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 57 برحلا :ةجودزملا ةلتكلا
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 07 ةلتكلا زومر
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 121 > ديصلا دشح
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 135 رثاكتلا دشح
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 144 نكاسلا دشحلاو ىلخادلا دشحلا
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 150 “|دنارأ“لا لئابقدادجأ ريطاسأ ىف دوشحلا
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 00 000000 ا نيدلاو دشحلا

 161 دشحلا لوحت

 1603 “”ىاساك“ب “هليل” ةليبق دنع ديصلاو ةباعلا

 108 ورافيجلا برح ةمينغ
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 208 ةلتكلاو مخضتلا

 234 ىناملربلا ماظنلا رهوج

 237 جاتنإلاو ةيكارتشالا - رثاكتلاو عيزوتلا
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 3261 باوجو لاؤس
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 ةيؤرل ىعسي وهف اذل .هلهجي ٍءىشب كاكتحالا وه ناسنإلا هاشخي ام رثكأ نإ
 ىدافتي ناسنإلاف ؛ريدقت لقأ ىلع هفينصت وأ .هتفرعم ىغتبيو .هدلج كحيام
 مالظلا هدوسي ناكم ىأ ىف وأ ليللا ءانثأ ىفف .هنع بيرغ وه ام لك ةسمالم

 امف ؛رعذلا نم ةلاح ىلإ عقوتملا ريغ ىلع ءىشب كاكتحالا نم عزفلا لوحتي دق

 ,ةيفاك ةجردب نامألا هتاذ دح يف هل رفوي نأ نكمي ال سبالم نم ناسنإلا هيدتري
 محل ىلإ ذافنلا نم لهسأ كانه سيلو ءسبالملا قيزمت نم لهسأ كانه سيلف
 .امعان ايراع .ةيامح الب نوكي ىتح هديرجتو ءمّجاهم لا

 ةبهرلا كلت هيلع اهتضرف دقو الإ هسفن لوح ناسنإلا اهعنص ةفاسم نم ام
 ءاهيلإ لوخدلاب دحأل حمست ال لزانم ىف مهسفنأ نوسبحي سانلاف .ءكاكتحالا نم

 امأ .ىرخأب وأ ةجردب نامألاب روعش - طقف اهلخادب مهو -مهل رفاوتي ثيح

 وه لب .ءبسحف ةقرسلا هتين نم فوخلا ىلع رصتقي الف محتقملا نم فوخلا
 ديلا تناك رخآ ىلإ نيح نمف .مالظلا يف ةتغابملا مجتقملا ةضبق نم فوخ اًَضيأ

 ىنعم لا ىوطنا دقو .فواخملا هذه لثمل اًرمر مّدختسُت ءبلخملا ةئيه ةذختملا

 "مجاهي" لعفلا ىنعمف «تالاحلا هذه نم ريثك ىلع "موجه" ةملكل جودزملا
 ىنعملا نم ٌءىثو .ءاوس دح ىلع رطخلا موجهلاو ءىربلا كاكتحالا ةلالد لمحي
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 ىلع ترصتقا دق "موجه" ةملك نأ الإ .(ءىربلا) لوألا ىنعملا عم مزالتي ريخألا

 .طقف ئيسلا ىنعم ا

 دقف .سانلا نيب اندوجو ءانثأ ىيف ىتح انمزالي سمالتلا نم روفنلا اذهو

 كلذكو ءسانلا نم ريثك نيب قيرطلا ىف انتكرح بولسأ ةبهرلا هذه انيلع تلمأ
 انعسوب ناكو ء:نيرخآ نم اريثك انبرتقا اذإ ىتح .تالفاحلاو تاراطقلاو معاطملا ىف
 انلعف ام اذإف .ناكمإلا ردق مهب كاكتحا ىأ ىدافتن اننإف :ةقدب مهتنياعمو مهلمأت

 راذتعالا امأ .مهنم بارتقالاب ردابنف ءانباجعإ راثأ دق ام ٌءىش كانه نوكي كلذ

 .داحلا لعفلا درو ءكلذل اًراظتنا قلقلاو .دمعتم ريغ كاكتحا نع ربعملا عيرسلا

 نم هاجت ةيهاركلاو روفنلاو - كلذ ثدحي ملول ىتح - اًنايحأ اًيدسج نوكي ىذلا
 نم ةلماكلا ةلسلسلا هذه نإف .كلذ بكترا هنأ كشلا عم ىتح .ءكلذ بكترا

 ,ةزفتسملا ةفرطتملا ةبلقتملا اهتالاح ىف .بيرغلا ةسمالم هاجت ةيسفنلا لعفلا دودر

 ٌءىش هنإ ءامئاد كبرمو ظقيتمو ةياغلل قيمع ٍءىش لوح رودي انه رمألا نأ تبثت
 ببسي ةبهرلا نم عونلا اذهو .هسفن لوح اًدودح ماقأ ام اذإ اًدبأ ءرملا مزالي

 عافدلا ىلع رداق ريغ ءرملا نوكي امنيح ءمونلا ءانثأ ىف ىتح بارطضالاب روعشلا

 ىهف .كاكتحالا ةبهر نم ءرملا صّلخت نأ نكمبي ىتلا ىه ءاهدحو ةلتكلا اهنإ

 ةفيثكلا ةلتكلا اهنإ .اهضيقن ىلإ ةبهرلا هذه اهيف بلقنت ىتلا ةديحولا ةلاحلا

 ةفيثك ىهو .رخآ ىلع ّدسج اهيف طغضي ىتلا ءكلذ لجأ نم ءرمللا اهجاتحي ىتلا
 .رخآلا ىلع طغضي ىذلا وه نم ظحلي ال ءرملا نإ ىتح اًضيأ ةيحورلا اهتغيص ىف
 دوست ةيلاثملا اهتلاح ىفو .اهتسمالم ىشخي ال هنإف ةلتكلل هرمأ ءرملا مّلس ام اذإف
 ىلع طغضي نمف .عونلا ىف ىتح ٌفالتخا كانه دجوي الف ءعيمجلا نيب ةاواسملا

 نوكي ثدحي ام لكو .هتاذب رعشي امك هب رعشي وهف .ءكلذك هلثم نوكي رخآلا
 ىلإ ىضفت ىتلا بابسألا نم اًدحاو اذه ناك امبرو .دحاو دسج لخاد ثدح هنأك

 ةبهر نم ماتلا صالخلا الإ ىغبت ال ىهف ؛ديدشلا كسامتلا اذه ىلإ ةلتكلا ىعس

 نم اًدحاو اذه كاكتحالا ةبهر لوحت دَعُيو .مهنيب فوخلا ىثالتو .نانئمطالاب

 ةلتكلا ةفاثك ىلع اًرثؤم اًدعب ذختي اهدوسي ىذلا حايترالاف .ةلتكلا صئاصخ

 .رخآ قايس ىف هجلاعن فوس ام وهو .ىريكلا
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 نع هفرعن امع لقت ال رارسألاب ةئيلم ةرهاظ الإ ىه ام اهرودب ةلتكلا نإ
 نم ٌليلق ٌرفن عمجتي دقف .عقوت نود نم ةأجف ثدحت ىتلا ةينوكلا رهاوظلا
 الو نّلعُم ٌءىش دعب كانه نكي ملو ,رثكأ سيل ءرشع انثا وأ ةرشع وأ ةسمخ .سانلا

 نأك :ةيحان لك نم نورخآ مهيلإ قفدتيو سانلاب ناكم لا صغي ًةأجفو ءعّقوتم يش
 نوكلمي الو .,ثدح امب نوردي ال ءالؤه نم ٌريثكو .دحاو هاجتاب تراص دق قرطلا
 كانه اولصي ىتح مهرمأ نم ةلجع ىف نونوكي مهنأ الإ .مهلأسي نم ىلع َةباجإ
 ريبعتلا نع قحب فلتخت ىتلا مهتكرح ىف ىريصم رارق هنإ .ةيبلغألا نوكت ثيح
 ىأل ةكرحلا نأب لوقلا ىلإ ضعبلا بهذيو .مهتايح ىف هيلع اوداتعا لوضف ىأ نع
 نإ ثيح ؛دحاو بناج نم متي ال رمأ اذهو ءنيرخآلا ةكراشمب الإ متت ال مهنم
 رثكألا ةعقبلا وه فدهلاف .هنع ريبعتلا اودجي نأ لبق كانه وهو ءاًقده مهمامأ
 .هيف سانلا مظعم عمجتي ىذلا عضوملا ىأ -اًماحدزا

 ةلتكلل فرطتملا لكشلا اذه نع ءايشألا ضعب ركذن نأ انيلع بجي انلعل

 اذه ىلع تسيل ىهو .ىقيقحلا اهدهم ىف .تأشن ثيح كانه ىهف .ةيوفعلا
 ريغ رخآ ناكم ىأ ىف لعفلاب دجوت ىهف ءنايعلل ودبت امك ةيوفعلا نم وعنلا
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 نإ امو .مهل اًقلطنم اًصخش رشع انثالا وأ ةرشعلا وأ ةسمخلا هنم ذختي ىذلا اذه

 ىمسأو لوأ وه ومنلا ىف حاحلإلاف .ربكأ ٌددع اهنم نوكتي نأ ىلإ ىعست ىتح أشنت
 ودبي نم لكف .هيلإ لوصولا عيطتست نم لك ءاوتحا ديرت ىهف .ةلتكلا تافص
 ,ةحتفنملا ةلتكلا ىه ةيعيبطلا ةلتكلا نإ .اهيلإ مضني نأ نكمي ةيناسنإ ةئيه ىلع

 باترتو ءلافقألاو باوبألاو لزانملاب فرتعت الو .ءقالطإلا ىلع اهومنل ٌدودح عضوت مل
 هيوحت ام لكب ماقملا اذه ىف "ةحتفنم" ةملك مهفن نأ انيلعو ءاههجو ىف قّلغُي امم
 لظت ةحتفنملا ةلتكلاو .هاجتا لك ىفو ٍناكم لك 3 د دوو دوك ءناعم نم ةملكلا

 اهنإ :فيفتلا نمغ نفق ونت انلاج اهرانبنا ا يبدو فعتلا روتاظ ف ةماو انه ويحس

 نوكت ىوفعلا لكشلا اذه ىف ىهو .هتاذ وحنلا ىلع تتفتت ًةأجحف تأشن امك
 تقولا ىف اهددهتي ىذلا رطخلا وه ومنلا اهل حيتي ىذلا اهحاتفناف ءاًساسح اًنايك

 تالفإلا لواحت ىهو ءاهلخادب ىح مئاد وهف .رايهنالاب ساسحإلا اهقرافي الو هتاذ

 اهنألو ,نكلو ..اهناكمإ ردقب ءىش لك لبقتست ىهو .عيرسلا ومنلا لالخ نم هنم

 .راهنت نأ دب ال اهنإف ,ءىش لك لبقتست

 اومن ىغبت ىتلا ةحتفنملا ةلتكلا نم ضيقنلا ىلع ىهف ةقلغنملا ةلتكلا امأو

 ةلتكلاف .نوك مامتها ىلع لوصحلل ىعستو .ءناكم لك ىف ةدوجوملاو ةياهن الب
 اهيلإ هابتنالا تفلي ام لواو .اهدوجوب الإ متهت الو ومنلا نع ىنغ ىف ةقلغنم ا

 دجوت ىذلا اهناكم اهسفنل قلخت ىهو .ٌةرقتسم ةقلغنملا ةلتكلاف .دودحلا وه

 هتنراقم نكم ام وهو ءاهب اًصاخ نوكي هلغشت ىذلا ناكم لاف .هدودح لخاد

 امأ .هبعوتسي ىذلا لئاسلا ردق اًقورعم نوكيف ءلئاس هيف بصُي ىذلا ءاعولاب
 مارتحاف .ءاش امفيك ءرملا اهيلإ لصي نأ نكمي الف ةدودعم ىهف ناكم لا لخادم

 «بلص ىرجح ىنبم نم ىأ راجحألا نم دودحلا هذه نوكت دقو .مئاق دودحلا

 .ءلوخد موسر عفد رمألا بلطتي امبرو .صاخ ٍلوبق حيرصت ىلإ رمألا جاتحي امبرو
 حفط اذإ ىتح .كلذ دعب لوخدلاب حّمسُي ال هنإف ةيفاك ةفاثكب ناكملا ألتما اذإف

 ةيضقلا وه لظي قلغملا ناكملا ىف ةفيثكلا ةلتكلا ءاقب نإف هيف نمب ناكم ا

 ريغ ومنلا عنمت دودحلاو .لعفلاب اهيلإ ىمتني ال اهجراخ دجوي نمو .ةيسامألا
 هبسكت ومنلا صرف نم هب ىَّحضَي امف .تتفتلا ئجرتو بعصت اهنكل ,.مظتنم ا
 ىلع ىوطني نأ نكمي ىذلا ىجراخلا ريثأتلا نم ةيمحم ىهو .اهرارمتسا ىف ةلتكلا
 لالخ نمف ءاهنابسح ىف راركتلا عضت ءاًمامت صاخ وحن ىلع ءاهنكل ,رطاخمو ٍءادع

 .اهراظتنا ىف اهناكمف ءاهككفت ىلع ةرم لك ةلتكلا ىطغت عمجتلا راركت ةصرف
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 اًيلاخ ناكم لا ناك نإ ىتح ءراسحنا ةرتف ىف ناك نإ ىتح اهب ٌصاخ ناكملاف .هسفن

 .دملا نمزب رشبي وهف
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 تبكلا نم صلختلا

 ال هلبقف ,ةلتكلا راطإ ىف ىرجي ثدح مهأ وه تبكلا نم صلختلا نإ
 ًةقيقح اهلعجي ام وه تبكلا نم صلختلاف .ةلتكلل ىقيقح دوجو كانه نوكي
 مهيب قورفلا لك نم ةلتكلا ىلإ نومتني نم لك اهيف صلختي ىلا ةظحللا هنإ
 ةحضاولا .ةمئناقلا قورفلا كلت فرعن قراوفلا هذه نيب نمو .ةاواسم اب 0

 هذه نوكردي .دارفأك ءسانلا ناكو .ةيكلطلاو ىوتسملاو ةناكملا قراف لثشم ءام
 نمآ عضوم ىفف .قرفتلا ىلع ة ةونع مهمغري ليقث ٌءبع ىصهو ٠ ءامئاد 0
 كانه وهو .هنم ونديام لك ءرد ىلع هدهج ىراصق ًالذاب «ناسنإلا ميقي هنيعب
 نع ًاربعم عبقي كانه .«فارطألا ىمارتم لهس ىلع ةفرشم ءاوه 00 لشم
 ىتلا ةايحلا لكف .ةيلاتلا ةنوحاطلا ىتح ىىث كانه نوكي الو ءاقلق .هدوجو
 .هةكلمم ام ىلعو هسفن ىلع هقلغي ىذلا هلزنمف ٠ ,ةلصاف ةحاسم ىلع تماق اهفرعي
 تافاسم قلخ ىلإ ىضفي كلذ لك .هيلإ حمطي ىذلا زكرملاو .هدلقتي ىذلا بصنملاو

 عقوم نم لاقتنالل ةرثؤم ةكرح ةيأ ةيرحو .اهمجح ةدايزو اهخيسرت ىلإو .ةلصاف
 لامر ىف اتبرست امهنأك نايشالتت ةداضملا ةكرحلاو ةكرحلاف ,ةلولغم نوكت رخآ ىلإ
 عقوم ىلإ دوعصلا دحأ عيطتسي الو رخآلا نم بارتقالا دحأ عيطتسي الف .ءارحصلا
 :نلعالا نش دحأل حمست ال ةايحلا تالاجم لك ىف ةخسارلا ةيمرهلا مظنلاف .رخآلا
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 ىف اًقلتخم ودي قراوفلا هذه نيب نزاوتلاو .ىندألل طبهي ءودبي امك .هعدت وأ

 موقي رخآلا ضعبلا ىفو ءأشنملا ىلع قرافلا زكتري اهضعب ىفف .تاعمتجملا ضعب
 ,ىقبطلا ماظنلا اذه فيصوت لوح رودي ال انه رمألاو .كالمألا وأ ةفيظولا ىلع

 رشسلا ىعو ىف رقتساو ناكم لك ىف دوجحوم ماظنلا انيق نأ قيمالا رهوج نكل

 ماظن ىف دوجولاب ضعبلا اضرو .نيرخآلا وحن كولسلا ىف حساعلا رمألا وه راصف
 .ةكرحلا ةيرح نادقف نع اًضوع دعي ال نيرخآلا نم ىلعأ ةجرد ىلع ىقبط
 رداغي الف .ءابعألا هذهب ًالقثم ءامهجتم اًدماج لصفنملا هعقوم ىف لظي ناسنإلاف

 عيطتسي فيك نكل .اهنم ررحتلا ىلإ قاتشيو ءاهعضو نم وه هنأ اًيسان .هعقوم
 نورخآ كانه نوكيس هنإف هيلع رصأو كلذ ليبس ىف لعف امهمف ؟هدحو ررحتلا
 هنكممي ال هنإف ةلصفنم لا مهعقاومب نيثبشتم ءالؤه ماد امف .هدوهج نودسفي نمم

 مهعقاوم نم ررحتلا نوعيطتسي اًعم عيمجلا طقف .قالطإلا ىلع مهنم بارتقالا

 نم صلختلا ةيلمع لالخ نمف .ةلتكلا ىف ثدحي ام وه طبضلاب اذهو ,ةلصفنما

 ثيح .ةفاثكلا ذه ىفو .ةاواسم اب عيمجلا رعشيل قراوفلا نم صلختلا متي تبكلا
 بارتقا نوكي ءرخآلا ىلع طغضي دسج لك نأل سانلا نيب ُناكم دجوي داكي ال

 نمو .حايترالاب ًالئاه اًروعش دلوي ام .هسفن نم هبارتقاك رخآلا نم مهنم لك
 لوحتي ءرخآلا نم لضفأ هنأب دحأ رعشي دعي مل ذإ :ةديعسلا ةظحللا هذه لجأ
 ,ةديعسلاو ةدوشنملا تبكلا نم صلختلا ةظحل .ةظحللا هذه ىفو .ةلتك ىلإ سانلا

 ةأجف نورعشي نيذلا سانلاف .ءىسماسألا مهولا ضرم لمحت ىهف .رطخلا نمكي
 ندودوعي مهف .ةهمئادلا ةاواسم لا اًقح اوققحي م مهنأ نوكرديس نوواستم مهنأب

 الو نوكلمم امب نوظفتحي مهو ءنومانيو مهشارف ىف اودقريل ةلقتسملا مهنكاسم ىلإ
 ةلاح ىف طقف .مهتالئاع نم نورفي الو .مهيوذ نورجهي الو .مهتناكم نع نولزانتي
 .ةديدج ىرخأ اودقعيل ةميدقلا مهتاطابترا نم سانلا للحتي ةيقيقحلا نامهيإلا

 ءاهتعيبطل اًقبط ءلبقت ال ىتلا ةلتكلا تاروللبب انأ اهفصأ طباورلا هذه لثمو
 فوسو .ةيساق دعاوق لالخ نم اهدوجو نّمؤتو .ءاضعألا نم دودحم ندع ىوس

 اهنأب رعشت ىهو طرفني ةلتكلا دقع نأ الإ .باهسإب دعب اميف اهتفيظو لوانتن
 رارمتساب الإ دوجولا ىف رارمتسالا عيطتست ال ىهو .رايهنالا ىشخت ىهو ءراهنتس

 وه طقف ةلتكلا ومنف .ددج ٌسانأ اهيلإ مضني نأب تبكلا نم صلختلا ةيلمع
 .ةيصخشلا مهئابعأ ىلإ مهتدوع نم اهيلإ نيمتنملا عنمب ىذلا
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 رظنلا تفلي ام لوأ وهو ريمدتلل ةلتكلا عوزن نع ابلاغ ثيدحلا رودي
 انفرع دقو ,ةفلتخم تافاقثو دالب ىف كلذ ثودح وه هراكنإ نكم ال امو .اهيلإ

 لزانملا ريمدت لضفت ةلتكلا .اهرسفي مل اًدحأ نكل ءضعتبلا اهنجهتساو ةعزنلا هذه
 ايارماو ذفاونلا لثم ءرسكلل لباق وه ام لوح ابلاغ رودي رمألا ناك املف .تاودألاو

 وه رسكلل ةيلباقلا هذه نأب داقتعالا ىلإ ليمم ىأرلا نإف .ةيعوألاو روصلاو ىاوألاو

 ميطحت توصك .ريمدتلا بخص نأ ءاًنيقي .حيحصلا نمو .ريمدتلاب ةلتكلا ىرغيام

 ةايحلا تاحيص اهنإ .كلذب حرفلا ىف ريبك وحن ىلع مهاسي .ذفاونلا ةلصلصو ىناوألا

 نإف كلذ ةراثإ ريسيلا نم ناك امو .ديدج ٍدولوم تاخرص .ديدج قولخمل ةيوقلا

 ريبعتلا وه ةلصلصلا بخص نوكيو عيمجلا هجو ىف لكلا خرصيل .دعاصتت اهتعزن

 أشني بخصلا نم عونلا اذهل صاخلا جايتحالا نأ ودبيو .رمألا ناسحتسا نع

 رومألا هذه لك نم دعب نوكت دق ٌءىش كانه نكي مل هنأل ءثادحألا ةيادب عم

 دعوك بخصلا قأيف :قالطإلا ىلع ٌءئىش ثدح دق نكي مل هنأل وأ «ةياغلل ةريثكلا

 نم نوكي دق نكلو .ةلبقم ٍلامعأب رشبم ٌلأف وهو .ءرملا هلمأي ىذلا معدلاب
 كانه ناك دقف .كلذ ىف مساحلا رمألا وه ميطحتلا ةلوهس نأب دقتعن نأ أطخلا
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 وحمو اههيوشتب ماق نأ دعب الإ أدهي ملف ةيساق راجحأ نم ليثامتب مدطصا نم
 نوحلصملا لزنأ امك .ةيقيرغألا ةهلآلا عرذأو سوءر نويحيسملا مطح دقف .اهحمالم
 لثمت تناك ةعفترم نكامأ نم اًنايحأ اهولزنأ دقو ءنيسيدقلا ليثامت نورئاثلاو

 دح ىلإ اًبلص هميطحت ءرم لا لواح ىذلا رجحلا ناك ام اًبلاغو .ةايحلا ىلع اًرطخ
 ام ءىش نع ةربعملا ليثامتلا ميطحت ناك دقو .فدهلا فصن قيقحتب ىفتكا هنأ

 ةماعلا قراوفلا ىلع ىدعتي ءرم لاف .هب اًفرتعم دعي مل ىمره ماظنل ٌميطحت وه
 رارمتسالا نع اًريبعت اهتبالص تناكو .ناكم لك ىف ةدئاسلاو عيمجلل ةيئرملا ةخسارلا

 ناكو ,ةعزعزلل لباق ريغو مئاق .لزألا ذنم وأ .ديعب نمز نم هنأ دّقتعُي ناك ىذلا
 .اماطح تراصو تطقس دق نآلا ىه اهف ءلاحم لا نم ةيناودع ةينب اهنم بارتقالا

 اهاذ: لص ال كلذنأ الإ هكديحلا اذنهن لفتكا نبق تكلا نينه ضلختلا نوكياذكش
 ال ةيادبلا ذنم هنع انثدحت ىذلا فولأملا ريمدتلا نم عونلا اذهف .ىدملا اذه ىلإ

 ىهو ,ءنكاسملا صئاصخ نم باوبألاو دفاونلاف .دودحلا لك ىلع اًموجه الإ ربتعُي
 لزنملا نوكي باوبألاو ذفاونلا تّرسُك اذإف ,ةيساسح ةيجراخلا اهدودح ءازجأ رثكأ

 الو ءىش الف .ءاشي امفيك هيلإ لوخدلا ناسنإ لك عيطتسيف .هتيصوصخ دقف دق
 لزافلا ة ذنب نوذوقي نيالا نان: نضضلا يقف انك ناتيفا رامع لا ةلاويحأ
 لصفي ناك ام مطحت دق اه نكلو .مهئادعأ نع .ةلتكلا نع مهسفنأب اوأني ىل

 .اهب قاحتلالاو جورخلا مهعسوب نوكيف .ةلتكلا نيبو مهنيب ءىثش ال راصو مهنيب
 .ءكلذ نم رثكأ ىلع ىوطني لاز ام رمألا نكل .مهءاعدتسا ءرمملا عيطتسي امك

 رعشيف .ةلتكلا ىف هصخش دودح زواجت هنأب ساسحإ هيدل نوكي درفلا ناسنإلاف
 ءاغلإبو .هسفن ىلع قلغنيل هصخش ىلإ هدرت ىتلا زجاوحلا لك ةلازإ دعب حايترالاب
 ىرجي امف .هتيرح ةباثمب دودحلا هذه زايتجا ريصيو ارح هسفنب رعشي زجاوحلا
 امف .اًضيأ هسفن ءىشلا مهنم عقوتي وهو .نيرخآلا ىلع ىرجي نأ بجي هيلع
 ٍلزنم ىلإ هبذجي امو .ادودح هربتعا هنأ ريغ ءىث ال راخفلا نم ٍءاعوب هيرغي
 ةباثمب اهاري ءقراوف لثمي ام لكو ءسوقطلاو فارعألاو .ةقلغملا باوبألا وه ام
 لاكشألا هذه ىلإ .:ةتتفملا ةلتكلا هيجوت ةداعإ ىلإ ءرملا ىعسيو .هقيطي ال هل ديدهت
 اهل انخسام 3 :تقاك ئتتلاو ةيليقتسلاا اهنوحس تنقق نيف ناكمه لك قف ةكسارلا
 هانا يهدتلا لت اسو:نانكا انه :لدتساللا كسك ةدرتقملا ةلدكلل ةدوي وك لكدف

 ىهو .اهيلإ نيرخآلا بذجتو ةديعب ةفاسم نم ةيئرم ىهف .رانلا ىهف هابتنالل
 ةلتكلاف .رانلا قيرح دعب هيلع ناك ام ىلإ دوعي ءىث الف .غاط وحن ىلع رمدت
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 قالطنالا

 اهحاحلإ مامأ اًحوتفم بابلا كرتت ىتلا ةلتكلا ىه ةحتفنملا ةلتكلا نإ
 ريصيس امع اًحضاو اًروصت وأ اًروعش كلمت ال ةحتفنملا ةلتكلاو .ومنلا ىف ىعيبطلا

 اهل عضوي ملف .هألمت نأ اهيلع نوكيو هفرعت ىنبمب ذولت ال ىهف .اهمجح هيلإ
 وهف كلذ لجأ نم هجاتحت ام امأ .ةياهن ال ام ىلإ ومنلا ىغبت ىهو .زايعم
 :هابتنالل اًنفل رثكأ ةلتكلا نوكت ةدرجملا لاحلا هذه ىفو .سانلا نم ديزملاو ديزما
 امئاد هيلع تناك امل رابتعالا نيعب هل رظنُي مل .فولأم ريغ ٍءىشب ظفتحت اهنأ الإ
 مل اهقحتست ىتلا ةيدجلاب اهيلإ رظنلا رمأ لعلو .لامتكا مدعو ٍتتفت ةلاح نم
 عيرسلا ومنلاو .ناكم لك ىف ناكسلا ددعل ةلئاهلا ةدايزلا الول اليحتسم نكي

 ىتلا ,ةقلغنملا ىضاملا ةلتك امأ .ثيدحلا انرصع تامس نم دعي ىذلا ندملل
 ةصاخلا ةلاحلاو .ةفولأم تاسسؤم ىلإ اهلك تلوحت دقف .دعب اميف اهركذنس
 نم اًئاد سانلا عامتجا ناك دقف ءاًيعيبط اًرمأ ودبت اًيلاغ اهؤاضعأ اهشاع ىتلا
 رربي ضرغلا نأ ودييف .اًيبرح وأ اًيئافتحا وأ اًينيد ناك ءاوس ءنيعم ضرغ لجأ
 ىلع فقوتي هل ةبسنلاب رمألا نأب اًنيقي نمؤي ناك ءام ًةظع دهش نمف .ةلاحلا
 ددعلا نأب هربخأ مهدحأ نأ ول .بضغي امبر لب ,.شّهديس ناكو .بسحف ةظعلا

 .اهسفن ةظعلا نم رثكأ ايسفن احايترا هحنمم ىذلا وه نيعمتسم لا نم ريبكلا
 ةركف ساسألا ىف لفغت تناك تاسسؤملا هذه لثم دعاوقو رئاعشو سوقط لكف
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 ريغ هرسأب طاع نم لضفأ ىهل نينمؤملاب ةصاغ ةنمآ ةسينكف ,ةلتكلا ةهباجم
 رفوت ءاهنيعب سوقطل قيقدلاو داتعملا راركتلاو .:ةسينكلل ةمظتنملا ةرايزلاف .نمآ
 تاقوأ ىف ضئارفلا هذه ءادأو .مهتاوذ ضيورت ىف مهتبرجت هبشي اًئيش ةلتكلل

 تاسسؤملا هذه لثم تناك امبرو .اًماحلإ رثكأ تاجايتحا نع اًضوع دعي ةددحم

 دهدع نيكل :اًنرقت 3 ةنيلع نش انه اع نانظ ةفرضلا ةدنع نأ نبل ءافتكالاب رعشتس

 ةعرسب ةريخألا نورقلا ىف ناكسلا ددع رثاكتو .دارطاب ديازتي ناك ندملاب سانلا

 كانه نكي مو .ةريبك ةديدج ةلتك نيوكتل تايرغم لا لك ترفاوت كلذبو .ةدرطم
 .فورظلا هذه لثم ىف كلذ نود لوحيل ,ًةقدو ًةربخ رثكألا ةدايقلا ىتح ٌّيىش

 نيدلا خيرات اهنع ربخأ ىتلا ةثوروملا ةيرئاعشلا دض تاجاجتحالا لك تناك

 ركذتنلو .اًريخأ اهومن ةدوعب رعشت نأ تدارأ ىتلا ةلتكلا ميجحت دض ًةهجوم
 .اهيلإ عامتسالا فالآلا عسوب ناكو ءالخلا ىف تراد دقو ديدجلا دهعلاب "لبجلا ةظع"
 .ئمسرلا لكبهلا سوقطل ةدودهحلا ةسرامملا دض كش الب ةيجوم تناك دقو

 ةليبقلا بعش دودح نم قالطنالل "سلوب" ةدايقب ةيحيسملا هجوت ركذتنلو
 تائفلا ماظنل ةيذوبلا راقتحا ركذتنلو .ةفاك رشملل ةينوك ًةديقع ريصتل ىدوهيلا
 -ةدح ىلع لك - ةيملاعلا تانايدلل ىنادجولا خيراتلاو .دنهلا ىف كاذنيح ةيعامتجالا
 ةيعامتجالا فئاوطلاو لكبهلا ناك ام اًمتادف .ةلثامملا ةلالدلا لمحت ثادحأب ل ىرت

 نيوكت ىلإ ةيبيلصلا بورحلا تدأ دقو .دودحلا دعبأ ىلإ طبارتو طابر ىف ةسينكلاو
 ناكيس لوقت قيقؤ .اهلمحتيل كاذنيح ملاعلاب ةسينك ىنبم نكي مل مجحب ةلتك
 كلذ دعب اوراص مث «.نيدالجلا تاسرامم نيدهاشم ىلإ دعب اميف ةلماك ندم

 هتكرح رشع نماثلا نرقلا ىف "ىلسيو" نوّك دقو .ىرخأل ةنيدم نم نولقتني
 :ةلئاهلا هيعمتسم ةلتك ةيمهأ اًمامت كردأ دق ناكو .ءالخلا يف هتاظع ىلع | داهتفا

 نم قالطنالاف .ةرم تاذ هيلإ عمتسا نم ددع هتاركذم ىف لجسي اًنايحأ ناكف

 اهتبغر ةداعتسا دشنت ةلتكلا نأ ةرم لك ىنعي ناك ةقلغم لا ضورفلا ةيدأت نكامأ

 وه ناروفلاب هفصأ ام نإف اذهلو .دودحملا ريغو عيرسلا ئجافملا ومنلا ىف ةمدقلا

 ثدحلا اذهو .ةحتفنم ىرخأ ةلتك ىلإ ةقلغنم ةلتك نم ئجافملا لاقتنالا كلذ

 نأك رمألا ودبي ام اًبلاغو .ناكم لا ىلع هرصقن نأ ىغبني ال هنأ الإ ءاًبلاغ رركتي

 ةنيدم قرطو ناديم ىلإ :ةيامحلاب هيف معنت تناك ءام ناكم نم لاثنت ام ةلتك

 رثكألا نأ الإ اهيل النحيف ىف لكل ضرغتفو نوف لك انهيلإ تذاع يرام

 0 ١ ىأ هعم قستي ىذلا ىلخادلا ثدحلا وه ىجراخلا ثدحلا اذه نم ةيمهأ
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 رارصإلاو ء:نيرخآ بذج ىف ةئجافملا ةدارإلاو ءنيكراشملا ددع ةيدودحمب اضرلا مدع
 ام ًالكش تاروفلا هذه تذختا ةيسنرفلا ةروثلا ذنمو .اًعيمج مهمضل فهلتملا

 ىوحف نم ريبك وحن ىلع تررحت دق ةلتكلا نأل امبر .ثيدحلا لكشلا وه هربتعن
 ةيلختم ةيجولويبلا ةيحانلا نم ًةدرجم اهارن انرص اننإ ىتح .ةيديلقتلا نايدألا
 ةئملا خيرات ذختا دقو .ىضامللا ىف اهب تنصحت دق تناك فادهأو اهيلاعت نع

 ةاروفلا هذه لقلت ثيرسلا ركاكتلا ويحت |ًذانح ا فطعتم ةيضالنا ماع نيعيسخلاو
 طورشلاب ىفتكت ةلتكلا دعت ملف .ةيبرح ةلتك تراصف بورحلا تلمش اهنإ ىتح
 اهتيويح ةوقب مظعألا روعشلا اهسفنب شيعت نأ دشنت ىهف .دوعولابو ةينيدلا
 تالاح نم اهمامأ حيتأ ام اًرارم ضرغلا اذه ليبس ىف تلغتسا دقو .اهدوجوو

 ماد امف .عبشلاب اًدبأ رعشت ال ةلتكلا نأ فرعن نأ مهملا نمو .ةيعامتجا بلاطمو
 هذهب اهظافتحا ناك نإو .ًةحوتفم لظت اهتيهش نإف اهيلإ مضني م دحاو ٌدرف كانه
 دراو ٌرمأ هنإف هنم ققحتلا ٌدحأ عيطتسي ال اًرمأ رشبلا لكل اهئاوتحا دعب ةيهشلا

 .زجعلاب ساسحإلا نم ءىش ىلع ىوطنت اهدوجو رارمتسا ىف اهتالواحمو .ةياغلل
 .ةجودزم ةلتك نيوكت وهف ءاقبلا صرف اهمامأ حيتي ىذلا ديحولا ليبسلا امأ
 .ةمئاق ًةيح ءاقبلا يف ةسفانتملا ةلتكلا هذه ةصرف تلظ اًمزعو ًةوق تدادزا املكف
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 ةقحالملاب روعشلا

 روعشلاب هفصن نأ عيطتسن ام وه اًحوضو ةلتكلا ةايح حمالم رثكأ نإ

 عيطتسي ًالمتحم اًودع نوكي دق ام لك دض رفْتتسُم ٌساسحإ وهو .ةقحالملاب

 وأ باجيإب اًكراشم نوكي دقو ًالماجم وأ اًظف هلعف نوكي دقو .ءءاشي ام لعف
 وأ ةمكحتسم ةريرش ةدارإ نم قشبني ءىش لك نأكف ءانيل وأ اًديدش ءلابم ريغ
 .عداخم وأ رشابم وحن ىلع اهريمدتل ةتيبم ةين ىأ ؛ةلتكلا دض ةثيبخ ةركف
 قرضا ةرسص قلطتد نأ اتيلغ ولسا: ةقما ماب روك ولاة وسفت نحأ نيو

 بعصلا نمو .عيرسلا ومنلاو نيوكتلا دشنت ةلتكلا نأب ةيساسألا ةقيقحلا نم
 تسماد امف .امهب رشتنت نيتللا ةيؤرلا حوضوو ةوقلا نع لوقعم روصت عضو
 أدبت ىتلا ًالثم ةروشلا تالاح ىف ءومنلا روط ىف تلاز ام اهنأ ترعش ةلتكلا

 فقيو ةقيض نودح لخاد اهعضي ءىثش لك نأ ىرت اهنإف .ةججأتم ةريغص ةلتكب
 الإ نوكي ال كلذ نأ الإ .:ةطرشلا لالخ نم اهتيتشت نكمي ىهف .اهومن قيرط يف

 كلذك اهتمجاهم نكمي هنأ الإ .ريباب» ششع ىف هدي عضو نمك ءطقف اًنقؤم اًرثأ
 نم اهنم بحسنيف ءاهنيوكت ىلإ تدأ ىتلا بلاطم اب هَّجاوت امدنع لخادلا نم
 نم نوعجري مهنإف اهيلإ نومضنيس اوناك نيذلا نورخآلا امأ ءاًمعض رثكألا وه
 اهتاتشف .ًةوق الإ اهديزي ال ةلتكلا هذه ىلع ىجراخلا موجهلاف .قيرطلا فصتنم
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 لخادلا نم موجهلا امأو .هيلع ناك امم ىوقأ وحن ىلع ماحتلالل دوعي ىدسجحلا

 .ظوحلم ٍلكشب تتفتي بساكملا ضعب ققح ام بارضا ةمثف .اًقح ٌرطخ وهف

 لعفك" ,ةوشرك ةلتكلا هارت ام وهو .ةيدرف تابغر هعفدت لخادلا نم موجهلاو

 ىمتنا نم لكف .ةيقنلاو ةحضاولا ةيساسألا اهئدابم ضقاني هنأل .'ىقالخأ ريغ

 بحلاو بارشلاو ماعطلا دشني اريغص اًنئاخ هلخاد لمحي ةلتكلا هذه لثشم ىلإ
 ق علابي مو اًيوناث اًرمأ تابلطتملا هذه قيقحت ربتعي اذه ماد امو .لابلا ةحارو

 ةلتكلا ادهن نقع انلع كتلذد حرصب نإ امو .كلذ ىلع قفاوت ةلتكلا نإف اهتأش

 ةلتكلاف .ودعلا تاءارغإ ىبل هنأ تثكرذأ نوكت نأ دعب .هنم فوخلاو هتيهارك ىف

 مامأ اهل ودعف ,.جودزم وحن ىلع ةرصاحم اهنكل .ةرصاحم ةعلق اهنأك اًمئاد نوكت

 اًراصنأ عارصلا ءاقثا قف اًئاد بذجت ىهو .اهفوفص نيب نفك اهل ودعو راوسألا

 مهل حامسلل فنعب اهنوعرقيو ددحلا اهؤاقدصأ عمجتي باوبألا لك مامأف رثكأ

 راوسألا نوقلستي ءالؤه نكل .بلطلا اذهب بحري ةيتاوم تاظحل ىفو ءلوخدلاب
 ىقأ دق نوكي مهنم ًالك نأ الإ ءنيلضانما نم ديزمو ٍديزمب ةنيدملا صغتو ايضا

 راصحلا امأ .فوفصلا نيب وحن عرسأ ىلع ىراوتي ىرم ريغ ريغص نئاخب هعم
 جراخلاب ودعلا ىدل راوسألا .ةنيهأو .نيللستملا ىلع ضبقلا ةلواحم ىلع مئاق وهف

 اًمئاد نوموقي نم مه نورصاحم اف .اهلخاد نيرصاحملا ىدل اهتيمهأ نم مظعأ

 عنم اوعيطتسي م نإف ءنيعحزانلل ةوشرلا ميدقت نولواحيو ءاهب عافترالاو اهئانبب

 ا ءالؤهل بحاصملا ريغصلا نئاخلا دصحي نأب نومتهي مهنإف اًقلطم ءالؤه

 روعشلا اذه ريغ سيل ةقحالملاب ةلتكلا روعش نإ .ةنيدملا ىلإ هليبس ىف وهو ةيفاك

 نيب مدهلا نوكي امنيب ء.اهطغض نم ديزت ةيجراخلا راوسألاف .جدوزم لا ديدهتلاب

 ىف ديزي وهف .ةحضاوو هميم ددعلا تاسرامم امأف .دشأ وحن ىلع اهفوفص

 هذه نكل ءفوفصلا نيب ةثيبخو ًةرتتسم نوكت تاسرامملا هذه نكل ءراوسألا ءانب

 قي ودق ليما قر ةحلا يمنا دج طف ضرتختا بدلا نوسفلا هاله لادخا بع
 ءبسحف اًمعدو اًددَّمو اًددج اًراصنأ نورّبتعُي ال :ةنيدمللا لوخد نيدصاق ,جراخلا
 ,موص ةلاح ىف نوكت ومنت ال ىتلا ةلتكلاو .اًضيأ ةلتكلل ءاذغ ةباثممب مه لب
 ةدئار ةبرجت كلذ ىف نايدألا تروط دقف ءاذه موصلا ةلصاوم لئاسو كانهو

 نود نم ءاهتلتك ىلع ظافحلا ىف ةيملاعلا نايدألا حاجن ىدم ضرعن فوسلو .ةريبك
 .ىوقو داح وحن ىلع اهيمنت نأ ىتح
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 ةلتكلا ضيورت
 ةيملاعلا نايدألا ىف

 ىف .عيرس وحن ىلع اهتياعد ةربن ىنوكلا عباطلا تاذ ةخسارلا نايدألا ريغت

 عيمج ىلإ ىأ ءاهيلإ مهمضو عيمجلا ىلإ لوصولا ىلع ًةصيرح نوكت رمألا ءىداب

 0 اهلايخ بعادت ىتلا ةلتكلا امأ .اهيلإ مهمضو مهيلإ لوصولا نكمي نم

 عارصلا امأ .اهيلإ مضنت نأ سفن لك ىلعف ا ا حال .ةينوك
 وحن ىفخلا مارتحالا نم عون ىلإ يسير يضيف هيف حاضنلا يبلع مدح :د ىذلا

 ظافحلا ةبوعص ىدم كردت ىهو .لعفلاب ةمئناق ةنامسؤم مهيدل نيزذلا موصخلا

 .ةيمهأ رثكأ اهل ودبت رارمتسالاو نماضتلا اهحنمت ىتلا تاسسؤملاف .اهنايك ىلع

 تقفو ام اذإف ءاهلثم سسؤت ىتح ٍءىش لك لعف ىلإ اهعفدت موصخلا تاسسؤمف
 ءتاسسؤملل ةيتاذلا ةيمهألاو .سيئرلا ءىوشلا ىه تاسسؤملا هذه ريصت اذه ىلإ

 .ىلوألا ةياعدلا ىوق ضيورتب اًيجيردت موقت ءاهتاذ دح ىف ةصاخ ةايح لثمه ىتلا

 عرشت الو ءلعفلاب نيدوجوملا نينمؤملا باعيتسا اهل رفوي وحن ىلع ديشت سئانكلاف
 جايتحا كانه نوكي نأ طرشب .ىورتلاو ظفحتلا نم ردقب الإ اهئانب ىف عسوتلا ىف

 ىف نيدوجوم لا نينمؤملا بولق نيس فيلأت وحن ىوق ةجوت كانهف .كلذل ىقيقح
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 ءاريبك تتفتلا ىلإ عوزنلا نوكيف اًديدحت مهددع دايدزال ارظنو .ةلصفنم تادحو
 .اًمتاد ههتجحاوم بجت ًًرطخو

 ةيخيراتلا ةينوكلا نايدألا قورع ىف ىرجي ةلتكلا هاجت ةينلا ءوسب روعش كانه
 نم اهعئابط هيلع ىوطنت امو تاثوروم نم هكلمت امف ءام وحن ىلع مدلا ىرجم
 ثارتلا صصقو .عقوت نود نمو ًةأجف اهيمانت ةيفيك ىلع فرعتت اهلعجي مازتلا
 تاكرح ىفو .كلذك ىهو - تازجعم لا نم اًبرض اهارت نايدألا ةلتكلا لوخد نع
 تازجعملا نم عونلا اذه هجوتي اهقحالتو ةسينكلا اهاشخت ىتلا ىنيدلا دادترالا
 ىف عيرسلا اهومن نم ٌلكف .ىسنت ال ًةميلأ اهدسجب تقحل ىتلا حارجلاو ءاهدض
 بايترا ناظفحي -ًةعرس لقي ال ىذلاو - دعب اميف اهنع دادترالاو ةركبملا اهروصع
 اذه نامأ نم ضيقنلا وه هانمتت امف .ةايحلا ديق ىلع ةلتكلا وحن نايدألا
 نايدألاو .اهتعاط ىلع ىَتَتُي اًفارخ نينمؤملا رابتعا فولأملا نمف .عيطملا عيطقلا

 * تقؤم ضارتفاب ىفتكتو عيرسلا ومنلا بوص ىساسألا ةلتكلا هجوت نع ىنغتست
 كلذك ىفتكتو ءاهريفاذحب اهذفنت نل ىتلا ةاواسملا ءنينمؤملا نيب ةاواسم نم
 .ىوق هاجتا ىلع ظفاحت امك ةلدتعم دودح لخاد اهيلع ظفاحُي 6-0 ةفاثكب

 لصي ال ىذلا ءرخآلا ماعلا ىف ؛:ةياغلل ديعب ىدم ىلع فدهلا عضو رثؤت ىهو
 راهظإو ميظع دهج لذب ءرملا ىلع نوكي اذلو .اّيح ماد ام ءلاحلا ىف ءرملا هيلإ
 ناك املكو .مهألا وه هاجتالا ريصي اًئيشف اًئيشو .كلذ قحتسي ىتح عوضفخلا
 ومنلل مزاللا أدبملا لحم لحيف .رارمتسالا ىف ًةصرف كانه نوكت اًديعب فدهلا

 عمج متي ةددحم ديعاومو اهنيعب ةكامأ ىفف .راركتلا وه ءامام فلتخم ءىش

 :رطخ نود ةرثؤم ةلاح ىهو الادتعا رثكأ ةلتك ةلاح ىف مهعضو متيل نينمؤملا
 هذه ةحص ىلعو .تاعرج ىلع هنولانيف مهتدحوب روعشلا امأ .ءالؤه اهداتعيو
 ةبرجتلا هذه سانلا داتعا ام اذإف .ةسينكلا دوجو رارمتسا فقوتي تاعرجلا
 كلذب نوقلعتيف ءاهنع ءانغتسالا ىلع نيرداق ريغ اوراص ةقدب ةددحملاو ةرركم ا
 وأ ًةأجف مهتديقع تمُرُح اذإف .مهدوجو ققحي امم هريغ وأ ءاذغلاب مهقلعت
 .تاعبت نود نم رم ال كلذ نإف ةلودلا نم موسرمب ىنيد داهطضال اوضرعت

 ةحتفنم ةلتك قالطإ ىلإ ىدؤي نأ دب ال ةقدب نازوتملا مهتلتك ناينب يارطما
 ًاليدب ققحتو ةعرسب رشتنت ىهف .اهفرعن ىتلا ةيساسألا تامسلا لك ىلع ىوتحت

 ىهو .اًفيشكت رثكأو ةديدج ةفاثك اهسفنل دصحتو .ةيقيقحلا ةاواسملل اًيضارت وأ

 ىذلا فدهلا وهو .ةظحللا هذه ىف لانملا بعص ديعبلا فدهلا نع لزانتت
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 لكف .حضاولا رشابم لا اهتايح طيحم ىف ىأ انه" اهفده عضتل .هيلع تسسأت
 لوحتتو .ىويند كلسم لالخ نم اهسفنل رأثت ًةأجف اهرظح مت ىتلا نايدألا

 ةعيبطب يعو نود نم عقوتم ريغو عساو فينع قالطنا ىلإ اًمامت اهتديقع ةيهام
 اهتادقتعمب الإ كسمتت ال اهنأ ىرتو .ةميدقلا اهتديقع هنأ دقتعت ىهو .رييغتلا اذه

 ءاًمامت ةفلتخم ًةديقع تراص دق نوكت رمألا ةقيقح ىف اهنأ الإ «ةياغلل ةرذجتملا

 الو ذنئيح اهنوكت ىتلا ةلتكلا ىهو .ءىدرفلاو داحلا ةحتفنملا ةلتكلا روعش اهل

 .نمن ىأب اهيلع جورخلا ديرت
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 .ةلتكلل اًنتفت ىنعي كلذ نإف ,بلاغلا ىف ظحول امك ءام حرسم ىف رعذ بد اذإ

 لكش دادزا املكو ءىحرسملا ضرعلا لالخ نم مهضعبب شاملا طابترا دادزا املكف

 ىدؤي ال دقو .ةدح رثكأ تتفتلا ناك ء.سانلل ىرهاظلا كسامتلا ىأ ءاكسامت حرسم ا

 مدعب روهمجلا رعشي ام اًًبلاغف .ةيقيقح ةلتك ةأشن ىلإ هدحو ىحرسملا ضرسعلا
 هزجني مل ىذلا اذه امأ .طقف ناكم لاب ىدوجو ببسب اعم لظي هنكل راهبنالا
 لقي ال رشبلا ىلع اهرطخف .روفلا ىلع هزجني رانلا عالدنا نإف ىحرسملا ضرعلا
 عفدي رانلا بوشنو .ةلتكلا زومر مدقأو ىوقأ رانلاف .ناويحلا ىلع اهرطخ نع
 لالخ نمف .هادم ىصقأ ىلإ ءامتاد هيدل رفاوتملا ءىعامجلا روهمجلا روعشب ةأجف

 نوكتي ريصق تقولو .ىعامج ٌفوخ عيمجلا ىدل أشني حضاو ىعامج رطخ
 عيطق رارفك ىعامجلا مهرارف ناكل ام حرسمب سانلا نكي مم ولو .ىقيقح روهمج
 اذه لثمو .رارفلا ةيناكمإ رسيتس ةقستملا ةكرحلا تناكو .رطخلا هدده تاناويح

 شيعت ىتلا تاناويحلا عيمجل ةريبك ةيعامج ةبرجت وه طشنلا ىعامجلا فوخلا
 ضيقنلا ىلعو .رهاملا ءاذعلا لثم اًعم اهسفنأب ةاجنلا عيطتستو عيطق راطإ ىف
 باوبألاف .اًقنع رثكألا وه تتفت ىلإ رطضت ةلتكلا نإف .حرسمللاب ىأ ءكلذ نم

 بورهلا ةقاط لوحتتل ةالبقلاو تقو ىف جورخلاب ليلق رفن وأ ٍدحاول الإ حمست ال
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 ّلكو ءطقف دحاو درف رورمب الإ حمست ال دعاقملاو .فلخلل عفد ةقاط ىلإ اًيئاقلت

 .هدعقم ٍلكلف .هدحو ضهني لكو .هدحو سلجي ٌلكف ءرخآلا نع اًمامت لصفنم

 فولأملا حرستا نيفسات لقو :افلكفم نوكيف باوبألا برقأ نع ةفاسملا دعب امأ

 امأ .توصلاو ديلا ةكرح ةيرح ىوس هل كرتي ملف ,روهمجلا سلجم تابث ىلع

 ىذلا ئجافملا رارفلا رارق نوكي اذكهو .دح ىصقأ ىلإ تدِّيُق دقف ناقيسلا ةيرح
 ىذلا بابلا امأ .ةيعامجلا ةكرحلا ةلاحتساب لاحلا ىف هجوو دق رانلا هتردصأ

 نوكيف ءهيف هسفن ىريو هاري ىذلا بابلا وهو .هنم جورخلا ىلإ درف لك رطضُي

 .هيلع رطيسي ام ناعرس ىذلا ةروصلا راطإ وهف ,نيقابلا لك نع ةدحب ًالصفنم
 ىف بالقنالا ىلجتيو .ةوقلاب تتفتلا ىلإ ءاهتالح ىصقأ ىف ,ةلتكلا رطضت اذكهو

 نوسهديو نوبرضيو نوعفادتي سانلاف :ةيدرفلا تاهجوتلا ىف هل ةروص ىصقأ
 حوضو دادزا ةيصخشلا هتايح ليبس يف ءرمملا عارص دادزا املكو .هاجتا لك ىف يفنعب

 نولئامم انه مهف .واجتا لك ىف هتكرح نوقيعي نيذلا نيرخآلا دض عارصلا اذه
 هجوتي مهنم ًالك نأ مهنأ قراف عم ,ةقلغم باوبألاو ةلصافلا راوسألاو دعاقملا

 عفدلا مت امثيح وأ هل ىءارت امثيح .كانهو انه ىلإ كاذ عفدي اذهف .رخآلا دض

 ءالؤه نيب قرف الف ءنسلا رابك وأ لافطأ وأ ءاسنل ٌءانثتسا كانه سيلو .هب

 .عيمجلا اهيف ىواستي ىتلا ةلتكلا موهفم تامس ىدحإ ىه هذهو .لاجرلا نيبو

 اهنع جرخي ءرم اف .اًمامت اهب اًطاحم ىقبي هنإف ةلتكلاب هروعش ءرملا دقفي امنيبو
 كانه اًروشحم لاز ام هنألو .رطخلل عيمجلا ضرعت دعب اهنم تالفإلل ىعسيو
 تقولا اذه ىف اهل مالستسالا امأ .ةلتكلا دض لمعلا ىلإ ٌ_طضم هنإف اًيدسج

 ال ةظحللا هذه لثم ىفو .رايهنالاب ًةددهم تراص اهسفن ىهف .هتياهن ىنعيف

 َرفّتتسا دق نوكي برضو عفد ام اذإ وهو .هتيصوصخ ىلع ديكأتلا هعسو ىف نوكي
 ءاًحوضو هسفنب هروعش دادزاو هنم ديزملا ىقلت كلذ ىف داز نإف .اًبرضو اًعفد
 ظحالن نأ بيرغلا نمو .ًةيناث اهيلإ داع ىتلا ةيصخشلا هدودح حوضو دادزاو

 أشنت ىهف ءاهلخاد هناضق ىتلا رانلا تامس نم ةلتكلا هلثمتت ىذلا ىدملا اذه

 ةلتكلا نوكتف ”"قيرح" :ةحيص ءارج نم وأ ام بهلل ةعقوتم ريغ ةيؤر ءارج نم
 هنع مهعفد لواحي نم ءالؤه نوكيو ءاهنم ةاجنلا درفلا لواحي ىتلا رانلا ةباثمم

 .هصئارف لك هنم دعترت اًمئادع ًالمع نوكي هب مهكاكتحاو ,.ةلعتشملا داوم لا ةباثمبي

 ىف اهتقيرطف .ةماعلا ةيئادعلا رانلا حور ىودعب باصي قيرطلا ىف فقي نم لكو
 لثامت .ةياهنلا ىف اًمامت هرصاحت ىتح مهدحأ لوح ىجيردتلا اهفافتلاو ءراشتنالا
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 اهتكرحف ءبناج لك نم مهدحأب اهرطخ قدحي ىتلا ةلتكلا كلسم ديعب ّدح ىلإ
 ىتلا رانلا ةنسلأ نوكت ام قاس وأ ام ةضبق وأ ام عارذ عافدناو ءةبوسحملا ريغ

 ىه ,سبتسالا تاباغ وأ ةباغ قيرحك .رانلاف .ناكم لك ىفو ًةأجف عالدنالا عيطتست

 نوكت اهنإف ةلتكلل زمرك رانلا امأ .ناسنإ لك ىف اًقراج اًروعش ثبت ةيئادع لتك
 كاد انيناف .ريغتب الو ارهتيال اورج فللذ قيم لوف نربقلا حور لغد: لإ تايفئاوق
 سغعذلا تلاع ءانثا ق اتلاغ توحي فذلا سانقلا قوق: لانبملا زفغو كيدبشلا نينعهذلا

 تالاح نم ةلاحك .رعذلاو .رانلا بهل جورخ ىوس سيل وهف ءىنعم الب ودبيو
 .دخومللا ىعامجلا فوشغلل ىلوألا ةلاحلا قم ةرملا ززعي نأي هلهاحت نكم تتفتلا

 فوخ راطإ ىف سانلا ىلصيف ءكلذ ءاعدتسا متي ديدهتلل تضرعت ام ةسينك ىفف
 .ةزجعمب رانلا دامخإ هديب نم وه ىعامج هلإ ىلإ ىعامج
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 ةقلحك ةلتكلا

 .ةبلحلاب اهارن ىتلا كلت ىه اًيتانث اًَقالغنا اهسفن ىلع ةقلغنملا ةلتكلا نإ

 .ثحبلا عضوم ةبيرغلا ةئيهلا هذه ىلع اهانعضو نإ ةميق نم رمألا ولخي الو
 اهعقومف ًةداع ديعب ىدم ىلع اهتيؤر نكميو جراخلا نع ةلزعنم ةبلحلاف
 ىتح :تناك امنيأ اهب رعشي ءرم اف .ةماع نافورعم هلغشت ىذلا ناكم لاو ةنيدملاب

 الب تناك نإف .ديعب ىدم ىلإ اهنم قلطني حايصلا نأ امك .هلابب رطخت مل اذإ
 تناك امهم نكل .اهب ةطيحملا ةنيدملا هب فرعت اهيف ىرجي ام ضعب نإف فقس
 ةودحم اهداف ةددعف [ككمم قوكرالا ةبلحلا: نإ ققدتلا نإف ةرقم:رابغألا هذ
 «سانلا محازت نم دحي وحن ىلع دعاقملا تمّمُص امك ءاهتفاثكل ّدح عضُو دقو

 .هناكم نم لك .ةديج ةدهاشم ةيناكمإ مهل رفاوتتو كانه ةحارلاب ءالؤه رعشيف

 رهظت ةبلحلا نإف ءةنيدملا هاجت ىأ ءجراخلا وحنو .رخآلا مهنم ىأ جعزي الف
 لك ىطعأ امدعب رشبلا نم رخآ ٌرادج موقي لخادلا ىفو .ةايحلا نم اًيلاخ اًرادج
 ال مهو .اهقرطو اهناردج نمو ةنيدملا جيسن نم اوررحتو ةنيدملل مهرهظ ءالؤه

 مهتاقالع نم نوررحتي اهيفف .ةبلحلاب مهدوجو لاوط ةنيدملا ف ىرجي مب نولابي
 امك .دودحم تقول ريفغلا مهددعب مهدوجو نيمأت مت دقو .مهتاداعو مهفارعأو

 تببكلا نم صلختت نأ ةلتكلا ىلعف .ةياغلل ةمراص طورش راطإ يف ةراثإلاب اودِعُؤ
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 ةيؤر عيمجلل حاتُي ىتح ضعبلا اهضعب ىلعأ فوفصلا تبَتُر دقو ءلخادلا ىلإ
 درف لكف .ضعبلا اهضعب ةهجاوم ةلتكلا سولج وه كلذ ةجيتن نأ الإ .ىرجي ام
 هعفادو ءاَّميأ كانه عيمجلا نوكي كانه وه ماد امف .سأرو درف فلأ هجاوي
 ةفاسم ىلع نوسلجي ءالؤهو .هاري ام وه اذهو ءاًضيأ نيرخآلا عفاد وه ةراثإلل

 ةبش بلغيف ءىدارف مهلعجتو مهنيب ًةداع زيامت ىتلا ليصافتلا ىفتختو هنم ام
 هسفن ىف هاري ام مهيف ىري وهو .كلذك مهكلسم هباشتي نيذلا عّيمجلا نيب ماع
 وحنلا اذه ىلع اهسفن دعت ىتلا ةلتكلا هذهو .هلاعفنا لثم مهلاعفنا دادزيو

 ١ ًةقلغم نوكت اهنونّوكي ىتلا ةقلحلاف .عضوم ىأ ىف اهلصف نكمي ال ةدهاشملل
 اهضعب ىلعأ ةصارتم ةتتفم هوجو نم ةنوكملا ةقلحلاف .اهنم تلفي اًئيش عدت

 سيلو .هلفسأ ىرجي ام لك ىوتحيو لمشي اًصاخ اًسناجتم اًئيش كلتمت ضعتبلا
 ةرغث لكو .ةرداغملل ىعسي نم مهنيب سيلو ءلكلا نم ررحتلا ىغبي نم كانه

 اميف لبسلا قرفت هثدحي ىذلا تتفتلاب ريكذتلا اهعسوب نوكي ةقلحلا هذه ىف
 ىفو جراخلا وحن ٌةقلغم ةلتكلا هذهف ءانه ثدحي ال اذه لبسلا قرفت نأ الإ .دعب
 .جودزم قالغنا ىأ ءاهلخاد
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 ًرجوم مدقن نأ بسانملا نم هنإف ةلتكلا ميسقتل ةلواحم ىلع لابقإلا لبق

 :ةيلاتلا ةعبرألا حمالملا ركذ نكمي انهو .ةيساسألا اهتافصل ًريصق

 .ومنلا اذهل اًدودح عضت مل اهسفن ةعيبطلاو .ومنلا ىلإ امئاد ىعست ةلتكلا نإ .1
 لجأ نم - تاسسؤملا لك ىف ىأ - دودحلا هذه لشم عانطصا متي امثيحو

 ام وهو ءاًمئاد اًحاتم نوكي اهنم جورخلا نإف .ةقلغنملا ةلتكلا ىلع ظافحلا
 ةلتكلا ومن ةقاعإ عيطتست ىتلا ةسسؤملا امأ .رخآل نيح نم اَضيأ ثدحي

 :فالظألا نعال ةوبعو الفا انقاع ةذينآ نهو

 عضت الو ءلدجلل ةلباق ريغو ةقلطم ىهو .ةلتكلا لخاد ةاواسملا ةدايس 2
 نكمي هنإ ىتح ؛ةيساسأ ةيمهأ تاذ ىهف هكشلا عضوم ةاواسملا ةذه ةلتكلا
 ٌسأر وه سأرلاف .ةقلطملا ةاواسملا ةلاحب اًبيرقت ةلتكلا ةلاح سايق ءرملل

 ىعسي ةاواسملا هذه ليبس ىفو .امهنيب قرفلل ةيمهأ الو ٌعارذ ىه عارذلاو
 :ةلادعلاب تابلاطملا لكو .كلذ نود لوحي امع فرطلا ضغيو ةلتكلا ىلإ ءرم ا
 ةاواسملا ةبرجت نم فاطملا ةياهن ىف اهتقاط دمتست .ةاواسم لا تايرظن لكو

 .ةصاخلا هتقيرط ىلع ةلتكلاب درف لك اهكردي ىتلا هذه
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 اهيلإ ٌءىش ذفني نأ ىغبني الف ءكلذ ىف غلابت ال اهنأ ىلع ,ةفاثكلل ةلتكلا راثيإ 3
 ردقب اهتاذ ةلتكلا وه ٍءىش لك نوكي نأ بجي لب ءاهنيب نم ٌءىش طقسي وأ
 .تبكلا نم صلختلا ةظحل يف اهكلمتيف ةفاثكلاب مظعألا اهروعش امأ .ناكمإلا

 .حضوأ وحن ىلع ةفاثكلا هذه سايقو ديدحت ةيناكمإ حاتت فوسو

 عماجلا هاجتالاف .ام ءىش وحن كرحتتو ةكرح ىف ىهف .هاجتا ىلإ ةلتكلا جايتحا 4

 دوجوملا فدهلا امأ .ةاواسم لاب روعشلل معادلا وه روهمجلل نيمتنملا لكل

 ةيصخشلا فادهألا ىلع ىضقي ىذلا وه .دارفألا لك عمجيو ءدرف لك جراخ

 .هاجتالاب ةلتكلا دوجو طبتريو .روهمجلل توم ىلإ ىدؤت ىتلا ءةيواستملا ريغ
 .فده ىأ ىلإ اههيجوت رسيي اًمتاد اهلخاد طشني ىذلا تتفتلا نم فوخلاو
 نمكي اهلخادب كانه نكل .ققحتي مل ٌفده كانه ماد ام ٌةدوجوم ةلتكلاو

 بلاغلا ىف نكمي الو ,ةديدج ةيولع لاكشأ ىلإ اهب ىضفي ضماغ ةكرح هاجتا
 :ةديدجلا لاكفألا ةنش:ةعطب قيكتلا

 .ةفلتخم بسنب اهرفاوت نكم اهانفرع ىتلا عبرألا تامسلا هذه نم الك نإ

 هك .تامسلا هذه نم ةمس لك ىلإ انترظن فالتخاب فلتخي ةلتكلا ميسقتو

 ىلع بحسني ميسقتلا اذه نأ اَضيأ انحضوأ امك .ةقلغنم لا ةلتكلاو ةحتفنم ا ةلتكلا

 عضوي نإ امو ,ةحتفنم ةلتك لظت اهنإف ةلتكلا ومن لقرعُي مل ماد امف ةييكلاوج

 قرف وهو ءأرطي نأ نكمي رخآ قرف كانهو .ةقلغنم ةلتك ريصت اهومنل ٌدح

 نيتسيئرلا نيتمسلا ىلع ىوطني وهو .ةدكارلا ىرخألا نيبو ةيعاقيإلا ةلتكلا نيب
 ايحت ىهف ةدكارلا ةلتكلا امأ .اًعم امهيلك ىلع ىأ .ةفاثكلاو ةاواسملا ىأ :نيتيلاتلا

 ىلإ علطتت ىهف ءهلجؤتو اًنيقي هب رعشت ىهو .تبكلا نم صلختلا ةيلمع ىلع
 اننكميو ءتبكلا نم صلختلا ةظحلل بهأتلا لجأ نم اًيبسن ةليوط فيثكت ةرتف

 .اهناكمإ ردق تبكلا نم صلختلا هاجت ظفحتتو ءاهفيثكت ةرتفب أفدتت اهنأب لوقلا
 انهف .فيثكتلاب لب .ةاواسم اب اهدنع أدبت ال ىريهامجلا لتكتلا ةيلمع نأ امك
 ةحيص لكو .ةياهنلا ىف هيف بصت ىتلا ةلتكلل سيئرلا فدهلا ىه ةاواسمل ا ريصت

 ضيقنلا ىلعو .ًالاعف ًريبعت ةاواسملا هذه نع نارّبعي ىعامج حيرصت لكو ةيعامج
 .ةيعاقيإلا ةلتكلا ىدل ةيادبلا ذنم ناعمتحت ةفاثكلاو ةاواسملا نإف امامت اذه نم

 لك دتميو ءاقبسم اًددحم نوكي ىدسج رافنتسا لكو .ةكرحلاب طبتري انه ءىش لكف
 .يعو نع ةفاثكلا نيوكت أدب ةيناث براقتلاو دعابتلا لالخ نمف .صقرلا ىلإ كلذ
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 ةاواسملاو ةفاثكلا تامدقم لالخ نمو .ًةحارص اهسفن نع فشكتف ةاواسملا امأ

 الو .ةعرسب ةيعاقيإلا لاكشالا هذه أشنتف .عادبإلاب ةلتكلا روعش رافنتسا متي

 صاخلا ىأ ءىلاتلا جودزملا حلطصملا امأ .طقف ىدسجلا قاهرإلا الإ اهتياهنب لجعي

 ةلتكلا نإ .ةلتكلا فده عون ىلع طقف ىوطني هنإف ءىطبلاو عيرسلا دشحلاب

 نم اًيساسأ اًءزِح نوكت ىتتلاو .ةداع اهنع ثيدحلا رودي ىتتلا هابتنالل ةتفاللا

 ,موي لك اهارن ىتلا ةيركسعلاو ةيضايرلاو ةيسايسلا ةلتكلا ىه .ةثيدحلا انتايح
 ةلتك وأ ةيبيغلا ةينيدلا ةلتكلا نع اًمامت فلتخت ىهو .ةعيرس لتك اهلك ربتعتف

 وهو .هيلإ ليوطلا قيرطلاو ديعبلا ىدم ا ىف نمكي ةلتكلا هذه فدهف .جيجحلا
 .ءامسلا توكلم ىلإ وأ ديعب دلب ىلإ دتمب ىذلا ةلتكلل ىقيقحلا نيوكتلا لجؤي ام
 ةريخألا عاضوألاف .طقف دفاورلا ىوس ةئيطبلا ةلتكلا هذه نم اًّقح ىرن ال نحنو

 .اهيلإ لوصولا نينمؤمب اوسيل مه نم عسوب سيلو .ةيئرم ريغ اهيلإ حمطت ىتلا
 لاكشألا هذه لكو .ديعبلا دمألا ىف اهرارمتسا ىرتو ٍءطبب عمجتت ةئيطبلا ةلتكلاو

 .ةقد رثكأ ٍلمأت ىلإ ةجاحب طقف اهيلإ انحمل ىتلا
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 اًنوص جتني .ىبأ مأ كلذ ءاش .ناسنإ لكف .عاقيإلا ساسأ وه مادقألا عاقيإ نإ

 وهو .لدابتلاب امهيتلكب برضي هنإف نيقاس ىلع ىضهمي هنألو .ىشمي امدنع اًيعاقيإ
 ناطغضت ال نامدقلاو .رخآل نيح نم هقيرط قشي امدنع طقف مامألل ىضممي

 بسح ًاريغص وأ اريبك امهنيب قرفلا نوكي دقف ,ةوقلا نم ردقلا سفنب اًدبأ
 هنكمي امك ءءطبب وأ ةعرسب ّىضم ا ءرملا عسوبف .ىصخشلا هجازم وأ صخشلا عضو
 نيرخآلا مادقأ عقو ناسنإلا عمس ام اًمهتادو .ةأجف فقوتلا وأ زفقلا وأ ضكرلا

 ةقيرط كلذك تاناويحللو .هسفن ىطخ نم مهأ وحن ىلع اهيلإ هبتني اًنيقي وهو
 .ناسنإلا تاعاقيإ نم اًعقوو َءارث رثكأ ثاعاقيإ اهنم ريثكلل ناك دقو .ةدوهعم ريس

 ربتعتو .ةيودملا لوبطلا عرق لثامم عاقيإب ناعطق ىف رفت رفاوحلا تاذ تاناويحلاف
 ناك ىتلاو هل ةددهملاو هب ةطيحملا تاناويحلاب هتفرعم ناسنإلا فراعم مدقأ

 ةباتك مدقأ امأ .اهتكرح عاقيإ لالخ نم اهيلإ فرعت دقو ءاهصانتقا لواحي
 ءامتاد ًةدوجوم تناك ىتلا ةيقيسوملا "ةتونلا" نم اًعون تناكف اهتءارق ملعت

 اهنيب طبر ناسنإلا اهأرق املف :ةوخرلا ضرألا ىلع اهسفنب اهسفن عبطت ىهو
 تاعومجم ىف اًعم هذه مادقألا راثآ نم ريثكلا رهظ دقو .اهتأشن توص نيبو

 ءدبلا ىف اوشاع نيذلا رشبلا امأ .فثكم وحن ىلع ضعبلا اهضعب رواجت ةريبك
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 اوكردي نأ ءراثآلا هذه لش ىورتملا ٍلمأتلاب ءاوعاطتسا دقف ةريغص تاعومجم ىف

 اوناك دقف .ناعطقلا ضعبل لئاهلا ددعلاو ليئضلا مهددع نيب ضقانتلا مهسفنأب

 .مهل لضفأ كلذ ناك مئانغلا تداز املكو .ةسيرف نع اًمئاد نوثحبيو ىعوج

 ءايوق رثاكتلا وحن ناسنإلا روعش ناكو .اهسفن مهدادعأ ةدايز اًضيأ اوءاش مهنكل

 ىلإ عافدنالاب" ىأ ءرصاق ريبعتب هفصو سانلا ءاش امم كلذ مهف نم صانم الو

 رثكأ اونوكي نأ ةظحللا هذه ىفو ددحملا عضوملا اذه ىف رشبلا ءاش دقلف ."رثاكتلا

 ىذلا مهددعو هصانتقا ىلع نولمعي ىذلا عيطقلل ريبكلا ددعلا ذخأ دقو .اًددع

 هذه نع ريبعتلا ىف اوثب دقو ءصاخ وحن ىلع مهلخاد ىودي هتدايز نولمأي

 وأ ةيعاقيإلا ةلتكلا فصو انأ هيلع قلطأ ام وهو ءاًيعامج ًالاعفنا اهنيعب ةلاحلا
 .ةزثهملا

 ناك نوريثك ىضممب امثيحف .مادقألا ىه تناكف كلذ ىف ىلوألا ةليسولا امأ

 اًعابطنا ىطعتل عيرس ٍراركت ىف ىرخأ ىطخ عم مظتنت ىطخب نورخآ مهعم ىضممي
 هسفن ناكم لاب نوثبشتي لب مهناكم نورداغي ال مهو .سانلا ةيهرتكا ددعب اًعداخ

 ةرتف ربع لظتو 6-0 رركت تناك لب ءىدص عقو مهاطخل نوكي الو نيصقار
 لالخ نم نوضوعي مهف .ةيويحلاو توصلا عافترا نم ردقلا سفن ىلع ةليوط
 كلذ نإف ًَةوق رثكأ مهبيبد ناك ام اذإو .ددع نم هيلإ نورقتفي ام فيثكتلا
 بذج ةوق مهنم نيبيرقلا رشبلا لك ىلع نوسرامي مهو .ربكأ ٍددعب اًعابطنا ىطعي
 مهعاقيإ عمس لاجم ىف عقي نئاك لكو .صقرلا نع اوفقوتي مث اوماد ام عجارتت ال
 مضني نأ رومألا عئابط نم ناك دقو .مهتعامج لخاد اًمضنم ىقبيو مهيلإ مضني
 نأ مهيلع نيعت هنإف ءالؤه نم ٌدحأ كانه دعي ملاذ نكل .نورخآ اًمتاد مهيلإ
 اعداخ اًعابطنا ىطعي ىذلا .دودحم لا مهددع نم .مهلخاد نم كلذ اوجرخي

 ىلإ دعاصتيل مهلاعفنا دادزيف .ديازتي مهددع نأك نوكرحتي مهو .مهددع ةدايزب

 نوكي انه ؟ديازتم ددعك هباستكا اوعيطتسي ملام نوضوعي فيك نكل .سوه
 لك ىدؤيو ءنيمدقب بدي مهنم ٌلكف .هسفن ءىشلا مهنم لك لعفي نأ اًمهم

 هسأر كرحي مهنم ّلكو نيعارذ حجرؤي مهنم ّلكف .هسفن وحنلا ىلع كلذ مهنم
 ناسنإلا دسج ىف كرحتي ام لكف .كراشملا ددعلا وه دسجلا ءاضعأ ددع ريصيف

 وضع لك ةراثتسا متيف ٠ .اهتاذب ةمناق عارذ لك .ءقاس لك .ءصاخلا هددع بستكي

 ,ةياغلل ضعبلا اهضعب نم ةبيرق ءاضعألا هذهف ءضيوعتلا لجأ نم ةدح ىلع

 .اهتفاثك ةميق قأت اهتاواسم ةميق ردق ىلعو .رخآلا ىلع اهنم لك حاتري ام اًبلاغو

 ةطلسلاو ريهامجلا] 0



 ءام درف مامأ ءصقرلا نوكي ةياهنلا ىفو .اًدحاو اًئيش ةاواسملاو ةفاثكلا ريصتف

 .ضرغلا سفنلو لاونملا سفن ىلع لمعت عارذ ةئمو قاس ةئمو اّسأر نيسمخب
 مهدضع ىف تفي الو دحاو ٌصخش اًقح مهنأب مهلاعفنا جوأ ىف نورعشي ءالؤهو

 نماكلا عاقيإلا لضفب - هباشم ءىش اهيدل ةصقارلا لتكلا لكو .ىندبلا قاهرإلا الإ
 ىلإ هخيرات دوعي صقرلا نم عونلا اذه انه ضرعتسي ىذلا ريرقتلاو .اهلخاد
 ىروام لا ""اكاه" ةصقر لوح رودي وهو .رشع عساتلا نرقلا نم لوألا ثلثلا

 .ةيبرح ةصقر ىلإ اهروذج عجرت ىتلاو ادنليزوين ةريزجب

 ةصقرلا هذهو .مهضعب فلخ ٍلاجر ةعبرأل ليوط فص ىف ىروام لا مظتني
 دقو .ىلوألا ةرملل اهدهاش نم لك ىف فوخلاو عزفلا ثبت نأ دب ال "اكأاه" ةامسملا

 نود نم ءاًديبعو ًالافطأو ءاسنو ًالاجر «ضعبلا هضعبب طلتخا دق هلك عمتجملا ناك

 ةبيقح ادع اميف اًمامت ايارع اًعيمج اوناكف لاجرلا امأ .ةيعامتجالا مهتاقبطل ٍرابتعا
 فارطأ نع اهوتش بارح وأ قدانبب نيحلسم عيمجلا ناكو .مهنطب لوح ا هوقلع

 رودصب صقرلا ىف معلا ءايض كن كوت وقفنا ةكراشااجك .مهيصعو مهحامر
 مهتردق امأ .صقرلل بحاصملا ءانغلا عاقيإب مراصلا مازتلالا نم دب ال ناكو .ةيراع

 ٍلكشب اًيلاع ضرألا نم نوزفقي مهب اذإ ًةأجفو .ةشهدلا ريثت تناكف ةكرحلا ىلع

 م نيصقارلا ف تتعب دق ةدحاو ةدارإ نأك .ةقدبو .دحاو تفقو ىف ىدومع

 .مههوجو حمالم نويضلفرو مهتحلسأب دو اوراص ةدحاو ةظحل ىفو .اًعم

 نوهبشي اوراص ءاسنلاو لاجرلا ةيبلاغ اهب عتمتي ناك ىتلا ةليوطلا مهروعشبو

 تقو ىف ضرألا مهمادقأب اوبد اوطبه ام اذإف .ةيقيرغإلا ريطاسألا نم اًبعرم اَشيج
 تناكو عرسأ وحن ىلع زفقلا اذه نورركي ام ابلاغ اوناكو .لاع توصب دحاو

 لقتنت ٍةءاهإ لك تناكو .ناسنإلا هجو تالضع هقيطت ام ردقب ضبقنت مهحمالم
 وحن ىلع هجولا مهدحأ بطق ام اذإف ءقيقدلا اهدعوم ىف نيكراشملا لك نم

 تقو نم غوزت مهنيعأ تناكو .روفلا ىلع هنوكاحي 0 ناك ةياغلل مراص

 اهرجحم نم طقستس اهنأك ودبت ىتلا نيعلا ضايب ىرُي نكي مل اًنايحأو ءرخآل
 ةليوط ةنسلاأ اعيمج نودمو نينذألا ىتح مفلا نوقبطي اوناكو .ةظحل ةيأ ْق

 .كلذ ىف مهتاراجم ىبوروأ ىأ عسوب نوكي نلو .دحاو تقو ىف مفلا جراخ امامت

 تيه نى ميهوجو وذنت اذكه .ليوط قبسم بيردت لالخ نم كلذل اهنا دقق

 اج نم وضع لك ناك دقو .باصعألا حيري مهنع رصبلا ضغ ناكو .ةعزفم

 كلذك ةنسلألاو نيعألاو نيمدقلا عباصأو عباصألا :ةلقتسم طاشن ةلاح ىف مهدسج
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 ىرسيلا ةيحانلا ىلع ةطسبنم دايأب نوقدي اوذخأ ام ناعرسو .ناقيسلاو عرذألا

 كراش دقف «ناذآلا مضي ناكف مهئانغ ىِوَد امأ .مهذاخفأ ىلع مث مهرودص نم
 ىدم روصت ءرم لا عيطتسي اذكه .اًدرف نيسمخو ةئمئالث ىلع وبري ام صقرلا ىف
 جيجأت ىدمو ةيونعملا حورلل اهعفر ىدمو برحلا تاقوأ ىف ةصقرلا هذه رثأ
 ةباثمم امه ناسللا جارخإو نويعلا ةراداف .ضعبلا امهضعب نم نيفرطلا روفن

 ىأ ءلاجرلاب اًضاخ اًنأش ربتعت ةماع برحلا نأ مغرو .ىدحتلاو دانعلل تاراشإ
 ةلتكلاف ."اكاه"لا ةصقر لاعفنا ىف ةكراشملاب عيمجلل نوحمسي اوناك ءمهنم رارحألا

 مدق ىلع نوطشني عيمجلاف ,ةيعامتجالا ةقبطلا وأ رمعلا وأ عونلا فرعت الانه
 ةهباشم ىرخأ تاصقر فادهأ نع ةصقرلا هذه فده زيمي ام امأ .ةاواسملا

 سيلو ًةدرفنم هئازجأ لكب عرفتي دسج لك نأك كلذ نوكيو .ةاواسملا عرفت وهف

 مدقلا عباصأ نإ لب ءاذكه بلاغلا ىف نوكت لاحلا نأل ءناقيسلاو عرذألاب طقف
 ناعرسو ءاهسفن ةظحللا ىف هسفن ءىشلا ىدؤت نويعلاو ةنسلألاو ديلا عباصأو

 ,سانلا دسج ءاضعأ رغصأ عم كلذ يف ًةيواستم هسفن لمعلا نيعألا ىدؤت ام
 مهو اًدرف نيسمخو ةئمثالث دهشم نإ .هتدح عفترت ٍءادأ ىف اذه ضّرعتسُي ام اًتادو

 اًعابطنا ىطعي نأ دب ال اًعم مهنيعأ نوريديو اَّعم مهتنسلأ اوجرخيل اريثك نوزفقي
 مهدسج ءاضعأ ةفاثك ىه لب بسحف سانلا ةفاثك تسيلف ةفاثكلا امأ .دحوتلاب

 ةنسلألاو داسجألا هذه نكت ملول ىتح هنأب ىأرلا ىلإ بهذن دقو .اًضيأ ةلقتسملا

 ةاواسملا ميق لعفُي ىذلا وه "اكاه"لا عاقيإو .لضانتو دحوتت فوس تناكف رشبل

 ةطيرش ثدحي ءىثش لكو .هتمواقم نكم ال ٌرمأ انكم اه وما ستور ة نيج اع الك هدوم

 ديدهتلا زيكرت ىلإ "كاه"لاب ىدؤي ام وهو كلذ دهاشي ودعلاف .اًيئرم نوكي نأ
 بيردتلا ناكف ءكلذ نم رثكأ وه ام ىلإ راص صقرلا أشن نأ دعبف .ىعامجلا
 ىف همدقت متي ضرع وهو .ةفلتخم ةريثك ًالكشأ اًدختم رغصلا نم أدبي هيلع
 دوعيو .نيرئازلاب بيحرت ةباثمم "اكاه"لا ةصقر دعت امك .ةنكمملا تابسانملا لك
 ىقتلت امدنعف .تابسانملا هذه نم ةدحاو ىلإ هانضرع ىذلا ريرقتلا ىف لضفلا

 ءانثأ ىفو ,”اكاه"لا ةصقرب ضعبلا امهضعب ناييحي امهنإف ىرخأ ةوقب ةقيدص ٌةوق
 ةينلا نسح دهاشملا ىشخي نأ دح ىلإ ةيدجلا نم لمحم ىلع رمألا دخؤي كلذ
 دعبو رابكلا ءامعزلا دحأل ةيزئانجلا رئاعشلا ىفو .ةظحل ةيأ ىف ةكرعم بوشن نم
 قرف انا فدل | يلفت يق ىذلا ةدسعلا نشل هب ويستو» ةراضلا ةيعانلا لضارف نك
 مهتحلسأب نوكسميو ةأجف نوزفقي عيمجلاب اذإ .ةمسد ةيئافتحا ماعط ةبجو دعبو
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 ةكراشملا عيمجلا عيطتسي ىتلا ةصقرلا هذه لالخ نمو ."اكاه"لا ةقرف اولكشيل

 ىلإ ةجاحلاب اورعش ىتم صقرلا نومدختسي مهو .ةلتك اهنأ ةليبقلا رعشت اهيف
 لامكلا ىلإ صقرلا لصي امدنعو .اذكه نيرخآلا مامأ نودييف .ًالتك اونوكي نأ
 ةلتكلا ةدحو نأ ىف لضفلا "اكاه"لل ناكو .اًنيقي فدهلا ققح دق نوكي ىعاقيإلا

 .طق اهلخاد نم دّدهت '
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 ,لعفلاب ةرح ةكرح تنمت مكو .ةفاثكب تمحازت ةلتك ىه ةدكارلا ةلتكلا نإ

 ,ةيبلسلا نم ءىشب اهتلاح مستتو .لايخلا نم اًبرض اهل ةبسنلاب ناك كلذ نأ الإ
 ىلع ىَقلت وأ ءام ةيحض سأر اهمامأ ضّرعُي نأ رظتنت ىهف .رظتنت ةدكارلا ةلتكلاف

 ةفصب اًّمات اًطابترا طبتري انه رمألاف .ام اًعارص دهاشت وأ ءام ٌةملك اهعماسم

 ارايعم حلصي دق بناج لك نم سانلا هب رعشي ىذلا طغضلاف .ةفاثكلاب ةصاخ

 راص اّعم سانلا قفدت دادزا املكو .هنم اًءزج مه اوراص ىذلا نايكلا ةوق سافل

 ىقميي الو :ةفحتلفو ةكباشتم ريصت عرذألاو اًئطوم دحت ال مادقألاف .مظعأ طغضلا

 اهضعب داسجألا حنمتو .عمسلا لجأ نمو ةيؤرلا لجأ نم سأرلا ىوس اًرح
 كراش دق ءرم لا نوكي ناكم لك ىفو .رشابم وحن ىلع لاعفنالا نم اًديزم ضعبلا
 مهطابترا نأ الإ نودع ءالؤه نأ كردي هيه ءدحاو نأ ىف نيرخآ اًسانأ هدسجب

 ةفاثكلا نم عونلا اذهو .دحاو مهنأب رعشي هلعجي فثكملا وحنلا اذه ىلع اًعم

 ريغو .رولبتم ريغ وهو .ىدم لا دودحم تباثلا هريثأت نوكيو ليوط تقول رمتسي
 نأ الإ ىءىش ثدحي ال ةليوط ةرتفلو .هيلع بيردتلا مت فولأم عاقيإل عضاخ

 ال دقو .ةدح رثكأ وحن ىلع ةياهنلا ف قلطنتل دعاصتتو مكارتت لعفلا ىف ةغغرلا

 ةبسنلاب ةفاثكلاب روعشلا اذه ةيمهأ قحب كردن مل اذإ ةشهدلا ةلتكلا ةرباثم ريت
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 ردقب اهمجح ساقيو .ددج سانأل اهبذج دادزا ةلتكلا ةفاثك تدادزا املكف .اهل

 ىتلا ىه ًةفاثك رثكألا ةلتكلاو .درطم ومنل زفاحلا ىه عقاولا يف ةفاثكلاف .اهتفاثك

 .ةفاثكلا هذهل ضرغك تبكلا نم صلختلا لبق دوكرلا قأيو .هجو عرسأ ىلع ومنت
 ةرتف ةلتكلا دارفأ ريتعيو .اهترهظأو اهتفاثنكب ىه ترعش دوكرلا دمأ لاط املكف

 ةهجاومل اهب اوزهجت ىتلا تاصغلاو ةحلسألا نع اهيف نولختي نيزخت ةرتف دوكرلا
 .قيضلاب رعشي ممل رخآلا ضعبلا مهضعب سم اذإف .ديج وحن ىلع نيرخآلا
 ءرملا ىضمي نأ لبقو .ضعبلا مهضعب نوشخي ال سانلاف .تاضبق دعت م تاضبقلاف
 ىعامجلا ومنلا هنإ .اًعم نولظيس سانلا نأب نانئمطالا ديري هنإف ءاش هاجتا ىأ ىلإ
 ىلإ دعب تنأمطا دق نكت مل ةدكارلا ةلتكلا ,هيلإ نانئمطالا ءرملا ديري ىذلا
 .اًدودح ربصلا اذهل نأ الإ .نكمم تقو لوطأل ًةنكتاس لظت كلذلو اهتدحو
 معزلا نكمي ال هنود نمف .هنم رفم ال ٌرمأ فاطملا ةياهن ف تبكلا نم صلختلاف

 ىدل ةفولأم تناك ىتلا ةخرصلا كلت وه ةلتكلا توصف .عقاولا ىف ةلتكلا دوجوب

 .ةيضايرلا تايرابملا ىف مويلا اهفرعن ىتلا ةحيصلا ىه وأ ,ةينلعلا مادعإلا تايلمع
 تارتف ىف ةرركملاو ةبّردُملا تاحيصلاو .ةيمهألا نم ريبك بناج ىلعف اهتيئاقلت امأ
 ,كلذ ىلإ ىضفت دقو ,ةلتكلا ةيويح نالعإ نع ٌةراشإ نوكت ال ةمظتنم ةينمز
 .ةبردملا شيجلا قرف ىدحإ تاكرحت هيلإ ىدؤت ام وهو .ةيرهاظ نوكت اهنكل
 ,ةلتكلا نع ةرداصلا ءاقبسم ةررقملا ريغ ةيئاقلتلا ةحيصلا نوكت ضيقنلا ىلعو
 لك نم تالاعفنالا لك نع ريبعتلا عيطتست اهنأ امك ًالئاه اهرثأ نوكيو ًةقداص
 انه رمألاف .ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع لاعفنالا عون نوكي ام اًبلاغو .عون

 ةلتكلا حنمت ىتلا ىه هذهف .اهنع ةجتانلا ةيرحلابو اهعون فالتخاو اهتوقب طبتري
 قزمت اهنإ ىتح فينع وحن ىلع ًةزكرم نوكت نأ نكمي اهنأ الإ ءىحورلا اهلاجم
 لتق ءرمللا عسوبف .ريثأتلا اذه اهل ناك ةينلعلا مادعإلا تايلمعف .لاحلا ىف ةلتكلا

 ربتعُي ناك صخشب رمألا طبترا ام اذإف .طقف ةدحاو ًةرم اهسفن ةدحاولا ةيحضلا
 ةلظمللا دا ها دغإ ةليق اكفإ ف كك كافه لتلظو هيقافا اة دعما مديرك [هكوذ
 كلذيو .ىعيبطلا ةلتكلا دوكر مخضي ةلاحلا هذه نع انه ئشانلا كشلاو .ةريخألا

 كلذل ةيلاتلا ةحيصلا امأ .ًةدحو امسح رثكأ ٌرّتجملا سأرلا دهشم ريثأت نوكي

 نكمي اذكهو .اًمامت ةددحملا ةلتكلا هذهل ةحيص رخآ نوكت اهنأ الإ ءةبيهر نوكتف

 عفدت .دح ىصقأ ىلإ دوكرلا عقوتب زيمتت هذه اهلاح ىلع .ةلتكلا نأب لوقلا
 ةيضايرلا انتايرابم امأ .ىروفلا اهتوم وه نمثلا نوكيو ءكلذ لباقم نمثلا

 45 | ةطلسلاو ريهامجلا



 نوكتو سولجلا نوعيطتسي نودهاشم اف ءضرغلا عم اًقاستا رثكأ ىهف ةثيدحلا
 قى كلذ عم نوقاب مهو :.مهمادقأب بدلا ةيرح مهيدلو .نايعلل ةيداب مهترباثم

 اًقبسم نيعم ٍتقو ديدحت مت امك ,مهيديأب قيفصتلا ةيرح مهلو ءاهسفن ةعقبلا

 ىلع .تقولا اذه لاوطو .تقولا رّصتخُي نأ اًمومع ضرتفملا ريغ نمو ءةارابملل
 ءرم لاف .ءىش ىأ ثّدحي نأ نكمم تقولا اذه ءانثأ ىفو .اًنئيقي اًعم سانلا لظي .لقألا

 .فرط ىأ نمو ىتم وأ ءفده زّرحُي فوس هنأ اًقبسم فرعي نأ عيطتسي ال
 لإ فدك ىومحأ تاديصا كافع قرصت ةريظتنللا ةيسترلا كالا: ةذه ناوييختو
 تتفتلا امأ .ةفلتخم ثادحأ ءانثأ ىف ثاوصأ عمسُت ام اًبلاغف .ةبخاص ةروف

 ةفاضإ «ةملؤملا هتيصخش نم اًئيش اًقبسم ددحملا تقولا عزتنيف ءقرفتلا ىأ ءناهنلا
 عسوبو . .دبألل تهتنا دق لاحلا هذه نوكت ال اذكهو .رأشلا ىف مزهنملا ةصرف ىلإ

 ةدكار لظت مث باوبألا دنع ةيادبلا ىف محازتت 3 ىهف ٠ ,ءلعفلاب عستت نأ ةلتكلا هذه

 دعب ىتحو .كلذل ةبسانم سل ةيقاع اذإ تءاش امك حياصتتو دعاقملا ىلع

 رثكألا ةدكارلا ةلتكلا امأ .لبقتسمل ا ىف ةبسانم ًةصرف لُمأت ىهف هلك رمألا ءاضقنا
 ةلاص مامأ هرود ءرطا ىدؤي لآ ىهف ةيلاثملا ةلاحلا امأو .حراسملا ىف نوكتتف ةيبلس

 ءالؤهو .ةيادبلا نم اًددحم دوشنملا نيدهاشملا ددع نوكيو .روهمجلاب ةصاغ

 نإف زجحلا كابش مامأ ليلقلا محازتلا ءانثتسابو .مهسفنأ ءاقلت نم نوعمجتي

 ناك ءىش لكف .مهدعاقم ىلإ نوضميو نيلصفنم ةعاقلا ىلإ مهقيرط نوقشي ءالؤه
 :مهراودأ نودؤيس نيذلا نيثلمملاو ءاهضرع متيس ىتلا ةياورلا نم .هديدحت مت دق

 نولّبقتسُيف نيرخأتم نوتأي نم امأ .مهدعاقم ىلع نيدهاشملا ىتح .ءدبلا دعومو

 ىف كانه سانلا سلجي ماظنلاب مزتلم عيطق لثمو .قادعلا روعشلا نم ٍءىشب
 .هجو ريخ ىلع لصفنملا هدوجو ىعي مهنم ًالك نأ الإ .دودح الب ربصو نوكس

 ءودهب لمأتي ءدبلا لبقو .ةقدب هراوجب سلجي نم ظحالي ذخأو نمثلا عفد دقف
 نكي ممل نإو ةفاثكلاب اًبيط اًروعش هيف ظقوت ىهف .ةعمتجملا سوءرلا فوفص
 دنع الإ لعفلاب أشنت الف نيدهاشملا نيب ةاواسملا امأ .حاحلإلا ىف اًطرفم اًروعش

 ةيئاقلتلا مهلعف دودر نكل .حرسم لا نم مهيلإ رداصلا هسفن ءىشلا اًعيمج مهلبقت
 ال لاوحألا مظعم ىفو .ددحم ا هتقو هل قيفصتلا ىتحف .ًةدودحم نوكت كلذ وحن
 قيفصتلا ةوق لالخ نمو .قيفصتلا هيلع ىغبني امدنع الإ لعفلاب ءرملا قفصي
 أم وهو .ءكلذل ديحولا رايعم ا وهف .ةلتكلا هتغلب ىذلا مجحلا كاردإ نكمم اهدحو

 ريصيل اًديعب اًوأش حرسم لا ىف دوكرلا غلب دقو .همييقتب مهسفنأ نولثمملا موقي
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 سانلا سمي ال طيسب ىجراخ طغضك ىأ ءارهاظ هب رعشي ءرم لا نأ دح ىلإ اًفرع
 ال نكل .ءامتنالاو ةيلخادلا ةدحولاب روعشلا مهحنمي داكي الو قيمع وحن ىلع

 ىدمو .كانه هب نوسلجي ىذلا عقوتلا ةيعامجو مجح غلبم ىسنن نأ ىغبني
 لبق حرسملا اورداغي نأ ردانلا نمو .هلك ضرعلا ءانثأ ىف عقوتلا اذه رارمتسا

 نوكسامتم مهنأ ىنعي ال اذه نكل .نودمصي مهنإف مهلمأ باخ ول ىتح ,ماتخلا
 ةلآ توص عافترا نيبو نيدهاشملا نوكس نيب مئاقلا ضقانتلا امأ .دحلا اذه ىلإ

 لوح ءىش لك رودي انهف .ىقيسوملا تالفح ءانثأ ىف هابتنالل اًنفل رثكأ نوكيف ام
 ىقيسوملا فزع ءانثأ ىفو .توص ىأ عَتْممو ضفرلاب لّباقُت ةكرح ةيأف «ماتلا ءودهلا
 ىلع عاقيإلا رثأب رَعْشُي نأ زوجي ال هنإف عاقيإلا ىلع اهنم ريبك ٌءزج موقي ىتلا
 ةرمتسم ٍلدبت ةلاح ىف نوكتف ىقيسوملا نع ةجتانلا تالاعفنالا اهأ :ةيقمتسملا

 نيرضاحلا مظعم اهب رعشي الأ دعبتسملا نمو .اًقيثكتو اًعونت رثكألا عونلا نم ىهف
 ًةروظحم ىقبت كلذ وحن ةرهاظلا لعفلا دودر نأ الإ .لاحلا يف ءرم لا اهب رعشي الأو

 نأ حصاولا نمو .اًئيش اوعمسي الأ اوررق دق مهنأك كارح الب نوسلجي سانلاف

 رمأ وهو دوكرلا قيقحت ليبس ىف ةليوط ةينف ًةيبرت ىعدتسي ناك انه رمألا
 ءانشهدت ىتلا ةيفاقثلا رهاوظلا ةلق حضوت .ةهيزنلا ةيؤرلاف .هجئاتن ىلع اندتعا

 وحنب ىقيسولملا تاكل عضخي نمف .ةيقيسوملا تالفحلا روهمج انشهدي امك

 ىف عقي دقف اًقلطم ىقيسوم عمسي مل نم امأ .اًمامت اًفلتخم هكلسم ريصي ىعيبط

 ديشن ءامدقلا "اينامست" ىلاهأ عمس امدنعف .كلذ شياع اذإ ةراثإلا تالاح مظعأ

 مهئاضر نع نوبرعي مهب اذإ كانه مهلوصو دنع ةراحبلا هفزع امدنع زييسراملا

 مل ةراحبلا نإ ىتح .ةبيجع تاراشإبو .صاخ وحن ىلع مهداسجأب فافتلالاب
 شرهو هرعش دشف اًباش تلهذأ دق ةوشنلا تناكو .كحضلا نم مهسفنأ اوكلامتي

 ةيقيسوم لا انتالفح تظفتحا دقو .ةرركم ةيلاع تاحيص اًقلطم هيدي اتلكب هسأر

 اًنافرع ةباثمب دَحُي اًناسحتسا قيفصتلاف ءىدسجلا ررحتلا نم سئاب قاب ٍءزجب
 نإف .ىدملا ليوط اًديج مظنملا كلذ لباقم ريصق ىوضوف بخص وهو «نيفزاعلل
 نودع اويشاك اذنك :نوكشسم نونقرفتت سانفلا نق انلب ويحض تايه
 هنم دمتسا ىذلا ىنيدلا لتبتلا نم وج ىف مات قارغتساب ءرمملا رعشي د ليكيف

 ٌنارم وهف هللا ىدي نيب ىعامجلا فوقولا امأ .ليصألا هنوكس ىقيسوملا لفحلا

 ةلتكلا نع فورعملا دوكرلا حمالم سفنب زيمتي وهو .نايدألا ضعب ىف رشتنم
 ناك امبرو .ةفينعو ةئجافم زرف تايلمع ىلإ ىدؤي نأ نكمي ام وهو .ةيويندلا
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 جوأ لثمت ىتلا ةريهشلا ""تافرع ىلع فوقولا" ةلاح وه باجعإلل ًةراثإ رثكألا

 فلأ ةئمتس نم عمتجي رئاعشلا هتددح هنيعب موي ىفف .ةكم ىلإ جحلا ةضيرف

 .ةكم نم تاعاس م دعب ىلع عقاولا تافرع ىداو ىف جاح فلأ ةئمعبس ىلإ

 عفتري رفقم لت وهو .' ةمحرلا لبج" لوح ةعساو تاقلح يف نوعمتجي كانه
 ةرارح ةجرد لصت امدنع ءرهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا وحنو .ىداولا اذه طسو

 ءسمشلا بورغ ىتح كانه نيفقاو اولظيل جاجحلا مظتني ءاهتالدعم ىصقأ ىلإ وجلا
 رتوتلا نم ةلاح ىفو .ضيبألا جحلا ءادر سفن اًعيمج اودتراو مهسوءر اوقلح دقو
 ىهف هتظع امأ .لتلا قوف مهبطاخي ىذلا ظعاولا تاملك ىلإ نوتصني قّؤشملا

 مهللا كيبل" :ةرم فلأ اهنورركي ةرابعب ءالؤه دريف .هلل لصتم حيبست ةباثمب

 امك هردص ضعبلا برضي امنيب .ًالاعفنا ضعبلا جشنيو "!كيبل مهللا كيبل !كيبل

 مهدومص ىف نمكي رمألا رهوج نكل .ةديدشلا ةرارحلا ءارج ضعبلا ىلع ىْشْعُي
 الف قالطنالا ةراشإ امأ .ةراحلا ةليوطلا تاعاسلا هذه لاوط سدقملا ىداولاب

 ىف اًضومغ رثكأ ربتعت ىتلا ىرخألا ثادحألا امأو .سمشلا بورغ عم الإ ردصت

 سيل انه انمهي ام نكل .رخآ قايس ىف اهرسفنو اهلوانتن فوسف ةينيدلا رئاعشلا
 ٍلاعفنا ةلاح ىف رشبلا نم فولألا تائم كانهف .تاعاسل ةدتمملا دوكرلا ةظحل الإ
 اذه اوكرتي نأ ثدح امهم مهل حمسي الو تافرع ىداو ىف مهزجح متي درطم
 ةظعلاو .قالطنالا ةراشإ نوقلتي اًعمو ءاّعم اوأدب دق مهف .هللا ىدي نيب فوقولا

 اهنوددري ىتلا ةرابعلاو .حايصلاب مهلخاد سامحلا نوحجحؤي مهو مهسامح عجول

 نم لسنت ىتلا سمشلا امأ .ددرتلا دواعي ام وهو ىلوملا ظفل ىلع ىوتحت

 دق ام وهو .هسفن جهوتلا ىف .هسفن رهابلا رونلا ىف ءىش لك قرغتف ٍءطبب عضوملا
 .ةينيدلا ةلتكلا ىف رفاوتت نوكسلاو دومجحلا تاجرد لكو .دوكرلا ديسحجحتب هفصن

 ضّرفَت ىتلا ىهف قالطإلا ىلع اهغولب عيطتست ىتلا ةيبلسلا تاجرد ىلعأ نكل

 امهضعب لتكلا نم ناقيرف مجاهي ام ةكرعم ىفف .جراخلا نم ةلتكلا ىلع ةوقلاب

 دحأ لواحي لاتقلا تاحيصبو .رخآلا نم ىوقأ نوكي نأ ديري امهنم لكو ضعبلا
 ةكرعملا فده امأ .لعفلاب ىوقألا وه هنأ ىلع ةنهربلا ءاهودع لثم .نيقيرفلا

 .مهتوص نوكي موصخلا عيمج رهق ع نإف .تمصلا مازتلا ىلع ودعلا ماغرإ وهف

 ناك ىذلا توصلا وهو .دبألل ككل دق .دحاو توص قى ةعمتجم ا مهتاوصأ ىأ

 ةلتك ىه اًئوكس رثكألا ةلتكلاف .قح نع رخآلا فرطلا هاشخي اًديدهت ربتعي

 سفنب ءلمأي رخآلا فرطلا ناك دادزا دق ءالؤه رطخ ناك املكف .ءنيداعملا قوم لا
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 ءالؤه ةشياعملل ىصخش عوزن هنإ .اعم دحاو موك ىف كارح الب ءالؤه ةيؤر .ردقلا

 دق موك"ك اوناك نم مهف .قوملا نم موك قوف زجعلا نم وحنلا اذه ىلع

 ةلتكلا هذهو .رخآ فرط هجو ىف اوخرص دق اوناك ' موك"كو ءرخآ اًقرط اومجحاه

 ىلع اهتايح تدقف اهنأ ةركبم روصع ىف ضعبلا روصتي مم تمصلا ىلع ةمغرملا

 عضوممب مهتقيرطب ةايحلا نولصاوي فوس ءالؤه نأ ءرطا ضرتفا دقف .قالطإلا

 هسفن ء ءرملا اهفرع ىتلا كلتل ةهباشم ًةايح نوكت نأ بجي اهرهوج ىف ىهو :سغا

 ةلتكل ىوصق ةلاح بقارملل نولثمم انه اًنثج نودقارلا ءادعألا ءالؤهو . .مهنع

 راص ىلتقلا ءادعألا نم ًالدبف ءاَضيأ دارطالا هكردأ دق روصتلا اذه نأ الإ .ةدكار

 ىلإ ةدوعلا ىلع كانه نورصيو ةكرتشم ضارأ ىف نيدقارلا قوملا لك لمشي رمألا

 تاذ شاع نم لكف .مهدادعأل ةدايز ةباثم ريصي نفديو تومم نم لكو .ةايحلا

 طييرت نقلا نضرالا انها .ةياهن الام الا مهددع رئاكتيل مهيلإ مضني فوس موي

 ؛ةياغلل ضعبلا مهضعب نم نوبيرق مهنأب اروعش دلويام :مهتفاثك ىهف مهنيب

 نيدقار نولظي هل ةياهن ال ليوط نمزلو .ةدح ىلع هدحو مهنم لك دقر ول ىتح

 ءثعبلا ةظحل ىتح ًةدكار لظتف مهتايح امأ .ةمايقلا هوي ىتح وحنلا اذه ىلع

 هذه نيبو .مهبساحيس ىذلا هللا مامأ مهلوثم ةظحل قفاوت ىتلا ةظحللا ىهو

 ليل ةكافه سبل ةيلتكك اوهففنملا ل166 فاته نودقري مهف «ءىش دجوي ال كلتو

 مويو ثعبلا نع روصتلا اذه روطت نم عورأ ةلتكلا ةيمهأو ةيعقاو ىلع

 .باسحلا
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 فدعهلا دعب وأ نطابت

 ميظع رارصإب كرحتي ءرم لاف .فدمهلا دعب وه ةئيطبلا ةلتكلا صئاصخ نم
 انعم:سافلا لظي.نيسلا ءانثأ قو .ةتحزحز نكمي ال قده وهو .ام فده وحن
 رذنت رطاخم لاو ةفورعم ريغف قئاوعلا امأو ليوطف ليبسلا امأ .لاح ةيأ نانع
 "تنكلا نم ضلختلا" نوكي فدهلا ىلإ لوصولا ىتحو . :بتناح لك نم ديدهتلاب
 دق .ةيادبلا ذنم .نوكت دقو .راطقلا لكش ةئيطبلا ةلتكلا ذختتو .هب حومسم ريغ

 ناكو ءرصم نم ليئارسإ ىنب جورخ ةلاح لثم ٠ ءاهيلإ نيمتنما عيمج - نم تنوكت
 .فدهلا اذهب اونمآ اوماد ام ةيريهامج ةلتك اولظ دقو .داعيملا ل وه مهفده
 دح ىلإ ةريبك اًبلاغ باعصلا تناكو .نامإلا ذه ةصق ىهف مهتلحر ةصقامأ
 تتفتلا ناك ىتح اورمذت نإ امو ,.نوشطعيو نوعوجي مهف ,ككشتلا ىف اوأدب مهنأ

 ,مهنامإ خيسرت ىلع اًصيرح مهدوقي ىذلا لجرلا ناك اًراركتو اًرارمو .مهددهتي
 نسذلا عادعألا زوفيس ناك كلذ ثدحي م ولو .رخآل نيح نم كلذ ىف حلفي ناكو
 الاكشأ نيمضنت ”ت اًماع نيعبرأل ةدتملطلا لاحترالا ةصق نإ .مهديدهتب نورعشي اوناك
 عضوملا يف اهنع اًئيش لوانتن فوسو . .ةداحو ةعيرس ةعيبط تاذ ةلتك نم ةيدرف
 ةدحاو ةيريهامج ةلتك نع لماشلا روصتلا تحت ىوضنت اًعيمج اهنأ الإ .يسانما
 رمعلا مدقت دقو اهب اودعو ىتلا ضرألا ىأ .دوشنملا اهفده بوص كرحتت ةئيطب
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 مهلك دارفألا لدبت دعب ىتح نكل .اًرابك اوحصيو ٌراغص دلويل اوتامو مهرابكب

 كشف .ةديدج ٍتاعومجم ةيأ هيلإ مضنت مو هسفن وه لظي لكك راطقلا نإف

 م امو .داعيملا ضرأ ىف قحلا هلو ءالؤه ىلإ ىمتني ىذلا وه نم اًررقم ناك ةيادبلا

 ليست ذا :ىساسأ لاؤس اهيدل لظ دقف ًةرفط ومنت نأ ةلتكلا هذه عسوب نكي

 .رهنلا ماظنب ىرحألاب هتنراقم نكميف ةلتكلل ىناثلا لكشلا امأ ؟تتفتت ال ىتح

 رهنلا ىلإ ةقفدتم ضعبلا اهضعب ىلإ اًئيشف اًنيش مضنت ةريغص لوادجب أ اذن قه

 نإف ةيفاك ضرأ ترفاوت اذإف .بناج لك نم ىرخأ ٌراهنأ هيف بصتو أشن ىذلا

 ةكم ىلإ ةيونسلا جحلا ةلحر نوكت اممبرو .رحبلا وه هفده اًرايت ريصي هلك اذه

 ءاجرأ ىصاقأ نمف .ةئيطبلا ةلتكلا نم لكشلا اذه نع ًاًريبعت رثكألا لثملا ىه

 لفاوق اهضعب أدبي اممرو .ةكم وحن اهعيمج جيجحلا لفاوق لحترت ىمالسإلا ملاعلا

 ةيادبلا نم ريصتف ءقيربلا نم ةميظع ةلاه ءارمأ اهحنمم اهريغ كانهو ,ةريغص

 لفاوقب اهتلحر ءانثأ ىف ىقتلت اًعيمج اهنكل .اهيلإ بستنت ىتلا دالبلاب ًةروخف

 ٍتارايت اهفده برق ريصتو رثكأف رثكأ ىمانتت اذهبو .هسفن فدهلا اهل ىرخأ

 براجتل حيسف ٍلاجم ءاقب وه جيجحلا اذه لثم لاوحأ صئاصخ نمو .ًةيوق
 ام اًبلاغف .قالطإلا ىلع جحلا ةلحر ىنعمب ةقالع ىندأ اهل سيل ةداتعم ةيتايح

 نوعسي ءارقف ءالؤه ةيبلغأو .رطاخملا نم ريثكلا اًعراصم رركملا هموي ءرملا شيعي

 ةايح ىه ةبرغلا ىف اهثادحأ رودت ىتلا سانلا ءالؤه ةايحو .ءاماو ءاذغلا ريفوتل

 ىهو ءاهنطو ىف كلت نم ريثكب رثكأ رطاخم هجاوتو امتاد اهلاوحأ لدبتت ةبرغ

 جيجحلا ءالؤه لظي اذكهو .جحلا (نولسسار لخبت ارت رطاخم قالطإلا ىلع تسسل

 لك ىف رشبلا لثم نيرخآلا نع نيلصفنم ةيهتاع نوشيعي ىدارف ديعب ىدم ىلإ

 مهنإف ء.مهنم ةيبلاغلا لاح ىهو «.مهفدهب نيكسمتم اولظ اومادام مهنكلو .ناكم

 اهنإف اهوحن ءالؤه كلسَم ناك امهمو .ةئيطب ةلتك نم ءازجأ اًمود كلذك نوكلكي

 ةئيطبلا ةلتكلا لاكشأ ثلاث امأ .اهفده غلبت ىنع- ًةيقاب لظت فوسو ًةبقاب لظت

 هغولب نكم الو ىئرم ريغ فدهب ةبترملا لاكشألا كلت ىف همامأ اهدجي ءرملا نإف

 اًناكم اوقحتسا نيذلا راربألا اهيلإ علطتي ىتلا ةرخآلا ةايحلا اهنإ .ةايحلا هذه ىف

 الو ءاًيلج اًحضاو هنوري مهو .مهدحو نينمؤملا قح نم حيرص فده هنإ .اهيف

 ىلإ جاجحلا ليبس هبشت ةايحلاف .فئاز زمرب كلذ لباقم ءافتكالا ىلإ نورطضي

 ليصافتلا حضاو سيل ليبسلاو .ىرخألا ةايحلا نيبو مهنيب ثوم لا فقيو .كانه

 لمألا نكل .هيف نوعيضيو نولضي نوريثكلاف .ةماعلا هملاعم ديدحت بعصلا نمو
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 نع ثيدحلا ىف قحلا انل نوكي نأ دح ىلإ ن نمؤملا ةايح حبصي ةرخآلا ةايحلا يف
 مهضعب نوفرعي ال اوناك امو .ام ةديقع راصنأ عيمج اهيلإ ىمتني ةئيطب ةلتك

 ريثملا وه ةلتكلا هذه ضومغ نوكي .ةريثك ندمب نيرثانتم نوشيعيو ءضعبلا
 اًبلاغ اهزيم ىذلا امو ؟لخادلا نم ودبت فيك اهنكلو .صاخ وحن ىلع هايبتنالل
 ؟ةعيرسلا ةلتكلا لاكشأ نع

 لوقلا اننكميو ءتبكلا نم صلختلا قيقحت ىف ةئيطبلا ةلتكلا تقفخ تقفخأ دقو
 نم ًالدب ةتوبكم ةلتك نع اضيأ ثيدحلا نكمي كلذبو ءاهتازيم مهأ اذه نأب
 اًمامت ءانغتسالا نكم ال هنأل ىلوألا ةفصلا لَّضْفُي هنأ الإ .ةئيطب ةيريهامج ةلتك
 نم صلختلا لظي ةيئاهنلا ةلاحلا نع روصتلا ىفف .تبكلا نم صلختلا نع
 ثيحف .ةديعب ٍةطقن ىلإ هؤاجرإ مت دق هنأ الإ ةلتكلا هيوتحت :ام نمض تبكلا
 ةيوق ةيؤر اًمئاد كانه لظتو .اًضيأ تبكلا نم صلختلا نوكي فدهلا نوكي

 ثدحلا ليجأت ىلإ ءرملا فدهي ةئيطبلا ةلتكلا ىفف .ةياهنلا ف نوكي هنيقيو ءهنع
 ةريبكلا نايدألا تماق دقو .تبكلا نم صلختلا ىلإ ديعب ىدم ىلع ىدؤي ىذلا
 ظافتحالا ىلع بصني اهمامتهاف .هذه ءاجرإلا ةلأسم ىف ةديرف ةردقم ريوطتب
 ناك ددج نيرخآ باستكاو مهب ظافتحالا لجأ نمو . .مهتبستكا نيذلا اهراصنأب
 ةديدش ةلاح ىلإ لصي رمألا ناك امدنعو .رخال نيح نم ءالؤؤه عمجت نأ اهيلع
 صلختلا ةدش ىلع قوفتت ىل كلذ راركت اهيلع متحتي هيب ناك تانحش غيرفت نم
 نادقف ىشخ ام اذإ مظتنملا راركتلا نم دب ال ناكو .اهتقباس ىلع انه تبكلا نم
 ةلتك ىف رودي ىذلا ىنيدلا عامتجالا اذه لثم ىف ثدحي ام امأ .نينمؤملا ةدحو
 ةينوكلا نايدألا ةلكشمف .ةعساش تافاسم ىلع 6 ةرطيسلا نكم ال هنإف ةيعاقيإ
 ققحتت الو .ضرألا نم ةعساش ٍتاعاطق ىف اهب نينمؤملا ىلع ةرطيسلا ىه ةيسامألا
 ىدمللا ةديعب فادمصألاف .ةلتكلا ثادحأل دّمعتم ءاطبإ لالخ نم الإ ةرطيسلا هذه
 درطم وحن ىلع صقانتت اهتيمهأف ىدملاا ةريصق فادهألا امأ .ةيمهألا بستكت
 ام امأ .لجألا ريصق ىويندلا تبكلا نم صلختلاف .ةميق الب ةياهنلا ىف ودبتل
 .ماودلا هلف ةرخآلا ىلإ ئجرأ

 نوكي فدهلا نأ الإ ءوحنلا اذه ىلع نايقتلي تبكلا نم صلختلاو فدهلاو
 نكمو .اهورمديو ءادعألا اهلتحي نأ نكمم ضرألا ىلع انه داعيملا ضرأ نأل اًنصحم
 مهعم اوذخأو اهوبهنو ةكم ةطمارقلا لتحا دقف .اهب دعو ىذلا بعشلا درطي نأ
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 ٍتاونسل كانه ىلإ جحلا سانلا عسوب دعي ملف .ةبعكلاب دوجوملا دوسألا رجحلا

 ,عونلا اذه نم ريمدتلا لامعأ لك نع ٌةديعب اهراربأب ةرخآلا ةايحلا نكل .لاوط

 ادب دقو .كلذ لالخ نم الإ اهديدهت نكمي الو .هدحو ناهإلا ىلع ايحت ىهف
 نم لعحني نامإلا اهيف أدب ىتلا ةظحللا كلت ىف ةئيطبلا ةيحيسملا ةلتك تتفت
 .ةرخآلا ةايحلا ةركف
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 ةيثرملا ريغ ةلتكلا

 وهو .نييئرم ريغ قوم نع ٌروصت أشني ضرألا ءاجرأ لك يف ٌرشب دجوي امثيح
 ٌةليبق وأ ٌةعامج اًئيقي دجوت الف .ةيرشبلا ىدل روصت مدقأ هرابتعا نكميام
 نونجلا دح ناسنإلا غلب دقف .هاتوم نع ةريزغ راكفأ هيدل نكي مل ٌبعش وأ
 مهريثأت ناك امك .هل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ ىلع اوناكو قوم لا ءالؤه يف ىركفلا

 .اهسفن ةاعلا هذه نم اًيرهوج اًءزج ءايحألا ىلع

 ةريثك رومأ ضارتفا ىلإ ليميو .هعم اولاز ام مهنأك اًعيمج مهركذتي ءرم اف
 ناك 0 مهريغ لثم مهلثم .ءىمادقلا ””اناوشيب" ىلاهأف .مهملاع ىف
 :مهفالسأ حاورأب امام ناك ب هلك ءاضفلا نأب نونمؤي ٠ ءنييلصألا ايقيرفإ بونج

 ةسرامم .ءاشت امك .عيطتست ىتلا حاورألاب وجلاو ءامسلاو ضرألا تصغ دقف

 نودقتعيف ”وغنوكلا رهن ىلع "ىكولوبلا" لئابق امأ .ءايحألا دض ةثيبخ لامعأ
 ىف مهءاذيإ لواحتف ءِتقو ىأ ىف ىذألا مهب قحلت ىتلا حاورألاب نوطاحم مهنأ
 ,مهفالسأ حاورأب ٌةءولمم لوادجلاو راهنألاو .ليللاو راهنلا تاعاس نم ةعاس لك
 اذإ ءاملا ربع وأ اًرب نولحترملا امأ .حاورألاب اًمامت لاغدألاو ةباغلا تصغ كلذكو

 ىفكي ام هيدل نم كانه سيلو .اهرطخ نوهجاوي دق مهنإف ليللا مهمهاد ام
 عيطتست الو .ىرخأو ةيرق نيب لصفت ىتلا ةباغلا ًاليل ربعي ىتح ةعاجشلا نم
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 كلذ ىلع ةباجإلا امأ .كلذب اًدحأ ىرغت نأ ةميظع ةأفاكم ىلع لوصحلا ةيناكمإ

 نأ ءرم لا دقتعي نأ فولأملا نمو ."ىغبني امم رثكأ ٌحاورأ ةباغلاب كانه" :تناكف

 .ةيوامس راد ىف وأ ة ةريزج ادع وأ ضرألا تحت اًديعب ادلب اعم نونكسي تاومألا

 ىقومللا حاو 1 .منهج تاباوب تايضدأ" :2نوباجلاب "نيامجيب" لئابقل ةينغأ لوقتو

 صقري بابذ برس .ًءاسم صقري ىذلا بابذلا برس لثم اًجاوفأ كانه ىلإ محازتت
 هند رعت نافذ قوام يملا نيفتعت انمدنع لعللا نمت: قف ةانس

 .ىوعت ةفصاع ىف ةتيم قاروأ

 مهو .اهتفاثكب ٌروعش دوسي ىتح قوملا ددع دادزي نأ اًيفاك سيل هنأ الإ

 رشبلل نييئرم ريغ نولظي مهو ةيعامج لاعفأب نايتإلا نودصقيو نوكرحتي اَضيأ
 نوعيطتسي ."ةرحسلا ءابطألا مهو .ةصاخ تاردقب اّسانأ كانه نكل .نييداعلا

 دقتعيو ءمهل اًمدخ نوريصيف مهعاضخإو رحسلا لالخ نم حاورألا عم مهافتلا

 نم ةلماك بئاتك رهام لا رحاسلا بيبطلا ىدل" :هنأب ”ايرببسب "شتكوشت”لا
 ىتح .ةريبك ٍتاعامج ىف قأت اهنإف اًعيمج اهاعدتسا ام اذإف .ةنواعملا حاورألا

 ةذيوعت اهب مدختست ىتلا مونلا ةميخب بناج لك نم طاحأ رادجك نوكت اهنإ
 ةكرحلا نم شعتري توصبو .هنوري ام لقنب ةرحسلا ءابطألا موقيو ."رحسلا
 ةيراع تانئاكب ءامسلا ءاضف صغ دق" :ديلجلا خوك لالخ رحاسلا بيبطلا ىداني

 نوثفنيو كانه ىلإ نولحري تايراع ٌءاسن .ةارع ٌلاجر ءرشب .ءاوهلا لالخ لجرت

 ريبك ٍرئاط جانج قفخ لثم ردهت اهنإ ؟زثت 5 اهنوعمست الأ .ديلج تاجومو ًةفصاع

 ءاوهلا حاورأ نإ .ةارعلا رشبلا رارف هنإ .ةارعلا لاجرلا فوخ هنإ .ءاوهلا ىف قوف

 ."ضرألا ىلإ رئاغلا ديلجلا عفدت ءاوهلا حاورأ نإ .فصاوع ثفنت

 ضعبو .وميكسإلا لهأ نيب تأشن دق ةيراعلا حاورألل ةعئارلا ةيؤرلا اذه نإ

 ىدلو .لتاقم 11 مهنأ نع مهنم اًنيعم اددع وأ اهاتوم روصتت بوعشلا

 "فاولس" وه صاخ مساب "قوما شيج فرعي ةيدنلتكسإلا تاعفترملاب "نتلك"لا

 ."ةريبك دادعأب - حاورأ" ىأ "ةملعت( دطات] 106" ةب ةيزيلجنإلاب ةملكلا هذه ىنعتو

 - ضرألا هجو ىلع ضيبأ ميغ لثم - ةريبكلا بحسلا ىف .حاورألا شيج ريطيو

 اهلابنثب لتقت ىهو :ةيضرألا اهاياطخ عضاوم ىلإ دوعت ام اًهتادو .( طويست ادوعص

 ضوخت ىهو .رشبلا راقبأو جاعنو اًبالكو اططق ءفدهلا ئطخت ال ىتلا :ةمومسملا
 اهرمغي ةوحص ٍلايل ىفو .ضرألا ىلع سانلا اهضوخي ىتلا لثم ءاوهلا ىف اًبورح
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 ضعبلا اهضعب هاجت اهشويج مدقتت فيكو اهعامسو اهتيؤر ءرملا عيطتسي عيقصلا
 نوللاب راجحألاو روخصلا اهمد غبصي ام ةكرعم دعبو .ًةيناث مدقتتل ءبحسنتو
 "ماريج - فاولس" ةملكو .ءادن وأ "ةخرص" ىنعتف "عانهتت" ةملك امأ .رمحألا

 :"1م عدت" ةملك دعب اميف اهنم قتشا دقو .قوم لا ةكرعم ةخرص ىه تناك

 .لابجلا قوم شويج نع تأشن ةثيدحلا انريهامجل لاتقلا تاحيص ىلع ةلالدلاف

 ءابوروأ ىف "نيال"لا ءضعبلا امهضعب نع اًديعب نانكسي لامشلا نم نابعش كانهو

 رون" نع هسفن روصتلا امهيدل "تيكنيلت" لاب نوفورعملا "رمحلا اكسالأ" دونهو
 نم لامشلا رون ىف اوأر مهنأ نودقتعيف "نبال اتلوك"لا امأف .”ةكرعمك "لامشلا

 ."”حاورأك ءاوهلا ف ضعبلا مهضعب نولتاقي اولاز ام مهو .بورحلا ىف اوطقس

 تيب ىف نونكسي مهف .ىلتقلا حاورأ لامشلا رون ىف نوريف سورلا "نبال"لا امأ
 ءامدلاب ضرألا ئلتمت ىتح توملا ىتح نونعاطتي كانهو اًنايحأ نوعمتجي ثيح
 ىف "ىكنيلت"لا دقتعيو .اهتكرعم تأدب دق ىلتقلا حاورأ نأب لامشلا رون ْغُلبيو
 ماعلا ىلإ طقف نوبهذي بورحلا ىف اوطقسي ملو مهدالبب اوتام نم لك نأب اكسالأ
 ىف نونوكي نيذلا .بورحلا ىف اولتق نيذلا ءلساوبلا نوبراحملا طقف مهنإ .ىلفسلا
 نورهظيف ناهكلا امأ .ةديدج اًحاورأ لبقتستل رخال نيح نم حتفنت ىتلا ءامسلا

 ءلامشلا رونك اًملاغ هذه ىلتقلا حاورأ ودنتو .حالسلاب نيجحدم نيبراحمك اًجماد

 انه كرحتت مزح وأ ماهسك نايعلل ودبت ىتلا لامشلا رون تالعش لشم اًديدحت

 بولسأب نكذب ام وهو اهعقاوم لداشت وأ اًنايحأ ضعبب اهضعب رمو .كانهو

 مد قارهإ نع نلعي اًيوق لامش رون نأ ءرمطا دقتعيو .برحلا ىف "”تيكنيلت"لا

 هداف "نامرع نا فا فدل افطظو د دهح اف اقر”نولم اردت وللا نيم راحملا نأل ميظع

 ةأشن ذنم ىلتقلا لاجرلا لكف ."لاهلاف" ىف اًعم نيبراحملا نم لئاه ٌددع دجوي
 .اهرازوأ عضت مل برحلا نأل ديازتلا ف مهددع رمتسيو "لاهلاف" ىلإ نولصي ماعلا

 .ىدبأ وحن ىلع ددجتي بارشلاو ءاذغلا نإف بارشلاو ناعما ىف نوفرسي اوناك امو

 ممهضعب لتقب نورهاظتي مهو .لاتقلل نوجرخيو مهتحلسأب نوكسمي حابص لكو
 نمو .اًنقيقح اتوم نكي م توما نأل ةبناث ةايحلل نودوعي ىلتقلا ةكل .ضعبلا

 .لجر 800 اهنم لك مضي ريباوط ىف ًةيناث ”لاهلاف" ىلإ نولخدي ًةباوب 640 لالخ
 تاعومجملا كلت يف ءرمملا اهروصتي ىتلا قوملا حاورأ طقف كانه دجوي ال اهنأ الإ

 ىلع" :ركذُي دوهيلل ميدق صن ىفف .نيفولأملا ءايحألا نم اهنأ ىلع ةيئرملا ريغ
 لك نإ لب ضرألاو ءامسلا نيب رغاش ٌءاضف دجوي ال هنأ ظحالي نأو كردي نأ ءرملا
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 نكل .ةماسملاو نارفغلاب عرتمو ٌرهاط اهضعب .تاعامجلاو بارسألاب ئلتمم ءىث

 ىف ريطي اهعيمجو ةبذعمو ٌةراض ىهو ةرهاطلا ريغ تاقولخملا نم اًءزج كانه
 ريخلا ببسي اهضعبو برحلا نع ثحبي اهضعبو مالسلا ىغبي اهضعب .ءاوهلا
 نيد ىو ."تومملا بلجي اهضعبو ةايحلا بلجي اهضعبو رشلا ببسي اهضعبو

 ددع نعو ."'"اهترمإ تحت نوكي اًضاخ اًشيج حابشألا نّوكُت ىمادقلا سرفلا
 ةرابعلا "اتسفا - دنز" سدقملا مهباتك ف دجوي هل رصح ال ىذلا حابشألا هذه

 فولألا نم ٌتارشعو فولألا تارشعو حابشألا نم ةفلؤم ُفالآو ٌفالآ" :ةيلاتلا
 " سنح الو تايهارل ةتفلؤألا

 ىفف .نيطايشلا ددع نع ةداج ٌراكفأ ىطسولا نورقلا ةيحيسمل ناك دقو
 ةرم تاذ اوغط مهنأ فيك ركذ "خابرتسياه نوف رصيق بئاجع نع راوحلا"

 ناكو ."”سسقلا داشنإ ىلع شيوشتلا دح ىلإ ةفاثكب سئانكلا ىدحإ ةقوج ىلع
 راط نأ ناكف ."ىئادعأ مه نوريثك مك ديسلا اهيأ" ثلاثلا رومزملا اوأدب دق ءالؤه

 اودوعي م نيذلا سسقلاب اوطلتخاو ءرخآلا اهفرط ىلإ ةقوجلل فرط نم نيطايشلا

 .رخآلا فرطلا ةبلاغم لواحي فرط لك راصو ءاوكبتراف نونغي اذام اًّقالطإ نوكردي
 ةدحاو ًةلص دسفيل دحاو ناكمب نيطايشلا نم ريبكلا ددعلا اذه عمتجا ام اذإف
 ليجنإلا نأ رصيق ىأر نم ناكو !اهلك ضرألا ىف نذإ مهددع نوكي مكف .برلل
 هتابيرق ىدحإل ضعتمم ُنهاك لاق دقو .اًدحاو اًناسنإ سبلت مهنم ًةبيتك نأ دهشي

 ؟انل ةهجاوملا ةريبكلا ةنوشلا كلت نيرتأ" :راضتحالا شارف ىلع وهو هيلإ ةسلاجلا

 ."نيطايشك ىلوح نآلا تعمتجا شقلا ناديع نم ٌريثك دجوي اهحطس لفسأف
 نع كلذك نوثحبي اوناك مهنأ الإ .اهب باقعلا لازنإل هحورب نوصبرتي اوناك كانهف
 اهلوح عمتجا ناك ةرّيخ ةبهار ةزانج ءانثأ ىفو .نيعرولا توم ريرس ىلع مهظح

 رثكأ اوناك رضتحم ٍسق لوحو .ةريبك ةباغب رجشلا ىلع قاروألا نم رثكأ نيطايش
 ناطيش ىلإ تامولعم لا هذه ىلع لوصحلا لضف دوعيو .رحبلا ئطاوش لامر نم
 ناكف .ثيدحلا فارطأ هعم ناسرفلا دحأ بذاجتو هصخشب كانه اًرفاح ناك

 تادوهجملا ىف هلمأ ةبيخ نع ناطيشلا فشكي مو ءباوجو لاوس امهنيب أشن نأ
 .حيسملا توم دنع بيلصلا عالضأ دحأ ىلع اًسلاج ناك هنأب فرتعاو .ةلشافلا

 ,بيهرلا مهددع ردقب اًبيهر ناك نيطايشلا هذه ماحتقا نأ ضعبلا ىأر دقو
 ةفاثك ىف هلوح مهأر هينيع ءنرتسيس ريد سيئر ءمالشير بألا ضمغأ امدنعو
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 نافورعم ناريدقت اهنيب نمو مهددع نع ةقد رك تاريدقت ركذ دقو .رامغلا

 دحأ غلبيف ىناثلا امأ .44.635.569 غلبي لوألاف ءاًعساش اًقرف امهنيب نكل ّىدل

 ةكئالملا نع روصتلا أشن كلذ نم ىعيبطو داح ضيقن ىلعو .اًنويلب رشع
 دعب ءىثش ىلإ ىعسي نم كانه دعي ملف .ماتلا ءودهلا ميخي كانهف .راربألاو
 هل رصح ال دع" ءءامسلا شيجح بارسأ ءاوعمجت اَضيأ مهنكل .هفده ققح نأ

 مهو ."7"نيرخآ ةرربو نينمؤمو ءادهشلاو لسرلاو ءايبنألاو ةقراطبلاو ةكئالملا نم
 .مهكيلم ىلإ طالبلا اياعر هجوتي امك .مهديس شرع لوح ةعساو رئاود ىف نوفقي

 الإ هنورداغي الو امود هترضح ىف مهو مورداعسم أشنت هبرق ىفف .فتك ىلإ اًقتك

 اوذخأو هدهشم ىف اورهصنا دقو .رخآلا مهدحأ قرافي ىذلا هسفن ليلقلا ردقلاب

 .اًعم كلذ نودؤي مهو هنودؤي ىذلا ديحولا رمألا هنإ .هنوحبسي

 ءاوس ةيئرملا ريغ ةلتكلا نع تاروصتلا هذه لثمب ةمعفم نينمؤملا حور نإ
 .ةفيثك ةريبك بارسأ ّق مهروصتي ءرطا نإف نيسيدق وأ نيطايش وأ قوم ءالؤه ناك

 نم تكلشت امر ىتلا .ةيئرملا ريغ ةلتكلا هذهب أدبي نيدلا نإ لوقلا نكميو

 هذه نيب اميف صاخ نزاوت عضو ىلع نيد لك صرح دقو .ةفلتخم تاعومجم
 نوكي ةيئرملا ريغ اهتلتك لالغتسا ىف اهبولسأ بسح نايدألا ميسقت نإ .تاعومجعملا
 ماع رابتعا اهل راص دق اهنأ كردن ىتلا ىربكلا نايدألاو .ةياغلل ًالومأمو اًنكمم
 طبترت رشنلا لاماو فواخمف .نيلقتسم حوضوو انانئمطا كلذ لالخ نم تنشت

 .ظعاوملا لالخ نم ةايحلا ديق ىلع نايدألا اهظفحت ىتلا ةيئرملا ريغ ةلتكلاب

 باصت ىتح ءالؤه عجارتي نإ امف ةديقعلل مدلا ةباثم مه نييئرملا ريغ ءالؤهف
 لحم لحت ىرخأ تاعامج نإف اًيجيردت تومت هذه امنيبو .نهولاب ةديقعلا
 ا يمال

 دق اهنأ دقتعن اننإف ,.دعب ةلتكلا نم ةيعونلا هذه لشم لوانتن مل اننأ مغرو
 ًةيعيبط رصاعملا ناسنإلا اهربتعي ىتلا ةديحولا ىهف .لتكلا فانصأ مهأ نوكت
 نيليجل اهتيؤر ناسنإ ىأ لهاجتي دقو .ىلاتلا ليجلا ىهف :اهتيؤر مدع مغر
 ال دودحملاا ريغ اهلسن ددعف .لبقتسملا كلم هتمرب اهدوجو نأ الإ .ةثالثل امبرو

 مث ءاًئيشف اًئيش ةيادبلا ىف اهرثاكت ةيمتح نم نيقي كانهو .هتيؤر دحأل حاتي

 اًقبطو .ىلعأ دج ىلإ اهلصأ عجرت اهلمكأب بوعشو لئابقو .ةدرطم ةعرسب ديازتت
 ءاريثك لب ءاًعئار هانمت ىذلا هلسن ناك امك نايعلل ودبي دجلا اذه هب َدِعَو ام
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 باتك .'جنيك - ىش" ىفو..رحبلا ئطاش ىلع لمرلا لثمو ءامسلا موجن لثم نوريثك
 بارسأب لسنلا اهيف نّراقُي رعش ةديصق دجوت ءنيينيصلا دنع قارتلا ديشانألا
 كدافحأو كؤانبأ نكيلف !عفدنا ,عفدنا) :زيزألا تاذ دارجلا ةحنجأ لوقت" :دارجلا
 كوانبا ثيح !طبرا ءطبرا) :زيزألا تاذ دارجلا ةحنجأ لوقت (!هل رصح ال اًشيِح

 نكيلف) :هيحانحب اًبراض .دارجلا لوقي (!ةياهن الب ةسلس ىف نوبقاعتي كدافحأو
 10 ناو ةداح وة نسم ف هك ةافع اوف انا

 ةفاثكلا نم عونلا اذه ىأ ءلصاوتملا بقاعتلاو :نذإ ريفغلا ددعلا هنإ

 اهانركذ امك ءلسنلل ةثالثلا تاينمألا ىه .ةدحولا ىلإ ةفاضإ - نمزلل رباعلا

 وحن ىلع هابتنالا ىعرتسيف ءلسنلا نم روهمجل زمرك .دارجلا برس امأ .انه
 اهتبغر ةوقل ىلاثم ٌجذومن وه امنإو :ةراض تارشحر ّبتعُي ال انه دارجلاف ءصاخ
 نكل .اًمتاد ناك امك مويلا ىتح اًتاق لاز امف لسنلا وحن روعشلا امأو .رثاكتلا ىف

 مغرو .لبقتسم لا ىف ةيرشبلا ىلإ لقتنيل لدبتي لسنلا ةفاثك نع ىصخشلا روصتلا

 اًديفمو ًاليبن ايعس ربتعي هنإف ,ىنعم الب ًةفارخ قوملا شويج ربتعا انمظعم نأ
 ,كلذ ىف ةديكألا ةبغرلاو .دعب دلوي مل ليجل ةيريهامج ةلتكب اًقبسم رعشن امدنع
 وحن ماعلا فوخلاب روعشلا نأ امك .مهلجأ نم ًالدع رثكأو لضفأ ةايح دادعإو

 انروعش نوكي دقو .دعب دلوي مل نم هاجت ةيمهألا غلاب ٌروعش وه ضرألا لبقتسم

 اهبولسأب انبورح ضوخن امدنع هيلع نودبيس ام ةركف نمو مههوشت نم روفنلاب
 لثم ىلع ءاضقلا وحن انب ةصاخلا انفواخم لك نم مظعأ ٌروعش وهل .ديدجلا
 .اهسفن برحلا ضوخ ةركف ىلع ءاضقلا وأ بورحلا هذه

 هنإف .ثيدحلاب اهانلوانت ىتلا ةيئرملا ريغ ةلتكلا ريصم ىف انركف ام اذإف

 ىلإو ءامامت ىفتخا اهضعبو .ريبك ّدح ىلإ ىفتخا دق اهنم اًضعب نأب لوقلا اننكمي
 مغر .ةدوهعملا مهتئيه ىف نورهظي اودوعي مل نيذلا نيطايشلا ىمتني ةريخألا كلت
 تاداهشلا ضعب تلد دقو .مهفلخ اًراثآ اوكرت مهنأ الإ ىضاملا ف مهددع ةرثك

 خاب رتسياه نوف رصيق رصع نم تاداهش ىهو :مهمجح رغص ىلع ةبيجعلا
 ركذَت ىتلا حمالملا لك نع اولزانت نيحلا كاذ ذنمو .مهراهدزا رصع ناك ىذلا

 مهتئيه ىلع اورهظ مهنأ الإ .ريثكب اًمجح رغصأ اوراص نأ دعب ةيناسنإلا ةئيهلاب

 نكل .ميثارجك رشع عساتلا نرقلا ىف ىرخأ ًةرم ةريبك تاعومجم ىف هذه ةريغتملا
 نأ نكمي ناك ىذلا ءناسنإلا دسج دض لب حورلا دض اًمجوم دعي مل مهموجه
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 ءالؤه اوأر نيذلا سانلا نم ةياغلل ليلق ٌرفن كانه ناكو .ميظع رطخب هوددهتي

 مئاد يعو ىلع اوناكف مهب اوعمس نم لك امأ .بوكسوركيملا لالخ نم لعفلاب

 بيرغ ٍلعف ىأ اوتأي وأ .مهب اوكتحي ال ىتح مهعسو ىف ام اولذبف .مهدوجوب
 ةفاثكو مهتروطخ نيطايشلا نع بير الب اولقن دقف .مهل مهتيؤر مدع مغر
 اًتاد ًةدوجوم تناك ةيئرم ريغ ةلتك كانهف .ةياغلل قيض ناكم ىف لئاهلا مهددع

 اتئم .ىونملا ناويحلا ىهو -بوكسوركيملا رفاوت دعب الإ اهيلع فرعتن مل اننأ الإ
 اهنيب اميف ىهو ءاّعم اهقيرط كلست ةريغصلا ةيونم لا تاناويحلا هذه نم نويلم

 اهيلع ىضقُيو ءفده اًعيمج اهمامأو .ربكألا ةفاثكلا نوكت اًعم ىهو .ةيواستم
 تسيل اهنإ لاقي دقو .اهنيب نم ديحو ءاهنم ٍدحاو ادع اميف قيرطلا ىف اًعيمج
 ضاريفألا | دده: نأ ذلإ ضار | علا ةنريهامج ةلتكك اقهتاهرك 3 روهن الفا شب
 لمحي ةريغصلا ةيونملا تاناويحلا هذه نم ٍدحاو لكف ءرمألا رهوج بيصي ال
 هان د هوقو بقلسلا قب ةنلا نأ فالس نسم يسم ف ودسب انك لك هع
 ءامامت ةفلتخم ةئيه ىف رخآو ىناسنإ دوجو نيب اميف ًةيناث انه مهدوجو ىأ :ةلئاه
 .رصح الب ٍددع ىف قولخم «قرم ريغ ريغص قولخم ىف امهنم لك َدِحْؤف
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 هذه عون نأ الإ اًقالتخا رثكألا تالاعفنالاب ةعرتم اهيلع انفرعت ىتلا ةلتكلا نإ
 لتكلا ماسقبل اًسركم ناك ةساردلا هذهل لوألا فدهلاف .اًبيرقت ركذي م تالاعفنالا

 .ةئيطب مأ ةعيرس ًةقلغنم وأ ًةحتفنم ةلتكلا تناك اذإ امعو .لكشلا ئدابملاًقبط

 رعشت امعو اهاوحف نع ليلقلاب الإ حرصي ال كلذ نإف .ةيئرم وأ ةيئرم ريغ
 دقف ءاضلاخ اًمهف ىوتحملا اذه مهف لاح ةيأ ىلع نكمي ال هنإف نآلا امأ .هب
 نم ةلماك ةلسلسب ةقرتخملا ةلتكلا اهيف نوكتت ىتلا لاوحألا ىلع لعفلاب انفرعت
 حرسم لا ف ىرخألا ولت ةعاسلا ءاضق نوعيطتسي سانلاف .ةعرسب ةعباتتملا تارثؤملا

 ىف امأ .فالتخالا دشأ اهعاونأ ىف ًةفلتخم كانه مهعمجت ىتلا براجتلا نوكتو
 هلوقن نأ دون امو .حرسملا ىف هنم اًررحت رثكأ مهروعش نوكيف ىقيسوملا لفحلا

 لاوحألا هذه نأ الإ .عونتلا ىف اهتاجرد ىصقأ ىلإ لصت تالاحلا هذه نأ وه انه
 ,لوقعم ٌريثأت اهريثأتو .اًديقعت رثكأو ىلعأ تافاقثل ىناهن ٌجتنم وه اهؤارثف ,ةلعتفم
 نم دحلا ىلإ مومعلا قف فدهت تامل هذهف .ءضعبلا اهضعبب عفت رت فارطألاف

 ةسيئرلا ةيلاعفنالا لاكشألا امأ .اهل ىرسأ مهنأ سانلا رعشي ىتلا فغشلا ةلاح
 اهخيراتو .ةياغلل ركاب نمز ىف ترهظ دقف .فلخلل ريبكلا اهفحز لصاوت اهنإف

 لكو .اًمدق رثكألا امه لاكشألا هذه نم نيلكش نإ لب ءاهسفن ةيرشبلا مدق ميدق
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 .ديحو سيئر فغش اهيلع رطيسيو .ةدحاو ةدرفتم ةغبصب زيمتي اهنم دحاو
 هرم اهنيب طلخي نأ لاحملا نم نوكيف اهنع ةحضاو ةرظنب ءرملا رفظ ام اذإف

 اهاوحفل اًقبط لتكلا نم عاونأ ةسمخ نيب زييمتلا ضرعنس ىلي اميفو .ىرخأ
 نارهظت امهو ءلتكلا هذه نيب نم مدقألا امه رارفلاو ضيرحتلا ةلتكف .ىلاعفنالا

 رخال نيح نم نابرتقت اتناك امبرو .رشبلا نيب امهروهظ ردق سفنب ناويحلا نيب
 ذا دترالا و نيظحللا ةلقك اما ىدارف رشا نق امهتنوكت ءاننثا ف ىناويبضلا اهمنلاقع قمن
 عاونألا هذه فصو نم ٌرفم كانه نكي ملو .رشبلاب ةصاخ ةلتك ىهف لافتحالاو

 .ةلئاه داعبأ تاذ فراعم ىلإ اهحرش ىضفي دقو ةسيئرلا ةسمخلا
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 وهو .ةعرسب هيلإ لوصولا نكمي فده وه ضيرحتلا ةلتك نيوكتل عفادلا نإ
 ىلإ فدهت اهنإ .بيرق اَضيأ هنأ امك .لتكلا ىدل ةقدب ٌددحمو فورعم ٌفده

 .اهفده وحن هل ليثم ال رارصإب ىضمتو ل رع ع اي ا ع اي
 فدهلا اذه نع نالعإلا ىفكيف نأشلا اذه ىف اهعادخ متي نأ لاحم لا نمو

 صاخ عون وه لتقلا ىلع زيكرتلا نإ .ةلتكلا نوكتتل هلتق دوصقملا ركذ ىفكيو
 ددسي نأ ديري لكلاو كلذ ىف ةكراشملا ديري لكلاف .رخآ عون ىأ هتفاثك قوفي ال

 برقأ ىلإ لوصولل عيمجلا محازي ةبرضلا هذه ديدست نم نكمتي ىتحو .هتبرض

 دتمت عرذألا لكف .نورخالا باصأ ام ىأر وه بصي مم نإف .ةيحضلا نم ةطقن

 ًالقثو ًةيمهأ دصحت ىتلا ىه بيصت ىتلا عارذلا نكل .طقف دحاو قولخمل اهنأك

 .مظعأ
 ةفاثكلا ةطقن ىه اًَضيأ اهنأ الإ .فدهلا ىه ةيحضلاو .ءىش لك وه فدهلا نإ

 .اًعم ةفاثكلاو فدهلا نم ّلك عمتجي اذكهو .اهيف دحوتي لكلا لمعف ءىمظعلا
 .هب موقت ام ةروطخ مدع وهو عيرسلا ض ضيرحتلا ةلتك ومنل مهم ٌببس كانهو

 عيطتست الف ةيحضلا امأ .ةلتكلا بناج ىف ميظعلا قوفتلاف .رطاخم الب لمع هنإ

 اهنكمي الو .ًةديقم نكت مل نإ رارفلا الإ اهعسوب سيلف .ةلتكلا دض ءىش لعف
 اهريصم ررقت نأ دعبو ردهم اهمد :ةملستسم ةيحض ىوس تسيل ىهف ةمواقملا
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 تايلمع لك لحم لحي حابملا لتقلاف .اهلتق ءارج نم اًباقع ىشخي ال اًدحأ نإف

 اًحابم ًالتق نإ .اهذيفنت ىلع ديدش نافع نيف ىشخي ىتلاو ةروظحم لا لتقلا

 .هتمواقم سانلا ةيبلاغ عيطتست ال د وهل نوريثك نورخآ هيف كراشي ادوشنمو

 ىذلاو ءاًعيمج سانلا هجاوي ىذلا لتقلاب ديدهتلا نأ كلذ ىلإ فيضن نأ انيلعو

 ديدهت وه .نايعلل رارمتساب رهظي مل ول ىتح ءةرشابم ريغ بيلاسأب اًمتاد سرامي
 ةلتك نيوكتل عفادلا وه جايتحالا اذه ريصيل ءاًجايتحا نيرخآلا لتق نم لعجي
 .هذيفنت لجعتي ءرم ا نأ دح ىلإ ةعرسب ىرجيو ةياغلل ٌريسي لمع هنإ .ضيرحتلا

 لاعفنا هنإ .بيهر ءىش ىلع ىوطني هما وه ةلتكلا هذه نانئمطاو عُفرتو لّحعتو

 ىلع لبقت نل ةلتكلاف .ّيمع رثكأ اوراصف نورصبي مهنأ اودقتعا نيذلا نايمعلا

 ىه تنوكت نيذلا ءالؤه لك نم دبأللو ًةأجف صالخلا لجأ نم مادعإلاو ةيحضلا
 ,مادعإلا لالخ نمف .كلذ نم ضيقنلا وه عقاولا ىف اهل ثدحي ام نكل .مهنم

 عون ىف رثعبتتو تتفتت ىهف .قبس امم رثكأ توملاب ىه رعشت .هذيفنت دعب ىأ
 ىهو .ربكأ ةلتكلا فوخ ناك مظعأ ةيحضلا ةميق تناك نإف .رارفلا عاونأ نم

 ةلتكو .ثادحألا سفن نم ًٌةلسلس ةعرسب تبقاعت اذإ الإ اًّعم ءاقبلا عيطتست ال
 ىتلا اًمدق رثكألا ةيكيمانيدلا ةدحولا ىلإ دوعت ىهو .ةياغلل ةممدق ةلتك ضيرحتلا

 كلت قدأ وحن ىلع دعب اميف لوانتن فوسلو .ديصلا دشح ىأ .ءناسنإلا اهفرع
 تالاحلا ضعب انه لوانتن اننكل .اريثك ةلتكلا نع فلتخت ىتلا ةريغصلا مزحلا
 ىتلا لتقلا عاونأ نيب نمف .ضيرحتلا ةلتك نيوكتل اًعفاد لثمت ىتلا طقف ةماعلا

 وه لوألا :نييساسأ نيلكش زييمت اننكمي دارفأ ىلع ٌبعش وأ ةعامج اهب مكحت
 توميل كرتي وأ .:ةسرتفم تاناويحل ةيامح نود مَّلسُيل درفلا ءاصقإ متيف .ذبنلا

 مهل زوجي الف ءاقباس مهيلإ ىمتني ناك نيذلا ءالؤهب هل ةقالع لك عطقنتف ءاَع

 نوكي امك .هعم لماعت نم لك سندي ّرمأ اذهف .هل ماعطلا ميدقت وأ هتفاضتسا

 درفلا لاصفناف .باقع ىسقأ ىه ةماتلا ةلزعلاو .ةنادإلاب هسفن ىلع مكح دق

 .ةيئادبلا تاعامجلا نيب ةصاخ ليلقلا ىوس هنم وجني ال ٌباذع وه هتعامج نع
 اًروعش كلذ نوكيف .ءادعألا ىلإ درفلا ميلست وهو ءاصقالا نم بيرغ عون كانهو
 عقي مل ٍلجرب كلذ طبترا اذإ ًةصاخ .ُفعاضم توم هنأك .ةياغلل اًئيهمو اًعورم
 نادُملا داقي انهو .ىعامجلا لتقلا وهف رخآلا لكشلا امأ .لاتقلا ءانثأ ىف رسألا يف

 عيمجلا راجحأ تباصأ اذإف ءلتقلا ىف عيمجلا كراشيف .همجر متيل ام ةحاس ىلإ
 لتقت اهلك ةعامجلا تناك لب ءكلذب فّلُك دالج كانه نكي ملف ء.راهنا بنذملا
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 ىتحو .مهلعفو مهرارق ءاذغ ةبجو ىهف .ةعامجلا مامأ ًةرفاوتم راجحألا تناكو

 نكمو .ةيقاب ىعامجلا لتقلا ىلإ ةعزنلا هذه تلظ مجرلا ةيلمع راثدنا دعب
 قوشتت تناك ىتلا ةعامجلا ةمدخ ىف رانلا نوكت انهف ءاقرح لتقلاب كلذ ةنراقم

 نكمي انهو .ناكم لك نم .ءبناج لك نم ةيحضلاب رانلا طيحُتف ,نادملا لتقل
 َ .هلتق متو هيلع ضبق دق هنأب لوقلا

 - رانلاب ىعامجلا لتقلاف ءرخآ اًرمأ كلذ ىلإ فيضت ميحجلاب ةنمؤملا نايدألاو
 .رانلا ءادعأل ميلستلا ةركف نيبو رانلاب ءاصقإلا ةركف نيب طبري - ةلتكلل زمرت ىتلا

 متي ام وهو ءاًقافو ًءازج نيرفاكلا قرحيل ضرألا نم دعاصتي منهج ران بهلف
 ةقرف لالخ نم صاصرلاب اّيمر نادملا لتق وأ لابنلاب ةيحضلا ىمر لالخ نم اَضيأ
 .ىعامجلا لتقلل ةممدقلا ةسرامملاب ةطبترم ىنلعلا مادعإلا لاكشأ لكف .مادعإلا

 ىهو .مدلل شطعتلا روعش لوح عمجتت ىتلا لتكلا وهف ىقيقحلا دالجلا امأ
 ةديعب تافاسم نم اًعم قفدتلا ىلإ قوشتلا اهعفديو ىنلعلا ضرعلا نسحتست
 هركتو كلذ قيقحتل ىعست ىهو .ةياهنلل ةيادبلا نم ةدهاشملا ىف كراشت ىتح
 اذكه ."!هوبلصا" :ثدحلا بلق حيسملا ةنادإ ربخ باصأ دقو .ةيحضلا تلفت نأ

 ىرخأ روصع ىف تناك ىتلا ىهو .لعفلاب ةرثؤمللا ىه تناك دقف .ةحيص تناك

 ىتلا ةمكاحملا ديؤت ىهو .ءكلذك حيسملا مجرو لب ,ءىش لك لعفل دادعتسا ىلع
 ىتلا .ةريبكلا ةعامجلل ةلثممك .ءسانلا نم ةدودحم ةعومجم مامأ ًةداع رودت

 اًدررجم ودبيف نوناقلا مساب رداصلا مكحلا امأ .مادعإلا ةيلمع كلذ دعب رضحت

 اهلجأ نمف .ةعامجلا مامأ هذيفنت متي امدنع اًيقيقح ريصي هنكل ىقيقح ريغو
 مادعإلا تايلمع تناكو .لتكتلا وه مكحلا ةينالعب دوصقماو .اقح مكحلا ردص

 ,ناكمإلا ردق ٍءطبب ىضمتف .ةماخفلا نم ام وحن ىلع ذفنت ىطسولا روصعلاب
 :.مهريصمب ٌمومهم وهف ءرثؤم ىريذحت ثيدحب نيدهاشملا ىلإ ةيحضلا هجوتيو
 لثم هيلع هتّرج ام مهمامأ ضرعتسيف .وه هلعف ام اولعفي نأ نم مهرذحيف
 ءليلق ريغ اًقافن مهقفاني هنأب همامتها نم نورعشتسيف مه امأ .ةايحلا هذه

 ىضق مهلثم رّيخ .مهعم واستم دحاوك مهنيب دجوي نأب ريخألا اضرلا حَتْمج دقو
 توملا ةهجاوم ىف نيرفاكلا وأ نيمنآلا مدن نإ .اهنم ًاربتو مهنيب ةقباسلا هتايح

 ىلإ رخآ ىنعم ىلع ىوطني مهدهج ىراصق نيدلا لاجر هلجأ نم لذب ىذلا
 اهنأ كردت ضيرحتلا ةلتك لعجي نأ وهو .حورلا ذاقنإل ةنلعملا ةينلا هذه بناج
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 نم هرظتني امم نمؤيف .هتديقع ةحصب درف لك رعشيل اهلبقتسمب لافتحا ةلتك
 .رخآلا ماعلا ق باوث

 ىهابت دقو .مادعإلا تايلمعب ليجعتلا متي ناكف ةروثلا روصع ىفامأ
 لكل ةقيقد نم رثكأل اوجاتحي مل هيدعاسم نأب ءسيرابب سوءرلا عطاق ءنوسماس
 تايلمع ىلإ عجرت لحارم لا هذه لثم ىلع ةبلاغلا ةمومحم ا ةلتكلا حورف .صخش
 سوءرلا عطاق ضرعي نأب ةلتكلا متهت امك .رصح الب ةبقاعتملا ةعيرسلا مادعإلا

 امهمو .تبكلا نم صلختلا ةظحل ىه ءاهريغ تسيلو .هذهو .اهمامأ ليتقلا سأر
 ةظحللا ىفو .هبصنم نم اًدرجم ذئنيح راص هنإف سأرلا هذه بحاص نأش ناك

 .اًعيمج نيرخآلا سوءر لثم اّسأر نوكي هنإف ةلتكلا ىف قلمحي امدنع ةريصقلا

 ديرجتلا ةيلمع لالخ نم هريغ عم ىواست دق نوكي ءكلمل ناك ىذلا سأرلا كلذ
 سوءر نم انه نوكتت ىتلا ةلتكلا امأ .عيمجلا نيعأ مامأ قربلا ةعرسب متت ىتلا

 سأرلا اذه نأل .ةظحللا كلت ىف ةاواسم اب اهروعش ىلع لصحت اهنإف ةقلمحم

 ةفاسملا تناك املكو .ًةناكم مظعأ همادعإ مت نم ناك املكو .اههاجت اًَضيأ قلمحي
 تبكلا نم اهررحتب ةلتكلا لاعفنا ناك ءاًعاستا رثكأ ةلتكلا نيبو هنيب تلصف ىتلا

 دادترالاب اضرلا نإف ءكلملا ةطلسك ةطلس باحصأ نم وأ اكلم ناك نإف .ًةوق دشأ

 هب عتمت دق اذه ناك ىذلا .ةيماد ةلادع ىف قحلاف .كلذ ىف اًرثؤم اًرود اًميأ بعلي

 الو .هلتقب اوماق ءمهلتقب اًقباس رضار ناك قيمت .ذئنيح هدض هتسرامم تمت ًاليوط
 دادترالا نم نوكتي لتكلا نم عون كانهف .دادترالا اذه مييقت ىف ةغلابملا ىغبنت

 .طقف ةهذحو

 صلختلا ةظحل ىف اقلطم هانضم غلبي ملف عيمجلا مامأ عوفرملا سأرلا رثأ امأ

 دحأك ةلئاهلا ةوقلا بحاص سأرلا ىلع ةلتكلا فرعت ةظحل ىفف .تبكلا نم

 ىأر دقف .مهلثم دعي مملو ,.مهمامأ سأرلا اذه بحاص طوقس ةظحل ىفو ءاهدارفأ

 سأرلاف .نيواستم وحنلا اذه ىلع عيمجلا راصو .هسفن هيف مهنم دحاو لك

 .ةتيطملا هنيع ىف ءاهتشالا اذه لثمب اورظن دق مهو .ديدهتلا ةباثمب راص زتجم ا
 سأرلا ناك اممو .ةظحللا هذه تءاج ىتح .هنم ررحتلا اوعيطتسي مل مهنإ ىتح

 ىثالتلا ىف ًادبتف ءقوملا دادع ىف ىرخألا ىه تراص هتومب نإف ةلتكلا ىلإ اًيمتنم
 .هنم رارفلا نم عون هنإ .رارسألاو ضومغلاب فوفحم عورم ٍضرُم وحن ىلع
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 ىهو .ةياغلل اًعيرس نوكي .اهتيحض تلان ىتلا ضيرحتلا ةلتك تتفت نإ

 ةيحضب ةلتكلا ىلإ نوقلي مهف رطخلاب نوددهملا ةطلسلا باحصأ اهكردي ةقيقح

 د نم ةيسايسلا مادعإلا تايلمع نيم ريثكب اورمأ دقو .اهومن اوفقوي ىئلام

 ىلع ءاًملاغ ددشتملا .ديؤملا فرطلا نوكي ل رخآلا بناجلا ىلعو .طقف ضرغلا اذه

 اذهل نيبست رطخ وه ودعل ىنلعلا مادعإلاب ةلتكلا فده قيقحت نآن فاك ىنعكو

 نأ (فرطلا) اذهل ثدحي دقف .ىداعم لا فرطلا هببسي امم مظعأ رض فرطلا

 اهتوق ديعتست الف .هذه مادعإلا تايلمع ىدحإ دعب قيرطلا هراصنأ ةلتك لضت

 ىرخأ اًبايسأ لوانتن فوسو .قالطإلا ىلع اهديعتست ال وأ ةليوط ةرتفل ةقباسلا

 د اذن يش هرم اجو ميححلا لإ :ةيندعلا قرت اهددع لوستلا نمل

 امك .ةياغلل دهعلا ثيدح ٌرمأ وه لتقلا يف ةيعامجلا ةكراشملا نم ففأتلا نإ
 تايلمع ىف درف لك كراشي هذه انمايأ ىف ىتحف .دجلا لمحم ىلع ذخؤي مل هنأ
 نم ريثك ىلع ىوطني رمأ هنإ .ةفيحصلا ةعلاطم لالخ نم -ةينلعلا مادعإلا
 تائم نيب نم اهدنع فقوتيل هتحار ىلع سلجي ءرم اف .ءىش لك لثم .ةحارلا
 هلك رمألا نوكي امدنع الإ كلذ ءرطا نسحتسي الو :.همامتها ريثت ىتلا ليصافتلا

 .ءىش نع ًالوئسم سيل وهف ءبنذلاب ساسحإ ىندأ هتعتم ركعي الف ءىضقنا دق
 ةفيحصلا ىتح وأ .هلاوقأ وأ دهاشلا نع ًالوئسم سيلو مكحلا نع ًالوئسم سيل
 دوصعلا ق ةياع تتناك ام قداز دق: نآلا كلي [هفرعه نكل :نيرقتلا ترشن نقلا

 ال ةياهنلا فو ةليوط تاعاسل فوقولاو ريسلل رطضي ءرم لا ناك امنيح .ةقباسلا
 روهمجك مهدوجو ىلع ظافحلا مت دقف فحصلا روهمج امأ .ليلقلا ىوس ىري
 .ثادحألا ىرجم نع اهداعتبال ةيلوئسم لاب اًساسحإ لقأ لب ءالادتعا رثكأ ضيرحت
 تقولا ىف اًخوسر رثكأو اًراقتحا رثكأ لكشك اهيلع ظافحلا مت دق هنإ لوقن دقو

 رايهنالاو ىثالتلا اهلآم نإف عمجتلا ىلإ اقلطم ةجاحب تسيل اهنأل ارظنو .هسفن
 .موي لك ةديرجلاب ثدحلا رركتي رييغتلا نم عونكو
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 لك نأو رفي ءىش لك نأ اهصئاصخ نمو .ديدهتلا لالخ نم رارفلا ةلتك نوكتت
 .عيمجلا ددهتي ىذلا رطخلا هتاذ وه درفلا ددهتي ىذلا رطخلاو .اهعم ىضمي ءىش

 ناكس ددهي دقف ,كاذو اذه نيب قرفي الو نيعم عضوم ىلع بصني رطخلا اذهو

 ةغل نوثدحتي نم عيمج وأ ام ةديقعل نيمتنملا وأ عيمجلا ددهي وأ ام ٍةنيدم

 امأ .لضفأ ىعامجلا بورهلا نوكي وحنلا اذه ىلعو .اًّعم سانلا رفيف .ةدحاو
 ضعبلا مهضعب نوعفدي سانلاو ءكاذ ةقاط معدت اذه ةقاطف ءٌدحاو وهف عفادلا

 ٌروصت كانهو .رطخلا مساقتب نورعشي مهنإف اًعم سانلا ماد امو .هسفن هاجتالا ىف

 ودعلا ضقنا اذإف .هنيعب ام اًعضوم برضي فوس رطخلا نأب مدقلا ىف لغوم

 رارفلا لبسو .كلذ ءانثأ ىف رارفلا نوعيطتسي نيرخآلا عيمج نإف مهدحأ ىلع
 عيمجلا مجاهيس رطخلا نأ دعبتسم لا نم نوكيف اهتعيبطب ٌةدتمم اهنألو ,ةحوتفم
 اطو .ةيحضلا وه نوكيس هنأ دحأ لابب رطخي ال ةرثكلا هذه نيبو دحأاو نأ ق

 .ةفاك ساوحلا ىلع رطيسي انيقولن نإف ةاجنلل ىعسي اًدحاو عمجلا 6-5 ناك

 هنإ ىتح ةلتكلا رارف ىف هابتنالا تفلي ام رثكأ ىه (وه) هاجتالا ةوق نإ
 نم رارفلا وهو ءبسحف دحاو هاجتا وحن تراص دق ةلتكلا نأب لوقلا نكمي

 ال هاجتالا اذه ىف ةاجنلا وه دحاو فدهب الإ قلعتي ال رمألا ناك املو .رطخلا
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 ةأجف كانه ىقالتتل ءىثالتت دق سانلا نيب دعابت تناك ىتلا تافاسملا نإف هريغ

 ال رارفلاف .طق ضعبلا اهضعب نم برتقت نكت مل ةضقانتمو ةزيامتم ٌتاقولخم
 ةلتك نوكت اذكهو .اًضيأ تافاسملا ىغلي لب بسحف مهنيب قورفلا لك بيذي

 نقلا ةدسرفلا ةروبضلا انمأ .لضكلا لاكسشا لك نم قم الوهعت ةكألا" ىنه ناردلا

 توافتل برطضت اهنإ لب بسحف ةقلطم ا عيمجلا ةكراشمب رثأتت الف اهيلع رهظت
 ءايوقألاو خويشلاو بابشلا مهنيب نمف :.مهرارف ءانثأ ىف سانلا نيب ةعرسلا
 - ٌةأجف .اهجراخ فقاولا لمأتملا للضت دق ةروصلا هذه ءاسفيسفو .ءافعضلاو

 ام رارفلا ةقاط فعاضتتو ءاًمامت اهتيمهأ ةروصلا دقفت - هجوتلا ةوق ىلع اسايقو

 ىف هنأ الإ ,مامألا ىلإ مهعفدي نأ هعسوب وهف ءنيرخآلاب هيف كراشم لك فرتعا ماد
 ىف الإ لك ركفي ال امنيح ضيقنلا ىلإ لوحتتف ءاًمامت ةلتكلا ةيهام لدبتت ام ةظحل
 درفلا عارص وه .رعذ كلذ نع جتنيف ءقئاع ىوس هلوح نميف ىري الف .هتاذ
 امنيح بالقنا ىلإ رمألا لصي ام اًبلاغو .هليبس نوضرتعي نيذلا عيمجلا عم هدحو
 :قفوخا ةهجو ىلإ قلطنتل ةلتكلا مامأ قيرطلا عطق ىفكيف ءرارفلا هاجتا برطضي

 لضتف .هجتت ةيحان ىأ ىلإ راتحت ام ناعرس اهنإف ءاهمامأ قيرطلا عطق رركت نإف
 دحومو ٌراس ٌرثأ هل ناك ىذلا رطخلا امأ .اهتفاثك لدبتت وحنلا اذه ىلعو .هاجتالا

 "ةلتكلا رارف" نإ .هسفنب ةاجنلا ّلك لواحيل ءرخآلل اًودع ضعبلا نم لعجي هنإف
 تمماد ام ءاهكسامت نم ةلتكلا ةوق رفنتسي وهف ."رعذلا" نم ضيقنلا ىلع وه
 امو ,تتفتي ال اًيوق اًرايت اهتابثب تكسمت تماد امو اهقرفي ٍءىشل ًالاجم عدت مل
 روعشلا نم ةلاحب زيمتي ةلتكلا رارفو .لامتحالا راطإ ىف اهل قحالملا فوخلا ماد
 سيلف :ةيعامجلا ةكرحلاب ىماستملا روعشلا هنإ .ةكرحلا دح غلبت امدنع ىماستملا

 وأ ًالجار رفي درف لك نأ مغرو .رخآلا نم لقأ ردقب رطخلا هددهتي نم كانه
 كسمتي ىذلاو هب فرتعم لا هناكم ةياهنلا ىف هل نوت هنإف نمآ ناكمب ذوليل اًبكار

 عيباسأ وأ امايَأ رمتسي دق ىذلا بورهلا ءاننأ قو لماتش بارطضا طسو هب

 لكو .هباصأ دق ودعلا نأ وأ هتلذخ دق هتوق تناك ءاوس عجارتي ضعبلا نإف

 دق ناك اذه هيقل ىذلا ريصملاف .مامألا ىلإ مدقتلل رخآلل اًرفاح ريصي طقسي نم
 ةيمهأ تناك امهمو .رطخلا همهاد دق ناك ًةيحض وهف باصملا امأ .كاذ ىنثتسا
 ثيح .هطوقس عم هتيمهأ تدادزا دقف اًيصخش مهدحأل رارفلا ىف كراشملا اذه

 دقو مهنم فعضأ كاذ ناك دقف .ةديدج ًةوق بعتلاب رعش نم حنمت هتلاح نإ

 ززعت اهنإف ريصق تقول هيف اهوأرو اهيلإ راص ىتلا ةلزعلا امأ .رطخلا هفدهتسا
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 طقس نم ةيمهأ ىلع ةيافكلا هيف امب ديكأتلا انعسوب سيلو .مهكسامت ةميق نم
 ىفو .ءفدهلا ىلإ لوصولا ىه رارفلل ةيعيبطلا ةياهنلاو .رارفلا رارمتسال ةبسنلاب
 ىثالت دق رطخلا ردصم نوكي نأ نكمب امك .ةيناث ةلتكلا ككفتت نامألا ةلاح

 لك دوعيف ءاهنم سانلا رف ىتلا ةنيدملل رطخلا ديدهت ىثالت دعب ةندهلا نّلعثل
 كانه نأ الإ .لبق اميف ناك امك ًةيناث ءوش لك لصفنيو اّعم اورف املثم ةدح ىلع
 لوصولا ةردق زواجت فدهلاف ءلامرلا يف رارفلا برستب اهفصو نكمي ىرخأ ٌةلاح
 نم ًالدبو ءلوبذلاو فعضلا مهباصأو سانلا عاج دقو اًيداعم ناك طيحملاو هيلإ

 ةكرحلا ىعستو .ءىقيزيفلا رايهنالا ذه خسرتيف .فالاآلاو تائملا طقس لبلق رفن

 ةصرف لك تنالت ول ىتح مامألا ىلإ نوفحزي سانلا لظيو .ةياهن الام ىلإ لوألا

 رخآ ىتحف .ًةفاك لتكلا لاكشأ نيب نم ًةبالص رثكألا ىه رارفلا ةلتكف .ةاجنلل

 رارف ىلع ةلثمألا برض انزوعي الو .نيرافلا نم ىقبت نم رخآ اًعم لظي ةظحل
 ةيملاعلا برحلا ةبرجت لبق ام ىلإف ءىرخأ ةرم اهب اًًينغ انرصع راص دقف ةلتكلا
 ءايسور نم هباحسنا ءانثأ ىف ميظعلا نويلبان شيج ريصم ركذت انيلع ناك ةريخألا
 نسلألا ىفلتخم سانأ نم شيجلا اذه نيوكت ناكف ءاًحوضو رثكألا ةلاحلا ىهو

 اهعطق ةيبلاغلا ىلع ناك ىتلا ةلئاهلا ةفاسملا كلتو ءبيهرلا ءاتشلا ناكو ءقارعألاو
 وه ىعامج رارف لكيش زيختي نأ ةيلغ متحت ىذلا باحسنالا اذه .مادقألا ىلع

 اهانشياع دقف داعبألا هذه لثمب ةيطاع ةنيدم بوره امأ .هليصافت لكب ٌفورعم

 "”جورخلا" قرغتسي ملف 100 ماع سرا 0 نامألا برتقا امدنع لوألا ةرملل

 نييسنرفلا العج دق اناك ةكرحلا هذه مجحو ةفاثك نأ الإ ًاليوط اتقو ريهشلا

 ةلثمأ سيدكت ددصب انسلو .ةريخألا برحلل ةيزكرملا ةيعامجلا ىركذلا اهنوربتعي
 امهم نوكي دقو .عيمجلا ةركاذ ىف ًةلثام تلاز ام ىهف ,ثيدحلا خيراتلا نم
 اوناك امدنع ىتح رشملل اًفورعم اًرمأ اًمتاد ناك ةلتكلا رارف نأ ىلع دكؤن نأ

 نإف .مهددع ةلقل اًرظنو .ءكلذ ققحتي نأ لبقو .ةريغص ٍتاعامج ىف نوشيعي
 دحأل ةياورلا كلت ركذتنلو .مهتاروصت ىف امهم اًرود بعل دق ناك ةلتكلا رارف

 ءريثألا ريع ىرست تناك ةيراع تانئاكب ءاضفلا صغ دقل" :وميكسالاب ناهكلا

 جاومأو ةفصاع نوثفنيو كانه ىلإ نودعصي .تايراع ءاسن ءايارع لاحر ساما

 ىف كانه ىربكلا رويطلا ةحنجأ برضك طبخت اهنإ . .مهزيزأ متعمس الهف ٍديلج
 ."ايارع سانأ رارفق هنإ .ايارع سانأ فوخ هنإ ءءاوهلا
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 نوريثك كانهف .رظحلا ضرف ءارج نم نوكتي ةلتكلا نم صاخ عون كانه

 كلت ىتح ىدارف مهو هنولعفي اوناك ام لعف اعم مهعمجت عم نوبغري اوداع ام

 نوكي دقو .رخآل نيح نم ىعدتسُي ٌرظح وه وأ نايسنلا هاوط دق ناك ادق
 ذافن ةوق هل زانق هتوق مظعأب خس ر دق هنأ ودبي لاوحألا لك ىفو .اًمامت اًديدجح

 جراخلا نع ردصي ال وهو .ةيبلسلا هتيهام وه هيف مساحلا رمألا نأ الإ .نوناقلا

 مهيلع ىرسي نم ةجاح نع أشني ام امتاد وهف :كبلذ نم ضقتلا ىلع اذحنإو

 عنتميف ءاهسفن نيوكت ىف لتكلا عرشت ىتح رظحلا نّلعُي نأ امو .لعفلاب مه
 ىتح هنولعفي اوناك امف ,مهنم هعقوتي ىجراخلا ماعلا ناك ام لعف نع عيمجلا

 ىأ ىلع هنولعفي ال ًةأجف مهنإف روسيم ٌيعيبط هنأك ريبك جرح نود ةظحللا كلت
 ةيبلس امأ .مهعانتما ديدحت لالخ نم ضعبلا مهضعبل مهؤامتنا ىدبتيو .هجو
 اهحملم وه اذه لظيو ءاهدلوم ةظحل ذنم ةلتكلا هيف كراشت ٌرمأ وهف رظحلا

 :ةبالصلا امأ .ةيبلس ةلتك نع ثيدحلا اننكمم انهو .ةدوجوم تناك امباط ىماسألا

 الو هزواحت ءىثش عيطتسي اة و "ذح" وه رظحلاف ءاهسفنب ةلتكلا اهعنصتف

 .دسلا نم اًءزج لظيس ناك نإ ىريل رخآلا بقاري لكف .هقارتخا ءىش ىأ عيطتسي
 ةلتكلا نع لاثم لضفأ امأ .هنوهركي نيرخآلا نإف رظحلا زواجتيف عجارتي نمو
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 مهلمع ءادأ ىلع لامعلا داتعا دقف .بارضإلا وهف انرصع ىف رظحلا ةلتكو ةيبلسلا

 مهدحأف .اهزاجنإ ىغبني اًمامت ةفلتخم ٌلامعأ كانهف .اهنيعب ديعاوم ىف ماظتناب

 ,دحاو دعوم ىف نوئيجي مهنكلو .اًّمامت اًقلتخم اًئيش رخآلا لمعيل اذه لمعب موقي
 هذه ةكرتشملا جورخلاو لوخدلا ةظحل ىفو .مهلمع ناكم نورداغي دحاو تقو ىفو

 ةلأسم ىف نوبراقتم مهو ءاهديأب اهلمع ةيبلغألا ىدؤتو .نيواستم نوربتعُي مهنإف
 .هنوزجني ام بسح فلتخي رجألا نأ الإ .مهروجأ ةقيقح صخي اميف ىرخأ

 ءروهمج نيوكتل ىفكت ال اهدحو هذهو .ريبك لعب تاذ مهتاواسم نوكت ال اذكهو

 عانتمالا ىأ ,ةاواسملاب نومزتلي لامعلا نإف بارضالا ىلإ رمألا لوحتي امدنع هنأ الإ

 قلخي لمعلا رظحف .هنايك ناسنإلا ىلع كلتمي عانتمالا اذهو .لمعلا ةلصاوم نع
 .لامعلا جيزاهأ اهدجمت ةميظع ٌةظحل ىه فقوتلا ةظحلو ,ةدينعو ًةداح اًخور

 امأ .مهبارضإ لامعلا هب أدبي ىذلا حايترالاب روعشلا ىف مهاست رومألا نم ٌريثكو
 دنع عقاولا ىف رمتست نل ىتلاو اهنع ءرم لا مهثدحي ىتلا ةيمهولا مهتاواسم ةلاح
 نومزتلي لمعلا ءانثأ ىفف .ةيقيقح ًةاواسم ًةأجف ريصت اهنإف مهلمعل مهتدوع
 اذإف :.مهيلع ىلمي ام لكل نوعضاخ مهو هامات اًقالتخا ةفلتخملا لامعألا لك ءادأب
 ةظحللا ىف كلذ نم مهيديأ اوضفن اًعيمج مهنأك رمألا نوكي لمعلا نع اوعنتما

 امب نيلابم ريغ ًةيناث لمعلل ةدوعلا مدعل مهتوق لك نومدختسي مهنأك ءاهسفن
 اًسايقو .لامعلا نيب ىواسي لمعلا نع عانتمالاف .عوج نم مهووذ هيناعي دق
 بارضإلا فده نوكي دقو .اًرثأ لقأ حضاولا مهبلطم نوكي ةظحللا هذه ريثأتب

 كلذ نكل ءفدهلا اذه ىف مهدحوتب مهرعشي ام اًئيقي وهو روجألا عفر وه

 ىلع ىودعلا رثأ هل نوكي لمعلا نع مهعانتماو .روهمج نيوكتل ىفكي ال هدحو

 لالخ نم رشتني ىذلا بارضإلاو .هلك عمتجملا همساقتي هنع نوعنتمي امف نيرخآلا
 .ةداتعملا مهماهم ةلصاوم اودارأو بارضإلا ىف اوركفي م نيرخآل اًقئاع لثم فطاعتلا

 تناك اذه مهدصقم ىف اوحجن املكو .اًئيش ٌدحأ لعفي الأ وه بارضإلا ىنعمو

 ءانثأ ىف رظحلا راعشب لكلا كسمتي نأ مهملا نمو .ربكأ بارضإلا حاجن ةصرف
 اهسفن لتكلا نم ةموظنم نيوكت ىلإ اًيئاقلت رمألا روطتي مث .ىقيقحلا بارضإلا
 ةليلق نيناوقب الإ لمعت الو ريصقلا اهدوجو ىدمب مات يعوب ةلودلا ةمهم سرامت
 ةسارح طاقن موقتف .ةديدش ةمارصب اهب مازتلالا متي نيناوقلا هذه نكل ءطقف

 هسفن لمعلا ناكمف .هل اًقلطنم ثدحلا هنم ذختي ىذلا ناكم لا لخادم ةبقارمم

 مهتايح ةباتر نع مهجرخي :مهيلع اًنبع لثمي ىذلا رظحلاو .ةروظحم ةعقبوه
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 لعجت اهنإف اذه هاجت اهنولمحتي ىتلا ةيلوئسملا امأ .اًضاخ اًفرش مهحنميو ةيمويلا
 هانعم راص نأ دعب هتيامح ىلع قلطنملا اذه نم نولمعيف ءاًيعامج اًفرش هنم
 رابتخا متي هنم وندي نمف ءام ةيسدق ىلع ىوطنيف هتكرح نوكس امأ .اًومس رثكأ
 امأ .اًنتاخ وأ اًودع ربتعي هنإف ءلمعلا ديري نم .ةيداعم اياونب قأي نمف .هاياون

 دب ال ةرفاوتملا داوم اف .لاومألا وأ ةيئاذغلا داوملل لداع عيزوتب متهتف ةموظنملا

 الف ليلقلا ردقلا ىلع ىواستلاب لك لصحي نأ مهملا نمو .ةليوط ةرتفل ىفكت نأ

 مزتليس مهنم هرشلا ىتح .ربكأ ردق ىلع لصحي نأ ىوقأ وه نم لابب رطخي
 اًديدحت ةموظنملا لمع نإف ةياغلل ليلقلا ىوس رفاوتي الأ ًةداع ناك امو .ةعانقلاب

 لتكلا ىهابت ىف مهاسي عيزوتلا ىف كولسلا اذهف .ةيفافشلا اًمزتلم نلعلا ىف رودي

 صانم الو .ةموظنملا هذه لثمل مارتحالاب ٌريدجو ةياغلل داج ٌرمأ وهو .اهتاواسممب

 اهبلق نم اًنئاقلت غ هلا 0 ا را

 رظحلا ةلتك لفت انيلع ناك اذلو .ةلتكلا ىدل ريمدتلا ةعزنو ةيشحو انركذت ام اذإ

 تذختا ام اذإف .كلت عم ةضراعتم اًديدحت لب هاّمامت ًةفلتخم حمالم رهظت اهنأل

 ةلتكلا رعشت امدنع ىأ ءاهلمحت بعصي داعبأ صقنلل راصو اًئيس اًراسم رومألا

 ةيباجيإ ةلتك ىلإ لوحتلا ىلإ عزنت ةيبلسلا ةلتكلا نإف اهترصاحم وأ اهيلع موجهلاب

 نإ امف 0 داتعما مهطاشن مهسفنأ ىلع اورظح نيذلا «نوبرضملا اهأ .ةطشن

 ىرحألابو .ريمدتلا ىلإ اوعزني ىتح اًددهم راص ةمواقملا ىف مهدحوت نأ اورعشي

 تابجاو مهأ ليعفت قأي انهو .داتعملا مهطاشنل صاخلا لاجملا ىف ريمدتلا نوكي

 لمع ىأ نود ةلوليحلاو رظحلا روهمج ةيهام ءاقن ىلع ظافحلا اهيلعف ةموظنملا

 هل نيدت ىذلا رظحلا قيلعتب ةبسانم لا ةظحللا ىف رقت نأ اهيلعو هطشن ىدرف
 اهيلع نوكي هنإف ةلتكلا رعاشم عم اهتيؤر تقفتا ام اذإف .اهدوجوب ةلتكلا

 .رظحلا نع اهعجارتب ىأ اهسفن لحب رارق ذاختا
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 سكاعملا هاجتالا ةلتك

 مهتلتس لهف .نالمُحلا اًتاد مهتلت بائذلا تناك ءبيطلا ىقيدص «ىزيزع'
 "؟ةرملا هذه بائذلا نالّمحلا

 ءانثأ ىف اهنبا ىلإ "نايلوج" مادم هتلسرأ باطخ ىف ةرابعلا هذه تنّود

 ىلإ لوحتلا رهوجل ةزجوم ةغايص ىلع ىوطنت ةلاسرلاو ."”ةيسنرفلا ةروثلا
 ريثكلا ىلع ةظحللا كلت ىتح بائذلا نم ليلقلا شاع دقف .سكاعملا هاجتالا
 نحنو .ةليلقلا بائذلا ةريثكلا نالمُحلا هباجت ى ذئنيح ناوآلا نآو ءنالمحلا نم
 مدع ىف اًديدحت ىدبتت ةرابعلا ةيمهأ نكل .محللا لكأت ال نالمُحلا نأ فرعن
 .سكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلل بسانملا تقولا ىه تاروثلاف .ةيرهاظلا اهتيقطنم
 زواجت مهيلعو .ٌنانسأ ًةأجف مهل ترهظ ةياغلل ليوط ٍدمأل نيدّهطضم اولظ نمف
 اًعمتجم طرتشي سكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلاو .ةريرم براجت نم اهب اورم ام
 ضعبلا نم رثكأ ٌقوقح ضعبلل نوكي ثيح ءاهنيعب ٍتاقبط نيب قورفلاف ءاًيقبط
 ىف اهب روعشلل سانلا رطضت نأ ديالو ءام ةرتفل ًةدوجوم لظت نأ دب ال رخآلا

 .سكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلل ةجاحلا أشنت نأ لبق ليوط ٍدمأل ةيمويلا مهتايح
 تءاج ءاوس .ىندألا ةعامجلا ىلإ رماوألا رادصإ يف قحلا اهل نوكي ىلعألا ةعامجلاف
 اهنأ وأ .دالبلا لهأ نوئش ىف ًةمكحتم تراصف .لالتحالا قيرط نع ةعامجلا هذه
 .لخادلا ىف ثادحألا مكارت نم تايقن
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 .رمألا اذه ذيفنت ىلع مغرم لا سفن ىف ةجرحم ةصغ هفلخ ٍرمأ لك كرتيو

 .ءانفلل ةلباقلا ريغ تاصغلا هذه ةعيبط ىلع ًةقد رثكأ وحن ىلع فرعتن فوسلو

 نورعشي مهنإف تاصغلا هذه لثمب نيعرتم نوريصيو ةريثك رماوأ مهيلإ ردصت نمف

 لقن مهعسوبف ءنيقيرط نع اهنم ررحتلا ىلإ نولصيو اهنم صالخلل ىوق حاحلاب
 نم دف الق كلذ لخأ نيمو :لفسأ مه نيم لإ ىنلعأ قف مهيلإ ةرداصلا رماوألا

 مهنكل .ءالؤه نم كلذ ىقلتل دادعتسا كئلوأ ىدل نوكيو ىندأ مه نم دوجو

 .هونزتخاو ىلعأ مه نمم ةوفناع ام سفنت كقلوأ قف ماقتنالا اَضيأ نوعيطتسي

 هذه هل رفاوتت نأ ردانلا نمف :هلاح وه امك اًرجاعو اًفيعض .درفلا صخشلا امأف

 اولشف اميف نوحلفي دق مهنإف ةيريهامج ةلتك ىف نوريثك ىقتلا اذإ امأ .ةصرفلا
 كلذ ىلإ مهنورمأي اوناك نم ءالؤه ةهباجم نوعيطتسي اًعم مهف .ىدارف هيف

 ءسكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلا اذه لثم ٍفقومك ةيروثلا ةلاحلا ىلجتتو .نيحلا
 ىعامج ررحت وحن ىلع ىسفنلا اهتبك نم ساسألا ف تصلخت ىتلا ةلتكلا نكل
 .سكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلا ةلتكب اهفصو نكميف رماوألا تاصغغ نم

 ةيسنرفلا ةروثلا ءدب وه هنأ ىلع "ليتسابلا" ىلع موجهلا ىلإ رظنن نأ انلو
 عمتجا دق ناك 1789 ويام ىفف .بنارألل مد مامحب ةركبم تأدب دق تناك ىتلا

 اَضيأ تنمضت ىتلا عاطقالا نيناوق ءاغلإ لوح رواشتو ىاسرف ىف ةدايقلا سلجم
 ليتسابلا ىلع موجهلا نم رهش لبق ىأ وينوي نم رشاعلا ىفو .صنقلا ىف ءالبنلا قح
 لإ ةلايشر ىف اًرمرقت تيك دق:تاروانقشلا "ف كرانقشملا تيقانلا "قيوم ندفاك" ناك
 نولتقي مهف -اًنقؤم - مهتاجاجتحا دونب ضعب ذيفنتب اوماق نيينوتيربلا نإ" :هيبأ

 لمعب انطيحم ىف انه وتلل اًئاش نوسمخ ماق دقو .صنقلا تاناويحو مئامحلا

 نيعأ مامأ اوماق مهنأ ىأ .ةريغصلا بنارألاو بنارألا ىلع ءاضقلاب هل ليثم ال

 ."7"نامريج ناس لهس ىف ىرب ناويح فالآ ةسمخ ىلإ ةعبرأ نم لتقب سارحلا

 لبقف .بائذلا ىلع رساجتت نأ لبق بنارألا ىلإ ًالوأ هجتت نالمُحلا نإ
 .ىذأ لقأ وه نم بوص هجوتي ءرمملا نإف ىلعأ مه نم دض هجوم ا دادترالا
 ,ليتسابلا موي وه ناكف ىقيقحلا ثدحلا امأ .اهديص نكمي ىتلا تاناويحلا ىأ

 ةلادعلا نوناق دض اًمجوم درمتلا ناكو .اهسفن حيلستب اهلك ةنيدملا تماق دقف

 ءانجسلا ريرحت متو اهحاستكاو ىنابما ىلع موجهلا ىف كلذ دسجت دقو .ةيكلما
 عافدلا نع ًالوئسم ناك ىذلا ظفاحملا امأ .ةلتكلا ىلإ مامضنالا نوعيطتسي نيذلا
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 ةدمعأ ىلع كلذك صوصللا َقَّلُع امك ,مهمادعإ مت دقف هونواعمو ليتسابلا نع
 الكب ةلادعلاف .اًرجح اًرجح مده دقف .ءضرألاب ليتسابلا ةيوست تمتو ةءاضإلا

 ناك اذهبو .بعشلا ىديأ ىلإ تلقتنا دق .ءافعإلاو توملاب مكحلا ىأ ءاهيرصنع

 نوكتت عونلا اذه نسم ةلتك ةمثف .لمتكا دق نيحلا اذه ىلإ سكاعللا لونحتلا

 وأ دايسألا ىلع ديبعلا درمت ةباثمب نوكت دقف .ةياغلل ةزيامتم فورظ لظروف
 شانغ اه اًمئادف :مهنيب اونظوتسا نيذلا ضيبلا ذض نينولملا وأ ظابض ىاغ ةونج
 ةعتان نيذرعتملا لامنعأ نوكي ام اهادو :ةيرخآلا رمأ تهت اكيوف انَمَز ءالؤبف
 اذه ىلع مادقإلا اوعيطتسي ىتح ةليوط ًةدم اًمئاد رمألا قرغتسيو .مهتاصغ نع

 متيف .ضيرحتلا ةلتك ىف لعفلاب رودي تاروثلا رهاظم نم هارن امم ريثكو .لمعلا
 اميف مهلتقب عيمجلا موقي مهيلع ضبقلا ىقلأ ام اذإف ءىدارف سانأ ةقحالم

 ىلع تاروثلا ءوشن نم رفم ال هنأ الإ .ةنادإ نود نم اًضيأ وأ ةمكاحملا هبشي

 اهتياهن ىلإ لصت ىتلا ضيرحتلا ةلتك عم طق ثدحي ملام وهو .وحنلا اذه
 لصاوت اهنإف سكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلا ةيلمع تأدب ام اذإف .هجو عرسأ ىلع

 لمحي ّلكو هتصغ نم صلختلا هل حيتي عضوم ىلإ لوصولا لواحي ٌلكف ءاهقيرط
 عمتجم لا لمشت ًةيلمع ىه سكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلا ةلتك نإ .اهنم ريثكلا

 ىلإ ةبوعصو ٍءطبب ىضمت وحنلا اذه ىلعو .ةيادبلا ىف حاجنلا اهفداصي امبرو .هلك

 ىف حطسلا ىلع ةدوجوملا ضيرحتلا ةلتك اهب ىهتنت ىتلا ةعرسلا ردقبو .اهتياهن
 لوحتلا ثدحي ىذلا ءطبلا ردق نوكي هنإف .ةعباتتملا ةريصقلا تاكرحلا نم ريثك

 زكا نسكاعللا هانغتالا لأ :لونفتتلا ويضر ننق ناكل و. قدععلا قيم نسكاعملا ةامقألا لإ
 ةغيصلا هذه نيبو ."نيلوألا نوحبصي نورخآلاف" رخآلا ماعلا ىف دعولا ببسب ائطب

 رثكأ ناك نمف .ىرخأ ًةرم ءرم لا ايحي فوس رخآلا ماعلا ىفف .توملا نوكي كلتو

 هتايح لصاويل رخآلا بناجلا ىلإ بلغألا ىف لقتنيس نم وه اّمنِإ فرتقي مو اًرقف
 رّكذُي م نكل .هتاصغ نم ررحتلاب نمؤملا دَعويو ءاضفأ ةلاح ىف اًديدج اًناسنإ
 رخآلا مويلا ىف .دعب اميف عيمجلا ىقتلي امدنعو .ررحتلا اذه نع ًةقد رثكأ ءىش
 عونلا اذهل اًركرم ثعبلا ةركف ربتعتو .دادترالل ساسأك ةلتكلا ىلإ راشي ال هنإف

 امأ .حيسملا دي ىلع ةايحلا ةداعإ نم تالاح ليجانألا تركذ دقو .دوعولا نم

 توكل رفا لفتسا دقق: نومك ايولعتالا لذي ""لاعشيز "لاب وهقتلا حلا حبحم
 ميحجلا ةبوقعب تّدده دق نيبنذملا عومج تناكف ."”ىتش لبسب ةايحلا ةداعإو

 ةريحب اوأر دق مهف .اهل ريظن ال فوخلا نم ةلاحل ىرسأ ءالؤه عقيل اًعيورت رثكألا
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 ىلع لمعي ىذلا نميهملا هللا دي اوأرو .مهمامأ ةحوتفم تيربكلاو رانلا نم

 نأ ظاعولا كئلوأ نم ٍدحاو ناسل ىلع ءاج امكو .عورملا ميحجلا عاق ىف مهئاقلإ

 .توصلا دعرو هجولل عشبلا قيزمتلا لالخ نم دادزي فوس ريعسلل ىوقلا رثألا

 ءاجرألا لك نم ٌسانأ كانه ىلإ قفدتي ناك ةظعلا هذه لثم عامس لجأ نمو
 ةاطغم تابرع ىف مهتالئاعب لاجر رفاسيف .ليم 100و 50و 40 غلبت تافاسم نم

 ةلاحلا تناك 1800 ماعلا وحنو .مايأ ةدعل ٍءاذغو شارفب مهسفنأ اوزهج دقو

 .قاتنك ةيالو نم اءزج تداس دق تاعمجتلا هذه لثمل ةمومحملا

 تايالولا كلت ىف كانه نكي ملف ءءالخلا ىف دقعنت تاءاقللا هذه تناكف

 20.000 عمجت 1801 ماع سطسغأ ىفف .ةلئاهلا لتكلا هذه لثم بعوتسي ىنبم

 دق قاتنك ىف ثدح ام ىركذ نكت ممل ماع ةئم دعبو جدير ناكب ءاقل ىف ناسنإ
 اولظو اوطقاست ءالؤه نأ دح ىلإ نيعمتسملا عزف ظاعولا راثأ دقف .#2تميحم

 هذه نم اورفف اهب اودده ىتلا برلا رماوأ ىه تناك دقو .قوم لاك نيدقار

 ىه كلذ ناك دقو .توملاب رهاظتلا نم عونلا اذه ربع ةاجنلا نيلواحم رماوألا

 ىف هنأك رمألا ادب دقو .ءالؤه طقسي نأ ىف ةدمعتملاو ةنلعم ا ظعاولا ةين نيع

 ةنراقم امأ «ضرألا ناغ ةلماك :فوفض تطقاعص' راسلاو :ةمبلا ناضف ىغو ةحانس

 مهل ادب دقو .كلذب اولاق نم مه مهسفنأ ظاعولا ناكف ىغو ةحاسب كلذ

 حاجن ناكو .قالخألا ةدوع لجأ نم ىصقألاو ريخألا عزفلا اذه نم صانم ال هنأ

 ىرج امع ٍنايع دهاشل باتكب ريرقت ىف ءاج دقو .اوطقس نم ددعب ساقي ةظعلا
 ةثالك ضرألا ىلع طقاست دق ,مايأ ةدع رمتسا ىذلا ءءاقللا اذه ءانثأ ىف هنأب ةق

 لك لقن مت دقو .اًئيرقت نيرضاحلا سدس لداعي ام ىأ ءلوح الب ناسنإ فالآ

 ةاطغم ضرألا تناكو الإ تقو ىأ رس مو .ةحوتفم ةيبناح تاعاق كك نيطقاستملا

 نيدقاف ةليوط ٍتاعاسل كارح الب اودقر نوريثك ءنوريثكف .رشبلا نم نيدقارلاب
 يلق نافعا هيهيغا نودرتمم ام اناحأ اوتاكو يق كدنلاو ةكرشلا قاع ةزدتملا

 مهنأب ةمحرلاب ىمامح ٍءاعد ىف اورقيل وأ ,ةقيمع ةديهنتب ةذفان ًةخرص اوقلطيل
 َْق نورخأ خرصي امنيب ضرألا ىلع هيبعكب قدي مودع اكو .ةايحلا كنق ئاع

 ناكو .اًيح ءاطا نم جرخ ىذلا كمسلا لشم مهسفنأب نوحيطيو تيمم باذع

 ةأجف زفق ىذلا ضعبلا كانه ناكو .ةليوط تاعاسل ضرألا قوف جرحدتي 0-6

 !انعض دقل" :نيحئاص ةباغلا ىلإ مهسفنأب اوشا كف ارا ىلع وأ لف اعدل ف هتف ىلإ

 نوضهني اوناكف ءنيرخآ اسانأ اوراص دق نونوكي نوطقاستملا قيفي نيحو "!انعض
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 ةايح ءدب مهعسوب راصو "ديدج نم اودلو" دق مهنإ © "!صالخلا" :نوحيصي مهو

 نيك م نامإلل ةدوعلا نأ الإ .ةقباسلا ةمضآلا مهتايح وو نأ دعب ةرهاط ةبيط

 .09توملا نم عون اهقبس اذإ الإ ًةقداص

 .ءاكبلا ىف لماك عمجت رجفنا دقف .ريثأتلا سفن اًفرطت لقأ رهاوظل ناك دقو
 اًملاغ هوك .ةعوفجم تأدبو .مواقت ال جنشت ةلاح ةلاحب نوريثك بيصأ (دق)و

 امدنع تاونس عضب دعبو .بالكلا لثم حابنلا ىف .دارفأ ةبييجخ أ ةعبرأ نم

 ضعب ىلع ةيادبلا ىف ”””سدقملا كحضلا" بلغ ةأطو لقأ ًالكش لاعفنالا ذختا
 الو ءلتكلا ف ثدح دق ناك ثدح ام لك نكل .ةلماك ةعامج ىلع مث دارفألا
 سكاعملا هاجتالا ىلإ لوحتلاو .ًةدح اهنم رثكأ لاعفنالا نم اًروص فرعن داكن
 لوح رودي رمألاف .تاروثلا يف ثدحي ىذلا اذه نع فلتخم انه هدصقن ىذلا
 نآلا اوراصف نيحلا كلذ ىتح اهنوفلاخي اوناك ىتلا ةيهلإلا ميلاعتلاب سانلا ةقالع
 ىتش لبسب ظعاولا هدّعص ىذلا فوخلا اذه نإ .اهباقع نم فوخلا نوهجاوي
 ءانثأ ىف ناويحلا لعفي املثم تومللاب اورهاظتف ىعولا نادقف نم ةلاح ىلإ مهعفد
 مهيعو اودرتساام أاذإف « ,.مهيعو مهدقفأ نأ ىلإ اميظع ناك مهفوخ نأ الإ .رارفلا

 ىمانتما فوخلا ناك اذهلو .برلا ىهاونو رماوأب ميلستلل مهدادعتسا اونلعأ

 ءرملاف ,ضيورت ةيلمع ةباثمب ناك انه رمألاو .ةرشابم باقعلا قبسي ةجرد ىصقأل
 ءاًقنآ انرشأ امكو .برلل اًعيطم اًمداخ ريصيل ظعاولا دي ىلع ضيورتلل هسفن عدي
 .ام ةروث ءانثأ ىف ضعبلل ةبسنلاب كلذ نم ماتلا ضيقنلا ىلع نوكي ثدحلا نإف
 ىف اًيجيردت ءرملا اهب نحش ىتلا تاصغلا نم ررحتلا لوح رمألا رودي كانهف
 ميلاعتل ىح عوضخب انه رمألا طبتري امنيب ,ةطلسلل ىدملا ليوط عوضخ ءانثأ
 سرغت نأ نكمي ىتلا تاصغلا لك لوبقل - ةيعاوط - دادعتسالا لجأ ةساسولا
 اذهل ىناحورلا دهشملاو .ام دادترا ةقيقح ىف طقف نيثدحلا الك كرتشيو .ضعبلا ىف
 ْ هيلدا نان لقا فدعا
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 ىفف ."لافتحالا" ةلتك فيرعت هيلع قلطأ لتكلا نم سماخ عون كانه

 ىف نوكرحتي نيذلا نوريثكلا ءالؤهو .دودحم ناكمب نوريثكلا دجوي ام لافتحا
 متي عمتجم ىأ جاتنإ رامثف .كلذ ىف اًعيمج اوكراشي نأ نكمي هنيعب عضوملا اذه

 ديعأ دقو .دبقلا ةقثوم ٍريزنخ ةئم نم فص كانه دقريف ةريبك ماوكأ ىف اهضرع

 زواحجتي امم رفاوتي ام وهو .نيبراشلا راظتنا ف ةمخض ناوأ ىف لضفملا بارشلا

 مهنإف ءىش كأنه 00 امو .اًمهتاد هيلع سانلا قفدتي كلذ ليسس قو .كالهتسالا

 ضيفو .لاجرلا لجأ نم نئج .ءءاسنلا نم ضيف ناكملا ىلإ دفاوتيو .هنم نولهني

 كانه سيلو ءرطخب رذنُي نم وأ ام كانه سيلف . ءاسينلا لنعأ ني ناتعيلا ةع
 ءاغلإ مت دقو .لفحلا ءانثأ ىف ةنومضم ٌةعتمو ٌةايح اهنإ .رارفلا ىلإ عفديام
 ءاوجألاو::انكاهمو ةن اعومسم فولأملا يق نزانقتلا ناتضو زسيمثلاو :تاروتطعلملا

 اًقده كانه سيلو ءتبكلا نم صلختلا لجأ نم تسيلو درفلل ٌةحيرم كانه
 امأ .ققحت ام وهو .فدهلا وه لفحلاف .هيلإ لوصولل عيمجلا ىعسي اًدحاو
 .ةعتمللو ةدارإلل ةعضاخ ٌةاواسم هدتعم ىف ىهف ةاواسملا امأو ,ٌةريبكف ةفاثكلا

 كانه ةسدكملا ءايشألا امأو .ضعبلا مهضعب مهضعب عم سيلو مهنيب اميف نوكرحتي سانلاو

 نإف اهلك تعمتجا اذإف ءاهعمج مت ىتلا ءاهترذب ىأ ,ةفاثكلا نم ىساسأ ٌءزج ىهف

 دقف .ءىش لك رفاوتي ىتح تاونس رمألا قرغتسي دقو .اهلوح نوعمتجي سانلا
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 شيعي هنكل .ىدملا ةريصق ةرفولا هذه لجأ نم ليوط نامرح نم ءرم لا ىناعي
 الإ ضعبلا مهضعب نوري ال نمو .فدهلاب اّيعاو اهيعدتسيو ةظحللا هذه راظتنا ىف
 ةيدرفلا تاعومجملا لوصو نإف مث نمو .تاعامج ىف ةوافحب مهلابقتسا متيف اًردان
 وه ةلاحلا هذه ىف مهاسي اممو .ناكم ا ءاجرأ ةحرفلا معتو .ةوقب اًظوحلم نوكي
 اذه لثم نم ريثكلا ةماقإل اًعفاد نوكتس ةيعامجلا ةعتملا هذه نأب روعشلا

 نم تابسانم رّمكَذُت ةريثملا ضورعلاو ةيرئاعشلا تاصقرلاو .لبقتسملا ىف لفحلا
 كلت ىلع ىوطنت تالافتحالا هذهو .ةركبملا روصعلا ىف ماقت تناك عونلا سفن

 ىأ ؛لئاوألا تالفحلا هذه ىسسؤم كلذ ءانثأ ىف ءرم لا ركذتي لهف .ةمدقلا ديلاقتلا

 دادجألا ءالؤه ىأ .ناسنإلا (ءرملا) اهب دعسي ىتلا عتملا هذه لك اوعدتبا نم لوأ

 لك ىلعو .تالفحلا هذهل ةاعرلا ةباثمب .ةقحال ةدماج ٍتاعمتجم ىف ءاوراص نيذلا

 تالجلاو : ةنومضم كسلا ودنا لقتل ق تايسانلا ةةذه لكم اركت نإف
 ,©20ةايحلا ىمانتت رشملاو ءايشألا ةفاثك لالخ نمو ءضعبلا اهضعب ىعدتست

 ةطلسلاو ريهامجلا |[ 0



 ةيريهامج ةلتك ظافحل -ةديحولا نوكت ام اًيلاغو - اًنامض رثكألا ةصرفلا نإ

 ءاقل ناك ءاوسو .اهب ةطبترم ىرخأ ةيريهامج ةلتك دوجو طرتشت اهسفن ىلع

 وحن ىلع ضعبلا امهضعب ناددهي امهنأ وأ :ةيسفانتو ةكرتشم ةارابم ىف نيتلتكلا
 .تتفتلاب ىلوألا ةلتكلل حمسي ال ةيناث ةلتكل ىوق روصت وأ ةيؤر ةمن نإف .ريطخ
 نيعألا وحن تَمَّجَو دق نيعألا نوكت .ةيحان ىلع ةفاثكب ناقيسلا عمتجت امنيبف
 عامس رظتنت ناذآلا نإف ىعامج عاقيإب انه عرذألا كرحتت امنيبو ءاهل ةهجاوملا

 لعافتيو ىقيزيف براقت ىف هيوذب محتلي ناسنإلا نإ .رخآلا بناجلا نم ةخرصلا
 ناولأ نم نول لكو .ةدحاو ةدحو مهنأك ةيعيبط ةيبايسناو ةيميمح ىف مهعم

 دشح ىلإ ةهجوم نوكت فوخلا رعاشم لك وأ ءتاظحللا هذه ىف عقوتلاو لوضفلا
 مهاري نم نإ .ةحضاو ةفاسمب رخآلا دشحلا نع هلصف مت رشبلا نم رخآ

 عامس عيطتسي هنإف مهري م نمو هرحسي دهشملا نإف هل ةهجاوملا ةيحانلا نم
 ةهجاوملاف .رخآلا عمجلا ةين وأ لعفب طبتري عمجلا اذه هلعفي ام لكو :مهتاوصأ

 عون ريغت ىتلا ىه نيفرطلا هابتنا ىعدتست ىتلا ةهجاوملاو .فافطصالا ىلع رثؤت
 نورطضي ءالؤه نإف اوقرفت دق نورخآلا نكي ملامف .ةعامج لك لخاد زيكرتلا
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 دارفأ ىلع اهريثأت ىدبتي نيعمجلا الك نيب بذجلاو دشلا ةقالعف .اَعم ءاقبلل
 نإف ةيرئاعش ةارابم ف بذجو دش ةقالع لوح رمألا راد ام اذإف .اهتاذ ةعومجملا

 ىرعتي ال ىتح هاوق لك ءرم لا عمجيف .ةروعلا لثم ٍءىشك رهظيل ىدبتي طغضلا
 لوحتي طغضلا نإف رطخ ديدهتب مصخلا رذنأ اذإ امأ .رخآلا قيرفلا لعفب هقيرف
 .دحوم بلص عافدل عرد ىلإ

 ةايحلا ديق ىلع ىرخألا ظفحت ام ةيرشب ًةلتك ةمن نإف لاح لك ىلعو
 ةدحاو ةلتكك ءاقبلا ليبس ىفو .زيكرتلاو مجحلا ىف اًبيرقت نيتنثالا ىواست ةطيرش
 نظلا مدع لقألا نع وأ دحلا زواج دق مصخلا قوفت نأب روعشلا مدع متختب

 نإف ةهجاوملا ف تابثلا مدعب روعشلا رشتني امثيحو .دحلا زواجت دق هقوفت نأب

 اًسوئيم اًرمأ كلذ ادب اذإف .ةاجنلا لجأ نم ىعامجلا رارفلاب نوذولي ةلتكلا دارفأ
 هذه نكل ءنارفلا لمست ةنيسفتل لك نسمقلبف ءرعذ ىف تتفتت تتفتت ةلتكلا نإف هنم

 زاج نإ .”"نيتلتك -ماظن" نيوكت ليبس ىو .انه انمامتها عضوم ىه تسيل ةلاحلا
 .نيبناجلا الك ىلع ةوقلل ةيبسن ةاواسمب روعشلا رفاوت نم دب الف .ريبعتلا اذه انل

 تاضقانت ةثالث نم قالطنالا انيلع متحتي ماظنلا اذه ةأشن مهف انئش اذإف
 انيدل فورعم عمتجم لكو ٌرشب هيف دجوي ٍناكم لك ىف ةدوجوم ىهو ةسيئر
 ضقانتلا وهف ,هابتنالل ًةراثإ رثكألا وهو .لوألا ضقانتلا امأ .اهدوجوب اًّيعاو ناك
 كلت ثلاثو .ىوم او ءايحألا نيب مئاقلا وهف ىناشلا امأو .ءاسنلاو لاجرلا نيب

 ةهجاوم ركذ ام اذإ مويلا سانلا ثيدح اًبيرقت هيلع رصتقي ام وه تاضقانتلا
 انرظن ام اذإف .ودعلاو قيدصلا نيب ضقانتلا وهو ضعبلا امهضعب نيب نيتعومجم
 ضقانتلا اذه ةقالع ًةرشابم كردن اننإف ءاسنلاو لاجرلا نيب لوألا ضقانتلا ىلإ

 نوعزني دقو .ةرسأ راطإ ىف اًعم نوشيعي ءاسنلاو لاجرلاف .ةصاخ ٍلتك نيوكتب
 امهنم لك ةهجاوم ىف نوفقي مهنأب روصتلا عيطتسن ال انكلو .:ةفلتخم ٍتاطاشن ىلإ

 ةيتايح تاقالع نع ريراقت ىلإ عجرنلف .نيترفنتسم نيتلصفنم نيتلتك ىف رخآلل
 باشلا ناك دقف .ضقانتلا اذه لكش نع ىرخأ ةروص ىلع لصحن ى ةركبم

 ةليبقل ريبك ٍلفحل نايع دهاش "ىرل ىد ناج" قونوجوهلا ىتناتستوربلا ىسنرفلا
 ثيح تيكا اقتل رمألا انيلإ ردص" :1557 ماعلا يف ليزاربلا ىف (30)" يش اةفاوت
 تعفترا انهو .هنولعفي فوس ام قالطإلا ىلع انفرع دق دكت اخ :ءاسمتلا ناك

 لقأ دعب ىلع عقي تيبلا اذهو .لاجرلا ناك ثيح تيبلاب ةياغلل ةفيفخ ةمهمه

 بج!!
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 تداك امف .تاولص ةمغمغك كلذ عمُسف .ءءاسنلا تيب نعو انع ًةوطخ نيثالث نم
 نيقو ىادغألا | عنخ نينو ىيسح كلذ نععست نيتتلا نعت قيصهذدع ناك قاللا ءاسنلا

 ,مهتاوصأ لاجحرلا عفر ليلقب كلذ دعبو . اعم موك ىف نمحالتو نهناذآ نذحش

 فاته رخآل نيح نم رركتي ناك امك ءاعم اًعيمج هنودشني ام حوضوب انعمسف

 درلاب ءاسنلا تماق امدنع ةمات ٌةشهد انترتعاف (!هيه .هيه .هيه) :مهسامح ثبل

 نك ةعاسلا عبر نم رثكألو (!هيه .هيه .هيه) :فاتهلا سفن نقلطيل مهيلع
 .مهعم بواجتن فيك هعم فرعن مل وحن ىلع ٍلاع توصب نخرصيو نبحتني
 طيحيو نهرودص فجترتل ءاوهلا ىف ديدش ٍفنعب نزفقي نك بيعنلا ءانثأ ىفو

 عرص نيناعي نهنأك ىعولا تادقاف ضرألا ىلع نهضعب طقس امك نههاوفأب دَمّرلا
 انم ةبرقم ىلعو .اًمامت رحسلا نهكلمتف نهسبلت ناطيشلا نأك ىل ادبف .طوقسلا

 تشياع ىننأ مغرو .مهب صاخ ٍناكمب اوناك نيذلا لافطألا بخصو ةكرح انعمس

 نم عزفلا نااردكتإ ال ىلإاف اهب 55 تراصو وتم تاناويح ماع فصنل

 ةدوعلا تينمتو رمألا اذه ةياهن نع ىسفن تلاع هك ةءاماف نتكلم كليف كلذ

 ."انتعلق ىلإ

 ىد ناج" عمسيل ءتمصلاب لافطألا ذوليل ًريخأ "تارحاسلا تبس" ىهتنا

 مهرظنم ةعلاطمل هسفن كلامتي مل هنأ دح ىلإ عئار ىعامج مينرت ىف لاجرلا ”ىرل
 باهذلا نم نهعنمم ىذلا رظحلا نفرعي نهف كلذ نم هعنم ءاسنلا تلواحف

 لفحلا رضحو .هل ءىش ثدحي ملو كانه ىلإ للستلا ىف حلفأ هنأ الإ ءلاجرلا ىلإ
 ىلع ءاسنلا نع اًّمامت نيلصفنم لاجرلا نذإ ناك .نييسنرفلا نم نيرخآ نينثا عم
 ةعومجم نأ الإ .ضعبلا مهضعب ةيؤر اوعطيتسي ملو ءنيفلتخم نيتيب ىف مراص وحن
 دقو ءاهسفن تافاتهلا قلطتل ىرخألا ةعومجملا بخصل عمسلا خيصت تناك

 ةيقيقحلا ثادحألا امأ .نيتعومجملا الك ف ىعامج لاعفنا ةلاح اهنيب اميف تمقافت

 موو وومحلا كيسا ن ةكراشش هانا نأ الإ ةناهرلا ةعاجج يرن نووست تقاكف
 موك ىف نمحالت لاجرلا نع رداص توص لوأل نهعامس دعب هنأ ةظحالم لاب ريدجلا

 ةفينعلا تافاتهلا كلت اقنع رثكأ وحن ىلعو رخآل ٍنيح نم نددري نرصو .فثكم

 ملف تاسيبح نك نهنأل نهبولق ألم دق فوخلا ناكو .كانه نم اهنعمس ىتلا
 لاجرلا دنع رودي ام نلهجي نك نهنألو .لاح ةيأ ىلع جورخلاب نهل حمسي
 نهنأك ىلعأ ىلإ نزفقي نذخأ ذإ ءصاخ نول نم ًةغبص نهلاعفنا بستكا دقف
 تربع ام ىه .رئازلا اهظحل ىتلا «ةيريتسهلا نهحمالم تناكو .جراخلا ىلإ نيمتري

 م
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 ىلإ نبرهي نأ وه ءاسنلل ىعيبطلا هجوتلا ناك دقلف .ىعامجلا رارفلا ةقاعإ نع
 نهناكم ىف نبره دق نهنإف كلذ ىلع مراص ٌرظح كانه ناك ام نكل .لاجرلا
 دقف .ةظحالملاب ًةريدج هسفن "ىرل رد ناج" رعاشم تناكو .رخآ وأ وحن ىلع
 وهف ءنهتلتك ىلإ مامضنالا هعسوب نكي مل هنأ الإ لاعفنالا رعاشم ءاسنلا كراش

 حبصي نأ ىثخف ءنهنع ٌلصفنم هنأ الإ نهنيب ٌدوجوم وهو ءٌلجر وهو ءٌبيرغ
 نم ام ردق ىلع تناكف نهتقيرط ىلع ء ءاسنلا ةكراشم امأ .ةلتكلا هذهل ًةيحض

 مهيمسي امك وأ ةليبقلا ةرحسف ءريرقتلاب رخآ ٌعضوم هرهظي ام وهو .ةيمهألا
 نأ ةمارصلا نم ٌّدح ىصقأب ءاسنلا ىلع اورظح دق "نبايراك" :”ىرل ىد ناج"
 تاعمتجم ا ءاسنلا ريثأتف ءلاجرلا ءانغل هابتنالاب نهورمأ مهنأ الإ .نهتيب نرداغي
 ةديعب ةفاسم تناك نإو ىتح ةيمهأ اذ نوكي نأ نكمم لاجرلا ةعامج ىلع

 ةمهاسملا اًنايحأ ءاسنلا ىلع نوكي ةيبرح تالمح حاجن ليبس ىفو .مهنيب لصفت

 اكيرمأ قف ىناثلاو ايسآ نم اهدحأ ,ةلثمأ ةثالث ىلي فوسو .كلذ ىف نهبيصنب

 ىلع ريثأت ىأ وأ ةقالع ةيأ اهنيب نكي مل بوعش نم ىأ ءايقيرفإ نم ريخألاو
 ىدؤت *ةيسودنهلا "ريفاك"لا ةليبق ىدلف .نيقيلا هجو ىلع ضعتبلا اهضعب
 نمقي وعحنلا اذه ىلعو .ةلمح ىف لاجرلا بايغ ءانثأ ف برحلا ةصقر ءامنلا

 مهئجافي ال ىتح مهصرح نم ندعصي كلذبو ءنيبراحملا ف ةعاجشلاو ةوقلا ثبب
 تيب ىف ةليلب ةليل مهؤاسن عمجتت اكيرمأ بونجب ”ورافيج"لا ىدلو .ميئل ودع
 نهداسجأ لوح راحملا نم ليلاخش نلمحي نهو ةصاخ ًةصقر نيدؤيل هنيعب

 نهءابآ ىمحي وهف .ةصاخلا هتوق ءىرجلا صقرلا اذهلو .
 نانئمطالا ىلإ ودعلا عفدي صقرلاو .ودعلا صاصرو بارح نم نمهءانبأو نهجازوأو
 امأ .هتمزهل رأثلا نيبو هنيب لوحي وهو ناوآلا تاوف دعب الإ رطخلا ظحلي الف

 اذإف .لازنلا ةظحل ىف الإ اهؤادأ زوجي ال ©” رقشغدم ةمدق ٌةصقر ىهف ”ىراريم"لا

 نهروعش نللحيف لسرلا ةطساوب ءاسنلا رابخإ متي هنإف ام ةكرعم نع نلعأ ام
 114 ماع نامألا هحوت امدنعو .لاحرلاب وحنلا اذه ىلع نلصتيف .صقرلا نآدبيو

 ةيامح لجأ نم "ىراريم"لا ةصقر ءادأب "فيرانانات" ىف ءاسنلا تماق سيراب ىلإ
 ضرألا ءاجرأ عيمج ىفو .ةفاسملا دعب مغر كلذ ريثأت ادب دقو .نييسنرفلا دونجلا

 مهنأ الإ .:ةلصفنم تاعومجم ىف صقرلا ءاسنلاو لاجرلا اهيف ىدؤي ثالفح ماقت

 سيلو .ضعبلا مهضعب ةهجاوم ىف ةداع نوصقري مهو .ضعبلا مهضعب نوري
 ضعب ىلع ادمع ترصتقا دقو .ةماعلل فورعم وهف .ءكلذ فصول ةرورض كانه

 هةيرحس ناغأ ندشنيو
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 دعبو نيتعومجملا نيب لصفلا وه اهيلإ هابتنالا تفل ام ناك .,ةفرطتملا تالاحلا

 لعفلاب انه ثدحتن نحنو .اهيف نيكراشملا لاعفنا ردق كلذكو امهنيب ةفاسما

 ةلتكلا ىقيرف الك حور نوكت ثيح .ةقيمعلا روذجلا تاذ ةجودزملا ةلتكلا نع

 ءاسنلاو لاجرلاف .ىرخألا كلت ومنو اضر عجشي هذه لاعفناف .قفاوت ةلاح ىف

 نقلا «نوزامألا نيطايسأ ىفف .رخآلاب امهنم لك طسئتريو دحأاو بعش لإ لومتني

 ناكسلا نول ايده ةتاقخا ترهظ :.ةهييدقلا ييقيرقإلا رهسلا نع انتلظم رهققت :قت م

 نكو:لاجرلا نع دبألل تلضفنا دق ءاستلا تناك ثيح.ةنبونجلا اكيرمأب لقاوألا

 .رخآ بعش دض ٌبعش لعفي املثم مهدض بورح نشب نمقي

 هنم رفم ال ىذلا رطخلا رهوجلا اهيف نمك ىتلا برحلا لوانت لبق نكل

 بسانملا نم نوكي هنإف ءاهل ةروص ىوقأ ىف ةجودزم لا ةلتكلا ىف ىلحتي ام وهو
 لك مغرف .تاومألاو ءايحألا نيب مدقلا ىف لغوملا ضقانتلا ىلع ًةرظن ىقلن نأ

 نم ريبك ذدع دوجوب مهم ٌروصت كانه ناك قوم لاو نيرضتحم لا لوح ىرجي ام

 ةياهن ىف رضتحملا مهب قحتلي فوس نم مهو .رخآلا بناجلا ىلع ةطشنلا حاورألا
 ىدؤت هتراسخف ءرضتحملا هبيرق نع لزانتلا ءاشي ال هنإف ىحلا فرطلا امأ .فاطملا

 تيفشت كلذ نإف ةريفع اوين ناوفنع ىف لجرل كلذ ثدح نإف ميدعص لإ

 نأ نوكردي مهنكل يحال ردق مهسفنأ نع كلذ نوعفديف هيوذل ديد اَنأ

 مضني فوس وهو ,ىوقأو ربكأ رخآلا بناجلا ةلتكف ءاريثك ىدجت نل مهتمواقم
 ال ناك اذكهو .رخآلا بناجلا ىلع ةقوفتملا ةوقلا هكردت هنولعفي ام لكو ءاهيلإ

 مهنكميو ءايحألا ىلع ريثأتلا مهعسوب نيذلا ءالؤه زفتسي ٍلعف ىأ بنجت نم دب

 هنم عزتني اًبطايتحا تاومألا ةلتك بوعشلا ضعب ريتعتو .ناكم لك ىف 0

 اه انايجاو..ءانباي نقزريحي ءاستلا تاك نإ نوددنخي ءالؤيف:ةددحلا ديلاوملا حاورأ

 تابنلا نع نظل اذه عنم عيطتست ىتلا ىهف ؤ ,راطمألا بلجت اًياحس حاورألا 6

 نيب نم ددنج اياحض عازتنا مهعسوبو .ناسنإلا هيلع ىذغتي ام ىأ ناويحلاو
 ًادهي هنإف ةدينع ةمواقم دعب الإ هووذ هنع لزانتي ال ىذلا تيما امأف .ءايحألا

 توبا نوكيا كمت ريغألا هنيناحلا نايع لقاتل نقييعلا كاذنل ةنادقا دعي هةعور
 ىتلا حارجلاو .ءءرملا هقلطي ىذلا خارصلا امأو .ةوقلا ىف نيفلتخم نيودع نيب اًعارص

 نظري الف .عارصلا اذه نع اًدمعتم اًريبعت نوكت دقف اَسأيو اًفسأ هسفنب اهقحلي

 عارص وهو هلوح عارص كانه ناك نكل .ةلوهسب هنع ءانغتسالا متدق هنأ تيما

 ىف لذب امهم ةمزهلاب امتاد ىهتني ٌعارص وهو .تيملا اذه هلوح راد اًمامت ىصخش
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 ىف ههجاوي ال ىذلا ودعلا نم رارفلا ءرملا لواحي ةيادبلا ذنمف .ةلاسب نم هئانثأ
 نوكي ثيح .رقهقتلا عارصب فرعي عارص الخ نيم همس سالخلا ق الما ةقيقحلا

 .ودعلا فوفص ةدايزل بهأتيام نايغرف ىذلا رضتحملل اًقلمتو اًعادخ عارصلا
 وأ هيوذ وحن ةبيط جورب عتمتي نأ رخآلا بناجلا ىلإ لقتني ىذلا تيملا ىلعو

 .لقألا ىلع مهب راض ريغ نوكي

 ةديدج ةمينغب ىوقلا ودعلا دم دق نوكي هنإف اًمقان كانه لحام اذإف
 لوح ءايحألاو تاومألا نيب عارصلا نم عونلا اذه ىف ىرهوجلا رمألا نإ .ةريطخو
 هةر اف ثدح عوقو دعوم ىردي ال ءرم لاف .ةتباث ةدعاق همكحت ال ىح صخش

 موجه لكف ءكلذ ىلإ نوكرلا نكمي ال نكلو .ةليوط ةرتفل ءىثش عقي ال امبرف .ىرخأ
 ىدؤت دقف .برحلل نالعإ نود نمو دو ريغ مصخ نم ةأجف ثدحي ديدج
 ةليوط ةرتفل رمتست دق لاحلا هذه نأ الإ .ءىش لك ةياهن ىلإ ةدحاو ةافو ةلاح
 راظتنا ةلاح ىف نوكي ءرم اف .لاثملا ليبس ىلع ضارمألا ىشفتو ءابولا تالاح ىف
 انه انمهي امف .تاومألاو ءايحألا نيب ةقالعلا دعب اميف لوانتن فوسلو .ىهتنت ال

 وحن ىلع رخآلاب اهيفرط نم لك طبتري ةجودزم ةلتكك امهيلك لمأت وه طقف
 كلت ىهو ةجودزملا برحلا ةلتك وهف ةحودزملا ةلتكلل ثلاثلا لكشلا امأ .مئاد

 اهب انررم ىتلا براجتلا دعب اًريثك ضعبلا دهتجا دقو .مويلا انل مهألا ربتعت ىتلا
 .اهراوغأ ربسو اهمهف لجأ نم نرقلا اذه ىف

 2« 5 ع ف
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 ا! ةلتكلا
 برحلا :ةجودزمل

 رودي رمألاف ."اهوحم مت ءادعألا فوفص" ءلتقلا لوح بورحلا ىف رمألا رودي

 ليوحت ىغبنيف «ناكمإلا ردق ءادعألا نم ٍريثك لتق بجيف ءاًماوكأ لتقلا لوح
 لتق نم وه رصتتنملاف .قوملا نم موك ىلإ ءايحألا موصخ نم ةرطخلا ةلتكلا
 .«برحلا يف ءرمللا اههجاوي ىتلا ةيمانتملا ناريجلا ةلتك اهنإ .ءادعألا نم ربكأ اًددع

 وهف اهومن هيلع ىوطني ىذلا ديدهتلا امأ .فوخلا ريثي ام وه هتاذ دحب اهومنف

 برحلا ضوخ ءانثأ ىفو .برحلا ىلع حلت ىتلا ىرخألا ةيداعملا ةلتكلا جتني ام

 لك لغتسي نأو ةحاسلا ىف اًددع رثكألا فرطلا نوكي ىأ .ءقوفتلا ىلإ ءرملا ىعسي
 ةروصلا وه برحلا ضوخ ليصافتو .هددع عفتري نأ لبق مصخلا فعض طاقن

 ءايحألا نم ربكألا روهمجلا نوكي نأ ىلإ ىعسي ءرم اف .ىرجي ام لكل ةسكاعلا
 لتكلل قابسلا اذه ىفو .موصخلا بناج ىلع قومللا نم ربكألا موكلا نوكي نأو

 نأ ضعبلا عسوبو .بورحلل قمعألا ببسلا لب ءىرهوجلا ببسلا نمكي ةيمانلا

 نومدخي نيذلا ءالؤه ىأ .ًالافطأو ًءاسن ,قوملا نم ًالدب اًديبع ضعبلا نم ذختي
 ماقملاب - تفدهتسا اذإ الإ اًبرح نوكت ال برحلا نأ الإ .ةيصخشلا ةلتكلا ددع ةدايز

 ةيبرحلا ثادحألاب ةقيثولا ةلصلا تاذ ظافلألا لكو .نيداعملا قوما نم اًموك -لوألا

 كراعملا" سانلا ركذيف .ةقدب ةقالعلا هذه نع ربعت ةثيدحلاو ةممدقلا تاغللا ىف

 مدت"و "رمحألا نوللاب رهنلا مدلا تالالش غبصت"و "ةمزهلا"و "حباذملا"و "ةيومدلا
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 هنأ الإ .كلذ نع راذتعالل عفاد كانه سيلو ."لجر رخآ ىتح ودعلا ىلع ءاضقلا

 نم تاغللا ضعب ىف فرع دقو .ةدحوك قوم لا موكب رارقإلا ىلإ ريشن نأ مهملا نم
 ىلع ىوتحت ةكرعملا ةحاس ىأ "215866" ةيناطألا ةملكلاف :اهنيعب تاملك لالخ

