّھنأكو   ، نمألا لاجر  َلغشنا 

ّلكش ٍلتَر  ىلع  ِخارصلاب   ، ةمجرتم ٍةخسنب  ناملأ 
لبابو ّيبنتملا  عراش  ءانبأو   ، بلحو ماشلا  ةدَفَح 
اھیلع هللا  ةمحر  ءابدحلا –  ةرانمو  ءّارماس  ّةيولمو 

. هنم مخضألا  ددعلا   ، دیشرلاو روصنملا  ّةّيرذ  نم  – 
لصأتسُي ال  ثیبخ  ّيناطرس  ٍرادم  يف  اوّفطصا 

جراخ ام  ٍةطقن  يف  يھتنيو  ىنبملا  نم  عبني 
ًابضغ نمألا  لاجر  ُّبھي   . ّةیسمشلا ةعومجملا 
نم مھدحأ  جرخ  اّملك  اًفوقو  نیلتبُملا  ىلع 

نایصعلاب َلباقو  ِّهلظل  ةّصصخملا  ةحاسملا 
. مھداسجأ رصعل  ةمّمصُملا  ّةیسدنھلا  لاكشألا 

سیئر حیطي  دق  ّفصلا  نم  مھدحأ  جورخ 
خرصي  . اھتقو دوجوملا  ریغ  ّةینانبللا  ّةيروھمجلا 
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. برَطي بابذلاو  هللا  قلخ  ىلع  نمألا  لاجر 
ىلع خارصلا  يف  نمكت  ةدیحولا  مھتطلس 
لصنقلا ّةیصخش  لاحتناو  مھتناھإو  نیئجاللا 

ّنكل  ، مھئوجل تالماعم  مامتإ  نع  لوؤسملا 
عراوشلا ديوزت  ىلع  رصتقت  ّةیلعفلا  مھماھم 
جوزمملا قاصُبلاو  رئاجسلا  باقعأ  نم  ديزملاب 

. تارّسكُملاب
ةفلتخم فیصرلا  اذھ  قوف  ّةيورملا  صصِقلا 

. قارعألاو سانجألاو  نايدألاو  تاجھللاو  رداصملا 
لافطألا  ، ّملعتملا ریغو  فّقثملا  لباقُت  دق 
رھاظتُملاو دعقُملا   ، ءاسنلاو لاجرلاو  خویشلاو 

. يمویلا ّيرشبلا  وتسیفانملا  انھ   . زجعلاب
نم قرسو  ءارھلا  اذھ  ّةيروسلا  نبا  ّلغتسا 

. ةقالمع هل  تدب  ةمزق  ًةحاّفت  زوجعلا  كشك 
ّثولملاو ّقزمملا  ریصقلا  هلاطنب  بیج  يف  اھعضو 

سئاس لاطنب  ّهنأكو   ، هب ْتَدِسَج  دوس  ٍتارطقب 
تَِحتُفو ّةنعألا  هل  تَِقلطُأ  نمك  اًدیعب  لورھ   . باود
اھفلخ شیعي  نم  ِروصب  ةتوحنملا  ءامسلا  ذفاون  هل 
ٍبابسأل تاونس  ذنم  ألملل  اھباوبأ  ةّعرشملاو 

ّرثعت  . اھتحت شیعي  نم  ينامأ  بغَش  حفاكت  ّةینمأ 
. دیعاجتلاب ةئیلم  ّةیكیتسالب  ٍهایم  ِةنّینقب  ىتفلا 

اھراوج ىقلتساو  اًفئاخ  ّبكناف  اًضرأ  ُهتََحَطب 
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فیصرلا ىلع  ةفكتعم  ةھفات  هایم  ةنّینق   . اًدماخ
. همالحأو هتحاطأ 

الب ّيبصلا  لاطنب  ةنازنز  نم  ةحاّفتلا  تَزَفَق 
اھتایح ِذاقنإ  ىلع  ةنّینقلا  اھتلیمز  تركش   . رئاسخ
رشبلا ونب  لواح  نإ  اھتدضاعمل  اھدادعتسا  تَدبأو 

، ًابرھ ضرألاب  تذال  ّمث  اھیلع  لاجرتسالا  ءایھدألا 
ةمضقو ٍبیج  ِةنیھر  ىلإ  ّلوحتت  نأ  ىبأت  يھف 

نل ّيبصلا  ءاعمأ   . مدعلا ىلإ  مدعلا  نم  ةجراخ 
نوكي نل  ِهتمیخ –  وأ  ِهتیب –  ضاحرمو  اھَنَفَك  نوكت 

. اھربق
يف تطقسو  ّةراملا  نیب  ةحاّفتلا  تَجَرحََدت 
ّيحلا نّاكس  تدعو  دق  ّةيدلبلا  تناك  هایم  ىرجم 

. اھدعوب ةداعلاك –  َّرَُبت –  ملو  هقالغإب 
ةمعفُملا ةریغصلا  كلت  نم  هاغبم  لفطلا  لني  مل 

. ةحاّفت ةماركب  ساسملاو  كّايإ   . ءايربكلاب
تََكبو  ، بارتلاب هسأر  رّفعو  ةحاّفتلا  ىتفلا  ىكب 
زوجعلا ىكبو   ، ةایحلا ةقرس  يف  اھنبا  ةبیخ  ّمألا 
هتمخت ىكبو  ىنبملا  مھلَماج   . سمشلا ةّعشأ 
روتبملا اھناسل  ةحاّفتلا  تَجَرخأ   . نیئجاللاب
ًةكحاض رصنلا  ةوھص  يطتمت  يھو  ةميدق  ٍةمضقب 

. اھروشق ّةيرذعب  ًةروخفو  اًعیمج  مھیلع 
سنجلا ةسرامم  يف  ّرمتساف   ، بابذلا اّمأ 
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نمألا لاجر  تامیلعت  عاّبتاو  زوجعلا  ةعاضب  ماھتلاو 
. ّةیناسنإلا نم  ّدرجتلاب  مھبولق  ةضبانلا 

... ثبعلا دھشم  ىھتنا 
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ّمثلُملا نینجلا  ّةیعابر 

( ةبیخلا تاكسمتسم  )
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، ضرألا رجھت  ال 
... ءامسلا ىلإ  لحرت  ال 
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1
فرعن ال  نحن   ، اًمامت صاخشألاب  انتقالَعك  ندملاب  انتقالَع  »

نأ عیطتسن  ال  امك   ، رخآ نود  ٍصخش  مارغ  يف  عقن  اذامل 
«. ىرخأ نود  ٍةنيدمب  قیثولا  انطابترا  ببس  رّسفن 

( عئاضلا ّيبح  تنأو  ماع  ّلك   ) بلاط ءادیغ 

ءاتش 2014  ، توریب
سافنأ رخآ  ىلع  مثجي  حضافلا  نزحلا  نم  ٌماكر 

. ءاتشلا ركو  دنع  ةكلاھتملا  يتداعس 
يذلا نیعللا  لصفلا  اذھب  يرھق  طبترا  املاطل 
اھقاتشأ ٍمّايأل  نینحلا  ناجلوصب  يدلَج  داتعا 

يردص ىلع  غبسأ  ٌلصف   . اھناضتحا ىلإ  قوتأو 
نم ّيلإ  ىذألا  نیجسكأ  ّخض  يف  َنَعمأو  مومھلا 

ال ٍتاّحرقتب  ةموتكم  يحور  كرتیل   ، يردأ ال  ثیح 
. ءافشلا هقفت  الو  لمدنت 
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ُّجضت لبقتسملا  ةبوصعملا  توریب  عراوش 
انأ ال  ، هرظتني ّلكلا   . دالیملا دیع  ىضوفبو  ءاوضألاب 

موجنلاو ةرجشلا  تافارخ  ِرّیَصُأ  مل   . لعفأ
اھل مستبأو  اھسوقط  ّدبعتأ  اًزومر  سارجألاو 
يتيؤر دنع  ٍتّایناحورب  رعشأ  ال   . جَرھبُم ٍعوشخب 
ّةيدالیم ٍتاراغم  يف  ُقرغت  ةِقّیضلا  عراوشلا 
كلتمت ّةيرولكلوف ال  ٍراجشأو   ، اھلوح راصبألا  ّقلحتت 

. اھممق ةيؤرل  يفاكلا  دعُبلا  كانیع 
يقلتل اھیف  حمرتو  ءامسلا  حطانت  ةیلاع  ٌممق 
قنخت ةديدج  ًةبقع   ، دیعلا ِّةیحت  عم   ، كیلع
تايادبلا ةروتبملا   ، ةحماستملا ریغ  تاقرطلا 

. تاياھنلا ةقلزنُملاو 
لیَنل عیمجلا  اھّرقوي  َلیثامتل  اًّكربت  عكرأ  مل 
ةعاربب ةتوحنملا  ةسّدقُملا  مھلیثامت   . تاكربلا

ال اّھنكل  ًالكش  ينُبذتجت  نیعشاخلا  كاّسنلا 
سّدقم ٍتيزب  ينیبج  نھدأ  مل   . ًاناميإ ينجردتست 

يف يتدلاوو  يتّدج  َوذح  وذحأ  نلو   ، يمالآ َنفدأل 
بونذلا نع  اًریفكت  روذنلا  ميدقتو  تافاسملا  فحز 

. ّةنجلا يف  ٍراقعب  اًعمطو 
تزاجو ليون  ابابب  يلیج  ءانبأ  نمآ   ، تاونس لبق 

كلت فّقلت  ىلع  لئاوعلا  تبقاعت   . عئادخلا مھیلع 
، اھب مھتانبو  مھدالوأ  میعطتو  ةّطنحملا  راكفألا 
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تافارخلا تجوازتو  بيذاكألاب  مھتلوفط  تّزرطتف 
. ماھوألا نم  ديزملا  مھل  بجنتل  مھلوقع  يف 
ةدیعبلا ءامسلا  نم  رمحألا  ءادرلا  بحاص  طبھي 

ًالیل انلزانم  لخدیل  نالزغلا  اّھرجت  ةمخض  ٍةبرعب 
ةراغم دنع   ، دالیملا ةرجش  تحت  انايادھب  ّجزيو 
ِفرغ يف   ، ّةرسألا نم  ِبرقلاب  وأ  عوسي  لفطلا 
لافطألا ّضقني   . انمالحأ ّةنجأ  علتبت  ةعّدصتُم  ٍمون 
ةلوفطلا ةجاذسبو  دیعلا  ةحیبص  ايادھلا  ىلع 

. ءاضیبلا هتیحلو  رمحألا  زوجعلا  نوركشيو  نوحرفي 
اذكھو ةروطسألا  لوقت  اذكھ   ، اًزوجع مھل  هنوّروصي 

. اھب میلستلا  بجو 
ةبوذكألا كلت  اًموي  قّدصأ  مل   ، يسفن نع 
ىشخأ ُتنك   . مھتافارخ ّيلع  تلطنا  ام   . ءاضیبلا
لیتكتل سیل   . يتفرغ ىلإ  ابابلا  اذھ  ّللستي  نأ 
يقنع ىلع  ةليوطلا  هتیحل  ّفلل  لب   ، دیعلا ايادھ 

يف هرمأ  ُتحضف  يّننأل  اًماقتنا  يقنشو  ریغصلا 
. دحأ ينقّدصي  مل  نإو   ، لافطألا فوفص 

يتّدج  ، ليون ابابب  انمؤي  مل  نّایجولویبلا  يادلاو 
اھغولب لبق  ةعدخلا  ُتفشتكا  يّننكل   . تلعف

دق ام  ءارشل  توریب  رجاتم  يتّدج  ُبوجت   . دشرلا
اًمتح سَنكُت  ةرباع  دیع  ةحرف  يھجو  ىلع  عرزي 

فغشلا ألمي   . تاعاس دعب  اّمبر  وأ   ، مّايأ دعب 
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يف اھيدي  نم  ةحرفلا  لویس  ّقفدتتو  اھيرجحم 
اھعضتو يخألو  يل  ايادھلا  اھیف  ّفلغت  ٍّةرم  ّلك 

لبق ًةسلخ  اھتبقارم  ُتدتعا   . ةرجشلا تحت 
عتمتسأل دالیملا  قبست  يتلا  ةلیللا  فاصتنا 
ةملظُملا سولجلا  ةفرغ  ركذأ   . ّةيونسلا اھسوقطب 
ءافطنالا يف  قباستت  تناك  ٍةرجش  ِءاوضأ  نم  ّالإ 

قنع يف  ةّقلعُملا  دئالقلا  توصو   ، لاعتشالاو
بیلصلابو اھتاقیقشب  مطترت  يھو  يتّدج 

ةدحاو عضول  تنحنا  اّملك  اھل  محازملا  ّيبھذلا 
ٍقاروأب ةّنيزُملا  ةرجشلا  ةدعاق  دنع  ايادھلا  نم 

مل يخأ   . انظقوي نأ  ىشخت  اًجیجض  ُردصُت  ةّنولم 
ايادھلا راظتنا  لتقي  ناك   . يتّدج ىلع  ّصصلتي 

. اًركاب مونلاب 
هذھو  ، ءامسلا ّةيدھ   ، عوسي نم  ةبعللا  هذھ  »
اذھو  ، ندنل نم  كل  اھْتلَسرأ   ، كتدلاو نم  ةیمدلا 
نم كل  هلَسرأ   ، كدلاو نم  لیمجلا  رفصألا  راطقلا 
. اھریغل هبسنتو  اھدوھجم  نوخت  يتّدج   ،« يبد

« ... ديإب ةراوسإ  دیعلاو   ... دیع تراص  ةرْجَشلاو  »
؟ يبد مأ  ءامسلا   ، انیلإ برقألا  ام  : » اھلأسأ ُتنك 
ىلع ٍلبُقب  يفتكت  تناكو  ؟»،  ندنل مأ  ءامسلا 
يف ّرقتست  اّھنكل   ، ركذأ ال   ، يتھبج وأ  يسأر 

ناجعزت ناتظیلغ  ناتفش   . ّيَنیع قوف  ةياھنلا 
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مویلا اھّدعأ  ٍلبُق  نم  ُترّمذت  املاطل   . يھجو ءودھ 
. فطاوعلا حیحشلا  يملاع  يف  اًزنك 

لاسرم ةقیقح  ُتفرع  يّننأ  يتّدج  ملعت  مل 
ُتنك  . ّيدلاوو عوسي  ايادھب  جّجدملا  ءامسلا 
يركفب اھعسل  ًايدافتم   ، اھرعاشم ىلع  اًصيرح 

. طیلسلا
يتدلاو نوكت  ةنسلا  نم  تقولا  اذھ  يف 
ّةیضرألا ةركلا  تّاراق  نیب  لاوجتلاب  ًةلوغشم 
راظنألا نع  بیغي  يدلاوو   ، ةحایسلاو عّضبتلل 
هناكفسي تقو  . ال  هلاومأ اھیف  قفني  ًةحسف  دجیل 

. يتلوفط تاھافت  يف 
كلتب يعادخ  ْتّررق   ، ينّتبحأ يتّدج  ّنألو 
يضغب يھاضي  ًاّبح  اھتلدابم  ُتّررقف   ، ايادھلا

، ندنل يف  ّةیلخاد  ٍةسردم  يف  ّةیناطيرب  ٍةّملعمل 
يمرجم لودلا  يفنت  امك  اًقحال  اھیلإ  ُتیفُن 

ىلإ برجأ  ٍبلكك  ءاطمشلا  ينتداق   . برحلا
عنصأ ينتأر  امدنع  ّةیسفنلا  ةراشتسملا 
ّتنظ  . اھب لافطألا  سوؤر  فذقأو  ّةیقرولا  خيراوصلا 
ةرذب ّالإ  سیل  نعرألا  ّيبرعلا  لفطلا  اذھ  ّنأ 
. جضنأ ملو  اّھنظ  ُتّبیخ  يّننكل   . ّكنحم ٍّيباھرإل 
يلعف ّلج  اذھ  ناكو   ، قرو نم  اًخوراص  ُتحبصأ 

. اھموي ينقرحت  مل  اّھنأل   ، اھبونذ مظعأو 
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عنمت ملو  يموي  سحن  دیعلا  تاكرب  لطبُت  مل 
دنع دالیملا  ةلیل  حابص  ّلطعتلا  نع  يترّایس 
نآلا يھ  اھ   . توریب نم  ةبيرقلا  اقلزلا  ةقطنِم 

ال نم  ةبقاع  هذھ  اّمبر   . حیلصتلا ةراغم  يف  ةعباق 
. هتبكرم يف  ًابیلص  ّقلعي 

نود عراوشلا  يف  راحبإلا  ّةبغم  يتدلاو  ينترذنأ 
ةرّایسلل يمامألا  جاجزلا  ىلع  ةحبسِم  قیلعت 
اھسكع انأف   ، تصنأ مل  ةداعلاك  يّننكل   ، اھب ّكربتأل 

ندنل يف  اھتّقشو  اھترّایس  قارغإ  تداتعا   . اًمامت
تاصاصقو ّةیسكوذوثرألا  ّةینيدلا  تاحوللاو  روصلاب 

اّھنأ دقتعت  ذإ   ، دیلا ّطخب  ةبوتكملا  تاولصلا 
اھنّاكسو ةّقشلاو  ةرّایسلا  ةيامح  نع  ةلوؤسملا 
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ّةیعیبطلا ثراوكلاو  لزالزلاو  قئارحلاو  ةقرسلا  نم 
. ىرخألا

نع عنتمتو  رارمتساب  ّةیسنكلا  ةمانزُرلا  علاطت 
ّيلجتلا دیعك  ّةیحیسملا  دایعألا  يف  لمعلا 
حصفلا سیمخ  قبسي  يذلا  مالآلا  عوبسأو 

يف موحللا  لكأ  نعو   ، ةمیظعلا ةعمجلاو 
يروخلا نم  ًةھفاشم  اھیقتست  ةّنیعم  ٍتابسانم 
لزنملا ألمت   . ةسینكلا ةبتكم  تاعوبطم  نم  ًةءارقو 

رامو القت  رام  دیع  يف  اًّفوصتو  اًدھُز  عومشلاب 
يّننكل ریخألا  اذھ  فرعأ  ال   . غادرق رامو  لبرش 

. اًمئاد همسا  ّددرت  اھعمسأ 
يف ّبش  اًقيرح  ّنأ  ُتننظ  اھتّقش  ُتلخد  اّملك 

ٍّةیناحورو ٍكّسنتب  رھظت  نأ  ىلإ   ، اھفرغ نم  ٍةدحاو 
بیطلا ةحئارو  ةسبحم  ّهنأكو  ام  ٍناكم  نم 

، تاولصلا ولتت  يھو  اھدي  يف  ةرخبِملاو  اھقبست 
اًسوقط وأ  ّةیحور  ًةضاير  سرامت  اّھنأ  فشتكأف 

. ّةیسنك
«. نوسیلايریك  ... نوسیلايریك  ... نوسیلايریك »
ّأكلتت ال   . اھتاولص مزالت  اّھنكل  ّةینانویلا  ثّدحتت  ال 

ّةرمتسملا اھتارايز  ِببسب  اھناسلب  لیترتلا  نع 
. سكوذوثرألا مورلا  سئانكل 

، يضاملا ماعلا  اھتّقش  يف  ٌقيرح  ّبش  امدنع 
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ةروص نم  برقلاب  روَخبلا  دوجو  ّنأ  يل  ْتّدكأ 
لوألا حداكلا  ناك  اھمون  ةفرغ  يف  اتير  ةسيّدقلا 

. نارینلا جیجھ  هجو  يف 
ةرخبِملا ّالإ  اھصقني  ال  ةرّغصم  ةسینك  اھترّایس 

اباب ةیحل  نع  فلتخت  رخآ  ٍعون  نم  ةیحل  بحاصو 
. اًضيأ اباب  ّهنكل   ، ليون

. ءاوس ماتيألاو   ، ءابآلا مھرثكأ  ام 
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ةرجألا تارّایس  عم  ةسِعَتلا  يتلحر  أدبتس 
. اھیقئاسو

ءاتشلا لصفب  يتقالَع  هبشت  مھب  يتقالَع 
ةسایسلاب ثّدحتيو  اًریثك  رثرثي  مھمظعم   . دایعألاو

. مھنم ّنسلا  رابك  ّةصاخو   ، لِحفتسُم ٍءابغب 
نوشقانيو ةقیتع  ٍصِصق  يف  نولوجيو  نولوصي 

ٍسانأل ال ًءامسأ  نورضحتسي   . داع ِدھع  نم  اياضق 
نأ لبق  ءامسلا  ىلإ  رادقألا  مھْتفَذق   ، مھفرعأ

. ضرألا هذھ  ىلإ  ةشئاط  ةفطن  ينلكرت 
يف نكسأ  ثیح  ّةیفرشألا –  ةقطنِم  ُترداغ 
عم راطملا  هاّجتاب  يقيرط  ُتسّجوتو  توریب – 
ةردان ّةیكلف  ةرھاظ  هذھو   ، فیطل ةرجأ  قئاس 
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لضفألا ّعقوتأ  ال   . مھعم ةسئابلا  يبراجتب  اًسایق 
دایعألا يفو  توریب  يف  اًديدحت   ، مھنم
مھمظعم باصي   . ىرخألا ّةینيدلا  تابسانملاو 

ّللختت  . مساوملا كلت  يف  عشجلا  سوھب 
شھنو كبیج  ىلع  ضاضقنالا  يف  ٌةبغر  مھسوفن 

ّلكك  ، صرفو ةراجت  دایعألا   . ًةونع دیعلا  ّةيدھ 
تاضقانتم ّلكل  ةنضاحلا  ةنيدملا  هذھ  يف  ٍءيش 

. ةایحلا
ةءادبلا يف   . رمعلا فصتنم  يف  قئاسلا  ناك 
ّقحب ةبََكترُملا  نمزلا  رزاجم  ببسب  اًزوجع  ُهتلخ 
فیثكلا ضیبألا  بشعلاو   ، ةزرابلا هھجو  لیصافت 
هیبجاح ىلعو  دعجألاو  ّثكلا  هرعش  ىلع  تبانلا 
ّيقیقحلا هرمع  داّدع  نع  اًقحال  َفشك   . نیثعشألا

ةرجأ قئاس  ّهنكل   . يتانّھكت نع  دعبلا  ّلك  دیعبلا 
. زوجع وھ  نذإ   ، ّيبرع ٍمقرب  ىلبح  ٍةرّایسل 
ّيبشخلا بیلصلا  نمو  ِهتجھل  نم  ُترعش 

مادعإلا بئاتك  نم  براھلاو  همامأ  ّقلعُملا 
ّةیحیسملا زومرلل  ّةیشعادلا  ةدابإلا  تّایلمعو 

ّهنأ راوجلا  لود  يف  ّةيوُھلا  ىلع  لتقلاو  فطخلاو 
. بیلصلا ةنايد  ىلإ  يمتنيو  ينانبل  ریغ 

بشخ ىلع  اًفوخ  َّرف  ًاّیقارع  اًئجال  ناك  اّمبر 
نیب ّةیلزألا  ايدیجارتلاو  ّةيومدلا  حباذملا  نم  هقنع 
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اًحزان اّمبر  وأ   ، لصوملاو دادغب  يف  رأفلاو  ّطقلا 
َّثبشتف اياندیص  رايدأ  هیلع  تقاضو  ّمتغا  ًاّيروس 

وجنتل ٍلبج  ِةّمقب  اًموي  تّقلعت  يتلا  اصيرح  راجحأب 
ملو تراط   . نانبل ضرأ  ىلع  ّةیفئاطلا  نافوط  نم 

. لعفتس نإ  ملعأ  الو   ، طبھت
، نانبل ىلإ  سفنألا  ّقشب  قئاسلا  َلصو 

يّررضتمل ّةیلزألا  اّمبرو  ةّتقؤملا  ّةیمازلإلا  ّةطحملا 
ًامجن ّقلعي  نأ  دیحولا  هفدھو  َلصو   . ةقطنِملا

. دعب تبنت  مل  دالیم  ةرجش  ةّمق  قوف  ًاّیبھذ 
سانلا دیجمت  ِببس  نع  يسفن  ُتلأس  املاطل 

كلت تسیلأ   . دالیملا دیع  ِةبسانم  يف  موجنلا 
ناكم ىلإ  سدوریھ  اھب  ّلدتسا  يتلا  ّةیَغلا 
لافطأ ّةیقب  لتق  امك  هلتقي  داكو  عوسي  لفطلا 

؟ محل تیب 
يف ثودحلا  ردان  اذھو  ًةكلاس  قيرطلا  تناك 

. ةیھانتملا ریغ  ظوظحلا  موي  ّهنأ  ُترعش   . توریب
ىلع ّتطح  يتلا  ليون  اباب  ةعافش  عبطلاب  اّھنإ 

. يفتك
. ويدارلا لاق   ،« ... برشت يكل  تلزن  ٍةمامحك  »
ّظحلا ّنأل  ُتركشو هللا  تاكربلا  كلتب  يبلق  جھتبا 
هتلولیق ذخأ   . ًةھینھ ّينع  ّىلخت  دق  رثاعلا 
ةكایحو ةكرعملا  نم  رارفلا  ّررق  ٍبراحمك  ّةيونسلا 

39



. ّةثر مالس  ّةِزب 
؟ توریب يف  میقت  لھ  – 

. ةصیخر ّةّیلحم  ةراجیس  اًمّدقم  قئاسلا  ينلأس 
رئاجسلا ةحئارو  نّخدأ  انأ ال  تحمس  ول   ... معن – 

. وبرلا نم  يناعأ   . يسافنأ متكت 
ًالواحم دعقملا  جاجزب  ُتقصتلاو  هنع  ُتدعتبا 
هرئاجس نم  يروفن  معدت  ةعنقم  ةّجُح  ةقایس 

همف ةراغم  نم  اًحوف  ةّقلحُملا  ةریبلا  ةحئار  نمو 
. ناذرج ةربقم  اّھنأك  تناك  يتلا 

ةنبابر ةقَفَش  ةراثإل  وبرلا  ةلیح  اًمود  سرامأ 
مھبعر زازفتساو  نینّخدملا  نم  ةرجألا  تارّایس 

ّررق نإ  مھتارّایس  يف  اًقانتخا  يتوم  ّةیناكمإ  نم 
يف اھقیلعتو  ةراجیس  دسج  خلس  مھدحأ 
مل يّننكل   ، مھنم ریثكلا  ُتعدخ   . هیتفش ةلصقِم 

عراوشلا ةقرطم  نیب  ُتھت  امدنع  ّيتئرب  ذفنأ 
دودر نادنسو  رشبلا  ّالإ  ٍءيش  ّلكب  ةمحدزملا 

، لزنت كیف   » ، يتالّسوت ىلإ  ةھبآلا  ریغ  مھضعب 
«. خودب  ، نّخدب ام  اذإ  ردقب  ام  انأ   ... كعم هللا 

حورلا ّبیطلا  ةرجألا  قئاس  فطاعت   ، ّةرملا هذھ 
نم أربأ  نأ  يل  ّىنمت   . ةیماسلا يّتیضق  عم 
ىلع اًرداق  نوكیل  اّمبر   . اذھ ّيمھولا  يضرم 
ردقلا هنم  مقتنا  نإ  ةلبقملا  ِّةرملا  يف  نیخدتلا 
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ناطرسب ةباصملا  ِهتبكرم  ىلإ  اًدّدجم  ينقاسو 
اًموي تھابت  ام  ّةیبغلا   . اھل هلامھإ  ببسب  ةئرلا 

. لعفأ امك  وبرلاب 
اًِفقوم نلعأو  ّظحلا  ةیباكلا  رئاجسلا  ةبلع  َكرت 
رعشي ةرجأ  قئاسل  رھظألا  هب  ُّدَشُت  ًاّیلوطبو  اًدیتع 

. نابُعلُأ ٍبكار  ِةاناعمب 
. ناّخدلا تخإ  سك   ، كتحص ّالإ  يش  لك  – 

... قوذ ّكلك   ، يسریم – 
هدضاعت ةقيرط  ىلع  يظّفحت  مغر  هل  ُتمستبا 

. يعم
؟ كترضح نيو  نم  – 

. يعم ثداحتلل  ةثیثحلا  هتلواحم  دواع 
ذنم توریب  نكست  يتلئاع  ّنكل   ، نيرّونت نم  – 

. تاونس
. اھنع ينلأسي  مل  ًةلیصفت  اًحراش   ، هتبجأ

وش  . نانبل قطانم  لمجأ  نم   ، نيرّونت ةعئار  – 
نم ریثكب  ىلحأ  لامشلا   ، ّویخ يكحلاب  كّدب 

قطانم ریغ  لثم  شم  نیملاسم  سان   . بونجلا
؟ ّویخ ةراجیس  كّدب   . ّویخ

! نّخدب ام  ّكلتلق  ویسم  – 
ّعنصتأل ّةیسنرفلاب   ، ًالاعتفا  ، ّرثعتت ّةینانبلب  هتبجأ 
نكاس بقل  ىلع  لصحأو  ّةیطارقتسرألا  ّةینطولا 
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. ّةیفرشألا ةقطنِم  نّاكس  نم 
ّالإ هنع  فرعأ  ال  انأو  هَقلأو  نانبل  لامجب  ثّدحتأ 
توریب ّىتح   . ّةیلامشلا قطانملا  ضعبو  ةمصاعلا 

يف انھ  يتایح  تعقوقت   . ریثكلا اھنع  فرعأ  ال 
نوادلاو ءارمحلا  عراشو  ّةیفرشألا   ، قطانم ثالث 

. اھیلع نوقلطي  امك  دلبلا »  » وأ نوات 
؟ نيرّونت نم  نيو  نم  – 

، ةریَح يف  يناقبأو  ينجرحأ  رخآ  ٍلاؤسب  ينتغاب 
. ةباجإلا لھجأ  انأف 

ّةیبغ ًةماستبا  ُتقلطأو  هیلإ  ُترظن   . ًالیلق ُتكبترا 
يھجو ىلع  ًةذوخ  اھتمسر  ةقَھرُم  ةرفز  اھَتبَحاص 
ّرتستلل ةلشاف  ٍةلواحم  يف  يتقرح  نم  ّلصنتأل 

عنتقي مل  ّهنكل   . يتبیخ نم  ّصلمتلاو  يلھج  ىلع 
ينحضفیل يسأر  طقسم  ةفرعم  ىلع  مّمصو 

. يسفن مامأ 
. ملعأ ال  – 

لزانت  . دالبتسالا قئاسلا  َّررقو  مالستسالا  ُتّررق 
. ةقطنِملل ّةیفارغجلا  ايافخلا  ةفرعم  يف  ِهتبغر  نع 
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. قاعلا نيرّونت  نبا  انأ 
نأ نم  اًفوخ  ءارولا  ىلإ  رظنأ  ملو  اھنم  ُتجرخ 
ّالإ اھنع  فرعأ  ال  ُّتبف   ، ٍحلم ِدومَع  ىلإ  ّلوحتأ 

تارذشو ةبرغلا  يف  يندراط  يذلا  اھمسا 
نم ّةيوامس  ٍةبوجعأب  اجن  ٍلزنم  يف  يتلوفط 

. ّةیلھألا برحلل  ةقيدصلا  نارینلا 
يف دالبلا  يترداغم  دعب  نيرّونتب  ّلح  اذام  ملعأ  ال 
تانعط نم  ىفاعتي  نانبل  ناك  اھتقو  ماع 1992 .

نفد نم  غرف  نأ  دعب  ِهدسج  يف  ّةیلھألا  برحلا 
. ةعساتلا وحن  وبحأ  يرمع  ةثادح  يف  ُتنك   . هلھأ

يتدارأ ال  ِضحمبو   ، يدلب نع  ُتّیلخت  اًمغرُم 
يسفن ُتعضأ  ثیح  رخآ  ٍدلب  فاتكأ  ىلع  ُتسلج 
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ٍناولأ ءامد  يف  ةقراغو  ةحوبذم  ٍةحول  ىلإ  ُتّلوحتو 
ةبرغلا َتلََّدبف   ، لھك ٍراطإب  ةفوفحم  ةمجاو 

. يتلوفط ةخوخیشلاب 
اھظفحت  ، ةركاذلا اھنع  لزانتت  ال  دھاشملا  ضعب 
شیفافخ ىّذغتتل  قرسُت  ال  ٍةراغم  يف  اًنیمث  اًزنك 
ُتقمأو تايركذلا  ُهركأ   . اھروخص ىلع  سمألا 
قناعت ٍلمر  ِتّابحك  يمامأ  ةروثنملا  اھحئاور 
قاھِدلا اھنزح  ّدرمت  اّملك  يشتنت  ةدَّضَنُم  اًعاجوأ 
ةرداقلا ّةفاجلا  اھیقاوسو  يدانع  تاماستبا  ىلع 

. عومدلا نم  ديزملا  باعیتسا  ىلع 
يبلق تاضبنو  يباعلأو  يبایث  عمجت  يتّدج 
يف يتلوفط  تاونس  ُتفرص  يتلا  حئاورلاو 
برحلا عوجھ  قوف  ةّتتشملا  يتايركذو  اھعمج 

يف اھنم  يقابلا  ّجزتو  اھضعب  قدنصُت   . ّةیلھألا
نم اًفوخ  اھحتف  ىلع  مویلا  ّىتح  ؤرجأ  مل  ٍةبیقح 

. تببحأ نمو  تببحأ  ام  رَوص  يھجو  يف  رجفنت  نأ 
لب  ، تاروعلا فئافل  ّبضل  قلخُت  مل  بئاقحلا 

. انحرفُي دق  ام  سبحل 
اّھنأ ىلع  اب  مِسقُت   . مستبت ّمث  ًالیلق  يكبت 
ٍلتاقم ِةرارحب  ينتقناع   . اًریثك ينقاتشتس 
دربب ْتحّفلت   . هدسج ْتّحوص  ًةفيذق  نضتحي 
قوف ّطختل  لبانقلا  ِةرازغب  اھعومد  تّقفدتو  زوجعلا 
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اّھنأ فرعت  تناك   . لیحرلاب رذني  اًكوش  اھتارظن 
. فرعأ مل  انأ   . ةریخألا ِّةرملل  ينّعدوت 

اھجیشنل يبلق  طاِین  تّعطقتو  اھعم  ُتیكب 
سیل اذھ  ّةرسلا  لبح  عطق  ّنأ  ُترعش   . اِھتقرحو
ىلع رباث  اًسوباك  ناك  ّهنكل   ، ًابيرق وبخیس  اًملح  ّالإ 
ٍةعبوزكو لبذي  ال  ثیبخ  ٍنوعاطك  يلخاد  جوضنلا 

ملو  ، ىوترا ّهنكل  هقسأ  مل   . نكست ال  ةنونجم 
يّننأ يف  ٌّكش  ينرماخ   . ىقب ّهنكل  هنضتحأ 
دقفأ مل   . ًابئاص نكأ  مل  يّننكل   ، ریثكلا دقفأس 

. ریثكلا ّلك  لب   ، ریثكلا
ىلإ كلمأ  ام  ّلكو  يخأو  يتّدجو  نيرّونت  تّلوحت 
اھنم برھأو  اھیف  ریكفتلا  ىشاحتأ  ةملؤم  ىركذ 
نم رثكأ  قارفلا  ينكلھي  ال  يك  اھتھجاوم  نمو 

. كلذ
ٍلصب ءاسح  عم  ًةدیحو  حوفت  يتّدج  ةحئار  ُتكرت 
انلزنم طبري  اًّقیض  اًعراشو   ، يخأو يل  هتّدعأ 

. ةقساب ٍلابجب  ةطاحم  ةقیحس  ٍةيدوأب 
ةلیلظلا اھراجشأو  ریمنلا  نيرّونت  ءام  ُقاتشأ 

اّملك يلاصوأ  يف  نینحلا  ّثبي  يذلا  قیتعلا  انتیبو 
ال  . ًةرضاح هاركذ  ّتكفنا  ام   ، ينھذ يف  هفیط  ّرم 

يتّدج امك  رخآلا  وھ  لحر  وأ  كانھ  دمص  نإ  يردأ 
اھتیب يف  ًةدیحو  تناك   . نیعلا ةريرق  تمت  مل  يتلا 
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يذلا يّدج  ةدوعو   ، يخأو يتدوع  ُرظتنت  ئفادلا 
ءاربغ َنینس  نم  اھریغك  ءادوس  ٍةنس  يف  َفطُخ 
ءاقبلا اھل  باطو  انتویب  اھرھد  تانبو  تسأترا 

. اًرھق ِدغلا  يف  ثیعتل 
نأ لبق  يدسجو  يتاذ  ىلإو  نيرّونت  ىلإ  ُّنحأ 
نأ لبق  يريرس  ىلإ  ُّنحأ   . بابضلا ةنيدم  يف  ربكي 
عنتقأ مل  ٍدلب  يف  شحوملا  مقمُقلا  كلذ  يف  رغصي 

ةعونصملا ِهتسارد  دعاقم  ىلإ  يمتنأ  يّننأ  اًموي 
ّةیلخاد ٍةسردم  يف  لوھجملا  ناردج  ةراشن  نم 

. ةدرابلا هتمصاع  بلق  يف 
ملو يتّدج  هتّدعأ  ٍقبط  نم  يرّمذت  ُدقتفأ 
زفقت تناك  يتلا  ءاضیبلا  يترك  ُقاتشأ   . ينبجعي
اندّعوتت جرختف   ، ءادردلا زوجعلا  انتراج  لزنم  ىلإ 
ةیلابلا يسبالمو  ةجذاسلا  يباعلأ   . ءازجلاب
سمالُملا طئاحلا   . ةقیتعلا يتايركذ  ةنوحاطو 

يذلا صاصرلا  يملقو   ، يتسارد ِةلواطل 
ءالشأ يتركاذ  يف  ُرمضُأ   . يسواسو ينرطاش 

، اھدنع  ، يخأو انأ   ، بعلن ّانك  ةقھاش  ٍةرخص 
اًمالحأ اھیلع  ُتشقن   . ةيدوألا ىرنل  اھیلعتسنو 
ُتملح  . اًمیقع ناك  اھمحر  ّنأل  قّقحتت  مل  ةطیسب 
فشتكأو نيرّونت  قوف  ریطأل  اًرّایط  حبصُأ  نأ 

. ةیلاعلا لابجلا  ءارو  ةعباقلا  اھملاوع 
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ًّةرم نيرّونت  ةيؤر  ُديرأ  ، ال  ءيش ّلك  مغر   ، يّننكل
. ىرخُأ

ىلع مونلا  ىلإ  يدولخ  تايركذ  ةرايز  نم  عاترأ 
تناك امدنع   ، قلقلا نم  ةیلاخلا  يتّدج  ةداسو 

. ةنمآلا انتقيدح  روس  زواجتت  يسجاوھ ال 
يتايركذ جسن  نم  ةدینعلا  ةنيدملا  كلت  َّلمت  مل 

ىلإو ناكماللا  ىلإ  ةرجاھملا  اھرویط  بارسأ  عم 
فذقأل يتایح  ءانمتسا  نع  تخارت  ام   . ناكم ّلك 

. مطفُي الو  بضني  اًنینح ال  اھنم 
ْترّسن  . يلومح ْتبّعكو  میضلا  ندنل  ينتّعرج 

. ًءاتش نيرشع  ءاھُز  يعجضم  ْتّضقو  يدسج 
يتجھب دوقنُع  ْتفطقو  ءيش  ّلك  نم  ينّْتتح 
ىحضأ َةحیبذ  اھخلسم  ناردج  ىلع  ينتّقلعو 
قحلي دیلا  ءيذب  ٍبّاصق  ِنّیكس  نم  ةاجنلا  لواحت 
اھدسج عخبيو  اھدلج  طشكيو  اھقنع  رحنیل  اھب 
ةوسنلاو نوصقريو  نوكحضي  اھلوح  نم  لافطألاو 
ّنھلئاوعل ّةیھش  ًةمیلو  اھدادعإل  نبّھأتي 

. ةبغاسلا
رشبلا ّغرمتي  ٍةنيدم  يف  نانبل  ىدص  يندراط 
ِهرمأ نم  ٍةلجع  يف  ّلكلا  ثیح  اھبابض  يف 
ةسّانخ َبراقع  نم  تاحسفلا  ضعب  ِباصتغال 
ٌلودنب اھنم  ّىلدتي   ، مرھت ال  ءارذع  ةعاس  طّسوتت 
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. مھتبقارم نم  ّلمي  ال 
يتّدج حملأ  مل   . مویلا كلذ  ذنم  نيرّونت  حملأ  مل 
يتّدج تدقر   . نخاسلا لصبلا  ءاسح  ّقوذتأ  ملو 
ةّضغلا اھتداسو  ىلع  سیل  نكلو  ةریخألا  ِّةرملل 
ٌسوباك يندراط  اّملك  اھیلإ  برھأ  تنك  يتلا 
ةداسولاو ردِقلا  اھعم  تلحرو  ّينع  َتلَحَر   . جعزم

. اھمالحأب
ّانم نم  ملعأ  . ال  ّينم ریثكلا  ُتدقف  اھتدقف  نیح 
ال ةملث  ميدقلا  اھتوم   . لیحرلا يف  رخآلا  قبس 

. میتیلا يرضاح  يف  خرصت  تلاز  ام   ، قلغُت
ضعبف  ، اھقاتشأ ال  ُّتب  ّىتح  نونجب  اھُدقتفأ 

. نینحلاو قیلي  قایتشالا ال 
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نع اًصِصق  عجولا  ةيراعلا  يتّمع  يل  تور  املاطل 
. ّيّدج عم  اھتشاع  يتلا  ةشحوملا  برحلا  مّايأ 

اّھنكل ةرتفلا  كلت  ىلإ  اھب  دوعي  ام  ّلك  نفد  ْتلواح 
اھرشحتو اًدبأ  اھقحالت  ىركذلا  تیقبو  تقفخأ 

. نیلالھ نیب 
امدنع اھتّفرعت   ، لبق نم  اًریثك  يتّمعو  قتلأ  مل 
ىلإ ّددرتأ  ُتنك   . ىلوألا ّةرملل  توریب  ىلإ  ُتلصو 

عمتسأف ةصرفلا  ّيل  تحنس  اّملك  ةنسآلا  اھتّقش 
ّةیلھألا برحلا  يلایل  فارطأ  اھتكاح  ٍتاياور  ىلإ 
يدلاوو ّيّدج  نمو  اھنم  ةّنوكملا  اھترسأ  دارفأ  نع 

ّأوبت ّيلزأ  ٌقیفرو  ّيفو  ٌبجاح   . عزفلاو  ، برتغُملا
. بیقر وأ  ٍعزاو  نود  مھمالحأ 
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يتّدج روزأ  يّننأ  رعشأ   . اھتيؤر ىلإ  اًمود  قوتأ 
سنأتست تناك  يھو   ، قاتشأ يتلا  نيرّونت  يف 

يضقت  . زوجعلا اھتّقش  ناردج  تَِمئَس  امدعب  يب 
ةلكآتملا ةقیتعلا  ةيانبلا  كلت  يف  ًةسوسدم  اھتقو 
اھجعزي عراشلا  جیجض   . جراخلاو لخادلا  نم 
ةذفانلا ىلإ  نیتلاحلا  يف  عرھُتف  اھقلقي  هنوكسو 

. بطَخلا علطتستل 
َفِطُخ امدنع  يرمع  نم  نيرشعلا  يف  ُتنك  – 
ّهنأكو ًاّیح  يرطاخ  يف  مویلا  كلذ  ّرمي   . يدلاو
توریب ىلإ  انھّجوتو  نيرّونت  انكرت  دق  ّانك   . سمألا

باب دنع  اھتداعك  كتّدج  تَفَقو   . هلمع ببسب 
انعم ثكمي  نأ  هنم  تبلطو  هیلإ –  ریشت  ةّقشلا – 
هباھذ يعدتسي  لاب  يذب  ءيش  ةّمث  نكي  مل  نإ 

، ةّيدرتملا ّةینمألا  عاضوألا  كلت  يف  ةعماجلا  ىلإ 
يف اًدیعُم  لمعي  ناك   . ّةیبرغلا توریب  يف  اًديدحتو 

؟ اھترز لھ   ، ءارمحلا عراش  يف  ّةیكریمألا  ةعماجلا 
ضفر ّهنكل  ّيدر : ىلإ  عامتسالا  نود  تدرطتساو 

. للملاب هرعشُي  لزنملا  يف  سولجلا  ّنإ  اھل  لاقو 
ًابغار تنك  نإ  ينتلأسو  مالكلا  نع  ًالیلق  تّفقوت 
اھنم ُتبلط  يّننكل   ، ياشلا ضعب  ءاستحا  يف 

