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« رخآ ٌصخش  ناوج  نود  »

 

ةيبدألا هتايح  أدب  لدجلل ، ثمو  ّزفتسمو ، ءيرج  ٌبتاك  ( 6/12/1942  ) هكدناه رتيب    

نيرشعلاو ةثلاثلا  يواسمنلا يف  بتاكلا  ناك  .بدألا  اع  ةروطسأ يف  تحضأ  ةعقاوب 

.ةروهشملا ةّيبدألا  ةعج 47 » «ـ ًاعتجا ل ماع 1966  رضحو يف  أّرجت  امدنع  هرمع  نم 

ىلإ لصو  ليوط  ٍرعشو  ةيوضوف  ٍةئيهب  ةيناملألا  ةعجلا  ءاضعأ  ىلع  هكدناه  ّلطأ 

«. فصولا نع  زجعلا  و« ةيوغللا ،» ةّنعلا  «ـ مهمّهتاو ب نيرضاحلا  مجاه  مث  فتكلا ،

ّبس  » هتيحرسم تلِّثُم  امدنع  ًاّزفتسم  ًّاباش  ًابتاك  هتعمس  خّسر  هسفن  ماعلا  يفو 

ادغف ةيحرسملا ، ةبعللا  هكدناه  بلق  اهيفو  تروفكنارف ، حرسم  ةبشخ  ىلع  روهمجلا »

تقال .ثدحي  ام  ىلع  ًاّيبلس  ًاجّرفتم  نوكي  نأ  نم  ًالدب  ةيحرسملا ، َروحم  ُروهمجلا 

ةيبالطلا ةكرحلا  ءاوجأ  طسو  ًابك  ًاحاجن  ةقحاللا  تاونسلا  ةدرمتملا يف  هكدناه  لعأ 

مظعمل ًافالخ  نكلو ، .ديلاقتلاو  تاداعلا  ةوطسو  ءابآلا  ةطلسو  عمتجملا  ىلع  ةدّرمتملا 

َّلظ نوسنوي ، هفوأو  سارغ ، رتنوغو  ُلب ، شيياه  لثم  ةيروطسألا ، ةعج 47 »  » ءابدأ

ام وهو  بك ، ٍّدح  ىلإ  ّيسايس  ًابيدأ غ  تاينيعستلا ، تاونس  ىتح  لقألا  ىلع  هكدناه ،

«. يجاعلا جربلا  نكاس  انأ  : » هلعأ دحأل  رخاسلا  ناونعلا  هسكعي 

 

ىلإ ًاضيأ  تمجُرت  يتلا  هلعأ  رهشأ  ضعب  هكدناه  بتك  تاينيعبسلا  تاونس    يف 

، قوراف دمحأ  اهمجرت  « ) ءازجلا ةبرض  دنع  ىمرملا  سراح  فوخ  : » لثم ةيبرعلا ،

ةمجرت ًارخؤم  اهسفن  رادلا  تردصأ  دقو  ماع 2001 ، يف  لمجلا  راد  ىدل  تردصو 

« ليوطلا عادولل  ةصق  ةلاسر  و« رمشألا ،) حلاص  عيقوتب  ةيسنرفلا  نع  ةديدج 

ناونعب تمجرت  يف  ةياور  هل  تردص  ك  لمجلا ،) راد  قئاف ، فين  ةمجرت  )

ءاقشلا  » ناونع اهاطعأو  راّجح ، ماّسب  اهب  ماق  ةيسنرفلا  نع  ىلوألا  ةمجرتلا  فلتخم ،

، فيرش ةبه  ةرشابم  ةيناملألا  نع  اهتَزجنأ  ةيناثلاو  (، 1991 ارافلا ، راد  « ) يداعلا

قافآ  » ةلسلس  ) يواّكم رافغلا  دبع  روتكدلا  اهمّدقو  اهعجارو  ةنحم ،»  » ناونعب
٢



« ربساك  » ةيحرسم رهام  ىفطصم  .د  مجرت  ك  ربوتكأ 2000 .) ةرهاقلا ، ةمجرتلا ،»

ةأرملا  » ةياور ةيسنرفلا ) نع   ) قوط يرام  تمجرتو  باتكلل ،) ةماعلا  ةيرصملا  ةئيهلا  )

(. بادآلا راد  « ) ءارسعلا

 

، هكدناه تاباتك  ةّمهم يف  ًةمس  يواكم  .د  زُربي  ةنحم »  » ةمجرتل ةيفاضلا  هتمدقم    يف 

ةغللا ب  ةقالعلاب  غلابلا  همتها  ىلإ  شي  ك  نطابلا ،» يف  قّمعتلا   » ةمس يهو 

اذه ّىلجت  دقو  ينطابلاو ، يرهاظلا  عقاولا  فصول  ةالم  ٍةغل  نع  ثحبلاو  عقاولاو ،

«. ينطابلا اعلل  يرهاظلا  اعلل  ينطابلا  اعلا   » وهو هلعأ ، دحأ  ناونع  ثحبلا يف 

، رغدياه نترام  ةصاخو  هكدناه ، ىلع  دوجولا  ةفسالف  تاباتك  ثأت  ىلإ  يواكم  شيو 

ّلعلو .نياتشنغتيف  غيفدول  يليلحتلاو  يقطنملا  فوسليفلا  هنطاوم  ثأت  كلذكو 

عادولل ةصق  ةلاسر  و« ءازجلا ،» ةبرض  دنع  ىمرملا  سراح  فوخ   » تصقلا تياورلا 

لالخ نم   » عاطتسا يذلا  هكدناه ، دنع  ةيلخادلا  ةعزنلا  هذه  نانّيبت  ليوطلا »

ةقداصلا ةيتاذلا  يف   » ًالغوم نوكي  نأ  ّةقدلا » يف  ةيهانتملا  ةيئيشلا  وأ  ةيعوضوملا 

لمأتلاو هكدناه ، دنع  ةينطابلا  ةعزنلا  هذه  يواكم  .د  نراقيو  ّدح .» دعبأ  ىلإ  ةرثؤملا 

، زاملا لثم  يرصملا ، بّاتكلا  ضعب  لعأب  هسفن ، ةباتكلا  لعف  يف  ةباتكلا  ءانثأ 

.بيدلا ردبو  طارخلا ، راودإو  يّقح ، ىيحيو 

 

نود  » ىلع قبطني  اذه  نأ  دقتعأو   ) هتاباتك ضعب  هكدناه يف  نإ  يواكم  .د  لوقيو    

ليجستلا قيرط  نع  ةليصألا ، ةينطابلا  ةيتاذلا  نع   » ثحبلا لصاوي  ناوج )»

ةديدجلا ةيساسحلا  لالخ  نمو  ةيعيبطلا ، تادوجوملاو  ءايشألل  قيقدلا  يعوضوملا 

«. ةيدبألا ةيلزألا  ةباتكلاو  نفلا  عبنم  اهيّمسي  يتلا  ةعيبطلاب 

 

 « يجاعلا جربلا   » رجهي هكدناه 

٣



 

ّمضخ هسفنب يف  ىقلأو  يجاعلا ،» هجرب   » هكدناه رجه  يضاملا  نرقلا  تاينيعست    يف 

لّخدت ةّدشب  ضراع  ك  ناقلبلا ، برح  َبرصلا يف  هتّوق ، ّلكب  دناسو ، ةسايسلا ، رحب 

جيلخ يف  هتيضق  يذلا  ماعلا  : » ناونعب ًاباتك  هكدناه  ردصأ  ماع 1994  يفو  .وتانلا 

« ناقلبلا برح  اياحض   » برصلا ًاربتعم  ًادّدجم ، وتانلا  مجاه  هيفو  دحأاللا ،»

امدنعو .هئاّرق  ةح  نم  داز  ًايموق  ًاماسو  دُِّلق  ثيح  دارغلب  ىلإ  رفاس  مث  يقيقحلا ،

هقاقشنا نلعأ  مث  هفقو ، كَّسو  هتاذ  عم  ًاقّستم  ناك  تاداقتنالا  نم  ةفصاع  هتهجاو 

شوب ةزئاج  ماع 1999  داعأو يف  برصلل ، يداعملا  اهفقومل  ةيكيلوثاكلا ، ةسينكلا  نع 

نم ايناملأو  برغلا  فقوم  ىلع  ًاجاجتحا  ةيناملألا - ةقطنملا  ةيبدألا يف  ةمسوألا  ىلعأ  –

.برصلا

 

حلا ردُصي ب  ديعب ، ٍّدح  ىلإ  مالعإلاو  ءاوضألا  نع  ًاديعب  كلذ  دعب  هكدناه  شاع    

ادب .ةبكلا  ةيبدألا  هتبهو  عنتقملا  داقنلا  ىوس  هيلإ  تفتلي  داكي ال  ًاباتك  رخآلاو 

دحأ دعي  حلا   كلذ  ذنمو  .هقيربو  هُجهو  ابخ  ًاباهش  تاب  هكدناه  نأ  ٍذئدنع 

مرجم نم  هبارتقاو  برصلا ، نم  لدجلل  ثملا  هفقوم  ركذيو  الإ  هكدناه  نع  ثّدحتي 

ةنجل ترّرق  امدنع  ماع 2006  يف  ثدح  ام  اذهو  .شتيفزوليم  نادوبولس  برحلا 

شيياه رعاشلا  ةزئاجب  نيزئافلا  لوأ  نوكيل  هكدناه ، ميركت  ّةلقتسم »  » ميكحت

، اهرارق ميكحتلا  ةنجل  تنلعأ  نأ  دّرج  .وروي  فلأ  سمخ  اهتميق  غلبت  يتلا  هنياه ،

بتاكلا فقوم  ببسب  ةزئاجلا ، ةحنام  فرودلسد ، ةنيدم  سلجم  ةرئاث  تراث 

ّىلختو ةناهإلاب ، هكدناه  رعش  .ةزئاجلا  هحنم  تضفرو  ناقلبلا ، برح  نم  يواسمنلا 

نأ دعب  ماع 2011 ، يف  رَّركت  ًابيرقت ، هسفن ، فقوملا  .اهدوقنو  ةزئاجلا  نع  ًةيعاوط 

ةزئاجب نيزئافلا  لوأ  نوكيل  هكدناه  رتيب  ىرخأ  ّةلقتسم »  » ميكحت ةنجل  تراتخا 

دعبت ال  يتلا  ندنم ،»  » ةنيدم اهحن  يتلا  تلوف ) ةياور  لطب  ىلإ  ةبسن  « ) ديدناك »

هكدناه رايتخا  ىلع  تضرتعا  ةزئاجلل  ةلّومملا  ةهجلا  نأ  غ  ً.اثك  فرودلسد  نع 

٤



(. وروي فلأ   15  ) ةزئاجلا ةميق  عفد  اهضفر  تنلعأو  ناقلبلا ، برح  نم  هفقوم  ببسب 

عفد ةنجللا  ءاضعأ  ّىلوتي  نأ  تحرتقاو  لب  اهرايتخاب ، تثّبشتو  ميكحتلا  ةنجل  تبضغ 

.هكدناه هضفر  ام  وهو  يصخشلا ، مهباسح  نم  ةزئاجلا  ةميق 

 

تردص ناقلبلا ، برح  تبقعأ  يتلا  لدجلل  ةثملا  ةيسايسلا  فقاوملا  كلت  لظ    يف 

ةيبدأ ةروطسأ  هكدناه  داعتسا  اهيفو  (، 2004 بماكروز ، راد  « ) ناوج نود   » هتياور

ةس ةداعتسا  ىلإ  هكدناه  عفدي  اذام  لؤاستلا : ىلع  ضعبلا  تلمح  نايسنلا ، اهاوط 

؟ تاراضحلا مادصو  باهرإلاو  بورحلا  نمز  يف  نجاملا ، قشاعلا 

 

تسوافو  ناوج » نود  »

 

تادالو تايصخشلا  هذه  دهشت  نسلا  ربعو  .تو  الو  دلوت  ةيبدأ  تايصخش  ة    

جذنلا هذه  زربأ  نمو  ً.اديدج  ًادعبو  رخآ  ًالكش  ةّرم  ّلك  يف  يستكتف  ةدّدعتم ،

هتوغ املألا  رعاشلا  اهّدلخي  نأ  لبق  نوديدع  اهلوانت  يتلا  ًالثم ، تسواف »  » ةيصخش

اورلا دي  ىلع  ًالثم  ةدالو ، نم  كأ  تسواف  دهش  هتوغ  دعبو  .ةيرعشلا  هتمحلم  يف 

قيفوت لثم  برعلا  ءابدألا  ضعب  دي  ىلعو  سوتسواف ،» روتكد   » نام يف ساموت  روهشملا 

«. لضفأ اع  وحن  و« ناطيشلا » دهع   » ميكحلا يف

 

ةيصخش اهيلإ  نودوعي  نويئنيسلاو  نونانفلاو  ءابدألا  لاز  ام  يتلا  تايصخشلا  نمو    

يسنرفلا قطنلا  سيلو  يلصألا ، ابسإلا  قطنلا  اندمتعا  اذإ  ناوخ ،»  » نود قشاعلا 

(1648-1571  ) انيلوم يد  وست  ابسإلا  بتاكلا  ربتعيو  .ةيبرعلا  دالبلا  عاش يف  يذلا 

لجر ةينابسإلا  ةيؤرلا  ناوخ يف  نود  ً.ايبدأ  ةرطسؤملا  ةيصخشلا  هذه  لوانت  نم  لوأ 

ءاسنلاب رِّرغي  هنإ  اهنم ؛ أربي  ةنعل ال  ّسمو ، سوه  هدنع  قشعلا  هلإب ، نمؤي  بنذم ال 
٥



.هتبوقع   ةياهنلا  لاني يف  نأ  ىلإ  هتعتم ، لجأ  نم  نهلتق  نع  ىتح  عّروتي  الو 

 

يف يلوم  اهلوانت  ثيح  اسنرف ، ىلإ  ايلاطيإ  ربع  تلقتنا  ةيبدألا  ةروطسألا  هذه    

، نوريابو يانروك ، لثم  بيدأ ، نم  كأ  ضّرعت  هدعبو  ماع 1665 . تلِّثُم  ةيحرسم 

ضعب نراقيو  .زايتماب  ًايبدأ  ًازمر  تحضأ  يتلا  ةيصخشلا  هذهل  بألا ، امود  ردنسكلأو 

كو وروألا ، ناسنإلل  هجو  هرابتعاب  ناوج ، نودو  تسواف  ايناملأ ب  ءابدألا يف 

نمف حرسملا :) ىلع  ماع 1829  تمِّدق   ) هبارغ شيرتيد  نايتسيرك  ةيحرسم  يف  دجن 

يذلاو ال ةفرعملا ، ىلإ  ًامود  حماطلا  القعلا  لشلا  ناسنإ  ىلإ  تسواف  زمري  ةيحان 

ىلإ علطتي  يذلا  ناسنإلا  يفرعملا ، هظ  يوري  ناطيشلا   عم  ةقفص  دقع  نع  عّروتي 

رخآلا بناجلا  ىلعو  كلمجأ ،»! ف  ًاليلق ، يّثيرت  : » ًالئاق اهفطعتسيو  ةظحللا ، ةيدبأ 

«، انُهلا و« نآلا »  » شيعي يذلا  يسنامورلا  يفطاعلا  بونجلا  ناسنإ  ناوج  نود  دِّسجي 

ف ىرخأ ، ةّرم  كشيعأس  : » ًالئاق ةظحللا  يداني  تسواف  نم  سكعلا  ىلع  هنأكف 

!«. كلمجأ

 

هتيحرسم يف  شيرف  سكام  اهيلإ  داعف  ءابدألا ، بذجت  ناوج  نود  ةيصخش  تلظ    

اهيف مّدقو  خرويز ، ماع 1953 يف  ثلِّثُم  يتلا  ةسدنهلا » قشع  وأ  ناوج  نود   » ةيلزهلا

ًاقشاع شيرف  لطب  نكي  .ةروطسألا   هذه  نم  رخست  ةجلاعم  يرسيوسلا  بتاكلا 

اهينعت ال  ةنيزح  ةيصخش  ءاسنلا ، اهقحالت  ةيسجرن  ةيصخش  لب  ءاسنلل ، ًادئاصو 

تاقالعلا نم  براه  انه  ناوج  نود  ةيحورلا ؛ تادباكملا  نع  اهثحب  ردقب  ةوهشلا ،

دعب .ةسدنهلا  ّبح  هب  لدبتسيو  ءاسنلا  قشع  رجهي  فقثمو  ةيداعلا ، ّةلمملا  ةّفيزملا 

يف ناوج » نود  «ـ ل هتيؤر  تشرب  تلوترب  يمحلملا  حرسملا  دئار  مّدق  ماعب  كلذ 

ربتعا تشرب  ارتشالا  نكل  ةيفرحلا ، ىلإ  لصي  ًادانتسا  يلوم  ىلإ  اهيف  دنتسا  ةيحرسم ،

ةيصخشلا ةيزاهتنا  دّكأ  اذل  ّةلحنملا ، ةيعتجالا  هتقبطل  ًاجاتن  يواغلا  قشاعلا 

نم يه  ناموت  فزوي  يشتلا  اهبتك  يتلا  ةياورلا  نإف  داقنلا  يأر  بسحو  .اهذوذشو 
٦



ماع ناموت  ةياور  ترهظ  .ةفارطو  ًاقيوشت  ناوج  نود  ةروطسأل  ةيبدألا  تاجلاعملا  كأ 

، يزانلا نايغطلاو  ةيشافلا  تارتف  كلحأ  يأ يف  ، 1944

ئدابملاو ةيرحلا  لجأ  نم  ًاعارص  ضوخي  يذلا  ناسنإلل  ًازمر  ناوج  نود  اهيف  مّدقو 

يتلا دودحلا  قيضب  رعشيف  هلخاد ، يف  ةفطاعلا  مرطضت  يذلا  ناسنإلا  ةيناسنإلا ،

وه لب  ًايناوهش ، ًايّسح  ًارماغم  سيل  انه  ناوج  نود  .مكاحلاو  ةسينكلا  هيلع  اهتضرف 

حّولي يذلا  بيهرلا  كورابلا  رصع  ّبر  هلإلا ، امأ  لشفلاب ، هيلع  ُيضق  يديجارت  لطب 

ةوهشلا ةيدوبع  نم  هّصلخي  الو  .هّودعو  همصخ  وهف  صاصقلاو ، ماقتنالاب  ًااد 

.ةأرما هل  هبهت  يذلا  يقيقحلا  بحلا  ىوس  ةحماجلا 

 

يف تراستوم  اهّدلخو  اقيسوملا ، ايند  ىلإ  اهقيرط  ناوج  نود  ةروطسأ  تفرع    ك 

ُّيرقبع عمج  اربوألا  هذه  يف  غارب 1787 .) يف  ةرم  لوأل  تضرُع  « ) افوج نود  »

اهقعأ ب  ةرتوتملا  ةيرشبلا  حورلا  اهدهشت  يتلا  تالّوحتلا  فايطأ  ّلك  اقيسوملا 

امإ  » هتلاقم يف  دراغيكك ، نيروس  فوسليفلا  ربتعا  دقو  .ةيقيزيفاتيملا  اهارذو  ةيضرألا 

نود  » اربوأ ربتعاو  ةقلطملا ، اهتروص  ةوهشلل يف  ًاديسجت  ناوج  نود  (، 1843 « ) وأ … 

«. ةيسحلا ةيرقبعلا   » نع لماكلا  بعتلا  افوج »

 

نمو هذه ؟ هتياور  هكدناه يف  رتيب  همّدقي  ديدج  يقب  له  تاجلاعملا ، هذه  لك  دعب    

؟» ناوج نود   » نم بارتقالا  هنكمأ  ةيواز  يأ 

 

يوارلا  ةقيدح  فيض يف  هكدناه : ناوج » نود  »

 

اربوأ يف  افوج » نود   » ناسل ىلع  تدرو  ةلمجب  ةصقلا  هتياور  هكدناه  ّلهتسي    
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قشاعلا ةيوه  حمال  كاسمإلل  ةلواحم  هباتك  له  انأ - » نَم  فرعت  نل  : » تراستوم

؟ رماغملا

 

ًاسووهم ًاقشاع  سيل  هكدناه  ناوج  نود  نأ  ئراقلل  حضتي  ىلوألا  ةحفصلا  نم    

مئاد ديرش ، ٌكولعص  ىرحألاب  هنإ  .ةيروكذلا  هتاذ  لوح  ًاروحمتم  ًاصخش  الو  سنجلاب ،

لاصولا نع  ثحبلا  مئاد  انه  ناوج » نود   » .رخآ يف  ّطحيل  ًادلب  رجهي  لّقنتلا ،

خّابط وهو  يوارلا ، ةقيدح  رماغملا يف  طبهي  ةليمجلا  عيبرلا  مايأ  دحأ  يفو  .لصاوتلاو 

معطملا داور  َّلق  .هشلا  يسنرفلا  لايور » روب   » ريد لالطأ  نم  برقلاب  ًعطم  ريدي 

ام مئس  هّنكل  .ةءارقلاب  همايأ  يجزي  ذخأف  هلعفي ، ام  دجي  يسنرفلا ال  خابطلا  داك  ىتح 

، ناوج نود  ىلإ  فّرعت  امدنع  ًيظع  هرورس  ناك  اذل  ًامومع ، ةءارقلا  مئس  لب  أرقي ،

هنع يف ثحبي  ناك  ام  ناوج  نود  هحنم  .هتارماغمو  هتاياكح  هيلع  ّصقي  حار  يذلا 

ًاناذآ ناوج  نود  وه  حنمو  دودحلل ،» رباعلا  عاستالاو  ةيلخادلا  ةباحرلا  : » هتاءارق

ّدح ىلإ  ومنت  ٌةفلأ  ةلاّحرلا  هفيضو  خاّبطلا  ب  تأشن  ىلوألا  ةلهولا  ذنم  .ةيغصم 

مايألا هشياع يف  ام  هفيضمل  ناوج  نود  حي  مث  .نارماستيو  ًاعم ، ناهّزنتي  .ةقادصلا 

نع تايسمأ  عبس  يف  ناوج  نود  اهيوري  تاياكح  عبس  .هتلحر  نم  ةخألا  ةعبسلا 

ةيزمر عبطلاب  انه  ىفخت  الو  فصوي .» لج ال   » تاذ ّنهنم  ةدحاو  ّلك  ءاسن ، عبس 

ىلإ فّرعتو  ّهلك ، اعلا  فاط  ناوج  نود  نأكف  لكلا ، ىلإ  شي  يذلا  ةعبس  مقرلا 

.نهعيمج هتاوانسح 

 

، ةأرما ىلإ  ةرظن  دّدسي  هنإ  .نوجملا  الو  ناوج ، نود  كِّرحم  يه  ةوهشلا  نكت     

هنإ  ًايوغُم ، ٍموي  ناوج يف  نود  نكي  .اهسراف   وه  اذه  نأ  روفلا  ىلع  ةأرملا  فرعتو 

نود ىلإ  تبذجنا  ةأرما  ّلك  .يوارلا  لوقي  اذكه  ءانسح ، هنتفت  ك   ةأرما ، ِوُغي 

تاظحل يفو  .تقولا  رورم  عم  هكردت  ام  اذه  هتاذ .» دّيس   » هيف تأر  اهنأل  ناوج 

.اهذقنيس يذلا  سرافلا  هنإ  اهدّيس .»  » هربتعت لاصولا 
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.هينيع تارظن  نم  هتطلس  ّدمتسي  هنإ  .ةأرماب  عاقيإلل  ًادبأ  ناوج  نود  طِّطخي     

، اهراسإ نم  ةأرملا  ةوهش  قلطت  اهنإ  ةيناوهش ، تارظن  تسيل  ةلعاف ؛ ناوج  نود  ةرظن 

رعشت ةليمج ، يه  مكو  ةديحو ، يه  مك  ٍذئدنع  كردت  ةأرملا  .ةوهشلا  ثت  نأ  نم غ 

نزحلا نم  هتوطس  ناوج  نود  ّدمتسي  .اهنم  لمجأ  كانه  سيل  لمجأ ، تحبصأ  اهنأب 

ةشيَعملا ةظحللا  يها  نم  يوارلا ، نّمخي  اذكه  تيم ، لفط  ىلع  نزحلا  نم  ًاضيأ ؛

ناوج نود  لاب  لغشت  يتلا  ةلكشملا  نكت  .مئادلا   بورهلا  ةيمتح  نمو  ةيدبألا ، عم 

ءاسنلا رظنت  اذهلو  هتقو ، ّديس  نوكي  نأ  ديري  هنإ  .نمزلا  لب  ةوهشلا ، وأ  ةفطاعلا  يه 

«. نمزلا دّيس   » هرابتعاب هيلإ 

 

اهفرعن رارسأ ال  ىلع  ةيرخسلا  حورب  ةمعفملا  ةصقلا  هتياور  هكدناه يف  انعلطي  له    

مّدقي ال  هكدناه  معانلا ؟ سنجلا  ىلع  هتوطس  ّرسب  انل  حوبي  له  ناوج ؟ نود  نع 

ةيناحورو بحلا ، نع  هتالمأت  مّدقيو  ةديدع ، ةلئسأ  ثي  هنإ  يديلقتلا ؛ ىنعملاب  ةياكح 

يف ةفطاعلل  ءافولا  ءافولل : ٌديسجت  هكدناه  ناوج » نود   » .نمزلا رورمو  قشعلا ،

.اهتظحل

 

مّدقيل اعملا ، ةحضاولا  ةعئاشلا  ناوج  نود  روص  هكدناه  ّمطحي  هذه  هتياور    يف 

ليحرلا ةلصاوم  ىلإ  ًامود  هعفدي  يتسواف  قلقب  نوكسم  قشاع  نع  ةاغ  ًةروص 

تايصخش لك  نأ  هكدناه  يعّدي  ةياورلا  ةياهن  يفو  .ةيقيقحلا  رعاشملا  نع  ثحبلاو 

هنأ مأ  .قداصلاو  يقيقحلا  وه  هناوج » نود   » نأو ةّفيزم ، تناك  ةقباسلا  ناوج  نود 

نود  » اربوأ نم  ذوخأملاو  ةياورلا ، هب  حتتفا  يذلا  لالهتسالا  ةحص  ديكأت  ىلع  صرح 

؟» انأ نَم  ًادبأ  فرعت  نل  «: » افوج
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ىلع ليمج ، ٍموي  تاذ  َّيف ، َعو  .هيلإ  يغصي  ٍصخش  نع  ثحبلا  مئاد  ناوج  نود  ناك 

اهرّكذتأ اذكه  .بئاغلا  مضب  لب  ملكتملا ، مضب  هتياكح  ِوري يل  .صخشلا   كلذ 

.لاح ّلك  ىلع  نآلا 

 

ثيح ةََفيَضملا ، بسحف يف  يسفنل  رباع  ٍوحن  ىلع  ماعطلا  وهطأ  تنك  تقولا ، كلذ    يف 

، ةعمسلا ئّيس  هشلا  ريدلا  كلذ  نوش ،» يد  لايور  روب   » لالطأ نم  برقلاب  تلزن 

ةليلقلا فويضلا  فرغ  .اسنرف  ةريدألا يف  رهشأ  نم  رشع  عباسلا  نرقلا  ناك يف  يذلا 

كلذ يف  عيبرلا  رئاشبو  ءاتشلا  رهشأ  ّلك  تيضق  .ينكسم  نم  ًاءزج  ًاضيأ  تحبصأ 

لعألاب مايقلاو  بسحف ، يسفنل  ةمعطألا  دادعإ  ىوس  ينعي  كلذ ال  ناكو  نكسملا ،

رخآلاو يف حلا  بو  ةءارقلا ، يتقو يف  يضقأ  ًاساسأ ، ُتنك ، .ةقيدحلا  يفو  لزنملا  لخاد 

ةرابع ناك  يذلا  يمعطم  ذفاون  نم  كلت ، وأ  ةغصلا  ةقيتعلا  ةذفانلا  هذه  نم  ّعلطتلا 

«. نوش يد  لايور  روب   » سراحل كاذنآ  َدِّيُش  ىنبم  نع 

 

سيل .ّيلإ  عجري  كلذ  ببسلا يف  نكي  .ناج   الب  شيعأ  تنك  ةليوط  ٍةرتف  ذنم    

مأ تلشف -  ةجلا  ةركف  نكل  ً.اراج  نوكأ  نأ  نمو  ناجلا ، نم  ّيلإ  ّبحأ  وه  ام  كانه 

دعي .تقفخأ   نَم  انأ  ُتنك  بلطلاو  ضرعلا  ةبعل  يف  ٍّلك ، ىلع  رصعلا ؟ رياست  دعت   

دحأ نأ  عم  لعأ ، لجرك  تلشف  .معطم  بحاصو  خاّبطك  هضرعأ  ام  بلطي  ٌدحأ 

ةبعلك سانلا ، عمجت ب  يتلا  لعألا  يه  ًامود  اهب  نمؤأ  تنك  يتلا  ةليلقلا  ءايشألا 

.ةيعتجالا ةايحلا  طِّشنت  يتلا  ءارشلاو  عيبلا 
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ىوس ًائيش  لعفأ  دكأ  و  ًابيرقت ، اّهلك  ةقيدحلا  لمعلا يف  تلمهأ  ويام )  ) رايأ رهش    يف 

تنك هسفن  ءيشلا  .يوذت  وأ  ومنت  يهو  اهترذب  وأ  اهتعرز  يتلا  تاوارضخلا  ةدهاشم 

تملتسا امدنع  نامزلا ، نم  ٍدقع  لبق  ًاضيأ  اهتعرز  يتلا  هكاوفلا  راجشأ  عم  هلعفأ 

ةلوجب موقأو  ّىشأ ، تنك  ءاسملا  ىتح  حابصلا  نم  .معطم  ىلإ  هتلّوحو  سراحلا  لزنم 

ىلإ لصأ  ىتح  سنارف ،» ود  ليإ   » ةبضه قمع  ّدت يف  يتلا  ةقيدحلا  ةلوج يف  دعب 

.ديلا ٍباتكب يف  كاسمإلا  ىوس  ءيش  ّيأ  لعفأ  نأ  نود  نم  زوجلاو ، ىّمكلاو  حاّفتلا 

ةداعلل ةيبلت  الإ  ةيعيبرلا  عيباسألا  كلت  هسرامأ يف  دكأ  ماعطلا   جاضنإو  يهطلا  ىتح 

ةديدج تاعورز  تنادزاو  لب  ىفاعتت ، تأدب  دق  ءاثعشلا  ةقيدحلا  نأ  ادب  .بسحف 

.ةرمثم

نود هيف  اتأ  يذلا  مويلا  كلذ  حابص  يفو  .ةءارقلا  ىتح يف  دهزأ  تأدب  ًائيشف  ًائيش    

يننأ عمو  .يلاحلا  تقولا  بتكلا يف  رجهأ  نأ  ىلع  مزعلا  تدقع  دق  ُتنك  ًابراه ، ناوج 

بدألا ىوتسم  ىلع  طقف  سيل  ةدايرلاب ، ناعتمتي  لمع  ةءارق  فصتنم  يف  تنك 

اهيف عفادي  يتلا  سار ، ناج  ةلاسر  هو  رشع ، عباسلا  نرقلا  طقف يف  سيلو  يسنرفلا ،

تابهارلا موصخ  ًجاهم  لاكساب  زيلب  اهبتك  يتلا  ةلاقملاو  لايور ،» روب   » تابهار نع 

ىلع تأرق ، ا  يفتكأ  نأ  ىرخأو  ةظحل  ب  ُترّرق  اذكهو  .يعوسيلا  نابهرلا  نم 

ًةوارض كأ  حابصلا  ينترماخ يف  يتلا  ةركفلا  تناك  يفكي ؟ ام  تأرق  .ام  ةرتفل  لقألا 

ّيأو ً.ائراقو  ًاخاّبط  ًائراق ، ايح  لاوط  تنك  يننأ  مغر  ةءارقلا ،»! ُتمئس  : » كلذ نم 

ذنم ءاوجألا  ًةقناح يف  قعنت  نابرغلا  تناك   َ ًاضيأ  تكردأ  ٍذئدنع  ئراق ! ّيأو  خاّبط !

؟ انأ يلاح  ىلع  مأ  اعلا ، لاح  ىلع  ةقناح  تناك  له  ًابضغ : ضيفت  يهو  ةرتف 

 

يف ناك  .ةءارقلا  نع  ينضّوع  ويام  رهش  نم  مويلا  كلذ  رصع  ناوج  نود  ءيجم    

هب ترعشو  ناوج – » نود   » روضحب ترعش  دقل  .ضيوعت  دّرجم  نم  كأ  ةقيقحلا 

نرقلا ذنم  ًاما  اوفتخا  نيذلا  يئاطسفسلا  يعوسيلا  ءابآلا  كئلوأ  ّلك  َّلحم  ُّلحي 
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، نروكربيب هنيم  وأ  فوكينلوكسارو ، نيول  نايسول  لُقنلف : َّلحم ، ًاضيأو  رشع ، عباسلا 

تقولا يفو  .ةرِّرحُم  ءاوه  ةمسن  هنأكو  ( - 1) يرغيم شتفملا  وأ  ايدنيوب  روينسلا  وأ 

لكب دودحلل ، رباعلا  عاستالاو  ةيلخادلا  ةباحرلا  ناوج  نود  ءيجم  ينبهو  هسفن 

ةقلقلا ةءارقلا  ىوس  هبلجت  ال  ناذللا  عاستالا  كلذو  ةباحرلا  كلت  ةملكلا ، ىنعم 

، ستيفرياف وأ  تولسنال ، وأ  نيافاغ  دق أ  نوكي  نأ  نكمملا   نم  ناك  ةَرَفَنتُسملاو .) )

وأ ( 2 !) عبطلابف ال لافيستراب  امأ  لافيسترابل –  قيقشلا  خألاو غ  ةعّقبملا ، ةرشبلا  وذ 

ٍتس هعم  لمح  يذلا  ناوج ، نود  ناك  ءاج  يذلا  نكلو  (. 3) كشيم مألا  ًاضيأ  ار 

.طيسولا  رصعلا  كيلاعصو  لاطبأب  نوفصوي  نّمم  ةليلقب  تسيل 

 

يجراخلا روسلا  ربع  ًاّعتم ، يتقيدح  ىرحألاب يف  طقس  دقل  رهظ ؟ له  ءاج ؟ له    

حلاك ّيدامر  ٍحابص  دعب  .ًاليمج  ًاموي  ًاّقح  ناك  .ةَفَيَضملا  ةمدقم  نم  ًاءزج  لّكشي  يذلا 

«، سنارف ود  ليإ   » ةبضه نايحألا يف  بلغأ  ثدحي يف  لثم  ءسلا ، مويغ  تعشقنا 

ةرتف داس  يذلا  ءودهلا  ناك  .وفصتو  وفصتو ، وفصت ، نأ  ىلع  ةمّمصم  ءسلا  تدبو 

ً.اّرثؤم ناكو  ةظحللا ؛ كلت  لاح يف  لك  ىلع  ًادئاس  ناك  هنكلو  داتعملاك ، ًاعداخ  رصعلا 

ًالفط تنك  امدنع  .ةليوط  ةرتفب  يرصب  لاجم  لخدي  نأ  لبق  ناوج  نود  ثاهل  تعمس 

َّرم  .كردلا  لاجر  نم  برهي  هبشأ ، ام  وأ  حالف  نبا  ًايبص ، ًةّرم  تدهاش  فيرلا  يف 

!«. فق : » تاحيص يه  عمُس  ام  ّلكو  ةيادبلا ، هيقِحالم يف  َرأ  .دعاص   قيرط  ىلع  ًاّراف 

يف ًاشمكنم ، ادب  يذلا  هدسجو  ًاّرمحمو ، ًاخفتنم  دَرَاُطملا ، َهجو  ىرأ  مويلا  ىتح  تلز  ام 

كأ ناك  ً.اثأت  ىوقأ  ناكف  ذأ  هنم يف  يقب  ام  امأ  .ناتحجرأتملا  هاعارذ  تلاط  ح 

انه ثيدحلا  نك  الو  .هيتئر  نم  ثعبني  ٍفص  نم  لقأو  كأ  ناكو  .ثاهل  نم  ّلقأو 

ناسنإلا نم  رياطتي  وأ  ردصي  ناك  ذأ  هب يف  ظفتحأ  يذلا  توصلا  .تنثا  وأ  ةئر  نع 

.هترشب  ّماسم  ّلك  نم  هجراخ ، نم  هحطس ، نم  لب  ًالثم ، هنطاب  نم  سيلو  هلك ،

سيل ةمخض ، ةبك ، ةعومجم ، نم  لب  هنيعب ، ناسنإلا  اذه  نم  توصلا  كلذ  ردصي 

نكلو ًاظوحلم ، ًابارتقا  هنم  نوبرتقي  مهو  نورأزي  اوناك  نيذلا  هيقحالم  ىلإ  رظنلاب  طقف 
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هذهبو زيزألا ، اذهب  ركاذ  تظفتحا يف  .هب  ةطيحملا  ةيفيرلا  ةعيبطلا  ىلإ  رظنلاب  ًاضيأ 

نم ٍعبنك  قراخ ، ءيشك  خألا ، هرحج  نم  جورخلا  ىلإ  ديرطلا  عفدت  يتلا  تابذبذلا 

.ةيلزألا ةوقلا  عيباني 

 

ًاديعب يف ميدقلا ، براهلا  كلذ  يمامأ  ُتدجو  ىتح  ناوج ، نود  سافنأ  تعمس  ْنإ  ام    

َّلح كاذنآ ، كردلا  لاجر  تاحيص  نم  ًالدبو  .دحاو  نآ  ذأ يف  نم  ًاّدج  ًابيرقو  قفألا 

، ةعرسلا ةساّود  طغض  تحت  مغانتم  ٍعاقيإب  ولعي  اهريده  ناك  ةيران  ةجارد  جيجض 

يتلا سافنألا  فالخ  ىلع  قئاوعلا ، ّلك  ًةزاتجم  ةقيدحلا  نم  ًايجيردت  برتقت  اهنأ  ادبو 

.رثاكتتو ومنت  تحار  مث  روفلا ، ىلع  ةقيدحلا  تألم 

 

، ًادماع اهتكرت  ةّوك  كانه  تناكو  هعضاوم ، دحأ  عّدصتي يف  أدب  دق  قيتعلا  روسلا  ناك    

وأ حمرلا  هبشي  ءيش  هقبس  عبطلابو  .يضرأ  ًحتقم  هسأرب  ناوج  نود  عفدنا  اهنمو 

ضرألا ةبرت  سرغنا يف  مث  ءاوهلا ، ربع  فوذقملا  مسجلا  قلطنا  سوق  لكش  .ةبرحلا يف 

تفغ مث  تنثا ، وأ  ةرم  بشعلا  ىلع  يبناجب  دقرت  يتلا  ّةطقلا  تشمر  .ّيَمدق  ب 

ىلع روفصعلا -؟ ىوس  كلذ  لعفي  نأ  هناكمإب  ناك  رئاط  ّيأ   – روفصع ّرقتساو  ةيناث ،

تاذ اصع  ىوس  ةقيقحلا  ةبرحلا يف  نكت  .زازتهالا   لصاوت  مث  ةّزتهملا ، ةبرحلا  ةفاح 

تاباغلا ناكم يف  ّيأ  نم  اهعطقي  نأ  ءرملا  عيطتسي  اصع  مامألا ، ًاليلق يف  ةّببدم  ةفاح 

«. لايور روب   » يداوب ةطيحملا 

 

، تارظن نود  .نانيع  يفيرلا  كردلا  لاجر  لبِق  نم  دَرَاُطملا  كلذل  نكت  ركاذ ،    يف 

ءاملا ٍةكمس يف  ةقدحك  رانلا ، ةرمح  ناك يف  يذلا  هجولا  طسو  ةبحاش  ءاضيب  ةقدحلا 

اذإ  ) ضرألا ىلع  هيمدقب  ّبدي  وهو  هتنك ، يذلا  لفطلاب  يبناجب ، قرم  اذكه  يلغملا ،

نود آر  دقف  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  نكلو  هيف .) ىقبت  ام  رخآ  يهف  ةوق ، بيبد  ناك 
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ربع ًارئاط  لخدي  وهو  تعستملا  هينيع  نم  ةرشابم  ةرظن  ّيلع  تّبث  .براهلا  ناوج 

وه ناك  كاذ  انءاقل  نأ  مغرو  .اصع  هنأكو  مامألا ، هيفتكو يف  هسأرو ، هدسجب ، ةّوكلا ،

ينفّرعي نأ  نود  ىتح  .محتقملا  اذه  هاجت  ةظحللا  كلت  ةفلألاب يف  ترعش  دقف  لوألا ،

ءانغ نع  ةرابع  تناك  هسافنأ  لاح ، ّيأ  ىلع  هتعاطتسا  نكي يف  يذلا   رمألا   – هسفنب

، الك ناوج ، نود  يأ  سيل  ناوج ، نود  وه  يمامأ  فقاولا  نأ  ملعأ  ُتنك  ديرف – ّصاخ 

.ناوج نود  وه ، هنإ 

 

صاخشأ ودبي  نأ  ينعأ  رخآ ، ىلإ  تقو  نم  ايح  ثدحي يف  كلذ  نأ  غ  ًااد ، سيل    

دوقت تناك  ةفلألا  هذهو  ىلوألا ، ةلهولل  ّيدل  فولأم  ًاديدحت ، مه  ًاما ، ءابرغ 

ًةيادب حلصت  تناك  .يصخشلا  فراعتلا  ربع  قّمعتت  نأ  ىلإ  جايتحالا  نود  اوطخ ،

ثدح ام  امأ  ةقث ، ّلحم  رخآلا  اذه  حبصأ  ًادج ) ةليلقلا   ) ةقباسلا تارملا  لالخ  .ءيشل 

حضوأو يل ىلوألا ، ةرظنلا  وه  دّدس  دقل  ًاما : سكعلا  ناكف  ناوج  نود  روهظ  دنع 

.ّيلإ هب  دهُع  دق  اهنم  ّصلختي  نأ  هيلع  يتلا  ةياكحلا  سيلجلا يف  رود  نأ  روفلا  ىلع 

 

هل هالك  يلاحلا : ناوج  نودو  ديعبلا ، نمزلا  كلذ  دَرَاُطملا يف  ًاضيأ ب  عمجي  ام  ّة    

ح كلذ ، دحألا  موي  ًاّعتم يف  ثهاللا  يبصلا  كلذ  اتأ  اذكه  ًاّقح ، .ةيلافتحا  ةروص 

نود ناك  كلذك  .ةسينكلا  ىلإ  باهذلل  ةهباشتم  ًابايث  نودتري  نوّيفيرلا  ناكسلا  ناك 

