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ـه تایصخش نیب  هبا  ـ شت يأو   ، فرص لا  ـ يخ لفمعلا  اذ  هـ
دوصقم ریغو  ةفدص  ضحم  وھ  ـع  قاولا يف  نییقیقح  سانأو 
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باتكلا ةبطخ 

دمحلا 

ىلإ ةبسن  خيرملا » ةنيدم  يف  خيراتلا  بئارغ   » ىمسملا ىرغُطلا  باتك  اذھ 
مسا هنع  ذخُأ  دقو  برعلا ) نییكلفلا  ضعب  دنع  خيرملا  فرُع  امك   ) رھاقلا بكوكلا 
يف خيرملا  امنیب  أطخلا  قيرط  نع  اھروس  ينُب  ثیح   ، ىورُي امیف   ، زعملا ةرھاق 
سرام نم ٣٠  مویب  اًموي  يجبروشلا  فيان  ىفطصم  يفحصلا  رابخأ  هیفو   . علاطلا

اذھ ىلع  ةیلاتلا  عیباسألا  يف  هسفنب  اھدصر  امك  ليربأ ٢٠٠٧،  ىلإ ١٩ 
هقيدص ىلإ   ، ةميدقلا ةیبرعلا  بتكلا  ةقيرط  ىلع   ، همالك اًھجوم   ، خيراتلا

ةیناطيربلا ةمصاعلا  يف  میقملا   ، يطویسلا لالج  دشار  يناسفنلا  بیبطلا 
ذنم ٢٠٠١.

بسحب  ، هلوحت ربخ   ، يجبروشلا رفسو  قالط  تاسبالم  نع  ًالضف   ، باتكلا يف 
هتلاح يف  اھمھأ  لعل   ، ءایحألا تافص  ضعب  هیف  تیم  يبموز : ىلإ   ، وھ هریبعت 

. ةعیجفلاب روعشلا  ىلع  ةردقلا  يھ 

ًالودعم ًاظفلو   ، بَرعم ریغ  اًمالك  وأ   ، اًنحل باتكلا  اذھ  يف  متدجو  نإو  »
، بابلا اذھ  ضغبي  بارعإلا  نأل  كلذ  انكرت  امنإ  ّانأ  اوملعاف   ، هتھج نع 

«. هدح نم  هجرخيو 

ظحاجلا

هتاكاحم يف  امھب  لفتحي  امنإو  ةكاكرلاو  نحللاب  لفحي  ال  ىرغطلا  باتك 
، بحر ردصب  ةیماعلا  عم  هنواع  نمو  هبتاك  لماعتو   ، هنيابت ىلع  يكحملل 
ةغل ىلإ  دفاولاب  باِتكلا  بحري  امك   . ةایح نم  ىحصفلا  يف  هثعبت  امل  مھتبحمو 
مل اذھل   ) اھدوجو هقلقي  وأ  اھظفلي  نأ  نم  ًالدب  ىرخألا  تاغللا  ظافلأ  نم  داضلا 

(. ةعابطلا يف  اھاوس  نع  ةیبنجألاو  ةیماعلا  ظافلألا  ّزیمُت 

تارابع ةبرطضم  ةحوارتم  ةغلب  هلمجم  يف  بوتكملا  هصن  يجبروشلا  نّمض  دقل 
ةدحاو ةیفارغوتوف  ةروصو  هلامعأ  نم  اًموسر  فاضأ  امك   ، اھیلئاقل ةبوسنم 

يف هچغاب  املوط   ) هشتھاب املود  رصق  ىلإ  عجرت  اھنأ  نَّیبت  ةخرؤم ١٩١٦، 
ةتودح نع  ةرابع  صنلاو   . لوبناتسإب شاتكشب  يح  يف  ينامثعلا ) ءالمإلا 

، مسق لك  يف   . ثادحأ ةعستو  تالحر  عست  يھ  ماسقأ  ةعست  ىلع  ةبوتكم 
اھئایحأ ةیمست  داعأ  يتلا  ةنيدملا  دودح  لخاد  ىفطصم  اھب  موقي  ةلحر   ، ينعي

. يناثلا مسقلا  يف  ًالصفم  دریس  امك   ، اھقطانمو

راص يتلاو   ) ةتودحلا ثادحأ  نم  ثدحب  طبترت  عستلا  تالحرلا  نم  ةلحر  لكو 
يف ةیملع  ةلاقم  وأ  ةسارد  هنأ  ىلع  اھنم  الك  ىري   ، تقولا عم   ، ىفطصم
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(: تاعوضوملا نم  عوضوم 

سرام لاصفنالا ٣٠  جاوزلا ) يف   ) يقدلا ىلإ  يداعملا  نم 

ـ ٧ سرام  هققحتو ٣١  لوألا  مانملا  يجولویسوس )  ) فاعسإلا ىلإ  يقدلا  نم 
ليربأ

ليربأ متاخلا ٧ ـ ٨  ىلع  روثعلا  يجولوكياس )  ) يوارحصلا قيرطلا  ةلحر 

ليربأ ناطلسلاب ٩  ءاقللا  لامروناراپ )  ) رخآلا ملاعلا  ىلإ  فاعسإلا  نم 

ليربأ ةینامثعلا ١٠ ـ ١٢  ةلودلا  فاشتكا  خيراتلا ) يف   ) تنرتنإلاو تابتكملا  ةلوج 

ليربأ ةروصلا ١٣ ـ ١٤  لامتكاو  قالطلا  ةقادصلا ) يف   ) ةزیجلا لامش  ةلحر 

ليربأ ةبیبحلاب ١٥  ءاقللا  بحلا ) يف   ) ةیمالسإلا ةرھاقلا  ةلوج 

ليربأ رفسلا ١٦ ـ ١٩  / لیلد ىلع  روثعلا  اكیتوريإ )  ) ةرھاقلا راطم  / مطقملا ةلحر 

ليربأ دعب ١٩  توریب  ىلإ  رفسلا  ةرھاقلا  راطم  دعب ) ام  )

سماخلاو عبارلاو  يناثلاو  لوألا  مسقلا  يف   ، باتكلا يتأي  عيونتلا  انرثآ  ذإو 
، نماثلاو سداسلاو  ثلاثلا  مسقلا  يف  امأ   . ىفطصم ناسل  ىلع   ، عباسلاو
ام ًانایحأو  عمجلا  نونب   ، انھ امك   ، هلاح ّنیعي  لّھجم  ةيوار  ناسل  ىلع  يتأیف 

عساتلا مسقلا   ) . ثادحألا ىلع  ةيرھد  رظن  ةيواز  هنأك  انبكوك »  » ىلإ ریشي 
نع ًالضف  هنأ  ریغ  ىفطصم .) رتافد  نم  صوصنو  ةيوارلا  مالك  نم  فَّلؤم  عیمجت 

، ةنمضتملا تاراشإلا  ضعب  حاضيإل  قحالملا  مسق  يف  اھانتبثأ  يتلا  سراھفلا 
ةظحالم كانھ   ، بیكارتو ظافلأ  نم  يرصملا  ریغ  ىلع  قلغتسي  دق  ام  حرشو 

: باتكلا ناونع  صخت 

، ةملكلل يكرتلا  لصألا  يف  قطنت  ال   ، ةركف ىلع   ، نیغلاو  ) ءارغطلا وأ   ، ىرغطلا
ةيرصملا ةیماعلا  يف  قطنت  تناكو  ( tuğra  ) ةثيدحلا ةیكرتلا  يف  بتكُت  يتلاو 

ةلودلا ناطلس  متخ  هرابتعاب  رھتشا  زیمم  يطخ  نيوكت  نع  ةرابع  يھ  ّهرُط )
ىلع هرفحيو  تانامرفلاو  میسارملا  ىلع  همسا  هب  لجسي  يذلا   ، ةینامثعلا
كصلا وأ  قرلا  ىلعأ  يمسرلا  عیقوتلا  لیبس  ىلع  عضوي  ناكو   . تاكوكسملا

. ةینانویلاب ةبوتكم  ةقیثولا  تناك  ول  ىتح   ، هلفسأ سیلو 

ىرغطلاو  ، ًالھذم اًئیش  يبرعلا  طخلا  نف  مھدنع  ناك  نیینامثعلا  نأ  فورعم 
ناك امك  ضرألا » ىلع  هللا  لظ   » مسال يرصب  لازتخاك  هیلإ  اولصوت  ام  عدبأ 

. ناطلسلا ىعدُي 

... اذھ
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يبھذلا نيدلا  سمش  نم  سابتقا   ، يبنلا ىلع  ةالصلا  دعب   ، هب ئدتبن  ام  ریخو 
لامش يلقصلا  رھوج  اھدیش  يتلا  ةنيدملا  ةیمست  رس  يوري  سايإ ) نبا  نع  )

يمطافلا مامإلا  ءيجمل  اًدادعتسا  كلذو  ةنس ٩٦٩،  ةميدقلا  رصم  ةنيدم  قرش 
: ناوریقلا يف  ةیلیعامسإلا  ةفالخلا  رقم  نم  نيدل هللا  زعملا 

بابرأ عمجو  ةنيدملا  ساسأ  طتخا  ةرھاقلا  روس  ينبي  نأ  دئاقلا  رھوج  دارأ  امل  »
، ةنيدملا ساسأ  هیف  عضي  ىتح  اًدیعس  اًعلطم  هل  اوراتخي  نأب  مھرمأو  َكلَفلا 

ةمئاق لك  نیبو   ، بشخ نم  مئاوق  ةنيدملا  ساسأ  نم  ةھج  لك  ىلع  لعجف 
ةعاسلا لوخد  نورظتني  ةیكلفلا  تفقو  مث   ، ساحن نم  سارجأ  هیفو  ًالبح  اھنم 
نیئانبلا عم  ةراشإ  مھل  ناكو   . ساسألا هیف  اوعضي  ىتح  دیعسلا  علاطلاو  ةدیجلا 

سح اوعمس  اذإ  ةراجحلا  نم  مھيديأب  ام  نوقلي  سارجألا  كلت  اوكرح  اذإ 
ىلع عقو  بارغب  اذإ   ، ةدیعسلا ةعاسلا  راظتنال  نوفقاو  مھ  امنیبف   . سارجألا
مھل اوكرح  دق  ةیكلفلا  نأ  نوءانبلا  نظف   ، سارجألا كلت  تكرحتف  لابحلا  كلت 

، روسلا ساسأ  يف  ةراجحلا  نم  مھيديأب  ام  اوقلأف  سارجألا  اھیف  يتلا  لابحلا 
همساو  ، خيرملا نونعيو   ،« علاطلا يف  رھاقلا  ال،  ال  : » ةیكلفلا مھیلع  حاصف 

«. رمألا يضقف   ، رھاقلا مھدنع 
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لوألا  مسقلا 
ةیجوزلا ةلاسرلا 

مانملا رسج  ىلإ  بلكلا  برد  نم 

هیلإ  ىدأ  امو  هتجوز  نع  هلاصفنا  يف  ىفطصم  هلاق  ام 
سرام ةعمجلا ٣٠ 

: يجبروشلا فيان  ىفطصم  لاق 

نكل  . نوفیلتلا تورك  تمئس  انأو   . تءاج نإ  ةعطقتم  كتالیمإ  ـ  دشار  يلاغلا 
ءایشأ يدنع  ؟  اّھلصوأ فیك   . ضمحت املبق  كل  اھیكحأ  نأ  دبال  ةتودح  يدنع 

. ًالعف يرابخأ  برغتست  فوس  تنأو   . ةتودحلا ىلإ  ةفاضإلاب  كل  اھلوقأ  ةریثك 
ةلیل يعم  َتنك   . اًرثأت هنھنت  كروصتأ  انأو  كحضأ   . كبئكت نأ  ىتح  لمتحم 
اذھ ةءارقب  متھتس  تنك  نإ  مھي  ال  ؟  ركاف  ، ةینبلل حورأ  املبق  نبلا  تيرتشا 
نأ رابتعا  ىلع   ) ةءارقلا يف  ةیبرعلا  ةغللا  ىلإ  حاترت  ال  تنأ   . ةقیقحلا  ، مالكلا
أرقت ال   ، أرقت يتلا  ةلیلقلا  سانلا  نأ  ينقلقي  تاعاس  ًالصأ .) ةیبرع  ةغل  هذھ 
يف حوري  هلك  مھدوھجم  يبرعلا  ریغ  نوفرعي  نيذلا ال  ىتح   . مھمولأ . ال  يبرعلاب

حارتسا فیك  رظنا  بسكي : يزیلجنإلا   . تامجرت نم  ةلومعم  ةطقاس  تامجرت 
! ةینیتاللا ءابفلألا  اوقنتعا  امدعب  كارتألا  انمامعأ 

شیعت يتلا  ةریقحلا  ةريزجلاب  راھبنا  يأ  يدنع  داع  ام  ينأ  ةحارصلا   ، كلذ عمو 
ركفأو  ، مالكلا اذھ  بتكأ  طقف  فرق ! الب  لجر  اي  ـ  لاق  ارتلجنإ  لاق  ـ  اھضرأ  ىلع 

لك زواجتتل  ةيافك  ةفافشو  ةیقیقحو  ةيوق  هب  يتلص  نوكت  دحاو   ، هأرقي دحاو  يف 
نم ينأل   ... نمزلا جراخ   ، دصقأ  ، ةقالع هب  يل  نوكت  دحاو   . عقاولاو ةایحلا  لیصافت 
اًمامت اًفلتخم  رخآ  اًصخش  ترص  وأ  ًالعف  تثعُبو  تم  نآلا  دحل  يتأرما  تكرت  موي 

هب يتقالع  نوكت   ، كل لوقأ   ، هل بتكأ  ناسنإ  يف  ركفأ   ... ضرف طسبأ  ىلع 
. ةیصخشلا يتيوھ  ةزواجتم 

. فسألل  ، دیحولا تنأ 

نكمم  . تاعفد ىلع  كل  هثعبأ   ، بحت امتقو  كیف : ركفأو  دشار  اي  مالكلا  اذھ  بتكأ 
كنأكو عجرت  لوقأ   . كتحار ىلع  هأرقت  عجرت  ام  دحل  ةدحاو  ةعفد  هیلخأ  نأ 
ةِنئَْمطُم ةمغن  درجم  سیل  كعوجر  نأكو   ، ةزاجإ تسیل  اھنأكو   ، ثكمتل عجرتس 

... رفسلا مزال   . هُدَْرب ىرخأ  نكامأو  ارتلجنإو  رصم   . مونلا لبق  ةديوھت  لثم 

. الامیتاوج  ، وریپ ىلإ  بھذنو  ءيش  لك  كرتن  نأ  كتینمأ : ركذتأ  تلزام  ينأ  فرعت 
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مانن  . مادقألا ىلع  ةیبرغلا  ءارحصلا  ربعن   ، ةیبونجلا اكيرمأ  لدب  كیلع : يحارتقا 
. وتكبمت يف  حبصن  موي  تاذ   . ًالمج بحاصنو  ةمیخ  يف 

« ِتَّطغت َياوِس  نَع  ٍقیفُم  ِوحَصب   ، اھِرتِس ُفشَك  يل  ّمت  ٌرومأ  َّمثو  »

ضرافلا نبا  رمع  يدیس 

، ءاوھلا عطقن  نحنو  عرسأف  عرسأ  لغتشت  تاكرحملاو  ةرایطلا  دعقم  يف  نآلا  انأ 
: كل بتكأ  انأو  لاقترب  ریصع  قورشلاو   ، انتالجع تحت  نخسي  تلفسألا 

انأو رھشأ  ةثالث   . لایعلاو ةلئاعلا   . عنصأ اذام  فرعأ  الو  يلوح  نم  تمدھنا  ایندلا  »
هتقلطأ انأ   . ءيش ىلإ  لصت  نل  هب  اًقلعتم  تلضف  ول   . طاطم ءيش  لمألا   . حفاكأ

لیمز نم  رثكأ   . تاقلطملا يتالیمز  تاءاميإ   . مالكلا ةرثك  بتكملا  يف   . تلصاوو
ذنم  . تیب لثم  نيزحو  تلفأ  مرجمك  ناحرف   . لوحتملاو تباثلا   . رش لأف  انأو  جوزتي 

. مدنلا يندواريو  يبلق  رصعت  ىركذلا   . بئاصملا ىلع  تدوعت  نكمي ـ  يبأ ـ  ةافو 
«. ءيش يأب  اًقلعتم  تسل  نآلا   . لصاوأ نأ  دبالو  طاطم  لمألا  نكل 

يح يف  ةیجوزلا  تیب  تكرت  ذنم  اًموي  طبضلاب ٢١  راح : سیمخ   ، ليربأ مویلا ١٩ 
مل يذلا  انأو  ـ  ةعستلا  يتتودح  ثادحأ  اھیف  تقحالت  يتلا  ةرتفلا  ـ  يداعملا 
ةركلا تعطق   ، عیباسأ ةثالث  لالخ   ، ينأك سساح  اھءانثأ  ىربكلا  ةرھاقلا  رداغأ 
ةسمخ يّدعأ   ، اھعطقأ انأو   ، تنكو  . ضرعلاب ةرمو  لوطلاب  ةرم   ، اھلك ةیضرألا 

. أرقت ام  دحل  ينمھفت  نأ  لیحتسم  ؟  دشار اي  ينمھاف   . ياج حيار  نورق 

يف اًقلعم  ـ  هیف  ام  لكو  ـ  ىقبو  عفترا  هاوج  انأ  يذلا  يندعملا  مسجلا  تقولا 
وأ طقف ـ  رعشن   . انناكم نم  رعشن  اننكل ال  قوف  ىلإ  ًالیلق  لئام  ةرایطلا  زوب   . ءاوھلا
يف  . روصتت امم  ریثكب  لوطأ  ةلحر  يف  ىلوألا  ةطحملاب  تررم  ينأ  ـ  رعشأ  انأ 
رئاودو طوطخ  ىلإ  لزتخُت  اھحمالم   . دعبتو رغصت  ةرھاقلا   ، يواضیبلا كابشلا 
ةعرسب لوحتتو  اًدرجت  دادزت  ةطيرخ  هنأك  اھلكش   . نینیبلا نیب  ةدتمم  تاحاسمو 

ىوس تسیل  ةایح  نویلم  نورشع   ، يمارتملا دلبلا  اذھ   . مسلط وأ  ةراش  ىلإ 
. هانعم مھفت  نأ  لیحتسم  يطخ  مسلط 

جاجتراو نینذألا  يف  ءاوھلا  طغض  عم   ، باحسلا اھناكم  ءيجيو  حورت  نآلا 
الو ٢١ لـ  ، هنأ فرعت  تنأو   . ةعر ـ سلا  . زازتھالاب مو  ـ تكم ساسحإو  نیغدصلا 
الو  ، مسلط ةئیھ  ىلع  كتنيدم  ىرت  نأ  تعطتسا  تنك  ام   ، نو ـ نجلا نم  اًموي 

. بارتقالا لاكشأ  نم  ًالكش  اھنع  ئجافملا  كدعب  رعشتست  نأ 

طبر ةمالع  عفترت  امتقو   ، نآلا نم  قئاقد  دعب  كل  بتكأ  ينلیختت  نأ  كیلع  دصقلا :
تامیلعتلا بسح  يماّدُق  ةقبطملا  لكألا  ةلواط  درفأ  نأ  يننكمیف  ةمزحألا 
نیفالغلا نیب  ةمكارتملا  تاركذملا  ىلع  ّملعأ  وأ   ، كل بتكأ   . رتفدلا اھیلع  طحأو 

. رئاودب تاموسرلا  ّطوحأو   ، نینس ثالث  نم  هب  ينتيداھ  يذلا  رتفدلا  يف  نیینبلا 
امك يريرحلا  قیفر  راطمب  قحلملا  هیفاكلا  يف  وأ   ، انھ امإ  كل  بتكأ  ينلیختت 
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. هنومسي اوراص 

فرط ىلع  زانیل  هیفاك  زازق  ءارو  وأ  ةسيرملا  نیعب  ویڤ  يابلا  قدنف  ةنوكلب  يف 
حّقنأو ّضیبأو  بتكأ  ينلیختت  نأ  مھملا   . ةشورلا ةرخص  ةیحان  نم  ارمحلا  عراش 
رقتسي نیحو   . باتك يف  اًموي  لالخ ٢١  يل  تلصح  يتلا  ةریثكلا  تاجاحلا 

. لیختلا يف  رمتست   ، كسأر يف  رظنملا 

. قرزألا نوللاب  طوحملا  باحسلا  الإ  ءيش  ال 

تيأر ام  ىلع  راصتقالاو   ، كدح دنع  فوقولا  اذھ  يباتك  يف  تمزتلاو  »
«. تاقثلا لقنب  يدنع  حص  وأ 

يسلدنألا مزح  نبا 

ساوقأ نیب  ةطوطحم  راوحلا  لمج  ریغ  ًالمج  كانھ  نأل   ، تأرق اذإ   ، هبتنتس
يتاظحالم اھنإ   . قوف اھتدروأ  يتلا  ةرقفلا  لثم  ةدراش  تارابع  اھرثكأ   . ةجودزم

مالكلا  . اھعقو ركذتأ  وأ  رتافدلا  يف  اھنع  ثحبأ  نآلا   . كرحتأ امنیب  اھتلجس  يتلا 
يتلا ةبیجعلا  ةتودحلا  ریغ  يدنع  سیل   ، كلذ فالخ   . جنفسإلاك اھلوح  نم 
لمعأ انأو   ، تاعاس  . اھحمالم فرشتسأ  تلزام  قحلا : كل  لوقأ   . كل اھیكحأ 
ذخآ نأ ال  تملعت  ينكل   . نونجم ينأ  سحأ   ، اھلیصافت نم  ةلیصفت  ىلع  سَكوُف 
اذإو  . ءایشألا طبرت  نأ  اھتياغ  ةتودح  ةياھنلا  يف  وھ   . اًمئاد دجب  يل  لصح  يذلا 

. ءيش قرفي  ام  كلذ ـ  وأ  دحلا  اذھ  ىلإ  ةموھفم  وأ  ةدقعم  تاجاحلا  تناك 

«. رعش هد  : » رتافدلا تاظحالم  ضعب  نع   ، يل لاق  دحاو  ةرم 

وأ ال؟ اًرعش  هنوك  قرفي  اذام  نكل   . ًالیلق تحرف 

، نوفیلتلاو لیميإلا  نم  نسحأ  باتك  لكش  يف  تاجاحلا  نيودت  نأ  قرفي  يذلا 
ءایشألا يطعت  اذكھ  ةباتكلا  نأل   . يصخشلا ءاقللا  نم  نسحأ  ىتح  امبر 

ام ریغ  نم  رعش  ىلإ  رتافدلا  تاظحالم  لوحتت  امك  اًمامت   ، ةغاستسم تامغن 
ةديوھت لثم   . ةِنئَْمطُم ةمغن  اھل  لعجتو  سلس  قایس  يف  اھطحت   . دصقي دحاولا 

. مونلا لبق 

ةراشإ

رقتست املبق  اھقوست  َتنك  يتلا  پیجلا  ةبرعلا  يف  كبنج  ينأ  تملح  سمألاب 
ىلع دوقت  تنأ   . ترفاس ىتح  و٢٠٠١،  لاوط ٢٠٠٠  ةریقحلا  كتريزج  ىلع 