. رخآ ٍءيش  ّيأ  نم  اًضوِع  ّةصِقلا  درس  ةعباتم 
دودحلا نم  برقلاب  ةقطنِملا  كلت  تناك  – 
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ىلع يأ   ، ّةیبرغلاو ّةیقرشلا  توریب  نیب  ةلصافلا 
جرخ  . ةبرتحملا تاھبجلا  نیب  سامتلا  طوطخ 
يتلا ةعماجلا  ةرّایس  لوصو  عم  ِهتداعك  يدلاو 

نم ًاّیموي  نیّفظوملا  نم  ةعومجمو  ّهلقت  تناك 
عراشب اًرورم  ءارمحلا  عراش  ىلإ  كابشلا  نرف 

. ةعماجلاف نادریڤو  الوكلاو  فحتملا  قطانمو  ورادب 
ءافتخا نع  تاياورلاو  صصِقلا  نم  ریثكلا  انعمس 
ةطقن ّنإ  لاق  نم  مھنم   . هعم ناك  نمو  يدلاو 
فحتملا برق  ركسعت  تناك  ّةیمھو  شیتفت 

. ّةيروس ىلإ  مھترّفسو  هعم  نمو  هتفطخ  ّينطولا 
نیّحلسملا نم  ةعومجم  ّنأ  اومعز  نورخآ 

يدلاوو قئاسلاو  ةرّایسلا  تََفطَخ  شابوألا 
اھریغو  ، نادریڤ عراش  نم  رخآ  ًاّیحیسم  اًّفظومو 

. انكبرُت تناك  يتلا  ليواقألا  نم  ديدعلا 
: اھتلأس

؟ اھنیح يف  متّفرصت  فیكو  – 
ٍطیخ نع  اًثحب  توریب  عراوش  يتدلاو  تلاج  – 

نیلوؤسملا نم  ديدعلا  باوبأ  تعرق   . هیلإ اھلصوي 
تحضوتسا  . يندملا عمتجملا  تاّمظنمو 

. ىودج نود  نكل   ، هفطخ عوضوم  يف  تصقتساو 
رظنت يھو  ةليوط  ةدیھنت  اھتلت  ٍةرسحب  ينتربخأ 

. طئاحلا ىلع  ةّقلعُملا  ریغ  يّدج  ةروص  ىلإ 
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ٍةقرمُنل اھنع  ّتلختو  ءارولا  ىلإ  اھسأر  ّتدر 
ّمث اھینیع  تضمغأ   ، ةكيرألا رھظ  ىلعأ  تعِضُو 
ىلإ اھرصب  ّرقتسا  دقو  ٍناوث  دعب  امھتحتف 
نإ مھفأ  مل  ٍةماستباب  هتمرو  هیلإ  تَرظن   . فقسلا
َوقت مل  اھیف  ٍلوبجم  ٍنزح  نم  وأ  ٍةداعس  نم  تَعَبن 

ماستبالا قيرط  ْتكلسف  هتمجرت  ىلع  عومدلا 
. ةرصتخُملا

ُتھت  . اھتلابق ّيماخرلا  يتمص  نم  اًّجرحتُم  ُتنك 
اھتماستباو اھتارظن  يف  ُتخُسو  اھفرحأ  نیب 

. اھعومدو
مسابلا اھرغث  الف   . اًعوجوم ناك  نَم  رتتسا  ام 

. اھاسنأ يتمص  الو  ينعدخ 
؟ ... مأ نيدوقفملا  نم  ًاّیلاح  ّدعُي  لھو  – 

. حوضفم ٍكابتراب  اًرسفتسم  ُتدع 
نولأسي  . تاّمظنملا ضعب  ينفتاھت  نآلا  ّىتح  – 

هیف اولوقیب   . موؤشملا مویلا  كلذ  نعو  ِهفاصوأ  نع 
علطیب تاقوأ  لمألاھ  زوریف  يأر  ىلع  سب   ، لمأ

. للم نم 
اھرظن قات  نأ  دعب  َقئاقدل  ًةمھاس  يتّمع  ّتلظ 
ٍتوصب ًةتغب  ْتسمھ  ّمث   ، اھيّدخ تّدن  ٍمومغب 
رّجفت تداك  ةموتكم  ةكحض  هَتبَعاد  قیقر  ٍجّدھتم 

... اھیقدش
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اھتینغُأ تاملك  ّریغت  ول  طقف   . اًریثك زوریف  ُّبحُأ  – 
ىلإ ّكبحب » رحبلا  ّدق   ... ریبك وش  رحبلا  فياش  »

«. كھركب رحبلا  ّدق   ... ریبك وش  رحبلا  فياش  »
الو هركلا  رعاشم  فرعت  ال  يتّمع  ّنأ  ّنظأ  ُتنك 

: روفلا ىلع  اھتفكانف   ، اھمالك ينأجاف   . دحأل اّھنكت 
ّيبحت يفرعتب  كّروصتب  تنك  ؟  يھركت يفرعتب  »

«. سب
هركتب ام   . ّبحي ّبرج  ام  اذإ  هركي  فرعیب  ادح  ام  – 

. ریتك تّیبح  اذإ  ّالإ  ریتك 
. تباجأ

يف اھمتاخ  عملي  نأ  لبق  تلبَح   . تسنَع يتّمع 
اھدي يف  هب  ظفتحت  تناك   . ىرسیلا اھدي  عبصإ 
ّروكت اّھبح –  وأ  امّھبح –  ّنأ  تملع  امدنع  ىنمیلا 
اھمھاد  . ةلجلجم ٍةحیضفب  دّدھي  تابو  اھمحر  يف 
تاتقي نم  هاوفأ  يف  ةّنیل  ةغضم  تحبصأو  ردقلا 

. ریغلا تاتُفو  ةنسلألا  دئاصح  ىلع 
اًدسج اھّدع   . اھبعادي مل  هریغ  ّنأ  نمؤي  مل 

نم  ، مارحلاو بیعلا  قطنمف   . ةاوھلل هسفن  ّملسي 
اًمئاد ةّدعتسم  ةربقم  وھ   ، مھرظن ةھجو 
تالفحو اھبارت  يف  ءاسنلا  داسجأ  لابقتسال 

اّھنأ هل  رطخي  مل   . اھتحرضأ قوف  لاجرلا  نوجم 
اھنم عزتنا   . هریغل هحنمت  نأ  نكمي  ام ال  هل  تمّدق 
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نیب عرز   . لاؤس فلأ  اھناصغأ  يف  رذبو  اھرعاشم 
هبلق تّاقد  نایثغو  هثبعو  هتعتمو  هتوھش  اھعورف 

. ةلیقتسُملا هفطاوعو  لمعلا  نم  لطاعلا 
ُّذرت ْتْأدبو  ةلیللا  كلت  يف  ءامسلا  قرب  ّقلأت 

دھاشأل ةذفانلاب  يھجو  ُتقصلأ   . تايركذلا اھیلع 
ّيلعل هّتیسنامور  حدتمأو  ٍةسالسب  لطاھلا  رطملا 

، ةماستبال عوجي  ال  يذلا  يتّمع  نزح  فّفخأ 
ةراتسلا لدسأ  نأ  ينترھتناو  تظاتغا  اّھنكل 

... ّةیئاوشع ٍةقيرطب  اھيدي  ًةّكرحم 
عمسأ يتلا  ّةیسنامورلا  ملاعم  هیف  ىرأ  ال  – 
عامس دنع  يندواري  ام  ّلك   . قاّشعلا نم  اھنع 

. حشَرلا وھ  رطم  ةملك 
... يتّمع ْتّریغت 
... رطملا اھّریغ 
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6

امك  ، يذلا ماع 1992  يف  ٍةبذكب  نانبل  ُترداغ 
ةكلملا ىلع   Annus Horribilis اًماع نكي  مل   ، ودبي
ٍةبذكب ديدج  نم  هیلإ  يدایج  ُتجرسو   ، اھدحو

ماع 2012. يف  ةقانأ  رثكأو  ربكأ 
ءاوھ ىلوألا  ّةرملل  ُتقشنتسا   ، ماعلا كلذ  يف 
امدعب  ، بيرغ ٍنوكسب  ةمحدزملاو  ةرحاسلا  توریب 
ُتجسن دق  ُتنك   . تاونسل اننیب  ةبرغلا  تلاح 
يمامأ ًةأجف  تمسترا  ٍمالحأ  يف  ًالایخ  نطولا 

. ةقیقح
يفواخم ّيطختل  ينارغأ  ٍرارصإب  هفیط  يندراط 

دوحج ُتكرت   . ّيف اھعرز  يتدلاو  ْتلواح  يتلا 
ٍتاونسل اھبابض  يف  ُتیمترا   . اھتوسقو ندنل 
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ىلإ ُتحزن  ٍةنيدم  راسإ  ّةیحض  تنك   . لاوط
. ّينع اًمغر  ينھوب  ةفوصرملا  اھعراوش 

اھيدي نیب  ندنل  ينتّلبكو  ةبرغلا  ينتدھجأ 
مل ٍبونذ  نع  ةءاربلا  مكح  رظتني  ًّالاض  اًنیجس 

اًفوغشم ُتنك   ، ينطو ىلإ  ُتشِطَع   . اھفرتقي
سيرعلا  ، نانبل تاقرُطو  نانبل  ءامسو  نانبلب 
ضفارلا  ، خماشلا  ، حِرفلا  ، سِعَتلا  ... لمرألا

. راسكنالل
! اًموي اھرزأ  مل  يتلا  توریب  ُتببحأ  مك 

، هذھ ةليوطلا  ةرجھلا  ةلحر  نم  يتدوع  دنع 
. ّةیفرشألا يف  يتدلاو  ةلئاع  ةّقش  يف  ُتمقأ 

ّةیناطيرب  ، يتّدج هتَرَداغ  نأ  ذنم  ناكملا  َِرجُھ 
ثیح  ، ندنل ىلإ   ، لصألا ّةینانبل  ّةیسنجلا – 

هللا ةمحر  تنمدأ –   . دبكلا عّمشت  ببسب  تّیفوُت 
اھتاراھن طيرش  ّصق  تداتعا   . لوحكلا اھیلع – 

ّىتح اھدي  قرافت  نكت  مل  يتلا  يكسيولا  سأكب 
. شارفلا ىلإ  اًدّدجم  دلخت 

يف ّيناطيربلا  يّدج  بیصأ   ، ةدحاو ٍةنس  دعب 
. اھب قحلو   ، اھیلع اًرھق  غامدلا  يف  ةطلجب  توریب 
نأ لبق  كانھ  ىلإ  الحر   . امھتيؤر يل  َّنستت  مل 

. انھ ىلإ  يتآ 
نم أطبأو  ّةلمم  توریب  يف  ىلوألا  يمّايأ  تناك 
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دیعاوملا ضعب  نم  ّالإ  يتدنجأ  َتلَخ   . حون بارغ 
ىلإ يلبق  اوداعو  ندنل  يف  مھتّفرعت  نم  عم 
مل نيذلا  ءالؤھ   . ءایحألا يبراقأ  ضعبو   ، نانبل
ملو اھحباقمو  ّةیلھألا  برحلا  نارین  مھمھتلت 

ّةیساحن اًداسجأ  نایسنلا  ديداخأ  مھل  عنصت 
لّمأتب بوعشلا  توم  بقارتو  نيدایملا  طّسوتت 

. ّةيذوبلا لیثامتلا 
للملا ىرَس   . قیضو ٍةباترب  ىلوألا  رھشألا  تَّرَم 

يف لمعلا  يف  كمھنأ  نأ  لبق  يقورع  يف 
هذھ  . ًاّيروف اًمجرتم  ةرجھلل  ّةیلودلا  ةّمظنملا 
ّينیع يف  تتبن   . خذبب يلھاك  تلقثأ  ةفیظولا 
نزحب اھغارفو  يمّايأ  ةفاخس  تألم  ةديدج  ٍسآم 

ملو دعب  ةریخألا  اھتحفص  بتكُت  مل  يتلا  صصِقلا 
ةّمظنم كّنیعُت  نأ   . لبق نم  اھتايادب  نع  عمسن 

نأ ينعي  اًمجرتم  نيرجاھملا  وأ  نیئجاللاب  ّمتھت 
. اھداسجأ نم  تَِرّجُھ  ٍسوفن  لزاونب  ًاّیموي  مَجرُت 
مل يّننكل   ، ةديدع َفئاظو  يف  اھدعب  ُتّبلقت 
حوب نم  قرسأ  ُتنك   . ةمجرتلا ةنھم  نع  َّلختأ 
نارین جیلثت  يف  ّهلغتسأ  اًنیخس  اًعمد  نیناعملا 

. يردص
تایتف رظنمو   . ّةیلیللا تالافتحالا  ةاوھ  نم  ُتسل 

ةفصرألا ال ىلع  ّنھداسجأ  نشرفي  يتاللا  ءاغبلا 
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يف دحألاو  تبسلا  تارھس  تناك  كلذل   . ينيرغي
ينلعج ام   ، ّيلإ ةبسنلاب  ةيزجم  ریغ  توریب 
ةلورھلا فرعأ  نم  ّررقي  امدنع  لزنملا  يف  فكتعأ 

نویع يف  حملأ  ُترص   . ءاسنلا فلخ  ثاّھلل  ًالیل 
. يل يسنجلا  ذوذشلا  تاماّھتا  ءاقدصألا  ضعب 
دَّلَُقأل عراوشلا  يف  هئات  جرف  ّيأ  ةرشاعم  ّيلع 

. ةلوجرلا ناشینب 
فناجُملا ّيقرشلا  قطنملا  يف  لجرلا – 

ٍفیصر ىلإ  كبیضق  ّلوحُت  نأ  ينعي  عقاولل – 
، ةمضقف  ، ةفشرو ةسلج   . ةبعتُملا لیللا  تانئاكل 

. ةمسوألا ّقلعُتسو  ةوھشلا  حير  دكرتس 
يتلا ّةیبرعلا  يتجھل  نع  ةديدع  ًةلئسأ  اوحرط 
يرفس زاوجو   ، اھفورح رّسكت  نم  يحتست 

. يبیج يف  ماني  ّينانبل  َرَخآل  سفانملا  ّيناطيربلا 
ٍةلئاع ِبقلب  ّنيزت  نأ  ذم  يمسا  ةبورعب  اوعنتقي  مل 

ام ىلع   . هللع مغر  هرییغت  ىلع  ؤرجأ  مل  بيرغ 
يف هتيؤر  هركأ  ُّتب   . اّمبر ّيقيرغإ   ، ًاّیبرع سیل  ودبي 

يحمالم ةيؤر  هركأ  امك  ّةیصخشلا  يتقاطب 
يفو سانلا  نویع  يف  نيواقرزلا  ّينیعو  ّةیبنجألا 

. يلزنم ايارم 
دنع هرتخت  مل  يذلا  ّيبرعلا  يّمأ  ِمسا  نعو 

تسوكولوھلا يف  اًقحال  هتمرف  اھتدالو 
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ُهتَعَدوأو هنع  بان  ًاّیتيركسنس  اًمسا  َتلَمعَتساو 
لوطي ىرخأ  ةياكح  هذھف   ، فرعت نم  َناسل 

. اھحيرشت
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ّمثلُملا نینجلا  ّةیعابر 

( ةمومأ ُةعفص  )
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، اھلبانق ءامسلا  تضھجأ  امدنعو 
. ءامدلاب ضرألا  تقرغ 
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1
امھجاردأ نادوعت  امھ  ، ال  َّينیع يف  نافقت  ناترئاح  ناتعمد  »

الو  ، ةّتقؤمو ةرباع  حارفأ  نم  ةركاذلا  يف  ىّقبت  ام  نارمطتف 
، ىولسلا نم  لیلق  اھیف  نوكیف  َّيّدخ  ىلع  ناقلزنت  امھ 

!« يفوج يف  ةحیضفك  ةفقاولا  ّةصغلا  هذھ  نارھصي  اّمبر 
( ايدیمون  ) يراكب قراط 

قدصأ نویعلا  تناك  املاطل   ، هارت ام  ّلك  قّدصت  ال 
. ةحول دحاو : كفإلاو   ، رثُك نوماّسرلاف   . نیقّافألا
اًحابص فصنلاو  ةرشاعلا  دنع  راطملا  ىلإ  ُتلصو 
ندنل نم  ةیتآلا  يتدلاو  ةرئاط  لوصو  دعوم  ناكو 
يف نانبلل  ىلوألا  اھترايز  هذھ   . ةعاس فصن  دعب 
ةرتف ءاضق  تداتعا  دقف   . ةنسلا نم  تقولا  اذھ 
عم ارسيوس  يف  ةنسلا  سأر  ةلیلو  دالیملا  دیع 

رَفَسلا  . امھدالوأو يدنلتكسالا  اھجوزو  اھتخأ 
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ّةطحم نانبلو  اھتایح  تاطاشن  يف  سّدقم  ٌلصف 
اًرھش هیف  ُثكمت   . اھدیعاوم لودج  ىلع  ّةیمازلإ 

. ةكلمملا ىلإ  دوعت  وأ  اھتلحر  لمكُت  ّمث  ّلقأ  وأ 
ةّللضم ُرعاشم  ينترمغو  يراكفأ  تّدُش 
ضابقنالاو ىسألا  نم  ٌضیف   . ةبيرغ ُسیساحأو 

ُتيأر امدنع  يتدحو  ّضرو  ينّارعو  ينحاتجا 
مل  . لوصولا ةعاق  يف  مھيوذ  نوقناعي  نیلصاولا 
لبق ًاّیئاھن  ندنل  باب  ُتدصوأ  نأ  ذنم  يتدلاو  ِقتلأ 

. نانبل ىلإ  ُتعجرو  نیماع 
اّھنأ ّينم  اًداقتعا  درو  ةقاب  اھل  عاتبأ  نأ  ُتّررق 
اياعر لابقتسال  ًةقابل  اھرثكأو  قرطلا  ىلضُف 

. ةكلمملا
ّملعتت اّھلعل   ، ءالؤھ لعفي  امك  اھتقناعم  ديرأ 

. يتدلاو نوكت  نأ  ّررقتو  بایغلا  دعب  ءاقللا  ةحاصف 
نكت مل   . اًموي ينتّلبق  وأ  ينتنضتحا  اّھنأ  ركذأ  ال 
ةمومألا َتلَھسَتسا   . ينيوؤي يذلا  ردصلا 

يف اھعدوت  تناك  تادنوابب  اھنع  تضاعتساو 
تداتعا اذكھ   . رھش ّلك  ّيفرصملا  يدیصر 

. ّةیلاملا اھفطاوع  فازنتسا 
ىلع اًرداق  نكأ  مل  يّننأ  اھل  حرشأ  نأ  يل  فیك 
مھفت لھ  ؟  اھفتك ىلع  ءاكبلاو  اھلاومأ  ةقناعم 
اھھركأ نأ  نم  اًفئاخ  ُتنكو  اھتالمُع  ُتھرك  يّننأ 
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يردص يف  ْتَرََذب  دقل   . تلعف اّمبر  وأ  ؟  اًضيأ يھ 
؟ رمثلا دصح  اھل  ّىنأف  اًكوش 

اھب يتبیخ  ىدم  كردتل  جاتحتس  تقولا  نم  مك 
يف دجأ  ملو  اھنم  اًئیش  اھیف  ُترظتنا  ّةرم  ّلك  يف 
ةّقلعتم تاباسحو  ٍماقرأ  لئاصف  ّالإ  يديرب  قودنص 
يبویج يف  تَسّدكت  ٍلاومأ  نم  يل  هلسرت  امب 

. ةلوكأ الو  ىعرم  تتابو 
ّركذتأ انأو  يانیع  تَّلَھناو  ُتسأتبا   ، تامّدقم البو 
غلبأ مل  انأو  ندنل  يف  اھیف  ُتشع  ّةیلخاد  ًةسردم 

تاریماملاو ةبلطلاو  يمون  ةفرغ  ُتّركذت   . ةرشاعلا
ربكأ يناث  اھّدعأ  ُتنك  ةّقیض  ًةحاسو  تاّملعملاو 

. نيرّونت دعب  ملاعلا  يف  ةعقب 
ةجاح . ال  جورخلا نورفاسملا  أدبو  ةرئاطلا  َتلَصَو 
فیك اًمامت  ُفرعت   . ةزراب نوكتس   ، اھنع ثحبلل 
ٌررھف وأ  لیھس  مجن  اّھنأكو  نيرخآلا  نع  ّزیمتت 

. يناملأ
ةیھاز ٍةحرفب  يھجو  ُتّبطرو  يعومد  ُتفكفك 
ًةعطق ُتلمح   . لابقتسالا ةلاص  يف  ُتبصتناو 
نالیفك ناماع   . اھیلع يمسا  ُتبتك  ّةینوترك 

اھزازفتسا ُتدرأ   . اھتّلیخم ةرّوبس  نم  يبطشل 
. ةوطخلا هذھب  اھبضغ  ةراثإو 

اّھنكل رمحألا  اھعبصإ  راقنمب  فلخلا  نم  ينتزكن 
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ىلع ّدشت  ملو  اھردص  ءاھبأ  يف  ينلبقتست  مل 
ْتّأربت  . اھنع بغأ  مل  يّننأكو   ، تّعقوت امك  يدي 
ةليزھ ٍةحفاصمب  ينتملآو  اًنبا  ينتدَحَجو  ّينم 
ّةیئوض ٍةعرسب  اھتزجنأ  ّسحلا  ةسبايو  حورلا 
ىلع ًاليوط  مودت  نل  ةندھ  هتربجأ  ٍلتاقمك 
ىلع ةملكب  ّقلعت  مل   . هتعداومو هميرغ  ةسمالم 
مل اّمبر   ، ّةینوتركلا ةعطقلا  ىلع  بوتكملا  يمسا 

. ساسألا نم  اھحملت 
كلذ نع  اھتداعك  تمجحأ   ، ٍةلبُقب يھجو  ّدنت  مل 
اھفوخو ّةیعامتجالا  لیبقتلا  يعاودل  اًقفو 
ازنولفنأو ىّمحلا  سورياف  طاقتلا  نم  ميدتسملا 

. ىرخألا ءاودألا  رئاسو  ريزانخلاو  رویطلا 
ضعب نوللا  ةلوصنملا  درولا  ةمزح  اھقرت  مل 

. ضیبألا نوللا  َتبَدَجو  ٍةظاظفب  تَمَسَتبا   . ءيشلا
ىلع ّدر  اً رمحألا  درولل  اّھبح  نع  ءاردزاب  تَحَصفأ 
يف مّدقُي  ضیبألا  درولا  ّنإ  تلاق   . ءاضیبلا يتمزح 

لابقتسا قلُخ  عم  أفاكتي  الو  فافزلا  تالفح 
ةفرجعتم تحِرب  ام   . راطملا يف  نيرفاسملا 

، يبنذ بنذلا   . اًرذع اھتیلبأ  يّننكل   ، ةسرطغتمو
ّةیلیھأت ٍتارودل  عضخأس  ةلبقملا  ّةرملا  يف 
مئاوملا درولا  ميدقت  لوكوتورب  ءاقتسال  ةّفثكم 

. ّةیكلملا اھمسارمل 

65



درولا ةمدص  تَزَواجت  هلضفب  يذلا  دمحلا  
، ّةیغامد ةتكس  اھل  بلجت  تداك  يتلا  ضیبألا 

راطملا يف  ةليوطلا  تاءارجإلا  نم  اھدعب  رّمذتتل 
. بّاكرلل ّيقطنملا  ریغ  ریخأتلاو 

نیماعلا يف  توریب  ةرايز  ىلع  ةرداق  نكأ  مل  – 
ریثكلا َترسخ  دقل   . فیخم نانبل  عضو   ، نییضاملا
يتلا ةیھافرلا  دعب  انھ  سؤبلا  كایعأأ   . كنزو نم 
ةایحلا دغر  كرتي  نم  اًریثك  يناعیس  ؟  اھنع َتلزانت 

. ةرذق ّةیبرع  ٍةلود  يف  شیعیل  ندنل  يف 
اھدي نم  دوسألا  اھزاّفق  علخت  يھو  تلاق 

، ةئرلا ناطرسب  ةباصملا   ، ّةیبرعلا اھتغُلب  ىنمیلا 
ّةیكیسالك ّةیناطيرب  ةنكل  اھیلع  تغط  يتلا 

ةأرملا عم  ّةیمسرلا  ةكلملا  تاراوحب  ينتّركذ 
. قارعلا ىلع  جیلخلا  برح  نّابإ  ّةيديدحلا 

تفلي مل   . هبصتسأ ملو  اھمالك  ينشھدأ 
مھّدیصت مغر  ينزو  ناصقن  ىلإ  يھابتنا  مھدحأ 

نیب ةفاسملاو  يمالك  ةقيرطو  يرھظمل  مئادلا 
ًاّیقطنم اًریسفت  اھل  مّدقأ  نأ  ّيلع  ناك   . يتاوطخ

مل يذلا  ينزو  يف  عینشلا » ناصقنلا   » ّغوسي
. ّریغتي

. اھلغاوشو ةایحلا  طوغض  طقف  اّھنإ  – 
اذكھ  . دقتعتو لوقت  امل  ًالثتمم  ةیعاوطب  ُتبجأ 
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. يتحلصمل ةلوجلا  يھتنتو  اھبسكأ 
اھترّاظن نع  ّتلخت  امدعب  اًرزش  يبوص  تََرَظن 
تَمَتَمت ّمث  اھفنأ  حطس  ّتطغ  يتلا  لیناش » ـ« لا

نع ثحبت  يھو  جاعزنالا  اھّبطق  ةمّھجتم  َحمالمب 
ءادوسلا اھدي  ةبیقح  يف  رئاجسلا  ةبلع 

ةداّجس هتننظ  يدامر  ّيفوص  ٍلاشب  ةشورفملا 
. ّةیمجع ناشاك 

ریجھتلاو ّةیلھألا  برحلا  نع  اًئیش  ُفرعي  ال  – 
. طوغضلاب ثّدحتيو  نادقفلاو 

. ةّمربتم تلاق 
. كانھ اًئیش  اورسخت  مل   . لصألا ّةیناطيرب  ِّكنكل  – 

نانبل َتلَّوح  برحلا   . ةكلمملا َّسمت  مل  برحلا 
. تمصت مل  ةحانمو  ضفُي  مل  ءازع  ناویص  ىلإ 

. مّدقتيو رھدزي  ِكدلب  ناك  اھموي 
. ضاعتماب اھتبجأ 

راطم لخدم  نم  ةحضاولا  لابجلا  ىلإ  تراشأ 
: اھجادوأ تَخَفَتنا  دقو  تمص  دعب  تلاقو  توریب 
؟» اھارتأ  ، لابجلا كلت  قوف  ُتعَرعََرتو  كانھ  ُتِدلو  »

. اھارأ  ... معن – 
. ّففأتب اھتبجأ 

َسنت مل   . ّریغتت مل  كتحاقوو  كدسج  ّریغت  – 
next time watch . ساّسد قرِعلا  ًالعف   . ّةیبرعلا كلوصأ 
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. يئَم يكھت  سب   your language

اھفارطأ نم  رياطتي  ررشلاو  ٍقنحب  تلاق 
ٍةقيرطب صقرت  ةلعتشملا  ریغ  ةعیفرلا  ةراجیسلاو 

. اھمف كریس  يف  ّةیناولھب 
. ِتّریغت ِتنأ  نكل  – 
؟ لمجأ ُتحبصأ  – 

. ىسقأ لب  – 
. حقوأ تحبصأ  تنأو  – 

. ٍضضم ىلع  اھتركشو  اھمالك  نع  ُتیماعت 
ُترھشو اننیب  ةيواعم  ةرعش  ىلع  ُتظفاح 

اھبلق ىلإ  برقألا  ةباجإلاب  ُتغطبصاو  يعایصنا 
ةملكلا هدافم  رمحأ  ٍعمشب  ّةیلھألا  انبرح  متخأل 

. ءامدلا نقح  ىلع  ةرداقلاو  ةدجنُملا  ةدیحولا 
، تمصلا ىلع  اھربجتسو  اھعدختس  يتباجإ 
هذھ يف  ىرخأ  ٍةطقن  ىلع  لصحأس  اًعطقو 

. ّةیلزھلا ةلزانملا 
ماعطلاو ّثولم  ءاوھلاو  مّقعم  ریغ  انھ  ءاملا  – 

. ضيرم تنأ  عبطلاب   ، بیجع بيرغ 
دعب رونلا  ةنّزتملا  اھتربن  تَرَصبأو  اھباِصن  ىلإ  َتباث 
يذلا عنطصملا  ّيفشلبلا  اھبضغو  قبوملا  اھراوح 
اھتاراوح لمجم  يف  هلامعتسا  تداتعا 

. يعم ّةیئاطسفسلا 
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يلوقل اًمامتھا  ِدبُت  مل   ، ّعقوتم ٍوحن  ىلعو 
ثارتكالا مدع  طارقأب  اھینُذأ  تّمص   . رظتنُملا

حوبأ نأ  لبق  ةرجألا  قئاس  ىلإ  ْتھّجوتو 
ّيأ ىلع   . اھیلإ ةبسنلاب  مھملا  ریغ  يتوكسب 

بيذاكألا ةلسلس  اھسفن  ىلع  ْتَّرفو  دقف   ، لاح
فئازلا اھباطخ  ءانثأ  يف  اھترّخدا  يتلا  ّةیلاجترالا 
دقارلا ّينطولا  اھّسحو  ةرّذجتملا  اھرعاشم  نع 
. ّةیتوریبلا اھجلاوخ  يف  ّةیلھألا  برحلا  مالسب 
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ناقتحا نع  اًصِصق  عرتختو   ، لھجأ ام  اًمود  ُلزغت 
ًابلق نانبل  عم  تناك  اّھنأكو   . برحلا ةاناعمب  اھبلق 

. اًحورو اًدسج   ، ًابلاقو
دعب ّىتح  توریب  ءانحأ  نیب  شیعلا  نع  ْتَعَّنََمت 
اھثمط عاطقناو  سأیلا  ّنس  ّةیلھألا  برحلا  غولب 
اّھنكل  ، دالبلا عاضوأ  يف  ّيبسنلا  رارقتسالاو 
ءارذع حافك  ةسارش  تقاف  ّةيروثب  اھب  ثّدحتت 

. زیلجنإلا هجو  يف  اھلاضنو  ّةیسنرفلا  نایلروأ 
اھل ٍةرايز  ّلك  يف  اھتلواحم  كلذ  نم  ىكنألا 
ابابلا بعشو  شّوتفلاو  صّمحلا  دالب   » وأ  ، نانبلل

، انخيرات نم  ّطحتو  انتراضح  رصتخت  امك  جّونغ »
اًزمر هلامعتساو  راطملل  لباقملا  لبجلا  ةلامتسا 
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ىھاضُت ال  ةّززقم  ةردق  اھل   . ّةیمھولا اھّتینانبلل 
عالتباو ظافلألاب  بعالتلاو  فیحصتلا  ىلع 

. اھل ّلصفُت  مل  ٍّةینطوب  يّشغتلاو  قئاقحلا 
اھتدالو مغر  لابجلا  كلت  قوف  تَعَرعََرت  اّھنأ  معزت 

ّیُخ َلِ  . توریب يف  ّةیفرشألا  ةقطنِم  يف  اھنكسو 
بلح نعو  نانبل  نع  اًموي  تَھَس  ام  اّھنأ  ّيلإ 
يف اّھنكل   ،« اوھلا انیلع  مّسن   » ماغنأ ىلع  راقبألا 
تناك  . اھّتبحأ امل  اھتفرع  ولو  زوریف  فرعت  عقاولا ال 
جروجو ارتانیس  كنارفو  فایب  ثيدإ  قاّشع  نم 
قابطألا نم  ّزئمشتو  ادیلادو  ویتام  ياریمو  لكيام 
اھظفلتو طقف  ةلّوبتلا  لكأت   . ةمسدلا ّةیبرعلا 
تَعَرعََرتو تَِدلُو   ، اھلوق بسحب   ، اّھنكل الوبآ .» »

ةرارحلا نم  برھلل  اًفیص  اھروزت  تناك  ٍلابج  قوف 
. توریب يف  نیتعفترملا  ةبوطرلاو 

برغلل ّبزحتأ  نأ  ّيلع   ، توریب يف  اھثوكم  ةلیط 
، هتاراوسسكأو هدّجمأو   ، ٍسجر ّلك  نع  ّهزنملا 
نأو هئاسؤرو  هكولمل  لیجبتلا  ةعیلط  يف  فقأ  نأو 
سمغ يف  ضیفتسأو  مھحيدم  بورض  نم  رثكُأ 

 – طسوألا قرشلا  دسج  يف  ءالجنلا  تانعطلا 
ًّةیلخ تابو  ملاعلل  اًّجحمو  ملعلل  اًدھم  ناك  يذلا 
ریغو ّيح  ٍنئاك  ّلك  يفو  كیلاعصلا –  نم  َمقاوطل 
نم مأ  ناك  ًاّیبرع   ، هدودح نمض  يف  سّفنتي  ّيح 
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. ىرخأ ّةیموق 
رمقلاو ةّفلختم  عراوشلاو  ّةیفئاط  انھ  لابجلا 
تاّرتوت ةّمثو  سمشلا  ّدض  موجنلا  عم  نواعتي 
صوصخب برعلا  رحبو  رمحألا  رحبلا  نیب  ّةیمیلقإ 

باب قیضم  بَسَنب  ةّقلعتملا  « DNA ـ « لا ّةیضق 
. امھدحأل بدنملا 

الب فاصوألا  لماك  ًاباتك  قرشلا  ناك  ول  ّىتح 
هرشن رادو  هّفلؤم  تَنََعلو  هفورح  َتظَّرَقل  نيرق 

. ءّارقلاو
يرارق لبق  ّينم –  ٍعمسم  ىلع  َتثَّدََحت  املاطل 
ّةینمألا عاضوألا  رارقتسا  مدعب  نانبل –  ىلإ  ةدوعلا 

يتلا ايالبلا  داجمأ  دیعتل  طسوألا  قرشلا  يف 
تََقلطأو اھتجاجل  يف  تَنَّعَمو  برعلا  تبرك 
نیكاسملا حاورأ  تَقَھزأ  دارصم  ٍبرحل  اھیقاس 

نأ تدارأ   . مھنادبأل ةّشطعتملا  ءامدلاب  ةّلبكُملا 
ٍّططخم ّيأ  نع  يتميزع  ّطبثتو  يتبغر  زّجعت 

ال  . يسأر يف  فوطي  دق  نطولا  ىلإ  ةدوعلل 
اھناسل قلطتل  صرُفلا  لالغتسا  نع  ىناوتت 

نم عطقني  ال  ٍلبحب  مھوجَھتو  برعلا  يف  لطاخلا 
ّيكریمأ ٌرّایط  اھنأك  ةوارضب  مھفصقت   . مئاتشلا

هیف نم  ىوشو  دادغب  يف  ّةيرماعلا  أجلم  فصق 
بارت يف  يروذج  سمط  لواحت  تناك   . زتھي ملو 
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اھرامث نم  ُلجخت  ّةيزیلجنإ  ةرجش  ينعرزتل  ندنل 
. ّةیبرعلا

تناك  . هبئاصم ریكاوبو  نانبل  رابخأ  ةبقارمب  تَِعلُو 
زافلتلا سّسجتو  فحصلا  ةمھادمل  ظّقیتلا  ةمئاد 

ّيأ زاربإ  يف  قبسلا  بصق  زرحتل  ديدش  ٍمامتھاب 
ّطحتل اھّنیحتتو  تّالزلا  ّدیصتت   . نادیَم ّيأ  يف  ٍروصق 

نم ثادحألا  تايرجم  دقن  يف  طرفتو  اھزیكرت 
، تايافن ةمزأ   ، ّةیباین ٍتالكشم   ، ّةینمأ تاقورخ 
ةّئیس ةرھاظت   ، ماع ٍناكم  يف  لتق  ةميرج 
ّيسایس ةحیضف   ،  – ةعمسلا وأ  میظنتلا – 

. لشاف ّيمیلعت  ماظن  وأ  ةرّخأتم  ةحایس   ، دساف
عرزتلو طسوألا  قرشلا  هجو  ّحبقتل  اًدھج  ّرفوت  مل 
يّننأب اھدعب  ينّركذتل  يسفن  يف  برعلل  اھھرك 
ریفش ىلع  يتایح  عضأ  لشاف  تارارق  عناص 
اھتالص ةلِبق   ، ندنل يف  ءاقبلا  ّيلعو  ةيواھلا 

، اھتوھال يف  داعیملا  ضرأو  اھتسینك  لكیھو 
. ثلاثلا ملاعلا  ةموثرُج  نم  ٍنمأم  يف  نوكأل 

ةرادإو اھتياغ  میعدتل  تَكَتَكتو  َتطَّطَخ  اذكھ 
مل يّننكل   ، اھتعرشأ دارُم  قورت  ٍةھجول  يّتفد 

. نانبل نع  اھناسل  هكولي  ام  قّدصأ 
يف ٍتاونسل  اھیلع  تَدَقَر  يتلا  ةضیبلا  ُترسك 
ةربإ مرخ  نم  ُتجرخو  ندنل  ُتكرت   . ةكلمملا ّنق 
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اھمءال اًديدج  ًابوث  ينتطاخو  ينتقتف  يتلا  يتدلاو 
. ّةیناطيربلا اھتاكلتممب  جمدُأ  ّالئل  ُترداغ   . ينقنخو
ىلإ يتدوع  رارق  نم  ُتّزرحتو  اھتقو  ًاّیلم  ُتّركف 
يف اھتیضمأ  يتلا  تاونسلا  كلت  ّلك  دعب  نانبل 

ّمزأتملا عضولا  اھتقو  ّربختأ  مل  يّننكل   . ندنل راكوأ 
بسن يتاباسح  ةدنجأ  نع  تباغ   . ةقطنِملا يف 

مل  . ءارمحلا عراش  تاناح  يف  ةیّشفتملا  ةلاطِبلا 
ام تلتق  يتلا  ةخّخفملا  تارّایسلا  فیشرأ  عجارأ 

مھتَقَرحأ ٍسان  نم  َتَبطَح  ام  َتَبطَحو  تلتق 
ةّرركتملا تالایتغالا  يف  ریكفتلا  ُتضضغ   . اًقحال

. رابخألا تارشن  ينفِخُت  مل   ، ةسایسلا لاجرل 
ّلكب ًاّینعم  نكأ  مل   . يلخاد فوخلا  رذب  يف  َتلَشَف 
ُتمزع  . يتبغر عدر  نع  ءيش  ّلك  زجعو  اذھ 
أقفأل ينطو  ىلإ  ةدوعلاو  ندنل  ةرداغم  ىلع 
ولو  ، نیقیلاب ّيكشو  يقلق  ةدروأ  عطقأو  لّمُدلا 

. هابقع دمحُي  اًنیقي ال  ناك 
نادقف نم  اًفوخ  ىرخأ  رّخؤأو  ًالجر  ُمّدقأ  ُتنك 
ٍنطو ةبلحو  هیف  ُتشع  ٍنطو  ةبلح   ، نیتبلَحلا
ةرداغم نم  فوخلا  منص  رّسكأ  ُتنك   . ّيف شاع 

يف مّايأ  دعب  اًدبعم  هل  ينبأل  ندنل  يف  يلزنم 
. توریب

. يل عیمجلا  ةضراعم  مغر  ينَمكم  نم  ُتجرخ 
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لوأ يّننأ  ٍدحأ  ىلع  يفخأ  نلو  يملأب  رھاجُأس 
يف ةسرشلا  ةبراحملا  يتدلاو  امك   ، ينضراع نم 
تناك  . برعلا نیبو  اھنیب  َتبََشن  ةیتاع  َكراعم 
اھتنیغض فیس  ًةرھاش   ، مھھاجت ردصلا  ةكیسح 

ّحص نإ  يدلاو  وأ  اھجوز –  مھّلوأو   ، مھھجو يف 
 –. لوقلا

. توریب ىلإ  ُتلصوو  يتاتشو  يبئاقح  ُتلمح 
اھموي اًریثك  ُتیكب   . يتوسقو يبایغ  نع  ُتفّسأت 

. عجولا ّدح  اھتقناعو 
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يذلا ةرجألا  قئاس  رظتنن   ، يتدلاوو انأ   ، ّانك
تاغلو تاجھل  ةمحز  طسو  لزنملا  ىلإ  اّنلقیس 
رطملا أدب  امدنع   ، ةیبان ریفاصع  ةّجضو  ةقناخ 
بحسلا سیقاون  ّقد   ، ةحاقولا ىھتنمب   ، ّيبرعلا

عیمجو هلوطو  طئاحلا  ضرع  ًابراض   ، انسوؤر قوف 
. بناجألاب بیحرتلا  تّایكیسالكو  مسارمب  هداعبأ 

تیسن دق  ةخّذبتُملا  يتدلاو  ّنأ  بسحي  مل 
اھنمثب يتلا  ندنل  يف  نوتیف » يول  ـ« لا اھّتلظم 
ّحنرتلا نم  اھلاشتناو  ةحزان  ةلئاع  ةلاعإ  عیطتست 

ٍمف يف  ةھئات  ةمقل  ِةدراطمل   ، زوعلا عراوش  قوف 
ّررق ةرعاد  ةرّایس  نم  ةبراھ  ٍةوسكب  ِزوفلل  وأ  نآلم 

مھتارشاعمل لّقنتم  ٍريرس  ىلإ  اھليوحت  اھباحصأ 
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. ةھوبشملا
نع سلجأ  ُتنك  لزنملا  ىلإ  انتدوع  ءانثأ  يف 
ُتعضو  . فرعأ امب ال  ریكفتلا  يف  اًقرغتسم  اھنیمي 
ثيدحلا ّبنجتأو  اھّاقوتأل  يباوبأ  فلخ  سرتلا 
انثيداحأ  . ديدج نم  اھتجاجفب  مدطصأ  ّالئل  اھیلإ 
ٍّةیضرأ ىلإ  ُرقتفت  ةفورعم  هبش  ٍةياھنب  ةموسوملا 

. ةكرتشم ّةيراوح 
لالخ توریب  يف  سقطلا  ةلاح  نع  ينَتلأس 
تمصلا ّةوھ  بأرتل  اھعسو  َتلََذب   . دایعألا ةرتف 

نع غماد  ٍلیلد  ىلإ  ّلصوتت  مل  اّھنكل   ، اننیب نكدألا 
بَقث رطاخم  يعي  اًصخش ال  َتلأس  دقف   ، سقطلا
ٍتارَشن تانایبل  اًقفو  هدیعاوم  ُّبترُي  الو  نوزوألا 

هینُذأ ِفاھرإ  ىلع  اًموي  بظاوي  مل  ّةّيوج 
. اھعامسل

دیلوو ةظحللا  دیلو  ّيلإ  ةبسنلاب  سقطلا  ناك 
ال ّةّيوجلا  تارشنلاب  يتقالَع   . هبحاصو فقوملا 

لصفو ندنلو  يتدلاوب  يتقالَع  نع  اًریثك  فلتخت 
، اھیف نمو  ةرجألا  تارّایسو  دایعألاو  ءاتشلا 

. لوطت ةحئّاللاو 
برحلا صّخلت  ويدارلا  يف  رابخألا  ةرشن  نيوانع 
ّةيروس يف  ةّرتوتملا  ّةینمألا  ةلاحلاو  قارعلا  ىلع 
يف صوغتف  لیصافتلا  اّمأ   ، راوجلا لودو  نانبلو 
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تاظفاحملا ضعبو  دادغب  يف  ّمزأتملا  عضولا 
. توریب يفو  ىرخألا  ّةیقارعلا 

ةحداكلا دادغب  عراوش  مھتلت  كالھلا  نئارق 
لزجت  . ّةیكریمألا تابّابدلا  ريزانجب  ةموشوملا 
دیعلا ةحرف  قرستو  ةدیھزلا  بعرلا  راطمأ  اھیلع 
يتلا ةخّخفملا  تارّایسلا  داھطضا  نم  ةبراھلا 
ًاطفن ُّفتشي  ٍديرو  يف  مدلا  فزن  نینر  ىلع  صقرت 

نّییقارعلا ثثج  عمجي  يذلا  هتاذ  ديرولا   . بضني نل 
َلیمارب يف  اھبيرھت  اّمبر  وأ  اھترداصمو  اھب  لیكنتلل 