ميسنل ًابسانم  ًاصاخ ، ءادر  ناك  نإو  ًايلافتحا ، ًءادر  يدتري  هبوره  ءانثأ  مويلا  ناوج 

نم ًاضعب  هسفن  ءاقلت  نم  ّعشي  مويلا ، بوره  لثم  كاذنآ ، بورهلا  ناك  .قرزألا  ويام 

يبصلا ءاهب  امأ  هسفن ، ناوج  نود  نم  ّعشي  ناك  دايعألا  ءاهب  نأ  .دايعألا غ  ءاوجأ 

ً.اقلطم ءاهب ، َّيأ  ّطق ، ّعشي ، يبصلا  نكي  هتاذ ،  نمف  هردصم ؟ ام  معن ، يفيرلا – 

 

ةلِحوم مويلا  ىتح  تلاز  ام  يتلا  نودور ،»  » ضرأ نيدِراُطملا يف  ةجاّرد  تسرغنا  له    
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قالطنالا نع  ّمني  ءيش  .هتاذ ال  ناكملا  نم  يّودي  كرحملا  ريده  ناك  اهقطانم ؟ ضعب  يف 

ةينمز ٍةرتف  ّلك  ًابيرقت ، ٍمالس  يف  ةباتر ، رأزت يف  ةيرانلا  ةجاردلا  تحار  .ةعرسلا  ديازت  وأ 

.انب ةطيحملا  ةقطنملا  ىلإ  ًاعم  رظنلا  لسرم  ةّوكلا ، دنع  انأو ، ناوج  نود  انفقو ، .ةنّيعم 

، ةيران ةجارد  ىلع  اسلج  َْقشاع  يفُخت  عطاسلا  رضخألا  نوللا  تاذ  ةباغلا  تداك 

يف الوتبلاو ، تغنلا  راجشأ  تقلطنا ب  مث  ةظحللا ، كلت  اهس يف  هاجتا  لِّوحت  تناك 

حن نوش ،» يد  لايور  روب  ، » قباسلا ريدلا  مرح  لاز  ام  .ةئيطب  ةيرئاد  فصن  ةكرح 

ىتح يضارألا ، هذه  أطي  نَم  .هدودح  زاتجا  ٍصخش  ةقحالم  زوجي  الو  ئجالل ، نامألا 

انثلا ةرظن  .نامألاب  ءدب ، يذ  ئداب  ّعتمتي ، وهف  ةثك ، ًاماثآ  فرتقا  دق  ناك  نإو 

ناديري نَم  .هنادراطي  يذلا  لجرلا  سيل  ناوج  نودلا  اذه  نأب  يشت  تناك  قشاعلا 

دقف لجرلا  امأ  .ةصاخ  ةروصب  ةأرملا  ىلع  ذوحتسي  بارطضالا  ناك  .رخآ  ٌلجر  وه  هلتق 

.ناوج نودل  ٍّدوب ، ةياهنلا ، حّول يف 

 

اناك ةيران ، ةجارد  بكري  يسالك ، وأ  رصاعم و/ ّبحملا ، نم  جوز  ىدل  لاحلا  وه    ك 

ىرخألا هبشت  ةذوخ  هسأر  ىلع  هنم  ٌّلك  عضو  ك  دوسألا ، دلجلا  نم  سبالم  نايدتري 

حضاولاو يفلخلا ، دعقملا  ىلع  ةسلاجلا  ةأرملا  رعش  نأ  ًاضيأ  يهيدبلا  نمو  .هبشلا  ّلك 

، يفتخملا وأ  رهاظلا  ءاوس  اهرعش ، نأو  ةذوخلا ، تحت  نم  رياطتي  ناك  ّةباش ، اهنأ 

كلذ َضراعت  .مءوت  لب  ةوخإ ، هنأكو  ةأرملاو ، لجرلا  هيلك ، حمالم  تدب  .رقشأ 

ك فلخلا ، نم  هب  ةثّبشتم  لجرلا ، لوح  ةأرملا  اهب  تّفتلا  يتلا  ةيفيكلا  عم  عبطلاب 

سبالملا نانثالا  ىقلأ  ً.اما  يراعلا  هيدسجب  قصتلت  ةيدلجلا  ةلدبلا  نأ  ًاحضاو  ناك 

ّلك ةلدبلا  نم  زربي  داكو  ةحوتفم ، تاباّحسلاو  ةطبرألا  ّلك  تناكف  لّجعت ، هيلع يف 

قاروأ هدحو ، هرهظ  ىلعو  يراعلا ، فصن  لجرلا  رهظب  تقصتلا  .زوربلا  عاطتسا  ام 

نم ةيربإ  قاروأو  نوزلحلا ،) نم  ىّقبت  ام  اهبو   ) نوزلحلا عقاوق  اياقبو  بشع  داوعأو 

َضيبأ ةرشابم ، فتكلا  يتمظع  لفسأ  ةباشلا ، ةأرملا  رهظ  ىلعأ  ادب  .بونتلا  رجش 

فالغ تاذ  ةّضغ  روح  ةرجش  ةرذب  ىوس  هب  ًاقصتلم  ًائيش  َرن  .عقب   ّيأ  نود  نوللا 
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كاسمإلل تخأ  وأ  ٌخأ  قلطني  .ةيناث   تراط  نأ  تثبل  ام  ذإ  بسحف –  ٍةظحلل  ينطق ،

تعبطنا يتلا  قئاسلا  رهظ  ىلع  بونتلا  ربإ  نم  تبّجعت  .هيلع  زاهجإلاو  ناوج  نودب 

.ةيربإ راجشأ  ّيأ  اهيف  سيل  لايور » روب   » ةقطنمف هدلج ؛ ىلع  ًاقيمع 

 

ةيلاتلا :  ةيبدألا  لعألا  ىلإ  ةراشإ  ( 1)

 

لادناتس يسنرفلا  بتاكلا  اهبتك  يتلا  ةيناثلا  ةياورلا  ناونع  نيول :» نايسول  »  • 

 .(1842– 1783)

 

سفيوتسودل باقعلاو » ةرجلا   » ةياور ةيسيئرلا يف  ةيصخشلا  فوكينلوكسار :   • 

.(1881–1821)

 

نام ساموتل  يرحسلا » لبجلا   » ةياور يف  تايصخشلا  ىدحإ  نروكربيب : هنيم    • 

.(1955–1875)

 

ةلئاع ةس  ( 2014–1927  ) زيكرام ايثراغل  ةلزعلا » نم  ماع  ةئم   » ةياور يورت    • 

.ايدنيوب 

 

نونميس جروج  يجلبلا  بتاكلا  تاياور  يف  لطب  وه  يرغيم  شتفملا    • 

 (. مجرتملا (. ) 1989–1903)
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ةيصخش وهف  تولسنال  امأ  ةيتلكلا ، طاسألا  يف  تايصخشلا  رهشأ  نم  نيافاغ  ( 2)

قيقشلا غ  خألا  وه  ستيفرياف  نإف  ًاخأو  .ىطسولا  روصعلا  نم  ةيروطسأ 

 (. مجرتملا  ) .خألا مسا  لمحت  يتلا  ةينامرجلا  ةروطسألا  لافيسترابل يف 

 

 (. مجرتملا  ) .يسكفيوتسودل هلبألا »  » ةياور لطب  وه  ( 3)

 

 

ينيع مامأ  دّسجف  ًاعّقبم ، ًادج ، ضيرعلاو  ّحطسملا  ناوج ، نود  هجو  َّلظ  ٍةرتفل 

نايتيرك باتكل  يتعلاطم  لالخ  ُتّليخت  لثم  اهمحلو ، اهمحشب  ستيفرياف »  » ةيصخش

نكي ناوج   نود  نكل  .نيرهوم  هتبجنأ  يذلا  لافيسرابل  قيقشلا  َخألا غ  اورت ، ود 

اقلا رمحألاو  ضيبألاو ، رمحألا  نوللاب  لب  هَفلَس ، لثم  دوسألاو  ضيبألاب  ًاعّقبم 

، ّهلك دسجلا  ىلإ  ّدت  و  ًادودحم ، ناك  ههجو  ىلع  عوبطملا  لكشلا  نأ  .ضيبألاو ك 

نم ولخي  ناك  ةبقرلا  نم  ًءادتبا  .هتلّيخت  يذلا  ستيفرياف »  » ىدل لاحلا  ناك  لثم 

نكي مخض ،  هجو  .جنرطش  ةعقر  هبشي  يمامأ  ءارمحلا  ةرشبلا  وذ  ههجو  .عقبلا 

نأ ّيلع  .حرملا  هصقني  نكي  نيعلا   نأ  ك  بورهلا ، ببسب  قالطإلا  ىلع  ًاسباع 

ىلإ هدي  ةاوطملا يف  لصن  ديعي  وهو  لاق يل  اذكه  سوملم ، ءيش  ّيأ  لثم  ًايقيقح  هربتعأ 

ةبغرب رعشي  نكل   ًافافج ، اعيو  ًاقرع  بّبصتي  ناك  .عئاج  هنأب  ّيلإ  راشأ  مث  .هباصن 

انأ تبهذ ، روفلا  ىلعو  هينعي ، ام  تكردأ  .ماعطلا  لوانت  يف  لب  ًالثم ، برشلا  يف 

ّيأب فرعأ  دعأ  يقيقحلا !  ناسنإلا  اذه  رهوج  ًاضيأ  تكردأ  ً.ائيش  هل  ّدعأل  خابطلا ،

.ويام نم  مويلا  كلذ  رصع  يف  لايور » روب   » ريد لالطأ  دنع  ناوج  نود  ينبطاخ  ٍةغل 

.لاح ّلك  ىلع  هتمهف  دقل  رمألا : ناك  ًايأ 

 

كانه هكرت  ُتدّمعتو  روسلا ، اياوز  نم  ةيواز  ىلإ  ةقيدحلا  ثاثأ  لك  ُتيّحن  دق  تنك    
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.ههاجتا يف فلخلا يف  ىلإ  راسف  خبطملا ، نم  ًّايسرك  فيضلا  ىلإ  ُتلمح  اذكهو  .ىلبَيل 

هذه نأ  ُتبسح  يدنع ، ناوج  نود  ثوكم  لالخو  عوبسألا ، نم  لوألا  مويلا  كلذ 

وأ رطخ  ّيأ  ىلع  علا  يقُبي  نأ  يف  هدعاست  تناك  فلخلا  ىلإ  يشملا  يف  ةقيرطلا 

ّطق نكت  هترظن   نأ  تظحال  ينكل  .ًالثم  ةيرانلا  ةجاردلا  انث  نم  رداص  ديدهت 

وأ ًةن  تّفلتي  هنأ   ك  ً.ارذح  نكي  هنكل   ًاظقي ، ادب يل  .ّبقرتو  عالطتسا  ةرظن 

ًاشم فلخلا ، ىلإ  هتيشم  لالخ  ًااد  ًيقتسم  ناك  هسأر  فتكلا ، ءارو  نم  وأ  ًةرسي 

هاجتالا نوكي  نأ  ناوج  نود  لثم  صخش  نم  عقوتأ  تنك  .هنم  يذلا أ  هاجتالا  ىلإ 

جتنتو يف لمعت  لازت  ال  يتلا  ةريدألاو  يدنامرونلا  روصقب  برغلا ، امإ  هنم  أ  يذلا 

، انه نع  ديعب  غ  قباس ، ٍّرقم  نم  هّمضي  ا  قرشلا ، ىرحألاب  وأ  اهلوحو ، رتراش » »

، ًاضكار ءاج  هنكل  ً.اثك  دعبت  يتلا ال  سيراب  ىرحألاب  وأ  (، 4) ياسرف سمشلا يف  كلمل 

ليإ  » ةديدجلا يف ندملا  عقت  ثيح  لشلا  لوقح  ربع  نودور »  » يداو طقس يف  مث 

ىوس اهطسو  يف  ّمضت  ال  داكت  ةينكس ، تاعبرم  ولت  ةينكس  تاّعبرم  سنارف ،» ود 

«. ليفيإ ُنأ  تنوك  ناس   » ةنيدم يه  ةديدجلا  ندملا  هذه  برقأ  مسا  .ةيرادإ  بتاكم 

يذ ةيرانلا  ةجاردلا  انث  دوجو  عم  بسانتي  هاجتالا  اذه  نإف  ىرخأ  ةيحان  نم 

« ليفون ليف   » ب ةدحاو  ّةيربإ  ةرجش  لقألا  ىلع  دجوت  الأ  مث ، .ةيدلجلا  سبالملا 

ىلع اهدحو  ةبصتنملا  زَرألا  ةرجش  يهو  الأ  ةزّيمم ، ةرجش  انه ، ميدقلا  ريدلا  لالطأو 

ةعيبطلا يف  ًاناوفنعو  ءاهب  كألا  ةرجشلا  يه  تسيلأ  تاباغلا ؟ نم  ىّقبت  ام  ةفاح 

؟  اهلمكأب

 

يخبطم ةحوتفملا يف  ةذفانلا  ربع  هيلإ  ّعلطتأ  تحر  ناوج ، نودل  وهطأ  تنك  نيبو    

، دحاو يضرأ  ٍرود  نم  الإ  نّوكتي  لزنملا  نكي  .ويام   سمش  سلاج يف  وهو  يضرألا ،

كلت ناك يف  .هلعفأ  ام  عباتي  تقولا ، عم  كلذك ، وه  ذخأ  .عبطلاب  ةياغلل  عساوو  بحر ،

اهمادختسال يف ةيئاذغلا  تانّوكملا  ضعب  ةذفانلا  ةفاح  ىلع  عضوو  ضهن ، دق  ءانثألا 

هنأ حرشي يل  نأ  ىلإ  ةجاحب  نكي  .يلافتحالا   هفطعم  نم  اهجرخأ  نأ  دعب  يهطلا ،

١٩



نويلهلا ناقيس  وأ  اتسبلا ، ضُّحلا  قاروأ  ُدبت  ً.ابراه   انه  ىلإ  هقيرط  اهعمج يف 

ةحئار عيبر – لك  يف  ثدحي  كو   – هنم تحاف  يذلا  جروج  ناس  رطف  وأ  يربلا ،

ناوج نود  ناك  .ضرألا  نم  ًاعازتنا  ًاعَزتنم  وأ  ًافوتنم  كلذ  ّلك  ُدبي  جزاطلا ،  حطلا 

ينعي .هتاذ ال  رهاوج  دحأ  ىرحألاب  وأ  برهلا ، هتاذ يف  رهوج  دجي  بوره ، فرتحم 

بعرلاو فوخلا  ءانثأ  ينعي : هنإ  الك ، .فوخلاو  بعرلا  نم  ولخي  ناك  هبوره  نأ  كلذ 

هنأ وه  اهببس  سيلأ  ةبحرلا –  ةيؤرلا  .ةباحر  كأو  حضوأو ، لضفأ ، وحن  ىلع  ىري  ناك 

ءانثأ يفو  فلخلا ؟ ىلإ  ودعي  كلذ  طسو  مث يف  ًااد ، هلوح  تّفلتي  ًابراه  وْدَعلا  لالخ 

هلسغيو هرشقيو  يهطلل ، ًازهاج  نوكيل  هاقلي  ام  ئّيهي  ًابيرقت ، هلهم  ىلع  ناك ، كلذ 

، هنأل ظيغلاب  رعشأ  تدك  تقولا ؟ بسك  نم  ًاعون  ناوج  نود  بوره  ناكأ  .هفظنيو 

، ام ٍّدح  ىلإ  ةّيفخلا  زونكلا  كلت  لك  ىلع  دق ع  ةقطنملا ، هذه  ىلإ  ًاثيدح  دفاولا  وهو 

انه شيعأ  يذلا  انأ   – تللظ مغر أ  ءيش ، ّيأ  ىلع  تنأ  وأ  انأ  عأ  و  رئاخذلا ، كلتو 

يانيع تداك  ىتح  ًابيرقت  ىودج  نود  اهنع  ثحبأ  ًاضيأ – بخلاو  ةليوط ، ةرتف  ذنم 

، نابدهلا ّدمتسا  يذلا  جروج  سيدقلا  ديع  نم  ليوط  تقو  لبق  .يسأر  نم  ناطقست 

يسفن ُتضّرع  ليربأ ، نم  نيرشعلاو  سداسلا  لبق  يأ  هنم ، همسا  ناسرفلا ،»  » رطف يأ 

«، سنارف ود  ليإ   » رغ ةباغلا  فاوح  لك  يف  رشتنملا  جزاطلا  صاّرُقلا  بشع  ِعسلل 
ماعلا ةليط  دّسجي  يذلا  ناسرفلا »  » رطف نم  ةدحاو  ةر  ىلع  روثعلا  ًالمأ يف  كلذو 

ًادُعب ًاقح ، ذخأي ، أدب  لمأ  وهو   – يهبلاو َريدتسملا  مثلا ، رخآلا  َرخآلا ، ديدجلا 

اذ وه  اه  نآلاو ، كاذنآ – اهعلاطأ  تنك  يتلا  بتكلا  دحأ  يف  تأرق  كو  ًانيِهُم ،» »

ًالماك ًاعارذ  هلوط  غلبي  ًاموك  ةميتيلا  ةليوطلا  خبطملا  ةلواط  ىلع  مّوكي  رباعلا  ضكارلا 

هتياكح مئاليو  هالي  ناك  ناسرفلا  رطف  ىرخأ : ةيحان  نم  .ىهتشملا  رطفلا  كلذ  نم 

.ةمءالملا ّلك 

ّدعأ انأو  دهاشم  نإ  يل  لاق  .ةياغلل  يخبطم  ةذفان  نم  هّيسرك  ناوج  نود  بّرق 

ىلإ ًاضيأ  كلذ  عجري  .قراغ  هنأكو  سلجي  ناك  ءيش ؟ ّيأب  همهلت ؟ .همهلت  ةمعطألا 

رفصألا اهورفب  ّةطقلا  تّرم  امدنع  .عيباسأ  ذنم  هّصقأ  الأ  تدّمعت  يذلا  يلاعلا  بشعلا 
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بمول ناس   » ةيرق تويب  دحأ  نكست  تناك  .يّتطق  نكت  .دسأ   لثم  اهسفنب  تهابت 

، دحاو ٍرتم  وليك  وحن  ةدعبم  ىلع  لايور ،» روب   » نم ةبيرقلا  ةديحولا  ةيرقلا  اوب ،» ود 

تارم ةدع  هانيمر  اذإ  حمر  ةيمر  ةفاسم  دعبت  ْيأ  تطقنلا ، قيرط ب  رصقأ  انذخأ  اذإ 

دعوملا يف  ةدقلا ؛) محلا  جاربأو  ريدلا  لالطأ  ىوس  هرواجي  نكي  يتماقإ   ناكم  )

دعب نع  ينسنؤيو  روسلا ، ًاّقلستم  ّيلإ  أي  ناويحلا  اذه  ناك  رصع ، لك  نم  هسفن 

ةطقلا هذه  لسرت يل  .نيأ   ملعي  هدحو  ّبرلا  هتقطنم ، هتلوج يف  لمكتسي  مث  ٍةرتفل ،

عم تنك  ام  وهو  ةرباعلا ، ةيمويلا  اهتارايز  ءانثأ  ةقئال  ةيحت  ةدحاو  ةرم  ولو  ةبيرغلا 

سكعلا ىلع  .اهيلإ  ةبسنلاب  دوجو  نكي يل  .ةرارملا   نم  ثكب  هبلطأو  هرظتنأ  تقولا 

ىرخألا ب ولت  ةرملا  عفدنتو  ناوج ، نودب  حّسمتت  ةظحللا  هذه  تحار يف  كلذ  نم 

ديدجلا دفاولا  لوح  تماح  ك  .ةّرَكلا  دواعت  مث  فلخلا ، نمو  مامألا ، نم  هيمدق ،

مالعأل ةرّغصم  ٌةروص  اهنأكو  ناولألاو ، عاونألا  ةفلتخم  تاشارفلا  نم  ُلفاحج  ًةأجف 

، هقوف ًانكاس  عبقي  ناك  تاشارفلا  نم  ليلقلاب  سيل  ددع  حولت ؛ تايارو  قرايبو 

تاشارفلا تحار  .نذألا  ناوِص  ىلعو  بجاوحلا ، ىلعو  ديلا ، ماظع  ىلع  ًاصوصخو 

ةرازغ كأ  حبصأ  يذلاو  لجرلا ، نم  بّبصتي  لاز  ام  يذلا  بورهلا  قرع  نم  فشترت 

نكس يذلا  كسملا » رأف   » امأ .اهل  ًابورشم  حبصأ  قرعلا  اذه  ةحارلا ، عضو  يف  وهو 

رأفلا اذه  نم  كأ  ًاناويح  ايح  لباقأ يف    - ىلبي نأ  هل  تّططخ  يذلا  ةقيدحلا  ثاثأ 

نود يَمدق  عباصأ  مّمشتي  ةعد ، دّدمتملا يف  هبراش  رعشب  هتيأر ، دقف  سانلا - نم  ًاروفن 

قوف طي  قالمع  ٌبارغ  ناك  قلطلا ، ءاوهلا  ىلإ  ماعطلا  ةينيصب  ُتجرخ  امدنع  .ناوج 

اهنأ حضتاف  يوهت ، اهكرت  ام  ناعرسو  سنت ، ةرك  هبشي  ام  هراقنم  ةمّدقم  يفو  ناكملا ،

موي وه  مويلا  سيلأ   – قوسلا ةعابلا يف  دحأ  نم  ةقورسم  ودبي  ام  ىلع  ايوكارام ، ةر 

ضرألا ىلع  ةرمثلا  يذ  يه  اه  نآلاو  ًاثك -؟ انه  نع  دعبت  يتلا ال  هييوبمار  قوسلا يف 

ىدحإ هظحالأ يف  نأ  نود  ًاعباق  َّلظ  ةماخضو ، ًاداوس  كأ  ٍناث ، ٌبارغو  .ديلا  لوانتم  يف 

عوبسألا لالخ  ًاثك  اهقاروأ  ترثاكت  ءانتسك  ةرجش  يف  ًاديدحتو  ةقيدحلا ، راجشأ 

ةرجشلا عذج  نأكو  ةعقرف  توص   – ًابيرقت اهسفن  ةظحللا  يف  ًارئاط  قلطنا  يضاملا ،

ةرجشلا ةمق  نم  تقلطنا  ءانثألا  كلت  يفو  ءاوجألا ، لوألا يف  رئاطلا  بّقعتو  رجفني –
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تعّمجت رصبلا  حمل  يفو  ةكلاهتملاو ، ةقيتعلا  ناصغألا  نم  ةفصاع  يصعلا ، نم  ةفصاع 

.بشعلا ىلع  بطحلا  نم  ةموك 

 

نم ًاّشه  ىسمأ  يذلا  ةدئاملا  حول  ىلع  هيمدق  عضو  .مونلا  ناوج يف  نود  قرغتسا    

لالخ .ناتمّروتم  هامدق  .ةءارقلل  ةلواط  اهلمعتسأ  تنك  يتلا  ةدئاملا  كلت  ةبوطرلا ،

اجّهوت نأ  دعب  هقلغي  داك  ًاضيأ  دعب  ام  يفو  هينيع ، حتف  ةيادبلا  عطتسي يف  لكألا  

ناك ماعطلا  هلوانت  لالخ  .رخآ  ءيشب  نآلا  ناتقلغملا  نانيعلا  تحاب  .ةصق  ةظحلل 

ٌعاقيإ هلخاد  ا  دعب  ام  يفو  .ال  مّهوتلا ؟ ىلع  ةردقلا  اهنأ  مأ  .لّيختلا  ىلع  هتردق  ذحشي 

دقل ةيعاقيإ ؟ نكت  اهأدب   يتلا  ةندندلا  نأ  مأ  .ماعطلل  هقّوذت  نع  ًاعيرس  لصفنا  ام ،

ىلع كلذ  ثدح  ْنإو  هنايك ، ّلكب  اهعقو  ىلع  ّزتها  ةمغن  ةيقيسوم ، ىرحألاب  تناك 

لالخ ةلئسأ  هيلع  حرطأ  نأ  نم  ناوج  نود  ينعنم  دعب ، ام  يف   ) .ظوحلم غ  وحن 

نع ّىلختأ  نأ  ًامومع  ّيلع  ناك  .هيلإ  فيضأ  نأ  وأ  هلوقي  ام  ىلع  ّقلعأ  نأ  وأ  حلا ،

(. ةلئسألا لك 

 

يف هيلإ ، يِغُصملا  انأ ، تللظ  يف ح  حي ، قلطناو  ةفيطللا  ويام  سمش  سلج يف    

تناكو مايألا ، كلت  يف  رهزت  تأدب  يتلا  ناسليبلا  ةجش  تحت  ليلظلا  هبش  اكم 

نم ًالدب  ةرويغصلا »  » ًادق فيرلا  يف  اهيلع  نوقلطي  اوناك   – ةغصلا اهروهز 

ّرز مجح  نع  ديزت  نكت  يتلاو   ضايبلاب ، طلتخملا  رفصألا  نوللا  تاذ  ةغصلا –» »

تاجش تحت  ومنت  يتلا  ةصاخلا  شئاشحلا  ىلع  ماهسلاك  طقاستت  ينت  ال  صيمقلا ،

يذلا  - راهزألا ُرطم  َعطاقت  رخآلاو  حلا  .ةمسن ب  ّيأ  بوبه  نود  ىتح  ناسليبلا ،

بغزلا تاذ  روحلا  راجشأ  روذب  عم  ّهلك - عوبسألا  لاوط  لب  مايأ ، لاوط  طقس 

لك َربع  بسحف ، لايور » روب   » لالطأ يفو  ةقيدحلا  يف  سيل  كلذ  ثدح  .ينطقلا 

تدب .كلعصتت  روذبلا  كلت  تناك  سنارف » ود  ليإ   » رغ ةبعشتملا  هلوادجب  يداولا 

، ًةّفخ ءابعألاو  لاقثألا  حن  اهنأكو  ءوضلاب ، ةلبرسملا  ةيئاوهلا ، ةرئاطلا ، بارسألا  هذه 
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الب ًائيش  اهرورم  ةظحل  حبصتل يف  ةبرتلاب ، قصتلمو  خسارو  ّيرجح  وه  ام  لك  كلذكو 

دوعص ديع  لصفت ب  يتلا  مايألا  كلذ يف  ثدح  .اهنزو  نم  فّفخت  لقألا  ىلع  وأ  نزو ،

جورملا يفو  تاباغلا ، داتعملا ب  نم  كأ  عرقت  سارجألا  تناك  ةرصنعلا ، ديعو  حيسملا 

ديعلا لبق  مث  لوألا ، ديعلا  دعب  عرُقت  تناك  ةكباشتملا  ةقلستملا  تاتابنلاب  ةلفاحلا 

، كانه نفادملا  يف  ةيعج ، ةربقم  تيقُلأ يف  ثيح  بمول » ناس   » نم ًةطباه  اثلا ،

نع ةطرشلا  تارايس  عطقنت  .تاذوبنملا   تاقيدنزلا  لايور » روب   » تابهار ُثثج 

دنع يهتني  دودسم  قّيض  عراش  ىوس  نكي  يذلا   جراخلا ، قيرطلا يف  ىلع  رورملا 

نَم ال نع  ًاثحب  ةيناث  ستو  ريدتست  مث  ًابيرقت ، توص  البو  ءطبب  ربعت  تناك  لالطألا ،

برس لكش  يعُمق يف  ٌراصعإ  ةَفَيَضملا  ةقيدح  محتقا  مايألا  دحأ  .ّبرلا يف  ىوس  هملعي 

سيل ٍددع  دوجول  ًارظن  ًابيرغ ، ًارمأ  نكي  هتاذ   ّدح  يف  وهو  لبانقلا ، تافذاق  نم 

يرجت يتلا  ركبلا  نايدولا  قوف  ةعقاولا  ةقطنملا  ةيركسعلا يف  تاراطملا  نم  ليلقلاب 

مغر هيف ؛ ةيركسعلا  ةسردملاب  ناس س »  » راطمو يالبوك ،» اليف   » راطم لوادجلا ، اهيف 

تناك تافذاقلا  نم  ىرخأ  تاليدومو  ةديدج  ٍتادحو  نأل  فولأم ، رمألا غ  ناك  كلذ 

ملُظتف ًابيرقت ، راجشألا  ممق  عافترا  ىلع  طت  يهو  ةيوجلا  ةقطنملا  تاماّودلا يف  ثت 

ىوتسملا ىلع  تاروانملا  نم  ةلسلس  يف  ةقلح  اّهلعل  ةقرزلا ؛ ىلإ  ةلئاملا  ويام  ءس 

.ّبرلا ىوس  هملعي  ام ال  وأ  وروألا ،

 

ادب يل لاح  لك  ىلع  .بسحف  هفطعم  بلق  نوكي  ار  وأ  .هسبالم  ناوج  نود  ّغ    

عضب هسو  رخآلاو ، حلا  ب  هضوهن  عم  كلذ  مءالت  .رفسلا  سبالم  يدتري  هنأكو 

هتياكح تناك  .تلصو  دق  ام  ةبرع  تناك  اذإ  ام  ىل  ّعلطتي  هنأكو  ءارولا ، ىلإ  تاوطخ 

ام نأ  كلذ  ببس  .بسحف  هنطاب  ىلإ  اهب  مغمغي  ناكف  هسفن ، ىلإ  ةهّجوم  ىلوألا 

ًاجضان نكي  .وتلل   ثدح  دق  ناك  ةيرانلا ، ةجاردلا  انث  عم  ةياكحلا  كلت  هشياع ،

دكأتلا م ديري  ناك  ريدقت  ىصقأ  ىلع  ةياكحلل ، ةمدقم  ة  نكت  اذهلو   .دعب  حلل 

نل ثادحألا ؛ يف  ًاثك  ُدَِري  هسفن  ىأر  دقل  .سفنلا  عم  ةفطاخ  ٍةاجانم  يف  ثدح 
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ّيضم دعب  .هب  ّقلعتي  رمألا ال  ناك  اذإ  الإ  ةياكحلا  ءارو  ام  ىلإ  ةيّرحب  عجري  نأ  عيطتسي 

ليغشت لبقي  هنأ   ك  .فلتخم  وحن  ىلع  عبطلاب  نآلا  رومألا  ىرأ  ةينمز  ةرتف 

؟ اذام نع  زجاع  ً.ازجاع  هلعجت  تناك  .اقيسوملا  عون  ناك  ًايأ  هتياكح ، عم  اقيسوملا 

.زجاع

 

ًادج ةبحرلا  سنارف » ود  ليإ   » ءس تحت  مويلا  كلذ  راس يف  ءيش ، رّكفي يف  نأ  نود    

ًانكمم يف سلا  لاز  ام  ةفيثكلا ، قرطلا  ةكبش  مغرو  ًاضيأ ، مويلا  ىتح  .ويام  رهش  يف 

يف طبهي  .ىضم   ّع  ًاما  ةفلتخم  ةعتم  نآلا  كلذ  ينعي  ارو  لوقحلا ؛ ءاحنأ 

ةليللا ىضق  دق  ناك  ةرئاطب ؛ ةملكلل ، يفرحلا  ىنعملاب  طبه  حابصلا –  عم  الإ  ةقطنملا 

نم ةفلتخم  ةقطنم  يف  موي  ّلك  دجوي  ناك  لثم  بيرغ ، ٍدلب  يف  َقباسلا  مويلاو 

.بسحف ةيبوروألا  انتّراق  سيلو يف  اعلا ، قطانم 

 

اهروبع دنع  نكلو  طبارتم ، بك  ٍلهس  لثم  لايور » روب  «ـ ةطيحملا ب ةقطنملا  تدب    

يتلا لوادجلا  ىلإ  كلذ  عجريو  .ةقيمعلا  ديداخألاب  شهدم  وحن  ىلع  ةئيلم  اهنأ  رهظي 

لوادجلا ّبصمو  يساسألا  لودجلا  ربتعي  يذلا  رفيبلا »  » رهنو ىصحت ، الو  ّدُعت  ال 

، لهس هنأك  رصبلا  عدخي  ام  سلا : رهن  ضوح  َّبصيل يف  ًاطباه  باسني  يذلاو  ىرخألا ،

تاعّمجملا .ةقيمعلا  ديداخألاو  ةيئاملا  يارشلاب  ةلفاح  ةبضهك  ضرألا  نع  عفتري 

ةيبتكملا تآشنملاو  ًاعافتراو ، ًاضرع  تدّد  يتلا  كلت  يس  ال  ةديدجلا ، ةينكسلا 

ةلحاق ةبضه  يهو  ةبضهلا ، ىلع  ًابيرقت ، ءانثتسا  الب  اّهلك ، ةدوجوم  ةيعانصلاو 

ًاعابطنا ًادبأ  يطعت  تكُرت ال  يتلا  ةليلقلا  تاباغلا  قطانم  حايرلا ؛ ةديدشو  ىرحألاب ،

راجشأ تاردحنملا  ىلع  تاباغلا ، ةفيثك  لعفلاب  يه  ديداخألا ، وأ  ةيدوألا ، .ةباغلاب 

راجشأ كلذكو  لوادجلا ، ةفاح  ىلع  ةيمانلا  راجشألا  لفسألا  يفو  ءانتسكو ، نايدنس 

، ةدق حاوط  كلذكو  راجشألا ، نم  ةيلاخلا  قطانملا  ضعب  دوجو  عم  روحلاو ، تغنلا 

ةقطنم ّتلظ  .ليخلا  بوكرل  تاحاس  وأ  لتاشم  ىلإ  اهليوحت  مت  وأ  ةيعادتم ، اهنأ  امإ 
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روب  » ةاقلا يف كلت  ءانثتساب  ةبك ، تآشنم  نود  نورق ، لاوط  ًاركب  لوادجلا  عبانم 

موي فصن  ةدعبم  ىلع  نودور ،»  » رهن دودخأ  ءدب  يف  كاذنآ ، تناك  يتلاو  لايور ،»

ركفلا ةعلق  ةعلق ، ىرحألاب  وأ  ًابيرقت ، ّةلقتسم  ةنيدم  ّلث  سيراب ، نم  ناصحلاب 

نأل طقف  سيل  ةليوط ، ةمدق  انه  ُتأدب   ) .ةرماغملا حور  نم  ًاصاخ  ًاعونو  حورلاو ،

ًاضيأ اهيف  مّهوتأ  أل  لب  يبلق ، ىلإ  ةبيرق  لايور » روب   » لالطأب ةطيحملا  ةقطنملا 

هذه حأ  هسفن ل  ضرفي  يذلا  ناكملا  لاح  لك  ىلع  نكمملا ، وأ  حيحصلا ، ناكملا 

ةروجهملا ناردجلا  لثم  كلذ  اهلثم يف  ًامومع ، نآلل  وأ  نآلا ، نم  ءزجل  وأ  نآلا ، ةياكحلا 

لامرلا اهمهتلت  يتلا  روخصلاو  (، 5) وينوطنأ مالفأ  ةيلاطيإلا يف  ةيعانصلا  يحاوضلا  يف 

.((6) دروف نوج  اهجرخأ  يتلا  رقبلا » ةاعر   » مالفأل مألا  تنموينوم »  » يداو يف 

«. زيتنام  » يداو وه  تنك ،» ناس   » دنع عقاولاو  نودور ،»  » يداول قيقشلا  يداولا 

، قطانملا ضعب  يف  ةبضهلا ؛ هقيرط يف  رفحي  يذلا  هارجم  ةيادب  روجهم يف  ًاضيأ  وه 

داكي ال  يربلا ، توتلا  كاوشأو  ةقلستملا  تاتابنلا  نم  ًالغد  نّوكي  انه ، لاحلا  وه  لثم 

ىلع راس  ةيادبلا  يف  اوج .» نود   » حابص تاذ  رهظ  كانه  .هقارتخا  عيطتسي  دحأ 

، ناسرفلاو نوؤاّدعلا  هري  .رظنلا   تفلي  نأ  نود  سي  فيك  فرعي  ناك  .ةباغلا  قرط 

ًاضيأ ارو  وه –  هنإف  داوجلا ، يطتميل  قلُخ  دق  ٌدحأ  ناك  ول  .ليلقلاب  سيل  مهددعو 

حوربو ةداعلاب  بسحف  ًاعوفدم  تاجشلا ، ربع  هقيرط  ّقشي  ناك  ً.اقلطم  هل  قلُخي   

، ةيساسألا هتنهم  كلذ  ربتعي  ناك  هتقو ؛ ّديس  نوكي  نأ  ىلإ  حمطت  هّساوح  لك  .مادقإلا 

 - زرألا راجشأ  وحن  سلا  لداعي  ءيش  ال  ًاذإ ، .لاح  لك  ىلع  هل  ةبسنلاب  ءايلاو  فلألا 

نم ىتح  زربت  تناك  يتلا  هل - ّططخ  يذلا  راسملا  نع  ًافارحنا  ينعي  كلذ  ناك  ول  ىتح 

نم مخضو  نكاد  عون  زيتنام ،»  » جورم راجشألا يف  نم  ةيلاخلا  ةقطنملا  كلت  ديعب يف 

.ةقاّربلا ةكباشتملا  لاغدألا  كلت  فلخ  راجشألا 

 

ناوج نود  لباق  اذكه  نومعزي ، بسح  ّةثج ، ىلع  ًانايحأ  ديحو  رطف  عماج  عي    ك 

ةأرملا تناك  .هناكم  يف  ًانكاس  فقوت  .يراعلا  انثلا  ًةأجف  ةباغلا  طسو  هقيرط  يف 
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ام لوح  تلكلا  ّلك  .تاجشلا  ب  فلخلا  نم  اهرهظ  ىّدبتي  ىرحألاب  وأ  ىّدبتت ،

باعت ىوس  نكت  ّةظف ،  وأ  ةيقار  ٍتلك  تناك  ءاوس  هل ، ثدح  ام  وأ  نانثالا ، هلعف 

ىوس ًابيرقت  ًائيش  لجرلا  نم  ناوج  نود  َري  .اذكه   رمألا  ّلظيسو  جرحلا ، نع  ّمنت 

، ضفخنملا هبشي  ام  يف  نادقري  اناك  .ةَبلَج  ّيأ  انثلا  نع  ردصت  ك   .ةّينثم  ةبكر 

، ًّايوق راجشألا  قاروأ  فيفح  ناكو  هنم ؛ رجح » ىمرم  ىلع  ، » لقألا ىلع  فقي ، ناكو 

.ريدغلا ريرخ  اذكو 

 

عباتيو ىقبي  نأ  رّرق  مث  .ءاضوض  الب  بحسني  نأ  ناوج : نود  لاب  ىلع  رطخ  ام  لوأ    

رظنم هّساوحب  لبقتسي  نأ  هيلع  ناك  ً.اينالقع  ًارارق  ًارارق ، لعفلاب  ناك  .ثدحي  ام 

ههجوب حيشي  نأ  نكمم  .ميمح غ  عضو  الاز يف  ام  نيذللا  ًاعم ، نيدّحوتملا  قشاعلا 

ناوج نود  نكي  اذام ؟  سيقي  نأ  .سيقيو  نّودي  نأ  نآلا  هتّمهم  تناك  ً.اديعب 

الإ رعشي  .لاعفنا   ّيأ  نود  وأ  ساسحإ ، نود  رظني  حار  لاح ، ّلك  ىلع  .فرعي 

تناك نإو  ةفجرلا ، نم  ًاعون  تحضأ  تقولا  عم  .ةلّصأتم  ةئداه ، ةشهد  ةشهدلاب ،

، ثدحي ام  ىلإ  يرايتخالا  غ  ءاغصإلا  ربع  ءرملا  باتنت  يتلا  كلت  نع  ًاما  فلتخت 

لمشي ضفر  نع  ٌبعت  ًةداع ، ىرحألاب ، يه  ةفجر  قدنفلا ، ةرواجم يف  ةفرغ  يف  ًالثم ،

.مدقلا ىلإ  سأرلا  نم  مسجلا 

 

، قالطإلا ىلع  هنالعفي ، اناك  ام  لالخ  نارعشي  انوكي  ًاعم   هنأ  حضاولا  نم  ناك    

، بسحف ام  روهمج  لجأ  نم  هلعف  نكي  .هؤافخإ   يغبني  ًايّرس  ًائيش  نايّدؤي  هنأب 

ءرملا نوكي  نأ  نك  .اعلا ال  مامأ  هنالعفي  ام  ناضرعتسي  اناك  .ّهلك  اعلا  لجأ  نم  لب 

اهرعش ةغباصلا  وأ  ءارقشلا ، ةأرملا  يس  ال  لعفلا ، لالخ  ةمظعو  ًارخف  هنم  كأ 

تاجش ب  عقاولا  ّةيربلاب ، هيبشلا  انلا  ناكملا  اذه  تلّوح  دقو  رقشأ ، نولب 

، ةزراب حرسم  ةبشخ  ىلإ  ًائيشف ، ًائيش  زرألا ، راجشأ  نم  برقلاب  ةرهدزملا  اتسينيجلا 

عم حر  تناك  ً.ادج  ًادج  ةليوطلا  تاظحللا  هذهل  ةبسنلاب  اعلا  ينعت  ّقحب  تناك 
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تحار نآلاو  اهرصخ ، ىلع  مث  اهفاتكأ ، ىلع  ةظحللا  كلت  يف  تعطس  يتلا  سمشلا 

ةروخف تدب  مك  .اهيفدر  ىلع  نابعثك  ىّولتتو  صقارتت  ديازتم  وحن  ىلع  سمشلا 

ةلعافلا اهدحو  يه  اهنأ  ًاضيأ  ادب  لعفت ! ام  يف  اهكهناو  اهباصتنا  لالخ  اهسفنب 

لعفلا وه  نكي  نإ   لعف ، لضفأ  وهو  يه ، اهلعف  لوح  رودي  هتقيقح  رمألاو يف  )

ىوس اهتحت  لجرلا  نكي  ناك ؛)  ٍقولخم  ّيأل  وأ  اعلل ، همّدقت  نأ  نك  يذلا  ديحولا 

، اذكه ً.ابيرقت  رم  وحن غ  ىلع  اهمدختست  يتلا  ةادألا  ةمدخلل ، روذنم  صخش  ةئكت ،

نأ نكمملا  نم  ناك  ًاديعب ، اهتداعس  عاعشإ  رشتني  يتلا  ةأرملاو  رملا  لجرلا غ  عمو 

، ًاما ًافلتخم  رمألا  ناك  ةعيبطلا  انه يف  كلذ ، عمو  مليف ، ًاداتعم يف  ًادهشم  كلذ  نوكي 

: دعب نعو  ًاّربكم  ثدحلا  عباتي  مليفلا ،  فالخ  ىلعو  ناوج ، نود  نأل  طقف  سيل 

.ةّربكم ًةطقل  لاح ، ّيأ  ىلع  ىُرت ، نكت  ةطقللا   نإف  ًابك ، هآر  ْنإو  ىتحو 

 