لیحتسم ةفینع  تاءاوتلا  عم  لزان  علاط   . اباط قيرط  هبشي  بعرم  يلبج  قيرط 
ةراجحو ةلماك  دالب  مجحب  رفح   . ةراجحلاو رفحلاب  طقرم  تلفسألا   . اھناكمب ؤبنتلا 
وقنبلا ریثأت  تحت  نحنو   . قئاس تنأو  اھيدافت  نم  دبال   ، لاروألا لابج  اھنأك 
ةأجف  . كحضنو ةثداح  لمعن  نأ  نم  فوخ  يأب  رعشن  ، ال  نارئاط اننأك  يوانیسلا 
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انكو  . ةمدصلا صتما  باحسلاك  ءيش  اھرعق  يف   . ناكرب ةھوف  يف  انطقس 
بقنو سطغن   . اًكحض خرصن  ةأجافملا  دعب   . ءيشلا اذھ  ىلع  وبحن  ةبرعلا  جراخ 
طبخنف ةكرحلا  نع  كحضلا  انلشي  اننویع  تقتلا  املكو   ، ءاضیبلا ةوارطلا  يف 

ةفاح ىلع  نسلجي  تايراع  ناوسن  هیف  ناك  قوف  ىلإ  ُترظن  امل   . خرصنو انيديأب 
ثحبأ ُتللظ   . انیلإ نرشيو  نزمغي   ، نھزازب نرصعيو  نھناقیس  نجرفي   ، ةھوفلا

. َتیفتخا ام  ةياغل  ةعرسب  وبحت  َتنك  كنكل   . نھیلإ كھابتنا  تفلُأ  ىتح  كنع 
هاجتا يف  ُتوبحو   . نظأ تنك  امم  ریثكب  عسوأ  ةھوفلا  نأ  ُتظحال  اھتعاس 

. يئاھن لكشب  ينم  َتعض  نوكت  نأ  نم  عزف  يردص  يفو  لوھجم 

: لاقو

. مویب يبنلا  دلوم  لبق  سرام ٢٠٠٧،  رِخآ  فیطل  ءاسم  تاذ  يتأرما  تّعدو 
انلزن مث  يداعملا  شینروك  ىلع  انتقش  نم  اھءایشأ  تّمل  ىتح  ًاليوط  اھترظتنا 
ىلع يدي  تعضو  اھتبرع  باب  حتفت  املبقو   . تمص يف  هءایشأ  لمحي  ٌلك  اًعم 
عجرن ام  دحل   ، انقرتفا املك  لعفأ  تنك  اذكھ   . اھمف يف  اھتسُبو  اھسأر  رعش 

امك ةسوبلا  ينلدابتل  اھیتفش  ّجرفت  مل  اھنأ  تظحال   . مايأ وأ  تاعاس  دعب  يقتلن 
ّيف رثؤیس  هنأ  تیسح   . اھھجو ریبعت  نیبتأ  ىتح  أطابتأ  ملو   . ةرم لك  عقوتأ  تنك 
ربصلا دفان  تنك   . يتبرع ىلإ  ةوطخلا  تيدم  طقف   . ءاسملا اذھ  لمحتأ  امم  رثكأ 

، ةنس ىلع  ةدايز  هیف  تنكس  يذلا  عراشلا  ىلع  ىتح  تیصب  ام  ينأ  ةجردل 
. انجوزت ذنم 

. يداعملا نم  جورخلا  ریغ  ءيش  يأ  يلابب  رطخي  ملو 

. اًریغصو ًائداھ  ناك  اذھ  انعراش  نكل   . لاجعتساو ةمحز  شینروكلا  نأ  فراع  تنأ 
شینروكلا نم  نیتوطخ  درجم   . ًالصأ هنم  رمت  تابرعلا ال   ، يوزنملا هعقوم  ةجیتنو 

. ًایناث اًملاع  تلخد  كنأك  نكلو  ـ  ؟  اھفرعت لخدم ٢،  ةنيزنب  ءاذحب  نیمیلا  ىلع  ـ 
ةدحاو ةرامع   . راجشأ نوصغو  ءامسلا  يف  رمق  هیفو  اًمئاد  ةرفوتم  ةنكَرلا 
مونلا ةدوأ  ىلإ  يدؤي  ملس  انتقش  يفو   . انتقش هیف  يذلا  تیبلا  مث  ةروجھم 

وأ ويدیڤلا  ىلع  ةمرتحم  اًمالفأ  دھاشنل  الإ  هلغّشن  ال  نويزفلتو  عساو  خبطمو 
نأ يل  لاقي  امك  هیلع  ظفاحأ  نأ  تدوعت  يلاغلا  شفعلا  ىتح   . يد يڤ ـ  يدلا ـ 
لقنتأ  . بتكم اندنع  سیلو  نولاصو  ةرفس  اندنع  يتامح  تامیلعت  بسح   . لمعأ

. بشخلا ىلع  ةجاح  عضأ  نأ  عونمم  ؛  تازاڤلاو عرزلا  يراصق  نیب  رذحب 

. اًمئاد ازتاڤال  ةكرام  وسيرپسإلا   . رفصألا نومیللاب  يت  سيآلا  ّدعُأ  تنك  رحلا  يف 
ریغ نم  ةعطقم  مطامطو  اًریثك  ًالصب  مدختسأ  رتعزلاب  ةنوركم  لمعأ  ام  ةعاس 
رِخآ يف  نووعي  ىنازحلا ـ  اھبالك  الإ  اھنكسي  متسر ال  دنھل  الیڤ  انماّدُق   . ةصلص
قنت  . ىحضلا يف  رضخأ  اًرونو  عرز  ةحئارو  اًسومان  بلجت  ةنینج  انؤاروو  ـ  لیللا 
نخدأ ةنوكلبلا  يف  انأو  هعباتأ  ؛  ًالیلق محزأ   ، متعم ٍناث  عراش  ضرعلاب   . عضافضلا
امدعب نیطلا  اھألمي  رفحلا   ، انعراش يف   . ءاتشلا دربو  راخفلا  يتيافط  ةبحص 
هایملا موطرخ  عمسأ  داكأ  تقولا  دحل   . فیصرلا ىلع  ّملقم  ریغ  درولاو   ، رطمت

!«. يیییییيدناس : » اھتبلك يدانت  تیبلا  ةبحاص  تنب  توصو 
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هل لوقأ   . وبمأ موك  نم   ، باوبلا نابعش  ةلئاع  نكست  دودسملا  چارجلا  لخاد 
هنبا يقالن  اًموي   . بارغتسا ریغ  نم  يبص »! : » دریف  . همادق نم  رمأ  انأو  ّكنھیك » »
مھنأل يكبت  هتنب  اًمويو   . ةلجعلا ّعیض  هنأل  ديدح  ةلسلسب  دومعلا  يف  ًاطوبرم 
يف مدقتت  ال  هتنب  ؛  بيرغ باش  هترمن  فرع  امدعب  ليابوملا  اھنم  اوبحس 
اندنع يتأت  ةعمجلا  حابص   . يتأرما اھل  اھیطعت  يتلا  سوردلا  مغر  يزیلجنإلا 
نابعش  . وقنبلا ناخد  هألمي  ملسلا  ریب   ، لیللا لوطو   . يمودھ سبلأ  نأ  رطضأف 

. ماني ال 

يف ءيش  ال   . بلق عجو  الو  جیجض  ال   . ةدیعبو ةتفاخ  ءاوضأ  ةلاصلا  كابش  يف 
ال نأ  روصت  ركفأ .) تنك   ، اًدج بيرق  تقو  ىلإ   ، اذكھ وأ   ) ءاكبلا ىلإ  وعدي  ایندلا 
ىلع علطأ  يكل  ةنيزنبلا  بنج  نم  دِّوَحأ  انأو  اذھ  لك  نم  ءيش  يلابب  رطخي 

. كابشلا حتفأ  ام  ىتح  لبق  يرئادلا  قيرطلا  هاجتاب  شینروكلا 

... اھیتفش ّجرفت  مل   ، اھسوبأ انأو   ، يتأرما نأ  رطاخ  درجم  يلابب  رطخي  الو 

جاوزلا رایھنا  ربخ 

، اھفرعت يتلا  يتأرما  ينس : يف  لووك  ةأرماب  تلمتكا  ایندلا  تناك   ، نیثالثلا دعب 
ارت ةذخاؤم ـ  لجنإ ـ ال  يف  تبرت  يھ   . نیتفاقث نیب  ةعقاو  يلثم   . كیلع ةطشق 

. تارايز ءيجتو  ةرب  شیعت  ةدیحو  تخأ  اھلو  بأ  الب  يلثم   . كانھ تملعت  انأو 
اھنأ تفشتكا  امل  تحرفو   ، ينبساني امب  ةررحتم  اھنأ  تیسح  لوط  ىلع 
يتأرما اھنوكل   . اھانرّجأ يتلا  ةقشلل  تحترا  ةعرسب   . ةایحلاو لبحلل  ةدعتسم 

. انضعبب انتحرفو 

ىتحو يتدحوو  يمسر  ىلع  ترادنا  امدعب  تاذلاب   ، ينجعزت انتافالخ  تلضف 
بيذعتلا  . ينبیجت اھتملك ال  ولو   . حضاو ببس  الب   . انضعب عم  هلمعن  يذلا  سنجلا 

يتأي مث  اھّنزخن .» طقف   ، لكاشملا هجاون  ال  نحن  : » يل لوقت  اھنأك   . تمصلاب
اًمئادو  ، اًمئاد اھقح  يف  تأطخأ  ينأ  ضَرَتفم  انأو   . ءاكبو يدمرس  تمص   . تمصلا
يقير  . ةيداع عجرت  ناشلع  اھلياحأو  اھلأسأ   . تأطخأ ءيش  يأ  يف  حضاو  ریغ 
لمحتم انأو  ينخفني  ءيش  لك  ىقب  يردأ  ام  ریغ  نم   . مھفأ ملو  فشن 

ىتح  . ينخفني ىقب  ءيش  لك  نكل   . قناختن تملكت  ول  ينأل  تكاس   . تكاسو
. يتمیمنل اًفأ  لوقت   . جاوزلا لبق  نم  اھفرعت  اھنأ  مغر  اھقلقت  ةیلیللا  يسوقط 
تیب لغش  يأ  ّيلع  نمت  طقف   . ءيش يف  اھرتوي  ال  ةبيرز  يف  شیعن  اننوكو 
يف ةرم  يتأت  ال  وأ  يتأت  فظنت  يتلا  ةأرملا   . يتامھاسمب فرتعت  الو  هلمعت 

لكاشم ىتح   . بضغتف ؟ » ةمیقم ةدحاو  بلجن  لھ   » . اھمأ دنع  نم   ، عوبسألا
ةرم ُكشت  ال  : » لوقتو بضغت  ام  ریغ  نم  اھنم  اھل  وكشأ  نأ  ردقأ  ال  بتكملا 

. كلاس هقيرط  لكلو  اھبحأ  ينكل  ةیناث .»

ةدحولا  . نیتفاقث نیب  لووك  ةأرما  اھنأبو   . نیثالثلا دعب  ایندلا  لامتكاب  ىزعتأ  تنك 
لوقأ تنكو   . هعم نوكت  نأ  ًابغار  تدع  ام  صخش  كیلع  ضورفم  تنأو  ةبیھر 

اي ضعبل  مكيدھي  انبر  و« ةبیخ  بذكلاو  جرف  ربصلا  نأ  عون  نم  اًمالك  يسفنل 
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. ةیئامنیس عدخ  اھنأك  اھجاوز  ىلع  ينتعجش  يتلا  تاجاحلا  لك  نكل  ينب .»

. اونیش دیجاجس  ةنیكسلاو  نكسلا   . اًداسف اھتيرح  لعجي   ، ًالثم  ، اھمأ روضح 
انأ تننظ  فالخ  طسو   . ًالیلق رثكأ  وأ  اًرھش  رشع  دحأ  دعب   ، ْتلبح امدعب  تاذلاب 

. دايدزا يف  لبحلا  دعب  وھو   ، هلحي َلبَحلا  نأ  اًضيأ 

. اھھجو ةيؤر  يف  حرفي  ءيش  داع  ام 

. ال، ال ایندلا نم  يفتخأ  نأ  ىنمتأو  يتفش  ىلع  ضعأف  ركذتأ  َّسب   ، تقولا دحل 
. يتأرما جوزتأ  ىتح ال  ربمسيد ٢٠٠٥  ىلإ  عجرأ  نأ  ىنمتأ   . يفتخأ نأ  ىنمتأ 
. لایع الو  ةلئاع  ال   . يفكي امب  قونخم  انأو   ، لمتحي ال  خفنلا  ىقب  لمحلا  دعب 
ـ ءامسأو  يماكاروم   ، وتومیشوي  ، وروبازنك ـ  ةینابایلا  تاياورلا  يف  برھأ  تنك 
بذك يسََفن  نأك  سحأ   . عنصأ اذام  فرعأ  الف  ويویلا  لثم  ينبعالي  لمألا  امنیب 
يسفن يمرأ  فیك   ، ةحرف الب  قوووونخم ! ينأو   . بتكملا يف  مقافتت  تافالخلاو 

. ناریحو قونخم   . يداعملا ىلإ  يدؤت  قرطلا ال  لك  ؟ ! اھّلبقأو اھیلع 

امك ةلأسملا  ديرأ  ؟  حرشأ نمل   . قيدصب نیعتسأو  شینروكلا  ىلع  فقأ  تاعاس 
نم تءاج  يتلا  اھتخأ  ةكرابمب  زاھجلا  ءارش  لبق   ، رھملاو ةكْبشلا  لبق  تناك 

، ّهیلع ـ  همحري  ال  هللا  ـ  اھیبأ  تاینتقم  ةفاضإو   ، ضرغلا اذھل  اًصیصخ  ارتلجنإ 
تبسو لصح  ةرم  مك  نام .» يلیماف  حبصت  نأ  بجي  : » اھمأ يل  لوقت  املبقو 
لجؤتو اھصخي  اھمسج  ؟ ! تحتل قوف  نم  ّتصبو  تقّعز  وأ  ترّشكف  يسفن 
يذلا مكحلاو   . اًمامت اھيأر  تریغ  اھنأ  فشتكت  موووب ! مث  ءودھلا  نم  مايأ   . ماھتالا
ناضمر مایص  ىتح   . رفسلا نم  كمرحي  يذلا  هسفن  وھ  تیبلا  لغشل  كرطضي 
اًسیعت اھتیضق  ةعاس  مك  موصأ ! نأ  ينديرت  اھمأ  نأل   ، هنع يعاطقنا  نم  لعزت 

. يسفنل لوقأ  اذكھ   ،« يراشعلا برضو  هللا  كل  ! » ؟ ناحرف ينأ  ضورفملاو 
. يغبني امم  ریثكب  رثكأ  زربتلاب  عتمتسأو 

ىلع اھدرمت   . اھلوضفو  ، اھتوھش  . ةیناث ةدحاو  عم  هنأك  ىلوألا  انتاءاقل  نوجم 
لوقأ ؟  هّحور يذلا  وھ  جاوزلا  ؟  ةنس ترم  امو  ءيش  لك  حار  نيأ   . تاملسملا
نوكت نأ  بجي  اھنأ  مغر   ، شھدنتو لیتفلا  ّدشَنيو  موي  يتأیس  اًضيأ  يسفنل 

. قانخ وأ  تمص  انراوح   . ةيافك ةیعاو 

. مستبأو طاشنب  نوحصلا  لسغأ  تیبلا  يف   . ةزاجإلا مھ  لمحأ  تیقب 

فرعأ تدع  ام  سوباك ـ  نم  تقافأ  امدعب   . ثادحألا لسلست  عقوتأ  تنك   ، نكمي
يتنبا  . شوشوأ نأ  تلواحو  اھفتك  تطغضو  اھتلبق  ـ  ينضح  يف  اھذخآ  ىتم 
نانحلا زع  يف  انأو   . رركتت تداع  ام  زجاوحلا  نابوذ  ةظحل   . تأر ام  يل  يكحتس 
ةئدھت يف  ةلابز  تنأ  : » اھعاقيإ هركأ  نأ  تملعت  ةيزیلجنإب   ، تلاقو تضفتنا 
تقؤم نادقف  يأ   . ىودج نود  اھینیع  يف  حازملا  نع  تثحبو  عورم .» صخش 
ّيلعو  . تاعبت باسح  وأ  ةدوع  الب  ناكملا  كرتت  اھلعجي   ، يبناج نم   ، باصعألل
ركفأف  . اھبجعي وأ ال  همھفت  فرصت ال  يأ   . اننیب ةّقزَمُملا  سبالملا  لك  ّعقرأ  نأ  انأ 

داع ام  ؟  لمحتتو تكست  ىتم  ىلإ  ؟  لمحتت طبضلاب  ءيش  يأل  يسفن : لأسأو 
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ىتم فرعت  راذنإ ال  زاھج  عم  شیعت  كنأك   . ةقیقحلا  ، اھمئاتش ىطاعتأ  هجو  يل 
اذإ جوعأ  علض  نم  ةأرملا  : » يل لوقت  اھمأ   . اھقلطي يذلا  الو   ، هترامز قلطنت 

ينركفت اًریخأ  اھل  وكشأ  تأدب  يتلا  يمأو  لجار ! اي  ال  رسكني .» هلدعت  نأ  تلواح 
. لاجرلل ةسدقملا  تابجاولاو  يبأ  همحري  اياصوب هللا   ، اھلمحب

قتسف لیشیم  يطبقلا  ةءوبن  ركذ 

ةیعیبط ةثراك  ةباثمب  نیصابوركیم  ىدافتأ  انأو  يلابب  رطخ  ام  اذھ  نم  اًئیش  نكل 
رصم اي  ِكیف  تكرامرپوس  ربكأ   ، تكرام افلألا  ءاذحب   ، يداعملا شینروك  ىلع 

ةعرسم تابرعلاو  ةكسلا  طسو  هلیمز  يغالي  قاوسلا  ـ  بيرق ) دھع  ىلإ  )
رامح لثم  اًریخأ  يرئادلا  قيرطلا  ىلع  تعلطو  ـ  اًدج  يداع  هبنج : نم  فرحنت 
يبحاص عم  تنك  ةلیل   ، مظعألا رحبلا  عراش  يف  انأو   ، تركفت طقف   . هتھجو فرعي 

اًمالك يل  لاقو   ، كلامزلا يف  ةبورعلا  ةوھق  ىلع  قتسف  ریمس  لیشیم  يطبقلا 
. يتأرما نع  يلاصفناب  ةءوبن  هنأك  اھموي  نم  سحُأ 

نم هتأرق  ءيش   . باتكب قتسف  مالك  ينركذ  ناك  يسفنل ـ  تلق  اذكھ  نكمي ـ 
نع ةصق  يف  ءيش   . اًدرجمو اًداح  اًساسحإ  كرت   . يتءارق رثكأك   ، زیكرت ریغ 

مكحتي هنأ  بعشتلاو  سأبلا  نم  غلب   ، میظنت معن :  . يرس میظنت  وأ  ةلصاو  ةباصع 
برتقي يذلا  لجرلاو   ، رجف وجلا  يبنجأ ـ  ملیف  نم  ةطقل  اھلعل  وأ   . اھلك ایندلا  يف 

الإ اًحضاو  ءيش  ال   . ءاكب اھعبتي  وأ  اھقبسي  ـ  لتقي  نأ  هتین  يف  ةبرعلا  نم 
ـ رطخلا  ةھجاوم  يف   ، برھتو عزفت  نأ  ـ  عقوتملا  سكع  ىلع  كنأ  ساسحإلا :
كنأك  . ناحرف كنكل   ، اًعبط فئاخ  تنأ   . اًحرفم رطخلا  ىقبي  نأ   . هئیجمب ناحرف 
نع كعم  بیبحلا  ترضحأ   ، هروصتت ناكم  دعبأ  نم   ، وأ  . بئاغ بیبح  يف  تطبخ 

! موووب مث   . فرعت الو  رطخلا  لیشت  لماك  رمع   . ًالعف عقوألا  اذ  وھ   . معن  . ملع ریغ 
علطي اذكھ ـ  ةأجف  ثادحألا ـ  لسلست  يف  ةءاوتلا  وأ   ، اھركذت تدع  ام  ةرابع  رثإ 
كنم أبتخا  هنأ  اًقح  فیخي  يذلا   . ءيش لك  مغر  هب  حرفت  نأ  الإ  كلمت  تنأو ال   . كل

؟ َةلَالبلا يف  تنأ  دحلا  اذھل  ينعي   . تقولا اذھ  لك 

يتأرماو رفسلا  بحأ  ينأ  رفسلا : نع  ًايداع  اًمالك  قتسف  عم  يمالك  ناك 
قالخأ لبنب  اھبدأ  ءوسو  اھلسك  لمحتأ  ةنس  يل   . اھلخبو اھتریغب  هنم  ينمرحت 

نأ قدصم   . يرایتخا عم  لماعتم   . تقو يأ  نم  رثكأ  هتقو  نآلا  نإ  يسفنل  لوقأ 
فرعي ناك  قتسف  نإ  دشار  اي  كل  تلق  ام  ينكل   . تارایتخاب شیعت  سانلا 
املبق  ، هوبأ امھنیب : كرتشم  يلئاع  خيرات  هیف   . اھلباقأ ام  لبق  نم  اًدیج  يتأرما 
يف ریغصلا  هلحم  يف  اھمأل  اھدج  دنع  لغتشي  ناك   ، تانیعبسلا يف  ينتغي 
دلولل  . ةياكحلا هذھ  انفشتكا  امل  انكحضو  انبرغتسا  انلك   . لیفلا ةكرب  يح 
يل هلاق  يذلا  مالكلا  هاجت  غلابملا  يلعف  در  لعل  ؟  نذإ قمعأ  رود  تارسكملا 
ایندلا رایھناب  ةءوبن  رطخلا  نوكو   ، رطخلاب ساسحإلا  اھتلیل ـ  ةبورعلا  ةوھق  ىلع 
عمجت ةایحلا  يف  اًرومأ  نأ  اذھب : ًاطبترم  ناك  اًحرفم ـ  اًئیش  كلذ  عمو  يلوح  نم 
امھیلك امھنوك  امنإو  يلئاعلا  امھخيرات  طقف  سیل  ؛  يتأرماو مدآ  ينبلا  اذھ  نیب 
ةيرحلا امھیغامد : ىلع  نابوانتت   ، يلاتلاب  ، نیتضقانتم نیتلاح  نوكو   ، ةرب ةیبرت 
كسمتلا ةیناث  ةھج  نمو   ، ةھج نم  ةیناكيرمألا  ـ  ةيزیلجنإلا  ةقيرطلاب  درمتلاو 
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هبیعي ام  لجرلاو  دیسلا  يس  ماظن  ىلع  اندنع  ةحداكلا  ةقبطلا  دیلاقت  خسوأب 
. هبیج ریغ  ءيش 

. ةياكحلا تظاب  ام  ةياغل  اذھ  لك  تكردأ  ام  انأ  اًعبط 

يف يسیئرلا  ثدحلا  دعب  الإ  هحوضو  لماكب  هكردأ  مل   ، قتسف ةلاح  يف 
يھ اھنأ  نم  مغرلا  ىلع  هبحت  يتلا  ةاتفلا  رجھ  هنأ  تفشتكا  امل   ، يتتودح
ةصق هذھ  نكلو  هيوبأ ـ  ةسینك  نم  ةسلغ  تونب  تنب  جوزتو   ، ةیحیسم ىرخألا 
تنك دصقأ ـ  يتأرما  ىقبت  املبق  كل ـ  لوقأ   ، يتأرما عم  تجرخ  ةرم  لوأ   . ةقحال
ودلأ نیخثلا  يقيرفإلا  انلیمزو  قتسف  عم  انكو   ، اًضيأ ةبورعلا  ةوھق  ىلع  اھتلباق 
اوماق ىتح  تربص   ، ةیناث سان  انعمو   ، اكّيزم ةديرجلا ) يف  اھلوقن  امك   ) وأ اكيزنتام 