 امأ ,""ةكرعملا ةحاس ىف اوقب نم" ىنعي ام وهو "21 لاو" ةمميدقلا ةليبقلا مسا

 لاهلاف"و ,""ةكرعم لا ةحاس ىف ثثجلا" ىنعتف ةممدقلا لامشلا ةغل ىف "21 رلاف"
 "0721" ميدقلا ىناطألا ظفللا نمو ."ىلتقلا نيبراحملا نكس" ىوس ىنعت ال "”ةهلطقلل

 "701" ةملك ىنعت ةينوسكسولجنألا ىفو .ةميزهلا ىنعت ىهو "00111" ةملك تءاج
 وأ "ةكرعملا ةحاس ىف اوقب نيذلا" لوح تاملكلا هذه تراد نإف .ءابولاو نوعاطلا

 ,تاومألا نم موك نع روصت ةباثمب اًعم اهلك ىهف "ءابولاو نوعاطلا" وأ "ةميزهلا"
 ىبنلل ةيؤر ىفو .ناكم لك ىف ٌرشتنم وه لب ءبسحف "اًينامرج" اًروصت سيل وهو
 ىف برلا ىلتق ريصي فوسو .ةللحتم ثثج نم ةحاسك اهلك ضرألا ترهظ ايمرإ
 نلو ٌّدحأ مهيكبي نلو رخآلا اهفرط ىتح ضرألا فرط نم نيدقار هسفن تقولا
 .”*”مهل ةميق ال ةحاسلا ىف نيدقار ءاقبلا مهيلع بتُك لب ءاونَفدُي نلو اوعفتري

 مهيلإ هجو هنأ دح ىلإ ىلتقلا موكب اًميظع اًمامتها متهي "دمحم" ىبنلا ناكو
 نم هئادعأ ىلع ريبك رصن لوأ ىهو ,"ردب" ةعقوم دعبف راصتنالا ةظع نم اًعون
 ٍلجر ىوس مهنيب نم نكي مو ام بج ىف هئادعأ ىلتق ءاقلإب ماق ةكم لهأ

 م هنأ دح ىلإ هعرد لخاد خفتنا ناك هنأل ءراجحألاو ضرألا تحت نفد دحاو

 ىف نورخآلا راص املف .اًدقار كرتف اًديحو وه ىقيبف .هنع هعرد عازتنا دحأ عطتسي

 ؟هدعو متأ مكبر اورت ملأ بيلقلا لاجر اي ىأ" :حاصو كانه دمحم فقو بجلا

 "!ثشثح اًقح مهنإ !هللا لوسر اي ىأ" :هباحصأ لاقف "اًقح ىبر دعو تيأر دق اه
 نيذلا ءالؤه عمج اذكهو . 7"قح هللا دعو نأ اًقح نوفرعت مكنإ" :دمحم درف

 مهضعب راوجب اًديج اوظفُح دق 5 اوناك بجلا ىفو .هتوعد عامس لبق اميف اوبأ
 ديق ىلع ءاقبلا ىلع لاثملا اذه نم اًحوضو رثكأ ًالاثم دجأ ال ىنإو .ةفاثكب ضعتبلا
 دعي مل مهف .قوملا هئادعأ موك ىلإ مهدحأ اهبسني ىتلا ةفثكملا ةيهاملاو ةايحلا

 اهباكترا نكمي ةناهإ لكف .مهديدهت ضعبلا عسوب نكلو دحأ ديدهت مهعسوب
 دوجو ضرتفي ضعبلا نإف ال مأ كلذب نورعشيس اوناك نإف ءباقع نود مهدض
 عيطتسي ال وحن ىلع بجلا ىف اعم اوعضو دقو .هراصتنا نم ززعيل روعشلا اذه
 عزفي فوسلو ءقوم ىوس هلوح دجي نلف مهدحأ ضهن نإف «كارحلا ٌدحأ هعم
 نوكتي وهو .قوملا نم اًملاع نوكيسف هيلإ دوعي دق ىذلا ماعلا امأ .هقافر نم
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 ريغ اًعش نويرصملا ناك ةممدقلا روصعلا بوعش نيب نمو .هيلإ برقألا اوناك نمم

 نش نم لضفأ وحن ىلع تامارهألا ءانبل مهتيروطاربمإ ةقاطاوهجو دقف «براحم

 كلملا ناكف .ةيبرح تالمحب نوموقي اًنايحأ اوناك كلذ ءانننأ ف مهنكل ةتوربعلا

 هسفن ىنوأ ماق دقو .ودبلا دض ةلمحل اًدئاق .ريبكلا ىضاقلا ."ىلوأ" نيع دق "ىبيب"

 :هتربقم ناردج ىلع ىلاتلا صنلا نيودتب

 ودبلا دالب اًمهطحم رفظملا شيجلا اذه ىضم"

 ودبلا دالب اًرمدم رفظملا شيجلا اذه ىضم

 مهعالق طقسأف رفظملا شيجلا اذه ىضم

 راجشأ رامث اًبرخم رفظملا شيجلا اذه ىضم

 مهارق ىلع رانلا اًيقلم رفظم لا شيجلا اذه ىضم

 مهدونج نم فالآلا تارشع نم رثكأ حبذف رفظملا شيجلا اذه ىضم

 ”"ههارسأ نم ةريفغ دادعأب داعو رفظملا شيجلا اذه ىضم

 لتق لجست ىتلا ةرقفلا ىف هل ىدم ىصقأ غلب دق رامدلا نع ريبعتلا ناكو
 نإو ؛ةثيدحلا ةلودلا مكح نابإ رمألا اذه روطت دقو .ءادعألا نم فالآلا تارشع

 سيسمر داق دقف .نييرصملل ةمظنم ةيموجه ةسايس ريصيل ًاليوط رمتسي مل
 مهدي نم" :ىلاتلا ركذ هل حيدم ةديصق ىفو .نييثيحلا دض ةليوط اًبورح ىناثلا

 ىلإ شطعتت امدنع (تمخس) لثامي هنإف ثثجلا نم اًموك اهلعجيف نييثيحلا ضرأ
 تربد اهنأ .ةؤبل سأر اهل ىتلا تمخس ةبرلا نع ةروطسألا ىورتف .””"نوعاطلا
 امأ. حباذماو بورحلل ةحو ةيفس تملك دقو .ةدرمتملا ةيرشبلل اًنيهر مد مامح

 اياحض ةروصب نييثيحلا ثثح دج موك ندع هزوكت طبر دقف حالما ةديصق رعاش

 شداق ةكرعم نع ةريهشلا 7-2 ىفو .انيلع ًةديدج دعت مل ةقالع ىهو ءءابولا

 ينيكو ةدونس نيح ةدارع مح ينك ناكلا سيسر ىف نوينحلا نبض اهنج ىحلا
 لك اودحو دقف" هلاجر امأ .رشسلا ةوق ناقوفت ةلاسبو 6 ةوقب ةكرعم لا هدحو بسك

 لاح تناك كلذكو ,مهتئامد ْق نيقراغ نيحوبذم اهفوفص تقرتخا ىتلا بوعشلا

 مو ءاضيب 0 ةحاس تكرت دقو .مهريمأ ةوخأ ءانبأو نييثيحلا ىلتاقم لضفأ

 .7"ههالتق ةرثكل اهضرأ ءطو ٌدحأ عطتسي
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 ىه ةحاسلا ضرأ اهنول ىسك ىتلا ءاضيبلا مهبايثو ثثجلا "ةرثك" تناك دقل
 اهري مل ةجيتنلا هذه نكل .ةكرعم ةجيتن حوضوو ةعاشب نع اريبعت رثكألا ةرابعلا

 ىف بعشلا ناك ديعب عضوم ىف تراد دق ةكرعملا ىحر تناك املف .نيبراحما ىوس

 كلما ناك املو .ءادعألا ىلتق موك نم ءىث ىلع لوصحلا كلذك دشني نطولا ضرأ

 .ىناثلا سيسمر نبا .حاتبنرم نإف هبعش ءاضرإ ىلإ ليبسلا فرعيو لايخلاب عتمتي
 ىلع نويرصملا ىلوتسا دقف ءنييبيللا دض ةميظع ةكرعم بسك هنأ فيك ىور
 تاركسعملا بلس دعبو .نييبيللا ريمأ لهأ اورسأو اهزونك لكب ًةلماك مهتاركسعم
 نهربي ىل اًيفاك نكي مل كلذ نأ الإ .اريسأ 9376 هومنغ ام ىلإ اوفاضأو اهقارحإ مت

 ىلتقلا ء ءاضعأ رتبب دونجلا ماقف .ىلتقلا ددع ىلع نطولا ضرأ ىف هبعشل كلما

 عطقب نوفتكي (نويرصملا) دونجلا ناك 'نينوتخم ءالؤه ناك ام اذإف ةيلسانتلا
 ثثلاثلا سيسمر ىلع ناكو .””ريمحلا روهظ قوف ةمينغلا هذه اولمحيل ىديألا
 هذه ىف مئانغلا زومر ددع ناكو .دعب اميف ىرخأ هر نييبيللا ءالؤه براحي نأ

 نكت مل ةعورملا "ةلومحلا" هذه نأ حضاولا نمو ةعطق 12535 لوح رودي ةعقوملا

 ناكف .هلك بعشلا هاريل هلقن نكمي ىذلا ءادعألا ىلتقل لزتخم لا موكلا ىوس

 ىواستي نأ مهملا نمو .موكلا لجأ نم هدسج نم ِءزجب مهاس دق ٍليتق لك
 ددح دقف .سأرلا فدهتست تناك ىرخأ ٌبوعش كانهو ."”مئانغ زومرك مهعيمج

 لواحي نأ ىدنجلا ىلع ناكف .ءادعألا سوءر نم سأر لك لباقم ةأفاكم نويروشألا

 فيك لابيناب روشأ كلملا دهع نم شقن ىف ىوريو .اهنم ردق ربكأ ىلع لوصحلا
 لك لمحيل ةزتحطما سوءرلا ددع نوصحي مهو ةريبكلا مهمايخ ىف ةبتكلا فقي

 اًنايب ىطعيو ىعامج موك قوق اهر ىقليو كانه لإ نيود نم هدصع ام يدنج
 .ههذه سوءرلا ماوكأب ىف وسلا كول ناكو .اًدئاع لفقي مث هتقرفو ةكدسا

 مهسفنأب نوموقيو مئانغلا زومر ديروت نوضرعتسي مهنإف مهدونج نيب اوناك نإف
 لاسرإب نورمأي اوناك دهشم لا كلذ نع اوباغ نإف .دونجلا ىلع تآفاكملا عيزوتب
 .07ءادعألا ةداق سوءرب نوفتكي اوناك كلذ لاحتسا نإف ءمهيلإ هلك سوءرلا موك

 ىرخأ ةلثمأ ةفاضإ تناك اذل اًمامت حضتا دق برحلل رشابملا فدهلا نوكي اذكه

 نأب انيدل عابطنالا دلوتيو .لعفلاب كلذب ٌرخاز خيراتلاف .ىرورض ريغ اًرمأ كلذ نع

 .اًردان الإ ىرخأ اًقادحأ ركذي ال وهو .كلذ لوح الإ اًميرقت رودت ال خيراتلا ثادحأ

 ىلع انه دونجلا صرح اذل ىرخألا بوعشلا ضعب ىلإ تلقتنا ةمدق ةيرصم ةداع ناتخلا ناك 1

 (مجرتملا) مصخلا ةيوه ديكأت
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 نيتجودزم نيتلتك ةروص مدقت برحلا نأ انيأر نيبراحتملا نيفرطلا انلمأت ام اذإف
 ريبك موك قيقحت فده هينيع بصن عضي ام ٌدح ىلإ ريبك شيجف .نيتكباتشم
 .هسفن ردقلاب رخآلا فرطلا ىلع ىرسي ام وهو ناكمإلا ردق ءادعألا ىلتق نم

 ىفف .دحاو نآ ىف نيتلتك ىلإ برحلا ىف كراشم لك ءامتنا نع جتنيف كباشتلا ايفأ

 همصخ رظن ةهجو نمو ء.ءايحألا نيلتاقملا ىلإ اًيمتنم نوكي وه هركسعم راطإ
 ءاونحأ نع :ظافحلا لسخأ قو نيسنكلاو :ةوسفتلا قوسملا ددسغ.لا انمتتم نوكي

 ددع ىأ .هسفن وه هتوق ىدم ىلع رخآل نيح نم ديكأتلا نم دب الف برحلا
 تزيمت دقو .ىرخأ ةيحان نم ءادعألا ىلتق ددعو ةيحان نم وه هشيج دارفأ
 ددع ءاصحإ ىأ .ةجودزملا ةيئاصحإلا هذهب روصعلا مدقأ ذنم ةيبرحلا ريراقتلا

 ةصاخ .ةغلابملا ىلإ ءرم لا ليم ام اًريثكو .ودعلا ىلتق ددعو فرطلا اذه ىلتاقم

 ددع ةرثكي فرتعي ال هرم ا نإف ترخلا ءانثأ ىف امأ .ءاذغألا ىلتق ةذعل ةيسنلاب

 نم جورخلا لواحيو .هنع تكسي هنإف كلذ فرع ول ىتح .ءادعألا نم ءايحألا

 اًقباس انظحال امكو .ةلتاقملا تاوقلا عيزوت ةداعإ لالخ نم َئيسلا فقوملا اذه

 طيسب عيزوت ةداعإ لالخ نم لاحلا ىف قوفتلا ليبس ىف ءىش لك لعفي ءرم لا نإف
 عفادو .برحلا دعب الإ رّكذُت الف لاجرلا ددعل ةيتاذلا ةراسخلا امأ .شيجلا قرفل

 ىتح اهرارمتساو برحلا لجأ دمم ىذلا وه :تتفتلا نم اهلاح ةيامحل ةلتكلا

 دح ىلإ روعشلا اذه ججأتي ام اًنايحأو .ديعب دمأ ذنم ترسخ دق تناك ول

 كلذب نوكيو ةميزهلاب فارتعالا متي ال ىتح نايعلل ىدابلا ىعامجلا ءانفلا لافغإ

 انمَو ؟ةيرعلا ةنلتكلا :نوقكتت فنك ننكل ءايفبلا ىفقللا :ةلقكلا نايمنا نإ :ىعس لق

 ىذلا اذه امو ؟بيبجعلا كسامتلا اذه ىلإ ىرخأل ةظحل نم ىضفي ىذلا اذه

 تدل اذه نإ دق لكس وأ ردقلا ةطهي لكس ريض افلا نإ ًاهف نسانلا وقف
 بيجع ٌثدح هنإ .رذحلا نم ٍءىشب هنم بارتقالا ىلإ انرطضي ام اًضماغ لاز ام

 رطخلا نع نلعي وهو :ءىقيزيفلا ءانفلا رطخب ددهم هنأ ءرملا ررقي امنيح اًمامت
 ىفخي وهو ءرملا حرصي اذكه ."توملل ٌدعتسم ىننإ" :عيمجلا مامأ ةحارص
 ديدشتلا نوكي عقاولا ىفو ."كاذ وأ اذه لتق ىلإ ىعسأ ىننأل" :كلذ ءانثأ ىف هتبغر

 "ًاليتق تومأ نأ نكمم كلذبو كاذ وأ اذه لتقل ىعسأ ىننإ" :ةيناثلا ةرابعلا ىلع

 .برحلا ءدب لجأ نم نوكت هسفنل ءرم لا اهب رقي ىتلا اهدحو لوألا ةرابعلا نأ الإ
 هركسعم لاجر سوفن ىف لاتقلا ةركف سرغ لجأ نم .برحلا ضوخ لجأ نم
 ىعسي ىذلا وه نوكي هنإف ال مأ ًالعف موجهلاب ئدابلا وه اذه ناك ام اذإف .وه
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 لتق ةصخر هسفن ءرملا حنم ىف ديدهتلا نمكيو .ٌددهم هنأ ضارتفالا قلخل اًمئاد
 وه ديدهتلاف .هتاذ ديدهتلا تحت اًعقاو نوكي هتاذ دحب صخش لكو ءام دحأ

 ءاديدحت ةظحللا هذه نمو .عيمجلا فدهتسي هنأل هيعلا نيب ىواسي ىذلا

 ءىشلا ثدحي نأ نكمي ءبرحلا نالعإ ةظحل ىأ ,عيمجلا امهساقتي ٌةظحل ىهو
 ءامتحالاب عرسأف ىقيزيفلا ريمدتلا نم ةاجنلا درفلا لواح ام اذإو .عيمجلل هسفن

 قيحي بيهرلا ديدهتلاف .رانلاب ءاضمرلا نم ثاغتسا نمك نوكي هنإف عمتجم اب
 فوسل" :ةدح ىلع لك ءسفن فلأل لاقيف .هنيعب عمتجم ىلإ ىمتني نم لكب
 رطخ ةهجاومب اًعم ءالؤه عمجتيف .اهسفن ةظحللا ىف كلذ نوكي نأ ىلع ."تومت

 عمج ىف اوقتليل هسفن ديدهتلل ضرعتي نم بذج ىلإ ةعرسب نوعسيو كا
 ىلع نوفدهتسملا ىقتلي ام ناعرسو .كرتشم هاجتا ىف عافدلل نورطضيو .فيثك
 بوشنو .روعشلاو روصتلا ىف وأ عقاولا ضرأ ىلع كلذ ناك ءاوس ًةداع نيبناجلا لك
 لتكلا هذه نوكتت املاحف .نيتلتك ةأشن نع ةرابع لوألا ماقملا ف وه برحلا

 نوكي كلذ نع ءانغتسالاو .لعفو حورك اهسفن ىلع ظافحلا وه اهفده نوكي
 ام لك عم ةيبرحلا ةلتكلا لماعتت ام اًتادو .اهسفن ةايحلا نع ءانغتسالا ةباثمب

 ملسي ةريثك بورح دعب اًّيح لظ ىذلا درفلاف ."تو.ملا" هنأ ىلع اهجراخ وه
 لك عقاولا ىف ددهي ىذلا تومللاو .ةديدج اًبرح ضاخ ام اذإ هتاذ مهولل هدايق

 كانهو .هتهجاولب عيمجلا طشني ىتح عيمجلا ىلع ّمكح هنأ ىلع هيلإ رظنُي درف

 وحن ىلع اهنيعب ةعامج اهئانثأ ىف ددهي توملل ةنلعم ثتارتف رخآ وأ وحن ىلع
 اهأ نانلألا عيمج نآلا ددهي هنإ" وأ "نييسنرفلا عيمج نآلا ددهي ةقز"' فنينعتم

 درفلا ساسحإ ىف اهروذج اهلف نالعإلا اذه لثم سانلا اهب لبقتسي ىتلا ةوشنلا

 لهسأ نوكي هرمأ نكل ءاًدرفنم هتهجاوم دحأ بغري ال ىذلا توم لا نم فوخلاب
 هنكل .رخآلا امهنم لك لتق ءادعألا نم نانثا لواح ام اذإ ىأ ءنانثا ههجاو ام اذإ

 نأ نكم ام أوسأف .اًعم صخش فلأ ههجاو ام اذإ هسفن توملاوه نوكيال

 ميهدمت ام ويه نوكد .اًعيمج مهيلع ىضقي نأ وهو ءام ٍبرح ىف سانلل ثدحي
 اذه نأ اًقلطم نونظي ال مهنأ نأ الإ .هنوشخي ام ىثخأ وهو ىدارف توملا نم

 ىعامجلا رطخلا اذه ليوحت ةيناكمإ ىف نودقتعي مهف ,.مهل ثدحي فوس ءوسألا
 نوددرتي الو هذيفنت ىف هوقبسي نأ الإ مهيلع امو .ودعلا ىلإ هوردصيل مهيلإ هجوما
 مكحلا ردصأ نم وهف .هريصمل ىعسي هنأك قأي ودعلاف .لتقلا ةيلمع ىف ًةظحل
 وه ودعلا نوكي ام اًمتادو .هريغل هانمت ام هيلع قحف "!نوتومت فوس" :لاقف ًالوأ
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 م نإف .هل ططخ نم وه نوكي كلذ ىلإ ردابما وه نكي مل نإف .كلذب ئدابلا
 ةمأ توللا ىنمتو .هنهذ ىلإ كلذ ردابتي ام ناعرس هنإف كلذ ىف ركف دق نكي

 امأ .كلذ فرعيل سانلا راوغأ ربس ىلإ ءرم لا رطضي الو ناكم لك ىف لعفلاب رفاوتي
 ةيبرحلا تايلمعلا لك دحوي ىذلاو هلافغإ نكمم ال ىذلاو بيجعلا ديدشلا رتوتلا

 نوذ نيمو :ةلثكلا ليغ اد ظشتننأو قيعسلا هل نوكي.نأ نري ءرشاف..نامس ةلف

 تماد امو .قبسلا ىف حاجنلا يف اًقلطم ةصرف ةيأ ءرملا ىدل نوكت ال ريخألا اذه

 ىهتنت امدنع برحلا ىهتنتو .روهمجك ءاقبلا سانلا ىلع نوكي ةرمتسم برحلا
 ةلتكك .ةلتكلل برحلا اهرفوت ام ةرتفل ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةصرفو .ةلتكلا
 نأ حضاولا نمو .ةياغلل ًةريبك ًةمهاسم -سانلا ىوهي امك - برحلا ىف مهاست

 ءامجح ربكألا ةجودزملا لتكلاب ناطبتري ةثيدحلا روصعلا ىف اهرارمتساو اهتفاثك
 .برحلا حور هرفوت ام وهو
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كلا تاراوللب
 

 ,ةبلصو ةريغص ةيرشب ٍتاعومجم نع ةرابع وه ةلتكلا تارولبب هينعأ ام نإ
 لمعي نأ هنأش نم اذهو .ةريبك ةجردب ةيرارمتسالاب مستتو ةتباث دودح اهل
 نكمي ثيحب ةيئرم تاعومجملا هذه نوكت نأ مهملا نمو .ةلتكلا كيكفت ىلع
 .اهمجح نم مظعأ وحن ىلع "اهتدحو" ىلع دمتعت ىهو .ةدحاو ةرظنب اهؤاوتحا
 اهغرفي اهتمهم ىف كشلاف .اهدوجو نم فدهلا كاردإو اهئادأب قوثولا بجي امك
 ىغبني الو هيلع ىه ام ىلع اًمتاد لظت نأ لضفألا نم اذهل ءاهيناعم لك نم

 نادوعي ددحملا اهئادأ ناكمو اهسبلم لكش لثامت نإ ذإ ءرخآ ءىشب اهلادبتسا
 .اهيلع عفنلاب

 .اًدبأ اهمجح ريغت ال اهنإ ثيح ء.ةيرارمتسالاو تابثلاب مستت ةلتكلا ةرولب نإ
 ميسقت مهنكميو ءاهتركف وأ اهئادأ ىلع نيبردم اونوكي نأ دب الف اهيلإ نومتنملا امأ
 نأ مهملا نم نكلو .ةيقيسوملا ةقرفلا دارفأ هبشي وحن ىلع مهنيب اميف ماهملا
 ًالوأ رعشي نأ دب ال مهشياعي وأ مهاري نمف .ءازجألا ةطبارتم ةيلك ةدحوك اورهظي
 طبترا اذإ ىتحو .ةرولبلا قاطن جراخ مهتايحب دتعُي ال ذإ ءاَدبأ اوقرفتي نل مهنأب
 لثم امامت ء.ىصخشلا مهدوجو ىف اقلطم ريكفتلا ىغبني الف ءام ةفيظو ءادأب رمألا

 ممهارن ىرخأ ٍتالاح ىفو .ارتسكروألا مهنإ :ةيقيسوملا ةقرفلا ىف نيفزاعلا ةفيظو
 نورخآ سانأ مهنإ .امئاد ىعمجلا وحنلا اذه ىلع مهف ءاًعم اًدحوم اًّيز نيدترم
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 لاكشأ مهأ دونجلاو نابهرلا رابتعا نكميو .دحوملا مهسبلم اوعلخ ام اذإ امامت

 ىدارف اورهظ نإو ىتح .ةرولبلل نيمتنملا طابترا نع ىزلا ربعي انهف .عونلا اذه
 وأ ريدلا ىأ ءاهيلإ نومتني ىتلا ةقيثولا ةدحولا كلت ىف اًمتاد ركفن نأ انيلع نإف

 .ةيركسعلا ةقرفلا

 ثادحألا مضخ ىف لئاه وحن ىلع زربت اهتابثو اهتلزعو ةرولبلا حوضو نإ
 رطخو هيف مكحتلا ليحتسي ىذلا عيرسلا ومنلا امأ .اهتاذ ةلتكلا لخاد ةريشملا

 امهرثأ نإف - رتوتو ةلقلق نم هب مستت ام ةلتكلا ىلع ىفضي امهالكو- تتفتلا
 .لاعفنالا تاجرد ىصقأ ىف ىتح امهنع عفرتت ةرولبلاف .ةرولبلا راطإ لخاد ىثالتي
 اهراهصنا ىدم ناك امهمو ءزفاحلا ةرولبلا اهتحنم ىتلا ةلتكلا ةيعون تناك امهمو

 ىلع اهتتفت دعب عمجتت ىهف .ةزيمم لا اهتامس دقفت ال ةرولبلا نإف ءاهعم ىرهاظلا
 .روفلا

 اهنإ لب ءبسحف ربكألا اهطيحم ىف ةرولبلا نع فلتخت ال ةقلغنملا ةلتكلا نإ
 ىأب اهسفنل حمست نأ نكم الو .ةيئاقلت رثكأ اهنأب اهسفنب اساسحإ اضيأ كلتمت
 الإ عقاولا ىف ةرولبلا كراشت داكت ال ىهو ءاهفئاظو ءادأ ىف اهددهتي رطخ ميسقت
 ىمتني درف لكف .دح هل ةرولبلا ىف ام لك نإ ذإ .مظتنم لا اهراركتو اهتيدودحم ىف

 ذختت اًدودح ةقلغنملا ةلتكلل نإف رخآلا بناجلا ىلعو .ىدح راطإ ىف أشني اهيلإ
 نيم لك مدطصي ثتيح .دودحلا هذه لخادو .هيف عمجتت ناينب مجحو لكيم

 ثودح نكمي اذكهو .ةنرم ةلاح ىف ةلتكلا هذه ىقبت ءنيرخآلاب اهيلإ ىمتنا

 اهتغيص ىف كلذك ىه عيطتستو .تقولا لاوط عقوتم ريغ ريغتم ِكولسو تاجافم
 ةيحانلا ىلعو .اهراجفنا ىلإ ىدؤت زيكرتلاو ةفاثكلا نم ةجرد غلبت نأ ةدوديحلا

 لكب اًمامت ةيعاوو اهطاشنب ةمزتلم ىهف كّمامت ًةنكاس ةلتكلا ةرولب نوكت ىرخألا
 .لعف وأ ٍلوق

 لاكشأ نيوكت مغرو .ةشهدلا ريثي ٌرمأ ىخيراتلا ةلتكلا ةرولب رارمتسا نإ
 لاكشألا بناج ىلإ رارصإب ًةدوجوم لظت ةمدقلا لاكشألا نإف رارمتساب ةديدج

 نوكتو ءاهخوسرو اهتدح ضعب دقفتو فلخلا ىف اًنقؤم ىراوتت دقو .ةديدجلا
 رمتستو امامت اهرهق مت وأ تضرقنا دق لاكشألا هذه ىلإ تمتنا ىتلا لتكلا

 .ىجراخ ٌريثأت اهل نوكي نأ نود ةدياحم تاعومجمك اهدحو ةايحلا ىف تاروللبلا
 نشل ةقاسسلا قة ويصور لاظت ةينياللا كا هارحلا نيم ةريغتم ف اهومحي فانتوف
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 اهيلإ ةجاحلا ًاشنت ىتلا ةظحللا نيحت اًنيقيو .اًمامت اهتديقع تلدب دق نوكت
 لكف .اهتراثإو اهلاعفنا عم قفاوتت دق ديدج عون نم ّلتك دجوت املثم ءاهيف
 اهطيشنتو ديدج نم اهؤايحإ نكميف .نكمي عونلا اذه نم ةدمجتملا تاعومجم ا
 دجوي داكي الف .ةلتك ةرولبك اهلكش ىف فيفطلا رييغتلا نم ءىشب ىرخأ ًةرم
 ,ةروجهملا ةيوقلا ةممدقلا تاعومجملا هذه لشثم ركذتو الإ ىوق ىسايس ٌتالقنا

 ٍتاعومجمك ودبت اهلعجي ةوقلا نم وحن ىلع اهمدختسيو اهلقصيو اهيلإ دوعيف
 تاروللب لمعت فيك دعب اميف ىرن فوسو .رطخ طاشن تاذ امامت ةديدج

 ىف الإ ىدبتي ال رمأ وهو .ةلتكلا دشح ىف اهرثأو ,ةدح ىلع اهنم لك .,ةلتكلا
 .اًمامت ةفلتخم لتك ىلإ ىضفي ام وهو اهلاكشأ عونتت تارولبلاف .ةحضاولا تالاحلا

 لالخ اهنم ةلسلس ىلع ءاًبيرقت كلذب رعشي نأ نود نم .ئراقلا فرعتي فوسلو
 ْ .ةساردلا هذه
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 اهيلع ٌقلطأ ةلتكك رهظتو رشب نم نوكتت ال ىتلا ةيعامجلا تاه ولا لكما
 لمرلاو حيرلاو رطماو ةباغلاو ةرذسلا :تادحولا هذه نمو ."ةلتكلا زومر" فصو

 مغرو .لتكلل ةيرهوج ٍتامس ىلع ىوطنت رهاوظلا هذه نم لكو .رانلاو رحبلاو

 ملحلاو ةروطمألا ىف سانلل ودبت ىهو .ةلتكلاب رّكَذُت اهنإف رشب نم نوكتت ال اهنأ
 نع زومرلا هذه لزع بوجو ىلإ انه ريشن نأ نم دب الو .ةينغألاو ثيدحلاو
 نم ةعامجك اهسفن مدقت ةلتكلا تراولبف .هيف سبل ال داح وحن ىلع تاروللبلا

 نم نوكتت اهنكل ,ةدحوك شاعتو اهتدحوو اهكسامت لالخ نم هابتنالا تفلت رشبلا

 ةلتكلا زومر امأ .ةلماك ةيقيسوم ةقرف وأ نابهر وأ دونج ءلعفلاب نيطشن سانأ
 .ةيريهامج ةلتكك اهب رعشنو اًرشب نوكت ال ىهف .كلذ نم ضيقنلا ىلع ىهف
 هنأ ىرن فوس اننكلو .ةدام لا عم ة ةقستم ريغ ىلوألا ةلهولل اهتجلاعم ودبت دقو

 عوض هنإ .رمثمو ديدج وحن ىلع اهسفن ةيريهامجلا ةلتكلا بيرقت نكمم لا نم

 نإ ءاكذلا نم نوكي نلو .اهزومر لمأت لالخ نم ةلتكلا ىلع طّلسُي ىعيبط
 .ءوضلا اذه مامأ باسبلا انقلغأ
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 رانلا

 ءاوس ءناكم لك ىف ىواستت اهنإ رانلا نع اًيئدبم لوقن نأ نم دب كانه سيل

 تقول ترمتسا اهنأ وأ كانه وأ انه تعش وأ ةدؤدحم مأ راشتنالا ةعساو تناك

 .اهتالاح نع ًالقتسم اًيواستم اًئيش اًمتاد اهيدل نأ روصتن نحنف .ريصق وأ ليوط
 ىلإ دتمت رانلاف .ءءافطإلل ٍلباق ريغو اًددحمو اًّيوق اًقيرح انيدل لثمت رانلا ةروصف
 ظ هن امشتت ىذا اهفنعو .عبشلا فرعت ال ىهو :قودسلا ةلماج [هنأك يلوح انم

 ةراثإ رثكألا اهصئاصخ نمض نم وه ةلماك ٍندمو سبتسالا تاباغو تاباغلا ىف

 «لزنما راوحب لزنم لاو ةرحشلا راوجحب ًةفقاو ةرجشلا نوكت بشنت نأ لبقو .بحجعلل

 وه ام لك نيب طبرت رانلا نكل ,هتاذب مئاق ٌدرفم ّلك ءرخآلا نع ٌلصفنم ءىش لك

 بهللا ىف اهلك رهصنت ةفلتخملاو ةلزعنملا داوملاف .تقو رصقأ ىف رخآلا نع لصفنم

 هب كسمت لك .تاقولخمو لزانم ءاًمامت ىفتخت اهنأ دح ىلإ ىواستت ىهو .هسفن
 .ةشهدلاب ةرم لك انبيصي رانلا عسل مامأ مالستسالاو .ىودع ةلماح ىهف رانلا

 داوم لاف .ًةفيعض عافدلا ىلع هتردق نوكت هلخاد ةايح ىلع ام ءىش ىوطنا املكو
 رععسلملا ديميت فرعم ذل ىلا نانلا هيهات ىلا ىبه ظن ةايعلا نم ةملاكلا
 نأ رانلا عيطتستو .اًدبأ عبشت ال ىهف .ءىش لك ءاوتحا ديرت ىهف .دودح ةيأ

 ءكانه وأ انه ران بوشنل شهدي دحأ الو .ةئجافم ىهف ءناكم لك ىف بشنت

 وهو ءامئاد بجعلل ًةريثم نوكت اهتيئاجف نأ الإ .ناكم ىأ ىف رانلا عقوتي ءرم اف
 هنإف اًبلاغ هيلع لالدتسالا نكمم ال كلذ نألو .بابسألا نع ثحبلا ىلع انثحي ام
 ٌروضح اهل ىهف رانلا نع روصتلاب اًطبترم نوكي ةبهرلاب روعش ثب ىف مهاسي
 كلذلو .هوجولا ةددعتم رانلاو .ناكم ىأو تقو ىأ ىف اهتيؤر نكميو ضماغ ىوق
 اهتالاح ىف اضيأ ىهو ءرصح الب ةريثك نكامأب دجاوتت رانلا نأ كردي ناسنإلاف
 ةعسلا نمو: يعسلا قا يسيللا نرش دنيعت نتنإ ذإ نهوحملا ةؤدضفتم ةحيورفلا
 نإ ."*ةبهتلملا ىأ "ةعدن" اهنأب رانلا فّرعُت سدقملا ىسودنهلا باتك ىفف .رانلا
 ,ىساسأ ُمصخ اهل ىهو .اهؤافطإو اهيلع ةرطيسلاو اهتحفاكم نكميو ٌةرمدم رانلا
 اًماد ادوجوم ناك مصخلا اذهو .راطمأو راهنأ ةئيه ىف اههجاوي ىذلا ءاملاوه

 رانلاك" :امهئادعب لثملا بَرْصّي هنإ ىتح نانلل اًدن نوكي ةعونتملا هصئاصخ لكبو
 تاروصتلا ىفو .حلاصتلل اًضفر رثكألاو اًفرطت رثكألا وه ءادع نع ٌريبعت وهو ."ءام لاو

 ىلع ىضقي " نافوطلا"ف .رصتنم لا وه كلت وأ اذه نوكي ملاعلا ةياهن نع ةمدقلا

 اًنايحأو .رانلا لالخ نم ملاعلا رمدي "ايندلا قيرح"و .ءامللا ىف ةايحلا رهاظم لك
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 هتايح ىف ملعت دق ناسنإلا نأ الإ .اهسفن ةروطسألا ىف اًحلاصتم امهالك رهظي ام

 نم رانلا ىلع ءام لا ءاقلإ هعسوب نكي م نإف ء.رانلا ىلع رطيسي فيك ةيويندلا
 نارفألا ىف اهزجتحي وهف .ةمسقنم رانلاب ظافتحالا عاطتسا دق هنإف ءرخآل نيح

 هعدي نأ هتردق ىف نوكي نيح ناويحلا نم برتقي امك اهنم برتقي وهو ءئفادملاو
 ةماهلا صئاصخلا رخآ ىلإ انحمل دق نوكن كلذب انلعلو .هقنخي وأ اًعوج توم

 انمق اذإو .ئفطني نأ نكمي طشن ّىح ْنئاك اهنأ ىلع نوكي اهعم لماعتلاف ءرانلل
 .ىرخأ عضاوم ىف اهتايح لصاوت اهنإف ًةيلك انه اهقنخب

 كلذ رثأ ىلع انمامأ رهظت ءرانلل ةدرفنملا حمالملا هذه تركوا دق اشك ذإو

 نينهو ع رتمل ردت ىيهو راكم لك ىف هسفن ءىشلا ىهف ءاهل ةئجافم ة ةروص
 ٌةئجافم ىهو ءناكم لك ىف بوشنلا عيطتست ىهو :عبشت ال ىهو .ىودعلل ةلماح

 اهنأك ودبت ىهو ءئفطنت ىهو ودع اهلو :ةرمدم ىهو .ةعونتم ىهو .ةياغلل
 بعصلو ٠ ةلتكلا تافص ىص تامسلا هذه 5-1 .وحنلا اذه ناس لّماعَتو امحت

 هبشت ةلتكلا نإ .ةياهنلل اهرثأ ءافتقا انيلع ناك اذل ءاهصئاصخل قدأ زجوم عضو

 روصعلا رثكأ ىف اهتاذ نيع ىه اهرهوج ىف ىهو ءناكم لك ىف ضعبلا اهضعب
 اذإف .ةيبرتلاو ةغللاو قارعألا لك نم رشبلا نيبو ءاًفالتخا تاراضحلاو ةيخيراتلا

 ءاهاودعل ىدصتلا نوعيطتسي نم مه نوليلقو .ةوق ىصقأب ت رشتنا ةلتكلا تأشن

 نأ عيطتست اهنإ .اهلخاد نم دودح ةيأ فرعت الو ءءامنلا ةلصاومل ىعست ىهف

 اهتيئاجفو اهتيئاقلت دعت امك (ربتعت 5 ءاًَعم سانلا عمتجي ثيح ٍناكم ىأ ىف ًاشنت

 فلأتت ىهو .ضعبلا اهضعبب طبترت اهنأ الإ هوجولا ةفلتخم ىهو .اًقيخم اًرمأ

 نأ امك .ةقدلا هجو ىلع دع فّرعي الو (نل ءالؤهو) .مهل رصح ال سانا نسف

 ىهو .ودع نع ثحبت ىهو ءضّورتو دّمْخَت ىهو .ًةرمدم نوكت نأ نكمي ةلتكلا
 لاحلا ةعيبطب ىهو .حضاو ريغ وحن ىلع اًبلاغو .ةأجف تأشن املثم ًةأجف ىثالتت
 ىلإ ةلتكلاو رانلا نيب هباشتلا اذه ىدأ دقو .ةفينعلا ةقلقلا ةصاخلا اهتايح اهل

 امهنم لك قلخو رخآلا ىف امهنم لك رمغني ذإ .:ةميمح ةجردب امهنيب اميف طبرلا
 تناك ةيناسنإلا خيرات ىف اًمتاد ترثأ ىتلا ةلتكلا زومر نيب نمو .رخآلا ةمدخ ىف

 نع اًئيش لوانتن نأ ىرورضلا نمو .اًبلقت اهرثكأو زومرلا مهأ نم ًةدحاو رانلا
 .ةلتكلاو رانلا نيب تاقالعلا هذه
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 رثكأو اًراركتو اًرارم زربت ىتلا ةيريهامجلا ةلتكلل ةريطخلا حمالملا نيب نم نإ

 قيرح ىف ةمهم ٌروذج ةعزنلا هذهلو .رانلا لاعشإل اهعوزن وه هابتنالا ىعرتسي ام
 رشبلا ونب ابلاغ اهران لعشُي :ةلتكلا زومر مدقأ نم ىه ىتلا .ةباغلاف .تاباغلا

 دق رشبلا نأ ضرتفن نأل فاك ٌببس كانهو .مهل تانطوتسم دييشت لجأ نم

 نيب فشاك طابترا كانهو .تاباغلا قارحإ لالخ نم رانلا عم لماعتلا اوملعت
 عضاوملا لحم دعب اميف لوقحلا تلح دقف .خيراتلا رجف ذنم رانلاو ةباغلا

 ةباغلا فيرجت ىلإ رطضا لوقحلا ىف عسوتلا ناسنإلا دارأ نيحو ءةباغلاب ةقرتحملا

 ىعامجلا فوخلا ناك دقف ةقرتحملا ةباغلا نم برهت تناكف تاناويحلا امأ

 قئارحلا هاجت تاناويحلل ىلزألا لعفلا در ناك كلذ نأب لوقلا اننكميو .اًيعيبط اًرمأ
 ىلع رطيس ناسنإلا نأ الإ .كلذك ناسنإلا لعف در وه موي تاذ كلذ ناكو .ةريبكلا

 هفوخ ىلع ةديدجلا هتوطس تغط دقو .اهاشخي دعي مو هدي ىف اهلمح ىتح رانلا
 رانلا نم ترف ىتلا ةلتكلا نإ .شهدم ٍفلاحت ىف امهالك لخد نأ دعب ميدقلا

 ىرحسلا رثألا فرعن نحنف .وحن دشأ ىلع نآلا اهيلإ اهباذجناب رعشت ىضام لا يف
 ظفتحت ىتلا ئفادملاو نارفألاب اوفتكي مل رشبلاف .هسانجأ لكب ناسنإلا ىلع رانلل

 نوقلحتي ةيئرم اًران اودارأ مهنكل .صاخ وحن ىلع اهسفنل ةينكس ةعامج لك اهب

 ةلتكلا فوخل ةبيجع براجت كانهف .اهلوح عمجتلا مهلك نوعيطتسيو اهلوح
 .ةيافكلا هيف امب اريبك طقف ناك اذإ قيرحلا حرسم ىلإ عارسإلل اهعفدي ميدقلا
 ىو .ىضذم اميف مهنيب تدحو ىتلا ةئيضملا ةرارحلا نم ٍءىشب نورعشي كانهف
 زئارغ ىوقأ نيب نمو .اًبلاغ ةبرجتلا هذه نع ءانغتسالا مهيلع ناك ملسلا تاقوأ

 اهومن لجأ نم اهتيبذاجل اهكالتماو اهسفنب رانلا دوجو وه اهنوكت رثإ ةلتكلا
 ةمهملا ةممدقلا ةقالعلا هذهل ةريغصلا ةيقابلا راثآلا ضعب كانه لاز امو .ىصخشلا

 واستب ءلثمت ىهو .باقثلا داوعأ ةبلع :بهذ امنيأ هتبيقح ىف هعم ءرم ا اهلمحي
 لاعشإ ءرملا عيطتسيو .لعتشم سأرب اهنم لك دٌؤُز ةدرفنم ناقيس نم ًةباغ ءعيدب
 لعفي ال هنكل ةباغلاب اًعنطصم اًقيرح لعشي اذكهو .اًعم اهلك وأ اهنم ديدعلا
 ءىش لك هنم مصخي فوس ثدحلا اذه لثمل لزّتخُملا لكشلا اذه نأل ًةداع كلذ
 رصتقي ال دعبأ ىدم ىلإ بهذت نأ عيطتست رانلا ةيبذاج نأ الإ .ميدقلا هدجم نم
 سانلا اهيف ىواس ةميدق ٌثاداع كانهف ءاهلوح اوقلحتيل اهوحن سانلا ضكر ىلع
 "ويافان"لا ةليبق ىدل رانلا ةصقر وه كلذ ىلع ةلثمألا عورأ نمو .رانلاب مهسفنأ
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 ءليللا لاوط اهلوح اوصقريل ةميظع ران لاعشإب موقت ىتلا ””"وكيسكم وين" ىف
 .ةددحم اًمليثمت ًالصف شع .قيحأ ءالؤع مدقي اهقورشو سمشلا بورغ نيب اميفو

 ةعقب ىف فينعلا صقرلا ىف لفحلا ومظنم ذخأي ىتح سمشلا صرق بيغي نإ امف

 رياطتت ًةرح ةليوطلا مهروعش نيكرات «ناولألاب نيخطلم ءايارع هبش مهو .ءادرج

 نوبرتقي ةفينع ٍتابثو ىفو .شيرب اهفارطأ ةنادزم صقرلل اًناديع نيلماح :.مهلوح

 مهف «ناوشع ظفحتب نوصقري رمحلا دونهلا ءالؤهو .ةيلاعلا بيهللا ةنسلأ نم

 ىلإ ةيماح رانلا نوكت عقاولا ىفو .ءوشلا ضعب نوبحيو ءىشلا ضعب نوروكتي
 .رانلا نم ىفكي اممب اوبرتقي ىتح ضرألا ىلع ءانحنالا ىلإ نوثلمملا رطضي نأ دح
 روصي اّضرق نيعفار رانلا ىف مهصقر ناديع فارطأ شير عضو ىلإ نوفدهي مهو
 صرقلا ضفخني ةرم لك ىفو .فينعلا مهصقر نولصاوي صرقلا اذه لوحو .سمشلا

 ةسدقما سوقحطلا نوكت سمنشلا قورش دنعو .ةديدج ةصقر [ديبت ًةيناث عفتريو

 نولعشيو ًالوأ ضيبألا نوللاب مهسفنأ اولط ٌلاجر ىضميل اهتياهن ىلع تفراش دق

 لوح فنعب ًةيناث نوزفاقتي مث ,ةرضتحملا ةوذجلا قوف رجشلا ءاحل نم ًءازجأ

 نوصقري مهو بهللاو ناخدلاو تالعشلاب هلك مهدسج ىلع نوفذقيو رانلا

 مهيمحي هنأ مهداقتعال دوعي ضيبألا ءالطلا مهدامتعاو .رامجلا طسو لعفلاب

 مهتاكرحو ران ىلإ نولوحتي مهنإ .اهسفن رانلا نوصقري مهنإ .قورحب ةباصإلا نم
 مهنأك نودبي مهلعجي هنإف هنولعشيو مهيديأ ىف هنولمحي ام امأ .بهل نم ىه

 ىتح ةريخألا تالعشلا تاضمو جهوتملا دامرلا نم نورثني ماتخلا ىفو .نولعتشي

 رانلا اهنم اوملست ىتلا سمشلا ىهف ءمهنم رانلا ملستت ىتلا سمشلا قرشت

 كانه رمحلا دونهلا كئلوأ لثمو .ةيح ةلتك انه رانلا نوكت اذكه .اهبورغ دنع

 ءانثأ قف.ناتنلا زود نودؤيف ءالؤنه انمأ "اًسوماح"'ضقرلا ءانتثأ قف نوريضي نورخأ

 دارفأ اهيلإ لوحت ىتلا رانلا ىه ةيلاتلا لايجألل ةبسنلاب ةيحلا رانلا ريصتو ءصقرلا
 ىذغت اهنيعب ةلتك ىلإ لصوتلا نكمم لا نمو .ادرجم ةلتك زمر تراص دقو "ويافان"لا

 ىلإ رشنلا رف ,رثاكتلا ىلإ طقف هجوتي ال انه ءرملاو .انيدل فورعم "ةلتك زمر"

 ندم لاف .اًديقعت رثكألا ةرخأتملا تافاقثلا ىف ةيوق ةعزن اًضيأ تناك اًران اوريصي نأ

 .اهسفن قارا بلاغلا ىف موقت تناك ةاجنلا ىف لمأ اهيدل دعي مل ىتلا ةرصاحملا
 نم مهسأي دعب مهسفنأ ىف رانلا نولعشي رّصاحملا ىلملا مهطالبو كولملا ناك امك
 ام وهو هيدقلل طسوتملا رحبلا تاراضح نم كلذ ىلع ةلثمأ كانهو .ةاخحنلا ىف

 اهئانثأ ىف رشتنا ىتلا ىطسولا روصعلا امأ .هسفن ردقلاب نوينيصلاو دونهلا هفرع
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 قارحإ نم ًالدب نيقطرهملا نم دارفأ قارحإب تفتكا اهنإف ميحجلا رانب نامإلا
 ىرتو ميحجلا ىلإ اهنع نيلثمم ام وحن ىلع لسرت ىهف . .عمتجملا روهمجلا لك
 ةفلتخم تانايد ىف رانلا اهتبستكا ىتلا ةيمهألا ليلحت نإ .نوقرتحي لعفلاب مهنأ

 نكي ملول اًديفم نوكي نل ليلحتلا نأ الإ .ةيمهألا ميظع اًرمأ نوكيس فوس
 لاعشإ ةيمهأ انه لوانتن نأ انب ردجي نكل .دعب امل هؤاجرإ بجو كلذلو ًالماش
 الو لعفلاب ًالزعنم نوكيو كلذب وه موقي ىذلا درفلل ةبسنلاب ىنادجولا رانلا
 ةأرما ةلاح "©"نيلبارك" ضرعتسيو .ةيسايس وأ ةينيد دئاقعل ٍةرئاد ةيأ ىلإ ىمتني
 اهلوأ ناك .اهتايح ءانثأ ىف اًقيرح نيرشع لاعشإب تماق رمعلا ىف ةمدقتم ةديحو
 تضقو نارينلا لاعشإب تارم تس ماهتالا اهيلإ هّجَو دقو .ةلفط تلاز ام ىهو
 كاذ وأ اذه نأ ولف" .نوجسلا ىف اهتايح نم اًماع يو ا
 ىف نوكي امدنع اًديدحت اهيدل ةخسار ًةركف تناك دقف ركفت تن تناك اذكه "قرتح

 اهمهي ام ناك امف .ةيئرم ريغ ةوقك ءاهعفدي ناك كلذ نإف .باقث داوعأ دي

 دق نوكت نأ دب الو .باهسإو لب ةداعسب فرتعت تناك اهنكل .رانلا ةدهاشم وه
 رانلا لوح فافتلالا ناك امبرو .رشبلل ءارغإ ةدامك ركاب ِتقو ىف رانلا تشياع
 .اهسفن ةلتكلل ًةلثامم نوكت نأ اهعسوب رانلاف .ةلتكلا نع اهيدل عابطنا لوأ وه
 وه اذهو عيمجلا رظن طحم تراص اهنأب اهروعش ىذغي اهسفن ماهتاو اهؤاعداف

 لاعشإب اهتقالع نوكت اذكهو .اهيلإ سانلا رظني اًران ريصت اهسفن ىهف .هديرت ام

 دحاو تقو ىف نيعألا لك ىف ىهف .رانلا نم تجرخ ةجودزم ًةيصخش قيرحلا
 اًركبم اهلزع ىذلاو كلذ قبس ىذلا اهيضامف ءارسق نيعألا هذه نيب دحوت ىهو

 .ىدجإلا امهم ةرتق ءانلا ف ىتح لب ءام دلك ىلإ مامضنالل ةصرف ةيأ نم اهمرح
 ىلع ىقبت ت اهنإف اهنع ضفنت نأب ةلتكلا اهتددهو قيرحلا ثدح ىهتنا ام اذإف

 اس ةيديش سماح كد .ران ىلإ ب ل

 ام اهيدل ناكو اًناهسإ رك اهتياور تناك املكو .رانلا لاعشإب ف رتعت نأب ةياغلل

 نإ .اًران اهسفن ىه اهئاقب ىف ةدملا تلاطو ءاهيلإ رظنلا لاط هلوقتل رثكأ وه
 دحلا اذه ىلع نوكت ال امدنع ىتح نظن امك ٌةردان تسيل تالاحلا هذه لثم
 ةقالعلا ىلع اًعماد ًاليلد لزعنملا درفلا روظنم نم مدقت ىهو .فرطتلا نم
 .رانلاو ةلتكلا
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 رحبيلا

 وهف هددعت امأ .اًقثكم اًطابترا طبترمو .ةكرح ىف وهف ٌددعتم رحبلا نإ
 رحبلا ف دحوي نمو ءاهؤاصحإ نكم ال هذهو كلذ لعفت ىتلا ىهف .هتاجوم

 مجحلا فالتخا دعبتسي ال اهتكرح ىواستو .بناج لك نم اهب اًطاحم نوكي
 ىه اهجراخ نم اهيتأت ىتلا حايرلاو اًدبأ ءودهلا فرعت ال ىهو .اهنيب اميف
 جاومألا بارطضاو .اهرماوأل اًقبط كانهو انه عفدنت ىهف .اههاجتا ددحت ىتلا

 ىفف ءريهامج ةيأ ةلتك ىف لعفلاب ناسنإلا هب رعشي ءىش نع كلذك ربعي ديدشلا
 ةصاخ دودح هل دعي مم ءرملا نأكو .مه هنأك رعشي نيرخآلاب ةنرملا درفلا ةقالع

 عيمجلا هحنمي ناوفنعلاو ةوقلاب ٌروعشو ءاهنم كاكفلا نكمب ال ٌةيعبت اهنإ .هب
 ال رحبلا نأ امك ء.رشبلا هفرعي الف طابترالا نم صاخلا عونلا اذه امأ .درفلل اًعم

 ىه ءرحبلا تامس نم ريثكلا كانهف جاومألا فالخبو .هنع ربعي امنإو هنع حصفي

 اهنيب اميف طبترت ال امدنعو .تارطق ىوس تسيل ىهف .ةلزعنم اهنأ الإ .تارطقلا

 .ءىش ال نوكت داكت ىهف ءاهرثأ مادعنا ىلع نالدي اهتيدرفو اهمجح رغص نإف
 ءاملا ىف هديب صوغي ناسنإلاف .اهل لمأتملا ىدل فطاعتلاب اًروعش ظقوت ىهو
 رعشي ىذلا فطاعتلا نإ .ًةفيعض ىدارف باسنت ىتلا تارطقلا ًالمأتم اهعفري مث

 ةرم تارطقلاب دتعي الو .نوذوبنم نوطناق ٌرشب اهنأك اهلعجي اهوحن ناسنإلا هب
 تجمدنا دق نوكت امدنع اهددع ءاصحإ ىلع هتردق ناسنإلا دقف اذإ الإ ىرخأ

 فالآ فزعي وه لب .ناسنإلا هعمسي ةياغلل ريغتم ٌتوص رحبللو .اًمامت اهعيمج
 باجعإلا ريشي ام رثكأ امأو .توصلا تاردق نم ريثكب نمؤي ناسنإلاو .تاوصألا
 راهن ليل اًمئاد هعمسي ناسنإلاف .اًدبأ ماني ال رحبلاف .هتبالص وهف توصلا اذه ىف
 .هناوفنع ىف .نورق نم عّمسُي هنأ فرعي ناسنإلاو .نينسلا نم دوقعو ماوعأ ربع
 ىهو 6 اهتلومف لثم ىف تامسلا هذه هعم مستقي دحاو قولخمب رّكذي هدرمت ىو

 الو برستي ال وهف .ىه اهدقتفت ىتلا ةيرارمتسالا كلتمي اَضيأ هنكلو .ةلتكلا

 ربكأ دعت ىتلا .دوجولا ىف ءاقبلا ةينمأف ءاّمتاد انه وهف ءرخآلاو نيحلا نيب ىفتخي

 رحبلاف .لعفلاب اهقيقحت مت ةينمأك وه اهمدقي ءامئتاد ددبتت ىتلاو ةلتكلا ىنامأ
 ىف بصت نأ نكمي تارايتلاو راهنألا لكف .ءالتمالل لباقلا ريغ عماجلا لماشلا وه
 امتاد رعشي ناسنإلاف ريغتي ال وهو .لعفلاب كلذ لالخ نم همجح دادزيف رحبلا

 ًالاثم هب نوكي نأ عيطتسي ىذلا وحنلا ىلع ٌريبك وهو .هسفن رحبلا وه هنأب
 ديرت مجحلا نم ردقلا اذه ىلعف .اًمجح ربكأ ريصت نأ اًمتاد ديرت ىتلا ةلتكلل
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 نم اًديزم بذجت اهنإف كلذ ىلإ لوصولا لجأ نمو ءرحبلا لثم ةلتكلا حبصت نأ
 ”ىنوك طيحمل لاف .ومسلاك ءىثش ىلإ لصو دق رحبلا نوكي "طيحملا" ةملك ىفو .سانلا

 هيلع حبست ىذلا وهو .دلب لك ىلإ دتمي ىذلاو ناكم لك ىلإ دتمي ىذلا وه هنإ
 نل ةلتكلا نإف ءالتمالل لباق ريغ رحبلا نكي م نإف .ميدقلا روصتلل اًقبط ضرألا

 ةياغلل ًةيعاو نوكت نأ عيطتست ال دقو .ىه اهعبش مدع نع روصت اهيدل نوكي
 ىذلا طيحملا امأ .رثكأف رثكأ رشبلا بذج ىلإ ضماغلاو قيمعلا اهعفادب ءاهلخادب

 مغرو .ةينوكلا يف رهقي ال ىذلا اهحاحلإ ىف اًيروطسأ اًقح اهيطعي هنإف عبطلاب هارت
 ىف قلطني نأ نكميو ددهيو أدهي نأ عيطتسي وهف هتالاعفنا ىف ٌبلقتم رحبلا نأ
 نكمي ال حيرص هعقومف .نوكي نيأ فرعي ناسنإلاو .انه اًمتاد وه هنكل ءفصاوع
 ةيئاجفو ةيرس ىلإ رقتفي وهف .غارف نم ةدحاو ًةعفد أشني ام هيدل سيلو .هبجح
 اذه ىلعو .رساك ناويحك مدع نم تأشن اهنأك انهوجو ىف زفقت ىهو رانلا

 فرع ثيح كانه هدوجو عقوتي ناسنإلاف رحبلا امأ .ناكم ىأب اهروهظ عقوتي

 هرسف ءرارسألا نم ٍلاخ هنأب لوقلا اننكمي ال كلذ مغرو ءنيقيلا هجو ىلع كلذ

 معفملا ةفثكملا ةيريهامجلا ةلتكلا ةايح اهنإ .هاوحف ىفامنإو .هتيئاجف ىف نمكي ال
 نم اًومس نايكلا اذه ةعور دادزت اذكهو .رحبلا صئاصخ نم ىهو ءاهب وه
 تايمكب اهيوتحي ىتلا تاناويحلا لكو تاتابنلا لك اهنإ .هاوحف ىف ريكفتلا لالخ
 كلتمم وهو ,قطانمو اًبوعش ْمَّسَقُم ريغ وهو ,ةيلخاد ٌدودح رحبلل سيلو .ةلئاه
 عانتمالا عيطتسي ٌناسنإ رخآ وأ وحن ىلع كانه سيلو ءناكم لك ىف ةدحاو ةغل
 .انيدل ةفورعم لا لتكلا نم ةدحاو عم بسانتي ال هنأ دح ىلإ لماش هنإ .هنع

 ىوتحت ىتلاو ءىش لك اهيف بصي ىتلا اهتاذب ةيفتكملا ةيناسنإلا لاثم وه هنكل
 .ءىش لك

 رطملا

 ثيح .كانه ًةصاخ .ةدحوك هلوطه لبق رطملاب ناسنإلا رعشي ناكم لك ىف
 رطمت نأ لبق وجلا ملظيل ًالوأ ءامسلا ىطغيف ةباحسك ءىجي وهف .اًردان نوكي
 مودق نم نقيتلا دعب .ةظحللا كلت نمو .ءىش لك ىدامرلا نوللا ىطغيل ءامسلا
 ناسنإلاف .هسفن ثدحلا نم رثكأ دحوتم ّىعو ناسنإلا ىدل دلوتي دق ءرطملا

 تناك املف .رطم لا طوقسب هتايح قلعتت دقو .هرامهنا ىلع ةريثك ًالامآ قلعي
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 ظئاسو: كانهف نهسلاب ناستإلا ناعفسا نقف اغا5 ةيكمش تسل ءادنقلا ةسلت
 «نوري امك .سانلا اهاري ةريثك تارطق ىف رطم لا طقسيو .هئارغإل ةفلتخمو ةديدع

 ىف ىري ناسنإلاو ."طقسي هنإ" :لاقي تاغللا لك ىفو .اههاجتا ءصاخ وحن ىلع
 ةدحو زريت ةرمهنملا تارطقلا ددع لالخ نمو .ةيزاوتم ةريثك اطوطغع رطما

 .طوقسلا هاجتا نم مظعأ اًعابطنا ناسنإلا ىدل كرتي ٌةاجتا دجوي الو .اههاجتا

 طوقسلا .هنم ةقتشمو ًةيوناث ريتعت ءطوقسلاب ًةنراقم ءىرخألا تاهاجتالا لكف

 .هتهجاومل ناسنإلا حلست ٍءىش لوأ وهو .مدقلا ذنم ناسنإلا هاشخي ام رثكأ وه

 اهنيعب نس غولب دعب كلذ ىف لشفلاو .كلذ نم هسفن ىمحي فيك فرع امك

 ههف :ناسمنإلا ضيبقن نافع ونيف ىنكللا انا :ةيوهعتلا ناع اتهارءوأ طخ رات

 عونتلاو راركتلا نم وحنلا اذه ىلع طقسي ام كانه سيلو .طقسي نأ بجي

 سانلاف .طوقسلا ةوسقو لقث نم ام اًئيش تارطقلا ددع للقي دقو .رطم لا لثم

 وهو مهدولج ىلع اهب نورعشيو ءاًفيطل اًبخص لثمي ام وهو .مطترت اهنوعمسي
 ىف ٌساوح ثالث لقألا ىلع كراشتت نأ مهملا نم نوكي ال دقو .فيطل ٌروعش اَضيأ
 .عونتم ءىشك هاقلتت ساوحلا هذه لكو .روعشلاو عمسلاو رصسلا :رطملا ةشياعم

 .ناسنإلا ىلع اًرطخ اًديدهت لثمم ام اًردان وهف ءريسي ّرمأ ىهف هنم ةيامحلا امأ

 هباشتو طوطخلا ىزاوتو .دحاو عون اهنأ ىلع تارطقلا ماطتراب رعشي ناسنإلاو
 نم كلذ لك .دلجلا ىلع ةرطق لك هيعدتست ىذلا .للبلاب روعشلا سفنو بخصلا
 ءاًقنع لقأ وأ رثكأ نوكي نأ رطملل نكميو .تارطقلا ىواست ىلع ديكأتلا هنأش
 هتدايز عقوت نم صانم الو .ةريبك تابلقتل عضخي هتارطق ددعو .لدبتت هتفاثكف

 فوس هتارطق نأ ىنعت ةياهنلا هذهو .ةياهن هل نأ كردي ناسنإلا نإ لب ءةرمتسملا
 حضوأ ةلاح لثمي ال هنإف ةلتكلل اًرمر رطملا راص امهمو .رثأ نود ضرألا ىف برستت
 اًئيش كلمي الو .هتامس نم سيل ماودلاف .رانلا اهلثمت ىتلا ةلاحلا نم اًدارطا رثكأو

 اهصلخت ةظحل ىف ةلتكلا وه رطملا نإ .طقف اًنايحأ الإ رحبلا بوضن مدع نم

 تلاحتسا دق اهنع أشني ىتلا بحسلاف .اًضيأ اهتتفت ىلع لدي وهو .تبكلا نم
 ريغ رمألا لظيو .طقاستت تارطقلا نإف اّعم ءاقبلا ىلع اهتردق مدعلو .اًرطم
 .فيكو ةيناث عمجتتس تناك نإ حضاو
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 رعهتلا

 .ةئداه فافض نيب كرحتي وهف .ههاجتا وه رهنلا ىف هابتنالا ريثي ام رثكأ نإ

 ام .فقوت الب ةعباتتملا هئام ةلتك نوكس مدعو .اًماد اًيترم اهنيب هرورم لظي
 ءليصافتلا ضعب تلدبت ول ىتح هلك هاجتالا مسحو قالطإلا ىلع ءاًرهن رهنلا ماد

 لك - اًمجح رغصأ ىرخأ راهنأ ىلع ىذغتلاو رحبلا وحن هاجتالا ىلع رارصإلاو
 اًرمر كلذك رهنلا حبصأ دقو -اهراكنإل ليبس ال ةيريهامج ةلتك ةعيبط هل اذه
 هنكمت ال هضرع عاست ال ةمزلملا دودحلاف .قلطملا ةلتكلا دح ىلإ لصي ال هنكلو اهل

 ةلتكلل زمرك رهنلا لعجي ام اذهو .عقوتم ريغ وأ لصتم وحن ىلع دايدزالا نم
 نوذدها قي نينذلا ساتتلا اهمأ ييبكاوملا ندخا نيم انته ويف :كقوم ويتعب ظفتح

 تباثلاف :ةفضلا ىلع راجشألا لثم نونوكيف تاقرطلا ىبناج ىلع بكاوملا كلت
 نمف .رهنلل ةهباشم ًةيصخش ذختي ةريبكلا ندملا ىف رهاظتلاو .لئاسلا ىوتحي
 وحن ىلع راهنألاف .لعفلاب ىسيئرلا رايتلا نوكتي ىتح دفاورلا لاثنت ةفلتخم ءايحأ
 نكت مل ىذلا نمزلا هنأ ىأ ءلتكلا هئانثأ ىف نوكتت ىذلا نمزلل ٌرمر ىه صاخ
 رانلا راشتنا ىلإ رقتفي رهنلاو .هيلإ لوصولل ىعست تناك ام دعب هيف تققح
 درطم عافدنا ىف هاجتالا ناك املو .ههاجتا ىف ةورذلا ىلإ لصي هنكل ءرحبلا ةينوكو
 هنأك رهنلا هاجتا ودبيو .ام وحن ىلع ءدبلا ذنم اًدوجوم ناك هنأ ىنعي اذه نإف

 ةلبكلا ونه ردنا نإ .هفده نيم ةيمهأ دكأ ةزيثعن لبق ام وهو بضنيال نعم
 لقي ال اًساسأ هتيؤر بوجو لثمي امك .اهسفن لثمت ىتلا ةلتكلا وه ءاهوهز ىف
 تاتابنلا فافطصاو ءرهن كانه نوكي ال فافض نود نمو .هاجتالا نع ًةيمهأ
 .روهظلل ىعسي اًمهجو رهنلل نأب لوقن دقو .ناسنإلا فافطصا لثامم هفافض ىلع
 ردق ىصقأب اههجو رهظُت تارهاظتلاو بكاوملاك رهنلاب ةهيبشلا لاكشألا لكف
 اهنودهاشي نم مامأ كلذ ضرعتست ىهو .؛عيطتست ام ردق دتمت ىهف .نكمم

 سيلف رشابملا اهفده امأ .ةبهرلا وأ باجعإلا باستكا ديرت ىهو .ردق ىصقأب
 ىأ .ءفدهلا نع اهلصفي ىذلا ةفاسملا دعب ردق وه مهما امنإو ءلعفلاب امهم.
 نيكراشملا ةفاثك نوكت نأ ةرورضلا نم سيلو .اهدادتما ىلع ىتلا تاقرطلا لوط

 نيكراشملا نيب ةفاثكلا نم صاخ عون أشني امك .مظعأ نيدهاشملا ةفاثكف .ةيلاع

 نيليوط نيقولخم نيب ."نيبحم لا براقت"ب ىمسي ام هبشت ىهف .ءنيدهاشملاو
 دفاور لالخ نم عبنملا نع جتنيف ومنلا امأ .قفرو ةيورب رخآلا امهدحأ نضتحي
 ام لك لمحي هنأ الإ ىهيدب ٌرمأ رهنلا ىف ءاملا تارطق ىواستو .ةقدب ةددحم
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 ام ضعب نم اًديدحت رثكأو مهأ نوكي هتناكمب ًةنراقم هلمحي امو .فلتخم وه

 عيطتسن اننإف اذه لك انصخل نإف .لئاهلا هحطس ىلع ىفتخي ىذلاو رحبلا هلمحي
 رانلا نع ٌفلتخم وهو ءاهنيعب دودح راطإ يف ةلتكلل اًرمر ربتعي رهنلا نأب لوقلا
 ىتلحرم قبست ةرطيسلا تحت تلاز ام ةلاحل ٌرمر وهف .ةرذبلاو ةباغلاو رحبلاو
 رهنلاف ءامهتقيقح نم ربكأ امهديدهت نوكي نيتللا تبكلا نم صلختلاو قالطنالا
 .ةئيطبلا ةلتكلل ٌرمر

 ةباغلا

 دقو .بشعلا عاونأ لك اهيف امنو .ةقلغنم نوكت دقف .ناسنإلا قوف ةباغلا
 ةيقيقحلا اهتفاثك امأ .اهلخاد مدقتلل ربكأ اًدوهجمو اهيلإ لوخدلل اًدهج ءرمللا لذبي

 كباشتت ةدرفم عوذج قاروأ اهنإ .ىلعأ ىه ىتلا اهقاروأ ىهف اًقح اهزيمت ىتلا
 ىذلا قرولا وه هنإ سعب هيدي اندرو اذار هريس سس اي عج

 .ىعامجلا ريبكلا ةباغلا لظب ىقلي ىذلاو ءوضلا عنمي

 نسم اهريغ عم هفافطصا ىف ةرجشلا لثم نوكي هتماق باصتناب ناسنإلاو

 ناسنإلا طيحمب دجوي الو .اهيلإ علطتلا هيلع نوكيو ءاًريثك هنم ربكأ اهنكل .راجشألا
 .عونتلا اذه لثم ىلعو هنم ًةبيرقو هقوف اًمئاد نوكت ىرخأ ةيعيبط ٌةرهاظ
 لك نم كانه سيلف .ةديعب موجنلاو ءضرألا ف برستي رطملاو .عشقنت بحسلاف
 نكمي اهيفف .مئادلا ةباغلا برقب نراقي ام ٍلع نم ةرثؤملا ةعونتملا رهاوظلا هذه

 ناسنإلا شاع دقو ءاهرامث ىنجيو ءناسنإلا اهقلستيو راجشألا ةمق ىلإ لوصولا
 ةباغلاف ءاهريغتب صاخ هاجتا وه .ءناسنإلا رظن بذجي ىذلا هاجتالا امأ .اهالعأ

 نمف .هاجتالل ٌةاواسم رمألا ةقيقح ىف ىه اهعوذج ةاواسمو .ىلعأ ىلإ اًتاد ومنت
 وهو اهومن لصاوت امثيح اهتمق ىلع سيل وهف .ةفلألاب رعشي ةباغلاب ٌةرم دجوي
 لثمت اًديدحت ةفاثكلا هذهو .اهتاجرد ىصقأ اهتفاثك هيف لصت ىذلا عضوم لاب سيل

 .لع نم ىلات ةيامحلاو .ةتيامح

 اًنتمم علطتلا ىلع ناسنإلا مغرت ىهف .لتبتلل ًالاثم ةباغلا تراص اذكه

 .هقالطإ ىلع "علطتلا" وه حبصي عوذجلا نم ريثك ىلإ علطتلا نإ .ةيولعلا هتيامحل
 نيطاسأ لظ ىف هللا ىدي نيب لوثملا ىأ ءىسنكلا روعشلل تسسأ ىتلا ىه ةباغلاو
 ,ةيئاردتاكلا بابق ىف ىدبت ام وه ًالامك رثكألاو ًةاواسم رثكألا اهيلجتو .ةدمعأو
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 نم رخآ ٌرصنع كانهو .ماصفنالل ةلباق ريغ ىلعأ ةدحو ىف عوذجلا لك رفاضت ىأ

 عذج لكف ءاهناكم نع كرحتلل اهتيلباق مدع وهو .ةيمهأ لقي ال ةباغلا رصانع
 نم ديدهت ىأ مامأ عجارتي الو ضرألا نطاب ىف تابث ىف هروذجب برضي هتاذ دحب
 عطق نكمم لا نم ثيح ءاهناكم نع فرحنت ال ىهف .ةقلطمف اهتبالص امأ .جراخلا

 شيج ءمظتنملا شيجلل اًرمر تراص اذه ىلعو .اهكيرحت نكمي ال نكلو ءاهراجشأ
 نع لزانتي نأ لبق ٍلجر رخآ ىتح ىواهتي شيج ءفرظ ىأ تحت رابدألا ىلوي ال
 .ضرألا نم مدق ئطوم

 ةرذبلا

 ةياغلا تناك ثيح ومنت ىهف .ةرغصم ًةباغ ىه رسضخأآ وأ وحن ىلع ءةرذبلا نإ

 هيف: ةلمعو:نانسنالا ةظلينل ةعضاخ نفود ءاهعافترا ىلإ لصت نل اهنكل ىضاملا ىف

 راطإ ىفو .حايرلا راثآ لكل ضرعملا بشعلا لثم ٌةنرم ىهو .دصحيو رذبي نم

 اعم ىنحنت لبانسلا لكو .روذبلا ومنت ىتح هلمعب ناسنإلا موقي ةقيتع دعاوق
 اًمامت طقسي فصاوعلا ءانثأ ىفو ًةأجف هلك لقحلا ىنحنيف .حايرلا ةكرح مامأ
 باصتنالا ىلع ةضماغ ًةردق كلتمي هنأ الإ ءلاحلا هذه ىلع ًاليوط اًدقار لظبل
 .ىرخأ ًةرم ًةأجف بصتني هلك لقحلا نإف لماش رامدل ضرعتي مل اذإف ءىرخأ ًءرم
 امبسح هنع لوحتت وأ مهدحأل ىنحنت ىهف ةلقثملا سوءرلا لثم ىهف ليانسلا امأ
 وه اًتاد لظي هنأ الإ ناسنإلا نم اًعافترا لقأ نوكت ًةداع ةرذبلاو .حيرلا بهي

 تفن امك ءاًَّعم اهدصحي وهف هسأر نم ىلعأ هذه تراص ول ىتح روذبلا ديس

 نكلو .اعم لظي ناسنإلا ديفي ال ىذلا بشعلا ىتحو ءاّعم اهرذب مت امكو ءاّعم
 اهلمحو اهداصحو اهرذب مت ىتلا روذبلا نيب كرتشملا ريصملا عمجي ىدم ىأ ىلإ

 عيطتست ال ىهو ةتباث روذجب لظت اهنإف ومنت تماد امف ءاهنيزختو اهسردو
 ىهف .ناديعلا لكل ثدحي اًمتاد ثدحي ام لكف .ىرخألا ناديعلا نع داعتبالا

 اهعومجم ىف ىهف ءرشبلا نع عافترا فلتخي ال اهعافتراو ,ةفاثكب انه ةدوجوم
 لثم ودبيف :حيرلا اهتكرح ام اذإ ءاهعاقيإ امأ .عافترالا ىف ةاواسم لاب اًعابطنا ىطعت

 ,بوبحلا طوقس ةروص هدسجت تومللا ةهجاوم ىف رشبلا ىواست نإ .طيسبلا صقرلا
 ىعامجلا توملا ىأ .ددحم تومب كلذ رّكذيل .دحاو ِتقو ىف اهطوقس ةلاح ىفالإ
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 .ةكرعملا 'ناديم لثامب لقحلاف .ةلماك فوفص حاورأ "دصح" متي ثيح .ةكرعملا يف

 رطخت ال نيصلخم اياعر نم عمج لثم ىهف ءاًعوضخ ريصت ءانحنالا ةنورم نإ

 ىلع ءام فوخ نم ءىث ىلع ىوطنت ةعاط ىف كانه نوفقي مهف ,مهلابب ةمواقملا
 .ةمحر الب اوسهذد ودعلا مهءاج اذإ ىتح ءرماوألا لك ىقلتل دادعتسا

 ,ةلالد وذ مهم ّرمأ وهل ءروذبلا نم ىأ .موك نم جرخت ىتلا ةرذبلا لصأ نإ
 عبس لمحت تناك ءاوس ءةياهنلا ىف اهيف عَّمجُت ىتلا بوبحلا ماوكأ لثم هلثم
 وحن ىلع ترثاكت دق نوكت اهيف َعّمِجَت ىتلا م اوكألا نإف .ةلبنس ةئم وأ لبانس

 .ترثاكت دق نوكت اعم تلظو تمن ام اذإف .اهنم ىه تءاج ىتلا كلت نم ريكأ

 .اهتكرب نمكت رثاكتلا اذه ىفو

 حيبرلا

 توصب ىوعت وأ جشنت نأ اهنكمي ذإ ء.اهتوص لدبتي حيرلا ةوق لدبت عم
 اهرثأ نإف هيلعو .اليلق الإ تاوصألا عاونأ لك حيرلا نع ردصيو .عفترم وأ تفاخ

 ةبسنلاب اهتيويح ىرخأ ةيعيبط رهاوظ نادقف نم ليوط ِتقو دعب .ءىح ٍءىشك
 ةفرعم ميما نسق ةامتالل انقل شكأل] ودهن اههاعتا نإف: اينزض فالسموز اببقإلل
 نإف ناكم لك نم ناسنإلا حيرلا ترصاح اذإف .هب ىمسُن ىء.تتأ نيأ نم
 ةيلك اهل ملستسم هنأ رعشيف .هدسج ىف اهراثآ كرتت اهنم اهاقلتي ىتلا تابرضلا
 .هسمي ٍءىش لكب حيطيو اهتفصاع ىف بلقتي .حيرلا بهم ىف وهف .هب طيحأو

 رجشلا قاروأو باحسلا ىلإ اهب عفدت ىتلا ةكرحلا نكل ,حيرلا ىرن ال اننإ
 07"|ديف"لا ديشانأ ىفف .هوجولا ةددعتم ةرهاظلا كلتو .ةرهاظ اهلعجت باشعألاو

 فاعضأ ةثالث اهنم كانهف ءىعامج لكش ىف اًمتاد "”ستورام"لا فصاوعلا ةهلآ رهظت

 ناكم لا نونكسي .هسفن رمعلا ىف ةوخإ مهو ءنيتسلا فاعضأ ةثالث وأ ةعبسلا
 دعرلا وهف بخص نم مهنع ردصي ام امأو .هسفن ناكم لاب اودلو امك .هسفن

 لثم تاباغلا مهتليو راجشألا طقسيو لابجلا لزلزي امهنم لكو .حيرلا زيزأ وأ

 نايوق امهنإ .حيرلا ءانغ وأ ءنينغملا بقل امهيلع قلطُي ام ابلاغو .ةيشحو لايفأ

 (مجرتملا) ةكرعملا لقح :لصألا ىف 1
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 وأ لافطألا وهلو ةيويحلاو ةظقيلاب نامستي امهنكل ءدوسألا لثم ناعورم نابضاغ
 .راقبألا راغص

 زيكرت ىدم ىلع نهربت حيرلاو سفنلا نيب مدقلا ىف ةلغوم لا ةاواسم لا نإ
 ىه اًديدحت اهتيؤر مدع نكل ءسفنتلا ةفاثك اهل نأل .حيرلا هراعشتسا يف ناسنإلا

 قأت ىتلا حاورألا عم ىواستت اذهبو .ةيئرملا ريغ لتكلا عم لثامتت اهلعجت ىتلا
 ربع ىتلا رارفلا ىلإ اهليبس ىف ٌحاورأ ىهف ءرساكلا شيجلاو ةفصاعلا لثم ًةيتاع

 لثم ىهف ءانيديأب اهانعنص ةيئرم حير الإ ىه ام تايارلاف .وميكسإلا نهاك اهنع
 ال ةتباث ىهو ءاًفقالتخاو اًبرق اهنم رثكأ اهنكل .باحسلا نم تعطتقا ذاذج عطق

 لغتست بوعشلاو .اهتكرح لالخ نم لعفلاب هابتنالا تفلت ىهو ءاهلكش ريغتي
 .اهيضارأ قوف ءاوهلل اهكالتما نلعتل اهتايار عفرل حيرلا

 لمرلا

 نيتماه نيتفص زاربإ انه نكم قايسلا اذه ىف ةمهملا لمرلا تافص نيب نم

 اننأل ةديحولا ةفصلا ىه هذهو .هئازجأ ىواستو .مجحلا رغص امهو ةياغلل

 ةفصلا امأ .طقف اهمجح رغص لالخ نم ةيواستم اهنأب لمرلا تابحب رعشن

 اًمتاد كانه وهف ءراصبألا اهكردت نأ نكمي ال ام ىهو ءلمرلا ةيئاهنال ىهف ةيناثلا
 .هيلإ هبتنن ال اننإف ةريغص ماوكأ ىف رهظ نإف .هءاوتحا نيعلا عيطتست امم رثكأ

 رحبلا ئطاش ىلع لامرلا لثم .هتيمك رصح بعصي امثيح هابتنالا ىعرتسي وهو
 ىف اًبيرقت دجوي هنأ اهنع جتنيف لمرلل ةعطقنملا ريغ ةكرحلا امأ .ءارحصلا ىف وأ

 رحبلا لثم اًجاومأ نوكي وهو .ةبلصلا اهزومرو ةلئاسلا ةلتكلا زومر نيب طسولا

 ديدهتلاو .ةقد رثكأ ٌلمر وهف رابغلا امأ .بحس ىلإ لوحتيل رخبتي نأ نكميو

 .ىموجه ىناودع ٍءىشك درفلا ناسنإلل لمرلا ديدهت ىأ .ةمهملا هحمالم دحأ وه
 ناسنإلا هجاوت ةايحلا نم ةيلاخلاو لئاهلا مجحلا تاذ لكشلا ةقستم ءارحصلاو

 ىهو .ىصحت ال ةيواستم ٍتائيزج نم نوكتت ىهف .اهمامأ دمصي داكي ال ةوقب
 .لوطأ اّثقو قرغتسي كلذ نأل اًثبخ رثكأ وحن ىلع نكل ,رحبلا لثم هقنخت

 ضعب مدختساف ءارحصلا لمرب هتقالع لالخ نم ًةربخ ناسنإلا بستكا دقو
 ىأر نأ دعب كلذو .مجحلا ةريغص ءادعأ نم ةريبك بارسأ ىلع ءاضقلا ىف هبيلاسأ

 ىذلا ناستإلاف .ذارجلا هببسي ىذلا بارخلا عم .ءىش لك ىلع لمرلا ءاضق لثامت
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 ىوس نوكي ال هفلخ هكرتي امف ءلمرلل هتيشخ لثم دارجلا ىشخي تابنلا عرزي
 ةقيقح كانهو .لسنلل اًرمر نوكي نأ لمرلا ةيناكمإ وه بجعلا ريشي اممو .ءارحص

 ىنعملاو .لئاهلا رثاكتلا ةينمأ ةيمهأ ىدم ىلع نهربت سدقملا باتكلاب ةريهش
 ةريبك ةعومجمب هسفن ىنمي ءرملا نأ ىنعي لب ءاهدحو ةءافكلا ىلع رصتقي ال انه

 نإف .لايجألا ربع رمتسم ٍلبقتسم لجأ نم نكل .نيميقتسم ءايوقأ ءانبأ نم
 نوكت انهو .بارسأ وأ تاعومجم لوح سيلو ربكأ ذدع لوح انه رودي رمألا

 تناك ناسنإلا اهفرع ىتلا لتكلا نيب نمو .لسنلا ةرثك (ةلتك ىه ءرملا) ةينمألا
 يد امأ .انهؤاضغاإ نتكم الو ةدسعلا ةروضخحم: زوبع ةلتك ربكأ ىبه لمرلا:ةلتك

 ,نيينيصلا ندل هباشم زمر يف هارن اننإف لسنلا نم درفلا هانمتي ام ةميق ةلآض
 اهكسامتو اهودع ةيعون نوكتو .ةاردحلا نتارسأ نيبو لسنلا نيب نوواس مهف

 لنسنلل سدقم لا باتكلا همدختسي رخآ ٌرمر كانهو .لسنلل اًمزلم اًرمأ اهرارمتساو

 ىدارف ةيعونب طبتري الو ىصحي ال ىذلا اهددعب رمألا قلعتي انهو .موجنلا وهو
 .ةهمئاد اهنأو لبذت ال اهنأو اهؤاقب وه انه مهملا امنإو .ةعئارلا موجنلا

 ةموكلا

 ةموكلا ةدحوف .ام ائيش اهب ىقلأ ىتلا ماوكألا لك عمجب ناسنإلا ماق دقل

 دايأ تلمع دقف .ام طاشن جاتن الإ ىه ام بوبح وأ ٍرامث نم فنلأتت ىتلا

 ع هل ماعلا نم ددحم نمزب ناطبرم ناذهو .فطقلا وأ داصحلا ىلع ةريشك

 لفتحي ىتلا دايعألا تمظن أمك .ةنسلل م مدقأ هنم طبنتسا اموهو .ةعطاق

 .اهب نيروخف اهنوضرعي مهو .اهعمج اوزجنأ ىتلا ماوكألاب مهتحرفب سانلا اهيف
 ةعيبط وذ وهف هعمج مت ام امأ .ماوكألا هذه لوح دايعألا هذه ماقت ام اًبلاغو

 وهو .بوبحلا نم ذدحم عون وأ رامثلا نم ددحم عون ىأ .دحاو عون نم
 رثكأ هفيثكت ناك املكو .ضعبلا هضعب عم ناكمإلا ردقب فثكم وحن ىلع سدكم
 دم ةيلعل يملا رطضي الف دملا لوانعم ىف نوكي هيثم: نيتكلا نآل «لضفأ كلذ: ناك

 امدنعف .سانلا رخف ىعاود نم وهف .مهم ٌرمأ موكلا مجحو .ديعب رخآ ناكم

 نإ امو .ةليوط ةرتفل ىفكي وأ عيمجلا ىفكيس هنإف ةيافكلا هيف امب مجحلا دادزي
 ركذت وه ءىش بحأو .صقانتي اهمجح نإف ماوكألا نم ذخألا ىلع ناسنإلا داتعي
 ماق ىتح تايلوحلا ناسنإلا فرع نإ امو .ًءارث تاكربلا رثكأ تبلج ىتلا تاونسلا
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 ةنس نم ضعبلا اهضعب عم سفانتت ليصاحملاو تاونسلا دعسأ نأ ىلع .اهنيودتب
 ماوكألا هذه نإف دارفأ وأ ةعامجب ةصاخ تناك ءاوس ءرخآل ناكم نمو ىرخأل

 ىرخأ ًةرم اهكالهتسا متي هنإف رمألا عقاو فو .مهل نامألا نمضتو ةيجذومن نوكت
 وحن ىلع كلهتست وأ ,نكامألا ضعب ىف ةنيعم ِتالاح ىف اًّمامت ئجافم وحن ىلع
 ناسفالا هروصت امك ءاهناصقنو دودحم اهرارمتساف .ةجاحلا بسح انا ءىطب

 ىونسلا لصفلا عاقيإل عضخيف ىرخأ ًةرم اهعمج امأ .ةيادبلا نم اهيف نمكي
 ىذلا وه عاقيإلا اذهو .ىعاقيإ ٌسيدكت وه داصحلا عاونأ لكو .رطملا لصف وأ
 .دايعألا ةماقإ ددحي

 راجحألا ةموك

 ىوطنت ال ىهو ءاًمامت ةفلتخم ىرخأ ٌماوكأ كانه نإف هركذ قبس ام مغرو

 ةيناث اهكيكفت بعصلا نم هنأل اهسيدكت متي راجحألاف .ركذت ةعتم وأ ةذل ىلع

 عونك ديعب دمأل رمتستل اهئانب دعاوق عضوب ناسنإلا موقيو .ضعبلا اهضعب نم

 .هيلع ىه ام ىلع ىقبت نأ اهيلعف ءاًدبأ صقانتت نأ ىغبني ال ىهو .ديلختلا نم
 اهلخادب ميقي ماودلا ىلع سيلو .ةيرشب ةدعم ةيأ ىف اهل ةهزنل ناكم ال راجحألاو

 دحاو لكل صصخم ةدح ىلع رجح لك ناك اهلاكشأ نم لكش مدقأ ىفو .ناسنإلا
 نزوو مجح دعب اميف ىمانت مث .هنم ماوكأ سيدكت ىف هب مهاس رشبلا ىنب نم
 أامهمو «ءضعبلا مهضعب عم رشبلا نم عمج الإ هيلع ردقي ال راصو .هتانوكم

 ال ةرعو ٍلبسل ديهج دهج ىلع ىوطنت اهنإف ماوكألا هذه لثم نع انروصت ناك

 املكو ءاهدوجو رسل انمهف لق املكف ءّرغل اهزاجنإ لثمي ام اًبلاغو .اهل رصح
 داز ءاهيلإ لوصولل كلاسملا تلاطو اهدوحو لوصأ نيبو اننيب تافاسملا تدعابت

 ىف هتكرت ىذلا عابطنالا مقافتو ءراجحألاب دييشتلا ىف نيكراشملا رشبلا ددعل انروصت
 دهجلا ىدم ىف مهلايخب نوميهي هفاواف .كلذ دعب اوءاج نيذلا رشبلا لك سوفن

 لباقلا ريغ راكذتلا اذه ىوس هنم قبتي ملو ءاهنم ريثكل لذي ىذلا ىعاقيإلا

 نسلق
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 زنقكلا

 نم ضيقنلا ىلع- هنأ الإ اهعمج مت ىتلا ماوكألا لك لثم كلذك زنكلاو

 .ءانفلل ةلباق ريغو اهب عتمتلل ليبس ال تادحو نم نوكتي -ليصاحمل او رامثلا

 ةقث نم رثكأ سيلو ءتادحولا هذهب ةصاخلا ةميقلا وهف كلذ ىف مهما ردا 9

 الإ وه ام زنكلا نإ .زنكلا نيوكتل ءارغإلاب ةليفك ةميقلا هذه ماود ىلع ىقبت

 ءايوقألا دحأل اكلم ناك نإف .جاعزإ نود ومنتو اهلاح ىلع ىقبت نأ ىغبشني 0

 هلعجت هكلام اهرفوي ىتلا ةناكملاف :.ةيستقفرت ناع نيرخأ ًءايوقأ ىرغي كلذ نإف

 رودقم ىف ناكو ءزونكلا لوح ةحلسم تاعازنو ٌبورح تبشن دقو .رطخ ىف

 طظابفتعالا ةرؤرتخ تايقت كلذلو:ةيدل زشك رعضأب لوطأ ةايح' شيعت نأ نفيعبلا

 رتوتلا ف نمكي ةيصوصخ نم زنكلا هيلع ىوطني ام نأ دجن اذه ىلعو .اًرس هب

 ىف ةبغرلا تلجت زنكلا ىفو .هيمحت ىتلا ةيرسلاو هرشني ىذلا قيربلا نيب مئاقلا
 جئاتن تفدهتسا ىتلا ددعلا دصر تايلمع لكف .اهروص حضوأ ىف ددعلا ةرفط

 سفن ىلإ لصت نأ عيطتست ال ءلاثملا ليبس ىلع .رشبلا وأ ةيشاملا نع ًةدرطم
 ةق انس ةرضكد اق يد :ىفدنلا كاملا ةروبفف ىنكلا ةيه ةؤزاسل كنا ايفو ةميق

 ثيح .ةأجف زنكلا فاشتكا ىف لمألا نع لقي ال قمعب ناسنإلا ىعو ىف تخسرت
 دقو .هئبخم ىف اًيسنم لظيو دحأل اكلم نوكي ال ثيحب ديج وحن ىلع أبخم هنإ
 ءاهلاصوأ تعطقتف «ميظنتلا ىف ةياغ شويجب زونكلا ىف ئجافملا عمطلا اذه دبتسا

 ةايح ىف خراتولب انل فصو دقو .ضيقنلا ىلإ ةريثك ٌتاراصتنا تبلقنا اَضيأ اهببسيو

 ام" :ةكرعم لك ضوخ لبق زونكلا رباقم نم ةموك ىلإ شيج لوحت '*”ىابموب"
 ةعبس دادعألا فوفص نم هيلإ مضنا ىتح وجاتراك دنع هلوطسأب ىابموب اسر نإ

 هل عقو انهو .ايقيرفإ ىلإ ةلماك قرف تسب ءاج دق هسفن وه ناكو .لجر فالأ

 0 اودع قدنكلا در اق انه نابع هودحلا ضيغم كحد ثوان

 ةيحانلا هذه نأ نيرخآلا دونجلا لك نظ ءرمألا عاذ (رهتشا) املف .لاملا نم ةمخض

 .مهتبكن دعب كاذنآ اهونفد دق وجاتراك ىلاهأ ناك زونكب ًةئيلم نوكت نأ دب ال

 نكي مل نيذلا هدونج عم ةليوط مايأل اًرمأ مسحي نأ اًرداق ىابموب دعي ملف

 (ةريثك) اًقالآ دهاشي وهو اًكحاض لوجتي راصف .زنكلا نع بيقنتلا ىوس مهمه

 اوعدو رمألا نم اوسئي فاطم لا ةياهن ىفو .ضرألا ثرحتو بقنت ىهو رشبلا نم

 ."مهتقامح ىلع ةيافكلا هيف امب اوبقوع امدعب ءاش امنيأ مهتدايقل ىابموب
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 اهسيدكت متي ىرخأ ٌماوكأ دجوت ةرحاسلا ةيفخلا ماوكألا كلت ىلإ ةفاضإ هنأ الإ
 دحاو بيصن نم كلذ دعب نوكتس اهنأ لمأ ىلع ةيعوطلا ةبيرضلا لشم ءاماغ

 عيرس ٌسيدكت وهف "ناهرلا" عاونأ لك ىمتنت هذه ىلإ و ءسانلا نم هلق وأ طقف
 ديعسل اهميلست متي فوس "ناهرلا" نع نالعإلا دعب هنأ فرعي ءرملاف .زونكلل
 مظاعت ناك ةياهنلا ف كلذ مهيلإ لوؤيس نيزذلا ءالؤه ددع لق املكو .ظحلا
 تالاحلا هذه لثمب سانلا طبري ىذلا عمطلا نإ .ىوقأ هتيبذاج اك 0
 اًعلابم روصت عضو ءرم لا ىلع بعصيو .زنكلا "ةدحو" ىف ةقلطم ٌةقث ةقث طرتشي
 ةدحو عم ةاواسملا مدق ىلع هسفن عضي ناسنإلاف .ةقثلا هذه ةوق نع هيف
 ىف هتقث زازتهاب هبيصي هزازتهاو .هل ةناهإلا ةباثمب نوكي كلذ ىف بايترالاو ...!ام
 .اًضيأ وه هتميق ضفختف .هسفن ناسنإلا بيصي هلام ةدحو ةميق ضفخو ءهسفن
 نمم رشبلا عمتجا .مخضتلا دح رمألا علبو :.ةيلمعلا هذه ةريتو تداز ام اذإف
 تداز املكف .رارفلا لتكب هتمرب هتاواسم انيلع نوكي ٍلكش ىف مهتميق تَضْفُخ
 اوناك نيريثك ىدارف ىلع رعذلا ذوحتسا اذإو .مهريصم دحوت دادزا سانلا ةراسخ
 لك ىدل ىعامج رارف ىلإ لوحتي رمألا نإف .مهسفنأل ام ءىش ذاقنإ ىلع نيرداق
 ناك نيكلا ره اكل هذه تاعنتو .مهلاومأ نم مهنامرح ىف اوواست نيذلا نيرخآلا

 لصف ىف اهتجلاعم متيسو (نيرشعلا) نرقلا اذه ىف ةيخيرات ددحم ريغ ىدم اهل
 .اهب صاخ
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 تاهت نق ةةنملكلل تييذحلا ىفعملاب يضاوخلاو ةنلتكلا ثاروتلن نس. لك تناك

 دشحلاب هيمسن ام ىه مدقألا ةدحولا هذهو .اهيف اتعمتجاو اًمدق رثكأ ةدحو نع

 ىلإ ةشع نم نوكتت .ددعلا ةلئيضو ةلقنتم ةريغص تاعامج ىفف .رهمجتلا وأ
 ىف اهارن ىتلا ىعامجلا لاعفنالا نع ةربعملا ةروصلا وه دشحلا ناك الجر نيرشع

 قىقدههوي الف :ىمانتلا ةزودقع نيبل هنأ ونه.دنقعلا ةيقيريط ريم اهضويناكم لك

 رهمجتلا وأ دشحلاف .ةرهمجتملا ةعامجلا هذه ىلإ مامضنالا مهناكمإب ٌرشب ناكم ىأ

 لكو .مهددع دايدزا وه مهينامأ مظعأ نوكت نيضاغ لاجر ةعومجم نم نوكتي

 مهو «برحلا وأ ديصلل مهجورخ ىف ءاوس ءاًمعامج العف نوكي هب نوموقيام

 نم ةنوكم لا ةعومحم او .ربكأ مهددع نوكي نأ م ل ليضفالا قيم ناك هنأ قوز

 مهمو حضاو ءاهل ومن وه اهيلإ مضني درف لك ربتعت دحلا اذه ىلإ نيليلق ءاضعأ

 .اهتوق عومجمب 20/1 وأ 10/1 لثامت اهيلإ اذه اهفيضي ىتلا ةوقلاف .هنع ىنغ الو

 ىلامجإ ىلإ ةفاضإ لعفلاب لثمي هنإ ثيح «عيمجلا اهمرتحي اهلتحي ىتلا ةناكملاو
 انم ّدحأ اهغلبي نأ بعصي (اهغولب عيطتسي نل ام) ًةناكم هذهو .ةعومجملا ةرسأ

 اينأب اهروعش رهظتو ةعامجلا نم رخآل نيح نم لكشتي ىذلا دشحلا ىو

 املثم كك عايضلاب اهراطإ ىف اقلطم درفلا رهشن ال فحو ىؤنقا نايع# ةدحو"
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 فقي ام اهئادو .تناك اّيأ ةيريهامج ةلتك ةيأ ىف مويلا ثيدحلا ناسنإلا رعشي

 مث ءاهتالمحو اهتاصقر ىفو ةلدبتملا اهلاوحأ ىف رخآل ٍنيح نم دشحلا ةفاح ىلع
 اذإف .لاحلا يف اهلخاد ىلإ مث .روفلا ىلع ةفاحلا ىلإ دوعيل اهلخاد ىلإ لقتني
 وأ هنيمي نع ٌراج ٍدرف لكل نوكي اهل ٍران لوح ًةقلح دشحلا ةعومجم تنوك

 ةفاثكلاف .شوحولل ملم دق نوكي هنأ ىأ ءاًيراع نوكي هرهظ نأ الإ .هراسي نع

 ةيعاقيإ تاكرح نودؤيو اهدارفأ محالتي دقف ءام عادخ ىلع ىوطنت دشحلا لخاد

 نم مهصقني امو ,نوليلق مهف ءاذكه فن أوسيل ا ,نوريثك مهنأ ىلع ل

 ىف اهنم ناتنثا كانه ءاهانفرع امك .ةلتكلل ةيرهوجلا عبرألا تامسلا نمو
 اًننمت كانه نأ ىنعي اذهو .ةقيقحلا ريغ ىلعو ايليخت امهدوجو نوكي دشحلا

 نيترضاح نايرخألا ناتفصلا نوكت لباقملا ىفو .ديدش رارصإب امهليثمتو امهئاعدتسال
 ديدحتو ةاواسملا امأ .امهليثمت متي ةفاثكلاو ومنلاف .ةوق رثكأ وحن ىلع عقاولا ىف
 نأ الإ .ههاجتا حوضو وه دشحلا ىف هابتنالا تفلي ام لوأو .ناترضاحف فدهلا

 دهشمب ًالثم نوسووهم مهف .هسفن فدهلاب عيمجلا سوه ىف ىلجتت ةاواسملا
 .هلتق نوديريام ناويح

 هيلإ نيمتنملا ددع ةلقب طقف سيل .هجو نم رثكأ ىلع دودحم دشحلاو
 نوفرعي مهف .ردانلا ىف كلذ نم رثكأ وأ نيرشع امبرر وأ دارفأ ةرشع ىأ ءاّيبسن
 ىلع رخآلا ريدقت مهنم لك ملعتو ءاًمئتاد اًعم 0 مهنأل اًديج ضعبلا مهضعب
 عقوتم ريغ وحن ىلع ىمانتي ال دشحلاو .ةريثك ةكرتشم ةطشنأ ءانثأ ىف هجو لضفأ
 «فورظلا هذه لثم ىف نوشيعي رشبلا نم ةليلق دادعأ نم نوكتي هنإ ذإ ءاردان الإ

 طاقنلا ىدحإ ىف قوفتم هنإف طقف فراعم نم نوكتي هنأ مغرو .ةياغلل نيرثعبم
 اضيأ ثدح ول .ةياهن ال ام ىلإ ىمانتلا ىلع ةردقلاب مستت ىتلا ةلتكلاب ةصاخلا

 هنإ ثيح .ديدج نم نوقالتي هءاضعأ نإف ةسكاعم ٍفورظ ءارج دشحلا قرفت نأ
 نومتنملا ماد ام ةلوفكم ةيرارمتسالا هذهو .هنايك ةيرارمتسا ىلع اهناد ظفاحي
 سوقطو دعاوق ريوطت ىف عرشي دشحلا لعلو .ةايحلا ديق ىلع دشحلا اذهل
 مهف .هئاضعأ نيب اميف ةقث دوجو ىلع موقي رمألاف ء.اهذيفنت هيلع بجي ةددحم

 تاءارغإلا هذه لثمو .ىرخأ ةهجو وحن مهئاوغإب نوحمسي الو مهفده نوفرعي
 .مهل ةداع نع مهينثت نأ نكمم ثيحب اهل نزو الو ةميق ال (ةردان)
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 نيب لدابتم مهافتب ثدحي ىمكلا هوهن نإف دشحلا مجح مخضت امهمو

 نإو ءلوألاب مدطصي نأ نكمم ةيناث ةعومجم نم نوكتي دشح ةمثف .نيكراشملا

 .ةرباع ةطشنأ ىلع اعمتجي نأ لمتحملا نمف ءامهنيب اميف عارص ىلإ رمألا روطتي مل

 لعفلا ةيمح ىف ىفتخي دق ىذلا لقتسملا هيعوب امناد ظفتحي امهنم ًالك نأ الإ

 ةعيفرلا بصانملا عيزوت دنع ىرخأ ةرم رهظي هنكل .ةليوط تسيل ةرتفل كرتشم ا

 ىوقأ لظي اهسفن (ريهامجلاب) ةلتكلاب روعشلاو .لاح لك ىلع ىرخأ سوقط ىف وأ

 نوكي دشحلل ىمكلا روعش نإ .هدشح ةعومجم كراشي ال امدنع درفلا روعش نم

 ءىثش ىأل نكمي الو ,ةيعامجلا ةيناسنإلا ةايحلا نم نيعم ىوتسم راطإ ىف اًمساح

 .هعزعزي نأ

 تادحو ىأ هب فصتت ام لك نع ضقانتي انه دشحلا ىف ةدحولا موهفم نإ

 .ةفورعم ا ةيجولويسوسلا ميهافملا كلتف .ةلئاعلاو ةريشعلاو ةليبقلا لثم ىرخأ

 ةدحو م لا ىفو .اهب كارح ال ةنكاس اهنأ الإ .ةمهم تناك امهم

 ثثحبلا ءاش نم لك ىلع متحتيو .سوملم لعف ىف اًحضاو ىلجتي اهرهظمو ةكرحل

 مدقأ وه دشحلاف .موهفما اذه نم قلطني نأ ةيريهامجلا لتكلا كولس لوبصا ف

 لعفلاب كانه تناك دقو .رشبلا نيب اًديدحت اهرثكأو ةيريهامجلا لتكلا لاكشأ

 ةفلتخم عاونأ ىف ىدبتت ىهو .ثيدحلا اهانعمب ةيرشبلا لتكلا دجوت نأ لبق

 نم هفوبلالا :تاردع رقم ايظاحتن ناك ةيقف ,ةلؤيسن ا يمح انيبزغ قرعتلا قيكم

 فلتخم ا ءانرصع ىف كلذكو .ناكم لك ىف رثؤت اهلعج ةفاثك نم وحن ىلع نينسلا

 اهيلإ اهروذج عجرت ًةيح لاكشألا ضعب كانه لاز ام ةقيس امنه ةلكش.ق اًقاغ

 .ةرشابم

 عتمتت تناك ةفلتخم فئاظو وأ ٍلاكشأ ةعبرأ ىف لزألا ذنم دشحلا رهظ دقو

 ديدحت بجاولا نم هنكل .ةلوهسب ضعتبلا اهضعب عم لخادتت ىو .ةنورملاب

 دشح ناك ةلاصأو ًةيعيبط دشحلا عاونأ رثكأف ىىثش لك لبق اهنيب اميف فالتخالا

 هيف طبتري ناكم لك ىف لكشتي وهف .دشحلا نع انموهفم هنم قتشي ذإ .ديصلا

 أشني وهو .ةقشم الإ هصانتقا هدحو درفلا عيطتسي ال ىوق ناورطم دروع رمألا

 ةصرف كرت ىف اهيمنتغم بغري الو ,ىعامج وحن ىلع ةمينغ حولت امنيح اَضيأ

 نإو د انوع ناك ءاويش :لستفلا ناويحلا مجحف .نكمم ام ردقب اهب زوفلا

 5 هيف اًقح ريصي ةمينغلاب زوفلا نأ ىلإ ىهتني رمألا نإف «ىدارف صاخشأ هب رفظ

 117 | ةطلسلاو ريهامجلا



 لتحت ىتلا ميسقتلا ةلاح ىلإ ديصلا دشح لقتنت انه . انعم اهنومستقي نييريثكل
 قيثو وحن ىلع ضعبلا امهضعبب ناطبترت نيتلاحلا نأ الإ .اًنايحأ اهدحو ةروصلا

 ءاهريغ نود نم اهدحو ىهو .ةمينغلا ىه امهيلك ةدامف ءاعم امهتسارد بجيو
 ىذلا دشحلا كولس ةقدب ددحت ىتلا .ةتيم وأ ةيع تناك ءاوس .ءاهعونو اهكلسمو

 .هدوجو رثأ ىلع نوكت

 نم هب ظبتريو هتامس ضعب ديصلا دشح كراشي ىذلا ىناثلا لكشلا امأ
 هجوي رشب نم رخآ اًدشح بلطتي هنإ ذإ ءبرحلا دشح وهف ةريثك روسج لالخ
 .ةظحللا هذه ىتح دعب لكشتي م نإو .دشحلا ىنعمب نورعشيو عارصلا مهيلإ
 رأثلا دب ال ناك ةدحاو ًةيحض ىلإ رمألا هب ىهتني هدجن دشحلا روص مدقأ ىف نإ
 امأ .ليتقلا ةيوه ديدحت ةلأسم ىف ديصلا دشحب ةبيرق ةلص ىلع نوكتو .اهنم
 نم وضعل توملا فاطتخا رثإ نوكتي وهو ةحانملا دشح وهف ثلاثلا لكشلا
 نأ دجن هضيوعت نكم ال اًرمأ ةراسخ ىأ ربتعت ىتلا ةريغصلا ةعومجم اف .ةعامجلا
 ةباثمم اهل ةبسنلاب رمألا نوكي دقو .دشح لكش ىف اهدحوت فورظلا هذه لثم
 نأ لبق اهتعاطتسا ردق ةيويحلا هتوق نم ريثكلا ىلع لوصحلاو رضتحملا ةداعتسا
 .ءادعلا ءايحألا بصانت ال ىتح هحور عور ةئدهت ىلإ ىعست دقو .دبألل اهقرافي
 نيب نم كانه نوكي الف .ةرورضلا ةباثمب دعي لعفلا اذه نإف لاح ةيأ ىلعو
 نم هصخلأ ام وهف عبارلا لكشلا امأ .قالطإلا ىلع كلذ نع ىنغتسي نم ءالؤه
 دوشحف .رثاكتلا ةين :وه كرتشم ٌءىث ءاهتافالتخا لك مغر ءاهعمجي ةديدع رهاوظ
 تاقولخملا ةدايز وأ اهددع ةدايز ىلإ ىعست اهسفن ةعومجملا نأل نوكتت رثاكتلا
 ةئيه ىلع اهسفن مدقت ام اًملاغ ىهو .تاتابن أ تناك تاناويح ءلاهب ةطيبترطا

 ناكم لك ىف نوفورعم ءالؤهو .ددحم ىروطسأ ىنعم ىلع ًةيمهأ نوقلعي نيصقار
 .مهروهمج مجحب نيعناق ريغ مهنأ نورعشي ام اًهتادو .اعم سانلا هيف شيعي

 ةدايز ىف اهحاحلإ ىأ ؛ةثيدحلا ةلتكلل ةيرهوجلا تامسلا ىدحإ نوكت كلذب ىهو
 ومنلا عيطتست ال ىتلا دوشحلا كلت ىف ةياغلل ركاب رصع ىف نذإ ترهظ دق اهمجح
 ناك امهمو .ةددحم سوقطو رئاعش ىلإ ءوجللا ىلإ رطضتف ,قالطإلا ىلع اًيتاذ اومن
 نامزلا رادم ىلع لعفلاب تضفأ دق اهنأ ركذت انيلع هنإف كلذ ةيلعاف ىف انيأر
 نيكا لكك قيوكت لإ
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 ىدؤي نأ هنأش نم .ةدح ىلع لك .ةفلتخملا ةعبرألا لاكشألا هذه ةسارد نإ

 اهل امنع نيييلوبءانيدم اهمرق .لاسادعلا نا لسع لاكشألا هذهف .ةئجافم جئاتن ىلإ

 ةلتك ىلإ عوزنلاو .رخآ عون ىلإ دوشحلا نم عون لوحت نم اًبقاعت عرسأ وه
 كا ودبت ىتلا ةريغصلا لاكشألا هذه. لعفلاب نمكي اًمجح ربكأ ةيريهامج

 فوسلو .صاخ عون نم ةينيد رهاوظل اًعفاد اًبلاغ نوكيف اهلوحت اها اةساق

 اهريطاسأ كنك فييكو::ةنغانج ةوشح لإ دبصلا هوس لومف ناكسم] قاف ذرعا
 ىتلا ةيحضلاو ءنيدايص اوناك مهنأ نوركني نوحتانلاف .ثدحلا لجأ نم اهتافاقثو

 رايتخا امأ .ديصلاب اهمد ةقارإ مثإ نم اوأربتي نأ لجأ نم انه ىه اهنوكيي
 ىف نيدت اهنأب نيكدد هنألف ةلتكلل اًديدحتو اًمدق رثكألا لكشلا اذهل "دشح" ريبعت

 ءانثأ ىف تاناويحلا عيطق ىأ .ىفاويحلا جذومنلا ىلإ لضفلاب ناسنإلا ىدل اهتأشن

 اًبالك ريصتل اهتيبرتب ماقو اًديِج ناسنإلا اهفرعي ىتلا بائذلاف .ىعامجلا اهصنق
 ترهظ دقو .ركاب نمز ىف لعفلاب هيف ترثأ دق تناك نينسلا فالآ رادم ىلع

 ىلع وطستل بائذ لكش ىف ركنتت تناك ةريثك بوعش ىدل ىروطسأ ناويحك
 اذه لك .مهتيبرتب بائذلا تماق لافطأ نع ىلوألا ريطاسألا كلتو .مهقزمتو نيرخآ

 (ةمزح) دشحو .ناسنإلا نم بئذلا برق ىدم ىلع نهربت ىرخأ رومأ ضعبو

 ديصلا ىلع اهضيورت مت بالكلا نم عيطق هنأ ىلع نآلا همهفن ىذلا ديصلا
 .بائذلا نم رشبلا ملعت دقلو .ةممدقلا ةلصلا كلت نم ىقابلا رثألا وه ىعامجلا

 نمو .اًبثذ نوكي نأ ىلع ضعبلا بيردت متي ناك تاصقرلا ضعب ءادأ لجأ نمف
 ةلئامم تاردق نيوكت ىف تمهاس ىرخأ ثاناويح كانه تناك هنأ رومألا عئابط

 هنأل تاناويحلا نم ًالدب رشبلل "دشح" ريبعت مدختسأ انأو .ديصلا بوعش ىدل

 .نويعلا مامأ حضاولا فدهلاو ةعيرسلا ةكرحلا ةيعامج هجو ريخ ىلع فصي

 ىولت نأ نود ةعرسب اهفلخ ىعسيف ءاهلتقو اهمد ىغتبي :ةمينغ ىغتبي "دشحلا"ف
 لالخ نم اهطاشن ددجت ىهو .ةرباثملاو ةليحلاب اهيلإ لوصولا لجأ نم ءىث ىلع

 تاوصأ عمجي ىذلا بخصلا اذه ةيمهأ نم ليلقتلا ىغشني الو .ىعامج حابن

 ىغبني ال هنكل ءىرخأ ًةرم عفتري مث عجارتي نأ نكمم وهف .ةدرفملا تاناويحلا
 اهلتقو اهب زوفلا مت ىتلا ةيحضلا امأ .موجهلا ةين ىلع ىوطني وهف .همهف ةءاسإ

 بيصن ىلع كراشم لك لوصح نع ةداعلا ترقتسا دقف .اهسارتفاب عيمجلا موقيف

 بقتل انهو ةنيفاومعلا ميسقتلا "دونشح" ىدل ىتح قدام كانوف .ليتقلا نم
 جذومنلا رفاوت مدع مغر ةروكذملا ةيساسألا ةثالثلا لاك كألا ةيقب ىلع اًضيأ قبطني
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 هجوتو حوضو نم لضفأ ةملك ىلع رثعأ مل ىننأ امك .ءلاكشألا هذه ىدل ىناويحلا
 تقتشا دقف ىنعملا اذه مادختسا رربي كلذك اهخيراتو .ثادحألا هذه ةفاثكو

 ةمدقلا ةيسنرفلا ةملكلا امأ "ةكرحلا" ىنعت ىهو "210718" ىطسولا ةينيتاللا نم

 وأ "درمتلاو نايصعلا" ىنعت دقف .جدوزم ىنعم اهلف اهنع تأشن ىتلا "246ا46"

 ةمدقلا ةملكلاو .ىلوألا ةناكملا لتحي ىناسنإلا ىنعملا لاز امو .كلذك "ديص ةلمح"

 .كلذك انمهي ام وه جودزملا ىنعم لا اذهو .كلذ نم همهف بجي ام ةقدب ددحت

 رخأتم نمز ىف الإ أرطي مل هنإف "ديصلا دشح" ىنعمب ةملكلل دودحم ا مادختسالاف

 لثم تاملك امنيب ءرشع نماثلا نرقلا فصتنم يف الإ ةيناملألا ىف فرعي مو .ةياغلل

 رهظت م اهنإف .ةميدقلا ةيسنرفلا ةملكلا نم ةقتشملا ."درمت"و 'قشنم"و ”درمتم"
 .1500 ماع وحن الإ
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 دعب همهتليل هلتقل ىعسي ىح ءىش وحن لبسلا لكب ديصلا دشح كرحتي
 ةقحالملا ىهف هلئاسو مهأ امأ .لتقلا وه برقألا هفده نوكي اذكهو .كلذ

 نم ريثكلا ذال نأ دعب اًريبك اًديحو اًناويح هنيعأ بصن عضو دقو .راصحلاو

 دايصلا موقيف ةكرح ىف اًمتاد نوكت ةسيرفلا نإ .ىعامجلا رارفلاب تاناويحلا هذه
 نم لضفأ ضكري نأ هيلعف .دشحلا ةكرح ةعرس ىلع رمألا فقوتيل اهتقحالمب
 ءاهراصح ىف حاجنلا مت ةريثك ٍتاناويحب رمألا طبترا نإف .هقهري ىكل شحولا
 ةدح ىلع ةدراطملا تاناويحلا نم لك لواحيف ءرعذ ىلإ بلقني ىعامجلا بورهلاف
 عساو ىدم ىلإ صنقلا ةيلمع دتمتو .هسفن ىلع اًدمتعم هئادعأ ةقلح نم وجني نأ

 عفاد ناويحلا ماد ام ادوجوم دشحلا نوكي هدرفمب ناويح صنق ةلاح ىفو .لدبتم

 صانق ىلع صانق تاءادن يف الثمتم صنقلا ءانثأ ىف لاعفنالا دعاصتيو .هدلج نع

 ًَريكرت نوكيف دحاو فده ىلع زيكرتلا امأ .مدلا ىلإ شطعتلا ًٌةرفنتسم ءرخآ
 ةيناث روهظلا دواعيل راظنألا نع ىفتخيف ةمئناد ةكرح ىف فدهلا ناك اذإ ءاًّيعامج
 «ظففيو ةلئاقلا مرش نيج لو ةيعووالو فض بيف: ةايضلا هلق اه اكلاغو
 ىلإ هجوتي ّلكو .هينيع بصن هسفن فدهلا عضو ٌلكف .تيمم فوخ ةلاح ىف
 قيضت ىلاتلابو ءاًيجيردت قيضف هفدهو دشحلا نيب ةفاسملا امأ .هسفن فدهلا

 ًاليوط رمتسي وهو .كرتشم ٍلتاق بلق ناقفخ ىلع ىوطني صنقلاو .عيمجلا ىلع
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 هةننوؤسل اف اذإف :ناوبحلا خف: ةرملا انة امملك افنغ ةادزسو:«ةلذيته ضرأ قوف

 ءكلذ مهنم لك لواحيل مهنم لكل لتقلا ةصرف حنست هتباصإ ةظحل تناحو
 رارمتسا ةباثمب ىهف ء.دحاو قولخم ىلع زكرتت نأ لابنلاو بارحلا لكل نكميف
 ١ .صنقلا ءانثأ ىف ءاهتشالا تارظنل

 حوضوو ةدح ردقبو .ةيعيبطلا هتياهن عونلا اذه نم ةلاح لكل نوكت اذكه
 مسرد ةاهل لايك كنل 15 نعل رعشن ةبكاعقو درع نوف نوكر دددحلا قدفلا
 ةيحضلا لوح كارح الب ًةأجف عيمجلا فقيو لتقلا ةظحل ىف سامحلا عجارتيف
 نوبشني دقو .ةسيرفلا نم اًئيش اولانيل نيرضاحلا نم ًةقلح نوكتتو ةليتقلا
 هئجري ىحلا محلل بائذلا دشح ماهتلا نأ الإ .شحولا ىف بائذلا لثم مهنانسأ
 اذإف .ةددحم دعاوقل اًقبطو عازن نود ميسقتلا ىرجيل .دعب اميف ةظحلل ناسنإلا
 ميسقت نإف صنقلاب ماق لماك دشح ناك اذإو ةددعتم وأ ًةريبك ةمينغلا تناك ام

 ذئنيح أدبت ىتلا ””ميسقتلا ةيلمع امأ .هنم رفماال اًرمأ ريتعي هدارفأ نيب ةمينغلا

 00 و وعول ا و وول وي وو وا
 ةقدب اًمظنم ميسقتلا نكي ممل نإف .ناكمإلا ردق ريثكلا لين ىلإ حمطيو هسفنل

 ىهتني دق هنإف نوكنحم لاجر هذيفنت ىلع موقي مدقلا ذنم اًيراس اًنوناق اًعبتم
 كانهو .نيناوقلا مدقأ ميسقتلا نوناق ربتعيو .لتاقلا كارعلا وأ لتقلا ىلإ كشالب

 اًقبطو ,.مهدحو نيدايصلا ةرئاد ىلع ميسقتلا رصتقي ىلوألل اًقبطف كلذل ناتغيص

 دشح ىف نيكراشملا ريغ نم لاجرلا كئلوأو ءاسنلا اًضيأ ءالؤه ىلإ مضني ىرخألل
 ىنجي الف ةقدب هذيفنت ةاعارم هيلع نوكي ىذلا ميسقتلا ىلع مئاقلا امأ .صنقلا

 .ففعتلا ىعاودل ءىش لك نع اذه لزانتي دقو .هتمهم ءارو نم ةعفنم ةيأ

 قرطتي دقو .ناتيحلا ديص تايلمع دعب وميكسإلا لهأ ضعب ىدل ثدحي امك

 "نكايروك"لا ةليبق تداتعا دقف .ةياغلل ديعب ىدم ىلإ ةمينغلا ةيعامجب روعشلا
 ىفتكيل هتمينغ نم مهبيصن لينل عيمجلا ةوعدب ىلاثما صانقلا موقي نأ ايربيسب
 .مهنم ىقبت ام وه

 نوكي ال ةسيرفلا نم لضفألا ءزجلاف ءلعفلاب عونتمو ٌدقعم ميسقتلا نوناقو
 قحلا بحاص نوكي ام اًنايحأف «ةلتاقلا ةبرضلا اهيلإ هجو نم بيصن نم اًمئاد
 نع لتقلا ةيلمع دهاش نم نأ الإ ءرساكلا ناويحلا ىأر نم لوأ وه اذه ىف
 ربتعي ةلاحلا هذه ىفو .ةسيرفلا نم ٍءزج ىف كلذك قحلا هل نوكي طقف دعب

 ةطلسلاو ريهامجلا| 2



 نوعتمتيف اهنع ةيلوئسملا ىف اوكراش مهف .صنقلا ةيلمع ىف ءاكرش نودهاشملا
 لجأ نم .ةفولأملا نيناوقلا كلت سيلو .ةفرطتملا ةلثمألا هذه ركذأ ىنإو .اهرامثب

 ماظتنا ناك امهمو .صنقلا دشح هشبي ىذلا ةدحولا روعش ةوق ىدم حيضوت

 .ةسيرفلا لتقل اًنامض ربتعُي نيمساحلا نيثدحلا الك نإف ميسقتلا ةيلمع
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 ةعيبطلا ىف مئاق صنقلا دشحو برحلا دشح نيب ىرهوجلا قرفلا نإ
 نم دحاو ٍلجر ةقحالمم تماق ةلعفنم ٌةوق تماد امف .برحلا دشحل ةجودزملا
 اذا :صققلا ندع قف انه عونو ٍلكش لوح رودي كاذ ذإ رمألا نإف هباقع لجأ
 دشح فقي ام ناعرس هنإف هميلست ىبأت ىرخأ ٍةعامجب اًوضع لجرلا اذه ناك ام

 .نوبراحم لابس" رشب مهف ءاريبك ءادعألا نيب قرافلا نوكي الو .دشح ةهجاوم ىف

 ىلإ نيبيرق ناقيرفلا ناذه نوكي نأ ىه برحلا ضوخ نع ةركبملا ةروصلاو
 امهضعب ةمجاهل هسفن بولسألا ناكلمي امهف ءامهنيب زييمتلل اًدهج بلطتي دح

 ةفينع تافاته قلطنت نيبناجلا ىلعو .اًئيرقت 5 اًدحاو نوكي اهمحيلستو .ءضعنلا

 ىلع- صنقلا دشح امأ .رخآلا دض اهسفن ةينلا فرط لك ىدلو .رطخلاب ةرذنم

 رشبلا ةرصاحم لواحت ال مَجاِهُت ىتلا تاناويحلاف .دحاو ٌتناج هلف -كلذ ضيقن
 اهنإف اهسفن نع اًنايحأ عافدلاب تماق نإ ىتح ءرارفلاب ذولت ىهف ,.مهصانتقا وأ
 اهيدل نوكي ال بلاغلا ىفو .اهلتق ءرم لا اهيف ديري ىتلا ةظحللا ىف كلذ لعفت
 .رشبلا دض اهسفن نع عافدلل ةردقلا

 نيدشح دوجو وهف ءبرحلا دشحل ةزيمملا ةمسلا وذ ,.مساحلا رمألا امأ

 ةرورض نوكت نينثا ىلع ةمسقلاف .ىرخألا دض اهسفن ةينلا امهنم لك ىدل رفاوتت
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 لجأ نمو .برحلا ةلاحب قلعتي رمألا ماد ام اًقلطم نوكي امهنيب لصافلا دحلاو

 ريرقتلا ةءارق ىفكي هنإف رخآلا دض فرط لك هيوني ام ىأ ءكلذ ةقيقح كاردإ
 "جنابيلوات" ىعدت ةيبونجلا اكيرمأ نم ةليبقل ةيبرح ةلمح ةصق نع وهو هىلاتلا
 ةليبق نم ٍلجر نع اًيفرح لوقنم ريرقتلاو .*”"وكو اشيب" ةليبق نم اهئادعأ دض
 ىوارلا امأ .برحلل دشح مدقأ نع هتفرعم بجي ام لك نمضتيو "جنابيلوات"

 ىو هرظن ةهجو نم اهلخاد نم اهفصي وهو ةكرعملاب اًمامت اًديعسو اًعنتقم ناكف

 .هل ٍليثم ىلع روثعلا بعصلا نمو .بعرمو ٌىقيقح وه ىذلا درجتلا نم عون
 اهمنيب ثدح مث .وكواشيبلاو جنابيلواتلا نيب ةقادص كانه تناك ءدبلا ىف"

 اوناك جنابيلواتلا دارفأ ضعب وكواشيبلا ةيادبلا ىف لتقف ءءاسنلا ببسب ٌعازن
 ىف ةثالث مث .ةأرماو جنابيلواتلا نم ةاتفو اًباش اولتق مث .ةباغلا ىف مهومجاه

 جنابيلواتلا ةليبق لك نم صالخلا تءاش دق وكواشيبلا تناك اذكهو .ةباغلا

 ناكو .هتليبق دارفأ لك ىبرحلا جنابيلواتلا دئاق ازوكينام عمج انهو .اًئيشف اًئيش

 امهدحأ ناك .هيدعاسم نم نانثاو ةليبقلا ميعز ازوكينام :ءامعز ةثالث جنابيلواتلل

 كانه ناك مث .هاخأ رخآلا ناكو ,ةياغلل اًعاجش ًالجر ناك هنكل ءاًئيدب ةماقلا ريصق

 عاجشو ريصق ٌلجر كانه ناك هلاجر نيب نمو .ازوكينام دلاو زوجعلا ميعزلا اَضيأ
 نم ةرمخم ةلتك زيهجتب ازوكينام رمأ نأ ناكو .ةرواجملا انوكيرأ ةليبق نم ةياغلل
 ناكو .قراوز ةتس ةعانصب رمأ مث .ةنآلم عرقلا نم تاعصق سمخ ء.ىريشاكلا
 مارضإ امهيلع ناكو .مهعم نيتأرما جنابيلواتلا ذخأ دقو .لابجلا نونكسي وكواشيبلا

 ال ءائسف اولكأي مو .رهن ىأ ىف ىردأ تسلو .كانه ىلإ اورحبأ مئ .لزانم لا يف رانلا

 ىتح ةريغص كامسأ ىوس أولوانتي ملكا «ءكديص تاناويح الو ةريبك اًكامسأ الو ًالفلف

 .اهب مهسفنأ اولطيل ضيبأ اًريجو ناولأ نم اًئيش مهعم اوذخأ دقو .برحلا ةياهن
 نكسم ىلإ لاجر ةسمخ ازوكينام لسرأ وكواشيبلا نكس فراشم ىلإ اولصو املف
 انيب ناكو ءكانه اًعيمج اوناك دقو .كانه اًعيمج اوناك نإ عالطتسالل وكواشيبلا
 اوربخأو نوعلطتسملا داعف .كئاشلا رجشلا نم روسب اًطاحم نوريثك سانأ هب اًريبك
 ةرمخملا ىريشاكلا ةلتك ىف اًرحس ةثالثلا ءامعزلاو زوجعلا خفن انهو ءكلذب ميعزلا

 ىدل نكي ملو ,ةيبرحلا عماقملاو ضيبألا ريجلاو ناولألا ىلع اًضيأ مهرحس اوقلأو

 امأ .ةيران ةلحسأ مهعم نكي ملو .:ةيديدحلا اهلاصنب لابنلاو ساوقألا ىوس رابكلا
 نم لاوج مهنم لك عم ناكو .حيفصلا نم ناديعو قدانب مهيدل ناكف نورخآلا
 ءايشألا هذه لك ىلع رحسلا ىقلأ دقو .قوحسملا نم قيدانص تسو حيفصلا
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 ,ىلعأ رمحأ طخ ةهبجلا نم اًءدب :ءاضيبو ءارمح طوطخب مهسفنأ اولط مث اَضيأ

 لدابتلاب طوطخ ةثالث ردصلا ىلع اومسرو .هلك هجولا لوطب لفسأ ضيبأ طخو
 ىلع هسفن ءىشلا اولعفو .ضيبألا نوللاب لفسأ نمو رمحألا نوللاب ىلعألا نم
 ءاسنلا تماقو .ضعبلا مهضعب ىلع فرعتلا نوبراحملا عيطتسي ىتح نيدنزلا
 .ىريشاكلا ىلع ٍءام بكسب ازوكينام رمأ مث .وحنلا سفن ىلع نهسفنأ ءالطب

 كانه ناك دقو .تويبلا يف نيريثك سانأ دوجو نع اوربخأ دق نوعلطتسملا ناكو
 ريثكب اددع رثكأ اوناكف وكواشيللا امأ .هيبناح ىلع ًةمئاق ىرخأ ةثالثو ريبك 55

 ةليبق نم لجرلا ىلإ ةفاضإ طقف ًالجر رشع ةسمخ اوناك نيذلا جنابيلواتلا نم
 نم ًاًريثك اوبرش .ةنآلم ةعصق مهنم لك ءىريشاك اوستحا نأ ناك مث .انوكيراملا

 قالطإ لجرلا اذه ىلع) :ازوكينام لاق كلذ بقعو .ةعاجشلاب مهدميل ىريشاكلا
 ولت اًدحاو رانلا قالطإب رخآلا موقي ًةيناث هتيقدنب نحشب موقي امدنعو !الوأ رانلا
 ىف لاجر ةسمخ مضي اهنم ّلك ,ماسقأ ةثالث ىلع هلاجر عيزوتب ماق مث (!رخآلا
 طقس اذإف !ةدئاف الب ةدحاو ًةقلط اوقلطت ال) :لاقو ءلزنملا لوح ةعساو ةقلح
 ةثالث ىف اومدقت مث .(اًققاو لاز ام ىذلا ىلع رانلا اولقطأو اًدقار هوعد لو

 دودح اوغلب املف .بارشلاب ةئيلم عرقلا تاعصقب مهفلخ ءاسنلاو ةلصفنم ماسقأ
 ىسعف ةياغلل نوريثك ٌُسانأ مهنإ ؟نآلا هلعف انيلع اذام) :ازوكينام لاق انافاسلا

 ءالك) :انوكيرألا لجر لاق انهو (!رثكأ لاجر بلجل دوعن نأ لضفألا نم نوكي
 ىنعي دقو- (!هلتقأ نم دجأ ال سانلا نم ريثك نيب عفدنأ امدنع ىنإف .مامألا ىلإ

 درف -ةديدش ةعرسب لتقأ ىننأل قاقلط نوفكي ال نوريثكلا سانلا ءالؤه :اذه

 تيبلا نم اوبرتقا نأ ناكف .كلذب عيمجلا اًبلاطم (!مامألا ىلإ !مامألا ىلإ) :زوكينام
 هذيواعتب ىقلي ناك ءرحاس ٌبيبط ءانثألا هذه ىف تيبلاب ناكو اليل تقولا ناكو
 لاق انهو .تيبلا ىنكاس اًرذحم (نومداق ٌسانأ كانه) :اذه لاقف ءضيرم ىلع

 الإ !ازوكينام هنإ !مه نم ملعأ ىنإف !نوتأي مهعد) :وكواشيبلا ميعز ءرادلا بر
 اوراض سانلا نإ) :لاقو ًةيناث رحاسلا بيبطلا رذهحف (!انه نم دوعي نل ةنأ

 ىهني فوسلو .دوعي نل هنإ .ازوكنيام وه هنإ) :ميعزلا لاقف (!انه لعفلاب
 رجشلا روس طبري ىذلا قلستملا تابنلا عطق دق ازوكينام ناك انه (!انه هتايح
 دنع لوألا تيبلاب رانلا مارضإب امهادحإ تماقف «نيتأرملا اتلك عفدنتل كئاشلا

 تبحسنا مث .ةياغلل نوريثك ٌسانأ تيبلاب ناك دقو .جرخملا دنع ىرخألاو لخدملا
 قلستو .لزنملاب رانلا تبشنف .ءكئاشلا رجشلا جايس جراخ ةيناث نيتأرملا اتلك
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 اوذخأو تيبلا نم نوريثك ٌسانأ جرخ انهو .نارينلا ىفطيل ىلعأ ىلإ زوجع ٌلجر

 دقو ءاًدحأ اوري م مهنأل فده نود نم نكل مهقدانب نم ةفيثك اًنارين نوقلطي
 ةباصإ جنابيلواتلا ميعز دارأو .ءادعألا سوفن ىف رعذلا ثب لجأ نم كلذ اولعف

 ءضرألاب ةرفح ىف وكواشيبلا لجر ناكو ؛هأطخأ هنأ الإ مهسلاب وكواشيبلا دارفأ دحأ
 ىأرو ءًاليتق هادرأف هتيقدنبب وكواشيبلا هباصأ ىناثلا مهسلا زوجعلا عضو امدنعو
 تيبلا راصحب اوماقو ةفيثك اًران نوبراحملا قلطأ انهو .تام دق هابأ نأ ازوكينام

 دحأ ناكم للا محتقا انهو .هنم نوبرهي ذفنم ىأ وكواشيبلل دعي ملف مات اًراصح

 مث هوخأ هفلخو ميعزلا ىدعاسم دحأ هعبتو (اناوإ) ىعديو جنابيلواتلا براحم

 نيذلا وكواشيبلا اولتقيل جراخلاب نوقابلا لظو ءانوكيرألا لجر هفلخو ءازوكينام
 .مهعماقمب مهولتقو ءادعألا طسو ىلإ نورخآلا ةسمخلا عفدناو .رارفلل نوأجلي
 ازوكينام لتق انهو .مهنم اًدحأ اوبيصي مم مهنأ الإ مهيلع رانلا وكواشيبلا قلطأو

 هوخأ ماق امك .وكواشيبلا ميعز دعاسم ميعزلا دعاسم لتقو وكواشيبلا ميعز
 ناشيعت اتلاز ام اتناك نيتاتف ىوس رفي ملو ةعرسب نيرخآلا لتقب انوكيرألا لجرو
 دقف نورخآلا امأ .جنابيلواتلا ةليبق نم نيتجوزتم اتناكو ىلعألا رهنلا ىرجم دنع
 نم دحاو ناكو .رانلا ىف كلذ رثإ لافطألا لكب اوقلأف لافطألا ىبو .اًعيمج اولتق
 مدلاب اًمامت هدسج خطل دقو ةايحلا ديق ىلع تاومألا نيب ىقب دق وكواشيبلا

 طقس نمب جنابيلواتلا كسمأ انهو .تيم هنأ ءادعألا ىلإ ىحويل قوملا نيب دقرو

 اودجو املف .ءنيمسق ىلإ ةباغلا ةنيدمب مهورطشو رخآلا ولت دحاولا وكواشيبلا نم

 هيعارذب هوطبرو ليتقلا وكواشيبلا ميعز اوذخأ مث هولتقو هب اوكسمأ اًّيح لجرلا
 ةريخذ نم مهيدل ىقبت ام هيلع نوقلطي اوذخأو ةرجش ىف ىلعأ ىلإ نيتدودشملا
 حتفب ازوكينام موقيل ةتيم ةأرماب اوكسمأ كلذ باقعأ ىفو .اًبرإ هوقزم نأ ىلإ
 كل بسانم هنإ ءانه رظنا) :اناوإ بطاخو هعاستا ىلع هعباصأب ىلسانتلا اهوضع

 .(هيف ذافنلل

 ىرخألا ةريغصلا تويبلا ىف نولازي ال اوناك نيذلا وكواشيبلا دارفأ ىقاب امأ

 مويلا ىلإ كانه نوشيعي مهو .ةقطنملا لابج ىلع اوعزوتو نيقرفتم اورف مهنإف
 امأ .اًديدحت جنابيلواتلا نودصرتي نيئثبتخم ىلتقو ىرخألا لئابقلل ءاّذلأ ءادعأك

 مهنيب نم نانثا كانه ناكو .ناكم لا ىف هنفدب جنابيلواتلا ماق دقف ليتقلا مهميعز

 -ىيه-ىيه" :افتهو تيبلا ىلإ اوداعف اطيسب اًحرج حئافصلا ناديعب اوحرج دق
 ".امهلجأ نم ةزهاج ةريغصلا كئارألا ادجو تيبلا ىفو "!-ىيه-ىيه
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 نأ دعب الإ كلذ ظحلي ملو ءسانلا نم ىدارف لّتقُيف .ءءاسن لوح عازنلا أدبي
 نوديري ءادعألا نأب خسار ٌداقتعا دوسي ةظحللا كلت ذنمو .لتقلاب نورخآلا ماق

 مهاعدتساف هلاجر فرعي ناكف ميعزلا امأ .اهلك جنابيلواتلا ةليبق ىلع ءاضقلا

 مهنيب نم ًالجر رشع ةتس اوناك ءنيريثك ءالؤه نكي مل ةقدلا ىرحتلو .كاذنيح
 دقو برحلا ءانثأ ىف هقيفر رود فرعي مهنم ّلك ناكو .ةرواجم ةليبق نم لجر
 دقو .ةسنئاب 5 ةريغص كامسأ لوانتب الإ دحأل حمس ملف ساق مم موص مهيلع ضرف

 ,ةعاجشلا مهحنميف لازنلا لبق هنم اولهنيل اًيوق اًبارش ةرمخملا ةلتكلا نم دعأ

 ىلع ٍنوبراحملا فرعتي ىتح ىعامجلا ىزلا نم عونك ناولأب مهسفنأ اولط امك
 ىقلأ ىتلا ةحلسألا اًديدحتو ءاًييرح اًداتع ءىشإ لك ريقعا دقو .ضعبلا مهضعب

 امف :ةكرلا هيلع لقتل ةررغتم ةوق اهله يضرفأ دتق نوكم [دكقو رحسلا اهيلع

 اودكأتيل عالطتسا قيرف اولسرأ ىتح ءادعألا ةنطوتسم نم ةبرقم ىلإ اولصو نإ
 ءالؤه عيمج نوكي نأ لمألا ناكو .كانه عيمجلا ناك دقو .كانه عيمجلا نأ نم

 سانأب اًضاغ ريبك تيب ناك كانهو .دحاو ِنآ ىف اًعيمج مهيلع ىضقيل كانه
 رشع ةتسلا عفد ام وهو .ددعلا ىف مهقوفتل ةرطخ ةوق لثم ام .ةياغلل نيريثك

 امك اّمامت .هتاميلعت ميعزلا ىطعأ نأ ناكو .ةعاجشلاب مهدميل بارشلا لوانتل
 هتيلوئسم رعشتسا ءادعألا لزنم برق ىلإ لصو امدنع هنأ الإ ءطباضلا لعفي

 بلجل نودوعي لهف :ددرتلا هرواسو (ةياغلل نوريثك سانأ مهنإ) :لاقف كلذ نع
 :مهلتقيل ءادعألا نم هيفكي ام دجي ال ٌلِجر هيبراحم نيب نم ناك هنأ الإ ؟ددملا
 .(!مامألا ىلإ) :رمألا ردصأ ىذلا ميعزلا ىف ةقثلا هتميزع تثبف

 موقي رحاس ناك كانهف ءنيظقي اوناك تيبلاب سانلا نكل ءلح دق ليللا ناك
 ىذلا رحاسلا امأ .نينثالا لوح اوفتلا دق عيمجلا ناكو .ىضرملا دحأ جالع ىلع

 رعشتسا دقف .هساوح لك ىلع اًرطيسم ناكو نيرخآلا نم رثكأ ةبيرب رعشي ناك
 راص دق اه) :هلوقب كلذ بقعأ ام ناعرسو (نومداق ٌسانأ كانه) :لاقف رطخلا

 هيدل وهف ءقيقد وحن ىلع رمألا رس كردي ناك تيبلاب ميعزلا نأ الإ (انه سانلا
 هفتح ىقليل الإ ِتأي مل هودع نأ اًضيأ نقوم هنكل .هئادع نم نيقي ىلع ٌؤودع

 اذه ىمع ناك دقلو .انه نوكيس هتايح ماتخ نإ انه نم دوعي نل هنإ ءانه
 امأف .موجهلا نشيس ىذلا كاذ ددرت ردقب .ةظحالملاب اًريدج هيلع ىضقّيس ىذلا

 تمرضأ ىذلا تيبلا قرتحي ام ناعرسو .ةبكنلا هب لحتل ائيش لعفي ملف ددهتملا
 قلطأ نم ةيؤر اوعيطتسي ملف :جراخلا ىلإ هلخادب نَم عفدنيل هيف رانلا ءاسنلا
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 ,نيمحتقم ءادعألا عفدنيل ةيئرم اًفادهأ اوراص دقو .مالظلا فوج نم مهيلع رانلا
 نحكي مو .ةليلق دارابع مهرايهنا ةصق تيهتنا دقو .عماقملاب مهنوبرضي اوذخأو

 .رانلا ىف مهب ىقلأ دقف نوكابلا لافطألا امأف .رامدلا لب لازنلا وه انه فدهلا
 لجر هسفن ريصملا مهرطاش دقو .رخآلا ولت دحاولا اًبرإ اوقزم دقف ىلتقلا امأو

 امأو .ةاجنلا ىف ًالمأ قومللا نيب دقرو ءامدلاب هسفن خطلف ةايحلا ديق ىلع ىقب
 طقس ىتح رانلا هيلع نوقلطي اوذخأو ةرجش ىلإ هقاثو اودش دقف ليتقلا ميعزلا
 رفنلا امأو .ءىش لك ىلع رانلا ت تتأدقو .عزفلا جوأ وه ةأرما سيئندت ناكو .انوغف

 مهنإف لابجلا ىلإ رارفلاب اوجن نيذلا ةرواجملا ةريغصلا لزانم لا ىنكاس نم ليلقلا
 ."نيصبرتم ةلتقك كانه نوشيعي اولاز ام

 نيب نمف .ءىثش ةفاضإل عستي داكي ال اذه برحلا دشح (ةمزح) ضارعتسا نإ

 ا وهف .هدرجت ىف ًةيعقاو رثكألا ريرقتلا وه ناك هعم هباشتت رصح الب ريراقت
 ةتسلا امأف .ءىش ىأ ليمجت وأ حيحصتب ىوارلا مقي مو .محقم ءىش ىلع ىوطني

 .مهراصتناب ام ٍءىشب اوزوفي مو مئانغ ةيأب اودوعي ملف موجهلا اونش نيذلا رشع
 دشحلا ريمدت وه مهفده ناك دقف .ةايحلا ديق ىلع ًالفط وأ ًةأرما اوكرتي م مهف

 دقو .ةملكلا ىنعم لكب .ءمهنم ءىش ىأ ركذُي ءىش ىأ كانه ىقنبيي الف ىداعملا

 .ةلتقلا اولاز امو اوناكف نورخآلا امأ .مهسفنأ ءالؤه هلعف ام ةوهش ضارعتسا مت
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 ةحانملا دشح

 "اجنوماراو" ةليبق ىلإ عجري ةحانما دشح (ةمزح) نع هتفرع ضارعتسا عورأ نإ
 0 (لارتنسا طسون

 قاحلإو حاونلا أدب دق ناك هسافنأ رخآ بذعملا لجرلا ظفلي نأ لبقف"

 مهتعرس ىصقأب ٌلاجر ضكر ىتح لجألا وند نع نلعأ نإ امف .دمعتملا حورجلا
 نهسفنأب نيقلأ دقف ءاجرألا لك نم نعمجت قاللا ءاسنلا ضعب امأ .ناكمم لا ىلإ

 وأ ةبرقم ىلع نفقي تايرخأ تناك امنيب .رضتحملا لجرلا دسج قوف ندقريل
 نهو .نههوجو ىلع مدلا ليسيف ةداحلا ناديعلا ممقب نهسوءر نبرضيو نعكري
 نيذلا لاجرلا نم ٌريثك ماقو .عطقني ال حاون ليوع هسفن تقولا ىف نقلطي
 نم ناك امف .دقارلا لجرلا قوف ةيشحو ةيئاوشعب مهسفنأ ءاقلإب ناكم لا اومحتقا

 ةلتك ىوس رمألا ةياهن ىف رهظي ملف ء.مهل ناكم لا نحسفيل نضهن نأ الإ ءاسنلا
 اًيودم اًخحايص حيصي وهو ٌلجر ناكملا محتقا ًةأجفو .ةيراع داسجأ نم ةقلحتم
 م١ هنإ ىتح .,هتالضع طسو .هيذخف ىف ةيدم لاب اعطق ثدحيل رجح نم ةيدمب اًحولم
 هؤاسنو همأ تماقف .ةقلحتملا داسحألا ةلتك ىلع طقسيل فوقولا ىلع ىوقي دعي

 امنيب «ةحوتفملا هحورج ىلع نههاوفأ نعضوو سدكمللا موكلا نم هبحسب هتاوخأو
 ةنكادلا داسجألا تلسنا اًئيشف اًئيشو .ةوق وأ لوح الب اًكهنم وه دقري ناك
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 ضارعتسالا اذهل هع ىرحألاب وأ قام ناك ىذلا ىقشلا ضيرملا ةيؤر حيتتل

 كلذ لبق ضرمب نيا دق ناك نإف .نزحلاو دولا رعاشمم معفما ةيوطلا نسح

 نل هنأ اًحضاو راص هؤاقدصأ هكرت امدعبو ءاًءوس رثكأ تراص نآلا هتلاح نإف

 رمغيل سمشلا تبرغو .حاونلاو ءاكبلا لصاوتو .ةايحلا ديق ىلع ًاليوط ىقبي

 وحن ىلع حاونلا ليوع ىودي انهو .هسفن ءاسمل ا ىف لجرلا توميو ميخملا مالظلا
 كانهو انه نوطقاستي اوذخأو نزحلا نم اوعوُر ءاسنو لاقرب .قبس امم مظعأ

 نبرضي ءاسنلا تناك امنيب ةببدملا صعلاو ىدم اب اًحورج مهسفنأب نوقحلي مهو
 ناك ةعاس دعبو .تابرضلا وأ حورجلا نع هسفنب ٌدحأ أني مو ع 0000

 ىلإ فعلا تليخ نفو .تالعش رون ىلع مالظلا ىف هقيرط قشي ةزانجلا بكوم

 راجشلا عورف نم ةفحم ىلع كانه عضوتل اًبيرقت 3 ليم دعب ىلع لاغدألا دحأ

 ثيح ءميخم لاب نكي 3 ىلاتلا مويلا حابص قرشا (نجنفعو .ةريغص طاطم ة ةرجش قوف

 سانلا عيمج ماق نأ دعب ٌرشب اهتكس ٍةنطوتسم نم ظَمْلُي ِرْكأ ىأ «لجرلا تام

 رجه دقف توما ةعقاو عضوم اها اه دعب ىلع ناكم ىلإ ةتسكانلا مهخاوكأ لقنب

 نم برقلاب اًنيقي موحت ىتلا ىفوتملا حور ءاقل ىنمتي نم كانه نكي ملف ءامامت
 رحسلا لالخ نم توملا اذه ىف بيست ىذلا ىحلا لجرلا حور ةهجاوم الو ناكملا

 .رصنلاب عتمتيل هتميرج عقوم ىلإ ناويح ةئيه ىف اًنيقي قأي فوس وهف .ثيبخلا

 حارجب ضرألا ىلع ,مهتماق لوط بسح ءاوددمت دق ٌلاجر ناك ديدجلا ميخملا ىفو
 قوتملا وحن مهبنذب اورقأ دقو .مهذاخفأ ىف مهيديأب اهوقحلأ دق اوناك ةحوتفم

 دقو .ةماركلل زمرك مهذاخفأ ىف ةقيمعلا بودنلا مهمايأ رخآ ىلإ نولمحي توصو

 اهثدحأ ناك ءاًخرج نيرشعو ةثالث نع لقي ال ناكف مهدحأ حارج ددع 0

 ىحلا اهتهانم ةيناث:تفتاتسإ هق ءاسنلا تناك كيلة :ءافثأ بق ولا وربع ةيفت
 تاعومجم ىلع ٍتاعزوم نهنم نوسمخ وأ نوعبرأ ناكف .اهؤادأ نهب اًطونم ناك

 ىلع نلولويو نيكبي نذخأو نهعرذأ ندقع دق نك .ءءاسن تس وأ سمخ نم

 نبرضي ىفوتملا نم اًبرق رثكأ نربتعي ىئاللا نهضعب ناك امنيب ء.سوهلا نم وحن
 نأكني نكف .ءكلذ نم دعبأ ىلإ نيهذي نكف لمارألا امأ .ةبيدم ناديعب نهسوءر

 .رانلا نم ءارمح ةجهوتم ّندعب نهسوءر حارج

 لوح رودي رمألا نأ حضتي .هلثم ريثكلا ىلإ مضني ىذلا فصولا اذه نم
 فوس ام وهو .ثدحلا اذه ىف اًرود بعلت اياونلا ضعب كانهو .هسفن لاعفنالا

 اهيف ىدؤي ةلاح ةباثم وه ىذلا لاعفنالا ناك رمألا رهوج نأ الإ .هل ضرعتن
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 ميخماب ىلاتلا مويلا ىف اهفانئتساو ءاهرارمتساو ةحانملا فنع نإ .اعم ةحانملا عيمجلا

 ءايعإلا دعب ىتح ديدج نم أدبتو هيف ىمانتت ىذلا شهدملا عاقيإلاو .ديدجلا
 ةحانملا لاعفنا لوح ًالوأ رودي رمألا نأ ىلع ًةيفاك ةلدأ تناك هذه لك .ماتلا
 ايلارتسأ ىنطاوم زيمت ىتلا ةديحولا ةلاحلا هذه ىلع انفرعت دعبو .ةيعامجلا
 اذاملو ؛ةحانم دشح (ةمزح) هنأ ىلع ةحانملا هذه ىلإ ةراشإلا ببس سملن فوس

 1 .فولأم ريغ اًئيش ةحانم ةلتكب اهفصو ودبي
 اودجيل كانه ىلإ ةعرس ىصقأب لاجرلا عزفيل لجألا وند ربخب ءىش لك أدب

 نمو .ضيرملا قوف عمج ىف اًَعم نودقريف ءابرقألا برقأ امأ . ماحب دق ءاسنلا

 نم سأيلا روهظ روف امنإو توملا ثودح دعب أدبت ال ةحانملا نأ ةماهلا رومألا

 مهسفنأ عنم نوعيطتسي ال مهنإف توميس ضيرملا نأ كئلوأ نظي نإ امف .ضيرملا
 .اهنم تلفت اهتيحض عدت الف ءاهتصرفب تصبرت دقو .ةمزحلا أدبتف .ةحانملا نع
 اذه ريصم ددحت ىتلا ىه اهفده ىلع اهسفنب اهب ىقلت ىتلا ةبيهرلا ةوقلاو
 ةلماعملا هذهل عضخي لاضع ضرم بحاص نأ ضارتفا لبقن داكن الف .فدهلا

 ميطتيشلو .بخاصلا رشبلا ليوع نم قنتخي داكي هنإ لب يدل

 ةيأ ىلع هتافوب ليجعتلا متياذبو ءاقح لاوحألا ضعب ىف قنتخي د هنأ ضارتفا

 .لاح

 سانلا كئلوأ اهمهفي ال دق ٍءوده ىف توم اًناسنإ عدن نأب ةفولأملا انتوعد نإ
 ماحزلا اذه هقوف سدكتي ىذلا عمجلا اذه ىنعي اذامف .مهلاعفنا ءانثأ ىف اًقلطم

 نإ لاقيف ؟ناكمإلا ردق هنم بارتقالل ةحارص عراصت ىتلا داسجألا نم برطضملا

 لاجرلل اًناكم نحسفيل نضهن دق ةيادبلا ىف كانه ندقري نك ىاللا ءاسنلا ءالؤه
 .هنم عضوم برقأ ىلع دوجولا ىف قحلا لاح ةيأ ىلع مهضعب وأ ءالؤهل نأك
 اذه نيوكت ريربتل ةقطنملا هذه ونطاوم اهب لوقي ىتلا تاريسفتلا تناك امهمو
 رضتحملا بعوتسي داسجألا موك نأ وه لعفلاب ثدحي ام نإف .لخادتملا عمجلا
 نكمي ال .هتفاثك ىأ .دشحلل نيمتنملل ىقيزيفلا بارتقالاو .مات وحن ىلع هلخاد
 ىمتني لاز ام وهف ءاًدحاو اًموك هعم نونوكي مهف .رضتحملا نع اًديعب هعفد

 مهنإف مهنيب فقيل ضوهنلا عيطتسي ال ناك املو .مهنيب هب نوظفتحي مهو مهيلإ
 ىلإ مامضنالا لجأ نم عراصي هنإف هيف قحلا هل نأ دقتعي نم لكو .هيلإ نودقري
 حورجلاف .هعم تومللا نوديري مهنأك رمألا نوكيو .هزكرم وه نوكي ىذلا عمجلا
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 ,رخآ ناكم ىأ ىف وأ عمجلا ىلع مهسفنأب مهؤاقلإو .مهسفنأب اهنوقحلي ىتلا
 امبرو .نأشلا اذه ىف مهتيدج ىدم حضوي كلذ لك .مهسفنأ اوحرج نم رايهناو

 عقاو ىف مهنكلو .هعم اوواستي نأ نوغبي مهنأب لوقن نأ اًضيأ اًحيحص نوكي
 ىذلا عمجلا وهف ادوجوم لظي نأ ىغبني ىذلا امأ .راحتنالا نوءاشي ال رمألا

 ىواستلا اذه ىو .مهكلسم لالخ نم كلذ ىف نومهاسي مهو .هيلإ وه ىمتني
 سفنب نكل .ثدح دق توم لا نكي ملام .؛ةحانملا دشح رهوج أشني رضتحملاب

 سوه نم لوحتلاف .اهتامس ىدحإ وه .تومي املاح .تيملا داعبإ نوكي ردقلا
 .لاعفنالا ببسي ام وه هلزعو تيملا داعبإ ىلإ هب ثيبشتلاو رضتحم لاب ظافتحالا

 هتاودأ :هدوجول رثأ لك وحم متيو ةعرسب هنم صالخلا متي اهسفن ةليللا ىفف

 هعالتقا متي نيرخآ عماد تاق ودلا ميحت ا( ىح .هصخي ناك ءىش ىأو هخوكو

 راص دق وهف .هل ذح ىصقأ غلب دق هدض هجوتلا نوكي ةأجف اذكهو .هقارحإو

 لكف .هتولل مهنم رأثيف ءايحألا هاجت دسحلاب رعشي دقف .مهرجه امدنع اًرطخ

 ظافتحالا عطتست مل ىدسجلا مهمحالت كلذكو .هوحن مهرعاشم ليم تاراشإ

 .مهنيب لسني نأ ةعيدخو ةليح ةئمب هعسوب ودع ىلإ تيم لا طخسلا لوحيف هب
 ديدجلا ميخملا ىفو .هدض مهسفنأل ةيامح لئاسو مه نوجاتحي ردقلا سفن ىلعو
 متي ال ء.اهتدحوب ىوقلا روعشلا ةعامجلا حنمم ىذلا لاعفنالاف :ةحانملا لصاوتت

 تقو ىأ نم رثكأ كاذنيح روعشلا اذه نوجاتحي مهف ءلاحلا ىف هنع ءانغتسالا

 ودبيو هسفن حرج لصاوي نأب ملألا ضرعتسي ءرم اف .رطخ ىف اوراص نأ دعب ىضم

 .هسفنب هلعفي اذه نإف ام ٍصخشب ودعلا هقحلي دق ام نكل ءٌبرح هنأك رمألا.

 كلذ ربتعي حورجلا هذه نم ًةبدن نيرشعو اًنالث هدسج ىف لمحي ىذلا لجرلاف
 اذه ناك اذإ امع لءاستن نأ دب الو .برحلا ىف هب تقحل اهنأك ءفرشلا تايآ نم

 هذه لثم ىف مهسفنأب سانلا اهقحلي ىتلا ةرطخلا حورجلل ديحولا ببسلا وه

 ىلع نرهظي نهو لاجرلا نم دعبأ ىدم ىلإ نيضمي ءاسنلا نأ ودبيو .تابسانم ا
 ,ريبك ٌبضغ نمكي دسجلا هيوشت ىفو .ةحانم لا ءانثأ ىف مظعأ ًةرباثم لاح ةيأ
 هسفن باقع ىغبي ءرم ا نأك ودبي ام وهو .توملا مامأ ةليحلا ةلقل ٌبضغ

 ىلع اهلك ةعامجلا ةراسخ ضارعتسا ءاشي درفلا نأ ىلإ بهذن دقو .توملا ىلع

 انركذي ام وهو اًسئاب ناك امهم نطوملا اًضيأ لمشي ريمدتلا نأ الإ .وه هدسج

 ريمدت لالخ نمو .رخآ عضوم قو هانحضوأو هانفرع امك .ريمدتلل ةلتكلا عوزنب
 امأ .لوطأ تقول ةيقاب كلذك لظت اهنإف :ةمزحلا هيلإ ىهتنت ىذلا .تادرفملا لك
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 ةرطخلا ةبكنلا هيف تفرع ىذلا نمزلا نع دشحلا لاصفنا وهف ًةدح دادزي ام

 .ةيوق ىعامج ٍلاعفنا ةلاحب أدبي هنإ لب .ديدج نم ءىث لك أدبيل اهنم تناعو
 دشحل راسم اًماسأ ناربتعُي نيذللا نيهجوتلا الك ددحن نأ ةياهنلا ف مهما نمو
 ىنعملا جودزم موك نيوكتو رضتحملا هاجت ةفينعلا ةكرحلا وهف لوألا امأ .ةحانملا

 ةيناثلا ةكرحلا امأ .توم لاو ةايحلا نيب قيرطلا فصتنم ىف فقي ىذلا لجرلا لوح

 .هسمال دق نوكي ام لك نمو ءوه هنم .ءتيملا نم فئاخلا رارفلا ىهف
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 لك ىف مدطصن اننإف .ةعيبطلا بوعش نم بعش ةايحل انتعباتم تناك امهم

 دييصلا ةوشه قادها ىصهو ءبعشلا اذه ةايع ثادحأ ةفاثكب لاحلا ىف ناكم

 لك كلتمت ىهف « .حضاوف هذه ةئنالثلا دوشحلا عاونأ راسم امأ .ةحانملاو تودعلاو

 هنم اياقب نإف فلخلا ىلإ لاكشألا نم كاذ وأ اذه عجارتي نإ امف .ىساسأ وهام

 اًديقعت رثكألا لكشلا امأ .ىضام ا ف هتيمهأو هدوجو ىلع نهربتل كانه ًةداع لظت

 ىتتلا ىهف .ناسنإلا راشتنال ةيقيقحلا عفدلا ةوق ىه اهنأل ءرثاكتلا دشح ىف هارنف

 اهرثأ كردي مو .امئاد ًءارث دادزت ةيراضح تاروطت ىلإ تضفأو ضرألا دوسي هتلعج

 "رثاكتلا"ب صاخلا ثدحلا هوش دق ناك "لسانتلا" موهفم نأل ًالماك طق لاعفلا

 عم كرتشلم ا ريثأتلا راطإ ىف الإ مهفي ال ىلوألا ةيادبلا نم وهو ءاًضماغ هلعجو

 ىف ةليلق دادعأب نوكرحتي رشبلا ناك امنيح ةركبملا روصعلا ىفف .لوحتلا ثادحأ
 ال دق ةذهو ؛اًددع مهقوفت تاناويح نودهجاوي اوتاك ٌةروجهم ابلاغ نوكت قطانم
 ريثكلا نكل ,قالطإلا ىلع ناسنإلا ىلع اًرطخ لثمي ال اهبلغأف ًةيئادع اهلك نوكت

 سوماجلا وأ لوعولا نم اًناعطق هذه تناك ءاوس .ةلئاه دادعأ ىف رهظي اهنم

 ودبي اهددعب ةنراقم رشبلا ددع نإف .ءلمنلا وأ لحنلا وأ دارتعلا وأ كامسألا وأ

 ىتح ًاليوط 9 قرغتستو ءىدارف قأتو ةليلق ناسنإلا ديلاومف .ًاليئض اددع

 ,مهيلإ ءرملا ىمتني نيذلا سانلا نم ربكأ ددع ىلإ رثكألا ىلإ حومطلا نإ .لصت
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 لك ىفو .عاطقنا الب ىمانتي حومطلا اذه لظو ءاًحلمو اًقيمع اًحومط انيقي 0

 يه ربكا ددع ةدايزل عفادلا ىوقي 1 د ن6 ب اول وك
 .رثكأ ةيرب تاناويح راصح عيطتسي اًددع رثكألا ديصلا دشحف (ةمزحف) 3
 ريثكلا ناك ةأجفف .ةيربلا تاناويحلا ىلإ امئاد نانئمطالا ناسنإلا عسوب نكي مو

 برحلا ةلاح ىو .نيكأ ةمينغلا تناك رثكأ نيدايصلا ددع ناك املكف .كانه 07
 يعو ىلع سانلا ناك دقف .ةيداعم لا ةعامجلا نم ةوق رثكأ نوكي نأ كلا نتعتس

 ءاًمامت ةحداف ةراسخ ةباثمم هنودبكتي توم لك ناكو . .مهددع ةلاض رطخب مئاد

 طاقن ىدحإ لثمم كلذ ناك دقف ءطشن وأ كنحم لجرب كلذ طتترا اذإ هيماج

 اَضيأ شبعت تناك .مهيلع اًرطخ لثمت ىتلا ,كلذك تاناويحلا نأ الإ هفعضلا

 اف م اًسرتفم اًناويح هذه لثم ناسنإلا ناك دقو .ةريغص تاعومجم ىف وأ ىدارف

 لثم ًةريبك تناك ىتلا تاعامجلا ىف شيعلا ىغتبا دقف .اًذيحو شيعي نأ طق
 ةبقحلا ىف هنأل كلذو -الف وه امأ ءكلذب ةعناقلا بائذلا اهيف شيعي ىتلا كلت
 هنإف لوحتلا لالخ نمو .,ةريغص تاعامج ىف شيعي ناك ام ءانثأ ىف «ةلئاهلا ةينمزلا
 هلهأت دعب الإ اًمح اًناسنإ حبصي ملو ءام وحن ىلع اهفرع ىتلا تاناويحلا لك مهتلا
 ةركبملا هتالوحت ىفف .هتبغرو ةدرفتملا هتبهوم وه كلذ ناك دقف .لوحتلا اذهل

 املكو ءربكأ ددع ىف رهظت ىتلا عاونألا ضعب صقريو لثمي ناك ىرخأ تاناويح ىلإ
 كردأ دقف اهون مدع + ةفاثك هساسحإ دادزا ًاللامك تاقولخملا هذهل هليثمت دادزا
 تاعامج ق ناسنإك همذرشتب ددحتملا هيعو ىلع لظ امك .ددعلا ةرثك ةيمهأ
 راص .ةرم تاذ#ك وه" راص امّناح ناسنإلا نأ ىلإ كش ىقري نأ نكم الو .ةريغص

 ةمعفم هرئاعشو هديلاقتو هريطاسأو هتديقع ناولأ لك تناكو .هددع دايدزا دشني

 راطإ ىف اهنم ضعب ىلع فرعتن فوسو .ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو :ةينمألا هذهب
 زاربإ انيلع ناك ةيساسألا ةوقلا ىلع اًركترم رثاكتلا فده ناك املف .ثحبلا اذه
 فوس ربدتلا نم ٍءىشبو .لصفلا اذه ةيادب ىف رثاكتلا دشحل بكرم لا نيوكتلا

 ثحبلا انيلعو .ةياغلل ةفلتخم ةريثك ٍلاكشأ ىف دشحلا اذه روهظ ببس حضتي
 اهراكوأ اًضيأ اهيدل نكل ,عبطلاب اهعقوتن امثيح رهظت ىهف ٍناكم ىأ ىف اهنع
 ناسنإلا نألو .هيف اهروهظ لمتحي عضوم رخآأ ىف كانه ةأجف نوكتف ةيرسلا

 ىلإ هحومط ناك دقف ىرخألا تاقولخملا رثاكتب طبترملا هرثاكت ىف ركفي ةيادب ناك

 هتعامج مجح ةدايز ىلإ عّمدُي ناك ام ردقبو .هب طيحي ام لك ىلع هلّمحي رثاكتلا
 ىأ رامثلاو ىربلا ناويحلا نم رثكأ دشني ناك ءانبألا نم فاك ددع لالخ نم
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 هددع رثاكتيو ومني ىتحو .هيلع ىذغتي ناك ام لكو .رثكأ ًالالغو رثكأ اًناعطق

 ىلع زكري ناك اًردان رطملا ناك امنيحو .هتايحل هجاتحي ام لك رفاوت نم دب ال ناك
 اذكهو .هسفن وه هلثم تاقولخلملا لك هجاتحت ام رثكأ وه ءام اف .رطم ا ءاعدتسا

 سانلا صقر ءاوسف ءضرألا نم ةريثك ءاجرأ ىف اًعم رثاكتلاو رطم ا رئاعش تعمتجا

 ىثاطع اوقلحت وأ ءرمحلا "ولبوب"لا دونه لعفي املثم رطملا لجأ نم مهسفنأب
 هذه لثم لك ىف دشحلا ةغيص ناك ,رطملا مهيلع لزني ىذلا مهرحاس لوح
 ةقيولا ةقالعلا كاردإ لجأ نمو .رثاكتلا دشحب ةصاخلا ةغيصلا ىه تالاحلا

 ىنهو 1 ةييلارسألا سوقط ناععالطألا نه هماأل ناك لوضفلاو رفاكتلا قين ةنماقلا
 يل ام رادم ىلع نيثحابلا نم ديدعلا اهلوانت سوقط
 اتاك لود نينلارتسللا ةظاسسا مهلوح رودت نيذلا دادجألاف . ف3 ركل فيش ونحن

 اهنم ءزجو ناويح اهنم ءزج .ةجودزم تاقولخم مهو .ةسيفن ةميق تاذ تانئاك

 سانلا موقي ىتلا سوقطلا اوعضو نم مهو .امهيلك اوناك حصألا ىلع وأ ءناسنإ
 ناسنإلا طبر دق مهنم ًالك نأ هابتنالا ىعرتسي اممو .دادجألا رمأل ًةيبلت اهئادأب

 ًناسنإو ورغتك ىورغنكلا دجلا ناك اذه ىلعو .تابنلا وأ ناويحلا نم نيعم عونب
 نم نانثا َمَدُق نأ طق ثدحي مو. "عا" و ناسنإ وه اولا دحلاو ءدحاو نأ ْق

 ناك هنأ ىأ ءامئاد دوجوم ناسنإلاف .دادجألا نم "دحاو" ىف ةفلتخملا تاناويحلا
 انعسوب سيل نكلو .ددحم ٌناويح وهف رخآلا فصنلا امأ .ام وحن ىلع فصنلا

 ةئيه ىف ىأ .دحاو تقو ىف اًدوجوم ناك امهيلك نأب رخآ وأ وحن ىلع رارصإلا
 اب هوحولا ركأ ىلع ةطلتخم تامس اهب رعشن امهنم لك كايسنف 0

 ناسفرلاو :تالوصفلا منا روك ردا انيق نولقعال ةاذحألا ةلؤنه نأ خضاذلا نسف

 .ورغنك -مطوط ىلإ ريصي هتئيه ذختي نأو ورغنك هنأ روعشلاب اًرارم حجن ىذلا
 ةيهام ىلع لصح دق ءاريثك مدختساو اًريثك سروم ىذلا .ددحملا لوحتلا اذه ناكو
 ليج ىلإ ليج نم لقتني راصو ءاًيمارد تلثم ىتلا ريطاسألا هتنود ىذلا زاجنإلا

 تيقولا ىف رايه دق كانغ نساتلا لوص ةيفاع نقلا ةريفنكلا تاناويضب وح نإ
 ىذلا لوحتلا امأ .ورغنك مهسفنأ نومسي نيذلا ةيرشبلا ةعامجلا كلت دج هسفن

 .ةيعامجلا تابسانملا ىف هليثمخ متي ناكف جودزملا لسنلا اذه ىف ةيادبلا ىف مهاس

 نوكراشي -نيدهاشمك - اوناكف نورخآلا امأ .ورغنكلا ليثمتب نانثا وأ ٌلجر موقيف
 ا ههدج ناك ىذلا ورغنكلا اوصقري نأ اوعاطتسا ةقحال ضورع ىفو .ثوروملا لوحتلا ىف
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 هتميقو ءنمزلا رورمب اهبستكا ىتلا ةيمهألاو ءلوحتلا اذه ىلإ ىعسلا نإ
 ىتلا سوقطلا ةسادق ىف ىدبت دق ءرشبلا نم ةديدج ٍلايجأل ةبسنلاب ةسيفنلا
 اهتياعر متت ةبهلا نم اًعون خسارلاو قفوملا لوحتلا راص دقو .اهتسرامم متي ناك
 ىتلا داوم لا نم ىرخألا ةورثلا وأ ءام ةغل اهنم نوكتت ىتلا ةيوغللا ةورثلا لثم
 ةسدقم ةزهجأ ضعبو ىلحلاو ةحلسمألا لثم اذكه اهب رعشنو ةيدام اهربتعن
 ,.مطوطكو ثارتك هيلع ظافحلا ىلع سانلا صرح ىذلا لوحتلا اذه نإ .اهنيعب

 اًطابترا اًضيأ ىنعي ناك ءورغنكلا تاناويحب مهنيعب رشب يبرق ةلص ىلإ زمري ىذلاو
 ومنب طبتراو ًالومأم اهدايدزا ناكو ءرشبلا ددع اَمتاد قوفي ناك ٌددع وهو اهددعب
 ناويح رثاكت ىهامت دقف .اًضيأ وه رثاكتي ناك اهددع رثاكت نإف .ناسنإلا ددع

 .هرثاكت عم مطوطلا

 نايضم امهف ءاهريدقت نذإ نكمب ال رثاكتلاو لوحتلا نيب ةقالعلا هذه ةوق نإ
 .فتك ىلإ اًفتك اًعم

 نمضي هنإف .هب اًفرتعم اًديلقت ددحملا هلكشب راصو ءام ٌلوحت خسرتي نإ امف
 ناك دقو .اًدحاو اراصف ءلاصفنالل نيلباق ريغ اراص نيذللا نيقولخم ا الك رثاكت

 ىذلا رثاكتلا هسفنل نمضي مطوط لك ىفف .نيقولخم لا نيذه دحأ اًمئاد ناسنإلا

 رثاكت تزاح دق نوكت ةريثك تامطوط نم نوكتت ىتلا ةليبقلاو ءرخآ ناويحل
 تاتاويحلا نه ناكف:ةنلارتبألا تاهو طظوطلا ىف .نيكألا ةدضلا انمأ ا. ةيفح هذه

 اهيلع ىذغتي ىتلا تاتابنلاب طبتري رمألا ناك املو .اًضيأ ٌتابن اهنيب دجُو نإو
 نأ اًيعيبط ادب دقف .اهرثاكتب ةصاخلا سوقطلل ريثك شَمدُن مم اننإف ناسنإلا

 ضعب كلذكو ءاهنم ريثكلا دشني راصف .ءزوجلاو قوقربلا رامت ىلإ ناسنإلا هجوتي
 لثم هًيهش اًماعط نويلارتسألا اهربتعيو تارشح نحن اهربتعن ىتلا تاقولخملا
 اذامف .مطوطك ترهظ ىتلا طاطنلا ىبأ دارجو ضيبألا لمنلاو تاقريلا ضعب
 تامطوط ضوعبلا وأ بابذلاو لمقلاو براقعلا نوربتعي اًسانأ انيقتلا نإ لوقنس
 تاقولخملا هذهف ءجفلا ةملكلا ىنعمب كلذ نع ثدحتتن الأ لضفألا نم هنإف مهل

 اهيلإ مهبذجي مو .كلذك اًضيأ نحن اهربتعن امك مهل ًءالتبا نويلارتسألا اهربتعي
 هفده نكي ملااهعم ةبارق ةلص قثو ام اذإف .تانئاكلا هذهل لئاهلا ددعلا ىوس

 بستني ىذلا لجرلاف .هسفنل ددعلا اذه نامض ىلع هصرح ىوس كلذ ءارو نم

 ىغبأ ال ىفإو .ضوعبلا ددع ةرثكب هلهأ نوكي نأ ديري "ةضوعب - مطوط" ىلإ
 ركذ نود ةيلارتسألا ةجودزملا تايصخشلا ىلإ ةزجوملاو ةرباعلا ةراشإلا هذه ماتخ
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 ةفورعم ىهو ةيلاتلا ةمئاقلل شهدن فوسلو .مهيدل تامطوط نم رخآ عون
 بشعلاو حيرلاو رطم لاو بحسلا كانه مهتامطوط نيب نمف .ءلعفلاب ئراقلل
 ىتلا ةيعيبطلا لتكلا زومر ةهئناق اهنإ .موجنلاو لمرلاو رحبلاو رانلاو بطحلاو
 اهدوجو نم لضفأ اهتيمهأو اهمدق ىلع ليلد كانه سيلو .باهسإب اهانحرش
 ناكم لك ىف رثاكتلا مزح نأ انضرتفا نإ ئطخن دقو .نييلارتسألا تامطوط نيب
 مون ناك ام ردقب تقولا نم اريثك اَمتاد اهسفن حلمت اهنأو تامطوطلاب ةطتترم

 طئترت ةفاثك رثكأو ًةطاسب ا عون نم تاسرامم كانه ناك دقف .نييلارتسألا

 .ةريبك ناعطق رفاؤت طرتشت ىهو .ةدوشنملا تاناويحلل ةرشابملا ةيروفلا ةيبذاجلاب
 "سوماجلا صقر" نع رشع عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ دوعي ٌريرقت كانهف
 عمجتي'" :ةيلامشلا اكيرمأب رمحلا دونهلا لئابق ىدحإ "7"ادنام"لا ىدل ريهشلا

 قرشلا نم ء.دالبلا لالخ تاهاجتالا لك ىف ميهيل ةلئاه ٍلتك ىف اًنايحأ سوماجلا
 دحي ال ةأجف .اهاوه بسح ةديعب تافاسم ىلإ وتحلل لامشلا نمو برغلل

 دادعألاب ًةنراقم َآ ةريغص ةليبقلا تناك انف .قالطإلا ىلع هنولكأي اًئيش ادناملا دارفأ

 نع داعتبالا ىف طارفإلا ىلع ؤرجت مل ةليبقلا نإف ءاهلتقل اهنوقحالي ىتلا ةوق رثكألا
 موقي تامزألا هذه لثم ىفو .ةعاجملا دح ىلإ لاحلا اهب لصت دق اذكهو .اهنطوم

 هذه لثمل اًّبهأت هب ظفتحا عانق وهو .ةميخلا نم هعانق راضحإب مهنم لجر لك

 سوماجلا) ةرابعي سوماجلا صقر أدبيو .هنورقب سوماج سأر دلج وهو .ةلاحلا
 .ادناملا ةيرق ىلع لبقيل ههاجتا ريغيف ءعيطقلا ىوغي ىأ ىغبني ام وهو .(مداق

 رشع ةسمخ وأ ةرشع هيف كراشيو ةيرقلا طسوب ماع ناكم ىف صقرلا مظْنُيو

 سوقلاب اًكسمم نورقلاب سوماج سأر هسأر ىلع عضي مهنم لكو ءادناملا نم اًدرف

 رثألا اًمتاد صقرلا نع جتنيو .سوماجلا لتق ىف هلضفي ام وهو حمرلاب وأ هديب

 عّرقتف "سوماجلا قأي" ىتح راهن ليل لصاوتي لب فقوتي ال صقرلاو .دوشنملا
 بناج ىلعو .عاطقنا الب تاحيصلا قلطنتو ىناغألا دّشنتو ليلاخشلا زّهَتو لوبطلا
 مهدحأ لحي نأل نيدعتسم ديلاب ةحلسأو سوءرلا ىلع ةعنقأب نودهاشملا فقي
 نوعلطتسم فقي ماعلا لاعفنالا اذه ءانثأ ىفو .ةقلحلا رداغيو بعتي نم لحم

 اًقفتم ًةراشإ اوطعأ سوماجلا بارتقا اوظحل مه نإف ,ةيرقلا طيحم ىف لالتلا ىلع
 رمتست تاصقرلا هذه لثمو .اهلك ةليبقلا اهمهفتو ةيرقلاب لاحلا ىف رهظتف ءاهيلع
 ىهو ءسوماجلا رهظي امنيح ةديعسلا ةظحللا لولح ىتح ةثالث وأ نيعوبسأل
 عانقلاب قلعتي ام ًةداعو .سوماجلا ءىجم اهيلإ بسنُيو ءاًدبأ لشفلاب ءوبت ال
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 هرجيو صقارلا رهظ ىلع اًيلدتم ليذلا هبو هلك ناويحلا لوطب دلجلا نم طيرش
 هدسجب اًبرتقم مامألا ىلإ اًمامت ىنحني نأب كلذ نع غلبي بعتي نمو .ضرألا ىلع

 اًضرأ طقسيف ,ملث مهسب هبيصيل هوحن سوقلا رخآ دحاو بوصي مث ضرألا نم
 مهو ةقلحلا جراخ هيطك نم هنوبحسيو نوطيحم لا هب كسميف ءسوماجلا لثم

 هنوعدي قيزمتلاو خلسلا تاكرح ءادأب اوموقي نأ دعبو .هقوف مهادمب نوحولوي
 .سأرلا قوف عانقلاب ةقلحلا ىف اذه صقريل لاحلا ىف هناكم رَخآ لتحيل ىضممي

 رثألا ققحتي ىتح راهن ليل صقرلا ةلصاوم ىلع ظافحلا ةلوهسب نكمي اذكهو
 نأ ىف نيدايصلاو سوماجلا رود ءادأب نوصقارلا موقيو .سوماجلا قأيو دوشنملا
 .نودايص مهنأب مهزيممب حمرلاو سوقلا نكل اًسوماج نونوكي مهركنت ىفف .دحاو
 لح ام اذإف ءسوماجلا كلسم كلسيو اًسوماج ربتعي هنإف صقري مهدحأ ماد امو
 طقسيف لَتْقُي نأ لبق عيطقلا ةرداغمب هل حمسُي الف اَبَعْتُم اًسوماج راص بعتلا هب
 هنوعطقي وأ اًديعب هلمحب نودايصلا موقيف . .بعتلا نم سيلو هباصأ مهس نم

 3 نأ ةركف نإ .ةسيرف ىلإ رمألا هب ىهتناف "اًعيطق" ةيادبلا ىف ناك ىذلا وهو
 رتشت ىقيقحلا سوماجلا عيطق بذجت نأ لصتملا فينعلا صقرلاب عيطتست ام
 1 اهترئاد ىلإ بذجتو ومنت ةلتكلا نأ ةربخلاب نوكردي ادناطا دارفأف .رومألا ضعب

 مضني هنإف سوماجلا ةرثك تناك امهمف .ايعون نصمت نتف انهن ترقلاب دجوي ام
 طنبترتو .ةمزحلا ةفاثك نم ديزي رافنتسالا نأ اَضيأ نوفرعي مهنكل .ربكا ددع هيلإ

 نم هضيوعت ةمزحلا عيطتست اددع اهصقني امو ةيعاقيإلا اهتكرح فنعب اهتوق
 وهف .ةفرعملا قح هتكرحو هرهظم نوفرعي ىذلا .سوماجلا امأ .فنعلا لالخ
 هئادعأ لالخ نم ةيلافتحالا ىلإ بذجنيو صقرلا بحي وهف .كلذك ناسنإلا لثم

 ىذلا سوماجلاف ءدعب نع رثؤي نأ ىغبني هنأل لصتم وهف صقرلا امأف .نيركنتملا
 .اًداج اًضقر ماد ام كلذل ملستسي ةمزحلا بذج ةوقك صقرلاب دعب نع رعشي
 .سوماجلل نكميف .ةحيحص ريغ ًةمزح راص دق نوكي هنإف صقرلا عجارت اذإف

 ىرخأ عضاوم كانهف رخأ ناكم ىلإ هحوتي نأ ءاًدذيعب لاز ام نوكي اممبر ىذلا

 ىوقأ اوريصي نأ نيصقارلا ىلع نوكيف ء,سوماجلا ةهجو رييغت عيطتست ُناعطق
 نم ىوقأ نونوكي .ةدحاو ًةظحل هلاعفنا ىف نواهتي ال رثاكت دشحك ,مهف .ًةيبذاج
 .ةمواقم الب اذه نوبذجيف .كسامتم ريغ عيطق ىأ
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 ام ماظنل اًقبطف .صاخ عون نم رثاكت ثدح ماعطلل كرتشم لا لوانتلا ربتعي

 اولصح اوناك ام اّعم ءالؤه لكأيف .حيبذلا ناويحلا نم ٌةعطق كراشم لكل مّلسُي
 اذه نم ٌءىشف .هلك دشحلا دسج ىف هسفن ناويحلا نم ًءازجأ لحتف ءاًّعم هيلع

 ءىشلا نوعلتبيو نوكوليو نومضقيو نوكسمي مهف .اًعيمج مهيف لحي دسجلا
 دعب ناويحلا اذه لالخ نم نيرخآلاب اًطبترم راص كلذ نم لكأ نم لكو .هسفن
 ,”لوانتلا"ب فّرعُت ام ىه هذه ىعامجلا ماهتلالا ةريعشو .اًعيمج مهب لح نأ

 لوكأملا ناويحلا رعشُي وحن ىلع ىرجي نأ بجي وهف .هب اًصاخ ىنعم ذختي وهو
 ظّقتْحُي لب هماظع مّطخت ال اذل .هتوخإ نم ريثكب ءىجيو دوعيس اذهف :ميركتلاب
 نإف .ىغبني امك .حيحصلا ههجو ىلع ءىث لك ءرملا ىدأ ام اذإف .ةيانعب اهب
 اذإف .ًةيناث هدايطصا متيل ناويحلا ضهنيف :.محللاب ىرخأ ًةرم ىستكت ماظعلا

 الف .هتوخإ لك عم برهيو ءبحسني هنإف ةناهإلاب ناويحلا رعشو ءرملا ًأطخأ ام
 ءرملا ليختي ةنيعم دايعأ ءانثأ ىفو .سانلا عوجيل ءكلذ دعب اهنم !ذينعأ عركلا قرش

 ًائيشو زبخ نم ًائيش ىحيسملا اهلالخ لوانتي ةيسنك ةريعش وهو ركشلا رسب فرعي :لوانتلا 1
 لالخ نمو .همدو حيسملا دسج ىوس سيل هبرش امو هلكأ ام نأ لوانتملا نمؤي نأ ىلع ءرمخ نم

 .(مجرتملا) .ةيدبألا ةايحلا ءرملا حنمي رسلا اذه
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 لماعتت تناك وحنلا اذه ىلعو .هصخشب دوجوم هنم لكأي ىذلا ناويحلا نأ

 نومّركُي مهف ءبدلا اذه ماهتلا ءانثأ ف فيضك بدلا عم ايريبيس بوعش ضعب
 هتبطاخم نوديجي مهو .هدسج نم ةعطق لضفأ همامأ اوعضب نأب فضلا اذه

 بسك ”اوكرا نإف .هتوخإ ىدل مهل طسوتلا هنوجريو ةعنقم ةيئافتحا تارابعب

 ىلإ ىضفت 5 نأ نكمم تالوانتلا هذه لثمو .ديصلا ىلع مر نولبقي مهنإف هدو

 اوكراشي م نمم .ءنيرخآلا لاجرلا لكو ءاسنلاف .ديصلا دشح (ةمزح) مجح ةدايز

 عم بسانتت ةريغص ةعومجم ىلع اورصتقي نأ نكميو ءكلذ ىف نوكراشي ءصنقلا ىف
 هنإف ةمزحلا ةيهامم اطبترم ىلخادلا ثدحلا ماد امو .اهسفن نيدايصلا ةعومجم

 ديص ةيلمع تحجن دقو .رثاكتلا دشح ىلإ ديصلا دشح لقتنيف .هسفن وه لظي
 اعوام اذه ةيلافتسالا لواتستلا ةظحلا قل ظي هنأ الإ اعمق يم مرملا'لكأو ام
 ىتلا ءتاناويحلا هذه ةلتكل ةيئرم لا ريغ ةروصلاف .ةمداقلا ديصلا لامعأ لك روصتب

 نأ ىلع اًضيرح نوكيو ةبجولا ىف كراشي نم لك لايخ بعادت .ءءرمللا اهدشني

 رودي رمألا ناك امثيح نيدايصلل ركبملا لوانتلا اذه ىلع ظافحلا مت دقو

 رثاكت ىلع اودمتعا .ءنيحالف ءالؤه نوكي دقو .اًمامت رخآ عونل رثاكت لامآ لوح

 املثم ءناويح دسج نم اعم نومعطيو نولفتحي مهف ءىمويلا مهئاذغ وأ مهبوبح
 ناك ىربكلا نايدألا ىفو .طقف نيدايص اوناك امنيح ةمدقلا روصعلا ىف ثدحي ناك

 لظو ءاًمئاق لوانتلا رمتسا اذإف .نينمؤملا رثاكت ةركف وهو .ديدج ٌرود لوانتلل

 فوسو عسوأ وحن ىلع رشتنت فوس ةديقعلا نإف ,.حيحصلا وحنلا ىلع ىَّدؤي
 دعولل تناكف ءفرعن امك .ىربكلا ةيمهألا امأ .دارطاب اهب نينمؤملا ددع دادزي

 هصانتقا متيل ثعبي فوس نودايصلا هنم لكأي ىذلا ناويحلاو .ةمايقلاو ثعبلاب

 الد نيكل ءاسلعلا تالواقتلا ىف اًمساسأ افده زيضي ثعلل ءاهذتسالا اذنهو .ةيناث

 انعب هثعب نم نونمؤملا ذختيو لكؤي ىذلا وه هلإلا دسج نإف ناويحلا نم
 امأ .ةحانملا نايدأ ةجلاعم دنع اذه لوانتلا رصنع نع ثدحتن فوسو .مهل

 لوانت نم ددحم عونف رثاكت دشح ىلإ ديصلا دشح لاقتنا وهف انه انمهيام

 ىلجتي انهو .اًيح اًدسج ةيادبلا ىف مَّدُق ام وهو .ءءاذغلا رثاكت نمضي ماعطلا

 ءىش ىلإ ءرملا اهلدبي نأب دشحلل ةنيمثلا ةيحورلا ةداملا ىلع ظافحلل هجوتلا
 هننإف «لؤانست لحم انته زيبعتلا اذه ناك ناو "ةدذانلا" تناك امبمو :دذندخ

 رثاكت نيبو ماعطلا لوانت نيب ةلصلاو .ىنفتو للحتت ال ىتح دهج لك لذب متي
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 لماتتلو :ةفايقلاو ثعبلا رهشع نود: قس نقع ةرقايم ةلض نوكت نأ نتكم ءاذجغلا

 ناتكمسو ةفغرأ ةسمخ تعبشأ امنيح ديدجلا دهعلا ىف ماعطلا لوانت ةزجعم

 .عايجلا نم ةريثك اًهالآ
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 امك .هوجو ةدع ىلع عمجتت نأ دوشحلل ةيسيئرلا ةعبرألا لاكشألل نكمي
 وهف ىجراخلا دشحلا امأ .ىجراخلا دشحلاو ىلخادلا دشحلا نيب زيمن نأ اننكممي

 ثيح .ءلهسأ وحن ىلع هتعيبط حمالم ةفرعم اننكمي كلذبو .هابتنالل اًنفل رثكألا

 هنكرخو ,ليوط قيرط ىلع دتمي وهو .جراخلا ىف عقي فده بوص هجتي هنإ
 دشحو ديصلا دشح نم ّلكو .ةدرطم ةكرح نوكت ةيواعلا ةايحلا تاكرحب ةنراقم

 نم دب ال هصنق متي ىذلا ىربلا ناويحلاف .ةيجراخلا دوشحلا نم امه برحلا

 .هنع ثحبلا بجي هتبراحم نم دب ال ىذلا ودعلاو .هتمهادم مث هيلع روثعلا

 نم ققحتي ىذلا لاعفنالا ناك امهم رمتسي ىجراخلا دشحلل ىقيقحلا طاشنلاف

 رصنع ىلع ىوطنيف ىلخادلا دشحلا امأ .لاحلا ىف برحلا وأ صنقلا صقر لالخ

 ءىشلاب ظافتحالا وهف ههجوت امأ .هنفد ىغبني تيم لوح نوكتي وهف ءزيكرتلا
 ءامتنا ىدم 0 لبسلا لكب ددشت تيملا ىلع ةحانم لاف .هيلع لوصحلا سيلو

 هقيرط قشي هب نأ هيلعف وه امأ .هتثح لوح اوفتلا نيذلا ءالؤه ىلإ صخشلا اذه

 نيذلا نيرخآلا قوملاب قحلي ىتح .عورم ٌرطخ ٌقيرط وهو ءاديحو ليوطلا
 نولواحي مهنإف هب نوظفتحي مهعدي ال تيملا ناك املو .مهنيب هنولبقيو هنورظتني
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 ءادشح ميينصور» ,.مهنإف هيلع نوحوني نيذلا امأ .مهيف هجامدإ ام وحن ىلع

 :نهفنالا قيشن د الا هنع دعب الو هرداغي ال ىذلا صاخلا دسجلا هبشي 58 نولثمي

 نأ بجي نيصقارلا نم ًةعومجم وهف .ىلخاد دشح اضيأ رثاكتلا دشح ربتعيو

 مضني نأ ىلع .ءىش اهنم رهظ دق نكي مل ةرذب لوح جراخلا نم ًةقلحتم لكشتت
 اهصنقل ءرم لا ىعسي ىتلا كلت ىلإ ىرخأ ثاناويح وأ ءنورخآ ٌسانأ اهدارفأ ىلإ
 دئاسلا روعشلا نوكيو .اهدصح متي ىتلا كلت ىلإ رثكأ رامث مضنت وأ ءاهتيبرت وأ

 تادحولا كلت ىلإ ىأ ءلعفلاب دوجوم وه ام ىلإ ءىش لك مامضناب ناميإلا وه

 ىلعو ءام عضومب دةوجوم رخآلا اذهف .ميظع وحن ىلع ءرملا اهردقي ىتلا ةيئرملا
 نظي ثيح كانه سوقطلا ةماقإ ىلإ ناسنإلا عزنيو .هيلإ هبذجي نأ طقف ءرملا
 "لوانتلا" سقط ىف انيأر دقو .ةيئرملا ريغ تانئاكلا كلت نم ريبك ددع دوجوب

 اهلخاد ىلإ لوحتي دشحلاف .ىلخاد دشح ىلإ يجراخ ديفح نيم عجم لاقتنالا اذه

 نأب ىلافتحالا ىعولا لالخ نمو صنقلا ءانثأ ىف لَم ام ناويح ماهتلا لالخ نم

 ىف اهعسوب نوكيف .هنم اولكأ املاح نيكراشملا لك لخاد ىلإ لقتني فوس هنم اًئيش
 .لوألا ماقملاب هرثاكت كلذكو هثعب عقوت لاحلا هذه

 «ءبخصلا دشحو نكاسلا دشحلا نيب زييمتلا ىلع موقي ميسقتلل رخآلا عونلاو

 .ةدشب رظنلا تفلت مل نإ اهانعم دقفت ىهف «ةحانلا بخص ىدم ركذ ىفكيو

 ٌلْمش نوكي رخآ وحن ىلع وبخي وأ عمسُي الف .هاهتنم ىلإ بخصلا لصي نإ امو
 ديصلا ةعيبطل ٌمزالم بخصلاف .هليبس لاح ىلإ لك ىضمو قرفت دق ةحانملا دشح
 لباقملا ف هتورذ ثدحلا لصي ةظحلل نوكسلا ةعيدخلا تبلطت اذإف .برحلاو

 حابن وه ديصلا ثدح ىف ةمساحلا تاظحللا تامس نمف .اًبخص رثكأ وحن ىلع

 برحلا ىف نكلو .مدلل شطعتلاو لاعفنالا ججؤت ىتلا نيدايصلا تاحيصو بالكلا

 تاحيص ترمتسا دقف .مدقلا ذنم هنع ىنغال اًرمأ ودعلا ديدهتو ةيشحولا تناك

 برحلا ىهتنت ال تاراجفنالا ىود نود نمو .خيراتلا ربع كراعما بخصو لاتقلا

 .كلذك مويلا

 .ربصلاب ىلحتي هنإ ذإ ءراظتنالاو عقوتلا دوشح نم وهف نكاسلا دشحلا امأ

 دشحلا فده نوكي امثيح ناكم لك ىف ىلجتي ام وهو .عومجلا هابتنال اًتفال اررص
 "ةنكاس" ةملك نوكت اهرو .رفشملاو عيرشلا ضاصقتالا لالخ م ققعس ال عذبلا

 افي

 اًحوضو رثكأ فصوف "راظتنالا دشح" ةلالد امأ .ءىشلا ضعب اًعوارم اًقصو انه
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 اذه فرعت نأ نكمم ةيحضلاو ذيواعتلاو ىناغألا لثم ةنكمم لا تاسرامم ا لك نأل
 ىف اًبيرق نوكي نأ نكمي ال ديعب ءىش فادهتسا اهيلإ فاضيو .دوشحلا نم عونلا
 .لاحلا هذه

 .ةيورخألا نايدألاب هركذ درو ىذلا وهف نوكسلاو عقوتلا نم عونلا اذه هنإ
 .رخألا ماعلا ف لضفأ ةايح ىف نيلمآ مهتايح نوضقي اًرْشب ىرن وحنلا اذه ىلعو
 جامدنإلا ثدحف .نكاسلا دشحلا نع اًحوضو رثكألا لثما وه لظي "”لوانتلا" نكل
 سفن نكست ىتلا سيدقتلا ىناعم لك نم ةبهرلاف .اربصو اًركرم اًنوكس بلطتي
 .نمزلا نم ةرتفل اًركو اًنداه اًءلسم بلطتت ناسنإلا
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 ةحانملا دشح ىلإ مامضنالا ىف قحلا هل نم امأ .هيكبن ىذلا ىفوتملا فرعن اننإ

 ةلص ردقب دادزي مألاف . .هردق نوفرعي وأ هب ةبيرق ةلص ىلع اوناك نم مهف

تو . .اًيخص رثكأ هحاون نوكي قوتملا نم اًبرق رثكأ وه نمف .ىرقلا
 ةمق مألا لتح

 .مهيلع دحأ نزحي الف ءابرغلا امأ .اهمحر نم ىفوتم لا جرخ ىتلا ىهف .ةحانم ا

 .هنيعب دحأ لجأ نم الإ ًالصأ نوكتي ال ةحانملا دشحف

 .دشحلا ناولأ لكز يمت ىتلا ىه -اهعوضومم اطاترا - ' :ةيصوصخلا" هذه نكل

ةديج ًةفرعم ضعبلا مهضعب ام ٍدشح ىلإ مضني نم لك فرعي الف
 لب ءبسحف 

أ دب الف ام اًبرح اوضاخ مه نإف . .هنم مهفده اضيأ نوفرعي مهنإ
 ىلع اونوكي ن

 هنوفرعي تيم ىلع بصني ةحانملا دشح ءاضعأ نزحو .مهودعب ةديج ةفرعم

 .رثاكتلا هيلع ىغبني ام ةقدب نوفرعي رثاكتلا سوقط ىف مهو ءاًديِج

 ىوطنت ةيصوصخلا هذه نأ الإ ءرييغتلل ةلباق ريغ ةفيخم ةيصوصخ دشحللو

 نانح نم ام روعش دوجو لافغإ نكمم ال ذإ .ةفلألاو ةيميمحلا رصنع ىلع كلذك

 ةفلألا كلت نأ امك .مهتمينغ هاجت نييئادبلا نيدايصلا سوفن ىف ةزيمم ةبحمو
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 صرحي ام اًنايحأ لب ءرثاكتلاو ةحانملا دشح ىتلاح ىف ىعيبط روعش وه ةقيقرلا
 فوخلاب روعشلا نادقف درجمب ةقثلاب روعشلا اذهل هباستكا ىلع هسفن ودعلا
 .ةنم

 امأو .ىه امك امتاد لظت هتاذ دح ىف دشحلا اهيلع ىوطني ىتلا فادهألا نإ
 ىف نادوقي راركتو ةيصوصخ ةمثف .ناسنإلا دوشح زيمت ٌةمس اضيأ ىهف .ناسنإلا ةايح تايرجم لك عم اهمؤالت ثيح نم .ةياهناللا ىلإ ىضفت ىتلا راركتلا ةيناكمإ
 ىه ةيرارمتسالا هذه نإ .ةيرارمتسالاو تابثلل ةلئاه لاكشأ ةأشن ىلإ راطإلا اذه
 ةيناكمإ رسيت ام ىهو ءامود هفرصت تحتو ناسنإلا عوط نوكت ىتلا ةقيقحلا
 اًراركتو اًرارم اهمادختسا متي ناكف ءاديقعت رثكألا ةيندملا تاعمتجملا ىف اهمادختسا
 .ةعرسلا هجو ىلع ةلتك ءاعدتسا رمألا بلطت ام اذإ ,ةلتك ةرولبك

 ةفيدحلا انتاعمتجم ةايح ىف ةيلابلا تاثوروملا نم ريثكلا اضيأ كانه نكل
 نم صلختلا ىلإو .ىيعيبط وأ طيسب دوجو ىلإ نينحلاف .دوشح ةئيه ىف ىلجتت
 اذه ىلع اًضيأ ىوطني ءاذه انرصعل ةديازتملا تامازتلالاو ةيرهقلا طوغضلا
 ىف بلاعثلا ديصل ٌةلحرف ."ةلزعنم" دوشح ىف ةايح وحن ةبغرلا اهنإ :نومضملا
 تايب وأ ددعلا ليلق مقاطو ةريغص قراوز ىف طيحملاب ةيرحب ةلحر وأ ارتلجنإ
 ددع عم ةايحب ملحلاو لب ؛ةلوهجم دالبل ةيفاشكتسا ًةلحر وأ ام ريد ىف ىعامج
 ىه ةعمتجم ةثوروملا تالاحلا هذه لك - ناسنإلا بناج نم دهج ىدأ نود نم ايتاذ ءام وحن ىلع .ءىش لك رثاكتي امثيح ةيسنامور ٍةعيبط ىف سانلا نم ليلق
 مهضعب نيب ةيميمحلاو ةقثلا نم ةقالع ةماقإ ىف سانلا نم ٍليلق ٍددعل روصت
 طبطخت وأ ,ىربك ةيصوصخل حيرصو حضاو عورشم راطإ ىف نوكراشتيو ءضعبلا
 .ىلازعنا وأ ريبك ماظن ددحم

 وهو .دوشحلا لاكشأ نم اًرفاس ًالكش اننيعأ مامأ ىرن لازن ال مويلا ىتحو
 لثم ةملكلاو .ةلداع ةمكاحم نود نم مادعإلا نوناقل َىِلعف قيبطت لك ىف ىلجتي
 ,ةميق اذ اًئيش نادملا ربتعت ال ىتلا ةلادعلا ءاغلإب ًطبترم رمآلاف :هسفن رمألا
 ةفولأملا كلت نم تارابتعا ةيأب ذخألا نود نم ناويحك تومي نأ هيلع ىغبنيف
 روعش نع ةئشانلا مهنيبو هنيب ةوجفلاو كلسملاو رهظم ا ىف هفالتخاف ءرشبلا ىدل
 بورهلاب مهنع هداعتبا لاط املكو .ناويحك هتلماعم مهل رسيي ام وه ةلتقلا
 ضكرلا عيطتسي ٌلجر .هتوق لماكب ٌلجرف .دشح ىلإ لوحتلا ىف مهتوهش تججأت
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 اقبط وه ىذلاو .هيف ةبغرلا مهكلمتت ىذلا صنقلل ةصرفلا مهحنمي .ةوقب
 رعاشم ججؤت ام ىه ديصلا اذه ةصرف ةردنو .ًريثك رركتي نأ نكمي ال هتعيبطل
 اهريسفت نكميف لمعلا اذه ءانثأ ىف اهنوحيبتسي ىتلا ةظلغلا امأ .مهيدل ةراثإلا

 مهنانسأ اوبشني مل مهنأل رشب مهنأ اوروصت امبرف .هماهتلا مهرودقم ىف سيل هنأب
 .همحل ىف

 دشحلا نم عونلا اذه اًبلاغ اهنع أشني ىتلا ةيسنجلا ةعيبطلا تاذ ةنادإلا نإ

 .ةموعزملا وأ ةيقيقحلا هتميرج ليختي ءرم اف .اًرطخ اًنئاك ةيحضلا نم لعجت
 ىذلا رمألا وه .ىدسجلا امهبراقت روصت ىأ ءءاضيب ةأرماب دوسألا لجرلا طابتراف

 نول حبصي املثم ءاًضايب رثكأ ريصت ةأرم اف ءنيمقتنملا نيعأ ىف امهفالتخا ىلع دكؤي
 .اهنم ىوقأ الجر هفصوب هنأل ةئيرب مهرظن ىف ىهو ءاًداوس رثكأ امناد لجرلا
 ةركفو .اهتعدخ ىتلا ىه ةقئافلا هتوق نأ دب الف كلذ تضترا دق تناك نإف

 .اهدض دحوتلا ىلع مهمغرت ام ىهو .مهلمحت ةقاط زواجتت ام ىه هذه قوفتلا

 هدض ضيرحتلا نم دب ال ناكف .ةأرما ىلع ضقنا دق ناك ءرساك ناويحك ءلجرلاف

 .اضرلاب مهألمم اًحابم اًرمأ هلتق ىف نوري مهو ,ةعامجلا ديب هلتقو
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 دادجأ ريطاسأ ىف دوشحلا

 “|دنارأ“لا لئابق

 ناتروطسأ كانه ؟دشحلا لكش نع نييلصألا ايلارتسأ ناكس روصت وهام ىرت
 لوح لوألا رودتف .كلذ نع ةحضاو ًةروص نايطعت "ادنارأ"لا ةليبق دادجأل

 ةيلاتلا ةياورلا امأ ””.ىروطمألا ركابلا نمزلا نم ريهش ورغنك وهو ”"اكينتوجنوأ"
 :ةيربلا بالكلا عم هبراجت نع ىحتف

 ةثالثل لحترا نأ دعبو .ةرجهلا ىلإ هجتيل ًاريغص اًناويح هومن متأ دق نكي مل"
 ةيرب بالك نم ًةمزح كانه 0 ل ب لايمأ

 هتظحال انهو .ةيريلا بالكلا ىريل اهلوح زفقي ذخأف ءافمأب ةقصتلم دقرت

 قهن ةكسمأ بوو او الا
 اًيناج هب تقلأو هدلج تخلس مث الوأ هدبك تلكأو هدسج تقزمف رخآ ٍلهس
 .ئرشا ةريم تويقر ىتح كلذ نم تنهتنا نإ امو .همظع نع همحل لك تعزنو

 مامأو .همظعو هدلج ىقبت دقف اّمامت هيلع ىضُف دق نكي م اكيتنوجنوأ نأ الإ

 ضكرو ىرخأ ًةرم ضهنف :هماظع ىلع هسفن عضوو هدلج ءاج هيدراطم نيعأ
 ىنعي (اميلوأ)و .اميلوأ لك نيتعح ةريما :ةليهةيب يكسو بالكلا هتبقعتف ءادعتبم

 هب تقلأ امنإو دبكلا لكأت مل ةرملا هذه بالكلا نأل كلذك ىمس دقو .(دبكلا)

 ةطلسلاو ريهامجلا| 0



 نآلا ثدح كلذ لبق ثدح امو .ناكم ا اذهل اًمسا راص ام وهو ءاًمتعم ًالت ريصبل

 صاخ ٍبخص ىلع قلطت ًةملك ىهو ءاينوبلوب لصو ىتح ضكر دقف .ىرخأ ٌةرم
 اذه ردصأو عضوملا اذه لوح اكيتنوجنوأ راد دقو .ةريغصلا شيفافخلا هردصت

 الإ .هتقزمو ىرخأ ًةرم هب تكسمأ ىتلا بالكلا نم رخسي ىل بخصلا توصلا
 بالكلاو ارايدنوأ ىتح ضكرو .هيدراطمل ةريبك ًةشهد راثأ ام ًةيناث ًالماك راص هنأ

 .هليذ تعطقو هتمهتلاو هب تكسمأ ىتح ٍءام بقث ىلإ لصو نإ امو .هءارو
 ليذ ىأ ءاجنيروش ىعدي وهو .رجح ةئيه ىف مويلا ىلإ دجوي ثيح كانه هونفدو

 .ةيانعب هكحو هضرعو هنفدم نم هجارخإ متي رثاكتلا سوقط ءانثأ ىفو .ورغنكلا

 متيو قّرَمجو لتقٌيف .تارم عبرأ ورغنكلا دايطصاب بالكلا دشح ماق دقل

 هذه تماد امو .همظعو هدلج سمت ملف ىوألا تؤاقلا تارنما ف انآ .هماهتلا

 .ةيناث بالكلا هداطصتل كلذ دعب ةلسح امن دقو .ةيناث مايقلا ةهةعسوب ناك هيل

 لكأ ىذلا ربا امأف .تارم عبرأ هسفن ناويحلا ماديا متدق نوكي اذكهو

 تناك اهنأ الإ «تاناويح ةعبرأ دحاو ورغنك نم راصف ًةأجف روهظلل دوعي هنإف

 .هعضاوم ىوس ريغتي ملف ءاًضيأ هسفن وه ديصلا ناك امك .هسفن ناويحلا اًمئاد

 لوتقملا امأو .ةعيبطلا ىلع اًدلاخ اًملع ةعئتارلا ثادحألا هذه عضاوم تراص دقو

 .ةشهدلا ا عقو ىذلا دشحلا نم رخسيو ةيناث ةايحلا دواعيل ملستسي ملف

 نإ ٠ .اهلكأ دق ناك ول ىتح هتسيرف لتق هيلع ناكف عجارتي ملاَّضيأ وه هنكل

 نم طسبأو حضوأ وحن ىلع كَردُي نأ نكمي ال اهلعفل هراركتو دشحلا رارصإ

 ناوبحلاف « ,تعبلا نم عون لالخ نم انه ثدح دقف رثاكتلا قيقحت امأ :كعلذ

 .تارم عبرأ هسفن فعاض كلذ لباقم ىف هنكل َءانبأ بجني ملو اَقلاب نكي مل

 مظعلاو دلجلا نم ثعبلا متدقف .اًدحاو اني سيل ىرن امك لسانتلاو رثاكتلاف

 اًنقاب لظ دقف .نفد ىذلا ءليذلا انيمأ .ديصلاب مهارغأف نيدراطما نيعأ مامأ

 ةعبرأب ثعبلا كلذ ةوق تلقتناو .اهيلع دهاشو ةزجعملا هذه ىلع ملعك ءرجحك

 ثدحي املثم ءميلس وحن ىلع ءرملا هعم لماعت ام اذإف .رجحلا اذه ىلإ فاعضأ

 .رثاكتلا ىلع اًمهتاد دعاسي هنإف .ءسوقطلا ىف

 دعبف ."”ىوقو ريبك ورغنكل لجر صانتقا ةلواحممب أدبتف ةيناثلا ةروطسألا امأ

 ةليوط ٍديص ةيلمع تناكف .ةديعب تافاسمل هرثأ ىفتقاف ؛هماهتلاو هلتق ءاش هآر نأ

 .ضعبلا امهضعب نيب ددحم دعب ىلع ةريثك نكامأ ىف امهنم لك ماقأ دقو .ىدملا
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 ىفف .ناكملا اذه ةعيبط يف اًرثأ كرتي ناك ناويحلا هيف ثكمي ناك ناكم لك ىو
 رجح كانه لاز امو ,نيتيفلخلا هيقاس ىلع ضهنف بخص توص عمس ام عضوم
 ىف بقث رفحب ماق دعب اميفو .مويلا ىلإ عضولا اذه لثممي ٍراتمأ ةينامث عافتراب
 ةناهث ّق نكل .كلذك ادوجوم اذه ضرألا تنقث لاز امو ءاملا نع ثحبسل ضرألا

 لاجرلا نم ددعب دايصلا ىقتلا دقو .دقرف ناويحلاب نضم ٌقاهرإ لح رمألا
 ناكف .اًنأش لقأ ىرخأ ةعامج نم اوناك مهنكل .هسفن مطوطلا ىلإ هلثم نومتني
 ءطقف ة ةريغص لب .الك :باجأف ؟ةريبك حامر كيدل له :دايصلا ءالؤه لاش نأ
 اوقلتلف :دايصلا لاق انهو .طقف ةريغص لب .الك :اولاقف ؟ةريبك حامر مكيدل لهف
 ىلإ حامرلاب ىقلأف .ضرألا ىلإ كحامرب تنأ قلتلو اًنسح :اولاقف .ضرألا ىلإ مكحامرب
 عردب الإ ظفتحي لوألا دايصلا نكي مو .نيدحوتم ناويحلا لاجرلا مجاهيل ضرألا

 .هدذبب احنيروش سدقملا ةرجحو

 ىلع اًعيمج اوزفق انهو .هنع اًديعب لاجرلا عفدف ةياغلل اًيوق ورغنكلا ناك
 نأ ادبو .مادقألاب اًسهد توميل نيرخآلا طهر (موك) نيب دايصلا عقيل ناويحلا
 اوذخأو اجنيروشلاو هعرد عم دايصلا نفدب ءالؤه ماقف .تام دق كلذك ورغنكلا
 دعب تام هنكل ءلعفلاب تام دق نكي مل هنأ الإ .ارايدنوأ ىلإ ناويحلا دسج مهعم
 ةدعاق تأشن ناويحلا دسج ناك ثيح كانهو .لكؤي مو ٍفهك ىف عضويل كلذ
 لاجرلا تام ام ناعرسو .رجحلا اذه ىف هحور تلح هتوم دعبو .فهكلا ىف رجح
 نأ عجارملا ركذتو .ًةرشابم كلذ راوجب ةكرب ىف مهحور تلحو اَضيأ كلذ دعب
 ىلإ كانه اولزنو فهكلا ىلإ ةقحال نامزأ ىف تءاج ورغنكلا نم ةريفغ تاعامج

 ."ضعلا ق اَضيأ اهحاورأ تلحف ,ضرألا نطاب

 نود نم ناويحلا مجاهت ةلماك ةعامجل ديص ىلإ انه ىدرفلا ديصلا لقتنا دقل
 :نيدحوتملا نيدايصلا لقث قمل لالا نم طهر (موك) تحت هنفد ءاشت 0
 ىمح يىفو .لاجرلا ىلع رمألا بعص ام .هسفن نع عفادف ةياغلل اًيوق ناك هنأ الإ
 تام ورغنكلا نم ًالدبو ءطهرلا (موكلا) تحت هسفن لوألا دايصلا عقو عارصلا
 .اجنيروش سدقملا هرجحو عردلا عم هنفدب نورخآلا ماقف .مادقألاب اًسهد وه

 لالخ نمو .هنيعب ب اناويح تفدهتسا ىتلا ديصلا دشح (ةمزح) ةصق نإ
 ءضرألا ءاجرأ ىف ةرشتنم ةضف ئبه ناوسحلا نيف ًالدب ىمسألا دايصلا تلتق أطخلا

 دشح ىلإ ديصلا دشح (ةمزح) لوحت اذكهو .تيملا ىلع ةحانم ىلإ تهتنا دقو
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 عساولا راشتنالا تاذ ةمهملا نايدألا نم ريثك ساسأ وه لوحتلا اذه نإ .ةحانم
 عردلا اهعم نفد دقو .ةيحضلا نفد رّكْذُي هذه "ادنارأ"لا ةروطسأ ىف كلذك انهو
 ةفص ثدحلا حنمي هنإف ءاًسدقم ربتعي ىذلا ءاجنيروش ركذ امأ .اجنيروش رجحو
 راصو رخآ ناكم َّق نفد دقف اًقحال تام ىذلا هسفن ناويحلا امأ .ةيلافتحالا

 ىلإ ىرخأ لحارم ءانثأ ىف اهنم ريثكلا قأ دقف .ورغغنكلا تاناويحل ًركرم هفهك
 اًعضوم راص دقف ناكملا مسا وهو "ارايدنوأ"لا امأ .اهلخاد اولحيل اهسفن ةرخصلا

 رثاكت نومدخي مهو .مهسوقطب ورغنكلا مطوطل نومتنم لا هيف لفتحي اًسدقم
 رفاوتي فوس هنإف حيحصلا قيرطلا ىلع نومدقتي اوماد امو .ناويحلا اذه

 .ورغنكلا تاناويح نم ىفكي ام رواجملا عضوملاب

 نيذختم نايساسأ ناثدح ةروطسألا هذه ىف مزالتي نأ رومألا بئارغ نمو
 دشح ىلإ ديصلا دشح لوحت ىلع .ركذ امك .ىوطنيف لوألا امأ .ةينيدلا ةمسلا
 دشح لوحت روصي وهف ثادحألا ةريتو ةدح نم دععصُي ىذلا ىناثلا امأ .ةحانم
 وهف ءريثكب ًةيمهأ رثكأ ىناثلا ثدحلا نويلارتسألا ربتعيو .رثاكت دشح ىلإ ديصلا
 ةيرظنلا ديؤي هنإف نيثدحلا مزالت امأ .مهتديقعل بلقلا ةباثمب قح نع ربتعي
 ةيادبلا ذنم ةدوجوم ةيساسألا ةعبرألا عاونألا نم ّلكف .ةلواحملا هذهل ةسيئرلا

 دشح نم لوحت لك ةيناكمإ امتاد رفاوتت اذكهو .ناسنإلا هب دجوي عضوم لك ىفو

 ةينيدلا ةيساسألا لاكشألا أشنت كاذ وأ لوحتلا اذهل ةدكؤملا ةربنلا بسحو .رخآ ىلإ
 نيتعومجم لا مهفصوب رثاكتلا تانايد نع ةحانملا تانايد ةيمضأ انأو .ةفلتخملا

 زاقاو::ترحعلا كانايذو دليضلا ةاتابذ :ةضتيس امك كانه نيكل :ةيههأ رثكألا
 راد ىذلا حامرلا ثيدحف .ةقباسلا ريطاسألا ىف ىتح ٌةرفاوتم ةيبرحلا ثادحألا
 .لاتق ثودح ناكمإ رهظُي ءاهاقتلا ىتلا لاجرلا ةعومجم نيبو لوألا دايصلا نيب
 دعبو .لاحلا ىف ضرألا ىلإ مهبارع لك اوقلأ امدنع لازنلا نع اوعجارت مهنأ الإ

 ةيناثلا ةطقنلا ةهجاوم يف انسفنأ دجن انهو .نيدحوتم ورغنكلا اومجاه كلذ

 ىذلا لاحرلا طهر ىأ .هابتنالا ىعرتسي و ىلع ةروطسألا هذه ىف ىدبتت ىتلاو

 .ناويحلا قنخت ةيرشب داسجأ نم ةطبارتم ٌةلتك مهو .ورغنكلا ىلع هسفنب ىقلأ
 ىءارتي ام وهو :ةنرشلا داسحألا نم موكلا اذه نويلارتسألا ركذي ام اًملاغو

 راغصلا ةيبصلا ناتخ سوقط ءانثأ ىف اهنيعب ةظحل ىفف .مهرئاعش ءانثأ ىف ءرملل

 هيلع نوكيف لاجرلا نم ٌددع هقوف دقريل ضرألا ىلع دقري حشرملا صخشلا نإف
 ءاقلإب لاجرلا نم ٌموك موقي لئابقلا ضعب سوقط ىفو .”اًعيمج مهلقث لمحت
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 ىتلا لاحلا هذهو .بناج لك نم ة ةدشب هيلع نوطغضيو رضتحملا قوف مهسفن

 ىلإ لاقتنالا ثدح ضرعتست ىهف .ةياغلل ةمهم ةلاح ىه لعفلاب اهيلع انفرعت

 فوس ىلاتلا لصفلا ىفو .باتكلا اذه ىف اريثك رّكذُي ىذلا ءقوملو نيرضتحملا موك
 ءادبإب انه ىفتكن دقو .ةفثكملا ةيلارتسألا ةيرشبلا تالتكتلا تالاح ضعب جلاعن
 نع ًةيمهأ لقي ال فينعو دمعتم وحن ىلع فثكملا ءايحألا طهر نأ ةظحالم

 ذختا دق هنأ ىلإ عجري كلذ نإف اًبرق رثكأ ىنوم لا طهرانلادب نإف .ىلوما طهر

 قوملا دادعأ انل ودبت نأ نم دب ال ناك اذكهو .خيراتلا رم ىلع ةلئاه اًداعبا
 سيلف :هسفن ردقلاب كلذك ٌفورعم ءايحألا طهر نكل .انل برقألا ىه ةريفغلا
 .ةيريهامجلا ةلتكلا ةاون ىف رخآ ءىش كانه
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 "نيلجو رسنبس" باتك نم امهيلع انفرعت نيتللا دادجألا قروطسأ انذخأ دقل
 فلؤملا اذه نم مظعألا ءزجلا صّصخ دقو ("اتنورأ"لاب ةفورعملا) ادنارأ ةليبق نع

 نع لوقعم موهفم عضو انيلع بعصي ىتلا اهسوقطو اهتالافتحا فصول ريهشلا
 ىتلا ةيقيزيفلا تاليكشتلا ءارث وه ةدشب انه هابتنالا ىعرتسي امو .*”اهعونت

 ةفورعم تاليكشتلا هذه نم ضعب كانهو .سوقطلا ءادأ ءانثأ ىف نوكراشملا اهنوكي

 هتبارغل فيرط اهنم ضعبو ءاذه انموي ىتح اهتيمهأب تظفتحا اهنأل اًمامت انيدل
 لك ىف اًبلاغ رهظي "”ةزوإلا شرام"ف .اهنم اًدودحم اًددع ركذن فوسو .ةديدشلا

 لاجرلا جرخي نأ ةزوإلا شرام بلطتيف ءتمص ىف اهؤادأ متي ىتلا ةيرسلا ضئارفلا

 وأ فوهك ىف ًةءوبخم اهب ظّفتحُي ىتلا "اجنيروشلا" ةسدقم لا مهراجحأ راضحإل

 نابشلا امأ .اذه مهفده ىلإ اولصي ىتح ةعاسلا وحن نوضمي امبرو .ىرخأ عضاوم
 امأو .ةلئسألا حرطب مهل حمسي الف تالمحلا هذه نوبحطصي نيذلا راغصلا

 ءاش اذإ ةراشإلا ةغل مدختسي هنإف هتدايقل ءالؤه عضخي ىذلا زوجعلا لجرلا

 رهظي ةصاخلا مهسوقط ىفو .دادجحألا ريطاسأب ةلصلا ىذ عضوملا لاكشأ ضعب حرش

 ىفو .مهرود نودؤيو مطوط دادجأ ةئيه ىف اوزهجت نيذلا نيلثمملا نم ليلق ٌددع
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 بابشلا امأ .طقف اًدحاو نوكي ام اًبلاغو ًةثالث وأ نينثا ءالؤه نوكي ةريثك لاوحأ
 ىعسلا اذهو .تاحيصلا ضعب كلذ ءانثأ ىف نيقلطم اهلوح اوصقريل ًةرئاد نولكشيف
 ىرخأ ةبسانم ىفو .اًرارم اهركذ متي ىتلا ةبلاغلا تاليكشتلا دحأ وه ةقلح ىف
 دق ةايح ىف ًءافتحا رثكألاو مهألا ثدحلا ىهو. "اروجنأ" سوقط ءانثأىف

 اذكه نولظيو ءضرألا ىلع نوددمتيو لت دنع اًروباط نوفطصي بابشلا نإف
 ةرملا ىف رمتسي دقو ءاًبلاغ رركتي فطصملا دوقرلا اذهو .ةليوط تاعاسل نيتماص
 ليكشت كانهو رهف. هسفاخلا ىتح ءاسف ةعساتلا نم«تاعاس نامثل ةدحاولا
 فقيو ءاًمامت فثكم وحن ىلع ريفغ عمج ىف لاجرلا براقتي ثيح .ةعور رثكأ
 ىذلا لكشلا ىناوطسألا ليكشتلا اذه نإ .مهلوح بابشلا فتليو طسولا ىف رابكلا
 موقي فثكم وحن ىلع ضعبلا مهضعب ىلإ مهسفنأ نيكراشملا لك هيف طغضي
 ىف ءانغلا فقوتي ال امنيب نوصقري مهو نيتلماك نيتعاس هسفن لوح نارودلاب
 ام ىلع اًكسامتم موكلا لظي امنيب بيترتلا سفنب اًعيمج نوسلجي مث .كلذ ءانثأ
 .ىرخأ ًةرم نييرخأ نيتعاسل اممبر ءانغلا لاجرلا لصاويل هفوقو ءانثأ يف هيلع ناك
 سقطلا لجأ نمو .نونغي مهو نيهجاوتم نيفص ىف لاجرلا فقي ام اًنايحأو
 عبرم لكش ىلع بابشلا لكشتي ىرئاعشلا "اروجنأ"لا لصف متتخي ىذلا مساحلا
 ءاسنلا مهرظتني ثيح رهنلا ضوح نم رخآلا بناجلا ىلإ رابكلا ةبحصب نوبهذيو
 هانعضو ىذلا بيترتلل اًعبتو .ةياغلل ليصافتلاب يرث سقطلا اذهو .لافطألاو
 نم نوكتي ىذلا ضرألا ىلع طهرلا اذه ركذن اننإف طقف تاليكشتلاب متهي ىذلا
 لثمم ةياغلل اًسدقم ًالكش نولمحي نيذلاو ةثالثلا دادجألا امأ .اًعم لاجرلا لك
 مهداسجأب نوطغيو ًالوأ نوعقي مهنإف .ركبملا نمزلا لافطأ ىلع ىوتحي اًبارج
 لك عفدني مث .هتيؤرب لافطألاو ءاسنلل عقاولا ىف حمسي ال ىذلا لكشلا اذه
 ىلإ .مهل اًيركت سقطلا اذه ميقأ ىذلاو ءبابشلا نم مهبلغأو نيرخآلا لاجرلا
 فرعتلا نكمي الف ءضرألا ىلع كارح نود نم اًّعم عيمجلا دقريل ةثالثلا لاجرلا
 نيدقار اولظيو طهرلا نيب نم عفترت ىتلا ةثالثلا رابكلا سوءر ىلع الإ اًقلطم
 ليكشتلا اذه رهظيو .تالفإلاو ضوهنلا اعيمج نولواحي مث ءقئاقد عضبل اذكه
 .نوبقارملا اهركذ ًةبسانم مهأو مظعأ ىه ةبسانملا هذه نأ الإ «ى 0 تابسانم ىف
 عبطلاب اهنكل .ةراح قاروأ عورف ىلعأ بابشلا دقريف "رانلا براجت" ءانثأ فانا
 ىرجتو ةفلتخم ًالكشأ "رانلا براجت" ثادحأ ذختتو .ضعبلا اهضعب قوف سيل

 نم رخآلا بناجلا ىلع ةعقب ىلإ بابشلا ىضميف ىحنلا اذه ىلع اًبلاغ اهادحإ
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 نهو مهوحن ءاسنلا عفدنتل نيتعومجم ىف ءاسنلا مهرظتنت ثيح رهنلا ضوح
 ليوطلا فصلا فقي ىرخأ ةبسانم ىفو .ةدقتملا عورفلا نم لباوب بابشلا نرطمي
 ناجولا عنيطرو:«فانستلا صنف تورز فطالاو انشا نم كنتم ةييعاوم: ف فانلا قف
 .مهسوءر قوف ةجهوتم عورفب مهتوق لكب

 دقريو ءضرألا ىلع نودقري ٍلاجر ةتس نم ةلواط نوكتت ناتخلا ةسقط ىفو
 لصف ىف ركذ دقو .عضولا اذه ىلع ةحارجلا هل ىرجُتل مهقوف حشرملا ىبصلا
 ىف ىزغم نع انثحب نإف .هسفن سقطلا ىلإ ىمتنملا ىبصلا قوف دوقرلا قباس
 ا اهي ويهو «لاجرالا نع "ةزوالا كراس" نيو :لاعلا لوقت ننقف تاليكشتلا ةذنه

 دادجألا نوكي بلاغلا ىفف .قالطإلا ىلع ةليبقلا ديلاقت ىف هتميق لافغإ نكمي
 نأ بابشلا نم دحاو ىلع ىغبني هنأك رمألا ودبيف ءضرألا نطاب ىلإ اولحر دق
 فادهألاو لبسلا ريفوت ىلع ىوطنيف مهتمص امأ .ءادألا سفنب دادجألا رثأ ىفتقي

 ىتلا ضورعلا ةيهامل اًخيسرت ناودبي ةقلح ىف صقرلا وأ ةرئاد ىف ىعسلاو .ةسدقمل ا
 نوكتو ةرئادلا جراخ ءابرغلا لك نم ءالؤه ةيامحب موقي ءرم لاف .اهطسو ىف موقت
 نأ ننكميف فص ىف دوقرلا امأ . .مهب ةداشإلاو ميركتلاو عيجشتلا ىه مهتافاكم

 نوكرحي الف همام نيتماص عضولا اذه ىلع ىبصلا لظيو .توملل ًاليثمت نوكي
 امو .ةايحلا ىلإ ىرخأ ةربيف اودوعيل ةأجف نوزفقي مث ةليوط تاعاسل اك اين

 ماسقنالا نع ناربعي امهنإف ضعبلا امهضعب مجاهيل نيهجاوتم افقو ناذللا نافصلا
 .ىداعم لا دشحلا لحم لحي نأ رخآلا سنجلا عيطتسي امنيب ءنييداعم نيدشح ىلإ

 طرتشيو بناج لك نم ةيامحلل ٍلكشك لعفلاب انه ودبيف عبرملا لكشلا امأ
 .رخأتملا خيراتلا ىف ىفكيامب اًديج فرع ام وهو .داعم طيحم ىف ءرم ا كرحتي نأ

 صغت ىتلا ةصقارلا ةناوطسألا امهلوأو ءلعفلاب ًةفاثك رثكألا نالكشلا نآلا ىقبتيو

 امهيناث امأ .ضرألا ىلع اًدقار برطضملا طهرلا (موكلا) نوكيو ءاّمامت سانلاب

 ىهو ,ةيريهامجلا ةلتكلا عاقيإل ةداحلا ةلاحلا ربتعتف صقرت لظت ىتلا ةناوطسألا

 رخآ ّدحأ ناكملاب ىقبي ال ىتح .ناكمإلا ردق ةياغلل ةقلغنمو ًةفثكم نوكت ىتلا

 وهو .ءسيفن رس ةيامح ىلع موقي هنإف ضرألا طهر امأ .اهل نيمتنم ا ءالؤه ريغ
 لثمو .هب ظافتحالاو ام ءىث ءافخإل هدهج ىراصق لذب يف ءرممللا ةبغر نع ربعي

 ,ةرشابم هتوم لبق ًاريخأ اًيركت كلذب هحنميو اًرضتحم اًصخش ىوتحي طهرلا اذه
 طمهرب ةظعاو ةركذت هب مهتطاحإ ىفو .هيوذل غلابلا هردق نوكي وحنلا اذه ىلعف
 .اذيه:قونللا
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 نيدلاو دشحل
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 ىلإ اهادحإ نم لاقتنالا ةعزن كلتمت اهضرع مت ىتلا دشحلا لاكشأ لك نإ

 اهراسم ىف ىهف .ةيناث اهيلجت ىف اهلثامت ردق نوكي اهراركت رارمتسا ردقبو ,ىرخألا

 ةيعاسلا ءاهفدهل اهلوصو نع جتنيو .ةنورملا نم اًئيش اًمتاد كلتمت لقتسملا درفتملا
 ىلإ ىضفي ءام ةدئافب اهيلع دئاعلا ءىعامجلا ديصلاف .اهتغيص ىف ىمتح ٌرييغت ءهيلإ
 اهنأشب رمألا رودي ثيح ,"ةصلاخ" تاراصتنال تالاحلا ضعب ءانثتسابو .ميسقتلا
 .تيملا ءاصقإب ىهتنت ةحانملا نإف - بسحف بهنلا تايلمع ىف ءادعألا حبذ لوح

 نإف .هتيحان نم نامألاب ءرم لا رعشي املاحو .هل ءاشي ثيح .كانه لحي املاحف

 .دحلا اذه دنع ىهتنت ال تيملاب ةقالعلا نأ الإ .لمشلا قرفتيل عجارتي لاعفنالا

 نم ءايحألا ماع ىلإ هتداعتسا ءرمللا دويو ءام ناكمب هتايح لصاوي هنأ ضرتفملاف

 ام وحن ىلع ىرخأ ًةرم فلأتي ةحانملا دشحف .هحصنو هنوع ىلع لوصحلا لجأ

 ضيقن ىلع نوكي انه اهكلسم نم فدهلا نأ الإ مهاتومل ءاعدتسا لالخ نم
 هيوذ ىلإ ءاقباس دعبثسا ىذلا ءتيملا ءاعدتسا متيام وحن ىاعف .ىلصألا فدهلا

