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 نافوطلا اندعب نمو

 ةياهنلل ةيجولوثيم ىؤر

 ىدأ دقل ؟كلذك ةياهن ىلإ ريصتس لهف «ةيادب ةيرشبلل ناك ول
 مل .خيراتلا ىرجم ربع تاءوبنلا نم ددع ىلإ بذعُملا لاؤسلا اذه

 دقلو .هنم صالخ ال هنأكو ىدبي اهنم انفوخ نكل ءدعب ةياهنلا ٍتأت
 اصصق اوعدتبي نأب ملاعلا ءاحنأ لك يف سانلل فوخلا اذه ىحوأ

 .ءدبلا ذنم ضرألا هجو ىلع ةايحلل ةغلابلا ةشاشهلا نع ةيروطسأ

 (بويتويلا ىلع ةريثك مالفأ مهلو) 2012 ةكرح عابتأ نمآ

 تناك ةيناكريلا تاراجفنالاو ريصاعألاو لزالزلاو تاناضيفلا نأ

 نم ةاجنلا نع اثحيو .2012 ربمسيد 21 موي ضرألا رمدتس

 ملاعلا ءايرثأ نم 5000 يلاوح نإف .ةمداقلا ةيملاعلا ةثراكلا

 ام ناكم يف لايجلا يلاعأ يف ىبق ءانبل نوططخي اوناك يبرغلا
 كلذ لبق مهتاويح ءاهنإب نيرخآلا سانلا عيمج حصو .ايقيرفأب
 رمألا نأل ؛مهسفنأ قارغإ ىأ بوبحلا عالتبا قيرط نع خيراتلا
 ؟لبق نم اذهب انعمس نيأ ىرُت .ءابيهر نوكيس»

 اندعب نمو نحن .اضيرم طقستس .نزحن الأ بجي»
 ةحرم ةقيرطب رودابموب يد مادم هتلاق ام ىه اذه «..نافوطلا

9 



 عيظف قلقب كلملا رعش امدنع «1757 ماع رشع سماخلا سيولل

 لالخ هشويج اهب تينُم يتلا مئازهلا ىدحإ دعب لبقتسملا وحن
 ام اذإ ةصقلا انربخت ال .(1763-1756) عبسلا تاونسلا برح

 (0).رودابموب يد مادم تاملك دعب نسحتلاب رعش دق كلملا ناك

 تلازام اهتاملك نكل ,هيلإ تراشأ يذلا نافوطلا ِتأي مل نآلا ىتح

 نع ةميدق ةيروطسأ تاياور ىدص ددرت يهو .رئاس لوقك ةعئاذ
 .ةيرشبلل ةكلهم ةياهن يف سانلا داقتعأ

 رمألا ىهتنا امنيب .1774 ملع كلملا تامو تاونس عبس دفب روتابموب يد مادم ثتام -1

 .ةيسنرفلا ةروثلا يف ةلصقملا ىلع رشع سداسلا سيول هتفيلخب
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 ةينوكلا ثراوكلا

 بكوكلل ليوطلا خيراتلا يف ةديدع ةينوك ثراوك تثدح دقل
 ةبعرملا ثداوحلا هذه لثم نأ فرعن نحنو .هيلع شيعن يذلا

 ىلع الإ ثراوكلا هذه لثم ثدحت ال .ىرخأ ةرم ثدحت نأ اهنكمي

 وحمت دق تالاحلا أوسأ يف اهنكل ةريبك تارتف ىلعو قرفتم ىحن
 ةنحم نع رودت يتلا صصقلا يفو .مات لكشب يناسنإلا دوجولا

 .(داكت ىأ) كلذ لعفت ملاعلا

 أدب دقو .اًيفرح صصقلا عم لماعتلا ىلإ سانلا ليمي امير

 صاخلا سانلا ثارت يف نافوطلا ةسارد يف نييجولويج ةعضب

 اولواحو .ةديدجلا ةيملعلا ىؤرلا نم ساسأ ىلع صصقلا يكحب
 سفن ىلإ دوعت دق كلت رامدلا صصق تناك ام اذإ اوفشتكي نأ

 ةيضرأ ةمدص ببسب ةيديجارت ةثداح «لئاهلا يثراكلا نافوطلا

 ةيوق هبش هجوأ اودجو دقو .ةيحلا ةيرشبلا ةركاذ لخاد ةلتاق
 تابكنلا نيبو ةيملاعلا ثراوكلل ةيعقاو ةيجولويج تاظحالم نيب

 نأ لوقلا نكمي له .ملاعلا ربع ةيثارتلا صصقلا يف اهيلإ راشملا
 ةثداح «ةريبك ةدحاو ةيثراك ةثداح ىلإ ريشت تناك صصقلا هذه

 تقولا يفو ,ملاعلا نم ةفطخم ءازجأ ىف ضرألا ناكس تبرض
 1 1 (2؟ابيرقت ةَسقك5

 روطتل اناؤر رّيغ دق ضرألا برضت ةينوك ماسجأب يعولا نإ

 2- الالولاعمم 1973: ؟ةالسهمم
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 نيسمخو ةئام نم رثكأ ىلع روثعلا مت دقل .انبكوك ىلع ةايحلا

 هذه لثم فاشتكا مت امك ءضرألا ىلع كزاينلا رثأ نم ةرفح

 ريثأتلا نومهفي ءاملعلا أدب ايجيردتو .ىرخأ بكاوك ىلع رفحلا
 نم ةيضرألا ءايحألا ىلع ةيكزينلا تامدصلا وأ تايرضلل لئاهلا

 .ناويحو تابن

 رثكأ هضرع بكيوك ضرألا برض ماع نويلم 66 نم رثكأ ذنم
 اقيرف نأو ثدح طقف 1980 ماع يف نكل ءتارتموليك 10 نم

 بهشلا لثم ةينوك اماسجأ نأ فيك ةقدب اوفصو نيثحابلا نم
 اهبرضتو ءضرألا رادم ربعت ءربكألا تابكيوكلا ىتح وأ :كزاينلاو
 سامحب نوفتقي كلفلاو ضرألا ءاملع أدب ذئدنع .ةفدصلاب

 رصعلا ىف ةقالمعلا فحاوزلا ضارقناب ةصاخلا قئاقحلا رثأ

 (0!.ةيرشبلا دوجو نم ليوط تقو لبق ىرج يذلا ءيريشابطلا

 مدطصاو ارئاط مخض بْنَدُم ىتأ ماع 9500 يلاوح ذنم

 تاراجفناو يمانوست جاومأو لزالز ثودح يف اببستم ءضرألاب
 طاشنلاو ماسلا زاغلاو نخاسلا ءاوهلا نم ريصاعأو ةيناكرب

 سومشلاو ةيملاعلا قئارحلاو ةيضمحلا راطمألاو يعاعشإلا
 ةدمجتملا تاءاتشلاو تاناضيفلاو ةطقاسلا موجنلاو ةمتعملا

 ةيعامج تايفو هنع تجتنو ؛ةديدع نكامأ يف ةيجلثلا فصاوعلاو

 .؟هااصهصدم 1995: 26-25 :اضيأ رظنا .هنباو زيرافلأ سيوت :لبون ةزئاجب زئافلا ةسائرب -3
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 زاجملا نم بلاوق يف ثداوحلا هذه نع ريبعتلا ىرج .سانلل
 .ةيلحملا ةيهافشلا ديلاقتلا نم !ءزج تحبصأو

 ىلإ بْتدُملا اذه سأر تمسقنا ةيجولويج رظن ةهجو نم
 هءازجأ نأ دب الو .ضرألا برضت نأ لبق ءازجأ ةعست ىأ ةعبس

 ضعب ىف تفصُو ؛ةقرتحم ةلئاه لابج لثم تدب دق كلت ةديدعلا

 ,ليوطلا هليذب هطابترا يف .ةتيمم سومش اهنأ ىلع صصقلا
 وأ ايوامس انينت ايسآ قرش بونجو يقرش يف كزينلا كلذ حبصأ
 لوحتت الثم .ءامسلا يف قلزني وأ ىولتي ,ةديدع سوؤر اذ انابعث

 اعئاش لازام يذلا ينيصلا نينتلا ةروص ىلإ ةيرانلا ِبّئْذُملا سأر

 يف بيستتو رحبلا يف طقست يتلا ةيرانلا هترك ىأ هتؤلؤلب ادج
 يف بْنذُملا كاذ رثأ ىلإ نينتلا كلذ عجري له .ءاملل ئجاقم عافترا
 طيحملاب يجيف ةريزج نم ةروطسأ يف ؟يبونجلا نيصلا رحب

 ىدلو (".مقتنم لئاه نابعث لكش ىلع ءناَهُم هلإ كانه ءيداهلا
 ا يف ينابعث زمر كلذك ايلارتسأ يف نييلصألا ناكسلا
 صصقلا يكح ديلاقت يف عبسلا سوؤرلا ىلإ اضيأ ةراشإلا متت
 ةيدنهلا ةيديفلا صوصنلا يف ملاعلا رمدت قئارح كانه .ةيلبابلا
 ةيكيرمألا صصقلا يف نارينلاو هايملا هيبست رامد كانهو ,ةميدقلا
 نافوطلاو رانلا نم الك اضيأ شماجلج ةمحلم ركذتو .ةيدنهلا
 :نيرمدملا

 ضرألا مهلعاشمب (يلفسلا ملاعلا ةهلآ) يكانونألا ءاضأ

 4- 8اومه 1925: 0
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 لك بلقناو ءءامسلا فصاوعلا هلإ نوكس ىطغو .ةقراح تاضموب

 ةمطحم ءروثك ةرئاثلا ةفصاعلا بضغ لعتشاو .مالظ ىلإ رونلا

 ىلع نافوطلا ىطغ ىتح ءةريغص عطق ىلإ ءايشألا اهقيرط يف
 (9.ةكرعمك ارمدم :ءسانلا

 يلغي نرفك نافوطلا ىلإ ن نآرقلا راشأ «ليوط نمزب كلذ دعبو
 ,دوه ةروس) (.. دوُنَتلا َراَفَو اَنْ ذأ ًءاَج اذإ ىَّتَح) :هللا رمأ رظتنيو

 .(40 ةيآلا

 نم نيجانلا تاداهش ىلإ ةميدقلا صصقلا هذه دوعت له

 لوهملا ثدحلا اذه لثمب العف سانلا ظفتحا له ؟ةينوك ةمدص

 .ليبقلا اذه نم ءيش يأ تابثإ نكمي ال عبطلاب ؟مهتركاذ يف اًيح

 نم ةفلتخم ءازجأ يف نوشيعي نيريثك اسانأ نأ فرعن طقف نحن

 انيتأت .ةهباشم ةيكيتامارد ثداوح فصت صصق مهيدل ملاعلا

 اهخيرات نأ ودبيو ىندألا قرشلا نم ةبوتكملا تاياورلا مدقأ

 ةرشتنم تناك اهنأ ضارتفا اننكميو .داليملا لبق 2000 ىلإ عجري

 (9.ريثكب لوطأ ةرتفل ةيهافشلا ديلاقتلا يف

 يملاعلا نافوطلاو ةيملاعلا قئارحلاو لزالزلا نم جيزم دجوي

 تامدصل اريثك ةقباطملا راثآلا يهو - يملاعلا ديلجلاو مالظلاو

 ليحتسملا نم .صصقلا نم ليلقب سيل ددع يف - كزاينلا

 ١-5 156 عماع وأ تااوهعومط علهراهم ؟ءوبج ةمصلعت هدوم امهم. 1999:2792, همم

 51ه مكههماو موااوزب هم. 2060: 2.

 6- 9هااطهوهن1921, !اهملعمما# 2



 نكل ءصصقلا يكحو قئاقحلا نع ثحبلا نيب ةاواسملا عبطلاب

 ؛ةيلحملا ةيجولويجلا قئاقحلا نيب اوجزم نيذلا نييجولويجلا
 ديلاقتلا نييو ,5©:6616 ةيجاجزلا روخصلاو رفحلا دوجو لثم

 اشاهدإ رثكأ هباشتلا هجوأ نأ اودجو ؛صصقلا يكحل ةفلتخملا

 ءايبنأ ظفح دقف كلذ ىلع ةوالع (7.اهولهاجتي نأ نم مهل

 ةيح ةيعمجلا اماردلا عاونأ نم هريغو نافوطلا نومهم نوثبنتمو
 نييناربعلا ءايبنألا لوأ نم :ةمداقلا ملاعلا ةياهن نع مهتاياور يف

 .هدعب ىتأ نمو سومادارتسون ىتح

 يف ةدوجوم ةياهنلا نلعت يتلا ةياغلل ةيوقلا تاءوبنلا ىدحإ

 رخآ وهو ءانحوي ايؤر رفس وأ ملاعلا ةياهن رفس يف .سدقملا باتكلا
 لزالزو ةطقاس موجن ىلإ ةراشإلا يرجت ,سدقملا باتكلا رافسأ

 «(ةعبسلا ماتخألا حتف) لثم ؛ةديدع تاحاحصإ يف نارينو هايمو

 نويجولويجلا لام .(ةعبسلا تاماجلا ايؤر)و ء(قوبلا دهشم)
 ةفلتخملا ليصافتلا هذه طبر ىلإ تافيصوتلا هذه نم نوشهدنملا

 جْرّدك» ءامسلا ىشالتت ملاعلا ةياهن يف .بكيوك ةمدص ريثأتب

 مب ضرألا ريغتتو اهعضوم نم رزجلاو لابجلا حزحزتتو .«فتلم
 .رمقلا نانّولُيو سمشلا نادّوسُي ىصحلاو رابغلا .امامت اهيلع
 .فوهكلاو تاراغملا يف نوثئبتخي مهنأ ىتح ادج نويوعرم سانلا

 .اضيأ ةريثك ىرخأ صصق يفو ةصقلا هذه يف

 7- ©. ةلوجمملق7 همن عقاتط 1هلاصهمم 1985.
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 ناطولخم رانو درب كانه ايؤرلا رفس نم ىرخأ تاحاحصإ يف
 لكو راجشألا ثلثو ضرألا ثلث قرتحاف ضرألا ىلع ايقلأو مدب

 يتلا قئالخلا ثلث تومتو امد رحبلا ثلث ريصي .رضخأ بشع

 لبق ءحابصمك دقتم ءءامسلا نم ميظع بكوك طقسيو .رحبلا يف
 نيتنسفألا بكوكلا مسا .هايملا عيبانيو راهنألا ثلث برضي نأ

 اذهل توميو اّرُم هايملا ثلث لعجي ذإ ؛ْتّولُم ريثأت هلو (ةرارملا)

 ىلع امهتردق نم اءزج رمقلاو سمشلا دقفتو .سانلا نم ريثك
 ىلع ءامسلا نم بكوك طقسي عساتلا حاحصإلا يف .ةءاضإلا

 ,ةيواهلا رتب حاتقنا درجمبو .ةيواهلا رتب حاتفم يطعيو ءضرألا
 .وجلا ملظيف ,ميظع نوتأ ناخد هنأك دوعصلا يف ناخدلا أدبي

 يف ةفوصوملا ةعيظفلا ثداوحلا نم ليلق ددع الإ اذه سيل

 نكمي ةفوصوملا ةديدعلا بتاوجلا كلت نأ ودبيو (.رفسلا اذه

 سيدقلا لخدي .بكيوك ةمدص رثأ اهنأ ىلع ايجولويج اهريسفت
 تامدص ثالث اروصم «تارم ثالث ثداحلا سفن فصو ىف انحوي

 «نآلا فرعن امك ؟ةثالث اذامل .ىرخألا رثأ يف اهادحإ يتأت ةيئزج

 تنوكت ماع 9500 يلاوح ذنم تثدح يتلا ةفينعلا ةمدصلا نإف

 صصق يف ةيطسوأ قرشلا تاداهشلا نإف :ةيجولويجلا جئاتنلل

 :«تامدص ثالث نع ثدحتت نأ طقف ايقطنم اهنكمي ناك نافوطلا

 ةاهدإ 8006: ه0 :يف عطاقملا كلنت نييجولويجلا تاءارقو .9 .8 .6 تاحاحصإلا رظنا -8
 .علاتط ؟هالصممم 19885
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 نكي مل هنأ ةجردل ةديعب ةفاسم ىلع تثدح ىرخألا تامدصلا نأل

 مدقي ةيجولويج رظن ةهجو نم .كانه نم اهتيؤر نكمملا نم
 ودبي يتلا ةرهاظلل ظوحلم لكشب ةقيقد ةروص ملاعلا ةياهن رفس

 (0.اهيلإ ريشي هنأ

 ةيهافش ديلاقت نم ءزج ثداوحلا هذه له :وه نذإ لاؤسلا

 مغر .ةيحلا ةركاذلا يف رقتسأو ىرج يمارد ثدح ىلإ ريشت تلظ
 يف لاحلا وه امك ؛كلذ دعب ىرج لهو ؟قيحس ضام يف ناك هنأ

 ؟لبقتسملاب أبنتت ةيؤر لكش يف نوقحال ةاور هلقن نأ ءايؤرلا رفس
 ؟نوؤاكحلا اهقلتخا دق ةكلهملا تايديجارتلا هذه نأ مأ

 ريطاسأ انراقم .صيرح ثحيب مت يذلا 416285087 540 0118 7ها1ا808 باتك رظنا -9
 .ةيجولويجلا قئاقحلاو نافوطلا
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 تايدرسك ريطاسألا
 لماعتت .ريطاسأ صصقلا لك تسيل نكل ءصصق ريطاسألا لك

 عمتجملا ىلع رثؤت ةظسأ ؛ةيعمج ةيمهأ اهل ةلئسأ عم ريطاسألا

 ىلإ ةيناسنإلاو ملاعلا راص ديعب ضام يف فيك نع ةلئسأ ءلكك

 ةددهملا ةياهنلا ريطاسألا ىقبت و0 .هيلع امهقرعن يذلا لكشلا

 ا ا ا ةيرشبلا ةايحل

 ريثت كلذيو .ملاعلا ريمدت مت نأ دعب ديدج نم ةايحلا تأدب فيك
 ,توملاو ةايحلا اتلأسم ؛ةشقانملا عضوم اهعضتو ةيدوجو لئاسم

 .ةياهنلاو ةيادبلا اتلأسم

 اهنكل ضعبلا اهضعيب لاصتا ىلع ادبأ نكت مل تافاقث كانه

 ةيناسنإ سجحاوهو فواخم نع شهدم لكشب ربعت اصصق يكحت

 ىلع دوجولا ىلإ سانلا لوأ ءاج فيك ريطاسألا ىكحت .ةهباشتم

 نيحلا كلذ ذتمو ملاعلا ىلإ توملا ءاج اذامل حرشت .ضرألا هذه

 ةيرشيبلل ماتلا كالهلا مدقتو .دحأاو دعي ادحأو اعيمج اندصحي وهو

 انضرأ دقوت ةيملاع .ران لثم ؛ة .رتشم ةدحأو ةدوهشم ةياهن ىف

 امك ىديجارت لكشب طقست ءامس ىأ ءدنهلا نم ةصق ىف امك ابيهل

 ناهلا بعش نم ةروطسأ وأ يقيرفألا ىريريه بعش نم ةصق يف

 رتوملاو ةليحلل ةيرهوجلا تاعوضوملا نع صصقك ريطاسألا فّرعأ ةيلمع بابسأل 0
 يف .8-5 :1963 .(عقاولاو ةروطسألا) هدايلإ اشتريم باتك رظنا .ةيرشبلاو ضرألاو .نوكلاو
 اهلو .صصقلا يكحو مالكلاو امفلأ] 6000018 ةملكب 101808 ةينانويلا ةملكلا طبترت لصألا
 (5 .حّرتقملا (4 .ةصقلا وأ ةعاشإلا (8 .ةلاسرلا (2 .ةقوطنملا ةملكلا (1 لثم ةريثك ناعم

 .(لمعلاب يلعفلا مايقلل اضمكا ميمصتلا .ةطخلا .ةركفلا (6 ,.ديدهتلا رمألا .بلطلا

 د



 تطقس ؛ليلقب قلخلا دعب ءاياملا صصق نم ةصق يف .نيصلا يف
 ىوتسم ىلع (!.هايملأ تلزن اهباقعأ يفو ضرألا ىلع ءامسلا

 رثكأك ريثكب هلبق امع امدقتم جئاتنلا ىلعأ نافوطلا ققحي ملاعلا

 .ةيرشبلا ءانفل لمتحم ىيرانيس

 تحمنا فيك صصقلا انركذُت باتكلا اذه نم لوألا مسقلا يف

 .ديدج نم ةايحلا تأدب كلذ دعيو ديعب نمز ذنم امامت ةيرشبلا
 .ثدحتس اماردلا هذه نأ صصقلا نلعت يناثلا مسقلا يفو

 ةيكيتامارد تادرفمب ىلوألا ةفصاو «نيتنثالا نيب جزمت اهضعبو
 كلست نل ةيرشبلا تناك اذإ ثدحتس ةديدج امأرد نم ةرذحمو

 ةدحاو ةصق نم لصاف كانه نيمسقلا نيبو .لضفأ وحن يأ ىلع

 ينوك مالظ نود ةلوليحلا يف ةهلآلا تحجن فيك رسفت ةيئانثتسا
 .هنم ناوجنتس امهاتلك ةيرشبلا الو ةهلآلا نكت مل يثراك

 صاخلا لاؤسلا ةيرشبلا ةياهن نع ةرئادلا صصقلا فشكتست

 ىوتسم ىلع ءتوملا عم لماعتلا ىلع نورداق نحن دح يأ ىلإب

 نيب ةلهذم تاهباشت دوجو عم .ءيلك ىوتسم ىلع كلذكو يئزج

 سفتب نودلوي وأ رشبلا لوأ قلخُي ام ابلاغ ريطاسألا يف .نينثالا

 ضرألا سقفت صصقلا ضعب يف .بكوكلا اهب أشني يتلا ةقيرطلا
 نيطلا نم ضرألا قلاخلا لكشُي وأ ؛رشبلا لوأ كلذكو ةضيب نم
 اضيأ اذه .ةينافلا ةيرشيلاو ءدّهجّملا بكوكلا .كلذك سانلا لوأو

 لئاسلا ءاشغ راجفنا نويسفنلا نوللحملا رسف دقل .دارفأك انلاح

 11- [اوجعوولاهو ام 0بوموه
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 دهشي مل ('2.هنم برهن نافوط لوأ هنأ ىلع نينجلاب طيحملا
 مهنأو اودلُو مهنأ نوفرعي سانلا نكل ؛ملاعلا ةياهنو ةيادب ادبأ دحأ

 ىلع يدرفلا مهفقوم نوطقسُي ريطاسألا يفو .نوتوميس امتح

 (:2.نوكلا

 12- هانص063 1988: 18.
 .ادحأ كاته نكي مل هدبلا يف) يباتك يف اذه تشقان -3

 دم



 يضاملا تاياهن

 ةياهنلا نع صصقلا ضعب تظفُح ماع فالآ ةعضب ذنم

 ام دالب يف ةينيط حاولأ ىلع ةشوقنم - ةرم لوأل صوصنك
 ؛ةيرموسلاب ةبوتكم .قارعلاب مويلا ةفورعملا :نيرهنلا نيب
 كف مت رشع عساتلا نرقلا ةياهن دنعو .ةيرشبلا طوطخلا مدقأ

 اميفو ءنيطلا حاولأ ىلع ةيوتكم نافوطلا نع ةصق لوأ ةرفش

 نافوطلا تاياور ىدحإ .ىرخأ خسنو ءازجأ نع فشكلا مت دعب
 متشيبانتوأ اهاكحو ؛ةريهشلا شماجلج ةمحلم يق اهلاخدإ مت

 ناك .«ةايحلا تدجو دقل» :همسا ينعي يذلا ءميكحلا زوجعلا

 نيصخشلاو نافوطلا نم نيديحولا نييجانلا امه هتجوزو ىه

 لطب شماجلج امأ .نيدلاخ احبصي نأ امهل رّدُق نيذللا نيديحولا
 ىلع سانلا لك لثم هنكل ءدولخلا نع سئاي ثحب يف ىهف ةصقلا

 .يرشبلا دوجولا دودح لبقتي نأ بجي ضرألا هجو

 ؟اذامل نكل .الجآ أ الجاع ءملاعلا ىلإ توملا يتأي نأ دب ال ناك

 «سانلا لوأ ةهلآلا تقلخ امدنع هنأي رمألا صصقلا ضعب رسفت

 اذهل ةجيتنو .ةيادبلا ذنم ناسنإلا رمعل دح عضو مدعب تأطخأ

 تحبصأو .للك نود رثاكتلا يق رشبلا رمتساو ءايحأ عيمجلا لظ

 ةمطحملا ءاضوضلاو طرفملا يناكسلا سدكتلا نم ةقهرم ضرألا

 نيب ام دالب نم ىرخأ ةياور يهو (سيسيخارتأ) يف .باصعألل
 «داليملا ليق 1700 ماع يلاوح ىلإ دوعت نافوطلا ةصقل نيرهنلا

 :ةلمتحم ريغ رشبلا نم ةديازتملا ءاضوضلا نأ ةهلآلا تدجو
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 لماعتلا نم دب ال ناكو (*2ء.روخي رْوَدك ةجعزم ضرألا تناكد
 لولح يف ةهلآلا تركف ريطاسألا ضعب يف .ةلكشملا هذه عم

 ءطحقلاو ءنوعاطلا لاسرإ قيرط نع يناكسلا ومنلا حبكل ةتقؤم
 :كلذ عمو .كلذ ىلإ امو ءلافطألا تومو ءضاهجإلاو ءةعاجملاو
 ةياهنلا يف ةهلآلا تراتخا كلذل ؛ةلكشملا تاءارجإلا هذه لحت مل

 أديو سانلا نم ليلقلا اجن نكل .يرشبلا سنجلل لماكلا ريمدتلا
 توملل سسؤت نأ ةهلآلا تررق اريخأ .ديدج نم ىرخأ ةرم رثاكتلا
 سيلو - هلجأ نيحي امدنع تومي نأ هيلع ناسنإ لك نأ ةررقم
 .نيرهنلا نيب ام دالب يف طقف

 حبصأ دق ملاعلا ناك ءالثم ,ةيدنهلا (اتاراهباهام) ةمحلم يف

 دعت مل (ضرألا) ةهلإلا نأ ىتح نيدلاخلا رشبلاب ةيافلل ائتمم
 ادغو .هايملا يف قرغت تأديو .كلذ دعب ءبعلا لمحت عيطتست

 وه هقلخ رمدي نأ هيلع امازل ناك له .ةيافلل اجعزنم (امهارب)

 ةأرما تجرخ ءهدسج تاحتف نمو .ةياهنلا يف ؟ضرألا ذقني يكل
 انطابو نافكو ناتاوارمح نانيع اهل ءءارمح ابايث يدترت ءادوس

 هذه تيمُس :ىرخأ ايلحو ةليمج اطارقأ ةيدترم ءرمُح نيمدق
 تلواحو .قالطإلا ىلع اهتمهم بحت مل اهنكل «توملاب ةهلإلا

 عضخت نأ اهيلع ناك ةياهنلا يف نكل ءاهب سأب ال ةرتفل ضفرلا
 ةايح ةيدودحم يف توملا ببست ءتقولا اذه ذنمو .(امهارب) ةدارإل

 14- ةفزحطم 1مم طلوهممهاشمتأاو 2066: 18



 .ةيرشبلل دودحم اللا ومنلا ةءافكب اديقم - درفلا

 ةصرف ىلع رثكأ وأ ناسنإ لصح نأ ىلوأ ةثراك دعب ثدح ول
 لطبُت يكل اهنيع ةصرفلا هذه زهتنت نأ ةهلآلل نكمي .ةيناث
 بعشل ةروطسأ يف امك لاثملا ليبس ىلع ءيرشبلا دولخلا

 هلإلا علقُي مل لوألا ريمدتلاو قلخلا دعب ثيح «نوباجلا نم جناف

 اقلاخ ءطاشنب ديدج نم هلك رمألا أديو هعورشم نع (يمازن)

 تاناويحلاو رويطلاو كامسألاو تارشحلاو راجشألاو تاتابنلا

 سفنب :هتروص ىلع اديدج اقولخم عنص ةياهنلا يفو لب ءىرخألا
 رثكأ وحن ىلع .اًسرد ملعت دق ناك (يمازن) نكل .يهلإلا لكشلا

 اذه ناك» :دولخ نود ديدجلا ناسنإلا اذه عنص ةمكح رثكأو انزح

 19 ءءاعيمج انابأ حبصأو .مكلثمو يلثم ,ءءاقدصأ اي :ناسنإلا

15- 101168 1905 : 130-65 
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 ملاعلا لوح نافوطلا صصق

 نافوطلا نع ةبوتكم ةصق مدقأ تابعشتو تاعيونت نكت مل
 ةدوجوم تناك اهنكل :نيرهتلا نيب ام دالي يف طقف ةرشتنم

 نم ءازجأ تدجُو دقف .امهريغو ءلوضانألاو ءايروس يف كلذك
 ةصقدومت ءافيح نم برقلاب هالثم ليئارسإ يف شماله ةصق
 لواح دقلو «ةيلبابلا نافوطلا ةصق ىلإ اهلصأ يف ةيتاروتلا حون
 ثدح دق نوكي نأو دب ال نافوطلا اذه نأ اوتيثي نأ نوثحابلا

 تناك اهسفن نيرهنلا نيب ام دالب يف .تارفلاو ةلجد ضرأ يف

 يف نافوطلا نكي ملو .ةيخيرات ةقيقح ربتعُت نافوطلا ةصق
 ثدح نم لقأ هنأ ىلع ذخؤي نانويلا يف (اريبو نويلاكويد) ةصق

 اهسفن ةينانويلا ةصقلا دكؤتو .وطسرأ دي ىلع ىتح :يخيرات
 دق ناك نازوجعلا ناصخشلا ناذه هنم اجن يذلا نافوطلا نأ ىلع

 راجفنا كانه ناك امير «نييجولويجلل اقفو .هرسأب ملاعلا قرغأ

 نرقلا يف ؛هجيإ رحب يف تيرك لامش (ينيروتناس) ناكربل
 يمانوست ةجوم هتعبت ,كلذ لبق ىأ داليملا لبق رشع سماخلا
 .ةصقلا كلت ةثراكلا هذه تمهلأ امير .ةلئاه

 ءاملا نم بورهلا اهب سانلا لواحي يتلا قرطلاب قلعتي اميف

 نوجانلا دجي .ضعبلا اهضعب نافوطلا صصق هبشت «عفترملا

 قوف عفترت ةرجش ةمق وأ ةرخص ىأ ءايلاع البح نوظوظحملا
 ةرجش عذج بكرم يف وأ فوط قوف نوفطي ةداع مهنكل ءءاملا

 ىضوفلا ءام ضيغي نأ نيرظتنم ةمخض عرق ةرمث وأ فوجأ
4 



 يف حون ةنيفس ةصق يف لاحلا وه املثم طبضلاب - بحسني ىأ
 دجوت .كلذك نآرقلا اهيلإ ريشي يتلا ةصقلا يهو .ميدقلا دهعلا

 ليد ارييت ىلإ اكسالأ نم «نيتكيرمألا يف نافوطلا صصق اضيأ

 فصن نم ساتلا لقتنا ديعب نمز ذنم هنأ فرعن نحن .ىجيوف
 نكل «جنيريب قيضم قيرط نع يبرغلا اهفصن ىلإ يقرشلا ةركلا
 تثدح دق نكت مل ةرجهلا هذه نإف ايجولويورثنألا ءاملعل اقفو

 ('6.حون ةصق دجوت نأ لبق لعفلاب

 ةقيرطلا يه هذهو ءنيرخآلل صصقلا يكح سانلا قشعي

 ملاعلا نم ءزج نمو يلاتلا ىلإ ليج نم صصقلا اهب لقتنت يتلا
 ةفلتخم ءازجأ يفف ,طقف اذه ىلع رصتقي ال رمألا نكل .رخآلا ىلإ

 اهضعب عم الهذم اهياشت لمحت اصصق سانلا عرتخي ملاعلا نم

 .ناكم لك يف فواخملا سفن عم نوعراصتي سانلا نأل ؛ضعيلا

 يف ناكم لك يف ايجيردت ةنيفسلاو حون ةصق ترشتنا دقل
 ةيتاروتلا ةصقلا تّئبت تقولا كلذ ذنمو .نيرشبملا دي ىلع ملاعلا

 صصق ترثأت ثيح ايوروأ يف الثم .ةيلحملا صصقلا نم رصانع
 نويلاكويد) ةصقب وأ سدقملا باتكلاب امإ ةوقب ةيلحملا نافوطلا

 ةصق يف امك ءامهيتلك نم رصانعب اتايحأو «ةينانويلا (اريبو
 رارشألا ىلعألا هلإلا اهيف بقاعي يتلا ةيناوتيللا (ساميزمارب)
 نارمدي ناقالمع امهو ؛(رانلا)و (حيرلا) ثعبي نأب ضرألا ىلع

 16- الانولاومم
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 يذلا رمألا :نيزوجع ايجن نيذللا نييناوتيللا اًدج ناكو .ءيش لك
 امهنئمطيل هب صاخلا حزق سوق امهيلإ لسرأ برلا نكل ءامهنزحأ
 ةفولأم ىدبت ةرابع يهو «ضرألا ماظع قوف ازفقي نأ» امهحصنو
 (17 .ةينانويلا ةصقلا نوفرعي نيذلا ءالؤهل

 :ةياهنلا رس نع ةكلهم ةثراك يأ دعب نولءاستي سانلا نأ دب ال
 ؟لبقتسم يأ كانه ىقبي نل هنأ مأ ةيضرع ةلأسم رمألا له

 ءاضرتسال ةماه لئاسو يحاضألاو حيباستلاو تاولصلا تحبصأ

 نم اهعنم نكمي دق ىرخأ ةيملاع ةاسأم نود ةلوليحللو .ةهلآلا
 ؟ًالصأ تثدح اذامل ءنذإ نكل .ىرخأ ةرم ثودحلا

 17- قم068 1894: 16.