. نیتملكلا اھل  لوقأل  مھلك 

لصف

اًریثك اذھ  لصحي  ـ  ةقیقد  ةكسلا  تفقو  يرئادلا  ىلع  ةعمجلا : ءاسم  عادولا 
نم نیعم  ددع  فارحنا  ةفدص  هنأ  نظأ  ببس : ریغ  نم   ، ملعت امك   ، يرابكلا ىلع 

لاجعتسا ىلإ  ةفاضإ   ، دحاو تقو  يف  ةنیعم  ةجردب  اھتاراح  نع  تایبرعلا 
ءيشلا اذھ  ًةداع   . تاسكلكلا تقلطنا   ، ةرم لك  يف  لصحي  امكو  ـ  عیمجلا 
يعمسلا ثولتلا  تّلثمت  تاذلاب  هذھ  ةقیقدلا  لالخ  نكل   ، اًدج ينزڤرني 

ليوطلا نم   ، عون نخثأ  ىلإ  عون  عفرأ  نم   ، طارض الإ  اھتالآ  نم  علطي  ارتسكروأ ال 
ةینوفمیس عمسأ  انأو  ةبیجع  ةعتمب  ترعشو   . حرملا عطقتملا  ىلإ  ينيازحلا 

. ناسنإ نویلم  نيرشعلا  تاذ  ةعساولا  ةنيدملا  هذھ  يف  يتایح  سكعت  ةيوفع 
يھ هذھ  طارضلا  ةعوطقمو   ، فیخس يبرع  ملیف  نآلا  دحل  يتایح  نأك 

. يماتخلا دھشملل  ةبحاصملا  ةيريوصتلا  ىقیسوملا 

رعشتسأ مل  نإو   ) ةنيدملا تدقف   ، ةظحللا هذھ  يف   ، ينأ دشرلا  ابأ  اي  دقتعأو 
يف يمأ  دنع  میقأل  يداعملا  كرت  دعب  يتلغش  نوكتس  روفلا .) ىلع  كلذ 

. عوبسأ ثلاث  يف  الإ  ریخ  ىلع  يل  متي  نل  يذلا  رمألا   ، اھدرتسأ نأ  يقدلا 

يف ریكفتلاو  ةقلعملا  ينامألاو  ةدودشملا  باصعألا  عم  كل ـ  لوقأ   ، ةقیقد درجم 
حوضولا نم  لصافب  اھلالخ  تررم  ـ  يتأرماب  مالكلا  اذھ  ةلصو  قتسف  مالك 
ةحرفلا غامد :)  ) لماع دحاولا  نأك  اًكبرمو  اًجھبم  ىقبي  حوضولا  تاعاس   . ديدشلا

ىقیسوملا نوكت  نأ  نم  اًقحال  الإ  بجَعأ  ملو   . جاوز ةياھن  يواست  رطخلاب 
يربوكلا ىلع  ةیظحل  رورم  ةمزأ  ءانثأ  طرضت  تایبرع  ةظحللا  كلتل  ةبحاصملا 

. ةرھاقلاب طیحملا 

اھتبسح تافص  ثالث  يتأرما  نم  جاوزلا  ىلع  ينعجش  ام  نأ  يل  رطخ  طقف 
نطولا يمط  نیب  ناعمجي  نینثالا  نأ  رابتعا  ىلع   ) قتسف يف  اًضيأ  طلغلاب 

رارق اھل  ةبسنلاب  جاوزلا  نأ  ؛  هجوتلا ةیناملع  اھنأ  ةمدقتملا :) دالبلا  ءاوھو 
. اھلھأ میق  ریغ  اھمیق  نأو  ؛  ةعجارملل ًالباق  لظي  يصخش 
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لعل ؟  انأ ىتح   . ةیصخشلا تاجاحلا  يف  هلھأ  زواجتي  نأ  ردقي  دحأ  ال  رھاظلا 
يف يلھأ  تزواجت  ام  انأ  ىتح  نكل   . نونجم ينأ  ةجیتن  ّيف  يذلا  فالتخالا 
يف ةنكاسملا   . اًعم ةایحلل  يعامتجا  نیمأت  درجم  هتربتعا  ثیح  نم  الإ  جاوزلا 

. مھطسو شیعن  نيذلا  سانلاو  اھمأو  يمأل  لوبقم  قایس 

ةعرسلاب بلقنیس  اًديدحت  صخشلا  اذھ  نم  جاوزلا  نأ  يل  رطخي  ناك  ام  يرمع 
ىلإ روفلا  ىلع  ةایحلا  لوحتتو  ـ  هریفاذحب  يدیلقتلا  ويرانیسلا  ىلإ  هذھ 
ىلع ظافحلا  الإ  اھئارو  نم  فدھ  دعاوقو ال  يرسق  فرقو  ةغراف  ةیلئاع  تامازتلا 

ال ينأ  وھ  دیحو  قراف  عم  ـ  هھرك  ينكراشت  اھنأ  يل  ادبو   ، هھركأ ةایح  قسن 
ةدحاو هتساعت : لباقم  هاضاقتي  امم  سیعتلا  جوزلل  ةيدیلقتلا  ايازملا  يل  رفوتت 
فرتعت وأ   ، سانلا عمو  هعم  لماعتت  فیك  فرعت   ، اھجوزب ينتعت  وأ  تیبلاب  ينتعت 

. اھسفنب ينتعت  نأ  ضورفملا  نم  هنأ  فارتعا  درجم 

میق يھ  موي  لوأ  نم  اھعم  لماعتأس  يتلا  میقلا  نإ   ، لوقأ  ، يل رطخي  ناك  ام 
مونلا هانعم  اھلمحت  ناك  ول  ىتح  اھنم  يرجأس  تنك  ءایشأ  ـ  مھدحول  اھلھأ 
يذلا ملیفلا  يف   ، موقأ ةقیقحلا ال  يف  ينأ  الو  ةلیل ـ  لك  ينسح  داعس  بنج 

ةئمسمخ نم  بوتكم  ويرانیس  يف  يطمن  رود  ریغب   ، موي لوأ  نم  هروصت  ْتأدب 
ابأ  ، اھاحضو ةیشع  نیب   . هلیصافت يف  لخدتت  نأ  ةین  يأ  اھدنع  ناك  ام  ةنس 
، سولفلاب رعاشملا  ىتح  ءيش  لك  سیقت  ةيدكن  ةجوز  ْتحبصأ   ، طویسلا
انأ ينعي   . ةدافتسالل ةبحملا  عانطصا  وأ  ةرارملاب  ساسحإلا  وھ  اھدنع  لجرلاو 
ةدحاو راتخأس  تنك  ءيش  يأل   ، ىنعملا اذھب  ةرسأ  سیسأت  يفدھ  ناك  ول 

؟ نیتفاقث نیب  لووك 

ىدم لیختت  نأ  كنكميو   ، جوزتن املبق  اھتفرع  تنأ  كنكل   ، اًغلابم مالكلا  ودبي  امبر 
درفلا قوقح  نع  ةعفادملا   ، ةيروثلا ةفقثملا   ، اھسفن يھ  اھتیقل  امل  يتمدص 
ةلیلقلا سولفلا  يف  مكحتلل  ىعست  اھَتفرع  يتلا  لووكلا  ةدرمتملا   ، ةأرملاو

وأ  ، ًالثم  ، ریصعلا ةزازق  تّصلخ  ينأل  يعم  قناختت   ، يبأ يل  اھكرت  يتلا 
ناب نوكي  نأ  نكمم  ةقيدص  عم  ةوھق  تبرش  ينأل  ةلماك  مايأ  ةثالث  ينعطاقت 

. اھتیھتشا ينأ  ةظحل  تاذ  ّيلع 

كحضأ تلضفو   . اھجوزتأ نأ  نم  كعد   ، اھفرعأ نأ  ديرأ  . ال  اھفرعأ ينأ ال  تیسح 
امك  ، اھیلع ریثأت  أوسأ  اھمأ ـ  نأ  وأ   ، اھتفرعم ءاعداب  رھش  دعب  اًرھش  يحور  ىلع 

. عیمجلل ةولح  ةجاح  دالوألاو  لبحلا  نأ  وأ   ، لوصألا يف  مھفت  ةياھنلا ـ  يف  حضتا 

. ءيش عفن  ام 

ءدب ىلع  دوع 

فرعت تنك  نإو   ، مسا الب  يتأرما  لظتس   . يتزاوج ةصق  كل  يكحأ  انأ ال  تقولا 
ام ىلع   ، يتلا ةاسأملا  هذھ  نم  ءيش  يف  سیل  هنع  يكحأ  يذلا   . اھمسا
انأ  ، ةزاوجلا روھش  لالخ   ، ام ةقيرطب   . ةيواسأملا اھتاموقم  تدقف  تناك   ، تھتنا
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نأ رارقلاب  ةرشابم  يسفنل  فرتعأ  مل  ول  ىتح  تررقو  عضولا  قئاقح  عم  تلماعت 
. ةروذعم اًعبط   . يھ  ، يل اھتیھارك  يف  ةروذعم   . رمتست نأ  لیحتسم  ةایحلا 
هذھ لمحتأل  ةیلقع  ةحصم  وأ  ماتيأ  أجلم  تسل   . ةسسؤم تسل  ينكل 
لوقأ ام  لدب  يسفن  عدخأ  ينأل   ، اھعدخأ اًعبط   . اھعدخأ تنك   ، نكمي  . عاضوألا

، اًئیش كل  تلق  ام  ينأ  فسآ  انأو   ، يتایح يف  يل  لصح  ءيش  خسوأ  تنأ  اھل :
؟ اھ

«. ؟ صخش ةفرعمل  يفكت  ةدحاو  ةنس  نأ  ربتعت  : » ينلأستس ام  ٍتقو  يف 

ىفشتسم  . ةساعتلا نم  لماك  رمع  نم  دبال  ال،  يلقع : يف  اھبواجأسو 
! كتقلخ يف  صبي  يللا  وبأ  لوعنم   . لتق ةميرج  وأ  نیناجملا 

. نيرخآلا عجوأ  انأ   ، نكمي  . بنذلا يناثلا  فرطلا  لیمحت  نم  لھسأ  ءيش  هیف  ام 
يف يشمأ   . يشمأ يذلا  انأ  اًمياد  ينتیقل   ، ةقباسلا يتاقالع  يف  تركف  امل 
وأ يناثلا  فرطلا  ساسحإل  رابتعا  ریغ  نم   ، ةیساق ةقيرطب   ، عقوتم ریغ  تقو 
نيذلا نم  ًالیلق ـ  ىكذأ  امبرو  ةینانأ ـ  رثكأ  انأ  ًالعف   . هیلع ئجافملا  يبایغ  ریثأت 
رجضلا ىلع  ةیلباق  يدنعو  يسفنب  سووھم  صخش  تاقالع : يف  مھعم  لخدأ 
يذلا صخشلا  نوكي  نأ  لیحتسملا  نم  امبر  ؛  ظیغت ةقيرطب  فرصتأ  ينلعجت 

. اًدیعس يعم 

ةیلباق يدنع  نإ  يل  تلقو  َتیعدا  امك  يتقیقحب  ينَتھجاو  امل  دشار  اي  ركاف 
رذج نإ  ؟  ةیعامتجالا مھرومأ  يف  تاذلاب   ، سانلل اًنیفد  اًراقتحاو  ةلزعلا  ىلع 
ایندلا نم  هذخآ  نأ  نكمي  ام  لك  ىلع  لبقُأ  يتاذل : يناھذ  بح  راقتحالا  اذھ 
يتلا ةدیحولا  ةطلسلا  نإ  نامك  َتلق  ؟  ءيشب يحضأ  وأ  بعتأ  ال  نأ  طرشب 
ققحأ فیك  اًمئاد  فرعأ  ال  كلذ  عم  ينإو   ، يصخشلا يحایترا  يھ  اھب  فرتعأ 

ام مھي  الو  اھنم  بورھلل  رطضأ  رظانمو  عاضوأ  يف  رمألا  يب  يھتنیف  حایترالا  اذھ 
رظنلا ضغب  تقولا  لوط  انأ  امك  نوكأ  نأ  ديرأ  ينإ   . ُتدفن املاط   ، اھدعب لصحي 

. جئاتنلا يناعأ  ام  اًمئاد  مؤاوتلا  وأ  لزانتلل  اًدعتسم  ُتسل  ينألو   ، قایسلا نع 

فاك ددع  عم  لصاوتلا  نع  يسعاقت  اًضيأ : هفتألا  يتابیخ  نع  ينتملك  اھموي 
ّعیضأ نأ  نم  مئادلا  يبعر   ، نيرخآلا بویع  لوبق  يف  يلشف   ، ءاقدصألا نم 
ةعورملا يتیلباق  مث   ... قحتسي ال  صخش  وأ  ءيش  ىلع  يتفطاعو  يتقو 

. ءایشألا نم  صلختلا  ىلع 

هذھ يتأرما  عم  يتربخ  تناك  طقف   . ركنأ ال   . كلذ نم  أربتأ  ال  ينأ  فراع  تنأ 
ام  ، يلختلل عنقم  رربم  يدنع  ينأ  ةرم  لوأل  ترعش  اھعم   . ًالعف ةفلتخم 

. نآلا كمالك  دیعتسأ  ينلعجي 

ينوك الو  يتأرما  يف  يتمدص  نكت  مل  ربكألا  ةلكشملا   ، كل لوقأ  املثم  نكل 
اھیلع جرفتأ  نأ  روصتأ  تنك  ام  مامإلا  نسح  جارخإ  اماردولیم  يف  نلیڤلا  تعلط 
مالك تربتعا  ينأ  يف  رسلاو  ةلكشملا   . اھیف ّلثمأ  نأ  نم  كعد   ، عقاولا يف 
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نأ  ، اھلك ایندلل  رایھنا  وھ  يجاوز  رایھنا  نأ  تیسحو   ، ةءوبن قتسف  لیشیم 
ةيرحلاو يدرفلا  رایتخالا  اھب : شیعأ  يتلا  میقلا  لك  يف  ًالعف  ينتّككش  يتربخ 
طیحملا مارتحا   ، رومألا ىلع  مكحلا  يف  ةینالقعلاو  ةیناملعلا   ، ةیصخشلا

رُّوصتو ـ  ًالثم   ، اًجاوز ةنكاسملا  لعجب  ءایشألا  نیب  بيرقتلا  ةلواحم  ـ  قایسلاو 
اھرعاشمب ةراجتلا  ریغ  ساسأ  ىلع  اھضعب  عم  شیعت  نأ  نكمي  سانلا  نأ 

هركلا عزاون  ىلع  يماستلا  نم  ةجرد  يأب  اھسفن  نع  ّربعت  وأ   ، اھماسجأو
يف نأ  وأ   ، اًسان سانلا  لعجي  يذلا  وھ  يماستلا  اذھ  نأب  ناميإلا   . حبرتلاو

. طبختلاو علھلا  نم  رثكأ  ةفرعمو  ًایعو  تافاقثلا  طالتخا 

ریغ نم   ، ًالتاقو ًالذنو  ًاباذكو  ًانونجم  ينتمس  يھ   . ةنونجم نبا   ، ًانونجم ينمس 
: هذھ يتاھوفيد  لك  يف  هتبعل  نوكت  نأ  نكمم  رود  يأ  نع  اھسفن  لأست  ام 

يغامد يف  يذلا  لك  انأو   . اھفرصل ةعّالب  ينتدارأ  يتلا  ةیلئاعلا  اھتافلخم   ، ًالثم
رضحتم نامك  نكل   ، ملسمو يبرع  يلثم  صخش  عم  ةشیعلا  برجأ  ينأ 
اًرشف تناك  اھسفنل  اھتمدق  يتلا  ةروصلا  نأ  يل  ادب   . يعو هدنعو  يرصعو 

ةیئاسنلا لیلجلا  دبع  حالص  دجمأ  ينسلا  يبحاص  تاحوتف  لثم   ، ءاعداو اًرعمو 
قتسف لیشیم  ةقيرط  لثم  ةقیقحلا ـ   ، عقوألا اذ  وھ  وأ ـ  دریس ) امك   ) ادنك يف 

نع يتنس  اندعتبا  نحن  الو   ، لووك الو  ةأرما  يھ  ال  مالكلا : يف  ةیعراوشلا 
. رصعلا اذھو   ، ةفاقثلا هذھ  ثراوك 

يف ام  أوسأ  سكعت  هتشیع  يقل  امل   ، ءيش لك  ظاب  امل   ، هل ادب  ةنونجملا  نبا 
نود ةنايدلا  رئاعشب  مازتلاو  ةعلس  اھنأ  ىلع  ةأرملا  عم  لماعت  نم  قرشلا 
كنب يف  ًايراج  ًاباسح  تناك  ول  امك  تانسحلا  يف  ریكفتلا  ـ  اھیناعمب  لمعلا 
ةدحو نم  برغلا  يف  ام  أوسأ  قطنملا  سفنبو  ـ  لاثملا  لیبس  ىلع   ، ةرخآلا
هتزاوج نأ  هل  ادب   ، تاقالعلا لكاشم  لح  وأ  مھافتلا  ىلع  ةردق  مدعو  ةيدرف 
ةایحلا لیبس  ىلع  ملسم  يبرع  دحاو  هلمعي  نأ  عیطتسي  ام  ىصقأل  جذومن 

. نكمملا دودح  ىلإ  ةراشإ  اھقافخإ  نأو   ، يرصع لكشب 

نوكي ال  نأ  وأ   ، رَخآ ملاع  ىلإ  لیحرلا  هؤافش  ضرم  ملاعلا  اذھ  نم  يبلق  يف 
... ًایبرع اًملسم  ملاعلا ـ  اذھ  يف  دحاولا ـ 

تحاس ىتح  اھققش  ىدحإ  يف  شیعت  تدك  ام  ةرامع  ایندلا  ربتعت  كيأر  هيإ 
ركاف كلعل   . اھدیماوع تحاس  طقف   ، عقت مل  اھسفن  ةرامعلا  ؟  ساسألا دیماوع 
اھضعب ىلع  ءایشألا  لخدت  ام  ةعاس   ، كیلع ةطشق   ، يد ـ  سإ  ـ  لإلا  ریثأت 
ربتعت كيأر  هيإ  ؟  نمز ىلإ  ءاضفلا  لوحتيو  ىقیسوملا  ىرتو  ناولألا  عمستف 

، اھفقسأو اھناطیح  حیست  ةرامع   ، يد ـ  سإ  ـ  لإلا  ریثأت  تحت  ةرامع  ایندلا 
ال  . حیست تأدب  ةقشلاو  اھققش  ىدحإ  ةوج  تنأو  اھباوبأو  اھتارممو  اھملالس 
. مامحلا حورت  وأ  دقرت  وأ  دعقت  وأ  فقت  فیك  فرعت  ال   ، لخدت وأ  جرخت  فیك  فرعت 

؟ مھاف  ، اھناكم يف  اھسفن  ةرامعلا  نكل 

. ةرامعلا هذھ  يف  ةشیعلا  هبشي  ضرم  ملاعلا  اذھ  نم  يبلق  يف 
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يقدلا ىلإ  قيرطلا  ةیقب  ركذ 

مظعألا رحبلا  عراش  دادتما  يف  ـ  يقوش  دمحأ  فحتم  ءاذحب  رمأ  انأو  ضرغلا :
، ملیف ىركذ   . جاوز ةياھن  يواست  رطخلاب  ةحرفلا  نیقي : ىلع  ترص  لینلا ـ  ىلع 

ةقيدح دنع  لطعم  رورملا  امنیب  قتسف  عم  يتدعقل  دنياوير  تلمعو   . باتك وأ 
عراش ٢٦ ءودھ  ناك   . رھظلا دعب  ةعمج  موي  يف  لصح  ناك  راوحلا  ةزیجلا : ناویح 
يف ركفأ  نأ  عفني  داع  ام  ينإ  يل  لوقي  قتسفو  ًابيرم  ةبورعلا  ةوھق  ثیح  ویلوي 
ينقدص ؟  ينعي فيالفاھ  ةدحاو  تزوّجا  كنمكإ  : » جاوزلا لبق  لثم  ةيرحب  رفسلا 

«. تنا داي  كسفن  نم  ّریغت  مزال  زوّجت  امل 

ریبك سأرب  ةعبر  هنكل   . حالص دجمأ  ينسلا  يبحاص  لثم  سیبوتأ  سیل  قتسف 
. اھلغشي يتلا  ةحاسملا  لفغت  نأ  ردقت  ال  ثیحب  لقثلا  نم  هروضحو   ، بعكم

يغرلاب ةدعقلا  نورمعتسي  مھنأل  مھئاقل  نم  اًفوختم  نوكت  اًدج  نولیلق  سان 
. ءالؤھ نم  دحاو  قتسف   . قارف رداوب  وأ  رجض  يأ  مھحرجيو 

هتعطاق ول  الإ  عطقني  لصتم ال  همالك   . نري يحرسملا  هتوصو  ًائداھ  عراشلا  ناك 
امإ مھنم : هنأ  ركذتأ  ىتح  هعطاقأ  داكأ  ينكل ال  تارسكم »! اي  هلو  اي  : » كسفنب

. تكسأف  . بنذلاب اًساسحإ  كل  رّدصيو  سمقني  وأ  فقوت  الب  اذكھ  ملكتي  هعدت 
؟ ناسنإلا اذھ  رعاشم  ىلع  ظفاحأ  ءيش  يأل   . تكسأ ةرم  دعب  ةرم  دعب  ةرم 

لثم هلكش  ناك   ، طيرشلا ىلع   ، يقدلا ىلإ  يداعملا  نم  يتقاوس  ءانثأ  نآلا 
دصقي ال  ـ  ةغلابم  ةیعراوشب   ، ددري وھو  كتسالبلا  يسركلا  قوف  ریغص  لیمرب 
معلا ىلع  اًفیض  هتشیع  مغر  ةيرصملا  ةلماعلا  ةقبطلا  نبا  هنأب  كریكذت  الإ  اھنم 
ةوخن شكدنع  ام  تنإ   » كركذي ـ هنأب  طقف   ، ةقیقحلا يف   ، كركذي هنأ  ریغ   ، ماس
ّحورت شم   ، ةبروش ىطسأ  اي  كتیب  يف  لجار  ىقبت  يسفن  ناك  اماي  ؟  تنا داي 

!«. كافق ىلع  دخات  هدك  ةلیل  لك 

. ساسحإلا ّيلع  مجھ  طقف   . عاد هیف  ناك  امو   . يتمیشمل بھأ  مل  اھموي 

تمص ةقانخلاو  ةقانخلا  نیبو  ـ  قتسف  عم  يتدعق  ىلع  ةیلاتلا  عیباسألا  يف 
اھھجو يف  اھعباتأ  ةراكعو   ، اھتفرع ذنم  ةرم  لوأل   ، هعنص يف  كراشأ  تیقب 
ةجاح يأ  فدھ : الب  ةقاوسلاو  نوحصلا  لسغ  كلذك   ، ةولح بتكملا  ةدعق  لعجت 
نام  ، يلیمافلا هذھل   ، نوكأ نأ  وأ  ؛  ةراكعلا اھغبصت  يلیماف  عم  يھامتلا  ریغ 
. ديرأ امم  ریثكب  رثكأ  اًتقو  قرغتست  ةرود  تأدب  ينأ  فرعأ  موووب ! اھمأ ـ  هیضترت 