 دشح امأ .سوماجلا لوصوب ىهتني ادناملا ةليبقل "سوماجلا صقر"ف .ىرخأ ةرم

 .ميسقتلل لفح ىلإ لوحتي هنإف حاجنلا زرحأ ىذلا رثاكتلا
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 : ىلإ نكلو .اهيلإ لوحتي ٌةيبلس هل ءىرن امك .دشحلا لاكشأ نم لكش لكو
 :اًمامت فلتخم عون نم ةكرح دجوت ءاًمعيبط ودبي ىذلا .ةيبلسلا ىلإ رييغتلا بناج

 ةروطسأ ق اهارن ةلاحلا هذه لشثشمو .ضعبلا اهضعب ىلإ ةفلتخم دوشح لوحت

 ىتح ىوق ورغنك سهدب نوريثك لاجر موقي ثيح ء.ادنارألا لئابق ىدل فلسلا
 .ةوافح ىف هنفد متيل هقافرل ةيحض نيدايصلا لوأ طقسي كلذ ءانثأ ىفو .تومللا
 باهسإب لعفلاب انلوانت دقو - ةحانم دشح ىلإ ديصلا دشح (ةمزح) بلقنت انه

 دا لوحت كانهو - رثاكت دشح ىلإ ديصلا دشح لوحتت ثيح .لوانتلا ىنعم

 نونؤكي مث هتليبق دارفأ هيلع حونيف ٌلجر لَّمقُي نيح : :برحلا فراشم ىلع فقي
 ىلإ ةحانم دشح نم لوحتتف ودعلا نم رأثلا لجأ نم جرخت ةقرف مهسفنأ نم
 .ابرح دشح

 نكميو ٍناكم لك ىف ةرشتنم ىهو هابتنالل ةتفال ةيلمع وه دشحلا لوحت نإ
 2 ةقيفدلا ةفرعملا نود نمف .ةفلتخم لا ةيناسنإلا ةطشنألا تالاجم ىف اهتسارد

 هذه ضعبف .اهعون ناك امهم ةيعامتجالا ثادحألا ضعب مهف لاحم لا نم نوكي
 اهب صاخلا ىنعملا ىلإ تلصوو اهديدحت مت عسوأ تاقالع نع أشنت تالوحتلا

 ىوتحم لا ىهف ءلاونم لا سفن ىلع ةقدب اهليثمتب ءرمملا موقيو .اينيد اسقط تراصو
 هبولسأو دشحلا ةيكيمانيد لالخ نمو .ةمهم ةديقع لك رهوج ىه .ىقيقحلا
 .ةيملاعلا نايدألا مجن دوعص انل حضتيس رخآ ىلإ نول نم هلاقتنا ف صاخلا

 ةلص ىلع ةينيد وأ ةيعامتجا ٍلاكشأ نم ًاليلق دعب اميف ضرعتسن فوس
 رقاكت تاتانؤو تورصف ات ايذوبهيض تاننارو:كاههوزأ قرت فومو..ةوسعلاب
 هصرف مغر - ديصلا ذختي ةيكيجلبلا وغنوكلاب "هليل" لئابق ىدلف .ةحانم تانايدو
 ,روداوكإلاب "ورافيج"لا لئابق امأ .ةيعامتجالا ةايحلا نم بلقلا عقوم - ةليئضلا
 ةدحتملا تايالولا بونجب ”ولبوب" لئابق امأو .بسحف برحلا لجأ نم شيعتف
 ليبس ىف شيعت ىهف .ةحانملل بيجع لافغإو برحلاو ديصلا لامهإب زيمتتف
 ترطيسو ضرألا هجو تطغ ىتلا ةحانملا تانايد مهف ليبس ىفو .ىملسلا رثاكتلا

 لافتحالا ضارعتساف .مالسإلا عورف نم دحاوو ةيحيسملا ىلإ هجوتن اننإف ءاهيلع
 عونلا اذه ىف ىزكرم لا ةحانلا عضوم دكؤي نأ ىغبني ىعيشلا "مرحملا" رهشب
 ىلع ةسدقملا "حصفلا" ران لولحل هانصصخ دقف ريخألا لصفلا امأ .ناميإلا نم

 ةحانملا هيف عمتجت ىذلا ةمايقلا لفح هنإ .سدقلا فراشم ىلع ةمايقلا ةسينك

 .اهانعمو اهرربمم ةيحيسملا
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 ملع ىف ةثحابلا سالجود ىرام تحجن ةقيمع ةديدج ةسارد لالخ نم

 ةيقيرفإلا بوعشلا دحأل نيدلاو ةايحلا "ةدحو" ىلع لعفلاب روثعلا ف بوعشلا
 ناك ةساردلا هذه ثاحبأ نم اًمسق انعلاط املكو .*ىاساكب "هليل " لئابق ىهو

 انعبتت ذإ ركشلا ليزج اهل مدقن انلعلو .اهركف ةحارصو اهتعباتممب ديازتي انباجعإ
 وغنوكلا ىف شيعي ةمسن 20.000 نم تعش "هليل" ةليبق نإ .اًيفرح هتلاقام

 لكش ىلع ةيبشع ضرأ ىلع هارق ماقأ دقو .ىاساك رهن نم برقلاب ةيكيجلبلا

 .دناخلا ني هريثيك ريغ هكاويم ىلع وك دم لا نيرتع وع كسا عجم

 اهياحا نيف درجي ناكف .ةباغلاب اهعرزي ىتلا ةرذلا ناكف ىسيترلا هؤاذغ امأ

 "ايفارلا" ليخن كلذ دعب ومني اهسفن ةدرجملا ةقطنملا ىفو .ماع لك كانه ًةقطنم

 لاجرلا موقي ٌةدام بستكت ةديدجلا هقاروأ نمف .هيف ءىش لك لَغتْسُي ىذلا
 جسنلا نونقتي "هليل" ةليبق لاجر لكو ."ايفار"لا مئامعب فرعت متامع اهجسنب

 عونك - ايفار - جيسن نم ةعبرم ٌعطق مدخَتْسَت امك .مهناريج نم ضيقنلا ىلع
 رفاولا ومنلا مغرو .رمخم ريغ رخاف ٌديبن بسَتْكُي ليخنلا اذه نمو .دوقنلا نم

 .ةيرقلا لوح امهتعارزب نوموقي مهنإف ةباغلا ىف هجو ريخ ىلع ليخنلاو زوملل
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 قأي بيط ءىثش لك نإف كلذ ادع اميفو .ىنادوسلا لوفلا كلذك نوعرزي امك
 كمسلاو تيزلاو توهينملا تابنو ةرذلاو حلملاو دوقولا باشخأو ءام لا :ةباغلا نم

 ىف لامعألا ضعبب اًنايحأ مايقلا ءًءاسنو ًالاجر نيسنجلا الك ىلع نوكيو .محللاو
 موي ىف نمقي نأ ىلع وب جلاب لف ةماعلا نيج ءاسنلا داعبتسا متي هنأ الإ .ةباغلا

 ريتعت ةباغلاف .ءاطاو دوقولا باشخأو ةيئاذغ داوم نم نوزخم لا لك دادعإب قباس

 :لايعر هتيم هللا قلل

 داكي سامحب اهركذت "هليل" ةليبق نإ ثيح .ةديرف ًةناكم ةباغلا لتحت
 مايألا ىفف :ةيرقلاو ةباغلا نيب ضقانتلا ىلع نودكؤي ام اًبلاغو ءاًيسنامور نوكي
 ةباغلا لظ ىلإ ءوجللاب نودعسي مهنإف ةراح ًةربغم ةيرقلا نوكت امنيح ةراحلا
 رخآ ناكم ىف لمعلا امأ .ةباغلاب مهطبري ىذلا لمعلاب نودعسي مهو .بطرلا

 "ةباغلاب اًعيرس رميو اًئيطب ةيرقلا ىف رمب تقولا" نولوقي مهو ءلابو ةباثمب وهف
 عودا روعشلا نود نم ةباغلاب مويلا لاوط لمعلا ىلع مهتردقب نوهابتي مهو
 كلذك لثمت ةباغلا نأ الإ .ماعطلا ىف اًتاد ريكفتلا ىلإ نورطضم مهف ةيرقلاب امأ
 نم وأ دادح ةلاح ىف نوكي نم ىلع اًمرحم ةباغلا لوخد ناكف .رطخ ةقطنم

 ذخأي ال نمف .راذنإلا ةباثمب اهنأ ىلع رّسفُت مالحألا هذه لثمو .اًئيس اًملح ىأر
 قوف ٌةرجش طقست دقف .ءوسب كانه باصي هنإف ىلاتلا مويلا ىف ةباغلا نم هرذح

 نإف ريذحتلاب ىلابي ال نمو ,ةلخن ىلعأ نم عقي وأ نيكسب هسفن حرجي وأ هسأر
 نوظعللا تنقولا ف ةناعلا قضت ئقلا ةأرثلا امأ :ظقف ونه هةصخش هدي رطقلا
 .رطخلاب ًةفاك ةيرقلا ددهت اهنإف

 ءىث لك ردصم ىهف ,«*ةباغلا ةناكم مظعل ةددحم بابسأ ةثالث ىلجتت

 .سدقملا بطلل ٌردصم ىهو .ءاسكو نكسو بارشو ِء ءاذغ نم ىرورضو بيط
 لهأو .قالطإلا ىلع طاشن مهأ مهيأر ىف ربتعُي ىذلا ضيقلا قاكم ىنه ءاقلاثو

 ةبجو ميدقت نوربتعي مهو .محللا وحن ىقيقح مهنب نورعشي "هليل" ةليبق
 نودعسي تابسانملا نع مهتاراوح ىفو .ةناهإلا ةباثم فيضلل راضخ نم ماعط

 وأ مانغألا ةيبرتب نوموقي ال مهنإف كلذ مغرو .محللا عونو ةيمك دنع فقوتلاب
 ناويح محل لوانت روصت نم نورفني مهف .بونجلا ىف مهناريج لثم ريزانخلا
 نوكي ثيح ةباغلا نم قأي نولوقي امك بيطلا ءاذغلاف .ةيرقلاب هتيبرت تمت
 ىأ اماه" ىهف بالكلاو نارئفلا امأ .ءابظلا وأ ىربلا ريزنخلا لثم ءاّيحصو اًيقن
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 امك .زاربلاو لوبلاو ديدصلا نع ريبعتلا ىف اهسفن ةفصلا نومدختسي مهو .ةسجن

 .ةيرقلا ىف اهتيبرت تمت اهنأل .(كلذك) ةرهاط ريغ ريزانخلاو مانغألا اضيأ نودعي

 .صنقلا قيرط نع وأ ةباغلا ىف هوبستكي ملام لكأب اًدبأ محلل مهمهن مهيرغي الو

 نإ مانغألاب ظافتحالا ىف ةضاضغ نودجي الو بالكلا ةيبرت نف اقح نونقتي مهو

 .كلذ اوءاش

 داعبإو ةباغلل ةيرقلا ةيعبتو «ةيرقلا نع ةباغلاو ءلاجرلا نع ءاسنلا لصف نإ"
 ةيبشعلا ضرألا امأ ."ةرركماو مهألا مهر رصانع ىه ءةباغلا نع ءاسنلا

 ةدياحم ًةقطنم ربتعتو .ءاسنلل اًنتاد كَرْبُتو ,ةناكم ةيأب عتمتت الف ءابدجلا ةفاجلا
 لكو راهزألاو ناويحلاو سانلا قلخ هلإب "هدرا لهأ نمؤيو .ةيرقلاو ةباغلا نيب

 ذإ ءاهبناج نوبهري ىتلاو رذحب اهنع نوثدحتي ىتلا حاورألاب نونمؤي امك .ءىث
 اًحور ىار نيف يطق رشسلا اهرب مو ءطق رشب عم حاورألا تيكا دا

 قف نكست حاورألاو .ماروألاب هتباصإ ءارج نم تومو ىمعلاب باصي نأ دب الف

 ىهو .ًاليل سعتل اًراهن مانت ىهو ةيئاملا ىراجملا عبانم ىف ًةصاخ ,ةباغلا قمع
 ءءاسنلا ةبوصخو صنقلا ىف لاجرلا ظح فوت اهيلعو اًدبأ ضرمت الو تومت ال

 ةنوحشملا تاناويحلا ىوقأ ىه ءامللا ريزانخ ربتعتو .ضرملاب ةيرق ءالتبا اهعسوبو
 لبقفأ نيعت ىبقلا عيبانيلا كرب يف امتاد ىعرت ىهو .ىسحلا كاردإلا قوفت ةوقب

 اهعم شيعي وهف ءبلكلا لثم حاورألل ةبسنلاب ءاملا ريزنخ ربتعيو .حاورألل اًعترم
 هبقاعت اهنإف حاورألا ءاملا ريزنخ عطي مل اذإف .دايصلل بلكلا ةعاط لثم اهعيطيو

 .هسفن تقولا ىف تَحِنُم ةأفاكم ربتعي ام وهو ءناسنإ دي ىلع لَتْفُي هعدتف

 نأ وه صوصخلا هحو ىلع هيبلطت امامأ ,سانلا نم ءىثش لك بلطت حاورألاو

 بابتتسا ىلع تاراشإلا حضوأ ىه ةقفوم ديص ةلخو نوكتف .ةيرقلا مالسلا دوسي

 ناك الجر .درف لك هلوانتي ىذلا محللا نم ليئضلا ردقلا نإ .ةيرقلاب رومألا لك

 ىدم لاح ةيأ ىلع رسفي نأ نكمي ال ءىرب ريزنخ حبذ دعب .ًالفط وأ ةأرما وأ
 وه صنقلاف .كلذ دعب ةليوط عيباسأل مهثيداحأ ىف اهنع نوربعي ىتلا ةداعسلا

 رذحب هطوبهو هدوعص اهلك ةيرقلا بقارت ىذلا ىناحورلا رتمورابلا نم ٌعون
 ًالك نأك اًعم ديصلاو لافطألا دلومل مهفصو ةنراقم هابتنالل تفاللا نمو .ديدش
 تدسف" لجرلا لوقي دقف ءلجرلاو ةأرملا نم لكل ةمئالملا ةفيظولا وه امهنم
 اًيضار ناك ام اذإف "توم ءىش لك .ءاسنلا تمقع .ديصلا لشف" وأ "ةيرقلا لاح

 ريزانخ ةثالث انلتق دقف ةينغو ريخب نآلا انتيرق" :كلذ ىنعي دقف لاوحألا نع هع 1
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 لتحي ىذلا طاشنلا امأ ."ءايوقأو ةيفاعب اًعيمج نحنو ٍءاسن عبرأ تلمحو ةيرب
 ةيعامجلاب طبترت انه رمألا اذه ةيمهأف .””ىعامجلا ديصلا وهف ايلعلا ةناكمما

 نوفقي لابنلاو سوقلاب نوحلسم لا لاجرلاف .ةيصخشلا ىدرفلا ديصلا ةيلمعب سيلو
 رثأ ءافتقاب نوموقيف مهبالك مهعمو نودراطملا امأ .ةباغلا نم ٍءزج لوح ةقلح ىف
 داكلاب نوردقي نيذلا رمعلا ىف نومدقتملا لاجرلاو ةيبصلا امأو .ةيربلا تاناويحلا
 لصحيف ىلعألا ريدقتلا امأ .ديصلا ةلفاق ىلإ مامضنالا نولواحي مهنإف ريسلا ىلع
 نوشحي امنيب لاغدألا ىف للك الب مهلمع نولصاوي نيذلا بالكلا باحصأ هيلع

 ىف ةدراطملاو ةيربلا تاناويحلا عقت ىتح اهنودوقيو .ةظقيلا ىلع مهبالك مهئادنب

 ىف ًةيلعاف صنقلا لئاسو رثكأ قحلاب ىه هذهو .نيرباثملا نيصانقلا لابن ىمرم
 نم ةعرسب لابنلا قالطإو ىربلا ناويحلا ةأجافم ىلع دمتعت ىهف .ةفيثكلا ةباغلا
 هد قلاب ئيفاسلا دش لدم ريب ام بع لاعبو فدل امنأ كتفرق ةفاسم
 نأ قف ال ةنياعلا مستبعد ليصولاف :ةيورفلا ةراتيملل مادعلا و انقتفالا قيوف
 رويطلا دض طقف اهلمعتسي هنأ الإ ءلابنلا ضعبو اسوق لاح لك ىلع هعم لمحي

 تاراهملا نولهجي مهف ءاًديحو ماد ام ىرب ناويح دايطصا ىف ركفي الو باجنسلاو
 ,تاناويحلا تاءادن ةاكاحم وأ ديصلا نونقتي ال مهف .درفلا صانقلاب ةصاخلا
 هدرفمي مهدحأ لغوتي نأ ردانلا نمو .مهيلع ةيرغلا رومألا نم ةروانماو معطلاو

 لجر رثعي دقف ,ىعامجلا صنقلا ىلع بصني هلك مهمامتهاف ةباغلا قامعأ ىف

 ىلإ للستي دقو ءام عقنتسم ىف ىعرت ةيربلا ريزانخلا نم عيطق ىلع ةباغلا ىف ام
 دحاو مهس قالطإب رماغي ال هنكل .اهسافنأ ددرت عمسي هنإ ىتح اهنم ةبرقم

 ضرألا ىف امأ .ةيرقلا لهأ ىعدتسيل هعباصأ فارطأ ىلع كانه نم بحسني لف
 لعتشي امنيح .فافحلا تاقوأ قو .ماعلا ْق ةدحاو 6 هوب ديصلا نوكيف ةيسشعلا

 ةيصلا امأف .ةلعتشملا ضرألا رصح لجأ نم فلاحتت ىرق ةدع نإف .ءبشعلا

 ,ةبيهر ةحبذم أشنت كانهو .ىلوألا مهتمينغ ىلع مهلوصحل نوبسحتي مهنإف
 نم رثكأ لاجر نم ديص ةدحو اهيف نوكتت ىتلا ةديحولا ةبسانملا ىه هذهو
 نإف ةياهنلا ىيفو .ةدحاو ةيرق لاجر الإ هب موقي ال ةيرب ٍتاناويح صنقف .ةيرق
 شمهدن ال اننإف ف اذلو ءديص ةدحو اهنأل ةيرئاعشو ةيسايس ةدحو نوكت ةيرقلا

 ناويحلا ميسقت امأف .ديص ةفاقث ىه لوألا ماقملاب مهتفاقث "هليل" لهأ ربتعا اذإ
 0 ورا دل يارا ويلا كا .ةصاخ ةيمهأ وذ وهف ىربلا
 لكل نوكي .ةيفاقث تاعمتجم ثالث ىف نومظتني "هليل" لهأو .نيدلا حورب مزتلي
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 لوألا ةعامجلا امأ .اهل نيمتنملا ريغ ىلع مّرحَت اهنيب ءاذغ ةبجو ىف قحلا اهنم
 نوكيف ًالفط اوبجنأ نيذلا لاجرلا لك نم نوكتت ىهو نيجتنملا ةعامج ىهف
  ءالؤه نيب نمو .تاناويحلا راغص لك م كلذكو ناويح لك ردص مهبيصن نم

 ءاضعأ بختني ءالؤه نمو يا ةلفط وأ اديك ًالفط اوبجنأ نم دجوي نيجتنم ا

 مهنأل اذكه نومسي مهو "نييلوجنابلا" لاجرلا ىأ نودعبتسملا ةيناثلا ةعامجلا
 ةعامجلا امأ .محللا بيط ناويحلا ىأ "نيلوجنابلا" محل ىف مهدحو قحلا مهل

 الو .ىربلا ريزنخلا ءاعمأو سأر ىلع نولصحي ءالؤهو نيفاّرعلا ةعامج ىهف ةثلاثلا

 امأ .ىنيد لمع ةدام - هميسقت ىف - نوكي نأ نود سف نبك ناوييك بدنك
 لوصح دعب :ىلاتلاك هميسقت متي ىذلا ىربلا ريزنخلا وهف ًةفاك تاناويحلا مهأ

 نيذلا لاحرلل فاتكألاو نيحتنملا ىلإ ردصلا بهذي ءاعمألاو نسارلا ىلع نيفارعلا

 لجرلل ةيمامأ قاسو ذخفلاو رهظلاو ءبالكلا باحصأل ةبقرلاو لزنم لا ىلإ هولمح
 نإ .ماهسلا اوعنص نيذلا ةيرقلا ىدادح ةعومجمل ةدعملاو .مهسلاب هباصأ ىذلا

 لاعفنا نأ الإ ديس اس يو ايد يا 'هليل"لا عمتجم ليكشت

 ساسما نود نم لوقلا عيطتسنو .هلك عمتجم لا ىلإ لقني تن روعشك دتمي ديصلا ةلتك

 متي ملف ,ةملكلل ىقيقحلا ىنعملاب "ديص ةنايد" ربتعي كلذ نأب ةفلؤملا قوقحب
 كلذ لالخ نم بستكن اننكل .نقوملا عنقم لا وحنلا اذه ىلع ديصلا ةنايد لوانت

 هلمشت ةميق ىذ ءىش لكف ءىعامج زمر ىلإ ةباغلا روطت نع ةقيمع ًةرظن اَضيأ
 ةدام ىه ىتلا تاناويحلاف ًةميق رثكألا ءايشألا اهنم نوعمجي مهو .ةباغلا هذه

 سانلا حنمت ىتلا بناجلا ةبوهرم حاورألا اًضيأ كانه نكلو ءاهيف نكست ديصلا
 .مهتاناويح
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 ورافيجلا برح ةمينغ

 ًاليم ةفاك اكيرمأ بونج بوعش رثكأ مويلا روداوكإلاب "ورافيج"لا ربتعي
 رومألا نم مهمئانغو برحلل مهتدادعتساو مهتاداع ءارقتسا ربتعيو ,007برحلل
 ال مهف ناكسلا ةدايز نم نوناعي اًموق مهرابتعا اننكمي ال امك .ةماهلا ةلالدلا تاذ

 ىهف اهقوف نوشيعي ىتلا ةعقرلا امأ .ةديدج ضرأ بسك لجأ نم اًبورح نونشي
 وحن شيعي 2مك 60.000 نم رثكأ ةفاسم ىلعف .نوجاتحي امم ربكأ ىرحألا ىلع
 ىتح ةماقإلا نولضفي الو ةعساشلا تانطوتسملا نوفرعي ال مهو ةمسن 0

 .اهل ميعزك انس ربكألا اهيفو اهدحو اهب ةصاخ ٍرادب شيعت ةرسأ لكف ءىرقلا ىف
 ةموظنم ةيأ امهنيب طبرت الو .تارتموليك ةدع دعب ىلع ةيلاتلا ةرسألا دجوت دقو

 رمأب رمتأي الو ايلعلا ةطلسلا اًدرفنم ةرسألا برل نوكي ملسلا تاقوأ ىفو .ةيسايس
 رطضت ال دق هنإف ةيناودع ةهجاوم ىف ضعبلا مهضعب ورافيجلا هباجي مل نإو .دحأ
 .ركبلا مهتباغل ةعساشلا قطانملا ف مهنم ىرخأ ةعامج ةفداصم ىلإ مهنم ةعامج

 نورقي ال مهف .لعفلاب توملا وأ مدلا رأث ىهف مهنيب طبرت ىتلا ةلصلا امأ
 .دعب نع ءادعألا دحأ رحس ءارج نم نوكيام ناسنإ تومف .ىعيبطلا تومللاب

 توم لك نوكي اذكه .رحاسلا نم اورأثيل ىناجلا ةفرعم هلهأ ىلع اًمازل ريصيو
 ددهملا ودعلا رحس ناك ام اذإف .داضم لتقب هل رأثلا نم دب ال ٍلتق لكو آلتق

 مزلملا ىومدلا وأ ىقيزيفلا رأثلا نوكي ال ةديعب ةفاسم نم هرثأ تأ دق ةايحلل
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 ىلإو .ضعب نم مهضعب رأثيل الإ نوقتلي ال ورافيجلاف .هيلإ ءرملا ىعس اذإ الإ اًنكمم
 .ةيعامتجالا مهتطبار وه قاقلا ريتعي ام دح

 ةبراقتم ًةدحو لثمت ىهف دحاو تيب ىف اًَعم اهدارفأ شيعي ىتلا ةرسألا امأ

 .نينوحألا ةقرعا لانج ةكراشمب لب .هدحو هب موقي ال ٌلجر هب موقي امف .ةب

 0 ا يو او اوم

 نيوكت لجأ نم ىأ ءطقف ضرغلا اذه لجأ نمو هّيبسن اًبرق رثكألا نوكت لزانم

 انس ربكألا بلاغلا ىف نوكي «ةربخ اذ مهل اًسيئر نوبختني مهنإف .رأثلل ةداج ةلمح
 وه برحلا دشح نوكي اذكهو .ةلمحلا تايرجم ءانثأ ىف اًعوط هل نوعضخيف

 ةيمهألا نوكت ةنكاسلا ةلمحلا بناج ىلإو .ورافيجلل ةيكيمانيدلا ةيقيقحلا ةدحولا
 اعم نوعمتجي مهف .تالافتحالا لك ماقت برحلا دشح لجأ نمو .اهدحو ةرسألل

 تالافتحا ةلسلس ىف دعب اميف نوعمتجي مث :برحلل جورخلا نم عوبسأ لبق

 ةيبرحلا تالمحلا نإف رمألا ةياهن ىفو .ةلمحلا نم ةرفظما مهتدوع دعب ةمخض

 لافطألا ضعب امبرو ءاسنلا ضعب ادع اميف ًةفاك ءادعألا لتقيف ءرامدلا ىلإ ىضفت

 وه ىذلا ودعلا هكلمي ام ريمدت متيامك ءاهسسفن ةقوفا لا ءرم ا مهمضي نيزذلا

 ةديحولا ةداطا امأ . .تثويبو تاعورزمو ةفيلأ تاناويح نم .ءليئض د ةعيبطب

 هوحن نورعشي ىذلا زتجملا ودعلا سأر ىهف اًقح مهنيعأ بصن اهنوعضي ىتلا
 ىلع اذهك سأرب هراد ىلإ ةدوعلا وه لتاقم لكل ىمسألا فدهلاف ءصاخ علوب

 .لقألا

 .لاقتربلا ةرمث مجح ىلإ شمكني ىتح صاخ وحن ىلع هدادعإ متي َسارلاف

 هلالخ نم لصحيف سأرلا اذه لثم كلام امأ ."استنست" مسا ذئنيح هيلع قلطيو

 ريبك ٌلفح ماقي ءنيتنس وأ ٌةنس امبر ءتقولا ضعب رورم دعبو .ةصاخ ةناكم ىلع

 ءاقدصالا لك ةوعد متيو ةميلس ةقيرطب جّلاعملا سأرلا ىزكرملا هروحم ذختي

 .كانه ىرجي ام لك ىأ ,ءىش لكو ءاريثك نوصقريو نولكأي ثيح لفحلا اذه ىلإ

 ام اذإف .ةينيد ةغبص وذ ٌلفح نيقيلا هجو ىلع وهف .رئاعشلل اًقبط ثدحي
 ةققحم لا لئاسولاو رثاكتلا ىلا حومطلا وه ىقيقحلا هرهوج نأ حضتا هلمأت انققد

 ىف - ام باهسإب - "نتسراك" اهضرعتسا ليصافت لوانت انه اننكم ال هنأ الإ .كلذل

 ةراشإلا ىفكت دقو ."ورافيجلا ىدل رصنلا تالافتحا ءبرحلا ,مدلا رأث" نع هباتك

 ىتلا تاناويحلا لك ءاعدتسا اهئانثأ ىف متي ىتلا مهتاصقر مهأ نم ةدحاو ىلإ
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 .هسفن ناسنإلل ةيسنجلا ةيلمعلا ليثمت كلذ ىليل .ةدح ىلع عيطق لك ءاهنوديصي
 .ةليبقلا لهأ رثاكت مدخت ىتلا

 نومظتني ءاسنلاو لاجرلاف .ريبكلا لفحلل ىعقاولا ديهمتلا ةصقرلا هذه دعتو
 ًةكرح اوأدبيل رخآلل هدي مهنم لك دميو .ىسيئرلا رادلا دومع لوح ةقلح ىف
 ءالؤه بحي ىتلا تاناويحلا لك ءامسأ رحسلا ذيواعت نلعت امنيب ,ةئيطب ةيرئاد
 هلزنمم رمحألا ىدنهلا اهلمعتسي ىتلا تاودألا ضعب كلذ ىلإ مضنيو ءاهمحل لكأ
 لاع توصب نوددري ءامسلا كنلت نينه مسن لك ركذ دعبو .هسفنب اهعنص ىتلاو

 ,ىيه ؛ىيه" :لوقتف اهسفن ةذيوعتلا امأ .ودم ريفصب صقرلا ًادبيو "!ىيه" رداه
 .دوسألا درقلا /!ىيه «ىنبلا درقلا /!ىيه د /! ىيه .بحتنملا درقلا /!ىيه
 ءاغببلا /!ىيه ءىربلا ريزنخلا /! ىيه .ىدامرلا درقلا /!ىيه .ىشوبكلا درق /!ىيه
 /!ىيه نيمسلا /!ىيه فيلألا ريزنخلا /!ىيه ليوطلا ليذلا وذ /!ىيه .رضخألا
 "!ىيه ةلسلا /!ىيه مازحلا /!ىيه ءاسنلا بايث

 نيميلا وحن ًاليلق اهئانثأ يف نوصقارلا ليامتي ةعاس ةذيوعتلا هذه قرغتستو
 نوقلطي مههاجتا رييغت لجأ نم اهيف نوفقوتي ٍةرم لك ىفو .راسيلا وحن ًاليلقو
 ىلع ظافحلل ءادنلا اذهب نوعسي مهنأك ' يدص يدل هيث ,ىشت" اًعايصو ًاريفص
 :نهتبوصخو ءاسنلاب ةصاخ ىرخأ ٌةذيوعت كانهو .ةذيوعتلا ةيرارمتسا

 رفوتلف !ىيه ةعجاضم /ىيه .ةأرما /!ىيه .ةأرما /ىيه .!ىيه .!ىيه"
 نكليف /!ىيه .ةأرما !ىيه .ةأرما /!ىيه جوازت /!ىيه جوازت /ةعجاضملا استنستلا
 امأ ."!ىبه اًيفاك /!ىيه ًاليمج نكيلف /!ىيه هلعفن اذكه /!ىيه اًيقيقح كلذ
 متتغم ا ودعلا نينار ىأ "استنست" وهف لفحلا ةطشنأ لكو ةذيوعتلا هذه روحم

 ىذلا رطخلا تاجرد ىلعأ لثمت ىهو هراوجب نوكت سأرلا بحاص حورف .جلاعملا
 دوعي كلذ نإف مهتمدخل اهريخست ىف اوحلفي نإ امو .ءلبسلا لكب هءرد نولواحي

 رثاكتت مهتزوحب ىتلا جاجدلاو ريزانخلا لعجت ىتلا ىهف .؛ةمج ةدئافب مهيلع
 ىأ ءاهنودشني ىتلا ةكربلا عيمجلا حنمت ىهو .ءتوهينملا تابن رثاكتي اهلالخ نمو
 رأثلا حورب ًةعرتم نوكت ءدبلا ىف ىهف اًئيه اًرمأ نوكي ال اهريخست نأ الإ .لسانتلا
 ةمدختسملا اهعباوتو سوقطلا ددع نأ الإ ءام ناسنإب هقحلت دق امب ؤبنتلا نكمي الف
 مايأ ةدع رمتسي ىذلا لفحلا امأو .ماتلا تجعلا ريشي ف وه اهيلع ةرطيسلا يف

 نم ."استنست"لا انلمأت ام اذإف .هحورو سأرلا ىلع ةماتلا ةرطيسلا ىلإ ىهتني هنإف
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 ماقم موقي سأرلا اذه نأب لوقلا نم دب الف ءانيدل ةفولأملا برحلا ديلاقتل انروظنم

 وهو ءسأرلا ىلع لوصحلا ليبس ىف برحلا نوضوخي ءالؤهف .ةمينغلاب هيمسن ام
 ةياهن ف شمكنت امدنع ًةصاخ - ةمينغلا هذه ةلآض مغر نكل .ةديحولا ةمينغلا

 اذهف .اهنم ءرم ل هدشني ام لك ىلع ىوطنت اهنإف - لاقتربلا ةرمث مجح ىلإ رمألا
 تاتابنلا ومنو ءناويحلا رثاكت :رثاكتلا هجوأ لك نم هنولمأي ام مهل رفوي سأرلا

 لسانت ًاريخأو .مهسفنأب اهنوجتني ىتلا تاودألا ةفعاضمو ءاهيلع نوشيعي ىتلا
 لب اهزارحإ ىفكي الو ,ةفاثكلا نم بيجع وحن ىلع ًةمينغ اهنإ .مهسفنأ لهألا
 هذه غلبتو .دارملا وحنلا ىلع اهلعجل ةليوط تاسرامم لالخ نم لمعلا متحتي
 .ةريفولا هتاصقرو هذيواعت ىف ةصاخ لفحلل ىعامجلا لاعفنالا ىف اهحوأ تاسرامملا

 «برحلا ةمينغف .رثاكتلا ةمينغ رثأ لقن ىلع هلمجم ىف "استنست"لا لفح موقيو
 بالقناو ."لفحلا رثاكت" ةمينغ ىلإ فاطملا ةياهن ف بلقنت ءظحلا اهدعسأ نإ

 .ورافيجلا ةنايدل ةيقيقحلا ةيكمانيدلا ربتعي كلت ىلإ اذه
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 نم رطملا ىعدتست ىهف ءرطملا لوطه ىلإ ىضفت نأ ىغبني رثاكت تاصقر اهنإ
 لوطهلا ىف رطملا أدب ام اذإف .رطملا تارطق طوقس لثامي مادقألا بيبدف .ضرألا

 لقتني رطملا لثمم ىذلا صقرلاف .هيف صقرلا نولصاوي مهنإف ضارعتسالا ءانثأ ىف
 ىلإ ةيعاقيإلا اهتاكرح ىف اًبيرقت ”ادرف نيعبرأ نم ةعومجم لوحتتف .هيلإ ةياهنلا يف

 ظ ردكم
 زمرلا ناك .”2ولبوبلا بوعش دنع (ىريهامج) يلتُك زمر مهأ رطملا ربتعي

 ذنم نكل ءرخآ اًّناكم اونكس مهنأ لمتحُي نيذلا مهدادجأ دنع كلذك امهم
 ةعيبط غبص هنإ ىتح مظعأ وحن ىلع رطملا ةيمهأ تداز ةفاجلا مهتبضهب مهنكس
 اناك ةرذلا تمن ام هالول ىذلا رطم لاو اهيلع نوشيعي ىتلا ةرذلاف .اهلك مهتديقع

 ىف اهنومدختسي ىتلا ةريثكلا ةيرحسلا لئاسولا امأ .مهسوقط لك رهوج ةباثمب

 اذه نأ ىلع نودكؤي مهو .رطملا تاصقر ىف ىمانتتو رولبتت اهنإف رطمل لا راردتسا
 كلت ىف وهو .هسفن رطملا ةعيبط عم قفتي ام وهو .فنعلا نم ةيلاخ تاصقرلا

 .ءاضيب «ةضب .ةيئان .ةقماس ةباحس ىهو ءةدحو ةباثمب اهب نرتقي ىتلا ةباحسلا
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 نإف تتفتو اهيف ام تغرفأ اذإو ءاقيقر اًروغش سانلا ف تثب تبرتقا ام اذإف

 .اهلخاد برستيف ءضرألا لصيو ةلزعنم ةقرفتم تارطق سانلا ىلإ لصي رطمل ا

 اًرايهناو اًرارف لثمي هنإف هيلإ لوحتلا لالخ نم رطم لا بذجي ىذلا صقرلا امأ

 ةباحسلا طوقس نودشني نوصقارلاف .اهنيوكتل هليثمت نم مظعأ و وحن ىلعو .ةلتكل
 ةقيقر ًةلتك نوكت ةباحسلاف .رمهنت نأ اهيلع لب اننا خخ عم تحام ىقنتت الأ ىلع

 نيلماح رطم لا باحس ىف نوعجري تاومألاف .دادحألل ًالثامت ءرم لا اهيف ىري ام ردقب

 اورظنا" :مهئانبأل نولوقي مهنإف ءامسلا ىف رطم لا مامغ رهظ ام اذإف .ةكربلا مهعم
 فالسألا امنإو ةلئاعلا هذه قوم اذهب نونعي ال مهو ."نومداق مكدادجأ مهاه

 مايأ ةينامثل نوسلجيف .ءىرئاعش فاكتعا ىف نودوجوملا ةنهكلا امأو .ماع لكشب
 امنيأ" :رطملا نودشاني مهو مهلكايه مامأ مهسفنأ ىلع نيوطنم كارحالب
 مكباحس ةيحلا هايملاب نوألمتو مكقيرط نوقشتس مكنإف ًةديعب مكعضاوم تناك
 ثكمي امب انل نوثعبتس .ةقيقرلا مكتاباحس ذاذجو حيرلا اهعفدي ىتلا ةريغصلا
 مهرقم ءانتاهمأو انئانبأ رقم اناوايتيإ ىف انه ضرألل قشاعلا ىهبلا مكثيغ ءانيدل

 ””"هكعيمج اننوئيجت فوس هايللا نم ةريفو تايمكب .ةايحلا انل لمحي ىذلا

 ىف ةعمجتملا تايمكلا هذه نكل .ةريفولا هايملا تايمك وه ءرملا هانمتيامف

 اهنإ .تتفتلا ىلع ىوطني رطم لا تاصقرل ىفرحلا ىنعماو .تارطق ىلإ تتفتت تتفنتت مامغلا

 تسيلو .هلتق بجي اًرطخ اًناويح تسيل ىهو ءاهنونمتي ىتلا كلت ةقيقر ةلتك
 نإ .ةريخلا ةطاسم ا دادجألا ةلتك عم ىواستت ىه لب .هلاتق بجي اًنيقم اًودع

 ىتلا ىرخألا ةلتكلا كلت ىلإ ىضفت ضرألا ىلإ رطملا تارطق اهلمحت ىتلا ةكوربلا
 رمألاو .ماوكأ ىف عمجتلا ىنعت ءليصاحم ا ةيقبك ءىهف .ةرذلا ىأ ءاهيلع ءرملا ايحي

 نكل .تارطق تتفتي رطم ا مامغف .ةيسكع ةيلمع ةباثممب ةقدلا هجو ىلع وه انه
 ءاذغلا اذه لالخ نمو .اًبوبح وأ نازيكلا ىف ءاوس ءاعم عمجتي لوصحم ا موك

 ام اذإف "ءانبألا" ةملك اًبلاغ تاولصلا ىف ددرتتو .ءاسنلا بصختو سانلا دوع دتشي

 ىأ «تافلاو ةيبضلا لك اضدأ نكذ ةليبقلا لضأ قف ءايحألا نع ندهاكلا ثدضق

 لبقتسم نولثمي نم مه ءالؤهف .همامأ اًحوتفم ةايحلا قيرط لازي ال ناك نم لك

 .ةايحلا ىلإ هقيرط قشيس نم لكك مئاغ وحن ىلع مهاري نهاكلاو .ةليبقلا

 رطملاو دادجألا ىه ولبوبلا ةايح ىف ةيساسألا لتكلا نإف وحنلا اذه ىلعو

 ىدشح (ىتمزح) نم لك مهتاباسح نم طقسي ام وحن ىلعو .ءانبألاو ةرذلاو
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 ديص تايلمع اياقب دجوت امك .ةعبرألا دوشحلا عاونأ نم برحلاو صنقلا
 ةطرشلا ةمهم مهب ٌطونم .نيبراحملا نم ةعومجم كانه لظ دقف ءبنارألا
 ةحانما دشح رودو .ةطرشلا رودل انموهفم عم ًاليلق الإ قفتت ال ىهو .ءبسحف

 تالاحب اًريثك نومتهي ال مهف .ةماتلا ةشهدلا ريشي ّدح ىلإ دودحم ٌرود مهيدل

 ةعبرأ دعبف .ةيدرف تايصخشك قوملا نايسن ناكمإلا ردقب نولواحي مهو .توها
 ىف ريكفتلا نع فقوتلاب نينوزحملا ىلعألا نهاكلا رذحي ةافولا ثودح نم مايأ
 توملاب عفدي كلذب وهو ."تاونس عبرأ نم لعفلاب تام دق" تام نمف .قوملا
 ولبوبلل لثمت ال نذإ ةحانملا دوشحف (مزحف) .ملألا ةئدهت ىلإ ىدؤي ام ءىضاما ىلإ
 .مألا "نوبنجتي" مهنأل ءاًئيش

 دشح وهف ىرثلاو طشنلا دشحلا عاونأ نم عونك مهيدل ىقبتي ام امأ

 نأ انلو .ةيعامتجالا مهتايحل لماكلا ىفرحلا ىنعملا هيلع موقت ام وهو ءرثاكتلا

 رمألا ةياهن ف وه ىذلا .بسحف رثاكتلا اذه لجأ نم نوشيعي مهنإ لوقن
 ىذلا :ىرخأ ةريثك بوعش ىدل فورعملا "سوناج سأر" امأ .ةيباجيإ ةهجو ةجوم
 ٌرمأ وهف ؛ىرخأ ةيحان نم ودعلا رثاكت ميجحتو «ةيحان نم قاذلا رثاكتلا ىنعي
 الو ءلادتعالا راطإ يف امهيلك اوعضو دقف ةرذلاو رطمل ا امأو .مهيدل فورعم ريغ

 .مهئانبأو مهدادجأ لوح الإ مهتايح رودت
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 ىلع اهرهوج ىف ىلجتت برحلل ةيلخادلا ةيكيمانيدلا وأ دوشحلا ةيكيمانيد نإ
 هل راقلاب مزقلملا فرحلا شح نوكفي تيبملا قناع ةعانملا نسفنح نيم وسلا اذه

 نم وه لوألا ليتقلا نوكيف .رصنلا رثاكت دشح نوكتي رفاظلا برحلا دشح نمو
 اهريدقت نكممي ال لوألا ليتقلا اذه ةيمهأو .رطخلاب روعشلا ىودعب عيمجلا باصأ

 هجو ىلع نوكردي ءام برح نش نووني نمم ةطلسلا باحصأف .بورحلل ةبسنلاب
 اذه ةيمهأب ريبك دح نإ رمألا طبتري الو .هعارتخا وأ لوأ ليتق داجيإ ةيمتح نيقيلا

 .قالطإلا ىلع رثؤم ريغ صخش لوح رودي نأ نكمملا نم نإ ذإ .هتعامج لخاد
 ىلعو .هاوس ءىش الو هتومب قلعتت ةلأسم اف .لوهجم صخشب رمألا قلعتي اًنايحأف
 نجلا ةيانيسلا لك لانقغإ نيكغ امنك كلذ: ةيلوتتسم ةديعلا لمحت قيمؤر:نأ ملا

 اهيلع اًبوسحم ةعامجلاب وضع لتق مت هنأ وه ءاًدحاو ادع اميف هتوم ىلإ تدأ

 ةحتفنم ىهو :(ةيوهانخا ةيلتك ةرولبك ةعرسب أشني ىذلا ةحانملا دشح طشنيل

 بلقنتو ,رطغلاب هروعش لإ ةسفن ببسلا ىدأ نيم لك ايلا عظنيق ام دع لإ

 ليتق طوقس ببسب بشنت ىتلا برحلا امأ .برح دشح ىلإ ةلتكلا هذه ةديقع

 ءالؤه ىلع ةحانملا نأ الإ .ميظع ٍددع لتق ىلإ ىهتنت اهنإف ىلتقلا نم ليلق ٍرفن وأ
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 ,ةياغلل ةتهاب ىأ .ىلوألا اهتقباس نم ضيقنلا ىلع فقت اهنإف رصنلا زارحإ دعب

 نم للقي .هيلع ىضق نكي مل نإ ,ودعلا دادعأ ميجحت ىف مساح لماعك رصنلاف
 ىلإ ةيمامأ فوفصك مهب عفدلا مت ءالؤهف .نيرصتنملا ىلتق ىلع ةحانم ا ةيمهأ
 نيرخآلا ررح ام .ءادعألا نم ريثكب مهنم ربكأ ددع مهفلخ عفدناف ءتومللا ةحاس
 ىثالتو ودعلا رسكنا دقل .برحلا ءالؤه ضاخ امل فوخلا نود نمو .فوخلا نم
 كشويو .ةيصخشلا هنوئشب ةب متهيل لك داعو ءنيرصتنما لمش دحو ىذلا ديدهتلا

 دشحل ثدحي ام لثام ام وهو .ءبهنلا تايلمع ءانثأ ىف تتفتي نأ برحلا دشح

 رطخلاب ىقيقح ماع ٌروعش كانه نكي ملاذإف .ميسقتلا ةيلمع ءانثأ ىف صنقلا
 ةحاتإ اًمتاد بجت انهو .برحلا ىلإ سانلا عفاد ىه اهدحو بهنلا ةصرف نوكت
 نم هلاجر عنم ىلع مادقإلا يف ةقشم دجي كنحم ىاديم ٌدئاق ةمثف .مهل ةصرفلا
 ىلإ اًميظع نوكي بهنلا تايلمع ءارج تاوقلل ماتلا تتفتلا رطخ نأ الإ .كلذ
 ةيبرحلا ةديقعلا ةغايص ةداعإل ةليسو داجيا ىف ماودلا ىلع ناسنإلا ريكفت دح
 .ةيلاتقلاو

 ميجحت ةهجاومف .رصنلا تالافتحا ىه تناكف اًحاجن رثكألا ةليسولا امأ
 متيف .رصنلا تالافتحا ىلإ عفادلا ةباثمم عقاولا ىف ىه رثاكتلا ةدايزب ودعلا ددع

 مهتئيه سفن ىلع نورصتنملا رهظيل ًالافطأو ًءاسنو ًالاحر .بعشلا دارفأ عمج

 مهيلإ لقني ام وه بعشلا مامأ اذه مهضارعتساو .برحلا اهب اوضاخ ىتلا

 ىتح كانه ىلإ نيعفدنملا سانلا ددع دايدزا لصاوتيو .راصتنالا ءاوجأ ىودع
 ىلع ضارعتسالا رصتقي الو .رخآ وأ وحن ىلع هتيب ةرداغم عاطتسا نم لك رضحي

 ,نيرثاكتم اوءاج دقف ؛مهعم ريثكلا بلج ىف نوعرشي ءبسحف مهسفنأ نيرصتنطا

 هجاتحي ام لك ىف ًةرفط لثمي ام وهو ءبعشلا نيعأ مامأ ضّرعت مئانغلا ىه اهف
 نم ناك ءاوس ءاذه نم اًئيش بيصي فوس مهنم ٌلكف .هتميق نوفرعيو ءالؤه
 ءاوسو .كلملا وأ ىناديملا دئاقلا وه بعشلا ىلع ىربكلا ميسقتلا ةيلمع ىلوتي
 مئانغلا رصتقت الو .ىرخأ عفانمب دعولا ةروص وأ حنملا ف فارسإ ةروص كلذ ذختا
 رهظيل كانه ىلإ نوداقي ىرسأ مه اه اضيأ لب .بسحف عئاضبلاو بهزلا ئناع

 دح ىلإ ظفاحت ىتلا تاعمتجم ا امأف .ودعلا ددع ميجحت ىدم ريبكلا مهددع

 كلت امأو .ىرسألا ضارعتسا دح دنع فقوتي رمألا نإف ىراضحلا اهيقر ىلع ام

 ةشياعم نيعمتجم نوديري مهف .ديزملا بلطت اهنإف ةيربرب اهربتعن ىتلا ىرخألا
 ىلإ رمألا روطتي اذكهو .رشابم لا رطخلاب روعشلا ىثالت دعب ودعلا ددع ميجحت
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 راصتنا تالافتحا نع ريراقت صوصنب ءاج امك ىرسألل ةيغامج مادعإ تابلمع

 مادعإلا تايلمع تذختا دق تناك اذه نم بيرقو .ةبراحملا بوعشلا نم ريثك

 كوست لقج ماقي ناك كانهف .ةيلايخ اًداعبأ ”7”"ىموهاد" ةكلمم ةمصاع ىف هذه

 متيف هبعش مامأ اًيومد اًيحرسم اًضرع هئتانثأ ىف كلما مدقي ٠ ,مايأ ةدع قرغتسي

 ةصنم ردصت دق كلملاوه اهف .ةفاك نيرضاحلا مامأ قوتسألا تاتئم سوءر زازتحا

 نم ةراشإبو ةصنم لا لفسأ دشاح عمجت ىف بعشلا وه اهو .هموق ةيلع طسو

 ةيؤر 00 نأ ىلع موك ىف ىلتقلا سوءرب ىَقلُي مث مهلمعب نوفايسلا موقي كلملا

 ءادعألا ثثج اهيبناج ىلع قلع عراوش بكاوملا بوجت مث ,عيمجلل ماوكألا هذه

 نوموقي اوناك تاديدعلا كلم ا ءاسن ءايح روعش حّرِجُي ال ىتحو .قناشملا ىف ايارع

 عمتجا دق ىكلم ا طالبلا ناك لفحلل ريخألا مويلا ىفو .اهئاصخإ ىأ ءثشثحلا هيوشتب

 دوقنك مدختسم ا راحم لاب ىقليف ءبعشلل اياطعلا حنم ىف فرسيل ةصنملا ىلع ًةيناث

 ءادعأب ىقلي مث ءاهيلع لوصحلا ليبس ىف ةقشملا فاعي ىذلا بعشلا دارفأ ىلع

 ببسيو ءداسجألا هذه ىلع بعشلا عراصتيل كلذك مهسوءر تَّرُّتِجا نيديقم

 ودعلا نم ِءزج عازتنا ديري ٌلكو :ةوشنلا نم اًئيش داسجألا هذه ماهتلا مهل

 عيزوت رود ءىجي رشبلا دعبو .رصنلا لوانت نع ثيدحلا نكمي انهو .ليتقلا

 .ودعلا وه كلذ ىف مساحلا رمألا ىقبي نأ ىلع .تاناويحلا

 دوعت ىهو .تالافتحالا هذه نع نييبوروأل نايع دوهش ريراقت انتلصو دقو

 اهل ناك ءءاضيب ممأل نولثمم كانه ناك نمزلا اذه ىف .رشع نماثلا نرقلا ىلإ
 اوءاج دقو .ديبعلا ىه مهتراجت ةدام تناكو ءلحاوسلا ىلع ةيراجت ٌتاطحم

 اًءزج كلملا عاب دقو .كلملا نم ءالؤه عايتبا لجأ نم "ىموبأ" ةمصاعلا ىلإ

 ءضرغلا اذهل ةيبرحلا تالمحلا نشي ناك دقف .ءكاذنيح نييبوروألا ىلإ هارسأ نم
 اونوكي نأ ردقلا سفنب مهقوري نكي ملو ءكاذنيح نييبوروألل قوري ناك ام وهو

 ءطالبلا وحن ةبيط ةتفل ربتعي ناك مهروضح نأ الإ .ةيعامجلا حباذملا ىلع اًدوهش

 -ديبعك - مهمادعإ ررقملا اياحضلا مهل عيبي نأب كلملا عانقإ نولواحي اوناك امك
 اوناك مهنكل .مهتاقفص ديفي ناك كلذ نأ الإ ًةيناسنإ رثكأ مهسفنأ نيربتعم

 اوناكو .هعشج مغر هاياحض نع مهل لزانتلا ضفري وهو كلما مهتيؤرل نوبجعي

 نم ددع صقن ءارج نم مهتراجت اهيف عجارتت ٍتاقوأ ىف هدانع نم نوبضغي

 امأ .كلمي امب همامتها نم رثكأ هتطلسب متهم كلما نأ اوبعوتسي مل مهف .ديبعلا

 ميجحت ضارعتسا لالخ نمف .اياحضلا ضارعتسا ىلع اًداتعم ناك دقف بعشلا
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 عبنت رثاكتلا اذه نمو .وه هرثاكت ةدايزب هناميإ دمتسي وحنلا اذه ىلع ءادعألا
 دقف .ةجودزم ةعيبط وذ ٌرثأ ىحرسملا دهشملل ناكو .رشابم وحن ىلع كلما ةطلس
 ظافحلاو كلملا دهع ىف هددع رثاكتب بعشلا عانقإ ىف اًحاجن لئاسولا سقكأ ناك
 ةلاح رارمتسا اًضيأ ظفحي هنأ الإ اًينيد ةملستسم ةيريهامج ةلتك ةلاح ىف هيلع
 رصنلا لافتحا ناكو .مادعإلاب رمألا ردصي نم اًيصخش وه هنأل هرماوأ نم عزفلا
 غولب عمو . .ةفاك ةنيدما لهأ عمتجي هيفف ةينلعلا ةينامورلا تابسانما ريبكأ وه
 رصنلا نم راصو .ةلصاوتم تاوزغ ىلإ ةجاحب دعت م ءلاهتوق جوأ ةيروطاربمإلا
 رودي لازنلا راصف .ىونسلا ميوقتلا ىف تباث خيراتب رركتت ةيمسر 1 تباتم هسفن
 نود نم نكت م نكل .ةيسايس تاعبت نود نيعمتجللا نيعأ مامأ ةعراصملا ةبلح ف

 «نامورلاو .رصنلاب روعشلا ةيويحب اًديدحت ظفحي هنإ ذإ .(وه ىنعم سبيل) ىز.غم
 نوددحي اوناك مهنكل .ضعبلا مهضعب نوعراصي ال اوناك .نيدهاشملا لثم مهلتم
 ملف .ىلاوخلا مايألا ْق مهلافتحاك هب نولفتحيو رصتنملا وه نم ةلتكلا راطإ ىف
 تدقف دقف ةيرورضلا ريغ بورحلا امأ .رصنلاب روعشلا اذه ريغ مهمهي نكي
 .كلذ لباقم يف اهتيمهأ

 زوفلا لالخ نم رثاكتلل ةليسو برحلا ربتعت تناك ةيخيراتلا بوعشلا هذهو
 امأو ا ىف نولمعي اوناك نيذلا ديبعلا ريفا وأ ءاهيلع شيعت تناك مداخل
 .ةفئاز رك رتتعتو ةلوبقم ريغ تناكف ةرباثما بلطتت ىتلا ىرخألا رثاكتلا لاكشأ

 .هجو عرسأ ىلع رثاكتلا وه هفده ىمسرلا ىنيدلا داهجلا نم عون كلذب نوكتيل
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 :نيملسم ا عمجتل روص عبرا كانه

 دشح اهرابتعا نكمي ةيعاقيإ ةريغص تاعومجم لوح رمألا رودي انهو ءلاع

 هذه مجح ومنيو .ةكم وحن هجتت ةقدب تاكرح ءادأ اهيلع ضرُف دقو .ةالص

 .ةلتك ريصتف ةعمجلا ةالص دنع عوبسألا ىف ًةرم دوشحلا

 .نيرفاكلا دض داهجلل نوعمجتي 2

 .ةرخآلا ْق نوعمجتب 4

 .ضعبلا اهضعب ةهجاوم ىف فقت ةيئرم ريغ ةجودزم ةلتك دجوت انه نكل .ةيمهألا

 خفنُي امدنعف .ىرخألا ةيملاعلا تانايدلاب ىتلا كلت نم ًةدح رثكأ اهتغبص نوكت

 باسحلا ةحاس ىلإ نيعرسم مهروبق نم ةفاك قوم ا ضهني «ةمايقلا موي ,روصلا ىف

 نيتريبك نيتعومجم ىف هللا ىدي نيب نوفقي كانهو .ىركسع ٌرما هل ردص نمك

 179 || ةطلسلاو ريهامجلا



 بساحيل نورفاكلا فقي رخآ بناج ىلعو نونمؤملا نوكي بناج ىلعف .نيتلصفنم
 .ةدح ىلع مهنم د درف لك هللا

 لبق نفد هنأ ئرما لك نظيو .ةفاك رشبلا لايجأ عمجتت وحنلا اذه ىلع
 نكي مل هتومف .ريقلاب ةأايقما فذنلا قيصولا فلن كردم ريغ دحاو مويب كلذ
 سانلا قأيف" روصلا خفن نوعمسي عيمجلا نأ الإ .ةركاذ الب ملح فيط ىوس
 نع ًالومش رثكألا روصتلا وهو ةميظعلا ةظحللا كلت جاوفأ نآرقلا ركذيو ."اًجاوفأ
 ددع روصت ٍناسنإ ىأ عسوب سيلف ,نمؤم ملسم لك ىدل روصت وهو ' .ةلتكلا
 ,ةايحلا ديق ىلع موي تاذ اوناك نيذلا ءالؤه ددع نم مظعأ ةيرشب تانئاك
 اهل ىنستي ال ىتلا ةلتكلا ىه اهنإ .ةدحاو ةعقب قوف اًعيمج اومحازت دقو
 عضوملاب فقي ءالؤه نم ئرما لكف :.مظعألا ةفاثكلا تاذ ىهو كلذ دعب ومنلا
 ةيادبلا نم عمجلا لظي ةفاثكلاو مجحلا مغر نكل .هيضاق هجو مامأ هسفن
 انهف ءاهرظتني ام اًئيقي فرعت امهنم لكو «نيتعامج ىلإ اًممتاد اًمسقنم ةياهنلا ىلإ
 م دك اص 0 هرفسُم ِذِموَي هوجو ز> :نآرقلاب ءاج امك ءفوخلا كانهو .ءءاجرلا
 . 400 ةرجفلا ةركلا ره كيلو ؟8)) هَرَق اَهفهَر عر هر الع ذم وجم

 نكميمو تنود لامعألا لكف - اًقلطم ًالدع لداع مكحب قلعتي رمألا ناك امو
 اهدارفأ دحأ وه ناك ةعامج نم تالفالإ درف ىأ عسوب نوكي الف - ةباتك اهتاشإ
 صانم ال ٌبمأ وه نيتعومجم ىلإ مالسإلا يف ةلتكلا ماسقنا نإ .قحلا نوناقلل اًقبط
 دقو .نيرفاكلا ةعومجم نيبو نينمؤم لا ةعومجم نيب قرفي انه ميسقتلاف .هنم
 ىنيدلا داهجلا ريتعيو .ىرخألا اهنم ّك براحت نأب مئادلا ماسقنالا امهيلع ا

 ْق كلذك .ةجحودزملا ةرخآلا ةلتك نيوكت 2 وحنلا اذه ىلعو .ةسدقم ًةضيرف

 .ًالومش نق تناك نإو .ةكرعم لك ىف ايندلا ةايحلا

 لقت ال ىهو هينيع بصن ملسملا اهعضي اًمامت ةرياغم ىرخأ روف كانهو

 ةئيطب ةيريهامج ةلتكب انه قلعتي رمألاو .ةكم ىلإ جحلا ةضيرف اهنإ ةسادق
 وهوا عيباسأل اذه دتمي دقو .دالبلا لك نم ىجيردت ٍقفدت لالخ نم نوكتت

 ةرط جحلا ةضيرف ءادألو .ةكم ىلإ نطولا ديرك فاس لحن بيوح تاونسلو لب

 دّؤب م نمف .اهلك ةينيدلا ناسنإلا ةايح ىلع ٌرثأ ةايحلا لاوط لقألا ىلع ةدحاو

 لك لمشت جحلا ةبرجت نإف ام وحن ىلعو .اًقح شعي مل هنأك هذه جحلا ةضيرف
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 ةلتكو .هنم تجرخ ىذلا ناكم ا يف اهعمجتو .ةديقعلا هذه اهتداس ىتلا قطانملا

 لوصولا ىه ةديجحولا اهتهجوو .ةدرفتم ىهو .ةملاسم ةلتك ىه هذه جيجحلا

 اهعضوم ىلإ لوصولا الإ اهيلع امو ءنيرفاك عاضخإ اهيلع ضرفي ملف .اهفدهل
 هذه جيجحلا جاوفأ ةكم مجحب ةنيدم بعوتست نأو .كانه دوجولاو دوشنملا

 .اًمامت ةردانلا تازجعملا نم ربتعي ٌرمأ وهل ءاهل رصح ال ىتلا

 نرقلا ةياهن ىف ةكمب ماقأ ىذلا *””ريبج نبا" (يسلدنألا) ىنابسإلا جاحلا امأ
 ال طاعلاب ةنيدم ربكأ نأ ىري هنإف ءكلذ نع اًبهسم اًفصو انل كرتو رشع ىناثلا
 صاخلا ددمتلا ةكرب اهب تلح ةكم نأ الإ ء.سانلا نم ريفغلا ددعلا اذهل عستت

 مجحل اًقفو رغصي وأ اهمجح ربكي ىتلا محرلاب اهتنراقم نم انه دب الف .ةلتكلاب
 عمجتي ثيح .تافرع ىداوب فوقولا ةظحل ىه جحلا تاظحل مهأو .نينجلا

 نيذلا ةكئالملا هلمكت ددعلا اذه نم صقني امو اّعم ةمسن 700.000 كانه

 داهجلاب نذؤي مرحلا مايألا تضقنا ام اذإف .سانلا نيب نييئرم ريغ نودجوي

 داهجلا ىبن وه ادمحم نإ" مالسإلاب نيفراعلا لضفأ دحأ لوقيو .ىرخأ ًةرم
 :هتمأ لبقتسمل ةيصو ةباثمب ىرعلا هعمتجم راطإ ىف هاتأ ام ناكو ..."9"برحلاو

 ةقطنم دودح جراخ ةوعدلا رشن وه لوألا ماقملاب سيل نيرفاكلا دض داهجلا نإ

 نيرفاكلا عاضخإ ًالوأ مالسإلا ىدهاجم ىلعف .هللا ناطلس تحت اهنأل اهناطلس

 عدي ال ءىبنلا ىلإ هب هللا ىحوأ ىذلا باتكلا .نآرقلاو .ناهإلل مهتوعد سيلو
 ٌرهَومْتدََو ٌتَيَح َنيِكِرَشُمْل اوُلْْمأَت ل رولا َحلَسَ اَدإَف » :اذه ىف كشلل ًالاجم
 تب ه وود صر رك رخ رت لل

 <( دَّصْرَم لك مهل اودعقاو مهورصحْأو ٌرهوذخو
+ 
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 ةحانملا تانايد

 ةيحيسملا ف تلصو دقو .ضرألا هجو حمالم دحأ ةحانملا تانايد تراص دقل
 نايدألا هذه هنم تلقتنا ىذلا دشحلا رمتسي مو .ماعلا رارقإلا نم عون ىلإ
 ءاهكسامتو اهخوسر ةحانملا نع ةقثبنم لا ةيدئاقعلا لاكشألا حنم ىذلا امف .ًاليوط

 نإ ؟نينسلا فالآ ريع هب تمستا ىذلا دومصلا اذه اهل رفو ىذلا وه امو

 دق ناك ام اًّملإ وأ ام اًناسنإ نأ ىه اهلوح نايدألا هذه روحمتت ىتلا ةروطسألا
 .ةدراطملا وأ صنقلا ءانثأ ىف كلذ ناك ءاوس ,ةقحالملا ةصق اًمتاد اهنإ .اًملظ لتقف
 فدهلا نكي م باصملا نإف اًصنق كلذ ناك نإف .ماظ ٍلمعب كلذ طبر نكمي امك
 .دوشنملا ناويحلا نم ًالدب بيصأ نم وه ًالبن نيصانقلا رثكأ ناك لب .دوشنملا
 صانقلا مجاه ىذلا وه دراطملا ناويحلا نأ ىأ كلذ نم ضيقنلا ىلع نوكي دقو

 نيه نيكت م ثيح "ربيإ"و "سنسنو أ" ثارت ىف ءاج امك ةلتاق عورم هباصأو

 دقو .دودحلا لك هيلع نزحلا قاف دقو ءاًديدحت ةافولا هذه ا نأ بحاولا

 عم "تيدورفأ" تلعف امك ءاهيلع حونتو اهتيحض مارغ ىف ام بر عقت نأ ثدحي
 ىتفلا وهف زومت امأ ."راتشع" ةبرلا هذه ىمست ةيلبابلا اهتغيص ىفو .”سينودأ"
 ىتلا ىه "هلبيك" مألا ةبرلا تناك "نييجيرفلا" ىدلو .اًركبم تام ىذلا ليمجلا
 507 يطأ" فانشلا اهفيشع نادع تينرخ
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 مهتلعج اًنابهر تبحطصاو ءاهتبرع ىلإ اًدوسأ تدشف .ءقحب تعرسأ دقل"
 اهقيفر ىلع حونتو هلك اديإ لبج لوح موحت تراصف .ءاهلثم نوعرسي اَضيأ
 سوجي رَخآ كانه ناكو ءاهيعارذب اًحورج تابهارلا ىدحإ تثدحأ نأ ناكو .سيطأ

 ريشي وأ لوبطلا عرقي ٌرخآو ءقوبلا ىف خفني ٌثلاثو ,رياطتم رعشب لبجلا ىف اًضكار
 بضغو بارطضا ىف هلك اديإ لبج راص دقل .ضعبب اهضعب حئافص برضب اًبخص
 ثحبت تراصف .ءاهجوز سيريزوأ تدقف ىتلا سيزيإ ىه تناك رصم ىفو ."ىلايخ
 رثعت نأ لبق ةحارلل ًاليبس فرعت ملف .ًةمومهم ضرألا ءاجرأ تباجو للك الب هنع
 كيلع فاخي ىبلق نأ الإ «كارأ ال ىنإ ...كراد ىلإ لاعت" :حونت تذخأ دقو .هيلع

 ىلإ لاعت .كتخأ ىلإ لاعت .روربم لا اهيأ كبحت نم ىلإ تأت لف .كناقشعت ّىنيعو
 نم .كتخأ انأ ىنإ .كراد ةبر ىلإ لاعت ,هبلق نكس دق نم اي .كتأرما ىلإ ءكتجوز

 كوحن مههوجو اوممي دق رشبلاو بابرألا مه اهف ءىنع دعتبت الف ءاهسفن ألا
 الهف .ءامسلا ىف ىتح ىفاكب عمّس دقل ةيكاب كيدانأ ىنإ ...اًّعم كنوكبي اوراصو
 اي ءىريغ بحت ممل تنأو ضرألا ىلع اهتببحأ ىتلا كتخأ ىننأ مغر قوص تعمس
 انيك

 ةعامج نأ - ةروطسأل لوحتت مل ةرخأتم ةلاح هذهو - اًنكمم نوكي دق هنأ الإ
 ىأ ءىبنلا ديفح .ءنيسحلا وأ حيسملا عم ثدح املثم هنوكبي ذيمالتلاو لهألا نم
 اهنإ .اهليصافت لكب ةقحالملاو صنقلا ةلاح اوروصت دقو .ةعيشلا ىدل ديهشلا

 ىتح مدلا اًمتاد اهئانثأ يف ليسي اًمامت ةيصخش ًةصق اهنوربتعي ىتلا ةقيقدلا ةصقلا
 :حارجو مد نود نم رمألا رمي مل حيسملا ةلاح ىف ىتح .ًةيناسنإ ديشانألا رثكأ ىف

 نع ءرملا دعتبا املكو .ملظلا نع مني ليصافت نم ديدعلا ديشن هيوري ام لكف
 ةيناسنإ حمالم اهيلإ فاضيو ديدعلا ديشن ةلاطإ ىلإ ليمي رمألا ناك ريطاسألا نمز
 نوكتي ةيحضلا توم دنعو اًمتاد ةيحضلا امهب رعشت ةقحالم لاو صنقلاف .رصحالب
 نيذلا ءالؤه ليبس ىف تام ىفوتملاف .ةصاخ ةجرد ىلع نوكي هنكل .ةحانملا دشح
 عنص هنأ وأ .ميظعلا مهصانق ناك ءاوس ,.مهذقنم وه ناك دقل .هيلع نوحوني

 وهو .لبسلا لكب سيفنلا هعينص نوزربي مه اهف .ةميق مظعأ اًقورعم مهب
 مه لب .هتومب نورقي ال هيلع نوحئانلاو .تومم نأ بجي ناك ام ىذلا اًديدحت

 كلت لثم - ةمهدقلا ةحانملا دشح ضارعتسا ىفف .ةايحلا ىلإ هتداعتسا نوديري
 ىلع لعفلاب أدبت ةحانملا نأ ىلع ديكأتلا مت دقف - اهانلوانت ىتلا ةيلارتسألا ةلاحلا

 مهطهر ىلإ هنوذخأيو مهداسجأب هنوطغيف .هب ظافتحالا ءايحألا لواحيف .ءتيملا
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 بلاغلا ىفو .مهقارف نم هعنم نيلواحم ةيحان لك نم هيلع ةدشب نوطغضيو
 اونقوي نأ دعب الإ ةيلاتلا ةلحرملا أدبت الو .تومللا رداوب روهظ دعب اًضيأ هنوعدتسي
 ىذلا ةحانملا دشح ةلاح ىفو .قوملا ماع ىلإ هنوقلطيف ًةيناث دوعي نل هنأ اًمامت
 لكب هراضتحا دمأ ةلاطإ متت هنإف ءزيزع تيم لجأ نم ماقُي ىذلاو انه هلوانتن

 .صاخشألا سفن انه مهو .هب نينمؤملا وأ هيوذ نارجه نع عجري ىتح ءلبسلا

 ىتلاو ةمساحلا ةلحرملا ىه .تيم لاب ظافتحالا ىف ةبغرلا ىأ .ىلوألا ةلحرم لا نإ

 ناكم لك نم لكلا هيف عمتجي ىذلا تقولا وهو .هرسأب مامتهالا اهيلع بصني
 .تيملا ىلع حاونلا ءاشي نم لكب بَحرُيو

 الب ومني روهمج ىلإ ددمتيو ةحانمللا دشح حتفني ةينيدلا تافاقثلا اذه ىفو
 .دتودح

 ةصاخلا ديدعلا ىناغأ دشنت انهف .هسفن تيملا لفح ءانثأ ىف ثدحي اذهو

 جيجح جاوفأ كلذك قأي ام اًبلاغو «تالافتحالا هذه ىلإ اهلماكب ندم مضنتو .هب
 .ةليوط ةينمز تارتف ربع اَّضيأ ةحانما دشح حاتفنا ثدحيو .ةديعب نكامأ نم

 ءبولضملا دنع نوفقي ىذلا نيبرقملا نم ليلقب أدبي ىذلا نينمؤملا ددع رثاكتيل
 ىحيسم ةئمتس ءالؤه ددع ناك "ةيهتعلا" دايعأ لوأ ىفو .ةحانطا بل لثمم ىذلا

 رهوج لظ دقو .نييالم ةرشع نيطنطسنق روطاربمإلا دهع ىف اوراص دقو .اًبيرقت
 اذه مامضنا رس وه امف .هزكرم ىه ةحانملا تلظ دقف .هيلع ناك ام ىلع نيدلا

 ثدحي هسفن رمألاف ؟اهنم سانلا ةدافإ هجو وه امو ؟ةحانملا ىلإ ريفغلا ددعلا

 دشح ريصتل اهبنذ نع رفكت ضيرحتلا وأ ديصلا دوشحف ءاهيلإ مضني نم لكل
 مهتقيرط ىلع مهتايح نولصاويو نيدراطم مهتايح اوشاع سانلا ءالؤهو .ةحانم
 تاقولخملا مالآ ىلع نوذغتيو هنوقزه بيرغ محل نع نوثحبي مهف .نيدراطم
 اهنإف ةريخألا مهتيحض امأ .ةرسكنملا ةيحضلا ةرظن مهنيعأ ىف سكعنتو .ةفيعضلا

 .ىحمي ال وحن ىلع مهسفنأ ىف اهسفن رفحت
 دارطا نأ الإ .ةيحضلا محل ىلع ىذغتي مهلخاد مالظلا نأ ءالؤه كردي ال دقو

 وهو ءصالخلا ىلإ يعو الب نوقرحتي اذبو ءفقوتي ال مهلخاد فوخلاو بنذلا ومن
 نورعشي هيلع مهحاون ءانثأ ىفو .مهليبس ىف تام نم ىلإ نومضني مهلعجي ام
 ىف نونوكي مهنإف مهبضغ ناك امهمو مهلعف ناك امهمو .نوقَحالم مهسفنأ مهنأ
 نم مهررحي مانتمو ئجافم لدبت وهو .طألا ةقطنم ىلإ اولقتنا دق ةظحللا هذه
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 عفد نيرخآب اًمتاد هولعف ام مثإف .مهسفنأ مه مهبيصي تومللا نأ وهو ءبنذلا

 دح ىلع .هل رأثلا نع نولفغي مهلعجيف هب مهقلعتو هل مهصالخإ امأ .هنمث ٌرخآ
 حور ءاذغل ةبسنلاب اهنع ىنغ ال ةحانملا تانايد نأ حضاولا نمو .نودقتعي ام

 ىتلا تانايدلا نيب نمو .دوشح ىف لتقلا نع لزانتلا مهعسوب نكي ملام رشبلا
 ملسملا ىعيشلا بهذملا ,ةقد رثكأ لمأت عضوم اهعضو نكمي ىتلاو انيلإ تلصو
 .ةلالد رثكألا وه ىذلا

 سيريزوأ ةديقعو سينودأ وأ زومت ةديقع لوانتن نأ ديفملا نم نوكي دقو
 ةباتكلا لالخ نم الإ اهفرعن مو ءىضام لا ىلإ ىمتنت هذه لك نأ الإ .سيطأ ةديقعو
 هذه ةميق مغرو .نييكيسالكلا باتكلا تاياور وأ ةيفيلغوريهلا وأ ةيرامسملا
 نآلا ىتح ةمئناق تلاز ام ًةديقع لوانتن نأ اًعانقإ رثكأ ودبي هنإف ةقئافلا تاياورلا

 امو .ًةفاك ةحانملا تانايد مهأ ىهف ةيحيسملا امأ .حضاو وحن ىلع نايعلل ًةيداب
 ةقراف ٌتاظحل كانهو .كلذل ةيكيلوثاكلا ةغيصلا نع هلوانتن فوس ام انيدل لاز

 ةحانم ضارعتسا نم ًالدبف .ىعقاو ىعامج ٍلاعفنا تاظحل ىهو .ةيحيسملا ىف
 بسكب "تعنلا نادل" لقم ىرخأ تاظعل لوا عمي هتف ةرداش ترام ةيفيقح
 هيطفتمو اوس هنقمك اييسقت ةنحانللا انآ نسدنفلا فراش نانع ةمقا ولا ةيمايفلا
 ال ًةيمهأ لثمي ىذلا ىعيشلا "مرحملا" لفح اهنمف ,ةيقيقح ةيريهامج ةلتك ىلع
 .اهل ليثم
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 ىهو .فرطتلاو زيكرتلا ىف اهل ٍليثم ىلع روثعلا نكمي ال ةحانم ةديقع كانه
 :-حمالملا ةحضاولا داهجلا ةديقع بحاص - مالسإلا نع اهقاقشنا دعب تأشن ةقرف
 وحن ىلع رشتنملاو نميلاو ناريإ ىف ىمسرلا نيدلا ىهو .ةعيشلا ةديقع 86

 نوقلطي مهتعامجل ىويندو ىحور معرب نوتعؤي 0 .قارعلاو دنهلاب عس
 رونلا لماح وهف .ابابلا ةناكم نم ًةيمهأ مظعأ هتناكم ربتعت ىذلا "مامإلا" 0
 نود تام نم" ىجانلا ديحولا وه مامإلل عباتلا نفل .موصعم وهو ىهلإلا
 .”7"ةيلهاج ةتيم تام ىقيقحلا هرصع مامإ ةفرعم

 جوزو دمحم رهص ."ٌَيِلَع" ربتعيو .ةرشابم ىبنلا لسن ىلإ مامإلا بسن عجري
 اهنم ا ةصاخ فراعم "لع" ىلإ ىبنلا دهع دقو .لوألا مامإلا وه .ةمطاف هتنبا

 ةفيلخ ًةحارص "اًيلع" ىِّلو امك ةفرعملا كلت هةر دارفأ ثراوتيو .نيرخآلا هعابتأ

 بقلل قحتسملا راتخم لا رص ىبنلا ةيصو لالخ نم وهو ءةرامإلاو ةوعدلا ىف هل
 اديفح امهو -نيسحلاو نسحلا- ىلع انبا بصنم لا اذه ثرو دقو ."نينمؤملا ريمأ"
 نيس امهر ناك نيف لكو::ةيلاثلا يسحلاو:نافلا:ةانمإلا نيسخلا نايصف ىلا
 .نيصيتملل هدم ناك نوعسؤلل|:ةرانغإ" و دكت
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 لوح ةروطسأ يشني د نأ ىسايسلا مالسإلا خيرات ىلع ناك دمحم ةافو دعبو

 ايسر يو ويل واو ]ا

 هحافك قافر نم ةثالث دمحم ةافو دعب اًماع نيرشعو ةعبرأ لالخ بصنملا

 ةرتفل الإ مكحي ملو ءءالؤه ثلاث ةافو دعب الإ مكحلا لوتي ملف "ىلع" امأ .اًعابت
 ةعمجلا ةالص ءانثأ ىف مومسم ٍفيسب فرطتم مصخ دي ىلع ليتغا دقف .ةزيجو

 لباقم هقوقح نع لزانتلا نسحلا ركبلا هنبا ىضترا دقو .ةفوكلاب ريبكلا عماجلاب
 .تاونس ةدع دعب تام ثيح ةكم ىلإ اًدئاع بحسنيل :.مهاردلا نم نييالم ةدع

 ةديقعل ةيقيقحلا ةاونلا ىه نيسحلا رغصألا هيخأ لوح مالآلا تراص دقو

 .ةنيدماب شاعف ء.نسحلا كلسمل ةضقانملا ةروصلا وه نيسحلا ناك دقف ."”ةعيشلا

 رووا اولا ل قر ا وج يل هي راض حا و

 ىلوت ىف هنبا ةبغرو قشمدب مكاحلا ةفيلخلا ةافو دعب نكل .ةيسايسلا لقالقلا

 قارعلاب نودرمتملا ةفوكلا ةنيدم لهأ لسرأف .هل ةعيبلا نيسحلا ضفر ةفالخلا

 فوسلف مهءاج اذإف .ةفيلخ هوعيابي ىل مهيلإ مودقلاب هايإ نيبلاطم نيسحلا ىلإ
 ًءاسن هترسأ عم مهيلإ هليبس نيسحلا ذختاف .هب ٌريدج وه ءىش لك ىلع لصحي
 برتقا امدنعو .ءءارحصلاب ًاليوط اًقيرط ناكو .هراصنأ نم ةليلق ةعامجو ًالافطأو
 قوفي اًشيج لسرأ دق اهمكاح ناك لعفلاب هذوفن جراخ تناك ىتلا ةفوكلا نم
 هيلع اوعطق ىبأ املف .مالستسالاب هبلاطيو هب ىقتليل ءريثكب نيسحلا راصنأ هددع

 رهش نم رشاعلا مويلا ىفو .ءالبرك ىداو ىف هتعامجو وه رصوحو ءام لا ىلإ ليبسلا
 ىف اولسبتسا نيذلا هلآو نيسحلا ىلع موجهلا نش ةيداليم 680 ماعلا ىف مرحملا
 لك مهنيب نم اًدرف نونامثو ةعبس هعم لتقف ءاومزهني نأ لبق مهسفنأ نع عافدلا
 عبرأو حمر ةنعط نيثالثو ثالث ىلع هنامثجب رثع دقو .هيخأ ةرسأو هترسأ دارفأ

 نينا ةثج قوف ضكرلاب هناجر ةيداعلا ةوقلإ نتقاق خر .فيس ةنعط نيثالثو
 ل ليس هر و لوقا نان انس شر الانا ىسنلا ديف سياف مهدايجب
 دمحم باحصأ نم اًروجع نأ الإ .هاصعب نيسحلا مف اذه تكنيل قشم دب ةفيلخلا

 ."مفلا اذه لبقي ىبنلا مف تيأر دقف كاصع عفرا" :ًالئاق هرهنف اًرضاح ناك

 تايبدأل ليصألا عوضوملا دمحم لسنب تلح ىتلا تابكنلا تراص دقو
 مهداسجأب ءرمللا مهفرعي نويقيقحلا 0 هذه راصنأ" .©7”ةيعيشلا ةديقعلا

 ىعيشلاف ."لصتم ٍءاكب نم ةغئازلا مهنيعأو ًامظ ةفاجلا مههافشو اًدهز ةرماضلا
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 .كلذ ليبس ىف ىناعيو اهقح نع عفادي ىتلا ةرسألاك سئابو قحالم ىقيقحلا
 .اهلجأ نم ىناعي ةقحالمو ىبنلا ةرسأل ءالتبا كلذ نأ دقتعا ام ناعرسو

 مالآلا نم ةلصتم ةقلحك لسنلا اذه خيرات أدب ءالبركب نيزحلا مويلا ذنمو

  ء.ىرث بدأ ىف رثنو اًرعش مهتصق نيودتب ءادهشلا وخرؤم ىنتعا دقو .بوركلاو
 دعي ىذلا مرحملا رهش نم لوألا ثلثلا ىف ةعيشلا عمجت ةدام لثمي ام وهو

 ىه اناركذ مايأ نإ" .ءالبرك ةاسأمل ةيونسلا ىركذلا (ءاروشاع) هنم رشاعلا مويلا

 ريثكلا اهيف ركذ ًةديصق ليبن ىعيش ريمأ متتخي اذكه "انتاعمجتل نزحلا مايأ
 ةرسأ ةقحالمو سئابلا ريصملا ىلع نزحلاو حاونلاو ءاكبلا نإ .ىبنلا لآ ءالتبا نع
 ىف ءاج دقو .نييقيقحلا نيصلخملل ىقيقحلا مهلا ةباثمم وه اهداهشتساو "ىلع"

 رصاعم ّيدنه لاق دقو ."ةعيشلا عومد نم اًرثأ رثكأل اذه نإ" :روثأم ىرع لوق

 هالولف انحورو انتايح باوث وه نيسحلا ىلع ءاكبلا" :ةديقعلا هذه عابتأ نم
 نإ ...©ةنجلا ىف نيسحلا ىلع اننزح لصاون فوسلو .اًدوحج هللا قلخ رثكأ انكل

 ٌربق هبلقف ءىبي الأ ىعيشلا ىلع ليحتسيو مالسإلا راعش وه نيسحلا ىلع نزحلا
 .©"زتجملا ديهشلا سأرل ىقيقحلا ربقلا وه ءىح

 روعشلا ةيحان نم ناعقي امهدجي نيسحلا ريصمو ةيصخش لمأتي نم نإ
 .ةينيدلا ةفرعملا هنع ردصت ىذلا سيئرلا عبنلا امهف .ةديقعلا نم بلقلا عقوم

 ىلإ راربألا لصي همالآ لالخ نمو .سفنلاب ةيعاوط ةيحضت ةباثمب هتوم ناك دقو
 دق كلذ نإف ,مالسإلا ىلع ٌبيرغ ٌرمأ وه طيسو دوجو روصت نأ مغرو .ةنجلا
 دصقم مهأ ءالبركب نيسحلا حيرض راص امك .نيسحلا ةافو ذنم ةعيشلا نيب داس

 نيسحلا ربقب نوطيحي ةكئالملا نم فالآ ةعبرأ كانهف ءركاب نمز ذنم ةعيشلا جحل
 .دودحلا ىلع - ءاج ناكم ىأ نم - جاح لك نولبقتسي مهو .راهن ليل هنوكبي
 .اًدبأ هقوف هراد فقس طقسي نلف :ىلي ام ىلع لصحي ةروصقم لا هذه روزي نمو

 نمو .ةسرتفم ٌتاناويح همجاهت نلو ءاًقيرح تومي نلو ءاًدبأ قرغي نل وهو
 رجأب باثيو .هرمع لوطي هنإف ىقيقح ناميإ نع ةروصقم لا هذه ىف ةالصلا ىدؤي

 ماعلا ىفو .ةررحم ةبقر فلأو موص موي .فلأو ةداهش فلأو ةكم ىلإ ةجح فلأ

 2.ةكئالما هتنفد تام نإف .هئاذيإ نع ةريرشلا حاورألا وأ ناطيشلا زجعي ىلاتلا

 مامإلا دوقيل .هديب ةيارب فرعُي ىذلا نيسحلا عابتأ عم موقي ثعبلا موي ىفو
 نم لك نإف ىرخأ ةمهدق صوصنل اًقبطو .ةنجلا ىلإ ميقتسم طارص ىلع هجيجح
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 ىلإ عرهي فوس لب .هبنذ ناك امهم ثعبلا موي لأسُي نل ةمئألا دحأ حيرضب نفذ
 نومدقتملا ةعيشلا ماقأ اذلو .ةئنهم ةكئالللا هحفاصتو هشارف رداغي هنأك ةنجلا

 ةفاسم ىلع اونكس نمم نورخآلا امأف .كانه توملا مهكردي ى ءالبركب رمعلا يف
 نم ِتائم رادم ىلعو .كانه مهنفدب اوصوأ مهنإف ةسدقملا ةنيدملا نم ةديعب

 دعت مل ىتح دنهلاو سراف نم ًةمداق ءالبرك ىلإ قوملا لفاوق عطقنت مل نينسلا
 .ةمخض ةنابج ىوس ةنيدم ا

 نيسحلا اهيف ىناع ىتلا مرحملا رهش مايأ وه .اوناك امنيأ .ةعيشلل ريبكلا ديعلاو
 سبليف ءنزح يف اهلك ةيناريإلا ةمألا شيعت ةرشعلا مايألا هذه ءانثأ ىفو . ”همالآ

 ةاعر فوطيو «نوللا ةيدامر سبالم وأ داوسلا نوفظوملاو ءارزولاو كلملا نم ّلك
 ةحضاو ًةراشإ ربتعي ام وهو ,ةيراع رودصو ةلدسم ناصمقب دونجلاو لاغبلا

 ىورت ثيح ديعلا أدبي ماعلا ةيادب قفاوي ىذلا مرحملا ةرغ ىفف .نزحلا نع

 ةيأ لفغت الو اهليصافت لك روصتف :ةيبشخ تاصنم قوف نم نيسحلا ءالتبا ةصق
 "نيسح اي" .”"نيسح اي" مهتاحايص عفترتو ءاًقيمع اًرثأت نوعمتسملا رثأتيل ةلحرم
 .هلك مويلا ءانثأ ىف لصاوتت ليتارتلا نم عونلا اذه لثمو .عومدو نينأب هد عصف

 بوجت مرحم لا نم ىلوألا ةعستلا مايألا ىفو .ةفلتخم تاصنم ىلع ظاعولا ىلاوتيو
 .دوسألا وأ رمحألا نوللاب ةيلطم وأ ةيراع رودصب لاجرلا نم ٌتاعومجم عراوشلا

 لسالس مهفلخ نورجيو فويسلاب مهسفنأ نونرجيو مهروعش نودشي مهو
 عابتأ عم ةيومد تاعارص ىلإ رضا لصي ىتح ًةفينع تاصقر نودؤي وأ .ةليقث

 .ىرخألا دئاقعلا

 هرهوج ىف ربعي ميظع بكوم ىف مرحملا نم رشاعلا ىف هَّجوأ لافتحالا لصيو
 ةينامث هلمحي ىذلا نيسحلا توبات وهف هزكرم امأ .نيسحلا نفد بكوم نع

 ديشانأ نودشني مهو مدلاب نيخطلم ًالجر نيتس وحن توباتلا فلخ ىضميو لاجر

 ةياهنلا ف دحويام ةداعو .نيسحلا داهج ناصح وه داوجح مهيعتد ةيلاتتم

 ةيبشخلا ناديعلا نم اًجوز نوبرضي مهو اًبيرقت ًالجر نيسمخ نم ةعومجم
 ءانثأ ىف ةحانملا ةلتك كلمتي ىذلا سوهلا نإ .ىعاقيإ وحن ىلع ضعبب اهضعب
 نام هيف كنلذ قاع فرحت فوسلو: اكيوقت ةروبضت نكمل كحل افعل قده لاقم
 .نارهط نم ضارعتسا لالخ نم
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 ىمارد وحن ىلع نيسحلا مالآ تروص ىتلا ةيقيقحلا لافتحالا دهاشم نإ
 .اهل تباث فقو سيسأت ىلإ رشع عساتلا نرقلا تايادب نم تلوحت دق ىفطاع

 اًقصو مدق دق ةليوط ةرتفل تانيسمخلا ىف ناريإب ماقأ ىذلا "هينيبوج" ناكو
 نإ ثيح ءاهب ةصاخلا حراسملا ةماقإل ءايرألا عربت دقو .تاناجرهملا هذهل ريثم

 :ريخلا لامعأ نم هممدقت نكمي ام مظعأ ربتعت تاقفن نم ضرغلا اذهل لذبُي ام

 ةثالث وأ ىفلأل ةديشملا حراسملا ربكأ عستتو ."ةنجلا ىف ٌرصق عربتملل ديشُي اهبف"

 هلامسأ ىف ذاحشلا نم .روضحلا عيمجلا عسوبو .ًةماع ةوعدلا تناكو .دهاشم

 مالآلا ضارعتسا لبقو ءاًحابص ةسماخلا ىف ضورعلا تأدب دقو .لاجرلا ىنغأ ىتح

 امك ءجيزاهألاو تاظعلاو تاصقرلاو بكاوملا ف تضقنا دق ةديدع ثاعاس نوكت
 ةنثأ نوقف ةمرللا 'لاختلاو:نونتسوسللا نيتعتو ناك لك ف ةيفعتلا تايورشلا كت ذَف

 هينيبوج دصر دقو .نيدهاشملا رقفأ ةمدخ ىلع مهسفنأب اوموقي نأ مهل فرش
 ءادوس تايار فلخ لعاشمب نوكسمي لافطأو ٌلاجر" .©”ىخآتلا اذه نم نيعون
 عدت ءرم او ."نودشني مهو هب نوفوطيو بكوم ف حرسملا نولخدي .ةمخض

 اهمامأ ٌلافطأ ودعي امنيب ءرخآ ىلإ حرسم نم ًةعرسم اليل قرفلا هذه ةعباتم
 مامأ ةوخإلا فطصيو ."اريكأ اي !نيسح اي" :تاحيص ودم توصب نوقلطي مهو

 مهدي نم نولعجيف ىشحوو فينع وحن ىلع نودشني مهو ظاعولا تاصنم
 ٌتوص ردصيف ءرسيألا مهفتك لفسأ ماظتناو فنعب اهوبرضيل راحملا ةئيه ىنميلا
 يلإ لصيل .ةدبعب ةفاسم عمسيل كدلحاو نأ ىف ةريثك دايأ برض نع اًجتان موتكم

 ناعرسو ءاعاقيإ ةردضم ةئيطبو ةليقث ت تابرضلا ريصتام ناعرسو .هرثأ دشحلا

 كراشي الأ ردانلا نمو .نيرضاحلا ىف ةراثإلا بدتل ةلجعتم ًةعيرس لوحتت تام

 ةراشإ دعب ءانغلا ىف ةوخإلا ًادبيو .ةيادبلا ذنم ةوخإلا ءالؤه مهلك نودهاشم ا

 بضتقم ٍتوصب نيرركم مهنكامأب نيبثاوتم مهسفنأ نوبرضي مهو مهدئاق نم
 ةوخإلا مه ةوخإلا نم فلتخم رخآ عون كانهو ."!نيسح !نيسح" قنتخم

 ءرودصلا ةارع مهو .ماجحألا ةفلتخم فوفدلا مهعم نوبحصي مهو ء.نودالجلا

 ٌلافطأ ىرخأ اًنايحأو .نونسم ٌلاجر نايحألا ضعب ىف مهو .ءسوءرلا ورساح .ةافح
 ةيديدح لسالسب اوكسمأ دقو .ةرشع ةسداسلاو ةرشع ةيناثلا نيب مهرامعأ حوارتت

 نولخدي مهو بشحخ نم اًناديع مهنم ضعبلا لمحي امنيب .ةذوحشم ربإو

 ىلع نوديزي الو ةياغلل ًةئيطب أدبت .ةدحاو ةريتو ىلع نودشنيو بكوم ىف حرسملا
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 وحن ىلع اهتعرس دادزت ٍتابرضب فوفدلا مهبحصتو ,"!نيسح !نيسح" :نيتملك
 مظتنم عاقيإب ضعبب اهضعب نوعرقي مهنإف ةيبشخلا ناديعلا ولماح امأ .مئاد
 نيح دعبو .مهرودص ىلع قدلاب نوعمتسملا مهقفاريل صقرلا ىف عيمجلا عرشيل
 حضاو صرحو ٍءطبب كلذ نوأدبيف لسالسلاب مهسفنأ بيذعت ىف نودالجلا ذخأي
 مهسفنأ نوزخي مهنإف ربإلا نولمحي نم لك امأ .برضلا دتشيف نولعفني مث
 .لاعفنالا دعاصتيو :ةلوهذم عومجلا هوأتتف ,مدلا ليسيل تانجولاو عرذألا ىف

 ءافعضلا سامح اًريثم فوفصلا نيب ًةئيجو ةحور ضكرلاب ةقرفلا دئاق موقيف
 تتكس سامحلا ىغط ام اذإف .مهتكرح ىف نوغلابي نيذلا ءالوه عرذأب اًكسمم

 لثمب ءرم لا رثأتي الأ ناكمب ةبوعصلا نم نوكي اذكهو .ءىش لك فقوتو ىقيسوملا
 اًنايحأو .هسفن تقولا ىف عزفلاو فطاعتلاب .,ةكراشملاب رعشي ءرم لاف .دهشملا اذه

 وحن لسالسلاب مهعرذأ نوعفري مهو صقرلا فقوت ةظحل ىف نودالج ىرّيام
 ىلإ !بر اي !هللا اي" :ةياغلل ةنمؤم ةيوق ةرظنو قيمع توصب نيفتاه ءامسلا
 ام وهو ماتلا اضرلا مهب لحيو ءوحنلا اذه ىلع نايكلا ةشهدلا كلمتت نأ دح
 هنوقحلي ىذلا ملألا امأ .ةلتكلا ةرولب رثأ وه هرثأو .بركلا ةقوجب هفصو عيطتسن

 ةعامجلل املأ كلذ راص كلذ ليثمتب اوماق ام اذإف .نيسحلا ملأ وهف مهسفنأب

 ةيعاقيإ ةلتك أشنت عيمجلا هفنأتسي ىذلا رودصلا ىلع قدلا لالخ نمو .اهلك

 اًعيمج مهنم نيسحلا عزّتنا دقف .ةحانملا رثأ اهيلإ لقتنا نأ دعب ريهامجلا نم
 قلخت ىتلا ىه بسحف ةوخإلا تاعامج ةرولب تسيل نكل .اعيمج مهل وهو
 .مهريغو ظاعولا ىدارفل نوكي هسفن رثألاف ءنيدوجوملا نيب نم ةحانم ةلتك
 نيف" تاعسانملا :ةذيه:لثل نايع دهاشك هينيبوج هشياع ام ىلإ طقف عمتسنلو

 .مخضلا ميخملا ىف قانتخالاب انرعش ىتح وينوي رهش ةياهن ىف اًمامخ حرسملاا ألتما
 .حيدم ديشنب حدصيل حرسمللا ىلإ شيوردلا دعصو تابطرملا عومجلا تلوانتف

 ءاًقهرم لجرلا ادب دقو ءاًداخأ هتوص نكي مل .رودصلا ىلع قدلاب نورخآ هبحصيل
 فقوتف كلذ سحأ هنأ ودبي اميفو «ةيباخ ىناغألا تدبو ,عابطنا ىأ كرتي ملف

 ذخأ انهو .ىرخأ ةرم هوديفلا ةؤبسل رانظنألا قمع ىيفتكنل حرسملا نع لزنو

 وهو .دعرلاك توصب اًثدحتم ةماقلا عراف ناينبلا ىوق ىرت ٌىدنج ًةأجف ةملكلا
 ىدنج ماق نأ ناكو .لاع ودم توصب ةفينع تابرضب هردص قوف هيديب برضي

 توص ذخأو ءلوألا لثم اًقهرم ناك نإو ءىرخأ ةقرف عم نكل داشنإلاب رخآ ىرت
 ةلتكلا تناك ةقيقد نيرشعو سمخ لالخو .ماظتناب عفتري هردص ىلع قدلا
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 مهسوءر رادأ نأ دعب اًحربم اًبرض اهسفن برضتل نيلجرلا نيذهب تنتف دق ةثهاللا
 نم اوتوأ ام لكب مهسفنأ نوبرضي اوراص اذكهو .ىوقلا هعاقيإب بيترلا ءانغلا
 اوفتكي مل عيمجلا نأ الإ .ًالصاوتم اًمظتنم اًقيمع اًموتكم اًبخص ناك دقل .ةوق
 اًيقلم ةعباقلا عومجلا نيب نم ضهني .لاّمح هنأك ادب .ءباش ٌىجنزب اذإف .كلذب

 هسأر برضي هسفن تق تقولا ىف ناك ام ءانثأ ف توص ىلعأب ءانغلا أدبيل .هتعبقب

 تعطتسا ىنإف ىنم تاوطخ رشع دعب ىلع فقي ناك امو .هيتضبق اتلكب قيلحلا
 ةدش تدادزا امهنول ريغت دادزا املكو .هيتفش نول تهب دقو ةفاك هتاكرح ةعباتم

 .اًميرقت قئاقد رشعل كلذ لصاوو .نادنس ىلع قرطي هنأك برضو خرصف هلاعفنا

 لاروكلا دعي مو امهقرع ىف اقرغ نأ دعب كلذ ةلصاوم اعيطتسي مم نييدنجلا نأ الإ
 ددرتلاو بارطضالا أدبف ءامهب اًدوخأم دعي ملو ءطبضنملا ىوقلا امهتوصل عاصني
 ضمغأ دقف ءىدام معد ىأل اًدقاف ادب ىذلا ىجنزلا امأ .تاوصألا ضعب تتكسف

 اًمارتحاو هعم فطاعتلاب اًروعش عيمجلا ىدبيل ءاراهنم هراج ىلع ىواهتو هينيع
 َىشع دق ناك هنأ الإ .ءام اب هيتفش ًاللبم هسأر ىلع جلثلا عضوب مهضعب ماقف .هل
 نم لك ركشي وه ذخأ كلذ حجن املف .قافأ ىتح اًنيح كلذ رمتساف .هيلع

 ةصنملا ىلإ دعص ىتح ةزيجو ةرتفل ًةيناث ءودهلا لح نإ امو .بدأو ةقرب هدعاس

 ةراطعلا راجتك ادب دقف .ةتبلا فولأللا نع هتئيه جرخت مو ءارضخ بايثب لج

 .ةلزج ةغالبب هتباحر اًمصاو «.,سودرفلا نع ًةظع لجرلا اذه ىقلأ نأ ناكو .رازابلاب

 باتكلا اذه هب رمأ ام لك ءادأ ىفكي الو .هغولبب ىفت ال بسحف نآرقلا ةءارقف

 مكيلع لب ,موي لك نولعفت امك ءاكبلل حرسملا اوتأت .نأ ىفكي ال امك :ميركلا
 باوبأ وهو .نيسحلا هنإ .هل بحلا عفادب .نيسحلا مساب بيط رمأ لك لعف

 مكل بتكي ىذلا نيسحلا هنإ .هلهاك ىلع ايندلا لماح نيسحلا هنإ ءسودرفلا
 "!نيسحلا !نيسحلا" :اوفتهتلف ةاجنلا

 "ىرخأ ةرم نآلاو .اّنسح"
 "!نيسح اي !نيسح اي"

 عفرتف "هللا ىلإ اوعرضت ايه .ءنيسحلا بح مكيلع ميدي نأ هللا ىلإ 5
 "!برايء.هللااي" ميظك توصب ةحئاص ىلعأ ىلإ ةدحاو ةعفد عرذألا اهلك ةلتكلا

 لسلسم نم نوكتي هنإف ريثما ليوطلا ديهمتلا اذهل ىلاتلا مالآلا ناحرهم امأ

 000 كالطا اهب ىحوي هثادحأ لكو ادهش قينمخبلا| نيعبرأ نم لصتم ريغ
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 كراشي ىرجي ام لكو .حرسم لا ىلع ضَرعُت نأ لبق همانمب اًقبسم اهاري وأ ىبنلا ىلإ
 هنإ لب انموهفمل اقبط ةيماردلا ةراثإلاب طبتري ال رمألاف ءام ذح ىلإ نودهاشملا هيف
 نم .ةيهانتم ةيعقاوب اهريوصت مئ نيسحلا مالا لكف .ةلماكلا ةيعامجلا نإ فدهي

 .هتوم ىتح .ةكرعل لا تارتف ىتح ءاملا ىلإ ليبسلا هيلع عطق نأ دعب هشطع باذع

 لثم نوتقمم لا نورخآلا امأ ,ةكئالملاو ءايبنألاو نيسيدقلاو ةمنألا ىوس دشني نكي مو

 ةنعطلا هيلإ هجو ىذلا لتاقلا "رمش"و نيسحلا لتقب رمأ ىذلا "ديزي" ةفيلخلا
 مهبلغت نأ ثدحي دقو طقف نومنرتي مهف .ءءانغلا نم نومورحم مهنإف ةلتاقلا
 كلذ لباقي الو .ثيبخلا مهمالك ديدرت ءانثأ ىف ءاكبلا ىف نورجفنيف مهلاعفأ ةعاشب

 .هجوأ نيدهاشم لا لاعفنا غلبيو .سوءرلا ىلع برضو نينأو ءاكب لب عيجشت ىأ

 ننلاز ءىجم روصي ةياهنلا برقو .نيسحلا ةلتق .داغوألا مادعإ ةيواخم ىلإ لصيف

 .ىرخألا ولت ة ٌةزجعم ثدحت قيرطلا ءاتنآ ىفو .ةفيلخلا طالب ىلإ زتجملا ديهشلا

 .ىحيسم ريد مامأ بكوملا فقوتيو ءنيسحلا سأر مامأ قيمع ءانحناب ٌدسأ موقيف

 .همالسإ نلعيو هنيد نع أبصي نيسحلا سأر سقلا ىري امدنعو

 حيتافم وه ملستي فوس ثعبلا موي ىفف .ًءابه بهذي ممل نيسحلا توم نإ
 عيفش وهف ءاًحيرص نيسحلل وه ةعافشلا قح نإ :هسفن هللا لوقيل سودرفلا
 ضما" :ًالئاق سودرفلا حاتفم نيسحلا ملسيف دمحم ىبنلا امأ .ىتمحرب عيمجلا

 كرصان نم لك ءكلجأ نم ةدحاو ًةعمد هتايح ىف حفس نم لك رانلا نم جرخأو

 كيف لاق نم لك .كاكب وأ كحيرض ىلإ ًةرم لاحرلا دش نم لك ءوحن ىأ ىلع
 .©7"سودرفلا ىلإ عيمجلاب ضماو لكلا لمحاف ءنيزح رعش تيب

 ىلع لصحت ىهف ءمخزلا اذه لك ةحانم لا تحنم ىرخأ ٌةديقع دجوت ال هنإ
 انعسوب نوكي اذكهو .فاعضأ ةدع ةبيطلا لامعألا لك قوفتو ىنيد ءازج مظعأ

 ةورذ ىلإ لصي ال ةلتكلا نم عونلا اذه نأ الإ .ةحانم ةديقع نع ثيدحلا انه

 نارهط عراوشب "مدلا موي" امأ .مالآلا دهاشم ضرع ءانثأ ىف حراسملا ف فرطتلا

 ,ىلاتلا وحنلا ىلع ٍنايع دهاش هفصو دقف ناسنإ نويلم فصن هيف كراشي ىذلا

 نم ىوقأ الو بجعأ ةداهش ىلع رثعُي نأ ناكمب ةبوعصلا نم نوكي فوسلو
 60 هذم

 ىلع بارتلا نوليهي مهو نونجلا مهكلمت ناسنإ فلأ ةئمسمخ اوناك"

 تاعامج نورحتنيف .ديهشلل ةيعاوط عوضخلا ليبس ىف ضرألاب اهنوبرضيو مهسوءر
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 ولت اًدحاو عباتت تناكف فئاوطلا بكاوم امأ .قيقد وحن ىلع مهسفنأ نوهوشيو

 ىف ناسنإلا ةزيرغ ىأ ءلقعلا نم ليلقلاب اوكسمت سانأ نم نوكتت تناكو .رخآلا
 نوكس ميخ دقو .ةفولأم اًبايث نودتري اهيف نوكراشملا ناكف .هسفن ىلع ةرطيسلا
 وحن نيدهاز مههوجو نيعفار ءاضيب ناصمقب لاجر نم تائم رورم ىدل قيمع
 .ءامسلا

 ناضمقلا انمأ :لافجرلا ةةلؤره قه دة ئدعلا ةؤش وأ قوق دق ناك ءاضللا قو

 ىمتنت تانئاكلا هذه دعت ملو ءاًنافكأ تراصف رمحألا نوللاب ةخطلملاو ءاضيبلا

 قنعلل الإ ةكرحلا حيتي ال طيسب وحن ىلع ناصمقلا ةكايح تمت دقو .ضرألا ىلإ

 هدوست وج ىفو .ةلتقلا ىديأ ىديألاو ءادهش هوجو هوحولا د .ىديألاو

 لصين اًقويس ءالؤهل ُضعبلا مُّلِسُي .نونجلا ىودع راشتناو سامحلل ٌةريثم ٌتاحيص

 ةحلسألاب سوءرلا قوف نيحولم مهسفنأ لوح نوروديف ءلتقلا دح ىلإ مهلاعفنا
 مهمالا اولمحتي ىتحو .ةلتكلا حايص ىلع مهخارص ىغط دقو ء.مهل ثيفلتس ئشلا

 فلخلا ىلإو مامألا ىلإ ةيلآ ىطخب نوضميف ء.جشنتلا نم ةلاح ىلإ نوقلزني مهنإف

 مهسوءر نوبرضي -عاقيإلا ىلع- ةوطخ لك عمو .حضاو ماظن نود نم بناجلا ىلإو

 عفديو .ىزمرقلا رمحألا نوللاب ناصمقلا غبطصتو مدلا ليسيل ةملثملا فويسلاب
 نيعوطتملا ءادهشلا ءالؤه ضعب مداصتيف .هتمق ىلإ مهلوقع بارطضا مدلا دهشم
 .ةقبطملا مههاوفأ نم مدلا ليسيو فويسلاب مهلوح ام نوبرضيف ءاًضعب مهضعبب

 نأ لبق لاحلا يف اوتوميل عمييتيلاردو مهتدروأ اوعطق دق نونوكي سوهلا ءانثأ ىفو
 .لاخملا دحأ راتس فلخ تدعأ ىتلا فاعسإلا ىلإ مهلمحل ةطرشلل تقولا حاتي

 مهجردتستو ء.ءالؤه لوح فتلت اهنإف ةطرشلا تابرضب ىلابت ال ىتلا ةلتكلا امأ

 كانه نوكي الو ,مدلا مامح كانه نوفل اكسنت ثيح ةنيدملاب رخآ عضوم كا

 مهنإف ءامدلا حفسل ةعاجشلا مهسفنأ ىف نوري ال نيذلا امأو .هيعو كلتمي نم

 ةبوحصم ةليسولا هذهب مهنوبنؤي مهو .مهتيوقتل الوكلا بورشم نيرخآلل نومدقي
 نيذلا ءالؤهل اهوطعيل ةكرابم اهنوربتعي ىتلا مهناصمق ءادهشلا علخيو .تانعللاب
 اذإف نيعوطتملا اياحضلا ىلإ ةيادبلا ىف اومضني مط نيذلا نورخآلا امأ .مهعم نوضمي

 ةحلسأ نوبلطيف مدلل شطعتلاب نورعشي ءىعامجلا لاعفنالا ءانثأ ىف .ةأجف مهب

 ةرغث أشنت اًنايحأو .قفتا امثيح اًحارج مهسفنأب نوقحليو مهسبالم نوعلخيو

 ةرغثلا دسُت لاحلا ىفو ءاكهنم ضرألا ىلع نيكراشملا دحأ طوقس دعب بكوملا ىف
 .هسهدتو مادقألاب هلكرتت سعتلا اذه قوف (ريهامجلا) ةلتكلا
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 ل دونج امأ رسل كي 0 :ةعقيدعلا دام ةيئاهتلا نو ترفل

 2ةلتكلا لاعفناب نورثأتيف ماظنلا نوظفحي نيذلاو ىحرجلا لابقتساب نيفلكملا

 كلمتي امك .مدلا مامح ىف مهسفنأب نوقليو ىمسرلا مهيز علخب نوموقيف
 تاهمألا ىدحإ تفقو ةروفان راوجب كانهف « :.مهنم راغصلا ىتح لافطألا نونجلا

 قرخا تنتأ اهينيف هةسفن ةوش:ذق:ناك ىذلا ا[هلفط اهردضت ٌةيضتحم زاخفلاب ةلغ

 قرخ دق اذه ناك ةليلق تاظحل ىفو ." هنيع ىنبا قرخ دقل":حيصت ىهو ًةضكار

 .رخفب كلذ ىلإ نادلاولا رظنيل ءىرخألا هنيع
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 ءطبلا وه انهابتنا تفليس ام نإف ةيعوضوم ةرظنب ةيكيلوثاكلل انلمأت دنع
 عستت اهنأب ىساسألا اهراعش امأ .عساو راشتناب طبتري ٌرمأ وهو ءامهنيعب ءودهلاو
 عيمجلا لبقتف ءاهيلإ درف لك مضل ىعست ىهف .اهمسا ىف ىلجتي هنإف عيمجلل
 دوجو ىلع للدي ام رخآب ظفتحت اهلعج ام كلذ ىفو .ةيساق رّبتعت د ال طورشب

 هذه تزيمت امك .هسفن لوبقلا ثدح ىف سيلو .اهقانتعا أدبم ثيح نم ةاواسم

 .ةيكيلوثاكلل ىمرهلا ماظنلا سسأ نم اهاوس امع ةاواسملا

 ,نيريثكلل بذج ةوق مظعأ وهو .ءاهءوده نإف ةيكيلوثاكلا راشتنا بناجبو
 لك نم اهروفنو ىخيراتلا ةيكيلوثاكلا دادتما قمع ىلإ هيف لضفلا دوعي

 ًةمس لظ دقف اهروهمج داوس ىف اهتقث مدع امأ .ةفينعلا ةيعامجلا لامعألا
 ةقطرهلا تاكرحل ركبملا نمزلا ىلإ دوعي دق قيحس نمز نم ةيكيلوثاكلل ةمزالم
 تاروفلا ةروطخف .ةفقاسألل مهراقتحا نع اوحصفأ نيذلا سوناتنوم راصنأ وأ
 ءابعأل اهؤاغلإو ءاهروهتو اهتعرسو ةلتكلا اهب عفدنت ىتلا ةلوهسلاو ةئجافطا

 اذه لك ,ةياغلل امهم ىمرهلا ةسينكلا ماظن هربتعي ام وهو .اًديدحت قراوفلا
 بجي اًسيِئر اًودع ةحتفنملا ةلتكلا ىف ىرت نأ ىلإ ركاب رصع ىف ةسينكلاب ىدأ

 كلذكو .ءاهتديقع رصانع لك تغبطصا خسارلا كاردإلا اذهبو .لبسلا لكب هتهجاوم
 تفرع ضرألا هجو ىلع نآلا ىتح ةلود دجوت مو .ةيلمعلا اهتموظنم لاكشأ لك
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 باحصأ لك امأ .ةفلتخملا بيلاسألا هذه لثمب ةلتكلا دض اهسفن نع عفادت فيك

 ةديقع ريثأت ىلإ عجري اذهو .ةسينكلاب ةنراقم ءافكأ ريغ نيسئاب نودبيف ةطلسلا
 .امهلافغإ نكمي ال ةباترو ٍءطبب مستت ىهف «نينمؤملا عومج ىلع رشابملا ةسينكلا
 ,ةطوطمملا مهظافلأو :ةبوسحملا مهتاوطخو .ىساجلا ليقثلا مهيزب ةنهكلا ةكرحف

 ىف تعرش ىتلاو «ةياهن الب ةنهاولا قوملا ةحانم تامس لكب ام وحن ىلع رّكَذُت
 ةيئاجف نم ءىش ىقبي دكي ممل هنإ ىتح .نامزلا نم نورق ربع ماظتناب اهرشن
 تسرام امك .ةحانملل ةينمزلا ةكرحلا اهدنع تفقوت دقل .ملألا فنع وأ توملا

 نوظعي ال مهف :.مهسفنأ نينمؤملا نيب طابترالا ةقاعإل ةديدع لئاسو ةسينكلا

 ءامود هلمأي ام لكف .ةيسدق ةيأ اهل سيل طيسبلا نمؤم لا ةظعف ءضعبلا مهضعب

 نم هيتأي ٌرمأ وهف ءاهنم صالخلا ىف بغري طوغض نم هقتاع ىلع عقو ام ايأو

 اقلطم هتعاطتسا ىف سيل لب .هل حيضوت وأ ريسفت ىأ ميدقت نود نم ىلعأ ةهج
 نيندسقم ردمأ نيه ما اهلوانتيل ًالوأ اهغوص متي ةسدقملا ةظعلاف .همهف

 فارتعالا نمؤمملا ىلع متحتي :د ةسواسقلا نوئش نم نأَش بونذلا نإ ىتح .هحلاصل

 نم نيرخآل هبونذب حوبي نيح هل ةبسنلاب ةحار ثعبم رمألا نكي مل .مهمامأ اهب
 هتالكشم عيمج ىفو .هسفنل كلذب ظافتحالا اضيأ هل قحي ال امك ءنينمؤملا ةماع

 ىف مهل هرمأ اًملسم .ةنهكلا ةقبط ىلإ الإ نمؤملا أجلي ال اديقعت رثكألا ةيقالخألا

 .اهب هل مه نوحمسيو اهنع وه ىضري ةايح ليبس

 .مهنيب عمجي نأ نم ًالدب نينمؤملا نيب قرفي هتاذ لوانتلا ميدقت 1 يؤلتسا نإ

 وه هيلع ىغبنيو ؛.هدحو هرظتني وهو .ءنيمث زنك ىلع لصحي هدحو لوانتملاف
 ىدم اًنيقي ظحليس نيلوانتملا روباط لمأتي نمو .هيلع اًضيرح نوكي نأ هدحو

 سيل هنإ ذإ .هب ًابعي ال هدعب وأ هلبق تأي نمو .طقف هتاذب مهنم ٍلك لاغشنإ
 لوانتلاف .ةياغلل ةيهاو امهنيب ةطبارلاو ,ةيداعلا ةايحلا ىف هل كيرش نم رثكأ

 هيصقت ىهو .ىدملا عساو ريثأت تاذو ةيئرم ريغ ىهو .ةسينكلاب لوانتملا طبري
 ردقب الإ دحاو ٌدسج مهنأب مهنيب اميف نورعشي ال نولوانتملاو .نيرضاحلا نع

 اذه لثم ىفو .هماستقا ىف اوعرشو زنك ىلع ترثع رشب نم ًةعومجم مهنأك ءليئض
 اميف اهرذح نع حصفت ةسينكلا نإف .ةيزكرم ةيمهأ ةديقعلل لثمم ىذلا .ءثدحلا

 مهنأش نم نيوهتلاو ةيعامجلا فاعضإب موقتف .ةيريهامجلا ةلتكلاب رّكذي نأ نكمي

 ةنميهم ًةيعامج :ةسوملم ريغ ةضماغ ًةيعامج كلذ لحم لحتو ءنيرضاحلا نيب
 ام نمؤمم لا نيبو اهنيب دودحلا عفرت ال ىتلا ىهو .ةرورضلاب نمؤمل ا اهجاتحي ال
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 ءامناد ةيكيلوثاكلا اهيلإ ريشت ىتلاو اهب حومسملا ةلتكلا امأ .ةايحلا ديق ىلع ماد
 لالخ نم تراصو .ءطقف رخآلا ماعلا ىف دجوت ال اهنإف ءراربألاو ةكئالملا ةلتك ىأ
 ةعدلا ىلع اًَضيأ ىوطنت اهنإ لب ,ىودعلا رشن نع ةديعبو هان "انه دعا
 مهتعادوف ٠ .ريثكلا لعف راربألا عسوب هنأ روصتي ال ءرم اف .نييجذومنلا ءودهلاو

 نوحّبسيو نونغيو ٍءطبب نوضممي مهف . .ىنيدلا بكولملاب نيكراشملا ةطاسمم دكذت

 راكنإ نكم ال امك .هباشتم وحن ىلع كلذ نوسرامم مهو .ةطبغلا مهترمغ دقو

 كيكشتلا وأ ءافخإل طق ةلواحم كانه نكت ملو .مهعمجي ىذلا كرتشملا ريصملا

 نم نوبيرقو نوريثك مهف .مهتايح كلسم اهب مستي ىتتلا ةريبكلا ةاواسملا ىف

 حمالم نع فشكي اًضيأ كلذ نكل .ةنيكسلا سفنب نومعفمو ضعبلا مهضعب
 ركذي مو .هتظحالم نكمي ال هنأ دح ىلإ ءطبب ىمانتت ةلتك ىهو .ةديحولا مهتلتك
 .ةيئاهن ةلاح ىه اهتلاحو ءام اًهاجتا اًضيأ كلمت ال ىهو .طق ىمانتملا اهددع

 ام كانه سيلف .ءىش ىأ ىلإ ىعست ال ىهو .رييغتلل ٍلباق ريغ اهئاضعأ عمجمف
 نكمي ىتلا لتكلا لاكشأ نم ةملاسمو اًءوده رثكأ لكش اهنإ اًنيقيو .هرظتنت
 مدخت ةيسيتر ةبذع ناغأب ودشت ةقوحجك قلطنملا اذه نم اهروصتن دقو .اهروصت

 ىه ةيدبألا نكت 5 نإف .ىهتني ال نمز راطإ ىف ءضورفلا لك ءادأ دعب .ءءافطصالا

 بذجلا ةيلمع هلثمت ام كاردإ بعصلا نم هنإف ءصالخلل نيعاسلا فادهأ بعصأ
 ديرت ام نأ الإ ءضرألا ىلع راربألا هيلإ ىعسي ام وهو .راربألا ةلتكل ةيمهأ نم
 اًبسانم ريبعت ةينيدلا بكاوملا دعتو .ءطبب هضرع متي هنإف هنع فشكلا ةسينكلا
 ا ىف اهرثأ نوفتقيو ءسانلا نم نكمم ردق ربكأ اهاري نأ ىغبنيف .كلذ نع
 نم مات ِء ردع مير يدرس مول ص رات >ت ىهو .ء وطب ادا

 ىلإ مامضنالا وأ لهتبملا عوكرلاب الإ مسا :عرسا ةكرح ىلع مهثحت 3 نأ نود

 ,بكوملا ىف جامدنالا اونمتي وأ اوركفي نأ نود نم .ءبكوم لا ةياهنب ةصاخ ٍفوفص
 ةمارك ىف هتءابع ىف لفري ٌلكف .ىمرهلا ةسينكلا ماظنل اًجذومن اًمئاد مدفن بكوم اف

 رظتني وهو .لاحلا هذه ىلع ةرم لك ىف هنوربتعيو هنوري عيمجلا نأ اًروصتم ةمات
 نيجرفتملا عنمب اذه مامضنالا بولسأ نأ قحلاو .هل نارفغلا قح هل نم ةكرابم
 2 تايوتسملا فالتخا ةلاح لظتل .لتكتلا ةلاحل ةهباشم ةلاح نم بارتقالا نم

 ىري نل غلابلا جرفتملاف .مهنيب دحوت وأ ةاواسم ىأ دعبتسي ام وهو .ةنميهم

 ىلعأ وه امهاريو دبألل هنع نيلصفنم نالظي امهف .ادبأ اًفقسأ وأ اًنهار هسفن

 مه نيزذلا ءالؤه سيدقت تابثإ ىلإ هليم داز هناميإ دادزا املك نكل .هنم ةجرد
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 ,رثكأ سيلو طبضلاب بكوملا هيلإ فدهي ام وه اذهو .هنم اًسيدقتو اًومس رثكأ

 ةيعامج نم رثكأ دشني الو .نينمؤملا لبق نم ىعامج سيدقت ىلإ فدهي وهف

 :ىتح نكل .اهيلع ةرطيسلا نكمي ال ةيلاعفنا لامعأ وأ تاّبه ىلإ ىضفت نأ نكمي
 ,ةجردل ةجرد نم عفتري بكوملا دادتما ىلعف :تاجرد ىلإ ٌمسقم هسفن سيدقتلا
 ىهف .ةيئاجفلل عزاو ىأ فرعت ال ةرقتسم ٌثتاجرد .ةعقوتمو ةفورعم ٌتاجرد ىهو
 .ةيناث عجارتلا دواعتل ىلعألا اهاوتسم لصتل ناضيفلا لثم رارصإو ءودهب عفترت

 ددع نم هكلمت امب انشهدت ال اهنإف ةسينكلل ميظنتلا لاكشأ لك ةيمهأ امأ

 اذه ىلع اهتفيظو ةسارد اننكممي ال امبرو .ةيريهامجلا لتكلا تارولب نم ريفو

 ةسينكلل ماعلا هجوتلا مدخت اًضيأ ىه اهنأ ىسنن الأ ىلع ءانه لثم ديجلا وحنلا
 بستتنتو .اهتعرس نم ئطبي ىرحألاب وأ ةيريهامج تاليكشت دوجو نم عنممي ىذلا
 ءاصلخلا نييحيسم لا لمشت ىهو .ةينيدلا تايعمجلاو ةريدألا تارولبلا هذه ىلإ

 نيريثكلا نيرخآلا ةمدخ مهب طونملا مهو .ةراهطو رقفو ةعاط ىف نوشيعي نيذلا

 اوري نأ بجي نيزذلاو ءنييحيسمك نوشيعي ال مهنكل ةيحيسملا ىلإ نومتني نيذلا

 وهف .كلذل مهألا ةليسولا وه مهيز ناكو .نييقيقحلا نييحيسمل ا ءالؤه مهمامأ

 ظفحتلاب اهسفنل حمست ال ةسينكلاف .اهب طابترالا نم صالخلاو ةرسألا رجه ىنعي

 ءادعألا ناك تاقوأ كانهف .اهنيوكت ميرحتو ةحتفنملا لتكلا نم اهروفنو ىماستملا

 الإ هتحفاكم نكمي ال ىتح اًعيرس ًالدعم رايهنالا ذختي وأ جراخلا نم نومجاهي

 نأ ىلإ ةرطضم اهسفن ةسينكلا ىرت تاقوألا هذه لثم ىف .ةبئوألل ىدصتلا لئاسوب

 نوحيسي ءاطشن نابهرلا ريصيف .اهل ةعبات لتكب ةيداعملا ةيريهامجلا لتكلا هجاوت

 مهنوبنجتي اوناك نيذلا سانلا ءالؤه .يباجيإلا لعافتلا ىلإ سانلا اوعديل دالملا ىف

 ةلتكل ةسينكلا نيوكت ىلع ٍلاثم لضفأ ةيبيلصلا بورحلا تناك دقو .ًةداع

 .اهب صاخ روهمج

 199 | ةطلسلاو ريهامجلا



 سدقلا ىف ةسدقملا رانلا

 عون نم ثتدح ىف هجوأ غلبي سدقلاب حصفلا عوبسأب ىنانويلا لافتحالا نإ

 رانلا ةمايقلا ةسينك ىلع لزنت حصفلا تبس ىفف .قالطإلا ىلع فولأم ريغ
 رئاس نم جيجحلا فالآ عمتجا دق نوكي كانهو .ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةسدقملا
 .صّلخُملا لبق نم ًةرشابم اهقالطنا دعب رانلا بهل نم مهعومش اولعشيل ماعلا
 ءءوسب مهسمت نسل اهنأ نودقتعي نونمؤملاف ءام اًرطخ لثمت ال اهتاذ دح ى رانلاو

 ىذلا "ىلناتس" ناكو .مهتايح جيجحلا ضعب فلكي رانلا هذه ىلإ لوصولا نأ الِإ

 ىف ,ةمايقلا ةسينكب حصفلا لافتحا شياع دق رتسنيمتسو ديمع دعب اميف راص
 .©اًهسم اًّقصو هنع بتكو .1853 ماع كانه ىلإ هتلحر ءانثأ

 ناك ربقلا لوحو .ةسينكلا بلق ىف سدقملا ريقلاب ةدوجوما ةروصقملا عقت 5"

 نم نيفصب امهنيب لصفو «نيتريبك نيتقلح ىف نيمحالتم ةفاثكب نونمؤملا عمجت دق
 .نيتقلحلا نيتاه نيب لصافلا طيرشلا اذه ىلع كارتأ دونج ظفاح دقو .دونجلا
 .حصفلا تبس حابص كلذ ناك .ةيولعلا تافرشلا ىف اوسلج دقف نورئازلا امأ
 ثادحألاب ىشي ام كانه نكي ملف .ةظحللا هذه ىتح اًنداه ءىش لك ادب دقو
 ةروصقم طئاحب ةوقب نوثبشتي جاجحلا نم ةثالث وأ نانثا كانه ناكو .ةمداقلا
 ,ىلاخلا رمملا برعلا نييحيسملا نم برطضم عمج محتقا ةريهظلا تقو ىفو .ربقلا
 ادب دقو .دونجلا مهب كسمأ ىتح فنعب رودت ةقلح ىف مهسفنأب اوقلأ دقو
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 فاوطلاب كلذ لبق اوموقي ملاذإ قأت نل رانلا نأ نودقتعي برعلا ءالؤه نأ

 ةحرفلا تازفقلا هذه ترمتسا نيتلماك نيتعاس لالخو .تارم ةدع ربقلا لوح

 مهضعبب نيكسمم ًالجر نوسمخ وأ نوثالث وأ نورشع ىرجي ٌةأجفو ءربقلا لوح

 مامألا ىلإ نوعفدني مث «مهسوءر وأ مهفاتكأ نلبع ىلعأ ىلإ مهدحأ اوعفريلل ضعنلا

 ةيفوص ةءابع ىدتري مهضعب ناكو رخآ دحاو هعبتيل لفسأ ىلإ اذه زفقي ىتح

 نوقفصيف هيديب قفصيل دشرمك مهدحأ مدقتي ام ًةداع ناكو .راع هبش مهضعبو

 ظفحيلف .حيسما ىسيع ربق وه اه) : :ةفينع ةلولو تاحيص نوقلطيو اًضيأ مه

 ام ناعرس ةريغص ةعومجمب أدب امو .(حيسما ىسيع انّصلخ دقل «ناطلسلا هللا

 مهو نيحماجلا صاخشألا ءالؤهب دونجلا نيب ىرئادلا طيرشلا ىلتمم ىتح ىمانتي

 متي مث .ىثالتي وأ سوهلا عجارتي اًئيشف اًئيشو .فراج ليسك .ةماودك نوقباستي

 فوطيل ةزرطم تايارب ليوط ٌبكوم ةينانويلا ةسينكلا نم ونديل قيرطلا حاسفإ

 كلذ لبق رصتقا دق ناك ىذلا بارطضالا دوسي ةظحللا هذه نمو .ربقلا لوح

 ءامهناكم اتلظ دقف جيجحلا نم ناتريبكلا ناتعومجملا امأ .نيصقارلاو نيضكارلا ىلع

 ٍتافاته نم ةفينع ةلسلس ىف اعم نوكفني عيمجلا نأ الإ .دونجلا امهنيب لصفي
 بكوللا ف و ظروةنئاقلل ةيورغ وهبت ىعلا سكدللا ةيشانأ محال نيح نم اهللختت

 .ةرخؤملا ق دونجلا ىفص الك دحوتي ةثلاثلا ةرمللا ىفو .تارم تال ربقلا لوح

 ةمق وندب اًناذيإ كانهو انه حجرأتلا ىف ةيريهامجلا ةلتكلا ذخأت ةعساأو ةكرحبو

 قيعي - ضعبلا دقتعي امسح - رافكلا كارتألا دوحو ناكو .مويلا اذه ْق ةراثإلا

 درطلل اوملستسا دقف مه امأ .ةسينكلا نم مهدرط ةظحل تناح دقو ه.رانلا لوزن

 ءاحنألا لك نمو .راصتنالا ةوشنو كراعم لا تامس نم ىه ىضوف ةسينكلا معتل

 ةسينكلا نم ىقرشلا بونجلا نكرلا ىلإ عفدنت ىتلا تاوقلا ىلع روهمجلا مجهي

 رهظي كسامتم نكل ريغص جوف ىفو :ةحولم قفخت تايارلا امنيب ل

 هنوعفدي سانلاو .ءكريرطبلا بئانو ةرم ملا هذهل رانلا فقسأ وهو "ارتب فقسأ"

 ةظحللا هذه ىف ةسينكلا حبستو .هفلخ باوبألا قلغتل .ربقلا ةروصقم ىلإ ةعرسب

 ىلعف .ًةرغاش تيقب ةديحو ةعقب ادع اميف :ةيحاض ةرذام سووولا نم رحب ىف

 تناك ءقيض رمم ىلإ ىضفي ناك ىذلا ةسينكلا رادج هاجتاب .ةروصقملا لامش

 نناخ ىاغو .زاشلا نفنقلعتل نيهاك فقي ناك اهسفن ةوكلا دنعو 0 كانه

 ةباغ عورفك تدتما دق ةرساحلا عرذألا تائم تناك ءرصبلا ىمرم ىلع ءرمملا

 ةظحللا هذه ىف رهظت تناك ًةأرج رثكألا ىلوألا روصعلا ىفو .ءاجوه ٌةفصاع اهتلزلز
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 دعن م نآلا اننكل .اًيترم سدقلا حورلا لوزن لعجتل ةروصقملا ةبق قوف ةفايخ
 مهفتن اننإف كلذ انفرع ام اذإف .اًدوجوم لاز ام حورلا لوزنب نامإلا نأ الإ .اهارن
 بهل ةلعش ةحتفلا لخاد تدب دقف .ةيلاتلا تاظحلل مقاعتما لاعفنالا اذه امام
 فقسألا نأب عاو ىنانوي لك رارقإ مغرو . .قرتحت باشخأ نم تنثعننا اهنأك ةقلأتم
 ىلع هللا لولع رون اهنأب نونمؤي ًةفاك ءاجعلا نإف ةروصقملا لخاد اهلعشأ دق
 داس ىذلا لماشلا لاعفنالا ىف ءىش لك ميغي ةظحللا هذه ىفو .سدقملا ربقلا
 نم رانلا ددمتت ٍءطببو اًئيشف اًئيشو .ثادحألاو حمالملا ةيؤر ليحتسيف .ةسينكلا
 ران ةياهنلا ىف ىنبملاب رشتنتل ءبيهرلا عمجلا نيب ةعمشل ةعمش نمو .ديل دي
 هذه نوكتو .كلذ لفسأ ناكم لك ىفو ىرخأل ةلاص نم ةدقوملا عومشلا فالآ
 ىعولا اًدقاف فاتكألا ىلع كريرطبلا وأ فقسألا اهيف لّمحُي ىتلا ةظحللا ىه

 وتلل داع دق وه اهو ءنميهملا هللا دجم ىف ٌعقاو هنأب عابطنالا ىطعيل ءاًبيرق
 ناخد نم تالفإلا ًالواحم ريبك ٌرايت ضفتني ءانثألا هذه ىفو .ةرشابملا هترضح نم
 ,سدقلا لزانمو عراوش ىلإ ةدقوملا عومشلا لقن لجأ نم اًضيأو ةقناخلا ةرارحلا
 ىلإ اًداح اًنايحأ عفادتلا نوكيو ءديحولا ةسينكلا باب نم جورخلل سانلا عفدنيف
 مهتايح سانلا نم تائملا عفد امدنع 4 ماع ىرج امك .ثداوح عوقو دح

 نوضرعي مهو كانهو انه نوضكري جاجحلا لظي ةزيجو ةرتفلو .كلذل اتم
 الإ .نودقتعي امك ءوسب مهبيصت ال اهنأ ىلع اوضه را رانلل مهرودصو مههوجو
 عيرسلا سوهلا عجارت نكل .رانلا هذه ميسقتب ىهتنت ىهتنت ةرماغلا ةداعسلا هذه نأ
 ضقاني اًحابص بضاغلا لاعفنالاف .ًةراثإ ضرعلا اذه لوصف لقأ وه سيل ماتلاو
 جاجحلاب تصغ دق ةسينكلا نوكت امنيح قيمعلا ءاسملا ءوده بيرغ وحن ىلع
 ةالصب وحنلا اذه ىلع نوكسمتي مهف ءقيمع ٌتابس ةرممللا هذه اهداسو ةيناث
 ."ليللا فصتنم

 تربور" ىزيلجنإلا وه .1834 ماعل ةريسكلا ةثراكلا ىلع نايع دهاش كانه ناك

 ضرعن ام وهو .عورملا دهشملا ةباثمب ناكف ةثراكلا نع هريرقت امأ .”””نوزروك
 ةسينك ىلإ هل ءاقدصأ عم بهذ دق نوزروك ناك .ىلي اميف ةيساسألا هطاقن
 رغصأ لكو 0 لكو ةذفان لك تدب دقو .نيينانويلا بكوم ةدهاشمل ةمايقلا
 اًمامت اًدودسم كلذ لكادب .اهل اًسضوم ىح نئاك ىأ مدق دجت ثيح ناكم

 سدقلا مكاح ءاشاب ميهاربإ لجأ نم تزجح ىتلا ةفرشلا أدع اميف سانلاب
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 جاح فلأ رشع ةعبس سدقلاب ناك ودبي اميفو زيلجنإلا نم هفويضو ءىرتلا
 :ةسدقملا راتلا ةفقولا بوقت اهييع وكانك

 نيا نم عمجلا طسو قيرط حاسفإب دونجلا ضعب ماق ىلاتلا حابصلا ىفو

 هناكم ذخأيل نونجملا روهمجلا كلذ نم ام بكومب لبقُتسا ىذلا اشاب ميهاربإ

 ةلفاك ةليل اولظ نأ دعب انسفف ايش ذا درج فيعلا ساننلا لاغفتا ادبو .ةفرشلاب

 مم رانلا ضرع تقو اند املف .داهجإلاب مهباصأ ام .ةلتكلا هذه لثم نيب نيفقاو

 جرخ اًيرقت ةدحاولا ةعاسلا ىفو .مهلاعفنا دادزاف ةحرفلا نم مهسفنأ اوكلامتي

 لوح تارم ثالثل كريرطبلاب نوفوطي مهو نيينانويلا ةروصقم نم عيدب ٌبكوم

 انهو .هفلخ باوبألا قلغتو ربقلا لخديو ةضفلاب زرطملا هصيمق علخيل ءربقلا
 لقحك ةفيثكلا سانلا ةلتك تحنرتو .مهخارص العف .هجوأ جيجحلا لاعفنا غلب

 رانلا ميلست مت ربقلاب عضومب ةريدتسم ةريغص ةوك نمو .حيرلا بهم ىف لالغ

 .ةسدقملا

 نم ٌهوق هتداق دقف فرشلا اذه لانيل ىلعألا غلبملا عفد ىذلا لجرلا امأ

 ملتسيل ربقلا نم ٌءوض رهظ مث ءتمصلا داس ةظحللو .ناكملا اذه ىلإ دونجلا

 نع ةرابع ىهو «لخادلاب دوجوملا كريرطبلا نم ةسدقملا رانلا ظوظحملا جاحلا

 اهفطاختت ال ىتح ىديدح راطإ لخاد تعضوو اهلاعشإ مت ةقيقد عومش ةمزح

 تداسو تبشن دق ةبخاص ًةكرعم نوكت اهسفن ةظحللا ىفف .ئفطنتف عومجلا

 لواحي نم مهنمف .سدقملا رونلا ىلإ لوصولل عيمجلا سامحلا رمغي نأ دعب

 سقطلا وه كلذ ناك دقو .هراح ةعمش كلذ ءانثأ ىف ئفطيف هتعمش لاعشإ

 :بخوما ءانثأ ىف داشنإلا نم ًاليلق الإ مهللا :ةالص الو ةظع كانه نكت ملف داماك

 نم هتعمش ٍدرف لك لعشأ نأ دعب هاجتا لك ىف راونألا ىمانت انيأر ام ناعرسو

 ضارعتسال اًنكمم كلذ ناك امنيأو نكر لكبو تافرشلاو ريصاقملاب .ةسدقملا ةلعشلا

 نوموقي سانلا ناك سوهلا ءانثأ ىفو .رون نم رحب نم اًقراغ ءىش لك ادبف .هتعمش

 نم اورهطتيل لعتشم لا عمشلا ةمزحل ممهرودصو مهيدايأو مههوجو ضيرعتب

 دقو ًةفاك ناكم للا عومشلا ناخد نم ةنكاد هاش: ةيلسع نع ناعرسو . ميو

 ةحئار اًرشان ةيئاردتاكلا طسوب ةيولع ةوك نم ةريبك بحس ىف دعاصتي هتيأر

 ءىدرلا ءاوهلاو ةرارحلا ءارج نم نيسئاب صاخشأ ةثالث ىلع ىْشُغ دقو .ةعشب

 تييفوت امك .نيقزمم اهلفسأ سانلا سوءر قوف ةيولعلا ةفرشلا نم اوطقسيل
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 ءاهدعقم ىلع ةسلاج ىهو اًماع رشع ةعبس رمعلا نم غلبت ةيقش ةينيمرأ ةأرما
 هتيؤر نكم ءىثش لك انيأر نأ دعبو ةياهنلا ىفو .ءايعإلاو شطعلاو ةرارحلاب ةركاتم

 ًةونع همامأ قيرطلا حاسفإب نوريثكلا هسارح ماقف ءىضميل اشاب ميهاربإ ضهن
 ةلئاه هذه ةلتكلا تناك املو .ةسينكلا مهب تصغ رشبلا نم ةفيثك ةلتك طسو
 انتدوع قيرط كلذ دعب اًعيمج اًعم كلسنل ءىشلا ضعب راظتنالا انرثآ دقف
 ريع اًقيرط دونجلا انل حسفأ امدعب ىقافر ىفلخو ًالوأ انأ تيضمف .انريد ىلإ
 تييأر .حيسما بلص ءانثأ ىف ةسدقم ا ءراذعلا لاثمت فقو ثيح .كانهو .ةسينكلا
 نم مسقلا اذه لوح ناكم لك ىف ضعبلا مهضعب قوف نيدقأار نانلا نيف: ديدع
 مهتدجو ىننأ الإ ءبابلا وحن اًمجتم مهنيب رورم لا ىناكمإ ردق تلواحو .ةسينكلا
 .داسجألا نم اريبك اًموك لعفلاب تئطو ىننإ ىتح فيثك وحن ىلع اومحتلا دق
 ىداقتعا دعب ةيادبلا ف كلذ ظحلأ ملف ,تاومأ ءالؤه لك نأ ىنهذ ىلإ زفق انهو
 ىننكل .مهسافنأ اوطقتليل انه اودقرف سوقطلا ةدش نم طقف اوقهرأ دق مهنأ
 ىساقلا داحلا ريبعتلا كاذ تظحلف مهيلإ ترظن ريفغلا عمجلا ىلإ تلصو امدنع
 نم متاقلا دوسألا نوللا ىلإ مهضعب نول ريغت دقو .همهف ةءاسإ نكم ال ىذلا
 خم اياقب مهتطغ دقو مدلا ىف نيقراغ نورخأ ناك رخآ عضوم ىفو .قانتخالا ءارج
 ةسينكلا نم عضوملا اذهب دعي ملف .ةيريهامجلا ةلتكلا سهد مهقزم نم ءاعمأو
 ناك ىسيئرلا لخدملل هجاوملا نكرلا دنع ةبيرق ةفاسم نع ندكلو :ةيعح عومج
 ى هدهج ىراصق لذي كك ناكو .مامألا ىلإ نيروعذم نوعفادتي اولاز ام نيالا
 نييحيسما نأ اونظف .ءسانلا عافدنا مهعار دقف جراخلاب سارحلا امأ .هسفنب وجني
 دونجلا لتقف .ةكرعم ىلإ ىضوفلا هذه تلاحتسا ام ناعرسو :.مهيلع موجهلا نوغس
 ناردجلا تخطل امك ءرايهنالا كشو ىلع اوناك ءايقشأ نيكاسم نم اريثك مهقدانبب
 صاصر مهيلع قلطأ امدعب ناريثلاك اوطقس نيزذلا لاجرلا خم نم ءازجأو مدلاب
 نم لكو .هسفنب ةاجنلا وأ هسفن نع عافدلا لواحي ّلك ناك دقف .دونجلا قدانب
 نم وحنلا اذه ىلع .توملا ىتح هنوسهدي نورخآلا ناك تامكللا ءارج طقس
 ىف نوهحتي نوعورطاو نوروعذملا جاجحلا أدب نأ دعب عارص بشن سأيلاو فنعلا
 رطخلا تكردأ نإ امو .مهسفنأب ةاجنلا نم ًالدب نيرخآلا ىلع ءاضقلل رمألا ةياهن
 دق محازتلا ناكف انأ امأ .اًَضيأ هولعف ام وهو .ةدوعلل ىباحصأب تفته ىتح
 ديق ىلع ءاقبلا ليبس ىف نوعراصي عيمجلا' ناك ثيح بابلا نم ةبرقم ىلإ ىنعفد
 لحأ نم ىدهج ىراصق تلذبف ءّىنيع مأب ققحملا توما تبيأر كانهو .ةايحلا
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 دق ناك ءديقع هنأ هفتك ىلع موجن نم تفرع ءاشابلا طابض دحأ نأ الإ .ةدوعلا

 لجر دسج قوف ىنبحسو ىادرب كسمأف .ةدوعلا اًضيأ لواحف ,ىلثم هرذح ذخأ

 نهراض: سنانلا ةعاجتشمو ءطيانقلا ىستضتسا' تشو ةسافنأ نيخأ كيفان ناك زووهف

 مث .هتطقسأ ىتح اذه لجرلا عم عراصأ تللظو .تاومأو نيرضتحم نيب اًعم

 :ىرخأ ٌةرم ضهني مل هنأ تفرع كلذ دعب .ًةيناث ىمدق ىلع فوقولا ىف تحجن

 ةتيم داسجأ نم حيرم ريغ حطس قوف فقأل تامكللا نيب ةظحلل تضهن دقو

 دقو .ةسينكلا نم قيضلا عضوم ا اذه ىف تمحازت ىتلا ةفيثكلا عومجلا نم

 ةلتكلا و هخرص تودو عمجلا زتها ةأجفو كارح الب ةظحلل اًعيمج انفقو

 رخآأ ٌفص فقو امنيب نيفقاو لاجر نم فص طسو ىسفن دجأل ةيريهامجلا

 تفقو كانه .مدلاب ةهلعاو ةقزمم بايثب نيبحاش نيعقتمم عيمجلا ناكو :ىنفامأ

 ةخرص دعب ئجافم ىلاعفنا روعش انمهاد ةأجفو ءضعنلا انضعب قدحن انذخأو

 نيمصخلا نيفصلا الك مدطصيل ةدتمملا همايقلا ةسينك تاعاق ىف اهادص ددرت

 هاقاس تناك راع هبش الجر رجأو بذجأ ىنتدجو ام ناعرسو ءضعبلا امهضعس

 نافقلاو ضقابلا :كارصتلا كانا قو: عربا ريم ةنكلا قيمت رقد اتمنا نيفخطلم

 كانه ترثيغ :ثيح :ةسينكلا لشخاذ لإ ىرخأ ةرم ئقيرط قنشأ تذخغأ رموملا

 ىتلا ةفرغلا ىلإ كانه نمو .كيلوثاكلا ةروصقم ىلإ لوصولا ىف انحجنو ىقافر ىلع
 يف راصتنالا انيلع ناك ةروصقملا لخدم دنعو .انتماقإ لجأ نم نابهرلا اهصصخ

 تدمح دقو .انعم لوخدلا تلواح جاجحلا نم سك ةعومجم عم مدتحم عارص

 ناكم لك ىف نودقري اوناكف قوملا امأ .داكلاب اهيلإ تقفُو ىتلا قاجن ىلع هللا

 .نيلخادتم نيسدكم .ءايحأو قوم نيسئابلا ءالؤه نم ةئمعبرأ تيأر دقو ءاًماوكأ
 ناكو .مادقأ ةسمخ ىلع وبري ام ىلإ ماوكألا هذه تعفترا عضاوملا ضعب ىفو

 قشب هتايحب تلفأ نأ دعب ةليلق قئاقدب انلبق ةسينكلا رداغ دق اشاب ميهاربإ
 لصي مملو ضعبلا همجاه دقو بناج لك نم هترصاح دق عومجلا تناكو .سفنألا

 مهنم ديدعلا نإ ىتح .مهدهج ىراصق هعابتا لذب امدعب الإ ىجراخلا ءانفلا ىلإ
 ناكف .عارصلا اذه ءانثأ ىف ةرم نم رثكأ هيلع ىْشْع دقو .كلذ ءانثأ ىف لتُف

 لصو املو .ةرهشملا مهفويسب جيجحلا ةلتك نيب اًقيرط هل اوقشي نأ هلاجر ىلع

 ودبي نم دسج لمح ىلع هلاجر ثحو ثنثجلا داعبإب هرمأ ردصأ جراخلا ىلإ

 ةمايقلا ةسينكب ةبيهرلا ةثراكلا دعبو .قوملا ماوكأ نيب نم ةايحلا ديق ىلع
 ةنيدملا نم رارفلا عيمجلا لواحف .هكلمت رعذلا نأك جيجحلا شيج ادب ةسدقملا
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 ميظنتب نيرخآ عم انمقف ,نوعاطلا راشتناب ةعئاش تعاذ دقو هجو ع رسأ ىلع

 ."انليحرل ةلحر

122001010101110 
 ديع هنإ .هيلع اًدهاش "نوزروك" ناك ىذلا 1834 ماعل رعذلا اذه نيبو حصفلا
 ىلإ هربق لوحو حيسملا توم لوح نوكت ىذلا ةحانملا دشح لوحت دقو ةمايقلا

 تسبعل دقف رانلا امأ .هب لفتحي ام وهو .راصتنالا ىه ةمايقلاف .راصتنا دشح

 كراشت ىتح درف لك ىلإ لصي نأ بجي زمر وهو ءراصتنالا ةلتكل زمرلا رود انه
 رانلا هذه .رخآ وأ وحن ىلع .درف لك ريصي نأ بجيف .ثعبلا اذه ىف هحور
 هتعمش لعشي مهنم الك نأ ىنعم مهفي اذكهو .سدقلا حورلا نع ةئشانلا اهسفن
 عادخلا ةقيرط امأ .هراد ىلإ ةيلاغلا رانلا مهنم لك لمحي ةسينكلا نمو .اهنم

 دشح لوحت ىف لثمتي انه ىرهوجلا رمألاو .ةريحم ىهف رانلا اهب تلعشأ ىتلا
 لوح اوعمتجي نأب صلخملا توم ىف نوكراشي سانلاف .راصتنا دشح ىلإ ةحانم ا
 نونوكي مهنإف هربق نم ةقلطنملا حصفلا ران نم ةعمش مهلاعشإب مهنأ الإ ,هربق
 نأ ول امك .راونألا فعاضت اًضيأ مهملاو ليمجلا نمو .ثعبلا ىف اًضيأ اوكراش دق
 ةلتك ىه راونألا هذه ةلتكو .ًةأجف "دحاو رون" نع تأشن راونألا نم فالآلا

 وحنلا ىلع ةبيهر ةعرسب أشنت ةلتك ىهو ,نويحي فوس نيذلا ريهامجلا ءالؤه
 نيوكت ةعرسو ةيئاجفل زمر لضفأ ىه رانلا نإ .رانلا هب رشتنت ىذلا عيرسلا

 نوكي :ليقتلا:نانلا وهظت: نأ لبق .دحلا اذه ىلإ رمألا لصي نأ لبق نكل ةلتك

 نيرفاكلا كارتألا دونج درط نم دب ال ناكف .كلذ ليبس ىف لاضنلا نم دب ال

 .روهظلا رانلا عيطتست نلف كانه نيدوجوم اوماد امف .ةسينكلاب نيدوجوملا

 بكوم دعب نيحتف كلذ ةظحل امأ .لافتحالا سوقط نم ربتعي ءالؤه باحسناو
 اوعفدنا نينمؤملا نأ الإ .جورخلا باب بوص كارتألا كرحت دقو .نيينانويلا فارشألا
 ةوشنو ةكرعم هنأك ًةأجف ةسينكلا ىف بارطضالا دوسيل ,مهنودرطي مهنأك مهفلخ
 .راصتنا

 .امهنيب دونجلا لصفي نيتلطعتم نيتيريهامج نيتلتكب ًادبيف سقطلا امأ
 .سامحلا امهيف ثبتل نيتلتكلا نيب نييحيسم برع نم ةيعاقيإ دوشح كرحتتو
 مهلاعفنا ىودع رشنتف ,ةلتكلا تارولب رثأ ةفينعلا ةفرطتملا دوشحلا هذهل نوكيو

 ةئيطب ةلتك وهو .فارشألا بكوم طشني مث .رانلا راظتناب نيكسمتملا ءالؤه نيب
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 نوكيو .لبق نم هدهعت مل عرسأ وحن ىلع اهفده ىلإ لصت ةلاحلا هذه ىف اهنأ الإ
 هب فاطُيو لّمحُي ىذلا ىعولا دقاف هبش كريرطبلا وه كلذ ىلع ىحلا دهاشلا

 .رانلا لاعشإ دعب

 وه ىذلا لاضنلا رصنع نع ًأشن دقف ةبيهرلا هتاعبتب 1834 ماع رعذ امأ

 ,ةريبك امتاد نوكت قلغم ناكمب ران نع ئشان رعذ رطاخمو .سقطلا رصانع دحأ

 ةيادبلا نم نيدوجوملا نيرفاكلا نيب ضقانتلا ءارج نم انه تدادزا هتوق نكل

 اًيرث "نوزروك" فصو ءاج دقو .مهدرط اودارأ نيذلا نينمؤملا نيبو ةسينكلاب

 نم ةغرافلا ةريثكلا هتاظحل نم ةظحل ىفف .رعذلا اذه ببس رسفت حمالمب

 .داعم رخا فص ههجاوي لاجر نم فص ىف ةةجف هسفن دجي ةضقانتماو ىنعملا

 ةايح عارص اَّعم ناعراصتي امهب اذإ رخآلا وأ فصلا اذهل نيعباتلل ديدحت نود نمو

 روبعلا ضعبلا لواحيو سهدت ثثجلا نم اًماوكأ (نوزروك) ركذ امك .توم وأ

 راص نأ دعب لاتق ةحاس ةمايقلا ةسينك تراص دق اهو .هسفنب ةاجنلل اهقوف

 ٍراحدنا ىلإ .هضيقن ىلإ ثعبلا لوحتيل ةريفغ عومج ىف اًعم نيسدكم ءايحأو ٌتاومأ
 نع رظيسادت «نوعاطلا ةفاينإ يأ قوس: ندم ربكأ خا عيمعل وقت ناك: لما
 .سدقملا ربقلا ةنيدم نم عيمجلا برهيل حاجحلا
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 ذإ .ىرهوج أطخ ىف تايموقلا رحد ىلإ ةيمارلا تالواحملا مظعم تعقو دقل

 دح ىف "ةيموقلا" ةلالدو ةيهام ديدحت ىلع ديزي ال ءرم لا هيغتبي ناك ام لك نإ

 رمألا نأ داقتعا داس دقو .كلت ىه ةمألا نإ وأ هذه ىه ةمألا نإ :اولاق .اهتاذ

 ممألا ىلع هقيبطت نكمأ هيلع ِرْثُع ام اذإف ميلسلا موهفملا ىلع روثعلاب طبتري

 وأ ىفارغحجلا ميلقإلا وأ ةغللا ىلع دمتعي لالدتسالا ناكف .ءاوس دح ىلع ًةفاك

 نأ الإ .ىنطولا روعشلاب ىمسيام ىلعو .مكحلا ماظنو خيراتلاو بوتكملا بدألا

 دق مهنأ مهل حضتي ناكام اًهتادو ,ةدعاقلا نم مهأ امتاد تناك تاءانثتسالا

 مهنم تلفيام ناعرسو ٠ 0000 ا

 .اوأدب امك اودوعيل .ةلوهسب

 ةطيسب ىرخأ ٌةليسو كانه تناك ًةيعوضوم ودبت ىتلا ةليسولا هذه بناجبو
 اهيلإ ىمتنت ىتلا ةمألاب اًديدحت تمتها ىتلا كلت ىأ ءطقف ةدحاو ةمأب تمتها

 ةئبنتم ىؤر نمو .قوفتلا ىف خسار معز نم نوكتت تناك هذهو .اهريغب متهت مو

 ال اذه قو .ةيناويحو ةيقالخأ تاءاعدا نم صاخ جيزم نمو .ءىصخشلا ديلا

 ىواسي الو ءاَضيأ اًعيمج ىواستت عقاولا ىف ةينطولا تايجولويديألا هذه نأ دقتعن

 اهنأ الإ هسفن فدهلا اهعيمج دشنت دقو .اهمعازمو ةحلملا اهتيهش ىوس اهنيب
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 نإف ودبي امكو .رثاكتلاب كلذل سسؤتف مجحلا ةدايز دشنت ىهف ًةفلتخم لظت
 لك ىلإ عبطلاب ضرألا لوؤت فوسو ءاهلك ضرألاب تدعو دق ةدح ىلع اهنم الك
 مهو .ديدهتلاب اورعش دقف كلذب اوملع نيزذلا نيرخآلا لك امأ .ةدح ىلع اهنم

 ىأ ,ىعقاولا نومضملا نأ ىلإ دحأ هبتني م١ كلذلو .ديدهتلا ىوس نوري ال مهفوخ ىف
 نم دب الو ؛اريبك اًفالتخا فلتخي ,ةينطولا لاكشألا هذهل ةيقيقحلا تايجولويديألا
 نم دب الو .اهحماطم نع رظنلا فرصب ةمأ لك ةيصوصخ ديدحتل دهجلا لذب
 نأك ءاهنم لك ىف ءرملا جمدني نأ نم دب الو ,معازملا ذبنت ةقداص ةيعوضوم ةيؤر
 رسأ يف عوقولا دح ىلإ اهيلإ ىمتني الأ ىلع ءاهيلإ ىمتني هتايح نم اريبك اًمسف
 .تايرخألا لك باسح ىلع اهادحإ

 .اهنيب قورفلا ديدحت لبق ممألا نع ثدحتن نأ رورغلاو ثبعلا نم نإ
 نيمتنملا نم ريبك ُددع كراشيف ءضعبلا اهضعب دض ةليوط اًبورح ضوخت ىهف
 ببس نع ىفكي امم ثيدحلا راد ام اًملاغو .بورحلا هذه ىف ةيلعافب ةمأ لكل

 لمحت ىهو .فرعي دحأ ال ؟ضعبلا اهضعب تبراح ٍفده ىأل نكل .هذه اهبورح
 هذه ىنعم ام نكل .نيينابايلا ءزيلجنإلا ءناملألا ءنييسنرفلا نحن لوقتف ءاهل اًمسا
 هفالتخا ميفو .هداقتعا وه امف ؟هسفن نعاهب ربعي ىذلا ناسنإلا لخاد ةملكلا
 طنبتري الانه رمألاف ؟ىلاباي وأ ىزيلجنإ وأ نامأ وأ ىسنرفك برحلا ضوخي امدنع
 هبادآو همكح ماظنو هديلاقتو هتاداع ىف ثحبلاف .اًقح فالتخالا هجوب اريثك
 هتديقع ىه ىتلا ةينطولا هذهب ماركلا رورم رمي هنأ الإ اًقيمع ودب نأ نكممي
 اهيدل ىهف .تانايد اهنأ ىلع ممألا ىلإ رظنلا ىغبني انه .برحلل هضوخ ءانثأ ىف
 .ماودلا ىلع كلذل ٌعفاد كانهف .ةلاحلا هذه ىف عوقولل رخآل ٍنيح نم هجوتلا
 ىري الأ ةيادبلا نم عقوتما نمو .ةيموقلا نايدألا ةيمهأ هيكل بورحلا ىفف

 ءامتنالا اذهب هسفن وه فصي وأ فصوي نإ امف ."اًديحو" هسفن ةمأل ىمتتنملا

 وه رعشي ىتلا ربكألا ةدحولا كلت ىأ ًةيلومش رثكأ ٌءىش هروصت ىلع أرطي ىتح
 هطابترا ناك امهم .ةميق الب سيل ةدحولا نم عونلا اذهو .اهب طابترالاب هسفن
 ىلع ىَرُت امك ةطاسبلا نم وحنلا اذه ىلع تسيل هدلبل ةيفارغجلا ةدحولاف .اهب
 نأ نكمي دودحلا نأ ىري وهف .ىداعلا ناسنإلا هل ثرتكي ال ام اذهف .ةطيرخلا
 ىف كلذك ركفي ال وهو .ام دلبل ةلماكلا وأ ةيلعفلا ةقطنملا زواجتت الأ ىلع دتمت
 دجوت اًنيقيو .نيرخآلا تاغل ةهجاوم ىف ةفورعم اهلعجو اهديدحت مت امك هتغل
 نكل .بارطضالا ةنمزأ ىف ًةصاخ .هيلع ميظع ريثأت تاذ اًديج اهفرعي ٌتاملك كانه
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 وه براحي ىذلا فدهلا غولب ىف هتنواعمل اًدعتسم هبناجب فقي اًسوماق سيل كلذ
 ,ىداعلا ناسنإلل ةيمهألا نم لقأ ةجرد ىلع نوكيف هتمأ خيرات امأ .هليبس ىف

 ةايحلا هيلع تناك ام الو .هرارمتسا ىوحف الو .ةيقيقحلا هتايرجم فرعي ال وهف
 ايهأ هكلذ لبق اوضاع نيذلا كلؤه ةاذسأ نيف ًاليلقالا قرع أل وهف ئفاملا ق
 همهفي امع اًمامت فلتخم ٌءوش ىهف هيعو ىف تسرُغ ىتلا تاظحللاو تايصخشلا

 ىهف اهب طابترالاب رعشي ىتلا ىربكلا ةدحولا امأو .خيراتلا نم فرتحملا خرؤملا
 امل ةددحملا حمالملا ضعب اًمتاد كلتمت ةدحولا هذهف .ةلتكلا زمر وأ ةلتكلا انمئاد
 ومنلاو ةفاثكلا لثم زومرلا هذه لثم نم اًريثك انجلاع دقو ءاهزومر وأ لتكلا زيم

 الك ثيدحلاب انلوانت امك .هابتنالل تفاللا وأ يجافملا طابترالاو دودح الب حاتفنالاو

 وهو ءاهفئاظوو اهتافص انه رركن نأ لوقلا ةلفان نمو «ةرذبلاو ةباغلاو رحبلا نم
 رهظت ال زومرلا هذه نأ الإ .اهسفن ممألا رعاشمو روصت ىف ًةيناث هارن فوس ام
 ىف -هتقيرط ىلع اًركنتم - امناد هسفن ىري ام ةمأل ىمتنملاف ءاهدحو ًةدرجم اّدبأ

 ,ةمظتنملا زمرلا ةدوع ىفف .هتمأل ءىش مهأ راص ,هنيعب ةلتك زمرب دماج طابترا
 هبو ,هيف ةمألا روعش ةيرارمتسا نمكت .هيلإ ةجاحلا بلطتت امدنع هروهظ ىفو

 نأ ءرملا عيطتسيو نظي امع اًريغت رثكأ وهو ,ةمألل قاذلا ىعولا ريغتي طقف
 ىلع ةرظن ءاقلإ لواحنس ىلي اميفو .ةيرشبلا ءاقب رارمتسا ىف ام ًالمأ هنم لهني
 ىلإ دوعن نأ نم دب الف نيفصنم نوكن ىتحو .اهزومر صخي اميف ممألا نم ٍليلق
 رودي ٌرمأ وه ىفكي امب هيلع ديكأتلا اننكمي ال ىذلا رمألاف .ةقباس اًماع نيرشع
 نع اًئيش ركذت داكت ال .ةياغلل ةماعو ةطيسب حمالم لازتخا لوح عبطلاب انه

 .درفلا ناسنإلا

 زيلجنإلا

 اهسفن نع نلعت ىتلا ممألا ىدحإ لمأتب أدبن نأ ةمكحلا نم نوكي دق
 ىهو .خسار ىموق روعش نع بير الب امناد حصفت اهنأ الإ .:ةئداه تاملكب

 رحبلا ةيمهأ نوفرعي عيمجلاف ."ارتلجنإ" مساب مويلا اًعيمج اهفرعن ىتلا هذه

 طبرت ىتلا ةحيحصلا ةلصلا هذه اًبيرقت فورعم لا نم سيل نكلو .ىزيلجنإلل
 ةعومجم عم اًناطبق هسفن ىري ىزيلجنإلاف .رحبلا نيبو ةريهشلا هتيدرف نيب

 اًبيرقت وهف ءلفسأ نمو بناج لك نم رحبلا هب طيحي ةنيفس نتم ىلع ةريغص
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 هلدبالهنأالإ .رومألا نم ٍريثك ىف ٌلزعنم وهف ,.مقاطل ناطبقك ىتح ديحو

 ىلع ةديحو نفسلاف .مساح ةمأ ىه ةركفلا هذهو .ءرحبلا ىلع ةرطيسلا نم

 ةطلس عضخت ال ىذلا ,ناطبقلا صخش ىف نيلثمم دارفألا لثم لئاهلا رحبلا حطس
 .رحبلا ىلإ هردصي ىذلا رارقلا وه هدختي ىذلا هاجتالاف .شاقنلل ةقلطما هرماوأ

 نأب عادخلا اذه ىلع ىطغي مقاطلا لالخ نم رشابم ريغ وحن ىلع هذيفنتو
 هتقيرط ىلع رحبلاو ءفدهلا ددحي وهف .هتعاطإ هيلع ىذلا عقاولا ق وه رحبلا
 مجح ىلع رمألا فقوتيو .ةداضم تارثؤمو فصاوع طسو كانه ىلإ هلمحي ةيحلا

 وه فدهلا ناك اذإ اًرسي رثكأ هاجتالا ةعاط نوكتو .رثكأ عاطي نم ىلعو طيحملا
 نوكتو هقيرط فرعي ىذلا ناصحلا لثم رحبلا نوكي انهو .ةيزيلجنإ ةرمعتسم
 لضفأ وحن ىلع طقف رحبتل نكل رحبلا مهل ريعأ ناسرفب هبشأ ىرخألا نفسلا
 ىتلا نفسلا ددعب ةالابملا هدع دح ىلإ عساو رحبلاو .اهديس ةرمإ تحت ريثكب

 تاريغتملا مك رابتعالا ىف ذخأن نأ انيلعف .هتيصخش صخي اميف امأ .ءرم ا اهدوقي
 كلت لك نم مظعأ تاريغتم مدقي هتالوحت ىف وهو .اهل وه عضاخلا ةيغاطلا
 تاباغلا رارقتساو ةلاسم ىدمو .ًةداع ناسنإلا اهب طبتري ىتلا ةيناويحلا لتكلا
 .رحبلاب ًةنراقم عرازملل ةبسنلاب لوقحلاو دايصلل ةبسنلاب

 ىلع .رحبلا عاقب اًبلاغ مهروصتي هالتقو ءرحبلا ىف هثراوك ىناعي ىزيلجنإلاف
 ءاًمامت رحبلا هبشت ىهف هتايح امأ .رطاخم لاو تالوحتلا رحبلا هل مدقي وحنلا اذه
 .لوحتلا ناك امهم .هرداغي ال هناكم لكلف .ةيساسألا هحمالم امه نامألاو ةباترلاف

 .هكالمأو هثوروم ىلع نامطم وهو رحبلا ىلإ ءرملا ىضمي نأب رمألا ىهتني اذكهو

 نويدنلوهلا

 نيب مكاعلا ضقانتلا ّق ديبدش موبصوب ةينطولا ةلتكلا زومر ةيمهأ ىدنتت

 لاوحأ روطتو امهتغل هباشتو .ةبارق ةلص ىلع نابعشلاف .نييدنلوهلاو زيلجنإلا

 سيسأتب امهنم لك 0-0 ردحملاب رفاسي 0 .اذياو 0 ناك امهئنيد

 ىتلا 2 امأ .لاح ةيأب ىزيلجنإلا ناطبقلا ريصم نع راج تافاشتكا

 كانه نأ الإ .نيسفانتم براقأ نيب اًبورح تناكف ضعبلا مهضعب دض اهوضاخ

 الإ مهرزج اولتحا زيلجنإلاف .ةيموقلا مهلتك زومرب طبترا قراف وهو ءامهنيب اًفرف
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 ناطبقلاف طقف هنفس لالخ نم ىزيلجنإلل عضخ رحبلاف ءرحبلا اوعزتني م مهنأ
 نم اهنكس ىتلا ضرألا هيدل ناكف ىدنلوهلا امأ .رحبلا ىلع رمألا بحاص وه

 رطضا هنأ دع لإ ةضففقم فةقلؤهلا ضرأ تقتاكو: دعب اهيف رضنلا لالغتسا لجأ

 دقو .ةيموقلا هتايح ةياهنو ةيادب لثمي دسلاف .دودسلا لالخ نم اهتيامح ىلإ
 رحبلا ناهجاوي امهف .دسلا عم ةاواسملا مدق ىلع اهسفن لاجرلا ةلتك تعضو

 تقو ىفو .رطخلل ضرعتت دالبلا نإف ءام ٌللخ دسلاب ناك اذإف .اًعم امهداحتاب
 .ةيعانطصا رزج ىلع ودعلا نم نينمآ مه اوشيعيل دودسلا حتف متي رطخلا

 ىلع ناكم ىأب هل ٌليثم دجوي ال رحبلا دصي ىناسنإ رادج دوجوب روعشلاو
 نع مهيد اوتعاو نيفاما نويشسر كاذه نئاقلاف امه سوي اهنانه ريكا وسلا اذه
 لاجرلا ىلإ لقتنت اهتوق نإف ودعلا دصل اهريمدت ىلإ اورطضا ام اذإف .دودسلا
 مهنادجو ىف ًالثام دسلا لظ دقو .برحلا دعب ىرخأ ًةرم اهءانب نوديعي نيذلا

 لمحي حضاوو بيرغ وحن ىلعو .ىرخأ ًةرم ةعقاو ةقيقح حبصي نأ نكمي ىتح
 .مهل ةددهملا رطاخم لا تاقوأ ءانثأ ىف رحبلا دض مهدودح مهلخاد نويدنلوهلا

 دض مهعم فقت حايرلاف ,رحبلاب نوذولي مهنإف مهرزج ىف زيلجنإلا مجوه اذإ امأ
 مهنم لك هب رعشي ىذلا هسفن نامألا وهو :.مهرزج ىف نينمآ اوناك دقو .مهئادعأ

 عضخي م ىذلا وهو هفلخ نم امئناد رطخلا هيتأيف ىدنلوهلا امأ .هتنيفس ىلع

 رحبلا نإف .ةيعارشلا هنفسب ملاعلا ءاجرأب فاط هنأ مغرو ءطق هناطلسل رحبلا

 ىسقأ ىف ,هنإف ودعلا موجه دص ليبس ىفف ءلجأ .هنطو ىف هيلع بلقني نأ نكمي
 .هسفن نع كلذ عفديل ءىش لك هسفنب لعفي نأ ىلإ رطضي .تالاحلا

 ناملألا

 نم مظعأ اًئيش شيجلا اوربتعا نيذلا ناملألا روهمج زمر وه شيجلا ناك
 ةباغلاب ىحلا ناملألا روعشف .ةكرحتملا ةباغلا وه شيجلا ناك دقف ءشيج درجم

 اهتفاثكو ةميقتسملا راجشألا ىزاوتو دومجف .ثيدحلا ملاعلاب دلب ىأ ىف هل ليثم ال
 ةباغلا ىلإ مويلا ىتح ىعسي وهو ءضماغ قيمع حرفب ىناملألا ردص رمغت اهددعو

 ةحضاولا اهدودحو اهؤاقنف ءراجشألا عم هدحوتب رعشيل .هفالسأ اهيف شاع ىتلا

 بيغت ةيئاوتسالا ةباغلا ىفف .هاجتا لك ىف ةلخادتم ةقلستملا تاتابنلا ومنت ثيح
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 اهومن هوجو فلتختو ءضوفلا اهمعت ةمظتنم ريغ ًةلتك ىهف ءماحزلا ىف ةيؤرلا
 .مظتنملا راركتلاو ةدعاقلا خوسرب روعش لك ىصقت ىهف اذلو .فالتخالا ديفا

 ءاذحب ةيؤرلا دتمتف .حضاولا اهعاقيإ اهيدلف ةلدتعملا ةقطنملا ةباغ امأ

 ىأ نم مخضأ ىهف اهتاذ دح ىف ةرجشلا امأ .اًمتاد واستم دعب ىلإ ,ةيئرملا عوذجلا
 امم ريثكلا اهيدل اهتبالصو .ةماهلا ةعوفرم اًمئتاد ومنت ىهو .هتاذ دح ىف ناسنإ
 عوردك ىلوألا ةلهولل انل ودبي ىذلا اهؤاحل امأ .:ةليضف نم براحملا هب ىلحتي

 ىف ةيركسعلا ةقرفلا ىز ةناكلا ىف لقا ونيف فاسفت عونلا نم ةعمتجم راجشأل

 دق .كلذ وه نيتي نأ نود نم .ىنامألل ةبسنلاب اناك ةباغلاو شيحجلاف .ءشيجلا

 ىنام ألا هاري اًبدجو اًرفق شيجلا ىف نورخآلا هاري امف .هوجولا لك ىلع اًعم امحتلا

 ءالؤه نم دحاوك نامألاب رعشيو ءاًئيش كانه ىشخي ال وهف «ةباغلا قلأتو ةايح
 كرتي ىذلا ىبصلاف .هل ًةدعاق راجشألا ةماقتساو ةنوشخ نم ذختي وهف .اًعيمج

 شياع دق نوكي هنإف .نظي امك هسنفن ىلإ ولخيو ملحي ى ةقيضلا هلهأ راد

 ةدعتسم لعفلاب (راجشألا) فقت ةباغلا ىفف .اًقبسم شيجلل همامضنا كانه

 ةدحاولا نوكت كانهف ءنوكي نأ ىبصلا ديري امك ةميقتسمو ةيقيقحو ةصلخمو
 اهعافترا يف اًمامت فلتخت اهنأ الإ ,ةميقتسم ومنت اهنم لكف .ءىرخألا لثم اهنم
 ,ىناملألا ىلع ةباغلل ةركبملا ةيسنامورلا هذه رثأ ةميق نم للقن الأ انيلعو .اهتوقو
 تناكف اهب ةدراولا ةباغلا امأ .دئاصقلاو ىناغألا نم تارشع يف كلذ نع ربع دقف

 امنيب رحبلا حطس ىلع هسفن ىري نأ بحي ىزيلجنإلاف .ىناملألاب اًبلاغ ىّمسُت
 ىموقلا امهروعش نيب لصفي ام نإف .لوقلا زجومو .ةباغلاب ةماقإلا ىنامألا بحي

 نويسنرفلا

 ديعف .مهتروث ىلإ ىأ .ثيدح خيرات ىلإ دوعيف نييسنرفلا روهمج زمر امأ
 عبارلا ىفف .ىقيقحلا ىموقلا حرفلا ديع راص دقو .ماع لك هب لفتحي ةيرحلا

 ةداع دقتفي ناك نمف .تاقرطلاب لكلا صقاري نأ لك عيطتسي ويلوي نم رشع

 هنأك ةرم ولو هكلسم ىف ودمي نا عيطتسي ءاخإلاو ةاواسملاو ةيرحلا نم ام اًردق

 محَتقا امدنع ئطانا ىف كدنع اهلثف ةَمَحَدَوَم تاقرطلا ىه اهف .كلذب عتمتي

 ةيحض نمزلا نم نرقل تلظ نأ دعب ءاهسفنب ةلادعلا ةلتكلا سرامتل ليتسابلا
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 ريكذتلا وه مظعأ وحن ىلع يىلافتحالا روعشلا تامس نم دعي اممو .كلم ا نوناق

 ىصقأ ىف ىعامجلا لاعفنالا نم ةلصتم ةلسلس ىهو .دهعلا اذه مادعإ تايلمعب

 وهو .ريهامجلل هب نيدم لا هسأر اهملسي هنإف ةلتكلا قيرط ضرتعي نمف .هادم
 امهم ءبعش ىأ كلمي الو .هيمانتو ىماسلا روعشلا ىلع ظافحلا ىلإ ىضفيام
 نع انشن قاتلا "ىنطولا اهنرق فلما قا ”دييسرالا "ل ىعتلا ةمورحلا ةدده نآك
 لك سانلا هرظتنيو ةنس لك دواعي ىخيرات ثدحك ةيرحلا قالطناف .دهعلا اذه

 ىوق دعب اميف رفنتسا ام وهو ءام ةمأل روهمج زمرك ةمج دئاوف رمثيو .ةنس

 ترجف ىتلا ىه ابوروأ تلتحا ىتلا ةيسنرفلا شويجلاف .هدهع قباسك «عافدلا
 تاراصتنالا امأف .مظعألا ىركسعلا اهدجمو "اهنويلوبان" ىلع ترثع نأ دعب ةروثلا

 نأ الإ .هدحو ةمزهلاب ظفتحا دقف روطاريمإلا اهدئاق امأ .ةروثلا قح نم تراصف

 هذهف ءنييسنرفلا روهمجل ىموق زمرك ةروثلل موهفملا اذه ىلع ام اًضارتعا كانه
 نتم ىلع ىزيلجنإلا ناطبقلا حوضو كلتمت ال ىهف ,ةددحم ريغ ودبت ةملكلا
 نكل .براحم لا ىناطألا شيجلل مراصلا ماظنلا كلمت الو «ةتباثلا دودحلا تاذ هتنيفس

 ةمزالم ةجئاملا ةباغلا نأو زيلجنإلا ةنيفسل مزال كرحتملا رحبلا نأ لفغن الأ انيلع

 روعشلا نإف كلذكو .هروعشل ةلزجلا ةيذغملا ةداملا وه اذهو ىنام ألا شيجلل

 ليجلو .ليتسابلا ماحتقا ف ةحضاو ةدامو ةحضاو ةكرح ىف ىلجتي ةروثلل ىعامجلا

 اهاركذو ."ةيسنرفلا" ةفص ةروثلا ةملك ىلإ فيضي ىسنرف لك ناك نيقباس نيليج وأ
 نم كلذ ناك دقف .ماعلا مامأ نييسنرفلا كلذك زيمت ام ىه ًةيريهامج رثكألا

 تثدحأ دق ةيسورلا ةروثلا نوكت قلطنم ا اذه نمو .هب اورهظو اودرفت ام صخأ
 .ىموقلا نييسنرفلا روعش ىف اًكْؤم اًخرش

 نويرسيوسلا

 .ارسيوس ىه :ىموقلا اهكسامت ىف كيكشتلا دحأ عيطتسي ال ةلود كانه

 .ةدحاو ًةغل ملكتت بوعش روعش نم ىوقأ وه ىنطولا نييرسيوسلا روعشو
 تانايدلا ضقانتو فلتخملا ىعامتجالا اهناينبو "تانوتناكلا" عونتو تاغللا ددعتف
 خرش ىلإ ىضفي نأ عيطتسي ال اذه لك .خيراتلا ةركاذ ىف ًةلثام اهبورح تلاز ام ىتلا

 بصن هنوعضي ءىعامج روهمج زمر نوكلمي مهف .ءىموقلا نييرسيوسلا ىعو يف
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 بوعشلا كلت زومر نم اّيأ هبشي الو .هتعزعز نكمي الو .تقولا لاوط مهنيعأ
 .لابجلا اهنإ :ىرخألا

 عقاوملا ضعب نم نكلو .هلابج ممق ناكم لك نم ىري ىرسيوسلا نإ
 غبسي اًّعم هلابج لك ىري هنأب ىرسيوسلا روعشف لامك رثكأ اهتلسلس ودبت

 ريثأت ىأ ءرملل نوكي ال ءلايل ىف اًنايحأو .ةيسدقلا نم اًئيش عقاوملا هذه ىلع
 اهكلاسم ةروعو امأ .اهتيسدق ىلعأ ىلإ كلذب لصتف قلأتلا ىف لابجلا ذخأت ءاهيلع
 طبتري اًيلاع ةلصفنملا اهممق ىفف .نامألاب روعشلا ىرسيوسلا ىف ناثعبيف اهتبالصو
 .اهسفن دلبلا وه دسجلاو .دسجلا مهف قالمع دحاو دسجك اهلفسأب نويرسيوسلا
 ةمألا نيب لثامتلا اذه نع نيتقباسلا نيبرحلا ءانثأ ىف عافدلا ططخ ترّبع دقو

 ندملاو عرازملا لكف ء.شهدم وحن ىلع اهسفن بلألا ةلسلس نيبو ةيرسيوسلا
 شيجلا ىتح ءدالبلا ىلع ءادتعا ةلاح ىف اهحايتجا متيس تناك جاتنإلا عقاومو

 ءبعشلاو ضرألاب ةيحضتلا متت فوس تناكو .لابجلا نم لاضنلا ًادبيس ناك

 ةمألا روهمج زمر ناكو .ارسيوسل هليثمت لصاويس ناك لابجلا ىلع شيجلا نكل

 بجي مو ءنويرسيوسلا هكلمي ىذلا مهب صاخلا مهدس وهف .هسفن دلبلل ريصيس
 مهلابج ىه لب ءرحبلا هرمغي مو ءنويدنلوهلا لعف امك همده وأ هؤانب مهيلع
 .اهئاجرأ لك نوبوجيو اهنوقتري مهو .اهانعم كاردإ ىوس مهيلع امو .كانه فقت
 نييرسيوسلا نودلقي اًسانأ نادلبلا رئاس نم بذجتف سيطانغملا ةوق كلمت ىهف
 ىصقأ نم ممأل نومتنملا لابجلا وقلستم امأ .اهفاشكتساو مهلابجب باجعإلا يف

 ,ماعلا ءاجرأ ىف ةرشتنملا مهشويجف ءنينمؤملا نييرسيوسلا لثم مهف ملاعلا فارطأ

 ةيويحلا ةناكملا ىلع لصحت فوس لابجلا ىف ىدملا ريصقو ددحملا اهبجاو ءادأ دعب

 ارسيوس لالقتسا ىلع ظافحلا ىف اًيلمع لابجلا ةمهاسم ىدم ةساردو .ارسيوسل

 .ربكأ دوهجم لذب قحتسي دق

 نابسإلا

 نكل .ناريث عراصم هسفن ىف ىري ىابسإلا نإف .ناطبقك ىزيلجنإلا لثم

 هب ةرهبنملا عومجلا كلتمي ناريثلا عراصم نإف ناطبقلل عضاخلا رحبلا نم ًالدب
 لوغلا اذه وه .ةليبنلا هنونف دعاوقل اًقبط هلتق هيلع ىغبني ىذلا ءناويحلاف
 ىلاعفنالا هتابثف .ام ةبهر ءادبإ عراصملل زوجي الو .ةروطسألا ىف ميدقلا رداغلا

 .اهيلع نومكحيو فالآلا اهاري ءاهنأش رغص امهم ءاهيدبي ةكرح لكف .ءىش لك وه
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 ناريثلا عراصم نأ الإ .انه اهدوجو ىلع تظفاح ىتلا ةينامورلا ةبلحلا ىه اهنإ
 ىطسولا روصعلا تريغ ىذلا ديحولا براحم اك رهظي وهف .ًاليبن اسراف راص اهب

 ديع ,عناخلا ناويحلا افا .هتناكم صاخ وحن ىلع تروج امك هديلاقتو هانعم

 دراجي جرخ ىذلا ةركبم لا روصعلا لطب نأ الإ .ىرخأ ه 0 مواقي هنإف .ءناسنإلا

 نمؤم وهو .ءاعمج ةيرشبلا مامأ اًيداب اًبهأتم راص دقف ناويحلا ىلع رطيسيل
 نيعأ مامأ لوغلا لتق ىف اهليصافت لكب هتمهم ذيفنت هرودقمب هنإ ىتح .هتمهمب

 تباوث فرعت هتاكرحو ةبوسحم هاطخف .ءةقدب هردق فرعي وهو .هيدهاشم
 .مهلاعفناب لتقلا اذه نورركيو ءكلذ نوري فالآلاو ءلعفلاب لتقي هنأ الإ ,.صقرلا
 .هلتق ريربت لجأ نم اًًيرب لعّجف اًيرب دعي مل ىذلا ىربلا ناويحلا اذه مادعإ نإ
 ىلع سكعنت روص ىه ةشاش هبوشت ال ىذلا سرافلاو مدلاو مادعإلا اذه نإ

 ,روثلا لتق ىذلا سرافلا مه ءالؤه نوكي ًةراتف .نيبجعملا نيعأ ىف جودزم وحن
 مهضعبب نوطبتري سانلاو .هب لفتحت ىتلا ريهامجلا اًَضيأ مه نونوكي ًةراتو
 فداصي ناكم لك ىفو .هسفن ىلع اَقلغنم اًقولخم نونوكيف :ةبلحلا لثم ضعبلا
 «ىنابسإلا ناك اذكه .هسفن توص وه اًدحاو اًنوص عمسي ناكم لك ىفو اًنيعأ

 ةددحم ةلتك دهشم ىلع ركاب نمز ذنم داتعا دق .هعراصم فلخ ثهلي ىذلا

 اهداعتبا دح ىلإ ةيح تلاز اه ىهو .ةفرعملا قح اهحمالم فرعي وهو .امامت

 ةفلتخم ةغل تاذ دالبل نكمم ال ىتلا ةديدجلا لاكشألاو تاروطتلا نم ريثك نع

 ةقلتكل سر اضيأ 'ر ضي «ريقكلا هلل لهم ىنتلا :ةئيلخلا ق ناريغلا غراضم.نإ .انييدافت
 اًبلاغ نوكتس اهنإف نابسإلا نم عومج نع ٌةروص هلايخ تدوار ام اذإو .ةيموقلا
 حرف نوكي ءاذه مراعلا ةلتكلا حرف اًنراق اذإف .مهعمجي ىذلا عضوملا اذه ةروص

 لاعشإ نم حتست مل ةسينكلاف ءاًمئاد اًخرف نكي مل هنكل ءالاسمو اًطيسب ةسينكلا
 دق ىنابسإلل ةبسنلاب ةلتكلا ناينب ناك امنيب ءنيقطرهملل ضرألا نئانع ميحجلا ران

 :انلدك اهجوت دختا

 نويلاطيإلا

 ىلإ طسبتري ٌرمأ وه ءام برح ىف اهكلسم كلذكو ءاهتاذب ةثيدح ةمأ روعش نإ

 خيراتلا لثمي اذه ىفو .ىموقلا اهروهمج (اهتلتك) زمر رارقإ ةيناكمإب ربك درع
 .ةوقلاب اهتدحو تعزتنا دق تناك امدعب ةرخأتم ةعجوم ًةبرض بوعشلا ضعبل

 قربت بهو انمأ ةنما ضرس 3 ىتلا ةبوعصلا ىدم ىلع ًالاثم انه ايلاطيإ حلصت دقو
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 بارطضالا هيف عاش ىذلا اهرضاحو ءاهتبكن ىدمو قيمعلا ثارتلا تاذ اهندم
 رثكأ رشمبلا لخاد اياضقلا لك تناك اهتدحو ايلاطيإ ققحت نأ لبقو .دمعتم ا
 ةدحاو ًةموظنم هنأ رعشيو ًةيناث محالتلل دوعي دق قزمملا دسجلاف ءاًحوضو
 .ديدشلا رهقلاب هسفن نع ةرشحلا ودعلا اذه درطي املاح .ةميلسو

 ٌتاروصت بوعشلا ىدل نوكتت ةياغلل ةليوط ةرتفل دالبلا ودعلا لتحي امدنعف
 ضرألا ىلع شيعي ءاًميرك اًئيمق .ددعلا فيثك دارج برسك ودبي ودعلاف .ةهباشتم
 ةعزن رهظي هنإف ءاقبلل ةداج ةين هيدل تناك نإف ءنطولا ءانبأل ةبيطلا ةريخلا

 ضعبلا مهضعبب مهطابترا نهوي نأب دالبلا لهأ فاعضإو ءضرألا هذه ميسقت
 ةرشحلا درطتل ىرس طابترا نع ةرابع ةداضملا ةكرحلا نوكت انهو ءلبسلا لكب
 دوعتل ءفاطملا ةياهن ىف ثدح ام وه اذهو .ةقفوملا تاظحللا نم ةلسلس ىف

 الب اهيركفم لضفأ نم نوريثكلا اهيلإ قاتشي ام اًبلاغ ناك ىتلا اهتدحو ىلإ ايلاطيإ
 نأب امور لثم ةنيدم حامسلا زوجي ال هنأ ةظحللا هذه ذنم حضتا نكلو ءىودح

 حرسم لا امأ ."ةرغاش" كانه تلظ ةمدقلا روصعلا نم ةلتكلا ىنابمف .ًةنمآ ايحت
 .ذوبنم ءقوقح الب هنأب ءرم لا اهدنع رعشي .ةنوصم ًالالطأ ناكف جردملا ىنامورلا
 امم تظفتحا دق ”رتيب تناس" امور .,ةيناثلا امور تناك كلذ نم ضيقنلا ىلعو

 رئاس نم جيجحلاب صغت رتيب تناس ةيئاردتاك تناكف .اهتيبذاج ةوق نم ىفكي
 ىموقلا زييمتلل اًبطق نوكتل ةئيهم نكت مل هذه ةيناثلا امور نأ الإ ,ملاعلا ءاحنأ

 تناك اهتموظنمف .زييمت الب رشبلا لك وحن اههجوت لظ دقف .لاح ةيأ ىلع
 اهانعمب "تايموقلا"ب فرعي ام دعب هيف دجو دق نكي مل رصع ىف تماق دق
 ةيناثلاو ىلوألا امور نيب ةثيدحلا ايلاطيإل ىموقلا روعشلا لظ اذكهو .ثيدحلا

 راصف .ًةدوجوم امور تناك دقف .كلذ نم ٌرفم كانه نكي ملو .للشلاب اًباصم

 بوثلا تدترا نأب ءطسبألا وه ادب الح ةيشافلا تبرج دقو .ايلاطيإ مه نامورلا
 امأ .طارفإلا دح ىلإ اًضافضف ادب دقف .قالطإلا ىلع اهبساني مام وهو .ميدقلا

 امأف .اهلاصوأ لك تعطق اهنأ دح ىلإ ًةفينع تناكف اهلخاد تأشن ىتلا تاكرحلا
 مل اهنكل ءىرخألا ولت ةدحاولا ًةيناث اهروبق نم جورخلا تدارأ دقف "اروف"لا تاكرح
 اوبرُص نيذلا ءالؤه ةيهارك تراثأ دقف "يصعلا ةطبار" امأو .نامورلا عم مجسنت

 تءاب نأ ظحلا نسحلو .بيدأتلا وأ ديدهتلاب رخافتي نم كانه نكي مو .ىصعلاب
 .ايلاطيإ ىلع ٍفيزم ىموق ىريهامج زمر ضرفل ةلواحم لك لشفلاب
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 دوهيلا

 ضرألا هجو ىلع اورشتنا دقف .دوهيلا لثم همهف بعصي ٌبعش كانه سيل
 مهتردقب اورهتشا دقو .هيف اوأشن ىذلا مهدلبل مهنادقف دعب اهلك ةنوكسملا

 نابسإلا مهنم ناكف ءاًميظع ناك مهفيكت ةجرد نيابت نأ الإ .فيكتلا ىلع ةبيرملا

 اوصرحو .ءرخآل دلب نم تافاقثو تاغل مهعم اولمح دقو .نوينيصلاو دونهلاو
 ىف نوغلابي نمم نيعودخم لا ضعب كانهو .اهنوكلتمم مهنأك اهيلع ظافحلا ىلع
 ىأرلا ىلإ ليميس هنإف مهفرعي نم امأ .ناكم لك ىف مهنيب اميف ةاواسملا معز

 عستا دقف .رخآ بعش ىأ نم ريثكب رثكأ ةفلتخم جذامن مهنيب دجوي هنأب لئاقلا

 نكمي ىتلا رومألا رثكأ نم وهو .رهوجلاو رهظملا ىف دوهيلل ريبكلا فالتخالا
 رشبلا ًاوسأو لضفأ مهنيب دجوي هنأب ةعئاشلا ةروطسألا امأ .اًبجع اهفداصن نأ

 ىف مهنكل ءنيرخآلا نع نوفلتخم مهف .جذاس وحن ىلع ةقيقحلا نع ربعت ىهف

 بجعلل ريثملا نمو .مهنيب اميف اًفالتخا رثكأ - كلذ لوق انعسو ام اذإ - ةقيقحلا
 ىف مهفداصت نيذلا نيديحولا اوسيل مهو .نيدوجوم قالطإلا ىلع اولاز ام مهنأ
 .ءبوعشلا مدقأ اوسيل كلذك مهو .ردقلا سفنب نمرألا رشتني اًنيقيف ءناكم لك

 بوعشلا نيب نم مهدحو مه مهنكلو .اًمدق رثكأ نمز ىلإ عجري نيينيصلا خيراتف
 مهل ردق نم رثكأ مه اوناكو ؛ةليوط ةرتفل لاحرتلا ىف اورمتسا نيذلا ةمهيدقلا
 ىتحو .ىضم تقو ىأ نم اًددع رثكأ مويلا اوراص مهنأ الإ ,رثأ الب اوفتخيل نمزلا
 دعي مل مهبلغأف ,ةيوغل وأ ةيميلقإ ةدحو مهعمجت نكت مل ةليلق تاونس لبق
 ميدقلا مهنيد نأ مهنم نييالملا ربتعا دقو .ناسل ةنئمب اوملكتف «ةيربعلا مهفي
 نيب ةصاخ اًئيشف اًئيش نييحيسملا دوهيلا ددع دادزا امك .غراف ءاعو ىوس سيل

 .ةرباع ةرظنبو .نيينيداللا ددع ريثكب كلذ نع دازو .مهنم ةفقثملا ةقبطلا دارفأ

 مهعسوب ام اولعف مهنأ نع فشكت ءسفنلا ىلع ظافحلا موهفم نم اقالطنا

 مهنأوه ثدح ام نكل .اًضيأ كلذ مه نوسنيو دوهي مهنأ سانلا ىسني ىتح

 نأ ءرملا ىلعو .اًضيأ كلذ ىلإ اوعسي مل مهنأ بلاغلا ىفو .كلذ نايسن اوعيطتسي مل

 رخآ وه امو اًدوهي مهلعجي ىذلا ام ءادوهي ءالؤه ىقب قايس ىأ ىف هسفن لأسي
 .دوهي نحن :مهسفنأل اولاق ام اذإ قالطإلا ىلع نيرخآلا نيبو مهنيب عمج ءىث

 نم ردقلا سفن ىلع رركتو مهخيرات ةيادب ف ثدح دق ناك ريخألا رمألا اذهو

 اذإف .رصم نم جورخلا وه كلذ ناك دقل :خيراتلا اذه راسم ىف لئاهلا لثامتلا

 الإ .هددع ىصخحأ .هلمكأب اًبعش هانيأرل ميدقلا دهشم لا اذه ىوحف انرضحتسا ام
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 هلسنب رشي دق ىروطسألا لوألا مهوبأ ناكو .لمرلا ىف اًماع نيعبرأ لحتري لظ هنأ
 ًالمر نيلحترم كانه ىلإ اوءاج مه اهف ."رحبلا لحاس ىلع لمرلاك نورثاكتيف"
 مهفده امأ .ودعلا ىلع قبطأ هنكل ءروبعلاب رحبلا مهل حمسو .لامرلا نيب رخآ

 .فيسلا دحب اهنوعزتنيس ىتلا داعيملا ضرأ ناكف

 اًرمر تراص ءارحصلا لالخ تاونسو تاونسل لحترا ىذلا مكلا اذه ةروص نإ
 .ىضام لا اهدهع ىف تناك امك ةياغلل ةسوملم ةحضاو تلظ دقو .دوهيلا ةلتكل

 ىلعو .لاحرتلا ىف هسفن ىري هنإ ءتتشتيو رقتسي نأ لبق اًعم هسفن ىري بعشلاف
 ةلتكل نكي مل فده همامأ ناك دقف .هسيماون بعشلا ىّقلت ةفثكملا لاحلا هذه
 ةلتك اهنإ .امتاد كرتشملا ريصملا هنإ ,ةرماغملا ولت ةرماغملا هرظتنتو .موي تاذ ىرخأ

 ةداع ىذلا عونتلا اذه نم ٌءىثش داكلاب الإ ةقطنملا هذه ىف اهل رفاوتي م ةدرجم

 وه ىذلا لمرلا ىوس مهلوح نكي ملف .ةكرتشم ةايح ىف ىدارف رشبلا عمجي ام
 ىلإ ةلزعلاب اًروعش ةلاحرلا ةلفاقلا هذه حنم ٌءىش كانه سيلف .اًدرجت لتكلا رثكأ

 رايهنالا ددهيو :ىثشالتي فدهلا ناك ام اًبلاغو .لامرلا ةروص نم رثكأ .دح ىصقأ
 .تطبارتو تكسامتو تهبتنا دح ىصقأ ىلإ ةفلتخم ةيوق تابرضب نكل .ةلتكلل

 وه نكي ممل هنإف - فلأ ةئمعبس ىلإ ةئمتس نم - ةلفاقلاب رشبلا (سانلا) ددع امأ

 ىلع وه لاحترالا نمزف .ةركابلا روصعلا ىف ةعضاوتم حماطملل ةبسنلاب ًةبارغ رثكألا
 ىأل دعب اميف ددمتي نأ نكممي اًماع نيعبرأل ةلتكلا ىف ددمتي ىذلاف .ةصاخ ةيمهأ

 لاحرت باذع لك لثم وه .باقعك .ةينمزلا ةرتفلا هذهل موتحم ردقك .ةينمز ةرتف
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 هنإف ناكمإلا ردقب اهحيضوتل انه تقيس ىتلا ميهافملا ديدحت لجأ نم
 يف ماعلا تأجاف ىتلا اينامأ .اينامأ روهمج ناينب نع اًئيش فيضن نأ انيلع بجي
 بعوتسي مم ديدج عون نم تاهجوتو ٍتانوكمب نيرشعلا نرقلا نم لوألا ثلنثلا
 الإ ءايحتسا ىلع اهزغل لح ىف ءرملا أدبي م ىتلاو :ةلتاقلا اهتروطخ دودح دحأ

 ىماع تنوكت امك ةدحوملا ايناطأ روهمج زمر وه ءلظو ءشيجلا ناك دقف .نآلا
 كانه نكي ملو .كلذب اًروخف ىنامزأ لك ناكو .ةيسنرفلا برحلا دعب 18701

 .زمرلا اذهل غلابلا رثألا نع مهسفنأب ىأنلا اوعاطتسا نمم دارفأ عضب ىوس

 عضو ىلإ برحلا هذه هتعفد دق ةينوكلا "هشتين" ةفاقث راصنأ نم ٌركفم ناكو
 دهشملا وه ناسرفلا ةبيتك دهشم ناك دقف ."ةوقلا وحن ةدارإلا" سيئرلا هباتك

 شيجلا ةيمهأ ىدم حضوت ىهف ءىودج الب ةراشإلا هذه نكت مل .هسني مل ىذلا
 اوعنص نيذلا نيسرطغتم لا ءالؤه ىف ةلتكلا زمر ريثأت ىدمو :ماع وحن ىلع ناملألل

 نيفقثملاو لامعلاو نيحالفلاو نينطاوملا ةماعف .عومجلاب ركذي ام هاجت اًدودح

 ةروصلا شيجلا ىف اوأر ءالؤه لك ءايسوربو ايرافاب لهأو تناتستوربلاو كيلوثاكلاو
 ةباغلا نم هتأشنو زمرلا اذهل ةقيمعلا روذجلا انلوانت دقو .ةمألا نع ةريعملا

 ربتعيو وحن قثوأ ىلع ىناملألل ةبسنلاب ناطبتري شيجلاو ةباغلاف .قباس عضومب
 هسفن ءىثلاو اًدحاو امهالك نوكي قايسلا اذه ىفو .ةمألا روهمجل اًرمر امهنم لك
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 امهم اًرمأ ناكف ,ىزمرلا هريثأت بناجب اًخضاو اًدوجو شيجلا دوجو امأ .اًبيرقت
 نوَكلا وه ناك هذه انتلاح ىفو .مهرعاشمو رشبلا روصت ىف شيعي زمرلاف .ةياغلل
 ىدؤي ىذلا ىأ ,عقاولا ضرأ ىلع شيجلا امأ .شيجلا - ةباغلل بيجعلا لكشلل
 نامإإلاف .ةقلغنملا ةلتكلا تامس ذختي هنإف ةيركسعلا ةمدخلا ىناطأ باش لك هيف

 ىدم ىلإ لصي ءاهنم ةبهرلاو ءقيمعلا اهانعمب ناميإلاو ,ةماعلا ةيركسعلا ةمدخلاب
 .ءاوس ٌّدح ىلع تناتستوربلا لثم كيلوثاكلا مضي وهف ,ةيديلقتلا نايدألا نم دعبأ
 الإ شويجلا رابتعا زوجي ال هنإ ليق دقو ءاًينامأ نوكي ال كلذ نع جرخي نمو
 شياعي وهف .ناملألا ةلاح ىف اًقلتخم اًرمأ ناك كلذ نأ الإ .ةلتكلل ددحملا ىنعم اب
 هتمدخ ىدأ نم نأل ةقلغنم تناك دقو .مهألا ةقلغنملا هتلتك هنأ ىلع شيجلا

 ناكف نوقابلا امأ ءاهنيعب ةيرمع ةلحرم نم بابشلا نم ناك اهيف ةيركسعلا
 لك ىلع ناكو .ءالؤهل ةبسنلاب ةماع ةمدخ نكت مل ىأ ,.مهل ةفيظولا ةباثمب كلذ
 تدافتسا دقو .اهب ىنادجو طابترا ىلع هتايح لظتل ةبرجتلا هذهب رمي نأ ٍلجر
 طابضلا حالس ماسقأ لضفأ لثمت تناكو .ةلتك ةرولبك شيجلا نم ءالبنلا ةقبط
 وأ ؛ةبوتكم ريغ تناك نإو .ةمراص نيناوقب حنمت ةمسوألا لثم تناكف ءميدتسملا

 ىودع لقنتل اهيلع ةبردملا ىقيسوم لا ةقدب فزعت ةثراوتم ةيقيسوم ةقرف لثم
 ىناملألا بعشلا راص ىلوألا ةيملاعلا برحلا تبشن املف .روهمجلا ىلإ ىقيسوملا
 .مايألا كلت سامح ضّرعتسُُي ناك ام اًبلاغو «ةحتفنم ةدحاو ةيريهامج ًةلتك ًةفاك

 م مهف عيرذلا اهلشفل اوبجعتو .ةيزانلا ةركف ىلع اونهار دق جراخلاب نوريثك ناكو
 مهنأو ,مهتمأل اًرمر "شيجلا - ةباغلا" اهلخادب اًضيأ لمحت ةيزانلا هذه نأ اودقتعي
 دق نونوكي ةلتكلا هذهل مهئامتنابو :ةقلغنملا شيجلا ةلتك ىلإ اومتنا دق مهسفنأ
 ءالبنلا روهمج ةرولب ىأ ندان وحن ىلع ةلاعفو ةقيقد ةرولب رثأو رمأل اوعضخ

 ًةيمهأ الا كلذ لباقم لكشي ملف ىسايس بزحل مما انضم .طابضلا ةتفو

 ةظحل كلذك تناك 1914 ماعل سطسغأ رهش نم ىلوألا مايألا كلت نأ الإ .ةليئض

 عكر هنأ ىوُر دقف كلذ نع رلته اهلاق اهيف بيرال ةلوقم كانهو .ةيزانلل دلوم
 ,ةمساحلا هتبرجت ىه هذه تناك دقف .هلل اًركش هيتبكر ىلع برحلا بوشن دعب

 هذه سني مل وهو .اًروهمج (ةلتك) هسفن وه اهيف ناك ىتلا ةديحولا ةظحللا اهنإ
 .جراخلا نم نكل .ةظحللا هذه ءايحإ ةداعإ ىلع اهلك هتريسم رصقو .ةظحللا
 .هيف ًةدحوتمو هيلع ًةقفتم ءيبرحلا اهزفاحب يعو ىلع حبصت نأ اينامأ ىلع ناكف
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 ةيساسألا مهتلتك لوح ناملألا فافتلا ىلا ةماعلا ةيركسعلا ةمدخلا ءاغلإ ىدأ دقف

 مهيلع اًرمأ تراص اهغالبإو رماوألا ىقلتو اهنم اومرح ىتلا تابيردتلاف «ةقلغنملا
 داليم ةباثمب ةماعلا ةيركسعلا ةمدخلا ءاغلإ ناك اذكه .لبسلا لكب ًةيناث هزاجنإ

 عيمجلا مساقتي .ةحتفنم ةلتك ىلإ ليحتست اًرسق لَحُت ةقلغنم ةلتك لكف .ةيزانلا

 راطإ ىف دودح هل عضوت ممثل (ٌبزح) وهو .ءشيجلا ىلإ بزحلا لقتناف ءاهحمالم
 ءاًيزان حبصي نأ ةهسون ناك ن ذم مدشع لق .ةأرما ءلجر ىنامأ لكف .ةمألا

 ,قباسلا ىف اًدونج اونوكي مل نإ مظعأ ًةيمهأ ءالؤهل لثمي ام ابلاغ ناك ٌرمأ وهو
 .هنم نيمورحم ًةداع اوناك كلسم ىف وحنلا اذه ىلع نومهاسي مهنأل

 هراركت نأ امك ءاًراعش "ىاسرف -ءالمإ" نم رلته ذختا اهل ليثم ال ةميزعبو

 لمتحم وه امف . .نينسلا ربع كلذ ىمانت دقف ضيقنلا ىلع لب .هريثأت نهوي مل

 ؟هيعمتسم ىلإ هلالخ نم رلته هلصوأ ىذلا وهامو ؟اقَع راعشلا اذه نومضم

 اهرقي مل ىتلا ةميزهلا ام ّدح ىلإ ىناملألل ىنعت ال "ىاسرف" ةملك تناك دقل

 ةايحلا روصتف . .هنيعب سدقم بيردت ميرحتو شيجلا ميرحت ىنعت تناك لب يطق

 اذكه ءام نيد ميرحت لثم شيحلا ميرحت ناك دقف ءاقاش اذه نوكي هنود نم

 هك لجو لك نع ضد ايكرق اهئايحإ ةداعإ راصف .ةعونمم ءابآلا ةديقع تراص

 اًيماد هيلع ظفاحتو ءاهيف مّدختسُت ةرم لك ىف حرجلا أكنت "”ىاسرف" ةملك تناك

 دعبتسُت تناكف حرجلا اذه نم ءافشلا رداوب امأ .اًدبأ لمدني الف فيزنلا لصاوبيل

 ركذت نكت مل قايسلا اذه ىفو .عومجلا مامأ ةوقب ةن "فاسرف" ةملك تيليق املك

 هنإ ."رمألا" ءاوجأب رّكذي ءالمإلاف ."ءالمإلا" اًمتاد لاقي ناك لب ءطق ةدهاعم ةملك

 عفادلا وه ناكف ."ءالمإ" ىَّمَس اذلو ودعلا رمأ هنإ .ىبنجأ هردصأ ديحو ”بمأ"

 ةملك أرقي وأ عمسي ناك نمف .ىناطأ ىلإ ينام نم ىركسعلا رمألا ميرحتل ىساسألا

 ادبف ءىناطألا شيجلا ىأ .هنم عزتناامب هقامعأ قمعأ ىف رعشي ناك ' 'ىاسرف ءالمإ"

 ءىش لك دوعي شيجلابف .ةيقيقح ةيمهأ ىلع ىوطنملا ديحولا فدهلا وه هؤايحإ

 هءزج نأل اقلطم عزعزتت م ىموق روهمج زمرك شيجلا ةيمهأف .هدهع قباس ىلإ

 "ىاسرف" ةملك رايتخاو .ةباغلا ىأ «سمي 0 ادوجوم لازي ال ناك مدقألاو قمعألا

 ةملكلا هذهف .فقوملل رلته روظنم نم ةياغلل اًقفوم اًرايتخا ناك ىزكرم راعشك

 ميرحت نم - ةيموقلا نام لألا ةايح ىف ميلألا ريخألا ثدحلاب طقف رّكذت نكت م

 لك هيف مدخي ناك ىذلا شيجلا ليكشت قح ءاغلإو .ةماعلا ةيركسعلا ةمدخلا

 225 || ةطلسلاو ريهامجلا



 ةمهم ىرخأ تاظحل ىلع اًَضيأ ىوطنت تناك اهنإ لب .تاونس ةدعل صخش

 .ىناملألا خيراتلا ىف ةريهشو

 ةدحو نالعإ ناك كلذبو .ىناثلا خيارلا نسا دق "كرامسيب"' ناك ىاسرف ىفف

 اًرصن كلذ ناك دقو .رهقت ال ةوقو ججأتم ٍروعش ةظحل ىف قحاس رصن دعب اينامأ

 اًدمتعم ربكألا نويلبانل ةفيلخ هسفن ربتعا ىذلا ثلاثلا نويلبان ىلع نام ألا هزرحأ
 تناك امك .هل ىونعم ثيروك ةمجن عفتراف ءمسالا اذهل ةيروطسألا ةمظعلا ىلع

 لك نيب نم ناك ىذلا رشع عبارلا سيول هديش ىذلا رقما اًضيأ ىه ىاسرف
 ىذلا وه ناكو .ًةوسق دشألا ةلذملا ناطألا قاذأ نم وه .نويلبان لبق اسنرف ماكح
 ىاسرف ىف رصيقلا نالعإ ءاجف .جربلدياه ةعلق هتاوق ترمد امك .جروبسارتش علتبا
 دقو .دحاو نآ ىف نويلبانو رشع عبارلا سيول ىلع جودزم ويح أاتف رصن ةباثمم

 هذه اوشاع نيذلا ناملألا ئاغ هرثأ كلذل ناك دقو .فيلح نود نم هدحو هزرحأ

 (ىاسرف) رصقلا اذه مساق ؛ ,كلذ ةحص تانبإل ةيفاك تاداهش كانهو .ةرتفلا

 اهيف ركذي ناك ةرم لكو .ثيدحلا ىناملألا خيراتلا يف رصن مظعأب طسترا دق ناك

 ىلإ ل .ةملكلا هذه عم رصنلا كلذ ىركذ حولت تناك نيعللا "ءالمإلا" رلته

 تناك نإ ةمميزهلاو برحلاب ديدهتك كلذ عامس ءادعألا ىلع ناكو ءلعوك نيعمتسما

 .اهب نوعمسي ناذآ مهل

 ءانثتساب - ةيزانلل ةمهملا تاراعشلا لك نإ لوقلا انعسوب نإف ةغلابم نود نمو

 :لكف '"ىاسرف ءالمإ" ةملك نم بقتكس تقعيشا نيف تناك - ةونفنلا اهب دصقب ناك ام

 دق ةفثكملا ةكرحلا رهوج ناك دقو .امهريغو "صالخلا -رصنلا"و "ثلاثلا خيارلا"
 مورحمم لا شيجلاو ءارصن لوحتت نأ نيه دم ال نقلا ةمزهلا ىأ :ةملكلا هذه هتنمضت

 انه انيلع ىغبني دقو .فدهلا اذه قيقحتل ًالوأ هئايحإ ةداعإ نم دب ال ىذلا
 ,.نيجودزم هاريثأت ناك دقف .ءفوقعملا بيلصلا :ىأ .,ةكرحلا زمر ةركف ىلإ هابتنالا
 ذختا هسفن بيلصلاف .ًالئاه ًالمأ لثمي امهالكف ,ةملكلا ريثأتو لكشلا ريثأت ىأ
 ءاشي هنأك ءركام وحن ىلع ه هاري نم ددهيل ةيوتلملا قناشملا نم نيتنثا لكش
 هيلع ناك ىذلا ردقلا سفنبو .انه قّلعُيس نمل بجعت فوسف رظتنا :لوقلا

 ءاضعأب رّمْذُي وهف .ديدهتلا بولسأ ناك ةيرئاد ةكرح نم فوقعملا بيلصلا لكش
 بيلصلا نم ةملكلا هذه تراعتسا دقف .هب تقلع ىتلا ةقزمملا بولصملا دسج
 بيلصلا اذهو .اًبيط اًرمأ بلصلا ناك ول امك ةيومدلا ةبيهرلا هحمالم ىحيسملا
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 اريثك نأ ىنعي ام "ةيبصلا قيلعتب" فرع امب رّكذي فاطخب هنم علض لك ىهتنملا

 ةصرفلا حيتيو ةيدنجلا مامأ بابلا حتفي دقو .مهلتقو مهرسأ متيس ءادعألا نم

 ةعورم 0 ديدهت نيب طبري هنإف لاح لك ىلعو ."نيبعكلا نما ىرخأ ةرم

 .ىركسع ماظنب ضماغ ديدهتو رطخلا قلازم نيبو
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 رثكأ ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب "ىريهامج - ثدح" وه مخضتلا نإ

 مخضتلا هسرامم ىذلا كابترالل ريثملا رثآلاف ءرشابملا هتلالد موهفمو عقاولل ابرق

 انعسوبو .اهسفن مخضتلا ةظحل ىلع لاح ةيأب رصتقي ال اهلماكب دالب بوعش ىلع
 ةقنايمح يف ةقنراقس نيكس عوق ةقوؤحلا ةنقادملا ادتاعمتعم' ف: قيسويالل ضان لولا

 اهببست ىتلا لقالقلاف ,تاروثلاو بورحلا ىوس رشبلا ىلع اهراثآو مخضتلا تالاحب

 نم نوكي دق لب ءاهنايسنو اهءافخإ لضفي ءرملا نأ دح ىلإ ةقيمع ةعيبط تاذ
 ريغو عنطصم وحن ىلع هتميق ناسنإلا ددح ىذلا - لاملل بَسنُي نأ ىزخملا
 ,ريثكب ةيقيقحلا هتفيظو ةيهام زواجتت راثآ ىهو .ةلتك ءانب ىف هراثأ - ىقيقح
 قرطتلا ىرورضلا نم نكل .دودح الب زخمو قطنملل ٍفانم ءىش ىلع ىوطنتو
 ريصي نأ نكمي لام اف .هسفن لاملل ةيجولوكيسلا تافصلا نع اًئيش لوقنل كلذ ىلإ
 ىلع هدنع دكأتت زمر - انه اهانجلاع زومر نم ضيقنلا ىلع- هنكل ,ةلتكلل اًرمر
 روهمج نيوكت ىلع اهسدكت لالخ نم لمعت ىتلا تادحولا اًماحلإ رثكأ وحن
 نزو اهلو ةعطاق ةجردب ةلصاف دودح اهل دوقن ةعطق لكف .ام ٍفورظ لظ ىف

 .دي ىلإ دي نم ةيرحب لقنتت ىهو .ةرظن لوأ نم اهيلع فرعتلا نكميو ءاهب صاخ
 لمحت ىهو ءاهيلع ام مكاح سأر كس متي ام اًبلاغو ءاهناريج رارمتساب لدبتو
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 "سيول,», تاكنرف كانه ناك دقف ًةريبك اهتميق تناك اذإ ًةصاخ ءاًنايحأ همسا

 ديلاف .سوسحم صخش اهنأك دوقنلا ةعطق سسحتتن اننإ ."ازيرت ايرام» تالايرو

 نيعم لا روعشلاو ءاهحطسو اهفورح لكب ناكم لك ىف اهب رعشت اهيلع ضبقت ىتلا

 مهاسيو ماع ىناسنإ زروعش وه كاذ وأ اذهل اهحنم نكمي دوقن ةعطق وحن فهرملا

 ,ىحلا قولخملا ىلع قوفتت دوقنلا ةعطق نإفاَم ةلاح ىفو .ةيصخشلا اهحمالم ىف

 الإ اهريمدت نكمي ال ىهف اًيدبأ اًدوجو اهل نانمضي اهتبالصو ةيندعملا اهتدامف

 كس راد نم قاهنلا اهلكش ىف جرخت ىهف ءاهمجح ومني ال دوقنلا ةعطقو .رانلاب

 ةيقادصم تناك امبرو .ريغتت نأ اهل زوجي الف هيلع ىه ام ىلع لظنتل دوقتنلا

 ظفاحي نأ هدحو اهكلام ىلع فقوتي رمألاف ءاهتامس مهأ ىه دوقنلا ةعطق

 طقف نوكت اهتيامحف ءام ناويح لثم اهسفن ءاقلت نم رفت ال ىهف اًديج اهبلع

 اهيدل سيل ىهو ءاهمادختسا اًمتاد انعسوبف ءاهيف باترن نأ بجي الو ءنيرخآلا نم

 نم ةيتاذلا اهتناصح دوقن ةعطق لك كردت امك .اهنم ءرم لا زرتحي ةحماج تاحفو

 عطق ةميقل مراصلا ىمرهلا ماظنلاو .ةميقلا ىف اهيواست ال ىرخأب اهتقالع لالخ

 ىعامتجا ماظن نع ثيدحلا اننكميف ءصاخشألا ةلاحل اًبرق رثكأ اهلعجي دوقنلا

 تاذ دوقنلا لباقمف :ةميقلا ىه لاحلا هذه ىف ةئفلا نوكتو .دقنلا عطقل ىونف

 ,ةميق اهنم لقأ وه ام ىلع لوصحلا نكي (ءرما عيطتسي) ةعفترملا ةميقلا

 نإ .ةميق رثكألا ىلع لوصحلا اًدبأ نكمي ال لقألا ةميقلا تاذ كلت لباقم نكلو

 ."زنك"لا هنأيب بوعشلا بلغأ ىدل فورم .مدقلا ذنم دوجوم دوقنلا عطق موك

 هب ساسحإلا لالخ نم كلذو .ةلتكلا تامس ضعب كلم هتاذ دح ىف زنكلاف

 نكميو ءلعفلاب هيوتحي ىذلا مكلاب ةفرعم نود نم هيلع روثعلا ةيفيكو ةدحوك

 ىلع عقوتم وه امك ءىرخأ نع دقن ةعطق لك لصفو زنكلا نع ثحبلل شبنلا

 نكل .ةأجف رونلل رهظي نأ نكميو ءوبخم بلاغلا ىف وهو .هيلع وه امم ربكأ وحن

 ومنيس زنكلا نأ روصتي مل .هسدك نم وأ زنك ىلع روثعلا ىف ًالمأ هتايح ىضق نم

 نم ضعب نأ ىف اقلطم كش كانه سيلو .كلذ ىلإ ىدؤي نأ نكمم ام لعفيل

 .ةيناسنإلا ةلتكلل ليام هنأ ىلع زنكلا ىلإ نورظني طقف لاما لجأ نم نوشيعي

 رارمتسالا مه ءالؤهف .راطإلا اذه اهنمضتي ءالخبلا ضعب نع ةريثك ٌتاياور كانهف

 ام زنك ةياعرو لمأتو ةسارح ىف اوناك نيذلا كقلوأل رارمتساو ءريطاسألل ىفارخلا

 دقنلا ةعطقب ةقالعلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ىعبنيو .ديحولا مهتايح روحم وه

 لكب ةيقرولا دوقنلا مادختسا دعب ثيدحلا ناسنإلل ةبسنلاب تمداقت دق زنكلاو
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 .درجمو ىنرم ريغ وحن ىلع كونبلاب ميهزلك نوعدوي ءاينغألا راص نأ دعبو ءناكم
 ةلمعب كسمتلا رارقتسا ةقيقح ىأ .بمهذلاب ةديج ةلمع ةيطغت ةيمهأ امض
 نم مظعألا مسقلا نإ .ميدقلا هانعم دقفي ملزنكلا نأ ىلع ناهرب وهل ةيبهذ

 وهو .مهلمع تاعاسل اًّقبط اًرجأ نولاني ءكلذك اًينقت ةمدقتملا دالبلا ىف ءسانلا
 ميدقلا روعشلا لاز امو .ناكم لكب فورعم وه امك ىدقن ماظن ىلعزكتري ٌرمأ
 .صخش لك ىدل اًميمح اًروعش «قاروأ ةئيه ىف .ةيدقن عطق ىلع لوصحلل مزالما
 وهو .انتايح ىف ةبلآ ًةيلمع طسبأو عسوأ ربتعي ,ةيموي , ةيلمعك .دوقنلا لادبتساو
 بناجب .هنأ اًضيأ حيحصلا نم هنكل .ناكمإلا ردق اًركبم ٍلفط لك هملعتي ام
 عطق ةدحو تلان دقف .ءلاملا عم ةثيدح ةقالع تأشن دق ,ةمدقلا ةيلآلا هذه
 ام اذإف .ةدحوك كلذ لالخ نم دعت مل نإو .اًدرجت رثكأ ًةميق دلب لك ىف دقنلا
 ةمراصلا ةيمرهلا ةموظنملا نم ءىش ىضام ا ىف ءاهتاذ دح ىف .دقنلا عطق ىدل ناك

 ناكس ىلع ىرجي امم رثكأ وهل ىقرولا دقنلا ىلع ىرجي ام نإف قلغم عمتجمل
 ةرهشلا بحاص "نويلملا" ىلإ مويلا هانعم لوحت دقف زنكلا امأ .ةريبك ةنيدم
 لمشي نأ نكمو .هرسأب ثيدحلا ماعلا ةملكلا هذه ىنعم مع دقو .ةينوكلا
 ةعارب لالخ نم ًةأجف هيلع لوصحلا نكمي هنأ نويلم لا يف ريثملا رمألاو .ةلمع ةيأ

 رينويلملاف .لاملا فدهتسي هحومط ناك نم لك لايخ بعادي ٌرمأ وهو «ةبراضملا
 .ةميدقلا ريطاسألا كولمل تناك ىتلا كلت ىأ ءاًقيرب رثكألا تامسلا ضعب كلتمي
 ةعيبطلا هذهو .هسفن ردقلاب رشبلاو لام لا ىلع بحسني "نويلملا" فصوو
 ةبغرلاف .ةيسايسلا بطخلا ىف ديج وحن ىلع اهتعباتم نكم ةملكلل ةجودزما
 كلذب دصقي ناك ىذلا رلته بطخل ةزيمم ًةمس ناك "ةرفطلا ددعلا" ىف ةحماجلا

 ىلوألا تاراصتنالا دعبو .مهريرحت بجيو خيارلا جراخ نوشيعي نيذلا نييالملا
 ىمانتملا ددعلاب صاخ علو رلتهل ناك .برحلل هضوخ ىلع ةقباسلا ,ةيومدلا ريغ
 هفده ناك دقو ,ءضرألا هجو ىلع نم لك نامألا هجاويس ءالؤهبف .خيارلا ناكسل
 نالعإ ىف مدختسي ام اًئاد ناكو .هريثأت طيحم لخاد اًعيمج مهعضو وه نلعمل ا
 اهنومدختسي نورخآ نويسايس كانهو ."نويلملا" ةملك هبلاطمو هاضرو هديدهت
 ددعلاف ءبير الب ودم ىدص هل راص دق ةملكلا لامعتسا نأ الإ .لاملا لاجم ىف
 ةلتكلا ىوحف ىلع ىوطني راص .ةيملاعلا ندملا ًةصاخ .دالبلا ناكس ءاصحإل درجملا
 نإف هسفن "نويلملا"ل اًمزالم لاملا ناك املو .مويلا رخآ ددع ىأ هيلع ىوطنيالامم
 .قبس امم اًبراقت رثكأ اراص لام او ةلتكلا

 ةطلسلاو ريهامجلا] 0



 ةظحل ىف اهتيصخش دقفت لاملا ةدحو نإ ؟اًقح مخضتلا ىف ثدحي ىذلا ام نكل

 املك رارمتساب اهتميق لقت .تادحولا نم ةدرطم ةلتك ىلإ لوحتتف ءاًمامت ةتحافم

 ًةأجف تحبصأ اهيلع لوصحلل ىعسي ءرمللا ناك ىتلا نييالملاف .ةلتكلا مجح مخضت

 لاحلا نوكيف ءطقف اذكه "ىعدت" ىهامنإو "نييالم" دعت ممل اهنكل هيدي نيب

 .ةئجافملا ةرفطلا بحاص نم ةميق لك تبحس دق ةئجافملا ةرفطلا ةيلمع نأك

 نه دس اهديك ودل: زاربفلا هكر قردعي انهولا هزه ةلمعلا فيفلزلا انمااذ[ف

 ىو .عاق ىأ ىلإ لام ا رادحنا عقوت نكمي ام ردقب ددعلاب عافترالا نكمم ام ردقبو

 ةيضوأو مهأب هتفصو ام وهو .دودح الب عيرس ومن ىف ةبغرلا نمكت ثدحلا اذه

 ىمانتملاف ءاًيبلس انه حبصي عيرسلا ومنلا اذه نأ الإ .ةلتكلل ةيسفنلا تامسلا

 راص دقف "كرام" ىضاملا ىف ناك اذإف .فعضأ ةلاح ىلإ فعض ةلاح نم لقتني

 هكلمي ىذلا كراملاب درفلا ناسنإلا ةاواسمو .اًنويلم مث ,100.000 مث 10.000 نآلا
 راصو .هدودحو هتبالص كراملا دقف نأ دعب .تهتنا دق كلذ لالخ نم نوكت

 ىف هيف هتقث عضو دق ناك ىذلا ناسنإلا امأ .رخآ ءىش ىلإ ةظحل لك ىف بلقني
 ضافخناك ةلمعلا ةميق ضافخناب رعشي نأ لاح ةيأ ىلع عيطتسي ال هنإف ىضاملا

 هتقثك اهب هتقث تناكو اهعم اًيواستم ليوط نمزل لظ ىذلا وهو .وه هتميق

 ءىش كانه دعي ملف ء.بسحف ىرهاظ وه ام لك مخضتلا ىلإ قلزني الو .هسفنب
 ريصي مخضتلا لالخ نمف .ةدحاو ةعاسل هلاح ىلع اًرقتسم ءىش دعي مو نومضم

 نويلطلاو .ءىثش ال ريصي هنأش ناك امهم هسفن وهف .ًةميق لقأ ءلجرلا ىأ .هسفن وه

 راص اذه لك نكل .عيمجلا دي ىف حبصأ نأ دعب .ءىش ال ريصي اًمتاد هانمت ام ىذلا

 ةيقادصم لك تعاض دقف ءاهضيقن ىلإ نويلملا نيوكت ةيلمع تبلقنا نأ دعب ءىشال
 دعبو ,ءىش لك ةميق تضفخنا نأ دعب كلذ ىلإ هتفاضإ نكم ءىثش الو .ًءابه لاملا

 ءاغلإ موي ىأ "تارحاسلا تبس"ب مخضتلا فصن نأ اننكميو .زنك لك ىفتخا نأ

 امهنم ٌلكف ءاًبجع رثكألا وه وحن ىلع لاملا ةدحوب ناسنإلا جزتمي هيفف «ةميقلا
 وعن قافلة وسدنا درك: ىفلا لالا لاسك ةنيسورسلا لام نوكتف نيحالاب طبتم
 كيلذك اقم ارش فورت نانا اذه ةيحر قصت | ةحايسالك رايه نقر .مئاد

 ةلاح «قالطإلا ىلع ةفدهتسم نكت م ًةلاح مخضتلا جتني اذكه .ةميق الب امهنأ

 نادقف ىأ ءكلذ ةيؤر عيطتسيو ةيلوئسملل ىدصتي نم لكل عزفلا ببست ةرطخ

 نأل هتميق نادقفب رعشي درفلاف .ةجودزم ةاواسم نع ئشانلا جودزملا ةميقلا

 .ةيواهلا ىلإ تقلزنا اهمرتحيو اهب قثي ناك ىتلا ةدحولا
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 دقو .هتميق دقف "نويلملا" نآل اهتميق نادقفب رعشت ةيريهامجلا ةلتكلاو
 مخضلا لام لا غلبم نم ًالك لمشيل جودزم ىنعمب نويلملا ةملك مادختسا انلوانت
 الك لخادت انيأر امك .ةقيدحلا ةريبكلا ندم لا نكس نم ريفغلا سانلا عمجو
 تاقوأ ىف نوكتت ىتلا لتكلا لكو .رخآلا نم اًفيثح برتقي امهدحأ نأو ءنيينعملا
 دقافلا نويلملا طوغض تحت عقت - اريثك بلاغلا ىف ثدحي ام وهو - مخضتلا
 ماقرأ تدعص اذإف .عمجلا ضافخنا نوكي درفلا ةميق ضافخنا ردقبو .ةميقلل

 اذه نإ .ءىثش ال ىلإ ريصي نييالم نم نوكتي ًالماك اًبعش نإف ةمقلا ىلإ نييالم لا

 نيلماعلا بيصي امف .ةيداما مهحلاصم ًةداع فلتخت اًعم اًسانأ عمجي ثدحلا

 ريثكلا مهدحأ دقفي دق اهاحضو ةيشع نيبو .تاشاعما باحصأ بيصي رحألاب

 امك ,ًةيدبأ تدب سانلا نيب اًقورف مخضتلا ىغليو .كنبلاب انمآ هعدوأ ام لك وأ

 ةدحاو مخضت ةلتك ىف عيمجلا عضيل ةيحتلا رخآلل مهدحأ قلي مل اسانأ عمجي
 ةمأ وهف ,ةميقلل ةئجافملا ةراسخلا هذه ىسني نأ ام صخشل نكمي الو .ةدذيحو

 ىقلي نأ ثدحي دقو .بهذ امنيأ هتايح لاوط هقرافي ال .فصولا قوفي مؤم
 اهنادقف ىسنت ال ةيريهامجلا ةلتكلاو .رخآلا ضعبلا ىلع اذه ىف موللا ضعبلا
 لقأ ءرملا هربتعي ٍءىش ىلع روثعلا وحن نوكي ذئنيح ىعيبطلا هجوتلا نأل اهتميقل
 لبقي نأ ىفكي الو .اًيصخش وه هراقتحا مت امك هرقتحي نأ ءرملل نكمي ٍءىش «هنم
 هسفن ىوتسم لا ىلع هب ظفتحيو .هيلع هدجو ىذلا وحنلا ىلع راقتحالا اذه ءرم ا
 ةيكيمانيد ٌةيلمع وهف ءرملا هجاتحي ام امأ .هيلع رثعي نأ لبق هيلع ناك ىذلا
 فدهب لصي ىتح هتميق ضافخنا دادزي ٍءىش ةجلاعم نم دب الف ةميقلا ضفخل
 وأ ,ةقرو ةيأك اًبناج هب ىقلي نأ ءرملا عسوب نوكي انهو .ةماتلا ةميقاللا ىلإ ام
 ايناطأ ىف مخضتلا ءانثأ ىف رلته هيلع رثع ىذلا هجوتلا اذه فده ناكو .هقحسي
 لام لاب ةقيرعلا مهتلص تناك دقف ءكلذ لجأ نم اوقلخ مهنأك اوناكف .دوهيلا وه
 ثيح ةصروبلا ىلع ىعامجلا مهقفدتو هتميق ريغتو هتكرحل ىديلقتلا م