 ؟ةياهنلا تءاج اذامل

 رمقلا هلإ كرت ءايلارتسأل نيبلصألا ناكسلا صصق نم ةصق يف

 دحاو لجرل باقعك ؛«ضرألا تقرغ ىتح رطمت ءامسلا (ولهاب)

 دلجو ةيولملا بشخلا عطق سايكأ نم ةدحاو ريعي نأ ضفر طقف
 نيرخآلا رشبلا لك لتق ءانثألا هذه يف .رمقلل موسوبألا ناويح
 .ديحولاو دحاولا مثآلا كلذ عم اًيوس ءايربألا

 ةوزنلا ببسب نوكت ام اردان ةيملاع ةثراك يأ نإف ءكلذ عمو

 ةبيطلا اياونلا يوذ نيبيطلا ةهلآلا ربص نكل ءطّبحُم هلإل ةئراطلا

 ىلع ناقمك ةيرشبلا ىحع مّيقُي ام. ةداع .ةياهن الب اريض نيل
 يفو .اذه لك نم جيزم وأ سدكتلاو ءاضوضلاو رشلاو ةسرطغلا
 تالوادم دعب الإ ريطخلا ةدابإلا رارق ذاختا متي ال تالاحلا ضعب

 يف حون ةصق يف .ةهلآلا نم صاخ سلجم عامتجا يف ةعسوم

 .مهرش ببسي ءرشبلا عنص هنأ ىلع برلا مدني «ميدقلا دهعلا

 ةهلآلا هاجت مارتحالل رشبلا راقتفا يدؤي ىرخأ صصق يفو انه
 .يملاع نافوط ىلإ رشبلا نم مهنارقأو

 راقتفالا يه يرشبلا كولسلا ءوس نم ةرركتملا لاكشألا دحأ

 نسح يعار ) سويز نيينانويلا ةهلآلا ريبك ررق .ةفايضلا مرك ىلإ

 نسح نيناوقل سانلا كاهتنا ببسب رشبلا رمدي نأ (ةفايضلا
 اريبو نويلاكويد الإ ةيملاعلا ةثراكلا هذه نم جني ملو .ةفايضلا

 .امهمركو امهاوقت لضفب ناّيقتلا



 امدنع .(ايلاسيث) ىلع اكلم ءسويثيمورب نبا «نويلاكويد ناك

 هحصتو نويلاكويد سويثيمورب رذح ,ملاعلا رمدي نأ سويز ررق
 ترطمأ .ءاذغلا نم انّوم عمجيو ةلئاه ةيبشخ ةنازخ ينبي نأ

 اًيئرم دعي مل هنأ ىتح ةدشب ءاملا عفتراو «لايل عستو مايأ ةعستل
 فيفعلا نويلاكويد نأ مغرو .طقف سوسانراب لبج ةمق ريغ
 ال ةلكشمب اهجوو امهنأ الإ .ةثراكلا نم ايجن دق اريب هتجوزو
 نيصخشل نكمي ناك فيك هنأل ؛ىدبي اميف اهيلع بلغتلا نكمي
 يحولا اراشتسا سئاب نزح يف ؟ضرألا ريمعت اديعي نأ نيزوجع
 امهءارو ايقلي نأ امهيلع ناك :ةضماغ تناك ةباجإلا نكل ,سدقملا

 :امهتقيرط ىلع ةضماغلا تاملكلا هذه ارسف دقو .امهمأ ماظعي

 ةياور يف .راجحألا يه اهماظع تناكو ؛ضرألا يه امهمأ تناك

 :اذكه ةصقلا رمتست ةليمجلا ديفوأ

 ثارتلا نكي مل ول ءكلذ دعي ثدح ام قدصيس ناك نم
 امهءارو اهايمر يتلا راجحألا تناك ؟هيلع ادهاش ميدقلا

 رثكأ تراص اليلق اليلقو ءاهدومجو اهتبالص دقفت تأديب دق

 نم ايلاخ الكش بستكت اهنيل لاح تأدب ءكلذ دعبو .ةنويل

 ,ةقيقر ةعيبط تبستكا ءاهمجح داز نأ درجمبو .ضومغلا
 ةحضاو نكت مل اهنأ مغر ءرشبلاب ةهيبش حمالم ةذختم
 لمعلا أدب .ةلمتكم ريغ ةيماخر ليثامتب هبشأ اوناك .دعب
 ('8!.حيحص لكش ىلع اهتحن نم ءاهتنالا متي مل نكل اهيف

 .ةديدع تامجرتو يلصألا صنلا .ديفوأ :ردصملا -8

 دق



 يف دجوي ةفايضلا نسحل ديازتملا سانلا راقتفا عوضوم

 هذه يف .ةيدنهلا اكيرمأ ىلإ ايسآ قرش بونج نم .ةريثك نكامأ
 يف ةيرشبلا عضيل ضرألا ىلإ ءاركذتم هلإلا ءبيرغ يتأي صصقلا

 ةصقو اينازنت يف اجاشت بعش نم ةياور يف دجن امك ءرابتخا
 نولماعتي نيذلا ءالؤه طقف .باتكلا ذه يف ىريب نم يتنيريش

 ةوسق نم نوجنيس نيذلا مه ةيدجب يديلقتلا ةقفايضلا نسح عم
 .نافوطلا



 ةهنآلا دعاوق

 ذنم ةيرشبلا ةياهنلا ىلع ريطاسألا نم ريبك ددع يوتحي
 نم ةرمتسملا ةرئادلاب يعو كانه نوكي ام ابلاغو «ةرشابم ةيادبلا

 ؛انل اضيأ ثدحي نأ نكمي ديعب نمز ذنم ثدح ام .ءانفلاو قلخلا

 يهتننس :ةصقلا ىلإ نوعمتسي نمل ةهجوملا ةلاسرلا يه كلت

 اهتركتبا يتلا دعاوقلا انمرتحا اذإ الإ ءيس وحن ىلع اضيأ نحن

 انب يهتني نأ نم انعنمتو ءعمتجملا ينبت يتلا دعاوقلا ءانل ةهلآلا

 تاءازجلاو مظنلاو دعاوقلا .لكش الب ىضوفو بارطضا ىف رمألا

 صصق اهدكؤتو ,ةيلصألا صصقلا اهغوست ةيعامتجالا تايبتارتلاو
 .ةقحتسم ةبوقعك ةياهنلا نع صصقلا نم اهريغو نافوطلا

 لئالقلا نوردانلا نوجانلا لواحي ءرشبلا مظعم ديبأ نأ دعب
 ةديدج ةيادب نوعنصي .ىضوفلا ىلع اورطيسي نأ ةتامتساب
 يف طقف اذه ثدحي ال .ال مأ ةهلآلا اهتددح ءاوس ءةديدج دعاوقب

 ةروطسأ يف الثم ءكلذك ناكم لك يف لب «ةيتاروتلا نافوطلا ةصق

 ءرانلاب ضرألا (يمازن) هلإلا رمد نأ دعب .نوباجلا يف جناف بعشل

 :نيناوقلا سانلا ىطعأو ديدج نم ءيش لك قلخ

 ءاعيمج مهادان ءامهءانبأو (يوجنوبما)و (يموكيس) ىدان
 اهحنمأ يتلا نيناوقلا يه هذه» .اراغصو ارابكو ءارابكو اراغص

 اوظفحت نأ مكيلع بجوتيس ادعاصف نآلا نمو» لاق «..مكل

 :نيناوقلا هذه

 .رخآلا مكدحأ نم اوقرست ال

 م



 .اذه لباقم اوعفدت نأ نود رخآ صخش ةجوز اوذخأت ال

 .مكيذؤي اصخش ناك اذإ الإ .دحأ يأ اولتقت ال

 .نيرخآلا سانلا حاورأ اولكأتو ليللا يف اوجرخت ال

 .ضعبلا مكضعب عم مالس يف اوشيع .مكنم هيلطأ ام وه اذه

 .مهثفاكأس ينيناوق ىلع نوظفاحي نيذلا ءالؤه

 .مهيقاعأس ,نولعفي ال نيذلا ءالؤهو

 (19)ءءاذه نكيل

 تاعمتجملا عيمج نكت مل نإ مظعمل ةيساسألا دعاوقلا ىدحإ

 رشابملا مدلا براقأ عم سنجلا ةسراممف .مراحملا انز ميرحت يه

 يف ببستي دق ةدعاقلا هذه قرخو .تافاقثلا مظعم يف مَّرحُم

 نم ناديحولا نايجانلا ناك اذإ لمعلا ام نذإ .نافوط ثودح

 خأ :رشابملا مدلا براقأ نم نيصخش .نافوطلل ةجيتن :قرغلا

 ابجني نأ نذإ نينثالا نيذهل فيكو ءةنباو بأ ؛نباو مأ ,تخأو
 .صصقلا ىؤاكح اهلحي نأ بجي ةريطخ ةمزأ ؟ةديدجلا ةيرذلا

 لماح ةأرما وجنت «نيبلفلاب واندنم يف ايادنام لئابق نم ةصق يف

 (20 .هجوزتتو انبا دلت ءنافوطلا نم طقف ةدحاو

 19٠ 1119ه 1905: 138
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 يه كلت ءةايحلا رمتست نأ دب الو ءانوناق ةرورضلا فرعت ال

 ةيتآلا ةيرذلا نأب ساسحإ كانه ,صصقلا ضعب ىف نكل .ةلاسرلا

 ميدقت متي هنأ ةجردل لّمتحُي ال يلاكشإ رمأ ةيحافس ةقالع نم
 ةبيقح دلت اهنكل ءانبا تخألا دلت ال ءالثم .ةركتبم ةيطسو ةوطخ

 ةصق يف ثدحي امك ءتانب عستو نايبص ةرشع اهنم جرخي ةيدلج

 لب الفط تخألا دلت ال ةينيص ةعيونت يفو .واي بعش نم ةيمانتيف
 ىتح ادج ابيرغ قولخملا اذه نادلاولا دجو دقو .محللا نم ةرك

 تبه ليلق دعب .سيك يف اهوعضو ةريغص ءازجأ ىلإ هاعطق امهنأ
 يف ةريغصلا عطقلا كلت ترثنو سيكلا تحتف حيرلا نم ةفصاع

 الاجر اهلك تحبصأ ضرألا ىلع تطبه امدنع ,ذئدنع نكل .ءاوهلا

 :ةرودب لك مهطوبه نكامأ ءامسأ ىلع مهسفنأ اومسو .ءاسنو

 «يي» مهيلع قلطأ رجشلا قاروأ ىلع مهسفنأ اودجو نيذلا ءالؤهف

 «وم» نوعدُي ةبافلا يف اوطبه نيذلا ءالؤهو ء(رجشلا ةقرو)

 ىرخأ ةرم ملاعلا ءاسنلاو لاجرلا رّمع اذكهو .(ةباغلا رجش)
 براقأ مامأ سيل لاوحألا عيمج يق (*0.(نيصلا يبرغ بونج)
 نم مغرلا ىلع «مراحملا انز باكترا ريغ رايتخا يأ رشايملا مدلا
 .دحاو مقر ةيولوألا وه ةيرذلا داجيإ نوكي لاخ ملاع يفف .هميرحت

 21- عمرو 3هاياذ اللووأ المو. أ الثمم اه. 0مقوعمدع عع ةزكقهاتههت قع امامهم ءاامم

 10 تكاامووو اطنازمطماووز/ 9616160 عمم م52 او1 64ه طزب كام ععطلام عدل طلو جاالالاهموَ

 عيوب الورأع هع: عووونام 8هماكؤ, 19893: 9-8, تمااوهعاوو كقققر ناسا /همور 0ةووامو قمر

 ندب, !اوجمطموا( نأ تالمووم انازئاطما وهال.



 ةيادبلا «ةياهنلا «ةيادبلا

 ضرعلا ةبشخ دادعإ لبق ملاعلا ابلاغ فصوي ريطاسألا يف

 .لهذم وحت ىلع ةهباشتم تادرفمب ةرشابم هريمدت دعب فقوملاو

 ةَبِرَخ ضْوَألا ٍتناَكَو .ضزألاو تاواّمسلا هللا قل ءذّبلا يف

 .ِاّيملا هْجَو ىَلَع ُفِرَي ه هللا ٌحوُرَو ةَمْلَظ ِرْمَقلا ِهْجَو ىَلَعَو ةَيِلاَخَو
 .(1- 2 «لوألا حاحصإلا ,نيوكتلا رفس)

 نضتحت طيحملا هايم تناك .رشب الو ةهلا كانه نكت مل ءدبلا يف

 (ايسآ بونج ؛موهأ) .مدعلا
 .ةخبس ابارخ اضرأ ؛لكش الب ايئام ايلويه ملاعلا ناك ءدبلا ىف

 (ايريجين ءابوروي)

 برضي ءاملا ناكو .مالظلاو ءاملا ريغ ءيش كانه نكي مل ءدبلا يف

 (انوزيرأ ءاموي) .هضعب

 نأ نيعلا عيطتست ام دعيأ ىلع كانه ءاملا ناك ءًءام ناك ءيش لك

 (ةكاسص 1958:15) (دنهلا :يريم ليه) .ىرت

 اناك نيطلاو يلويهلا هايم نأل ,ةضاخم ملاعلا ناك ءدبلا ىف

 (22 (نابايلا ءىنيآ) .هيف نابلقتي

 22- 1١ه واما مهموومقل !هاهمههالومي 6مقتوهه هم 012 77 / 8اوراوام 68: 6ةددهع 12/
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33 



 نافوطلا دعيو ءاخبسو الحوم ءايثام ملاعلا ودبي ءدبلا يف

 .ديدج نم ةيئاملا ىضوفلا دوعت

 اهتوقب هايملا تيحس .يلاعألا يف ةباغلا نم ةئئاه اهايم اًووُر بلج
 «مهتاكلتمم لكو مهماعطو مهتويبو ,نيرخآلا لك عم رارشألا

 ملو ءديدج نم اهلمكأب دلبلا تلخ ...مهزعامو مهفارخو مهراقبأو

 ءاملا [...] .تاناضيقلا هايمب اهلك ضرألا تقرغو .راهنألا تضاف

 .(رحيلا) اماد ىمسملا ريبكلا ءاملا وه ناك اهلك ضرألا ىطغ يذلا

 (اليوزنف ءيراتيريكام) .نآطش الب يذلا ءاملا

 تفصقو «ناجرملا ةعقعقو رحبلا ةمدمد ساأنلا عمس ةرتف دعب

 وهو عفدنملا رحبلا توص ىهانتو .رجشلا ناصغأ جاومألا

 هايم تمطالت .ليللا مدقت املكو [...] .ئطاشلا روخص يطغي

 ايزينيلوب ءايتايار) .ةسبايلا قوف ايلاع تعقتراو ةدعاص رحبلا

 (*(ةيسنرفلا

 يف هنأ ىه ديحولا فالتخالا .ةديدج ةيادب رظتني لحوملا ملاعلا

 لعج نأ دعب الإ دوجولا ىلإ سانلا تأي مل لصألاو قلخلا صصق مظعم
 ,نافوطلا صصق يق امأ .مهئاويإو مهماعطإل ةأيهم ضرألا قلاخلا

 .ضاقنألاو ماطحلا طسو ةعئاض اهسفن دجت ةيجانلا ةلقلا نإف

 23- 0ايرفمم 12106116-1924:120نا6 63-ةهر 81-80 1هناه 446-49



 ٌدملا ناك حابصلا يفو ؛طيحملا ىلإ ادئاع قلزني رحبلا اوأر

 ةروسكم اهلك رجشلا ناصغأ اوأر ءضرألا وحن سانلا رظن

 اطلتخم لحاسلا ءاذحب رحبلا ناكو .اهروذج نم ةعوزنمو

 ناصغأو «ةقيدلا مهروخص كانه تناك .ضرألا يمطب

 .ئطاشلا قوف ةروثنم فادصألاو ةتيملا كامسألاو ءناجرملا

 رحبلا مهفرج دقف ؛ةسيايلا ىلع رشب يأ كانه نكي ملو
 (451(20 ايتايار) .اعيمج

 ايهلإ اًدادعإ ءوده يف اورظتني نأ نيجانلا رودقمب سيل
 اونتعي نأ رشبلا ىلع بجي انه .ءدبلا صصق هتروص امك دهشملل

 بجيو ءنافوطلا اهببس يتلا ىضوفلا اوبتري نأ دب ال .مهسفنأب
 نم ةبئرُمو ىنكسلا ةحلاص ضرألا ةيصخشلا مهدوهج لعجت نأ

 نأ اهيلع رودقم ةيرشبلا نأ ىدبي نإ :تقؤم بيترتلا اذه .ديدج
 .ىضوفلا ةفاح ىلع رارمتساب نزاوتلا لواحت

 24- ؟هيابه 1



 ةياهنلا بيرقت

 لوألا ٌتوصلاو ٍِءامسلا يف ٌحوتفم باب اذإو ٌُترظن اذه دعب
 ٌكيرأف انه ىلإ ْدعصا» ًالئاق يعم ملكتي قوبك هُتعمس يذلا

 (4:1 ايؤرلا رفس) «.اذه دعب ٌريصي نأ دب الام

 ملاعلا تاساسأ تاريحبلا بيذتس ةمداقلا نامزألا يف

 ةياهن يه هذه نوكتس ذئدنع .ايندلا ءازجأ راهنألا لزعتسو

 (25)(ةيلامشلا اكيرمأ ءاجاناكوأ) .ملاعلا

 ,يضاملا يف ةيرشبلا اهيف تديبأ يتلا صصقلا بنج ىلإ ابنج
 نلعتو .لبقتسملا يف ةيملاع ةاسأم ىلإ ريشت صصق كانه

 :باسحلا ةياهنلا هذه عم يتأيس هنأ صصقلا هذه نم ديدعلا

 نوراتخملا لخديس امنيب «ةئيس ةياهن رارشألاب رمألا يهتنيس

 ؟ىتمو فيك نكل ,سودرفلا وأ مالسلا ةكلمم

 عيمج نم مداق رهاب ديلج نع ةيدرون ةروطسأ ثدحتت

 فقوتتس .عاخنلا ىلإ ذفنت حايرو صراق ساق ءاتش نع ؛تاهاجتالا

 .ءاتشلا كلذ فيص يأ عطاقي نلو اهتفيظو ءادأ نع سمشلا

 فيسلاو ةطلبلا مكحتس ؛ىبرق حاقسو رشو برح نمز يتأيس

 25- عومجمب 127: امقاوم اهوهموو ؟ممرو امو ممزاطوم 8معالاوو رز طر عاام 8. تاونثج ةلهصدقم

 : ايدانوعولأزب هأ 61لوطمرمم عمور, 1968)
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 (26.(ةيفاندنكسالا ريطاسألا) .هرامد ىلإ ملاعلا ريسي نأ لبق

 يف (7”2.ةريخألا رومألا هقف وه 15612651087 تايورخألا ملع

 مسرت صصقلا هذه لثم .انمامأ ةياهنلا عقت ةيورخألا تايدرسلا

 ميحجلا وأ ةنجلا ىلإ سانلا باسحلا دوقيس :ثدحيس امل اروص

 ةياهنلا ليخت ىرج سدقملا باتكلا يف .صالخلا وأ رهطملا ىأ

 .ملاعلا ةياهن وأ سبيلاكوبألاب اضيأ ىّمسملا ءانحوي ايؤر رفس يف
 تاءوبنلا نم ليوط يدوهي ثارت نمض ةيرعشلا ةءوبنلا هذه فقت

 نم كلذكو ليئارسإ ينب نم ءضرألا هذه رارشأ نأ نلعت يتلا
 موي ميدقت متي ميدقلا دهعلا يف .مهريمدت يرجيس ,مهئادعأ

 .فجترتس .رامدلاو ةهرشلا رانلا موي هنأ ىلع انايحأ باسحلا

 عملت نلو رمقلاو سمشلا دّوستس .تاوامسلا شعترتو ضرألا

 هشيج ّمامأ هتوص يطعُي ٌبرلاو

 اًدج ٌريثك هّركسع َّنِإ

 26٠ 15ه عموم علقو طز ةممعأ 81نناسومم. (1همماهأمل 1مم اطه !ءواهمفأع نبال قم

 اماممهن المد طز قةءاطنع 6!!هطعأوأ 8ءهلونرز. ةلوعب /هرلع 156 ةسههراعمل- عمم أم مااس)

 عويد وم |وصنا هتهلمر: 0دلهمل نع 1929: 016 المانورتق / طخ8هو. نوم ةكالل ؟0م 1810.

 موق. االاوو: 51 عيدومطفءاعالو قلع( !(قاومجلاءطوو ةلكهلومأو لوم ا!للاوهعموعالملا قر

 طولاموهمطل وعل طلو[ هءاوعطم !"اههمم 1899: لماذ !!ى0وا#, !!ةوفقطعمأل هأ !!هرسم ةازلا »عاد جإل.

 ققماو 8ورطقتو/ 06مو/01و5ل: مقع كله 2001 ل 8اوراوام, 2ةمااوأ ةقزاطم. !او#

 ا/مهراع 8قالهمالمه 8همام 1994: 248-248: ن8. عاااو 0هتتالهمم, 5عومماموالاهص اقراطما ههزل.

 اموكمرد: انوردازر» 1669 طاق ةينوطصو“, ؟1نمروعطو نورمان ا! ءطهبو, 01 قوممنو 0

 ةاوماع. ةلوروو ؟ازلاطما وهرب 1972 0وأو, ل0. 1هماناو 92

 .«ريخألا» ينعت يتلا .8108)46 ةينانويلا ةملكلا نم هلصأ يف موهفملا ينأي -7
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 ّيوق هلوق ٌعناص نِإف
 اًدج ٌفّوخمو ٌميظع ٌبرلا موي َّنأل
 (11 :2 حاحصإلا ليئوي رفس) ؟هقيطُي ْنمف

 ىوقو (ناطيشلا) رشلا نيب عارصلا ةياهنب برلا موي يتأيس
 .ىرخألا ةيحانلا نم رونلا ىوقو ريخلا نيبو «ةيحان نم مالظلا

 لك فجتسو كلذ دعب رش كانه نوكي نل ؛برلا ةكلمم يتأتس
 .الوأ رشلا دادزيس ءرظتنملا حيسملا يتأي نأ لبق نكلو .عومدلا

 .ةمداصتم موجن «ةينوك ثراوك اهقبست ةياهن نع ايؤرلا رفس نلعي

 لمألا دوسي ةياهنلا يفو .مدلا نولي رمحأ رمقو ءادوس سمشو

 .مشاغلا ردقلاو ديعولا ىلع ةديدج ضرأو ةديدج ءامسب

 ىلإ ىسيع يبنلا دوعي امدنع .ةياهنلا اضيأ مالسإلا روصي
 يتأيس رخآ حيسمك اصخش ةعيشلا نوملسملا رظتنيو .ضرألا

 وهو «نامزلا رخآ يف رفكلا نم ملاعلا ررحيو ءلدعلا ةكلممب
 .اهرمأ يف كوكشملا صصقلا نم ريثكلا يف اضيأ هيلإ راشملا

 الو نيط نم تيب همامأ دمصي نل ارطم هللا لسريس ذئدنع

 لاقيس مث .ةآرملاك ودبت ىتح ضرألا ولجيسو ءربو نم ةميخ

 ةنامر ومنتس اذهل ةجيتنو .اهمعن ددجتو اهرمث يتؤت نأ ضرألل
 نوكيس سانلا نم ةلماك ةعامج نأ ىتح ادج ةريبك .ةريبك
 بولحلا ةقانلا ردتسو .اهلظ ىلإ يوأتو اهنم لكأت نأ اهرودقمب
 اهرودقمب نوكيس اهلماكب ةليبق نأ ىتح بيلحلا نم الئاه ارادقم

 ع



 [...] .اهنبل نم برشت نأ
 رهظيسو .برغملا نم سمشلا رهظت نأ يه ةمالع لوأ نوكتس

 نينثالا نيذه نم دحاو يأو ءراهنلا طسو يف سانلا لبق شحولا
 9 (ةيبرعلا) .روقلا ىلع يناثلا هعبتيس ءالوأ يتأيس

 اهسفن نع ةكيشولا ةياهنلا نلعت اقاطن رغصألا تاعمتجملا يف
 بهشلا لثم ةداتعملا ريغ رْذُنلاو :ةعيبطلا تاراشإ قيرط نع
 .ءاملا عقتريس .رمقلاو سمشلا نول ريغتيس .ءامسلا ربع ةرئاطلا

 .ناكم لك يف بورحلا علدنتسو خانملا ريغتيس

 يف ثدح دق امع ثدحتت ناقوطلا صصق نأ نم مغرلاب

 يضاملا نأ الإ ؛ثدحيس ام ىلإ ريشت ملاعلا ةياهن صصقو ءيضاملا

 وه .(سوسوريب) .ةدشب نيطبترم نانوكي ام ابلاغ لبقتسملاو
 ةعئاشلا ةينانويلاب بتك داليملا لبق ثلاثلا نرقلا نم يلباب نهاك
 ءيدمرس نوكلا نإف ةركفلا هذهل اقفو .«ةريبكلا ةنسلا» دقتعم

 ديدجت متيس ةريبكلا ةنسلا يف .تارتف ىلع ريمدت هل ثدحي نكل
 5 .ىرخأ ةرم رمألا

 .ءايحإلاو ءانفلا نم ةرمتسم ةلسلس ةيسودنهلا صصقلا مدقتو

 ,هتايح ةرود ءانثأو .قلخلا ديعيو (امهارب) قلخي ؛ةيسودنهلا يف
 ىلإ ةرودلا مسقنت .اقيش هرمدي كلذ دعيو ءملاعلا ونشف ظفحي

 280 الوااوماممو ةققح همك 442
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 ةقيرطلا يأ ؛(امراد) ك رركتتو ايعيبط ثدحت روصع ةعيرأ

 يلاثملا يعامتجالا ماظنلا ءءايشألا اهيلع نوكت نأ يغبني يتلا

 هذه لالخ يف .(اريبك ارهد) اعم ةعيرألا روصعلا لكشتو .ملاعلل

 .رصقأ ةرتفل نوشيعيو ارش رثكأ سانلا ىدغي ةعيرألا روصعلا
 ثادحألاو تاؤينتلا غاصت انايحأ .عبارلا رصعلا وه انرصع ربتعُيو

 يذلا يرشبلا سنجلا ىبأ ,يدنهلا مدآ وه ونام .ةدحاو ةدحو يف

 دعيو .اقونام يه ناسنإلل ةيدنهلا ةملكلاف - همسا ىلع ىّمست
 .ديدج ملعم ىأ (وتام) يتأيس رصع لك ءاهتنا

 ةلاح يهو ءاناقرنلا ىلإ «ملاعلا ةياهن» ريشت ةيذوبلا يفو

 .لهجلاو ةيهاركلاو ةيغرلا نم ديألل اهيف صلختلا متي ةينهذ

 يف داقتعاب نرتقم نمزلا نع يرئاد روصت اضيأ نييذوبلا ىدل
 ددجيسو :؛ىقبتس ىلُعلا تاوامسلا نكل ؛نوكلل يرودلا رامدلا
 (ريبكلا رهدلا) اذه ةياهن دنع (”*.يعامتجالا ماظنلا مداقلا اذوبلا

 قيرط نع يداملا ملاعلا ريمدت متيو ,تضوقت دق (امراد) نوكتس

 اهيف دوسي ةينيب ةلحرم كلذ يلت «حايرلاو رانلاو هايملا ثراوك
 ١ .مالظلاو ءاوخلا

 نلعت .ينوك رصع لك يف ةئيس تاقوأو ةبيط تأقوأ كانه

 (ينومايكاش) دعب .يلبقتسملا اذوب مودق نع ةيؤبنتلا صوصنلا
 يف .يملاعلا انماظن يف مداقلا اذوب ىه (ايرتيام) نوكيس
 ءامس يف نآلا ميقي يذلا - (ايرتيام) دلويس ديعيلا لبقتسملا

 29٠ جرعه م7.



 افيظن همأ نم جرخيو ضرألا ىلع ديدج نم - ةيسودرفلا اتيشوت
 .امامت

 داكلاب اننكمي ملاعلل يرودلا رامدلا نم يلصألا اهلكش يف
 انرتقم سيل» ةيذوبلا يق ملاعلا ءانف نأل ؛ةيورخألاب اهوعدن نأ

 سيل اعبطو «نينوعلملاو نيجانلا نيب لصقب الو ءيئاهن باسحب

 نوكي نل ,ملاعلا رَّمدُي امدنع .ةديدج ضرأو ةديدج ءامس ةماقإب
 يملاع ماظن دوجولا ىلإ يتأي امدنعو .ةيواخ ةفّدَص نم رثكأ

 ةطقنلا نم ضرعلا رمتسي [...] لطعُملا دوجولا رهد دعب ديدج
 30«.لبق نم اهدنع فقوت يتلا

 :عوضوملا لوح (ادزماروهأ) ميكحلا برلا

 يتآلاو رضاحلا نع كلأسأ ءادزماروهأ ايأ

 (31)؟ ريخألا باسحلا دنع

 30- جةمعاه# م. 7.

 ريخلل نيمصاختملا نيأدبملا ديسجت متي تشدارز ميلاعت يف :8161605 1994: 239 -1
 هلإلا وأ .بيترتلا ىلع نلمبرهأو !دزماروهأ ةليه يف .أطخلاو باوصلا .مالظلاو رونلا رشلاو
 رصتنيس ةياهنلا يف نكت .اقيمع اعارص ناضوخي نلذللا ناميدقلا نايسرافلا ناطيشلاو

 دبألل ناميرهأ ىنقيسو ادزماروهأ
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 سانلا نم تاعامج كانهو ةيحيسملا روصع مدقأ ذنم

 مغرلا ىلع ؛ملاعلا ةياهن لولح برقب نيعنتقم اوحبصأ نيذلا
 لثم «نيرثؤملا ةسينكلا ءابآ لبق نم ةرركتملا تاريذحتلا نم
 لكشب انحوي سيدقلا ايؤر رفس سانلا ذخأي الأب ,نيطسغوأ
 حالصإلا ةكرح تأدب .اريثك دعاست مل تاريذحتلا هذه .يفرح

 نيترام ماق امدنع 1517 ماع ريوتكأ 31 موي يتناتستوربلا
 ريماسملاب ةحورطأ نيعستو ةسمخ قدب ءيناملأ بهار وهو ءرثول

 ةيحيسملا تناك اذكه .ايناملأب ؛جربنيتيو يف ةسينكلا باب ىلع
 يف .حيسملل يناثلا مودقلل ملاعلا َدعُّيو ددجتتس «ةحيحصلا»
 اهرابتعاب نامزلا تامالع اهيف رسف ةبطخ رثول ىقلأ 1522 ماع

 :ءامسلا نم اهتءارق نكمي يتلا ةكيشولا ةياهنلا

 ,طقست موجنلاو ءرمقلا كلذكو ملظت سمشلا ىرن نحن
 لكو .مدمدت جاومألاو رفصت حايرلاو «نيبوركم رشبلاو

 رمتل يتأت اهلك ءاقبسم برلا اهب انأبنأ يتلا ىرخألا ءايشألا
 ليلقلا رن مل نحن ءاذه بناج ىلإ .اعم ءيجت اهنأك انمامأ
 ةحفص ىلع ةعوبطم .بيلصلا لكش ذختت ءبهشلا نم
 دق :ةبيجعلا تامالعلاو .ىرخألا تاراشإلا نم مك ...ءامسلا

 ساوقأو «موجنلاو ءرمقلاو .سمشلا يف ءءامسلا يف اهانيأر
 ؟ةريخألا عبرألا تاونسلا هذه يف «ةبيرغلا فايطألاو ,حزق

 ريغتل تاراشإو «تاراشإ هذه نأب فرتعن مكلضف نم انوعد
 (32.ظوحلمو لئاه ام

 32- ةقوبأام اناطوب نق اد قتاهاهه' 52



 ةكرح هتببس يذلا عدصلا رثول يرصاعم نم نوريثكلا ىأر
 ,ةيبرقلا ةياهنلل ةحضاو ةمالعك 1517 ماع مألا ةسينكلل حالصإلا

 ,ةيلاكيدارلا تاعامجلا .1600 ماع لبق ثدحتس اهنأ اودقتعا يتلا

 الك اوضفر نيذلا ث2358م58545 دامعلا ديدجتب نيظاقلا لثم

 عقوتلا حبصي نأ تدارأ ,ةيرثوللاو ةيكيلوثاكلا تادقتعملا نم

 اريخأ يفتخي ثيحب .مه مهمايأ يف اعقاو برلا ةكلممب يورخألا

 نرقلا تاينيثالث لالخ .ديدج يملاع ماظن يف ملظلاو داسفلا

 نيلئاقلا نم دحاو ةيؤر اراركتو ارارم نكمي ناك رشع سداسلا
 ايد :احئاص مادرتسمأ عراوش ربع ايراع يرجي دامعلا ديدجتب

 630 «.هللا بضغ نم ءداتليو اي ؛هاتليو

 ةديقعو ةيتبيلاكوبألا ةديقع نيب قرف كانه ؟اننمز نع اذامو

 ةيوستو ةيردقلا ماكحألاب اساسأ ىلوألا قلعتت ثيح .ةيفلألا

 لكشب ةيناثلا قلعتت امنيب .ةياهنلاب ايلاغ لصتتو ,تاباسحلا

 ةرهاظ تسيل 2012 ةكرح نإ .ةديدجلا تايادبلاو ثعبلاب ربكأ
 ةديدع تاعامج كانه تناك ثدحألا ةيفلألا ريغت لبقف .ةلزعنم

 لب :ةيبوساحلا ةمظنألا يف ميوقتلا رييغت لكاشم طقف سيل نلعت
 نأ ماعلا يأرلل عالطتسا فشك 1993 ماع يف .اضيأ ملاعلا ةياهن

 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف سانلا نم ةئاملا يف 53 يلاوح

 كلذ يليسو .كيشو حيسملل يناثلا مودقلا نأب نونمؤي اوناك
 ماعلا كلذ يف .سدقملا باتكلا أبنت امك رشلا رمدتس ةبيهر ثراوك

 59- 9اهاوهب 52 //ة5ها
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 دعب «ةيواسأم ةياهن ساسكت يف ةيدووادلا ةفئاطلا تهتنا هسفن

 مهدئاق ةبغر عم .ةدحتملا تايالولا ةموكح عم عارص يف اولخد نأ

 يف ةروكذملا ةعبسلا ماتخألا حتاف حبصي نأ يف شيروك ديفيد

 هعابتأ لعجي نأو ءايؤرلا رفس نم عباسلاو سداسلا نيحاحصإلا
 رمتسا راصح دعب .ةرئاطلا برلا قابطأ يف ءامسلا ىلإ نوريطي
 ,ةفئاطلا ءاضعأ رقم يف نارينلا تلعتشا اموي نيسمخو ادحاو

 يلاوح دعيو .مهدئاق عم ايوس الفطو ةأرماو الجر 73 تامو
 يف سانلا نم لامكلاو مامتلاب ةئاملا يق 41 نمؤي» اماع نيرشع

 لكشب ضرألا ىلإ دوعيس حيسملا عوسي نأب ةدحتملا تايالولا
 برقي ام ىلإ مقرلا اذه عفتري .2050 ماع لبق لمتحم وأ عطاق

 نم رثكأو .ةيليجنإلا ةفئاطلا ءاضعأ ةشقانم دنع 10 لك نم 6 نم

 040.«بونجلا يف نوشيعي نيذلا صاخشألا فصن

 لوح ةياغلل. ةحيرص اهنوك يف ةيتبيلاكوبألا صصقلا كرتشت
 يبنلا عابتأل اقفو !فرعت اهنإ :ةيرشبلل ثدحيس امب قلعتي ام
 راذلا نم رهن يف رارشألا رّمدّيس ءالثم ء.(تشدارز) يسرافلا

 ةيقالخألا تايوتسملا ووذ صاخشألا امتيب ءباذملا ندعملاو

 ةيتبيلاكوبألا صصقلا لقت الو .ةيدبألا ةايحلاب نوؤقاكّيس ةيلاعلا
 نولايم سانلا نأ حضوت اهنوك يف يضاملا رامدلا صصق نع
 .بقاوع نم كلذ هعبتتسي ام لك عم .ريخلا نم رثكأ رشلا ىلإ

 34١ | مه :// م ادعاب .جممم اهي ه1 ءاه هان 0 - هد -40-حهج ع هج - 0( - ع 061 هم و - عال هن 6 ه-

 مرو -اوعمرملا 0
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 يتأت نأ لبقو .عيرم ميحج لياقم يف رحاس سودرف عضوي اذكه

 :اريخأ اريذحت ىقلتن «عيمجلل ةياهنلا

 هذه نويلجيس نم ؛رشيلا ءنحنو .رمألا يهتنيس موي تاذ
 ىلع ريخلا نوناق ىلع ظافحلا يق انيلإ رمألا عجري .ةياهذلا

 .كلذ نم الدب رشلا دوسيس ءريخلاب ثبشتن مل اذإ .ضرألا

 59! (نوباجلا «جئاف)

 .ةاسأملا ليجأت نم نكمتن دق ءبيط ىحن ىلع انقرصت ىل ؛نذإ
 تايحضألاو حيبستلاب ةهلآلا ءاضرإو دجب لمعلا كلذ ينعيو

 يه لعقلاب ةياهنلا نوكتس له .ذئدنع نكل .بيطلا كولسلاو
 : ؟ةياهنلا

 ءزكرملا سمش «نآلا ةسماخلا سمشلا رصع يف شيعن نحن
 مل اذإ :ةياهنلا يق انرمدتس .نحن انرصع «لزالزلا سمش

 9 (كيتزآ) .ةيحضتلاو لمعلاب انسفنأ صلخن

 اذهو .ةشقب ىتح سانلا ثبشتي كابترالاو فوخلا تاظحل ىف

 ,ةموتحملا ةياهنلا ىلإ ريشت ريشت يتلا ريطاسألا نأ يف نيسلا وه

 ةبعرم ماتلا ءانفلا ةركف نإ .ةديدج ةيادبب ادعو ابلاغ نمضتت

 لايخلا ءارو اميف عقت ةيرشبلل ةيقيقحلا ةياهنلا .لمتحُي امم رثكأ
 سانلا رمتسا :ةايحلا ةيدودحم لك دض «سأيلا لك دض .يرشبلا

 ةك-1اااوم ر ءورمعم 2

 96- مودم 1289
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 «قاب ام لمأ كانه نوكي نأ دب ال .نكمم ليقتسمب ناميإلا يف
 ةيادب لجأ نم ام ةنامض .ةرخآ ءءافتخالل نمآ ناكم .وبق .ةنيفس

 .ةديدج



 سيلقوميد فويس

 مولعلا قفتت ؟ةزجعم هتاذ دح يف ةيرشبلا دوجو سيلأ

 ةشاشه ريطاسألا سكعت ةريثكلا اهتاياور يفو .اذه ىلع عامجإلاب
 انتإف ءكلذ تابثإ نكمي ال هنأ مغرب ىتحو .اندوجو فعضو

 ةعضاخ اهنأب يعت يتلا ةديحولا تانئاكلا مه رشبلا نأ ضرتفن

 .توملاو ءانفلل

 سأيلا يف ادبأ اوقرغي مل انفالسأ نإف يعولا اذه نم مغرلا ىلعو

 يف اضيأ لب ءنيدلا يف طقف سيل ىولسلا اودجو دقل .يعامجلا
 ايحص اريثأت نفلاو ىقيسوملا كلمت لعقلاب .ةفاقثلاو نفلا لامج
 ةحارلا ملاعلا ءاحنأ لك يف سانلا دجو دقو ,ةيناسنإلا حورلا ىلع

 تأدب نأ ذنم ضعبلا مهضعبل اهتوكحي اولظ يتلا صصقلا يف
 .ةيرشبلا

 الإ ضرألا ىلع ةايحلا خيرات نكي مل :تايرفحلا ءاملعل اقبط
 تالاح ىلإ طقف لضفلا دوعي ءكلذ ىلع ةوالع .ثراوكلا نم ةلسلس

 ةبسنلاب .انكمم يرشبلا دوجولا حبصي نأ يف قبسألا رامدلا

 «ضرألا برضتس ةديدج تابكيوك نأ حضاولا نم نييجولويجلل
 مداصت يأ ثدحي نأ داج ىحن ىلع عقوتملا نم سيل هنأ مغر
 ىرخأ ةديدع فويس كانهو .بيرقلا لبقتسملا يف عونلا اذه نم

 .انسوؤر قوف حجرأتت سيلقوميدل

 لوقي اذكه .ةيرشبلل اكلهم يملعلا ثحبلا نوكيس موي تاذ
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 ريمدت ىلإ ىنانلا ايجولونكت يدؤت نأ نكمملا نم .نومئاشتملا
 تسيل ةيوونلا ءايزيفلا نأ امامت نوقثاو نحن لهو «يئيبلا ماظنلا
 ةعقوتم ريغ تاهوشت قلخت نأ ةيويحلا ايجؤلونكتلل نكمي ؟ارطخ
 لبقتسم كلقلا ملع سردي .رشبلاو تاناويحلاو تاتابنلا نيب

 لبقتسملا يف ةيفّرَح ةياهن ةيدجب هرابتعا يف عضيو انبكوك

 ,ةيرشبلل ديدهت ربكأ اهرابتعاي ةطقأسلا كزاينلا ىريو .ديعبلا
 .اهنع ةلوؤسم ءةدحاو ةرمل .ةيرشبلا َدَعُت الأ نكمي ةثراك

 دقتعا اذكه ؟اياحضلا ريصمل قراف يأ كلذ عنصي له

 :(داليملا لبق عبارلا نرقلا) سويسنم ينيصلا فوسليفلا

 «ثراوكلا ءامسلا لسرت امدنع

 ؛اهنم ةاجنلا يف لمأ كانه

 .هسقن ىلع ناسنإلا اهبلجي امدنعو

 .بورهلا يف لمأ ةمث نم سيل

 ةيناكسلا ةدايزلا ههجاوت يذلا رضاحلا ,نحن انرضاح يف
 ,لبقتسملاب فيعضلا طبارلا نحن نوكن ءطرفملا كالهتسالاو

 .رضاحلا تقولا يف انتيلوؤسم وه لبقتسم
 ىلإ يدؤت دق يتلا ثراوكلا ىلإ هابتنالا دئارجلا تفلُث ام امئاد

 ,تاياغلا ةلازإو ءيخانملا ريغتلا نع مالعإلا ئاسو ثدحتت .ةياهنلا

 ةيملاع برح ىأ ,لتاق ءابو انرظتني امير .ةباصملا نوزوألا ةقبطو
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 سانلا نكل .ديدج يديلج رصع ىأ لماشلا رامدلا ةحلسأب ةديدج
 :لوهجملا ديدهت نم مهقوخ تالاح ىصقأ يف اونوكي نأل نوليمي
 عم ةيملعلا تايرظنلا كرتشت ؟مشاغلا ردقلا كلذ انرظتني نيأ