، َْقشاعلا عم  ركفلاب ، لفتحي ، ناوج  نود  ناك  ثدحلا ، ىلع  بسحف  ٍعوبسأ  دعب    

مك هلاب  ىلع  رطخ  مث  هب ، نالفتحي  هنأ  نم  ًادكأتم  ناك  هيف –  هآر  يذلا  مويلاب 

ةدتمملا اتسينيجلا  ةجش  ناصغأ  ىلع  تايوفشلا  روهزل  رفصألا  نوللا  كلذ  عناي  وه 

ىرخألاو ءارفصلا  تاجشلا  عمجتو ب  قّرفت  حايرلا  تناك  فيكو  انثلا ؛ يبناج  ىلع 

، يلاعألا يفو  .زرألا  عورفل  زّيمم  ريرص  ردص  زرألا  ةرجش  عورف  نم  .هسفن  نوللا  تاذ 

رداغت يف يتلا ال  باقعلا  رويط  دحأ  ماح  رئاطل ، ةبسنلاب  ًابيرقت  هّليخت  نك  ٍّولع ال  يف 

ةيوجلا ءاوجألا  طت يف  ل  هييوبمار ،»  » ةباغ تاعفترملا يف  وأ  ةلّضفملا  اهنكامأ  داتعملا 

تحار عومسم  ٍتوصب  ً.اغلاب  ءافص  ةيفاصلاو  ةئداهلا  مايألا  الإ يف  سيراب ، نم  ةبيرقلا 

، ةيرعتلا لماوع  لعفب  ًايدامر  اهنول  ىحضأ  بطحلا  نم  ةعطقب  ّكتحت  بابد  ةّدع 

نود ناك  امدنع  ةيبشخلا ، تالواطلا  ىدحإب  يتقيدح  يف  ًاضيأ  انه  هتلعف  ام  وهو 

نوصغلا دحأ  .اهشاشعأ يف  ءانب  رهش  ويام ، رهش  انك يف  معن ، كلذ ، نع  حي  ناوج 

، ّزتهي وأ  حجرأتي  ّططخم  وأ  ليطتسم  ءيش  ناك  غصلا  زيتنام »  » ريدغ ىلع  ةينحنملا 

فيفخ ءيش  نوكي  نأ  نك  ال  تيساك ، طيرش  وأ  ءاذح  طابر  نم  ًاثك  ّفخأ  ءيش 
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وأ لايور ،» روب   » ةقطنم باعث يف  شيعت  تلاز  ام  ذإ  ّططخم ، نابعث  دلج  ىوس  اذكه 

بناجب جرحدتو  يضاملا ، ماعلا  نم  ٌعمق  طقس  زرألا  ةرجش  نم  .ىرخأ  ةرم  اهيلإ  تداع 

تعمُسو كسألا ، نم  ولخي  يذلا  ليزهلا  ريدغلا  لمرلا يف  تاّبح  تعمل  .ْقشاعلا 

ىلع ةيمانلا  ةباغلا  ةفاح  ىلع  .ةيعارز  تاراّرج  تاوصأ  حفسلا  ىلعأ  لوقحلا يف  نم 

ماعط يف ةدئام  هبشي  ام  لافطألاو ، ءابآلاو  دادجألا  نم  ةنّوكم  ةلئاع ، تشرف  ردحنملا ،

ةلفاح تراس  انه  ناكم  لك  يف  ةدوجوملا  ةعيرسلا  قرطلا  دحأ  يفو  قلطلا ، ءاوهلا 

تاشارفلا كلتب  ةرماع  ءاوجألا  تناك  اهترخؤم ، مّهلك يف  نوعّمجتم  ذيمالتلاو  ةيسردم ،

ثالث هنأك  هنم  ناتنثا  ودبتف  اهضعب ، لوح  طت  يتلاو  ّيّنبلا ، نّولل  ةلئاملا  ةغصلا 

.تاشارف

 

ً.ادج ًاعقوتم  ناك  ثدح  ام  .قشاعلا  انثلا  يف  ناوج  نود  لمأ  باخ  كلذ  عمو    

رّمذتلا هبشي  ءيش  لجرلا  نم  مث  ةأرملا ، نم  ٌتاخرص  هيلك ؛ نم  ٌتاوصأ  تلاعت 

ىرخألا ديلابو  اهرهظ ، ىلع  ٍديب  وه  دّسمو  مامألا ، ىلإ  ْتعقو  .ةمدمدلاو  ةرجمزلاو 

هبشت ةملكب  يه  تقطن  ةرشابم  اهتخرص  ةياهن  .ىرخأ يف  ةرم  اهانث  يتلا  ةبكرلا  شره 

.كلذ و لبق  بحسني  نأ  ناوج  نود  ىلع  ناك  .هباشم  ءيشب  وه  مغمغو  ّبح ،» »

ناك هنأكو  ةيئانث ، ةمغن  نم  ًالدب  ةيثالث  ٍةمغنب  قاوقو  حدص  امدنع  ًاضيأ  ءيش  ّغتي 
ىرحألاب وأ  اوثلا ، ّدعي  حار  هنكل  هبجاو ، ًايّدؤم  هرظنب  هعباتي  َّلظ  هنأ  حيحص  .هتهتي 

امدنع وأ  ناكم ، ءاقبلا يف  ىلع  ًغرم  نوكي  امدنع  ءرملا  لعفي  لثم  ماقرألا  ولتي  ناك 

.ةلكشملا .ةلكشم  ناوج  نود  ىلإ  ةبسنلاب  ّلث  ناك  نمزلاو  ً.امومع  ءرملاب  نمزلا  لوطي 

 

ةعقبلا يراعلا يف  الك  مجاه  لمنلاو  بابذلا  نأ  رهاظلا  هفارصنا ، دنع  الإ  تفتلي     

ام ىلع  هّنكلو ، ً.اديدج  ًاعضو  نكي  كلذ   نأ  حيحص  .اهيف  ادقر  يتلا  ةضفخنملا 

رظتني ناوج  نود  ناك  ةخألا  ةظحللا  ىتح  .هب  هقيض  دادزاو  نآلا ، هب  اقاض  ودبي ،

.ناوج نود  رجز  ةلئسأ ، ال  ًالثم ؟ .ءايشألا  ضقاني س  ءيش  هل  ثدحي  نأ 
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حّحص .هدوجو  ناقشاعلا  ظحالف  بطحلا ، نم  ةعطق  ئطو  هنع ، َضرعأ  امدنع    

يتلا ةديهنتلا  لب  ناريدتسي ، هلعج  ام  وه  بشخلا  ةقطقط  توص  نكي  هسفن : 

يأ نم  عمسأ  لاح   ّلك  ىلع  ةلئسأ ! ىفك  طابحإ ؟ ةديهنت  .جّرفتملا  نع  هنع ، تّدن 

ًااد اهقلطي  ناك  وهو  .ناوج  نود  نم  اهتعمس  يتلا  كلت  لثم  ةديهنت  ًابيرقت  ناسنإ 

ةديهنت تناك  .عوبسألا  ةليط  ًانكاس  هسولج  ءانثأ  اهقلطي يف  ناك  لثم  هيكح ، لالخ 

مغر ةقيقر ، لب  معن ، ّدح ، ىصقأ  ىلإ  ةتفاخ  تناك  .دحاو  نآ  لفط يف  ةديهنتو  خيش ،

نم رخآلاو  حلا  ب  رداصلا  جيجضلا  قرتختو  ءاضوض ، ّيأ  قرتخت  تناك  كلذ 

«، نودور  » يداو طسو  ةخألا يف  ةنوآلا  ًاحوضو يف  ديازتي  حار  يذلا  عيرسلا ، قيرطلا 

ىلع ضرفت  مايأ  ةعبس  لاوط  تلظ  يتلا  لبانقلا ، تافذاق  زيزأ  قرتخت  تناك  ك 

، ةقثلا ينحن  تناك  ناوج  نود  ةديهنت  .ةرصنعلا  ديع  تاروانم  لالخ  اهعاقيإ  انسوؤر 

.يمامأ سلاجلا  ناسنإلا  اذه  هاجت  طقف  سيل 

 

نكي .ةنايخ   اهنأكو  َْقشاعلا  نذأ  ةديهنتلا يف  هذه  تدب  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع    

نأل هرثإ  يف  اقلطناو  ةعرسب ، ّهيز  ايدترا  .هدهاشي  ناك  ًاصخش  نأ  هبضغأ  ام 

ىلع هيف  ّرثؤي  ار ، لاز ، امو  تاظحل ، لبق  ًاعم  هاشياع  ام  لذتبا  هتديهنتب ، جّرفتملا ،

نود دُِري  ةّرم ،  ّلك  يف  فلتخي  عضولا  ناك  نإو  ةرم ، ّلك  يف  كو  .رم  غ  وحن 

همامأ َّقبتي  ةرم ،  ّلك  لثمو  .برهي  نأ  هل  زوجي  .برهي ال  الأ  هيلع  .برهي  نأ  ناوج 

.برهلا ىوس  ةياهنلا  يف 

 

لوادجلا زاتجي  نأ  عيطتسيو  هيمدق ، ىلع  هنأ  ةزي  ةقطنملا  كلت  يف  عتمتي  ناك    

ًاقرط كلسي  نأ  ةيرانلا  ةجاردلا  انث  ىلع  ّمتحتي  يف ح  قيرط ، رصقأ  نم  تاجشلاو 

ناوج نود  ّثيرت  دقل  لب  .ةليلقلا  روسجلاو  لوقحلا  قرتخت  يتلا  تاراسملا  ربع  ةّفتلم 

ءيش غ ىلإ  عجري  ىرقهقلا  رخآلاو  حلا  هس ب  نكي  .برهي   نأ  لبق  تاظحلل 
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نع ًابعت  لقألا ، ىلع  نكي ، و  ةكرحلا ، يف  ةليصألا  هتقيرط  ىلإ  عجري  ك  كلذ ،

احار هنإ  ذإ  هقحالي ، نَم  راثأ  هكولس  نأ  ًاحضاو  ناك  كلذ  نم  مغرلاب  .مّكهتم  فقوم 

ةياهن يفو  هرثإ ، ناّدجي يف  اناك  .قئاوعلا  ّلك  نيزاتجم  هقرافت ، ٍةراسجب   هنادراطي ،

تناك .هتخرص  تلاعت  ءانثألا  كلت  .حيرلل يف  هيقاس  قلطي  نأ  هيلع  ّمتحت  فاطملا 

رِّربي نأو  فقوتي ، نأ  ار  هيلع  ناك  .ةيّدو  نوكت  داكت  عبطلاب ، تاحيص  ىرحألاب  كلت 

لازي يف ال  ناك  امدنع  عوبسأ ، رورم  دعب  .هلوقي  ام  هيدل  نكي  هنأ   غ  .هلعف  ام 

هل ىّنمتي  نأو  َْقشاعلا ، ىلإ  دُعب  نع  تفتلي  نأ  عاطتسا  هعادو ، موي  يفو  يتقيدح ،

.هتايح دادتما  ىلع  تآجافمو  ةداعسلا 

 

«، نوش يد  لايور  روب   » ىلإ هلوصو  موي  ءاسم  يف  ًاضيأ ، اهسفن  هتياكحب  ّقلعتي  ام  يفو    

عوبسأ لبق  نكلو  هسفن ، مويلا  يف  عوبسأ ، لبق  ثدح  ام  يوري  ناوج  نود  أدب  دقف 

ماعلا ةياكح  الو  اّهلك ، هتايح  ةياكح  يل  ِكحي  .ايجروج   يف  يسيلبت ، يف  ناك  ً.اما 

حي يل ناك  ةقحاللا  مايألا  يفو  بسحف ، ةخألا  ةعبسلا  مايألا  ةياكح  لب  ًالثم ، يضاملا 

اذه يف  تعدتسا ، دق  هتركاذ  نأ  دجأ  ثادحألا ، عجرتسأ  امدنع  .موي  ةياكح  موي  ّلك  يف 

ّةقدب ءيش  ّلك  رّكذت  تئافلا ، عوبسألا  نم  نثالا  َموي  لاثملا ، ليبس  ىلع  نثالا 

ءاثالثلا موي  عم  ًابيرقت  ثدحي  ام   وهو  ةعادوو ، ةيئاقلتب  هسفن  تقولا  يفو  ةيهانتم ،

روفلا ىلعو  « - عوبسأ لبق  نثالا  موي  يف   » .رهش لبق  نثالا  موي  لقنلف : وأ  يضاملا ،

هيلع تّرم  يذلا  مويلا  روص  تءارت  ءاعدتسا – نود  هلمكأب ، مويلا  روص  روصلا ، لاهنت 

تّفطصاو اهناكم ، تذختاو  عوبسأ ، لبق  هيلع  رهظت  ٍوحن   ىلع  ترهظو  مايأ ، ةعبس 

، توصلا يلاع  رّكذتلا  جيجض  نود  نوكس ، يف  ضعب ، فلخ  اهضعب  تمظتناو  بيترتلاب ،

ءايشألا لخادت ، نود  نكاسلا  بقاعتلا  عاقيإ  وهف  ركذتلل ، عاقيإ  كانه  ناك  اذإو 

ً.اغص ءيش  دوعي  الو  ًابك ، ءيش  ال  اهسفن ، ةميقلا  اهل  ةبكلاو  ةغصلا 

 

هبولسأ يف .هعوبسأ  حي  وهو  ناوج  نود  تعمس  اذكهو  .ةياكحلا  تلّكشت  اذكه    
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ناك هنأو  رخآ ، ٍناكم  موي يف  ّلك  هسفن يف  دجي  ناك  هنأ  نم  كش ، الو  ًاضيأ ، عبني  حلا 

ّرقتسملا ناوج  نود  .هتايح  رارقتسالا يف  ناوج  نود  فرعي  .رفس   ىلع  عوبسألا  لاوط 

، ةعبسلا همايأ  نع  ًائيش  حي  نأ  ةهباشم ، ثادحأ  هب  تّرم  ول  ىتح  فرعيس ، ناك  ام 

، ةنس وأ  هدرف  موي  ةياور  نم  ًالدب  عوبسأ ، ةياور  .لاح  ّيأ  ىلع  بولسألا  اذهب  سيل 

هنأ ك  ً.اضيأ  ينبسانيو  .ناوج  نودلا  اذه  لثم  صخش  عم  ار  مءالتي  ٌرمأ  اذه 

.دَّدَهملاو برطضملا  مالسلا  تاقوأ  يفف  برحلا ، نكي يف  اذإ   كلتو ، كلذل  بسانم 

 

، ًاعقاو اهلعجي  ناك  هعوبسأ ، عبسلا يف  تاطحملا  نع  ثّدحتي  ناوج  نود  ناك  نيبو    

، اهبّنجتي نكي  .ةفيرح   ليصافت  ّيأ  نود  باسنت  هتياكح  تناك  .ديدج  نم  اهشيعيو 

.اهنع ثيدحلل  لاجم  ال  ْنأ  يهيدبلا  نم  .هرظن  نع  ةديعب  ةيادبلا  ذنم  تناك  لب 

عس ّبحأس  نكأ  ً.اقالطإ و  دوجو  اهل  نكي  معن ،  .ُحت  ال  ةفيرحلا » ليصافتلا  »

اهّولخب الإ  هَصخش  يرظن  ىّدعتت يف  ناوج  نود  تارماغم  نكت  .ةيادبلا   نم  اهلثم 

ترهظ عبطلاب  .يمامأ  ماتخلا  تدّسجت يف  دقف  تارماغملا  امأ  ءايشألا ، كلت  لثم  نم 

، رخآ عون  نم  ليصافت  اهّنكل  ءارولا ، ىلإ  ًاعوبسأ  هعوجر  لالخ  ةثكو  ةديدع  ليصافت 

.ةرماغملا نم  رخآ  ٍعونب  مستتو 

 

يل حو ، يتقيدح  ناوج يف  نود  اهلالخ  سلج  يتلا  ةعبسلا  مايألا  هذه  ءانثأ    يف 

ذإ كلذ ، ينحارأ  .يلاوحأو  يلصأ  نع  وأ  يسفن ، نع  ًةّرم  ينلأسي  ًاعم ،  ٍنآ  هسفنلو يف 

هنألو اوب ،» ود  بمول  ناس   » ّسق ناك  ةيضاملا  رهشألا  لالخ  مظتنملا  ديحولا  يرئاز  نإ 

دقف ةايحلا ، صخش يف  رخآ  وه  ًامومع  هنأو  يقب يل ، يذلا  ديحولا  وه  هنأب  رعشأ 

دحو يعأ  تنك ال  نايحألا  نم  ثك  يف  لمتحي ؛ يعضو ال  نأب  يروعش  نم  ديزي  ناك 

؛ مهتلتو مهتلتو ، مهتلت ، معن ، .هفارصنا  دعب  ةدحولا  ينمهتلت  مث  نهاكلا ، ءيج  الإ 

ّيزلا وذ  نهاكلا  ناك  يتلا  ةقطنملا  توملا يف  شارف  ىلع  ىضرملا  دحأك  يسفن  ىرأ  تنك 

امدنع لاق  ك  وأ  يساسألا ، هلمع  كلذ  حبصأ  .اهيف  ةعطقتملا  هتالوجب  موقي  دوسألا 
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!«. نورضتحي نيذلا  ياضرم  ٍهآ ، : » ةيلاتلا ةرابعلا  ةّرم  تاذ  هنم  تتلفأ 

 

ةدئام ىلع  ًاعم  انماعط  لوانتن  اّنك  تقولا  عم  .حي  ناوج  نودو  خبطأ ، تنك    

، يلإ ةبسنلاب  لقألا  ىلع  ّذلأ ، ءيش  .ىرخأ ال  ةرم  يخبطم  ةايحلا يف  ّتبدو  .ةقيدحلا 

نمزلا يف  ك  .ةفلتخملا  ةمعطألا  ب  ةلماك  ةعت  صخش  هيف  لّقنتي  ٍخبطم  نم 

ىلإ نكر  نم  شبكلاك  زفقأو  ةدحاو ، مدق  ىلع  ًايدارإ  بلاغلا ال  فقأ يف  تنك  ميدقلا ،

ّيلدتملا صيمقلا  ىلع  يسقط  لكشب  ّيدي  حسمأ  تحر  ةدقلا ، داع  بسحو  .رخآ 

ملف عوبسألا  كلذ  يفيض  امأ  .خبطملا  ةرزئ  ًاقباس  لعفأ  تنك  لثم  يلاورس ، قوف 

عبطلاب لأسأ  .ةلماك   ةمدخ  هتمدخب  ٌدحأ  موقي  نأ  ىلع  ًاداتعم  ناك  ً.انكاس  كّرحي 

ام وهو  بسانملا ؛ تقولا  يف  ةياكحلا  يف  ديكأتلاب  رهظيس  .همداخ  بايغ  ببس  نع 

ُتدجو خبطملا ، ُتلخد  ّلك  يّنكل  ًانكاس ، ناوج  نود  كّرحي  رهاظلا   .ًالعف يف  ثدح 

ًالثم دجأ  تنك  تادايز ، وأ  ةيفاضإ  داوم  طقف  سيل  ةديدج ، ةيئاذغ  ةدام  موي  لك  يف 

داوسلا كلاح  ًايعيبر  ًارطف  ةينيصلا ، ناوشتيس »  » ةعطاقم نم  لفلفلا  نم  ًاغص  ًاسيك 

، ةينابسإلا اشنام » ال   » ةقطنم نم  منغلا  بيلح  نم  ضيبألا  جلا  نم  ةعطق  ايكرت ، نم 

صّمحلا نم  ًاغص  ًانحص  وأ  يليزاربلا ، يّربلا  ّزرألاب  هسفنب – هعمج  هنأكو   – َنآلم ًاّفك 

ىلإ باهذلا  ىلإ  ّرطضأ  عوبسألا   لاوط  .عاتم  نود  انه  ىلإ  ءاج  هنأ  مغر  .يقشمدلا 

.ليوط نمز  ذنم  اُهتمئس  دق  ُتنك  يتلا  ةبكلا  قوسلا 

 

أدبي ناوج  نود  ناك  .ةقيدحلاو  تيبلا  مايألا يف  كلت  لاوط  انثكم  اننأ  اذه  ينعي    ال 

راهنلا يف ءوض  ناك  .ةيقيقحلا  ةديحولا  انتبجو  ءاشعلا ، لوانت  دعب  ءاسملا ، حلا يف 

يف ٍذئدنع  اهدهاشن  انك  يتلا  رابخألا ، تارشن  رخآ  ىتح  ًابيرقت  لظي  ويام  رهش 

انك راهنلا  لالخ  .برغلا  ىصقأ  عقي يف  لايور » روب   » ريد ناك  دحلا  اذه  ىلإ  نويزفلتلا ،

ندم اهيلع  تيُنب  حوفسو  لوادج ، اهّللختت  تاباغ  اهب  ةيدوأ  ةقطنملا : يف  لّوجتن 

كانهو هييوبمار ،»  » رصق ىلإ  انلصو  ىتح  ةقطنملا  يف  انلّوجت  ةرم  تاذ  .ةديدج 
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، اذامل ُّبرلا  ملعي  انيلع ، مهدحأ  اهضّرح  ٌبالك  ةقيدحلا  نم  ةأجف  انيلع  تمجه 

، رخآلا هاجتالا  يف  انلّوجت  ٍناث  موي  يف  .هدحو  ناوج  نود  فدهتست  عبطلاب  تناكو 

ًارصاحم كانه  يوونلا  لعافملا  اندجو  ثيح  يالكاس »  » لهس ىلإ  قرشلا ، ةيحان 

يتلا ةّرمتسملاو  ةقعازلا  راذنإلا  ةرافص  عم  فاعسإلاو ، ءافطإلاو  ةطرشلا  تارايسب 

ىدحإب نوكس  ناجوازتت يف  تّيلحس  اندهاش  هسفن  تقولا  .هلك يف  لهسلا  تعمُس يف 

، ةيمويلا ةبابذلا  ةليصف  نم  ناتبابذ  ءاوهلا  هقوفو يف  انمادقأ ، تحت  ةيضرألا  رفحلا 

عبانملا ىلإ  لشلا ، ىلإ  انقيرط  انقلطنا يف  ثلاثلا  مويلا  .ّحنرتم يف  ناط  يف  تكباشتم ،

ةهاتم طسو  قيرطلا  انللض  اننأل  اهيلع ، عن  اننكل   رفييب ،»  » رهنل ةيروطسألا 

نم انعمس  اذكه  يساسألا ، عبنملا   ) عبانملاب لافتحالا  ةبسان  ًاثيدح  تمِّمُص  ةيعانطصا 

عيرسلا صابلا  انذخأ  عبارلا  مويلا  يف  ةروفان .) ىلإ  َلِّوُح  انم ، ًاظح  رفوألا  لّوجتملا  دحأ 

نأ ةأرما  هيف  تدارأ  ًليف  كانه  اندهاشو  بارت ،»  » ةنيدم يف  راونير » ناج   » نيس ىلإ 

رمألا ناك  همحشو ؛ همحلب  ًاما ، هسفن  اهل  مِّلسي  نأو  اهعم ، تو  ل  ًالجر  يوغت 

ماتخلا ينعي يف  ناك  ام  ّرفم ، ّة  نكي  ةياهنلا   يفو  دهشم ، ّلك  عم  ةيبذاج  دادزي 

لفسأ نم  ةصقلا  ةفاسملا  انيقترا  سماخلا  مويلا  يف  .ةأرملاو  لجرلا  نم  ٍّلك  َةياهن 

، انيأر كانهو  زورفش ،» ول  ير  ناس   » ىلإ يدؤملا  عيرسلا  قيرطلا  ىلإ  نودور ،»  » يداو

نايحألا مظعم  تناك يف  اهنأ  غ  ندملا ، لقنتت ب  يتلا  ةعيرسلا  تالفاحلا  ّةطحملا ، يف 

يتَفيضَم انيقب يف  عوبسألا ، نم  خألا  لبق  مويلا  يفو  .فقوتت  نأ  نود  بسحف ، انب  ّر 

صاخشأ ةهجاوم  كلذو يف  ًانايحأ ، اهءارو  نّصحتنو  اهباوبأ  ّدسن  نأ  انيلع  ّمتحت  يتلا 

اتّرم دقف  حلا  تايسمأ  نم  تيسمأ  رخآ  امأ  .ناوج  نود  ندُِري  ّنك  ءاسن  انورصاح ،

.ىرخأ ىلإ  ٍةعاس  نم  لحفتسي  ناك  ٍرطخل  ٍبُّقرت  يف 

 

لصو يف ًابيرقت : اذكه  ُحي  نأ  نك  مرصنملا  ناوج  نود  عوبسأ  نم  لوألا  مويلا    

لازت جولثلا ال  تناك  .زاقوقلا  ربع  وكسوم  نم  ناط  ةلحر  دعب  يسيلبت ، ىلإ  حابصلا 

ناك لباقملا  يف  .لابجلا  ب  نايدولا  قعأ  يف  ًاضيأ  رشتنتو  زاقوقلا ، ممق  ّيطغت 
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يتلاو لهسلا ، ىلإ  ةردحنملا  ةيلبجلا  لسالسلا  يف  ًةيويح  كأ  بونجلا  نع  عابطنالا 

ناوج نود  افغ  ً.ابيرقت  ٍلاخ  لماك  ٌدلب  ةدتمملا ، ةينيبلا  ةقطنملا  يهو  اهنأكو ، ترهظ 

مونلا يف  قراغ  هلوح  باكرلا  ّلك  دجو  ظقيتسا ، امدنعو  .ةرئاطلا  يف  ةصق  ةوفغ 

يذلا هرصقب  ناوج  نود  َملح  ًاثك ، ثدحي  .اهعاستا ك  ىلع  ةحوتفم  ٍهاوفأب  كلذك ،

بخصب ناكملا  نورشتني يف  اوحار  نيذلا  بارغألا ، محتقملاب  هتدوع  دنع  ّظتكي  ناك 

ذنمو ًالزنم ، ىتح  الو  ًارصق ، كلت  هنأ   مغر  كلذب ، ملح  .هبحاصب  اوؤبعي  نأ  نود 

.هلجأ نم  دوعي  صخش  وأ  ءيش  هيدل  دعي  ةليوط   ةرتف 

 

برقأ تاونس  لبق  َدََقف  دق  ناك  .يزاجم  ىنع  كلذ  سيلو  ًيتي ، ناوج  نود  ناك 

ّمتيتي دق  .ديحولا  َهلفط  ًالفط ، ادب يل ، اذكه  َدقف ، لب  همأ ، وأ  هابأ  سيل  هيلإ ، سانلا 

ار يتلا  يه  اهبحأ ، يتلا  ةديحولا  هتجوز ، نأ  َمأ  مُتي ! ّيأو  لفط ، تو  ًاضيأ  ءرملا 

؟ تّيفوت

 

كلذ ىلإ  هعفدي  .ّعم ال  ٍفده  نود  ناكم ، ّيأ  ىلإ  قلطني  لثم  ايجروج ، ىلإ  قلطنا    

، رخآ ىلإ  ٍناكم  نم  اعلا  َربع  نزحلا  لمح  .ءازع  فرعي  يذلا ال  هئاقشو  هنزح  ىوس 

نزحلا .ةكرحم  ةّوق  هرابتعاب  هَدادِح  شيعي  ناوج  نود  ناك  .اعلا  ىلإ  هيلإ ، هلقن  مث 

ناك بسحف ، اذه  سيل  هب ، ّحلستي  ناك  هنإ  لوقلا  نك  .هزواجتي  ناكو  هنم ، ربكأ  ناك 

يفو ًاحومج ، نزحلا  هلعج  ً.اعينم  ًابلص  نكل  ًادلاخ ، هلعجي  نل  نزحلا  نأ  ًاما  ملعي 

يفو ثدحي ، نأ  نك  ام  ّلكل  ًابّرشتمو  ًاما ، ًافاّفش  ًائيشف ) ًائيش  ىرحألاب  وأ   ) لباقملا

.ةدعصألا ّلك  ىلع  هءاذغو  هَداز ، ُهنزح  ناك  .رمألا  بلطت  اذإ  رم  غ  هتاذ  تقولا 

رهظت دعت  تاجايتحالا   كلت  لثم  نإ  لب  ةبك ، تاجايتحا  هيدل  دعت  هلضفبو  

يف هيف ، ةنكمم  ةيلاثملا  ةيضرألا  ةايحلا  .هيلع  ّحلت  ةركف  هسفن  نع  عافدلا  ناك  ً.اساسأ 

«(. اعلا ىلإ  نزحلا  لقن   » ةرابع رظنا   ) ىرخأ ءايشأ  ىلع  ًاضيأ  قبطني  ام  وهو  نزحلا ،

.هب موقي  ًاطاشن  ناك  ً.اقيمع  لب  ًارباع ، هنزح  نكي   
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لالخ فّرعتي  ناك  ريدقت  ىصقأ  ىلع  ً.ادحأ  طلاخي  ناوج  نود  دعي  تاونس   ذنم    

روفلا ىلع  ةفرعملا  هذه  حبصت  كرتشملا  قيرطلا  ةياهنبو  صاخشألا ، ضعب  ىلإ  رفسلا 

ءاسنلا نم  ليلقلاب  سيل  ٌددع  لاحلا  ةعيبطب  دجوي  ناك  ءالؤه  نم ب  .نايسنلا  ّيط 

عم نهروهظ  ّلقي  ّقحب  تاليمجلا  نأكو  ادب  هنأ  مغر   ) لجلا نم  تامورحملا  غ 

لالخ وأ  تاحاسلاو  عراوشلا  سيل يف  ةينالع ، نرهظي  لاح ال  لك  ىلع  تقولا ، رورم 

، نرفاس اذإ  نرفاسي ، نهنأ  وأ  تيبلاب ، ٍراوتم  ٍناكم  ءاقبلا يف  نلّضفي  نهنأكو  رافسألا – 

ىلإ تابذجنم  ّنهو  ةوسنلا ، ءالؤه  نكل  ةيوتلم .) قرط  ربعو  سمادلا ، ليللا  بلق  يف 

امزيراك ىلإ  ًاصوصخ  تابذجنم  ّنهو  ًاساسأ ، هتيؤرب  ّنهل  حمس  اذإ  اذه  ناوج ، نود 

هنع ندعتبي  ّنك  ةوسنلا  ءالؤه  ةوقلا ، نم  ًاعون  نهيلإ  ةبسنلاب  ناك  يذلا  ّيوقلا ، هنزح 

ّيأ ىلع  ّدر ، ِتأي  هتيحان   نم  .ةغصلا  ىلوألا  ةملكلا  وأ  ةوطخلا  دعب  ةّرم  لك  يف 

ناك .اهدرف  ةأرما  وأ  هدرف  ناسنإك  لاح  ّلك  ىلع  ّنهءازإ ، ىمعأو  ّمصأ  ناك  لاح ،

هبشي ءيش  لجأ  نم  همف  حتفي  نأ  نم  سرتحي  ناك  لب  ثيدحلا ، بّنجتي  عقاولا  يف 

ةنايخ كلذ  نأكو يف  تمصلاب ، ًاقلطم  ًامازتلا  مزتلي  اذإ   هتّوق  دقفيس  هنأكو  ةثداحملا ،

يأ ّمتيتي ، نأ  لبق  ًايرهوج  ًافالتخا  ًافلتخم  ناوج  نود  كولس  ناك  مك  .رفس  ىلع  هنوكل 

! هتايح فصن  لاوط 

 

، ًابيرقت ًااد  لاحلا  وه  .فده ك  ٍذئدنع  همامأ  حال  يسيلبت  هترئاط يف  طوبه  دنع    

ُّيأ ًةيادب ، هزّي ، داكي  ال  ناكم  ىلإ  هلوصو  درج  هسفن ، ءاقلت  نم  ثدح  كلذ  نإف 

اهقوف راط  يتلا  تنومديب »  » ةقطنم ىلإ  ةرشابم ، راطملا  نم  قلطني ، نأ  ّدوي  .ءيش 

وأ ءاسملا ، كلذ يف  دعب  ةميظعلا  يسيلبت  ىلإ  دوعيس  .ّهلك  زاقوقلا  ربع  ّدت  يتلاو  هّوتل ،

وهو  – اهراز ةنيدم  ّلك  لثم  اهَسفن  ٍذئدنع  ةنيدملا  رِهُظتس  .هتقو  ّديس  وهف  ام ، ٍتقو  يف 

قلطي ك  سيلفيت ، وأ  يسيلبت ، ةنيدم  نأ  فرعي  ناك  هنكل  ءانثألا ،- كلت  ثدح يف  ام 

دعي كلذ :  دعب  قفألا  يف  هل  حولتس  ةديرفلاو ، ةزّيمتملا  ةنيدملا  ضعبلا ، اهيلع 
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اذهو هرثأ ، ءافتقا  نم  ّدب  ال  نايعلل ، ًاحضاو  رضاحلا  نكامأ  يف  تفاللاو  بيرغلا 

عم ةركف – ضحم  يهو   – ةركفلا هل  ترطخ  .ناوج  نود  تارماغم  نم  ٌءزج  ًاديدحت 

لوصولا ةلاص  يف  ةبكلا ، ةينيتاللا »  » فورحلا تحت  ةغص  ةيجروجلا ، فورحلا  ةيؤر 

تناك بنارألاو :) جاجدلا  صافقأب  نيرفاسم  ىري  ٌدحأ  دعي  و  ةتقؤم ، ةلاص  دعت   )

نع ةقثبنملا  لالتلا  ةلسلس  عباتت  هل  رّركت  اهترادتساو  اهقسانتو ، اهتفاثك ، فورحلا يف 

.ةدِّدجمو ةدَّدَجُم  نزح  ةقاط  عم  كانه ، ىلإ  باهذلا  نم  ّدب  .زاقوقلا ال  لابج 

 

لبق هيلإ  ةبسنلاب  ًايهيدب  ًارمأ  ةقيقحلا  يف  ناك  ناوج  نود  ةمدخب  دحأ  موقي  ْنأ    

نم ًاءزج  روفلا  ىلع  هسفن  ىري  ناك  هيلإ  فّرعتي  ديدج  صخش  ّلك  .دادِحلا  ةلحرم 

هلسري ديسلا  ناك  تامّدقم  نود  ً.ابيرقت  ّهلك  اعلا  يف  هتمدخ ، ىلع  موقي  يذلا  قيرفلا 

ىلإ ةجاحب  ىتح  نكي  .ةقباسلا   ةطحملا  يف  هيسن  ًائيش  وأ  ءاود ، وأ  ًاباتك ، رضحيل 

نكي ىرخأ   ةيحان  نم  «. ) يتعبق تيسن يف … : » ديري ا  قطنلا  يفكي  رماوأ ، رادصإ 

(. ةطاسب ّلكب  ىَّبُلي  ناك  ةيريرقتلا  هتلمج  يف  ركُذ  ام  ًائيش -  بلطي  ناوج  نود 

ءاوس همامأ ، فقي  يذلا  صخشلل  ًامداخ  رصبلا  حمل  حبصي يف  نأ  هناكمإب  ناك  عبطلابو 

صخش نم  هل  اي  ىرحألاب  وأ  مداخ ! نم  هل  ايو  .ءابرغلا  نم  وأ  فراعملا  نم  ناك 

ْنأ وأ  ًائيش ، بلجي  نأ  ًاضيأ ، بلط  وأ  تلك  الب  ةرم  لك  يف  كلذ  ثدحي  مودخ !

كولس كلسي  نأ  نود  نمو  راظنألل ، ٍتفل  نود  نوعلا ، دي  هل  ّد  نأ  ًادحأ ، دعاسي 

هتفصب هسفن  وهو  ًالوهجم ، حبصي  ىرخأ  ةرمو  رباع ، لكشب  هتامدخ  ذّفني  مدخلا ،

هتامدخ نوظحالي  نومودخملا  ناك  .لوهجملا  صخشلا  حمالم  بستكي  ناك  ًادعاسم 

هظحالي نأ  نود  ىرحألاب  ثدحي  كلذ  نأ  وأ  اوؤَجاُفي ؛ نأ  نود  ةرباعلا  هتادعاسمو 

نيذلا ىدل  ًاعابطنا  كرتي  ناك  كلذ  مغرو  .ةأفاكم  وأ  ٍركش  نود  كلذكو  ًابيرقت ، ٌدحأ 

.ثكب كأ  تومص ، مداخ  نم  كأ  هنأب  مهدعاسي 
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ةلحرلا يف  ىرخأ ، ةرم  ًامداخ  هعم  ناوج  نود  بحطصا  ليوط ، ٍتقو  ذنم  ةرم  لوأل    

يذلا  قئاسلا  عم  روفلا  ىلع  لماعت  اذكه  لاح ، لك  ىلع  .زاقوقلا  اهب يف  ماق  يتلا 

ةرايس بناجب  راطملا  ةفاح  ىلع  فقو  .كلذ  رظتني  هنأكو  ادب  لب  بسحف ، ًايضار  نكي 

دقعلا مِرُبأ  تلك  البو  .هدحو  هلو  ناوج ، نودل  بابلا  ديعب  نم  حتفو  ةقيتع ، ةيسور 

ملعي نَم  ةدّدحم -  غ  ًةيادب ، هتّدُمو ، مويلا ، تامدخ  دقعلا  ىّدعتي  .ّوتلا  هنيب يف 

كأ ناوج ، نودب  ةدق  ٍةرشِع  ةفُلأ  هطبرت  ٌكيرش  هنأب  يحوي  لجرلا  ناك  ىتم ؟ ىلإ 

يتلا ةزيمملا  ةفلألا  ةرهاظ  ىرخأ  ةّرم  يذ  يه  اه  .هيدل  لمعلا  أدب  ًامداخ  هنوك  نم 

عم ثدحي  كلذ  ناك  ْنإو  لوهجم ، ٍصخشو  ناوج  نود  نايحألا ب  نم  ثك  قربت يف 

 – رفسلا قفارملاو يف  كيرشلا  ةزوحب  ناك  .لاجرلا  نع  ًاما  فلتخم  وحن  ىلع  ءاسنلا 

ةيطمنلا تارابعلا  مادختساب  الإ  ثّدحت ، اذإ  هعم ، ثّدحتي  ناوج  نود  نكي  يذلا  

مداخلا سبالم  تناك  ً.اعوبسأ  يفكي  ام  دوقولاو  دازلا  نم  ّهلك – اعلا  يف  ةداتعملا 

.ضايبلا عصان  ليدنم  اهبو  رارزألا ، نم  ّفصب  ةلدب  هدّيس : نم  حوضوب  ىقرأ  ديدجلا 

، ناولألا ّلكب  ةنّولم  ةغص  ةيعيبر  روهز  ةقاب  تسرغنا  ًاراسيو  ًاني  قئاسلا  بناجب 

يذلا عئارلا  بيرغلا  رطعلا  اذش  ناك  حاف  يذلا  نأ  وأ  اّهلك ، ةرايسلا  اهجيرأ يف  حاف 

.ّصاخ ٍلافتحا  روضحل  اذكه  نَّيزت  هنأ  ودبي  .مداخلا  همدختسا 

 

نزحلا اهحن  يتلا  ةنينطلا  َدقف  هنأب  ناوج  نود  رعش  هلفط ، نادقف  ذنم  ةرم  لوأل    

ظاقيتسالا ذنمو  .ةنكمملا  تاطرولا  ّلك  نع  هداعتباو  هلازتعا  ةنينط  هل ، ءازع  يذلا ال 

اهفرعي ةنينطال  هيلإ ، تداع  دق  ةنينطاللا  تناك  ةرئاطلا ، يف  صقلا  هملح  نم 

: وأ .هتقو  َّديس  ىرخأو ، ٍةظحل  ب  دعي ، هنأ   ّتلجتو يف  ةمختلا ، ىتح  اهفرعي  ًاديج ،

، عمسيو دهاشي ، نأ  نم  ًالدب  .ناوث  ىلإ  تلّوحت  تاظحللا  وأ : .هَكلِم  ُتقولا  دعي   

ّلك لب  اوثلا ، طقف  سيل  ّدعي  ناك  .ّدعلل  ًةسيرف  ناوج  نود  عقو  هرخآ ، ىلإ  سفنتيو ،

هنأ ىتح  ّدعلل ، ةيكيتاموتوألا  هتلآ  ىلإ  لخدي  ام  ّلك  يلآ ، وأ  يناكيم  وحن  ىلع  ءيش ،

طابر مورخ  ددع  ةرئاطلا ، يف  دعاقملا  فوفص  ّدعي  ةلآلا ؛ كلت  ىوس  نآلا  دَُعي   
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ًةتغب رعش  هنأ  كلذ  ىنعم  سيل  .هراوجب  سلاجلا  بجاح  تاعش  ددع  هئاذح ،

ةبعللا نمزلا ، ةبعل  نم  ناوج  نود  طقس  دقل  ةيدج : كأ  ناك  رمألا  ال ، .رجضلاب 

لثم .ةيّدج  هروص  كأ  رجضلا يف  وه  كلذ  ناك  ار  .دحأ  رظن  تفلت  يتلا ال  ةفيطللا 

ىلع دحأب ، طالتخالا  رّرقي  نأ  دّرج  ًايئاهن  ًاّفقوت  يضاملا  يف  فقوتي  ناك  ّدعلا  اذه 

بناجب سلجي  وهو  نآلا ، لثم  .هتدحو  نع  ّيلختلا  رّرقي  نأ  دّرج  ةنّيعم ؛ ةّدمل  لقألا 

.اهتلومحب ّةظتكملا  ةقّيضلا  ةرايسلا  قئاسلا يف 

 

يذلا وهو  سمشلا ،» كلم  «ـ ب ( 1715–1638  ) رشع عبارلا  سيول  كلملا  بّقُلي  ( 4)

مكح يف نم  لوطأ  ناكف  ًاماع ، عبس  نع  ديزي  امل  همكح  دتما  .ياسرف  رصق  ءانبب  رمأ 

 ( مجرتملا  ) .ثيدحلا رصعلا  ابوروأ يف 

 

ولجنأ لكيام  هشلا  يلاطيإلا  جرخملا  مالفأ  يف  ةيرعملا  تايفلخلا  ىلإ  ةراشإ  ( 5)

م)   ) .ةيملاعلاو ةيلاطيإلا  نيسلا  يجرخم  ربكأ  دحأ  (، 2007–1912  ) وينوطنأ

 

يسايقلا مقرلا  ققح  ةيدوويلوهلا ، نيسلا  ةقلع  دحأ  ( 1973–1894  ) دروف نوج  ( 6)

مالفأ جارخإب  رهتشا  دقو  تارم .) عبرأ   ) جارخإلا عرف  يف  راكسوألا  ةزئاجب  زوفلا  يف 