 عضوم مهعضو اذه لك .ءناشألل ىركسعلا كلسملا ةيلاثم ىلع مهحلسم قوبفت

 راصف .لاما دض ةيئادعلا حورلاو ءاوهألاو كوكشلاب حفط تقو ّق ًءادعأو كشلا

 ,ةضماغ نيرخآلا لاوحأ تناك امنيب ةديج ةيلام ةلاح ىف هنأل اًئيس اًدرف ىدوهيلا
 ءانثأ ىف طبترا دق ناك رمألا نأ ولو ءلام اب ةقالع ىلع نوكي نأ ديري دحأ دعي مو
 ةيهاركب نوفتكيس اوناكف دارفأك ناملألل ةبسنلاب ةميقلا روهدت ةيلمعب مخضتلا
 مهنييالم رايهنا ىف اورعش ناملألاف ءذكه نكي مل لاحلا نكل ,مهنيعب دوهيلا ضعب
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 فدهتسا هنإف كلذ نع ةحضاو ًةيؤر هيدل ناك ىذلا رلته امأ .كلذك لالذإلاب

 وحن نع مخضتلا ةيلمع راركتب ىزانلا ماق دوهيلا وحن هكلسم ىو .لكك دوهيلا

 ةيلمعل اوضرعت مث .ءادعأكو ءنيرطخ رارشأ ةعامجك ةيادبلا ىف اومجوهف ءقيقد
 ماق هنإف دوهيلا هينطاوم نم ىفكي ام هيدل نكي م امو .ةناهإلا نم ةدرطم

 اوربتعا دق دوهيلا ناك فاطملا ةياهن ىفو .اهيلع ىلوتسا ىتلا دالبلا نم مهعمجب

 نييالملاب مهيلع ءاضقلا (ءرملل زوجي) حومسمو ةملكلل ىفرحلا ىنعملاب تارشح

 ناملألا فرطت نم بجعن اذه انموي ىتح انتز امو .ةلءاسملل ضرعتلا نود نم

 نم وأ اهيف كراش نم ءاوس .مجحلا اذهب ةمرجلا هذه اوبكتريل دحلا اذه ىلإ

 اذه اوغلبي نأ اًنكمم نكي ملو .اهنع فرطلا ضغ نم وأ اهذيفنت ىلع أطاوت

 كرامللا هلالخ ضفخنا مخضتل تاونس عضبب كلذ لبق اوضرعتي م مهنأ ول ىدملا

 (ريهامجلا) ةلتكلا ةنحم .مخضتلا وه ناك دقل .هتميق نم رايلملا نم دحاو ىلإ

 .دوهيلل اهترارم ناملألا عّرج ىتلا
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 شويجلل ىسفنلا ناينبلا نم ثيدحلا ناملربلاب نيبزحلا ماظن دافتسا دقل
 .اًهوركم اًرمأ ناك نإو :ةيلهألا برحلا ءانثأ ىف لعفلاب ثدح ام وهو .ةلتاقملا
 ةيلهألا بورحلا دض اًهتاد كرحتي ىلبق ٌروعش كانهف .هينطاوم لتق ذبحي ال ءرم لاف
 نيبزحلا نأ الإ .كلذ نم لقأ وأ هليلق ماوعأ ىف اهتياهن ىلإ ىدؤي ام ةداعو ,ةيومدلا

 .ءامد ةقارإ نود نم نالتاقتي امهف ءسفانتلا ىف رارمتسالا امهيلع ناك انه نيدوجوما

 ربكألا ددعلا بحاصل ةيومدلا تاهجاوملا ف رصنلا بتكي نأ نفرتسملا نيه ناك الق
 ىقيقح لازن ةحاس ىف ةوقلا ىلع بصني مظعألا ناديم ا ةداق لك صرح ناك دقف

 حجانلا دئاقلاو . .مهموصخ ىدلامم ودتكأ دارفألا نعم ةدع مهيديأ نيب نوكي نأ ىأ

 ول ىتح .ناكمإلا ردق ةريثك ةمهم عقاوم ىلع هتدايس ضرف ىلإ قفوي نم وه
 اتلك ةوق نع فشكلا وه ىنامربلا عارتقالا فدهو .ماع لكشت فعضألا وه ناك

 اهب ةفرعم ىلع ءرملا نوكي نأ ىفكي الف :نيددحم ناكمو تقو ىف نيتعومجملا
 تيوصتلا لظيو ءاًمئان 0 رخآللو اًنثان 0 بازحألا دحأل نوكي دقو .ةيادبلا نم
 وه اذهو .لعفلاب نوسفانتملا اهيف كبتشي ىتلا ةظحللا ىتح مساحلا رمألا وه

 لالخ نم ةددعتم بيلاسأب موصخلا هسرامب ىذلا ىمادلا مادصلا نم ىقبت ام
 .اًضرأ حرطلا وأ برضلا ىلإ رمألا لصي دقو .ىدسجلا لاعفنالاو بابسلاو ديدهتلا

 اوزاف ًالجر 3060 نأ لوبق متيل ةكرعملا ةياهن وه نوكي تاوصألا ءاصحإ نأ الِإ
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 ال ناملربلاف .اًمامت ثادحألا حرسم جراخ لظتف قوملا ةلتك امأ .نيرخآ 240 ىلع

 ةناصحلاو .ديدش حوضوب وضعلا ةناصح ىف ىلجتي ام وهو .ىلتق دوجوب حمسي

 ءالمزلا نيب اًيلخادو ءاهتزهجأو ةموكحلا ةهجاوم ىف اًيجراخ :ةجودزم ةناصح ىه

 ىف قدصي نم كانه سيلف .ًاريثك هتيمهأ ىلع لوعي ال ريخألا هجوتلاو .ءاضعألا
 ىوس كلذ امف .هددع ةيرثكأ لضفب ةفاصح رثكألا وه ربكألا ددعلا ىأر ّنأ عقاولا
 نيتدارإلا نيتاه نم الك مزاليو ءام برح ىف ثدحي املثم .ةدارإ ةهجاوم يف ةدارإ

 هرفاوت نكمي ام وهو .ةيصخشلا ةينالقعلاب ناميإو ربكألا صخشلا قحلاب ناميإ
 .هتاذ دحب دوجوم ٌرمأ هنإ لب ,ةلويسب

 امأ .ناهإلا اذهو ةدارإلا هذه ةظقي ىلع ظافحلا ىف نمكي ام بزح ىنعم نإ

 دعي مل هنأل سيل ءلاح ةيأ ىلع ملستسي الف لقأ تاوصأ ىلع لصاحلا مصخلا
 نل هنأل هتراسخ رقي وهو .هتراسخب ةطاسبب رقي هنأل امنإو هقحب ًةأجف نمؤي
 نم هفوخ امأ .قباس قادع ٍفقوم ىلع ةروص ةيأب بَقاَعُي نل وهف ٌءىش هريضي
 كر انها نسعس هنأ الإ, انكم هنلعق هرب معو ناكف فاللي هنا قاكيتن
 نيب ةاواسمل لا نإ .اهادحإ ىف لّتقُي نل هنأل ءرصح الب رركتت كراعم ىهو :ىرخأ
 كانه نوكي ال كلذبو :مهتناصح ىف نمكي .ًةلتك مهلعجي ىذلا اذه ىأ ءءاضعألا
 ةرفاوتم ةناصحلا هذه تماد ام اًمتاق لظي ىناملربلا ماظنلاف ءنيبزحلا نيب ٌقرف

 وضع توم عقوتب هسفنل حمسيو كانه مهدحأ سلجي املاح ماظنلا اذه لوزيو

 .ءايحألا ءالؤه نيب قوم ةيؤر نم رطخأ وه ام كانه سيلف ,ةيبزح ةئيه ىفام
 ناملرب وهف نامللربلا امأ .ىلتق طوقس طرتشي اهمسح نأل برحلا ىهف برحلا امأ
 «لاثملا ليبس ىلع .هعبتي ىذلا ىعيبطلا بولسألا امأ .ىلتق طوقس دعبتسي مادام

 جراخ اوتام نم ىتح .هئاضعأ تومو توملا نع هسفنب ىأنيل ءىزيلجنإلا ناملربلا
 ةفيلخ ديدحت متي الو .تاباختنالا ةداعإ ىف ىلجت دقف ءىملس وحن ىلع نام ربلا

 ديدج نم ةيباختنالا ةكرعملا فئاتسل ءاًيلآ هلحم لحي دحأ الف ءاًقبسم ىفوتملا

 هقح نم سيلف ناملربلاب ناكم هل دعي ملف ىقوتملا امأ .ةمظتنملا اهليصافت لكب
 ىلع فرعي راضتحالا شارف ىلع وضع ىأ دجوي الف ءكانه هثاريم ىف فرصتلا

 ناملربلا نم لعفلاب ٌدعبتسم ةرطخلا هراثآ لكب توملاف .هفلخيس نم نيقيلا هجو
 قوسي نأ نكمي ىناملربلا ماظنلل موهفملا اذه نم رخآلا بناجلا ىلعو .ىزيلجنإلا
 ىلع ةريبك ةريثك بازحأ نم نوكتت ةيراقلا تاناملربلا لك نأب اًضارتعا ضعبلا

 وكلتك نايحألا ضب ىلا لكشت ال يازيعألا ةةين أر مف راعسالا قناة درو هنأ
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 ةباثمب وهف .تيوصتلا ىنعم ىف اًئيش ريغت ال ةقيقحلا هذهو ءنيتعراصتم نيتريبك
 ال وهو ءثدحي فوس ام ددحي ىذلا وهف .ناكم ىأ ىف اًمتاد ةيساسألا ةظحللا

 ةناصح امأ .تيوصتلا يف اوكراش نيذلا عيمج امهيف ربكألا مزلي نيمقرب الإ متهي
 ءاضعألا "باختنا" امأو .ناكم ىأ ىف ناملربلا طوقس وأ ةضهن ببس نوكتف وضعلا
 رصتنملا ربتعا ام اذإف .ناملربلاب ثادحألا تايرجمب ةبارق ةلص ىلع اًيئدبم نوكيف

 وه ىوقألاف .ىوقألا هنأ تبثأ نم وه نوكي هنإف نيحشرملا نيب نم لضفألا وه
 نوهجاويس 17.562 مهددع غلابلا هراصنأ ناك نإف .تاوصألا ةيبلغأ دصح نم

 .ىلتق نع رمألا اذه رفسي الأ ىغبنيف :.همصخ راصنأ نم 13.204 دحوم شيجك

 ىتلا عارتقالا ةقاطب ةناصح ةيمهأ ردقب نيعرتقملا ةناصح نوكت ال ام وحن ىلعو

 مهديدحت ةظحل ىتح نيبخانلا ىلع ريثأتلاو .هوبختنا نم مساب نوبخانلا اهملسي
 هب ٌحومسم ٌرمأ وه .همامأ ةمالع عضو وأ هتباتكو ءقاهن ٍلكشب مهحشرم مسال
 ةيهاركلا راهظإو ةيرخسلل مصخلا حشرملا ضرعتيف ءلئاسولا لكبو ريبك دحل
 ,ةيباختنالا كراعملا نم ريثك ىف لوجيو لوصي نأ بخانلا عسوبو .هدض ةماعلا

 نأ الإ .ىسايس هاجتا بحاص ناك اذإ ىمظعلا ةراثإلا هل لثمت ةريغتملا اهرئاصمف

 قيدانص نوكت امك ةسدقم ًةظحل نوكت داكت لعفلاب اهيف بخَتنُي ىتلا ةظحللا
 عارتقالا تاقاطب ىلع ىوتحت ىتلا كلت ىهف .ةسدقم عمشلاب ةموتخم ا عارتقالا
 لك يف ىلافتحالا حرفلا مأ .ةسدقم اًضيأ ىه تاوصألا زرف ةيلمع كلذك نوكتو

 اهتاذ دحب ةقاطب لك عمف .مسح لماعك توملا داعبتسا ىف ًأشنيف سوقطلا هذه
 مصخلا ةوق ليجست ىف ىلجتي كلذ رثأ نأ الإ ءاهتاذ ةظحللا ىف توم لا ءاصقإ متي

 اهفييزت وأ اهسمطب موقي وأ ماقرألا هذهب بعالتي نم امأف .اًنيمأ ًاليجست مقرب
 اهب نوحرفلا بورحلا قاشع امأ .ىردي نأ نود نم تومللا ةدوعب حمس دق نوكي

 .ةيومدلا ةيقيقحلا مهتاينب كلذب نورقي مهف عارتقالا ةقاطب نم نورخسي نيزذلا
 اهنألو .اهل ةميق ال ةقرو درجم ىوس مهل لثمت ال .دوقعلاك ىه عارتقالا تاقاطبف

 .اًمساح اًرصنع مدلا ىوس نودمتعي ال ءالؤهف .ةفئاز نوكت اهنإف مدلا ىف قرغت مل
 ةضقانتملا تاظحللاو .بخانلا تيوصت نم اًريكرت رثكأ نوكي ناملربلا وضع تيوصتو
 اًبلاغ انه هنأل ءبخانلا نيبو هنيب ةفاسملا برقت ءاًنوصم بنانلا اهيف نوكي ىتلا

 نوكي ءتيوصتلا ىف بئانلا مهكراشي نيذلا سانلا ددع نكل .تيوصتلا لجأ نم
 .ريبكلا مهددعب نوبخانلا هبستكا ام ةراثإلاب ناضوعي ةربخلاو ةفاثكلاف .ريثكب لقأ

 ةطلسلاو ريهامجلا| 6



 نوجرخي رشبلا ناك امثيحف .عيزوتلا ةلأسم مدق ةمهدق ةلادعلا ةيلاكشإ نإ

 نيدحوتم اوناك ءالؤهف .اهباقعأ ىلع قأت عيزوتلا ةلأسم تناك ديصلل احم اًئاد

 طق اوفرعي م رشبلاف :عيزوتلا ءانثأ ىف لاصفنالا ىلإ اورطضا مهنكل .دشحلا ىف

 .دحاو قولخمك ماعطلا لوانت نم مهنم ًاًريبك اًددع نّكمت ىتلا ةكرتشملا ةدعملا

 ناك اذإو ,.ةكرتشم ةدعم دوجول روصت برقأ هنإ ذإ ”لوانتلل" ةدعاق عضوب اوماقف

 اورعش نأ دعب ةيلاثم ةلاح نم اًيارتقا لاح ةيأ ىلع ناك هنإف اًرصاق اًبراقت كلذ

 تابنل عورم ا رذجلا ةباثم ربتعت ماعطلا 00 ةيلازعناف .كلذ ىلإ ةجاحلاب مه

 نص انمأ .ادرفنم هدحو لّثقي ن نأ ةيلغ تنك ةدعو لكأب: نأ ديرت نمف .ةطلسلا

 ميسقتلا اذهب رارقإلا امأو .اًضيأ مهعم ةمينغلا ماستقا هيلعف نيرخآلا عم لتقي

 وه كلذ لاز امو .نيناوقلا لوأ ناك ةلأسملا هذه ميظنتو ,ةلادعلا ءدب ةباثمب وهف

 هطابترال تاكرحلا لك ةياغ هذه هتلاح ىلع ىقبو ءاذه انموي ىلإ نوناق مهأ

 .هلك ىناسنإلا دوجولاو ىعامجلا ىناسنإلا طاشنلاب

 مهاسي نأ اًضيأ عقوتت اهنكل .هلكأي ام درف لك ىدل نوكي نأ بلطتت ةلادعلاو

 ةلغشنم رشبلا نم ىمظعلا ةيبلغألاو .ءاذغلا اذه باستكا ىف هبيصنب درف لك
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 .اهنيب اميف عيزوتلا ةيلمع ىف تفرحنا اهنأ الإ ,عاونألا ةفاك نم ةعاضب جاتنإب
 نع سانلا روصت ناك امهمو .اهل ةغيص طسبأ ىف ةيكارتش ثالا ىوحف وه اذهو
 نوقفتي ةيكارتشالا موصخو راصنأ نأ الإ ثيدحلا انطاع ىف تاجتنملا عيزوت بولسأ

 مسق ىذلا - ىجولويديألا فالخلا ىبناج الك ىلعو .ةلكشملا هذه نانا ناع

 عيجشت متي هنإف - ةوقلا نم ردقلا سفن ىلع نانوكي اداك نيفصن ىلإ مويلا ماعلا
 لجأ نم جتنأ وأ "عيبلا" لجأ نم ءرملا جتنأ ءاوسو .لبسلا لكب جاتنإلا زيفحتو
 امهنم فرط ىأ نم سمت ل اهتاذ دح ىف كلت "جاتنإلا" ةيلمع نإف "عيزوتلا'
 مويلا ةيبلغألا نيعأ ىف جاتنإلا نإ انلق نإ غلابن الو .عيمجلا ٌبلطم جاتنإلاف .بسحف
 تناك اممرو ء.سيدقتلا اذه ةأشن نع لءاستن دقو ."ةدابعلا دحل" سدقم ءىث
 ىلع ةبوقع ضرف أدب ىتم اهلالخ نم فرعن ةيرشبلا خيرات ىف ةظحل كانه
 ةبوقع ضرفف .ةظحللا هذهل دوجو ال هنأ انل حضتي ربدتلا نم ليلقبو «جاتنإلا
 ودبت اًيخيرات اهديدحتل ةلواحم لك نأ دح ىلإ ءقيحس ضام ىلإ عجري جاتنإلا ىلع
 .ةيفاك ريغ

 ةقالعلا هذه لهاجتل ةبغر كانهو ءرثاكتلا دشح ىلإ عجري جاتنإلا رورغ نإ
 تراص نأ دعب ءرثاكتلا ةهجاومل عقاولا ىف اهسفن سركت دوشح كانه دعي مل هنأل
 رمأ انربدت ول اننأ الإ .ةيندملا زكارم لك ىف موي لك ومنت ةلئاه ةيرشب ّلتك كانه
 ددع ديازت املك :ةدعاق نم اقالطناو ,ىمانتلا اذه فقول ةعقوتم ةياهن ال هنأ
 ةيح ثتاناويح اًضيأ عئاضبلا هذه نيب نم كانه نأو .عئاضبلا جاتنإ ديازت رشبلا
 انيلع نإف .ةيح ريغ وأ ةبح ةعاضب نيب قرفت داكت ال جاتنإلا لئاسو نأو «تاتابنو

 رثكألا ناكو ةيرشبلا هتعدتبا ىذلا لكشلا وه ناك رثاكتلا دشح نأب فرتعن نأ
 را رثاكتلا فدهتست تناك ىتلا سوقطلا امأ .هتاعبت ىف ةدئاف رثكألاو اًحاجن
 سفن مدخت ىتلا ةدحولا وه راص عنصم لكف .ةيجولونكت تايلمعو تانيكام

 اًجاتنإ ريتعي ىضاملا يف ناك امف .ثادحألاب عارسإلا ف نمكيف ديدجلا انمأ ءادجللا
 تاناويح ناعطق بارتقاو روذبلا ةدايزو رطملا لوطه عقوت لالخ نم اًومو
 وه اهف .هتاذ دحب اًرشابم اًجاتنإ مويلا راص دق .ةضورملا تاناويحلا ومنو صنقلا
 امك ىقاهن جتنم ىلع لصحيل عفاورلا ضعب ريديو رارزألا ضعب ىلع طغضي ءره ا
 .كلذ نم عرسأ وأ :ةليلق تاعاس يف ءاش
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 :جاتنإلاو ايراتيلوربلا نيب ةمزالتملاو ةمراصلا ةقالعلا نأ ةظحالملاب ريدجلا نمو

 جاتنإ حضاو لكشب تداعأ دق ,ةناكملا هذه اًميرقت 5 ماع هم :ةننم  تييستكا ىبتلا

 ىلع نورثاكتي نم مه لامعلاف .رثاكتلا دشح ىلع سسّملا ميدقلا روصتلا
 رثكأ ًالافطأ ءاؤه بجني ةهج نم .نيقيرط نع مهرثاكت دادزيو عرسأ وحن
 ةهج نمو .ةلتكلاك ءىش مهيدل ريصي طقف مهلسن لالخ نم مهف ءنيرخآلا نم

 الإ .جاتنإلا عقاوم ىلع فيرلا لهأ قفدت دايدزا لالخ نم نورثاكتي مه ىرخأ
 (ةمزح) هنأ ىلع هفينصت نكمي ملعن امك ددعلا ةدايزل قيقدلا جودزم ا ىنعملا نأ

 ىلعو ءاعم هم سانلا ندفتلل مهرئاعشو مهدايعأ تابسانم قو «ئادبلا رثاكتلا دشح

 .ريفولا لسنلاب مهيلع دوعت تاسرامم ءادأ ىلع نوفكعي ةرفولا نم وحنلا اذه

 ماتلا لؤافتلا حور تداس ءًالاعف راصو ايراتيلوربلا حلطصم عضو مت نأ دعبو

 دقف .ىدرتتس مهلاح نأو ضفخنيس مهددع نأ ةظحلل ٍدحأ لابب رطخي مو ومنلل
 ءايراتيلوربلا ددع دادزي فوس هومن لالخ نم ىذلا جاتنإلا ىلع سانلا دمتعا

 جاتنإلا ىمانتي دوساو ,ةدئافلاب مهيلع دوعي نأ ىغبني هنوعنصي ىذلا جاتنإلاو

 ىف ىلجت ىذلا هسفن قيثولا طابترالا طبضلاب وه اذه نأ الإ ءاّعم ايراتيلوربلاو

 اذلو .مهددع دايدزا ىلإ نوحمطي مهسفنأ سانلاف .قادبلا رثاكتلا دشح طاشن

 اذه لصف نكم ال اذكهو .هيلع نوشيعي ام لك ددع دادزي نأ كلذك ىغبني ناك

 دادزي نيفرطلا ىأ حضتي ال هنأ دح ىلإ ةوقب امهضعبب ناطبترم امهف .كاذ نع
 .هدلذلع

 مهلوحت لالخ نم ء.رثاكتلا وحن اًرماغ اًروعش اوبستكا رشبلا نأ انيأر دقلو

 اننأكو .ضعبلا مهضعب عم ربكأ دادعأ ىف اًمئاد تشاع ىتلا تاناويحلا كلت ىلإ
 اوناك دقف .تاناويحلا هذه نم ةيادب كلذ اوملعت رشسلا نإ لوقلا ف يغرن

 تاذ تاناويحلا نم ةفيثك اًناعطقو تارشحلاو كامسألا نم اًيارسأ مهمامأ نوري
 مهنإف نقتم وحن ىلع مهتاصقر ىف تاناويحلا هذه ليثمتب اوماق ام اذإف ,رفاوحلا

 نم مطوط خيسرت يف اوقفو ام اذإو .اهرعاشم سفنب نورعشيو اهلثم نوريصيس
 مهنإف .ةسدقم رئاعشك مهلسنل اهوثروأو :ةقدب ةددحملا تالوحتلا هذه لالخ

 ىذلا رثاكتلا اذه ىف ةينلا اضيأ مهيدل ترفاوت دق وحنلا اذه ىلع (نونوكي)

 .ريثكب ىعيبطلا ىرشملا رثاكتلا قوفي
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 تانيكاماف «.جاتنإلاو ناسنإلا نيب مويلا ةمتاقلا ىه طضلاب ةقالعلا هذهو

 تسفانت اهلالخ نمو ءىضاملا ىف ةيرشبلا هب ملحت تناك امم رثكأ جنت نأ عيطتست
 نيم رثكأ داوملأب طبتري ةماع كلذ ناك امو .ءلئاه وحن نئادع زبئتاكتلا عاونأ لك

 وحن ىلع هتاحجايتحا امن نأب اهددعب ناسنإلا مامتها دادزا دقف قولخم لاب هطاتترا

 اهيلع نفردك نان اهفدختسي ةقيك هرملا ملعي ىتلا ءايشألا هذه تداز دقف .مئاد

 عاونألا رثاكت ىأ .جاتنإلا رصانع نم رصنع وه اذه نإ .ةديدج تاجايتحا أشنتل

 ىف امأ ,ةيلامسأرلا دالبلا بلغأ ىف هابتنالا تفلي ام وهو .هاجتا لك ىف دودحالب

 سأر سدكت عنمب ثيح - ايراتيلوربلا ةميقب صاخ وحن ىلع متهت 3 ىتلا نادلبلا

 مدق ىلع اًيرظن ماعلا "عيزوتلا" تالكشم كانه فقتف - دارفألا ىديأ ىف لاملا

 .رثاكتلا تالكشم راوجب ةاواسملا
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 ساسوسكألا لقابق نيف: نانفا يبق 6 ماع ويام رهش نم حابص تاذ

 تأر اهتدوع دنع اهنأ تورو ءاهراد نم ةبرقم ىلع ريغص رهن نم ءام بلجتل

 ىضمف .ةداع مهلباقت نمع امام نيفلتخم اوناك راوطألا 0020 الاجر رهنلا دنع

 ىذلا عضوملاب مهيلع رثعف ءابرغلا ىريل "ازكالهموأ" ىعدُي ىذلا اهمع كانه ىلإ
 سوقط ةيدأتل تيبلا ىلإ ةدوعلا هيلع نأب ءالؤه هل لاق نأ ناكو .ةاتفلا هتفصو

 ىف مهيلإ دوعي مث «قوملا حاورأل اًنابرق اًروث حبذي نأ هيلع كلذ دعبو ءاهنيعب

 لجرلا لعف دقو .مهتعاطإ ىلع هريجأ مهرهظم ىف ادب ام ءىش ناكو «عبارلا مونيلا

 مهنيب هيخأ ةيؤرل بحعت دقو رهنلا ىلإ ةيناث داع عبارلا مويلا قو .هب هورمأ ام

 0 نم ىلوألا ةرملل فرع كانهو .تاونس ةدع لبق تام دق ناك ىذلا وهو

 نسم اوءاج ضيبألا لجرلل نييدبأ ءادعأك مهنإ اولاق دقف مه امأ .ءالؤه ناك

 ال ىتلا مهتوق لالخ نمف ”"ساسوسكأ"لا ةدعاسم لجأ نم رحبلل رخآلا لحاسلا

 طيسولا رودب موقي نأ "ازكالهموأ" ىلع ناكو .دالبلا نم زيلجنإلا نودرطيس رهقت

 هنأل ءالؤهل اهغلبيل تاميلعت مهنم ىقلتي فوس وهف ؛ .ةليبقلا ءامعز نيبو مهنيب

لبق اذإ كلذ لبق ىرج ام لك نم اًّبجع رثكأ لب ةبيجع رومأ عقت فوس
 ت

 رحسلا نونف نع عانتمالاب سانلا علبي نأ هيلع ءىش لك لبقو :ةحرتقملا ةدعاسلاا

 عاذ دقو .اهلكأو ةنيمس ةيشام حبذ مهيلعو ءضعبلا مهضعب دض هنوسرامم ىذلا
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 "ىلرك" رشبتسا نأ ناكف ”ساسوسكأ"لا دا رفأ نيب حاورألا ماعب لاصتالا اذه أن
 وه هنإ ,كلذ ىلع ليلد نود نم ءليق ىتح مظعألا ةليبقلا ميعز وهو اربخ
 "حاورألا رماوأ ةعاطإ بجي" ةرابع مادختسا عاش امك .اهلك ةطخلل ىلصألا ريدا
 ةيامحلا تحت شيعي ةليبقلا نم ٌمسق ناك املو .لكؤتو ةيشاملا لضفأ حبذتف
 ثدح امب مهربخيل مسقلا اذه ءامعز ىلإ هلسرب ثعب "ىفرك" نإف ةيناطيربلا
 اهئامعز مظعم أدبو .روفلا ىلع ةكرحلا ىف اهلك ةليبقلا تأدبو .مهنوع بلطيو
 لسرأ دقو .اًضيرح ًالجر ناك ”اليدناس" ىعدُي طقف اًدحاو الإ .ةيشاملا حبذب
 .هتقطنممب ءاشي ام لعف هعسوب هنأب هربخي "ىلرك" ىلإ ىفاطيربلا ىماسلا بودنم ا
 رطضيس هنإف مهتاكلتمم ريمدت ىلع نييناطيربلا اياعرلا ضيرحت نع هتني م اذإ امأ
 نأب اًعنتقم ناك دقف ديدهتلاب اريثك متهي مل "ىلرك" نأ الإ .هيلع ةبوقعلا ضرف ..إ
 امأو .هراشتنا دادزا دقف (ىبنلا) هب ءاج ىذلا ىحولا امأ .ناح دق باقعلا نا'أ
 اًناوصأ تقلت دقف نينمؤملا سانلا عومج نيب رهنلا بلق ىف تفقو ىتتلا ةاتفلا
 تاوصأ هذه نأب (ىبنلا) اهمع هرسف ام وهو ءاهيمدق دنع ةبيرغ ةيضرأ ريغ
 ,ةيشاملا حبذب لوألا رمألا ردص نأ ناكو .رشبلا نوئش نع حئاصن ىدست حاو رألا
 .لاح ةيأ ىلع ًةيفاك نكت مل اهنأ الإ ,رثكأ ةيشام تحبذف ءعبشت م حاورألا نأ الإ
 ملستسا ةرتف دعبو .ةديدج ٍتايحضأ بيصيل دادزي نونجلا ناك رهشل ٍرهش نمو
 ىأر نأ دعبو .هيخأ نم ديدش طغضل هضرعت دعب ءصيرحلا ميعزلا ءاليدناس
 نأ ناكو .ضيبألا لجرلا عم هفتح ىقلي نأ أشي مل اذإ هتيشام لتقب اليدناسل اًرمأ اردصأ دقو ءامهعم هسفنب ثدحتو قوملا هيبأ ىراشتسم نم نينثا حور هينيعب
 نأ بجي الف ,حاورألا شيج ةدعاسم نوقحتسي فوس اهدعبو تادادعتسا نم "ساسوسكأ"لا هب موقت ام رخآ وه هذيفنت ربتعيس ىذلا ربكألا ىبنلا رمأ ردص
 لالغلا لك ريمدت نم دب الو ةايحلا ديق ىلع ٌدحاو ٌناويح مهناعطق لك نم ىقبي
 ىتلا كلت لك نم لمجأ ةيشاملا نم فالآو فالآ نم ناعطق ضرألا نم دعصت فوس ددحم موي ىفف .رهاب ٍلبقتسمب نوعيطملا معني فوسلو .نزاخم لا ىف ىتلا
 مويلا كاذ ىفو ءلكآلل ًةزهاج ًةجضان ءاضيبلا ةرذلا نع ةظحل ىف ةعساشلا لوقحلا ضرأ قشنت فوس امك ءاًضرعو ًالوط ىعارملا ىطغت فوسو ءاهحبذ ىلإ اورطضا
 نينمؤملا نورطاشيف ىضامللا ءامكحو ءامظعو ىمادقلا ةليبقلا لاطبأ ثعبُي فوس
 حَنُمم فوسلف .ةخوخيشلا رهاظم كلذكو ضرملاو مهلا لوزي فوسو .مهحارفأ
 ىقلي فوسلو .ءافعضلا ءايحأللو مهتوم نم نيثوعبملا قوملل لامجلاو بابشلا
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 ذيفنت اولمهأ نم لثم مهلثم اًعورم ًًريصم حاورألا ةدارإ اوضهان نيذلا ءالؤه

 فوسف نينمؤملل ةداعسلا نم ريثكلا بلجيسس ىذلا هسفن مويلا امأ .مهرماوأ

 البو .ضيللاو نيظلقملا سهدتل ءامسلا عقت فوسو .نيرخآلل اًكالهو ًالابو ريصي

 ,.ةينونجلا ثادحألا فقو لجأ نم مهدوهج ةموكحلا ءالكوو وثوعبم لذب ىودج

 نيذلا ضيبلا امأ .ةمواقم وأ ضارتعا ىأ اولبقتي مو "ساسوسكأ"لاب سوهلا كلمت دقف

 ةديقعلا تناكو .نأشلا اذه ىف لخدتلاب اودده دقف مهتايح ىلع نينما اودعي م

 كلذ ىف مهداوق ضعب ىأرف ,"ساسوسكأ"لا ةارفأ لك نعت طوس لف ةفرطتملا

 ىهو .ةددحم هةطخ مهنيعأ بصن اوعضو دق اوناكو ءبرحلا نشل ةديج ةصرف

 .تارمعتسم ا ىلإ عوجلا نم ةلاح ىف مهب عفدلا مث * "ساسوسكأ"لا دارفأ لك حيلست

 ناك ىذلا لعفلا اذه هد اوري مم مهنأ دع ىلإ لاعفنالا ةدش مهب تغلب دقو

 وأ ىبنلا تاءوبنب اونمؤي م نمم ضعب كانه ناكو .هحاجن نود لوحي ءىش لك

 م ىتح ءاذغلا نم مهنوزخم لك ريمدتب اوماق مهنأ الإ برحلا هذه لثم حاجن

 ."ميعزلا رمأ هنإ" :لاق ىذلا "ىلرك" ميعزلا مع ءالؤه نيب نم ناكو .ءىش اهنم قبي

 وعاش عضوم ىف ةلضفملا هتأرماو زوجعلا لجرلا سلج ءاذغلل ءىش قسب مم امدنعو

 0 ىأر ةظخلل ضرابعلا "لرك" قراشتسم ريك نفح .حورلا املسأو ةيرقلاب

 هرمأ ىطعأ ميعزلا فرصت تحت راص هكلمم ام لك نأ نالعإ عمو .لادجلا ىودج

 املف :.مهتديقع هجو ىف فوقولا فالآ دارأ دقو .نونجملاك رفو ريمدتلاو حيذلاب

 ريغ ةكرح تداس 1857 ماع نم ىلوألا روهشلا ىفو .هل اوعاصنا ميعزلا مهرمأ

 ىتلا ةيشاملا لابقتسال ةريبكلا رئاظحلا نم اَريبك اًددع زهجف دالبلا ءاجرأ ةفولأم

 ندلا نابلالا نيرغتل هلخلا قيم ناوأ تففش امك ةريقغ اذ ادعأب تالانعانم ناعرم

 قرشلا ىفو .لمعلا اذه ءانثأ ىف ضعبلا عاج دقو .ءاملك ليست فوس ام ناعرس

 دق ناك ثعبلا موي نأ الإ .اًيفرح ميعزلا رماوأ ذيفنت مت دق ناك رهنلا ءانيم نم

 دق سانلا نكي مل اًرخأتم ريمدتلا أدب ثيح ميعزلا ةقطنم ىفو .كلذ مغر ئجرأ

 ناك امنيب لعفلاب ةليبقلا دارفأ ضعب عوجلا مهاد دقو .حبذلا نم دعب اوهتنا

 ةيامح لجأ نم ءىش لك ةموكحلا تلعف دقو .مهئاذغ ريمدت ىف نوّدِجي نورخلا
 ةمدخلا ىلع رداق ىدنج لك لسرأ امك .كانه ةيماح لك ةيوقتب تماقف .دودحلا

 عاقدلل سانلا دعتسا امدعبو .ةمدصلا ىقلتل تارمعتسملا ناكس دعتساو كانه 2

 اريخأو .نيعئاجلا ةايح ذاقنإ لجأ نم ةيئاذغلا داوملا نم نوزخملا عمجب اوماق

 ليللا لاوط نيظقيتم "ساسوسكأ"لا ةليبق دارفأ لظف لح دق دوعوملا مويلا ناك
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 رمحأ نولب نيسمش سمشلا غوزب ةيؤر نيرظتنم ديدشلا قلقلا مهب دبتسا دقو
 ىف مهتليل اوضقو .مهئادعأ قحستو تاومسلا اهدعب طقستل لالتلا ىلع مدلاك
 اهتداعع سمشلا تقرشأ ةياهنلا ىفو ءاًعوج توم لا ىلع اوفراش دقو ةرماغ ةحرف
 اذه ةريهظ وه دوصقملا ناك امبرف ءلمألا اودقفي مل مهنأ الإ .مهبولق رطفنتل

 الإ .اهبورغ تقو ىف اولمأ ٌءىش ثدحي مل املف ءاهجوأ سمشلا غلبت نيح مويلا
 اًعيمج مهيلع ناك نيذلا نوبراحملا امأف .هلك رمألا ىهتناو تبرغ سمشلا نأ
 ناوأ نكل ,موهفم ريغ أطخ ببسب اوقتلي م مهنإف تارمعتسملا ىلع "اعم موجهلا"
 لاعفنا بلقنيل .ىدص ىأ ثعبلا موي ءاجرإ ةلواحم قلت ملو ذئنيح تاف دق كلذ

 مهقيرط اوقشي نأ ذئنيح مهيلع ناكو .قيمع ٍسأي ىلإ ”ساسوسكأ"لا ىدل حرفلا
 دقو ءىنضملا عوجلا نم ةلاح يف نيذاحشك امنإو نيلتاقمك سيل تارمعتسم ا ىلإ
 نم ةريغص ةعطق وأ ة ةريغص ةقرخ لجأ نم هنبأ بألاو هاخأ لتاقي خألا ذخأ

 ,ةريبك لامآب ةوبلا كاذ اهعنص ىلع اوفكع اوناك ىتلا نبللا ظفحل ةيدلجلا ىناوألا .
 ىأ نع نوشتفي اوذخأ دقو .ءبابشلا ديب ءافعضلاو نسلا رابك ريصم راص امك
 ةبرقم ىلع اوناك نيذلا امأ ء.اهولكأيل رجشلا روذج نع ىتح تابنلا نم عون
 مل مهنألو .ةيرشقلا تاناويحلاب مهدوأ اوميقي نأ اولواح دقف رحبلا لحاس نم
 .مهفتح اوقل ام ناعرسو ءايراتنسودلاب اوبيصأ دقف ءاذغلا نم عونلا اذه اوداتعي
 روثعلا مت دعب اميفو .رضتحتل اًّعم ةلماك تالئاع تسلج نكامألا ضعب ىفو
 اوناك دقو اعم اًميظع ًالكيه نيرشع وأ رشع ةسمخ ىلع ةدحاو ةرجش تحت
 ىلع ةعئاج تاقولخم نم ىهتني ال ليس قفدتو ,مهئانبأ عم اوتام تاهمأو ءابآ
 ءانبأ مهروهظ ىلع ؛ءانخأ تاهمأو ءاباآو تايتفو بابش مهبلغأ ناك تارمعتسم ا

 اهنم رطقي مد ماعطلا نوبلطي نيعرازملا لزانم مامأ اوعبق دقو ءقوم هبش

 .نينألا

 "ساسوسكأ"لا دالب نم ىناطيربلا مسقلا ناكس ددع ناك 1875 ماعلا ءانثأ يف
 امنيب ناسنإ 68.000 كانه تام نأ دعب ةمسن 37.000 ىلإ 105.000 نم عجارت دق
 اهتنزخ دق ةموكحلا تناك ىتلا لالغلا نوزخم لالخ نم فالالا ةايح تذقنأ

 ُددع ىقل دقف لالغلا نم ٌنوزخم رفاوتي م١ ثيح لقتسملا مسقلا ىف امأ .كانه
 .اًمامت ترسكنا دق "ساسوسكأ"لا ةليبق تناك اذكهو .مهفتح اًيبسن ربكأ
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 رواسي دقو .دصق نود نم باهسإلا اذهب ثدحلا اذه ضارعتسا ردك م

 ٍثادحأ بقاعت ىلع ءوضلا ءاقلإ ءاغتبا ءكلذ عرتخا نم كانه نأ كش ضعبلا

 ليعقلاب عجري كلذ نأ الإ ءنوناقلل اهتقباطمو ا ىدمو (ريهامجلا) ةلتكلا ىف

 ريراقتو ءلاح ةيأ ىلع ديعب ضام ىف سيل ىأ ءرشع عساتلا نرقلا تانيسمخ ىلإ

 ءارقتسا انلواح ام اذإف .اهيلع عالطالا لكلا عسوبو ةرفاوتم كلذ نع نايعلا دوهش

 ةيويح ىدم وه انرظن تفلي ام لوأ نإف ريرقتلا نم ةيرهوجلا طاقنلا ضعب

 طئاسولا نودجيو لعفلاب ءايحألا رئاصم ىف نوكراشي مهف "ساسوسكأ"لا قوم

 نم ةلتكك ىأ ءشيجك مهو «ءشيجلا نم ددمم مهنودعيو :مهعم لصاوتلل لبسلاو

 ددملا اذه لصي فوسو ءايحألا "”ساسوسكأ"لل شيجك نوقلطني :قوملا نيلتاقملا

 قوم عم اًقلاحت نوكيس لاحلا هذه ىف نكل :ةفيلح ىرخأ ةليبق نم ددم هنأك

 .ءاوس دح ىلع ًةأجف عيمجلا حبصي دوعوملا مويلا لحي امدنعو .اهسفن ةليقلا

 طلتخيو ءادعس نومومهم لاو ءاحصأ نوحبصي ىضرم او اًنابش نودوعي نسلا رابكف

 ءرمأ لوأ عم لعفلاب أشنت ةماعلا ةاواسملل هجوتلا اذه ةيادبو .ءايحألاب تاومألا

 ىضوفف ءضعب دض مهضعب اهمدختسا ىتلا رحسلا نونف نع ىلختلا سانلا ىلعف
 كاذ قو .ةليبقلا دارفأ نيب ةاواسملاو ةدحولا ددهبي أم رثكأ وض ةيناودعلا مهاياون

 ءادعألا رهق نع اهزجع نم -ٌةديحو- ىناعت ىتلا ةليبقلا ةلتك نإف ميظعلا مويلا

 ديدحت مت دق ناك كلذكو .ةلماكلا اهتاومأ ةلتكب رصبلا حمل ىف رثاكتت فوس

 ضيبلا ةرمعتسم مجاهت فوس اهنإف اةيينسنم اهوحن ةلتكلا قفدتتس ىتلا ةهجلا

 ال مهتوق نوكتس حاورألا معد لضفبو .مهتدايس تحت دالبلا نم مسق عقي نيذلا

 كلذلو مهللا لكأ نوهتشي مهف ىايحألل ىتلا اهسفن ىنامألا ةماع حاورأللو .رهقت

 نوذغتي اًضيأ مهنأ ضرتفملا نمو ,مهلجأ نم ةيشاملاب ىَّخْضُي نأب نوبلاطي مهف

رف وحن ئاع تايحضألا تأدب دقو .اهريمدت مثيس ىتلا بويحلا ناع
 أم وصضو ىد

 لك نوديري قوما نأل مقافتي رمألا اذه نكل .عوشخلاو ربلل ةمالعك همهف نكمي

 لالغو ةيشام نم ءرم ا هكلمي ام وحن اهتهجو نوكت ىتلا رثاكتلا تاهاجتاو .ءىف

 هذه ةرمدملا بوبحلا ىهو ةحيبذلا ةيشاملا ىه هذه نإ .قوملا حلاصل بلقنت

 .قوملل بوبحو ةيشام ىلإ ةلوحتم رثاكتتس ىتلا ىه
 ةيحضتلل ورت البو ةدحاو ةعفد .درطم رثاكت ىلإ ىيمانيدلا ةلتكلا حوزل نإ

 رشم نيه هلتك نوقف اهي اكو ةوسوع وزد وم .ةلتكلا لجأ نم ءىش لكب

 كلت ةيربلا مهتاناويح ىلإ اهنولقني نودايصلاف ءاهلقن نكمب ةعزنلا هذهو .ءايحأ
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 ومن لجأ نم ءىث لك نولعفي مهو ءاهنم ددع ىأب اوفتكي نأ نكمي ال ىتلا
 لعفلاب اًيجيردت أشنت ناويحلا ةيبرت ىف ةيلمعلا مهتراهم لالخ نمو .مهناعطق
 تاجتنم ىلإ اهسفن ةعزنلا نولقني مهنإف نوعرازما امأ .اهددع ديازتي ةريبك ناعطق
 ,هيف اهنوعمجي ىذلا نزخم لاو ءفعض ةئم وأ نيثالث ريصت ةبحلاف .ةبصخلا مهضرأ

 دقو .ةرفطلا رثاكتلا ةيلمع حاجنل حضاولا ريبعتلا وه .باجعإلل ٌريثمو قرم وهو
 هنأك روذبلاو ناعطقلا هاجت لوقنملا ةلتكلا روعش ريصي ىتح ريثك ءالؤه دهتجا
 اولعف نم مهدحو مه مهنأك نورعشي اوناك ام ابلاغف لوقنم ريغ قاذ روعش
 تاهجوت" نم مهلام لك ناك "”ساسوسكأ"لل قاذلا ريمدتلا اذه ءانثأ ىفو .كلذ
 ليبس ىفو ءقوم لا نع مهروصتب طسبترا دق لالغلاو ةيشاماو رشسلا وحن "رثاكت
 ةحئاسلا ةصرفلا لجأ نم كلذكو مهدالب بهن اوداتعا نيذلا ضيبلا نم مهرأث
 ,.ددحم ٍرمأ لإ ةجاحب ةليبقلا تناك مهدض ةرساخلا بورحلا لك دعب صالخلل
 ريغ جاوفأ ف ءالؤه ْثعُي اذإو ءكلذ ىلإ اونئمطا ام اذإف .مهاتوم ثعب وه

 قوما ةيشامو ةرذ مهيلإ دوعتسو ,برحلا ضوخ مهرودقمب نوكي فوسف .ةيث
 نم لزألا ذنم قوملا ىدل عمتجا ام لك ىأ ا و
 قلعيس ىتلا ةلتكلا ةرولب تراص ةرمدملا بوبحلاو ةحيبذلا ةيشاطماف .ةرذو ةيشام
 كلذك ىحضيس ءرم ا ناك ىرخأ ةنمزأ ىفو .كانه بوبحلا لكو ةيشاما لك اهب

 ناعطقب ىعارملا صغت فوس دوعوملا مويلا كاذ ىفو .هسفن ضرغلا ليبس ىف رشبلاب
 تناك لعفلا اذهبو .لكألل ًةزهاج ًةجضان ةرذلا نوكتس عرازما ىو ةديدج ةريبك
 ليبس ىفو .ةايحلا بابسأ لك مهعمو ةايحلل قوم لا ةدوع ىلع َتَقَّلَع دق لامآلا لك
 مهيوذ نم هنودرتسي فوس ام وهو ءىش لكب سانلا ىحض ميظعلا فدهلا اذه
 زوجعلا ميعزلا وراشتسمو ىبنلا قيقش ناكو .مهردق اوفرع نيذلا رخآلا ماعلاب
 اهضراع نم امأ ءقوملا عم تدقع ىتلا ةيقافتالا ذيفنت اونمض نم مه لحارلا
 اذل اهتدحو دده ام وهو هكلمي ام لك عزنب ةلتكلا تماق دقف اهلوبق ىف ددرت وأ
 .مهعم مهيلع ىضقيف ءادعألا نم ءالؤه رابتعا لضفألا نم ناك

 مويلا ىف ءىش ثودح مدع ةقيقح ىأ ثدحلل ةيثراكلا ةياهنلا انلمأت ام اذإف
 نكمي هنإف .قوم شويجل روهظ الو ةيشام ناعطق الو ةرذ لوقح ال ىأ .دوعوملا
 ةعيدخ ةباثمم ناك كلذ نإ "ساسوسكأ"لل ىدئاقعلا روظنملا نم اقالطنا لوقلا
 اًقلطم اولابي مو .دجلا لمحم ىلع ةيقافتالا اوذخأي مل نيذلا قومللا ريبدت نم
 ةفئاز ةعدخ لالخ نمو ,.مه اورثاكتي نأ مهمه لك ناك لب .ءضيبلا ىلع راصتنالاب
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 هنع جتن ام .قوملا ىلإ لالغ نم نوكلمي امو مهتيشام لقنب ةليبقلا دارفأ رداب

 بولسأب كلذب مت نإو ىتح رصنلا اوزرحأ نم مه قوملا ناك نذإ .عومجلا عوج
 نمو .ربكألا ةلتكلا اوراص دق مه اوناك فاطم لا ةياهن ىفف ءىرخأ برح ىفو رخآ
 لزعنم ءىشث ىلع ىوطنا ىذلا .رمألا" ناك ساسوسكألا كلسم ىف ةمهملا رصانعلا

 اوناكف هوردصأ نيذلا قوملا امأ .هتاذب اَمتاق ًالعف هدحو كانه لظو ةياغلل

 ىبنلا ىلعف ءىمرهلا ايندلا ماظنب نورقي مهف ءرمألا غالبإل طيسو ىلإ ةجاحب
 ميعزلا "ىلرك" نلعأ نإ امو .حاورألا رماوأ ىقلتل مهكرحيف .ءامعزلا ىلإ هجوتلا
 لاسرإ متف ."رمألل" داتعم لا راسملا ف ءىش لك ىضم ىتح حاورألا ةطخ لوبق ربكألا

 ةيناطيربلا ةيامحلا تحت نوشيعي نم ىلإو "ساسوسكأ"لا تالئاع لك ىلإ نيثوعبملا
 مهنيب نم ناكو .ةطخلا ذيفنت ًاليوط اوضفر نيذلا نينمؤملا ريغ ىتحو ,”"ةموعزملا"
 اًرربم ةحارص كلذ اونلعأو ميعزلا "رمأ"ل اوعاصنا مهنإف لوألا هراشتسمو ىلرك مع

 ىرن فوسف رمألا ىوحف روظنم نم كلذ ىلإ انرظن ام اذإف .مهعوضخل اًديحو
 املكو ءاهلتق ىأ .ةيشاملا حبذ وه ثدحلا رهوج ناك دقف .ًةبارغ رثكأ ءىش لك
 ًالتكت مظعأو لمشأ وحن ىلع هقيبطت عستا املكو لعفلا اذه راركتب ديكأتلا داز

 اقبط -ريبعتلا زاج نإ - زمرت تناكف ةيشاملا امأ .اًمدق برحلاب "رمألا" عفد داز
 زمرت تناك رمدتس ىتلا كلذك لالغلاو ,مهتيشامو مهل زمرت ىهف .ءادعألل رمألل

 الإ .ءادعألا دالب ىف رودتس اهنأك هسفن نطولا ىف أدبتس برحلاف .ءادعألا لالغل

 مكح وهو .توملاب اًمكح اَضيأ ناك هنأل هلصأ ىلإ دوعيل ًةيناث روطتي "رمألا" نأ
 فرصت تحت ىتلا تاناويحلا لكف ءرخآ ليصف دض ٌليصف هردصأ تومللاب ىزيرغ
 نإف ليوط تقول اًبلاغ هذيفنت ءاجرإ مغرو .توملاب مكح اهدض ردص ناسنإلا

 "هتوم" لقنب موقي ناسنإلا نإف وحنلا اذه ىلعو .هنم ىفعُيل نكي مل اًدحأ
 اهددحي ىتلا ةايحلا ةرتف امأ .كلذل عدار نود نم هتاناويح ىلإ اًمامت هفرعي ىذلا

 لجأ دعوم فرعي هنأ ادع اميف وه هتايح ةرتف ام دحل هبشت ىهف ناويحلل

 من نوتكلا كيلقع ناك هنأ ةضاخ اتيسهارسأ ناوسحلا توق فرن وبه :قاويعلا

 لتقو هناعطق رثاكت ىأ .هيفده الك ريصيو ءاهحبذيل هعيطق نم ىدارفلا ذخأو

 ىوقأ "عار"ك انه وه ريصيل ,لعفلاب اًدحاو اًفده ءاهجاتحي ىتلا اهنم ىدارفلا
 ةرتف ددحي نم وهو هنم رفت الو هيدي نيب ةعمتجم هتاناويحف ,دايص ىأ نم

 .لاحلا ىف اهلتق ىلإ اًرطضم سيلو اهب هعمجت ةصرفب اًطبترم سيل وهو ءاهتايح
 وهف "ساسوسكأ"لا ىلإ رداصلا رمألا امأ .هذوفن ىعارلا دمتسي دايصلا ةوق نمف
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 ,مهئادعأ لتق قبسي نأ نم دب ال مهتيشام لتق رمأ ذيفنتف ء هتاذ دح ىف ّرمأ

 لتقلاب رمألا اذه نأ انرابتعا ف عضنلو .مه مهنإ :ٌدحاو ساسألا ىف امهيلك نأك
 ةياهن ىفو .مهيديأب ىه كلذل ايلعلا ةطلّسلا نأكو مهسفنأ قوما نع ردص دق

 ناك قوم لا ءالؤه نمو .رخآلا بناجلاب مهيلإ ءىش لك لاسرإب اوماق مهنإف فاطم
 مهتناكم تناك نيذلا ءامعزلا نم لايجأ ىأ ءىضاملا ىف رماوألا نوردصي نم كانه

 نيب ةأجف اوثعب مهنأ ول اًئيقي ةميظع اًضيأ حبصتس تناكو :ةميظع ةدحتملا
 اوناك نإو ءتوملا لالخ نم داز مهذوفن نأب عابطنالا ءرد عيطتسن ال اننكل .ءايحألا

 مهحنم دقف .هوثداحو هل اورهظ لب .ىبنلا لالخ نم مهدوجو ىلإ هابتنالا اوتفل
 تومللا ىلع اولياحت كلذبو .ةقباسلا مهتناكم ىلإ ةفاضإ ةيعيبط ريغ ةناكم كلذ
 ىف لمألا ىأ .توملا ىلع لياحتلا نإ .ةشهدلل ريثم وحن ىلع ةايحلا مهيف تبدو
 ىفو ةبالص اهرثكأو ةطلسلا باحصأ لك تاهجوت مدقأ ىلإ ىمتني رمأ هنم تالفإلا

 توم دعب ةريثك نينس شاع ىلرك ميعزلا نأ ربخ لقانت ةيمهأ زربت قايسلا اذه
 .عوجلا نم هبعش
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 ىلع ماعطلا لوانت ةيجولوكيس كلذكو - مضهلاو ماهتلالا ةيجولوكيس عضخت م
 ربتعن ىذلا رمألا وهو .داعبألا لمتكم فاو وحن ىلع ثحبلاو ةساردلل -مومعلا

 ىلع ىوطنت ثادحألا نم ًاريثك كانه نإ ذإ .فرطتلا ةجرد ىلإ اًيهيدب ءىش لك هيف

 انيدل سيلو .طق اهيف ريكفتلا لمعُن مو نأشلا اذه ىف تثدح دق بئاجعو رارسأ
 دعي مل ٌرمأ وهو .تاناويحلا عم اهمساقتن ىتلا ءايشألا كلت نم اًمدق رثكأ وهام

 لكل .ةفلتخم لحارم رم .ةيناودع ةينب رخأ نم قولخم بارتقاف .انرظن تفلي

 :ةسييوفلا» "ضيمرالا" هلا لايكملا لمس كف ةشانلو صاح ةيئارت ةيفهأ انؤنم

 .اناياونل هبتنت نأ لبق ةليوط ةرتفل ةقحالم ةلاح ىف تعضُو ىتلا ةسيرفلا كلت
 انذخأو .باجعإلاو اضرلاب معفم روعشب اهتسارحو اهتبقارمو اهلمأتب انمق دقو

 وحن ىلع ءمحلك .اهيلإ رظنلا ناكو «ةايحلا ديق ىلع لازام "محل"ك اهيلإ رظنن

 لاوطو .كلذك اهب زوفلا نم انعنمي ام كانه نكي مل هنإ ىتح رارصإلاو زيكرتلا نم
 ّدح ىلإ اهل هكالتماب وه رعشي ةسيرفلا لوح ءرملا هيف موحي ىذلا تقولا اذه
 .اهمهتلا دق هنأ روصتو ةسيرفك وه اهددح ىتلا ةظحللا كلت ذنم ىأ ءريبك

 بستكتف ءايئاقلت ددجنت نأ اهدعب عيطتست ةصاخ قلق ةلاح صبرتلا دعُيو

 نع ًالقتسم اًكولس ءرشلا كلسي دعب اميفو اموتانم لويظنو انين ةنضاخ ةيوشأ
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 ريغ صبرت ةلاح يف ءرم لا لظيو .ةياهنلا ىف اهيلإ بذجنا دق ناك ىتلا ةسيرفلا
 وحن ىلع هاجتالا اذه ىف لاعفأ نم هسرامم ام لكو .ةقحالملا ىلع اًمكاع ةئيرب

 ٌرثكألا هؤاكذ همعدي وحن ىلع نكل .هتاذ ىف ردقلا سفنب اًبلس هشياعي ىباجيإ

 ناسنإلاو .مظعأ اًياذع ةقحالملا نم لعجي ام نيكأ رطاخمل هضرعي ام وهو فدع

 امو .ةقحالمللا تناكف .ةرشابم هتسيرف ىلإ لوصولل ةيفاكلا ةردقلا اًمتاد كلتم ال
 .اًديقعت رثكألا كارشلا ةركف ىلإ هتداق ىتلا ىه ,ةقدلاو ةفرعملا ىف ءارث نم هتبستكا

 ئذلا ناويحلا ةئيه ذختيف هب ةصاخ ةبهوم وهو :لوحتلا ىلإ اجلي ام امناذ ناكو
 عونلا اذهو .هقدصي ناويحلا ناك ىتح كلذ ىلع ةردقلا نم قوأ دقو .هفدهتسي

 ,كلثم ىننإ" :ناويحلل لوقي وهف ,ةنهادملا نم اًعون هرابتعا عيطتسن صبرتلا نم
 ىذلا - قلمتلاو برقتلا اذه دعيو ."؟كراوجب نوكأ نأب ىل نذأت لهف .تنأ ىننإ

 .ءرم لا هاشخي ام رثكأ انقر ئهو لوألا ةسعللا ءىهتاع خا عضوم ىف هلوانتنس

 ماهتلالا امأ .مات وحن ىلعو ةعرسب دسجلا ىلإ لقتني فوس ام سسحتت عباصألاف

 نم ريبكلا ردقلا اذه ىلع نوكي الف مشلاو رظنلاو عمسلاك ىرخألا ساوحلاب
 تسماد امو .ةيحضلا نيبو اهنيب ةحاسم لعجت ساوحلا هذه لشمف .ةروطخلا

 الإ موسحم ريغ هلك رمألا لظيو .تالفإلل ةصرف كانه نوكت ًةمئاق ةحاسملا هذه
 اهعباصأ دمت ريطاسألا ىف ةرحاسلاف ءقوذتلل ةمدقم نوكي ةسمالمك سسحتلا نأ
 :نفكر اع ةعس ةنيحشلا كيقاك افااذإ سعحتتل

 قمعأ ىفو .سمللا ةظحل ذنم اًحضاو حبصي رخآ دسجل ام دسج فادهتسا نإ

 ىوطنت ىهف .رمألا مسح نم ام ةجرد ىلع ةظحللا هذه تناك ةايحلا براجت

 انتايح براجت نكت ملو ءانمالحأ ىف اًريثك انمهادت تناكف .عزفلا تالاح مدقأ ىلع

 نم نيب ىوعلا ةقالعو .ةظحللا هذه ىدافت ليبس ىف ديحو داهتجا ىوس ةيندما

 ذنم رمتستس ةمواقم كانه تناك ام اذإ ددحت ىتلا ىه سّملُي نمو سملي

 ىوقلا ةقالع نم ىوقألا نكل .مأت مالستسا كانه نوكيس هنأ مأ ةظحللا هذه

 هدلج نع عافدلا لواحي ام اًبلاغف .كلذ نع سوململا اهليختي ىتلا ةروصلا ىه
 هذه تلوحت دقو .ةبلاغ ودبت ةوق دض كلذ نم رثكأ وه ام لعفي ال وهو
 ةسمللا كلت ىهو .لاقتعالاب فرعي ام ىلإ ةيعامتجالا انتايح ىف ةيئاهنلا ةسمللا
 ىف ةمواقملا كلت ًةصاخ .ًةليحتسم ودبت ةمواقم ةيأ نأل ءناسنإلا اهب أجافي ىتلا
 ىتح لاقتعالا ةيلمع هب طونملا اذه ديب كفتك ىلع رعشت نأ ىفكيف .لبقتسملا

 كلسيو هدايق ملسيو ءرملا عضخيف ءضاضقنالا ةيلمع متت نأ لبق ًةداع ملستست
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 هجاوي نأب وحنلا اذه ىلع لاوحألا لك ىف ىرجي ال رمألا نأ الإ .لّقتعملا كلسم

 .ةقثو ءودهب ةيلاتلا لحارملا ءرم ا

 ًالاجم ديلا عباصأ ريصتف ءضاضقنالا ىهف بارتقالا دعب ةيلاتلا ةلحرملا امأ

 كلذ ىدؤت ىهو .سوململا قولخملا نم ٍءزج ىف شبنت نأ ديلا هب لواحت اًفوجم
 هذه ىف ىلابت ١ل ىهف :ةسيرفلل ةيوضعلا ةقالعلاب ىأ ,.دسجلا ءاضعأب مامتها نود

 ان ةزمح نوكر نا قيهدتم آل نكل .ال مأ حرجب ةسيرفلا بيصتس تناك نإ ةلحرملا

 ةضيق لاحمو .دسجلا ىقابل نهرك ةضبقلا هذه ىف راص دق ةسيرفلا دسج نم

 ةسيرفلا هيف نوكتس ىذلا ةدعملاو مفلا لاجم ىلع قباسلا لاجملا وه ديلا
 لحي ضاضقنالا ةيلمعب موقي ىذلا حلسملا مفلاو .ئفاهن لكشب اهماهتلا مت دق
 هدي نوكتف ناسنإلا امأ ,ةرشابم ديلا وأ بلخملا لحم تاناويحلا نم ريثكلا ىدل

 نيب عقو" :ةطلّسلا نع ةربعملا ةيقيقحلا ةروصلا ىه .تالفإلاب حمست ال ىتلا

 ىف اًبلاغ ةرفاوتم تاريبعتلا هذه لثمف "هللا ىدي نيب" ."هتضبق ىف راص" "هيدي

 ونحت اهيسرعو نص اصلا باد ع ل وجمل امأ .فولأمو عساو وحن ىلع تاغللا لك

 هيف ىقلأ ىذلا لاجملاو ءلقتعملا ىلع زكرت عباصألاف ءديلا هسرامت ىذلا طغضلا

 ةوق رثكأ وحن ىلاعو اهلك ديلا ةضبقب لقتعملا رعشي نأ وه فدهلاف .قيضي

 ىلع اًمامت ضبقتل ةياهنلا ف فثكتتو دتشت مث ةسمللا ةموعنو ةفخ ًالوأ رشتنتف
 دقف .بلاخم لاب قيزمتلا ةلحرم زواجت دق طغضلا اذهو .ةسيرفلا نم ءزجلا اذه

 ءاًيناويح اًرمأ ربتعا هنأ الإ .ةمميدقلا روصعلا تاعمتجم ىف سّرامت قيزمتلا اذه ناك

 .رطخلا تالاح ىف نانسألا ةمهم ديعب دمأ ذنم راص ام وهو .ىناويح ءادأ ىأ

 ام وه ةسيرفلا ةروطخ ىدمو .سرهلا ةلاح ىلإ لصيل طغضلا دادزي نأ نكميو

 ءرملا ءاش اذإف ءسرهلا ةلحرم ىلإ لصيس ناك ام اذإو ءطغضلا رارمتسا ددحي

 .حرجب هتباصأ وأ هبضغ تراثأ وأ ىه هتدده ام اذإو ءاَّرئاف عارصلا نم جورخلا

 اًيرورض ناك كلذ نأك ىوقأ وحن ىلع طغضيف كلذب وه اهرعشي نأ بجي انه

 عفدي ىذلا "راقتحالا" وهو بضغلاو ةروطخلا نم رثكأ وه ام كانه نأ الإ

 ءلاهقحس متي ام ةرشحك .ركذي داكي ال ةياغلل ريغص ٌءىثف .قحسلا وحن ءرملا

 نيوكت عيطتست ال ةيناسنإلا ديلاف .كلذب ًةداع لعفي اذام فرعي مل ءرملا نأل

 جعزم قولخم نم صلختلل ءرم لا ىعس نع رظنلا فرصب نكل .كلذل اًّيفاك اًعارف
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 ةبابذ هاجت هكلسي ىذلا كولسلا وه اذه نإف .لعفلاب هنم صلخت هنأ كاردإو

 ةوقو مجح ةموظنم ىف شيعي اًمامت لزعأ قولخم وحن راقتحا وهف .ثوغرب وأ
 هيلإ لوحتن ال ام وهو .كرتشم ءىش ىأ اننيب عمجي الو هيلع نحن امع ةفلتخم

 تاقولخملا هذه ريمدت نإ .تالتكت ةئيه ىلع رهظ ول ىتح هاشخن ال ىذلاو ءاَدذبأ

 اهؤامد لصت الو انلخاد اًضيأ تلظ ىتلا ةديحولا فنعلا لاعفأ ىه ةريغصلا

 ىهو اهلكأن الو ةرسكنملا اهنيعأ ىلإ رظنن الو انمدب انركذي ال وهو ءانسوءر ىلإ اًدبأ
 تناك نإو ةيمانتملا ةيرشبلا ةكلمم ىف طق جمدنت مل - برغلا يف اندنع لقألا ىلع -

 اذإف .ًةبابذ وأ اًثوغرب تناك ءاوس .مدلا ةردهم رخآ وأ وحن ىلع ىهو ةرثؤم
 نع كلذب تربع دق نوكأ "نيتدرجملا ىديب كقحسأ فوس" ام صخشل ٌثلقام

 تفاح كن | اك رقت لوقا نتا دز اكمتإ ل ايو وطقم اهم ءاردزالا غاؤأ اؤيسأ
 الو ءائيش كلذ دعب ىواست نلو .ءاشأ ام كب لعفأ نأ ىعسوبو ءاًئيش ىواست ال

 كلذ ظحلي نلو عدار نود كيلع ىضقي نأ دحأ ىأ عسوبف .ءءىش ىأ دحأل 0-

 ."انأ الو كلذل وه هبتني نلف ءدذح

 هيلع ىوقت ال ىذلا قحسلا وه طغضلا لالخ نم سرهلا تاجرد ىلعأ نإ
 ,ةياغلل ةمخض ةلآل اًريبك ًالقث بلطتي قحسلاف ءكلذ نم اهنكمت ال اهتنويلف .ديلا

 ال امب نانسألا موقت انهو ءامهنيب قحسلا متي ىلعأ نمو لفسأ نم اًبلص اًئيش
 قلعتيس رمألا ناك اذإ ىح ٍءىش ىف ركفي ال اًمومع ناسنإلاو .هزاجنإ ديلا عيطتست
 هذه مدختست فوسو .ةيوضع ريغ ةسيرفب قلعتت ةيلمعلا هذه لثمف «.قحسلاب

 ةمخض روخص طوقس دنع ةيعيطلا ثراوكلاب تطبترا اذإ - ىرحألاب - ةملكلا

 ىزاجحم ريبعتك ةملكلا هذه مادختسا مغرو . .اًمجح لقأ تاقولخم قحست نأ نكم

 ةلآل ةرمدم ةوقل روصت نع ربعت ىهف .ةماتلا ةيدجلا لمحم ىلع ذخؤت ال اهنإف

 - هدحو دسجلاف ءقحسلا ةيلمع ىف ىلمع ٌءىث كانهو .نامنإلا اهكلتمب ال ءهام

 ىوقألا امأ ءرطاخ بيط نع كلذ نع لزانتيو .اهيلع اًرداق نوكي نل -رهاظك
 َ نب دالوفلا ةيفقلا ويف كتد نكضيوةاقلا

 ةددعتم ديلا ماهمو .ةغلابلا ةباهمللا هذهب ةضبقلا عتمتت نأ بيجعلا نمو

 عجرت اهتيسدق نأ الإ ءاهب ةطبترم لا ةيوغللا تاريبعتلا نم شهدن ال اننأ دح ىلإ
 ةملك ضبقلاف .ةطلسلل ةيئافتحا رثكألاو ىزكرملا لعفلا وهو ءاهتاذ ةضبقلا ىلإ
 اريسعت رثكألا ةلالدلا ىه نوكت دقو .ةنكمم ةجرد ىصقأل اهانعم دتمب نأ نكمي
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 نوكي ال ىتلا ةوقلاب ةطبترملا ةقلغنملاو ةلماكلا ةلاحلا نع ربعت ىهف .ءكلذ نع

 ىهو .ةقالمع ٍديِب هيلع اًضوبقم نوكي "هيلع ضبف" نمف ءاهيلع ٍريثأت ىأ ءرملل
 ال هنإ ثيح ءاهدض هسفن نع عافدلا هعسوب نوكي الف ءاًمامت هيلع ةضباق

 لعفلا ىلع روثعلا نكميو .لانملا ديعب سيل رمأ وهو ءاهاياون كاردإ عيطتسي
 نيب هابتنالل ةراثإ رثكألا وه مدقلا ذنم لعفلا اذه ناك امثيح ةطلّسلل مساحلا

 اهب عتمتت ىتلا ةيفارخلا ةناكملا عجرت هيلإف ."ىلع ضبق" :ىأ ءرشبلاو تاناويحلا

 باحصأ ىه تاناويحلا هذهف ءرشبلا نيب دوسأو رومن نم ةسرتفم لا ططقلا ةليصف

 تركتحا ىتلا ىهو .نأشلا اذه ىف عادبإلا ةبحاص اهدحو ىهو .ىربكلا ةضبقلا
 ةذفلا اهتناكم خيسرت ىف مهاس امك .محللا قيزمتو فكلا ةبرضو زفقلاو صبرتلا

 رابتعاو .ذفنملل ديكألا قوفتلاو هب ذفنُي ىذلا نيقيلاو هتبالصو لعفلا اذه ةوق
 ىلعأ نإف هلالخ نم اهلمأتن ىذلا روظنملا ناك امهمو .اهل ًةسيرف تاقولخملا لك
 ناسنإلا ىدل تكرت هذه اهتروص ىف ىهو .تاناويحلا كلت ىدل ناك ةوقلل زيكرت
 وه ضاضقنالا لعف ناك دقو ءاًدوسأ اونوكي نأ اورثآ كولملا لكف ءىحم ال اًعابطنا

 لك ىف ةمظعلاو ةلاسبلا تدنتسا امك .هحدمو ناسنإلا باجعإ راثأ ىذلا هحاجن

 ىلع لوصحلل لوحتلا ىلإ رطضي ال دسألاف .ديعب ّدح ىلإ ةقوفتم ةوق ىلع ناكم
 مدقُي نأ لبق هسفن نع نلعي وهو .هتاذ وه هفصوب اهيلع لصحي وهف .هتسيرف
 اهغلبيف هاياون نع حصفي ىذلا ديحولا وهو .هسفن فّرعيل رأزي وهف ءصنقلا ىلع

 ىلإ لوحتلل ةلباق ريغ ٍءايربك ىلع ىوطني اذهو .قولخم ىأ اهعمسيل لاع توصب
 اهجوأ ىفو اهرهوج ىف ةوقلاف .كلذ لالخ نم مظعأ اًقزف ثبي هنأ الإ رخآ ءىث
 ةئيهلا هذه ىفو .اهسفن ىوس اًئيش ىغبت الو اهسفنب ىفتكت ىهف .لوحتلا رقتحت
 لجأ نم تسيل ىهو .ةلوئسم ريغو .ةقلطمو .ةظحالملاب ًةريدج ناسنإلا اهآر
 هذه ىلع طقف تدبت ام اذإ اهقلأت تاجرد ىصقأ غلبت ىهو ءانه دحأ وأ ٍءىش

 اهنيب ةلوليحلا ىلع ىوقي ام كانه سيلف .مويلا ىتح اًمئاق لظ ٌرمأ وهو .ةئيهلا
 .ًراركتو اًرارم اذكه اهروهظ نيبو

 هنكل .قيربلا اذه هل نكي مل نإو ةطلسلا لامعأ نم اًيناث ًالمع كانه نأ الإ

 ضاضقنالا نع عئارلا عابطنالا ىسنن ام انايحأف .هرهوج ثيح نم لقي ال اًنيقي
 ىف نوكن الأ ىلع فقوتي رمألاف .كلذ بكاوي اًمهم اًئيش كانه نأ الإ :ماهتلالاو

 لوح ةطلَّسلا بحاص اهعنصي ىتلا ةرغاشلا تالاجم لا لكف .هيلع ضقنم لا عضوم
 نع مهتقاعإ لواحي اًنأش ءالؤه لقأ ىتح .ىنناثلا هجوتلا اذه مدخت هسفن
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 اذه ناك ةيعامجلا رشبلا ةايح لاكشأ نم ٌلكش خسرت امثيحو .هنم بارتقالا
 ضبقلا نم مئادلا مهفوخ نم رشبلا نمؤت ةلصاف تافاسم ىف ىلجتي لكشلا

 ةيراضحلا تاعمتجلم اا ضعب نيب ةياغلل حضاولا لثامتلا نإ .مهيلع ضاضقنالاو

 لوح ناسنإلا اهلعج ىتلا ةيوتسملا ةفاسملا داعبأ نع كلذك قشثبنا دق ةمدقلا

 ام وهو .ةفاسملا هذه ىف تاعمتجملا هذه نامأ ىدبت امك هانت لك ىف هسفن

 نيرخآلا دوجو طبتري ىذلا ةطلسلا بحاص نإ .ةيزاجم ةروصك اَضيأ حضتي
 طقف سمشلا ءاهب ىف نوكي ال كلذ ىف وهو .ةفاسم حضوأو ربكأب دعسي هدوجوب
 نوكي هيلإ لوصولاف :نيينيصلا ىدل لاحلاك .ءامسلا ىأ ءاهنم مظعأ وهاموأ

 متي باب لكو ةباوب لكو .اعاستا دادزت تاعاقب ٌروصق هلوح تَدّيش نأ دعب اًبعص

 .هنع ايي هيلإ ذافنلا لاحملا نم نوكيف .دح ىصقأل ةددشم ةتسارخ اهتسارح

 امنيأ ديري نم لك ىلع ضاضقنالا عيطتسي .ديعبلا نمآلا هعضوم نم .وه امأ
 ؟درفنملا ءلزعنملا نصحملا اذه ىلع ضاضقنالا نورخآلا عيطتسي فيك نكل .ناك

 ىلصألا قيرطلا هيلإ ىهتني ىذلا مفلاب أدبي ةسيرفلل ىقيقحلا ماهتلالا نإ
 ىدل مفلاب نوكي ماهتلالا نأ الإ .مفلا ىلإ ديلا نم ىأ ءلكألل لباق وهام لكل
 وأ اهنانسأب ىأ ءضاضقنالا ىف اهمدختست ديأ اهل نوكي ال ىتلا تاقولخملا ضعب

 تاناويحلا ضعب اهب تدوز ىتلا ةطلسلا تاودأ حضوأ ىه نانسألاو .اهراقنمب

 دسحلاب وضع ىأب امهتنراقم نكمي ال عماللا اهلقصو مظتنملا اهفافطصاف .ناسنإلاو

 :قالطإلا ىلع لوألا ماظنلاب اهفصو نكمي ام ىهو .هلمع ءانثأ ىف هتيؤر نكمي

 ريثأت هل نوكي ماظن وهو ماع وحن ىلعو حوضوب هلكش ىلجتي ىذلا وهو
 وهو « ,مفلا حتفني امدنع رهظي هنكل ءامئاد اًيترم نكي ١ نإو .جراخلا وحن ديدهتلا

 .ةرهاظلا دسجلا ءاضعأ ةدام ةيقب نع ٌةفلتخم نانسألا ةدامو .اًبلاغ ثدحيام

 ةلوقصم ىهف .اهنم نيتنثا ىوس مفلاب نكي ملول ىتح باجعإلا ريثت فوسلو
 راجحأك ودبت ىهو ءاهتوق رثأتت نأ نود نم ضعبب اهضعب طغض نكميو ةبلصو
 راغعألا عاونأ لك نم ناسنإلا ذختا ةياغلل ركاب نمز ىفو .اًمامت ةلوقصمو ةبكرم

 وحن ىلع اهلقصي فيك فرع ىتح ًالخفؤط رمتسا رمألا نكل .تاودأو اًحالس

 ىذلا جذومنلا ىه نانسألا تناك اممبرو :ناتسسالاك ةلوقصم تراص ىتحو ديج

 تاناويحلا باينأ نم ريثك نم دافتسا دقف .هتاودأ ةوق ريوطت ىلإ ناسنإلا داق

 ىف نمك امك ءاهيلع لوصحلا لجأ نم رطخلل هتايح ضرعو .مدقلا ذنم ةمخضلا

 زومرك هدسج ىلع اهقلع دقو .هددهي ناك ىذلا ناويحلا ةطلس نم ءىثش كلذ
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 اَضيأ هب رعشي ناك ىذلا عزفلا نيرخآلا سوفن ىف ثبت تناك مسالقو راصتنا

 دقف ءاًيهابتم هدسج ىلع اهضرعتسي ناكف هب اهتقحلأ ىتلا بودنلا امأ .مههاجت

 تاناويحلا اننا ري ناكو .دعب اميف اهديلقتب ماقو ءرخف تامالع ريتعت تناك

 اهعقوم ءاج دقف نانسألا ةيهام اًقبطو .اًعونتمو اًيرث ءرشبلا ىلع ةيوقلا ةيربلا

 دق اهرسك وأ اهطوقس لامتحا ناكف ءرسكلل لباق دسج وضع نيبو ةادأ نيب

 ىلإ نيترهاظ نيتفصك .ماظتنالاو لقصلا ةبالص تلقتنا دقو .ةادألاب ةييبش اهلعج

 .ةطلسلا لاكشأ لك نم رهظي ام لوأ امهو .اهنع امهلصف نكمي الو .ةطلسلا رهوج

 اهتافص اهعم تمانت ةطلسلا ومن عم نكل .ةيئادبلا لمعلا تاودأ ىف اهروهظ أدبو

 اذه ىف ىربكلا ةرفطلا ناك ندعملا ىلإ رجحلا نم عيرسلا لاقتنالاو .هذه ةركمملا

 فيسلا نإف اًديج اًرمأ ناك رجحلا لقص نأ مغرو .لقصل ةيلمعل ىمانتملا هاجتالا
 ق هابتنالا تفليو بذجي امو .ديدحلا مث ءزنوربلا نم ةيادب .ًالقص رثكأ ناك

 تانيكام ىف لقصلا اذه دادزا دقو .ىرخأ ةداممب نّراقي ال هلقص نأ وه اًّقح ندعملا

 ىنعملا اذه نع ربعت ةغللاو .اهسفن ةمهملل ًالقص راصف ثيدحلا انماع تارايسو

 رطيسي هنأ كلذب ىنعي وهو .ءادألا وأ لمعلا لقصي ءرملا :لوقنف ءوحن طسبأ ىلع

 ةلوقصملا ةبالصلاب قلعتلا دادزا دقو .هنأش ناك امهم ام ثدح ىلع ةمات ًةرطيس

 مظعم تناك دقو .ىضام لا ىف اهبنجت ءرملا لواح ىتلا ةثيدحلا ةايحلا تالاحم ىف

 ليمجتلا لدبت دقو .هئاضعأو ناسنإلا دسج لاثمتل اهليمجت متي قفارطاو لزانم ا

 هانعم دقف نأ دعب ىتح هب ثبشتلا ىلع ءرم ا رصأ دقف ءاًدوجوم اًئاد لظ هنكل

 ثاثألاو اهراوسأو اهناردجو لزانملا كلذك مويلا لقصلا ةبالص تداس امك .ىزمرلا

 .قوذلا داسف ىلع ةلالد اربتعاو ءىلحلاو ةفرخزلا ةميق عجارتتل «ةيلزنملا تاودألاو

 ةناكم و لقصلا ةبالصب ىهابتن ةقيقحلا ىف اننإف ةدئافلاو حوضولا نع انملكت نإف

 ةثيدحلا ةرامسلا نع لثقملا اذه لالخ نف:.هنيف نسكت ىقلا ةطلسلل ةضماغلا

 مدق ميدق كرتشملا امهخيراتف ,ماظنلا نع لقصلا ةبالص لصف ةبوعص ىلجتت

 اهيف تزرع ىتلا اهتاحاسمو ةيمامألا نانسألا نم لماك فص خيراتو .نانسألا

 مويلا انل ودبت .,ةفلتخم ةمظتنم تاعومجم كانهو .ةريشك ةيمظنأل اًحذومن تناك

 اهعدتبا امك ءلاتقلا قرف ماظنف .كلذ نع تقثبنا دق نوكت نأ نكم .ًةيهيدب

 اوناك ضرألا نم اوجرخ نيذلا "ومداك" دونجف .نانسألا ةروطسأب طبترت ءناسنإلا

 وأ بشعلا لثامت ىرخأ ةيفظنأ نآلا اًنيقي كانهو .نينت نانسأك مهرذب مت دق

 طبترت مو اهلثم ًةرشابم نكت ملف ءنانسألا لثم نكت مل اهنأ الإ .ةبلصلا راجشألا

 هالو
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 ةيلاعف نإ ثيح ءاهلثم مادختسالا ةلهس نكت محو رمتسمل ا ماعطلا لابقتساب اهلثم

 طقاست ناكو .ىوقلا اهماظن ىلع ناسنإلا لد ىذلا وه مضقلل زاهجك نانسألا
 نانسألاو .ماظنلا اذه ةيمهأ كردي هلعج ام وه كلذ نع ةحتانلا مالآلاو اهضعب

 .حلسما مفلا سرج ىص

 كب جري امف ,نوجسلا لكل لوألا جذومنلا راص لاخلا قيضلا ناكم ا اذهو

 لتقي تاناويحلا نم ريبك ددعف .اهيف نيريثك ء ءايحأب ع َج دقو ءادوقفم رّبتعي كانه

 نجسلا تامسب رّكذيام امأ .كلذ لبق تومي اهضعب نإ لب .مفلا ىف هسئارف
 نإ ءناويحلا وأ ناسنإلا مف هب حّتفُي ىذلا دادعتسالا اذه وهف ةعيرملا ةيساسألا

 نلو .اًقبطم اًًقالغإ مفلا قالغإ كلذكو ءصبرتلا لجأ نم لعفلاب اًحوتفم نكي م
 ةيثأت هل ناك ناويحلا مف ىف لثمتملا جذومنلا اذه نأ انضرتفا اذإ باوصلا انبناجي
 ناسنإلا دجو ىتلا ىه طقف ناتيحلا نكت مل انيقيف .نجسلا ةركف ىلع ضماغ

 ومني نأ ءىشل نكمي ال عورمللا ناكملا اذه ىفف .اًيفاك اًناكم اههاوفأ ىف قادبلا
 ا بدجأ ناكم هنإ :هلهاد قكسلل ةيقولا نيه ةحسف هرتلا قاننل ناك ول ىئتح

 ليدب ىلع رثع هنإف موقلحلاو مفلا ناسنإلا دعبتسا امدنعو .روذبلا هيف تبنت
 .نوجسلا وه ناك .ءكلذل ىزمر

 مفلا لثامت تناك اهنإف .بيزذعتلل نكامأ هذه تناك امدنع ءىضاملا ىفو
 .ةروصلا هذه ىلع مويلا ىتح ودست محملا تلاز امو .ةريثك ليصافت ىف ىنادعلا

 ةلوقصملا ةبالصلاف .كلذب ًةنراقم اًنُمزت رثكأ تراص دقف ةيقيقحلا نوجسلا امأ
 ةوك امأ :ةلوقصم ةبالص ىوس تسيل نيزانزلا ناردجف ءملاعلا تداس دق نانسألل
 نانسألا قاطن جراخ ناكم لك ىه نيجسلا ةيرح تناكو .ةياغلل ٌةريغصف ءوضلا
 اهأر عئاظفلا لك ىسقأو .ةرفقم ةنازنز ناردج نالا اهب تلدبتسا ىتلا ةطوغضما

 .هزايتجا ةسيرف لك ىلع ناك ىذلا قيضلا موقلحلا يف ًاليوط اوشاع نمم ءضعتبلا
 ةرغافلا شوحولا هاوفأف .ماهتلالا نم لحارملا هذهب ناسنإلا لايخ لغشنا دقو
 لخاد ةيفاشكتسالا هتالحرو .هريطاسأو همالحأ ىف هتقحال دق دماج وحن ىلع

 ىلع اًنيقي تناكو ءرحبلا ىف هتالحر نع ةيمهأ لقت نكت مل شوحولا ميقالح
 مت ءلمأ ىأ مهيدل نكي مل نمم ءالؤه نم ٌضعبو .ةروطخلا نم ردقلا سفن
 .مهتايح لاوط اهنانسأ نم اًبودن اولمحو ءشوحولا هذه هاوفأ نم ًءايحأ مهبحس
 ناك قيرطلا اذه ىفو .دسجلا لخاد ةسيرفلا هقشت ىذلا اذه ليوط ٌقيرط هنإ
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 ىقبت امو .اهنم هعازتنا متي اهنم هب عافتنالا نكمم ام لكف .ءطبب اهصاصتما متي

 .ةهيرك ةحئارو ٌتالضف نوكي

 رهوج ىلع ةلالد وذ وه ةيناويح ةرطيس ةيأ ةياهن لثم ىذلا ثدحلا اذه نإ

 مهيلع لايتحالاو مهلالذإ لواحي هنإف رشب مكح ديري نمف .قالطإلا ىلع ةطلسلا

 لثم .ةوق الو لوح الب همامأ اوريصي ىتح .مهقوقحو مهتاردق ىلع ءاليتسالاو

 .كلذ نع مهل حصفي مول ىتح .تاناويحلا لثم مهمدختسي وهو .تاناويحلا

 مهب قثي نم فصي هنإ لب .هل ةبسنلاب مهتيمهأ ىندت هقامعأ ىف كردي هنكل
 مهصاصتماو مهماهتلا وه قاهنلا هفدهو .ةيشاملا وأ جاعنلاب - كئلوأب قراقع

 .ةوسق رثكأ مهعم هكلسم ناك مهل هراقتحا داز املكو .مهنم ىقبتي امب لابم ريغ

 ءانثأ ف صرحيو هتالضف نم صلختي امك مهنم صلخت مهتميق لك اودقف نإف

 مامأ ثدحلا اذه صخشي نأ قرجي ال وهو .هلزنم ءاوه اوتولي الأ نجع كلذ

 هتاقث مامأ رقأ ةئيرجلا تاحيرصتلل عزن نإف .ةيليصفتلا هلحارم لكب هسفن

 الو تاناخلسلاب هاياعر حبذي ال ناك امو .هسفنل مهعنطصا نيذلا سانلا لالذإب
 ىلع وهف .مهمضهو مهصتما هنأ ركني هنإف هدسجل ىقيقح ءاذغك مهمدختسي

 .هنولكأي ام مهحنمم نم وه هنإ ذإ كلذ نم ضيقنلا

 ثدحي ام وهو ثدحلا اذه رهوج نع ىضاغتلا لهسلا نم نوكي اذكهو
 .ىرخأ تالاجم ىف هديفت تناك اهنأل اهلتقي م تاناويح ناسنإلا ىعر نأ ذنم
 .هدي ىف ءىش لك زيكرت عاطتسا ىذلا .ةطلسلا بحاص نع رظنلا فرصب نكل
 كانه سيلف .ةطلسلا لاجم ىلإ ىمتنت ةيصخشلا هتالضفب ناسنإ لك ةلص نإف
 ةيسيرفلا قنانع سراتنم ىلا ليضاوتملا ظفضلاف :ةتالففن تملا ةلئه نيه قوقأ ةلص
 لكل ىناهنلاو ماتلا ىثالتلاو .مضهلا عم أدبي ىذلا اهللحتو .دسجلا لخاد ,ماعطك
 وأ بيرقتلاو ىعيبطلا اهدوجو تعنص ىتلا لاكشألا لك مث ,كاذنيح فئاظولا

 اًنيقي ىرُي كلذ لك .مضاهلل دسجك لعفلاب دوجوم وه ىذلا ءكلذ عم جمدلا
 ةيئاقلتلا ةيهيدبلا رومألا نم وهو .ةطلسلل اًنومكو ًةيزكرم رثكألا ثدحلا هنأ ىلع

 .هتيمهأ نع لفغن اننإ ىتح كاردإلا نع ةديعبلاو

 نإو ءانملاع ىف اهسرامت ىتلا ةفلتخملا ةطلسلا بيعالأ ةيؤر ىلإ عزني ناسنإلاو
 .راهن ليل رمتست ىتلا مضهلا ةلحرم اهنيب نمو .اهلحارم رخآ ىه هذه تناك

 .دسجلا ىف لثمتيل هماهتلاو ةريغص ءازجأ ىلإ هقيزمتو بيرغ ٍءىشب كاسمإلا متيف
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 دق نوكي كلذ نع عنتما وه نإف .ناسنإلا ايحي طقف ثدحلا اذه لالخ نمو

 لحارم لك نأ حضاولا نم نكلو .اًمامت انم لك هكردي ام وهو .هتياهن ىلع فراش
 ىف اهرثأ كرتت نأ دب ال .ةفورعملا هبشو اهنم ةرهاظلا طقف سيل .ثدحلا اذه

 نكمي فوس ةمهمل ا راثآلا ضعبف ًالهس سيل انه اهلثامم ام ىلع روثعلاو .سفنلا
 ضرم ضارعأ نم ىه راثآلا كلت نأ حضتي فوسلو .ةساردلا هذه لالخ اهعبتت

 مئارجب اّمامت ًةنوحشم نوكت ءىش لك نم ىقبتت ىتلا تالضفلا نإ .ايلوخنالملا
 اندض نئارقلا عومجم هنإ .هانلتق ام ىلع اهلالخ نم فرعتلا نكميف .لتتقلا

 خرصيو ةهيرك ًةحئار ردصي لصاوتملا ىمويلا انبنذ نإ .اهمضهو اهماهتلا مت ىتلا
 ناكم ىفف .نيعألا نع اًديعب هب ناسنإلا ءالتخا هابتنالل تفاللا نمو .ءامسلا ىلإ

 ةصاخلا كلت ىه ناسنإلل ةيصوصخ تاظحللا رثكأو .هنطب ىفام غرفي صاخ

 ىحتسي ءرمملا نأ حضاولا نمو .هتالضف عم لعفلاب اًديحو نوكي ثيح زارفإلاب
 ىف ىرجي ىذلا .مضهلاو ةطلَسلا ثدحل مدقألا ةلسلسلا ةياهن اهنإ ذإ .كلذ نم

 .اًيفخ ثدحلا لظل ةياهنلا هذه الولو .ءافخلا
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 ام لوأ ناكو .راجشألا ىلع ةايحلا ىلإ ىديألا مادختسا ءدب ىف لضفلا دوعي

 هنيب عسوألا غارفلاو ءىوقلا ماهبإلا نيوكتف ,ماهبإلا عبصإ قوفت وه كلذ زيم

 كاسمإلا ىأ ,موي تاذ بلاخملل ناكام مادختساب ناحمسي :.عباصألا ةيقب نيبو

 كلذ لالخ نم ريصي هاجتا لك ىف راجشألا ىلع ةكرحلا ةلصاومف .ةلماك عورفب

 .ةيعيبطو ةلوهش رثكأ انها

 مدقألا ةساحلا هذهف .ةدرقلا ىدل هارنف ةميق نم ىديألا هلثمت ام ةيمهأ امأ

 وحن ىلع اهكردن ممل ىتلا ةيمهألا امأ .كشلا اهيلإ قرطتي الو ًةماع ٌةفورعم ديلل

 ءىثلا اًقلطم لعفت ال ديلاف .قلستلا ءانثأ ىف ديلل ةفلتخملا فئاظولا ىهف فاك

 تلاز ام ىرخألا نوكت ديدج عرف ىلإ دي تدتما ام اذإف .هسفن تق ثتقولا قق هسفن

 طوقسلا نود لوحي وهف .ةسيئر هيأ ثبشتلا اذهلو .ميدقلا عرفلاب ةئيشتم

 اهب قلعتي ىتلا ديلل ءلاح ةيأب .ىغبني الو ا

 .ةريبك ةيالض كتلذ:لالخ نض:تنتكت ىهون هم قلعف انهف ارتت نأ هلك دسحلا

 ىلإ عارذلا لصت نإ امف .ةسيرفلاب كاسمإلا نع اهزييمت بجي ىلا ةبالصلا كلت

 اذه ثدحي مم اذإف .ميدقلا عرفلاب ةكسمم ا ديلا تالفإ بجي هنإف ديدجلا عرفلا

 عيرسلا تالفإلا نأكف .هناكم نم كرحتي نل قلستملا نئاكلا نإف ةديدش ةعرسب
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 ةسيرفلا نكت م ىضاملا ىفف .ديلل ةديدج ٍتاردق ىلإ ةديدج ةفاضإ ةباثمب نْذإ
 لعف زاجنإ نإ .دوشنمو فولأم وه ام لك دضو طغض ىصقأ تحت الإ تلفتل
 ,تالفإف تاق :ةدح ىلع دي لكل نيتبقاعتم نيتلحرم نم نذإ نوكتي قسما

 ةلحرم ىف نكل هسفن ءىثلا لعفت ىرخألا ديلا نأ مغر كلذو .تالفإف :كاسمإو

 ىذلا امأ .اهسفن ةظحللا ىف ىرخألا هلعفت ام ضيقن لعفت امهنم ٌلكف .ةقحال
 قحالتيف .نيتكرحلا اتلكل 0 رسلا بقاعتلا وهف ىرخألا تاناويحلا نع ةدرقلا زيمي
 ةدرقلا ىتح .اهيلع دّسحَت ةكرحلا ةفخ نم اًئيش ةدرقلا احنميل تالفإلاو كاسمإلا
 ةردقلا كلت كالتما ىلع اًمتاد تظفاح دقف ضرألا ىلإ راجشألا نم تلزن ىتلا ايلعلا
 - رّكذت راشتنالا ةعساو ةيناسنإ ٌةبرجت كانهو .اًعم ىديألا كيرحت ىلع ةيساسألا
 وهو .ةضياقملا ىهو .حوضولا ديدش وحن ىلع عونلا اذه لثم - اهروهظ ةيادب ىف

 هيدي ىدحإ ضبقتف :ةذدخأ انه :لتناقم ةترعف انك ءرملا ىطعي امدنع ثدحي ٌرمأ

 ديلا طسبنت امنيب .ةضياقملا ىلع رخآلا فرطلا اهب ىرغت ىتلا ةداملا ىلع ٍرارصإب
 ديلا نإف كلذ سملت نإ امف .اهكلمتل ىعسي ىتلا ىرخألا ةداملل اًبلط ىرخألا
 اذه نإ .ءىوش لك رسخت فوس اهنإف الإو كلذ لبق سيلو .هتكلتما ام كرتت ىلوألا
 طوقسلا عم ىواستي ءلباقم نود نم ام ءىش نادقف ىأ ءشغلا نم حضاولا نوللا
 كلذ ثودح نود ةلوليحلا لجأ نمو .قلستلا ثدحب كلذ انراق نإ :ةرجشلا نم
 .ةضياقملا ةيلمع لاوط رخآلا فرطلا تاكرح لك ةبقارم ىلع اًصيرح ءرم ا لظي

 كلذك اًيئزج هريسفت نكمي ٌرمأ ةضياقملا ةيلمعب ناسنإلا ةداعس قمعو ةرهشو
 ناسنإلا لثامي الو .ىسفن كلسمك هتاكرح مدقأ ةردق ةسرامم ناسنإلا ةلصاومب
 .ةضياقملا ثدح ىف هلثامي امك مويلا ىلإ ام ٍرمأ ىف درقلا

 اهسفن ديلا ىلإ ىأ ءاًبرق رثكأ نمز ىلإ ةريصقلا ةلحرلا هذه نم دعنل نكل
 كولس نم اعون تملعت دق ديلا تناك رجشلا عورفب ديلا قلعت نمف .اهتايادبو

 ىلإ رقتفملا ريصقلا قيرطلاف .اًبرق رثكألا ءاذغلا لوانت ىلع ىرسي دعي م كاسمإلا

 لالخ نم نمزلا هيلع افع دق ناك ءمفلا ىلإ ديلا نم قيرطلا ىأ ؛ةيلدابتلا ةكرحلا
 نع هئادعأ عفد ءرملا عاطتسا اهبو .اصعلا تأشن عرفلا رسكنا امدنعف .كلذ
 هبشي ال امر هآر ىذلا ركبملا نئاكلا لوح ًةحاسم كلذب اصعلا تقلخف .هدسج
 ناسنإلا اهحنم دقو .بيرق حالسك اصعلا تءاج ةرجشلا لالخ نمف .ناجنإلا
 عنصيل اهذحشب ماقو انس ترم هربا ةاكتف .طق اصعلا نع نغتسي ملف .هتقث

 تلظ تالوحتلا هذه لك ءارو نكل .اًماهس اهنم عنصو .ءاهطبرو اهانثو ءاًحمر اهنم
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 ةضبقلاو سمللا دعبت ةفاسم قلخل ةادأ ىأ .ءدبلا ىف تناك ام ىه امتاد اصعلا

 اصعلا نإف اًمامت هئايربك ىمدق ىلع فوقولا دقفي مل املثمف .ناسنإلا اهفاخي ىتلا
 نيلكش ىف ًةلثمم اهتفصب تظفتحا دقف ءاهلوحت لاكشأ لك ءانثأ ىف اهرودل ركنتت مل

 .ناجلوصكو ةيرحس اصعك .ةطلسلل نيمهم

 ىديألا ةرباثم نع

 ضاضقنالا نكي ممو .ميدقلا رصعلا ىلإ ةفينعلا ديلا تاسرامم لك عجرت

 نع ةقثبنملا ثادحألا نم اًريثك نكل .هعوريو ءرم لا يجافي ىذلا هدحو ىناودعلا

 ءرانلا قالطإو اًضرأ حرطلاو عفدلاو زخولاو برضلا لثم دعب اميف تبقاعت كلذ
 ةثدحتسملا اهلاكشأ تعونت امهم قبس ام ىلإ اهتفاضإ نم دب كانه نكي ممل ىتلا

 نأ الإ ريكأ وحن ىلع تمن دق اهتقدو اهتعرس نوكت دقو .اًديقعت اهتينقت تدادزاو

 تراه اة فاعلا: فيفزام اه وهو :ميدقلا امهدهع ىلع الظ اهفدهو اهانعم

 تناك لامكلل اهلوصو لجأ نمو .ةيناسنإلا ديلا قلأت ىلإ اًئيش فضي مل هنأ الإ

 ةوقلا نع هيف تلزانت لاجم لك ىف اًديدحت ,رخآ وحن ىلع ًًزاجنإ تققح دق
 كاهمعأ تييقلخ نبق وبرا وقرن اقم نة يقيقعلا بلا ةمظع كفر اضف ةسسرقلا ندعو
 ىذلا راخفلا عناص (ىنارخفلا) ناكف .هيف شيعن ىذلا ملاعلا ةئداهلا ةئيطبلا ديلا

 ةيسنكا نيكف .ليجنإلا ةيادب ىف قلاخك ركُذ دق ءلاصلصلا ليكشت هادي ت تنقتأ
 تاسرامم لا مدقأ ناك دقل ؟لمانألا ةيساسح اهعباصأ تبستكا فيكو ؟ربصلا ىديألا
 .اريثك ةدرقلا هتبحأ ىذلا رمألا ءقافرلا دلج كح وه .ناسنإلا (ءرملا) اهفرع ىتلا

 هيد ىاع رثعت اناا تناك انهنألو انه ءىش نع شفت اهنأ ضعبلا ىأر دقو

 لعفت تناك اهنكلو .ةياغلل رصاق ىلمع ضرغ طاشنلا اذه ىلإ اًروز بسن دقف
 ىلع لك ؛عباصألا هب تسحأ ىذلا فيطللا روعشلا اذه نع اًّنحب عقاولا ىف كلذ

 هذه عباصألا تاسرامم تناك اذكه .ورفلا رعشب طبترا ساسحإ وهو .ةدح

 انشهدت ةقيقد ةادأ عباصألا تراص اهلالخ نمو .ناسنإلا (ءرملل) هفرع ام لوأ ىه

 .مويلا ىتح
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 ةدرقلا عباصأ تاسرامم نع

 .ةدرقلا ىعباتم لك هابتنا تفل ام وه ورفلل قيقدلا لدابتملا شيتفتلا ناك
 نأب عابطنالا ىطعأ دق اهتاذ دحب ةرعش لكل لمأتلاو قيقدلا صحفلا ناكف

 اوناك نسذلا رشملا لوم تانقاويعلا كلنيسم ركذتو :فارغس ندع تنعق ةذرنقلا
 اهروثع ىنعي ام ءاهمف ىلإ اهديب ىضمت تناك ام اًبلاغو .ثيغاربلا رثأ نوفتقي
 شيتفتلا اذه لثم ىلع ةنهربلا تدب ةرثكبو اًبلاغ ثدحي اذه ناك امو .ءىش ىلع

 وحن ىلع ثدحلا رّسفُي مو .ماعلا موهفملا وه اضيأ اذه ناك دقل .اًيرورض اًرمأ

 نع نافركوست امك ق:ةروبدفو: :تيدحجلا رهعلا قالا ناونكلا تلك وم قنقو
 نع ةلص تاذ ةساردو ضارعتسا 79" ةباغلا ناسنإ و ةدرقلل ةيعامتجالا ةايحلا"

 :ىلاتلاك اهتمحرت مدقأ اذل .تالالدلاب ةينغ ةسارد ىمهو .هذه ةدرقلا ةداع

 لكشلا وهل .عامتجالا ءاملع هلوقي امع رظنلا فرصب .ثيغاربلا طاقتلا نإ"
 ىضقت ةدرقلاف .سيناسنلا نيب فولأم لا ىعامتجالا لماعتلل صاخلاو لوألا ىلصألا
 ردقب ةباغلا ناسنإ هلعفي ام وهو ,ضعبس اهضعب ةيانع ىف راهنلا نم اَريبك اًءزج

 هدجي امم اًريثك مهتليل هعباصأب صرحب هقيفر ورف صحفب ُناويح موقيف .لقأ
 ةراتو .ًةرات هديب همف ىلإ هيلع رثعامي عفدي وهف .ةطلتخملا ةريغصلا داوملا نم

 لالخ نم رعشلا ةلصخ قعل دق نوكي نأ دعب .ًةرشابم ضرقلا لالخ نم ىرخأ

 ةردقلاب [(طيقرق ءامامت ةقستم تاكرح ثدحلا بلطتيو .نانسألاب رشابملا ضرقلا

 ةلواحم هنأ ىلع .ًةداع كولسلا اذه ريسفت 565 دقو .براقتلاو فيكتلا ىلع

 تاناويحلاب تارشح دوجو ردانلا نم هنأ ىلع لدي عقاولاف .لمقلا داعبتسال

 حضتا امك - نوكتف شيتفتلا رامت امأ .ًةرح شيعت ىتلا لثم اهلثم .ةسيبحلا
 تازارفإو ةرشبلا نم ةريغص ًءازجأو .دلجلا نع تلصفنا ةريغص اًروشق - ةداع

 اهنإف رخآ ٍءىشب ةدرقلا لغشنت مل نإف .ةبيرغلا ماسجألا نم كلذ ريغو اًكاوشأو
 هارد اب لشستتي ىدس انف درتق قلوب: نز اهنق' ىوفلا ىف طييتفتلا لإ وونفلا نانههجت
 ةدانقتفا ةلاح فو :ةوبم نناره لك ف اك وقوف وه ءاربقإلا اذه رم سو يرهشلا
 نانثا موقي دقو .هسفنب هدلج شيتفت ىف ادبي ندبلا حيحص اًدرق نإف قيفرل

 ام ًةداع هنإف ريخألا امأ .اهل قيفر ورفل ىعامج صحفب ةدرقلا نم ةنالن وأ

 .نيرخالل صحفلا رسيت ىتلا تاكرشلا ضعب ءادبإ ادع اميف .ءكلذل يح

 نهم ناو: هيج ضيعت قيقولا: نفت قانقيأ وه لكشتي اهنانايحأ هنفأ الإ
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 ىمتنت ىذلا عونلا ىلع هذه اهتيانع ةدرقلا رصقت الو .هدلج صحفب نوموقي

 .صحفلاب اهيرغي نأ نكمي ؛اًدامج وأ اّيح اًنئاك ناك ءاوس ٌبعش هل ام لكف .هبلإ

 ىنعم ثدحلا اذهل نأ ودبيو .اهل يقيدص ٍناسنإ رعش صحفب روفلا ىلع موقتف

 هنأل اًضيأ لب .دلجلا باصعأل ريثملا فيفخلا كيلدتلا بسب طقف سيل ءايسنج

 دق .كلذ راركت ببسبو .ببسلا اذهلو .رشابم ىسنج ٍلعفب اًبوحصم اًنايحأ نوكي

 كسامتلا مدخت رصانعك رعشلا ءارغإو صحفلا لعف در رابتعاب انل اًحومسم نوكي

 . ةيئادب ةعومجمل ىعامتجالا

 كانه نوكت نل هسفن نامركوست همدق ىذلا ضارعتسالا اذه ةءارق دعب

 ةدرقلا نم ديدعلا نأ ركذي وهو .7”ثدحلا اذهل ىسنجلا ريسفتلا نم رثكأ ا
 وه

 .اهل ةبسنلاب عون لك ورف ةيمهأ ىلع ددشيو .دحاو تقو ىف اهدحأ دلجب متهت

 .ىسنجلا ثدحلا نيبو دلجلا صحف نيب اًفالتخا قلتخي هباتكب ةقحال تارقف ىفو

 اًمامتها ىدبت امدنع ىأ ء.سنجلا نم ةحارلا تقو ىف تاناويحلا نأ وه ركذي انهو

 ريثكلا هيدل وهو .اهب اهرعش كحت ىكل نابضقلا ىلإ هجتت اهنإف ءكلذ وحن لقأ

 ساوحلل ىلوألا ةبرجتلاف .ةدرقلا لفطل ةبسنلاب ةركبملا دلجلا ةيمهأ نع لاقي امم

 مضب مألا موقت ًةرشابم دلوملا دعبف .رعشلا عم هتبرجت ىه درقلا اهب رمم ىتلا

 ناويحلا اذه ثحبيو .اهدلج رعشب كسمتو هعباصأ هسسحتتل اهردص ىلإ اهلفط

 .كلذ ىف مألا هدعاست الو ءاهدجي ىتح عرضلا ةملح نع اليوط

 ءناكم لك ىلإ اهعم مألا هلمحتو ءطقف نبللا ىلع اذه شيعي لوألا رهشلا ىف"

ب همادقأ قلعتتف ءاهب هثبشت ىلع رصي لفطلا نإف مألا تسلج اذإف
 اهنطب رعش

 اهب اقلعتم لظي اهلفط نإف تلوجت ام اذإو .اهردص دلج ىف هيدي نفد دقو

 نم اهب قلعتي ام ةداعو .ةطوشنأ لكش ىلع قلعتلا نم ام وحن ىلع ءاذكه

 ةثالث ىلع ىعست ىهو اهعارذب مألا هطيحت ام اًنايحأ نكل ءام ةدعاسم نود

 وهو .ورفلاب اًمامتها ىدبي ريغصلاو .اهيعارذب اًنايحأ هتنضتحا تسلج اذإف ءلجرأ

 شتفي وهو ءهرمع نم اًدحاو اًرهش غلب ءاريغص اًدرق ٌتعبات دقو .مألا دلج كحي

ًنايحأو .ًةرشابم همأ راوجب سلجي ناك ىذلا هيبأ دلج ىف ةبيرغ تاكرحب هيديب
 ام ا

 ءاهدلجب لفطلا اهب كسمي ىتلا ةقيرطلا ءارج نم مألا ىلع ودبي ٌبارطضالا ناك

 توهم امدنع ريغتي ال ةعضرملا مألا كلسمو .اهنع هيمدقو هيدي داعبيإب موقتف

لك ىف اهعم هايإ ةلماح اهردص ىف هايإ ًةضتحم لظت ىهف ءاهريغص
 ىفق .ناكم 
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 .هتايح ءانثأ ىف لعفت تناك امك هدلج ىف شيتفتلا ًةلصاوم اهنع هدعتبت ال ةيادبلا
 ءاهكولس ىف اريغت ظحالن مايأ ةعضب لالخو .نينذألاو مفلاو نينيعلا صحفب موقتو
 اهردص ىلإ همضت الو .اهعارذ نم اًيلدتم راص طيسب ٍللحت ىف أدب ىذلا دسجلاف
 اتلاغ اهنإف هدلج ضرقو هب ةيانعلل اهتلصاوم مغرو .اهلاوجت دنع الإ ىرخأ هرم
 .فاجلا دسجلا لاصوأ طقاست أدبيو .رمتسي ورفلاو دلجلل اهصحف نأ الإ .ةثحجلا فافج أدبيو مامألا ىلإ ًطوش للحتلا عطقيل ضرألا ىلع كاذنيح دسجلا عضت ام
 .فاجلا دلجلا نم ةعطق ىلإ اذه ريصيام ناعرسو «عارذ وأ قاس بايغ ىرنل
 ."ةفاج ءالشأ نم ىقبت امع اهسفن ءاقلت نم تلزانت اهنأ ودبي مث .اهعلتبت تناك نإ فرعن ملو هدسج لاصوأ ضعب عزنب مألا موقتل

 ةدرق نم ٌةريغص ىشثنأف .شيرلاو دلجلا نم ريثكب ظافتحالا ةدرقلا رثؤتو
 ضسقت تناك .نامركوست ةعباتل تعضخ .اهرمع نم اًدحاو اًماع تغلب نوبابلا
 ىهو اهيعارذ نيب راهنلا لاوط دسجلاب ًةظفتحم تلظو هتلتقو ريغص طق ىلع
 ةقيدح ىفو .ًءاسم اهنم عزتنا امدنع ٍيفنعب اهسفن نع تهعفادو .هدلج طشمت
 .اهتلتق ىتلا ريفاصعلا شير صحفب موقت ىهو ةدرقلا ةعباتم نكمي ندنل ناويح
 ىلع درق ىشثنأ تماق فيكو لوتقم رأف ةلاح ةيبدأ لامعأ ىف اَضيأ درو دقو
 .اًقباس تّركذ ىتلا ةريغصلا ةدرقلا لثم مامتهالا نم علا نفت قناع هسياعر

 كلسم ىف صانع ةثالث كانه نأ هضرعتسا ام لك نم نامركوست جتنتسا دقو
 ٌةيمهأ نمكت نيلوألا نيرصنعلا ىفف .اهنيب لصفلا نم دب ال ىمومألا لاعفنالا
 ردص باصعأ رتوت هتكرح ففخت ىذلا عيضرلا لعف در وهف ثلاثلا رصنعلا امأ .اهريغص هب رعشي ىذلا مألا دلج وحن ىوقلا باذجنالا ىف ىأ «ةيعامتجا
 :هقالطإ ىلع ىعامتجالا كولسلا ىف ىماسأ ٌرصنع وه دلجلا وحن لعفلا در نإ .مألا
 دعب همأ ورفب ثبشتلا ريغص ٍدرق ةلصاوم لالخ نم اهجاتنتسا نكمي هتيمهأو
 ءرخآ تيم درق لك ةثجب امنإو اًديدحت دسجلا اذهب قلعتي ال هيدل رمألاو .اهتوم
 .ريبك ٌّدح ىلإ هعور نم ئدهت اهنأ اهيف نيبتي ىذلا

 ةيناكمإ نم ةبوعصب اهطابنتسا نكمي دلجلاب ساسحإلل ةليصألا ةعيبطلا نإ"
 شيرلاف .اهيلع نوكت نأ نكمي ىتلا اهتالاح عونت لالخ نمو اهتيصخش ديدحت
 نأ حجريو .ردقلا سفنب بذج لماع نوكت نأ نكمي ةريغصلا ططقلاو نارئفلاو
 ىعيبط لعف در ىلإ هعاجرإ نكمي دلجلا صحفب صاخلا ىعامتجالا ةيانعلا ثدح
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 كسامتلا ىلع دعاست ىتلا ةيساسألا طباورلا دحأ لظي لعفلا در نأو .دلجلا وحن

 .ةدرقلا نيب

 قى كش نم كانه نوكي نل هنإف .هباتك نم ةريثكلا تاسابتقالا هذه دعب

 ةيانع نع صصختملا ىسنجلا ريسفتلا ىلإ ةيدجلا نيعب رظني نل هسفن فلؤملا نأ
 ىف ةصاخ ةيبذاج ةدرقلل لشمي ورفلا نأ هل حضتا دقف .اهريغو دلجلاب ةدرقلا

 نأ نم دب ال دلجلاب لاغشنالا اهل اهرفوي ىثلا ةعتملاف .اهتايح فورظ فلتخم

 اهتليصف نمو ءايحألاو قوم لا نم اهيلع لصحت ىهف ءامامت ديرف عون نم نوكت

 متت ىذلا ناويحلا مجحب هل ةقالع ال رمألا اذهو .ردقلا سفنب بارغألا نمو

 نوبحملاف .ريغصلل مألا ةيمهأ ردق سفنب نوكت مألل ريغصلا ةيمهأف .هب ةيانعلا

 ةدع متهت نأ نكمو .ضعتنلا مهضعب هاجت صرحلا سفن مهيدل ءاقدصألاو

 .عباصألا عتم ىدحإ ىه ةعتملا هذه نإ .درفم دحاو ورفب ةيانعلاب تاناويح

 طيشمت ىف تاعاسو ٍتاعاس ءاضق اهنكميف .رعشلا نم عبشت نأ نكمي ال ىهو

 زفقلا ىلع اهتردقو اهتيويح تراص ىتلا اهسفن تاناويحلا اهنإ .اهعباصأب رعشلا
 .لاثمألا برضم

 نم اهءاذغ مضهت ىهف ,ةدعم كلمت ال ةدرقلا نإف ميدق ىنيص صننل اًقبطو

 رثكألا وه ةيانعلا هذه ىلع اهربصل ضيقنلا ودبي انهو .كانهو انه اهزفق لالخ

 رعشلا فارطأ ىّمنتو :ةيساسح رثكأ عباصألا حبصت كلذ ءانثأ ىفف .رظنلل اّنفل

 سحلا نع اّمات اًفالتخا هرهوج ىف فلتخي هنإ ىتح ءاًصاخ سم ل ساسحإ ةريثكلا

 نع ةجتانلا ةرخأتملا ناسنإلا فئاظو روصت انعسوب سيلو .كاسمإلاو ضبقلل ظفلا

 اوماق دق .ةدرقلا كلذكو .ءنولوهجملا ناسنإلا دادجأ ناكو .هعباصأ ةرباثمو ةيساسح

 اذه ققحتل انعباصأ نكت مل اهنود نمف ,ةليوط تارتفل تاسرامم لا هذه لشق

 ءاوس «تاسرامملا نم ريثكلا تملعت دق تناك ةيانعلا هذه ةيادب ذنمف .زاجنإلا

 رعش عم ةركبملا ةدرقلا لفط براجت وأ تارشح نع اًّنحب ةيادبلا ف كلذ ناك
 ىف ًالمتكم مويلا هارن ام وهو .ءهانعمو هتدحو ثدحلا اذه لثكي ناكو .همأ ىدث

 ىلع تبرن وأ ,ةكايحلا وأ ءليكشتلا ملعتن نأ انل نكي مل هنود نمف .ةدرقلا لك

 هتنوك ىذلا قفاوتلا نود نمو .ديلل ةيصخشلا ةايحلا تأدب هعمف .دحأ فتك

 تامالع انفرع ام ءورفلا شيتفت لالخ نم خسرت ىذلاو كلذ ءانثأ ىف عباصألا

 .اضيأ ةغللا الو ءءايشألا
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 ءايشألا داليمو ىديألا

 ىتلا نيديلا اتلك عباصأف .لوألا ءاعولا ىه ءاملا نم تلهن ىتلا ديلا تناك
 لفاحلا روطتلا لعلو .ىلوألا ةلسلا تنوك ىتلا ىه ضعبلا اهضعب ىف لخادتت
 تناك .جسنلا لامعأ ىتحو طويخلا لتف نم اءدب ءريفضتلا لاغشأ ناولأ لكل
 تالوحت تداق ىتلا ىه ىديألا نأب روعشلا دلوت دقف .قلطنملا اذه نم هتيادب
 .ةايحلا طيحم ىف لعفلاب ادوجوم ناك كاذ وأ لكشلا اذه نأ اًيفاك سيلو .اهتايح
 اذه لعفلاب تدأ ىتلا ىه هادي تناك اهليكشتل ةركبملا ناسنإلا ةلواحم لبقف
 ذنم ةدوجوم تناك دنهلا زوج روشقك .ةغرافلا رامثلا روشقف .ةيادبلا ىف رودلا
 اهيدل امب الوأ عباصألا تناكو .ةالابم الب اًبناج اهب ءاقلإلا متي ناكو ,.ديعب نمز

 تعنص ىتلا ىه .ءام لا نم لهنلا لجأ نم غراف زيح ليكشت ىلع ةردق نم
 ةميق تاذ تاودأك اهل انموهفم ىف ءايشألا دوجو نأ ليختن انلعلو .فوجألا نحصلا
 دب الو .ىديألا اهتعنص ةيزمر تايآ ىلع نهربي ءانسفنأب اهانعنص اننأل انتايح ىف
 ةراشإلا ةغل ةأشن نأ ىهو .ةيمهألا ةغلاب ةيروحم ةطقن ىلإ هابتنالا تفل نم
 ءاهتاذ تاودألا كلتل لكش نيوكت ىف ةبغرلا كلت عم اهنومضم قناعت ءايشألا ىلإ
 .ديعب نمزب عقاولا ضرأ ىلع كلذ بيرجت ىف ناسنإلا عرشي نأ لبق اذه ناكو
 ةيفاك ةجردب هيديب هادأ نأ دعب لعفلاب لكش هل راص هيديب ءرملا هيدؤي ناك امف
 ةيتايح ةبرجتل ًةجيتنو كلذل اًرارفإ تراص تاودألاو تاملكلاف .اهل ليثمتلا نم
 ام لكو .هتاردقو هدوجو ىف ناسنإلا هبستكا ام لكف .اهل ديلا ليثمت ىأ ةدحاو
 لالخ نم هساوح هتصتماو هتبعوتسا نأ دعب الإ دوجو هل نكي مل هتراضح عنص
 .صاصتمالا اذهل ىقيقحلا طيسولا رود ناديلاو هجولا بعل امك .لوحت تايلمع
 ىديألا ةايح امأ .دسجلا ءاضعأ ةيقبب ًةنراقم امهنم لك ةيمهأ دايدزا رمتسا دقو
 .ةراشإلا ةغل ىف حوضوب ترمتسا دقف ىنعملا اذه لصأ ةروكابل اقفو اهب ةصاخلا

 ناسنإلاو ةدرقلا ىدل ريم دتلا ةعزن

 ةبالصلا تاسرامم نم ناسنإلاو ةدرقلا ىدل ريمدتلا ةعزن راشعا عيطتسن

 ةقيثو ةقالع ىلع هيديو قلستملا درقلا تلعج عورفلا مادختس اف .عباصألاو ديلل
 نأ درقلا ىلع ناك عورفلا ىلع بلغتللو .اهنم ةبالص رثكأ تناك ىتلا ةداملا عم
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 لثم ةبرتلل هرابتخا ناك امك .اهرسك فرعي نأ اَضيأ هيلع ناك هنكل ءاهب كسم

 .هتكرحل ةحلاص ريغ اًضرأ ناك .ةلوهسب رسكني ناك امف :ناصغألاو عورفلل هرابتخا

 .ةرورض اهرابتخا لظو .اهتبالص عم ةهمئاد هوا وف اذه عورفلا ماع رابتخا ناك

 ناسنإلل حالس لوأ تراص يتلا اصعلا امأ .كلذ ْق ةريمك 5 ةريخ باستكا دعب ىثح

 ام وهو .هيديب ناسنإلا اهنراق نأ دعب .ةبلص تاودأ ةلسلس ةيادب تلثم دقف

 ورفلا ناكو :ةودخز تناكف ناويحلا محلو رامثلا امأ .دعب اميف راجحألا عم هلعف

 تفظو امك .عباصألا ةيساسح ناسنإلا سرام دلحلا سملو كح ىفف .ةواخر رثكأ

 هجوتت ال ةديدج ءايشأ ريمدتل ديلا ةعزن تدجو اذكهو .ءىش لك رسك ىف ةبالصلا

 ىف رمتسا ام وهو ءاًضلاخ اَيلآ اًيولسإ كلذ ناك دقف .لتقلاو ةسيرفلل ًةرشابم

 لتقلا ةين نم اهدرجتف .اهتئاسم ىف ريبكلا اهرطخ نمك دقو .تالآلا تاعارتخا

 تصتخا ىديألا نأك ودبي هسرامت امف .لاعفألا لك ةسرامط اهمامأ لاجملا حسفأ

 ريمدتلل ىديألا ةعزن طاترا مغرو . .ةيملسلا اهتعفنم زاجنإلا ةردقو ةقدلاب اهدحو

 نإف .دقعم يآ ريمدت ماظن ىلإ تروطت ىتلا ةعزنلا كلت .ةيقيقحلا لتقلا ةينب
 ءاًبيرغو ىنعم الب اًرمأ هربتعن ام وهو .ريمدتلا لعفل ىلآلا ءزجلاب عرذتي ضعبلا

 ىفف . .هسفن ءاقلت نم ثدح اذه لك نأب لاق نم عقاولا ىف كانه نكي ملف

 عباصألا انمدختسا ام اذإ .هسفنب ثدحلا انم لك شياعي دودحملاو صاخلا نأشلا

 للدي ىذلا عونتملا عرفتلا نإ .قاروألا ىط وأ باقث داوعأ رسك ىف ىوفع لكشب

 ةينقت روطتب اًَقيثو اًطابترا طبتري ناسنإلا ىدل ريمدتلل ىلآلا عفادلا اذه ىلع

 ةيعجرم لا تلظ ديلا نأ الإ .ديدحلا ىلع ديدحلاب ةرطيسلا ملعت هنأ مغرو .هتاودأ

 ىه تناك دقف .ةلئاه ٌتاعبت ةصاخلا اهتامس نع تجتن دقف .ءىش لكل ةريخألا

 .ةديدع ثتالاجم ىف انريصم تددح ىتلا

 اًمئاد ءايوقألا نولظي ةلتقلا

 عباصألل كلذ ناك لب .لاعفلاو ىجذومنلا رثألا اذه طقف اهلامجإب ديلل نكي م

 هذه تبستكا دق تناك ىتلا :.ةطسننملا ةبايسلا ًةصاخ .ةدح ىلع اهنم ّلك ءاضيأ

 ةيادبلا ىف ىطعأ ام (ىذلا وهف) رفظلاب حلستو ببدت دق ناك عبصإلاف .ةيمهألا

 .ةدحو ةبالص ركأ زانض عبصإلا نع روطت ىذلا رجنخلاف .رثؤملا زخولاب اًروعش

 ًاليوطو اًقيفخ نوكي نأ نم دب ال ناكو ءرئاطلاو عبصإلا نم اًحيزم مهسلا ءاجو
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 ةكوشلاو راقنملا امأ .اضفأ وحن ىلع ناريطلا عيطتسيو ءقمعأ ىدم ىلإ ذفني
 ةبيدملا اصعلا تراص امنيب ةنجادلاب اًصاخ راقنملا راصف .ءعبصإلا ةئيه اذختا دقف
 لك نيب عمج ىذلا وه زيكرتلاو .ديحو عبصإب تهتنا ىتلا عارذلا ىهف ٠ ءاًحمر
 ريبكلا بلصلا كوشلا زخو نأ دعبف :ةدعاو ةطقن (ىلع) ىف عونلا اذه هكا

 ةكوشلا رودل ىدؤما عصإلا راصف .هعباصأب هدسج نم هبحسب اذه ماق ناسنإلا

 زَّخوي ناك نمف .ةحلمألا نم عونلا اذهل ىجولوكيسلا لصألا وه ءزخولل ًالقان
 تاودأو .اًئيشف اًئيش اهتعانص ملعت ىتلا ةيعانطصالا عباصألاب وأ هعبصإب زخي راص

 اًقالتخا ةوقلا هذه ةميق فلتخت امك .ةيواستم ًةوق ةطلسلا حنمت ال عباصألا
 امأ .رشبلا نم ةعامجل ةيعقاولا ةايحلا راطإ ىف ًةنيمث ًةميق لثمي اهضعبف .اًديدش
 همادختسا نكمي امف .لتقلا فدهتست ىتلا كلت امتد اهتلتحا دقف ىمسألا ةناكملا
 اًديفم نوكيف ًةرشابم لتقلا ىف مّدختسُي ال ام امأو .هنم ىَّشْخُي ام وه لتتقلا ىف
 ىلإ الإ ءاهيلع ةرصتقم ىه ىتلا .هذهب ضفُ مل ةرباثملا ديلا تاودأ لكو .طقف
 .ةطلسلا ىلع ذوحتست اهنإف لتقلا مدخت ىتلا ىرخألا امأ .عوضخلا
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 ماعطلا لوانت ةيجولوكيس نع

 ىضقي ىتحو .هلخاد غارفب رعشي عئاجلاف .ةطلُّسلل ًةدام لّكؤي ام لك رّبتعُي
 .ماعطلاب هألمي هنإف ىلخادلا غارفلا اذه هل هببسي ىذلا قيضلاب روعشلا ىلع

 هيدل ناك نم ةياغلل اًخاترم ًاليقث اًنلتمم دقريل ءلضفأ هروعش ناك ألتما املكو

 ٌتاعامج كانهو .ربكألا مهتلملا ذه وه هنإ ,ماعطلا ماهتلا ىلع ربكألا ةردقلا

 ىتلا هتيهش نأ نونقوي ءالؤه .اهل اًميعز مظعألا مهتلملا ذه لثم ىف ىرت ةيرشب
 هنطب ىلع نودمتعي مهو .عوجلا نم ةاناعملا دض مهل نامض ةباثمب اهؤاضرإ مت

 نيب ةلصلا حوضوب زربت انهو .هتالتما ىف نيكراشم اًعيمج مهلعج هنأك .ءئلتمم ا
 .ةطلّسلاو مضهلا

 ملف ربكألا ةينامسجلا مهتلم ا ةناكم ًاليلق عجارتت مكحلل ىرخأ لاكشأ ىفف

 هنكل .ليمربلا مجح ىلإ لصيل نيرخآلا نم ةنادب رثكأ اذه ريصي نأ اًيرورض دعي
 مل نإف .هل كلم وه مهيلإ همدقي امو هطيحم نم ةراتخملا ةبخنلا مدانيو لكأي
 كلمي وهف .ربكألا وه هنزتخي ام نوكي نأ نم دب الف ىوقألا مهتلملا وه نكي
 مهتلملا نوكي نأ - ءاشي امدنع - اًمتاد هعسوب وهف .لالغلا مظعمو ةيشاملا مظعم
 :هتدئام هنوكراشي نم ىلإو هطالب ىلإ ءالتمالاب اضرلا اذه لقني هنكل مظعألا

 كلملا ةئيهف .ماعطلا نم ٍءىش ىأ لوانتي نم لوأ نوكي نأ ىف هقحب طقف ظفتحيو
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 عداخي :كولملا ءالؤه نم اًدحاو ناك رخآل نيح نمف .اًمامت شالتت م مظعأ مهتلمك

 اذه ىف سمغنت تناكف ذوفنلا ةبحاص تاعامجلا امأ .نيحرفلا هعابتأ ةئيهلا هذهب

 ةديطو ةيلئاع ةطلس لكف .لاجملا اذه ىف نامورلاب لثملا برضيو .ةلماك تاعامجك
 ةطلسلا اوملست نم اهاكاح دعب اميفو .بلاغلا ف كلذ ضارعتساب موقت تناك

 ضعب ىف كلذ ىلع ةردقملاو فارسإلا ةيناكمإ تمقافت دقو .اهيلع اوقوفتو مهدعب
 ناك اهرهشأو .هسوقط هل ريمدتل ىمسر نوجمك تخسر اهنأ دح ىلإ تاعمتجملا

 نم نوكتي وهف ."شتاتلوبلا لفح" اكيرمأ برغ لامش دونه هيلع قلطي ام
 .ءامعزلا نيب ريمدتلا قابس ىف هتورذ لصي اّعم اهلك ةعامجلل ريبك ىلافتحا سلجم

 رمد نمف .هتاكلتمم نم هريمدت عيطتسي امب هتردقم ىهابتي ميعز لك ناك دقف
 ماهتلالا نكل .عيمجلا نيب نم مظعألا دجملا زرحيل زئافلا وه ناك ربكألا ردقلا

 نأب عابطنالا دلوتف .كئلوأل ةكولمملا ناويحلا ةايح ريمدت ىلع اًقباس ناك مظعألا

 ا ىتلا تاكلتمملا نم ٍءزج ىلإ لقن دق - شتاتلوبلا لفح ءانثأ يف - ريمدتلا اذه

 هلكأي ام هيدل نوكي امدنع مظعأ وحن ىلع ىهابتي نأ هعسوب ميعزلاف .لكؤت
 ىلع ةرظن ىقلن نأ ديفملا نم نوكي دقو .ةيدسجلا بعاتملا هسفن ىلع رفويل
 ىف ىدبتي ام وهو .مهتناكم عضاوت وأ ومس ىدمو ماع ٍلكشب ماعطلا ىلوانتم
 .اًعيمج مهبيصن نم وه ىعامج نحص ىف دوجوملا ماعطلاف :ماسطلا ميماستلا

 مهظح نورخآلا لوانتي نأ ىلع ماعطلا اذه نم اًئيش هسفنل ذخأي مهنم لكف

 .هريغ قح ىلع روجي الأب لدعلا ىخوت ىلع صرحي ناسنإلاف .اًضيأ كلذ نم
 ناويح نم نولكأي امدنع ءنيلكآلا نيب ةئشانلا ةلصلا كلت ىه تالصلا ىوقأو

 الإ .دحاو زبخ فيغر نم وأ ؛هتايح ءانثأ ىف كلذك هنوفرعي اوناك دسح نم ءام

 ءىطقف كلذ لالخ نم هريسفت نكمي ال مهكلسم ىف ىدابلا طيسبلا ءافتحالا نأ
 كلذل اًنامض كانه نأ مغرو .ضعبلا مهضعب اولكأي نل مهنأ كلذك ىنعي مهصرحف

 ةظحل ىف الإ دكأتي ال كلذ نإف ةعامج ىف اًمئاد اًّعم نوشيعي نيذلا رشبلا نيب

 هذه ىفو .اولكأيل مهنانسأ نع نورشكيو اّعم نوسلجي سانلاف .ماعطلا لوانت
 نم هتاذ ىلع صرحي ناسنإلاف .رخآلا لكأ ةوهش رهظت ال تاذلاب ةجرحلا ةظحللا

 .اًضيأ هب وه مزتلي ىذلا ظفحتملا مهكلسم كلذك نيرخآلا ىف مرتحيو ءكلذ لجأ

 ةجوزلا موقت امنيب ءءاذغلا ةلأسم ىف هبيصنب مهاسي لجرلا نإف ةرسألل ةبسنلابو
 ماعطلا ماظتناب لجرلا لوانتل امهنيب ىوقألا طابرلا ًاشنيو .هل ماعطلا دادعإب

 اهدارفأ لوانت ءانثأ ىف ىدبتت ًةيميمح ةيرسألا تاقالعلا رثكأو .هتجوز هتدعأ ىذلا
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 نيدلاولا عامتجا ةروص يه نيعلا اهب ظفتحت ىتلا ىركذلا نإ .اًعم مهماعط

 رركت املكو .ةظحللا هذهل دبهمت هنأك ودبي ٍءىش لكف .ماعطلا ةدئام لوح ءانبألاو

 لثامم ةدئاملا هذه ىلإ مامضنالاو .ةرسدلا هت ايم نيلك الا روعش داز مظتناو كلذ

 نانا نع ءىش لوقل لضفألا ةصرفلا انه نوكت اممرو .ةرسألا ىلا مامضنالا اًيلمع

 .مألا ىأ .ةسسؤملا هذه بلقو

 لفطلا ةيذغتب تماق نم ىهف ءاذغك هسفن اهدسج حنمت نم ىه مألاف

 ةأطو لقأ وحن ىلع رمتسي هجوتلا اذهو .دعب اميف نبللا هل تمدق مث ءاهلخاد

 اهجاتحي ىتلا ةيذغتلا لوح رودت ءاَمأ تماد ام ءاهراكفأ لظتو .ةريشك ماوعأل

 بيرغ نبا اهيلإ بَّسنُي دقف ءاهنبا نوكي نأ ةرورضلا نم سيلو .ىمانلا لفطلا

 ةيؤرو ماعطلا لفطلا حنمب ةفوغش ىهو .لافطألا دحأ ىنبت اهعسوبف ءاهنع

 اهفده امه هنزو ةدايزو هومنف .هل ةبسنلاب اًئيش ماعطلا لثمب نأو لكأي هنأ

 ءرملا اهربتعا ول ىتح اذكه نوكي اًضيأ وهو ءاًراثيإ اهكولس ودبيو .تياثلا
 ناتدعم اهل تراص دق نوكت عقاولا ىف اهنكل .اهتاذ دحب اًناسنإ .ةلصفنم ًةدحو

 نم رثكأ ,ةيمانلا ةدعملا لثم .ةديدجلا ةدعملاب متهت ىهف .امهيلك ىلع ترطيسو

 موهفم راطإ ىفو .لمحلا ةرتف ءانثأ ىف ثدحي ام وهو ءىه اهتدعمب اهمامتها

 ؛مألل ةبسنلاب كلذ تابثإ انيلعف انه ىدبتي امك .ةطلسلل ىزكرم ٌثدحك مضهلا

 قى ثدحلا اذه لعجي امو :كبسح نيم رثكأ كغ ةديعلا اذه عزوت مألا نأ الإ

 .ءءاذغلاب هدمت ىذلا .ديدجلا دسجلا نأ ةقيقح وه اّيعو رثكأو اًحوضو رثكأ هلمحم

 ,ةقلطم ًةطلس ةركبملا هلحارم ىف نبالا ىلع مألا ةطلس نوكتو .اهدسح نع ٌلصفنم

 ىوقلا طغضلاب رعشت اهسفن ىه اهنأل نكل ءاهب ةقلعتم هتايح نأل طقف سيل

 اهيطعي ريغص قولخم ىلع هذه ةطلسلا ةوشن زيكرتو .ةطلسلا هذه ةسراممل

 هذه رارمتسا نإ .رشبلا نيب ةيداع ىرخأ ةقالع ىف هتيؤر بعصت قوفتلاب اروعش

 7-0 ىتلا بيهرلا ليصافتلا ددعو .راهن ليل مألا اهب تلغشنا ىتلا ةطلسلا

 رصتقت ال ىهف .ةطلسلا نم رخآ عون ىأل نارفاوتي ال اًماكحإو ًالامك اهتحنم ءاهنم

 ءرمملا نأ ىنعت اهنإ .قالطإلا ىلع اهمهف نكمي ال ىتلا رماوألا رادصإ ىلع طقف

 .هتحلصم لمعي لاحلا هذه ىف ناك نإو ىتح . .اريسأ ام نئاكب ظافتحالا عيطتسي

 تارشع لبق هسفن وه هاقلت دق ناك ام هريغ ىلإ لقني ءىردي نأ نود نم . وهف

 صخش ومن لجأ نم كلذو نريمدتلل ةلباق ريغ ةصغك هب ظفتحاو ءاّرسق نينسلا

 ربتعيو .ةعنطصملا ةيقرتلا ةيلمع لالخ نم الإ مكاحلا هيف حجني ال ام وهو ءام
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 عتمتلا اهحنمي وهف .ناويحلاو تابنلا تامسل اًدحوم اًديسجت مألل ةبسنلاب نسالا
 امنيح تابنلا وحن اهسرامب وهف .ةدح ىلع الك ًةداع ءرملا اهسرامي ةيماس قوقحب
 .هتكرح ىلع رطيسو هرسأ ىذلا ناويحلا وحن اهسرامب وأ ءهل ءاشي امك ومني هعدي
 ناويح لثم وهو كرحتيو «ءتاسلا ةرذب لثم همأ ةياعر تحت لفطلا ومنيف

 ضعب نم اهصلخي وهو ءاهب ىه هل حمست ىتلا ةكرحلا ذيفنتب موقي سنأتسم
 كلذ فالخب ريصيف ءرضحتم قولخم لك اهلمحب ءوني ىتلا ةممدقلا رماوألا تاصغ
 سيلو .كلذب هتذغ ىتلا ةعامجلل نافرعلاب اًمتاد رقي .ًالماكو اًديدج ًناسنإ ءاناسنإ
 .ةوقلا هذه لثمب عتمتي ةطلسلا لاكشأ نم لكش كانه

 ىف ظفتحي ناسنإ لكف ءاذه مألا رود ىرن ال انلعجي جودزم ٌببس كانهو
 ,ةتفلملا قوقحلا هذه .ةيماسلا بألا قوقح مدقتو ةطلسلا هذه عجارتب هترك اذ
 نيتم خسار وحن ىلع ةرسألا رقتستو . .ةيمهألا نم وحنلا اذه ىلع نكت مل ن5

 مه نيرخآلا داعبتسال ىعيبطلا اهرربم نوكيو ءاهماعط نم نيرخآ مرحت امنيح
 ىتلا رسألا ىدل حضتي رربم لا اذه ومسو . .مهتياعر ىلع ةرسألا موقت نيذلا ءالؤه
 ةنوكمملا ةرسآلاف .نيرخآ عم اهماعط مساقتل دادعتسا ىندأ كلمت الو ءاشدأ نود نم
 اهيدل ىتلا رسألا ىتح نكل ,ةيرشبلا اهتجتنأ ًءاردزا لاكشألا رثكأ ىه نيدرف نم
 ةينانألل ةياعد ةليسو درجمك ءانبألا لغتست اهنأب اًبلاغ رعشن انلعجت اهنإف ءءانبأ
 عقاولا ىفو .نوعوجي نيرخآلا عديو هئانبأ لجأ نم رخدي ناسنإلاف .اًدرجت رثكألا
 ناسنإو .هسفن لجأ نم هلعفيامنإ هتايح لاوط ناسنإلا (ءرمأ) هلعفي ام نإف
 هتبحص راطإ ىف هتدئامب ًالقتسم ,معاطم اب هماعط لوانت ىلإ ليمم ثيدحلا رصعلا
 ءىثشلا نولعفي معطملاب نورخآلا ناك امو .اهل باسحلا وه عفدي ىتلا ةريغصلا
 ام مهيدل عيمجلا نأ مهو ىلإ ماعطلا لوانت ءانثأ ىف حاتري ءرمللا نإف هسفن
 ىلع روثعلا عيطتسي ناعبشلاف ًاليوط رمتسي ال فيهرلا روعشلا اذهو 0
 ىفو .ًالقث رثكأ راص هنأب رعشيو اًنزو دادزي ماعطلل لوانتملاو .ناكم ىأ ىف ىعوج
 دادزب نأ هعسوب نأ الإ كلذ ته رثتكأ ومنلا عيطتيس وهو .رخفلا نمكي اذه
 مهعم ماعطلا لوانت وه بحي ببسلا اذهلو .نيرخآلا نينغأ مامأو لاحلا ىف اًنزو
 ةمختلا نوكت .ءالتمالا نع اضرلاو .ءالتمالا ىف ناهرلا قابس ةباثمب اذه نوكيل
 نم كانه نأ رمألا ةقيقحو .اهيلإ لوصولل ءرم لا ىعسي ىتلا ةريخألا ةطقنلا ىه
 لكأي ءرملا نأكف .ةعرسب اهكالهتسا بجي ناك ةريبكلا ةمينغلاف كلذ نم لجخي
 دق نوكيف هدحو لكأي نم امأ .هسفن لخاد هنوزخم لمحيل عيطتسي ام ردق
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 لجأ نم نانسألا ذحشف .نيرخآلا نيعأ ىف كلذب اهققحي ىتلا ةناكملا نع ىنغتسا

 :لنحأ ىذل اغابطتا كرتيأل :اذيعو ةهحض الث ناسنإلا نوكن اهذتع ,ماعطلا لوانت

 ءرملا مدختسي امنيبف .همف درف لك حتفي فيك ىري ءرم اف ةعامج راطإ ىف امأ
 .نيرخآلل كلذب حمس دق نوكي هنانسأ

 دهزلا نم ءىش نمكي اذه ىفف .ةبحص الب ناسنإلا نوكي نأ بحتسي الو

 ىهابتلل ةيعيبطلا ةصرفلا رفوي ام وه ماعطلل ىعامجلا لوانتلاف .هراهظإ ديري ال
 ,قلغم مفب ناسنإلا لكأي نأ ىلع ثيدحلا انرصع ىف ةداعلا ترج دقو .كلذب

 نهوأ ىف لزتخا دق .داتعملا مفلا حتف ىف نماكلا ليئضلا ديدهتلا نوكي كلذبو

 ةكوشلاب لكأي ناسنإلا راص نأ دعب ءاًيدق سيل اذه ملاسملا انكلسم نأ الإ .هروص

 ةيصخشلا هتاجايتحا لكلو .ةلوهسب امهمادختسا عيطتسي نيتادأب ىأ ءنيكسلاو

 .هعم اهلمحي ام تالاح ىفو .همامأ

 همفب اهعضيو ءرم ا اهعطقي ام ىه ةثيدحلا تاغللا ف ةمضقلاب فرعت امو
 هنانسأ رهظتف همف حتفي ناسنإلا نأل اًمف اًكولس ربتعُيف كحضلا امأ .اًظفحتم

 وأ ةسيرفلاب ناسنإلا ةحرف ىلع اممبدق ىوطني كحضلا ناك اًنيقيو .كلذ ءانثأ ىف

 ىذلا ناويحلاب ركذي وهف طقسي ىذلا ناسنإلا امأ .اًنومضم هل ادب ىذلا ماعطلا

 ءطقس نم زجعب ركذي اًكحض ريثي طوقس لكف .هسفنب هطقسأو هفدهتسي ناك
 اذإ كحضي نل ءرملا نكل .ةمينغك طقس نم لماعي نأ ءاش نإ ناسنإلا عسوبف

 نع اضوع كحضي وهف .لعفلاب هتمينغل هماهتلا ىلإ ةقباسلا ثادحألا تهتنا ام

 ىلع قوفتلاب ئجافملا روعشلا وهو ءكحضلا ريثي ىذلا وه تلافلا ماعطلاف .هلكأ

 تباغ اذإ الإ كحض ىلإ دعاصتي ال روعشلا اذه نأ فضُي مل هنأ الإ زبوه لوق دح

 قمعتي م وهف .ةقيقحلا فصن ىلإ الإ لصي ال زبوه موهفمف .قوفتلا اذه ةعبت
 عدت ال تاناويحلا نكل .كحضت ال تاناويحلا نأل امبر ,.ميدقلا ىناويحلا اهلصأ ىلإ

 ناسنإلاف .كلذ ىف ةيقيقح ةبغر اهيدل ناكو هيلإ تلصو اذإ اهنم تلفي ماعط ىأ

 .ىزمر لمع لالخ نم اهلماكب ماهتلالا ةيلمع ضيوعت ملعت ىذلا وه هدحو
 ىه ىتلا ءاهنع كحضلا ربعي ىتلا زجاحلا باجحلا نم ةقلطنملا ةكرحلا نأ ودييف

 .اهنع لزتخم ضيوعت ىوس تسيل .دسجلل ةيلخادلا علبلا تاكرح نم ةلسلس

 .عقاولا ىف انكحض ىاحي اتوص ردصت ىتلا تاناويحلا نيب ةديحولا ىه عابضلاو
 هانبحس مث ماعط نم اًئيش عابضلا مامأ انعضو ام اذإ هعنطصن نأ نكمي ام وهو
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 5 ماعط نأب ريكذتلل ةج مس

 3 أ همتشت 0

 دهسا يوي دين ' 0 لو .هطاقتلا ن ' 7 ْ 0 سوك
' 98 ٠ 0 0 « 

 هكههتشت وصن وب نم ق ام امم ريثك فطتخا فنك انعس ةفص وكتي ءالخلا غن

 .اهنيعأ
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 لحم اضرلا لحي اهيفف .ةوقلا ةظحل ىه ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةظحل نإ
 اذه لظي امنيبف .تام نم وه نكي مل هنيعب اًصخش نأل ءتوملا نم عزفلا

 ,ىهتنا عارص هنأك رمألا ودبيو .طقس دق رخآ ٌصخش نوكي ةايحلا ىف ادوجوم

 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا عارص ىفف .هسفنب تيملا ىلع ىضق نم وه اذه نأكو
 نكل .ىرهوجلا رصنلا اذه ىلع امايق مالآلا لك لءاضتتف رخآلل اًودع ّلك نوكي

 ,قوملا نم ديدعلا وأ اًدحاو هدرفمب هجاوي ةايحلا ديق ىلع ىقابلا نأ مهملا نم

 هتحنم ىتلا ةوقلا تركذ اذإف .اًديحو هسفنب رعشي وهو اًديحو هسفن ىري وهف
 فده لك نإ .هدحو هدرفت نع تجتن اهنأ اًدبأ ىسني ال هنإف ةظحللا هذه

 وهف .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا بح نم ام ٍءىش ىلع ىوطني دولخلا ىف ناسنإلل
 نورخآلا نوكي ال امدنع انه دوجولا ىغبي هنإ لب ءانه دوجولا طقف ىغميي ال

 اًدوجوم دعي مل اذإف .ءكلذ فرعي نأو لوطألا رمعلا دشني ٌلكف .انه نيدوجوم
 ىلع ءاقبلا لاكشأ ىندأ وه لتقلا نإ .همساب نورخآلا هفرعي نأ نم دب الف انه

 همامأ اذه دقرف هنم وه برتقا ىذلا ناويحلا ناسنإلا لتق املثمف .ةايحلا ديق

 سفن ىلعف .هووذو وه اهمهتلي ةمينغك هميسقتو هلاصوأ قيزمت عيطتسيف اًرجاع
 ودعك همامأ دمصيو ههجاويو هقيرط ىف فقي ناسنإ لتق ناسنإلا ىغبي وحنلا
 نأ الإ ءانه دعي ملف رخآلا امأ ءانه اًدوجوم لاز ام هنأ رعشيل هطاقسإ ديري وهف
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 اذهل ىرورض ٌرمأ ةثجك ىدسجلا هروضحف ءاًمامت ىفتخي نأ ىغبني ال رخآلا اذه

 نوكي رخآلا امنيب .ءاش ام هب لعفي نأ ءرملا عيطتسي ٍذئنيحف .رصنلاب روعشلا

 ًةيناث ادا ضهني نلف .دبألل اًدقار لظيسو دقار وهف :ءلعف در ىأ نع ارجاع

 ظافتحالاو هدسج نم ةعطق عازتنا عيطتسيو .هنع هحالس عزن ءرملا عيطتسيف
 ديق ىلع ىقاملا" دمت لوتقملا خم هذه ةهجاوملا ةظحل نإ .رصنلل زمرك اًمتاد اهب

 ةظحللا هذه رركتت نلو ءىرخأ ةوق ةيأب نراقت ال ةوقلا نم ديرف عونب "ةايحلا

 نم نيريثكلا ىري "ةايحلا ديق ىلع ىقابلا" نأل .ةيناث كلذ ثودح ىعدتست ىتلا

 .ىلتق نورخآ هلوح طقس فيك ىأر دق نوكيس هنإف ةكرعم يف ناك نإف .ىلتقلا
 ىادعألا اع راصتنالا لجأ نم نيمات ىسعوو لمع نع ةكرعما ضاخ نم وهو

 حجني مل اذإ رصتني نل هنأو ناكمإلا ردق مهنم ريثكلا لتق وه نلعملا هفده ناكو

 دب ال نكل .ةاواسملا مدق ىلع ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاو رصنلا ىري وهف .كلذ ىف
 ,مهيوذ نم نوريثك دجوي قوملا نيب نمف .كلذ نمت اًضيأ نورصتنملا عفدي نأ نم
 .كرتشم موك وه قوملا موكو .ودعلاب قيدصلا عمجت ىتلا ىه ةكرعم لا ةحاسف
 دقف ,نيفرطلا الك قوم نيب زييمتلا هعم بعصي وحن ىلع رمألا روطتي ام اًنايحأو

 اًظوظحم اًديعس "ةايحلا ديق ىلع ىقابلا" فقيل ةيعامج ٌةريقم مهءالشأ عمجت

 ىهف ةلئاهلا ةقيقحلا امأ .هب طيحملا قوم لا نم عمجلا (موكلا) اذه ةهجاوم ىف
 اهف .هعم اوناك نيذلا نيرخآلا نم ٌريثك اهدقف امنيب هتايحب اًظفتحم لاز ام هنأ

 ناسل نأك .هدوع ةماقتسا ىلع مهنيب فقي وهو نيزجاع نودقري قوملا مه
 توملا هأطخأ دقو .ةايحلا ديق ىلع وه ىقبي ىتح تبشن ةكرعم لا نإ لوقي هلاح

 طسو وهو توملا هجاو دقف ,.رطخلا بنجت هنأل كلذ ثدحي مملو .هريغ بيصيل
 روعشلا اذه نإ .كلذب ىهابتو شاع دقف وه امأو ءاوطقس دقف مه امأ .هقافر

 فلخ كلذ ىراوتي دقو .ام بورح ىف كراش نم لك هفرعي قوم لا ىلع ىماستلاب
 ىف ةوقلاب روعشلاف .نوريثك مهف قوملا امأ ءنوليلق ءالؤهف .قافرلا ىلع نزحلا

 نم ءاقتنالاب ٌروعش وهو ءنزح ىأ نم ىوقأ هرهوج ىف وه اًّيح ءالؤه ةهجاوم
 ءلضفألا هنأب اذه رعشي ام وحن ىلعو .اًموتحم اًردق مهريصم ناك نيريثك نيب

 اذإف ءاّيح ىقب اذلو كلذب هتاردج تبثأ ىذلا وهف .انه لاز ام هنأل الإ ءىشل ال

 لاز ام وهف ,ىوقأ هنإ .ًالطب بلاغلا ىف نوكي ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ىف قّفو ام
 .ايلعلا ىوقلا هتفطصا نأ دعب لوطأ ًةايح هلخادب لمحي
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 ةقر ببسب موجه ىأل ضرعم وهو .ةباصإلل ٌلباقو ٌدرجم ناسنإلا دسج نإ

 نكميف ءدعب نع هبيصي نأ نكمي لبسلا ىتشب ب هذسج نع وه هدعبي امف ,هناينب

 ديشو حالسلاو عردلا عرتخا هنأ مغرو هدسجح قرتخي نأ مهس وأ حمر وأ فيسل

 هروعش وه نامألا تاء ارجإ لك نم هلضفي ام نأ الإ ءاعالقو اًناردج هسفن لد

 قرط ىلع امهو :نيفلتخم نيليبسب كلذ ىلع لوصحلا لوا. دقو .ةناصحلاب
 نع رطخلا داعبإ ًالوأ لواح دقو .ةفلتخم امهجئاتن تءاج كلذلو ءاًمامت ضيقن

 هسفن ىمحيل رصبلا اهكردي ال ةعساش ةحاسم رطخلا نيبو هنيب عضوف هسفن

 امأ ,رطخلا عنمو رطاخم لا هسفن ىقو دق ام وحن ىلع نوكي اذبف ءاهلالخ نم

 ثارتلا عجارم لك هب رخذت ام وهو مئادلا هرخف ةباثمب ناكو ءرخآلا ليبسلا

 ناكمإلا ردق هنم وندي هلعجو .هتهجاومو رطخلا نع هثحب وهف .هدحمتو ميدقلا

 لامتحا ةلاح ىقتنا ةحاتملا فقاوملا لك نمو مهلا نامع ءىش لكب نهارو

 .هادحتو اودع ام صخش نم دختاو د قكفقأ ىلإ اهب عفدو توملل ضرعتلا

 تناك امهمو .كلذل هراتخا ىذلا وه ناك امبرو ءلعفلاب هل اًودع اذه ناك امبرو

 هنإ .مسحلاب ةردابطاو رطخلا دودح ىصقأ ىلإ تهجتا دق هتين نإف كلذ ةجيتن
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 ىذلا دجملا نإ ؟اًقح فدهي اذام ىلإو ؟لطبلا هديري ىذلا امف ءلاطبألا ليبس
 مهلامعأ تماد ام نايسنلا هيوطي ال نيتم ٌدجم وه اهلاطبأ بوعشلا لك هب تللك
 لامعألا هذه عفاود ىلع ىطغي دجحم وه .ةيفاك ة ةعرسب تبقاعت وأ ربيغت ىلإ تدأ
 ىننكل ءطقف دجملا ناك ءالؤه فده نأ ضرتفي ضعبلاو .اًقمع رثكألاو ةيفخلا
 هنوبستكي ىذلا ةناصحلاب مهروعش ىأ نخآ ء ءىشب اًساسأ اومتها دق مهنأ دقتعأ
 ةلاح ىه رطاخملا هزواجت دعب لطبلا اهشيعي ىتلا ةيلجلا ةلاحلاف .ةدرطم ًةعرسب
 .ودعلا فدهتسي وه ناك املثم هفدهتسي ناك ودعلاف ."ةايحلا ديق ىلع ىقابلا"

 لطبلا امأو ءلتقف ودعلا امأف .رخآلا امهنم لك هجاو رشابملا نلعملا فدهلا اذهبو
 عرتم وهو ىلاتلا لاتقلا مضخ ىف هسفنب ىقليل «لازنلا ءانثأ ىف ٌءىش هبصي ملف
 هنإف لبق نم ٍءىشب بصي مل هنألو .ةايحلا ديق ىلع هئاقب ىف ةلئاهلا ةقيقحلاب

 رماروع تح رحا ىلإ ليتق ودع نمو رصن ىلإ رصن نمف .ءىش هبيصي نل
 روعش هلداعي ال اهب روعشلاو اًحيلست لضفأ اًمئاد ىهف .هتناصح يل :.مظعأ

 امأ .مسحلا أجرأ ىذلا وه نوكي هنع اًديعب نمك ىذلا رطخلا عنم :م ْنِإف ءرخآ

 ةرم كلذ هجاوي نمو .ةايحلا ديق ىلع لعفلاب ىقبي نم وهف مسحلا هجاوي نم
 ىلع لصحي ىذلا اذه وه .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا تاظحل سدكي نم ىأ ءىرخأ
 ءىش لك ىلع مدقُي نآلا وهو ءاهيلع لصح اذإ الإ ًالطب نوكي الف «:ةناصحلاب روعشلا
 هيدل ماد ام دادزي هب انباجعإ نأ ىلإ ليمن دقو .هاشخي ام كانه دعي مل امدعب
 بعشلاف ءثدحلا راطإ جراخ فقاولا لمأتملا موهفم وه اذه نكل .هاشخي ام

 اًمغر 50 ءادعألا نم ل هر 2 د رس دق وهف .قالطإلا
 دق نوكياذبو .اًعيمج مهلتقي هنإ لب بسحف مهنم تلفي الأ ىلع كلذ نع

 ناخ زيكنح قافر مدقأ نم دحاو ناكو .دحاو نآ ىف ةناصحلاب هروعش كلذك خسر

 رئاشب ىهامف الطب كنوعدي سانلاو مخاعلا تنأ " :هلأس دق اًضالخإ مهرثكأو

 ىقترأ نأ لبق" :ناخ زيكنج هباجأف "؟كمامأ قيرطلا حتفت ىتلا رصنلاو حتفلا
 ٍلاجر ةتس تفداص كانهو ءام قيرط ىلع ىداوجب نككرا ثيقك ةكلقملا شرع
 تبرتقا امدنعو .روسجلا دحأ روبع ءانثأ ىف ىلتق دصقب اًئيمك ىل اوبصن دق اوناك
 تأطخأ ٌةفاك ماهسلا نأ الإ ءلابنلا نم لباوب نورطمأف ميهتمح اهو ىفيس تريسسا

 الاس ىريس تلصاوو ىفيسب اًعيمج مهتلتقف انأ امأ .اهنم ّىأ ىنسمي مو اهفده

 مهدايجب اذإف .ةتسلا لاجرلا هيف تلتق ىذلا عضوملاب تررم ةدوعلا قيرط قو
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 ىف ةناصحلا هذه نإ 79."ىراد ىلإ اًعيمج اهتذخأف بحاص الب ًةلاض تكرت ةتسلا
 حتفلاب ةديكأ ًةراشب ناخ ريكنج اهآر دحاو نآ ىف ءادعألا نم ةتس دض لازنلا

 .رصنلاو
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 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب فغشلا

 نأ نكمي ,ةذللا نم عون وه ىذلا .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نع اضرلا نإ
 داز املكف .هب ةصاخ ٍلاوحأ ىف ومني وهو .هعابشإ نكمي ال اًرطخ اًعلو ليحتسي
 ةشياعم ترركت املكو .ءالؤه نيب اًيح مهدحأ فقو امنيب ءقوم لا موك مجح
 .اًحاحلإو ًةوق دشأ ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل جايتحالا راص ءموكلا كلذ لثملاذه

 ةاجنلا نكمي ال نامدإلا نم عون ءوشن ىلإ زمري ةقزترملاو لاطبألا ةايح راسمو
 الإ سفنتلا نوعيطتسي ال سانلا ءالؤه لثم نإ :لوقي كلذل داتعملا ريسفتلاو .هنم

 نوعيطتسي ال مهف ءاًمفات ًالماخ اًدوجو هنوربتعي رطخ ريغب دوجولاف .رطاخملا يف
 ءالؤه نأ ىسنن اننأ الإ ءرطخلا ءارغإب ةناهتسالا ىغنني الف .ةيملس ةايح قوذت

 امف .ء.رطخلا مهعرص مهعم نيرخا كانه نأو مهدحو تارماغم لا نوضوخي ال

 ءاقبلا ىف اًرارم ةبغرلا ددجت وه هنع ءانغتسالا مهنكمي الو اًقح ءالؤه هجاتحي

 اًمتاد رطخلا نوهجاوي ال رطخلا ةبغر ةيبلت ليبس ىف مهنأ الإ .ةايحلا ديق ىلع
 تاحاس ىفف .هيفكي امب سانأ لتق هدحو عيطتسي نم كانه سيلف ءمهسفنأب
 اذه نوكي امدنعو .هسفن فدهلا دشني نمم رصح الب ددع عمتجي لاتقلا

 صخش رارقل ةجيتن ىه ةكرعملا نوكت امدنعو ؛مهتاكرحت ىلع رطيسملا مهدئاق
 لّمحت ىتلا ةجيتنلا كلت .هسفنل ةجيتنلا كلذك بسني نأ عيطتسي هنإف هدرفمب
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 وهف .ءلباقم الب ىرخفلا همسا لمحي ال ناديم لا دئاقف ءىلتقلا لك نع اهتيلوئسم
 ةحاس تناك رصتنا نإف .ودعلا ةهجاوم ىف تومللا ىلإ هلاجر ًالسرم رمألا ردصي نم
 .هدض اوناك مهنأل اوطقس كئلوأو هلجأ نم اوطقس ءالؤهف .هبيصن نم اهلك قوملا

 ىتلا تاراصتنالا امأ .ةايحلا ديق ىلع اًعيمج مهنيب نم وه ىقبي رصنل رصن نمو

 نوكيو .ىلتقلا ددعب ساقت اهتميقو .هدصقي ناك امع ريبعت قدأ ىهف اهب لفتحي
 ىلتقلا ددع ناك اذإو ىقيقح لاتق نود نم ودعلا ملستسا ام اذإ اًيلزه رصنلا

 هسفن نع عافدلا ىف ودعلا لسبتسا اذإ اًديجم راصتنالا نوكيو .ًاليلق نيعمتجم
 .اياحضلا نم اًريبك اًددع هنمن ناكو اًقاش رصنلا عازتنا ناكو

 ققح هنأب "”رصيق سويلوي مهيلع قوفت ناديملا ةداقو بورحلا لاطبأ لك"
 تاونس رشع نم لقأ ىفف .ءادعألا نم ربكألا ددعلا لتقو كراعملا نم ربكألا ددعلا

 هناطلسل عضخأو ةنيدم ةئمئامث حستكاو ءلاغلا بوعش دض برحلا اهلالغ ضاخ

 ,رشبلا نم نييالم ةثالث ةديدع بورح ىف مزهو ءبوعشلا سانجأ نم ةئمنالث
 ةداهشلا هذه عجرت ."هسفن ددعلا رسأو اًنويلم برحلا ءانثأ ىف ءالؤه نم لتقف

 وهو .ءامدلل هشطعت وأ بورحلاب همارغ هل بسنن نأ نكمي ال ىذلا خراتولب ىلإ
 ةةايبشلا هنيه :ةيستكا ار يوبمعلا رشه ناع ةرتايإ ةنيوكفلا شكا نيف ةنععاو

 نم نييالم ةثالث دض رصيق براح دقف .نازتالا نم غلاب وحن ىلع ىهف ءاهتميق
 ريغو لوغملا ةداق دعب اميف هيلع قوفت دقو .اًنويلم رسأو اًنويلم لتقف ءادعألا
 لك بسنت ذإ .ةجاذسلا ىلع لدت ميدقلا رصعلا نم ةداهشلا هذه نكل .لوغملا

 نيبالمو ةيصضخأ ىتلا بوعشلاو تحستكا تلا ندم اف .هدحو دئاقلل ىرحج ام

 ةعاذس تسيل هذهو .ء.رصيقل بّسني اذه لك اورسأو اولتقو اومزه نيذلا ءادعألا

 دقف .خيراتلا ةجاذس ىهاهنإ ءوحنلا اذه ىلع اهنع ربع ىذلا خراتولب نم

 داكي ال اذه انموي ىتحو .ةمدقلا رصم كولم بورح ريراقت ذنم كلذ اندتعا

 نم ةايحلا ديق ىلع ظوظحم لا رصيق ىقب اذكه .كلذ نم ريغت دق نوكي ٌءىش
 هذه ىف اًظف اًرمأ ةيصخشلا رئاسخلا ءاصحإ ركذ رّبتعُي الو .نيريثك ءادعأ نيب

 ةميسج نكت مل ىهو ءاهب متهي ال ريبكلا لجرلا نكل اهفرعت سانلاف ءلاوحألا
 ديق ىلع وه ىقب لاح ةيأ ىلع هنكل .ءادعألا ىلتقب ًةنراقم رصيق بورح ىف
 ىلاخ كلذ نم جرخي مل وهف :مهئافلحو نامورلا نم فالآ ةعضب نيب نم ةايحلا

 اهنم لك ىفف .ليجل ليج نم لقتنت ةيهابتملا تانزاوتلا هذه تناكو ضافولا
 نم ةايحلا ديق ىلع مهؤاقب امأ .مهسفنأ نع نيضار ءادشألا بورحلا لاطبأ ناك
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 خيراتلا مكح ادب دقو .قزنلا دح ىلإ هب اوعفد اَعلو ناكف ةريفغلا عومجلا نيب

 نم عونلا اذه بعوتسا نمو .كلذ قيقحت ىف اوحجني نأ لبق ىتح مهفده وه
 .اًنامأ رثكألاو ىمسألا ةناكملا لتحا دقف لضفأ وحن ىلع ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا

 لب ةميزهلا وأ رصنلاب ىرحألاب طبتري ال فاطملا ةياهن ىف دجملا نم عونلا اذه نإ
 ءاتثأ ىف ىقيقحلا نويلبان روعش نع لءاستن دق انهو .اياحضلا نم لئاهلا ددعلاب

 .ايسور ىلع هتلمح
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 بحاصل اًجذومن هرابتعا نكمي لبسلا لكب هدلج نع رطخلا دعبي نم نإ
 نم ًالدبو .هتهجاومو رطخلل هيدحت نم ًالدبف ,ةمظعلا نونجب باصملا ةطلّسلا
 هنإف .هحلاص ىف نوكي ال دق مسح وهو ءام ةكرعم ىف كلذ مسح ىلإ هرارطضا

 قلخي فوس وهف .ةمكحلاو ةليحلاب كلذو .هنع رطخلا داعبإل ةليسو نع ثحبي
 رطخلا وند ةظحالمو ةيؤر اهلالخ نم عيطتسي هسفن لوح ةرغاش اسم

 نيريثك عم لماعتي هنأ ىعي وهف .هلك هطيحم ىف كلذ لعفي وهو ءرمألا ربدتيل
 اًظقيتم راصحلا نم فوخلا لظيف .دحاو نآ ىف هدض هجوتلا مهلك نوعيطتسي
 نم هيتأي ام وه رطخلا مظعأ لب ءطقف همامأ سيلو هب طيحي رطخلاف .هلخاد
 لك ىف ُنويع هل ناك اذهلو .ةيفاكلا ةعرسلاب هيلإ هابتنالا عيطتسي ال ثيح ٍفلخ

 وه تومللا نإ .ةيئادع اياون ىلع ىوطنت دق ةكرحل توص ىدأ هتوفي ال ىتح ناكم
 .هتهجاولل حيحصلا ليبسلا ةفرعم وه مهملا نكل .عبطلاب رطاخملا لك لمشيام
 .توملا وأ ةايحلاب مكحلا ىف هقح وه ةطلسلا بحاصل ةمساحلاو ىلوألا ةمسلا نإ

 هنإف هنم وندي نم وأ ةلاسر هيلإ لمحي نمف .هيلإ لوصولاب ٍدحأل حمسي ال وهو
 امأ .مظنم بولسأب هسفن نع توملا دعبُي اذكهو .ةحلسأ نع اًثحب هشيتفت متي
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 .هل ىءارت امفيكو ىتم هرادصإ هنكميو توملاب مكحلا رادصإ هعسوبف هسفن وه

 قلطم ٌرمأ وهو .هتطلسل ةزيمم ا ةمالعلا هنإ امتاد هذيفنت متي مادعإلاب همكحو
 ىوس هل عضخي ال عقاولا ىفف .هل اًصلاخ اًقح توملاب مكحلا ىف هقح ىقبام

 اهنإف ءرمألا مسحت ىتلا ,ةعاطلا ىف ةريخألا ةبرجتلا امأ .هلتق ىف قحلاب هل رقي نم

 «جودزملا دادعتسالا نم عون ىلع هدونج ةيبرتب موقي وهو .اًمتاد ىهامك ىقبت

 .وه هلجأ نم توملا ىقلتل نودعتسم مهو هئادعأ لتق لجأ نم نولَسرُي مهف

 ىف مهلتق هعسوب هنأ نوفرعي دونجلا ريغ نم نيرخآلا هاياعر لك كلذك نكل

 ىلإ هديجمت متي قحلا اذهبو .هل قح وه هلوح هرشني ىذلا عزفلاف .تقو ىأ
 ردصأ دق هسفن هللاف .ةفرطتم ِتالاح ىف هتدابع دح كلذ لصي ىتح ٌدح ىصقأ

 ذيفنت دعومو ,.مهدعب نودلويس نم لك ىلعو رشبلا عيمج ىلع توملاب ةمكح
 نأ الإ .لاحم ٌرمأ اذهف ءهيلع ضارتعالا دحأ رايب ريو .هتئيشلم عضخي كلذ

 نوشيعي ال مهف :نعفلالا ناطلسلا اذه لقمع نوعع :ي ال ايندلا ف ةطلسلا باحصأ

 ليجعتلا نكمم ةياهنلا هذه نإ لب ,ًةياهن ءالؤه ةايحل نأ مهاياعر فرعيو دبألل

 نوكي ةعاطلا اصع قشي نمو .ةياهنلا ذه لثم ىلإ ىضفت كلذك ةطلسلاف .اهب

 ةعاطل مئاد نانئمطاب رعشي مكاح كانه سيل هنأ امك .ةطلسلل هيدصت نلعأ دق

 امأ ءنامأب مونلا هعسوب نإف مهلتق ىف هقحب هل نيملسم ءالؤه ماد امف .هل هبعش

 ةكرحو ,.رطخلل مكاحلا ضرع دق كلذب نوكي هنإف همكح ىلع مهدحأ ضرتعا اذإ

 قرطتي امدنع .دعب اميفو .ةطلسلا بحاص لخاد أدهت ال رطخلاب روعشلا اذه

 .هرماوأ ذيفنت دادزا املك هفواخم دارطا حضتي فوس ."رمألا" ةعيبط نع ثيدحلا

 هذه ةئدهت لجأ نمف ,عقاولا ىف ًالثم اهل برض اذإ الإ هكوكش نكست نأ نكمي الو

 وهو .كلذب ةريبك ةقالع ةيحضلل نوكي نأ نود نم مادعإ ةيلمعب موقي كوكشلا

 رثكأ امأ .هكوكش ةريتو تدرطا املك ديازتت مادعإ تايلمعل رخآل نيح نم جاتحي

 لكف .هليبس ىف اوتام نم مهف ًالامك رثكألا ىأ .هتيعر نم مهبناج نمأي نم

 وحنلا اذه ىلعف .ةوقلا نم اًديزم هحنمت ءاهنع ًالووئسم وه نوكي ,مادعإ ةيلمع

 دق هاياحض نوكي نأ ةرورضلاب سيلو .ةايحلا ديق ىلع هئاقب ةونق وه ةبستكم

 رثأب امبر - هفوخ لوحتيو ءهيلع درمتلا مهعسوب ناك نكل :عقاولا يف هيلع اودرمت
 ىلع وه ىقبو مهلتق متف ,مهنادأف هدض اوبراح ٍءادعأ وحن - دعب اميف ىعجر

 ء.حالس أ لتف ةدعت اًهالثم ريصيف تومللاب مكح زادكفإ ىف هقح امأف .ةايحلا ديق

 سيدكت ىف ةريبك ًةيمهأ نويقرشو ةربارب ٌماكح ىأر ام اًبلاغو .ريثأت رثكأ هنإ لب
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 ام اذإ ىتحو .اًمتاد مهنيعأ مامأ اونوكي ىتح ناكم برقأ ىف اياحضلا ءالؤه لثم
 ىلع نوظفاحي ةطلسلا باحصأ ناك سيدكتلا اذه لثم عم ديلاقتلا تضراعت

 اذه نم ةبيرغ ًةياور نايتيمود ىنامورلا روطاربمإلا نع ىور دقو .ةركفلا هذه
 دق وحنلا اذه ىلع ىرخأ ًةرم رركتت ملو اهعدتبا ىتلا ةميلولا تناكف .عونلا
 :."”ةمظعلا نونجب باصم ناطلسل ةرذجتملا ةعيبطلا ءقاطن عسوأ ىلع ءتفشك

 ىلع ناسرفلا لبنأو خويشلا قرعأل اًرمس زهج دق نايتيمود ناك ىرخأ ةبسانم ىف"
 ناردجلاو فقسلا .متاقلا دوسألا نوللاب هيف ءىش لك ىلط اًناكم دعأ :ىلاتلا وحنلا

 ًاليل هفويض اعد مث .ةيراع ضرأ ىلع ميقأ هسفن نوللاب اًرفق اًميخم دعأو .ضرألاو

 مسا لمح ربق دهاش ةئيه ىلع اًحول عضو مهنم دحاو لك راوجبو .مهعابتأ نود
 ناكملا لشد مث. .رباقماب قلعت ىذلاك ريغص ٌليدنق كلذ ىلإ فيضأو فييصلا

 اوماقف ,حابشألا لثم دوسألا نوللاب اًضيأ مهؤالط مت ءايارع ,ةينبلا ءايوقأ ةيبص
 مّدقُي ىذلا ماعطلا فويضلل كلذ دعب مِّدُق مث .فويضلا مادقأ دنع ٍةصقر ءادأب
 نوللا نم فاحص ْق دوسأ ءىثش لك ناكو .ءقوملا حاورأ لجأ نم تايحضأك ةداع

 زَثجُي فوس هسأر نأ اعقوتم فوخلا هب دبتساو .دعتري فيض لك ذخأف .هسفن

 تمص داسف «ءسرخلا مهباصأ دق عيمجلا ناك نايتيمود اند اميفو .ةظحل ةيأ ق

 توصب ثدحتي راصف رصيقلا امأ .لعفلاب قوملا ماع ىلإ اولقتنا سانلا نأك تيمم
 دعبأ دق ناك كلذ لبق هنكل .مهحارس قلطأ ةياهنلا فو حباذماو توملا نع ٍلاع

 ال نيرخآ ديبعب هفويضل رمأ مث ىوهبلا ىف ءالؤه راظتناب اوناك نيذلا مهديبع

 ربكأب مهنحش دق ناك اذكهو .تافحم وأ تابرع ىف ليحرلل مهاعدو :مهنوفرعي

 ةلضو ناك ىتح .ءادعصلا سفنتيل هراد فيض لك لصو نإ امف .فوخلا ني ردق

 َلِخدَأ دق ناك تناح هتعاس نأ نقيأ دق مهنم ّلك ناك امنيبو :رهيشلا نش لد

 كلت اهنيب نم .ةفلتخم ءايشأ نورخآ لمح امك .ةضفلا نم حوللا كلذ هيلإ
 فاطملا ةياهن ىفو .ةميلولا ءانثأ ىف مهل تمِّدُق ىتلا نيمثلا ندعملا نم فاحصلا
 ادب هنأ الإ هحور حبشك هرظتنا دق ناك ىذلا ىبصلا كاذ فيض لك ىدل رهظ

 مهتليل اوضق نأ دعب اياده نوملستي اوراص اذكهو .ىلحلاب اًنادزم اًقيظن ذئنيح
 ."لتاق فوخ يف

 ميقملا بعرلا ناك دقف .بعشلا اهامسأ امك "ثثجلا ةميلو" ىه هذه تناك
 .هاوس ثدحتي ملف قطنلا نادقف ىلإ مهب ىدأ دق هفويض رصيقلا هب رسأ ىذلا

 ىلع ىقابلا ديحولا وهو قوم مهنأك رمألا ادبف ءلتقلاو توم لا نع هثيدح ناكو
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 اوربتعي نأ مهيلع ناك نيذلا .هاياحض لك دحو دق ناك ةميلولا هذهبو .ةايحلا ديق
 وه" ناك ةقيقحلا ىف هنأ الإ فيضم ةئيه ىف اًركنتم وه ادب دقو .كلذك مهسفنأ
 نكل .ءفويض ةئيه ىف نيركنتملا هاياحض ىلإ ثدحت دقو "ةايحلا ديق ىلع ىقابلا

 تمانت اهنإ لب بسحف مكارت نع جتنت م هذه ةايحلا ديق ىلع ىقابلا ةلاح

 دقو .مهلتق امهئاد هعسوب 29 هنإف وملاك اوناك مهنأ مغرف . .رهام ركام وحن ىلع

 قلطأ ام اذإف ؛مهتايك مهيلع تكلم ذق ةايحلا ديق ىلع ء ءانقنلا ةلايس ةقاك

 ٍديبعل مهملسأ امدنع ةيناث نودعتري مهلعج هنأ الإ .مهنع افع دق نوكي مهحارس

 مهيلإ ءالؤه ءاجف ءتوم لسرب ةيناث مهيلإ كدي مهر اولصو امدنعف .ءابرغ

 نم مهلقني نأ رخآ وأ وحن ىلع هعسوب ناكف ,مهتايح ىأ ,ةيده ربكأب لب ءايادهب

 .تارم ةدع ةبعللا هذهب ذذلتف .ةايحلا ىلإ ىرخأ ًةرم مهديعيو تومللا ىلإ ةايحلا

 .هنم ىلعأ وه ام روصت نكمم ال ىذلا ىمسألا روعشلا هحنمت ىتلا ىهف
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 هتايمش ةرهق ءانا ىف ةتنشن نبلا + ةؤييعلاو نايفورلا نيج برحلا خيرات ركذي

 تناكو .ةأيحلا ديق ىلع ىقابلا ةعيبط مات حوضوب فشكي (: ةاج < نايتيمود

 هذه ءاقثا ّق ثدح دقو «نايتيمود دلاو نا هي كيب ىلامورلا بناحلا ةدايق

 نمز ذنم دوهيلا ناكو .ةرصايقلا ةبترم ىلإ اولصو دق نايسبسف ركسع نأ برحلا
 مترطخ وحن ىلع مهدض مهدرمت رجفنا امدنعو .نامورلا مكح دض اودرمت دق
 عمج ءالؤه ىلع ناكو .دالبلا نم ةفلتخم ءازحأ ىف ةداقك دوهيلا ضعب نييعت

 عافدلا ىف حاجنلا ةصرف اهل نوكت ىتح ديج عضول دا ذا دنع و :بتريهلل سانا

 .نيقيلا هجو ىلع اًبيرق لصتس ىتلا ةينامورلا قرفلا دض اهسفن نع

 ةدايق ملست نيح هرمع نم نيثالثلا متي دكي مل اًياش لاز ام سوفيسوي ناك
 بورحلا خيرات" هباتك ىفو .هتمهم ذيفنت ىف اًعلاب اسامح ىدبأف ءليلخلا ةعطاقم
 ,نينطاوملا نيب ةقرفلا ىأ ءاهتهباجم هيلع ناك ىتلا قئاوعلا فصو "ةيدوهيلا
 نع ندم عانتماو ٠ .مهب ةصاخ تاوق اوعمجو هدض دئاكم اوربد نيذلا موصخلاو

 شهدم دهجب هنكل .نمزلا نم ةرتف دعب ًةيناث ىرخأ لالقتسا وأ هتدايقب فارتعالا

 اومدق نيذلا نامورلا ةاقالمل اَعالق دعأو اًئيس اًحيلست اًحاسم ناك نإو اًشيج نّوك
 امور ىفو .سوفيسوي رمع ىف ناك ىذلا سوتيت هنبا هعمو نايسبسف ةدايقب اَضيأ
 دعب كنحم دئاق ةرهش بستكا دق ناكف نايسبسف امأ .اًرصيق لاز ام نورين ناك
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 عم سوفيسوي رصاحو ليلخلا محتقا نأ ناكف .ةديدع كراعم تاحاس ىف هقوفت

 سوفيسوي فرعو ةيهانتم ةلاسبب دوهيلا عفاد دقو .اتاباتوج ةعلقب دوهيلا شيج
 ترمتسا دقو .ةميسج رئاسخ نامورلا دبكتف موجه لك عدري فيك توحي

 ندع ماحتقالا ىف نامورلا حجن ةياهنلا ىيفو انو نيعبرأو ةعبس ةليط ةمواقملا

 -راهنلا غوزب عم الإ مهوظحلي ملف نيمتان عيمجلا ناك دقف - ةليحلا قيرط
 .سوفيسوي تلفأو ةريبك تاعامج ىف نورحتني اوراصف دوهيلاب بيهر ٌسأي لحف
 بسح .دجوي ال هنأل « وه هتاملكب هضرع دوأف ةنيدملا لالتحا دعب هريصم أ

 مدق دقف ."ةايحلا ديق ىلع قاب" نع ريرقتلا اذه لثم .ةيملاعلا بادآلاب ىتفرعم
 ام لكل اًقصو ' 'ةايحلا ديق 0 ىقايلا" رهوجل مهفو لهذم كاردإب سوفيسوي

 ةداهشلا هذه بتك هنأل هيلع اًنبع هقدص لثمي مو كلذ نم تالفإلل هب ماق
 :73نامورلا ىدل ديدشلا مركلاب معني راص نأ دعي

 تاومألا نيب دودللا مهودع نع ثحبلاب نامورلا ماق اتاباتوج طوقس دعب"

 ةرارملاب مهروعش وه كلذ ىلإ مهعفاد ناكو «ةنيدملاب ةيفخلا ئجالملا لك ناكرأ ىفو

 دوشنملا مهلمأ دئاقلا لاقتعا ناك ىرخأ ةيحان نمو ءةيحان نم سوفيسوي وحن

 نأ ةنيدملا طوقس دعب عاطتسا هنأ الإ .برحلا ةياهن ةباثمب نوكي داكي ىذلا
 ناك قيمع بج ىلإ زفقيل ىهلإ دييأتب ىظح هنأك ءادعألا فوفص نيب نم للستي
 نيعبرأ فداص أبخملا اذه ىفو .ىلعأ نم هتيؤر نكمي ال عساو فهك راوج ىلإ دتمي
 ءادعألا ناك امملو .مايأ ةدع مهيفكت ةنوؤمب اوزهجت دق اوناك هموق ةيلع نم ًالجر

 ليبس اًيخوتم اليل دعصيل اًراهن ئبتخي ناك هنإف هلك طيحملا عضومل ا اولتحا دق
 ناكم لا ىلع هببسب ًةددشم ةسارحلا تناك املف .ةسارحلا طاقن اًعلطتسم رارفلا

 دقو .فهكلا ىلإ ةيناث دوعي ناك هنإف اًرس بورهلا ىف ركفي ال ىتح بناج لك نم
 مت ةأرما هرس تشفأ ثلاثلا مويلا ىفو نيمويل وحنلا اذه ىلع هعالطتسا لصاو

 ةمهمب نيضوفملا نم نينثا نايسبسف لسرأ لاحلا ىفو .فهكلاب اهتماقإ دعب اهرسأ
 ةهابطاخف ناضوفملا هيلإ ىضمف .فهكلل هترداغم لاح نامألاب سوفيسوي دعو

 ام فرعي ناك هنأل هيدل حاجن ىأ زارحإ اعيطتسي مل امهنأ الإ .هتايح هل انمضو
 ةيشاح ةقر عطتست مو .نامورلاب اهقحلأ ىتلا ةفلتخم لا رئاسخلا ءارج نم هرظتني

 هفواخم نم كاكفلا وه عطتسي ملو .هرظتني ىذلا ريصملا نع هيأر رييغت نيضوافمل ا
 نايسبسف لسرأ ةياهنلا فو .همادعإ لجأ نم جورخلاب هئارغإل طقف نوعسي مهنأب

 هنإ لب .اًديج سوفيسوي هفرعي ىذلا روناكين لوسرلا صخش ىف لثمت اًكلاث ان
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 مهئادعأ عم ةلدتعملا نامورلا براجت حرشو اذه ءاج دقو .هل ادق اًقيدص ناك
 نوبجعم مهام ردقب هنوهركي ال شيجلا ةداق نأ اًَضيأ هملعأو .نيروحدملا

 هعسوب ناك دقف .همادعإل قالطإلا ىلع ةينلا هيدل سيل ماعلا دئاقلا نأو .هتلاسبب

 هحنم ىلع هرمأ مزح دق هنإ لب .هب لاصتالا نود نم هدض ةبوقعلا هذه ذيفنت

 لاسرإب نايسبسف موقي نأ ٍدحأ لابب رطخي ال هنأ ىلإ ةفاضإ .عاجش ٍلجرك ةايحلا
 سفنبو .هدعوب ثنحيل ةقادصلا عانقب ارتتسم عادخلا ةينب هيلإ سوفيسوي قيدص
 ىلإ لصوتلا ىف روناكين لشف نأ الإ .هقيدص عدخي نأ ءروناكين ىأ .هل نكي مل ردقلا
 الإ .فهكلا لخاد نارينلا فذق اوررقف دونجلا قنح كلذ راثأ سوفيسوي عم لح

 ناك امنيبو .اًّيح لجرلا ىلع لوصحلا ديري ناك هنأل كلذ نم مهعنم مهدئاق نأ
 تشعتنا تاديدهتلا نم ًاليس قلطت ةيداعملا ةوقلا تذخأو هيف رثأ دق روناكين

 دوهيلا ةبكنب هيلإ هللا اهيف ىحوأ ىتلا ةميظعلا ىؤرلا كلت سوفيسوي ةركاذ ىف
 سوفيسوي ناكو .نامورلا ةرصايقلا لبقتسم هيلإ لوؤيس ىذلا ريصمل ابو .ةمداقلا
 ,.ةسدقملا بتكلا ةمكحب ريبخلا نهاكلا نبا نهاكلا وهف ,مالحألا ريسفت نسحي

 هذه ىفو .هللا اهب ىحوأ ىتلا ىنعملا ةجودزم تاراشإلا ليوأت هعسوب ناك امك

 ةعزفملا مالحألا كلت نطابلا هيعوب ىريل ةيهلإلا ةمحرلا هب تلح اًديدحت ةظحللا

 تردق تنك نإ" :ىلاتلا ءاعدلاب هللا ىلإ تمص ىف لسوتف ءليلق لبق هتمهاد ىتلا

 ىنتيفطصاو «نامورلا بيصن نم حرفلا لك ناكو .هقلاخ تنأو دوهيلا بعش مازهنا

 كوعدأف .ةايحلا ديق ىلع ىقبأو مورلا ىلإ ىدي دمأ انأ اهف .بيغلا فشكب
 ءاعدلا اذه دعبو ."كرمأل دبع امنإو اًنئاخ مهيلإ ضمأ مل ىنأب ىدهاش نوكتل

 ررق هنأ ًابخم لاب هعم نودوجوم لا دوهيلا كردأ املف ,روناكينل هتقفاوم ىطعأ
 هايإ نيركذم موللاب هورطمأو .فيثك عمج ىفهب اوطاحأ ءادعألا دعول مالستسالا

 بحاص وه امأ .مهل هدوعوب نينمؤم ةيرحلا ليبس ىف اوتام نيذلا دوهيلا ددعب
 فرعي نم وهو .دبعك هتايح ىلع ظافحلا نآلا ديريف مادقإلاب ةعساولا ةرهشلا

 ىسن لهف :.مهدض لاضنلا ىف لسبتسا نيذلا ءالؤه ةمحر لمأي هتنطف نوريثكلا
 رثآأ ناك نإ هللا وه لذخي فوسلو ءابآلا نوناق هيكبي فوسلف ؟امامت هسفن

 نولظيسف مه امأ ءىمعلاب مورلا زوف هباصأ نأ دعب .دحلا اذه ىلإ ةايحلا
 شيجل دئاقك لتقيف هعم ءانفلل مهدادعتسا اونلعأو مهبعش ةماركب نيكسمتم

 نيددهم ههجو ىف مهفويس اورهشو ءنئاخك اًرسق تام ىبأ اذإف .ةيعاوط دوهيلا
 تام ام اذإ ةنايخ كلذ ىف ىأر هنكل .سوفيسوي مهاشخف مورلل ملستسا نإ هلتقب
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 ةلقاع تارربم مادختسا لواح هتطرو ةأطو تحتو .هب هللا هفلك ام نالعإ لبق

 نوكي برحلا فارعأل اًقبط نكل ًاليمج اًرمأ برحلا ىف توملا نوكي دقف .مهدض
 لتقف ءسفنلا لتق ىهف نيجلا تاكرد طحأ امأ ءرصتنملا ودعلا دي ىلع كلذ

 مثإ هسفن تقولا ىف وهو ءىح وه ام لكل قمعألا رهوجلا ضراعي سفنلا
 ميلستلا ناسنإلا ىلعو ةايحلا ناسنإلا حنم نم وه هللاف .ئرابلا هللا دض فرتقُي

 هباقع لزنيو مهتقمي هللا نإف مهيديأب مهسفنأ نولتقي نم امأف ءاهتياهنب هل

 بئاصم نم رشبك مهب قحل ام هللا ىلإ اوبسني نأ مهب ردجي الف .مهلسنب
 نأ اًراع سيلف .ةاجنلا مهل تحيتأ نإ ةاجنلا ليبس ىف ٍتارثع اوميقي الأ مهيلعو
 نإف .ةيافكلا هيف امب مهلامعأب مهتلاسب اوتبثأ نم مهو ةايحلا ديق ىلع اوقبي
 ىلإ ىضملا هلابب رطخي ملف وه امأ ءنيرصتنملا دي ىلع كلذ نكيلف توملا اوقل
 مغر هايإ مهلتقب أنهيل هل مورلا ةنايخ لمأي هنكل ءنئاخ ىوس نوكي الف هئادعأ
 نم مظعأ هل ًءازع كلذ نوكيف دعولاب مهثنحل هللا مهبقاعي فوسلو :.مهدوعو

 الإ راحتنالا نع لودعلاب هقافر عانقإل هتبعج ىف ام سوفيسوي غرفأ اذكه .رصنلا
 مهسفنأ اوبهو نأ دعب تالامتحالا لك هاجت ممصلاب مهباصأ دق ناك سأيلا نأ

 لذاختلاب هومر دقو مهترارمل ًةفعاضم الإ همالكل نكي ملف .ديعب نمز ذنم توملل
 ىف هلتق ةبهأ ىلع عيمجلا ادبو .ةرهشم فويسب ٍبناج لك نم هب اوقدحأو

 نجا يتيعلا | دانيسف ةعجماب مهدحأ اعد هلخاد ةدرطملا ةطرولا عفادبو .لاحلا

 اذكهو .ءاجرلاب عبارلا رظن ةهجو ريغ دقو .ثلاثلا ديب اًكسمم .دئاقلا ةرظن

 ىربلا ناويحلا لثم ناك دقف .لتاقلا فيسلا هسفن نع عفدي نأ ٍةرم لك ىف حلفأ
 اوناك املف .هيلع موجهلل ةراشإ ىدبي ىذلا اذه وحن امناد هجتي ىذلا رصاحملا

 دئاقلا ةناكم نوردقي اولاز ام - ةديدشلا ةطرولا هذه ءانثأ ىف - مهسفنأ مه

 نوريثك دمغأو مهيديأ نم رجانخلا تطقسف .للشلاب مهعرذأ تبيصأ دقف

 لختي مل سوفيسوي نأ الإ سأيلا ةلاح مغرو .هدض اهورهش ىتلا مهفويس ةيعاوط
 لاقف .هتايح ىلع اًنهارم هللا ةيانع ىلع اًدمتعم كلذ ىلع داز لب هقوفت نع

 ىه ةعرقلا لعجنلف رارقلا اذهب انكسمتو ءتوملا انررق انك نإ" :ىلي ام هقافرل
 نم ديب لتق ةعرقلا هتباصأ نم لكف ءرخآلا لتقب موقيس انم نم مسحت ىتلا
 هسفن لتق ىلإ ٌدحأ رطضي الف عيمجلا توملا ةعرق بيصت فوس اذكهو .هبقعي
 .2"هقافر توم دعب هتايحب وجنيل ة ةأجف ريخألا مُدَن نإ اًميظع امم نوكيس كلذ نأل

 مهاضر عيمجلا نالعإ دعبو .ىرخأ ًةرم مهيلإ ةقثلا حارتقالا اذه داعأ نأ ناكف
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 عدي نأ ةعرقلا هبيصت نم ىلع راص اذكهو .عارتقالاب هسفن وه كراش كلذ نع
 دع وجنلا اذه ناع ةوعيس ةئاقلا نأ اوكرذأ وقو:هيقعي نمل ةلكق نمأ ةنيغاوط

 ىوس قبتي مل فاطملا ةياهن ىفو .ةايحلا نم لضفأ سوفيسوي عم توما نأ اوأر نأ

 ةعرقلا نألو ,”””رخآ ٌقيفر هعمو ةيهلإ ةياعر وأ ةينابر ةفدص لالخ نم سوفيسوي
 كلذبو .هقيفر لتقب هيدي مدلا خطليس نم رخآ وه ناك هتباصأ دق نكت مل
 اذكه .هتايح ذقنأ دق نوكي كلذبو .ءنامورلل مالستسالاب هقيفر عانقإ عاطتسا

 هقافر عم ةهجاوملا نم جرخ امك ًاًاس نامورلا دض هبرح نم سوفيسوي جرخ
 دئاق اودهاشيل اًعيمج سانلا قفدت دقو .نايسبسف ىلإ روناكين كلذ دعب هدوقيل
 ناك امنيب هرسأب ضعبلا دعسف .مهحايص عفتراو هلوح عومجلا تمحازتف دوهإللا

 وحن ىلع هوري ى ةوقلاب اًقيرط نورخآ قش امنيح اًددهم خرصي رخآ ضعب
 "دعنا مادعإلا" :نوخرصي اوناكف اًديعب اوفقو نم امأ « .عضوم برقأ نعم لضفأ

 نم نكي ملو .هريصم لدبت نم نيبجعتم هلامعأ نوركذتي اوناكف ابرق رثكألا امأ

 ىلعو .ةرارم نم هوحن هنورمضي اوناك ام لك مغر هرظنمب رثأتي م١ نم طابضلا نيب
 ةرباثمب باجعإلا هبلغ دق .رمعلا ىف هل ئفاكملا ”"سوتيت" ليبنلا ناك صاخ هجو

 1 ا ا
 ىون امدعب ةياغلل ةددشم ةسارح تحت هعضو نايسبسف نأ الإ هيلع ريثأت نم

 ىلع نايسبسف عم ًءاقل بلط كلذب سوفيسوي عمس املف .نورين ىلإ هلاسرإ
 ,نيبرقم نيقيدصو هنبا ادع اميف نيرضاحلا لك جورخب ماعلا دئاقلا رمأف .دارفنا

 ىننأ نظت تنك نإ !نايسبسف" :وحنلا اذه ىلع هيلإ ثدحت سوفيسوي نأ الإ
 ىحوأ ًالوسر كيدي نيب لثمأ ىننإف .ٌٌقطخم تنأف كدي ىف عقو ٍريسأ ىوس تسل
 كلذك رمألا نكي مل نإو .هللا رمأ كغالبإ ,سوفيسوي انأ ّىلعف ءةرطخ رومأب هيلإ
 تئش الهف .ىركسع دئاقك لتقأ نأ .دوهيلا فارعأب ماعلا انأ .ًّىلع ناك دقف

 اوقبي نل شرعلا ىلإ كنوقبسي فوس نيذلا هؤافلخف ؟اذامل ؟نورين ىلإ ىلاسرإ
 !اذه كنبا كفلخيسو اًرصيق اروطاربمإ ريصت فوس .نايسبسف .كسفن تنأف ءًاليوط
 كنأل .كسفن لجأ نم دعب امل ب ظفتحاو دشأ وحن ىلع ىلالغأ ديق مكحتلف

 ليصف لكو ءاملاو ةسبايلا ىلع امنإو بسحف ىلع سيل ىلومو اًرصيق حبصت فوس
 ًءارتفا هللا مساب ٌثفدج تنك نإف .ةدش ةسارحلا رثكأ ّىاع لعجتلف .رشبلا
 ىلإ عزنو ةيادب مدكلا اذه نايسيسف قدصي م ."!هقحتسأ وحن ىلع ىنمدعتلف

 ذخأ اًئيشف اًئيش هنأ الإ .هتايح ذاقنإ اهب لواحي سوفيسوي نم ةليح هرابتعا.
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 تاراشإب كلذك هيلإ حلو .شرعلا ةركف هيف هسفن هللا ظقيأ دقف ءكلذب نمؤي
 .ىرخأ رومأب أبنت دق ناك هريسأ نأ اًضيأ كردأ امك لبقتسملا ىف مكحلا هيلوت نع
 نأ نم هتشهد نع ربع دق ىرسلا ءاقللا رضح ىذلا نايسبسف ءاقدصأ دحأ ناكو

 نوكي دقف همعزي ام امأ :رسألا ىف هعوقوب الو "اتاباتوج" ريمدتب أبنتي ١ سوفيسوي
 سوفيسوي درف .هودع اضر بسك ىوس اهئارو نم ىغبي ال اهل ىنعم ال ةرثرث امبر
 نيعبرأو ةعبس دعب طقست فوس ةنيدم ا نأب اتاباتوج لهأل هلاق امب كلذ ىلع

 ىلع لصحي نم اًرس نايسبسف لسرأ نأ ناكف .اًيح هرسأ متيسف وه امأ ءاًموي

 أدب سوفيسوي هلاق ام ةحص تتنبث املف .نأشلا اذه ىف ىرسألا نم تامولعم

 اًدفصم نجسلاب سوفيسوي ىلع ىقبأ هنأ مغرو .هصخشل هتءوبنب كلذك نمؤي

 ةلماعملاب كلذ بقعأو ءىرخأ ةنيمث ءايشأو اًرخاف ًءادر هيلع علخ هنإف لالغألاب

 .سوتيت ىلإ دوعي كلذ لك ىف لضفلا ناك دقو ةنسحلا

 نم تلفأ دق ناك ةرم ىفف .لوصف ةثالث ىلإ سوفيسوي هاور ام مسقني
 هلتق ةنيدملا نع نيعفادملا نم رحتني م نمف .ةلتحملا اتاباتوج ةعلق ةحبذم

 كانهو ءبجلا راوجب فهكلاب اجن دقف سوفيسوي امأ ءنيرخآلا اورسأو نامورلا
 ديق ىلع نيقاب" اًعيمج اوناك نيذلا ءالبنلاب هسفن وه مهفصو ًالجر نيعبرأ ىقل
 نامورلا نيعأ نع اًديعب كانه ءابتخالا ىف ًالمأ ةنوؤمب اودوزت دقو هلثم "ةايحلا

 دق ءهرثأ ىف نامورلا دج ىذلا .سوفيسوي ناكم نأ الإ .رارفلل ًاليبس اودجي ىتح
 لصفلا أدبيل بقع ىلع اسأر فقوملا بلقنا اذبو ءءالؤهل ام ٌةأرما هرس تشفأ

 هعون نم اًديرف هرابتعا نكمي ام وهو .ةفاك ريرقتلا ىف ًةراثإ رثكألا وهو ىناثلا
 اماحف .هتايح ىلع ءاقبإلاب نامورلا هدعو دقف ءلطبلا هب دهش ام ةحارص لضفب
 قمعألا هازغم ىف انه رمألا نوكي اذكهو .هل مهؤادع طقس كلذ وه قدص

 تناك ةيؤر ةيتاوم ةظحل ىف هلابب رطخ نأ ناكف .دعولا قدصب ميلستلا وه
 ناك ىتلا ةعلقلاب طقف ام وحن ىلع اورحدنا دقو .دوهيلا راحدنا نم هترذح

 تناكف كلذب هتملعأ ىتلا ةيؤرلا امأ .نامورلا فيلح زوفلا ناكو اهتدايق ىلوتي
 هجوتيل هللا ىلع دمتعاف .نامورلا ىلإ هليبس فرع اًضيأ هللا نوعبو هللا نم
 ىلع مادقإلا اوءاش دقو .ءفهكلاب هعم اوناك نمم دوهيلا ىأ .ددجلا هئادعأ وحن

 ىلع مهضرح ىذلا مهدئاق وه امأ .نامورلا ىديأ ىف اوطقسي ال ىتح راحتنالا

 هنأ الإ .ةياهنلا نم عونلا اذهل نيلبقتملا لوأ نوكي نأ هيلع اًمازل ناكف لاتقلا
 نأ ججحلا تارشعب لواحو مهعانقإ لواحف .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب هرمأ مزح
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 لوقي ناك ام لكف ءام اًحاجن فداصي مل هنكل .تومللا ىف مهتبغر نع مهينثي
 ىذلا .هيلع مهطخسو ءىمعألا مهرارق ىلع مهرارصإ ديزي ناك توملا دض هب

 لظيل ضعبلا مهضعب لتقب الإ ةاجنلل ةصرف همامأ قبت ىت ملف .هنم صلختلا ءاش

 ةركف انلمأت اذإو .ةعرقلا ةركف هل ترطخو رهاظلا ىف ا ملستساف ءريخألا وه

 اذه ناكو ةعيدخ نكت م اهنأ قدصن الأ بعصلا نم نوكيس هنإف هذه عارتقالا

 وأ هللا ىلإ تبسُن دقف ءاًضماغ لظ ىذلا سوفيسوي ةياور ىف ديحولا عضوملا وه
 كِرَت هنأك ودبي كلذ نكل .توملا ىلع عارتقالا اذهل ةبيجعلا ةياهنلا كلت ةفدصلا

 هينيع مامأف .ًالهذم اًرمأ ناك كلذ بقع امف ءىقيقحلا رمألا راسم نيمخت ئراقلل

 لك نيبف «عباتتلاب امنإ .ةدحاو ةعفد عقي مام وهو ءضعبلا مهضعب هلاجر حبذ

 دي ىلع اَضيأ اذه لَتقُيل .هقيفر ديب مهنم ّلك لّتقُيل ةعرقلا ىَرْجُت تناك توم
 راحتنالا هاجت سوفيسوي هب سحأ ىذلا ريمضلا بينأت ناكو .ةعرقلا هتراتخا نم

 ةدح ىلع مهنم ٍدحاو لكل توملا وه ىنمت دقو .لتقلا ىلع ودبي اميف ىرسي ال

 نأ نيلمأ تومللاب اوبحر دقف مه امأ ,.ةايحلا ىوس هسفنل نمتي مو ءاعيمج مهلكو

 عيمجلا نيب نم ريخألا وه هنأ روصت مهعسوب نكي ملو .مهعم توميس مهدئاق
 طق مهل ترطخ دق ةركفلا هذه نوكت نأ لمتحم لا ريغ نمو .ىقبي فوس ىذلا

 هنإ مهل لاقف ءكلذل وه بسحت ناك "ريخأ" كانه نوكي نأ رمألا ىضتقا امدنع

 ناكو ؛هتايحب وجنيل هقافر توم دعب ًةأجف مهرخآ مدني نأ اًميظع اّمتِإ نوكيس

 مزتليس ءقافرلا لك توم دعب هلعف نكمي ام لقأف .ةقدب مثإلا اذه ددح دق

 ,مهنم ٌدحاو هنأ ىأ :ةريخألا ةظحللا هذه ىف مهيلإ هئامتنا ةجحبو .هلعفب وه

 وهو هروعش اوفرعي ملف مه امأ .هتايحب اجن اذبو توملا ىلإ اًعيمج مهلسرأ

 الإ .هايإ مهكراشيس هنأ نيدقتعم كرتشم تشم ٌريصم مهعمج نأ دعب ءنولَتقُي ع

 اوتامف ءطقف مهريصم الإ ريصملا اذه نوكي الأ ركفي مو عمجلا جراخ ناك هنأ

 مهف .ةداقلا لك ةعيدخ اهنإ .ةلماك ةعيدخلا تناك اذكه .هسفنب وه وجنيل

 ىلإ مهنوقوسي رمألا ةقيقح ىف مهو توملا ىلإ مهلاجر نوقبسي مهنأ نورهاظتي

 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ديري دئاقلاف .اهسفن ةليحلا تناك اَّمتاد ةليحلاف .توملا

 كلذ ناكو ةايحلا ديق ىلع مهدعب ىقب ٌءادعأ هل ناك نإف .ءكلذ ىف ددشتي وهو

 لاوحألا لك ىفو ,.مهسفنأ هلاجر كانه ناك ءالؤؤه دجحوي 0 نإف ءادومحم اًرمأ

 مهف ٠ ةحارص ءادعألا لغتسي وهو .دحاو تقو ىف وأ لدابتلاب امهيلك وه لغتسي

 وحن ىلع الإ مهلالغتسا عيطتسي الف لاس اما ضومقلا اذه لدخحأ نيف امتع
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 ءادعألا فقي جراخلا ىفف .ةليحلا هذه ىلجتت سوفيسوي فهك ىو .رشابم ريغ
 لخادلا ىفو .دعو ىلإ قباسلا مهديدهت اولوح اوناك مهنأ الإ .نورصتنملا مهو
 نامإلا اذه .مهدئاقب قباسلا مهنامميإ ىلع نولازي ال اوناكو .ءاقدصألا فقو
 لوحت اذهبو .ديدجلا دعولا لوبق نع اوعنتما دقو .هب هسفن وه مهنحش ىذلا
 هئاقدصأ ىلع لاتحاف .هددهتي ميظع رطخ ىلإ ةاجنلا دئاقلا هيف ىأر ىذلا فهكلا
 ناك ةيادبلا ذنمو .ىعامجلا توما ىلإ مهقوسيل :.مهسفنأ ىفو هيف اوعدخ نيذلا

 هل قيفر عم طقف وه ىقب دقف .اعقاو ةياهنلا ىف ريصيل هرطاخب لاج ام كلذ

 ملسي نأب اذه هقيفر عنقأ هبيرق مدب هيدي خطلي نأ ديري ال وه لاق امك هنألو

 ديق ىلع ءاقبلاب هعانقإ عيطتسي ناك ىذلا "هدحو" وه اذهف ءنامورلا ىلإ هسفن
 ماجيشسالاب امهالك اجنف .هيلع ردقيل نكي مل ٌرمأ وهف اًعم نوعبرأ امأ .ةايحلا

 وه اًديدحت عابطنالا اذه ناكو .هلاجر عم عارصلا نم الاس اذهب جرخف نامورلل

 ىلع ءاضقلاب ىذغت ىذلا هصخش ةايحب ىلعألا روعشلا ىأ :نامورلا ىلإ لصو ام

 ثثلاثلا لصفلا ناكف نايسسف ىلإ ءاًئيدح ةبستكملا .ةطلسلا هذه لقن امأ .هلاجر
 ىلع نامورلا ناك دقف ءىوبن دعو ىف كلذ ىلجت دقو .سوفيسوي ةاجن ةصق ىف
 دوهيلا هيلع مدقي ام رخآ نأ اوفرعف .هللاب قيمعلا دوهيلا ناميإب ةمات ةفرعم
 نم ًالدب اًرصيق نايسبسف ريصي نأ لمأي سوفيسوي ناكو .هللا مساب فيدجتلا وه
 ةيأ ىلعو .هتايح ىلع ءاقبإلاب هدعو نكي ممل هيلإ لّسرّيس ناك ىذلا نورينف .نورين
 ىذلا نورين نأ فرعي ناك نم وهو .ةملكلا هاطعأ نم وه نايسبسف ناك لاح
 انس هنم ربكألا نايسبسف رقتحي ناك ةيقيسوم ضورع توص ىلع مونلا داتعا
 ىف ًريطخ اًدعب دوهيلا مجن دوعص ذختا املف .ةوسقب هلماعي ام اًبلاغ ناكو ءريثكب

 رربم لك نايسبسف ىدل ناكو ,كنحم لا زوجعلا دئاقلا ءاعدتساب ماق ةنوالا هذه

 سوفيسوي نوكي دقو .ًالبيقتسم ةطلسلاب دعولاب هبيحرت ناك اذل نورين ىف كشلل

 ىرج نم وهف ءنايسبسف ىلإ هللا نم اهلقن ىتلا ةراشبلا هذهب هسفن وه نمأ دق
 دق نوكي كلذبو ءاًبيط اًيبن هسفن ربتعي ناك دقو .مدلا ىرجم هقورع ىف نهكتلا
 .دحلا لمحم ىلع مهتهلأ ذخأي ١ ىذلا وهو هنوفرعي اونوكي مر ٍرمأب نامورلا ءاج

 نايسبسف عانقإ هيلع نأ اًَضيأ كردي ناك هنكل ًةفارخ مهنع ردصي ام ربتعي ناكو

 وه ناك ذإو .هتراشب ةيدجب .مهنيدو دوهيلا رقتحي -نامورلا لك لثم - ناك ىذلا
 هنونعلي اوناك نم ءالؤه .ءنكمب ام اوشا مهب قحلأ نم ءالؤه .هئادعأ نيب اًديحو

 ىوقأ ناك هسفنب اًناهإو .هسفن نع اهب ربع ةوقو هسفنب ةقث ىدبأف ءٍليلق لبق
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 .هلاجر نيب نم ةايحلا ديق ىلع هئاقب لضفب اذه لك ناكف ءرخآ ناميإ ىأ نم
 رغصألا نورين دعب اًّيح ىقبيس هنأب نايسبسف ىلإ هلقن فهكلا ىف هب حجن امو
 طقس دقو .ةثالث نع اولقي مل نيذلا اًعيمج هئافلخ دعبو لب ءاًماع نيثالثب هنم

 .اًينامور اًرصيق نايسبسف راص دقو ,رخآلا دي ىلع - ام وحن ىلع- مهنم ّلك
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 ,مهؤافلخو ماكحلا

 ططخ ةمظع تقاف ةديدع ٌططخ "ىهلد" ناطلس قلغُط دمحم ىدل تناك

 .ايالاميهلا لابج زايتجاب نيصلا لالتحا اًضيأ اهنيب نم ناك دقو ءنويلبان وأ ردنكسإلا
 ىلع اّمامت هيلع ّىضّقف 1337 ماع شيجلا كرحتو سراف 100.000 نم اًشيج دعأف
 ءلاجر ةرشع ىوس ةاجنلا ىف حلفي ملو ,عافترالا ةقهاشلا لابجلا ىف عورم وحن

 لاجرلا ءالؤه مادعإ مت عيمجلا ىلع ءاضقلا أبنب ىهلد ىلإ اوداع املف ءرثكأ سيل
 .ةماع ةلاح وه نيجانلا نم ةطلسلا باحصأ روفن نإ .ناطلسلا رمأب ةرشعلا

 .مهدحو مهب اًضاخ اًرمأ هنوربتعي ةايحلا ديق ىلع عقاولا ىف قاب وه ام لكف
 ىلع ةاجنلاب هسفنل حمسي نمف .نوكلمي ام ىلغأ هنإ لب ,ةصاخلا مهتكلمم وهف

 نمك نوكي وهف ءنيرخآ نيريثك نيب ناك اذإ ةصاخ .ةرطخ ٍفورظ ىفو تفال وحن
 «قلطملا مكحلا نم ام لكش أشن امثيحو .مهبضغ هيلع نوبصيف مهلامعأ دسفأ
 ةطلسلا باحصأ نلعي نأ انه نكمي هنإف ؛لاثملا ليبس ىلع ىمالسإلا قرشلا ىف
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 ىلع مهءاضق اهب نورربي ىتلا مهعئارذ امأ .نيجانلا ىلع مهبضغ نع ًةحارص
 .هب نيعرتملا بارطضالا نم درجملا ليلقلا ىوس بجحت ال اهنإف .ءالؤه

 فايق انيمحتم ناكو: "ناقد" ق :فرتخا ةضانإ ةكلمم كفاق: ئهلوي طوقتْسو

 عارص ىف همكح ةرتف لاوط كبتشا دق .ةديدجلا ةمكاحلا ةرسألا هذه نيطالس دحأ

 ىلع ءاليتسالا ف سودنهلا حجن موي تاذو .سودنهلا كولم نم هناريج عم ريرم
 تلفي ملو ًالافطأو ًءاسنو ًالاجر اهتاكسس لك وضيف" ةيوللا "لاكدؤم" ةنيدم

 نع نيخرؤملا دحأ ىور دقو .ناطلسلا ةمصاع ىلإ ًابنلا لمح دحاو لجر ىوس

 ىف سئابلا لوسرلا مدعأف بضغلاو ممنألا هبلغ كلذب اذه عمس امدنع" :لاقف كلذ

 ىأر دق ناك .هترضح ىف ٌّىقش دوجو لمحت ىلع وه ىوقي نأ لاحملا نمف .لاحلا
 .27"ةايحلا ديق ىلع وه ىقبو .ءنيريثكلا هقافر ةحبذم

 نأ لمتحملا نم نوكي دقف .ةعيرذ نع ثيدحلا عيطتسن ام ٌّدح ىلإو ءانه
 ةفيلخلا امأ .ديحولا ىجانلا ةيؤرل هلامتحا مدع رس اًّقح فرعي مل ناطلسلا اذه
 بيعالأب اًيعاو ناكف 1000 ماعلا برق مكح ىذلا "هللا رمأب مكاحلا" ىرصم ا

 .نايتيمود رصيقلاب انركذي وحن ىلع اهب عتمتو ءاًحوضو رثكأ وحن ىلع ةطلّسلا
 برقلاب ٍلبج قوف لاكسللا لك ةكقم لبن يسع نأ سيخت "مكاحلا" ناك دقف
 .هوفرع هام لاجر ة ةرشع فداص ةيليللا هتالوج ىدحإ ءانثأ ىفو .ةرهاقلا نم

 نمو رخآلا امهنم ّلك لزاني نيقيرف ىلإ اومسقنتلف" :مهل لاقف ًالام هنم اوبلطف

 لِتُق نأ ىلإ ةسارشب اولتاقو هوعاطأف ."لاملا هبهأ فوس اًرئاف كلذ نم جرخي

 ةيمكب همك نم مكاحلا هيلإ ىقلأ دقف مهنم ىقبت ىذلا رشاعلا امأ .ٌةعست مهنم
 هقيزمتب همادخ مكاحلا رمأ اهطقتليل ىنحنا امدنع هنأ الإ .دوقنلا عطق نم ةريبك

 ناكو .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةلأسم ىف ةحضاو ًةيؤر تبثأ دق نوكي كلذبو ءابرإ

 عتمتسا امك .هسفنب وه هجرخأ ىذلا ءىحرسملا ضرعلا نم عونك اذهب عتمت دق

 ةطلسلا بحاص نيب ةقالعلا امأ .واديحلا كاع ىحر رج ىلع ءاضقلاب ةياهنلا ىف

 دهعلا ىلو نوكي ,ةمكاح ةرسأ لوح رمألا راد اذإف .ةيصوصخ رثكألا ىهف هتفيلخو

 عئابط نمف .ةفعاضم ًةبوعص هنباب هتقالع ةبوعص نوكت ءناطلسلا نبا وه اهيف
 فغشلا دادزي نأ ىعيبطلا نمو :ءنبا لك لثم .هدعب اًيح نبالا ىقبي نأ رومألا

 ةنيادل [هيفالكو:؛ةظلادأللا ينحاض حبضت فون ةةسنت ويف ءقببالا رديص ىف ابنك

 ريغ ٍتاصاهرإ نم قلطنتف امهتموصخ امأ .رخآلا ةيهاركل بابسأ نم ىفكي ام
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 نم .ءامهدحأف .ةدحلا نم ةصاخ ةلاح ىلإ اذه ؤفاكتلا مدع ىمانتيو .ةئفاكتم
 ةطلسلل لصي مل ىذلا رخآلا امنيب ءرخآلا لبق توميس هنأ كردي .ةطلسلا هديب

 ربكألا امأف .ةايحلا ديق ىلع (هيبأ دعب) لظيس هنأ ىلإ نانئمطالاب رعشيف .دعب
 قايتشالا نإف ءاًمكاح ناك ام الإو ءتوملا ىنمتي نم ًةفاك سانلا رخآ وهو اًنس
 اًنس رغصألا ملست ءاجرإ متي هنإف رخآلا بناجلا ىلعو .اًججأتم نوكي هتوم
 ءالؤه لثم درمتب رماع خيراتلاو .اًقح يهتني ال عارص هنإ .لبسلا ىتشب ةطلسلل

 .همامأ مزهني رخآلا ضعبلاو هيبأب ةحاطإلا ف حلفي مهضعبو :ءمهئابآ ىلع ءانبألا
 ريصي نأ قلطملا مكاحلا عقوتي ةمكاح ةرسأ راطإ ىفو .مهلتقي وأ مهنع وفعيف
 ىلع ءوضلا ءاقلإ لالخ نم حضتي ام وهو .ديلقتلا نم اًعون هدض ءانبألا درمت

 قرحتي ناك "ربكأ" كلما ءانبأ ربكأ "ماس" ريمألاف .*”دنهلاب لوغملا كولم خيرات

 باصتغا ررقف .ةديدملا هدلاو ةايح ىلع قنح دقو .مكحلا ديلاقم ملستل اًقوش
 ءاج اذكه .هسفنل اذه قوقح عزتناو كولملا دحأ مسا هسفنل عدتباف ءكلذ
 .نبالاو بألاب ةقيثو ةقالع ىلع اوناك نمم نيرصاعم ا *”نييعوسيلا دحأ ريرقتب

 ىرتكاو ىصخشلا ظل ماس ريمألا نوك نأ ناكف .امهيلك نك نونهاري اوناكف

 رمتساو .ًالبيتق هودرأف فلخلا نم هراشتسمو هيبأ ءاقدصأ برقأ اومجاه ّةلتق
 .شه 0 ىلإ لصوتلا مت ةرتفلا هذه ءانثأ ىفو ءثالث 0 ةليط نبالا درمت

 اديه ةأطو ةيعقو: ةيمدربخأا دهع ىلو لادبتساب ماس ىلإ ذيدهت هّجَو ةياهنلا ىفو

 بحس نأ ناك مث .اًراح ًالابقتسا كانه لبقتساف هيبأ طالب ىلإ ةوعدلا لبق طغضلا
 بيبط ىلإ هملسأو ءمامحلاب هسبح مث همطلب ماقو ىلخاد ردخ ىلإ هنبا بألا
 اذه ىف .هب اًعلوم ناك ىذلا ذيبنلا هنع عنم امك ايش ضيرم هنأ نه هداك

 مايأ ةعضب دعبو .هرمع نم نيثالثلاو سداسلا ماعلا خلب دق ريمألا ناك تقولا

 "ربكأ" تام ىلاتلا ماعلا ىفو .دهعلل يلوك هرابتعا هيلإ درو هحارس ' 'ريكأ" قلطأ
 مويلا دعي مم نظلا اذه نأ الإ ةهنييبلا هل سد دق هنبا نأ عيشأف ءايراتنسودلاب

 .اًدكؤم

 قلطأو اكلم اريخأ ملاس ريمألا راص "اريك اهيلإ قرحت ىتلا هيبأ ةافو دعب"
 ةدم امأ .اًماع نيعبرأو ةسمخل مكح دق "ربكأ" ناكو "ريجناهج" بقل هسفن ىلع

 فصن لثامت ىتلا همكح ةدم ىفو .ًةنس نيرشعو ىتنثا تناكف ريجناهج مكح

 هنبا ناكف .هوبأ اهب رم ىتلا اهسفن ةبرجتلاب وه رم ءاًبيرقت 3 هيبأ مكح ةرتف

 ىلع درمت دق .هدهع ةيالو بصنم هسفنب هدلق ىذلا .ءناهج هاش هيدل برقم ا
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 ىدل مالسلا سمتلاو مزهنا ناهج هاش نأ الإ .تاونس ثالثل هدض اًبرح نشو هيبأ

 طالبلا ىلإ نيتنيهر هيدلو لاسرإ ىلع همغرأ دقف ,ةيساق طورشب هنع افعف .هيبأ
 نعيد هنؤملا لكس هيب هيف ةياغ عقتاالا نانه ضردج هتف همر وه اما يكل
 .اًماع نيثالث مكحيو اكلم ناهج هاش ريصيل ريجناهج ىفوت حلصلا ماربإ نم نيماع
 رغصأ ءبيسجناروأ ناكف .رفوأ ناك هنبا ظح نأ الإ .هب لعف هيبأب هلعف امو
 هيخأو هيبأ ىلع راث نم وه ءامهيدج طالبب موي تاذ نيتنيهر اناك نيذللا هيدلو
 نابع دوهش اهفصوو كاذنيح تبشن ىتلا ةريهشلا "ةفالخلا برح" تناكو .ربكألا
 ةينامثل ا هيبأب ظفتحاو هاخأ مدعأف ,بيسجناروأ راصتناب تهتنادق نويبوروأ

 فصن ةدمط مكحو اكلم هسفن بيسجناروأ بمن هراصتنا دعبو ءتام ىتح ماوعأ

 الإ .بألا ىلع درمتف .ريثكب كلذ لبق دفن دق هربص ناكف برقملا هنبا امأ .نرق
 نبالا رطضا ام .هئافلخ نيب فالخلا لعشأف ءنبالا نم ًةليح عسوأ ناك بألا نأ
 .ىفنملا ف هيبأ لبق تامف ءسراف دالب ىلإ رارفلا ىلإ

 ًةروص انمامأ ىرنس لوغملا ةيروطاربمإ ىف ةمكاحلا تارسألا خيرات انلمأت ام اذإو
 هذه ءانثأ ىفو ءاًماع نيسمخو ةئم اهراهدزا رصع رمتسا دقو .ةشهدم ةيطمن

 ليوط اًبلص مهنم لك ناك .هيبأ دعب نبالا ءكولم ةعبرأ ىوس مكحي مل ةرتفلا
 وحن ىلع ةليوط مهمكح تارتف تءاجف .ةطلسلاب هبلق طاين لكب قلعتو .رمعلا
 نباو ةنس 30 هديفحو اًماع 22 هنباو ةنس 5 رطل مكح دقف .هابتنالل تفال

 لكو ءراظتنالا ةرتف لمتحي مل ءانبألا نم اّيأ نإف ربكأ مكح ذنمو .اًماع 50 هديفح
 تاكرح تيقل دقلو .هيبأ دض ريمأك درمت دق ناك اكلم دعب اميف مهنم راص نم

 افعو ناهج هاشو ريجناهج نم ّلك مزهنا دقف .ةفلتخم تاياهن هذه نايصعلا
 .هسفن هنبا امأف .هلزعو اًريسأ هابأ ذخأ دقف بيسجناروأ امأ .امهادلاو امهنع

 ةكلمم مكح ىهتنا بيسجناروأ تومو .هلشف دعب ىفنم لا ف تام دقف .دعب اميف
 لك اخو: ةيدأ نيع دزرمق قف نبا لك ناك ةرسألا هذه مكح ةرتف ءانثأ ىفو .لوغملا
 الأ مكاحلا ديري امنيح أشني اًفرطت رثكألا ةطلسلاب روعشلا نإ .هنبا دض اًبرح بأ
 5 مكح ىذلا "اكاش" ةلاح ىه كلذ ىلع ةداهش لضفأو .نبا ىأ هل 000

 ناك دقو .*”رشع عساتلا نرقلا نم لوألا ثلثلا ىف ايقيرفإ بونجب "ولوز"لا ةمأ
 ةطلسلا بحاص نوكي داكي وهو نويلبانب نروق هنإ ىتح اًميظع اًيبرح اًدئاق
 تسوق هل نوكي ال ىتح جاوزلا ضفر دقف .نامزلا رم ىلع ادرجت رثكألا ديحولا

 ايهءاحر نافأ :ةنعو ليظفأ ناغ ةيلماعم ةتم:ىقلت تناك ىلا ةيمأ ئقح :ئنعرش
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 كسمت هنأ الإ ٌديفح اهل نوكي نأ اهلمأ لك ناكو .هيأر نع هءانثإ عطتسي مل حَّلُملا

 رمألا ةياهن ف نهددع غلب ىاللا ءاسنلا تائم نم نوكتي هميرح ناكو .هيأرب
 لمحلا نهيلع رظح دق ناكو ."تاوخألا" :ناكف ىمسرلا نهبقل امأ .ةأرما 0

 ًالماح نهنم طّبضُت نم تناكو .ةمراص ةباقر تحت نعضو امك ًالفط ندلي نأ وأ

 ينفخ ًالفط ناك .ءءاسنلا ءالؤه ىدحإ نبا هديب اكاش لتق دقو .تومللاب بقاعت

 الأب اًنقؤم هترطيس تحت رمألا ىقبي ىتح ةرشاعملا نونف نقتُي ناكو .هنع هرمأ

 نبا هل نوكي نأ نم فوخلا ةلاح نم صلخت وحنلا اذه ىلعو .ةأرما هنم لمحت

 نم نينثا دي ىلع هرمع نم نيعبرألاو ةيداحلا ف وهو لتق دقو - هدوع دتشي
 ةطلسلا باحصأ ىلإ ايندلا ف ةطلسلا باحصأ نم لاقتنالا انل زاج نإف .هتوخإ

 .بر ىأ هيف هكراشي ال هدحو مكحلا هل ىذلا "دمحم" بر انه ركذن اننإف ةيهلإلا

 .نأش ىوذ نييوناث بابرأ ةعزانم ىلإ رطضي ملو ,هئايلع ىف ٌديحو لزألا ذنم وهف
 مو دلوي مل هنأ ىلع اًرارم ددشُي نآرقلاو .ميدقلا دهعلا برل ًةيادب ثدح امك

 .اًضيأ دلي

 روعشلا نم قثبنت امنإ كلذ ىف ىلجتت ىتلاو ةيحيسملاب ةنراقملا لدج امأ

 ماكح كانه كلذ نم ضيقنلا ىلعو .كرشلل هتيلباق مدعو هناطلس ةينادحوب

 نمع مهنيب اهيف عزانتلا ًالوأ مهيلع نوكي نيذلا ءانبألا نم ٌتائم مهل نويقرش
 ىلإ للقي مهنيب اميف ءادعلاب ىعولا نأ ضرتفن دقو .دهعلل اًّيلو لعفلاب ريصي

 ثيدحلاب جرعن فوسو .مهنم ىأ ةفالخ وحن ةرارملاب بألا روعش نم ام ٌدح

 انيلع ىغبني ام امأ .رخآ قايس ىف اهتدئافو اهفدهو ةفالخلل قمعألا ىنعملا نع
 ةقالع ىف .ضيقن فرط ىلع نوفقي مهءافلخو ةطلسلا باحصأ نأ انه هتظحالم

 ةوقل ىمتح دايدزا عم هدارطا نم صانم ال ءادع وهو ءصاخ عون نم ٍءادع

 .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب فغشلاو ةطلسلاب فغشلا اذه
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 ريثكلا كانهف .هنع ىنغ ال ٌرمأ وه ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا روص لُمأت نإ
 ثدحلاف .انمامتها قاطن جراخ اهادحإ عدن نأ ىغبني ال ىتلا روصلا هذه نم

 ,حيقلتلا ثدح ىأ .ةيمهأ هقوفيو ءناسنإلا ةايح ىف هريغ ثدح لكل قباسلا

 نحف . "ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا" رصانع نم ٍرصنعك دعب هيلإ رَظنُي مل ٌثدح وه

 ةيلخل ىونملا ناويحلا ةيلخ قارتخا ةظحل ذنم " ءىش لك" اًبيرقت ” وأ ريثكلا فرعن

 اهفده ىلإ اًبلاغ لصت ال ايالخلا نم اًددع كانه نأ ركذتن داكن ال اننكل .ةضيوبلا

 ايالخ تسيل ىهو .اًمومع ثدحلا يف ةفاثكب تكراش اهنأ مغر .حيقلتلا دنع

 قلطنت ىهو ءنويلم ىتئم وحن ىه لب .ةضيوبلا ىلإ ًةدرفنم اهقيرط قشت ةيونم
 .لئاهل نذإ اهددع نإ .ءفدهلا وحن فنثكم محازت ىف كرحتتو اًعم ةدحاو ةقفد ىف

 نكم الف اهتفاثك امأف .اهنيب اميف ىواستت اهنإف ماسقنالا نع أشنت اًعيمج اهنألو

 حمالملا هذه نأ ركذتن نأ انيلعو ,هسفن دحاولا فدهلا اهل اهلكو .دادزت نأ داكلاب

 دكؤن نأ ىوس ىقبي الو .لتكلل ةيرهوجلا تامسلا زيمت ىتلا اًضيأ ىه ةعبرألا

 ناك نكلو ءرشب نم ًةلتك لثامت نأ نكمي ال ةيونم ايالخ نم نوكتت ءام ًةلتك نأ
 ايالخلا لك امأ ا عاب و و والا وياووسا

 اميف تراص اهنأ وأ ءفدهلا ىلإ اهقيرط ءانثأ يف ءاوس رامدلل ضرعتتف هذه ةيونما
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 ام ىهو .ةضيوبلا ىلإ ذفنت ىتلا ىه طقف ةدحاو ًةيلخف .هنم ةبرقم ىلع دعب
 تقفو دقو .دئاقلا اهنأب لوقلا نكميف .ةيقابلا ةديحولا لعفلاب اهرابتعا نكمي
 نيب نم ةاجنلا ف تحجن دقف .ىفخ وأ حيرص وحن ىلع دئاق لك هلمأي ام ىلإ
 .ناسنإلا أشني نويلم ىتئم نيب نم ةيجانلا هذه لالخ نمو .اهتداق ىتلا كلت

 لقتنن .رابتعالاب ًةريدج طق نكت مل نإو ىتح .ةيساسألا ةروصلا هذه نمو
 ةلأسم صاخ وحن ىلع انلوانت ةقباسلا لوصفلا ىفف .اًبرق رثكأ ىرخأ ةروص ىلإ
 يجافملا وطسلل وأ لتقلل اًضرعتم .درفم ودع دض ودع دض فقي ءرم اف :لتفلا

 ةلتك دض ةياهنلا يف وأ هل هراصحب ءرما رعشي دشح دضو جودزم ا عارصلا وأ

 نما ةدكرعللا ىلإ هسفنب ىقلي وهف هدحو ءرمللا نوكي ال انهو .ةلماك ةيريهامج

 هقيفر نم مظعأ وحن ىلع ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب رعشي (ءرمما) هنأ الإ .هقاف

 ٌريثك طقس ام اذإف ءزوفي ىذلا وهف دئاقلا امأ .ةلزنم هنم ىلعأ مادام ل

 ةكرعملا لقتنتل ودعو قيدص نم اًجيزم نوكي موكلا نإف دتاقلا اذه لاحر نم

 ةلاحلا ىف اًديدحت ” ”"توملا" نم لتقلا برتقي انهو .ءابولا نم "ةدياحم" ةلاح ىلإ

 نم هتايحب ءرم لا وجني انهف .ةيعيبطلا ثراوكلاو ءابولا تالاح ىف ىأ 7-5 رثكألا
 تاقالعلا ىشالتتو .دحاو نأ ْق ًءادعأو ًءاقدصأ .توملاب نيددهملا ءالؤه لك نيب