 بقارت يذلا تقولا يف تاريسفت نع ثحبت اهنأ يف ريطاسألا

 انل ريطاسألا ةبطاخم لالخ نم كلذ ناك ءاوس - قئاقحلا هيق

 تاحلطصملاب انل تايرظنلا ةبطاخم ىأ ةيرعشلا تازاجملا ربع

 .ةيميداكألا

 تتام دق ديعسلا رحلا قوسلاو ةيعويشلاو ةيشافلا مالحأ نإ

 نأ يبرغلا ملاعلا يف سانلا نم ديزملاو ديزملا لواحي .تلحرو
 هذهب هلعفن نأ انيلع يغبني يذلا ام نذإ .ريطاسأ الب اوشيعي

 ؟ةميدقلا ةيجولوثيملا تايدرسلا

 اديدح ىنعم ةياهنلا نع ةميدقلا صصقلا هذه ذختت مويلا

 ةحّلُملا ةجاحلاو ؛يرارحلا سابتحالاو بعرملا ثولتلا ءوض يف
 تاياهنلا نع ةيجولوثيملا تايدرسلا يف .ةيرشبلا لبقتسم نيمأتل
 نيبنذم مهسفنأ سانلا لعجي ملاعلل ةيلبقتسملاو ةيوضاملا
 ءداسفلاو ةطلسلا مادختسا ءوسو ةوسقلاو ةالابماللا ةجيتن

 ىلع روثعلا بعصلا نم ودغي امنيب ءةفايضلا نسح نولهاجتي
 .لفاكتلاو لدعلا

 امامت لّجعُت دق ةيلابماللا «نافوطلا اندعب نمو» ةيلقع نإ
 نيذلا ءالؤه دوهجل طقف لضفلا دوعي .ةيثراكلا ملاعلا ةياهنب

 اهبنجت نم دب ال .ةيرشبلا ةياهن ديدهت مامأ ةيلوؤسملا نولمحتي
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 ريطاسألا ددرت .تباثلا ريذحتلا بهذي امك ءاهليجأت لقألا ىلع وأ

 انلعجتو .ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ نم ةقباطتم لئاسر ءادصأ

 ةمتهم ةيلحم تادرفمب ريكفتلا نم الدب رثكأ يملاع لكشب ركقن
 ىلع تاباجإ انل مدقت ةيرشبلا مدق ةميدقلا ريطاسألا نإ .اهتاذب
 .انليقتسم لوح رودت يتلا ةلئسألا

 يملاعلا عمتجملل ةلاسر ةيجولوثيملا تايدرسلا كلمت :معن ,نذإ

 ةجوم ريخأ باسحك ةياهنلا نع اصصق أرقن نأ اننكمي .رصاعملا
 ؟مهل وأ رشبلا نم اننارقأ لجأ نم هانلعف يذلا ام :اعيمج انيلإ

 لاؤس ءال مأ نينيدتم اوناك ءاوس سانلل هجوم يرهوج لاؤس اذه
 زيكرتلا لّوحُي لاؤس .ةيشفتملا ةيكالهتسالاو ةيدرفلا عم مداصتي
 جاتحي ملاع لجأ نم ةكرتشملا ةيلوؤسملا ىلإ تاذلاب مامتهالا نم

 هناكمإب دعي مل ملاع ءةينوك تايقإلخأ ىلإ ىضم تقو يأ نم رثكأ
 .يملاع نواعت نود ءاقيلا



 لبقتسملاو ةايحلا ةيدودحم

 300.000 يلاوح طقف اهرمع ءادج ةباش ةيرشبلا تلازام

 ريثكب ريكأ انسل نحنف ةيفاقثلا ةيحانلا نم ثدحتن نيحو ؛ةنس

 خيراتلا نم ملعتن نأ ةياهنلا يف اننكميو .ةنس 5000 يلاوح نم

 .ادج ريثكب برحلا نم لقأ فئكتت مولعلاو نونفلاو ةفاقثلا نأ

 نحن .ملاعلا ةياهن يه ةرورضلاب ةيرشبلا ةياهن تسيل
 ام ةلقب رثكأو رثكأ مهنعَو دادزي ملعلا لهأو .فرعن ال ةطاسبب

 ابيرقت ردقلا سقنب ثحبلاب ناميإ ةلأسم وه ليقتسملاو .هفرعن
 كانه هلك ملاعلا يف .بادآلاو نونفلاو نايدألاب ناميإ وه يذلا

 ريبعتلا مت ةقتعمك «نيرمتسم سانلا يقيت نفنلاب ةحيرم ةقث

 يفد : :(ثالثلا تاوخألا) فوخيشت ةيحرسم يف ليمج لكشب هنع

 ةقيرطب سانلا شيعيس .ماع فلأ لالخ ىأ ,نينثا وأ نرق نوضغ
 اذه نكل - اهارنل كانه نوكن نل .ةداعس رثكأ ةقيرطب .ةديدج

 ببسلا ىه اذه .لمعت اتنأ يف ببسلا ,شيعن اننأ يف بيسلا وه

 «.يناعن اننأ يف

 اهريغو ةبيثكلا بورحلا لالطأ نم مهسفنأ ريرحتل مهلاضنب
 .لضفأ لبقتسم يف ةايحلا ىدم لمألاب سانلا ثبشتي ؛ثراوكلا نم

 نع ثحبلا يف نوضمي «ةايحلا ةيدودحم نم مهفوخب نيعوفدمو
 .ةديدج ةيأدب



 يضاملا تاياهن



 ايسا

 (نيرهنلا نيب ام دالب «ةيدكألا) مّيشيبانتوا .1

 كايوروش ةنيدم فرعت تنأ» :شماجلجل متشيبانتوأ لاق

 لعفلاب ةميدق ةنيدملا هذه تناك .تارفلا رهن ةفض ىلع ةعقاولا

 .(ليلنإ) هلإلا نم ةردابمي ءانافوط لسرت نأ ةهلآلا تررق امدنع

 نيمي اعيمج اومسقأ .ةديدع ىرخأ ةهلآو (ىنآ) بألا كانه ناك
 راركتب ينرذح هنكل ؛(ايإ) ءاملا هلإ اضيأ هلعف ام اذهو .ةّيرسلا

 اي ءبصقلا خوك اي ءبصقلا خوك اي“ :بصقلا نم خوكل مهتاملك

 هبتناو ءبصقلا خوك اي عمسا .بوطلا طئاح اي ءبوطلا طئاح
 «كابوروش ةنيدم نم لجرلا اهيأ .ةلاسرلا هذه ىلإ ؛طئاحلا اهيأ

 كلمت ام لك كرتا .ابكرم نباو ,كتيب ككف ءىتوت -ارابوأ نبا اي
 تاذ اهداعيأ نوكت نأ يغبني اهينبتس يتلا بكرملا .ةاجنلا دشناو

 .فقسب بكرملا طغو .نامجسنم اهضرعو اهلوط .ةيواستم بسن
 بكرملا حطس ىلع ذخو .قامعألا طيحملا يطغي املثم طبضلاب
 ْ '.ةيحلا ءايشألا لك ةرذب

 اي كتاملك تعمس دقل“ :ايإ ىلإ تثدحت .ءتمهف نأ درجمب

 سانلل لعفأ ام رسفأ نأ يتنكمي فيك نكل .كرمأ عيطأسو ؛يديس
 "؟رابكلاو موقلل ,ةنيدملا يف
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 نأ ؛عبطلاب ءاذهب مهربختس“ :هدبع انأ ءيل لاقو همف (ايإ) حتف
 يه يتلا ةنيدملا يف لظت نأ كنكمي ال كلذل ءكذبن دق (ليلنإ) هلإلا

 ىلإ الحار ردافتس كنأ يف ببسلا وه اذهو .نآلا دعب (ليلنإ) ضرأ
 نم الباو مهيلع بصيس يذلا (ايإ) كديسل ةعضاخلا هايملا ةكلمم
 '.تاورثلا نم الوصحم ءكمسلاو ريطلا نم ةورث ,رطملا

 ؛يلوح نولماعلا عمجت رجفلا ءاوضأ نم ءوض لوأ عامتلا دنع

 ,زئاجعلاو بابشلا ءهتراجحب بصقلا لماعو .هسأفب راجتلا
 تعضو دق تنك سماخلا مويلا لبق .ةبولطملا داوملا انعمجو
 رشع اهناردج عافتراو ءانادف اهتحاسم تناك .بكرملا لكيه

 درجمبو .بناج لك يف تابصق رشع اضيأ اهفقس ناكو :تابصق
 ىلإ اهتمسقو ؛قباوط ةتس نم اهتلعج ؛ةزهاج بكرملا تحبصأ نأ
 .فيداجملاب تينتعاو ,فصتنملا يف ءاملا داتوأ تعضو .ةعيس

 نيلماعلا تيطعأو موي لك مانغأب تيحض .بولطملا لكب تممتهاو

 .رهنلا نم ءام اهنأكو ءذيبنلاو تيزلاو ءامهوبرشيل ةعجلاو رزملا
 ىلع بكرملا تدغ اريخأو .ديدجلا ماعلا ديع لثم ةبدأم اوماقأف

 «بهذلاو ةضفلا لكب ؛كلمأ تنك ام لكب اهتلّمحو ءدادعتسالا ةبهأ

 :يتالخو يلهأ كلفلا حطس ىلع تعضو .ةيحلا ءايشألا روذب لكو

 .عئانصلا يوذ عاونأ ةفاكو ءشوحولاو ةيشاملاو

 دقل .لكشتت ةفيخم ةفصاع تناك ءسقطلا لاح ىلإ ترظن

 بكرملا حطس ىلإ تدعص .سمشلا هلإ هددح يذلا تقولا ناح
 قفألا ىلع ءادوس ةباحس ثحال رجفلل ءوض لوأ عم .بايلا تقلغأو
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 ءاج ضرألاو لابجلا قوف .اهلخاد رأزي (دادآ) فصاوعلا هلإو

 ةهلآلا تضهنو .ةفصاعلل نيبجاحك نايشمي (شيناه)و (تالوش)

 (اترونين) ىضمو ءيسارملا ةدمعأ (لاجرين) علتقا :قامعألا نم
 يكانونألا ءاضأ .هايملاب قفدتت دودسلا لعجو اًمّدُق براحملا هلإلا
 ىطغو .ةقراح تاضموب ضرألا مهلعاشمب (يلفسلا ملاعلا ةهلآ)

 لعتشاو .مالظ ىلإ رونلا لك بلقتاو ءءامسلا فصاوعلا هلإ نوكس
 ىلإ ءايشألا اهقيرط يف ةمطحم .روثك ةرئاثلا ةفصاعلا بضغ
 .ةكرعمك ارمدم :سانلا ىلع نافوطلا ىطغ ىتح :ةريغص عطق

 مالظلا ببسي رشيلا نم هتوخإ ىري نأ ناسنإ يأ رودقمب نكي مل
 ىلإ اوأجلف .نافوطلا نم ةفئاخ تناك ةهلآلا ىتح .رمهنملا رطملاو
 تناكو .حوتفملا لقحلا يف بالكلاك نيشمكنم ءىلعألا (ونآ) ءامس

 ةعاس ةأرماك لولوت ءبذعلا توصلا تاذ ءامسلا ةكلم ء(راتشع)

 تثدحت ينأل ؛نيطلا ىلإ ةدئاع يلاوخلا مايألا تدترأ له» :ضاخملا

 ريمدتل ةكرعمب رمأأ نأ يننكمأ فيك ؟ةهلآلا سلجم يف رشلاب
 نوؤلمي مه اه نآلاو .يئانبأ مهنإ ءمهتدلو نم انأ تنك ؟يسان

 يكانونألا ناك نزحلاب ةلتبم هوجوب «.كمسلا ضيب لثم ءطيحملا

 .روشقلاب ةاطغمو ةفاج مههافشو ءاهعم نوكبي

 .راطمألا لوطهو ةفصاعلا ترمتسا لايل عبسو مايأ ةتس لاوط

 مويلا ءاج امدنعو .ضرألا يّوسُي نافوطلا هيف ناك يذلا تقولا يف

 حبصأو نافوطلا ىهتنا .رطملا لوطهو ةفصاعلا تفخ :عباسلا

 .نيط ىلإ اوٌدترا دق سانلا لك ناك .تمصلا داسو .ائداه طيحملا
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 تطقسو ةوك تحتف .تيب فقسك احطسم يضيفلا لهسلا ناكو
 .يهجو ىلع عومدلا تلاسناو ,تينحنا .ٌيتنجو ىلع سمشلا ةعشأ

 ضرألا نم تاحاسم تناك .طيحملا ةفاح نع ءفافضلا نع تثحب

 يك بكرملا توآ ثيح - شومين لبج كسمأو .كانهو انه حولت

 .مايأ ةتس ةدمل ؛:ةكرح نود ءاعيرس بكرملاب - حيرتست

 يهف :تداعو ةمامحلا تبهذ .ةمامح تقلطأ عباسلا مويلا يف
 روفصعلا بهذ ءاروفصع تقلطأ .هيلع طحت يك ناكم يأ دجت مل

 بارغلا بهذ .ابارغ تقلطأ .هيلع طحي ناكم يأ دجي مل وهف :داعو

 .ّيلإ عجري ملو هلوح راطف ءاماعط دجو ءرسحنت هايملا ىأرو
 .ةيحضأ تحبذو «ةعبرألا حايرلا هاجتا يف ءيش لك تقلطأ ذئدنع

 ,ةعبسو ةعيس ريراوقلا ابترم «لبجلا ةمق ىلع روخبلا تعضو
 .اهتحت ناحيرلاو ربونصلاو بصقلا تموكو

 .ةيحضألا قوف بايذلاك تعمجتو رحاسلا ريبعلا ةهلآلا تّمش

 ةذختملا دروزاللا تازرخ تعفر «مألا ةهلإلا تلصو نأ درجميو

 اورظنا“ :تلاقو ءاهجهبيل اهعنص دق (ىنآ) ناك يتلاو بابذ لكش
 اذه يدقع يف ةعئارلا تازرخلا ادبأ ىسنأ نل املثم .ةهلآلا اهيأ

 .ادبأ ىسنأ نلو مايألا هذه امئاد ركذتأس .دروزاللا نم عونصملا

 يتأي نأ يغبني ال نكل .ةيحضألا ىلإ يتأت ىرخألا ةهلآلا اوعد

 رامدلا بلج يذلا نافوطلا بلجو ادحأ رشتسي مل هنأل ؛(ليلتإ)
 '.يسان ىلع

 دض ابضغ طاشتسا ءبكرملا ىأرو (ليلنإ) لصو نأ درجمبو
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 نأ دوصقملا نكي مل ؟يحلا صخشلا اذه تلفأ نيأ نم“ :ةهلآلا

 «ارامدلا نم دحأ يأ وجني

 ريغ نمو“ :(ليلنإ) براحملا ىلإ ثدحتو همف (اترونين) حتف
 بجي فيك فرعي يذلا وه (ايإ) ؟ءيشلا اذه لثم لعقيل ناك (ايإ)
 “.رومألا متت نأ

 اهيأ ؛ةهلآلا ميكح اي تنأ“ :(ليلنإ) براحملا ىلإ (ايإ) ثّدحت
 بلجت ىتح دحلا اذه ىلإ اشئاط نوكت نأ نكمأ فيك ؛لطبلا
 ىلع مرجملا بقاع .هتئيطخ ىلع ئطخملا بقاع ؟نافوطلا

 للقي نأ دسأل نكمي ناك :نافوطلا يف ببستت نأ نم الدب .هتميرج
 بئذل نكمي ناك ؛نافوطلا يف ببستت نأ نم الدب .سانلا ددع نم

 ناك «نافوطلا يف ببستت نأ نم الدب .سانلا ددع نم للقي نأ

 ,نافوطلا يف ببستت نأ نم الدب .ضرألا لتقت نأ ةعاجمل نكمي
 ةهلآلا رس شفأ مل انأ .ضرألا حبذي نأ نوعاطلا هلإل نكمي ناك

 اذكهو ؛املح ىري :ميكحلا لجرلا ؛متشيبانتوأ تلعج انأ .ماظعلا
 '.هعم هلعفتس ام ررق «نآلاو .رسلا فرعي نأ نم نكمت

 .ةنيفسلا رهظ ىلإ يتجوزو انأ ينجرخأو يديب (ليلنإ) ذخأ

 يضم اميف' :انكرايو ءاننيب افقاو ءانيتهبج سملو ءعكرن انلعجو

 وه نوكيس ادعاصف نآلا نم نكل ءايناف الجر متشيبانتوأ ناك
 ناكملا يف ءاديعب متشيبانتوأ نكسيسو .ةهلآلا نحن انلثم هتجوزو
 ؛.راهنألا هنم عبنت يذلا

 «.انه شيعأل تئح «شماجلج اي اذكهو



 ايسا

 (ةيربعلا) حون .2

 اوركف ءيش لك نأو ضرألا يف سانلا رش ناك مك برلا ىأر
 ءمهعنص هنأل ادج برلا فسأ .اريرش ناك هل اوططخ وأ هيف

 سانلا وحمأس !ضرألا هجو ىلع يح قولخم لك رمدأس» :لاقو

 نكل «.مهتلمع ينأل نيزح انأ .فحاوزلاو رويطلاو تاناويحلاو
 صخشلا وه حون ناك .هتصق يه هذهو «حونب !ديعس ناك برلا

 ةثالث هيدل ناكو .برلا عيطيو قحلاب شيعي ناك يذلا ديحولا
 ةاسق اوناك عيمجلا نأ برلا فرع .ثفايو ءماحو ءماس :ءانبأ

 لك يف داسفلاو ملظلا رشتنا دقل» :احون ربخأ كلذل .نيملاظو

 ديج بشخب ِتئا .اهسان لكو اهلمكأب ضرألا رمدأس نآلاو .ناكم
 جراخلاو لخادلا نم اهطغو تارجح اهيف لعجا .ةنيفس عنصاو

 ةسمخ اهضرعو ءامدق نيسمخو ةئثامعيرأ اهلوط. لعجا .راقلاب
 افقس عنصا .امدق نيعيرأو ةسمخ اهعافتراو ءامدق نيعبسو
 فقسلا نيب ةصوب ةرشع ينامث يلاوح هردق اغارف كرتاو ةنيفسلل
 لك ىلع اًباب عضو اعافترا قباوط ةثالث ةنيفسلا لعجا .بناوجلاو
 ءيش ىقبي نل !سفنتي ءيش لك رمدي انافوط لسرأس .بناج
 تاجوزو كءانبأو كتجوزو كنأ كعم يدهع ميقأ ينكلو .يح
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 ىثنأو ركذب ةنيفسلا ىلإ ٍتئا .ةنيفسلا يف نينمآ نوقبتس كتانبأ
 ام لك نم ىثنأو ركذ كلذكو ءريطلاو ناويحلا نم سنج لك نم
 كل ايفاك اماعط نّرخو .مهرمدأ نأ ديرأ ال انأ .ضرألا ىلع بدي

 ء.اهلو

 .برلا هب هرمأ ام لك بسح حون لعفف

 :ةنيفسلا ىلإ كتيب لهأ عيمجو تنأ لخدا» :حونل برلا لاقو

 جاوزأ ةعبس ذخ .ضرألا هذه ىلع ينيضري يذلا ديحولا كنأل

 تايحضألا يف اهمادختسا نكمي يتلا ةرهاطلا مئاهبلا عيمج نم

 جاوزأ ةعبس اضيأ كعم ذخو .تايرخآلا عيمج نم ادحاو اجوزو
 ىلع امئاد اهنم لسن ىقبي ىتح اذه لعفا .رويطلا نم عون لك نم

 موديس ارطم لسرأ فوس نآلا نم مايأ ةعبس دعب .ضرألا هجو

 «.هتلمع مئاق لك ضرألا هحو نع ىحمأو ءةليلو اموي نيعبرأ

 برهي يك ةنيفسلا ىلإ لخد امدنع ةنس ةثامتس نبا حون ناك

 هونب هعم لخدو .هلعفي نأ برلا هرمأ ءيش لك لعفو ؛نافوطلا نم

 لك نم ىثنأو اركذ ذخأو برلا عاطأ .مهعيمج هينب ءاسنو هتأرماو

 ةعبسلا دعي ثدحو .هعم ةنيفسلا لخاد ريطلاو ناويحلا نم عون
 .ضرألا ىلع تراص ناقوطلا هايم نأ مايألا

 رمغلا عيباني لك ترجفنا امدنع ةنس ةئامتس نبا حون ناك

 ىلع رطملا ناكو ءءامسلا تاقاط تحتفناو «ءناكم لك يف ميظعلا

 رشع عباسلا مويلا يف اذه لك أدب .ةليل نيعبرأو اموي نيعبرأ ضرألا
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 هتجوزو حون لخد مويلا كلذ يف .ماعلا كاذل يناثلا رهشلا نم

 اوذخأو .مهتاجوزو ثفايو ماحو ماس ةثالثلا هينب عم ةنيفسلا ىلإ

 ,شوحولاو مئاهبلا .ناويحلا نم عون لك نم ىثنأو اركذ مهعم
 يح قولخم لك نم ىثنأو اركذ حون ذخأ .اهسانجأب رويطلا لكو
 قلغأ .كلقلا يف اعيمج اولخد امدنعو .برلا هرمأ امك امامت .هعم

 .بابلا برلا

 تعفرو هايملا ترثاكتو .فقوت الب رطملا رمهنا اموي نيعيرأل
 ىتح ادج نافوطلا مظاعت اريخأو .ضرألا نع تعفتراف ةنيفسلا

 ةسمخب ءاملا حطس تحت تناك ةخماشلا لابجلا ىلعأ ممق نأ

 الو فحاز الو ناويح الو رئاط قبي ملو .ابيرقت امدق نيرشعو

 هفتأ يف ام لك برلا رمد .ضرألا ىلع ناكم يأ يف ايح ناسنإ
 .كلفلا يف هعم نيذلاو حون الإ ايح ءيش قبي مل .ةأيح حور ةمسن

 .راسحتالا يف هايملا تأدب ءاموي نيسمخو ةئام دعبو

 زاجأف .كلُقلا يف هعم يتلا تاناويحلاو احون برلا سني مل
 رمقلا عيباني تدسناو .هايملا تأدهو ضرألا ىلع احير برلا

 نيسمخو ةئام ةدملو .ءامسلا نم رطملا عنتماو ,ءءامسلا تاقاطو

 رشع عباسلا مويلا يف كلفلا رقتسا مث .ءطبب هايملا تعجارت اموي

 تناكو .طارارآ لابج ىلع ام ناكم يف ماعلا نم عباسلا رهشلا نم

 ترهظ رشاعلا رهشلا لوأ يفو ءايلاوتم اصقن صقنت هايملا
 .لابجلا سوؤر

 يتلا ةنيفسلا ةقاط حتف احون نأ اموي نيعيرأ دعب نم ثدحو
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 تفشن ىتح امئاح ريطي لظ هنكل ءبارغلا لسرأو اهلمع دق ناك

 هجو نع هايملا تلق له ىري نأ حون دارأو .ضرألا نع هايملا
 لك هجو ىلع لازام قيمعلا ءاملا ناك .ةمامح لسرأف ءضرألا

 .كلفلا يف هيلإ تعجرق .اهلجرل ارقتسم ةمامحلا دجت ملف ؛ضرألا

 .كلفلا يف هدنع اهلخدأو اهذخأو هدي حون دمف

 ,ءاسملا دنع هيلإ تتأف .ةمامحلا لسرأو داع مايأ ةعبس دعب

 دق هايملا نأ حون ملعف .اهراقنم يف ءارضخ نوتيز ةقرو اذإو

 ةمامحلا لسري نأ لبق رخأ مايأ ةعبس اضيأ ثبلو .ضرألا نع تلق
 .دعت مل ةرملا هذهو ءديدج نم

 لوألا مويلا يفو .ةئامتسلاو ةدحاولا ةنسلا يف ذئدنع حون ناك

 يف ةحتف حون عنصف .ابيرقت اهلك هايملا تفشن ةنسلا هذه نم

 عباسلا مويلا يفو .فشن دق ضرألا هجو نأ ىأرو ةنيفسلا فقس

 .امامت ضرألا تفج .يناثلا رهشلا نم نيرشعلاو

 كونيو كتأرماو تنأ كلفلا نم جرخا» :الئاق احون برلا ملكو

 دلاوتتل فحاوزلاو تاناويحلاو رويطلا قلطاو .كعم كينب ءاسنو

 «كلفلا نم هتيب لهأو حون جرخ نأ دعيو «.اهلك ضرألا يف شيعتو
 .اهعاونأك تاعومجم يف ةيحلا تاقولخملا تجرخ

 مئاهبلا لك نم ذخأو .برلا ىلإ تايحضألا مدقيل احبذم حون ىنبو
 .حبذملا ىلع هقرحأو ادحاو ةرهاطلا رويطلا لك نمو ةرهاطلا

 لجأل ضرألا نعلأ دوعأ ال» :لاقو ءاضرلا ةحئار برلا مّسنتف
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 ريرش راكفأ مهدنع مهعيمج نأل ؛رشبلا اهب موقي يتلا اياطخلا
 تيقب املاط .تلعف امك يح لك تيمأ اضيأ دوعأ الو ,مهتثادح ذنم

 راهنو ءءاتشو فيصو هّرحو ٌدربو ءداصحو حرز ىقبيس ضرألا

 «.ليلو

 اوألماو اورثكأو اورمثأ» :مهل لاقو هيتبو احوت برلا كرابو
 رويطو ضرألا تاناويح ىلع مكتبهرو مكتيشخ نكتلو .ضرألا
 مهتعضو دقل .رحبلا كامسأ لكو ضرألا ىلع بدي ام لكو ءامسلا

 ادعاصف نآلا نم .اماعط مكل نوكتل اهتحنم دقو ؛مكترطيس تحت

 .هومتلكأ املاط يذلا رضخألا بشعلا كلذكو ءاهوكأت نأ مكنكمي

 ىلع ناسنإلا تقلخ دقل .هولكأت ال ؛همد .هتايحب امحل نأ ريغ

 لتق اذإ .ناسنإ حور ذخأي ناسنإ وأ ناويح يأ بقاعأسو ءيتروص
 حور ناسنإ ذخأ اذإو .ناويحلا كلذ تومي نأ دب ال ءاناسنإ ناويح
 ناسنإلاب ناسنإلا مد كفاس .صخشلا كلذ لتقُي نأ دب ال ,ناسنإ

 ىتح اودلاوتتو اورثاكتت نأ مكلسنو متنأ مكديرأ .همد كفسُي
 «.ضرألا هجو ىلع ناكم لك يف سانلا شيعي

 مكعم يقاثيم ميقم انأ اهو» :هينبو حونل برلا لاق ىرخأ ةرمو

 تجرخ يتلا تاناويحلاو رويطلا لك عمو .مكدعب نم مكلسن عمو
 اضيأ دسج يذ لك ضرقني الف مكعم يقاثيم ميقأ .كلفلا نم

 سوقو .ضرألا برخيل نافوط اضيأ نوكي الو ؛نافوطلا هايمب
 سفن لكلو مكل يتمالع نوكيس ءامسلا يف هتعضو يذلا حزق

 امدنع .ديألل اذه يقاثيم ظفحأس ينأ مكركذيس .ضرألا ىلع ةيح
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 ركذأس ءءامسلا يف سوقلا رهظتو ءضرألا ىلع اباحس قشنأ

 الف .دسج لك يف ةيح سفن لك نيبو مكنيبو ينيب يذلا يقاثيم
 سوقلا ناك ىتمق .ةايح يذ لك كلهتل انافوط هايملا اضيأ نوكت
 يذ لك نيبو ينيب هتمقأ ايدبأ اقاثيم ركذأل اهرصبأ باحسلا يف

 «.قاثيملا اذه ةمالع سوقلا نوكيس .ضرألا ىلع دسج

 2 - 0 را باتكلا ةيعمج نم نذإي 1999 ةرصاعملا ةيزيلجنإلا ةخسن :ردصملا

 (81()37طانز 3.56: ةيكيرمألا سدقملا

 بانكلاب انيعتسمو باتكلا يف دوجوملا صنلا ىلع ادمتعم ةصقلا هذه ةمجرتب تمف -37
 (مجرتملا 2008- ىلوألا ةعبطلا سداسلا رادصإلا رصمب سدقملا باتكلا راد ةعبط سدقملا
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 ايسا

 (دنهلا «ةيدنهلا) توملاو امهارب .3

 ىتح ضرألا مهب تمحدزا .اوتومي ملو اددعو ارمع قلخلا دادزا
 .سفنتلل ىتح ناكم كانه دعي مل ءقاب ناكم يأ كانه دعي مل

 :ةدشب اقلق (يتاباجارب وأ دجلاب اضيأ بقلملا) امهارب حبصأ

 هتاقولخم كالهب ضرألا ذقني نأ هيلع بجاولا نم راص له
 اقيش هلإلاب نوكلل يرودلا رامدلا طبتري ام ةداع ؟هسفن وه

 بناج اقيش ذخأي صنلا اذه يف نكل ؛(دومعلاب كلذك بقلملا)

 ةيسودنهلا رظنلا ةهجو نم .ظحلا يئيس اياحضلا نم قلخلا

 ةلماك ةايحب ىرحألاب قلعتي لب «ةيدبألا ةايحلا دولخلا لداعي ال
 يذلا :توملا .ةلماك اهشيع متي يتلاو لحارملا عيمج نمضتت

 62 .انه ةيوثنأ ةيصخشك مِّدقُي ,ركذك هليخت متي ام ةداع

 ؟مهئانفإ ىلإ ليبسلا فيك ءرامدلا اذه قيقحت ىلإ ليبسلا فيك
 .ةلكشملا هذهل الح دجي مل هنكل ليوط تقول (امهارب) ركفت

 تجرخ هدسج تاحتف لك نم هنأ ىتح ةدشب ابضاغ اذه هلعج

 38 الل عزب 0هماوهم 1975: 37



 .رخآ ءيش لكو .ءاوهلاو ءضرألاو ءامسلا تق :رحأ ةحفال ران «ران

 ةكرحتملا ,قئالخلا عيمج يفو هرسأب نوكلا يف نارينلا تكسمأ

 .ةرمدملا هلإلا بضغ ةحفل ببسب ؛ةنكاسلا وأ

 ءارمسلا ةدبلتملا هرئاقضب دومعلا (اقيش) ىتأ ذتدنع

 لاق يذلاو ءتاكربلا حنمي يذلا هلإلا ء(امهارب) روزيل ةّرفصملا

 قحتست تنأ ؟مويلا كل اهحنمأ فوس يتلا ةينمألا امد :اقيشل

 «.هلعفأس هراتخت ام ناك ايأو يتكرب

 اي تنأ ,مهتقلخ دقل .ءايحألا قلخ نأشب قلق يتأ فربعت تنأ»

 «.مهنم ابضاغ نكت ال ءكيلإ لسوتأ ؛نوكلا بر

 نع اوفقوتي نأ يف بغرأ الو» .(يتاباجارب) لاق «..ابضاغ تسل»
 .(ضرألا) ةهلإلا دعاسأ نأ تدرأ طقق .ميظعلا هللا اهيأ ءدوجولا

 نع فقوتت الو لمح نم هب ءونت أم ءبع تحت ءاملا يف قرغت اهنإ
 هذه كالهإل ةقيرط يف ريكفتلا عطتسأ ملو .مهكالهإ ىلع يّثح
 «.يطخس اذه راثأ دقو ,ديازتلا يف رمتست يتلا تانئاكلا

 .ابضاغ نكت ال ءنوكلا هلإ ايد دومعلا لاق «..ةمحرلا رهظّتلف»

 تاناويحلاو رشبلاو ةهلآلا .ةنكاسلاو ةكرحتملا ءقئالخلا كلهت ال

 (39.نافوطلا هقرغأو دامر ىلإ نوكلا لاحتسا دقل .تادامجلاو

 دوجولا نع اوفقوت اذإ .اهترتخا دق يتلا ةمعنلا يه هذه ؛محرتلف
 .ةيرذ يأ مهنم عطقنتسو ءدبألا ىلإ قئالخلا هده لع بهذتس ؛نآلا

 قرغيو نوكلا قّرحُي (ابلاك) ةبقح وأ رهد لك ةبلهن يف :00م1087 1976: 39 -8
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 دقل .اودوعي يك مهلجأ نم ام ةليسو نع ثحبا ءككلضف نم ءاذل

 قلخلا عيمج عضخُت نأ كيلإ لسوتأو :ميظعلا هلإلا اهيأ .كتيضرأ
 «.توملاو داليملا ٍبّقاعتل

 ,هلخاد ىلإ هبضغ بحس ءدومعلا تاملك (امهارب) عمس امدنع

 ىتح .هبضغ اهببس يتلا رانلا ليبنلا هلإلا دمخأ نإ ام نكل
 .ءارمح بايثي ةليرستم .هدسج تاحتف نم ءادوس ةأرما تجرخ

 .ناوارمح نيمدق انطايو ناوارمح نافكو ناتوارمح نانيع اهلو

 .اهيلإ ناهلإلا رظنو :(امهارب) نيمي ىلإ تبهذ ءترهظ امدنعو
 يبضغ يف تثحب امدنع :توملا اهتيأ» :سانلا بر اهل لاق ذئدنعو

 لك يكلهأ ءاذل .كيف تركف ءقئالخلا هذه اهب لتقأ كاله ةليسو نع

 ,مهعيمج ؛«مهيكلهأو يبهذا .ملعلا لهأو لوقعلا فاعض ءقلخلا

 «.اميظع الضقف كل بلجيس كلذ نأ يدكأتو

 ةسدقم اطارقأ يدترت توملا اهمسا يتلا ةباشلا ةهلإلا تناك

 ,عومدلا نم الويس تفرذو ةياغلل ةقلق تناكو .ستوللا نم ليلاكأو

 اهنزح تفخأ .رشبلا ريخل يلصت يهو اهيدي يف اهب تكسمأ
 «يهلإ ايد :تلاق مث .ةمرك لثم تنحناو اهيفك تمضو ءقيمعلا

 عيورت ةمهم ؛هذهك ةعيظف ةمهمب موقأل ينقلخت نأ كل ىّتأت فيك
 كوجرأ .("”امرادلا قرخأ نأ نم ةفئاخ انأ ؟قلخلا نم سفن يذ لك

 ؛ّيلع قفشا ءكوجرأ ,يهلإ اي .امرادلا عم ضراعتت ال ةمهم ينطعا

 .ةيدنهلا
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 لاجرلاو ءايربألا لافطألا فطتخأ نأ يننكمي فيك .ادج ةفئاخ انأ

 لك بر اي :ةسفنتملا قئالخلاو ,مهتحص جوأ يف سانلاو .زئاجعلا

 اي ؛كتمحر لجأ نم لسوتأ :معنلا حنام اي ءيهلإ اي ؟سفنتي نم
 «.دهزلا سرامأ نأ يه كنم اهبلطأ يتلا ةمعنلا .عيمجلا 8

 يبهذا .قلخلا ىلع يضقتل كتعنص انأ» ّدَجلا لاق «..توم ايد
 ةئيربلا اهتيأ ,تنأ .موتحم ءاذكه رمألا .مهيكلهأو ريخأت نود نآلا

 «.كترمأ امك يلعفا ,ةلماكلا فارطألا تاذ اياطخلا نم

 ةينحنم .كانه تفقو .تمصلا. توملا تمزل ءرمألا اذه دنع

 ةرم اهيلإ ملكت .تاقولخملا لك بر ىلإ اهيرظان ةعفار ةلذ يف
 دقل .ةلتاقلا اهاوق تبْلس دق اهنأكو «ةملكب هفت مل اهنكل ,ةرم دعب

 أدهو رشبلا ىلإ هئايلع نم رظنو ءىضريل بابرألا بر فطعت
 .قلخلا كالهإب دعت نأ نود ؛ةيبصلا ترداغو .هبضغ

 ةسرامم يف تأديو ؛جحلا ناكم ءاكونيد ىلإ توملا تعرسأ

 ةسمخ لاوط ةدحاو مدق ىلع ةفقاو تلظ :دهزلا تاجرد ىلعأ

 بعصألا لكشلا اذه سرامت تناك امنيبو .ماع نويلم فلأ رشع

 ال توم اي» :لاقو ىرخأ ةرم (امهارب) اهيلإ ثدحت .دهزلا نم
 تسرام ىرخأ ةرمو هتاملك تلهاجت اهنكل «.يرمأ يعيطت نأ دب

 ,ىرخأ ماع نويلم فلأ نيرشع ةدمل ةدحاو مدق ىلع ةفقاو دهزلا

 طسو اهلالخ تشاع ىرخأ ماع نويلم نييالم ةرشعب اهتعبت
 طقف .ءاوهلا لكأت تناك ماع قلأ نيرشع ةدملو .ةيربلا تاناويحلا

 ءاملا يف تفقو ىرخأ ماع فالآ ةينامث ةدمل ءكلذ دعبو .ءاوهلا
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 ثيح يكيسوك رهن ىلإ تبهذ مث .ةدحاو ةملك قطنت نأ نود
 ىلإ مث ءجناجلا رهن ىلإ تبهذو .طقف ءاملاو ءاوهلا ىلع تشاع
 تناك ىل امك ؛كارح الب ءامامت اهدحو ءتفقو كانهو .وريم ليج

 ىلع ءاريخأو .عيمجلل ريخلا ىنمتت تناك اهنأل .بشخلا نم ةعطق

 نويلم فلأ ةدمل ريبك مدق عيص] ىلع تفقو ايالاميهلا ممق ىدحإ
 .دَحْلا ىضرأ يذلا ىعسملا وهو ءىرخأ ةنس

 يرجي يذلا ام «يتنبا ايد :نيعمجأ سانلا كلهُمو قلاخ اهل لاق

 «.هيلعفت نأ كترمأ امب يموقت نأ دب ال ؟انه

 ,سانلا فطتخأ نأ يننكمي ال ءيهلإ اي» :هتباجأ توملا نكل

 ةرم بابرألا برل تلسوت «.ةمحرلا ةبلاط ىرخأ ةرم كيلإ لسوتأ
 اهخبو هنكل ءامرادلا قرخت نأ نم لعفلاب ةروعذم يهو ىرخأ
 هذه ددع يللقت نأ دب ال :ةحلاصلا توملا اهتيأ تتأ» :الئاق