م)  (. ) يوبواكلا وأ  نرتسيولا   ) رقبلا ةاعر 
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تناك ال يتلا  ايسور  دعب  ءفدلل ، ٌديسجت  هنأك  لب  ًائفاد ، ةيبونجلا  زاقوقلا  ءاوه  ادب 

، ةّيصقلا ةيفلخلا  شاوحألا  يف  ةخألا  جولثلا  ماوكأ  .عيبرلا  ةيادب  ةدورب  ةدراب  لازت 

سمشلا تناك  .ًالامر  اهربتعيف  ءرملا  ىلع  طلتخت  دق  ةيدامر  ةقبط  اهيطغت  يتلاو 

عفترت تناك  ةيحفسلا  لالتلا  رهظلا ، ديازتم يف  وحن  ىلعو  هالك ، اهب  رعش  .ةقرشم 

نم عونصم  رّغصم ، جذو  ىلع  ٌروفحم  هنأك  ًاحضاو  ًاشقن  ًةرهظم  قفر ، ًايجيردت يف 

ةليقث ةجَمدُم ، ةلتك  انه  ًاغرفم : وأ  ًايقرو  ءيش  ال  عبطلاب ، نكلو ، .ًالثم  ىوقملا  قرولا 

ةيدتو روذج  عم  ةينيط  راجحأ  عم  ٌيمط  هلصف ؛ نك  وحن ال  ىلع  ةرفاضتم  ةأطولا ،

داوسلاو يحِلملا  يدامرلاو  وطلا  رمحألاب  جزت  يتيربك  رفصألا  نوللا  رطفب ، ةباصم 

ةلتك اهنأك  ةقصالتم  لب  ةوخر ، وأ  ةنّيل  نكت  ًاضيأ   ةيلمرلا  تاحاسملا  .يمحفلا 

نمو روفلا ، ىلع  هرفاظأ  لوح  ام  يمدُيس  ّفكلا ، أل  ام  فرغيل  هدي  ّد  نَم  ةدحاو ؛

ةدحاو رابغ  ةباحس  ة  سيل  .ةدحاو  ةبح  الو  هلمانأ  ىّقبتي يف  نل  ةموعزملا  لامرلا 

ءاضيب نابثك  لثم  ةيراع   ) ّمات هبش  ًابايغ  ةلماك  تاحاسم  تاتابنلا يف  بايغ  مغر  ًاضيأ ،

ّبهت ب تناك  ةئجافمو  ةيوق  ًاحاير  نأ  مغر  ةيلمر ،) ودبت  يتلا  ةعيبطلا  كلت  تناك 

، اهلك ناقلبلا  ةقطنمو  حوفسلا ، ترهظ  .فلتخم  هاجتا  نم  ةرم  لك  يفو  رخآلاو ، حلا 
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يفرحلا ىنعملاب  ةرّفنمو  ةرعو  اهنأ  كلذ  دعب  حضتيل  ساوحلا ، لكل  ةدّحومو  ةباذج 

كلت ترَّكذ  .نطاب  ة  سيل  نكل ، اهنطاب ؛ ىلإ  يسيطانغم  وحن  ىلع  شت  تناك  .ةملكلل 

ضرألا : » هيلع َقلُطي  ا  عوبسأ ، لبق  كانه  ىلإ  هلوصو  دنع  ناوج ، نود  ةعيبطلا 

ةقيمع ٍراجم ، نم  ٌماظن  ثيح  ةدحتملا ، تايالولاب  ةيبونجلا  اتوكاد  ةيالو  يف  ةئيدرلا ،»

ُدَِعي ناك  هتاذ  ّدح  ىرجم يف  ّلك  فارطألا ، ةيمارتم  ةّينيط  ٍلالت  ةروفحم يف  ةعساوو ،

وأ ءيش ، ىلإ  دوقت  ال  ءانثتسا ، البو  ًاعيمج ، نايدولا  نكل  ديعبلا ، ديعبلا ، ىلإ  دوقي  ٍداوب 

ةفاجلا ةيلبجلا  باعشلا  تاياهن  ىلإ  وأ  ةيراع ، ةقّقشتم  ةينيط  ناردج  ىلإ  دوقت 

دقف عوبسأ ، دعب  كلذ  نع  امدنع ح يل  هنكل  .ماوعألا  فالآ  ذنم  ةقّقشتملاو  ةليحنلاو 

لب ةروهشملا ، ةئيدرلا  ضرألا  زاقوقلا : يف  ةيلبجلا  لسالسلا  عم  سكعلا  هل  ثدح 

يتلا ال يضارألل  يلّوأ  مسر  وأ  ديه  درجم  اهنأكو  تبحشو ، نآلا  تءانت  ًايملاع ، ةفورعملا 

تدب .اهنم  ةتهاب  ةخسن  ىوس  تسيل  وأ  ناسنإ ، اهروزي  داكي ال  يتلاو  ًابيرقت  اهل  مسا 

قباسلا ةيجذومنلا  ةئيدرلا  يضارألا  نايدوب  نراُقت  ال  ةمارع  تاذ  يضارألا  هذه  هل 

يتلا ةئيدرلا  يضارألا  نأ  يف ح  فلاخم ، وحن  ىلع  وأ  اذكه  ةدوجوم ، تناك  .اهركذ 

اذهو ةضافتسالا  هذهب  ًاساسأ  هتياكح  ناوج يف  نود  ثّدحتي  اذامل  مالفألا … اهتّدلخ 

تناك ةيلاتلا  مايألا  ةتسلا يف  ةيعيبطلا  سيراضتلا  لك  نأل  ةعيبطلا : كلت  نع  باهسإلا 

نم ثك  يفو  ًاديدج ، ًادلب  أطي  ديدج  موي  لك  .كاذ يف  وأ  وحنلا  اذه  ىلع  اهعم ، هباشتت 

تسمأ وأ  تناك ، مويلا ، ثادحأ  دهشت  يتلا  ةيفارغجلا  ةعيبطلاو  ًاديعب ، ًادلب  نايحألا 

نأ هتياكح ، ةيلاتلا يف  ةطحملا  يف  عيطتسي ، ناك  اذهلو  .اهسفن  ةعيبطلا  يه  ةّرم  ّلك  يف 

 (. ثادحأاللا وأ   ) ثادحألا ناكم  حمالم  فصو  نع  ينغتسي 

 

نإ لب  ًاقالطإ ، رشبلا  نم  ةيلاخ  حابصلا  كلذ  ةيبونجلا يف  زاقوقلا  تاردحنم  نكت     

، ًاعيمج اوناك  .عيرسلا  قيرطلا  يبناج  ىلع  نومحازتي  اوناك  رّكذتأ – اذكه   – سانلا

قرطلا لك  ةديحولا يف  ةبكرملاو  مادقألا ، ىلع  نوسي  هتياكح ، مهرهظأ يل يف  بسح 

، ًابرغ ديعب  ٍدمأ  ذنم  قرشلا  ادب  هل : رثأ  ال  قرشلا ؟ .همداخ  اهدوقي  يتلا  ةرايسلا  تناك 
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ىلإ ًاقرش ، برغلا  ادب  ك  حئاورلاب ، ىتح  وأ  كولسلاب ، وأ  سبالملاب  ّقلعتي  ام  ءاوس يف 

لصاوت يذلا  ويام  ميسن  وه  ةعبسلا  مايألا  لالخ  زّيمملا  ديحولا  ءيشلا  ناك  ار  .هرخآ 

.هعم راطو  هقرتخاو  ءاوهلا  ّللخت  يذلا  روحلا  راجشأ  روذب  بغزو  هبوبه ،

 

، ًايدارفنا ًاصخش  هرابتعاب  قيرطلا  ةفاح  اوربع  نيذلا  نم  دحأ  ىلإ  ناوج  نود  رظني     

الو ّدعت  ال  اهّنكل  ًااد ، ةغص  تاعومجم  رشبلا ، نم  تاعومجم  ىوس  هلباقت  ذإ  

، كلذ لعفيس  ناك  ديكأتلابف  ةرايسلا ، هبوكر  دنع  ّدعلا  نع  فقوت  نكي  ول   .ىصحت 

.بوعشلا تارجهو  ةددعتملا  بكاوملا  كلت  روهظ  لبق  ريدقت ، ىصقأ  ىلعو 

 

.فيضك ٌدحأ  هُعدي  عبطلاب   ناوج ، نود  هرضحيس  سرُع  ىلإ  هقيرط  قئاسلا يف  ناك    

كراشي و  لوهجم ، صاخشأ  تالافتحا  ةديدع يف  تارم  كراش  ةيضاملا  تاونسلا  يف 

.متآملا ىلع  زاقوقلا ، مويلا يف  كلذ  ىتح  تالافتحالا ، كلت  ترصتقا  عبطلابو  .اهاوس  يف 

تابوعص يأ  نود  سانلا  نم  بكوم  ّسدني يف  نأ  ءرملا  عيطتسي  بسحف  تازانجلا  يف 

ًاصَّصخم يف رخآ ، ناكم  يأ  وأ يف  ةسينكلا ، نكرلا يف  ىقبي  ًالثم ، ديمعتلا ، لفح  يف  – 

نأ ًافيطل  ًارمأ  ناك  .اهل  ةزوجحم  اّهلك  ةسينكلا  نوكت  وأ  ةنّيعم ، ةعومجمل  داتعملا 

لفطلا رعش  نع  لافتحالا ، دعب  قلطلا  ءاوهلا  يف  يبيرقت ، ٍعابطنا  ىلع  ءرملا  لصحي 

ّقلتي اللا  تانبلا  نم  ةبكوك  ىري  نأ  وأ  لولبملا ، علصألا  هسأر  وأ  ًالثم ، ّللبملا  دّمُعملا 

نقعلي ّنهو  وأ  سقطلا ، ماإ  دعب  سمشلا  نفقي يف  ّنهو  ةرم  لوأل  ةسّدقملا  رارسألا 

.ميرك سيآلا 

 

قئاس قفارم  نم  ناوج  نود  لّوحت  سرُعلا ، ةيرق  لبق  ةفاسملا ، نم  خألا  ءزجلا    يف 

ىلع قرغتساو  يفلخلا  دعقملا  ىلع  لالسلاو  حئافصلا  مداخلا ب  ىقلتسا  قئاس ؛ ىلإ 

نايحألا بلغأ  يف  ءرملا  نوكي  امدنع  .قيرطلا  هدّيسل  حرش  نأ  دعب  مونلا ، يف  روفلا 

٤١



كلذ قّمعتيو  ةفاهرو ، ًةّدح  كأ  هب  طيحملا  اعلا  ىلإ  ههابتنا  حبصي  ةقفر ، الب  هدرف ،

لثم مالس ، يفو  مومه  الب  وفغي  كلذ  ناك  اذإ  يس  ال  مئان ، ةبحص  يف  ءرملا  لخاد 

فيك ُتظحال   ) .شودخلاب ءيلملا  ههجوب  ًاثيدح  هيلإ  فّرعت  يذلا  صخشلا  اذه  لعفي 

ّنأكو انأ ،»  » لوقي نأ  نم  ًالدب  ءرملا »  » ةملك ًاثك  هتياكح  يف  ناوج  نود  مدختسي 

ىلع تراس  ايح  تناكل  ّبرلا ، دارأ  ول  هيلإ –  ةبسنلاب  ّيهيدب  ٌرمأ  هتاشياعم  ةيمومع 

(. ةخألا ةنوآلا  ولحلا يف  نم  كأ  ّرملاو  اهِّرمو ، اهولحب  وحنلا ، اذه 

، هّساوحب مهل  هلابقتسا  وأ  سانلا  ةيؤر  ةيضاملا  تاونسلا  بّنجتي يف  هنأ   حيحص    

ةلتكلا امأ  .لافطألا  يأ  ًادج ، بابشلا  وأ  ًادج  ّنسملا  ىلع  امإ  ًّابصنم  ناك  ههابتنا  ّنكل 

لفاغت دقف  موي ، دعب  ًاموي  ىوقتو  دوست  ودبي  ام  ىلع  يتلا  ةيبلغألا  هنيب ، ةمخضلا 

حاحلإب ٍموي  ّلك  ّعلطتي يف  ناوج  نود  ناك  اذهلو  .ةيمهأ  الو  دوجو ، اهل  نكي  .اهنع  

تناك .ةوق  الو  هل  لوح  صخش ال  نع  وأ  فيعضو و/ مِره  صخش  نع  ًاثحاب  ديازتم 

ةيؤر يف قّمعتلا يف  نم  كأ  هل  ينعت  مهيلإ ، رظنلا  ربع  ريدقتلا  مهحنمو  مهتظحالم ،

ةرظن ىلع  لوصحلا  نإف  لباقملا  يفو  ً.افلتخم  ًائيش  هل  ينعت  اهنأ  ك  تناك ، ةعيبط  ّيأ 

نأ بيرغلا  .شعنملا  قربلاك  ًائيش  مازقألاو  نسملا  كئلوأ  ديكأتلاب  حن  ميركت 

قرشت ءرملا ، مهلبقي  امدنع  هوركم ، مهبُِصي  ًالافطأ   نودبي  رمعلا  يف  نعاطلا 

نكلو زئاجع ، لوقأ  نل  نودبي -  ًادج  راغصلاو  راغصلا  لافطألا  نأ  يف ح  مههوجو ؛

اذه هدحو  .مهتمكحو  مهتنازر  تدادزا  مهّنس ، رغص  ّلكو  ءكحو ، لب  ءانزر ،

ةّيلقأ ادب  ام  وهو  ناوج ، نود  ىلإ  ةبسنلاب  هجو  هل  ناك  كاذ  وأ  سانلا » نم  برضلا  »

.يشالتلا  ةذخآ يف 

 

يذلا هدحو  وه  نكي  ملف  هفلخ ، مئانلاب  أدب  دق  نآلا  ليق  م  ءيش  لك  ناك  اذإ    

دقر يذلا  تيملا  كلذ  وه  ىلوألا ، ةجردلاب  نكي ، .ءيشلا ك   ضعب  ّغتي  ار ، هلعج ،

وه نوكي  نأ  لمتحملا  نم  وأ   ) .تاينحنملا دحأ  دعب  تحوتفم  نيعب  هئامد  ةأجف يف 

فلتخم نم  ٌهوجو  هتلحر  ناوج يف  نود  تلباق  ًائيشف  ًائيش  رمألا : ناك  ًايأ  ببسلا .)

٤٢



ًاصاخشأ ةخألا  ةنوآلا  ءرملل يف  اودب  نيذلا  رمعلا ، فصتنم  نيذلا يف  ىتحو  رعألا ؛

.هوجولا سيلو  هتلباق ، يتلا  يه  نويعلا  .نسح  ٍرهظم  نآلا يف  اورهظ  لكش ، الب  هفات 

ةفاح ىلع  مدقتملاو  فحازلا  كئلوأل  ًاهجو  تحنم  يتلا  يه  لاكشألا  نكت   

ًاضيأ تناك  .ناولألا  ىرحألاب  تناك  بكوم ، يف  تاعومجم  مهنأكو  عيرسلا  قيرطلا 

وأ ةيُّنب  اّهلك  زاقوقلا ، قعأ  يف  هذه ، نويعلا  ناولأ  نكت  ديدجلا :  نمزلا  ىلإ  ةراشإ 

حتافلا يدامرلاو  قرزألاو ، رضخألا  اهسفن ، ةكلابو  ًاضيأ ، هفداص ، دقل  .ًالثم  ءادوس 

، حمالملا ةّصلقتم  هوجولا  تناك  اذإ  ىتح  يلاتلا : ةظحالم  نكمملا  نم  اذكهو  .نكادلاو 

، لتقلا ةبغرلا يف  نم  نايحألا  ضعب  يفو  ةيهاركلاو ، بضغلا  نم  سأيلا ، وأ  داهجإلا  نم 

وأ ةّربكتم ، وأ  ةلهاذ ، تارظن  وأ  ةريرش ، ٍتارظن  رظنت  نويعلا  كلت  تناك  اذإ  ىتح 

نم عباتتلا  كلذ  ةليمج ، تناك  اهسفن  نويعلا  ناولأ  نإف  ءابغب ، رظنت  ةطاسبب  تناك 

وأ عملت  يهو  اهتقحالمو  اهدحو ، اهيلإ  ذافنلا  ءرملا  عاطتسا  اذإ  اذه  نويعلا ، ناولأ 

، ءانثتسا الب  نيرئاسلا ، نم  صخش  لك  نأل  ًاديدحتو  عباتتلا ، .رخآ يف  دعب  ًانول  صقرت ،

، ًةضبن يطعت  ناولألا  هذه  نإف  ءيشاللا ، ىلإ  رظني  هنأكو  فلتخم ، ٍهاجتا  رظني يف  ناك 

ءانثأ بيرغ  ٍلفط  سأر  ىلع  حس  نأ  ًانايحأ  ءرملا  ّدوي  لثم  .ءيشل  وأ  صخشل  ةضبن 

ىلع هعارذ  عضي  نأ  ّدوي  لثمو  نايحألا ،) ضعب  ًاضيأ يف  هلعفي  ام  وهو   ) هب هرورم 

سّسحتي نأ  ءرملا  ّدوي  اذكه  ًادبأ ،) هلعفي  ام   وهو   ) عراشلا ّنسملا يف  دحأ  فتك 

ًائيش رظتنت  كانه  ناولألا  هافشب ، اهّس  نأو  لَُقملاو ، نويعلا  كلت  ّلك  معن ، ّلك ، هلمانأب 

عوبسأ رورم  دعب  هل  ادب  دقف  هترايسب ، اهب  َّرم  ناوج  نود  نأ  مغرو  ءرملا .)»  )» .اذهك

.ةياغلل ةئيطب  ًةيش  ّىشمتي ، ناك  هنأ 

 

يه تبّوص  ءدب  يذ  ئداب  .سورعلا  عم  تارظنلا  لدابتب  أدب  يذلا  ًاذإ ، وه ، نكي     

ناكم ةأرملا يف  ناوج  نود  ىأر  مايأ  ةعبس  دعب  هّنكل  ةعاق ، كلذ يف  ثدح  .هيلإ  اهترظن 

متو ةليوط ، ةدئام  ىلإ  نوسلجي  سرُعلاب  نولفتحملا  ناك  .قلطلا  ءاوهلا  يف  فقس ، الب 

دئاوملا نم  ٍددع  ىلع  ًاليلق ، مهددع  نكي  نيذلا   هلثم ، لّفطتملا ، فويضلا  عيزوت 

٤٣



نأ نود  ةلاصلا ، ناكرأ  دعبأ  يف  ةدئام  رغصأ  ناوج  نود  بيصن  نم  ناك  .ةغصلا 

نسحو ةفايضلا  مرك  ب  ًايقالت  ىرحألاب  كلذ  ناك  .هردق  نم  ًاصاقتنا  كلذ  ينعي 

تقولا ءرملا يف  ّلطي  اهنمو  هدحو ، هل  تناك  ةدئاملا  نأ  اضيأ  ينعي  ام  وهو  ةيؤرلا ،

نأ حّجرملا  نم  .ذفاونلا  فلخ  ةيورقلا  ةعيبطلا  ىلعو  اهلمكأب ، ةعاقلا  ىلع  هسفن 

أي ناك  كانه  نمو  ةيسيئرلا ، ةدئاملا  ىلع  هناكم  ءاجو  ةشعلا ، ًاوضع يف  ناك  همداخ 

.هديس ةدئام  ىلع  اهعضيل  ةعاقلا  مدخلا يف  نم  قابطألا  ًالوانتم 

 

ءيش اهترظن  نكي يف  .سورعلا   هيلإ  ترظن  امدنع  عزف  فيك  ناوج  نود    ح يل 

اهينيعب هتلزاغ  رخآ ، ًائيش  لعفت  نأ  نود  يهو ، .ع  ةشمر  ىوس  نكت  زّيمم ، 

وأ رعذلاب  ةقالع  هل  نكي  ملف  ناوج - نود   - وه هعزف  امأ  .ةلزاغم  لمجأ  تليمجلا 

ةايحلا نم  ىرحألاب  وأ  مونلا ، نم  تاونس  دعب  ًائداهو ، ًائجافم ، ًاظاقيتسا  ناك  .علهلا 

عستاو .تاذلا  عم  مئادلا  هثيدح  تهمه  هسأر  يف  تتمص  ًةتغب  نوكس : .ةغرافلا 

مسحب ضهن  .ًالوأ  هبارطضا  ىلع  ّبلغتي  نأ  هيلع  ناك  كلذ  مغرو  .هتهبج  مامأ  قفألا 

.ةعاقلا نم  ًاجراخ  اههاجتا - ؟ يف  ةعساو ، ٍتاوطخب  راسو 

 

سوماق دوجو يف  اهل  سيل  بورهلا  ةملك  .ةنكمم  ةدوعلا  دعت  ً.اروف   هرارق  ذخأ    

مدختسي ول   ىتح   ) .هبجاو وه  اذه  ةبيرغلا ، ةأرملا  هجاوي  نأ  هيلع  ناوج ، نود 

ةدشب يف ةرضاح  ةملكلا  تناك  دقف  رمتسم ، لكشب  بجاو »  » ةملك عمتسمك  يمامأ 

ىصقأ ىلع  مويلا  اذه  ءاسم  يهتنتس  هتايح  لحارم  نم  ةلحرم  نايحألا .) نم  ثك 

ءادرج ةيرخص  ةمق  ىلع  ةيزاقوقلا  ةيرقلا  عقت  .ةلحرمك  ًاقح  اهاري  ناك  دقو  ريدقت ،

ًاقيرط كلسي  مث  ىضم ، لك  عستت  تاينحنم  يف  اهعطقي  ناك  نيبو  .بك  ٍّدح  ىلإ 

كلت ّلك  نأ  ملعي  هنأ  َدقتعا  ةلحاقلا ، يضارألاو  يعارملا  هاجتا  يف  رخآلا  دعب  ًايوتلم 

ةبقح لاوط  هيلإ  ةبسنلاب  تناك  يتلاو  ةّمهم ، وأ غ  ةغص  اهنأ  نومعزي  يتلا  ءايشألا 

هنأ َدقتعا  اعلا ، رخآ يف  صخش  ّيأ  نم  وأ  رخآ ، ءيش  ّيأ  نم  ةيمهأ  كأ  نمزلا  نم 
٤٤



ةهفاتلا ءايشألا  َفالآ  ىرخأ  ةرم  ُحيزتس  ةقيقحك  ةأرملا  .هتايح  يف  ةرم  رخآل  اهيعي 

، ديعب دمأ  ذنم  ًااق  دعي  ٍضام   يف  ثدح  كو  كلذ ، مغر  ةئيرجلاو  ةيمويلا ،

؟ بدجو طحق  ةنعلك  ةنعلك ؟ ةأرملا  .ىرخأ  ةرم  ةايحلل  ةصرف  اهل  عدت  نلو  اهحيزتس 

 

هذه أطخأ  دق  كلذب ، ّقلعتي  ام  لقألا يف  ىلع  هنأ ، دعب  فرعي  ناوج  نود  نكي     

.فطعنملا  هس يف  لالخ  عادولا  ةعاس  تناح  اذكهو  .ًالوأ  هسفن  ّقح  أطخأ يف  ةرملا ،

سيل ةقيقح ، ّيأ  هيلإ  ةبسنلاب  ّلث  تاعفترملا  ىلإ  ًالش  ةدتمملا  ةيجلثلا  لوقحلا  دعت 

، فزعت له  ةكئاشلا : تاجشلا  طسو  حايرلا  فص  .دبألا  ىلإ  وأ  ةلبقملا ، ةرتفلا  يف 

، لفطو نوّنسم  مهمظعم  لئالق  ةزانجلا ، بكوم  ىرخأ ؟ ةرم  نآلا  يل  تاجشلا ، اهتيأ 

تغنلا نم  سرعلا  اقيسوم  لقتنت  نيب  كانه ، مامألا  يف  توبات ، فلخ  نوسي 

.ازحلا اهيأ  مكيدل  ًاليلق  ّثيرتلا  تاراقلل : ةرباعلا  تغنلا  ىلإ  ةيادبلا  يف  ةيبعشلا 

بورد ايو  اتسينيجلا  روهز  اي  ءاسم ، ِتمع  طلا ! ةرمح  ايو  يمطلا  ةرفص  اي  ًاعادو ،

! يعارملا كالسأ  ىلع  منغلا  فوص  ربو  اي  ةعجر  ىلإو غ  لمنلا !

 

نم ًاءزج  ناك  ءاسنلا ، نمز  رخآلا ، نمزلا  .ثأت  هل  دعي  ةبقحلا   كلتل  هؤاعدتسا    

ةينكرلا هتدئام  نم  ناوج  نود  ضوهنب  أدب  دق  ناك  هثأت  وأ  هرثأ  همدو ، همحل 

.رخآلا نمزلا  نع  ٍضار  نم  كأ  حبصأ  ام  ناعرسو  .قلطلا  ءاوهلا  ىلإ  ًابحسنم  هجورخو 

ً.اخأ ديدج ، نم  هتوذج  لعشأ  اذه  نكل  رطخلا ،! همسا : نأ  حيحص 

 

 – ةيرقلا ططق  نم  ٌّةطق  تحار  .قيرطلا  ةيرقلا  بالك  هل  تحسفأ  ةدوعلا ، قيرط    يف 

اهيمدق ىلع  حسو  تاجشلا ، تحت  اهرهظ  ىلع  غّرمتت  ةيرب – ًّةطق  اضيأ  نوكت  دقو 

لك ىلع  ًازيزأ ، حبصأ  ىتح  ا  ًانينط  ردصت  ةرئاط  ةبك  سفانخ  هتمجاه  .عاطقنا  الب 

تارشحلا كلت  ىلإ  ًااد  رظني  ناوج  نود  ناك  .اهناط  لالخ  هغوارت  تناك  لاح 

٤٥



، ّمج ٍبدأب  اهاّقلتي  ناك  .اهتفرعم  ديري  الو  عيطتسي  لئاسر ال  لمحت  ًالسُر  اهرابتعاب 

هنأكو ءاملا  نم  ةيلاخلا   ةيرقلا  ةكرب  ّطبلاو يف  محلاو  ريزانخلا  ىلإ  مالكلا  هّجوي  ناكو 

كلذ مغرو  ةقيتع ، ةبهسم ، ةلماك ، ٍلمجب  مهعم  ثّدحتي  ةداسو ، تاديس  ىلإ  ههّجوي 

ًاضيأ اذكهو  اذكه ، ثّدحتلا  ًااد يف  عرشي  ناك  ّدجلا ، ّدجي  امدنعو  .ةينآلاب  عتمتت 

.تمص هتاذ يف  يجاني  ناك 

 

، تاقادص نود  ًاديحو ، ةكلعصلا  نم  ةليوطلا  ةرتفلا  كلت  ةبيطو  ةليمج  تناك  مك    

، نآلاو .ءيشب  دحأ  هاجت  ًامزتلم  نكي  .ءيشب   ًادحأ  دِعي  ً.ادحأ   ِذؤي  تاوادع !  نود 

ّنأ يعي  ناوج  نود  ناك  .هرّمدي  ار  وأ  ًادحأ ، حرجي  نأ  كشو  ىلع  وهو  .وه  ٌمزلم 

كلذب ينعي  وهو ال   ) ًاودع هسفن ، تقولا  يف  عقوتي ، ْنأ  ةأرملا ، هاجت  ينحني  وهو  هيلع ،

لقألا ىلع  هتاذ ، ىري  ناك  هسفن  وه  هنأ  ك  اهقيقش ،) وأ  سورعلا  دلاو  وأ  سيرعلا 

، هباحسناب لعفي ؟ اذام  ً.اّرشو  ًةدورب  ءادعألا  عاونأ  كأ  ودع ، اهنأكو  هتاذ ، نم  ًاءزج 

، اهيلإ ةبسنلاب  ةيمتحلا  ةجيتنلا  نوكتس  اهيلع ، هلابقإبو  .لاتحمو  باّصن  ىلإ  لّوحتيس 

ول ىتح  ةمقتنملاو ، لاوحألا ، لك  ةروجهملا يف  ةروص  يطعت  نأ  هملعي ، ناك  ام  اذهو 

.نايحألا مظعم  ًاثأت يف  كأ  دعبلا  نوكي يف  كلذ  نكل  بسحف ، راكفألاب  ار  كلذ  ناك 

! ةفيخسو لب  معن ، ةهفاتو ! ةشحوم  تناك  مكو  ةبّيطو ! ةليمج  هتدحو  تناك  مك 

، هديرت يتلا  كلت  اهاشاحت ، اذإ  وه : ديكألا  .ثدحت  نأ  اهل  ءاش  لثم  رومألا  ثدحتس 

وحن ىلع  مستي  ّيلختلا  نم  ًالكش  رجهلا ، نم  ًادج  ًاصاخ  ًاعون  كلذ  نوكيسف  نآلا ،!

.ةراقحلاو جلاب  صاخ 

 

نود ّفظن  ءانفلا ، ةعورزملا يف  ةديحولا  ةرجشلا  نم  ةقروبو  سرعلا ، ةعاق  ةبتع  ىلع    

هقلغأو هينيع  حتف  .يربلا  رتعزلا  نم  ًةطبر  هيدي  ب  كرفو  .ةيانعب  هءاذح  ناوج 

لاطبألا لعفي  لثم  ّيقيسوم  ٍعاقيإب  هيتنجو  ىلع  تبرو  ةيلاتتم ، تارم  ةدع  ةعرسب 

ًةيناث تحدص  لخادلا  .ةقالحلا يف  دعب  ام  اينولوك  اوعضي  نأ  دعب  ةدقلا ، مالفألا  يف 
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مدق ىلع  فقو  اهعقو ، ىلع  نارودلا  نم  ًالدبو  ةرتف ، لبق  تفقوت  يتلا  صقرلا  اقيسوم 

ردصلا ةبحر  اهآر  يتلا  ءسلا  ىلإ  ىلعأ ، ىلإو  ءارولا  ىلإ  هفتك  ربع  ةرظن  ىقلأو  ةدحاو 

هملآ ك ام  وهو  هتاذ ، تقولا  هلاب يف  ىلع  رطخ  يف ح  لبق ، نم  هدهعي  وحن   ىلع 

ةدّسجتم ءرملل  ودبت  مكو  ةبصخ ، يه  مك  ءسلا ، هذه  .تيملا  هلفط  ءيش ، هملؤي   

ةباحر كأ  ءيش  ال  ةنّيعم ، ةظحل  اهيلإ يف  ءرملا  علطت  اذإ  نراُقي ، وحن ال  ىلع  ةبحرو 

.ةظحللا هذه  نم  ًاءدب  ًاتقؤم ، يفتختس ، اهنكل  .اهنم  ًادُّسجت  كأ  ةباحر  الو  اهنم ،

اهيف ىقبيو  ةملظملا ، هتشرو  لخديل  سمشملا  عراشلا  نم  ءاج  ًّايفاكسإ  كلذ  هبشي 

اذكه دحاو -  لمع  موي  لاوط  طقف  سيلو  همجنم ، يفتخي يف  ًالماع  وأ  مويلا ، لاوط 

روصلا هذه  تبّرست  دقل  لاح ، لك  ىلع  ةعاقلا ؛ ىلإ  ًادئاع  ةبتعلا  قوف  ناوج  نود  اطخ 

.حي وهو  همالك  ىلإ 

 

كاذ يف وأ  اذه  ىلع  ةبجعم  ٍتارظن  ىقلأ  دق  ناك  سورعلا ، ىلإ  هتارظن  بناج  ىلإ    

لثم ال ّنهل  كحضيو  تادوجوملا ، حبقأ  لزاغيو  حزا  حار  يذلا  همداخ  لثم  .ةعاقلا 

اوناك ال نيذلا  صوصخلا ، هجو  ىلع  ناّبشلا ، لثمو  .تاليمجلا  عم  ىوس  ءرملا  لعفي 

ٌسقط كلذ  نأكو  زاقوقلا ، هاجتا  يف  اهنم ، قصبلا  مث  ةحوتفملا ، ةذفانلا  ىلإ  سلا  نّول 

ربع ديعبلا  قيرطلا  عطق  يذلا  ةرواجملا  ةيرقلا  ّسق  لثمو  .سارعألا  سراُ يف  ميدق 

ناك لفحلا ؛ ىلإ  ّمضنا  مث  مادقألا ، ىلع  ًاس  روخصلا  ب  بوردلاو  ةيرجحلا  لالتلا 

رفصألاب ًانّولم  ىلعأ ، ىلإ  ةبكرلا  نم  ضرألا ، ىلإ  لصي  يذلا  ليوطلا  دوسألا  نهاكلا  ءادر 

ىنميلا هدي  عباصأ  ءاوهلا  عفرو يف  بابلا  فقو يف  اتسينيجلا ، روهز  رابغو  يمطلا  نم 

عمل يف ح  برلا ، ةكرب  نيرضاحلا  عيمج  لاني  بيلصلا ،  ةمالع  ًسار  ًايقفأو  ًايسأر 

فيحنو ليوط ، ءيش  هيتفش  نم ب  زربو  قرعلا ، نم  الخ  يذلا  ةرمسلا  قيمع  ههجو 

مهنمضبو سرعلا ، فويض  لك  ناك  .نانسألا  ّةلخ  ّببدم : ءيش  نوللا ، حتافو  ًادج 

عرق دنع  نوضهني  ساسألا - نم  كانه  سلاج  اوناك  اذإ  اذه   – لافطألاو ىضرملا 

دوسي كلذ  لالخو  هبخن ، عرُقي  يذلا  كاذ  وأ  اذه  ىلإ  نوغصيو  ةبقاعتملا ، باخنألا 
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.ةعاقلا ماتلا يف  نوكسلا 

سيرعلا دعي  كلذ   لبق  ىتح  .ةبيرغلا  ةأرملا  ىوس  ءيش  وأ  ٌدحأ  ة  دعي  نآلا ،    

، فتك ىوس  نكي  لظك ،  ىتح  الو  ال ، لظك ، كانه  ناك  وأ  ًاردان ، الإ  اهبناجب  فقي 

، هلادبتسا نك  صخش  ً.اقلطم  نآلا  هيلإ  تفتلي  دحأ  دعي  .براش   ضيبأ ، صيمق 

يتلا ةلداعملا  هلهإ يف  نك  مقر  وه  دحأل –  ًاليدب  وأ  ةرغث  أل  ًاصخش  ىتح  سيل 

سورعلا يهو ، ناوج ، نود  وه ، بسحف : نالماع  اهدّدحي  ةمهم  تناك  .اّهلح  بجي 

 - يهو .ةأرملا  ىوس  كانه  دعت  سلجت ،  سورع  ة  دعت  سورع ؟  ّيأ  .كانه 

– هءاسن تناك ، ةقيرط  ّيأب  عوبسألا ، لالخ  نحبصأ  اللا  ءاسنلا  ّلك  لثم  ةبسانملاب ،

.فصوي ًالج ال  ًةليمج  عبطلاب ، تناك ،

ربع رظني  هنأكو  ةّربكمو  ةبّرقم  اهآر  بابلا ، راطإ  ًافقاو يف  هنإ ، ًالئاق  حلا  لصاو    

ةراظن ةسدع  ةرؤب  يف  ءرملا  ىري  لثم  صاخ ، لكشب  ةيرصح  تناك  ك  بوكسيلت ،

أل يذلا  ردبلا  ةيليللا ، ءسلا  يف  رمقلا  ىوس  ىري  ال  وأ  اهدحو ، زرك  َةّبح  ةّربكم 

ةرظن هيجوت  ىلإ  ةجاحب  نكت  .هب   طيحملا  لّيلل  رثأ  ّيأ  نود  ةريدتسملا ، ةسدعلا 

تناك دقو  روفلا ، ىلع  اهتميق  دقفتس  ةمهملا  تناكو  اهنم ، ةيناث  ةشمر ع  هيلإ ؛ ىرخأ 

.اعلا رخآ يف  ءيش  يأ  نم  ًةميق  كأ  ةظحللا  كلت  يف 

كلذ هنع  َنْعشأ  ءاسن  لباق  هنأ  حيحص  ً.ادبأ  ًةأرما  ِوُغي  ً.ايِوغُم   ناوج  نود  نكي     

كلذب ندصقي  ّنكو  نهّكل ، بارطضالا  نأ  وأ  نبذكي ، ءاسنلا  كئلوأ  نأ  امإ  .دعب  ام  يف 

كرتي نأ  ثدحي  دق  .ناوج  نود  ةأرما  يأ  ِرغت  ًاضيأ ،  سكعلاو  ً.اما  ًافلتخم  ًائيش 

حمل يف  نكل  هتيمست ، تئش  ام  وأ  اهتدارإ ، ضرفت  ةيوغم  نوكت  نأ  ّدوت  يتلا  ةأرملا 

، نوتفملا صخشلا  دّسجي  ال  لجرلا ، وه ، هنأو  ءارغإ ، دعي  رمألا   نأ  اهل  حضتي  رصبلا 

.ةفلتخم هتوطس  نأ  غ  ةوطس ، هيدل  نإ  ً.اضيأ  هّدض  الو 

ىدحإ يف  فّرصت  نوكي  دق  .هذه  هتوطس  مامأ  لجخلاب  رعشي  ناوج ، نود  َناك ،   

ىور يل .هتوطس  مادختسا  نع  عّروتي  ليوط  تقو  ذنم  ىسمأ  هنكل  .لقأ  ٍلجخب  تارملا 
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ءاسنلا كئلوأ  نأ  ًاضَرَع ، ىرحألاب  يهابتلا ، وأ  رخافتلا  نم  ولخت  ةربنبو  تامدقم ، الب 

يف سيل  ديسلا ، هيف  نوري  ةياكحلا ، هذه  يف  لقألا  ىلع  نهلوح ، مالكلا  رودي  اللا 

، مه نَم  نونوكيسو  اوناك  نورخآلا  لاجرلا  .ةفرعملا  ةظحل  لب يف  ىلوألا ، ءاقللا  ةظحل 

، ّنهل ٍّديسك  هيلإ ، نرظني  معن ، هيلإ ، نرظني  ءاسنلا  نإف  طقف ، ناوج  نود  امأ  مه ، امو 

«( ًابيرقت  )» ًابيرقت هنلماعي ، ّنك  ٍّديسكو  ةرطيس .)»  » نود  ) دبألا ىلإ  ديحولا ، ديسلا 

صالخلا ءيش ؟ ّيأ  نم  صالخلا  .ةطاسبب  ٌّصلخُم  ءيش ؟ ّيأ  نم  صِّلخُم  .صِّلخمك 

.انُهلاو انُهلاو  انُهلا ، نع  ًاديعب  ًاديعب ، ءاسنلا  ذخأي  ةطاسبب : هنأ  وأ  .ةطاسبب 

ثيدحلا نك  هنأ ال  ركِذ  ىلإ  ةجاح  .هينيع ال  نم  ةعبان  تناك  ناوج  نود  ةوطس    

.اذهك ءيشل  ًادبأ  ّططخي  و  ًادبأ ، هتّين  كلذ يف  نكي  .ةبّردم   ٍتارظن  ّيأ  نع  انه 

اهنع يف نالعإلا  متي  يتلا  ةيمهألا  كلت  وأ  ةوطسلا ، هذه  ًامَّدقم  يعي  ناك  كلذ ، مغرو 

اذه نكل  ةأرملا ، ىلع  هينيع  ةرظن  الك ، هينيع ، تارظن  اهيف  بّوصي  يتلا  اهسفن  ةظحللا 

لوطأ اهب  بّنجتي  ناك  يتلا  ةقيرطلا  ً.اسّجوتم  ىرحألاب  لب  ًاّطلستم ، نكي  يعولا  

، جلا وأ  لجخلا  بو  اهنيب  ءرملا  طلخي  دق  ةأرملا  ىلع  ةلماك  ةرظن  ءاقلإ  ةنكمم  ةرتف 

! ًاقلطم ًانبج ، ّطق ، نكي ، هّنكل   ًاقح ، لجخلاك ، ًائيش  اذكه ح يل –  - كلذ ناك  دقو 

درجم ىّدعتي  رمألا  ناك  .هيلكل  ًايئاهن ، برهم ، ّة  دعي  هانعم :  اذه  اهيلع ، هنيع 

.ةليللا وأ  ةظحللا ،

وحن ىلع  ةأرملا  اهب  يعت  يتلا   – ناوج نود  َةوهش  ٌفوسليف  فصو  ديعب ، نمز  ذنم    

نكي هسفنب ،  اهاكح يل  ك  ةياكحلا ، نكل  ةرصتنم .»  » اهنإ لب  مَواُقت ، اهنأ ال  يمتح -

ىلع .هتوهشو  ناوج  نود  راصتنا  لقألا  ىلع  ةوهشلا ، وأ  راصتنالاب  ةقالع  ّيأ  اهل 

ىلع ًاتفال  نكي  يذلا   هرظن  سيلو   – هترظنب هنأ  وه  ىرحألاب ، رمألا ، ناك  سكعلا ،

كأ وه  ا  طيحت  ًةرظن  تناك  .اهراسإ  نم  ةأرملا  ةوهش  قلُطي  ءاحنألا - نم  ٍوحن  ّيأ 

نأب اهل  حمستو  اهاّدعتت ، ةرظن  فلتخم ، وحن  ىلع  كلذ  لعفتو  اهدحو ، ةأرملا  نم 

دقل .ةلعاف  ةرظن  تناك  اهمركيو ؛ اهدصقي  هنأ  فرعت  تناك  كلذلو  اهتاذ ، نوكت 

تاطحم ةفصرأ  ىلع  اهسولجو  اهفوقو  ءانثأو  عراشلا ، اهس يف  ءانثأ  يفكي  ا  تّللدت 
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، ّدجلا ناوأ  حي  دق  وأ  ّدجلا ، ناوأ  ًاخأ  نآ  تاصابلا : تاطحمو  ةيديدحلا  ككسلا 

.قاتعناك هب  رعشت  ام  اذهو 

اهتدحو ةأرملا  كلت  يعت  اهلوح ، نم  ءاضفلا  ىلعو  اهيلع ، ةبّوصملا  ناوج  نود  َْربع ع 

ءاسن ىوس  هفداصت  ّهلك   عوبسألا  لالخ   ) ً.اروف اهيهنت  نأ  اهيلع  نأو  ةظحللا ، ىتح 

اذه ّىلجتي  .ةرهاقلاو  ةيفاصلا  ةوهشلا ، ةقاط  ةدحولا –  يعو  ةدحولا .) هذهب  نرعشي 

بلط ًاقح  هنأل  هسفن ، نآلا  يف  ةوطس  يذو  تماص  ٍبلط  ةروص  يف  ةأرملا  ىدل 

هم لجر ، ّيأ  ىدل  ةباجتسا  نود  ديكأتلاب  ّلظيس  ءيش  وهو  ةبلاطم ؛ لب  رصتنم ،» »

تناك ول  ىتح  ًالج ، دادزت  ةبلاطملا ، لعف  لالخ  نمو  ةأرملا ، نإف  كلذ  ىلإ  ً.اديحو  ناك 