. ةبرتألاب تّخُضو  اھطفن  قرُس 
نم فلألا  دعب  ىلوألا  اھتراجیس  لعشُت  يتدلاو 
يف ترجفنا  يتلا  تارّایسلا  كلت  نم  ةدحاو  نارین 
ٍيأرب ينقنختو  ّةيدیسلاو  ّةیمظاكلاو  ةدّاركلا 
ىلإ اًمود  ُقوتي  ّيبرعلا  بعشلا  ّنأ  حّجرُي  بلص 

. بارخلاو ِلتقلا 
ىوتفب ينتقشر   ،« لاتتقالاب ّالإ  برعلا  هقفي  «ال 

. ةديدج
ةوسقو ّةیعجرب  يتلاو  ّایتللا  دعب  تَشَّمَھ 

يف دّدحملا  ریغ  لسنلا  يوذ  نم  اياحضلا  نیيالم 
رزاجملا تَرَصَتخاو   ، ّةیفئاطلا ةجوم  دعب  قارعلا 
نیطسلفو نمیلاو  نانبلو  ّةيروس  ّقحب  ةبكترُملا 

اًعوجو اًرھق  تام  نم  اھنع  باغ   . ةفحجُم ٍةلمجب 
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تحتو ًةرات  طفنلا  لیمارب  يف  اًقانتخاو  اًملظو 
. ىرخأ ًةرات  ةرّجفتملا  لیماربلا 

. لاتتقالاب ّالإ  هقفي  انضعب ال  ًالعف 
نبلحيو فوخلا  نبراحي  ةوسن  ّةيروس  يفف 

يفو  . ّنھلافطأ نمعطیل  توملا  ءادثأ  نم  ةایحلا 
نوسِرخُيو رخآب  مھعایض  نولَْطي  ٌلاجر  نیطسلف 

حسكأ ٍلمأب  لوھجم  ٍلبقتسم  ىلع  مھقلق 
مھّتوق نوّدمتسي  نمیلا  يفو   . ّةلع فلأ  هبوشت 
مھحورج ِمتك  يف  نوحلفي  مّھلعل  مھفعض  نم 
ةاجنلا نع  نثحبي  ٌتایتف  قارعلا  يفو   . ةبھتلُملا

نم ّالإ  ىوخ  اًعمتجم  نبراحیل  فویسلا  عاصقأ  يف 
يف ّةیناّجم  ٍتاینتقم  ىلإ  نھّلوحت  ةیلاب  ٍتاداع 
قوف هئات  ٌبابش  نانبل  يفو   . شعاد ةروكذ  دازم 

. ّةیفئاطلا ةفصرأ 
نورماغيو ىضوفلا  ايریتسھ  نوبراحي  ٌلافطأ 

يف نوحبسيو  تافطعنملاب  ةمِحدزملا  مھتایحب 
اًسانأ اودّجميو  مھسرادم  ىلإ  اولصیل  مدلا  كرب 
ىلإ نوبھذي   . مھلئاوع حاورأ  نوص  يف  اوقفخأ 

ةّرطسملا بارخلا  بتُك  نِم  نوّملعتيو  سرادملا 
فیقثت لودلا  ضعب  تَرَّرَق  اذكھ   . برحلا تاياورب 

. انلافطأ
تاھبج ِنود  نم  ّةیلھأ  ٌبورحو  عراوش  ُكراعم 
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ءيلم ٌطئاحو  جراخلاو  لخادلا  يف  رمآتت  ٌتاباصعو 
رباحم  . ةشئاط ءوض  ةحسف  هلخدت  ال  خورشلاب 
صصِقلا نم  ديدعلا  ةایحلا  قاروألف   ، ّفجت نل  مدلا 
ّيرسلا اھربحب  ِنفادملا  مالقأ  اھّنودُت  مل  يتلا 

. دعب
دناعت  . ةكيرعلا ةظیلغ  لودلا  كلت  لازت  الو  اذھ  ّلك 
اّملك ةایحلل  حطانلا  سأیلا  روث  اھّفلخ  ةجئاھ  ًانورق 
قوفو ًةرات  قارعلا  قوف  فرفرت  مدلا  ةسلایط  ىأر 

نیطسلفو ایبیلو  ّةيروسف   ، ىرخأ ًةرات  نانبل 
. بوَكاھو رمعو  يلعو  ناجو  دمحأ  لزنمو  نمیلاو 
. لاتتقالاب ّالإ  هقفن  . ال  باوص ىلع  يتدلاو  تناك 

قرشلا اياضقلا  يف  اھترواحم  ثبعلا  نِم 
يّذغي َبدحأ  اًذفنَم  دجتس  اًمتحف   ، ّةیطسوأ

. مھل جھنمملا  اھھرك 
تَرَسَتبا  . ةرّایسلا نم  انلّجرتو  لزنملا  ىلإ  انلصو 

تَنَكَس يتلا  ةيانبلا  ةلابق  ًالیلق  تَفَقَوَف  اھقاس 
ءارولا ىلإ  تََّدترا   . برحلا لبق  اھیف  اھتلئاعو 
يف تَدَھاجو  ًاّیلم  هَتبَقار   . لخدملا ىلإ  تََرَظنو 
ِةموك نم  ّيولعلا  ءزجلا  ىلإ  رظنتل  اھسأر  لاشتنا 

. اھتايركذ
يف ثوكملا  تَداتعا   ، نانبل ىلإ  يتدوع  لبق 
ءانثأ يف  ّةیمزاحلا  ةقطنِم  يف  ایليزارب  قدنف 
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اذھ يف  اھدحو  ءاقبلا  نم  ًالدب  توریب  يف  اھتماقإ 
اھيدلاو ةافو  دعب  تاونسل  لزنملا  رجُھ   . ناكملا

. توریب ىلإ  يتدوع  ّىتح 
يتدلاو ّكرحت  ، ال  اھَِدلَج توربجو  اھتمیكش  ّةوقل 

. تايركذلا مطالت  لوھ  مامأ  اًنكاس 
اھرظنب تحاشأو  اھل  ىتأم  ال  ٍةرظنب  ينتقمر 
هدافم ّيكلم  ٍموسرمب  ّيلإ  تَزَعوأ   . روفلا ىلع 
بوقثملا يبیج  يف  اّھیطو  ّةیبغلا  يتالؤاست  كرت 

ٍذیملتك اھرثإ  يف  يضمأو  ةلیقثلا  اھتِعتمأ  لمحأل 
. هتاضارتعا ةعاطلا  ّليذُت  عیطم 
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مھتسارد لامكإل  نیثعتبُملا  نم  يتدلاو  تناك 
اھانیع تئِطو  امدنع  ایناملأ  يف  نانسألا  ّبط  يف 

. ىلوألا ّةرملل  يدلاو  هجو 
، ّةيرث ٍةلئاع  نِم   ، باھإلا ةّضغ   ، ّةینانبل ّةیناطيرب - 

ّةیلھألا برحلا  نم  ًابرھ  تروفكنارف  يف  سردت 
میقي  ، ّةینانوي ٍروذج  نم  ّينانبل  يدلاوو   . نانبل يف 
عنصم يف  لمعيو  ّملعتي   . تروفكنارف يف  اًضيأ 
ىلإ لجازلا  مامحلاب  لاملا  لسريو  لافطأ  بعل 
ربعو فئاذقلا  ِرھظ  ىلع  اًثيدح  ةلقتنملا  ِهتلئاع 
ديري  . توریب ىلإ  نيرّونت  نم  فصقلا  تاراطم 
نم اًدحاو  برحلا  فطخت  نأ  لبق  ِهنطو  ىلإ  ةدوعلا 

ال برحلا  حلطصمف   ، اّھلك اّمبر  وأ   ، هتلئاع دارفأ 

82



. ةئزجتلا نحش  عم  ًاّیلعفو  ًاّیظفل  مزالتي 
لامكتسال ةّركبُم  ٍّنس  يف  نانبل  كرت  امدنع 

مل  ، ّةیلھألا برحلا  عالدنا  لبق  ایناملأ  يف  هتسارد 
ّبط يف  ةداھش  عم  رايدلا  ىلإ  دوعي  نل  ّهنأ  ّعقوتي 
ءابھص ّةیبنجأ  ٍةجوز  ِةقفرب  لب   ، بسحف نانسألا 
ّریغتس دسجلا  ةمحتلُمو  ماوقلا  ةقوشمم 

. نيرخآ ةایحو  هتایح  ةروریس 
مل  . ةعماجلا يف  امھعم  اًدیعُم  لوألا  اھبیطخ  ناك 

. بابسألا ةلوھجملا  اھتبغر  ىلع  ًءانب   ، اھّجوزتي
ّينوطالفألا اّھبح  ببسب  سیل  دیكأتلاب  نكل 

. مالظلا يف  اّھلظ  ّالإ  اًدحأ  ُّبحت  ال  يھف   ، يدلاول
ّنأل يدلاو  يف  اھّتلاض  تدجو  اّھنأ  ُدقتعأ 

ٍصخشب طابترالا  اھیلع  رجحت  ّةیقبطلا  اھّتیھجنع 
. ظوظحملا دیعُملاك  ًءارثو  اًملع  اھقوفي 

باجعإ نع  تاحّشوملا  نم  ديدعلا  ُتعِمَس 
ّةیلزأ نعو  بسنلاو  بسحلا  ِةلیلسب  ءارفسلا 

،  – رودویت ةرسأ  نم  رّدحتت  اّھنأكو  اھدجم – 
درس نم  ّلمت  ال   . بلق رھظ  نع  اھتاياور  ُتظفحف 

قيدصتلا ةریسعلا  تامتيراغوللا  كلت  لیصافت 
نع يترضاحم  نم  اھضرغ  ملعأ  ال   . اھقاربإو

ٍثادحأ يف  نجعتو  ُّتلت   . اھل ّغوسم  ال  ٍتاھَّرُت 
. قصبو نمزلا  اھیلع  ىّفع 
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اًروف تََدلَخَف  رفسلا  بعتب  رعشت  اھموي  تناك 
اھصِصق اماروناب  يف  لاسرتسالا  َنود  مونلا  ىلإ 

يتلا عويذلا  ةعئاشلاو  كبَسلا  ّةيدمرسلا  ةھفاتلا 
. اھرھوج مھف  ّيلع  رّسعت 

ىلإ ّلتبتأ  نأ  يل  يغبني  ناك   . اًعینص تَنَسحأ 
ٍةلجع ىلع  ُتنك  ذإ  اھمون  ِةمعنب  ينابح  ّهنأل  هللا 
ُترداغو اھداجمأ  يف  حبست  اھتكرت   . يرمأ نم 
قسرس فحتم  يف  فيرخلا  ضرعم  وحن  لزنملا 

. انتّقش نم  بيرقلا 
ىلإ ٍّةِصق  نمو  ىرخأ  ىلإ  ٍةحول  نم  ُتزفق 

. ىرخأ
ةرثانتم ٍناولأو  ةھفات  ٍتاحولب  ضرعملا  لِفَح 

الو اھشقاني   ، اھتلابق فوفصملا  روھمُجلاك  ءاقرخ 
. اھصوخش دّحوتو  اھناولأ  ءابغ  نع  اًئیش  كردي 
يتدلاو ببسب  ةبوبیغ  يف  يجازم  ناك  اھموي 

لصف ةلیط  يدسج  ءلم  ينقفاري  يذلا  ماكزلاو 
غرافلا هبش  ضرعملا  كلذ  تاحول  تداز   . ءاتشلا
ةدوعلاو ناكملا  ةرداغم  ُتّررقف  يجاعزنا  ةریتو  نم 
ةعباتمو انأ  يتاحولب  عاتمتسالاو  يلزنم  ىلإ 
ریعشلاو ةطنحلا  نیب  قرفلا  فرعأل  رون  ميرم 
ضرألا ةقصالم  ّةیّمھأ  كردألو   ، سدعلا دئاوفو 

. ّةیبلسلا دسجلا  ةقاط  نم  ّصلختلل 

84



هرعس ّطتشا  اھضعب   . اًریثك يلزنم  تاحول  ُّبحأ 
ملف راعسألا  سخبأب  تايرخُأ  ىلع  ُتلصحو  ّيلع 
عباصأ ىلع  ّدعُت  يتلا  تادنوابلا  ضعب  ّالإ  ّفلكتأ 

. نيدیلا
ةيراع فصن  ةأرمال  ٌةحول  يبلق  ىلإ  اھبرقأ 
تاونس عبس  ذنم  اھتینتقا  ضرألا  ىلع  ةیقلتسم 

يف ریغص  ٍكشك  يف  اكیتنألا  عیب  داتعا  ٍلجر  نم 
. فرعي ملف  ةحوللا  بحاص  نع  هتلأس   . رتسشنام
كلذ ًّاللعم  ضفر  يل  اھّفلي  نأ  هنم  ُتبلط  امدنعو 
ُتلمح  . ةكعك تسیل  اّھنأل  ّفلُت  ال  ةحوللا  ّنأب 
ةحوللا ُتففلو  اًكعك  ُتيرتشا   . تیضمو ةحوللا 

. هسیكب
ُتيوأ  . لزنملا ىلإ  ُتدعو  ضرعملا  نم  ُتبرھ 
ةفرشلا ىلإ  ُتأجل   . اھب ُتّسرتتو  يتدحو  ىلإ 

يھو ينزح  اھنم  مھلتسأو  توریبب  عتمتسأل 
ِرحبلاب ّلزغتتو  لدسنُملا  لیللا  يداوھ  رماست 

نأ لبق  ةریخألا  اھتراجیس  لعشتو  ِهبابُع  ِبََجلو 
دنع نيّدرغملا  رجانح  يف  اھئفطتل  مونلا  ىلإ  دلخت 
دیجأ الف   ، انأ اّمأ   . يلاتلا مویلا  حابص  عادصنا 
ًايدترم تاعاسلاب  هتلابق  سلجأ   . رحبلا ةبطاخم 

لھجتست حايرلا  يلوح  نمو  شاھدنالاو  تمصلا 
دّاور عم  ةدوھعملا  يتوادع  مغرو   . راجشألا
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ّلوألا سَفَنلا  نم  توریب  مارغ  يف  ُتعقو  رئاجسلا 
. ىلوألا ةبیخلا  نمو  ىلوألا  ةوطخلا  نمو 

ال ديرف  ٍعون  نم  ٍراوحب  يلاتلا  مویلا  حابص  أدب 
لمع ةصرف  نع  يتدلاو  ُتربخأ  امدنع  ًةدئاف  بقعي 

. يبد يف 
لواحي عبطلاب ! كدلاو  ؟  نانبل كرتب  كعنقأ  نمو  – 

، بیعالألا ریبدت  نم  ّلمي  ال   . كلمأ ام  ةقرس  اًمئاد 
كيرغُي يكل  ندنل  ةرداغمب  كعنقأ   . ةّكنحم هططخ 
نونحلا بألا  وھ  حبصیف  يبد  ىلإ  رفسلاب  اًقحال 

ىلإ انأ  ّلوحتأو  هدالوأ  ةحار  نع  ثحابلا  فوطعلا 
رخآ ىلإ  ٍدلب  نم  اھتسنكمب  ریطت  ةرّيرش  ٍةرحاس 

. اھتّایلوؤسم نم  ًابرھ 
يَتلئاع نیب  هركلاك   ، هركلا اھجوز  بصانت  يتدلاو 

: دیحو ٍءيشب  هلثامت  اّھنأ  ّالإ   ، تیلوباكو ویغیتنوم 
اھترظنو نانبل  اھراذقتساو  برعلا  هركب  اھحّجبت 

نیبو  ، هاياوز نیب  شعاد  ءاضعأ  سوجي   . هل ّةیقوفلا 
لزانملا ىلع  خيراوصلا  ىواھتت  رخآلاو  راجفنالا 

يف موحي  ّةيوُھلا  ىلع  فطخلا   . ّةيراجتلا ّلاحملاو 
ةقلغم دودحلاو   ، اھّتقزأو ّةیفرشألا  عراوش 
يناغأ ماغنأ  ىلع  كبدت  راذنإلا  تارفاصو 

. حابص ةرورحشلا 
امدنع برغتسي  لازي  ال   ، هتھج نم   ، يدلاوو
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عضنو رحبلا  ىلإ  فیصلا  يف  بھذن  اّننأ  هربخن 
تاعاس ّىتح  رھسنو  سمشلا  نم  ةيامح  ميرك 
صقرنو ركسنو  تارابلا  يف  ىلوألا  حابصلا 
َديدعلا ةّمث  ّنأو  انتاقیشع  عم  سنجلا  سرامنو 
نوسرامي نانبل  يف  نیسنجلا  نم  نّییلثملا  نم 

. نلعلا يف  مھلویم 
ُتدجو  . يبد ىلإ  رفسلا  ّيلع  ٌدحأ  ضرعي  مل  – 

. تنرتنإلا يحّفصت  ءانثأ  يف  ةفدصلاب  لمعلا  نالعإ 
. تلشفو اھعانقإ  يف  ُترفاع 

نأ ّدوأ  الو  يبد  ىلإ  رفاست  نأ  يف  بغرأ  ال  – 
تيرفع ّفك  ىلع  دلبلا   . توریب يف  انھ  ىقبت 
ندنل يف  كتّقش   . ةظحل ّيأ  يف  عایضلاب  دّدھمو 

نإ يعم  شیعلا  عیطتست   ، اًضيأ يتّقشو  ةدوجوم 
. اًروف دلبلا  اذھ  كرتا   . كتایحو كلمع  ىلإ  دع   . تدرأ

امدعب تيرافع  ّفك  ىلع  اسنرفو  ایناطيرب  – 
ملاعلا ّلكو  ایكرتو  اكریمأ   . باھرإلا دي  امھتلاط 
ةلودلا نانبل  لھ   . ّصاخ ٍعون  نم  ٍةمزأ  يف  شیعي 

ّلك يف  ّةرقتسملا  ریغو  ًاّینمأ  ةزوزھملا  ةدیحولا 
؟ ملاعلا كلھت  يتلا  ّةیسایسلا  ةعمعملا  هذھ 
ظعاوم نم  ينلشتنيو  اًمود  هتبعل  ردقلا  بعلي 
ةملاكم تدسأ   . ةیصعتسُملا اھتارظانمو  يتدلاو 
تَرََّسيو اًفورعم  ّيلإ  لومحملا  اھفتاھ  ىلع 
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. راوحلا اذھ  نم  ّصلختلا  يف  ّةقاشلا  يتّمھَم 
بيرغ ٍماحز  يف  نیخدتلا  يف  توریب  ّترمتسا 
ةياھن نم  حابصلا  كلذ  يف  هطاشن  درطتسا 

اًعم انّخدتل  توریب  ىلإ  يتدلاو  تّمضنا   . عوبسألا
. امھنیب حلص  رداوب  الب 

يفیت ـ« لا ىلإ  ُتجرحدتو  جراخلا  يف  اھُتكرت 
. يتدلاو اھبّقلت  امك  مور »

شتنيرغ تیقوتب  اًحابص  ةنماثلا  رابخأ  ةرشن 
تیقوتب نكامألاو  ةنمزألاو  تاقوألا  ّلك  ةرشنو 

. ّلطعملا طسوألا  قرشلا 
؟ مویلا ةعجافلا  نيأ 

يف ّيراجت  ٍعّمجم  يف  ةخّخفم  ةرّایس  راجفنا 
. دادغب طسو  ةدّاركلا  ّيح 

... يتدلاو رئاجس  ناخد 
حیق اي   . توریب رھق  ايو  دادغب  تاراجفنا  ناخد  ايو 

ةطیحملا ملظلا  ةءابع  ايو  ّةزغ  حارج  نخث  ايو  بلح 
... سدقلاب

؟ رابخأ تارشن  ءانفلا  ّنإ  لاق  نم 
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ّمثلُملا نینجلا  ّةیعابر 

( ةبرخلا ىلع  ٌشقن  )
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... برحلا
. يلجنت الو  ّرمتست  ، ال  يھتنت الو  أدبت  ال 

. رفكلا نيزانز  نم  جورخلاو  راضتحالا  لواحت  اًثبع 
َنيوانعو ٍتاھجو  يف  عضومتتو  ٍجشن  الب  ثھلت 

ةلوھجم
، ةحلسألا ةمّاود  مھتعلتبا  ٍسانأل 

. رخآب بیحنلا  ّدر  ىلع  ةردقم  مھادصل  داع  امف 
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1
... برحلا اّھنإ  »

. برحلا  ... برحلا  ... برحلا معن 
يف نویسایسلا  دھتجا  امھم  بابسأل  أشنت  يتلا  كلت 

«. ًابابسأ نوكتل  يقترت  ، ال  اھنازوأ ةدايزو   ، اھفصر
( تارحاسلا عجتنم   ) ّرسلا جات  ریمأ 

محل شھنت   . ةعقدم ةعاجم  برحلا  يناعت 
اھقبطو ةغئاسلا  اھتسيرف   ، ّةیبرعلا بوعشلا 
اھتریخذ ذالمو  اھحومط  سوباك  مُھ   . ىھشألا
رَّخسُملا عترملاو  ةقارقرلا  اھسأكو  دیحولا 

. اھّتيربربو اھّتيومدل 
ٍّبح ىلع  انتََعيابو  يھتني  ًاتوم ال  بورحلا  انتَرَھمأ 

باحصأ  ، انتوخإ ةكرابمب   ، انحبصأ  . يرذع ریغ 
نحن  . ّةیلبقتسملا اھعيراشم  ّلك  يف  ّةيولوألا 
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. سحلي راجلاو  رمثتسي  برغلاو  عفدن 
نِم طسوألا  قرشلا  ّبح  يف  توملا  عقو 
ّةِصق ُةرارش  تََعلَدنا  اھنیح  ذم   ، ىلوألا ةصاصرلا 

. امھنیب ءافولا 
ممألا نم  ٍدفو  عم  ءالمزلا  نم  ةبصُعو  انأ   ، انجرخ

يف نّیيروسلا  نیئجّالل  ٍّمیخم  ِةرايزل  ةدّحتملا 
ّينانبللا ملعلا  ناك   . قیقدلا هناونع  فرعأ  . ال  نانبل
دودحلا يف  اّننأ  ُتنقيأ   . كانھ ةدیحولا  يتلصوب 

طئارخ هب  فرتعتو  عیمجلا  هركني  ٍنطول  ّةیفارغجلا 
لاحلا ةمدعُم  ةيانب  سأر  ىلع  ًایفاغ  ناك   . سلطألا
ةأرما دانزأ  اّھنأكو  ةلّھرتملا  اھناردج  رابغلا  اسك 
ءاوھ َةمسن  ءامسلا  ملعلا  يدجتسي   . ّةینّیتس
ّقلحي ّهلعل  ًالیلق  فرفري  نأ  ديري   . هحفلتل اھیجانيو 
ّةيدنك بقیَق  ِةقروب  لدبتسیف   ، دالبلا رداغيو  اًدیعب 
ملعلا موجن  نم   ، دوسأ ّىتح  وأ   ، رقشأ ٍمجنب  وأ 

نم ّررحتیس  اھدنع   . ّةینانبللا ةزرألا   ، يكریمألا
ةبورعلا سأفب  بّقنُیسو  لیطتسملا  ِهصفق  ِدویق 

نم انلعف  امك  دالبلا  رجھیس   . ّةیبنجأ ٍّةیسنج  نع 
. ىتأ نإ   ، بيرقلا دغلا  يف  لعفنسو  لبق 

طفشُتس  ، لیمجتلا تّایلمع  ضعب  دعب   ، كانھ
يف هل  حنمُت  مل  ٍةداعسب  نقحُیسو  هراھنأ  ءامد 

ةعمجلا تاولص  يف  رارسألا  عيذیس   . هدالب
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قوقح تاّمظنمل  يكحیسو   ، دحألا سيدادقو 
ال ةيراس  قوف  ةّقلُعم  اھكرت  ٍتادباكُم  نع  مالعألا 

رّدصتتس  . مالحألا نم  ديزملا  بجنت  الو  بصتنت 
«. هنطو حضفي  ٌملع   » ةرابع فحصلا 

مھّتینطو لالظ  دصري   ، عیمجلا ملعلا  بقاري 
نع اًریثك  فلتخت  مالعألا ال  مومھ   . اھتمصب ّأیفتيو 

. ناریطلاب ملحي  عیمجلا   . بوعشلا مومھ 
ىلإ ةحزانلا  لئاوعلا  ضعب  ءاقل  دفولا  دارأ 
اًسوملم اًموھفم  اوّنوكیل  ّةیئاوشعلا  تاّمیخملا 
نئاوحلا ِحنج  تحت  بوعشلا  ةاناعم  نع 

. اھّتيروتاتكيدو
نع سلاجلا  نئاكلا  ةفیحصب  يانیَع  تَقَّلََعت 

عیمجب ةزّھجُملا  ءاضیبلا  ةلفاحلا  يف  يراسي 
زافلتو ءاوھ  ِّدربمو  تابورشم  نم  ةحارلا  لئاسو 
توریب نم  انلقنل  ةّصصخملاو   ، هایم ةرودو  ریغص 
ّيلع ضرعو  ينتغاب   . بیجعلا ناكملا  اذھ  ىلإ 
عجاوفلا ةغالب  هتلتبا  امب  ىلتُبأل  ةفیحصلا  ةءارق 

ىلع يتبیقح  ُتذخأو  هضرع  ُتضفر  يّننكل   ، هب
ُتّریغو ّلوألا  ّيساردلا  هموي  يف  ٍلفطك  يرھظ 

. ةلفاحلا ليذ  ءاضوضب  اًجّجحتم  يدعقم 
ّهنأك ادب  ٍناكم  يف  انّقرفتو  فدھلا  ىلإ  انلصو 

. ّةیعامج ةربقم 
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هذھ تناك   ، ىتوملل ال  ءایحألل  تَقلُخ  رباقملا 
نَم عم  لمعلا  نِم  اھتّملعت  يتلا  ىلوألا  ةقیقحلا 

فارطألا ةجرفنُم  ٌضرأ   . ًالزنم ءالخلا  شرتفي 
يف ةفوصرم  ٍمحف  رئابض  اّھنأكو  ةسّدكُم  ٌسافنأو 

. ةایحلا يواثم  هابشأ 
ةیقار َمعاطمب  يفتحت  نل  قطانملا  هذھ  يف 
ةغراف ٍقابطأب  ءاسنو  ٌلاجر  اھدئاوم  ىلإ  لباقتي 

، ةروقولا ّةیسنرفلا  يناغألا  ىلإ  نوعمتسي 
ٍّةیعامتجا َطئارخل  ًانوص  قاّشعلا  رود  نیصّمقتم 

ّرثعتت دق  ّكنكل   . بیج نع  ًابیج  مھیلع  تَضِرُف 
هدقفتسي ٍجيرأب  ناكملا  رّخبي  ٍتايافُن  ِجيرھصب 

سیل ٍنئاكب  وأ   ، مھفونُأ نع  ىراوت  نإ  سانلا 
وأ ماعطلا  وأ  لاملا  كنم  بلطي  ًاّیح  ةرورضلاب 
كیلع ّعنشُيو  ِهناسلب  كمجريو  ةعّالو  وأ  ةراجیس 
زازفتسال ةیفاكلا  ریغ  هتاّعرضت  َتلھاجت  نإ 

. كتمحر
ٍلامرب اًضرأ  ةيوتسملا  كتارظن  كباشتت  دق 
تناك امھم  ٍّرام  ّيأل  اّھفزتو  رارسألاب  يحتلت 
اھقرس ٍةلبقب  ُرتھتست  ءایمع  ٍلالظب  وأ   ، هتفاخس
محتقي دق   . هتبیبح ّهنظ  قّقشم  ٍرادج  نم  لیل  ُدئار 

وأ ءالخلا  ماحز  يف  تشالت  ةرّایس  قیعز  كعمس 
ىلإ َتلَّوََحتو   ، وبحت نأ  لبق  تھتنا  ةملك  ىضوف 
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تنك نإو   ، تنأو اھوفذاق  ّالإ  اھعمسي  ال  ٍتاسمھ 
. كلذب كعنقأ  مھدحأ  وأ  عمست  ال 

امدعب ٌةدیحو  ٌةرك  ُجرجرتت  ةضیضخ  ٍةحاس  يف 
ءاسرخ ٍةمیغ  نم  ًابایترا  اھنع  دالوألا  عیمج  صان 
فوفك  . ةظحل ّيأ  يف  ًّةیلب  مھیلع  رطمت  دق 
ةقلاع قرعلاو  ءاملاو  نیطلاب  ةجزتمملا  لافطألا 
تَكَراع نإو  ّقزمملا  هبش  ةركلا  دسج  قوف 
ةبعللا تاّفلخم  نمو  اھنم  ّصلختلل  ّتیملا  بشعلا 
رساخلا فرطلا  دّعوتو   ، روھمجلا مئاتش  نم 

، ةلبقملا ةلوجلا  يف  اًرصن  نيروبحملا  نم  ماقتنالاب 
ةبراحتملا قرفلا  لوبب  تقرغ  ةرجش  قاروأو 

تناك ةكلعو  قاصبو  ىولح  اياقبو   ، نیعّجشملاو
ّلكل لصافم  مالآ  ّببس  ّيديدح  ٍدعقمب  ةقصتلم 

. مّھنس رغص  مغر  هيداترم 
امك  ، بعلملا اذھ  ىلإ  مھتداق  رصنلا  يف  ةبغرلا 

نشخأ ةحلسأو  ربكأ  َبعالم  ىلإ  مھریغ  تداق 
ةرّخؤم ىلع  ةشئاط  ٍةلكر  وأ  ةجئاھ  ٍعارذ  نم 

. ةبعللا يف  حبارلا 
امك مھماسجأ   . اھسفن هوجولاب  تاراھنلا  أدبت 
اذھ نم  ّرمت  دق  ةلفاح   . ّریغتت ، ال  مھحئاورو مھبایث 

ةعساتلا دنع  اّمبر  وأ   ، اًحابص ةعباسلا  دعب  عراشلا 
نكرلا اذھ  يف  ةدّدحم  تاقوأ  ال   ، ةرشاعلا وأ 
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اذھ نع  قئاسلا  لدعي  دق   . ملاعلا نم  يوزنملا 
، ّمھي ، ال  ةحیبق وأ  ةنتاف –  ةأرما  فداص  نإ  عراشلا 
دنع فقت  نیيدثو –  نیبقثب  اًدسج  نوكت  نأ  ّمھملا 

. رخآ ٍعراش  ةیصان 
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2

سقط ءادبإل  لصو  ٍدفول  ةمجرتلا  ّماھمب  انعرش 
نیئجال ناسل  ىلع  ّةيورملا  صصِقلا  عم  فطاعتلا 

. اھیلإ اودوعي  نلو  مھلزانم  نم  اوجرخ 
روف مھتدئفأ  فجترتسو  عبطلاب  مھنویع  عمدتس 

ٌةموسوم تارايزلا  هذھ   . تاياكحلا كلت  عامس 
نّمخت ميدق  ّيرصم  ٍملیفل  ّلممو  ّرركم  ويرانیسب 

. رتتلا يف  هلاطبأ  ءامسأ  ةءارقب  هتياھن 
ةبسنلاب بعصألا  يھ  ةمجرتلا  ةّمھَم  تناك 
لمعتسأ ةغل  ّيأو  مجرتأ  يناسع  اذامف   ، ّيلإ
ةینضُملا يتالواحم  تَقَفخأ  ؟  سؤبلا اذھ  لقنل 
ّيئاوشع ٌفصق  مھتلا  ةأرما  تاھآ  ةمجرت  يف 

بقارت  ، اھلزنم ىلإ  فحزت   . عبشي ملو  اھتلئاع 
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نم ٌتاقبط   . ةسمخلا اھدالوأل  ةلحاقلا  ّةرسألا 
مھفشارش تَنَّيَزو  مھدئاسو  تَدََّجن  بایغلا  بارت 

. ةيراع ةنفكأ  اھتكرتو 
برحلا ءبع  لمح  ىلع  ةایحلا  اھتربجأ  ىرخأ 
اھتمقنو اھترارم  ىلع  انيوُھلا  يشمو  اھدیمالجو 

تّایحرسملا ءاوضأو  رئاتس  تحت  اھجوز  َلِتُق  امدعب 
نم اھل  كرتیل  حايرلا  جاردأ  همد  بھذو  ّةیسایسلا 
تَفَقَو  . ةرشاعلا زواجتت  مل  اھاربك   ، اًعبرأ تاّقشملا 

! ىفك  ... تَخَرَصو ریصاعألا  هجو  يف 
ّلك يف  ةقداص   ، برحلا يھ  لاعفألا  ةكلم 

. ةرازغب اھفرذن  اًعومد  رشبلا  لقصت   . اھدوعو
ةلیسو ام  ؟  حيرابتلاو عاجوألا  كلت  مجرتُت  فیك 
تخألاو خألاو  بألاو  ّمألا  انتغل  نم  مھحیق  لقن 
ءاضعأ اھّسمت  مل  لوتب  ٍةغل  ىلإ  ةّدجلاو  ّدجلاو 

؟ دعب برحلا 
. لوھجم ٍّمیخم  ىلإ  اھفورحو  ّةیبرعلا  انتغل  تَحََزن 

ُنجھتست انیسآم  َتأََدب  امدنع  حوبلا  تلاقتسا 
الو برعُت  ال  ٍتاملكب  ةديدج  ًالمُج  ُغرفتستو 
ریغ اھفرحأل  دودح  الو  اھقنخت  دعاوق  ال   ، ّفرصُت

. ةفولأملا
. لبق نم  اھعمسأ  مل  ٍتاجھلب  انیلإ  اوثّدحت 

. مھولا سبالم  يدترت  ةارقلا  نم  ّةيروس  ٌّمأ 
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. اھتبتع هب  ُلسغت  ًءام  اھتدئام  ُسوؤك  ُمِساقت 
الو اھعبتت  ىرخأ   . يضمتو مالسلا  يقلت  اھتراج 

. اھناسل ّىتح   ، ءيش ّلك  تَدَقَف   ، ًائیش يقلت 
كّسمتي  . بضني ال  ةأرملا  قرعو  ّفجت  بابلا  ةبتع 

. هجولا میتي  ّهنأكو  اھحمالمب 
ِةبجوب نیبلاطم  لخادلا  نم  ءانبألا  خرصي 
ةكيرألا ّقلستيو  مھدحأ  ضھني   . هِفَتلا مھماعط 
طئاحلا ىلع  ةقونشملا  هدلاو  ةروص  داطصيو 

ّلعل طيرشلا  دلولا  ليزي   . اھنیمي نع  دوسأ  ٍطيرشب 
. نولكأي مّھلعلو  دوعي  هدلاو 

اھيّدخ ُمطلت   ، بارتلا يف  اھھجو  ّمألا  ّغرمُت 
اھبلق ىلإ  ناولس  دیعي  نأ  ىلإ هللا  لھتبت   . اھسأرو
اّمبر وأ  ؟  اھنبا  ، ناولس وھ  نم  ملعأ  . ال  هايؤرب ّرقُتل 

؟ اھجوز
مھفأ نأ  يل  فیكف   ، فنألا عدجب  اھتجھل  ُتمھف 
ٍعومد يف  ةقراغلاو  خارصلاب  ةمحدزملا  اھلمُج 

اًملأ ال اھعم  ُتمساقت   ، كلذ مغر   . نّفعتت ةجزاط ال 
راتخم ىلإ  جاتحي  ال  اذھ  باصملا  حدف   . أقري
يف ّرقتسا  هباحصأ  جیشنف   ، هعئاقو عُّبَتَتل  حاحِصلا 

. ةغللا نع  دیعب  ٍرادم 
كلت يف  مھرحاجم  فصقلا  ىحر  تَنََحط 
لوصحم ضاف   . دحأ اھّدصي  ملو  ءاشطغلا  يلایللا 
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نم حاورألا  دصحيو  مالحألا  ىلع  ُروجي  حارو  مدلا 
رادخأ َتبَّحَر   . تاجوزلاو تاھّمألا  ناضحأ  نیب 
توملا ّملس  ّلقتسا  يذلا  ناولس  حورب  ءامسلا 

. ةایحلا يف  ّةيربجلا  هتماقإ  ّمتأو 
ال  . اھتقو ةحاتم  لولحلا  نم  ریثكلا  نكت  مل 
. دسألا يَّكف  نیب  مھب  ىقلُي  امدنع  رشبلل  صیحم 

راذنإلا تارفاص  عقعقُت  امدنع  ةّقیض  جراخملا  حبصت 
. اھباینأ طسبتل  ّةيرشبلا  ءابضلا  ریشابت  ّلھتو 
تضاحف اھباوبأ  ءامسلا  تَحَتَفو  سیقاونلا  تَعِرُق 

لوبلا باسني  امك  مھعجاضم  قوف  بعرلا  رازوأ 
. عیضرلا طامق  يف 

ّلك يف  تتبن   . مھتّایموي ىتوملا  رابخأ  تَحَّزَر 
اًدحأ رظتنت  ملو  ّتلھنا   ، ةمومسم ٌعومد  ٍلزنم 
ةلوھجم ةرياطتم  ءامد  ِراربغا  نم  تبرش   . اھيوریل
ّيسایسلا كرتعملاو  ةنايدلاو  ّةیموقلاو  ّةيوُھلا 

ٍءيش يف  تھباشت  اّھنكل   ، نوللاو ةرمُزلاو 
. ًءامد تناك  اّھلك   . هنولھاجتي وأ  هنولھجي 

ٍعییشت يف  اًعیمج  برحلا  مھتدّحو   ، اھنونج مغر 
، ٌخیش هیلع  ّلصي  مل  ٍعییشت   ، هیف مھل  رارق  میتي ال 
هللا  » فوفك ىلع  جرخ  ام   ، هكرابي مل  ٌنھاكو 
ءاجر ىلع  دقري  انھ   » هسأر قوف  َبتُك  امو   ،« ربكأ

ام اوشاع   . مھبلطم تسیل  ةمایقلاف  ةمایقلا .»
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ةحفاصم اوّررقف   ، اھیف نمو  ةایحلا  هركل  يفكي 
. هنیطایش ةاخاؤمو  توملا 

قوبسم ریغ  ٍرزآتب  مھب  َطِین  ٌبقل  وھ  ئجال » »
«. ءارقشلا  » دالبلا بوعشو  ّةیبرعلا  بوعشلا  نم 

نورظتنيو زوملا  روشقب  كقيرط  نوشرفي 
يف ةلبلبلا  ةراثإ  ىلع  كتبقاعمل  كطوقس 
اھامر ٍزوم  ِةرشقب  ّرثعتو  اًئجال  ناك   . مھدالب
يلّجسم فوفص  يف  ئجاللا  ّجُزف  ّيلصأ  ٌنطاوم 

. باھرإلا ةاعدو  رطخلا 
ّلذلا تاحلطصم  ّةیكیتامارد  يھ  ّةیخس 
ةطبَس ّةّيرحلا  دالب  نم  برعلا  ىلإ  ةرّدصُملا 
تانئاك لسانتتل  برحلا  ةھلآ  نوقلخي   . نيدیلا
ةقدنزلا نونبي  نيذلا  ةاشولاو  باھرإلاو  داسفلا 
مھسفنأ عّدصتت   ، اًقحالو  . اندالب يف  ناميإلا  ةنبلب 
ّةیبرعلا ةّمألا  ىلع  ًةقفش  ةمیحرلا  مھبولقو  رُیُغلا 
مالسلا ةعرشأ  غولب  نع  ماودلا  ىلع  ةزجاعلا 

. ةنینأمُطلا ىسرم  ىلإ  لوصولاو  راحبإلل 
نوسّسؤي  ، ّةیشحولاب نودّدنيو  ةمحرلا  نولعتفي 
ناسنإلا قوقحب  ةّملُملا  تّایعمجلاو  تاّمظنملا 

نم ٍنانح  ِةسملب  ةبوكنم –  ٍبوعشك  انتيامحل – 
قراخلا رحاسلا  ةسملبو   ، ةأجفو  . اًّدج ّصاخ  ٍعباط 
نیحاوط وحن  ًالورھُم  حوبذملا  فصن  بنرألا  زفقي 
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 – ءامحُرلا اھفلتعیل –  هتورثو  هضرأ  كرتیف  ةرجھلا 
. ةنِفَع ٍةرزَج  نم  ةمضقو  ةریقح  ءوجل  ةقرو  ءاقل 

ةنھاوو ءاقرخ  ةافحلس  زوفتس  ةياھنلا  يفو 
ًّةلغتسم هداجمأو  هخيرات  نحطتس   . ِهنطوب
هوعنقأ ٍشاعنإ  ِةفرغ  يف  ّةيدبألا  هتلولیق 

. ّةنجلا اّھنأب 
لكأي يبنجأ  ٍدلب  يف  ٍئجالب  ّرثعتلا  دنع  نومدصُي 
ةكوشلا لامعتسا  نود  هيدیب  ٍمحل  َةعِطق 
مھدحأ  ، مكنیناوق قرخ  ىلع  اًرذع   . نّیكسلاو

اولتق  . اھلامعتسا داتعي  نأ  لبق  هنیكاكس  قرس 
اّمبر وأ   ، هقیقش وأ  هيدلاو  وأ  هنبا  وأ  هتجوز  اھب 

. هولتق
لھ ؟  لتاقلا متفرع  لھ  ؟  قراسلا متفرع  لھ 

؟ ّلومُملا متفرع 
... انّتیجمھ ىلع  اًرذع 

امك ةمیظعلا  لودلا  ةلالج  اي  انّفلخت  اورذعتلف 
. مكدوعو نع  ّيدبألا  مكّفلخت  رذعن 

هل ّرفو  يذلا  برغلل  اًركاش  ءانحنالا  ئجاللا  ىلع 
رّجھُملا ىلعو   ، شعاد فویس  نع  ًادیعب  ًانمآ  ًاتوم 

، ٍةلبقب ّةیلودلا  تاّمظنملا  هجو  بیطرت  ِهلزنم  نم 
اّمأ  ، هیضاملو هل  ةيوآلا  فقسألا  هل  اونب  دقف 

، ىرخألا تایّمسملا  ّلك  نع  عوزنملاو  ناسنإلا 
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هاقس نم  ىلع   ، اًعیمج مھیلع  قصبي  نأ  هلف 
. ةعيدخلا ةبرِقب  ةایحلا 

حمالم ىلع  هلیلآثو  بارغتسالا  تارامأ  تَرََھظ 
مھیلع لاھني  صصقلا  لباو  أدب  امدنع  دفولا 

. ةایحلا روتسُد  يداعُي  ام  ةعاشب  نولھجي  مّھنأكو 
ِهسفن ىلإ  رظني  برغلا  ّنأ  فیك  نوملعي  ال  مّھنأك 
ةمسق يھ  برحلا  ّنأو  نيدَملا  اندالبو  نئادلاك 
ةّقلحُملا ةنيدبلا  قزآملا  نوعي  ال  مّھنأك   . ءامرغلا
مھناطوأ يف  تَّشَتعا  ٍنابرغك  برعلا  تویب  قوف 
َتلَخَدو اھتحنجأ  َتلَّطََعت  نأ  ذم  ىوأم  الب  ةدراشلا 

. لیحرلا َتبأو  مدلا  نم  ّيلزأ  ٍتابس  يف 
باطف انطسُب  ىلع  اھانسلجأ   ، قيرطلا ّتلض 
ىلع انتسلجأو  طسُبلا  تَقَرَس  ّىتح  سولجلا  اھل 
انعجو دّسمت  َيدايأ  ةّسخلا  نم  تَذَخَّتا   . حامرلا
ِدغلا نیع  ىلإ  ُقلمحُي   ، ّلحمضي ال  يذلا  ِفلَصلا 

. سمألا ِةحاقوب  هاّدحتيو 
ّةیقدنب كیلتعت  نأ  نود  بورحلا  ةشياعم  َتدرأ  نإ 

نع نيدعبُملا  تاّمیخمب  كیلعف  ةصاصر  كحكنت  وأ 
ثیح ایندلا  رفق  يف  كانھ   ، كالھلا ةثروو  ةایحلا 
ءاوھلا براسمل  ةقناخلا  حباذملا  ةحئار  دعاصتت 
ةقنرش ةایح  ةرود  لمتكتل   ، ءاقبلا صرف  لءاضتتو 
اھّفتسي ّةیموي  ةبوَح  زجعلا  ودغیف   ، بعرلا
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تاوزن رئاجس  اھب  ّفلُت  قرو  نم  ًاناطوأ  نومومذملا 
نيذلا ةدروتسملا  تالذبلا  باحصأ   ، ةداسلا
نوثبعي  . مھتوم نورفزيو  نيرخآلا  ةایح  نوقھشي 
اياقبب ّدبعُملا  بوعشلا  لبقتسمب  مھشورع  نم 