 .ةيدبألا امرادلا كلخدتس .امرادلا اذه يف يفلاخت نلو .قئالخلا

 متهتسو ؛قح تاملك امئاد يه .ةبيطلا ةديسلا اهتيأ ءيتاملك

 نيذلا قلخلاف :كبلق يف يتلا ةينمألا كبهأسو .كريخي امئاد ةهلآلا

 نيذختتس لاجرلا نيب .كيلع موللا اوقلي نل ضرملا مهبيصيس

 نايصخلا نيبو .ةأرما ةئيه نيذختتس ءاسنلا نيبو ءلجر ةئيه
 ّخ 5 ةئي 3

 بايرألا برل تلاقو اهيفك تمض تاملكلا هذه اهعامس دنع

 «.ال» :ليبنلا
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 دقل .رشبلا يكلهُت نأ بجي توم اي » :برلا اهل لاق ذئدنع
 هذه .كيدي يف اهيتيقبأو اهب يتكسمأ ءطقست يهو كعومد تيأر

 .مولعم تقو يف رشبلا اهي ىلتبُي ةبيهر اضارمأ حبصتس عومدلا
 ,ةعرولا ةحلاصلا اهتيأ ءامرادلا يقرخت نلو ةهيزن نيلظتس كنكل

 «.اذهب كدعأ

 تناك اهنأ الإ ,توملا مساب فرعت نأ نم اهقلق نم مغرلابو
 بهذت تأدبو .هرمأل تعضخ اهنأ ىتح ةنعل يأ نم كلذك ةفئاخ

 تحبصأو .مهلجأ نيحي امدنع سافنألا تاذ تاقولخملا سافنأب

 يذؤتو مجاهت اضارمأ توملا ينيع نم تطقس يتلا عومدلا

 فطتخت تراص اذكهو توملا برلا قلخ اذكه .سانلا داسجأ

 يتلا ضارمألا يه اهينيع عومدو .مولعملا دعوملا يف قلخلا حاورأ

 .مهتياهن تقو نيحي امدنع قلخلا يلتبت



 ايسا

 (ايسآ بونج ءةيموهآلا) ىهتنملا ىلإ ءدبلا نم .4

 طيحملا هايم تناك .رشب الو ةهلآ كانه نكت مل ءدبلا يف

 «تاناويح كانه نكت ملو ءدعب ءاوه كانه نكي ملو .مدعلا نضتحت

 «ةدوجوم سمشلا نكت ملو .دعب ةيح تانئاك الو ءدالب الو ءماكح الو

 .ءامس الو ضرأ كانه نكت ملو .موجنلاو رمقلا الو

 يذلا ميظعلا هلإلا :ةردقلا يلك دحاو نئاك ريغ كانه نكي مل

 هيدل نكت مل .ةيلخ يف لحن ةعامج لثم ءامسلا يف اقلعم يقب

 محللا نم ةلتكب هبشأ ناك .يشميل ناقاس الو ءمتكتيل مف الو ءسأر
 همسا دمح يف بغريس نمع هلإلا لءاستو .ءامسلا يف ةقلعم

 .هلكش رييغت يف ركفي أدبف .ةلكاشلا كلت ىلع ىدبي لظ املاط

 رثكأ ودبي أديو يصخشلا هرهظم ىلع يموهآلا قلاخلا لغتشا
 نوكلا ىلإ ماظنلا بلج ءانثألا كلت يفو .ناسنإلاب اهبش رثكأ ,ةفلأ

 .ىنكسلل ةحلاص ضرألا لعجو

 مل .هلوح رظنيو ةأجف هينيع هلإلا حتفي نأ لبق ليوط نمز رم
 :ادوبعم هلإلا قلخ هردص نم .رحاس وأ باذج ءيش كانه نكي

 رظتناو همامأ عضاوت لكب اعكار رخ يذلا ,.(ماخ ويث نوخ)
22 



 دنتسي ءيش يأ دوبعملا اذه دجي مل .نيتمومضم نيفكب هرماوأ

 ةقرشم سمش ال دعب ءيش يأ كانه نكي مل .هقوف سلجي وأ هيلع

 .ءيضم راهن الو

 انابعثو ءضرألا دنستل ةاقحلسو ءضرألا هلإلا قلخ كلذ دعب

 ىف اهدرف تاوسنلق نامث نابعثلا اذهل ناك .ةافحلسلا قّوط اريبك

 اهعماج ,هتجوز نوكتل ةهلإ هلإلا قلخ كلذ دعب .تاهاجتا ةينامث
 اهنم جرخ :تاضيبلا تسقف امدنع .تاضيب عيرأ ةهلإلا تعضوو

 .ءانبأ ةعبرأ

 :ربكألا هنيال لاق .تانئاكلل ةيرورض تاميلعت هلإلا ىطعأ

 ىلع اميعز كلعجأ» :لاق ىناثلا هنبالو «.ضرألا كلم كل ىطعأ»
 كنّبعَأ» :ثلاثلا هتبال هلإلا لاق مث «.ءاملا يق شيعت ىعفأ فلأ ةئام

 :رغصألا هنبال هلإلا لاقو «.دعر ةفصق نويلم ةينامث نع الوؤسم

 ذإو «.هريمدت ةلاح ىف ملاعلا قلخ ىف يندعاستل ىعم ىقبتس»

 .ادعاص عقترا ,هئانبأل هتاميلعت ءاطعإ نم هلإلا ىهتنا

 ىلعأ يف يبهذلا هشرع قوف نم ريدقلا رظن امدنعو نمزلا رم
 دحأ دعي مل .ملاعلا يق ئطاخ لكشب تراس رومألا نأ ىأر ءامس

 .ةمات ىضوف يف دالبلا تراصو ضرألا ىلع مكحي هدافحأ نم

 ءاملا لك نأ ىتح ةدشب سمشلا نم ةثعبنملا ةرارحلا تعفترا

 .ةريبك دادعأ توم يف انتينكتم' رحنتو فج ضرألا ىلع يذلا
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 نم لتك تدعص ةياهنلا يفو ءةققشتمو ةسباي ضرألا تراص

 ادع ام قاي يح لك لتقتل ءفاجلا حطسلا تحت نم يلغملا ءاملا

 يف اننهيسفت اذقنأ .ةرقبو «(جنيل بيل واث) همسا ناك ازوجع الجر
 بكرملا كلذ نافوطلا لمح .يلغملا ءاملا ىلع افط يرجح بكرم

 نتن ليزتل اران ةهلآلا تثعيو .ابيإ ليج ىلإ «يقرشلا لامشلا ىلإ
 ءابتخالاو ةرقبلا لتقب هسفن (بيل واث) ذقنأف .ةنقعتملا ثثجلا

 ةعارزب ماق دعب اميف .نيطقي ةرذب دجو ةرقبلا دسج يف .اهلخاد
 تاهاجتالا يق نوصغ هل مخض تابن اهنع قثبناو «ةرذبلا هذه

 نم يبونجلا تامو ءدربلا نم يلامشلا نصغلا تام .ةعبرألا

 امن يذلا وه يقرشلا نصغلا طقف .يبرغلا عرفلا قرغو :ةرارحلا

 ضيمو لسرأف .ةايحلا عاونأ لك مضت ةقالمع ةنيطقي ىلإ لوحتو
 اهلخاد يتلا تاقولخملا نكل ,ةنيطقيلا حتفيل ءامسلا نم قرب

 بيل واث) ضرع ةياهنلا يفو .ةايحلا ديق ىلع ىقبت يك تعرضت
 اهيف تتام يتلا ةطقنلا دنع سلجي ناك .هسفنب يحضي نأ (جنيل

 ,هلتقيو هبرضي نأ قربلل حمسو .,ةنيطقيلا نم ةجراخلا ةرهزلا
 امأ .ةحوتفملا ةنيطقيلا نم برهت نأ ةايحلل نكمأ طقف ذئدنعو

 ديعت تلازام ةفلتخم بوعش ىلإ اومسقنا دقق اوجرخ نيذلا رشبلا

 .عيمجلا لجأ نم هتايحب ىحض يذلا (جنيل بيل ىاث)
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 ايسا
 تن

 رانلاو ءاملا نيب ةكرعملاو نامزلا لوا ىضوف .5

 (نيصلا «ناهلا)

 يف نافوطلا ةميث ىلع ةريثك تاعيونت كانه نيصلا يف
 نع صصق .دالبلا دودح لخاد تشاع يتلا ةديدعلا تافاقثلا

 ء(وك ناب) ميدقت متي ام ابلاغ ريطاسألا يف .كالهلاو قلخلا
 للحتملا هدسج نم َقلْخّت يذلا نئاكلا هرابتعاب .لوألا نئاكلا
 يتلا ةهلإلا اهرابتعاب (اوان) ةهلإلا يتأتو ءءايشألا لك داسجأ

 (جنوجنوج) رمدي .ريطاسألا ىدحإ يفو .نيطلا نم رشبلا قلخت
 .قلخلا لامك ءاملا هلإ

 سمشلا ىلإ ىرسيلا هنيع تلوحت .ةحاسلا (ىك ناب) دسج أّيه
 لسالس هاقاسو هاعارذو هدسح حيصأو ءرمقلا ىلإ ىنميلا هنيعو

 ضرألا يف هتالضع تصاغو راهنألا همد نّوك .نايدولاو لابجلا

 هماظعو «ةميرك راجحأ ىلإ هرعش لّوحت .ةبصخ ةبرت تراصو

 ىلوألا ىضوفلا تريغت (وك ناب) دسج لضفيو .نداعم ىلإ

 هدسج تناك يتلا ءضرألا نمو .يلاثم نطوم ىلإ تلوحتو
 اهيدل ناكو «ىلوألا يه (اوان) تناك .ىلوألا ةهلآلا تجرخ ءاقباس
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 اهلكش رييغت ىلع ةرداق تناك اهنكل ءنابعث دسجو ةأرما سأر
 سانلا (اوان) تلكش رفصألا نيطلا نم .مويلا يف ةرم نيعبس

 مهضعب نوبحي فيك سانلا تملع .ضرألا ىلع مهتعضو نيذلا
 دعيو .جاوزلا ةهلإ يه (اوان) تحبصأ .نولسانتي فيكو ضعبلا
 :رانلا هلإ لثم ءضرألا ىلع ىرخأ ةهلآ ترهظ «(اوان)و (وك ناب)
 .(جنوجنوج) ءاملا هلإو .(جنوروهز)

 ررق ىتح ىلوألا ضرألا كلت ىلع مالسلا داس ليوط تقول

 .رانلا هلإ (جنوروهز) دض برحلا ضوخي نأ ءاملا هلإ (جنوجنوج)
 .داز يزمرق رعشو يرشب سأرب نابعث دسج جنوجنوجل ناك

 جنايز) ناك امهدحأ .ًالوه هنع نالقي ال نابرقملا هاراشتسم ناكو
 رضخألا هدسج نمو ؛اريرش ناك ام ردقب ايوق ناك يذلا (ىيل
 ناكو .ةغوارم ءادوس نويعي سوؤر عست ليامتت تناك فشرحملا

 هيلع ودبي ناك ام فرعن ال نحنو .(وي وف) وه رخآلا هراشتسم
 .تام امدنع بيهر رمحأ بد ىلإ لوحت هنأ وه هفرعن ام نكل

 نكل .هتوسقو ءيسلا هجازمب (جنوجتوج) رهتشا دقف نآلاو
 ةطاسبب ؟(جنوروهز) عم ةرمدملا ةكرعملا تأدب فيك ملعي نم
 هلإ ىلع رطيسي نأ دارأ ءاملا هلإ نأ مهلوقب ةثراكلا سانلا رسفي

 .راثلا

 نم (جنوروهز) ىلع موجهلا داق نم وه (جنوجنوج) ناك
 ةرشابم هفلخو .طاشنلاب نامعفم نانينت اهرجي ةعئار ةبرع

 رحبلا تايروح امهءاروو (ويل جنايز)و (وي ىف) هاراشتسم ناك
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 ,ةفيخم بئاتكلا هذه تدب .ءاملا تحت شيعت يتلا تاقولخملاو

 رثكأو رثكأ تبرتقا امدنع ةبيهرلا ةرارحلا لمحت عطتست مل اهنكل
 ةياهنلا يفو ؛قرتحتو بوذت تأدب ام ناعرسو .رانلا هلإ نم
 دعص يذلا ,ءاملا هلإ نأ ثدح اذكهو .ةفلتخم تاهاجتا يف تقرفت

 رانلا هلإ دي ىلع ةياهنلا يف مزهنأ :ةملظملا ةفيخملا قامعألا نم
 .ئلالتملا صقارلا

 وديي دق امهم ءةراسخ نود ادبأ كراعملاو بورحلا يضمت ال

 زفق دق (وي ىف) ريرشلا (جنوجنوج) راشتسم ناك .اديجم رصنلا
 نباو .ادبأ ىرخأ ةرم دحأ هري ملو يوشياوه رهن يف العتشم

 وذ شحولا (ىيل جنايز) امأ .سانلا دراطيو ضرألا بوجي احبش
 امبرو .نولنوك لبج يف أبتخاو اروعذم رف دقف سوؤر عستلا
 ةرم ههجو رهظُي نأ نم يزخلاب روعشلا هعنمي ,كانه لازام
 .ادبأ ىرخأ

 ربكأ يف ببست يذلا وه موكحملا ريغ (جنوجنوج) كولس نكل
 ,ةسرشلا بهللا ةنسلأ مامأ قرقتت هتاوق ىأر امدنعق .ثراوكلا

 لبج وحن ىرج بضغ ةبون يفو .ةرطيسلا يف هلامآ ترخبت
 لكبو .نامزلا ميدق ذنم ءامسلا لمحي ناك يذلا دومعلا ءوهزوب

 عدصت دومعلا نأ ىتح ءلبجلا يف هسأر (جنوجنوج) برض هتوق
 .ضرألا يف ةقيمع اقوقش ارفاح ,ةريغص عطق ىلإ مطحتو

 ءامسلا تعادت مث .فقوتو هسافنأ نامزلا سبح ةتماص ةظحلل
 ارفح ةكراتو ءناكم لك يف ىضوفلا ةببسم .ةمطحم تطقسو
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 راتلا تكسمأو «لقلقتيو جتري ملاعلا أدب .ةيولعلا ةبقلا يف ةعساو
 ترفو ةحراجلا شوحولاو رويطلا تخرص «لابجلاو تاباغلا يف
 ترجفناو راهنألا تضاف .اهمهتلتو سانلا مجاهت يهو ءرعذ يف

 تدغو .رذق ءامب لوهسلا تقرغأو ءضرألا قوقش نم لويسلا
 نيددهم .نورفي نيأ ىلإ سانلا فرعي مل .نآطش الب ارحب ضرألا

 عم ةمئاد ةهجاوم يف اوشاع ,ةسرتفملا شوحولاو دملا جاومأب
 .توملا

 امدتعو هيلع ىشغي ةيرضلا هتلعج ؟جنوجنوجل ثدح يذلا امو
 ىرخأ ةرم رهظي نلو ءارثعتم دعتبا ىرخأ ةرم يعولا ىلإ داع
 .مداقلا نافوطلا ىتح

 تررقو .نزحلاب ترعشو اهلافطأ ىلإ ٍلع نم (اوان) ترظن
 نم ةفلتخم ناولأ تاذ اراجحأ تعمج .اهيديب ءامسلا حلصُت نأ
 تجزم امدنعو .ةرمدملا ءامسلا حلصتل اهتلقصو راهنألا عيمج
 ةطغاض .ءامسلا ىف ةعساولا رفحلا المت ةهلإلا تأدب ,طالملا
 ةافحلس مادقأ تعطق مث .قوقشلا لخاد يف هايإ ةيوسمو صجلا
 ةظاه ةبق ىلإ ءامسلا تلوح اذكهو .ءامسلا عفرتل ةدمعأك ةقالمع
 .اديأ ىرخأ ةرم طقست ملو اعيمج سانلا للظت

 دامرلا تمدختساو لوهسلا باشعأ كلذك (اوان) تقرحأ

 اهلاقطأ (اوان) تدعاس ةطيشنلا اهدوهج لضقب .نافوطلا فقوتل

 .ءاملاو راثلا نيب ةيثراكلا برحلا نم ملاعلا تصلخو

 .ادبأ ىرخأ ةرم هسفن وه ملاعلا دعي مل ؛هحالصإ نم مغرلاب نكل
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 ايوروأ

 (ةينيتال «ةينانوي) اريبو نويلاكويد .6

 رتيبوج) قيرغإلا ةهلآلا ريبك سويز ناك ةيرشب ةئيه يف
 ةرايزب ماقو بميلوألا لبج ممق رداغ دق (نامورلا هامسأ امك

 يرشبلا سنجلا كولس ءوس لايح ةقيمع ةمدصب رعشو .ضرألا

 هرارقل امعد دجو ةهلآلا سلجم يفو .ةفايضلا مركل هراقتفاو
 كلذك رعشت تناك اهنكل ,ةهلآلا تقفاو .يرشبلا سنجلا كالهإب

 نوكيس فيك تلءاستو ؛ةيرشبلل ةكيشولا ةياهنلا وحن ىسألاب
 .رشبلا نود ضرألا لكش

 .ءاملاب ةلضخم ةحنجأب .بوثجلا حيرل نانعلا رتيبوج قلطأ
 ءاملا امنيب ءبابضلا اهفنتكي حمالمو ءرطملاب ةلقثم ةيحلو

 يف مويغلا رصع .هتحتجأو هبايثو هرعش تالصخ نم قفدتي
 (حزق سوق ةهلإ) سيريإ امأ .ءامسلا نم رطملا بكسناو هيدي
 ىشطعلا بحسلا تدمأ دقف حزق سوق ناولأب ةنولملا اهبايثب
 هتراعإب رتيبوج هاخأ رحبلا هلإ نوتبن دعاسو .ءاذغلا نم ديزمب

 برضو .ةفراج لويس يف ةطباه عفدنت نأب راهنألا رمأو ؛هجاومأ
 تحتفو تفجترا اهنأ ىتح ثالثلا بّعُشلا يذ هحمرب ضرألا

 يف ةرئاد ءاهفافض نع راهنألا تضاف .اهقامعأ نم ءاملا تاونق
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 ,ساتلاو ةيشاملا حستكتو «نيتاسبلاو ليصاحملا قرغُت تاماود
 نم ةينبألا ضعب تجن اذإو .ةسدقملا روصلاو .دباعملاو تويبلاو

 .ايلاع ةعفترملا جاومألا اهعلتبت تناك ام ناعرس ءةثراكلا هذه

 لك هايملا تعلتباو .نآطش الب رحب ءنآلا ارحب اهلك ضرألا تدغ

 نيحلاص نيزوجع نيصخش نم الإ اهلمكأب ضرألا تلخو .رشبلا

 ةياهن نم ةبوجعأب اًيجن دق اناكو .اريبو نويلاكويد :نيميقتسمو

 ناك يذلا نويلاكويد دلاو سويثيمورب لضفب قباسلا ملاعلا

 سوسانراب لبج ىلع امهب تقلعو ةيلاعلا هايملا قوف ةنيفسلا
 ام لوأ ناك .باحسلا نم ىلعأ نيتخماشلا نيتمقلا يذ عفترملا

 مامأ اعكرو ةيلحملا ليجلا تادوبعم ىلإ ةالصلا ايدأ نأ وه هالعف

 .ةفارعلا ةهلإلا ءسيتيت

 الجر نأو «هايملاب تطغت دق اهلمكأب ضرألا نأ سويز ىأرو
 ناصخش - ةفلؤم فالآ نم ايقب دق طقف ةدحاو ةأرماو طقف ادحاو

 بحس ددب لامشلا حير ةدعاسمي .ةهلآلل نادباعو نيبنذم ريغ
 هافتكو قامعألا نم دعص يذلا رحيلا هلإ نوتيرت ىدانو ةفصاعلا

 راهنألاو جاومألا ىعدتسا نوتبن بلط ىلع ءانبو .راحملاب نآلألتي
 اهتعمس يتلا هتراشإ ءادصأ لضفب رحبلا أّدهو هتراحم يف خفنلاب

 نم نآطش رحبلل ادغ .رحبلاو ضرألا يطغت تناك يتلا هايملا لك

 ,هايملا لقسأ نم لالتلا تزربو .تاناضيفلا هايم تضاغو .ديدج

 .اهقاروأب نيطلا قصتلا دقو راجشألا ممق ترهظو
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 نكي مل ؛هلوح رظن نويلاكويد نكل ءديدج نم ملاعلا وه اه
 .مات تمص يف كانه ةددمتم رافقلا يضارألا ءاوخ ريغ كانه
 ناديحولا ناصخشلا نحن» :اريبل لاقو .هينيع عومدلا تألم
 بحسلا تلازامو .نيرخآلا لك رحبلا ذخأ دقل .ضرألا ىلع نايقابلا

 يرودقمب ناك ول ىنمتأ ؟ةايحلا ديق ىلع ىقبنس فيك .ينفيخت
 .ةايحلا سافنأ مهيف خفنأو بارتلا نم ةديدج اًسان لكشأ نأ
 جنذامنك انه اه انكرُت دقل .سويثيمورب يبأ تاراهم امدختسم

 اريبو وه ناكو ءهتاملك يه كلت تناك «.يرشبلا عونلا نم ةديحو

 ١ .نايكبي

 ناك ام العفي نأ نيزوجعلا نيصخشلا نيذهل نكمأ فيك
 نزحي ؟ضرألا رامعإ اديعيو ديدج نم اًأدبي نأ :هالعفي نأ امهيلع
 اريشتسي نأ اررقو ايلص يرشبلا سنجلا لبقتسم ىلع قلقو سئاي
 ايطغي نأ امهيلع ناك .ةضماغ تاك ةباجإلا نكل ,ةسدقملا ةفارعلا

 .امهءارو امهّيمأ ماظع ايمريو امهبايث يقاطن ايخريو ءامهيسأر
 امهاّمأ تناك .مالكلا نع نيزجاع ةباجإلا امهتلعج ؟امهّيمأ ماظع

 قالقإب اهمأ حبش يذؤت نلأ .بعرلاب اريب ترعش !نيتتيم امهاتلك
 ؟لمعلا ام ؟اهماظع

 «ءضرألا مألا ماظع ىلإ ريشت اهنأب ةفارعلا ةلاسر ارسف اريخأ

 اينحتا نيتعنقُم نيسأرب .رهنلا ةفض ىلع ةضيارلا روخصلا يأ
 ناك نمو .امهقاتكأ قوف نم اهايمر يتلا روخصلا عطق اطقتلاو

 تدقف ؟ادهاش ميدقلا ثارتلا نكي مل ول ءكلذ دعب ثدح ام قدصيل
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 «ةنيل تراص امدعبو .جيردتلاب ةنيل تراصو اهتبالص ةراجحلا

 ليثامتب هبشأ تدب .ام عون نم ايرشب الكش تذختاو اهمجح داز
 ةبطرلا ةيبارتلا ءازجألا تحبصأ ايجيردتو .ةلمتكم ريغ ةيماخر

 .ماظعلا يه ةنرملا ريغو ةبلصلا ءازجألا تراص امنيب ,دسجلا يه

 تقولا ضعب دعيو .قورعلا :مسالا سفنب رخصلا قورع تظفتحاو

 يتلا ةراجحلاو ءلاجر ىلإ نويلاكويد اهاقلأ يتلا ةراجحلا تلوحت
 ذنم اهيلإ انلصأ دوعي يتلا ةراجحلا لضفبو .ءاسن ىلإ اريب اهتقلأ
 زبخ لجأ نم حدكلا ىلع نيداتعم ءابلص اسنج انرص .ديعب نمز
 (41).انموي

 يف رظنلا وأ قبسملا ريكفتلا» همسا ينعي يذلا .سويئيمورب نبأ وه نويتاكوبد نلك 1
 امهرايخإو اريبو نويلاكويد هريذحتي ىمسم ىلع همسا نأ تبثأ يذلا بألا وهو «بقاوعلا
 .نافوطلا نم امهيتايح اذفني فيك
 9هه ؛هء هم عمواأوط مقدمتهم وأ 0تانانو'و اةئتم عالااوم هو. 02100 ه1 55ه تأ ههه

 مووو 20وجر: 116 !اوامسصمرممصووم هأ 0:10. 10ه: هجقمسرأو اذه اعههولهتأاوم طال اياهم ا.

 امدهقز اموكووت مهومويام 8هماع (1855) 1988: 38-40.
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 ابوروأ

 (ايناوتيل «ةيناوتيللا) ساميزمارب .7

 هرقتسم ةذفان نم «ىلعألا هلإلا ءساميزمارب رظن امدنع

 نيقالمع لسرأف .سانلا نيب ملظلاو برحلا الإ ري مل ءيوامسلا
 .ءاملاو حيرلا ؛(ساجيو)و (ودناو) :ةمثآلا ضرألا ىلإ اطبه
 .ادوجوم ناك ام لك ريمدتي اماق اموي نيرشع لاوطو

 لكأي ناك امنيب «هئايلع نم ساميزمارب رظن ىرخأ ةرمو
 .لبج ىلعأ ةمق ىلع تطبه .ةدحاو زوج ةرشق طقسأو .زوجلا

 ىلع نيعمتجم ةمالسلا نع اوثحب دق سانلاو تاناويحلا تناك

 ةرشق يف اعم اولخد .دعاصتملا نافوطلا ةفصاع لالخ ةمقلا هذه

 .اهرسأب ضرألا الم يذلا ءاملا قوف مهب تفط ام ناعرسو زوجلا

 ,ملاعلا ىلإ هئايلع نم ةثلاث ةرم ساميزماري رظن امدنعو
 اوجن نيذلا سانلا بهذو .روفت تاناضيفلا لعجو ةفصاعلا أّده

 ادج امه ءاوناك امثيح ناجوز يقبو .ةفلتخم تاهاجتا يف اجاوزأ
 اذه امهلعجو ءنيزوجع لعفلاب اذاك نينثالا نيذه نكل .نييناوتيللا

 حزق سوق برلا امهيلإ لسرأ امهيساوي يكو .نزحلاب نارعشي
 «تارم عست ازفق .ضرألا ماظع قوف ازفقي نأب امهحصن يذلا

8 



 فالسأ مه اوراص .ضرألا نم جاوزأ ةعست رهظ ةقيرطلا كلتبو
 .عستلا ةيناوتيللا لئابقلا



 ايقيرفأ
 (نوباجلا «جنافلا) اوكنو ءيريبماو ءيمازن .8

 ناسنإ ال «قالطإلا ىلع ءيش ال .ءيش يأ كانه نكي مل ءدبلا يف

 .هدحو برلا ريغ ءيش ال ءضرأ الو ءامس الو تابن ال ءشحو الو

 .فرعأ ال ؟اذه حرش نكمي فيك .ةثالث ناكو ادحاو برلا ناك

 ناكم يف اهعمس هرودب ىهو اذهب ينربخأ نم ىه يبأ ناك دقف
 نولعجي نيذلا ةثالثلاو 2(مام يمازن) برلا اذه وعدن نحنو .ام

 .(اًوكن)و ء(يريبما)و «(يمازن) :مهوعدن ادحاو يمازن

 ءامسلاب ظفتحاو ؛ءءامسلاو ضرألا (يمازن) قلخ ءدبلا يف

 .ءاملاو سبايلا دلو هسفقن نمو ضرألا ىلع خقنو .هسفنل

 ,موجنلاو ءرمقلاو ءسمشلاو ءءامسلا :ءيش لك (يمازن) قلخ

 لعفي نأ دارأ (يمازن) نكل .ءيش لكو .تاتابنلاو «تاناويحلاو
 هحنم .مهتلكاش ىلع انئاك مهتثالث قلخو كلذ نم لضفأ ائيش

 ذخ» :هل اولاق مث .لامجلا ثلاثلاو ,ةردقلا رخآلاو ,ةوقلا مهدحأ

 «.دبألا ىلإ شيعتس انلثمو .يح ءيش لك ديس تنأ نآلا نم ءضرألا

 يقبو ءامسلا يف مهنكسم ىلإ (اًوكن)و (يريبما)و (يمازن) داعو

 .يئرملا ريغ :رخآ لكش نم اهظاقتشاب وأ .قلخ يذلا وه :مام يمازن 2



 ينعي يذلا (ماف) همسا ناك .لفسألا يف هدحو ديدجلا قولخملا
 زواجت دقو .؛هلامجو ءهتردقو :هتوقب اروخف ماف ناك .«ةوقلا»

 ناك هنألو .ثبخلا يف درقلاو ,ةوقلا يف دهفلاو :ةمكحلا يف ليفلا
 حبصأ «لوألا يرشبلا قولخملا اذه .ماف نإف ؛عيمجلا ىلع اقوفتم

 .هرقتحاو لب (يمازن) دبعي نأ ضفرو .ارورغمو اريرش

 يبيب ءال آ «ىييب

 يلاعألا يف كانه (يمازن)
 ..ضرألا ىلع ناسنإلاو

 يبيب ءال هوأ «يبيي

 (يمازن) وه (يمازن)
 «ناسنإلا وه ناسنإلاو

 هتيب يف لك
 .هسفن لجأ نم لك

 «؟ينغي يذلا نم» .ةينغألا هذه (يمازن) عمس دقو

 «.طقف نمخ»

 «؟ينغي نمد

 «... يدي ءال هوأ «يبييد

 «؟ينغي نمد

 .(ماق) حاص «..انأ هنإ ءانسح»



 لصو ٍيذلا دع ٍرلا ,(جنالازن) ىدانف .(يمازن) بضغ اذه راثأ

 .يووُف ءيووُف .ةباغلا ءامسلا ران تلعشأو .يّوديو ردهي وهو
 راجشألا تقرتحا يش لكي ةكسم وللا ةنسلأ تعفترا « .يووف

 تلوحت اهلك ءرضخألا زوللا ىتحو ءافاساكلاو زوملاو تاتابذلاو

 لك كله دقل .كامسألاو رويطلاو تاناويحلا لك تتامو .دامر ىلإ

 .ءيش

 ام لكو .ةيدبألا ةايحلا (ماف) خم دق (يمازن) ناك فسألل

 هنكل لوألا يرشبلا قولخملا قرتحا .هدرتسي ال ءبرلا هحنمي

 ...اليلق رظتنا ءانسح ..نم مغرلاب ءفرعأ ال ؟نيأ .ايح لازام

 (يمازن) لوادت ؟ثدحيس يذلا ام .ةيلاخو ارفق ضرألا تناك

 نم ةديدج ةقبط اوعضو :هالعف ام وه اذهو (اًوكن)و (يريبما)و
 «تَمْنو تَمَن ؛:ةرجش تتبن .ةمحفتملا ءادوسلا ضرألا ىلع ميدألا

 امدنعو .ىرخأ ةرجش تدلُو اذكهو ءاهروذب ىدحإ تطقسو

 تحبصأو ءيشمت تأديو «تَمَنو تَمَن .ةرجشلا نم ةقرو تطقس

 تطقس امدنعو .عاونألا لك ,ةافحلس ءايبظ ءادهق ءاليف ءاناويح

 «:ةكمس تراصو .تحبسو تحبس .حبست تأدب ءءاملا ىلع ةقرو

 .عاونألا لك ءرحبلا حلب ءاراحم ءايروباك ءيروب ةكمس وأ ةنيدرس

 نزحلا نم ديزمب .ةيرشبلا نم امامت (يمازن) سأيي ملو
 دق ناك هنكل ءهتروص ىلع اقولخم ىرخأ ةرم عنص ةمكحلاو
 (ماف) هيلع ناك امم ةوق لقأ ناسنإلا قلخ ةرملا هذهف .اًسرد ملعت
 .دولخ الب نكل ؛يهلإلا لكشلا سفن ديدجلا قولخملل ناك .دلاخلا
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 (2).مكلثمو يلثم ,ءءاقدصأ اي ؛ناسنإلا اذه ناك

 هيلع ىه امكو هيلع تناك امك ىرخأ ةرم ضرألا تراص اذكه

 وأ :ضرألا مترفح اذإ مكنأ ليلدلاو .ديكأتلاب ةقداص يتاملك .نآلا

 .ةلوهسب رسكني ابلص دوسأ ارخص نودجتس .حطسلا ىلع ىتح

 روخصلا هذه .قرتحيس «راتلا يف رخصلا نم عونلا اذه متيمر ولو
 تقرتحا ىتلا تايباقلا :ةميدقلا تاباغلا نم ةمحفتملا اياقبلا يه

 ..ىلوألا ةيادبلا نم ليلق دعب «ةميدقلا روصعلا يف امامت

43- 111198 1905 : 130-138. 