 .هنفد متي نم صخش ةفرعم مدع ىلإ ىضفت نأ نكمي ةماع ٍتوم ةلاحف ًةفاك

 وداع ٍرشب نع اًئاد رركملا صصقلا وهف ريبك وحن ىلع كلذ زيمي ىذلا امأ
 نم نوظقيتسي مهف .ءالؤه عومج طسو نم ىأ .تاومألا نيب نم ًةبناث ةايحلل

 ىلع نونوكي وأ مهتمالس ىلع ظافحلا ىلإ نوعزني سانلا ءالؤؤه لثمو «قوطا نيب

 ."نوعاطلا لاطبأ" ام وحن

 رمألاو .رشبلل ةيدرفلا توملا تالاح نع جتتيف ًالوبقو ًالادتعا رثكألا اضرلا امأ
 :.مجاهيس هنأ رعشي نم وأ ٌلتاق كانه سيلف ءاقدصألاو براقألا لوح رودي انه

 ثدحألاف ءنيرخآلل توملا عقوتي هنأ الإ اكهيق كلذ لا هةييقس نأ ءرملل نكم الو

 .بألاو نبالا ةلاح ىف امك انس مهنم ربكألا توم دعب ةايحلا ديق ىلع نولظي اًنس

 شارف ىلإ عارسإلا ىلإ هب بجاولا ىضتقيو اًيعيبط اًرمأ هيبأ توم ىف ىري نبالاف
 ىتلا رئاعشلا هذه ءانثأ ىفو .ربقلا ىلإ هلمحي مث هينيع ضمغيل هيبأ راضتحا
 هرماوأ ردصي ناك نم وه اهف .اًنيم كانه همامأ اًدقار بألا نوكي مايأل دتمت دق
 هنإ لب ,قطني ال نآلا وه اه .نأشلا اذه هل َلُوُخ ىذلا ديحولا نوكي داكو هيلإ
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 ناك ىذلا نبالا اذه وه كلذب رمأي نمو .هدسجب ثبع نم ىرجي امل ٌملستسم
 ٌّجتان وهو .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نع اضرلا ىلجتي انهو .هناطلس ةمحر تحت
 اًعقاوو اًرجاعو اًقيعض ةليوط نينسل امهدحأ ناكف .رخآلاب لك ,نينثالا ةقالع نع

 ىشالتو طقس دق ىضاها ىف نميهملا رخآلا وه اهو ءاّمامت ردها : تحت

 :.نبالا ىوقي بألا هفلخام لكو .رخآلا كاذ ةدارإ نهر ةتيملا هلاصوأ تراض هرثأ

 بألا ناك نإف .بآلا هلعفي مام لك كلذب لعفي نأ هعسوبو هتمينغ وه ثتاريماف

 نأ نبالل نكميف اًيكذ اذه ناك نإو ءاًرذبم نوكي نأ هنبال نكميف اًربدم اًضيرح
 :ةلئاه ةوهق هن ةلكدللا كنلتا ف هقايوين يللا دمدح نوئاق هتاك ييمحاأ نوكي
 رثكأ ىهو .""ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا" ىلإ اهروهظ ىف لضفلا دوعيو اهزواجت نكمي ال
 .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نع ةربعم لا ىهو ةفغلأو ًةلاصأ ةيصخشلا تامس

 ,.ةدحاو ةيرمع ةلحرم ىف مه نم نيب ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لوح عارصلا امأ
 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ىلإ هجوتلاف ءاًمامت فلتخم ٌرمأ وهف دعو ليج ءانبأ ىأ

 ةعامج راطإ ىف رودت اهنأل ًةأطو لقأ ةموصخ روص فلخ ا رسم نوح انه

 دعاوق راطإ ىفو .ةيرمع ةئف ىف ةبراقتم رامعأ نم دارفأ ةعومجم لزتختو .نارقأ
 ةئف نم نسلا راغص 5257 ةعورم ةيساق تارابتخال بلاغلا ف ةمظنم ةددحم

 سفانملا نع نطقت نأ نكم تارابعخالا هذه لقمع ءانثأ قونانتغأ ةيلات ةئفف:لإ
 ةايحلا هيف ىاع نوكانلا نابكلا امأ .ءاقكما قوس نوك الة ده نأ الإ ءامزم ءاضق
 ام نيب ةياغلل ةيماس ةناكم نوعتمتي مهنإف نينسلا نم ددحم ددع ءاضقنا دعب
 .ةريغص نس ىف ًةداع اهؤانبأ تومي ىتلا كلت ىهو ."ةعيبطلا بوعش"ب فرعي
 .نحن هل ضرعتن امم مظعأ وحن ىلع مهبيصت ضارمألاو مهددهتت رطاخملاف

 عجري ال اذهو .ةأفاكم هتاذ دح ىف ريتعي ًزاجنإ ءالؤه هاري هنيعب رمع عولبو

 عجري وه لب اهب اورم براجت نم ةربخو ًةفرعم اوبستكا اًرابك اوراص مهنأ ىلإ
 مهفلاح ظحلا نأ نم دب الف .دوجولا ىف مهرارمتسا ىف ًةرادج اوتبثأ مهنأ ىلإ
 ىه رطاخملا هذهو الا بورحلاو ديصلا تايلمع نم ةاجنلاب اوزاف ىتح

 زومر لالخ نم اهنوتبثي مهنإف ءادعألا ىلع مهتاراصتنا امأ .مهتناكمب ىقترت ىتلا
 طق اهل نومتنملا نكي مل ىتلا - ةعامجلا ف وضعك مهدوجو رارمتسا امأو .رصنلا
 تابسانم اوشياع مهنأ مغرف .صاخ وحن ىلع ءالؤه هردقي ٌرمأ وهف - ريبك اًددع

 ىف مهاسي مهليج سفن نم مهنارقأ تومف ءانه اولاز ام مهنإف حاونلل ةديدع
 ةعامجلا هذه ءاضعأ ناهذأ ىف اًحضاو مييقتلا اذه نوكي ال دقو .مهتناكم ومس
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 .هيف كشلا مهيلإ قرطتي ال اًرمأ كانه نأ الإ ءودعلا ىلع راصتنالا ةميق حوضوك

 الف .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا وه ناك اًحوضو مظعألاو ًةيمهأ رثكألا زاجنإلاف
 مهعسوب نوكيو ءانه "اولاز ام" مهنأ مهل بسحي لب انه مهنأ رابكلل بسحي
 ةوسنب اضرلا ىلإ اًنايحأ راغصلا رطضي امنيب تاريغصلا تايتفلا ذاختا نوءاشي امك

 دض برحلا ضوخو لاحرتلا دصقم رايتخا رمأ رابكلل لّوخُيو ءرمعلا ىف تامدقتم
 ةيتايحلا تاقالعلا هذه راطإ ىف ثيدحلا قرطت ام اذإف .نم عم فلاحتلا وأ نم
 رمعلا" ىّنمت نإ .اًعم "مكحلا" مهب طاني نم مه ”رابكلا ءالؤه" نإف "مكحلا" ىلإ
 رمألا ةقيقح ىف ىنعي - تاراضحلا بلغأ ىف اًريبك اًرود بعلي ام وهو - "ليوطلا
 نوتومي نيريثك نأ فرعي وهو .هليج نارقأ ةافو دعب اًّيح ءاقبلا ىنمتي ءرملا نأ
 هعرضتب هقافر نود هسفن ىنثتسي وهو .رخآ ًريصم هسفنل ىنمتي هنكل ءنيركبم
 هنأ روصتي هنكل .هتالص ىف كلذ ركذي ال هنأ مغر ءرمعلا لوط لجأ نم ةهلآلل

 اهدسجيف "ةميلسلا" رمعلا لوط ةرهاظ امأ .نيرخآلا نم اًرمع لوطأ نوكيس

 روصتي ال ءرم لاو .هئانبأ لسن نم ريثكلا علاطي نأ عيطتسي ىذلا ىلعألا دجلا
 هدافحأ ماد امو .هعم أدب دق هلسن نم اًديدج ًاليج نأك هراوجب رخآ ىلعأ اَأ

 نإ لب .هئانبأ ضعب توملا ىلإ هقبس اذإ هريضي ال هنإف ةايحلا ديق ىلع مهؤانبأو
 ةرئاد فو .مهتايح نم ًةبالص رثكأ تناك هتايحف .هتناكم ةعفر ىف مهاسي كلذ

 ةعيبطب نوكي طقف مهنم دحاو الإ ةياهنلا ف ىقبي ال هنإف انس ربكألا مه نم
 .هتايح نينس ةدم بسح نامزلا نم نرقلا ددحتيو .اًئس مهربكأ وه نم لاحلا

 (89"نييروترأ"لا ىدل "نرقلا" ةدمف .ًاليلق هدنع فقوتن نأ قحتسي دانه رمألاو

 نوكي ٍليِج لك ىفف .ةرم لك هتدم ديدحت بجيو :اًنايحأ لوطتو اًنايحأ ريغتت
 اعنا دس ا دس ريكألا اذه فاق اذاق ةمرغللا نيف اتي رتكأ وهم كتف
 .هتوم ةظحل نم نرقلا ةدم ددحتل اهنيعب ةراشإ ىطعت ةهلآلا نإف عيمجلا دعب

 ّةئم نرقلا ندم نوكت ماوعأ ةرشعو ةئم نع ةايحلا ديق ىلع ىقابلا تام اذإف
 نمزلا ىلع بَّسْخَت هتدم نإف ماوعأ ةسمخو ةئم نع تام اذإو .ماوعأ ةرشعو

 وه نوكي ةايحلا ديق ىلع ىقابلاف .ماوعأ ةسمخو ةئم ىلع ىأ ءرصقأ ىويندلا

 هد بعش لكو ة ةنيدم لكلو .نرقلا 6 ةدم ددحت ىتلا ىه هتايح تاونسف .نرقلا

 0 اماذإف :نووقلا هذه نم ةرشع بعشلا ددح دقو ءاقبسم ة ةددحم ةينمز

 لوطأ ريصت اهلك ةمألا نإف لوطأ ةرتفل ليج لك نم ةايحلا ديق ىلع ىقابلا
2 

 .ارمع

 ةطلسلاو ريهامجلا] 8



  ءاقبلاف :ةينيد ةسسؤمك اهعون نم ٌةديرف ىهف .هابتنالل ٌةتفال ةقالعلا هذه نإ

 ءاًيثرم صخشلا اهيف ىقبي ىتلا ةديحولا ةروصلا وه ةينمز ةدملل ةايحلا ديق ىلع
 :مهفرعي ال هنإف ام صخش ىلع ةقباس ةليوط ةرتفل انه اولظ نيذلا سانلا امأف

 اوناك مهنأ فرعي وهف .هرظتنا وأ مهتوم ىنمت وأ مهلتق دق نوكي نأ نكممب الو

 نإف ءالؤه لاح ءرملا كاردإ لالخ نمو .كانه دوجو مهل دعي مل امدنع كانه

 الب لكش ىف نوكي اًبلاغو «ةياغلل طيسب رمأ (وحن ىلع) ةايحلا ىلإ مهايإ هتداعإ
 الإ .وه هيلع دوعي امم مظعأ ةدئاف نم انه مهيلع دوعي ام ناك امبرو .ىنعم

 .ةايحلا ديق ىلع ىقابلل ىصخشلا روعشلا ىف اومهاس ءالؤه نأ حضاولا نم هنأ

 لب ءانسفنأب مهيلع فرعتن مل نيذلا دادجألا ءالؤه ةايحلا ديق ىلع ىقب اذكهو

 .نيقباسلا رشبلا لك ةايحلا ديق ىلع كلذك ىقب

 ءاقبلا ةلاح عم ىهامتت ةلاح ىهو .نفادملا يف تناك ةريخألا ةلاحلا ةبرجت نإ

 اذه توملا ءابو ناك نوعاطلا نم الدبف .ءابولا راشتنا ءانثأ ىف ةايحلا ديق ىلع

 ضهني نأ نكمميو .دحاو ٍناكم ىف ةفلتخم ةنمزأ نم قوم لمشيل .هقالطإ ىلع

 عفادل ميدقلا موهفملا نع اًقلتخم رخآ اًئيش جلاعت مل ةساردلا هذه نأب ضارتعالا

 ؟اًقح كاذ عم اذه ىواستي له نكل .اًمئاد افورعم ناك ىذلا سفنلا ىلع ظافحلا

 ىلع ظافحلا ةزيرغل لاعفلا رثألا نع انروصت وه امو ؟هسفن ءىشلا امه له

 درفلا ناسنإلا لعجي هنأل بسانم ريغ ىل ودبس موهعملا اذه نإف كلذلو ؟سفنلا

 .ىرخألا ةملكلا نوكت مهألا نكل ."سفنلا" ىلع ةرم ديدشتلا نوكي دقف .اًديحو

 لوانت ىلإ" لكلا رارطضا ىنعي ًةراتف ءاًجودزم ىنعملا ودبي انهو ."ظافحلا" ىهو

 موجه ىأ دض' 'هسفن نع هعافد" ىنعي ًةراتو .ةايحلا ديق ىلع ىقبيل " ماعطلا

 رظني مخض ٌلاثمت هنأ ىلع قولخملا ىلإ رظني ناك ام وحن ىلعو .هعون ناك امهم
 .ىرخألا ديلاب هسفن نع ودعلا عخفدنو ديب هماعط لوانتي وهف .دومجح ىف همامأ

 نم ةنفح مهتليس هنإف هنأشو كرت اماذإف د ٌقولخم سامألا ىف وهو

 رطخأ ناسنالا قفاوي ال ٌروصت كانه لهف .ةلمأ ديق اًدحأ ىذؤي نلو باشعألا

 ام سفن لكأي ال هنكل اًقح لكأي ناسنإلاف ةاًمخسو ًاليلضت هنم رثكأو اذه نم

 وه ةسيرف ىلع لوصحلا ىف هبولسأو ءىعارملا ىلإ كلذك قاسُُي ال وهو .ةرقب هلكأت
 ءادعألا عفدي ال وهو ةيبلسلا فرعي ال انه وهو .دينعو ىومدو ٌثيبخ ٌبولسأ
 ىف همدختسي ىذلا حالسلا امأ .دعب نع مهمجاهي وه لب ةداوهب هسفن نع

 نأ ديري ناسنإلاف .عافدلا ىف همدختسي ىذلا حالسلا نم اًروطت رثكأ وهف موجهلا
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 ناسنإلاف .دحاو نآ ىف اهيلع لوصحلل ىعسي ىرخأ ءايشأ دوجو عم هسفن ظفحي
 شيعي ال ىتح تومي نأ ديري ال وهو نيرخآلا دعب اًّيح ىقبي ىتح لتقلل ىعسي
 "سفنلا ىلع ظافحلا"ل كاذب اذه عمج ءرملا عاطتسا ام اذإف .هدعب نورخآلا
 كسمت رس وه همهف نكمي الام نكل .ريبعتلا اذه ىنعم ققح دق نوكي هنإف
 لك نإ .رثكأ اًئيش رخآلا مهفي امنيب ةيبيرقت ميهافمب وحنلا اذه ىلع مهدحأ
 هارن فوس ام وهو .ةياغلل ٌةميدق اهؤاصحإ مت ىتلا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا روص
 .ىلاتلاك .ةعيبطلا بوعشب ةفورعم لا بوعشلا ىدل
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 ريغو ةعيبطلا قوف ةوق نم عون هنأب "بونجلا رحب" ىف "انام"لا موهفم رسفي
 ,.حومطلل وعدي ٌرمأ وهو ,رخآل ناسنإ نم لقتنت نأ نكمي ىتلا ىه ىأ .ةيصخش

 وهو اهبستكي نأ نكمي عاجشلا لتاقملاف .مظعأ ًءارث درف لك حنمت نأ نكم ىهف
 ىتلا "انام"لا ىه امنإو ةيندبلا هتوق وأ ةيلاتقلا هتربخل لضفلاب نيدي ال كلذ ىف

 نإف *7"ازويكرام"لا رزج ىف ثدح ام وه اذهو .روهقملا هودع نم هيلإ تلقتنا
 .ةيصخشلا هتلاسب لالخ نم ىركسعلا دئاقلا ريصي نأ عاطتسا ةليبقلا دارفأ دحأ

 هلاسبتسا ردقبو .مهلتق نم لك "انام" هلخاد ىف لمحي لتاقملا نأ ضرتفملا نمف
 نع ًةحتان هتلاسب تناك دالبلا لهأ روصت ىف نكل .هب ةصاخلا "انام"لا ومنت
 .هحمر "انام" اًَضيأ ومنت هيف حجني لتق لك عمف .اهل ةببسملا ىه تسيلو "انام"لا
 ىلإ ًةراشإ اذه ناكو ,روهقملا هودع مسا ذختي رصتنملا ناك نيلجر نيب ٍلازن دعبف
 هنإف ًةرشابم مصخلا "انام" ماهتلا لجأ نمو .هل اكلم تراص دق ودعلا ةوق نأ
 اا وكلا ل ل اا ففعل تسلك اياك

 نم لمحي هنإف ,ةبصتغم ا اناا لالخ نم ةيصخش ًةداهش هسفنل نمضي نأو ام
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 وأ هماظع ىدحإك ,روهقملا ودعلا دسج نم قبتم ءزج ىأ ىبرحلا هداتع نمض

 .ةلماك ةمجمج دح ىلإ كلذ لصي ام اًنايحأو ةفاج دي

 نم حضوأ وحن ىلع همهف نكمي ال "ةايحلا ديق ىلع ىقابلا" ىف رصنلا رثأ نإ
 قيقحت ىلع ةردقلاب هدمب "انام"لا ىمانتو ءىوقأ راصف رخآلا لتق نم وهف .كلذ

 الإ ايبع لوصحلا هنكمي الو ودعلا نم اهعزتنا ةكربلا نم عون اهنإ .ديدج رصن

 نم دب الف هنم رفم ال ٌرمأ اًنيم وأ اًّيح ودعلل ىقيزيفلا دوجولاف .اذه تام اذإ

 ءازجإ نإ .لتقلل صخشلا ءادألا ىلع فقوتي ٍءىش لكف ءلتقلا نم دب الو لاتقلا
 ىتلاو اهمهتلا ىتلاو هسفنل رصتنملا اهيلع ىلوتسا ىتلا لامعتسالا ةلهس .ةثحلا

 .عزفلا ريشي اهبو ءىوقأ ريصي اهبف .هتوق ىمانتب اًمئاد هرّكذت .هدسج ىلع اهقلعي
 كانهو .هينيع مامأ بيهرلا هريصم ىأرو همامأ فجترا ديدج ٌودع هادحت اذإف

 لئابق ةديقع ىف ىدبتت ,ةديفمو لب ًةيناصخش رثكأ روهقملاو لتاقلا نيب ٌةقالع

 هحنمتو لتاقلا دسجب لحت ليتقلا حورف .**ةيلارتسألا "مبانرأ" دالب ىف "نيجنروم"

 بسكملا اذه نأ رظنلا ىعرتسي اممو ءاًمجح ربكأ لعفلاب ريصيل ةفعاضم وق
 نأ الإ هتوق ىلع ىلوتسيل ودع نع ّلك ثحبيف برحلا ىف ةكراشملاب بابشلا ىرغي
 ىنمتيف .هلتاق ةيؤر ةيحضلل حيتي راهنلاف اليل لتقي امدنع الإ ققحتي ال هفده
 .ةقدب لولحلا اذه فصو مت دقو .هدسجب لولحلا نم هعنمم دح ىلإ هلتق

 ًالجر مهدحأ َلَتَق اذإ :انه اهنم اريبك اًمسق ضرعتسن انلعجت ةبيجع ٌةيلمع ىهف

 حور هيذغت ىتح اًيهطم اًماعط لوانتي الف هتيب ىلإ عجري هنإف برحلا ءانثأ ىف

 اهلصن يف ةقلاع تلازام حمرلا ةأانق نأل اهمودق ”عامس" هعسوب نوكيو ليتقلا

 راجشألاو لغدلا ىف طبختيو ضرألا ىلع فحزي ىذلا ليتقلا يف زرغ ىذلا ىرجحلا

 ةياغلل ةبيرق ةفاسم ىلع حورلا تراص ام اذإف .هريس ءانثأ ىف اًجيجض ثدحيو
 هلصن ىحنيو عزنيل حمرلاب كسميف ءليتقلا حرج نع ةرداص اًناوصأ لتاقلا عمس
 ةانقلا ةياهن دنسيو .هل ىلاتلاو ريبكلا همدق عبصأ نيب هذه ةانقلا ةياهن عضيو

 ىلإ اهقيرط قشتل اهنم عزت ىتلا ةوجفلا ىف دئنيح حورلا لخدتل هفتكب ىرخألا
 ةلمنلا لثم اهقيرط ىف ةيضام ىهو .كلذ دعب هدسج ىلإ مث لتاقلا قاس لخاد

 كلديف هنطب ةرارح ةجرد عفترتو نايثغلاب لتاقلا رعشيف اهقلغتو ةدعملا لخدتل

 نأل ؛هتيفاع دادرتساب رعشيل اذه هيفشيف لجرلا اذه مساب اًيلاع فتهيو .هتدعم

 مد نأك كلذ رثأ نوكي بلقلا لصت نإ امو ءبلقلا تلصوو ةدعملا تقراف حورلا

 حنم دق تومي نأ لبق لجرلا نأك لاحلا ربصتو .لتاقلا ىلإ ذئنيح لقتنا تيملا
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 بستكاو اًمجح ربكأ ذئنيح راص ىذلا لتاقلا امأ .هلتقي فوس ىذلا رخآلل همد

 ملح نإف ءموي تاذ تيملل تناك ىتلا اهلك ةايحلا ةوق بستكي هنإف ةصاخ دوق
 .كانه" :لوقتف هيلع رثعيل ةهجولا هل ددحتو ءاهيدل هءاذغ نأب حورلا هل تلاق

 ةقيتعلا ةرجشلا كلت ىف" وأ ."ورجنكلا نم ريثكلا دجت فوس رهنلا دنع .ءتحت

 عورد كانه ًةرشابم لمرلا بيثك دنع” وأ ."لحنلل شع كانه رخآلا بناجلا ىلع
 دعب لسنيل ءلتاقلا عيطيف ."ئطاشلا ىلع اريثك اًضيب دجت فوسو ةريبك ةافحلس
 لتاقلا عزفيف تيملا حور ىقلي ثيح لغدلا ىلإ جرخيل ميخملا نم ةريصق ةهرب
 وهو .ورجنك كانه دجيل هجوتيو "ام ٌدحأ كانه له ؟اذه نم" :حيصيو
 اذه ىف كانه ٌدوجوم هنإ :كلذ ىزغم مهفيو هلمأتيف فولأم ريغ ريغص ُناويح
 هب حسمو هطبإ نم اًقرع ذخأيف ,حورلا تاكرحت عمس ثيح اًديدحت :.عضوملا
 .لاحلا ف توميف ناويحلا بيصيو تيملا مساب اًيلاع فتهيو هحمر عفريو هعارذ
 دجي هنأ الإ هعفري نأ لواحيف .ةياغلل همجح دادزي - هتوم ءانثأ ىف - هنأ الإ

 ميخم ا ىلإ دوعيل ًةدقار ةسيرفلا كرتيف .ةياغلل اًمخض راص هنأل ًاليحتسم كلذ
 اًدحأ اوربخت الف .تيملا لجرلا حور وتلل تلتق دقل" :لوقيو كلذب هئاقدصأ ربخيل

 هودعاسيل هبراقأو هئاقدصأ برقأ هعم دوعيو ."ىرخأ ًةرم بضغي ال ىتح كلذب
 انهد ناكم لك ىف اودجو هندب اوقش املف ءماعطلل هنوزهجيو ناويحلا خلس ىف

 رانلا ىلع ةياغلل ةريغص اًعطق نوعضي ةيادبلا ىفو .اًقاذم بيطألا ربتعي ام وهو
 ىهطُي مث ءبيط ريغ محللا قاذم نوكي ام اًمئتادف صرحب اهنم ءرمملا قوذتيو

 ميخملا ىلإ ىقابلا لّمْحُي مث ةميق رثكأ ربتعت ىتلا هؤازجأ لكؤتو هلك ناويحلا
 نيطيحم نوفقيو .مجحلا لئاه ناويح هنإ :رابكلا لاجرلا هيلإ رظنيف سيئرلا
 اًديج نوفرعي رابكلاف ."رهنلا دنع قوف انه" .؟هتلتق نيأ" :مهدحأ لأسيل هب

 لأسي ةريصق ةهرب دعبو .ناكم لك ىف اًنهد اهب نأل ةيداع ًةسيرف سيل هنأ
 5 .ارتاق: تاقللا :ندكف "؟انينعح اق ورب لق دلا كافه اة نار له" هناركلا فنغأ
 زهيف ءاًقولأم ورجنك سيل وهف اًقلتخم هقاذم نودجيف محللا رابكلا قوذتيف
 حور لعفلاب تنأ تيأر دقل" :مهتنسلأب نوكولي مهو نيدكؤم مهسوءر رابكلا
 مخضتي الف همدو ودعلا ةوق ةايحلا ديق ىلع ىقابلا ىعدتسي انهو "!تيملا
 .مظعأ وحن ىلع مخضتيو نمسيف .هتمينغ ءناويحلا كلذك امنإو .بسحف وه
 ركف هجتي اذكهو .ودعلا نم هيلع ىلوتسا ةياغلل رشابمو صخش ٌبسكم هنإ
 كلذ نإف ًاليلو اًرس متي لمعلا اذه تناك امل نكل .برحلا وحن اًركبم باشلا
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 ؛هفرعن امك ءلطبلاف ءردان وحن ىلع انيلإ تلصو امك لطبلا نع تاروصتب طبترا
 ىف هفداصن هئادعأ طسو هسفنب ىقليل فوخ نود نم اًمامت هدحو ىضمي ىذلا
 .*7"”ىجيف" رزج

 فرعي نأ نود نم همأ ىدل ربك دق ناك يبص نع يوت ةروطسأ كانهو
 كلم هنأ فرع نإ امو .هيبأ مساب حوبلا نام تفعرأ اهذدك اهنف فرمأب ةوجأ

 ةياغلل اًريغص ناك هنأل هتيؤرب بألا مدّص نأ ناكف ءهيلإ هقيرط قش ىتح ءامسلا
 ناكو .اًبرح ضوخي ناك ءانثألا هذه ىفف .ةيبص سيلو لاجر ىلإ ةجاحب ناك دقف

 دحأ سأر هتعمقم ىبصلا قش د انهو :نيضلا قف كلما لوح لانسر كسظ ا

 .ءاقبلا هنم بلطو كلما ةداعسلا ترمغف هنم نيرخاسلا

 برحلا تاحيصب ءادعألا دعص .ةياغلل ركاب تقو ىف ءىلاتلا مويلا حابص ىف
 ىتح انيلإ جرخاف ءىعوج اننإ .ءءامسلا كلم اي انيلإ جرخا" :نيفتاه ةنيدملا ىلإ
 ذخأو "!ةنيدملاب اًعيمج اوقبتلف ,دذحأ ىنعتتي ال" :لاقو ىبصلا ضهن انه ."لكأن

 تاذ حيطي وهو ءادعألا طسو هسفنب ىقلأو هسفنب اهعنص ىتلا هتعمقم هديب

 نم ةياهنلا ىف اورف ىتح اًدحاو لتقي ناك ةبرض لكبو ءراسيلا تاذو نيميلا
 اوجرخا" :ةنيدملاب هلهأب حاصو ثثجلا نم موك قوف سلجف وه امأ .همامأ

 ًةثج نيعبرأو نينثالا اورجو توملا ةينغأ نودشني مهو اوجرخف ".ىلتقلا اورجو
 تارم عبرأ هيبأ ءادعأ ىبصلا برض نأ ناكو .ةنيدطا ىف ىودت لوبطلا تناك امنيب

 انمحرتلف" :مالسلا نيبلاط ءامسلا كلم اوءاجف مهبولق ىف سأيلا بد ىتح ىرخأ

 ىلع هتدايس ضرف دقو .ءادعأ الب اذه راص اذكه ."انتايح ىلع قبثلو ديسلا اهيأ

 .ةفاك ءامسلا

 نم ّىأ بهذت ملو ءادعألا برح ىف هدحو هلهاك ىلع رمألا ىبصلا ذخأي انه

 نمم لكو .ثثجلا نم موك قوف اًسلاج ىري فاطملا ةياهن ىفو .ىدس هتابرض
 ىلع ىهتنا دق رمألا نأ دقتعن الأ انيلع نكلو ل ل ا

 لتق نمف ."ىجيف" لطبل ةفلتخم ءامسأ ةعبرأ كانهف .ةروطسألا ىف وحنلا اذه

 ,نيرشع "اسيف" لتقو ًةرشع لتق نم ناك "ىلاوك"و ,”"”ىوروك" ىعدي ناك اًدحاو
 مظعأ هزاجنإ ناك ىذلا ريهشلا ميعزلا ناكف ءنيثالث لتق ىذلا وه "اكجناو" ناكو

 .اًناسنإ نيتس ىأ "30+20+10" لتق نم وه ناكف "اكجناو -اسيف - ىلوك" ىعدي

 .انلاطبأ تازاجنإ نم مظعأ اًباجعإ ريثت لاطبألا ءالؤه لثم تازاجنإ نوكت دقو

 ةطلسلاو ريهامجلا] 4



 رمضي ناك ٌميعز كانه ناك ام اذإو .اًضيأ مهماهتلاب اوماق مهءادعأ اولتق نأ دعبف
 الو .هدحو هلك هلكأيل هب هسفنل ظفتحي هنإف ام صخش وحن ةديدش ةيهارك

 براحي ال لطبلا نأب ضعبلا جتحي دق نكل .هنم ةعطق ةيأ اًدحأ لعفلاب ىطعي
 ررحي نيذلا حابشألا مه ةروطسألا ىف نيسيئرلا هءادعأ نإ لب .بسحف ءادعألا
 هرطخ ءرد ىلع ٌّدحأ ىوقي الف ًالماك اًبعش اًئيشف اًئيش مهتلي حبشلاف .مهنم هبعش

 كئلوأو ءالؤهف ءبعرلل ماظن عضو ىلإ رمألا ىهتني لاوحألا لضفأ ىفو .هسفن نع
 اًديحو جرخيو هبعش لطبلا محري انهو :مهمهتليل اًيونس هيلإ نومدقي سانلا نم
 وهو .هاركذل ايفو لظيو كلذ هل بعشلا دمحيف .هيديب شحوتما حبشلا لتقيل

 هنأ الإ .اًعيمج نيرخآلا اهب ذقنأ ىتلا هتناصح لالخ نم ىنارون ماوقك رهظي
 نوكت ال ىتلا ثثجلا موكب ىنراونلا ماوقلا اذه ةقالعب حوضوب رقت دلع اننا دعوت
 بونحجب "وتوتيوأ" بعش ىلإ 2 اًريكرت ربطاسألا هذه رثكأو .طقف ءادعألا نم

 قلت مل ىتلاو ةمهملا "12.62. 2مءانوو" ةعومجمب ريطامألا هذه تدرو دقو ." "يوم
 عم قستت تماد ام ةزجوم ةغيص ىف ىلاتلاك اهضرعن نحنو .بجاولا مامتهالا

 :انعوضوم ةدام

 ءاملا ىف اتدهاش موي تاذو ءامهيبأ عم ناشيعت ناتاتف تناك ام رهن ةفض ىلع
 .تارم ةدع امهنم تلفأ هنأ الإ .هب كاسمإلا اتلواحف ةياغلل ًاليمج ًريغص اًنابعث
 ةانيعتلا اف ذاطتما اهيورءاهدوبلظ ناع 2 ذيأة 235 ةانق ضع لونغ اهيهون | ءاق ىتع
 عاونأ لك هل اتمدقو .ءام هب ءانإ ىف هعضوب اتماقو تيبلا ىلإ هب اتداعو ريغصلا
 معطي نأب همانم ىف ٌةركف بألا تتاو امدنع الإ مهللا .ءىش لك ضفر هنأ الإ ءاذغلا
 ,طيخ مجح ىف نابعثلا راصف .مهنب اهمهتلي أدبف ءءاشنلا نم اًصاخ اًعون نابعثلا
 ءاشنلا ماهتلا ىف نابعثلا رمتساو .ربكأ ٍءانإ ىف ناتاتفلا هعضتل ,ةلمنأ مجح لثم مث
 مهنب ءاشنلا مهتلي لظف ةريغص ةريحب ىف ذئنيح هاتعضوف ٠ .عارذلا كمس ىف ريصيل

 ىلع همفب ضبق هنإ ىتح .عوجلاب رعش دق ءاذغلا مييالمل ءانثأ ىف ناكو :.مظعأ

 رجع صحو نامطت ام يع ورسم .ماعطلا هل مدقت ىتلا ةاتفلا عارذو دي

 .ىرخأ تاناويحو ءاضيبلا ةرذلا مهتليل ريلا نم برتقي أدبو عاملا ف تطقس

 ءاشنلا نم ةلئاه تايمك دردزيل ءارغإلا ءادن اًيبلم دوعي ام اًمتاد ناك هنأ الإ

 عوذجو ىرقلا كقنسأ اًقهك هسفنل رفح دقو .هل اهنامدقت دقت ناتخألا تناك يتلا

 بيبحلا اهيأ" .ضرألا هجو ىلع سانأ لوأ ىأ ءرشبلا دادجأ ماهتلا ىف ًادبو راجشألا
 ىذلا ءاشنلا ءاعو كسمأو نابعثلا برقتيل ناتاتفلا تفته اذكه "!لكأتل لاعت
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 .اًديعب اهب ىضمو ةاتفلا علتباف اهسأر ىتحو اهعارذ قوف نيتخألا ىدحإ هتلمح
 ةداعك ءاًعغبت قعلف .رأثلا ررق ىذلا اهيبأل كلذ ىورتل ىرخألا تخألا تضكرف

 هنكمت ةليسو ةركف همانم ىف هتفاوو ءام نئاك لتق نوررقي امدنع .سانلا ءالؤه

 هتنبا دردزا ىذلا اذه هادانو نابعثلل ءاذهغك اهمدقيل ءاشن زهجف ماقتنالا نم

 خبتلا ءانإ نم برشو .ءىش لك لمحتل دادعتسا ىلع ناك دقو ."ىنعلتبا" :هل لاقو

 اهعفري ناك ىتلا ءاشنلا ةفيحصب وه كسمأو هءادن نابعثلا ىبلو .هتبقرب قلعملا
 نابعثلا ركف اذكه "هتلتق دق" .كانه عبقو هموقلح لخاد ىلإ بثو انهو ءاًيلاع

 قوف سانلا نفعتو .ةلماك ةليبق مهتلا كلذ دعبو .اًديعب هب ىضمو بألا رجو

 بألا دسج قوف سانلا نفعتيو ؛ىرخأ ًةليبق دردزيل نابعثلا ىضم مث بألا دسج
 ةحئارلا لمحت هيلع ناكو .هقوف نوللحتي سانلا ناك كانه فقي وه ناك امنيبف

 مل هنأ دح ىلإ مهيلع زهجأف رهنلا ىلع لئابقلا لك نابعثلا دردزا دقو .ةهيركلا
 نطب اهب قشيل تيبلا نم ٌةراحم هعم ذخأ دق لجرلا ناكو .دحأ مهنم قبي

 نم ملألاب نابعثلا رعشيل ليلقلا ردقلاب الإ ق قشيو عطقي نكي مم هنأ الإ نابعثلا

 ىلإ اوجرخي ملف سانلا فاخف رخآ رهن ىلع لئابق نابعثلا مهتلا مث .كلذ ءارج

 نأل قالطإلا ىلع اًنكمم نكي جلف لاوجتلا امأ .اًمتاد مهرايد ىفاوقب لب عرازما

 هب كسمأ لقحلا نم مهدحأ عجر ام اذإف .ءنابعثلا فهك ناك قيرطلا طسو ىف

 اودوعي مو مهدحأ نابعثلا مهتلي نأ اوفاخو سانلا ىكب نأ ناكف .اًديعب هرجو

 ةقلعملا مهتافحم نم نولزني اوناك امدنعو .جراخلا ىلإ ةدحاو ًةوطخ نوطخي

 ىلعو .اًديعب مهرجيو مهب كسميف كانه نابعثلا فهك دوجو نوشخي اوناك
 ءانإلا نم غبتلا ريصع برشي راصف نوللحتيو نونفعتي سانلا ناك لجرلا دسج

 اذام" اًميظع اك مأتي اذه راص ىتح نابعثلا دسج لخاد عضاوم عطقب موقيو

 وهو نابعثلا لاق اذكه ."!مالأب رعشأو عطقملا امهوياد تعلتبا دقل ؟ىل ىرح

 سانلا ىلع ضقناو ضرألا نم جرخف ىرخأ ةليبق ىلإ ىضم نأ ناك مث . .خرصي

 ام اذإف ءرهنلا ىلع اودجحوي مو رخا ناكم ىأ ىلإ باهذلا اوعيطتسي ملف اًعيمج

 مهمادقأ تسمام اذإو ءاذيعب مهرجو ناسعتثلا مهب كسمأ ءانيمطا نم ءام اوبلج

 نابعثلا نطب قزم دقف لجرلا امأ .هعم مهذخأيو مهب كسمم ناك اًحابص ضرألا

 امهوياد تعلتبا دقو مالآلا نم ىناعأ ىننإ ؟ىرج اذام" :اذه خرصيل ةراحملاب

 رهنلا ىلع ءانيما سيل اذه نإ ءامهوياد" :ةيماحلا هحاورأ هترذح انهو ."(قزمملا)

 دعبو ."ةياغلل اًديعب لاز ام كؤانيمف ءقزمت تنأو كرذح ذخأتلف .ميقت ثيح
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 ةيقب مهتليل ىضمف نابعثلا امأ .نابعثلا نطب قيزمت نع فقوت تاملكلا هذه

 فقوتي ممل هنإ" .لاحلا ىف مهب كسمأو كلذ لبق مهنم اًضعب مهتلا نيذلا سانلا
 نكي ملف .اولبذ دق اوناكو ىرقلا لهأ ملكت ذكه "انلهأ لصأتسا دقل ؟دعب

 ءانثأ ىفو .هدسج قوف نوللحتيو مهيلع ىَضُقُي سانلا ناكو .هنولكأي ام مهيدل

 اموهياد عبق اذكه .نابعثلا دسج ىف عطقيو غبتلا ةبلع نم برشي وه ناك كلذ
 برشي مو اًئيش لكأي مل ىقشلا ناك هردق فرعي مل نمز ذنمو هلخاد ىف كانه اًئاد

 حئاور لك مغر اًنداه ىقبو اًيصع برشف ؟لكأيس ناك اذامف .غبتلا ريصع ىوس
 عيمجلا داسجأ نابعثلا مهتلا نأ دعب اهيلع ىضُف دقف لئابقلا امأ .ةهيركلا للحتلا
 هل تلاق نأ ناكف .رشبلل ٌدوجو كانه دعي ملف .ءءامسلا حفس ىتح رهنلا نم

 فنأتساف ءنكست ثيح رهنلا ىلع كؤانيم سيل اذه اموهياد" :ةنواعملا هحاورأ

 تلاق ءاموهياد عطق املف ."كرادب نوكتس رهنلل نيفطعنم دعبف .ةوقب عطقلا نآلا
 ىف نطبلا ةورف رقبو قشف اموهياد قزم انهو ."ةوقب قزم ءاموهياد قزم" :هل

 كانهو سلج ىتح جراخلاب راص نإ امو .جراخلا ىلإ ةحتف لالخ نم زفقو ءءانيم ا
 عجر اذكه .كانهو انه بلقتي نابعثلا راصو .علصأ راص ىتح اًمامت هسأر قلح

 -لستغا نأ ناكف .رّدقي ال اًنمز نابعثلا لخاد ىضق ام دعب ةسئاب ةلاح ىف لجرلا
 .اهيبأب تحرف ىتلا هتنبا ًةيناث ىأرف هخوك ىلإ لصوو اًديج

 ,ةياغلل اًرِجوم اًصخلم هل انمدق ىذلا ةروطسألا هذهل لماكلا صنلل اًقبط
 سانلا نفعت فيك تفصو ًالقتسم اًعضوم رشع ةسمخ نع لقي الام كانه نإف
 ىلع ةيوطنم لا ةياغلل ةحلملا ةروصلا هذه تناكف .نابعثلا لخاد لطبلا قوف

 لضفبو .ماهتلالا ةروص بناج ىلإ ,ةروطسألا ىف اًبلاغ رركتت ىتلا ىه رهاق ءىش
 ءودهلا اذه ناك لطبلا زيم امو .هتايح ظفحي اموهياد ناك عبتلا ريصع ءاستحا

 كانه اَمتاد ناك هنأ الإ رشبلا لك هقوف للحت دقف .لماش نفع طسو تابثلاو
 انلق انئش اذإف .هفده نع ديحي ال دوعلا بلص ءلماشلا نفعلا بلق يف هدحو

 نفعلا لمحت هنكل نفع نم نيرخآلا باصأ اميف هل بنذ الف ءىربلا لطبلا هنإ
 وه - كلذ لوق انل زاج نإ - اذه ناك لب ءكلذ هرسكي ملف نفعلا بلق ىف وهو
 ةمهملا اهثادحأ لك ترج ثيح .ةروطسألا هذه ثادحأ فيثكت نإ .هيلع ىقبأ ام

 وه لطبلاف ءاهتاذ ةقيقحلا وهف ءلدجلل لباق ريغ ٌرمأ وه .لعفلاب نابعثلا لخاد
 لطبلا سيل نكلو :ةرطخ فورظ طسو اًدبأو اًمئاد ةايحلا ديق ىلع ىقبي نم
 ىأ .هيوذ ةلتك ىلع ىرجي ةميقلا سفنب ٌثدح كانهف ءاّيح ىقبي نم وه هدحو
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 برح ىف هسفن ذاقنإ مهدحأل ىنستي فيكف ءاًعيمج مهيلع ىضقُي امدنع اًديدحت
 ؟هروعش نوكي فيكو ؟هيوذ لك تام اذإ ام

 [؟هءد-1-" اهلجس رمحلا دونهلاب ةصاخ ةروطسأب عضوم انل هرسفي ام اذه

 :.اكيرمأ بونجب "جنابيلوات"لا لئابق نع 8

 تويب ةسمخ نم ةنوكملا ةيرقلا ىلإ اوءاج .مهومجاهو ءادعألا لصو دقل

 حنج ىف رارفلا ةيرقلا لهأل ىنستي الف ءاضت ىتح ًاليل نيعضوم اهنم اوقرحأف
 لجر كانه ناكو .مهرايد نم مهرارف ءانثأ ىف عماقملاب نيريثكلا اولتقف :مالظلا
 هدسجو ههجو خطلو .تاومألا نم موك نيب الاس دقر دق "لواشتيم" ىعدي
 مهليبس لاح ىلإ اوضمف ءاوتام دق عيمجلا نأ اونظ نيذلا ءادعألا عداخي ى ءامدلاب

 ةديعب نكت مل ىرخأ راد ىلإ بهذو لستغاف ىضم مث .اًديحو لجرلا ىقبيل
 رثعي مو ,عيمجلا بره نأ دعب اًدحأ دجي مل هنكل .كانه سانأ دوجوب اًدقتعم

 رادلا ةرداغم هلابب رطخ مث .لكأف .ميدق ديدقو توهينملا تابن ةفغرأ ىلع الإ

 التق نيذللا همأو هابأ ركذتف ءرمألا ربدتي ذخأو سلجف ديعب ناكم ىلإ بهذيل
 "قوما ىقافر راوج ىلإ دقرأ نأ ديرأ" :لاق مث .ٌّدحأ هل دعي ملف ءادعألا دي ىلع
 ناكو ءروقصلا نم ريثكلا ناك كانهو .ةبهرلا هكلمتت ةقرتحملا ةيرقلا ىلإ داعف

 راوجب دقرو روقصلا درطف .ةليمج ةاتفب ملح دق ناكو ءاًرحاس اًبيبط لواشتيم
 هل ىنستي ىتح هسأر ىلع هيدي عضوو مدلاب ةيناث هسفن خطلو قوم لا هقافر
 ةنبا تءاج انهو ,ثشثجلا عزانتتل ىرخأ ًةرم روقصلا تءاج مث .لاحلا ىف ةأدابملا
 «لواشتيم ردص قوف تفقو دقل ؟روقصلا كلم ةنبا تلعف اذامف .ءروقصلا كلم

 :روقصلا كلم ةنبال لاقف ءروقصلا ترفف اهب وه كسمأ هنطب قش تءاش املف

 اهذخأ مث ."ىفدعاسي نم ىدنع سيلو ,ةياغلل ٌديحو انه انأف .ةأرما ىلوحتتلف"

 فوس" :اهل لاق نأ ناكو .اًميلأ اًرئاط اهب ظفتحا كانهو ةروجهم ا رادلا ىلإ هعم
 ."!ةأرما ترص دق كدجأ دوعأ املف كمسلا ديصل نآلا ىضمأ

 رهاظتف .هسفنب وجني ىتح تاومألا نيب دقر دق رمألا أدبم ىف هدجن اذكه

 ,ىقابلا ديحولا هنأ فشتكا مث .هيلع ءادعألا رثعي ال ىتح مهنم ٌدحاو هنأب

 هلابب رطخ امبرو ,قوملا هقافر نيب ًةيناث دقري نأ ررقف ءفوخلاو نزحلاب رعشف
 دعب ةيدجلا نم ريثكب ةركفلا ذخأي مم هنكل .مهريصم مهرطاشي نأ ةيادبلا ىف
 اهذختيل اهادحإب كسمأف .روقصلا ىوس هلوح ري مل املف .ةليمج ةاتفب ملح نأ
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 نمو .ةأرما ىلإ هتبغر بسح لوحت دق رئاطلا نأ كلذ ىلإ فيضن دقو .ةجوز
 تأشن ىتلا - ًةفاك ضرألا هجو ىلع - لئابقلا نم ريبكلا ددعلا اذه هابتنالل ريثما

 ةفورعم لا ةياغلل ةريهشلا ةلاحلا ىهو .ةايحلا ديق ىلع امهدحو ايقب نيجوز نم
 باحطصا ىف قحلا حون حنمب اهمكح ةأطو تفخ دقو ءليجنإلاب ةدراولا نافوطلاب
 نئاك لك نم اًجوزو ةنيفسلا ىف هتليبق باحطصاب هل حمس دقف ءاهلك هترسأ
 ىلع ءاقبلا ةزيم ىأ :ةمحرلا نيعب برلا هيلإ رظن نم طقف وه ناك هنكل ءىح
 ىلإ دوعصلاب نيرخآلل حمس طقف هلجأ نمف .ةينيد ًةلاح انه ىهو .ةايحلا ديق
 :ةنيفيسلا

 ىلع اهيف ىَصُقُي ٌتاياكح ىهو ءاهتاذ ةروطسألا نم اًديرجت رثكأ ٌلاثم كانهو
 طبترت ال تاياكحلا هذهو .ةليبقلا ىدلاو نيجوزلا ادع اميف نيرخآلا رشبلا لك
 ادع اميف عيمجلا اهيف تومي ءءابو تالاح بلاغلا ىف ىهف .نافوطلا ةركفب اًمتاد

 امبر وأ طقف ًةدحاو ًةأرما ىقلي ىتح ناكم لك ىف ثحبي لظي .طقف اًدحاو الجر
 دجلا اذه دجمو ةوق ىلإ فاضُي امو .ديدج لسن ةرذب سرغيل امهجوزتيف نيتنثا
 مل نإو هيلإ بَسنُي لضفلا نم ٌعون اذهف .ىقابلا ديحولا ةرم تاذ ناك هنأ وه
 هتناكم ىلإ ًةفاضإو .هنارقأ نم نيرخآلا عم هيلع ّضُقُي مل وهف ءةحارص كلذ رّكذُي
 ىلع هتدعاس ىتلا ةبيطلا ةوقلل مارتحالا نوكي هلسن لكل دجك اهب عتمتي ىتلا
 هتايح ءانثأ ىف هقافر نم نيريثك نع هزيم ام كانه نوكي ال دقو .اًيح ءاقبلا

 ىلَيِل .اًمامت اًديحو ًةأجف ريصي هنأ الإ ءاًعيمج نيرخآلاك اًناسنإ ناك دقف .مهنيب
 ءايحألا نع هثحب كلذ نم ربكألا مسقلا لتحيو .هتلحر ليصافتل ضارعتسا كلذ

 دحأ دوجو مدعب ىمانتملا هنيقي نكل .ناكم لك ىف اًنثج مهنم ًالدب دجي نيذلا
 ىهو اهلهاجت نكمي ال اًضيأ ىرخأ ٌةظحالم كانهو .طونقلاب هرمغي لعفلاب هريغ
 ةنتوؤ قف ئتقلاو «ليقفلاب ةنوعو هبل قيدق ىغلاو «ةننات:ةني ادت: ىعلا ةيرقسلا نأ

 نمو .قالطإلا ىلع دجوتل نكت مو ىرخأ ًةرم أدبتل تناك ام هتعاجش نود نمو
 ,"ىانتوك"لا لصأ نع ٌةدحاو عونلا اذه نم ثارت نم انلصو ام طسبأ نيب

 ْ :"”ىلاتلاك اهصنو

 اوفاط دق اوناكو عيمجلا تام .اوتامف ٌءابو رهظ ًةأجفو .كانه سانلا شاع

 دارفأ عيمج نيب ضرملا ىشفت دقو .ًأبنلاب ضعبلا مهضعب ربخي ناكم لكب
 ىف ثدح ام وهو ءضعبل مهضعب كلذ ىورو ءام عضوم ىلإ اوضمف ."ىانتوك"لا
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 كانه ناك طقف .عيمجلا تام دقف ءاًدحأ اودجي مام عضوم ىفو .ناكم لك ظ

 ءاذيحو ناكو الجر ناك دقو ."ىقابلا اذه" ىفش موي تاذو .ىقبت دق صخش

 نكي مل اذإف ءام ناكمب دحأ كانه ناك نإ ىرأو ماعلا ءاجرأ فوطأ فوس" :ركفف

 ."قرايزل اًدنأ دحأ قان قلو ءانه دحأ ههوو آل ةنأل ةوغأ خل ىتناف دنع كافه

 ثيح ىلإ ءاج امدنعو ."ىانتوك"لل ميخم رخآ ىلإ لصيل هقروز ىف لحر نأ ناكف
 ءاجرأب فاط امدنعو .اًدحأ كانه دجي م .ةفضلا ىلع رشب دجويام ةداع ناك

 انهو ءءايحأ دوجو ىلإ ريشي ام ناكم ىأب دجوي ملو ءقوم ىوس ري مل ناكملا
 رخآ اًعضوم لصو املف .هقروز ىف ةلاحرت لضاوف :ناكملا دحأ قبي م هنأ كردأ

 قيرط قشف .اًدحأ دجي مل هلك ناكم لا فو .قوم ىوس دجي مل ىرخأ ًةرمو ءلزن
 لخد نأ ناكو ."ىانتوك"لا دارفأ شيعي ناك ثيح ةريخألا ةنطوتسملا لصوو ةدوعلا

 ىريل ناكم لك ىف فوطي راص اذكهو .ةسدكم ثثِح ىوس مايخلاب نكي ملو ناكملا
 ديحولا ىننإ" :هسفنل لوقي وهو ىبي هريس ءانثأ ىف ناكو .اوبهذ دق عيمجلا نأ

 مادقأ راثآ ىأر ةريخألا ةيرقلا لصو امدنعو ."تقفن بالكلا ىتح .ءىقبت ىذلا

 بناجلا ىلع ةيرقلا تناكو ءثثج اهب نكي مو .ةفيخ تناك كانهو ةفرشن

 نأ دعب ًءايحأ اولاز ام رشبلا نم ًَةثالث وأ نينثا كانه نأ ذئنيح كردأف رخآلا

 ناك نكل :ءمهتئثالثل اهنأب مزجلا عطتسي مل هنكلو .ًةريغص ىرخأو ةريبك اًراثآ ىأر
 .هاجتالا 0 ىف فدجأ فوس" :ركفي وهو لاحرتلا لصاوف ءاجن دق ٌصخش كانه

 كانه ناك نإف .هاجتالا اذه ىف نوفدجي اوناك اًقباس كانه نوشيعي اوناك نمف

 ىلع ىأر هقروزب لاحلا هذه ىلع هسولج ءانثأ ىفو ."لحترا دق ناك امبرف ٌلجر
 ءامهلتقأل ىضمأ فوس" :ركفف نابدلا لكأي فيك ىأرو ءنيدوسأ نيبد ام ةفاسم

 ناك اذإ امع ثحبأ مث محللا ففجأ فوسو امهلكآ فوس ىنإف امهتلتق نإف

 نيعئاج ًءاسن وأ ًالاجر نونوكي دقو ,رشب راثآ تيأر دقلف ءنيجانلا دحأ كانه
 ىلإ لصو ىتح نيبدلا هاجتا ىف ىضمف . "هنولكأي ام اًضيأ مهل رفوأ نأ بجيف

 تناكواتس ربكأ امهادحإ تناك .نيتأرما لب نيبد انوكي م امهنأ ىأرو امهنم ةبرقم
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 ."ةجوز ةأرم لا هذه ذختأ فوسو اًرشب ىتيؤرل حرف ىنإ" :ركفف ,ةباش ًةاتف ىرخألا
 تعلطتف ."ًالجر ىرأ ىنإ ىمأ" :اهمأل ةاتفلا تلاقف .ةاتفلاب كسمأو كانه ىلإ ىضمف

 ةأرملا تكب انه .اهتنبا لجرلا ذخأ فيك تأرو ءقحلا لوقت اهتنبا نأ تأرو مألا

 ىلإ مهنم ّلك رظن املف ءاوتام دق "ىانتوك"لا دارفأ لك ناك دقف .باشلاو ةاتفلاو

 ةريغص تلاز ام ىهف ىتنبا ذخأت ال" :تلاقف ةأرملا امأ .اًعم اًعيمج اوكب رخآلا
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 ةجوز كل حبصت فوس ىتتنبا ربكت امدنع دعب اميفو ىجوز ريصتف انأ ىنذخأتلو
 ىتح ليوط ٌتقو ضم ملو اًنس ربكألا ةأرملا باشلا جوزتف ."ًءانبأ كل ريصي مث
 نأ ريخلا نمف .كتجوز ريصت نأ اهنكمب نآلا ءىتنبا تربك دق نآلا" :ةأرملا تلاق

 .هل ًةجوز ةاتفلا باشلا ذختا انهو ."اًيوق نآلا رص اهدسجف ءانبأ امكل نوكي
 ."ىانتوك"لا ترثاكت ةظحللا كلت ذنمو

 وأ ٍءابو تاعبت ىدحإ ةباثمب اًنايحأ نوكيف ثراوكلا نم ثلاثلا عونلا امأ
 ديق ىلع نوقاب" كلذك هنع فلختي ام وهو ىعامجلا راحتنالا وهو ءبرح
 ”اليإ - اب"لا ةروطسأ ىهو بسانملا اهناكمب ريطاسألا ىدحإ لحت انهو ."ةأيحلا
 ان"لا نع نامرما كانه تناك دقق: ايس ةوودو "وقناب لا انوعش لنحأ ققو

 امهنيب بشن دقو .ريبابدلا نم ىرخألاو مانغألا نم اهمسا امهادحإ تذختا "اليإ

 .ةماعزلا فرش ىلع لوصحلا ىف قحلا اهل نيترسألا نم نم لوح رودي ناك عازن
 ءبصنم لا اذه ترسخ دق تناكف .كلذ ىف قبسلا اهل ناك ىتلاو مانغألا ةرسأ امأف
 .ةريحبلا ىف اًعيمج مهسفنأ اوقرغي نأ ةحورجملا مهتمارك عفادب ةرسألا دارفأ ررقف

 ةفض دنع اوعمجت مث .ًالافطأو ًءاسنو ًالاجر ةياغلل ًاليوط ًالبح اولدج نأ ناكف
 .ءامللا ف مهسفنأب اوقلأو رخآلا ولت دحاولا مهقانعأ لوح لبحلا اوطبرو رهنلا

 ,مانغألا ةرسأ نم ةأرماب اًجوزتم دسألا ةلئاع ىعدت ةشثلاث ةرسأ نم ٌلجر ناكو

 دقو .هتجوز عم توما ررق كلذ ىف حلفي ممل املف .راحتنالا نم اهعنم لواحف
 ءاملا اضاخف ءلبحلاب امهسفن اطبر نم رخآ امه ناذه نوكي نأ ةفدصلا تءاش

 صلخو لبحلا 5 ام مأب لجرلا سحأ املف ءقرغلا ىلع اكشوأو نيرخآلا عم
 "!ىنأشو ىنعد !نأشو ىنعد" :تحاصو هنم تالفإلا ىه تلواحف .هتجوزو هسفن

 نم مكذقنأ نم انك" :مانغألا دارفأ لوقي كلذلو .ربلا ىلإ اهلمحو عجارتي مم هنأ الإ
 ."!كتلوأ نحن انك دقل .ضارقنالا

 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل عاو مادختسال ةركف كانه تناك فاطملا ةياهن ىفو

 نيب يفرح ريمطكلا عارف يحك حتوم اهنأ امك .ةيخيراتلا روصعلل بستنت ىهو

 بناج نم ديحو لجر ناك ةيبونجلا اكيرمأب رمحلا دونهلا لئابق نم نيتنثا
 مهغالبإ هيلع ناكو .هتليبق ىلإ لَّسرُّيل ةايحلا ديق ىلع كرت دق نيروحدملا ءادعألا
 هنّود ام ًارقنلو .لاتقلا رارمتسا ىف مهيدل ةمهزع ةيأ طبثي نأ هيلع ناكف .هآرامب

 :72|ذه عزفلا لوسر لوح هريرقت ىف "قا 0104"
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 1 ز ةدايقب ةدحوتملا "ىرباك"لا ةليبق اهتدبأ ىتلا ةدينعلا ةمواقملا تناك

 دقف :1720 ماع دعب ءالؤه ىلع ءاضقلاب ةليفك ' 'نيياراك"لا لئابق دض لساب

 مهرارف ءاتنثأ ْق "نييراك' للا نم ريفغ عمج لتقو رهزنلا بصم دنع مهءادعأ اورحد

 نم وحن ىصقأ ىلع مهلكأ مت دقف ىرسألا امأ .رزجلا ىدحإو ءاملا تالالش نيب

 اوكرت اذكهو .اكيرمأ لامشو بونج بوعش هتداتعا ٌرمأ وهو .ةيشحولاو ةوسقلا
 ًةرجش دعصي هولعجف .ءىشحولا لعفلا ىلع اًدهاش نوكيل "نييارك"لا دارفأ دحأ

 مدت ممل رصنلاب رباك لا ميعز ةوشن نأ الإ .ىرج امب نيروحدم لا روفلا ىلع غلبيل
 ىلكآ ”"ىرباك"لا نم قبتي مل هنأ ىتح ةريفغ ٍلتكب "نيياراك"لا مجه دقف ًاليوط

 .اًسئاب اددع الإ ءرشبلا موحل

 ىلع هعقوم نم ىأر دق .ةناهإلا ضرغب اًيح هوكرت ىذلا اذه ناك دقو

 ءاثاوف اوطقس مهعم جرخ نيزذلا نيبراحملا لكف .هلهأ لكؤي فيك ةرجشلا

 ىلإ هلاسرإ متو اًّيح ءاقبلا ىلع مغرأ نم وهو .ءادعألا ةدعم ىلإ اولقتنا وأ لاتقلا

 امك ةلاسرلا ىزغم ناكو .هينيع مامأ ةلئام دك ام عزفلا دهاشم تناكو .هلهأ

 ىلع ةيناث اوؤرجت الف ءايوقأ نحن اذكه ءىقبت مكنم ٌدحاو" :وه ءادعألا نظ

 رينك دنا هل ناك ةنيلغ مغرأ ام وهو ءاًديحو 0-5 هآر ام لوه نكل ."انلاتق

 ناكم لك نم "نبياراك"لا قفدتيل رأثلا ىلع هلهأ ضرحيف ضيقنلاب قأي هلعج
 ْ ."ىرباك"لل ةياهن دبألل اوعضيل ةريفغ عومجب

 ىري ىذلا حوضولا ىدم رهظت ءاهعون نم ًةديرف تسيل ىهو .ةقيثولا هذه
 هفقوم ةقيقح نوكردي مهو .ةايحلا ديق ىلع ىقابلا اذه ةعيبطلا بوعش هب
 مهضارغأ ةمدخل همادختسا نولواحيو كلذ ىلع نودمتعي مهو .اًمامت صاخلا

 ىلع ناك ىذلا ىبييراكلا اذه نأ .ءادعألاو ءاقدصألا ءنافرطلا ريتعيو .ةصاخلا

 نم ءىشب جودزملا رودلا اذه انلمأت اذإف .هجو ريخ ىلع هرود ىدأ دق ةرجشلا

 .ريثكلا هنم ملعتنس اننإف ةأرجلا
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 ءايحألاك تاومألا

 قوم لا ةطلس هتباصأو الإ ةينيدلا ةايحلا نع ةيلصأ قئاثوب متها دحأ نم ام

 لوأ امأ .قوم لاب ةطبترم رئاعش ىلع اًساسأ دمتعا ةريثك لئابق دوجوف .ةشهدلاب

 نيعرتملاو نيضارلا ريغ ءقوم لا ةيشخ وهف .ناكم لكب رشتنم وهو .هابتنالا تفليام
 ءارج نم مهنم ماقتنالل نوعسي ام اًنايحأو ءاوضمو مهوكرت نيذلا مهبراقأ دسحب
 مل مهنأل طقف كلذل نوعسي ام اًبلاغو :.مهتايح ءانثأ ىف مهب تقحل تاناهإ

 نولواحي نيذلا ءايحألا هاشخي ام رثكأ وه قوملا دسحو .ةايحلا ديق ىلع اوحبصي
 اداز هنوجاتحي ام لك مهنوطعيف .ءاذغلا مهل نيمدقم مهقلمتب ءالؤه عور ةئدهت

 ىذأ مهب اوقحلُيل ةيناث اودوعي الو اًديعب اولظي ىتح طقف قوملا ضرأ ىلإ مهقيرطل
 مه نوئيجي وأ ضارمألا نولسري قوم لا حاورأو .ةايحلا ديق ىلع نيقابلا اوبذعيو
 ىف نولخدتي مهو ءليصاحملاو ةيربلا تاناويحلا ومن ىلع اًريثأت مهل نأ امك ءاهب
 وهف ءرخآل نيح نم ىدبتي ىذلا ىقيقحلا مهفغش امأ .ةقيرط ةئمب ءايحألا نوئش
 ,ةيمويلا ةايحلا ىف مّدختسُت تاودأ لك نودسحي اوناك املو .مهيلإ ءايحألا ءاعدتسا
 هذه نم يأب ظّقتخُي الأ ةيادبلا يف ةداعلا ترج دقف ءاهكرتل اورطضا ام ىهو

 متي وأ ربقلا ىلإ مهعم لّمْخي مهم ءىش لك ناكف .اهنم نكمي ام لقأ وأ تاودألا
 ءاَذبأ هيلإ نودوعي الو ءالؤه هنكس ىذلا خوكلا نورداغي سانلاو .مهعم هقرح

 مل اًدحأ نأ ىلع اونهربيل هنوكلممي ام لك عم مهرايد ىف نونَفَدُي اوناك ام اًًبلاغو
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 نم ماتلا صالخلل اًيفاك نكي مل اَضيأ كلذ نأ الإ .هسفنل اذه نم ٍءىشب ظفتحي
 اهعنص ةداعإب نورمأي اوناك تاودأل اًهجوم نكي م مظعألا قوملا دسحف .مهطخس

 اًنيقي نآلا رص دقو .اهسفن ةايحلل اًمهجوم مهدسح ناك امنإ اهيلع لوصحلا وأ

 .فورظلا لك ىفو ناكم لك ىف قوملل بَسْنُي هسفن روعشلا اذه نأ هابتنالل انفال

 ( دن ةييوعتتلا لك وده ة دست هديب اهنك د ةييتتق نب ايرصلا و. يدااتكلا ناك ايم
 لك نأ نوري مهف انه اولاز ام نيذلا امأ .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نونمتي اوناك ام

 ,ةايحلا ديق ىلع ىقب هريغ نأ ىلع اًسيسأت ءام ًةميزه ىقل دق انه دعي مل نم
 ملألا ذه نيرخآلا اوقيذي نأ رومألا عئابط نم ناكف .كلذ كئلوأ ىضتري الاذل

 الإ ًءايحأ هفلخ كرت نم وه تيم لك نوكي اذكه .هنم اوّساق ىذلا مظعألا

 نوكت انهف ءاًعم عيمجلا اهيف تومي ىتلا اًيبسن ةردانلا ةريبكلا ثراوكلا كلت ىف

 ناسنإب قلعتي ٌرمأ وهف ءانه انمهي ام وهو ءىدرفلا توملا امأ .ةفلتخم ةقالعلا
 ىلع نيقابلا نم ةلماك ٌةعامج كانه نوكتف هلهأ نم .هترسأ نم عِزّتنا دق ام

 ةحانم ةمزح نولكشي تبملا لهأ نم عيمجلاو .ةَدَوَحَوَم تلازام ةايحلا ديق

 ىذلا بحلاب ٌروعش .هتوم نع ئشانلا ءراسكنالاب روعشلا ىلإ فاضيف .هيكبت
 هيلع ةحانملاو .ءكاذ نع روعشلا اذه لصف بعصي ام اًيلاغو .هل ءالؤه هرمضي

 حنج اذإف .اهرهوج ىف ىقيقح ٌروعش اًنيقي ىهو .ةقرح رثكألا وحنلا ىلع نوكت
 ليوأتل ةدقعملا ةعيبطلا ىلإ عجري اذه نإف ةحانملا هذه ىف كشلا ةراثإل ءابرغ

 ةحانملا ىف نوكراشملا مهسفنأ ءالؤهف ؛ةحانم ةلاحك .هوجولا ةددعتم .ةلاحلا هذه

 مهو مهباصم باصملا نأل نوحوني مهف .ةايحلا ديق ىلع نيقابلا نم اًضيأ مه
 نورقبي ال ةداع مهو .ةايحلا ديق ىلع نوقاب مهنأل اضرلا نم عونب نورعشي

 ىدمب ةقيقد ةفرعم ىلع اًمتاد نونوكي مهنكل «ق ققاللا ريغ تيرخلا روعشلا اذهب

 اولاز ام اهدقف ىتلا ةايحلا نأل مهتقمي نأ نم هل دب ال وهف ءكلذب تيما روعش
 هنوركذيف .هتوم اوغبي م مهنأب هعانقإل هحور نوعدتسي مهو .اهب نوظفتحي مه
 ىلع ًةيلمع نيهارب نوددعيو مهنيب شيعي ناك امدنع هوحن ةبيطلا مهرعاشمب
 هنع برعأ ام رخآ قيقحت ىف نوصلخي فوس مهنأو ءاشي ام لك نولعفيس مهنأ
 ىوطني هنولعفي ام لكو لاجم لكب نوناقلا ةوق اهل ةريخألا هتدارإو .تاينمأ نم
 .ةايحلا ديق ىلع اولاز ام مهنأ ةقيقح ىلع هطخس وه .خسار عفاد ىلع

 تامف لامرلا لكأ داتعا دق ”"اريرمد" ىف رمحلا دونهلا لافطأ دحأ ناك دقو

 : .هل رواجم راجن نم هوبأ هانتقا حوتفم توبات ىف دقري وه اهو .كلذ ءارج نم

 ةطلسلاو ريهامجلا] 4



 ىنب" :حونت ىهو ؛ةسلاقو توباتلا لايح تفقو دق هتدج تناك ةزانجلا لبق

 فرعأ ٌثنك دقف .ط.: ًالمر كطعأ مل ىنإ .لمرلا لكأت نأ ىغبني ال اًمئاد تلق دق
 ةايه ةنإ كن تلق: هتكو :كبمشتم [غاو هيلع حبت تكف هك ويك ةيف:شفلا نأ
 .كسفنب كسفن تيذآ دقف ءاًئيش ىب لعفت الف كلتق هنأ ىرت تنأ اه نآلاو .كب

 اًمهس كراوجب عضأ انأ اه رظنا .ريرش ءىش وهف لامرلا لكأب كيلإ ىحوأ ام امأ
 الو ىوحن اًبيط تنأ نكتلف ءكوحن ًةبيط اّمتاد تنك دق .امهب عتمتستل اسوقو
 :ءانغلا نم ام بولسأب هتثداحو ًةيكاب كانه ىلإ مألا تمدقت مث ."اًئيش ىب لعفت

 اذهو ءاهب حرفتو ةبيطلا ءايشألا لك ىرت ىتح ايندلا ىلإ كب تئج نم انأ ءىنب"
 تعقو :ةليمح اناضمقو ءايشأ كل تعنص دقو :ةتبلط ىئىته كءاذغ ناك ىدشلا

 الو اًبيط نوكت نأ ىغبنيف ءهطق كبرضأ لو كعم تبعلو كماعطو كتياعر ىلع
 كل تلق امدنع ىنب" :لاقو تيملا لفطلا دلاو كلذك برتقاو ."رش ىأ ىب قحلت

 ٌتيضْف كفل و .(تق كيقل قرت تفارق نالاو ىلإ تامنإلا انكت م كلتقيس لمرلا نإ

 تديش دقلو هتف قدا مص لدمعلا ل[ ىنظضا فوسلو اهمها ووات كيل فود داو

 ماقملاب كعضأ فوس ىننإو .بعللا لضفت تنك ثيح ليمج عضومب اربق كل

 الف رقاب ردك اعلا نزلا عظتتسم لودي .هلكأتل ًالمر كعم عضأو حيحصلا

 لمرلا لكأت كلعج نمع ثحبت نأ لضفألا نمف .ءاقشلاب ىنبيصت نأ ىغبني

 ةياغلل ًريغص ناك هنأ مغرو .لفطلا اذه بألاو مألاو ةدجلا نم لك بحأ دقل
 دي ال مهنأ ىلع اوددش دقو .ةايحلا ديق ىلع اولظ مهنأل هطخس اوشخ مهنأ الإ

 نمثلا ىلاغ اًتوبات بألا هل ىرتشاو ءاًسوقو اًمهس هتدج هتطعأ دقو .هتوم ىق مهل

 ىذلا طيسبلا نانحلا نإ .هل هبح غلبم فرعي هنأل هلكأبل ريقلاب تانيفؤ قل عضوو

 اًطبترم ناك هنأل بيرغ ءىش ىلع ىوطنا هنأ الإ اًسوملم ناك لفطلا وحن هورهظأ

 نامميإلا نع ةئشانلا فالسألا ةديقعب فرعي ام بوعشلا ضعب ىدل أشن دقو

 ةديقعلا هذه اهتدختا ىتلا ةتباثلا لاكشألا تناك امهمو .ًءايحأ قومللا رارمتساب

 نأب .ءالؤه ىنامأ ةيبلت لالخ نم مهاتومل ءايحألا ضيورت ىف ىدبتي اهرثأ نإف

 امكف .ءاذغلاو ميركتلاب مهاضر ىلع نوظفاحيف .ماظتناب هنونمتي ام مهوحنمم
 .قباسلا مهعقوم نولتحيف دعب اميف كلذك نولظي مهنإف .ةايحلا هذه ىف اوناك
 ةيحضتلا دنعو .اهنطاب ىف كلذك نوكي هنإف ضرألا رهظ ىلع اًّيوق اًميعز ناك نمف
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 تيذوأ ام اذإف ءىعو نع هتيساسح ءاضرإ متيف لوألا ماقملاب همسا رّكْذُي ءاعدلاو
 مكحتي هنأ امك .هلسن ومن ىلع صرحي ىفوتملاف .كلذ عبتي دق اًمهاد اًرطخ نإف

 ىلع ةماقإلا بحي وهو .هجازم ءاضرإ ىلع لمعلا نم دب الف اذلو ءرومألا نم يف
 ةكرتشم لا ةايحلا هذهو .كانه نم هدرطي ام نايتإ زوجي الف هلسن نم ةبرقم

 ريراقت تناكو ايقيرفإ بونجب "ولوز"لا ىدل اًضاخ اًميمح ًالكش ذختت فلسلا عم

 قئاثولا رثكأ ىه كانه اهرشنو اهعمج ىتلا "021131087" ىزيلجنإلا ىلاسرإلا
 هتسارحب نيفلكملا لاجرلا كرت دقف .*9فلسلا ةديقع نع ترفاوت ىتلا ًةيقادصم
 وه "ولوزامألل ىنيدلا ماظنلا" هباتكو .مهتغلب كلذ وه نّوديل مهسفنأب نوثدحتي

 قئاثولا نم دَعُي وهف ,ةبسانملا ةرهشلاب ظحي مل اذهل ءاًبيرقت رفاوتم ريغ ٌباتك

 الِإ ضرألا نطاب ىلإ نلنوضمو نيباعُت نوريصي "ولوز' لا فالسأو .ةيرشبلل ةيساسألا

 ىهو اًمامت فولأملا عونلا نم ىهف .ةيروطسأ نيباعث ءنظن امك ءاوسيل مهنأ
 نم ضعتبو .اهنولخدي ام اًبلاغ اًضيأ مه اوناك ىتلا خاوكألا نم برقلاب سوجت

 اهيلع فرعتي مهنيعب ِفالسأب :ةيدسجلا اهتامس لالخ نم رّكذُت نيباعثلا هذه
 ءايحألل مالحألا ف رهظت ىهف بسحف نيباعث نوكت ال اهنكل .مهدادجأك ءايحألا
 نوكت اهنود نمف ,مالحألا هذه سانلا رظتنيو .مهيلإ ثدحتتو ةيناسنإلا اهتئيهب

 روهظلا ىلع نيصيرحلا مهاتوم عم ثيدحلا نوديري مهف .ةحيرم ريغ ةايحلا
 ةمتعم ريصتو فلسلا ةروص ميغتام انايحأو . .هيف سبل ال حوضوب مهمالحأب

 متي رخآل نيح نمو .اهنيعب سوقط لالخ نم ةين يناث اهئالج ىلع سانلا لمعيف
 ناريثلاو مانغألا مهل حَمْذُتف .ةمهملا تابسانم لا ىف ًةصاخ .مهل تايحضألا ميدقت

 هنوطعي ىذلا ىرخفلا مهبقلب ءرم لا مهيدانيف .كلذ لوانتل ةوافحب نوَعدُي مث
 ةيرخفلا ءامسألا هذه تّيسُن اذإف .ةياغلل ميركتلا نوبحي مهف .ةميظع ًةيمهأ
 نأ نم دب الف هب ىَحْضُي ىذلا ناويحلا امأ .ًةناهإ كلذ اوربتعا ءرَكذَت م وأ
 ىتلا مانغألا امأ ,خارصلا اذه نوبحي دادجألاف .هنوعمسي ىتح اًيلاع خرصي

 :قوملا عم ءايحألا "لوانت" نم غون هنإ ءاّعم ءايحألاو قوملا اهمساقتي ةبجو
 ىذلا وحنلا ىلع ءايحألا شاع اذإ مهلسنل ريخلا نوبلطيو اضرلاب نورعشي ءالؤهف
 نيمدقم اًئيش اهنم نوريغي ال ديلاقتلاو تاداعلا ىلع نيظفاحم دادحألا هداتعا

 بضغ راثأ هنأ كردي هنإف ةلعب ام رف بيصأ ام اذإف .ماظتناب تايحضألا مهل

 نوخوتي ال قوم لاف .بضغلا اذه رس ةفرعم لجأ نم ءىث لك لعفيف .دادجألا دحأ
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 قحتسي اممو .مهتيصخش عم قستي امب نوتأي اًرشب اوناك دقف اًنايحأ لدعلا
 .باهسإلا نم ءىشب "02112527" اهجلاع ىتلا كلت نم ةلاح ركذن نأ دهجلا

 ءايحألا مهيوذ ةيانع اوقل دق نيمركملا قومللا ءالؤه لثم نأ حضوت ةلاحلا هذهو

 امك ءطخسلا اذه روص نم ةدحاو ةصقو .ةايحلا ديق ىلع اولظ ءالؤه نأ ببسب

 خأ تام دقف .نآلا نحن همهفن امك ريطخ ضرم راسم عم قستت «نآلا اهضرعتسن

 :هتاكلغمم قف تريتعا ىعلا ةساملا ةياغلل صاخ وع ىاقو ههتاكلتمم' امأف:ويكأ

 ريعمألا كلاف هقوناك نأ نيه ةرإلا اذه ةسقو .ربغمألا بغا لإ تلقفا هبقف
 هبكترا أطخ ىأب ملعي مل ىغبني امك تايحضألا لك مدقو ثاريملا هيلإ لقتنا ىذلا
 :همانم ىف ربكألا هوخأ هافاوو .ديدش ضرم ًةأجف بيصأ هنأ الإ .فوتملا دض

 هنأ فرعت دعت مل كنأ قأتي فيك" :ىل لوقيو ىنبرضي هنأ تملح دقل)

 فرعأ انأف ؟كفرعأ ىننأ ىرت ىتح هلعف عيطتسأ اذامف" :تبجأف .؟انأ وه

 ىننكل" :تبجأف "؟ىنوعدت ال اذاملف روشب تيحض تنأ نإ" : تل اييف !ىخأ كنأ

 نود هتحبذ ىذلا روشلا اذه ىل ركذتلف .ىرخفلا كمساب كتوعد ىنإ لب ءكتوعد
 سيلف ىخأ اي ال" :تلقو كلذ تضفرف ."اًمحل ديرأ ىلإ" :وه درف ."كوعدأ نأ

 .دحاو الإ دجوي مل هنأ ول" :لاقف ."؟ىشاوم لا ةريظحب اًروث تيأر لهف .روثلا ىدل

 عطتسأ مو سفنتلا تلواحف ىبناجب مأب ترعش تظقيتسا املف ."هبلطأ ىننإف

 .(ىسافنأ تعطقت دقف

 ,ضيرم اًّقح ىننإ" :لاق دقو .روثب ةيحضتلا أشي ملف اًدينع لجرلا ناك دقل
 فشت مل اذاملف هفرعت تنك نإ" :سانلا هل لاقف ."ىنباصأ ىذلا ضرملا فرعأ إو

 ضرم لا فرع ام اذإف ؟ضرم اب هسفن ةباصإ ىف ببستي نأ لجر عسوب لهف ؟هنم
 :وه درف ."هيلع ىضقُي هنإف ءلجر ىلع حورلا تبضغ اذإ هنأل ؟توملل ىعسي لهف
 ةكأل شاربفلا لإ كنيوأ [ذ] يمان ةارآ انقاذ نقرا: ل شو: ىفئاضأ دقن ؟ق داس انزل"

 وهو ةيشاملا تحبذ امدنع هعدأ مل ىننإ لوقيو اًعوارم ىنئيجي وهف محللا ىهتشي
 .هتوعدو الإ اهادحإ حبذأ مو ةيشاملا نم ًاًريثك تحبذ ىننأل ةياغلل ىنشهدي ام
 .محللا ىهتشأ ىنإ .ىخأ :ةطاسبب ىل لوقي نأ هعسوبف محللا ىهتشي هيد اك نايف

 لاقف ."ىلتق الإ ديري ال هنظأو .هيلع ٌقناح ىننإ .همركأ ال ىننإ ىل لوقي هنكل
 ؟انيأرب هربخن ىتح ءوه نيأف ؟مالكلا مهفت نأ نكمي حورلا نأ دقتعتأ" :سانلا

 هباقلأب هتوعدو هتحدتما دقلو ةيشاملا تحبذ امدنع نيدوجوم اًمئادانك دقل
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 ىأ وأ خألا اذه نأ اًنكمم ناك نإف كلذ انعمس دقلو .هتلاسبل اهلان ىتلا ةيرخفلا

 هذه لثمب هوفتت اذاملل :هلأسنو هباوجتسا انعسوب هنإف ثعّبو تام رخآ لجر

 ةفأل نيرطغتللا كلسللا اذه كنسي نقلا نإ(" :ضيورللا لجرلا+بانجاف ."؟رومألا
 ةيشاملا لك ىلع ىضقأ نأ ىنم بلطي امدنع بجعأل ىنإو .هنم رغصأ انأف .ربكألا

 اننأ الإ لجرلا تام دقل" :سانلا لاقف ."؟هتوم دنع ةيشام ةيأ وه كرت لهف

 هلوقن ام اذه .لعفلاب انيلإ نارظنت كانيع تلاز امو ءتنأ كعم ملكتن انلز ام

 ةاش ىوس كيدل نكي مم ول ىتحو .ءودهب هعم رواحتنلف رخآلا صخي اميفو ءكل
 ريصتو مانم لاب اًمود كاخأ ىرت اذاملف .كلتقو انه ءاج ول ٌراعل هنإو .هل اهمدقف

 اًنسح" :لاقف ."فاعم ظقيتسيف هيخأب ملحي لجرلا نأ ضرتفملا نمف ؟اًضيرم
 هنإ .ىنلتقيس هنإ .محللا بلطي هنإ .هيهتشي ىذلا محللا هحنم ديرأ ىنإ قداس
 ناك دقف .ًالجر سيل هنإ .اًشأتم اهدعب ظقيتسأل موي لك هب ملحأ انأف .ىنملظي

 نإف .ةمكللاب ةملكلا لباقي ءامناد اذكه ناك هنأل فنعلل عزني اسئاب اًصخش اًمئاد

 هنإ .هيف ببسلا وه ناك اًكارع بلقني ٌراجش عقيل لاحلا ىف همجاه دحأ هثداح

 ءالؤه عم رجاشتأ الأ ىلع ناك أطخ تبكترا دقل :لوقيف فرتعي مو طق مهفي مل
 محللا هحنم ديرأ ىنكل ءامئاد ٌقناح وهو .ىئِيس هنإ .هلثم ىهف هحور امأ .سانلا

 ًةيشام حبذأس ىننإف ءفاعم ترصو ىنأشو ىنكرت هنأ تيأر نإف .هيهتشي ىذلا
 الف كلذ وه ناك اذإ .سفنتلا عيطتسأو ىفاعم ىنعدي نأ هيلعو ءاًدغ هلجأ نم

 اذإ لجأ" :نيلئاق سانلا هقفاوف ."نآلا ثدحي ام لثم ىسافنأ قنتخت نأ ىغبني

 اًضيرم تحبصأ نإ نكل .كيخأ حور تناك اهنأ ملعن فوسلف ىفاعم اًدغ ترص
 ناك سمشلا تبرغ امدنعو ."اًفولأم اًضرم كلذ نوكيل كوخأ وه هنإ لوقن نلف

 ىهتشاو ماعطلا بلط رقبلا بلح تقو ناح امدنع نكل .ملألا نم وكشي لازي ال

 ةريبلا نم ًاليلق نوطعأ" :لاق مث ءاذه نم ءىث عالتبا عاطتساو اًسورهم اًماعط

 نأل ندعس دقلف .نهبولق نانئمطاب رعشو .ةريب هؤاسن هتطعأف ."ناشطع ىنإف

 لكأي ال هنأ دح ىلإ اًئيس ضرم للا نوكيأ" :نهسفنأ نلأسو نهكلمت ناك فوخلا
 .طقف تارظنلا نلدابت نهنكل ءنهتداعسب نحبي مو تمص ىف ندعس دقو "؟اًئيش
 هنم لوانتأ ىنوعد ءطوعسلا غبت نم ًاليلق فوطعأ" :لاقو ةريبلا برشف وه امأ
 ىفو ًةيناث ساعنلا هبلغ مث .ىقلتساو هذخأف هنم هنيطعأف ."ةياغلل ًاليلق اًئيش
 ."؟اًدغ اهحبذت له ؟ىلجأ نم ةيشاملا تنيع له اًنسح" :لاقو هوخأ هءاج ليللا

 ىلإ ىخأ اي ىل لوقت اذامل .كلجأ نم ةيشاملا ىدحإ حبذأ فوس" :مئانلا لاقف
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 ًالساب تنك كنأل .ةيشاملا حبذأ امدنع كرخف باقلأب كمركأ انأو ءاًدبأ كوعدأ ال
 دقلو محللا ىهتشأ انأف .هرربي ام هل كلذ ىلوق نإ" :وه درف ."؟اًديج ًالتاقمو

 ."ةريبك ةيرق كيدلف ءةيرق كل تكرتو لعفلاب ثم

 ةيرقلا ىل تكرت امدنع نكل .ًةيرق ىل تكرت دقل ىخأ اي اًنسح ءانسح"
 "تكتيسام لك انه تيا تنك تيفو
 ."اهلك اهحبذأ مل ىنإ ال"

 "؟ءىش لك ىلع ىضقأ نأ ىنم بلطتأ .ىبأ نبا اي نذإ اًنسح" -

 حبصت ى حبذا كل لوقأ ىنكل .ءىش لك رمدت نأ كنم بلطأ ال ىننإ ءالك" -

 "!ةريبك كتيرق
 سليجف .هبناجب مألا نم ئرب دقو .ةبيط ةلاحب هنأ رعشو ظقيتسا نأ ناكو

 هتلأسو رانلا ف تخفنو هتجوز تظقيتساف ."اًران ىلعشأو ىظقيتسا" :هتجوز زكلو

 دقلف «ىندبب طيسب ٌروعش ىدل ناك تظيقتسا امدنعف ,ئدهتلف" :لاقف هلاح نع
 طوعسلا غبت نم اًئيش ذخأف ."ىفاعم تنك تظقيتسا امدنعو .ىخأ تئداح

 ؟نآلا كتيفش دق ىننأ ىرتأ" :تلاقو ةيناث هيخأ حور هتءاجف ًةيناث سعنو
 هل ناك دقلو .ةيشاملا ةريظح ىلإ ىضمو ضهن حابصلا ىفو ."!اًدغ ةيشاملا حبذتلف

 هنإ لوقي ىخأو ىفاعم نآلا ىننإ .مكوعدأ ىنإ" :هعم اوضمف مهاعدف راغص ٌةوخإ
 ."رقاعلا ةرقبلا كلت اورضحأ" .هورضحأف ءاروث اورضحُي نأ مهاعد مث ."ىنافش دق

 تاملكلاب مهاعدف ةريظحلا نم ىلعألا قباطلا ىلإ اوءاج دقو .نينثالا اورضحأف

 لافطألا ربكيل اننيب تلح ةبيط اًهور نإ .انتيب لهأ اي اولكأتلف نذإ نآلاو" :ةيلاتلا
 ئرشأ ةرصؤو ةيناث دتتأت اذا :ىخأ وهحنيف اي كلاسأ نإ ة:فاخضأ سانلا ىقتيو

 ةلماح ءىجت ةبيطلا حورلا نإ ؟اًضيرم اهدعب ريصأ مث كب ملحأ اذامل ؟ىمانمب
 نأ بجي ىتلا ةيشاملا هذه امو ءتقولا لاوط ضرم لا وكشأل ىنإو «ةبيط اًرابخأ
 ىتباصإ نع فقوت كل لوقأ ىنإو ؟اًضيرم اهدعب ةرم لك ريصيل اهبحاص اهدردزي
 الإ .ىغبت اذام ىل لقو ٍءودهب ىنبطاخو مانم اب فرزتلف كل لوقأ ىنإو ءضرملاب
 لهف .كتايح ءانثأ ىف اًئيس اًصخش تنك كنأ حضاولا نمف .ىنلتقتل ىنيتأت كنأ

 نوكت نأ قالطإلا ىلع اًقمح عقوتأ مل ىننإو ؟ضرألا نطابب اًئيس اًصخش تلزام
 ربكألا ىخأ اي ءوسلاب َّىلإ قأت اذاملف .ةبيط اًرابخأ ىل لمحت نأو دو ةرايز كترايز
 تنأف ؟ريرش ءىث اهيلع ىرجي الف ةيرقلا ىلإ ريخلاب قأي نأ هيلع ناك ىذلا
 اه" :اًركش ىلصو ةيشاملا ىلع ةيلاتلا تاملكلاب ىقلأ مث ."ةيرقلا كلام اًّقح
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 ءارمح رقاع ٌةرقب هذهو ءرمحأ ٌروث اذهف .اهب كل ىحضأس ىتلا ةيشاملا ىه
 ىفإو مَ الب ظقيتسأ ىتح دوب ىنثداحتلف :لوقأ ىنإو !اهحبذتلف ء.نوللا ءاضيبو

 :رمأ مث "محللا ىهتشت نم اي كلوح انه عمتجتل انتيب حاورأ لك عدتلف : :لوقأ
 روثلا نعطو توهف رقاعلا ةرقبلا نعطو اًخمر هتوخإ دحأ ذخأف ."اهورحنا"

 عزف ءامهخلس متف٠ ءامهخلسب مهرمأف .اًقفنو امهلتق دقف ءامهريخش العو ىواهتف
 ماعطلا ىلإ اوعدو لاجرلا لك عمتجا دقو .ةيشاملا ةريظح ىف امهولكأو امهنع دلجلا
 نحن" :اولاقو اًركش اوّلصو نيضار اوراصو اولكأف ةيفطقف ةعطق ةنم اوذخأ دقو

 دوج هنأ فرعن فوسلف .ءضرمم حور كتباصأ ام اذإف .نالفو نالف نبااي كركشن

 نحن اهو .كعم اًمحل لكأنس اننأ ديدشلا كضرم لالخ فرعن نكن ملو .ءىقشلا
 ."كتحص تدعتسا كنأب نوحرف نحنو كلتق ىغبي ىقشلا نأ نآلا ىرن

 نوكن ةرابعلا هذه ىفو .ربكألا خألا هلاق ام وه اذه ناك "تم دق ىننإ"

 ناك فيكو ءريرقتلا اذه ساسأو ريطخلا ضرملا ببسو امهعازن رهوج انكردأ دق
 بابسأ نم ىفكي ام هيدلو لعفلاب تام دق وهف هبلطم ناك امهمو .تيملا كولس
 ةيرق كيدل" ةرشابم كلذ دعب فيضي مث "ًةيرق كل ٌثكرت" :لاق دقو .ةرارم لا

 تيم ىننإ" :اًضيأ لوقي نأ هعسوب ناكو .ةيرقلا هذه ىه رخآلا ةايح نإ ."ةريبك
 املو .ةايحلا ديق ىلع ىقابلا هاشخي ىذلا ماهتالا اذه هنإ .اّيح تلز ام تنأو
 ىلع هدعب لظ دقف .ءقحلا تيملل ىطعي هنإف همانم ىف ماهتالا اذه شياعي ناك
 ىطعي ام وه هراوجب ملظ لك لءاضتي ىذلا ملظلا اذه مظع نإ .ةايحلا ديق
 اذكه "ىلتق ىغبي هنإ" .ديدش ضرم ىلإ ةرارمملاو ماهتالا ليوحتل ةطلس تيما
 دق نوكي اذكهو .لعفلاب تام دق هنأ هلابب رطخ دق هنأل رغصألا خألا لوقي

 نإ .ةيحضتلاب ةياهنلا ف ىضتري هنإف هحلاصي ىلو .هنم هفوخ رس اّمامت كردأ
 ءايحألا روعشب طبتري ناك ءانيأر امك .قومللا ةافو دعب ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا
 نإف مظتنملا ميركتلا نم ام ٌةروص كانه نوكت امدنع ىتحو .ميظع قيضب
 ناك ءانه اًنأش مظعأ مهدحأ ناك املكو .قوملل اًمامت نانئمطالا عيطتسي ال ءرملا
 ظافتحالل ًاليبس ءرملا دجو ادنغوأ ةكلمم ىفو .رخآلا ماعلا ىف رطخأو مظعأ هطخس

 نأ دعب دعتبت مو مهتقرافم عيطتسي ملف .نيعناخلا هاياعر نيب ىفوتملا كلملا حورب
 ءطيسو ىأ ,”"اودنام" كانه ناك هتافو دعبف .””ايندلا هذه ىف ءاقبلا اهيلع نيعت
 نم دب ال ناكف اًنهاك ناك ىذلا طيسولا امأ .اهل اًماقم كلملا حور هنم تذختا
 ام اذإف .هتغل صئاصخ لك ىاحي ناكف .هسفن هكولس كلسيو كلما هبشي نأ
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 ةمدقلا ةغللا مدختسي ناك طيسولا نإف ةمدق روصع نم كلمب رمألا قلعت
 تام ام اذإ هنأل قئاثولا ىدحإ هتتبثأ ام وهو .ماع ةئمئالث لبق نم ةمدختسملا

 دحأ ملستي اذكهو .ةيكلما هترسأ دارفأ دحأ لا لقتتت كلم لا حور نإف طيسولا

 ثدحي دقف اذكهو .اًمتاد نكس كلملا حورل نوكيل رخآلا نم بصنملا "اودنام"لا

 رخآل نيح نمف .هؤالمز ىتح الو رخآ ٌدحأ اهمهفي ال تاملك طيسولا مدختسي نأ
 .ليصافتلا لكب تيملا دسجيف ءسمللا نم ةلاح ىلإ قلزنيل هيلع كلملا رطيسي
 كلملا تامس نيودتب موقت تناك ءاطسولا ميدقت نع ًةلوئسم تناك ىتلا رسألاو
 نس ىف تام دق "الاجيك" كلملا ناكو .ةاكاحماو ةملكلاب هتافو دنع ةيصخشلا

 ناك كلملا هيلع رطيس امدنع هنأ الإ .ةياغلل ًريغص اًباش هطيسو ناكو ةمدقتم

 .جرعيو همف نم باعللا ليسيو ديعاجتلا ههجو رمغتف .زوجع ٍلجر ىلإ لوحتي
 كلذ دهاشي نمل اًفرش ربتعي كلذ ناك دقف .ةبهرب ضارعألا هذه ىلإ رظنُي ناكو

 نييلط ان قب عاطعملا ققلا ده انفأ مناع فريعتتو كدا ةرشتعب نونكر هيف
 رودلا اذه ىوس دؤي ملو .هبصنم وه اذه ناك ءناسنإ دسج ىف رهظي نأ .هنم
 .لعفلاب اوتام نم ءالؤه روعش ردق سفنب ىفوتملا طخسب روعشلا هنكم ال هنإف
 موهفم ةفرعملو .*”نيينيصلا ىدل فلسلا ةديقع وهف تاعبتلاب ءارث رثكألا امأ

 اودقتعا دقف .حورلا نع مهتاروصت ىلع ةرظن ءاقلإ نم دب ال هنإف مهيدل دجلا

 كلذب ىهو .ىونملا لئاسلا نع ةئشانلا "وب" ىه امهادحإ نيحور ناسنإ لكل نأ
 ءاوهلا نع أشنتو "نوه" ىهف ىرخألا حورلا امأ .حيقلتلا ةظحل ذنم تدجو دق

 ةئيه ةذختم اًئيشف اًئيش كلذ دعب نوكتت مث .هدلوم دعب ناسنإلا هسفنتي ىذلا

 اهصئاصخ نم وه ىذلا ءاكذلا امأ .ةيئرم ريغ لظت اهنأ الإ .هتيحأ ىذلا دسجلا

 حور لعصت توما دعبو .ةقوفتما حورلا ىه هذه تناك دقف .اهعم ومني هنإف

 دقف ربقلا ىف ةثجلا عم ىونملا لئاسلا حور ىقبت امنيب ءامسلا ىلإ هذه ءاوهلا
 تناك دقف مظعأ وحن ىلع ءرم لا اهاشخي ىتلا ىندألا حورلا ىه هذه تناك
 ذخأت دسحلا للحت ءانثأ ىفو .تومللا ىلإ اهعم ءايحألا رج لواحتو ةدقاحو ة ةرئرش

 قاحلإ ىلع اهتردق ماتخلا ىف دقفتل كلذك ىجيردتلا للحتلا ىف ىونملا لئاسلا حور

 ىهو .دوجولا ىف ًةيقاب ىلعألا سفنلا حور لظت كلذ نم ضيقنلا ىلعو .ىذألا
 فلخلا اهل مدقي ملاذإف ًاليوط ناك قوما ماع ىلإ اهليبسف ءءاذغلا ىلإ جاتحت
 ىلع روشثعلا ىف حلفت ال امدنع ًةسعت ريصتو ةديدش ةاناعم ىناعت اهنإف ءاذغ ىأ

 ةزانجلا سوقط امأ .ىونملا لئاسلا حور لشم ةريطخ كلذ دعب حبصتل ليبسلا
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 نّمؤتو ءقومملا لاعفأ نم ءايحألا ةيامح ىلإ فدهت ىهف :جودزم فده اهل ناكف
 اذإ ًةرطخ نوكت قوم لا ملاعب ةقالعلاف ةيح قوما حاورأ ءاقب هسفن تقولا ىف
 فلسلا ةديقع ىف ىلجتت امدنغ ًةبيط نوكت ةقالعلا هذهو .ةردابملا هل تكرت

 طبتري ًةيح حورلا ءاقبو .ةددحملا اهتاقوأ ىف اهذيفنتو ديلاقتلا ميلاعتب ةمزتلم
 دقو .ملعتلاو ءاذغلاب اهتبستكا دقو ,ةايحلا لالخ اهتبستكا ىتلا ةيدسجلا ةوقلاب
 ًالكآ" ناك ,”"ةداسلا" دحأل حور نيب قرفلا وهو ٠ .ةيمهألا غلاب قرف كانه ناك

 اًصيخرو طعس هؤاذغ ناك" عالق نيبو .هتايح لاوط اًديِج ءادغ ىدغتو "موحلل

 ىتح .ةملكلا ىنعمب حور مهل نم مه طقف دايسألا نإ "02هصعأ" لوقيو .اًئيدرو

 نأب توملل هسفن زهجي ديسلاف ءاهيرثي امنإ حورلا هذه كلهتسي ال رمعلا لوط
 هيلإ د دق نوكي هتايح رادم ىلعو .ةيذغم تابورشمو رخاف ماعطب م

 ناك وهف ٌةوَق دادزيو هذوفن ىدم عستي كلذبو .حاورألا نم هل.رصح ال اددع

 دلال اومختا دق مهسفنأ مه اوناك نيذلا ةينغلا هدادجأ ةدام فعاض دق

 .ةوقلاب ًةمعفم ةثجلا قرافت اهنأل ةعيضولا حورلا لثم هحور ددبتت ال تام اذإف
 ةمركملا (هتوم دعب) هحور نإف هاوتسم دعاوقل اًقبط هتايح ديسلا شاع اذإف

 كلمت ىهف .ةيزئانجلا سوقطلا لالخ نم ةءاضوو ةيماس ًةوق كلتمت ةرهطمل او
 دلاخ ٍصخش حمالم لكب هسفن تقولا ىف ظفتحتو ةريخلا ةيماحلا حورلا ةوق

 لكيه ىف ةصاخلا اهتدابع 0 ذئنيحو .فلسلا حور ىه تحبصأ دقلف .ءس

 .دالبلا ةايح ىفو ةعيبطلا ةايح ىفو ةنسلا لوصف سوقط ىف كراشت ىهو 0

 لوصحملا ناك نإ موصت ىهو.ديج ماعط ىلع تلصح ًريفو ديصلا ناك اذإف

 ىعارم ىف ديصلا محل نمو محللا نمو لالغلا نم فلسلا حور برتقتو ا
 نوكي هذه فلسلا جور ةيصخش ءارج ردع نكل .اهل اًنطو ربتعت 5 نيكلا دايسألا

 .ىشالتتو ىوقلا هذه اهيف رثعشت ةظحل د :ةبستكملا اهاوق رارمتسا ردق

 ءاهب صاخ لكيه ىف اهقح فلسلا ةدئام دقفت ات لايجأ ةسمخ وأ ةعبرأ دعبو

 راوجب ىرجح قودنص ىف عضوتف ؛ ءاهنيعب رئاعش لضفب اهب اًطبترم لظ ام وهو
 هوروصت ىذلا دجلاف .ةيصخشلا مهاركذ اودقف نيذلا نيقباسلا فالسألا لك دئاوم

 ىتح اًيجيردت ىثشالتيو ىوقلا هدرفت لءاضتيو ءديسك امركم دعي مم همسا اولمحو
 ةليوط ةرتفل دتما ىذلا همبركت لالخو .ديسك هبعل ىذلا هرودو هدوجو ىهتني
 ىلإ ذشنيح دوسعيل لاوطلا تاونسلا ءانثأ ق طيسب تيم ريصم ىقل دق نوكي
 زواجتي فلسلا لك سيلو .اهلثم ضومغلا هفنتكيو نيرخالا قوم ا عيمج ةلتك
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 دوجو ىلع ظافحلا ىدمبو ةصاخلا مهتناكمب طبتري اذهف ءلايجأ ةسمخ وأ ةعبرأ
 دئاوملا هذه ضعب عّفرُت دقف .ءاذغلا لوانتل اهتدشانمو حورلا ءاعدتساو مهدئاوم

 ببس تناك ىتلا ةقيقحلا نإف دمألا اهب لاط امهم نكل ءطقف دحاو ليج دعب

 اًيفخ اًروف ٍذئنيح نوكي الف ,ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةيصخش اًنايحأ ريغت اهدوجو
 نبالا نيديو ءفلسك ادوجوم لظي ىذلا هيبأ توم دعب اًّيح لاز ام هنأب نبالل

 كلذك هيلعو .ةبيطلا هحور ىلع ظافحلا هيلع متحتيو .هيدل ام لك لضفب هل

 امو .هيلع اًيلاعت رهظي الأ ىلع صرحلا لك صرحيو .ءتيمك هيبأل ءاذغلا مدقي نأ
 اهنإف انيأر امكو .لاح ةيأ ىلع ًةدوجوم بألا فلس حور نوكت اّيح نبالا ماد
 ىلع اًبصنم نوكي بألا مامتها نأ الإ :ةفورعم ةنيعم ةيصخش حمالم لكب ظفتحت

 نأ وهو .ةيساسأ ةيمهأ اذ اًرصنع طرتشيف فلسك هدوجو امأ .همركتو هتيذغت

 .هميركت ىلع صرحي نم كانه نوكي نلف فلخ هل نكي مل نإف ءاّيح هنبا نوكي
 .ةبيط ةلاحب اونوكي نأ ىنمتيو هدعب ءايحأ ىرخأ لايجأو هنبا ءاقب ىنمتي وهو
 ام نيرخالل ةايحلا دشني وهف :مهتلاح راهدزإب طبتري فلسك ىصخشلا هدوجوف
 ةروصلا نيب ئناه ميمح طابترا أشني اذكهو .هاركذ ءايحإل دادعتسا ىلع اوماد

 اولظ قةسذلا يفيلخلا واقف نيونفالسلا اههستكي ىلا ةاييغلا نارفتيلا ةبسانللا

 ىدارفك دادجألا ىقبي نأ اًضيأ مهملا نمو .مهفلس لجأ نم كلذ اولعفي ىل انه

 نوجمدني ال مهو .مهميركت متي اذهلو .ءىدارف نوروهشم مهف .لايجألا ضعب ربع
 نع ًالصفنم .ذثنيح اًّيح نوكي ىذلا مهلسن نوكيو .ديعب ضام دعب الإ ةلتك ىف
 نيبو هنيب نودجوي نيذلا دادجألاو بألا نم لك لالخ نم اًديدحت .هفلس ةلتك
 اًيح لسنلا ءاقبب اضر كانه ماد امو .ضعبلا مهضعب نع نيلصفنم ىدارف ةلتكلا
 عيطتسي ال اضرلا نأ الإ .ًالادتعا رثكأ اضرلا اذه لعجي فلسلل لسنلا ميركت نإف
 ةهنلا اذه ىلغو :قوملا ةدتغ ةدانزح لستلا قرقي نأ < ةقالغلا ةبغيبطل اقيطغ

 راص ام اذإف .ةديدعلا هحمالم لك نم درجت دق ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نوكي
 دقف .ةلتقلا حمالم لك هنع تلازو موهفم ريغو لوقعم ريغ اًرمأ حبصأ اَعلو

 وه اهلضفأ نأ الإ .هنولب رخآلا اهنم لك غبصو ةيصخشلا رعاشملاو راكفألا تفلاحت

 خيرات ىف تنوكت امك ةطلسلا بحاصل ةيلاثما روصلا لمأتي نمو .ىقبيس ىذلا
 تاسارامم دوجو مدع نأ ضرتفن دقو .اهتيناسنإل شهدي فوسف نيينيصلا ركفو

 .فلسلا ميركت نم عونلا اذه ىلإ لضفلاب عجري روصلا هذه ىف ةفينع
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 اًيصخش هب بيصأ هنأل «.نوعاطلا فصو نم لضفأ وه سديديكويث ناك

 ةسيئرلا ضرملا اذه حمالم لك ىلع قيقدلا زجوملا هفصو ىوطنا دقف .هنم ىفشو

 :””اهمهأ انه سبتقن نأ ديفملا نمو

 انيأر دقو .اهضعب قوف سّدكت نيرضتحملا داسجأ لكو ءبابذلاك نوتومي سانلا
 .ءاملل اًبلط رابآلا لوح اًجاوفأ نوعمجتي وأ تاقرطلا ىف نوطبختي قوم هبش اًرشب

 اوتام نيذلا سانلا ثثحب , ًةصاغ تناكف ةماقإلل نكامأ اهوذختا ىتلا دياعم لا امأ

 مهنإ ىتح سانلا ىلع تبلغ دق ةيثراكلا ةلاحلا تناك نايحألا ضعب قو .كانه

 اهضعبب ةيزئانجلا رئاعشلا لك تطلتخا دقو .ةيزانجلا تاحانملا ةماقإ نع اوضاغت
 مهرسأ تناع نيذلا سانلا ضعب امأ .قفتا امفيك قوم لا نفد متي ناكو ءضعتبلا

 ليحلا رثكأ اوتأ دقف ةزانجلا فيلاكت دادس نع اوزجعف ةريثك توم تالاح نم

 هقوف مهباصم اوعضيل ءنورخآ هماقأ بطح موك ىلإ ءىجي نم لوأ اوراصف اًيزخ

 نوقلي مهنإف لعفلاب ةلعتشم رانلا كيناك انمااذانق «بظحلا: ف زاثلا نولعشت مث

 نكي مو .مهليبس لاح ىلإ نوضميو ىرخألا ثثجلا قوف اهولمح ىتلا ةشجلا
 نوربتعي اوناك دقف .كلذ نع مهعنميل ىنيدلا وأ ىويندلا نوناقلا نم فوخلا

 ثيبخلا نأ اوأر نأ دعب ال مأ بابرألا هاجت ًالالجإ اودبأ ءاوس ًةدحاو ةجبيتنلا
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 نوناقلا كاهتنا نع ةلءاسملا نم مهفوخ مدع ناكو .هسفن ريصم لا ىقلي بيطلاو

 رعشي مهنم لك ناكف .نيحلا كاذ ىلإ اوشيعي نأ اوعقوتي م مهنأ ىلإ عجري ىويندلا
 لوصحلل نوعسي اوناك كلذ ثودح لبقو .ةوسق دشأ مكحب لعفلاب بقوع هنأ

 مه اهنم مهواعج متو نوعاطلاب اويضضأ نيذلا ناكو .ةايحلا عم نم ءىش ىلع

 رمألا اذهب 6 ةريش ءالؤهل نكت م نإو .نيرضتحم لاو ىضرم لا عم اًقطاعت سانلا د١

 .ىرخأ ًةرم هب باصي ال ضرملاب باصي نم نأل نامألاب نورعشي اوناك مهنأ الإ
 ىلع نولبقي سانلا ناكو .هتايح ددهيل نكي مل كلذ نإف ىرخأ ًءرم بيصأ اذإو
 اوناكف مهسفنأ مه امأ .ةئنهتلا مهل نومدقيف بوصو بدح لك نم كئلوأ لثم
 ءارج لبقتسملا ىف اوتومبي نل مهنأ اونظ مهنأ دح ىلإ مهئافشب ىماستلاب نورعشي
 ةئبوألا .مدقلا ذنم ةيرشبلا تبكن ىتلا ةيثراكلا تالاحلا نيب نمو .ام ضرم

 ىهو .ةيويح تايركذلا رثكأ اهفلخ تكرت ىتلا كلت ىه عساولا راشتنالا تاذ

 دعب بلاغلا ىف ىهتني لازلزلا ناك امنيب نكل .ًةأجف ةيعيبطلا ثراوكلا لثم أدبت

 امأف .ماع ىتح وأ روهشل دتمي دق ٍنمزل رمتسي ءابولا نإف ةريصق ةليلق ٍتازه

 ّق مهلك هاياحض ىلع ىضقيف .ةدحاو ةعفد عئاظفلا ىدصقا ببسي هنإف لازلزلا

 ىفف .ىعامج ٌرثأ نوعاطلا ءابول نوكي كلذ نم ضيقنلا ىلعو .دحاو ٍتقو
 ,ناكم لك ىف قوم ا رهظيف تالاحلا رثاكتت مث ءطقف ليلق ٌرفن هب باصي ةيادبلا
 ءابولا ةجيتن نوكت دقو .ءايحألا نم رثكأ قوم عومج ءرملا ىري ام ناعرسو
 رودتو ء.ريبكلا توملا ىلع ادوهش نونوكي سانلا نكل .لازلز نع ةئشانلا اهتليثمك
 لوطأ ةرتفل رمتست ةكرعم ىف كراش نمك نونوكيف مهنيعأ مامأ ةدعاصتملا هثادحأ

 .ناكم ىأ ىف ىرُي ال وهف .اّرتتسم نوكي ودعلا نأ الإ .ةفورعملا كراعملا لك نم
 برضي وهو .هب باصي نأ طقف رظتني لب .هتهجاوم ناسنإلا عيطتسي ال ثيح
 امو .اًعيمج اوباصي نأ سانلا هعم ىشخي ٌدح ىلإ نيريثكلا بيصيو ءاشي امثيح
 لتقلاب الإ ىهتني نل هنأب الإ ٌروصت كانه نوكي ال هنإف ءابولا راشتناب فّرتعُي نإ
 نورظتني هب نيباصملا نإف هتهجاومل ةليسو كانه نكت مل املو .لكلل ىعامجلا
 .مهدض رداصلا مكحلا ذيفنت

 .مهرظتني ىذلا ريصملا ىف نوواستم مهف .ةلتكلا طقف مه ءابولاب نوباصم لاو
 ءاهلصت نأ ةيرشب داسجأل نكمي ىتلا ىربكلا ةفاثكلا ىلإ اوهتنيل مهددع دادزيو
 بسح اًنقؤم ًةتيم نوكت ةلطعتملا قوم لا روهمجو .ثثج موك قوف مهعمجت ىأ
 مامأ اًعم اهتعامج مئتلتو ةدحاو ةظحل ىف ثَعبتس ىهو «نايدألا ضعب تاروصت
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 ارظنو .دعب اميف قوملا ريصم ىف انريكفت لمعت مل ولو ىتح .باسحلا موي هللا
 ال ٌرمأ كانه ىقبي هنإف ءرخآل ناكم نم كلذ نع ىدئاقعلا روصتلا فالتخالل

 صغتل" .قوم لاو نيرضتحملا روهمج نم ىلإ ىهتني ءابولا نأ وهو ءكشلا لمتحي
 ةداعلا ترج امك ىدارف اياحضلا نفد ىنستي ال بلاغلا ىفو ".دباعملاو قرطلا مهب

 ىف مهنم فالآ ىأ .ةمخض ةيعامج رباقم ىف ضعبلا مهضعب قوف مهعضو متيف
 وه اهفده نوكي ةيرشبلا اهتداتعا ةمهم رهاوظ ثالث كانهو .اًعم ةدحاو ةربقم

 عضوت نأ مهملا نم ناك كلذلو ءضعبلا اهضعب نم ًٌةبيرق ىهو .ثثجلا نم عومج
 ةكرعم لا ىفف .ءابولاو ىعامجلا راحتنالاو ةكرعملا ىه ثالثلا هذهو .اهنيب دودح

 ءادعألا ددع ضفخ ديري مصخلاف .ءءادعألا ثثج عومج وه فدهتسم لا نوكي

 ىف فرطلا اذه لاجر تومو .وه هلاجرل ربكألا ددعلاب كلذ ةنراقم نكميل ءايحألا

 دصح وه فدهلا نأ الإ هيف بوغرم ريغ ناك نإو .هيدافت نكمي ال ٌرمأ كلذ ءانثأ
 .ىصخشلا هلمع لالخ نم ىأ ءاهلجأ نم مصخلا ىعسي ىتلا ءادعألا قوم عومج

 اًهجوم نوكي لمعلا نإف ىعامجلا راحتنالا ىفو .ةيصخشلا هتوق ىلع دامتعالا ىأ
 ال ىتح ضعبلا مهضعب لفطلاو ةأرم لاو لجرلا لتقيف ءمهل ءرم لا ىمتني نم دض

 طقسي ال ىتحو ,ضعبلا مهضعبل نيمتنم قوم موك ىوس رخآ ءىش كانه نوكي
 دعاسم لماعك رانلا رهظت اذكهو ءًالماش نوكي توملا نإف ودعلا دي ىف مهدحأ

 .ىعامجلا راحتنالا ةجيتن هسفن ىه ةجيتنلا نوكت ءابولا ةلاح ىفو .كلذ ىلع
 نم هتضرف ًةلوهجم ًَةوق نأ ودبي لب .رخآلا ىلع ّدحأ اهضرفي ال ةلاح اهنأ الإ
 ةلاح ىف سانلا ىواستيل اهفدهل لصت ىتح لوطأ ةرتفل رمتست ةلاح ىهو ؛جراخلا
 ىودعلا رصنع امأ .رشبلا نيب طبرت ةفورعم ةقالع ةيآ اهينادت ال عزفو بقرت
 مهضعبل سانلا لازتعا ىف هرثأ هل نوكيف ءابولا ةلاح ىف ةيمهألا هذه لثمي ىذلا
 ًالماح نوكي دق هنأل رخآلا نم ضعبلا برتقي الأ بلطتي نامألا ىخوتف .ضعبنلا

 مهسفنأ نوسبحي وأ مهعرازم ىف نوقرفتيو ةنيدملا نم ضعبلا رفيف ءىودعلل

 ظافحلا نوكيف رخآلا بنجتي مهنم لكف لوخدلاب دحأل نوحمسي الو مهلزانمب

 ىلجتت ىتلا ةايحلا ىه نوكت ةايحلا ىف ةصرفلاف .لمأ رخآ وه ةفاسم دوجو ىلع
 .ةتيم ةلتك ىلإ اًيجيردت نولوحتي نوءوبوملاف .ضرم لا نع داعتبالا ف ام وحن ىلع
 نيدلاولا ,ةرسألا دارفأ برقأ نع كلذك اًبلاغو ءصخش لك نع نيباصملا ريغ دعتبيف
 درف ىلإ ناسنإلا اّيح ءاقبلا لمأ لوحي نأ انه بيرغلا نمو .ءانبألاو جوزلاو
 ةماعلا ةنعللا هذه ةلاح ىف نكل .اياحضلا لك نم ةنوكم ةلتك هتهجاوم ىف فقت
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 ضعب ءافش ىأ ءاّبجع رثكألا وه رمأ ثدحي اًدوقفم اهب باصم لك رّبتعُي د ىتلا

 نيرخآلا نيب نم ظحلا مهدعسي نأ لتماتلل وعدياأممو ”نوقاطلا نم نيدودعما

 راهظإ مهعسوب ريصي اذكه .نونصحم مهنأب اورعشيل ةايحلا ديق ىلع اولظ دقف
 ءالؤه لثم" :سيدكوين لوقيو .مهب نيطيحملا نيرضتحملاو ىضرملا عم مهفطاعت
 لبقتسم ا ىف اوتومم نل مهنأ نوري مهنأ دح ىلإ ميداس ىماستلاب نورعشي سانلا

 ا د ه ضرما 7 نم
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 كانه دقري نكي م ول ىتح اهترايزل ىعسي ناسنإلاف .ةديدش ةيبذاج رباقملل

 تدّيش اهنأك رعشي كانهو .اهل ٍتقو صيصخت ىلع صرحي امك .هبراقأ نم ٌدحأ
 ام هسفن ىف اًئاد اهرحس اهل مركم ٍلجر ةربقم ةمث نأ اًبرغتسم سلو .هلجأ نم
 ام امئاد رمألا نإف .ةرايزلا فده وه لجرلا اذه لثم ناك نإو .ناسنإلا بذجي

 رباقملا ةرايز ءانثأ ىف هسفن ءرملا دجي ام ناعرسف ءكلذ نم رثكأ وه امل عستي
 هذه لثم ةعيبطب عدخُن اننأ ةديمحلا تاداعلا نمو .ةياغلل ةصاخ ءاوجأ ف

 .ىفخ اضر ىلع ىوطنت اهرهظيو رباقملل رئازلا اهب رعشي ىتلا ةيدجلاف .ءاوجألا
 وهف ؟لغشني اذامبو كرحتي فيك ؟رباقملاب هدوجو ءانثأ ىف اًقح رئازلا لعفي اذامف
 اًرعاش .ءاممألا اًنراق ءاذ وأ اذه ربق دهاش ًالمأتم ءاًودغو اًحاور رباقملا نيب ىضمي
 ناجوز امه اهف .اهلفسأ شقُن امب مامتهالا ىف أدبي مث ٠ ءاهضعب وحن باذجنالاب
 ٌلفط انهو .ةداعلا ترج امك امهضعب راوجب نادقري امه اهو ًاليوط اًعم اشاع
 رثكأف رثكأو .رشع نماثلا اهماع اهوتل تغلب ةباش ةاتف هذهو .ةياغلل ًريغص تام
 نع تاراسملا هذه دعتبت اًئيشف اًئيشو ءرئازلا رسأت ىتلا نمزلا تاراسم دادزت
 علب دق مهدحأ وهاهف .رثكأ سبيل نمز تاراسم ريصتل ةرثؤما ةصاخلا ليصافتلا
 ةسماخلا غلب دق مهدحأ ناك قرنخألا ةيحانلا ىلعو .هرمع نم نيثالثلاو ةعبارلا
 قابسلا رامضم نم كئلوأ جرخ امنيب ءلئنيح دمع ريكأ وهف رئازلا امأ .نيعبرألاو
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 م نإو (مهنأ ول ىتحو) ءهرمع لثم اوغلبي مل نيريثك دجي وهو ءام وحن ىلع

 :قالطإلا ناغ ىمألاب ساسحإ ىأ ثعيسال مهريصم نإف بابشلا رمع ىف اوتوممي

 ,نيعبسلا اوغلب لاو كانهف .هرمع نوزواجتي نمم نيريثك اَضيأ كانه نأ الإ

 مهف ءالؤهب قحلي نأ هعسوب وهو .نينامثلا زواجت وه نم ىري رخآل نيح نمو
 دودح دادتماف همامأ ها صرفلا لك تلازامف ممل لعفي نأ ىلإ هنوبذجي

 قوفتي نأ ةميزعلا نم ٍءىشب هعسوبف مهب ًةنراقم ةمج ٌةدئاف وه ةعقوتملا هتايح
 مه اوغلب دقلف .مهنم رفوأ هظح لاز امف .ةريبك مهعم سفانتلا ةصرفف :مهيلع

 ةوقلا لك نإف مهنم هسفانيس ىذلا اذه ناك امهمو .ءايحأ اوحبصي ملف مهتياغ

 نلعملا فدهلا كانهف .ةوق ةيأ دجوت ال رخآلا بناجلا ىلعو .وه هبناج ىلع نوكت
 نيع ىف رظنلا مهعسوب دعي مل نآلا مه اهو :نيقوفتللا ناغ ىقف نأ ةيعب نبعف

 ىلع مهنم ًةوق رثكأ اوريصيل ةوقلا نيرخآلا نوحنممي مهو ءلجرل لجر ةرظن دحأ
 امف .ىمسأ ًًرفاح ربتعيف ءكانه دقارلا ءنينامثلاو ةعساتلا غلابلا انه 520

 ةديحولا ةقيرطلا تسيل هذه نكل ؟نيعستلا عولب نيبو مهدحأ نيس لوحي قفين

 أدبي ناسنإلاف .رباقملا نم مكلا اذه مضخ ىف دحأ لاب ىلع رطخت ىتلا باسحلل

 لصفي ىذلا نمزلاف .انه نيدقار سانلا ضعب اهاضق ىتلا ةدملا ىلإ هابتنالا ىف

 نم ردقلا اذهبف ءنانئمطالا ىلع ثعبي ام ىلع ىوطني مهتافو نيبو ام رئاز نيب
 .لوطأ ًةرتف هذه هايند ىف شاع دق رئازلا وك نمزلا

 وأ رشع نماثلا نرقلا ىلإ عجرت اهراجحأف ,ةعفرلا ةمس لمحت رباقم كانهو

 ىتح عضوملا رداغي الف لكآتملا شقنلا مامأ فوقولا يف رباثي رئازلاف .رشع عباسلا

 ضارغألا ىف الإ ٌةداع ناسنإلا همدختسي ال ىذلا نينسلا باسح امأ .هترفش لحي

 تائم لكف .ىوق ٍقيمع ىزغم تاذ ةايح ىلع اًيوطنم ةأجف حبصيف ةيلمعلا

 نطاب ىف انه دقارلا امأ .ام رئاز باسح ىلإ تلخد دق (ءرملا) اهفرعي ىتلا نينسلا

 ىهتنا دقو .هتايح ةدم امان كانه فقي ىذلا اذه نع اًئيش ىردي الف ضرألا

 :لساتملل ةيسنلا» لسضاوت هنكل ةتقافو: ةام خيراتب هل ةبسنلاب نينسلا باسح

 هل ىنستي ىتح ديعب نمز نم ىفوت نم عفديس ناك مكف .هيلإ تلصو ىتح
 نوكي ام وحن ىلعف .كاذ ةافو ىلع ماع اتئم تضم دقف .لمأتملا راوجب فوقولا

 ىذلا «ءنمزلا ثادحأ نم ٌريثكف .كاذ نم رثكأ ماع ىتئم ىلع لصح دق لمأتملا

 هلصو ام لالخ نم .اهيف ام لكب ىح رخآ اهكردي .خيراتلا كلذ ذنم ىضقنا

 اهضعب شياعو لب ءكلذ نع ًةياور عمس وأ كلذ نع أرق دق وهف .ثوروم نم
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 رعشي طيسبلا ناسنإلاف .اًبعص اًرمأ قوفتلاب روعشلا مدع نوكي انهو .هسفنب
 همادقأ تحتف .اًديحو انه لوجتي هنأ طقف رعشي ال وهف .ناكم لا اذه ىف كلذب

 ,ريبك اًنيقي هنكل ددحم ريغ مهددعو ءاعم مهعيمج .نولوهجم نوريثك دقري
 مهف ضعبلا مهضعب قارف نوعيطتسي ال ءالؤهو .اًمتاد مهددع دادزي فوسلو

 ءىجيو حوري هدحو وهو ءضعبلا مهضعب قوف عومج ىف نوسدكم مهنأك نوقبي
 .اًصتنم فقي ىذلا نيدقارلا نيب .هدحو وهو .ىّوهيامك
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 ةطقن نوكت نأ لضفألا نم هنإف ىددألا وأ ىصخشلا دولخلا نع ٌثيدح راد اذإ
 ىذلا لجرلا اذه لثم ىلع روقعلا بعصلا نم نإ ذإ ."لاهذدتتس" نم انقالطنا
 دوعوو تامازتلا نم اًمامت ٌررحتم وهف ,ةفولأملا دئاقعلا تاروصت نع هسفنب ىأن
 رعش دقف .طقف ايندلا ةايحلا هذه وحن ةييحوا هراكفأو هرعاشمف .ام نيد

 نكي مل كلذلو .ةداعسلا هحنمم نأ نكمم ام لكب - وحن قمعأو قدأ ىلع - عتمتو

 هكش ناك دقف .ءكشلا لحم تادحولاب متهي م وهو .ةلزعلل ناكتسا هنأل اًمهفات

 اهنيب نكي مل هنإف ةريثكلا هراكفأ مغرو .هب ساسحإلا عطتسي ممل ام لك لوانتي
 دقو .ةدقتملا هتوذج نم اًبيرق لظ هرّوص ام لكو هنّود ام لكف .ةيح ريغ ٌةركف
 شيف دما ورحل نابع هنينيع بصق الط كاةوتاذته نأ الإ نيقكلاب قنماو هريقكلا بمخحأ
 ةجاحلا نود نم رشابم وحن ىلع هسفن ىف كلذ ىلع رثع هنإف رمأ نم ناك امهمو
 ْ ل ةيأ عدخ ىلإ

 ىذلاو :هسفنب ءىث لك كاردإ ىغتبا ىذلاو ءائيش طرتشي ال ىذلا لحرلا اذه

 تايطعلم لا لك ىف رضح ىذلاو «حورو روعش كانه ماد 0 ةايحلا هسفن وه ناك

 وحنلا ىلع اهاوحفو ةملكلا هيدل تواست ىذلاو .جراخلا نم اهلمأت هل رسيي امم

 هيدل اًقح رحلاو ردانلا لِجرلا اذه .هسفنب ةغللا ريهطت ررق هنأك ةيعيبط رثكألا

 ىفتكا دقل .هتبوبحم نع ثدحتي امك ةهادبو رسيب اهنع ثدحتي ةديقع لعفلاب
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 هأرقيس هنأب مات ن ٍنيقي ىلع ناك هنأ الإ ءنيليلقل ةباتكلاب -ةرارمب ساسحإ نود نم -

 دولخلاب نامإللا كاردإ نكم ال هنإف اذكهو .ةياغلل نوريثكلا - ماع ةئم لالخ -

 ةيأ نود نمو كلذ نم اًديدحتو اًحوضو كأ وحن ىلع ةثيدحلا روصعلا ىف ىبدألا

 .ةسرطغ

 دوجولا دشني ناسنإلا نأ ىنعي هنإ ؟هاوحف امو ؟ناميإلا اذه ىنعي اذام
 ١ اذهو .انه نيدوجوم ريغ هسفن تقولا اوشاع نيذلا نيرخآلا لك نوكي امدنع

 الو هقيرط نم مهحيزي ال وهف .اذهك ارش ءايحألا ءالؤهب دصقي ناك اذه نأ ىنعي
 اولصو نيذلا ءالؤه رقتحي وهو .مهعم عارصلا ىوني ىتح وأ .مهدض اًئيش لعفي
 طخاس ريغ هنأ امك .مهتحلسأب مهتبراحم اًضيأ رقتحي هنكل .فئاز ٍدجم ىلإ

 مضنيس نيذلا ءالؤه عمتجم راتخي ناسنإلاو .مهلالض ىدم فرعي هنأل مهيلع
 ىتح ايحت تلاز ام مهلامعأ نإ .ةيضام روصع نم كئلوأ لك :موي تاذ مهيلإ

 مهوحن ء ءرطا هب رعشي ىذلا نافرعلاو . ديم برتقي نم ىلإ نوثدحتي مق ,مويلا

 نأ نكم الف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لجأ نم لتقلا امأ .اهسفن ةايحلل ُنافرع وه

 ءالؤهف .نآلا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ىلإ فدهت ال اهنإ ثيح .ةيلقعلا هذه لغشي
 نوعيطتسي الف ًءايحأ نونوكي ال امدنع ماع ةئم دعب الإ زجاوحلا نوزواجتي ال

 لب ءاوتام دق موصخلا نوكي امنيح أدبت ءالؤه اهب متهي ىتلا ةسفانم اف .لتقلا

 اذه نوكي نأ بجي نكل .مهلامعأ هضوخت ىذلا عارصلا ةيؤر نوعيطتسي ال مهنإ
 .ةايحلا نم رايعم ىقنأو مظعأ ىوتحي نأ هيلعف دجوي ىتحو .اًدوجوم لمعلا
 ىلإ مهعم اوناك نم لك نوذخأي مه لب .ءبسحف اولتقي نأ نوفكنتسي ال ءالؤهف
 .اًمجح مظعألاو لقألا ًالاعف ءوش لك نوكي ثيح .دولخلا كلذ

 طيحي ام تومي نيذلا كئلوأ .ةطلسلا باحصأ نم ماتلا ضيقنلا ىلع مهنإ
 .هوداتعا دق اوناك ءىثشث لك قوملل رخآلا دوجولا كلذ ىف اودجي ىتح مهتومب مهب

 ءكلذ نم ةبهر رثكأ وحن ىلع ةقيمعلا مهتبوبيغ فصي نأ ءىش ىأل نكمي الو
 ماعلا ىلإ ىلتقلا نم عابتأ مهبحصيو «تامم لا ىف نولتقيو ةايحلا ىف نولتقي مهف

 هلوح ناك ام لكو .هسفن وه هدجي فوس لاهدنتس لمع ىلع علطي نمو .رخآلا
 مظعأ ءايحألل قوملا مدقي اذكهو .ةايحلا هذه ىف انه كلذ دجي فوس ىأ ةيناث
 نمكي قوملا ءالؤه ةدوع ىفف .ءايحألا ىلع عفنلاب دوعي مهدولخف .ًالبن ءاذغلا
 ءادعلا ةكلمم بهذتلو مهتصغ ةايحلا ديق ىلع نوقابلا دقفيل .عيمجلل ريخل

 .ميحجلا ىلإ
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 ةرشابمو اًرهق رثكأ ىهو .رضاحو بيرق ءىش نع روصتب "ةوقلا" ىنعم طبتري
 فصو لضفألا نمف .ةيقيزيفلا ةوقلا وه فرعألاب كلذب دوصقملااو ."ةطلسلا" نم

 ةسيرفلا صنقف .ًةيناويح اهنم رثكألاو ةطلسلا نم ىندألا ةجردلا اهنأب "ةوقلا"

 اهنإف تقولا نم ديزم ةوقلل حيتأ ام اذإف ,مفلا ىلإ ةوقلاب ىَقْلُتل .ةوقلاب نوكي
 ةظحل ىأ .ًةيناث اهتدوع نم دب ال ىتلا ةمساحلا ةظحللا يف هنأ الإ .ةطلس ريصت

 اًعاستاو ًةيلومش رثكأ ةطلسلاف .ىرخأ ًةرم ًةصلاخ ًةوق دوعت اهنإف .مسحلاو تبلا

 نم وحنلا اذه نع تلخت نأ دعب .ريثكب اهنم رثكأ ىلع ىوطنت ىهو .ةوقلا نم
 ةملكلاف .ةرباثملا نم هنيعب ردق ىلع ىوطنتو .اًديقعت رثكأ ىهو .ةيكيمانيدلا
 "عر 6 ععط" .عيطتسي ىأ "صهعدم' ' ميدقلا ىطوغلا رذجلا نم ةقتشم اهسفن

 قرافلا امأ .لعفيو لمعي ىأ "”صهعطعم" رذحلاب ةقالع ىندأ اهل سيلو .ردقي ىأ

 ةقالعلا ةروص اًديدحت ىهو .ةياغلل ةطيسب ةروص ىف ىلجتيف ةطلسلاو ةوقلا نيب
 ةقأ الإ :لطقلا ةوعل هسا ةوكيهقاف راغلا ناس ظفلا نضيف نتف 'نافلاو لهقلا نيب
 وهف .ديدج ءىث رمألا اذه ىلإ فيضأ دق نوكي هب بعالتلا ىف اذه أدبي املاح
 هنم رأفلا ىرجيل هرهظ طقلا ريديف ءام ةفاسمل داعتبالاب هل حمسيو اًرح هعدي
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 اذإف .رأفلا ةداعتسا طقلا "ةطلس" نم نوكي هنأ الإ ."ةوقلل" ًريسأ نوكي ال انهو
 ."هتطلس" راطإ نم هجرخأ دق نوكي اًمامت هحارس قلطأ

 تحت سقبي هنإف .هيلإ لوصولل ةنكمملا دودحلا لخاد رأفلا ل ظ اذإامأ

 ءرأفلل هحنمم ىذلا لمألا تاظحل ىأ ءطقلا هددحي ىذلا لاجم اف .طقلا ةطلس

 لكو .هيلع ءاضقلابو هب همامتها دقفي ال ىذلا ءطقلل ةديدشلا ةباقرلا تحت لظي

 ىصخشلا ماوقلا هيلع قلطن نأ نكمي ام وه مامتهالاو لمألاو لاجملا ىأ ءاّعم اذه

 ضيقنلا ىلع- ةطلسلا تامس نم نوكت نذإ اذكه .اهسفن ةطلسلا وه وأ ةطلسلل

 تقولا نم ةحسف كلذكو ,ًةباحر رثكألا لاجملاو ام ّدحل عستملا ىدملا -ةوقلا نم
 .ناويحلا مف نع ذخأ دق نجسلا نأب ةركفلا هذه نع ريبعتلا مت دقو سك

 نوكي ال ناويحلا مف ىفف .ةوقلاب ةطلسلا ةنراقم نع ربعت امهيلك نيب ةنراقماو
 ىفف .مفلا هيلع قبطأ ىذلا اذهل لاجم الو تقو نم ةحسف الو ٍلمأ ىأ كانه

 عطق ءرمما عسوبف ءناويحلا مفل ةربكم ًةروص نجسلا نوكي ميهافملا هذه لك

 تارظن نوكت ام اًنايحأو ءطقلا نيعأ تحت رأفلا لثم .ءكانهو انه تاوطخ عضب

 لمألاو تقولا نم ةحسف همامأ نوكت ىذلا نيجسلا رهظب ةقضصتلم سراحلا نيعأ
 هيلع ءاضقلا ىف ةسسؤملا ةبغرب اًمئاد رعشي امك ءت تقولا اذه ءانثأ ىف تالفإلا ىف

 اًحضاو قرفلا ودبيو .ًةّنجرم ةبغرلا هذه تدب ول ىتح اهيف دوجوملا اهتنازنزب
 ميلاعتب ميلستلا عونتي ثيح اًمامت كلذ نع فلتخم عضوم ىف ةوقلاو ةطلسلا نيب

 .هتقيرطب كلذ ىضترا دقو .هلإلا ةطلس تحت اًهئاد عقي هللاب نمؤم لكف .نيدلا

 رشابملا لمعلا ىأ مساحلا هلخدت نورظتني مهف ءكلذب ىفتكي ال ضعتبلا نأ الإ

 راظتنا" ةلاح ىف مهسفنأ نودجي ءالؤهف .اهب نورعشيو نورقي ىتلا .ةيهلإلا ةوقلل
 ىلجتي ناميإلا رهوجف .مكاحلل اًحوضو رثكألا حمالملا مهيدل لثمي هللاف ."رمألا

 .ريبعت لك ىفو ةدح ىلع ةلاح لك ىف لاعفلا مهعوضخو ةلاعفلا هلإلا ةدارإ ىف مهل

 وهو .هلإلا ةيمكاح ىلع ديدشتلا ىلإ عزنت ةلكاشلا هذه ىلع ىتتلا نايدألاو

 رشابم ٌريبعت وه مهل ثدحي ام لك نأب اورعشي نأل اهعابتأل ةصرفلا حيتي ام
 مف لخاد نوشيعي مهنأك لاحلا نوكيو .ةياهنللو رثكأ اوعضخيف ءهلإلا ةدارإ نع
 الب ةايحلا ةلصاوم مهيلع نوكي هنأ الإ .ةيلاتلا ةظحللا ىف مهنحصيس ىذلا هلإلا

 ةفسلف بهذمو مالسإلاو .حلاصلا لمعلا اوتؤي نأو بيهرلا رضاحلا اذه يف عزف

 هجوتلا اذه راصنأو .هجوتلا اذه ىف ةرهشلا نم مظعألا بيصنلا امهل' 'ةينيفلكلا"

 ةيمومعلا ىف ًةطرفم لظت ىهف :.مهيفكت ال اهدحو هتطلسف .هلإلا ةوق نولمأي
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 نوكي هللا رمأل مئادلا راظتنالا اذهو .هلعفل مهتقاط قوف ام مهل كرتتو .دعبلاو

 نه ةتاعسنتلا ىنيقأ هل نوكرو هبل نمهلستسلا رشنبلا لع امساح ارنا اهاذ:ةرقأ

 ربتعي ىذلا ىدنجلا طمن نمؤم لا نم قلخي ام وهو .ءنيرخآلا هاجت مهكولس
 رعشي ال ىتلا ةايحلا - ةكرعملا كلت ,"هتايح" نع قدألا ريبعتلا ىه "ةكرعما"
 وحن ىلع هلوانتنس ام وهو ءاهلخاد ٌدوجوم هنأ اًمئتاد رعشي هنأل اههاجت ةبهرب

 سلا“ هلام نهاره ف اوس [ اوما كا
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 ةقحالملا ةباثم ىه .ةطلسلا راطإ ىف تماد ام ؛ةعرسلا عاونأ لك نإ

 ضاضقنالا نع ةيجذومنلا ةروصلا ىه تاناويحلا تناك دقو .ضاضقنالا وأ

 «بئذلا نم اًديدحتو ةرساكلا تاناويحلا نم ناسنإلا اهملعت ةقحالملاف .ةقحالملاو
 امأ .همامأ اهتسرام دق ططقلا تناكف ,ةئجافم ةبثو لالخ نم .ءضاضقنالا امأ

 رويطلا امأو .رومنلاو دوهفلاو دوسألا تناكف اهب تبجعأو اهتدسح ىتلا اهوملعم
 ثادحألا هذه ىدبتتو .ضاضقنالاو ةقحالملا ءنيلعفلا نيب تدحو دقف ةحراجلا

 ةفاسم نم مجهت مث قرم وحن ىلعو ًةديحو ريطت ىتلا ةحراجلا رويطلا ىفاًمامت

 ىوصقلا اهتعرس رخس ىتلا ماهسلا حالس ةركفب ناسنإلل ىحوأ ام وهو .ةديعب
 .هذه هماهسب هتسيرف - ناسنإلا صنتقي ناسنإلا راصف :ةليوط ةرتفل هتمدخل
 ًالك لثمت تناكف .ةطلسلل زومرك اًضيأ ركاب تقو ىف تاناويحلا هذه تْذِخُتا دقو
 ال ع اس حض ين دلا ناك دقق : ةظاسلا بعام داع و فاسأل قف
 تناك ةيقيرفإلا كلامملا ىفو .ميدقلا ىرصملا كلملا بر وه "سروح" رقصلاو
 نارينلا لعش نمو .كولملا لئابق ىدل ةسدقملا تاناويحلا ىه دوهفلاو دوسألا

 رسن ةئيه ىلع اهنم جرخت هحور تناك ءاهيف قرحت امور رصيق حور تناك ىتلا
 رشتنا دقف «قربلا ىأ ءامتاد عرسأ ناك.ىذلا وهف عرسألا امأ .""9ءامسلا وحن ريطتل
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 لوقيف .هرطخ ءرد نكمي ال ىذلا قربلا نم ىفارخلا فوخلا اذه عساو ىدم ىلع

 لوغملا نأب لوغملا ىلإ سدقملا سيول هلسرأ ىذلا "كربور" ناكسيسنرفلا ثوعبم
 مهتامايخم نم بارغألا لك نودرطي اوناكف ءلوألا ماقملاب قربلاو دعرلا نوشخي
 دقو ."*/ءىش لك ىهتني ىتح اهيف نوئبتخيو ةيفوصلا مهسبالم ىف مه نورثدتيو
 مدع ىلع نوصرحي اوناك مهنأب مهيدل لمع ىذلا "ديشر" ىسرافلا خرؤملا انربخأ
 بارتقالا ىلع ىتح نوؤرجي ال اوناك مهنإ لب ءقرب هباصأ ناويح محل لوانت
 ناكش قزينلا ينفك نويت ق:لويقلاا اهمدختس ةنكمللا هك انمرحلا لك" تاكو ربهم

 .ىوقلا هلإلل سيئرلا حالسلا وه قربلاف .هريثي نأ نكمي ام لك بنجت مهيلع
 هكلسم ىفو .فشكيو قحالي قربلاف .اًيحو ربتعي مالظلا نم ئجافملا هروهظل ناكو
 ىأ ىفو ؟ىدبتي فوس ةئيه ةيأ ىفف .ةهلآلا ةدارإ حيتافم سانلا ىخوتي صاخلا
 هزغل لح ناكو ؟بهذي نيأ ىلإو ؟يتأي نيأ نمو ؟رهظي فوس ءامسلا نم ةيحان
 ترهتساو نانمؤرلا انهدح | 18 ييووترالا يدنا ةنيكلا نير درعة ظن ميموش
 عاعش هبشت مكاحلا ةطلس" نأ ميدق ىنيص لثم ىف ءاج دقو .ناهك ةقبطك مهيدل
 قربلا مهباصأ نيذلا ةطلسلا باحصأ ددع ربتعيو ."هدعب قأي ىوقلا رثألاو قربلا
 الإ .ةعقاو ةقيقح ىلإ اًمئاد دنتست ال كلذ نع تاياورلا نأ الإ .ةبيجعلا رومألا نم
 نامورلا ىدل ةديدع عونلا اذه نع رابخألاو .هتلالد هل طابترالا اذه جسن نأ

 ةروطتم ٌةركف امهيلك ىدلو .ىلعأ ىوامس برب نمؤي نيبعشلا الكف .لوغملاو
 ,ةعيبطلل قراخ ٌرمأ هنأ ىلع نأشلا اذه ىف قربلا اومهف دفو .ةطلسلا نع ةياغلل

 نوكي هلسرأ نم نإف اًيوق باصأ ام اذإف .بيصي نأ نم دب ال هنإف ردص ام اذإف
 رثكألا كلذك وهو .""”ةيئاجفو ًةعرس رثكألا وه باقعك مّدختسُي وهف ءىوقألا وه
 قيرب راثأ دقو .ىرانلا حالسلا ىأ ءاًحالس هنم اوروطف رشبلا هاكاح دقو .ًءالج

 تكلتما نكت مل ىتلا ءبوعشلا عزف .اًديدحت عفدملا وأ :ةيقدنبلا ةقلط دعرو

 دهتجا دق ناسنإلا ناك كلذ لبق نكل .قربلا هنأ تدقتعا نأ دعب .ءحالسلا اذه

 ناسرفلا نم شيج نيوكتو ليخلا عاضخإ ناكف .اًعيرس اًرئاط هسفن نم لعجيل

 قئاثولا لك ىفو .قرشلا نم ةيخيراتلا تاقالطنالا ىلإ ىدأ ام وه .هجو لضفأ ىلع
 اذه ىف اهب اوعتمت ىتلا ةعرسلا ىدم ىلع ديكأتلا متي ناك لوغملا نع ةرصاعملا

 ةعرس ىتحو .ًةأجف نوفتخي امك اذكه .ًةأجف نورهظي ام اًمئتاد اوناكف .لاجملا

 هسفن دجي ىتح اوبره مهنأ ءرملا نظي نإ امف .موجهلل اهنولغتسي اوناك مهئافتخا
 ىلع نيحلا اذه ىف تمانت دق .ةطلسلل ةمسك .ةيقيزيفلا ةعرسلا نإ .مهب اًرصاحم
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 ىفف .ىجولونكتلا انرصع ىف اهرثأ ىلع ًةرظن ىقلن نأ الإ انل ىقبي الو .هجو لك
 .عانقلا كته ةعرس ىأ .ةعرسلا نم عون رفاوتي نأ نم دب ال ضاضقنالا لاجم

 دجيس هنإف .هنع عانقلا اذه عزتف .مهدحأ مامأ ملستسم ءىرب ُنئاك فقو اذإف

 .ةأجف ماثللا ةطامإ نم دب الف رثألا اذه رهظي ىتحو .هفلخ رتتسا دق اًودع

 رصتقت انه ةقحالم لاف .ةيماردلا ةعرسلاب هفصو نكمم ةعرسلا نم عونلا اذهو
 ةليسو عانقلا مادختساو .ًةفثكم ةقحالملا نوكت اذل ,ةياغلل قيض ناكم ىلع
 عانق نمو .عانقلا ةطامإ وهف بلاسلا هبطق امأ .مدقلا ىف ةلغوم ٌةلأسم ركنتلل

 نوكت ودعلا ركنت ةحفاكمف .ةطلسلا تاقالع ىف ريغت ىلإ لوصولا نكمي عانق ىلإ
 ىلإ ةيندملا وأ ةيركسعلا ايلعلا ةقبطلا ىعدتسي ام مكاحف .هسفن صخشلا ركندتب

 ىندأ نوعقوتي ال ءالؤه نوكي ام ءانثأ ىف اًعيمج مهيلع ءاضقلا متي ًةأجفو ةميلو
 بجيو .عانقلا مادختسا عم اًمامت قستي رخآو كلسم نيب لدبتلاف .ىناودع لمع

 بحاصف .ةتيبطملا ةينلا قيقحت فقوتي اهيلعف ءاهجوأ ىلإ ثدحلا ةعرس لصت نأ
 نم هسفن ءىشلا عقوت عيطتسي نم وه ىصخشلا هركنت رارمتسال كردم لا ةطلسلا

 .اهب اًحومسمو ةعورشم اهاري اهب هتهجاوم عيطتسي ةعرس لكو .رخآلا فرطلا
 دقعملا ةعنقألا قمع ىفف .ءىرب ىلع أطخ ضقنأ ام اذإ ليلقلا الإ هسمب نلو
 ءارج نم ام ودع هنم تلفأ اذإ ةدشب رثأتي فوسلو ءليبسلا ءرم لا لضي نأ نكممي

 .ةعرسلا ىلإ راقتفالا
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 باوجو لاؤس

 تناك ًةليسو ةطلسلا اهتذختا ام اذإف .ماحتقا ةباثمب ةلئسألا لك ربتعت

 ,لعفلاب هفرعي وه ام ىلع ءرملا فرعتيف ءلأسُي نم دسج عطقي ىذلا نيكسلاك
 ىلإ هقيرط اذه قشي حاّرجلا نيقيبو .اًسوملم هلعجو هيلع روثعلا ديري هنأ الإ
 ام فرعي ى ةايحلا ديق ىلع هتيحض ىقبي حارجلاو .ةيلخادلا دسجلا ةزهجأ

 ةراثإلا عم ىعوب نولماعتي نيحارجلا نم صاخ عون كانهو .هنع ةقد دكا وه

 اًئيقي رثكأ وه ام فرعي ىل ةيحضلا نم اهنيعب عضاوم ريثي وهف .مألل ةيعضوملا

 نوكتف ٌةباجإ اهبقعي ال ىتلا كلت امأ .ًةباجإ بلطتت ةلئسألاو .ىرخأ عضاوم نع
 ىعدتسي الو ادودحم ًالؤس لظي وهف ءىربلا لاؤسلا انا .ءاوهلا قف ةشئاط او

 ريشيف ام ىنبم نع هنع بيرغ رخآ صخش نم ملعتسي ءرم اف .ىرخأ ًةلئسأ

 وه ثدح امو .هليبس لاح ىلإ ىضمو ةباجإلا هذهب ءرملا ىفتكيف ةباجإلاب رخآلا
 تناك املكو ريكفتلا ىلع هايإ اررجم ةظحلل بيرغلا كاذ فقوتسا دق اذه نأ

 وهف ٠ نعل وحن نع هلأس نمم صالخلا هعسوب ناك ةلالدو اًحوضو ريكا هتباحإ

 ىضتري ال دقو .ىرخأ ةرم هتيؤر ىلإ رَّطُْضُي ال اهدعبو .هرظتني ءرملا ناك ام ىطعأ
 نم ءايتسا ريثت ام ناعرس اهنإف تمكارت نإف ءىرخأ ةلئسأ حرطيف كلذ لئاسلا

 ةباجإ لك عم وهف .بسحف ىرهاظ زاجتحا ىف عضو دق نوكي ال اذهو ءلئس
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 ٍبِلوُط هنكل ىحطسو مهم ريغ اًرمأ كلذ نوكي دقو .هتاذ نم رثكأ اًءزِح فشكي

 ىلع اًئماك نوكي امب ىأ ءرخآ ٍرمأب انه رمألا طبتريو .هلهجي صخش لّبق نم هب
 رهش:فذلا ءاقتمسالا اهأ .ةيمهألا نم مظعأ ٍردق ىلع نوكي ام وهو قمعأ وحن

 هروعش نم ديزت لئاسلا ىلع ةلئسألا ريثأتف «ةبير ىلإ لوحتي ام ناعرس هنإف هب
 اًعوضخ دادزيف بيجملا امأ ءاهنم ريثكلا حرط ةلصاوم يف ًةبغر هحنمتف ةطلسلاب
 هتيامح ىف نمكي صخشلا ةيرح نم ٌريبك ُمسقف .ةلئسألل همالستسا داز املك
 امأ .ىوقألا ةلئسألاب هسفنل حمسي ىذلا اذه وه ىوقألا نايغطلاف .لاؤسلا نم

 دري هنإف ةهجاوملا عيطتسي نمو .ةلئسألل ًةياهن عضت ىتلا ىهف ةيكذلا ةباجإلا
 .نييواستم نيفرط نيب سفنلا نع عافدلل ةبرجم ةليسو هذهو ,ةداضم ةلئسأب
 ام جتنتسيف ةينضم ةباجإ ىطعي نأ هيلعف ةهجاوملاب هتلاح حمست ال نم امأ
 ماحتقالا ةلصاوم ىف رخآلا ةبغر دسُفُي نأ هيلع نوكي وأ ءرخآلا فرطلا هيلإ فدهي
 هذه ىف هقوفتب فارتعالاب لئاسلا قلمت هعسوب وهف .ةليحلا مادختسا لالخ نم

 ةروانملا هعسوبو .هسفنب قوفتلا اذه ضارعتسا ىلإ اذه رَّطْضُي ال ىتح ةظحللا

 ركنتلا نقتي ناك ام اذإف .ىودج مظعأ وأ ًةيمهأ رثكأ نوكي رخآ ٍلاَوْسِب ءاحيإلاب
 الف وه امأ رخآ صخشل اًمجوم لاؤسلا ريصيل هتيوه ىلع هيومتلا عيطتسي هنإف
 ىلإ فاطم لا هب ىهتني ىذلا لاؤسلا امأ .لاح ةيأ ىلع ةباجإلاب نأش هل نوكي

 .درطم وحن ىلع ًةفلتخم عضاوم سمي وهف ٠ "سامتلا"ب أدبي ىذلا وهف كيكفتلا

 هعضي هنإف هيلع لصحي امو .ءكانه نم ذفني هنإف فعضأ ًةمواقم دجي امثيحو

 ًالوأ رثعي نأ لاؤسلا ىلعو .ةينآ ريغ هنم ةدافإلاف .دعب اميف مدخَتسُيل اًبناج
 امأ ,ةقدب ددحم ٌفده نمكي لاؤسلا ءاروف .هل فدهك طبضلاب هددح ام ىلع
 انه ةونف ناغ قويظتت” الق يقدس وأ لادنطأ [يعوطي ىقلا ةدديصتلالا نوع ةلقسألا
 ناك ةردهوم ةروصق تاناعإ هيه وداطللا ناك 151 انهأ :ةلوؤسس اهلك ةردلا:نكتدف
 م نإ اًبعص اًرمأ نوكي "رارفلا لوحت" وأ عنقملا ركنتلاف .ةروطخ رثكأ انه فقوملا

 ممصلا عانطصا وهف سفنلا نع عافدلل ةجاجف رثكألا عونلا امأ .ًاليحتسم نكي

 ىأ كلذ ادع اميفو .نييواستم نيفرط نيب الإ ىدجي ال اذه نكل .مهفلا مدع وأ

 وأ اًبوتكم حّرطُي لاؤسلا نإف ءفعضألل ىوقألا نم اًمجوم لاؤسلا نوكي امدنع
 مصخلا عيطتسيو اهتابثإ نكمي ىهف ءاًمازلإ رثكألا ىه انه ةباجإلا نوكتف اًمجرتم
 ءاًيلخاد هسفن حيلست ىلإ أجلي هنإف لزعأ هرهاظ ىف نوكي نمو .اهيلإ عوجرلا
 رثكأ ناث دسجك رتتسي وهف ."رسلا" وه لاؤسلا ةهجاوم ىف ىلخادلا حلستلا اذهو
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 ريغ تآجافمب هّجاوي هنإف هنم بارتقالا ىف غلابي نمو .لوألا دسجلا لخاد ًةيامح
 ربس عيطتسي الف مالظلا هرمغيل هطيحم نع ٍفثكم ٍءىشك رسلا لصفنيو .ةراس
 وأ مهألاو .لعفلاب هيلع ىوطني امب اًمتاد طبتريف رسلا رطخ امأ .نوليلقلا الإ هروغ
 ةباجإ نع عانتمالاف .لاؤسلا دض لاعفلا عافدلا وه رسلا ىف "ةفاثك رثكألا" ىرحألاب

 وه تمصلا مازتلاف .رخآ حالسب وأ عردب مدطصا حالس ىود ةباثم نوكي لاوس

 تماصلا حاصفإ مدع مغرف .ررضلا عم عفنلا ىواستي ثيح عافدلل ةفرطتم ٌةروص

 تمصي وه امم رثكأ هب نَّظّيف هيلع وه امم اًرطخ رثكأ ودبي هنأ الإ هسفن نع
 توكسلاو .هزاجتحا ةيمهأ دادزتف ريثكلا متكي هنأل طقف تمصلاب ذولي وهف .هنع

 ىف ةباجإلا مهدحأ عضي ام اًمئاد نكل .بذعمو كبرم باوجتسا ىلإ ىضفي دينعلا

 دوجولا ىلع ءرملا مغرت ىهف .ماركلا رورم رمت نأ نكمي الف ,ةيداع ٍفورظ راطإ
 وهف .ناكم لك نم هفادهتسا لئاسلا عيطتسي امنيب كلانه ىقيسيو .ددحم عضومب

 عيطتسي وهف هبساني ىذلا ىصخشلا هعضوم راتخيل ؛ ءام وحن ىلع .روديو فلي

 ا ةيرحلا نم اًعون هحنمم عضوملا لدبتف .هكبريو هئجافيو رخآلا لوح موحي نأ
 :ةنلغ ريثاتلا - اذإف .ةلئسألاب همجاهي وهف ءاهيلع لوصحلا رخآلا عيطتسي

 اذأاج"؟ تينا نيف"ةايف عضوم ىلإ هقاثو دش دق نوكي هنإف .ةباجإلا ىلع هماغرإ ىأ

 .تالكشما هبذك هيلع بلج الإو رخآ اًصخش نوكي نأ هعسوب سبل وهف ."نالف

 اذه رابتعا نكميو .لوحتلا لالخ نم تالفإلا ةصرف نم مرح دق نوكي اذكهو

 نع نوكي لوألا لاؤسلاف .ةظحلل اذه كرحت ول ىتح ديقلا نم اًعون ثدحلا
 ءرملا نإف "ةغل" بلطتي نيلاؤسلا الك ناك املو .ةماقإلا لحم نع ىناثلاو ةيوهلا
 ةيوهلاو ةماقإلا لحمف .هعم ةقستملاو لاؤسلا ىلع ةقباسلا ةلاحلا ةفرعمل ىعسي
 مت دقل .ىنعم الب نوكيس رخآلا نود نم امهدحأف .هيف اعمتجي نأ نم دباال

 له ؟تنأ نم .ةسيرفلل باترملا سمللا اهنإ :ةممدقلا ةلاحلا هذه ىلع روثعلا
 هدجيام لك ممشتيو سملي ماعط نع ثحبلا مئادلا ناويحلاف ؟كلكآ نأ نكم

 امأ ؟كقاذم نوكيس فيك ؟كلكآ نأ عيطتسأ له :ءىش لك ىف همف سدي وهف

 بيرغلا دسجلاف .هيف ةايح ال اًدومج وأ ءاًداضم اًطغض وأ .ًةحتئار نوكتف ةباجإلا

 ةمجرتو .اًقورعم ريصي سمللاو مشلا لالخ نمو ىصخشلا هتماقإ لحم وه انه
 .مسالا :هيلع قلطن ام وه ةيناسنإلا انتاداع ىف كلذ

 دودح الب نادعاصتي ناعطاقتم ناثدح ىدبتي لفطلل ةركبملا ةيبرتلا ءانثأ يف

 لاحلا ريستو ءضعبلا امهضعب ىلإ نايمتني امهنأ الإ ءرفانتلاب عابطنالا نايطعيو
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 ءاًرارصإ رثكأو ىوقأ عون نم رماوأ رارمتساب ناقلطي نادلاولا :وحنلا اذه ىلع
 ىتلا ءلفطلل ةركبملا ةلئسألا هذهو .ةلئسألا نم ًالئاه اًددع هجويف نبالا امأ
 ا كا ًةيناث ةلحرم تلخد دق انه نوكت ماعطلل اًبلط هخارص لثام

 امهقوفت نأل لاح ةيأب نيوبألا نع ةلماكلا ةفرعملاب نبالا دعت ال اهنأل ةئيرب ىهو
 ةركبملا ةلئسألا نيب نم ؟لفطلا اهب أدبي ىتلا ةلئسألا كلت ىه امف .ًالئاه لظي
 ام" :ىرخألا ةركسملا ةلئسألا نمو "؟...نوكي نيأ" :ناكملاب ةقلعتملا كلت نوكت

 ام لوأ اًقح امهف .ةيوهلاو ناكملا هبعلي ىذلا رودلا ىرن اذكه ”؟نم"و "؟اذه

 دعبو "؟اذامل"ب ةلئسألا ًأدبت ثلاثلا هماع ةياهن ىف دعب اميفو .هنع لفطلا ملعتسي

 ةرتفل كلذ رمتسيو ءنمزلا نع ةلئسألا ىأ "؟قرغتسي مك"و "؟ىتم"ب ريثكب كلذ
 سملب أدبي ىذلا لاؤسلا امأ .نمزلا نع اًروصت هسفنل لفطلا نّوكي ىتح ةليوط

 ىذ ءىث ىلع وطني وهف ءقمعأ ىدم ىلإ ذافنلل -مدقت امك - ىعسي وهف باترم
 لافطألا اهب هجاوي ىتلا ةمواقملا ف كلذ كردي ءرمللاو ءنيكسلا رثأ هل لصاف ذح

 تمصلاب لفطلا ذوليس انهف "؟ىرثمكلا مأ ةحافتلا :لضفت اذام" :ةجودزملا ةلئسألا
 لصافلا ىقيقحلا رارقلا امأ .ةريخألا ةملكلا تناك اهنأل ”ىرتمك" لوقيس هنأ وأ

 .امهيتلك ديري ناك هنأ رمألا ةقيقح ىفو .اًبعص نوكيف ىرثمكلاو ةحافتلا نيب

 ًةنكمم نيطيسبلا نيلاؤسلا ةباجإ اهيف نوكت ةلاح ىف لعفلاب هجوأ لصفلا غلبيو
 مسح نإف امهنيب قرف امنود امامت نييواستم نانثالا ناك املف هال وأ معنب ىأ

 ىلع لاؤسلا حرط لبقو .تاعبتلا لمحتو جئاتنلاب مازتلالا ىلإ ىدؤي امهدحأ

 مغري لاؤسلاف ءرخآلا ركفي امم ةفرعم ىلع بلاغلا ىف نوكي ال ءرم ما نإف مهدحأ

 هنإف حلم ريغو اًبذهم لاؤسلا ماد امو .ضفرلاو لوبقلا نيب رايتخالا ىلع اذه
 تاراوحلا ىف لاؤسلل اكلم طارقس جيوتت مت دقو .رارقلا ةيرح لوئسملل كرتي

 نكمي ام لك ىدافتيو ةطلسلا لاكشأ لك نع هسفنب ىأني ناك هنأل ,ةينوطالفألا
 لهني نأ ءاشي نم عسوب ناك دقف هزيمت تناك ىتلا ةمكحلا امأ .كلذب رّكذي نأ

 ىلعو .هتلئسأ حرطي ناك امنإو ةلصلا تاذ هبطخ ىف اًبلاغ اهنع حصفي ال وهو ءاهنم

 ءاهمهأو هتلئسأ بلغأ حرطي نأ ىلع تاراوحلا ىف اًضيرح ناك هنإف رخآلا بناجلا
 ناك اذكه .ددعتم لاصفنا ىلع مهمغريف .هيعمتسم زجتحي ناك وحنلا اذه ىلعو

 ددحت ىتلا بدأتلا غيص ناكف مهملا امأ .طقف ةلئسألا لالخ نم مهيلع رطيسي

 كلذ مهدحأ لعف نإف .اهنيعب رومأ نع بيرغلا لأسُي نأ زوجي ال ناكو .لاؤسلا

 هيلع ءادتعالاب روعشلاب رربم لا رخالا ىطعيف همحتقاو هب محتلا دق نوكي هنإف
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 ىلع بيرغلا ةلماعم نوكتف .غلابلا همارتحاب هعنقي هنإف هوحن ظفحتلا ءادبإ امأ
 اينف :ةينفك ]دما ةاايختاو نفل ىفذلا قلمتلا روض ىدتحاإ وش ادهم قوقألا ةفأ
 ةددحم ةفاسم ىلع ظافحلا وه مالسلا نودشنيو نامألاب نورعشي سانلا لعجي
 ناعتمتي نيفرطلا نأك .ةلئسألا ءارج نم رطخلاب ساسحإلا مدعو نيفرطلا نيب
 دقو ءلبقتسملا نع نوكيف بيرغلا لاؤسلا امأ .ةوقلا هذه ىف ةاواسملابو .ةوقلاب
 اهبلإ ءرملا هجوتي ىتلا ةهلآلا امأف .ًةفاثك اهرثكأ اًضيأ وهو .ةلئسألا مظعأ هربتعن
 وه ىوقألل هجوم لا لاؤسلا اذه نإ .ةباجإلاب نيمزلم اوسيلف لاؤسلا اذه لثمب
 رسفت اهلاوقأو ءاهماحتقا ءرملا عيطتسي الو اهمازلإ نكمي ال ةهلآلاف ءسئاي ٌلاؤس
 ةيلوأ ًةلئسأ لظت مهيلإ ةهجوملا ةلئثسألا لكف .اهكيكفت نكمي الو نيهجو ىلع
 هذهو :تاراشإ درجم نم ابلاغ ةباجإلا نوكتتو ءاهيلع ةباجإلا ىوس بلطتت ال
 نييلبابلا نع انلصو دقو .بوعشلا ضعب ١ ةنهك ةطساوب ةريبك ةمظنأ ّق عَمْجَن

 راوخخب فطصت تاراشإلا هذه نأ ةابتنالا تنفلي امو:٠تا راشإلا هذه نم الآ
 .ةيلخاد ٌةلص اهعمجي الو «ةيلاوتم ريغ ىهو :ةدح ىلع اهنم ّلك ءضعبلا اهضعب
 ال هنإف اًعيمج اهفرعي نم ىتحو ءبسحف تاراشإ نم مئاوق ىوس تسيل اهنإ
 امأ .هتاذب لقتسم ءىث نيبو ًةلصفنم اهادحإ نيب طبرلا الإ لبقتسم لا ىف هنكمي
 ىف اًديدحتو .ىضاملا جاتنإ ديعي وهف ءاًمامت كلذ نم ضيقنلا ىلع وهف باوجتسالا
 ريسفتل هجوتن نأ لبق نكل .فعضألا ىلإ اًهجوم نوكي باوجتسالاو .لماكلا هراسم
 مظعم ىف مويلا ةخسارلا ةموظنملا زاجيإب لوانتن نأ ديفملا نم هنإف باوجتسالا
 ةلئسألا نم ٌةددحم ٌةعومجم كانهف .رشبلا نع ماعلا ىسيلوبلا موهفملا ىأ .دالبلا
 .ماظنلاو نمألا ظفح اًساسأ مدخت ىهو .ناكم لك ىف ترشتناو تنوكت دق تناك

 ءاقلإ متي دحلا اذه غلب ام اذإف ءام ٍصخش ةروطخ ىدم ةفرعم ديرو قول اف
 نوكيف ناسنإ ىأ ىلإ اًيمسر هَجوُي ىذلا لوألا لاؤسلا امأ :لانعلا ىف هةيبلع نقيبقلا
 نآلا فرعن امك - نالاؤسلا امهو .هناونع ىأ .هةتماقإ لحم نع ىناثلاو همسا نع

 :ثلاثلا لاؤسلا امأ .ناكملاو ةيوهلا نع ةلئسألا ىأ .ةلئسألا مدقأ ناربتعي ناذللا -
 نكمي رمعلا ةفرعم لالخو هلالخ نمو ءطاشنلا حضوي ٌلاؤس وهف .ةنهملا نع
 ةيعامتجالا هتلاح امأ .هنع ةروص نيوكت ىلع ةردقلا ىأ .ةناكملاو رثآلا جاتنتسا
 انمأ .ًالانفطأ وأ ءاسن ذأ ًالاعو اوقاك ءاوبس ةنتم انرق.زتكألا سانلا ةرخاذ نع ريتختف
 ناك ةفرطتملا ةيزانلا دهع ىيفو .لمتحم ا هركف نع ًةراشإ نايطعيف ةيسنجلاو ًأشنملا
 .مويلا اهتيمهأ تدقف ىتلا ةديقعلا ىلإ ريشي كلذ
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 تاباجإلاو .ريثكلا تابثإ مت دق نوكي -عيقوتلاو ةروصلا ىلإ ًةفاضإ - كلذ لكب
 ىلإ هجوملا باوجتسالاف .اًنقؤم ةهبش عضوم نوكت الو اهلوبق متي ةلئسألا كلت ىلع

 امكن اذنه قو .ةبيرلاب ةمعفم ةلئسأ ىلع ىوطني ىذلا طقف وه ددحم ٍفده

 .اًفئاز اهنم لك نوكي نأ نكمي ىتلا تاباجإلا ىلع ةرطيسلا مدخي ةلئسألا نم ماظن

 فرطك «بوحتسم ا ىأ وهو ةيئادع ةقالع بوحتسلم او بوجتسم ا نيب ةقالعلاو

 تاقيقحتلا ىفو .اًودع سيل هنأ ىلع ليلدلا ماقأ اذإ الإ تلفي ال ءريثكب فعضأ

 لصح ىتلا ىهو .ىضاملا نع ةماتلا ةفرعم لا ىه ةلئسألا ةجيتن نوكت ةيئاضقلا

 نكامألاو اهب بوّجتسملا ضم ىتلا قرطلاف .ىوقألا فرطلا هفصوب لئاسلا اهيلع

 ,ةبقارم ريغو ًةرح كاذنيح تدب ىتلاو ءاهشاع ىتلا تاعاسلاو اهيف رضح ىتلا

 لك ىلإ لوخدلاو قرطلا لك ىف ًةيناث ىضملا هيلع نوكيف «ةبقارملا تحت ًةأجف ريصت
 ةفرعم ىضاقلا ىلعف ءىضاملا ف فرصت ةيرح نم هب عتمت ام ىندأ ىتحو نكامألا
 ليبس ىفو .ةماتلا ةفرعم لا ىلع ةهئاق اًديدحت هتطلسف .همكح رادصإ لبق ريثكلا

 ؟كانه تنك ىتمو ؟تنك نيأ" :لاؤس ىأ ىف قحلا هل نوكي كلذ ىلع لوصحلا

 ناكم لا ةنراقم ىلإ ىضفت اهنإف ةئربتلا رربم مدخت ىتلا ةباجإلا امأ .”؟تلعف اذامو

 نم تسل انأو ءرخآ ناكمب تقولا كلذ ىف تنك دق" :ةيوهلاب ةيوهلاو ناكملاب
 / هه لضق

 "اسه" نم برقلاب موي تاذ هنأ ايفالس برغ نم ةروطسأ ىف ىوزر دقو

 اهسيرع سلجو .تمانو بشعلا اع ةريهظلا ءانثأ ْق ةريغص ةحالف ةاتف تدقر

 ةريهظلا ةديس هتءاج انه .هسورع نم هصلخت ةقيرط ىف ركفي ذخأو اهراوج ىلإ

 .ةديدج ةلئسأ هيلع حرطت اًمئاد تناك هتاباجإ ردق ىلعو ةلئسأ هيلع تحرطو

 ةديس هتلتق نأ دعب فقوت دق هبلق ناك ةدحاولا مامت اًنلعم سرجلا قد امدنعو

 "9 ةلئسألاب ةريهظلا
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 اًقبط ىرس ٌلعف وه صبرتلا لعفف .ةطلسلا بلق قامعأ قمعأ ىف رسلا نمكي
 .هنع حصفت ةكرح ةيأ ردصيالف .هعم مئاوتي وأ هطيحم يف ىبتخي ءرم اف .هتعيبطل

 ًاليوط رباثيو «ىناثلا هدلج اهنأك ةيرسلاب اآَر ًرثدتم امامت ىفتخي صيرتملا قولخلماف

 هذه ىف ٌقولخم اهب مستي ام ىه هدافنب ربصلا طابترا ةمس نإ .هتيامح تحت

 قفوي ىتحو .ئجافملا حاجنلا ىف هلمأ ةوق تداز اهب هئاقب ةهم تلاط املكو .لاحلا

 ام اذإف .ةياهن ال ام ىلإ ربصلا لابح دم هيلع نإف ءام ءىش ىلإ فاطملا ةياهن ىف
 ًالَقْثُم ديدج نم أدبي نأ هيلعو ءىدس ءىثش لك حار ناوألا لبق ةظحل ىف هربص دفن

 ةفعاضم ديري هنأل ضاضقنالا ءانثأ ف حوضوب هسفن نع نلعي وهو .لمألا ةبيخب

 مفلاف .ماهتلالا نم اًءدب لا ىف كلذ دعب ءىش لك روديل ,.عزفلا لالخ نم هرثأ

 لصاوتما ثدحلا كردي دحأ الو ىردي دحأ الف .ةملظم ءاعمألاو ةدعملاو ملظم

 ىدم عسوأ ىلع اًرس مظعألا ءزجلا لظي مايتلال لوألا ثدحلا اذه ذنمو .هلخاد

 الوهجم ىهتنيل صيرتلا ثدحب ًالاعف رمألا ادبي هسفنب ءرم لا هقلخي ىذلا رسلابف

 ىقلت ىتلا ىه اهدحو ضاضقنالا ةظحل اهنإ .ىرسلا دسجلا مالظ ىف اًبلسو
 .هنع فشكتل ةفطاخلا ةصاخلا هتظحل ىلع .قربلاك .ةوقب اهءوض كلذ ءانثأ ىف

 سرام ىذلا ,"بطلا لجر"ف .دسجلا لخاد نمكي ام وه ًةيصوصخ رثكألا سلاف
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 ةصاخ تايلمع ءارجإ لوبق هيلع ناك .ءدسجلا لاوحأب هتفرعم لالخ نم هلمع
 ءالتش نش 092 قةيلإ رتسألا "ادنارأ" لئابق نم ٌلِجر كانه ناك دقف .هدسج ىلع اًدِج

 ءدب كانهو حابشألا هنكست ٍفهك مامأ ىلإ ىضمف .ءبطلل ًالجر هسفن سركي نأ
 ةبهرب رعشي نأ وه هسيركت طورش نم ناكو .اًمامت هدحو ناكو .هناسل بقثب
 رطخلا هيف نوكي ناكمب اًديدحت هدحو نوكي نأب هتعاجشف .حابشألا نم ةميظع

 هسأر قرتخي ناك دعب اميفو .ةنهطما هذهل لهأتلل اًطرش ودبي ناك .ةياغلل اًميظع

 حابشألا ىلإ كلذ لالخ نم لقتنيف .هلتقيل نذألا ىلإ نذألا نم حمر - دقتعا امك -

 هريتعن ام وهو ,رخآلا ماعلا نم ام عون ىف اًّعم نونكسي ثيح مهفهك لخاد
 اهنم ًالدب لصحيل هئاشحأ عيمج جرختست رخآلا ماعلا ىفو .ىعولل اًنادقف نحن
 .ةفولأملا نم لضفأ ءاشحألا هذه نأ ضرتفي نأ نم دب الو .ةديدج ءاشحأ ىلع

 وحنلا اذه ىلعو .ًةأطو لقأ رحسلا لامعأل اهضرعت نوكي وأ ًةنصحم نوكت امبرف
 دق ةديدجلا هتطلس نوكت اذكهو .هتنهم ةسرامم لجأ نم ةوقلاب دم دق نوكي
 ضرغب ناك هتوم نكل .هلمع ءدبب هل حامسلا لبق تام دقل .هئاشحأ نم تأدب
 هرسف .حابشألا ىوسو هاوس هرس فرعي ال اذكهو .هدسج لخاد ىلإ ماتلا ذافنلا
 ءبهذ 'تارولس رحاسلا زيهجت ىهو ةبيرغ ةزودنق كانهو .هدسح لخاد نمكي

 تاذو :ظسشن عفاد راجحألا هذه نع أشني ضرملا اهب جلاعي ةيلمع لك ءانثأ ىفف
 ءاضعألا نم ىرخأ ةرم اهدرتسيل راجحألا هذه عيزوتب هسفنب رحاسلا ماق ة ةرم

 دسجل ملألا تبيس ىتلا ىه ةبلص ةبيرغ داوم كانه تناك دقف ءضيرملل ةليلعلا
 .ةرحسلا الإ اهتميق فرعي ال ىتلا ةصاخلا جالعلا فيلاكت هبشت اهنإ ءضيرملا

 نع الإ متي ال رحسلا نإف ىضرملل ةياغلل ىميمحلا جالعلا اذه نع رظنلا ضغبو
 اههجوي مث .ةداحلا ةيرحسلا ىصعلا عاونأ لك دادعاب اًرس ءرملا موقي ثيح ءدعب
 .بيهرلا رحسلا رثأب ىردي نأ نود باصي ىذلا ةيحضلا بوص ةديعب ةفاسم نم
 تالاح ىف رحسلا لالخ نم رشلا ةسرامم "ادنارأ" لئابق نم درف لك عسوبو
 سيركتلا لالخ نمف .بطلا لاحر الإ هب مايقلا عيطتسي الف رشلا ءرد امأ .ةيدرف

 مدقت نمم بطلا لاجر ضعبو .فلتخم وحن ىلع ءالؤه ةيامح متي نيرمتلاو
 دجوي هنإف اذكهو .رشبلا نم ةلماك ةعامجب رشلا لازنإ نوعيطتسي رمعلا مهب
 نيريثك ةباصإ عيطتسي نمف ةطاسلا ملساو ةوعصلا تاجرد ثالثلا لثامم ءىثش

 ةوق ىهف مظعأ وحن ىلع ءرملا هاشخي ام امأ .ىوقألا وه نوكي دحاو ٍتقو ىف
 مظعأ ءالؤه نم ةيشخلا نوكت اممبرو ءاًديعب اًناكم نونطقي نيذلا ءابرغلا رحس
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 ةفاضإ هدالب ةرحسب هتفرعم ردق ىلع مهرحسل ةداضم ًةليسو فرعي ال ءرملا نأل
 ةعامجلا لخاد اهيلع بَقاعُي ماثآ نم بكتري امع انه ةيلوئسملا مادعنا ىلإ

 اهنكل .ريخ ةوق بطلا لجر ةوق ربتعت ضارمألا ةجلاعمو رشلا ءرد ىفو .اهسفن
 بُّبسم نود نيم ىذأ كانه سيلو .ديعبلا ىدم ا ىلع رشلا ةسرامم عم ىهامتت

 520 .حابشألا نعو ةئيسلا اياونلا ىوذ رثسلا نع ردصي كلذ لك نإ لب ءهل
 كلذ ناك املو .لتق وه توم لكف ."بنذلا"ب مه هنوفرعي ' "انس" نحن هيمسن

 ةمظعلاب نونجلاب نيباصملا طاع نم بارتقالا نإ .صاصقلا بجوتسي هنإف ًالتق

 وحن ىلع كلذ ىلع فرعتن فوسو .ةشهدلا ىلع ثعبي ٌرمأ وه هجو ىأ ىلع
 موجهلا ىتحف .باتكلا اذه ةياهنب "ربرش" ةلاح نع نيلصفلا الك ىف ًةقد رثكأ
 ةليوط مالا دعبو امامت اهريمدت دعبف .ليصافتلاب كانه هدرس مت ءاشحألا ىلع

 لظتف ةجودزملا رسلا ةيهام امأ .ةنصحم ديدج نم اهناكم ىلإ تداع اهنإف ىدملا

 قادبلا بطلا لجر نيب ةلصافلا ةفاسملاو .ةطلسلل ايلعلا رهاظملا لك ىف هل ًةمزالم
 نع ادينعت انهنمل اهيهالكو را لا ير معلا نونجب باصملا نيبو

 رسلاف .ةياغلل ةريهش ةريثك 3 ةلثمأ ىف اًيخيرات كلذ ضرع ءاج امك .ةطلسلا بحاص

 كلذ كردي كلذب ةناعتسالا نقتي ىذلا ةطلسلا بحاصف ءطشنلا هلاجم دجي انه

 ءاش ام اذإ صبرتي امب فرعي وهف .هتيمهأ ةجردل اًقبط رسلا ردق فرعيو اًديج
 لجأ نم هينواعم نم همدختسيس ىذلا وه نم فرعي وهو .ءىش ىلإ لوصولا
 ماظنل كئلوأ عضخيف ٠ ءريثكلا ىلإ حمطي هنأل رارسألا نم ًريثك هيدل وهو .صريرتلا

 ىلع صرحيو ءاذهل كاذ ملسيو كاذل اذه ملسي وهف ءرخآلا مهنم لك هيف بقاري

 هتباقر ىلع موقي اًئيش فرعي نم لكف .امهنيب طبري ام اًدبأ كانه نوكي الأ
 نأ هيلعف ءرخآلا ىف هبقاري ىذلا اذه لعفلاب وه ام فرعي نأ نود نم رَخآ

 دق نوكي كلذ لعف ىف رمتسا اذإف هتباقرب ٌفَّلُك نمل ةكرح لكو ةملك لك لجسي
 ةباقرلا تحت نوكي هسفن بقارملا نأ الإ .بقارملا راكفأ نع ةروصب مكاحلا غلبأ
 ىلع ةطلسلا بحاص ريصي اذكهو .هريرقت حيحصتب رخآ بقارمل ٌريرقت موقيو
 .اهلمعب هتقث نعو هرارسأ ىلع اهنمآ ىتلا ةيعوألا صالخإ نع ةددجتم ةيارد
 نآلا نكمي اهنأ ىتح اهرخآ نع ةيعوألا كلت نم ىأ ءالتما ىدم ريدقت عيطتسيف

 رعش رَخآل هملس نإف .رارسألل دقعملا لخادتملا ماظنلا هدحو هديب نوكيو .حفطت

 ربسل واستم ريغ ميسقت كانه نوكي نأ ةطلسلا تامس نمو .هددهتي رطخلاب

 ىلحتلا وه هيلع نوكيو .هروغ ربسي اًدحأ عدي ال نكل روغلا ربسي ىوقلاف .روغلا
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 نمو .اهفرعي نأ دحأل ىغبني ال هاياون كلذكو هراكفأف ءنامتكلا تاجرد ىصقأب
 رخآ "ايرام وبيلف" ةلاح تناك ديدشلا نامتكلا اذه لثمل ةيكيسالكلا تالاحلا
 سماخلا نرقلا ىف ايلاطيإ ف ىمظع دوق "وناليم" هترامإ تناك دقف "ىتنوكسيف"لا
 طق حصفي مل وهف .هقامعأ قمعأ ءافخإ ىف هيهاضي نم كانه نكي مو ."”رشع
 نإف .هب ةصاخ ةقيرطب هفلغ دق نوكي نأ دعب كلذ نع ربعي ناك لب ديري امع
 اياطعلاب صخش ىلع علخ ام اذإف .هحدم لصاوي هنإف ام ٍصخش وحن هدو دقف
 هلعجيو فنعلا مادختسا وأ ةقامحلاب هنادأ دق اذهب نوكي هنإف فيرشتلا باقلأب

 هطيحم ىلإ اًدحأ بّرقي نأ ءاش ام اذإف .ظح نم هاتاو امب ريدج ريغ هنأب رعشي

 دقتعا ام اذإف ءىوهي هعدي مث لامآلا هيف ثبيو ةليوط ةرتفل هيلإ هبذجي هنإف
 ىلع معنأ ام اذإف .ةين ةيكاك هنيلإ هةيفدقيس: ةيقإف اةيبوم است نابع هنآ فديتسملا

 فرعي ال هنأك ركام وحن ىلع لع استي هنإف هوحن هب اوماق امل ةأفاكمب مهضعب

 ىلع وجرم لا ريغ رخآ اًئيش ىطعي ناك ام ًةداعو .نومضملا بيطلا لمعلا نع اًئيش
 ٍفيرشتب هيلع علخلا وأ ةيده دحأ حنم ءاش اذإف .ًالومأم ناك املا فلاخم وحن
 قالطإلا ىلع ةمهم ريغ رومأ نع هلأسي نأ ةريثك مايأب كلذ لبق داتعا ناك ءام

 هتينب ٍدحأل حوبي ال ىتحف ءلجأ .ىوني ام نيمخت لجرلا عسوب نوكي ال ىتح
 ءاهحنم ىذلا هسفن وه نوكي ىتلا اياطعلا عيزوت نم وكشي ناك هنإف ةيفخلا

 ا .هردصأ دق هسفن وه نوكي مادعا مكح ذيفنت نم وكشي وأ

 اهتتصخش دقفت هذهف .هسفن نع ىتح هرارسأ ءافخإ لواحي هنأك ودمي ةريخألا

 مالظ ىف ءرم لا هلمحي ىذلا ةيبلسلا رسلا ةروص ىلإ اهب عفدتف ةطغنلاو ةفورعما

 ءاًديأ هتفرعم نكمم ال ثيح كانه هب ظفتحي ىذلاو ء.ىصخشلا هدسج فهك

 ناكف رفظم ا ىناثلا شروق ىسرافلا كلملا امأ .هيسن دق نوكي هسفن وه هنإ ىتح
 نيذلا صاخشألا نامتك ىدم رابتخا لجأ نم اًّمامت هب ًةصاخ لئاسو ركتبا دق
 ةقادصب اطبترا نيصخش هطيحم ىف كانه نأ فرع ام اذإف .""”كلذل مهراتخا

 نينثالا دحأ مضي ناكف هسفن .ءىشلا دض وأ هسفن ءىثشلا ىلع اقفاوتف ةميمح

 هيلع رظحيو هقيدص مادعإ ررق هنأ هغلبيف .هقيدص صخي رس ىلع هنهمتأيو هيلإ

 كلسم بقاري نيحلا اذه نمو .هقيدصل رسلااذه ءاشفإ -باقعلاب اددهم -

 ىدي نيب فقو اذإ هكلسمو ههجو نولو رصقلاب هحاورو هودغ ىف دّدْهملا اذه
 ةقث هحنميو هقيدص برقي هنإف ءىش ىف ريغتي م هكلسم نأ هل نيبت ام اذإف ٠ .كلما

 اميفو .هتمعنب عتمتي هلعجيو هتبترم نم عفريو صاخ زايتماب هلماعيو مظعأ

0 

"9 

 مالأل

 ةطلسلاو ريهامجلا| 0



 رابخأ بسب لجرلا اذه مادعإ ىونأ تنك دق" :هل لوقي هب ىلتخي امدنع دعب

 اذإ هنكل ."ًةقد رثكأ ٍتامولعمل اًقبط ءىش لك فيز حضتا نكل هنع انتلصو ةددحم

 هنإف هنع ههجوب 000 ةلزعلا رثآو عزفلا هارتعا دق دَدُهُملا صخشلا نأ ظحال

 هلماعيو هتبترم ضفخيف هيلع هتمقن شروق بصي انهو هفاشكإ مت هرب نأ كردي

 نبع :ةئقتتا نأب رابتخالا تحت هقيدص عضو الإ ان م هنأب رخآلا ربخيو .ةوسقب

 همغري امدنع الإ هطالب لاجر دحأ نامتك ىف قشي ةب ال ناك وحنلا اذه ىلع .ام رس

 اًدحأ هيلع نمتأي ال ناكف مظعألا نامتكلا امأ .هئاقدصأ تريقأا ةقممم ةناك وف

 ةميق لثمي ال هنإف كلملا ةمدخب اًريدج نوكي ال نم" :لوقي ناكف .هسفن ىوس

 ."ةدئاف هئارو نم ىنجبي ال ًةميق هسفنل لثمم ال نمو وه هتاذ هاحت

 لك ةمواقم عيطتسي ء ءرملا نأ ىنعت ىهف ريبك ٍريدقتب عتمتت نامتكلا ةطلس نإ

 ىأ ىلع ةباجإ ىطعي الف .رصح الب ٌتاءارغإ ىهو .رسلا نع حاصفإلل تاءارغإلا

 ,كاذ وأ اذهب رخآلا باجعإ ريشت ةرامأ هيلع ودبت ال وهف .طق لاش 0 هنأك ءىش

 ةليضفو .عمس دق نوكي هنكل سرخلاب بيصأ نوكي نأ نود نم ءرم لا سرخيف

 .نامتكلا ىلإ ىوصقلا اهتلاح ىف ىضفت نأ نم دب ال شأجلا ابر امبالا

 عئابط نم ناك الو .هنع توكسلا متي امب ةقيقدلا ةفرعم لا طرتشي د تممصلاف

 هنع حاصفإلا نكمم ام نيب رايتخالا هيلع نوكي هنإف دبألل ءرطما تمصي الأ رومألا

 .هتفرعم نكمي ام لك نيب لضفألا وه هنع توكسملاو .هنامتك بجي ام نيبو

 رثكأ هلعجي لب بسحف هيمحي ال هنع توكسملاو .اًردق مظعألاو ًةقد رثكألا وهف

 نظي ءرم اف .لاوحألا لك يف ازيكرت رثكأ ودبي اًريثك تمصي ىذلا لجرلاف ءاًريكرت

 :ةرارعلا3 اريثك ركفي اذه نأ نظيو .تمصي امدنع ةياغلل ريثكلا فرعي اذه نأ

 ىغبيني ال هنإف اذكهو .هيفخي ام هيدل نوكي امدنع ٍةرم لك هل ثدحي ام اذهو

 هنألو رك اق ةكأ قرحتي هنأل همرتحي ءرم اف .تماصلل ةبسنلاب رسلا ةميق لافغإ

 نمف .ةلزعلا ضرفي تمصلا نإ .هب حوبي ال هنإف كلذ مغرو .هلخاد ىمانتي

 هنإ .ةيدارفنالا ةوق هيلإ بسنت اذهلو ءنيثدحتملا نم ةلزع رثكأ نوكي تمصي
 هفقومم كسمتي نمف .لوحتلل اًونص ريبتعي تمصلاو .هلخاد هزنكو .هزنكل سراح

 دماج وحن ىلع نكل ركنتلا عيطتسي تماصلاف .هنع داعتبالا عيطتسي ال ىلخادلا

 اهرثأف .هيلع ليحتست لوحتلا ةنورمف هب كسمتي هنكل نيعم عانق ءادترا هعسوبو

 ىأ ءاهل هسفن ءرمطأا كرت اذإ هيلإ قلزني نأ نكمي ام كاردإ نكمي الو .ددحم ريغ

 نامتكلا ىفف .لوحتلا ديري ال امنيح ةلاح لك ىف تمصي ءرمملاو .سفنلا ىوهل
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 وهو ءسانلا نيب ءىش لك لصتي مالكلا لالخ نمف .لوحتلا ىعاود لك ىفتنت
 د هحاصفإ رظتنت سانلا نأ تماصلا تازيم نمو .تمصلا ةلاح ىف دمجتي ام
 " نم كلذب برتقي وهو ددحمو زجوم حاصفإلاو .ءالؤه ىدل ةيمهأ هبسكي

 مدع ىسنعت هعيطي نم نيبو رمآلا نيب عنطصملا ىعونلا فالتخالا ةقالعف ٠ "رمألا

 .كلذ ناعيطتسي ال امهنأك اًعم اثداحتي نأ ىغبني الف ءامهنيب ةك رتشم ةغل دوجو

 .فورظلا لك تحت اًّتاق لظي "رمألا" جراخ امهنيب مهافت دجوي ال 0 ضارتفاو
 رظتني وحنلا اذه ىلعو ,"نيتماص" مهتنهم راطإ ىف "نورمآلا" ريصي اذه ىلعو
 هنأك هنولوقي ام ىقلت كلذ اولعف مه نإف ءنومتكي امب حوبلا نيتماصلا نم ءرمل ا
 هنإف اهلمع ةيدج مدعل هراقتحاو ةرحلا مكحلا لاكشأ ىف ءرملا كش امأ ."رماوأ"
 تائم نيب ٌتاشقانم رودت ناملربلا ىفف .ةيرسلا ىلإ تاموكحلا هذه راقتفاب طبتري
 اهسفن نع نلعت ةضراعتم ا ءارآلاف .اهتينالع ىف ةصاخلا اهتيمهأ نمكتو سانلا
 ىنهملا لوضفلاف ءاهرمأ فشكني ام ناعرس ةيرسلا تاسلجلا ىتحو .ءسفانتتو
 نأ ىري ضعبلاف :ةيرسلا ءاشفإ ىلإ نايدؤي ةيلاملا حلاصملاب مامتهالاو ةفاحصلل
 دقو .رسلا ىلع ظافحلا نوعيطتسي نم مه هلوح ةريغص ًةعومجم وأ درفلا

 نوكي نأ لضفيف رارقلا امأ .رسلا ءاشفإ ىلع ةياغلل ةيساق ٌتابوقع تَعضُو
 هذختا ام ام اذإف . هذاختا لبق هتفرعم عيطتسي ال اذه ىتحو .درفم دحاو ديب
 عتمتي ىتلا ةناكملا نم اريبك اًمسق نإ .هذيفنتل ليبسلا دجي ام ناعرس هنإف
 ىذلا رسلا ,.مهيديأ ىف رسلا ةوق زيكرتب مهل حامسلا ىلع مئاق نودبتسمللا اهب
 ل .ةيطارقميدلا تاعمنجملا ىف نيريثك نيب ىظشمو مسقم وه

 ّلكو «.ىنعم الب رث رثي لكف .تايطارقمدلا هذه ىف اًشاقن لَتَقُي ٍءىش لك نأب ضععبلا

 ودييف ايلف ىرتغ دق نوكي موشن لك نأل 4 قنوا ثدحعي الف .ءىش لك ىف لخدتي
 .رسلا ىلإ راقتفالا ىف لمألا ةبيخ نإف عقاولا ىفو .مسحلا ىلإ اًرقتفم رمألا

 لاحلاف .اًمرسو اميظع ارا كلذ ماد اسراسملا لمص هيتس نحت ءرم اف
 ةميق الب هتاذ دحب ءرم لا نوكي نأب ةياغلل صاخ عون نم ةيدوبع ةغدغد ودبي
 نورخآلا مدقر ىنم:ىردي الو ءاقح ثدحي اذام ىردي الف ىوق ءاعو ىف ًرقتسم
 ةيحضلا ريصي نأ |[ ةرغتم اما يسم عونملا يظتتيف .لوهجملا وحن ىلوألا ةوطخلا ىلع

 ىأ ىلع هقيرب ىطغيو .اًسدقم رسلا ىري نأ لاحلا هذه ىف ء ءرملل نكمو .ةراتخما

 عقوتم ريغ وحن ىلع ناكربلا ممح هتئجاف ام اذإ ريثكلا عقوتي ال ءرماو .رخآ ءىش

 نم دب الف ةدحاو ديبو ةدحأاو ةيحان يف رارسألا لك تراص نإف .هتمواقم نكم الو
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 هنكل .هتاذ دحب امهم ربتعي ال ام وهو بقاوعلا ةميخو اهبحاص ةياهن نوكت نأ
 ةريهفعم ةعيبط تاذ رم لكف نمألا لنه ةقاليتسي نيم لكن ةلئاه ةيفهأ لقمع
 نوكيف رسلل نامأ مامص ربتعي ىذلا مسقلا امأ .ةيلخادلا هترارح لعفب مقافتيو

 ءاوجأ ىفف .رسلا ةروطخ ىدم فشك عيطتسن مويلا اننكلو .هراجفنا ةطقن وه

 مظعأ ةطلسب هسفن نحش دق رسلا نوكي ءايرهاظ ًةلصفنم ودبت ءاًمامت ةفلتخم
 ءاًدحتم هدض برحلا ماعلا ضاخ ىذلا ىقيقحلا روتاتكيدلا تام نإ امف .اًردق

 اهعباوتب ءاهقبس ام لك نم اًرطخ رثكألا :ةيرذلا ةلبنقلا ىف اًدذسجم رهظ ىتح

 نم ءالؤه ددع نيب ةقالعلا ىلع قّلطُي ىذلا ىمسملا وه "رسلا زيكرت" نإ
 نم نوكي ديدحتلا اذهل اًقبطو .هب نوظفتحي نيذلا ءالؤه ددعو مهفدهتسي
 اهقبس امم اًرطخ رثكألاو اًريكرت رثكألا ىه ةشيدحلا ةينقتلا نأ كاردإ لهسلا

 فقوتيو ءاهفرعي نم وه ًاليلق اًددع نكل ءلكلا فدهتست ىهو .قالطإلا ىلع
 .صاخشأ ةرثع وأ ةسمخ ىلع اهمادختسا
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 ةنادالاو مكحلا

 6-5 ,.عيمجلا اهسملي ةرهاظ نم قلطنن نأ انه ديفملا نم نوكي دق

 نإ" وأ "نيس ٌباتك اذه نإ" :مهدحأ لوقي امدنعف ءاًبلس مكحلاب ذذلتلا ةرهاظ
 ءىش لوق ىلع ةردقلا هل نم رهظم ذختا دق نوكي هنإف "ةئيدر ةروص هذه

 نه الفخ يقل ذ: كونتر هعسم هناب هلل ةءاننتا قن هسيمالم ىف اه دبع 3: :ىفوضوم
 هنإ" وأ "ءىدر ٌرعاش هنإ" :وصخش مكح ىلإ لوحتي ام ناعرس وهو ٌعداخ لوقلا
 ةذلو ."ءىدر ناسنإ هنإ" ليق هنأك تقولا سفن ىف ودبي ام وهو ."ءىدر ماسر

 اهراكنإ نكمي ال ةعورمو ةيساق ٌةذل اهنإ .اًقالطإ اهؤافخإ نكممي ال اًبلس مكحلا
 وهو مزاجلا نيقيلاك ءىش ىلع ىوطنا اذإ الإ اًمكح نوكي الف "مكحلا" امأ .اًعطق

 عم قستي وهو .ةعرسب هيلإ لصوتيو رذحلا فرعي ال امك ةيطسولا فرعي ال
 طبتريف هنع حصفي ىذلا فغشلا امأ .ددرت نود نم ردص اذإ بلاغلا ىف هرهوج

 ىلع ةمسترملا ةذللا امهرهظت عيرسلا مكحلاو طورشلمل ا ريغ مكحلاو .هتعرسب

 ءاًئيش هسفن نع حيزي ءرملا نإ ؟ةذللا هذه أشنت نيأف .مكحلا ردصم حمالم

 وهف .اًردق ىلعأ ةعامج ىلإ وه ىمتني نأ ةطيرش اًردق لقأ ةعامج نع دعتبيل
 نيتميق لثمت ةيئانث دوجوو .نيرخآلا ردق نم طحي وهو هسفن ردق نم عفري
 "بيطلا رمألا" راتخي ءرمللاو .ىرورضو ىعيبط ٍءىشك ًالوبقم اًرمأ ريصي نيتضراعتم
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 ام هسفنب ددحي نم وهف ”ئيسلا رمألا" نع هسفنب عفتري ىتح ناك امنيأ
 ىذاقلا ةطلس ىه اهنإ .رخآلا بناجلا ىلع نوكي امو بناجلا اذه ىلع نوكي
 فقي نم وه ودبي اميف طقف ىضاقلا نأل ءوحنلا اذه ىلع هسفنل اهرقي ىتلا

 بسني وهو «"ئِيسلا"و "بيطلا" نيب ةلصافلا دودحلا ىلع ءنيركسعملا الك نيب

 ىلع اهنم ريبك مسق ىف سسأتت هبصنم ةيعرشف ءلاح لك ىلع ”ريخلا" ىلإ هسفن
 وحن ىلع همكح ردصي وهو .كانه َدِلُو هنأك ريخلا ةكلمم ىلإ خسارلا هئامتنا

 ةددحم ٌرومأ ىه اهيف لصفي ىتلا رومألاو ءامْرْلُم همكح نوكيو ةياهنلا فام

 نم ىأ .ةاضقلا ريغ امأ .ةليوطلا هتربخ ىلإ عجريف رشلاو 0 هكاردإ امأ .اًمامت

 ةفرعملاب مهعتمت كلذ ىف طرتشي الو تالاجملا لك ىف اًماكحأ او د نعم

 نودعي ,كلذ نم نوحتسي مهنأل 0 نادصضإ نع نوعنتمم نمف .ةصصختملا

 ىتلا اًراشتنا ضارمألا رثكأ نم اًدحاو ُدَعُي ماكحأ رادصإ ضرمف .ديلا عباصأ ىلع

 .كلذ روذج نع فشكلا انلواح ام اذإف .اًيلمع عيمجلا تباصأو رشبلا اهفرع

 عيطتسي نم لك عضو ةداعإ ىلإ ةقيمع ةجاحب رخآل نيح نم رعشي ءرملا نأ انيأر

 ددحملا ريغو ريغتملا نيدوجوم لا ددع مسقي وهف .تاعومجم راطإ ىف مهروصت

 ًئيش امهحنميف ءضعبلا امهضعب لباقم وحنلا اذه ىلع امهعضيل نيتعومجم ىلإ

 ىلإ امهنحشيو ءضعبلا امهضعب لاتق امهيلع نأك ءامهدشحي وهو .ةفاثكلا نم
 نوكي ال .ءاش امك وه امهروصت امكف .ءادعلاب امهرودص رغويو راجفنالا دح

 ثيبخلاو بيطلا نيب لصفلا نإ .ضعبلا امهضعب دض اريصي نأ ىوس امهعسوب

 اماسم طق نكي ملو اًمامت اًدرجم نكي مل ىذلا ءىانثلا فينصتلا لئاسو مدقأ وه

 اذه قلخي مكحلا ردصمو .امهنيب رتوتلا ةلاحب ةقيثو ةلص نانع رمألاو .امامت

 ىلع .ثدحلا اذهل اًساسأ نوكت ةيداعم مزح نيوكت ىلإ ليملا هنإ .هددجيو رتوتلا

 لك ىلع بحسني كلذ ناك امو .برح مزح ىلإ فاطملا ةياهن ىف كلذ ىضفي نأ

 بعل ول ىتح نكلو .ةأطو لقأ حبصي هنإف ةلمتحم ا اهتطشنأو ةأيحلا تالاجم

 نمكي .ةيومد ةوادع ىلإ عوزنلا نإف ءىظفل مكح ىف ىدبت ول ىتحو اًيملس اًرود
 ىلإ وحنلا اذه ىلع ىمتني هنإف هتاقالع تعونتو تبعشت نم ىتحو .هترذب ىف

 ,ةرثكلا نم ردقلا سفن ىلع ٍتاعومجم هجاويل رصح الب ىتلا "ريخلا" تاعومجم

 وأ ةعومجملا هذه تناك نإ ةدرجم تالاحب طبتري زمألاو.. "رشا" تايعومجم قأ

 اهمجاهت نأ لبق اهل ةيداعملا ةلتكلا مجاهتل ًةلتك نوكتل اهضيرحت مت دق اهريغ
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 .ودعلا دض تومللاب ٌماكحأ دعب اميف أشنت 00 ودنت ماكحأ نعو .ىرخألا هذه

 هل ةقالع ال وهف ءاهزواجت نإ ريرشلل ٌليوو ,ةقدب ًةددحم نوكت رايخألا دودحف
 .هيلع ءاضقلا نم دب الف .رايخألاب
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 قوس .ايكلفع لكلا و فيسفتلا لك اورد اهقكدي ةظلم سه ىقعلا ةظلتش نإ
 ناسنإلاف .وفعلا لاعفأ بسح تسسأت ةايحلا نأ ول بجعلل اًريثم رمألا نوكي

 لعفي ال هنأ وأ ةغلاب ةبوعصب الإ وفعلا عيطتسي ال ىذلا وه ةمظعلا نونجب باصم ا

 وفعلا هنكمي اًئيش اًدبأ ىسني ال ىذلاو ًاليوط ربدتي ىذلا وهو .قالطإلا ىلع كلذ
 ةيساسألا ةمواقملاو .اهرفغي ال ىتح ًةيمهو ةيئادع ًالاعفأ قلخي ىذلا وهو .هنع
 قلعت ام اذإف .نارفغلا روص لك دض هجوتت - ةلكاشلا هذه ىلع - سانأ ةايح ىف

 ال مهنإف وفعلاب مكح رادصإ ىلإ اورطضاو مهذوفن معدو ةطلسلل مهلوصوب كلذ
 لكف ءاًقح اًدبأ رفغي ال ةطلسلا بحاصف .نويعلا ىف دامرلا رذل الإ كلذ نولعفي

 اًنايحأو ,ةجاح تقول هب اظَفتحم لظي وأ هبجح متيل ًالجسُم لظي قادع ٍلمع

 تاء أارحإ ةطلسلا باحصأ ذختيو .ىقيقح عوضخ لباقم كلذ ةلدابم متيام

 ىلإ مهقيرط ضرتعي نم لك عاضخإ ىلإ اريثك نوقرحتي مهف .نأشلا اذه ىف ةئيرج
 هل ودبت ىذلا .هرمأ ىلع بولغملا امأ .كلذل ٍلاغ نمت عفد ىف نوغلابي مهنأ دح

 ماتلا عيمجلا عوضخ ةيمهأ ىدم ىري ال هنإف .دودح الب ةطلسلا بحاص ةوق

 ةطلسلا ىمانت ريدقت عيطتسي ال هرمأ ىلع بولغم اف .ةطلسلا بحاصل ةبسنلاب

 وهو .ءىقيقحلا وه هلقثب ًةنراقم الإ -قالطإلا ىلع كلذب اًروعش كلمي ناك نإ -
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 كلملل حنمي ام وه ,ءسئابلا ىسنملا عباتلا ىأ ,ريخألا اذه ءانحنا نأ اًدبأ كردي نل

 .ناسنإ ىأ ىسني الأ ىلع هصرحو هرارصإو درف لكب ليجنإلا بر مامتهاو .هقلأت

 كلسمل سسأ نم اًضيأ وه برلا اذهو .ةطلس بحاص لكل ةودقلا ةباثم وه
 كلذ رثإ ىلع هنكل .هوفعب ىرخأ ًةرم هلمش هل عضخ نمف .سبتلملا نارفغلا
 عادخ ىدم ةفرعم ايابخلا ىلع هعالطإ هل رسييو هدبعتسا نم كلسم بقاري
 طقف انه ىه ةريثكلا تاروظحملا نأب قالطإلا ىلع كش كانه سيلو .هل هديبع
 .مهئاطخأ نارفغو نيرخآلا باقع مهعسوب نيذلا ءالؤه ةطلس معد لجأ نم

 اهنود نم ىتلا ةنادإلا طرتشي هنأل ةياغلل ٌركرمو ىولع ىوطلس لمع وه وفعلاف
 اًديلقت سيل وهف ءاقتنالا كلذك نمكي وفعلا ىفو .وفعلا لعف دجوي نأ نكمي ال
 ىلع نوكي بقاعملاف .نينادملا نم دودحم نيعم ددع نم رثكأ نع وفعلا متي نأ
 فلاخت مكحلا ةوسق نأب رهاظت ول ىتحو .حماستلا ىف طارفإلا نم مات رذح

 دجي كلذبو .باقعلل ةسدقملا ةرورضلاب كلذ رربي فوس هنإف .ةعيبطلا رهوج
 كلذ ررق هنأ ءاوس اًخوتفم وفعلا ليبس عدي ام اًمئتاد هنأ الإ .ءىش لكل اًرربم
 غلبتو .وفعلاب كلذب ةفلكم ايلع ةطلس حصني هنأ وأ ةراتخم ٍتالاح ىف هسفنب

 يفتت ةظحل نحف اهودعت. نكتة عل نقلا ق وفعلا روق نوحاايعمأ ةظلنستلا
 مادعإ ةقرف نم صاصر ةعفدب وأ ةلصقملاب مكح هب ردص ىذلا ,مادعإلاب مكحلا

 ةطلسلا دودح هنإ .ةديدج ٌةايح هنأك وفعلا انه ودييف ءرانلا قالطإل ةبهأتم
 هنأ ةطلسلا بحاص دقتعي ام اًبلاغ نكل ,ةايحلا ىلإ قوملا ةداعإ عيطتست ال ىتلا

 .ًاليوط هب ظفتحا ىذلا ءوفعلا لعفب دودحلا كلت زاتجا
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 ةصغو ةارقورمألا

 مسحلاو مزجلاب هفصو نكمي ام لك ةعيبطب رمألا قصتلي :رمألا وه رمألا
 نم اهظح لنت مل اهنأ حجرملا نم اًراثآ تثدحأ ةعيبط ىهو .شاقنلا مدعو

 ودبي وهف ءدوجولا مئاد ءىش هنأ ىلع "رمألا" لبقتن نحنف .ةيفاك ةجردب ربدتلا
 ,رغصلا ذنم "رماوألا" ىلع ءرملا داتعا دقو .اهنع ىنغ ال ىتلا رومألا لثم اًيعيبط

 ةايح نأ امك ."ةيبرتلا" هيلع قلطن ام ريبك دح ىلإ فلأتت رماوألا هذه نمو
 تالاجمب كلذ قلعت ءاوس نرماوألا كلت اهللختتو اهنيعم نم برشتت اهرسأب نيغلابلا
 له ؟"ام رمأ" ةيهام ةقيقح ىه ام :انلءاست املق .ةديقعلا وأ برحلا وأ لمعلا

 -هتيبلت ةسالسو ةعرس مغر - رمألا كرتي له ؟اذكه ودبت امك ةسلس لعفلاب ىه

 هيلع ىذلا ناسنإلا لخاد (كلذك) ةيناودع امرو ءاّقمع رثكأ ىرخأ اًراثآ هفلخ

 ؟"رمألا" ةعاطإ

 تاناويحلا ضيورتف .بالكلا هتمهف دق تناك ام الإو ةغللا نم مدقأ رمألا نإ

 رماوألاف .ةغللاب ةفرعم نود نم اهنم بلطُي ام مهف ملعتت اهنأ ىلع سسأتي
 نالعإ ىلع ىوطنت ءناسنإلا ىدل اهتاليثم نع ءىش ىف فلتخت ال ىتلا .ةبضتقملا
 انهو .كلذك ىهاونلل عاصني املثم اهل ناويحلا عاصنيف .تاناويحلا ضورم ةدارإ
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 ىف لقألا ىلع ٌحضاو هدوجوف .ةياغلل ةقيمعلا "رمألا" روذج نع ثحبلا انب ردجي
 .ىرشبلا عمتجملا راطإ جراخ اضيأ ام لكش

 ىوقأ نئاك نم ٍناويح ىلإ رداصلا رمألل ةيذيفنت ةغيص مدقأ وه "رارفلا "نإ
 ذختي ام اَتادو ناقلات لكبشت طقف ايرهاظ ودبي امك- ثدحي رارفلاف .هنم

 .رارفلا ىلع مدقي نل ناويح ىأ نإف كلذ روصت نود نمو ءام ةئيه رطخلا
 رهوج تامس ىلجتت ءدبلا نمو .ةرظنلا لثم اًرشابمو اًيوق نوكي رارفلاب رمألاو
 .وحنلا اذه ىلع ٌةقالع امهنيب ًأشنت نيذللا نينئاكلا الك عون فالتخا ىف رارفلا
 .رارفلل ةلتاقلا ةروطخلا رهظت انهو ءرخآلا ماهتلا ىف هتبغر نع نلعي امهدحأف
 مأ اًقح كلذ عاطأ دق ناك ءاوس كرحتلا ىلع فعضألا ناويحلا مغري رمألاو
 .ةعورم لا ةئيهلاو توصلاو ةرظنلا ةوق :ديدهتلا ةوق ىلع رمألا فقوتي امك .ال

 نيناويح نيب ىلوألا هتئيه ىف رهظي وهو ."رارفلاب رمألا" نم رمألا قتشي اذكهو
 نأ داتعا امهدحأ نأ ةقيقحو ءنيذه الك نيب ريبكلا ةوقلا نيابتف ء.عونلا ىفلتخم
 كلذ لك .مدقلا ذنم ًةخسار ودبت ىتلا ةقالعلا هذه تابثو ءرخآلل ةسيرف نوكي
 ةديحولا ةصرفلا وه برهلا نإ .لدجلل لباق ريغ قلطم ٍءىش ىلع ىوطني اعم
 ةقيقح ىف وه سارتفالل جرخ دسأ ريئثزف .توملاب مكحلا دض ةوجرملا ةريخألاو
 اذه نوكي دقو .هاياحض همهفي ىذلا هتغل تاوصأ دحأ وهف .توملاب كح هرمأ

 هنإ .ضعبلا مهضعب نع اوفلتخا نم هيلع عمتجا ىذلا ديحولا وه ديدهتلا
 وهو «ناسنإلا دوجو ىلع ةقباس مدقأ روصع ىف ردص ىذلا وهو مدقألا "رمألا"
 نع ثيدحلا انلمأت ام اذإ ديفطا نم نوكيسو .رارفلا ىلع ةيحضلا مغري ىذلا
 رمأ" لك ىف اًحضاو نوكي ةيساقلا هتبهرو توملاب مكحلاف .رشبلا نيب "رمألا"

 عم توملا نم تالفإلا لعجي وحن ىلع سانلا نيب رماوألا ماظن عضو دقو

 تومللا ماكحأ ىلع ظافحلاو .اًمئاد هيف نمكي .هرطخ ىأ .هنم عزفلا نكل .اًفولأم

 وحن ىلع رماوألا نمو ءرمأ لك نم عزفلا رارمتسا ناظفحي اهذيفنتو ةيقيقحلا
 انرظنو ."رمألا" لصأ نع هيلإ انلصوت امع ةظحلل فرطلا انضضغ ام اذإف .قلطم
 ىلإ هابتنالا تفلي ام نأ دجن فوس اننإف :لوألا ةرملل ثحبلا ةدامك دايحب هيلإ

 رثأ هل نوكي نأ نكمي ام هاجتا وحن دتمم ٌعبصإَف ءلعف ببسم هنأ وه" رمألا"

 وديبيف .هسفن هاحجتالا ىلإ لوحتت تت اهب اًينعم عبصإلا ىرت ىتلا نيعألا لكدف ويصألا

 "رمألا" هيلإ راشأ ام ىوس نكي مل .ههاجتا دّدحملا ءقلطنملا لعفلا نأك لاحلا
 ىندأب لباقي ال هرييغت وأ هنع عجارتلاو :ةياغلل ماه ٌءىش ام هاجتا ىلإ دادتمالاف
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 وأ هيف كش وأ لادج الف ءضارتعالل عضخي ال هنأ رمألا صئاصخ نمو .ةبوقع

 فعضي هلوبق ىف ددرتلاو .لاحلا ىف همهف نم دب الو رشابم ٌحضاو وهف .هل ليوأت

 ٍنمز دعب دقريف .هتيويح نم اًءزج مصخي ذيفنت هعبتي ال "رمأ"ل راركت لكو هتوق
 داني الأ لضفألا نم نوكي لاوحألا هذه لثم ىفو .ىعولا دقاف ءضرألا ىلع اًكهنم

 لصفلا رارقإ نكمي دقو .هذيفنت ةظحلب ٌطبترم ٍرمأ نع قلطنملا لعفلاف .هؤايحإ

 رمألا" ةعيبط نع اًجتان وأ اًحيرص ناك ءاوس احم نوكأ نام نست اه

 رعشيف ءىرخألا لاعفألا لك نع اًفلتخم نوكي ٍرمأ ىلع ًءانب ذفني ىذلا لعفلاو

 هبا ريعيفا هربا لإ نيقتتواال رب اظن وا نان ىو طنب ةرتك ل كو ببجرقاو قا مرا هن
 ةبرغلا ىف مهاست دق دق "رمألا" اهبلطتي ىتلا ذيفنتلا ةعرسو .ةيبيرغ حيرك ةعرسب

 مهملا نمف ةلأسملا هذه ريسفتل ىفكي ال كلذ نأ الإ .ءرمللا اهب اهركذتي ىتلا

 دحأ وهف مدحو ءرملا هربدتي نأ نكمي الف .جراخلا نم قأي هنأ "رمألا"ل ةبسنلاب

 ذاحأ رهظي امنيح ىتح هسفن ىف اهثدحي دحأ الف ءانيلع ةضورفم ا ةايحلا رصانع

 ,ةديدج ةديقع سيسأت نيلواحم رماوألا نم ةلئاه اًسادكأ نيلماح ًةأجف سانلا

 ال ءالؤهو .ضورفم بيرغ ٍءبع روهظ هبحصي كلذ نإف .ةمميدق ىرخأ ديدجت وأ

 ىف اوبذك امهمو .هنوبلطي امم نورخآ مهفلك دقف مهسفنأ نع ةلاصألاب نوثدحتي

 .نولسرم مهنأب نونمؤي مهف ءامئاد نيقداص لاحلا هذه ىف نونوكي ىرخأ لاوحأ

 ,ىوقألا هنأ رارقإلا نم دب ال هنأ الإ ءاًبيرغ اًردصم نوكي ."رمألا" ردصم نأ مغرو

 .رمألا ردصأ نم وه رصتني نمف ءزوفلل ةصرف كلمن ال اننأل ةعاطلا انيلعف

 اهيلع نوكي ة ةرم تعجارت اذإو .كش لحم نوكت الأ بجيف "رمألا" ةطلس امأ

 .اهب اًفرتعم ةليوط ةرتفل لظتل :عارصلا لالخ نم ًةيناث اهترادج تابثإل دادعتسالا

 تارارقلا ةيلاعف رارمتسال ةديدج تارارق بلط ةردن ىدم وهف شهدملا امأ

 مت 'رم "٠ لك ىفق .رتماوألا لالخ نم رفعت رصتلاب ىدهدتت ىلا كراشلاو.:ةنغدقلا

 لقأف .عاطقنا الب ومنت "رمألا" ةطلس نأ ودبيف ؛ ميركل رصف هيرصت مج هدفت

 نم طقف هنم ديفتسيل ًةداع ردصي ال رمألاو .ةديدج ةفاضإ لمحبي اًنأش رماوألا

 ىذلا لاجملا ىفو .هب رارقإلا ىفو اهتاذ رمألا ةعيبط ىف نمكي اذه نإ لب ."هردصأ"

 نامأ ةطلسلل نمضي ام اذه لك ىفف .عطاقلا بسانملا هداعيم ىفو هفدهتسي

 نوباصملا عاصنيف ءةيرحس ماهس ةباحسك اهرماوأ لسرت ةطلسلاف .هومنو اهلاجم

 نأ الإ .مهيف ترثأو ماهسلا مهتداتقا نأ دعب ,ةطلسلا بحاصل اياحضك كلذب

 كيمحلل ةلباق ريغو ًةقلطم ىلوألا ةلهولل وقودبت ىيقلا رمألا ة ةدحوو ةطاسب ةلأسم
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 هسفن ملسي "رمألا"و .ةلأسملا هذه ىف رظنلا انققد نحن نإ ىرهاظ ٌرمأ وهف
 .اًدبأ هباعيتسا ءرم ا ملعت ام الإو ككفتي نأ ىرورضلا نمف للحتلل

 ىلع رمألا ىقلتم مغريف عفادلا امأ .ةصغ نمو عفاد نم نوكتي ' 'رمأ" 5
 لخاد ةنماك لظتف ةصغلا امأو نمألا رولا اًقباطم كلذ نوكي نأ ناع#و

 0 ا ل فايا يا ماكاوم

 ىف داكلاب ٌةظوحلم ىلجتت امبرو .اهروغ ربس نكمي ال ٌةيفخ اهنأل ةصغلا نم ءىث
 ىذلا ناسنإلا لخاد قمعب ذفنت ةصغلا نأ الإ .رمألا ةعاطإ لبق ةددرتم ةمواقم

 وهام ةيحلا لاكشألا نيب دجوي الو .اهلاح ىلع كانه ًةنماك لظتو رمألا ذفن

 هتروطخو هتوقو ,ةصغلا ىف اًئماك لظي "رمألا" نومضمف .اذه نم اًخوسر رثكأ
 دقو .رمألا اهيف ردص ىتلا ةظحللا ىف نّوكت دق ٍءىش لك نأ ىأ .ةحضاولا هملاعمو
 رئاغلا ءزجلا اذه ًةيناث رهظي ىتح نينسلا تارشع وأ تاونسل لاحلا رمتست
 ٍرمأ ىأ نأ ةفرعم مهملا نم نكلو .ةقيقدلا ةلئامملا هتروص ىف "رمألا" نم نوزخملا
 امأ .اًمتاد اًنوزخم لظي لب هذيفنتب اًقح ىهتني ال وهف .حايرلا جاردأ بهذي ال
 مهرايهنا مدعو . .لافطألا مهف مئادو وحن ىلع كلذل نوضرعتي نيذلا رماوألا وقلتم
 دعب ةايحلا ديق ىلع نوقبي مهنأو «تازجعملا نم ريتعي رماوألا ءبع ءارج نم

 لك نولقني امدنع ًةوارض لقأ اونوكي نل مهنأو .مهتيبرت ىلع نيمئاقلا تاسرامم
 ام نكلو .مالكلاو ماعطلا مضق لثم ىعيبط ٌرمأ وه .دعب اميف مهئانبأ ىلإ كلذ
 ىهف .ةركبملا ةلوفطلا ذنم رماوألا اهتلان ىتلا ةناصحلا كلت ىه ةشهدلا ريشي
 ليج فلتخي ملف .هاياحض نم ىهتنا دق ىلاتلا ليجلا نوكي املاح ةزهاج نوكت
 عقاو ىف اهنأ الإ .ةدحاو ةعاس نم تردص نوكت دق ىتلا رماوألا ببسب رخآ نع
 ىتلا ةوقلاف .كلذ نم رثكأ وأ اًماع نيثالث وأ نيرشع نم ةرداص ةييناك لاحلا
 ةوقلا هذه ىلع امهب ظفاحي نيذللا صالخإلاو ةبالصلاو رماوألا لفطلا اهب ىقلتي
 لب .لكو .كلذب ةقالع ىندأ ةيصخشلا ةبهوطا وأ ءاكذلل سيلف ءاًيدرف اراهنإ يسيل
 نوه سقا لي فيلا ءاسأ رمأ ىأ رفغي الو ىسني ال .هاوتسم ناك امهم ءلفط ىأ

 مفلا تاريبعتو نمارلا خيرت ءاهب هفرعن ىتلا ةيرشبلا ةروصلا هذه ىلإ ىرحألاب
 نسف اًنوزخم لظو هيف سرع ىذلا رمألا ةصغ ةئيه لثامتل لوحتت ةرظنلا عونو

 اهيف قلطنا ىتلا ةلاحلاف .رييغت نود قلطنا ةصرفلا هل تحبتأ نإف ء.رييغت نود

 جاتنإ ةداعإو .هايإ هيقلت دنع ةميدقلا ةلاحلا ريغتل كتاعف نويكت نا نس هيما
 ةقاطلا رداصم مظعأ نم ًةدحاو ربَتعَت ,دادتراك ,ةقباسلا تالاحلا هذه لثم
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 وه ءام وحن ىلع كاذ وأ اذه قيقحت ىلع زفاحلاف .ناسنإلا ةايح ىف ةيحورلا

 هدحو ْذُفْنُملا رمألاف .ةرم تاذ اهاقلت ءرما ناك رماوأ نم صالخلل قمعألا حاحلإلا

 ىلإ رطضي الف رماوألا ىدافتي نم امأ .هعاطإ نمل ًةمزالم هتصغ عدي ىذلا وه
 وه سيلو ءرماوألا بنجت فرع نم هدحو وه ”رحلا" ناسنإلاف .كلذك اهنيزخت

 ممل وأ اهنم صلختلل لوطأ اًّنقو جاتحا نم امأ .دعب اميف اهنم صلختي ىذلا اذه

 ٌناسنإ كانه سيلو .كش الب اًررحت لقألا وه نوكيف اًقلطم اهنم ررحتلا عطتسي
 تغلب نإو ىتح .ةيصخشلا هعفاودل بجتسي مل اذإ ةيرحلا مدعب رعشي ال هيزن
 رعشي اذه نإف .بقاوعلا رطخأ ىلإ اهتيبلتت تضفأو ءاهادم ىصقأ عفاودلا هذه

 رداصلا دض هلخاد ىف ام لوحت اذإ امأ .ةيلخادلا هتدارإ هيلع هيلمت ام لعفي هنأب

 طغضلا ءبع نع عيمجلا ثدحتي انهف .هذيفنت هيلع ناكو ء.جراخلا نم هيلإ
 .درمتلا وأ دادترالا قحب مهسفنأل نوظفتحيو
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 رمالا ضيورت

 ىف اريبك اًفالتخا طرتشي توملاب ديدهت ىلع ىوطني ىذلا رارفلا رمأ نإ
 عيطتسي نم وه رارفلا ىلع وبدلا ريجي نمف .ةلصلا تاذ فارطألا نيب ةطلسلا

 تاناويحلا عاونأ نم اريثك نأ ةقيقح نع جتنت ةيساسألا ةعيبطلا ةدعاقو .هلتق

 ىلعو .اهيلع نوشيعي ىتلا كلت ىرخألا عاونألا ىه اهنإ .تاناويحلا ىلع ىذغتت
 ىقلتت امنيح عاونألا هذه لثم نم ديدهتلاب تاناويحلا بلغأ رعشي وحنلا اذه
 ام وهف ."اًرمأ" ةيداعلا انتايح ىف هيمسن ام امأ .ءادعألاو ءابرغلا نم رارفلا رمأ

 "رمألا"و .اهنبا رمأت ىتلا مألاو هدبع رمأي ىذلا ديسلا كانهف ءسانلا نيب ثدحي

 .رارفلا رمأ نع ىأ ءىجولويبلا هلصأ نع ريبك ّدح ىلإ روطت دق ناك هفرعن ىذلا
 ىف ةيميمحلا كلذكو ةيعامتجالا تاقالعلا ىف اًمومع همدختسنل .هضيورت مت دقف

 لخاد هرود نع لقي ال ةلودلا راطإ ىف هرودو .كرتشملا ىلاسنإلا شياعتلا لييس

 قأيف هدبع ىداني ديسلاف . "رارف رمأك" هانضرع امع اًمامت فلتخم وهو ةرسألا
 اهنأ مغرف ءامئاد اهنم برهي الف اهنبا ىدانت مألاو ءاّرمأ ىقلتيس هنأب هملع مغر

 ىقبي وهف .هسانئتساب لاح ةيأ ىلع ظفتحي هنإف عون لك نم رماوأب هرطمتس
 وهف ءبلكلا ىلع ىرسي ىذلا هسفن رمألا وهو ءاهوحن ىرجيو اهنم برقلاب
 "رمألا" لاح تروطت فيكف .هريفصل هعامس روف هيلإ ضكريو هبحاص ىدل ىقبي
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 اذه ريسفت نإ ؟ءىرب "رمأ" لإ لّققلاب ديدهتلا لوح ىذلا ام ؟ضيورتلا اذه ىلإ

 .تالاحلا هذه نم ةدحاو لك ندد اف عون نم ةوشر نأ ىف نمكي روطتلا

 عضخي نئاكلاف ءاهنبا ىذغت مألاو ,ماعط نم اًئيش هبلك وأ هدبع ىطعي ديسلاف

 نم ءاذغلا نايقلتي بلكلاو دبعلاف ءطقف ةديحو دي نم هماعط ىقلت ةيعبتل

 ال رمألا ةقيقح ىف هنإ لب .كلذب مزتلا نم هريغ كانه سيلف :هدحو امهديس
 ىف رخآ وأ وحن ىلع أشنت ةيكلملا ةقالعف ءامهل ماعطلا ميدقت رخآ دحأل زوجي

 هسفن ةيذغتب مايقلا عيطتسي ال هنإف لفطلا امأ .ءاذغ نم ديسلا همدقي ام لك

 ةقالع تقلُخ دقو .همأ ىدثب طبتري ىلوألا هتيادب نم وهف ءقالطإلا ىلع هسفنب
 تابيردت ىف ةصلاخ ةفصلا هذه ىلجتتو .رمألا نيبو ماعطلا ريفوت نيب ةقيثو
 ىلع لصحي هنإف .هؤادا هيلع ىغبني ام ناويحلا ىدا نإف .تاناويحلا ضورم

 ًالدبف .ءاذغلاب اًدعو هنم لعجي رمألا ضيورت نإ .هضورم دي نم بيطلا ماعطلا
 وهو .هتاحايتحا ىلوأ هريبتعيام قولخم لك دعي ءرملا نإف توملاب ديدهتلا نم

 ون لدين ولا دقك ةديسس هنوكحس نأ نم الزنبق .ةيهانتم ةقدب اذه هدعو ظفحي

 انه اتق ةييقن ومع اصح نماوألا ةدده لاثم ةنلا ىرذاضلا قولخلا ان انك ضع اهنا

 نم عون ىلع تاناويحلاو رشبلا يري ىجولويبلا رارفلا رمأل ضيورتلا اذهو .هلكأي
 ال اذه نأ الإ .ةنكمملا فينصتلاو تاجردلا لك ىلع ىوطني ىذلا ىعوطتلا رمألا

 راص هنأ مغرو ءرمأ لك ىف اًنماك لظيف ديدهتلا امأ .اّمات اًرييغت رمألا رهوج ريغي

 كلذ نوكي دقو .هعبتي ال نم لك ىلع نلعم ٌباقع كانه لظ هنإف .ةأطو لقأ

 .توملا هنإ ,.مدقألاو ىسقألا وهو اّمامت اًمراص اًباقع
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 رمألا ةبهرو رثألا دادترا

 لبق هفده ددحي رمألا ردصُمو .بيصيو قّلْطُي هنإف مهسلا لثم نوكي رمألا
 نوكي ام اًئادو .اًمامت اًددحم اًصخش اذه هرمأب بيصيس وهو .رمألا قلطي نأ
 هقلطيل هعزتني ىتح باصملا ىف اًسرغنم لظي وهو هرايتخا مت ةاجتا مهسلل
 رودت رمألا رادصإ ةداعإ ةلأسم نإف عقاولا ىفو .هديدهت نم ررحتيف ىرخأ ًةرم

 .هسفن مهسلا قالطإ ديعي مث هسوق ىلإ هدشيو .هعزني ىقلتملا نأك وحن ىلع
 ةصق ةبدن لكلو .ةبدن هفلخ كرتي هنأ الإ هنم ءافشلا متي هدسجب حرجلاو
 رعشيف .هقلطأ ىذلا ىأ ءرمألا ردصم نأ الإ .هنيعب مهسلا كاذ وأ اذهل ةثأ ىهف
 ال - اًيسفن اًدادترا هرابتعا نكمي ام وهو - ىقيقحلا دادترالاف .كلذ رثأ دادتراب
 عم ىقيزيفلا قباطتلا فقوتي انهو .هفده باصأ هنأ ىأر اذإ الإ ءرطا هب رعشي

 ديدستلا اهفلخي ىتلا راثآلا ىلع فرعتن نأ وهف ًةيمهأ رثكأ وه ام نأ الإ .مهسلا
 نع انرظن فرصيو عداخ ٌرمأ وهف رمألل ىباجيإ ذيفنت نع اضرلا امأ .قفوملا
 هرثأ كرتي هنإف ءرمملا هلعف امف .دادترالاب روعشلاك ٌءىث امتاد كانهف ءىرخأ ءايشأ
 هنإ .فوخ ىلإ لوحتتل ةريثك دادترا تالاح عمجتتو .ةيحضلا سيلو هسفن ءرطا ىف

 فوخ"ب انأ هفصأ كلذل ءرماوألل ريثك راركت نع جتانلا فوخلا نم صاخ عون
 رمألا ناك املك ىمانتي هنكل ءرمألا غيلبت ىلع رصتقي امدنع لءاضتي ىذلا "رمألا
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 ءوشن ةيفيك مهفن نأ بعصلا نم سيلو .ىقيقحلا رمألا ردصم نم ابرق رثكأ
 ليتقلاف ءاًرطخ اهرثأ ىف كرتت ًالزعنم اًنثتاك لتقت ىتلا ةقلطلاف ءاذه فوخلا رمأ

 ىف كرتي هنإف لتقي الو توملاب ددهملا رمألا امأف .دحأب ررض قاحلإ هناكمإب دعي مل
 هذهو .هبيصي اهضعبو اهفده ءىطخت تاديدهتلا ضعبو .ديدهتلاب ىركذلا هرثأ

 فوس هنإف همامأ عجارت وأ ديدهتلا نم بره نمف ءاَدبأ اهنايسن نكمي الام ىه
 افأ كلذ ةضرفهل ةعس اقدتع انعاذ ةنسفنل صخقا نبق: ىذتلا ويف اتقن راف

 نأب ءىش لكب نهاري وهف ءكلذب يعو ىلع نوكي هنإف ديدهتلا هنع ردص نم
 لكو ٌدمأ ةيلإ زر دص: نه لك نأ ونهر طخلاب روحبفلا نإ :ًاليختسم اًرمآ هادكرألا نوك
 نوريثك دحوتي امدنع نوكيف رطخلا امأ - ركذتيو اًّيح لظي «توملاب دّدُه نم
 لظي كلذ مغر هنكل .روذجلا قيمع ٌروعش هنإ .دحاو دض توملاب نوددهم
 ةلعوم ندم نوددتهملا لفتت ىف اديا فرص نخل ناشلا ييحاص نألا ودهن ويف

 انأ هيمسأ دودحملا ريغو مئادلا بذعملا روعشلا اذهو .لعفلا ةلحرم ىلإ ركذتلا

 ردصُم ىأ ءىلعألا ةجردلا بحاص دض هادم ىصقأ غلبي وهو ."رمألا فوخ"ب

 ىأ .هريغ نم هاقلت نكي مل ىأ ءهتاذ نع رمألا ردص نم وه نوكي ثيح ءرمألا
 هادم "رمألا فوخ" زيكرت غلبي انه .رخآ وأ وحن ىلع ىصخشلا هو وع وكي

 ةليوط ةرتفل اًنماكو اًديقم ةطلسلا بحاص لخاد ىقبي نأ نكمي ام وهو مظعألا

 ."ةرصايقلا مهو"ب فرعي اميف رهظيل ءام مكاح ةايح ءانثأ ىف ومني نأ نكميو
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 نيريثك ىلإ رداصلا رمألا

 .دحاو نآ ىف نيريثك ىلإ رداص ٍرمأ نيبو درف ىلإ رداص رمأ نيب ةقرفتلا بجي

 نان اونعلا ضعب كانهف .ىجولويبلا رمألا لضأ ىف اذوحوم قرافلا اذه لظ دقو

 ىقلتتو ناعطق ىف شيعت ىرخأو ًةدرفنم اهئادعأ ديدهت ىقلتتف .ًةدرفنم شيعت
 ةلاحلا ىفو اًديحو ىفتخي وأ ناويحلا برهي ىلوألا ةلاحلا ىفف .ناعطقك اًديدهت
 ًةفدص هودعب أجافيو عيطق ىف شيعي ىذلا ناويحلا امأ .هلك عيطقلا برهي ةيناثلا
 نم نافلتخم ىعامجلا بورهلاو ىدرفلا بورهلاف .هعيطق ىلإ رارفلا لواحي هنإف

 ةلاحلا هنإ -لوقن انهو - مدقألا وهف براه عيطقل يعابجلا فوخلا امأف .ساسألا .