؟ كلذك سیلأ   ، ءيش لك  لثم  يدحول  اھضوخأ 

ريرسلا يف  ءاقب  عبتتسي   ، يقیقح ضرم   . ضيرم ينأك  رھشأ  ةثالث  رمتس 
فدھ الب  ةقاوس  ريواشمو  ةتقؤم  تالاصفنا  اھللختت  رھشأ  ةثالث   . جالع لوانتو 

. شاقنلل ةضھجم  تالواحمو 

19



!« هدك وھو  لماح  انأ  : » طباھ ملیف  يف  ةيرتفم  ةصّاقر  ةنوعرب  اھرھظ  تدرف 
رعشأ نل   ، دعب امیف   ، ينفطعتستو يكبت  نیح   . اھفطع لوست  نع  تففكف 

مل روبق  رافح  لثم  ةقشلا  يف  لوجتأ  لیللاب   . نيرخآلا مالكو  بنذلا  طقف   . ءيشب
وھو لماح  انأ   » . مون اھعبتي  ايریتسھلا  ؟  لصاوتلل ىرخأ  ةلواحم   . ظحلا هفلاحي 
حتفت املبقو   . تمص يف  هءایشأ  لمحي  ٌلك  لوزنلا  ىلإ  يھتنن  نأ  ىلإ  هدك .»
تنك امك  ةسوبلا  ينلدابتل  اھیتفش  ّجرفت  الف  اھمف  يف  اھسوبأ  اھتبرع  باب 

. قارف اھیف  لصحي  ةرم  لك  عقوتأ 

لصف

. ةرسألا تیب   . يقدلا تلخدو  رصم  ةضھن  لاثمت  دنع  نم  تّدوح  اًریخأ 

يكبأس ينأ  تننظف  يقلح  يف  راصرصلاك  ءيش  دعص  ءادعصلا  سفنتأ  املبقو 
ينأ  ، يتأرما نع  تلصفنا  يدّيروأ  ينأ  تكردأ  طقف  اھتعاس  ينأل   . تدھنتو

. اھیلإ عجرأ  نلو  يداعملا  يف  انتقش  نم  تجرخ 

. قالطلا عوضوم  يف  اًرارق  ذخآ  نأ  دبال  ينأو 

دنع يعوجر  يف  تببست  يتلا  ثادحألا  يف  طقف  سیل   ، ةریحلا ئدتبت  تقولا 
يف رھظي  امك  ـ  قطنملا  سفنبو   . ةیلاتلا مايألاو  ءيجي  يذلا  يف  نكلو  يمأ 
ةضمغم نویعلا  ؛  قلحلا يف  راصرصلا  ریثأت  تحت  اھتلیل  يھجو  ادب  اذكھ  رتفدلا ـ 

: يتأت الو  يتأتس  اھنظأ  عومد  ىلع 

. يسفنل لوقأ  اذكھ   ، عنصأ اذام  فرعأ  ال  انأو  يلوح  نم  تمدھنا  ایندلا  ينعي 
هب اًقلعتم  تلضف  ول  طاطم : ءيش  لمألا   . حفاكأ انأو  رھشأ  ةثالث   . لایعلاو ةلئاعلا 
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. تلصاوو هتقلطأ  انأ   . ءيش ىلإ  لصت  نل 

تاقلطملا يتالیمز  تاءاميإ   . مالكلا ةرثك  ينعبتت  ـ  ظحالأس  امك  ـ  بتكملا  يف 
تیقبو  . يتأرما ينھركت  امك  ينھركیس  لكلا  ناك  نإ  فرعأ  الف  ينھذ  تتشت 
لوقأ  . لوحتملاو تباثلا   . رش لأف  انأو  جوزتي  لیمز  نم  رثكأ   . يرظنمب متھأ 
لمألا تقلطأ  فیك  ركفأ   . نولطنبلا ىلع  قیلي  اًصیمق  راتخأو  عنصت  اذام  يسفنل 
لیبس ىلع  راحتنالا   . رفسلا يف  تركف  لوط  ىلع   . ةيانعب ينقذ  قلحأ  انأو 

نأ وأ   ، اًديدج اًرشب  ديرأ   . ةوھشلا ىلع  ؤرجأ  . ال  ةصصلتملا نویعلا  نم  صلختلا 
. تیب لثم  نيزحو  تلفأ  مرجمك  ناحرف   . لایعلاو ةلئاعلا   . دعتبأ

يندواريو يبلق  رصعت  ىركذلا   . بئاصملا ىلع  تدوعت  ـ  نكمي  ـ  يبأ  ةافو  ذنم 
. ءيش يأب  اًقلعتم  تسل  تقولا   . لصاوأ نأ  دبالو  طاطم  لمألا  نكل   . مدنلا

ىلع يرجا   » . يمأ دنع  يقيرط  سسحتأ  تدع   ، ةتامش وأ  رخف  الب   ، اذكھ
نأ اًضيأ  يل  نيأو   . جوعأ علض  نم  ةأرملا   . بھذأو اھكرتأ  نیح  لوقت  تناك   ،« امام
لك  . اًعجار جرحدتي  لظو  يسأر  طقس  ثیح  يقدلا  ىلإ  يداعملا  نم  ؟  يرجأ
خانم نع  ثحبأ  تقولاو   . يلجر نیب  يليذو  عجرأ   ، يقدلا نم  عسلفأ  ةرم 
تحت نم  يّدعأس  تارم  ثالث   . ناھوتلاب مزالم  ساسحإ  ریغ  ءيش  . ال  يثراوك

ةرم لك  يفو   . يمأ دنع  ةعطقتملا  يتاماقإ  ءانثأ  ریخألا  رھشلا  يف   ، ةقشلا
حورت امدنعو  نيزنبلا  ىلع  صرقأ  يتعجر  يف   . ءيشب رعشأ  الو  قوف  ىلإ  رظنأ 

. عیبرلا اذھ  نم  ریثكب  ىقنأ  ناك  ءاتشلا  رِخآ   . قیمع سفن   . ةدايز صرقأ  ةقنخلا 

. ءيش يأ  يف  ةفلأ  الو  يبأ ـ  تام  امدعب  وھ ـ  امك  ءيش  لك 

ةغلابم ةبغر  ظحالأس  حيارو  تقولا  نم   ، حافكلا ءانثأ  يفكي  امب  تیكب  ينأل  امبر 
ىلإ باھذلا  نع  فكت  سانلا ال  بھذأ : تللظ  ثیح  بتكملا ـ  يف   . كحضلا يف 

تاقالعلا يوذ  يئالمزل  برقتأ  تنك  ـ  تراھنا  اھتاجيز  نأ  درجمل  اھبتاكم 
ّقلعن نأ  يغبني  ال   . نيرخآلا عرذأ  ىلإ  علطتي  هعارذ  ترتب  دحاو  لثم  ةرقتسملا 

. مھنازتاو مھتین  نسح  لاجرلا : ةبحصل  قاتشأ   . ناوسنلا ةجزمأ  ىلع  انتنینأمط 
نكي مل  يب  ءاج  ام   . ةفدصلا لیبس  ىلع  سیل  انھ  نآلا  ينأ  ينّيزعي  يذلا 

ةیصخشلا تاقالعلا  نوكت  نأ  لیحتسم   . يلامتحا قوفي  وھو   ، تیقب ول  ریغتیس 
. لامتحا ةوق  تارابتخا 

. اھتوص عمسأ  وأ  يتأرما  ىرأ  نأ  ديرأ  ال  ءابتخالا : ةزيرغل  تملستسا  لوط  ىلع 
مايأ درجم  يددرت : ظحالت  ىتح  لاصتا  ىلع  ىقبنس   . لاصفنالا ةبوعص  يفكت 
ايركز زدلي  ينتخبو  ـ  اھبحت » كنإ  تلق   » . ملكتأ نأ  ديرأ  ال  ينأ   ... ًایلمع  ، ةلیلق
ةدحاو تخأ  الإ  اھل  سیل  انلثمو  يتأرما  رمعو  يرمع  نم  ىرخألا  يھ   ) يتلیمز

، يفتك ىلع  يئایشأ  عضأ  سأیلا  قبقبي  نأ  ةظحل  نكل  تاونس .) رشعب  ربكأ 
. اًدیعب لحرأ 

؟ لامتحا ةوق  رابتخا  بحلا  نوكي  نأ  نكمي  لھ 

21



يجبروشلا ىفطصم  ةجوز  يف  رعش 

كلیلد انأو   . دودجلا ریطاسأ  يف  تھات  ةیئاوتسا  ةرھز  لثم   ، ةنیجھو ةلیخد  تنأ 
يف عیضن  انالك   . ةھاتملاب رثكأ  ِتثبشت   ، جرخم ىلإ  ُترشأ  املك  كھنملا :

نومداقلا لافطألا  اھجتني  مالفأ  يف  ةيروحملا  ةیصخشلا  تيدأ  فیك   . ریطاسألا
، لعفلاب كتقدص  انأ  ؟  يئاضف قارب  وأ   ، لوضانألا قمع  نم  علاط  شیج  لثم 
ىلع انلبجت  مايألا  ُتلق   . ةقلطم ةلوطب  ناك  نإو  ةیحضلا  رود  نیضفرت  كتننظو 
ىلإ اھاودج  كردأ  مل   ، تادوم ثاغضأ  ریطاسألا  تناك   . جورخلا يف  ىطخلا  ثح 
ةبح لثم   ، ةبيرغو ةبیجع  تنأ  ؟  نیمزتلت تنك  يحرسم  صن  يأبف   . ينتقزوخ نأ 
ىلع ّدرغي  اًرئاط  كتبسح  اذامل   . نوبنذملا اھرّشقي  نأ  لبق  تنطع  يویك 
ّقزم نم  ؟  تاءاسملا يف  هغیستسأ  نأ  تملعت  اًدحوم  اًزاشن  كتیقلف   ، نیتمغن

، ًایكاب ضرألا  ىلع  ُتعبرتو  دوقأ ! نل  انأ  مویلا  نم  ؟  اًعم اھانمسر  يتلا  ةطيرخلا 
اًضوع  ، ةمكالم بارج  يلعجل  ةصرف  يتلفت  مل  تنأ   . يراذتعا يلبقت  مل  كنكل 
ناك  . نونظلا كئاعمأ  يف  هتّفلخ  امل  فرص  ةبوبنأ  وأ   ، ةلجؤملا ككراعم  لك  نع 

كفسنأس  ، كعایض دكأتي  امدنعو   . هایملاب اھنيدمت  ةتبن  لثم  ومني  يماقتنا 
انأ  . يتحرف دلوم  ةسورع  تنأو   . ةشخشخ ىوس  ثبي  دعي  مل   ، ميدق نويزفلتك 

: موي لك  ةسحل  اھلكآ  ُتلق   . عقاولا ءام  يف  نیبوذت  ال  كتننظو   . لعفلاب كتقدص 
اي  . ءيش لك  اھتملس  يتلا  ةذيذللا  يتلفط   . تممست ىتح  كقوذتأ  دكأ  مل 

. يصخشلا يخيرات  يف  ةطلغ  ربكأ 
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يناثلا  مسقلا 
ربخلاو  أدتبملا  ةلاسر 
ایندلا باب  ىلإ  مانملا  رسج  نم 

لاصفنالا  دعب  هتایح  فصو  يف  ىفطصم  هدروأ  ام 
ليربأ تبسلا ٧  ىلإ  سرام  تبسلا ٣١  نم 

: يجبروشلا فيان  ىفطصم  لاق 

تیب نم  يجورخب   ، طویسلا ابأ  كل  اھیكحأ  نأ  تدرأ  يتلا  ةتودحلا  أدبت  اذكھ 
ـ نمخأ  اذكھ  ـ  اھتیقب  عمست  نأ  ديرت  كنأ  امبو   . مویب يبنلا  دلوم  لبق  ةیجوزلا 

. كیلع ةطشق 

. ةعمجلا ءاسم  يتأرما  تعدو  انأ 

... هقحتسأ فطاعت ال  ىلإ  ًایعس  تامولعم  ءافخإب  ينتمھتا  زدلي  تناك   ، سیمخلا
يھ  . اًریثك اھیف  تركف  اھموي   . رانلاك فیحن  ءيشو  ةقيدصو  ةلیمز  ايركز : زدلي 

يدیلقت اًصخش  جتنت  نأ  بجي  ناك  امو   ، ةبيرغو ةیئانثتسا  ةجاح  ًالصأ  اھترسأ 
ةيداصتقالا يتديرج  يف  نیلماعلا  بلغأ  نأ  يل  رطخي  نآلا   ) . دحلا اذھل  ءادألا 

، ةيافك هعم  تزكر  ول   ، دحاو يأ  نأ  ةركفلا  نكمي  نكل   ، ءابرغو نویئانثتسا  اذكھ 
(. اذكھ هنأ  حضتیس 

فسوي نيدولك  اھتخأو  ايركز  زدلي  يف  لصف 

تايوغللا  ) يجولولیفلا ملاع  ايركز  فسوي  دارم  روتكدلا  وھ   ، كل لوقأ   ، زدلي وبأ 
طاسوألاب روھشملاو  ىطسولا  روصعلا  يواسنرف  يف  صصختملا  ينعي )

ناكو  ، مطقملا يف  ةثالث  وأ  نیترم  هتلباق  انأ   . ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  ةیميداكألا 
يف میكحلا  قیفوت  وأ  رودنم  دمحم  عم  دعاق  كنأك   ، ًانوزومو اًعتمم  اًمئاد  همالك 

. ءامدقلا نییلاربیللا  ءالؤھ  نم  دحاو   . لیختأ امك   ، هزع

ةرھاقلا ةعماج  يف  بلاط  وھو  برق  نع  هفرع  هنأ  نظأو  نیسح  هط  تايدلب  ناك 
ةلئاع نم  ةینغ  ةأرما  جوزت  ریقفلا  يدیعصلا  هلصأ  مغر  هنكل   ، تاینیسمخلا يف 
ترصأ يتلا  يھ   ، زدلي مأ   ، مناھ ناميراك   ) ةیكرت اًروذج  مھل  نأ  نوعّدي  تاوشاب 
فرعي يبوروأ  مساب  دارم  روتكدلا  كسمت  امدعب   ، ةیناثلا اھتنبل  مسالا  اذھ  ىلع 
دارم روتكدلا  نيدولك .) ىلوألا : امھتنبال  ينیتاللاو  ميدقلا  يواسنرفلا  يف  هلوصأ 
ىلع  ، اسنرف يف  هاروتكد  لمعیل  ًایصخش  ضوع  سيول  هاكز  ىتح  جوزتي  داك  ام 

. هعم هتأرماو  ایناملأو  ادنلوھ  ىلإ  اھدعب  لقتنا   ، لاح لك 
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رمع دحل  اًدبأ  رصم  يف  شعت  مل  ةریبكلا  زدلي  تخأ  نيدولك  نأ  كلذ  ةجیتن  تناكو 
زدلي نم  يجيردتلا  يبارتقا  عم  تقولا  رورمب  هتفشتكا  ام  اذھ   ) ةرشع ةعباسلا 
نأ حیحص  ةقالع .) انلمع  ام  مايأ   ، اًديدحت اھتخأ  نع  مالكلا  يف  اھظفحت  مغر 

اھتقبطب تمزتلا  يتلا  زدلي  نم  ربكأ  ةجردب  ةنيدملا  نم  تحبصأ  نيدولك 
ةایح يف  تطرخنا   ، تیبلا تباس  امل  زدلي  نم  رثكأ  ًاباحصأ  تلمع   . اھرئاودو
وھ اذھ  ناك  امبرو  ـ  نآلا  تركف  اذكھ  ـ  ةلماعلا  ةقبطلا  عم  تھامتو  عراوشلا 

. ةياھنلا يف  ترجاھ  تعجر  اھنأ  يف  ببسلا 

؟ رجاھت نيدولك  لعج  يذلا  ءيشلا  وھ  ام 

يتقالع لیصافت  يف  تامولعم  ءافخإب  زدلي  ينتمھتا  امل   ، سیمخلا موي 
نأ فراع  انأو  تاذلاب   ، اًقحال الإ  همھفأ  نل  حاحلإب  لاؤسلا  اذھ  يل  رطخ   ، يتأرماب
ىلع ناك  الباقت  املو   ، رصم يف  ةایحلا  بحي  ناك  يواسنرفلا  نيدولك  جوز 

. انھ اھعم  شیعي  نأ  دادعتسا 

نيدولكل لصح  ءيش  نع  ةحضاو  ریغو  ةأزتجم  ةركف  يل  تلصو  تناك  زدلي  نم 
فرقلا سیساحأ  لك  اھدنع  ّفثك  ساقو  هيرك  ءيش   . ناجوزتي املبق  اھجوزو 
يھو اھسفن  نيدولك  تركفتو   . تءاج ذنم  ةرھاقلا  يف  اھتفرع  يتلا  ةبرغلاو 
اھلأس امل   ، رورملا بارطضاو  ةیحصلا  ةياعرلا  ءوس  نع  يلاعتلا  نم  عونب  ملكتت 

. بابسألا هذھب  عنتقأ  مل  انأ   ، اھتقو  . رجاھت ءيش  يأل  اندحأ 

نكل  . سیلوبلا عم  ةیبلس  ةربخ  وأ  ةیعامتجا  ةلكشم  نم  تناع  اھنأ  تسدحو 
نيدولك ىدافتتس   ، طویسلا ابأ   ، يسفنب اھلأسأل  ةصرف  رفوتت  امدعب  ىتح 

نأ ةرایطلا  دعقم  نم  يسدح   . ةبرغلاو فرقلا   . رجاھت اھلعج  ام  نع  مالكلا 
، جاوز ریغ  نم  هعم  تشاع  امل   ، اھنأب وأ  يبنجأ  اھجوز  نأب  ةقالع  اھترجھ  ببسل 

. نوكي نأ  نكمي  اذام  فرعأ  مویلا ال  دحل  نكل   . اھیبأ ةعمسب  رماغت  تناك 

رمع يف  يرمع ) نم  يتلا  ةیكيرمألا  ةعماجلا  ةجيرخ   ) زدلي تناك  اھسفن  نع 
نأ ةرورضب  اھرعشأ  يذلا  وھ  اذھ  لعلو   ، رصم يف  رقتستل  تءاج  نیح  ةعباسلا 
وجلا عم  اھتفلُأو   ، يعیبط لكشب  نيدولك  اھتبرشت  يتلا  تاغللاب  اھتفرعم  تبثت 

الإ هنم  قحلت  مل  زدلي  امنیب   ، ةریبك يھو  نيدولك  هتشاع  يذلا  يتافقثملا 
. تاتفلا

ىرتشا ناك   ، اًمومع  ، تاینینامثلا يف  رارقتسالا  ةینب  عجر  امل  دارم  روتكدلا 
ةبضھلا ىلع  ضرأ  ةعطق  سيردتلا  يف  ةنس  ةرشع  سمخ  نم  رثكأ  تارخدمب 

ةیلام تادعاسمب  هشرفو  نيرود  نم  اًتیب  اھیلع  ىنب   ، مطقملا يف  ىطسولا 
ةقيرطب شیعي  ویلوي  ةروث  لبق  نیفقثملا  لثم  لضف  وھ   . مناھ ناميراك  ثاریم  نم 

ناك  . ةلماكلا ةلدبلا  يف  كیسالكلا  ماغنألا  ىلع  داعیمب  ةجاح  لكو   ، ةرینتسم
هنأب  ، صالخو جنرفتلا  ىلإ  برقأ  اھعفاود  نأ  ولو  هتأرما  هفلاخت  ملو   ، اًعنتقم
رمألا  ، نيرشعو دحاولا  رمع  دعب  ةلقتسم  ةایح  هیتنب  نم  لكل  نوكي  نأ  يغبني 

. تاقالع لمع  ةجحب  قلخ هللا  يف  طیبختلا  زدلیل  حاتأ  يذلا 
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ضغبو  ، ًالعف بيرغو  يئانثتسا  ءيش  اھتخأو  زدلي  نأ  يل  ادب  سیمخلا  موي 
: ناتيرصم امھنأ  مغر  ًایسنرف  اًمسا  ىرخأللو  ًایكرت  اًمسا  امھادحإل  نأ  نع  رظنلا 

ناميراك نأ  ضورفملا  ـ  ًالامجإ  ةھفاتلا  ةیطارقتسرألا  مألاو  يلاربیللا  بألا  نیب 
ةأرما نوكت  نأ  ـ  ةتامش  اھتاحول  نم  هتفش  يذلا  لك  نكل   ، ةماسر مناھ 

... رانلاك فیحن  ءيشو  ةقيدصو  ةلیمز  وأ   ، ةرجاھم

ءدب ىلع  دوع 

لافتحا يأ  الب  دلوملا  هیف  رم  دقف   ، تبسلا امأ   . لوقأ  ، زدلي ينتمھتا  سیمخلا 
يمأو ـ  ةدايز  وأ  ةعاس  تیضم  ينأ  ركاف  انأ   . تالاھتبا الو  ةوالح  ال   . تیبلا يف 

يف ّفتأو  يمادق  اھطحأل  دلوم  ةسورع  ءارش  يف  ركفأ  ةبنكلا ـ  ىلع  ًانآرق  أرقت 
. ّعلوأو وتربس  اھیلع  قلدأ   ، نیكسلاب اھنعطأ   ، اھشو

موي بتكملا  تعجر  امل  ًالعفو   . اھتوعد رشنت  ةرتف  اھل  زدلي  نأ  اًضيأ  نمخأ  تنك 
دكأتم انأو  يقدلا  نم  فاعسإلا  نادیم  ىلإ  تقس   ، ماع ذنم  ةرم  لوأل   ) دحألا

نم قوسأ  عجرأ  يلاتلا  مویلا  ةيادب  يفو   ، مویلا رِخآ  يقدلا  ىلإ  دوعأس  ينأ 
يذلا رمألا   ، رمضم ماھتا  سناوعلا  ةیقب  مالك  يف  تظحال  فاعسإلا ) ىلإ  يقدلا 

؟ حرشأ فیك   . عافدلا رَِّسیُي  امنود  يننجشأ 

اھتقث  . زدلي نم  رفنأ   . تركذت املك  ينذخأت  ةماركلا   ، دشُرلا ابأ   ، تقولا دحل 
، ةریبكلا اھتخأ  ركذتأ  ةظحللو  اھنم  رفنأ   . تاھیشیلكلا ىلإ  اھناكتراو  ةغرافلا 
نإ يسفنل  لوقأف   ، اسنرف يف  ةشئاعلا  فسوي  نيدولك  ةعماجلا  ةذاتسأ 

ةینطولا ةعامجلا  سیئر  اھنأك  هذھ  زدلي   . اذكھ فرصتت  نأ  لیحتسم  نيدولك 
طبختت اھنأ  عقاولاو   . ءيش لك  فرعتو  ةقحمو  ةیعاو  يھ   . ةدیمحلا قالخألل 

كعم دعقتو  كعارذ  نم  كبحست  اھنكل   . طبختت  ، ىتح  ، انع ةدايز   . اًعیمج انلثم 
ةقیقحلاب اھتھجاو  اذإ   . كتدارإل رابتعا  يأ  الب  اھتوعد  رشنت   . ةرضاحم كیطعت 