 ايقيرفأ
 (اينازنت ءاجاشت) ءانفقلاو ءدبلا .9

 سيحم نم مهقالطإب لئاوألا انفالسأ (اًووُر) ررح ءدبلا يف
 يفو .ةولحلا اطاطبلاب ةئيلم ةقيدحو زوم ةعرزم مهحنمو .ةدالولا

 ريبك ربخأو ,(1712 الوأ) اطاطب اًَووُر عرز ةقيدحلا كلت فصتنم
 ام اطاطبلا عيمجو زوملا لك اولكأي نأ سانلا رودقمب نأ ةيرقلا
 .اهلكأي نأب دحأ يأل احومسم سيل» .(ال !وأ) ةامسملا اطاطبلا ادع

 تاملكلا هذهب «.نوتومتسو مكماظع رسكأس ءاذه متلعف اذإو

 صخشلا ييحيل ءاسمو حابص لك دوعي ناك هنكل ءاَووُر لحر
 .نيرخآلا ساتلاو ربكألا

 هنأ هل ليقو ءاماعط بلطو ريبكلا ايح .بيرغ لصو موي تاذو
 ميرحت ببسب ءالوألا اطاطب ادع ام ءءاش ام ايأ لكأي نأ يف رح
 ءيجأ نأ اَووُر ينرمأ حابصلا اذه اركبم» :لاق بيرغلا نكل .اَووُر

 كعم اهلكآ نأو ءالوألا هذه وهطأل يهط ةينآ ينوطعت نأ مكربخأو
 «.اهب اوعتمتستل كسان عمو

 الوألا بيرغلا علتقا اذكهو .يهطلا ةينآ هحنمو ريبكلا هقدص
 اًووُر ريزو مش امدنعو .اولكأو ةبجولا اوخبط .ةينآلا يف اهعضوو

 و



 «؟نولكأت اذام ؟نولعفت اذام» :لأسو الورهم ءاج ءال 60 ةحئار

 ةينآلا اًووُر ريزو ذخأ .فوخلاب بيرغلاو ريبكلا رعش ذئدنع

 هريزو لسرأ ابضاغ .اًووُر ىلإ اهلمحو الوألا اطاطب نم اهيف امب
 مكعدخ» :نيرخآلا سانلاو ريبكلا عم ثدحتو بهذف .ةيناث ةرم
 ًاقفأو مكماظع رسكأس كلذل .يتصاخ الوألا متلكأو بيرغلا

 «.نوتومتسو ءمكنويع

 مهريبكو سانلا أدب ءاجاشتلا بعش يكحي ءرداغ نأ درجمب
 ىلص كلذل .نوتومي اوأدبو مهنويع تضرمو ؛مهماظع رسك يف
 :ريبكلا ىلإ ىرخأ ةرم هريزو اًووُر لسرأو :ةمحرلل ابلط ريبكلا
 امك كدلج لدبتس .توملا ىلع كشوت امدنعو ,خيشتس .كمحرأس»

 تنأو دحأ كآر اذإ نكل .ديدج نم اباش نوكتسو «نابعثلا لعفي
 «.ىرخأ ةرم شيعت نلو تومتس :كدلج لدبت

 اريثك خاش ءريبكلا خاشو ءشيعلا يف سانلا رمتسا اذكهو

 زوجعلا لجرلا فرعو .هب ينتعت تراص هتاديفح ىدحإ نإ ىتح
 بقث ةديفحلا نم صلختي يكلو .هدلج ليدبت موي ناح دق هنأ
 بهذت نأب ةاتفلا رمأ مث ءاهعاق يف ةريثك ةريغص ابوقث ةنيطقي
 «كلذ عمو .اليوط اتقو قرغتستس اهنأ فرعي ناكو .ءاملا رضحُتو

 ةدئاع تعرسأو .ةنيطقيلا تألمو ءبوقثلا تدسو .ةاتفلا تظحال

 .خولسم هدلج فصنو .هتدجو كانهو .اهدج ىلإ

 !يليو اي ءيليو اي» :لاع توصب ىكبو اهيف زوجعلا قّدح
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 زوجعلا فل ءطببو «.نكيلف .نوتومتس مكعيمجو ءيتوم وه اذه
 .هونفد اذكهو .تامو ءديدج نم هدلج ىف هسفن

 بضغ اذه راثأ .نيريكتم نيرورغم سانلا حبصأو نمزلا رم

 نع اوفكي نأب مهرمأيل ,ىرخأ ةرم هريزو لسرأو ءةدشب اَووُر
 .اءوس مهكولس دازو ءدحأ هيلإ عمتسي مل نكل ءةئيسلا مهتاداع

 ,دلبلا بابش لك تضفر .طرفم لكشب ةرورغم ةاتف كانه تناكو

 نم وهو ءلاجرلا لك قوفت ةوق هيدل جوز نع ثحبأس» :تلاقو
 «.ينجوزتيس

 ىتح جوز نع اثحب اهضرعو دالبلا لوط يف ةاتفلا تراس
 كانهو .تاريحب ودغتو راهنألا عستت ثيح ,ةباغلا ىلإ تلصو

 الإ رت مل اهنكل امخض ناك .ةريحب يف شيعي ناك الجر تدجو

 «؟نيثحبت امع» :اهلأسو ابطاخم اهيلإ هجوت .هسأر

 هتوق قوفت دحاو ءينجوزتيو ّيلإ ددوتي دحاو جوز نع ثحبأ»
 «.نيرخآلا لك

 لك نم ىوقأ انأ .انأ هنإ» :ةريحبلا يف شئاعلا لجرلا اهل لاق

 «.نيرخآلا لكو كوبأو تنأ ؛هنيرتس ام وه اذهو «نيرخآلا

 تربخأو اهتيب ىلإ ةاتفلا تداع .نانثالا قفتاو ءةدشب ترثأت
 ديرن «تيبلا ىلإ هيرضحأ ؛عئار اذه» :مألا تلاق .هتدجو اهنأ اهمأ

 «.كرمع لجر .كييطخ .هارن نأ



 .اهبيطخل ماعطلا رضحُت نأ اهبحاو نم نأ ةاتفلا تأر نآلا

 نم عون يأ ىرت .ايوس يهطلا ةينآو ماعطلا علتبا اهتشهدلو

 ,كايري نأ ناديري يادلاو» :الإ هل لقت مل اهنكل ؟ناك لاجرلا
 «.يعم لاعت كلضف نم كلذل .ينم جاوزلاب كل ناحمسيو

 يمايق ناوأ تأي مل» :ةريحبلا يف شئاعلا بطاخلا اهيلع درف
 «.نيبغرت امك لعقأس ناوألا ءيجي نأ درجمب .دعب ءاملا نم

 تقولا سفن ىفو .اهمأل هتاملك ترركو اهتيب ىلإ ةاتفلا تداع

 ءزجلا يه هسأر تناك يذلا اهبطاخل ماعطلا عنص يف ترمتسا

 هعمو ماعطلا علتبي ناك ةرم لك يفو .هدسج نم يئرملا ديحولا

 ءاذه ىلع قلعت مل .ماعطلا اهيف هل مّدقُي ناك يتلا ةينآلاو ةيعوألا
 «.يتيب ىلإ بهذن انعد ءايه» :هل لوقت تناك طقف

 :ةينغأب اهبلط ىلع ةريحبلا يف شئاعلا لجرلا در موي تاذو

 .لحاسلا قروز انأ

 .كابأ علتبأو كانه ىلإ بهذأس

 .كمأ علبأو كانه ىلإ بهذأس

 .كاخأ علتبأو كانه ىلإ بهذأس

 .لحاسلا قروز انأ

 ناك .ةاتفلا عبتو اذه ينغي وهو ةريحبلا نم بطاخلا ضهن
 نكت مل ةاتفلاو .اهلك دلبلا هدسج ألم .لعفلاب الئاه قولخملا اذه

 و



 مكيلإ تلسرأ .ىمير يمسأا» :اهل لاق نأ ىلإ .همسا ىتح فرعت

 عيمج كلهأ نأب اَووُر ينرمأ دقل .قلخلا لكو ءايشألا لك رمدأل

 اونبتو «ةميدقلا ديلاقتلا اورجه دق سانلا نأل ,تاناويحلاو رشبلا

 .نيرورغمو ىلاسك اوراص دقو ريقفلا نوملظي مهنإ .رشلا قرط
 لاجرلا لك كلذ دعبيو :كدلاو تيب علتبأو الوأ تنأ كعلتبأس كلذل

 «.تاناويحلا لكو ءضرألا ىلع نيرخآلا

 هاجتا يف ريست تناك امنيب افوخ فجترت ةاتفلا تلعج هتاملك

 «ضرألا زهت هتاوطخ تناك .امامت اهفلخ ريسي ىميرو ءاهتيب
 اناك .ودم دعرل ةديازتملا ءاضوضلا ةاتفلا ادلاو عمس ديعي نمو

 «عيمجلل ديع موي ناك .نيرخآلا ةيرقلا لهأ عم امهتقوب ناعتمتسي
 عم ةاتفلا ومير علتبا ء.امهلوصو درجمب .نوصقري سانلا ناكو

 مل .روفلا ىلع اعيمج مهعلتباو نيصقارلا ىلع بكنا مث ءاهتلئاع
 كاذ ةدالولاب تماق دق تناك ةأرما ادعام ءايح ةيرقلا يف دحأ قبي

 يه :لبطصا يف تأبتخا .مخضلا قولخملا اذه تأر امدنع .مويلا

 .ديدجلا اهديلوو ءةلقطلا اهتنباو

 ضعب ناكو .اهلك ةيرشبلا علتباو اهلمكأب ضرألا ىلع مير رم
 .دوسألاو دوهفلا مهتمهتلاو اوئبتخيل ةباغلا ىلإ اورف دق سانلا

 رسكت يك ةيتاع احاير اعد اًووُر نكل ءرجشلا نورخآ قلستو

 اوأبتخا نيذلا كتلوأ لك نإف اذكهو .لفسأ ىلإ مهقذقتو رجشلا
 دحأ قبي ملو ءيرشبلا سنجلا اًووُر احم مايأ ةعبس يف .كلذك اوتام

 زعاملاو ةيشاملا لك اضيأ ومير علتبا .اهالفطو ةنيكسملا ةأرملا الإ
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 يذلا خوكلا يف نكل .رشبلا صخت تناك يتلا بالكلاو فارخلاو

 ةجعنو .ناتزعامو يدجو :ناترقبو روث يقب «ةأرملا هيف تأبتخا
 اكلم تاناويحلا هذه تناك .ركذو ىثنأ ؛ناريغص ناورجو ءشبكو

 تاناويحلا هذهو اهلافطأو يه اهامح دق اًووُر ناك .ةيرث ةلئاعل
 .ادج ةنيكسم تناك اهنأل ,ةليلقلا

 يمكحاو يجرخأا» :اهل لاقو اًووُر ريزو ءاج نماثلا مويلا يف
 نيمستس .نآلا دعب ءارقفلا ملظي نل ادحأ نأل ءكلفطو تنأ .ضرألا

 نم ةحلاص ضرألا لعجيو اميظع الجر حيصيس .اًووُشيكم كتبا

 «.ديدج نم ضرألا ىلع هتمحر اَووُر لزنِّيسو .ديدج

 ايأو ؛كرحتي ءيش كانه نكي مل ترظن امنيأو .ةأرملا تجرخ

 نأ مهيلع ناك .لتاقلا تمصلا الإ اهبيجي نكي مل ءهوعدت نم ناك

 نكت مل هنأل ؛هتخأ اًووُشيكم جوزت .ديدج نم اهلك ةايحلا وأدبي
 فيك اًووُشيكم مهمّلعو الافطأ ابجنأ .ةحاتم ىرخأ ةأرما يأ كانه
 اوناك ءالافطأ هلافطأ بجنأ ,تام نأ دعبو .ةايحلا يف نوفرصتي

 سان كانه ناك هنأ ثيحو .ةبيط ةايح اوشاعو ءاينغأ مهعيمج

 ةيشاملا تدجو دقف ءلبق نم ةدوجوم تناك امم لقأ تاناويحو

 نيسرطقتم سانلا حبصأ .كلذ دعي نكل .بشعلا نم ةرفو

 ءارقفلا نم اورخس .مهماعطو مهكالمأب اورخاقتو ءىرخأ ةرم

 نأ ررقف همدصو اَووُر اذه بضغأ .مهعم اوكراشتي نأ اوضفرو

 لجر ةئيه يف ضرألا ىلإ هريزو لسرأ .ةبرجتلا يف ءايرثألا عضي
 .لمامدلاب ىطغم

 و



 ليحنلا هدسج كحي وهو ءاهيق فاطو ضرألا ىلإ ريزولا بهذ
 .ةملؤملا لمامدلا ئدهي يك ناهدلاو ماعطلا لوستيو ,ملأتملاو

 يأ» ياسوجنيك هومسأو ؛ةراجحلاب هودعبأو هودرط ءايرثألا نكل
 .ةمحر يذ لجر تيب ىلإ لصو اريخأو .«هدسج كحي يذلا لجرلا
 يرثلا لجرلا كلذ رعش .ناهدلاو ماعطلا ابلاط لسوت امدنعو

 :ضرألا ىلع هل ناويح دلج ةعطق درفو هب بحر .هلجأ نم فسألاب
 نكل ءضفري نأ ياسوجنيك لواح «.لكو سلجا ءلخدا كلضف نم»
 ةلازريطخ/او عيش تبع لكاو :لوقلا ةديضغ دا ويضحأو ةكدب لجرلا
 ذخ» :لاقو .يفاش مهرمو ءاودب هنهدو ء.هدسجح لسغيل ءام هفيضم

 «.طقف اهنهدا ءكحورج كح نم الديو .كعم ءاودلا ةيقب

 انأ» :هل لاق .ميحرلا لجرلا كلذ ةبيط ياسوجنيك ىأر امدنع

 نيبيط ضرألا ىلع سانلا ناك ام اذإ ىرأل ينلسرأ دقل .اَووُر ريزو

 وعدت نأ كحصنأ «ةبيطلا كلاعفأو كمرك لجأ نمو .ارارشأ مأ

 عرسأ .كتيب يف شيعلاو مودقلا ىلإ مهوعدتو ؛كءاقدصأو كبراقأ
 «.ةكيشو ةيواسأم ثداوح كانه نأل ,كلضف نم

 مهتاعطقب اوءاج نيذلا هبابحأ لك عمجو ميحرلا لجرلا ىضم
 لاق ءاوبهأتو اعيمج اورضح امدنعو .مهزعامو مهقارخو
 يراجلا ءاملل مطحُملا ٌيودلا اوعمست نأ درجمب» :ياسوجنيك

 اًووُر نأل .نيتماص اوقباو «تيبلا تاماعدب اعيرس اوثيشت ءةوارضب
 «ء.اشطاب رميس

 .يلاعألا يف ةباغلا نم ةظاه اهايم اًووُر بلج نماثلا مويلا يف



 مهماعطو مهتويبو :نيرخآلا لك عم رارشألا اهتوقب هايملا تبحس

 اهلمكأب دلبلا تلخ .مهزعامو مهفارخو مهراقبأو «مهتاكلتمم لكو
 .ءيش يأ قبي ملو ءديدج نم

 .ةيلاخ دلبلا دجو ,حابصلا يق ميحرلا لجرلا ضهن امدنع ءاذكه
 ثالث ىدانو تارم ثالث لقت .ءامسلا ىلإ ارظان هينيع عقرو لءاست
 .ءدبلا يف يرشبلا سنجلا ررح يذلا قحلا هلإلا ءاَووُر مساب تارم



 ايقيرفأ
 (ايبيمان ءوريريه) ةعقاولا ءامسلا . 0

 ىلع ءامسلا يلاعألا يف ماظعلا طقسأ ءديعي ديعب نامز ذنم

 رشبلا لك دقف .نيقاعو ارارشأ اوحبصأ دق اوناك سانلا نأل ؛ضرألا

 ءاوقب نيذلا لئالقلا ىلع اهلقثب ءامسلا تطغضو .مهتايح ابيرقت
 .دوسأ فورخب اوحض مهسأي يف مهنأ ىتح ديدش لقثب تطغض

 يلاعألا ىف ماظعلا بذج نإ :لاعف ريثأت تاذ ةراشإلا كلت تناك

 عم .اذه انموي ىلإ اهناكم اهوقبأو ديدج نم ىلعأ ىلإ ءامسلا
 سانلا رودقمب ناك ةميدقلا ةنمزألا يفف .ام ءيش ريغت دقف .كلذ

 ماظعلا نأل ؟ال مل .انكمم دعي مل اذه نكل ءءامسلا ىلإ قلستلا
 :ماخض ةقلامع ءضرألاو ءامسلا سمالتت ثيح اسارح اوعضو
 .ةدحاو عارذو «ةدحاو قاسو ءةدحاو نذأو ,ةدحاو نيعب تاقولخم

 طقف ادحاو مهداسجأ كلتمت .هنم نينثا انداسجأ كلتمت ام لك

 .كلذك لصاقم مهناقيس الو مهعرذأل سيلو .هنم

 كلت نم مغرلاب ءءامسلا ىلإ ادعاص قلستي نأ ناسنإ لواح اذإو
 هب كسمي ؛ءامسلاو ضرألا سمالتت ثيح ءقفألا دنع كانه «ةدعاقلا

 حبصأ .تقولا اذه ذنمو .ىرخأ ةرم لفسأ ىلإ هنورجيو ةقلامعلا

 .ءامسلا ىلإ لوصولا رشبلا ىلع رذعتملا نم

 و



 ةيدنهلا اكيرمأ

 (انوزيرأ ءيشتابألا) ضرألا تحت نم نافوط .1

 ؛ضرألا قوق انه نوشيعي رشبلا نكي مل ,ديعب ديعب نمز ذنم
 نكي ملو ةرمث يأ هيف منت دعت مل نامز ءاج نكل .اهتحت اقيمع لب
 فشكتسيل نانطلا رئاطلا اولسرأف .هولكأيل ءيش يأ سانلا ىدل

 ءءامسلا يف ادعاص هتاريط ءاتثأو .ماعط لع روثعلا نكمي نيأ

 يف ةحتف ربع ءيلفسلا ملاعلا يف اهروذج دتمت بنع ةمرك ىأر

 رئاطلا راط .يولعلا ملاعلا ىلإ ةدعاص ىمنتو ءءامسلا فصتنم

 ةئيلم ضرأ ىلإ لصوو ءءامسلا يف يتلا ةحتفلا ربع نانطلا
 هذه تناك .عاونألا ةفاك نم نوهزلاو ةهكافلاو (*!لاكسملاب

 .نآلا هيف شيعن يذلا ملاعلا يه ضرألا

 ءاهآر يتلا ةليمجلا دلبلا نع سانلل ىكحو نانطلا رئاطلا داع

 اهلك ةفاسملا نيدعاص اوقلست .اهيلإ اودعصي نأ اعيمج اونمتو
 ملاعلا ىلإ اولصو ىتح ءءامسلا ةحتف ربعو ءبنعلا ةمرك ىلع
 يف ؛مهفلخ ءايمعلا عداقضلا ةليبق اوكرت دق اوناك مهنكل .يولعلا

 1 .يلفسلا ملاعلا

 .هنم ركسم بورشم ريمخت نكمي رابصلا نم عوت لاكسملا -4

 وق



 اوعمس مث .ةديدجلا ضرألا يف ةرتفل لعفلاب سانلا شاع

 ؟نوكت نأ نكمي اذام ىرت .اريده حبصتل ديازتت ةبيرغ ةجض

 نم عفترت هايملا لجرلا ىأرو ءةحتفلا ربع رظنيل الجر اولسرأ
 ابيرقت تلصو دق تناك اهنأ ىتح ةياغلل ةيلاع هايم ءيلفسلا ملاعلا

 يف ءايمعلا عدافضلا تناكو .هيف نوشيعي اوناك يذلا ملاعلا ىلإ

 . .سانلا حستكي يكل نافوطلا كاذ يف تببست يتلا يه لفسألا

 ريوقتب اوماق ؟اولعفي نأ نكمي اذام .قلقلاب سانلا سحأ

 ةيبص اوراتخاو .تايناطبلاو رامثلاب فوجألا عذجلا اوألمو ةرجش

 نافوطلا دعص امدنعو .ةيح ىقبت ىتح لخادلاب اهوعضوو ةليمج
 ىلإ سانلا رف .فوجألا عذجلا قلغنا ,ةحتفلا ةهوف ربع لفسأ نم

 .مهترمغو هايملا تعفترا كانه ىتح نكل ءلابجلا ىلعأ

 نأ ىتح ادج ايلاع عقتري نافوطلا لظ امنيب ىفطي عذجلا لظ
 توص يف اهب مدطصا ثيح .ءامسلا وحن عذجلا تعفد جاومألا

 عذجلاب ماقملا رقتسا ىتح .ءاملا ضاغ جيردتلابو كلذ دعب .ودم

 .ضرألا ىلع تطخو عذجلا ةيبصلا تحتف .ديدج نم ضرألا ىلع
 ناك .قاب دحأ نم كانه نكي مل نكل ءاهلوح ناكم لك يف ترظن
 تناكو ءديدج نم أدبي نأ ملاعلل دب ال ناك .اوقرغ دق سانلا لك

 :يه ةيجانلا ةديحولا ةيبصلا لاب ىلع تأرط يتلا ىلوألا ةركفلا
 اسان عنصأ نأ نكمي فيك ؟لافطألاب لبحأ نأ نكمي فيك

 «؟ ةديدج

 تدقرو لابجلا يف ةدعاص تضم سمشلا قورش لبق اركبم
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 ةعشأ تعطسو ءايضلا غزي ائيشف ائيشو .امامت ةديحو كانه

 .فرجلا نم رطقي ءاملا ناك امنيب اهدسح ىلع ةئفاد سمشلا

 اهل تلاق ,ةنبالا تربك امدنعو .ةنبا اهدحو تدلوو تلبح اذكهو

 «؟دوجولا ىلإ ٍتيتأ فيك نيفرعت لهد :مألا

 .ةاتفلا تباجأ «..ال»

 .لابجلا يف ةدعاص اهتنباب تضمو ,مألا تلاق يا

 تلعف دق تناك امم ةاتقلا تدقرو .ءتلاق «..يدقرا ءءاجر»

 يلاتلا حابصلا يفو لبجلا ىلع ةاتفلا تدقر مويلا لاوط .اهمأ

 تناك امنيب اهتنبا قوف تدقرو اهمأ تءاج ءسمشلا قورش لبق
 ةاتفلا تلبح اذكهو .ةعرسب ةزفاق تضهن مث .سمشلا وحن رظنت

 -اك الاكيس :سمشلا نبا ناك هتدلو يذلا لفطلاو .سمشلا نم
 (459 .اجما
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 ةيدنهلا اكيرمأ

 (اينروفيلاك ءوموب) ةفلتخم تاياهن .2

 هاخأ ريشتسي نأ دارأو ,ملاعلا قلخي نأ (ادمودام) ررق

 نم تاريعش ةعضب عزتنا ؟هدجي نيأ نكل .(وسكوك) :ربكألا
 ىلإ تارعشلا تراط .هوخأ ناك ثيح ىلإ هدوقت نأ اهلأسو هسأر

 نخدي ناك امنيب هتباحس ىلع اسلاج ادمودام اهعبتو ءبونجلا

 ناوخألا نخد ءةداعلاكو .وسكوك تيب ىلإ لصو ىتح هنويلغ
 .تمص يف تارم عيرأ نويلغلا

 لكش يف اهمربو ءهطبإ تحت نم دلج ةعطق (ادمودام) طشك

 عباصأ نيب اهعضو يذلا (وسكوك) هيخأل اهاطعأو «ةريغص ةرك
 يف اهمربو ؛هطبإ تحت نم دلج ةعطق (وسكوك) طشكو .همدق

 نيب اهعضو يذلا (ادمودام) هيخأل اهاطعأو ؛ةريغص ةرك لكش
 نم ةريغصلا هترك يف لك ,تارم عبرأ ناهلإلا خفن .همدق عباصأ

 مث .امهرعش نم ضعبب نيتريغصلا نيتركلا اطلخي نأ لبق .دلجلا
 .قلخلا ءيجم انلعأو ءاهلك تاهاجتالا ةهجاومب ءافقو

 يذلا تقولا يف ةميدقلا قلخلا ةينغأ ةّرم لوأل (وسكوك) ىّنغ
 ,هتباحس ىلع اسلاج ,ةرئاطلا هتدوع ةلحر ءانثأو .هوخأ هيف رداغ

101 



 .هنذأ ةمحش ربع ريغص طيخ ىلع ةتبثم ةركلاو ءاضيأ وه ىنغ
 ىلإ تلوحتو ةركلا تربك امنيب ,مايأ ةينامث مانيل بهذ هتيب يف
 مث نخدو .ءاوهلا يف ايلاع ةركلاب ىقلأ ظقيتسا امدنعو .ضرألا

 .سمشلا ىلإ لوحت ثيح ءامسلا يف لعتشملا هنويلغ ىقلأ

 «نايدولاو لابجلا قلخ امامت ديدجلا سمشلا ءوض يف هريسب
 ريودتيو .تاتاويحلاو تاتابنلاو راجشألاو .راحبلاو تاريحبلاو
 نم .سانلا قلخو .راهنلاو ليللا قلخ ىرخأو ةدحاك ضرألا

 عنص هرعش نم مث ءراصقلا نيكوكدملا ضعب لّكش روخصلا

 هريطلا سانأ لكش شيرلا نم .ليوط رعشب اليمج رخآ اضعب
 عاونأ لك غاص .نيرعشملا نالزغلا سانأ لّكش هطبإ رعش نمو
 باصعألا نم قلخ ,ةياهنلا يفو .ءايشألا عاونأ لك رارغ ىلع سانلا
 اهاطعأ يتلا ضرألا يف نولغتشي فيك مهملعو .انئثم ةارع اسانأ

 .نوشيعي فيكو .نولكأي فيكو ؛مهل

 مهضعب نولتقيف ؛فرصتلا نوئيسي سانلا أدب امدنع ,كلذ عمو

 .مهحستكيل اناقوط (ادمودام) لسرأ :مهلاقطأ نولمهيو ضعبلا

 تالمو .هتيغرب دوجولا ىلإ ةديدج ةيرق تءاج .مهئانف درجمب نكل
 .كلذك مه ارارشأ اوراص ام ناعرس ةديدج سانب ةيرقلا هراكفأ

 .ةرمدم رانب اقرح قلخلا اذه قرحأف

 مهملعو .ىرخأ ةرم رشبلا عنص فاصفصلا نابضق نم
 فيكو «لالسلا نوعنصي فيكو «,مهسلاو سوقلاب نوديصي فيك

 فاصفصلا نابضق سانأ نكل ,لامشلا يف هتيب ىلإ داعو .نولكأي



 يضقيل جلثلا لامشلا نم (ادمودام) لسرأف ءاضيأ اودسف ءالؤه

 :,ىرخأ ةرم فاصفصلا نابضق نم اسان عنص كلذ دعب .مهيلع

 ىلع ءانيو .كلذك اودسف دق مهنأ ملح يف اروف فرع رداغ نأ دعيو

 مل .اعيمج مهتراطأ ةيتاع احاير لسرأ ,(وسكوك) هيخأ ةحيصن
 . هرحُج يف أبتخا يذلا ضرألا باجنس الإ جني

 تاعامج فاصفصلا نابضق نم (ادمودام) عنص ةياهنلا يف

 ىرق يف اوشاعو ةفلتخم تاغل اوثدحت نيذلا سانلا نم ةفلتخم

 .حيحص لكشب نولكأي فيكو ,جيسنلاو ةعارزلا مهملع .ةفلتخم
 رداغي نأ لبقو «ةمئالملا اهنكامأ ةفلتخملا تاناويحلا لك ىطعأو

 (46).ةريخألا انتصرف يه نذإ كلتو .فرصتلا ةءاسإ نم سانلا رذح
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 ةيدنهلا اكيرمأ

 (اليوزنف ؛يراتيريكام) اًنوتاو .3

 نوشيعي مهو .يدنهلا كاوارأ بعش نم يراتيريكاملا ردحني
 نع مهريطاسأ يكحت .وكونيروأ رهنل ةيلامشلا ةفضلا دنع

 يف كانه اوشاع نيذلا نييوامسلا مهفالسأ ؛«ىمادقلا سانلا»

 .ءامسلا ناكم ءانوهاك يف يئاعألا

 كانه شيعي (يداناو) ناكو .ءوضلا الإ كانه نكي مل انوهاك يف

 ءادحاو اثيش اتلازام ضرألاو ءامسلا تناك .نآلا لعقي املثم ءذئدنع

 لسرأ .دعب باويأ ءامسلل نكي ملو ؛ءامسلا نم اءزج ضرألا تناك

 (يداناو) ىَّمسُملا - (يداناو) حور ءهلوسر ضرألا ىلإ (يداناو)

 سان لعفلاب كانه ناك ءديدجلا (يداناو) طبهي نأ ليق .ديدجلا
 ىوقلا ديس ىلإ نومتني اوناك مهبلغأ نكل ,ضرألا ىلع نوشيعي
 .ةملظملا فوهكلا يف اقيمع لفسألا يف شيعي ناك يذلا .ةماّدهلا

 .سانلاب ةئيلم ةيرخص ةضيب دجوت تناك ءامسلا يف ايلاع
 ةمخضو «ةركلاك ةريدتسم ءاناهيوه ةامسملا ؛ةضيبلا كلت تناك

 سان ناك اهلخاد يف .ةليقثو ةبلصو ةكيمس اهترشق .ةفوجمو
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 نأ كناكمإب ناك «تاملكلا نوقطني دعب اودلوي مل نيذلا (يداناو)

 مل نكل ,مهصقرو مهءانقو مهخارصو مهكحضو مهيناغأ عمست

 .مهارت نأ كرودقمب نكي

 ةّينب عمس دق ناكو .امئاد اعئاجو اريرش ءرمقلا .(انون) ناك
 ءانوهاك يف اهناكم نم ةضيبلا ذخأي نأ يف ديدجلا (يداناو)

 .هناكم ىلإ ةضيبلا ذخأو كانه ىلإ ىضم ةعرسبو

 لكآس رخآلا ماعطلا صقن اذإ :طّقرُملا رمنلا لثم (انون) رّكف

 اًناهيوه تناك .ةليمج ةضيبلا تدجو (نيميرف) هتخأ نكل .سانلا

 تفرع .نونغيو نوصقري اهلخادب سانلاو ءلحن ةيلخك نطت

 :اهلاب يف تلاقو ؛ةضيبلا لكأي نأ ديري اهاخأ نأ (نيميرف)

 ةعرسب اًناهيوه (نيميرف) تأبخ .تيبلا (انون) رداغ نأ درجمبو
 ىلإ تعمتسا امدنع ةديعس تناكو اهنطب ىلع تحسم .اهلبهم يف

 .راغصلا (يداناو) سان نم كحضلا تاراجفناو صقرلا

 ةدشب بضغ .تفتخا دق ةضيبلا نأ ىأر ء(انون) داع امدنع

 تناك ىل امك ةريدتسم تناك اهنطب نأ ىأرو .هتخأ برض يف أدبو

 .ائيش لقي مل هنكل ءرمألا ةيهام فرعو .ىلبح

 لخدأل بهذأس .ةبعتم انأ» :تلاق .ترداغو هيلإ اهرهظ ترادأ

 «.مانأس «يمون ةحوجرأ يف

 .اهنطب ىلإ تصنت تناك ليللا تمص يفو امامت ةديحو تناك
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 تطقس مث .اهلافطأ - قاوبألاو يناغألا ءلوبطلاو تاوصألا تعمس

 ءاثداهو املظم وجلا ناك ءاهينيع تحتفو تظقيتسا امدنع .ةمئان

 ترعشو «برتقت تاوطخ لثم ءضماغ توص ةمث كانه ناك نكل
 تاوطخلا تناك ديدش ءطبب ؟نوكي نأ نكمي نم ىرت .فوخلاب

 .ةحوجرألا ىلع ريبك ءيش طقس ةأجفو .اهتحوجرأ نم برتقت
 .ةبوعرم ةاتفلا تناكو .ائيش لقي مل .الجر ناك .ادسج ناك

 طبهت تالحن لثم ءاهمسج ءاحنأ ةفاك يف ناسوجت هادي تناك

 كرودقمب ناكو ءناشتفتو ناسسحتت هادي تناك .كانهو انه

 اهيقاس تمض .لخادلا يف ةعادوب َّنطت اًناهيوه عمست نأ طقف
 نالواحت لجرلا ادي تناك .اهلافطأ يمحتل امهايإ ةقلغم ةدشب

 نم اجراخ لجرلا زفق رجقلا لبق . اردقت مل امهنكل ءاهيقاس حتف

 ةئيطبلا هتاوطخ ريغ عومسم توص نم كانه نكي ملو ةحوجرألا
 ام .ةاتفلا تضهن ءسمشلا تعلط امدنعو .ةدعتبم كرحتت يهو

 اذكه .فرعأ نأ ديرأ ؟ناك َنَم ؟املح ناك له ؟ثدح دق يذلا

 .ةاتفلا تركف

 تنهد .دوسألا وقوراك تيزب اهدسج تكعد «ليللا لح امدنع

 امامت ءادوس تراص اهنأ ىتح هلك اهدسجو اهيقاسو اههجو هب

 .تظقيتسا امدنع .مونلا ىلإ تبهذو اهتحوجرأ تلخد .ىتوراكلاب

 ءطبب ةمداق .ىرخأ ةرم مالظلا يف تاوطخلا كلت كانه تناك

 .هلك اهدسح ناسسحتت هادي تساجو اهقوف لجرلا طقس .اهوحن

 اتدارأ ,فهكلا احتفت نأ ناديلا تدارأ ءاهيقاس ىلع ناديلا تضبق
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 بلقنا .ةدشب امهايإ ةقلغم اهيقاس تمض ةاتفلا نكل ءاًناهيوه
 تسملو لخادلا ىلإ نيديلا ىدحإ تلصو .ةضيبلا لخاد سانلا
 .اهدرتل تلتاق ةاتفلا نكل ,ةضيبلا كسمت نأ ديلا تلواح .اًناهيوه
 رمي امدنع نفزني ءاسنلا نأ يف ببسلا ىه اذهو .فزنت تأديو

 .ثدح امب ركذُملا رود فيزتلا اذه يدؤي .(انون)

 تزفق .ديدج نم اهدحو ةاتفلا تناك سمشلا تعلط امدنع
 اهقيرط يف .نآلا رمألا ةقيقح فرعتس .ةحوجرألا نم ةجراخ

 .خف راوجب لقح يف ائبتخم ءاهاخأ تدجو

 .تلءاست «؟لعفت اذام»

 نع فشكو اهيلإ ارظان ههجو عفر «.داطصأ انأ ..شش» :لاقف

 .6 دسكحو هادي كلذكو ءقتوراكلاب اخطلم ناك .ةهجو

 اهتعاس نمو .ةملك نود ترداغ اهنكل ءاهسفنل تلاق ءوه ناك

 .رمقلا لمتكي امدنع ىرن نأ اننكمي امك ,خطلم هجو هل (انون)و

 .ةيادبلاب تاخطللا انركذُت

 ىلإ تّرفو اهءايشأ تمزحو «تيبلا ىلإ (نيميرف) تبهذ
 نيطقيلاب ناتئئتمم اهاعارذو ءاهلخاد اهلافطأب ةباغلا لخاد
 امدنعو .نيطقي ةرمث تطقسأ ودعت تناك امنييو .لالسلاو

 ةدحاو تعقوو .ةراقص ةطب ىلإ تلوحت ؛ءضرألاب تمدطصا
 تلصو ىتح ودعت ةأرملا تلظ .ساطغ رئاط ىلإ تلوحتو ىرخأ

 «بيط» :تلاق .اهيخأ تيب نم ةمئاع ترفو .ىكونيروأ رهن ىلإ
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 تلّوحتو «.(ءاملا ةديس) .(رهنلا مألا) انأ .روبعلا عيطتسأ ال انأ

 رودقمب نكي مل .ءاملا لفسأ تأبتخاو .ةميظعلا ةيحلا وُيِيِوُه ىلإ
 رهن ناك .رهنلا تاردحنم قامعأ يف اهتيب تنبو .اهتيؤر دحأ
 قفدتلا يف تأدب دق راهنألا عيمج تناكو ّقتلل دلو دق ىكونيروألا

 رهنلا ةديس اهسفن تلعجو دوجولا ىلإ وُيِيِوُه تءاج نآلاو .وتلل
 .قفدتلا ثيدحلا

 فاط .ةقورسملا هتضيب نع ناكم لك يف ثحبي (يداناو) ناك

 لاق يذلا (انون) تيب ىلإ بهذ .فرعي مل ادحأ نكل سانلا لأسي
 اهنطب يق اًناهيوه تأبخ دقل .اهنع ءيش لك فرعت يتخأ» :هل

 «.حابصلا يف اديعب تّرفو

 .اهآر دق ادحأ نأ دبي ملو .ةاتفلا نع ثحبي (يداناو) ىضم

 (ودوم) همسا خأ (يداناو) ىدل ناكو .درت مل اهنكل ءاهادان

 لاق .مخض راقنمب رئاط ىلإ هسفن لوحي نأ: عيطتسي ناك يذلاو
 كسمن ذئدنعو جرختس اهتيدان اذإ ءاهبيطخ تنأ» :هيخأل (يداناو)

 .اهب

 نوكت نل نيتليئثضلا ينيعو مخضلا يراقنمب .ةليمج اهنإ»
 «.اهتيدان اذإ جرخت نل اهنأ قثاو انأ .مزاللا نم حيقأ انأ .يب ةمتهم

 .يندعاس كلضف نم .لاح يأ ىلع لواحن انعد» :(يداناو) لاق

 ء.اناهيوه دقفأ نأ ديرأ ال

 ل

 :لاقو .موبلا رئاط (وتوهوه) هقيدص يدانو .(ودوم) قفاو
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 ,نييليل نيرئاط ىلإ امهيسفن الّوح «.اهيدانن ايه ءيندعاس»

 تعفر سمشلا تقرشأ امدنعو .هلوطب ليللا ناقعزيو نايداني
 نكت مل نكل «.اذ انأ اهد :تلاقو ءاوهلا يف ايلاع ءاملا نم اهدسج

 .وُييوُه تناك ,ةميظعلا ةيحلا لب ءايأر ام يه ةاتفلا

 .لضفأ لكشب ىريل هينيع قّيضو .(ىدوم) اهلأس «؟تنأ نّم»
 «.ادبأ يكيدانأ مل انأ ,كفرعأ ال انأ ءال»

 كءادن تزيم دقل .كتبيطخ ءانأ اهنإ» .تلاق «..تلعف ىلي»

 ىقيسوملا عامس امهرودقمب ناك ءاهجورخ درجمب «.تئج كلذلو
 (يداناو) لافطأ ناك ؛ةيحلا نطب لخاد :اًئاهيوه نم ةرداصلا

 .جورخلا نورظتنيو ءنوصقريو نونغب

 «.هيلإ اًناهيوه يديعت نأ كديري يداناو»
 «.اهيف يلافطأ ءاذهب مايقلا يننكمي ال» تلاق «..ال»

 «.يداناو لافطأ مهنإ .كلافطأ اوسيل مهنإ»

 .امهيلإ اهديعت نأ تضفرو

 نييدانم ءهاجتا لك يف (ىُتوهوه)و (ودوم) حاص ذئدنع
 اوكسمي يك حامرلاو ماهسلاو ساوقألاب نوريثكلا ءاجو ءسانلا

 اوأديو ؛عيمجلل رماوألا (وُتوهوه)و (ودوم) ىطعأ .اهولتقيو اهب

 ةيحلا جات اوأر ديعب نم .رهنلا لوط ىلع (وُيِيِوُه) ةدراطم يف
 يف اهشير (وُيِيِوُه) تدرف .حزق سوق ,شيرلا نم عونصملا
 .سمشلا يق فجيل ءاوهلا

 دمو



 اوهجوتو «!اذ يه اه» :اوحاصو حزق سوق ىلإ نودايصلا رظن
 امتيب ءبقارو انه قبا ءعمسا» :شاقخلا (يديد) ىلإ مالكلاب
 ذئدنع .ائاهيوه جرخنو «ةيحلا لتقنو ءانماهس نحن قلطنس
 «.ءاملا يف عقت ال ىتح ءطقست امدنع اًناهيوه تنأ كسمت

 «.انه رظتنأس» .يديد لاق «..ٌنسح اذه»

 ةيحلا ىلع ماهسلا قالطإ يف اوأدب .نيريثك نودايصلا ناك
 وُييِوُه تدب .ةظحللا سفن يف مهماهس لك تراطو .ةميظعلا

 تطقس .مهيشلا ناويحب هبشأ هلك اهدسج تطغ يتلا ماهسلاب

 ءاوهلا يف ايلاع ةيرجحلا ةضيبلا تعفترا .اًناهيوه حارس تقلطأو
 .هديص ةكبش يف اًناهيوهب كاسمإلل ادعتسم (يديد) ناكو

 هليذب .(يديد) ىحن ةرشابم قاوقولا رئاط ؛(اشيف) هجوت ةأجف
 هدعتيا» :لاقو .ديصلا ةكبشب كسمأو ابناج (يديد) عفد ليوطلا

 هحومجحو هرورغب «.ريثكب مزاللا نم رغصأ كانيع .انأ اهلعفأس

 سفن يف ةكبشلا ذخأ دقف .ةثداحلا يف (اشيف) ببست «نيداتعملا

 نكل ةضيبلاب كسمي نأ لواحو .اًناهيوه اهيف تجرخ يتلا ةظحللا
 .ءاملا يف تطقسو تراط دق ةضيبلا تناك .ناوألا تاوف دعب

 «!كيبسي اهاندقف دقل :ةضيبلا تعاض» :نودايصلا حاص

 رياطتو .تحتفناو ءاملا يف ةلثاه ةرخصب ةضيبلا تمدطصا

 مل مهنإف كلذ عمو .هاجتا لك يف دعب اودلوي مل نيذلا سانلا

 «تاضيبلا هذه تحتفنا امدنعو كمس ضيب ىلإ اولوحت .اوقرغي

 دم



 .:حيسامتلا تجرخ كامسألا دعيو .حيست كامسألا تاثم تجحرخ

 شيعت يتلا ىرخألا تاناويحلا لكو .ادنوكانألا يعافأو نميكلاو

 تناكو .مهمأ يه (وُييوُه) تناك .مويلا تاريحبلاو راهنألا يف

 تناك اهنكل .ماهسلا اهتلتق نأ دعب رهنلا ةفض ىلع تطقس دق

 امك ءاهفلخ اهتئيه طقف تكرت .ةيناف نوكت نأ نم ريثكب ىوقأ
 ءامسلا) يف ءانيوكأ ةريحب يف شيعت نآلا يهو .حزق سوق انركذُي
 .ةيدبألا ةايحلا :انيوكألا ةديسك ؛(ىلعألا

 رمت كانه ناك .هولكأو ضرألا ىلع يتابعثلا اهدسج يقب

 .مدلاب همف ًالتماو :ةمضق لوأ ذخأ يذلا ىه اًووُنام همسا طقرُم

 نولكأي اوناك دقف .مدلا اوأر امدنع نورخآلا حياصت «!عئاج انأ»

 سفن يف .كاذ لبق محللا اولكأي ملو ,ةهكافلاو اكويلا تابن امئاد
 محللا اعيمج اوئكأ مويلا كاذ سفن يقو ءديصلا اوأدب مويلا كلذ

 توم ادبأ ىسنن نل :لوألا ديصلا كلذ ادبأ ىسنن نل .ىلوألا ةرملل

 ىلع اولصحيل ضعبلا مهضعب نوحيزيو نوعفدي اوناك .(وُيِبوُه)
 ءامدلاب خطلملا رهنلا ناكو .ءاملا مأ ؛ةميظعلا ةيحلا اولكأ .ةمقل