. ثِرتكُم الو   ، عوجفم ٍسمأ 
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3

نم اجن  ٌلجر  ةّمث  ناك   ، مھتشھد ةرمغ  يفو 
. ةایحلا نم  ُجني  مل  ّهنكل  توملا 

ىلع اھلیل  ءامسلا  تَخرأو  هسأر  نمزلا  سكن 
مسري ٍراجرفك  نیتعساو  ِنینیعب  ُفصعي   ، هتاراھن
اھیطتمي حمالملا  ءارمس  ٍةقرو  ىلع  ّةداح  ًةرئاد 

. بناج ّلك  نم  بیشلا  هیلع  وطسي  ٌرعش 
َباق  ، رویط ةعّازف  ّهنأكو   ، رئاخلا ِّهلظب  لجرلا  ُفقي 
ٍطئاح ىلإ  اًدنتسم  تايافنلا  بلاقم  نم  نیسوق 
ىلع خورشلا  ّدرمت  فزني  حورجلاب  ٍمعفُم  لیخد 

. فیسكلا اھلاح 
يف قھبلا  عدبأ   . ّةثجلا ليوط  دوعلا  لیحن  ناك 
برحلا َتتأ  ّمث   ، غباسلا ِهھجو  ىلع  هراثآ  شقن 
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ُبقاري  . ةحوللا بوحش  لمكُتل  اھشوتر  تَعضوو 
بخصو ءایحألا  ءودھب  هیفسلا  ناكملا  عاقيإ 

. دجادجلا ريرصو  ىتوملا 
ةّتیملا میخلا  هابشأ  نم  ىلعأ  كانھ  رشبلا 
رصبلا ّدم  ىلع  ةشورفم  ٍرفَق  ٍضرأ  يف  ةعورزملاو 
مھل بجنت  الو  اھینكاسب  هبأت  ال   ، مّوقزلا رجشب 

. ةّروزملا ةلودلا  تّالجس  اھب  ُفرتعت  ّةینوناق  َلزانم 
قنتعا دق  ناك  ةنِجام  ةراجیس  لیلكلا  ُّلبقُي 

هدي اھقوست   . تاونس ذنم  اھبھذم  َفورص 
يتلا ءابرجلا  ضرألا  يف  اھیلع  ًاّیشغم  ةفجترملا 
تالالس نم  ةرّدحتُملا  روبقلا  دھاوش  ّالإ  حرطت  ال 
هنیخاخد لجرلا  يكبي   . ىوتسملا ةعیفرلا  بارتلا 
ضاھجإ ىلع  نمزلا  ُِبلاوج  اھتھركأ  ٍّمأ  ِةرسحب 
ملستسي  . ةایحلا هذھ  يف  هل  ّةیعرش  ال  نم 

. رّجحتملا ءالخلا  ىلإ  هیتئر  نم  ناخدلا  بورھل 
ّالإ قناعي  ال  سئابو  قیتع  ٍّفخب  ةنیعللا  قحسي 
نم ةموكو   ، لورسُم ٌرئاط  ّهنأكو  هیمدق  رعش 
برحلا ةعاجم  َتَطلَز  نم  ِصصقب  ةّقتعملا  ةبرتألا 
تھابلا هصیمق  ِّمُكب  هطاخم  حسمي   . مھتيذحأ

ىلإ داقُي  ّهنأكو  تاوطخ  الب  انبوص  مّدقتي   . نوللا
َميرم نع  اًثحاب  ةلجلجلا  قيرط  ىلع  ىفنملا 
قصتلت نل  ٍشامق  ِةعطقب  هعاجوأ  حسمت  ّةیلدجم 
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. هجو الب  ّهنأل   ، اھیلع هھجو  ةروص 
َلسالسب ناتقثوم  هاقاسو  ناضكرت  هانیع 

ًالیلق ُفقي   . اھریصم صاصرلا  أدص  سفري  ّةيديدح 
، ةكباشتمو ةرعو  َحمالمب  خرصي   ، دفولا ةلابق 
. مكبألا اھادص  رظتنيو  ٍبتع  ِةرظنب  همومھ  ّحرسي 
هنم ََلبَج  اًّدح  ناوھلاو  میضلا  لظنح  نم  قاذ 

ءاوضألا نزح  يف  ُلكآتي  قیتع  ٍحبش  ةروطسأ 
نأ فاخي  ٍحابص  ّيأ  غوزب  عدرت  يتلا  ةتماصلا 

. هفوخ اھقلخ  ٍلیل  سمشب  يوتكي 
دّسوت  . عزفلاب ّرثدتو  ضرألا  عاقصأ  يف  ىمترا 

يف قّدح   . ةأرما ةایحلا  ّنأكو  ٌبھار  ّهنأكو  توملا 
... خرصو ّقیضلا  ناكملا  ءاضف 

«. ءايوقأ نحنو  لعفنلف  فاخن  نأ  ّدب  ناك ال  نإ  »
ثيدحلل ّثيرتي  نأ  دفولا  ءاضعأ  دحأ  هلھمتسا 

يف ّروكتو  ّانع  ىحتنا   . تفتلي مل  ّهنكل  هیلإ 
. ناكمّاللا

همادطصا مغرو   . اًريرض نكي  مل  ةایحلا  فرُع  يف 
ةدمعأ  ، راجشألا  ... هقيرط ضرتعي  ٍءيش  ِّلكب 
ةأرما رِدق   ، ةبوطعملا همالحأ   ، لافطألا  ، سمشلا
لسغتل اھيذخف  نیب  فصتنتو  اھیف  خبطت  روُبَص 
هذخأن ّالئل  انب  مدطصي  مل   ، اھدالوأو اھجوز  نافكأ 
ٍنيَدب ةعّمشُملا  اھریتاوف  دّدسُت  نل  ٍبرح  ةنیھر 
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. فرصُت ًةلمع ال  ّكُس  نأ  دعب  ٌدحأ  هيدافي  نل   . ّيدبأ
ِةلواط ىلع  ٍدرنك  رشبلا  رئاصمب  بعلي  اًرَدَق  فاخي 
عیمجلا كِحضُت  تینويرام  ِةیمُدك  وأ   ، قلغُت ال  ٍراِمق 

. قرغت ٍتّانأ ال  نم  ٍرحب  يف  ةمئاع  يھو 
هنینأ ّللح  ٍنادقف  نع  ٍتاضيوعتب  ةبلاطملا  ديري  ال 
عفد  ، مدنو اًموي  اھلعف   . ةرعتسملا هتنونیك  بھلأو 

. مظاعتت ّتكفنا  ام  ةیساق  ًةبيرض 
نم ًالدب  ةنتنلا  ماغلألا  اھشرتفت  ال  َعراوش  بلط 
روذج نم  ةرّجفتملا  لیماربلا  اھتعلتقا  يتلا  كلت 
ٍةفصرأب رفظف  هیلع  لاطتسا  نمزلا  ّنكل   ، اھروذج

ال ّةنِسُم  ُرباقم  هتلاط   . باحتنالاب ةّللكمو  ةمَّثؤم 
. اھثثج ِلقث  نم  ّكرحتت 

نالذخلاب هترغوأف  ٍلمأ  َةقفد  ءامسلا  ىطعتسا 
لكر  . اھیلإ دالخإلا  نع  مجحأو  اھضغاب  ىتح 
نل  ، اھب َظفتحا   . ضرألاب هتقالَع  ّدطوو  ءامسلا 

. دحأل اھّررمي 
قلخیل توملا  اھعنص  ةعِدب  ةایحلا  ةلاھ  ّنأ  كردأ 

. ًةبیھ هفعض  نم 
ّىرعت  ، حارتألاب ةداعسلا  ضياق   ، رصنلاب أبعي  مل 

. فوخلاب َشیعلا  ئِطوو  نادقفلاب 
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قوف اّوبرت  يتلا  ةثراكلا  مجح  نوكردي  ال  انلافطأ 
مھتعلتباو اًّمأ  مھتَنَضَتحا   ، ةعیضر ٍططقك  اھیفتك 

برحلا تماقأف  توملا  فراشم  نع  اوّدترا   . ًةمرجم
يف َءافنح  اھرظن  يف  اوتاب  ذإ   ، مھیلع ّدحلا 

. قورملا
مھّذش ٍكالھ  ِتلفسأ  ىلع  مھتلوفط  تَقِھزُأ 
تاوصأ يف  مھافخأ   ، ةساردلا دعاقم  مالحأ  نع 
لسغو  ، مھسوؤر قوف  ةيداھتملا  هتاليو 
رخآلا ملاعلا  ریفس  ّررقي  نم  ِءامدب  مھتاحابص 
ناضحأ نیبو  مھضرأ  يف  نولتقُي   . هناضتحا

ّيأ  ، ىرخأ ٍةلود  ىلإ  ءوجللاب  نوجنتسي   ، مھتاھّمأ
يف قزقزت  لازت  ریفاصعلا ال  ّنإ  مھیلاھأل  لیق  ةلود 
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. اھئامس
مل اّھنكل  تَّلُس  ةیتاعلا  ةحلسألا  نم  ةنفح 
، عجوملا مھردقل  نومستبي   . مھنع لمألا  بجحت 
وأ مھجیشن  ضحدت  لئالد  ، ال  نوسانتي وأ  نوسني 

. هّقثوت
مامأ ةلوفطلا  نم  ةّدرجملا  مھتاونس  تَّثُب 

كالسألا فلخ  ىلوألا  مھتاوطخ  اوفحزو   ، رزاجملا
ريزانج تحت  مھدالیم  تاداھش  تَرِدصُأ   ، ةكئاشلا

. خيراوصلا تاوھص  قوف  دایعألا  اوضمأو  تابّابدلا 
، ءوضلا أفطناف  مھدالیم  دایعأ  عومش  اوخفن 

بناج ّلك  نم  رعذلا  مھطاحأ   . ءيش ّلك  أفطناو 
ىلع مھربجأ   . نونجلا نم  ًابورض  مھعم  سرامو 
تارماغم ةلسلس  لادبتساو  ينزيد  ملاع  نایسن 

، ةجوزلاف جوزلا   . هب اًقيوشت  رثكألا  شوبو  نوتنیلك 
ثولاث لمتكیل  سدقلا  حورلا  مھصقني   ، نبالاو بألا 

. بعرلا
انلافطأ لمح  ىلع  بوانت  ةساسلا  نم  ٌلوطسأ 

اًموي نكت  مل  ّةيرقبع  ٍقرطب  مھعاضرإب  ّدرفتو 
ززبلاب مھوطّمق   . مھفاوجأ اودسفأ  ّىتح  ّةيدیلقت 
ِفئاتك يف  مھولذبو  مھتارّخؤم  ىلع  اوبطبطو 
زرغو مھتلوفط  بھن  يف  اوّننفت   . ةفیصع َكراعم 

ال بیترلا  ملألا  ّنأل  اذھ   ، مھداسجأ يف  ايازرلا 
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اًسيرع تاونقلا  ّهفزت  الو  خيراتلا  تاطوطخم  هركذت 
ةیساقلا مھتارشن  نم  برھي  لجاع  ٍربخ  ِبوثب 

اياوزب يمتحیل  اھریمزتو  اھلیبطتو  اھلیلھتو 
. هب رّھشُتو  نلعلل  هزجع  ّرس  حضفتو  هّيرعت  ٍةشاش 

ةلوطبلا نیشاین  اوعلخو  علھلا  تاوزغ  نم  اوََجن 
اھوعضوو نیعضاخلا  ءانبجلا  فاتكأ  ىلع  ةّقلعملا 

... اًدیعب اھولكرو  ةّقزمملا  مھتلوفط  تارُك  قوف 
ًالفط ال ُدلجت  طایسلا  ثیح   ، ضرألا دودح  رخآ  ىلإ 

نطولا يراوض  هربجي   . شیعي فیك  ملعي  الو  تومي 
ةعئاضلا هتلحر  ّلظ  اياقب  ةقارإ  ىلع  مھتایشاحو 
. ضفتني ّهنكل   ، حیتافم الب  زّغلُم  ٍكلسم  يف 

لبق هنانسأ  اورذج  ٍلفط  ِةماركب  ساسملاو  كّايإ 
تَغَضَم ةمزق  ةحاّفت  نع  ًءابإ  ّلقي  ّهنكل ال   ، غزبت نأ 
عضوم  ، اھدسج شھن  لواح  امدنع  مھدحأ 

. اھتمارك
مھتّدشو مھباعلأ  ىغولا  تاحاس  تَرَداص  امدعب 

تّالزلا ىلع  باقعلاب  مھّايإ  ًةدّعوتم  مھرعش  نم 
اوّررق  ، خاوكألا حملت  ال  ٍروصق  باحصأل  ةدلاخلا 
رجھت تَدَغ  َرئامض  قوف  نم  ةلوفطلا  ةقرس 
هاوفأ صاصرلا  رداغي  امك  اًمامت   ، اھباحصأ شاشعأ 
ِةاتفك وأ  ةدّدحم  ةھجو  البو  ةدوع  الب  تّایقدنبلا 
لاجرلا باینأ  يوغتو  كانھو  انھ  اھجرف  رثعبت  ٍلیل 
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! هورفتحا  ... باغ نإو   ، ٍبقث ّلكل  ةحبانلا  ىلفسلا 
َنمَعیل ًّالوأ  ّنھطقتلي  نم  نیلتعي  لیللا  ءاسن 
نلستغي تارھاعلا   . نیضميو ِهتوشن  ِضایبب 

. هیلع رمحألا  نوِرثؤُي  ةسایسلا  لاجرو  ضیبألاب 
ةّمثو ريرسلا  ىلع  ضیبألا  ممُح  فذقي  نم  ةّمث 
فصقلا عاقيإ  تحت  هّخبيو  رمحألا  كفسي  نم 

نإ ٍناسنإ  ىلإ  ّلوحتي  دق  ضیبأ  ٌقاصب   . رتاوتملا
ُبھي الف  رمحألا  اّمأ   ، مئالملا ىوھملا  يف  ّظُو  فِ

. دحأل اًئیش 
دفولا ثّدحت  ببس  نع  ةیشخب  ٌلفط  ينلأس 
ناسلو ّةیبنجأ  ةغل  اّھنإ  هل  ُتلق   . اھمھفي ال  ٍةغلب 
ينمّھتا  . اھنع فلتخي   ، انلاح ناسل  امك   ، انقطن

نم ِةغلب  قھنأ  يّننأل  ةلامَعلابو  يتبورعل  ةنایخلاب 
. هّمأو هّدرشو  هاخأ  فطخو  هابأ  لتقو  هدلب  رّمد 

مكتدعاسمل اوتأ  لب   ، مكءادعأ اوسیل  مّھنإ  – 
. مكلئاوعو

. تلعف انأ  الو   . عنتقي ملو  ُتّللع 
لیجنإب ًاّیكیلوثاك  ُعنقي  ٌّيسكوذوثرأ  يّننأكو 

! ابانرب
ىلإ رظنلا  لاطأو  نیتخّستملا  هيدیب  هینیع  كرف 

نیترصابب ّقلحو  هسأر  عفر  ّمث  يدسج  لفسأ 
نم لوزنلاب  ينبلاطو  سمشلا  بانطأ  امھتقلغأ 
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. يتمیغ
هنم يبرق  ّلغتساف  ىنمیلا  يتبكُر  ىلع  ُتوثج 
ٍطھر ىلإ  اًروعذم  ّينع  طامأو  يھجو  يف  قصبو 

. اھقوف نوبثاوتيو  بئاونلا  هنونادي  نّمِم  بارتألا  نم 
ِقاصبب قراغلا  نئاخلا  هجو  ىلع  كحضلاب  اوأدب 
مھقوقح نع  عفادملا  لضانملا  مھقیفر 

. ّةیبرع - يرمأ - ولجنإ ٍةكرابمب  ةكوفسملا 
هب ُقرغأ   ، يھجو نع  هباعل  ّفجي  مل   ، مویلا ّىتح 
اذھ ةعاجش  كلمأ  ال   . تومأ الو   ... قنتخأو
ةذوعش نورھاجي  لساوبلا  مھدحو   . قاقحتسالا
ةحسف انل  نیكرات   ، اھل نزو  ال  ٍةماستباب  توملا 
َتلَتخا نم  ىلع  بیحنلاو  دوسألاب  طّمقتلا 

. مھداسجأ شماوھب  ناديدلا 
نع نیكاسملا  بیجي   ، مجرتنو دفولا  لأسي 

نودواعيو  ، لاؤسلا نودواعي   ، مجرتنو مھتلئسأ 
مھعم نوفطاعتي   ... ةمجرتلا دواعنو   ، ةباجإلا
ءاملا ىلع  ضباقلاك  مھب  نودجنتسي   ، مجرتنو
بوُقرُع ّملستیف  دوعولاب  مھیلع  نوبذكي   ، مجرتنو

. ةمجرتلا مامز  ةملیسُمو 
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ِهترّایس ىلإ   ، لمعلا يف  يلیمز   ، كرامو ُتدع 
ّلك نم  ةبوطرلا  انتّفلو  هاطخ  لیللا  ّثح  امدعب 

فاصتنا نم  ّحنرتأ  انأو  هلأسأ  ينتدجوف   ، بناج
... يدسج يف  لازھلا 

ّةیبرعلا ضرألا  يف  ةبیجع  ّةیبذاج  ةّمث  لھ  – 
ّةيروس يف  شیعي  نم  ؟  ةداوھ الب  حاورألا  بحست 

اذھ يف   ، انھ اھتّمرب  بوعشلا  ؟  نآلا قارعلاو 
. ةریقحلا لزانملا  حاورأب  نوكسملا  ّلذملا  ّمیخملا 

ّيروسلا بعشلا  ضیف  نم  اًضیغ  ّالإ  سیل  اذھ  – 
. ّةيروس رداغي  مل  مھنم  ديدعلا   . نانبل يف  دوجوملا 
يف ىرخأ  ٍةقیقد  ِبسكل  كانھ  میحجلا  نوعراصي 
ّثب اً مالعإلا  لئاسو  اھلقنت  مل  ٍةبعلل  عئاض  ٍتقو 
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نم نیب  امو   . نینلعملا بطقتست  ال  اّھنأل  اًرشابم 
مامأ رھقھقت  نأ  دعب  محالملا  عوبر  نم  اًعزف  ّرف 
نم ةّمث   ، اھخارص هجو  يف  دمص  نمو   ، اھتوربج

. هحور قرتخا  ٍتوم  ّةیعمب  ةایحلا  نع  لزانت 

. ءامسلا ىلإ  رداغ   ، نيدلبلا رداغو  ملستسا 
يف تسیلو  ىلعألا  قیفرلا  عم   ، كانھ ّةیبذاجلا 

، اھتياھن ّطخ  ىلإ  لوصولا  يف  اورابت   . ضرألا
يف اولشف  مھو  مھبعوتسي  ال  عساولا  بعلملا 
نم مھحاورأ  تَفِذُحف   ، همّاكح ناردأ  باعیتسا 
قرط مھيوھتست  . ال  مھئرابب اوقِحلُأو  ةایحلا  قاروأ 
ةربابج ِتاّعلطتو  ىقالتت  يتلا ال  ّةيدیلقتلا  لیحرلا 

. نایغطلا
... درطتساو ًالیلق  صاغ 

مّشھُي مل  كدسجو  نفدُت  نأ  ينعي  اذام  – 
ِبرقلاب قِرتحُم  ٍمحل  ِةموك  يف  دقفُت  مل  كّتيوُھو 
ةرّجفتملا لیماربلا  َتبَتَك  ّةینكس  ٍةيانب  نم 

ىلع توملا  ّرفوي  اذكھ  ؟  اھناردج ةمتاخ  فئاذقلاو 
نع ثحبلاو  ضعبب  مھضعب  مامتھالا  ءانع  لئاوعلا 

قيرطلا مھل  رصتخا   . ةعجافلا بوبھ  دعب  ٍروبق 
اّمبر وأ   . رخآلا ملاعلا  ىلإ  ةدحاو  ًةعفد  مُھَنَحَشو 
هوشاع يذلا  رخآلا  ملاعلا  نم  مھلیحر  لجعتسا 

نم هوربخي  مل  ّيقیقح  ٍملاع  ىلإ  نیھركُم  انھ 
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ٍزبخ ِةرسك  نع  ةمامقلا  سایكأ  يف  َثحب   . لبق
امدعب ةنمؤم  ةباصع  اھتقلأ  ّةثج  اياقبب  َرفظ  ّهنكل 
ّقوشم ٌدھشم   . ّةیحضلا ةلئاع  نم  ةيدفلا  تلان 

ّقد  . هذھ عاعَرلا  ّةیحرسم  لوصف  ةباتر  ّفطلي 
ِعرق نم  ةراثإو  اًضضم  ّدشأ  لیللا  يف  توملا  باوبأ 

. راھنلا يف  ةایحلا  لوبط 
ریغو موھفملا  ریغ  همالك  ءانثأ  يف  ُتلواح 

ّةیباسحلا تّایلمعلا  ضعب  ةلودج  طبارتملا 
ٍحاورأو تَِقلغُأ  ٍتویب  نع  ةقیقدلا  ریغو  ةعيرسلا 
َسئانكو ةنيزح  ٍبابقو  ةمیتي  َدجاسمو  تَفِطُخ 

؟ ًاّظح رثكأ  ناك  نم   . لمارأ تحضأو  اھسارجأ  تلتُق 
؟ نوجانلا مأ  اياحضلا 

: هتلأس
ماقرأ ّةیلعفلا  مھئامسأب  َتلِدبُتسا  ول  ىرُت  – 
نانبلو قارعلاو  ّةيروس  يف  ىلتقلا  دادعأ 

ارتسكروألا يف  اھتوالت  دنع  نمیلاو  نیطسلفو 
ةرشنلا جاتحتس  تقولا  نم  مكف   ، رابخألل ّةینطولا 

؟ انعماسم ىلع  مئاوقلا  ّخضل 
دّاور امأ   . كانھ اھتاذ  تسیل  تقولا  تاباسح  – 
جمدنت  . ةریصب البو  شرُطو  سرُخ  مھف  ارتسكروألا 

. توص الب  ٍةندندب  نحللا  عم  ةفھرملا  مھسیساحأ 
نم ءامسأ  ديرن   . ىلتقلا ءامسأب  يفتكن  نل  نحن 
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يھ ام   . مّھبحي نم  ءامسأو   ، اوبجنأ نمو  مھبجنأ 
ءامد  . رخآ ٍملاع  يف  مھل  اھانقّقح  اّمبر  ؟  مّھینامأ

. دغلا قئاثو  يھ  مویلا 
اھب ثّدحتي  يتلا  قئاثولا  ّنإ  هل  لوقأ  نأ  ُتدرأ 
دوس َقيدانص  يف  ةحباس  ٍحاولأ  ىلإ  ّلوحتتس 
اًمتحو  ، ةرئاطلا طوقس  دعب  راثآلا  ءاملع  اھّللحیل 
مھّطروت ریثي  نلو  هوصصاقي  نلو  لتاقلا  نوفرعیس 
داھشألا سوؤر  ىلع  حاورألا  كفس  يف 
بُصُنلا مھل  ىنبُت  نلو   ، ماعلا يأرلا  ناجھتسا 

. اھفارطأو ةنيدملا  طسو  يف  ّةيراكذتلا 
بَّیطُت مل  يتلا  مھداسجأل  ٌدحأ  رأثي  نل 

ّنأل ّقحلا  يمري  ال  لطاب  ٌملاع  اذھف   ، طونَحلاب
لیبس عیضیف  هیلع  نوماني  شوركلا  باحصأ 

. ةلادعّاللا ةجنَص  قوف  ةفصنلا 
، تَرََّخَبت اّھنظتف  كعدخت   ، ةّثولم َنخاود  نم  ٌملاع 

... لاصمأ الب  ٍةئبوأب  كیلتبتس  اًمتح  اّھنكل 
يفوج يفو  يناسل  ىلعو  تمصلاب  ُتیفتكا 

. امھباوج فلأو ال   ... كرام ْيَنیع  حطاني  لاؤس  فلأ 
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يضاقلا ةقرطِم 

( نابرغلا صقرت   ، عومدلا يّنغت  امدنع  )
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... يضاملا
، ةيواذ ٍةرجش  فيرخ  نع  َتطَقَس  ٌةقرو 

. رضخألا اھجَرَھب  دیقانع  ّترفصا 
، اھتابس َتظَقيأ  فیص  ةمسن  اھَتبَعاد 

، ىمعأ ٍعیبرل  تَصَقَرف 
... يتأي نل 
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1
«. هعمسأ داكأ  هیبنج  نیب  ًاّیح  ًانطو  لمحي  ّهنأ  رعشأ  تنك  »

( باتعألا  ) ساطارق دمحم 

اھیف ّطروتت   . تھتنا اّھنأ  دقتعت  امدنع  نحِملا  أدبت 
ّنأ كیلإ  لَّیخُي  امدنع  اھنابثك  يف  صوغتو 

. ىوطُتس ةحفصلاو  غزبتس  سمشلا 
دعب اھفلأتس   . بعصألا يھ  ىلوألا  ةصاصرلا 
ىلإ ةدوعلابو   . ةثلاثلا قیقنو  ةیناثلا  زيزأ  كعامس 
كینُذأ يف  ٍراجفنا  ّيود  عامس  نم  دعترت  نل   ، ءارولا
ضبن اھّبصخ  ٍبرحب  نیتبّضخملاو  نیتّقزمملا 

. دقحلا
كبایثب قصتلت   . فنعألا يھ  ىلوألا  ةرطقلا 
نجحِمب كلبقتسمو  كرضاحب  كتفتل  كدسجو 
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نايرس لعجل  ةیفاك  ةدحاو  ٌةرطق   . يضاملا
. اًفولأم كتایح  رفُح  يف  تايرخألا 

اھبایغ ّمع   . ايدان ةئر  نم  برحلا  تلان   ، ضرم تاذ 
نع ةثِعولا  ّةیلمرلا  اھتعاس  براقع  تَفَّقََوتو 

. نارودلا
رثن  . اھلیحر حارجب  اًّرثأتم  يتدلاو  لاخ  تمي  مل 

نینحلا رابغ  امھفلتأ  نیتلحاق  نینیعب  بارتلا  اھیلع 
ىتفتسا نأ  دعب  اھِدقَف  ىلع  فسألاب  ًایفتكُم 
تّالتكتلاو بازحألا  يف  طرخنُملا  براحملا  لقع 
براحملا  ، جوزلا بلق  ىلع  ًالیضفت  ّةیسایسلا 

. ىرخأ َكراعم  يف  نكلو   ، اًضيأ
اھتوم ّةیظش  جرخأو  ِهعاق  نم  اھلصأتسا 
لمكأ  . هدسج ةمرُح  تَكَھَتنا  يتلا  ةلعتشملا 
ةبعل ديرط  شاع  ّيركسع  ٍلجر  ِقطنمب  ةلحِرلا 
سرامو عراوشلا  بورح  يف  لاج  نأ  دعب  ةایحلا 
ٍةجوزل هترشاعم  نم  رثكأ  تاوارِھلا  عم  سنجلا 
ّةیلھألا برحلا  يف  هتایح  قفنأ   . ناطرسلاب ةباصم 

يف هّحیط  دیصر  الب  اًرمع  ضرتقا   . هبابش سلفأف 
ةعطاقتملا تاملكلا  ِّلحو  ةغرافلا  دئارجلا  حّفصت 

. هجیجضب
يتلاخ عیضاوم  قوفت  يتلا  هتاسلج  ّبحأ  ال 
رصاوألا يف  ِضوخلا  ىلإ  اًقّاوت  نكأ  مل   . ًاللم ياریم 
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املاطل  . اھئابسنأو يتدلاو  ةلئاع  عم  ّةيرسألا 
يتلاخ عم  ةّلوطمو  ةفصاع  ٍتالجاسم  يف  ُتلخد 

يف ِهلزنم  ىلإ  اھتقفارم  ّينم  َتَبَلط  اّملك 
ٍةلئاع ِدارفأل  اھتارايز  ّقاشم  ملعأ   . ّةیفرشألا

. اھنع داعتبالل  ُتلتاق  ةبيرغ 
ةقطنِمل عباتلا  يفویسلا –  ّيح  نكسي  ناك 

ثیح الوقن  رام  ّيح  نع  هلصفي  يذلا  ّةیفرشألا – 
عراوشلا ضعب   ، ةقطنِملا سفن  يف   ، نكسأ

«ABC زكرم «  دّاورب  ةمحدزملاو  ةلولشملا 
. يراجتلا

يف ّةیحابصلا  هتوھق  ءاستحا  داتعا 
نم ةبيرقلا  نیساس  ةحاس  يف  سكبراتس » »
ىلإ رظني   . نھذلا دراش  اًدیحو  سلجي  ناك   . هتّقش
ةلابق ةحاسلا  يف  ةبصتنملا  ّلیمجلا  ریشب  ةروص 
اّھنأكو ةليوط  ةيراس  قوف  ّقلعملا  نانبل  ملع 
هتبكر ّتبريو  اھلّمأتي   . ّةیسور الوتب  ةرجش 
ملعلا بقاري   . فرعي امب ال  ًائزاھ  مستبيو  ةفجترملا 

. ّركبملا هلیحر  ىلع  هموليو  ریشبل  مستبيو 
ّوتلل هبیحن  ّفقوت  ٍرطمب  ةّللبملا  عراوشلا  يكاحي 
مل ٍةبوجأ  ىلإ  تصني  ّمث   ، هاوس اھمھفي  ال  ٍةغلب 

ةقوشمم ٍتاياكحب  محدزملا  هرغث  ّالإ  اھقطني 
رّمخت ّىتح  بایغلا  هیلع  تلاطأو  هتََوط   ، يھاودلا
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هتناخ هتجوز   . حرسملا ىلإ  اھصوخش  ةدوع  ًالمآ 
ًالجر هاكرت   . ةرجھلا عم  هناخ  هنباو   ، ناطرسلا عم 
هنم قرُس  ٍرمُع  ىلع  مدنلا  رافظأ  ّملقُي  اًدیحو 

. روعش امنود 
ّةراملل مستبي   . ّةیفرشألا يف  ملع  ىلع  ٌران  وھ 
ةدحولا ّنأ  اھدافم  اًصِصق  هنع  اوعاشأ  نيذلا 
ثيدحلا ّنھلافطأ  نرّذحي  ةوسنلا   . لبخب هتّسم 
ّلاحملا باحصأ  دقتعيو   ، هنم ّبرقتلا  وأ  هیلإ 
مھتابتع دنع  ّهلظ  مھدحأ  حملي  امدنع  ّةيراجتلا 

نم طقللا  بلطت  ةجاجدك  ماعطلا  يدجتسي  ّهنأ 
ءارشل ةیفاك  ًالاومأ  كلمي  ّهنأ  نوملعي  ال   . بارتلا
برحلا صاصر  رَفُحو  اھمالعأو  اھتايركذب  ّةیفرشألا 

. تايانبلا ةحرضأ  عم  ةدقاعتُملا  ّةیلھألا 
نیساس ةحاس  يف  رخآو  ٍناوأ  نیب  هفداصأ  ُتنك 
ُتّفقوت يّننأ  ركذأ  . ال  يلمع ىلإ  يقيرط  يف  انأو 
هسقط ِةبقارمب  ُتیفتكا   . هیلإ ثيدحلل  اًموي 

. رورملا ةراشإ  دنع  يترّایس  نم  بیترلا  ّيحابصلا 
هبوبھ عم  ُّبھأ   . هتسامح عم  ًانایحأ  لعافتأ  ُتنك 
قوف ّةینطولا  هتافارخ  عم  ُّقلحأو  هدوكر  عم  ُّنكأو 
راتخملا ّةيروثو  يبّاطخلا  حافكو  يبارُع  لاضن 

، عورد الب  ٍتاضافتنا  ِنمز  يف  شیعن  اّننأ  فشتكأل 
ةبلط نیبو  تنرتنإلا  ةفصرأ  قوف  لفأتو  أدبت 
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نوصّخلي ٍسانأ  ىرذ  يفو  تاعماجلاو  سرادملا 
ٍَملَع ّةیصخش  لحتنت  ٍشامق  ِةعطِقب  نطولا 
وأ  ، مھلوقعو مھسوؤر  نم  يقب  ام  هب  نوبصعي 
ّةفد ىلع  مھمجامج  نّوفري   . مھرئامع اّمبر 
أدبتل هتايارو  هترفاص  مكحلا  نوبلسيو  طایتحالا 

. يھتنت ّةیفاضإ ال  ٍطاوشأب  ّةیقیقحلا  ةبعللا 
هعم ُترس   ، ةالابماللاو نبُجلاب  ينمّھتي  ال  يكو 
يف  ، توریب طسو  ىلإ   ، انتثلاث زّاكُعلاو   ، ّةرم تاذ 
دق ّانك  ّةیملسلاب –  تَفِّرُع  ّةیقینیف –  ٍةرھاظت 

عفادتلا ءانثأ  يفو   . رون صیصب  اھیف  انمّسوت 
كلت يف  ّةیملسلا  تانئاكلا  عم  ّيملسلا 
رئافظب ٍةمصاعو  ّباش  ٍدلب  يف  ّةیملسلا  ةرھاظتلا 
تارعُنلا نع  اًئیش  فرعت  الو  مالسلا  اھّمعي 
زییمتلا الو   ، ّةیقبطلاو ّةیلھألا  تاعازنلاو  ّةیفئاطلا 
تھانت  ، ٍّيرصمو ٍّيقارعو  ٍّيروسو  ٍّينانبل  نیب 
دوشحلا نیب  مھدحأ  تاملك  يعمسم  ىلإ 
بلاطي و  تايافنلا  ةمزأ  ّلح  ّةیضق  يف  ثّدحتي 
ِذاقنإل عيرسلا  ّكرحتلاب  ّينانبللا  ّومسلا  باحصأ 
ٍةيواح ِلكش  ىلع  ةديدج  ٍةبیخب  قرغلا  نم  توریب 
ًایلاع حبسي  قالمع  ٍةمامق  ِداطنم  وأ  ءارضخ 
ریباوط يف  نیفقاولا  سوؤر  ىلع  هتجاح  يضقيو 

. ةدّحتملا ممألا  تاّمظنمو  ماعلا  نمألا 
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، ًایلاع ّيرادإلا  داسفلا  ّةیضق  عفر  مھدحأ  ّنأ  دیب 
تقاف يتلا  ةمرضخملا  ةلضعملا  كلت  ّةیّمھأ  اًنلعم 

نم ىرخألا  انتامزأو  تايافنلا  ةروطخ  اھتروطخ 
، ةدسافلا ةمعطألاو  ّثولملا  ءاملاو  ءابرھكلا 

عمسأ ُتنك  ّينطولا  َبلَجلا  كلذ  ّلك  يف  يّننكل 
. اًنحط ىرأ  الو  ًةعجعج 

ءانثأ يف  ةلفاقلا  عم  فاتھلا  ةرثاكلا  ةرثكلا  َتلَّضَف 
ىلع اھرشنو  يفلیسلا  روص  طاقتلاب  اھلاغشنا 

«. نطولل _ اّنلك  »# ةرابع عم  مارغتسنإلا 
. طبضلاب نوثّدحتي  اوناك  ٍنطو  ّيأ  نع  ملعأ  ال 

تاجاجتحالا ّنأ  يعانتقا  مغر  هعم  ُترھاظت 
نل يتلا  تالاجسلا  ضعب  ّالإ  يھ  ام  ّةیبرعلا 
ِریصم يف  ةّمكحتم  ةریبك  ٍصافقأ  ىلع  ّالإ  يلطنت 
اھسبح رسك  لواحت  ةفیعضو  ةریغص  َریفاصع 

بلط دواعتل  رارفلا  يف  ُحجنت   . ّةّيرحلا ىلإ  جورخلاو 
ًةجّجحتم ّةینارُزیخلا  صافقألا  ىلإ  اًدّدجم  ءوجللا 

. جراخلا يف  ةحراجلا  رویطلا  رطخ  نم  اھفوخب 
ٍّيروث ِبضغو  ةقّمعُم  ٍةسامحب  انفتھ 

، ّيلیئارسإلا تسینكلا  ةلابق  فقي  ّينیطسلف 
ةزجاعلا ةریغصلا  راجحألا  ضعب  نم  ّالإ  هبیج  الخ 
ةرھاظت تناك   . حانجلا جرعألا  روفصعلا  قشر  نع 
رھاظَملاب ةئیلم   ، ًالیصفتو ًالكش   ، ّةیقیقح
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. نوكلمي امب ال  نيرھاظتُملا  نيرھاظتُملاو 
اھّقزم ّةيذالوف  ٍبایثب  رادسألا  برضن  اھموي  اندع 
ّةینمألا ىوقلا  میطارخ  هایم  اھتّللبو  لشفلا 

يف ةّبلقتُملا  ةسائرلا  نابرغ  ةحار  ىلع  ةرھاسلا 
نیجعب لیثامتلاو  روصقلا  ًةرّمعُم   ، ءارثلا بایث 

ّلكو باطخ  ّلك  عم  قعنت   . نیكاسملا داسجأ 
. رصخ ّلكو  عارتقا 

امك میطارخلا  كلت  نع  ءاملا  ةلودلا  قلغت  مل 
. انتویب تّایفنح  نع  هقلغت 

يف  ، فلألا ِّةرملل  نانبل  شعن  انلمح  ءاسملا  يف 
قرش نم  هب  يكُح  ٍظيرقت  ىلإ  هانّلوح  ٍنیبأت 
اّننأل اذھ   ، ةّعقوتم ٌةجیتن   . اھبرغ ىلإ  نوات  نوادلا 

. ّةيدوبعلل ٍعونخب  انملستسا  نمز  ذنم 
ءارمحلا عراش  ىلإ  اوداع   ، ةزانجلاو ةرھاظتلا  دعب 

بخن اوبرش   . ضافولا ةیلاخ  ةّسكنُم  ٍبولقب 
اوداتعا اذكھ   . توریب ماغنأ  ىلع  اوصقرو  مھتميزھ 

. مھتاقافخإ ةأفاكم 
... ّيیخ اي  ةنيزح  توریب  كل  توریب !  ... توریب – 
انحن ّدج  نع   ، ركسن مع  انحنو   ، تومت مع  توریب 

. سومان الب 
. ادح نم  لعزتب  ام  ةشيورد  توریب   ... ّيیخ – 
ةلابز سیك  يش  ّكلش   . اركب اھیضارو  مویلا  اھلّعز 
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. ىضرتب ّيھو  اھقوف  نم 
ّرعشقت يتلا  ةلیبنلا  امھتلجاسمو  امھفرعأ  ال 

. توریب ناقشارتي  رابلا  يف  امُھُتحََمل   . نادبألا اھل 
. هاياقب ىلع  دلاجتلاب  نطولا  ءاضرإ  نالواحي 

يف رخآلا  لواقي  امھدحاو   ، ّةینطولا يف  امصتخا 
قوف نم  ٍةمامق  ِسیك  عفر  يف  نايراجتي   . ةعیبلا
ةلِمثلاو ةبعتملا  اھفاتكأو  توریب  ةخوخیش 

صرف كحنمت  ال  يتلا  ةینضملا  برحلا  دیعاجتب 
، كتميزھ راظتناب  ربصلا  ءالد  كیلع  بكست   ، عافدلا

. خوضرلا وأ  خوضرلا  كیلعو 
يھف  ، راوحلا اذھب  توریب  دعستس  مك  ملعأ  مل 

. يكبتو قاورلا  يف  نّخدت  تناك   . انعم نكت  مل 

. رابلا ذفاون  ىلع  ٍةقرحب  ُباسنت  اھعومد  ُتيأر 
نع فرصنن  نأ  ّانم  ًةبلاط  مغمغتو  انيدانت  اھعومد 

. ةیناز تسیل  يھف  اھمجر 
اھتراجیس مالسلل  اًعوج  ةكھنُملا  توریب  تأفطأ 

لبق َتلَحَر   . ءودھب َتلَحَرو  ّثغلا  اھبیج  يف  ةلیلعلا 
اًضيأ انأ  ُتلحرو   . حابصلا ىراكُسلا  كردي  نأ 
ضكرأ يّننأ  ُتملحو  يريرس  قوف  ُتعجطضاو 
ىلع يننوعّجشي  مھو  عیمجلا  فقي  يلوح  نمو 

. توریبب زوفأل  مالستسالا 
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دماصلا ریخألا  عرفلا  اھلاخ  ّدعت  ّةیناطيربلا  يتلاخ 
. ّةینانبللا اھتدلاو  ةلئاع  ةرجش  نم  توریب  يف 

راحتناو ندنل  يف  يتّدج –  اھتدلاو –  ةافو  دعبف 
ٍبابسأل ةئّدھملا  بوبحلاب  يتّدج –  تخأ  اھتلاخ – 
ةرجھو  ، اھبجح اودارأ  ٍبابسأل  وأ   ، ةلوھجم

ىلإ ةیناثلا –  يتلاخ  ىربكلا –  اھتقیقش 
ندنل ىلإ  يتدلاو –  ىرغصلا –  حوزنو   ، ارسيوس
يف ّةيدنكلا  اتریبلأ  ىلإ  دیحولا  اھلاخ  نبا  بورھو 

، ًةفصانُم ّةیبطقلا  ةببدلاو  رشبلا  اھنكسي  ٍةعقب 
تتاب هذھ  ةّققرُملا  ماظعلا  ةموك  ّنأ  تَرَعَش 

. ّةیصخشلا اھّتیلوؤسم 
تابجاولاو ّةیعامتجالا  تامازتلالاو  ةقفشلا  تقلأ 
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ىلع طبحُملا  لجرلا  اذھل  اّھبح  اّمبر  وأ  ّةیلئاعلا 
اّھنأكو هنع  بيذشتلاو  هب  مامتھالا  ديدانص  اھقتاع 
بكوك ىلع  ریخألا  ادنابلا  نع  دوذت  ّةیئیب  ةثحاب 

. ضارقنالا نم  هتيامحل  ضرألا 
نم هتدوع  روف  هیلع  ِنانئمطالل  اھعم  ُتبھذ 
يف ةدّقعُم  ّةیحارج  ًّةیلمع  ىرجأ  نأ  دعب  سيراب 
ّهنكل  ، للشلاب هبیصت  تداك  ّيكوشلا  ِهعاخن 

. لثامت
يف قسرس  فحتم  ىلإ  ٌدوقَم  يّننأك  ُترعش 

ّةینانبللا يتّدج  ةلئاع  ملاعم  نم  ردان  ٍَملعَمل  ٍةرايز 
اّھبحأ  . هلاومأب اًعمط  ٍّيناطيربب  تَجَّوزت  يتلا 
تبنم فرعُي  ةورث ال  هل  ّنأب  اھعنقأف  نونجلا  ةجردل 
ذیبنلل اًعئاب  ُلمعي  ناك  عقاولا  يف  وھو  اھورذج 

. سيراب يف  ّقتعملا 
بحاص عم  نانبل  راز  امدنع  يتّدج  ّبح  يف  عقو 

عم ةقفص  ءارجإل  هیف  لمعي  يذلا  ذیبنلا  لمعم 
يّدج ناك   . توریب يف  ةليوطلا  قوس  راّجت  دحأ 
يتّدج ىلع  هتكبح  قرغتست  ملف  مادنھلا  َنَسَح 
هلاومأ رسخ  ّهنأب  اًقحال  اھعنقأ   . تقولا نم  ریثكلا 

. ّةيراقعلا تابراضملا  يف 
عباسلا مویلا  يف  اھھجو  ىلع  يتّدج  تََمَطل 

ىلع ةنس  نّیتس  دعب  انأ  ُتمطلو  اھجاوزل 
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اھلاخ ةرايز  ىلع  يتلاخ  ينتربجأ  امدنع  امھجاوز 
. ّةیسيرابلا هجالع  ةلحر  ءاھتنا  دعب 

بلجيو ينبركي  لاخلا  اذھ  لزنم  يف  يدوجو 
. سؤبلا

 – شوشب ّيویسآ  ٌهجو  َّلطأو  ةّقشلا  باب  َِحتُف 
سبالمب هیلع –  نئابلا  قاھرإلا  عم   
. نانبل يف  اھیلع  فراعتملا  تامدختسُملا 