. راھنت

. نذألا دشو  ریخلا  لعف   ، ةفاقثو ةقث  رھاظلا   . لوقت ام  ریغ  اھعفاود  نأ  فراع  تنأو 
ينذخأت ةماركلا   . تاذلا عادخ   ، اًديدحت ؟  تاذلا عادخو  نبجلاو  دقحلا  نع  اذامف 

ىلع مكحت  قح  يأب   . ةنیغض ةقاط  ىلإ  نانحلل  ببس  نم  اھتابیخ  لوحتتف 
ةمقل ًالعف  اھنأ  ركفأ  ةغوضمم : ةمقل  اھنأ  سحت  اھبائتكا  يف  ًالثم  ؟  يعفاود

. زدلي لثم  نسل  ناوسنلا  لك  نأ  ول  دوأو   . كلذب سحت  نأ  بجيو  ةغوضمم 

: ينلأست تعجر  ىتح  يبتكم  ىلع  ةدعلا  بصنأ  تدك  ام  دحألا  موي 

«. ؟ يعم لصح  ناك  ام  نع  اًئیش  كتأرمال  تلق  لھ  »

ىتح ال ةخسولا  هلیصافت  فصأ  نل   . ةیناث ةرم  لصحي  نأ  هديرأ  تنك  نإ  فرعأ  ال 
نسل ناوسنلا  لك  نأ  ول  دوأ  طقف   . اًماقتنا رتفدلا  اذھ  يف  يتطبخش  نوكت 

. باسح فشك  ينعي  وأ   ، ىوقتو رب  اھتوھش  ىتح   . زدلي لثم  تادقعمو  تافیحن 
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تسیل يھو   ، قح ىلع  اھنأ  مھو  لجأ  نم  ءيش  يأب  رطاخت  نأ  ةدعتسم 
كش اھرطاخ  ىلع  أرطي  امنود  يناثلا  لتقتو  اًدحاو  يصخت  نأ  ةرداق   . قح ىلع 

. تركف  ، ناضب  . مالس اھتافرصت  لكو  ةیحضمو  ةسيدق  يھ   . رضت وأ  يذؤت  اھنأ 
ةلماك ةلزع  فرعتس : اھتافرصت  عبات  مث  اھعمسا   . ءيشب ةیعاو  ریغ  اھنأ  نضبألاو 

. اماردلاو نيدلا   . بلكلا تنب   ، يلصتو ةلمتحملا  عاضوألا  لك   . ةایحلاو اھخم  نیب 
هذھ لك  اھنطب  يف  نأ   ، انجاوز لبق   ، يلابب رطخي  ناك  ام  اًضيأ : يتأرما 

. ةيوھلا ةلئسأ  تللم  ًالعف   . تایحرسملا

اھنع لأسأ  نیحو   . بتكملا يف  نوكت  نل  اھسفن  زدلي   ، نینثالا  ، يلاتلا مویلا  يف 
ةزاجإ تذخأ  اھنإ  نولوقیس  نیقيدص ـ  انلز  ام  اننأ  ول  امك  لماعتلا  لیبس  ىلع  ـ 
لوقت ام  ریغ  نم  اذكھ  ةليوط  ةزاجإ   . حيرتسأف  . اھبعتأ لغشلا  نأل  عیباسأ  ةثالث 
مغرو  . ةجرحلا ةرتفلا  يف  اھفوشأ  نل  لقألا  ىلع  ؟ ! حرابلا انلباقت  اننأ  مغر  يل 
تمھف نكل   ، رفاست وأ  رصم  يف  اھتزاجإ  يضمتس  تناك  نإ  لأسأ  مل  يلوضف 
فراع  . رصم يف  نوكتس  اھنأ  تضرتفاف  ةبئتكمو  ةسلفم  اھنأ  ءالمزلا  مالك  نم 

. فوخ نذإ ال   . كلذ عم   ، يب لصتت  نل  اھنأ 

. اھارأ نأ ال  ةركفل  حيرتسم  انأ  مك  تبرغتسا  طقف 

ةیخيراتلا هتمھمل  ىفطصم  كاردإ  ةرداب  ربخ 

علاط انأو  بيرغ  ساسحإ  يدنع  ناك   ، يقدلا يعوجر  ىلع  موي  لوأ   ، دحألا كاذ 
دیعأو ةقحال  تاعلط  يف  هرركت  ظحالأس  ساسحإ   . داشرألا ابأ  اي  چارجلا  نم 

. ةرم نم  رثكأ  هریسفت 

عسوأو دعبأ  اًئیش  نأك   ، جاوز ةياھن  يواست  رطخلاب  ةحرفلا  فالخ  يدصق :
. ماع فلأ  لك  نیترم  وأ  ةرم  الإ  رركتي  ءيش ال   . تقولا سفن  يف  لصحي 

ةرظن اھلالطأ  ىلع  يتفقو  نأك  نآلاو   . يلوح نم  تمدھنا  ایندلا  لوقأ : تنك 
. ةریغملا شویجلا  اھتلتحا  امدعب  هتنيدم  ىلع  موزھملا  لارنجلا  اھیقلي  ةریخأ 
يف تمن  ام  ةلیل  هتمسر  يذلا  كلذ   ... عومد ریغ  نم  يكابلا  هجولاب  يتفقو 
دشت يھو  يتأرما  نطب  يف  درشم  نینجلاو  ةیبرعلا  يف  يتجاح  فصنو  يقدلا 
ّسلمأ أدبأ  نأ  ةرم  نم  رثكأ  لصح  امدعب  اًمامت  هبنجتأ  نأ  تملعت  يذلا  اھرعش 
نحنو طلغلاب  اھیف  تطبخ  ول  يعم  قناختت  تناك  اھنأ  قدصت  يل ـ  قّعزتف  هیلع 
يتلا تاناخلا  لكو  انئارو  نم  ةرامعلا  ملالس  لزني  تیبلا  شفع  مث  ـ  ؟ ! نامئان

. بارتلا يف  ةغراف  رئاود  نكسلا )  ، ةلئاعلا  ، بحلا  ) تألتما تناك 

توم  ، اھسفن ةنيدملا  توم  ةمالع  ةریخألا  لارنجلا  ةرظن  وأ  هذھ  يتفقو  نأك 
الب يبأ  يكبأ  نیح  نكل   ... دعب هل  هبتنأ  مل  ديدج  لكشب  اھثعب  امبرو  ةرھاقلا 

. ةرھاقلا يكبأ  ينأك   ، لیللاب ةبسانم 

انك امل   ، رصن ةنيدم  يف  هترجح  يف  ريدردلا  زمار  دنع  ةّلوطملا  انتادعق  مايأ  ركاف 
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يقیقح حرمب  كحضنو   ، يئاھنال تكرامرپوس  يف  نیشئاع  اًسان  كانھ  نإ  لوقن 
يف ءاج  ام  انأ  ؟  ةایحلل ةیفاك  ةياغ  قوستلا  يف  نوري  ًالعف  مھنأ  انل  رطخي  نیح 
يذلا فيال  ڤوأ  ياولا  الو  ديدجلا  يملاعلا  ماظنلا  ال   ، ةلحرملا هذھ  يف   ، يلاب

ربمتبس ٢٠٠١، عئاقو ١١  الو  ةصخصخلا  يلاب ال  يف  ءاج  ام   . ناكيرمألا هل  ّجوري 
يتلا ةنيدملا  نكل   . ةینيدلا ةایحلا  ىلع  يباھولا  ریثأتلا  الو  نامتئالا  تاقاطب  ال 

. ّيلع ةبيرغ  ًالعف  تدب  اھیلإ  علطتأ 

ثدحأ ىلع  تابقنمو  نوقذب  نوینس  مھلك  هنئابز  تكرامرپوس  تلخد  ينأك 
میظنت دوجو  يف  ئجافملا  كشلا  ـ  يلوح  نم  ایندلا  مادھنا  نرتقاو   . ةحیص
رياجس اھیف  سیل  ةديدج  ایند  لخاد  يننأ  سوباكب  يتایح ـ  ّيلع  دسفي  يرس 

نم تجرخ  امدعب  يقدلا  يربوكل  يھجو  ريدأ  انأو  ةظحل ـ  درجم   . ةیبرع ةغل  الو 
. ركاف ينكل  اھمامأ ـ  يتلا  ـ١٢٨  لا ىلع  زھجت  داكت  رمھ  ةبرع  ظحالأو  چارجلا 

بوتكم ةطنش  هفتك  ىلعو  ًايرج  عراشلا  عطقي  اًریغص  اًدلو  ىدافتأ  نأ  ّيلع  ناك 
«. نامردياپس  » اھیلع

ًابايإو ًاباھذ  ةیمویلا  ةلحرلا  ریس  طخ  وھ  لصف 

ينونجلا ماحزلا  مغر  ةیمویلا  ةلحرلا  قيرطب  عتمتسأ  تیقب  ينأ  ةجاح  برغأ 
ةعتم  . يداعملا مايأ  اًدبأ  لصحي  ناك  ام  يذلا  ءيشلا   ، موي لك  دعاصتملا  رحلاو 
حالصإ جمانرب  نم  ءزج  ةیناثلا  يھ  سكعلابو  فاعسإلل  يقدلا  نم  ةقاوسلا 

! ةيریمدتلا يعزاون  ءاوتحا  لیبس  ىلع  ٍعاو  فصن  يسفنل  هتعضو  يذلا  تاذلا 
. ظیغلا يل  عجري  ىتح  بتكملا  علطأ  نإ  ام   ، كلذ عمو   . لامتحا

؟ ءالؤھ نَم 

اھرایھنا ددصب  انأ  يتلا  ایندلا  ودبتس   ، نینثالا موي  بتكملا  يف  دعاق  انأو   ، ةلھول
نيروشحم سانلا  نم  عمجب  يھتنتو  نيزنب  ةطحمب  أدبت  ةرود  وأ  ةرئاد  نع  ةرابع 

براقع هاجتا  سكع  رودتو  رودت  يھو  ةیبرع  ةلجع  اھطسو  يف   ، مھضعب يف 
. ضرألا لوح  سمشلا  ةكرح  ودبت  املثم   ، ةعاسلا

انلیمز اكيزنتم  ودلأ  عمقلا  لجرلا  عم  ليوط  ثيدح  طسو   ، ةأجف رتفدلا  جِرخُأسو 
ملكتي يذلا  كلذ   ، يتأرماب ءاقل  لوأ  يف  قتسفو  انأ  يعم  ناك  يذلا  مامنلا 

نبا هنأ  فراع  تنأ   . لانرجلا يف  ًاليوط  اًتقو  يضميو  ةبيرغو  ةنوسنم  ةقيرطب 
تنك ول  كنكل   ، اكيزنتم حیحصلا  ؟  اكيزم ودراودإ  روھشملا  يقيرفإلا  لاثملا 
ىلع  ، هتصق ةبیجع  ىرخُر   . تقولا بلغأ  اكيزم  َقطنُي  هنأ  فرعتس  هب  تعمس 

: لّاثملا اذھ   ، ةركف

هنكل  ، تاینیعبسلا فصتنم  قیبمزوم  يف  برحلا  نم  لاغتربلا  ىلإ  برھ  ناك  وھ 
، حورلاب حورلا  هبحاص  ناك  يذلا  ادن  دماح  سح  ىلع  رصم  يف  الإ  رھتشي  مل 
رصم ءاج  اذامل  فرعأ  نآلا ال  ىلإ   . مايأب هدعب  تام   ، ادن دماح  تام  امل  هنأ  ةجردل 
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هنبا لّخد  هنأ  هفرعأ  يذلا  ؟  لاغتربلا نع  ًالصأ  هدعبأ  اذام  وأ   ، دالبلا ةیقب  نع  ًانود 
ودلأو  ، ةرھاقلا ةعماج  يف  اھوحتف  ام  لوأ  داصتقالاو  ةسایسلا  ةیلك  يركبلا 
رمألا هب  ىھتنا   ، ةیبرعلا هتغل  فعض  مغر   ، ءاصحإلا ةدام  يف  كانھ  قوفت  امدنع 

. ةديرجلا هذھ  يف  لغشلا  ىلإ 

اذإف كل ـ  لوقأ  ءيش ـ  نع ال  انثيداحأ  بلغأ  لثم  ودلأ  عم  ليوط  ثيدح  يف  انأ 
تجرخأ ىتح  اذكھ  اھارأ  تدك  امو   . ينیع مادق  ةرود  وأ  ةرئاد  نع  ةرابع  ایندلاب 
ىعسأس يتلا  يترھاق  ةيامحل  باجح  لثم  ةریغص  ةمسر  تلمعو  رتفدلا 

. ةدمعتم ةینف  ةجاذسب  اھتلمعف  ًالجعتسم  تنك   . ةمیمت وأ  باجح   . اھدادرتسال

موقأس يتلا  ةیمویلا  ةلحرلا   ، يایندل يرصب  لازتخا  ةباثمب  اھنإ  يسفنل  تلق 
: ةدوعو ًاباھذ   ، دبألا ىلإو  نآلا  نم  اھب 

يقدلا نادیمو  ةنيزنبلا  قصل  ًابيرقت ـ  يقدلا  يربوك  لزنم  دنع  چارجلا  نم  علطأ 
ناشلع يقدلا  عراش  رِخآ  ىلإ  لوصولا  نم  دبال  نكل  نیمیلا ـ  ىلع  كرھظ  يف 

روھز ناجرھمب  رشبت  ةقالمع  ةتفال  ترھظ  نامروألا  ةنینج  ةباوب  ىلع   . نریتویلا
ءاوھلا يف  میقم  بارت  دھشملا : عجرتسأل  يغبني  امم  رثكأ  ئطبأ  كانھ   . عیبرلا

ام  . يداصتقالا حالصإلا  جمانرب  مث   ، ةقطنملا يف  برحلا  رابخأو  ءارفص  ءامسو 
روھز ناجرھم  ةتفال  تيأر  املك  يداصتقالا  حالصإلا  جمانربب  ينركذي  يذلا 

؟ عیبرلا

لتاقتت تاصابوركیملا   . میقتسم طخ  ربوتكأ  يربوك  علطم  ىلإ  نامروألا  نم 
سبالم تانالعإ   . تایسكاتلل ةیفلخلا  دعاقملا  يف  ةتسدلاب  سرادملا  لافطأو 
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عاضوأ يف  اوغلبي  مل  تانبو  نایبص  نع  ةرابع  عراشلا  ةريزج  لوطب  تيركنوك 
: يربوكلا علطم  ىلع  ةلصاوم  نورظتني  نيذلا  الإ  ءيش  ال   ، كلذ دعبو   . ةیحوم

؟ ةرشكم اھلك  سانلا   ، ةرھاقلا يف   ، ءيش يأل 

نكل  ، رَخآ ناكم  يأ  نم  ریثكب  رثكأ  فولأم  هنأل  يقدلا  فصأ  فیك  فرعأ  ال 
ةثعبنملا ةحئارلا  وأ  يربوكلا  روس  يف  يرادجلا  رْفَحلا  نع  كملكأ  نأ  يننكمي 

ءوضلا يف  تلفسألا  نول  نع   . نودرشتملا زربتيو  لوبتي  ثیح  هلَزْنَم  فيوجت  نم 
نم لایجأ  ةثالث  وأ   ، هطسو يف  تاعولابلا  ةیطغأ  ناعملو  رطملا  دعب  يلاقتربلا 
ةعمس ءوس  نع   . موي لك  هنم  علطأ  يذلا  جارجلا  نونكسي  جذسلا  طابقألا 

سدنھملا يبأ  يل  لاق  امك  تقو ـ  نع  وأ   ، مجن حرسم  لوح  ةشورفملا  ققشلا 
. نیسدنھملا ةنيدم  ىعدُي  يح  كانھ  ناك  ام  يندملا ـ 

برغو ةعماجلا  لامش  ةدتمملا  ناطیغلا  للختت  عراوش  ةعضب  نع  ةرابع  يقدلا 
يف يبأ ـ  لظو   . ةیحانلا رياد  اھمسا  ةيرق  نم  يقب  ام  ةفاح  ىلع  انكس   . لینلا
يف ةیكالھتسالاو  تنمسألا  داوس  مغر  كانھ  ةیقابلا  ةیبعشلا  بویجلا  فصو 

. ميدقلا يقدلاب  يدلبلا  يقدلا  ةرابع  لدبتسي  ةحاسملا ـ  ةئیھو  نادیملا  طیحم 
رَدَق امھدحأ  نیملاع : عطاقت  ـ  نذإ  ـ  انترامع  دنع  يھتني  يذلا  ئطاولا  روسلا 

دسجلا لظي  كانھ   . ةعيرسلا تابجولاو  كالھتسالا  ةبلج  ثیح  يحاوضلا 
ملاعلا  . تابرعلا عم  ةحاتملا  ةحاسملا  ماستقا  يف  هقح  نم  اًمورحم  يرشبلا 
چارجلاب رمأ  نیح   . يفيرلا طبارتلاو  رقفلاو  ةریجلا  ثیح  اتلدلا  ىرق  هبشي  يناثلا 

لك هنم  علطأ  يذلا  ناكملا  نع  اًمامت  اًفلتخم  ودبي   ، يناثلا ملاعلا  كلذ  لخاد  انأو 
. حابص

ملاع ربوتكأ  يربوك  میقتسم : طخ   ، طویسلا ابأ   ، علطملا ىلإ  نامروألا  نم 
ةبّیبحلا نع  رظنلا  ضغبو   . ةاشم نم   ، نكامألا برغأ  يف   ، ولخي ال  لصفنم 

ّةلخم عاضوأ  يف  نھو  ىتح   ، تابجحم ايابصلا  لك  ـ  لینلا  ىلع  نیقناعتملا 
قانعلا نكامأ  سفن  يف   ) نوجوزتي نیح  ةبخاصلا  حارفألاو  ـ  باجحلا  سیياقمب 

،( قانعلا نع  ًایئاھن  نوّفكیس  روھش  لالخ  أدھأ : ایندلاو  لیللا  رِخآ  يف  نكلو 
بالك لثم  مھھوجو  ىلع  نیمئاھلاو   ، مھلاغشأ ىلإ  تاسیبوتألا  نم  نیجراخلاو 

نم يتدوع  ذنم  درطملا  هومن  يف   . رظنلا ضغب   ، سفنتي هتاذ  ءانبلا   . عراوشلا
، لیقثلا لقنلا  رورم  يف  هميدأ  شعتري  نیح   . خیشي  . حصيو ضرمي  نئاك   ، ارتلجنإ
ىلإ ًانایحأو  ـ  ًایموي  ربوتكأ  يربوك  ذخأت  امدنع  تنأف   . هوأتي هفرعت  اًصخش  نأك 
رصق يربوكب  هلدبتست  ال   . ًاباسح هل  لمعت  ریصت  ـ  رصن  ةنيدم  وأ  ةديدجلا  رصم 

. ةكلاس ایندلاو  هتيرقبع  نم  بجعتتو   . اًفقاو ناك  نإ  ىتح   ، ًالثم  ، لینلا

نيدلا دیحو  يقفلا  ربخ 

. زدلي ينتبوجتسا  لوقأ ـ  تنك  دحألا ـ 

عم دعاق  انأو  فاعسإلا  ىلإ  يقدلا  نم  يراوشم  تمسر   ، قبس امك   ، نینثالاو
ىلع ينوعدي  اذكھ  ـ  فسفس » اي  يشلواحت  ام  : » لاقو كحض  هنأ  ركاف  انأ   . ودلأ
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لك عم  عنصي  امك  فصفص »  » يف داصلا  ّققریف   ، اًعلد ةصقان  ةياكحلا  نأ  رابتعا 
«. مسرت فرعتب  شوم  تنإ   . يشلو ـ  اح  ـ  تام   » ـ اھقیقرت  نكمي  يتلا  فورحلا 

. هفوشأ ةرم  لوأ  ينأك  هل  تیصبو  هتوص  تبرغتسا  ينأ  نامك  ركاف 

نأ لھس   ، كحضي وھو  تاذلاب   ، دیعب نم  ودلأ  توص  تعمس  ول  تنأ  تقولا 
سمخ اھدنع  اًتنب  ـ  قدألا  اذ  وھ  ـ  وأ  يبرع  ملیف  يف  ءارغإ  ةلثمم  هبسحت 
ّنینُح ءيش  دیكأ : اذھ   ، نوسنم ءيش  هظافلأ  جراخم  يف  ةنس .  ةرشع 

الو ديدشلا  هتوص  عفر  الو  اذھ  نكل ال   . زیلجنإلا لوقي  امك  پماك  وأ  اذكھ  ّثنخمو 
، ودلأ كلاب  ىلع  ءيجي  املك   ، ساسحإلا رسفت  ةلیقثلا  فورحلل  هتصبعب  ىتح 

. هتلاح عم  اًمامت  فلآتم  ّيصخ  مامأ  كنأب 

، دصفتلا وأ  ةجوزللا  لثم  ءيش   ، ءادأ وأ  ةربن  اًضيأ  كّاكللا  ماّمنلا  اذھ  توص  يف 
هتاجرد ىلع  قماغلا  نبلا  نولب  لدھتملا  محللا  رظنم  رت  مل  ول  هلیختت  نأ  بعص 

، يسركلا ةفاح  ىلعو   . نیعلا نفج  ىتح  همسج  يف  فوشكم  ّيلِم  لك  نم 
الإ اھنع  لاقي  نأ  نكمي  ةرخؤم ال  بیشارش  نآلا ـ  امك  هتدعاق ـ  تعستا  امھم 

اھیلاوح فلت  هنطب  نم  ةیلدتملا  محللا  ماوكأ  نأل   ، فقو اذإ  اًروف  يفتخت  ةزیجع 
ةرم لكو   ، تيزلاب نوجعملا  ّنُبلا  نم  عمق  ىلإ  ةقالمعلا  ةضیبلا  لوحتت   . اھیطغت
ّدَق هلوط  قالمع  عمق   . ریصق هنأ  نظتف  عبرم  ًابيرقت  هنأل  هلوط  كضخي  هنم  برقت 

. عون يأ  نم  رعش  يأ  هیف  سیل   ، عملي همسج  نم  فوشكم  يتنس  لكو  هضرع 
يف ةتھاب  ةرمحو  ایلعلا  ةحتفلا  نم  ةنئاب  جلثلا  بلاوق  لثم  ةریبك  نانسأ  طقف 
اھدنع تنب  توصب  اھقطني  ةملك  لك  عم  عمقلا  يف  ّيلِم  لكو   . نیتقیض نینیع 

. ءادألا سفنب  شعري  ةنس  ةرشع  سمخ 

. انیلع ام 

هنأ عم  دیحو  لوقأ  دیحو ـ  ذاتسألا  لصو  ام  دحل  عمقلا  لجرلا  عم  ّيكَحأ  تدعق 
ةرشع ةيداحلا  دعب  لصو  اھضعب ـ  ىلع  نيدلا » دیحو  ذاتسألا  هيدانن بـ« نأ  رصي 

، هدوجو يف  ينأ  فرعأ   . انكحضیس هدوجو  نأل  نانثالا  نحن  انرشبتساف   . ًءاسم
. كحضلا نم  عقأس  دكؤم   ، هعم هتحار  ذخأي  يذلا  ودلأ  عم  تاذلاب 