 أوناك ءدعب اودلو دق (يداناو) سان نكي مل .نآلا كمسلاب ًالتما دق

 .كمس ىلإ اولوحت دق

 ,طقرُملا رمنلا (اًووُنام) ريغ كانه قبي مل .سمشلا تيرغ

 ىلع مدلا ىلإ (واواك) ترظن .نيطلا عدفض (ىاواك) هتجوزو
 اتطقس دق اتناك .كمس يتضيب تأرو رهنلا ةفض راوجب روخصلا

 .دعب احتفتت ملو رخصلا ىلع



 نوكأسو امهسقفأس ءامهب ينتعأس» :(اًووُنام) ةأرما تلاق

 «.امهمأ

 محل انيدل نوكيسو ءارشب نانوكيس ءٌنسح» :(اًووُنام) لاقف
 «.تيبلا يف

 اجرخ دق اناك .(وُيِيِوُه) يلفط .كمسلا يتضيب (ىاواك) تذقنأ

 انوكي مل امهنكل ءكمسلل نيوخأ اناك ءكمسلا عم اناهيوه نم

 ,(انومييكيش) همسا ربكألا ناك .نيدلو اناك ءادلُؤ امدنع نيتكمس

 امه (ىاواك)و (اًووُنام) نأ ادقتعاو .(يكيروي) همسا رغصألاو
 .لاحلا يف املكتو لاحلا يف ايشم .ةعرسب اربك .امهمأو امهابأ

 نيحماج نانثالا ناك .نييوق نيباش لب نيلفط ادوعي مل روفلا ىلعو

 موي تاذو «نيكراعتمو نيخراصو نيحئاص نايرجي اناك ءنيدينعو

 عم اصاغو رهنلا يف احبسيل ابهذ .تيبلا جراخ امهمأ امهي تمر
 .هيف الخدو اغراف ناك .الكاه اتيب ادجو عاقلا ىف .كمسلا

 .ربكألا لاق «..فيطل تيب»

 تناك .رغصألا هباجأ «.لبق نم انه تنك ينأ ىل امك رعشأ»

 (وُيِيِوُم) ترهظ ءامان نأ درجمبو .امهيف الخدو ناتحوجرأ كانه
 انأ .امكتيب هنإ «يتيب اذه» :ةميظعلا ةّيحلا تلاق .امهملح يف

 رمثلاو امكمأ تسيل نيطلا ةعدفض .امكوبأ (يداتاو)و امكمأ

 .يدسج الكأو ينالتق دقل .امكيلع ابذك دقل .امكابأ سيل طّقرُملا
 رمنلا نم اسرتحا ؛مالحألا يف امكملكأو انوهاك يف نآلا شيعأ انأ
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 لبق هالتقت نأ امكيلع بجوتيسو ءامكلكأي نأ ديري وهف ؛طَقرُملا
 «.امكلتقي نأ

 تيب يف نيمئان اناك ثيح .رهنلا عاق يف اظقيتسا امدنع

 .وتوراك تيزب ةءولمم ةنيطقي نامأوتلا دجو .(وُيِيِوُه) تيب ءامهمأ
 .ىرخأ ةرم املح مث

 ضيفت ىتح هايقلأ .يتصاخ وتوراك تيز ءيتنيطقي هذه»

 نيذلا سانلا ناقرغتس .اهرسأب ضرألا ءاملا يطغيو راهنألا

 «.مهنم راغصلا ىتح «ينولكأيو ينولتقيل اعيمج اوءاج

 :امهمأل ارأثي نأ اررق «ملحلا اذه نم نايتقلا ظقيتسا امدنع

 «.اعيمج سانلاو اهرسأب ضرألا قرغنس»

 لاق .اعيمج اوركسو ءةميلو ىلع مهلك سانلا عمتجا موي تاذ

 .(انومييكيش) هقفاوو ء.انتقو ناح دقل» :(يكيروي)

 مأ) تيب ىلإ اءاج .عاقلا ىلإ ةرشابم ابهذو ءرهنلا يف اصاغ
 وتوراكلا تيزب ةئيلملا (وُيِيِوُه) ةنيطقي تناك ثيح ,غرافلا (ءاملا
 ضرألا تقرغو راهتألا تضافف ءاهافذقو ضرألا ىلإ اهب اداع .ةأبخم

 ءاملا ءاج امدنع نكل ءتويبلا يف رانلا العشأ دق ناوخألا ناك .اهلك

 أبتخا .اورجو اوخرصو سانلا حاص .تويبلا تراهناو رانلا تأفطنا

 ايلاع ؛ةيرخصلا تاردحنملا يف قوقش يف نيحلاصلا سانلا نم ةلق

 اهلك ضرألا ىطغ يذلا ءاملا ناكو .نيرخآلا لك قرغو .لابجلا يف
 .نآطش الب يذلا ءاملا ء(رحبلا) اماد ىمسملا ريبكلا ءاملا وه
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 نأل ءكمسلاك ناموعي اناك دعب اميقو «نايتقلا ىرج ةيادبلا يف
 الو ,تويب ال - (اماد) ريغ ءيش يأ ىري نأ هرودقمب نكي مل ادحأ

 اترجش تناك .ناتيلاع ليخن اترجش الإ قبت مل .لابج الو ءتاباغ
 ءايلاع ناوخألا عفترا .نيوخألاك ءامهضعبب نيتقصتلم ةايحلا

 اسلجو اقلست .ءامسلا ىلإ هلمكأي قيرطلا نيدعاص ءايلاع ءايلاع
 نيب كانه ايلاع ةبطصم اينبو .نيتلخنلا امكلت يف ايلاع ,كانه

 الكأو احارتسا .لفسألا يف (اماد) ىلإ ارظن كانه نمو .نيترجشلا

 ضرألا فجت نأ نيرظتنم «نالكأيو نالكأي الظو :ليخنلا رامث نم
 يقبو .ضرألا يهتنت ثيح قفألا ىلإ (اماد) داع اريخأو .ديدج نم
 .اهتقو ذنم كانه

 ىلع اراسو اطبه ء«.انب ايه :نآلا رمألا ىهتنا» :نايتفلا لاق

 .رخآ ءيش الو طقف نيطلا ريغ كانه نكي مل .ةيرطلا ضرألا

 ١ .ءامسلا ىلإ اداعو ضرألا ارداقف

 اجن .نآطش الب يذلا ءاملا ء(اماد) ببسب سانلا بلغأ تام

 نوثبتخي اوناك .نوحلاصلا مه ءالؤه ناك .اهدعب اوشاعو نوليلقلا
 ام اذه .اوبقوع دقف رارشألا امأ .نيطقيلا تارمث يفو لابجلا يف

 .ىمادقلا سانلا هلوقي

 انسح .ةلقلا كلت الإ قبي مله ..(يداناو) ركف اذكه «..ٌنسح»

 «.ةديدج اسان عنصأس «نذإ



 ةيدنهلا اكيرمأ

 (وريب «يتنيريش) ةمامحلا ةثج .4

 اوناك نيذلا دونهلا نم ًءاتسم سمشلا هلإ ناك ديعي نمز ذنم
 لاقطأ ىتح نولتقيو لب ء«ضعبلا مهضعب نولتقيو نولتاقي

 ءامسلا نع لصفنا دق ةرهزلا بكوك ناكو .راغصلا مهضعب

 هلك هدسج ىطغت لجر «لجر لكش يف ضرألا ىلع شيعيل ءاجو

 نوُدسي سانلا ناك .ةهرش تابايذ هلوح زئتو ةحوتفم ةنتن حورق

 ةدعاسملا لوستيل مهتويب ىلإ ءاج املكو ,هنم نوُرفيو مهفونأ

 نأ ىتح ىأ لخدي هوعدي نأ اوضفرو ههجو يف باوبألا اوقفص
 .هيلإ اوملكتي

 مسا ناكو .هلجأ نم فسألاب رعشي ناك طقف دحاو يدنه

 بحرو ةميدقلا ةفايضلا مرك ةداع مرتحي ناك .(ارواكياو) :يدنهلا

 (ةرهزلا) باجأ هفيضمل ةبذهملا ةلئسألا مامأو .سئابلا بيرغلاب

 هلعجو نيكسملا صخشلا (ارواكياو) داق .هقيرط لض دق هنأب
 ةاتف يهو .هتنبا رمأو .ةديدج ةريصح ىلع هسلجأو هتبتع ربعي

 .لجرلا حورق لسغتو فيظن ءام اهب ةيناطلس رضحُت نأي ءءارذع
 هفطالتو هقناعتو لجرلا رجح ىلع سلجت نأ اهرمأ كلذ دعبو
 حبصأو حورجلا تمأتلا ةبيطلا ةيانعلا هذه لك لضفب .هحيرتو
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 .ديدج نم اعيرس ةبيط لاح يف بيرغلا

 شيعت نأ ديرت له» :اراكياول ةرهزلا لاق ءءاسملا لح امدنعو
 «؟تومت نأ ديرت مأ

 «؟اذامل :عيطلاب شيعأ نأ لضفأ» :لجرلا در

 دقل .لتقلا اذه لك لمحتي نأ هناكمإب دعي مل سمشلا هلإد

 دب ال نكل .كليحرل اًرس ٌدعُت نأب كحصتأ .هتياهن ىلإ هربص لصو
 «.ةمامح ديصتو بهذت نأ الوأ

 ةمامح ىلع همهس قلطأو بهذ هنكل ءببسلا نع لجرلا لءاست

 .تيبلا ىلإ اهلمحو ةثجلا طقتلا تطقس امدنعو .ةرباع

 بصتغا دق هفيضم بايغ لالخ هنأ ول امك (ةرهزلا) فرصت
 ةنتنلا يتحئار مغر ينتلخدأ دقل .اريقح افيض تنك دقل» :ةاتفلا

 ةفيطل نوكت نأ كتنبا ترمأو .رخآ صخش يأ ينلبقي مل امدنع

 لعفتس اذام .راعلا اهب تقحلأو .ةصرفلا هذه انأ تزهتناو يعم

 يندرطت نأ يف قحلا لك كيدل نوكيس ؟اهجوزتيس لجر يأ ؟نآلا
 «.اذه ىلع كئفاكأ يتعد .الكر

 ناك امنيب ءبدأ ىصقأب لجرلا در «..ميركلا يفيض تنأ ءال ءالد

 «كب بحرأ نأ يل افرشو ارورس ناكد .بابلا ىلإ هفيض بحطصي
 2 «؟ةمامحلا هذه اذامل :يل لق كلضف نم نكل
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 ةمامحلا ةثج ةرهزلا لوح «حايرلا نم ةماود هعفرت نأ لبقو
 .اهيف ةاجنلا نم هتلئاعو (ارواكياو) نكمتيس كلف ىلإ

 يف ليقث رطم أدبو ءةرداهلا هايملا نم لتك تعفترا ديعب نم
 هتلئاعو لجرلا اذه طقف .اوقرغو دونهلا لك هايملا تفرج .طوقسلا

 .نافوطلا ضاغ ىتح ,مهيكرم يف نامأب اوفط



 ايسونايقوأ
 (ايزيناليم ءيجيف) ةاجنلاو باقعلا .5

 .(اواكوروت) لضفملا هرئاط ىلعألا هلإلا (يجنيدن) اديفح لتق

 ةدعاسمبو .هامتشو هلإلا ايس .ةءاسإلا نع راذتعالا نم الدبو

 ناك .ءاش ام لعفي نأ هلإلا ايدحتو ةنيدملا انّصح امهئاقدصأ

 .هتاوق عمجي يك رهشأ ةثالث قرغتسا .ادج ابضاغ (يجنيدن)

 حّرس كلذل .نيدرمتملا ةيتفلا عاضخإ ىلع رداق ريغ هنأ تبثأ هنكل

 .اعقو دشأ اماقتنا راتخي نأ ررقو ,هشيج

 ءاحنأ ةفاك نم ةعئاط ءادوس بحس تعمجت هنم رمأب

 ىلع عاطقنا الب بكسنت ةلئاه راطمأ اهنم ترجفتو ءامسلا

 رعش .لابجلاو لالتلاو ندملا نافوطلا قرغأ ام ناعرسو .ضرألا
 ةيادبلا يف اورظنو ءيلاعلا مهتماقإ ناكم يف نامألاب نودرمتملا
 ىتح ادج ايلاع تعفترا هايملا نكل .ثارتكا نود بيهرلا وجلا ىلإ
 ىلإ نولسوتي اوذخأ برك يفو ءمهنصح حاتجت ةلئاه جاومأ تأدب
 .ةهلآلا

 ىلع وفطي افوط اونبي نأب مهترمأ ةهلآلا نأ ضعبلا لوقي
 ,مهذاقنإل نيقروز لاسرإ مت هنأ نورخآ يكحيو «نيطقيلا رامث

 دق



 ءابكرم نوتبي فيك نوفرعي اوناك مهنأب نورخآ نمؤي لازام امنيب
 ىلعأ ىتح هنأ عيمجلا قفتأ لاوحألا لك يف .مهتاجن اونمأ كلذبو

 اوجن يرشبلا سنجلا نم ةعامج رخآ نأ ثيحب ء.تطغت دق نكامألا
 ةينامث نم رثكأ نافوطلا نم جني مل .بكارملا نم ام عون يف
 .(اكيب) اجنيبما يف مهبكرمُي ةضئاغلا هايملا تقلأ دقو .صاخشأ

 ةبترملا يف مهنأ نولوقي اجنيبما لهأ نأ يف ببسلا وه اذهو

 .نييجيفلا عيمج نيب نم ىلوألا



 ايسونايقوأ
 (ةيسنرفلا ايزينيلوب ءايتايار) طيحملا هلإ ءوتاهاور .6

 دعي اذه ثدح .طيحملا نم نافوط ءاج .ديعب ديعي نامز ذنم

 .ىلعأ ىلإ اهكرحتو ضرألا نع ءامسلا لاصفنا نم ةليوط ةرتف
 نيقيدص اناكو «(وؤور)و (اوروهايت) امهمسا نالجر كانه ناك
 نابنبلا كمس ناداطصي اناك :موي تاذو .ايوس اشاعو نيميمح

 ناثحبي اناك ام ادجو دقف :نيظوظحم اناكو «ةقيمعلا هايملا يف

 ناك .(رمقلا ةرخص) امارام-اوت ىعدُت ةريغص ةريزج برق هنع
 (وتاهاور) فهك نم ابرتقا دصق نود امهنكل ءاريفو امهديص
 امهنأ ثدحو .ادج اسدقم اناكم هل ةبسنلاب ناك يذلاو ءيناجرملا

 يف ةلوليق ذخأي (ىتاهاور) اهيف ناك يتلا ةظحللا يف كانه الصو

 .كاذ قامعألا فهك

 ةراجحلا ىلإ نيطوبرملا امهيصش (ىؤور)و (اوروهايت) ىقلأ
 جاتلا ىلع هرجحب نيصشلا دحأ طقس ظحلا ءوسلو .ءاملا يف

 ,هرعش لالخ هعباصأ دمو ؛ظقيتساف .هلإلا سأر قوف عوضوملا
 زتهي طيخلا (وؤور)و (ىروهايت) ىأر .رجحلاو صشلا دجوو
 رعش تاذ اسأر ادهاشو طيخلا ابذج .ةكمس اهنأ ادقتعاو ةوقب

 صم



 ليو» :امهالك فته .قروزلا وحن ةدعاص جرختو ددمتت فيثك

 ناكلاه نحن .قامعألا شوحو نم شحو لب ء:ةكمس تسيل هذه ءانل

 «.نآلا

 نم» :امهيهجو يف ةرشكم (ىتاهاور) سأر ترهظ ذئدنع
 «ىامتنأ

 ىلإ انئيجمب اندودح انزواجت دقل .(اوروهايت)و (ىؤور) نحن»
 نل .كلملا اهيأ اي نينثالا نحن انحماس ءًٌءاجر .ةسدقملا ةعقبلا هذه
 «.ادبأ ىرخأ ةرم اذه ثدحي

 ىلع لهأو براقأ امكيدل له» :رحبلا شحو امهلأس ذئدنع
 «؟ربلا

 «.ربلا ىلع لهأو براقأ انيدل ءمعن»

 «ىةيكلم ةرسأ امكيدل له»

 «.ةيكلم ةرسأ انيدل ,معت»

 ةهلآ اهقشعت يتلا كلت ءاضيأ ىراريإ ةريمألا دجوت لهو»

 «؟طيحملا

 «.ةدوجوم ةريمألا «لعقلاب ءمعت»

 «؟ٌريلا ىلع لاقطأ امكيدل له»

 «.داقحأو لاقطأ انيدل ,معن»



 -اوت ىلإ انه اوتأي نأ اعيمج مهل الوقو ابهذا» :(وتاهاور) لاقف
 كلذلو ينامتجعزأ دقل ءيعم نيظف امتنك دقل .روفلا ىلع امارام

 اذإ ء(ىراريإ) ةريمألا ببسب اعيمح نوجنتس .امكنم ظاتغم انأ

 ,رابجلا طيحملا كلم ؛(وتاهاور) ءانأ ةليللا .ريخأت نود انه متدع

 راجشألا علتقأس لب ءطقف نوصغلا مطحأ نل .امامت ايتايار رمدأس

 «.كلذك اهروذج نم

 نيقلق اناك .امهضرأ ىلإ نيدئاع (اوروهايتإو (وؤور) فّدج
 ؛امهتاجوزو امهدافحأو امهلافطأو امهلهأ ةعرسب ارذحو ةياغلل
 نأ نوري سانلا ناك ديعب نم .امهيراقأو ةيكلملا ةرسألا كلذكو

 امهفوخ ببسب هرخآ ىلع ابصتنم ناك نيقيدصلا يسأر رعش

 -اوت ىلإ لحرن نأ دب ال ءاولاعت» :ّربلا ىلع نم لك اربخأ !لئاهلا
 دحأ يأ ىقبي نأ بجي ال هنأ (وتاهاور) كلملا انربخأ .اًروف امارام

 ضرألا قرغيس بيرق امعو ,هءايتسا انرثأ دقل .ةليللا سبايلا ىلع
 بالكلاو ريطلاو سانلا ءالؤه الإ وجني نل .دحأ ىقبي نلو ءاهلك

 «.امارام-اوت ىلإ نوبهذيس نيذلا ناذرجلاو ريزانخلاو

 ةريزجلا ىلإ اهرسأب ةيكلملا ةرسألا ءاضعأ لكب ءيج ةعرسب

 سانلا ضعب كلذكو (اوروهايت)و (وؤور) تيب لهأ لكو .ةريغصلا
 اورخسو اوكحض نيرخآلا نكل .ةيدجب ةلاسرلا اوذخأ نيرخآلا
 .ممصلاب اورهاظت ةطاسبب وأ مهنم

 اودعتسا دقف رابجلا طيحملا كلم ةلاسرل اوهبتنا نيذلا ءالؤه امأ

 ثيح امارام-اوت ىلإ نيهجتم ,لئاه رعذ يف نيدعتبم اوفّدجو
 ع



 لالظ ءتارشحلاو بكانعلاو رويطلا لكو .مات تمص يف اوطبه
 نم تاوامسلا يف بيترتلا ىلع مهتادوبعم مهتزجتحا دقف ,ةهلآلا

 تفصقو :ناجرملا ةعقعقو رحبلا ةمدمد سانلا عمس ,ةرتف دعب
 يطغي وهو عفدنملا رحبلا توص ىهانتو .رجشلا ناصغأ جاومألا

 ةدعاص رحبلا هايم تمطالت ؛ليللا مدقت املكو .ئطاشلا روخص

 فصتنم يف امارام-اوت ةرخص طقف .ةسيايلا قوف ايلاع تعفتراو

 «(ىراريإ) ةريمألا دوجو ببسب ,ةفاج تيقب يتلا يه طيحملا
 :نحبلا ةهلآ ةبوبحم

 جالبنا دنع اوظقيتسا امدنعو قيمع مون يف مهلك اوطقس

 يف دعب اميف .طيحملا عاق ىلإ ادئاع برسني رحبلا اوأر .رجفلا
 رحيلا ادبو ءديدج نم ئطاشلا روخص تفج ءرزجلا دنع ,حابصلا
 .ليلق ذنم اجئاه بلقتي نكي مل هنأ ىل امك ؛امامت ائداه

 ناك .مهضرأ ىلإ نيدئاع سانلا فّدج حابصلا اذه سفن يف

 ئطاشلا ىلعو .ضرألا يمطو ةيفاطلا باشخألاب ائيلم رحبلا

 افادصأو ؛ةتيم اكامسأو ,ةيناجرم اناصغأو ؛ةقيد اروخص اودجو
 ةعلقم راجشأو ةرسكتم ناصغأ عم .كانهو انه ةرثانتم ةيوخر
 دقف ءّربلا ىلع ةيقاب ةيح تاقولخم يأ كانه نكي مل .ناكم لك يف
 .تاناويحلاو سانلا ءاعيمج طيحملا مهحستكا

 .ئطاشلا ىلع ايوس الوأ اوقب امارام-اوت نم اوداع نيذلا ءالؤه
 مج



 نكل .كمسلاو رمحألا نيطلا ريغ رخآ ماعط يأ مهيدل نكي مل

 تداع دحاو رهش يفو ءديدج نم معربت راجشألا تأدب كلذ دعب

 .ديدج نم هرامث جتني مسوم لك أدبو .ةرضخلا

 ضعبو ةيكلملا ةرسألا ذاقنإ مت ةكلاحلا ةرتفلا كلت يف اذكه

 بكاتعلاو رويطلا تلسرأو .اضيأ تاناويحلا تداعو .سانلا

 اهنكس نكامأ ىلإ تاوامسلا نم طبهتل ىرخأ ةرم تارشحلاو

 .نافوطلا لبق تناك امك اهلمكأب ضرألا تدب ام ناعرسو .ةداتعملا
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 ايسا

 (ةيناباي) باقعك ةملظلا وأ ءوناسوسو وساريتامأ .7

 نوكت امإ .ءباتكلا اذه يف ةيروطسألا صصقلا لك يف

 ليقتسم ددهت اهنأ وأ ءيضاملا يف ةرم تاذ تثدح دق ةياهنلا

 .ملاعلا رامد نع ةروطسأ كلمت ال نابايلا نأ ودبي نكل .ةيرشبلا

 ةيثراكلا ةياهنلا نأ فيك اهيكح يف ةديرف ةينابايلا ةصقلا هذه
 يوامسلا لخدتلا لضفي .ةقيقحلا يف ثدحت مل ةيرشبلل

 ةياهنلا بنجت نكمأ ,ةياغلل جرح فقوم يف ةهلآلل يكيتكتلا
 رشبلا الو ةهلآلا نكت مل ,ةياهنلا يف .ماتلا مالظلا يف ةقناخلا

 ش «77.سمشلل رون الب نوك يف ءايحأ نوقبيس

 سمشلا ةهلإل اقيقش .«شئاطلا ركذلا» .(وناسوس) ناك

 «ءيشلا ضعب اهيرك ادوبعم (وناسوس) ناكو .(ىساريتامأ)
 «ءيسلا هجازمل ةجيتن .ةينابايلا ةهلآلا ةكلمم يف اجعزم ارصنعو

 ةينابابلا نع اهمجرت) ةميدقلا رومألا تالجس وأ ةريهشلا يكيجوكلا نم ءزج ةصقلا هذه 7
 زوجع ةأرما 712 ملع هتدأ دقف ميدقلا يهفشلا ثارثلا امأ .(1882 ماع نيئربماشت لوه ليساب

 .اهنيودتب ترمأ يتلا ويميج ةروطاربمالا رمآب اهندأو بيغ رهظ نع اهلك ةصقلا فرعت تناك



 ةورذ يف .ةريرشو ةيساق لاعفأ هكولس نع جتني ام اريثك ناك

 «ةليمجلا لابجلا ةرضخ يوذُي نأ هناكمإب ناك هبضغ تاروس

 .بيس الب سانلا ةايح يهنُيو

 ,(يمانازيإ)و (يجانازيإ) ناقلاخلا ناهلإلا ,هادلاو جعزنا
 يموُي ضرأ) ىلإ نورحلا نبالا اذه ايفني نأ اررقق ؛هلاعفأ نم
 «ربكألا هتخأ روزي نأ نبالا بلط ءدبألل هترداغم لبق نكل .(ةيلفسلا

 دعصو هبلط لوبق مت .(ةيلاعلا ءامسلا يداو) يف ءسمشلا ةهلإ
 ,رحبلل لئاه بارطضا يف هتكرح تببست .ءامسلا ىلإ (وناسوس)
 .لابجلاو لالتلا نم ةيلاع تاّنأ تدعاصتو

 ريرشلا اهاخأ نأ تمهف ؛:ةجضلا هذه (ىساريتامأ) تعمس امدنع

 مأ :ةبيط اياونب امداق رغصألا اهوخأ ناك له .برتقي (وناسوس)
 اهرعش (ىساريتامأ) تدقع ؟اهتكلمم اهنم بلسي نأ ديري ناك له
 اهب ةليلج ةلسلس» اهمصعم لوح تعضوو رهاوجلا هيف تقلعو

 ب ةياغلل ةبيهم تدب .ءاكاساي رهاوج نم ةرهوج فالآ ةسمخ
 ناك اذامل .ءمهس ةئامسمخ اهي ةبعجو مهس فلأ اهب ةبعج»

 سيل هنأ اهوخأ اهربخأ ؛كلذ عمو ؟لاح يأ ىلع يتأي نأ يغبني

 ىلع اريس بابضلاو باحسلا زاتجا دق ناك :ةئيس اياون يأ هيدل
 .يموي ضرأ ىلإ رداغي نأ لبق ربكألا هتخأ ىريو يتأيل هيمدق
 ةباترم نوكت نأ ربكألا هتخأ ىلع يغبني اذامل ,نذإ .هيدلاول ةعاط

 تناكو ءكشلا نم عونب (ىساريتامأ) هيلإ ترظن ؟دحلا اذه ىلإ

 .ليلقب كلذ دعب نيبت امك ؛قح ىلع

 دق



 جسنت ,ةسدقملا (جيسنلا ةعاق) يف هتخأ ىأر امدنع موي تاذ

 اهيف ىقلأو ةيضرألا ربع ةرفح عنصو اناصح خلس .ةهلآلا بايث
 اهنأ ىتح ةدشب تايهلإلا تاجاّسنلا نم ةدحاو تبعترا .ناويحلا
 تبضغ .تتامو ؛كوكملاب ةيسنجلا اهءاضعأ دصق نود تحرج

 تعمجف ؛اهنكسم كرتت نأ تررق اهنأ ىتح ةيافلل (ىساريتامأ)
 ةرخصي لخدملا تدسو ءاقهك تلخدو ءاهلوح ةعشملا اهتيدرأ

 ىلع ليللاو مالظلا دِّيست .ةلزع يف ةأيتخم كانه تنكسو «نيمأتلل

 حبصتل تناك ةفيخم ةثراك .راهنلل ءوض يأ كانه دعي مل .ملاعلا

 ؟يرجي نأ نكمي ناك اذام .ءيش لك ةياهن

 فاجلا (ءامسلا رهن) ىرجم يف هلإ نويلم ةينامثلا عمتجا

 نأو ءاهسفن راهظإب (ىساريتامأ) عانقإ ةيفيك ةشقانمل لعفلاب
 ةلوطم تاشقانم دعي .ءاضولا اهلالجب ىرخأ ةرم ءامسلا مركت

 (ةيدبألا ضرألا) نم ةيداشلا رويطلا نم اددع اوعمج قيمع ريكفتو
 ؛علاطلا تاءارق نم ددع دعيو .ةدلاخلا اهتاينغأب ودشت نأ اهورمأو

 اوعنصو .ةفلتخم ةدادح تاروكو خفانمو تاودأ ةهلآلا تعنص

 .ةيقيسوم تالآو «ةعيدب تارهوجمو ءةمحتلملا موجنلا نم ةآرم

 ةهلإ تأبخ يذلا فهكلا ىلإ هلإ نويلم ةينامثلا لزن اريخأو
 .صاخ يهيفرت لفح ةماقإ يف اوعرش كانهو هيف اهسفن سمشلا
 يكاكاس ةرجشل ايلعلا ناصغألا ىلع ةسيفتلا تارهوجملا اوقلعف

 جيسن نم ايادهو ءىطسولا نوصغلا ىلع ةآرملا اوعضوو .ةيلصألا
 ةيحاتتفا تناكو .ىلفسلا نوصغلا ىلع قرزأو ضيبأ ئدهم

 دو



 ةرذنملا» ؛(يموزوأ) تكسمأ مث .عئارلا رويطلا ءانغ يه لفحلا

 سأر ءاطغ تعنصو ءايلالوي بشعب جّوتم حمرب اهدي يف ««ةيهلإلا
 مث .وبمابلا قاروأ نم ةقاب اهيدي يف تكسمأو ءقلستم تابن نم
 امدنع مدمديو عقعقي هتلعجو :ههجو ىلع مامحتسا ضوح تبلق

 اهييدث تجرخأ ؛ةيهلإلا حورلا اهتسبلت ذإو .هيلع صقرلا تأدب
 لعجو .ةيلسانتلا اهئاضعأ نع فشكلا دح ىلإ اهناتسف تلزنأو

 .كحضلاب نوردهي هلإ نويلم ةينامثلا اذه

 باب تحتف نأ درجمبو :(ىساريتامأ) لوضف ظقيتسا اريخأ

 تمدقت نأ درجمبو .يهلإلا اهرون جرخ ءبراوم لكشب فهكلا
 .اهلك رهظت اهلعجو اهدي ءةوقلا هلإ «(ىاراكيجات) ذخأ ءاليلق

 ترانتساو ؛ءامسلا نم اعطاس سمشلا ءوض ءاج روقلا ىلع

 نويلم ةينامثلا ررقو .ديدج نم (بصقلا لهسل ىطسولا ضرألا)

 ةئيلم ةلواط فلأ اهردق ةيدق عفدب (وناسوس) هلإلا ىلع مكحلا هلإ

 لبق ؛هيمدقو هيدي رفاظأ اوعلخو .هتيحلو هبراش اوصقو .ءايشألاب

 .(يموي ضرأ) ىلإ هوفنيو هوبقاعي نأ

 .بسانملا تقولا يف ةيرشبلل ةيثراك ةياهن بنجت مت اذكه



 ةيتآلا ةياهنلا نع صصق



 ايسا

 (دنهلا «ةيدنهلا) ةكمسلاو ونام .8

 ةقباسلا تامالعلا فصتو .ةمداقلا ةياهنلا ةصقلا هذه نلعت

 ةيلصألا ةصقلا .هسقن ونام عم ديدج ءدب نامزب دعتو ءاهيلع
 اهعيسوت متي ونام ةكمس اهيف ذقنت يتلا نافوطلا ةروطسأل

 لكو هسفن ونام ذقنيو ةياهنلا موي يف كراشت ةكمس ىلإ انه
 .ةيحلا تاقولخملا

 «ءسمشلا نبا ء(ونام) همسا كلم كانه ناك نامزلا ميدق يق

 تناكو :حورلا تازيمم لك بهُو دقو .بأدو ربصب دهزلا سرام

 اجويلل لكش ىلعأ ققحو ءةلماك نزحلاو حرفلا يف هشأج ةطابر
 ناك «ةنس نويلم ترم نأ دعيو .ايالاملا يف لزعنم ناكم يف
 ضرع هنأ ىتح ةياغلل ايضار ستول ةرهز ىلع سلاجلا (امهارب)
 كانه» :لاقو ّدّجلل كلملا ىنحنا .ةمعن يأ راتخي نأ (ىنام) ىلع

 لك ةيامح ىلع ارداق نوكأ نأ ىنمتأ .كنم اهانمتأ ةدحاو ةمعن

 قفاو «.ءانفلا لحي امدنع .ةنكاسلا وأ ةكرحتملا ءاوس ,تانئاكلا

 نم الئاه ارطم ةهلآلا تلسرأ مث .ىفتخاو اذه ىلع نوكلا حور

 ع



 .ءامسلا نم لزت روهزلا

 ءءاملا قيريإ لخاد هدي دم ءلستغي (ونام) ناك امنيب موي تاذو

 ةمحرلاب ائئتمم .ءاملا عم ةعمال ةريغص ةكمسب هادي تكسمأو

 ةليلو موي دعب .ءاملاب ءيلم ءاعو يف اهعضوو ةكمسلاب ىنتعا

 ,كلملا اهيأ» :تخرصو ءاعبصإ رشع ةتس رادقم ةكمسلا تمن

 ةكمسلا تلولو ىرخأ ةرم .ةدحاو ةليل لالخ يدايأ ثالث رادقم

 ىمرق «.كنم أجلم ىلإ ةجاح يف انأ .ينذقنا ,ينذقنا» :سأي يف

 يفو .ىمنلا يف ترمتسا ثيح جناجلا رهن يف ةكمسلا (ىنام)

 .طيحملا ىلإ ضرألا ديس اهبلج ةياهنلا

 (ىنام) رعش .ريخألا يف هلك طيحملا ربع ةكمسلا تددمت امدنع

 تنأ له مأ ؟نيطايشلا ريبك تنأ له ؟تنأ نم» :لءاستو ,فوخلاب

 نكمي نم ؟نوكت نأ نكمي كلذ ريغ نم ؟انشيرك نبأ ءاقيدوساف
 كيلع تفرعت دقل ءمعن ؟ةظاهلا داعبألا هذه ىلإ هدسج ومني نأ

 ديس اي ءينقهرت كنكل «ليوطلا رعشلا اذ اي تنأ ,ةكمسلا لكش يف

 ١ «.نوكلا ديس اي .ساوحلا

 يذلا (ونشيف) برلا لاق «..ّيلع تفرعت دقل !ىحرم ؛ىحرم»
 .ناصقن امنود كدهع ىلع تظفاح دقو» .ةكمس ةئيه ذختا دق ناك

 اهراجشأو اهلابج لك قرغتسو ضرألا ىلع نافوطلا لحيس ابيرق
 حاورألا لك ةيامحل ةهلآلا عيمج بكرملا اذه تلكش دقل .اهتويبو

 «قّرَعلا نم نودولوملا ءالؤه .ضرألا ديس اي .ةميظعلا ةيحلا
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 يتلا تاقولخملا لكو .ءاملا نم وأ ءضيبلا نم نودولوملا ءالؤهو

 هنأل :مهذقناو بكرملا اذه يف اعيمج مهعض - اهدولج خلست

 ةياهن يف بكرملا حايرلا مطحت امدنعو .مهيمحيل دحأ مهيدل سيل
 .كولملا ديس اي ,كلملا اهيأ ءاذه ينرق يف ذئدنع هطيرا ءرصعلا

 .ةنكاسلاو ةكرحتملا .تاقولخملا ديس نوكتس .ءانفلا ةياهن دنعو

 لكب طيحملاو تباثلا كلملا نوكتس .,ةقيقحلا رصع ةيادب يفو

 ىتح ادوبعم نوكتسو ء(ونام) ةبقحل ىلعألا ديسلا ءاملع ءيش
 «.ةهلآلا نم

 ؟رامدلا موديس ةنس مك ءيديس اي» :(ونام) لءاست ذئدنع

 «؟ىرخأ ةرم كب دحتأس فيكو ؟قلخلا ةيامح نم نكمتأس فيكو

 موديس .ضرألا ىلع فافج لحيس ؛مويلا نم» :ةكمسلا تباجأ
 ةعشألا ضعب رمدتس .ءالبلا معيو ماعطلا حشيس .ماع ةئام

 ٌةعبس رطمتس تارم ةعبسو .ةيقابلا ةليلقلا تاقولخملا ةيساقلا
 سّرَفلا ران لوحتتس رصعلا ةياهن يفو .ةنخاس تارمج ةعشأ

 .ميحجلا نم ةجراخ اهمف نم عفدنت ءةماس ران ىلإ (*؟ةصاّوغلا

 ةقراح ران «(دوجولا) اقاهب سأرل ةثلاثلا نيعلا نم ران دعصتسو

 ىدغتو اهلمكأب ضرألا قرتحتس .يثالثلا نوكلا ججؤتو علدنتس

 ىنقيس اهدعب .راخبلا لعفب ءامسلا ةرارح ةجرد عقترتسو ءادامر

 موي بحس رمغتس .هموجن تاعومجمو هتهلآب امامت هلك نوكلا

 طيحملا هايم لغسأ لوجتت سرفل ةراشإ ةمئ اًفيش ِهلإلل ةيروطسألا ةصقلا يف -48
 امجرتملا) .اران ثفنتو
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 هلإلا قرع نم ةدلوتملا بحسلا كلت ءضرألا عبسلا ةنونيدلا

 .طقف ادحاو اطيحم ىدغتس اهلك ةثالثلا ناوكألاو «(ينجآ)

 روذيو حاورأ كعمو بكرملا اذه نتم ىلع دعصتس ذئدنع

 طبرتس .كتملع امك ليحلا ىلع مجهتسو .ةيحلا تاقولخملا لك

 ,ةهلآلا ىتح قرتحت نأ دعب .يتلالج كيمحتسو .ينرق ىلإ بكرملا
 ىقييس ءادحاو اطيحم لكلا حبصي امدنع .كدحو تنأ ىقيتس

 «.رامدلا ةرتف لالخ انأو امهاريو سمشلاو رمقلا كعم

 (ىنام) لظ عّقوتملا ريخألا نافوطلا ىتأ ىتحو ءهلإلا ىشالت مث
 امدنعو .(ىونشيف) اهايإ هملع يتلا لبحلا طبر ةقيرط ىلع بردتي

 ,نرق تاذ ةكمس ةئيه يف (ونشيف) رهظ ؛نافوطلا ناوأ ناح
 ميكحلا عمج .(ونام) بناج ىلإ لبح لكش ىلع ىعفأ تءاجو
 ىلإ بكرملا طبرو ءبكرملا ىلع اهعضوو تاقولخملا لك (ىنام)
 وحن اهجتم لبحلا عّبتتو .ىعفأ ناك يذلا لبحلاب ةكمسلا نرق
 .همامأ عوشخب ادجاس ٌرخو ء(ونشيف)



 ايا
 (ايلوفنم ءايروك ,تبتلا) ايرتيام .9

 دوجوم ةنس 30.000 يلاوح لالخ رهظيس يذلا ايرتيام

 لصأ دوعي .ديدج نم ةريخألا هتدالو رظتني اتيشوت ءامس يف
 ةدحاو ةقادصلا .«قيدص» ينعت يتلا «ارتيم» ةملك ىلإ همسا