. ناكملا يف  ةديدج  تناك  اّمبر   . انفرعت مل 
ةليوط ٍةرتفل  هعم  ءاقبلا  نلمتحي  تامدختسُملا ال 
لیصافت ىلإ  ِعامتسالل  تاّدعتسم  ریغ  ّنّھنأل 
ةیناثلا ّةیملاعلا  برحلا  يف  ةلمعتسُملا  ةحلسألا 
ناودعلا صِصق  الو   ، اھیف ةدرابلا  برحلا  روَدو 
ّةیلھألا برحلا  تاياورو  رصم  ىلع  ّيثالثلا 
ةمدختسُم  . ناريإ عم  ّةیقارعلا  ّةیسداقلاو  ّةینانبللا 
ّةیباجيإلا بناوجلاب  مامتھالا  فرست  نل  ّةيویسآ 
ةصخصخلاو سيوسلا  ةانق  میمأتل  ّةیبلسلاو 

نیلاتس ةقالعو  ّةیلامسأرلا  لودلا  يف  ّةيداصتقالا 
دروف حرسم  يف  نوكنیل  ماھاربأ  لتُق  فیكو  نینیلب 

. نطنشاو يف 
نع ةدیعبلا  ِهتفرغ  ىلإ  اًروف  يتلاخ  تَھَّجََوت 

ةشیعملا ةفرغ  يف  انأ  ُتیَقبو  ةّقشلا  ءازجأ  يقاب 
. امھرظتنأ
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اًنیمي ّحنرتت  ًةرجش  ُتدجوف  ةذفانلا  نم  ُترظن 
ىلع صقرت  تناك   . مرضخم رّیكس  ةدالبب  ًالامشو 

ةقيدحلا تانجو  بعاد  لوسكو  ٍناو  ٍمیسن  ماغنأ 
ًالمآ لخادلا  نم  رظنملا  ُتبقار   . ةيانبلل ّةیمامألا 
يذلا ناكملا  اذھ  رداغأل  ةعرسب  يتلاخ  جورخ 

. ةروراق لخاد  يّننأكو  ينقنخي  تاب 
فحزي هتيأر  لِالق  ٍناوث  دعبو   ، هتفرغ باب  ّرُص 

ّةيدومعمب هلَسَغ  ٍضرمب  حلاكلا  ِهھجوب  ًةسلُخ 
نأ دعب  ةشیعملا  ةفرغ  ةعراق  ىلإ  لصو   . نھولا

هسافنأ بقارأ  ُتنك   . ةرئاخلا هاوق  َتلَھَتكا 
ناك ّهنكل  ضرملا  ةوطسب  ةلقثُملاو  ةدَھجُملا 
ّهنأكو  ، لبق نم  اھيدتري  هدھاشأ  مل  ٍةباھمب  وطخي 
لالحناو هتیفاع  ّبرستب  انكوكش  حيزي  نأ  لواحي 

. هدسج
قوف هيديو  هھجو  دلج  ّروكتو  هماظع  َتظُلَغ 
معنأ  . دنس الب  يقابلا  اًكرات  اھنم  ةلیلق  َنكامأ 
ءاھلب ًةماستبا  درفو  ّةیحتلا  ىقلأ  ّمث  ّيلإ  رظنلا 
ةفرغلا باب  محازُت  ٍةكيرأ  يف  يوتسي  نأ  لبق 

. قّقشملا
دوسأ ًابروجو  نوللا  ّةّینُب  ةكیمس  ًابایث  يدتري  ناك 
اّھنأك يل  تدب  ًاّيودي  ةكوحَم  ّةيدامر  ةوسنلقو 

. هسفن ةناسرت  يف  ام  ٍءيشل  زمرتو  ةقیتع 
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قوف توتسا  ّةيرثأ  ةرّاظنو  هنیمي  يف  نویلغلا 
ةياھنلا ّببدُملا  ليوطلا  هفنأ  سأر  فقس 
ةسیعت ةياور  أرقي  ناك  نمك  فارطألا  ّببحُملاو 

هيّدخ ةرداغمو  باصتنالا  لواحت  هتیحل   . ّوتلل ّفقوتو 
ٍعقب يف  ةقلاع  تیقب  اّھنكل  هقنع  ىلعأو  هنقذو 

. هدلج لفسأو  هّماسم  تافاح  نیب  ةملظم 
ُتیفتكا  . هتحفاصم ىلإ  ردابأ  ملو  يب  ششَبي  مل 

امو  . ةركفلاب بّحر  ّهنأ  يل  ىءارتو  ءارفص  ٍةماستباب 
ةاتفلا ةقفرب  يتلاخ  َتلَخَد  ّىتح  ٍناوث  ّالإ  يھ 

. ياشلاو
ٍةلواط قوف  ةعوضوم  ٍةروص  يف  هتبّابس  سرغ 
روصلاو بتكلا  اھتّدك  هبناج  ىلإ  ةدّدمم  ّةیبشخ 

يف بھسي  وھ   . هاوس اھنم  لضفتسُي  مل  يتلا 
لجنِملا هعم  ًالماح  هیضام  يف  طرخنأ  انأو  مالكلا 
برشت يتلاخو   ، هضرأل ةركانلا  همّايأ  ِةبرتأب  اًقراغو 
دھجُت ال  يك  ّيبغلا  اھفتاھ  حّفصتتو  ياشلا 

. ةحوحبملا اھتارقرقو  هصِصق  ِلقثب  اھسفن 
يف ًءابھ  اوتامتسا  نيذلا  برحلا  نمایم  ءالؤھ  – 

. جروج اذھ   . نانبل زرأ  خومش  ىلع  ةظفاحملا 
نم ٍةدحاو  يف  ةشئاط  ٍةصاصرب  هبحن  ىضق 
نم باحسنالا  نكي  مل   . ةنیعللا عراوشلا  بورح 

، ّةیلبقتسملا هعيراشم  ةحئال  نمض  ةایحلا 
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نأ لبق  سنجلا  اھعم  سرام   . ىلبح تناك  هتجوزف 
همد لطھ  نم  رھشأ  ةعست  دعب  هنم  َتبَجنأ   . لتقُي
تناك ءامسلا  ؟  ةرازغلا كلتب  فزن  َِمل   . ضرألا ىلع 
توریب قوف  ءارمح  ًابُحُس  حملأ  مل   . اھموي ةیفاص 
ُتكردأ يّننكل   ، رشبلا داصحو  برحلا  مسومب  رذنت 

دعي مل   . بُحُسلا ىلع  ّدرمت  دق  توملا  ّنأ  اًقحال 
هنع هقاقشنا  نلعأ   . لطھیل ءاتشلا  ىلإ  ٍةجاحب 
ةرباع ةّخز  همكحت  الو  لوصفلاب  ّدیقتي  . ال  نمز ذنم 

. ةمیغ يف  ءامسلا  اھّترذ 
لبق ياشلا  ءاستحا  هنم  ًةبلاط  يتلاخ  هْتَعطاق 
داعأ ّمث  ًةفشر  قرسو  اھل  باجتساف   ، دربي نأ 
هاوتحم نم  اًضعب  فزن  نأ  دعب  ِهناكم  ىلإ  ناجنفلا 

. نحصلاو هدي  ىلع 
ُتضرتعا  ،« نكسي يذلا ال  هدسج  ىلع  ةنعللا  »

. يسفن يف 
ةلیلق قئاقد  تضم  نإ  امو  يسركلا  ىلع  ابك 

... هثيدح عباتو  اًروعذم  قافأ  ّىتح 
هتجوز ُتيأر   ، جروج لیحر  ىلع  ٍتاونس  دعب  – 
ِدسجب سنجلا  اھعم  سرام   . ىرخأ ًّةرم  ىلبح 

ةطومرشلا  . برحلا ةبوذكأ  هلتقت  مل  رخآ  ٍلجر 
. هریغ تِّزوجت 

نع َّفقوت   . ةشحوملا ىركذلا  يف  هھجو  ماغ 
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دواعو نیتلیقثلا  هینیع  علخو  هسأر  أطأط   ، مالكلا
... هتایح لوصف  فقس  ّتطغ  ٍةمیغ  يف  ناعمإلا 

، ةسردملا يف  يلیمز  ناك   ، سارف اذھو  – 
ّانك  . ّةیلھألا برحلا  نوتأ  يف  يتّایموي  ينرطاش 
موي تاذ   . ةناّمرلا نیع  يف  اھسفن  ةيانبلا  نكسن 
ةيانبلل عباتلا  أجلملاب  انذل   . فصقلا ءانع  ّدتشا 
انّدكأت  . انحاورأب هسوھو  صاصرلا  قزن  نم  ئبتخنل 
ةّقیض ٍةرتسب  انأ  ُتحّفلتو  عضولا  ةمالس  نم 
قوف دّدمملا  ينبا  ُتدّقفت   . برحلا بوقثب  ّةظتكم 

تّاطحملا حّفصتت  ايدان  تأََدبو   ، ءاضیب تناك  ٍةداسو 
ّةیلودلا ولراك  تنوم  تابذبذ  نع  اًثحب  ّةیعاذإلا 
هسأر سارف  لامأ   . جراخلا يف  تاّروطتلا  ةفرعمل 
تناك  . ءاكب نم  ٍتابس  يف  لخدو  طئاحلا  ىلإ 
رظتني مل   . ءاقدصألا دحأ  لزنم  يف  هتنباو  هتجوز 

هب ُتحص  ّمث  جرخي  ّالأ  هتیّجرت   . فصقلا أدھي  ّىتح 
هدانع  . جورخلا ىلع  اًرارصإ  هدازو  ينفاخأ  ٍتمصب 

، جورخلا عمزأ   . ّينم ىوقأ  اناك  ِهتلئاع  ىلع  هفوخو 
تحت أجلملا  نم  تّیلف  اذإ  سارف  اي  هل : تلق 

كورسخي نكمي  كتنبو  كترم   . عجرتَح ام  فصقلاھ 
ریغ نأل   ، نوھ كیلخو  ّينم  عامس   ، رمعلا ّلك 
ىلإ ِغصي  مل  ّهنكل   . ّةرب صاوق  توص  يف  فصقلا 
ىلإ اًدصاق  ناك   . ءيشب ئباع  ریغ  ٌلجر   . يمالك
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رثأتسیل كالھلا  بردب  يضمي  نأ  لبق  ِهتلئاع 
نیب نم  هیلإ  سیلبإ  ىدتھا   . ِهبئارتب صاصرلا 
ةقنشم ىلع  جراخلا  يف  ةّقلعملا  حاورألا  ةموك 
رسيألا قيرطلا  يھ  ةدحاو  ةصاصر   . ّةیفئاطلا

ٌّطخ طبري  امك  اًمامت   ، نیحور نیب  طبري  يذلا 
مدلا ناكو  ةطقن  ناك   . نیتطقن نیب  میقتسم 
هتجوز ءاقلل  لاجملا  ةصاصرلا  هل  حسفت  مل   . هنيرق
بكتنتل هلتقم  ربخ  ًءاسم  امھل  تدھأ  لب   ، هتنباو

هنفد روضح  نم  ّنكمتن  مل   . تاونسل اھدعب  ةلئاعلا 
رزاؤن مل   . فصقلا ةّدشل  يلاتلا  مویلا  يف  هتزانجو 
يف ّانك  دقل   . رئاودلا اھیلع  تراد  نأ  دعب  هتلئاع 
قوف ّةيربجلا  اھتماقإ  تامِقن  تدامت  َعفادم  ِةرمإ 

. انسوؤر
ةروصلا كلت  يف  هتریصب  تھاتو  هتوص  جرشح 

بغت مل   . كانھو انھ  نم  تايركذلا  طقتلي  حارو 
ولتي وھو  حمالملا  درجألا  ِهھجو  نع  ةماستبالا 
امو كلمي  ام  يصحي  ّلظ   . بصولا رئاعش  انیلع 

جيزاھأ تَفَغ   . هتاراسخ ّلك  نقیتسا  ّىتح  دقف 
ّنكل  ، اھادص فلتُأو  هفافِز  ةلیل  يف  ةوسنلا  حرف 
ةجزاط ىقبتس   ، يلجنت نل  ّةیلھألا  برحلا  ةحئار 

. هرضاح ِةدروأ  يف  ّرثختت  نلو 
انرثكأو ًةماق  انلوطأو  اًّنس  انرغصأ  ماسو  ناك  – 
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انیترام َّبحأ   . ًابزع ناك   . ةایحلا بئارزب  اًّقلعتو  ًابخص 
مل  . زوردلا نم  ّهنأل  اھدلاو  هضفر   . ّةیكیلوثاكلا
زفقي ناك   . برحلا نع  الو  اًموي  اّھبح  نع  لغشني 
يف اھتّقش  ىلإ  ةكئاشلا  كالسألا  قوف  نم 

، كراعملا ىلإ  دوعيو  ًةلبُق  قرسي   ، ثلاثلا قباطلا 
ًةصاصر قلطي   ، يفتخيو توملاب  ام  اًدسج  ّطلبي 

. اھیلع اًفوخ  انیترام  دّقفتیل  عرسي   . اًشعن ُدلت 
بالبل ةرجش  ّهنأكو  اھتيانب  مویلا  كلذ  يف  قَّلست 

. اھتفرشب منغي  مل  ّهنكل   ، اھسمش نع  ثحبت 
سبح  . ءامسلا نم  اند  ّىتح  ّقلستلا  لصاو 

... مھعم  ، كانھ ّالإ  اھقلطي  ملو  ضرألا  يف  هسافنأ 
ىلع ةرداق  برحلا  اھدحو   . سارفو جروج  عم 
لطبُي ال  ٍةطلسب  انسافنأو  اھسافنأ  يف  ّمكحتلا 

. اھلوعفم
ىلع اًِحناج  ضوھنلاب  ّمھ   . اًدّدجم تمصلاب  ذال 
ِعقوب ناكملا  ّصغ   . هندب َلَُقث  دقو  نیتلطاعلا  هيدي 
َرئاتس الب  ٍةفرغ  ىلإ  هتداق  ةلیقث  ٍتاوطخ  سیسھ 
ّمث هتفرغ  باب  ىلإ  لصو   . لیللا ّرش  هیقتل  لدسُت 

... سمھو انیلإ  تفتلا 
انأ  ... صاصرلا ينلتقي  ملو  يفنأ  فتح  ُّتم  »

«. توملا ىلع  رصتنا  يذلا  دیحولا 
سكع ىلع   ، ءالجب هنم  تلان  برحلا  ّنأ  ودبي 
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رشبلا تاركسعم  ىلإ  لّغوتلا  دیجت  يھف   . ّهنظ
روثب تحن  يف  عرابلا  نمزلاك   ، ّةیناّجھ ّةیفرحب 
اًمامت برحلا  فرعت   . سوؤر الب  ٍداسجأ  ىلع  رمعلا 
قرط يف  عربت   . اھراصنأ كيرحتل  يتاوملا  تیقوتلا 
اھلّھؤت يتلا  ةحبارلا  ِةقرولاب  ظفتحتل  مھنع  لزانتلا 

. ةلبقملا ّةیحضلل 
عنصي نم  وھ  ناسنإلا  ّنأ  ُتدقتعا   ، يضاملا يف 
ةثلاثلاو ةیناثلاف  ىلوألا  ّةرملل  هتلباق  ّىتح   ، برحلا
نیفلتخم اًرشب  لبجت  برحلاف   ، يتعانق ُتّریغو 

. اوناك اّمع  اًمامت 
. همالك ينریثي  ىلوألا  ِّةرملل 

ءالمزو هل  نكت  مل   . اًصّحفتم ةروصلا  نم  ُتّبرقت 
ةئیلم ةروص   ، هفافِز ةروص  تناك   . لاق امك  برحلا 

مل  . اھیف نمل  اًقوش  ّروضتت   ، ماطحلاو ضاقنألاب 
نم ةیلاخ  تناك   . اًداوسو اًضایب  الو   ، ةّنولم نكت 
تَرََھظ ًاّیبشخ  اًّعبرم  حملأ  مل   . هوجولاو ناولألا 

نم ًةموك  لب   ، بسحف ةخوخیشلا  رَغُث  هیلع 
ةباسر لاوھألا  لوعِمب  شُبني  ّنسم  ٍلجر  ِتايركذ 

اھب دیعي  ٍحاورأ  اياقبل  ٍفیشرأ  نع  اًثحاب  هتاّدلجُم 
. ّقیضلا هنوك  ءلم  اھب  حدصيو  ّةصِقلا  ةكایح 

. يضاملا نيزانز  نم  جورخلا  هصِصق  لاطبأ  أدب 

. ةغراف تتاب  ّىتح  رخآلا  وِلت  اًدحاو  روصلا  نم  اوبرھ 
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فیتاغینلا طئارشب  هسفن  قنخي  نأ  زوجعلا  ّررق  انھ 
ىسني ال  سرش  ّيبشخ  ٍّعبرم  يف  هّتثج  نفديو 

. ىسنُي الو 
هذھ يف  هنبا  غوزب  لبق  جروج  ّلظ  ىفتخا 
ّةيوبألا هّتيوُھ  ىلع  ىلوتسا  رخآ  ٌلجر   . ةایحلا
سارفو  . ةلمرألا بقل  اھمرحو  هتجوز  هنم  قرسو 

عدرت ال  كتلئاع   . ًاّیح ءاقبلاب  هّتینطو  هفعست  مل 
نم ىلإ  لوصولا  يف  كیعسو  كردص  نع  صاصرلا 

. هنیبو كنیب  لوألا  عینملا  زجاحلا  نوكي  دق  بحت 
رثكأ ٍثثج  يف  سطغي  ٍضام  َروحج  زوجعلا  ّبلقُي 
يف مالسلا  يداو  ةربقم  يف  ةدوجوملا  كلت  نم 
قوَعیل ِةروصلا  يف  زفقيو  جروج  يكاحي   . فجنلا
ٍركمب ةقباستملاو  ةسماھتملا  تاصاصرلا  قيرط 
ىلإ لّسوتي   . هردص ّالإ  اھل  ىوثم  الف   ، هشھنل

ال يك  أجلملا  يف  ءاقبلا  هنم  بلطيو  سارف 
ُّرخيو جراخلا  يف  ّيلھألا  دقحلا  نارین  هبصتغت 

. اًعيرص
هنوفغشي ٍءایحأك  لب   ، ٍتاومأك مھب  ثّدحتي  ال 

ِءایض يف  حباسلا  مالظلا  يف  نولوجيو  نولوصيو 
ديدج نم  دلوي  بئاغلا  ّنأل  اذھ   ، دمخُت ال  ٍتاحفص 
اھتبرتأ بایغلا  بحس  يقلت  نأ  دعب  انبولق  يف 

. هقوف
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اًمامت ملعي  َتبَخ  ٍمّايأل  اًنحل  هنینح  ِراتوأب  نوفزعي 
ةدقاف  ، ةبحاش نوكتسف   ، َتلَعَف نإو   ، دوعت نل  اّھنأ 

. مھلو هل 
زغل ّلحو  ةایحلا  رامِغ  ةمھادم  يتلاخ  لاخ  ّررق 
لحاق ٍسأر  ةاشرفب  اھايابخ  طیشمتو  اھتاھاتم 
هفافِز ةروص  سیبح  شاعو  لشف  ّهنكل   ، رعشلا

. ّكرحتم ٍّيسركب  لورھي  ّقوعم  ٍرضاح  يف  ةمئانلا 
. قلقلا ينرواس  ّىتح  لخادلا  يف  اًریثك  باغ 
هداج وأ  اندوجو  يف  بغري  ال  اّمبر  يتلاخل  ُتلق 
ّمث نیتقیقدل  ًائیش  لقت  مل   . حاتریل بھذف  بعتلا 

. هرمأ داقفتسال  َتبَھَذ 
. هبيدارس ُتربسو  قیتعلا  هلزنم  يف  ُتلُج 
يف ةنعاطلا  ِهناردج  ىلع  ةّقلعملا  روصلا  ُتحّفصت 
اھنم ًةدحاو  دجأ  ملو  اھیف  رظنلا  ُتلجأ   . تايركذلا

. ةموزھم تناك  اّھلك   . ةمساب
باشخأ عبرأ   . ِهتایح ىلعو  ِهیلع  ُتفسأ  ٍةظحلل 

. ةدوقفملا اھناولأل  ًةنیھر  هتذّختا  زوجع 
ةلماك ًةایح  ّلثمت  ّيلإ  ةبسنلاب  ّةلمملا  هعیضاوم 
اھیلإ دنتسیل  تارذشلا  كلت  ّالإ  كلمي  ال  ٍناسنإل 

. هرمع نم  يقابلا  يف 
ّةیمامألا ةيانبلا  ةحاب  يف  ّجلختت  راجشألا  تناك 

هتفرغ نم  يتلاخ  تَجَرَخ  امدنع  يرجض  امك 
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. اھھجو ىلع  ةمسترُم  نزحلا  حمالمو 
؟ تام – 

. فوخلا نم  ریثكلابو  ریكفت  الب  اھتلأس 
. تومیب ام  ّتیملا  – 

ةبیقح نع  ثحبت  يھو  اھدورب  ةورذب  تباجأ 
. لیحرلل اًدادعتسا  اھدي 
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يضاقلا ةقرطِم 

( رعذلا ُةبدرد  )
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... يسأر قوف  اھنازحأ  لفث  تَرَصَع  ةباحس  ّنأكو 
. ّفجت ٍةساعت ال  يف  ُرّحبتأ  ًّاللبم  ينتكرتو 
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1
اھتبرت نم  اھعالتقا  دنع  اھقاروأ  ةرجشلا  يكبت  امك  »

، اھمساب اھيداني  نم  الو  اھیف  اھل  روذج  ةبرت ال  يف  اھسرغل 
«. يعالتقا ناك  اذكھ 

( ةعّدصم لیثامت   ) ىّسنم يم 

. تلز امو   ، ًالیلع تنك  ماوعأ  ذنم 
ةسداسلا يف  ُتنك   . يضرم يف  يتّدج  تَرَّیََحت 

. اھيدي نیب  ىلوألا  ّةیّحصلا  يتساكتنا  كلت  تناكو 
يرمأ يف  ةنیكسملا  تَعاضو  يدسج  َّمُح 
تلاجو تلاص   ، فوخلا ناؤز  اھب  ّدبتسا   . يتكعوو
رومألا َتَطلَتخا   . اھتاوطخ ّركع  ٍنزح  باحر  يف 

يف ّانك   . اھتكوش نم  بارطضالا  ّنكمتو  اھیلع 
، ةرعولا لابجلا  نكسي  ال  ىفشتسملاو  لبجلا 

. ةرّایس كلمن  ملو 

143



ينیبج حسمو  ةالصلا  ىلإ  اھریكفت  اھقاس 
دحألا ساّدق  نم  اھعم  هَتَبلَج  سّدقم  ٍتيزب 
ًاّیبشخ ًابیلصو  لبرش  رامل  اًروص  تَعَضَو   . يضاملا
يسأر قوف  ةدرابلا  تادامكلا  عم  يدسج  ىلع 
تَّلَصو روَخبلا  َتلَعشأ   . يضرم حيزت  اّھلع 

. ّةيدرولا ةحبسِملا 
نابلص عبس   ، يشارف ىلع  يسار  تّیطح  »
برلا يرق   ، هنیمي حیسملا  ّدم   ، يسار قوف 

. ةّلترُم اھموي  تَعَّرََضت   ،« ... هلیجانأ
ينھذ يف  ةفطاخ  ٍةعرسب  ةلیللا  كلت  ءاتش  ّرم 

، ينافویج يل  لاق  امدنع  سمألا  فیص  ّهنأكو 
ناطرس يناعي  هقیقش  ّنإ   ، دیحولا يميدن 

. يتّدج ِلتاق   ، ةدعملا
بعلي نأ  نآلا  لواحي  نیعللا  ثیبخلا  وھ  اھ 

. رخآ ٍدسجب  اھتاذ  ةبعللا 
ّهنأل اّمبر   . ضرملا اذھ  ةدقع  نم  اًریثك  ُتیناع 
اّملك  . قدصب يّنبحأ  يذلا  دیحولا  صخشلا  قرس 
ىلإ ُتعِرُھ  يتمجمج  يف  ٍملأب  ُترعش 
ةمئاق ُتيرجأو  يلزنم  نم  بيرقلا  ىفشتسملا 

نم ًةیلاخ  يسأر  تناك  نإ  فرعأل  ةليوط  لیلاحت 
جالعلا تاَسلَجل  عضخأس  مأ  ّةیناطرسلا  ايالخلا 

نم يصئارف  دعترت   . لبقملا عوبسألا  ّيئایمیكلا 
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. ةثاثغلاو زجعلاو  ملألا  ةركف 
يدسج عومد  تَقَرقََرت   . ًةھرُب يركف  َّتتشت 
قیقشو ِقتلأ  مل  اًقدص   . ءاكبلا يف  ُتقرغتساو 

الو  ، هیلع اًرھق  يعومد  نكت  مل   . لبق نم  ينافویج 
ُتظّقیتو  ، يتّدج ُتّركذت  طقف   . يقيدص عم  اًفطاعت 

ذنم هرأ  مل  يّننكل  ةایحلا  دیق  ىلع  يخأ  ّنأ 
ّركفي الو  ةدعملا  ناطرس  يناعي  ال  يخأ   . تاونس
نل  . تاعاعشإلاو ّيئایمیكلا  جالعلا  جئاتن  يف 
موجھ نم  قلقي  نلو  هرعش  طقاست  هفیخي 

. ىرخأ ًّةرم  ِهدسج  ىلع  ضرملا 
ایناطيرب ىلإ  يلاقتنا  دعب  هنع  اًئیش  عمسأ  مل 

يف يتدلاو  ينتلّجس  اھتقو  ماع 1992 . يف 
اھتقو مظعم  يضقت  تناك  اّھنأل  ّةیلخاد  ٍةسردم 
ىلإ رفاست  تناك  اًرارمو   ، ماھغنمرب ةعماج  يف 
ّةیملع َرداصم  ىلع  لوصحلل  ایناطيرب  جراخ 

. ثوحبلا ضعب  ءارجإل  وأ  ایلعلا  اھتساردب  ةّقلعتم 
ّينم تَصَّلََختو  ٍةلوھسب  يتّدج  نم  ينتفطخ 

. ةفاخسلا ىھتنمب  اھتایح  ىلع  يتوبك  نمو 
بازیمب ُقلحزتأ  ينُتدجو   . اًریغص اھیلإ  ُتلِّحُر 
ةایحلا تّارسم  ينَتبَھو  يتلا  نيرّونت  نم  ةرجھلا 
نزحلا راوغأ  ىلإ  ةحرش  ٍضارأو  ةقساب  ٍلابج  نم 

يف ةّقیضو  ةیساقو  ةدراب  ٍةفرغل  ةدحولاو  متُیلاو 
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، ةحئار الب  ٍرطمو   ، نول الب  ءامس  تحت  قیضأ  ٍدلب 
وأ مھتبطاخم  دیجأ  ال  نم  عم   ، عومد الب  ٍعاجوأو 
نأ ُتّملعت  ثیح  كانھ  ىلإ  ُتلِّحُر   . مھعم ءاكبلا 

ةھارشب همھتلأ  نأو  فغشب  ّرملا  يماعط  ّدعأ 
مل يّننأب  ٍنیقي  ىلع  انأو  يديرب  بقارأ  نأو  عایجلا 

. دحأ ىلإ  يناونع  لسرأ 
يف ىلوألا  ةضَحدَملا  يھ  ةلقنلا  كلت  تناك 

. مھفأ مل  ثیح  ىلإ  ينفرج  يذلا  جوملاو  يتایح 
ٍملأ ِةمّاود  يف  يدسج  تَّلَشو  يقنُع  ةبرغلا  تََول 

. ّينع اھلالظ  تَعَفَر  ام 
ةسردملا يف  يتفرغ  ةذفان  نم  ُترظن  امدنع 

يخأو يتّدج  نع  اًثحاب  ىلوألا  ّةرملل  ّةیلخادلا 
ةسِعتلا ةرجشلا  ّالإ  دھاشأ  مل   ، ةرخصلاو لبجلاو 

امدعب ةيواز  ّلك  نم  اھیلإ  َتَبلأ  َعزاعزب  ّةوسكملا 
ةوارضب اھقاروأ  لتق  ىلع  ءاتشلا  عم  فيرخلا  أطاوت 

. لوصفلا
لصف ةلیط  اھحتفأ  ملو  ةراتسلا  ُتلَدَس  اھموي 

، ًابيرق ناكملا  رداغأس  يّننأ  ُتمسقأ   . ءاتشلا
عجو َدّعج  دقو  تاونس  دعب  يملح  نم  قیفتسأل 

. ءاوھلا ينتمرح  ةدحاو  ٌةذفان   . يتایح ةرجھلا 
ّينع َتبَجَح  اھيدعب  يف  رتملا  زواجتت  ال  ٌةجاجز 

. تببحأ ام  ّلك 
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ةسردملا يف  يتایح  مقلَع  داتعأ  انأو  ُتربك 
ال  ، لداجُت ال   ، لأست ال   . رشعلا اھاياصوو  ّةیلخادلا 
ال  ، قَتشت ال   ، عمدت ال   ، كحضت ال   ، ديزملا بلطت 

ّةیفلخلا ةقيدحلا  ىلإ  جرخت  ال   ، رثرثُت ال   ، رھست
نع لأست  ال   ، كاذو اذھ  نم  ّمھألاو   ، كدرفمب

. ملعن نحنف ال   ، كتدلاو ةرايز  دیعاوم 
ةسردملا تكاحو  ةدحولا  ينتلزغ  اذكھ 

ُتخضر  . يتایح نم  ٍفوص  تارك  َعست  ّةیلخادلا 
ةلبقُم ٍتاونسل  ًةھجو  تمصلا  ُتذّختاو  يریصمل 

. لوطتس اّھنأ  ُتفرع 
تاونس عست  لالخ  تّارم  عست  يتدلاو  ُتيأر 
يتّدجو يخأ  نع  ثحبأ  بألاو  ّمألا  میتي  اھتیضق 

نم ةدحاو  ٍةنس  دعب  تتام  اّھنأ  فرعأ  نكأ  مل  يتلا 
. نيرّونت يترداغم 

يخأو يبأو  يتّدج  نع  يتدلاو  ُتلأس  اّملك 
دعب  . هریسفت عطتسأ  مل  ٍضومغب  ينتباجأ 
يف يدلاو  مقر  ىلع  لوصحلا  ُتلواح   ، تاونس
ّانع عطقنا  ّهنأ  ىلع  اًمئاد  ّرصت  تناك  اّھنكل  يبد 
، اھتجاذسو يتلوفط  زجعب  اھتقّدص   . همارمب
قوف  ، كانھ اھیف  ُتِنفُد  ٍمّايأ  ِرھقب  اًقحال  اھتھركو 
روصلاب ةّمثلملا  ناردجلا  هحیبتست  ٍريرس 

. يكبيو  ، ةقرتحملا

147



2

ُتكزحو سمألا  ذجاونب  يعجو  ىلع  ُتضضع 
مّايألا كلحأ  ّركذتأ  انأو  اھبعتو  يّفك  ةحارب  هترمج 

ينتّسبلت  . ندنل يف  اھتشع  يتلا  ةیساقلا 
ریغ حورجلا  نم  ديدعلا  ينتتغابو  ةشحولا 

تايركذلا َتطَّبََخت   . يخأو يتّدج  نع  ةمئتلملا 
عضو هیلإ  لآ  ام  يسفن  ّرضو  ينءاسو  يسأر  يف 

. رثتناو اھلمش  ّقزمت  يتلا  كبرُملا  يتلئاع 
. مومھلاب اًعرذ  قاض  يردص  ّنأ  ُترعش 

ءاكب ّىودو  ةزیّمجلا  تاراب  بخص  تاحیص  َتلَع 
. يسأر يف  ةخسارلا  ّمیخُملا  لافطأ  تاكحض 

مھرھق مالعأ  تَفَرفَرو  ةحزانلا  لئاوعلا  حاون  جاھ 
ةیناحلا يتّدج  ّفك  ِةسملب  ُترعشو  يتِلیخأ  يف 
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ينفنتكي ام  يساؤتل  ةبعتُملا  يفتك  ىلع  ّرمت 
ام ِّلك  نم  ٍللمو  ٍنالذخو  ٍةریحو  ٍرھقو  ٍسؤب  نم 

ُتبرھو ينافویج  ةملاكم  نم  ُتبرھ   . ينطیحي
. يتداعك اھیلإ  أجلأ  مل   ، توریب نم  ّةرملا  هذھ 

. ةلزعلا ىلإ  ُتدلخو  يلزنم  ىلإ  ُتدع 
يلزنمل ةرواجملا  ةسردملا  يف  ةبلطلا  تاوصأ 
ينجعزت الو  موي  ّلك  مھعمسأ   . ينظیغت

. ينّرتوتو نآلا  ينّقرؤت  اّھنكل   ، مھتافاتھ
« ... نطولل اّنلك  »

. نودشني ٍضرأ  ّيألو  نوثّدحتي  ٍنطو  ّيأب  ملعأ  ال 
، بذك  . ةبلطلل نّقلُت  ةریثك  ٍتاقطرھ  نم  ةدحاو 
كلت لیمزإب  مھسوؤر  نورفحي  اذامل   . نطولل انسل 

؟ ةقداصلا ریغو  ّةیقطنملا  ریغ  تاراعشلا 
ٍداجمأو ٍتالوطبب  يكاحنو   ، كلمن ٍناطوأب ال  رخافن 
ةّفرحملا خيراتلا  بتك  اھب  َتلَخ   . انھ تداع  ام 

انّررق اّننأل  أرقُت  نلو  عبطُت  مل  ٍتاحفص  يف  اھتنفدو 
. انتميزھ ّدلخُن  نأ 

نع اوعمسي  ملأ  ؟  ملقلاو انفیس  ؟  نطولل ّانم  نم 
اوناك مأ  ؟  لتقلا نادیَم  يف  ةديدجلا  تاعارتخالا 
نمز ىلإ  اندیعتس  شعاد  ّنأ  ةقبسم  ةيارد  ىلع 

؟ فویسلا
مھلأسأل ةسردملا  ىلإ  بھذأ  نأ  يدلخب  راد 
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يف ّددرُملا  بذاكلا  ّينطولا  اندیشن  نع 
تاناجرھم يف   ، ةسِعَتلاو ةدیعسلا  تابسانملا 

. اھرئابكو رومألا  فسافس  يفو  نفلاو  بدألا 
كلت نودشني  مھو  مھیلإ  عامتسالا  ُترثآ  يّننكل 

، ناولألا عقتمملا  انملَعل  نوقّفصيو  تاملكلا 
اًنكاس ّكرحت  ةلولشم ال  ةيانب  قوف  دماھلا  نيزحلا 
هتيراس نم  مھیلع  ُقصبي   . نوبذكي مك  ملعت  اّھنأل 

. مھّتینطو زاشن  نعليو  بابضلاب  ّةوسكملا  ةیلاعلا 
، نانسأ ةبیبط  يھ   ، ةبیبط يتدلاو  ّنأ  ُتّركذت 

ةدھاشم دنع  ضیبألاب  ّركنتتو  ءيدر  اّھطخ  ّنكل 
. ضيرم ّيأ 

. سولجلا ةفرغ  وحن  اًھّجتم  يتفرغ  نم  ُتجرخ 
اّملك نیلمركلا  كلذ  عوبر  يف  ثوكملا  تداتعا 
مل يّننكل   ، اھتایح بخص  رجھو  ماصتعالا  تَرَّرَق 
ریبع ىلع  ّدرمتملا  اھرطع  ةحئار  ُتصصق   . اھدجأ
تناك ثیح  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  اًدوقَم  يتّقش 

لیطتسملا ناوُخلا  نم  دیعبلا  فرطلا  دنع  علاطت 
. ّةیلاطيإلا ءايزألا  تّالجم  ضعب 
؟ لتاق ةدعملا  ناطرس  لھ  – 

. تامّدقم الب  اھتلأس 
؟ لأست َِمل   ... معن – 

. ّةلجملا نم  اھینیع  بحست  نأ  نود  ينتباجأ 
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ىلع وأ  ةلبقملا  ّةیحضلا  وھ  ينافویج  قیقش  – 
اذھ نم  هیلع  قلقلاب  ُرعشأ   . ّةیحض عورشم  لقألا 

. يتّدج َكََھن  ام  وھ  ّهنأل  ضرملا 
اھسفن َتلَتَق   . ضرملا اھلتقي  مل  كتّدج  – 

. بطلاب نمؤت  ال  ةلھاج  ةأرما  تناك  اّھنأل  اھسفنب 
يستحت يھو  رھشأل  ناطرسلا  نم  تناع 

ّةّيربلا نيرّونت  باشعأو  نوسنایلاو  رضخألا  ياشلا 
. اھمالآ نم  ِّصلختلل 

. قباسلا اھعضو  ّكرحت  نأ  نود  تباجأ 
ةأرما تناك  اّمبر   ، ةلھاج تسیل  يتّدج  – 
ّملعتت ملو  لبجلا  يف  تشاع  اّھنأل  ةطیسب 

. باجنإلاو جاوزلاو  بعصلا  اھتلئاع  عضو  ِببسب 
برحلا نم  برھتل  ةیفاك  اًدوقن  كلمت  مل  يتّدج 

نكت مل   . نانبل يف  مھدحو  اھدالوأو  اھجوز  كرتتو 
. ّةینانأ

ىنمیلا كنیع  َتبَھَتلا  امدنع   . ةلھاج تناك  لب  – 
ّنأ اھنم  اًعانتقا   ، كیمعت تداك   ، ةنومیل اھیف  تَرَصَع 

... امدنع كلتقت  تداكو   . میثارجلا لتقي  نومیللا 
ءافطإ اھلاصخ  نِم  ةلھاج  ةأرما  عم  يِنتكرت  َِمل  – 
طرفملا اھلھجب  مھلتقو  نومیللاب  راغصلا  نویع 
يتيامح ِكب  ّيرَح  ؟  ةایحلا يف  ةّقیضلا  اھتربخو 

نم ناك  لقألا  ىلع  وأ  يب  ظافتحالاو  اھنم 
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ةفاقث رثكأ  ٍصخش  ِةبحصب  يكَرت  نسحتسُملا 
. لافطألا عم  لماعتلا  يف  ةكنُحو 

. رافنتساب اھتعطاق 
يذلا وھ   . كدلاول لاؤسلا  اذھب  هّجوتلا  كیلع  – 

. بارخلا نم  ًةلتك  ناك  امدنع  نانبل  كرت  ضفر 
نع لزانت  ّهنكل   . اھتمظع نّابُر  يف  هّتینطو  تناك 
َِمل اًضيأ  هلأسا   . يبد يف  ٍلمعب  رفظ  امدنع  ِهنطو 
ُتفرع امل  هتبیخ  الول  ؟  انتایحو انتیب  رّمدي  نأ  ّررق 

. ةرھاعلا ّةیسورلا  كلتب  ةقالَع  ىلع  ّهنأ 
. اھتربن تَرَّیََغت 

ّهنأ دقتعت  اّھنأل  يدلاو  ىلع  ةمئاللاب  تحنأ 
. انتلئاع ریمدت  يف  رشابملا  ببسلا 

، يداف ةدلاو  يھ  ّةیسورلا  هذھ   ... اًنسح – 
نیمّمصت َِمل   . رھد ذنم  َتلَحَر  دقو  يخأ  ّمأ  ينعي 
؟ اننیب رودي  ٍثيدح  ِّلك  يف  اھركذ  ىلع  اًمود 

. كدلاو ّجوزتت  نأ  لبق  ىلبح  تناك  ةأرملا  هذھ  – 
اي مارح  نبإ  ّكیخ   . مارح نبا  وھ  ٍخأك  هب  رختفت  نم 
ْيدي ىنَج  نم  ناك  انتلئاعل  لصح  ام  ّلك   . مرتحم

. لاجرلاو تاناحلا  ةدئار   ، ّةیسورلا اتینوب 
يف يّقح  يِنتبلسو  يخأ  يِنتمرح  َِملو  – 

تاونسلا ةلیط  ّيلع  نیبذكت  ِتنك  َِمل  ؟  رارقلا
نع ّفك  نم  وھ  يدلاو  ّنأ  ِتیّعداو  ةیضاملا 
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يخأو تاونسل  ةقیقحلا  ىلع  ِتدقر  ؟  انب لاّصتالا 
يّقح يف  ِتنعمأ   . هنع ُتّیلخت  يّننأ  ّنظي  نآلا 
ُتلواح مك  ملعي  ال   . يتّدج عمو  هعم  شیعلاب 
ناوألا ناك  هیلع  ُترثع  نیحو   . يدلاوبو هب  لاّصتالا 

؟ اذھ ِّلكب  مایقلا  ِكسفن  ِكل  تَعََّوط  فیك   . تاف دق 
ّةیبغلا كتّدج  الول   . مارحلا دالوأ  رشاعي  ينبا ال  – 

وأ ّةیلخاد  ٍةسردم  يف  يداف  عوبرجلا  اذھ  ناكل 
. ةرھاعلا هتدلاو  توم  دعب  ءاطقللا  عم  ٍمتیم 
سرادملا ضعب  يدلاو  ىلع  حرتقأس  ُتنك  – 

اھعم يعاب   ، اھمخفأ يف  يخأ  عضیل  ّةیلخادلا 
. ةليوط

ةسردملا يف  كتایح  ىلإ  حّملت  تنك  نإ  – 
ّكنكل  . ایناطيرب سرادم  ىقرأ  نم  يھف   ، ّةیلخادلا
ًالدبو  . كدلاو لثم   ، ءایشألا ةمیق  فرعت  الو  جذاس 
بلاطو بھذا   ، تتاف ٍماوعأ  نع  يعم  ثيدحلا  نم 
عتمتسي يذلا  يداف  نمو  كدلاو  نم  كقوقحب 
نارعزلل مجرتتو  انھ  شیعت  هلبألاك  تنأو  كنیيالمب 

. تادنواب اياقب  لباقم  نّیيروسلا 
. تَدَسأَتساو اھباینأ  نع  تَرَّشَك 

؟ نارعز – 
ام ّكنم  يروس   . ديواجأو تاوشاب  دالو  هللاو  ال  – 

. ينذخاوت
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نع اّولختیب  ام  نارعزلاھ   . وش يفرعتب  سب  – 
. ضعب عم  ندعب  ةعشبلا  فورظلا  لك  مغر   . نَُلیِع

كتعلقب دوجوم  شم  افد  اھیف  سب   ، ةمیخ نتویب 
. ندنلب يّللاي 
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3

يف اھتسارد  لامكإل  ةصرف  ىلع  يتدلاو  َتلَّصََحت 
اھنیب خارصلا  أدھي  مل  اھدعب  ماع 1988 . يف  ندنل 

نامتاشتي  ، امھتاعارص ُرھنتست   . يدلاو نیبو 
نطریف ّةیشحوب  اھمجاھي   ، موللا ناضراقتيو 
ةمحلملا مادتحا  ضّخمتي   . اھفرعأ ال  ٍةغلب  نانثالا 
لیحرلاب دّعوتلاو  لزنملا  امھدحأ  ةرداغم  نع 

. ناكملا اذھ  ِمیحج  نع  ّيدبألا 
ًالوؤسم ناك  ّهنأل  ندنل  ىلإ  رفسلا  يدلاو  ضفر 
تبجنأو صربق  يف  اھیلإ  ّفرعت  دق  ناك   . اتینوب نع 
اھتقالَع تناك   . يمسر ٍطابترا  الب  يداف  يخأ  هنم 

دعب اھنع  لاصفنالا  ضفر  ّهنكل  ةّرتوتم  اھجوزب 
. يدلاوب اھتقالَع  هفاشتكا 
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ِهتدلاوب اھتقو  ّعرذت   . نانبل كرت  نع  يدلاو  عنتما 
فِطُخ نأ  دعب  نيرّونت  يف  ًةدیحو  نكست  اّھنأل 
ةّقش يف   ، كانھ يتّمع  َتیَِقبو  توریب  يف  يّدج 
ندنل ىلإ  يتدلاو  عم  رفسلا  ضفر   . كابشلا نرف 

. ةلئاعلا دقع  تَّضَف  يتلا  تاليولا  ةيادب  تناك  انھو 
يدلاو ّدص  ًةضفار  اھفقوم  ىلع  يتدلاو  ّترصأ 

نم ةریغلا  ىّمح  يناعي  ّهنأ  ّتنظ   . اھحومطل
اذھلو امھلمع  لاجم  يف  هیلع  اھّقوفتو  اھحاجن 

. ریتسجاملا لامكإل  اھرفس  ةركف  ضفري 
ِةضمو يف  َتلَحَر   . توریب ِةرداغمل  مزّاللا  تَرجأ 