هيراوس اذكھ  الإ  ءيجي  ةرم  هترضح  ام   . ناسنإلا اذھ   ، بتكملا يف  دحاو  برغأ 
وھو ةكبرم  ةعرسب  لعفي   ، ملكتي امدنع   . حورلا عولطب  الإ  همف  حتفي  الو   ، ةدايزب
أدبت ةلمجلا   . ثيدح وأ  ينآرق  صن  نم  ةلمج  ولخت  ام  اًردانو   . نونجب ّرفصيو  جھني 
لكو يشمت   ، مالكلا ءانثأ  همادق  تنك  ولو  هھ »! : » ةمھبم بجعت  ةغیصب  يھتنتو 
هنكل  ، نيرخآلا ىلع  صصلتي  ناك  ول  امك  فرصتي  اًمئاد   . لولبم كھجو  نم  يتنس 
ًالعف دیحو  ذاتسألا   . فطعلا ّبرقتو  ةبيرلا  دعبت  ةجردب  فئاخو  ددرتم  وھو  لعفي 
فطعي نأ  اًمئاد  ًابعص  سیل  نكل   . ضراوقلا ةلیصف  نم  هنأك  ةلیقثو  ةلیلق  ةجاح 

. هیلع دحاولا 

. ةھاكفلا وأ  فطعلا  نم  دعبأو  قمعأ  نینثالا  ةلیل  هب  يمامتھا  ناك   ، كلذ عمو 
. اذكھ وھ  اذامل  يسفن  لأسأو  نعمتب  هیلإ  رظنأ  ةرم  لوأل 
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؟ تددر  ، فیك اذكھ 

رھظلا ينحم  اًمئاد   . زفقلل دعتسي  وأ  فحزي  هنأك  ةبكرلا  ينثم  يشمي  ينعي 
يف بروجلا  قوف   . رارضخالاب ددھت  ةتبانلا  هنقذ   . ةملقم ةیقاط  هسأر  ىلعو 
ةنسلا لوطو  ـ  قحلا  كل  لوقأ  هللاو  ـ  يروفسوف  رضخأ  مامح  بشبش  هلجر 

دري هتملك  اذإ  ينعي   . ءاتشلا يف  هوراك  زرش  اھقوف   ، يفیصلا ةلدبلا  سفن  سبلي 
أدبي ، ال  كلذ ریغ   ، هنكل ٍشام ـ  وھو  حكي  هنأك   ، هسفن نم  ودلأ  نع  لأسي  ًانایحأ  ـ 
نم ركذأ  ال   . لستغي مامحلا  ىلع  هلاحر  دشي  قئاقد  رشع  لكو   . مالكلاب اًدبأ 

. يمھ رِخآ   . يرھق ساوسو  هدنع  نإ  يل  لاق 

مرتحم بصنم  هدنع   . ةجاح لمعي  ام  ریغ  نم  هبترم  ضبقي  هنأ  حیحصب  تفلملا 
اًعامتجا رضحي  الو  تآفاكملا ) نم  اًساسأ  شیعن  انلك   ) ةأفاكم ضبقي  ال  هنكل 

. تائم ةيواكفاكلا  ةسسؤملا  يف  هلثم   . رظنملا ناشلع  ولو  ًالاقم  حرتقي  وأ  اًدحاو 

. سانلا نع  ماتلا  هعاطقناو  هرھظمو  هئیجم  دیعاوم  هزیمي  دیحو  ذاتسألا  نكل 
ًاطیشن ناك   ، اندنع هلمع  ةيادب  يف   ، هنإ اًضيأ  يل  لاق  هساوسوب  ينربخأ  يذلا 

اًضرم ضرم  مث   ، مالكلا يف  ةحیصفلا  هتقيرطو  هراوطأ  ةبارغ  مغر  اًقوفتمو 
عیباسأ ىفشتسملا  يف  ىضمو  هببسب  ةرتاكدلا  ىلع  ددرتي  لضف  اًديدش 

. بعر ملیف  اذكھ  ناك  عجر  املو   . لمعلا نع  اًعطقنم 

ةزھجألا تاشاش  يف  ونروپلا  ىلع  جرفتي  هوطبض  نمألا  لاجر  نأ  اًضيأ  تعمس 
وھو هسفن  يف  بعلي  هوأر  اوناك  نإ  فرعأ  ال  ؛  هعوجر دعب   ، تنرتنإلاب ةلصتملا 

فئاخلاك يشمي  ناك   ، لانرجلا جراخ  هیف  تطبخ  امل  ةلیلقلا  تارملا  يف   . دعاق
. نینیعلا ناغوز  سفنو  ةیقاطلا  سفنب 

كل ـ لوقأ  نيدلا ـ  دیحو  ذاتسألا  نع  ءيش  يأ  فرعي  نم  ةديرجلا  يف  نكي  مل 
. لأسي نأ  دحأ  متھي  ملو  ؛  ةرجش نم  عوطقم  هنأو  ناوسأ  نم  ًالصأ  هنأ  ىوس 

ةللذتملا هتقيرط  تظحالو  يبرعلا  قطن  يف  هتجھل  تعمس  امل   ، يسفن نع 
. يرھزأ هنع  نولوقي  امك  هنأ  تعنتقا  ةیحتلا  يف 

يف  ، دیحو ذاتسألا  هل  حاتري  يذلا  ودلأ  هدحو  ـ  ىواتفلا  نع  ودلأل  همالك  نكل 
فيرحت  ) يقف وأ  هیقف   ، كش ریغ  نم  هیقف  هنأ  يل  تبثأ  يذلا  وھ  ـ  بتكملا 
ةدايزب هيراوس  ءيجيو  لانرجلا  يف  اًئیش  لمعي  ال  هنوك  ينراثأ  نيدعبو  هیقف .)

. ةبيرغ تاجاح  سبليو 

لصف

ةیحانلا نم  تالیمزلا  يف  هيأر  هلأسي  أدتباو  انطسو  ودلأ  هسلجأ  اھتلیل 
؟ ةظحللا هذھ  يف  هتاراظن  علخ  لھ   ، هتھتيو رمحي  دیحو  ذاتسألاو   . ةیسنجلا

ذاتسأ اي  هقح  نم  رخور  لجارررلا  : » هیلع ةنئاب  ةوھشلا  ؟  تاراظن سبلي  ناك  لھ 
!«. عابرو  ... هھ  ... ثاللللثو ىنثم  لوقي  لجو  زع  هللا  هھ !  ، اكيزنیتام
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: كلت ةثنخملا  هتقيرطب   ، لیصفتلاب تالیمزلا  فصو  نع  فكي  ودلأو ال 

ةحارسب كيأر  هيإ  تنإ  وأ  هُدَرب  اھریغ  نم  ةيوش  نسحأ  قوف  نم  يھ  ينعي  »
اھریغ نم  كنیع  تنإ  نإ  فراع  انأ  يتّقوود  مھملا  ؟  نيدلا دیحو  اي  ةحارسب 

«. تحت يللا  يف  ركفت  بحتب  اًمياد  تنإ  ناشلع 

شیفمو هللا،  لضفب  حابم  رخور  حاكنلا  سب   . ودلأ مع  اي  هللللللا  ذاعم  هھ ! »
«. تحت يللا  ةذخاؤم  ریغ ال  نم  حاكككككن 

دیحو اي  حیحس  امنإ   » هل لاقو  ةیطوللا  هتقيرطب  لامشلا  هبجاح  عفر  ودلأ  املو 
ديدجو لوأ  نم  هلیح  ىلع  فقو   ،« يتّقوود دحل  شتزوجت  ام  هیل  تنإ  وھ   ، نيدلا

. ةليوط ةدحاو  ةلعس  اھنأك  ةبطخ  يقلي  أدتباو 

شطع ـ  ةمسق » ةلأسم  هلك  رخور  جاوزلا   . اكيزنتام ذاتسأ  اي   » ـ لاق  ـ  هھ » »
لیضفلا يذاتسأ  اي  هللاو  كلذ  عمو   » ةمسق ـ يف  فاقلا  قطنو  جاوزلا  يف  میجلا 
كتوخأب فرشتأ  انأ   . نيدلا دیحححو  كوخأ  ةصق  ةصق  برغأ   ، اكيزننننننننتام ودلأ 

نم كتمالللسب  تیج  امل  ينأ  كلذ   » ـ ةيریتسھ  ةكحض  عمو  ـ  هھ »!  ، ينعي
ينعي  ، تنب شم  ةذخاؤمال  تعلط  تنببببببلا  نكل  بطاخ  رخور  تنك  ناوسأ 

انُبر رخورو   . ءاشحفلا تسرامو  ةليذرلا  يف  تعقو  میظعلا  هللا  رفغتسأ  تناك 
يف تعجر  ةرمحلاو  ضرألا  يف  تحار  هنیع   ،« اھب شتللللخد  ام  ينأ  ذإ  يناجن 

ـ عاقيإلا  اذھب  ملكتي  نيدلا  دیحو  عمسأ  ةرم  لوأ  ـ  اًئیطب  همالك  ءاج  مث   ، هھجو
ذاتسأ اي  لوقت  ام  يز   » . ةلعسلا هب  يھتنت  يذلا  عیفرلا  ليذلا  هنأكو 
ناحرررررف كوخأو  ریغص  نسلا  ناك   . دقعتا دحاولا  رخور  اكككككككيزنتام 

فرع فیك  انل  يكحي  نل   ، هیلع انطغض  امھم  اننأ  هتقيرط  نم  نیبتو   ،« هبطخلاب
مث  » . حالص دجمأ  تركذت   ، طقف  ، يقیقح ىسأب  ؛  ةليذرلا يف  تعقو  هتبیطخ  نأ 

!«. هھ  ... ينعي كتببببببیطخ  نأ  دكأتت  كب  اذإ 

لوط يعم  راص  اذام  فرعأ  ال  ةلیللا  ينكل   . تم امل  تكحض  تنك   ، ةداعلا يف 
تاكحضلا اھنأك  ودلأ  ةھقھق  امنیب   ، يبلق ءارو  نم  مستبأ  طقف   . رئادلا ثيدحلا 

لأسأو  . ةسسؤملا ءاجرأ  يف  لجلجت  طباھ  ملیف  يف  ءارغإ  ةلثممل  ةعیقرلا 
. نيدلا دیحو  ينكحضي  داع  ام  ءيش  يأل  يسفن 

يريرسل عجرأ  ام  ةعاسو   . يقفلا ءيجي  املبق  ةرم  يریس  طخ  تمسر  تنك 
. ةیناث ةرم  همسرأس 

، يدینھ دمحم  ةلوطب  ركسعملا  يف  ركسع  ملیف  عم   ، اًحابص ةدحاولا  دعب 
؟ هیلع كحضي  ام  ردقب  هعم  كحضي  ال  ودلأ  نأ  اًكردم  دیحو  ناك  نإ  لءاستأس :
ىرج اذامو   ، ةليوطلا هتبیغ  مايأ  ضرم  اذامب  ؟  هریغ نود  ودلأل  حاتري  ءيش  يألو 
صلخي امدعب  مانأ  مث  ؟  لمأ نم  هرھظم  نیسحت  يف  لھو   ، هئافتخا يف  هل 
لصاوتت ديدج  نم  مونلا  يف  حورأ  نیحو   ، لیللا فصن  يف  اًعوزفم  وحصأو  ملیفلا 

. ينعزفأ يذلا  ملحلا  ثادحأ 
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نم جورخلا  ذنم  ينأل  امبر   . ةیلاتلا مايألا  يف  اًریثك  ملحلا  اذھ  يف  ركفأس  دشار :
دمحأ ىلع  جرفتأ   . ءایشأ هفتأ   ، ةرھاظلا ءایشألاب  الإ  تملح  تنك  ام   ، يداعملا

. مھعراش ةوتفل  اًخوضر  هسبالم  علخي  هارأف   ، ًالثم  ، ناش يكز  ملیف  يف  يملح 
اذھ  . هَِرتَالَف عارتخا  دیعأ  يمون  يضمأف  پوشوتوف  نم  اًديدج  اًرادصإ  لّمحأ  وأ 

. يبأب نینثا  وأ  ملحو  رركتملا  ةرفحلا  مانم  ءانثتساب  اًعبط 

. مايألا هذھ  يلاب  ىلع  يبأ  ءيش  يأل  فرعأ  ال 

ىلع  . ناھوتلل يلایخ  دیعصتو  ةھافتلا  الإ  ءيش  ال   . ءيش ال   ، يبأ ریغ  نكل 
يلام اتونكنبلاو   ، اطسیلأ فیكلاو  اتسوك  اتسوھلا   » ينغي هللا  دبع  حالص  توص 

نأ نكمي  اذامب   . ةناوخ يّدِم  شم  انأو  ساعنلل  دلخأس   ، ملیفلا يف   ،« اتوكاجلا
: طقاس ملیف  تاميوھت  نم  رثكأ  ملحأ 

خِك : » هایملا هیلع  شري  يذلا  لفطلل  لوقي  يزكرم  نمأ  يركسع  يدینھ  دمحم 
نیمسلا يدیعصلا  نم  يرجي  ریغص  ميدق  يرصم  يدینھ  دمحم  »؛  خِك اباب  اي 

... هلتقل ىعسي  يذلا 

مانم لوأ  ةلیل  مونلا  لبق  لصح  يذلا  ركذ 

فاشتكا ةداعإل  ةفاضإ   ، وھو ـ  اًرخأتم  بتكملا  نم  يعوجر  دعب   ، نینثالا ةلیل 
يف ثدح  ءيش  يناث   ، دجمأ هیمسي  امك  يبموزلا  وأ  نيدلا  دیحو  بيرغلا  انلیمز 
ىلإ ةیناث  ةرم  رظنأو  ريرسلا  يف  يلیح  ىلع  دعقأس  كل ـ  اھیكحأ  يتلا  ةتودحلا 

. فتنحملا انلیمز  ودلأ  عم  ّيكحأ  انأو  اھتمسر  يتلا  ةرئادلا 

تیّفطف  ، ةدايز وأ  ةعاس  فصن  ركسعملا  يف  ركسع  ملیف  ةيادب  ىلع  يقاب 
ةرئادلا ةياكح  تیسن   . رتفدلا يف  تاظحالم  بتكأل  يحور  تزھجو  نويزفلتلا 

يف تلخد  ديدج  نمو   . ينتعلاط ىتح  رتفدلا  تحتف  نإ  ام  نكل  اھتمسر  يتلا 
ةعرسلا سفنب   ، ةبمللا لوح  ةشارفلا  لثم  رودت  ةرئادلا  تبسحف  سییھت  ةلاح 

. نارودلا نع  فكت  الو   ، ةعاسلا براقع  سكع   ، ةرود مث  ةرود  مث  ةرود  ةلدتعملا 
اھلك ایندلا  نأكف  ءيش  لك  دمھو   ، ةمئان امامو   ، قبطم تمص  ينذأ  ىلع  لزن 
ءيش الو  ریثألا  يف  ةتباث  ةیضرألا  ةركلا   . فقو هسفن  نمزلاو  كرحتت  تلطب 
ایندلا نأو  ةشارفلا  هذھ  ًایصخش  انأ  ينأ  ركفأ  تأدب  مث   . ةشارفلا ریغ  سفنتي 

. رودأ انأو  تفقوت 

هللا!

ام دحل  ناھوتلا  ّيلع  سبكي  املبقو   . يرحسلا رابغلا  سفن   ، يسأر ألمي  رابغلا 
خبطملا نم  عجار  انأو   . ةوھق لمعأ  موقأو  نويزفلتلا  حتفأو  ضفتنأس   ، ينقنخي

نأ مھملا   ، ديدج نم  كایند  نباو  ناھوتلل  عضخت  ال  مالكلا : وھ  اذھ  نأ  تركف 
. ينبت
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ّنیبت بتكملا ال  يف  اھتمسر  يتلا  ةرئادلا  نأ   ، قایسلا اذھ  يف   ، يلاب يف  ءاج 
بتكأ ام  لدب  ينأ  تررقو   . ٍشام انأو  موي  لك  اھسحأ  امك  قيرطلا  ةكرح 

نأ ؤرجأ  مل   . ةديدج ةحفص  ىلع  صاصرلا  ملقلاب  يریس  طخ  عباتأس  تاظحالم 
مث  ، ةراجیس ّعلوأو  ةزیبرتلا  ىلع  ةوھقلا  طحأ  انأو  ةیناث  ةرم  نويزفلتلا  يّفطأ 

. يدي يف  رتفدلاو  ريرسلا  يف  يلیح  ىلع  تدعق  تعجر 

سفنب اھتسبح  امل  تاذلاب   ، دشار اي  يطاشن  يل  تعّجر  ىلوأ  ةطفش 
دصقت جارجلا  نم  ةجراخ  ةشارف  ترص  ديدج  نمو   . تّزكرو تضّمغ   . ةراجیس

. فاعسإلا نادیم 

ةيرطف ةقدب  ریسلا  طخ  مسرت   ، اھسفن ءاقلت  نم  امنأك  ةقرولا  ىلع  كرحتت  يدي 
. لعفأ الو  ةیناث ـ  ةوھق  ةطفش  ينیع ـ  حتفأ  داكأ  ةرم  نم  رثكأ  انأو   . ةموھفم ریغ 
أدبي نأ  كشو  ىلع  ملیفلا  ناك  تیھتنا  امل   . قيرطلا مسر  يف  رمتست  يدي  طقف 

. تقرتحا اھلك  ةراجیسلا   . ةنخاس تلازام  ةوھقلاو 

. سفنب اھتسبح  ةیناثلا  يھ  ةریبك  ةطفش  تذخأو  ةیناث  ةدحاو  تعلو 

: ليدعتلا دعب  ةیمویلا  يتلحر  ةرئاد  ىلإ  ترظن  مث 

؟ اذھ ام 

. ریس طخ  ىلإ  تلوحت  ام  اذإ  ایندلا  هینعت  يذلا  يف  تركف  ملیفلا  ةيادب  عم 
ينعت ام  ریغ  نم  تنأ  ًالصأ  ةلین ! الب  يخأ  اي  يرس : يف  تلق  كحاض  سأیبو 
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يطغت نأ  جیلخلا  ناوسن  ىلع  بجي  ءيش  يأل  مھفت  الو   ، راتحم اًئیش  ایندلا 
ةفاحصلا يف  انیسفانم  نم  نوینانبللا  نوررحملا  رصي  اذامل  وأ   ، ًالثم اھھوجو 

نأ يف  ببسلا  وأ   ، اھنومدختسي نود »  » لك لبق  نم »  » ةملك عضو  ىلع 
لدابت لعجي  يذلا  رمألا   ، دحلا اذھ  ىلإ  قوذلا  يلیلقو  نییلمع  زیلجنإلا 
ةعباتم وأ  لوصحو   ، ّنیبلا ركسلا  تالاح  ریغ  يف  ًالیحتسم  مھعم  رعاشملا 
يذلا الو   ، ملاعلا دالب  نیب  دودح  هیف  ءيش  يأل  مھفت  الو   . ةفدص ضحم  تاقالعلا 
عیمجلا هنع  ملكتي  يذلا  كلذ  دجوي  نيأ  الو   ، ىسقأ وأ  ىنغأ  سانلا  ضعب  ّيلخي 

؟! عیطتسي هنأ  ول  لخدتي  ءيش ال  يألو   ، ءيش مھأ  هنأ  رابتعاب 

لك هعبتت  نأ  دبال  ریس  طخ  كانھ  نأ  ىوس  ـ  ملیفلا  أدتبا  مث   ، تركف ـ  مھفت  ال 
ىلإ  ، اھرودب  ، لوحتت ایندلا  يف  ىرخأ  نكامأ  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  كلذو   ، موي

، ةجاح يأ  يف  ةجاح  يأ  مھفت  ال  ينعي   . كریغ اھعبتي  وأ  اھعبتت  ریس  طوطخ 
. راصتخاب

. ةوھق ةطفش  رِخآ  ذخآ  انأو  ولعت  ملیفلا  ىقیسوم  تناك 

لوألا مانملا 

ةنيدم يف  انأو  حبص  تقولا  نكل   ، عراشلا تجرخو  يريرس  نم  تمق  ينأك 
. ال روھزلاب ةطقنم  ةرضخو  ألألتت  هایم  تعلطت  امنيأ  ؟  ةنيدم ًالعف  هذھ  لھ   . ةیناث

يرابكو جاربأ  تفتخا   . ىودج نود  يقدلا  نادیم  نع  تثحب   . تابرع الو  تلفسأ 
ريدھلا  . لخادملا راوسأو  ةفصرألاو  كاشكألا  تاھجاوو  نوینلا  تاتفال   ، ةرھاقلا
رئامعلاو  . رون دیماوع  الو  تانالعإ  ال   . ينذأ يف  رثأ  هل  سیل  مئادلا  يكیناكیملا 

، نامورلاو قيرغإلاب  ّركذي  اھلكش   ، ةلئاھ اھضعب   . نیط وأ  بشخ  وأ  رجح  امإ  اھلك 
ةیلمر ةحاس  طسو  انأ   . ةلیمجو ةمّدھم  اھلكو  اھضرع  نع  اًدبأ  ديزي  اھلوط ال  نكل 

. ةلت قوف  ينأك  لزان  قيرط  هیفو 

ينبذجت ةیبرغلا  ةھجلا  نم  ةدعاصلا  خارصلا  تاوصأ  نكل   ، اًمامت ٍضاف  ناكملا 
كاكطصا مث  لیخ  رفاوحو  ریمازمو  لوبط  ـ  ةموتكملا  ةبلجلا  زكرم  ىلإ  قفرب 

صرق مث   . ةلولبم ةقرخب  فوفلم  ويدار  يف   ، اھلك  ، اھعمسأ ينأك  ـ  مطالتو 
ةلتلا ترداغ  ينأ  دبال   . ةمخض ورس  ةرجش  ءارو  هایملا  طسو  نم  علاط  سمشلا 

، جوملا هیف  رجفني  يذلا  يدامرلا  رجحلا  فص  ءاذحب  فقاو  انأ  ئطاشلا : ىلإ 
نابلصلاب نوكسمي  زئاجع  ةسواسق  ةثالث  يمامأ  نم   . سمشلل يھجو 

، هایملا هاجتاب  ةعرس  ىصقأب  نورجيو  ةثكلا  مھنوقذ  مامأ  مھقانعأ  يف  ةقلعملا 
نولبعكتي مھو  ةنصارق  بكارم  ةعرشأ  لثم  ودبتف  ءادوسلا  مھبایث  عفري  ءاوھلا 

هتننظ مومحم  ءاعد  طقف   ، مھفقوي ءيش  ال   . عرزلا نودافتيو  راجحألا  يف 
اوعفترا نأ  ىلإ   . بارتلا ىلع  ةقحالتملا  مھتاوطخو  مھثاھلب  طلتخي  ينانویلاب 

. ةیكيرمألا مالفألا  يف  اجنینلا  ریطي  امك  ةحوتفم  مھلجرأو  اوراطو 

. توص الب  هایملا  يف  اوطقس 
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مانملا ةیقب  وھ  لصف 

ال ثیحب  عزفلا  ىلع  رطیسأ   . ملح اذھ  نأ  فراع  انأو  ىرخأ  ةرم  تمق  ينأك 
ةءوبن لایح  ينباتنا  يذلا  ساسحإلا  رطخلاب : ةحرفلا  قطنم  سفنبو   ، ينظقوي
ىلإ ناكملا : تبرغتسا  الو  يقدلا  نادیم  نع  تثحب  ام   ، ةرملا هذھ   . قتسف
ةقھاش ةرامع  ـ  ئطاشلا  نم  انھ  تئج  فیك  فرعأ  ال  ـ  ةرامعلا  رَجَح  ينیمي 