 ةيحضتلا نأ حجرملا نمو .قالطإلا ىلع انانفرع ىتلا ًةيميمح رثكألا ةيعامجلا

 :نالزغلا نم اًعيطق دراطي ىذلا دسألاف .هذه ىعامجلا فوخلا ةلاح ىلإ دوعت

 تاناويحلا هذه دحأ ىلع ضبقلا دعب ةدراطملا نع فقوتي .هنم اًقوخ اًّعم ترف
 ةلاح حنمم ام وه اذهو .ةملكلل لمشألا ىنعملاب هل ًةيحض ناويحلا اذه نوكيل
 نإف كلذ عيطقلا ظحليو ءاشام ناعدسألا لصحي نإ امف .نيرخآلا هقافرل نامأ

 هتلاح ىلإ ةيناث دوعيل ىعامجلا رارفلا ةلاح نم عيطقلا جرخي مث .لوزي هفوخ

 ناكل ٌةديقع نالزغلل ناك ولو .ىوهي ام لعفيو ءاّرح ناويح لك ىعريف ءاهفلأ ىتلا
 بيط نع هفوفص نيب نم ًالازغ مدقيس عيطقلا ناك اذه ىلعو ءمههلإ دمألا
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 نمف ءرشبلا نيب طبضلاب ثدحي ام وه اذهو .دسألا مهن عابشإ لجأ نم رطاخ

 راسم فقوي ام وه اذهف ةينيدلا ةيحضتلا ةركف تجرخ ىعامجلا مهفوخ ةركف
 رعشت ال ىهف ءاّعم ءاقبلا ةلتكلا ىغبت فوخلا ةلاح ىفو .ةرطخلا ةطلسلا عوجو

 ىهو .ضعبلا مهضعب نم اهدارفأ برق ىف الإ ةيامحلاب داجلا رطخلا ةلاح ىف

 .عيطقلا نع جرخي ىذلا ناويحلا امأف .رارفلل اههجوت لالخ .ًةصاخ .ةلتكلا ةباثم

 الإ .ىرخألا تاناويحلا نم رثكأ رطخلل اًضرعم نوكيف .ةصاخلا هتهجو قشيو

 0 هفوخ نوكيف ديحو هنأل رطخلاب رثكأ رعشي ءاًمامت صاخ وحن ىلعو .هنأ

 ىقبت ىتلا اهتديقعب فصوبي نأ نكمم ىعامجلا تاناويحلا رارفل نعاجعلا هحوتلاف

 امو ٌةلزعنم نكت مل ام رعذلا اهبيصي الف ,مامألا ىلإ ةوقب اهعفدتو ًةكسامتم اهيلع

 رارفلا اذهو ءاهتاذ ةكرحلا ءادأ ىأ .هقيفر راوجب هسفن ءىشلا ىدأ ناويح لك ماد

 كلذو .ةيعاقيإلا ةلتكلا وأ .ةصقارلا ةلتكلاب رشبلا ىدل هفرعن ام لثام ىعامجلا

 لوح راصحلا بّرضُي نإ امف .سأرلاو باقرلاو ناقيسلل ةيزاوتملا ةكرحلا لالخ نم
 لدبتيف ءاّنكمم رارفلل ىعامجلا هجوتلا دوعي الف فلتخت ةروصلا نإف تاناويحلا

 امنيب .هسفنب ةاجنلا لواحي ناويح لكف ءرعذ ةلاح ىلإ ىعامجلا رارفلا ذئنيح

 لئنيح أدبت ىتلا ةحبذملا ىفو هلع قانخلا قيضيو .كلذ ىف رخآلا انهن لك قيس

 نيكل .رخآلا ةاجن قيرط ىف ةرثع فقي اهنم لك نأل رخآلل اًودع ٍناويح لك ريصي
 رداصلا رمألا نع اًقلتخم نوكي درفل رداصلا رمألاف .هسفن "رسمألا" لإ نآلا دفن

 تاذ ةيئانثتسالا اهتلاح ىلإ ريشن اننإف ةرابعلا هذه رسفن نأ لبقو .نيريثك ىلإ

 فالتخالا ىغلي ىذلا شيجلا ىف نيريثكل لعتفم عمجت انمامأف ء.ىوصقلا ةيمهألا

 هسفن ءىشلا الإ ىنعي ال انه "رمألاف" .هنيوكت ساسأ وه اذهو ."رمألل" ىعونلا

 الإ ٌدوجو هل نوكي ال شيجلاف .نيريثك وأ رثكأ وأ درف ىلإ اًمجوم ناك ءاوس اًتاد
 لظيو ىلعأ نم ردصي وهو .ماودلا ةمس هل نوكيو .اهسفن ةميقلا رمألل ناك اذإ
 رمآلاف :ةلتك ادييأ ريضي نأ شسعلل نيكم التف وتلا اذنه نافو:ةدق الو تم

 ىلعأ مه نمم اًدرف ةيادبلا ف فدهتسي دقو ءاهئاضعأ نيب اًيقفأ ةلتكلا ىف رشتني
 عفادبو .ءالؤه ىلإ لاحلا ىف هغلبي هنإف هنم برقلاب نيواستم نيرخآ دوجول نكل
 ىفف .ىودعلاب نيرخآلا باصأ نوكي رصبلا حمل فو مهنم برتقي هنإف هفوخ
 لالخ نمو .عيمجلا نوكي مث ,.مهددع دادزي مث ةكرحلا ف ضعبلا عرشي ةيادبلا

 .اًعم اًعيمج نورفي ذئنيح ءًةلتك اوراص دق نونوكي هسفن رمألل ىروفلا راشتنالا

 تقو رفاوت دق نكي ملف ًةصغ نوكي ال هنإف لاحلا ىف ىظشتي رمألا ناك امو
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 ال ةلتك ىلإ رداصلا رمألاف .روفلا ىلع هنم ىقبت ام ىثالتيو «قالطإلا ىلع كلذل
 ٌةيناث للحت هنإف ىعامجلا رارفلا ىلإ ىضفم ا ديدهتلا امأف .ةصغ ةيأ هرثأ ىف كرتي

 ةصغ ىلإ ىضفت ىتلا ىه طقف ةلزعنملا رمألا ةلاح ىوس كانه دعي ملف .ءكلذك
 امئاد ماق نمف .هلك للحتي نأ عيطتسي ال درفلا دض رمألل ىلاتلا ديدهتلاو .رمألا

 ةرولب ىأ ,ةصغ ةئيه ىلع كلذ ةمواقمب هلخاد ىف ظفتحي هنإف اًديحو رمألا ذيفنتب
 هتصغو .هسفن رمألا وه ردصأ اذإ الإ هنم صالخلا عيطتسي ال وهو ءءايتسالل ةبلص

 .روفلا ىلع هغالبإ عطتسي ممو هاقلت ىذلا رمألل ةلئثامملا ةروصلا ىوس تسيل
 رداصلا رمألل نوكي اذكهو .اهنم ررحتلا هنكمم طقف ةلئثامم لا ةروصلا هذه ىفف

 ماد امو ءةلتك نيريثكلا لعج ىلإ فدهي وهف ءاًمامت هب ةصاخ ًٌةيهام نيريثك ىلإ
 همدختسي ىذلا مساحلا راعشلاو .فوخلا ىلع ثعبي ال هنإف كلذ ىف قفو دق

 ءطبضلاب ةمهملا سفن ىدؤي ءام اًهاجتا نيعمتجم لا ىلع هب ضرفيل ام ٌبيطخ
 نأ ديرت ىتلا ةلتكلا فقوم نم اقالطناو ."رمألا" لثم نوريثكلا هربتعي ام وهو
 الو اًديفم روعشلا اذه لثم نوكي ةدحوك اهسفن ظفحت نأ ديرتو ةعرسب أشنت
 ٍتاراعش ىف هيلإ فدهي ام لكل هترولب ىف نمكتف بيطخلا ةغالب امأ ةنع ئنف

 ام وه ىقوفلا رمألاف .اهتاقبو ةلتكلا ةأشن ىف دعاست ىتلا ىهف ةيوق اهقلطيل
 امل ٌةيمهأ كانه نوكي الف كلذ نم ىهتنا ام اذإف .ةيح اهيقبيو ةلتكلا عنصي
 نم عمجت ىلإ ديدهتلاو بابسلا هجوي نأ بيطخلا عسوبف .كلذ دعب اهنم هبلطي

 .مهنم ةلتك نيوكت ىف كلذ لالخ نم حجني امدنع هنوبحي فوس مهنكل «ىدارف
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 كاذ وأ اذه ىف رعشي دقو .رمأ ىلع ًءانب الإ ةمدخلا ىف ٌىيدنجح لعافتي ال

 نيب رايتخالا هعسوب سيل وهف ءكلذل عاصني هنإف اًيدنج هنوكل نكل .ام ًةذل

 .نيليبسلا ىأ رمأ مسحي نم وه نوكي نلف كلذ ثدح ول ىتحو «نيليبس
 نيرخآلا دونجلا لك هلعفي ام لعفي وهف بناج لك نم ةرصاحم ةطشنلا هتايحف
 هنعدوف قرغللا لاعفألا نك تاق انفأ نيمادأ قع ةنملا نقض ان لنو وينكق انحف
 اهناكم فقت ىتلا ةسارحلا ةمدخو .اهذيفنت هيلع بجي ىتلا لاعفألا ىلإ ًقوشتم

 وهف ءىدنجلل ةيسفنلا ةلاحلا نع ريبعت لضفأ ىه تاعاس لاوط كارحالب

 طبضلاب تناك اذإ الإ ةكرحلا نم ٌعونممو مونلا نمو ناكملا ةرداغم نم عونمم

 ءارغإ لكل هتمواقم ىف ىدبتيف ىصخشلا هزاجنإ امأ .هيلع ًةررقم ًةددحم ًةكرح
 نإ .ىدنجلا ةيبلس نإ .هلايخ بعادت ىتلا ةروصلا تناك امهم هعقوم ةرداغمب
 هسفن لخاد تبكي وهف .هل ىرقفلا دومعلا ةباثم نوكت .ءفصولا اذه انل زاج
 ساسا لتتم ىلا قلقلاو :ةيهرلاو ةيغرلا لقمان طاشنل ةعستملا لاوحألا لك ىف

 موقي لعف ىأ امأ .اهب هفارتعا مدع ىهف اهتمواقمل لبس لضفأ امأ .ناسنإلا ةايح

 الآ نانستإ قا ناغ سعصي ناك الو" رفألا" لالخ نم باقع نم هل دب الف هب

 مكارتتو .هلعف هل زوجي ام عقوتلا نم ريثكلا هلخاد عمجتي هنإف ءىش ىأ لعفي
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 هحتياذل'ع أ" لعفلا قبسي نأ نم دب ال نكل .دودح الب ومنتو لعفلا ةبغر

 "ةيعاو ٍرمأ -- 5" ةلاح ىف اًمئاد نوكي ديجلا ىدنجلاف .رمألا اذه وحن عقوتلا

 حوفلاو كولسلا ىف حوضوب ىلجتي ام وهو ءلبسلا لكب هيف ومنيو عرزي ام وهو
 مامأ "هابتنالا عضو" ةظحل ىهف ىدنجلا ةايح ىف ةيويحلا ةظحللا امأ .ةيركسعلا

 ريعتو .كانه همامأ وه فقي لبقتلل بهأتلاو رتوتلا نم ةغلاب ةلاح ىفف .هدناق
 ع

 ةيبرت أدبتو .كلذ بقعيس امع ةياغلل اًقيق انقرقو 1: بعت رمألا ادهنر ىطقو نقلا ةفيفلا

 ٌباقع كانهف ءرشبلا نم هريغ ىلع رظحت امم رثكأ رومأ نم هعنمب ىدنجلا
 ذنم عيمجلا اهداتعا ىتلا "اًحومسم سيل" ءاوجأو «تازواجتلا لقأ ىلع ديدش
 ناردج هلوح دّبشتف ًالئاه اًدعب ذخأتل ىدنجلل ةبسنلاب اهدودح هيب مهتلوفط

 اهتوسقو اهعافتراو .هينيع مامأ عفترت اهاري وهو :ةيلحأ نم تدعأ ناردج قوف

 .اهدوجو مدعب لوقلا هعسي الاذبو ءامئتاد اهنع رودي ثيدحلاو انوع شو نابكاوي

 لعف در لثام ىدنجلل دماجلا نيوكتلاف .اًمتاد هلوح اهب رعش كرحت ام اذإف

 فيكت ىذلا ريسألا هنإ .ىطمن دسج ىلع لصحيف ءاهدوربو اهتبالص وحن هدسج
 قالنلا ندعقلاب بهن ندك عفادب قص مهو كلذ ىطسرا ةرسلا هيثز ةتاردج عم
 ناردجلا قلست ةركف الإ نيرخآلا ىرسألا لابب رطخي ال امنيبو .ناردجلا هب هتلكش

 هعم فيكتي ىعيبط طيحمك .ةديدج ةعيبطك اهب رقأ دق وه نوكي ءاهقارتخا وأ
 لالخ نمو .روظحملل لماكلا ردقلا لبقتي نم وه قحلا ىدنلاف .هعم ىهامتيو
 لثمو .تاروظحملا بنجت هناكمإب نوكي ,موي دعب اًمويو ءلماك مويل ٍتاسرامم ءادأ
 نوكي ةعلق نم طوقسلا لثم هنإ .ىلعألا ةميقلا وه "رمألا" ربتعي ىدنجلا اذه
 حاطأ ىذلا قربلاك بيصي وهف .لامتحا لك تزواجت ةرتفل اهلخاد عبق دق ءرملا

 اذه راطإ ىفو .اًنايحأ لتقي ىذلا قربلا لثم ىأ ءروظحملا ناردج جراخ مهدحأب

 ةأايحلا بدتف .صالخك ' 'رمألا" هيبتأي بناج لك نم هرصاحي ىذلا رفقا روظحلما

 نيقلش نأ فدفحلا ةيورت صخاضخ نمو .رمألل اًقبط كرحتيف ؛ىطعتلا ضخبفلا ق

 اههذفني تاكرح ىلع بيردتلا هدوع دقو .نيرخآ عم وأ اًديحو ةجودزم رماوأ
 طبتري انه رمألاو .طبضلاب ةقيرطلا سفنب عيمجلا اهيدؤي ام ىهو .ءنيرخآلا عم

 لضفأ وحن ىلع نيرخآلا عم ةاكاحملا لالخ نم ءرملا اهملعتي ةقدلا نم عونب
 نكمي ٌةاواسم أشنتل موتو رح راوصب كيا تاج رخو ا ييحت انهملعت نيمف

 نأ ىلع ترج ةداعلا نأ الإ .ةلتك ىلإ شيجلا ةقرف ليوحت ىف اهمادختسا اًنايحأ

 مهنم ريصت نأ نود نم اًعيمج دونجلا ىواستي نأ وهو ءضيقنلا ىلإ ءرملا فدهي
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 ةرداصلا رماوألا لك عم اًَّعم نولعافتي مهنإف ًةدحو اّعم اوراص ام اذإف .ًةلتك
 ..ةثالث ,نانثا .دحاو :ءادنلاب ءاعدتسا ىف ةنكمم مهنيب ةقرفلا لظت نأ ىلع ءمهيلإ
 ةوطخلل ىعامجلا مهؤادأو .دئاقلا ءاشي امك مهددع فصن وأ دونجلا نم ةثالث

 نم دب الو .اهءادأ لهسي ام وه لئاصف ىلإ مهماسقنا نأل اًيرهاظ ودبي ةداتعملا

 ةقرفلا وأ ءنيرشع وأ ءدحاو ىأ .ددعلا كاذ لثم فادهتسا "رمألا" عسوب نوكي نأ

 هسفن رمألا نوكي وهف .هيلإ هجوملا ددعلاب هتيلاعف طبترت نأ زوجي الف .ةفاك
 ىلعل رمألل ةتباثلا ةمتادلا ةعيبطلا هذه نإ .عيمجلا وأ دحاو ٌدرف هلبقتسا ءاوس

 هيلع نوكي نمف .ةلتكلا تارثؤم لك نع رمألا دعبت ىهف .ةيمهألا نم ردق ربكأ
 هجراخ ةلتك لك نم ررحتلا ىلع اًرداق نوكي نأ نم دب ال شيجلاب رماوألا رادصإ
 1 .رمألا راظتنا ىلع برت امدنع كلذ ملعت دقف ,هلخادو
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 نيب "فوقولا" ةظحل ىه اًَقلأت رثكألاو ةكم ىلإ جحلا ىف ةظحل مهأ نإ
 لصي جيجحلا نم لئاه عمجت هنإ .ةكم نم ٍتاعاس ةدع دعب ىلع هللا ىدي
 تاعفترمب طاحم داو ضوح ىف نوسدكتي دوست 700.000 وأ 600.000 ىلإ اًنايحأ

 ناكملا ىلعأ ىف ظعاو فقيل ىداولا طسوب ةمحرلا لبج وحن نوعفادتيو .ةرفقم
 مهللا كيبل" :عيمجلا هيلع دريف :ةيئافتحا ةظعوم ىقليل ىبنلا هيف فقو ىذلا
 هلك مويلا لاوط عاطقنا الب رركتي فاتهلا اذه لظيو "كيبل مهللا كيبل !كيبل
 نورفي ئجافملا ىعامجلا فوخلا نم عون ىف مث .لوهذلا دح ىلإ دعاصتيو
 نوضقي ثيح .(ةفلدزملا) ىلاتلا ناكمللا ىلإ نيسوسمملا لثم ''"”(ةضافإلا) اًعيمج
 ىعسي لكلاو .ىنم ىلإ ةفلدزملا نم ىعسلا نولصاوي ىلاتلا مويلا ىفو .كانه ليللا
 اذه فلكيام ةداعو ءضعبلا ىلع ضعبلا سوديو ضعبلا مدطصيف كانهو انه

 تاناويحلا نم ةلئاه دادعأ حبذ متي ىنم ىفو .مهتايح جيجحلا ضعب ىعسلا
 ترشتناو ضرألا ءامدلا تقرغأ دقو روفلا ىلع اًعم سانلا اهلكأيل ةيحضأ مدقتل
 اهيف لصحي ىتلا ةظحللا وه تافرع ىلع فوقولا نإ .تاناويحلا ءالشأ اهيف
 نم ةرم فلأ ةرركملا ةرابعلا امأ .اهتفاثك ةورذ ىلإ رمألل ةنمؤملا لتكلا راظتنا
 .ًةحارص كلذ نع ربعت ىهف "كيبل مهللا كيبل ءكيبل مهللا كيبل" :ةفاثكلا هذه
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 رماوأ ىف الإ سانلا اهيف ركفي ال ةلاح وهو هلل ميلستلا ةطاسبب ىنعي مالسإلا نإ
 ىذلا ئجافملا فوخلل هنم صانم ال ريسفت كانهو .ةوق لكب اهنوعدتسيو ىلومه ا
 ةيهاملا وهو .هل ليثم ال ىعامج رارف ىلإ دوقت ةراشإ ىلع ًءانب ةكرحلا ىف عرشي
 نينمؤملل ىنستي نأ نود نم نكل ."اورف" .رارفلاب ٌّرمأ وه ىذلا ءرمألل ةمدقلا
 ىتح هتمق ىلإ ىهلإلا رمألا رثأب عفدي ةلتكك مهعقوت ةردقف .ءكلذ ببس ةفرعم
 امأ ءرارفلا ىلإ رشبلاب ىدؤي هلإلا رمأف .رارفلا رمأ ىأ ءرمأ لكل لصألا ىلإ دتري
 نهرييف ةفلدزملا ف مهتليل جيجحلا ءاضق دعب ىلاتلا مويلا ىف رارفلا اذه ةلصاوم

 رمأ ,ىمالسإلا موهفملل اًقبط .هنإ .دعب ىثشالت دق نكي مل ر مألا رثأ نأ ىلع
 .ءتوم لا اذه نم تالفإلا نولواحيف .توملاب رشبلا ىلع ىضقي ىذلا رشابملا هللا
 انهف ,.مهرارفل ةياهنلا ةطحم ."ىنم" ىف حّبْذُت ىتلا تاناويحلا ىلإ هلقنب نوموقيف
 ام وهو ةريثك نايدأ نم هاندتعا ٌفافتلا هنإ ءرشبلا نم ًالدب تاناويحلا تومت
 ناك ىذلا مدلا مامح نم رشبلا تلفي وحنلا اذه ىلع .ميهاربإ ةيحضأب انركذي
 :هنم اورف مهنأ دح ىلإ هرمأل مه اوملستسا دقو .مهل هربد ىذلا وه هسفن هلإلا

 ىتلا تاناويحلا ءامدب ضرألا تقرغأ دقف .هل ةيحضألا ميدقت ىف اورصقي مل مهنأ الإ
 ةصاخلا ةعيبطلا رهظت ىرخأ ةينيد ٌةريعش كانه سيلو .اًيعامج اًحبذ تَحبْذ

 ىذلا ىعامجلا رارفلاو .تافرع ىلع فوقولا لثم ىرابجإلا وحنلا اذه ىلع رمألاب
 .ةضافإلاب فورعملا .هيلي

 هسفن رشابملا رمألا نم ريثك ىف ىنيدلا دعولا ىلع ىوطني ىذلا مالسإلا نإ

 .هروص ىقنأ ىف ةضافإلاو فوقولا ىف لثمتي هقالطإ ىلع رمألاو ءرمألا راظتناو
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 رخآلاو نلعم امهدحأ «,نيقش وذ ماظن هنكل .ءشيجلا نينا وه ماظنلا ركتعي

 ردصم قييضت نأ فيك انحضوأ دقو .رمألا ماظن وهف نلعملا ماظنلا امأف .ىفخ

 ىأ .قولخمك ىطمن ماوق ىرحألاب «ةياغلل بيرغ قولخم نيوكت ىلإ ىدؤي رمألا
 ةلاحلا هذهو .رمألا راظتنا ةلاح ىف اًمتاد شيعي هنأ هزيمي ىذلا ىدنجلا ماوق

 ىف نوكي ال ةلاحلا هذه نم جرخي ىذلا ىدنجلاف .ماوقلاو كلسم لا ىف ىدبتت

 نكمي الف عيمجلل فورعم ىدنجلا موهفمو .اًيرهاظ طقف هيز ىدتريو ةمدخلا
 هراوجبف .ءىش لك سيل رهاظلا ماظنلا اذه نأ الإ .كلذ نم اًحوضو رثكأ نوكي نأ

 وهو .ىفخ رك وهو قالطإلا ىلع هركذي نأ ىغسشي الو هركذي ال ماظن دحوي

 ًطشن نوكي هنأ الإ اًدلبت رثكألا جذامنلا نم سانلا ضعب طقف هكردي دقام

 دقو .ىقرتلا ماظن هنإ .اذه انرصع دونج ةصاخ دونجلا بلغأ ىف ةيفخلا هتئيهب

 لثم ةماع فورعم ءىث ىلع ءافخلا ةفص قلطن نأ اًبيرغ اًرمأ اذه ضعبلا دجي

 همهفي ال اًيفخ لظي قمعأ ءىش نع رهاظلا ريبعتلا وه ىقرتلا نأ الإ .ىقرتلا
 نع ريبعتلا وه ىقرتلاف ء.نيفظوملا ىلع رصتقي هنأل سانلا نم ليلقلا لقأ الإ

 عمجتت نأ نم دب ال تاصغلا هذه نأ حضاولا نمو .رمألا ةصغل ةيفخلا ةيلاعفلا

 رمألاب ثدحي (ىدنجلا) هلعفي ام لكف .اًبيرغ نوكي داكي وحن ىلع ىدنجلا يف
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 طبضلاب وه اذهو .رخآ اًئيش لعفي نأ هيلع ىغبني الو ءرخآ اًئيش لعفي ال وهو
 لظي وهو ءاهتبك متي ةيئاقلتلا هلعف دودرف .ىنلعلا ماظنلا هنم هبلطي ىذلا

 .اًدبأ اهنم بعتي نأ هل زوجي الف كلذ وحن هرعاشم تناك امهم رماوألا علتبي

 هلخاد اهومنو .تاصغ هلخاد ىقبتت -اهلك اهذفني وهو- هذفني رمأ لك لباقمو

 نم ىندألا ةجردلا ىف طيسب ىدنجك هتمدخ ىدأ اذإف .ةعرسب دعاصتت ةيلمع ىه

 .هتاصغ نم صالخلل ةصرف ةيأ نم مرُخ دق نوكي هنإف ىركسعلا ىمرهلا ماظنلا

 ام لعفي نأ الإ اًدبأ هل نكمي ال وهف .رماوألا رادصإ وه هعسوب نوكي ال هنأل

 ىوطني ىذلا عضولا اذه رييغت امأ .اًددشت هتعاط دادزتو عيطي وهف .هنم بلطُي

 هتيقرت متت نإ امف .ىقرتلا لالخ نم الإ اًحاتم نوكي الف رسقلا نم ءىش ىلع

 ىف أدبي كلذ وه لعفي اميفو ءرماوألا رادصإ هسفن وه هقح نم ريصي ىتح

 ناك نإو ىتح ءضيقنلا ىلإ لوحت دق هعضو نوكيو هتاصغ نم ءزج نم صلختلا

 اميف هسفن وه هنم بلطت تناك ءايشأ بلطي نأ هيلعف ةياغلل قيض راطإ ىف

 راطإ ىف وه هعضو الإ طقف ريغتي مو وه امك لظي ةلاحلا هذه جذومن نإ .قبس
 نأ ىضاملا ىف داتعا ناك نمف .رماوأ ةروص يف هتاصغ ذئنيح ىدبتتو ةلاحلا هذه

 نم هصلخت امأ .رماوألا هذه رادصإب نآلا وه موقي رشابملا هدئاق رماوأ ىقلتي

 هرادصإ ىأ ءامامت كلذل ةبسانملا هتلاح ىف عضوي كلذف هاوه قفو متي الف هتاصغ

 نم كانهف .ءىه امك ةملك لك لظتو هيلع وه ام ىلع عضو لك لظيف ءرماوألل

 نم كانهو .ءقبس اميف هسفن وه هيف فقو ىذلا هسفن عضولا ىف همامأ فقي
 ةيوهو .اهسفن ةقاطلاب ةنوحشم ا اهسفن ةرينلاب اهسفن ةرابعلا طبضلاب هنم عمسي
 ةيبلت تعرتخا دق ةيوهلا هذه نأك هنإ ءبيجع ءىث ىلع ىوطنت فقوملا اذه

 هب وه بيصي ىضام لا ىف وه هباصأ امو .هيلإ ةرداصلا رماوألا تاصغ تاجايتحال
 ةرداصلا رماوألا تاصغ ريصت نأب ىدملا اذه غلب دق نوكي امنيب نكل ءنيرخآ

 وه رمتسي هنإف هب قطني نأ هنم بلطُي ءام وحن ىلع وأ اًمالك ةمدقلا هيلإ
 نم وه صلختي امنيبف :اًجودزم نآلا ثدحلا ريصيف ىلعأ نم رماوألا ىقلت ىف
 دحل لضفأ ذئنيح اهل هلمحت ريصيو .ةديدج ىرخأ هيف عمجتت ةميدقلا تاصغلا

 ىف ًالمأ ريصتل ًةحنجأ تاصغلا حنمت تأدب ىتلا ىقرتلا ةيلمع نأل ءلبق ىذ نعام
 ىنلعلا ماظنلا نأب لوقن نأ اننكُمم هنإف ثدحلا اذه انصخل ام اذإف .اهنم صالخلا

 كالهتسا ىلع سسأتيف ىفخلا ماظنلا امأ ,ةينآلا رماوألا رادصإ ىف ىلجتي شيجلل
 .ةنوزخملا رمألا تاصغ
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 مهسلا .ليخلا .رمألا

 رمألا نيب ةمراصلا ةلصلا هذه وه لوغملا خيرات ىف هابتنالا تفلي ام نإ
 مهذوفن عاستال ىساسألا ببسلا ةفرعم نكمي طابترالا اذه ىفف ءمهسلاو ليخلاو
 انه هلوانت نكمم ام وهو .هنم دب ال ٌرمأ ةقالعلا هذه لمأتو .عيرسلا ئجافم ا

 ناك دقو ."رارفلا رمأ" نم اًيجولويب قتشي رمألا نإف فرعن امكو .ةليلق تاملكب
 رارفلا اذهل عضخ دق هب ةهيبشلا رفاوحلا تاذ تاناويحلا عيمج لثم داوجلا
 نمض امتاد شاع دقو .هب ةصاخلا هتدام هلك كلذ نإ لوقن دقو .هخيرات لاوط
 اًرداص كلذب رمألا ناكو اًعم رارفلا ىلع تداتعا دق ناعطقلا هذه تناكو عيطق

 .اهتايح فدهتست ةريطخ ةسرتفم ٍتاناويح نم اهيلإ

 ًةمس راص دقو .ةشاعملا براجتلا رثكأ نم ٌدحاو وه ىعامجلا بورهلا نإ
 ىلإ ىرخأ ًةرم دوعت اهنإف .كلذ نَظُي وأ ء.رطخلا لوزي نإ امو ءليخلل ةيعيبط
 ىذلا ناسنإلا امأ .ىوهي ام ناويح لك لعفي ثيح عيطقلا ةايحل ةنئمطم ا ةلاحلا

 ًةلسلس ملعت دق نوكيو .هعم ًةدحو نّوكي هنإف هضورو ناصحلا ىلع رطيس

 رغصألا اهمسق ىف نوكتت ىهو .رماوأ اهنأ ىلع اهمهف عيطتسن تاسرامملا نم
 ةدايق تاكرح نم وأ ءامامت ددحم طغض نم ريبكألا اهمسق ىفو تاوصأ 0

 بوعشلاو .اهعيطيو لأيخلا تاراشإ مهفي ناصحلاو .لأيخلا ةدارإ ناصحلا غلبت
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 ةقالع ءوشن دح ىلإ هبحاص نم اًبيرقو اًيرورض داوجلا ربتعت لويخلل ةمدختسم ا
 ةيفيزوفلا ةفايللا ام انهن ليقوتالا فرعا ةيعرت ة قاله نأ يونس ةياقللا ةرصخش
 ىلع هبحاصو بلكلا نيب اَضيأ ةهمناقلا د رمألا ردصم نيب ًةداع ةهناقلا

 ردصي ىذلا وه لايخلا دسج نوكي انهف .انه ةرفاوتم ريغ اهنإف ءلاثملا ليبس
 دعبلا ىفتخيو .هدودح ىندأ ىلإ رمألا لاجم لءاضتيل ناصحلا دسج ىلإ هتاميلعت

 رمألاف .ةليصألا "رمألا" ةيصخش تامس نم ىه ىتلا ,ةرباعلا ةقالعلاو ةيرغلاو

 ىأ ,تاقولخملا تاقالع خيرات ىف ةديدج ةلحرم أدبتل هضيورت مت دق نوكي انه
 ىقيزيفلا لقثلل ضرعملا مداخلا .هرهظ قوف هديس لمحي ىذلا مداخلا ناويحلا
 ىلع داوجلاب ةقالعلا هذه ريثأت وه امف .هدسج نم طغض ةراشإ ىأ اًيبلُم ةديسل

 هداوج غالبإ ةيناكمإ لاّيخلا ىدل نأ انه تبثن ةيادبلا ىفف ؟لاّيخلا رمأ نيوكت
 ضكر اذإ هيلإ لصي ال هل َدَّدُخ ىذلا فدهلاف .هل سيئر نع وه اهاقلت رماوأب
 ثدحي كلذ ناك املو .هيلإ لوصولاب تاميلعتلا هداوج ىطعيف ؛هوحن هسفن وه
 ىلإ هغالبإب هاشاحت دقف ءرمألا اذه نم ةصغ ةيأب ظفتحي ال لاّيخلا نإف لاحلا ىف

 لايق هع مناف نبق قوكشرمألا |ةيه نع عكاتلا يضفشلا سيشل تدع انمأ فاوتخلا
 ةاوجلا ءاطتماب عرسأ املكو .عرسأ هقمهطل ةذيفتت ناك امكف :لعفلاب هب رغشي نأ
 ,ةلايخلا ءالؤه نف نإ .لءاضتت اهب ظفتحي ىتلا ةصغلا نإف ضوكرلاب عرسأو

 ربكأ ةلتك ضيورت ىف مهتردق ىلع سسأتي ؛ةيركسع ًةيصخش نوذختي املاح
 .ىلعأ نم مه هوقلت ام ةلتكلا هذه ىلإ ةرشابم اوغلبي نأب رماوألا ىقلتم نم
 بوعشلا امأ .صاخ وحن ىلع مراصلا ماظنلاب ىلوغم لا شيجلا ةموظنم مستتو
 نع مهتبقارمل ةصرفلا اهيدل تناكو .مهل عوضخلا ىلإ ترطضاو اهومجاه ىتلا
 ىلع هوفداص ام لك نم ةمارص رثكألاو بجعألا وه ماظنلا اذه تأر دقف ءبرق

 لسر وأ نييرجم وأ اسور وأ نيينيص وأ اين وأ اشرف ءالؤه ناك ءاوسو فاس

 وع وتسكا ان هاوس دقن ناعاا كيس لوح نا ناكيييسوفلا نانهرلا نيهاالتانلا
 ال ماظنلا اذه ناكو .لوغملل ةمزاللا ةعاطلا نم وحنلا اذه ىلع رشب دوحو

 ربكألا ءبعلا نأل فيفط ٍءبع ىوس ءاًبلاغ نوعدي امك رتتلا وأ ءلوغملل لثمي

 قوف ةثالثلا وأ نيتنسلا رمع ىف ًالافطأ نوعضي لوغملا ناكو .ليخلا ىلع عقي ناك

 هتيبرت ءانثأ ىف لفطلا نأ انركذ دقو .ليخلا بوكر ىلع مهوبرديل لويخلا رهظ

 ىلع بألا قأي مث ءنبالا نم اًبرق رثكألا مألاف ءرماوألا تاصغب اًعرتم نوكي ةركبملا
 هنم ربكأ وه نم وأ غلاب ىأ وأ ءلفطلا ةيبرتب فّلُك نم لكو لب .دعبأ ةفاسم
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 لك عمجتتل ءلفطلا ىلإ تاميلعتلاو رماوألا اردصإ نع نوفكي ال .هطيحم ىف انس
 ةقيضلا هدودح حبصت ىتلا كلت ىهو .ركبملا هرمع ذنم لفطلا ىف تاصغلا عاونأ

 صلختيل ىرخأ تاقولخم نع ثحبلا هيلع نوكي مث .دعب اميف هتايحل ةمزلملا
 اهنم صالخلل ةديحو ةرماغم ىوس هتايح نوكت الف .مهلالخ نم هتاصغ نم
 ريغ لعفلا كلذ وأ لعفلا اذهب همايق ببس ىردي ال وهو ءاهيلع ءاضقلل ةرورضو
 ىلوغملا لفطلا امأ .ىنعم الب ودبت ىتلا كلت وأ ةقالعلا هذهل هتماقإ ببسو رربما
 ةياغلل صاخ عون نم ةيرحب عتمتيف ليخلا بوكر اًركبم ملعتي ىذلا لتاقمطا وأ

 ليخلا بوكر نقتي نإ امف .اًيقرو اًدارقتسا رثكأ ىرخأ تاراضح لافطأب ةنراقم

 تاصغلا نم وه صلختي اًدج اًركبمو 2 ديم انونلا هرمز انه لقت هيك هكاذ

 ىلع لفطلا هديري ام لعفي ناصحلاف .ةياغلل ليئض ٍرايعم ىف هتيبرت مدل نجلا

 شيعيف ةعاطلا هذه داتعي وهو .لفطلا ةبغر ناسنإ ىأ هب ىبلي امم عرسأ وحن

 نيعضاخلا رشبلا نم هسفن ءىشلا عقوتي دعب اميف هنأ الإ ةأطو لقأ وحن ىلع

 نومضمل ةمهم لا ةقالعلا هذه ىلإ ةفاضإو .قلطم وحن ىلع اًيدسجح اًعوضخ هل

 ,لوغملل ةبسنلاب ةيمهألا نم ىلاتلا ماقملا ف مهسلا ءىجي .داوجلل ناسنإلا "رمأ"
 ىغبنيو "ادع" مهسلاف ءضورملا ريغ رمألا لصأل ةقباطملا ةخسنلا لثمي وهو

 نمو هيدافت ءرملا ىلع نوكيو .ةديعب ًةفاسم ةماقتسا ىف قرتخي وهو ءلتقي نأ
 ىتح نكل هعازتنا نكمم وهو .هدسج لخاد اًسرغنم مهسلا لظي كلذ ىف لشفي
 ىف مهسلا حورج نع تاياورلا ضعب دجوت) اًحرج فلخي هنإف رسكني مّملول
 مهسلاف ءاهل دودح ال اهقالطإ نكمي ىتلا ماهسلا ددعو .(لوغملل ىرسلا خيراتلا
 مهو اًضيأ نولتقي مهنكل ٍدعب نع نولتقي مهف لوغملل ىسيئرلا حالسلا وه
 هلصأ نم اقالطنا ."رمأ" لك نأ ظحول دقو .مهلويخ روهظ قوف نم ىأ .نوكرحتي
 لَجاعُي نمو لَجاعُي برهي ال نمف .مادعالاب مكحلا ةيهامب نرتقي ءىجولويبلا
 عسوأ ىف مادعإلاب مكحلا ةيصخشب لوغملا ىدل مهسلا ظفتحا دقو .هقيزمت متي
 ةثلاثلا مهتعيبط وه لتقلاف تاناويحلا نولتقي املثم رشبلا نولتقي مهف ءقاطن
 عم امامت قباطتت ةيرشبلا مهحباذمو .ةيناثلا مهتعيبط ليخلا بوكر ناك امك

 اًبورح اوضوخي مل اذإف .تاناويحلا حباذم ىأ ,ديصلا ءانثأ ىف ةسيرفلل مهتادراطم
 ةشهدب [هيييصأ مهنأ نم دب الو .ديصلا ةيلمع ىه مهتراوانمو ٠ ءديصلاب اوماق

 نيذلا نييحيسملاو نييذوبلاب اوقتلا امدنع ىدم لا ةعساو مهتاوزغ ءانثأ ىف ةميظع

 مظعأ ٌضقانت كانه نكي ملاذكهو .ةايح لكل ةصاخلا ةميقلا مهتنهك مهل ركذ

 ةطلسلاو ريهامجلا| 2



 ,ىزيرغ وحن ىلع هنودسجي نيذلا ."درجملا رمألا" بابرأف .ءقالطإلا ىلع كلذ نم

 وأ مهتديقع لالخ نم "درجملا رمألا" فاعضإ اوءاش نمم كئلوأب اوقتلا دق

 . انناسنإ" حبصيو ةلتاقلا ةيناودعلا هتمس دقفيل هريوحت
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 ىنيدلا ءاصخإلا

 .ءاصخإلا ىلع ضحت اهنأ .ةفاثكب اهب ىفتتخملا :ةينيدلا دئاقعلا ضعب نع ىوري
 كافه ناك نقف: ةنمدقلا روصضعلا قف "هيليرك" ةميظعلا مألا ةنيك كندي نهعنما امك
 كانه ناكو .مهسفنأب مسهفنأ ءاصخإ ىلإ مهتهلإ ميركتب مهسوه ىدأ نمم فالآ
 ةفض ىلع "اناموك" ىف اهتمدخ ىلع نوموقي عونلا اذه نم رشبلا نم فالآ ةرشع
 مهسفنأ اوسرك نم مه طقف ا نكي ملو .ريهشلا اهدبعم ناك ثيح "وتنوب"
 نمقف ءاهسيدقت نع بارعإلا نئش ًءاسن كانه تناك لب .وحنلا اذه ىلع اهل

 ىف "آاتاكوم" ضرعتسا دقو .ةهلإلا طالب ىلإ كلذ دعب نممضنيل نهئادثأ عطقب

 مهعامتجا ءانثأ ىف نينمؤملاب سوهلا دبتسا فيك املا ةنيلالا قينغ ةريفورقت
 ةهلإلا ىلإ مدقت ةيحضت اهنإ .هسفن ءاصخإب .هرود لح دق ناك .مهنم دحاو موقيل

 ةايحلا ىف اًئيش ىنعي ٌبح دجوي ال هنأو اهب هفغش ىدم نع دبألل اهل نهربيل

 012"ديوكسألا" ةيسورلا (ةيبهذملا) ةقرفلا نع ثدحلا سفن ىوريو .اهبح ىوس
 دهع نابإ مظعألا هابتنالا "فونافيلس" اهسسؤم راثأ ىذلا .ءءاضيبلا مئامحلا ىأ
 تانكي ماق هنم ريثأتبو .هتاظع تاحاجحن لالخ نم ةيناثلا انيرتاك ةروطاربمإلا

 رتبب نهنامميإ عفادب ءاسن تماق امك .مهسفنأ ءاصخإب لاجرلا نم فالآ امبرو
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 ,نيتيدئاقعلا نيتعامجلا نيب ةيخيرات ةلص دوجوب ُضارتفا موقي داكي الو .نهئادثأ

 ةياهن نم ماع 1500 دعب امبر ةيسورلا ةيحيسملا نع ةريخألا ةقرفلا تأشن دقف

 نم ددع ىلع زيكرتلاب "زبوكسإ"لا ءالؤه زيمتيو ءةيروسلا "ةيجيرفلا" ةنهك ططش

 مهضعب فرعي نيذلا عابتألا نم ةريغص ٍتاعومجم ىلع كلذكو ىهاونلاو دوعولا
 رارقإلاو مهماظن ىلع بصناف مظعألا مهزيكرت امأ .قيقد وحن ىلع ضععبلا
 لالخ نم ةقرفلا نوشخي نوداكي ال مهو :مهنيب ىحلا دحاولا مهحيسم ةدابعب
 مهنيب ةايحلاو ءليجنإلا ىف ةياغلل ةليلق عضاوم الإ نومتهي ال مهف .ةءارقلاو بتكلا
 فولأم ريغ ٌرود كانهف .اًمامت اهتيامحب ةسدقملا ذيواعتلا لفكتتو ةياغلل ةفثكم

 ليللاب اًساسأ رودتف ةيدابعلا مهتايح امأ .مهل ةبسنلاب "رسلا" هبعلي مساحو
 مهيلع متحتي ىذلا مهتايح زكرمو .ىجراخلا ماعلا نع مهرتسيو مهلزعي ىذلا
 اوريصي نأ مهيلعف ”ضييبت"لا هنومسي ىذلا ءاصخإلا اًديدحت وه اًّرس هب ظافتحالا

 نآلا نوشيعي مهو .ةكئالم نوريصيف ءاًضيبو اًراهطأ ةصاخلا ةيلمعلا لالخ نم

 مهتاءانحناو ضعبل مهضعب هرهظي ىذلا هيف غلابملا ميركتلاو .ءامسلا ىف لعفلاب
 مهضعب وحن ةكئالملا هيدؤي امل ًةلئامم نوكت ميستادتو مهدوعوو مهتالصو
 .ةداحلا "رمألا" ةيهام دختيف هؤارجإ مهيلع متحتي ىذلا هيوشتلا امأ .ضععبلا

 هللا ةملك نمو ءليجنإلاب حيسملا مالك نع كلذ نولقني مهو .ىلعأ نم ٌرمأ هنإ
 .هغالبإ مهيلع اهسفن ةوقلابو :ةلئاه ةوقب رمألا اذه نوقلتي مهو .عوسي ىلإ

 .هسفن ىقلتملا ىلع انه هذيفنت متي رمألاف ءلعفلاب مهيلع قبطني ةصغلا ملعو

 نأ وه هزاجنإ هيلع ىغبني ىذلا ىقيقحلا لمعلا نإف ٍلاعفأ نم ءرملا أ امهمو
 تاذ رماوألا نم ةلسلس صحف نم دب الف كلذ حيضوتلو .هسفن ءاصخإب موقي
 ماظن قاطن ىف ةرداسلا وساد لا نوح وودق ناحلا مده تناك ملفا مانغلا عوقلا
 ضرعتلا ىلع هتئشنت متت كلذك ىدنجلاف .ةيركسعلا رماوألاب نّراقت اهنإف مراص
 ىلع ًءانب ودعلا مامأ ةياهنلا ىف ىدنجحلا فقي نأ ىلإ فدهي بيردت لكو ءرطاخملل

 سيلف ودعلا لتق هسفن وه لواحي هنأ امأ .توملل هضرعي اذه نأ مغر ديبالا

 ةهجاوم اًرداق نوكي نل كلذ نود نمف "هابتنا عضولا" ىف فقي هنآ نيش مهأ

 ءاقبلا امهالك لمأيو ,ةيحضأك امهسفن نامدقي "زبوكسإ"لا لثم ىدنجلاف .ودعلا

 لالخ نمو .هيوشتو ءامدو مالاو حورجب ةباصإلا ناعقوتي امهنكل ةايحلا ديق ىلع

 مالم "زيوكسإ "لا نيضي ءاصغخاإلا لالخ نمو: رصتقلاب زونفلا ف: قدننحلا لمأي ةكرغملا
 اذه لخاو.-. زودت ةلأتعملاو .لعفلاب اهيف ابحي فوس ىتلا ءافسلا ق قحدةلو
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 دجوي ىتلا ةلاحلا ةنراقم نوكت طقف وحنلا اذه ىلعو .ىرس رمأ لوح -ماظنلا
 نم .ىرس رمأ ذيفنت هدحو هب طونم لاو ىركسع رابجإ تحت عقاولا اذه اهيف
 ىتح ركنتلا ىلإ رطضيف ضرغلا اذه ليبس ىفو .كلذ هلوح نم فرعي نأ نود
 .نيرخآلا نيبو هنيب ىواسي ىذلا "زبوكسإ"لا ىز امأ .هيز لالخ نم هيلع فرعتي
 اًيفخم رومألا عئابطل اًقبط ىقبي اذهو .هؤاصخإ وهف :مهيلإ وه ىمتني ىذلا
 ىواستي "زبوكسإ"لا نأب لوقلا اننكمي هنإف نذإ .اًدبأ هب حوبلا هل زوجي الف اًمئاد
 ىغبني ال لتق ةمهمب هدئاق هفلكُي ىذلا نيشاشحلل ةبيهرلا ةقرفلا كلت وضع عم
 فيك ةفرعم ناسنإ ىأل زوجي الف اهذيفنت ىف حجن اذإف ."'”ناسنإ ىأ اهفرعي نأ
 نوكي الف هتلعف دعب لتاقلا لاقتعا متو ةيحضلا تطقس ام اذإف .كلذ ثدح
 نوكيو مادعإلاب مكح وه انه 'رمألا" نإ .ىقيقحلا ثدحلا راسمم ملع ىلع

 نأ الإ .ديكألا هتوم ىلإ تعب دق نوكي لّسرماف ءىجولويبلا هلصأ نم ةياغلل اًبيرق

 فادهتسال لَكَتْمُي ًةيعاوط هيلع مدقأ ىذلا هتوم نأل .قالطإلا ىلع رَكْذُي ال كلذ

 ءاًجودزم مادعإلاب اًمكح ريصيل "رمألا" عستيو ."ةيحض" هيلع قلطُي رخآ صخش
 يعوب رخآلا دويل متي امنيب .هل ءرملا عقوت مغر نامتكلا ىط ىف امهلوأ لظي
 اهبحاص ةياهنب ىهتنت فوس ىتلا ةصغلا امأ .اًحوضو رثكألا وه وحن ىلعو لماك

 اذه نع ةياغلل حضاو ٌريبعت لوغملا ىدلو .اهئاهتنا لبق اهلالغتسا متي هنإف
 مهخيرات" ىف لاطبألاف .هسفن لعافلا لّكقُي نأ لبق رخآ صخشل لجاعلا لتقلا

 هذخآ" :مهتايح تاظحل رخآ ىف هلتق نوغبي ىذلا ودعلا نع نولوقي "ىرسلا
 نيشاشحلاب ةنراقم "زبوكسإ"لا ةلاح نم برتقن امدنع انكل ."ىسأرل ةداسو ىعم
 هيلع ناك "زبوكسإ"لا درف نأل ,ةقدلا نم وحنلا اذه ىلع اهنأ انعقوت دق نوكن ال

 ىف الإ هذافنإ عيطتسي ال هلبق دق ناك ىذلا رمألاف .هسفن هيوشت وأ هسفن ةباصإ

 الو .هذفن دق نوكي نأ دعب الإ ىرسلا هشيج ىف اًيقيقح اًوضع نوكي الف .هسفن

 اهانعم نأل ءبلاغلا ىف نورخآ اهب موقي ءاصخإلا ةيلمع نأ ةفرعمب عّدُخُن نأ ىغبني

 مهي الف كلذل هدادعتسا نلعي نأ امف ءكلذل مدقت ىذلا وه هسفن صخشلا نأ
 رمألا ىقلت هنأل .ىطمنلا اهراطإ ىف انه هتصغ ىقبتو ءاًقح ةيلمعلا ىَرِجَت فيك

 نإ ىتحو .لاح ةيأ ىلع دعب اميف هريغ ىلإ هلقني فوس ام وهو جراخلا نم
 نوكي هنإف .هسفن ىلع كلذ ىرجحأ نم لوأ كانه ناك هنأ ءودبي امك كلذ ناك

 هجو ىلع كلذب اًنمؤم ناكو ءءامسلا نم ىمهو رمأ ىلع ًءانب كلذ لعف دق

 هتلعج ىتلا اهسفن ىه ناهإلل نيرخآلا اهب اعد ىتلا ليجنإلا تايآف .نيقيلا
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 اًحضاو ًالكش انه ةصغلا ذختتو .نيرخآلل هغالبإب موقي وه هاقلت ىذلاف ءنمؤي
 ريغ لكل ًةيرس لظت اهنكل ًةداع رمألا ةصغ نم ًةيرس لقأ ىهو .دسجلاب ةبدنل
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 (اينيرفوزيشلا)

 اذإ اهلافغإ عطيتسي امك ءاهعمسي الأب رماوألا نع ىضاغتلا ام ناسنإ عيطتسي
 ١ ىهف ,ةيافكلا هيف امب اهانعم ىلع ديكأتلا اننكمم ال ىتلا - ةصغلا امأ .اهذفني م

 ىجراخ بيرغ طغض نع جتانلا هسفن لعفلاف .رماوألا ذيفنت لالخ نم الإ أشنت

 ءاًندح ريصي ىتح هعفد متي ىذلا رمألاف .ةصغلا نيوكت ىلإ ىضفي ىذلا وه
 ةفلتخملا هتئيهو هتعفد ىتلا ةوقلا ددحتو .ذفنم لا ةركاذ ىف قيقدلا هلكشب خسري

 .لزعنم ٍءىشك اًمئاد لظيف اهب خسر ىتلا ةبالصلاو قمعلا ىدم هاوحفو هترطيسو
 تاصغلا هلخاد مكارتي نأ ىدافت رمألا ةياهن ىف ناسنإ ىأل نكممي ال هنإف كلذ ىلعو

 ىهف ناسنإلا ةمزالم ىلع اهتردق امأ .رماوألا تناك املثم ةلزعنم اًضيأ نوكت ىتلا

 نكم ال ءىث الو قمعلا اذه ىلإ هلخاد ىف ذفني نأ نكمي رخآ ءىش الف .ةشهدم

 دق تاضغلا نيم ةدعحاو ايبفقوكن ةلظحل قات: نقوؤبوضتلا | ذه لقمع ناعهكارذإ
 امأ ؛هريغ ءىثشب رعشي الو رخآ ءىث ىأل ىنعم كانه نوكي ال هنأ دح ىلإ تققحت

 رطضي ال ىتح اهعامس مدع لواحيف هتايح ةيضق ريصيف ةديدج رماوأل هضفر

 اهنم برهتي هنإف اهمهفل رطضا نإو .اهمهفي ممل اهعامس ىلإ رطضا نإف .اهلوبقل

 رخأتي هنإف مدقت هل ليق نإف .هنم بّلْطُي ام ضيقنب قأي نأب ءبيجع وحن ىلع
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 در ىرحألاب وه لب بسانم ريغ ٍلعف در وهو. ,مدقتي هنإف رخأت هل لبق اذإو

 ملع هيمسي ام وه اذهو .هتقيرطب رمألا ىوحف ددحي ىذلا وه هنأل ىوق ٍلعف

 .ةيصخشلا ماصفناب نيباصملا ىدل ةياغلل اماه اًرود بعلت ىتلا ةيبلسلاب سفنلا

 راقتفالا وهف بلغألا ىلع ةيصخشلا ماصفناب نيباصملا ىف هابتنالا تفلي اهنا
 ابلاغ نودبي مهو .نيرخآلا رشبلا نيب ًالازعنا رثكألا مه ءالؤهف ءلصاوتلا ىلإ
 :نيرخآلا سانلا نيبو عدوي هلق دحوت ال هنأك مهسفنأ لخاد اودمحت مهنأ

 اًمساق نوكيف مهدانع امأ . .ءىش ىأ مهف نوديري ال مهنأك ٠ ءاًنيش نومهفي ال مهنأك
 .هلايح دومجلا عانطصا نوعطيتسي ال فقوم ىأ كانه سيلو ند نبه ف ةقاك
 ضيقنلا ىلع اًكلسم ًةأجف مهضرم ةرتف ىف نوكلسي مهسفنأ سانلا ءالؤه نكل

 نودلقي مهف ءاًيلايخ اًدعب ذختي رثأتلل ادادعتسا نورهظي مهف :ءانمام كلذ نه
 ةعرسلا نم وحن ىلع رخآ ٌصخش هب مهبلاطي ام وأ مهمامأ ضعبلا هلثمي ام
 ةناهطا نم تابون اهنإ مل كلذ لعفيو .مهسبلت دق رخآلا اذه نأك ءلامكلاو

 ,019ةيمهو ًةيدوبع :مهنم ٌدحاو هيلع قلطأ ام وهو .ةأجف مهيلع رطيست ىتلا
 مهنم بلطي ام لك نودؤي مهو نيعيطم ٍديبع ىلإ ليثامت نم نولوحتي ءالؤهف
 نيتاه نيب ضقانتلا نإ .ةيرخسلل اريثم بلاغلا ىف ودبي وحن ىلعو ءةدجو ريخ ىلع
 ناتاه همسرت امع اًتقؤم فرطلا انضضغ اذإف :ةيييك بمكعر نهج بك نعلاعلا
 راكنإ نكمي ال هنإف ءطقف جراخلا نم ام وحن ىلع كلذ انلمأتو مهلخاد ناتلاحلا
 نامدخت انه امهنأ الإ .ةيداعلا سانلا ا ف اًديج ناتفورعم نيتلاحلا اتلك نأ

 ةراثإ ةيأل بيجتسي ال ىذلا ىدنجلاف .هيف ا ريغ امهرثأ ودبيو ءاذدحم اًضرغ

 ىذلاو .هعقوم رداغي ال ىذلاو ءفوقولاب ا ثيح اًدماج فقي ىذلاو .ةيجراخ

 هلمف انه انتلاغو هد عقب: ههسيس ةداغ ناك ءىش.نانتاب ةءارغإ ام قت ةطغسال
 قحلاو .ةيبلسلا ةلاح ىف اًيعانطصا اًدوجو هدوجو نوكي اًديِج بردم لا ىدنجلاف
 كلذ [ذع اعنف :سيلو:ةدكاق رشاوأ نانع ءانب أ ةيدعت ءانايغأ لعافتلا ةيطتسيرةا
 متي هنإف طقف ةددحم رماوأ ىلع ًءانب لعافتلا ىلع اًرداق نوكي ىتحو اذن
 رمألاو ةطلسلا نأل ءاهلالغتسا نكمم ىتلا ةيبلسلا اهنإ .ةيبلسلا ةلاح ىلع هبيردت
 ىقلتي نإ امف .اًمامت ةضقانم ةلاح ىف هعضو عيطتسي ىذلا هدئاق ديب نانوكي

 ةمدخلل اًيسامحو ًاللذتم اًكلسم كلسي هنإف ةحيحصلا ةهجلا نم اًرمأ ىدنجلا

 ملعي ىدنجلا نأ تفيضت نأ نم دب الو .ةضقانملا هتلاح ىف ماصقنالاب باصملا لثم

 ىف انلوانت دقو .لتقلاب ديدهت تحت عضو هنأل عيطي وهف .هتقيرطب هلعافت ببس
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 هلخاد نم اهعم هقاستاو ةلاحلا هذه ىلع اًيجيردت وه هدايتعا رس قباس لصف

 ىذلا :ىجراخلا هباشتلا وهو هتابثإ نم دب ال اًئيش كانه نأ الإ .فاطملا ةياهن ىف
 .ماصفلاب باصملا نيبو ةمدخلا ىف ىدنجلا نيب مئاقلا هباشتلا ىأ ءهراكنإ نكمم ال

 باصمل اف .ةيمهألا نم ردقلا سفن ىلع ىل ودبت ةحلم ىرخأ ًةركف كانه نكل
 ةشهدلل ٌريثم وهف ,ةلتكلا ىف وضعلا كولس كلسي ةداحلا ماهيإلا ةلاح ىف ماصفلاب

 نيبتي ال ءرملا نكلو .ةيجراخ ةراثإ لكل ردقلا سفنب بيجتسي وهو ردقلا سفنب
 هبتني ال هنإف ًةلتك هلوح ءرممللا ري مل اذإف .ديحو هنأل ,ةلاحلا هذه ىف نوكي دق هنأ
 اذهو .ةلتكلا نم ةتزتجم ةعطق هنأ ىأ ءاهادحإ ىف دوجوم هنأ ضارتفا ىلإ ةلوهسب

 كانهو .ضرملل ةيلخادلا تاروصتلا راوغأ انربس ام اذإ الإ هتابثإ نكمي ال معزلا

 "اهلخاد رشبلا لك لمحت" اهنإ ٌةديس تلاق دقف .ءكلذ ىلع رصح الب ٌةلثمأ
 عمس رخآو ةاتف 729.000 ىلإ لجر عمتساو '''”7"ملكتي ضوعبلا" تعمس ىرخأو

 راطإ ىف ,ماصفلاب نيباصملا تاروصت ءوض ىفف ."ةفاك ةيرشبلل ةسماه تاوصأ"

 نكمي هنإ ىتح .ةدوجوملا لتكلا عاونأ لك رهظت هنإف ءركنتلا روص نم ديدعلا

 نيتلاحلا ةرورض رس نع ٌلؤاست حّرْطُي دقو .لتكلا نع ًةسارد كانه نم أدبن نأ

 انيلع امهمهف لجأ نمف .ماصفلاب باصمل ةبسنلاب نيتضقانتملا انه نيتروكذملا-
 ةلأسم انلوانت دق انكو .ةلتكلا ىلإ همامضنا درجمب درفلل ثدحي ىذلا اذه ركذت

 نأ نم دب الف كلذ ماهإلو ءاَررف اهرابتعاو ةلصافلا تافاسملا ءابعأ نم ررحتلا

 ىفف .درف لك ىف تمكارت ىتلا ةلصافلا تافاسم لا ىلإ ىمتنت رمألا ةصغ نأ فيضن

 .رخآلل رماوأ رادصإ ىف قحلا مهدحأل سيلف ءنييواستم دارفألا لك نوكي ةلتكلا

 ءرملا نإ لب بسحف ةديدج ٌثاصغ أشنت الف لكلا رمأي لكلا نإ اًضيأ لوقن دقو
 رف دق نوكي - ام وحن ىلع - ءرملاف .اًنقؤم ةممدقلا لك نم صلخت دق نوكي
 ني ربما ضالخخ نإ ,راذتلا وق قف وةلاحه ةنسكارن ةعراق تايضعلا كرتتو هزأد قم

 سحي ىذلا ىلاعلا روعشلا اذهل ىقيقحلا ببسلا وهل هئابعأو هدودحو هدويق لك

 اسئاي ناك ول ىتح مظعأ ةيرحب ناكم ىأ ىف رعشي ال وهف .ةلتكلا ىف ناسنإلا هب

 ىلإ عجر ام اذإف .هرظتني ام فرعي هنأل ةلتكلا ف ىقبي نأ بجي هنإف :ةياغلل
 نإ .تاصغو ًءابعأو اًدودح .ىرخأ ٌةرم كانه ءىث لك دجيس هنإف ."هراد" ىلإ .هسفن

 ىلع رباثي ىأ اًنايحأ اهب كسمتي ناك هنأ دح ىلإ تاصغلاب لقثملاو ماصفلاب باصملا

 . .ةلتكلا ةلاح ىأ .ةضيقنلا لاحلا مهو ىف طقسي هنإف ءاذه هزجعو هباذع لامتحا

 نم جرخ هنأ ىري وهف .تاصغلاب رعشي ال هنإف لاحلا هذه ىف ادوجوم ماد امو
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 تقؤم حايتراب معني هنأ ودبيل ,ىقيفح ريغ وحن ىلع كلذ ثدح ول ىتح هتاذ

 تناك دقف .ىرخأ تاصغب قلعتي نأ هل ادبف .تاصغلا فا دييغ ندم لاقألا نا

 نوكي هررحت أدبي ثيح كانه اًديدحتو ءاًمهو ةقيقحلا ىف صالخلا اذه ةميق

 ام سيل ماصفلل لماكلا رهوجلا نإ .ةدح رثكأو ةديدج ىرخأ رهق ىوق هراظتناب
 باصملا نم رثكأ ةلتكلا جاتحي نم كانه سيل هنأ تابثإ ىفكي دقف انه انلغشي

 ةلتك ىلع روثعلا عيطتسي ال نم هنإ .اهب قنتخملا ءرمألا تاصغب عرتملا ,.ماصفلاب

 .هلخاد ىلإ ذفنت اهعديف جراخلاب
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 دادتزرالا

 ىف ناسنإلا لكأيس ىذلا وه ايندلا هذه ىف ناسنإلا هلكأي ىذلا ماعطلا نإ'
 "ةيحضلا زجوم" باتك وهو ,"انمهارب - اباتاش" ىف ةرابعلا هذه تدرو ,"رخآلا ماعلا
 ىهو .هسفن زجوملا نم ٌةصق ةبارغلا ىف ةرابعلا هذه ىلع قوفت دقو .ىدنهلا
 هلإلل اًنبا ناكف سدقملا وغيرب امأ ."'”رخآلا ماعلا ىف "وغيرب" ىنارلا ةلحر ةصق
 هنإ ىتح رورغلاب هباصأ ام .ةعساو ةفرعم انمهاربلا ةفرعم بستكا ناكو "انوراف'
 لاحترالاب هحصنف هفرعي ام ةلاحض هيري نأ اذه ءاشف .هسفن هلإلا هيبأ ىلع عفرت
 ام لك ىعاري نأ هيلع ناكو ءًالامشو اًبرغو اًبونجو اًقرش عبرألا ءامسلا تاهج نيب
 اهءازجأ نوعزوي مث رضآلا ولت وضعلا ءنيرخآ سانأ ءاضعأ عطقب نوموقي اًسانأ وغيرب ىأر «قرشلا ىف اًديدحت .ءدبلا ىف .هتدوع دعب هآر ام هل ىوريل كانه نكمي
 ."ىبصن اذه .ءكبيصن نم اذه" كلذ ءانثأ ىف نولوقي مهو ءضعبلا مهضعب ىلع
 نوموقي نيذلا ءالؤه هل رسف نأ ناكف .ماتلا لوهذلا هباصأ كلذ وغيرب ىأر املف
 رخآلا ماعلا ىف كلذ مهعم اولعف دق ءالؤه نأب رمألا اذه نيرخآلا ءاضعأ عطقب
 دعب .مهب ءالؤه هلعف ام ريغ رخآ اًئيش نآلا نولعفي ال مهو وحنلا سفن ىلع
 ءاضعأ ءازتجاب نوموقي اًًسانأ كانه ىأرف بونجلا ىلإ هتلحرب وغيرب لقتنا كلذ
 .كبيصن اذه" :نيلئاق ضعبلا مهضعب اهنوعزوي مث رخآلا ولت اًوضع نيرخآ سانأ
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 عْطُقُت نيذلا ءالؤه نإ" :اهسفن ةباجإلا هلاؤس ىلع وغيرب ىقلت دقو "ىبيصن اذه
 ماعلاب نآلا مهءاضعأ نوعطقي نيذلا ءالؤهب هسفن ءىثلا اولعف دق نآلا مهؤاضعأ

 امنيب نوتماص مهو نيرخآ نومهتلي اًسانأ برغلا ىف وغيرب ىأر كلذ دعب ."رخآلا

 ءالؤه هلعف ىذلا ديدحتلاب وهو كلذك مهماهتلا متي نيذلا ءالؤه تمصلاب ذولي

 نومهتلي مهو اًيلاع نوخرصي اًسانإ لامشلا ىف ىأر هنأ الإ .رخآلا ماعلا ىف ءالؤهب

 ماعلا ىف ءالؤهب ءالؤه هلعف ام وهو اًيلاع كلذك ءالؤه خرصي امنيب نيرخآ اًمانأ

 ,ذيملتلا لثم هسرد هيلع ىقلي نأب نيالا انوراف بألا بلاط هتدوع دعبو .رخآلا

 ناك املف ."ءىوش ىدل سيلف هتياور ةداعإ هيلع ىغبني اذام" :لاق وغيرب نأ الإ

 ىأر دق وغيرب نأ انوراف كردأ انهو .مدعلاك كلذ هل ادب ةطرفم ًةعاشب ىأر دق

 مه وناك نيرخآلا ءاضعأ عقب اوماق نيذلا قرشلا سانأ نإ" :لاقف لاوحألا هذه

 راقبألا ىه تناك دقف نيرخآلا ءاضعأ اوعطق نيذلا بونجلا سانأ امأ ,راجشألا

 .باشعألا ىه تناك دقف نيرخآ اًسانأ نيتماص اومهتلا نيذلا برغلا سانأ امأو

 اًيلاع نوخرصي نيرخآ اًسانأ نومهتلي مهو اًيلاع اوخرص نيذلا لامشلا سانأ امأو
 لالخ نمو .اهلباقي ام لاوحألا هذه لكل فرع دقو .هايملا ىه تناك دقف

 ىفو .رخآلا ماعلا ىف ءرم لا لاعفأ تاعبت ةفرعم عاطتسا هنبال اهركذ مهنيعب 0

 وحن ىلع وغيرب ةصق تيور "انمهارب - اينهاج" لاب صاخ رخآ "اياحض زجوم"
2 

 الدبو ,رخآل ماع نم لقتنا امنإو ةفلتخملا ء ءامسلا تاهج نيب لقتني مل وهف رخآ

 وغيرب ىأر ةيادبلا ىف .طقف اًنالث نآلا هذه تراص اهفرع ىتلا عبرألا روصلا نم

 اًنرإ اَسانأ نآلا نوعطقي اوراصو رشسلا ةئيه رخآلا ماعلا ىف اوذختا نيذلا ءالؤه

 دقو 6 ًناسنإ مهتلي اًناسنإ وغيرب هأر امم ةيناثلا هرودعلا 2 :مهروحيتللو

 ةينانإ ةقنه«تليختا دقو اهماهتلاو ايندلا ىف اهحبذ مت ةييشام وه كلذ نأ ملع

 لوقي ال رخآ لكأي الحر هآر ام ثلاث ناكو .اهب وه هلعف ام ناسنإلاب نآلا لعفتو

 كلذك انهو نمل انا 11 يضل ا" رش ةنيمر ادخل عفو ازرأ كنذيزاك انيق

 رخآلا ماعلا ىف نيهان هنإف ميوقلا كولسلا كلسي نمف .ءاهنيعب اياحض ركذ مت

 اهنا الإ ءريعشلا وأ زرألا وأ ةيشاملاو راجشألا لالخ نم مهماهتلا متي نم ريصم

 روصتلا وه ةيفضأ رثكألا رمألا امنإو ,ريصم لا اذه ىفالت ةليسو سيلف انه انمهي

 فوس اًئيش انه لعف نمف ةيركنتلا ةنهكلا سبالم تحت نمكي ىذلا ىبعشلا

 هذه اوذفنيل ةلادعلل اًمادخ مهنييعت متي نل هنإف .كانه هسفن رمألا هب لَعْفُ

 اهب قلعتي امنإو ام كولسب قلعتي ال رمألاو .هودع ةبقاعمب لك موقي امنإ ةبوقعلا
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 تاناويحلا سانلا مهتلا امكف .جهنلا سفن ىلع ثدحي وهو .هسفن ءرم لا همهتلا
 ف مهلكأتو رشبلا تاناويحلا مهتلت وحنلا سفن ىلع هنإف ءاهولكأو ايندلا هذه ىف
 ةرامعلا كلت هبشت ىتلاو رخآ ا هال نم ةرابعلا هذه نإ .رخآلا ماعلا
 نوناق باتك ىف ةبيرغ ةداهش عم قفتت قفتت ةيادبلا يف اننيعأ بصن اهانعضو ىتلا
 نم نكل .قولخللا ةعيبط وده كلذ:نآل اكن. سنبل مخلل لكأ نأ ورقي تبيح" 'ونام"

 ةيتيركسنسلا ةغللا ىف محللا ةملكو .ةصاخ ةأفاكمب دَعوُي هنإف محللا نع عنتمي
 ىنعتو ”اس"و '"انأ" ىنعتو "امام"ب ؛ اهعطاقم لصف لالخ نم رسفت "اسمام" ىه
 رخألا ماعلا يف ىنلكأيس ام نأ ىأ "وه انأ" :اسمام" نوكت كلذل اًعبتو "وه"
 ىنعم لا وهو محلل "ةيمحللا" ةعيملا أشنت انهو .انه همحل تلكأ ىذلا "وه"
 اًراجيإ خيصلا رصقأ ّق عضو دق دادترالا نوكي انهو ٠ "محل" ةملكل ىقيقحلا

 .هتلعف انأ ام ةعبت وه ىناثلا عطقملاف ءانأ وه : :هلكآ انأ .محللا ةروص ىف اًمهفو
 هماهتلا مت ىذلا ناويحلاف .محللا ىنعت ىتلا ةملكلا ىنعم نم بيرق وهو

 لصاوت هحورف ناويحلا اذه تومب هتني م رمألا نكل .كلذ هب لعف نم ظحالي
 نم توم اًرباص رظتني وهو .رخآلا ماعلا ْق ناسنإ ىلإ لوحتي فوسو ةايحلا

 ةيحضلاف .اهضيقن ىلإ ىلوألا لاحلا لوحتت رخألا ماعلا ىلإ لصيو تومي اطاحف .هلكأ
 "ل نع انموهفمم ةلصلا نإ .هلكأتو هلاصوأ عطقتف هيلع ضبقتف « ءاهلكأ ىقلت

 ةالاغملا مت انه ءىثش لك نأ الإ ءانيديأب انه اهسمل نكمي هفلخ اهكرتي ىتلا ةصغلاو
 ثدحي دادترالاف .عزفلاب انبصي وحن ىلع اًحضاو راصف .ىصصقألا هدح ىتح هيف

 ددهي ىذلارمألا نم ًالدبف .هذه انتايح ىف هثودح نم ًالدب رخألا ماعلا يف
 توما لوح لعفلاب رودت ةلأسملا نإف .تازاجنإلا لك كلذب عزتنيف ءتومملا درجمب

 ال ىتلا انتيؤر بسحف .لوتقملا تيملا ماهتلا متي نأ وهو ءاًفرطت ىصقألا هلكش ىف
 ًةدوجوم توملاب ديدهتلا نع ةجتانلا ةصغلا لظت ىورخألا دوجولا كاردإ عيطتست
 هيف ٌكوكشم ٌرمأ وهف دادترالا ىف اهحاجن امأ ,ةايحلا ديق ىلع ةيحضلا تيقبام
 تاصغلا نوكت رمألا ةياهن ىفف .لاح لك ىلع اًمئاد اًمئاق لظي كلذ ىف لمألا نكل
 جتن ءاوس هريصم ىه لظتو.ةيلخادلا هحمالط ةددحم اًمامت هيف ةمكحتملا ىه
 نإف رخآلا ماعلا ةقيقحب نقوملا ىدنهلا موهفملل اًقبطو .ال مأ ٌصالخ كلذ نع
 ىلع دادترا كلذ ىليل .توملا دعب كلذك ةبلص حورلل ةرذبك ًةمئاق ىقبت ةصغلا

 هب لوعفملا لاح ىف 1

 (مجرتملا) لعافلا ةلاح ف 2
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 َلِحُف ام لك لعفيل ىورخألا دوجولل ىقيقحلا لعفلا ىه ةلأسملا ريصتو ءلاح لك
 هتقاعإ نكمم ال دادترالا ةئيه ريغت ناك اذإ اميفو .هسفنب كلذ ءادأب موقيو .هب

 كلت ىه تَمِهّتلأ ىتلا راقبألا دعت ملف .ةصاخ ةلالد اذ انه ودبي كلذ نإف

 دقف ءراقبألا كلت حورب ناسنإلا هنإ رخألا ماعلا 26 يي اهب كسْمَأ ىتلا

 ةروصلا ىفو سعت نوةدزام اهيبقت ىرع ةيضعلا و ةناظو انا هشرخ قورعلا ريغ

 دقو .حورلل سيئر ٍفدهك ةصغلا ودبت هتلحر ءانثأ ىف وغيرب اهآر ىتلا ةعورملا

 اهنع انثدحت ىتلا - ةصغلل ىقيقحلا رهوجلا نإ .طقف وه هنم تأشن اهنإ لوقن

 باستكا ىف ىدبتي ءاه دادترا ةقدو اهريغت مدعو - "رمألا" ةسارد راطإ ىف اًريثك

 .لكأيل دوعي نأ نم دب ال ىذلا لوكأملا نع ىدنهلا روصتلا ةعيبطل ةصغلا
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 ةامضلا ككفت

 ًةذختم ْذْفَنْلا ف خسرتتل هنم كفنت ىهو .رمألا ذيفنت ءانثأ ىف ةصغلا ًاشنت
 ىتلا .,ةيرهوجلا اهتمسو .ةلوهجمو ةيفخو ةريغص ةصغلاو .رمألل ةقيقدلا ةئيهلا

 نع ًةلزعنم ىقبت ىهو .قلطملا اهريغت مدع ىه اًبلاغ نوكت «.نآلا اهنع انثدحت

 ردق نوكي ناسنإلا قمع ىلإ اهذافن ردقبو .همحل ىف اًبيرغ اًدسج «.نامنإلا ةيقب
 هلخاد قلعتو اهبحاصل ًةجعزم امتاد لظتو .كلذ دعب اهدوقي ىذلا اهنايك لازتخا
 رحتت اهنأ الإ كاكفلا ديرت اهسفن ىهف .بيرغل ٌريسأ اهنأك ضماغ وحن ىلع
 ل لا و لا ةوقلاف .ةبوعصب
 ٍرمأ ىلإ لوحتت نأ اهيلع ريصي لزتخم "رمأ" نمو ءاهلوخد دنع اهب تلبقتسا ىتلا
 املثم ةلاحلا دادترا ىلإ جاتحت اهنإف ةوقلا هذه ىلإ لوصوللو .ىرخأ ًةرم لماك
 ةصغلا نأك ودبي ام وهو ةقدب اهجاتنإ ةداعإ نم صانم الف .ةيادبلا ىف تناك
 ءديحو دحاو ثتدح نم نوكتت اهتركاذ نأكو ءاهلخاد ةيصخشلا اهتركاذ لمحت
 ةمدقلا ةلاحلا دجوت ىتح نينسلا تارشع .«تاونس ءاروهش تصبرت ةصغلا نأكو
 وحن ىلع كاذنآأ ناك امك ءىث لك نوكي ةأحفو ءاهيلع فرعتلا ردا ىتحو

 هوهرفلا ةصغلا زهتنت ةظحللا هذه ىو .اًمامت تلدبت دق نوكت راودألا نأ الإ .قيقد

 ىتلا :ةلاحلا هذه نإ .اريخأ دادترالا تالاح ثدحتل ءاهتيحض ىلع موجهلاب عرستو
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 اريثك هراركت نكمم رمألاف ,ةنكمم لا ةديحولا ىه تسيل .ةصاخ ًةلاح اهربتعن دق

 نم تاصغ نيوكتب حمسي وحن ىلع اهسفن ةيحضلا ىلإ هسفن هبحاص نع اًرداص
 اهيلعف .ةلزعنم ىقبت ال ماعم لا ةحضاو تاصغلا هذهو .ديدج نم هسفن عونلا

 هاسني نأ نكم الو حوضوب ومني ديدجلا نوكملا اذهو .ضعبلا اهضعبب طسترت نأ

 قوف ام وحن ىلع وفطيو ءامتاد اًقاش ءامتاد هابتنالل تفال وهو .اًدبأ 00

 كلذ ثدح ام اذإف .ةفلتخم رداصم نع رركتيو هسفن رمألا ردصي دقو .حطسلا
 رطخ خسم ىلإ روطتتو ةصلاخلا اهتئيه دقفت ةصغلا نإف خلم عباتت ىف ابلاغ

 هعم هلمحي .هبحاصل اًيساسأ اًنوكم ريصيو ةلئاه اًبسن ذختي وهو .ةايحلا ىلع
 كلتك ددع الب تالاح هل ىدشت مث .ةصرف ةيأ ىف هنم صالخلا ًالواحم ,ناك اهنا

 اهسفن ىه نوكت ال اهنأ الإ ,دادترالا عم ًةدحوتم هل ودبتو .ةيلصألا تالاحلا

 لاحلا حاتفم دقف دق وهف .ةقدلا ءىش لك دقفي عطاقتلاو راركتلا لالخ نم هنأل

 نكم الو .ىرخألا قوف ٌةصغ كلذكو ىرخألا قوف ٌةركاذ تمكارت نأ دعب ةيلصألا

 ال وهف ,ةقباسلا هلاح ىلع ىقبي ءىش لك نإف لواح امهمو .ءازجأ ىلإ هئبع كيكفت
 ةصرف كانهف ."هدحو" ىلع عقاو انه ديدشتلاو .هئبع نم ررحتلا هدحو عيطتسي

 الإ ثدحي ال ررحتلا اذهو ءاهوشت رثكألا اهلاكشأ ىتح ,تاصغلا لك نم ررحتلا

 اهرهوج حيضوت نكي مل ىتلا ةلتكلا دادترا نع ثيدحلا رركتيل .ةلتكلا راطإ ىف
 اوعس نيريثك نم نوكتت دادترالا ةلتكف .رمألا رثأ عون حيضوت لبق اًنكمم صاخلا

 ريبك ُثدعف ,ىدارف سأيلل ةسيرف اوناك نم مهو رمألا تاصغ نم كرتشم ررحتل
 رماوألا عانص مهيف نوري نيرخآ سانأ نم ةعومجم ةهجاومل نولتكتي سانلا نم
 مهنإف اًدونج -ًالثم - كئلوأ ناك نإف .ليوط نمزل اهذيفنت كئلوأ ىلع ناك ىتلا
 مهنإف ًالامع اوناك نإو .مهرماوأل لعفلاب اوعضخ نيذلا طابضلا لك نوهجاوي

 تائفلاو تاقبطلا نوكتو .لعفلاب مهيدل اولمع نيذلا لمعلا بابرأ نوهجاوي
 .ةيواستم اهنأك هب رهظت ىتلا كلسملا كلست ىهو .ةقيقح تاظحللا هذه ىف

 ةقبطلا امأ :ةرفاضتم ًةلتك ناكم لك ىف لكشتت اهسفنب تقترا ىتلا ىندألا ةقبطلاف

 ىعست ةفئاخ مزح ندم ةعامج لكن ستف ينك ددعب ةرصاحملاو ةددهملا ىلغألا

 نادع تيققتا ةعامجتك ةلتكلل اومضنا قيم ف ةيعتا ةديح نابع ةضغ لكذ .رارفلل

 نومحاهملا فقيو .دحاو نأ ىف ةفلتخم لومصأ نم ةعامجكو ةفلتخم ةريثك فادهأ

 هذهب مهساسحإ ببس اًديج نوفرعي مهنأ ودبيو ءنيمحالتم وأ ىدارف مهمامأ
 اوناك اذإ نكل .ءكلت وأ ةصغلا هذه ىعناص ءالؤه نوكي نأ ةرورضلاب سيلو .ةبهرلا
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 نإ .ءالؤه مهنأ ىلع ًةحارص نولَماَعُيو كلذ نع نولوئسم مهنإف ال مأ كلذك مه
 رثكأ امأ .ًةبالص تاصغلا رثكأ ككفي دحاو نا ىف نيريثك دض هجوتي ىذلا دادترالا

 نوكيف - ًالثم كلم - ديحو سيئر دض هجتت ىتلا كلت ىهف ًًريكرت تالاحلا كلت
 ناك قس كلما ناك ردماوألا لكل وخلا ردضملاف ,ةناقلل اكيضاو ةلتكلا هقكرذأ ان
 ىدارفلا امأ .اهذيفنتو رماوألا غالبإ ىف نيكراشم اوناك ءالبنلاو فارشألا نم هلوح

 لالخ نم نيدعبتسم ةليوط تاونسل اوناكف ةدرمتملا ةلتكلا مهنم نوكتت نيزذلا

 ةكرحلا نم عون ىفو .ىهاونلا لالخ نم نيعيطم نيرصاحم مهيلع ىقبأو ديدهتلا
 اعونمم ناك ىذلا رصقلا لخاد ىلإ ءالؤه عفدنيف تافاسملا ءاغلإ متي ةيسكعلا

 امأ .ثاثأو تاكلتممو فرغ نم هيوتحي ام عضوم برقأ نم نولمأتيو مهيلع
 .اًميمح اًنانئمطا نوكيل دترا دقف ىضامللا يف كلملا رمأ هيلإ مهرطضأ ىذلا رارفلا

 ةلاح نوكت دق هنإف ةبهرلا لالخ نم براقتلا اذه ثودح كلذ ببس ام اذإف

 «.تاصغلا نم ررحتلل ةماعلا ةيلمعلا أدبت نإ امو .ليوط تقول رمتست ال ةتقؤم

 ثادحأ نم ىرج ام انرابتعا ىف ذخأن نأ نم دب الو .فقوت الب رمتست اهنإف
 .مهلخاد تعمجت ىتلا تاصغلا مكو ةعاطلا ىلع سانلا لمحل

 ,توملاب ديدهتلا وه ناك ءاًمتاد مهقحال ىذلا ءاياعرلل ىقيقحلا ديدهتلا نإ
 ,.حوضوب هتيلعاف تبثأو مادعإ تايلمع لالخ نم رخآل نيح نم ددجي ناكو
 سوءرلا عطقي ناك ىذلا كلملا :ديحو بولسأب اًحاجن ىقلي ديدهتلا اذه ناكو
 ىلع ًةيوطنم ودبت ىتلا لمشألا ةصغلا نوكت كلذبو .هسفن وه هسأر عطق متي
 مهيلع اوناك نيذلا ءالؤه نم دعبتسا دق نوكي ىرخألا تاصغلا لك موهفم

 ال امك .حوضولا نم وحنلا اذه ىلع اّمئاد نوكي ال دادترالا ىنعم كاردإو .هلمح
 لشف اذإ امأ .لامكلا نم وحنلا اذه ىلع ةمقلا ىلإ اًمتاد هقيرط دادترالا كلسي

 اوناك ىذلا نمزلا ىركذب نوظفتحي مهنإف مهتاصغ نم سانلا صلختي محو درمتلا
 اهنوركذتيو تاصغلا نم نيررحتم اوراص دق اوناك لاحلا هذه ىفف .ةلتك هيف
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 "رمألا" انرسف دق انكو .اذه انثحب ىف ةلاحلا هذه لوانت اًدمع تأجرأ دقل

 امك .ءضّورم لا رمألا امأ .رارفلا رمأ نم قتشا هنإ انلقف ,لتقلاب ٌديدهت هنأ ىلع
 الإ ديدهتلا رثأ معدي ءاذغلا ميدقتف .ةأفاكملاب ديدهتلا طبري هنإف .هيلع انفرعت

 هلكش ىف اًيقاب لظي وهف .اًدبأ ىسنُي ال ديدهتلاف .هتيهام نم اًئيش ريغي ال هنأ
 نكميو .نيرخآ ىلإ ءرملا هلقني امدنع هنم صالخلل ةصرفلا حنست ىتح امتاد لوألا

 وه ام لعفلاب ثدحي انهو .مادعإلل ذئدعب ىضفيل لتقلاب اًقيلكت نوكي نأ رمألل
 رخآلاو رمألا ىقلتي امهدحأف نيلجر ىلع اًمسقم نوكي ثدحلا نأ الإ .اًديدهت ناك

 عضخي نم لك لثم هلثم .دالجلل اًقحالم توملاب ديدهتلا لظيو .همادعإ متي
 ىف ذفني وهف ءلتقلاب هسفن وه موقي نأب ديدهتلا اذه نم ررحتي هنكل .رمألل

 .ىوصقلا ةبوقعلا نم وحنلا اذه ىلع صلختيو .هل ثدحيس ناك ام نيرخآلا
 نكي ملف ءلتقف ."لتقت نأ كيلع" :هل ليق دقف ءاهل اًعضاخ هسفن وه ناك ىذلا
 .مهتطلس قوفتب مهل فرتعي نمم هيلإ رداصلا رمألا اذه لثم ةمواقم هعسوب

 نوكي الف لاحلا ىف ثدحي ام ًةداع وهو ةعرسب كلذ ثدحي نأ نم دب الو

 كانه نوكي نل هنإف تقو رفاوت عم ىتح نكل .ةصغ نيوكتل تقو كانه
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 ءىش كانه سيلف هاقلت دق ناك ام ةقدب لقني دالجلاف .ةصغلا نيوكتل ةبسانم
 ةيوست متي ءطقف هذه ىف «ةلاحلا هذه ىفو .ٌءىش هلخاد ىف كانه ىقبي الف .هاشخي
 دقو .هثدحي ىذلا لعفلا عم ةقيمعلا هتعيبط قباطتتف .ةسالسب "رمألا" باسح
 لامتحا كانه سيلو ءكلذ قيعي نأ ءىشل نكمي الو هذيفنتل مزلي ام ذاختا مت
 ةيادبلا ذنم فورظلا هذه لكب يعو ىلع وهف دالجلا امأ .ةيحضلا تلفت نأ

 هيف ريغي نل هنأ كردي وهو هيف قثي وهف ,ءودهب "رمألا" لابقتسا هعسوب نوكيف
 .اًمامت انمآ وه لظيل مالسب ام وحن ىلع هب رمي وهف هل هذيفنت لالخ نم اًئيش
 :سرغ ةلاح انينإ .ةضخلا قم امام لاخلا ناسنإلا وه ةفأر أضر رثكألا ويه ةزلتجلاف
 ةيقيقحلا ةعيبطلا انلمأت اذإ الإ اهكاردإ نكمي الو ةيدجلا نيعب طق اهيلإ رظنن م
 ضئافف ءاهلك هتوق هنم دمتسي وهف ءطقسيو "رمألا" ضهني ديدهتلا عمف ."رمألل"
 رماوألا كلت نكل .ةصغلا نيوكت رسفي ام وه اهيدافت نكمي ال ىتلا ةوقلا هذه

 ىتلا ىه .لعفلاب هيلإ ىضفت ىتلاو هفدهتست تناك ىتلاو اقح توممللا ىنعت ىتلا
 وهو لتقي ىتح توملاب هديدهت متي ّناسنإ وه دالجلاف .رثأ ىأ ىقلتملا ىف كرتت ال
 رماوألاب ةقدب مزتلا ام اذإف .طقف مهلتق هيلع بجي نم الإ لتقب هل حمسي ال
 ءىث ىلع اًئيقي ىوطني رماوألل هذيفنتو .هوركم هل ثدحي ال هنإف هيلإ ةرداصلا
 هذيفنت ىلع قلعي هنأ لمتحملا نمو .ةيلات تالاح ىف هل ديدهتلا ةباثم نوكي
 ام نكل .هلخاد ىف اًمامت ةفلتخم روذج تاذ تاصغ ىلع ىقنبي ام اًئيش مادعإلل

 نم هسفن ررحي هنإف لتقلاب ماق نإف .ةصاخلا هتمهم ةيلآ وه اًيساسأ ىقبي
 نيرخآلا ىف هثبي ىذلا عزفلا امأ .بيرغ ريغو اًضلاخ ًالمع كلذ ربتعي وهف ءتوملا

 مه نييمسرلا ةلتقلا نأ وهو .ىلاتلا حضون نأ مهم لا نمو .هدنع هل رثأ الوهف
 ناجّسلا ىتحف .توملا ىلإ ةرشابم مهرماوأ تضفأ املك مهلخاد ىف اضر رثكألا
 هتفيظو نع هاضر لباقي عمتجملا نأ قحلاو .دالجلا نم مظعأ ًةقشم ىقالي
 نم .وهف ررضلاب هيلع دوعي ال اًَضيأ كلذ نأ الإ ,ماقتنالا نم عونك ءام ءاردزاب

 اًئيش لانيل .هاياحض نم ةيحض لك دعب اًّيح ىقبي ءكلذ ىف دي هل نوكي نأ نود
 راقتحالا راثمو ةادأ ىوس نكي مل ىذلا وهو .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةميق نم
 .ةيرسأ ةايح شيعيو بجنيو جوزتي وهف .ماتلا
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 نايتإلا ىلع نورداقلا مه "رمألل" اًقبط نولمعي نيذلا رشنلا نأ فورعملا نم

 ,مهفلخ رظنلا ىلع ءالؤه مغرأو رمألا ردصم بضن ام اذإف .اًعيورت رثكألا لاعفألاب

 مهو ."اذه لعفن مل نحن" نولوقيف مهسفنأ ىلع نوفرعتي ال مهنإف ,مهلاعفأ ىلإ

 بر طضاف دوهش ىلع اوضرع ام اذإف .نوبذاك مهنأب لاح ةيأ ىلع نوكردي ال
 نوثحبيو ."اذه لعف نم نوكن نأ نكمي الءاذكه انسل" :كلذ ىلإ اوفاضأ مهرمأ

 ىلع مهتردق نم ةشهدلا ءرملا باتنتو .هنودجي الف مهلخاد مهلاعفأل رثأ نع

 رثأتت ١ ىرخأ ٌةايح عقاولا ف ىهف دعب اميف مهتايح امأ .اهب نيرثأتم ريغ مهئاقب
 .ءىش ىلع نومدني ال مهنإف نوبنذم مهنأب نورعشي ال مهنألو .وحن ىأ ىلع لعفلاب
 .مهلاعفأ ريدقت ىلع ةياغلل نورداق ٌسانأ ًةداع مهو .مهلخاد ىلإ ذفني مل لعفلاف

 اًقولخم اولتق نإ نولجخي فوس مهو .عقوتملا رثألا اهل نوكيف مهلاعفأ ةعبت امأ
 مهو ءام صخش بيذعت نم رزقتلاب نورعشي دقو .مهزفتسي ممو هنوفرعي ال لزعأ

 نم ضعبو .مهنيب نوشيعي نيرخآ نم أوسأ اوسيل اًضيأ مهنكل ءلضفألا سيل
 نأب مسقلل اًدادعتسا نودبي دق .ةميمح ةيموي ةشياعم لالخ نم .مهنوفرعي
 اوفرعي نيذلا اياحضلا ىأ ءليوطلا دوهشلا فص ضرعتسا ام اذإف .ةلطاب مهتنادإ

 داعأو ىناجلا ىلع رخآلا ولت دحاولا مهنم لك فرعت ام اذإو .نولوقي ام اًديج
 ءرملا هجاويل ءلوبقم ريغ اًرمأ كش لك انه ريصي .هلعف ام ليصافت لكب هريكذت
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 ا را لج اطال .لحلا ىلع ىصعتسي ًاًرغل

 ةبيرغ نوكت هذه نكل .هلخاد ةصغ كرت هذيفنتب ىناجلا ماق رمأ لكف ."رمألا"

 اهنإف ناسنإلل ةصغلا ةمزالم تلاط امهمو .هرودص دنع هسفن "رمألا" ةبارغ ردقب

 فدهتسلمل لا ىف ومنلا لصاوتل ديدج لكش ىف ةديدع تاصغ دحوت ةيناكمإ مغرو

 اهنكمي ال ليخد ٌمحتقم ىه ةصغلاف .حوضوب اهطيحم نع ًةلصفنم ىقبت ىقبت اهنإف
 ام وه اهنإ .هنم ررحتلل ءرم لا ىعسي هيف بوغرم ريغ نايك ىهو .رارقتسالا
 شيعلا لصاوت ىهو .رمألا ةئيه ءفورعم وه امك ءذختت ىهو ء.ءرمللا هفرتقا
 مهتي ال ىناجلاف .بنذلاب روعش لك هنع عزنتو ىقلتملا لخاد ةبيرغ ةيعجرمك

 ىقيقحلا لعافلا ىهف .ةبيرغلا ةيعجرملا ىأ .ةصغلا مهتي امهنإو .هسفنب هسفن

 .اًمود هلخاد هلمحي ىذلا

 ءلقأ ههاجت بنذلاب اذه روعش ناك ءام صخش ىلع اًبيرغ "رمألا" ناك املكف

 صخشلا اذه نأب مئادلا دهاشلا ىهف ءاًحوضو رثكأ ةصغك "رمألا" لازعنا ناكو
 ال كلذلو ءاهتيحض هنأب ءرمم لا رعشيف .كاذ وأ لعفلا اذه ىقأ ىذلا وه نكي مل

 نوذفني نم نإف عقاولا ىفو .قالطإلا ىلع روعش ىندأ ةيقيقحلا هتيحض وحن كلمي
 نورعشي دقف مهتلاح ةيؤر اوعاطتسا نإف .اًمامت ءايربأ مهسفنأ نوربتعي رمألا

 .ماتلا وحنلا اذه ىلع رماوألا ةوطس تحت موي تاذ اوناك مهنأ نم ةشهدلاب

 امف .ناوألا تاوف دعب رهظ هنأل ةميق الب حبصي ىعاولا ساسحإلا اذه ىتح نكل

 ميدقلا هبشي ىذلا .ديدجلا فقوملا دض ةيامحلاف .ةيناث ثدحي نأ نكمي .ثدح

 نم نوري الو ةيامح الب رمألا ةوطس تحت نولظي مهف .مهلخاد ومنت ال ءاًمامت
 ءظحلا نسحل ردان ٌرمأ وهو .تالاحلا حضوأ ىفو .ةياغلل اًنفاخ اًعاعش الإ هتروطخ

 ناك كلذ ىلإ مهقاس ام نأب نورخافتيو ءاًبوتكم اًردق "رمألا" نم نولعجي مهنإف
 ىذلا روظنم لا ناك امهمو .ىمعلا اذه ىلإ مهدايق اوملسأ مهنأك ءىمعأ ردق وه
 خيرات دعب مويلا هيلع وه ىذلا .قاهنلا درجملا هلكش ىف "رمألا" هلالخ نم لمأتن
 نم دب الف .كرتشملا ىناسنإلا شياعتلا رصانع رطخأ راص دق هارن فوسف ءليوط

 لئاسو دوجو نم دب الو .هتدايس ةعزعزلو هل ىدصتلل ةعاجشلا ءرمملا كلتمب نأ

 نم رثكأب هل حمسن نأ زوجي الف .هنم رشبلا نم ربكألا ءزجلا ريرحتل لبسو
 .ةطيسب ةكرحب اهنم ررحتلا نكمم لسالس هتاصغ لعج نم دب الو .دلجلا شدخ
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 تاقولخلا نانع سك اناطلدتب ةقحتم نقلا" لودحتلا" ندع ناسسنإلا ةرددق نإ

 ٌلكف .ىربكلا زاغلألا ىدحإ ىهف ءام وحن ىلع اهديدحت وأ اهمهف اننكمي مل ًةفاك
 نأ مهرابتعا ىف نوعضي نم مه نيليلق نكل هاّمامت اًيعيبط اًرمأ اهربتعي لكو اهكلتمي
 عضو ةغلابلا ةبوعصلا نم ناك املو .هيلإ اوراص ام لضفأ ىف لضفلا ةردقلا هذهل
 كانهف .ةفلتخم بناوج ةدع نم هنم بارتقالا انيلع ناك لوحتلا سسأل دعاوق

 نييهنو او ةركيملا ةيرشبلا قع هنهتو نيف | ةريقعا "لاقدالا لبعر" نيغ تانك
 نيسمخ نم اًعوبطم ردصو '''”ماع ةئم لبق هنود "كيلب" نأ مغر - دعب هنيعم
 اذه نمو .لاغدألا لاجر ىدل "سدحلا" نع لصف هب دجويو - اًبيرقت اًماع
 اذه راطإ ىف -حضتيس امك - رودي رمألاو .ةمهم تالالد باستكا نكممب لصفلا

 نورعشي لاغدألا لاجرف .ةياغلل طيسب وحن ىلع لوحتلا ئدابم لوح سدحلا
 اًساسحإ مهيدل نأ امك .مهعامس وأ مهتيؤر نوعطيتسي ال رشب مودقب دعب نع
 بارتقا اهلالخ نم نوكردي مهداسجأ ىلع تامالع عضوب نوموقيو ءشوحولا وندب
 :اًيفرح ىلصألا اهصن نع اهلقنن كلذ نع ةلثمأ برضنلو .شوحولا هذه
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 هنإف مكلوح اورظنا :مهدج لوصو بقرت مهيلع نأب هئانبأل لوقي ٌلجر"
 .لافطألا بقرتف .هدسجب ميدقلا حرجلا عضومب رعشأ ىنأل برتقي مكدج نأ ىلودبي
 هنإ :مهل بألا لاقف .مداق ٌلِجر كانه :مهدلاول اولاقف ديعب نم ًالجر اوأرف
 هحرج عضومب همودقب ترعش دقو قأي هنأ تفرع دقلف كانه مداقلا مكدج

 الإ .ىسدح نوقدصت ال متنأ ءاًقح قأي هنإ .مكسفنأب كلذ اورت نأ تدرأو ميدقلا

 ."ةقيقحلاب ربخي هنأ

 ,زوجعلا لجرلاف :ةعئارلا ةطاسبلا نم وحن ىلع رمأ وه انه ىرج ام نإ
 عضومب ميدق حرج نم ىلاع دقو مهنع اًديعب ودبي اميف ناك .ءانبألا ءالؤه دج

 وهو ءلافطألا دلاو ,غلابلا هنبا ىدل اًديج ٌفورعم عضوملا اذهو .هدسجب هنيعب

 نحن هيمسن ام وهو ءرخآل نيح نم اهركذ ددجتي ىتلا حورجلا كلت نم عون
 قمعأ كلذ نأ الإ .حرجلا اذه ىف ركف هيبأ ىف نبالا ركف ام اذإف .هصخشل ًًريمم

 ىذلا ةقدب حرجلا عضوم وأ حرجلا طقف روصتي ال نبالاف ءاًدرجم ًاًريكفت هنوك نم

 نإ امف .هسفن وه هندب ىلع لباقملا ناكم لا ف حرجلا سحي هنإ لب .هيف بيصأ
 هنأل هبارتقاب رعشي هنإ .ةرتف نم هري مل ىذلا بألا بارتقا ضرتفا ىتح هب رعش
 نونوكي دقف ءاّمامت هوقدصي مل مهنأ ودبيو هئانبأ هب ربخي ام وهو .هحرجب رعشي
 حص بقرتلا ىلع مهثح املف ,سدحلا اذه لثم قدصب ناهإلا دعب اوربتخي مل
 .هدسجب هروعش هعدخي ملف اًقحم بألا ناك دقف برتقي ًالجر كانه نأ مهدنع

 اهجوز امأ .اهفتك ىلع هتعضو قاطن ىف اهعم اهنبا ةلماح تييبلا رداغت ٌةأرما
 ةهث راضحال ةأرتلا تبهذ:نأ هفمات هاه كانه سلكي ناكف ةتنبلاب ئقن' ىذا
 دقف" هفتك قوف اهقاطنب لجرلا رعشي ةأجف .جراخلاب ةليوط ةرتفل تيقبو ءام

 نإ امو .هسفنب هنبا لمحي ىذلا وه هنأكو .""عضوملا اذه ىف روعش هيدل دلوت

 بحسني هسفن سدحلا اذهو .لفطلاب دوعت ةأرملا نأ كردي ىتح قاطنلاب رعشي
 .هلهأ برقأك ًةمهم لاغدألا لجر اهربتعي ىتلا تاناويحلا ىهو .تاناويحلا ىلع

 .اهيلع ىذغتيو اهصنتقي ىتلا كلت ءام وحن ىلع هتاناويح برقأ ىأ

 لاجر اهيمسي ءادوس ٌةرشح هضعتف ةئفادلا سمشلا ىف اًهزنتم ىضمم ٌسوواط

 لاغدألا لجر رعشيف هافق لفسأ هلجرب سوواطلا كحيف "سوواطلا ةلمق" دل

 هبشي ٌروعش وهو .سوواطلا شرهي ثيح هسفن عضوملاب وهو هافق لفسأ ٍءىشب
2 

 .كنم ةبرقم ىلع اسوواط كانه نأب لاغدألا لحجر روعشلا اذه ربخيف :ناقفخلا
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 ريثكلا ىرن انهو .لعولا وهو صاخ وحن ىلع لاغدألا لجر مهي ناويح كانهو
 :لفولا ةيكفملا اتاكيسلاويقاك هللا نك نانغ نيستا نيه ومالا وع انفع اف

 روعشلا اذه نإ ."لغدلا ىف اهمادقأ بيبدب رعشن نحنف مادقألاب ٌروعش انيدل"
 مادقأ نأل ءاهبيبد عامس نع ةفلتخم ةلاح هذهو .ةمداق لوعولا نأ ىنعي مادقألاب
 ال رمألا نأ الإ .دعب نع بدت لوعولا مادقأف .بدت ىتلا ىه لاغدألا لاجر

 نم لقتني ام وهو مادقألا ةكرح نم رثكأ وه ام كانهف .دحلا اذه دنع ىهتني

 ىلع دوسألا طيرشلا بيسسي هجحولاب ساسحإ انيدل" .لاغدألا لحر ىلإ لوعولا

 ةياهن ىلإ دتميل ةهبجلا فصتنم نم أدبي دوسألا طيرشلا اذه ."لعولا هجو
 وه ههجو ىلع دوسألا طيرشلا نأك لاغدألا لجر ىدل ساسحاإلا دلوتيف .فنألا

 . "ليبعولا نونم نانع ءاةوسلا ةنمالعلا يسم ةويبعلا نانع ثايسعا اقيدل" منسف
 انأف ٌمداق لعولا نأ ودبي" هئانبأل لوقيف هعولض نيب ناقفخب مهدحأ رعشي

 لك ىف مكلوح اورظناو ىرخألا ةيحانلاب لتلا ىلإ اوضماف .دوسألا رعشلاب رعشأ
 نيب لعولا ىدل وه دوسألا رعشلا اذهو ."لعولا - روعش ىدل انأف .تاهاجتالا

 ىبناج ىلع دوسألا رعشلا لاغدألا لجرل ىنعي وهف هعولض ناقفخ امأ .هيبناج
 .كلذ ىلع هقفاوف ةرهاظلا هذه تّركذ امدنع اًرضاح رَخآ كانه ناكو .ناويحلا

 وهف هسفن روعشلا اذه نكي مل هنأ الإ ءلوعولاب طبتري ىسدح ٌروعش هيدل ناكو
 ءلعولا مد ليسي امدنع يقاس نطابب ساسحإ ٌىدل" حيبذلا ناويحلا مدب رعشي
 .لعولا لمحأ امدنع مدلا ليسي ثيح ىرهظب ٌروعش ىدل ناك تسلج نإف

 هب رعشن نحن" :ةرم تاذ ىور دقو ."ىرهظ ىلع نوكي لعولا رعش نأ سحأو
 ةديدعلا ءايشإلا نإ" :ىرخأ ةرم ىفو ."لعولا نورق عزنب انمايق ءانثأ ىف انسوءر ىف

 حاترن اننأ نظت ىهو انخاوكأ لظ ىف نيدقار نوكن امدنع ًةيادب روهظلا داتعت
 رعشنف اهمادقأ كرحتو ءايشألا قأت امدنع ةلوليقلا مانن ال اننكل ,ةلوليقلا ءانثأ يف

 ."ناويحلا لمحن امدنع مدلا ليسي ثيح انتبكر لفسأ ام ئشب

 اهنوقلعي ىتلا ةيمهألا ىدم ىرن هذه لاغدألا لاجر تارابع لالخ نم

 امدنع مهنادبأ ىف اهب نورعشي مهف .ةيسحلاو ةيسدحلا رعاشملا هذه لثم ىلع

 نع مهربخيو مهبطاخي مهدسج ىف ناقفخلا نم عونك ءاهنيعب ٌثادحأ أرطت
 قطنت فورحلا هذه .مهدسج ىف نوكت ءمهلوق دح ىلع ءمهتاملك فورحف .كلذ
 ماتلا تمصلا مازتلاب نيرخآلا لجرلا رمأيو .اهسفن ىه اهتكرح ببستو كرحتتو
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 ا نم مهف ىقمحلا امأ .ةقيقحلاب قطني هسدحف هدسج ىف ناقفخلا ظحلي امدنع
 تاراشإف .ةوركم مهل عقي وأ دسأ مهلتقيف ءاقشلا ىلإ نوقلزنيو تاراشإلا نومهفي
 ىغبني ال ماهس ةيأو لام قيرط قش مدعب اهنومهفي نيذلا ءالؤهل ريشت ناقفخلا

 ىلع نوريثك ٌسانأ تيبلا نم برتقي امدنع مهرذحت ىهو .اهلامعتسا مهيلع
 هلدت ناقفخلا تاراشإ نإف ام صخش نع ثحبلل مهدحأ ىضمي امدنعو .ةبرع

 :ةلدعبل اهيف فيما هيلع تلا قيرظلا نع

 نونوكي دقف اهعادخ وأ لاغدألا لاجر سدح ةيقادصم انه ربتخن نأ انل سيلو

 نوكي دقو .نحن هاندقتفا ام وهو ةيمويلا مهتايح ىف اهوسرامو ٍتاردق اومن دق

 رمأ ناك امهمو .اًنايحأ مهعدخ ول ىتح مهسدحب مهناهإ ةلصاولل ٌرربم مهيدل
 نع قئاثولا نمنأ نمض ربتعي مهيدل سدحلا روهظ ةيفيك نع مهريبعت نإف كلذ
 شارتعا اًمتاد كانهف ءاًبناج كلذ نوحني مهلعجي ام كانه دجوي الو لوحتلا رهوج
 اننكل .عرتخم ءىش هنأب ةيفارخلا صصقلاو ريطاسألا ىلإ دّنَسُي ام لك دض ضهني

 وأ سوواط ىف ركفي امدنع ةيقيقحلا هتايحب لاغدألا لجر روعش ىدم انه كردن

 نأ لاوحألا لك يف اذه ىنعي اذامو كلذ ءانثأ ىف هل ثدحي اميفو .دعب نع لعو

 بارتقا اهلالخ نم نوكردي ىتلا تاراشإلا نإ .هسفن وه نوكي ال قولخم ىف ركفي
 ريكدُت هذه سدحلا رعاشمو :ةثاذ مهدسج ق ٌتازاشإ ىه رخآ ناسنإ وأ ناويح
 بجي هنإف تاراشإلا ةميق ىلع ءاقبالا انئش ام اذإف .تالوحتلا رداوب ام وحن ىلع
 هدمه كرف هلع «لاقذألا لعر: لاق ناس ليهو عيش ةفاضإ قيمر دحلا نيون
 قايس نم اهعزنن اننكلو ءاهرمأ ةقيقح ىف ىه ام ىلع حوضوو ةطاسبب تاراشإلا
 ظ :ىدقرتلاب انهددعتو ةسققملا تاريبغتلا

 .بألا هيف حرُج ىذلا ةقدب هسفن عضوملا ىلع ميدقلا هيبأ حرجب رعشي نبا

 .اًيصخش وه هفتك ىلع اهلفط مألا هب لمحت ىذلا قاطنلاب رعشي ٌلجر
 عضوم اب لاغدألا لجر رعشيف .ةلمق هتضع ثيح هيلجرب هافق شرهي ٌسوواط

 .سوواطلا شره ثيح وه هافق ىف هسفن

 ىذلا لعولل دوسألا طيرشلاو .لوعولا بيبدب وه هيمدق ىف رعشي ٌلجر
 هينيع ىلع رعشي وهو .ههجو ىلع هب رعشي هفنأ ىتح هتهبج نم ردحني
 رعشي ناويحلا ىبناج ىلع دوسألا رعشلاو .لعولا ىنيع ىلع ءادوسلا تامالعلاب

 .هعولض نيب هب
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 ىذلا حيبذلا لعولا مد وهو .هرهظو هقاس نطاب ىف مدلاب رعشي لاغدأ لجر
 ىف مهدحأ رعشيو ءناويحلا رعشب كلذك رعشي انه وهو هرهظ قوف هلمحيس
 داتعا ثيح هتبكر لفسأ مدلاب مهدحأ رعشيو ءلعولا نورق عازتنا ناكمب هسأر
 .حيبذلا ناويحلا مد ليسي نأ

 امأ .تيملا ناويحلاب طبتري سماخلا دنبلا راطإ ىف هجاردإ مت ءىش لك نإ
 عبرألا تالاحلا نم ًةطاسب لقأ ىهو ءلوحتلا ةيهام ىتلا ىهف همد ىف ةبغرلا
 بلاغلا رصتعلاف.: تالاتخلا ةذه لمأاتكنأ ًالوأ لضفألا نمهنأ عرت:كتلذلو:ةقراعملا
 «بألا دسج وه نبالا دسجف .ءرخآ اًدسج لثامم اًذسج نأ وه تالاحلا هذه يف

 .هتجوز دسح وه لجرلا دسجو .هسفن عضوملا ىف ميدقلا حرجلا دجوي اذكهو

 دسجو .هفتك نم هسفن عضوملا ىلع طغضي لفطلا هب لمحت ىذلا قاطنلاف
 وهو افقلا نم هسفن عضومل ا ىف هضعت ةلمقلاف .سوواطلا دسجح وه لاغدألا لجر

 رهظي ىذلا وهو ءاهنم لكل هرقل حملم ىدتي ثالثلا تالاحلا هذه ىف

 52 ودبت حرجلا ةلاح ىفف .ةفلتخم عاونأ نم حمالم ىهو .داسحألا ةاواسم

 ٌطغض أرطي قاطنلا ةلاح ىفو .رخآل نيح نم رهظت ىهو .دسجلاب ةميدق ةصاخ
 ييف ةراقإ رتكألا اهأ :ةنلزعتض ةلاع ىف: نقولا ةبلاخ انمأ :ةنيلغ رهتسم ةكنحتم
 لسجب دسجلا ةاواسم حنمتل حمالم ةسمخ وأ ةعبرأ عمتجت انهف ءلعولا ةلاح

 نيبناجلا ىلع دوسألا رعشلاو مادقألا ىف ةكرحلا انه اهف .ةياغلل ًالماك اًئيش رخآ

 ,نيعألا ىلع ءادوسلا تامالعلاو فنألا ىلإ ةهبجلا نم ردحنملا دوسألا طيرشلاو

 .نورقلا لمحي هسفن لجرلا نأك ءنورقلا تناك ثيح سأرلا عضوم ةياهنلا ىفو
 لثاممي ءىش انه ىدبتيف ءشرهلا لحم تلح دق مدقلا تناك ةكرحلا لجأ نمو
 مث ءنورقلا تناكف ناويحلا سأر ىف هابتنالل ًةراثإ رثكأ ناك ام امأ .اّمامت عانقلا

 ريصتل تعمتجا اهنإف ءنيعألا ىلع تامالعلاو طيرشلا ىأ ,ةياغلل دوسأ وه ام لك
 لجرلا لعج دقف نيبناجلا ىلع دوسألا رعشلا امأ .هجو طسبأ ىلع ًالزتخم اًعانق
 دسج وهو دسجلا امأف .هسفن وه هدلج ناك هنأ الإ ناويحلا دلجب رثدت هنأك

 هعسوب ناك امو ءلعولاو سوواطلاو هتجوزو هيبأ دسج ريصيف هتاذ لاغدألا لحجر

 كلذل ناك رخآل نيح نم هسفن وه نوكيو ,ةفلتخم نيياحأ ىف ءالؤه لك ريصي نأ
 د نع. لك :نقاؤدلا يب نوغتتف لاو ىقلا ةالومعتلا انمآو:: ةلئاع ةيعضأ
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 لظيو .هتلاح ىلع ىقبي .همدقمب رعشي قولخم لكف .ةصلاخ ٍلوحت تالاح اهنإ
 ةاريملا هيه سبل ةيمحرحم تالاف: ةيمهأ كالوضعلا ناك اهلا ونا ءاق سيت قوانقلا
 لاغدألا لجر عيطتسي ىتلا ةيصخشلا ةيوهلا نإ .لعولا سيل سوواطلاو .قاطنلاب
 اذه نأ الإ ءكاذ وأ اذه ريصي نأ هعسوبف .ءلوحتلا ىف ًةظوفحم لظت اهنع ىلختلا
 .هسفن وه ًةيناث دوعي كلذ ءانثأ ىف ىف وهو .رخآلا نع ًالصفنم لظي كاذ وأ
 اهربتعن دق .ءلوحتلا ددحت ىتلا ةياغلل ةطيسبلا حمالملا ىأ .ةدرفنملا تامسلاو

 لعولل دوسألا طيرشلاو ةأرملا فتك قاطنو ميدقلا بألا حرجف .ءاقتلاا طاقن

 ظفتحي وأ اًبلاغ هب ركذت ام ىه رخآ قولخمل ةزرابلا حمالملاف ءءاقتلا طاقن لثمت

 اذه بارتقا عقوتي امدنع اهيلإ ءرما هبتني ىتلا حمالملا ىهو ءامئاد ءرملااهب
 ىعس امو .ةصاخ ةلاح الإ نوكي الف ءرملا هصنتقي ىذلا ناويحلا امأ .قولخملا

 دعب ءرمللا اهيلع نوكي ىتلا ةلاحلا امأو .همدو اذه محل ناك لعفلاب وه هيلإ
 دسجف .صاخ وحن ىلع ةداعسلا نم ةلاح نوكتف تيبلا ىلإ هلمح ءانثأ ىف هلتق

 هدسج نم ًةيمهأ رثكأ نوكي مهدحأ رهظ ىلع ةمينغك ىلدتملا حيبذلا ناويحلا
 رعشيو هتبكر لفسأ هب رعشيو هيقاس نطاب ىلإ لئاسلا همدب اذه رعشيف :ىحلا
 سيل لجرلا هلمحي ىذلا دسجلا نإ .هرعشب كلذك سحأ ثيح هرهظ ىلع همدب
 لجر سدح رعاشم امأ .هماهتلا ديري هنأل هدسج نوكي نأ نكمي الو وه هدسج
 ةروصلا ىلع وهف .ةفلتخم لحارم ىلع ىوطنت اهنإف لعولاب ةطبترم لا لاغدألا
 كرحتي ىذلا ناويحلا دسج وه هدسج حبصيو اًّيح ناويحلاب رعشي ءاهانيأر ىتلا
 عم اًمحالتم بيرغ دسج .هريغل دسجك اًتيم ناويحلاب اَميأ رعشي هنكل ءىرجيو
 وه نيتلحرملا نيتاه لدابتو .اهنع لاصفنالا هعسوب دعي مل ةلاح ىف وه هدسج
 ةلحرملا ىف رخآلاو ىلوألا ةلحرملا ىف هدوجوب ًالوأ داقتعالا هنكمم لجرلاف .نكمم ٌرمأ
 اًقحالتم نوكي امهروهظو ءىرخألا ولت ةدحاولا ابقاعتت نأ نكميو .؛ةقحاللا ةيناثلا

 ةيلمع نالمحتو ناويحلاب ةلماكلا لجرلا ةقالع نالمشت امهو .رشابم وحن ىلع
 .مدلا ىتح بيبدلا نم ةلماكلا صنقلا
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 ٌتالواحم ىه ودع نم تالفإلا لجأ نم رارفلل اًيعس لوحتلا تالواحم نإ

 فوشسو «ضرألا ءاكعرا عيمجب ةرشسلا ةيقازقلا ىكصتلاو رطاسألا اههيورق ةماغ
 لاكشألا كلت اّمامت اهيف حضتت ىتلا ىهو .ثيدحلاب اهنم اًعبرأ ىلي اميف لوانتن
 ميقتسملا لكشلا نيب قرفأ انه انأو .رارفلا تالوحت اهدختت ىتلا ةفلتخملا

 وهف ميقتسملا لكشلا امأف .رارفلا تالوحت نم نييسيئر نيلكشك ىرئادلا لكشلاو

 ىفو ةفاسملا امهنيب قيضتو رخآلا قحالي قولخم كانهف ءصنقلا ىف ةياغلل داتعملا
 لصاوتيو تلفيو .رخآ ءىش ىلإ اذه لوحتي ريخألا ىلع اهيف ضَّبقُي ىتلا ةظحللا

 مجاهملاف ةيناث رطخلا ةدح عفترتو .ديدج نم أدبي ةقيقحلا ىف هنأ وأ ءصنقلا

 ىلإ ىه لوحتت انهو .هتسيرف ىلع ضبقلا ىف كلذك حلفي دقو بارتقالا لصاوي
 تارم ةيناث ثدحلا رركتي نأ نكميو .ةريخألا ةظحللا ىف ًةيناث برهتو رخآ ءىش
 نوكت نأ نم دب ال ىتلا تالوحتلا ددجتب اًمئاد طبتري رمألاف .اهل رصح ال ةديدع
 اهفرعي امامت ةددحم ًةسيرف فدهتسي اذهو .دراطملا ئحجافت ىتح ةعّقوتم ريغ

 ةظحل امأ .اهيلع ضبقلا عيطتسي ىتمو فيكو اهرارف بولسأ فرعيو اًديج
 .صنقلل ةديدج ىرخأ ةقيرط ىف ريكفتلا ىلإ هرطضي امم ء.ةريح يف هعقوتف لوحتلا
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 .هسفن وه لوحتي يملا ل ا ا ل ةسيرفلاف
 صصقلاو .تالوحتلا نم ةلسلسلا هذه لثمل ةياهن فارشتسا نكمم ال هنإف اًيرظنو
 ربكألا رودلا قحالملا اهيف ىدؤي ىتلا تالوحتلا هذه دمأ دم لضفت ةيفارخلا

 .هيلع ءاضقلاب امإو قحالملا ةميزهب امإ .هبيصن نم اًضيأ ةديعسلا ةياهنلا نوكتل
 ةروطمألا ىف ةميقتسملا رارفلا تالوحت تالاح نم .ًةطيسب ودبت .ةلاح انمامأو
 0183 ةولخملا ريغ تامطوطلا فالسأ ."ساتيلوكوت"لاف "ايتيرول"لا ىدل ةيلارتسألا

 كل نوحي نتج فج را انهقفرهب ف لظتو داس لمى طرألا نيم نوصل
 رفتل اهقحالي ذخأف اهبقرتي ناك دقو .دوسألاو ضيبألا هينولب لئاه بلك موي
 ءلضفأ وحن ىلع رارفلا لجأ نمف ءاهتكرح ءطب ىثخت اهنأ الإ تامطوطلا
 .روسنلاو "ومأ"لا تاناويحو ورجنكلا لثم ةنكمملا تاناويحلا لك ىلإ لوحتت اهنإف
 ماد ام هتئيهب ظفتحيو هنيعب ناويح ىلإ لوحتي اهنم ًالك نأ ةظحالملاب ريدجلاو
 «تامطوطلا ناهبشي فالسألا نم نانثا رهظي ةلاحلا هذه ىفو .رارفلا ةلاح يف

 .هنالتقيو رارفلا ىلع بلكلا نامغري امهو .ةعاجشو ًةوق رثكأ ودبي اميف ءامهنكل
 ,رطخلا ىلع ءاضقلا دعب ًةيناث ةيرشبلا اهتئيه "ساتيلوكوت"لا بلغأ ذختي انهو
 ىلإ اهاوه بسح لوحتلا ىلع ةردقلاب ظفتحت اهنأ الإ .هاشخت ام اهيدل دعي ملف
 ءانثأ ىف اهيلإ تلوحت ىتلا اهسفن تاناويحلا ىهو ءاهمسا لمحت ىتلا تاناويحلا

 فالسألا مطوط رهوج لكشي ام وه ديحو ىناويح لوحت ىلع راصتقالاو .اهرارف
 انه امأ ةحودزما لاكشألا هذه نعرخا قايس ْق باهسإب ثدحتن فوسو .اذه

 امئتاد اًنكمم لظو هوسرامو كتلوأ هبرح ىذلا لوحتلا نأ نابع ديكأتلاب ىفتكنف

 .رارفلا لالخ نم أشن نأ دعب

 ."””هذيملتو ملعم نع "ةيجروج" ٌةياور ىه .ةيرث ةميقتسم ًةلاح كانهو
 نونف لك هملعف ؛هميلعتل ىبصلا لبقتسا :.هسفن ناطيشلا وهو ءريرشلا ملعملاف
 تلفأ نأ ناكو .اًتاد هتمدخ ىف هلعجيل هحارس قالطإ طق أشي مل هنأ الإ ءرحسلا
 ذخأ كانهو .متعم ٍلبطسإ ىف ملعملا هسبحف ةيناث هيلع ضبُف هنأ الإ ءىبصلا
 دادزي ناك تقولا رورمو .كلذ ىف حلفي مل هنأ الإ .هسفن ريرحت ىف ركفي ىصلا

 ىلإ ةعرسب لوحتف لبطسإلا ىلإ ذفني سمش عاعش موي تاذ ظحال نأ ناكو .هنزح

 دراطيل طق ىلإ لوحت هبورهل ملعملا هبتنا املف .جراخلا ىلإ قشلا نم للستو رأف
 لوحتيل رأفلا لتقيل همف طقلا رغف دقف ,تالوحتلا نم ًٌةلسلس أدبت انهو .رأفلا

 فلخ حبسيو ةكبش ىلإ ملعملا لوحتي ةظحل ىفو .ءءاطا ىف زفقيو ةكمس ىلإ اذه
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 ملعملا لواحيل ىرب كيد ىلإ ةكمسلا تلوحت ىتح اهب كسمي داك امو ةكمسلا
 ةحافتك طقس ىتح هودع بلاخم ىربلا كيدلا رعش نإ امو ءرقصك هصانتقا

 .لاحلا ىف هديب كلملا اهب كسمأ ًةيدم ملعملا ريصيف .هتاذ كلملا رجح ىف ءارمح

 اهلحم لحتل ناكم لا نم ىفتخت ةحافتلاب اذإ اهعطقو ةحافتلاب كاسمإلا ءاش املف
 -ملعملا ىأ - تيكاتك نم اهراغصو ةجاجد اهلايح فقتل ءاضيبلا ةرذلا نم ٌةنفح

 ةبح ىوس ةياهنلا ف قبتي م١ ىتح ىرخألا ولت ةدحاولا بوبحلا طقتلت تراصو
 طيخ ىلإ اهتيكاتكو ةجاجدلا لوحتتل «ةربإ ىلإ ةريخألا ةظحللا ىف تلوحت ةريغص
 ةرهرلا لوصفتو يلعالا فوضوي ددعلا ىردعيل ةريالا :تلعتشا ادهو ةربإلا سف
 .هيبأ تيب ىلإ دوعيل يبص ىلإ ىرخأ ةرم

 ىرب كيدو ةكبشو ةكمسو طقو دأف :يه تالوحتلا نم ةلسلدب انه كيتاك

 نم ّلك ناك دقو .طيخو ةربإو تيكاتكو ةجاجدو ةرذو ةيدمو ةحافتو رقصو
 لوألا ناك ام اًّئادو .داوملا نم ًةدام مأ اًناويح ناك ءاوس رخآلل اًبقرتم نيفرطلا
 هسفن ريخألا ذقني ام اّتادو ىبصلا وه ىذلا رخآلا ءارو اًيعاس ملعم لا لثمي ىذلا

 ةيثبع كلذك ىهو ةعئار صنق ةيلمع هذهو .ةريخألا ةظحللا ىف لوحتلا لالخ نم

 انيعوت ذ[ف ,لاكشألا ربك اهسفن قنكامألا لدم امك .لودحتلا ببلاسأ لالتخ نم

 177”سويتورب" نع ةيكيسالكلا ةياورلا انلابب رطخي فوسلف ىرئادلا لكشلا ىلإ
 ,ربلا ىلإ موي تاذ اهلثم دعص دقو ءرحبلا بالك ديس وهو .ميكحلا رحبلا زوجع
 دقف "سوالينم" امأ .مانيل اهطسو دقر مث ,ةقدب هعيطق ددع رصحب ماق نأ ناكو
 ثيح ءىرصل ا لحاسلا ىلإ ةداورط نم هتدوع ءانثأ ىف ةئيدرلا حيرلا هب تحاطأ

 سوالينممب سأيلا دبتسا ٌماوعأ ترم امو .هقافر عم هناكم رداغي مو سويتورب ميقي
 لجأ نم هلعف هيلع بجي ام هل تلاقف ءسويتورب ةنبا ىلإ لسوت نأ ناكف
 سوالينم تزهجو .ثيدحلا ىلع همغريف ةمكحلاب قطني ىذلا اهيبأ ىلع ضبقلا
 اهيف دقريل عضاوم ئطاشلا ىلع وه رفحو ءرحبلا بالك ءارفب هقافر نم نينثاو
 نيرباص كانه اورظتنا ةهيركلا ةحئارلا مغرو .رحبلا بالك ءارفب نيرثدتم ةثالثلا

 دعص نأ ناكو .نوركنتم مهو ةءاربب مهنيب اودقريل رحبلا بالك عيطق قأي ىتح
 تءاجو .اًنئمطم اهنيب مانيل دقر مث .هعيطق ددع رصحو رحبلا نم سويتورب
 اوقلطي مو همون ءانثأ ىف زوجعلا ىلع اوضبقف هقافرو سوالينمل ةيتاوملا ةظحللا
 دسأ نم ًةيادب نكمم ءىث لك ىلإ لوحت نأب مهنم رارفلا لواحف وه امأ .هحارس
 ركذ ىلإو دهف ىلإ لوحتو ,هيلع مهتضبق اومكحأ مهنكل نابعث ىلإ مث ةلئاه ةدبلب
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 ةريزغ ةرجش ىلإ مث ٍءام ىلإ لوحتو هيلع مهتضبق اومكحأ مهنكل قالمع ٍريزنخ

 :.مهترطيس تحت تناك اهيرج ىتلا تالوحتلا لكف .خارتت 3 م مهتضبق نأ الِإ قاروألا

 ,سويتورب رحبلا ززجعل ىه ىتلا ةئيهلا ًةيناث ذختاف كلذ هقهرأ ةياهنلا ىفو
 رارفلا تالوحت ةيمست رس مهفن اذكه .هوبلط امل ملستساو نوديري امع مهلأسو

 رارفلل ةلواحم وه لوحت لكو ةدحاو ةعقب ىف ثدحي ءىش لكف .ةيرئادلاب هذه
 تثدحو لشفلاب تءاب اهلك اهنكل .ام وحن ىلع رياغم هاجتا ىفو ىرخأ ةئيه ىف
 زيف ةكدم هنضلا نيف كفدعلا دبع ميلف ,ةيقاقدصأو نيوالبتم ةرظيمب تطاق
 تالواحم ةلسلس لشفلاب تءابو ةسيرفلا ىلع ضبقلا مت نأ دعب هرمأ ىهتنا
 .هنم بلطي ام ذيفنتو هريصمب اضرلا ةياهنلا ىف هيلع ناك اذلو رارفلل ريسألا لوحت
 ةيأ ىلع الصحي ممل نيذللا ستيتو سويلب ةصق قوسأ نأ انه دوأ ىنإف ةياهنلا ىفو
 ستيت امأو ءاًيناف اًقولخم ناكف سويلب امأ .ليخأل نيدلاوك دعب اميف الإ ةرهش
 ىهو اهأجاف دقو .اهب اًريدج ٌدبَي مم هنأل هب طبترت نأ ىبأت تناكو ةهلإ تناكف
 نم ءسويتورب لثم ءرارفلا تلواحف ءاهحارس قلطي مو اهيلع ضبقف ءيفنهكب ةمئان
 الإ نابعث ىلإو ٍدسأ ىلإو ٍءام ىلإو ران ىلإ تلوحت دقف ,ةنكمملا تالوحتلا لك لالخ
 دعي مل اذه نم اًئيش نأ الإ ربحلاب هقرغأ جزل طوبطخأ ىلإ تلوحتو ءاهكرتي مل هنأ
 دق تناك .دعب اميف ٍتالواحم ةدع دعبو .هل مالستسالا اهيلع راصف .عفنلاب اهيلع

 كالداعل اا نامه اه ضال واللا عوق ناك نخل ادن نينعتل فاول ند ضرخت
 هترطيس تحت اهب ظفتحي مجاهملاف .هتلاح لثم ةريسأك اهتلاح تناكو سويتورب

 .ديدج هاجتا ىف رارفلل ةلواحم نع ًةرابع اهتالوحت نم لك تناكو .اهعدي الو

 ررحتت نأ نكمي ناكم ىلع رثعت 5 ىكل ةغرفم ةرئاد ىف رودت ام وحن ىلع تذخأف
 قو .رسألا ف تيقبف ةرئادلا زواجت ىف ناكم ىأ يف حلفت مل اهنأ الإ رسألا نم هيف

 ةصق نإف عقاولا ىفو .اهسفن "ستيت" لثم تالواحملا لك زكرم ىف تملستسا ةياهنلا

 ةراثإلاب اهتغبص لجأ نم اهانضرع دقو سويتورب ةصقل اًديدج فضت مل ستيت

 ."2'ايريتسهلا :ىأ ءبلاغلا ف فورعم ضرم ضارعأ تابونب ركذت ىهو .ةيوثنألا
 .رارفلل ةفينعلا تالوحتلا نم ةلسلس ىوس تسيل ةقيمعلا ضرملا اذه تابونو
 نوكي نأ نكميو ءاهكرتت الو اهيلع ةقوفتم ةوق رسأ ىف اهعوقوب رعشت ةباصمل اف
 ديري ىذلا سويلب لثم ًالجر وأ ءاهكلمتو اهبحأ ًالجر .هنم رارفلا ديرت ًالجر اذه
 نوكي نأ نكميو .هللا مساب ًةريسأ اهب ظفتحا اًنهاك نوكي نأ نكميو ءًالوأ اهكالتما
 برقلاب ةيحضلا روعش ةيمهأ رهظت تالاحلا هذه لك ىفو .هسفن هلإلا وأ اًحور
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 ةيحضلا هيلع مدقت ام لكو .اهيلع ةرشابم لا اهتضبقبو ةقوفتملا ةوقلل ىجولويسفلا

 ثدحت ىتلا ,تالوحتلا ءارث نإ .ةضيقلا ماكحإ نم دحلا فدهب نوكي ءلوحت نق

 ريثم ٌرمأ وه ءطقف هنم رداوب ىوس رهظت ال ىذلا ريثكلا اهنمو كلذ ءانثأ ىف

 تينأ ام وهو .توملاب رهاظتلا وه هذه لوحتلا تالاح بلغأ نمو .ةشهدلل

 لمأي توملاب رهاظتملاف .تاناويحلا نم ريثك نع ةفورعم ٌةرهاظ ىهو .هتيلاعف

 وه لوحتلا اذهو .هليبس لاح ىلإ ودعلا ىضميل اًدقار ىقبي وهف .هنأشو كرتي نأ

 ةيأ هنع ردصت ال هنأ دح ىلإ "ًركرم" ريصي نئاكلاف .عيمجلا نم وكره ناكألا

 ىتلا ةدئافلا ىدم ةفرعم ةلوهسلا نمو .هنع رخآلا دعتبيف ثيم هنأك ةكرح

 ءرملا نأ الولو ,توملا العتفا امهنأ ول سويتوربو ستيت ىلع اًديدحت دوعتس تناك

 سويتورم نكي لو ةقيشع ريضق نأ لإ ستين ترطضا ام نامألإ اههنأ قري نأك

 ناك دقو ءنيدلاخ نذإ اناكف اًملإ ناك ا 0000 ءاًقارع حبصي نال رطضيل

 .امهقدصيس نم كانه نكي مل هنأ الإ ديج ٍلكشب اركنتي نأ امهعسوب

 ايريتسهلا ىطعي ىذلا كلذ نذإ وهف رارفلا لوحتل ىرئكادلا لكشلا امأف

 ةعيبطلا تاذ ثادحألا لاقتنا ءارثل رسفملا (لكشلا) وهو اهتيهام ددحملا اهنول

 .ضرم لا اذه ىف ةياغلل تفال ٌرمأ وهو .ةينيدلا ةعيبطلا تاذ كلت ىلإ ةيسنجلا

 اًمود لمتحملا نمو .رارفلاب ىرغي نأ نكمي رسألا ىف عوقولا تالاح نم عون لكو

 انمار دقو .ةوقب يك رسألا ةضبق ناك اذإ لاحلا ىف رارفلا ةلواحم لشفت نأ

 نوميقي كلذك مهو الا ءابطألا تابون يف رارفلا لوحتل ةضقانم لا ةروصلا

 امهمو .مهودهاشيل سانلا نم ةقلحب نيطاحم .هلك دهشملا ءانثأ ىفام عضوم

 نوديقي اًنايحأو .ناك امثيح كانه ىقس قرم ا مهدسج نإف م ليشاد ىرح

 زربت اهنإف دهشملا ةيرئاد امأ .مهحور عم مهدسج لقتني نأ افوخ مهسفنأ

 ,نولعافتي ثيح ىضرألا مهزكرمب ثبشتلا ىلإ مهرارطضا لالخ نم ءاوس حوضوب

 دحاولا ةعرسب عباتت اهنإف تالوحتلا امأ .راصنألا نم ةقلح دوجو لالخ نم وأ

 وهو ه.رارفلا ىلإ كلذ ىدؤي الأ ىلع نيريبك مكارتو ةفاثك ىلع لصحتو رخآلا ولت

 ىعدتسي لوحتلا لالخ نمف .ةفولألا ايرتسفلاب ةباصإلا نع ىرهوجلا قرافلا

 اهيلع ضبقي هسفن وهف .هترمإ تحت نوكتل د اًحاورأ رحاسلا بيبطلا

 هتطلس ىمانت مدخت هتالوحتو طشن نهاكلاو .هلامعأ ىف هتنواعم ىلع اهمغريو

 موقت ىتلا تالحرلا ءانثأ ىفو .ًةوق هنم رثكأ مه نيذلا نيرخآلا نم رفي الف

 ءامسلا ملاوع ىلإ ذفني هنإف ءاًيرهاظ ىعولا اًدقاف كانه هدسج ىقبيو هحور اهب
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 رئاطلا" برضي وهو هيغتبي ىذلا ولعلل دعصيو ريطي وهف ىلفسلا ماعلاو
 مغريو ٠ رحبلا عاق ىتح ءاشي ىذلا قمعلا ىلإ ذفنيو صوغي وهو .هيحانجب

 زكرملا ىلإ دوعي ام اًمئتادو ءاًمهم اًبلطم ًالماح ةهلإ تبب ىلإ لوخدلا ىلع هسفن
 ىفام عضومب لشفي نأ اَضيأ دراولا نمو .نيعزج هتراشب هراصنأ رظتني ثيح
 هاحجتا نويكد ام بلاغلا قو .ام لوحت لالخ نم تالفإلا ىلع مغري وأ .رارفلا

 طقف سسأتت ىهف ستيتو سويتروب ىتلاحب هتلص امأ .ةعساو ةقثاو ٌةوطخ هلعف
 لكشلا ىلإ انه نم دوعن نأ انب ردجيو .ةمكارتملا هتالوحتل ةيرئادلا ةعيبطلا ىلع
 تلفأ ىذلا هذيملتو ملعما نع ةيجروجلا ةياورلا ىف هيلع انفرعت امك ميقتسم ا
 ةجاجدو ةيدمو اًرقص راصو ٍديص ةكبش ملعملا راص دعب اميفو .رأف ةئيه ىف هنم
 نمو .صنقلا نم اًديدج اعون مدخي هتالوحت نم عون لك ناكو .اهراغص عم
 رييغت نكت مل ةيئادع ٍتالوحت نم ةعيرس ٍةلسلس لوح رمألا راد ملعملا روظنم
 ىدم ىلع راشتنالاو ةفطاخلا ةعرسلاف ء.صنقلا لاجم عيسوتلامنإو بسحف عونلل
 ةحضاو ةلص ىلع ىهل اهنع تأشن ىتلا ةرطخلا ةينلاب ةطبترملا ثادحألل جسباو
 ةنورممي 0 سوهلاب باصملا تالوحتف . 123! سوهلا وه رخآ ىسفن ضرم --

 هفادهأ ريغتل ةفطاخلا ةعرسلاو دايصلا ةكرح ةفخو ةماقتسا كلمخ ىهف .ةلث
 دايصلا ءايريك كلتمم سوهلاو .ةقحالملا نع فقوتي ال هنكل 0 وج

 ةسيرفلا لثامم ةروطسألا ىف ذيملتلاف .هفده فلخ ىعسي ماد ام ةيوقلا هتمزعو
 ىف لظت ىأ ءاّئاد اهسفن ىه لظت ىتلاو ءىش لك نوكت نأ اهعسوب ىتلا ةريغتللا
 وه سوهلا مهيامو .ةسيرفلا عنص ةورذ وه سوهلاف .ةسيرف درجم اهرهوج

 ملعما صنقف .ةريبك ًةيمهأ هل لثمم الف ماهتلالا امأ ء.ضاضقنالاو صانتقالاو ةيؤرلا
 أم وهو ,متعملا لبطسإلا نم ذيملتلا رارف دعب الإ ةلماكلا هتيهام بستكي م
 .هترطيس تحت ةيناث ملعملا هعضي امدنع سوهلا ةلاح هعم ىهتنتو ىهتني دق

 تقولا رورمبو .ءىشل لصي مل هنكلو هسفن ريرحت ىف ريسألا ركفي ةيادبلا ىفف
 دقو .ايلوخنالطا ىأ .سوهلل ةضقانملا ةلاحلا ءدب شياعن انهو .مظعأ هنزح راص

 ٌةلاح ىهف ءايلوخنالملا نع اًئيش ركذن نأ سوهلل انلوانت دعب بسانملا نم نوكي
 ةلاح ىفف .اهنم ىأ ىودج مدعب ءرملا رعشيل برهلا تالوحت ءاهتنا دعب أدبت

 هعسوب دعي ملف لعفلاب هيلع ضاضقنالا متو لجوع دق ءرطا نوكي ايلوخنالما
 رظنيو هريصم ملستسيف ىودجح الب هتالواحم لك نأكف .ءلوحتي دعي مو رارفلا

 نإ .ثور .ةفيج .ءىدر ماعط .ةسيرف :ةيدرتم ةلاح ىف حبصيف .ةسيرفك هسفن ىلإ
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 ىدبتت ًةميق لقأ اًمئاد هسفن صخشلا نم لعجت ىتلا :ةميقلا ضفخ تايلمع
 ةرطيس تحت ناك ءرملا نأ ًالصأ ىنعي بنذلاو ءبنذلاب روعشلاك ىزاجم ٍلكش ىف
 ىلإ رمألا ةقيقح ىف ىدؤي كلذ نإف ةسيرف وأ ٌبنذم هنأ ءرملا رعش ءاوسف ءرخآ
 نع هعانتقا ببس قوسي دقو ماعطلا ضفري ايلوخنالمطاب باصملاف .اهسفن ةجيتنلا
 وه هنأ ىري هنأل لكألا ضفري هنأ رمألا ةقيقح ىفو .كلذ قحتسي ال هنأب كلذ

 همف نأب هركذ دق نوكي لكألا ىلع مهدحأ همغرأ ام اذإف .هلكأ مت دق هسفن

 كانه ىريل ءامف ىري كلذ ىف وهو ةأرم مامأ عضو هنأك كلذ نوكيف .هوحن هجحتي

 انه بيهرلا باقعلاف .هسفن وه نوكيف لكؤيس ىذلا اذه نأ الإ ءلكؤي فوس ام

 عقاولا ىفو ءاًمتاد لكأي ناك ءرملا نأ ىلع ٌباقع وهو .هيدافت نكم الو ًةأجف رهظي

 رارفلا تالواحم لك ةياهن ىف دجوي ىذلا ىئاهنلا لوحتلا لوح انه رودي رمألا نإ

 .رارفلاب ذولي ىح وه ام لك نإف لوحتلا اذه ىدافتلو ءلوكأملا ىلإ لوحتيف
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 تاذلا لكأو ىتاذلا رثاكتلا

 مطوطلل ةجودزملا ةثيهلا

 نييلامشلا "ادنارأ"لا نع ريغصلا "565601007" اهلجس ىتلا ريطاسألا نيب نم

 ىه ىلوألا .صاخ وحن ىلع انمامتها اتزاح ناتصق كانه "'*ايلارتسأ طسوب
 ةمجرتو .”موسوبأ"لا مساب فورعملا ناويحلا وهو 7*(قراخلا ناويحلا) ةروطسأ
 :ىلاتلاك اهصن

 هلقثب ضرألا ىلع ءوني ليللا ناكو مالظلا ىف اًدقار ءىش لك ناك ةيادبلا ىف
 ضيضح لفسأ ىدمرسلا ليللاب اًمتان دقري ناكو ."اروراك" دجلا مسا ناك .ميخولا

 .ةفاج اًضرأ ءىش لك ناك دقف ٌّءام اهب نكي مل ىتلا ةريغصلا "اتينتلاب"لا ةكرب ضرأ

 ةديدع ٌعاونأ اهقوف تمن دقو روهزلا رثأ نم ءارمح تناكف هالعأ ضرألا امأ

 قشبنا دق دومعلا اذه ناكو .ريبك ىبشخ دومع هقوف حولي ناكو ءبشعلا نم

 اروراك سأر ناكو ."ايتنيلابلا"لا ةكرب ىف ومنت تناك ةيناوجرا روهز ضوح طسو
 دقل ءاهتبقب مدطصيس هنأك ءامسلا ىلإ دومعلا دعص انه نم .اهلفسأ دقري هسفن

 دقر دق اروراك سأر ناكو ءلجرلا ةرشبك ةمعان ةرشبب ىطغم اًّيح اًقولخم ناك
 ترا دق ازور اك كف :هنقو ىطسلا ةقك نقر نبق ناك ازكش رتكلا ةومعلا ز ذه ةقع
 .هيطبإ تحت نمو هترس نم "موسيوأ"لا تاناويح ثجرخ ةأجفو «لامالا كنيس ارد
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 .دعرت ءامسلا تأدب ذئنيح .ةايحلا ىلإ تزفقو هقوف ةرشقلا لالخ نم تجرخو

 تاديب اهسفن سمشلاف ءديدج رون روهظ ءدب سانلا ىأر بدحو بوص لك نيفف

 نأ دعب ضهني نأ دحلا لابي روطخ نأ ناكف .اهرونب ءىث لك ترمغو عافترالا يف

 راصف .هيطغت تناك ىتلا ضرألا ةرشق نم جرخو ءاًولع رثكأ سمشلا تراص

 ةريجش معاربل ولحلا ريصعلاب ألتما دقو "ايتنيلابلا" ةكرب هئارو هفّلخ ىذلا بقثلا

 ةونقلا تلات انمدعب عوضلاب رهشو ننخلا ضيف «نتكادلا قونلا قؤ"ىدجلا هرم"
 شومر تأدب اًئيشف اًيئشو ءىعولا دقاف هنأ سحأ هنأ الإ هدسج جراخ ةيرحسلا
 ىشغم لا ةلاح ىف وهو هلوح ام سسحتي ذخأو ًاليلق اهحتف نأ ناكف شعترت هينيع

 ىلع فقو ذئنيحو .كرحتت ' موسبوأ"لا نم ةلتكب ناكم لك ىف هلوح رعشو .هيلع
 نأ ىلإ ميظعلا هعوج هعفدف ,مهنلاب رعشي هنأ ركذتو ءاًنابث رثكأ وحن ىلع هيمدق

 نم اًبيرق ام ٍدعب ىلع ًاليلق امهيهطب ماقف "موسبوأ"لا راغص نم نينثاب كسممي
 سمشلا تعفر نأ دعب :ةبهتللا ضرألا قوف سمشلا هقوف تعطس ىذلا عضوملا

 .نخاسلا دامرلاو رانلاب هتدمأ ىتلا ىه سمشلا عباصأ تناكف ءاهترارح ةجرد

 راص ءاسمم لا نأ الإ .هتدعاسم عيطتسي قيفر وحن هراكفأ تهجتا ىتح عبش نإ امو

 اهدسج تطغو ٍرعش نم لئاتف نم ٍباجح فلخ سمشلا هجو ىفتخاو برتقي

 ىف اروراك قرغ نأ ناكو .رشبلا نيعأ نع تباغو رعش نم لئاتف نم باجحب

 نم ماوق هيطبإ تحت زرب همون ءانثأ ىفو .ةتفاح الك ىلع هيعارذ اجد مونلا

 وه اذه ناك .اًناش راصف ليللا ءانتأ قف امنو ناسنإ ةئيه ذختاو نانرلا بشخلا

 قوف ءوني ًاليقث اًئيش نأ رعش نأ دعب اروراك طقيتسا ةليللا كلت ىف .ركبلا هنبا

 ءامسلا تدعرأف .بألا فتك ىلع هسأر حارأ دقو هراوجب ركبلا هنبا رظنيل هعارذ

 ىف ةايحلا تبد كلذ لالخ نمو .ةيودم ةيلاع ٍءادن ةحيص قلطيو اروراك ضهنيل
 لكب اًيلحتم كانه سلاجلا هيبأ لوح اًيرئاعش اًصقر صقري ذخأو ضهنف ءنبالا

 .طقيتسم هبش ناك دقف حنرتيو زتهي راصف نبالا امأ . .شيرو مد نم ةمسموألا

 سقطلا ىهتنيل هيلع هيدب نيالا عضو مث ةفينع ًةزه هردصو هعذج بألازهف

 بعلت تناك ىتلا "هوسبوأ لا تاناويح ضعب لتقيل هنبا بألا ليسا نأ ناكو .لوألا

 ضرألا قوف اهيهطب ماق ىذلا بألا ىلإ اهب نبالا داعو .لظلا ىف هنم برقلاب ّةنمآ
 ءاسملا لح نإ امو .هنبا عم ىهطملا محللا مستقاو لبق نم لعف امك ةبهتلم ا

 ثبف ءهيطبإ تحت نم نانبا ةليللا هذه ىف بألل دِلُو نأ ناكو .امهالك مان ىتح
 نم لعف املثم ىودملا ءادنلا توص لالخ نم ىلاتلا مويلا ىف ةايحلا امهيف اذه
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 .هصانتقاب اوماق ام نورضحي ءانبألا ناكو ءلايلو مايأل ثدحلا اذه رركت مث. .لبق

 .ىلايللا ضعب ىف نيسمخلا مهددع علب ءانبألا نم ادرطم اددع بحجني نألا ناكو

 تاناويح لك اومهتلا دق ءاسالاو بألا ناك ام ناعرسف ًاليوط رظتنت ' ةياهنلا نكل

 لسرأ عوجلا عفادبو .اروراك دسج نم لصألا ىف تجرخ ىتلا كلت "موسبوأ"لا
 تاعاسل اولظو ريبكلا لهسلا اوقرتخاف ,مايأ ةتالنل ديص ةلمح ىلإ هئانبأ نألا

 الب تدب ىتلاو ةمتعملا هبش ةباغلاب ضيبألا ىلاعلا نيفعلا ىف نوثحبي ةليوط

 .ةدوعلا مهيلع راصف موسبوأ ةيأ ىلع ىوتحي نكي مث عساشلا لغدلا نكل .ةياهن
 نوكسلا لالخ ةدوعلل مهقيرط ءانبألا قش ذ امنيح ثلئاثلا مويلا وه اذه ناكو

 بشخلا ةعقرق توص مهعامسأ ىلإ ىمانت ةأجفو .نوبعتم نوعئاج مهو ميخملا
 اوراصو .حنرتي هنأ ادب ىذلا لجرلا نع ثحبلا اوأدبو عمسلا اوخاصأف نانرلا

 نكامأو ' موسبوأ 'لا شاشعأ لك يف مهناديعب اوزرغو نوثحبيو نوثحبيو نوثحبي
 :فاته عفتريل اًدعتبيم ىلوو فيثك رعش وذ نوللا نكاد ءىش زفق ةأجف .اهتحار

 اورسكف هاجتالا اذه ىف مهناديع اوقلطأف ءلمرلا نابثك نم "ىبالو ضكري انه"
 دق امارتتت انآ" :حيرجلا ناويحلا نع ةرداص ةينغأ تاملك اوعمس مث .هيقاس دحأ

 ىننإ .مئاد وحن ىلع ناوجرألا رهز ىف قصتلاو الولتتم لجأ الواشم نآلا ترص

 .جرعي وهو لولشملا امارتنيت بره تاملكلا هذهبو ."موسبوأ تسلو مخلل لجر
 دوعيل ءوندي هوأر ام ناعرسو مهيبأ ىلإ مهقيرط نوبجعتملا ةوخإلا لصاو نأ ناكو
 جاومأ لثم ىرخألا لوح ًةقلح .تاقلح ىف اهتفاح ىلع اوسلجيل ةكوربلا ىلإ مهب
 ةريجشل ولحلا ريصعلا نم ريبكلا نافوطلا ءاج مث .ةكرحلا ىف تذخأ ىتلا ءاملا

 ىقب نأ ناكو ."انيتنيلاب"لا ةكرب ىلإ مهلمحو مهقرغأو قرشلا نم "ىدجلا ةميرص"
 ناكم ىلإ ءضرألا نطاب ىلإ نافوطلا مهلمح دقف ءانبألا امأ .كانه زوجعلا اروراك
 ريغ نع مهناديعب هقاس اورسك اوناك ىذلا ريبكلا امارتنيت اوقتلا كانهو .لغدلا ىف
 لفسأ ىدبألا همون ىف ضرعتسا دق ناك اروراك نأ الإ 0 اًميعز راص دقو .ملع
 ."ايتنيلاب"لا ةكرب

 ,020"|راكول" ةروطسأ ىهف ةيناثلا ةصقلا امأ

 لحجر كانه ناك ريبكلا ءاملا بقث ةفاح ىلعو .ةعساولا ةرهشلا تاذ اراكول يف

 هيلع ىضم دق ناكو .تاقرلا نيله مننا ةريجش لفسأ قيمع مون ىف دقري زوجع

 .مئادلا مونلا هبشت ةلاح ىف عار هنأك ةنيكس ىف كانه دقر دق ناك .دبألاك نمز
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 دقو نمألا هعارذ اًدسوتم ناكو .ام ًةكرح تْؤي ملو اًنكاس كرحي نكي مل ةيادبلا ىف

 ىدبألا هساعن ىف طغي ناك ام ءانثأ ىفو .لصتملا همون ىف دبألاك ُنمز هيلع ىضم
 لجرلا نكلو .هدسج ىلع امتاد تناك دقو .هقوف بدت ءاضيبلا تاقربلا تناك
 تاقريلا امأ .قيمعلا هملح ىف اًقراغ ناكف ءكلذك ظقيتسي مو كرحتي مل زوجعلا

 نيح نم اهضعب حيزي زوجعلا ناكو .لمنلا برس لثم هدسج قوف كرحتت تناكف
 ىضمتل دوعت تناك اهنأ الإ همون نم وحصي نأ نود نم هدسج قوف نم رخآل
 نمز ىضميل ظقيتسي مل هنأ مغر هدسج ىف اهسفنل ترفح دقو هدسج قوف
 ,ىنميلا هعارذ قوف اًدقار مان دق لجرلا ناك امنيب :ةليل تاذ ثدح مث .ىدبأ

 "بشخلا ةلكآ ةقريلا" هبشت ةئيه ذختا ءىش نمألا هطبإ تحت نم طقس نأ

 حابصلا لح امدنعو .ةعرسب تمن ةيناسنإ ًةئيه تذخأ دقو ضرألا ىلع تطقسو

 .'ركبلا هنبا ىلإ ةمات ةشهدب اًرظان هينيع زوجعلا لجرلا حتف

 ىلع اودِلُو دق لاجرلا نم ةريبك ًةعامج نأ فيك ةياور ةروطسألا لصاوتو
 هتايح ىلع لدت ٌةراشإ كانه نكت ملو ءانكاس كرحي مل مهابأ نأ الإ .هسفن لاونملا
 .هل هؤانبأ همدق ٍءاذغ ىأ ضفر هنإ ىتح .هينيع حتف نأب اهاطعأ ىتلا كلت الإ

 روذج نم "بشخلا ةلكآ تاقريلا" اوجرخي نأب اسامح اودبأ دق ءانبألا نأ الإ

 نورعشي اوناك اًنايحأو .اهنولكأيو اهنووشي اوراصف .مهنم ةبرقم ىلع تناك ةريجش

 ٍتاقري ىلإ اولوحتو ةيرحس ةذيوعتب اوقلأ مث .تاقري اونوكيل اودوعي نأ ىف ةبغرلاب
 حطسلا ىلإ ىرخأ ًةرم اوداع كانه نمو .ةريجشلا روذج لخاد ىلإ ًةيناث اوضمو
 .ةيناسنإلا مهتئيه ةيناث اوذختيل

 ىأرو .ةديعبلا اك جينروبم نم نكل .مهلثم ًالجر ناك ءٌبيرغ ءاج نآلاو"
 تاقري مهل مدقف اهاهتشا نأ ناكف .اراكول ةوخإلاب ةصاخلا ةنيمسلا تاقريلا

 اوّحن اراكول ةوخإلا نأ الإ مهعم اهلدابيل «ةسئابو ًةليزهو ًةليوط تناك هب ةصاخ
 ؤرجف ءبيرغلا بضغ راثأ ام .ةملكب اوسبني منو اًبناج مهيصعب ةريقحلا هتمزح
 .كلذ نع هعنم نم اونكمتي نأ لبق اًبراه رفو اراكول ةوخإلا ةّرصب كسممي نأ
 ماق امدنعف .مهئيجم لبق دفن دق هربص ناك ىذلا مهيبأ ىلإ نيعزج اوداعو

 ىطخب ىضمو ٍءطبب ضهنف .هدسجب داح مأب وه رعش تاقريلا فاطتخاب صللا
 اهب ىضم دق صللا ناكف :ةرصلا ىلع لصحي مل هنأ الإ .صللا اًبقعتم ةصبرتم
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 ىرجح دهاش) اجنورويت ىلإ هدهسج لوحتو بألا ىواهتف .ةديعبلا اكحنيروبم ىلإ
 ."اجنورويت راجحأ ءانبألا لك ررص امك (سدقم

 قراخلا ناويحلا دلاو وه امهدحأ ءاًمامت نيفلتخم نيدَّج لوح ناتياورلا رودت

 ناك نيتروطسألا نيتاه نيودت موي ىتحو تاقييلل بأ وه رخآلاو موسيوألا وأ
 دوأ انهو .امهب صاخ ىرئاعش ٌلافتحا امهل ماقيو نيدوجوم نامطوطلا ناذه
 دلاو اووزاك ناك دقف .نيتروطسألا نيب ةكرتنتملا ةقفلملا خمالل لا ضعب ناغ دبكأتلا
 ةرشق تحت اًدقار ةيدبأ ةمتع ىف ماني ناكو .ليوط نمزل اًديحو ' موسبوأ"لا

 هدسج ىف تأشن ةأجفو .ًئيش لعفي نكي ملو هسفن كلامتي نكي مو .ةكرب ضرأ

 تقرشأو هيطبإ تحت نمو هترس نم تجرخو "موسبوأ"لا تاناويح نم ةعومجم
 رئاخ هنأ رعشي ناك هنكل اًعتاج ناكو .ةرشقلا تحت نم اهرون هجرخأف سمشلا
 وه هب رعش ام لوأ ناكف .ةبيغم لا ةلاحلا هذه ىف هلوح سسحتي راصف ةوقلا
 ىرخألا ةروطسألا ىفو .بناج لك نم هب تطاحأ دقو "موسبوأ"لا نم ةيح ةلتك
 :فلأ مون ىف اًقرغتسم ةريجش لفسأ اًدقار .همسا رّكذُي م ىذلا «تاقريلا دلاو ناك
 :لمتلا ترس لثم ناكم 6 ىف تراصو هدسج قوف بدت ءاضيب تاقري تراصف

 رفحتو هقوف بدتل دوعت تناك اهنأ الإ قفرب اهضعب حيزي ناك رخآل نيح نمو
 ناتروطسألا تأدب دقو .ظتكم لا موكلا ىف همون وه لصاويل .هدسج ىف اهسفنل

 هنإ .ةلتكلاب روعشك ىرخألا تاقولخملاب ىلوألا ةقالعلا تدب امهيتلك ىفو مونلاب
 رعش دقف .هسفن دلجلاب ساسحإلا ىأ ,ةرشابمو ةفاثك رثكألا ةلتكلا روعش وه
 امأ .ظاقيتسالا هبشت ةلاح ىف ةرم لوأ هلوح ام سسحت امنيح نارثفلاب امهدحأ
 نأ نود نم هنع اهحازأف امان لاز ام وهو هدلج ىلع تاقريلاب سحأ دقف رخآلا
 دسج نأب روعشلا اذه نإ .هدلج يف اهسفنل ترفحو تداع دقو ءاهنم صلختي

 ىلع ءرملا هب رعشي ام وهو .ةريغص ٍتارشح نم ةلئاه ٌبارسأ هيطغي ءرملا
 ببحم ريغ ٌروعش هنإ .ماع وحن ىلع فورعم ىعيبط ٌروعش وهف .هلك هدسج
 اهنإف تارشح هذه نكت ١ نإف .لاثملا ليبس ىلع .ةسولهلا تالاح ىف رهظي وهو

 دوعي ٌرمأ اهيف ضرقلا وأ ةرشبلا ىلع ةريرعشقلا نإ .سرع نبا وأ اًنارتف نوكت
 باهسإب كلذ نع ثدحتن فوسو ةريغص ةضراق تاناويح وأ تارشحلا طاشن ىلإ

 :هييفتو فاتح هوان فوسف"سلدلا ةكتك نوهت" ريت اضأ «نامتلا ليصفلا ق
 "|دنارأ" ريطاسأ ىفو .اًظوحلم لظي كلتو لاوحألا هذه نيب مهملا قرافلا نكل

 هسفن وه هنعأشن اًئيش نوكي دجلا هب رعشي امف ءاًفيطل روعشلا اذه ودبي
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 تءاج فيك ىورُي ىلوألا ةروطسألا ىفف .جراخلا نم اًمجاهم اًيداعم اًئيش سيلو

 ناك ىذلا هسفن وهف .دجلا ىطبإ تحت نم وأ ةرس نم "موسيوأ"لا تاناويح

 قلطت نأ نكم اهرويهو“ ا يرفق ناعأ اثنا نآلا اديه ناكف ةديسح قف اهاوكعا

 ريغ عضاوم نم هدسج نم ةرشابم قثبنت رصح الب ُدادعأف .ةلتكلا مأ :هيلع

 ىتلا كلت لثم اهنكلو ضيبألا لمنلا ةكلمك انل ودبي وهف .ةفولأملا ةدالولا عضاوم

 نأ ىورُي ةيناثلا ةروطسألا ىفو .اهدسج نم اًمامت ةفلتخم ءازجأ نم اهضيب جرخت
 دسج نم تجرخ اهنأ اًضرع الإ رّكَذُي ال هنأ الإ .كانه ًةدوجوم اَمتاد تناك تاقري

 رهظت ةروطسألا نم ىناثلا لصفلا ىف نكل .هيف اهسفنل رفحت وأ هقوف ىهف .دجلا
 .اهنم الإ نوكتي ال هنإ لب .هنم لصألا ىف تأشن تاقريلا نأ نظن انلعجت حمالم

 طبتري رمألا نأل وأ ءنيدلاولل دلاو دوجول طقف اًبيرغ سيل انه روكذملا داليملاف
 عبش نأ دعبف .اًمامت فلتخم رخآ ءىش دّلوُيل روطتت هذه نأل نكل .ةريثك لتكب

 جرخي هيطبإ تحت نمو هساعن وه لصاويل ليللا لحي ."موسبوأ"لا دلاو ءاروراك
 اروراك رعشيو ءاًّيبص ريصيو ةدحاو ةليل ىف ومنيل ناسنإ ةئثيه اذختم نانر ٌبشخ

 ةيلاتلا ةليللا فو .ركبلا هنبا هراوجب دقر دقو وحصيف هعارذ قوف ليقث عىشب
 لايل لاونملا اذه ىلع لاحلا ترمتساو .هيطبإ تحت نم نارخآ نانبا هل دّلوُي

 7-12 اننا قيس :ننألا يبعتأ ةليل تاذف .ءالؤه ددع دادزي ةرم لك ىفو .ةريثك

 اروراك لسانت هيلع قلطن نأ -ةملكلا دودح قيضأ ىف - عيطتسن هلك ثدحلا

 لازي ال زوجعلا لجرلا ناكف .ةيناثلا ةروطسألا ىف لثامم ءىشث ثدحي امك .قاذلا

 نمألا هطبإ تحت نم ءىث ًةأجف طقسي ةليل تاذو ءىنميلا هعارذ اًدسوتم اَّئان
 .ةعرسب امنو ةيناسنإ ةئيه ذختاو ضرألا ىلع طقس دقو .تاقريلا ةئيه هل ناك

 رركتو .ركبلا هنبا ةيؤرل شهديل هينيع زوجعلا لجرلا حتف حابصلا لح امدنعو
 ريشن نأ مهملا نمو .تاقريلا لاجر نم ريبك ددع كلذك دّلوُيل هسفن ثدحلا

 مث .تاقريلا نم هنيعب عون ىلإ مهاوه بسح نولوحتي لاجرلا ءالؤه نأ ىلإ انه
 2 .ىرخأ ًةرم ةيرشبلا مهتئيه ىلإ ةدوعلا نوعيطتسي

 امهيتلك ىفو .قاذلا لسانتلا لوح نيتروطسألا اتلك ىف نذإ رمألا رودي اذكه

 م دج نم تاقولخم لا نم نافلتخم ناعون ايف جودزم دلومب ديما لثبوت

 فا بك اددع 0 "موسبوأ' 'لا نم ريبك اًددع ةيادبلا ىف بجنبي "موسبوأ"لا دلاوف

 ضعبلا مهضعب اوربتعي نأ مهيلع نوكيو .ةدحاو ةقيرطب نوأشني مهو .رشبلا
 :هسفن مسالا مهسفنأ ىلع نوقلطي مهو .ءدحاو بأ نيه مهنأل .ابرقألا برقأ
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 خخأ وه ءالؤهل ىمتني ناسنإ لك نأ - مطوطلا مسأ لثم - ىنعي وهو .قراوخلا

 دج ىلع ةقدب ىرسي هسفن رمألاو .ًالوأ تدلو ىتلا' 'موسبوأ 'لا تاناويحل رغصأ

 رشملاو .رشنلل اَأ كلذكو تاقريلا هذه دلاو لاح لك ىلع ربتعي ىذلا تاقريلا

 .ةبوصخلل قرملا ديسجتلا مه ءنوعمتجم مهلكو .تاقريلل رغصألا ةوخألا 7
 رثع دق ناك ريطاسألا هذه هنيودت ىلع اريثك هل نتمن نأ بجي ىذلا "ولرتش
 ةلكآ تاقريل '*”'ةيحلا حورلا عومجم لثمي ."دجلا" نإ لاقف .قفوم ريبعت 0
 زاح نإو .اًذحاو اًنايك اهرابتعاب ءءاوس د ىلع ىناسنإلاو اهنم ىناويحلا ءبشخلا

 .اًيح اًيناسنإ اًنئاك وأ اح اًناويح نوكت لوألا دجلا دسج ىف ةيلخ لك نإف .ريبعتلا

 ةيح ًةقري ريصت نأ نكمم هدسج ىف ةيلخ > لك تناك ًالجر تاقريلا دج ناك اذإف

 .تاقريلا مطوطل اًيمتنم هتاذب امناق اًيح اًناسنإ وأ اهتاذب ةمئاق

 نإ ىتح .ءصاخ وحن 5 اًحضاو ىدتي اذه جودزملا مطوطلا رصنع نإ

 نوقليف تاقري ىلإ ىرخأ ة ةرم ةدوعلا ىف ةبغرلاب اًنايحأ نورعشي نييرشبلا ءاندالا

 ًةيناث روهظلل ةدوعلا نوعيطتسي كانه نمو ٠ ,تاقري ىلإ نولوحتيو ةيرحس ًةذيوعت
 ىهف امام ةحضاو ةلقتسملا تائيهلا ىقبتو .رشبلا ةئيه مهتبغر بسح اوذختيل

 مطوطلا ةعيبطو .رخآلا ا ا ا نان تاقري امأ

 ىف اهريغ دجوي ال ىتح دودحملا اهراطإ ىف نيعملا لوحتلا اذه تلعج ىتلا ىه
 تاقولخملا نم نيعونلا نيذهب الإ ةقالع هل سيل مهجتنأ ىذلا دجلاف .ةياهنلا
 اهريغ ام لك اًدعبتسم مدقلا ىف ةلغوملا مهتبارق ةلص لثمي وهف ءاهريغب سيلو

 ةئيهلا هذه ذاختا ىف مهتبغرب هؤانبأ رعشيو .ايندلا ىف ادوجوم نوكي نأ نكم امم

 ةيبلت مييتسوب نوكي ةيرحس ةذيوعت لالخ نمو .ىرخأ ةرات ةئيهلا كلت وأ ٌةرات

 ىلع ديكأتلا انعسوب سيلو .هب اودلو ىذلا لوحتلا اذه نوسراميو .ةبغرلا هذه
 اذه ىأ .هسفن لوحتلا امأ .ىفكي امب مطوطلل ةجودزملا ةئيهلا هذه ىنعم ةيمهأ
 مّدقُيو «ىلاتلا ليحلا ىلإ ثّروَُيل مطوطلا ةئيه قف حيرت دقف اًديدحت ةهنيعب لوحتلا

 .مطوطلا رثاكت مدخل ىتلا ةمهم لا رئاعشلا ءادأ ءانثأ ىف ىمارد راطإ ْق مطوطلا

 تاقريلا ةبغر امأ .مطوطلا دسجي وه ىذلا .ءلوحتلا ليثمت ماود اًضيأ ىنعي اذهو

 دادجألا اهبو ٌةبغر ىهف ٍتاقري ىلإ لوحتلا ىف رشبلا ةبغرو رشب ىلإ لوحتلا ف
 ةيغرلا هذهل تنعذأ دق ةسدقملا مهتمهم نأ نوريتعي نيذلا مطوطلا ةلئاع ءانبأل

 لوحتلا اذه ضرعب مازتلالا بلطتي رثاكتلا سقط حاجنو .ةيماردلا مهسوقط ىف
 وأ هليمز فرعي كراشم لكو .اًمئاد هسفن لاونملا ىلعو ةحيحص ةروصب ددحملا

 ةشلخ
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 مهءامسأ ذختي وهو تاقريلا ةايح نم ثادحأ ميدقت دنع هليثمتب موقي نم

 سراميس هنإف مهءامسأ ذختا ماد امو .اهنم دحاو ىلإ لوحتلا هعسوب نوكي امك

 كلذ ىلع فقوتي تاقريلا رثاكتف ةلئاه ةيمهأ هل نولثمب ءالؤهف .مدقألا لوحتلا

 لوحتلا اذهب كسمتلاو .كاذ نع اذه لصف نكم ال هنأل اًّضيأ وه هرثاكت كلذكو

 رخآ رصنع ىلع ريطاسألا هذه ىوطنتو .ةفاك هتلئاع ةايح ىحانم ددحي ىذلا وه

 "موسيوأ"لا دلاو دجنف "تاذلا ماهتلا" هيمسأ ام وهو .كلذب طبتري ةياغلل مهم

 اذكهو .تاقريلا ىلع نوذغتي تاقريلا دج ءانبأو ,' 'موسبوأ' لا ىلع نوذغتي هءانبأو

 بذجي ام كانه سيل هنأ لقألا ىلع وأ رخآ ٌءاذغ دجوي ال هنأك رمألا ودمي

 امهيلك راسمو ءاًقبسم لوحتلا اهددحي ءاذغلا لوانت ةيلمعو .كلذ ريغ مهمامتها

 ,ةيسفن: ىاذع ىزغتر هناك ربمألا نوكي نحلا روظته نسف ,اماع نارانهش اميف:ةنعأو

 ”موسبوأ"لا دجلا اروراك بجنأ نأ دعبف ,ةقد رثكأ وحن ىلع ةيلمعلا هذه لمأتنلو

 عوجلا هعفدو عوجلاب رعشو ءضهنو هالعأ ةرشقلا نم جرخ سمشلا تقرشأو
 ةظحللا ىه هذه تناك دقلو ,ىعولا نع بئاغ هبش وهو هلوح ام سسحتيل

 ىلع ذئنيح فقيل ءناكم لك ىف هلوح ةيحلا "موسبوأ"لا ةينكذ اتهيف رعت يقلا

 ىلإ ميظعلا هعوج هعفديل مهنلاب رعشي هنأ ركفيف ؛ .اًنابث رثكأ وحن ىلع هيمدق

 ضعب ةديعب ةفاسم ىلع امهيهطب موقيو "موسبوأ"لا راغص نم نينثاب كاسمإلا

 دح ىلإ اهترارح سمشلا تعفر ىتلا ضرألا ىلع سمشلا عطست ثيح .ءىشلا

 نأ نكمي ٍقيفر وحن هراكفأ هجتت ءكلذ لبق سيلو .ععبش نأ دعب مث .جهوتلا
 .هنم تجرخ دقف هلوح ةلتكك اهب رعش ىتلا "موسبوأ"لا تاناويح امأ .هدعاسي

 هلل ءاذغك اهب رعشي نأ ىلإ هعوج هعفديف :همحل نم اًمحل :هدسج نم ءازجأ

 نينثا ىلع ىذغت هنأك رمألا نوكيل امهيهطب موقيو ءاهنم نيريغص نينثاب كسميف

 هحفني حابصلا ىفو .ركبلا (يرشبلا) هنبا بجني ةيلاتلا ةليللا ىف .هئانبأ راغص نم
 اعم نايدؤيو .همدق ىلع هضهنيل ىودملا ىلاعلا فاتهلا كاذ لالخ نم ةايحلا

 بألا هلسري ًةرشابم كلذ دعبو .نباو بأك امهتقالع خسرت ىتلا رئاعشلا ىدحإ

 ىف نوبعلي نيذلا هئانبأ ىوس ثسيل 5 "موسبوأ لا تاناويح نم اًديزم لتقيل

 اهيهطب اذه موقيل بألا ىلإ هلتق ام نبالا ديعيل .هنم ةبرقم ىلع لظلا ىف نامأ

 هلكأي ام نوكيو .هنبا عم محللا مستقيو قباسلا مويلا ىف لعف امك سمشلا ىف

 هسفن وه بألا ناكو .هيبأ محل عقاولا ف وه ىذلا هتوخإ محل وه كاذنيح نبالا

 لوأ ناك امك نبالل لوألا ءاذغلا هنإ .اهيهط ةيفيك هملعو اهلتق ىلع هنرم ىذلا
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 قزرُي ليللا ىفو .رخآ ءاذغ ىأ اهلك ةروطسألا ىف رّكذُي لامك .كلذك بألل ءاذغ

 اًعيمج ةثالثلا لّسْرُيل ةايحلا ناحّتمي حابصلا ىفو .نيديدج نييرشب نيدلوب اروراك
 .مهعم همستقيو محللا ىهطب نألا موقيو ةمينغلاب اودوعيل ,"موسبوأ"لا ديصل

 ةدحاو ةليل ىفو رشبلا ءانبألا نم زيكأ دَديغ ةليل لك دلويف .ءاننألا ةددع ةادزجو

 ددع دايدزا ءانثأ ىف هنأ الإ .ديصلا ىلإ اًعيمج تا ةدحاو ًةعفد نوسمخ دلو

 تناكو . "موسبوأ" ىأ باجنإ نع فقوت دق اروراك ناك رارمتساب نييرشبلا ءانبألا

 اهلكأ دقف ءاًعيمج اهماهتلا مت دق ناك ةياهنلا ىفو ةيادبلا ىف ًةأجف تأشن دق هذه
 ةلمح ىلإ ءانبألا بألا لسريل .ىعوج كلذ دعب اوراصف ءاّعم هؤانبأو بألا اًعيمج
 مهنأ الإ "هوسبوأ”لا نع ثحبلا ىف ءالؤه رباثيو .ديعب ناكم ف مايأ ةتالثل ديص

 اودقتعا هقاس ىف حرجب ام اًنئاك نوبيصي مهتدوع قولك فوةانيستاجا اودجي مل
 2م ع

 هه

 مث. "موسبوأ 5 ىلإ .مكلثم نايصفنا ىلإ' :دشني هنوعمسي 4 ةأجفو نا زيي هنأ

 مهيبأ ىلإ نودوعيف كاذنيح مهددع دادزا نيذلا ةوخإلا امأ .جرعي وهو دعتبا

 هئانبألو هسفنل ددحم ٌءاذغ ةيادبلا ىف نذإ بآلل ناك اذكه .ديصلا ةمهم ىهتنتل

 ىف رركتي مل اًديحو ًالصف كلذ ناك دقو ."موسبوأ"لا ىأ ,.دعب اميف اودلو نيذلا
 ءاذغلا اذه مهيبأ عم اومهتليل نييرشبلا ءانبألا لك اًئيشف اًئيش دلو مث .ةروطسألا

 دلوتيل رخآ ءىش ىلع مهلدي مو رخآ اًئيش مهملعي م وهو .ءىش هنم قبتي م ىتح
 ىتلا ةقراخلا تاناويحلا كلت ىأ وه هدسج ىلع اوذغتي نأ ءاش هنأ عابطنالا
 .هءانبأو هسفن لزع ءىش لك نع ىضاغتلا هب مت ىذلا وحنلا ىلعو .هنم تقثبنا
 اذه الإ ةروطسألا ىف رخآ ٍنئاك ىأ رهظي ملف .ةريغلاب روعشلاك ادب رمأ وهو
 مل مهلثم ُناسنإ وهو ٠ ءطقف ةياهنلا ىف رهظ ىذلا .هقاس تحرج ىذلا قولخملا

 .ةروطسألا ةياهن ىف كلذك هيلإ اوهجتا نم وهو .ربكأ دج ىوس نكي

 ءانبألا نيب ةقالعلا تناك تاقريلا دلاو لوح رودت ىتلا ىرخألا ةروطسألا ىف
 فيوجت نم ةقريك طقس ركبلا نبالاف .اهسفن ىه نكت مل اهنأ الإ ةلئامتم ءاذغلاو .

 دقف اًنكاس بألا كرحي مو ةيرشب ةئيه ذختا ىتح ضرألا سمل نإ امو «بألا طبإ
 نم ًاريثك دلو دقو .اًئيش هملعي مو نبالا نم اًئيش بلطي مو كارح الب دقر
 لمأتيل هينيع حتف نأ وه (بألا) هلعف ام لك ناكو هسفن لاونملا ىلع ءانبألا
 ثحبلاب سامحب اولغشنا مهنأ الإ .مهنم ٍءاذغ ىأ لوبق نع عنتما دقو هءانبأ

 بيجعلا نكل .اهنم اولكأيل اهّيشب اوماق مث ءلغدلا راوجب روذجلا ىف تاقري نع
 ,تاقريلا نم هسفن عونلا ىلإ لوحتلا ىف ةبغرلاب نورعشي اًنايحأ اوناك مهنأ
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 اوشيعيل لاغدألاب روذجلا ىلإ نيدئاع مهسفنأ مه اوضم كلذ ثدح امدنعو

 ءاذغ ىأ سيلو تاقريلا ىوس نولكأي ال اًرشب اوراص ام ناعرسو .تاقريك كانه
 .ءانبألا نم بناج نم ىأ ءطقف دحاو بناج نم تاذلا ماهتلا ناك انهو .رخآ

 ىوس اوسيل مهنأ مهوبأ رعش دقف تاقريلا لكأ نع زوجعلا لجرلا عنتما دقف

 انيدل كيلوتف ءاشألل اني رتكأ ناك هتاذبلا :لكأ ىأ هنيبمألا نأ لإ :ةنسمفن ةته ةنفحل

 مهعفدت مهتبغر نأك ادبف .قيثو وحن ىلع نامزالتي ءاذغلاو لوحتلا نأب عابطنالا
 اهيشب نوموقيو اهنع نوبقني اوضمف ءاهماهتلا ىلع اولبقيل تاقري اوريصي نأ ىلإ
 ىلع نوبدي تقولا نم ليلق دعبو .تاقري مهسفنأ مه نوريصي مث اهنومهتليو

 كلذ نوكي .تاقري ماهتلاب نآلا اوماق ام اذإف .ةيرشب ةئيه ةيناث اوذختيل حطسلا
 مضنت .تاقريلا ءانبأو نارثفلا ماهتلا 0 ىلإ ةفاضإو .مهسفنأ نومهتلي مهنأك

 ,ةياغلل اًبضتقم اًصيخلت اهصيخلتب "ولرتش" ماق ةثلاث ةروطسأ ىف رهظت ةثلاث ةلاح

 ماظتناب جرخي ناك ىذلا '””اكجنيروبم" نم وهو تاقريلل رخآ دج ةصق ىهو
 ةئيه ىلع مهنأب -اًيفرح- اوركُذ دقو .وه هؤانبأ مه نيذلا اقرلا:ةلانجر لسقن
 تاذف .اًميط اًقاذم مهمجلا دجحي ناكو .ةيهشب مهلكأيل مص موقي ناكو .ةيناسنإ

 ءلخادلا نم مهابأ نولكأي ءالؤه راصف .تاقري ىلإ هئاشحأ ىف مهمحل لوحت موي

 هذه نإ .هسفنب وه مهحبذ نيذلا هئانبأ لبق نم هكا ىف هماهتلا متي اذكهو
 دوعي لوكأملاف .بيجع دعاصت ىلإ وحنلا اذه ىلع ىضفت تاذلا ماهتلا نم ةلاح

 .مهمضهب وه موقيام ءانثأ ْق هنولكأي ءانبألا ءالؤهو هءانبأ لكأي بألاف :لكال

 ,لخادلا نم درلا أي نأ بيجعلا نأ الإ .لدابتمو ٌجودزم "رشبلا موحل لكأ" هنإ
 اًنرورض ديوك ان ءانبألا لوحت حبصي نأ اًنكمم نوكي كلذبو .بألا ءانشخأ نحف

 ةلماكو ةفرطتم ةلاح هذهو .ناديد وأ تاقريك هنولكأي مهو رشبك مهلكأي وهف

 اًيح ءاذغلا لظيو .ةقيثو ةدحو ىف لوحتلا عم رشبلا موحل لكأ لخد دقو .ةصاخ

 وه بألا ةدعم ىف ٍتاقري ىلإ ءانبألا لوحت نإ .هسفن لكأب دعسيو ةياهنلا ىتح
 ىتلا تالوحتلا نإ .بألا محل ءاهتشا مدخي كلذ نأ الإ .ةايحلا ةداعإ نم عون
 نأ نود نمف ةيوق ةقلح ةلسلس لثمت اهلكأت ىتلا ناويحلا عم ناسنإلا طبرت

 ىوطنت ريطاسألا هذه نم ًالك نإ .اهلكأ اًدبأ ملعتيل نكي مل ناويح ىلإ وه لوحتي
 مدختست ىتلا تاناويحلا نم ددحم عون ىلع لوصحلا :ىه ,ةيساسأ ةبرجت ىلع

 .لوحتلا لالخ نم ةديدج ةايح ىلإ ريصي اهنم ىقبتي امو ءلكؤتل ,ءءاذغك
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 ظفتحا ءلوحتلا لالخ نم اًديدحت ىأ .هئاذغ ىلع ءرم لا لوصح ةيفيك ىركذف
 .هروصتن ىذلا اذه سيل اًّعم هلكأن ىذلا محللاف .دعب اميف "سدقملا لوانتلا" اهب

 مهملا نمو .هماهتلا مسيل محللا اذه ىلإ لوحتيو رخآ محل لجأ نم ٌدوجوم وهف
 ريطاسأ ىف داتعم ةمأ وهانه هنع ثدحتن ىذلا تاذلا ماهتلا نأ ظحالن نأ

 ىهف ةيقيقحلا مطوطلا ةرسأ ءاضعأ ةقالع امأ .ةيمويلا مهتايح قى :سنلو نيلوألا
 مرح دقف مومطوط ىلع نوذغتي ال اًديدحت ةرسألا ءاضعأف ءاًمامت ةفلتخم ةقالع بل

 ىف طقف .مهل ربكأ اَخَأ هرابتعا مهيلع نوكيو .ءناويحلا اذه لكأ وأ لتق مهيلع
 ةئيه ىف ةلئاعلا دارفأ اهلالخ رهظيو مطوطلا رثاكت مدخت ىتلا رئاعشلا ءانثأ

 لاقيو .مطوطلا محل نم اًدج ليلقلا ىلافتحا وحن ىلع مهيلع عزوي هنإف دادجألا
 ءاذغك كلذ نولوانتي مهو .كلذ نم ليلقلا ىوس لوانت مهل زوجي ال هنإ مهل
 ءاضعأ ىلإ هنوملسيف .همد حفس مهل زوجي ال هنإف مهيديأ نيب عقو اذإ نكل تباث
 رصع ىو .هلكأ مهل زوجي الف مه امأ نيا مطوط ىلإ نومتني ةعامج وأ ةرسأ
 ىتح اًمتاق هنوربتعي ءاًفقوم "ادنارأ"لا تذختا .دادجألا ةيروطسأ رصع ىلع قحال

 سانلا راص ."ةمالسلا راثيإ" وهو رخآ أدبم "تاذلا لكأ"ب لدبتسا دقف ,مويلا

 ءاضقنا :رشب نم هنولكأي ام ردقب ليلقلا الإ ةبرقملا مهتاناويح نم نولكأي ال
 لكأب مهل حمسي ءرملا نإف ىرخأ ةرسأل نومتنملا امأ .مطوطلا محل لكأ ةلحرم
 رمألا اذهو .مهتاناويح برقأ لكأب كلذك ءالؤه حمسي نأ ىلع .ةبرقملا هتاناويح
 صرحي امدنع ددملا ريفوتب كلذ لالخ نم موقي ءرم لاف ,حامسلا ةلأسم زواجتي

 اهيلع نمتؤأو هذه رثاكتلا سوقط ثرو دق وهو .همطوط تاناويح رثاكت ىلع
 لوقعملا دحلا اهصنق زواجت ىتلا تاناويحلا كلت امأ .اهسرامي نأ هيلع اًبجاو راصف

 .ضرقنت وأ ةرجهلا ىلإ ليمت تناكف
 ةقراخلا تاناويحلا تفتخا امدنع ىلوألا ةروطسألا ىف ةظحللا كلت انلمأت ام اذإو

 اوسمحتو ءاهرثأ ىف نوّدِجي اروراك ءانبأ نم هل رصح ال ددع ناكو .ناكم لك نم
 قو .موسبوأ ىأ ىلع اورثعي ١ مهل مايأ ةنثالث تقرغتسا ةمهم ىف اهدايطصال

 تاذلا ماهتلا نأ الإ .ددح موسبوأ باجنإ اًيرورض ناك هنأ دجن كلت عوجلا ةظحل

 نم ناكو .اروراكل ركبلا ءانبألا ربكألا ةوخإلا لك ماهتلا دعب دحلا زواجت دق ناك
 هب أدب ام وهو .ىرخأ ًةرم قاذ رثاكت ىلإ تاذلا ماهتلا بلقني نأ كاذنيح مهما
 .ءىش لك
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 رثاكت هنأ ىلع ةيلاحلا سوقطلا ىف ءرم لا هاري ام وه اًديدحت بالقنالا اذه نإ

 هب صاخلا مطوطلا ناويحب ءرملل ًةقيثو برق ةقالع كانهف .مطوطلا تاناويح
 كانهو .ىصخشلا هلسانتو ناويحلا رثاكت نيب لصفلا لعفلاب نكمم ال هنإ ىتح
 ىأ ءامهيلك اوناك نيذلا .دادجألا ليثمت وه .سوقطلا ىف اهاذ روكتت: ىماسا ردع

 نم نوءاشي امك نولوحتي مهف .ددحملا ناويحلا اذه ىرخأ ًةرمو .ةرم اًناسنإ
 رهظيف ءلوحتلا اذه نقتي ناك اذإ الإ مهليثمت ءرم لا نكمي الو رخآلا ىلإ مهدحأ
 اذهل ىساسألا ءزجلا وه لوحتتلاف .اًقباس ركذ امك ةجدوزم صوخشك دادجألا
 عيطتسيف .ًةمئاق لظت ةبارقلا ةلص نإف ميلس وحن ىلع مّدُق ماد ام ىذلا ضرعلا
 .بولسألا اذهب رثاكتلا ىلع .هسفن صخشلا وه ىذلا .ءناويحلا ماغرإ ءرم ا
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 ىدبتت امك بارشلا ىنمدم سواله انل اهرفوت ةلتكلا ةسارد ةيناكمإ نإ
 ممستلا ضارعأ لوح روديس انه رمألا نأ دكؤملا نمو .ةيدرفلا تاروصتلا ىف

 ءاهراكنإ نكمي ال ضارعألا هذهل ةزيمملا ةماعلا تامسلاف .عيمجلا هل ضرعملا

 ةسولهلا تالاح ءانثأ ىف نوكرتشي مهنإف مهعئابطو سانلا قارعأ تفلتخا امهمف

 تاجرد ىلعأ ىلإ ةيشاعترالا ةسولهلا ةلاح ىف لصت .ةددحمو ةيساسأ حمالم ىف

 ىفف ءنيقش نم هاجتا ىف اًرمثم نوكي ةلاحلا هذه لمأتو .ةفاثكلاو مكارتلا

 ةبوعصو ءاهب صاخ وحن ىلع "لوحتلا"و ةلتكلا ثادحأ لخادتت سولهملا ةلاح

 سولهملا لالخ نمف .ىرخأ ةلاح ةيأ ةبوعص قوفت ةلاحلا هذه ىف امهنيب لصفلا
 دعب .ءرما لظيو .ردقلا سفنب ةلتكلاو لوحتلا نم لك ىلع فرعتلا عيطتسن

 ىلع امهنيب لصفي الأ لضفألا نم ناك هنأب هعانتقا ىلع .ةديدع ريكفت تالواحم

 سوالهلا هذه ةعيبط نع موهغم ءاطعإ لجأ نمو .نكمم ردق لقأب وأ قالطإلا

 ىف امهبولسأف ."””رليولب" فصو مث "نيلبارك" فصو ضارعتسا ًالوأ ىغبني هنإف
 .ربكأ ٍلالدتسا ةوق انفده حنمي 0 ناتتألا قفتي انه ننكل اذا و نيل :ءارقتنمنالا

 ىه ةيرصبلا سوالهلا نوكت سوالهلا عادخ ناولأ نيب نم" :لوقيف نيلبارك امأف
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 ّىحلا حوضولا نم ريبك بناج ىلع اًبلاغ نوكت عادخلا روصف .ةداع ةبلاغلا

 ريغو ددعتملا شيوشتلاو ديدحتلا مدعو ضومغلا اهاوحف بوشي ام اًردانو

 ىرحس ٌحابصم اهنأ ىلع ًةراتو ةقيقح اهنأ ىلع ًةرات ىضرم ا اهيلإ رظنيو .حيرملا
 ةريغص داوم نم ًاًريبك اًددع ةديدع تارم ىف نوري مهف .مهعزفت وأ مهنع ىَّرسَت

 اًبلاغو .اًناديعو تاجاجزو ىقرع سوؤكو ٍدوقن عطقو ٍديلج طئارشو اًرابغو ةريبكو
 ةيؤرلا" كلذ ىف ظحول دقو ...ام دح ىلإ ةيويح تاكرح ةيرصبلا روصلا رهظت ام
 تاناويح ةيؤرل بلاغلا راركتلا هذه عادخلا روص نم حضتي دقو ."ةجودزملا -
 ,ماعطلا ىطغتو .ءاوهلا ىف زئتو نيقاسلا نيب ام ذفنت ىهو .ةعرسب قرمت ةللستم

 بانذأب ناديدو نيباعثو قبو ريصارصو ”"ةيبهذ ةحنجأب" بكانعب ءىش لك محدزيو
 ةريبك ٌتاعامج ىضرم لا مجاهيو ...ةسرتفم تاناويحو بالكو ةريبك نارتفو ةليوط

 لفاوق مهب رمت وأ ءنيسرطغتم ةطرش لاجر وأ ءنيداعملا ناسرفلا نمو ءرشبلا نم
 ,ةهوشم ةّنجأو ,.رطخلاب رذنت ةيرحس تاقولخم نم ًدارفأ وأ :ةرماغم ةليوط
 نيب للستتو باوبألا نيب اههجو سدت حابشأو نيبغاشمو نيطايشو راغص ٍلاجرو
 تانادزملا تايتفلا وهف ًةردن رثكألا امأ ,ةلقنتملا طالسلا قوف دعصتو ثاثألا عطق

 "...ةيحرسملا ضورعلاو .موصلا ىلايل رداونو .ةعيلخلا ثادحألا وأ ءتاكحاضلا

 كانه نأ ةركف ضيرملا ىدل أشنت ةرشبلاب ةفلتخم ةبيرغ سيساحأ لالخ نمو

 طويخب َدِّيُق هنأ ضيرملا رعشيو ءاهلك ةرشبلا قوف بدت بكانعو فحالسو المن
 .صاصرلاب ىمرُي هنأو ...زخولاو ضعلاب رعشيو .هقوف َبَصُي ًءام نأو .ةقيقد
 ىف حوضوب اهب رعشيو .ةريفو تايمكب هب تطاحأ اهاري لاومأ عمجب موقيو
 وحن ىلع ومني وأ :نيمكتي نأ ىفالتر هسعلب اهنق .ق قبئزلاك برستت اهنأ الإ هدي

 ريغ ةريغصلا جيسنلا دقع امأ ...برستي وأ .اًديعب جرحدتي وأ ًةيناث تتفتيل ءلئاه

 لثم ةدئاملا حطس شودخ ودبت امك ءريرسلا شارف ىف ثيغاربك ىدبتتف ةمظتنما

 الف .هسفن ىلع ةرطيسلا ضيرملا دقفيو .ةيرس ٌباوبأ ناردجلا يف حتفنتو .ربإلا
 .ةدرطم ةمات ًةرطيس هيلع ةعداخلا روصلا ترطيس نأ دعب .مظتنم طاشنب موقي

 تاقيلعت ىلإ كلذ هعفدي ام اًبلاغف .تارثكأ نود نم رمي اذه لثم عدي ام اًردانو
 نايج ف ةمادع] عوف نأل عشا هيابلا مستقيما قارفلا ف ةنكمأل وهو ةنغاس
 ىتلا رويطلا نم .ةبيجعلا تاناويحلا نم لفجي امك .لعفلاب هنورظتني عيمجلاو
 ةجرفنم عباصأب ثحبيو توملا ىتح ريصارصلا قحسو ناديدلا داعيإ ًالواحم زئت
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 طويخلا قيزهمت ًالواحم .ءناكم لك ىف هلوح ةرثانتملا لاومألا عمجيو ثيغاربلا نع

 .رخآ عضوم ىلإ ديهج دهجب زفقيو .هلوح تحسن ىتلا

 نايذهب باصملا ةلاح ىلع ةظعالملاب ريدجلا نم" :زاجيإ ىف نيلبارك لوقي
 ."اهبرستو اهيشالتو اهروهظو .ةيويحلا اهتكرحو ةعداخلا ىؤرلا ةفاثك وه بارشلا

 ًةغبص سوالهلا ذختت لوألا ماقملا ىف" :ًةراثإ لقي ال نايذهلل رليولب ضارعتساو
 ىؤرلاو .سمللاو رصبلا ىتساحل لوألا ماقملا ىف ىدبتت ىهو ءاًمامت ةزيمم ةيصخش
 ٍلكلو .ريغصلا مجحلا ىلإ اهلك عزنت ىهو نول الب اًبلاغو ةكرحتمو ةعونتم نوكت
 ءايشأو ءاملا ةعشأو طويخلاو كالسألا ةئيه اًبلاغ رصبلاو سمللا سواله نم

 .ةريثكف لالظلاو تاضمولا لثم ةيساسألا ىؤرلا امأ .لوطلا دادتماب زيمتت ىرخأ

 وهو .ةدحلا هيلع بلغي عاقيإ تاذ نوكتف ضيرملا اهعمسي ىتلا ىقيسوم ا امأو
 هلك ضرما نامنف اننا نويرفرفتلا ةيسنتلا ىقرسلل اديها زان تدعي انف
 اًعيمج نيباصم لا ءنيسولهملا نم ٍتائم عم ةقالع ةماقإ نايذهلاب نوباصم لا عيطتسي

 ٌتاناويح ًةداع عقاولا ىف اهلثميف ةفعاضتملاو ةكرحتملا ةريغصلا ءايشألا امأ"
 ىنمدم سواله تابون بلغأ ىف رهظت هذه لثمو .تارشحلاو نارتفلا لثم ةريغص

 رنزانكلاف نذاق ريغ ارنمأ ةقلتخللا :تاناويعلا ىيؤر نوكف ام ةدانع نيكل «تارشلا
 ام اًنايحأو ءىعيبطلا اهمجحب وأ ًةرغصم رهظت نأ نكمي لامجلاو دوسألاو لويخلاو
 ىهابتنا تفل امو .ىلايخ جيزم ىف رهظت لب ءاًقلطم اهل دوجو ال ثتاناويح رهظت
 رادجلا ىلع ةتبثم ةيمهو ةشاش ىلع ةفلتخم ٍتاناويح بكومل افصو ناك ابلاغ
 مجح ىف ةرغصم تاناويحل اًقصو تعمس امك هداتعملا اهمجحب تاناويح اهنمو
 رشبلا ناك امك .ةياغلل ةميظع ةيرست ىضرم لا نع ىَرسي ام وهو ءاًبيرقت ططقلا
 ."”ىعيبطلا مهمجح ىف اًضيأ اورهظي نأ نكميو اًدج ةرغصم ماجحأب نودبي

 ال تارشحلاو نارتفلاف .ةفلتخملا ساوحلا سواله لخادتت نأ ريسيلا نمو"

 اهب رعشي وأ ضيرملا اهب كسمي امدنع اًضيأ اهسمو لب بسحف اهتيؤر نكممي
 ضيرملاو .(سواله ةبيقح) ىف عدويل هعمج متيف لاما امأ .هترشب ىلع بدت

 هيلع رانلا قالطإ عمسيو ىري وهو .شرام لا فزع عمسيو هب نيرام ادونج ىري

 نوثدحتي مهو مهعمسيف .ةسولهلا ىمجاهم عم ىديألاب فينع كارع ىف لخديو
 .مهسملي ام - اًردانو -
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 الإ .تلءاضتو اًئيشف اًئيش سوالهلا تتفخ نايذهلاب باصملا اد ه ام اذإف
 رودتو .ةطنحم لب ًةيح دعت مم رويطلاف «ةيعقاولا اهتميق ًالوأ دقفت ام اًبلاغ اهنأ

 طئاحلا ىلع ضرعت اهنأك طقف ةيرصب ةياهنلا ف نوكتل لصفنم وحن ىلع رظانم ا
 .مدقلا ذنم نايذهلاب نيباصملا ىدل ٌةفورعم امنيسلاف ءىرحس سوناف لالخ نم

 نم نوكردي ءنيدرجم نايذه ىباصمك ءاًعيمج مهف ءىصخشلا مهعضو نعامأ"

 ىتلا مهرسأ نوفرعيو .ةايحلا ىف هيلع نولبقم مه ىذلا فقوملا وه امو مه
 ."نونكسي نيأو ءاهيلإ نومتني

 امأ .ىدارف نيبقارمل ةريثك تالاحل ٌصخلم وه تالاحلا هذه ضارعتسا نإ

 هك ةيوصبلا# ةكرحلا ةسواملا نيةلصلا نيف انعزارنإ دوق ىعلا لذألا:ةطقتلا
 تاقولخملا نم ٌريثك وه امهردصم نأك ضيرم ا امهب رعشي ةرشبلا ةريرعشقو
 لمثلا صخشلا نأ رمألا رهوجف .انه انمهي ال دق ىسفنلا ريسفتلاو .اًعم ةريغصلا

 فالآب تمجوه هترشب نأ روصتيو .لاثملا ليبس ىلع لمنلاك ءتارشحلا ىف ركفي
 رعشي ناك امو .ةمخض شويجب هترشب ىطغت ىتلا ةريغصلا تارشحلا هذه نم

 هدي دم امثيحف .ناكم لك ىف اهدوجو ضارتفا ىلإ ليممب هنإف هدسج ىلع اهتكرحب

 كلذك هلوح ءاوهلا نوكيو .هيمدق دنع ضرألا ىلع اهب رعشيف .ءكانه نوكت
 - هذه ةرشبلا ةلتك روعشو اهل هسمل لالخ نم ًةريثك ودبت ىهو ءاهب اًنيلم
 لك شياع دقف ءطقف نايذهلا لالخ نم انيدل اًقورعم سيل - اهتيمست دون امك
 ةبوقع ةباثمم ربتعي ام وهو .ةغدغدلاب وأ تارشحلاب اًطبترم اًروعش هسفنب انم
 نفد متيف .ةيقيرفإلا بوعشلا ضعب ىدل نيمرجملا نم اهنيعب عاونأل ةيديلقت

 ةلاح ىف كلذكو ءاوتوم ىتح كانه نوكرتيو لمنلا نم لت ْق ايارع ًءايحأ رشسلا

 درجم نم ىوقأ ء.ةيوق سيساحأ ىلإ روعشلا اذه دعاصتي نأ نكمي نايذهلا
 ةقرفتم قطانم ىلإ دتماو ةرشبلا ىلع موجهلا رثأ مقافت ام اذإف .ةريرعشتقلا
 .ضرقلاب اًروعش ريستل دعاصتت ةريرعشقلا نإف قمعأ ىدم ىلإ ذفنو اًعاستا رثكأ
 تارشحلا تراص نأ دعب مهدحأ دلج ىف تبشن دق ةريغص اًنانسأ نأك رمألا ودبيو

 نارتفلا اًمتاد بارشلا ونمدم ركذي نأ لوقلا ةلفان نم سيلو .ةضراق ٍتاناويح

 ءاهنانسأ نع نيفورعملا طاشنلاو عونلا عم دحوتت اهتكرح ةعرسف .ةيربلا نارتفلاو
 امأ .اهب رهظت ىتلا ةريفغلا اهدادعأ نوفرعي سانلاف ءكلذ ىلإ اهتبوصخ فاضيو

 ىتلاو ةرشبلا ىف زكرتت ىتلا ةكرحلا سواله ىهف نيياكوكلا سولهم بيصي ام رثكأ
 .ةيرهجم روص ىلإ اًبلاغ ريصيف ةيؤرلا عادخ امأ .اهنم صالخلل ضيرملا ىعسي
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 ةريغص تاناويحك .ةقيقح اهنأك سولهملا اهاري رصح الب ةريغص ليصافت كانهف

 هنأ نيياكوكلل نمدم نع ريرقت ىف ءاج دقو .ةريغص طاقنو رادجلا ىف بوقثو
 .هيقاس ضرقتو ةنازئزلا ءاعنأ قب يفاقس ف تناك ةيرب اًنارثفو نارثفو اًططق" ىأر

 ةلاح كلذ ناك دقل .اهنانسأب رعشي هنأب اًخراص كانهو انه زفقي راص هنإ ىتح
 ضارتفا اننكمو ."ةيسيطانغم ةقيرطب رادجلا لالخ نم تجرخ ءاج دقف ةيناحور

 اهتبذح دق ةيربلا نارتفلا وأ نارتفلا نايوسستت *:ت تالاحلا هذه لثم ىف ططقلا نأ

 لتحي ام وه ىعامجلا ةرشبلا روعش نوكي اذكه .اهتكرحب عارسالا ىف اهلغتستل
 ,ةيناثلا ةطقنلا امأ .ةيرصبلا سوالهلا ضعبل ريشملا هنأ ودبي ىذلا .لوألا ماقما

 ,رعشي ال ءرم لاف .ةرغصملا ماجحألا ىلإ ليملا ىهف «ىلوألا ةطقنلاب طبترت امبر ىتلا
 هنأب فورعم وه ام لك طقف دوسي امك .لعفلاب ريغص وهام طقف كردي وأ
 ءرمملاف .ماعلا اذه ىف اًناكم هسفنل دجي ىتح كلذك رغاصتي ريبكلا نإ لب .ريغص

 "اريثك" لكلا ريصيف ءططقلا مجح ذختت ةمخضلا تاناويحلاو اًماَرَقَأ لاجرلا ىري

 «فرعي وهف ىعيبطلا همجحب ظفتحيف هسفن باصملا امأ ."ايغص" لكلا ريصيو

 امك ىقب هسفن وهف .ةقدلا هجو ىلع وه امو نم .نايذهلا مضخ ىف وهو ىتح
 ىتلا ةلئاهلا ةكرحلا امأو .هب طيحم ا ماعلا ىوس فراطتم د ىلع ريغتي مو وه

 ةريغص تانئاكل ةفثكم ةيعامج ٌةكرح نع ةرابع ىهف ًةأجف اهيف هسفن دجو

 اهنكل .هلوح ةايحلا طاشن دادزي هجو لك ىلعف .ًةيح اهنم ىمظعلا ةيبلغألا ودبت
 كانه نكي مل نكل ,مزقتلا رثأ وه ةقدلا هجو ىلع اذهو .قالمع هنأك هسمالت
 رثكأ ماع ىف عضو دق .همجح ربكي مل ىذلا ”"رفيلج" وه دحاو ءانثتسا ىوس
 ىلع تسيل ةريغتملا تاقالعلا هذهو .ةنورم رثكأ اًضيأ لب .ًءالتما رثكأو ةفاثك

 نم ريبكلا مكلا اذه ركذتنلو .ةلهو لوأل ودبت امك بجعلا نم ردقلا اذه

 اهمجاهيو ةلصتم ةقالع اهنيب ٌةريثك ايالخ اهنإ .ناسنإلا دسج نوكت ةريغص ايالخ
 ةطشن ةيح ميثارجلا هذهو .ةفاثكب اهنطوتست ةريغص ىرخأ تاقولخمو ميئارج

 هذه وحن اًضماغ اًروعش كانه نأ ةيبش لافغإ اننكمم الو .اهتقيرط ىلع امئاد
 لصفنت ىهو .بارشلا 05-0 سواله يف قبح ىتلا دسحلاب ةيئادبلا تالصلا

 رثكأب ىلتمتو ءاًمامت اهتاذب ًةلقتسم .ديعب دح ىلإ اهطيحم نع نايذهلا ءانثأ ىف
 ضارمأ نع امامت ةفورعم ةلقتسملا ةيدسجلا رعاشم او .ةقراخلا ةريثما ثداوحلا

 ىلإ رغصي نأ نكمي ىذلا) ريغصو حضاو وهام وحن نايذهلل ٌحلملا هجوتلاو .ىرخأ
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 ىف دسجلا ككفت نم ٍءىش ىلع ىوطني .(نيياكوكلا نايذه ىؤر ىف ىرهجملا مجحلا
 .انيأر امك هزاربإ متيف سوالهلل قامنيسلا عباطلا امأ .هايالخ

 لقتنا ىتلا نمدملا دسجب ةصاخ ثادحأو تاقالع ىهف .تاقالعلا هذه امأ

 هذه لك اهنيب بلغيو ءانه بارشلا ونمدم هاري ىذلا .داتعملا روصلا ماع اهيلإ

 اًنيقي نكلو .نظلا ىدعتي ال انه رمأ نأ الإ .هدسج ةينب ةفاثكب ةقالع ىلع ىتلا
 ثيح ءاهلهاجت نكمي ال ةنيعم لحارم ىف تالوحت كانه هنأب ريكذتلا نم دبال
 هايالخ ىف هثورومو هتافص لكل ةلماحلاو "قالمعلا" ناسنإلل ةلماكلا ةايحلا نوكت

 تناك امهمو .ةريغصلا ةيونملا تاناويحلا ىأ ءىعامج وحن ىلع رهظت ىتلا ىه
 فذنلا ىدنكلا ةردقلا ةناع ىنه هت ايزيلل ةيساسألا ةلاعن اف نوسفتلا اذه ةيقادنصم
 [يتده فذاز ةناه ىه نايقعلا ةيفهايملا نييفةيل'رعبعال اةديغ ةيفامأ قربت

 ,ةرشحلا وحن صاخلا روعشلاب أدبت ىهو ميظع وحن ىلع ةيناسنإلا خيرات ربع
 اًدارح وأ .ًالمق وأ اًضوعب كلذ ناك ءاوسو .ةيبدثلا تاناويحلا لكل ٌءالتبا تناك

 ىف نمكت اهتروطخو .مدقلا ذنم اهب ًالغشنم ناك ناسنإلا لايخ نإف المن وأ
 .ةلتكلل اًرومر اهنم ةديدع عاونأ تراص دقو .ةفيثك دادعأب ًةأجف اهروهظ ةقيقح

 روصت نيوكت ىف ناسنإلا تدعاس ىتلا اهدحو ىه تناك اهنأ نظلا بلغأو
 ةيئالللا هدف نع هقرع اينلفأ نبع قارتنعلا تيتاك ايموف قرسبكلا لكلا نع
 امدنع ةقلمعلا دح اتغلب دقف هسفن نع هروصتو ناسنإلا ةطلس امأ .فآلالاو

 ليثم ال وحن ىلع ضقانتلا ةوه نم فاشتكالا اذه فعاض امك .ميثئارجلا ىأر

 نع ًالصفنم .درفك هسفن ىأرف ,.مظعأ وحن ىلع هسفنب نمآ ناسنإلا نأ الإ .هل

 لقأ تناكف ءاًعيرس اهرثاكت ناك ىتلا :ميثارجلا امأو .هعم شيعت ىتلا تاقولخملا

 وحن ىلع اهرثاكت ناك نإو :ةدرجملا نيعلاب اهتيؤر نكمي مو ءتارشحلا نم اًمجح
 ىرخأ ةلتك ةهجاوم ىف ةلزع رثكأو اًمجح رك هسفن ناسنإلا دجو كانهو :[عرسا

 هروصت ةيمهأ ريدقت بعصلا نم ناك دقو .ةكرحلا ةعيرس ةريغص تاقولخم نم
 :قاسنإلا نكفلا تراث“ ةمزكرملا وظاسألا قنحأ نوسضتلا اذه لكتمت ناكو اذه
 ضرتعي ناك ام لكف .ةطلسلا ةيكمانيدل ىقيقحلا جذومنلا وه اذه ناك دقو

 لماعتو تاناويحلا لك ىلإ رظن اذكهو .ةرشحك هيلإ رظنلا ناسنإلا رثآ هقيرط
 در ىذلا .ةطلسلا بحاص نكل .هل ةديفم ريغ تناك ىتلا تاناويحلا كلت ءاهعم
 .ىندأ اًعون اهآر هنأل ءاهيلع رطيسي فيك ملعت ىتلا تاناويحلا ةجرد ىلإ رشبلا

 ءاضقلاب ةياهنلا ىف ماقو .ةرشحلا ةجرد ىلإ هتدايسل عضخي الام لكب لزن هنإف
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 قلعتتف بارشلا ىنمدم سواله ةلاح ىف ةمهملا ةثلاثلا ةطقنلا امأ .نييالم لاب اهيلع

 اهنأل .ةقيقحلا ىف اهشياعي امدنع ضيرملا جراخ اًمتاد رودت ىهف .اهتالوحت ةعيبطب
 ل هددهت مل نإف .ام دعب نع اهتيؤر رثؤي وهو .هسفن وه هلوحت ال
 ام ىلع ىضقت ةجرد ىلإ لصت اهنأ الإ .اهتفخو اهتنورمب عتمتسي هنإف اهتهجاوم
 هنإف رقتسي الو هلوح ءىش لك حجرأتي امدنعف .هجوتلا ىلع ةردقلا نم ىقبت

 ةفلتخم ًةيهام نالمحي لوحتلا نم نيعون ظحلي ءرملاو .رتوتلاب عبطلاب رعشي
 ريصارصلاو ءريصارص ريصي نأ لمنلا عيطتسيف .ءىرخأ لتك ىلإ لوحتت لتكلاف .اًمامت
 نم تارطقك ىثالتت اهنإف دوقنلا هذه عمج دنعو .دوقن عطق ىلإ لوحتت نأ
 ددعتلا هدنع ريصي ىذلا ثدحلا اذه نع دعب اميف ديزملا فرعن فوسو .قبئزلا

 .رخآ ددعت ىلإ

 .ةبيهر ةثنخم تانوكم ىلإ ىدؤي ىذلا وه لوحتلا نم عونلا اذه نإ
 ارّوُص امهنأك .ديدج ٌءىش كلذ نع أشنيل .دهرفم رخآ عم درفم قولخم عمتجيف
 اًنايحأ رهظت اًقباس ةروكذملا ةرباعلا تاناويحلا بكاوم ىفف .ضعبلا امهضعب قوف

 ةنجأ :"عئار جيزم" ىف رهظت ىهو .قالطإلا ىلع دوجو اهل سيل تاناويح كلذك

 .ءارضخلا ةباغلا ف سدقملا سوينوطنأ براجتب رّكَذُي ام وهو ءنيبغاشمو :ةهوشم
 .شوب سومينوريه تاحول اهب تصغ ىتلا تاقولخملاب ركذت وأ

 وأ ةلاح ةجلاعم ىرورضلا نم ناك .ًةقد رثكأ ةروص ىلإ لوصولا لجأ نمو
 ىلإ لوحتي نم اًقح ءرم لا ىري فوس انهو .ةلصلا تاذ ةسولهلا تالاح نم نيتلاح
 لماكلا راسملا دعاسي فوسو .كلذ ثودح ببسو ةيفيك نيمخت نكم امبرو ءاذام

 ًةصاخ .ةلتكلا ثادحأ ةعيبط نع اًقمع رثكأ ٍةيؤر ىلع لوصحلا ىف كلذك سولهم
 اهجلاع ةلاح ىهو. ,معطم بحاصب ةصاخ ىهف ىلوألا ةلاحلا امأ .ةيناثلا ةلاحلا ىف

 ترمتسا ىتلا هتسوله ىوحف نع اًبضتقم اًصخلم مدقن ىلي اميفو ."*””نيلبارك
 :اينرقت مايأ ةتس

 نم دومع وحن ةأجف هسأرب هجتاف .هطلاخي ناطيشلا نأك لجرلا رعش دقف"

 أم وهو .هقيرط ضرتعا رمرطلا نم اًمخض اًدومع نأ الإ هبنجت لواح دقو ءرمرطا

 ماقف .هوحن نيدومعلا الك طقس نأ ناكف .فلخلل دادترالا ءاش امدنع اًضيأ ثدح

 .قوم لا شارف ىلع هاعضوو ءظفحلا ةفرغ ىلإ ةبرع ىلع هلقنب صاخشألا نم نانثا
 جهوتم صقم لالخ نم ةجهوتم ةراح ًةعشأ همف وحن لسري سوقطلا دئاق ناكو
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 رمحألا ذيبنلا نم سأك ىلع لصح هئاجرل ةيبلتو .اًئيشف اًئيش هاوق تشالت ىتح
 لكب لاق مث .تامشب مستبي وهو ةيناث سأكل هبلط ضفر هسفن ناطيشلا نكل
 ثشثج عضوب ماق هسفن تقولا ىفو .رضتحاو .اعادو :هلوح نيفتلملل ريذحتلا غيص

 .ضرألا ىلع هفرتقا ام ىلع رخآلا ماعلا ىف نآلا بقاعي وهو .هراوجب ثالثلا هتانب

 ىفتخي اناك بوك وأ قيربإ وحن هدي دم املكو .ديدش شطعب اًمتاد رعشي راصف
 ةفرغ ىف ءقوملا ةفحم ىلع ىرخأ ةرم اّيح دقري ناك ىلاتلا مويلا ىف .هيدي نيب نم
 ىذلا كيلوثاكلا بكوم مظْنو .ءاضيب بنارأ ةئيه ىف كلذك ءانبألا ناكو ظفحلا

 ,جاتلاب ةفورعملا ,ةيبناجلا ةفرغلاب بيترلا ءانغلا ءانثأ ىفو .هيف ةكراشملا هيلع ناك

 .اًيران اقلط عمسي ناك ةرم لك ىفو ءضرألا ىلع ةاقلم تاراظن أطي نأ هيلع ناك
 برضي وأ اًبرض عبشي ناك اذإ مع نوشقانتي اوناكف بكاوملا ىف نوكراشملا امأ
 هيدل نكسي نأ طرشب لوألا رايخلا عم جاتلا ةفرغ فيضم ناك دقو .توملا ىتح
 نكل .هررحيل ٌسراح ءاج مث .ةريب ىلع لصحي مل هنأل جورخلا ءاش هنأ الإ .اًمتاد
 ةيدومعم تناك رخآ ءاسم تاذو .نجسلا ىلإ قاسيل رانلا هيلع قلطأ فيضملا

 ةيعمج نم وضع ناك زكرملا ىفو .ةسينكلاب لفح ىف اهلك تعمتجا دق تناتستوربلا
 نم نيسمخ عم كريسلا ضورع نم اًعون .ةالصلا لبق ,.مدق نم وهو .بالطلا
 دحأ عم تبحسنا هتجوز نأ ضيرملا ظحال دعب اميفو .ةريغص ٍلويخ ىلع هئالمز
 نغرألا ةلآ فلخ ةميحر ٍتخأ عم أبتخا كلذ بقعو .ىسنك ىسرك ىلإ اهبراقأ
 ”يييكلاب ان يعور قارن نال 3: ددسن ودا دق ةهرح ن اهندد اهم نمدس انقاول
 ,ةريبلا لاخدإ نكمي ىتح .ةسينكلا ةذفان ىف بقث رشنب ةياهنلا ىف جاّجزلا موقيل
 .تقتُر دق ىرعلاو مامكألا لك دجو هسبالم ءادترا ءاش املف .كانه ىلإ ءلقألا ىلع

 موحت بنارأ ةعبسب اًطاحم هسفن ضيرملا ىأر مامحلا ىفو .اهبويج تعزن امك
 ."ءاملاب هشرو هضرقب موقت تناكو ءاملا تحت هلوح

 ىذلاو نايذهلا ءانثأ ىف هنع اًئيش فرعي مل ىذلا ,ءىعقاولا ديدجلا طيحملا امأ

 دوجولا رثؤي ناك سولهملا ماع ىفو .رمرملا نم راص دق ناكف .هسأرب هيف مدطصا
 ظفحلا ةفرغ ىف قوم لا ريرس ىلعو .ةدّدهملاو ةراتخملا مهتيحض هنأ ىلع نيريثك نيب
 مادعإ ةيلمع هنأك كلذ ناك دقو .اًئيشف اًئيش هنم بلست هتايح ةوق تناك

 نم ةينيد حئاصن مهيلإ هجوي ذخأو .هلوح نيدهاشم عمجل اهلغتسي ناك ةدتمم

 شياع دقف ةيدرفلا تاوهشلا لكل اشطعتم ناكو .مهكسامت ىلع ةظفاحملا لجأ

 هراوجب نعضو ىاللا ثالثلا هتانب امأ .كلذ نم نامرحلا باقع رخألا ماعلا ىف
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 نك نهنكل .هلثم ةايحلا نهيلإ تداع دقو ىلاتلا مويلا ف نهدجو دقف ثثجك
 هريمض زخو كلذك ىنعيو .نهتءارب ىنعي ام وهو .ءاضيب بنارأ ةئيه نذختا دق

 كيلوثاكلا بكوم ناك دقو .بارشلل نمدمك هبلق ىف هب رعش زخو وهو نهلايح
 جمدني نأ نود نم نكلو .هيف ةكراشملا ىلع مغرأ دقو .ةلتكلا ثادحأ لوأ وه

 تاراظن اهضرأ ىلع دجوت تناك ةيبناج ةفرغ لالخ نم هدهاش لب .عمجلا ىف
 ئطو املكو .بكوم ا ىف نيكراشملا نم ريفغلا ددعلل تصصخ رصح الب ةيبهذ
 ةدايز لجأ نم ةريغص عفادم تاقلطك كلذ نوكي دقو ءاًيران اقلط عمس اهادحإ
 كيلوثاكلا لتقي هنأ هساسحإب دعس ةدينعلا هبضغ ةلاح ىف نكل .لافتحالا ةحهب

 ًالكش اوذختا دقف .هرمأ اوفشك نيذلا .ءبكوملا ىف نوكراشم ا امأ .صاصرلاب اًيمر

 ةلاح لصاوت ةباثمم اذه ناكو .هباقع ةلأسم شقاني ىذلا عامتجالا لاكشأ نم

 .هومكاحيل هلوح اوعمتجا سانلا نم ربكأ ددع ناك ةرملا هذه نكلو .قوم لا شارف

 رقتحي داكي وهو .كيلوثاكلا وحن اًئنيش رمضي نم كانه ناك هنأ ضرتفملا نمو
 ٍلافتحا لجأ نم كلذ بقع تعمتجا ام ناعرس ىتلا تناتستوربلا ةيدومعم

 ىلع تفال ٌلاثم أرطي انهو .كريسلا نع ام روصت نيبو اهنيب طبر دقف ءام
 وضع) بلاطلا امأ .كريس ىلإ ةيدومعملا تلوحت دقف .ىرخأ ةلتك ىلإ ةلتكلا لاقتنا

 نم نيسمخ نع لقي الام كراش هنإف ,فاقثلا رصنعلا لثم ىذلا .(ةيعمجلا
 نأ نكمملا نمو .رغصأ اًماجحأ ,.عقوتم وه امك ءلويخلا تذختا امك .ءالمزلا

 اريبعت هتجوز ةشحافل هتدهاشم دعت امك .اهرفاوح برضب عمس ضيرملا نوكي
 .دهاشملا فقوم ىلإ لوحتلل سولهم لا ىلإ عوزن نع اًحضاو

 قتر مت دقف ءاًضيأ ىه تلوحت دقف هاًبيرغ اًرمأ هسبالمب هتقالع تدب دقو
 مت اذكهو .ةهوشم ًالكشأ تراصف .بويجلا عزن مت امك .ةفاك ىرعلاو مامكألا

 ىهو ءاًمامت نكمم رمأ وه نايذهلا ةلاح يف ةلوحتم بايث روصف .اهفئاظو ليطعت
 اًعم تابنرأ عبسلل ناك دقف ةياهنلا ىفو .ًاريثك تاناويحلا تالوحت نع فلتخت ال
 .هترشب جاعزإ ىلع لمعت تناكو ةديج ةريثك نانسأ

 ماق ًةلاح تناكف :ةباحر رثكأ قايس ىف اهضارعتسا دوأ ىتلا ةيناثلا ةلاحلا امأ

 هتباصإ ءانثأ ىف هبراجت ماصفلاب باصم صيرم فصو دقف ."””اهجالعب رليولب
 اذه لاثم نأ ىلع ضعبلا ضرتعي دقو .ةحفص نيثالثو تس ىف نايذه ةبونب

 فرعتتن اننأل ءىل ودبي ام وه كلذ نم ضيقنلا نكل .كلذل اًجذومف سيل باصملا
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 ءاًعاستا رثكأ سوالهلا لاجمف .نايذهلا ةلاح ىف لتكلا تالوحت نم ريثك ىلع انه

 ءانينكت رثكألا: نيبعتلا ةمحس اذه لكنل ناضو 12 وده رثكأ تالوسصعلا ةرادف دقو

 .ليبقلا اذه نم ءىش كاردإ اننكمي ةيلاتلا ةزجوملا تافطتقملا ف ىتح

 ناك دقف ...لابجلا لاطي ىسأر رعش لعج كاذنيح هتدهاشم ّىلع ناكام"

 ىتلا ةعيرم لا تاناويحلاو رشبلا لاكشأ لك تذختا راحبو راهنأو ٌتاباغ كانه

 ريغتت تناكو .عاطقنا الب زئت تناك دقف ءنآلا ىتح ناسنإ نيع اهيلع عقت مل

 ىلع ناردجلا امأ ...ةعيرم حاورأ لاكشأ اهب لمعي ىتلا فرحلا لكل تاشرو ىلإ

 اهباكر ناكو «ةريغصلا نفسلا فالآ هيف رخمت رحب ىوس نكت ملف نيتيحانلا اتلك

 ءاضرإ دعبو ءىقيسوملا عاقيإ ىلع مهتاوهش نوسرامي ًءاسنو ًالاجر ءايارع اًكيمج

 ءامهيرهظ ىف ليوط خيسب مهنم جوز لك نعطب ةرم لك صخش موقي ناك مهتاوهش

 ناكو ...ةديدج تاعامج امتاد قأت تناك هنأ الإ ...مدلا نولب راص رحبلا نإ ىتح

 ىنأ تاوصأ تعمس ءالؤه نيب نمو .سانلا نم ريثك هرداغ باكر راطق كانه

 مث .حوضوب امهراوح تعمس دقو .ىريرحت لجأ نم اءاج نيذللا (.1) ىتخأو

 كلمأ ام لكب اهب ٌثفتهف ءزوجع ةأرمال سمهت ىهو ىرخأ ًةرم ىتخأ تعمس

 مل زوجعلا ةأرم لا نأ الإ .كلذ لعفت فوس اهنأب تحاصف .ىنصلخت نأ ةوق نم

 امأ .هلك تيبلل ةبكن كلذب ببست فوس اهنأب اهايإ ًةرذحم ىضمت ىتخأ عدت
 لتاق ءوده داس نأ ناكو .اًيكاب قوم رظتنأ ترصف ...انه ءىش ىل ثدحي ملف انأ

 تلعجو حاورألا ىدحإ تءاج ةياهنلا ىفو ...حاورأ لاكشأ ىف ٌتاعامج ىنترصاحو

 ىلإ لصت مل ةعاسلا نأب ىل تراشأ ثيحب اهنيعب ةفاسم دعب ىلع اهتعاس ىمامأ
 ."...حور ةيأل مالكلا زوجي ال هنإف ,دعب ةشلاثلا

 نوغبي اوناك نيذلا ضيرملا براقأ نيب نيب ةليوط ٌتامواسم تراد مث أ
 ٌتاوصأ كانه تناكو .دعب اميف اهتميق تعفترا :ةليئض غلابم ًالوأ تأدب .هءادتفا

 ُمالس قوف دوعصلاب براقألا ىرغأ مث .ضيرملا لتق ةيفيك لوح رواشتت ىرخأ
 .ةجرشحم لا مهسافنأو مهخارص عمس ثيح ةعلقلا رباقم ىف مهؤاقلإ متيل ةلقنتم

 ىتح همحل نم اًءدب ءاًبرإ هدسج قزمت تذخأو نجسلا سراح ةجوز تءاجو
 مهضعب ذخأو .هحارج ىلع حلم ا رثنب تماقو .اهلكأو اهيشب تماق مث .هردص

 لصو ىتح ةفلتخم لا تاومسلا ىلإ ةحجرأاتم ةمخض تالاقص ىلع ضيرملا بذجي

 ضرألا ىلإ لقُن فاطملا ةياهن ىفو .همساب فتهت تناك ةقوجب اًرام .ةنماثلا ءامسلا ىلإ
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 تاذ ءايشأ نوبرشيو نولكأي نوسلاج سانأ كانه ناكو .ام أطخ ءارج نم ةيناث
 ىناعي راصف .ىثالتت تناك اسأك هل مهدحأ مدقي ناك امدنع نكلو .ةبيط ةهكن
 توصب باسحلاو دعلاب موقي نأ ىلإ وه رطضي كلذ بقع . .ديدش شطع نم
 اذإف .ةريغص ةجاجز ىف اًيوامس اًيورشم مهدحأ هبلإ مدقيف . .ةليوط تاعاسل لاع

 .ءارغ طويخك هعباصأ نيب نم اهاوتحم برستيو مطحتت اهب اذإ اهيّقلت ءاشام

 هنكل اًئيش اهنم ري مل ةيماح ٌةكرعم هبراقأ نيبو هيبذعم نيب بشنت ةياهنلا ىفو
 ."نينألاو تابرضلا عقو عمس

 تدب امدنع اهنأ الإ .لتك زومرك انيدل ةفورعم راحبلاو راهنألاو تاباغلا نإ
 .اًبلاغ اهلثمت ىتلا لتكلا نع اًمامت لصفنت مل اهنإف زومر ىلإ لوحتلا ىلع ًةرداق
 .طق ناسنإ نيع اهيلع عقت ممل ةعيرم ةيناسنإو ةيناويح ٍلاكشأب ةئلتمم تناك دقفأ
 اًحتان ناكف ريبك ددعب ةمدق تاقولخم نم جيزمك ةديدج تاقولخم ةأشن امأ

 اًقلطم لوحتلا ىف ىرخأ ًةرم نايذهلا ضيرم جمدني مم انهو .لوحتلا لعف نع
 تاقولخملا هذه لك نأ الإ .جازتمالاو ريغتلا ىف ًطاشن رثكأ ملاعلا راص لباقملا ىفو
 ةفولأملا تادحولا نأ بيرغلا نمو .فيثك وحن ىلع لاحلا ىف هل تدبت ةديدجلا
 ىعيبط وحن ىلع ةايحلا هذه اهيف تأشن ىتلا رحبلاو رهنلاو ةباغلا نم هيدل
 وهو .لوحتلا عم جاتنإلا ىواستي اذكهو ."فرحلا لكل تاشرو" ىلإ لوحتت نأ
 اًمامت ةلصفنم فرحلاف .نايذهلاب باصملا اذه عم نييئادبلا ضعب همساقتي موهفم
 روعشلا دلوتيل ,ةرفولا ىلإ ًالوأ ىضفي هنوجتني ىذلا نكل .ةفلتخم لا تاقولخملا لثم
 لاعفأ لوح رودي رمألاف .عيرس وحن ىلع ءايشأ قيقحت فدهب ةدوجوم اهنأب
 كلت لالخ نم اهذيفنت متي هذهو ءاهجئاتن لوحو درجم رمأك لمعلا (اياضق)
 ةرم لا هذه ئلم .ديحو رحبك ةيناث ناردجلا قأت مث. .حاورألل ةدقعملا لاكشألا

 ءاسنو لاجر اهبو .ةيناسنإلاو ةيناويحلا لاكشألا نم ًالدب ةريغصلا نفسلا فالآب
 :.مهيرع لالخ نم ىسنجلا مهعون نيب قرفي اميف ىتح نوواستم مهنأ ىأ ءايارع
 رودي ىذلا فيثكتلا امأ .ىقيسوملا عاقيإل مهتيعبت ىف كلذك نوواستم مهو

 تلاس دقو اًنعط امهلتق متي نيجوزكف ,جوازتلاو جوزلا فيثكت وهف هلوح رمألا
 نم ةديدج تاعومجم قأت ناك نكل .رمحألا نوللاب هتغبصو رحبلا ىلإ امهؤامد
 .جاوزألا
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 .اًحوضو رثكأ ريسفت ىلإ جاتحي وهف ءنوريثك هرداغ ىذلا "باكرلا راطق" امأ

 ةاجتا ىف ةليوط ةفاسمل رفس ىلع اّعم نيريثك اًسانأ ءرملا روصتي راطقلا ىفف
 نع نوعنمم ال ةرياغم فورظ ىف مهنإف .مهنيب نيواودلا ناردج لصف مغرو ءام

 دق نونوكي ءاولصو امثيح .كانهف .تاطحم لا ىف دعب اميف ثدحي املثم عمجتلا
 ةفلتخم عضاوم نم اوءاج دق اوناك نإو مهنيب عمجي ناك ىذلا مهفده اوغلب

 مهنإف .ةيئاهنلا ةطحملا بارتقاب اورعش امدنع ,.مهلوصو نم تاظحل لبقو .اًمامت
 مهلاعفنا ظحالن انهو .ذفاونلا لايح نوفقيو رمملا ىلع نومحازتيو .نوضهني
 ىتلا ةكرحلاف .فدهلا لالخ ام وحن ىلع ءاَعم نوبهذي مهف ءطيسبلا ىعامجلا

 ,ةدياحم لا ةطحملا ىلإ مهتلحر لحارم رخآ اوعطقيل ءنورداغي امدنع ءاهيلع اومدقأ

 امأ .ةطحم لا فيصر ىلع ىعامج شرام نم ءزج ىأ .ةلتكلا هذه ءوده ىف ىلجتت

 ال :نيريثك اًسانأ ىأر رظتنملاف ءرفاسملا رثأت نع فلتخيف ةظحملا ىلع رظتنملا رثأت

 نينثا وأ دحاو ىلع روثعلا لواحي وهف .باوبألاو ذفاونلا ىلع نومحازتي ,مهفرعي
 .مهراظتناب وه ناك نيذلا ءالؤه ىأ :ةبيرغلا هوجولا هذه نيب نم هيوذ نم
 اهجلاعن ىتلا نايذهلا تالاح ءارقتسا اًمامت بساني نوريثك هرداغي ىذلا راطقلاف

 عمتجت ةريبك ةطحم ىف نوكي ثدحلا اذهل ءرمملا روصت نأ كلذ ىلإ فاضيو .انه
 .ةريثك تاراسم اهيف

 مهفن امنيب نكل ."لتاق ءوده" ىلإ دعب اميف ىضفتف "توملا" ةملك امأ

 نم اوصلخت دقو قوما روصتي ضيرملا نإف ءاًقيمع !ًءوده ىنعملا اذه نم نحن
 ىتلا ءتاومسلا ىلإ هقيرط ىفو .حاورأ ةئيه ىلع تاعامج ىف هب اوطيحيل ةملكلا
 نم لضفأ كانه سيلو .همسا ركذب جهلتو قاوبأ ىف خفنت ةقوجب رمي ءاهيلإ عفرُي
 نم ةقوج :اذه نم رثكأ بلطي ال دجملا ىلإ عسي نمف .دجملا رهوج فصول كلذ
 ىتحو .همسا ديدرت ىوس ءىش ىأ لعفت ال ءرشب نم نوكت نأ لضفألاو .تاقولخم
 ناك امهم .ةقوجلا نوكتت نإ امف .اضرلا نم ٍءىشب عتمتت لتكلا نم عونلا اذه
 ركذ دنع الإ دح ىصقأ ىلإ اندحأل برتقت ال اهنإف ءاهكلسم ناك امهمو ءاهعضوم
 ةيحان ىلعف .نيتيداعم نيتعومجم نيب عازن رمتسي هلك ريرقتلا لالخو .مسالا
 نيذلا هؤادعأ ناك ىرخألا ةيحانلا ىلعو .هنودتفيو هنوررحي نيذلا هبراقأ ناك
 ,ةليوط تاضوافم لالخو ." هدسج" وه ىرحألاب وأ عازنلا ةدام وهف .هلتق اوءاش

 نيعأ ىف دادزت هتميق تراص دقف .ىلعأ غلابم ىلإ زفقتل ةريغص غلابمب رمألا أدب
 عطقتتو نوخرصي مهعمس ثيح ةعلقلا ةربقم ىلإ هبزح جاردتسا مت دقو .هبراقأ
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 ةلأسمب صاخلا لصفلا ىف باهسإب نيرضتحملاو قوما موك انجلاع دقو .مهسافنأ

 موحل ىلكآ ةقيرط ىلع هماهتلا مث .ريسأك ءضيرملا بيذعت مت دقو .برحلا
 امك .مهعمس دقو ,ةيماح ةكرعم ىلإ هبراقأو هئادعأ نيب ضقانتلا ىدأ دقو .رشبلا

 .ىرخأ ٌةرم براقألا نينأ عمس

 ةجودزملا ةلتكلا ىلع - رخآ ءىش لك ىلإ ةفاضإ - نذإ نايذهلا اذه ىوتحي
 ًاليصفت رّكذت برحلا دح ىلإ روطتلا ف ةحضاولا لحارملاو .برحلا ءانثأ ىف اهزرفو
 رهاوظ لك رفاوت وه انه هيلإ ةراشإلا دون امو .نييئادبلا كراعمل ةلثامملا ثادحألاب

 .حوضولاو زيكرتلا اذه لثمب اًَعم اًبلاغ رفاوتت ال ىهو .اًبيرقت ةلتكلا
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 نم قاوشع وحن ىلع "لوحتلا"و "ةاكاحملا" موهفم مادختسا متي ام ابلاغ

 امهف ايهم لسن نأ ةيكحلا قيمرقل لإ .نيتدحلا نيذه نيب حضاو لصف نود

 ردقب مهاسي نأ نكمي امهنيب رذحلا لصفلاف .قالطإلا ىلع هسفن ءىشلا ناينعي ال

 ىهو .ءىرهاظ ءىش ةاكاحم لاف .ىقيقحلا لوحتلا ثدح ىلع ءوضلا ءاقلإ ىفام

 توصلاب رمألا طبترا اذإف .هتاكرح خسنب ءرمللا هوقي ىذلا اذه ىرن نأ طرتشت

 رثأ كانه نوكي الو .ةقدب هسفن توصلا جاتنإ ةداعإ ىوس ىنعت ال ةاكاحملا نإف

 ءديلقتلاب موقت تاواغببلاو دورقلاف .ةاكاحملاب 0 0 ىدل ةيلخادلا ةغيصلل

 اهنإ لوقلا نكمو .ءثدحلا اذه ءانثأ ىف وحن ىأ ىلع ريغتت ال اهنأ ضرتفملا نمف

 نأ عيطتست ىهو .لخادلا نم هشياعت مل ىهف .هديلقتب ىه موقت امب ىردت ال

 .اهل ةبسنلاب ةيمهأ ىندأ ثدح ام ةعبتل نوكي نأ نود نم رخآل ءىش نم زفقت

 حملمم ةاكاحملا طبترت نأ داتعم لا نمف .ةاكاحملا رسيي ٌرمأ قمعلا ىلإ راقتفالاو

 رومألا عئابط بسح .هابتنالل تفاللا وه دحاو حملم ناك املف ءطقف ديحو

 ريغ عقاولا ف ىه ىتلا .صيخشتلا ىلع اهتردقب انعدخت ام ابلاغ ةاكاحملا نإف
 ءاًبلاغ اهمدختسي تاغايص لالخ نم ام صخش ىلع فرعتلا نكميف .ةدوجوم

 هديه نأ الإ :صخشلا دهر اكرهاظ نيك ذي هاف صخسلا ةينقي ىشتا ءانقملا اها
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 كانه نوكت نأ نكمملا نمف ءصخشلا اذه ةيهام ةرورضلاب ددحت الف تاغايصلا
 موقي لاحلا هذه ىفو .طقف ءاغببلا عم اهلامعتسا صخشلا داتعا اهنيعب تارابع
 نم هيلع فرعتي نل هنإف صخشلا لهجي نمو ءامامت مهم ريغ ٍءىثش ديلقتب ءاغببلا
 لوألا ةردابلا ىوس .نيقيلا هجو ىلع .نانوكي ال ديلقتلا وأ ةاكاحملا نإ .كلذ لالخ

 ىف متت رداوبلا هذه لثمو .ىرخأ ًةرم روفلا ىلع اهنع لودعلا متي ىتلا لوحتلل
 ةظحالم اننكميو .ةياغلل ةفلتخم هوجو ىلعو ىرخألا ولت ةدحاولا :عيرس عباتت
 نود انه لوحت ىتلا ىه اًديدحت ديلقتلا ةلوهسو .دورقلا ىدل ةمات ةلوهسب كلذ
 .داعبألا ةجودزم ةاكاحمب ةقالع ىلع دسجب هبشأ وه هسفن لوحتلا نأل هقيمعت
 اووف ظن ىذلا ءركنتلا وهو الأ لوحتلا ىلإ ةاكاحملا نم ىلاقتنا ٌلكش كانهو
 ذفن ام وهو - ,ةيناودع اياونب ,قيدصك برقتلاف .قيرطلا فصتنم ىف ىعو نع
 الو ٌيحطس وهو .لوحتلل مهمو ركبم عون وه - ةطلسلل ةرخأتملا لاكشألا لك ىلإ
 .توصلا ىلع .ءنورقلا ىلع .ورفلا ىلع :هدحو ىجراخلا رهظملا ىلع الإ بحسني
 ريغو سوملم ريغ وحن ىلع دايصلا ئبتخي كلذ فلخو .ريسلا ةكرح بولسأ ىلع
 رهاظلاو نطابلا نيب داحلا لصفلا اذه نإ .ءىشب رثأتت ال ةلتاق ةينبو سملل لباق
 هسفن كلميب دايصلاف .هلامك ىلإ "عانقلا" ف لصو دق نوكي .مظعألا فالتخالا وهو
 ةظحل لك ىفف .هليثمتب موقي ىذلا ناويحلا ةئيه اًضيأ كلتمي هنأ الإ ةحالسو
 ظفتحي وهو .دحاو ِنآ ىف ناقولخم هنأب لوقلا نكميو امهيلك ىلع ةرطيسلا هنكمي
 وهف .بضن دق اهيلع رداقلا تالوحتلا عبن نوكيو .هفده ققحي ىتح امهيلكب
 امهدحأ لزع دقو ءرخآلا ىف دحاولا ,ةحضاو دودح امهعمجت نيعضوم ىف فقي
 فلخ نطابلا ىراوت نم صانم ال هنأ وه كلذ ىف رمألا ةقيقحو .حوضوب رخآلا
 نوكي لتاقلا ىداعملاو اًرهاظ نوكي ءىربلا دودولاف .مراص وحن ىلع رهاظلا
 ةيجاودزالا هذهو .ىاهنلا لعفلا ىف الإ هسفن نع لتاقلا نطابلا حصفي الو ءانطاب
 لماكب ريبعتلا انمهف نإف ."ًركنت" ةماع هيلع قلطن ام وه فرطتملا اهلكشب
 لخاد هعضأ نأ دوأ انأو .هيلع وه امم اًحوضو رثكأ نوكي نأ نكمي ال هنإف هانعم
 .ىناودع رَّخآ هلخاد نمكي دودولا لكشلاب نكنتك .هيمسأو ةقيضلا هدودح

 ماق همعطي ىتحو .ةيداع ريغ لامحأ لقن هعسوب اًرامح كلتمي لسغم ناك"
 .نيرخآ سانأ لالغ ىلإ هداق مالظلا ميخ امدنعو ءرمن ورفب هتيطغتب لسغملا
 .هبلق ىوهي امك نيرخآلا لالغ معطب عاتمتسالاب نانعلا هسفنل رامحلا قلطأف

 هنأ عيمجلا نظ نأ دعب هدرطو هنم بارتقالا ىلع ؤرجي نم كانه نكي ملف
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 اًقطعم هدسج ىلع عضوف .لوقحلا ءارفخ دحأ هب صبرت ةرم تاذ نكل .رمن
 امدنعو .رساكلا ناويحلا اذه لتقي ىل ءاًبهأتم هسوقب كسمأو .ىيبارت نولب اًيدامر

 كلذلو .اًناتأ لجرلا نأ نظ نأ دعب هبلق ىف بحلا كرحت ديعب نم رامحلا هآر
 "هلتقو رامح ىوس سيل ناويحلا نأ هتوص نم ريفخلا فرعف .هوحن ضكرو قهن
(131). 