. هریصمو اھنبا  يف  ٍةظحلل  ّركفت  نأ  لبق  ٍنیع 
نم ةلاسر  تمَّلََست  توریب  اھترداغم  لبق 
اھتقو يدلاو  ناك  ذإ   ، صربق يف  يدلاو  يماحم 
تضق اتینوب  ّنإ  ةلاسرلا  ىوحف  تلاق   . ةرھاقلا يف 
اًروف هّجوتلا  يدلاو  ىلعو  ٍریس  ِثداح  يف  اھبَحن 
راد ىلإ  لقُن  يذلا  يداف  ةياعرل  ایسوقین  ىلإ 

. يدافو اتینوب  ّةِصق  يتدلاو  تَفَرَع  اذكھ   . ماتيأ
تَرَداغو نیتلئاعلا  نم  ٍّمتكتب  امھنیب  قالطلا  ّمت 

اًّمھُم اھجاوز  نكي  مل   . ندنل ىلإ  يتدلاو  اھدعب 
ةِنّیھ اًقيرط  تناك  اتینوب  ّةِصقو   ، اھیلإ ةبسنلاب 
ىلإ عامتسالل  ةجاحلا  نود  هنم  ّصلختلل  ذخأملا 

. اھرارقل ةلئاعلا  ِمول 
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ىلإ ایسوقین  نم  يداف  ِبلج  ىلإ  يدلاو  ّرطضا 
نأ دعب  يتّدج  ِلزنم  يف  يخأو  ُتشع   . نيرّونت
ىلع طغضلا  ًالِواحُم  يبد  ىلإ  يدلاو  رفاس 

. دحأب أبعت  مل  اّھنكل   ، نانبل ىلإ  دوعت  اّھلعل  يتدلاو 
ٍةرتفل ندنل  يف  ّترقتسا   ، ءيش ىلع  ِقبت  مل 
تاونس عبرأ  دعب  يتلاخ  َتلَسرأ  ّمث   ، تلت ةليوط 

. يتّدج نضح  نع  ينّذشتل  نانبل  ىلإ 
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4

ّوتلل ةلصاولاو  ةھرافلا  سدیسرملا  ةرّایس  ىضوف 
يتلاخ سراح  ينطقتلا   . كانھ يرضاح  تسھد 
ىسنأ نل  يّننكل   ، هتئیھ ّركذتأ  ال   . يصخشلا

. مخضلا ّهلظ 
ناك ٍءيش  ّلك   . دوس ّةيدلج  َدعاقم  ىلإ  يب  ّجز 
قلت مل   . ضیبألا يتلاخ  هجو  ّىتح   ، اھموي َدوسأ 
نأ لبق  يتّدج  نذأتست  ملو   . دحأ ىلع  مالسلا 
نم تَدََّكَأت   . اھتقیقش تایصوت  بسح  ينفطخت 

يتدلاوو ال  ، لبق نم  يّايإو  قتلت  مل  اّھنأل  يمسا 
َتطَّوَح  . اھلاحر ىلع  ةلیقثلا  يروصب  ظفتحت 
. يخأو يتّدج  ىلإ  رظنلا  نع  ينّفكتل  يتبقر 
عادو نالیس  ُتحملو  ءارولا  ىلإ  يانیع  تھات 
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يخأ فقو   . ةحقولا ةرّایسلا  رابغ  دراطي  يتّدج 
. رعشيو عمسيو  ىري  امب  ًالھاذ  اھنم  ِبرقلاب 
ال  . امھل اًدادِس  ّينیع  قوف  اھدي  يتلاخ  تَعَضَو 

يّننأ ملعت  مل   . دھشملا اذھ  ّركذتي  نأ  ٍلفطل  ُديرت 
مل يّننكل  ءاكبلا  ُتفراش   . نورصبي امك  رصبأ  ال 

. لعفأ
يتّركفُم اھتنزخ  يتلا  ةریخألا  يتحول  كلت  تناك 

يھ ةّعطقتملا  روصلا  كلت  تناك   . نانبل يف 
ٍعزفب تََملَمل  ٍنادقف  ِثداوح  نم  ةیجانلا  ةریخألا 
رضاحلا اھلكآتي   . نایسنلا ىلع  ّةیصع  اًثثج 
اھتقیقح دغلا  مسریل   ، نینحلا تاحیص  اھرثعبتو 

. ىركذلاب ةبوكنملا 
نيرّونت نعو   ، يتّدجو يخأ  نع  يتلاخ  ُتلأس 

... كانھ كلمأ  ام  ّلكو 
، عجرتب دلبلا  قوري  سب   ، نيدعب يبیبح  نيدعب  – 

. كدعوب
امو  ، ّةرم نیسمخ  يش  بكتناو  دلبلا  قار 

. انعجر
. مویلا كلذ  ذنم  نيرّونتو  يدافو  يتّدج  َرأ  مل 
ندنل نم  يتدلاو  َتلَصَو  ّىتح  يتلاخ  عم  ُتیقب 

. مّايأ دعب  اًعم  انرفاسو 
يدلاو ّرطضا  ماع 1993،  يف  يتّدج  ةافو  دعب 
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هعم يداف  ذخألو  نيرّونت  لزنم  ةیفصتل  ةدوعلا  ىلإ 
يتدلاو ّترسأ   . هتایح سیسأت  أدب  ثیح  يبد  ىلإ 

ًائیش عمست  مل  اّھنإ  تلاقو  يتّدج  لیحر  ربخ 
. نانبل انرداغ  ذم  يخأو  يدلاو  نعو  اھنع 
اھحّفصتت يھو  يتدلاو  تّالجم  توص  ينعفص 

... توریب ىلإ  اًدّدجم  ينداعأو 
نم ءافشلا  بسن  ام   ، يلاؤس نع  يبیجت  مل  – 

؟ ةدعملا ناطرس 
اھْتعضو ّمث  اھْتقلغأ   ، ّةلجملا ةءارق  يف  تتفخ 
ملعلاب ٍموسوم  فرتُم  ٍمیظنتب  ةلواطلا  ىلع 
قالطنالا ةبھأ  ىلع  اھتخرص  تناك   . يناطيربلا

. ةبلحلل ةزھاج  اھترجنَحو 
تََعلَخ ّمث  اھقنح  تََمظَك   ، اھانیع تَعَسَّتا 
ةبحاشلا اھتمامغ  قطنت  نأ  َتلَواحو  اھترّاظن 

، ينبجعي نل  امب  انراوح  يھنتس  اًمتح  تناك  يتلا 
. عئاضلا تقولا  يف  تَعَجاَرت  اّھنكل 

اّھنأكو ناولأ  الب  ًةماستبا  اھھجو  ىلع  تَمَسَر 
. تلُق امل  ًاباقع  يجاعزا  لواحت 

. اًفلس كتایحب  ّةیقبلا   . يبلق اي  ةلیئض  ةبسن  – 
تَنَفَد امدعب  رصنلاب  رعشت  اّھنأكو  رئاث  ٍءودھب  تلاق 
ّتنث  . تَمَقَتنا نأ  تََكلاَمت  ام   . هنع اھتلأس  نم 
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ىلع اھردص  يف  ِرقاولا  اھجاعزنا  تغاصو  عجولا 
. ةباجإ لكش 

ىلإ ُتجتحا  امدنعو   ، لیطابألاب ّجعت  اھتایح 
ّقلعت نأو  ّرفلاو  ّركلا  فكتعت  نأ  تَرَّرَق   ، اھنم ٍةدحاو 

. قدصلا ةیِصان  اھھجو  ىلع 
ىلع َتلَصَح  موي  ةظیلغلا  اھنیمي  تَرَّكََذت  اّمبر 

. نانسألا ّبط  يف  ةروربملا  اھتداھش 
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يضاقلا ةقرطِم 

( توریب عم  ٌكابتِشا  )
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، ةرباع ّلظ  ةظحل  ةداعسلا 
. ءوض ّيأ  اھلتقي 
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1
يف ةیفافش  رثكأ  ُدغي  نازحألاو  يسآملا  يف  ّصصختي  نم  »

«. سانلا يسآم  ىلإ  ّعلطتلا 
( ةطایخلا ةنكام   ) ىّسنم يم 

ميدأ ُتلمع  نأ  دعب  اًكھنُم  ِلزنملا  ىلإ  ُتلصو 
يدسج يف  ّبدي  لومخلاب  ُترعش   . راھنلا

ةبلاغ ٌةلقُث  ينتذخأو  ينھذ  ّعك   . ٍركمب ينبراحيو 
ُتسسدناو يتفرغ  ىلإ  اًروف  ُتّللست   ، ةبيرغو

هلیل دربلا  لتق  نمل  نئاخلاو  ریثولا  يمانم  يف 
ٍملاع ىلإ  ُتيوضنا   . ةّقزمم ٍبایثب  ئفدتسي  تابو 

. قیفتسأ ّيلعل  رخآ 
ال  . اھثيداحأ ىلإ  رارجنالا  الو  اھتلباقم  ديرأ  ال 

حراطت يتلا  ّةیطنزیبلا  اھتالادجبو  اھب  يل  ةقاط 
يلابحو ةنھاو  يترجنَح   . يباصعأ تالضف 
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اھتاراوح زاشن  نِم  ةقَھرُمو  ىوقلا  ةرتاف  ّةیتوصلا 
. اھتمومأ ّزفتسي  نل  بعتُملا  يھجو   . اھتجامسو
مونلا  . مونلا يف  يسفن  نفدأ  نأ  ىلإ  جاتحأ 

. يتقاط َتبََضن  دقف  هاوس  ءيش  الو  طقف 
ّتقؤملا يتابسو  دیحولا  يسودرف  وھ  مونلا 
ةمحزو ةایحلا  رورم  تاراشإ  نع  ماتلا  يلاصفناو 
مھتوسقو رشبلا  ّثولت  نع  ٌبایغ   . ةقناخلا اھریس 
رعاشملا ءاضوض  نم  ٌةھاقن   . مھزملو مھزمھو 

. تايركذلا خارصو  حاِرجلا  نینأو  يھاقملا  ةرثرثو 
ةحفن ّنإف   ، جراخلا يف  توریب  لاعتشا  مغرو 

نم يدسج  تَعَنَم  يتفرغ  تكبرد  يتلا  ةدوربلا 
يلمع سبالم  نم  ٍةعِطق  ّيأ  نع  لزانتلا 
اھتارظنو تاّمیخملا  ةبرتأب  ةلقثُملا  ّةیئاوشعلا 

بایث نم  اھیف  امو  يتنازخ  ُتھرك   . يل ةيراعلا 
، اًدرب ةفجترملا  مھداسجأ  ينتقعص  امدعب 
عم ُحجرأتت  يتلا   ، اذكھ ىّمسُت  ام  وأ   ، مھتویبو

. ةّخز ّلك  دعب  مھیلع  شمكنتو  حايرلا  بوبھ 
ُنعلي ئجاللاو   ، اًریخ رطملاب  رشبتسي  مھضعب 

. هتیقاوم
ّانم نم  كردأ  ملو  فقسلا  يف  يتریصب  تھات 

؟ وھ مأ  ضرألا  يف  انأ  لھ   . رخآلا قوف  َِقّلُع 
سلاجیل اھبارحم  نم  برھي  جعزملا  اھریفز 
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، هنم رارفلا  عیطتسأ  ال   . بنذلاب يروعشو  يقلق 
. ناكملا نم  عسوألا  ءزجلا  تَّلَتحا  ةمتعلاف 

ءوضلا حاتفم  ىلإ  لصأل  كارحلا  ىلع  َوقأ  مل 
ال ٍةياور  نم  ِبرقلاب  يبتكم  قوف  دجاسلا  ریغصلا 

فالغلا ّقزُم  دقف   ، اھّفلؤم مسا  الو  اھمسا  فرعأ 
ّفلؤملا ةروصو  ةياورلا  مسا  قوف  تَمِسُرو 
تالضف باتكلا  رخآ  يف  ّةیصخشلا  هتامولعمو 

ّةيوُھ نع  حاصفإلا  ضفري  ةياورلا  كلام  ّنأكو   ، ملق
حاصفإلا اًمود  يتدلاو  ضفرت  امك  اًمامت   . بتاكلا
ٍمشول اياقب  ّةیبرعلا  اھّتیئزج  ّنأكو   ، اھّتيوُھ نع 

. اھّيرعي نم  ّالإ  هسلاجي  ئبتخم ال 
ءلم ُتممتحا  نأ  دعب  حابصلا  نع  اًدیعب  نكأ  مل 
ىلإ ينتلصوأ  ةدرابلا  ةوھقلاب  ةقرَش   . ينفج
ُتببھ  . ةفرغلا يف  يتلابق  ةبِصتنُملا  يتدلاو 

. تامف ٍسوباكب  نِعُط  ٍملح  نع  ثحبأ  اًروعذم 
فقسب مطترا  ّهنكل  ءامسلا  ىلإ  دوعصلا  لواح 

. مَِھلدُملا اھدسج  ىلع  اًّمیخُم  طقسو  ةفرغلا 
ّلِظو  ، اھترصاخ ىلع  ُفقعني  ىنمیلا  اھدي  ّلِظ 
ةراجیس نامثج  ُلمحت  ًةضفنم  ُّقوطي  ىرسیلا 

. ىّولتت
ىلإ ٍةجاحب  ُتسل  ؟  ِكقفارأ نأ  ّيلع  َِمل  – 

ِكرظتنأس  . مویلا اھب  ظافتحالا  ِكنكمي   ، ةرّایسلا
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. لزنملا يف 
البو ٍحور  ِفصنو  ٍمف  ِفصنو  ٍنیع  ِفصنب  اھل  ُتلق 
دقو يرھظ  فلخ  اھعضأو  يتداسو  ينثأ  انأو  توص 
ّينم َتَبَلط  امدعب  ٍّصِج  ِةرك  ىلإ  يسأر  ّلوحت 

. ءارمحلا عراش  يف  اھتقيدص  لزنم  ىلإ  اھتقفارم 
ينديرت ؟  تننُج لھ   ... توریب يف  اذھ  لعفأ  نل  – 
ةعراصم هذھ  ؟  برعلا عم  ةدایقلا  نوثارام  لخدأ  نأ 

. اًدبأ ةدایق  تسیل   ، ةمكالم ةبلح   ... ناریث
. ةبیصم ِعامسب  هبلق  َعِّوُر  نمك  تباجأ 

ةدایقلا دنع  ةمالسلا  طورشب  ّنصحََتت  يتدلاو 
يف ةرماغملا  ضوخ  ضفرت  كلذل   ، ندنل يف 

ّةيرورملا ّةیئاوشعلا  تاذ  ةقھارملا  توریب  عراوش 
. ّةيرشبلاو

ّلوحتأ توریب  ىلإ  ندنل  نم  ّتقؤملا  اھحوزن  دنع 
ىلإ اھتقفارم  ّيلع   . ةرجأ ِقئاس  ىلإ  ٍمجرتم  نم 

باصملا اھلاخل  ّةیلئاعلا  اھتارايزو  اھتاقيدص  ِلزانم 
ىلع رفاسي  ّيكوشلا  هعاخن  يف  ةكئاش  ٍللعب 

ال ٍجالع  تالحر  يف  ّبطتسیل  سيراب  ىلإ  اھرثإ 
هرفس ينحنمي   . ّةینمزلا اھدودحو  اھداعبأ  فرعُت 
يتلاخ تارايزو  اھتارايز  ءانع  نم  ّصلختلا  ةصرف 

. هل ّةرمتسملا 
اّھنأكو اھرئاجس  ةبلع  نع  اًثحب  لزنملا  تلاج 
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رموس دالب  يف  ُثحبتو  ةدّحتملا  ممألا  عم  لمعت 
اّمبر وأ   . ةدوجوملا ریغ  لماشلا  رامدلا  ةحلسأ  نع 
يف وأ  ٍّةلسم  وأ  ّةيرثأ  َلیثامت  نع  ةوارضب  ثحبت 
يف هیفَنل  ّيرامسم  ٍحول  نع  تالاحلا  أوسأ 
ةجتان ةطرفم  ٍةنمس  نم  يناعت  يتلا  مھفحاتم 

. ةمسدلا ّةیبرعلا  راثآلا  ماھتلا  نع 
، نیلرآ تسبلأ   . اھدعقت ملو  ایندلا  يتدلاو  تماقأ 

حیتافم ةلاّمحك  اھّقلعت  يتلا  ّةیصخشلا  اھتمداخ 
اھتءاج  . يمحلملا اھبضغ  ماج   ، تبھذ امنيأ 

يف تَخَرَص   . اھفارطأ نم  حدقي  ّرشلا  لیلصو 
رھظت مل  نإ  درطلاب  اھتَدَّدَھو  ةعئاج  ٍباقُعك  اھھجو 

عم يثيدح  ّطختل  ةفرشلا  وحن  تَھَّجََوت  ّمث   ، ةبلعلا
ةنخدأ تَنَمدأ  ةنيزح  ٍةنيدمب  يدارفنا  ّزجتو  توریب 

. نینس ذنم  لبانقلا 
تحت ّطبختت  تناك   ، رئاجسلا ةبلع  َتلَصَو 
تَرَجَفنا  . ةغراف يھف   ، يتدلاو اھتنّضغ   . ةلواطلا
ءارشب اھترمأو  نیلرآ  هجو  يف  اھترئاث  تراثو 
لانیجيروأ ةبلعلا  نوكت  نأ  اھیلع  تَدَّكأ  ّمث   ، ىرخأ

. ةكلمملا نم  اھعم  اھرضحُت  يتلاك 
. رئاجسلا نم  ِكیلع  ىشخأ  – 

. ءارمحلا عراش  ىلإ  انقيرط  يف  نحنو  اھل  ُتلق 
ّةیلجلا حئاصنلا  نم  ّةیعونلا  هذھ  َتمّدق  لھو  – 

168



رامقلاو ءاسنلا  نع  عالقإلل  هتحصتنا  لھ  ؟  كدلاول
هذھ داشرإلاو  حصنلا  صصح  مأ  ؟  اًضيأ نیخدتلاو 

؟ طقف يل  ةّصصخم 
. نثاربلا ةلعفنم  تَرَجمَز 

ءازإ يفواخم  نع  طقف  ُتّربع   ، حصنلا دصقأ  مل  – 
. ِكتّحص

. رودھملا يتقو  يف  ُتضوعتسا هللا  نأ  دعب   ، تلق
لھ  . ىرخأ ٍةقيرطب  لاؤسلا  ُلبجأس   ... اًنسح – 

هتاَسلَج دعب  كدلاو  ةّحص  ءازإ  كفواخم  نع  َتّربع 
لھ ؟  رامقلاو نیخدتلاو  رمخلاب  ّةینغلا  ّةیئاسنلا 
لجخأ مك  ؟  اھّردوي يتلا  كلاومأ  يف  اًموي  َتبترا 
تاناحلا يف  هدھاش  ّهنأ  مھدحأ  ينربخي  امدنع 
باصُیس  . تّایناركوألاو تّایسورلا  عم  ةھوبشملا 
عیمجلا هرجھي  امدنع  اًدیحو  تومیسو  سلفسلاب 

. يداف مھّلوأو 
... تسمھو  ، اھنم ًةریحو  ًاللم  ُتدّھنت 

ناك ِكربخأو  يدلاو  دھاش  نم  ؟  لجخلا َِملو  – 
. هسفن ناكملا  يف 

وھف  ، كدلاو ينّمھي   . اوناك نيأ  ينّمھي  ال  – 
. كدلاو لاز  امو   ، يجوز ناك   ... يجوز

ال  ، يقرأت ال   . رمألا ىھتناو  ِكتایح  كيرش  ناك  – 
ةلیلقلا تاعاسلا   . يتایح ىلع  عوضوملل  داعبأ 
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يب َتلَعَف  ام  َتلَعَف  امكعم  اھتشع  يتلا 
. امكب يلابأ  ينتلعجو ال 
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ضرتعي ٍءيش  ّلك  نع  ٍتاراسفتساب  ّيلع  تَوَھ 
ةّحلسملا تاناسرخلاب  هقفت  ال  يھف   ، انقيرط

الو توریب  عراوش  ضعب  يف  ّةيركسعلا  تانكُثلاو 
رود تنكسو  عراوشلا  تكرت  يتلا  رورملا  تاراشإب 
ثیح نم  روبعلا  ةاشملا  ّررق  نأ  دعب  ةزجعلا 

عراوشلا ةحابتسا  تارّایسلا  وقئاس  ّررقو  نوُءاشي 
«. ةدایقلا صخر  » فرعُت بـِ ّةیمسر  ٍجاوز  دوقع  الب 

. لبق نم  توریب  رزت  مل  اّھنأ  ضرتفي  اھعمسي  نم 
يتلا ّةیبنجألا  ةحئاسلا  رود  ءادأ  نم  ّلمت  ال 

. بيرغلا ّيوضوفلا  ّبنذملا  اذھ  اھقعص 
عم لماعتلا  دیجت  ال  عابطلا  ةمیمدلا  يتدلاو 
ّلك لھجت   . نيرّونتو ايالمح  تاطسوب  ّةيریفوش 
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! ایلَع تسیل  ةطاسبب  اّھنأل  كلذ 
نم انتلقان  تناك  يّللا  سدیسرملا  ريدھعو 
مل  . ایلَع ّركذتأ  مل  ارمحلا  عراش  ىلع  ّةیفرشألا 
لزنم ىلإ  ِلوصولا  يف  ّالإ  ّركفأ  مل   ، اًئیش ّركذتأ 
نم برقلاب  ةنكاسلا  اكیتنألا  اھتقيدص   ، اكیسیج

. اتسوك هیفاك 
،« ... نيولح وش  ایلع  اي  كنویع  تیب  برخيو  »

. زوریف تَحَدَص 
ّلحملا اذھف   ، قیقدلا يتدلاو  فصو  ىضتقمب 
ّةیقارعلا ّةیعیشلا –  اھتقيدص  لزنم  ناك  ریغصلا 

ّةیعیش اّھنإ  تلاق  ماع 1972 . يف  بنيز  لصألا – 
اھتنايدو اھتفئاط  ّنأكو  اھمسا  ركذت  نأ  لبق  ّىتح 

. نوكت نمل  زربألا  ناونعلا  امھ 
ةرھاظل ةمئادلا  بنيز  تاضھانمب  َتثَّدََحت 

نانبل يف  اًریثك  اھتیص  عاذ  يتلا  بوج » ينیملا  »
ةرتف يف  ىرخألا  ّةیبرعلا  لودلا  ضعبو 
اوناك ةطرشلا  رصانع  ضعب  ّنإ  تلاق   . تّاینیعبسلا

ةریصقلا رینانتلا  نيدتري  يئاللا  تایتفلا  نوقحالي 
ناولألا وأ  ايوبلا »  » نھیلع نوقلديو  دادغب  يف 

نم ةدحاو  َتِلتُق   . ناردجلا نيولت  يف  ةلمعتسُملا 
ءانثأ يف  ةرّایس  اھتسھد  امدنع  تایتفلا  كئلوأ 
اھیقاس ىلع  غابصألا  قلد  ةلواحم  نم  اھبورھ 
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ةسردم نم  برقلاب  ّيقرشلا  بابلا  ةقطنِم  يف 
. سردت ةاتفلا  تناك  ثیح  ةمدقتلا » تابھار  »
ىلع قارعلا  راصتنال  ةطبغلاب  بنيز  تَرَعَش  اھموي 
ينیملا ىضوفل  ةھباشم  ةياھن  ّتنمتو  داسفلا 

. نانبل يف  بوج 
اھلھأ ّهنأل  ؟  ةعیش نیسحلا  ىلع  ومتِلیب  يّللإ  – 

. ومتِلي اوناك 
ّةیعیش صوصخب  نیقیلاب  ّكشلا  عطقت  نأ  تدارأ 
لاوحأ نع  ةّفثكم  ٍةعرجب  ينتنقح  امدعب  اھتقيدص 

. تّاینیعبسلا يف  ّةیبرعلا  ةّمألا 
. ةعیش هيإ  : » تلق ّمث  باجيإلاب  اھیلإ  ُتأموأ 
. ءاتلاب شم  ءاطلاب   . ومتلي شم  ومطلي  اھمساو 

«. يوش يكیغارب  يليّدش 
. ّانھم يلاخ  نبا   store تناك ةيانبلاھ  ... whatever –

ثّدحتت  . نانبل يف  اھتلئاع  لیصافت  درس  لصاوت 
يف ةكلاملا  ةلئاعلا  تاسیسنيرب  نم  ٍةدحاوك  مھب 
طّابضلا نلعأ  نأ  دعب  عئاضلا  اھثرإ  ًةفصاو  رصم 

رصم ّةيروھمُج  غوزبو  ّةیكلملا  رایھنا  رارحألا 
اھتاياوھ نم  ةدحاو  يضاملا  ىلإ  دادترالا   . ّةیبرعلا

. رییغتلل ةلباقلا  ریغ 
تناك سمشلا  هذھ  ّنإ  لوقتس  تاظحل  دعب 
هذھو  ، ّةیلھألا برحلا  لبق  برغلا  نم  قرشت 
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حایتجا لبق  ضرألا  ىلإ  برقأ  تناك  ءامسلا 
نم نانبلب  ّلح  ام  ُفرعت  يتدلاو   . نانبلل لیئارسإ 
يف عابلا  قیضب  هل  دوھشملا  اھدلاو  رابخأ  تارشن 
ناك  . اھّتیقادصم يف  كوكشملا  هتاياورو  ةسایسلا 

ّةیصخشلا ِهماھوأل  اًقفو  هرظن  تاھجو  ينبي 
.«BBC ـ « لا رابخأو 

... دوھعملا ناكملا  ىلإ  انلصو 
بابلا تََقلغأو  ةرفنتسم  ةرّایسلا  نم  َتلََزن 
ببس نع  اھلأسأ  مل   . داتعملا ّيفشلبلا  اھّدرمتب 
نكت مل  قيرطلا   . لوقلا ةلفان  نِم  اذھف  اھجاعزنا 
يقلت ةمامقلا  ةحئارو  ةعفترم  ةبوطرلاو  ةكلاس 
ةمزأ  . ّيحلا عاقب  ّلك  نم  حابصلا  ّةیحت  انیلع 
لُّمحتو  ، ةنماثلا ایندلا  ةبوجعأ  نانبل  تايافن 

اذإ ّالإ  قّقحتي  نل  اًزاجعإ  نوكیس  اذھ  ّلكل  يتدلاو 
. بارغلا باش 

ةيانب تابتع  دنع  ءارمح  ةداّجس  حملأ  مل 
ناك اّمبر   . بیحرتلا جيزاھأ  اھل  لشتنتل  اھتقيدص 
جئاھلا بضغلا  ةمامغ  روھظل  سیئرلا  ببسلا  اذھ 

. رسيألا عافتراو  نميألا  اھبجاح  ىلع 
اّھلقتستل ةعاس  دعب  ةدوعلا  ّينم  َتَبَلط 

يف اھب  صاخلا  قّالحلا   ، جروج ىلإ  يترّایس 
وھف ِهریغ  ىلإ  باھذلا  ُضفرت   . سایلطنأ ةقطنِم 
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دیجيو اھرعش  لصخ  ايابخ  ةفرعم  يف  أفكألا 
تََرظَتنا  . ةساّسحلا اھتالیصب  راتوأ  ىلع  بعللا 
قئاللا ریغ  نم   . قئاقد سمخ  ةبارق  ةيانبلا  ةلابق 
سعاقتت ال   . دّدحملا دعوملا  لبق  بابلا  عرق 
. نانبل يف  اھّتیناطيرب  ةسرامم  نع  يتدلاو 

هیلعم ّهنإ  يوش  ةَرْكبم  ول  ّىتح  يتوف  يّمإ  اي  – 
ملاعلا نوھ   . ندنلب شم  نانبلب  انحن  يبلق  اي 

ِتنإ  . يعیبط ریتكو  ةعاسب  دعوملا  دعب  لصوتب 
! يعلطت ةفياخو  قياقد  رشعب  دعوملا  لبق  يياج 
نم حلصلا  ضاير  لاثمت  اولیشي  نكمم  يفرعتب 
اًريدقت  monument يش كلّوطحيو  نوات  نوادلا 
نوكتب كتبحاص  اًساسأ   . دیعاوملل كمارتحال 

. كتمزاع اھنإ  ةیسان 
. ةرّایسلا ةذفان  يف  ّقلعم  ٍعذجب  اھل  ُتلق 

يف قرغتستو  يتدلاو  ّةیلزھ  بقارت  توریب 
. كحضلا
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نونجم  ، اًحابص بعتُم  ئداھ  ءارمحلا  عراش  خانم 
. ًالیل صقار 

ٍلصف يف  ٍموي  نم  اًحابص  ةعباسلا  ةعاسلا  تناك 
ةحارلا نم  ًاطِسق  ذخأت   ، ةمئان ءارمحلا   . هركذأ ال 
يتلا ءاجوھلا  نيرباعلا  صصق  ىلع  اھّتصنت  دعب 
عراشلا يف  لوجأ  انأو   ، سمأ ةلیل  اھلوصف  تراد 
راظتنا لالمإ  نم  ينذقني  ٍسینو  نع  اًثحابو  اًفِداج 

. يتدلاو
يبلق ضبن  ّالإ  عمسأ  داكأ  ّىتح ال  بيرغ  ءودھلا 

. دوقن ةلّاصح  يف  ّةیندعم  ةعطق  ّهنأكو 
ةفئانلا تاھجاولاو  لیلق  لبق  تأدھ  تاناحلا  ةرثرث 
تايانبلا هذھ   . لعفت هوجولا  اھدحو   ، ركست مل 
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مھحارفأ قرست   ، ّةراملا هجو  يف  ّةرھفكم 
ِةدروأ يف  اھباصتنا  ءاقشب  مھفذقتو  ّةیضارتفالا 
ِریصمب َتظَفَتحاف  كراعملا  ةوسق  اھترصع  َعراوش 
ّةیلھألا برحلا  ترصاع  ٍراجحأ  فلخ  اھباحصأ 

، دیحولا اّمبرو   ، قدصألا دھاشلا  تناكو  اھیصّانقو 
قرسو ًةونع  نانبل  لخد  يذلا  ّمثلُملا  نینألا  ىلع 

. ّروزم ّيرس  ٍمقرب  هتنيزخ 
هیفاك قوف  بصتنت  حابص  ةرورحشلا  ةروص 

دي نم  ملسي  نل  ّهنأ  دعب  ملعي  ال  يذلا  اتسوك » »
ةبابرب فزعتو  ّةراملل  ةروصلا  مستبت   . باھرإلا
ةمامغ مھنعو  اھنع  عفري  اًنحل  توریب  تاحابص 
اھمادقأ دنع  ًةدّدمم  هاوفألا  تلاز  ام  ةنِجام  ٍلایل 
ةّللبملا ّةیلخادلا  اھسبالم  ىلإ  رظنلا  يقلتست 

. فوخلا ةوشنب 
. توریب شینروك  انھ 

عراش حزامت  ةیفاط  ةراثیق  ّهنأكو  همیسنب  رعشأ 
ءادَفُحب ّجبدملا  رحبلا  ةحئار  تأدب   . ءارمحلا

رخم رشاب   . ينھذ يف  ألألتتو  ّينم  وندت  سمشلا 
صاخشألا ضعب  ةّمثو  ليوطلا  هموي  رخاوبلا 

سولجلا نورخآ  ّررق  امنیب   ، لحاسلا دنع  نوّضيرتي 
نع انأ  ُتعنتما   . مھمومھ اھل  نیكاش  توریب  عم 
ُتبقار  . يھتنت ال  يتلا  يتالكشمب  اھجاعزإ 
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يمّايأ الو  ينھبشي  ال  يذلا  دیعسلا  اھحابص 
. ةمتاقلا

«. سینارع  ... سینارع  ... سینارع »
نیح موي  تاذ  اھلعف  ّةدر  ُتّركذتو  ُتمستبا 
فلخ نم  هيدیب  ّحوشي  وھو  ةرذلا  عئاب  تَعِمَس 

نيرباعلاب حیصيو  ةشورلا  دنع  ةریغصلا  هتبرع 
... سینارع  » ... عیبي ام  ءارش  ىلع  مھربجي  ّهنأكو 

«. ... سینارع
؟ سینارأ ينعي  وش  – 

. ةملكلا ىنعم  نع  اھموي  ينَتلأس 
! سونرأ عمج  – 

ءابغلا ّةیّمك  ُتفشتكا  ّمث  ریكفت  الب  اھتبجأ 
، ةجذاسلاو ةّمكھتُملا  يتباجإ  يف  طرفملا 

. اھحرش ُتدواعف 
.corncob ينعي سونرع  – 

، سونرأ  one يّدب  . اھتیسان سب  ةملكلاھ  فرعب  – 
.blond فیظن و نوكي  سب 

اًدّدجم لاؤسلا  تدواعل  نآلا  يعم  تناك  ول  اّمبر 
ّةيوغللا اھتركاذف   ،« سونرع  » ةملك ىنعم  نع 
اھتساِرفو ّةداحلا  اھتقاذح  سكع  ىلع   ، لابرغلاك

بنيز لزنمب  ةّقلعتملا  ّةیجیتارتسالاو  ّةیفارغجلا 
اھلاخ نبا  رجتمو  ّةیعیشلا  اھتلئاع  تاسراممو 
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امدنع ّةیبض  ةقطنِم  يف  نكسي  ناك  يذلا 
ةيادب يف  ّةيوُھلا  ةمولعم  ّةیسایس  ةھج  هتفطخ 
هحارس قالطإ  دعب  ادنك  ىلإ  ّرف   . ّةیلھألا برحلا 
ءاقب مغر  ِهرابخأل  ّيرسلا  لبحلا  عطقنا  ّمث 
اًرطش دقف  ّهنإ  ضعبلا  لاق   . نانبل يف  هتمیشم 

. اھل ّضرعت  بيذعت  تایلمع  ءّارج  ِهلقع  نم 
ىلإ بھذأ  نلو  مویلا  سینارع »  » لوانتأ نل 
نل  . اّھبحأ اًقدص ال   . ةوھقلا ءاستحال  سكبراتس » »
رشحأل توریب  شینروك  ىلع  ًالورھم  اھیستحأ 
صّخلت ّةیتوریب  ّةیطارقتسرأ  ٍةقبط  ِفوج  يف  يفنأ 
ّةّیلحم ٍةوھقب  ءایلعلا  لھأ  نم  نوكت  نأ  ىنعم 

luxurious ّيضاير ٍءاذحب  وأ   ، ّةیليزارب َعباوطب  اھومتخ 
نع ملعأ  الو   ،« ایلاطيإ يف  عنُص   » ةرابعب ٍموسوم 
دوّمح جرب  نم  ةبيرقلا  كلت   . نوثّدحتي ایلاطيإ  ّيأ 
؟ ّةيروسلا روزلا  ريدل  ةيذاحملا  مأ  ؟  ّةینانبللا

ىلع ًالومحم  نوات  نوادلا  يف  ءاذحلا  دوجو 
طورش هتقباطمل  يفكي  طّسوتملا  رحبلا  ِفوفك 

. ينانبللا جیتسيربلا 
عضب نم  ّةینانبل  ریغ  يل  تدب  ةأرما  ّينم  تند 
ىطخلا ّتثح  ةبيرغ  ٍةجھلب  اھتقطن  تاملك 

هیلاب ةصقار  ِةّفخب  اًضرأ  تسلج   . تقفخأو اھتننبلل 
قرع ُتارطق  اھنیبج  ىلع  ترھظ  دقو  ةّسرمتم 
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روف اھنم  اًضعب  تحن   . اھیتنجو ىلع  ًابيرق  طقستس 
اھدي ةبیقح  ىلع  سلسلاو  عيرسلا  اھحاطبنا 

. قرزألاو رمحألاو  رفصألا  صوخلا  نم  ةعونصملا 
ةّدشو اھھجو  لفسأ  تزكرمت  ءارضخ  ٌطقن 
قّقشملا عساولا  اھنقذ  دنع  اًديدحت   ، هترمس

. رھظملاو ناولألا  بيرغلا 
ًاّیصُح خّستملا  دوسألا  اھبابلج  نم  تَجَرخأ 

. اھتذبعش ُتمھفف  نُبُزلا  بالجتسال  اھلمعتست 
فرعتسو يّفك  ريراسأ  أرقتس  اّھنإ  تلاق 

ُتلواح  . ةفصرألا قوف  نم  ُهململت  امب  يلبقتسم 
ةءارق ىلع  ّترصأ   . ىودج ریغ  ىلع  اھنع  داعتبالا 

. لباقم نود  نمو   ، يتخب
نم علطیب  يل  ينیطعا  هلوقب  يّللا  كبجع  اذإ  – 
يقزرو ناعجو  كلاب  نوكي  ام  ءاش هللا  نإو  كریمض 
سمخ اھقش  يّللاو  انأو   . دابعلا ّبر  ىلع  كقزرو 

. بذكب ام  ةدحو  لجر  نمو  ةدحو  ديإ  نم  عباصأ 
نیيالم نیبو  ينیب  ةكرتشم  اًرومأ  تَدَرَس 

... رشبلا
ءادعأ  ، ديدج لمع   ، لاحرت  ، راظتنا  ، مقس  ، بعت
اذھب نانبل  دصقت  اّھنأ  ُتننظ   . ماللا فرح   ، ّدل
مل  . ندنل يف  ةنیعللا  ماللا  كلت  ُتّركذت  ّمث   ، فرحلا
موحت ةدساح  ٍنیع  نع  اھتالبعزخ  زوجعلا  َسنت 
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ةكمسلاو  ، يتاّعلطت قیقحت  نع  ينعنمتو  يلوح 
تاطقسلا هّشيرت  يذلا  روفصعلاو  بنرألاو 
. ّةلمُملا لیصافتلا  نم  اھریغو   ، تابكنلاو

ةرّمخُم ًةأرما  ُتحمل   ، اھتفاخس ضرعم  يفو 
. ّانم مّدقتت  هجولا 

نإ اھربخت  نأ  ةرّاصبلا  نم  َتَبَلط   ، تاّمدقم البو 
ال. مأ  دوعیس  قارعلا  يف  فوطخملا  اھجوز  ناك 
. اھسفن نئمطُت  ٍةملكل  ةجاحلا  سیسم  يف  تناك 
ام مأ  لِتُق  ؟  هوركمب هوّجب  لھ   ... نالءاستت اھانیع 

ةفرعم ىلإ  قوتت  ؟  تاومألا ءایحألا  دادع  يف  لاز 
سانلا رئاصمب  بعلت  زوجع  ٍةأرما  نم  اھجوز  ریصم 

ثیح ةفصرألا  اھسفن   . ةرذقلا ةفصرألا  قوف 
ام ٍةناح  نم  ّوتلل  تَجَرَخ  ةیھال  ةأرما  ادھن  ّعكستي 
ةقالَع مھطبرت  ةفصرألا  دّاور   . قيرطلا ُلھجت  يھو 

. تاقرُطلا عم  ّةيوس  ریغ 
ةایح قرتخا  يذلا  سأیلا  كلذ  ریبك  وھ  مك  ىرُت 
نع ةلاتحم  اًزوجع  لأست  اھلعجو  ةأرملا  كلت 

؟ دوقفملا اھجوز 
ىلع اھجوز  ّنإ  اھل  تلاق   ، ليوطلا امھثيدح  دعب 
انیَع تضاف   . ًابيرق دوعیس   ، اھتنأمط  . ةایحلا دیق 
امب اھّرثأت  ةّدش  نم  ءاكبلاب  اھتوص  العو  ةأرملا 

ةّحصلاو ليوطلا  رمعلاب  زوجعلل  تعد   . تعمس
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ىلع ّةیناّجم  ركش  ةلبُق  تعبط  ّمث  لابلا  ةحارو 
. ّةیطويرخسإ ٍةلبقب  ةرّاصبلا  ّتدرف   ، اھّدخ

ّةینانبل ةریل  فالآ  ِةسمخب  ةأرملا  زوجعلا  تبلاط 
اھجوز ىلع  اھقلق  بیبطت  يف  اھاعسمل  ًالیلكت 
تفشك ةریخألا  ّنكل   ، اھتاقطرھل ّةيركف  اًقوقحو 

. دوقن ّيأ  اھكالتما  مدع  نع 
ام انأ  سب  شياع  شم  كجوز   ، يحور ناكْل  – 

عبسو رھش  نم  هولتق   ، ّتیم كجوز   . كرھقإ تّیبح 
، ةلجد رھنب  هتثج  اّوتزو  رجفلا  ةینامث  ةعاس  مّايإ 
رھنب  ، ينبّذكي ال  هللا   ... ةظحل رفغتسأ   ال، 
بوص ةنرقلا  ةقطنمب  طبضلابو  ةلجد  وم  تارفلا 

. برعلا طش 
تَفَرَذ امدعب  ناكملا  نیتأرملا  اتلك  تَرَداغ 
اھجوز ىلع  اًعومد  ةنیكسملا  ّةیقارعلا 
ىرخأ ةرّاصب  نع  ثحبت  نآلا  يھ  اھو   ، فوطخملا
ُثحبت امنیب   ، تارفلا رھن  يف  قرغلا  نم  هذقنت 

 – ةلجد رھن  يف  هنفدت  رخآ  ٍصخش  نع  ةرّاصبلا 
. ةلجد سیلو  تارفلا  ينبّذكي  هللا ال 

ىلع ةرداقلا  ةریل  فالآ  ةسمخلا  يف  ُتّركف 
. ّةیقارعلا جوز  ءایحإ 

! عفدت مل   ... ةلیخب ةجوز 
ىلإ تارفلاو  ةلجد  يف  اًحباس  ةدوعلا  ُتّررق 

182



. دعوملا لبق  لصأل  يتدلاو  ةقيدص  ِلزنم 
ابابلاو شّوتفلاو  صّمحلا  دالب  نم  يّننأ  اھل  ُّتبثأ 
يدعوم لبق  لوصولا  عیطتسأ  يّننكل  جّونغ 
رحبألاو راھنألا  قرغو  قرطلا  عطَق  مغر  قئاقدب 

. ثثجلا يف 
نحن  . عضولا يتدلاو  مّھفتتسف   ، ترّخأت نإو 

، بورح رايزأ  اّننأل   ، لاتتقالاب ّالإ  هقفن  ال  برعلا 
ال يتلا  ةقیقحلا  هذھب  ةلماك  ةيارد  ىلع  يھو 

. ّدنفُت
... شیلعم  ... ّينع ةعشب  ایشإ  لياق  لاق  »

. زوریف تلاق   ،« شیلعم
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ديدح نم  ٌتاریجُش 

( توملا اّھيأ  اي  كینانح  )
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... ّةیحضلاب ُظفتحتو  ناكملاو  اھنامز  بورحلا  ّریغُت 
، داغوألا نم  اًرّارج  اًشیج  ُمكحت 

يف فوخ  نم ال  فوخ  ىلع  تاتقت  ةسارح  بالكو 
. مھقورع
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1
مھب هطبرت  يذلا  توملا  ىوس  اًئیش  نورظتني  ال  مّھنأكو  »
ًاباسح هل  نوبسحيالو  هب  نوئزھتسي   ، ةمیمح  ، ّةصاخ ةقالع 

«. كحضلاو ةيرخسلاب  هنولباقي  يتأي  نیحو 
( طابرقلا رتافد   ) ةفیلخ دلاخ 

. فیعض ٍناسنإ  ىلإ  كّلوحیل  يفكي  ٌدحاو  ٌتوم 
دعب ماعلا  نمألا  ىنبم  يف  يقاروأ  ُتممتأ 
رشبلا طوطخ   . ماظِع ّةيرشب  َریباوط  يف  يفوقو 
عرذألا تَجَرَخ   . لوطلا يف  ًاّینیص  اًروس  تزآ  كانھ 
ّةینمألا ّةینانبللا  لعُشلا  ًةلماح  ةيانبلا  نم 

يف ُتحجن   . مھنم تنك  ّيظح  نسحل   . ّةیبملوألا
ةمالع ُتمسرو  ينیمیب  ُتّحوش   ، يتلماعم ءاھنإ 
ٍتالورھ دعب  حاجنب  ّةیلمعلا  تََّمت   . يراسیب رصنلا 

ىلع اًّفلزت  اھتّعزو  ءارفص  ٍتاماستباو  بتاكملا  نیب 
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اھقشارتت ةلبنق  يّننأك  ُترعش   . بتُرلا نم  ٍةقزح 
. مھبتاكم يف  رجفنت  يك ال  نیّفظوملا  يدايأ 

. ةینوج ىلإ   ، ّيلِظو انأ   ، اّنلقتس ٍةلفاحب  ُتّثبشت 
، قلطننل باكرلاب  ئلتمت  ىتح  راظتنالا  انیلع  ناك 