اھنأ تنمخ  اھتدمعأ  ىلع  ةروفحملا  شوقنلا  نمو   ، ةلماك ةيرق  مجحب  ةبق  اھقوف 
. ةیقيرغإ ةیئاردتاك 

مھلكو  . رصبلا ىمرم  ىلإ  دتمت  ةيرشب  ةبضھ  نم  ةعطق   ، ةبلجلا طسو  نآلا  انأ 
. رثكأ عنقم  هنكل  ؟ » داھج اي  نیف  تنإ   » . هامالسإ او  ملیف  هنأك  ةیخيرات  مودھ  يف 

هوجو  . ةعقاف اھناولأ  الو  ةمدنھم  اھلك  تسیل  مودھلاو  برشو  لكأو  دوراب  هیف 
فطصملا عمجلا  طسو  ينأ  روفلا  ىلع  تكردأ  يرظن  ةيواز  نم   . ةاطغم ناوسنلا 

. نوكلا زكرم  اھنأك  ةلیلجلا  ةسینكلا  هذھ  لخدم  يبناج  ىلع 

. بلاعثلاو ططقلا  اھمضقت  سانلا  ءاشحأ  ىرأ  ال  ىتح  يفلخ  رظنأ  نأ  ديرأ  ال 
موحت ةروزجم  ءاضعأ   . رظنملا لمحتأ  ىتح  ملحأ  ينأ  يسفن  ّركذأ  تنكو 
رھاوجو نيزخو  شامقو  شفع  لزانملا : تايوتحم  نم  ماوكأ   . بالك اھیلاوح 

قلد همجح : فعضب  ةنوقيأ  يف  ّعلو  ممعم  لفط   . ناكرألا ىلع  ركسعلا  اھسرحي 
. اھفرط نم  رانلا  ّبرق  مث  اًدوقو  اھیلع 

برحلل ةروصملا  تالیجستلا  ىلإ  برقأ  دھشملا   ، انھ  ، هامالسإ او  ملیف  سكع 
كانھ  ، كلذ عمو   . ءاوھلا يف  فصعي  بارتو  يرجت  سانو  لولوت  ناوسن  ةینانبللا :
تنأو ويام ـ  رھش  يف  اننأ  يل  دكأ  اذام  فرعأ  ويام ـ ال  رح   . ةجھبلاب ماع  ساسحإ 
ضرألا نأك  عفادم  قلط  عمستو   . ءاوشلاو قورحملا  رعشلاو  مدلا  ةحئار  مشت 
نیبتت  ، كلذ عمو   . يبرعلا اھنیب  نم  سیل  ةنسلأ  طغل  هیلي   ، اھقوف نم  رجفتت 

«. الإ هللا هلإ  ال   » ، جھتبم توصب   ، مث  . ةیبوروأ اھنأك  تاجھلب  ربكأ » هللا   » ةرابع

. مالحألا يف  ةّئیقم  ةحئار  مدلل 

سب اھتعاس   . ةّمع سبال  رخآلا  انأ  ينأ  ينلاھ   ، يسأر ىلإ  يدي  تعفر  امل 
ةبج هقوفو  ناتكب  موزحم  رضخأ  كیمس  نطق  يمسج : ىلع  بوثلاب  تیسح 
نیمیلا ىلإ  مث   ، فصلا لوأ  ىلإ  ةطوغضملا  داسجألا  ربع  للستأ  تنكو   . ريرح

، قرز مھنیطافق  مظعم  ركاسع  كانھ   . ينلمحي اًئیش  نأكو   ، ةباوبلا هاجتاب 
يف بھذم  بلاق  نم  ىلدتت   ، مھیف دحاو  لك  سأر  ىلع  عمقلاك  شوبرطو 

، مھرثكأ دنع   ، اذھ بلاقلا  طسوو   ، رھظلا ءارو  ةحرطلاك  ءاضیب  ةشامق  هھجو 
لثم نوقذ  الب  مھ  ءيش  يأل   . نیعبرم عطاقت  نم  ةروفحم  عولض  ةینامثب  ةمجن 

. ءانحلاب ةغوبصم  ةفیثك  ةكوسكس  يدنع  انأ  ىتح  ؟  سانلا ةیقب 

رھظ تقولا   . دتشي انفلخ  نم  مطالتلا  انعمسو  ةكرحلا  تبرطضاو  توصلا  الع 
. مھبكومل اًحسفم  فلخلل  اطخ  هلك  عمجلاو   ، ةیشاح مھنأك  عوردب  ناسرف 
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ةمعلا ىلع  دري  هضایب   . قربي ضیبألا  سرفلا  نكل  نیعلا  قرست  جرسلا  فراخز 
. لوبطلاو ریفصلا   . سرافلا سأر  قوف  ةببدم  ءارمح  ةیقاط  ىلع  ةفوفلملا  ةریبكلا 
نیع نأ  قدصأ  داكأ  الف   ، ةيرشبلا ةبضھلا  لك  يف  اھلثم  ةدحاو  ةمع  كانھ  سیل 
غلب ام  هنإو   ، حتافلا همسا  نإ  يل  لاق  نم   . رضخألا باشلا  كلذ  وھ  بكوملا 

؟ نيرشعلاو ةعبارلا 

وھ  ، لوقعم  . ًالعف لفط  هنأك   ، نیتیلسعلا هینیعو  ءارمحلا  هتیحلو  ينامورلا  هفنأب 
سرفلاو هجرسب  نوحسمتيو  هناطفق  فرط  نوّلبقي  خویشلا  نكل  ؟ ! ناطلسلا اذ 

يف هفیس  ضبقم  نأك  فیفخ  زخو  قدصأ : داكأ  ال  انأو   . ةباوبلا هاجتاب  ىداھتي 
ىمسأ ىلع  تلصح  ينأكف   ، اھلبقأ هدي  ىلع  ينحنأ  انأو  الإ  يردأ  الف  يسأر 

انأو ناریطلاك  وھز   . هناطفق فرط  الإ  اولاط  ام  خویشلا  ىتح  ؛  ملاعلا يف  فرش 
وھو ًایئاقلت  تینحناف  لجرت  ؟  نوكأ نمف  انأ  ينراتخا  هنأل   ، عومجلا نیب  هعبتأ 

. هرھظ ينیطعي  لازام 

ىلع هرثنف  بارتلا  هلوانأ  يدي  تعفر   . نيرشعلاو ةعبارلا  يف  باش  درجم 
ةجھللا سفنب   ، هتعمس مث   . ربكأ هللاو  ضرألا  راجفنا  توص  داعو  هتمامع 

«. نیملاعلا برل  دمحلا  : » سمھي  ، ةیبوروألا

تعفدناو ءاوھلا  يف  فویسلا  تعمتلا  ةأجف   . ةیئاردتاكلا ةبتع  قوف  وطخي  ناك 
ةعرس ىصقأب  ًايرج  نوجرخي   ، هیبناج ىلع  ةعوزفملا  ناذرجلاك  عومج 

مھناوسن هوجوو  مھسوءر  ىلع  تامامع  دجوت  ال   . نيرخآلاب نومدطصیف 
. تقھشف ًالیلق  يسأر  تعفر  انأ   . ةفوشكم

قوف ةطوطحم  ةلوجأ  اھنأك  هقوف : نم  يّدعن  انك  يذلا  موكلا  نع  يركف  هاتو 
انأو ؛  ماخلا نطقلا  لثم  كسامتم  يرط  ءيش  اھألمي   ، طالبلا بجحت  اھضعب 
روصق نم  رصق  يف  كنأك   ، ةرامعلا لخاد   . اھیلإ رظنلا  ىشاحتأ  مولعم  ریغ  ببسل 
ينألم  ، نینتلا لتقي  سجرج  رامو  اھنبا  لمحت  ءارذعلا  نم  مغرلا  ىلعو   . ةنجلا

. حاص انأو  هسحأ  ام  اًردان  مالسإلل  ءامتنالاب  ساسحإ 

اًرابغو ًءام  ةكوكعملا  ضرألا  يف  يسأر  سبكأ   . هءارو تدجس   ، دجسي ناطلسلا 
. ءامدو

هقوف انيدع  يذلا  موكلا  نأ  كردأو  يئارو  رظنأف  ةردقلا  ينئیجت  سب  اھتعاس 
ئجافم نایثغ   . ناطلسلا ركسع  ءاج  امل  ةیئاردتاكلاب  اوذال  اوناك  نیتیم  ماسجأ 
صوغأف ةعمجلا  ةالص  ءادأل  ىقبأ  نأ  بجي  ينإ  يل  لوقي  اًئیش  نكل  قیفأ  داكأف 

: قھشأو يسأر  عفرأ  ديدج  نمو   . مونلا يف 

زكرم اھنأك  ةعئارلا  ةیطنزیبلا  ةسینكلا  هذھ  بلق  يف   ، نابلصلاو تانوقيألا  طسو 
میقي مامإلا  توص   ، نيرشعلاو ةعبارلا  نود  يمامأ  دجاسلا  حتافلاو   ، نوكلا

. ةالصلا
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ءدب ىلع  دوع 

يربوك علطم  ىلإ  نامروألا  نم  قيرطلا  نع  ثيدحلا  يف   ، كربخأ نأ  تیسن 
نیب ةمزال  يأ  شاھل  ام  قيزاوخ  لثم  ةدعاصلا  رضخألا  رجشلا  عوذجب   ، ربوتكأ
دارفأ لثم  تابرعلا  نیب  نیقراملا   . تانالعإلاو ـ  لوطأ  قيزاوخ  ـ  ةءاضإلا  ةدمعأ 

. دیصلا يدان  عطاقت  دنع  كردص  ىلع  كربي  ىودجاللاب  روعشو   . رقھقتي شیج 
زروات نيوت  ينیملاو  ةريزجلا  تالبطصإ  نیب   . دعابتتو ربكت  طفیلا   ، علطملا دعب 
ربمتبس ذنم  نويزفلتلاو  ةعاذإلا  ىنبم  برق  نیقصالتملا  نیجربلا  يمسأ  اذكھ  )

. ءایحأ ىلإ  يضفي  تلفسألا  ىوتسم  نع  عفترم  فشان  رھن  (: ٢٠٠١

مون ةدوأ  ريرس  نم  رغصأ  ةبعكلا  تقولا : ررمأل  مامتھاب  طفیلا  تعبات  ام  اًریثكو 
، لیسغلا قوحسمو  تيزلاو  نمسلا  ةیثالث   ، يكملا مرحلا  ىلع  لطت  ةھراف 
، فاعسإلا لَزنَم  ليذ  يف   . نامرپوس ىلإ  هلماح  ليوحتب  دعي  لومحم  نوفیلت 
نیب هداصقو ـ   . ةطحم وأ  عنصم  هنأك  بشخو  رجح  ىنبم  لالطأ   ، لامِشلا ىلع 

هتماستبا سفنب  دلاخ  ورمع  ـ  تاِپلكلا  يبرطمو  ةطباھلا  ايدیموكلا  موجن 
ىطخ ىلع  نخاسلا  طخلا  ماقرأ  يذاحت  هنیع   ، ايریتسھلا ةفاح  ىلع  ةمھبملا 

. بیبحلا

. فحزلا أدبي  ىتح  دلاخ  ورمعب  رمت  داكت  ، ال  كلاس يربوكلاو  ىتح   ، تقولا بلغأ 
عولط ركذتأف   . ةمایقلا موي  اھنأك  ةاشملاب  ةطقرملا  تابرعلا  ةلتك   ، قوف نم 
اھلك ایندلا  نأ  سحأو  ينیتیم .» ناعْلط  انأ  : » جرادلا ریبعتلاو  مھروبق  نم  نیتیملا 

: نئمطأف اھنیتیم  ناعلط 

. عنصي اذام  فرعي  الو  هلوح  نم  ءيش  لك  مدھنا  يذلا  يدحو  تسل 

« بوھرمو بوكرم  نارحب  رحبلاو   ، بستكمو ذوبنم  ناملع  ملعلاو  »

جالحلا

ةطقن اًمئاد  ناك  فاعسإلا  نادیم  نأ  يل  رطخیس   ، داشرألا ابأ   ، ءاثالثلا موي 
يف يتسارد  ءاھتنا  دعب  ًایفحص  تلغتشا  ذنم  نكلو   ، اًعبط  ، اًمئاد سیل  ؛  قالطنا
تذخأ موي  نم  ديدحتلابو  ًابيرقت  نینس  رشع  ذنم   ، نيرھش نم  لقأب  لوتسيرب 

يف تعلطو  ةریبكلا  ةرھاقلا  ينابم  حبقأ  دحأ  ىلإ  يقدلا  نم  يسكات 
ةیفحص ةسسؤمل  ةيداصتقالا  ةعوبطملا  بتكم  يف  يسفن  تیقلف  ریسناسألا 

هذھ يف  ةيداصتقا  ریغ  داوم  ريرحت  مث  ةباتكب  موقأس  ينأ  تفرعو   ، ةریبك
. بیترتلاب  ، بھذأ نأ  تملعت  فاعسإلا  نادیم  نم   . ةعوبطملا

مث لوتسيرب  يف  اھتلباق  يتلا  ةینابایلا  يتبیبح  تیب  ثیح  كلامزلا  ىلإ 
. ةبورعلا ةوھق 

هیفاكو ةيرحلا  ةوھقو  ليروتسإلا  رابو  ناتسبلا  ةرھز  ةوھق   ) دلبلا طسو  ربع 
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سواھنواتلاو ةیبرشملا  تاھيریلاج  مث   ، ازیشت ، ال  يلدع عراش  ريإ  سيوس 
تبظاو يتلا  وقنبلا  ةدعق  ثیح  ةيروغلا  ىلإ  خلإ ) خلإ   ... ةیكيرمألا ةعماجلاو 
اھضورعب ةميدقلا  تویبلا   ، مدق شوح  ةراح  يف  ًالماك  اًماع  اھیلع 

. رھزألا عراش  نم  رَخآلا  بناجلا  ىلع  نیسحلا  يھاقمو  ةيرولكلوفلا 
ثیح رصن  ةنيدمو  راطملا  ىلإ  ملاس ـ  حالص  قيرط  ربع  وأ  يربوكلا ـ  قوف 
مث  ، رشاعلا يحلا  يف  درجأ  حطس  ىلع  امنیسلا  جرخم  يبحاص  ةرجح 
ىلع اھلھأ  ةقشل  ةرواجملا  اھتقش  يف  اھروزأ  تنك  ثیح  زدلي  لھأ  تیب 

. ةیماطقلا وأ   ، مطقملا لت  نم  ىطسولا  ةبضھلا 
اًماع هعم  ةمیقملا  هتخأب  تقلعت  دعاقتم  يفحص  تیب  ثیح  يداعملا  ىلإ 

. ةیجوزلا ةقش  يف  يتأرما  ةبحص  مث  ًالماك 
ـ يوارحصلا  قيرطلا  روفراكو  نيرخآ ) نییفحص  تویب   ) ربوتكأ ةنيدم ٦  ىلإ 

قيرطلا ربع   ، ًانایحأو ـ  حالص  دجمأ  نكسي  ثیح  ةیكبزألا  ةقيدح  ربع 
. ةيردنكسإلا وأ  نورطنلا  يداو  ىلإ   ، هسفن

. ركابلا حابصلا  يف  شاقربو  مامإلا  قوسو  ةميدقلا  رصم  ىلإ 

نكاسملا نم  ریبك  ددع  ىلإ   ، ماظتناب قوسأ  تیقب  امدعب  تاذلابو 
رصمو يتیس  ندراج   ، اوللا ضرأو  ةزوجعلاو  نیسدنھملا  يف  حلاصملاو 

. ةبابمإو مرھلاو  ةزیجلا   ، سمش نیعو  ةیسابعلاو  ةديدجلا 

... اًضيأ اذام 

ریغ نم  تاجاحلا  لك  هءارو  تفشو   ، حتفنا باب  هنأك  فاعسإلا  نادیم  ناك 
: اھلك اھیف  كراشأ  ام 

ةیجازمو ةیقبط  تافالتخا  نم  اھيزاوي  امو   ، اھتافالتخا لكو  فویكلا  تفش 
لاجرلا تفش  ؛  مھتایح يفو  مھیف  هلمعت  يذلاو   ، اھنوذخأي نيذلا  دنع 
كلذكو  ، مھلثم يئاللا  ءاسنلاو  لافطألا  وأ  لاجرلا  عم  مونلا  نولّضفي  نيذلا 
هبراض بابشو  بناجأ  زیجاوع  نع  ةرابع  دلبلا  طسو  هزكرم  ًالماك  اًملاع 

. سولفلا  ، اھردنأو  ، اھحضوأ ةفلتخم  ءایشأ  لباقم  مھعم  ماني  كلسلا 

يكل ًالشافو  ًابئتكم  كديرت  يتلا  ةأرملا  تابیبحلا : نم  اًعاونأ  تفش 
يتلا ةأرملا  ؛  كعدخت اھنأ  دقتعت  يتلا  ةأرملا  ؛  سأیلا نثارب  نم  كلشتنت 
اھنأب كدوجو  اھرعشي  يتلا  ةأرملا  ؛  اھریغ ةأرما  وأ  ًابأ  وأ  ًالجر  كب  ظیغت 

. يلئاعلا اھخيرات  طئاغل  هینیباك  كديرت  يتلا  ةأرملا   ، اًریخأو ؛  ةعئارو ةمیظع 

ایجولويديإلاب نونمؤيو  ءاسم  لك  رابخألا  ةرشن  نوّللحي  نيذلا  سانلا  تفش 
مھسفنأ نومسیف  يفلسلا  مالسإلاب  نآلا  حالص  دجمأ  نمؤي  املثم 

وأ نكاسم  اھولمعیل  ققشلا  نورجأتسي  نيذلا  بناجألا  تفش  ؛  نیفقثم
يف لصحي  ام  ىلع  رسحتلا  تارابع  مھتالفح  يف  نولدابتيو  تاھيریلاج 

، بيرم رارمتساب  يواھقلا  ىلع  نودعقي  نيذلا  میلاقألا  ءارعشو   ، دلبلا
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عم تاقالع  نلمعي  يئاللا  تابتاكلاو   ، نییفحصلا نودراطي  نيذلا  باتكلاو 
. نیجرخملا ةعجاضمل  اًمئاد  تادعتسملا  سرابموكلا  تانب  لثم  داقنلا 

ةیبصع تارایھناو   ، ماسقألا يف  بيذعت  ثداوحو  لتق  مئارج  تفش 
نیلثممو  ، عراوشلا يف  تاقانخو  تارھاظم   ، تاحصم عبتتست  الو  عبتتست 
ًالافطأو  ، تابجحم ةراعد  تافرتحمو   ، تارابلا تامامح  يف  اًنقح  نوبرضي 

. نيزنبلا حئافص  مھضعب  نم  نوفطاختي 

رمألا يل  رطخي  نآلا  فاعسإلا : نادیم  باب  حتفنا  امل  هتفش   ، رثكأو اذھ  لك 
يل لصحتس  يتلا  ةینونجلا  ءایشألاو  ایندلا  مادھناب  ساسحإلا  نع  اًدیعب 
الإ ينبقاعت  ةلوھجم  ىوق  نأ  روعشو  ظیغلاب  نرتقي  نل   . ءانبلا ةداعإ  ددصب 

مادھنا لیلد   ) مھھروبق نم  نیتیملا  عولط  ةطقل  نأ  مغر  ىلع  اذھ   . اًقحال
ىلإ دلاخ  ورمع  ةطفاي  بنج  نم  لزان  انأو  ةروص  حضوأ  ىلع  ءيجت  ایندلا )

. نادیملا بلق 

ةینطولا ةكرحلاو  يلوتملا  ةباوب  ثحب 

ةطقن فاعسإلا  نوك  ربتعأس   ، يلغش ىلإ  قيرطلا  يف   ، ءاثالثلا موي 
فخسأ لمعأ  انأو   ، كحضأسو  . رطاخ درجم  ةعساولا  ایندلا  ىلإ  يقالطنا 

عماوج ربكأ  دحأب  اًرورم  رمحألا  لالھلا  ىفشتسم  دنع  نم  نریتوي 
ةديدجلا ةیمستلا  نم   ، نامجرتلا ةقطنم  عطاقت  ةماود  ىلإ  نییفلسلا 

. ایندلا باب  ریكفت : الب  هل  اھُتّفلأ  يتلا 

؟ ًالیلق ةغلابم  تسیلأ  هذھ ـ  لثم  ةرابع  تءاج  نيأ  نم 

امھيأ هل ـ  رواجملا  حوتفلا  بابو  قجسلا  عاتب  وزيز  ثیح  رصنلا  باب  ركذتأف 
. ةليوز باب  ىلإ  يدؤملا  متعملا  ةیمایخلا  رمم  مث  ؟  ةرشابم وزيز  داصق 

ةليوز باب  نأ  كش  ال  ؛  نذإ ةیمستلا  ينتمھلأ  ةیمطافلا  ةرھاقلا  باوبأ 
، يھاكف ىسأب   ، عجرتسأ انأو  كحضأسو   . كلذك  ، ةركاذلا ىلإ  اھبرقأ 

. كانھ هقیلعتو  يكولمم  مكاح  رِخآ  ياب  ناموط  قنش  ةثداح 

ةثداحلا انل  ىكح  يذلا  خيراتلا  سردم  رظنم  يل  عجري  نینس  نم  ةرم  لوأل 
. همأ جوز  ينامثعلا  میلس  ناطلسلاو  هوبأ  ياب  ناموط  نأكو  يدادعإ  يف 

... يبر اي  همسا  ام 

: يلوتم ذاتسألا  همسا  ناك  نظأ  ؟  يلوتم ذاتسألا 

لوح شئاھلا  رعشلاو  ردصلا  دحل  عوفرملا  نولطنبلاو  فوصلا  يريدصلاب 
ام ریغ  نم  ةسردملا : يف  اكیتنأ  دحاو  رثكأ  ناك   ، ةماعن ةضیب  اھنأك  ةعلص 
ةریثك تاجاح  مغرب  اذھ   . كحضلا ریثي  يلوتم  ذاتسألا  ناك   ، ةجاح لمعي 
ةلمج فصتنم  يف  ةأجف  صفرقي  نأك   ، ةصحلا ءانثأ  اھلمعي  ناك  كحضت 
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وأ  ، ةنیعم ةركف  دیكأت  لیبس  ىلع  ةبلعلا  تيرفع  لثم  ّطفي  عجريو  اھأرقي 
اًسووھم ناك   . هیلإ رظنن  نحنو  كحاضلا  انئازھتساب  أبعي  ناك  امو   . لسلست

. ةینطولا ةكرحلا  مسا  تحت  اھلك  اھجردي  ةفلتخم  ءایشأب 

ناموط ثیح   ، طبضلاب ةینطولا  ةكرحلا  هذھ  يھ  ام   ، اھتقو نم   ، مھفأ مل  انأ 
اذھ يف  يل  رطخ   . ءادھشلا اھلاطبأ  دحأ   ، يلوتم ذاتسألل  ةبسنلاب   ، ياب
اذھل ةجیتن  يلوتملا  ةباوبب  ةليوز  بابل  ةجرادلا  ةیمستلا  نأ  قایسلا 
بحاص هنأ  ىلع  ياب  ناموطل  َرظنُي  ثیح   ، رھشألا هدیھش  يف  ریكفتلا 
مالك اذھ  نأ   ، تقولا عم   ، فشتكأس ينكل   ... ةقطنملا ىلع  ةیحور  ةيالو 
يف مھدئاق  وأ  دونجلا  ىلع  يلوتملا  نأل  يلوتملا  ةباوب  يمُس  بابلا  غراف :
خیش ىلإ  ةراشإ  اھنإ  لوقت  ةيرظن  هیفو   . كانھ نكسي  ناك  ينامثعلا  رصعلا 
امم ءيش  ال   . هنم برقلاب  فكتعي  ناك  يلوتملا  بطقلا  همسا  يفوص 