نم لمجأ  ناكمإلا  يف  سيل   » ةجرد ىلإ  لصت  نأ  ىلإ  تاليمجلا ، ةليمج  ًاساسأ  يه 

… لجرلا ىلإ  ةبسنلاب  اذهك  ًابعت  نأ  يف ح  كلذ ،»

ةصق تهتنا  فيك  ًاليصفت ، الو  ًالجإ  ال  ركذي ، و  ةحوتفم ، ةياكحلا  ناوج  نود  كرت    

ةّقلعتملا يس  ال  ليصافت ، ّيأ  فرعأ  نأ  انأ  دُِرأ  و  .ةيزاقوقلا  ةيرقلا  نم  سورعلا 

، هتقيرطب .اهب  قطن  يتلا  ىلوألا  لمجلا  نم  يل  تحضتا  دقف  ةياهنلا  امأ  .عوضوملاب 

ةيسيئر ةروصب  تناكف  لاعفألا  امأ  ًالعاف ، اهيف  ناك  يتلا  ءازجألا  ًاصوصخ  يل  ح 

ناك اذكهو  .هنع  ءرملا  ثّدحتي  نأ  قحتسي  ءيشك ال  ةعرسب  اهزواجت  هنأ  وأ  يفنلاب ،

هنإو .ةعاقلا  باب  ىلع  فقو  امدنع  ّةباشلا ، ةأرملا  هاجتا  رسي يف  هنإ   لوقي  نأ  هيفكي 

ءاوهلا يف  ايفتخي  وأ   ةيبناج  ةفرغ  يف  ًاعم  انوكي  هنإو   .هبشأ  ام  وأ  اهِلتعي   

«. ناوألا نآ  دقل   » الو نآلا ،»!  » وأ اّيه ،»!  » ال ةدحاو ، ةملك  الدابتي  هنإو   .قلطلا 

حضو يفو  قلطلا  ءاوهلا  يف  ًايهيدب ، ًالاصو  لجخ ، الو  ءايح  الب  ناك  هلاصو  نأ  عم 

نأ نع  ًالضف  دحأ ، هيلإ  رظني  .لافتحالل   نيرخآلا  نيّوعدملا  ّلك  طسوو  راهنلا ،

ًايأ همحالت ، ربع  ّدلوت  يذلا  رخآلا  ينمزلا  ماظنلا  كلذ  بّبست  ً.ائيش  ىري  وأ  ظحالي 

داسجألاك ار  نيرخآلل ، ّيئرم  ادوعي  هنأ   يف  كلذ ، اهب  ثدح  يتلا  ةقيرطلا  تناك 

فرعت ٍفاك ل  وحن  ىلع  ةئيطب  وأ  ةعيرس  علا  نوكت  نأ  نود  ةرباع ، كرحتت  يتلا 

.كرحتت داسجألا  نأ 
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عوبسأ رورم  دعب  هلاب  لغشت  تلظ  يتلا  ءايشألا  ضعب  ناوج  نود  كلذ ح يل  عمو    

ًالعف ّيلع  ّصقي  حار  هسفن  ءاقلت  نم  .ّيفخ  وأ  حضاو  لكشب  ءاوس  مويلا ، كلذ  ىلع 

لصيل ةرئاد  فصن  ًاخأ  عنص  نأ  دعب  ًاهفاتو : ًاليئض  ًالعف  ناك  ْنإو  لقألا ، ىلع  ًادحاو 

اطخ هترظن ، ربع  عقوتم ، وه  ك  كلذو ، دعب ، نع  هسفن  نونك  اهل  حابو  سورعلا ، ىلإ 

ةباشلا ةأرملا  هل  تملستسا  ًايسيطانغم  ًالاجم  عنص  اذكهو  ءارولا ، ىلإ  تاوطخ  ةدع 

ناك ناوج  نود  نأ  ةظحالملاب  ًاريدج  نوكي  ار  .يهيدب  ءيشل  ملستست  اهنأكو  ةعرسب 

ةرم ناك ، هنأ  يف ح  ًاساسأ ، هتياكح  تدرو يف  اذإ  اذه  لاعفألا ، نع  ةعرسب  ثّدحتي 

.بعاصملاو ةيسفنلا  تالعافتلا  نع  ّملكتي  امدنع  بك  ٍّدح  ىلإ  ضيفتسي  ىرخأ ، دعب 

 

قلح ةكمس يف  ةكوش  تفقو  .ناسنإ  ةافوب  يهتنت  تداك  ةعقاو  ربع  هبراقت  َّرسيت    

تاخرصلا ءانثأ  ةبكلا ، ةعاقلا  يف  جرملاو  جرهلا  داس  .قنتخي  داكو  فويضلا  دحأ 

كلت تلّوحت  ًائيشف  ًائيشو  هناكم ، نم  زفق  يذلا  صخشلا  نع  ةرداصلا  ةداحلا 

هيمدقو هيديب  برضي  حار  ًاخأو  ثاهل ، ىلإ  مث  فطعتسم ، ءاكبو  ءاوع  ىلإ  تاخرصلا 

ًالوط ةعاقلا  ةيضرأ  ىلع  غّرمتي  حارو  صخشلا ، عقو  ءانثألا  كلت  ً.اتماص يف  ءاوهلا  يف 

تلخادت .رّابحلا  ةكمس  داوس  براقي  داك  ىتح  ةّدشب  ههجو  ّرمحا  مث  ًاضرعو ،

.هقوف غ نونحنم  مهو  نوخرصي  اوذخأ  نيذلا  هلوح ، فقاولا  نم  ةرداصلا  حئاصنلا 

عم اهعلتبي  ل  همف  اهب  يشُح  يتلا  زبخلا  عطِقو  ًائيش ، عمسي  دعي  قنتخملا   نأ 

ةرظنلا دعبو  هيعو ، ديعتسي  هتلعج  ةدحاو  ةرظن  ً.اجّنشتم  روفلا  ىلع  اهقصب  ةكوشلا ،

ةبسانملاب ، كلذ ، لعفي  نأ  صخش  يأ  ناكمإب  ناك  ً.اعّرضتم  رظني  تقولا  ةليط  حار 

ناكو ًاما ، ًائداه  حبصأ  ةظحللا  كلت  لاوط  ً.ابيردت  وأ  ًةصاخ  ٍتاردق  رمألا  بلطتي 

اذكهو هرخآ ، ىلإ  يردصلا ، صفقلا  ةيحان  هرهظ  ىلع  هوطبخ  .هتدعاسمل  ًايفاك  كلذ 

.هرخآ ىلإ  هقلح ، نم  ءيشلا ، كلذ  وأ  ةكوشلا ، مهدحأ  بحس 

نيدوجوملا يف لكل  لب  هدحو ، ناسنإلا  اذهل  سيل  ةيناث  ةرم  تبهُو  ةايحلا  نأ  ادب    

نوّدرتسيو هسفن ، وحنلا  ىلع  نوّنئي  مهو  نورخآلا  سلج  يجانلا  صخشلا  عم  .ةعاقلا 

٥١



ّلك هب  رعش  ذإ  ناكملا ، دّيس  ةأجف  حبصأ  دق  توملا  ناك  .هرخآ  ىلإ  ةعوطقملا ، مهسافنأ 

رجفني لب  مهيلإ ، ّللستي  هب  اورعشي  هقعأ ،  قمعأ  يف  هلخاد ، نيرضاحلا  نم  ٍصخش 

دق ًاّزتهم – ناك  هم   – توملا راجفنا  نأب  روعشلا  نع  لزع  ٌدحأ  َقبي  و  مهلخاد ،

روعشلا اذه  ناك  ول  ىتح  هادم ، رخآ  ىلإو  صاخ ، وحن  ىلع  ةايحلاب  روعشلا  زّزع 

يف اوصقري  نيذلا   كئلوأ  ًاضيأ  صقرلل  عّمجت  ةأجف ! نآلا  قلطنا  صقر  ّيأ  ً.اّزتهم 

الو ًايشحو  سيل  ًاصقر  نوصقري ، اوقلطنا  .ديعب  دمأ  ذنم  اوصقري  وأ   ًادبأ ، مهتايح 

فويضلا كئلوأ  ًاضيأ  ثيدحلا  فارطأ  بذاجت  ك  .ةيادبلا  يف  لقألا  ىلع  ًامومحم ،

ءاضعأ كلذكو  سارعألا ، ةدئاسلا يف  ةيزاقوقلا  ديلاقتلا  بسح  ةفداصم  اوؤاج  نيذلا 

ىلع ذيبنلل  اجفلا  ُرثاكتلا  كلذ  عم  قفاوتو  ًءادعأ ، ليوط  تقول  اوناك  نيذلا  ةشعلا 

كو دئاوملا ، رغصأ  ىلإ  ىتح  ةدحاو ، ةعفد  تاجاجز  ةدع  أي يف  ناك  يذلاو  دئاوملا ،

هابأ قناعيو  لّبقي  ذيبن ، نود  ًالفط ، ىري  ءرملا  ناك  كانهو  انه  .ايجروج  ةداعلا يف  يه 

ولو هيدلاو ، ًاموي  نضتحا  دق  ءالؤه  نم  لفط  ال  نأ  ًاحضاو  ناكو  ةرارحب ، هّمأ  وأ 

.ةرباع ةروصب 

ةلاح طسو  رخآلا  مامأ  فقي  هنم  ٌّلك  ناك  ءانثألا  كلت  يف  ةباشلا ، ةأرملاو  ناوج  نود    

سفنتي ناك  رخآ  ءيش  .ةليوط  ةهرب  ذنم  سفنتلا  نع  افقوت  دقو  ماعلا ، بارطضالا 

هسفن تقولا  ناك يف  يذلا  لماكلا ، خألا  ءاهبلا  يفو  هتقو ، ىهتنا  امدنع  .هناكم 

ينعي ناك  ناوج – نودب  ّقلعتي  ام  يف   – هتاذ تقولا  يفو  ًاقحاسو ، ًاليئض  ًاصقتو ، ًابايغ 

ةظحللا يف  افرصناو  رخآلا ، نع  هدحأ  لصفنا  مث  اكحض ، صقتلا ، ىلع  ةقفاوم 

تاكرحل ةآرملا  ساكعنا يف  رخآلا  تاكرح  نأكو  اهسفن ، تاوطخلاو  تاكرحلاب  اهسفن ،

مامأ سيرعلا  ىلإ  َسورعلا  ناوج  نود  لصوأ  اهمامأ ، ةفاسم  ىلع  هتيشو  .لوألا 

وذ كّنحملا  لجرلا  وهو   – كانه ىلإ  هقيرط  هبارغتسا يف  راثأ  ام  .ةيناث  ةليوطلا  ةدئاملا 

ةيضرألا تعمل  .ةتماصلا  ةكحضلاو  قيربلا  كلذ  رارمتسا  وه  ةقباسلا - تاربخلا 

قابطألا دحأ  ىلع  تعملو  قباسلا  ماعلا  تاحافت  تكحضو  .هيمدق  تحت  ةيبشخلا 

ءالط ىلع  تاداصحلاو  بكانعلا  ىتح  .ةتهابو  ةنّضغتم  ةقيقحلا  اهنأ يف  مغر  ةبكلا ،

٥٢



اهل اي  ذفاونلا : مامأ  جراخلا  يفو  .ام  وحن  ىلع  قيرب  اهل  ناك  ناخدلاب  ةقَّبعملا  ةعاقلا 

ناك حايرلا  فيفح  ىتح  .ةليوط  ةرتف  ذنم  ءاقنلا  اذهب  ًاجولث  َري  هنأ   ك  ءس ! نم 

تناك يتلا  ةديحولا  ةلآلا  ةلاصلا ، لخاد  نويدروكألا  قفاري  هنأكو  ًاباّذج ، هنذأ  يف 

ةينغأ فزعت  نكت  ً.ابيرقت   عومسم  غ  تفاخ  توصب  ةظحللا ، كلت  يف  فزعت 

ىلع نويدروكألا  ىلع  تاعيونت  يرحسلا – » يانلا   » نم تغن  لب  ةعئاش ، وأ  ةيبعش 

ثأتلا غلاب  ًائيش  ديعب  ٍدمأ  ذنم  ناوج  نود  عمسي  ىرخأ ،  ةرمو  اربوألا ، نم  ايرآ » »

ةسحب .ةلماك  ٍةايحل  رخآلا  عّدوي  هنم  ًالك  نأكو  ناديلا  تكباشتو  احفاصت ، .اذهك 

.عادولا سودرف  اهنع : قرتفا 

بايغلا نم  هفقوم  هرطاشت  ال  اهنأ  ملعي  ناك  ةأرملا ، َبوص  رادتسا  امدنع  هنكل    

ةرظنلا ًاديدحت ، دوصقملا  وه  سيل  دوسألا ، بضغلا  ةرظن  تناك  اهترظن  .نامرحلاو 

.ءيش ّلك  وه  هنيب  هّوتل  ثدح  يذلا  اذه  نوكي  نأ  نك  .دبم ال  بضغلاو  ةماع ،

، ًادبأ ىهتنا  دق  تقولا  نكي  ةأرملاب ،  اهب ، ّقلعتي  ام  .ءيش يف  ّلك  نوكي  نأ  زوجي  ال 

اهنع فرصني  نأ  هيلع  نأ  فرعي  ًاضيأ ، كلذ  فرعي  ناوج ، نود  وهو ، ً.ادبأ  يهتني  نلو 

وهو اهلجر ، ىلإ  اهداعأ  .ّدب  نكل ال  عنا – ناك  برهلا ، دُري  معن ،   – ةظحللا هذه  يف 

، ًاضيأ هلثم  ةياغلل ، زيزع  ٍقيدص  ىلإ  ناسنإلا  رظني  ديعب ك  نم  هيلإ  رظني  ناك  يذلا 

ً.اّراف ّىلو  مث  ةصلخم -  ةقادص  رعاش  ههاجت  ّسحأ  ًاخأ ، هدوجو  ىعو  امدنعف 

رارف ناك  .همداخ  رارف  عم  فداصت  ناوج  نود  رارف  نأ  غ  .كلذ  ثدح  اذكه    

.هلعف  نك  ام  لك  برهلا  لالخ  لعف  دقف  راظنألل ؛ ًاتفال  وه ، هرارف  فالخب  خألا ،

وهو بسحف ، اهينيعب  هتعبات  ةروجهملا ، ةأرملا  ىوس  ناوج  نود  بوره  ٌدحأ  ّعبتتي 

«- رانلا قالطإ  لاجم  نع  ًاديعب  ، » لايمأ ةدع  ةدعبم  ىلع   - دعب ام  يف  هنأ  دقتعي 

نود دّهنتي    ) .اهتادّهنت ًاصوصخ  عمسو  قصبتو ، اهنانسأ ، ىلع  ّزجت  يهو  اهعمس 

نأ ًاما  دعبتسملا  نم  ًادبأ ؛ ةأرما  لجأ  نم  ماودلا – ىلع  دّهنتي  يذلا  وهو   – ناوج

امأ هسفن .) ناهأو  ةأرملا ، ناهأل  لعف ، ولو  قئال ، غ  رمأ  اذه  اهمامأ ، كلذ  لعفي 

ًارظتنم يف سلجي  ناك  يذلا   – هديس قحالو  هقحالو  عيمجلا ، عأ  مامأ  َّرف  دقف  مداخلا 

٥٣



نوعيطتسي ءاحنألا ، نم  ٍوحن  ىلع  اوناك ، نيذلا  سرعلا  يف  نيّوعدملا  ّلك  ةرايسلا –

نأ نود   ) بارتلا ىلع  ةرايسلا  فلخ  ةراجحلا  تلاهنا  يسالك  وحن  ىلع  .ةكرحلا 

اهنكل  ) هدراطت تحار  ةيفارتحا  نوكت  داكت  ةقرف  تلّكشتو  ءاوهلا ،) يف  دعاصتي 

ًاطخ نوكت  دودحلا  كلت  نأكو  كانه ، طبضلابو  ةيرقلا ، دودح  دنع  ةأجف  تفقوت 

تايالولا ب  دودحلا  ىلإ  ةبسنلاب  لاحلا  وه  ك  ةقحالملا ، ةطلس  هعم  يهتنت  ًالصاف 

(. ةيكمألا ةدحتملا 

 

 

 

 

ًايماد ّلظيس  اهضعبو  ةجزاط ، ىرخأ  مداخلا  هجو  ةدقلا يف  شودخلا  ىلإ  تفيضأ    

ناكف ضيبألا  صيمقلا  امأ  يلافتحالا ، فطعملا  نود   نم  ةرايسلا  داق  .ةليوط  ةرتف 

فصتنملا يفو  ةمّروتم ، ىلفسلا  ةفشلا  هرهظ ؛ لفسأ  ىتح  شودخلا  تلصاوت  ً.اقّزمم 

ىلع هتردقم  داعتسا  .محللا  ةحضاو يف  نانسألا  راثآ  ةّضع ، اهتّفلخ  ةبك  ةيومد  ٌةطلج 

غّرمتي حار  يذلا  فيضلا  نأشب  داس  يذلا  عايترالا  رثإ  .ليلقب يف  يسيلبت  لبق  مالكلا 

الدابتي نأ  نود  ناكرألا ، دحأ  ىلإ  ةحيبقلا  عم  وه  راس  توملا ، ًاعراصم  ضرألا  ىلع 

يتلا يه  تناك  ةقيقحلا  .رخآلا يف  ىلع  هدحأ  طقس  مث  نادعاوتم ، هنأكو  ةملك ،

تاودأ اهيف  عضوت  يتلا  ةرجحلاب  ةهيبش  ةرجح  يفو  ناوج ، نود  ةلحر  َقيفر  تبذج 

عضو دق  ناك  هتيحان  نم  هنأ  ّطق  ركني  هنأ   .هرخآ غ  ىلإ  هقوف ، تلاهنا  فيظنتلا ،

ذنم ناوج ، نودل  حرش  اذكه  ًاقلطم ، هينيع  ةحيبق يف  نكت  ً.اضيأ   ةأرملا  ىلع  هينيع 

ناك ًامومع ، .ةراثإلا  وأ  ذيبنلا  وأ  ةيلافتحالا  ءاوجألا  ثأت  نود  ىتحو  ىلوألا ، ةظحللا 

، يردجلا تابدنب  ةأرما  تءاج  اذإ  .تاليمج  غ  نربتعي  اللا  كئلوأب  ًااد  بَجُعي 

تابدنلا ىلع  لوصحلا  ةبغر  هباتنت  روفلا  ىلع  .رثأتلا  هبشي  ا  رعشي  ناك  روفلا  ىلعف 

نم برطضي  ةرّفنم ، هبش  اهنأب  ةداع  فصوت  ةأرما  ىأر  لك  ًابرطضم ، ودبي  ناك  .اهتاذ 

٥٤



يفرحلا ىنعملاب  ههجو ، ّرمحي  ةرم  لك  يف  .اهوزغل  هعفدت  يتلا  ةوقلا  نمو  رثأتلا 

نود ناك  عوبسألا  لالخ  تقولا  رورم  عمو  هاوه ، قفاوت  ةأرما  رهظت  امدنع  ةملكلل ،

، بسحف ةيادبلا  ًابرطضم يف  ًابناج ، رظني  مث  ههجو  ّرمحي  كلذب ، ؤبنتلا  عيطتسي  ناوج 

عجري ال  مداخلا ، لاق  اذكه  هلقعب ، ءالؤهك  ءاسن  بهذت  ْنأ  .هلوح  لهاذلاك ع  مث 

دق اللا  كئلوأ  هصاصتخا  لاجم  ًاضيأ يف  عقي  .ذوذش  نع  ًالضف  هقوذ ، للخ يف  ىلإ 

اياوزلا تاسلاجلاو يف  ًاليلق ، تالباذلا  كلذكو  تاهّوشم ، رخآ  صخش  نويع  نرهظي يف 

ىلع ةرماغملا  ضوخ  لواحي  ناك  نهعم  .ناردجلاو  راوسألا  راوجب  تارئاسلاو  ناكرألاو ،

.انه بحلا  نع  ثّدحتن  نأ  نك  الو  روفلا ،

ّ ةفرغ  وأ  فيظنتلا  تاودأ  ةرجح  هدوجو يف  لالخ  ةحيبقلا »  » عم نورباع  هتغاب    

هبشي ام  عنم  نولواحي  اوناك  نورباع  ّلا ، لماح  ىلع  وأ  سناكملا  ب  ام  سبالملا ،

يف اّهلك  ةيزاقوقلا  ةيرقلا  تبغر  .هنود  نم  وأ  رارصإلا  قبس  عم  ءاوس  لتق ، ةرج 

اهنأ ىلع  اهيلإ  رظُني  ناك  ةيرقلا : ةاتفلا يف  عضو  ىلإ  دوعي  ام  وهو  هلعف ، ام  ىلع  هباقع 

نم صخشك  وهو  ًاما ؛ تامّرحم  ّنك  دحأ ، نهّس  نأ  زوجي  ال  تاواهلبلاو  ءاهلب ،

ناك هنأ  ًاقحال  ناوج  نود  مامأ  دّكأ  دقف  وه  امأ  .اذه  ملعي  نأ  هيلع  ناك  ةقطنملا 

تسيل هتكيرش  نأ  ملعي  ناك  رخآ  بناج  نم  هنكل  مّرحم ، كلذ  نأ  ًاقح  فرعي 

نيعلا تاه  لث  ًاصخش  نإ  .ةيضاملا  تاعاسلا  ءانثأ  اهلبق ، كلذ  كردأ  دقل  ّةلتخم .» »

ايو .ثدحلا  ىوتسم  ىلع  نوكي  نأ  ّدب  لب ال  يعيبط ، صخش  ىوس  نوكي  نأ  نك  ال 

! ةطيبع اهنأ  نومعزي  يتلا  كلتل  تّضب  نيدي  نم  هل 

كلذ دعب  ىور يل  اذكه  .قشمد  رخآلاو يف  ناوج  نود  طبه  يلاتلا  مويلا  ءاسم    يف 

ىلإ هلوصو  ةيفيك  نع  لاؤسلاب  يل  ًاحومسم  نكي  هنإ   لوقلا  نع  ٌّينغ  .عوبسأب 

هتليل يف  ناوج  نود  لزن  نيأ  ًاضيأ  لأسأ  و  ً.انكمم  يل  ادب  كلذ  نأ  يفكي  .كانه 

ً.اضيأ ةيلاتلا  تاطحملا  لعف يف  لثم  يتّليخمل ، اذه  كُرت  .همداخ  لزن  نيأو  قشمدب ،

يننأ ك  هيلإ ، ءاغصإلا  لالخ  ينجعزيس  ناك  هنإ  لب  لايخلا ، ىلإ  ةجاحب  نكأ  يننكل  

تناك ويام  مئاسن  نأ  حضاولا  نم  ايروس : يف  سقطلا  نع  ريرقت  ىلإ  ةجاحب  نكأ   

٥٥



وهو ةياكحلا  ةيقب  لالخ  هتيأر  .روحلا  راجشأ  روهز  بغزب  ةعبشم  ًاضيأ  كانه 

عومجلا عم  قلطني  وهو  كلذكو  ةرمحب ، اهترفص  طلتخت  يتلا  ضرألا  ىلع  جرحدتي 

تأدب دق  هبكوم  يف  ةيداملا  ءايشألا  نأ  ادب  ح  يف  ةرمحملا ، ءارفصلا  راوسألا  راوجب 

.اهلقث دقفت 

 

ةرتفلا .قشمد  ىلإ  هلوصو  ءاسم  ةأرما يف  لباقيس  هنأ  نم  ًادكأتم  ناوج  نود  ناك    

.ىرخأل هّملست  ةأرما  ةيئاسن ، ةرتف  تناك  اهريدقت – نك  ال  ةدم  لاوطو   – ةيلاتلا

كئلوأ راظنأ  تفل  دقف  ًاعم –» اباجتسا   » لقي   – ةيزاقوقلا سورعلل  باجتسا  هنألو 

لثم ام ، ةحئار  نم  كلذ  عبني  .نآلا   هتياكح  نهلوح  رودت  اللا  تازّيمملا  ءاسنلا 

ةضيفتسملا هتبطخ  لالخ  قّدصن  انلعجي  نأ  ديري  هدن ، نآلا  حبصأ  يذلا  همداخ ، ناك 

، هتلتسا نك  لجر  برتقا  اذإ  (: » دعب ام  يف  كلذ  نع  ديزملا   ) ءاسنلا اع  نع 

، هرظتني دحأ  دعي  صخشك   لِبُقتسا  لالت .» ةعبس  دعب  ىلع  كلذ  ّمش  نهناكمإبف 

دادعتسالا كلذ  ةرم ، لوأل  ظقيتسملا  لب  الك ، ًاما ، ديدجلا  هدادعتسا  ىلإ  كلذ  دوعيو 

نرتقاو ةرماغملا ، ةبغر يف  ّيأ  نع  ًاما  ًافلتخم  ًائيش  ءاسنلا  كئلوأ  ىدل  ثي  ناك  يذلا 

، هحرم وأ  مومهلا ، نم  هرُّرحت  ىلإ  ةفاضإ  حضاو ، وه  ك  نهل ، ًاحاتم  ناك  هنأ  كلذب 

اهلعجي داكي  حرم  مويلا ، كلذ  ةينعملا يف  ةأرملا  ىلإ  لاحلا  هاودع يف  لقتنت  حرم  وهو 

ً.اروسَج ىرحألاب  وأ  ةحقو ،

 

يتلا ةينمازتلا  يهف  هلك ، عوبسألا  لالخ  رشابم  ثأت  اهل  ناك  يتلا  ءايشألا  كأ  امأ 

ىلوألا  ةلهولل  يتلا  ىرخألا ، يه ، اهنيبو  ناوج  نود  روفلا ب  ىلع  ةحضاو  تناك 

اذإ .رخآك  بيرغلا ، لجرلا  وهو  هب ، رعشت  دعت  اهنأ   ك  ىرخأك ، اهسفنب  رعشت  دعت 

عئاقولا ءانثأ  هنم ، ًالك  نأ  هب  قوثوملا  نم  ناك  .ةينمازتلا  هذهبف  ءيشب ، ةأرملا  تقثو 

اهتاكرح .نمازتم  لكشب  ًااد  فرصتيس  وأ  رخآلا ، عم  ًانمازتم  نوكيس  ةيلاتلا ،

قفاوتملا ينمزلا  ساسحإلا  وهو ، يه  هل ، نوكيس  ً.اما  هلثم  نوكتس  اهتاتافتلاو 
٥٦



مسالا اذه  ناك  امل  هل ، ٌمسا  اهلاب  ىلع  رطخ  ول   – ناوج نود  صخش  ً.امات يف  ًاقفاوت 

ىلإ ةجاحب  ًاضيأ  نكت  و  هفرعت ، ةأرملا  نكت  ام   امأ  .اهرصاعم  ةأرملا  تلباق  ًادبأ -

ناوج نود  ناك  ناتفص  هو  مومهلا ، نم  رّرحتم  هنأ  ك  اهل ، حاتم  هنأ  وهف  هتفرعم ،

تاونس ِض  .ميقملا   هنزح  وهف  كلذل  يساسألا  عبنلا  امأ  .اهينيع  يف  هب  يحوي 

ًاروضح كأ  هيلإ  سانلا  برقأ  نادقف  ىلع  ةرسحلا  تدغ  نآلا  ءاسنلا  عمو  .دعب  هدادح 

.ىضم تقو  يأ  نم 

 

ضرأ اهتقباس يف  نع  ّم ح يل  ّلقأ  قشمد  ةأرماب  هئاقل  نع  ناوج  نود    ح يل 

كلذ يف ثدح  ًاديدحت : اذه  الإ  ِوري يل  .ّلقأو   ّلقأ  تايلاتلا  ءاسنلا  نعو  زاقوقلا ،

اكمإب ناك   – همسا رّكذتي  يذلا   بكلا ، عماجلا  يف  صقارلا  شيواردلا  ةعاق 

مسالاف كلذ  ىلإ  يوارلا ، توص  هتوص ، وص  قفاري  نأ  نم  تلجخ  غ أ  هتدعاسم ،

نأ يفكي  ك  قشمد ، بكلا يف  عماجلا  يفكي  ةصقلا ؛ ىلإ  ةبسنلاب  ةجاحلا  نع  دئاز 

ىلع ايقيرفإ – لش  ةتبس يف  بيج  ةعلقلا يف  دنع  تاقحاللا : ءاسنلا  ىلإ  ةبسنلاب  لوقن 

.هرخآ ىلإ  جيولا –  لابجلا يف  قرتخي  درويف ،» ، » ام ناسل  براوقلا يف  رسج 

 

.اقيسوملا ماغنأ  ىلع  شيواردلا  هيف  صقري  ٍلفح  ّفص يف  رخآ  ناوج يف  نود  سلج    

ىتح الو  لفحك ، يانلا ) وأ   ) تولفلاو دوعلاو  لبطلا  تالآ  عمسي  دعي  ام   ناعرسو 

يف صقارلا  ىلع  جرفتم  ىوس  دعي  ءيش ،  ّيأ  عمسي  دعي  .ةيقيسوم   ماغنأك 

قوف ةليوطلا  عقألاب  ةهيبشلا  مهشيبارطبو  سيقاونلاب ، ةهيبشلا  ةعساولا  مهنانت 

يف ةئيطب  ةرادتسا  اهسفن ، لوح  داسجألل  ةرادتسا  ىوس  ةصقرلا  نكت  .سوؤرلا  

ءطبلاب ًاعابطنا  ؤطابتلاب ، ًاعابطنا  كرتت  ةعرسلا  ةدايز  ةلحرم  تناك يف  اهنإ  لب  داتعملا ،

تاذ نويعلاو  مهسفنأ ، لوح  نيرئادلل  ةرئاطلا  نانتلا  اهعمو  يغاطلا ، ميظعلا 

نأك ةدورفم ، عرذألا  اههاجتا ، ناك  ًايأ  وأ  ةعاقلا  هاجتا  ةميقتسملاو يف  ةتباثلا  تارظنلا 

هاجتا يف  نحص  اهنأك  طسبنت  ىرخألا  نأ  ح  يف  ضرألا ، ىلإ  شت  نيديلا  ىدحإ 
٥٧



نورودي نيذلا  شيواردلا  ءالؤه  نم  ًاءوده  كأ  ءيش  لُّيخت  نك  ال  دْجَو ؟ .ءسلا 

دجوي ك ال  يئرم ، غ  ًانايحأ  نوحبصي  اوداكي  ىتح  ًاعيرس ، ًانارود  مهسفنأ  لوح 

– ًاضرع هنم  كأ  ًالافتحا  ناك  دقو   - لافتحالا ةياهن  برق  .تاذلل  ًالمأت  كأ  وه  ام  ًاضيأ 

ناك ال .خويشلا  شيواردلا  نم  سفنلا ، لوح  نارودلا  ًادج  نسلا  غص  ٌشيورد  ّملست 

رظنلا ىوتسم  ىلعو  دحاو ، نآ  ةغلاب يف  ةيدج  ًاداجو  ًافيفخ  رودي  حار  ً.اقهارم  لازي 

ةياهنلا يفو  .لاوحألا  نم  ٍلاح  ّيأب  ًاغراف  سيل  ًائيش  ًاديعب ، ًائيش  ة  نأ  ًاحضاو  ناك 

وه هتيؤر  نك  ام  ىصقأ  ةماستبال ، رثأ  ىتح  الو  ةماستبا ، ال  فقوت ، امدنع  ًاضيأ ،

.هجولا  حمالم  طاسبنا 

 

، تناك .ةنّيعم  ةرظن  هيلإ  رظنت  نيرضاحلا  ًةأرما ب  ناوج  نود  ظحال  ىرخأ  ةرمو    

هبشي ا  فتكلا ، قوف  اهسأر  ريدت  ةيمامألا ، فوفصلا  نم  ّفص  يف  تسلج  دقو 

حجرأت كلذكو  اهتياهن ، ىلإ  ةيقيسوملا  تالآلا  تغن  تلصو  نأ  دعب  كلذو  عاقيإلا ،

ًالج ال ةليمج   » تناك لاحلا  ةعيبطبو   - ةأرملا فصي يل  ىرخأ   ةرمو  .شيواردلا 

ببسب ةبهار ، اهنأ  دقتعا  ىلوألا  ةلهولل  هنأ  عيونتلا ح يل  ليبس  ىلعو  فصوي ،-»

ءاسنلا مظعم  بايث  نأ  ظحال  مث  ةبقرلا ، ىتح  لوفقملا  نكادلا  اهبوثو  اهسأر  ءاطغ 

لافطألا ددع  فصن  سبالم  ىتحو  اهبوثب ، ةهيبش  تناك  ةعاقلا  يف  تايرخألا 

.نيرضاحلا

 

مويلا ةأرما  ىلوألا ، ةأرملا  عم  ثدح  ام  هبشت  دعب ، ام  تعقو يف  ةثك ، ءايشأ  ترّركت    

دعب دعي  هنأ   مغر   ) توصلاو ةروصلاب  ًاما ، طبضلاب  ترّركت  رخآ ، دلب  قباسلا يف 

ًارضاح يف هنع ، تردص  ةملك  قوطنم  وأ  توص ، نر  وأ  دحاو ، ٌتوص  ٍعوبسأ  رورم 

، كلذكو اهدحو ، يه ، اهتروص  روصلا ، ظفح  هنهذ  نكل  ناوج ، نود  نهذ  هنهذ ،

ترركتو ترّركت ، ءايشألا  مظعم  نأ  هجعزي  ةرباعلا .)  ءايشألا  روص  زجوم ، لكشبو 

عزفي نأ  نع  ًالضف  دّدرتي ، كلذ  هلعجي  ك   عوبسألا ، ةيلاتلا يف  مايألا  ءاسن  عم  ًاضيأ 
٥٨



ّقلعتي رمألا  نكي  امدنع   طقف ، ىلوألا  ةرملا  يف  ٍةظحلل  عزفلا  هباتنا  فاخي –  وأ 

، تقولا رور  دادزت  تناك  يتلا  ةصاخلا ، هتوق  ىرحألاب  راركتلا  بستكا  .راركتلاب 

لعفي نأ  هيلع  ناك  .ضرفك  لقن  اذإ   نوناقك ، معن  يهيدب ، ءيشك  هل  وه  باجتساو 

هبلق ئلت  .قباسلا   مويلا  ةأرما  عم  لعف  لثم  نآلا ، ةأرملا  عم  هسفن  ءيشلا 

.راركتلا ربع  الإ  ةرماغلا  ةداعسلاب 

 

ءيش ًاضيأ  ار  تاعيونت ، ة  تناك  ةرم  لك  .تاعيونتلا يف  بايغ  كلذ  ىنعم  سيل    

هتاذ تقولا  حبصأو يف  ضرفلا  قَّقحت  عيونتلا  ربع  .ةياغلل  ليئض  ءيش  فلتخم ، دحاو 

تناك تاعيونتلا  دعب : ام  همداخ يف  لاق  وأ ك  ً.ارّرحتو  ًاضرف  حبصأ  ةبعللا ، نم  ًاءزج 

.لباوتلاك

 

صاخشألا ءالؤه  نهنع ، حلاو  حلا ، ىلإ  ءرملا  نعفدي  اللا  تاّينعملا ، ءاسنلا  ىتح    

ّنك نّهلك  .راركتك  موي  دعب  ًاموي  نورهظي  ةيساسألا ، مهحمالم  يف  اوناك ، تانئاكلاو 

اهب نرعشي  لب   ةحيضفك ، اهب  نرعشي  ّنهّنكل   ةنيشم ، ٍةدحو  نآلا يف  ىتح  نشعي 

كلت يف  نشِعي  ّنك  نهدالب ، فالتخا  ىلع  ّنّهلك ، .ةظحللا  هذه  يف  نآلا ، الإ  ًامومع ،

راظنألا يف فلي  نهلك ال  ةبسانملابو ، .تفال  وحن  ىلع  ٍتابيرغ  ّنك  كلذ  عمو  دالبلا ،

تحتفنا ك  فصوي ، ال  ًالج  تاليمج ، نحبصأ  مث  تافص ، الب  نهنأكو  ءيش ،

لب بيئك ، ءيش  نهلك  نهنم  ثعبني  ناك  .رظنلا  ُّرسي  ًاخأ  نهلكش  ادغو  نهنويع ،

ىلإ هيلإ ، ةبسنلاب  لقألا  ىلع  رباع ، لكشب  الإ  فوخلا  ىلع  ثعبي  نكي  هنكل   دِّدهُم ،

ّومسلا ًابابش – ّلقأ  وأ  تّاباش  ّنك  ءاوس   – نهيلع ودبي  وأ  رمع ، الب  نهلك  .ناوج  نود 

، نهل ٍّدن  ىلإ  ماودلا  ىلع  نّعلطتي  نهدوجو – ناكم  ناك  ًايأ   – ّنك نهلك  .رمعلا  قوف 

نهنأكو ّحِلُم ، لكشبو  نشعي ، نّهلك  ّوتلا .» يف   » نفّرصتي ةهيدبلا ل  روضح  نكلتو 

ّنّهلك .لتقلا  ةبتع  ىلع  بورهلا ، ةبتع  ىلع  نونجلاو ، توملا  ةبتع  ىلع  لزألا  ذنم  نفقي 

ال لافتحالل ، ببس  كانه  نكي  اذإ   ىتح  ّنّهلكو ، .رطخلل  ردصم  ىلإ  نلّوحتي  دق 
٥٩



ىرحألاب وأ  نهب ، طيحت  ةلاهب  ًةيداع ، فقاوملا  كأ  ىتح يف  نكّرحتي ، ةصقر ، الو  سرع 

.ءاضيب  بايث  يف  ًاعيمج ، ّنهاري ، ناك  دعب  ام  يف  لافتحالا –  رطع  ّنهب  طيحي  ناك 

.نيرضتحم وأ  ىضرم  نع  ًاساسأ ، مفلا  نحتف  اذإ  اذه  نهنم ، ةدحاو  ثّدحتت 

 

ةأرملا ب  تعمج  يتلا  ةيجراخلا  فورظلا  نأ  يهو  ةلاح ، ّلك  يف  رخآ  راركت  ة    

ةيرقلا ةكمسلا يف  ةكوش  هتثدحأ  ام  .ةبتعلا  نم  ًاعون  ًاضيأ  يه  تناك  ناوج  نودو 

نلُعأ يتلا  ُبرحلا  ةتبس  هتثدحأ يف  ارو  قشمد ، ةيلمر يف  ةفصاع  هتثدحأ  ةيزاقوقلا ،

رحب نم  آلا  َُّدملا  حلا  عوبسأ  نم  سماخلا  مويلا  هثدحأو يف  يلاتلا ، مويلا  اهنع يف 

روهظ قبس  يذلا  مويلا  ةأرما  طقف   ) .ةيدنلوهلا ةيلمرلا  نابثكلا  حاتجا  يذلاو  لشلا ،

ةارابملا ءدبل  ةيجراخلا  تابتعلا  كلت  لثم  ىلإ  ةجاحب  نكت  لايور   روب  ناوج يف  نود 

(. هيلك ىلع  رطيس  يذلا  يرذجلا  بعتلا  يفكي  ناك  ةخألا – 

 

امدنع ةظحللا ، كلت  نم  ءادتباو  ناوج ، نود  اهاكح يل  لثم  ةيقشمدلا ، ةعيونتلا    

ةدحاو لكو  بسحف ، تاعيونت  نع  حي  ناك  عوبسألا ، ءاسن  لوحو  هلوح  رمألا  رودي 

تحت ًةقطقط  تردصأ  دق  ةيبشخلا  ةيضرألا  تناك  اذإ  نيعلا : يف  قيرب  اهل  نهنم 

طسو ةأرملا  رظتني  نأ  نم  ًالدبو  ً.اريرص  ردصي  ناك  انه  لمرلا  نإف  ايجروج ، ةأرملا يف 

ضرأ يف  ةمّدهم ، لزانم  اهب  ةقطنم  يف  عماجلا ، فلخ  ًاديعب ، ًابناج ، اهرظتنا  عومجلا ،

ىلع اّهلدي  ْنإو   ىتح  كانه ، فقتس  اهنأ  نم  ةيادبلا  ذنم  ًادكأتم  ناك  ً.اتقؤم  ةمّرحم 

دق نهنع ، اللا ح يل  ءاسنلا  تناك  ةرتفلا  كلت  يف  ىرقهقلا –  هس  لالخ  هاجتالا 

، ةصاخلا نهتقطنم  تناك  ةيئانلا  نكامألا  ّنهب ، ًاصاخ  ًالاجم  هذهك  قطانم  فطصا 

ىوس ندِري  ّنكي  داتعملا   يف  ثحبلا ، وأ  ديصلا  ندِري  ّنكي  نهنأ   وه  قرافلا 

.نهدحو ةيشمتلا 

 

٦٠



ليللا ناك  دقف  نآلا  امأ  ايندلا ، ءيضت  سمشلا  تناك  قباسلا  مويلا  .ًاليوط يف  رظتنا 

، ٍةرْعَشَك قيقرلا  لالهلا  كلذ  نم  ًاليلق  ءالتما  كأ  رمقلا  لاله  ادب  .باوبألا  ىلع  كلاحلا 

نأ ًاما  هقفاو  ناوج  نود  نأ  يهيدبلا  نمو  .زاقوقلا  نم  قالطنالا  لالخ  هقفار  يذلا 

نكي .ههنك   قالطإلا  ىلع  ملعي  نكي  و  ًارابتخا ، ناك  هرظتني  ام  .اهيأر  ةأرملا  ّغت 
؛ بسحف ًابعص  رابتخالا  نوكي  نلو  هتفرع ، ًاضيأ  هل  حمُسي  و  رابتخالا ، ةدام  ملعي 

(. هيلإ ةبسنلاب  سيو  ٌلهس  هنأ  حضتا  نإو  ىتح   ) هدهج ىراصق  لذب  هنم  بلطتي  هنإ 

نأ ًاقئال  نكي  .ةأرملا و  فقت  ىتح  ربصي  نأ  هيلع  ناك  .اهبّنجتي  نأب  هل  حومسم  غ 

نكي .رخآ   ناكم  وأ يف  انه  ءاوس  هيلع ، عتس  اهنأ  ك  ةظحللا ؛ كلت  سيل يف  برهي ،

.ةأرملا نم  ّرفم  ةعاسلا  كلت  كانه يف 

 

قبسي .قفألا   تحاتجا  يتلا  ةيلمرلا  ةفصاعلا  فلخ  رمقلا  بجتحا  امدنع  ْترهظ    

ًاليوط مالظلا  ناوج يف  نود  فقو  .كانه  ةطاسبب  فقت  تناك  .تاوطخ  ُعقو  اهلوصو 

عبطلاب تناكف  يه  امأ  هينيع ، رهبيس  ًاتفاخ ، ناك  نإو  ىتح  ءوض ، َّيأ  نأ  ةجرد  ىلإ 