قئاسلا رئاجس  ةنخدأب  تضافو  تألتما  اّھنكل 
هنیمي نع  سلاجلا  نیخدتلا  لاضن  يف  هلیمزو 
. ةّقیضلا هتزولب  تحت  زرابلا  ِهشركب  رخافتملاو 
ىلع اننوربجي  ةبيرغ  ٍناغأ  ىلإ  نوعمتسي 
ٍعِطق قوف  تَدَشَتحا  ةنخدأ  عم  اھقاشنتسا 
ِبتُك  ، ةلفاحلا ذفاون  ضعب  ىلعأ  تعِضُو  ةریغص 
ىرخألا دعب  ةّجملا  نوذخأي  «. NO SMOKING اھیلع « 
. وبرلا ىضرمو  ةلودلا  تاداشرإب  نیئباع  ریغ 
ُتمتمت  ،« راطملا ریفوش  اي  ریخلاب  كركذي  «هللا 

. يسفن عم 
قئاسلا ةفلاخم  ببس  نع  مھدحأ  ُتلأس 
ىلوألا يتبِرجت  تناك   . همامأ ةعوضوملا  نیناوقلل 
مھعم لجرلا  اذھ  طسب  ّنكل   ، نانبل تالفاح  عم 
عاونأ عیمج  سرام   . اًقحال ينربخأ  اذكھ   ، ليوط
هتالواحم ءانثأ  يف  ةنازلاب  زفقلاو  ةلورھلاو  ودعلا 

ناك  . هلمع ىلإ  ّهلقت  ةلفاح  ىلع  ضبقلا  ءاقلإ 
. هّمأ ِبیج  ىلإ  زفقلا  لواحي  يذلا  ریغصلا  رغنكلاك 

ةأرما نم   ، فلخلا نم  يلاؤس  ىلع  درلا  ىتأ 
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دنع عضت  اًزاشن  ًاتوص  غرفتست  زوجع  ّةینانبل 
تاوارضَخلا سایكأ  نم  ةعومجم  اھسادم 

... ةراجیس اھدي  يفو  ةھكافلاو 
يّللاو  ، يروس ادیھ   ، ينانبل شم  ریفوشلا  »
كعم  ... دلبلا نمماھ  شم   ، يروس نامك  وّدح 

، يناغألاھب انوشوط   ، ةراجیس نّخد  يّدب  ؟  ةعّالو
!« ينعجوي يسار  ّشلب 

هنبلاطيو قئاسلا  نمتشي  فلخلا  يف  ةوسنلا 
لیبقو  . ةلفاحلا نرداغیسف  ّالإو  يروفلا  ّكرحتلاب 
ةأرما ةاجانم  قئاسلا  عِمس   ، نھتاديدھتل هعایصنا 
اًجّجحتم ّفقوت   . فیصرلا نع  اھطقتلیل  ّعرضتت 
ةأرملا تدعص   . ةریل بـ١٥٠٠  ةرّدقملا  هتیناسنإب 

نم نیعبرألا  يف  ىرخأ  ةأرما  راسي  نع  تسلجو 
. نوللا ةبئاذو  رھظملا  ةنشخو  ّةثر  َسبالمب  اھرمع 
ام ّةیقارع  ٍةجھلب  هل  ًةحراش  مھدحأ  فتاھت  تناك 
ذم تايّدحتلاو  بعاصملاب  ةمولكملا  اھتلئاعو  دباكُت 

مسرب مھتاكلتمم  اوكرتو  دادغب  نع  اولج  نأ 
. ملحلا توریب  ىلإ  اولصوو  برحلا 

ام يش  لُك  نآلا  ّدح  ىلإ  ءالع  وبأ  اي  هللاو  »
«. كلیكو نیتكاسو هللا  نيدعاگ   ، نیمھتفم

ّةیقارع اّھنأل  ةفدصلا  هذھ  نم  ةأرملا  تَشَتنا 
ثيدحلاب تعرشو  ةملاكملا  ءاھتنا  ترظتنا   . اًضيأ
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... اھیلإ
؟ ّةیقارع – 

نم ةنّقیتم  يھو  ةنیتم  ٍةماستباب  اھَتلأس 
. حمالملا ةّنیب  تناك  ةجھللاف   ، اھّتیقارع

؟ چترضحو  ، ّةیقارع  ... معن – 
. روعشلاو ةماستبالا  تاذب  اھَتلأس 

. ّةیقارع دیكأ  – 
. سیگروگ مأ  ينآ   . هللاو چنم  مِعنلاو   ، چیب الھ  – 

. ةمطاف مأ  ينآ   ، انفرشت – 
عضو نع  ّةيدایتعالا  ةلئسألا  نم  ةعومجم  دعبو 

اھلاؤسب سیگروگ  ّمأ  اھتتغاب  قارعلا  عضوو  نانبل 
... رظتنُملا

؟ ةدّحتملا ممألا  يف  ءوجل  بلط  متمّدق  لھ  – 
ام فرعأ  الو  مّايأ  لبق  توریب  ىلإ  يتلئاعو  ُتلصو 
ِةقرو وأ  ٍةماقإ  ىلع  لوصحلل  ةمزاللا  ریبادتلا  يھ 
يتماقأ ّنإ  يل  اولاق   . نامألاب رعشأل  ّةینوناق  ةيامح 

هذھ صوصخب  ةقلق  انأو  ّةینوناق  تسیل  نانبل  يف 
. ةلأسملا

وحن يھّجوت  طقف   . ریبادت دجوت  ال   ، انمّدق معن  – 
اًديدحت نیئجاللا  ّةیّضوفم   ، ةدّحتملا ممألا  ىنبم 
دعوم ىلع  يلصحتل  حانجلا  ةقطنم  يف 
ّةلمم ةلئسأ  ِكیلع  نوحرطیس   . ىلوألا ِكتلباقمل 
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يرصتخت نأ  ِكیلع   . اًقبسم اھتاباجإ  نوفرعي 
. ةّرربمو ّةیقطنم  نوكت  نأ  بجي   . بيذاكألا

؟ بيذاكأو ّةلمم  ةلئسأ  – 
. بارغتساب اھَتلأس 

يف ِكدوجو  بابسأ  يھ  ام  ةلكاش  ىلع   ، معن – 
. قارعلا يف  ّينمألا  عضولا  نولھجي  مّھنأك   . نانبل

ٍةلحر يف  انھ  يّننإ  مھل  لوقأ  نأ  نورظتني  لھ 
؟ ًالثم ةینوج  تاعجتنم  ةرايزل  ّةیحایس 

تلاقو ةقھرُم  ًةماستبا  سیَكروَك  ّمأ  تَمَسَتبا 
يتبجأ فیكو  : » عایضلاو لوضفلاب  ةجزتمم  َحمالمب 

؟» ةلئسألا كلت  نع 
قذي مل  نمك  اًقیمع  اًسفن  ةمطاف  ّمأ  تَذَخأ 

... لبق نم  ءاوھلا  معط 
ّةيدادغبلا ةنّويز  ةقطنِم  يف  اھلزنم  نع  َتِلئُس 
ةمسبو ىركذ  فلأ  هناردج  عم  اھلو  تَِدلُو  ثیح 

اھملأ ىدم  نع  حصفت  نأ  اھیلع  ناك  لھ   . ةعمدو
؟ لتقُت يك ال  هترَداغ  اّھنأ  تّركذت  اّملك 

ضكري دیحولا  اھنبا  ناك  ٍعراش  نع  اھوبوجتسا 
تّاوُبُعلاف  ، بابشلا رصبي  مل  اھنبا   . هناضحأ قوف 
همالحأ قرستل  هب  ّصبرتت  تناك  ةفسانلا 
لوحكب ةّرثأتم  ٍةفيذقب  راھنا  ٍطئاح  ىلع  ةبوتكملا 

ًةھج مھدئادح  فدھتست  نأ  نم  ًالدبف   . تیمانيدلا

190



مھضعب سافنأ  دجتل  قيرطلا  اھناخ   ، ّةیسایس
. اھل اًنمآ  ًّارقم 

ببسلا اّھنأل  اكریمأ  ىلع  ًةقناح  ةمطاف  ّمأ  تناك 
َلِتُق  . اھدالب يف  ّةیفئاطلا  ریجفتو  قارعلا  وزغ  يف 
يف اھّتِصق  تور  اذكھ   ، ّيعیش ّهنأل  اًَفَلظ  اھجوز 

اھدالوأو مّدقت  نأ  لبق  توریب  يف  ّةيدنكلا  ةرافسلا 
اولاق غولبلا  ةبعص  ٍدالب  ىلإ  ءوجل  بلط  ةسمخلا 

. اھنع هفرعت  ام  ّلك  اذھو   ، ةدوربلا ةسراق  اّھنإ  اھل 
تلاق ادنك  رایتخا  ببس  نع  اھولأس  امدنع 

«. نویعلا ةوُد  دیعبلا  بارْت   » ، ةمستبم
. ةمتحُم ًةياھن  فرعت  مل  قارعلا  يف  مھتاقالَع 

باطخو سیئرلا  ةملكو  ّةیفئاطلا  رارش  دیق  تناك 
نیمكو خیشلا  يواتفو  دئاقلا  رماوأو  میعزلا 
هیخأ ىلع  خألا  ّبلؤت  تاراعشلا  تناك   . ضغبلا

. ةایحلا ىلع  ءانفلا  جّجؤتو  هقيدص  ىلع  قيدصلاو 
لبق كتایح  ىلع  يلوتسیل  دّعوتي  كاذو  دّدھي  اذھ 
فرش عازتنا  يف  سیلبإ  لفاسأ  هقبسي  نأ 

. هنم ّةیلجلا  ةّمھَملا 
تمھتلا ّةيومد  ٍتاتونب  مھفعض  طاقن  ىلع  اوفزع 

لتقلا نم  ُبكاوم   . رخآ دعب  اًنحل  مھتایح  ىقیسوم 
. ناكم ّلك  يف  لوجت  رامدلاو  ةنحاؤملاو  بارخلاو 

ٌةعرص  . كانھو انھ  رياطتت  ءاقبلا  ىلع  ٌَلیِح 
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ةنبا تتاب  ّىتح  مھتفصرأ  قوف  تَعَرعََرت  ّةیصوصل 
مھتانايدو ةحنج  ّيسایسلا  مھلیم  ناك   . عراوش

ةلماك ٍتاعامجب  كتفلل  ّةیقطنم  ًابابسأ  مھفئاوطو 
قلَخلا ةایحلا  بوث  علخو  اھضرأ  نم  اھریجھتو 

. اھنع
نم ًانرق  غلبتو  ّةیبرعو  ّةیقارعو  ىلكثو  ةلمرأ  يھ 

. رمعلا
، اھھجو ّنيزت  دیعاجت  الو  اھرعش  ىلع  بیش  ال 
. اھرھظ يلعتست  تاءانحنا  الو  میقتسم  اھماوق 

ابِصلا رھظ  نع  ّطحت  نأ  لبق  ٌزوجع  ةمطاف  ّمأ 
مل  . باجحلا يدترتو  ةنمؤم  ةمطاف  ّمأ   . اھلحَر

مھضعب ّنكل   . دقتعت اذكھ   ، اھجوز ّالإ  اھسملي 
تاعافد قرتخاو  ةایحلا  يف  اھّقح  بصتغا 

عیمج نم  ةیعدألاو  ةشمقألاب  ّنصحملا  اھدسج 
، تمصتو ملعت  اّمبر  وأ   ، ملعت ال  يھو  تاھاّجتالا 

. ةحیضفلا نم  اًفوخ 
... نطولا نع  اھولأس 

. دورابلاو لتقلاو  مدلا  ةحئار  ّالإ  نطولا  اھل  ّلثمُي  ال 
ةجاحو عراوشلا  ىلع  نمیھُت  ّةیمھو  شیتفت  طقن 
اھّتيوُھ عفر  ىلع  اھربجُت  مویلا  رادم  ىلع  ةّحلُم 

ٍّيح نم  اھھّجوت  بابسأو  اھتالّقنت  لیصافت  حرشو 
. اھتمصاع لخادو  اھنطو  لخاد  رخآ  ىلإ 
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نادقف ىلع  ُرعتسي  ّمأ  ِبلق  ِةرارمب  ثّدحتت  تناك 
. اھنطوو اھتیبو  اھنباو  اھجوز 

ثداح وھ  قارعلا  نم  علطأ  ّركفأ  ينّالخ  يّللإ  – 
. ةسینكلا

. سیَكروَك ّمأ  تلاق 
؟ ةاجنلا ةّدیس  ةسینك  – 

. تَمِدُص اّھنأكو  ةمطاف  ّمأ  ّتدر 
. ةاجنلا ةّدیس  ةسینك   ، يإ – 

وتنإ يتبیبح  هللاو  ؟  كانھ يتنچ  ّةیلع ! ةدوس  – 
، ّدّحب لّخد  مكلامو  مكلاحبو  ةرقف  سان  حیسملا 

. ةحارصب ةھاي  چلیچحأ  ينآ 
چيذب ّةلك  يرمع  تشع  ينآ   . نیملست – 
عراش سفنب  ناچ  يتیب   . ةھسان ّةيوو  ةقطنملا 

. ةسینكلا
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يف دقحلاو  ّلوألا  مویلا  يف  ّرشلا  سیلبإ  عنص 
باھرإلاو ثلاثلا  مویلا  يف  ّةیفئاطلاو  يناثلا  مویلا 
برحلاو سماخلا  مویلا  يف  ردغلاو  عبارلا  مویلا  يف 

ّررق  ، عباسلا مویلا  يفو   ، سداسلا مویلا  يف 
. ةاجنلا ةّدیس  ةسینك  ةرزجم  دھشمب  عاتمتسالا 
ىأرم ىلع  حبذُت  عومجلاو  حبذملا  ىلع  ةنھكلا 
. نیيولاھلا نیطایشو  ءامسلا  راھطأ  عیمج  نم 
نابرقلا لوانتل  ّمظنُم  ٍّفص  يف  اوفقي  مل 

، ّيدادغبلا ّيحیسملا  دحألا  كلذ  يف  سّدقملا 
تونھكب ِزوفلل  نیناجملاك  نّولصملا  عفادت  لب 

. رثكأ وأ  رخآ  ٍمویل  ةایحلا 
مھبتك ّقلست  جراخلا  يف  لھجلا  نونج 
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متكو اھلخادمو  ةسینكلا  ذفاون  محتقاو  ةسّدقملا 
ّرمتسا نإو  ّوتلل  اھلیترت  ّفقوت  يتلا  ةقوجلا  سافنأ 

ءلم حدصلاو  مھرجانح  نم  حوزنلا  يف  اھادص 
. ناكملا

اّھنكل  ، نيرخآ نّیلصمل  عّستت  ال   ، ًةئلتمم تناك 
لایتغا اوّررق  نیّفرطتم  ةنفَحل  اھباوبأ  تحتف  اًرھق 
تاعارصلا ّةيومد  ةمیلو  نم  اوعبشي  مل   . ةسینك

ماع دعب  قارعلا  يف  ّةنسلاو  ةعیشلا  نیب  ّةیلھألا 
اوّقیضُیل رخآ  ٍسفانمب  ةبلحلا  عیسوت  اودارأ  . 2006

. ةایحلا ىلع  قانِخلا 
ُنلعي ٍمكَحل  رمألا  كرُت   . ةلوجلا تقو  دّدحُي  مل 

. ةفیظن ٍةمكل  ّيأل  هراكنتسا  اًمود 
ّيئابرھكلا رّایتلا  عاطقنال  جراخلا  يف  رخآف  ٌراجفنا 

اًفوخ مھبتك  نم  ايولیلاھلا  تَزَفَق  ّىتح  لخادلا  يف 
. علھلاب ّثولملا  مالظلا  يف  اًردغ  رحنُت  نأ  نم 
ّيحیسم دیلقت  وھو   ، نیسيّدقلا عیمج  دیع  ناك 

نأ لبق  روَخبلا  ةحئارب  ّجضي  ناكملا  ناكو   ، ّيونس
هاوفأ يف  ليامتت  ةیعدألا   . دورابلا ةحئار  هقنخت 
بابك اًمامت   ، مھتابلطل ءامسلا  باب  َِحتُف   . نینمؤملا

كالسألا ضعب  ّفلي  نأ  يسن  يذلا  ةسینكلا 
لبانق صقرت  ال  ّىتح  هرصخ  ىلع  ةكئاشلا 

. نّیلصملا ناحلأ  عقو  ىلع  باھرإلا 
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دھشملا حبصي  اذكھ   . ةدابعلا راد  يف  مھلتقا 
ذیبن عم  ةرفكلا  مد  جزتمیف   . رثكأ ًاّيدیجارتو  اًّقوشم 
مھنيد لاجر  مامأو  ةرفكلا  ةسینك  يف  ةرفكلا 

رفاك ٍدلب  يف  ةرفاكلا  ةمصاعلا  هذھ  يف  راّفكلا 
ّةرجم يف  عبقي  رفاك  بكوكو  ةرفاك  ّةراق  هنضتحت 

، تیصلا ةّئیس  سمش  ةّعشأ  ىلع  شیعت  ةرفاك 
. ةرفاك عبطلابو 

، ناميإلا نع  داحلإلا  ّزیمت  ال  تاظحللا  كلت  يف 
. ةلبنقلا نع  ةصاصرلا   ، ّةیھلإلا ةلادعلا  نع  ملظلا 

اًدیعب  ، هفرعت ال  ٍملاع  ىلإ  كدوقتو  كصعقت  اّھلك 
اھشیطو ّةلتخملا  ةایحلا  هذھ  تافاخس  نع 

. اھّتیثبعو
ىلع بیلصلا  ةمالع  سیگروگ  ّمأ  تَمَسَر 
مزتلا مھضعب   . مدلا ءايرثأ  ّرش  اھیقت  اّھلعل  اھردص 
ىلع اھرداغي  مل  ّةیناحور  ًةعموص  لخدو  تمصلا 
طسو نوھئات  لافطأو  نخرصي  ءاسن   . هیمدق

نم ّلصنتلا  ىلع  مھتردق  اودقف  لاجرو  جیجضلا 
. ّهلل مھریصم  اوملسأ  ةنھكو  مھبعر 

نیب اوئبتخیل  ّةیتسركسلا  ىلإ  مھضعب  َجرھد  – 
ءابتخالل نورخآ  عِرُھو   . اًقحال مھثثج  تّفل  ٍةشمقأ 

. ةسینكلا لخدم  نم  ةبيرقلا  ّةيدومعملا  ةفرغ  يف 
يف اوّبلصت   . هنولھجي ٍءاضقل  نورخآ  ملستساو 
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. حبذملا ةلابق  ةسینكلا  ةعاق 
. لخادلا يف  لصح  ام  ةمطاف  ّمأل  يورت 

؟ ّةیتسركنسلا ةياھ  ونش  – 
رییغتل ةنھكلا  هلمعتسي  ٌناكم   . ّةیتسركس – 

. مھبایث
نویباھرإ  ، ةلماكو ةحضاو  ةميرجلا  ناكرأ 
مھسوؤر قوف  َحیباصمب  ةسینكلا  نومحتقي 

. نّیلصملا بھرتستو  ناكملا  ةمتع  بصتغت 
تّاوُبُع اھب  نوحكنيو  ًايركذ  ًایقاو  مھقدانب  نوسبلُي 
نیعألا ّعورت  ُلبانق   . ّلزعلا تاّعرضت  شھنت  ةفسان 

يف مراحملا  انز  سرامتو  اًضعب  اھضعب  ُحكنيو 
ّمنھج ناردج  نم  تبرھ  ىحل   . مھبویج
ٍةثراكب رذني  ناك  ءيش  ّلك   . مھتعنقأ تََنطوتساو 

. ناھذألا نع  طقست  نل  اّھنكل   ، عقتس
دحأل لاق  اذكھ   ،« رفاك اي  ریصملا  سئب  ىلإ  »
سّدقم ٍلیجنإ  نم  ِبرقلاب  هرحني  نأ  لبق  ةنھكلا 

ءامد تلاس   . نّیلصملا ىلع  هتايآ  ىلتُت  تناك 
لخدم تطبر  ءارمح  ةداّجس  ىلع  نھاكلا 
ةثالثلا دالب  قارعلا  حبصأف   ، اھتياھنب ةسینكلا 
ةقوجلا لیتارت  َتلَّوََحت   . نيدفارلا دالب  نم  ًالدب  دفاور 

لاطت نأ  نم  اًفوخ  اھب  نومتمتي  ةتفاخ  ٍتاولص  ىلإ 
ىلع اًفوخو   ، ةلبنق تاومسلا » يف  يذلا  انابأ  »
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اھسفن تَرَقَتحا  ةصاصر  نم  ّيميرملا » مالسلا  »
تاولصلا ال ضعب   . ةرعاد َقدانب  محر  يف  اھدوجول 

. ناميإلاب اھل  ةقالَع 
طقف يھ   ، لكلا طباض  بآ   ، دحاو ٍهلإب  ُنمؤن 

. مھفوخ ةراصع 
تََّمتو ناكملا  َءاجرأ  علھلاو  فوخلاو  مدلا  ّبتتسا 
مھل ضموأو  هقافرل  سیلبإ  زمغ   . حاجنب ّةیلمعلا 

. مھدعاوق ىلإ  ةدوعلاب 
ةسینك يف  نّیلصملا  نم  ةعومجم  زاجتحا  »

يف ّةیقرشلا  ةدّاركلا  ةقطنِم  يف  ةاجنلا  ةّدیس 
عیمج دیع  ساّدق  ّةیشع  دادغب  ةمصاعلا  طسو 
ةحفاكم تّاوقو  ّةینمألا  ىوقلاو   ، نیسيّدقلا

عم نئاھرلا  جارخإ  لواحتو  ناكملا  رصاحت  باھرإلا 
تاونقلا تَّفَز   ،« لخادلا يف  تاراجفنا  ّيود  عامس 

أبن حاورألا  ةرثرث  نع  اًمود  ثحبت  يتلا  ّةيرابخإلا 
حاورأ ُنینقت   . قارعلا مد  ّصتمت  ةديدج  ةعجاف 

. ءاقبلا رھوج  يف  ٌشحاف  ٌصخرو 
... ةّرركُم ٌءامسأ 

. ّةینمأ تّاوق   ، لتق  ، ةنیھر  ، راجفنا  ، دادغب  ، قارعلا
دجاسملا ریجفت  نع  اًریثك  دھشملا  فلتخي  مل 

ّةّینفلاو ّةیفاقثلاو  ّةيرثألا  نكامألاو  دقارملاو 
دقرم ریجفت  بيرقلا  سمألا  يف   . تاعماجلاو
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يف ّيركسعلا  نسحلاو  يداھلا  يلع  نیمامإلا 
يف ّةيرصنتسملا  ةعماجلا  ریجفت  اھدعبو   ، ءّارماس
نم ةبلطلا  حاورأ  ةنابجلا  مھلجانم  دصحتل  دادغب 
كلتو عماجلا  اذھ  اًدغو   . ةایحلاو بتكلا  روطس  نیب 

. ّةینیسُحلا هذھو  ةسینكلا 
لكأتستل ةَقلَتخُملا  برغلا  لاذرأ  ججُح  ةفیطل 

. اھتاراضح ضیح  سحلت  ّمث  نمو  اھبصتغتو  لودلا 
، ّةيدوبعلاو ملظلا  نم  قارعلا  لاشتنا   ، ًالثم  ، اودارأ

مھتسرامم ةركف  لوبق  كیلع  نوضرفي  مّھنأك 
ىلع رداق  ریغو  میقع  ّكنأل  كتجوز  عم  سنجلا 
ةيامح كلذ  يف  ّنأل  خوضرلا  كیلع   . اھداعسإ
دادغب  ، ًالثم  ، اّولتحاف  . كالھلا نم  كتلئاعل 

ال  ، لمح امب  لمجلا  اوقرسي  ملو  اھومستقاو 
تقرس تنك  نإ  لمجلا  قرست  نأ  نم  ةدئاف 

. اھتاحاوو اھلامرب  ءارحصلا 
ىلوتسا ٍعور  نم  ةّفثكم  ٍتاعرجب  مھونقح 

. تاونسل مھتّایموي  يف  لحفتساو  مھیلع 
ّفك  ، مھعومد بصتغا   . مھليوع دراطو  مھرصاح 
داع ام  َسئانك  سارجأ  عرق  قنخو  مھریبكت  تاھآ 
اھیف اوعرزو  مھرودص  اوّقش   . لیجانأ اھنابھرل 
اورظتناو اھتحت  رانلا  اودَقوأ   ، ةیشخلا ةریمخ 
دیجاجسلا مھل  اوشرف   . تاونسل مھاّذغ  اًجوضن 
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ٍلحن ِجاوفأك  اھقوف  ءافعضلا  ّقلحف  ءامدلاب  ةّعقرملا 
لیلاكأ دنع  اوعكر   . متآملا ايالخ  وحن  ةّقفدتم 

نع ةیصعملا  فراقي  يذلا  دحلملا  عوشخب  اھبوصن 
. توملا نوریَم  لانیل  هنیبج  برحلا  حسمت   . ناميإ

. ةّدیسلا كلت  ّةِصق  اًمامت  ُفرعأ 
ّيقارعلا يقيدص  فتاھأل  ُتعِرُھ  ثداحلا  موي 

هّايإو اھترز  يتلا  ةاجنلا  ةّدیس  ةسینك  داتري  يذلا 
نیماع لبق  دادغب  يف  يدوجو  ءانثأ  يف  ّةرَم  ریغ 

. ةعجافلا نم 
« ... اوِلتُقو ةبشخ  ىلع  اوِقّلُع  مویلا  »

يف ءاج  امك  ثلاثلا  مویلا  يف  اوموقي  نل  مّھنكل 
. بتكلا

،« تومیب ام  قحلا   ، مادم اي  تومیب  ام  قحلا  »
برحلا يف  اھتخأ  بوُرُك  ّةینانبل  ةأرما  ّيزعت 

. ّرثأتلا اھحمالم  يف  رھظ  دقو  ّةیفئاطلاو  ّةیلھألا 
؟»، دعب رونلا  رصبُي  مل  وھو  تومي  نأ  هل  فیكو  »

. هتوص نع  حصفُي  ملو  مھدحأ  باجأ 
نانبل سمأ   . ةفلتخم هوجولاو  اھسفن  صصِقلا 
ةّحلسم بازحأو  ّةیلھأ  برح  سمأ   . قارعلا مویلاو 

نیب زرفو  لتقو  سئاسدو  فطخو  عراوش  بورحو 
، ّينورام  ، ّّينس  ، ّيعیش  ، مدلا رمزو  قارعألا 
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ّریغتت ال  ّةیحضلاو   . تاباصعو تایشیلیم  مویلاو 
. هریمض لبسُي  دّالجلاو ال 

ٍدعقم ىلع  تََسلَجو  فلخلا  نم  ةأرما  تَجَرَد 
امھل تَمَسَتبا   . سیگروگ ّمأو  ةمطاف  ّمأ  ىزآ 
نم ةعومجم  اھدي  ةبیقح  نم  تَجَرخأ  ّمث  ّةدومب 

. ةریغصلا تاّبیتكلا 
لِعف نم  ّهلك  اذھ   . ملألاب حمسي  ال  «هللا 
ةریخألا مّايألا  يف  شیعن  نحن   . سیلبإ ناطیشلا 
توكلملا يتأیس  ًابيرقو  رّيرشلا  ملاعلا  اذھ  نم 
كّسمتن نأ  انیلع  كلذ  لبق  نكل   . مالسب ایحنل 

روبع ىلع  اندعاستس  اّھنأل  ّةیھلإلا  ئدابملاب 
ةّمث  . ةبیصعلا مّايألا  هذھ  رخاوأ  يف  نوّدجمرھ ) )

تاعوبطملا هذھ  يف  لیصافتلا  نم  ديدعلا 
ةبقارملا جرب  ّةلجم  هذھ   ، اًّدج ةدیفملا  ةیناّجملا 

« ... اذھو
لجرلا ينربخأ   ،« هوھي دوھش  نم  ةأرملا  هذھ  »

. ضیفخ ٍتوصب  يبناج  ىلإ  سلاجلا 
مھیلع صصِقلا  نم  ديدعلا  سانلا  ّلوقتي  »
يتّدج ّنأ  ركذأ   . ةنياھصلاو دوھیلاب  مھنوفصيو 

يف انروزت  تناك  امدنع   . مھنم ةدحاو  فرعت  تناك 
مدعب يخأو  ينیصوت  يتّدج  تناك  دایعألا  مساوم 
رئاعشلا سرامت  ال  ةعامج  مّھنأل  اھتدياعم 

201



ةمایقلا دیعو  دالیملا  دیعب  لفتحت  الو  ّةیحیسملا 
«. اًضيأ ّةیصخشلا  دالیملا  دایعأو 

تتفتلاف لجرلا  عم  يمالك  ةأرملا  تَعِمَس 
اھتداعس نع  َتبَرعأو  ٍفطلب  تَمَسَتباو  يبوص 

. يثيدحب
ٍببسل اھنم  ُضمترأو  ّةینيدلا  تاعامجلا  ُّبحأ  ال 
تايرخألا نیب  لضفألا  اّھنأ  دقتعت  ةعامج  ّلك   . دحاو

ّةنجلا حیتافم  كلتمتو  اھریغ  نم  ىلإ هللا  برقألاو 
نايدألاو فئاوطلا  ّلكو   ، اھیف نیلوبقملا  حئاولو 

ّيأ ىلإ  اًموي  يمتنأ  نل  كلذل   ، أطخ ىلع  ىرخألا 
. ينيد ٍعّمجت 

لھأ راثأ  ام   ، اًّدج ةلیلق  تناك  ةسینكلل  يتارايز 
تاذلابو  ، ءابرقألاو ةلئاعلا  نم  نيدلا  ظئافح 

نم اھیلإ  ِةبسنلاب  ّةینيدلا  رئاعشلا   . يتدلاو
يّفختلل ّةیبھذ  صرف  يھف   ، تاسّدقُملا

ىلإ ّةيدنلوھلا  راھزألاب  ّعربتلاو  ةنیمثلا  اھسبالمب 
ةالص يف  حیسملا  ربق  ىلع  اھعضول  ةسینكلا 
ىلع اھمسا  قصل  ةطيرش   ، ةمیظعلا ةعمجلا 
. لابقتسالا ةلاص  يف  ّيسنكلا  فرشلا  ةحئال 
دھشم قّمنتل  ربقلا  ةلابق  ةعكار  نوكت  اھموي 

. خذابلا ناميإلا  يف  اھتالیمز  مامأ  اھعوشخ 
نع ایناطيرب  يف  ةرفاكلا »  » بوعشلا ينلأست  مل 
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ةلئسألا هذھ   . ّةیسایسلا يفقاوم  نع  وأ  يتنايد 
ّةیطسوأ قرشلا  تانئاكلا  ّصصخت  يھ 

نوكي دق  ّينيدلا  وأ  ّيسایسلا  كلیمف  ةنمؤملا .» »
ّةیتياھنرھفلا ةجردلا  بسح  مھب  كتقالَع  لصیف 

. رخآلا فالتخا  مئارجل  مھّلبقتو  مھّبصعتل 
لّجرت  . اصيرح ىلإ  انلصو  فصنو  ةعاس  دعب 
ىلإ دعصنل  كيرفلتلا  هاّجتاب  ةلفاحلا  نم  انضعب 

. لبجلا ىلعأ  يف  رازملا 
ثلاث نیببسل ال  ةینوج  ةقطنِم  ىلإ  سانلا  يتأي 
ّعرضتللو  ، ًالیل تارابلا  يف  ةدبرعلاو  ركسلل   . امھل

. اًحابص اصيرح  لاثمت  ةلابق 
نم بلطت  نأ  ّدوت   . ءاعدلاو ةالصلل  ةمطاف  ّمأ  تتأ 
عباقلا اھّفلم  ّكرحتیل  تاكربلا  ضعب  ءارذعلا  ميرم 
ةعباتلا نیئجاللا  ةّمظنم  فوفر  قوف  تاونس  ذنم 

قرو ىلع  ةئجال  نم  ّلوحتت  اّھلعل   . ةدّحتملا ممألل 
 – بارتخا وأ  بارتغا –  ةلود  يف  ّةیلعف  ةئجال  ىلإ 

. ّةیبنجأ
ميرم تاكرب  بلطتل  لبجلا  سیَكروَك  ّمأ  تَقَّلََست 
دعب همّدقت  مل  ٍّفلم  ىلع  نوقفاوي  مّھلعل  ءارذعلا 
ءوجل ةبلاط  نم  ّلوحتت  اّھلعلو   ، ةدّحتملا ممألا  يف 

. ّةیسنجلا يف  اھتخأ   ، ةمطاف ّمأ  لثم  ةئجال  ىلإ 
دعب يتأت  فوس  دیكأتلاب  اّھنأ  وھ  دعب  هفرعت  ام ال 
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بلطتل نآلا  ةمطاف  ّمأ  لعفت  امك  تاونس  عبرأ 
اھفلم ّكرحتیل  ىرخأ  ًّةرم  ءارذعلا  ميرم  تاكرب 
ّلوحتت اّھلعل  نیئجاللا  ةّمظنم  فوفر  قوف  عباقلا 

. ّةیلعف ةئجال  ىلإ  قرو  ىلع  ةئجال  نم 
فرش ىلع  تلصح  دق  ةمطاف  ّمأ  نوكتس  اھموي 
ةدابعلا رود  يف  اھتقو  مظعم  يضقتو  ءوجللا 
ءایبنألا رئاسو  ءارذعلا  ميرم  تاكرب  ًةبلاط  ّةیبنجألا 

هیلإ دوعتو  اھدلب  يف  ّينمألا  عضولا  نّسحتیل 
اھتضاخ ةریصق  ّةینّالجام  ةلحر  دعب  ةمناغ  ةملاس 

. ّةيرسقلا ةرجھلا  فوفر  قوف 
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ديدح نم  تاریجُش 

( ریشابطلا روفصع  )
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، عیمجلا رّخأتو  ءيش  ّلك  رّخأت 
... تالبعزخ دیعاوملا  ّةقد 
... رّخأتنسف انعرسأ  امھم 
، لصن نأ  ِةرورضلاب  سیلو 

. ءاقللا رصبُت  دیعاوملا ال  لمجأف 
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1
اومقتناف فقسلا  عافترا  نم  اوفاخ   ، ّكش الب  ةاسق  نورباع  »

«. ضرألا نم 
( لیلق لبق  وسراو   ) نسحم دمحأ 

... بایغلا رارق  بحاص  نكت  مل  نإ   ، اًعادو لقت  ال 
ينرطخأو  ، برقألا يقيدص   ، ينافویج ينفتاھ 

بلطو لبقملا  سیمخلا  موي  توریب  ىلإ  ٍتآ  ّهنأ 
يبد ىلإ  رجاھ  دق  ناك   . راطملا يف  هتاقالم  ّينم 

. ىرخألاو ِةنیفلا  نیب  هروزأ  ُتنكو  تاونس  لبق 
كلت ّبحأ  مل   . رداغأ امثير  ّالإ  لصأ  ُتنك  ام 
اھناولأ نم  روفنلا  ُتدتعا   . ّةتبلا ةنيدملا 
لخادملا ةدَصوملا  ةّبلعُملا  اھمئاسنو  ّةیعانطصالا 

اّملك ّيردصلا  يصفق  ماظع  ّلبكُت  ّتكفنا  ام  يتلا 
وأ ندنل  ىلإ  ًابراھ  دوعأل   ، كانھ يدسج  ّطح 
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. جاربألا ىلع  اًریس  توریب 
حرشنا  . ٌلمأ اھب  دِقعني  دق  ٍةملاكمب  ُتلءافت 

ال يتحرف  تناك   . هترايز رابخأ  عامسل  يردص 
ينعي يتایح  يف  ينافویج  دوجوف   ، ةحرف اھيراجت 

. جيردتلاب ّلحمضیس  يتّایموي  لقثُي  اّمم  ديدعلا  ّنأ 
يف ٍةكمس  نع  ثحبي  ٍدّایصل  دفان  ٍربصب  هترظتنا 

. ّتیملا رحبلا 
يوحص ّقرؤت  يتلا  قلقلا  ةمّاود  نم  ٌّمج  ٌّصف 
ُتدتعا  . اًديور اًديور  يفتخیسو  رسحنیس  يمونو 

ولدأس  . ةایحلا يف  ِهتفاصحو  ِهلقع  ِةحاجرب  ِقثأ  نأ 
هیلإ يضفأسو  عایض  نم  ينيرتعي  ام  ّلكب  هل 

. يتریَحب
ریجتسملاك يّننأك  ُترعش   . ةعرسب مايألا  تَّرَم 

ينافویج حبش  ُتلباق  امدنع  ِرانلاب  ءاضمرلا  نم 
يلامآ تَرََّخَبت   . ةديدج ٍةفسلفب  توریب  ىلإ  دئاعلا 
ِةئیھب داعو  هراسكنا  دتو  ّدتشا  امدعب  هب  ةضيرعلا 
يتلا يف  ّركفي   ، اًّتتشم ناك   . هفرعأ رخآ ال  ٍناسنإ 

. هتمّشھو يلاعلا  اھجرب  قوف  نم  هب  تقلأو  ّبََحأ 
ِةّشقب ّثبشتلا  تراتخا  اّھنكل  هطقتلتل  اھرظتنا 

، ينافویج عم  ءاقبلا  ىلع  يناھ  امھقيدص  نیيالم 
. لبقتسملا لوھجملا 

. لوؤسم ریغو  ّيلايربمإ  ٍرارقب  باذعلا  هتماس 
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دلوي ماطحلا  نم  ديدعلا  اھفلخ  تكرتو  هتجشأ 
ةبالصو ةواسق  ّدشأ  اھاركذ  حبصتل  هلخاد  ًاّیموي 

. ةسارشو
نم ىّحنت   . هضبنب رعشي  مل  ّهنكل  بابلا  ُتعرق 
نع هب  ُتینغتسا  ٍتمصب  يتلابق  فقوو  ِهناكم 
ِهتكيرأ يف  اًدّدجم  راغو  ًالیلق  فحز   . يتلئسأ

عراش ىلع  ّةلطملا  ءاضیبلا  ةذفانلا  برق  ةيوزنملا 
. ًاّیموي نفدُيو  نكسي  ثیح  محدزملا  ةزیّمجلا 

، ّةيدلج ٍةكيرأ  ِرھظ  ىلع  ىنمیلا  هقاس 
اھأرق ةّقزممو  ةقیتع  ٍبتك  ِةموك  قوف  ىرسیلاو 
مسا نع  لأسي  ٍّةرم  ِّلك  يفو  تّارملا  تارشع 

تاقامحلا كلت  ّطخ  نَم  ّهنأ  فشتكیل  هلبألا  اھّفلؤم 
. هتایح لوبذو  همقس  ّالإ  اھعجاضي  مل  يتلا 
ةریغصلا هتّقش  يف  ّعكستت  تاحوللاو  روصلا 

نكي مل   . ءيش ّلك  نم  هروفن  ةحئارب  ةءولمملا 
ةدرخلا عیمجتو   ، ًاّیفارغوتوف اًّروصم  الو  اًماّسر 

. ةنحشلا ةبلاسلا  هتاياوھ  ةفوفصم  يف  سیل 
يھ  . هلیصافتو اھلیصافت  ِّلكب  امنیسلا  قشعي 

. عقاولا نع  ٌلصفنم  ٌنوك   . هیلإ ِةبسنلاب  ىرخأ  ٌةایح 
هعقاو ىلع  يقلتسي   ، اھتاعاق يف  اًمود  ّسدني 

. ماني الو 
شامق ةعِطق  ترادتسا  ءاضیب  ٍةلواط  ىلع 
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ٍراطإ لخاد  ةروص  اھقوف  تَعِضُو  قمغأ  ٍنولب  ةریغص 
نع اًقحال  هتلأس   . ةلواطلا نول  هبشي  ّيبشخ 
هقارو ٍّةلجم  يف  اھدجو   . هيدلاول نكت  مل   . اھلاطبأ

نم برقلاب   . اھب ظافتحالا  ّررقف  ةأرملا  ناتسف 
. يتراكم يرنھ  نع  ًاباتك  ُتحمل  ةروصلا 

ّةیعونلا هذھ  أرقي  ينافویج  فلآ  ملف   ، ُهتبرغتسا
. بتكلا نم 

ةلواطلل قصالملا  طئاحلا  ىلع  تماقتسا 
ىلإ دوعت   . ةّنولملا ریغ  روصلا  نم  ةعومجم 
هيّدجل ٌروص   . تّاینیسمخلا امبر  وأ  تّاینیتسلا 

يف اھیلع  رثع   . مھفرعي ال  ٍصاخشأ  ِّةلُثو  هيدلاوو 
رفُحلا ضعب  ّدسل  اھّقلعو  هتّدج  تاینتقم  قودنص 
ُتكردأف ناردجلا  نع  ةبئاغ  الراك  روص   . طئاحلا يف 

. اھیف ریكفتلا  نع  ُلْسي  ملو  اھنم  َفشُي  مل  ّهنأ 
لیتنادلا ةراتس  نم  سمشلا  طویخ  َتلَّغََوت 
ةرثعبملا هقاروأ   . ًانزح بحاشلا  ِهھجو  ىلإ  ءاضیبلا 

. قرولا عم  ةریثك  َجئاوب  َكاح   . هبناج ىلإ  يقلتست 
هب ُتمشت  نویع  قرولل  سیلف   ، هاوس رواحي  ال 

. حضفت الو  اًّدیج  ُتصنت  قاروألا   . هبساحي مفو 
اھقوف مسر  دق  ُهتدجوف  قاروألا  كلت  ىلإ  ُترظن 
داوسلا ّمیخ   . ةموھفملا ریغ  تاشبرخلا  ضعب 

. ةوھقلا اّھنأ  ُتمھفف  اھّتیبلاغ  ىلع 
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ًانایحأو هريرسو  هقاروأ  ةوھقلا  تحابتسا  املاطل 
. نادقفلاب هّركذتل  هتّقش  يف  ُلوجت  اھكرت   . هدسج

ِهعاجوأ ىلع  قلدنتل  لب  اھیستحیل  اھّدعي  ال 
نم ىّفشتي  ّهنأكو   ، هرضاح قوف  وفطتو  ِهعومدو 

. هتّایموي
ٍيعوب  ، ىرخُأب وأ  ٍةقيرطب   ، انسفنأ نم  مقتنن  اّنلك 
انقفخأ ةّذل  تاذلا  نم  ماقتنالا  يف   . يعو الب  وأ 

. نيرخآلا نم  اھیلع  لوصحلا  يف 
ٍلجر ريرس  ِقانعأ  يف  الراك  تََحبصأ  امدعب  ّىتح 
رصتعيو هتّایموي  فیط  محازي  اھرطع  لازي  ال   ، رخآ
زجعي فیعض  ٍنئاكك  ةایحلل  همّدقيو  هنایك  ءالشأ 
اّھلظ تََملَمل   . ةوسقلاب ّةیلطَم  ةأرما  نایسن  نع 
ریسأ هكرتتل  دعوم  الب  هنع  َتلَحَرو  اھرطعو 
ًاّیفیص اًدسج  هنم  تَعَنَص   . ّهلظ اًدقاف   ، اھرطع
ٍلوصف فوج  يف  ئبتخيو  ءاتشلا  درب  نم  برھي 

. اھلھاجت ضرألا  نارود  داتعا 
عم هجامدنا  ةرضح  يف  تمصلا  ىلع  ُتّأرجت 
بّحر  . هتّقش ناردج  ىلع  ّقلعملا  هنزح  بخص 

. يتلزانم بلطو  يتمصب 
... ٍريرجب تسل  يّننكل 

. قدزرفلا نكي  مل  وھو 
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. يتاّعقوتل اًمامت  اًفلاخم  عقاولا  ناك 
رسكنُم ٍبلقب  نّيرمألا  يناعي  نآلا  ينافویج 
ِةحنجأب ةّقلستملا  نازحألا  نم  ٍممأب  ىّھلتي 
هلفاغتف هتابیخ  نفد  لواحي   . رضتحُملا هرضاح 

ةيراض ٍبورحب  هدّعوتتو  ّهلتحت   . ِهحارفأ نیب  ّسدنتو 
. يھتنت نل 

جراخ ّدرغو  عيرسلا  مازھنالا  راطق  ينافویج  َبكر 
ليوطلا امھداِعب  دعب  توریب  ىلإ  لصیل  برسلا 