 .ةيحيسملا يف ةبحملل ةلئامم .ةيساسألا ةيذوبلا لئاضفلا نم

 .قارشإلا يتايس لب ةثراك يأ يتأت نل يئانثتسا وحن ىلع

 فجيس ام اموي .ملاعلا يف ةلئاه تاريغت ثدحتس لبقتسملا يف

 رثكأو ربكأ ودغتس ةيدنهلا ةراقلا هبش نأ ىتح ءايئزج طيحملا
 امب ةريبك ةراقلا هبش حبصتس اذكه .نآلا هيلع يه امم احطست

 .عيمجلل ريفو ماعط كانه نوكيسو «ملاعلا يف سانلا لكل يفكي
 نيداوتم ةأجف .ءادعأ اوناك املاطل نيذلا ءرشبلا نوكيس ام اموي

 يتلا ءايشألا نم برحلاو ضرملا حبصيس .ضعبلا مهضعب هاجت
 نل مهنأ ىتح ءادج ةمدقتم رامعأل سانلا شيعيسو ,نمزلا اهيلع افع

 .ماع 500 نم برقي ام نوشيعيسو ءنيسمخلاو ةئاملا لبق اوجوزتي

 اذوي امراد رشنيس يذلا ؛(اخناش) :دحاو مكاح كانه نوكيسو
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 ؛(ايرتيام) دلويس ء(اخناش) مكح لالخو .هلك ملاعلا يف ةعيرشك
 دعيو رهشأ ةرشع ةدمل هيف الماح همأ نوكتس .لبقتسملا اذوب

 اذه نأ نلعيس هداليم دنع .امأمت افيظن اهمحر نم جرخيس كلذ

 امكو .ىمسألا قارشإلا ءاناقرنلا الإ هرظتني ال - ريخألا هداليم وه

 (ايرتيام) لمأتي .هلبق نم (اذوب اماتوج) وأ (ينومايكاش) لعف
 دعي .ةينافلا ةايحلا نم فئازلا بناجلا ىريو ءايشألا ةعيبط يف

 .تقولا لاوط هنومدخي ديرُم فلأ نينامثو ةعبرأ هيدل نوكيس كلذ
 .امرادلا قدص .دلاخلا هلإلا ء(امهارب) نلعّيس ءامسلا نم مث

 حبصتس .ماهوألا لكو ةينانألا لك ةياهن نامزلا كلذ دهشيس
 ةلاح ىلإ لوصولاب عيمجلا متهيسو ءاهل لحم ال ةيكلملا ةركف
 ةايح نوشيعيس لب .كلذ دعب مهءاوهأ سانلا عبتي نل .قارشإلا
 نل ةليوطلا سانلا رامعأ رابتعابو .نآلا نابهرلا لعفي املثم ,ةفعلا
 .نآلا دعب ةيرذلل ةجاح كانه نوكت

 ةدمل ظعولاب (ايرتيام) موقيس ماتلا سناجتلا نم طيحملا اذه يف

 ةلاح ىلإ بهذيل ضرألا رداغي نأ لبق ءماع فلأ نيتس ىلع ديزت

 .اناقرنلا سانلا لك ققحيسو .ءىرخأ ماع فالآ ةرشعل «يدبألا

 ةلئاحلا تابقعلا لك لوزتسو ؛ملألاو ةاناعملا نم عيمجلا ررحتيس

 «ماع فالآ ةرشعلا ةياهن دنعو «كلذ دعب .امرادلل سانلا مهق نود

 سنجلل ةرشابم ةينوكلا ةقيقحلا ملعُيو هسفن (امهارب) ءيجيس
 .اذوب لك نع ىتح ةيفخم ءايشأ ذئدنع فشكيسو ءيرشبلا
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 ايسآ

 (ناريإ «ةيسرافلا) نوحلاطلاو نوحلاصلا .0

 :ميكحلا برلا ادزماروهأ لأسي قحلا ناميإلاب نمؤملا

 «يتآلاو رضاحلل ةبسنلاب ءادزماروهأ ايأ

 «نيحلاصلا عم لماعتلا متيس فيك كلأسأ نأ يننكمي له

 ؟نيحلاطلا لاح نوكيس فيكو ءريخألا باسحلا دنع

 :ميكحلا هلإلا ادزماروهأ بيجي

 «قحلا ناميإلاب نمؤملا اهيأ
 هريرشلا ناميإلا عابتأ ىلإ عمتست ال
 .مالظلاو رامدلا نم نوجنيس نم مه نوحلاصلا طقف

 راصتنالا لبق ضرألا ىلإ نيصّلخُم ةثالث ميكحلا هلإلا لسريس

 يف ءالوأ .ىتوملا ثعبو ءريخألا باسحلا ءرشلا ىلع ريخلل يئاهنلا
 ةميدع نيطايش ضرألا مجاهتس .(ديدحلا رصع) ىمسُي رصع
 الدب نويذعتي نيتمؤملا نولعجيسو .ادحأ يقيث نلو ةمحرلا

 د



 نأ لبق مالظلا دوسيو رمقلاو سمشلا ءوض تفخيس .مهلتق نم
 لطبو «لوألا صلخُملا .(راديشنأ) داليمب موجنلا نم لياو رشبي
 .نيقداصلا نينمؤملا

 ةريحب يف اهرمع نم رشع ةسماخلا يف ءارذع محتستس

 .(تشدارز) يبنلا ّينمب ةزجعم اهتبصخ ةريحب «ناريإ يف ةسدقم

 فقتس اماع نيثالث دعب .(راديشنأ) لفطلاب لمحتس ءارذعلا هذه

 هعضو ىلع ةريهظلا تقو يقبتو ءامسلا يف كارح الب سمشلا

 يقتليس 2يوامسلا ريذنلا اذه ةياهن دنع .مايأ ةرشع ةدمل

 ضحيو نيحلاصلا ظعيل ضرألا ىلإ دوعيو ةكئالملاب (راديشنأ)
 ردافغيس تقولا اذه ةياهن دنع .رشلا ةيراحم ىلع يرشبلا سنجلا
 تومي نل .هيلع اهدجو امم الاح لضفأ يهو ضرألا (راديشنأ)

 نوتوميس «نيطايشلا مهب اهقحلُت ضارمأب نيباصم اهدعب سانلا
 حيك متيس .لتقلا وأ ثداوحلا وأ رمعلا يف مدقتلا ةجيتن طقف

 .رهقُي نل هنكل ءرشلا حامج

 نم يرشبلا سنجلا يناعيسو ءرشلا دتشيس ءماع فلأ دعب

 برحلاو ضرملاو ملألا ةأجف رهظيس .ديعب نمز ذنم هيسن ءالب
 نم رشع ةسماخلا يف ءارذع محتستس ءىرخأ ةرمو .عوجلاو

 .(هامراديشوأ) دلتو :ىلبح ودغتسو .ةسدقملا ةريحبلا يف اهرمع

 خغلبي امدنع ةريهظلا عضو يف سمشلا ىقبتس .ىرخأ ةرمو

 هذه نكل .نيثالثلا هماع :يناثلا صلخُملا اذه .(هامراديشوأ)

 .طقف مايأ ةتس ةدمل ةريهظلا عضو يف سمشلا لظتس ةرملا

9 



 ةياهن يفو .ةيلك رهقُي نل هنكل ءديدج نم رشلا حامج حبك متيسو
 نونوكيس نيبتابنكو ؛محللا لكأ نع سانلا فكيس ءةرتفلا هذه
 .ةيناودع لقأ

 ظقيتسيس ءضرألا ىلع (هامراديشوأ) ءاقب ةرتف لالخ

 لتقيو ضرألا فيخيسو ,فهك يف مئانلا رشلا نينت (اكاهاديهزأ)

 (ابساسيريك) ثعبيس برلا نكل .اعيمج تاناويحلاو رشبلا ثلث
 ثيح ءشحولا اذه حبذيسو .ديدج نم اح ميدقلا سرفلا لطب
 .تقؤم لكشب نكل .ديدج نم رشلا ىلع ريخلا بلغتيس

 همسا .ريخألاو ثلاثلا صّلخُملا رهظيس ةئنس فلأ دعب

 هلإلا مكح نلعيسو .ريخلاب يتأي يذلا لجرلا ,(تنايشواس)
 ريخألا باسحلا نلعيسو .عزانم نود ءايشألا لك ىلع ميكحلا

 ةقيرطلا سفنب ءارذع نم (تنايشواس) دلويس .تاومألاو ءايحألل
 لطب هرابتعاب ملاعلا هفرعيس .نايلوألا ناصّنخُملا اهب .دلُو يتلا
 نم لئاه نافوط ضرألا حاتجيسو .ضرألا ىلع ميظعلا ريخلا
 املأ نوناعيس نيذلا رارشألا نافوطلا اذه لتقيس .باذملا ندعملا

 ءاشعنم ائفاد اماًمح ناك ول امك نوحلاصلا هب رميس امنيب ءابيهر

 عمجيس .ريخألا باسحلا ءيجيس «ءضرألل ريهطتلا اذه دعب

 ضرألا ىلع اوشاع نم لك حاورأو داسجأ نيب (تنايشواس)
 اطاحم ميكحلا هلإلا رهظيس كلذ دعب .ءايحأ اعيمج مهثعبيسو

 نيذلا نيحلاصلا ىلع هرون سكعنيس .تاوامسلا نم ةكئالملاب

 .مهلاعقأ سندب رارشألا مصويس امنيب ءسمشلا لثم نوئيضيس
 دمص



 ىلإ ميحجلا يف ءرشلا هلإ «(ناميرهأ)و رارشألا رشبلا عدوُيسو
 عطقنيس «نوكلل عزانم الب مكاحك ميكحلا هلإلا دوجوب .ديألا

 عتمتسيسو ضرألا قلخ ديعيس .دبألل ملألاو ضرملاو توملا لك
 (02.ديدج سودرف يف ةيدبألا ةايحلاب نوكرابملا

 48- 8اوءاهام 238-

 ةمك



 ايوروأ
 (ادنلسيأ «ةيدرونلا) كورانجار .1

 ةصق يهو ؛(وابسولوف) يف يسيئر عوضوم ملاعلا ةياهن

 .رشلا (يكول) لثمي .ةهلآلا ىتح دلاخ ءيش اهبف سيل ةيديجارت

 ليوط تقول اهطسو دوجولاب حورلا هذهل ةهلآلا تحمس دقو
 ناوألا تاوف دعبو .اريرش ناك مك تكردأ ناوألا تاوف دعبو ؛ادج

 رشبلا نم لتاقلا هريثأت لعج ثيح ضرألا ىلإ هيفنب تماق

 يف هينيع ىدحإب رماق ىلعألا هلإلا (نيدوأ) نألو .اضيأ ارارشأ
 دقف ء(ريميم) قالمعلا اهكلتمي ةايحلا عبنم نم ةبرش لباقم
 ,ىرخألا ةهلآلاو هسفن وه كلذ يف امب ,ملاعلا رامد نأ فرع

 تامالعب ةياهنلا ةيادب نع نالعإلا متيو .هنم رفم ال ائيش ناك

 هتهلآب .هرسأب ملاعلا هيف يهتنيس يذلا مويلا قبست ةعيبطلا نم
 .ةهلآلا قسغ ؛كورانجار يف :نينافلا هقلخو

 ءاتش لوطأو دربأ ؛(رتيق لوبميف) ب ىلوألا ةمالعلا أدبت
 يأ اهنيب سيل تاءاتش ةثالث وه ةقيقحلا يف ءضرألا هتدهش

 .تاهاجتالا عيمج نم رهاب جلت طقسيس تقولا كلذ يف .فيص .

 .عاختلا ىلإ حايرلا ذفنتسو ادمجتمو ةدوربلا سراق وجلا نوكيس

 وع



 .ءفدلا بلجت نأ ىلع وأ عوطسلا ىلع ةرداق سمشلا نوكت نل

 ةدمل ةبيهر كراعم يف ملاعلا يف ناكم لك يف سانلا كبتشيسو
 ٌةوخإلا حبذيس زوفلا لجألو .فنعلاو رشلا دوسيس .تاونس ثالث
 اذه .مهئابآ ىلع ءانبألا الو مهئانبأ ىلع ءابآلا يقبُي نلو .ةوخإلا

 نمز ءىبرقلا حافس نمز نوكيس ,ملاعلا ىنقي نأ لبق «نمزلا
 .بئذلاو حيرلا نمز ءفيسلا نمز .ةطلبلا

 تاوامسلا قوف مدلا قفدتيس ءرمقلاو سمشلا بائذلا مهتلتس

 اهلك ضرألا لزلزتتس كلذ دعب .موجنلا يفتختسو ءءاوهلا ًالميو

 .راجشألا علتقُتو ءلابجلا طقستو لبق نم ثدح لازلز يأ نم رثكأ
 يطفيل رحبلا قفدتيسو .كفنتس ةلسلس لكو ءرسكنيس طابر لك
 طيحي يذلا (دراجديم) ناوعفأ امنيب ,ةلئاه تاجوم يف ضرألا

 .ّربلا ىلع جرخي نأ ديريو ابضغ ىولتي همف يف هليذو ضرألا
 يولعلا هكف كتحيس :حوتفم عساو مفب (ريرنيف) بئذلا ررحتيس
 نم نارينلا عمتاتس .ضرألا يلفسلا هكف سمليو ءامسلا ةبقب

 ىتح مسلا نم ريثكلا (دراجديم) ناوعفأ ٌحّبيسو .هينيعو هيرخنم
 هاشخت بيهر رظنم نم هلاي ءرحبلاو ءامسلا الميل رياطتيس هنأ
 ذئدنع .اًيرإ ءامسلا قزمتتس ةجضلا هذه لك طسوو .نويعلا

 نوطتمي امدنعو - مازقألا - (مياهلبسوم) ءانبأو (يكول) رهظيس
 مهقيرط (لبسوم) ءانيأ قشيس .رسكنيس ,حزق سوق رسج
 هيكفب (ريرنيف) بئذلا مهلباقيس ثيح (ديرجيف) لوهس ىلإ
 نوكرتيو ةهلآلا نومجاهيس اًعم .(دراجديم) ناوعفأو نيروغفملا
 دعرلا هلإ (روُق) حيذيس .ضرألا رمدتس يتلا رانلا نم اليذ مهفلخ
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 مسلا ناوعقألا حبيس ةريخألا هتاظحل يف نكل .(دراجديم) ناوعفأ
 ىلع رانلا شويجلا دئاق (تروس) بصيس .اتيم (روث) طقسيسو
 ةهلآلا لكو ,هسفن (نيدوأ) لتقّيس .ءيش يأو لك قرحيو ضرألا
 . .كلذك مهئادعأ نم دحاو يأ وجني نل نكل ءاضيأ لتقّتس رخألا

 :هلوقت يك اذه (ليبيس) ةيؤر ىدل

 ءادوس سمشلا ودغت

 ءامسلا نم ةكلألتملا موجتلا تعزّتنا دقو

 رحبلا يف ضرألا قرغت

 ناخدلاو رانلا مدتحت

 ءامسلا قعلت ىتح ةقراحلا هتنسلأ ىلعتو بيهللا قطقطي

 لك اهيف كلهيس ؛نيرساخ وأ نيزئاف الب ابرح نوكتس
 .ءايشألا لك اهيق رّمدُتو نيبراحملا

 ءامسلا قرتحت امدنع ءاهدعب ثدحيس !ذام ءكاذ دنع نكل

 (نيدوأ) يبراحم عيمجو ةهلآلا عيمجو .هرسأب ملاعلاو ضرألاو
 له ,ةيح تلازام ةهلآ كانه نوكتس له ؟هلك يرشبلا سنجلاو
 ؟ءامس وأ ضرأ تلازام كانه نوكتس

 رَّمُد دق ملاعلا نوكيو «ملاعلا قرحأ دق (تروس) نوكي نأ دعب
 نم ىلعألا برلا ءدلاخلا «عيمجلا بأ» (رودافلأ) نوكيس ءامامت
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 تاقولخمب ةديدج اضرأ لكشيس .يقابلا ديحولا وه .ةهلآلا لك

 :(ليساردجي) يف ناثبتخم نايرشب نانئاك كانه نوكيسو .ةديدج

 نم امهماعط نوكتيسو .(ريسارتفيل)و (فيل) امه .ةايحلا ةرجش

 امهل نوكيسو .ديدج نم يرشبلا سنجلا نآدييس .حابصلا ىدن
 (50.هرسأب ملاعلا نورمعيس مهنأ ىتح نوريثك لافطأ

 ١-50 ظهودهدأا« ام: 11ه 6هوه عالم هزت 8ممجأ 58:نرادهمم. (1:هرهاهتوم 1؟هر» اذه اعوام 1ع

 سلاط هم !ماممهبءالورك طز قياس زاءاطاوك 8ءهلونر). طلوع الوعل 15ه قمع عهنا-

 ةمهملامهباقم "هنوف ولتمعنا_همكهوم: 0م هبت انعء 1928: 0إ4 الدايومو / وو. ندع ةنأكأ. 00م

 رعورلا معقم اهاومت مطلاموم ماضل معاج-ااوعمءاوعطم !؟اهممهم 1899: لماع ( أههماك, !اوملطع أك

 أ "هوه اقزتاخماهوز 8هم1ق 8ةنطقر ون همبجوع/0ر1هرل: ملقع ©0010 2001: ل. 8اة,18م08,

 مومولاوأ زقزتكع. ااورج النجا 8ةااومأاوه 8همام 1994: 248-246 مومواومم ءومصوراب 8.

 عاالو 0ونام ومدي 5عهمكاموزناوم ةقزاطصاهوزل. مدعم: ؟اوصارم 1969.
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 ايقيرفأ
 (نوباجلا ؛جنافلا) هءانبأ لكأي سمش .2

 موجنلا تناكو ؛:ةجوزو اجوز (رمق)و (سمش) ناك ءدبلا يف
 نولكأي اوناك ذإ ؛هلكأن اًمع افلتخم اماعط نولكأي اوناك .امهلافطأ

 ءوضلاب عشت تناك اهلك ةلئاعلا نأ يف ببسلا ىه اذهو ءرانلا

 .ضرألا ىلع انعم مركب اهءوض كراشتو

 ادج اميسو ناك ؛ةيرقلا ىلإ باش ءاج موي تاذو «كلذ دعب نكل

 ةمالعكو .هتأر نأ درجمب (رمق) بلق يف لعتشا بحلا نأ ىتح
 ىنحنم دنع ينرظتنا» :تسمهو ةرامأ هتطعأ دقتملا اهبح ىلع

 «.ديألل ايوس ّرفنس اهدعيو ؛قيرطلا

 :موجنلا هلافطأ لأس «(رمق) بايغ (سمش) ظحال نأ درجمب
 نيأ» :لأسي رمتسا هنكل .ةركف مهدنع نكت ملو «؟يه نيأ»

 ىلع اهومتدعاس مكنأ دب الد .لعفلاب نوقرعي اونوكي ملو «؟يه
 تبره موجنلا نأ ىتح ديدش بضغب عشي أدبو .لمكأ «..بورهلا
 مجنب اهيف كسمي ةرم لك يفو ,مهدراطي (سمش) أدبو .هنع اديعب

 موجنلا هذه عطست ملو .هلقط ناك هنأ نم مغرلاب ,همهتلي ناك
 ناكو مزاللا نم رثكأ نيرئانتم اوناك مهتيقب نكل .ديدج نم ادبأ
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 .اعيمج مهلكأيو مهب كسمي نأ نم ربكأ مهددع
 هلافطأو (رمق) هتجوز ةدراطم يف (سمش) رمتسي موي لك

 ءانثألا كلت يف .رخآ امجن لكأي رخآا تقو نمو .ءامسلا ريع موجنلا

 مهرذحتف .اهلافطأ يمحت يك اهدهج ىصقأ (رمق) مألا لذبت

 .اهثبخم ىلإ اهعم مهذخأتو (سمش) دعصي امدنع

 غلبت نأ لبق .ليوط ليوط نمزل ةدراطملا هذه رمتستس
 «نحن انيلع :معن .انيلع دمتعي مويلا كلذ ءيجمو .ام اموي اهتياهن

 .ضرألا ىلع ريخلا مكح رصانن نأ دب ال هب نوتأيس نيذلا رشبلا
 نأ درجميو .نذإ عيضنس .هنم الدب رشلا دوسيو ءلعقن مل اذإو

 .اًريخأ (رمق) هتجوزب (سمش) كسميس ءرومألا ىلع رشلا رطيسي

 ضرألا زكرم يف قيمع قدنخ يف اهسبحيس ءاهمهتلي نل ءال

 ,موجنلل ةبسنلاب امأ .ديدج نم علطت نأ ادبأ اهل حمسي نلو
 .مهلكأيو مهي كسميس ام ناعرس ؛.(سمش) ءمهابأ نإف ؛اهلاقطأ :

 .مهلك

 «؟انل ثدحيس اذامو»

 «.فرعأ ال انأ :لقألا ىلع .دقتعأ امك دحأ ال ؟فرعي نم»



 ةيدنهلا اكيرمأ

 ىلإ ةراشإ يأ دجوت ال نييكيرمألا دونهلا صصق ضعب يف
 نع ىرخأ صصق نلعت امنيب «قالطإلا ىلع ةديدج تايادب
 .ديدج رصع ءيجم وأ قلخلا ةداعإ

 (ىطسولا اكيرمأ ءايام) ؟ثدحيس اذام .3

 لكو ؛سانلاب هرامعإو ملاعلا قلخ متي رصع لك ةيادب يف
 ملاع لك لّوحت ىضم اميف .ريخألا يف ةياهن غلبي نأ دب ال رصع
 اذام .ليقتسملا يف انملاعل ىرجي اذكهو .هريمدت متو رشلا ىلإ

 اهفوج نم فذقتو ءامسلا ربع رطملا ىعفأ دتمتس ؟ثدحيس

 .ةلئاه تاناضيف رمقلاو سمشلا نم قفدتتسو «ءاملا نم الويس

 ناتمظعلاو ءرمنلا بلاخم :اهبلاخمب ءرظتنت زوجعلا ةبرلا
 نم جات اهسأر ىلعو ءاهترونت نانيزت توملا زمر :ناتعطاقتملا
 دوسألا هلإلا نكل ,ةلهول ءاملا ققوتس .ةيولتملا ةيحلا نيباعثلا

 هسأر ىلعو جرخيس .اعيمج انكالمإل ادعتسم نوكيس كلذ دعب

 (51!.بضغ يف خرصت ةموب سلجت فيخملا

 51- "دمهم 126-17
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 ةيدنهلا اكيرمأ

 (ليزاربلا ءوجنيز) ءيش لك ةياهن .4

 سأر تاذ ةمخض اصع رئازلا ىلع (انيس) ضرع ةياهنلا يف

 انبعش هيف ىنفيس يذلا مويلا يف» :لاقو ءءامسلاب كسمت ةبعشتم

 لك نأ ثيحب .ءامسلا راهنتس ذئدنعو ءاصعلا هذه بذجأس ءامامت

 (52«.ءيش لك ةياهن يه كلت نوكتسو .يقتختس بوعشلا

 5ع الاااوو 8028 1

 كر



 ةيدنهلا اكيرمأ

 (اموهالكوأ ءيكوريش) ققشتملا دلجلا .5

 ةعطق اهعفرت .هايملا ىلع ىقطت ةريبك ةريزج لثم ضرألا

 ةعطق تتبث دقو .ةعبرألا ةلصوبلا فارطأ نم غوبدم ريغ دلج

 .تاوامسلا يف ايلاع لاتسيركلا رجح نم فقس ىلإ هذه دلجلا

 ةياهنلا يفو ءققشتتو كلت دلجلا ةعطق خيشتس الجآ ىأ الجاع

 ةايحلا نأ ثيحب .هايملا تحت ةصئاغ ضرألا دوهتسو .رسكنتس

 ؛ةقباسلا ةرملا يف لعف امكو .ديكأتلاب ءاهتعاس نكل .يهتنتس اهلك
 قلخ ديعيسو ءءاملا نم اهايإ اجرخم ضرألا قلاخلا بذجيس
 (53!.ملاعلا

 53- 8زهياوزم 249 هةر هاطهب منعم



 ةيدنهلا اكيرمأ

 (اكساربن «ينواب) سوماجلا تارعش رخآ .6

 ءدب دنع .ريصملا ددحي ءءيش لك بر .(سويتأ اواريت)

 لامشلا ىصقأ ىلإ ءامسلا يق ريبك سوماج لحف عضو ملاعلا
 لك بهذت امدنعو ؛ةرعش لحفلا دقفي ءماع لك رورم عم .يبرغلا

 قاطن ىلع بهش تاخز كانه نوكتس .ملاعلا يهتنيس ءهتارعش

 اواريت) ددح ؛ءدبلا يف .نيمتعم رمقلاو سمشلا حبصتسو ؛عساو

 مجن .ريصملا يف امكحتي يك بونجلا مجنو لامشلا مجن (سويتأ
 قحلي امدنعو .رمي ماع لك عم اليلق لامشلا ىلإ كرحتي بونجلا
 يتلا موجنلا طقستس .هتياهن غلبيو ملاعلا كلهيس ؛لامشلا مجنب

 يف نوقابلا سانلاو .اّسان حبصتو ةديدجلا ضرألا ىلع ءامسلا يف

 نوحبصيسو ءامسلا يف ايلاع نوريطيس رامدلا ّنمز ملاعلا اذه
 ١ (50.مهسفنأ مه اموجن

 54- 8اهباهزم 248, هك تأثره, ةهانععع»

 رك



 ميركلا نآرقلا

 (ةيبرعلا) ةعراقلا .7

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ؟ُةَعِراَقْلا اَم !ةَعِراَقْلا

 ؟ُةَعراَقلا اَم َكاَرْدَأ اَمَو

 هِثوُقْبَمْلا شاَرَفْلاَك ٌساّنلا ٌنوُكَي َموَي
 .شوفنَملا ِنْهَعلاَك ُلاَبِجْلا ُوكَتَو

 ؛ةّيِضاَر ةّطيع يف َوُهَق ُهئيِزاَوَم تلقت نَم ام
 .ةَيِواَه ُهكَأَ ُهئيِزاَوَم تفحم اَمَأَو

 ؟ُهّيِم اَم َكاَرْدَأ امَو

 .ةَيِماَح ٌّراَت



 ميركلا نآرقلا

 (ةيبرعلا) ةياهنلا .8

 0-5 بْنُ ةَبه َناكَف سب ُلاَبِجْلا ٍتْسْبَو هجر ُضَرَألا تجد
 ُباَحْضََو !َّنمْيَمْلا ُتاَحْضَأ ام ءةَّنَمْيَمْلا ُتاَحْضَأَق .5 ةكالك اًجاَوُز :

 َكئَلوُأ :َنوُقِباَسلا َنوُقِباَسلاَو ب ةَمَاْشَمْلا ٌتاَحْصَأ اَم ؛ةَمَاْشَمْلا

 .َنيِرْخَآلا نم ليلو «َنيِلَألا َّن نم َّك ؛ميعُنلا تانج يف «نعب : نودع

 ُناَدْلِو ْمِهْيَلَع ٌفوطَي َنيِلِباَقَتُم اَهْيَلَع َنيئكتُم ,ةّنوُضْوَم رّرُس ب ىَلَع

 الو اَهْنَع َنوُعّدَصُي ال ءنيِعَم نم بأ َقيِاََأَو ٍباَوْكَأب هنوُدلَخُم

 ٌروُحَو َن َنوُهَتْشَي امم ٍرْيَط ٍمحَلَو « َنوُنَخَكي امم ةَهكاََو هَ َنوُفِزْنُي

 َنوُعَمْسَي ال .َّنوُلَمْحَي اوُناَك اَمِب َةاَرَج هِنوُْكَمْلا وللا ٍلاقْمَأَع د «نيع
 هاَماَلَس ءاًمالَس» اليق لإ ءاًميثأت ال لَو اًوْغَل اًهيف

 ِحْلْطَو ءدوُضْخَم رس يف !ِنيِمَيلا ُتاَحْضَأ ام ؛ِنيِمَيْلا ُباَحْضأَو

 ةَعوُطْقَم ال «ةَريِثك ةّهكافَو «بوُكْسَم ٍءاَمَو هيوُدْمَم لظَو ,ِدوُضْنَم

 َنُماَتْلِعَ ءَءاَشْنِإ ٌنماَتأقنَأ انِإ .ةَعوُفْرَم ِشُْرُفَو ,ةَعوُنْمَم الو
 نم ٌةلْثَو ٌنيِلَوألا ّنم هلك - ِنيِمَيْلا ٍباَحْصَأل ءاّياَر اَرْثَأ اَيْرُع ءاراَكْبأ

 :ننإ رخل

 5و



 ٌلظَو ٠ ءٍميِمَحَو ٍموُمَس يق !ٍلاَمّشلا ُباَحْصَأ ام ِلاَمّشلا ُباَحْضَأَو

 َنيِفَرَع رق كِلَذ لبق اونا ْمُنإ .ميِرُك او ٍدِراَب ال موُمْحَي ْنِم

 اًباَرُث ؛ كو اَنْثم ادي :َنولوُقَي اوُناَكَو .ميِظَعْلا ِتْنِْلا ىَلَع َنوُرِصُي

 ؟َنوُلوَألا انْواَبآَوَأ ؟َنوُكوُعْبَمل نأ اًماَظعَو

]..[ 

 .ِْهِاَمئَأَو هينَأنَُُْوُت ىَعْسَي ٍتاَنمْؤُملاوَن َنيِنِمْؤُملا ىَرَت موي

 كلذ ؛اًهيف َنيِدِلاَخ نامل اًهتْحَ ْنِم يِرْجَت ُتاَنَج :مْويلا ُمُكاَرْشُبد

 «.ٌميظَعْلا ُرْوَقْلا َوُه

 ْمُهَتْيَب َبِرْصَف ء.اَروُ اوُسِمَتْلاَق ْمُكءاَرَو اوُمجْرا» :َليِق «.مُكِروُت ْنِم
 .ُباَذَعْلا هلّبق ْنِم ُهُرِهاظَو ُةَمْحْرلا هيف ُهنطاَب ؛ٌباَب ُهَل روُسب

 ,مُكَسُْنأ مت دك دف ْمُكَنكَلَو ,ىَلَبم :اوُناَق ءككعَم نك أ :ْمُهَنوُداَتُي
 هلاب ْمُكرََو هللا ُْمَأ اج ىّنح ينل مُكرَغ مثبت ْمُتْضَبَرَتَو

 ُمكاَوَْ ءاوُرَفَك َنيِذْلا ّنم الو ةّيذف كم ْدَخْؤُي ال َمْوَيلاَف .ٌدوُرَقلا

 (55) و ٌريصَمْلا نسْتِبَو ْمُكاَلْوَم يه ٌناْنلا

 5-٠ تايآلا ديدحلا ةروس نمو , 48-4 تايآلا ةعقاولا ةروس نم 12-15

 يه



 سدقملا باتكلا

 (ةيربعلا) ؟كلذ لك يهتنيس فيك .9

 ,ةياهنلا ايؤر هل ثدحتو ةلجد رهن ةفض ىلع لايئاد سلجي

 همسج .بهذلا نم اقاطنو ناتكلا نم ءادر سبلي لجر هل رهظيف
 هاعارذ .ران يحايصمك هانيعو :ءقربلاك ههجوو ء.دجربزلاك
 روهمج توصك يوق همالك توصو لوقصملا ساحنلاك هامدقو

 .لايناد يبنلا ىلإ ثيدحلاب هجوتيو سانلا نم

 ينبل مثاقلا ميظعلا سيئرلا ليئاخيم موقي تقولا كلذ يفو»

 .تقولا كلذ ىلإ ةمأ تناك ذنم نكي مل قيض ٌنامز نوكيو ءكبعش

 .رفسلا يف ابوتكم دجوي نم لك - كيعش ىّكَتُي تقولا كلذ يفو
 ىلإ ءالؤه :نوظقيتسي ضرالا بارت يف نيدقارلا نم نوريثكو
 نومهاقلاو .يدبألا ءاردزالل ..راعلا ىلإ ءالؤهو .ةيدبألا ةايحلا

 بكاوكلاك ٌربلا ىلإ نيريثك اوُدَر نيذلاو .(*©ادّلَجلا ءايضك نوئيضي
 ىلإ رفّسلا متخاو مالكلا فخأف لايناد اي تنأ امأ .روهدلا دبأ ىلإ

 (مجرتملا) 2008 رصمب سدقملا باتكلا راد ةعبط سدقملا
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 «.دادزت ةفرعملاو هنوحفصتي نوريثك .ةياهنلا تقو

 نم دحاو ؛افقو دق نيرخآ نينثاب اذإو «لايناد انأ ءُترظنف

 لاقو .رهذلا ئطاش ىلع كانه نم رخآو .رهنلا ئطاش ىلع انه

 ءاهتنا ىتم ىلإ» :رهنلا هايم قوق نم يذلا ءناتكلا سباللا لجرلل
 هايم قوف نم يذلا ناتكلا سباللا لجرلا تعمسف «؟بئاجعلا

 ىلإ يحلاب فلحو ءتاوامسلا وحن هارسي و هانمي عقر ذإ رهنلا

 يديأ قيرفت مت اذإف .(7فصنو نيتامزو نامز ىلإ هنأ دبألا
 اي» :تلقف .تمهف امو تعمس اتأو .هذه لك متت سدقملا بعشلا

 «؟هذه رخآ ىهام «يديس

 تقو ىلإ ةموتخمو ٌةّيَفْحَم تاملكلا نأل ,لايناد اي بهذا» :لاقف
 رارشألا امأ ءنوُصُخمُيو َنوُضّيِبُيو نورهطتي نوريثك .ةياهنلا

 نمو .نومهفي نومهاقلا نكل ,رارشألا ٌّدحأ مهفي الو رف

 ناتثمو ٌفلأ بّرخُملا سجر ةماقإو ةمئادلا ةقّرحُّملا ةلازإ تقو

 ةئم ثالثلاو فلألا ىلإ غلبيو رظتني نمل ىبوط .اموي نوعستو
 ,حيرتستف ةياهنلا ىلإ بهذاف تنأ امأ .اموي نيثالثلاو ةسمخلاو

 «.مايألا ةياهن يف كتعرّقل موقتو

 اممجرتملا) قباسلا ردصملا - فصنو نيماعو ملع -7



 سدقملاباتكلا

 (ةينانويلا) ةديدج ضرأو ةديدج ءامس .0

 ههجو نم يذلا ؛هيلع سلاجلاو ,ضيبأ اميظع اًشرع تيأر مث
 تاومألا تيأرو !ٌمضوم امهل دجوي ملو ءءامسلاو ضرألا تيره
 رخآٌرفس حتفناو .ٌرافسأ تحتقناو ءهللا مامأ نيفقاو ارابكو اراغص

 بسحب رافسألا يف بوتكم وه امم ُتاومألا َنيِدو .ةايحلا رفس وه

 هي يواهلاو ٌثوملا ملسو .هيف نيذلا تاومألا رحيلا مشو .مهلامعأ

 خرطو .هلامعأ بسحب دحاو لك اونيدو .امهيف نيذلا تاومألا

 نم لكو .يناثلا توملا وه اذه .رانلا ةريحب يف ةيواهلاو توملا

 .راثلا ةريحب يف ٌعرط ةايحلا رفس يف ابوتكم دجوي مل
 ضرألاو ىلوألا ءامسلا نأل :ةديدج اضرأو ةديدج ءامس تيأر مث

 ةنيدملا تيأر انحوي انأو .دعب اميف دجوي ال رحبلاو ءاتضم ىلوألا
 ةأيهم هللا دنع نم ءامسلا نم ةلزان ةديدجلا ميلشروأ ةسدقملا

 :الئاق ءامسلا نم اميظع اتوص تعمسو .اهلجرل ةنِّيِزُم سورعك

 نونوكي مهو ءمهعم نكسيس ىهو ؛سانلا عم هللا نكسم اذ وه»

 لك هللا حسميسو .مهل اهلإ مهعم نوكي هسفن هللاو ءابعش هل

 الو نزح نوكي الو ءدعب اميف نوكي ال توملاو ءمهتويع نم ةعمد
 «.تضم دق ىلوألا رومألا نأل ءدعب اميف عجو الو خارص
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 .«!اديدج ءيش لك عنصأ انأ اه» :شرعلا ىلع سلاجلا لاقو

 :يل لاق مث «.ةنيمأو ةقداص لاوقألا هذه نإف ءبتكا» :يل لاقو

 ناشطعلا يطعأ انأ .ةياهنلاو ةيادبلا ءءايلاو فلألا وه انأ !ّمت دق»

 هل نوكأو .ءيش لك ثري بلغي نم .اناجم ةايحلا ءام عوبني نم
 نوُسِحّرلاو نيتمؤملا ريغو نوقئاخلا امأو .انبا يل نوكي ىهو اهلإ
 مهبيصنف ةبذكلا عيمجو ناثوألا ةدبعو ةرحسلاو ةانزلاو نولتاقلاو
 «.يناثلا توملا وه يذلا ءتيربكو رانب ةدقتملا ةريحبلا يف

 ,رولبك اعمال ةايح ءام نم ايفاص ارهن (كالملا) ينارأو [...]