.حابصم  ّيأ  نود  رثانتملا ، بوطلا  نم  ةموك  ربع  مالظلا ، طسو  ههاجتا  مّدقتت يف 

كئلوأ تناك  مك  .ضكرت  تناك  اهنأ  حضاولا  نم  نأ  عم  ًاضيأ ، اهسفنت  توص  عمسي 

ّنك ءوضلا  ةعرس  يف  ! – دهشملا نهلوخد  عرسأ  امو  ءودهب ! كرحتلا  نعطتسي  ةوسنلا 

ّيأ نود  ةياهن ،) الب  الك ،  ) ةياهنلا ىتح  ةيادبلا  نم  ًةيفِخ  نكرحتي  ّنك  مكو  كانه -

! ّرتست وأ  ّةيرس 

 

هب مدطصت  ةيلمرلا  حايرلا  تناك  رادج  لالطأ  ةيح  يف  ًاباهذو  ًةئيج  ًاعم  سلا    

ةزرابلا ةيديدحلا  خايسألا  نع  ناوج  نود  ح  عوبسأب ، كلذ  دعب  ً.اشيشو  ًةردصم 

كالسألا اهقارتخا  ءانثأ  ةفصاعلا  اهتثدحأ  يتلا  ةعيدبلا  اقيسوملا  نعو  رادجلا ، ىلعأ 

تارذو فصاعلا  ءاوهلا  عاقيإ  نكي  .هيسأر   قوف  ةكباشتملا  ساوملاو  خايسألاو 

أدهي مث  ىمانتي ، ناك  تاظحلل  .ةلهول  لقألا  ىلع  ًظتنم ، ديدحلاب  ةمطترملا  لامرلا 
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دّرجم مث  ًانينأ ، حبصيل  حيرلا  فيزع  فعضي  مث  ربكأ ، ةوقب  كلذ  دعب  ىمانتيل  ًاليلق ،

ًاعبط ّفخي  نأ  نود  هرخآ ، ىلإ  ربكأ ، ةوقب  ّبهت  وأ  كلذ  دعب  حيرلا  قلطنتل  فيفه ،

ةيديدحلا خايسألا  نم  مئاد  ٌنر  ردص  كلذبو  .ًةيلك  ىشالتي  وأ  ةدحاو ، ةلهول  ولو 

ليوعلا ىوس  عمُسي  نكي  مظتنملا ،  حيرلا  بوبه  لالخو  ةفصاعلا ، هجو  ةبصتنملا يف 

وحن ىلع  نكلو  ةمظتنم ، ٌةمغن  تنّوكت  اذكهو  ًاما ، بيتر  ٌتوص  ريدهلاو ، ةرجمزلاو 

نأو لوطلا ، فلتخم  ناك  ةمغنلا  عاقيإ  نأ  حيحص  .ةقسانتم  ةمغن  ً.اما  فلتخم 

اهالعأ ءاوس يف  اهلجإ ، ةيقيسوملا يف  السلا  تناك  ارو  ةضفخنملاو ، ةيلاعلا  تغنلا 

غ ةيلاعلا  تاجردلا  ب  لاقتنالا  نكلو  .ةيفاضإ  ةجرد  ىلإ  جاتحت  اهلفسأ ، يف  وأ 

ةصقلا تاعاقيإلا  نم  لّوحتلاو  ةّقش ، ةعومسملا  ةضفخنملا  كلتو  ًابيرقت ، ةعومسملا 

وأ ةدحاو ، ةعفد  وأ  ةأجف ، ًادبأ  ثدحي  ضيفخلاو ،  يلاعلا  بو  ةليوطلا ، ىلإ 

ةملك ينعت   – تقولا رورم  عمو  ومراه ، وحن  ىلع  ًايئدبم  لب  ةونع ، وأ  ًةفداصم ،

كالسألا اهفزعت  ةمغن  حبصت  عاقيإ –»  » ًاضيأ تاغللا  نم  ليلقلاب  سيل  ددع  يف  تقو » »

ةصاخ ةروصب  اهفزعتو  ًاضعب ، اهضعب  عرقت  يهو  ةقيلطلا  هبش  خايسألاو  ةّزتهملا 

، ةفصاعلا هجو  فلخلا يف  نمو  مامألا  نم  ةحوتفم  فقت  تناك  يتلا  ساوملا  ةموظنم 

ةدئاق ةموظنملا  رابتعا  نكمملا  نمف  عاقيإلا ، يطعت  خايسألاو  كالسألا  تناك  يفو ح 

ةيادبلا يف  يمامأ ، اهب  ىّنغتيو  ندندي  ناوج  نود  حار  ةمغن ! نم  اهل  ايو  .ةمغنلا 

عرذي حار  مث  حلا ، يسرك  نم  ضهن  كلذ  ءانثأو  ًائيشف ، ًائيش  ىوقي  َذخأ  ٍهاو  توصب 

يذلا  انأ   – ًادكأتم تنكو  تدودمم ، عارذب  ةئيجو  ًاباهذ  لايور » روب   » ةقيدح

مامأ ةمغنلا  هذهب  ىّنغت  ول  هنأ  نم  ءيش – يأ  نم  ًادكأتم  ليوط  نمز  ذنم  دعأ 

ةيقيسوم ةعوطقم  ّيأ  هلعفت  ٍوحن   ىلع  ةيضرألا  ةركلا  وزغت  فوسف  روهمجلا ،

.ىرخأ

 

دعب .ةبيتر  تحبصأ  اهنكل  ةيقشمدلا ، ةيلمرلا  ةفصاعلا  ةدش  تدادزا  ةياهنلا  يفو    

عمسي ةيديدحلا ،  كابِّشلا  نع  ةرداصلاو  طبهتو ، ولعت  تناك  يتلا  ةقباسلا  تغنلا 
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تقولا يف  كلذ  تناك  اهنأ  مغر   - نط وأ  بيتر  ٍليوعك  نآلا  ةفصاعلا  بخص  ءرملا 

، هالك ىعقأ  ءانثألا  كلت  يف  .ميظع  ّيماتخ  ٍنرك  لب  ّيود ،- اهبحصي  ناكو  هتاذ ،

نود بلق  داك  كلذ  طسو  .عمسلا  اخاصأو  رادجلا ، نم  ءزج  فلخ  لجرلاو ، ةأرملا 

هلعجو ديدج ، نم  ةوقلا  هحنم  يذلا  وه  ًاديدحت ، نزحلا  هّنكل ، ً.انزح  رطفني  ناوج 

.تازجعملا يف رثأ  هروضحلو  .سفنلا  قوف  ّومسلا  نزحلا يف  بّبستي  .هرعاشم  زواجتي 

ضرأ ةسباي يف  هبش  زرك  ةرجش  قاروأ  طسو  .ناولألا  تّدلوت  ةملظملا  ةفصاعلا  ةليللا 

ردصم ّيأ  نود  اذكه ، زركلا ، ةرمح  انثلا  ىلع  ةظحللا  كلت  يف  عطس  ضاقنألا ،

.مهتحت يف تّرص  يتلا  ضرألا  ّيوق يف  رارضخا  .ءادوسلا  ءسلا  زكرم  قاقرزا يف  .ءوضلل 

.اع هل  ناك  اذإ  هملاع ، وه  اذه  .هناكم  هنأب يف  رعشي  ناوج  نود  ناك  روعذملا  اعلا 

.روعذملا   اعلا  ايقتلا يف  .ةأرملا  عم  اهعم ، لباقت  كانهو 

: » ةرابعب ةينمز ، ةرتف  نم  وأ  نمزلا ، نم  ةنّيعم  ٍةغيص  نع  ّربعت  تناك  ىرخأ  ٌةغل 

لالخ ب .» ىلإ  أ  نم  بهذ  هنأ  تقو  ّيأ  يف  ثدحي   «: » نأ تقو  ّيأ  يف  ثدحي 

ةغايصلا هذه  مدختسي  ناوج  نود  ناك  هئاسن ، نمز  يف  ةعبسلا  مايألا  نع  هتياكح 

نأ ًالثم ، تقو ، يأ  ثدحي يف  .ةّرم   ّلك  فلتخم يف  ىنع  عبطلاب  نكلو  ًادج ، ًاثك 

نأ تقو  يأ  ثدحي يف  .هبناجب   ةأرملاو  يقشمدلا  رفقلا  وهو يف  هيلع  راهنلا  علط 

لثم نميلا ،» نم  ، » توص الب  ّبهت  يتلا  رَحَّسلا  حاير  ىلإ  ةيلمرلا  ةفصاعلا  تلّوحت 

فيرلا ةكيد  كلذكو  ةنيدملا ، ةكيد  حيصت ، ةكيدلا  يذ  يه  اهو  .ًةتغب  ةأرملا  تلاق 

حيصت تناك  دقل  الك ، ناكم –  ّلك  نم  اكت  ةيمورلا  كويدلا  يذ  يه  اهو  .يروسلا 

.ليللا  لاوط  حيصت  تلظ  ًاضيأ  يه  الك ، سيواوطلا –  تحاص  مث  .ليللا  ةليط 

، ةنيدملا نذآم  نم  رجفلا  ةالص  ىلإ  نّذؤملا  تاوصأ  تعفترا  نأ  تقو  يأ  ثدحي يف 

نع رداص  شيشو  تاذ  وأ  ةناوطسأ ، نم  ةّعطقتم  تاوصأ  وأ  ةيقيقح ، تناك  ءاوس 

يذ يه  اهو  .نيزنبلا  نم  بحُس  لمرلا  نم  بحُس  نم  ًالدبو  .ليجست  طيرش 

قربت يتلا  ونونسلا  رويط  يذ  يه  اهو  سمشلا ، تارئاطلا يف  اهكرتت  يتلا  طوطخلا 

ينطقلا يف بغزلا  تاذ  روحلا  راجشأ  روذب  ةعتلا  يذ  يه  اهو  ةأجف ، اهفارحنا  ءانثأ 
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ليوعلا رأزيو ، نآلا  يوعي  حار  ام  امأ  .ةيرجغ  تاصقر  ءاوهلا يف  اهقلطأ  يتلاو  ىلعألا ،

هقيرط ًاريزنخ يف  اذه  نوكي  نأ  برعلا ، دنع  انه  نك ، ال  بسحف ، نآلا  أدبي  يذلا  

ًاناويح نكي  جيشنلاو ،  بيحنلا  نم  ءانثألا  كلت  يف  ًاحضاو  كلذ  ناك  رزجملا ، ىلإ 

هنإ ىلب ، قوطلا ، نع  ّبش  ًابك ، ًاناسنإ  سيل  لاح  ّلك  ىلع  ًاضيأ ، ًاناسنإ  الو  ًاقلطم ،

ةليط ب  لفط  لفط ، ىوس  بي  ك ال  بي  ّهلك ، اعلاو  ّبرلا  هرجه  غلاب  ناسنإ 

.فقوت نود  نآلا  ىتح  بي  لاز  امو  لقألا ، ىلع  ليللا 

 

.دوهعملا نمزلا  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ةأرملاو  ناوج  نود  اهيف  قفتا  يتلا  ةظحللا  تناحو    

دعب ام  همامأ يف  َقبي  اذكهو   ًاما ، اهيلع  قبطني  كلذ   نأ  ليلقب  كلذ  دعب  فرع  )

اهبو اهتدالق  هتدهأ  .اهلزنم  ىتح  اهعم  راس  دقل  .روفلا  ىلع  اقرتفي  بورهلا .)  ىوس 

.ظقيتسا يذلا  ًاضيأ  اهلفط  هكراشو  ًاعم ، روطفلا  الوانت  ةسيمخو .» ةسمخ   » ّفك

نود روضح  .ثدحي  ًائيش   نأكو  لوهجملا  صخشلا  بناجب  ةدئاملا  ىلإ  لفطلا  سلج 

هئيجم بقرتي  هنأكو  هريراسأ  تّللهت  .يهيدب  نم  كأ  ًائيش  هيلإ  ةبسنلاب  ناك  ناوج 

قشمد لفطلا يف  َّلح   ) ً.اقيدص ناك  مأ ال ، يقب  ءاوس  بيرغلا ، اذه  .ةليوط  ةرتف  ذنم 

(. زاقوقلا سيرع  ّلحم 

نكي .بابلا   ناوج  نود  قرط  امدنع  ّدري  .ةَفَيَضملا   ةيبناج يف  ةفرغ  همداخ يف  مان    

، جَهَو .ماكحإب  ناتقلغم  ةذفانلا  اتفرد  ةفرغلا ، سماد يف  مالظ  .لخدف  ًادصوم ، بابلا 

ناخدلا بحس  ادع  .ىرخأ  ةراجيس  جهو  اهبناجب ، ةظحللا ، كلت  يفو  ةراجيس ، نم 

ناوج نود  راس  نأ  ىلإ  ةليوط ؛ ةرتفل  توص ، ة  نكي  ةرم ،  لك  ًاجودزم يف  هخفنو ،

نادقارلا نانثالاو  مداخلا ، وه  هنأكو  تفاخ ، توصب  ةذفانلا ، ىلإ  هعباصأ  فارطأ  ىلع 

نم ٍردق  ىصقأب  تفردلا  عفدو  رئاتسلا ، بحس  مث  ديسلاو ، ةديسلا  شارفلا ه  يف 

ودبي نأ  نود  هيتراجيس ، نم  ناخدلا  نابحسي  نانثالا  َّلظ  ءانثألا  كلت  .ءودهلا يف 

، مليف يليل يف  ٍدهشم  هنأكو يف  هراصبأ ، فطخ  دق  اجفلا  راهنلا  ءوض  نأ  هيلع 

رظنلا دّمعتي  هنأ   حيحص  .ةفرغلا  يف  ثلاثلا  صخشلا  دوجو  ةيادبلا  يف  لهاجتم 
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يتلا ةرباعلا  ةرظنلا  نكل  يحابصلا ، عراشلا  ىلإ  ىرحألاب  ةهّجوم  هانيع  تناكو  هيلإ ،

هترداغم دعب  ىتح  ةّيح  تلاز  ام  ةيليل  ةروص  هنهذ  تخّسر يف  ةأرملاو  مداخلاب  تّرم 

هيلع ّر  لب  ءيش ، ىلع  هرظن  ءرملا  تّبثي  امدنع ال  ٍذئدنع ، لاق يل  ةركف ، ىلع  .قشمد 

ءرملا دّمعت  ول  خسرأ م  لكشب  ةرتفل  نهذلا  عبطني يف  ءيشلا  كلذ  نإف  ماركلا ، رورم 

اهحبق ىوس  همداخ  ةقوشعم  نم  هنهذ  َّقبتي يف  رمألا :  ناك  ًايأ  .هلّمأت  وأ  هيلإ  رظنلا 

وأ يردجلاو  بابشلا  ّبَح  تابدن  نم  اههّوشت  وأ  ًازفق ، هينيع  ىلإ  زفقي  داك  يذلا 

هنأكو ادب  يذلا  قشاعلا ، حار  يف ح  اهتطبغ ، ةرعاد يف  ةماستبا  بناج  ىلإ  ماذجلا ،

حس ةقباسلا ، مايألا  هب يف  تقحل  يتلا  ةشبرخلاو  ّضعلا  حارج  نم  ليللا  ءانثأ  يفُش 

سّوقملاو ًادج  ليوطلا  اهفنأ  ىلع  ًاصوصخو  فقوت ، نود  اهييدثو  ةاتفلا  رعش  ىلع  هديب 

ًاجازتما بضغلا  هيف  جزت  ٍبعتب  ءودهب ، هناخد  خفني  ناك  هتاذ  تقولا  يفو  عبطلاب ،

بنذلاب روعشلاو  قوشلاو  جايتحالاو  رجضلاو  زازئمشالاو  ةقرلاو  عاتمتسالا  عم  ًامات 

(. هديس روهظ  نم  ًاقلطم  عبني  خألا   روعشلاو  )

 

راهنلا فصنو  ةليللا  ةيناث - كانه  هسفنب  رعش  يذلا   - ناوج نودل  تّدبت  عوبسأ  دعب    

، ةأرملا ةَفيَضملا ، مامأ  عراشلا  لفسألاب يف  انث  ةيلاتلا : ليصافتلا  يف  قشمد ، يلاتلا يف 

ةبك ال ةفاسم  هلصفت  ًاضيأ ، نسلا  نعاطلا يف  لجرلا  فلخ  ست  نسلا ، ةنعاط يف 

لجرلا ناك  يف ح  وطخلا ، عرست  ودبي  ام  ىلع  تناك  ةأرملا  نأ  مغر  ديزت ، الو  صقنت 

نكلو ةيزاقوقلا ، ةيرقلا  يف  ىشمتي  ناك  اذهك  انث   ) .هتاوطخ ئطبي  اهمامأ  رئاسلا 

، ةديئو ًاطُخب  ست  يهو    ، ةبك ةفاسو  ةأرملا ، فلخ  سي  كانه  لجرلا  سكعلاب ،

رئاط ودعي .) ناصح  لثم  هيمدق  كرحيو  فّذجي ، هنأكو  هيعارذ  كّرحي  وه  ناك  نيب 

لفطو .ةيلاتلا  ةريزجلا  ىلإ  ةبشعم  ةغص  ةريزج  نم  عدفض  لثم  لّقنتلا  عرسي يف 

ىلع ّضعلاب  ءاكبلا  متكي  نأ  ًاليوط  ًاليوط  لواحي  مث  عقيو ، راجحأ  عتي يف  عبنلا  دنع 

 … ًاعبط نكل  .هيتفش 

 

٦٥



هنم كأ  ًاقيرط  ًاضيأ  كلذ  ودبي  ثدح  ام  ةداعتساب   – ةتبس بيج  ىلإ  قيرطلا    يف 

بؤاثتك ًالثم ، بعتلا  هثعبم  نكي  .ميظع   بؤاثت  ناوج  نود  ىلع  رطيس  ةلحر –

هل ةقالع  ال  بيرغ  رفاسم  دّرجم  هنأكو  فوفص  ةّدعب  هفلخ  سلج  يذلا  مداخلا 

عونلا كلذ  نم  ناوج  نود  بؤاثت  .كرتشملا  قيرطلا  نم  ةليوط  تارتف  لاوط  هديسب 

ءرملا بءاثتي  اذكه  .تلفي  مث  مهاد ، ٍرطخ  نع  ٌةرعش  هلصفت  امدنع  ءرملا  بيصي  يذلا 

فرج افش  ىلع  نم  ٌدحأ  كبذجي  امدنع  ةخألا ، ةظحللا  ةاجنلاب يف  ىّمسي  ام  دعب 

غ برحلا  رداون  ىدحإ  يف  ركُذي  ك  وأ  طوقسلا ، لبق  ةتباثلا  ضرألا  ىلإ  كديعيل 

ةكرعملا ةعمعم  طسو  هّوتل  اهلعشأ  ةراجيس  نم  لطبلل  ىقبي  ثيح ال  ًاقالطإ ، ةكحضملا 

مامأ ودعلا  ةصاصر  تّرم  برقلا  نم  ةجردلا  هذه  ىلإ  هيتفش –  بقعلا ب  بقع  غ 

.ناك وحن  ّيأ  ىلع  اذكه  هتياكح ، وأ  ةايحلا ، لصاوتت  نل  نآلا ، ً.ايوق  ابؤاثت  ناك  .هسأر 

ّيأ نم  كأ  ةرداغملا ، كشو  ىلع  هسفن  ناوج  نود  ىأر  نامألا ، ّرب  ىلإ  لصو  امدنع 

نأ عاطتسا  دقف  دمألا ، صقو  ًاتقؤم  ًانامأ  ديكأتلاب  نامألا  كلذ  ناك  .ىضم  تقو 

ناك نامألا  نم  رخآ  عون  ّيأ  نأ  يف ح  ايقيرفإ ، لش  هتلحر يف  لالخ  هب  عتمتسي 

ًاسكاعم ًاثأت  ّدلوي 

 

نوكتس يتلاو  ةلوهجملا ، ةأرملاب ، ءاقللا  َةجهب  ةقبسم ، ًةجهب  عاتمتسالا  اذه  لثم  راثأ    

، قاتشي حبصأ  دقو  اهبيصن ، نم  وه  نوكيس  لباقملا  يفو  ةيلاتلا ، ةطحملا  هبيصن يف  نم 

ىلإ ًاضيأ  قاتشي  لب  ةيلاتلا ، ةأرملا  ىلإ  طقف  سيل  هئاسن ، عوبسأ  نم  ثلاثلا  مويلا  يف 

نزح ال ةطحم ؛ ىلإ  ّةطحم  نم  هنزح ، عبتي  حار  هسفن  تقولا  يفو  .اهيلت  يتلا  ةأرملا 

نم تأشن  اهنأكو  ًائيش ، لعفي  نأ  نود  اذكه  ةطخ ، تأشن  ًائيشف  ًائيش  .ءازعلا  فرعي 

لصي هسفن ؛  مالسلا  يه  هبوره  تاّرم  تناك  مالس ، برهي يف  هسفن  ىأر  .اهتاذ  ءاقلت 

ًةيناث ناوج  نود  ىلع  يلوتسي  قلقلا  ناك  .هبوره  ءانثأ  الإ  ءودهلا  نم  ةلاحلا  هذه  ىلإ 

لاح ول  عنيل  نكي  ةرشابم ،  كلذ  لبق  .ةأرملا  ةلباقمو  ةيلاتلا  ةطحملا  تبرتقا  لك 

فرع هنكل  .اعلا  ةياهن  ىتح  وأ  لازلز ، وأ  رمدم ، ٌقيرح  وأ  رهاق ، ٌفرظ  ءاقللا  نود 
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تلعج ةتبس  برحلا يف  ةلاح  نإ  لب  .يقالتلا  عنم  عيطتسي  ءيش  نأ ال  تقولا  رور 

يتلا كلت  نم  ًارهق  كأ  فورظ  دست  رخآ   ىلإ  ٍموي  نم  ً.ايمتح  انلق ،» ك  ، » ءاقللا

نع ةدحاو  ةملك  ناوج  نود  نم  ردصت  نأ  نود  كلذو  .ةأرملا  بو  هنيب  تناك 

.بسحف ثدح  ام  فِعُضيس  كلذ  ناك  بحلا .» »

 

ةخألاو ىلوألا  هتلباقم  نأ  ناوج غ  نود  ِكحي يل  ةتبس ،  ةأرملا يف  ّصخي  ام    يف 

ةقطنم نم  وأ  لافتحا ، نم  هتعّبتت  يه  ال  .سانلل  عّمجت  ّيأ  نع  ًاديعب  تثدح 

مامأ ام  ٍناكم  يف  ةيادبلا ، ذنم  ةدوجوم  تناك  .رشبلا  نم  ولخي  ناكم  ىلإ  ةمحدزم 

ةلواحم نود  لُحي  هّنكل   ةكئاش ، كالسأ  ةّدعب  طاحملاو  مّغلملا  يدودحلا  طيرشلا 

بّرهت نأ  دعبألا ، ةيناتيروملا  يراحصلا  كلتو  ةيبرغملا ، يراحصلاب  ةطيحملا  بوعشلا 

ئطاشلا ىلع  ةدوعوملا  ةنجلا  ابوروأ ، ىلإ  اينابسإ  اهيلع  رطيست  يتلا  ةتبس  ربع  اهسفن 

.هفلخ تناك  ًةأجفو  ةعلقلا ، فلخ  كانه ، لّوجتي  حار  .طسوتملا  رحبلا  نم  رخآلا 

عراوشلا ءاسنلا يف  لاجرلا  عبتي  ك  كستملا ، لمرلا  تاذ  بوهسلا  ىلإ  ةأرملا  هتعّبتت 

قيرطلا ست  اهنأب  عابطنالا  ةدحاو  ةّرم  ولو  ُِت  اهنأ   وه  قرافلا  عاُشي ، بسح 

.اهفده وه  ناك  ً.اما  رخآ  ٍفده  ىلإ  اهقيرط  يف  اهنأ  وأ  ةفداصملا ، ضح  هسفن 

ك هلوح –  اهيف  رظني  ناك  ةّرم  ّيأ  لالطألا يف  وأ  تاجشلا  فلخ  ئبتخت  اذكهو  

، ةعساو اطخب  هتقحال  اهدسج ، وأ  اهيفتك ، وأ  اهينيع ، ِفخت  اهسفن ،  ِفُخت  اهنأ  

حلا ب  .رارصإب  هيلع  اهرظن  ًةتبثمو  ةماهلا ، ةعوفرم  اهرصخ ، ىلع  اهيعارذ  ًةدناس 

ادب مث  .ةغراف  عقاوق  رمألا  ةقيقح  تناك يف  ههاجتا ، راجحأب يف  يقلت  تناك  رخآلاو 

ىلع ةيراعلا ، ضرألا  ىلع  دقر  ً.اما  ناوج  نود  ىوه  قفاو  ام  وهو  تفتخا ، اهنأ 

؛ دودحلا ىلع  نانلا  ءوض  ةأرملا يف  ىأر  ظقيتسا ، امدنعو  مونلا ، قرغتساو يف  هنطب ،

وهو هلوح ، ست  يهو  ًاتماصو ، ًافيثك  ًاناخد  ردصت  نانلا  تحار  فقوت  نود 

ماتخلا يفو  رارمتساب ، قيضت  رئاودلا  تناك  ح يل : اذه ، ِفكي  .ةرئاد   يف  عجطضم ،

ولت ةرملا  لب  ةرم ، كلذ  لعفت  و  عِجطضملا ، قوف  اهناتسف ، عفرت  يهو  ةأرملا ، تدعص 
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الإ ناوج  نود  ظحالي  .مدقلا   ةيفاح  ةملك ، نود  كانه ، نمو  انه  نم  ىرخألا ،

.هتيادب سيل يف  اهلمح  نأو    ، لماح ةباشلا  نأ  ٍذئدنع 

 

ك ةأرما ، ةتبس ، ًاما يف  ةفلتخم  ىرخأ  ةأرما  عم  عبطلاب  ثكب  لوطأ  ًاتقو  ىضق    

عارذب ةّقلعتم  يهو  هعم ، تسلج  .ءيش  ّيأ  اهنيبو  هنيب  ثدحي  روفلا ،  ىلع  حضوأ 

اهنإ .ساثِخلأ  ءانيم  ىلإ  ربعت  يتلا  نفسلا  ةطحم  راب  يلاتلا يف  مويلا  حابص  يف  همداخ ،

ناوج نود  رّرك  بيرقتلابو  اهسفن ، ىلع  تقلطأ  اذكه  ةازغلاو ، كيلاعصلا  نم 

.هينذأ ةكولعصلا  ةيزاغلا  اهب  تفّنش  يتلا  بيذاكألا 

 

َّرم دق  ليوط  ٌتقو  نوكي  نأ  نك  .ةتبس ال  لج  ةكلم  ًاموي  تناك  اهنإ  هل  تلاق    

ىلوألا ةلهولل  .اذه  رّكذتت  يتلا  ةقطنملا  ةديحولا يف  اهنأ  ادب  كلذ  مغرو  كلذ ، ىلع 

« ةنيمس  » ةملك امأ  ةنيدب ،»  » ةملك مادختسا  ناوج  نود  بّنجت   – ةقسانتم تدب غ 

نم ةقثاو  هتاذ  تقولا  يف  تناك  اهقسانت  مدع  عمو  هاتفش ،- اهب  قطنت  ام  ًاردانف 

بّرقت دق  ًاحضاو – كلذ  ناك   – مداخلا نأ  ًابيجع  نكي  اذكهو   ةيّدحتم ، لب  اهسفن ،

رظني حار  ّدولاو ، زازئمشالا  جز ب  يتلاو  ةفولأم ، تحضأ  يتلا  ههجو  تابعتب  اهنم :

.ىرخألا دعب  ةرملا  ةيبناج  تارظن  اهيلإ  رظني  اهسفن ، نع  هدّيسل  حت  يهو  ةأرملا  ىلإ 

، بسحف ًاعنطصم  ناكف  زازئمشالا  امأ  ّةلذملا ، هبشي  ءيش  هفقو ، جزتما  ثلاث  ءيش 

سلجت الأ  ًاذإ ، يهيدبلا ، نم  ناك  .ديبعلا  قالخأ  نم  ناك  يذلا  ّدولا  نم  سكعلا  ىلع 

دقو ةأرملا ، بناجب  يأ  اهبناجب –  لجرلا ، وه ، سلجي  نأ  سكعلا ، لب  هبناجب ، يه 

.ةتقؤم ةرتفل  ةأرملا ، قفاري  اهقفاري ، صخشك  هتلّمحت 

 

مقتنت نأ  تدارأ  ةلفط ، تناك  نأ  ذنم  ار  معن ، ةلفط ؟ تناك  نأ  ذنم  ًامود -  تدارأ    

يه الف  .ماقتنالا  يف  اهتبغرل  دحاو  ببس  الو  ببس ، كانه  سيل  .رخآلا  سنجلا  نم 
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تضّرعت يه  الو  اهلاوخأ ، وأ  اهمعأ  دحأ  وأ  اهّدج  وأ  اهدلاو  دي  ىلع  ًالثم ، تبُصتغا ،

ناك اهتايح ، نم  ةياغلل  ةركبم  ةرتف  ذنم  .اهقاّشع  دحأ  نم  نارجهلا  وأ  ةعيدخلل  ًاموي 

اهب رورملا  ءانثأ  اهدوجو  ظحالي  الأو  ًاصاخ ، ًامتها  نايتفلا  نم  ًىتف  اهيلوي  الأ  يفكي 

: روفلا ىلع  اهسفنل  لوقتل  ءرملا ،- اهظحالي  الأ  ليحتسملا  هبش  نم  ناك  ةيادبلا  ذنمو  –

.اهتلوفط مايأ  ذنم  لاحلا  وه  اذكه  هلعفت ، هيف ، ركفت  امو  .مقتنأس  ماقتنالا ! كليو !

نأ ىلإ  ةياهنلا ، ىتح  هل  ولحي  ام  لعفي  هعدتو  اهيلإ ، ّخفلا ، ىلإ  رخآلا  بذجت  نأ  دعب 

ثدحي لعفلابو ،   ) نكي ًائيش   نأكو  تامدقم ، نود  اهنع  هفرصت  مث  اهنم ، جرخي 

وأ تامدقم ، نود  هدرطت  مث  ةرح ،) تاصقرو  ًاهيو  ناك  ءيش  ّلك  ًاقلطم ، ءيش ،

، ناكمإلا ردقب  روكذ  جّرفتم ، مامأ  ناكمإلا  ردقب  اذه  لعفتو  ّىشمتي ،» هلسرت ل  »

، ماقتنالا ةلحر  يلاتلا يف  نوكيس  يذلا  ديدجلا ، ىَفطُصملا  هنأ  ًهاو  ّنظي  دحاو  مهنمو 

تناك نيذلا  كاذنآ  راغصلا  ذيمالتلا  ةسردملا ، قافر  لثم  مويلا : ىتح  كيلاود  اذكهو 

نود اعلا ، اذه  ناك  ًايأ  ةلوفطلا ، اع  نم  مهدرطت  مث  ًاما ، رحسلا  ةلاه  مهنع  عزُنت 

غلابلا دبألا  ىلإ  يصخت  نأ  ًاضيأ  ديرت  اذكه  لاجرلا ، اع  ًادبأ يف  كلذ  دعب  مهلباقت  نأ 

اهماقتنا ناك  .رصبلا  حمل  كلذ يف  دعب  مهفرصتل  موي ، دعب  ًاموي  اهنم  نوبّرقتي  نيذلا 

تكح اذكه   - ةلأسملا نكت  .ءاسن   مأ  ًالاجر  اوناك  نإ  ام  هدعب  اوفرعي  الأ  فدهتسي 

ةذللا هعمو  ةذللا ، نم  عونلا  اذه  .ماقتنالا  ةّذل  لب  ماقتنالا ، بح  ةلأسم  ناوج - نودل 

تناك .عابشإلاب  اهرعشيو  لجر ، ّيأ  عم  لاصولا  ةظحل  روفلا يف  ىلع  رضحي  ةيسنجلا ،

اهلوصو ةظحال  عاتمتسالا  نم  همرحتو  .ةذللا  كلت  نم  عفادب  الإ  لجر  عم  جرخت  ال 

يتلا يهو   – هيلإ ةبسنلاب  ً.اقلطم  ءيش ، ثدحي  هيلإ   ةبسنلاب  .ةوشنلا  ةورذ  ىلإ 

ًاظاقيتسا ينعي  كلذ  ناك  ةنجلا – تايروح  نم  ةيروحك  ةيادبلا  يف  اهسفن  ترهظأ 

ناك .يننكسي  ّنجلا  .يننكسي  ّنجلا  ناك   » .ةيروكذلا همالحأ  قمع  نم  ًانشخ  ًايئاجف 

 «. يننكسيس ّنجلا 

 

، ءاسنلا نم  كأ  لاجرلا  عم  نوكت  نأ  رثؤت  ةمقتنملاو  ةيزاغلا  هذه  تناك  كلذ  مغر    
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توصب اذه  اهراثيإ  نع  ثّدحتت  تناك  .نَراقي  وحن ال  ىلعو  ّدح ، ىصقأ  ىلإ  كلذ  رثؤت 

عم ًاقيقر ؛ نوكي  داك  اهنع  رداصلا  توصلا  نإ  لب  .ةيرخس  وأ  ديدهت  ّيأ  نم  ًاما  ولخي 

.اهئاضعأ قسانت  َمدع  هلك ، اهُدسج  لب  اهُهجو ، زواجتي  ةّرغ ، ىلعو ح  تلكلا ، نر 

ناراخنملا رهظ  تفشلا  ةظلغ  نم  ًالدبو  ًةأجف ، اهاتفش  تزرب  دصق  ّيأ  نود 

اجف لكشب  ناتعساولا ، اهانيع  تحتفنا  ًاليلق ، ولو  اههجو  عفرت  نأ  نودو  ناخفتنملا ،

ناك فيك  تضرعتسا  دق  يهو  عادخ : دّرجم  ام  ٍّدح  ىلإ  ناك  كلذ  نأ  حيحص  .ليمجو 

« راوتروبيرلا  » نم ًاءزج  ةيليمجت ، تافاضإ  ّيأ  نود  ةئيهلا ، يف   يغتلا  اذه  لثم 

ةمدقتملا يهو   – اهنأ يف ح  ةآرملا ، مامأ  ًادج  ًاركبم  هيلع  تنّر  يذلاو  اهب ، صاخلا 

لج ةكلم  يلاتلابو  ةتبس ، لج  ةكلم  كلذ ، ىلإ  تحبصأ ، اهتاسفانم – ّلك  ىلع 

لب لجرلا »  » سيل  ) لاجرلا نع  سرمتملا  اهثيدح  نم  سكعلا  ىلع  .اهلك  اينابسإ 

تّحتفت دقل  .نيرمتلا  ديلو  ةدحاو  ةظحلل  نكي  اهترشبل   ثدح  ف  لاجرلا )» »

هجولا اذه  نكي  .ةديدع   نس  ذنم  ّىلوو  ىضم  اهبابش  نأ  مغر  ءاسلم ، تحبصأو 

هتدّكأ ام  وهو  ودبي ، بسح  ةنّيل  ةسالم  هجولل  ً.امراصو  ًادودشم  ٍةمقتنمل  سلمألا 

كلت اهزكرمو  ةزَوعُم ، ةسالم  نكت  ْنإ   ةلِبقتسُم ، ةسالم  ةهبجلا ، ىلع  تاديعجت  عضب 

، ًابّهأتمو ًادودشم  ادب  ام  امأ  .يدرولا  هنول  مغر  تبحاش  ةأجف  اترهظ  ناتللا  ناتفشلا 

بهذت تناك  اهدحو  ةملكلا  ءاسنلا : .لاجرلا  ىوس  اهّمهي  نكي  .اهدسج   وهف 

نم هيلي  رخآ ، مث  كاذ ، مث  لجرلا ، اذه  نآلا  مهدحو ، لاجرلا  ىلع  اهنيع  .اهتبغرب 

نودو ءدبلا ، ذنم  ًاحضاو  اذه  ناك  لجر ، ّلك  نم  ماقتنالا  ىلع  ّرصت  تناك  .رخآ  ديدج 

مث لجرلا ، اذه  ناك  ًايأ  ينعملا ، لجرلا  ىلع  ذاوحتسالا  نم  ّدب  ً.ادبأ ال  ةطخ  كيحت  نأ 

.هيلع ءاضقلاو  هرمأ  نم  ءاهتنالا 

 

ناكو ةتبس ، يف  ةرّابعلا  ةطحم  راب  يف  ناوج  نود  مامأ  ةأرملا  هتضرعتسا  ام  اذه    

ربع ةليوط  ةرظن  ً.اثلاث  ًالجر  ةينالع  تراتخا  نأب  كلذو  ضرعلا ، ةدام  وه  مداخلا 

.هنذأ  يف  تسمه  .اهرمأ  يّبلي  هنأكو  اهتدئام ، ىلإ  عرسأ  مث  ةيفاك ، تناك  ةناحلا 
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لصاوت نأ  ًارظتنم  ةيدوبع ، وأ يف  صاخ ، بّهأت  عضو  ًاعيطم يف  رظتنا  لب  ءيشب ، بُِجي 

نيرضاحلا ّلك  هعمس  ٍلاع  توصب  هل  تدّدح  .ىرخأ  تاداشرإ  ردصت  نأ  وأ  هتأدب ؛ ام 

ةلحرلل ةركذتلا  هعم  تناك  .مويلا  ءاسم  كانهو ، كانه  ًايبيرقت ، ًاتقوو  ًانّيعم ، ًاناكم 

– ههجو ىلع  ًاروف  ًاحضاو  كلذ  ناك   – هنأ مأ  اهلّجؤيس ، له  ابوروأ ، ىلإ  ةبقترملا 

لاوط ًامومع  هجولا  ةدماج  ّتلظ  لثم  ةماستبا ، نود  فرصنت ، تضهن   اهيغليس ؟

ىلع ةرظنب  معنت  عادولا   لالخ  .ءاوه  الإ  سيل  اهيلإ  عمتسملا  نأكو  قباسلا ، اهمالك 

قشاع ىلإ  تهّجوت  كلذ  نم  ًالدب  .هتفيلخ  ىلع  الو  اهبناجب ، ةقباسلا  ةليللا  قشاع 

 – ؤطاوت يف  هكيرش  ىلإ  كدحأ  نارظنت  نم  اي  تنأ ، : » ةعاقلا ةيواز  يف  قناعتم 

لهاذ ديعبلا ، قفألا  نآلا يف  اقلمحت  نأ  وه  باوصلا  .أطخ  ناك  ةخألا  ةليللا  كؤاقل 

«. هلوهذ ًادرفنم يف  دحاو  لك  بيرغ ،

 

يذلا وه  ناك  قبس : ع  ةفلتخم  ةروصبو  ناوج ، نود  َْتظحال  ةظحللا  كلت    يف 

ةرتف ذنم  دُِرأ  انأو    ) يل هِكحي  ام   اذه  فيك ؟ ناوج ؛» نود  «ـ ك هظحالت ، اهلعج 

 - ءارولا ىلإ  تعجرف  تدعتراو ؛ هيلع ، تفّرعت  ءايشألا .) هذه  لثم  فرعأ  نأ  ةليوط 

اهيضاق ناسنإلا ، اذه  مامأ  نم  رارفلا  يغبني  ً.احبش  تأر  اهنأك  ًاحبش ؟ تأر  اهنأك 

اذه نكل  .ّحلم  لكشبو  صخشلا ، اذه  ىلإ  صخش ، ىلإ  ةجاحب  اهنإ  .اهيف  مكحلا  ذّفنمو 

حمست نأ  ًادبأ ، همامأ  رهظت  نأ  ديرت  ال  .هيلإ  ةجاح  يف  نوكت  نأ  نك  نم  رخآ 

.اذه ىتح  الو  اهماقتنا ، ةلصاوم  نع  دحأ  اهعن  نل  .ةظحلل  ىتح  الو  اهيلع ، هتطلسب 

ةياهن تبره يف  يتلا  يه  تناك  ً.ابوره  ةقباسلا  لجلا  ةكلم  فارصنا  ىسمأ  اذكهو 

نود نم  ًالّجعتم ، اهبوره  ناك  هبوره ، تاّرم  سكع  ىلعو  ناوج ، نود  نم  فاطملا 

نيرخآلا نيرفاسملاب  مادطصالا  مالفألا ، يف  ثدحي  كو  ينعي ، ام  رذح ، وأ  كفت 

.ليبقلا اذه  نم  ىرخأ  ءايشأو  حئافصلا ، بالقناو 

 

هاجت ةدوملاب  رعش  ناوج  نود  نأ  ًاضيأ  ثدح  ةيعوبسألا  هتلحر  نم  ةثلاثلا  ةطحملا    يف 
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سلج .ةرّابعلا  يدعقم  ىلع  لباقتم  نانثالا  سلج  امدنع  كلذو  ديدجلا ؛ همداخ 

قيضم ةيتاعلا يف  جاومألا  ىلإ  عجري  ام   وهو  وملا ، بوحش  ههجو  ىلعو  هدحأ 

ناوج نود  ح يل   - ةناهملاو جرحلاب  نورعشي  نيذلا  سانلا  ءالؤه  لثم  .قراط  لبج 

هتّيعر درفملا ، صخشلا  اذه  ةئيه  يف  ىتح  هبعش ، مه  ببسلا - حرشي  نأ  نود 

، مهل ًاعبات  ام  ٍوحن  ىلع  نوكي  نأب  ًاعوفدم  هسفن  دجي  هنإف  لباقملا  يفو  هل ، نوعباتلاو 

، هيلع ربصي  مهيلع ، ربصي  نأ  ىوس  ينعي  كلذ ال  ناك  ول  ىتح  كانه ، يذلا  اذهل  ًاعباتو 

ةنيفسلا ىلإ  ّرجي  ناك  يذلا  همداخل ، راتخا  ةتبس ، نم  عالقإلا  دنع  اذكهو ، .تمص  يف 

زاربإ ّىلوت  ك  ناكم ، لضفأ  هديس ، ةعتمأ  فاعضأ  ةثالث  غلبت  يتلا  هتلحر  ةعتمأ 

تقولا يفو  هبناجب ، َّلظف  هب ، ّمتهيو  ةلحرلا  ءانثأ  َمداخلا  رماسي  حار  .رفسلا  َركذت 

يذلا يقيرفإ  لشلا  يرخصلا  بيجلا  ىلإ  ةتبس ، ىلإ  هنع ، ًاديعب  ًااد  رظني  ناك  هتاذ 

يف ءيش  عمل  ًةتغبو  .ةبرتقملا  ابوروأل  هرهظ  يطعي  يذلا  بيجلا  هنع ، دعتبي  ذخأ 