فتك ىلع  ةئّكتُملا  صصِقلا  نم  ديدعلا  هعم  ًالماح 
. هارت ةأرما ال 

تاونس سمخ  لبق  هنیع  تاّقشملا  راطق  َبكر 
نع اًثحب  لبُسلا  ّلك  َعَرَذ  امدعب  توریب  رداغ  امدنع 
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ةھلآ تََقلَغأف   ، ةّدرشُملا ّةیعماجلا  ِهتداھشل  ىَوأم 
باب هل  حتفُیل  ِهھجو  يف  باوبألا  عیمج  صرفلا 
ىلإ ءوجللا  بلطي  نآلا  وھ  اھو   . ةرجھلا لاعتنا 

. هل يبد  ةنایخ  نم  ًابرھ  توریب  نضح 
نیب يمترن  مث  ًاّیموي  اھنوخن   . ّةیفو ٌةنيدم  توریب 
لعفت امك  ّكبحت  نل  بألا  ةجوز   . ديدج نم  اھناضحأ 
ِّلكو ةعفص  ِّلك  دعب  ّكفرتو  كّفحت  كتدلاو   . كتدلاو

، ديدج نم  ّمألا  توریب  هتنضتحا   . ةبیخ ِّلكو  ةدلج 
مغر روسكملا  هرطاخ  َتبََّیط   . اھدعوب ّلخت  مل 

. اھل هتنایخ 
ىلع عجريو  يبد  كرتیب  ادح  يف   ، لجر اي  – 

! ابغلاھ وش  ؟  نانبل
يتفاخسب ُترعش  ّمث   ، ةریَحو ٍبارغتساب  ُهتلأس 

مھدحأ يمري  نمك  يكولس  يف  ّنیبلا  ضقانتلاو 
: يل تلاق  ٍةرظنب  ينافویج  ينقمر   . ّلسنيو هئادب 

ىضق نأ  دعب  ندنل  رداغ  نم  ؟  فسلفتت َمالع  »
َءایبغأ ةایحلا  هذھ  يف  فرعتأ  ؟  هرمع ةباحس  اھیف 

«. ؟ ّةلعلا يننومساقي 
ءاش هللا ناو  كتمالس  ىلع  دمحلا هللا   ، ّمھملا – 

؟ ّانع يقاب  هيّدق   . توریبب طسبنت 
. عجار شم  – 

ال هللا  ؟  كلغش نم  كوطحش  ؟  راص وش  ؟  هیل – 
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اوركفیب ام  ةبعل ! سانلا  قازرأ  وش  ةیفاعلا  نّویطعي 
! ندالو لبقتسمو  ملاعلا  ریصمب 

. يلاح تطحش  انأ   ، ينطحش ادح  ام  – 
نأ ّررقملا  نم  ناك  يتلا  الراك  لجأل  هتایح  رثعب 
مّدق  . تاونس عبرأ  تماد  ٍّبح  ِةقالَع  دعب  اھبطخي 
ةّفظوم تناك  امدنع  امھب  ّقلحتل  هیحانج  اھل 

، ءامسلا تَقَّلََست  نیحو   . يبد راطم  يف  ةطیسب 
. رخآ ًالجر  تَجَّوََزتو  اًحاشو  مویغلا  تَحَّلََست 

فرعأ ملو   ، ّبحأ نم  حارتأ  يف  ضوخلا  دیجأ  ال 
ِثيدحلل تايرخألا  نیب  ىلضفلا  ةقيرطلا  يھ  ام 
نایِعلا ىأر  هتيأر  امدنع  هیجاحأ  ّةرص  ِحتفو  هیلإ 

. مومھلا كلت  ِّلكب  ًالقثُم 
قشعلا ىلع  سانلا  بابكنا  ببس  ملعأ  ال  – 

نأ كیلع  ؟  كعاجوأ رخّدت  ال  َِمل   . هتواسق مغر 
تاظحل ّلك  رمثتستو  هاصقأ  ىلإ  نزحلا  شیعت 

عم لعفت  امك  اًمامت   ، كتایح يف  ةساعتلا 
نإ  ، كیلعو كب  يھف  ةساعتلا  نع  ثحبا   . ةداعسلا
ّنأ ّركذت  نكل   . كحرفب ّذلتست  نلف  اھدجت  مل 
هّدلوت الف   ، ءایشألا ِةمیقل  كسایقم  وھ  نزحلا 
فرش مھدحأ  حنم  لبق  اًّدیج  ّركف   . سباي ٍغارفل 

. ةمیقلا هذھ  ّقحتسي  ال  دق  ّهنأل  هیلع  نزحلا 
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صاخشألا میجحت  يھ  ّةیساسألا  كتلكشم 
، ّبحُت نم  ءازإ  خاخِفلا  هذھ  يف  اًمئاد  عقت   . رومألاو

. اًضيأ هركت  نم  اّمبرو 
ينضُملا يراظتنا  دعب  هیلإ  ِثيدحلا  ىلإ  ُترداب 

. ةدھجُملا هحمالم  ربع  اھقيرط  تاملكلا  ّقشتل 
يكبت اّمبرو   ، تمصب يكبت  ةيواز  ّانم  ّلك  لخاد  – 
سیل  . ءاكبلا ىلع  بیقر  الف   ، يكبن اّنلك   . اًنلع
نوكیس نم  ّمھألا   ، كعمدأ ًاببس  ناك  نم  ّمھملا 

. عومدلا كلت  فیفجت  يف  ًاببس 
مل ّهنكل   ، هتوكس ّزفتسأ  ّيلعل  يثيدح  ُتعبات 

. ًةملك رحي 
. هذھ بركلا  ةعموص  اًمود  لخدي   . هُتدتعا اذكھ 

ضفري  ، ثيدحلا ضفري   ، سادسأل اًسامخأ  ُبرضي 
. اھنود ةایحلا  ضفريو   ، هتاذ ضفري   ، ءاكبلا

تاناح نم  ٍةدحاو  يف  رھسلل  هباحصتسا  ُتّررق 
ِهسفن نع  ّحورأ  ّيلعل   ، توریب يف  ةزیّمجلا  عراش 
ةّماسلا اھكاوشأ  علتقيو  اھنم  رّھطتي  ّهلعلو 

يف ّةرقتسملاو  ِهدسج  ىلع  ةقرطتسملا 
ٍماظع قوف  ةتوحنملا  اھاركذ  ضفنيو  ِهقامعأ 

. ِهحور يف  ةنوفدم 
ًاّیموي أدبت  هاوسو  عراشلا  كلذ  يف   ، كانھ – 
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نوقتلي  . تايرخأ يھتنتو  تاياورلا  نم  ديدعلا 
ءاجرع تايادبلا   . ءابرغلاك نوقرتفيو  ءّابحألاك 

، تاياھنلا سكع  ىلع   . ءاھدلاب بّقنتت   ، بوعلو
اذھ ّریغتي  مل   . حوضولاب ّجربتت   ، ةقداص يھف 

. طقف هوجولا  تَرَّیََغت   . اًریثك عراشلا 
يف هتلحر  لصاوي  وھو  ءارفص  ٍةماستباب  لاق 
َنكامأ برق  هتايركذ  نع  ينربخي   . عراشلا قامعأ 
ٍةفصرأ قوف  ءيطبلا  انفاوطت  ءانثأ  يف  اھب  انّرثعت 

. دحأ اھعمسي  الو  خرصت 
اًرادج َتفداص  لھ   . نكامألل ناردجلا  ءافو  ُّبحأ  – 

. لعفت ال  ناردجلا   ، نولحري رشبلا  ؟  هلزنم كرتي 
عّدصتت  . مھبايإ ّةیثبع  تََنطَف  نإو  ّىتح  مھرظتنت 
نینحلا خورش  أدبتل   ، قوشلاب لكآتتو  مھبایغ  يف 
ةمیتي  . ّةنسُملا اھملاعم  ىلع  ِروھظلاب  هروثبو 
حتفأل نآلا  ينرظتنت   . يبد يف  يلزنم  ناردج 
اّھنكل  . ءوضلا ضعبب  معنتف  ديدج  نم  اھرئاتس 

ينشھنت ىعفأ  رحج  حبصأ  يناوآ  نم   ، تعادت
فرع ام  يذلا  يدسج  يف  فاعزلا  اھّمس  ثفنتو 
لضفألا ّلحلا  وھ  لیحرلا   . اھمامأ تبثأ  نل   . اًقايرت

. نھارلا تقولا  يف 
ءاقبلا ديرت  ًالعف  لھ  ؟  كرارقب ٌقثاو  تنأ  لھ  – 

؟ يبد يف  اھتیضمأ  ةديدع  ٍتاونس  دعب  توریب  يف 
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. ءيش نم  اًّدكأتم  ُتسل   . يقيدص اي  ّالك  – 

. بيرغلا ملاعلا  اذھ  يف  ٍءيش  ِّلكب  يتقث  ُتدقف 
ًالجاع  . ةقثلاب هیلع  ّنمت  نأ  بجوتسي  ام  دجوي  ال 
رعشت نیح  كنوخت  كتاذ  ّىتح   . كنوخیس ًالجآ  وأ 

. اھیلع قدحُملا  كرطخب 
انیقبو ًاّیئاوشع  هانرتخا  ىًھقم  يف  انسلج 

عیضاوملا فارطأ  بذاجتن  لیللا  فصتنم  ّىتح 
ّةیسایسلا تابراقملا  ضعبو  ّةینیتورلا  ّةیتایحلا 

. توریبو ندنلو  يبد  نیب  ّةيداصتقالاو  ّةیعامتجالاو 
َلیصافت هقطنتسأل  ةیتاؤم  فورظلا  ّنأ  رعشأ  مل 

. توریب ىلإ  هتدوع  ِرارق  نع  ىرخأ 
لصح  ، ماعب ةسدنھلا  ّةّیلك  يف  هّجرخت  دعب 
يف اًریثك  ّركفي  مل   . يبد يف  ٍلمع  ِدقع  ىلع 
يف ٍتاونسل  َّبزعت   . ّطق هیف  ّركفي  مل  اّمبر   . رارقلا
ةرجھلا َعضو   . يبھذلا يبد  َصفق  لخد  ّمث  توریب 
امدعب دیحولا  هجارس  تناك  ذإ   ، هینیع بصُن 
ةرداغم دارأ   . سأیلا هحستكاو  بابسألا  هب  تَعَّطََقت 

ءارو ًایعس  ّيجیلخ  ٍدلب  ِّيأ  يف  لمعلاو  نانبل 
. توریب يف  شیعلا  َفظَش  نم  اًماقتناو  لاملا 
ًاناَّعل فرتلاب  اًسووھم   ، ِهتایح ىلع  ًاطخاس  ناك 
ةقرسب مھّايإ  اًمّھتم  ءايرثألا  ِّلك  ىلع  اًمقانو 

نكت مل   . ّةيدوبعلاو عوجلا  راِرجب  ءارقفلا  لاومأ 
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هیلع ّنمت  ةدحاج ال  ةنيدم  ّالإ  هیلإ  ةبسنلاب  توریب 
. اھقنع ةطبرو  ّةیعماجلا  هتداھشو  قیلت  ٍةفیظوب 
داعو عقدملا  رقفلاب  اًّسكنُم  نانبل  ينافویج  رداغ 

. بَحأ نم  بلقب  زوفلا  يف  هقافخإ  نم  ًابراھ  هیلإ 
ّرسأ  . يبد ناخو  داعف  الراك  هتناخف  توریب  ناخ 
ّمألا توریب  ىلإ  رذتعا   ، داعو هبئاقح  يف  ةمادنلا 
حفصلا بلطو  ٍةلبقب  اھسأر  َدّمض   ، ِهتلعف نم 

. نارفغلاو
. نولوقي اذكھ   ، حماستبو ةشيورد  توریب 

برحلا كلت  ؟  نیتدرولا برح  نع  تأرق  لھ  »
نیتلئاعلا نیب  نمزلا  نم  اًحدر  تماد  يتلا  ّةیلھألا 
بورحلا ّنأ  ّنظأ  تنك  ؟  ارتلجنإ يف  نیتمكاحلا 

ّنیبت ّمث   ، طقف ثلاثلا  ملاعلا  ّصصخت  نم  ّةیلھألا 
يساركلا ىلع  اًضيأ  نوعراقتي  كانھف   . سكعلا

لثم نودجانتت  زیلجنإلا  اّھيأ  متنأ   . اًمامت انلثم 
عباطلا ةفاضإ  وھو  طیسب  ٍقرافب  داضلا  رئاشع 

، نیتدرولا برح   . مكبورح ءامسأ  ىلع  يسنامورلا 
ةلاحلا جھر  فّفخي  لیمج  ٌمسا   ، ءاضیبلاو ءارمحلا 
ةيذحأ سحلب  يفتكن  نّییقرشلا  نحن   . ةجّجأتملا
حيرستو  ، ءامدلاب َتبَِرت  يتلا  ةسایسلا  لاجر 

ّةنجلا ربانم  يف  فكتعملا  رخآلا  قيرفلا  ىحل 
. لاق  ،« اھعماوصو

218



ىضفأ نأ  دعب  ةعاس  ِفصن  دعب  ناكملا  انرداغ 
ّللست ىلإ  نیتدرولا  برح  نع  ّرمتسملا  انثيدح 
سنجلا سرامت  هتميزھ  َتیَِقب   . انیلك ىلإ  للملا 

، هتبیبحو برقألا  هقيدص   ، هتایح يف  نیتدرو  عم 
هفعض هب  يراوي  ًاّیعرش  اًعجو  امھنم  بجنیل 

. ةقيدح يف  هنفديو  هراسكناو 
امھتنایخ َسلاج   . هتایح ءانإ  ةدحولا  تألم 

ّهلعل  ، هنزح فشر  ّمث   ، ءارِغلاك ِهحرجب  ةقصتلُملا 
. ملألا ىلإ  ََدلَخو  ِراودلاب  َرعش   . ديدج نم  ركسي 

؟ اھنایسن نیبو  هنیب  لاح  نم 
ّثبشتلاو هتایح  ماحتقا  ىلع  اھفیط  ّرصي 

ةرخص ّةیثبع  نھر  شیعي  اًنئاك  تاب  ّىتح  ِهتّلیخمب 
يف وھ  قرغيو  اھتایح  رھن  يف  سمغنت  ّةیجازم 
هلكأمو هتیبم  تناك   . ةعئاضلا اھلیصافت  طیحم 
هفافجو هطحقو  هعایض  تتاب   ، هتوسكو هبرشمو 

. هدربو
مل  . ّيجش ٍتوصب  اھبتاع  لزنملا  ىلإ  انقيرط  يف 

. هتاراسكناب ثّدحتو  هنینأ  ضاف   . لوقي ام  يعي  نكي 
مل  . ةسارشب هتاذ  فصقي  بعرم  ٍماطح  ىلإ  ّلوحت 

. اھیلإ هنینح  ةحئار  لب   ، هنم يكسيولا  ةحئار  حفت 
، ءانبجلا صیحم  ملحلاف   ، ِهمالحأب اًموي  نمؤت  مل 

. اھنبُِجب فارتعالا  نم  فعضأ  يھو 
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نأ فاخي   ، اھدجي الو  ِهتاذ  ىلإ  دوعي  نأ  فاخي 
برتقي يكل  لعفي  هب  اذامف   . هعم تسیلو  فاخي 
بارسلا ّنأ  هعنقیل  ؟  ةدوعلاب هعنقيو  اھلیحر  نم 

هدسج لحقأو  هفزنتساو  هقيرط  بعتأ   ، ُّهنضأ
؟ هدعقأو

ُترظن  . هتوص دمھ  ّيدامرلا  هحوب  دعبو   ، اًریخأ
اھرّفض ٍنازحأ  يجايد  يف  اًقراغ  هتدجوف  هیلإ 

ّدح هحمالم  تَنَھَو  دقو  هسأر  ةورف  قوف  نمزلا 
. عایضلا

. ربجني الو  فزعي  ٌحرج  هینُذأ  يفو  مونلا  يف  َّطغ 
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ديدح نم  تاریجُش 

( لعفأو  ... ينفرعت ةنيدم ال  )
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، بسحف كضرأ  كنم  نوعزتني  مھ ال 
... كیضامو كتايركذ  كنع  نوخلسي  لب 

. فيرخلا طسو  ءارفص  ٍةرجشل  اياقب  كسفن  دجتل 
، اھعیبر رّخأتو  فیصلا  اھتاف 
. ةلاحم ءاتشلا ال  هجاوتس 
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1
سیلو ّركفت  ؟  نزح الب  نيزح  ؟  ّمھ نودب  ٌمومھم  تنأ  اذامل  »

؟» ىفاعم ٌمیلس  كیف  ام  ّلكو  ّملأتتو  ؟  ةلكشم كنیبج  يف 
( ریغص توم   ) ناولع نسح  دمحم 

2016 ، بآ  28 ، توریب
رضاحلا حّفصتأ   ، يضاملا قحسأ   ... كانھ تنك 

ٍطئاح قوف  ّقلعُملا  ّلظلا  علاطأ   . لبقتسملا لّمأتأو 
مھنیب بوجأ   . ّةراملا قنخت  ةحئار  ىركذلل   ، قیتع

. مھدوجو ىسانتأو   ، مھرورم رماسأ   ، اًدیحو
... ةلیللا كلت  ّركذتأ   .. هعم ةریخألا  يتلیل  سماھأ 
مل اًحابصو   ، دحأ هل  رھسي  مل  ًالیل  ناك   . هّركذتأ لب 

... قرشي
. نطولا ناك 

... عیمجلا ينحضوتسي 
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كبانج ؟  يبرع كتدایس  ؟  ينانبل كترضح 
قارَز لوقعم  شم  ال؟   ، يحیسم دیكأ  ؟  ينمرأ
قرشلاب ّانع  يف  نكلخد  يبرع ! نوكي  نویعلاھ 

؟ راقش كیھ 
نیب رغصأ  انأو  يلوح  نم  ربكت  ءایشألا  تناك 
اھضرم لاور  أدب  ةبيرغ  ٍةنيدم  يف  مھتلئسأ 

، ًةرات بّجحُملا  اھدسج  ىلع  لیسلا  نمزملا 
، حونأ الو  مستبأ  ال   . ىرخأ ًةرات  ّةراملل  شورفملاو 

. تیضمو اھتیلجأف  يرعاشم  َتبََرطضا 
للملا نم  يناعأ   . حرفلا الو   ، عجولا نم  يناعأ  ال 

نم ةیلاخ  يتّایموي  ةدنجأ   . ةبیخلاو لمألا  نادقفو 
ریفاصعلاو لیجأتلل  ةلباقلا  ریغ  ةّمھُملا  دیعاوملا 

ِةریتو نم  عفرتو  يمون  قلقُت  يلزنم  مامأ  ةلولوملا 
. يلقع يف  ِصفرقُم  ٍّرتوت 

ندنل ُتكرت  يّننأل  ءابغلاب  ينمّھتت  يتدلاو 
اياضقلا يف  بئاذلا  توریب  ِدتوب  ّيمدق  ُتخّسرو 
ةیساق ٍراجحأب  ًاّیموي  ينمجرتو  رھدأ  ذنم  ةرساخلا 

. ينملؤت دعت  مل 
. توریب رداغأس   ... يّمأ اي  اًنسح 

دعاقملل نوّلثمي  ونوم »  » حرسم ةبشخ  ىلع 
. نمثلا ةظھاب  ٍلوخد  ِتاقاطبب  ةلشاف  ًّةیحرسم 

حئافص  . ىرخأ ّةیحرسم  ةّمث  راتمأ  دعب  ىلعو 
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ةنعل نم  اھّصلختل  نیلكوس »  » لاّمع رظتنت  تايافن 
تامزألا يف  فتاكتت  ةمامقلا  سایكأ   . ّةراملا

. محالتلا يف  اًسورد  اننّقلتل 
ىلع ضارتعالا  كل  ّقحي  ال  حرسملا  يف 
كل ّقحي  ال   . اھصوخشو اھتیقاومو  ثادحألا 
ّالإ كل  رایخ  . ال  هناكمو ضرعلا  ةّدم  ىلع  ضارتعالا 

كبجعي مل  نإو   . اًعم امھالك  وأ   ، ءاكبلا وأ  كحضلا 
يف حراسملا  نم  ديدعلا  ةّمث   ... رداغف  ، ضرعلا

. ىرخأ ٍلود 
ىلإ ءامسلا  ةیصان  تَمَّلَسو  سمشلا  تداب 
ةدبرعلا دّاور  ءيجم  لبق  ِمونلا  ىلإ  تََدلَخ   . رمقلا
اھّماھَم هیف  زجنت  ٍطاشنب  اھحابص  لبقتستل 

. زوجعلا كشكلا  بحاص  سأر  رخنب  ّةیمویلا 
الو هقافر  ّركذتي   ، برحلا سیبح   ، يتدلاو لاخ 
تَرَّثََعت امدنع  يتدلاو  َتلَعَف  امك  هتراجیس  لعشي 

، ةدحولاب ّغرمتت  يتّمع   . ءاسم تاذ  يدلاو  ّلظب 
اّھنكل هفرعت  ال  اًئیش  رظتنتو  اھسفنو  عراصتت 

ال ةأرما  ىركذ  ينافویج  فاخي  امك  اًمامت   . هفاخت
ءاسح ةحئار  انأ  فاخأ  امكو   ، هشھن نع  ّفقوتت 
نحن  . نيرّونت يف  انلزنم  قوف  ةفرفرُملا  يتّدج 
بحلل  . هركن نم  انفوخ  نم  رثكأ  ّبحن  نم  فاخن 

. رثكأ انببحأ  اّملك  اھفشتكن  ةبيرغ  دعاوق 
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اھجوز نع  ثحبت  لازت  شینروكلا ال  ىلع  ةأرملا 
لحاس ىلع  اًحابص  ضكرت  ّةیح  ٍثثج  ِماوكأ  نیب 
اھبارتقا ًةرظتنم  دیعب  نم  اھقمرت  ةرّاصبلاو  توریب 

مل ٍلفط  ّمأ  اھكلمت  ٍدوقنب ال  ّةرملا  هذھ  نكلو  اھنم 
ٍزوجع ِةبرع  نم  ىرخأ  ةحاّفت  ِةقرسب  لمألا  دقفي 
بحاص  . رخآ ٍلالذإ  ّلظ  يف  رخآ  ىنبم  مامأ  رخآ 

مل وھف   ، دانعلا يف  لفطلا  لثامي  ریغصلا  كشكلا 
قفشت اّھلعل  سمشلا  ةرارح  نعل  نم  ّلمي 

. اًفجترم اًرھق  تومي  نم  ىلع  قرشتل  حشكنتو 
ٍةھج نع  ثحبي  لازي  ال  ّمیخملا  يف  زوجعلا 
ةایحلاب تمشیف  هنولتقي  مّھلعل  هفطختل  ّةیباھرإ 
نالازت ال  ةمطاف  ّمأو  سیگروگ  ّمأو   ، اھنم فصتنيو 
ةموكحلا نبا  رظن  اّملك  نابرھت   . جرفلا نارظتنت 

ٍثعابل ٍفوخ  فلأ  امھلخاد  برحلا  تََقلَخ   . امھیلإ
نود اھنم  جورخلاو  برحلا  لوخد  عیطتست  . ال  میتي
ملظ ىلع  قصبت  ّةیقلخ  تسیل  ٍبویعب  ءالتبالا 
قصبي ّيروسلا  ُلفطلا  لازي  ال  امك  اًمامت   ، ةایحلا

. ّمیخملا ُترز  اّملك  ّيلع 
لیكلا تاذب  انتلاك   ، انھ ىلإ  اًعیمج  ةبیخلا  انتداق 

ال انلز  امو   ، ّةصاخلا اھتقيرط  ىلع  اننیب  تواسو 
. طق اھنكسن  مل  يتلا  انلزانم  ةرداغم  ديرن 

شیعن يذلا  ناكملا  وھ  لزنملا  ّنأ  ّنظأ  تنك 
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. ًالزنم نوكي  دق  مھدحأ  ّنأ  ُتفشتكا  يّننكل   ، هیف
ةروص  ، كنھذ يف  ةقلاع  ةروص  لزنملا  نوكي  دق 
نوكي دق   . برحلا قافر  ةروص  وأ  ّةیمھولا  كفافِز 
تَمِسُر ةلبُق   . كسأر ىلع  تلاس  ةسمل  لزنملا 

ةحئار  ، كسافنأ ةرداغم  ضفرت  ةحئار  وأ  كّدخ  ىلع 
باینأ اھتَمَضَق  ةحاّفت  قبع  وأ  اّمبر  لصب  ءاسح 

. برحلا
تَرَّرَق اذكھ   . مّدھت ّهنكل   ، لزنملا اھجوز  ناك 

. ةرّاصبلا
يف اًعیمج  اّننكل   ، لزنم ىلإ  ىوأي  نم ال  دجوي  ال 

. ءاكرش ّدرشتلا 
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2

ٍشیط ةظحل  اّھنأكو  عبرألا  تاونسلا  كلت  ّترم 
اھیف ءاقبلا  ٍةایح –  فنك  يف  قھارم  اھشاع  ةرباع 
خرصیل هترّخؤم  ىلع  اًموي  هَتلَكَر  كرایخ –  سیل 
ٍتاوزن نع  حامسلاو  وفعلا  بلطيو  ملألا  نم 

. ًالفاغ اھبكترا  ةنئاش  ٍلاعفأو  اياطخو 
ةمحلملا هذھ  ِهننلف   . مسحلا ةعاس  اّھنإ 

ىلإ ّانم  ّلك  ْدُعیلو  توریب  اي  ءامدلا  نقحنلو 
اھّاّنود اًدوھعو  عئارش  ّقزمن  انیعد   . هدعاوق

. بيرقلا سمألا  يف  اھیلع  انمسقأو 
اھینیع ةتامشلا  تألم  دقو  يبوص  رظنت  يتدلاو 
اّنلقیل ةرّایسلا  يف  انرظتني  ينافویجو   ، امھتقَّربو
ةرجأ قئاس  دایطصا  ءانع  ّيلع  ّرفویف  راطملا  ىلإ 
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. راطملا ىلإ  ةھزن  تاذ  ينفداص  يذلاك  فیطل 
نايدألاو فئاوطلا  ّلك  نم  ءامعزلاو  ةداقلا 
اًضورع نومّدقي  جراخلا  يف  ّةینانبللا  قطانملاو 
مھتاتفال ىرأ  ال  يك  رئاتسلا  قلغت  يتدلاوو 

. ءاقبلاب ينبلاطت 
. ىعوأ يبرع  ناسنإ  قّدصت  ىعوأ   ، بذك ّهلك  – 
انّیلخ كضارغ  ّبض   . باّذك ناكو  يبرع  كوبأ 

. نادلبلاھ نم  هانفش  يّللاي  يّفكیب  يشمن 
ىلع ءاكبلا  لصاوأو  اھدّقفتأو  يجئاوح  ململأ 
يھ هذھ  حجرألا  ىلع   . مودیس ّهنأ  ملعأ  ٍفوسك 
انأف  ، نانبل اھیف  قشنتسأ  يتلا  ةریخألا  ّةرملا 

ينيوتحي ٍماطحب  هھجاوأ  نأ  نم  ریثكب  نبجأ 
. هيوتحيو

لصوت  . ریثكب لھسأ  رمألا   ، ّةراقلا كلت  يف   ، كانھ
ریخب نوكتف  كمالحأب  كريرسب  كراھنب  كلیل 

. نینحلا يوتسيو 
ّةیّمك ِببس  نع  لأست  سیبدردلا  انتراج 
ببسب ّملسلا  ىلع  اھلتعن  ّانك  يتلا  بئاقحلا 

ةلاح نع  نلعي  ّهنأكو  لمعلا  نع  دعصملا  ّفقوت 
ال يتدلاو   . ناكملا يترداغمل  راكنتساو  ٍرافنتسا 
أبرت  . ةغللاب رّذعتتو  ةراجلا  ةلئسأ  نع  بیجت 

ينلجعتست  . برعلا عم  ثيدحلا  نع  اھسفنب 
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. امھب قلحبأ  انأو  اھفلخ  لوزنلا 
تّبرھ ام  لتم  دلبلاھ  كتّبرھ  يبلق  بیبح  اي  – 

؟ كریغ
تَعَدو ةنيزح  ًةماستبا  يل  تدھأو  ةراجلا  تلاق 
ةقراغلا يفتك  تّتبرو  يرارق  يف  هللا  ينّقفوي  نأ 

. قرعلا نم  ةطيوغ  ٍرئب  يف 
ةّحلُم ةبغر  ينّللختت   . بیئك ّوجلاو  ةلیقث  ةعتمألا 

. ّةرملا هذھ  وبرلا  سیل  نكل   ، ضرملاب رھاظتلا  يف 
اًدّدجم ينّدشيو  رفسلا  نع  ينعنمي  ٍضرم  ّيأ 

؟ يلزنم ىلإ 
. يلزنم ةرداغم  ديرأ  ال 

ةقناخلا ریسلا  ةمحزب  عاتمتسالل  انھ  ءاقبلا  ديرأ 
نینثالا مّايأ  حابص  نوات  نوادلا  قيرط  ىلع 
لطعلا مّايأو  ةعمجلاو  سیمخلاو  ءاعبرألاو  ءاثالثلاو 

نع اًرّخأتم  لوصولا  ديرأ   . ّةیمسرلا ریغو  ّةیمسرلا 
يبتار نم  مسحيو  ريدملا  ينرھنیل  يلمع 

. ليزھلا
روزأ نلو  ؟  توریب لحاس  ىلع  اًحابص  ضكرأ  نلأ 
حبصت لھ  ؟  ةنيزحلا يتّمعو  ّلمملا  يتدلاو  لاخ 
ةزیّمجلا يف  ينافویج  عم  يتالوجو  يتاَسلَج 

؟ ٍبرح فيرخ  يف  تطقس  ءارفص  ةقرو 
ةھجاوم يف  ُتقفخأ  َِمل  ؟  اھنم اًمود  برھأ  َِمل 
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يتلا تاونسلا  كلت  لالخ  اھرزأ  مل  اذامل  ؟  نيرّونت
ٍنینح تابون  يلخاد  لعشت  مل  اّھنأكو  تضم 
ىأنمب شیعلا  نم  ّنكمتأ  لھ  ؟  ًاّیموي ينمھتلي 

؟ اھعلضأ ِةمجأ  نیب  اًموي  ُتأبتخا  يتلا  توریب  نع 
فنأتسأو يّمأ  محر  ىلإ  اًدغ  دوعأ  نأ  ّيلع  لھو 

دعب اھلیصافت  تیسن  دق  تنك  ةقباس  ًةایح 
؟ نانبل ىلإ  يتدوع 

رظنلا ضفرت   . ّجرفتملا ةفقو  اھموي  توریب  تَفَقَو 
. يرارق ىلع  ریثأتلا  ديرت  . ال  يبوص

نإو  . ءيش ّلك  كل  اًئینھف  لیحرلا  َتدرأ  نإ  »
يدنع كل  سیل   . ءيشّاللا كل  اًئینھف  ءاقبلا  َتّررق 

. ةياكحلا دافم  توریب  تَصََّخل   ،« ديزملا
ّلك  . ينافویج ةرّایس  نم  خرصت  يتدلاوو  ّركفأ  انأ 
ةمحز نم  ةفئاخ  اّھنكل  عارذلا  لبح  ىلع  ٍءيش 
تقولا يف  راطملا  ىلإ  لصت  ّالأ  فاخت   . ریسلا

. اھنتم ىلع  انسلو  ةرئاطلا  رداغتو  بسانملا 
. هھركأ نأ  اھنم  ُتّملعتف  نمزلا  نم  اًمود  فاخت 
يتدلاو  . ّةرملا هذھ  ةكلاس  ریغ  قيرطلا  تناك 

اھدي ّدمت   . نّخدتو ّيمامألا  دعقملا  يف  سلجت 
توریب عراوشف   ، ةذفانلا نم  اھتاوزن  رخآ  يمرتو 
يتدلاو  . تايافنلا نم  ديزملل  عّستي  ٍتاّفلخم  لقح 

. رخآ ٍءيشب  وأ  ناطرسلاب  تتام  نإ  توریبب  هبأت  ال 

231



. نولوقي اذكھ   ، حماستبو ةشيورد  توریب 
ملو ّةرملا  هذھ  اھتراجیس  ةحئار  ينجعزت  مل 
تَمَّدَق  . نیخدتلا نع  عالقإلاب  اھحصنأ  نأ  ّركفأ 

يف رارمتسالا  امھنم  ُتبلطف  يقيدصل  ةراجیس 
. وبرلا نم  يناعأ  يّننأل  نیخدتلا 
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نكت مل   . اھّايإو يقتلأ  نأ  ّيلع  ناك  يترداغم  لبق 
انیقتلا  . ةثلاثلا ّىتح  الو   ، ةیناثلا الو   ، ىلوألا ّةرملا 
ٍمامتھا ّيأ  نود  نم  لبق  نم  تّارملا  تارشع 

ىلع ّةرملا  هذھ  اھیقتلأ  نأ  ُتدرأ   . انیلك نم  حضاو 
. عیمجلا نم  عمسمو  ىأرم 

اھیلإ رظنلا  هركأ  ىرخأ  ًانایحأو   ، ينبجعت ًانایحأ 
. كلمأ ام ال  ءاھتشا  ةدیصم  يف  عوقولا  ّبنجتأل 
ُتعضوو اھترَصاخ   . راطملا لخدم  دنع  ُتفقو 

لفح يف  اّننأكو  ةرداغملا  ةلاص  انلخدو  اھدیب  يدي 
انل قیفصتلاب  أدب  كانھ  ناك  نم  عیمج  ّنأكو   . انفافِز
ال  . طقف اھعامس  اندتعا  ٍتاینمأب  انقيرط  شرفبو 
. ىقبتسو تاینمأ  يھ  كلذل   ، قّقحتي اھنم  ءيش 
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يبلقب يش  يف   . يش ِكّلق  يّدب   ... يتبیبح »
نم يلاح  مّمر  تردق  ام   . هحلص تردق  امو  روسكم 
ام  . كِعم شیع  ّينإ  قحتسب  ام  انأ  نكمي   . ديدج

. ينيرمغت قحتسب  امو  اوھلاھ  سفنتإ  قحتسب 

. ِكفوش ام  لبق  نم  تیّسح  كیھ   ... ِكّبحب انأ  سب 
ّنلك  . ِكّبح يلحمس  ادح  امو  ِكّبح  ينّملع  ادح  ام 

. عّجویب بحلاو   ، ِكتّیبح انأ  سب   . كِھركإ ينوّملع 
يلراص حورج  يیف  ّحتفي  مع  يكیف  يش  لك 
ّىتحل يوق  شم  انأ   . ّایسنإ ّبرج  مع  نینس 

اّمل ِكّبحبو  ِكتحير  ّبحب   ... ریتك ِكّبحب   . كِعم شیع 
اّمل ّبحب   ... ّينع يلأست  اّمل  ّبحبو  ّينم  يلعزت 
لك ّهنإ  ينینمطتو  ينیعمستو  يمومھ  ِكلیكحإ 
ىلحأ يفرعتب   . ربصن اّمل  نسحأ  ریصیب  يش 

يش لك  مغر  ؟  كِعم انأو  يتایحب  اتشع  نینس 
يش لك  مغرو  يبلقب  دوجوملا  عجولاھ  لك  مغرو 
كِدعوأ يّدب   ... ّلف ام  لبق  نم  ِكلقتشم   . هتفش
سفن يف  ام  لك  يبلقب  يقبت  حر   ... يشب

... يحورب
«. ِكّبحب  ... توریب

ًاّیئاجف نكي  مل  يرارق   . أطخ هیف  نوّركفت  ام   ... ّالك
طغض َةجیتن  نكي  ملو   ، ام ٍةظحل  َدیلو  نكي  ملو 
ينتیعأ ةلیحلا  ّنكل   . يتوریب رداغأل  ّيلع  يتدلاو 
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مامأ يترباكم  َتبََضنو  يججح  تَدََفن   . ءاقبلا يف 
... ينتنتف ةنيدملا  هذھف   . يتدلاو مامأو  يسفن 

. ملحأ تنك  امك  يلزنم  اھیف  دجأ  مل  يّننكل 
اياقب ّالإ  يل  كرتُي  ملو  اھلودس  تخرأ  ةياھنلا 

. هملأ يف  غيز  يذلا ال  لیحرلا 
دوجوملا عجولاھ  لك  نم  تبعت   . لف يّدب  تبعت و 

لك هیف  ّصغب  يّللإ  نانبل  عجو  نم  تبعت   . نانبلب
نمو نعجو  نمو  ملاعلا  صصق  نم  تبعت   . موي
تبعت  . عجو فلأ  يعجو  ىلع  تداز  يّللإ  نمومھ 

يتیسنجو يفقاومو  ينيد  نع  ملاعلا  ةلئسأ  نم 
مسإو يمسإ  ىنعم  حرشإ  انأو  تبعت   . يلصأو
نولو يرعش  نول  ّللعو  رّسف  انأو  تبعت   . يتلیع
يبعت ّيبخ  انأو  تبعت   . ةرّسكملا يتجھلو  ينویع 
سانلا بعت  نم  تبعت   . ّيیلاوح يش  لك  نم 

نم تبعت   . نیینانبللاو نیيروسلاو  نییقارعلا  بعتو 
. ّجرفتن مع  انحنو  نانبل  لكاي  مع  يّللإ  ناطرسلاھ 

. يفعض نمو  يلاح  نم  تبعت 
توفن مزال  تقو  يف  ام  ةعاس  دعب  ةرّایطلا  – 

. ّقلھ
. يمامأ يتدلاو  توص  زفق 

. تقو اھدب  دعب  يترّایط  انأ  – 
؟ كتصق وش   ... ةرّایطلا سفنع  انحن  ؟؟  كترّایط – 
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. اھبجأ مل 
ينمّھف  ، سیمطلطلا لتم  يماّدق  فقاو  هیل  – 

؟ ریصیب مع  وش 
ىلع ِكترّایط  ِتنأ   ... ةرّایطلا سفنب  شم   ... ال – 
. يبدع حيار  انأ   . ندنل ىلع  عجار  شم  انأ   . ندنل
يھجوب تَخَرَصو  اًضرأ  اھتبیقح  تمر   ،«?What » –

. اھھجو ّدبرتو  اھدسج  دملجت  دقو 
. كِعم شیع  يّدب  ىقب  ام  سب  رذتعب   ... امام – 

. ًاّیصخش ِكّنم  تبعت 
؟ ّينم بعتت  ّىتحل  ّكلتلمع  وش  انأ  هیل  – 

انأ اًمومع   . يش يلیتلمع  ام  ّكنأل   ... طبضلاب – 
توریبب يتایح  نم  تبعتو  ندنلب  يتایح  نم  تبعت 
شیع تّررق  كیھل   . اھلك يتایح  نم  تبعتو 

. يعرش قحلاھ  نكدنع  ایناطيربب  دقتعب   . يلاحل
؟ اقیطتب ام  تنإو  كینوھ  شیعت  كّدب  فیك  – 

دلبب تیب  يرتشإ  يّدب   ... يبدب شیع  حر  شم  – 
ّحلص ينّیلخ   . يبد ىلع  حور  حر  لوألاب  سب   . ةینات
ّيیخب يتقالَع  ّحلص  ينّیلخ   . يتایح نم  يوش 

. كتینانأب ونم  ينیتمرح  يّللإ 
ىلع ّكنم  ّىربتإ  مزال  ؟  فرعتب ؟  ّةینانأ انأ  – 

. يكحلاھ
نم ّينم  يتّيربت  يملع  ىلع  ؟  دج نع  – 
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. نینس
؟ حورت يوان  نيول  بط  – 

وأ  . يناونع ِكلتعبب  ينيروزت  يّركفت  سب  – 
. لھسأ كِروزب  انأ   ، وش يفرعتب 

؟ ينكرتت كّدب  هیل  – 
. عجونإ مع  ام  ينیكرتت  ةرياص  سب  نأل  – 

ّمث اھدي  ةبیقح  يف  اھرفس  زاوج  نع  تَثََحب 
ةحاقولا ىھتنمب   . ّةیناطيرب ٍةنكلب  ينتحفاص 

. اھنع يقاقشنا  ةمدص  عقو  تَزَواَجت 
ينتضوافو يدسج  نم  َتبَرَتقاو  يوحن  تَفََّطَلت 

اھل ُتحصفأو  اھلیبقت  نع  ُتفزع  يّننكل  ٍةلبُق  يف 
وأ باھتلا  وأ  سورياف  ّيأ  طاقتلا  نم  يفوخ  نع 
ًابضغ تطاتشاف   ، يعباصأ فارطأب  اھتحفاص   . ماكز
ءادنلا ّتبلو  اھلوھذو  اھلاعفنا  تمتك  اّھنكل 
ينیب لوحت  ّةیقطنم  ًابابسأ  كلمأ   . تعجارتو

. اھنیبو
ّنإ يل  تلاق  امدعب  ندنل  ىلإ  يتدلاو  تَرَداغ 

قرشللو توریبل  ةریخألا  يھ  هذھ  اھترايز 
هذھ اھترايز  لالخ  عیبلل  اھتّقش  تَضَرَع   . طسوألا

، يضمت نأ  لبق   . توریبب اھل  ةقالَع  ّيأ  عطقل 
ىلع ندنل  يف  ديدجلا  اھنكس  ناونع  يل  َتبَتَك 
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. يدي يف  اھتعضوو  ةصاصق 
« ةوالح  » ةریطش اھب  تففلو  ةصاصقلا  ُتلوانت 

. لزنملا نم  يعم  اھترضحأ  دق  تنك 
. ةریطشلا تیمرو  ةقرولا  ُتلكأ 

عاجرتسا لواحأ  انأو  ةیضاملا  تاونسلا  ةلیط 
ّكفأل اھزومر  عیمجت  ُتلواح   . يّتيوُھ تاصاصق 
ينّلثمت ٍضرأ  ىلإ  لوصولا  ديرأ   . يئامتنا تارفیش 

نعو اھلھأ  نعو  اھنع  اًدیعب  ایحأ  نأ  عیطتسأ  ال 
. اھمئاسنو اھبارت 

ُترداغ ذم  ءامتنالا  ّقزمت   . ّةيوُھلا كلت  تَقَّزََمت 
ِجَردَم قوف  ُتیمتراو  يلزنم  نم  ُترذجناو  دالبلا 
يلخاد مقافتي  ثبل  ام  ٍنینح  ىلإ  ينّملس  ٍةبرغ 
حبسي يّتینطو  لازغ  حبصأف   ، ّيلع رطیسيو 

نع ُثحبي   . بيرغلا نوكلا  اذھ  ّةّيرب  يف  ٍةقاشرب 
ُتدعس انأ  ال   . برتغُملا ّهلظ  فطخت  ٍصّانق  ةھوف 

يف طارخنالا  ُتعطتسا  الو  ندنل  يف  يتایحب 
. لزنم الب  اًھئات  فقأ  نآلا  اذنأھو   . نانبل

ىلإ رظنأ  ملو   . رداغأ انأو  تاینمألا  لمحأ  مل 
ىلإ ّلوحتأ  نأ  نم  اًفوخ  سیل  ّةرملا  هذھ   . ءارولا

. يتّدج ةيؤر  نم  اًفوخ  لب   ، ٍحلم ِدومع 
نیتسئاب نینیعب  راظتنالا  ةلاص  ىلإ  ُتبھذ 
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ًالامشو اًنیمي  ناّحنرتت  نيدیبو  دغلا  ىلإ  ناّعرضتت 
ةبوجأو ُترداغ   . امھاسرمل ةحضاو  ةھجو  الب 

. يسأر ُرخنت  ةلئسأ  الب  ةديدع 
تاتش ململأل  يمامأ  تقولا  عّستیس  اّمبر 
ٍةمیغ ِليذب  ّقلعتأس   . ّةیلایخ ایبوتوي  يف  يسفن 
اھاري ال  ٍةفرُشب  ٍءامس  يف  اھعم  وبحأو  ةميدق 
كانھ يرتشأسو   ، ءيش ىلع  ّلطت  الو   ، دحأ
اھرداغأ نلو  اًديدج  ًانوكو  اًديدج  اًنطوو  اًديدج  ًالزنم 

. تییح ام 
ةيادبلا
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ّصاخ ركش 
يصاع لاتسيرك 

رمرم ىدھ 
نیھاشلا نوسیم 
يلعبس باحر 
حلاص يلع 
كيد مالس 

نيدلا ءالع  دمحأ 
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