 ةنيدم قوس) اهقوس طسو يف فورخلاو هللا شرع نم اجراخ

 عنصت ةايح ةرجش كانه نمو انه نم رهنلا ىلعو .(ميلشروأ

 ةرجشلا قروو ءاهرمث رهش لك يطعتو ءةرمث ةرشع يتنثا
 فورخلاو هللا شرعو .دعب ام يف ام ةنعل نوكت الو .ممألا ءافشل

 ىلع همساو .ههجو نورظنيس مهو .هنومدخي هديبعو ءاهيف نوكي

 رون وأ جارس ىلإ نوجاتحي الو كانه ليل نوكي الو .مههابج

 .نيدبآلا دبأ ىلإ نوكلميس مهو :مهيلع ريني هلإلا برلا نأل ءسمش

 هلإ برلاو .ةقداصو ةنيمأ لاوقألا هذه» :يل (كالملا) لاق مث

 نوكي نأ يغبني ام هديبع يرُّيل هكالم لسرأ نيسيدقلا ءايبنألا

 ١ ةاميرتت
 «.باتكلا اذه ةوبن لاوقأ ظفحي نمل ىيوط !اعيرس يتآ انأ اه»

 ترظنو تعمس نيحو .اذه عمسيو رظني ناك يذلا انحوي انأو
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 لاقف .اذه ينيري ناك يذلا كالملا يلجر مامأ دجسأل تررخ

 نيذلاو .ءايبنألا كتوخإ عمو كعم ٌدبع ينأل !لعفت ال رظنا» :يل

 ىلع متخت الد :يل لاقو «!هلل دجسا .باتكلا اذه لاوقأ نوظفحي

 .دعب ملظيلف ملظي نم .بيرق تقولا نأل «باتكلا اذه ةوبن لاوقأ

 وه نمو .دعب رربتيلف ٌراب وه نمو .دعب سّجنتيلف سجن ىه نمو

 «.دحف سّدقتيلف سّدقم

 نوكي امك دحاو لك يزاجأل يعم يترجأو اعيرس يتآ انأ اهو»
 «.رخآلاو لوألا «ةياهنلاو ةيادبلا ,ءايلاو فلألا انأ .هلمع



 رداصملا

 سيلو 2عوضوملاب نيمتهملا ءارقلل وه باتكلا اذه :ةظحالم
 تامجرتلاو تاياورلاو رداصملا ىلع ءانب .ةغللا هقف يف نيصصختملل

 يف صصقلا ةغايصو حيقنتو ةمجرتب تمق «ةفلتخملا حورشلاو
 رثكأ اهلعج :انه «ةغايص» ب دصقأو .ءيشلا ضعب ةرح صوصن

 عطاقم رايتخاو ءبهسملا فصولا ليلقت وأ صيخلت قيرط نع اًرسُي
 مادختسا مت امدنع تالاحلا ضعب يفو .لوطلا ةغلاب تايدرس نم ةماه

 نيبغارلا ءالؤهل ةبسنلابو .حوضوب كلذ ىلإ ةراشإلا مت .ةيفرح تامجرت
 نودجيسف ةيفرحلا تامجرتلا وأ ةيلصألا صوصنلا ىلإ عوجرلا يف
 ةيهافشلا صصقلا نوكت ام ةداع .هاندأ رداصملا تيث يف عجارملا

 ناونع ىلع تلصح وأ ءاقحال نيوانعلا مظعم تفيضأ دقو «نيوانع الب
 .ةرم لوأل انه

 يضاملا تاياهن نع صصق

 ايسا

 (نيرهنلا نيب ام دالب «ةيدكألا) متشيبانتوأ .1
 طغعصت / / رص دعاك عب غعمط ءعو.مععل/ ةععاعت / مع 110ه
 (ميعطم]هعرب). آل. 85. قلطصعطغع 1ع 82طزنامدتقس 538عع آ10-

 21 دما شتم 210311. 0111321 02 غط ع مص عدت عمد 021 عص خ21 501 لو

 701.38 (1918), مه. 65-60. آنظتم طغغاط: / / بز 505-015 |

 ةلكت



 عهط1ء/ 592584. 8ظدطرنا|هدنده 11000 5هدتعد (10160 طزن

 مطعمي 11دم0ءمكع). ةمهقمد/ 81كم المءاع طع 112كلنلتدم

 كمرممدمتت 1921: ظلسسمم0ل 50115ع2عع-. 1ع 823طزئ1همنقس

 1آ.عوعسل ه1 لع 11000. آمدصلمص: 1ع آنك ؤععع ه5 طف ظضغمط

 1 5عانتتت 62 آم لع 011عدصعواط : 6ع 6ةعوطاخ

 100 165 [ةعطت ع5 تان 681685, طةطو10منعهكر 35553685,

 طئغاتغعد ء(طماتسأ عك / 0ق0دنغ ع1 ةعدطع هغ 2 مقج م

 5-5-0 طورم: 8ععمو 1979: ]هدم -طةمتنعل 202عوغع, آن6ةم0506ع

 06 ©11عدس ءوط ءأ 52 م0566. ةصاقم 0ا1عءا302 211 122838

 هزم طمانوتنع. 2دصم: 14601غعسعدمغع 2002. ملكم ذم 84غطق

 مرو 11عد5وممادست2. 02عد نمد, 156 11000, لعق عوطر

 هس 0ععو. (ق 31ع+ ةطدصم] 20م طز 5ءءوطقمنع 22113)

 0دىور»ل: 06مع0 [1منج عودت 2ععوج (1989) ععيتكعل 5016هص

 2000 '1طع ظمزع ه5 11عدسصت علت. 1ع 836ز1هصتقم ظوأع 20ه عد

 ةصل 0طعع عيان ذم فلعله ةتدص ةضق 5انهنعماذس. (ىقمك 4

 هل روتغط هس لستم نعام طزن ةسلععب 0ءمرعع). امهم

 2ءدوستم 8هماعد 1999 116 ظوتع هغ ىزلعقس ءوط (ةع ظصعلتدط

 ؟ةعوامسم رمكتاط هع الصم عءغخنمم طوع ةكدسج 1. 5دهلقتو).

 11ه مم 05ه خاطب 2ءعدودسم 62.

 (ةيربعلا) حون .2
 طغعمت / / وود ص ععط هد سس 322.08 / م / م / 20106:

 .0 عد عوأق 6:5 10 (2عطعونك 658

 :يلصألا ردصملا (دنهلا ةيدنهلا) توملاو امهارب .3

 1135ةططقم3غ3 ءدأع (9711 54-52 ةصق 2015 25614.), انك
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 تدصفاةقممع همم للامم اان: / / صب. عبقعساط ء28.086/

 8لعو/35736/35736.(»:: !ءلله همم طومنط ذه 2 نسق

 11و طب 1ع 88-1433 راوتر هماونع 06 1ةئتوطصو-

 122131338528 مل عملاق ل11 ةدمعا6 0602-1

 عونه -لتعع 1ع مرصصأا 2 (عان ءأ 1'نن0هدم2انك 5 160 /

 انوا 0 ا جمانع لد مر عصمت عع 10515 لدن 5325هق

 هد ظقصعدتكر عمهم للم مم]زناع ظهحنتعطع. 2ةعاك: آ.1ط221236 0ع

 8عدز ةعتست 115222 1870-1863: 2150 ذم: اص لااك

 هلل 5هارهعع 8ظهدأع اظدصق] 26غ ورم طع ةدصقاعتع. (؟التغط ةص

 1سم لانءانمد 220 210م5 6و 187ءمقرب طوصتقعم). آةمهلمه:

 طعدوعتأتم 1973: 43-37 5ه6 2150: آلالعمليت 12هدتععت المان

 ءدم'" ععغع طععع طوس اطعععت طغ 1هعتعد] م3200 04 32162

 1س لتونت 2يعدمقمو 1كمأاذ. اضن اةةقم ]طمس ل. 0116عع ةعااةنتسءاعع

 5كطلصمعع (5ةتعمرو), ةسصمجتستسو 0عءدنمم. ةآعئلعم هع

 8هوؤمسب ظلت 2هطانئعطع»د 2008:87-2

 (ايسآ بونج .ةيموهآلا) ىهتنملا ىلإ ءدبلا نم .4

 دجو ؛يموهأ مجرتمو ثحاب وهو ؛(وراب اردناش بالوج بيهاس يار)
 ترشثو .ماسآ يف 1894 ماع نم طوطخم يف اهمجرتو ةصقلا هذه

 ةمجرتب يموهآلا مكحلا ةياهن ىلإ لوألا نامزلا نم :ناونع تحت
 ةيدومعملا ةثعبلا :اتكلك ,(وراب اردناش بالوج بيهاس يار) ريرحتو
 :كلذك رظنا .0

 2معم1عودم» 8335 ل. 1عصستعا: قطمم 16وعطم هغ 0مونس: 3

 هم 6 ءعصدقل ةصق 1 عين مدقل مم ةلزنوتك, ماتطاتعط عل (ذص 6 ءعدقم)
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 صن 801.5. ةهانطو عع نصل 8. ةانصتع» (1812:58.). 2ءعنمدقلع

 ؟7ةالعءامتس 0ع. ؟7هاننسصع 2. 81ةصعطعم: قلعد 0 عددند طعم ؟ععءاقع

1994:163-8 

 يف .صاخ عضو مهل نييموهآلا نإف «ةيدنالياتلاب نيثدحتملا نيب نم
 ةعطاقم يف مهداليم ضرأ سانلا ءالؤه رداغ رشعلا يداحلا نرقلا

 بونج لك يف نيرشتنمو نيدشتحم اوعفدناو ؛ةينيصلا يشجناوك
 اوزغ كانه نمو .رامنايم لامش يف نويموهآلا رقتسا .ايسآ قرش

 اوناك ةيسايسلا ةيحانلا نم .ةيدنهلا ماسآ ةيالو ثم ,ىرخأ قطانم
 ,اهيلع اورطيس يتلا ضرألا ةدحو اونَّمْؤي يكلو ءريبك دح ىلإ نيحجان
 ةيموهآلا مهتفل تصلقت اذهل ةجيتنو .ةيلحم ةكرتشم ةغل اومدختسا
 رشع عساتلا نرقلا يف لعفلايو .ةسدقم ةينيد ةغل حبصتل ةياهنلا يف

 نإف كلذ عمو .ميدقلا نيدلا ةنهك الإ اهسردي ال ةتيم ةغل تحبصأ

 .ةدوجوملا ةيدنالياتلا تافاقثلا مهفل ردصمك ةماه ةيموهآلا ةفاقثلا
 ىلع 83:ه4 ل. 1225161 ليوريت .ج دنراب .د روسيفوربل يركش عم

 .ةيموهآلا ةفاقثلاو ةغللاو يموهآلا صنلا نع ةميركلا تامولعملا

 (نيصلا «ناهلا) رانلاو ءاملا نيب ةكرعملاو نامزلا لوأ ىضوف .5
 طعامت / / مورو .ءطتص 21م م1160 عع. 815 غهع / 1[ غط |

 معمدمدعسمطت ع هدعطغمتلب فمصعطم1ههتلع 0ع مدوتطع5 أ

 16ععملعع لع 15 هطنصع ةهكعصسع. (1ه606ع5 طماكأك,

 رن مدعم 65, 152013115 ءأ 150222ع5د مدع 8 ةسن 343 طن ءان) . 2

 0دلتتسدع ل 1989: توت 16, 12350115 3224 5

 هك



 فسح آس م0 ءاتمز> 10 0طتصعدع 1432010من. 561عء1ئع0 4

 توصفأ]262ع0 طوب زكتس 8ظطلتص 320 116م تطتتق هدد. 21+ الم:

 ععع: 2عدوعاتتم 8ههاعد, 5-1993:1 خ24 13-9: طءاطانل 52236 0

 2عستمنمع ممر 1111 ]55162 فن0 عمذمد كان صعب 1135050016 هأ

 تنس عدم 1159 ءطم1ه هي. 53222 8دعطقعد, ©ةلنغمعصأ 2: هشقع نانم

 27-2005:20: ةةدماع 8ع آ.عوبتد, 1ع 11000 15335 0

 ظدمعلو كدتسف. ملطقمإلا 563ع آ1آدلاب عدوناجب 01 11مم المعأع 22عوو

2006. 

 ابوروا

 (امورو نانويلا) اريبو نويلاكويد .6
 2 071011 2135ه دأك 11ءغمضت02م105عممص ]نطق 2 دس

 ندقأ هرفم ممل 1 ءقر 30 /ةططاتسا, 113231031311611 20111, 1248-

 01١( (0010ل'5 11 ءاقصتهءصط مدعكر هتغط هس 1ظصعلتكط 22512808,

 نع ان تعمل هك م0116. 10مدع مااط طع ع2ع31ع51 ءققعر

 نصعأ ؟عورص طع طعوغ علتقمصكر 6م» طع مم26 هعمعلناهان5

 اذا (دتسصعالا هك طع هعددع ةضل ءاعودصعوب 01 اطتو عمعنغ 25

 زن لوطص ت1ةعلعع, ةاناغطما“ ه6 طع 655335 ان20171

 دم 50110ز.آمد لج : 2صصسغعل ؟هج ].1* 320 0. نا 86011 5

 طوسنل]'5 نطتعءط-الدعلب 1. 1مدعرمقل, ةنتل 1. 23 صقر 23عدل

 16-1105662 0347, (1779). 0 دلتسع ءهلتقممر, اعاولعد» 2751

 آه طع قمل.
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 01105 8/1 ءعدتت ه2 ص1205عد 02د طهعلع عم طع 24125: عدا 015.

 5هع ةلكم: 2. 0501 8كهكهصدند 86ءادصت ه2طط 0525 / 2ةعموم مالا

 ط2 عاب نع 211068002 تئاناتتإ انك 008

 "13324. - 0220هدتخن : ء 19 صهععدمطعم (013:ع2 هن 3260, 2004

 1ع 84ءعوسممصطمدعد هع 0:10. اعدصقأا2غع0 ةصل متتط ةم

 آن 20011 ءا1 ه1 طوب ةا[دمول 11. ةصم عد. 11221101105101: 2ع عادتم

 8هماعد 1955: 010155 11ءغم ص2 همط مدعم (©سغعط ىدصك همم

 طوع 1 083 عمع-5 طعاذعصم). متلك عرعلمتم: فاط عم عانت

 20131 ةعالدد 0ةدصعو» 4

 (ايناوتيل) ساميزمارب .7
 181 طقمل. منع ععر, 1016 1114538222. 22311115715: 71

 ةعدمم 1891: 44: ]هط ة212ع5د 11د, 101 51211111412 53866 4

 المزاد دءدد قلع. آدم أطانتعوت فىعلأالك 025 13111163 5

 15-1925:14: قة. 5ءةدمعا, ؟7ء1غدعطقمأدضؤ, 5زذدغ11ا15 4

 060 82 قام طل ع 83112 ع 1:0ععمم,م 6.

 ايقيرفأ

 (نوياجلا «جنافلا) اوكنو «يريبماو .يمازن .8

 2غععء 21ءعمص 1لل عد. 2عماتععطعور آر6عم7065 عع 0025 "ةق

 آمن 8انلا علم ع 12 501616 21عانعط 2 (ء1ه15ء لع 06ه ععدمطن ع.

 277 21عانعطت 2ع 1905:130-136:) 2. 1655503132. 11

 طودومومع. ؟7ةالعءامتس ]1 طع 840مموعدمطتع ءقسع5 7ع5ؤ-
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 دلع ةصنودطعم لءريععل ا نهانا مق. ] 320 11. ظععاتلا 5+

 اا هدمت أط

 (اينازنت ءاجاشت) ءانفلاو ءدبلا .9

 0 .طاتصل2ك, 1نلنس دتاز 222 2210 15 2ءمص1ع. ش 2150197 هأ؟

 هلع ؟[ةعطقعكت, 1طعتتم طرقت, 1طعأط 01150515 320 0.

 "1هعععطع» بتنط 5هددع ةععماملا5 هأآ طع طتوطعناأاأ 1

 اس مفتت عد. آ.م200: ظطدصأاع 0351924:108-0

 نأ نظن دق ,سدقملا باتكلا يف نافوطلا ةصقب ملع ىلع نحنو نآلا

 كانه نكلو .يتاروتلا نافوطلاو لصقلا اذه ةصق نيب اهباشت كانه

 نأ ىلع دكؤي «ةياورلا هذه ىلمأ يذلا (سادنود) .ةماه تافالتخا

 تاثعبلاب لاصتا يأ ادبأ مهل نكي مل ةصقلا هذهب هوربخأ نيذلا سانلا

 .ةييرغلا ةيريشبتلا

 (ايبيمان .وريريه) ةعقاولا ءامسلا.0

 لمدومطقغ طدطص, 112غ 097ه2ع2ع20. ةص: 2ءانككمتأكع ءان؟

 ظ1 للن206 1869:505-06

 13080 1[ةطصناه وجوه همسا رشبم ةصقلا هذه ىلمأ لصألا ىف

 يهو قصدت« مآ نم اهعمس دق ناك يذلا (اذه ناه تافازوج دلاو)

 .اهديمعت مت ىريريهلا نم ةأرما



 ةيدنهلا اكيرمأ
 (انوزيرأ ءيشتابآلا) ضرألا تحت نم نافوط .1

 الد عدللع تنعوك, 1طع ةطصقل1325* 8001. 11عام المعلا: 20ج

 طنطا عد قتمدع (هاوتسمت ءلتغأمد 1907). فلكم صن 8عونصستس 5.

 ت:عدصمس 1اوراطع هغ طع 7. ( هرم لعل دل 2501660 طز

 طعم عامردع [دصصعت) . 71 كب المعاعت مغاط عدعاتسا 1979:52-3.

 (اينروفيلاك ءوموب) ةفلتخم تاياهن.2
 طورتم 0226102, 01181221 ؟ءطوكزه2 522152560 طوع ]. 0ع

 قفسععأتات اضن ل011:221 ه4 فيس ءملعمم 1ه11102عر ا: ه1. 48,

 2627-203 2150 3ةثآدخط1ع دب 1كةمم آعوعط, 6 8عولممت م8.

 0كعءوعمم 81زغطع ةعوانتل طع ؟8702104 . ةآععب المعاع ظدصلع ةع

 ؟1ةومقللذ ©هدتوتمإ#ل 1956: 467-37 123010 ]آععصتقتع 43

 لو1ع طدعع, 10ع 142غطم10عزر هع 21396 11هءاط فقع

 11ه 12 01ل12طم203 21912515]1 2و5, 1122-7
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 (اليوزنف ؛يراتيريكام) انوتاو .3

 دقو .اليوزنفب وكونيروأ رهن لامش ةعقاولا ىرقلا يف ويريفيس يد
 ةيدرس ىلإ ربصب ةعومجملا صصقلا هذه لك نم ةعومجم لوح

 هباتك مض .نييوامسلا فالسألا نع ةرمتسم

 الدسم. 103010ع5د 1631لئ136. (0ةع د عدد: 110 مع نأ

 18ل3ن6هععو 1970)

 "ا



 :ةيزيلجنإلاب دعب اميف رشُنو ,ةديدج ةخسن

 1و5 06 ]أ كانتا, ]أ 3111123. ذه 02 ص0ع0 ©02عد م 07

 (18031660 20 تتدهك] 20 طزن 8291016. تانكو) . 532 775

 2لهداط 2هنذهغ 2:عوو 0

 .ةدحاو ةصق يف ةفلنخم تارذش عمجب تمق انهو

 (وريب «ىتنيريش) ةمامحلا ةثح .14

 6131006 5-16 ةان55, 14315010 عنوانعد. طع كن ع [1©

 تكلثأ 2ةملتك: 2102 257-1964:256: 8ول222111865. 80

 1323م هذ لع (ةمرسمتلع دل 801غ 59 2ةدعاممع

 1س ءد) . 81كب المعاعن قط عص عانصت 1979:58-59

 ايسونايقوأ

 (ايزيناليم ء.يجيف) ةاجنلاو باقعلا.5
 "1 مسصقم 8111 ةسكر 1ظةزأ ةصل طع 113355. ؟/هكانصع !. 3:

 11ءربانم 52

 (ةيسنرفلا ايزينيلوب ءايتايار) طيحملا هلإ ءوتاهاور.6
 انركذُت .ةيزينيلوبلا ةفاقثلل مدقألا ينيدلاو يسايسلا زكرملا يه ايتايار
 هذه .لوهم ئجافم يمانوستب انه ةفوصوملا ةقرغملا دملا ةجوم
 21822 ماع ايتايار ةريزج ىف 1.34. 0555:0040 اهالمأ ىتلا :ةصقلا
 78ادنك2 يرنه اريوتل كلذ يف لضفلاو «نرق دعب الإ اهرشن متي مل

 كو



 :يف 1ك عدصب

 فم عم 1ةطلل. 82540 هد 1126ع2331 26عم20ع0 طإن ]1

 هيك ممل (180164 طون كنعد ظعصسصب). 14دععاسم ظنا ]عاصم

 5ءرصعو 48. 8هصماآتنملاب 8عمر1 عع 2, 8اوطمو 1615عانتت

 (انه اهريرحتو اهراصتخا مت يتلا) ةيلصألا ةصقلا ىلع روثعلا نكمي

 :دراويل رزج يف كلذك ةهباشم ةصق دجوتو .452-448 تاحفصلا ىف

 01. 1ك ةمصلععع, 216 1211114538ع2. 8521015

 171كوبعو ةعد5م» 1891:64-65

 :ةياهنلا ةهلآلا تشاحت فيك :لصاف

 ايسا

 (ةينابايلا) وناسوسو وساريتامأ.7
 403م: مرد 1. 0154 235 ةاقوعطق ةهلت ع5

 ه2 لةرصدم. ةآمسم0همم: 0.0. طدصوم, 1912: 20طانطنتم

 113غ51018200. 155533 5انغ 13 22720108416 )32023356. 2ةعك:

 آاطعمل متع 0262311566 2ةنل عانس عن 28



 ةيتآلا ةياهنلا نع صصق

- 
 ايسا

 (دنهلا ,ةيدنهلا) ةكمسلاو ونام.68

 رتتدلد 84915. ةك 5هان7عع 8200ه1غ 1عةتصم12:ع0 ةعمرص طع

 55دك الخط دم آس 011ءعلمد 23250 110:ع5 أع العمل

 طمصتوعم). ةمدقمصت معدوم 1973: 184-181 5مم 250:

 الث عم لإن 12هدن ع عت المان قص "ع معغ طعجع ةعمرم ؛ط عزم: طع 21

 مده20ه: ه5 ةسءعاعمأ اآصلتقم يع2دقنمم (ءعدماك. اضن 103:1[ طقتس

 ل. 90ءا1ع+ع ةع ةقتسعلاعع 5ءطتمصع# (8ةنعمدو), 11

 0ءدعامملا ةع1لعم هع 8هودعمصت 8ظعهل] 2انطاتكط عيو 2008 مه

 102-87: 2ع لد11غ 223 عءقصسدتلع, 120125 203:ط0ه1ههامن. 165,

 ةريصادماف ةصق 11 دهلم عمد طع 15عدمغ ه4 طع 5 ءمصاتس عل

 اامء عما ؟/عرصممخ طصصع# 152016مصهك 2003 .5عع 315ه طع

 انمئا مستو ف عمل عمتع قمع

 هلإلل تادسجت 10 نم ةدحاو يه (ةيتيركسنسلاب ةكمس) ايستام
 .ريبك نافوط نم ملاعلا ونشيف ذقنأ ةثيهلا هذهب .ونشيف يسودنهلا
 .قالمع مجح ىلإ تمانت ةريغص ةكمسب «لوألا لجرلا ءونام كسمأ

 هبكرم طبر قيرط نع هسقنب ونام اجن «نافوطلا برتقا امدنعو

 ىلإ مدقألا تاياورلا ضعب ريشتو .ةكمسلا سأر ىلع دوجوملا نرقلاب
 عم اقحال هتيصخش جمدنت يذلا) «يتاباجارب» ب ذقنملا /ةكمسلا

 .ونشيق هنأب هتفّرعف ةقحاللا رداصملا امأ .(امهارب ةيصخش
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 (ايلوغنم ءايروك .تبتلا) ايرتيام . 9
 :ايرتيامل يليقتسملا مودقلا

 طغغعصت / / 5ء]1. عن أ عصط ء2ع.ه ع ةمغ1 125 / ةسق/ 1/1335 ءالقن

 8م100طتوغ 5ص عك. (ةاكدصقا3[:ع0 طرب 8ظلم2ع8 ©هصعع).

 11ج عمم لك ممعطت 2عمعنأ» 1959: 242-238: عد

 ظاند0ع, ظودوصلمه] 53ع2ع0 181م تمسعد عمر فعمانل0 طع

 الثمع10. دود عقم عت5عم: 183:معع 1977: 400-403 ]1

 8زعماءانص, 22231161 آ[ا7ث02103. 27عوب المعاع 83113502 65

.245-46 :1994 

 (ناريإ :ةيسراف) نوحلاطلاو نوحلاصلا .0
 يتأتس ءرشلا دض ريخلا ةكرعم يف ءسدقملا يتشدارزلا باتكلل اقفو

 رهصيف ؛هتلاهو هرانب ضرألا برضي ِبّنذم قيرط نع ملاعلا ةياهن
 اذه نع جتانلا يلغملا ندعملا ناقوط ققدتيسو تادامجلاو نداعملا
 .رهنلاك ضرألا قوف

 04 كطقرتعم 30 هك طع 8اس لمطتوطس: طعس: / / 78

 29ءعدغم.هدع/سصع/ طبصقمطتع.طصسل# طقم30:  طغصن/ / 0.

 1مدص ءطقسسط عى. ءمدص / 2عان عتممك / 256161عدل/ 202625 81 قض_

 مولت_ءهرق.مطصز عوع 3150 1م ل. 812م1عاص, 2ةعوللعا 25.

 21م المعاع: 8211ةصانسع 8ههلعم 1994:239-



 ابوروأ

 (ادنلسيأ «ةيدرونلا) كورانجار .1
 156 طعووع 2003 طرب 5مم 5ةيعاتكمم. (1طقصف1 عل عمس

 طع 1ءءاممللع رتغط ةص الضغمم لم ءممص طوب ةمعاطانع 011 كتعأدأ

 8عملعتم). 281عب المعاعع 1ع  ةرصععأ لص-5 ممل مقص

 اهدنا 026 هدد 2:10 آرمد 002: 025020 112 1929: 53 /

 طتقو. نتن عج1ل. جهد عج. 106663. آلإل كل ءاتن 51 امال

 ع2 1ج15هءان لطعصو فلع20عيس1نغ 0ع آال155و هرم كد علر

 ططقلموهمطتع ط-طأقد[غه15 لع 10255ع 1899: لمطعم ةنص4 0,

 1130طهملع هز 1[1ه25ء 8ازاطم] هزت. 5ةصغ ظدعط قعد / عدت عت /

 0:ىمعلن ملقع 01:10 2001 7.5. 81عءاعتض, 2ةعدللعا 714 طقك.

 ال ب المع اع: 8دل1 ةصاندع 80015 1994: 248-246 8عوتطمتل 865.

 تءعوتلمم ةكوتاطم ه2 طع (20 5 5ءدعالممع

 طدصمعم) . 8اس المعاعت ةقعطعمعتسم 1978: 122-126: 5.

 اةلاذو 12هحاتلكمم, 5ءقصلتنمس ةحادت 1420510. ةمهلمضت

 ا1دساأزتن 1969 عش. (نعمطصعمب 8نمم5 لع 102(طعص انتأ 0ع

 1: للم عد لع ةدععم. تانامطعسمت آلال.ل. 1طنعسع ةع 016غ 20.



 ايقيرفأ
 (نوباجلا «جنافلا) هلافطأ لكأي سمش.2

 2.8. 121165, 2عوربععطعور ةقعوعم0ع5 ءهأ 000165 2ةصق. ظن

 ظلال عالم 0ع 13 50166 11عايبعط 36ع1مز5م 0ع 6 ةهموععووطتع.

 1هردع دلك (2. 1عدده ةنض, 1216 2 هعوبع. 7011 عءامتسةلن لع

 14هدمععدمطنع ءادع5 آا/عدعدكتلعةمتذ طع 11م5 35

 8ععاتمن ظعصمأ اائدعمانغط 1931. 1.2: 11115, 1:ع5د 22 عم 6ع5

 قع 13 2همقغ ظوتت3 021216. 2دم15: آنطءدتعلع 810110 ها 0 ال

290-11 :1932 

 ةيدنهلا اكيرمأ
 (ىطسولا اكيرمأ ءايام) ؟ثدحيس اذام .3

 ط2ءولعم 000عجع 34332, 116503262163, ءمرمصت1ة30هم 1هر

 8ءوئدمت مك. ©02عدقمم 84:طو ه[ طع (6 5و

 2ع ع10مع 1ةصص عع) . 11كم المعاعت قعط عد عانمت 1979:126-17

 مث 1135- ]325213 , ثططةطقمس,ب 2:ع- 011018 11352101665.

 طمرتم] ؟2نطر مرجان 011ةصغقإل, 0طتل ضن 8313122. 1222585

 52:01هد1]3 100 ةهت2:16 7.

 (ليزاربلا ءوجنيز) ءيش لك ةياهن.4
 :ىف ةيلصألا ةصقلا ترهظ

:10 ,7711135-80325 013110310 350 5711135-8635 0132060 

 ف



 0و 1ملتمو, 5ءالذ 148105. 1110 لع ]3م تعم: 2ج3طقت 25
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 (اموهالكوأ ءيكوريش) ققشتملا دلجلا .5

 1آعوبأو 5معمعع. '[طع 18/اجياطع هك طع 11 هداط مفسنعمتعدم اصلن ةطك.

 ]مد لهردن ©©6018عع (2. 13222 3110 0015 م31237 1914:260-1.

 (اكساربن ءينواب) سوماجلا تارعش رخآ. 6

 يديلقت جلاعم ىهو (ريغصلا روثلا)اآلمد5م-8انلل ىكح لصألا يف

 يسرود سومآ جروجل ةصقلا هذه (سوماجلا لافتحا) دئاقو زراب

 :هباتك يف اهرشن يذلا

 "11 2 خبر عع113 111010 عمن. 0602 ععفتل 0510015 إل, آلا ةكطتنا

 03م عوأع 11م5 ان هد 01 ؟![ةمطنس مغمص 1906:134-.

 ةعقاولا :ميركلا نآرقلا 7

 101 مقر ةروسلا .ةعقاولا ةروس

 :يف ةدوجوملا ةيزيلجنإلا ةمجرتلا ىلع ةبتاكلا تدمتعا)

 قةعاطنتع ل. ةعطعوم 152 مدمس ةصغعن معمل. ةمه0لم5/

 زق كبب المعاع | 1هعمصغمب 02كم 152 1964, ةصق 5هبععدل هنطعع

111 

 لدن لاند روسيفوربلل ةيملعلا تامولعملا ىلع ركشلاب هجوتتو
 ١ .نديال ةعماج نم /1!ءةنع
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 ةياهنلا :ميركلا نآرقلا .8

 15 ىلإ 12 نم تايآلا ديدحلا ةروسو «48 ىلإ 4 نم تايآلا ةعقاولا ةروس
 (قباسلا ردصملا ىلع ةبتاكلا تدمتعا)

 (ةيربع) ؟اذه لك يهتنيس فيك :سدقملا باتكلا .9

 13-1 رشع يناثلا حاحصإلا .لايناد رفس

 (ةينانوي) ةديدج ضرأو ةديدج ءامس :سدقملا باتكلا .0

 21 حاحصإلا ,15 ىلإ 11 نم 20 حاحصإلا يتوهاللا انحوي ايؤر رفس
 13 ىلإ 1 نم 22 حاحصإلا ,8 ةيآلا
 (1نصوع لدتصعد ؟عئدئغهد ىلع ةبتاكلا تدمتعا)



 :ايفارجولببلا

 رداصملا :قباسلا مسقلا رظنا ء,صصقلا عجارم نع ثحبلل#

 و؟ فن لمععر, 1نءا 220. 1016 111153عع. 5 7

 ةع 5ه>دج

 و ظدنعر, [/[ه11عدصمر, ©طنصد ن0 11 11011 دانقع تانك ن1.

 طدجول1 دع, 17غمماعس, 10ع21؟ه25ءءاطدس عع. 8ةانص طعم, نةقك

 112152 ا7عج138ع

 ف 8 ءوتسستس ع5. ©2عدنمم اكزءاطم ه5 طع 70210 ( وسم

 ةسل 801660 طرت طعمعاومع ظدصصعع) . 21مم المعلع شط عال كانتا

 1ظآ19

 دنع ظان ل لطندأ 5ءضصاختن عد. 561660 د50 13251260 زن 580-

 روز ل © هدم. 11د ص م2105 هداطن 2عدعانتمص 559.

 « 1دنهداومم اان عملت, طع 1صم]1 عل كم1 عع. 2هانغ1عد 320 1طع-

 هأاموإب ارد ةقزباط. 02م1 بسطأد آند ععوأاو 2ععوو 1998.

 © طنسصلمج, خافض. (504.) 1غ 11004 ةقوتأط. 8ءدطعاءزن / مد

 قدما عع ا مهلوطت الدنا ععوأاو ه1 (02311هعمل 2:عوو 8.

 و ظاجأمر ؟ءدصعم. !كطدل 11 طك هع 02552. آم هم: 1

 111 عدمقناو 2:عوو 154.

 ع 8ص عاتعسم كانع 13 قد كان 252020: ]ع3 0131106 ©322-

 دعب لعدم 1اس ءةان, اترصط عجم 85عم, 5ععمطعم ل337 014

 م66 طقم (نه طعدتس؟ع 12310, 2:60621ع اعمال كغ لعق-

 عطتلتمع 0ع 1هدتقع). 2ةعك : 1273204 8.
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 وع 01هندعن 1[ة2عع10. 15 2عموطعأع ةسل طع ه0

 قةممجمعولز منع 5قعمعع ةس0 تع كسل 052 تع 190210. 2+

 الملعب 1/7.17 170105

 + نصمم 811/155. ش 50ان22ع 8مملع 1عدصدآ]26ع0 ؟عمرسم طع ةدصح

 دلع ([8ةغط قص ةآصخعم لان عمم ةهه 2101و وزن ؟انعصقإل طوصن-

 5ء2) . آ.م2008: 2ءاتعانتتتا

 دع 110 طمع زان. ق 0022م3 3 5103 هك 8192(طع ةصل آعم-

 ءرلك مدد 20ه2م10532 مطوصوعتمسعك. 810هنمنصس معمم: 2

 الدنا عمدناجب 7

 ي نط, اناعط تع 18مم زاهطلعب 0ه 8 نتتخ طاز 0ع ةعاع. ('[عقصك. عمد

 0ر12 021ج 21 5و 805). 18062 ل220: 161111115-

 ءدهغ 208.

 د 1ع قام, 1ك ءطنم. 2ديدلاءا ال/هع1لك. 1ع 5ءاعدعع ه4 خ1 تمهألال« آل 217565

 ةقل 0ع نمنمع ذص طع 0092205. آمد00ه8: 2عموتأم 8هماق 6.

 دو 12عاما ءدتةمكر, 113321 عم. 12 مانت لن. 11ع+غ عا انهن 0

 روبعمع10. 1ع 50 طعوؤع ةءعمقمتم5. [1نععطغ ملال ظصتسد

.2008 

 « آعواتعر لمطص. طع كسك ه5 طع آل/ه:14. 1طع 5كعدعع 4

 اعطت ءن ه5 11نسنقنست 8111302 . 11م آلم 1ع: 101160 8ع 6.

 »؟ ]ال1 -512 21155, 012110. 1643:0010 عن نانع5. ]رع كن ءغ 1ع تدق.

 وصوب 21ه 164.

 »+ آ.عوتكر اادماع 1 جدل. "1ع 11000 1155 ه4 ظدماإل نطتصسق.

 قلطقمتلا 21كم آلمعاع 562غ آتنا عموأاب 2:عقذك 6.
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 < كومو راس عجبةللب !11ة233 320 ءععتق 01ءزصت تدلع 1051

 مهجماعهلزم5ء. 1262 متتكدمك انس 520ع. 21ع14عا15ءمون المنال

 و1 5[8؟هم1دع ا؟الذص عك

 ع 1402 عار 1عقصعم, 0002 «عأان ع5 هد آا/هع10 ط1.

 21 1ع[ 111 وب, ]2-32عطقم 2000: 57-1

 ع 11زاطع ؟عمرم 11230 موأخقسلا12. 02221101, 116 8100, 011-

 عدس قطر ةس0 015225. (ق 21ع6 1عدصق] 2مم طزن 5:ةعدمطقمنع

 2311ب) 014معل: 04ه20 آتمتان عودنا 2ععود (1989) تكل

25204700 

 دو لوطقم عود نعت, 121 51 ص11 1انغ 1121 538 انتل الا 55 عدق ق1

 11320 طانغوب ف ععشختت عد 1[تانطعص 813115645 5

 4 5ءكطعاوال, 28 عاصقتم 57عع] عمم ؟ممع 0ع 2 عاعم 1ن5غ 2

 كتاتتننتم هما 1م 14 ةرغمت هن عااهس0عس. 1211 ةع حانس عطب اكد

 وقانتلا ةأنمسنا ا نعنن 1979-1980.

 © كامسمأ, قل اال عا ىءطقمآنصكر 5ذض 1 1ن 50 35 8عةتص-

 ةنانسمأرب: !لاضننعمعا قع 1ظ0ععءم, 4

 « مز ءعطمو 4مصعمو 2 طع جاتك عمد ("1طمعع 5ز5:ه25*)
 ارا /ءيدمسعا4ع ؟![ءةءاععم. 1ععا1 11١ 1طةصق. 1و 7

 ارز 0طقعلعو 8. طةكسسعمع. .فسصكذععلمنمت [11118ع26مز) ©. موق
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 ل يرسم س١ 0 .
 .ءدبلا ذنم ضرألا هجو ىلع ةايحلل ةغلابلا ةشاشهلا نع ةيروطسأ اصصق اوعدتبي
 30 ربيش هكينيم ةريبكلا ةيدنلوهلا ةبتاكلاو ةروسيفوربلا عمجت باتكلا اذه يف

 . بتكلا نم ؛ايسونايقوأو ةيدنهلا اكيرمأو ايددوأو ايسآو ايقيرفأ نم اصنو ةياكح
 .ةقيمعو ةسلس ةيليلحت ةءارقب اهل مِّدقُتو ,بوعشلا تاياكح نمو ةسدقملا
 . انطجتو .ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ نم ةقباطتم لئاسر ءادصأ ريطاسألا ددرت

 0 .اهتاذب ةمتهم ةيلحم تادرفمب ريكفتلا نم الدب رثكأ يملاع لكشب ركفن
 انايحأ انل مدقت ةيرشبلا مدق ةميدقلا ريطاسألا نأ فشتكن باتكلا تاحفص
 .انلبقتسم لوح رودت يتلا ةلئسألا ىلع تاياجإ
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 ةيسنرفلا ةغللا تسرد
 يف نراقملا بدألاو ةيبدألا ةيرظنلا تسردو ةرهلا مادرعسل ةعماج يف ةفسانلا

 .بدألاو ةيسنرفلا ةغللا سيردتب ةيلمعلا اهتايح تأدب .تخيرتلوأ ةعماج
 ماع هاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلل اهب تمدقت يتلا اهتحورطأ تناكو يقيرفألا

 ظفتحت 7يلاذإ يهو .ةيقيرفألا بادآلا نع افلوه يف هاروتكد دش لوأ 3