تّقفدت تامّدقم  نود  .هيلإ  ًايدارإ  ّعلطت ال  ناوج  نود  نأ  ىتح  همامأ ، فقاولا  لجرلا 

، ًائيش نانحطي  هاّكف  حار  هتاذ  تقولا  يفو  .تمص  يفو  ةأجف  همداخ ، نويع  نم  عومدلا 

دقو هافق  ىلع  ةغصلا  مدلا  طاقن  تدب  .مئالملا  بضغلا  ىلع  هسفن  بّردي  هنأكو 

ربع ةرجاهملا  روحلا  راجشأ  روذب  بارسأ  تناك  عبطلاب ، .ةرشق  ًةنِّوكم  ًاثيدح  تّفج 

ةمخض ةيجلث  ٍتّابح  عم  ًايدومع  تعطاقت  دق  رخآ ، ىلإ  بناج  نم  يرحبلا  قيضملا 

ةطيحملا جاومألا  اهب  تفذق  ءاملاب ، تابحلا  كلت  ماطترا  دنعو  ويام ، يف  تلطه 

.ةداحلا ةغصلا  اياظشلا  فالآ  نم  ةروفان  تلّكشتف  ةنيفسلاب ،

 

ةطحم راب  يف  هتأرما ، ةتبس ، ةأرما  عّدو  هنأ  ىلع  هسفن  ذخاؤي  ناوج  نود  لاز  ام    

وأ ًّايرس  ًاعادو  عبطلاب  ينعي  نكي  عألا ،  نع  ًاديعب  .عألا  نع  ًاديعب  ًاعادو  ةراّبعلا 

الدابتو نسلا ، نعاط يف  لجر  ةقفرب  هب ، ةّرام  فيصرلا ، ىلإ  جراخلا ، ىلإ  تراس  ً.اسَلتخُم 

بقارملا كأ  اهظحاليل  نكي  ةينالعلا   كلت  نكل  ةينالع ، نكلو  تمص ، يف  ةيحتلا 

طسو هئاسن ، نم  ّيفخلا  عادولا  اذه  لثم  ً.ادبأ  اهظحالي  نل  ًاديدحت  اذه  ةّدح – 
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ناك ك  بسانملا ، عادولا  وه  ناوج  نودل  ةبسنلاب  ناك  دعب ، نع  ماحزلا ، يف  عومجلا ،

عادولا لاكشأ  لك  ةأرملاو ؛ لجرلا  ًاحجان ب  نوكي  نأ  نك  يذلا  عادولا  وه  هينيع  يف 

نأ انه  حاجنلا »  » ىنعم ناك  .لشفلاب  ةيادبلا  نم  اهيلع  ًاموكحم  هل  تدب  ىرخألا 

، ىرخأ ةرم  عادولا  .دسجلا  ّلكبو  دُعب ، نع  ًةيفخ ، رخآلا  هدحأ  ناعّدوي  هيدسج 

جرخ دق  ًاديعب  حبصأ  يذلا  اهدسج  نأب  رعش  لقألا  ىلع  .ار  ءافص  كأ  وحن  ىلع 

نأ هنع ، ًاديعب  هترادأ  يذلا  اهرهظ  ىلإ  رظنلابو  فرع ، اذبو  هيلإ –  لقتنا  ءايض  هنم 

.هديرت نكت  ًاضيأ   يه  اهنلا ، عادولا  ديرت  نكت  .ةأرملل   ثدح  دق  ًاما  رخآ  ًائيش 

ىلع لظلا  لايخب  اهرهظ ، .كلذ  هل  زوجي  ال  دبألا ، ىلإ  اهنع  ًاديعب  بهذي  الأ  هيلع 

كلذ لالخو  .رمأيو  بلطي ، ناك  دعت ! نإ   كل  ليولا  ًاديدهت : ناك  يراعلا ، اهيبكنم 

ناك دهشملا ، قراغلا يف  ناوج ، نودو  .عُّرضتو  ءودهب ، ًاضيأ ، وجري  دعتبملا  رهظلا  ناك 

دسج هاجت  مظعأ  ٍةّيهشب  ًارعاش  ةيلاتلا ؛ ةأرملاو  مداقلا  دلبلا  ىلإ  مظعأ  ًاقوش  ًاقّوشتم 

.رخآ

 

سلج يذلا  اهدلاو  ةبسانملاب ، ناك ، ىلبُحلا  ةليمجلا  ةتبس  ةأرما  بناجب  ّنسملا  لجرلا    

ىلإ ًاعم  ّعلطتم  ماجسنا ، يف  ةليوط  ٍتاعاس  ةقباسلا  ةيسمألا  يف  ناوج  نود  هعم 

لوجي ام  لوقي  ةبسانملا ، ةظحللا  يفو  اهنم ، ٌّلك  ناك  عطقتملا  راوحلا  لالخو  رحبلا ،

تناك ةفلألا  كلت  نكل  ديعب –  نمز  ذنم  ةفلألا  هنيب  تطبر  ناصخش  رخآلا ؛ رطاخب 

ام كانه  سيل  اهمدت : نك  ةقث ال  ةقثلا ، بألا ، ةيحان  نم  ىرخأ ، ةيحان  نم  ينعت 

ً.اقيقرو ًافيحن  ودبي  هنأل  طقف  سيل  .بألا  رهظ  ىلإ  رظني  امدنع  ناوج  نود  فيخي 

 

ةتبس ، هاضق يف  يذلا  مويلا  نع  لايور » روب   » عوبسأب يف كلذ  دعب  امدنع ح    

ىلع ديحولا  جرفتملا  ناوج  نود  اهيف  ناك  يتلا  نيسلا  راد  ىوس  ةنيدملا  نم  َّقبتي 
ءاقل نود  مليفلا  ىهتنا   – سويسيدوأ ناك  ثيح  ةسيدوألا ،»  » نم ةيئنيس  ةخسن 

عبسلا تاونسلا  دعبو  همون ، لالخ  بكرملا  نم  نولوهجم  هلزنأ  دق  هنبا – وأ  يبلونيب 
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ناك يذلا  ناكملا  هنأ يف  ملعي  هظاقيتسا ،  دنعو  اكاثيإ ، ةريزج  هنطوم  هتهاتم يف  نم 

كانه سيل   – ةتبس رفقملا يف  رابلا  وه  ناكملا  كلذ  ناك  تاونسلا ؛ كلت  لاوط  هيلإ  ّنحي 

ردحنملا يف ةفاح  ىلع  اعلا ،- ةياهن  عقاولا يف  رابلا  اذه  لثم  ّمضي  اعلا ال  بيج يف 

ةلواط فلخ  فقي  رابلا  بحاص  ناك  ثيح  يرحبلا ، قيضملا  ىلعأ  ةيقيرفإلا ، ةراقلا 

ةكلم نم  ةناكملا  ًاليلق يف  ىلعأ  يأ  ماسجألا ، لك  قباسلا يف  اعلا  لطب  وهو  رابلا ،

حبصأ يذلا  هدلج  تحت  هتالضع  َةعومجم  ضرعتسي  حار  يذلاو  ةيلحملا ، لجلا 

عضو ًادِّلقم  ويام ، رهش  بورغلا يف  كلذ  ديحولا يف  نوبزلا  ناوج ، نود  مامأ  ًالّدهتم 

كلذ ىلإ  ًةفاضإف  ةسئاب ، ةماستبا  ًستبمو  طئاحلا ، ىلع  ةقصلملا  ةروصلا  رصتنملا يف 

«، ايقيرفإ ءارذع  ةحاس   » ديحولا يف كشكلا  وه  كلذ  ناك  ىرخأ ؛ ةأرما  وتلل  هترجه 

قرغ يف يذلا  بيجلا  ءيضملا يف  ديحولا  ناكملا  ليللا ، فصتنم  ًاحوتفم يف  لاز  ام  يذلا 

فحصلا ربع  ًابحاش  الإ  ذفني  ءوض   هلخاد ، نم  ءاضم  ليوط ، تقو  ذنم  مالظلا 

، ةغص ةحتف  نم  هسأر  ءرملا  جرخي  لثم  مامألا ، يف  ةضورعملا  ةكيمسلا  تالجملاو 

تافاّشكلاب ةءاضملا  ةعبرألا  كشكلا  طئاوح  ًاتماص ، ًاظقيتسم  عئابلا  اهفلخ  فقي 

طئاحلا ناكم يف  ال  بنج ، ىلإ  ًابنج  ةضورعملا  بتكلا  لب  طئاوحلا ، تسيل  ال ، ةرهابلا ،

يتلا برحلا  دنع  ميتعتلا ، دنع  نآلا ، عيبلل ، ةضورعم  بتكلا  لكو  باتك ، بعك  الب 

ّمتحت فيك  مث  هتايح ، ةليط  اهلثم  ناوج  نود  فداصي  ةبتكم   بشنت ، نأ  كشوت 

ناك يذلاو  ًادوجوم – عبطلاب  ناك   – هبلط يذلا  باتكلا  اوبحسيو  اوّدشي  نأ  مهيلع 

ناطرسلاب ضيرملا  .تاضورعملا و : هيف ب  روشحملا  هناكم  نم  هعزنل  هناكم  ًاخسار يف 

طيبعلا و : .ةيزاقوقلا  ةيرقلا  يف  سرُعلا  رضح  يذلا  طقاستملا  هرعشب  ةراّبعلا  ىلع 

حّولي قشمد  ناك يف  دقل  ةقالمع ، تاوطخب  ةيلاخلا  ةعلقلا  تاراح  عطقي  يذلا  يلحملا 

«، سنارف ود  ليإ   » ةيرانلا يف ةجاردلا  انث  .َّلَم و : وحن  ىلع  ًاراسيو  ًاني  عومجلل 

.ايقيرفإ لش  كانه يف  هالباق  دقل  لايور ،» روب   » ىلإ همامأ  نم  بره  يذلا 

ركفي رمأ   اذه  ءاسنلا ، ّدع  .ءاسنلا  ّدعي  نأ  هلاب  ىلع  رطخي  عوبسألا   كلذ  لالخ 

هنأ ىلع  ءاسنلا  نمز  ىلإ  رظني  ىرحألاب  ناك  دقل  .لبق  نم  الو  نآلا ، ال  ناوج ، نود  هيف 
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ءاسنلا عم  هاضق  يذلا  تقولا  ناك  .يّجهتلا  لب  ّدعلا ، سيل  .سافنألل  ميظع  طاقتلا 

.ماقرألا لالخ  نم  هسفن  نع  ّربعي  ءيش  ال  ّدعلا ، نع  فقوتلا  .ماقرألا  نم  ولخي  ًانمز 

ال ًائيش ؛ ينعت  ال  اهنيب ، تافاسملاو  ًاضيأ ، نكامألا  نأ  هانعم  اذه  سافنألا ، طاقتلا 

ناك لثم  اذكه  ًااد ، ًالوصو  هتاذ  تقولا  يف  ينعي  ناك  هرفس  .سايقم  ّيأ  دّسجت 

جراخ هيمحي ، ءاسنلا  نمز  ًاّيمحم ، هسفن  ىري  ناك  ً.ارفس  هرابتعاب  لوصولا  رّكفي يف 

ًاضيأ ناك  هبوره  هل ؛ ثدحي  نأ  نك  ءيش  ال  ًاّدتمم ، نمزلا  كلذ  ماد  ام  ّدعلا ؛ نمز 

، ًانئمطم لب  ًائداه ، ناك  ةرم  لك  هبوره يف  سافنألل ؛ ميظعلا  طاقتلالا  كلذ  نم  ًاءزج 

ءرملا ىدل  ىرخألا : ولت  ةّرملا  ينعي  ناك  ءاسنلا  نمز  .هعاستا  ىلع  تحوتفم  نيعب 

، ءرملا حلاصل  ًااد  بعلي  نمزلا  .تقولا  عم  ًايشتم  سي  .دعوملا  لصيس يف  .تقو 

ال .هعباصأ  لمانأو  هيمدق  صمخأ  يف  نمزلا ، ضبنب  رعشي  ءرملاو  .مونلا  ءانثأ  ىتح 

نأب ىرحألاب ، رعشي ، هنإ  نمزلا ، نم  عونلا  كلذ  نم  بسحف  ّيمحم  هنأب  ءرملا  رعشي 

كلت لاوط  .هيصحي  يذلا  وه  نمزلا  نإف  هددعي ، نأ  نم  ًالدب  كلذلو ، هلمحي ، نمزلا 

.تاياكحلا ًاّيحو يف  ًانوصم  هسفنب  رعشي  ءرملا  ناك  ةينمزلا  ةرتفلا 

 

يف ةأرملا  نع  هيكحي  نأ  نك  ّم  ثكلا  كانه  نكي  ناوج ،  نود  ىلإ  ةبسنلاب    

ابراقت يذلا  يهلإلا  ساّدقلا  دعب  خبطملا ، فلخ  هرظتنت  تناك  اهنأ  ءانثتساب  جيولا ،

ًالجر نأ  نم  ًاحراش ، يل  لاق  ةيناوهش ، ّلقأو  ةيعيبط  كأ  ءيش  ال   ) كأف كأ  هلالخ 

اذه سدقملا ، سقطلا  لالخ  ًاحورو  ًادسج  ناحتفني  رخآلاب ، هنم  لك  بجُعأ  ةأرماو ،

قفو تناك  كانه  ةأرملا  نأ  ك  رخآ .) لافتحا  ّيأ  كلذ يف  ثودح  نم  كأ  يعيبط  رمأ 

اهيف ىري  نأ  دُري  ناوج   نود  نكل  .ةنونجم  وأ  ةلوبخم  ةضيرم ، ةيلحملا  ميهافملا 

كاذنآ ًاصوصخو  ةنونجم ، اهنأب  اهسفن  تفصو  امدنع  قّدصي  نأ  ىتح  دري  و  ًانونج ،

! كلذ لعف  فيكو  ًاضيأ -  هلعف  ام  وهو  ةطاسبب ، اهبناجب ، نوكي  نأ  دارأ  .قّدصي   

.يل هلّصفي  نأ  نود  لاح  لك  ىلع  رمألا  ُتلّيخت  اذكه 
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ناسللا لحاس  ىلع  ةيجيولا  ةأرملا  عم  هاضق  يذلا  مويلا  نم  ناوج  نودل  ىقبت  ام    

لازي يذلا ال   ) ديلجلا ىلع  جانسلا  قلطلا ؛ ءاوهلا  ةيبشخلا يف  ةدئاملا  درويفلا :» ، » املا

نيو ني  لظي  لب  ئفطني ، يذلا ال  ءاسملا ، يف  هايملا ، ىلع  ءوضلا  زاقوقلا ؛) ًادوجوم يف 

، ةتبس قباسلا يف  مويلا  رمق  عم  ًابيرقت  لثتملا  رمقلا  دبألا ؛ ىلإ  لظيس  هنأكو  ةرتفل ،

يتلا ةآرملاك ، ءاسلملا  ءارفصلاو ، ءارمحلا  ضاوحألا  قشمد ؛ يف  هقبس  يذلا  مويلاو 

ًانيع ّكلك  نوكت  نأ  اذكه ، سلجت  نأ  اهّوتل ؛ ترهصنا  يتلا  ةيديلجلا  ةنسلألا  اهتّفلخ 

نابثكلا يف  يلاتلا  مويلا  ىتح  ىرخأ  دعب  ةحفص  بيلقت  ةءارقلا ، ةءارقلا ، ًانذأو ؛

، زوجع ةأرما  تّرم  درويفلا .»  » نم ةكمس  تزفق  .كانه  ّدملا  بارتقا  ىتح  ةيدنلوهلا ،

تناك مك  ًاّدج ، ناتليوط  ناتلّح  اهل  دي  ةبيقح  تحجرأت  ىرسيلا  اهفتك  ىلعو 

ةرّرزملا ءاقرزلا  هتلدب  ينيص يف  ًاّنس ، ربكأ  خيش  َّرم  ةغراف ! تدب  مكو  ةغص ! ةطنشلا 

كلذ لعفي  هلباقي ، نم  لكل  قيرطلا  ًاحِسفُم  ًابك  ًاسوق  عنصي  ناك  نقذلا ، ىتح 

اقيسوم  قودنص  رارزأ  ىلع  رارمتساب  طغضي  لفط  .ناوج  نود  هاسني  نل  لالجإب 

ةرتفل هنحص  قعلي  هسفن ، وه  وأ  ٍناث ، لفط ، .ئطاشلا  ىلع  جراخلا  يف  لمعتُسي ، دعي 

دنع اوناك  نيذلا  ّلكو  هسفن ، وه  وأ  ثلاث  لفط ، َدُِقف  .هءارو  ٍفتخم  هجولاو  ةيدبأ ،

يذلا مسالاب  ةيراعلا  ةيرخصلا  ةقطنملا  يف  اوحاصو  هنع ، ثحبلل  اوبهذ  درويفلا » »

مداخ هاكح يل  ام  اذه  هداعأ ؟ نم   ) ًيلس نكلو  ءام ، رطقي  هوداعأ  نأ  ىلإ  مألا ، هتركذ 

ىلع قهارملا  ازتيبلا  دِّروم  ةياكحلا  صقني  ًاعبطو   ديدج .) نم  رهظ  يذلا  ناوج  نود 

ناك يف جيولا ، ًاضيأ يف  انهو  ةتبس ، نوبزلا يف  ىلإ  قيرطلا  دجي  يذلا   ابسيفلا ،» »

لمرفي نأ  لبق  ةنكمملا ، تاهاجتالا  لك  ًاقلطنم يف  نيزنبلا  ةساود  ىلع  طغضي  ةيادبلا 

بغزلا ضعب  لاح  لك  ىلع  هل  ا  دقف  هوأ ،! ناطرسلاب ، ضيرملا  امأ  ً.ارئاح  ةرم  لك  يف 

بلق يلصي يف  هنأكو  ءاصفرقلا  سلجي  ناك  يذلا  ! - هوأ دّحوتلاب ، ضيرملاو  .هسأر  ىلع 

ضّرمملا هبناج  ىلإو  كانه ، ةيلورتبلا  عقبلا  طسو  قشمد  ةيديدحلا يف  ككسلا  ةطحم 

طسو يف  كمسلا ، كَسَح  هنطب ب  ىلع  ًاان  درويفلا ،»  » ئطاش ىلع  نآلا  دقري  دوسألا -

، هيعارذ ًاكبشم  هبناجب  سلجي  قشمد ، ناك يف  لثم  ضّرمملاو ، ئطاشلا ، ىلع  قيرطلا 

ىلإ ًاضيأ  علطتأ  تحر  كلذ ، ركذ  ىلإ  ناوج  نود  جاتحي  نأ  غ  نمو  .دوسأو  ًائداه 
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، اهلك دلبلا  ربع  ىرخأ  ةرم  طت  تحار  يتلا  ينطقلا  بغزلا  تاذ  روحلا  راجشأ  روذب 

ًالش بناجلا ، ىلإو  لفسأ ، ىلإو  ىلعأ  ىلإ  طت  يدامرلاو ، يضفلا  ب  اهنول  عزوتي 

ةطحملا ةيلاتلا ، تاطحملا  يف  هيلإ  ءاغصإلا  لالخ  ًاضيأ  هتضرتفا  ام  وهو  ًابونجو ،

دقل ةبسانملاب ، ً.سا  لمحت  ال  يتلا  لايور » روب   » لبق ةخألا  ةطحملاو  ةيدنلوهلا 

سيل عبطلاب  نكلو  ةيجيولا –  عم  هاضق  يذلا  تقولا  دعب  ناوج  نود  مداخ  ىفتخا 

هل عضو   كلذ : نم  كأو  لب  هتلحر ، ةلصاومل  ةيرورضلا  ءايشألا  هديسل  زّهجي  نأ  لبق 

طاخو صيمقلاو ، ةلدبلا  ىوك  ك  ةأرما ، ىوس  لعفت  كو ال  ًازاتمم  ًاقتر  اهّقتر  براوج 

، تعمل نأ  ىلإ  ةيذحألا  فظنو  برهلا ، ءانثأ  ىتح  ّكفنت  ال  ةنيتم  ةطايخ  رارزألا  هل 

عيطتست ةيرحس  ةيذحأ  اهنأكو  ًّايرط ، ًاديدج  ًالعن  اهل  عضوو  بعكلاو ، ناسللا  ىتح 

بسحف حملأ يل  دقل  ًاددجم ؟ ًاذإ  برهي  ناوج  نود  .ناكم  دعبأ  ىلإ  رسي  هذخأت يف  نأ 

.اهنم ٍبلطب  ًالتاق  ةأرملا –  لتاق  حبصي  ىتح ال  ةخألا ، ةنوآلا  برهلل يف  ّرطضا  هنأ 

 

نكي ام   وهو  ليلقلا –  لقأ  الإ  صخشك ، ادنلوه ، ةأرما  نع  هيكحي  ام  هيدل  نكي     

سكعلا ىلع  ًامأس : نوكي  نأ  نع  ًالضف  لمأ ، َةبيخ  عمتسمك  ذأ  ةرورضلاب يف  ينعي 

اتناك تعمال  نيعبو  ةديازتم ، ةسحبو  موي ، دعب  ًاموي  يل  حي  ناوج  نود  ناك 

شاهدناب نارظنت  ةياهنلا  يفو  غارفلا ، ىلإ  ًابيرقت  مئاد  لكشب  نارظنتو  يننازواجتت 

هل ثدح  ءيش  نأشب  ار  ءرملا  شهدني  لثم  هتياكح ، يف  تالّوحتلا  ضعب  ببسب 

، قلتخم ءيش  هنأكو  فيلأت ، هنأكو  هنع  مالكلا  ءانثأ  عسألا  ىلع  عقي  هنأل  ًايصخش ،

ناك طقف  بجعتلا  نم  تاظحللا  هذه  يفو  ًايقيقح ؛ سيل  هنأ  ًاقلطم  ينعي  اذه ال  نكل 

هثّدحتمل رهُظي  ةداعلا  نكي يف  يذلا   ناوج ، نود  راظنأ  ّطحم  هسفن  ىري  عمتسملا 

.ههجو  بناج  نم  ٍسي  ءزج  ىوس 

 

نم شاهدنالا  عوبسألا ، كلذ  لالخ  موي  دعب  ًاموي  ديازتملا  شاهدنالا  نم  ءزج    

تناك ناوج  نود  تارماغم  نكامأ  نأ  ىلإ  ًاضيأ  عجري  ديكأتلاب  ناك  ةشيعملا ، ثادحألا 
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يف ةيادبلا .) ذنم  ةياكحلاب  قيلي  ام  وهو  كلذك ، ّنك  ءاسنلا   ) مسا الب  ًائيشف  ًائيش  ودغت 

كلت تلمكتسا  ار  يننأ  مأ  نغرب ،»  » ةنيدم نم  برقلاب  عقي  درويفلا »  » ناك جيولا 

ةأرملا نع  ناوج  نود  ربخي  .مسا   يأ  ركُذي  ادنلوه   يف  ءاغصإلا ؟ ءانثأ  ةمولعملا 

ًالبج ةقيقحلا  تناك يف  يتلا  ةيعانطصالا ، نابثكلا  ربع  براهلا  وهو   - هنأ غ  كانه ،

ميعز اهبّقعتي  ىرخألا ، يه  ةبراه  يهو  اهلباق  ضرألاب - يِّوُسو  َمِدُر  ةمقلا  نم 

عوبسأ لبق  مويلا  كلذ  ًاسموم يف  هحلاصل  لمعت  نأ  ضورفملا  نم  ناك  يذلا  نيداّوقلا 

ناوج نود  أدب  هتياكح  يف  « ) بوعل ةاتف   » لاوحألا نم  لاح  يأب  يه  تسيل  .طبضلاب 

ّقلعتي ام  مالقأ يف  سوؤر  ىوس  ينطعي  و  عراضملا ، ةغيص  ديازتم  لكشب  مدختسي 

اهنأ وه  ةيدنلوهلا  ةأرملا  نع  فلتخملا  ديحولا  ليصفتلا  ةخألا .) ةمداقلا  ةطحملاب 

« – تخارغ  » نويدنلوهلا لوقي  وأ ك  ةانق  ىلع  ًّةلطم  ةذفانلا ، بناجب  هعم  تسلج 

هايملا حطس  ىلع  عقت  ويام  رطم  تارطقو  هرخآ ،- ىلإ  لقنتت  روحلا  راجشأ  روذبو 

يه هذه  : » اهينيع يف  عومدلاو  ًايفرح  لوقت  ةأرملاو  ةملظملا ، هايملا  ةآرملاك ، ءاسلملا 

«. ادنلوه

ً.اما ًاديحو  هيلايلو  همايأ  كانه  يضقي  ناوج  نود  تسدح ، وأ  تيأر ، كلذ  ادع  ام  يف 

ناك يف لب  ةليوط ، ةدمل  هقفار  .بحاص  هل  ار  وأ  بحاص ، الب  بلك ، ىوس  هقفاري   

ب نم  طي  رابغلا  ضعب  .قيرطلا  ىلع  ّهلديل  هرظتني  مث  هقبسي ، نايحألا  ضعب 

بلكلا مدق  طشم  نم  ةكوش  ناوج  نود  بحسي  ةيربونص  ةباغ  يف  .مارتلا  نابضق 

ال ىتح  ناويحلا  بلاخم  ةاوطملاب  ّصقي  بحرلا  قيرطلا  يفو  هقفاري ، لاز  ام  يذلا 

ةدمل لطهي  ريزغلا  رطملا  ناك  مويلا  لاوط  .تلفسألا  ىلع  يشملا  ءانثأ  ًايلاع  ًاتوص  ردصت 

دّوزتي كشك  ّةلظم  تحت  سلجي  ناك  ٍذئدنع  .ىرخأ  ةرم  لطهي  مث  فقوتي ، مث  ةصق 

نم سمألاب  هانتقا  يذلا  باتكلا  يف  أرقي  مث  تاجاردلا ، قرط  دحأ  ىلع  سانلا  هنم 

ىلع طقاستت  حيرلا  اهب  فذقي  يتلا  رطملا  تارطق  تناك  ايقيرفإ ، ًاما يف  رخآ  كشك 

ةملظلا يف  كانه  سلجي  هيمدقو ؛ ناوج  نود  يدي  ىلع  كلذكو  باتكلا ، قاروأ 

وأ يش  ثيح  .هبناجب  سيل  وأ  بشعلا ، ىلع  هبناجب  بلكلا  أرقيو ، أرقيو  ةءاضملا ،
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، هناكم نم  زفقي  وأ  ةدشب ، تفتليو  ةفجرب ، باُصي  ناوج  نود  ناك  سلجي ، وأ  فقي 

لاوط عمسي  ناك  ناكم  لك  يفو  خرصي ، ىرحألاب  وأ  يداني ، ًالفط  عمسي  امدنع  ودعيو 

ءانثأ مارتلا  ليلص  وأ  سرونلا  حايص  عس  دنع  كلذ  مّهوتي  وأ  لافطأ ، خارص  مويلا 

ةنيفس لشلا  رحب  ىلع  قفألا  طيرش  يف  رهظت  ءاسملا  برق  .تافطعنملا  يف  هسم 

نم ايديم  ستو  يبهذلا ، فوصلا  نودو  نوساج ، نود  ةيلاخ ، (، 7 «) وغرألا  » ةراّحب

اهنأكو اهلك  ادنلوه  رهظت  مالظلا  طوبه  دنع  .اهيلفط  لتقت  ىتح  لزنملا  ىلإ  ئطاشلا 

نود سي  ةرم  لك  يفو  ءرملا ، بهذ  نيأ  اقيسوملا  ولعتو  عومشلا ، وأ  نوينلا  دلب 

ناك كلذ  نم  ًالدب  .كلتو  هذه  نع  اقيسوملا ، نع  ًاديعب  اقيسوملا ، نع  ًاديعب  ناوج 

–، بيلويتلا الإ  روهزلا ، لك   – ةليوط ةرتف  ذنم  تقلغأ  يتلا  روهزلا  عيب  تالحم  مّمشتي 

، سمادلا ليللا  ماتخلا  يفو  .لمانألا  نمز  ءاسنلا ، نمز  هلمانأ ، مّمشتيو  باتكلا ، مّمشتي 

هما يف  ردبلا  ةقباسلا ، يلايللا  لك  دعبو  ًاضيأ ، ًاخأو  رحبلا ، ءوده  ءودهلا ، ًاخأو 

ناك ىرخأ  ةيحان  نمو  ةيحان ، نم  اذه  ديحولا ، ءاّشملا  رارمتساب  هيلإ  علطتي  يذلا 

نم ةعاسلا  رابخأ  فرعي  ىتح  رئاتسلا ، نم  داتعملاك  ولخت  يتلا  تويبلا  ىلإ  رظني 

ًاليوط ًالاّوم  يّنغيو  مالكلا  بهسي يف  نأ  ناوج  نود  ناكمإب  ناك  .هرخآ  ىلإ  نويزفلتلا ،

نآلا انأ  مّهوتأ  ار  وأ  ًَّغَنُم ، ًاثيدح  كلذ  نع  ثّدحت  دقل  لعفلابو ، مويلا ، كلذ  نع 

.ديدج  بوره  مَّغَُنملا : ثيدحلا  كلذل  اجفلا  عاطقنالا  مث  .كلذ 

ىفخأ ناوج  نود  نأل  سيل  .ةخألا  ةأرملا  عم  .قالطإلا  ىلع  مسا  الب  خألا  دلبلا  ناك    

هنإ .هفرعي  نأ  ًاضيأ  َّنمتي  و  ةيادبلا ، ذنم  هفرعي  نكي  هنأل   اإو  دلبلا ، مسا  ينع 

ّدب الف  كلذ  عمو   ) ةلحرلا نم  ةروص  ة  سيل  .كانه  ىلإ  لصو  فيك  فرعي  ىتح ال 

، هتحت هقوف ، كانه ، ةأرملاو  .كانه  ناكو  ميظع : بعت  دعب  ينيع ، ُتحتف  لحترا .) هنأ 

تلك ة  نكت  ً.اضيأ   فرُعي  ام  ة  نكي  و  ايقتلا ، فيك  ًةيناث  فرعي  .همامأ و 

ءرملا ال نأل  طقف  سيل  .ىضوفلا  سكع  ناك  هطيحم  داس يف  ام  نأ  مغر  هلوح ، ام  لكل 

: اهتيمست نك  الو  ةلوهجم  ودبت  تناك  كانه  ءايشألا  نم  ءيش  لكو  ناكملا  نأ  هّمهي 

.رحس ّيأ  نود  ًارحاس ، كلذ  ناك  ةشهدلا ؛ ةورذ  ينعي  كلذ  ناك  دقل 
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ناك مسااللا ، دلب  هاضق يف  يذلا  مويلا  نع  مايأ  ةعبس  دعب  ناوج  نود  امدنع ح    

ةبيرغلا ةأرملابو  هب  ّقلعتي  ام  ًائيش يف  فرعي  نكي  ةبوعصب ،  مالكلا  عمجيو  هتهتي 

اثكم دقو   ) .اذام لعف  نَم  وأ  اذام ، لاق  نَم  ىتح  الو  ةبيرغ ، ةياهنلا  ىتح  تلظ  يتلا 

(. رخآلا برق  دحاولا  ليللا  لاوطو  ًابيرقت  مويلا  لاوط  عوبسألا – لاوط  ءانثتسا  وهو  –

مأ كمسلا  يه  تلكأ  له  هل ؟ يه  تأرق  مأ  اهل ، أرق  له  فرعي : ناوج  نود  دعي   

تبسك له  هتأفدأ ؟ يتلا  يه  ىرحألاب  اهنأ  مأ  دربلاب ، ترعش  امدنع  اهأفدأ  له  وه ؟

أبتخا نَم  انأ ؟ مأ  ِتنأ  ةحابسلا ، ءانثأ  رخآلا  قبس  نَم  وه ؟ مأ  جنرطشلا  ةارابم  يه 

نَم وه ؟ مأ  يه  ثّدحتيو : ثّدحتي  ناك  نَم  ِتنأ ؟ مأ  انأ  تقولا : ضعبل  رخآلا  نم 

! جهتبنلف .ديج  اذه  فرعن : دعن  ِتنأ ؟  انأ ؟ انأ ؟ ِتنأ ؟ تقولا : ةليط  يغصي  ناك 

 

بكري لازي ، ًالفط ال  ازتيبلا ، دِّروم  ديكأتلاب ، وه ، مسا  الب  يتلا  ةطحملا  كلت  يقب يف  ام    

دفن كلذ  ىلإ   ) قيرطلا نع  ثحبي  ىودج  نود  َّلظو  عئاش ، زارط  نم  يهو  ابسيفلا ،» »

هاجت خرصي  لوألا  انثلا ، هبكوم  نالصاوي  هقفارمو  دّحوتملا  َّلظو  نيزنبلا ؛) هنم 

ّشع ىلإ  هقيرط  ةيرانلا يف  ةجاردلا  انث  قلطناو  لوألا ؛ عارذب  كس  اثلاو  ءسلا ،

لجرلا لاز  امو  ءارقش ؛) تسيلو  رعشلا ، ءادوس  تناك  انه  ةأرملا  نأ  ءانثتساب   ) همارغ

ليحنلا ىرجملا  يف  ديدج ، نم  ثهلي  وهو  ًادماص ، نغرب ،»  » يفو قشمد ، يف  ّنسملا 

ءاوس همدق ، عضو  نع  ًازجاع  راطمألا ، هايم  فيرصتل  صصخملاو  فيصرلل ، يزاوملا 

ركذي يل نأ  ىلإ  ىتح  ةجاحب  ناوج  نود  نكي  فيصرلا …  ىلع  ىرسيلا ، وأ  ىنميلا 

رور ءيش  لك  ىرأ  تنك  اهل ، هبّنجت  ربع  .ةيحاتفم  تلك  ةروص  يف  ءايشألا  هذه 

.حضوأ لكشب  تقولا 

 

.اهتياهن ىلإ  تلصو  دق  تناك  هسفنب  اهاور  يتلا  ةياكحلا  هذه  ءاسنلاو : ناوج  نود    

ام .باوبألا  ىلع  ةرصنعلا  ديع  اذ  وه  اهو  انأو ، وه  اهانيضق ، ةقيدحلا  مايأ يف  ةعبس 
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يتلا باشعألاب  ةاطغم  ضرألا ، ًةسورغم يف  هئيجم  تقبسو  تراط  يتلا  اصعلا  تلاز 

ءسلا ترطمأ  اذإ  ىتح  .حمقلا  داوعأ  عافترا  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  عوبسألا ، ءانثأ  ت يف 

ةنوفزيزلا تحت  مث  ءانتسكلا ، ةرجش  تحت  قلطلا ، ءاوهلا  يف  جراخلا ، ّلظن يف  اّنك  ًاموي ،

الب انيسأر  قوف  يقرولا  فقسلا  ناك  انيلإ ، ذفنت  رطم  ةرطق  دكت  و  قاروألا ، ةفيثك 

ةنوفزيزلا ةّبق  ةيراهن يف  موجن  ةطّقنملا : ءسلا  ضيمو  انيأر  كانهو  انه  ًابيرقت ، ةرغث 

مث ًافقاو ؛ ثّدحتو  ًاثك  ناوج  نود  ضهن  ةلحرملا  كلت  .ةاقلا يف  ءارضخلا  ةيوسلا 

ٍذئدنع رجشلا ، ب  ّبهت  ويام  حايرو  قرشت ، سمشلا  تناك  امدنع  .ىرقهقلا  ًايشام 

لالظلا ىتح  ًابيرقت  ضيبألا  نوللا  نم  شعترملا ، ءوضلا  تالّوحت  ناكملا  دوست  تناك 

.اهلخاد تاظحلل  يفتخي  ناك  ناوج  نود  نإ  ىتح  ةاقلا ،

 

ح نم  ىهتنا  نأ  دعب  ىتح  نوش » يد  لايور  روب   » يف ةَفيَضملا  يف  يعم  َّلظ    

ياوه َقفاو  .ةلئسأ  ّيأ  حرطأ  ببسلا :  ناك  ًايأ  وأ  همداخ ، رظتني  ناك  هنأل  .هعوبسأ 

ةجلا ةركف  ىتح  .هَروضح  ُتببحأ  دقل  .روفلا  ىلع  هتسم  لصاوي  ناوج   نود  نأ 

ةقطنم اهقيقحت يف  ًايئاهن يف  تقفخأ  يننأ  تدقتعا  يتلاو  يموي ، لاوط  ينتلغش  يتلا 

.براهلا اذه  ينم ، بيرقلا  بيرغلا ، اذه  عم  ديدج  نم  تداع  ةرفقملا ، لايور » روب  »

، ةرشابم ةفيضملا  رادج  فلخ  نكي  اذإ   يل ، ًاراج  ناوج  نود  لّيختأ  نأ  تعطتسا 

ناس  » تاردحنم ىلع  ىرخألا ، ةيحانلا  يف  ًالثم  ةليلق ، لايمأ  دعب  ىلع  لقألا  ىلعف 

رود يسفنب يف  باجعإلا  نع  ةرم  لوأل  هتماقإ ، لضفب  تفقوت ، دقل  ًامومعو ، بمول .»