 .ركنتلا ىف ًاريغص داشرإ باتك ةليلق ٍتارابع ىف توتحا ةيدنهلا ةصقلا هذه
 دب الو .ةزجوملا ةحاسملا هذه ىف مخزلا اذهب كلذ نع ربعي نأ ٌدحأ حلفي ملف
 نأ الإ .هتأشن لوح سيلو ركنتلا مادختسا لوح رودي انه رمألا نأب رارقإلا نم
 .ركنتلا لصأ نع اًديعب سيل مادختسالا اذه لثم

 دلجلا ىهو سباللا لسغي ىذلا لسغملا ةنهم عم تناكف ةيادبلا امأ

 نمو .ريثكلا لمح عيطتسي رامح ىلع رثع دقو طشن ٌلسغم وهو .رشبلل ىناثلا

 ىتلا دولجلا نيب نمو .هلسغب هبحاص موقي ام لمحي ناك رامحلا نأ ضرتفمل ا
 رامحلا امأو .ةصقلا هلوح رودت ام وهو .رمن دلج ناك لسغملا اهعم لماعتي

 رمنلا دلج هبحاص هسبلأف ريثك ٍءاذغ ىلإ جاتحيو اًعئاج ناكف هلمع نقتي ىذلا
 دقو .ىهتشي امك هماعط ماهتلا عاطتسا كانهو .نيرخآ سانأ لالغ ىلإ هداقو

 دلج انه سبل دق ءىربلا قولخملا اذه ناكو .رمن هنأ مهنظل سانلا هنم فاخ

 ىذلا عزفلا ىدم كردي ملامك .هل ىرج ام ىردي ال وهو ةياغلل رطخ ناويح

 ىلع اوؤرجي مل نيذلا سانلا امأ .جاعزإ نود نم هاوه بسح لكأي راصف .هشب
 مهتيشخ تناكو .كانه اذه لعفيامب ةفرعم ىندأ مهيدل نكي ملف هنم بارتقالا

 تلاح دقو .ام ٍسيدقت ىلع ىوطنت ةبهر ىهو ءىوق نئاك نم ةبهرلا ىه
 نيدعتبم اولظف ,رامح ىوس سيل رمنلا نأ مهكاردإ نيبو مهنيب ةبهرلا هذه
 رهظ نكل .لكألا ماهتلا ةلصاوم هعسوب ناك هتمصب اًظفتحم وه مادامو .هنع

 زهجتف .دايصلا ةعاجش كلتمي ناك دقف ايداع ًالجر نكي مل لوقح ريفخ كاذنيح
 ٍفطعمب رثدتف ةسيرفك هنم بارتقالاب هيرغي نأ ءاش دقو .رمنلا لتقي ىكل هسوقب

 هنأب ناويحلا ماهيإ ءاش دق ناك لاح لك ىلعو .رامح دلج ناك اممبر ءبرتم ىدامر

 ةليحلا هذهو .ءىرب هنأك ودبي ىذلا رطخلا ركنت وه هركنت ناكو .ىمهو ٌرامح
 ةصقلا ةتكن امأ .مهتسيرف نم بارتقالل ةركاب روصع ىف اهنومدختسي نودايصلا ناك

 دعب نع ىأر نإ امف ةدحولاب رعش دق اًديِج ىذغت ىذلا رامحلا نأ ىف نمكتف
 وحن ًةرشابم ىرجو اًيلاع قهنف هاناتأ اذه نوكي نأ ىنمت ىتح ٍرامحب ِهرّمَذ اًئيش
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 .لقحلا ريفخ دي ىلع لتقُيل ٌرامح هنأ فشك هتوص لالخ نمو .ةيمهولا ناتألا

 .ناتأك يعو نود نم سراحلا ادب اهماهتلا رمنلا ىهتشا ىتلا ةسيرفلا نم ًالدبو
 ىلع ةصقلا تينُي دقو .هفتح ىقلي هب اذإ رامحلا اهانمت ىتلا ةذللا نم ًالدبو
 ءرملا هنوكي ام ريغ قولخم ةئيه ىف ركنتلا لالخ نمف .عادخلا نم ةلسلس

 تءاج ام ناعرس اهنأ ثادحألا نع جتنيو .ىرخأ تاقولخم عادخ ءرملا لواحي

 وهو يعو نع ركنتلا مدختسي ىذلا هدحو وه ناسنإلاو .دوشنملا ريغ ٍفدهب
 ٍقولخمل اًعانق عضي نأ هعسوبو لقحلا ريفخ لعف امك هسفنب ركنتلا عيطتسي

 لمت دحض نوكد نأ الإ ةحست ةلف ةتاويكلا انما .رامحلاب لسغملا لعف امك رخآ

 مات لصف وه ةصقلا هذه ىف ناويحلاو ناسنإلا نيب لصفلاو .ركنتلا ةيلمعل

 ناك امنيح ءنينثالا نيب لصف كانه نكي مل امنيح ةيروطسألا دوهعلا تضقنا دقف
 ثيدحلا عيطتست تاناويحلا تناكو ةيقيقح تاناويحك لعافتلا نوعيطتسي رشبلا

 مدختسي نأ ملعت دق ناسنإلا ناك ناويحك ةيروطسألا هبراجت لالخ نمو .رشبك

 دولجلاو ةعنقألا تحتو ؛ ءركنت ىلإ 000 تلآ دقو .هبساني امك تاناويحلا لك

 .تاناويحلل اًديس هسفن وه ىقبييو هفادهأل اًمامت اكردم لظي اهمدختسي ىتلا

 ءاذه ىتح نكل الثم رمنلاك .هسدقي ناكف هترطيس تحت هعضو عطتسي ملامو

 امبرو .ركنتلا لالخ نم ةصاخ ةعاجشب نوعتمتي نم ضعب هنم بارتقالا لواح
 نأ اًقح شهدملا نمو .هتليح لالخ نم ىقيقح رمن لتق ىف لقحلا ريفخ حلفأ
 ولخي ال رمألاو .ةياغلل ةريثك ةيساسأ تاقالع نع ريبعتلا ةريصق ةصق عيطتست
 لوقن امك ىهو سبالم عم لماعتي وهف ءلسغم اب ةصقلا أدبت نأ ةيمهأ نم
 ىف اًبلاغ مَّدخَتْسَُت اهنإف ريطاسألا ىف اهتناكم لالخ نمو .حور الب دلجل ليدبلا
 ةعطق ىف ةايحلا ثيبي هنإف هتليح ىف همدختسا ىذلا رمنلا دلج امأ .لوحتلا ءارجإ

 :لوحتلل ةودحملا رصتعلا اذه :ركتلا نإ .ةداعغ اهم نغتسي ىتلا ةقيربلا سالما
 ةطلسلا بحاص عسوب سيلو .اذه انموي ىتح ةطلسلا بحاصل فولأم ٌرمأ وه

 ٌرصتقم وهف ,ةيداعملا هتركفب اّيعاو ماد ام قالطإلا ىلع هسفن وه هلوحت ةلصاوم
 ةيقيقحلا هتئيه ىأ «ةينطابلا ةرذبلا هذه ةمالس ىلع ظفاح ىذلا لوحتلا ىلع

 ءافخإ ىلإ ءاًنايحأ هبساني وحن ىلع .هابتنالا عيطتسي دقو .لماكو مئاد وحن نع

 لجأ نم ةفلتخم ةعنقأ مادختسا هعسوبو .ةيقيقحلا هتئيه هرشنت ىذلا عزفلا

 هتئيه نم ردق لقأ ريغت ال ىهو .دودحم تقول الإ اهمدختسي اال اًمتاد وهو .كلذ
 1 .هتعيبط ىه ىتلا ةينطابلا
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 ةلصاومب حمست ال اهنأ اهتامس نمو .لوحتلل ةيئاهنلا لاحلا ىه ةئيهلا نإ

 ,ةيعيبط تسيل ىهو .ةحضاوو ًةدودحم اهحمالم لك ىف نوكت ةئيهلاو .لوحتلا

 لوحتلا ةنورم نم ةاجنلا قوط ةباثمب ىهو ءناسنإلا عنص نم ٌقولخم ىهف

 .لكشلا وأ عونلاب ثيدحلا ملعلا هيمسي ام نيبو اهنيب طلخن نأ ىغبني الو .مئادلا

 .ةميدقلا تانايدلا ةهلآ تائيه لاكشأ انلمأت اذإ ًريثك اهرهوج نم برتقن دقو

 ةاريفا يبيه ةسخو ةمحرلاق «نييرصملا ةهلآ ضعب كلذ بقع لمأتن نأ ديفملا نمو

 ةبرلا امأ ءلجنم ىبأ سأرب ٌلجر توحتو :عبض سأرب ٌلِجر سيبونأو ةؤبل سأرب

 ةددحملا اهروص ىف تائيهلا هذهو .رقص سأر سروح برللو .ةرقب سأر اهلف روحتح

 تاروصت تداس دق تناك "ىناويح - ىناسنإ" جودزم ّلكش ئه ىتقلا -ةشاتلا

 اذه ىفو ءناكم لك ىف اهريوصت مت لكشلا اذه ىفو ءنينسلا فالآل ةينيدلا نييرصملا

 هنأ الإ .ةشهدلا نه تعب دما هيهف اهزارعكسا انهأ ناكفم لك ىف تدبع لكشلا

 لاكشألا تناك ليوط ٍنمزب تمزتملا عونلا اذه نم ةيهلإ ةمظنأ نيوكت لبق

 اهل ضخ ال نوعتش ىدل اعساو اًراصعتا ةرششتم:ةيئاويحلا ةيناستإلا .ةكودزملا

 مه نويروطسألا نييلارتسألا دادجأف ,ةقالع ةيأ اهنيب نكي مل ضرألا هجو ىلع

 فرعت تائيهلا هذه تناكو .تابنو ناسنإ اًنايحأو .دحاو نآ ىف ناويحو ٌناسنإ
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 ومأ"لا مطوطو 'هوسبوأ ' لا مطوطو ورغنكلا مسوم كانه ناك دقف مصوطلاب
 ناسنإك لماعتت ىهو .هسفن تقولا ىف ناويحو ناسسنإ هنأب زيمتي اهنم لك ناكو

 تانقنملا هذه مهف نكمم فيكف .امهيلكل اًدِج اًضيأ ربتعت امك اًمامت ناوبحكو

 عضن نأ نم دب ال اهمهفن نأ لجأ نمو ؟اًقح ىه لثمت اذامو ؟ ؟مدقلا ىف ةلغوم ا
 ناك ىذلا نمزلا وهو ءةي رروطسألا لوألا روصعلا ناسنإك رّبتعت اهنأ اننيعأ بصن
 ةلاح تناكو .مئاد و وحن ىلع 6 ةدوجوم تناك تاقولخم ةماع ةبهوم لوحتلا هيف

 ىلإ لوحتلا ءرما عسوب ناك دقف اًروهشم اًرمأ كاذنيح ماعلا اهب رم ىتلا ةلويسلا

 اذه لالخ نمو .نيرخآلا ليوحت ىلع ًةردق كلمي ناك لب ءنكمم وه ام لك
 نإ .اهنيعب تالوحت ىلع ٍديكأت ىوس نكت مل ةدرفنم ٌتائيه تزرب ماعلا رايتلا
 .ةايحلل اًخنام اًديلقت تراص ىتلاو ءام وحن ىلع ءرم لا اهب طبتري ىتلا ةئيهلا
 «ىناويحلا عونلاب مويلا اهيمسن ام ىه تيل ءرخآل نيح نم ءرم لا اهلثم ىتلاو

 ٌجزتمم ورجنك ىهف .دحاو نأ ىف نانثا ىهامتإ "ومأ" تسيلو ورجنك تسيل ىهف
 اذه ىلع لوحتلا ةيلمع ترا دقو . "ومأ" -ءاش امك- حبصي نانا .ناسنإب

 ءىثشث لكل ةلصاوتملاو ةدودحملا ريغ تالوحتلا ددعت نمو . .تائيهلا مدقأ حلا

 متوهذه لوحتلا ةيلمعو .ةئيهك تخسرو امامت ةددحم ٌةدحاو تجرخ نكمم
 متام لكب ةنراقم. كلذ لالخ نم ةصاخ ًةميق بستكت ىهو اهديدحت

 ورجنك ىلإ ناسنإلا لوحت ىلع ىوطنت ىتلا ةجودزملا ةئيهلا هذهو .هداعتبسا
 نإ - نوكتو .ةئيه مدقأو لوأ ىصه ءامئاد اهسفن لظت ىتلاو ءٍناسنإ ىلإ ورجنكلاو

 الو رخآلا امهدحأ قبسي الف اهتاذ ةميقلا اهيرصنعلو .ةرح ًةئيه - ةفاضإلا انئش

 اهريثأت نأ الإ .خيراتلا لبق ام روصع ىلإ دوعت ىهو .رخآلا دعب امهدحأ قأي
 ريطاسألا ليثمت لالخ نم ىأ ءاهل ٌلخدم كانهو .اًمتاد رضاحلا ىف نوكيف لوقعملا
 ةيؤر ىلإ لصن نأ اَضيأ نحن انل مهملا نمو .اهيف ءرم للا كراشيو ءاهيلإ ةيمتنما
 ءىشب أدبت ةئيهلا نأ فرعن نأ مهملا نمو ٠ ,ةئيهلل مدقألا عونلا اذه نع ةحضاو

 هروصتن ام ضيقن ىلع نوكيو اًدقعم انل ودبي ام وهو .قالطإلا ىلع طيسب ريغ
 .هسفن تقولا ىف هتجيتن عم ٍلوحت ةيلمع نع ربعي ىذلا وهو .ةئيه نم مويلا
 ال ىذلا يمد ريبعتلاف .ىرخألا تالوحتلا لك نع هدومج هزيميف عانقلا امأ
 دومج ىأ .هنم ماتلا ضيقنلا ىلع وه ام هلحم لحي امتاد كرحتملاو ءودهلا فرعي

 .(مجرتملا) ضيبألا بلكلا مساب فرعي ىلارتسأ ناويح 1

 .(مجرتملا) شطعلاو عوجلا لمحت ىلع هتردقب فرعيو ةليوط ناقيسو قنع وذ قريمأ رئاط 2
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 لوحتلا دادعتسا ىدبتي ًةصاخ حمالملاب ريبعتلا لالخ نمف .ناات رارمتساو

 وهو .حمالملاب ريبعتلا كلتمي ىذلا تاقولخملا لك نيب نم وهف .ءناسنإلل لصاوتما
 ىذلا كاردإ نكم الف ارث رثكألا لوحتلا ةايح اًضيأ كلتمم امك ريثكب ًءارث رثكألا

 ىفاكلا تقولا اندحأل ناك ام اذإف .ةدحاو ةعاس لالخ ناسنإلا هجو ىلع ىرجي

 اننإف ناسنإلا هجو ىلع ىرحجت ىتلا لاوحألاو تاكرحلا لكل ةقيقدلا ةقحالملل

 هاجت ديلاقتلا فقوم نإ .اهزييمتو اهتفرعم نكمم ىتلا تالوحتلا رداوبل بجعن
 اريشك دحت تاعمتجم لا ضعبف .تاعمتجم لا ضعب َق فلتخم ةرحلا هجولا تاريبعت

 ,حرفلا وأ مألل ىروفلا راهظإلا رظحت ىهف .ديعب ّدح ىلإ هجولاب ريبعتلا ةيرح نم
 اذهل قمعألا رربملا امأ .اًئداه ههجو لظيل هسفن ىف كلذ رمضي نأ ءرملا ىلع لب
 ىلإ ذافنلاب دحأل حمي الف .هتاذب ميئاو لالقتسا ىلإ ناسنإلا ىعس وهف فقوملا

 نأل ةوقلا كلتمي نأ ءرطا ىلعف ءدحأ لخاو ىلإ ذافنلاب هسفنل حمسي الو .هلخاد

 ىضمي اذهو .هسفن وه ىقبي نأل ةوقلا هيدل نوكت نأ هيلعو .هسفن وه نوكي
 تالوحتلا رفنتسي ام وه رخآ ىلع ٍناسنإ ريثأتف ,ةاواسملا مدق ىلع كاذ عم

 امهيلك رظحف .حمالم لاب ريبعتلاو ةراشإلاب ريبعتلا ف ىدبتت ىتلا ةرباعلا ةلصاوتملا
 نئاكلاب ةربخلا نم ليلقلاو .ماتلا رظحلا ىلإ كلذب ىهتنيل ءاًّبعص لوحت ىأ لعجي
 ىلع فرعتلا نم ءرملا برقُي ام ناعرس ةقيتعلا ةعنطصملا ةعيبطلا هذهل دماجلا
 ريغ تالوحتل ةنرم ةسرامم نم ةيئاهن ةلاح وه عانقلاف .لعفلاب عانقلا ىنعم

 ىعيبط يناسنإ هجو لك ىف عئارلا اهريبعت لثمتي ىتلاو .ةرمتخم هبشو ةحضاو
 لكو ادب ام لك ىفتخي ىتح عانقلا دجوي نإ امف .هيلإ ىهتنتو عانقلا ف بصت
 ءامامت ددحم ءىش نع ربعي وهف حضاو عانقلا نإ .دعب لكشتت مل ةيعاو ريغ ةرداب

 نكمي وهو .ريغتي ال ريبعتلا اذه نأ ىأ ءدماج عانقلا نإ .كلذ نم لقأ الو رثكأ ال
 عضو نم لثمملا عنمب ءىث الف .عانقلا اذه فلخ رخآ اًعانق نوكي نأ ةقيقحلا ىف

 طامأ اذإف .ةريثك بوعش ىدل جودزملا عانقلا فرعي ءرم او .رخآ عانق فلخ عانق

 ةيئاينلا ةتلاكلا وس نأ افاق اما قوس ةينه و وربخا ةقلخ ريم انفاق هربملا
 ام اًمتاد وهف كاذو اذه نيب ام امأ .كاذ ىلإ اذه نم ىضفت ٌةزفق هنإ .ةيصخشلا
 نع مارت هق:ىذلا انته لقم ةطسو ةنلاقعنا ةلخرش كانه سلف ءاتفقنم نؤكد
 وهو ."ًةأجف" انه راص "رخآلا" نأ وهف رمأ نم دجتسا ام امأ .ام ناسنإ هجو

 نمف .هقباس لثم هلثم دومجلا نم ردقلا سفنو حوضولا نم ردقلا سفن ىلع

 ةقيرطلا سفنب عانقلا ةزفق راطإ ىف نكل ءاّنكمم ءىش لك نوكي عانق ىلإ عانق
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 عانقلاف .ةئيهلا عنطصي وهف جراخلا ىلإ اًساسأ هجتي عانقلا ريثأتو .ةزكرملا ةلئامم ا

 ءادأ ءانثأ ىف كلذ ثدحي دقو .هنيبو علطتملا نيب ًةفاسم عضيو سملل ٍلباق ريغ

 ىلإ -هتدارإب - رطضي اذه نكل .هنم اًبيرق هيلإ علطتملا نوكي امنيح ام ةصقر
 ا اهلعجي امف ءاًضيأ ةفاسملا دومج ىلإ لوحتي لكشلا دومجف .ناك ثيح ءاقبلا

 ىفو .رسلا أدبي ًةرشابم عانقلا فلخف ءاهب نماكلا رطخلا اذه وه اًقلطم ريغتت
 ءانه انثيدح عوضوم ىهو ءاًمراصو ًالماك اًنيوكت اهنيوكت تمتأ ىتلا تالاحلا

 نمكي امب ةفرعمب دحأل حمسُي ال هنإف .دجلا لمحم ىلع عانقلا ذخؤي ثيحو
 لصافلا دحلا ةباثمب وهف رثكألا متكت دق نوكي ريثك نع حصفأ نإف .هفلخ

 نإف .ةقث ةقالع امهنيب أشنت الو .هتفرعم دحأل زوجي ال رطخ ىوتحمب ًنوحشم
 نع اًمامت ًالصفنم ةبيرقلا ةفاسملا هذه ىلع ظفاحي هنإف ام صخش وحن مدقت
 لثم رحلا ءارقتسالاف .ديدهتلا ىف هفلخ نماكلا هرس مدختسي وهو ءصخشلا اذه
 ىشخي وهو نمخي نا الإ ءرما عسي الف ءالاحم عانقلا هلعجي ام هجو ءارقتسا

 لثامت عمسلا قيرط نع عيمجلا اهداتعا ىتلا ةبرجتلاف .هفلخ نماكلا لوهجملا

 كانه طاحيف ءاًمامت اهتغل لهجي اًدلب مهدحأ قأي دقف .ةيؤرلا لاجم ىف ةبرجتلا
 ىلع انلمحي لوهجملاف .هنيمخت داز لقأ همهف ناك املكو .هيلإ نوثدحتي سانإب
 شمس كن قدم زر دعت هلكت هفاننمعلا يخل ناسك ف اتوقف هقيلكلا نها
 ىلإ بيرغلا تاملك مجرتت امدنع ام ٌدح ىلإ لمألا ةبيخب فاطملا ةياهن ىف باصيو
 ةغل لك نإ .ةريطخ ريغو ةئيرب هذه تناك اهدعب كرديل .هيدل ةفولأم ةغل
 :.حمالملا حضاو اًمجو ريصت ىتح مّهفَت نإ امف ىعمس عانق ىه اًّمامت ةبيرغ
 الو لوحتي ال ام اًديدحت وه نذإ عانقلا نوكي اذكه .ةفولأم ريصت ام ناعرسو

 نمو .لوحتلل رمتسم ٍلدبت ةبعل ىف "ءاقبلا" هنإ .ُمئاد وهو .هرمأ ىف طلخلا نكمي
 ىلع هلامك سسأتيو .هرهاظ فلخ ءىث لك هؤافخإ وه ةصلاخلا هتارثؤم نيب

 اًحضاو وه ناك املكو .فورعم ريغ لظي هفلخ ءىش لك نأو ءانه ةياهنلا ف هدوجو
 نأ نكمي ىذلا ام ناسنإ ىأ فرعي الف اًضومغ رثكأ هفلخ وه ام نوكي هتاذ دحب
 ىلإ لصت هفلخ رسلا نيبو رهاظلا دومج نيب ةفاسملا نإ .عانقلا فلخ نم قلطني
 ىننإ" :عانقلا لوقيف ءعانقلا هب ددهي مل ىقيقحلا ببسلا وه اذهو .لئاه دعب
 ْق مغريو ءنتفي وهو ."كلذ فلخ ام وه هاشخت ام لكو ءطضلاب هارت ام اذه

 دحأ هطامأ اذإف .هب ساسم لا ىلع ّدحأ ؤرجي الف ةفاسم دوجو ىلع هسفن تقولا

 وهو سملل ٍلباق ريغ -هتيلاعف ةرتف ءانثأ ىف - وهف ,مادعإلا ةبوقع ىقلي هنإف
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 ريغ وه امم امهتوق نادمتسي هحوضوو عانقلا نم مولعملاف .سدقم نصحم

 ةفرعم ىندأ نود نم ةقيقد ةفرعم هب سانلا ةفرعم ىلع سسأتت هتوقف .مولعم
 اذإ هنأ الإ .ام وحن ىلع "مامألا" نم وأ جراخلا نم هفرعي ءرم اف .هيلع ىوطنيامب

 ىطعي هنإف - اهنيعب سوقط ءانثأ ىف - هنم عقوتملاو داتعملا هكولسب مزتلا ام
 اذكهو .هدهاشي نم نيبو هفلخ نماكلا رطخلا نيب ٌمئاق وهف ءنامألاب اًعابطنا

 عيطتسي وهو ءاذه نع رظحلا هنم وه نإ حيحصلا كلسملا كلسي نأ هل نكمي

 ءرم او .هتئيه بساني ام عم الإ هقلطي الو اًعمجم هيلع ىقبيو رطخلا عمجي نأ
 ةئيه وهف .هعم ةقالع ميقي نأ درجمب اًحيحص اًكلسم هوحن كلسي نأ عيطتسي

 ءرملا كردي نإ امو ءاهكرديو ءرمللا اهملعتي نإ امو .هكلسم ىف ةصاخ بيلاسأ عبتي
 نعو .هلخاد نماكلا رطخلا نم هيمحي اذه نإف .هنم اهبلطي ىتلا ةفاسملا ىدم

 فقوتتو أدبت هعمف سثكلا لوقن نأ نكمي ةئيه راص ىذلا عانقلل رثألا اذه

 انف ةيؤرن نيف ابل دن الف «ةنسفن عاتنقلا ويف انه اننمهت انه:نأ الإ اضارنلا طقيتو

 ال نيذلا ىلع ءطقف جراخلا ىلع ٌريثأت هل سيل هنأل ءرخآلا بناجلا ىلع نوكي

 ءالؤهو .هيف ءابتخالا ديري نم هجو ىلع عضوي وهف .هلخاد نمك ام نوفرعي

 ءانثأ ىف ءاقبلاو عانقلا رود ءادأ وه مهبجاو نكل .مه نونوكي نم اًديج نوكردي
 عانقلا عضويف .عانقلا بسانت ىتلا دودحلا ىأ ءاهنيعب دودح لخاد رودلا اذه

 .هلمحي ىذلا اذه نع حوضوب لزع دق نوكي ىذام لكشك وهو .جراخلا نمو
 ىدؤي ماد امو هيلع قيضيو هجعزي وهف ءاًمامت بيرغ دسجك هب رعشي اذهف
 ةرتف تلاط املكو .عانقلاو هسفن وه ىأ .ةيجاودزا ةلاح ىف لظي رودلا اذه

 ءودجلا هادا ءاقأ قنا وز از ايقاف يحن ناش هد محا ع تاناز هيل ةم دعمت
 نبع ال ضفتم: ةسخش قدم ردع لاظي كلذ مقر نيكل :ءانقلا ةنقه عض هكلخاذت
 ىتلا ةبهرلا ثبي هنأ فرعي ىذلا ءزجلا .هفشك ىثخي ىذلا ءزجلا هنإ .عانقلا

 دب ال ةيجراخ ٍفارطأ مامأ هليثمتب موقي ىذلا رسلاف .هسفن وه هيلإ لصت نل
 ,روصتن امك ءرمألا نوكيو .هلخاد هب رعشي ام وهو ءاًضيأ وه هيلع رثؤي نأ نم
 نإ .فاشكنالا ىشخي وهو .هنوفرعي الام نوشخي ءالؤهف .هسفن رثألا هل سيل
 عطقي نأ هلوحت عسوبو .ماقلا مالستسالاب هل حمست ال ىتلا ىه ةبهرلا هذه

 دحلا وه هتطامإ نكمي ىذلا عانقلاف .ًالماك اًدبأ نوكي ال هنكل اًديغب ًطوش

 طوقسلاب هل حمسي الف .هدقفي الأ ىلع صرحي نأ هيلع نوكيف ءلوحتلل لطعملا
 اذكهو .عانقلا ريصم اًمامت اًمومهم نوكي لاح لك ىلعو .حتفني نأ هل حمسي الو
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 .همدختسي نأ هيلع نوكي زاهج وأ حالس لثم هلوحت راطإ جراخ هسفن عانقلا ىقبي

 سفن ىف عانقلا ىلإ وه لوحتي امنيب .هعم لعافتتف ةيمويلا ةايحلا ىف هتيصخش امأ

 ءانثأ ىف اًجودزم ءاقبلا هيلع متحتيو ةيجاودزا ةلاح ىف وه نوكي اذكه .تقولا
 .ةلماك ضرعلا هئادأ ةرتف
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 لوحتلا نم صلختل

 عيمجلا عادخ عيطتسي ال ةيناودعلا ةنطابلا هتينل كردملا ةطلسلا بحاص نإ

 هب نوفرتعي ال ءالؤهو .ةطلسلا وه مهفده هلثم نورخأ كانهف ءركنتلا لالخ نم
 اًرطخ اولثمي نأ مهعسوبف .ءالؤه نم هرذح ذخأي وهو .هموصخ مهنأ نوكرديو
 كلذب فشكيل مههوجو نع عانقلا عزنيل ةبسانملا ةظحللا وه رظتنيف .هيلع
 اذإف ءايصخش هسفن نع اًديج هفرعي ىذلا رمألا وهو .ةيقيقحلا مهراكفأ كلذ

 نإ ةرم لوأ ةايحلا ديق ىلع مهكرتي دقو ,.مهررض بنجت دق نوكي مهفشك ام
 ,.ىرخأ ًةرم ركنتلا ىف ءالؤه حاجن نم هرذح ذخأي هنكل .هضارغأ مدخي كلذ ناك

 هسفن وه اهضرفي ال ىتلا تالوحتلاف .ةيقيقحلا مهتئيه ف مهتيؤر ىلع صرحيف
 بصانم ىلإ هل نيديفملا ةيقرت ىلإ ىعسي وهف .ةجعزم اهربتعي نيرخآلا ىلع
 لخاد هعضي نأ نم دب ال ىقرتلا اذه نع ئشانلا ىعامتجالا لوحتلا نكل ءىلعأ
 لالخ نم كلذ ددحي نم وهف .اًيصخش هديب رمألا نوكيو ريغتي الف .دودح

 زفقلاب هسفن ءاقلت نم رماغي نأ دحأل حمسي الف «ةبترلا نم ديرجتلا وأ ةيقرتلا
 ةيئاقلت تالوحت دض ةياهن الب اًقارص:ةطلسلا بحاص ضوخيو .ىلعأ ةناكم ىلع
 نر اةدست ور انه وهب ءارجلا ءانأ ف هفاممف نأ :ءامفلا عرش نوكيف ةرظيسلا صانع
 فرعت ثدحلا اذه لثمو .لوحتلا لاطبإب ىمسي ام وهو ةقدب لوحتلا ةيلمع
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 امدنع هلوحت لطبأف سويتورب رحبلا زورجع عم سوالنيم هلعف اميف ئراقلا هيلع
 رهوج صئاصخ نمو ."سويتورب"ك روهظلل داع ىتح ةليوط ةرتفل عزفلا ىدافت
 عقوتملا ناك اذإف ء.اهدعب هاقلي فوس ام اًديج ءرمملا فرعي نأ لوحتلا لاطبإ
 تالوحتلا لك اًرقتحم ةلئاه ةقثب كلذ وحن قلطني ءرملا نإف ةيادبلا ذنم اًفورعم

 امب مايقلا ءرملل نكمي ةديحو ةلاح ىفف ءرباكم ٌعادخ اهنأ ىلع اهب رم ىتلا
 راركت ءرم لا عسوبو .سويتورب ةمكح ىلع همامتها بص ىذلا سوالينم هلعف
 مكارتملا لوحتلا لاطبإ ىدؤيو .افغش ةياهنلا ىف كلذ هل لثمي نأ نكمم ىتح اذه

 باتري وهف .هل ةبسنلاب ةميق اذ رّبتعُي ال هروهظ لاكشأ ددعتو .ملاعلل لازتخا ىلإ

 ةعشألا لكو .ةريغمو ةفاج ىهو ٌةيواستم قاروألا لكف .ةددعتملا هلاكشأ لك ىف

 نكمي ىتح ةطلسلاب ةبارق ةلص ىلع ىذلا ءىلقعلا ضرمل او .ءادعلا ليل يف ىثالتت

 ,نيتفصب زيمتي ةمظعلا نونجف ءنايغط ىلإ لوحتلا لاطبإ لوحي ءاهل اًمأوت هرابتعا
 ركنتلا ىوس تسيل ىهو ”رياغت" اهنأب ىسفنلا بطلا اهفصيف امهادحإ امأ
 نوعيطتسي ةمظعلا نونجب نوباصم اف .حلطصم لا هنع ربع ىذلا قيقدلا ىنعملاب

 ىدمو مهنم ريثك ىلع فرعتلا اًقلطم عيطتسن ال اننإ ىتح .ديج وحن ىلع ركنتلا
 وحن ىلع ءادعألا عانق عزن ىهف ىرخألا ةفصلا امأ .ةمظعلا نونجب مهتباصإ

 الإ :ةءاربو ةعادو رثكألا ىه ةيركنت سبالممب ناكم لك ىف نورهظي ءالؤهف ءلصتم
 اًمامت فرعي هنإف ءلخادلا ىلإ ذافنلا عيطتسي ىذلا .ةمظعلا نونجب باصم ا نأ
 نإ .هسفن ودعلا مهنأ فشكنيل مههوجو نع عانقلا عزنيف .ءكلذ ءارو نمكي ام

 :نأشلا اذه ىف ذحأ هعراضي الو لوحتلا لاطيإب اًمامت ٌهرغم ةمظعلا نونجب باصملا

 ىذلا ءفقوملا امأ .ةبالص رثكألا ةطلسلا بحاص هنأ كلذ لالخ نم نهريو
 ءانيقي رخآلا ىنيع ىف نارهظيف ءاهيلع هنأ نظ ىتلا ةيمهألاو هذختا هنأ دقتعي

 ركنتلا ةيلمعل مئادلا مادختسالا لالخ نم امهنع عفادي فوس كلذ مغر وهو

 راطإ ىف الإ اًنكمم نوكي نل لوحتلا لاطيإل اًحيحصو اَقيقد اًضحف نإ .ةجودزملا
 لوصفلا ىف هلوانتن فوس ام وهو ,ةمظعلا نونج تالاح نم ةحضاو ةيدرف ةلاح
 ورق هلا ناوي تاعكلا اذنه نم ةريخألا
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 ال وهو .ىربك ةيمهأ تاذ ةينيدو ةيعامتجا ًةرهاظ "روظحملا لويهتلا" يا

 تسيل ةيلاتلا ةيراقللا ةلواحم ىتح .همهفب كيهان .ةيدجب حرط كيف 0 داكن

 "ادنارأ"لا مطوط سوقطف .قالطإلا ىلع قيرطلا اذه سملت تالواحم ىلوأ ىوس

 دحأل ةجودزم ةئيه ىلإ لوحتلاف .مطوطلل ىمتنم لا ىلع اهيف ةكراشملا قح رصقت

 الف « «مهنيعب سانأ قح نم ةيولوأ وه ةيروطسألا ةركابلا روصعلا نم دادحألا

 كالتما قح هل نوكي نا نود نم ؛ :ةلئضأ ةيكلمك .تراوتملا دولاب دحأل حّمسي

 ةصاخلا ةسدقملا ديشانألا تاوصأو تانك لثم ةيامحلاب عتمتي ّقح وهو .كلذ

 ام وه ةحضاولا اهحمالم دودحو ةحودزملا ةئيهلا هذهل ةيهانتملا ةقدلاف هب

 كانهف ةمارصب هضرف متيف اهكالتما رظح امأ ءاروسيم اًرمأ اهتيامح نم لعجب
 لوبق متي ةدقعمو ةليوط لهأت تاناحتما دعيو .كلذ ىلع ةلماك ةينيد ةبوقع

 رظحلا ضرفيو .اهنيعب ٍلاوحأ ىف لوحتلا اذهب اهل حمسُي ىتلا ةعومجملا ىف باش

 رظحلا عفر متيو .مئاد وحن ىلع اًمزلم نوكيو لافطألاو ءاسنلا ىلع اذه ماتلا

 اذنه:نا الإ :ضاغ ىرئاعش ءانثتسا نع ريبعتك ىرخأ مطاوطل نيعبات نع انايحأ

 امك هنايرس دواعي مراصلا جمدقلا ظل نإف تهتنا ام اذإف ةيدرف تالاحل نوكي

 ةزفق لثمم ىحيسملا نيدلا ىلإ نيدلا اذه نم لاقتنالا ناك دقلو .قباسلا ىف ناك
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 .ءاوس ٌّدح ىلع عيمجلا ىلع ناطيشلا ةئيه ىلإ لوحتلا رظحت ةيحيسمل اف ,ةلئاه
 امع نّلَعُي ناك ريذحتلا نم هجو ةئم ىلعو .هجو لكب هتروطخ ىلع تدكأ دقو
 ىذلا منهج ىف ىدبألا مهحاو رأ باذع نم رذح دقو .هل اوباجتسا سانأل ثدح
 .هليصافت لكب روص

 سانلا رعشي امنيح ًةصاخ هابتنالا ىعرتسي ام وهو .ةلئاه رظحلا اذه ةوقو
 ةدع وأ ناطيشلا لمع اوسرام نيذلا نيسوسمملا ةصقف .هتفلاخم ىلع هاركإلاب
 اهرهشأ نمو ءالؤهل ةيصخش ثاياور كانهو .ةياغلل ةفورعم صصق ىه نيطايش
 ةرضقو ”نوذوبل" فراشه نان 'نيتزووأ" رسذف "هيجنأ ىد نيج" ةبهارلا ةصق
 مظعأ وحن ىلعو .هسبلت ىتح ناطيشلا ةحفاكم هيلع ناك ىذلا "نيروس" نألا
 برلا ةمدخل مهسفنأ اوبهو اًسانأ سيلتي ناطيشلا ناك ءاطسبلا نييويندلا نم
 لوحتلا مهيلع رطيسيف .هيلإ لوحتلاو ناطيشلا نم بارتقالا مهيلع رظح نعد
 رظحلا ةوق ىلإ لوحتلا ريثأت ةوق انعجرأ اذإ باوصلا انبناجي الو .اًمامت روظحملا
 .هل ىه عضخت ىذلا
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 لعحجت دودح تعضو دقو .امئاد اهب مازتلالا نابع ديكأتلا متي ام اموي تنوكت

نك الف هد ةيأ نع اًنعص ا ىرخأ ىكإ ىندأ ةقبط نك 0
 اا 

1 

 - .ةملكلا ىنعم " تالوحت'

 تومي نأ هيلع هنأب ءىلعأ ةقبط ىلإ لاقتنالا روصتي ضعبلا ناك ام اًملاغو

 نيب لوحي هسفن توملاف .ىلعألا ةقبطلا ىف اًّيح ثعبي نأ لبق ىفدألا ةقبطلا ف

 .ريطخ ًاليوط ًاليبس لوحتلا حبصيف .ةروطخلا غلاب ٌّدح هنأ ىأ .ةقبطو ةقبط

 حماطلا حنمم ءىش الف .ةنكمملا عزفلا تالاحو تارابتخالا لك زواجت ءرم ا ىلعف

 ةقبطلل همامضنا دعب عيطتسي هنإف ًًريغص ءرم لا هاناع ام لك نأ الإ .اًناجم اذه ىلإ

 ةقبطلا ةركف تلصح دقو .كلذ دعب وه هربتخي ىذلا حشرملاب هقحلي نأ ىلعألا

 اهب طبترتو اهتاذ دحب ةلماك ةايح ربتعي ام وهو مراص لقتسم ءىث ىلع ىلعألا

 ةقبطلا ءاضعأ امأ .انانحأ انهت ةضاخ ةقلو ريطاسألاو ةسدقملا ديشانألا ةفرعم

 ىف ءاقنلا مهيلع متحتي ةي هنإف ءايلعلا تاقبطلا لك نم تاذوبنملا ءاسنلاك «ءىندألا

 رثكألا ةدعاقلا امأ .ةبيرغ تاوصأو ةبيهر ةعنقأ لالخ نم ةعاطو عزف ةلاح

 ءامتنالا مرحي هراطإ ىفف .ىوتف ماظن ىف تاقبطلا لصف قيبطت ىف ىدشتف ادومجح

 وحن ىلع .ىلعأ ىلإو لفسأ ىلإ هسفن فنصي ءرم اف .ىعامتجا لوحت لك ىوئفلا

 الإ متي ال جاوزلاف .ةمارصب اًروظحم نوكي ىندأ ةقبط عم سامت لكو .ةقد كا

 نكمتي ال اذكهو .اهسفن ةفيظولا ءرملل نوكي نأ ىلع ةدحاولا ةئفلا دارفأ نيب

 اذه تاعبتو ءرخآ ىوتسم نم نئاك ىلإ لوحتي نأ لمعلا عون لالخ نم ءرملا

 نااونت لك ةفرفم اقل نعل اننا دعو وش نق رنه يعسفلا .ةشهدلا ريثت ماظنلا

 هنإف اًعيمج تالوحتلا هذه ىدافت ىرورضلا نم ناك املف .ةيعامتجالا تالوحتلا

 نكمي تاروظحملل لماك ماظن لالخ نمو .ةيانعب اهصحفو اهفصوو اهليجست مت

 ةقبط ىلإ ةقبط نم ًالوحت ربتعي ام قيقدلا جاتنتسالاو حيحصلا هجوتلا ةفرعم

 الإ .هنع ىنغ ال رمأ وه لوحتلا روظنم نم تاقبطلا قوف زفقلا ةلواحمو .ىلعأ

 طبترا لوحتلا روظحمل دودحم لكش كانهو .دعب لجست 0 ةلواحملا هذه لخم نأ

 ةركبم ا لاكشألا ف فرع ام وهو .عمتجملا ةمق ىلع عبرت ىذلا دارفألا دحأب

 بحاص صئاصخ نم نيلكشلا الك نأ ةظحالملاب ريدجلا نمو .ةيكلملا مظنلل

 نم ضعبلا امهضعب نع نافلتخي .ةيرشبلل مدقألا خيراتلا ىف ةفورعملا .ةطلسلا
 ىذلا .لوحتلا ريبخ كانه ةهج نمف .لوحتلا هاجت نيداضتملا امهفقوم لالخ
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 تاناويح حاورأ وأ تاناويحب رمألا لصتا ءاوس .ءاش ىتم لكش لك ذاختا عطتس
 تالوحتلا لالخ نم عيمجلا عدخي ىذلا عدخلا بحاص امأ .قوملا حاورأب وأ
 0 دمتعتو .ةيلامشلا اكيرمأب رمحلا ةوقؤلا وطاشأ ىف ةبيحم لكش نيف
 ىفتخي املثم ًةأجف رهظي وهف .ءاهذاختا عطيتسي ىتلا ةروصحم ا ريغ لاكشألا

 يلا دو هيج دواي نيرفل عديو عقوتم ريغ وحن ىلع ضبقي وهو ٠ ءاَضيأ
 لك ىلع اهب رطيسي ىلا ةيساسألا ةليسولا وه لوحتلا ناكو .ىرخأ ٌةرم.رفيل
 .نهاكك ةيقيقحلا ةوقلا ىلإ لوحتلا ريبخ لصيو .اًراركتو اًرارم ةشهدما هلامعأ

 اهتغل ملكتي وهو اهل عضخي ىتلا حاورألا ىعدتسي ىحورلا هدجو لالخ نمف
 قلطنا اذإ اًرئاط ريصي وهف .هجو لك ىلع اهرخسي نأ هعسوبو اهل ًالثامم حبصيو
 .هل حاتم ءىش لكف .رحبلا قامعأ ىلإ صوغيل ىرحب ناويحكو .ءامسلا ىلإ ةلحر ىف
 تالوحتلل ةعيرسلاو ةدرطملا ةعبتلا نع جتنت اهيلإ لصي ىتلا ةمومحملا ةلاحلاف
 نإ .ةصاخلا هضارغأ لجأ نم لعفلاب هجاتحي امع اهنيب ثحبي ىتح هزهت ىتلا

 عضاخلا سدقملا كلما صخشب نّراقي وهو .لوحتلا ىف ريبخ وه لوحتلل سرامم ا
 امك ىقيي نأ هيلع متحتيو ٠ .هسفن ناكم لا ىف ءاقبلا هيلع ىذلاو ريذاحما تائمط
 اذكهف - ةدحاو ةرم الو اًبلاغ هتيؤر نكمي الو هنم بارتقالاب دحأل حّمسي الو وه
 .لوحتلا نم ضقت اهيفقوم ادع اميق نومألا هسا ن تح امينا درك قرنا

 متيو هتورذ غلبي ىتح؛ :نيساكلا نأ ءامهه دعا ىدبنا كوصتلا ىباسش اهينعف
 ىتح هنم مّرحيو لوحتلا نم عنميف .كلطا ىأ نخآلا امأ ءاّمات ًالالغتسا هلالغتسا
 هل حّمسُي ال هنإ ىتح وه امك ىقبي نأ اذه ىلعف . .مات دمجت ةلاح ىف ريصي

 هتحصو هتوقو هجضنو هسفن رمعلا ىنس ىف لجر لظي امدنعف .رمعلا ىف مدقتلاب
 .ءاضيب ةرعش ةئيه ىف رمعلا مدقت راثآ لوأ ترهظ ام اذإو .كلذ زاتجيس هنإف
 ىذلا ءطمنلا اذه تابث نإ .لتقي ام بلاغلا ىف هنإف ةيروكذلا هاوق تعجارت وأ

 لوحت ىتلا .مئاد وحن ىلع هنع رماوألا رودص مغر ءصاخلا هلوحت هيلع مرح
 ناسنإلا ىدل اهنع دويضتلا ددح ام وهو .ةطلسلا رهوج وه .رارمتساب نيرخاآلا
 لخاد هنيعب ناكم ىفو هنيعب عافترا ىلع عضو دق نوكي لوحتملا ريغف .رصاعما
 ءاقلب هل حَمسي الو .هئايلع نم لوزنلاب هل حمسي الو .ةريغتم ريغو ةحضاو دودح

 مهيلإ لكوي نأب نيرخاب ءاقترالا عيطتسي هنإ الإ ءىش نم ىحتسي ال وهو نسخ
 امف .مهلذي وأ مهب ىقتري نأب نيرخأآ ليوحت عيطتسي وهو ءكاذ وأ بصنما اذه
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 قفو ريخألا لوحي لوحتملا ريغ وهف ءنيرخآلاب وه هلعفي هل عقي نأ زوجي ال
 نا 2

 وه

 لاز ام ىتلا لوحتلا تاروظحم لاكشأ ضعبل رباعلاو عيرسلا ضرعلا اذه نإ

ه هيلع ىوطني امع لاؤسلا حرطي ةقد رثكأ وحن ىلع اهنع لاقي ام كانه
 اذ

 ىتلا ةغلابلا ةرورضلا ىهامو رخآل نيح نم هلوانت متي اذاطو .ءلعفلاب رظحلا

 نليجلا 4 .هتلكاش ىلع مه نم ىلع وأ هسفن ىلع كلذ ضرفي نأ ىلإ ناسنإلا عفدت

 لوحتلا ىف ناسنإلا ةبهوم نأ ودبيو .صرحب الإ لاؤسلا اذه نم بارتقالا انعسوب

 ريغو ةتباثلا زجاوحلا ىلإ أجلي هعديو هجعزي ام وه ناك هتعيبط ةنورم ىمانتو

 انه انيلعو - هتاذ هدسج ىلع ةيسرغلا ءايشألا نم ريثكب رعشي وهف .ةريغتملا

 ملستساف هبلغ دق روعشلا اذه نأو - لاغدألا لجرب ةصاخلا ناقفخلا ةلاح ركذت

 عابشإ هعسوب نكي 0 كلذ نود نمو .لوحتلا اذه نود نمف .هيلإ لوحتيل هل

 ةكرحلاب الإ رعشي دعي مم هنإف هيلع ضورفم لا لوحتلا اذه رارمتسا عمو .هعوج

 ماودلا وحن اًعحاحلإ هيف تظقيأ دقف هتئيهو هرعاشم ةلويس ةلاح امأ .هلوح

 .لوحتلا تاروظحم لالخ نم الإ هعابشإ نكم ال ةبالصلاو

 الارتسفا ناكس اهقلعي ىتلا ةيمهألا نهكدت ىلإ قفايبسلا |ذيمه ليم ءرم او

 دادحألا رئاصمو تالقنتلا لكو براحجتلاو لاعفألا لكف راجحألا ىلع نويلصألا

 كانه نوكت داكت الف .ةريغتم ريغو ةخسار اًبصن تراصو ةعيبطلاب تجزتما

 حمالما ىلإو . .موي تاذ كانه شاع ميظع زاجنإ بحاص [ة ولكم ئىلنعت ال ٌه ةرخص

 اهكلتمم ةريغص ٌراجححأ فاضت .ةكرحتم ريغ لظت ىتلا .ةعيبطلل ةمخضلاو ةيجراخلا

 اهملسي راجحألا هذه نم دحاو لكو .ةسدقملا نكامألا ىف اهب نوظفتحيو سانلا

 اطبترا دق هتروطسأ وأ هانعمف ءاًمامت اًددحم اًئيش ىنعي وهف رخآ ليج ىلإ ليِج

 هيلع وه ام ىلع اًيقاب رححلا ماد امو .ةروطسألا ةذقل قرم ا ريبعتلا وهف ءهد

 انف .اًبيرغ ّرمأ ربتعي ال رجحلا رارمتسا ىلع زيكرتا اذهو .ريغتت ات ال ةروطسألا نإف
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 ةيدوبعلا

 ءايشألا لثم سيلو ,ةيشاملا نم كّلتُم ام لثم هلثم كولمم وه دبعلا نإ
 حمسُيو ىعري ىذلا ناويحلا اذه ةكرحب ركذت هتكرح ةيرحف ءاهيف حور ال ىتلا
 .اهلخاد ىلإ ذافنلا مدع ىه ةصاخلا "ءىشلا" ةيهامف .5 رسألا هبشي ام سيسأتب هل
 نوكي اذه ىلعو .رماوأ نزخت نأ نكمي ال اهنكل اهكيرحت وأ اهعفد نكمي ىهف
 ٌناويح وهف ًاللضم اًقصو "كّلتمُمو ءىش" هنأب دبعلل ددحُملا نوناقلا فصولا
 ريسألا بلكلاف ءبلكلاب ىرحألا ىلع درفملا دبعلا ةنراقم عيطتسنو .كلتممو
 ًالزانتم هديس رماوأل عضخي وهف .اًدرفنم درشو هعيطقب هطابترا نم ررحت دق
 هديس موقي كلذ لباقمو رماوألا هذه عم اًضراعتم ماد ام ىصخشلا هلعف نع
 اذه راطإ ىفو .ديسلا وه ٌدحاو ٌردصم رمألاو ءاذغلل نوكي اذكهو .هتيذغتب
 وه ءالؤه ةلاح نع اهزيمي امف ءلافطألا ةلاحب ةلاحلا هذه ىواستت ال قايسلا
 .دعب اميف اهجاتحي دق ىتلا تالوحتلا لك ىلع بردتي لفطلاف ءلوحتلا رهوج
 مزلي امب هنادممو اًمتاد كلذ ىلع هناعجشيو هديب هادلاو ذخأي هتابيردت ءانثأ ىفو
 اذإف .ةديدع تاهاجتا ىلع اًحتفنم لفطلا ومنيف .كلذ ةديدج تاردق ريوطتل
 هل ثدحيف دبعلا امأ .ىاعأ ىوتسم ىلإ هب ءاقترالا متي هنإف تا قا قست انف
 هيلع قيضيف هيغتبي ام ديصب هبلكل ديسلا حمسي ال املثمف ءكلذ نم ضيقنلا
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 نم اًضيأ دبعلا عنمم اًَضيأ اذكهف .:ةصاخلا هحلاصم هيضتقت امم ديصلا اذه لاجم

 تابجاو ءادأ راركت هيلع نكل :كاذ وأ اذه لعفي نأ دبعلل زوجي الف ءلوحتلا

 :هديس هنج ةردمأب اه: لضفأ يه كتاك كايعاولا مدس ةنباتردكدادزا امهنكو ايدع
 ءادأب هل حمس حماد ام اًرطخ لثمي ال ناسنإلا لوحت ىلع لمعلا ميسقت رثأ نإ

 هزاجنإ ىلإ ةفاضإ طقف ٍدحاو ىلع كلذ رصتقي نإ ام نكل .تابجاولا نم ريشكلا

 ريصي هنإف ءاّجتنم ريصي ىأ ءنكمم تقو رصقأ ىفو ناكمإلا ردق كلذ نم ريثكلا
 نيجذومن دوجو نم دب ال ناك ةيادبلا ذنمو .دبعلاب اًقح هفّرعن ىذلا اذه ىلإ
 هبحاص ىلإ ديقملا فيلألا بلكلا لثم ”اًدرفنم" امهلوأ ديبعلا نم اّمامت نيفلتخم
 ناعطقلا هذه ىلإ رظني ناك عبطلابو ءىعارملا ىف ناعطقلا لثم ةعامج ىف ىناثلاو

 ىه تناكف تاناويح رشبلا لعج ةينمأ امأ .ديبعلا عاونأ مدقأ اهنأ ىلع اهسفن

 ةنراقم الإ ةينمألا هذه ردق ةفرعم انعسوب سيلو .ةيدوبعلا راشتنال ىوقألا عفادلا

 لضفلاب اهدوجو نيدي ةريخألا هذهو .ناسنإ ىلإ ناويحلا ليوحت ىأ ء.اهضيقنب

 لثم ةيريهامجلا ىهالملا وأ ةينيورادلاو لوحتلا ملع لثم عئار ىلقع نيوكت ىلإ

 ديبعلا عومج نم ريثكلا كالتما يف ناسنإلا حلفأ نإ امف .ةضورملا ناويحلا ضورع
 الو .ةطلسلا كالتماو ةلودلا ساسأ عضو دق ناك ىتح .عيطقلا تاناويح لثم

 دادزا دق تاناويحلا وأ ديبعلا نم هلك بعش كالتما ةينمأ نأ ىف باترن نأ نكمي

 .اًبعش نونوكي نيذلا سانلا ددع دادزا املك مكاحلا لخاد ةوق
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 ناسنإلا ءعاضوأ نع

 |! لاكشأ نم هلثمت امو

 كرتي نأ نود نم .عيطتسي اًميقتسم فوقولا عضو رثؤي ىذلا ناسنإلا نإ
 نامعو .عاضوألا هذه لكو عيوب وأ عبقي وأ دقري وأ اَضيأ سلجي نأ :ةناكم

 ةناكملا تقلخ دقف .هنيعب ءىش نع ربعت ,رخآل عضو نم لاقتنالا صاخ وحن

 سانلا ءالؤه ةناكم فالتخا ىلإ لضوتلا رسبي ام «ةيديلقت ةقباث اًعاضوأ ةطلسلاو
 نمل ىيتعم قرستق .رخآلا ضعبلا هاجت مهضعب عاضوأ لالخ نم ةلوهسب

 ًةأجف دحاو رهظ ام اذإو هلوح نم لك هيلإ رظني امنيب ةماقلا بصتنم مهدحأ

 نذأي مل اذإو .هيتبكر ىلع مهدحأ رخ ام اذإو .هلوح نوفتليو نيرخآلا لك ضهنيف

 ريثكلا رفاوت حضوي هانمدق ىذلا لثم ناوشع دادعتو .هيلإ لخد نمل سولجلاب

 اهيلع ءوضلا ىقلن نأ ىرورضلا نم نوكي فوسلو .ةطلسلل ةتماصلا عاضوألا نم
 اع يعيب رخل هد دوج ضو لك نإ .ةقد رثكأ وحن ىلع اهتيمهأ ديدحتل

 اذإف ءاًنيه اًرمأ رخآلا عضولا ريسفت نوكي عضولا اذه فرع ام اذإف هقبس ام

 دق نوكي وأ هميخم نم وتلل زفق دق نوكي نأ نكمي هنإف ام لجر فقو ام
 ىرخألا ةلاحلا ىفو ءام اًرطخ ىشخ نوكي دق ىلوألا ةلاحلا ىفف .سولج نم ضهن

 ىلع ىوطني عضولل ريغت لكف رخآ ام ناسنإ ريدقت دصق دق نوكي نأ نكمي
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 ةعامج ديلاقت عم كلذك امامت اًقستمو اًعقوتمو اداتعم نوكي دقو .ئحافم ٍرمأ

 ةاهاقم راكأ كلذب نوكيف عقوتم ريغ عضو رييغت لامتحا اًمتاد كانه ا :اينه

 ىتحو فولأم ٌرمأ وهو عوكرلا رثكي ةسينكلاب ةالصلا ءانثأ ىفف ءاريبعت ىوقأو
 عوكرلا ةسرامم ىلع ةريبك ًةيمهأ نوقلعي ال كلذ لعف نورثؤي نيذلا ءالؤه
 دق هسفن وه ناك لجر نم ىأرم ىلع قيرطلا ىف كلذ ثدح ام اذإ نكل .ةبلاغلا

 هنإف عونتملا ليوأتلا مغر نكل .ًالئاه نوكيس كلذ رثأ نإف ةسينكلا ىف وتلل عكر
 سلاجلاف ءاهتيقوتو ناسنإلل ةدرفنم عاضوأ تيبثتل ددحم هجوت لهاجت نكممي ال
 لثمو ءنيرخآلا عم ةيناكملاو ةينمزلا هتقالع نم ررحتلاب اًعابطنا ىطعي فقاولا وأ
 نكل .اهظحلن داكن ال ىتح ةميق البو ىنعم الب تراص ليثامتلل عاضوألا هذه

 .ةيمويلا انتايح سمت امدنع ةيمهأ رثكأو ريثأت رثكأ نوكت عاضوألا هذه

 فوقولا

 ناك ءاوسف .ءىش ىلإ زكترم ريغ اًرح نوكي هنأل فوقولاب ناسنإلا ىهابتي
 وأ ءلفطك هيمدق ىلع ناسنإلا اهيف فقو ىتلا ىلوألا ةرملا ىركذل ًءاعدتسا فوقولا

 عيطتسي نم اهنيب نم نوكي داكي ال ىتلا تاناويحلا ىلع قوفتلا ةركف ىه تناك
 3 ًالقتسم هسفنب فقاولا رعشي ام اًئادف ءاّرح فوقولاو هيمدق ىلع ضوهنلا

 هيلإ لوصولا عيطتسي ّدح ىصقأ ىأ ٍنيعم ىوتسم ىهتنم غلب دق نوكي ضهني
 د ا ةوق نع كلذب ربعي هنإف ةليوط ةرتفل اًمقاو لظ نم امأ .قالطإلا ىلع
 ًالماك نورخآلا هاري نأ ىغتبا وأ هناكم نم هتعزعزل ًةصرف عدي ال ناك ءاوس اهنيعب

 املكو .هفوقو ءانثأ ىف اًءوده ىدبأ املكو .ءابتخالا وأ ةبهرلاب ساسحإ نود نم
 ىشضي ال هنإ ىتح اًنانئمطا رثكأ ودبي هنإف :ةفلتخم تاهاجتا وحن هتاتافتلا تلق
 فقاولا ةيمهأ دادزتو .فلاخم هاجتا ىف هترظن نوكت ثيح هفلخ نم موجه ىأ
 مهدحأ ناك ام اذإف هب نيطيحملا نيرخآلا نيبو هنيب ةددحم ًةفاسم لعجي نيح
 ودبي هنإف نيريثك نيرخآ ةهجاوم ىف فقاو وهو ام ةفاسم ىلع ًالصفنم اًديحو
 اند ام اذإف لا ا يي ا ا ا ام
 مهب طلتخا ام اذإو .ىمسأ وحن ىلع فوقولا لواح دق نوكيس هنإف رثكأ مهنم

 ءاجرأ ىف هب نوفوطيو قباسلا هعضو ىلع مهقانعأ ىلع هنوعفريس مهنإف امام
 مهالتعا دق ام وحن ىلع نوكيو هتيلالقتسا دقف دق كلذب وه نوكيو .ناكملا
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 عم حضتي ام وهو .دعب دفنت مل ةقاط رفاوتب اعابطنا ىطعي فوقولاو .اًعيمج

 عضو وهف ءضكورلا وأ ريسلا ىلع مادقإلا لبق ًةداع فقي ءرم اف .مامألل ةكرح لوأ

 ذاختال كلذ ناك ءاوس رييغتلل ديهمت نود نم هنم قالطنالا ءرملل حيتي ىزكرم

 فقاولا ىف ضرتفن نأ ىلإ عزنن اذكهو .ةكرحلا روص نم ةروص ىأ وأ رخآ عضو

 امبرف ءامامت رخآ اًئيش هاياون اهيف نوكت تاظحل ىف ىتح هابتنالا نم اًديعب ىدم
 ريدقت ىف ءرم لا غلابي ام اًمتادف .مونلا ىلإ باهذلا ىلع ةيلاتلا ةظحللا يف اًمزاع ناك
 نالدابتي امهف ءرخاب لجر فرعتي امدنع امتاد صاخ ءافتحا كانهو .فقاولا

 امهنكل ءرخآلا امهنم لك مركي كلذبو اًفوقو رخآلل هدي لك دهو اًقوقو ءامسألا
 "لجرو ٍلجر نيب" ىلوألا ةسمللا نإف كلذ دعب ثدح امهمو .اًضيأ ناسفانتي
 وحن ىلع درفلا ةيلالقتسا ةيمهأ اهيف ودبت ىتلا دالبلا ىفو .فوقولا ءانثأ ىف تناك

 .هليطيو فوقولا نم رثكي كانه ءرمملا نإف اهدكؤيو لبسلا لكب اهسرامب ءرمم لا نأ
 ىلع ارتلجنإ ىف ةياغلل ةلضفم ىه اًّققاو هبورشم ضعبلا اهيف لوانتي ىتلا لاحم اف
 ىف لحملا رداغي نأ غلاب يفلكت نود نمو ٍتقو ىأ ىف عيطتسي ءرم لاف .لاثملا ليبس
 رعشي وهو ءنيرخآلا نم ررحتلاب هل حمست ةتفال ريغو ةطيسب ةكرحف ءتقو ىأ
 نع ًالوأ ضوهنلا ىلإ هرارطضا عم لاحلا ىه امم رثكأ ةيرحب هنأ كلذ لالخ نم

 ىف ىتح .هتيرح ديقي ام وهو داعتبالاب ةينلا نع اًحاصفإ ربتعي ضوهنلاف .ةدئاملا

 مهلوصو دنع نوبرعي مهف .ءفوقولا نولضفي زيلجنإلا نإف ةصاخلا مهتاعمتجم

 نم صلختلا وأ ةيرحب كرحتلا مهعسوب نوكيو ةليوط ةرتفل مهئاقب مدع نع
 ةاواسملا نإ .دحأل ةناهإ وأ هابتنالل ٌتفل كلذ ىف نوكي الو رخآل تافتلالل مهدحأ

 ةيزيلجنإلا ةايحلا دعاوق مهأ نم ةدحاو ىهو .ةنيعم ةيعامتجا ةعامج لخاد
 ال وحنلا اذه ىلعف .فوقولا قح عيمجلا حنمب اهيلع ديكأتلا متي ةدئاف اهرثكأو

 .هتهجاوم عاطتسا رخآلا ةثداحم مهنم ءاش نمو ."رخآلا ولعي نم" كانه نوكي

 سولجلا نع

 لزانت نيتللا هيقاس نم ًالدب هريغ ناقيس سولجلا لجأ نم ءرم لا ريعتسي
 مويلا هب هفرعن ىذلا دعقملا لكش لقُن دقو .اًميقتسم فوقولا لجأ نم امهنع
 لمح مهيلع نوكي نيعضاخ اًرشب وأ ٍتاناويح بلطتي ناك اذه نأ الإ .شرعلا نع
 وأ ناك اًناصح .ناويحلا ناقيس نع ٌليدب ىه دعقملل ناقيس ةعبرألاو .مكاحلا
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 ىلع سولجلا نم عونلا اذه نيبو اًضرأ سولجلا نيب قرفن اننأ ىلع .ًاليف وأ ًةرقب
 دعقم ىلع سولجلا ربتعا دقف .اًمامت رخا ىنعم هل عونلا اذهف .ةيلاعلا دعاقما

 هتيعر اوناك نيذلا نيرخآلا نم ىلعأ اًناكم لتحا دق نوكي سلج نمف ءازايتما

 ماد ام ٌةميق مهبعتل نوكي الو فوقولا مه مهيلع بجو سلج ام اذإف .هديبع وأ
 ىه ةسدقملا هاوق ريفوت ناك كلذبو :.مهألا ءىشلا وه ناك دقف .اًحيرتسم وه

 الو .ملستسم ام ءىش ىلع طغضي سلاج لكو .نيرخآلا لكل ريخلا ددحت ىتلا
 تلقتنا ىتلا ليخلا بوكر تامس ىه هذهو .داضم طغض ةسرامم هعسوب نوكي

 كلذ نم فدهلا نأب عابطنالا ىطعت ام اًمتاد لايخلا ةكرح نأ الإ .سولجلا ىلإ
 ةقالعف .نكمم وه امم عرسأو اًبكار فدهلل لوصولا ديري ءرمملا نأ هتاذ دح ىف
 نأك اًدرجم اًئيش ىندألاب ىلعألا ةقالع نم لعجت سولجلاب ليخلا ءاطتما دومج

 مت دق ناك ةايحلا نم ىلاخلا ىندألاف .اًديدحت ةقالعلا هذه نع ريبعتلاب طبترا رمألا

 ًةميق لقأ وهو قالطإلا ىلع ٌةدارإ هل دعي مل وهف .دبألل وحنلا اذه ىلع هديدحت
 ةيرح لكب فرصتلا هعسوبف ىلعألا امأ .اهتاعبت ىصقأب ةيدوبع اهنإ .دبعلا نم
 نأ عيطتسيو ءاش امفيك ًاليوط ىقبيو سلجيو ءىجي نأ عيطتسي وهف ءفاستعاو
 ةحضاو ٌةعزن كانهو .هفلخ هكرت امل ًالاب ىقلي نأ نود نم هليبس لاحل ىضمي
 لاكشألا امأ .ناقيس عبرألا ىذ دعقملاب كسمتي ناسنإلاف .ةيزمرلا هذهب كسمتلل

 ىفتخيس ليخلا بوكر نأ ضرتفملا نمو .كلذ ةسفانم ىف ةبوعص دجتف ةثيدحلا
 .مات حوضوب هانعم ىلجت ىذلا دعاقملا نم لكشلا اذه نم عرسأ وحن ىلع

 امنيبف .ةياغلل صاخ وحن ىلع سلاجلا ءاقب ىدم ىلع ىوطني سولجلا فرش نإ
 هتكرحو همارتحا ىف ةديدعلا هتاناكمإ مهست امك ءفقاولا صخشلا نم ريثكلا عقوتن
 ىذلا طغضلاف ءاًسلاج ىقبيس هنأ سلاجلا نم عقوتي ءرملا نإف ءريثكلاب هتيويحو
 رثكأ كلذ لالخ نمادب هل هتسرامم ةرتف تلاط املكو هتناكم دكؤي هسرامم

 اهمدختستف سولجلا ةيفيك نم ديفتست ال ةيناسنإ ةسسؤم دجوت داكت الو .ةقث
 هنع ربعي ىذلا ناسنإلل ىدسجلا لقثلا هنإ .اهناكرأ ديطوتو اهتيامح لجأ نم
 عم اًعمف .ةيثيح اذ هسفن نم لعجيل ىلعألا دعقملا بلطتي ام وهو سولجلا
 ضرألا ىلع ًةرشابم سولجلا امأ .ًالقث رثكأ لعفلاب سلاجلا ودبي ةقيقدلا ناقيسلا
 طغضلا امأ .قولخم ىأ نم ًةفاثكو ا ضرألاف ءاًفلتخم ناسنإلا رهظيف

 اذه نم مظعأ ةطلسلل ىساسأ ٌلكش كانه سيلف «ةيمهأ ىندأ لكشي الف اهيلع
 .نيرخآلا قوفي نأ هتماق لوط لالخ نم هعسوب وهف ءناسنإلا دسج هسرامب ىذلا
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 هلقث لالخ نم اًرثؤ رم نوكي نأ هعسوبو ءاًفقاو ضهني نأ هنم بلطتي كلذ نكل

 فاضي هضوهن لالخ نمو ءاًيئرم اًطغض ةسرامم هيلع متحتي كلذ ليبس ىفو
 نوكي ام ةيضق رظن ءانثأ ىف اًسلاج نوكي ىذلا ىضاقلاف «ىناثلا ىلإ لوألا عضولا

 مكحلا رادصإ ىلع مدقي امدنع .كلذ دعب مث .هناكمإ ردق ةكرحلا مدعب اًمزتلم

 .ًءاقن اههوجو رثكأ ىف ةقالعلا هذه نع كلذب ربعيف ًةأجف اًققاو ضهني هنإف

 دعاقملاف .طغضلل ةعونتم رهاظم اهرهوج ىف ىه سولجلل ةعونتملا رهاظملا نإ
 هلقثب ءوني هنأب اًيفخ اًروعش سلاجلا حنمت ىهف .بسحف ًةنرم تسيل ةنطبملا
 محللا ءاختراو ةمواقم ناهبشي ةنرملا اهتمواقمو ةناطبلا ءاختراف ءىح ءىش ىلع

 ةفرعمب اطبترم ةياغلل ةنرملا دعاقما نع سانلا ضعب فوزع نوكي دقو .ىحلا
 ىدل ىتح سولجلا ةحار تبهذ ىدم ىأ ىلإ ىرن نأ شهدملا نمو .رمألا اذه
 مكحلا راص سانأب طبتري انه رمألا نأ الإ .ةداع ةهفرملا ريغ ةيناسنإلا تاعامجلا

 .طسبم زمر لكش ىف كلذ زاربإ نورثؤي مهو مهل ةيناث ةعيبط

 دوقرلا نع
 ىتلا تايكولسلاو تافرصتلا نم ديدعلاف ءناسنإلا ةحلسأ عزن ىنعي دوقرلا نإ

 .هسبالم نم ررحت نمك ءاهنع ىلختلا متي ةماقتسالا عضو ىف ءرطا عضو ددحت

 ةيرهاظلا ةيلمعلا هذهو .اهليبس ىف ًاريثك هداهتجا مغر اًقالطإ هيلإ ىمتنت ال اهنأك
 حرطيل ريثكلا نع ىلختلا متي ثيح ساعنلل ةيلخادلا ةيلمعلا عم ةيزاوتم ريست
 ,ركفلل ةيماح اهنيعب عناومو دودس نم ًةداع هنع ىنغ ال هنأ ودبي ناك ام ءاًبناج
 تعاطتسا فيك مهف نكمي ال هنأ دح ىلإ هتحلسأ عزني دقارلاف .حورلا سبالم ىأ

 ىتلا ةيئادب رثكألا ةلاحلا ىفف ,مونلا دعب ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا زاجنإ ةيرشبلا
 امأ .ةنمآ نكت مل هذه ىتح نأل ءفوهكلا اًمتاد اونكسي مل مهنإف رشبلا اهشاع
 ءاتثأ شوحولا نم ىمحت تناك ىتلا قاروألاو ناصغألا نم ةعونصم ا باوبألا

 شي كانه لظ هنأ تازجعملا نمف .قالطإلا ىلع ًةيامح لثمت ال تناكف ليللا

 لبق ًاليئض مهددع ناك امدنع ديعب ٍنمز نم اوضرقنا دق مهنأ ضرتفملا نمف

 ةقيقح امأ .ضعبلا مهضعب ىلع ء ءاضقلل ةفثكم اًفوفص مهماظتنا نم ديعب دمأ

 فيكتلا تايرظن لك ةلاحض حضتا دقف هرارمتساو هراركتو زجعلاب هماستأاو مونلا

 تاريسفت نع اًراركتو اًرارم ثحبت تراصو رومألا نم ريثك ريسفت عطتست مل ىتلا
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 اهريسفت بعصي ىتلاو قمعألا ةلأسملا هذه لوح رودي ال انه رمألا نكل .ةيمه
 دعب ةايحلا ديق ىلع ىقبت نأ ىلع اهلامجإب ةيرشبلا ةردق رس ىأ ءاًقيمع ًاًريسفت
 .ناسنإلل ىرخأ عاضوأب ةنراقم هتطلس رادقمو دوقرلاب طبتري انه رمألا نأل :مونلا
 ةيلالقتسالاو ةماقلا لوط نع ريبعم فقاولا نوكي ءانيأر امكو .ةيحان نمف

 ربعي دقارلا نإف ىرخألا ةيحانلا ىلعو ءةينمزلا ةرتفلاو لقثلا نع ربعي سلاجلاو
 اًمالستسا سيل كلذ نأ الإ ًالماك كلذ نوكيف مونلا دنع ًةصاخ مالستسا نع

 .هطيحم نم رثكأف رثكأ ررحتي دقارلاف .رثأ ىأ هل ودبي الو رم ريغ وهف اًيباجيإ
 .ثدحلا نم ةيلاخ ةلاح ىف نوكيو هسفن لخاد ىفتخي نأ لبسلا لب ديري وهف
 ردقبو اليئض ناك نإو اًنيعم اًردق ءنامألا نم اًردق هل لثمي دق هابتنالا مدعف
 ةدادسما ىلع نيقزي ونيف ريغا دفع سم ناع ةسقن ليمخو ةقاف لكقف :هيتاكمأ

 امأف .هسفن ىوس نوكي الام اًئيش طول سلا اطل ل نا سو

 دقارلا امأو ءام اًطغض سلاجلا سرامي امنيب .ءىش ىلع زكتري الو ّنح وهف فقاولا
 هطغض عزوي امك اًحاتم نوكي ءىش لك ىلع زكتري وهف .ءىش ىأ ىف اًرح سيل وهف
 زفقيل قيمع ٍداقر نم ًةأجف ضهني نأ ةيناكمإ امأ .هب سحي داكي ال وحن ىلع
 ناسنإلا ةردق حضوت ىهف ,ةراثإلاو باجعإلل ةاعدم ًةلاح نوكت فوس اهنإف اًيلاع
 ةظحالم ىلع هتردق ىدمو مونلا نم ةقافإلا ىلع هتردقو .ةايحلا ىلع ةريبكلا

 باحصأ نم نوريثك دكأ دقو .عقاولا ىف هب أجافي ال هنإ ىتح هعامسو ءىش لك
 نع تاياور اورشن دقو .باصتنالا عضو ىلإ داقرلا نم لاقتنالا اذه ىلع ةطلسلا

 ةلصاوم ةينمأ نأ دكؤملا نمو .قربلا ةعرس ىف لوحتلا كلذ مهل ثدح فيكو كلذ

 باحصأ لك امأ ,ةنيعم نس دنع انيدل فقوتي ومنلاف ءانه اًرود بعلت دسجلا ومن

 نأ نورثؤي مهنإ لب ,ربكأ وحن ىلع مهدسج ومني نأ ايتانسا نوغتييف ةطلسلا

 ومنلاف .مهجايتحا بسح اهومدختسيل مهترطيس تحت كلذ ىلع ةردقلا اولعجي
 مهو .هسفن ءىشلا نوكلمي ال نيذلا نيرخآلا ىف عزفلا ثعبي عقوتملا ريغ ئجافملا

 مهمجح ىلإ ةيناث نودوعي دحأ مهاري ال امدنع كلذ دعبو .كلذب مهيلع نوقوفتي
 نم زفقيو ظقيتسي ىذلا ناسنإلاو .نلعلا ىف ةصرف لوأ ىف مهمجح ربكيل .ريغصلا

 هذه ديعتسي .همأ محر ىف نينجلاك اًروكتم مان دق تاظحل لبق ناك دقو ,شارفلا

 عطتسي مل :ةرارم اب هساسحإ مغر .هنأ ول ىتحو .هلك هومنل ةيناث ةئجافملا ةكرحلا
 وه ىذلا همجح ىف لقألا ىلع نوكيس هنإف هيلع وه امع ربكأ مجحل ومني نأ

 مغر نودقري نورخآ ةحارلا نودشني نمم ءالؤه بناجب كانه هنأ الإ .هيلع
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 ىف ةديدشلا مهتبغر مغر ءفوقولا نوعيطتسي ال نم وأ حورجب اوبيصأ نم مهنع
 .ةصنتقملا ةباصملا تاناويحلاب ركذت مهتبكن نإف مهنع اًمغر نودقارلا امأ .كلذ

 باصم لاف .توملا ردحنم ىلإ ةيوق ةعفد ةباثم هل اوعضخو مهباصأ ام نوربتعيو

 ًةدام هلعجي هتوم نإف ةياغلل ارطخ كلذ لبق ناك نإف ءاّمامت هيلع اًيضقم حبصي

 ءاًبناج هب ىقليو هسفن نع عافدلا عيطتسي ال هنأل مادقألاب سهدّيف ةيهاركلل

 ءىث ىأ حبصي نأ ىغبني الف اًضيأ قيرطلا ضرتعيو تيم هنأ ىلع مالي فوسلو

 .ةدماه ةثِح ناك ول ىتح

 روفنو راقتحال ًةاعدم ودبي قامعألا ىلإ ىوهي ىذلا ناسنإلا طوقس نإ

 بصتنملل ةبسنلاب باصملا دهشم نأب لوقلا نكميو .ناويحلا طوقس نم مظعأ

 طوقس نع عابطناو باصمللا ىلع فولأم ىعيبط راصتنا وهف ءاّعم امهدحوي

 سيلو عقاولا" ق بصتنملا لخاد لمتعي ام وه انه دوصقملاو «ناسنإلل زخم

 .ةوق هجوتلا اذه دادزي نأ نكم تالاحلا ضعب ىفو .هلخاد رودي نأ "رفا

 هنأ ادب دقف ءكلذ شياع نم ىلع بيهر ٌريثأت اوطقس نمم نيريثكل ناك دقو

 الام وهو .تارفط ىفو ةعرسب ةطلسلاب هروعش ومنيف مهطقسأ ىذلا هدحو

 وهو .ةفاك نيرضتحملا وأ قوما موك كلتمي وهف ؛ .ومنلا نم هعنم دحأ عيطتسي

 رصنلاب ٌروعش دجوي الو .هل ةمينغ راص رخآ ءىش لكو اًيح ىقب نم ديحولا
 0 ا يع وما ود ع .كلذ نم رطخأ

 امك ,ةريبك ٌةيمهأ نيبصتنملاو نيدقارلا نيب ددعلا نيابت ىلع قلعتو .لبقتسملا

 امهيلإ رظنيو ةصاخلا امهسوقط ةكرعم لاو برحللف ءاًمهم اًرود اًضيأ فورظلا بعلت
 ىذلا ودعلا ةهجاوم ىف اًمامت ةريخ تاسرامملا تناك اذل .لصفنم "ىلتك" ثدحك

 نم اذه ناك ول امك ههاجت رعشي نأ ءرملا عسوبف .هطوقس ىلع ٌدحأ ِبَفاَعُي ال

 ىذلا درفملا صخشلل نوكي هنإف ةريبكلا ةنيدملاب ملسلا ةلاح ىف امأ .رومألا عئابط

 لك عضي فوسلو هوأر نمم نيريثك ىلع فلتخم ٌرثأ ضوهنلا عيطتسي الو طقسي
 لصاويف ةفلتخم داعبأب هتقيرطو هكلسمو هفورظل اًقبط هناكم هسفن ءالؤه نم

 عاطتسا ام اذإف .هتدع اضيق ْق اًدهج لذبيس هنأ وأ ءبنؤم ريمضب هريس مهدحأ

 اذه ةدوعل اضرلاب نورعشي فوس هوأر نم لك نإف ةيناث هيمدق ىلع ضوهنلا

 ماس هنإف كلذ عطتسي مل نإف .مهسفنأ مهاوس سيل وه ىذلا ةايحلل ناسنإلا

 راقتحالاب شه ٌروعش ءايوسألا رشبلا ىدل اًمتاد كانه دلوتيو .ةينعم لا ةسسؤملا ىلإ
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 ةظحلل ولو مهنيب هنولبقي الو نيبصتنملا ةعامج نم هودرط دق نونوكي كلذب
 .ةدحأو

 اًضرأ سولجلا

 روكي ءرملاف .تاذلا ىلع ءافكنالا ىأ .جايتحالا مدع نع اًضرأ سولجلا ربعي
 ىلإ يضفي دق لعف ىأ نع ًالزانتم ءنيرخآلا نم اًئيش رظتني الو ناكمإلا ردق هسفن
 ضار وهف .هنم اًموجه ءرملا عقوتي الو اًيضار اًنداه اًضرأ سلاجلا ودبيو .لعف در
 سلاجلا ذاحشلاف .ًئيش هسفنل بلطي دعي مل هنأ وأ هجاتحي ام لك هيدل ناك ءاوس
 ىقرشلا لكشلا امأ .هل ءرملا هحنمب ءىش ىأب عناقو ضار هنأ نع ربعي اَضرأ
 مهفقوم نم ءىث ىلع ىوطنيف مهيرئاز عم ءاينغألا هداتعا ىذلا اًضرأ سولجلل
 نيتبمطم ميلحاا نوكلمم ام نولمحي مهنأك نودسيف .هنوكلتم ام وحن ىضخشلا

 مومه وأ فواخم ةيأ نورهظي ال مهنإف اًضرأ نيسلاج اوماد امو .اًمام كلذ ىلإ

 مدخلاب نونيعتسي مهو . .رخآ وأ وحن ىلع هودقفي وأ مهنم كلذ قرسي نأ نم

 ءرم لاف ,ةقالعلا هذهل ىعيبطلا ءافجلا كلذب نوينجتيف ,مهتاكلتممل مدخ مهنأ ىلع

 وهف .دعاقملا ىلع نومئتاجلا عيمجلا لعفي امك ٍءىش ىلع هسولج ضرعتسي ال انه
 .هؤاوتحا بجي ام لك هلخاد ىوتحا دقو ةنسح ةئيه ذختا ءاعو لثم نوكي انه
 اذه صئاصخ نم ىه هثودح نكمي ام اضرلا نكل .ءاعولاب اونتعيل مدخلا قأيو
 ربعي فوسو ذاحشك اذكه سلجيس ناك هسفن لجرلاو ءاًضرأ سولجلا نم عونلا
 ىأ امهيلك ىلع ىوطني نأ نكمي امرأ سولجلاف .رخآ اًصخش سيل هنأ نع كلذ
 اًضرأ سلاجلاف فرشتلا فرعي نم لك ئدل فولأم ديس وهو .رقفلاو ةورثلا

 .دحأ ىلع مثجي ملو سانلا نم اًررحتم اًيضار نوكي

 عوكرلا

 رثؤي ىباجيإ عضو دحوي .هيلع انفرعت ىذلا .ءزجاعلا دوقرلا لكش راوجب

 ريتعيف .هتطلس مظاعتب زحجعلا اذه هاجت رعشب ىذلا رارقلا بحاص ناع ةرشابم

 .ةيفعلا لدسؤتلا | مييقت ١ ءوتكرلا"كلسم
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 اًئيش لعفي ال وهف .هزازتجال ملستسيل هسأر سكني مادعإلاب هيلع موكحملاف
 ةظحللا ىف هنكل .رخآلا ةدارإ ذيفنت رسيي هدسج عضو لالخ نمف .كلذ دض

 ةعدخ امناد وه عوكرلاو .ةردقلا بحاص نم وفعلا ًالسوتم هيدي دقعي ةريخألا

 نبل :نوييف امانق ندا نش لوح وود [ييدقرقس ف فاك ودق وسللاةلفسللا

 بسني توملل اًماستسم ادب ىذلا اذهف .هابتنالا تفل ىلع ىوطني هيف غلابم
 نم دب الو .توملاو ةايحلا ىلع هتطلس ىأ ءىمظعلا ةطلسلا همامأ عكر نم ىلإ

 زجع عم ىواستت نأ ىغبني هتمحرف .رخآ ءىش لك نامض ىوقلا اذهل رفاوتي نأ
 عيطتسي ىذلا هدحو هنأ رداقلا دقتعيل امهنيب ةوهلا عاستا ىف غلابي ىذلا :عكارلا

 .همامأ رخآلا اهيف عكري ىتلا ةظحللا ىف هردق ةلآضب رعش لعفي ممل نإف ءاهزايتجا
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 ليصافت لكف .ورتسياملا لمع نم رثكأ ةطلسلا نع ربعي ام كانه سيل
 ,ةطلسلا ةعيبط ىلع اًءوض ىقلي هب موقي ام لكو .ةلالد هل ىنلعلا هكلسم
 جتنتسي نأ ورتسياملل ةهبتنم ةدهاشم دعب عيطتسي اًئيش اهنع ىردي ال نمو
 .فشاك ٌرربم كلذل نإف طق ثدحي مل كلذ ناك امو .ىرخألا ولت ةدحاولا اهتافص

 هنأك ربتعيو ءىسيتئرلا رمألا ىه سانلل ودبت ورتسياملا اهيعدتسي ىتلا ىقيسوم اف
 ,تاينوفميس ىلإ عمتسيل ىقيسوم ٍلفح ىلإ ءرملا بهذي نأب هيلع قفتم ٌرمأ
 ةمدخ وه -دقتعي امك - هعفادف .كلذب اًعانتقا رثكألا وه هسفن ورتسياملا نوكيو
 مداخلا هسفن ربتعي ورتسياملاف .رخآ اًئيش سيلو هلقن هيلع ام وهو .ىقيسوما

 ريغ ىرخأ ٍةركف ةيأب لعشني ال هنأ دح ىلإ اهب ٌعبشم وهو ىقيسوملل لوألا

 ورتسياملا نإ .ىلاتلا ريسفتلاب هريغ دحأ شمهدي ال دقو .هلمعل ىقيسوملا ىنعم ا

 روص نم ريثك ف ًةيمهأ لثمم .ةميدق ىركذك .ناسنإلا باصتنا لاز امف .فقاو

 سلجيو تسول ةقرف دارفأ هلوح سلجي امنيب اًدذيحو فقي وهف .ةطلسلا
 عفترم فقي وهو .فقاولا ديحولا هنأ هابتنالا ىعرتسي اممو .نوعمتسمللا هفلخ

 ةيقيسوملا ةقرفلا ىلع هتكرح رثؤت مامألا نمف ءفلخلاو مامألا نم ىَرّيو ةماهلا
 ءاصعلاب وأ هديب هدوقي هنإف ىقيقحلا هماظن امأ .هفلخ نم نيعمتسم لا ىلعو
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 سرخيو ءاًمامت ةطيسب ةكرح لالخ نم كاذ وأ توصلا اذه ىف ةايحلا ثعبي وهو
 توضل اف: «تاوضألا فوفو ةايع ناس طلاس نوكت زك ورنا | ةدفانشم انه نك
 فالتخاو .وه هرمأب ةايحلل ةدوعلا عيطتسي ديعب نمز نم تام دق نوكي ىذلا
 لكل عمج ةباثمب نوكت ةيقيسوملا ةقرفلاف ءرشبلا فالتخا لثامب ةيقيسوملا تالآلا
 ةدحو ىلإ مهليوحت ورتسياملل حيتيف هتعاطل مهدادعتسا امأ .ةمهملا مهجذامن

 لاوحألا لك ىف وهو ءهيدؤي ىذلا لمعلا امأف .ماع هجوب اهل اًينلع اًرمر وه نوكي

 ةعرسلاو ىنهذلا روضحلاف .ديدشلا هابتنالا هنم بلطتيف .ةدقعم ةعيبط وذ

 قرتخي نم ىلع قربلا ةعرسب ضقني نأ هيلعف .ةيساسألا هتافص نم ناربتعي

 كلذك نيرخآلل ةرفاوتم ىهو .ةيقيسوم ةتونك هيدي نيب عضوت نيناوقلاو ءنوناقلا
 ىذلا هدحو وهو كلذ مكحي ىذلا هدحو وه هنكل ءاهل هذيفنت ةبقارم مهنكميف

 نإف :عيمجلا هاري ام وهو ءاًنلع ثدحي كلذ ناك املو .ءاطخألا ىلع اًروف مكحي

 اًيئرم اًمئاد نوكي نأ داتعا دق وهف ءصاخ عون نم اًروعش ورتسيام لا ىطعي كلذ
 عضخي نوكس ىف نيعمتسم لا سولجو .ةبوعصب الإ كلذ نع ءانغتسالا عيطتسي الو
 نأب نيعمتسملا ىلع ناعذإ ةسرامم كانهف .هل ةقرفلا ةعاط ردقب ورتسياملا رمأل

 دوجو امأ ,ةقرفلا مامأ وه رهظي نأ لبق لخادتت مهتاكرحف ,ةكرحلا مدع اومزلي
 ورتسياملا رهظ ام اذإف .مهيلإ تفتلي داكي الو اًدحأ جعزي ال ٌرمأ وهف نييقيسوملا

 الف مهناكمب نودمجتيو عيمجلا تمصيف هاصع عفريو حنحنتي وهو اًفقاو ضهن

 دعب ءاوقفصي نأ مهيلع ناك ىهتنا اذإف ,ةقرفلا دوقي وه ماد ام ةكرحلا مهل زوجي
 ىتح مهيف ىقيسوم ا اهتظقيأ ىتلا ةكرحلا ىف مهتبغر لك نيزخت ىلإ اورطضا نأ
 دوعي اهلجأ نمو وه ىنحني ةقفصملا ىديألا مامأو .كلذ دعب قلطنتل ةياهنلا

 ىه اهلجأ نمو ءوه ملستسي طقف ىه اهلف كلذ ديرت ىدايألا تماد ام ًةيناث
 مجح امأ .هقح نم راص ىذلا رصتنملل ميدقلا مكارتلا ىهف ءاًقح وه شيعي

 قستي ىذلا لكشلا ناذختي ةميزهلاو رصنلاف .قيفصتلا مجح هنع ربعيف رصنلا

 ىف ىرخأ رومأ نم دجوي ام لكف .كلذ ىوس ءىشب دتعي الو ىحورلا هنايك عم

 دفاقلا ةياثمم ورتسيالا نوكي فرنقلا' ءادثأ قو ةعزطو.ىفن لا انه لوضفي ةادحلا

 هعبتي ىذلا وه هنإ .هرهظ مهل رادأ دقو مهتمدقم ىف فقي وهف .ةعاقلاب عمجلل
 .ديلاب كلذ وه ىدؤي مدقلا نم ًالدبو .ىلوألا ةوطخلا ىلع مدقي نم وهف .ءرملا
 هقرطي ناك ىذلا قيرطلل ًرمر نوكيف ديلا هددحت ىذلا ىقيسوملا راسم لا امأ

 ههجو كئلوأ ىري ال هلك لمعلا ءانثأ ىفو ,ةعاقلاب موكلا فطتخي وهو .هاطخب
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 وه هنأك مهمامأ اَمئاد هرهظب فقي وهو .ةحارلاب هسفنل حمسي ال ٌبلص وهف اَدبأ
 .هوقش ىذلا قيرطلا ىفتخيف راسملا رسكنا ةدحاو ةرط رادتسا ام اذإف .ءفدهلا

 نل هنأ ىلع دامتعالا ءرملا عسوب نكل .ةعاقلاب كارح الب نيمودصم نوسلجيف

 نيفرتحم لا نيفزاعلا زم شيج ةدايق وه هيلع نوكي هنوعباتي مه امنيبف ,ريدتسي
 امأو .كلذك رماوألا ردصت لب لب بحف قيرطلا ىلإ ريشت ال ىتلا هدي لالخ نم
 هنأ رعشي اهيف درف لكو ءةفاك ةقرفلا لمشت ىهف ناكمإلا ردق ةزكرملا هترظن
 وه اهحنمم تادقتعمو ٌءارآ ىه تالآلا تاوصأف .هعمسي هنأ ىرحألاب لب هاري

 نوكي اّنلع مهتامغن نويقيسوملا مدقي امنيبف .ءىش لكب ميلعلا وهف ءهابتنا ىصقأ
 وه امب ةقدب فرعي وهف .لماحلا ىلع وأ هسأرب ةلماك ةيقيسوم ةتون وه هيدل
 ةلزنم هحنمم كلذ نإف اًّعم عيمجلل هبتني ناك امو .ةظحل لك يف درف لكل حومسم
 درف لك ىلع ام فرعي وهو .ام وحن ىلع ٍدرف لك سأرب دوجوم وهف .ةنميهلا
 نلعي وهف .ىقالخألا ماعلا فرط ىلع ضباقلا ىحلا نيناوقلا عمجم وهف .هلعف
 ىف قحالت هنذأو ,ثدحي نأ حصي ال ام عنمي امك هديب رمأ لالخ نم ثدحي امع

 .هلك ةقرفلا لمع دسجي نم وه ورتسياملا نوكي كلذبو .روظحم وه ام ريثألا
 ىلإ ًةفاضإ .لمعلا اذه ريغ رخآ ٍءىش نم نوكتي ال ضرعلا ءانثأ ىف ماعلا ناك امملو
 .طاعلا مكاح وه هلك كلذ ءانثأ ىف نوكي ورتسياملا نإف .هعباتتو هقفاوت
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 ال وهف .همساب نوجهلي نم ناسلب متهي ال ىقيقحلا ديجمتلا ىلإ ىعاسلا نإ

 ىعاسلا ةالابم مدعو .مسالا رّكَذُي نأ رمألا رهوجف :كاذو اذه نيب قرفلاب ربتعي

 ةرهشلل هعوزن نأب ىشي ام وه .مهنيب ةاواسملا وأ .همسال نيددرماب دجملا ىلإ

 هتايح شيعي مسالاو .ةلتكلا عمجي ام وه همساف .ةلتكلا ثادحأ نعأشن دق

 ةلتك امأ .عقاولا ىف ناسنإلا نأش نم ليلقلاب الإ طبترم ريغ ةمهنلا ةصاخلا

 ام ةايحلا ىف دوجو مهل نوكي ال تانئاكو ءلالظ نم نوكتتف دجملا ىلإ ىعاسلا
 اًبلاغ هوددري نأ مهنم رظتني امو .ةديحو ةدحاو ةرملولو همسا ركذ اوعاطتسا

 .هل مهقطنب هومعديو نوريثك هملعتي ىتح ةعامج راطإ ىف ىأ نيريثكلا نيب

 رهظملاو مجحلا ةيحان نم كلذ ادع اميف ؛ ءلالظلا هذه هب متهت ام نأ الإ

 ال مهدحأ ناك ام اذإف .قالطإلا ىلع تيصلا بحاص مهي ال ةمأ وهف ,.ءاذغلاو

 هنإف مهدنجي وأ ءالؤه ىلع نههاريو .مسالل ةذدريْشا هاوفألا هذهب متهمي لازي

 بيردت ةلحرم ىف كاذنيح نوكي هنإ لب« .دعب ةرهشلاب ظحي مل لاز ام نوكي

 نوكي امدنع الإ دجملا بستكي ال وهو .لالظلا نم هنوكيس ىذلا هشيج تادايق

 امأ .كلذ ءارحجن م اًئنيش وه رسخي نأ نود نم ءالؤه طوقسب حامسلا هعسوب

 ىرثلاف :ىلاتلاك اهديدحت نكميف روهشملاو ةطلسلا بحاصو ىرثلا نيب قورفلا

 .رشبلاب متهي ال وهو .كلذ ءارتشال همدختسي ىذلا لام ا وأ .اًناعطقو اًماوكأ عمجي
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 الإ اًئيش هل ىنعت ال ناعطقلاو ماوكألاف ءرشبلا عمجب موقيف ةطلسلا بحاص امأ
 وأ تومللا ىلإ مهلسريل ءايحأ اًسانأ ديري وهف ءسانلا باستكا ىف اهجاتحي امدنع
 ىلع الإ مهرمأ همهي الف ديدجلا لسنلاو نوقباسلا قوما امأ .هيلإ هعم مهذخأيل
 عامس ىوس ديري ال وهو ةيعامج تاوصأ عمجيف روهشم ا امأو .رشابم ريغ وحن
 ال هنإف دعب اودلوي مل مأ .ًءايحأ وأ قوم ءالؤه ناك نإو .مههاوفأ هددرت همسا
 .همساب قطنلا ىلع اوبردتو رابك مهنأ طقف همهي امف .ءكلذب لغشني
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 تقولا ماظنف .اًمجح ربكألا ةيسايسلا طامألا لكل اًيرهوج اًرمأ ماظنلا ربتعي

 عفرأ وه تقولا ماظن نأب لوقلا انعسوبف .ةكرتشملا رشبلا ةطشنأ لك مظني

 اهدوحو خيسرت ىلإ ةيعاسلا اًقيدح ةئشانلا ةطلسلاف .مكحلا عاونأ لك :تامح

 ءاهعم أدب نمزلا نأك لاحلا نوكيف ؛ ء,نمزلل ديدج ماظن ىلإ هجتت نأ نم دبال

 ةينمزلا اهقوقح نمف .تقولا ىضقني الأ ةديدج ةطلس لكل كلذ نم مهألاو

 ةيروطاربمإ عم هلعف رلته عطتسي مام وهو .ةطلسلا مخضت روصت عّرتني هذه

 دقف ءلوطأ نمزل رصيق سويلوي ميوقت رمتسا دقلو .ةنس فلأل اهخيرات دتمي

 ةيخيراتلا تايصخشلا نيب نمو .ريثكب هدعب همسا لمحي ىذلا رهشلا رمتسا

 نورخآ كانه ناك امنيب ,رمتسم رهش مسا ققح ىذلا وه هدحو سطسغأ ناك

 املثم تطقس مهءامسأ نأ الإ رباع وحن ىلع روهشلا ىلع مهءامسأ اوقلطأ

 ,حيسملل ناكف نمزلا ماظن ىلع مظعألا ريثأتلا امأ .ةيراكذتلا مهليثامت تطقس

 نكم ام ملاعلا قلخ ىذلا هلإلا اذه هةسفن هلإلا ناغناشلا |اذيه: قف :قؤنفت نقف

 نم ةيادب نمزلا اوبسح دقف نامورلا امأ .نمزلا باسح ةيادب عضو نم دوهيلا

 ريثكلا ققح ام وهو ."نييروترأ"لا نم اهوراعتسا ةقيرط ىهو مهتنيدم سيسأت

 ىف مهئامسأ ليجستب نيحتافلا ضعب ىفتكا امك .ملاعلا نيعأ ىف ميظعلا امور ريصمل
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 رشع سماخلا موي ىلع تقلع دق نويلبان لاما نوكت دقو .ميوقتلاب اباسوب

 أمو .مواقت ال ةيبذاج دلوي نمزلل مظتنم ٍراركتب ام مسا طبرف :نوطتيعا نيف

 م كلذ نإف ىنمزلا نيودتلا لصأب ةيارد ىلع تسيل ىمظعلا رشبلا ةيبلغأ تناك

 عطتسي مل اًدحأ نأ الإ .:ةقيرطلا هذهب مهئامسأ ديلختل ةطلسلا باحصأ ةمزع طبشي
 نورقلا نم ةلماك تاقلح ليجست مغر« .ةنسلا نم لماك ٍلصف ىلع همسا قالطإ

 هذه مكح دوهع بسح هعضو مت ىنيصلا خيراتلاف .ةدحاو ةمكاح ةرسأ 0
 مهدجم نم تدافتسا دقو . "جناتلا رصع وأ ' 'ناهلا" رصع نوركذي مهف .تارسألا
 ىدل هلمجم ىف نينسلا باسحل ةليسو كلذ راص دقو .ةسنئاب ةريغص ىرخأ ٌتارسأ
 ةطلسلا باحصأ ليجست طبر نأ الإ .دارفألل هنم رثكأ تارسألل دبجمت ىأ «,نيينيصلا
 باسح ميظنتب مهيدل رسال ظيفرإ ةقف ,مهئامسأب مهباجعإ دنع هتني م نمزلاب
 خيراتو .لعفلاب ةدوجوم تناك ةينمز تادحو ةامسأ رييغت سيلو هتاذ دحب نمزلا

 اهناج يف نييروطمألا ماكحلا ةقاكم ةييسات نقف ماظنلا هذه لثم أدبي نيينيصلا

 نوفظوم نبع دقو .ءالؤه ىلإ بسن ىذلا لاعفلا نمزلا ميسقت ىلع مظعألا
 دحوتي مو .كلذ اولمهأ مه نإ مهباقع متي ناكو .كلذ ةياعر ىلع مايقلل اًصوصخ

 نم الإ اهدودح فرعت ممل تايندملا نإ لب .كرتشم نمزل مهعضو دعب الإ نوينيصلا
 دقو .مظتنملا مهثوروم رارمتسا ىف ًةرادج تبثأ ام وهو ءنمزلا ماظن عضو لالخ
 اهمميوقت ذخؤي دعي ممل امدنع تهتناو كلذ ىف رارمتسالا نع تفقوت امدنع تراهنا
 درفلا ناسنإلا ةايح عم قباطتلا ناك ةطقنلا هذه ىفو .ةيدجلا لمحم ىلع ىنمزلا
 ىوط دق نوكي رمعلا نم غلب مك ةفرعم ديري ال ىذلا ناسنإلاف « ءاتكمم اًرِمَأ

 بقح ربتعتو .كلذ ةفرعم عطتسي مل اذإ ةايحلا ىف رمتسي ال وهو هتايح ةحفص
 ىزخ بقح ةلماك تاراضح وأ درفلا ىوتسم ىلع ءاوس ىنمزلا هجوتلا نادقف
 ةيمهألا هذهل ةيلمعلا بابسألا امأ .نكمم هجو عرسأ ىلع اهلاصئتسا ءرملا لواحي
 ةريبك تادحو مضي وهف .ةيلج ةحضاو ىهف نمزلا ميسقت اهبستكا ىتلا ةبلاغلا
 ىف امأ ءضعبلا مهضعب اوري مو ضعبلا مهضعب نع نيقرفتم اوشاع اًَعم رشبلا نم
 هلعفي امب مهنم لك فرعي ام اًمئاد هنإف اًدرف نيسمخ نم نوكتت ةريغص ةعامج
 راطإ ىف رودي مهعاقيإف ,ةيعامجلا مهتاسرامم ءادأل ةلوهسب نوقتلي مهو رخآلا
 ملف .ةريثك ىرخأ ًءايشأ نوصقري امك اًمئاد اهنوصقري مهو ءاهنيعب مزح تالاح
 رمألا ناك نإف ءىرخأ ةمزح ىلإ ةمزح نمز لوادت ىلع فقوتي مهيدل رمألا دعي
 مهضعب نم برقلاب نوشيعي مهنأل ةلوهسب هغالبإ نكمي هنإف نمزلا ىلع فقوتي
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 رثكأ ريصي حيحصلا تقولاب مامتهالا نإف ةقالعلا ىف عسوتلا كلذ عمو .ضعبلا

 .عساو ىدم ىلإ تامولعلملا عالبإل رانلا تاراشإو لوبطلا مدختست أنهو اًحاحلإ

 .درفلا ةايح مدخ دق ربكألا تاعومجملل ىلوألا ةنمزألا زجوم نأ فورعملا نمو

 نمزلا اذه اودسج اوناك ةديعب ةينمز ةلحرم مهتايح تدتما نيذلا كولملاف

 دعب اميف ءاج وأ ةلماكلا مهاوق روهدتل ةجيتن تناك ءاوس مهتوم امأ .عيمع

 مه اوناك دقف ءنمزلا نم الصف لثمي ناك هنإف ةيعيبطلا مهتايح ةدم عم اًقستم

 ةينيبلا ةينمزلا بقحلا هذه لثمو .نمزلا فقوتي ناك رخآلاو مهدحأ نيبو ءنمزلا

 .ناكمإلا ردق ةليلق ةينمز ةرتف ىلع اهرصق ءرملا لواحي

 ل
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 سانلا هجوتي ءاقتلا ةطقن ىأ ءزكرم هنأ ىلع لوألا ماقملاب طالبلا ةركف موقت
 ظحول دقو .ةياغلل ميدق دا وه ةيزكرم ةطقن وحن ةكرحلا ىلإ عوزنلاف .اهيلإ

 دقف ًةكرحتم اًمدق تناك هذه ةيزكرملا ةطقنلا نأ الإ .ىزنابمشلا ىدل كلذ

 خسرتت الو .اهلوح نوكرحتي نيذلا ءالؤه عم لقتنت ىهو .كانه وأ انه أشنت
 لثملا ىه راجشألاو ةريبكلا راجحألا تناكو .ىجيردت وحن ىلع الإ ةيزكرملا ةطقنلا
 زكارم رثكأ دعب اميف راجشالاو راجحألا نم تديشف ,هناكم تينا وهام لكذ
 هذه دحأ دييشت ةقشمف .هب ةداشإلا رركتي ناك اهنم ىقبت امو ءاناش ةماقإلا

 لمعلا اذه ىف نيكراشملا رشبلا ددعو ةديعب تافاسم نم راجحألا بلجو زكارطا

 مهاس اذه لك .زكرملا اذه دييشت اهبلطتي ىتلا اهتاذ ةينمزلا ةرتفلا كلذكو
 ريغص ماعل ةمئادلا ةيزكرملا ةطقنلا هذه نأ الإ .قاب زكرمك هتناكمب ءاقترالا ىف
 بلطتي طالبلاف .دعب "اًطالب" تراص دق نكت مل هب ماظنلا ةباثمب تراص ىتلاو
 نم أزجتي ال اًءزج اونوكيل بسانم ددعب لاجر نم ةيساسأ ةعومجمل عاو ءاقتنا
 دّدحُتو .ةفلتخم بتارمو ٍتاجرد ىف اهسفن ةقورألا ماظتناك نومظتنيو .ىنبم ا

 ردقلا سفن ىلع لمعلاب الإ مهل حمسي الو .قهرمو قيقد وحن ىلع مهتامهم
 لزانتلا نود نم .نوعمجتي ةددحم تاقوأ ىفو .كلذ اوزواجتي الأو ةقدلا نم
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 نع بارعإلل .مهدودحل امامت نوكردم مهو مهناكم نايسن وأ هيلع مهامع

 مهفافتلاو هيلإ مههجوت ىفو مهدوجو ىف هل مهئالو نالعإ ىدبتيو .مكاحلا مهنئالو

 هبناج نوبهري امك هب نورهبني مهو .هنم بارتقالا ىف اوطرفي الأ ىلع هلوح
 سفنب ماعنإلاو عزفلاو قيربلاب زيمتملا خانملا اذه قو .ءىش لك هنم نور ظتنيو
 اونطوتسا دقف ءكلذ نع مهلغشي ام دجوي داكي الو .مهتايح ءالؤه ىضقي ردقلا

 رهابلا كلسمم لا نإ .ىنكسلل ةحلاص اهنأ نع كلذب نيرخآلل نونهربيو سمشلا مه
 .ءءالؤه نيب كرتشملا ديحولا رمألا وهل مكاحلا انيع هب ظفتحت ىذلا طالبلا لاجرل

 هذه ةتباثلا رظنلا ةهجو نمو .ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم نوواستم كلذ ىف مهف
 طقف ةلتكلا ئدابم نم ٌءىش هنكل .ةلتكلا نايك نم ٌءىش مهيدل راص دق نوكي

 ىذلا هبجاوب مهنم الك ركذت ىتلا ىه اًديدحت ةرظنلا هذه نأل ءكلذ ريغ سيلو

 نأ ىغبني طالبلا لاجر كلسمو .نيرخآلا طالبلا لاجر لك تابجاو نع فلتخي

 مايقلا ءالؤه ىلع ىغبني اًمتاد كئلوأ هلعفي امف ءىودعلاب ةيعرلا ةيقب بيصي
 ليبس ىلع ةنيدملا ىلإ كلملا بهذي امدنغ «تابسانمللا ضعب ءانثأ قو .اًنايحأ هب

 .ةداع رصقلاب طالبلا لاجر لعفي املثم هراظتنا اهناكس عيمج ىلع نوكي ءلاثملا

 .سامحب ةدحاو ًةعفد اهنومدقيف ليوط نمزل مهباقر ىف تناك ىتلا ةعيابملا امأ
 ىف نوعمجتي ثيح ةمصاعلا ىلإ باهذلاب اياعرلا لك ىرغي دق طالبلا نم بارتقالاو
 نيدتو طالبلا لوح ومنت ةمصاعلاف .طالبلا لاجر ةرئاد لوح ةفثكم ةريبك رئاود

 لباقي هنإف .هنم رظتنملا وه امك .ميركلا كلم لا امأ .ةرمتسم ةعيابمب هل اهتويب

 سانلاف .ةلتكلا ةرولب ىلع اًديج الاثم ربتعي طالبلا نإ .ةمخفلا ىنابملا ءانبب كلذ

 ءضعبلا مهضعب نيب نيفلتخم نودبيو ةفلتخم فئاظو مهيدل اهنولكشي نيذلا

 ءالولا حور اهنم عشت ةدحاو ًةدحو نونوكي .ةيشاحك :مهنإف نيرخآلا ةهجاوم ىف
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 مظعألا ةشهدلا امأ .ناسنإلا ىلع ريبكلا هرثأ اًمئاد يجافم لا ومنلل ناك

 ةشهد ىهو .قالمع مجح ىلإ نيدهاشلمل ا نيعأ مامأ ريغص ماوق لوحتل نوكتف

 لثمو .سولجلا عضو نم زفقلا وأ هلاح ىلع قاب ريبك مجح ةيؤر نم ربكأ
 نم ريثكل ةيفارخلا صصقلاو ريطاسألا لالخ نم اًديِح ةفورعم صوخشلا هذه

 هذه لوحتل دمعتم مادختسا رشاعلا نرقلا نم ةطنزيب نم انلصو دقو .بوعشلا

 انوممريس نوف درابويل انل فّلخ دقف .ةطلسلا ضارغأ ةمدخ لجأ نم لاكشألا

 مامأ" :"”*هل ىطنزيبلا روطاربمإلا لابقتسا نع ىلاتلا ريرقتلا لوألا وتوأ ثوعبم

 تئلم دقو ةبهذم تناك اهنكل ءندعملا نم ةرجش كانه تناك روطاربمإلا شرع

 ردص دقو .ةبهذمو ذالوفلا نم كلذك تناك ا نم ةفلتخم عاونأب اهناصغأ

 دقف روطاربمإلا شرع امأ .هعون بسح ّلك ةفلتخملا رويطلا ءانغ اًعيمج اهنع

 ةرشابم كلذ دعب رهظيل اًمفخنم ةظحل ىف سانلل ودبيل عنطصم وحن ىلع ديش
 ندعم نم تناك نإ فرعأ مل ةلئاه ماجحأب عابس كانه تناكو .ىلعأل عفترا دقو

 تراصو شرعلل سارح اهنأك تفقو دقو ءبهذلاب ةحفصم تناك اهنكل بشخ وأ

 دقو .كرحتم ناسلو حوتفم مف نع اهريئز عفتريو ضرألا ىلع اهلويذب بدت
 .روطاربمإلا هجو مامأ نايصخلا نم نينثا ةسارح ىف ةعاقلا هذه ىلإ ىدايتقا مت
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 بصأ مم ىننأ الإ هتقيرط ىلع لك ريفاصعلا تقزقزو دوسألا ترأز ىلوخد دنعو
 نوفرعي اوناك سانأ نم اذه لك نع تملعتسا دق تنك ىنأل ةبهر وأ فوخب

 ناك ىذنلا اذه هتقيار:ةضونو تاريغ الق ضرألا نانغ ةنيوه:نأ ققبو“ادنيح كلذ

 ىدترا دقو ءاًبيرقت ةعاقلا فقس ىلإ عفترا دقو طسوتم عافترا ىلع اًسلاج وتلل
 ام وهو ىردأ تسلف كلذ ثدح فيك امأ :هيلع تناك ىتلا ريغ ىرخأ سبالم

 ثدحلا اذه ءانثأ ىفو .بنعلا ةرجش تعفترا دقف لاونمللا سفن ىلع اًضيأ ثدح

 ببسب اًقئال اذه ناك ام كلذ ءاش هنأ ولف .ةدحاو ةملكب روطاربمإلا سبني مل

 .ىديس ةحصو ةايح نع ملعتسا هيراشتسم نم طيسو لالخ نمو .ةفاسمل ا دعب

 ىلإ اذاتقم مجرتملا ةراشإ قفو تعجارت ةقئال تاملكب كلذ نع ىتباجإ دعبو
 ."ىل صصخملا ماقملا

 روطاربمإلا شرع ناك ضرألا ىلع هسأر عضيل ىوهي ثوعبملا ناك ام ءانثأ يف
 ةفاسملا امأ ءرخآلاب ءاقترالا لجأ نم مهدحأ لالذإ لغتسا دقف ءاًعفترم امن دق

 .ةيدومع ةفاسم ىلإ اهليوحت مت دقف طارفإلا دح ىلإ تلءاضت ىتلاو نينثالا نيب
 اذه نإ .ىمانتملا شرعلا امهقاف دقف عنطصملا عابسلا ريئزو ريفاصعلا ةقزقز امأو

 ال ةيبنجأ ةطلس ثوعبمل اهديدهتف :ةطلسلا ومن نع ةربعم ةروص ىطعي ومنلا
 .هراكنإ نكمي
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 ةملكلا هذهف .مجحلا مخضت ةملك لولدم نم اقح ناسنإلا مهفي اذام

 راتخا دق ناك نإ ككشتي ءرمللا نأ ىتح ةريثك ناعم لمحي وحن ىلع مّدختسُن

 امأ ."مجحلا مخضتم" هنأب هفصن ال ءوش ىأف .ىناعملا كلت نم حيحصلا ىنعملا
 نكم ال اهنود نم ىتلا تازاجنإلاب كلذ نارتقا وهف ةيرخسلل ًةراثإو اًضقانت رثكألا

 نإف .هببست ىتلا بارطضالا اذه ىف اًديدحتو .ةميرك ةيناسنإ ةايح دوجو روصت
 .هنود نم هتايح ةلصاوم ناسنإلا عيطتسي ال ءىش نع ربعت مجحلا مخضت ةملك

 نم برتقن نأ ديفملا نم نوكي امبرو «ةريثكلا اهيناعمب اهمهف ةلواحم ءرم لا ىلعو
 اًمهف هلاكشأ رثكأ ىف رهظي ثيح طيسبلا ناسنإلا ىدل "مجحلا ةماخض" هموهفم
 هسفن ءاقلت نم انه انل رهظت اديج هتسارد تمت رشتنم ضرم كانهف ءاًيلجتو

 تاذلابو ةعونتملا ةريثكلا "مخضتلا" راكفأ ديلوتب زيمتي ىذلا للشلا ضرم وهو
 هتراثإ نكمموو ءاًعونت رثكألا وه عباتت ىف لدبتت راكفألا هذهو .ةيديلقتلا هتلاح ىف

 كانهف ءللشلا ضرم تالاح لك ىف رهظت ال ٌضارعأ ىهو .ةلوهسب جراخلا نم
 تالاحلا ضعب ىفو .مجحلا ةلآض نع اهراكفأب زيمتت ضرملا اذهل طابحإ ضارعأ
 لمأت لوح رودي ال انه رمألا نكل .مخضتلا ضارعأ عم ضارعألا هذه نمازتت
 ىف مخضتلا راكفأل حضاولا عمجتلا وه انمهي امف ءضرم هنأ ىلع ضرملا اذه
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 ةلوهسو اهتطاسبو راكفألا هذه مكارتف .ةقدب ةفوصومو ةفورعم اهنيعب تالاح

 راكفألا هذهف ءللشلا ضرمب باصم ا ريغ صخشلل ائيش لثم الام وهو .اهتراثتسا

 ددع ةفاثك ءازإ ًاليلق ةريباثملا نم دب الو .مخضتلا نع ةشهدم تالالد ىطعت

 دهع ىلإ نايمتني ىلاتلا ثيدحلا امهنع نارودي ناذللا ناضيرم اف «ةيلاتلا ةلثمألا

 كانه ناكف .اًمهم اًرمأ اهعبتت ضعبلا ربتعي ةلاح ىهو ءاينامأ مكاح "ملهليف"

 :ىلاتلا هسفن نع بتك .'**”نيلبارك ةحصم"ب قحتلا دق ءرمعلا فصتنم ىف ءرجات

 هاوق لماكب نآلا عتمتي وهو .ةقحالملاو داهجإلا لالخ نم نونجلاب باصيس ناك"

 لمعلا ىف هتوق ريثك تمن دقو .ةيبصعلا نم ليلق ىوس ىناعي دعي ملو ةيلقعلا

 تيتا كلذبو .ريثكلا زاجنإ هعسوب راص ىتح ةحصملاب ةيبطلا ةيانعلا لضفب

 .اريبك ٍقرو عنصم سسؤي نأ اًبيرق حاتملا هجورخ ندل ططخف .ةعئار صرف همامأ

 فراعم دحأ بورك نأ ىلإ ةفاضإ ءكلذل ىرورضلا لاملا كلتمم هل ٌقيدص ناكو

 ةقطنم فراشم ىلع ضرأ ةعطق هفرصت تحت عضو دق ءنيبرقملا قيدصلا اذه

 ىلإ ةفاضإ .بنع ةعارزل ةبسانم ةقطنملا تناكو ءاهيلع لتشم ءاشنإ دارأ ستم

 ةراجت سيسأت كلذكو ,ةيعارزلا ةأشنم لا لجأ نم اًناصح رشع ةعبرأ ىرتشيس هنأ
 هذه لك نأب مهدحأ ضرتعا ام اذإف .اًديج ًالخد ردتس تناك ةحبرم باشخأ

 فوس هنأب ةقثب دري ناك ةظهاب غلابم بلطتت اهنأو ةلوهسب حجنت نل لامعألا

 صرف بسب لامللا ىلإ رقتفي نل هنأو ءلمعلا ىلع ةقئافلا هتردقب كلذ ىلع بلغتب

 حمسي فوس هنأو هرمأب متهي رصيقلا نأب ىحوي هسفن تقولا ىفو .ةزاتمملا حبرلا
 نآلا عيطتسي وهو .هرقف ءارج نم هدج هدقف ىذلا فيرشلا هبقل ةداعتساب هل

 ,ىلمعو ئداه توصب رابخألا هذه لك نع ضيرملا ربع دقو .هتداعتسا لعفلاب

 .هعيراشم ىف عسوتلل هعفد لهسلا نم ناك دقو ءاًّيعيبط كلذ ءانثأ ىف هكولس ناكو

 ناك هنإف ةديفم نوكت نأ نكمي نجاودلا ةيبرت نأب مهدحأ هيلع راشأ ام اذإف

 ىمورلا كويدلاو ةينيغلا رويطلا ةيبرتب موقي نأ ىهيدبلا نم هنأ لاحلا ىف دكؤي

 تفل دقو .ةيرب كويد ةعرزم ئشنيو ا نيمستب موقيسو .ءمامحلاو سيواوطلاو

 قحتلا امدنعو «ةريبكلا هعيراشمو هتايرتشم لالخ نم ةيادبلا يف هابتنالا هضرم

 ءاشف ءطق ثدحي مل امك اًيدسجو اًينهذ عادبإلل هتحيرق ةراثتساب رعش ةحصملاب

 لضفأ هديجي ام وهو رعشلا ضرقي نأ ىأ ردق مظعأب هب بجعي لاجم رايتخا
 ةداعإو تانيكاملا نم ىصحي ال ددع عارتخا ءاش امك .هنياهو رليشو هتوج نم

 ةطاحإو ءاينولوك ةنيدم ةيئاردتاك نم اًعافترا مظعأ ةيئاردتاك ءانبو ةحصملا ءانب
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 دييشت عيطتسيو ماعلا تاغل لك ملكتي وهف ىرقبع وهو .عردم جاجزب ةسسؤملا
 ةليسو عرتخيو ةمسوألا عفرأ ىلع رصيقلا نم لصحيو ءبصلا بلصلا نم ةسينك
 امك .ةيفسلف بتك اهمظعم دلجم 1000 ةسسؤملا ةبتكم ىدهيو ءىقمحلا دييقتل
 امف ءاًمئاد لدبتت مجحلا مخضت نع راكفألا هذه نإ .ةريثك ةيهلإ اًراكفأ هيدل نأ
 ملكتي ضيرملاف .ةديدج ىرخأ راكفأ ةعرسب اهلحم لحت ىتح ةظحل يف أشنت نإ
 دئارجلا تانالعإب ضرعُي ام لك ددرت الب بلطيو ,عاطقنا الب مسريو بتكيو
 ام ناعرسو ءاًقود ريصي ام ناعرسو ىلزنم ثاثأ .سبالم «تاليف .ةيئاذغ داوم نم
 ضرع امك .,ةلماك ةيناديم عفادم ةبيتك رصيقلا ىدهي ام ناعرسو "ًالارنج" حبصي
 ."لبجلا ىلعأ ىلإ ةحصملا لقن

 كانه نأ اندجو ناولألا ددعتملا طيلخلا اذهل تقؤم قايس عضو انلواح نإف
 ةيئاردتاك دييشت ديري وهف .عافترالا ىلإ هاجتالاب هفصو نكمي ام وهو همهم اًنيش
 نإ .لبجلا ىلعأ ىلإ ةحصملا لقن ديريو ءاينولوك ةيئاردتاك عافترا اهعافترا قوفي
 .هتاذ ىلع سكعني هسفنب هعنصي ىذلا عافترالا اذه

 وهو :ليبنلا هدج لصأب ىهابت ىعامتجالا عضولاب هتقالع ىلإ لقتنا ام اذإف
 ."ًالارخج" ريصي نأ ديري ىركسعلا ىمرهلا ماظنلا ىفو ."اًقود" حبصي نأ ديري
 ,ةلماك ةببتك هيدهي امك ةمسوألا حنمل هعفد عيطتسي وهو هب متهي رصيقلاو
 كلذك دتمب هسفن حاحلإلاو .رصيقلا ةبترم زواجت ىف هتبغر ىلع ىوطني ام وهو
 لثم تراص تاغللا نأك .ماعلا تاغل لك ملكتي ٌيرقبع وهف ءىنهذلا لاجملا ىلإ
 وهف هنياهو رليشو هتوج لثم مهفرعي نيذلا رهشألا ءارعشلا امأ .ىرقبعلا اياعر
 رودي ال عافترالل هجوتلا اذه نأب روعشلا انيدل دلوتي انهو .مهقوفي نأ ديري
 ءرملا ىلع نوكي اًراركتو اًرارمف :ةعرسب ىلعأ ىلإ لوصولا لب ىلعأ ءاقبلا لوح
 ريتعُي ام نأ انه حضتيو «ةحاتم كلذل صرفلا لكو ةعرسب ًةأجف عافترالا قلست
 ءافترا تالدعم عضو دعب ةلوهسب هيلع قوفتلا نكمي هنإف ىلعألا وه نآلا ىتح
 امأ "ومنلا" لوح رودت انه عافترالا تالدعم نأ لامتحا ضفر اننكم الو .ةديدج
 رودي ثيدحلاف باستكالل هجوتلا وهف مامتهالل ةراثإ لقي ال ىذلا ىناثلا هجوتلا
 ةلاحلا امأ لويخو بنع ةعرزمو ةريبك ةعرزمو باشخأ ةراجتو قرو عنصم لوح
 اًميأ ىوطني باستكالا نأب ىشت اهنإف نجاودلا ةيبرت ىلع ثحلا اهب ىقلت ىتلا
 ىح ءىث لك ةصاخ نكمم ءىثش لك ىف رثاكتلاب طبتري رمألا نإ .ةقيتع حمالم ىلع
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 مت ةيرب كويدو زوإو مامحو سيواوطو جاجدو ىمور كويد نم رثاكتلل ىعسي

 نم هنأب روصت نوكي عونلا اذه نم لك ىدلو ,عاونأك ةدح ىلع لك اهرصح

 وهو ءدبلا ىف ناك امك اًضيأ انه باستكالاو ءدح الب رثاكتتس اهنإف اهتيبرت لالخ

 ثلاثلا هجوتلا امأ .عفنلاب ام فرط ىلع دوعتل رثاكتلا ىلإ ةيعيبطلا لتكلاب عفدلا

 ةيئاذغ داوم نم دئارجلا تانالعإ هضرعت ام لك بلطي وهف ريذبتلا وحن وهف

 ةلييه لك فروتشد رتشي فوسلف ًالام كلتماو اًقيلط اًرح ناك ولف :لزتم ثاناو: نسنالمف

 ول هنأب اًمامت دكؤملا نمف ءاهسدكي فوس هنأب لوقلا عيطتسن ال اننكلو .ءايشألا

 اّيأ سانلا لك ىلإ اهيدهي فوس هنإف لاملا عم هلماعتك اهعم لماعتلا ىف اًرح ناك

 لعفلاب ىري وهف .كلمتلا لثم هلثم ريثكلا هل لثمب ال ءىشلاب ظافتحالاف ءاوناك

 .اهكلتمي ال مادام كلذ لعفي هنكل .همامأ ًةسدكم اهءارتشا دوي ىتلا ءايشألا

 ىهف ةيئانث ودبت ىتلا هتراشإ امأ .هتاذ دح ىف كلمتلا نم مهأ ةلئاسلا ةزايحلاف

 مخضت ىلإ ةراشإ ىوس اسيل هيدي اتلكب صلختلاو ذاوحتسالاف ؛ٌةدحاو اهرهوج ىف

 م تناك اهسفن ةيرمعلا ةلحرملا ف رخآ رجات ةلاح ىف ىهو .مجحلا

 رتشا دقف .ةريبكلا عيراشملاب كلذك هيدل ءىث لك أدب دقو .ةراثتسا رثكأ للشلاب

 رشمع ةعبرأب اينابماش بلطو .كرام فلأ 5 لباقم اًمامح لام نود نم ةأجف

 ىفو .مطعم سيسأت لجأ ننم كرام فلأ رشع ةتسب ضيبأ اًديسنو كرام فلأ

 راشعأ ةعبرأ نزي ىتح همجح دادزي نأ ديري وهف عاطقنا الب رثرثي ناك ةحصملا

 ةنيكام ةيجحنز ةأرما نيسمخ هسفنل عنصو ةيعارذ لوح بلصلا نم اًنابضق عضوف

 ةتس اهرمع ةقود جوزتو نيعبرألاو ةيناثلا نس ىف اًمهئاد لظ دقو .ديدحلا نم

 ةدرو' ابابلا نم اهيلع لصح نويلم ةئمتس اهردق ةورث كلتماو اًماع رشع

 اهب بهذلا نم رصق ةئم ىلإ ةفاضإ نافوشلا لكأت ال ًالويخ كلمم وهو ."ةلضفلا

 دقو .صاصرلا دض تاعردم اهنم عنصي .ىتلا ةداطا نم شرقلا كمسو عجبلا

 بصطاختلا ةفلك عفر دقو . .نويلم ةئمب اًرصق رصيقلل ديشو مخض عارتخا ةئم زجنأ

 لك حنمو اًماسو 124 ىلع قوديشرألا نم لصحو "تنأ"ب هيداني راصف امهنيب

 ةقحالمللا سواسوب اًباصم لجرلا ناك كلذ ىلإ ةفاضإ ءنويلم فصن ىقش ريقف

 نم نيلماك نيولد ةليل لك هربد نم صمو :تارم سمخ هلتق مهدحأ دارأ دقف

 ديش امك « ,.مهقزمت بالكلا عديو سارحلا سوءر زتجي فوس هنإف كلذلو ,مدلا
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 رمألا راد امك .ذالوفلا نم نابضق ةعبرأ هيعارذ ىف تبث دقف .ةوقلاب رمألا طبترا
 نينثا نزت ةيديدح ةمسوأ اًدولخو ًالقث رثكألا وهو ةمسوألا دلقت لوح كلذك
 ةيسنجلا ةوقلا لوح رمألا راد امك اهلمحل ىفكت ةوقب عتمتي وهو راشعألا نم
 نيعبرألاو ةيناثلا ف لظ نيسمخلا تايجنزلا هتاليلخ لجأ نمف .رمعلا مد مدعو
 .اًمامت هيفكت تناكف .نهرغصأ ىأ ءءارثو ةليضف مظعألا سورعلا امأ .هرمع نم
 ةبهذملا ةئملا هروصقب تاعجبلا امأ .ةميق لقأ نافوشلا دجت تناكف هلويخ امأ
 كلتما امك .تايجنزلا هئاسن نم ضيقنلا لاح ةيأ ىلع نك ًءاسن اًضيأ تناكف
 حورجلا دض هتعانم ىف اًضيأ ركف امك .اًمجح تاقولخم لا ربكأك كلذك شرقلا كمس
 اريثك ثيدحلا راد امك .صاصرلل ةداضملا عوردلاو - شرقلا كمسب طبترا ام وهو
 دقو اهكلتمي ناك نويلم ةئم رصيقلا لجأ نم رصق ءانب هفلك دقو «نداعملا لوح
 ماك ع ؛ رصيقلا بطاخي راصف نييالطا هذه ربع امهنيب باطخلا ةفلك تعفر
 ةففد اهانه نوكر قيقو:ءافصن مهنم لك ناكو .نييالملاب ءايقشأ ءارقف كانه ناك

 ةلواحمو .ةقحالملل عبطلاب ضرعت هسوه ةلاح ىفو .نويلم فصن مهنم لك حنم ىلإ
 زتجي نأ هقح نم ناكف ةمهم لا ةيصخشلا هذه لثم ىفكت نكت مثل ةدحاو لايتغا
 كلذو (مهتناكم ةعاضو نع اًريبعت) هربد نم همد نوصمي نيذلا سارحلا سوءر
 نم عرسأ وهام كانه ناك نكلو ٠ ,.مهقزمت بالكلا عديو ,.مهلاعفأ ىلع اًباقع

 اهديش راخبلاب رودت ةلصقم تناك :.ميدق رصع نم ةلآ ىهو بالكلا ةمزح
 هرعس ناك املكو اًيلاغ ام ءىثش ناك املكو .ىعامجلا مادعإلا لجأ نم هسفنل
 ةراثإ لثمم ناك ام وهو .فالالا راطإ ىف كلذ نع هثيدح ناك اًعفترم حورطم ا
 ىف ةعرس ىصقأب ىمانت دقو ةممدقلا ةيريهامجلا هتيصخش لاما درتسا دقف :.مظعأ

 نيياللا بعلتل هيلإ لصو دقو نويلملا لجرلا غلب دق ناك لاحلا ىفف «تارفط
 ردقلا سفنب بحسنت ىهو قيربلا نم ءىثش ةملكلا هذه ةيمهألو .مساحلا رودلا
 اهتمساقت دق .ومنلا ىف اهحاحلإ ىأ .ةتلكلل مهألا ةفصلاف .لام لا ىلعو سانلا ىلع
 ىف اناك امك ءريذبتلاو بسكتلا امأ .نيبالملا ف مكحتي وأ رمأي ريبكلاف ءلام ا عم
 رخآ ءىش لك لثم .ءادهإلاو ءارتشالا ىأ :ةدحاو ةكرحل جودزم ٌرصنع امهف ءىضاملا
 را عافترالل هجوتلا فالخ ىلع هفصو نكمي ام وهو عسوتلل ةليسو وهف
 ىتح .داوم لا ىوتحي ريفولا هلامبف ىءادهإلاو ءارتشالا نيب اًقرف ىري ال وهو .ىضرعلا

 اذه ىلعو .هفص ىلإ مهبسكي ىتح سانلا ىوتحي ءايشألاو لاملابو .هلخاد اهلمشي
 اهفرعن ىتلا ةيديلقتلا كولملا تافص ىرخأ ةرم ىدبتت عنقملاو طيسبلا وحنلا
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 .ءاخسلا ةفص ىأ .خيراتلا لالخ نم كلذكو ريطاسألا لالخ نم ديج وحن ىلع

 ىف هنأ رشع عبارلا نرقلا نم ايقيرفإ برغ نم جونزلا كولملا دحأ نع ىور دقف
 ا يل دعي اورام

 الو ,مويلا ىتح عساو وحن ىلع اًرشتنم لاز ام ءارتشالاب ىهابتلاو .طق هل سني مل

 نوطّبغي ال مهنإف مهيف باترم ا انرصع لام - اما .فارسإلاب ىهابتلا هنع لقي
 .ةينلعلا مهايادهل لئاهلا مجحلا ىلع الإ مهمجح ةماخض رهاظم لك نم ءىش ىلع
 ىف اًّمئال اًيقلتم دجو دقو نييالملاب روصقلا ءانب ىلع فرسي ناكف انضيرم امأ
 ةياغلل ريغتم دعب تاذ اًنيقي ىهف مجحلا مخضت نع هراكفأ امأ .رصيقلا صخش

 ىتح .هسفن وه اًمتاد ىقبي وهف ءاهلالخ نم لوحتي هنأ عابطنالا انيطعي ال هنكلو
 وأ ءاّماع رشع ةتسلا ةنبا ةلضافلا ةقودلا جوزت وأ راشعأ ةعبرأ هنزو راص نإو

 نم هيتأي ناك ام نإف ءكلذ لك نم ضيقنلا ىلع ءنكل ."تنأ"ب رصيقلا بطاخ
 ,.نوكلا ىف ةيزكرم لاو ةخسارلا ةطقنلا وهف هسفن لجأ نم همدختسي ناك جراخلا

 نم هراكفأ هب مستت امو .رخآ ءىثش ىلإ ريصي ال هنكل ومنيو لكأي نأب اهلتحي وهو

 ديري هنأل .هل امهم هعونتو هلدبت نوكي ىذلا .ءاذغلا هيلإ بلجي ام وه تارفط
 ,ةعداخ هناولأف ءاذغلا فالتخا نم رثكأ دجوي ال نكل ءىصقألا وحنلا ىلع ومني نأ

 كانه سيلف .ةنكمم ىهف مخضتلا نع هراكفأ ةرثك امأ .رثكأ ال ةيهشلا نولت هنإ

 ىعيبطلا نمو .اهقيقحت متي ىتح اهادحإ ىدبتت نإ امف ءاهنيبو هنيب لوحيام
 ضيرملا رعشي الأ قأتي فيك نكلو .ةعرسلا هذهب اهققحي ناك اذإ هفادهأ ربغي نأ

 .مخضتو ءارثو ةطلسب دعو نم ةملكلا تنمضت امهمف ؟هراكفأ دض ةمواقم ةيأب

 ةطبترم ودبت ةلوهسلا هذه نإ .هققحيو لب هيلع ىوطنت ام لك قدصي ناك هنإف

 ءاوس .هيدي نيب ةلتكلا نوكت اهركنت روص لك ىو .هبناج ىلإ ةلتكلا نأب روعشلاب
 ىتلا نيسمخلا تايجنزلا وأ بهذم رصق ةئم وأ جاوز ةيده نويلم 600 تناك

 سارحلا ىلع هطخسك .دحأ ىلع طخس امدنع ىتح .ديدح نم ةنيكامب اهعنص

 ًءانب مهقزمتل ءالؤه ىلع مجهت بالكلا نم ًةمزح لاحلا يف ةرمأ سقت راض ام

 ىدؤت ةيراخب ةلصقم عرتخا هنإف سوءرلا زج ىف ركف امدنع هنأ الإ .هرمأ ىلع
 تراص اذإف .هدض تسيلو هفلخ اًمتاد ةلتكلا نإ .ىعامج وحن ىلع ةمهملا هذه
 نعو .اهعطق مت سوءر نم تناك اهنإف .ءانثتسالا ليبس ىلع .هدض ةدحاو ةرم

 نم راهدزالل دادعتسا ىلع طاشنلا تالاجم لك تناك فيك ركذتن قبسألا ةلاحلا

 الإ رظتنت ال تناك نجاودلا عاوتأ لكف ءىداصتقالا طاشنلا ةصاخ ءضيرملا لجأ
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 ةحضملا ةيكم لجأ نه عفش: لمع.ق ةيغر رعشتسا اه اذإتف::ةلحأ نيم نكاكتلا
 رفاوتي ناك ءادهإلاو ءارتشالا لجأ نمو .هيدي نيب دلجم فلأ لاحلا ىف رفاوتي ناك

 اذه ىلإ ريشن نأ مهملا نمو .فالآو نييالمب لابب رطخي ام لك نينثالا لجأ نم
 حور ىلإو .مخضتلا راكفأ بحاص للشلاب باصملا ةلاح ىف ةلتكلل ىباجيإلا فقوملا
 هعيراشمل ةعيطملا ةصاخلا ةداملا ىهف .هقيرط ضرتعت ال ىهف .,ةهنالملا ةلتكلا
 اهومن نأل هبلاطم ىف طارفإلا اًدبأ عيطتسي ال دقو .هلابب رطخي ام لك هل ققحتو

 هاياعر نم ام مكاح هدهعي ملام وهو .طورش الب هل اهءالوو هومن لثم دودحالب
 بيلاسأ ىلإ قرطتت ىهو .,ةمظعلا نونجب باصملا يف ةلتكلا ىرن فوسلو .طق
 نونجب باصملا ىدل مجحلا مخضت راكفأف ,ةيئادع بيلاسأ اًديدحت .ةفلتخم

 رارمتساب ًةبالص رثكأ ريصت نأ ىلإ عوزنلا رهظت ىهو ريبك فالخ عضوم ةمظعلا
 راكفأ ىلإ بلقنت راكفألا هذه نإف ايلعلا ديلا ناودعلل ةلئاملا ةلتكلل ناك نإف
 مخضت راكفأ نم هملعت نكمي امل طسبم صيخلتب ةياهنلا ىف انمق اذإف .ةقحالم

 ىنانث هاجتا ىف ىضمي كلذ نإ لوقلا انعسوب نوكيف ءايونارابلاب باصملا ىدل تاذلا
 نأ ديري وهف .هسفن صخشلا وه لوألا هجوتلا ءاًمتاد رركتمو درطم ومن لجأ نم
 رهوجك اهب نحش ةوقلا نم عون لكلف عنقي الو اًنزو فقثأو اًمجح ربكأ حبصي
 ىوتحت نأ نكمي ىتلاو نييالملا هاجتا وهف ىناثلا هجوتلا امأ .هعم ربكت نأ درفنم

 هذهو .تارفط يف اهسفن ةلتكلا لثم رثاكتت نأ اهيلع نإف .هجوت هل ءىش لك
 مخضت ىفو .هاوس عيطت الو هاجتا لك ىف هيدي نيب نم ةينامأل ةيبلت حفطت نييالملا
 فئلاحتي ومنلاب ىجولويبلا ىدرفلا روعشلا نإف ةيرشبلا هب ملحت ىذلا مجحلا
 كلذ ءانثأ ىف ةلتكلا نوكتو .ةلتكلا زيمم ام وهو .تارفط ىف ةدايزلاب روعشلا عم

 ضرغلاب ىفت نأ نكمي اهلئادب لكف اهعون ىلع فقوتي ال رمألاف ءاًعيطم اعبات
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 ةقرافأ كولم

 سسأو رصانع نيب ةلصلا رهظي فوس ايقيرفإ كولم ضعب لاوحأ لمأت نإ
 غو سئرغ ونه انه. لك ىنيق ةقلو :ةدنع نع اينس لك ةساردا بع ىفلا ةطلعفلا

 نم اهنأب ةيادبلا ىف رعشي دق ءرملا نإ ىتح ."”7كولملا ءالؤه كلسم ىف فولأم

 ٌروعش ام ىبوروأب دبتسي نأ ةياغلل ريسيلا نم نوكي فوسو .ةبيجعلا رداونلا
 عضاوتلاو ريصلاب ىلحتلاب حصنن اننأ الإ .ةيلاتلا ريراقتلا هذه علاط ام اذإ ىلاعتلاب
 نيرشعلا نرقلا يوروأب قيلي ال هنإف .لاوحألا هذه نم ديزملا ىلع فرعتن ىتح

 امأ ار رثأ لضفأ هماكح طئاسو نوكت دقف ,ةيربربلا ىلع ماستم هنأ روصتي نأ

 ضرعتسا دقو .ةقرافألا كولملا ءالؤمه اياون نع اًنلاغ فلتخت ال ىهف مهاياون

 هتماقإ ءانثأ ىف نوباجلا ىف ديدج رخآ ةعيابمو كولملا دحأ ةافو "طحن 0طقنللان"
 را الاب

 اًرحاس ربتعي ناك دقف .هتليبق قهرأ نأ دعب تام دق "سالج" كلما ناك

 ىلع ؤرج دق ناك ًاليلق اًرفن نكل .ةحارص كلذ ركذي مل اًدحأ نأ الإ اًريرشو اًيوق
 ءاًمومهم درف لك ادب فاطملا ةياهن ف ضرم امدنع هنكلو .ًاليل هرصق نم بارتقالا
 تام نأ ناكف .هتوم ىنمتت اهلك ةنيدملا نأب اس ىنوريخأ نيديدع ءاقدصأ نأ الإ

 اهنأك ةنيدما تدب دقو بخاص ليوعو حاون ىلع توحص حابص تاذف .اًضيأ

 متدق ناك ىناثلا مويلا قو .مايأ ةتس حاونلاو دادحلا رمتساو .ءاكبلا ف تطرخنا
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 هفرعي ال عضوم ىلإ نيصلخم ا هتليبق لاجر ضعب هب ىضم دقف .اًرس كلطا نفد
 ةيرقلا لاجر رابك ناك دادحلا مايأ ءافتا قو .ةفاك نيرخآلل ًالوهجم لظو .مهاوس

 بعشلا اوربخي ملف اًَضيأ اًرس رمألا كلذ مت دقو .ديدج كلم رايتخاب نيلغشنم
 ملعي هسفن وه نكي مل ىذلا .ديدجلا كلملا جيوتت 5 دعومب عباسلا مويلا ىف الإ

 رايتخالا عقي نأ تءاش ىتلا ىه ةفدصلا تناكو .ةياهنلا ىتح اًئيش رمألا نم

 هبحي بعشلا ناكو ةبيط ةلئاعل ىمتني وهو ,قاقدصأ دحأ ."ىنوج وين" ىلع
 ىندأ هيدل نكي مل فوج وين نأ دقتعا انأو .تاوصألا بلغأ ىلع لصح هنإ ىتح
 عباسلا مويلا ىف ئطاشلا ىلع هزنتي ناك امدنعو .عيفرلا بصنملل هرايتخاب ملع

 عيمجلا كراشي .جيوتتلا قبست اًسوقط هدض سراميل همجاهي هلك بعشلاب اذإ
 .شرعلا ءالتعا ىف ديدشلا حومطلا بحاص لجرلا كلذ ادع اميف ةرورضلاب اهيف

 رثكأ اهب ظفلتي نأ نكمي ىتلا مئاتشلاب هورطميل ةفيثك ةلتك ىف هب اوطاحأف
 ضعبلا هلكرو تامكللا هيلإ ضعبلا ددسو ههجو ىف مهضعب قصبيف .اًبضغ ةماعلا
 ىلع اوفقو دق اًقفسأ مهرثكأ ناك امنيب .ةراذق ءايشألا رثكأب نورخآ هامرو مادقألاب

 هيبأ ىلإ بابسلا اوهجوف :مهتاوصأب الإ ىقشلا باشلا ىلإ اولصي ملو ةديعب ةفاسم
 نهاري نأ ىبنجأ ىأل نكي مو .مهلسن رخا ىتح هدادجأو هتاوخأو هتوخإو همأو

 بخصلا اذه لك طسوو .ليلق لبق اكلم جوت ىذلا لجرلا ةاجن ىلع دحاو ميلمب

 قئاقد عضب لكف ءىرجي ام مهف ىلع ىنتدعاس تاملك ضعب ىانذأ تفقلت

 نالاف ءانكلم دعب حبصت مث" :حيصي وهو ةلكر وأ هيكل هبلإ مهدحأ ددسي ناك

 ىنوج وين امأ "كتعاط كلذ دعب انيلع نوكيل .ءكعم ىوهن ام لك لعف انعسوب

 ههجوب بابس لك ًالمتحم اًنداه لظ دقف ,مداقلا كلماو لجرلا كلسم كلس دقف
 دقف .قباسلا كلملا لزنم ىلإ ضعبلا هب ىضم اًبيرقت ةعاس فصن دعبو .مسابلا

 نوكسلا ميخ مث .بعشلا بابس لبقتسيل تقولا ضعب كانه ءاقبلا هيلع ناك
 انيلع اكلم نآلا كراتخن" :مهتاملك بعشلا ددريل ةوافحب اوثدحتو رابكلا ضهنف

 ةعبقب ءىج دقو .تمصلا كلذ بقعيل .ءكعيطن نأو كيلإ عمتسن نأب كدهاعنو

 ىذلا ىلوجح وين نْسأَو ىلع عضوتل ةيكلما فرش ىلإ ةراشإ انه ريتعت ةبلص : ةهريدتسم

 ليجبتلا تايآ مظعأ ىقلتي ةظحللا كلت ىف راصو .نوللا رمحأ ٌءادر هيلع علخ
 رمتسا ٌلفح كلذ ىلت مث .ليلق لبق بابسلا هيلإ نوهجوي اوناك نيذلا ءالؤه نم
 هاياعر لابقتساب قباسلا كلما مساب هبصنم ىلوت ىذلا كلما موقيل مايأ ةفسبل

 مئالولا اهئانثأ ىف تَّدُم اهل ليثم ال مايأ ةتس تناكف .هرداغي الأ هيلع ناكو ءهلزنمب

 ةطلسلاو ريهامجلا] 6



 ريفغ ُددع ءاج دقف .ةبخاص ةيلافتحا ةعمعم تناكف طارفإلا دح ىلإ بارشلاو

 ىقرعلا نم ريثكلا عيمجلا مدقو .مهمارتحا اودبيل ةرواجملا ىرقلا نم ءابرغلا نم
 متي ناكو .لافتحالا وجب ءاقترالا ىف مهاس ام لك قفنأو ماعطلاو ليخنلا ذيبنو

 ديدجلا كلم لا امأو ,.عيمجلا هيسن دقف قباسلا كلم ا امأف .فيض لكب بيحرتلا

 لابقتسا هيلع ناك دقف .ءايعإلا ءارج نم ضرملا هباصأ دقف "نيكسملا سالج"

 ننتلا دق ناك اريخأو :ةءانع قسم لك هانحت وآلات قكينهك ناكو ناس لمت نسانفلا
 قح نم ريصيل ةيناث ءودهلا لحيل ةددحملا ةلهملا تضقنا امك .هلك مورلا بارش

 ىف ترج ىتلا ثادحألا تاعبت نإ .هتكلمم ىريل جرخي نأ ديدجلا ةلالجلا بحاص

 كلل لا ىلع ةحانم ةمزحب ءىش لك أدب دقف .ةياغلل ةمهم ُثادحأ ىه ةلتك راطإ
 اديب ما مويلا ىف ءامامت ئحافم وحن ىلع مث مايأ ةتس كلذ رمتساو ىفوتملا

 نع انييصت قوتملا هاجت ءادعلا رعاشتم لكشف. اذإف (بضتتملا كلكا كغ موجهلا

 دادترا ةلتك اهتقيقح ىف ىه ىتلاو هلوح تنوكت ىتلا ضيرحتلا ةلتك امأ .هتفيلخ

 ىفوتملل مهتيهارك نم سانلا ررحت دقف .ىفوتملا وحن لب هوحن ةهجوم نكت ملف
 دقو .ةياهنلا ىتح بناجلا بوهرم ناك ىذلاو .همكح ةدم ىف دحلا زواجت ىذلا
 ةطلس بحاص لك هاشخي ام رثكأ وه ىذلا فقوملا اهتيادب ىف ةموكحلا تهجاو

 الإ .ريطخ وحن ىلع كلم ا اومجاه نيذلا نيحماجلا اياعرلا لالخ نم راصحلا ىأ

 ةكل نو جوع اك ةانسلا ا دضقن نأ فرعي ناك أل هي اقع و نيك نادك ظشاع هنأ
 كلذ لك لظي نأ نم دب ال ناك كلذ مغر نكل .هصخش دض اًمجوم وأ اًيقيقح

 ىف ًةقيقح ريصي نأ نكمم ديدهتلا اذه نأ ىأ .ةمكحل ةجرح ةيادبك هنهذ ىف ًالثام

 كلم دض ةيئرملا ةروثلا ىهو .ةروث طسو انه هبصنم ىلوتي كلم لكف .تقو ىأ

 .قوتملل ئاَبقتسم لثممك ديدجلا كلم لا اًيرهاظ فدهتست ىهو .لعفلاب تام
 هقبس ام لثم مايأ ةتس ماد ىذلا لفحلا ناكف ثلاثلا ىرهوجلا فقوملا امأ

 ىوس سيل جرح الب امهب عاتمتسالاو بارشلاو ماعطلا ميدقت ناكف .دادح نم
 لثم ىلعو .ديدجلا ةطلسلا بحاص نم بعشلا هرظتني ىذلا رثاكتلا نع ريبعتلا

 بارشب دعب اميف هتكلمم رمغي نأ هيلع ناك هبصنم هب ىلوت ىذلا وحنلا اذه
 رايتخاف .هنوجاتحي امم رثكأ ماعط ىلع عيمجلا لصحيف .ليخنلا ذيبنو مورلا
 ةيقيقح ةيادبك لافتحالا ةلتك تءاجف .رثاكتلا اذه لثم لجأ نم ناك كلملا

 نم تو دقف 11 كطهنآ1ا ةداهش امأ .لبقتسم ا ىف رثاكتلل ًةنماض نوكتل همكحل

 «ليصافتلا قف قرغت ملف طقف اهرهاظ نم ثادحألا ةيؤورب زيمتت ىهو ماع ةئم
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 انه ديفملا نمو .ةقرافألا كولملا نع كلذ نم رثكأ وه ام فرعن مويلا نحنف

 اًمّلؤم اًنئاك "**ايريجينب نوكوجلا كلم ناك دقف .ةثيدحلا ريراقتلا دحأ علاطن نأ

 نكي ملف هتابجاو ىمسأ امأ .ةحيرصلا ةباقرلا نم ٍدودح راطإ ىف هتايح رودت
 طبتري مل امك .ديشرلا همكح لالخ نم هدالب نأش عفر وأ بورحلا ىف هبعش ةدايق
 ىوقلا هنم قثبنت ىذلا ىحلا ءاعولا ربَتعُي ناك هنإ لب .ميظعلا هصخشب رمألا

 ام امأ .ءاخرلاو ةايحلا بعشلا, حنمم كلذبو ءعرزلا ومنو ضرألا ةبوصخل ةنماضلا

 نم ناكو .اًيونسو اًيموي هتايح راسمل ةددحملا رئاعشلا ىهف ىوقلا هذه ظفحي
 نوكتس كلذ ةعبت نأل ضرألا ةيفاحلا همدق سمت الو نلعلا ىف كلملا رهظي نأ ردانلا

 ةقباسلا روصعلا ىفو .ضرألا نع ءىث عفرب هل حّمسَي ال امك ءلوقحلا رامث لوبذ

 .ضيرم هنأ ركذي نأ دحأل اًحومسم نكي مو .لَتقُي ناك هداوج نع عقو اذإ ناك
 امك- ضيرم كلم نينأ عامسف .مات ءودهب هقنخ متي ناك ريطخ ضرم هباصأ اذإف

 اذإف سطعي نأ هل زوجي ناك هنأ الإ بعشلا بارطضا ببسي دق -مهدحأ لاق

 نومتمتي وهو مهذاخفأ نوبرضي نورضاحلا لاجرلا ناك نكنوجلا كلم سطع
 هل نأب عابطنا ءاطعإ وأ "هدسج" نع ثيدحلا قئاللا نم نكي ملو .نينسحتسم
 هصخش صخت اهنيعب ةملك مدختسُت تناك كلذ نم ًالدبو ايداع اًيناسنإ اًدسج
 .همف اهب هوفي ىذلا رماوألا اًضيأ كلذكو هلاعفأ لك نع ربعت ةملكلا هذه تناكو

 تاحيص نوقلطي نوصتخم نوفظوم ناك هماعط لوانت كلم لا ىلع ناك ام اذإف
 رصقلا ىلع نوكسلا لحيل تارملا تارشع مهذاخفأ نورخآ برضي امنيب ةيودم
 ناك كلملا ماعطف .لمعلا نع اوفقوتيو مالكلا نع عيمجلا كسميو ًةفاك ةنيدملاو
 هماعط نم ىهتنا اذإف .هلإك ىلافتحا سقطب هيلإ هممدقت متي ناكو اًسدقم ربتعُي

 مالكلاو لمعلاب نذإلا ةنلعم ىجراخلا طالبلا ىفظوم تابرضو تاحيص تفنؤتسا

 ام صخش وحن هعبصإب ريشي ناك ام بضغب كلملا رعش ام اذإف .ىرخأ ًةرم
 .اًعيورت رثكألا ىه تاعبت كلذ ءارج نم هلك دلبلا معتل اًطخاس همدقب هلكريو
 ءاًسدقم ناكف هباعل امأف .لبسلا ىتشب لاحلا يف هعور ةئدهت نم دب ال ناكف

 لاوجب هسفنب هظفحي ناكف هرافظأ نم مّلقُي وأ هرعش نم صقُي ناك ام امأو

 هتبوصخ ىوق ىلإ حيملتلا متي ناك ةيلافتحالا بطخلا ىفو .هتافو دنع هعم نفدي
 ةنميهلا هيلإ بسنُي ناك امك ."انلوقبو انلوف تنأ اينيغ روذب انل تنأ" :لاقيف

 عجارت ىلإ بسنُي نكف لوصحملا ءوسو بدجلا تاعبت امأ .حيرلاو ربطملا ىلع
 لت لوح ضكري نأ ديدجلا بختنملا كلملا ىلع ناكو .ليللاب اًرس هقنخ متيل هتوق
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 موقي ىرخأ ةبسانم ىفو .مهيديأ تاضبقب نوبرضي مهو حايصلاب رابكلا هقحاليو
 ءانثأ ىفو .كلملا ةيدمو حمرب رخآ هلتقيل حرجب طقف هبيصي وأ ام دبع لتقب وه
 هلك ملاعلاف .كيبأ راد مويلا كانيطعأ دق" :كلملا ةليبق ميعز هل لوقي جيوتتلا
 ,مأ الو بأ نآلا نم كل دعي ملف ء.انتهلآو انحاورأو انلوقبو انترذب كنإ .كل كلم

 دحأل ىذألا ببست الف كفلس رثأ ءافتقا كيلعف .مهمأو عيمجلا بأ ترص دقف

 ."كمكح ةياهن ىلإ فاعم لصتو كعم كبعش لظي ىتح

 بارتلاب مهسأر نورفعي وهو ديدجلا كلما مامأ اًضرأ نورخي عيمجلا ناكو
 كلملا ةطلس امأف ."انتيفاع اي ءانءارث اي ءانلوصحم داصح اي ءانثيغ اي" :نولوقيو

 "وبآ" ءالبنلا سلجم سأرتي ناكو .لامتحالا راطإ ىف لظت نأ ىلع ةقلطم ىهف
 ام ررض قاحلإب كلملا جازم دده ام اذإف .ةيلوئسملا ىف كراشملا ءارزولا سيئر وأ

 ىف ام أطخ ىلإ هرظن تفلي ءرم لا نإف ىرخأ ةيموق ةبكن ىأ وأ بارخلا وأ دالبلاب
 ءاقلب "وبا"لل حمسي ناكو .هعور نم كلذب ئدهيف .ةديدعلا ةيرحسلا هتامازتلا

 نع هبايغ لاط اذإ ةريحلاب هبيصيو لب .هريذحت هل قحي ناك امك ءامتاد كلملا

 ًةفاك مئانغلا نأ الإ ةيبرحلا تالمحلا ىف كراشي ال كلملا ناك ام ًةداعو .طالبلا
 ىذلا براحملل ةمينغلا فصن وأ ثلث ديعي ناك هنكل .هل اكلم ربتعت تن

 هتلاسب ىلع اذه نهربي نأ هراصتنا نع ًريبعتو .هب فارتعالا ىلإ ةراشإك اهصنتقا
 ديع ءانثأ قحال تقو ىف لّتقُي هنإف .ةرادج كلملا تبثأ اذإف .ةيلاتلا ةرم لا يف
 ْ .همكح نم تاونس عبس رورم دعب .داصحلا

 ركذي لاجملا اذه ىف ةداج ةلواحم لوأ دعي ىذلا '*”””ايقيرفإ خيرات" هباتك ىف
 دقو .كلامملا هذهب ةصلاخلا تاسسؤملاو روطتلا ف شهدملا ماظتنالا "نامرتسو"
 بجي انهو .ةفاك كلامملا هذه نيب عمجت ىتلا دهاوشلا نم اًددع هسفنب ىأر

 ىؤر قايس يف اهنم لك ريسفت لواحن نأو اهنم ددع لقأ ركذل دهجلا لذب انيلع
 رامث ءامن هيلع فقوتيو ضرألل ةبوصخلا حنمت ىوق كلتمي كلم اف" :انه اهانبستكا
 رثاكتلل اًببسم انه ودبي كلم اف ."رطم لا رامهنا بلاغلا ىف هيلإ بسنيو لوقحلا
 رثاكتلا ةفص لوح اًقح رودي انه رمألا نأ وه هلوق دون امو .ايلعلا هتفص ىهو

 وه هنع ردصت رماوألا عاونأ لكف .ةيكلملا ةموظنم ىف لضفلا اهل ناك ىتلا هذه

 .ومنلا ىلع ثحلا ةرورض ىهف هيدل رفاوتت ىتلا ةلاصأ رماوألا رثكأ نأ الإ
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 ىنعي ال ام وهو .نوكوجلا نع ريرقتلاب ءاج اذكه "مهمأو عيمجلا بأ تنأ"
 .ءىش لك ومنو عيمجلا رثاكت ببس اًضيأ وه لب بسحف عيمجلل ءاذغلا ريفوت
 ةماتلا اهتدام ىأ ءاهنع جتني ام لكو رثاكتلا ةمزح ىه لاحلا هذه ىف هتطلسف

 نامض عيطتسي هكلسم لالخ نمف .هلهاك ىلع هدحو وه اهلمح دق نوكي ىتلا

 نوقرفتي نيذلا نيريثكلا نم نوكتت ىتلا رثاكتلا ةمزحل رفاوتي ال ىذلا رارمتسالا
 ىوق لك مضي ىذلا ةحضاولا ةيجراخلا هدودحب ءاعولا نوكيف وه امأ هاًرارم

 .برستلا نم اهظفحي نأ سدقملا هبجاوو .هلخاد رثاكتلا

 هنإف ىذألا ءرد لجأ نمو .هب ةصاخلا ومنلا ةوق ىلع ظافحلا لجأ نمو"

 اًبلاغ هلعجت ىتلا تاروظحملاو تاميلعتلا نم ريبك ددعب هصخش ةطاحإ متي

 ."لعفلا ىلع اًرداق

 ام ىه .لعفلاب وه هيوتحي امل ةسيفنلا ةميقلا ىأ .ةسيفنلا كلم لا ةميق نإ

 .ءىش هنم حفطي نأ حمسي الف هرخآ نع ئلتممل ا ءاعولا وهف هتبالص ىلإ ىضفت

 هرصق ةرداغم هل زوجي الو .هنيعب دعوم ىف وأ ردن اميف الإ نايعلل ودبي ال وهو
 وأ لكأي وهو هاري نأ دحأل حمسُي الف :ةصاخ تابسانم يف وأ ًاليل الإ قالطإلا ىلع
 ىنعتف هروهظ ةردن امأ .ىذألا هب قحلي دق ءىش ىأ نم هيمحت هتلزعف .ءبرشيب

 ال ,روهدت لماعك .بارشلاو ماعطلاف .اًمامت ةصاخ ضارغأ قيقحتل طقف ايحي هنأ

 هؤافتكاف .اهب ئلتمي ىتلا ىوقلا ىلإ طقف دوعي هدوجوف .رثاكتلل ردصمك هب قيلي
 هل سيل هنإف ةديدع ٌبابرأ بعشلل ناك نإف .ةمساحلا كلملا ةمس وه هتاذب

 ةفاسم هبعش نيبو هنيب نوكيف ًالزعنم ايحي نأ امهم ناك كلذل .دحاو كلم ىوس

 ءاًقلطم رهظي ال وأ ءاًردان الإ رهظي الف «لبسلا ىتشب اهيلع ظافحلا متي ةيضارتفا

 هتميق ىلع ةليسو لكب ددشتيو .اهنم اريبك اًمسق وأ هحمالم هب ىفخي ماشلب وأ

 متتو .هروهظ ةردن ىلإ ةفاضإ اهب طاحي وأ ةسيفن ءايشأ ًالثم دقلتيف ةسيفنلا

 وحن ىلع عستت ىتلا تاعاقلاو .ءايمع ًةعاط هعيطت ةيصخش ةسارحب هتيامح
 كلذك مدخي هطالبب اًعاستا رثكأ تاعاقل رمتسملا ءانبلاو هطالب عيسوتو مئاد

 ةميقلاو ةفاسملاو لازعنالاو تاذلاب ءافتكالاف .ةسارحلاو ةلصافلا ةفاسملا عاستا

 امأ .ىلوألا ةلهولا نم نايعلل ىدبتت حمالملا نم ةعومجم نذإ ىه ةسيفنلا
 وا اهتاكاحم متت اهنإف طخمتلاو سطعلاو لاعسلا لثم كلملل ةيدسجلا تاريبعتلا

 أ :ةثيس وأ ةذيهح تاعس نفارعأ "اناتوفوتوم" كله نع ريظاام اذافق :اهتاسحتتنا
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 مهدهج نولذبي همدخو هقافر نإف ةليضف وأ ةليذر وأ ءام أطخ وأ ىدسج فعض
 دقو .نوجرعي مهلك هقافر راص للشلاب كلملا بيصأ اذإف ."**كلذ ىف هتاكاحمل

 نم ىناعي ناك دق ةشبحلا كلم نأب ميدقلا رصعلا نع رودويدو نوبارتس انربخأ
 .هسفن هوشتلا نم نوناعي نأ هطالب لاجر ىلع راصف هدسج نم ءزجب ام هوشت
 نع ىورف .روفراد طالب رشع عساتلا نرقلا ةيادب ىف رز دق ىبرع ةلاحر ناكو
 عيمجلا ناك مالكلا ىلع لبقم هنأك ناطلسلا حنحنت ام اذإ :طالبلا لاجر تابجاو

 عّمسُيل "لاّيخلا" ءادن ةاكاحمب عمجلا ماق سطع اذإف "ست ءست" توصلا نوقلطي
 لاجر لك طقس هناصح نع ناطلسلا طقس اذإو .هداوج دوقي اًصخش نأك توص

 تناك امهم برضيل اًضرأ حرط كلذ مهدحأ تاف ام اذإف .مهدايج نع هطالب
 اذإو .عيمجلا سطع سطع اذإو عيمجلا كحض ادنغوأ كلم كحض ام اذإو .هتبتر

 كولم لا ةاكاحم نإف اًمومعو .هرعش صقب ءالؤه نم دحاو لك ماق هرعش صق ام

 نأ ةداعلا ترج "ءعء1ه56و" رزجب "ىنوب" طالب ىفف ايقيرفإ ىلع طقف رصتقت ال

 سلج اذإف كلذك اوضهن وه ضهن اذإف .كلملا هلعفي ام طالبلا لاجر لك لعفي
 لاستغالا ف بغر اذإف .مهدايج نع اوطقس هناصح نع طقس اذإو اًضيأ اوسلج
 ءاوس .ءاملا ف مه امك مهسفنأب اوقلي نأ ةراملا ىلع ناكو .هعم نولستغي اوناك

 .اًنيدر وأ ادي هنودتري ام ناك

 كحض نيضلا روطظاربمإ كحض اذإ :لاقف نيضلا ىلإ ىسنرف ٌثوعبم ىور امك

 كلما ناك ام اذإف .كلذك مه اوكسمأ كحضلا نع كسمم نأ امو هوراشتسم اَضيأ
 كرينز ىلإ تدش مهحاورأ نأب داقتعالا ىلإ بهذن دقو .مهحمالم ةيظتحا اًمومهم

 اًجذومن كلم لا ةروص ذاختا نإ .مهكرحيف كربنزلا اذه سمل روطاربمإلا عسوب نوكيل
 هنع ردصي ءىث الف سيدقتلاو باجعإلاب ءرملا ىفتكي ام اًنايحأو ماع ٌرمأ وه
 ىأ نوربتعيف كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ سانلا بهذي ام اًنايحأو .ةميق الب نوكي
 طقس نإو "!اوبءاثت" :ىنعي كلذ ناك بءاثت ام اذإف .رمألا ةباثم هنع رداص ريبعت

 ىلع مهفي ءىش هنع ردصي الف رمألا ة ةوقب عرتم وهف "اوطقسا" ىنعي ,هداوج نع
 ه؟وميآا

 جذومنلا كولس رهظم ذختيل ةملك نم قى قشبنا دق رمألا نوكي لاوحألا هذه ىف

 رثاكتلا ىأ .«فعاضتلا نابع نا ةدوحو لماك نأ كنلذ ىلإ فاضيو .ىذتحما

 ريبعت لكلو ةكرح لكل نوكت اذه ىلعو هدوجو ببس كلذ نوكي ام وحن ىلعو

 511 | ةطلسلاو ريهامجلا



 لاوحألا هذه ىف هنأب لوقلا اننكممو .هنم فعاضتلا ءاعدتسا فده هنع رداص

 .هلخادب رودي امل. ًةاكاحم كلذ نكي مل نإو ,رثاكتلا ةمزح نم عون ىلإ هطالب ريصي
 وه نوكي كلملا نأ الإ هسفن لعفلا قأي لكلاف .ىجراخلا هكولس ىف ىدبتي هنإف
 امك .رثاكت ةمزح ىأ .هلصأ ىلإ دوعي ةلتك ةروللب راص ىذلا طالبلاف .كلذب ئدابلا

 تاكرح كانهف .ءرثاكتلا ةدارإ نع ًريبعت قيفصتلاو حا رابتعا نكممي

 .راركتلا اهنع دلوت ناسحتسالاب تمعد اذإ .ىذتحي اًحذومن ربتعت ةددحم تاريبعتو

 نم لصنتلا ىلع نيليلقلا ىوس ردقي ال دي فلأ قيفصت نع جتانلا :ماغرإلاف
 تراص كلم ا رمع مدقت رداوب ترهظ اذإف .عّجشملا جاتنإ فعاضتي انهو .كلذ

 اهضيقن ىلإ بلقنت نأ نكميو فعضت وأ ىثالتت نأ نكميف .ًةددهم ةيرحسلا هتوق
 هتوق لقنو زوجعلا كلم ا ةايح ءاهنإ ةرورض أشنت كلذلو .ةريرشلا ىوقلا لعفب
 ميلس ءاعوك وهف .هتمالس ىف نمكت كلملا صخش ةيمهأف .هتفيلخ ىلإ ةيرحسلا

 .هرمأ ىف هاياعر باترا ام اًبيع ىدبأ نإف .رثاكتلا ىوق ىلع ظافحلا هعسوب نوكي
 امأ .هبعش ةمالس ددهيف .هيلإ تلكوأ ىتلا ةداملا نم اًضعب دقف دق نوكي اممرف

 ام وحن ىلع وهف هسفن كلملل ىدسجلا روتسدلا وهف كلامملا هذه روتسد

 دقفيو هرظن ةوق روهدتتو هرعش بيشي ىذلا كللملاف .هتيفاعو هتوقب طبترم

 لتقلا بولسأ لضفيو .قّتخي وأ رحتني وأ هلتق متي هنإف ءزحجاعلا كلما ىأ ,هنانسأ

 نم نيعم ددعب همكح ةدم اًقبسم ددحت اًنايحأو .همد حفس زوجي ال هنأل اذه

 ديلاقتل اًقبطو .تاونس عبس الإ مكحي مل ءانب رم امك .نوكوجلا كلمف ءنينسلا
 هقنع لوح فلُيف "*”همكح ةرتف ددحي نم وه هسفن كلما نإف "ارابماب"لا

 وه موقي امنيب داضملا هاجتالا ىف لك هيفرط دشب نالجر موقيل نطقلا نم ٌطيرش
 ددع ىلإ كلذ ريشيل ةعصق نم ىصح تابح طاقتلاب .هناكمإ ردقو .ءكلذ ءانثأ ىف

 هرثاكف ةذاه ذاقنا نف رفعت ال رمألا نأ الإ :اهئاتفقنا نسي قيشيت هيك ثاوثس
 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلاب هفغشف هتايحل عنطصم ا ديدحتلا لالخ نم ةسيفنلا
 ,ةيادبلا نم هعنمو هميجحت متي همكح ءانثأ ىف ةريطخ اًداعبأ ذختي نأ نكمي ىذلا

 بصن هتوم ةظحل اًمتاد عضيو هاياعر نم ريثك لبق هتوم دعوم فرعي وهف
 نأ امف هامات اًعوضخ ىدبأ دق - مهمكحي نمب ةنراقم - وه نوكي انهو .هينيع

 نم عون هنإ .فورظلا لك تحت اّيح ءاقبلا نع لزانت دق نوكي ةطلسلا ملستي
 هدادعتسا نلعي وهف .ءبع ةباثمب نوكي هلان ىذلا فرشلاف ,.مهعم همربي دهعلا
 عضخي ىذلا برضلاو بابسلا امأ .ةددحم ةدم ءاضقنا دعب هتايحب ةيحضتلل
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 .فاطملا ةياهن ىف هرظتني امب قبسم نالعإ ةباثمب امهف هبصنم هيلوت لبق امهل
 ةياهنف .دعب اميف هريصمب عنقي نأ نم دب الف ةظحللا كلت ىف ءىش لك ىضترا امكو
 .ةياهنلا هذه لثم ةيناكمإب سانلا هدده ءاوسو .اقيسم تددُح دق نوكت كلما

 هيلوت لبق تنوكت ىتلا ضيرحتلا ةلتك نإف .ءافتحالا نم اًعون كلذ رابتعا مت وأ
 ىوريو .ةيصخشلا هتدارإب بصنملا دلقتي مل هنأب رارقإلا ىلع اًرسق همغرت ءبصنملا
 ملألا لمحتي مل نإف اًمربم اًبرض ةيادبلا ىف برضُي هنأ "*””ابوروي"لا كلم نع
 هتمهم لبقيف ءاظح ءارمألا لقأ ىلع رايتخالا عقيل هداعبتسا متيف ةيضار سفنب

 متي لجرلا اذه لثشمو .شرعلا ءاقترا ىف ةين ىندأ هيدل نكي لوهف تمص ىف
 ىضاملا ىف متي ناك نويلاريس ىفف .كلذل هتشهد مغر هتلماعم ءاسشل هؤاعدتسا
 لمأتن نأ انلو .هسهد متيل هيلوت نالعإ لبق لالغألاب ًالقثُم لجرلا راضحا
 ديدج رخآ ةيلوتو كلم توم نيبف نوباجلا كلم رايتخال 1211 كطه1111ضارعتسا

 لكس زافكملا كيلعلل ةلفاعلا ةوبس ناعيا! نوكاقلا تالتفنا "نه ةئاح وجت
 الب نممو ءافعضلا نم ةلماعملا ءوس لاني دقو ءاًقباس انب رم امك ةملكلا ىنعم

 نم نيمرجملا لك حارس قالطإب نوموقيف "وجود داجاو" ىف "ىيسوم”لا امأ .ةيامح
 نم ءاش ام ّلك قأيف ءاًحابم اًرمأ بهنلاو لتقلا نوكيل كلملا ةافو دعب نوجسلا
 ةرتف نم نوديفتسي نم مه ىتناشألا لئابق كلم ةلئاعلا دارفأ ناكو .لاعفأ

 سانلا لواحي ادنغوأ ىفو .هبهن وأ نطاوم ىأ لتق مهل حابي ناكف .هذه ىضوفلا

 دامخإ متي .نيموي دعب امبر .مث .كلملا توم ةيرس ىلع ظافحلا ةيادبلا ىف كانه
 لوبطلا عرقتو ميظع حاون أدبيل ةيكلملا ةباوبلا لخدم ىلع ةدقوملا ةسدقملا رانلا
 ركذب دحأل حمسي ال هنأ الإ ثدح ام كاذنيح دالبلا لهأ فرعيف تومللا عاقيإب

 :ىضوفلا نم ةفينع ةلاح كلذ عبتتل "ةسدقملا رانلا تدمخأ" :طقف لاقيف توملا

 مهل نمم ءامعزلا ىوس نامألاب رعشي الو ضعبلا مهضعب بهن سانلا لواحيف
 ىوقألا ءاعزلا دي ىلع تومملا رطخ نوهجاويف فعضألا ءامعزلا امأ .ءادشأ عابتأ

 نم نأ حضتي اذكهو .ةريصقلا ىضوفلا ةرتف ءانثأ ىف نوءاشي ام نولعفي نيذلا

 كلم لا عم ماظنلا دوعيو .نوزحاعلاو ءافعضلا مه فورظلا هذه لثم ىف نوناعي

 نكت ملف ةفالخلا ةلأسم امأ .قح نع هصخش ىف اًئماك روصتي وهو ديدجلا

 مزتلي دحأ نكي ملف اذكه تناك ول ىتحو «.قالطإلا ىلع حوضوب اًمود ةمظنم

 دقو '*”"اميه" تايالو مدل ةفالخلا نع بيجع ٌموهفم كانهو .اًمغرُم الإ كلذب
 14:)"هلوكنأ" ةكلمم نع ةزاتمملا هتسارد ىف كلذ ريسفت ىف ةصاخ ٌةيؤر "جربوأ"ل ناك
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 فعض رداوب ءامعزلاو هؤاسن ظحال اماح مسلا عرجت كلملا ىلع ناك اًضيأ كانهف
 تناك ام ىهو ىمظعلا ةيمهألا نوقلعي سانلا ناك هتوق ىلعف .هيلع تأرط
 هتفالخ ىلوتي نأب متهي "اميه" مكاح ناكو .ةفيلخلا رايتخا ىف اًمساح ًالماع اًضيأ
 لالخ نم الإ متيل كلذ مسح نكي مملو نيريثكلا كلم لا ءانبأ ىوقأ نم دحاو
 "هلوكنأ" نكت مل ءاهيدافت نكمي ال ىتلا .هذه ةفالخلا برح ءانثأ ىفو .لاتقلا

 ىلع دادحلا رئاعش ءاهتنا دعبف .ىمسر لكشب كلم نود نم ىقبت نأ عيطتست
 ةيالولل رصتنملا ىعدتسيل ءاطسب ةاعر نيب ٌلاتق هتيرق ىف بشني ناك لحارلا كلملا
 اذه نودهاشي اوناكف .نويعرشلا كلملا ءانبأ .ةوخإلا امأ .اًيلزه اكلم نوكيل

 نع ثحبلا قيرط ىف ىضميل هراصنأ عمجب مهنم لك موقي همسح دعبو .عارصلا
 لتقُيف مهنيب ٌبرح بشنت قيرطلاب ضعبلا مهضعب ىقتلا اذإف "كلملا لوبط"
 اًحومسم ناكو .رخآ دلب ىلإ رفي وأ راصنألا نم لقألا ددعلا بحاص ريمألا
 للستيل هيخأ ناكم ةفرعمل سسجتلا لواحي خألاف .لاتقلا عدخ لك مادختساب

 وأ همون ءانثأ ىف هنعطيف .بستحي ال ثيح نم همجاهيو مالظلا حنج ىف هيلإ
 نيعتسي وأ رحسلا لئاسو ضرغلا ذهل رّْخسُي امك .هماعط ىف مسلا هل سدي
 رحسلا مادختساب نبا لك ةيامحب ناموقي تخآلاو مألا تناكو .ةيجراخ ةدعاسمب
 ىذلا .ةوطخلا وذ نبالا امأ .ىلتقلا حاورأ نم هتيامحل ةلواحم ىف هموصخ دض

 رمتست دقو .عارصلا اذه ءانثأ ىف اًئبتخم لظيف .هيلع قباسلا كلما رايتخا عقو
 .ىضوفلا نم ًةلاح دالبلا دوست ةرتفلا هذه ءانثأ ىفو ,روهشل ةفالخلا برح
 .ةيشاملا نم ريثكلا قّرسُي كلذ ءانثأ ىف .هل هلهأ ةيامح ىلع سفانتم لك دمتعيو

 نم مقتنيل دالبلا لاوحأ بارطضا لغتسي رخآ دض ةنيغض لمحي نم لك ناكو
 الف "هلوكنأ" دودح ةسارح ىلع نوموقي نيذلا رابكلا ءامعزلا الإ مهللا هودع

 بناجألا للست نم دالبلا ةيامح كلذ ءانثأ ىف نولواحيو برحلا هذه ىف نوكراشي
 طقف دحاو ىوس ىقيب ال ىتح هيفن متي وأ رخالا ولت ريمألا لَتقُي اذكهو .اهيلإ
 هئبخم نم قباسلا كلملل برقملا نبالا رهظي طقف انهو .نيبراحتملا نيب نم
 ىلع لوصحلا ناكف عارصلل ىقيقحلا فدهلا امأ .هتوخإ نيب نم رصتنملا سفانيل
 ام ةداع هنكل ءبرقملا نبالا بيصن نم اًمئتاد نوكت ال ىتلا ىهو كلما لوبط

 نإف هتوخإ لك تام اذإف .هبناج ىلإ نوريثك عابتأ فقيو ةرحسلا ىوقأ هيدل نوكي
 .هتخأو همأو كلم لا لوبط هعمو طالبلا ىلإ اًدئاع بحسني ةايحلا ديق ىلع ىقابلا

 دق نيسفانملا ةفأش نوكت اذكه .اًكلم رصتنملا نالعإ متيل لتقُيف ىلزهلا كلملا امأ
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 ءىش لك هجوتيل ءىوقألا ربتعيف ءرصتتنملا .ةايحلا ديق ىلع ىقابلا امأ ,تلصأتسا
 رودت ثيح .ءكلذ نع رمألا فلتخي الأ ضرتفُي ىرخألا "اميه" تايالو ىفو .هوحن
 ىلع ىقابلا ىوس نوديري ال سانلاف .ةدعاقك هسفن أدبملا دوسيو .ةفالخلا بورح

 ىتلا ىوقلا هحنم ام وه ءادعألا نم ريبك ددعل هلتق ناكو ءاكلم ةايحلا ديق

 هذهب كلملا نحشل ةديحولا ةليسولا نكت مل برحلا نكل .هيف سانلا اهدشني
 ىلع ءاقبلا لالخ نم ديدجلا مكاحلا ةوق معدل ىرخأ ٌلبس كانه تناكف .ىوقلا

 ءبرحلا تناك "هلوكنأ" دودح ىلامش ةعقاولا "اراتيك" ةكلمم ىفف .ةايحلا ديق

 ام وهو .ديدجلا كلما جيوتت ءانثأ ىف ةشهدم ةريعش ىلإ صلخت ءاهمسح دعب

 ةيرقت اويتكف١ 1871 ءاحلا ىف "اهاتزاك" كتلك لوقت نون ةرمدوخلا ضحعبلا ةشاع
 .مهنس ةثادحل عارصلا ىف كراشي مل نم كانه ناك ءارمألا نيب نمف ."**كلذ نع

 قبي ملف ضعبلا مهضعب ةفأش رابكلا مهتوخإ لصأتسا امنيح ءايحأ اوناك دقو
 دحأ عانقإب ىصولا هبشي اًرود سرام ىذلا ربكألا ميعزلا ماق دقو .رصتنملا ىوس

 ءامعزلا لك اذه ىلع قدصو راتخملا كلملا وه هنأب راغصلا ةوخألا ءالؤه

 تسل انأف ءنوعدخت ال" :لاقف هل مسُر امب فرعي ناك ىبصلا نكل .نيرضاحلا

 ىلع عضويل ةعاطلا ىوس همامأ نكي مم هنأ الإ ."ىلتق الإ نوغبت ال متنأو كلملا

 مهعم ءاجو لالجإلا تايآ لك هوحن نيرهظم ايادهلاب ءامعزلا هءاجو .شرعلا

 اًبحطصم طيسب ريمأ بوث اًيدترم ىقيقحلا جيوتتلا بحاص رصتتنملا "اجابراك"

 نمل اين تيت نقلها اراك ةرتق "5 قريقي نبأ” يقول هلام نأ ناكو ةيطعك رق
 ىلع ةرطب اجابراك برضف هل ًةناهإ درلا اذه ىصولا ربتعاف ."كلملا ىأ ءاهقحتسي
 لاق نيمداق صولا مهأار املف هيلتاقمب دوعيو اًبضاغم اجابراك جرخيل هعارذ
 ىصولا هيلع ضبقيل رارفلا ءاشف ىبصلا امأ "هبراحنلف ءاجابراك أ" :ىبصلل
 .هسفن ناكم اب هنفديو كانه هقنخيل شرعلا ةعاق نم ىفلخلا مسقلا ىلإ هدوقيو

 ىبصلا كلما ريصم ناكو .ةعدخ ديدجلا مكاحلا نيبو ىصولا نيب عازنلا ناك دقف

 ةعدخ" هنومسي سقط ءانثأ ىف اًمتاد هلتقو هرايتخا متي نم وهف ءاًفلس اًددحم

 ىف كلم لا ىلع نأك نكل .موصخلا عيمج تامو تمسح دق تناك برحلاف ."توملا

 .هيخأ ىوس نكي ملى ىذلا ىبصلا دعب ةايحلا ديق ىلع ىقبي نأ جيوتتلا ءانثأ
 امك .ةديدجلا كلملا لوبطو شرعلا ناك ثيح كانه ةعاق رخآ ىف ةيحضلا نفدتل

 ةديدج راتوأ نم سوقلل دب ال ناكو .اراتيك ةكلممب ةيزمر ٌةيمهأ سوقلل ناك
 هدسج نم سوقلا راتوأ ذخؤت نأ هل فرش هنأ ىري لجر رايتخا متي ناكف
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 ناعرسو .نمألا هبناج نم راتوألا جارختسا ةيلمع ىلع فرشي نم وهو .هسفن
 قلطيل كلملا ىلإ ماهس ةعبرأ عم سوقلا بهذيو كلذ تاعبتب ارث ًرثأتم توممام
 ىمرأ ىنإ" :كلذ ءانثأ ىف لوقي وهو .ةيلصألا ةعبرألا تاهجلا هاجتا ىف اهنم لك
 نكست ىتلا ممألا ىدحإ مسا ركذي ةيمر لك ىدلو وفا قى ابك ممألا
 قالطإ رركتيو .اهب ظفتحيو داعتل ماهسلا نع ثحبي مث .ةفيرألا نيف ةيبح

 تناك ىتلاو اراتيكل ىوقألا ةراجلا ةكلمما امأ .كلملا لالخ نم ممألا ىلع ماهسلا

 :هنإ لاقي ناك شرعلا كلملا ىلتعا ام اذإف .ادنغوأ تناكف اهعم ةلصاوتم برح ىف
 .بصنملاو ةطلسلل اًرمر لوبطلا كالتما ناكو .'*7"لوبطلا لكأ هنإ" وأ "ادنغوأ لكأ"

 لوبط عاقيإب اًقورعم ناك بصنم لكو ءامعزلل ٌلوبطو كلملل ٌلوبط كانه ناكو
 فوسلو ادنغوأ كلم انأ" :لوقي كلملا ناك جيوتتلا سوقط ءانثأ ىفو .هب صاخ
 ,04"نايصعلا تاكرح ىلع ىضقأو ممألا مكحأ ىل ىدادجأ نم لوطأ اًرمع ايحأ
 ةياهن ىفو .لحارلا كلملا ىلع دادحلا ةماقإ ىف لثمتت تناكف كلملا تابجاو لوأ امأ
 ءىجيف ديصلا سرامب ناك قحال موي ىفو .لوبطلا عرقب كلم ا رمأي دادحلا ةرتف
 ىلع ضربقلا ىقلي مث .هدايطصا كلما ىلع نوكيو هحارس قلطي مث لازغب هيلإ

 ءاسم لا ىفو .ةايحلا رخالا حنميو لوألا قنخُيل ًةفدص قيرطلا ناربعي اناك نيلجر

 فارشألا دحأ ىدي نيب نيميلا فلحيو قباسلا كلملا شرع كلم لا ىلتعي هسفن
 مث بعشلا هعيابي ىل ميخملا هب نافوطيو فاتكألا ىلع نايوق نالجر هلمحيل
 اًحرح امهدحأب كلطا ثدحيف امهنيعأ ىلع ةباصع تدش نالجر كلما مامأ لثم

 قلطيف ىناثلا امأ ءاراتيكل ةيداعملا دالبلا ىلإ ءدف شبك هلسريو همهسب اًطيسب
 داقيو .هئاسنل اًبجاحو كلملل ةيلخادلا طالبلا نوئش ىلع اًفرشم نيعيل ''””هحارس
 بصعت كانهو .ىحاضألا عضوم ىلإ ىرسألا نم ةينامث عم ديدجلا فرشملا اذه

 ريسألا توم ةيؤرب هل حمسيو عماقملاب ىرسألا نم ةعبس هدوجو ىف لّتقُيل هانيع
 ةوقلا فرشمللا حنمتو ةوقلاب كلملا دمت هذه لتقلا تايلمع نإ لاقيو .نماثلا
 ًةرم ناصخش هيلع ضرعُي كلملا مكح ىلع ثالث وأ نيتنس رورم دعبو .صالخإلاو
 دنع صفقلا جراخ لَكقّيف لوألا امأ .ةايحلا ىناثلا بهويو لوألا حرجيف ى رخأ
 لمح ىه هماهم لوأ نوكتل فرشملل اًدعاسم نيعيف رخآلا امأو .ىسيئرلا لخدملا

 لتقي ىذلا كلملا ةوق ليبس ىف نولتقُي اًضيأ ءالؤهو .رهنلاب اهئاقلإو ليتقلا ةثج
 وهف .ةايحلا ديق ىلع ىقبيل رخآل نيح نم لتقي وهو .مكحلا ىلوت هنأ نيبيل
 نوكت دق .ةتفال ٌةداع كانهو .ةايحلا ديق ىلع هئاقب لالخ نم ةوق بستكي
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 نع ىفعُيو لوألا توميف اًجوز اًجوز اياحضلا ضرع ىف لثمتت ءادنغوأب ةصاخ
 هل صلاخ ٌّقح وهو .دحاو نآ ىف اًجودزم اًقمح سرام دق انه كلملا نوكيف ىناثلا

 عفنلاب هيلع دوعي ناكف رخآلا نع وفعلا نأ الإ .امهدحأ نم ةوقلا صلختسي وهف
 ةوقلا هسفن وه دمتسيل لوألا هيلإ لآ ىذلا ريصملا ىأر دق نوكي ريخألاف ءاَضيأ

 .كلملل اًضالخإ رثكأ اًمداخ هنع ىفع نم ريصي اذهلو .ةايحلا ديق ىلع هئاقبب

 نم وهو تاسرامملا هذه لك دعب !دتغوأ كلم تومي نأ ةشهدلا ريثي اممو

 ىلع هئاقبب ةوقلل هباستكا امأ .ىرخأ تابسانم ىف هليبس ىف هتايحب ضعبلا ىحض
 اهنأ الإ .رشبلا ةايحب ةيحضتلا لجأ نم ةديطو ةموظنم راص دقف ةايحلا ديق
 وأ كلملا اذهل ةيصخشلا تاوزنلا نع ةلقتسم هذه اهلاح ىلع لظت ةينيد ًةموظنم
 وه نوكي ىتلا ةيئاقلتلا ةيصخشلا كلمللا ءاوهأ كانه تناك كلذ ىلإ ًةفاضإو .كاذ
 تامس نم تناكف توملاو ةايحلا ىلع ةقلطملا ةنميهلا امأ .اهتروطخ نع لوئسملا

 نيب ,'”(اتأ) تنأ اه" :ًالئاه اًعيورت ببسي ناك ام وهو ةسيئرلا ىقيرفألا كلما
 اذه ."كاشخي ال هنإ لوقي نم لتقاف تومللاو ةايحلا ىلع ةنميهلا ةطلس كيدي

 نع حاصفإلا نود نم ءاش نم لتقي وهف "اراجيإ" كلم هيلوت ةغيص صن وه
 ال هنكل ءام دحأ مامأ كلذ نع ًالوئسم سيل وهو هتبغر ىفكتف .ءكلذ رربم
 ىف هرمأ ذفني ىذلا دالجلا نأ الإ .هسفنب مدلا حفس ةريثك ٍتالاح ىف هل حمسي

 دالجلا ةمهمب فلكم لا لجرلا ناك ءاوسو .طالبلا ىف هنع ىنغ ال اًبصنم ناكف .كلذ
 تائم نيع دق كلما ناك ءاوسو ءىموهاد ىف ثدح امك ء.ءارزولل اًسيئر راص دق
 ةيلمع رصق وأ ىتناشألا ىدل ثدح امك .نيفظوملا نم ةئف مهنأ ىلع نيدالج

 ال كلملل اًقح اًمتاد لظ توملاب ماكحأ رادصإ نإف .ةيئاوشع تالاح ىلع مادعإلا

 كلذ ناك طق هسرامي مل وأ ةليوط ةرتفل قحلا اذه سرامي ممل نإف .دحأ هيف هعزاني
 هيلإ رظنيو .كلذ دعب دحأ هاشخي الف هتطلس نم ىساسألا عزفلل ديدهتلا ةباثمب
 وه ربتعا ءاوس ءاًدهف وأ اًدسأ هرابتعاب كلملا ىلإ رظنُي ناك دقف ةناهتساب عيمجلا
 ةلسن نم نوكي نأ نود نم هتافص هكراش وأ هل اًدِج تاناويحلا هذه دحأ

 ,تاناويحلا هذه لثم لتقلا سرامب نأ ىنعت تناك دهف وأ دسأك هتعيبطو .رشابملا

 هيلعو هذه لتقلا ةدارإب دلو هنأل اًبسانمو اًحيحص اًرمأ تناك لتقلل هتسراممف

 ملف هدحو لكأي ادنغوأ كلم ناكو .تاناويحلا هذه هريشت ىذلا عزفلا ريشي نأ

 راضحإ هتاجوز ىدحإب اطونم ناكو هماعطل هلوانت ءانثأ ىف هاري نأب دحأل حمسي
 لكأي دسألاف" ماعطلا هلوانت ءانثأ ىف هنع اههجو ىلوت نأ اهيلع ناكو .هل ماعطلا
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 هيلإ رضحي مل هنأ وأ ماعطلا غستسي مل اذإف .بعشلا لاق اذكه '””"اًديحو
 اهنإف ةمداخلا تلعس ام اذإو .هحمرب هقزميل ئطخم لاب توي ناك ةيفاكلا ةعرسلاب

 مهدحأ لخد نإف نيحمرب اًمتاد هراوجب ظفتحي وهو .توملاب بقاعت تناك

 :اهدعب بعشلا لوقيل لاحلا يف لتقُي هنإف ,ماعطلا لوانت ءانثأ ىف كلملا اًنجافم

 حمسي الف هماعط اياقب امأ ."ماعطلا هلوانت ءانثأ ىف كاذ وأ اذه لتق دسألا نإ"

 ىهاطلا دي نم لكأي اراتيك كلم ناكو .ةللدملا هبالكل مدقت تناك دقف اهسمب دحأل

 ةعطقب جرخيو محللا ىف ةكوشلا عضيل ماعطلاب قأي اذه ناكف ."”*”هب صاخلا
 ةكوشلا تسم اذإف .تارم عبرأ كلذ ىهاطلا رركيو .ءكلملا مف ىف اهعضيل هنم

 دعب حابص لك اريك كلم ناكو .توملاب بقاعي هنإف ةفدص كلملا نانسأ ةرم تاذ

 نوكسلا بلطي وهو .ءءاضقلا سلجم دقعيل شرعلا ىلع سلجي رقبلا بلح
 ءارف نمألا هفتك ىلع اًعضاو ىصخ هراوجب فقي ناكو .دحأ ملكت اذإ بضغيو
 .ءارفلا ف دمُغ ىذلا نيلضنلا اذ كلملا فيس ىفخيل دسألا سأر هنم ىلدتي ذسأ
 اذهب كلملا ىدري مث هفكب ىصخلا هعضيف هدي دم هفيس لوانت كلما ءاش نإف

 ىضميف ."””هرصق باب مامأ ةلادعلا قبطي ناك كلذ ادع اميفو .طالبلا لاجر دحأ

 ةبوقعلا عقويل هدي دم ام ءىث هبساني مملاذإف ىصخ ةبحصب ناكملا ءاجرأب
 ىعاري ال نم باقع ناك توملاو .ةرورضلا نم ناك هرماوأ لك ةعاطإو .مهدحأب
 توم اب دسألا مكح لثم هلثم اًمدقو ًءاقن هروص رثكأ ىف رمألا ىلجتي انهو .كلذ

 الف ءادعألا امأف .مئادلا هديدهت لظ ىف شيعت ىتلا ةفيعضلا تاناويحلا لك ىلع

 لسري هنأ امك .لاحلا ىف ههجو نم رارفلا قيرط ىخوت ىوس مهمامأ ليبس
 ةقيقح ىفو .ةايحلا وه مهبهو هتعاط ىلع اوماد امو هديري ناكم ىأ ىلإ هلاجر
 .هتبرض برض ةبغرلا وأ ةصرفلا هتتاو ام اذإف ءاًدسأ اًمتاد لظي ناك رمألا
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 ل ا
سجل اد

 

 ىهلد ناطلس ةيصخشل ماعم ا حضاو فصو ىلع .ءظحلا.نسحل ءانرثع دقل

 دقف .قرشلا ماكحل فصو نع هيلع اندتعا امم ًةقد رثكأ فصو وهو ءاذه

 راز نم وهو .تاونس عبس ةليط ةطوطب نبا ريهشلا ىبرعلا ةلاحرلا هطالبب لمع
 نع اًّيح اًمصو فّلخ دقو ."*”نيصلا ىلإ برغملا نم هلك ىمالسإلا ماعلا هرصع ىف
 ةطوطب نبا عتمت دقو .هتموكح لامعأو هطالب نعو هتيصخش نعو ناطلسلا

 نأ ناكف .هتمقن هب تلح امنيح لتاق عزف همهاد هنكل ءناطلسلا مركب ًاليوط
 كولسب هطخس نم ةاجنلا ًالواحم هتنهادمب .فرعلا ىرج امك .ةيادبلا ىف ماق

 ءاياطعلا حنم وه كلملا اذهل لمع بحأ ناك ةفاك سانلا نيب نم" .دهازلا كلسم

 اوكردأ نيذلا نيليلقلا نم ةطوطب نبا ناك دقو ."ءامدلا حفس وه هل لمع بحأو

 لجأ نمو .طالبلا اذه ىف هشياع امبسح .ةطلسلل جودزملا هجولا اذه حوضوب

 هتنراقم نكمي رخآ ريرقت كانهف .هضقن نكممي ال ُناهرب رهظ هريرقت ةقد تابثإ
 طالبب اًماع رشع ةعبس ريبك فظوم شاع دقف .هب هقالع ال هنيودت ناكو هب

 مدق مكاحلا ةافو دعب ةليوط تسيل ةرتف دعبو ءىنارب نيدلا ءايض وه .دمحم
 .""9لاجحملا اذه ىف لامعألا لضفأ نم كلذ ربثعاف .ةيسرافلا ةغللاب هدهعل اًخيرأت

 دق -دعب اميف - خرؤم لا ناك تاراوح ةثالث رمألا كلذ نع انلصو ريثكلا نيب نمو
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 اذه ةيؤر نع ةياغلل قيقد وحن ىلع ربعت ىهو .هسفن ناطلسلا عم اهارجأ
 نيردصم لا نيذه ىلع زكتري ىلاتلا ضارعتسالاو .همكح ماظنو هاياعار هاجت مكاحلا

 تايوتسم عفرأ قلغط دمحم غلب دقو .ةميظع ًةدافإ امهيلك نم دافأ دقو
 .بولسألا ةقانأل اًجذومن ةيبرعلاو ةيسرافلاب هلئاسر تربثعاو هرصع ىف ةفاقثلا

 نالقي هبولسأو هتغالب نكت ملو .هتوم دعب ةليوط ةرتفل باجعإ عضوم تلظو
 ناكو ءزمرلا مادختسا نقتيو لايخلا كلتمي ناك دقف نفلا اذه ةذتاسأ رهشأ نعغ

 رهظ نع ظفحو .ةيئانثتسا ةركاذ كلتماو ىسرافلا رعشلاب ةعساو ةفرعم ىلع
 اًعلطم ناك امك اهايإ اًقوذتم اهنم سبتقي ام ابلاغ ناك راعشألا نم ًاريثك بلق
 قيرغإلا مولع ردق سفن ىلع هترسأ ىتلا ىسرافلا بدألا نونف ىقاب ىلع اًديج
 ةالابطأ مدعو ةفسالفلا بصعتل ناك دقو" .ةفسلفو قطنمو ءايزيفو ةضاير نم

 ,ةفرعملا ىلإ بيبطلا مهنب اَضيأ عتمتي ناك هنأ الإ ."هيلع غلاب ريثأت بلقلا ةوسقو
 نكي مو .فولأم ريغ ضرم ضارعأ هرظن تفل اذإ ضرم لا هسفنب جلاعي ناك دقف

 لاجم ىف ام لدج ىف همامأ دومصلا عيطتسي بيبط وأ رعاش وأ بيدأ وأ ماع ىأ
 قذي ملف هنيد ميلاعتب ةمارصب كسمتي ناكف عرولاب مستي ناك امك .هصصخت
 مهدحأ لفغأ نإف .ةالصلا تبقاوم مارتحاب هطالب لاحر مزلي ناكو ذينلا معط

 تاداسعلاب متهمي نكي مو ةلادعلاب اريثك متهي ناكو .باقعلا ضضقأ هب لزنأ كلذ

 .نيرخآلا نم هسفن ءىشلا رظتنيو ةيمالسإلا قالخألا ميلاعتب انذبأ لف ةيسحف

 هتازاجنإ معو وحن نامع 00 دقو .ةأدايملاو ةلاسبلاب بورحلا ىف زاتما دقو

 نأ امس ارهأ ناك هيقن .هيبأ مكح ىلع نيقباسلاو هيبأ مكح ءانثأ ىف ةيركسعلا

 هورصاعم اهدجو ىتتلا هلامعأو هحمالم لك نأل .هذه ةعونتملا هتعيبط ىلإ ريشن
 ظفتحا ىتلا ةقاربلا تامسلا كلت نم داح ضيقن ىلع تناك ةموهفم ريغو ةبيرغ
 ريمألا اذه طالب ودبي ناك فيكف .ديدشلا باجعإلا عضوم تناكو ءاًمود اهب
 ءرطا ىلع ناك رصقلا لخاد ىلإ لوصولا لجأ نمف ؟ةعيفرلا ةفاقثلا بحاص لداعلا
 ىقزاعو فوفدلا ىبراض راوجب سارحلا فقي ناك ىلوألا مامأف .تاباوب ثالث زايتجا

 مهتالآ ىلع فزعلاب ءالؤه موقي ةقومرم ةيصخش وأ ريمأ لوصو دنعو «ىانلا
 جراخ كانه تناك امك ."نالف نب نالف لصو .نالف نب نالف لصو" :نيحئاص
 اًررق ناطلسلا ردصأ ام اذإف .باتكلا اهيلع سلجي تاصنم اًضيأ ىلوألا ةباوبلا
 ةدقار ثشجلا لظتل رصقلا ةباوب مامأ مكحلا ذيفنت متي ناك هنإف ام ٍلجر مادعإب
 ةدقار ًالابج اًماوكأ اًنثج اًمتاد ىقل رصقلا نم مهدحأ اند اذإف مايأ ةثالث كانه
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 مهلتقو اياحضلا رح مهب طونملا نودالجلاو قرطلا ةفاظن لامع ناكو .كانه

 وهب كانه ناك ةثلاثلاو ةيناثلا ةباوبلا نيبو .لصتملا قاشلا مهلمعب نوءوني

 ةباوبلا هذه باتك سلجي ناك ةثلاثلا ةباوبلا مامأو .بعشلا ةماع لابقتسال

 صخش رهظ ام اذإف .ناطلسلا نم اًضاخ اًّنذإ لمحي ال دحأ رورم نود اولوحيل

 قى" وأ "لوألا ةعاسلا ق ءاح نالف. نمي: نالق" :يقاكلا لجسم ةناؤبلا هذنه ندعم

 نع ناطلسلل ريرقت ميدقت متي ءاشعلا ةالص دعبو .قفثا امبسح "ةيناثلا ةعاسلا

 ردع نود: نسم أ رذعب رثكأ وأ مايأ ةثالثث رصقلا نع بيغتي ناك نم امأ .كلذ

 وأ اًضيرم ناك نإف .ناطلسلا نم قبسم نذإ نود نم لوخدلا نم مرحي ناكف
 ةعياوبلا هذه فلخو .هتناكم بسانت ةيدهب ناطلسلا ىلإ ءاح رخآ رذعل بيغت

 ةرحر ةعاق ىهو 'مهس فلألا ةعاق" ىأ كلملاب ةصاخلا "ةراظنلا ةعاق" تناك

 ارصع ماقت تناكف ةراظنلا امأ .نولملا روفحمللا بشخلا نم عئار فقس اهولعي

 ةنيزم ةلظم لفسأ هشرع قوف سلجي ناطلسلا ناكف ءركابلا حابصلا ىف اًنايحأو
 نايرخأ ناتنثاو ةريبك ةداسو هفلخو ءىرخألا ىلع اهادحإ اًعضاو هيقاس اًدراف

 مث باجحلا هفلخو ريزولا فقي همامأو ءنيبناجلا ىلع هيعارذب امهيلع زكتري
 ةيشاحلاو باجُحلا حيصي ناطلسلا سولج ءانثأ ىفو .طالبلاب مهتبترل اًقبط ةيشاحلا

 .ساوقأو فويسو عوردب نيحلسم اًراسيو انيمي لجر ةئم فقيل "!هللا مسب" :اًيلاع

 نيتسب ءىجي مث .ةعاقلا ىبناج ىلع نوفطصي اوناكف فارشألاو نيلماعلا ىقاب امأ

 نك مث ءاهتيؤر ناطلسلل ىنستي ىتح اًراسيو اًنيم فطصتل ةيكلمل ا اهتنيزب اًداوج
 .ديدحلاب اهباينأ تستكا دقو ىريرح ءاطغب ةنادزم ًاليف نيسمخ لوخد كلذ

 دئاق ليف لك قنع ىلع سلجيو «نيمرجملا لتق دنع ىوق رثأ اذ نوكي ام وهو

 هرهظ قوف ليف لك لمحيو .هتدايقو ناويحلا عدرل ةيديدحلا ةطلبلاك اًئيش ًالماح
 مت دقو .دونجلا نم رثكأ وأ نيرشعل -ليفلا مجح بسح- عستي اًريبك اًجدوه
 اهيف عكرت ةرم لكو .همامأ عوكرلاو ناطلسلا ةيحت ىلع لايفألا هذه ضيورت

 نيتعومجم ىف نوفطصي مهو ”!هللا مسب" :لاع توصب ةيشاحلا حيصت لايفألا

 «ءلخدي نم لكل هنيعب ناكمق ددح دقو ,نيفقاولا صاخشألا فلخ انيمو اًراسي

 ةوق نوعفريو "!هللا مسب" :ءالؤه حيصي ىتح ىنحنيو ةيشاحلا ىلإ لصي نإ امف
 .اًدبأ هزواجتي الف هناكم ىلإ دوعي ىذلا دوصقملا صخشلا ةناكم بسح مهفاته

 .:هل نولوقي اوناك ةيشاحلا نإف ةكرابملا لجأ نم رافكلا سودنهلا دحأ ءاج اذإف

 لوخد دهشم ةياغلل حضاو وحن ىلع ىبرع ةلاحر ضرعتسا دقو ."كل هللا رفغ"
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 لايفألا تناك هتالحر ىدحإ نم ناطلسلا داع ام اذإف" هتمصاع ىلإ ناطلسلا

 جابيدلاب اهضعب نّيَز دقو اهنم رشع ةتس قوف تالظم ا
 اهب قلعو قباوط ةدعل عفترت بشخلا نم تاقدارس ةنعأَو رهاوجلاب اهضعبو

 ةنادزم ةعئار اًبايث نيدترا دقو تاصقارو تاينغم تدشح قباط لك ىفو ءريرحلا
 حمسي ناكو .رئاصعلاب اًئيلم دلجلا نم ريبك ٌءاعو قدارس لك طسوب عضؤو .ىلحلاب
 فعسب هسفن تقولا ىف نولبقتسيو كلذ ءاستحاب دالبلا لهأو بناجألا لكل
 اهقوف رمتل ريرحلاب ةةطغم تناكف تاقارسلا نيب ضرألا امأ .ليخنلا ناصغأو
 ةباوب نم ريرحلا نم شامقب ةاطغم تناكف قرطلا ناردج امأ .ناطلسلا لويخ
 نيذلا ديبعلا نم ةريثك ُفآلاو مدخلا همامأ ىضمي ناكو .رصقلا ةباوب ىتح ةنيدملا
 لايفألا قوف تدهاش ةنيدملا ىلإ ةرم تاذ هتدوع ءانثأ ىفو .دونجلاو ةماعلا مهيلي
 هلوخد ةظحل ذنم سانلا نيب ةضفلاو بهذلا نم دوقن عطق رثنت ةريغص عيلاقم

 .بناجألا عم صاخ وحن ىلع اًيرك دمحم ناكو .رصقلا هلوصو ىتحو ةنيدملا
 هلسر امأ .هتكلمم ندم دودح لصي نم لكب روفلا ىلع هناربخت هانيع تناكو

 اًموي نيسمخ ىف نورفاسملا هزاتجي ىذلا قيرطلاف .ىلاثم وحن ىلع نيبردم اوناكف
 هلئاسر نكت ملو .ليم ثلث لك نولدبتي اوناكو .مايأ ةسمخ ىف هنوعطقي هلسر ناك
 ىلإ ناسارخ نم ةجزاط لصت ةردان هكاوف تناكف اذكه لقنت ىتلا ىه طقف
 اهلمحي تافحم ىلع نيديقم نوعضوي اوناكف تايالولا ومرجم امأ .هماعط ةدئام

 ديربلا هيلإ اهب لصي ىتلا ةعرسلا نم ردقلا سفنب اولصيل مهسوءر ىلع لسرلا
 تناكف .ةياغلل ًةقيقد تناكف دودحلا ىلع بناجألا نع ريراقتلا امأ .ةهكافلاو
 مدخلاو ديبعلاو نيقفارما ددعو مهسسلمو مهرهظم' ًاليصفتو ةيانعب لجست

 ناكو .نولعفي ام لكو سولجلا وأ ريسلا وأ فوقولا ءانثأ ىف مهكلسمو تاناويحلاو
 راظتنالا ىبنجألا نلع نوكي هنأ الإ .قيقد وحن ىلع ريراقتلا هذهب ىنتعي ناطلسلا

 ىدمو رفسلا لصاويس ناك اذإ امب ناطلسلا رمأ لصي ىتح دودحلا ىلع ًاليوط

 هيلع مكحلل عضخي ءالؤه نم لك نإف ةياهنلا ىفو .هاقلي فوس ىذلا فيرشتلا
 هلصأ نع ءىش ةفرعم ناكمب ةبوعصلا نم ناك دقف .ىصخشلا هكلسم لالخ نم
 وحن ىلع بناجألاب اًمتهم دمحم ناك دقو .ةديعبلا دنهلا دالب ىف هترسأ نع وأ
 ءارزوو نيلماع هلاجر بلغأ ناكو .اًقارشأو تايالولل اًماكح مهلعجف ةياغلل صاخ
 ناكو .هنم رارقب "فيرش" بقل ىلع نولصحي اًعيمج اوناكو .بناجألا نم ةاضقو
 عاذ مهلالخ نمو .ةددعتم تآفاكمب مهتفاكيو مهتشيعمل ةمخض غلابم مهل عفدي
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 بقاعي ناكف .ًةرهش رثكأ تناك هتمارص نأ الإ .ماعلا ءاحنأ رئاس ىف همرك تيص

 وأ ةيملع تناك ءاوس صخشلا ةناكم نع رظنلا ضغب ريبكو ريغص لعف لك ىلع
 مهيديأ تديق دقو سانلا تانمب موي لك هيلإ قؤي ناكف .ةيلاع ًةبتر وأ ةينيد
 تناكو .ثلاثلا ضعبلا برضيو رخآلا بذعيو مهضعب مدعيف لالغألا ىف مهلجرأو
 موي ادع اميف موي لك مهلك نجسلا ءالزن هيلع ضرعُي نأ ةصاخلا هتاداع نم

 تناكو .ءودهلاب عتمتلاو لاستغالا اوداتعا ثيح مهتحار موي ناك دقف ةعمجلا
 ناكف .مهتنيدم ةرداغم ىلع ىهلد ناكس هماغرإ ىه ناطلسلا دض ىوكش ىسقأ

 ىلإ" :ناونعب هيلإ لئاسر ةباتك ءالؤه داتعا دقف مهباقعل ٌرربم ء.وه نظ امك .هيدل
 امدنعو .ةراظنلا ةعاق ىف ًاليل اهب نوقلي مث اًيصخش هاوس اهأرقي ال "ماعلا ديس

 لعجي نأ ررقف .تاناهإو بابس ىوس اهب دجي ال لئاسرلا متاخ ناطلسلا رسكي
 ًالماك نمثلا كلذ لباقم عفدو مهلزانمو مهنكاسم لك عاتبا نأ دعبو ًالالطأ ىهلد

 نلعأ اوعنتما املف .هل ًةمصاع اهسيسأت ررق ىتلا "داباتلود" ىلإ ليحرلاب مهرمأ
 ءاضقنا دعب ةنيدملاب دوجولا ناسنإ ىأل زوجي ال هنأب هب صاخلا ىدانملا لالخ نم

 ناطلسلا رمأف مهلزانمب اوأبتخا ضعبلا نأ الإ رمألل سانلا بلغأ عاصناف «مايأ ةثالث

 امهدحأ قيرطلاب نيلجر ىلع هديبع رثعف ءاهيف ىقب نمع ةنيدملا ف ثحبلاب
 ,عالقم لالخ نم زجاعلا ءاقلإب رمأف .هيلإ امهوداقف ءىمعأ رخآلاو ةهاع بحاص

 ءاموي نيعبرأ قرغتست ةلحر كلذ ناكو "داباتلود" ىتح هلحسب رمأف ىمعألا امأ

 .ةدحاو قاس ىوس داباتلود ىلإ هنم لصي مو ترثانت دق هؤالشأ تناك قيرطلا ىفو

 ةنيدم لا ريصتل نوكلمي امو ثاثألا مهفلخ نيكرات ةنيدملا عيمجلا رداغ كلذ بقعو
 ,ةنيدملا نابمجب بلك وأ طق قبي مل هنإ ىتح ًالماش رامدلا ناك اذكه .اًمامت ةروجهم

 ناطلسلا نأ مهب قثأ نيذلا صاخشألا دحأ ىل ىور دقو .اهيحاوضو اهروصق ىف
 وأ رانل اًرثأ كانه ري ملف ىهلد ربع رظنو هرصق حطس ىلعأ ةليل تاذ دعص

 لذهأ لإ تنك كلذ هع" نوضع نكسو ىبلق'نآهطا نآلا"ةلاقف عوض ذأ ناخف

 ىه ةجيتنلا تناكف .ةيناث اهورمعيل ىهلد ىلإ حوزنلاب مهرمأو ىرخألا ندملا
 ٌةدحاو ىهف لئاهلا اهمجح ببسب ةيواخ تلظ اهسفن ىهلد نأ الإ .مهندم رامد
 ال ةيواخ اهيلإ انلوصو ىدل ىهلد اندجو لاحلا هذه ىلعو .ملاعلا ندم ربكأ نم
 اًيئدبم أشني ممل هاياعار هاجت ةرارم اب ناطلسلا ساسحإ ناكو .ليلق ٌرفن الإ اهنكسي
 لظ ٌرتوت هتيعر نيبو هنيب داس همكح ةيادب ذنمف .همكح ةرتف لوط ةجيتن
 .همكح نم ةيناثلا ةنسلا ىف ىهلد ءالخإب هرارق ءاج امك .ءنينسلا رم ىلع ىمانتي
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 ةيمخت قوس انمامأ ىقني الق ةراظتلا ةعاق ىلإ ىقلث ثتتاك ىلا لئاسزلا ندغامأ
 ىقل دقف .مكحلا هيلوت بولسأب قلعتت تناك اهنأ حجري ام كانه نأ الإ .اهاوحف

 مو .همكح نم طقف تاونس عبرأ دعب ةثداح ىف هفتح هاش قلغط دمحم دلاو

 داع دق قباسلا ناطلسلا ناك دقف .عقاولا ىف ثدح ام رس تاقثلا ضعب الإ فرعي
 مت دق ناك مايأ ةثالث لالخو .هلابقتسال قدارس دادعإ هنبا نم بلطف ةلمح نم

 رثإ راهني هلعجي وحن ىلع ديش هنأ الإ بشخلا نم -ةداعلاك- كلذ زاجنإ
 هنذأتسا قدارس ىف رغصألا هنبا عم ناطلسلا ىضم امدنعو .هنيعب عضومب مادطصا

 مدطصت اهلعج بولسأب لايفألا تديتقاف .هل نذأف لايفألا ضارعتسا ىف دمحم
 ناطلسلا هتحت نفديل قدارسلا راهناف ءىبشخلا ىنبم لا ف ةشاشه رثكألا عضوملاب

 تقولا زواجت ىتح ةليوط ةرتفل ةدجنلا لامعأ دمحم ًاجرأ دقو .برقملا هنباو
 ىذلا ناطلسلا نأ ضعبلا معز دقو .نيتيم امهيلك ىلع رثع ةياهنلا ىفو .بسانملا
 ىقتراف .ةيناثلا ةرملل لتق هنإف ام وحن ىلعو سفنتي لاز ام ناك هنبا ىلع ىنحنا
 ءاثبخلا ةنسلأ ىلع ناطلس هل نكي مل هنأ الإ .ةمواقم ىندأ نود نم شرعلا دمحم
 ةنطلس تغلب دقو .هيبأ لتاق هنأ ىلع ةبيرلا نيعب ةيادبلا ذنم هيلإ رظنُي راصف
 ىتح ماع ىتئم ىلع وبري امل تلظف اهل ىدم ىصقأ قلغط دمحم دهع ىف ىهلد
 نأ الإ ."ربكأ" دهع ىف دحاو ناطلس مكح تحت دنهلا نم ةريبك ءازجأ ديحوت مت
 دقف ءنيرشعلا تزواجت دقو هدي تحت تناك ىتلا تايالولاب طق عنقي م دمحم