ىنعملاب هّساوح ، لكب  كلذ  لعفي  ناك  هل : هتخبط  ام  لكأي  وهو  هرظنم  يفكي  .لشافلا 

نم ءيش  هب  ناك  ماعطلل  هغضم  ديعب ؛ نمز  ذنم  لكأي  ًادحأ  َرأ  كو   ةملكلل ، يفرحلا 

يمعطم ًاضيأ  ُتّليخت  لب  بسحف ، ًاراج  هّليختأ  نكأ  .هب   قطنيس  ام  ةغايصل  ديهمتلا 

.ًالفط   تنك  ذنم  ةلّضفملا  يتبعل  ناك  يذلا  رمألا  ًاددج ، ًافويض  مدخأ  نأ  – 

 

همدخأ نأ  ينم  رظتني  نأ  نع  ناوج  نود  َّفك  ًاعم ، اهانيضق  يتلا  مايأ  ةعبسلا  لالخ    
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يف يس  ال  ةبوعصب ، الإ  هلّمحتأ  نكأ  ام   وهو  نوعلا ، دي  ّيلإ  ّدم  .تقولا  لاوط 

ةعتملا .ةعتملا  نم  ٍعونب  هعم  رعشأ  دودحملا  زّيحلا  ىتح  نكل  .قيضلا  يخبطم 

ا همايق  لالخ  هدهاشأ  انأو  اهب  ترعش  دق  ُتنك  يتيحان ، نم  دسحلاب  ةجزتمملا 

: راودلاب بيصي  وحن  ىلع  هعباصأ  مادختسا  رهام يف  ناوج  نود  نأل  طقف  سيل  .هلعفي 

، ًاما ةسكاعتم  ٍتاكرحب  هيعارذ  وأ  هيدي  اتلكب  موقي  نأ  حجني يف  ناك  لمعلا  لالخ 

، يتنه ّقلعتي  ام  سأيلا يف  ةفاح  ىلإ  ىرخأ ، دعب  ًةرم  ًااد ، يقلي   داك  رمأ  وهو 

يفو ًائيش ، ىنميلاب  بحسي  نأ  ًالثم   – ءايشألا طسبأ  ىتح  .اهب  ّقلعتي  ام  طقف يف  سيلو 

ىلع .هنم  ءافش  ال  كابتراب  ينبيصت  تناك  رخآ – ًائيش  ىرسيلاب  عفدي  هتاذ  تقولا 

: جعلا نجعي  لقنلف ، ىرخألا ، ديلابو  اهبناجبو  ةلصب ، عطقي  لقنلف ، ديب ، وه : هسكع 

، لئاس طيقنتب  ىرخألابو  ديب ، ءيش  ةجرحدب  موقي  ناك  ةلكاشلا  هذه  ىلع  .ةلكشم  ال 

هنأكو بصلاو ، قلدلاو  طاقتلالاو ، يمرلاو  وشحلاو ، فيوجتلاو  ةيوستلاو ، عيطقتلاب 

ميعنت يف  هارسي  ذخأت  ءيش ، شختب  هان  موقت  نيب  .ةلصتم  ةدحاو  ةكرحب  موقي 

ً.ائيش رصتعي  ىرخألابو  اهرخآ ، ىلع  هدي  ّد  .دحاو  ٍنآ  قفخيو يف  فطقي  .رخآ  ءيش 

، كلذ لك  يفو  ً.ارسم  ّقديو  ةحفص ، بلقي  .ّتبريو  ّرجي ، .يغربلا  طبريو  رشني ،

ول ًايرهاظو ك  ءطببو ، حضاو  وحن  ىلع  فرصتي  ناوج  نود  ناك  ىرسيلاو ، ىنميلاب 

وهو هارأ  تنك  اذكه  .ام  صخش  وأ  ام  ءيش  لعف يف  لك  ءانثأ  ركفي  هنأكو  أطابتي ، ناك 

.لمعي  

 

ًاموي ً.ائيشف  ًائيش  عابطنالا  اذه  ىشالت  ىتح  ةقيدحلا  ةعبسلا يف  مايألا  تضقنا  نإ  ام    

ءايشألا هنم  طقست  ءيشب ، كاسمإلا  نسحي  ال  ًاكبترم ، ناوج  نود  ىءارت يل  موي  دعب 

ةعقاو ّيأ  ىلإ  فيضيو  ةعاسلا ، ىلإ  ماودلا  ىلع  رظني  ناك  .اهيلع ك  ةرطيسلا  دقفيو 

ناك يذلا  لايور ،» روب   » ةعطاقم سيئر  ىلإ  لاكساب  لئاسر  باتك  .مويلا  خيرات  ةغص 

اذه يلوم ، تايديموك  ىوس  ءيش  لعفي  انّيلسيف ك ال  تايسمألا ، ّيلع يف  هنم  ولتي 

ّدعي ناك  .ّدعلا  سَوهب  ناوج  نود  ةباصإ  ىلع  ًادهاش  تحبصأ  ً.اقلغم  َّلظ  باتكلا 
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تارايسلا يف ّدعي  ٍلاع ؛ ٍتوصب  مث  طقف ، هيتفشب  ةيادبلا  يف  هصيمق ، رارزأو  هتاوطخ ،

نأ لواح  دقل  لب  ةقيدحلا ، ءس  ربعي  امدنع  ونونسلا  برس  دارفأ  ّدعي  نودور ، يداو 

نكي .مأسلاب   ًاّقلعتم  رمألا  نكي  عبطلابو   .روحلا  راجشأ  روذب  نم  ةرذب  لك  ّدعي 

ةليلق ةزرابلا  قئاقدلا  وأ  ثادحألا  نكت  .ناوج   نود  نويع  يف  ًالثم ، لاط ، دق  نمزلا 

؛ ءيش لكو  ةزراب ، تناك  ةظحل  لك  ً.ادج  ةثك  ةثك ، تناك  دقل  سكعلا ، ىلع  ًادج ،

يذلا قايسلا  نم  ًالدب  .ثلاثو  ٍناث  ناسنإ  ىلإ  ثلاثو ، ٍناث  ءيش  ىلإ  ّتتفتي  نمزلا  ناك 

.ةدحولاو  لاصفنالا  الإ  َقبي  الك ،  ليصافتلا ، ىوس  َقبت  نمزلاب ،  ساسحإلا  يطعي 

ًاكبترم عرسي ، ناك  هنأ  وأ  تلق ، ًاكبترم ك  ًالماخو ، ةكرحلا  ليقث  لب  ًائيطب ، ُدبي يل 

ينلأسي ناك  ةظحل  لك  يفو  .تقولا  قيضب  رعشي  ناوج  نود  ناك  هتقيرط  ىلع  ً.اضيأ 

.ةعاسلا نع 

 

ًاعيرس يض  هكرتأ  نأ  دُِرأ  انأو   .يض  هتكرت  اذإ  ًائيش  رمألا  نم  ّغيس  نكي     

تبحطصا اذكهو  .دعب  لايور » روب   » ةرداغم ديري  نكي  هسفن   وه  هنأ  .اذكه ك 

ىضق بمول .» ناس   » ةيرق ةربقم  ىلإ  ةرصنعلا ، ديع  ىلع  قباسلا  مويلا  يف  ناوج ، نود 

كلذ مهاس  نوكي  ار  رخأتملا : ءاسملا  ىتح  ركابلا  حابصلا  نم  ّهلك ، هتقو  ةقيدحلا  يف 

نم نّسُحي  ةعيبطلا   ىلإ  ًايرهاظ ، رحلا ، جورخلا  نكل  .هيدل  نمزلا  ضرم  يف  ًاضيأ 

يتيب ناك  لثم  قيضلا ، ىلع  ثعبي  ًايلخاد  ًاناكم  هيلإ  ةبسنلاب  ةعيبطلا  تلظ  .رمألا 

.كيمس يف يجاجز  سوقان  تحت  كرحتي  جس  هنأكو  ادب  .قباسلا  ةرّوسملا يف  هتقيدحب 

تاعقنتسملا يف  عقيف  قيرط  تاردحنم  يف  عتيو  ةرجشب ، مدطصي  ناك  ةوطخ  ّلك 

ةيرب ةمح  ةقيقحلا  يف  يه  ةضوعب  ّشهيل  هدي  ّد  نودور ،»  » ريدغل ةرواجملا 

نادقف ًاضيأ  ينعت  تناك  هسفن  اهيف  دجو  يتلا  نمزلا  ةطرو  .يلاعألا  يف  فرفرت 

ُتركف  – ةبحرلا سنارف » ود  ليإ   » ةبضه ىلإ  انمامأ  انرظن  امدنع  .لصاوفلاو  تافاسملا 

: لاؤسلاب ٍذئدنع  ناوج  نود  رداب  ءس ،»! نم  اهل  اي  : » تحص مث  ّيداو –! ًايدارإ : ال 

كلذ نإ  : » ًالئاق تبّقع  مث  لبجلا ، عولط  لالخ  هئاذح  َلعن  دقف  امدنع  ءس ،»؟ ّيأ  »
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رخآ ًائيش  ينعي  ام  وهو  كلضف ،»! نم  ّظحلا ، الإ  ءيش ، لك  : » يلع ّدر  ّظحلا ،» بلجيس 

هنأكو ارو  جرعي  حار  بحلا .»! ال  ةأرجلا ، : » ةقيدحلا قباسلا يف  مويلا  هرّرك يف  ام  غ 

ناك لقألا  ىلع  عوبسألا ، لاوط  سلا  ينقبسي يف  ناك  هنأ  عم  مدقلا ، جاجوعا  اعي 

يفف ح .هءادعأ  صاخ ، وحن  ىلع  تاناويحلا ، تحضأ  .ديعبلا  قفألا  ىلإ  هينيعب  شي 

موي لك  يف  عوبسألا ، لاوط  اهتالوج  ءانثأ  يف  هدنع ، ثك  بمول » ناس   » ططق تناك 

ناوج نود  ىسمأ  دقف  هتبحص ، أت يف  تناك  ماتخلا  يفو  قباسلا ، مويلا  نم  لوطأ  ةرتف 

.همجاهت ًاثيدح  ةدولوملا  بيساعيلاو  ويام  تاشارف  ىتح  نأ  رعشي  هس  لالخ  نآلا 

ةّراضلا بكانعلا غ  .بسحف  هتظاغإ  لجأ  نم  نآلا  زفقت  تناك  زول » عقرف   » ءاسفنخ

ناك فيصلا  علطم  رهظي يف  يذلا  ليللا  روصرص  .ههجو  ّمسلاب يف  فذقت  تناك  ًاقلطم 

داوعأ ربع  لّقنتملا  رضخألا  دارجلا  رئاشب  ةرّفنم ، ةعاس  تاّكت  هنأ  ىلع  هعمسي 

نود سن  انك  اننأ  مغرو  .روفنلل  ًةاعدم  كأ  ةعاس  تاّكت  لثم  هعمسي  ناك  شئاشحلا 

ّدع قناحلا –  لصاوتملا  ّدعلا  يرهظ  يف  عمسأ  تنك  دقف  ًابيرقت ، ًائيش  لباقن  نأ 

.هيلع طلتخي  امو  ةهّوشملا ، تاقولخملاو  تاناويحلا ،

عم اهتشع  يتلا  ةعبسلا  مايألا  دعب  ّغت  ام  كأ  ام  بمول :» ناس   » ىلإ يقيرط  انأو يف    

لقألا ىلع  ً.ااد  تيّن  كو  ةيرقلا  شيعلل يف  ًاخأ  بناجأ  لقتنا  ناوج ! نود  ةياكح 

، لوألا مويلا  ك يف  ًاحوتفم  دبألا ، ىلإ  قلُغأ  دق  هنأكو  ادب  يذلا  ديحولا ، ّلحملا  ناك 

يف فطعنا  ح  يف  ةمعب ، ّيدنه  فقو  بابلا  دنعو  ّيلافتحا ، ٍوحن  ىلع  ًاحوتفم 

دعبو ًامومعو ، لايور .» روب   » ةقطنم يف  لّوجتلا  ةطيرخ  هعم  ّينيص  ٌّانث  ةيوازلا 

، معن  ) نيديعبلا ناجلا  كئلوأ  لك  يل  ادب  ناوج ، نود  عم  هتيضق  يذلا  عوبسألا 

نم ةلّوجتملا  قرفلاو  للل ، نورخّدملاو  فالسألا ، ىفتخا  ً.ابابش  اوحضأ  دقو  ناجلا )

لئالقلا ّنسملا  ّصخي  ام  كلذكو يف  .ةمداقلا  تاقفصلا  يفنأ  مّمشت  .زئاجعلا  ءالخبلا 

وأ اذه  تيأر  مهيف : ّغت  ام  ًائيش  نأ  يلاوجت  لالخ  تظحال  دقف  ناكملا ، اوقب يف  نيذلا 

قيرطلاو تيبلا  نم  فولأملا  قاطنلا  جراخ  تاونسلا ، كلت  لك  دعب  ةرم ، لوأل  كلذ 

يذلا يربلا  زركلا  تابح  نوفطقي  مهو  لوادج ، اهّللختت  يتلا  تاباغلا  يف  عيرسلا ،
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ينلباق يتلا  ةردانلا  تارملا  .تاباغلا يف  ةفاح  ةيربلا يف  ةلوارفلا  را  ىلوأو  هّوتل ، جضن 

(: ةقطنملا نم  نكي  هنأ   وأ   ) هلعفي هلجخ م  يدبي  ناك  ةباغلا ، را يف  عماج  اهيف 

ناكس وأ  ءابرغلا  نم  ءاوس  ةباغلا ، رثلا يف  نوعمجي  سانلا  عيمج  ناك  دقف  نآلا  امأ 

، ةيرقلا ددجلا يف  نأ  تلّيخت  انأو  يعوب ، لب  يهيدب ، وحن  ىلع  كلذ  نولعفي  ةقطنملا ،

.يل نيدّيج  ًاُنبز  ًابيرق  نوحبصيس  اهجراخ ، نوّنسملا  كلذكو 

 

دقل .مزاللا  نم  كأ  كانه ، لئالقلا  سانلا ، نأ  رعش  دقف  ناوج  نود  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

يصحي ناك  .ناكملا  نم  هتحازإب  اودّدهو  هل ، ىّقبت  يذلا  دودحملا  ءاضفلا  هنم  اوعزتنا 

ىلإ نومتني  مهنأكو  ًايئاهنال ، ادب  يذلا  سنارف ،» ود  ليإ   » يداو ةليلقلا يف  تانئاكلا 

لاوط هنأ  يفف ح  بيرغ ، وحن  ىلع  ًابّذهم  ةيحان  نم  حبصأ  .ءادعألا  نم  راّرج  شيج 

ّر نَم  ّلك  ّييحي  نآلا  حبصأ  ةيحتلاب ، هوردابي  نأ  سانلا  لك  نم  رظتني  ناك  عوبسألا 

دحأ عمسي  ملف  ًادج ، بك  دعب  ىلعو  كبترم ، وحن  ىلع  كلذ  لعفي  ناك  هّنكل  هب ،

ًاكولس كلسي  ناك  ىرخأ  ةيحان  نم  .ةيحت  اهنأ  سانلا  مهفي  تعمُس –  اذإ   – وأ هتّيحت ،

هنيب قّرف  لب  بسحف ، دي  ًادي يف  رئاسلا  يويسآلا  انثلاب  مدطصي  ً.ّاظف   نوكي  داكي 

هنإ ذإ  كابترا ، دّرجم  نع  ّمني  كلذ  نكي  هسأر ؛  ًاضفاخ  سي  وهو  همحتقا  امدنع 

ةيروطاربمإ صلا ، نم  قاّشعلا  سي  نأ  ٌراعل  هنإ  ًالئاق  هنيب ، ّر  وهو  تانعللا  قلطأ 

نمزلا ةلكشم  تناك  .هرخآ  ىلإ  ألملا ، ىلع  ًاضعب  مهضعب  يديأب  نوكس  مهو  طسولا ،

تعلدنا يتلا  هتنوشخ »  » عبطلاب يف نوكت  ام  حضوأك  تدب يل  دق  ناوج  نود  ىدل 

: اهعون ناك  ًايأ  اقيسوملا ، ىلإ  قالطإلا  ىلع  فولأم  ادب يل غ  يذلا  هجايتحا  يف  ةأجف ،

، رخآ ءيش  ّيأ  نم  كأ  اهبّنجتي  تناك ، ًايأ  اقيسوملا ، بّنجتي  ناك  ًاعم  اندوجو  ةرتف  يف 

.تاوصألاو تاعاقيإلاو  تغنلل  ًانمدم  ىحضأ  هنإ  لوقن  نأ  نكمملا  نمف  نآلا  امأ 

«. نكوو  » زاهج ّيدل  ناك  اذإ  ام  ةيّدج  ّلكب  ينلأس  نفادملا  انك يف  امدنع 

 

ّلك ّدعي  ناك  .مئاتشلاو  ماقرألا  نم  قفدتملا  َهليس  ةيادبلا  يف  لصاو  ًاضيأ  كانه    
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يف اسنرف - ًاثك يف  ثدحي  كو   - عقاولا هتيب  مامأ  رشن  يذلا  سراحلا  ّبسيو  رباقملا ،

كلذ قوف  يهو  ، » ريرسلا تاءالم  ًاضيأ  لب  ةدئاملا ، شرافم  طقف  سيل  نفادملا ، طسو 

ناك ً.ابضغ  ضفتني  ناك  هنأ  الول  ًاكحضم ، نوكي  همالك  داك  ءارمح .» تاعبر  ةشوقنم 

هلعفي َّفك ع  بسحف  ٍةظحلل  .عاقيإ  ّيأ  نود  اذه  لكو  دعتري ، .شعتري  ناوج  نود 

ناس  » رباقم ب  فلخلا  يف  ّقُش  يذلا  ةباغلا  يف  يلاخلا  قيرطلا  لمأتي  حار  امدنع 

نهرابتعاب نهريد  نم  ندُرط  اللا  لايور » روب   » تابهار ىركذل  صصخملاو  بمول ،»

ةلوهسب سانلا  همهفي  ال  يهيدب ، ءيش غ  هاجت  تيحر  ّنك  نهنأل  كلذو  تاقِطرهم ،

ىلع ّملعت  يذلا  سار ، ناج  قلطأ  ةوسنلا ، كئلوأل  ًاديلخت  اهّفلأ  يتلا  ةصقلا  (يف 

ينعت يف تناك  ةملكلاو  ، désert لايور : روب  ةقطنم  ىلع  ريرغ ، ىتف  دعب  وهو  نهيديأ 

ةرفحلا ىلع  ناوج  نود  قلطأ  ةظحللا  كلت  يف  ءارحص .)»  » درجم رخآ غ  ًائيش  همايأ 

هذه نأ  عم  ومسلا ،»  » ةفص ريدلا  تابهار  تافر  ّمضي  هنإ  لاُقي  يذلا  دودخألا  وأ 

ً.ادودخأ  وأ  ةرفح  سيلو  ًاقماس ، ًاعفترم  ًائيش  داتعملا  فصت يف  ةملكلا 

 

دناسملا نم  يلاخلا  دعقملا  ىلع  انسولج  تّلث يف  لمأتلاو  تمصلا  نم  ىرخأ  ةظحل    

دّوزم يعانطصا  ٍّلت  نع  ةرابع  وهو  كانه ، قباسلا  لافطألا  بعلم  دنع  نفادملا ، فلخ 

ةينيطلا ضرألا  ىوس  َّقبتي  هيلع ،  ةيبشخلا  تاجردلل  ًابيرقت  ٌرثأ  َقبي  تاجردب ؛ 

تحت .تبّعشتو  ةباغلا  تاتابن  هيلع  ت  ًاغص ، ًايعمق  ًامره  تسمأ  يتلا  ةوخرلا 

ضفخنم لكو  اهيف ، مّمحتت  فاصعلا  تناك  تاضفخنم  اهّللختت  ةيلمر  ةقطنم  انمادقأ 

لكو ًااد ، هسفن  ناكملا  يف  همادختسا ، دِّدجتو  تاونس ، ذنم  ةيلحملا  رويطلا  همدختست 

ربكألا بدلا  .ربكألا  بدلا  ةبكوك  هبشي  ام  لمرلا  يف  تّفلخ  ةمّمحتملا  رويطلا  عاونأ 

.ّدعلا سوه  نود  نآلا  كلذ  لعفي  تاضفخنملا ؛ ّدعي  ناوج  نود  ناك  .فاصعلا  مئُالي 

نود ناك  ًائبع ؟ نوكي  نأ  ّدب  نزحلا ال  نإ  لاق  نَم  .ذأ  ةفولأملا يف  ةديهنتلا  كلذ  قفار 

!«. ءس ًاقح  هذه  : » حاصو ًاخأ  هسأر  عفر  امدنع  ًاقحال ، ءسلا  ركذ  يذلا  وه  ناوج 

هو ناهلو ، قشاع  رود  ابعل  .نالفط  .ناكملا  اوبعليل يف  ديدج  نم  ٌلافطأ  داع  مث 
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.هناسل هالك  جرخأ  ةياهنلا  يفو  ناهوأتيو ، ناثهلي 

 

ايجولوثيملا لاطبأ  نم  ةعومجم  مه  (، Argonauts ةيزيلكنإلاب  ) وغرألا ةراّحب  ( 7)

يتلا وغرألا » ةنيفس   » نم مهمسا  قتشاو  ةيداورطلا ، بورحلا  لبق  اورحبأ  ةيقيرغإلا ،

ةروطسألا هذه  ىلإ  ةديدع  تاراشإ  نمضتت  ةلمجلاو  .سوغرأ  اهعناص  مسا  ىلع  تيمس 

م)  (. ) خلإ ايديمو  يبهذلا  فوصلاو  نوساج  )

 

نأ دعب  اهتلّيخت  لثم  تناك  لايور .» روب   » ةفَيضَم مامأ  مداخلا  ةرايس  تفقو  مث 

فلاخ دقف  هسفن  مداخلا  امأ  .ةدق  ةيسور  ةرايس  ناوج : نود  ةياكح  تعمس 

عمسلا ربع  مهفرعأ  نيذلا  كئلوأ  لك  عم  داتعملا  ثدحي يف  كو  ةيادبلا ، اعقوت يف 

ًيلس ادب  هّنكل  .ههجو  تاّضعلاو يف  تاشبرخلا  نع  ثحبأ  تحر  ًّايدارإ  .بسحف ال 

قنعلل ًاقوط  ىلوألا  ةلهولل  هتربتعا  امو  هنم ، ءزج  ًاقرتحم يف  ادب  هدحو  براشلا  ً.اما 

قنعلا يف تارقفل  ًةيح  ىضرملل  عضوت  ةماعد  هنأ  حضتا  مدخلا ، عم  ًاقالطإ  مءالتي  ال 

ميقتسم هرهظو  ةرايسلا  ًاسلاج يف  مداخلا  َّلظ  انلصو ، امدنع  ةبسانملاب ، .ثداوحلا  رثإ 

حمل هنأ  هيلع  ُدبي  ملف  هبناجبو ، همامأ  انفقو  اننأ  مغرو  .دومج  همامأ يف  ًاقِّدحم  ًاما ،

الب ًابيرقت  ديعب ، دمأ  ذنم  اهأدب  هنأ  ودبي  ةاجانم  ّمضخ  ناك يف  .ينحمل  وأ  ناوج  نود 

: يلاتلاك ًابيرقت  ناك  اهنم  مُهف  ام  منرسم ؛ نع  ةرداص  اهنأكو  توص 

 

يهاجت ِتعفدنا  دقل  .ومل  يسفن  ئّيهأ  تنك  ِكيلإ ، ُترس  لك  .توملاو  ةأرملا   …»  

ينمهاد .لاح  لك  ىلع  ةيادبلا  .يعارذ يف  ِتطقس ب  مث  يلتق ، نيديرت  ِكنأكو  ًالعف ،

دنع .مويلا  ىتح  اهفظنأ  يتلا   ةذفانلا  ىلع  كّدخ  راثآ  .قانتخالا  رطخ  كلذ  دعب 

تجهتبا مك  هآ ، .هلك  لزنملا  ملظأ  ىتح  هيلع  ّكلظب  تيقلأ  بابلا  نم  كبارتقا 

ىلع تمق  كنأل  سيل  يتفرغ ، ًائيش يف  فرعأ  دعأ  ىتح   تأت ، تدك  ام  كمالظب !
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ةيبرعلا ءارحصلا ، يف  كاذنآ  .اهبيترت  ةداعإ  مث  اهبيترت ، ةداعإو  ءايشألا  بيترتب  روفلا 

هازغ يذلا  فيفخلا  كرعَشب  ترثأت  مك  هآ ، ً.اجوزو  ةجوز  انك ، كانه  ةيليشتلاو ،

ينعي كلذف  ًاموي ، يّنغأ  امدنعو  يّنغأ ، تعفدنا  كتحئار  قاشنتسا  ىدل  بيشلا !

… ىوس دقرت  نأ  نك  نيدقرت ك ال  نيدقرت ، تنك  دقف  كانه ، ِتدقر  امدنع  .ثكلا 

ليللا لاوط  ًاطغاض  كلفط ، دقر  ينيبو  كنيبو  داقرلاو ، داقرلا ، ةأرما ، ىوس  هه ،

تاذ لجر ، الب  اهدحو ، ةأرما ، ةحاسلا ، فقت يف  كنأك  .يهجو  ىلع  ةلولبملا  هتظافحب 

: نعت تنك  كنكل  لاعت ،»! : » يل ِتلق  .ةأرما  ىوس  فقت  نأ  نك  ال  كو  ةدايس ،

، لاح ّلك  ىلع  هلعف  لّضفت  ام  وهو  ةطاسبب –  نيربعت  ككرتأ  اذامل   ْتُم .»! »

ال كنإ  .كعم  ءارحصلا  ىلإ  ةدوعلا  نيربعت ؟ تنأو  ةراثإ  كأ  نوكت  كنأو  ًاصوصخ 

ةفصاعلا كتاوطخ  نأ  كلذ  عم  ّنظتو  مئاد ، لّجعت  يف  الإ  دلبلا  اذه  يف  شيعت 

تاراشإلا يف  ةذاتسأ  .يحاوضلاو  ندملا  ربعو  ءاسملا ، ىتح  حابصلا  نم  ةليمج ،

تاراشإلا ىلإ  يجايتحا  نم  كأ  جاتحأ  ءيش  ّيأ  ىلإو  ِتنأ ، ةغصلا  تاحيملتلاو 

لئاسر كانه  دعت  .تاراشإلا   رغصأل  ىتح  تقو  كيدل  سيلف  نآلا ، امأ  ةغصلا ؟

قاروأ يف ال  ةروّنتلا ؛ بيج  يفو  مادقألا ، ةحسمم  تحتو  يمامألا ، ةرايسلا  جاجز  فلخ 

 – تاحيملت الو  كنع ، يفارصنا  دعب  عراشلا ، الإ يف  كلذب  رعشأ  نآلا ،  دعب  ةيذحألا 

.ِكل ُتلق  اذكه  ةياغلل »! ةاهتشم  تنأ   » .لوطأ ًاتقو  ينتلغش  ًاضومغ ، كأ  تناك  لك 

ةخألا ةنوآلا  امأ يف  نيديلا ، ةقيلط  تنك  ءارحصلا  يف  ينم .» : » انأ نَم .»؟ نِم  : » ِتنأو

ِتنك ًاّرج ، كمدق  نيّرجت  تنك  ثيحو  تفقوو ، ترس  نيأ  ثكلاب ، ةلّمحم  تنك  دقف 

ًالدب هآ ! نأ ؟ نيأ  ءاسنلا ، اهتيأ  .ةيودبكو  ايقيرفإ ، هِتنُك يف  ّع  ًاما  ًةفلتخم  كاذنآ 

تلاز ام  ٍلمأ  ّيأ  نكل  هآ ! .ةصيخرلا  ضورعلا  ضورعلا ، ىوس  كانه  دعي  كلذ   نم 

ىتح موي ؟ ّلك  ّنكيلإ  قلطنأ  تنك  اذامل  ةجهب ! ّيأ  ةرباعلا ، نكفادرأ  هايإ  ينحن 

ٍةهافتل ًانيجس  تيحضأ  نآلاو ؟ .نكرارسأ  نم  برتقأل  ةيروكذلا ، يتقح  نم  ّصلختأ 

.ناطيشلا ةأرما  اي  هبرضأس ، هظقوأس ، هّزهأس ، كلخاد ، لفطلا  بعادأس  ً.اّدج  ةنزحم 

نيّد تنك  كنأ  يفو ح  .بحلا  انتسرم  ءانثأ  مّخضتت  تحار  قلع  ةدود  انبناجب 

.ىلوألا كترظن  فتكلا  ربع  ّيلإ  ِتلسرأ  قباسلا ، قيشعلا  يقاس  ب  ام  ىلإ  ِكدي 
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ببسلا يف نكي  يوتلملا ،  يقنع  .ّيلع  دادحلا  يميقت  ل  ةأرملا ، اهتيأ  ًاتيم ، يننيديرت 

ُتنك .ليقث  ٍرجح  ناوفنعب  فلخلا ، ىلإ  هسفن  ءاقلت  نم  يسأر  طقس  دقل  ةثداح ، كلذ 

اهتيأ ً.ااد  رظنلاب  ِكنع  ثحبأ  لظأسف  يرهَظت ، اذإ   ىتحو  رظنلاب ، كنع  ُثحبأ 

هديس ىلإ  ةرشابم  مداخلا  هّجوت  انهو  «. ) ةرصنعلا ديع  ًادغو  يرجفنا ! .ةعئارلا  ةرهاقلا 

الإ حوضوب  ثّدحتلا  عيطتسأ  ال  ًاخأ ! ينعطاق  هه ، :( » همالك ةربن  ّغو  ناوج ، نود 

نم طبهي  وهو  مث  «. ) يهيت ّلظأ يف  ىتح  ًادماع  تمصت  تنأ  تنأو ، .دحأ  ينعطاق  اذإ 

ربعو مالكلا  ىضوف  لالخ  نم  الإ  ءيش  نع  بعتلا  عيطتسأ  ال  يننإ  هآ ، :( » ةرايسلا

ّر اهسفن  ةظحللا  يفو  انه ، يننأ  ًيظع  سيلأ  هآ ، ًارعاش ! تنك  ول  هآ ، .ةيوتلملا  قرطلا 

امدنع الإ  ًاقلطم  ًائيش  يدترت  ال  اهنأ  ظحلأ  هآ ،  يسأر ؟ يف  ةفلتخملا  ءايشألا  فالآ 

اهلعج .طقست  ٍبايث  ّيأ  َرأ  ملف  يمامأ ، اهسبالم  تعلخ  اهنأ  مغر  .اهسبالم  اهنع  تضن 

!«. مهفيلف مهفي ، نأ  عيطتسي  نم  ً.ايرع  كأ  كلذ 

 

دق يتَفيضَم  تناك  ءاسملا ، ةرفس  لوح  ةثالثلا  نحن  سلاج  انك  ح  دعب ، ام  يفو    

كلت يف  ركفأو  عوبسأب ، كلذ  دعب  ثادحألا  عجرتسأ  امدنع  .ءاسنلاب  ةأجف  ترصوح 

ّمصت ةيبرح  تاخرص  عمسأ  يننإف  مالظلا ، لولح  لبق  ويام  تايسمأ  ىدحإ  ةعاسلا يف 

ّنّهلك عبسلا  وأ  ّتسلا  ءاسنلا  رهَظت يل  لثم  .ةقيقحلا  ردصت يف  تاخرص   ناذآلا ،

ىلع : » ةدقلا ُةملكلا  هئيجم  عم  مءالتت  ار  وأ   – روفلا ىلع  .ءاضيب  ًابايث  تايدترم 

، ةلظملاب تطبه  نهادحإ  نأك  تاهجلا ، فلتخم  نم  راوسألا ، مامأ  نفقي  ّنك  َرثألا –»

.اذكهو ليف ، رهظ  ىلع  نِم  لاحلا  تلزن يف  ةثلاثلا  نأكو  داوج ، رهظ  ىلع  تتأ  ةيناثلاو 

روس ةّوكلا يف  ربع  ّنهل  رهظ  نم  لوأ  تنك  دقف  ّيلإ ، ةمّهجتم  ٍتارظن  ءاسنلا  تهّجو 

تاذ ربعت  اهتيأر  يتلا  حامرلا  ةّنسأ  نم  ةباغلا  كلت  ركفأ يف  يسفن  تدجوو  ةقيدحلا ،

- ةباوبلا دنع  كلذ  دعب  هتيأر  ام  اذه   - عبطلاب تناك  يتلا  لايور » روب   » راوسأ قوف  ةرم 

.حامرلا يمر  بعلم  ىلإ  مهقيرط  يف  اوناك  نّابش  يضاير  نم  ةعومجم  ىلإ  يمتنت 

نصحلا « ) لايور روف   » يف اننأ  يلاب  ىلع  رطخ  تاليمجلا ، تارصاحملا  تيأر  امدنع 
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ناوج نود  غلابي  ّقحب ؛  ٍتاليمج  ّنك  لملا .) ءانيملا  « ) لايور روب   » نم ًالدب  لملا ،)

دق ءاسنلاب  ّقلعتي  ام  يسفن يف  ربتعأ  انأو   – انأ ىتح  فصوي .» لج ال  : » لاق امدنع 

حمالملا لك  مغرو  لاحلا ، يف  تركف  ليوط – نمز  ذنم  ةيضاقلا  ةبرضلاب  تمزُه 

ةديدج ًةربخ  ءرملا  شيعيس  ةوسنلا  كئلوأ  عم  ةيناث »! ةبلحلا  ىلإ  ولِخدأ  : » ةمّهجتملا

كئلوأ لك  هآ ، ينيعب : ءسلا  تبعالت  مويلا ، كلذ  ىرخأ يف  ةرمو  .يه  ام  ملعي  ّبرلا  – 

ينكردأ .رشلا  باكترا  نرّكفي يف  نهنأ  نهتئيه ، بسح  ودبي ، .ءسلا  تحت  ةوسنلا 

نعمتجي ءاسنلا   ءالؤه  نأ  غ  ءيش ، ثدحيسف  ًاعم ، نعمتجا  اذإ  .نهآرمل  رثأتلا 

نهبتنيل ّنك  ام  .تايرخألل  دوجو  ة  نكي  .ىرخألاب   ىتح  تّمتها  ةدحاو  الو  ً.اعم 

اهسفنل لايور » روب   » رصاحت تناك  ةأرما  لك  .نهراوجب  ةفقاو  ةأرما  نسهد  ول  ىتح 

ةرضاح تناك  فصوي » ًالج ال  تاليمجلا   » كئلوأ نم  ةدحاو  لك  نأ  كش  .بسحف ال 

.تايرخألا نود  اهدحو ،

 

يف .ةوسنلا  كئلوأ  طيحم  يف  كلذ  وأ  ليمجلا  ءيشلا  اذه  ناك  هفصو  يننك  ام    

تناكو ءانتسكلا ، راجشأ  اهّوتل  ترهزأ  لايور » روب  «ـ ةطيحملا ب لالتلا  ىلع  تاباغلا 

ٌتاجوم اهنأك  ةنكادلا ، نايدنسلا  راجشأ  ًايلوط ب  طقاستت  اهعقأ  ءارفصلا يف  روهزلا 

مطالتلا كلذ  نم  لالطألا ، لوح  ناكم  لك  يف  توص  الب  مطترت  َدبَّزلا  نم  ناجيتو 

ريد نزاخمل  عصانلا  رمحألا  فقسلا  سنارف ،» ود  ليإ   » يداو فلخ  ًالوأ ، غزب  تماصلا 

هنأكو ةبارغ ، كأ  الو  هنم  لمجأ  دعب  لباقأ  ديمرقلا ،  نم  فقس  ًادق ، لايور » روب  »

يتلا هقوف ، ونونسلا  رويطو  ملح ، ءرملا يف  هآر  بكوك  ًاما ، فشتُكي  بكوك   نم  ءزج 

اهعفدي ءوضلا  نأكو  ةقئافلا  اهتعرس  تداعتسا  سمشلا ، ةعشأ  رخآ  صوغت يف  تناك 

، ديدج نم  ندور »  » يداو لفسألاب يف  عترت  روحلا  راجشأ  روذب  تناك  عبطلابو ، ً.اعفد 

ديداخألا يف  اهنماكم  نم  يقفأ  لكشب  تراط  دقو  خألا ، ضرعلا  مّدقت  اهنأكو 

، ضعب يف  اهضعب  تقولا ، رور  تلخادتو ، لوقحلاو ، جورملاو  قرطلا  يف  تاوجفلاو 

يفو ءاسنلا ، مادقأب  فوصلاك  ةياهنلا  قصتلت يف  شاهدنابو  ًالويذو ، ةّشه  ٍتارك  ًةنّوكم 

٩٠



ءاسنلا ناذآ  ًةبعادم  ًايدارفنا ، اهناط  روذبلا  كلت  ضعب  ُلِصاوت  هسفن  تقولا 

نأ نود  ًاضيأ ، سطع  رداوبو  هجولا ، يف  تاّصلقت  رداوب  نهيلع  رهظتف  نهفونأو ،

هنأكو ويام ، ءاسملا يف  ءاوه  قيفصت يف  .ةمهجتملا  نهتارظن  نم  نفّفخي  كلذ  نهلعجي 

يديأ يف  ةحلسألا  .اورهظي  عبطلاب   مهنكل  نوضكري ، لافطأ  لاعن  نع  رداص 

.اياده اهنأك  ءانثألا  كلت  ودبت يف  تاِرصاُحملا 

 

دقل ةيثالث –  ةديهنت  تلع  .يفلخ  كلذ  لوقي  ناوج  نود  تعمس  ناوألا ،»! نآ  »  

، ينم ًالدب  ةوكلا  ناوج يف  نود  رهظ  امدنع  ً.اضيأ  انأو  معن ، انأو ، ًاضيأ ، مداخلا  دّهنت 

حمالملا .ىرخأ  ةماهج  تناك  اهنكل  عبسلا ، وأ  ّتسلا  ءاسنلا  نويع  ةماهجلا يف  تقّمعت 

؟ روحلا روذب  فايلأ  ةغدغد  ىلإ  ىرحألاب  عجرت  الأ  هوجولا : ىلع  ترهظ  يتلا  ةّصلقتملا 

مقر ّنه  له  وه : لاؤسلا  ناك  اذإ  .مقرك  ةبسانملاب ، ّنهارأ ، دعأ  عوبسأب   كلذ  دعب 

لثم هيتفش  كّرحي  ناك  ناوج  نود  نأ  ًاضيأ  كلذ  مهاس يف  .ةباتك  ّدرأسف : ةباتك ،؟ مأ 

تدب .ًالّهمتم  ناك  دقف  نآ ،» ناوألا   » نأ مغرو  .فورحلا  ىّجهتي  ٌصخش  لعفي 

هتقاعإ ديرت  اهنأكو  ةزنعلاو ، براهلا  بلكلاو  ةبيرغلا  ططقلا  يتقيدح ، تاناويحلا يف 

دقو هيقاس  تاناويحلا ب  دحأ  ضكر  .بحرلا  ءاضفلا  ىلإ  جرخيل  ةباوبلا  نم  رورملا  نع 

ةّينب ثلاث ، َّدمو  قيرطلا ، هيلع  عطقي  رخآ  حار  يف ح  ديدشلا ، رعذلا  هيلع  ىلوتسا 

ناك يذلا  وهو  ىضوفلا ، مهاس يف  مداخلا  ىتح  .ناوج  نود  قيرط  همدق يف  ةحضاو ،

ذخأ نأب  كلذو  ةنهم ، ّملعتي  ّيبص  هنأكو  ار - مَّهوتملا   – هرودب مايقلل  هسفن  ّئيهي 

نود امأ  .ةمغنلا  رخآلاو يف  حلا  ًائطخم ب  روسلا ، مامأ  ةّرمتسم  ٍةندندب  ولعي  هتوص 

.ةفولأملا هئاوجأ  ىلإ  داع  دق  هنأب  رعذلا  طسو  رعشي  ناك  دقف  تيكح ، كو  ناوج ،

.سرتفم ناويح  ءودهب  ءوده ، لكب  هلوح  تّفلت 

 

جمانربلا يف  نورخآ ، تاناوج » نود   » رهظ ةقيدحلا ، يف  يدنع  ةعبسلا  مايألا  لالخ 

نم يلصألا ، عقاولاب  ىمسي  ام  كلذكو يف  حرسملا ، يفو  اربوألا ، يفو  نويزفلتلا ، يليللا يف 
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مّهلك اوناك  هسفن : نع  اوج » نود   » يل هاكح  ام  َربع  تملع  يننأ  غ  .مدو  محل 

.تراستوم ناوج » نود   » ىتحو يلوم ؛ ناوج » نود   » ىتح فئاز –  تاناوج » نود  »

 

ّلث يل ناك  ً.ادّسجم  ءافولا  ًاّيفو –  ًاصخش  هتيأر  .رخآ  صخش  ناوج  نود  دهشأ : يننإ    

يف تلباق  تنك  اذإو  .ساوحلا  ظقي  ناك  ةشاشبلاو –  فطللا  درجم  غ  رخآ  ًائيش 

ةعبسلا مايألا  لاوط  َّلظ  هنأ  عم  .هقّدصيو  هيلإ ، يغصي  ءرملا  وهف : ًايوبأ ، ًاصخش  ايح 

تقو ذنم  دعأ ، يذلا   انأ  ًاضيأ ، ينبسانيو  يتعيبط ، قفاوي  يذلا  رمألا  ينع ، ًاديعب 

رهظأ ال  يتلا  نيرخآلا  تاياكحب  ملحلاو  نيرخآلاب ، ملحلا  ىوس  ًائيش  لعفأ  ليوط ،

، هيكح ءانثأ  يس  ال  ًايقيقح ، ًاعلطت  يهجو  ىلإ  ًادبأ  علطتي  كرتشملا   انتقو  لالخ  .اهيف 

! عُّلطت ّيأو  ًاّقح ، ّيلإ  ّعلطت  ةّرم  تاذ  الك : .يلالخ  نم  رظني  وأ  هرظنب ، اّدعتي  ناك 

َتلفو مّشهتي ، نأ  كشو  ىلع  ناكو  ةذيوعتلاك ، ءيش  هدي  نم  طقس  امدنع  كلذ  ثدح 

ًايأ وأ  ةذيوعتلا ، ُتطقتلا  امدنع  ًاضيأ  ّيلإ  علطت  ك  ةأرما ،– مسا  نكي    – مسا هنم 

.ةخألا ةظحللا  يف  ءيشلا ، اذه  ناك 

 

اضيأ جراخلا  يفو  .عجرأ  حّوليو يل ل  كحضي  هتيأر  ةقيدحلا ، ةباوب  حتفنت  نأ  لبق    

ربعو .ءاسنلا  هاجتا  يف  ًارئاس  تاباغلا  نم  علط  ًالجر  حّوليو ، كحضي  ًاصخش  ُتيأر 

وأ ةيجيولا  ءاسنلا ، ىدحإ  ُقيقش  لجرلا  اذه  نإ  ناوج  نود  يل  لاق  فتكلا 

لبق هعم  قداصت  دق  ةأرملا ، فالخ  ىلعو  قيقشلا ، نإو  ةثلاث ، ةأرما  وأ  ةيدنلوهلا 

ال كلذ ، دعب  ثدح  ام  رخآ ؟ ءيش  ثدحي  نأ  نكمملا  نم  ناك  لهو  دلبلا ؛ هترداغم 

صخش ّيأ  الو  انأ ، الو  هسفن ، ناوج  نود  ال  ةياهنلا ، ىتح  هيكحي  نأ  دحأ  عيطتسي 

ةياكح يه  ًاقدصو ، ًاقح  هذهو ، ةياهن ؛ اهل  نوكت  نأ  نك  ناوج ال  نود  ةياكح  .رخآ 

.ةيقيقحلاو ةيئاهنلا  ناوج  نود 
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صاخ ركش 

 

اّهلك ةمجرتلل  ةيوغللا  ةعجارملا  ءانع  لّمحت  يذلا  يمجن ، نسح  رغملا  رعاشلل    

ةيسنرفلا ةمجرتلا  ىلإ  ةدنتسملا  هتاحارتقا  ىلع  ءانبو  .ةيسنرفلا  ةمجرتلاب  اهتنراقمو 

تاحارتقا تضفر  يننأ  غ  اهب ، تذخأف  اهيف ، تعقو  يتلا  ءاطخألا  ضعب  تفشتكا 
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ذخآ ك   اذه ،) ةيسنرفلا  ةغللا  حيتت  ارو   ) صنلا ةيفرحب  كسمتت  اهنأ  تيأر 

، ةقهرملا هكدناه  ةلمج  نإف  ٍّلك ، ىلع  .ططشلا  ضعب  اهيف  تدجو  ىرخأ  تاليوأتب 

تعطتسا دق  نوكأ  نأ  لمآ  ةديدع ، تالكشم  مامأ  مجرتملا  عضت  ليصافتلاب ، ةدشتحملا 

.رعاشلا قيدصلا  ةدعاس  اهزواجت 

 

ةديدعلا تاظحالملا  ىلع  قوراف ، دمحأ  مجرتملا  قيدصلا  ىلإ  ركشلاب  هّجوتأ    ك 

.اهادبأ يتلا  ةمّيقلا 

 

نوكت دق  يتلا  ءاطخألا  نع  ةلماك  ةيلوؤسملا  يدحو  لّمحتأ  يننإ  لوقلا  نع  ٌّينغو    

.ةمجرتلا هذه  ىلإ  تّللست 

 

سيرج  مس    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:(6/12/1942  ) هكدناه رتيب 
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مهكأو ًاجاتنإ  مهرزغأو  ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  دعب  يواسمنلا  بّاتكلا  مهأ  نم    

لعأ ةدع  مجرت  ك  تالاقملاو ، حرسملاو  ةياورلاو  ةصقلا  هلمع  لمشي  .لدجلل  ًةراثإ 

«، روهمجلا ّبس   » ةيحرسم هلعأ : رهشأ  نم  .ةينانويلاو  ةيسنرفلاو  ةيزيلكنإلا  نع 

ةّدع ويرانيس  ةباتك  كراش يف  ليوطلا .» عادولل  ةصقلا  ةلاسرلا  و« ربساك ،»  » ةيحرسمو

ذوخأملا مليفلاو  لرب ،» قوف  ءسلا  : » اهرهشأ نم  زردنيف ، ميف  املألا  جرخملل  مالفأ 

«. ءازجلا ةبرض  دنع  ىمرملا  سراح  فوخ   » هتياور نع 

 

غ ماع 1973 ، شوب يف  ةزئاج  اهمهأ  زئاوجلا ، نم  بك  ددع  ىلع  هكدناه  لصح    

ىلع ماع 1987  يف  ًاضيأ  هكدناه  لصح  .ةيسايس  بابسأل  ماع 1999  يف  اهداعأ  هنأ 

ةزئاج ةيديوسلا  ةيداكألا  هتحنم  ماع 2019  يفو  .ىربكلا  ةيواسمنلا  ةلودلا  ةزئاج 

ةبرجتلا طيحم  فشكتست  ةيوغل  ةعارب  اهزّي  يتلا  ةرثؤملا  هلعأل   » بادآلا لبون يف 

«. اهتدارفو ةيناسنإلا 
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 : سيرج مس 

 

ًالمع وحن 25  ةيناملألا  نع  مجرتو  ايناملأب ، ستنيامو  ةرهاقلا  اهبادآو يف  ةيناملألا  سرد    

ىلع ةزئاحلا  كنيلي ، هديرفلإل  ونايبلا » ةفزاع  : » اهنم ةثيدحلا ، ةيبدألا  لعألا  نم 

، غاف ديفادل  ةايح » و« تارود ، شيرديرفل  دعولا » و« ماع 2004 ، لبون  ةزئاج 

.هسانيم تربورل  ةمصاعلا » و«

 

ةمجرت عيزوتلاو » رشنلل  ناودع  حودمم  و« رشنلل » درس   » ْيَراد ىدل  هل  تردص    

ةسردم  » ةيحرسمو نياتشنغتيف ،» قيقش  نبا  عم  ةقادص   » دراهنرب ساموت  باتك 

غناغفلوفل دسألا » ّنس   » ةيصصقلا ةعومجملاو  تسك ، شيرإ  بتاكلل  نيّدبتسملا »

.ترشروب

 

.هتجرتل ًاريدقت  ةيناملأو  ةيبرع  زئاوج  ىلع  لصح    
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