 .هضارغأ ةمدخل ةعئار اًططخ ربدو همكح تحت هلك نوكسم ا ماعلا عضو ءاش
 اهب ظفتحا هنإ لب عيراشملا هذه ىلع هئاقدصأ وأ هيراشتسم نم اّيأ نمتأي مو

 ملف اًنسح اًرمأ هلابب رطخي ام لك ىف ىري ناكو .هسفنب وه اهعدتبا امك هسفنل
 اهمدختسي ىتلا طئاسولاو اًيهيدب اًرمأ هل ودبت هفادهأ تناكو .هتاردق ىف كشي نكي

 هتاحوتف عيراشم رثكأ تناكو .ةحيحصلا ةديحولا ىه تناك كلذ قيقحت ىف
 نّوك ىلوألا لجأ نمو .كلذك نيصلاو قارعلاو ناسارخ ىلع موجهلا ىه اًحومط
 موجهلا نأ الإ .:ةمخض غلابمم ةددهملا ندملا ةوشرب ماقو سراف 370.000 نم اشبع
 ىتلا كلت .ًءابه لاومألا تددبتو شيجلا قرفت نأ دعب هدهم ىف تامو ذفني م
 ىغبني ناكف ءنيصلا حتف ىأ ءىرخألا ةطخلا امأ .ةلئاه دمحم ريياعمب تناك

 ليبس ىف لابجلا ىلعأ ىلإ سراف 100.000 لسرأف .ايالاميهلا لابج روبعب اهذيفنت
 ىلإ رباعم نيمأتلو ءفينعلا اهبعش عم ةفيثكلا (ريهامجلا) ةلتكلا كلت عاضخإ
 ىلإ اوداع لاجر ةرشع ىوس هنم قبي ملف شيجلا اذه ىلع ىضُق دقو .نيصلا
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 ىلإ جاتحي ملاعلا حتف ناك دقو .مهمادعإب هؤاجر باخ ىذلا ناطلسلا رمأف ىهلد
 دري ناكف ةلئاه دمحم دراوم تناك دقو .مظعأ ًالاومأ بلطتيو ةرارج شويج
 نم هيبأ نع ثرو امك هل نيعضاخلا سودنهلا كولم جارخ ءاحنألا عيمج نم هيلإ

 ىف عقو ام ناعرس هنأ الإ .بهذلا نم ةتمصم ةلتك نم اًنوزخم ثرو ام نيب

 .ةدحاو ةعفد اهنم جورخلل ةحجان ةليسو نع -هتقيرط ىلع- ثحبف ةيلام ةطرو

 كلذب هيبش ءىشب هل حمست ًةطخ عضوف ةيلاملا نيصلا قاروأ نع عمس دق ناكو

 ةضفلاب اهتميق ددحو ىساحنلا دقنلا نم ةريبك ةيمك كسب رمأف .ساحنلا نم

 نورتشيو نوعيبي سانلا راصف .ةضفلاو بهذلا نم ًالدب اهمادختساب رمأو .اًرسق

 ةعطق ىلإ ىسودنه لك تيب لوحت نأ رارقلا اذه ةجيتن ناكو ساحنلاب ذئنيح
 د نييالم كسب مهسفنأب ةفلتخملا تايالولا سودنه ماق دقف .دقن

 نم عاونألا ىتشو ًالويخ اورتشا اهبو ميجارخ نوعفدي اوراص اهبو ةيساحنلا
 هذه لالخ نم نويعاطقإو ىرق دمعو ءاويفأ ىرثأ نأ ناكف .ةليمجلا ءايشألا

 امنيب داح وحن ىلع ديدجلا دقنلا ةميق تضفخنا ام ناعرسو .ةيساحنلا دوقنلا
 اذكهو .ةقباسلا هتميق فاعضأ ةسمخ وأ ةعبرأ ىلإ ميدقلا دقنلا ةميق تعفترا

 هتعاضبب ظفتحي لك ررصو صح تابح ىوس فاطملا ةياهن ىف ساحنلا دعي مل
 وهو هئاغلإب ماق هرارق رثأ ناطلسلا ىأر املف .ناكم لكب ةراجتلا تدكر ىتح

 اهب قأي نأ ةيساحن دوقنب ظفتحي نم لك ىلع نأ نلعأو .اًميظع اًطخس طخاس
 هب هوقلأ اوناك نكر لك نم مهساحن سانلا جرخأف .ةمهدقلا ةلمعلا اهب لدبتسيل

 بهذ ىلع كلذ لباقم اولصح ثيح ةنازخلا ىلإ فالالاب وءاجو راقتحا لكب
 ةنازخلا دقفتل دابآ قلغط ىف ساحنلا دوقن نم لابح تمكارت نأ ناكو .ةضفو

 نم هتورث نم هدقف ام ناطلسلا ىأر املف .لامللا ىلإ جايتحالا دتشيل ةمخض غلابم

 ةليسولا تناكف .هتيعر دي ىف ام ىلع هدامتعا نم داز ةيساحنلا دوقنلا كس ءارج

 ببسب ةياغلل تعفترا تناك ىتلا بئارضلا ضرف ىه لام لا ىلع لوصحلل ىرخألا

 ىلإ نوحالفلا لوحتف .رابتعا ىأل ثارتكا الب ةوسقب متي اهليصحت راصف .هلاعفأ

 ىلإ هقيرط قشيل هدلب رداغي سودنهلا نيب نم اًئيش كلمي نم راصو .ءنيذاحش
 لك ىف ٌةرشتنم .ةريغصو ًةريبك ,.مهتاوق تناك نيذلا نيدرمتملا ىلإ مضنيل لاغدألا

 ةعاجم ىلإ ىدأ ام دارطاب عجارتي لوصحم لا راصو ارفق ضرألا تراص امك .ناكم

 دالبلا ةعاجملا تمع ةليوط ةرتفل رطملا عطقنا املف .بوبحلل ةجتنملا نادلبلاب
 ام ةلماك ندم ىدل دعي مو تالئاعلا لمش تتشتف تاونس ةدعل ترمتساو
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 ةهجولا تمسح ىتلا ىه ةعاجملا هذه تناك دقو .رشبلا فالآ ىلع ىضُفو هلكأت
 نع ىرخألا ولت ةيالولا لصفنتل درمتلا تاكرح تدادزاف ةكلمم لا ريصمل ةيقيقحلا

 دادزاو .نايصعلا تاكرح دمخيل رخآ ىلإ ناكم نم لقتني دمحم راصو .ىهلد

 ,نودرمتملا اهيلإ بره ىتلا لاغدألا ةرصاحمب ماقو اًمامت ضرالا فّرجف هنايغط

 هنم ةبهرلا تذختاو .ًالفط وأ ةأرما وأ ناك ًالجر هيلع ضبقي نم لك لتقي ذخأو
 دق نكي مل نإ ءناكم ىأ ىف هاري ناك ناسنإ لك هل عضخ نأ دح ىلإ اًفرطتم ىنحنم
 فرطب درمتلا رجفني ىتح ناكم ىف نمألا ققحي داكي ال هنكل .كلذ لبق بره
 رمأي ناك هنإف هنع نولصفني اوناك نيذلا ماكحلا امأ .دالبلا فارطأ نم رخآ

 دالبلا ءاجرأ ىلإ ةعيرملا ىمدلا هذهب لسريو نبتلاب مهوشحو مهدولج خلسب
 اًنمؤم ناك دقف هبكترا ام ىلع ريمضلا بينأتب دمحم رعشي ملو .اهيف عزفلا رشنيل
 كلذ نع ىاربلا نيدلا ءايض عم اهارجأ ىتلا تاراوحلا تناكو .هلعفي ام ةحصب

 :ىناربل ناطلسلا لاق دقف .اهنم ءىشلا ضعب سابتقا ىلإ انب ىدؤي دح ىلإ ًةبهسم
 سانلا نأ مغر كلذ نع ضار ريغ ىفإو بشنت ىتلا تاروثلا مك ىرت تنأ اه
 ماكحأ نع عجارتأ نل ىنكل .ةطرفملا ىتمارص ىلإ عجرت هذه لك نإ نولوقيس
 نم ريثكلا تنأ تأرق دقلو .تاروثلا كلت وأ تاءاعدالا هذه ببسب مادعإلا

 ؟ةهبشلاب مادعإلاب اًماكحأ نوردصي اًكولم تيأر لهف «ةيخيراتلا عجارملا

 عبس ىف ةبجاو توما ةبوقع ىرت ايلع ةيمالسإ ىوتف ىلإ ىنارب لصوت دقو

 عبسلاو .دالبلاب ررضلا قحليو نايصعو لقالق ىلإ ىدؤيف كلذ زواجتي امأ .تالاح
 ةجوزب نصحم لجر انز 3- سفنلا لتق 2- نيدلا نع دادترالا 1- :ىه تالاح

 لقنو مكاحلا ءادعأ عم فلاحتلا 6- ةروث ةدايق 5- مكاحلا ىلع رمآتلا 4- رخآ
 ال ٌماكحأ ىهو .ةلودلاب ررضلا قحلي امب ةعاطلا اصع قش 7- مهيلإ رابخألا

 اثالث هسفنب ركذ دق لوسرلا ناكو .ةعاطلا مدع تالاح نم اهريغ ىلع ىرست

 ,ةجوزتم ةأرماب انزلاو ملسم لا لتقو نيدلا نع دادترالا :ىهو مئارجلا هذه نم

 ىري امك ىوتفلا نأ الإ .اًيسايس اًرمأ ىرحألاب تناكف ىرخألا عبرألا ةبوقع امأ

 اهدعب نوقتري نيذلا ءارزولا نييعتب كلملا موقي نأ ىلع اًضيأ تدكأ دق ىنارب
 ءالؤه ةمهم نوكتو .ةكلمم لا مكح ديلاقم مهيلإ ملستو ايلعلا "فارشألا" ةبترم
 ىتح ,ميوق ماظن راطإ ىف دالبلا ىلع ظافحلاو نيناوقلا ةمالس ةاعارم ىه ءارزولا

 كلذ ىلع بقع نأ ناكو .ناسنإ ىأ ءامدب هادي خطلت نأ نع هسفنب كلملا ىأني
 امأ .ىضاملا يف ايندلا لاوحأ رياست تناك كاذنآ ةحرقتملا تابوقعلا نإ :لاقف
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 مهتاينب نظلا وأ ةهبشلا درجمب مهباقعأ انأو اًدانعو اًءوس رثكأ ٌريشب دجويف مويلا

 كلذ لصاوأ فوسلو تومللاب نايصعلا لاعفأ ىندأ بقاعأ ىنإو ةنايخلا وأ درمتلا ىف

 تسلو نايصعلاو درمتلا نوعديو بدألا كلسم سانلا كلسي وأ ىلجأ غرفي ىتح
 ىنإو .ءامدلا حفس نيبو ىنيب لوحت دعاوق عضي ىذلا ريزولا اذه لثم كلمأ

 تاورث مهيلع تعزو ىنأ مغرو ىموصخو ىكادعأ ةأجف اوراص مهنأل سانلا بقاعأل
 ريغ مهنأ ىرأو مهتاهجوتب ٌميلع ىنإو ءءالولاب ىل اوناد وأ ىوحن اّدو اودبي مل ةضيرع
 .ءادعلا ىننوبصانيو نيضار

 ءالؤه .ءكلذ لبق عيمجلا لتقي مل هنأ ناطلسلا فسأي كلذل ٍلات راوح ىفو

 نم ةدحاو وتلل دقف دق ناك ءىرخأ ةرم تاذو .بعاتملا اوراثأف اودرمت نيذلا

 دق ناك ءاهيلإ لاقتنالا ىلع مهماغرإب ىهلد ناكس دده دق ناك ىتلا .هندم مهأ
 لثم نوقباسلا كولملا هب جلاع ىذلا عجانلا جالعلا نع هلأسو ىنارب ىعدتسا

 كولملا نأب ىنارب هباجأف «ةليسو ةيأ اهعم دجي ملو ةليلع هتكلممف ءلاوحألا هذه
 ىلع اومدقأ ,ماعلا روفنلل اًعضوم اوراصو مهبوعش ةقث اودقف مهنأ اوكردأ نيذلا

 ةعتملاو ديصلا ىلإ نورخآ هجتاو ةرادج رثكألا مهئانبأ دحأل مكحلا اوكرتو ىحنتلا
 كلملا نكي مو كلذ بعشلا ىضترا اذإف .نيلماعلاو ءارزولل دالبلا نوؤش ةرادإ اوكرتو
 امأ .وحنلا اذه ىلع اهضرم نم ةلودلا ىفاعتت نأ ناكمإلا ىف راص ماقتنالاب اًضيرم

 داقتفاو روفنلاب ماعلا روعشلا ىه ةيشخ اهرثكأو اهمظعأو ةسايسلا رورش مظعأ
 هتهجو ريغيل ىناربل ةصرف داكلاب عدي ممل ناطلسلا نأ الإ .بعشلا تاقبط نيب ةقثلا

 هتلود رومأ ميظنت ىف حلفأ ام اذإف .ةرفاس نوكت داكت ىتلا ةعاجشلا هحئاصنب

 لاجر ةثالث ىلإ مكحلاب دهعي فوس طقف ةلاحلا هذه ىف هانمتي ىذلا وحنلا ىلع

 ,ىلع نوبضاغ مهو ىتيعر ىلع قناح نآلا ىننكل" :ةكمب جحلا ىلإ ىضميل مهنيعب
 لظي هكلسأ نأ لواحأ ليبس لكو :.مهرعاشم انأ فرعأ امك ىرعاشم نوفرعي مهو
 ررقأ انأف .فيسلا وهف نيبضاغلاو ةاصعلاو نيدرمتملل قاود امأ .رثأ نود نم

 سانلا ةمواقم تدتشا املكف .ءادلاب ىوادأ ى فيسلا مادختسأو مادعإلا ةبوقع

 نمل نافع ةعبإا

 ىلبغ تريثا دبق هيقكلمم تؤيه ىلا نئقالقلاو ةرينقلا تاكربح ةنك كناكو

 ىف ةرشتنملاو هرصق مامأ ثثجلا ماوكأل سيل .هسفن بنؤي أدبف ناطلسلا رعاشم

 حضتا امك .ناك دقف .همكح ةيعرشل ىرحألاب امنإو ءاهراز ىتلا ندمم لاو تايالولا لك
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 ىصقأ ىلإ ىلملا هبصنمب لوصولا ءاش دقو ةلادعلل اًّبحم اًعرو ًالجر ءفاك لكشب
 ءافلخ ناك ةيضاملا نورقلا ىفف .مالسإلا اهب حمسي ىتلا ةينيدلا باقعلا تاجرد

 ىفف .تلاد مهتلود نأ الإ .ةصتخملا ةيعجرم لا نوربتعُي .دادغب ماكح ءسابعلا ىنب
 .ءافلخلا رخآ لتقو دادغب ىلع اولوتسا دق لوغملا ناك 1258 ماعلا

 ماعلا وحن هريمض ظقيتساو 5 ماع شرعلا ىلتعا ىذلا قلغط دمحم امأ

 هيلع تبعص دقف ىرخألا ولت ةدحاولا هنع لصفنت هتايالو تأدب امدنع 0

 لأسي راصف ءاًصلخم ثحبلا ىخوتف .مكحلا دلقت ىف قحلا بحاص وه نم ةفرعم
 ىف صلخ ىتح ةيبرغلا نيملسملا دالب نم هطالب ىلإ نيمداقلا ةلاحرلا لك ةقدب
 تاراواشم أدبف .هدشني ىذلا "ابابلا" وه ىرصم للا ةفيلخلا نأ ةجيتن ىلإ ةياهنلا
 تانهادم قالطإب هسفنل حمس ةفيلخلا ىلإ هلئاسر ىفو .اوءاجو نوثعبم حارف .هعم

 ناك ىذلا وهو ءاهرركي نأ ىنارب خرؤم لا هعم ؤرجي مل دح ىلإ ةفرطتم تناك
 هيلإ قأي ناك ىذلا ةفيلخلا لوسر امأ .رومألا هذه لثم ضعب دايتعا ىلإ اًرطضم
 .نيدلا ءاملعو فارشألا رابك ةبحصب ةنيدملا ةباوب دنع هايقلل جرخي دمحم ناكف
 دوقنلا نم همسا وحم ماق دقو .نيمدقلا ىفاح ام ةفاسمل كلذ دعب هبحصيل

 .ةفيلخلا مسا ركذي ناك اهتاولصو ةعمجلا مايأ ىفو .ةفيلخلا مسا هناكم عصب ئ

 مهب فرتعي مل نيذلا نيقباسلا كولملا لكف كلذ نع اًيضار نكي م دمحم نأ الإ

 .ىعجر رثأب لطاب مهمكح نأ نلعيو ةالصلا نم مهئامسأ ركذ عنمي ناك ةفيلخلا
 .هراوجب رخآ مسا دوجوب حمسي مو لاع ىنبم قوف ةفيلخلا مسا وه بتك دقو
 مت ةديدع تاونسل رصم نم تاثعب ةدع دفاوت دعبو ةيئافتحا ةداهش قو

 ًةداعس دمحمل موسرملا اذه ببس دقو .دنهلا ىلع ةفيلخلل اًبئان دمحم نييعت
 دادزت ةلاح ىلع لظ هنكل ءاًرعش كلذ اولجسي نأ هطالب ءارعش رمأي هتلعج

 رورم دعبو .لتاقلا ةيصخش نم صالخلا عطتسي مو هتاقافخإ دايدزا عم ةدح
 اذكه .ةيبيدأت ةلمح ءانثأ ىف هتباصأ ىمحب تام همكح ىلع اًماع نيرشعو ةتس
 دقو .ةمظعلا نونجب باصم ةطلس بحاصل ءاقن رثكألا ةروصلا دمحم ربتعي
 هيف ءىثش لك ناك دقف .نييبوروألل ةصاخ ةسارد ةدام ةباثمب ةبيرغلا هتايح تراص
 وهو .مراصلا هتعيبط قايس وعول لضفأ وحن ىلع هاري ءرم لاف .هابتنالل انفال

 تطبترا ىذلا طالبلاو هثثجحو هلاومأو هشيج :ةديدع لتكب هنادجو رثأت ىذتلا

 باسح ىلع ربكت اهادحإ تناكف .عاطقنا الب اهعم لماعت دقو .هب هتمصاع

 ىلإ ةلماك ًةنيدم لسرأ دقو هتورث نيعم بضن مخضلا هشيج رايهنابو .ىرخألا
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 حطس ىلعأ نمو .اًعناق اًديحو ةأجف ةيملاعلا ةنيدملا هذه فوه ىقبو ىفنم ا

 .ةايحلا ديق ىلع ىقابلا ظحب اًًمامت عتمتسيل ًةيواخ ةريبكلا ةنيدملا دهاش هرصق

 ةصاخ ٍةلتكب ظفتحي فيك فرع هنأ الإ هلامعأ تناك امهمو
 كسمت دقلف هب

 انما .هرصق مامأ ةلئام ثثحلا موك نم دهشم كانه ناكو لتقلاب لاوحألا لك ىف

 هتورت كلذ ىف ىري ناكف مادعإلل نيحشرم مهفصوب ءانجسلل ىمويلا هضارعتسا

 همكح نم اًماع نيرشعو ةتس ربعو .ىرخأ ةورث ىأ اهتميق قوفت ىتلا ةسيفنلا

 نم ددملا هءاجح امك .هتكلمم تايالو لك ىف ت رشتنا دق ثشجلا ماوكأ تناك

 نأ الإ جارخلا عاطقنا ىدافت نع هزجعل طخس هنكل .تاعاجملاو ةئبوألا لالخ

 هرماوأ ة هوق نيمأت 5-5 نمو .ةيقاعح ةطابر دطوي ناك رمتسملا اياحض ددع دارطا

 ئاعأ نغ ةشسفنل تحب مادعإلا ماكحأ ىف ةلثمتملا قلطملا زيكرتلا نم ةلاح ىف

 رقتفت مث ةطلسلاف ءقلغط دمحم نع نوثدحم دونه نوخرؤم عفاد دقو .ةيعجرم

 رورم عم ءىش لك اوداتعا ةطلسلاب اًينهم نوسووهم لا نوخرؤملاف ءنيحادم ىلإ طق
 "ةرورضلا"ب نوعرذتي وأ :ةلوهسب هفلخ ءابتخالا ءاربخك نوعيطتسي ىذلا نمزلا

 تالاح ىف اهارن تاجلاعم لا هذه لثم نإ ."””اوءاش امفيك مهيديأب اهنولكشي ىتلا

 لاعفأ بس نأ كنلذ ءانقتا ىف اتديفه دقو .قلغط دمحم ةلاح نم انل برقأ ىه

 .هماهوأ ىف الإ ماعلا وحن لاعفألا هذه لمحي ال ءطقف دحاو صخش ىلإ ةطلسلا

 :اظضلا نيسعل
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 ربيرش ةلاح
 لوألا ءزجلا

 هتملع امك ءاًينالقعو اًفقثم لجرلا ناك دقف .ًءاطعو ًءارث اهنم رثكأ ىلإ حمطن نكن مل ةقيثو -قباسلا "ندسرد" خويش سلجم سيئر - "ربيرش" رطاوخ" ربتعت
 تراصف .اًنونجم اًماظن ماعلل ادب ام ليصافت ةفاك نيودت ررق نيح ةمظعلا نونجب ضيرمك ةحصملاب ٍتاونس عبس ىضمأ نم وهو .ةحضاولا ةغايصلا هتنهم
 هنيد ةيمهأو ةحصب ربيرش نمآ دقو ."”*ًالماك اًباتك "باصعأ ضيرم رطاوخ"
 طئاسولا امأ .هنع رجحلا عفر دعب هنع اًباتك ةننصأ هنأ تح «بف ةنعذبا ىذلا
 اذه ىلع ةيركف طامنأ ضرع لجأ نم تَّقلُخ اهنأكف اهمدختسا ىتلا ةيوغللا
 لك فشك دح ىلإ .ريثكلا نع كلذ لالخ نم ربع دقو .ةياغلل صاخلا وحنلا
 دقف اًرعاش ءظحلا نسحل .نكي مل هنألو .ثيدحلا نسحي وهف .ةيساسألا رصانعلا
 ضعب زاربإ تئش دقو .هرسأ ىف عوقولا نود نم هتاجلاعم لك ةعباتم ال ينيشت
 ةجلاعملا هذه نأ ىلادب دقو .اًرسيتم كلذ ماد ام هتقيرط ىف ةتفاللا تارقفلا
 رمألا نورخآ لوانت ام اذإف .ةمظعلا نونج ةعيبط نم عضوم برقأ ىلإ انلمحت
 ."رطاوخلا" هذه ءارث ىلع اًناهرب اذه ناك ىرخأ جئاتن ىلإ اولصوتف ثحبلاب هسفن
 ىلع هرصقي نيح اًحوضو رثكأ وحن ىلع ىلاجتيف ربيرش هب انعلاطي ىذلا هنايب امأ
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 كلذبو ناسنإ ىوس تسل ىننإ" :لاق اًبيرقت ةيادبلا دنعف ءطقف هل ىدبت ام

 برتقا دق هنأ ىف كش هيلإ قرطتي مو . ةيناسنإلا ةفرعم لا دودح تمزتلا دق نوكأ

 ىلإ روفلا ىلع لقتني مث .ةفاك نيرخآلا رشبلا نم رثكأ ةقيقحلا نم ةياغلل

 ناسنإلل ىنعت امم رثكأ هل ىنعت ىهف هلك هباتك غبصت ةيدبألا ةركفو .ةيدبألا

 هتاباسح امأ . كانو انيق لاوعل عشاق هر نزين بح ويف .ىداعلا

 نم ٍنورق ربع دتمت اهب رم ىتلا هبراجتف .ةديدم بقح راطإ ىف اهعضيف ةينمزلا
 نُكمت د دح ىلإ نينسلا تائم ىلإ تدتما ةدحاو ةليل لك ناك هيل ودبت ىهو .نمزلا

 اهلك ةيرشبلا ةيرعتقلا 3 اتقمع تاروطتلا رثكأ ءاوتحا نم ىنمزلا راطإلا اذه

ملف ىجراخلا ءاضفلاب هتفرعم امأ .ماظنلاو ضرألاو
 .ةيدئألاب هتفرعم نم لقأ نكت 

 اليباكو اجيفو ايبويساك لثم موجنلاو بكاوكلا ضعبب صاخ وحن ىلع رثأت دقو

 فرعي ناك اهنننف :.ةيلاتلا ةيصانلا ىلع مارت تاطحم اهنأك اهركذي وهو ءايرثلاو

 ءكلفلا ملع ىلع ٌعلطم وهف ءضرألا نع ىقيقحلا اهدعب امام
 ةيؤر أشي ملوهف

 ءاضفلا مارجأ ىلإ بذحجنا دقل ناك «كلذ نم ضسقنلا نانغ# .هنكل ارغصم ماعلا

 هسفنل ذختي نأ ءاشف لئاهلا ء ءاضفلا مجح هارغأ دقلو .دحلا اذه ىلإ ةديعب اهنأل

 انه رمألا نأب عابطنالا انيدل دلوتي 0 هنأ الإ .هلك هقوف وه دتمي نأو .دعللا اذه

 فدي كلاما لإ سس ومالا وم هالوك | هق ره لوو ل ١ انج طك
وأ مجحب ىفتكي ال ىذلا اذه هعضو وه انه مهملاف .هتاردج تبثيو هسفن هيف

 

ي وهف «ينحسألا اولا هربتعي وهف نوكلا ماظن امأ .ةيدبأ
 اذإف .هلإلا قوف هعفر

 ربيرش ثدحتي ام اًًبلاغو .اًناعص هجاوبس هنإف ماظنلا اذه ةضراعم هلإلا لواح

 لغشني امك بكاوكلا ماظنب لغشني وهو .ماعلا هيبسح هاك قانسنالا هنيه نيف

 امأ .هيف رقتسي نأو :ماظنلا اذه هيوتحي نأ ىنمتي وهو .مهترسأ دارفأب نورخآالا

 دقف نينسلا فالآ نم اهب اهانفرع ىتلا اهلاح ىلع م هوحنلا عاضوأ رارمتساو تاب

 عقوم هنأك نوكيس اهنيب اًعضوم نأو ءصاخ وحن ىلع اهيلإ هبذج ام وه نوكي

 لوح اهئاد رودي رمألاف .ةيرهوج ةمههأ هل نم عقوملاب روعشلا اذهو .ةيدبألل

 وهو .ةطلسلا بحاص ىدل هسفن لاحلا وهو :هةتمأتو عنطصم عقوم نع عافدلا

 ال هعقوم وحن هب سحي ىذلا قاذلا روعشلاف .ةطلسلا ةعيبط هيلع هضرفت ام

 هنإف كلذ هعسوب نوكي نمف .ةمظعلاب نونجلاب باصملا عقوم نع فلتخي

 ديدهتب رعش ىذلا ربيرش امأ :ماقلا هيسنل نع قناعووب ةودقل ان وق اكرم

 اميخ :نوكلا ق ئريهتا لاؤنسألا لك ق.ثادنحألا نأل موجنلاب ثبشت هنإف ددعتم
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 ىنكاس لاوحأ ضعب ركذن نأ نم دب الف رطاخم لا هذه كاردإ لجأ نمو .ىرتنس
 ماد امو .دسحلا باصعأ اهيلع رطيست ةيناسنإلا حورلا نأ ىري ربرشف .همملاع
 باصعألا نإف تام اذإ هنأ الإ .دحاو نأ ىف اًحورو اًدسح نوكي شاع ناسنإلا
 ىبرق ةلص ىلع نذإ وهف ءاًدسج نيحبلو ثتصع امئاد وه هلإلاف .حورك ىقبت
 ةدودحم ريغو ةيدبأ هلإلا باصعأ نأل ةياهن الام ىلإ اهقوفي هنكل ةيناسنإلا حورلاب
 موجنلاو سمشلا ةعشأ ىأ ,ةعشأ ىلإ لوحتلا ةيصاخب هلإلا باصعأ عتمتتو . .ددعلا
 0 ا اجلا عسل راو .لاثملا ليبس ىلع

 ةوق ءايحألا باصعأل نأل رشبلا نم بارتقالا ف طرفي نأ قالطإلا ىلع هلإلل ا ال هنإف .اًديعب بلاغلا ىف كلذ دعب لظو .هنع عجارت قلخلا دعبف ءرشابم وحن
 اذل .هتاذ هدوجحو ىف ادّدهم ريصيف ءاهنم صالخلا هعسوب نوكي ال وحن ىلع بذج
 نارتقالاب هسفنل حمس نأ ة ةرم تاذ ثدح ام اذإف .ءايحألا نم اًمتاد هرذح دنحأب
 لبق هجو عرسأ ىلع بحسني هنإف ام ٍرعاش لالخ نم وأ ةلتبتم ةالص لعفب
 «توملا دعب الإ دجوت ال رشبلا حاورأو هلإلا نيب ةمظتنم ةقالع نإ .ناوألا تاوف
 بذج لجحأ نم كلذو .ةرطاخم نود نم ثشحلا نم وندلا عطس هلإلاف
 اذه لجأ نمو .ةديدج ةيوامس ةايح ىف مهثعبو هيلإ مهداسجأ نم مهباصعأ
 ةيرشب باصعأل الإ هع ال هلإلاف ,ًالوأ رشبلا باصعأ ريهطت نم دب الف ضرغلا
 ةينفأ"ك هتاذ نم ًءازجأ ةياهنلا ىف ريصتل هتاذب هيلإ مضنت نأ اهريصم نأل ةيقن
 كلذك ربيرش عطتسي مام وهو .كلذل ٍريسفت نم دب ال ناك دقو "ةيمامأ ةيوامس
 ءامسلا ىلإ عفترتل ةيلمعلا هذه لالخ نم حاورألا تذفن ام اذإف .ًاليصفت هفصو
 ىلإ اهعيمج لصت ال تناك نإو .ضرألا ىلع ىه تناك فيك اًيجيردت ىسنت اهنإف
 نوظفتحي .كرامسيبو هتوج لثم «.نأش ووذ ٌسانأف .ةعرسلا نم ردقلا سفنب كلذ
 عيطتسي « ,مهنيب نم مظعألا ىتح ءاًدحأ ال نكل نينسلا تائم امر قاذلا مهيعوب
 ىف دعصتل ىرخأ عاودأ عم جمدنت نأ ةياهنلا ىف حاورألا يعج راسم نأآل دبألل كلذ
 ةيمامأ ةينفأ" ىأ هلإلا نم ءازجأ ىوس تسيل اهنأب رعشت نأو ىقرأ تادحو
 لمأتن نأ انلو .ةفاك معنلا مظعأ انه ربتعي ةلتك ْق حاورألا جامدنا نإ ءامسلل
 لثم اًعم نومحالتم مهلك نوسيدقلاو ةكئالملاف .ىحيسلملا ركفلا حمالم ضعب
 اهضعب راوجب سوءر ىلع اهيف فرعتن ةيقيقح يحس اًنايحأ نوكت ىتلا ءبحسلا
 هانعم ركني دحأ ال هنأ دح ىلإ فولأم روصتلا اذه نإ .رظنلا انققد ام اذإ ضعتبلا

 ىف امنإ بسحف هلإلا نم برقلاب دجوت ال ةمعنلا نأ نع ربعي وهو «قالطإلا ىلع
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 دق نوكي "ةيمامألا ءامسلا ةينفأ" : :فصولا عمو .دادنأل ىعمج دوجو محالت

 ءاّمحالت رثكأ وحن ىلع هذه ةرابلا حاورألا ةلتك كسامت نيوكتل ةلواحما ترح

 رشبلا نع ريثكلا كردتم ال ةلالاف ءاومهس رثكأ تادحو ىف اًقح تدعص دق ىهف

 ةردقلا مدعب اًرارم هلإلا ربيرش مهتي "رطاوخلا" نم ةقحاللا لوصفلا ىفف .ءابحألا

 وحن ىلع ةيركفلا هتيلاعف ىلع مكحلا ةباثمب اذهو .ءايحألا رشبلا مهف ىلع

 ةعيبطب هلإلا ةفرعم مدع نع جتانلا ىهلإلا ء ءامعلا نع ثدحتي وهف . .حيحص

 نإ .ءايحألا نه بارتقألا رذحيو .ءثشحلا عم لماعتلا ىلع داتعا دق وهف رشسلا

 نئاكلا اذه وه سيل هلإلاف .لكك قلخلا ةهجاومم الإ نوكي ال ىدنألا ىهلإلا بحلا

 دض ةرماؤملا ءارغإل ملستسا ناك ام الإو «نايدألا مظعم هفصت امك قلطملا لماكلا

 عدص اريظ هنأل ربيرش ضرمل ىقيقحلا ساسألا وه اذه ناكو .ءايربألا رشنلا

 ها هلإلا توكلم هجاو دقف .هفصو دح ىلع :ماعلل ' عئارلا نايبلا" ف ئجحافم

 لتق" ل .ربرشل ىصخشلا ريصملاب تطبترا ةريسع

 جلاعملا ةياعر تحت كاذنيح عضوو اًضيرم موي تاذ ربيرش ناك دقو . "حورلا

 هل حمس دق جلاعملا ناك ماع دعبو .جزبيل نم "جيسكلف" روسيفورب ىسفنلا

 كاذنيح ربيرش ناكو .هلمع ةسرامم فانئتسا عاطتساف ىفاعت دق هنأ نع جورخلاب

 تناك ىلا هتجوزل مظعأ وحن ىلع اًنتممو ىسفنلا جلاعملا عينصل ةياغلل اًنتمم

 ىلع هتروص تلظ اذهلو اهجوز اهيلإ در ىذلا جيسكلف روسيفوربلاب ًةمرغم داكت

 ةديعس ماوعأ ةينامث هتحوز عم كاذنيح ربيرش شاع دقو .تاونسل اهلمع ةلواط

 اًرارم علاطي نأ تفقولا اذه لاوط ةصرفلا هيدل ناك دقو .لمعلاب ةياغلل ةيرثو

 امدنع هنأل .حضاو ببس نود نم ةياغلل انيقي اهب لغشنا ىذلا جيسكلف ةروص

 هترادج تنثأ ىذلا .جيسكلف ىلإ دوعي نأ اًيعيبط اًرمأ ناكو ضرملاب ةيناث تييها

 داعبأ ىلإ ربيرش نهذ ىف تمن دق ىسفنلا جلاعملا ةيصخش نأ هل حضتا كلذ لبق

 طلستلا نم اًئيش كلتما دق ءاًنضاق ناك ىذلا ءرييرش ناك اممبرو .امامت ةرطخ

 هنأل هتقمم كاذنيح راصف .هتطصلس نهر راص هنإ ىتح جلاعملا ىلإ اًرس كلذ لقتناف

 هيلع س سرام جيسكلف نأ ةديقع هيدل دلو ام ءىرخأ ًةرم هتطلس نهر حبصأ

  ٍرخآ حور ىلع ةرطيسلا ةيناكمإ روصت امأ ."حورلا ةقرس" وأ ””حورلا لتق ةيلمع"

 ءرملا ىلوتسي وحنلا اذه ىلعف .ناكم لك ىف ٌرشتنمو مدقلا ىف ٌلغوم ٌروصت وهف

 حومطلا عفادبو .لوطأ ةايح هسفنل لعجي وأ :ةيحضلل ةيحورلا ةوقلا ىلع هسفنل

 هعانقإ جيسكلف لواح ىذلا هلإلا عم ةرماوم ريبدتب جيسكلف ماق ةرطيسلا بحو
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 ىلإ اذه عجري دقو .رييرش سَعْدُي نم حور ىلع فقوتي نأ نكمي نل رمألا نأب
 دحأ ىدل ًةأجف دلوت دق نوكي دقف .ربرشو جيسكلف ىتلئاع نيب ةميدق ةموصخ
 بصنم دلقت ىلإ هقبس دق ربيرش ةلئاع دارفأ دحأ نأب ٌروعش جيسكلف ة ةرسأ دارفأ
 عطق لجأ نم هلإلا توكلم نم رصانع عم ةرماؤم ريبدتب ماق كلذل ,عيفر
 برقأ ةلص ىلإ ىضفي ىذلا عيفرلا بصنملا ربيرش ةلئاع دارفأ دلقت ىلع قيرطلا
 ةيمهأ لالخ نمف . "باصعأ بيبط" ةنهم نهملا هذه نم ناكو .هلإلا عم

 ةطلسلا ىدم حضتا ,ىرخألا حاورألا لكك ءاهنم هلإلا نوكتي ةصاخ ةدامك باصعألا
 رييرش ةلئاع نم دحأ ال نأ ةجيتنلا تناكف ءباصعألا بيبط اهيلع لصحي ىتلا
 راصف .جيسكلف ةلئاع دارفأ ىلإ تلآ ىتلا ةنهطا ىهو .ءباصعألل اًبيبط راص
 لتاق ةطلس تحت ربيرش راصو :حاورألا ةقرسل نيرمأآتما مامأ ادهمم لييسلا
 باصم ةبسنلاب تارماؤما ةيمهأ ىلإ ريشن نأ انه ديفملا نم ناك امبرو .هحور
 نقي ىلع نوكيف ,ةيمويلا هتايح لودج .ىلع تارماؤملاو دئاكملاف .ةمظعلا نونجب
 ةييظحلا نوتفن تاضللاف .ديعب نم ولو كلذب هيبش وه ام لكب همادطصا نم
 ام اًمتاد وهف ءاديحو هتمجاهم ىسيئرلا هودع ىفتكي نلو "رصاحم'" هنأ رعشي
 ىف ةمزحلا ءاضعأ لظيو .بسانملا تقولا ىف هيلع اهقلطيل ةضيغب ةمزح هدض ريشي

 ءىشب نورهاظتي مهو .ءناكم لكب اونوكي نأ مهعسوب مهو ٠ ,نيئبتخم رمألا أدبم
 حاورألا ةوق نأ الإ .نوصبرتي مه نمب نوفرعي ال مهنأك ,ةيوطلا نسحو ةءاربلا نم
 عيطتسي هدي عضي امثيحف ,مهفشك عيطتست ةمظعلا نونجب باصملل ةذفانلا
 مول ىتح ءامئاد كانه نوكت ةمزحلا هذهف .نيرمأتمطا كئلوأ نم دحاو طاقتلا

 اهلاح ىلع ىقبت اهنإف ًةرم ودعلا اهمزه نإف .ريغتت ال اهتديقعف ءاهتين نع نلعت
 ضبقي وهف .ءاش امفيك اهب ثبعلا وه عيطتسيف ءص الخإب هل ًةملستسم اًبالك
 وهو .هاوه قفاويام مهدوفيت ةديعب ةفاسم ىلع ةثيبخ ليحب اهدارفأ ىلع
 ىف ةقئاف ةردق اوكلتمم نأو ىحاونلا لك د: نول تم اونوكي ناس مهءاقتنا رثؤي
 ءاهريبدت مت دق ربيرش دض دئكاكملا هذه تناك ام اذإف .فدهتسم لا ىلإ ذافنلا
 قيقحتل اهوذختا ىتلا تاوطخلا ىه امو :عيقاولا ىف هدض برحلا تراد فيكف
 ىذلا .ديحولا مهفده نكي مم نإو ءفده برقأو مهأوه ناك دقف ؟مهفده
 نع قيفحأ هللدج نيمو ال ناك لج هلع نيمذت ودع“ ,ةليوط تاونسل هب اوكسمت
 نأ نكم ىذلا اهف .اًدبأ ىفاعتي نل هنأ هعم ودبي ٌدح ىلإ هباصعأ ضرمب ِعَفْدُي نأ
 لك بهذو ميلأ قرأب هضرم أدب دقف ؟اًقمع رثكأ ًةباصإ حورلا هذهب ًالجر بيصي
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 ةيادبلا ذنم ترفاوت دق ةينلا نأ ربيرش ىأر دقو .حايرلا جاردأ كلذ دض هلعف ام

 كلذ ىف ةمدختسم ا ةليسولا امأ .هيعو رايهنا ىلإ هب لوصولاو مونلا نع هتقاعال

 نع ةيادبلا ف تردص ىتلا ةعشألا نم هل رصح ال ٌددع هيلع طّلْسُي نأ تناكف

 ةيلمعل اوعضخي مل نيذلا قوم لا حاورأ كلذك اهدعب أدبتل .جيسكلف روسيفورب
 هب اهمامتها أدبف .ربيرش اهاعد امك "رابتخالا تحت اًًخاورأ" تناك اهنأ ىأ .ةيقنتلا

 دقو .لمعلا اذه ىف هسفن هلإلا كراش امك .هلخاد ىلإ ةعشأك تذفن ىتح ديازتي

 دقف .نورخآلا هعمسي ال وحن ىلع نكل .هيلإ ثيدحلا ىف حاورألا هذه لك تذخأ

 هذه تاملكب قطني نأ نود نم اًثماص هلخاد ءرملا اهولتي ةالصك كلذ ناك

 ةطبترم ةالصلا هذه لثم ةوالت نأ ناكف ديحولا قيقدلا قرافلا امأ .ةالصلا
 امب قطنت تناكف جراخلا نم هيلع ةضورفملا ةعشألا امأو ,ةيصخشلا ةدارإلاب

 لك .ىعم تلماعت ىتلا ءامسألا نم ٍفالآ لب تائم ءامسأ ركذ ىعسوب" .تءاش

 دوجوب ةفرعم نود .ةدح ىلع اهنم لك ءتاوصأك ىنثداحت تناك حاورألا هذه

 .هروصت عيمجلا عسوبف ىسأر ىف كلذ نع أشن ىذلا نمزملا بارطضالا امأ .نيرخآلا

 قوملا حاورأ نم ريبك ددعب ترعشف ءبذجلا ةوق تدادزا ىرتوت دايدزا بقعو
 ىلإ ثدحلا ىهتتنا دقو .ىدسج لخاد وأ ىسأر ىلع طقاستت ىتح ىوحن بذجنت

 ىأ راغص ٌلاجر ام وحن ىلع ىهو .حاورألا كلت روهظ تابون نم ريبك ددع

 ىلع اًررصق اًّثقو تضق تارتميلم عضب اهمجح زواجتي ال ةريغص ةليئض ٍصوخش

 وأ موجن نأ يكل ناك ةياغلل ةريثك تالاح ىفو .امامت كلذ دعب ىفتختل ىسأر

 طقاستت لايل كانه تناك دقو .اهنيب تقلع وأ اهنم تقلطنا دق تناك بكاوك

 كلذ ءانثأ يف .فالآلاب اونوكي م نإ ءتائملاب راغص ٍلاجرك ىسأر قوف حاورألا اهيف

 تنك .ةقباسلا ثادحألا دعب را لك ىف ىننأل بارتقالا نم امئاد رذحأ تنك

 و ظفتحت حاورألا تناك امنيب :ءدح الب ةيماثتملا ىناصعأ بذج ةوقب رعشأ

 تيك حاورألا ةغل ىفو .قالطإلا ىلع قدصي ال وحن ىلع اًهتاد ةرطخلا اهبذح

 عم ءموأ حاورألا عم لصاوتلاو حاورألا ةيؤر عيطتسي ناسنإ ىأ (حاورألا ىلع علطملا)

 لثم ةلاغ لعفلاب ترهظ دق نكي م ماعلا ةأقن دفع هنإف عقاولا قو .قوم حاورأ

 حاورأ وأ حاورألا عم طقف سيل ةرمتسم ةلص ىلع راص دقام ا انهن نأب ىتلاح

 . نميهم ا هلإلا عم ىتح فاك حاورألا عم امنإو ء.ةدح ىلع لك «قوطا

 نوكسم ىجراخلا ءاضفلاف ءربرشل ةبسنلاب ٌةحضاو ثادحألا هذه ةرازغ نإ

 . اهونكس ءاهب ةصاخ نكامأ اًعيمج اهيدل ىهو ءموجنلا ىصقأ ىتح قوم حاورأب
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 مغرو .هضرم لالخ نم اهروحم وه ريصي ةأجفو .مجنلا كاذ وأ اذه حطس ىلع

 دق هنإ لوقن دقو .مواقت ال هتيبذاج تراص نأ دعب هوحن مدقتت تناك هتاريذحت

 دقف ًةفاك حاورألا لوح رودي - وه دكؤي امك - رمألا ناك امو .هلوح ةلتكك اهعمج

 انهن دبع لإ طيس وكي مومللا نيكل .قالطإلا ىلع ةنكمم ةلتك ربكأ ىه تلثم
 ضيقنلا ىلع ناك لب ."هميعز" لوح "بعش" لثم :ةلثكك هلوع ةعمتجم تيلظ
 اهميعز لوح ةفتلطما بوعشلا هني مق ا“ اعلا ىف" اهل ثدح دقف كلذ نم

 تداك امف مئاد وحن ىلع لءاضتي اهمجح راص دقف .تاونس رادم ىلع "اًيجيردت"
 دقو .ةليلق تارتميلم ىلإ اهمجح راصف .هجو عرسأ ىلع تلءاضت ىتح هيلإ لصت
 ىنعملاب تذفن دقف ءاًعانقإ اههوجو رثكأ ىف هنيبو اهنيب ةيقيقحلا ةلصلا تزرب
 اهبذج دقف .اًرمدم اهيلع هرثأ ناك دقف .اًمامت كانه ىفتختل هيلإ ىه ىرحلا
 الإ .هدسجل ةدئافلا ةباثمم ناك هيلع ىه تناك ام لكو .اهمهتليل ةريغص اهلعجو
 ىهف .ةيناودع لعفلاب اهاياون تيناك ليقف .هلجأ نم ريخلا لعفل تاق م اهنأ

 ىلع اًرداق ناك هنكل .ءكلذب هيلع ىضقتل هلقع بارطضا لجأ نم اًيتدبم كسلا
 هوهز نكي مل اهديقي فيك فرع امدعب نآلاو .اًديدحت رطخلا اذه ةهباجم

 نم ةيصخشك هنونج راطإ ىف ىلوألا ةلهولل ودبيس ناك وهو .ليلقلاب هتيبذاجب
 شيفافخلاك زئت قوم لا حاورأ تناك امنيح حاورألاب ناميإلا اهذاس ةرباغ روصع
 حاورألا مطاوع ىلع علطملا ةمهم سراممي هنأك رمألا ادب دقو .ءايحألا ناذآ لوح
 ضارغألا لك ةمدخل اهرخسيو اهعم لصاوتي فيك فرعي امك .ةيهانتم ةقدب
 نأ الإ .حاورألا ىلع "علطملا"ب كلذك هسفن فيرعت رثشآ دقو .ةنكمملا ةيناسنإلا
 لمحي نهاكلاف ,ربيرش ةطلس هيلإ تلصو ام ىلإ طق لصت مم نهاكلا ةطلس

 .لقتسم لا اهدوجوب امود ظفتحت ىهف .كانه للحتت ال اهنأ الإ هلخاد حورلا اًنايحأ

 ىلإ ذفنت لباقملا ىف اهنكلو ءام اّموي ًةيناث اهقلطي نأ هيلع نأب قافتالا مت دقو
 ءادر ىف ركنتملا همهو امأ يونا وو اي رت اا سرح
 قيقد جذومن عقاولا ىف وهل :حاورألا دوجو طرتشي ىذلاو ماعلا موهفط مداقتم

 ليلحتل ةلواحم لكو .اهيف نوكتتل ةلتكلا نم برتقت ىتلا ةيسايسلا ةطلسلل

 رصانع لك مضت ىتلا ءربيرش ةيرظن حوضو ىف للخ ىلإ ىدؤتس ؤتس ةطلسلل موهفم
 نيذلا دارقألا ىلع ةرثؤملا ةظفحتملاو ةيوقلا ةيبذاجلا ىأ :ةيعقاولا تاقالعلا
 اوجمدنيل مهمجح لازتخاب مهضيورتو «ةبيرملا مهتديقعو .ةلتك لكش ىف نوعمجتي
 ام وهو .هدسجو هصخش ىف ةيسايسلا ةطلسلا لثمي ىذلا ةطلسلا بحاص يف
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 ةطقن ةياهنلا ىف قأتو .فقوت الب وحنلا اذه ىلع مخضلا همجح ديدجتل هجاتحي
 رطخب طبترملا ةيثراكلاب روعشلا ىهو نآلا ىتح اهركذن مل ةياغلل ٌةمهمو ةريخأ
 ىلعو ةعرسب ةدرطم لا ةيصخشلا ةيبذاجلا كلت نم دمتسملا ماعلا ماظن ديدهت

 .روعشلا اذه نع ةيفاك تاداهش "”رطاوخلا" ىف ترفاوت دقو .عقوتم ريغ وحن

 ًالوأ مدقن نأ ىغبني انهو :ةظحالملاب ريدج ءىش ماعلا لاوز نع ربيرش ىؤر ىفف

 ةطقاستم ا حاورألاف .حاورألل هتيبذاج ةوق عم رشابم وحن ىلع طبترا اًعضوم

 ةهجاوم ىف اهنع ةئشانلا ماعلا داسجأ عضت ىتلا ىه ةفاثكب موجنلا نم هيلع
 حاورألا هذه نع ةفاثكب صاخ هجو ىلع أشنت ىتلا موجنلا نأ ودبيف .رطخلا

 رابخألا لصتف" .تللحت دق نوكت ربيرش ىلإ لصتل ريبك ددعب هذه وجنت امدنع

 نوكي كاذ وأ بكوكلا اذه وأ كاذ وأ مجنلا اذه ىتح نأب ءءاجرألا لك نم ةئيسلا

 اًبيرقو ءناضيفلاب ةرهزلا بكوك قرغ نع نلعيس اًبيرقف «مالستسالا ىلإ رطضا دق
 نأ نم دب ال اًبيرقو .هعاضخإ مت دق هلك ىسمشلا ماظنلا نوكي نأ نم دب ال

 نل اًبيرقو .ةدحاو سمش ىلإ هلك شمكنيس -ىسمشلا ماظنلا ىأ - ايبويساكلا

 ءاقب لوح ربيرش قلق نكي ممل ."اهذاقنإ نكمي اممبر ىتلا ايرثلا ىوس كانه نوكي
 ةقيقح ناكف ًةيمهأ رثكألا رمألا امأ .قراكلا هجازم رصانع دحأ الإ ماعلا دسج

 ىلع وه ناك ىتلا قوم لا حاورأب طبترت ال ىهو ءاهب أدب دق هضرم ناك ىرخأ
 ميل دعي مسدؤمت .هلوح رشبلاب طبترت امنإو -نآلا فرعن امك- اهب مئاد ل لاصتا

 هنأ دقتعي ربيرش ناكو اي يي ءاضقلا مت نأ دعب «قالطإلا ىلع ٌدوجو

 اهاري لازي ال ناك ىتلا ةيناسنإلا لاكشألا امأ ءىقابلا ديحولا ىقيقحلا ناسنإلا

 مهربتعي ناكف .لاثملا ليبس ىلع ىضرم لا نم ددع وأ ةحصم لا سارحو هبيبط مهف

 بسحف هليلضت لجأ نم رباع ٍلكشب مهقلخ مت ًالاجر اوناك دقلف «تالاه درجم

 ملف .ىرخأ ةرم اوشالتيل اًروص وأ ًالظ هل نودبي اوناكف .ءبارطضالاب باصي ىتح

 نييقيقحلا رشبلا ىلع ىضق دق ناك دقف .دجلا لمحم ىلع عبطلاب وه مهذخأي

 ىف هيلإ اهب ىَحْؤُي ةقيقحلا هذهو ءوه ناكف اًّيح لظ ىذلا ديحولا امأ ءاًعيمج
 اهب اًنمؤم ةليوط ٍتاونسل لظ هنإ لب .ةضقانم ءارأ لحم لحت ملو .ةدرفنم ىؤر
 ناكو .مماعلا لاوز نع هاؤر لكب هذه ةيصخشلا هتديقع غبص دقو اًخسار اًناميِإ

 مت دق .جزبيل ةنيدم اهعم اممبرو ءاهلك جيسكلف ةحصم نأ نكمم لا نم هنأ ربتعي

 ىتلا تاوصألا تناكف .لاعلا دسجب رخآ ناكم ىلإ تّلقُنو ضرألا نم اهعفر

 ىلإ هاؤر ىدحإ هتداق دقو .ةدوجوم لازت ال جزبيل تناك نإ اًنايحأ هلأست هثداحت
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 ,ةيجولويجلا روصعلا لك كلذ ءانثأ ف شياعف ءضرألا ىف ديعب قمع ىلع ٍدعصم
 راص ءام ةرتفل دعصملا هترداغم دعبو .ىرجح محف ةباغ ىف هسفن دجو ىتح

 ربق كلذكو جزبيل ناكس اهب دقر ىتلا عضاوملاب رمف ءنفادملا هبشي اميف لوجتي

 ةايحلا ديق ىلع لازت ال تناك هتجوز نأ ىلإ انه ريشن نأ بجيو ءاهسفن هتجوز
 ةياهن هيلإ تلآ امع ةفلتخم اًروص ربيرش ليخت دقو .ةحصملاب اًرارم هترازو
 ام ضرألا نع اًريثك اهداعتبا دعب سمشلا ةرارح ضافخناب دقتعا دقف .ةيرشبلا
 ىف اًيوق ًالزلز نأ هغلب دقف «لزالز ثودحب دقتعاو .لماش ديلج روهظ ببس
 لاحت ًةهباشم هتلاح تناك ءموجنلا ىلع نيعلطملا دحأ ةلاحب ةلص اذ ناك ةنوبشل
 ءافتخاو .جيسكلف روسيفوربلا وه ؛ثيدحلا ملاعلا ىف رحاس روهظ ربخ اننأ :نووف
 رشبلا نيب عزفلاو بعرلا عاشأ دقف ةريهشلا ةضصختلا ونهو قيعافلا وفرق
 ماع ىقالخأ لالحنا داسو ةيصع ةلاح ترشتنا دقو .نيدلا ليعود ضوقو

 دعي م نيذللا نوعاطلاو ماذجلا اهنم ركذ دقو .ةيرشبلل ةرمدم ةئبوأ ت رشتناو

 هسفن هدسج ىلع نوعاطلا ضارعأ روهظ ظحل دقو .داكلاب امهنوفرعي سانلا
 ىف نكل .دوسألاو ىنبلاو قرزألا نوعاطلا اهنم ناكف .ةفلتخم ًالكشأ تذختا دقو
 نق هنقت ىينرق ناك ةقيوألا هذه ةارس نيم رشسلا نانع ىكق:هنق ناك اه:ءانأ
 نم نيفلتخم نيعون نيب زيمن نأ انيلع نوكي انهو .ةريخ ٍةعشأ لالخ نم ىفاعت
 رخآ ٍءىش وأ ثثجلا مومسب تنحش دقف ىلوألا اما .ةرابلاو ةراضلا امهو ةعشألا
 وأ ةرابلا ةعشألا امأ .دسجلا لخاد ىلإ ضارمأ ةرذب لمحت ىهو ءنفع ةدام نم
 هذه نأب عابطنالا انيدل دلوتي مو .ىرخألا هتبس ىذلا فّتلا جلاعت ىهف ةيقنلا

 دقف ءكلذ نم ضيقنلا ىلع لب .ربيرش ةدارإ ريغ ىلع رشبلاب تلح دق ثراوكلا
 روسيفورب لبق نم اهل ضرعت ىتلا ةيئادعلا لامعألا نأب هساسحإل اًحايترا ىدبأ
 تلصؤتساو اهلك ةيرشبلا تبقوع دقف .ةبيهرلا تاعبتلا هذه ىلإ تدأ دق جيسكلف
 فوس نم طقف وهو .هدض فقي نأب هسفنل حمس نم كانه ناك هنأل اهتفأش
 ةايحلا ديق ىلع هدحو رييرش ىقب دقف .ةئبوألا راثآ دض ةرابلا ةعشألا هيمحت
 ةعسا# قوس ةعاس ف نيعحولا نوكسنأ دييري ويف ةكنلذ ءاش سفن قبه هنئال
 نونجب ٌباصم هنأ تبثي ال اذه ىفو .نيرخآلا رشبلا لك مضت هذه قومللا ةحاسو

 وهف (ىلاثم) ةطلس بحاص لكل قمعألا هجوتلا وه كلذ نإ لب بسحف ةمظعلا
 ذقنيل توملا ىلإ نيرخآلا لسري ةطلسلا بحاصف .ةايحلا ديق ىلع ىقبي نم رخآ
 لب ءطقف نيرخآلا توممب ىلابي ال وهو .هسفن نع هدعبي وهف ءتوملا نم هسفن
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 ةصاخ فرطتملا بولسألا اذه ىلإ أجلي وهو .ىعامجلا لتقلا ىلإ هعفدي ٍءىش لك نإ
 نكمي ال هنإف ديدهتلاب رعشي نإ امف .عازن لحم ءايحألا ىلع هتدايس تراص ام اذإ

 نكل .ةينهذ ةيؤر لالخ نم هينيع مامأ قوم عيمجلا ةيؤرب هفغش نم دحلا

 هاؤرف .هلحم ىف سيل اذه ىسايسلا ربيرش موهفم نأ ىلع ُضارتعا كانه ضهني

 .ءايحألا ىلع ةدايسلا قح ىلإ علطتي ال وهف .ةينيد ةعيبط تاذ ىه توملاب ةرذنملا

 روصتب طبتري همهو ناك املو .اهرهوج ىف ًةفلتخم ءايحألا ىلع علطملا ةطلس نأل

 ةطلسب اًمامتها هيلإ بسني نأ دحأ عسوب سيل هنإف ىلتقو قوم رشبلا لك نأ
 ىلع ربيرش ىدل رثعن فوسلف ءضارتعالا اذه نالطب تبثي ام ناعرس نكل .ةيويند

 نم نوكيس كلذ ضارعتسا ليف :نكل :كندشلا باجعالا انيف ثعبس ىسايس ماظن

 هلإلا ناك وه ىري امكف .ةيهلإلا ةدايسلا نع هموهفم نم اًئيش لوانتن نأ ديفملا

 رودقمي ناك دقل " ."'...ىدض ةعبتملا هسايسلل اهلك هجوتلا ةدعاق ددح" نموه

 ...ةقعاص وأ لتاق ضرم لاسرإب هجعزي ناسنإ ىلع ءاضقلا تقولا لاوط هلإلا

 .ةيرشب تاعومجم وأ ءرشبلا نم ىدارف نيبو هلإلا حلاصم نيب مادص اي نإامو

 ىلع ظافحلا عفاذ كريضتيا نأ نسم الخ ءام بكوك ناكس لك ىلإ لصت امبر

 نمف ."'...ةرومعو مودس" ركذتنلو ءىح نئاك ىأل ثدحي امك هلإلا لخاد سفنلا

 رثاكت لك نأل هقحتسي ىذلا ةكربلا ردق نم درف ناسنا ىأ هلإلا مرحي 5 دعيتسم ا

 هرشادح ىوق معدو ةصاخلا هلإلا ةوق ةدايز الإ مدخي ال "ةيمامألا ءامسلا ةينفأ"ل

 هلإلا حلاصم مادطصاو .ةيرشبلا نم بارتقالا نع ةئشانلا ةيمانتملا راطخألا دض

 قباطملا ىرشبلا كلسملا ءارج نم اًقلطم ققحتي نأ نكم ال رشبلا ىدارف عم

 كلذ نوكيسف حلاصملا هذه لثم قفاوت هتلاح ىف ثدح دق ناك نإف .ملاعلا ماظنل

 ةدايسلا رشن ةداعإ نع ثدحتي وهف ءاَدبأ رركتت نل ملاعلا خيرات ىف ةديرف ًةلاح

 ىتلا "هلإلا ءازجأ عم جيسكلف 2 رل ةدحوتملا ةطبارلا" نع .ءءامسلا ىلع ةقلطملا

 دق .فارطألا نيب تاقالعلا ىف ًًريغت تثدحأ ىتلاو :ةيناودعلا اهتدح هيلع تدترا

 ةصاخلا ةقالمعلا ىوقلا" ركذي وهو .اذه انموي ىتح اهدوجو ىلع تظفاح

 تايحالص" نأب هداقتعا نع ربعو وه هبناج نم ةليحتسم ا ةمواقملاو "هلإلا ةنميهب

 نوكت نأ نم دب ال .هلإلا تاظفاحم ىدحإل ريدمك .جيسكلف روسيفوربلا ةطلس

 باصعأ بيبط ركذ امك ارتلجنإ ىلإ تدتما اهنأ ودييو ."اكيرمأ ىلإ تدتما دق

 ,ىرخألا هلإلا تاظفاحم ىدحإب هلإلا حلاصمل موعزملا ريدملا ودبي اميف ناك ءانييفب
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 روسيفوربلا نيبو هنيب ٌءارص بشن دقو .اسمنلاب "ىقافولسلا ميلقإلا ءازجأ" ىعدتو
 .ةدميهلا لوح حيسكلف

 ٌةروص جتنت "رطاوخلا" نم تفطقتقا ىتلا ةرثانتما تاسابتقالا هذه نم
 نم نوكتت هتكلممو .ةطلس بحاص سيل هنأ وديسف .هلإلا نع ةياغلل ةحضاو
 ةدايزب قلعتت مسحو ز زاجيإب تفصو امك هلإلا حلاصمو .راصنأو تاظفاحم

 ىذلا هبيصن نم ناسنإ ىأ مرحي نل هنأ تيسلا وجت ةروغ سلف اذنهو .هتطلس

 نكم الو .هقيرط نع مهيصقي وهف نوجعزملا رشبلا امأ . .هتامعن نم هقحتسي
 كانه نوكت الانه نمو .هتسايس شع ىف ٍتوبكنعك عبقي هلإلا اذه نأ راكنإ

 هتأشن نأب نهكتن نأ انيلع ىغبني دقو .ةصاخلا ربيرش ةسايس نع ًةديعب ةفاسملا
 ىلإ رظني راصف ,.ميدقلا ىتناتستوربلا ثارتلا داس ثيح :ةسكاين ةضطاقم تنئاك

 ناملألا نع هتالوقم ىلوأ تناكو .ةبيرلا نيعب ةيكيلوثاكلا ةيدئاقعلا تاسرامملا لك
 ةديكأ تاراشإ ىقلت دقف .187/1و9 0 ىماع نيب ةرفاظلا برحلاب تطبتترا دق

 راصتنالا هجويل هلإلا هررق اًرمأ ناك 1871و 1870 لصفل سراقلا ءاتشلا نأ نع
 ءانثأ ىفف .ناملألا ةغل وحن ام فعضب رعشي هلإلاو .ىناطألا بناجلا ىلإ ىبرحلا
 هسفن هلإلا ثدحتي ىتلا ةيسامألا ةغللا حوارألا تملعت "ىناهإلا تيبثتلا" ةلحرم
 تناك ةمعنلا نأ ىنعي ال اذه نأ الإ .ةنيصرلا ةممدقلا ةينامألا نم ٌءىش ىهو ءاهب
 قا د كا رصع ىف نامنألا ناك ءام وحن ىلع .نكل .طقف ناشمألا ىلع ةروصقم

 ىذلا راتخملا هللا بعش اوراص دق .ةيبعشلا ةرجهلا ذنم وأ حالصإلا رصع ىأ
 بوعشلا ىه راتخملا هللا بعش ناك خيراتلا ريبعو .مهتخل مدختسي نأ هلإلا رثآ

 مث ىمادقلا دوهيلا نم ًةيادب ءاهبيترت بسح ىهو ءقالخألاب ةمزتلملا ةعرابلا
 اذه ضرعت دقو .نام ألا ماتخلا ىفو ءنامورلا - نانويلا دعب اميفو ىمادقلا سرفلا
 .رطاخملل عبطلاب ىناملألا بعشلا

 نم .فالآلا وأ تائملا ركذتنلو ءكيلوثاكلل ةعورشملا ريغ لامعألا اهلوأ ناكو
 588 ,ةعشأك هب لاصتا ىلع اًحاورأ تناك اهلك ء.اهركذ عاطتسا ىتلا ءامسألا
 ةحلصملا نوعضي ءامسألا هذه ىلماح نم نوريثكلا ناكو .هيلإ ت تندحت دق اهلك

 اوناك نمم ةيكيلوثاك ءاميشأ ةياغلل نوريثك لمح دقف «لوألا ماقملا ىف ةينيدلا

 سقلا ءالؤه نيب نمو .جزييلو نسكاس ةكلاثك ةصاخ «كيلوثاكلل اًقوفت نوعقوتي

 .(ةيكيلوثاك ةطبار تناكامبر)' 'جزييلب كيلوثاك 14" ةطبارو ٠ جزسيل نم (.56)
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 قاساكو قربميلاجو الوبمار لايندراكلا نم ّلكو .ندسرد ةنيدمب (.5) ىعوسيلا نألاو

 اهنيعب ةبسانم ءانثأ ىفو .تابهارلاو نابهرلا نم ٌريفغ ددع اريخأو .هسفن ابابلاو

 5 ىلإ حاورأك" ءابألا دعا ةدايقب تيكيدنبلا نامهرلا نم نوعبرأو ناتئم لخد

 دقو انييف نم باصعأ بييط كلذك حاورألا نيب نم ناكو ."كانه مهتياهن اوقليل

 لالخ نم ايكافولس كَ ايناطأ لوحي نا ءايق دقو ءلصألا ىئافولسو ىدوهيك دمع

 ءانه ىرن امك .ةيكيلوثاكلاو .ةيدوهيلا ةدايسلل سسؤي هسفن تقولا ىفو .ربيرش
 ءاطسبلا نونمؤملا طقف كانه نكي ملف .ةياغلل مات وحن ىلع اهضرع مت دق

 دقو .ةلثمم ةيسنكلا بترلا لك تناك ءكلذك امنإ :ةبيرم ةطبار ىف اوعمتجا نيذلا

 باحصأكو .نييعوسيلا مساب ةطبترملا رطاخملا لك ىلإ ىدأ ام وهو ىعوسي ٌبأ ركذ
 ابابلاو «ةيلاطيإ ةغبص تاذ ءامسأب ةلداركلا نم ةثالث رهظ ةسينكلاب ةطلس ىلعأ

 نئاف ىذا تلا نفسر قابهارلاوبنايهرلا نه ءاوكأ انيأ تريطابك همن

 ربيرش ناك ءاهل ضرعتأ مل «ةيؤر ىفو .تارشحلا لثم مهب اًضاغ ناك ربيرش هيف
 .تابهار ريد ىلإ ىعماجلا باصعألا ىفشتسمب ءاسنلا حانج راص فيك ىأر دق
 ةهضللا فقس تحف «قرتقلا قو: ةيكيلوتاك ةروصقفك هدقأت مت فيك ىرخأ ٌةرغو
 نيعبرألاو نيتئملا بكوم ناكف بجعلل ةراثإ رثكألا امأ .تاميحر ٌتاوخأ تسلح

 ,ىكيلوثاكلا بكوم لاب نراقي ضارعتسألل ٌلكش كانه سيلو .ءابآلا دحأ ةدايقب
 دهشمو .نينمؤملا كيلوثاكلا عيمجل ةلتكلا ةرولب لثمت ةقلغملا نابهرلا ةعومجمف

 ىف ةبغرلاب ًةأجف نورعشيف صاخلا رتتسملا مهناميإ نيدهاشملا ىف ريثي بكوملا
 رم نيذلا عيمجلاب رثاكت دق بكوملا نوكي اذكهو .بكوملا ةرخؤم ىلإ مامضنألا

 علتبا امدنع ةيكيلوثاكلا ىلع اًيزمر ربيرش ىضق دقو .ىهتني الأ بجي وهف .مهب
 .ةسدقكملا ةرتفلاب ربيرش اهفصو ىتلا هضرم ةريشما ةركبم ا ةرتفلا نمو .بكوملا اذه

 ةلحرم ىهو .قيمع رثأ تاذ اًموي رشع ةعبرأ نم ةلحرم صاخ وحن ىلع تزرب

 ىؤرلا نم ةلسلس لوح ىلوألا ةيهلإلا ةمكحملا رمأ روديو .ىلوألا ةيهلإلا ةمكحملا

 3 كلا د يه تيس "ةكرتشم ةماع ةركف" ىلع ًةمئاق :راهن ليل ًةبقاعتم

 .ىوعد ٍوحن ىلع تمقافت نإو «ةيريشبتلا ةلاسرلاب ىعولاو ةسايسلا ىلع اهرهوج

 تدده ةريطع ةقرأ تأرط ربرشو جيسكلف روسيفورب نيب عارصلا لالخ نمو

 .ةيليجنإلا اننامأ ةضاخ .ىناملألا بعشلل 0 نل ناك اذهلو .هلإلا كلامم دوجحو

 "حافكلا" راعش عفتري مول ددهتس ىرخأ بكاوك تناكو .راتخم بعشك ةماعزلاب

 اذه "حافكلا" راعشو .ماودلا ىلع هترادج 5 ىذلاو .ىنام ألا بعشلا لجأ نم
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 طغض تحتو .هيلع ةلاد ىرخأ ةيصخش ىأ .هسفن ربيرش هدسجي نأ ىغبني ناك

 راعش لمحب نيلهؤم اودب نيذلا ذاذفألا لاجرلا ضعب ءامسأ ركذ تاوصألا
 ةيفالسلاو ةيدوهيلاو ةيكيلوثاكلا لغوت ناكو .ةكرعملا هذه لثم ةدايقل "حافكلا"
 ةحتانلا تاروصتلا ضعبب رثأت امك .ىلوألا ةيهلإلا ةمكحملل ةيساسألا راكفألا دحأ
 ذاودأ ىل نوكي نأ طّْطُخ دقو" .لبقتسم ا ىف هنم جرختس ىتلا حاورألا ةرجه نع
 نم ةاتف رودو .واتالك ىف ةدمع رودو جسوأ ىف ىعوسي بيبر رودك ...ةيلاتتم

 رود ماتخلا ىفو ءرصتنم ىسنرف طباض دض اهفرش نع عافدلا اهيلع ناك سازلإلا
 ةلماكلا ةروصلا ةفرعم طبترت تاءوبنلا هذه لك نأ تدقتعا دقو .ىلوغنم ريمأ

 ٌةدمعو اًيعوسي اًيبر لبقتسملا ىف ريصأس ىننأ ريرقت امأ .ىؤرلا ةيقب نع ةجتانلا
 ةءوبن هتربتعا دقف ءاًقباس ةروكذملا ةلاحلا ىلع سازلإلا نم ًةاتفو .والاتاكل

 نامورلا ناريجلا عم امهعارص ىف ةيكيلوثاكلل ىناطألا بعشلاو ةيتناتستوربلا عوضخب
 ةراشإك ىل تدب دقف اًيلوغنم ريمأ ريصأ نأ ىف ىمامأ ةحاتملا ةصرفلا امأ .فالسلاو
 مدع ةيرآلا بوعشلا لك تتبث تتشأ نأ دعب .ةيرآلا ريغ بوعشلا ىلإ ءوجللا ةيمتح ىلإ

 رييرش اهددح دقف ةسدقملا 0 امأ ."هلإلا كلاممل مئاعد نوكت نأب اهترادج
 اًخيرات ددح امك .ناكم لاو نامزلل قيقدلا ديدحتلا ىلإ عزني ناك دقف .1894 ماعلاب
 امدنع ,1900 ماعلا ىف ىأ .تاونس تس دعبو .ىلوألا ةيهلإلا ةمكحملا ةلحرط اًقيقد
 1903 ماعلا ىفو ."هرطاوخ" فيلأت ىلإ هجتا «نازتألاو ةمكحلاب مستا دق هسوه ناك
 اًحاجن ققح دق ىمايسلا هماظن نأ راكنإ انعسوب نوكي نلو .باتكك اهرشن مت
 ةظاظف رثكأ وحن ىلع .هتغايص تمت نأ دعب .نينسلا نم ٍتارشع عضب دعب ام

 ىلإ ىوغنم ريمأ ةدايق ثحت ىدأ دقف .ريبك بعش ةديقع حبصيل ءارضحت لقأو

 معازم قيقحت مت دقف ءطاعلا ىلع هتدايس ضرفي داكو .ةيبوروألا ةراقلا لالتحا

 ةيلجلا نيماظنلا قباطت ةقيقح نكل .هدعب اوءاج يو ديس دب حرت

 ةمظع نونج ةلاحل ةلئامما رهاوظلا نم ريثكلا ةأشنل رربمك مدخَتْسَت فوس

 ملف .رومألا ضعب ىف هيف شاع ىذلا نرقلا ناش اباه رادوت ناك دقف .ةدحاو

 هلابب رطخ دق نكي ملو .كاذنيح ةمئاق ًةركف ةلوهأم بكاوك لالتحإ ةركف نكت
 كيلوثاكلا نأ - ةيصخشلا هتقيرطب - كردأ هنكل ءراتخملا بعشلا ةركف كلذ ءانثأ ىف

 راعش عفري مل هنكل .دعب اميف رهظيس ام وهو ,ةيداعم ّلتك فالسلاو دوهيلاو
 دلو دق ومنلل حلملا هجوتلا ناك دقف .مهدوجو درجمل كئلوأ هركي مو "حافكلا"
 باصملا نم رثكأ ةلتكلا تامسل ةداح ًةيؤر كلمي نم كانه سيلو .لتكك مهعم

 ىلا
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 نأ بجي امك .هسفن ءىشلا هنع جتني ام وهو .ةطلسلا بحاص وأ ةمظعلا نونجب

 ىتلا ةلتكلاب لغشنا دقف .نيصخشلا الك نع ربعت "وه" ةملك نأل ءنآلا كلذب رقن

 ةطيسبلا حمالملا ناكم لك ىف امهل ناتاهو .اهيلع هتدايس ضرف وأ اهداجيإ ديري

 .ىلبقتسملا هدوجو لاكشأل ربيرش ديدحت ةيفيك وه ةظحالم لاب ريدجلا نمو .اهسفن

 ةنه امتنا نيسما ىذا لكشف لوألا لكشلا ناك# ,مهددع ةسدلا :ةسنمخحلا قييف

 رثكألا بصانملا بلق ىف هوعضو دقف نولاتلا ةثالثلا امأ .ةيسايسلا ريغ ةيصخشلا

 دلافرميهوب ىف ةنيدم ةدمع راصو .مهل بيبرك نييعوسيلا ىلإ للست دقف ءاًعازن

 ىف سازلإلا رصني نأ لواح ةينامأ ةاتفكو ءفالسلاو ناملألا نيب عارص راد ثيح

 نم ىقرعلا فرشلا ىلإ برقأ اهدسج فرش ناكو ءرصتنم ىسنرف طباض ةهجاوم

 .ىلوغم ريمأك سماخلا هديسجت تناكف ةفشاكلا ةطقنلا 2 .هذعب اوءاح

 ىلع لجخي وهف ءاًراذتعا هنوك نم ةياغلل اًبرتقم كلذل هريسفت ادب دقو

 بوعشلا تمرح تانايكلا كلت نأب كلذ رربيو ةيرآلا ريغ تانايكلا نم لاح لك

 تامارهأب رثأت نأ دعب .ىلوغم ريمأك ناخ زيكنجب الإ عقاولا ىف ميهي 1 .ةيراآلا

 .ئراقلا ىلغ اًئيرغ اًرمأ دعي ملف ثثجلا تاحاسل هبح امأ .ةيلوغملا مجامجلا

 اذإف .ءادعألا ىلع ءاضقلا ىف نويلملاو حضاولا عونلا اذه نسحتسي ناك دقف

 .زجاعلا مهموك دهشمب عتمت ,مهنم اًدحأ ىري دعي ملف ءاًعيمج مهثتجا
 .رمألا ادب اذكه وأ ءاَّعم ةعبرألا تانايكلا هذه تالاح لك ىف ربيرش دسج دقو

 سوه ةلاحل قدألا لمأتلا اذه لالخ نم .ىلوغم ريمأك ناك مظعألا هحاجن نكل

 انه طلتخت ةينيدلا ةلأسملا نأ وه .دكؤم دحاو ءىش جانتسا نكمم ةمظعلا نونج

 ,طاعلا نامكحي امهو ملاعلل ناصّلخملا امهف ,ءناقرتفي ال امهف ءىسايسلا نأشلاب

 ىنعم اب :ةمظعلا نونجف .ءىش لك رهوج ىه ةطلسلا ةوهشف .دحاو ٌصخش امهنإ

 ىلإ ىضفت بناوجلا ةفاك ىف ضرملا اذه ةساردو .ةطلسلا ضرم وه ةملكلل ىفرحلا

 حوضولاو لامكلا اذه ىف اهيلإ لوصولا نكم ال امك .ةطلسلا ةعيبط نع فشكلا

 عقوملا ىلإ اًدبأ لصي نل ربيرش لثم اًضيرم نأب نيقي ىلع اننكلو .ىرخأ ةلاح ىف

 ءاؤه نم ُضعب حجن دقف .هيلإ اولصو نيرخآ نكل .هيلإ قرحتي ناك ىذلا مهما

 مو .ةياهنلا ىلإ اًيفخم مكحملا مهماظن ىلع اوظفاحو ةعاربب مهدوعص راثآ وحم ىف

 .فاك ّثقو وأ رفاو ظح رخآ ضعبل نكي
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 هتداعإ متيو .اًقيثو اًطابترا ةفدصلاب فاطملا ةياهن ىف ٌطبترم انه حاجنلاف
 كانه ناك خيراتلا ىف ميظع مسا لك لباقمف .اخيرات ىعدي عداخ نينقت راطإ ىف
 اًرناشتنا نارشتنم ثبخلا لثم ةبهوملاو .هسفن ةناكملا نوقحتسي نورخآ تائم
 ةياهن الب تاحاس قوف كلمك فقي ّلكو .هحماطم ٍلكلف .ةيرشبلا نيب اًعساو
 حاجنلا نع زواجتت نأ ةطلسلا نع ةنيمألا ةساردلا ىلعو .تاناويحلا ثثج نم
 دقعو ناكم لك ىف اهبلاثمو ةطلسلا تامس نع ثحبلا انيلع بجيف .رايعمك
 همايأ شيعي ىذلاو رقتحملاو زجاعلاو ذوبنملا ىسفنلا ضيرملا امأ .اهنيب ةنراقملا

 رثكأ نوكي نأ ءاهلصح ىتلا هتفرعم لالخ نم نكميف ءام ةحصم ىف ةتهابلا
 .اهتباصأ ىتلا ةنعللاو اهتاداس نع ةيرشبلل فشكيو «نويلبانو رلته نم ًةيمهأ
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 ريمدتو هحور لتق ىلإ طقف ًةهجوم نكت مل ربيرش دض تربُد ىتلا ةرماؤملا نإ
 ردققلا سفن ىلع اًبيرقت تناك ءرخآ ءىش ىلع هدض ةينلا توطنا دقف .هلقع

 هنأ ىأ ,ةطاسبب هناكم َكَرْثُي مث ةأرماك هيلع ءادتعالا ىغبني ناكف .ةناهإلا نم

 ةليط ةأرما ىلإ هلوحت نع هروصتب اًمئاد وه لغشنا دقلو .نفعتلا ةلاح ىلإ ديعأ
 رطيستل هدسج ىف ةعشأك ْثَبُت ىهو ةيوثنألا باصعألاب رعش دقف .هضرم تاونس
 ةنكمملا لبسلا لكب راحتنالا لواح ضرملاب هتباصإ ةيادب ىفو .اًئيشف اًئيش هيلع
 دق اهيف لستغي ةرم لك تناكو .عيرملا ىزخلا اذه لثم كلذب بنجتي ىتح
 سأي دنع فقوتي مل رمألا نكل .مسلا ىهتشا دقو .اًقرغ توملل هروصتب تطبترا
 نأب ةديقع هيدل تأشن اًئيشف اًئيشف .ةأرما ىلإ دمعتملا هلوحت ةلاح نم ربيرش

 ءاضقلا مت نأ دعب .ةيرشبلا دوجو رارمتسا نامضل ةديحولا ةليسولا ىه هذه
 ةأرماك هعسوبف ءىقابلا ديحولا وه امأ .ةبيهر ثراوك لالخ نم رشبلا ىلع اًّمامت

 بح باستكا هيلع ناكف .هئانبأل اًذلاو هلإلا ىوس روصتي ملو .ديدج ليج باجنإ
 رادهإ وأ اًراع اًقلطم هل ودبي دعي ملف ءاًميظع اًفرش هلإلا عم دحوتلا ّدعف ءهلإلا

 ىف هلإلا نم برقتي نأ .خويشلا سلجمل قباسلا سيئرلاو ىحتلملا وهو .ةمارك
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 لئاسو لكب ههابتنا بذجي نأو .هئارغإ لجأ نم هل نيزتي نأو .ةيوثنأ ةئيه
 اضر بستكا دقف .جيسكلف ةرماؤم ةمواقم اًضيأ عاطتسا وحنلا اذه ىلعو .ىشنألا
 و ىلإ قلزنا ىتح « ,ةليمجلا ةأرملا ءرييرش ىلإ هباذجنا دادزي ىذلا نميهملا هلإلا

 قُفَو .نيرخآلل ةمداص ودبت ىتلا «لئاسولا هذه لثم لالخ نمو .هل ةيعبتلا نم
 ةمواقم الب ملستسي مل هلإلا اذه نأ الإ .هصخشب هلإلا طبري نأ ىلإ لعفلاب ربيرش

 دقلو .رخآل نيح نم ربيرش نع لفجي ناكف .ءىشلا ضعب نئاشلا ريصمل ا اذهل
 تردامت نق تناك رييرت نوح ةوق نانا :اقاق ةنف ووبختم نا قو هفرما ةضاك

 اذهب ةلصلا تاذ تارابعلا ترثانت هلك "ربعلاو رطاوخلا" باتك لالخو .هتردق

 نونجلا ىلإ ةأرما ىلإ هلوحت ةركف در ضعبلا لواحي دقف «ىلوألا ةلهوللو .عوضوملا
 تزاح ىتلا ىه عبطلاب اًديدحت ةطقنلا هذه تناكو .ىروطسأ ساسأ نع مئاقلا

 راطإ ىف وأ اهدرفمب - ةلاحلا هذه عجري نأ ضعبلا لواح دقو .مامتهالا مظعم

 أطخ كانه سيلو .ىسنجلا ذوذشلا نم ةيغاط ةلاح ىلإ - اًمومع ةمظعلا نونج

 رمألا رهوج نكل .”ةمظعلا نونج ىلإ عفدي نأ نكمي ٍءىش لكف" .اذه نم مظعأ
 .كلذ ىف ةمساح ةيمهأ اَمتاد ةطلسلا ثادحألو .نونجلاب نيباصملا ةينب ىف نمكي

 ًةسارد نإف .روكذملا ليوأتلا عم رومألا ضعب قفاوتت امثيح ءربيرش ةلاح ىف ىتح
 توبث ضارتفا عم نكل .ةنيه كوكش ىلإ ىدؤت دق ءاهل ططخن مل .ةقد رثكأ
 لالغتسالا ف ىدبتي كلذ نم مهألا نإف ءاًيسنج ةذاشلا ربيرش ةوزن ىلع ناهربلا
 هلقع ىلع موجهلا نأ اًمتاد ربيرش كردأ دقف .ربيرش ماظن راطإ ىف كلذل صاخلا
 .هماظن زاكترا ةطقن وه

 غبي مل وهف .موجهلا اذه ءرد ىف لثمتي اًمتاد هلعفو هدقتعا ام لك ناكف

 قلمت ةباثمب ىوثنألا هنايك ناكف .هلإلا حالس عزن لجأ نم الإ ةأرما ىلإ لوحتلا
 ' بارتقالاب هارغأف .ةعتملل هسفن وه ضرع همامأ نورخآ عكري املثمف .هلإلل فلزتو

 مث .هيلع ةرطيسلا لجأ نمو هبناج ىلإ هباستكا لجأ نم ةفئاز عدخب هنم
 ةبرجتلا اهفرعت م ةدقعم ةلاح لوح رودي رمألاف" .لبسلا لكب كاذنيح هزجتحا

 ىذلا اذ وه نمف .طق نوكلا ماظن ىف اًضيأ ثدحت مل اهنإ لب .بسحف ةيناسنإلا

 وه اًنيقي هارأ امو ؟هاو نظ لالخ نم ًالبقتسم كلسملا اذه لثم ةهجاوم دوي

 ةفعشاو ةطقنلا هذه تا .ىلقع ريمدت هلإلا دمعت ىلإ رمألا ىضفي نأ ةلاحتسا

 ماعلا ىف ىندده ىذلا سيئرلا رطخلا لاز دق نوكي اذهبو .تاونس ذنم امام ىل

 ."ىضرم نم لوألا
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 ترهظأ ىتلا "ربعلاو رطاوخلا" نم ريخألا لصفلا ىف ةنودم تاملكلا هذه

 ىلإ هذه هتلاح ىلع هظافح ناكف .ربيرش ىلع تأرط ىتلا ريبكلا ءودهلا ةلاح

 هلقعب هتقث هيلإ داعأ ام وه هب مهباجعإو هباتك ىلع نيرخآ عالطاو ةياهنلا
 موقي نأ الإ داضملا موجهلا ةوطخ ذاختا ليبس ىف همامأ قبي مو .ئاهن لكشب

 ناك امك .هماظن ىلع ماعلا عالطالا ريسيت لجأ نم "ربعلاو رطاوخلا" هباتك رشنب

 دض برحلا هتعبتا ليبس ىأف .هتديقعب سانلا "هرطاوخ" عنقت نأ بير الب لمأي
 تناك ءاهل رصح ال "ةعشأ" نم مجوه هنأ انفرع دقو ؟ليصفتلاب ربيرش لقع
 ريمدت وه ضرغلا ناك دقل ؟هب اوثدحت ام ىوحف وه امف .هيلإ ثدحتت اهعيمج
 ىذلا وه امو .هيلإ ثدحتت تناك امدنع تلاق اذامف ؟ةيحورلاو ةينهذلا هتاردق

 رييرش ماق دقف .دوهجملا ضعب لذب قحتست ” ةلأسملا هذه نإ ؟لعفلاب هتمحاه

 دحلا ىلإ اًبهسم مهل هفصو ناكو .ةديدش ةبالصب هئادعأ دض هسفن نع عافدلاب

 هعزن بجي ءةرهاظلا هذه ةيمست اندتعا امك .مهولا اذهو .هانمتن نأ نكمي ىذلا

 نم ائيش دقفن فوس اننكل .اًرسي رثكألا انتغل ىلإ ةلقنل قلتخملا ةملاع قايس نم

 .وه هفصو دح ىلع .ىركفلا هرهق ىلإ ةراشإلا بجت انهو .كلذ ءانثأ ىف هدرفت

 ءىش لك نأل .عفترم توصب ثدحتي ناك امدنع طقف ءوده ةلاحب رمم ناك دقف

 دقو .طقف ةمناه ثثج نيب كرحتي هسفن ربتعاف ءروبقلا تمص اًثماص ناك هلوح

 ىلع اًمامت مهتردق اوددقف دق ءىضرم او نيضرمملا ءنيرخآلا سانلا عيمج نأ ادب

 هلخاد تاوصألا ترهظ توكسلا ىلإ مالكلا نم لقتنا اذإف .ةدحاو ةملكب قطنلا

 نع هتقاعإ وه كلذ ءارو نم اهفده ناكو .برطضم ىركف طاشن ىلع هتمغرأو
 وأ اهلهاجت لاحملا نم ناك املو ءعاطقنا الب هيلإ ثدحتت تناكف .ءودهلاو مونلا

 .هب لاغشنالا ىلإ رطضيو هلوقت ام لكل ملستسي ناك هنإف ءاهل تاصنإلا مدع
 ئه ان اكيإ لئاسولا زكا تقاقو:لوابتلاب اهمدعجست ةةلتكق لئاسوةاوضألل ناكو

 ةباجإلا ىف ةبغر ةيأ هيدل نكت ملف وه امأ ."؟نآلا ركفت ميف" :هل رشابملا لاؤسلا

 لاثملا ليبس ىلع لوقتف .هنع ةباين درت ىه تناك تمصلاب ذال اذإف .كلذ ىلع

 دودرلا هذه لثم ربتعي ناكف وه امأ ."نوكلا ماظن ىف ركفي هنأ لمتحملا نم"

 تناك لب .بسحف شيتفتلا مكاحم بولسأب هلأست ال تناك دقف .ةفئاز اًراكفأ

 لواحت تناك ىقلا ةلغشألا كلت تع :اهنيعي رك عهاتم ادع هعاغرإ يخيب
 ىلع ىلمت تناك ىتلا ةباجإلا ردق سفنب هيضارتعا ريقت تناك هرارسأ لإ ةانفنلا اهب
 هتايح ىف لخدتلا وه دحاو فده تاميلعتلا وأ رمألاو لاؤسلل ناك دقف .هراكفأ
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 امهمدختسا هسفن وه ناكو ءاًّمامت ناتفورعم ةطلسلل ناتليسو امهو .ةيصخشلا
 .ضاقك

 دقف .راكتبالاو رييغتلاب ىرث وحن ىلع رييرش تارابتخا ءانثأ ىفرمألا راس دقو

 نيدلا م رخآ باتك ةساراغ نم غيصو ٌراكفأ هيلع تضرفو اوما مت

 رعشي نأ نود نم اهنم ٌةدحاو رمت ملف هراكفأ لك ىلع ةباقرلا تضرفو ىحيسملا
 هرارسأ تناكو .هل ةبسنلاب اهتيمهأ رابتخال كلذ بقع عضخت ةملك لك تناكو ءاهب

 دقف .هيلع ءوضلا ءاقلإو هصحف متي ناك ٍءىش لكف .تاوصألا مامأ اًمامت ةفوشكم
 هنإف ريثكلل ناكتسا هنأ مغرو .ءىش لك ةفرعم ىلع دمتعت ىتلا ةطلسلل ةادأ ناك
 ةلماكلا هفراعم ةسرامم وه هعافد لاكشأ دحأ ناكو .طق ملستسي مل ةقيقحلا ىف
 ناكو بلق رهظ نع اًراعشأ ظفح دقف .هتركاذ ةوق ىدم تبثأ دقو .ةيصخشلا

 ةيسورلا تارادإلاو تاموكحلا لك ددعو .عفترم توصب ةيسنرفلاب ماقرألا ددعي
 .هتركاذ ديصرب ساسم لا مدع نع ربعي ناك هلقع ىلع ظافحلابو .ةيسنرفلاو

 :تاوصأ وه هعمسي ام لك ناكف .تاملكلا ةمالس وه هل ةبسنلاب مهألا ناكو
 مم اذإف .ثدحتت تاراّبعلاو رويطلاو ةيديدحلا ككسلاف .تاملكلاب حفطي ملاعلاف

 ءودهلا امأ .نيرخآلا نع ردصي مالكلا ناك ءتمصلا مزتلاو .ةملكب وه سبني

 ام وهو .تاملكلا نم هررحت ىوس نكي ملف هيلإ قاتشي ىذلاو .هدصقي ىذلا
 .هسفن تقولا ىف هغالبإ متي هل ثدحي ام لكف .ناكم ىأ ىف هقيقحت 3 عطتسي م

 ءاهمادختسا ىلع ًةمغرم ىهو .ةغللا ةبهوم ناكلتمت ةعفانلاو ةراضلا ةعشألاف
 ةيسنلاب تاملكلا ةيمهأو ."!ثيدحلا ىلع ةمغرم ةعشألا نأ سنت ال" .اًمامت هلثم
 ىهو .ناكم لك ىف تارشحلاك ىهف ءلدج لحم تسيل ةمظعلا نونجب باصملل

 .هراطإ جراخ اًئيش عدي ال وك ماظن ىلإ اًعم مضنت ىهو .اًمئاد اهرذح ذخأت
 ماعلا ىلع ماتلا ضاضقنالا دح لصيف ةمظعلا نونج ضرم هجوت فرطتي امبرو
 ١ ًةضبق اهنإ .ماعلا ىلع تمكحأ ًةضبق تراص ةغللا نأكو .تاملكلا لالخ نم
 ةراشإلا نم دب ال انه ؟اهتضبق ماكحإ تعاطتسا فيك نكلو هاًدبأ ًةيناث طسبنت
 ىلع ءرم لا اهدجي ال ىتلاو اًفده اهسفن نم لعجت ىتلا ةيببسلا ىلإ عوزنلا ىلإ
 لوهجم لك نإف ءببس نود نم ءىش ثدحي ال هنآلف .ةفسالفلا ىدل الإ ردقلا اذه

 ديدج عانق فلخف .هنع فشكلا متي بيرغ رمأ لكو 0

 ريربتلاو .هعزتني مث .ةيشخ نود نم هروغ ربسي نأ ءرم لا ىلعف ٠ ,ميدق ٌرخآ ئستخي
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 روصتلا اذهب مات ملع ىلع ربيرش ناكو .لاح لك ىف ءرما هسرامب علو ىلإ ريصيس
 اًقباس اهضارعتسا مت ىتلا ثادحألا نم ةريرملا هاوكش ءانثأ ىفو .ىركفلا هرهقل

 تارابعلاف ."هب قحل ىذلا ىذألا نع ضيوعتلا نم ' اعونا ريربتلل عوزنلا اذه ىف ىأر
 تناك وأ ءفطعلاو لصولا تاودأ ىلإ اًبلاغ ىمتنت هباصعأ ىف "تش" ىتلا ىلوألا
 دا "نال لذا" ,”؟نذإ اذام" :ةيببسلا نع ريسمعتلاو .نامزلا فرظ نع ًاريبعت

 ىه ضرفت ردقلا اذه ىلعو 550 ام لكو هذه ماهتإ هيلع ناكف ."نوكي دق"

 ءرما داتعا ىتلا :ةريثك ءايشأ ىف ىركف لمعأل ىنجاتحت اهنكل" .هيلع رهقلا كلذك

 ناك دقو ."ىركف قيمعت ىف كلذ لالخ نم تمهاس دقو ,ماركلا رورم اهب رمي نأ
 ناكو ةرماغ ًةداعس هل ببسي ناك وهف .ريربتلا ىلإ هعوزن ىلع امام اًقفاوم ربيرش

 لك امأ .قلخلل لوألا لعفلا ىوس هلإلل عدي ملو .كلذ ريربتل ةلوقعم اًبابسأ دجي
 ةعزن نأ الإ .اهكلمتو هسفنب اهعنص .تارربملا نم ةلسلس ىف هعمجي ناكف ىقبتام
 اًبلاغ هآر دق اًناسنإ ربيرش لباق دقف .اًمئاد لقعتملا وحنلا اذه ىلع نكت مل ريربتلا
 رهظي ناكو ركنتي مل ٌلِجر وهو ."رديانش ديسلا" هنأ ىلع ىلوألا ةرظنلا نم هفرعيف
 .ربيرش ىفكت ال هذه ةطيسبلا فرعتلا ةيلمعو .عيمجلل اهب اًقورعم ناك ةءارب
 هعور ئدهي نأ بعصلا نم ناكو .رثكأ ٌرومأ كلذ ءارو ىفتخا نوكي نأ دوي وهف
 ىلع رييرش ذاتعا دقف .دسزللا ىفتخي ال ردياتش ديسلا ءارو نأب كلذ ءانثأ ىف

 ةيلمعف .عايضلاب رعش .هعانق طيمي ءىش وأ دحأ كانه نكي مل اذإف .عانقلا ةطامإ

 .هريغو ةمظعلا نونجب باصملل ةيساسأ ًةيمهأ نالثمت فشكلاو عانقلا ةطامإ
 متي تارربملا لكف .ةيببسلا ىلإ عوزنلا ةلاح تأشن عانقلا ةطامإ ةيلمع نعو

 ىف ةروكذملا ,ءانقلا ةطامإل قيقدلا لوانتلا امأ .صاخشألا يف اًساسأ اهنع ثحبلا

 ام ءىث فاشتكا ىلإ ليملاف .حيحصلا هناكمب انه وهف .ثحبلا اذه عضاوم ضعب

 ٌرمأ وه ,ضعبلل اًفورعم ودبي ام وه ,ةبيرغ ةريثك هوجو نيب نم قيرطلاب ةأجف
 قيدصلاف .رمألا ىف اطالتخا ناك هنأ حضتا ةرم مكف .سانلا لكل اًنيقي فولأم

 .هتايح لاوط ءرملا هقلي مل اًصخش نوكيف .هيلإ نحن هجتن وأ انم برتقي ىمهولا
 عضو لثم .هباشم ءىش كانه نوكي دقف .ًريثك سانلا لغشني ال طلخلا اذهبو

 رسفلم لاو طلخلا ببس نوكي ام وهو ءرعشلا لكش وأ ,ريسلا ةقيرط وأ سأرلا
 هنيعب صخش كانه نوكيف .طلخلا اذه اهيف بلغي ةلحرم أرطت نكلو .كلذل

 و وير ايجي دوي بم .ناكم لك ىف ءرم لا هلباقي طقف
 اًبعيبط نوكيو ,مويلا ىف تارم ةدع رهظي وهو .ةايحلاب جضت قيرط ةيصان ىلع

 هج
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 نوكي .لاوحألا بلغأ ىف ءاممبر لب .هبحي وأ ءرم لا هب لغشني اًصخش اذه نوكي نأ

 ىرخألا ةيحانلا ىلع اًديعب ىرخأ ةنيدم ىلإ لقتنا دق هنأ فرعي ءرمللاو .هل اًهراك

 نأ حضاولا نمو .انه هيلع فرعت هنأ دقتعي ءرم لا نإف كلذ مغرو ءرحبلا نم
 ءالؤه ءرم للا شياعيف ءىرخألا هوجولا ءارو صخشلا اذه ىلع روثعلا ديري ءرمل ا
 اذه فلخ اوراوتي نأ نيريثكلا عسوبو ."ىقيقحلا" هفلخ ىفخي عادخك نيرخآلا

 ال حاحلإ ىلع ىوطني رمألا ذهو .هنيعب اًدحاو هفلخ ءرم لا نمخي ىذلا .عادخلا

 اهفلخ رهظي ىتح ةعنقألا ددعب هجو ةئم فشكني كانهف «ةحارلل ةصرف انل عدي
 ةئملا نيبو اذه نيب سيئرلا قرافلا ءرم للا ددح ام اذإف .دوشنملا دحاولا اذه

 لاحلا نوكتف ."بيرقلا" وه دحاولا اذهو "ءابرغ" ةئملا :لوقي نأ هيلع نيعتيي

 .ةبرغلا ىف هنع ثحبي نأ ءرم ا ىلعو «ئبتخملا بيرقلاب الإ فرتعي ال ءرملا نأك
 نونجب باصم لاف .ةمظعلا نونجب باصملا ىدل هتدح ديازتتو زكرتي ثدحلا اذهو

 لبقي نم رخآ وهو - هصخش نم قلطنم لا لوحتلا ىلإ راقتفالا ىناعي ةمظعلا
 لعفلاب فلتخم لا اذه ىتح .هلوح ملاعلا ىلع هريثأت رهظي انه نمو - لوحتلا

 .ةياغلل ةفلتخملا لاكشألا ىف هءادعأ دجي وهف .هسفن ءىشلا وه هاري نأ ىغس

 لك ءارو هنمخي ىذلا رسلا ببسبو .هفلخ ودع كانه ناك اًعانق طامأ امثيحف

 ملستسي ال وهو .هل ةبسنلاب اًعانق ءىش لك ربتعي هنإف عانقلا ةطامإ عفادبو ءالؤه
 هماظن دومج لالخ نمف .دحاو ىوس ريثكلا سيلو راوغألا رباس وهف عادخلل
 .هسوه ىف رودي وه ام ىوس ىقبيي الف .نيفورعم لا هصوخش ىف ماعلا رقف دادزي

 ةياهن ىفو .ةياهنلا ىلإ هريربت متيو .ريربتلل ًالباق وحنلا اذه ىلع ٍءىش لك نوكيو
 ضيقنلا لوح انه رمألا روديو .هيف مكحتي وه ام الإ كانه نوكي ال فاطملا
 جورخلا ةيلمع لعفلاب ربتعت عانقلا ةطامإ وأ فشكلا ةيلمعف .لوحتلا نم ماتلا

 كلسمب .هنيعب عضو ىلإ .هتاذ ىلإ ةدوعلا ىلع همغري وه ام كانهو .لوحتلا نم
 نم قلطنيو دهاشمك أدبي ءرم او .هب اًصاخو اًيقيقح هربتعي نأ ءرملا هديري «هنيعب
 ىف ةظحلل ءرم ا دهاش امبرو ءضعبلا مهضعب ىلإ نولوحتي نيذلا نيرخآلا روظنم
 .هب عتمتسي الو كلذ نسحتسي ال هنكل .عانقلا فلخ ركنتلل كئلوأ تسرامم ءانثأ

 "!عانقلا ةطامإ" :ءرملا فتهي مث .ريصقلا ثدحلا ًالطعم "!فق" :ءرملا لوقي ةأجفو

 ىف رارمتسالا رظح عقو دق نوكي انهو .لعفلاب دوصقملا وه هنأك لك فقي انهو
 تاذ ةيلمعلا هذهو .ةعنقألا روغ ربس مت دقف .ىهتنا دق ضرعلا نوكيو .لوحتلا

 اهنأل اًردان الإ ةيقيقحلا اهتروص ىف رهظت ال ءلوحتلا نم جورخلا ىأ ءىعجرلا رثألا
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 ديرت ةعنقألا نأ ضرتفي ةمظعلا نونجب باصملاف .ةيناودع ًةغبص اًبئلاغ ذختت

 لدبتف .رسلاب ىوس متهتال تناكف ىه امأ .همامتها ريثي اهلوحت ناكو .هعادخ

 .ةيقيقحلا اهتيوهل اهؤافخإ وه اهمه لك ناك دقف .ىوناث رمأ ىوس نكي مل اهلاكشأ
 باصملا ةلاح ىفو ءاضيغبو اًداح نوكيف ,.ةعنقألا هعزن ىأ ,دّدهملا لعف در امأ

 اندوقتو .كلذ راثأ ىذلا لوحتلا كاردإ مدع دح ىلإ هفنع لصي ةمظعلا نونجب

 ةيادبلا ىف نمزلا لمأتي وهف .رمألا رهوج نم ةطقن برقأ ىلإ انه ربيرش "رطاوخ"
 نمزلا" ىأ .هضرم نم لوألا ماعلا ىفف .ةلويس ةلحرم ىف هيدل ءىش لك ناك امدنع

 اهتفّرع :ةريغص ةصاخ ةحصمب نينثا وأ اًعوبسأ رخآل نيح نم ىضقي ناك "سدقملا
 بئاجعلا نمز" هلوق دح ىلع كلذ ناك دقلو ."ناطيشلا خبطم" اهنأب تاوصألا هل
 ٍتالوحت نم كانه هشياع ام ناك .هلقع درتسيو هسوه ىثالتي نأ لبقو ."مظعألا

 ام ابلاغ تنك" :افنآ ةروكذملا ثادحألل نكمم ريوصت لضفأ وه تافاشتكاو

 جورخو لوخد رارمتساب دهشت تناك ىتلا ةكرتشملا ةفرغلاب راهنلا لوط ىضقأ
 هتسارحل صصخ اًسراح كانه نأ ادب دقو .نيموعزملا ةحصملا ىضرم نم نيرخآ

 رباع هبش ببسب اهبر .ةيلحم لا ايلعلا ةمكحم لا ىعاس هيف فرع نم وهو ءاًيصخش

 دق ناكو .ندسردب ىلمع ءانثأ ىف لزنملا ىلإ تافلملاب لإ قأي ناك نم وهو ءامهنيب

 .رهظي نم كانه ناكو .ةيصخشلا ىسبالم ضعب ءادترا ىلع رخآل نيح نم داتعا

 ىنركذ دقو - ءاسملا تاقوأ ىف بلاغلا يف ,موعزم ٍءابطأ ريبكك ءرخآل نيح نم

 ةحصم ا ناتسب ىامدق أطت ملو ...(.©) بيبط روتكدلا وه .هتراشتساب تمق لجرب

 ةبهارلا ةديسلا نهنيب نم .تاديسلا ضعب كاذنيح تيأرف .ةدحاو ةرم الإ هزنتلل

 ةمكحم لا راشتسم مهنيب نم لاجرلا ضعب كلذكو ءاهسفن ىمأو .(.82) نم (.187)

 دقو .قسانتم ريغ اًمهضتم هسأر ناك ىذلا .ندسرد نم (.12 ةيلحملا ايلعلا

 نأ ةقيقح مهفأ مل ىننكل ,ثالث وأ نيتلاحل ًالوقعم اًرمأ هبشلا اذه روهظ تدجو
 ةصاخلا تامسلا نولمحي سانلا نم تارشع عضب ىأ .ةحصملا روهمج لك

 مهنيب نم .نييفارخ ءالزن ىأر دق وهو ."...ةايحلا ىف ىنم نيبيرق اوناك تايصخشل
 ةفرغلا مهلوخد دعبو" .ناتكلا نم فطاعم نيرثدتم أدصلا مهاطغ صاخشأ

 اذه ىلع مهجاردأ اوداعو توص ىأ مهنع ردصي ممل ءرخآلا ولت دحاولا ,ةكرتشملا

 كلذ ءانثأ ىف رخآلا ضعبلا دوجول هبتني م١ مهضعب نأ ادب دقو ءىرخأ ًةرم وحنلا

 مهسوءر اولدب دق .ةكرتشم لا ةفرغلاب مهدوجو ءانثأ ىف .مهنم اًضعب نأ اًرارم تيأر
 ىف كانهو انه نوكرحتي اوراصو ةفرغلا اورداغي نأ نود نم ىرخأ سوءرب ةأجف

 551 | ةطلسلاو ريهامجلا



 ىذلا ءانفلا فصو اذكه - (ةريظحلا) ىفو ."ةأجف ىرخأ سوءرب مهل ىلمأت ءانثأ
 نيذلا ةشيعم لا ةفرغب ءالزنلا ءالؤه ددع ناك - ءاوهلا قاشنتسال هيلإ بهذي

 ,ةحصملا فرغ ةعس عم قالطإلا ىلع بسانتي ال ءنيعباتتم ًةراتو ءاّعم ًةرات مهتيأر
 نيسمخ وأ نيعبرأل عدخم رفاوتي نأ نكممي هنأ .ىداقتعا بسح .لاحملا نمف

 امأ .ةراشإلا ىقلت دعب ةيناث ىنبملا باب ىلإ اودوعيل ةريظحلا ىلإ اوعفد اًصخش
 ةريظحلا ىف صاخشألا نيب نمو ٠ ,ةيمدأ صوخشب صغي ام اًملاغ ناكف ىضرألا قباطلا

 060509 ماعلا بئانلاو 7 ماع هسفن ىلع رانلا قلطأ ىذلا هتجوز دلاو َرّكذت

 عضو وهو ءةالصلا عضول لئثاممطا ىنحنملا عناخلا عضو اًمئاد ذختي ناك ىذلا

 لثم ضومغلاب نومستي نيرخا سانأ ىلع فرعت دقو .هب اًكسمتم لظ دماج

 ناك جزبيل نم ماحمو ءرخأ ةيلحم ايلع ةمكحم راشتسمو خويشلا سلجم سيئر
 .'هدنومنيراف" ف فيصما ءانثأ ىف ةرباع ةبحصو .ءستيرف هيخأ نباو .هابص قيدص

 دقو" .ةحصملا ىلإ ىدؤم لا قيرطلا ىلع ةذفانلا لالخ نم هرهص دوجو ظحال دقو

 ضعب ةرم تاذ مهنيب نم ناك ءصاخشألا نم اًريبك اًددع تبيأر نأ اًرارم ثدح

 نأ نهيلع ناك ةيبناج ةفرغ ىلإ نلخديل ةكرتشملا ةفرغلا نربع نأ دعب ءءاسنلا
 ناك ىذلا بوغلا ةجيفحلا ةوض كلذك زاره ثعمس كلذ ءافنأ قو اهب شقي
 ةيؤر ىلع ىبجع فقوتي مو .لجع ىلع اورهظ نيذلا لاجرلا للحتب اًطبترم
 لواحأ ىذلا بايترالا ردق ىلعف .ةيح ريغ اًداوم تيأر اًضيأ لب ةيمدآ صوخش
 تاعابطنا وحمأ نأ عيطتسأ ال ةردقلا سفنب ىننإف قايركذ رابتخا يف هب مازتلالا

 لوحتو .رشب نم مهتيأر نم داسجأ ىلع سبالملا لوحت لثم ءقركاذ نم اهنيعب
 ىوشم ريزنخ محل لوحت لاشثملا ليبس ىلع .هل ىلوانت ءانثأ ف ىنحص ىف ماعط
 ."سكعلا وأ ىوشم لجع محل ىلإ

 رثكأ اًسانإ ربيرش ىأر دقف .ةظحالم اب ٌريدج وه ام ضعب ضارعتسالا اذه ىف
 رعش دقو .ام ةريظح ىلإ اعيمج مهب عفدلا متيو .كانه اودجوي نأ نكمي امم
 برقأ وه اذه ناكو "ناويحلا ةلزنم ىلإ طبه دق" :ريبعتلا صنب .مهعم هسفنب
 ءالزنلا ةيقب عم اًضيأ جمدني مل هنكل .ةيعامج ةبرجتك هب رم قالطإلا ىلع ءىث
 ءادع الب نكل .دقنلا نم ٍءىشب .ةقدب لوحتلا ةيلمع بقار دقف .ةريظحلا ىف
 هلغشي ناكام امأ .ضعبلا اهضعب ىلإ لوحتت تناك ماعطلاو سبالملا ىتح .ىصخش

 .ةقيقحلا ىف رخآ اًصخش ناك رهظ نم لكف .نيرخآلا ىلع هفرعت وهف بلاغلا ىف
 فشكلا تايلمع نأ الإ .هنع ٌبيرغ وه نم كانه نوكي الأ ىلع اًضيرح ناك اذل
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 حورب هرّكذ ىذلا سارحلا سيئر ىوس نكي ملو ءاًيبسن ةريخ ٌتامس اهل تناك هذه

 سانأو ,نيريثك ىلع ربيرش فرعت دقو .ةقباسلا ةرقفلا ىف ركَذُي م نإو .ةيئادع
 ةطامإ نم ًالدبو .تددحت وأ تقثوت دق نكت مل مهب هتقالع نكل ءنيفلتخم

 نكمي ىتلا لوحتلا لكشأ فرطأ ىلإ مهتائيه نولدبي اوناك ءالؤه نإف مهتعنقأ
 .ةررحتملاو ةثباعلا ةيصخشلا هذه كلتمت نكت مل ربيرش براجت نأ الإ .اهروصت

 "نيدقلا ةنقمز"' ءابقأ ىف ًاريثك هيفاوت تناك ىتلا ىؤرلا نم رخآأ عون كانهو

 روعشلاف .هداقتعا بسح .ةمظعلا نونجل ةركبملا ةلاحلا ىلإ ًةرشابم ىدؤتف

 ىساسأ روعش وه .اًدحاو اًدرف اًعيمج اوفدهتسا ءادعألا نم ةمزحب راصحلاب

 ناكم لك ىف ىري ءرم اف ءنيعلا ىؤر ىف هروص ىقنأ ىلجتت ىذلا ةمظعلا نونجل
 امأ .اًديدش اًرطخ لثمم اذه اهمامتهاو .دحاو صخشب الإ متهت ال اًنيعأ ةيحان لكو

 مهلعج نأ دعب ام صخش نم ماقتنالا ىونت اهنإف نيعألا هذه ةبحاص تاقولخملا

 هنإف تاناويح هذه تناك نإف .ةلوئسملا ريغ هتطلسب ةليوط ةرتفل نورعشي

 نكمو .هدض ةأجف تبلقنا .ةدابإلاب ديدهتلاب ترعش نإف .ديدش رارصإب اهدراطي

 ديصلا ريطاسأ نم ريثك ىف ًةحضاو ةمظعلا نونجل ةركبملا ةلاحلا هذه ىلع روثعلا

 «.ناسنإلل ةبسنلاب ةيسرفلا ةئيه اهتاد ذختت ال تاناويحلا هذهو .ةريثك بوعش ىدل

 غلبي هفوخ ناكو ءاًمود اهاشخي ناسنإلا ناك ةرطخ تاقولخم ةئيه ّدختت اهنكل
 اًرصاحم هسفن ربيرش دجو دقو .هشارفو هتفرغل اهلالتحو هنم اهبارتقاب هجوأ

 ةفرغ رممب هصيمقب سلجيل هشارف رداغي ام ابلاغ ناكف .ًاليل ءاضيبلا ةببدلاب
 هبشت صوخشل تناكف هرهظ فلخ ضرألا ىلع اهتبث ىتلا ىديألا امأ .همون

 ىأر دقو .هتورذ ىلإ لصي رخآل نيح نم اهب هساسحإ ناك - ءادوس ةببد - ةببدلا

 هنم برقلاب تسلج .ةدقتم نويعب اهآر ءامجح رغصأو ربكأ .ءادوس ىرخأ ةببد
 لاز ام ناك ءاسملا ىفو ."ءاضيب ةببذ راص" دقف هرييرس شارف امأ .هب ًةطيحم

 فقوتي مو .ةحصم ا ناتسب راجشأ قوف ةجهوتم نيعأب ططق ترهظ امدنع اًظقيتم
 ء.جيسكلف ىسفنلا جلاعملا ,سيئرلا ربيرش ودع ناك دقف .ةيناويحلا مّرِحلا ىلع رمألا

 رمألا راد دقو .هدض ةيوامس مزح نيوكت ىف ةياغلل اًرطخو اًفيبخ اًبولسأ مدختسي

 ىتح جيسكلف حور تمسقنا دقف ."حاورألا ميسقت" ب هفصو صاخ روهظ لوح

 لك ىف ةمواقمب ةيهلإلا ةعشألا هجاوت ىتح .حورلا ءازجأب اهلك ءامسلا ةبق لتحي
 تناك ىتلا .باصعألاب ةاطغم هلك اهطيحم ىف ءامسلا ةبق ترهظ دقو .ةيحان

 ءباصعألا هذه زواجت لاحملا نم ناك دقو .ةيلآ ةقاعإب ةيهلإلا ةعشألا هجاوت

 ا +
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 دقو .محتقما ودعلا دض دودسو قدانخ اهيمحت ةرصاحم ةعلق لثم تناكف

 دقو .حورلا ءازجأ نم ريبك ددع ىلإ ضرغلا اذه لجأ نم جيسكلف حور تمسقنا

 ةريغص تناك ريثك اهنيب نمو .اًءزج نيسمخ ىلإ نوعبرأ ليوط تقول اهنم رضح
 ثدح امك .ماسقنالا ف تأدب ى رخأ "ةبرجم حاورأ" كلذك كانه نأ ادب دقو .اًمامت
 طقف .مزحلا شيعت امك تش تشاعو اًمئتاد ديازتي اهددع راص دقو :عيسكلف ةلاج ق

 ىأ ءراصحلا تاكرحب الإ اهنم ريبك ءزج لغشني مو .وطسلاو صبرتلا لجأ نم

 فلخلا نم ةللستملا ةيهلإلا ةعشألا ةمجاهم ىف نمكي اهضرغ ناك ىتلا ةروانملاب
 ىف "ةبرجملا حورلا ءازجأ" نم ريبكلا ددعلا راص دقو .مالستسالا ىلع اهماغرإو

 ريبك مسق بذج ىف ربرشل حاجنلا ققحت نأ دعبو .هلإلا ةنميهل اًجعزم ةياهنلا
 دقو مسمر نع ةريبك ناكنا ةليعب عيكتل وع نإد نسميجحلا ةجلولا موج ءاهنم

 ناك ىذلا "حاورألا ماسقنا" ىأ .ماسقنالا لالخ نم ايالخلا رثاكت هلايخ بعاد

 ,ماوكألا لالغتسا وه هسوه روطتل ةبلاغلا ةمسلا تناك دقف .لعفلاب هل اًفورعم
 نونج ةينبل ةيداعملا مزحلا ةيمهأ امأ .ةيوامس مزحك وحنلا اذه ىلع ةئشانلا

 ةقالع امأو .قالطإلا ىلع انه نم حضوأ وحن ىلع اهكاردإ نكم الف ةمظعلا

 هنأ دقتعا ىذلا "حاورألا ةسايس" ىأ .هلإلا عم ىنلاعملا ةددعتمو ةيبكرما نير

 ةدحوك .ءجراخلا نم ,ةنميهلا ةشياعم نم هعنم عطتست ممل اهنإف ءاهل ٌةبحض

 لالخ ترركت ىتلا ةديحولا ةبرجتلا هذهب الإ رمب م هضرم تاونس لك ىفو .ةعئار

 ملف .ثدحلا اذه ةميقو ةردنب 3 ملع ىلع ناك دقف .ةعباتتم ةليلق لايلو مايأ

 هشارفب دقري ربيرش ناكام ءانثأ ىفف .ةدحاو ةليلب ةدحاو ةرم الإ هلإلا رهظي

 هثيدح عمس هسفن تقولا ىفو .ةيحورلا هنيعل ةقلأتملا هتعشأ ة ةروص تدبت ءاظقي

 مويلا ىفو .هعدخم ذفاون مامأ اًرشابم اّيوق اًيود ناك لب اًتفاخ اسمه نكي مل ىذلا
 ةدوهعملا اهتئيه ىف رهظت م ىتلا سمشلا ناكف .ةيعيبطلا هنيعب هلإلا ىأر ىلاتلا

 نمت وأ سدس ىطغي ناك رحب ,ةقارب ةضف نم ةعشأ رحب ىف ةحباس تدب اهنإو

 ىثخ ربيرش نأ ىتح ةيغاطلا ةلالجلا نم وحن ىلع دهشم ا ناكو .ءامسلا ءازجأ

 كلت "تفدحت" دقو .هيلجت نع هرظن ليوحت ًالواحم ءهيلإ رظنلا ةلصاوم نم
 .هسفن ىف امنإو هلإلا ىف قيربلا اذه لثم شياعي م١ وهو .هيلإ ةضماولا سمشلا

 ديدش قفدت دعب" .هلإلاب ةقيثولا هتقالعو هتيمهأل بجعلا ريثيل نكي :٠ رمأ وهو

 الإ روصلا ىف موسرما حيسملل ةسدقما ةلاهلا عاعش اًملاغ ىسأر رمغي ناك ةعشألل

 نأ الإ "ةعشألا جاتب ىمسي ام وهو .دان وحن ىلع اًقيربو ًءارث رثكأ تناك اهنأ

 ةطلسلاو ريهامجلا]| 4



 ةلحرم ىفف ءاًقيثكت رثكأ وحن ىلع ةطلسلل "سدقملا" رصنعلا اذه ضرع ربيرش

 هذه ءانثأ ىفف .اهل ىدم ىصقأ تغلب دق هب هتربخ تناك ةكرحلا مدعب همازتلا
 ةمهزنلل ىضم ناكف .فرطتم دحاو لكش تاذ ةيرهاظلا هتايح تناك ةلحرملا

 قوف كارح الب مويلا لوط سلجي ناك كلذ ادع اميفو .موي لك نيترم ناتسبلاب

 سولجلا رثؤي ناك ناتسبلا ىف ىتح .ةذفانلا ىلإ ىتح كرحتي مو هبتكم مامأ هدعقم
 تناك قيقل «ىدتيو:ضربف انهناك ةقلطملا ةييلسنلا ةذيه نيحغا قنقوؤ :نييعحاو ناكيمع

 رركت تناك دقف .روصتلا اذه هيف تسرغ ىتلا ىه هيلإ ثدحتت ىتلا تاوصألا

 فيك فرعي ال هلإلا نأب بلطملا اذه هسفنل رسف دقو "!ةكرح ىندأ ال" :هيلع

 هترمأ اذهلو ءطقف ثثجلاب لاصتالا داتعا دق وهف .ءايحألا رشسلا عم لماعتي

 اذه ةكرحلا مدع ناكو .ةثجلا كلسم ذختي نأب ىأ ءبيرغلا بلطلا اذهب تاوصألا

 ام وهف ءهلإلا هاجت ًةضيرف هسفن تقولا ىف ناكو سفنلا ىلع ظافحلا نم اًمون
 تكردأ دقو" ."ةبرجملا حاورألا" هل هتببس ىذلا ييسلا فقوملا نم هلشتنيس ناك

 ءاوه رايت قارتخا نع تجتن نإ ىتح .ىتكرح دايدزا عم دادزي ةعشألا نادقف نأ

 ىف ّكشلو ,ةيهلإلا ةعشألا نم ةسدقملا ةيشخلاب رعشأ تنك ام ءانثأ ىفو .قرجحل

 ىدهج ىراصق لذب ّىاع ناكف .ةعشألل ةئجافم ًةياهن نوكتس اهنأ وأ ةيدبأ دوجو
 ىف اهجمديل ةبرجملا حاورألا بذج وه لهسألا نم ناكو ."ةعشألا نادقف عنط

 كلذ لالخ نمف .ةمئناد ءوده ةلاح ىف اهيلع ظافحلا عاطتسا اذإ ءاًمامت هدسج

 ريغ ةيحضلا تررق اذكهو .ءامسلا ىلع ةقلطملا هلإلا ةدايس ةداعإ نكمم طقف

 املو .ةديدع روهشو عيباسأ لاوط ةيدسج ةكرح ةيأ هسفن ىلع مرحي نأ ةلوقعملا

 ؤرجي ممل هنإف مونلا ءانثأ ىف ىرحألا ىلع متي ةبرجملا حاورألا جمد نأ عقوت دق ناك
 روهشو عيباسأ ةرتفل ربيرش ةكرح دومج ناك اذكهو .شارفلاب هعضو رييغت ىلع

 ىف ةدماه ةثجك ,.هكولسل ناكو .اًحمودزم كلذل هعفاد ناكو .هلحس ام بجعأ نم

 وه كلذ ىف سيئرلا ببسلاو ءنيثدحملا نييبروألا ناذآ ىلع بيرغ ّعقو .هللا ليبس
 تدقف نأ دعب .ةعرسب ةثجلا ءاصقإ ىلع صرحت انديلاقتف .ةثجلاب ةتمزتملا انتقالع

 .اهلايح ءىيش ذاختا ىلع انمغري نفعتت ام ناعرس اهنأ انكاردإ نأ امك ءاهتيمهأ

 مغرو .دعب اميف اهيلإ ذفنم ىأ دسنو ءاهرهظن داكن الو ًاليلق اهب ىنتعن نحنف
 ءاقلطم روهظلا دواعت ال اهسفن ةثجلا نإف ةثجلاب طيحت نأ نكمم ىتلا ةوافحلا لك

 نم دب ال اننإف ربيرش مهف لجأ نمو .اهركذ لافغإو اهئافخإ ىلإ فدهي ءافتحالاف
 اهب نونتعيو ةثجلا ةيصخش ىلع نوظفاحي نيذلا نييرصملا تاوايموم ركذتن نأ
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 .ةثجلا سيلو ءايموملا ةئيه ةليوط روهشل ربيرش ذختا هلإلا لجأ نمف .اهنوردقيو
 عفادلا امأ .ريبك وحن ىلع اًبيصم نكي ملف لاحلا كلذ نع ىصخشلا هريبعت امأ
 عم اهمساقتي وهف .ةيهلإلا ةعشألا نادقف نم هفوخ ناكف 7-0 مدعل ىناثلا
 تنوك ىتلا .تاعمتجم لا كلت .ةفاك ضرألا هحو ىلع رصح الب ةرشتنم تاعمتجم

 رهوجلا 0 ا جوس علا اًموهفم
 عنتما كلذلو .ةكرح رغصأ ءارج نم اذه نم ءىث بكسني نأ نكميو .هلك ىهلإلا
 ءاوس ءاهب نوحشم ا ةوقلا لالخ نم هسفن ظفحي ةطلسلا بحاصف .ةكرحلا نع

 وتت ىلعألا ةيعجرملا نأل وأ .هنم جرخت نأ نكمي هب ةصاخ ريغ ةدامك اهب رعش
 هربتعا ىذلا .هكلسم ىفو .سيدقتلا لامعأ نم لمعك دماجلا كولسلا اذه هنم
 ناكف ءاًئيشف اًئيش دمجتت تناك هتكرح نإف .:ةسدقملا هتدام ىلع ظافحلل اًيسانم
 ديدشلا هصرح ناكف .قلقلاب هبيصيو هددهتي اًرطخ لثمي كلذ نع فارحنا ىأ
 تايكولسلا هذه ضعب تراص دقو .ءاقبلا هل نمضي ام وه ةكرحلا ءاقتا ىلع
 نم ريثك ةينب تسسأت دقف .نينسلا تائم لالخ ةيعامتجا تايكولسل ىلعأ ًالثم

 ىري نأ زنينرش نانع ناكو ءامامت عضاخلاو دماجحلا درفلا كلسم ىلع تاعمتجملا

 ةلواحم ترج تناك ديعب مجن ىلعف "اًيموق اًسيدق"امهنإو اكلم هريتعي م اًبعش

 رغصأ دحاو طم نم ددجلا رشبلا ءالؤه ناكو .ربيرش حور نم ىناسنإ ماع قلخل

 كلذك اوظفاحو .ةراضحلا نم انم ًةِجرد اوغلب امك .رشبلا نم ضرألا ىنكاس نم
 .رقبلا ةيشام نم ريغص عونك ءكلذ عم قستملا ليئضلا مهداسجأ مجح ىلع

 نإ ىتح ."اًمموق اَسيدق" هفصوب ىهلإلا سيدقتلل ةدام ريصي نأ ربيرش ىلع ناكو

 عضو ةيمهأ حوضوب تدبت انهو .مهتديقعل ام ةيمهأ لثمي ناك هدسج عضو
 نم طقف مه ربيرش ةدام نم نوقولخملا رشبلا ءالؤه نكي ملف .هنيعب ىدسج
 لقع ىلع ناك اذكه .كلذك ةديقعلا هب تطبترا لب ءىدسجلا هعضوب نوطبتري
 تايلمعلا تناك امك .اًفبخ رطاخملا رثكأ لمحتي نأ .هضرم ءانثأ ىف ربيرش
 .كلذ نم اجن دق هدسج نم ءزج كانه دكي ملف .ريظن الب هدسجل ةفدهتسملا
 ءزج لك ىلع رودلا ءاج دقف .هنع فرطلا تضغ وأ هنم اًئيش سنت م ةعشألاف
 اذه ىف .ًًراجعإ كلذ ربتعي هلعج امم ةأجف أرطي اهرثأ ناكف .ةملكلا ىنعمب
 ةيأ نود نم هلبقت ىذلا رمألا وهو .ةأرما ىلإ دمعتملا هلوحت رهاوظ تدبت راطإلا
 تلسرأ دقف .هل ثدح ام ليخت نكم ال هنإف كلذ نع رظنلا فرصبو .ةمواقم
 نم ًالدبو .ام ٌدح ىلإ تمشهت ديق هردص ماظع تناكو .ةيوئر ةدود هيتئر ىلإ
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 ةميلسلا هتدعم لادتبساب انييف نم باصعألا بيبط ماق امك ةميلسلا هتدعم

 نود نم اًبلاغ شاع دقف .رطخلل اًضرعم هتدعم ريصم حبصأف .ةفيعض ةدعمب

 هنطب ىلإ ةرشابم قفدتي ماعطلا نإف كلذ مغر اًماعط لوانت ام اذإف .ةدعم

 نمو مامتها نود نم ماعطلل هلوانت لصاوف .ةلاحلا هذه داتعا هنأ الإ .هيذخفو

 دقو .ىفتخت وأ كتهتت ام اًبلاغ تناكف ءاعمألاو ةيمضهلا ةانقلا امأ .ةدعم نود

 ىف اوعرز نيذلا "راغصلا لاجرلا" لالخ نمو .تارم ةدع هترجنح نم ءازجأ لكأ

 :ناتسبلاب ههزنت ءانثأ ىف ءناك هنإ ىتح هرهظ عاخن فازنتسال ةلواحم ترج هيمدق

 نأب روعشلا هيدل دلوت ام اًبلاغو .ةريغص بحس ةروص ىف همف نم عاخنلا رخبتي

 كانه ناك ونايملا فزعي وأ بنيتكت ناك [فدنغو اكفني لدقأ دايك لق ةدمار حطس

 ,ةريغص ةيناسنإ صوخش ةئيه حاورألا ضعب تذختا دقو .هعباصأ لش لواحي نم

 هدسج ءازجأ ىلع اهتايح سرامت تراصو .تارتميلم ةعضب اهمجح زواجتي مل
 قالغإو حتفب ًالغشنم اهضعب ناكو .حطسلا ىلع وأ لخادلا ىف ءاوس .ةفلتخملا

 نوفجلا بذجت كانه نم تذخأو .هيبجاح ىف ؛هينيع قوف اهناكم تذختاف .هينيع
 ام اًبلاغ ناكو .توبكنعلا جسن طويخك ةقيقد طويخب ءاشت امك لفسأو ىلعأ ىلإ

 .هسأر ىلع نوهزنتي اوناكو .هدسج ىلع ةريبك دادعأ ىف راغصلا لاجرلا عمجتي

 هتمساقم ىلإ لاحلا مهب لصو دقو .ديدج رامد ىأ هب قحل ناكم ىأ نوعلطتسي
 رخن لالخ نمو .مهسفنأل ةريغص ءازجأ هلوانتي امم نوذخأي اوناك نأب هماعط

 ملف .ًالاحم هفوقوو هريس لعج اولواح صعصعلاو نيبعكلا ةقطنم ماظع ىف ميلأ

 هولا ىلع هماغرإ اولواح ريسلا ءاش نإف .ةكرح ةيأ وأ عضو ىأ قيطي نكي

 تناك"ام ناكمب دوجولا ىلإ رطضا نإف .هعدخم ىف هنودراطي اوناك دقر اذإف

 نم ةدحاو مامأ فقن نأ بجي انهو ."كلذ ىلع اهتقفاوم مدع ىدبت ةعضألا

 عنمي ىذلا اقيزيفلا ًادبم لطعت ىنعي ام .هدسج قارتخا ىهو .رهاوظلا هذه
 ددمتي ءىش لك نإف ناكم لك ىف ددمتلا وه ديري ناك املثمف .دسحلا قارتخا
 ىلع هسفن نع ثدحتي ام اًبلاغ وه ناكو .هيلعو هيف هسفن ضرفيو ءاًضيأ هلخاد
 امك .اًصحم اًيناسنإ اًدسج كلتمي هنأب نيقي ىلع نكي مل هنأ الإ ماعلا دسج هنأ
 ةقحالماو ددمتلاف .وه هدسجح هقارتخا نمز اًضيأ وه .همعز ىذلا هددمت نمز ناك

 لصاو املف .هدسج ىف ىلجت امهنم لكو وحن قثوأ ىلع امهضعبب نيطبترم اناك
 تناك دقف ءاًضيأ هيفشت ةعشألا نأب ْناميِإ هيدل دلوت .تامجهلا لك مغر .ةايحلا

 نودب ماعطلل هلوانت ةلصاوم عاطتسا امك .هدسج نم ةيقنلا ريغ داوم لا لك صتمت
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 انرواسي اذكهو .اهيلع ىضقت مث هدسجب ميئارجلا عرزت ةعشألا تناك دقف .ةدعم

 نأ هدسج ىلع ناكف .ةناصحلا تفدهتسا هدسج ىلع تامجهلا لك نأب نظلا

 ىف جرخي ناك ْنهو وأ ىذأ هب قحل املكف .كلذ نم ةاجنلا ىلع هتردق هل تبثي
 .ءانفلل لباق هنأ كشي أدب دق ربيرش ناكو .اًنامأو اًنانئمطا رثكأ ةياهنلا

 طقس ام اذإف .اهنم اجن ىتلا رارضألا نم اًرطخ مظعأ نكي مل مومسلا رثأ نإ
 ةرودلاو هبلق طيشنت ةداعإ لالخ نم امر ءاثعب كلذ نوكي دقف .قرغو ءاملا ىف

 مظعلا اياظشو ةيلخادلا ةزهجألا نإف هسأر ىلع ةصاصر قلطأ ام اذإو .ةيومدلا

 ةليوط ةرتفل شيعي نأ عاطتسا دق ناك ةياهنلا ىفف .ىرخأ ًةرم مئتلت نأ نكممي
 مو .ىرخأ ًةرم نوكتي ناك ءىش لك نأ الإ .ةايحلل ةيرورضلا هدسج ةزهجأ نود نم

 كردأ :ةديدش ةريحو .ةريثك طوغض دعبو .هيلع اًرطخ لثمت ةيعيبطلا ضارمألا دعت
 ىلع حاحلإلا اذه نأ حضتا ةلواحم لا هذه ءانثأ ىفف .هنع ىنغ ال ٌرمأ ةناصحلا نأ

 انه تبثي ةمظعلا نونجب باصم او .اًعم اجزتما دق اًيح ءاقبلل عوزنلاو ةناصحلا

 فالتخا ىف وهف امهنيب قرافلا امأ .ةطلسلا بحاص نم ةقيقد ٌةخسن هنأ اَضيأ

 رثكأ بجعن دقو .ةدحاو لظت ةيلخادلا امهتينب نكل .ىجراخلا ملاعلاب امهعقوم
 ىعي ال وهف .ىجراخ لشف هفعضي مو .هسفنب ىفتكي هنأل ةمظعلا نونج ضيرم

 ثدحي ام لك" :ربيرش لاق دقف .ةفاك ةيرشبلا هدحو هحجاو نأ دعب ءماعلل ًةيمهأ

 ىذلا دحوألا ترص ىننأ وأ .دحوألا ناسنإلا .هلإلل ةبسنلاب ترص دقف .ىب طبتري

 اَضيأ وهو ءثدحي ام لك هب طبتري نأ نم دب ال ىذلا .هكلف ىف ءىش لك رودي
 ."ءايشألا لك بذجنت هيلإ نم

 دق نيرخآلا رشبلا لك نأ روصت تاونسل هيلع بلغ دق ناك :.ملعن امكو

 ىلإ اًئيشف اًئيش روصتلا اذه لوحت دقو .ديحولا ناسنإلا راص هنأو مهيلع ىضَق
 عيطتسن الو .دودعملا ديحولا ىلإ راص اًّيح ىقابلا ديحولا هنوك نمف .ئداه كاردا

 عوزنلا نمكي .ةطلس لك لثم .ةمظعلا نونجب باصم لك فلخ نأب نظلا لافغإ

 وه ريصي ىتح هقيرط ضرتعي نم لك نم صالخلا ةينمأ ىأ .هسفن قيمعلا
 نيرخآلا لالغتسا ةينمأ وه كلذ نوكي .هب اًفرتعمو ًالادتعا رثكأ لكشب وأ ءديحولا
 هل كنكلوأ ةدعاشسن: لالخ قف "ةيهولا" قره نيشو ىتح
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 وه ضيرملا ناك .ةمظعلا نونجب ضيرم سوهل بهسملا ضارعتسالا اذه دعب
 هانفرع ام لمأتن نأ بسانملا نم نوكي دقف .هليصافت رشن ىف لضفلا بحاص

 كش انلخاد كرتت ءاهتلالد قمع ناك امهم ءاهتاذ دحب ةلاح لكف ةحلسلا نبع

 دقف .اهدرفتل انكاردإ دادزا ةقد رثكأ وحن ىلع اهب انتفرعم تداز املكو .اقرمع

 اهنكلو .ةرم ا هذه كلذك تناك لاحلا نأ لسفأب ةأجف نيسبلتم انشفنأ اطيل

 .ةصاخ ةروصب ىلقعلا ضرملا تامس نم اذهو .ةلبقم ٍةرم لك ىف ةفلتخم نوكتس

 اهلشفب ثبشتت (ةيجراخ لماوعل هلشف بسني هلعجت) ةلصأتملا ناسنإلا ةسرطغف

 قام عيباطت ,ربيرش سأر لثم ءام سأر ىف ةدرفنم ةركف لك نأ تبث اذإف .ىجراخلا

 فلتخت راكفألا هذه نأ لمأب ظفتحن فوس كلذ مغر اننإف بيهرلا مكاحلا سأر

 .اًيرذج اًقالتخا ام ردقب

  سيدقت ىلإ ةجاحلا تناك دقف .ةلوهسب ىثالتي نل ملاعلا اذه "رابك" مارتحاف

 .اهدحو ربيرش ةلاح ىلع رصتقي ممل انثحب نأ ظحلا نسحلو .دودح الب رشبلا

 وحن ىلع اهتجلاعم تمت رومألا ضعب نإف .ءنيريثكل اًبهسم ثحبلا ادب امهمف

 ىف نآلا ءاننكل .ًةمهم نوكت دق ىقلا :ئرخألا رومألا ضع لوانتت ماننأ امك باغ

 وه ام ىلإ لصوتلا عاطتسا هنأب ئراقلا ذخاؤن نأ عيطتسن نل ءباتكلا اذه ماتخ
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 ةطلسف .انرصع ىف ةرثؤم تلاز ام عبرألا مزحلا كلت نم ىأ اًمامت حضتا دقلو .نيقي
 رثاكتلا اه ةطلس اهتبلغ نأ دعب ءاهتياهن ىلع فرشت ةريبكلا ةحانملا تانايد

 ثيدحلا جاتنالا يف رثاكتلا ةلتك ميق ترم دقف . ا
 ىف انه رودي جاتنإلاف .انتايحل ىرخأ ميق لك اهراوجب لءاضتت .ةلئاه ومن ةبرجتب
 ةظحلب ناحمسي ال ءامهادم كاردإ نكم ال ىذلا .هعونتو هتعرسو .اينذلا انتايح
 نيب فالخلا ناك امهمف .جاتنإلا رهق ةبيهرلا بورحلا عطتست م امك .ربدت وأ ةحار
 اذإو .لاونملا سفن ىلع اهيف هرود ىدؤي جاتنإلا نإف .ةيداعتملا تاركسعملا لك
 ةديقع ىه هذه نوكتسف ضرألا بوعش ىوقأ اهل تملستسا © ةديقع كانه تناك
 رثاكت نأ ىلإ جاتنإلا ةدايز تدأ دقف .رثاكتلل ثيدحلا زاجنإلا ةديقع «جاتنإلا
 نيكلهتسملا ددع ةدايز تتاب جاتنإلا داز املكف .دوشنملا فدهلا وه راص رشبلا
 اًموي فدهتسي فوس هنإف رسمألا هل كرت اذإ .هتاذ دح ىف جاورلاف .اًيرورض ا نها

 ٌةطقنلا هذه ىفو .اهيلإ لوصولا نكمي ةيئارش ةوقك سانلا لك ىلإ لوصولا ام
 ناك ول ىتح .ءناسنإ لك فدهتست ىتلا ةينوكلا نايدألا لك عم جاتنإلا ىواستي
 ,ةيلاثملا ةاواسملا نم ام عون ىلإ اولصي نأ سانلا لك ىلعو .ىحطس وحن ىلع كلذ
 متاماذإف .دحلا اذه دنع هتني طرمألا نكل :نيهتاخ نيرتشيفكو ةيئارش ةوبقك أ
 ىناثلا ههجوت ناك اذل .ةدايزلا دشني جاتنإلا نإف ,ةفاك ةيئارشلا ةوقلا ىلإ لوصولا
 . عئاضبلا رثاكتف ,سانلا نم اًديزم جاتحي جاتنإلاف .سانلا ددع ةدايز وحن قمعألاو
 قامعأ ىلإ جاتنإلا ةماسم عجرتو .هسفن ناسنإلا رثاكتل ىلوألا ةروصلا ىلإ هدوقي
 ةيلامسأرلا فلتخت الو .هب رضي رامدلاو برحلا لالخ نم ددعلا ضفخف .هتعيبط
 ءاهسفن ةديقعلاب نانمؤي ناعزانتم مأوت نامصخ امهف .كلذ ىف ةيكارتشالا نع
 نم ردقلا سفن امهيدل جاتنإلا بستكا دقف .هبلق ةبح جاتنالا ربتعي امهالكف
 امهنيب هباشتلا راصف .ىغاطلا رثاكتلا حاجن ىف امهنيب ةموصخلا تمهاسو .ةيمهألا
 .ضعبلا امهضعب هاجت ىمانتملا مارتحالا اذه هابتنالا تفل دقلو م دارطا ىلإ
 سيلو .امهجاتنإ ىف حاجنلا ىلع بحسني هنإ رمألا ةياهن ىف لوقن نأ لواحن دقو
 ربكأ نم ديدعلا مويلا كانهف ,رخآلا ىلع ءاضقلا ىغبي امهنم الك نأ اًخيحص
 تاغللا نم ريثك ىلع ٌةعزوم ىهو .ةعرسب رشتنتو ءامامت ةرثؤم رثاكتلا زكارم
 اهنيب سيلو .ةرطيسلا راكتحال ةيفاكلا ةوقلا كلتمي نم اهنيب نم سيلو تافاقثلاو

 وهف ةريبك ةجودزم لتك نيوكتل عوزنلا امأ .اًديحو نيرخآلا هجاوي نأ ؤرجي نم
 امك .اًبرغو اًقرش ءاهلماكب ةيلاع قطانم ىلإ بستنت ىهو .نايعلل حضاو ٌرمأ
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 وحن ىلع لءاضتي اهجراخ ىقب ام ذخأ ىتح ءاهلخاد ريثكلا زكارملا هذه تعلتبا

 فضوذزملا لشكلا ةذره عضو دومج نإ .ًرجاعادب جراخلا ىف ىقب امو «مئاد

 ماعلا ىف ءانفلا فوخ رشن ام وه رعتسملا اهحيلستو ءضعبلا اهضعبل اهتيبذاحو

 دق رثاكتلل هجوتلا نأ حضتا هنأ الإ .ةيرشبلا ءانف ىلإ ىدؤت 3 دق امهنيب برحلاف

 اًصغنم ودبت برحلا لعج لب .برحلا ةعزن ىلع ىطغ هنأ دح ىلإ اًيوق راص

 اهراجفنا دعب اهسفن تكهنا دق ءعيرس رثاكت ةليسوك ءبرحلا تناك دقف .اًقرؤم

 ىدتتو .ىنمتن امك .دبألل ةيتفتنا ضللا رمألا وهو .ةيزانلا اينامأ دي ىلع ىشحولا

 رمألا وهو .اهينطاوم ةيامح نم رثكأ اهجاتنإ ةيامح وحن ًاليم مويلا دالبلا لك

 انرصع ىف عئاضبلا جاتنإ قاف امك .ماعلا ناسحتسالا ىقليو اًديكأو اًرريم راص ىذلا

 ةيناملربلا ةبرجتلاف .برحلا لحم ةجودزم لتك ةمظنأ تلح دقو .سانلا ةجاح

 ىملس لوادت كانهف .نيتلتكلا نع اًديعب توملا ءاصقإ نكمملا نم هنأ تحل

 ثدحك «.ةضايرلا تناكو .ممألا نيب خسرت ىذلا ادي وهو .ةطلسلل مظتنمو

 هوبا انيس نقيا .اهنم ىرهوج ٍءزج ىف برحلا امور ىف تضوع دق .ءىعامج

 ىلإ اًنيقي اهريصم برحلاف .ماعلا ىوتسم ىلع نكل ةيمهألا سفن ىلإ لوصولل

 ىف ةايحلا ديق ىلع ىقابلا عضن مل اننأ الإ :ةكيشو اهتياهن تتابو ءضارقتنالا

 نايدأ ظافح ردقبف ؟ةحانملا تانايد نم اذه دعب ىقبت ىذلا وه امف .اننانسح

 روهتملا ىمعألا فرطتلا اذه مامأ ًةزجاع تدب اهنإف ةموظنمك اهسفن ىلع ةحانملا

 نرتقلا تيب لوألا فصنلا ىلع ةبلاغلا ةمسلا اناك نيذللا جاتنإلاو ريمدتلا نم لكل

 .كاذو اذه ىف رثؤي ىذلا دينعلا جودزملا رورغلا اذه مامأ ثزحجع امك ةنددرقعلا

رطاخ بيط نع ةراتو ضضم ىلع ٌةرات ثدحي ام لكل ةكربلا حنمت ىهف
 نإو ؛ .

 دقوو .ضعبلا دقتعي امم ربكأ اهتاريم نإف كلذ مغرو .كلذ نم ضعبلا تنثتسا

 نويحيسملا هتوم ىلع حوني ىذلا "دحاولا" اذه ةروص ىاسنإلا ىعولا ف تخسر

 هياملعلا بلغ حسو .تومي نأ ىغبني ال ىذلا رضتحملا وهف .اًبيرقت ماع ىفلأ نم

 .رضتحلم ا بذعلملا درفملا ناسنإلا اذه ءانيبأ مأ انئش ءىقب هنكل .هتيمهأ تعحجارت

 ءضرالا ليحا نيم ةولعلا نعت ع ون فس نالت خيراتلا لبق اميف هتيهولأ امأ

 اًءزج ري ل دّهطضم كانه دعي ملف .هيف هسفن مهنم لك ىأرو .هتناكم اومعدف

 لك رعبشي نكح «ءادنلألا ءادبعألا لادع غوت نإ امف .حيسملا هنأ ىلع هحور نم

 .ةيناسنإ ريغ ةثيبخ رومأ ليبس ىف نوبراحتي اوناك ول ىتح .هسفن ءىشلاب مهنم

 رخآلا ىلإ دحاو نم .ثادحألا راسم بسح .ىنافلا ٍبَّدعُملا ةروص لقتنتو
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 هذه ىف كراشي امك .لضفألا وه هنأ ةياهنلا ف هسفن ىري نأ فيعضلا عيطتسيف
 ىف توملا ذيحي ال دقف .داحلا ءادعلا ةلاح ىلإ لصي م ىذلا .ءفيعضلا ةروصلا
 .ةحانملا ةمزح حيسملا هحنميل ءام ًةميق هل لعجي هسفن توملا نأل ءىش ليبس
 ناسنإلا ةميق دك ال .ناسنإلا عنص نم وه ىذلا ءرثاكتلا سوه مص ىفف
 نم ريغت م اًضيأ ىهف .ءضيقنلاب حوبت اهنأ ودبيف انرصع هزاز ايهأ ةاذزق:لذ
 ىف لمألاف .ةيويندلا هتميق نامض ىلع هتدعاس حورلا ةميقب هناميإف .ناسنإلا ىعو
 111000000 .هيدل ررب دق نوكي ءانفلا مدع

 ىحيسملا ثوروم لا نوكي ةطقنلا هذه ىف .تومب نل هنأب عزعزتي ال اًنامإ نمؤم
 ريغت ام امأ .رخآ لكشب تناك نإو ةيذوبلا لثم كلذ ى هلثم « ءانفلل لباق ريغ
 ليلقلا رعشي مل اًنيقيو .ةايحلا ديق ىلع ىقابلا فقوم وهف نمنزلا اذه ىف اًيرذج
 نإو .ةايحلا ديق ىلع ىقابلاب صاخلا لصفلا ةعلاطم دعب قيمع تقم ءارقلا نم
 متي ناك دقف .اًمئتاد ناك امكو .وه يك يلو هراوغأ ريس وه فدهلا ناك
 ناك عقاولا ىفو .ةعاطلا ضورف هل مّدقت تناك ةطلس بسحاصكو .ءلطبك هديجمت
 ةيمهأ نوقلعي رشب نيبو اننامز يف ةلئاهلا هتاراصتنا شياع دقو .اًمهتاد اًدحاو وه

 ةردقلا كلتمن م ام ضرقني نلو ضرقني م موهفم وهف . .ةيناسنإلا موهفم ىلع ةريبك
 ىلع ىقابلاف .اًمتاد قيربلا اهب طيحي ىتلا .هركنت لاكشأ لك ىف .حوضوب هتيؤر ىلع
 تالفإلا نكمم لهف .اهل رمدم لا امبرو ءاهتغل وه :ةيناسنإلا ثوروم وه ةايحلا ديق
 انرص ىتح ثيدحلا انملاع يف هتاسرامم تفرطت دقلو ؟ةريخألا ةظحللا ىف هنم
 اريبك اًءزج رمدي نأ دوهجم نود نم عيطتسي هدرفمب ناسنإلاف .كلذ ةيؤر ىشخن
 وه اهمهفي ال ةينقت تايلمع كلذ ليبس ىف مدختسي نأ هعسوبف . .ةيرشبلا نم
 هسفن ضرعي نأ رطضم ريغ وهف .مات نامأ ىف كلذ لعف عيطتسي وهو . .هسفن
 دق مهرمدي نيزذلا ءالؤه ددعو هتيدرف نيب ضقانتلاو .كلذ لعفي وهو رطخلل
 يح ىقبي نأ مويلا مهدحأ عسوبف . .كلذ نع ريبعتلا هعم بعصي دح ىلإ مقافت
 دقو .ةقباس ةلماك لايجأ نس اذددع رثكأ سانأ .ةدحاو ةعفد نيرخآ ريمدت دعب
 امك .اًبعص اًرمأ اذهنم ةدافتسالا دعت مو ةطلسلا باحصأل ةميدقلا ططخلا تفرع
 ءطقف مهلجأ نم تثدح اهنأك .مهحلاصل ةفاك ةثيدحلا تافاشتكالا ةجيتن تءاج
 نم ابرق رثكأ اوحبصاو سانلا ددع دادزا امك .مهتاودأ ةقاط نم فعاضام
 نع عافدلا ىف ةيحضلا زجعو .تارما فالآ تفعاضت لئاسولاف .ضعبلا مهضعب
 نم عزفلا لاكشا لكف .اًدحاو هرهوج ىف لظ دق .تملستسا نكت مث نإ ءداهسفن
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 . ةلبنقلا" نع انروصت ىف ىلجتت ءاهرامدو اهباقع رشبلاب لحي .ةيعيبط قوف ةوق
 نأ ةطلسلا بحاص عسوبف .هيدي نيب تراص نأ دعب اهراكتحا عيطتسي درفلا نكل

 ضبق دقل .صاخلا ههلإ ناسنإلا بلس دقلف .هللا تاءالتبا لك قوفي اًرامد ببسي
 بحاصف .كلهمو رمثم وه ام ىأ .هلإلا هكلمي ام لك ىلع هدي عضوو هيلع
 همالحأ تدب ءاًئبعو اًفغش هل لثمم ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا راص ىذلا .ةطلسلا
 اًمجو .هفرعن ىذلا :خيراتلا بستكا ًةأجفو .نأشلا ةليلق مويلا ةفزاجملا ةركبم ا

 متام ةلاض ىدم امو كاذنيح اذه لك قرغتسا تقولا نم مكف .اًميرم اًنيرب

 .ةظحل ىوس لعفلا نع رارقلا لصفي الف مويلا امأ .اهلهجن ضرأ ىلع هريمدت
 ذيمالت نآلا رلتهو كنلروميتو ناخ زيكنج نم لك ودبي انتردق ىلع سايقلابو
 ىقابلا ةهجاوم ةيناكمإ نع وهف .ديحولا لب ء.مهألا لاؤسلا امأ !نيزجاعو نيسئاب
 ةلويسو تتفت نإ .ةبيهرلا بسنلا هذه غلب ىتح رثاكت ىذلا ةايحلا ديق ىلع
 ةيضقلا هذهل ةحلملا ةرورضلاو ةطاسبلا نع انيمعي ام وه ةرصاعملا ةايحلا
 ةلزعلا تناك ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا ةجاح ىبلي ىذلا ديحولا لحلا نأل .ةيساسألا

 اذه لباقمو .هتعيبطل اًقبط ءطقف نيليلقلا بساني لح هنأ الإ .دولخلل ةعدبملا
 ذخؤت ةيناث ةديدج ًٌةقيقح كانه هقامعأ ىف ءرملا هب رعشي ىذلا ىمانتملا رطخلا
 امن دق فونخلا نكل ءامتاذ فاش لن فاني ةايعلا ةنق ناعغ ئقانلاف:نانشحلا ق
 هراصتناف .ةطلسلا بحاص تايناكمإب ًةنراقم لامتحالا ةردق اًرواجتم دودح الب

 ىأب نامألاب رعشي دعي ممل اَضيأ وه هنأ الإ .تاعاس وأ قئاقدل رمتسي نأ نكمي
 هيلإ لوصولا اهنكميو ناكم لك ىلإ اهادم لصي ةثيدحلا ةحلسألاف «ملاعلاب ناكم
 دقلو .عازن ىفرط نالثمم هتناصحو همخضت نم لك راص دقو .ناكم ىأ ىف اًضيأ وه

 دعب ىضام لا نع مويلا ةطلسلا باحصأ فوخ فلتخا دقف .دحلا همخضت زواجت
 بحاص ىلع ظافحلا ىأ .ةقيتعلا ةطلسلا ةزيكر امأ .نيرخآلا لك عم اوواست نأ

 رثأ نأ مغرف .تراهناو اهرربم تدقف دقف ءنيرخآلا عيمج باسح ىلع ةطلسلا

 ىنعي ام وهو ءاًضيأ رطاخملاب ةفوفحم تراص اهنإف ءقبس امم مظعأ راص ةطلسلا
 بحاص ةهجاوم لجأ نمو .دحأ ىقبي ال وأ ةايحلا ديق ىلع عيمجلا ىقبي نأ

 نوكي اذبو ءاًيلج ىقيقحلا ههجو رهظنل هتاسرامم فشك نم دب الف ةطلسلا
 ىف "رمألا " نأ انفرع دقلو .رماوألا هرادصإ ةطلس ىف نمكي اذه هرطخو .اًرطخ

 دقو .ذيفنتلا فقو عم توملاب مكح ىوس لثمي ال ءفولأماو ضورملا هلكش
 لصي نمف .رماوألا هذه لثمل ةمراصلا ةلاعفلا مظنلا هذه ناكم لك ىف تخسرت

 565 | ةطلسلاو ريهامجلا



 ةمق ىلإ لوصولا ىف ىرخأ ةليسو ربع حجني نم وأ .ةمقلا ىلإ ةطرفم ةعرسب
 ,"رمألا فوخ"ب اًنوحشم هعقوم لالخ نم نوكي هنإف :ماظنلا اذه ىلع ةرطيسلا

 ىذلاو .هضارغأ مدخي ىذلا رمتسملا ديدهتلاف .هنم ررحتلا لواحي نأ نم دب الو
 نم اًددهم ناك ءاوسف .هسفن وه هدض ةياهنلا ىف هجوتي :ماظنلا اذه رهوج لثمي

 نم هيتأي رطخألا ديدهتلاو .ديدهتلاب اًمتاد رعشيس هنإف ال مأ لعفلاب ءادعألا
 هنوفرعي نيذلا مهو .هنم عقوم برقأ ق مهو ءامئاد وه مهرمأي نيذلا هلاجر

 ديري ال ىتلاو .هسفن ريرحتل اهيلإ ءوجللا ىف ددرتي ال ىتلا ؛ةليسولا امأ .اًديج

 اًبرح ًأدبيف .ىعامجلا لتقلاب ئجافم رمأل هرادصإ ىهف ءلاح ةيأب اهنع لزانتلا
 كلذ ءانثأ ىف ىضق نإف .لتقلا اوسرامب نأ ىغبني ثيح كانه ىلإ هلاجر لسريو

 اًجايتحا نإف «جراخلا ىلإ ههجوت ناك امهمو .مهيلع فسأي نلف ءمهنم ريثك ىلع
 نأ طرتشي رمألا فوخ نم ررحتلاف .هلاجر ىلع اَضيأ ءاضقلل هعفدي اًيفخ اًقيمع
 هفواخم تدادزا ام اذإف .هلجأ نم نوبراحي نيذلا ءالؤه نم ٌريثك كلذك تومي

 ريغ ريصت هتيؤر نإف ددرتلا ىف طرفأ ام اذإو .ءادعصلا سفنتيل اهيلع ىضقي هنإف
 .ةثراك ىلإ ضفت اًداعبأ ذختي رمألا نم هفوخف .اًددهم هدوجو حبصيو ًةحضاو
 نإف .ماعلل اًديسجت وه هنظي ىذلا .هدسجب ىأ .هب ةثراكلا قحلت نأ لبق نكل

 .ناكم لك ىفهب قفرتعم رماوألا ماظنو .مهل رصح ال نيرخآ ىلع ىضقت ةثراكلا
 ةايحلا تالاجم نم ريثكب قحل رمألا نك نكل .شويحلا ىف هدودح ىصقأ علبيو

 عضوت نأ أنه ريسيلا نمو .ةطلسلا ةلمع وهف توملاب ديدهتلا امأ .ىرخألا ةيندما

 ةطلسلا ةحازإ ديري نمو .ةمخض لاومأ سوءر نم ريثك عمجل ةلمعلا قوف ةلمعلا

 سالتخال ةليسو دجي نأو :ةيشخ نود نم هينيع بصن "رمألا" عضي نأ هيلعف
 .(رمألا) نم هتصغ
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 ريبج نبا ىنابسإلا ةلاحرلا .(55)

 '[1طع '[:2عأو ه4 15ص ]انطدقتت 'طةةطق. آل. ]. ين. 2200 طتتتوأ, (ب3معر آ01001, 2

 1/1625 1ةعءانلاو' 01 «2251011 2. 4

 برحلاو داهجلا ىبن .(56)

 '1طع م«ممطعأ ه1 طعطغمسع ةهنطل 01 هنن 1. ©0103 طغت 1011 ءواتقت عع طعن لعم

 1[ذأاهطت, 21ع10ء15ءاعور 1910, مم. 22, 25. 143 ”ك]دجب اطغع 14012125." 1ع 013

511131 9, 776156 5 

 (57)) (ب8تطءأع ؟هكاسك. اانعادطم آ01210عانعو هز طع 0005. 711
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 سيزيإ ةحانم .(58)

 ]22221 01 1515. طقم, [عانئ1 مد لعن ورم أعتن 8عفاتسم 1909, م. 39. 461

 :ةيلاتلا بتكلاب لصفلا اذه ىف تنعتسا رهيستدلوج تارضاحم ىلإ ًةفاضإ .(59)

 0 0هطلصعدتال, 1[عا1ئس1مصك ءأ 211050مطقع5و 5 | 2 ءمات ولع طعكت 10

 طوعا, 1957 : آم. 34. 10022104502, 1طغع ذطتتاع 1آ[عان علم, آنانتمدع, آ,020011 3

 3: ©: 18. مو 0ميص عطس 14هطمفستمس 2و2 26و(172ل5ؤ, خط عام ل-5 ءطتنصقتمب

 آ[.020602. 1958: (.. ا12011عوض10, آنع ':1طع]ا5ع 2ءطوودطرب 2ةهقاقر 1950. 1461

 نيسحلا ءالتبا .(60)

 '"[5ع 51011ءماطقد 01 3 ئهتق. 100221502, 0م. كأم عم. 79-87. 1471

 ىبنلا لسن ءالتبا .(61)

 '1طع ملا ءنممك ه1 طع طدصمتلل ه1 طع 2؟*ممطعأ. 001 جتطعتم 0م. كأم 7مم. 212-13

 نيسحلا ءاثر .(62)

 '10 117ععزج 101 1152112.801021ةطخ

 .142 /213 ةحفص رظنا

 ءالبرك ىف نيسحلا ربق .(63)

 18111521115 51229 12 [ع2طعا12. 100231502, 0م. كأي 72. 58-0

 ريبكلا ةعيشلا لافتحا .(64)

 "112 عمعدخ 1عوالكهل ه1 اطع دطتتاعو. مط 011112650211322, 02. كأر و 85-4.

 ءاخإلا نم ناعون .(65)

 ']10 اكصلمك 01 122ععط1] عود. (©0طاط عدتلم 00. كأم 72. 85-334 ظ

 ظتكم حرسملا .(66)

 1ع طغعمطع زذ طعس طنلل 0 طلص عدلات, 02. كأم 22.3 53-6

 "”رانلا نم لقتناو ضمأ" .(67)

 "0 لطمات 220 لعاتكعتن مطل طع 1122265. 0111165211132, 02. كأم 2.
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 ىمادلا مويلا .(68)

 1ع ا]دوزت 01 81000. "1127024, ]1:2 02223226 065 781هاغ5, طةعتق, 1930 (ننم[عل

 11 2 لع 8ءاتعع, [هدبلعو عد اطئلتنع, طوعق, 1947, مم. 170-1)

 (69). 2 مى. 2 5اةصلعإج ذتصقتل ةص0ل 2هلعوانصع, آ.م206ه, 1864, مم. 3 54-8. 2

 (70)) تانع2مم, الزوأك5 غم 84همهمأعمتعد ذص اطع آعموصأ, آمط00هط, 1850, مم

230-06 

 ىلإ ئراقلا لصوتي نأ لبق انه (ريهامجلا) ةلتكلا تاكرح لوانت أشأط .60)

 .باتكلا اذه نم قحال لصف لالخ نم ةطلسلا نع ةلوقعم تاحاتنتسا

 ناونع وه "خيراتلاو ةلتكلا" ناونع نأب ضارتعالا ىف اًقحم نوكي اذكهو

 بقح ىف ةمزحلاو ةلتكلا" نع ةبستكملا ىتيؤرب تظفتحا دقلو .ضافضف
 .ةيلات ةسارد لجأ نم "ةركبم ةيخيرات

 :"ساسوسكأ"لا ثادحأ نع طسسملا ريرقتلا ردصم .2)

 0. 84«ءمهلا 1طعولم طلسأاماإب ه5 5كهدبنط ةطتعو ونص 1-1795 872, 171.111, خلاعم

 2120 انطتتأل, 1020101 7.

 ىنامألا ىلاسرإلا هبتك (هيلع روثعلا بعصي) ةياغلل ديفم ريصق لاقم كلذك كانهو

 4. 11مم: انآ آت معمم هما عاعمس عد [2 27 حصل عد (71عادع 711551055 ءطتقألت عقب

 2. كخع1/ةهععر طا 1 1, ظعاتسم 1 891)

 طضهماطعأعم اص مظتلكي, 8ءةنص- ءاهباتك ىف كلذ ىلإ 2[1[عوو 5ءطلوووء# تحئأ امك

 امأ .12هم4 نع ةمهملا تارقفلا تسسبتقا دقو ةءطتءاع, 1949, مم. 3 5-1

 لظ .ىقيرفإ بونج فلؤمل باتك هنمضت دقف بهسملا ثيدحلا ضارعتسالا

 ى. 117 8مم, 5مم مط طع 8هعلعم ةصحتلم ا[؟كصع ؟811- :ابوروأ ىف ًالوهجم

 .113125 101502. 1950, مم. 1-102. 5

 ةدرقلل ةيعامتجالا ةايحلا .(73)

 تان ءاععططحممب :1طع 50كقهأ آتلع ه1 71هملكعوتو ةطل مم عور 1[ععمط 22111, 220

 1932, مز. 57-58.
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 (74). تن ء عع

 304 300- صو ,269 268- ص

 ناخ زيكنج ةايح .(75)

 0 ءمعطتم الطقم. 82. 1201211207

 طع آرنكع ه6 0طنص وعنك [؟طقصر 1011116085, آ:020013, 1930, 168,

 رصيق ةايح .(76)

 0ةعووتم ط1نا هت عطر 0م. كأم 20م 0

 نايتيمود رصيقلا ثثج ةميلو .77)
 طع ظيصعتمما 8ظدصواتعأ 01 آ0هدمتغقم. 1010 (ن25وز115, [مهددمت 111501: الآللط

 نومق. 8. ه5 ][ر.معط (0125و16ه1 آر طعدمإو 8ظماغممدع 01 80هلع آلكا7 111, كلم 9, 22

334-9 

 دوهيلا برح .(78)

 ]0وءمطتتك, '[طغع ]عتنط ا11/ةهنن 111 8

 ةفدص لعفب كلذو هل قيفر عم اًديحو سوفيسوي ىقب رمألا ةياهن فو" .(79)
 ىتلا - دوهيلا برح نع ةيفالسلا ةخسنلا ىفو ."ةيهلإ ةمعن لضفب وأ ةيتاوم
 ةعقاولا هذه ركذت - مدقأ ىنانوي عجرم ىلإ دنتست اهنأ ءاملعلا ضعب ىري
 ماقرألا دعب ماق كلذ (سوفيسوي) لاق نأ دعبو" :حيرصو فلتخم وحن ىلع

 :رظنا قايسلا اذه نعو "عيمجلا عدخ اذبو .ثضخب

 طع ةممعصلتع هم اطع 5اه ممتع 20لئهصق غ0 اطغع معا ظصواتماط طهصقأ 20ص ]7

 0. ى. 181111313501 (5ءطعاتللل (ب5©12551), 2. 403: 2

 ةيسنملا ةيروطاربمإلا ,11]5677 - لاكدوم ىلع ءاليتسالا .(80)

 ىهلد ناطلس ناونعب قحاللا لصفلا رظنا / قلغط دمحم .(81)

 ةطلسلاو ريهامجلا] 6



 83كم طمسس 20 '!انوطلةلع 5ع ادلكم طع 1هنعر طفصأعم هم اطتم متاع 3

 مهب نورشبم او زوردلا هللا رمأب مكاحلا .(82)

 [1ةلكس. 1 18ها4, آدذع آدطبمعم نصل اطقم 170:اتتاتكعتز اعط 8, 1 845ر 8. 6.

2441 

 :رظنا لوغم لا كولم خيرات نع ةزجوم ةركف باستكا لجأ نم .(83)

 آه. 2 مصعامع ةععمانسأ هأ اطع 810 عدل ظطحمءلماو وعما قة. كستتطب 1طع 0

 111560197 01 15019, 1923, مز. 321-468.

 :ردصم لا / ماس ريمألا نع نييعوسيلا ريرقت .(84)

 15غ ]عوتتاو هر طءلصعع هدلتسم. آان ]دتتتع قملعطوم ةصل طع ]ءدادتأو, وضم. ( 8

 8ةهورمعر 0101608[1ع آهطلهدر, 1926, م. 182. 2451

 (85) كطدلعم

 آ1ءصتإت 2ءةهص- ىزيلجنإلا ةلاحرلا همدق ام وه (اكاش)ل رصاعم ضارعتسا لضفأ نإ

 :باتك ىف ءاهمادختسا نم ماع ةئم نم رثكأ دعب ,هتاركذم ترشن دقلو .كو ومص

 اع ادهم هز عمم ظعوصعأم ظوصصر هل. ]. 5ذنقمأ هصل ©. 11. 2121«ماضسب ؟طاتا عن

 .2110 51001عار 1 ءاعمتم هت أنت م, 0

 تاياورلا ىلع كلذك ةزكترملاو ةبوتكم ا رداصملا لك ىلإ ةفاضإ «ةميقلا ةيتاذلا ةريسلا امأ

 :ىهف ةيوفشلا

 آل. قة. 11عام 5طقلكم ياتلاتم 1011812315 016, آ:010012, 5

 "نييروترأ"لا نرق .(86)
 ل1طع هءعمطتتتإت 01 طع ظاتتانكءةطق. كل. ©2عطلغتج آو [عانعنمدك 1511ل5وا16© أ

 [كهطتفتضع, ظةهعاك, 1948, م. 26. 1

 زويكراملا رزج ىف (انام)لا 87(.2)

 ل/لدصم اط اطع 8131010165935. 18.5. [كمص لإ هاج صعوأمدس 18عاتنوتهم, هطصهآتتلات

 1927, م. 31. 1
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 نيجنروملا لتاق .(88)

 طمع ]ل1 عم ةصصمصع طع 8طدسصصعتمس. 1: ]1.1070 11هعمعت ذ 812لع 230
 1122مءنن هل 820 عاور 8لعوب 0١م1, 1958, طط. 35-163 ”1طخ1و 17011 2قوأغ مانط]15طعل
 زم 1937, 15 طع ممموأ زططم هءامصأ 2ععمانسأ اطعتع 15 01 هن قدك لتقل 1ع. 4

 ىجيف رزج لطب .(89)
 طع طغععم ذص طع ض1 آ[؟لامصلم. آ1ممتسعم ظزكهصر '191ع5 مدح 014 از 101

 1904, مزج. 5 53-1 320 م. 2. 51

 (وتوتيوأ)لا لطبو بيهرلا نابعثلا .(90)
 طع طعم ذص طع طغالورب ه2 طع عزوصأ ةطهلكع. 1ك. 1١ 2ءءانقؤ, 8 110

 8ك طم]هونع ع1 [01010, 601181 1921, 771. ], مز. 2220-9. 71

 (جنابيلوات)لا لئابق ىدل ةايحلا ديق ىلع ىقابلا .(91)
 م ونصتحم ةصممع طع [ةنلنمدمو. 1. 10ءط- 01101218 11101

 00015 5نلمتص عمتلعمم ]6232, 1921, مص. 109-10. 1

 (ىانتوك)لا لصأ .(92)

 طع هاوس ه4 طع 1[كيف عدمت. 1. 80ههقر اكتمل 19165, 210. 4 1101101

 1918, 1ع 02ءدغ 8م10ءعمصنع م. 269-70. 2601

 (اليإ -اب)لا ىدل ىعامجلا راحتنالا .(93)

 1/1355 دانننلع ةصممع طع 8هحن1ه. 15. 980, كددنخغط صل خل. 10. 10216 1ع ]11008
 معمرم] عد 0, 51ه طعم آ1طم 0عوزقم 8[ عاطتل ةنر 1020013, 1920و 1701.1, 2.20.1

 (94). 0 ةط2ع5د هنت بدهوتطو. لكل ][1نسصطم] ل, 1عزدع ص كذع ةواتتتمءأ12ل-

 0ءوعملعم لعد معادعم (نهماتط عطاك, 5008ه, 1 861 "01. 17 2. 63. 631

 (اراريمد)لا ىف ىدنه لفط توم .(95)

 رج ءدنط هغوسص [صكنمس كنلل ذم 12>ءصعمممم 108 18. 8هاطب خص ظصوتنتتات اتخم طع
 ممترست ةنح هل 8011 لمنع هغ طع تينمسم 10صلندطق, 18هدطنص مغم2, 1915, 2.

2641 
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 (ولوز)لا ىدل دادجألا ةفاقث .(96)

 1ع ةصععوأ[م» هنلغ هذ طع تاتطتم: طع ع2 حفص ةمل طلق طغماطعتم 11. 0117 ْ]

 1ع [عءاتئأماند ذزرتوؤعرط هز اطع ةط022ان1ا1, 5381, 1 870, مم. 146-59. 2691

 ادنغوأ ىف كلما طيسو .(97)

 1طع اككتصعت معواتسمس اص انوعدصلو. 8[. 1< نطقلك علك هع ةصل 2ءممطعءعإل

 تيوطتط7108عع, 1942, مم. 8-36. 478 010175 مللاآن 20117112 71

 نيينيصلا ىدل دادجألا ةفاقث .(98)

 1ع ة2ععوام7 كتلغ م [ أط ع نطتصعوءع. 11. 0ةصعاب آه 01511152 طنط 05

 طوكر 1929, مزج. 2-300 : طعصتت 8/1ةكرتعتم, آ2 نطنصع ةطصاتوانعر 259 ©0101

 8715, 1955, مز. 5-146 5 : ]رعوصصع (ناتأوأ 2161 5111122826. آ]' ةنمع ءأ هد ط1

 عر [سلمءطتصع ءا هب [صلمطعوتع, ©هللتصتفتل, ةعلكر 1951, مم. 74-85. 3

 انيثأ ىف نوعاطلا .(99)
 1ع ماهعنع ذص ةعطعمن. '1طتتعو7010عو,ر '!1طغ 2ء1مممطصعوأةتت 1503 نهطق.

 11ه عت 2ءمعانتا (ب125512قر م2. 123-7. 3

 ءامسلا نم اًراتخم اًيدامر اًبئذ ناك ىلعألا دجلا ناخ زيكنح .(100)

 0 ءصعطتم اكطقص. طلق لعدوعمأ مص 2 طغدج عملو 82016 15 م20كمتسعل هغ طع

 ا[ءوعنصصتصو 01 1طغع 5ءعنعأ طانوام17 0[ طع !اكهمعمأد (ب 8ةدعمتئءط, 216

 ءاطغعتسمع 0عءوعطتعطغع لع ة/كهصعماعم,ب آعاط218, 1948).

 هيلأتل عئارلا ضارعتسالا رظنا / ءامسلا ىلإ رسنك ريطت امور رصيق حور .(101)

 نامورلا ةرصايقلا دحأ

 "1ع دهاتأل هأ طع [هدحفم ظطرم ءم1 هع هص ءدعاع. 1طعتنع زك ه 1 ؟م20ءم131 2عءمانلأ

 ه1 طع ةمم[طعموأ5 01 5ءرالطلالك 5287ءاتبق ان 2عتملنمسم, 117 2.

 قعاوصلا نم لوغما فوخ .(102)

 1ع 81هدعمام“ [ءدع هأ !:عطغعصتسق. '[طغ ]هدتعصمل ه1 اان طءانعأع غ1( 5

 هز 812120 8010, ءل16ع0 ات 2/1. امدح[, آ.ه2002. 1928, 7م.

 579 | ةطلسلاو ريهتامجلا



 (103). 801 عان01[12عو. للا (08عملعتو 02. كأم م2. 1 8-19

 قربلا ةعشأو ةطلسلا .(104)

 مموج همه انعطغصستسم. 8. اكدطصر قل ءطتس عوزودءطع 5602151عاقط تار تانك طر 954

 م. 105. 2152 ممءعدمعمسعع 04 18هدحتنلابك ذص 2 (طاتصل عت ة(ملصر طلعو 1. 16: "هلل

 110511155 141160 طوع !نعطغصتصوم 1ط14., 1. 3 1: 18مصصتتلاتع كتلك تنكر 22 ءهقانعت 8

 هغ ىةلطد آ.هدوو, ![ن1160 طوب !خعطغاصتسقر 110.. 1. 3. 7

 ىلوألا لفطلا ةلئسأ .(105)

 طنا لععمو نانعوالمدك. ©. 1645مءعموعءد, آهصقات2 مع, 115 !كلوطتتع, 1091ه متط علا

 هما 0ونص, ةللعم هصمل انتصكصتصم ]1020ه 1949, م. 137. 9

 توملا ىتح لأست ةريهظلا ةديس .(106)

 لكطع ممم 1 مهنمم. [18ءعصق1 ةءطع 52 عع, «ل1[ع0 إب 8. 7مم 51غطعتز ]عطقب 1925,

 م. 17: 01

 (ادانارأ)لا ىدل بطلا لجر .(107)

 لطع معلن قص ع-صصمتت ةتلمطع طع ةعدضلم. 5معسععت ه2 أ11عصب 1طغع قطط

 اآ. 11, مز. 391-420. 221
 ريخألا ىتنوكسيفلا .(108)

 طع ]جدؤ الوعممأ. منعم تهملنلو 12ءءءعوصطتتم, 0 عمطصمت غهضق] 2102 طوب 1

 ظنصلع 1.عاعم عود 8ةلتممم 8ادعتم ؟لوءمصأتم ]ع28, 1913, مم. 29-30. 2931

 ةيرسلا شروق ةبرجت .(109)

 ©طموتمءو 11 واذ اطع ل3وؤنءاتمو هلطتم ءماتمات عمو. ظععصسعال عهصعأه مط طزل نب

 2معءا1ه(, 1ع ]لنزع لع 13 هانم مصع, ه1 1طانع 2 تهطنتو 22115, 1954, مم. آل 8-0.

31 1 3 

 ةضافإلاو فوقولا .(110)

 138تدلمتك هصح 120طم. 021106 2203:-1آ0ءطر مطل طلعو 02. كأم ط7. 23 5-303.3 9

 ةيروسلا تاهلإلا نع .(111)

 ]اق ه1, 011 16 57711211305.
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 ص .1911 خينويم / ةلماكلا لامعلأ نم عبارلا ءزجلا / هتمجرتب 4 ماقو

6 -/377 

 ءاضيبلا مئامحلا وأ زبوكسإلا .(112)

 116 ذلمماوز» 1<. 01ةقور 101غ 1نكوزكعطعم 5ءاعاعمب 7آ1. 11, طلع وعم

 1ة0طعضر. 00م251ممدعص !اعنم21 مص 4

 كانهو - 1904 ."ةيرسلا ةسدقملا زبوكسإلا ةباتكرر ةمجرتب سارج ماق امك

 :وه ةديفم ةدام ىلع ىوتحي ديدج لمع

 .٠) [هصوممرماك اصمم ل د عانمس 2 12 طور ءطمموطم]هعنع ©0116ءانكع ]4 5م

 12275610116 ع5 51مم (23, وهنا, 1948. 1 1 ظ

 :نوشاشحلا (113) .(113)

 15ع ةقووكولصق. 381. ©. 5. 20لعومم5 لكعقمتاعع مهن طع 02 نع

.155 655255125,2122 

 نيشاشحلا نع ةميدقلا تايبدألا زواجت ىذلا ىدقنلا لمعلا وهو

 322 512576-1011[51188651 197 ةيضارتفالا ةيدوبعلا .(114)

 - 1م ءاتنص, طورت عطتقات أع, 111, 2. 723. 3

 :اهردصم تاسابتقالا لك :ملكتملا ضوعبلا .(115)

 .1طع طمدوانأامءو (ةللتسوت اع. 10أ1ل., م. 673-4. 3248

 "رخآلا ماعلا ىف وجيرب ةلحر" ناونعب لمول نامره رشن مهم لوانت ىف .(116)

 وهو ”"انمهارب-اتاباش" باتك نع ًالقن "امودياب" نم عيارلا ءزجلا ىف (1950)

 نم سماخلا ءزجلا ىف رشن قحال لمع ىف كلذ متأو ,ميدقلا ىدنهلا بدألا

 ذإو ."بولقملا ماعلا" نوع ىرخأ بوعش تاروصت نمض هعضوو (امودياب)لا

 ليزجب نيدم ىننإف لصوتلاو ةيدنهلا صوصنلل هتاريسفت ةعباتم نع تزجع

 .قايسلا اذهب ةقالع هل تسيل ام لك تلمهأ دقلو .هل ركشلا

 11ءيصحفصم آمدصصعأ مانطاتمطعل طنق مدمعع 8طعتوم ذصم] صم ءلاوتص 010مل

 1701. 117 (1950), ةلنصع 2 ةانصما طعما ص آ/0آ. .)1952( ٠7
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 (117). 117 11. ]. 8اععاع هصل آ. 0. آ.1هإ7لم 5مءءاصعل5 01 8اتوطتسمتل 1011ك101عر
 ىومم ةللاعمب [رمدقمو, 191 1. 8همطسمت 2[ءوعماتتمل ءقاقر مص. 9-330. 343 طع

 (118). 1ميتؤزو 8اوتط. 0. 5تعءطلما, اط«تع ةعدصلمس انضم ]58-0112 ءططتلع 1
 ووصول - ةمانفولتعمب 8مءوصلعكنكا 1910, آآ, مم. 3-2. 56« ه15ه آ. [.عوورتظزادطلم 8

 3و طم]هعنع طءلستغلكع, ةك15, 5

 ماع لكشب رصتقي وهو . .لوحتلا رصانع نم اريثك مهلا باتكلا اذه نمضتي

 نم ةبهسم تاسابتقا ضرعيو (اوباب)لاو نييلارتسألا ىدل ىروطسألا ماعلا ىلع
 نم هرابتعا نكميو .ئىراقلا روصتل ةحاسم كرتيو ةقطنملا هذه نع عجارما لضفأ

 [.عووت-ظونطل :فلؤملل ةبوعص لامعألا لقأ

 ذيملتل :لاو ذاتسألا .(119)

 لع 1/1دماعت همم طنع ةمموعماتعع. قل ادعو آمن ل ممندءكدع !ة/اتتعءاطعتم 129, 1922. 4

 (120). 2 ءما1عان5ؤ. 00755 11, 440-60. 1

 (121). 1رواعرتم. 1[يدمعاتنسم طووعطتممتع 115 مم. 1 6-5471 1[. 81عان1 عا
 [.ءزطعط تعط عع موزئطتقتع, مم. 401-392. (طموعاتكط مةطق [رب ىلا ذل
 نل1, 1 عدم اطوملع هؤ طور ءطتقكإل آن.مه0هص, 1924.) 1 عانءطصمعتن [نطعج 117516116

6 .1927 ,1610218 

 ةرحسلا ءابطألا .(122)

 دطعسصممسك. 02دماتعاو, ةطممتوتسمل 51طعمتق, 04010, 1914 0 طلسم 21:أكقر
 هم. كأي : 81. 8اتهلع, آنع نطمسصمست وصعب 8ةقلك, 1951 0. 17 5201016057
 5مسممعممعدءطتعطغعم هتك ةزطتعتعم, 8كيصتعط, 1955 : 1[ 15 عطر

 5 طوتطصةطت ع اتت, 561615321, 1957. 71

 ايلوخنالماو سوهلا .(123)

 11ةصنم هل رمعاوصعءط ماتم. 1سم ءانص, طووء طنا لع, 111, 1095 06-2222151 م15-

 ك5زحتع 112عوءلمر مز2. 1395-1183. 56 0150 ظاعانا عز هزز. كأم 11

 0124. 1 ©. 11. 5نءعطلمو, ةعدصلم 12ه ل16 همم, 84ع1طوانعصع انطلكءعتقلا)" 121655,
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 (2)125 ظمصل1عم0+غ طقوتاخط. 1ط10., مم. 7-10. 3 01

 (2)126 آجاممو طحزتاط. 10610.. مص. 1 5-16. 3

 "دجلا" .(127)

 1ع ةطععوأم» ؟عمزءوعمام اطغ داتتت [0غل.... “ 1طأ., م. 17.3 6

 "اجنيروبم ىف تاقريلا دج" .(128)

 1ع ةصععوأم» ةمدسسم ا/طمءعصعاعم. 1010. م. 12. 588

 ةيشاعترالا ةسولهلا .(129)

 12 ءاتمتبسم '[ععصعمك. ايم ءاتصسر طورتعطتقتعر 11, مم. 1328: 81ءانلعتن هم. كأم م.

 8-227 2210 23 3. (ظصعاتمط ءلتاهطر مم. 328-30. 1

 "فيضمطلا" .(130)

 1طع اصصلعءمعت 1مم ءاتسب ظاصقطعاتصع اص لكتع و:ءطنمقنتودءطع 1لتمتلك ]1

 (ر25ع 43: مم. 157-61. 3661

 (131)». ذءطتعممطععمتلع مدالعمأ هنكعتمسع مدمج ةهص هامعلع هع 2ءاتعسسم

 12عمعمو. 81عدلعت هم. كأي مم. 5-234 (8صعاتماط ءلتاتمصب مم. 337-8) 3 1

 رمن دلح ىف نامعلا .(132)

 1ع لمصلععرب ذص اطع !ئهدك واتم. 1. طعيتعاب [1ملتدءطع 8411 ءءطعصر 1[عضقب 1921, طم

 2-61. 401 ]1110 م1320 01

 (133). 1ع 18ه21 هأآاان ل مهل 01 02 عطهطقم انةطق. آخ: لل 181 عطخر 10111608

1010110 

 (134). [لفذذ]5نللط طظلظفاا د1: خط 1111, 110/11711212171 111 17

 25111141151118 111011:1510.2.141:126<1., 97-93ص رظنا.

 (1طع همر ه1 طع 8ظنماصو '[طعممع ذك ذص ةصغهم000وز5, 171, 5, مم. 2207-8: 0

 (135). (ءمعجهل طهمدلرواو. 2!1ةمءاتص, طاصقعناتمع ذط ذعغ 25:طتقنتكءطع

 [كتصتلع آ]1, نه5ع 26, مم. 7-93. 4046 5ءءمم0 ءققع ه1 طةتعولجتوز5. 1طأ1 ل. 0356 28,

 مم. 10 1-2. 411
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 (136). 2. 18ءوؤئعصمسم, ©ةوطنءطخغع ةككتلعمك, نه1هعمع, 2-1952 طهمهلع طنعط
 لروكمو هج 21051 نانقص أ ه1 دمه 1625-1121 ءمصقان 1ع طقم عطماتغ الك كه 7ع

 هتفيلخ باختناو زوجعلا نوباجلا كلم توم .(137)

 [دءوغط هغدم ه1 اكمع ذص ©2وهمص هل طع ءاععاتم» ه1 طلق 5006عع3501: 2. آلان
 6طقتللت, ظدصامءوعمصك همك ىنلكحعمفتسءعد ذص ظوسدتمل21 ةكتعمم آص.0ه200, 1

 861, مم. 1 8-20. 4138

 نوكوجلا كلم .(138)

 كطع 1كصوع ه2 [نلهتس. 0. 1. 84ءءاو ل 5نلهصعدءع انضم علمت, 22911

 [.هصكمم, 1931, مم. 77-120 هص0ل 3 32-53. 4151

 ةقرافأ كولم تامس .(139)

 مامتطساعو هع مةكتعمس الصعد. [18ءواعصمسم, هز. كأم مم. 34-43. 161

 كولملا ةاكاحم .(140)

 كطع امته مم ه1 امم. 8[همممم042مون 18عوؤئعمصمسسمب 02. كام مم. 413-14:
 8ظاطتممتمت 11هلمدصك كزعدلتتك, 111. 7 ةصل 5نهطو, 251711. 2 هضم دز 181

 روجمأو ه2 هم 3مروط 34ءععءطقست ص 50ن0هضر, 1.0200, 1854, 2. 78:
 8ممت, كنتم: ]. ©. 8ءمععتن '[طع آ]0زتمع 600, آ,.م2002, 1913, طم. 39-40. 85

 هتيالو ةدم هسفنب ررقي كلملا .(141)

 طع اذمع طنسمعءاك 0ءغئعمصتصعم اطع !عدواط هك طنم ءءاوص. 8لهصغعألم ع5 م1112

 كا 56ممان, 22115, 1924, 2.

 (ابوروي)رلا ىدل كلملا ةناهإو باختنا .(142)

 ١. 11ءدانمع ه4 طع م205مءءاتحتع ![ذصو ةصحمصو طع المزتنط2. 1و 18

  110. 2. 41 9زم كز عم [عممعت : 40

 كلملا ةافو دعب ىضوفلا .(143)

 1.311 ءووص عود ةكعع طع لعمغط ه2 ه انصمو. كسماتع اطغع 711051 ا
 181عوؤعرتصمممم هم. كك, م. 185: ص ممطقساتت 1ط10., م. 222 : اص آ082202: ]. 10560

 "1طع 82 عدت 0م, 1.0202, 1911, صم. 103-4
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 ادنغوأب مويلا فرعي اميف ةقطنملا ىلع ءاليتسالا دعب اميه لود تأشن .(144)

 .اميه اًضيأ نومسيو ءىماح لصأ نم نوبراحم ماكح ناكو ءاهنم بونجلا ىفو

 .مهودبعتساو نيعرازملا جونزلا نينطاوملا اوعضخأو لامشلا نم اورجاه دق

 كلامملا هذه تزيمت دقو .ايقيرفإ ثادحا مهأ نم مهكلامم خيرات دعيو

 .ىلاوطاو ةداسلا نيب اميف تاقبطلا نيب داحلا لصفلاب

 :1طع طاتسمم د(2غع5 هتوتسمأ ع0 اطتمتوط طع عئولنمل 602011عو5أ 01 ةطقأ 15 20717

 انووصلم هضم طع (ءةمتغمتج" دهانتط ه6 ذغ. 18ةعاتلعع مدهغممولتمأاو ه2 [آهسصنأنع

 هرتاعتسم, هتللعل تسمم ممتع 26مل ذصغم طع ءمانصخأتإوب ممم طع دمعاط ةصل ط6

 طع مهاتع ظدصتت ةعئتعن] ةدمدلتكاو اطعتع ةععأ. آطعوم عاتسم [ك ص معلمو هن

 ةتطم28 طع ملموأغ آما عةءوداتسم ص ةكتعم. 'آطعرب هع لتكاتس عمتمطعل ان 3 ةطقتم

 ههقاع-للك وأم عا ععص طص2كأعتك هل ةعنكو

 هلوكنأ ىف ةفالخلا .(145)

 506 ءعووزمص اص ةطصلكماع. 1[. 0طءنور 'آطغ 1![ةصعلممسد ه2 مصاعماع ذم انعوط لهم ام

 ملا ءمم 20هاناعدل 5زو1 صقر ءلناعل طرت 2/1. 8هنععو حصل 8.18 21-1117015( ل

 021010 آلت ءاوأاإ 216551954, م.121- 62.

 [105ءمع: '[طع ظدص- ل مدقألا باتكلاو « 161 - 157 ص ةفالخلا نع عطقملاو

 ادناور نعو .ةءارقلاب ريدج هنأ الإ اًراشتنا لقا وهو .روصلعم1عر 21121108, 3

 :زيمتم ديدج لمع رفاوتي ةيبونجلا اميه ةلود

 812ونعأر, 1ع اكصعلمدم ه4 [دهصلمم اص ةكتعمس 18ه2105, مم. 1-26. 0

 اراتيك كلم جيوتت ةيحض باشلا ريمألا .(146)

 5262126ع 01 2 زمانمع مالصعع اص 1ك ه18. 1050 طع ل 2121105

 1923, مم. 129-30. 1

 اراتيك كلم سوق .(147)

 1طع مزتدل طمزم هأ [قكمتف. 1طتم., مم. 4-133. “1 وطومأ طع صهنممم” ]ط1 1

 134. (ممألا لتقا ىنإ)
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 لوبطلا ءادنغوأ .(148)

 [تودصلمب لماتطمق. 10560 118 1م, 1911, 2. 188. 2

 "ىدادجأ رمع نم لوطأ اًرمع شيعأ فوس" )149(. 

 «1 هم طع اعتصم غ0 انع 1هصععع (طقص مقرب ةصععق[61257. 1010. م. 194. 170 م5515-
 طوب ةعلج عل. 1010., 2. 197. 502م680214 220 07615665 [ط1., 2. 0

 هنع وفعلا متي رخآلاو همادعإ متي امهدحأ ةجودزملا ةيحضلا .(150)

 مم عوعم أولم هك ما عءاتسمم نط مهل. 110. ص. 210. 5

 "اتأ نآلا تنأ" .(151)

 “كتر جنم 2011 مغ 18و ع1122111, 02. كأم 2.9

 هدحو لكأي - دسألاك - ادنغوأ كلم .(152)

 “1ع ]1م ءدأق ةهل1وصمع”“ 2805ءمع, 'ططغع 8382208, 2. 7

 اراتيك كلم معطي خابطلا .(153)

 طع انمع ه2 14 طإب طتق ءممالع 805ءمعر '1طع 83126ةكهب 2. 103.

 (154). 2 كريستال زانق عع. 105ءمعر 1ط1ل., ص2. 61, 42411 101

 نيصلاو دنهلا ىف ةطوطب نبا تالحر .(155)

 موومأو ص ممذو ةمل ةكتعم, 1354-1325, ه0 512660 220 5ء1عءاعل زن 2[. ذل ل
 ©زطاط, 010160 عع, آر.مصل مه, 1929, هلع ال1, م2. 183-36

 نم ثلاثلا ءزجلاب ةلماك ةروشنم ىارب نيدلا نيز ةصق .(156)

 طع 1115م ه4 1سلنه هه م14 طرب زغا5 هذهص ط11ك(معتهصق, 11. ال16 ةحخ ).
 130وهومتت, 1 1-867 877. آ[غ طقف هوه طععص ماتطا1 وطعم 5ءمدههغعارت 25 آةغ61 ك5
 هع 7ءاطتر طع 5. 0نماق, قلعت. 'آطع ةععماتتأ 01 8كتطمستسص20 "نمط ك5

 ءاور 15 هذ مز. 159-192. 4
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 :ناطلسلا نع اًيرصع اًعفادم هسفن دازارب ىراوشأ ىدنهلا خرؤملا ربتعا .(157)

 م 5200لععو 4ع1عم0عم ه1 طع دسلغمم 15 طع آ[صلتمم طئطواؤماتمم [ةطحوتأا 222524

 (1120ع لآ11 17116 جنب 23716 ةزععاعب ص اطع ةءيتتعو 151501156 لحب 784هطلع, 2ةعلكر

 1930, مزمن. 300-270). 1ع هيللع طتسن هنط تكتم: 10عدل1 د( طم اتا 01+

 طع ممموأ ةطاع مقص هأ اطغا 5110016 خععو 45

 (158). امعمطخحك د عجل: عاععزاعم ءةمعو 8لءطءم]سدصلععم: آئةصتعا دنا 5ءطقعطءتم

 1.ع1م218, 1
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 معجارملا

 ءاذه ىفلؤم ىلع رثأ اهل ناك ىتلا لامعألاب ةيفاو ةمناق عضو ىننكمي الدق

 ىتلا لامعألا لك ركذ :ىه .ئدابم ةثالثث تعضخ ةهئاقلا هذه تارايتخا نأ الإ

 مل اهنود نمو ىركف ىلع مساح ريثأت اهل ناك ىتلا لامعألا ركذو ءاهنم سبتقأ
 لوح بلغألا ىف انه رودي رمألاو ءاهنيعب تاجاتنتسا ىلإ لصوتلا ىل رسيتي نكي
 ةياغلل ةعونتم ةيلصأ قئاثو ىلع ىوتحت رداصم ىهو .عونتلا ةديدش رداصم
 بطلاو ةيتاذلا ةريسلاو ءايجولوبورثنألاو خيراتلاو نيدلاو ةروطسألا لوح رودت

 ناك اريخأو .ىلوألا ةعومجم لا ىلإ ىمتنت ىتلا بتكلا فلتخم كلذك اهنمو .ىسفنلا
 ,ةفورعم ريغ تاراضح نع ةبيط ةركف ىطعت ىتلا ةثيدحلا لامعألا ضعب كانه
 .اهنم انأ تدفتسا امك ٌنارق ديفت دق لامعأ ىهو

 -  ملطعرأا مم ةهعطعم. 0 ءوعطتعطتع ع5 ءتواعم 1ك3:ا1221185. []5ع15عا7ط

 11. 281ءا1ع. 1[ع28

 -  ةستستمتماتك 8121ءءالتطاتق. 3 7015. آ.هعط (ن]دموزعمل آ1ط1ةقإ#ا 1020011 0

 مممتمم. [مدصقم 1115م1. 4 7015. آةرمعا» ن]همدزعمل آ1ط1ةقإل آص,02001 د

 _-  ةعهطوطقط, ةطسصعل 1طص. [ةصصفعئاهمعر ةقصقأ21 ع0 إب 5320ع25. 200

.136 

 وم هةر 11. 1طتتقم11210, 1. هل 15و عمص هلم آ0. 11]10ععقلكن1201ع 70

 م1112. ووعمرب 1940.

 - 8 همعلنءار داط. 2ج6عممم 0ز نان] دنع. 80هوأمم, 1934. 8عمصتعتو 1. '1527عاد ص

 طع 38كهوعطتتل ظرصسمتتع 1 6656-1 668. 1.0002

 - 85 ج010, 1 7 7ع 0 و عطن ءطغم 0عو طن دوزأ عصختتمو. اطمن عطر 1 874. ظاق2

 ]. 0. 2, ةطل 8ةءعطماتكعر, 8. نطتنسصق 11201 طع 81202155 ]00117281 0
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 8اععاو 18 8. ]., هضم 11090, آ.. 0. ظينطصسصقسم 80ها11لم1ع. آمنه 1911

 ظاعانل عن 8. ا.عطغطاتعاط لع طور ءطتماتع. 8عممتما 8عماتمسب 1930. (1ةدعطومأع

 هز طور ءاطتماأتت 'آئهصقأ 2160 طرت قع هع ظدتللام آةمصلمطر 1924.)

 80ههمر 1! اكن عصمت 13165. 1؟هعطتصعأممر 1918. 80انكهأ آع آن آظطممأتع 2101801

 (2ءتصع مطه5ع). هن15, 7.

 ظعمصلا 0. 8. آدذع اتصتطاتتوعا“ تنطعمطتلع 1عطهب 1922. -- 106+ ع2مووعأ

 821162012168. 1[ةهطهق, 5

 طمع, ا. 0. لل آلا عنوتإا [1ئ5ام1إ7 06 2ءطوزف. ؟7هزك. 11١-1 0طن

121 

 ظتصعا, آخ. ظوووت هان 12 (نهدكاتتع 1عاتعتعاتكع عد ةتكدوأتف هلت 74310

,6 ,20115 

 81رمهصخ6 ف. 010 عم 1 طصعو ذص تانلتلمسل 220 8221. آ.مصكهمر, 1929. 811 ءطع

 1[. قط عءتغ ان0 اظطجتطتساتق. آ[.عام 21م, 09.

 ظزتطل عا ى. 1طع اقكنك 01 اط/كدمتل. 01010,1 6

 ظيسواط متل ]دعمط. 021 عءطتمءطع 1تبلطتن ععوعطن طاع, ماو. 115-1 -- "طع

 تاك لنه م ه1 طع 1ظعصمتمددصعع اص 1املوح -- طع ةقع ه6 0هدماغهصتتمع اطع

 01و. --15ظ62عءانمدك ه2 111560137

 ظاتصاممر, لل. 18١ دمهم مصب اطغع 800عع ةصحتل. ا[كتصع 18111ةحصخك "و

180 

 ظانصامم, آلنعطقتل. هك 8415رأامد 1م تعاعاع, اكصع هأ آ>ةطمصصعإل 10200

 1 864. ظاتتإل ]. 8. طتقام»إ ه1 طع آ2غع» 8مطحقم ظططمأ7ع. 2 7015. 81ه

 ء«للتامم. 8ع كم1 1958.

 2622 0ع 1022. طلوتتأ 2 ع1م5د آل هدم عطأة1105. 8انع205 خلتعور 45

 (2عوو1115 01 طعزوأع طوعط. '1طع ]0121ه عانع هد م8112 ءلعو. 2 ؟هآ5. آ.مصك مطب

1929 
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 هلل هحمدتت 11. طع ظعانون مانع ةرتواعمم 01 طع ةعدهتتن لات. 11281. 60

 6©هلصعتلب ].. 1 26 12 80آنع. 2 7015. هتف, 1 845. ندم ءمماسمر, ]. آ0هئلت انكع

 زد مدة عمأ 8011226. 10101012

 0دمط ص عطخ, 2ءاعنم طع 8دعمهمم005 !ءءوعطعت خصم ختم هود"

.8 ,1,0110102 

 © ة5هلتؤر 1. آو 2255011605. 28215, 1 0.

 ©هكاتس, عم عع طع 8لمرماط ممحعمتعمم آصكلتمسك. آ[.ه2لهصر 1 841 5 عمال

 1[ ل1 1 ا1 مط, 6

 طق ل عر 27. 16. 20عام همه ظءممط عع بهنصط11086,

 تطفصأ ع متع 0ع 12 5هنموهوتع. [.عطعطسعاط لعم [8عانعتنمصكععدءكطتعطخع

 45 ءل. 1ةنطتصوعم, 1925٠ نطق ىلمتمم 8. 8. '!طتققو ]2م22656. ه2

.102 

 01622 لع 1عمروب >ءلعم لع. ]طع آمعوم. 'انهصق] 260 طن طمضتعأ لع 0من.

9 ,011220122 

 00ه معغممر 1. 81. 1طع 81عام ص عوزقصق. 04010, 1 1

 ©هطصر >لهرتصمم. '1ةطغع طهموابتغ ه1 طع 8ة111عصصتاتقل. 101201011

 6001/1 2م 0ع. 381ع22011عو. 1015. 1-111. 291215

 6مم عمتل, ©. 14 101تمصهأ1 م2 كلفت 14و ةقوولعمو ءاأ 1[عو 1

.2940 ,29215 

 ©هدقافساتس آ1711. 2ه2مطت7تم ععمعاع, ]نع اطتع لعد بعععصمدتعو5. 1ةللنخأ

 مورن لى. 170عغ. 7015. 1 ها 11. هقلكر 193 5-9

 6©ه:(عور [آ11ععصقمل0. 176 1. عانعتو 1519 غ0 1526. '[مهصقا 21م4 87 15.

 10110101, 8. ظ

 ©هجروبعا]ر © 251 ط عام هجم 0طن 20هأ]]1ع - '1215.1.0201025 5

 012001, 187 '[طنص عن 150132. 101201011 6

 ةطلسلاو ريهامجلا] 0



 (ناللك12161 ]ءمطقع. 51112212182. فمع ءغ د05 نانلاأع ءعد ]1سلمءطتملع ءأ

111010116516. 215, 

 (تاتططم 8انع110عو له. [عطعال1 همس طع 82ءلعلم 205. '1ة2512160 597

4 ,01260 

 تان مصاب [ظمهص. 1ع 845(ءم1عغو هز 8للاططل. [عمول اعل, ]لعالم م11 6

 --011ءص121 1عان عن مصمم اص 1[ متنقل 22 عدمت. آغا[, 81ه 6 ١011

 ران جمر, [10طعدأا لك115 غ0 810م2 51ءلت1اعو أسم اطع آعومأ آمط002, 1 0

 - (2ةهمات لعد 84. لحل طم عتسمل 51طعط12. 021010 4

 102 ةل2عأا, حل. '1طع 815019 1]0آ0ةطمتطعإلا 102001 3.

 103112عوأءاعتن ]. '1طغ تعطل - خكتعوأو. طونت 11. 021010, 1883. آ02عطم0 ا 15

 اا. طولسملا] ٠ :1ةل(5 12 1[عان ع1مانو 1ع917ةل5. للعام 5 ١011

 1 195 1٠غ. 80 عءات15 ءأ (ن010111125 ع5 112182ءط ع5. ةهتتاقر -

 10ءءءررطغ10مر, طاع نه 0100. آ[.عاعد لعو طالتمرمم 112112 15ءمطخأ. 1615 عاأ

 ما تطلع ]6223 3

 120ءممظأ 0., ءغ 1]20220ةنل, ا. آع5و (021111165 11151115659 >5.

 415عءزر 1 7.

 - ططمضمصعر 8. ]ع5 [ظعانونمدم لع 82ط9إ10هد1ع ءاأ ل4وورت1ع. 2ة215, 5

 10122 ع1 (بهقاتللام, ظءععصقهلا 12غ ]0150017 220 0052011656 01 10

 132512660 از حل. 2 85121105129: 18عمواصأعل, 8لءعلب المهآكع 6.

 1010 2551115. 1012312 115017. [.0عأا> (ب12551هول ائ1ط1ة19:-9 7015. ه0

.1855 

 -  ]آ01151 ل. ا! 21112515 طع 85451 ءطعطل. ]عطه 22

 - 10 هطه]للىهصضر آمن. 34. 1طع ذطتلاع [عاتعلم2. آ0ه52002. 193

 12هعدقمر 5. 5. 29 عت71ع5د 220 ظاسفطصعا ه1 طع 1[فلقهطقتل. آ.020012,

 10011عاهك, 8419. '1طع آانعاع هآ اكهئهت, اص مط عدم 1801105. 20160 طال نب
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 1آ10213711 12020ع. 021010, 4

 121تطمهزو, مططع. [تتسلتت 71121211615, (01025[0115 220 (2612عط07011165. 2011010

.16 

 [دن ©طقتللل 2 8. 8ظ:ص10226055 320 قلك عمات ع5 اص 10112601121

1 .102002 

 جددت زردضتع. قلعطوع ةص4 طع ]ءداتتأاك. 'اعدصقا 2ع زب طووحمع. آص,02001,

 ]دن عدأ]1, 0601 ععو. 1412-؟هتانصف. 2هقتك, 1948. --ط/وتطعو ءأ ]01عاتتع 5

.9 ,293115 .11231115 ©0) 

 [دانمءوتوأ مط 01. ]0ان15 لع 8عاع كعت 165 22ممانك. 23115, 4

 اوان 1. خكدم اضخم 18/012 آمهطكهطر 195 1. 81130, ط1. آش +51

 موتو, 195 1. -- '12متأع 0“ 115011 ع5 1[عاتعنهطق. 2215, ظ

 811كم, خل. 2 56ن01عو زن خسكأته]ندن 10[ عامتقا. 20662212 21012081227 طق 0[5.

 2. 57لمعور 1933. -- '[طع خدك 12لنهص خط 01 عن عو. 57702)و

 ظالتنمأع 8. 31. هم 1005ه ]. '[طع 21150197 01 12012 25 10101 إب 1غ5 0تنض

8567-7 1 ,1020605 .7015 8 .11156011325 

 الزور ل 2. "1ع 8اع-5مءملتمسع 2ءمماعو هأ طع 5127 0025[ 01 117ءوأ ل11

0 1 ,101101011 

 ظرف, ىلا قعر ماعم 120 28عررماتكءطعو ا.عاعم اطح ةلاعتأات12. 11116

 1 885. --طط©نع 3عوما15ءطع 8عانونمم. ظعماتسم 1909. --آدذع ]116128631

 موو ماعم آ.عامذت عر 1923. '[ئدصمأ 26مل ذصنم ظصعانما إن خ. 21. 812كم 1ع

 11[ وطلع ه1 طع ةطصعاعمأا 8عورماتممك. آ02002.,1, 1927. 21-1857825 طقت ل

 8 8. 185 طعم هلا, 012 ءاعد دصل 812 عنع ةطممطع طع هع لع. 01010 7

 مءاتععب ططتلتممع لع. 8هدناعو هد 1ءاتمع. 82565 0011«ءانكعو. 2دعتقم 7

 ]100 عاوعمر, ط1. 5 طل 2203261261112. 51168521 7

 عزئممر آمال عان 1215و مصم 01 111. 1-0010, 4

 ةطلسلاو ريهامجلا] 2



 - 81 هععمجر, اكد. © وطن خم لعرم ز2مهصتععءطعم اا عمت آعاط2 1ع, 9.

 - 1 ه2لع 0. طوضنالا 8ةوطأاغ ظعمصمتمإت ةهطل 50هكعام آمصلممب 1950

 --ظلئم: مظتعوس 1802105. آمهصقمصب 1954

 - 1 هرتاعو, 81. ةصل 8وصق-ط1ءطقتلب 8. 8. مكتعوم مماتةعأ 20605

1940 ,014010 

 - 1 هنانطعر 1. 0. 502ععزعرنو 0[ 1طن 1,0101011 2,

 - 10, 06018ع. 'آطع ]هاتتضطقل (نة1211086ع, 2

 طودصلعع, 0. 5ةنلنعم جان © عوءطن طع لع اعدك عتةصتك طعم 10هعصصمم انما

 لع كتم عوتوعطعم 5225 ءاتعلممب 1ةتططاتتوب 1920. --0ءوعطنءطاع لعو

 ءكدتصعوزوءاطعم 18علعطغعو. 5 ماو. 8ءءاتصب 52-1930 ظ

 -  ططهصلتم»أا, طعصتت. [ةصعدطتم هصل طع 600 (2122عم, 48.

 - 2 1132 ]. ©. '1طع ©01لعص 8هاتعط. 1/هاك. 31-1. آمطلوت, 1913 8: -- طم 1 عدت

 ه4 طع 10مل ذم طءلستأحلع هظعاتنوتمم. 1/0آئ. 111-1 1آ.02هم, 193 6-3. -- "طع

 8عءان عم ذس [دحصت م1 2لتات هصل طع الهوانم هأ طع آ2ءد0. 115. 111-1. آمل

 24٠١-1913 116ل]لةصلعت آ.. 12ة25ءال نط ععط ه5 لو 51166118عوءطت ءطخغع [[هطق.

 ا/م15. 117-1 آعام21م 2

 0*1 ءصتاتم, آ[.عم. خعلهصختمك, 1هآلعددستتع ءطعم نصل 170115ل1 طغتص عمد 41511,

 اكماك. 1011-1. 1عدقب 8-1921. --1تبلطتت معوعطت طخغع مك ا71عرطقب 1 3

 ا"ان08 الت-آهض. هذ 11560177 04 0طن ططتلمهدهمطتت ؟7آ5. 1-11. 226[

.1952-3 

 طرصم. 1ع ادذهمإب 0( عصمت ظءمصعأك وصمم 1[1ءاعططط هنا جاحاتتمم 0

 (031ك12550 0ع 12 1؟ءعهر © هدد عاتاهتتأ 05 1216و. ان عو 411ءو, 2,

 (10-7]32110610 ءطح ماتم ط 770 عور 10. 16 كلا ءعاصمقعع 2 12 24ءالعع. طوعتور 1923

 --1.6ع5 125011055 141 51ن] د ة265. هاو, 1

 0 عوعالب حل. 18/11 0طنلل حصل طقسسصمم (طن] 1,0206021 941
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 6هطتصعمتت, [؟انعزمدع عا ططن1لم5همطتعد لعصق [ةوزع عم لع. 1 865. 287

 ءلتغأما. 2115 7

 0مهعزع, 11. ]. ع. 84عم70أ75ع انك 1و ©11ضنصمغطعو لب ظدطععتسم. آ.عالعمب 1

9586 

 01و عا ودع مخ مضماطعممو1مورب 816 المكلك 1946 ©0ه10جذطعاتط ٠
 7١م1 عونصععم انطون لعص ذة 11106161, 0

 6مم, 11. ]. طاض. 1016© 0 لع زنلعمب 1 مس لع ل121 8مم كت

.1219 

 ها 11.12 م ءطتسموز وع, 21215, 1929. -- ]ره 2ع25©ع 6111

4 ,2115 

 يووور 1( 216 1115515 طعم 5ءاعاعت. 2 7015. ع1 1907 هما 1914. -- آماع
 عءعتسع طعتان وع ةءطمتلا لعت ةلعم م2 عم. آعام2185, 1 904. 168017 01 15
 11و67 هزاطع ظموصلع. '[ءةمصقاة أعمل طوع ه. 81. 10102, 2 05. 021010 7

 ويعمتعتب قى. ]رعو عائل! !هدوم ظاماتكدالع عا 101 قن 2:1

 ووو, 1( ]لع 1 11ووز5نطعم 5كعاعم. 2 7015. اعط 1907 ه2 1914. -

 ردزع ععطعتسع طغئانئع 5كم عت 5اعممجعم. آ.عاطةأ 85, 1 4
 0: ءومزب 01 "101015. 01[1115) هزاطع ظءدصلعو. اءمصقأ 2ع طل 0. 1021015
 د ماو. 0010, 1927. 0ءعمنعتر للا آنعد 8ظعانل! هدم اظطاتانكةانع أ 200

2:1 

 نكيمتطعر, 18 هعانئتمص نمل اكنلمد لعن نطل وع 16102185, 0
 011 76. ص 0 14مل هسصتس همجي عونك هلو. آمط002, 8.
 وينال ةنسصعب مخ ةطع ة]نكع هز 8نطمسس2لا ف 2 هز 1[اطنطذ 5

 هزئوغ ههمانل ةللوط 011010
 و19410, 5. اند ته 21 قلعو مقووعوتسم هنن (عردصو ع 5212012. 2115,

7 1 

 ةطلسلاو ريهامجلا |[ 4



 - 212 عصتععاب طظولعط. ]016 ©ءطعتسمم# © هوعطن لأم لعب 31مم عماعم. انعام

1948 

 [1ةيصطارر 16 10. "تطدأل ةطدصتمسع هما 50نهل 10 ءنع]همطح عم 10200

 1946. طمصلرو 8. 5. ن. >هارمعوتدم ظعانعتمم. طةهدصماتتلل, 1927. وصور

 ددعوط. ةطع [معهعلتطاع طوعطعم ط«تحتسع. آمطصلماتب 1954

 128ءءعاععتج ]. 0. 2 طع 18م1 عدت د ه1 طع 6 مععو. [ه2ض06هط, 1 9

 1[1ءملتصور, آطتعم. ةاكتكر دمع 819 طغص اتصل دءنص ا!ةنلا 16و عصب 1903

 1[1هضملتقم. طتئامسإب هز طع ظمصصقم طظطسمتتع. ”اعةصعأ أعم ارم 8. (ن. ظطما5

1 ,2121511086 

 1162000 نك. '1طع 1115601125. '[عهصقأ 2ع طرت لتتط1عوت لع 5 ات ءمانتا. عطانا

 (125512قر 4

 1125101115, 11. ]. آجدط عطل عزر هط طم كعمأ [6ءوأ مكن ون 101118501012. 2 15.

 اعرب المالك 193 8.

 - 1 عياعأم ]. [1مل15ذءطع اطلت طعم. ][عطقب 1

 115امانع مقصمصوتمتع ع 12 طوعمتعتع ©2ه15206. ع مه آل. 8:عطقعال

523215, 4 

 0112[1115ع للان وان 514 5ككتم([01عو. 3 7015. آ.معط ©12و5وذعول 111319-20

.10 

 11100 2 1ك. ط0197(15 ه4 طع ةنعوطو. آ[هدهطب 195 ]1

 110لعدممر 81. ©. 5. 18غ 020ع2 0] :ةكدةووذضمك. طع 113 عانعب 5.

 11011 0. تبلد ءطع 0 ءطعتسطتتسلع لعم 0 ععصمسعم. موصلات 1939

 11هاصهإت 10! آدذع 5كطنللانلع 240ل1نه عر 25.

 آ1نتعتصعوم ]. 1طغع 11همنصع هز طع 211001 كععو 8عءطقاتتلم 1955. -- هطمم

.49 ,102002 .11106125 

 [11نن25010, هل مص. 8عاوع ذص لنع 4و1011110ء0-1121ءوععملعم عود معاتعم
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 ©هماتمسعطخو. 50153166 1 6

 ]11غ م ]. 11. 0دقأع ص 12018. (ب2121101856

 1طرو 8جكنأو. 1]مهكعاك ذم ةمأد هل ةقتعقم 54-1325 م5126 هصقغ

 و6ء1عءئع0 إب هتطاط. 10200522 9.

 طم 1ةطهو. لطع انكم هؤ 8ةسطخسصسصسمل. '!طةصقأ أعل ارب ©. 1112110

5 ,01:11:00 

 1طن ]تطوتتم "طع 5 عمصم] 260 طوع 80د لطتن و[. 102002,

 !لمام 1 8587 ؟عسوبعاط قمع ”ةطغعمتتع ع5 :ءانوذ مدعم 5 11211[1ر

.48 1 

 ]هيسصعو, 11للتمسم. '1طع اهم عاتعو هز 1عانوت هان ادعم ه1, 1,0220605.

 ]ءوصتص تمم, 11. 1هصتتدمو. طاتئامتعع ليج ناناأغع لع 8ةععاجتتك. ةكلكر 5 1

 ]عدصصع 06و ةصوععو, 50ءعبصض ةينغمط10ععدمطتع كاانصع [1آوا 1 نانع 5510

1 ,23115 

 ]عودعم, ىلا 8. 11ةهتسنخحءاع. ؟هالمءعمتتطلدصععم 702 عت 840111 عع
 1موع] © وسم. 18ممص]كبنأ, 1939. --خ49 طم نصل اكنلا طعأ 17011

 1171 عوام لعصر, 195 1

 ]عوز ءيوعر, 0. آ,328ان28عر ل15 8[هن عر 1067ع10 مع هل 011مل.

.1049 

 ]62013ءدج ]. 1005 ظانعاط لعن 1 8عءماتن 128١

 ]0وعمطتتم. ”1طغع زرعكومتماط الوضع 'اعهصقا2غعل إب 0. خل 117111125011 0
 01355163. ]1,0200136 9. ظ

 ]0وعاأر 2 1. ].عو 5001عاأغه5و 15 كعو عقودصسعوا11همد05 هد مك

 مل0ز1ع. 231215, 195

 ران200, 8. خل. طع آه 5هانأط مكن عدم 11.2 ؟مآق. [رم لهن 7.

 راتتهتنمت. 1ع 1115م7 ه1 طع 780114 020116101 ”[ممممأ] 2ع مدد طع

 ةطلسلاو ريهامجلا] 6



 [ءعيولمس زب ز. هل 8هزناع 2 م15. 8كدصءط عناء 1958. 1مل6هولق لطم 1224

 هراطع 21ع2معءو. 'ادصقأاةنعل طرع 187 5 [كتطإ» 2 7015. 585762طوحططقل. 6

 افي وأ عب آل. 81000 1عمعصعع 18ه هم 11كم 1ءوماك ةططمصع طع زتطقمم

 1:1 225 01 هما عمم 8ءنه 01 [1ةهمطتس عمم, 1922. ![؟ةدباتلتت 2. ةهالط نط

 1؟ةصقا 260 طرت 1. كاطقتم25ةقا17: 2/1925016, 29

 اكمل - تان طعتور 1١" ؟/مدح 102هذصم عابس 0ص عم. ٠/716 7-1 كل ع

 28-1917. --تمعأ ]وطقم انط(ع1' لكعم ]ملت وم ءند اال 010151-11

 5118ه, 1923. --]1ملتدم عصفت طغت هلك 5م ]6232,

 امد م11, 1/1. نهطخعاسم 0121165 0] 1/1ةتنعو 201 1010102, 1928.

 [1ىهمءاتص, 8. طوورئءطتقمنتع. ةاط ه0. آو. 137-1 161ط218, 1910-5.

 -- خام بطعم ع اص لتع مورءعطنمسءطع 1[كتصنلع ماو 111-11 [.ع1م218, 1

 [ىعرطعتم لل 1, تانلطتت معو ءطتعطتع لعد 0ءعمخم نصا لعص طفت عصب 2 ماع

 171عططققب 5

 ا[ عانت ططعتت 18. 0طعع وا مع آ.عام2185, 1927. --1)ء2 ةءصوزاتاع

 8ءدزءعطت صعدوتهطص. ظءءاتنصص) 18

 ا[ ءلععطعمو 14 1ملتمص عضصمت ءآطعص هلك ولسمو )623, 1924. --

 31د ءاحعم لعع ىهععءاععم نصل 1ملععم ءنتفم عا 812772 ان 841152. 1[عطقب

.128 

 ا[دمصأ ىل. 1095 ا7آ1لع عع ةموو-[مقعم. 8ءتانصب 1 889. -- روزم

 اءانععمم:هماعأءم عد وق ءصلتسلعو. 8لعدع 7/1551 هدمو لطم عمسا عم.

 للم. 11. 85ءءاتصب 1

 [كتطصمم 8 قل ءطتصءوأ5 الع كاتطتعأالب 1954. آ[جطلهم 82: 2, لعب

 1[ ع]3 كمال 06 ]35 ودم 06 7 123115, 1 4

 آ 320810 تانك: 811)ع هتك 062 8موصعموزدءطعم 26ه نان ون 3 1701

 1آ1ةلط]كلات1[ط, 9

 اةصكخسصممم 0. 1طغع 0ءعنسك 04 طع 12ءوانقلتا7 01 طع 50ننل 01
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 [.مان:لهذر, 8.

 ]مصعب 8. 116 381دصصعتو هل تانك مددو 01 طع 0ع 1[ عر م1215. 010

.1 

 [جررو- 20016 5. ن 1115م9 ه1 8ظعرمأ ذم اطع 8110016 قمع 10110011

 ©1”0عوتل, 10 ]رهعإت, لل 501غ 1151017 هز اطع 8هنستل 1[طقل 1126. 0

12 

 1. هعواط وت ل1, 714. 0م 0ع 12 01ه ممم -!لومن17116 هلا كه216, 15,
 1937 ظ

 1[. ءاماطووع, ©. ]1.4 ©2ةنجلع طعتتت لع 1 789. 20215, 1932. --1282
 8مورم 19156. 20115, 1957. -- 101065 5ان 12 1 هجبم] 11012 13012156. 22115, 4
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 ا ] ءمك ءاا5. 2210 ءعانصمد 4. 8دتصط ءتتهر 1950. 2210 ءانطت2 5. ظومط لعمر 2
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 84ةءطتدعءللت, آلت ععمأ1و. © ءوونصعآ]أ ع ة:ءطعتلق عمو. 5 طلع عد ع5

 2 8426060 معءال, رش .طرحصصم وصح اطغ آلم علم. 1ع 2[ءانغهمع هذ [صلنو 52

 (تةلطانااو

 - 84 ةل1ط0ه511, 5. 512عأن 5كعمعع دل ظعانونمم. ]عب المان 5 1/1201

 ١] .١) 1ع [؟كتصعلمدم ه4, 8سمصلم, اص ةمظتعدس 1802105. 8501160 طز 10

 1آ0210لع. 102001, 4

 - 815م 2010. 'آطع '[ئد7عا5 هز. آمطل0هد, 1939. 8[هممسر ]. لك آطع قةصعاعمأ

 (ت15911152 0مم 01 طعت. 102002, 1957. 2125معءاتم, 0601ععو. تلت '1عطصم5 6

 [ة2525ع5و ءأ ل ةمومانطوصتمولم 22215, 7.

 - 8425معم, طعصخلام ]ط2 (نطلصع ةماغواتع. 29515, 1955. --].عو ان عنهم

 (تنطلصم15عو. طةهعلقر 50

 8135 101. ]عد ظءهتتعو 007. '[عدعاع ءأ هه لد ءانمص مدع 8دمطتعم لع 2[ ءوحصمتلا

 عا ظوحتعأ لع (نماناعئللاعي 9 ؟هأآ5. طةعلور 1 77-861. 24ةطتعالم 2 8 1115ز16

 لعد 8112 عءانأ غ5 ءأ 0هصك ب1 ؟ةمهصصقلت عد 0ع كدنصأ- 11ءلمنل دعك, 1 4

 83/1هاطتعت, قة. آه [عمماسإماح ءةصكوتدع. 1015. 111-1. 2ةققر 7-1922. 716ءآج

 (ن. آل. هل 5ن10ه0عوع اكتصعلمطت. آ.م200ه5, 193 1. 3415دهدر, طة ان عطب ]6

 1طعوطع 5دعنع ع5 نععممعو. آمهمقمص, 1707. 8[ههمعزوج ]. آطغع ©ط0قأ-

 012[1عع ظعاتوأن مم. 11ةهدطنص عغنمم, 1 6
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 ©هطاسمتاعر, خ. 5ةيلنعم جنس 2:هطاعس ع5 5ءطقتس 15122115. ]11104 9.
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 193 55-8. طهم1و, 7812 ط عع 0طغم صن ءلعو. 5 ؟هأع 1020011.
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 183/16121165132. آ020101, 7
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 (1994 - 1905) ىتناك سايلإ

ا نع ةذين
 مل

 ةمحروبأ دمحم :؛

 : .ءىحرسم بتاكو قاورو ركفم
 اًيلاح ةعقاولا كوشتسور ةنيدممب دلو

 قرف ءاييرتا" ”يانيعسلا ارو نازي" : ماكاو نقتسا دقو ءةيدويبلا تع
 هتسارد متا ثيح تروفكنارف ةنيدمم

 ْق قايح" .”"لاحجرلا رييمض" .”"ةعيشلا : ىلإ اهدعب لقتنيل .ةيوناثلا ةلحرملاب

 ,"رصم : انييف ةعماجب ءايميكلا سرديل اسمنلا

 ةيمداكألا ةزاجإلا ىلع لصاح

 نم ةيروفلا ةمجرتلا ريتسجامو ةمجرتلل :

 : .خرويز ىف ىفوتو ءايراغلب ةيروهمجب

 : ةينابسإ ةرسأ ىلإ عجرت هلوصأ نأ الإ
 انييحلاب يمقارف لراك ةيفماع

 :ةيوحولا لاهيبعأ نيبو دسل قفزاوسف

 مجن عوطس" .'"ةيداصتقالا برعلا ةوقو :

 : لصحيو 1929و 1924 ىماع نيب اميف
 : ىفو .1929 ماع هاروتكدلا ةجرد ىلع

 هتجوز عم لحريو جوزتي 1934 ماع

11 1! 

 شيرإ) ليئارسإ اي ىعمسا

 ةمكاحمل ل" (هكينام زيل) "ةمدقلا

 "كوربندوب لآ" .(اكفاك ستتنارف) "”خسملاو :

 : ةياهن ىلإ اهب لظو 1938 ماع خرويز
 : هتاياور ىلوأ ترهظ دقو .تانينامثلا

 ماع "شكارم تاوصأ" هتياور ترشن مث

 ريهامجلا" ةمهملا هتسارد امأ ,838

 نمو .1960 ماع تردص دقف "ةطلسلاو

 /1935) "راصبألا ةواشغ" ةياور :هلامعأ

 امك (1960) ةيفسلف تاباتكو «؛( 6

 اهجوت زئاوج ةدع ىلع ىتناك لصح

« 

٠ 

6 

 نإ

6 

٠ 

6» 

* 

ِ 

» 

* 

6 

* 

ِ 

 ف

*« 

6 

 .٠

.9 

 ه 0 # * © +

 : .1981 ماع لبون ةزئاج ىلع هلوصحب

 ١ اه" 8 7 9 -س

 05 ْ نوراه :اهنم : و. ماع "اًقرح مادعإلا" ناونعب
 ىف ةيمويلا ةايحلا نم روص :ةيبعشلا : ا 0 /
 3 كل 1 : ايديموك"و سرعلا تايحرسم أاهتلتو

 ةةيرصللا نطاطسالا" "ةةيمزقلا رضييه: 5 و و نو علا
 ١ 4 3 ليحاتلا نم نوديفتسلم ا 59 ليطابالا

 ةسفلؤم :لاهسعأ هل ةزوسض امك
 لاشمألا" ."ديسفرلا

 ةنراقم ةسارد :ىرصم لا نيدلاو مالسإلا"

 نايدألاو ميدقلا ىرصملا نيدلا نيب

 نييرصملا دنع رحسلا" .”ةيوامسلا
 عارصلا خيرات :ةفالخلا ةنتف" ."ءامدقلا

 ."ةطلسلا ىلع
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 روطس ىف مجارملا

 قوزرم دمحم ديمحلادبع .د

 ةيناطألا ةغللا مسقب ةمجرتلاو بدألا سردم .1957 ماع ةرهاقلا ديلاوم نم
 .سمش نيع ةعماج /نسلألا ةيلك-

 :اهنم .ميدقلا ىبرعلا ثارتلا نع ةيناملألا ةغللا ىلإ ةيفيرعت تامجرت هل ,
 ىبأ نبال "ةغالبلا جهن حرش" باتكو ءىركسعلا لاله ىبأل "نيتعانصلا باتك"
 .ىناتبلل "ّئباصلا جيزلا" باتكو .هبر دبع نبال "ديرفلا دقعلا" باتكو .ديدحلا
 ضرعم -"ةطوطب نبا ةلحر"و ."'ةعيبطلا دلعي ام وطسرأل دشر نبا حورش"و

 .2004 نيام /تروفكنارف

 :مجرت'

 ىلإ لينلا نم - ديدجلا ىملاعلا ماظنلاو طسوألا قرشلا" واتولف وكياه باتك -
 .06 ماع رصم ةضهن راد ىف ردص .ناميلس دمحم .د ةعجارم ."اروب اروت

 تايرصما ملع سسؤم نع نيلربو ةرهاقلاب ىرصم لا فحتملل ىراكذتلا باتكلا -

 ةثعبلا - سويسسبل" ناونع تحت 7 ماع امهيف ردصو «.سويسسيل - ايناماب

 ."لينلا ضرأ ىلع ةيناطألا ةيفاشكتسالا

 ةباتك طبضو نيودتلا ةأشن ىف" رشيف شيرتيدفلوف ىناملألا قرشتسملا لاقم -
 بدألاو ةغللا ىف" ىراكذتلا باتكلا ىف روشنملاو 2008 ماع "ةيبرعلا ةغللا
 .فوءرلادبع ىنوع روتكدلا ذاتسألل امبركت "ةراضحلاو

 ةيسايسلا قالخألا .ىملاعلا نطاوملا - ةلودلا نطاوم - داصتقالا نطاوم" باتك -
 هتوج دهعم نم فيلكتب .(2009) هفوه ديرفتوأ فيلأت "ةموعلا رصع ىف
 .ةمجرتلل ىموقلا زكرم لا تارادصإو ةرهاقلاب ىناممألا
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 نيب اندوجو ءانثأ ىتح انمزالي سمالتلا نم روفنلا اذهو

 0001-0 ل ا ل
 27001 [ لل لاش ٠0 0 سلا 0 5 0
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 ىأ ىدافتن اننإف .ةقدب مهتنياعمو معهلمأت انعسوب ناكو

 كانه نوكي كلذ انلعف ام اذإف .ناكمإلا ردق مهب كاكتحا

 2020 ا ل ل ا ا
 قلقلاو .دمعتم ريغ كاكتحا نع ربعملا عيرسلا راذتعالا

 ًانايحأ ًايدسج نوكي ىذلا .داحلا لعفلا درو .كلذل ًاراظتنا
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