... لاح لك  ىلع  ًایقطنم  يلوتم  ذاتسألا  انل  هملع 

ينلخ  ، دشار اي  تامولعملا  هذھ  لك  فرعأ  فیك  كسفن  لأست  تنك  ولو 
تررح رھشأ  ةعبرأ  يلاوحب  يتأرما  نع  يلاصفنا  لبق  ينإ  كل  لوقأ 
ناكو  ، ةديرجلل ةیمالسإلا  ةرھاقلا  راثآ  نع  ةیحایس  تالاقم  ةلسلس 
نع رداص  اھرثكأ  بناجأ  نیخرؤمل  بتك  نم  اھاوتحم  اودمتسا  اھبّاتك 
ىلع ترودف   ، ًالعف يرظن  تتفل  ةلأسملا  ةقیقحلا   . ةیكيرمألا ةعماجلا 

. يسأر يف  ءایشأ  تتبثو  عوضوملا  يف  تأرقو  بتكلا 

لوقأ  ، نیحالفلاب رثكأ  اوطلتخاو  رصم  يف  نمز  مھل  ناك  كیلامملا  نأ  حیحص 
لایجأ مھل  نیمیقملا  ىلإ  ةراشإ   ،« سانلا دالوأ   » ریبعت ءاج  انھ  نم  كل :

. نیخرؤملاو ماكحلا  نم 

لامش نم  مھلصأ  ةسكارچ  يروغلا  هوصناق  همعو  ياب  ناموط  نكل 
برغو نانویلا  لامش  يف  ایلمور  نم  نامكرت  نامثع  لآ  امنیب   ، زاقوقلا
؟ ءابرغ نیلتحم  كئلوأو  نیینطو  ًالاطبأ  ءالؤھ  لعجي  اذامف   ، لوضانألا

أرقأ نیح  فرعأس  تنك  نإو   ، همھف نم  نكمتأ  مل   ، تقولا ةياغل   ، اًضيأ اذھ 
نمم اًمور  اوناك  كیلامملا  رصم  ماكح  نم  طقف  نینثا  نأ  سايإ  نبا  باتك  يف 
ةنبجلا نأ  لیلدب  ـ  هذھ  يمورو   . مھمسا ىلع  يمورلا  ةنبجلا  تیمُس 

ىوس ينعت  يكرتلا ـ ال  ةنبجلا  ىمست  ةيردنكسإ  يف  نآلا  دحل  يمورلا 
يلاوم ةقجالسلا : ةلالس  تثرو  يتلا  نامكرتلا  لئابق  ىلإ  ةراشإ   ، يكرت

. ًالعف اھیف  نیفرصتملاو  اًمسا  ةیسابعلا  ةفالخلا 

ترتنست  ، قارعلاو ناريإ  يف  ةلالسلا  هذھ  ةوطس  ىلع  لوغملا  ىضق  امل 
،( ةطنزیب  ) ةیقرشلا امور  يضارأ  لخاد  ةینوق  ةنيدم  يف  مھنم  ةعامج 

. نانویلاو سرفلا  قورع  كارتألا  نم  مھتثرو  يف  تبرضف 

ًالثم ينعي   . ةریثك تاجاح  يل  ترسف  اھنأل  هذھ  يمور  ةياكحب  تیمتھا  انأ 
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، مدقشُخ رھاظلا  همسا  ناك  رصم  امكح  نيذللا  نییمورلا  نینثالا  دحأ 
هنأ عم  فاقلاب  ةيروغلا  يف  مدق  شوح  ةراح  مسا  بتكُي  تفشتكا ـ  اذھلو ـ 
خلب نم  هنأ  مغر   ، يونثملا فلؤم  نيدلا  لالج  انالوم  امأ   . مدآ شوح  قطنُي 
ناك هنأل  يمورلا  ىمسي  يناثلا  وھ   ، اًقلطم امورب  هل  ةقالع  الو  ناريإ  يف 

. ةینوق يف  نكسي 

[ نيدلا حالص   ] بدتنا  ... ةئامسمخو نیتسو  عست  ةنس  تناك  املف  »
شوقارق نيدلا  ءاھب  يصخلا ] ينعي   ] يشاوطلا روسلا  لمعل 

اًروس ةعلقلاو  رصمو  ةرھاقلا  ىلع  لعجي  نأ  دصقو   ... يدسألا
« اًدحاو

يزيرقملا

دادغب يف  مكحلا  دیلاقمب  ةقجالسلا  كسمي  ام  ىتح  لبق  نم  نكل 
دیشخإلا نيدعبو  نولوط  نبا  دمحأ  لوألا  يف  نومكحي : اندنع  كارتألاو 

ىتح  . يبنتملا عاتب  روفاك  يصخلا  هشّمھ  يذلا  كلذ   ، لرغط هنباو 
رون وھ  رخآ  يكرت  دنع  نولغتشي  اوناك  نيدلا  حالص  لسن  نم  نویبويألا 
ریغملا  ، نییبیلصلا مساب  نیفورعملا  كیلوتاكلا  نیتاللا  ودع  يكنز  نيدلا 

(. راحبلا ءارو   ) ریمرتوأ ةامسملا  ةینیطسلفلا  مھكلامم  ىلع 

نم سدقلا  درتساو  ةیمطافلا  ةلودلا  رِخآب  ءاج  يذلا  يناجیبرذألا  يدركلا 
لمتكملا ریغ  اھروسو  ةعلقلا  ىنب  مث  نیطح  ةكرعم  دعب  ءالؤھ  كیلوتاكلا 

وھ  ، بويأ نيدلا  مجن  نبا  فسوي   ، ةميدقلا رصمو  زعملا  ةرھاق  نیب  لصیل 
. ًایكرت هتفاقثو  همیلعت  يف  ناك  اًضيأ 

، ًایلمع  ، برعلا نيدیحولا  ـ  نییمطافلا  طوقس  ىلع  ًابيرقت  ةنس  ةئم  دعب 
ةقجالسلا حوزن  عم  اًنمازتم  مھطوقس  ناكو   ، ةیسابعلا ةلودلا  ةأشن  ذنم 

ةداجس يف  مصعتسملا  ةفیلخلا  فلب  دادغب  وگالوھ  ّعیشیس  ایلمور ـ  ىلإ 
نیملسملا رايد  ىلع  ًابرغ  فحزلا  يف  رمتسي  مث  لویخلا  هسھدتل  ةنیمث 

هنكل  ، ةقیقحلا  ، هفقوي مل  وھ  تولاج ـ  نیع  يف  زطق  رفظملا  هفقوي  ىتح 
رطضا امل  لیلخلا  يف  ناخ  زیكنجل  رھشألا  دیفحلا  اھكرت  ةھفات  ةبیتك  مزھ 
ىلإ  ، كیلامملا ةياعر  تحت   ، ةفالخلا لقتنتس  اھدعبو  ـ  ناريإ  ىلإ  ةدوعلل 

... ةرھاقلا

. انیلع ام  ؟  وھ خيرات  سرد 

اركذي نل  هنأك  لازو  ّىلو   ، دق فیك  رصم  ناطلس  ىلع  يفھل  »

« ار ـ بكألا لا  ـ بولا هوقاذأ  دقلو  ـة،  ليوز باب  قوف  اًملظ  هوقنش 

سايإ نبا 
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اًرثأتم ناك   ، ياب ناموط  نع  يلوتم  ذاتسألا  انل  ىكح  موي  لوقأ : تنك 
هرھظ ىلع  عقو  هتداعك  طفي  ام  لدب  ةیناثلا  ةرملل  صفرق  امل  هنأ  ةجردل 

الو انیلع  اًررقم  سیل  هنأ  مغر  روھزلا  عئادب  باتك  نم  أرقي  ناك  هنظأ   . ًایكاب
ىلع يسكرچ  رخآلا  وھ  سايإ  نبا   ) هلصأ نم  جھنملا  يف  سايإ  نبا 

(. ةركف

هذھ دعب  اًدبأ  يلوتم  ذاتسألا  رن  مل  اننأ  يتركاذ  يف  ةثداحلا  عبط  يذلاو 
هوتفرف هراوطأ  ةبارغ  نم  ةسردملا  ةرادإب  حفط  لیكلا  نأ  انعمس   ، ةصحلا

، تعمس امل  تنزح  مكو   . لصفلا يف  اھلمع  يتلا  ةرخسملا  ةجیتن  ًایئاھن 
. يلوتم ذاتسألا  ةافوب   ، قحال تقو  يف 

نم يجورخ  ىلع  موي  يناث  كل : لوقأ   ، دحألا موي  يل  رطخ  رطاخلا  اذھ 
ذاتسألا ىلع  ينزح  رارتجا  يف  ترعشتسا  ينلعلو   . ةیجوزلا ةقش 

صن يقالأ  نأ  يغامد  يف  علط  بتكملا  نم  عجار  انأو   . ةنیعم ةعتم  يلوتم 
رظنمب ينركف  دانعب  عوضوملا  ىلع  تممصو   ، انل هأرقي  ناك  يذلا  مالكلا 
ةریغص ءایشأو  قاروألاو  روصلا  ماوكأ  ّطنفت  ضرألا  يف  ةدعاق  يھو  يتأرما 

. ةمھبم ةیفطاع  ةمیق  تاذ 

نم يتأرما   . كلذ لعفت  يھو  الإ  دجب  شیعت  تناك  ام  اھنأ  سحأ  تاعاس 
زمري ءيش  ىلع  ظافحلا  يف  اًتقو  يضميو   ، ءيش لكب  ظفتحي  يذلا  عونلا 
رجشلا قاروأ  ىتح   . ةعقاولا هذھ  عم  يطعيو  ذخأي  امم  رثكأ  ام  ةعقاول 

وھو دحاولا  نم  تمشھت  ول  دجب  ًالعز  لعزتو  باتك  يتحفص  نیب  اھطحت 
. أرقي

، ءيشلا لكأت  نأ  نم  ًالدب  راصتخاب :  ، ةایحلا ةسرامم  يف  يشرطلا  ةيرظن 
. هللخت نأ  ىلع  فكعت 

ينركذي اًصن  يقالأ  نأ  ـ  ةغراف  ةجاح  لمع  ةرورضب  ساسحإلا  تَنَع 
نمض نم  تاجاحلا  هذھ  ةميدق : نازحأ  رارتجال  سمحتلاو  ـ  يدادعإب 
اذھب لماعتأ  يسفن  تدجو  املف  ؛  يتأرما يف  ةحضاولا  ةلیلقلا  حمالملا 
نم عونلا  اذھ  عم  يھامتلا  نكل   ، طبضلاب اًنینح  سیل   . اھتركذت قطنملا 
ىلع ضبقأ   ، اذكھ  ، ينأك  . دقفلا ساسحإ  نع  اًتقؤم  ينضوعي  نونجلا 
اذھ نأ  فراع  انأ  مث   . فقس تحت  نحنو  ًالماك  اًماع  ينتغوار  يتلا  ةكارشلا 

. يشرطلا ةيرظنل  مئاد  قیبطت  نم  فوخ  الو  يعبط  سیل 

. فوخ الب  ةلاصلا  يف  يذلا  ةطیحلا  بالود  ىلع  تحر  اذھل 

. يضاملا رباغلاو :  . يقابلا رباغلاو :  . يقب يأ  ربغي  ءيشلا  ربغو  »
«. دادضألا نم  وھو 

برعلا ناسل 
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تنك ام  ناكم  اًعم ـ  عراشلاو  ةیحانلا  رياد  ىلع  ةلطملا  ةلاصلا  ةنوكلب  يف 
يتلا ةظولقملا  يتمامح  ركذتأ  ام  اًریثك  تقولا  دحل  ؛  بنارألاو مامحلا  يبرأ 
روسلا ءالتعا  نم  نكمت  يذلا  ًایسفن  برطضملا  بنرألاو   ، يل عجرتو  ریطت 

نم يمأ  ءيجم  راظتناو  قلشلا  انناریج  تاقانخب  ةطولخم  تايركذ  رحتناو ـ 
ةطحم اھعم  يل  بیجتف  دیعسروب  ىلإ  دحاو  موي  ةلحر  نم  وأ  لغشلا 

. تيربكلا ةبلع  ّدق  اھنم  ةدحاولا  يللا  يتایبرع  ساقم  ىلع  نيزنب 

ةطیح بالود  تیقب  اھنأ  ىسنأ  ةظحل  رمت   ، ةنوكلبلا علطأ  املك   ، تقولا دحل 
امل  . يبأب ةقلعتملا  بتكلا  ماوكأ  يف  ّبلقي  ناسنإ  دسجل   ، ةبوعصب  ، عستي

يملسلا شياعتلا  ةیقافتا  الول  ولیكلاب  اھعیبتس  يمأ  تناك  بتكلا  ترثك 
،« تحت يللا  نییقوسلا  ةشود  نم  حاترن  لقألا  وھأ ع   » اًعم ـ اھادقع  يتلا 
انأو  ... برغملا دعب   ، دحألا موي   . كانھ ةدرشتملا  بتكلا  تمتلاو  ـ  ْتلاق 

. ءيطبلا ريوصتلاب  امنأك  كرحتأ 

بط  » . ينعبتي امام  ليوع  ؟ » سب يتقولد  كانھ  كلّخدیھ  يللا  ينباي  هيإ  »
!«. بارتلا ناشع  كارو  لفقا 

ءارو ةنوكلبلا  لخدم  ىلإ  ةرفسلا  نم  قيرطلا  نأك  يخأ : اي  ةبيرغ  ةجاح 
: نیلصفنم نیبكوك  طبرت  ةیئاضف  ةانق  ىلإ  لوحت  هنأك  وأ   ، لاط يبأ  بتكم 
نم رئاط  انأو  ؛  بكوك يف  بتكلا  بالودو   ، بكوك يف  ةرفسلا  ىلع  يمأ 
يقبو يمأ  توص  تفخ  املك  ةنوكلبلا  نم  تبرتقا  املكو   ، يناثلل دحاولا 

. ةمامح بعادي  لفط  حور  ينتسبل  املك  ةرفسلا  نع  تدعتبا  املكو   ، ًابيرغ
ـ صیمقلا  يرز  ـ  اھینیع  يفو  يرقبلا  ةدشقلا  نول  ةظولقملا  يتمامح 
نیب عدخت   ، هزقزقأ داكأ  ةبللاك  يعبصإ  نیب  اھراقنم   ، اھرزأ مل  دالبل  نینح 
نكل  ، اًدیعب اًدیعب  ریطت   . يل رظنتو  اھاحانج  قفخیف  اھتلفأ  ىتح  يتحار 
يھو اھقيرط  لمكت  املبق  يل  رظنتو  فلت  عجرت  ةدم  لك  اھنأ  يل  أیھتي 

... ةرئاط

لوطأ ينأل  ينحنأ  امنیب  رونلا  حاتفم  ىلع  ّرودت  يديو   . رابغلا ىلع  تقفأ 
ميدقلا قرولا  ةحئارب  جوزمم  رابغ   . بابلا لفقأل  لدتعأو  فقسلا  نم  ةيوش 
ةوھقلا نیب  ءيش   . يبأب طیحملا  يوجلا  لاجملا  لثم  مكمكم  ساسحإو 

. هربو لحن  يرادرد  بورو  ْتِْنك  ةكرام  رياجسو 

رھاظلا  . ًایلمع  ، بشخلا يف  مرخ  نم  ىلدتت  ةدحاو  ةبمل   . ةملظ ناكملا 
. شتيوسلا ّبرجأ  ينّالخ   ، براوم بابلا  نأل   ، تھاب صیصب  طقف  تقرتحا :

سايإ نبا  مالك  صن  ركذ 

تلفق ينأ  عمو   . ةیلمنلا جرد  نم  اًتيربكو  ةعمش  رضحأ  تبھذ  رِخآلا  يف 
ـ ةنوكلبلا  تلخدو  تعجر  ام  ةياغل   ، لوعت تلازام  يمأو  يئارو  بابلا 

تلخد ينأك  يساسحإ  لظ  ـ  ًابراوم  بابلا  كرتأ  مل  ةرملا  هذھ  ـ  بالودلا 
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سساح ينكل  ينمس  شيرب  ةمامح  بعالي  ًالفط  تدع  ام   . ًایناث ًابكوك 
رارسأ هیف  بشخ  وبق  يدلب   . نمزلا اذھو  ناكملا  اذھ  نع  ًایلك  لصفنم  ينأ 
ةعوبطم رارسألا ـ  اھنأل ـ  ةصوصرملا  بتكلا  نیب  اھیلع  ّرودأ  نأ  مزال  ةریطخ 

يف اًرییغت  تلمع  ام   ، خبطملا يف   ، تيزلا ةحئار  ىتح   . قرو ىلع 
قيرطلا يف  برتغم  دحاو  ينأك  تنك   . يناثلا بكوكلا  يف  ينأب  ساسحإلا 

. توبح ىتح   ، لماكلاب بابلا  تلفق  نإ  ام  ركاف : انأ   . مھتیبل

. ةلاصلا ةنوكلب  هیلإ  تلوحت  يذلا  وبقلا  ةوج   ، سأرلا ينحم   ، فقت نأ  كنكمي 
يتایح لوط  رركتي  ًابيرغ  اًملح  تركذت  ةملظلا  يف  تیقب  امل  انأ  نكل 

: ةفلتخم لاكشأب 

ءيش اھرعق  يفو   ، هرسأب ملاع  اھنأك  ةعساو  ةرفح  يف  تعقو  ينأ 
مكارتم رابغ  نع  ةرابع  ةرملا  هذھ  باحسلاو   ، ةمدصلا صتما  باحسلاك 

يف ودبتس ـ  ةفلغأو   ، كدي فك  اھیف  سطغي  رابغلا  نم  ةقیمع  ماوكأ  قروو :
ءارو روفحملا  زحلا   ، يبأ بور  نول  ـ  ّيلجر  نیب  اھّتبث  يتلا  ةعمشلا  ءوض 

ةوارطلا يف  بقأو  سطغأ   ، ءيشلا اذھ  ىلع  وبحأ  ایندلا  جراخ  انأو   . زحلا
. قوفل علطتأو  يرھظ  ىلع  دقرأ  بعتلاب  سحأ  املكو  ةيرادردلا 

نم لاقتنالاب  ينأ   ، موھفم ریغ  ببسل   ، ةرفحلا هذھ  يف  ينأ  يل  أیھت 
ام ریغ  نمو  ملحلا  اذھ  ىلإ  ترفاس  امنإ  يبأ  بتك  بكوك  ىلإ  يمأ  بكوك 
، ينع اھعفدأو  بتكلا  نضتحأ   . وبحأ تیقب   ، يدي يف  ةعمشلاو   ، يردأ
نم تادخمو  بتارمو  مارھأ   . اھنیب ةلیلقلا  تاوجفلا  يف  صوغأو  اھدشأ 
اًریخأ تصفرق  امدعب  شعترملا  ءوضلا  روصتت  نأ  كل   . ءاملا يف  انأو  بتكلا 

انأو  ، لودعملا توباتلا  كلذ  يف  يدامرلاو  رفصألا  تاجرد  ةعمشلا : تّعلوو 
تاقولخملا يف  نابلقت  يادي   ، اًمامت يلوتم  ذاتسألا  همحري  هللا  لثم 

مك فرعأ  ال   . سفنتت اھنأكو  يناثلا  ءارو  اًقولخم  ّيلع  ةعلاطلا  ةیقرولا 
. ال يبأ ىتح  تیسن   . يديروأ يتأرما  تیسن   . رابغلاو بتكلا  طسو  تیّضم 

يتلا ةحفصلا  ىلإ  تلصو  فیك  الو   ، يدي يف  باتكلا  راص  ىتم  فرعأ 
نيأ ىلإو  ؟  هتظفح ينأكو  يسأر  يف  قصلي  مالكلا  لعج  اذام   . اھنع ثحبأ 

؟ تیھتنا امل  باتكلا  ىفتخا 

تفقوو  ، لابحلا هل  اوخرأو  هسرف  نع  هولزنأ   ، ةليوز باب  ىلإ  اوتأ  املف  »
صفرق انھو   ) قنشي هنأ  ققحت  املف   . ةلولسم فویسلاب  ةینامثعلا  هلوح 
سانلل لاقو   ، ةليوز باب  ىلع  همادقأ  ىلع  فقو   ،( ةرم لوأ  يلوتم  ذاتسألا 
يلوتم ذاتسألا   ) هدي طسب  مث   . تارم ثالث  ةحتافلا  يل  اوأرقا  هلوح : نيذلا 

لاق مث   . هعم سانلا  تأرقو   ، تارم ثالث  ةحتافلا  أرقو  عومدلا ) مواقي 
يف ةیخلا  عضو  املف  كلغش ! لمعا  لمتكت ) مل  يتلا  ةطفلا   ) يلعاشملل
عقو انھ   ) ةليوز باب  ةبتع  ىلع  طقسف  هب  عطقنا   ، لبحلا اوعفرو  هتبقر 

، نیترم لبحلا  هب  عطقنا  لیقو :  ،( ةءارقلا نع  فكي  مل  هنكل   ، يلوتم ذاتسألا 
قنش املف   . سأرلا فوشكم  وھو  هنوقلعي  مث  ضرألا  ىلع  عقي  وھو 
نزحلا هیلع  رثكو   ، ةمیظع ةخرص  سانلا  هیلع  تخرص   ، هحور تعلطو 
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(«. ءاكبلاب طلتخم  اذھ  لك   ) ... فسألاو

ذاتسألا تیقب  انأ  ينأك  وأ   ، مالكلا ددري  يمادق  يلوتم  ذاتسألا  ّنأك 
ةلاصلا يف  تیقب  مث   . ةعمشلا ءوض  ىلع  رّقفأو  صفرقم  طقف   . يلوتم

حلم صف  يناثلا  بكوكلاو  ـ  لخدا »! مامحلا  لخدا ع   » بارتلا ـ لوقت  يمأو 
لخدأ مل  ينأكو   . سايإ نبا  مالك  صن  ریغ  هنم  ءيش  يقب  ام   . باذو
ةءوبنو يتزاوج  رایھنا  ةسلاج : يمأ  ثیح  ةرفسلا  ىلإ  تعجر   ، ةنوكلبلا
رركتت يتلا  ةلحرلا  مث   ، يقدلل يداعملا  نم  يریصملا  راوشملاو  قتسف 

. فاعسإلل يقدلا  نم   ، موي لك 

ءدب ىلع  دوع 

ىتح  ، تایبرعلا باحصأ  تاقانخو  نيدانملا  ةوطس  ءالجلا  عراش  يف 
ةموكحلاو مئاھب  بعش  ًالعف  اننأ  موي  لك  ديازتم  ساسحإو   ، مھنم ءالمزلا 

. ءيش يف  بنذ  اھل  ام 

لزانمو ةنعارفلا  رايد   ، ءاروغ ءاروق  ضرأف   ، رصم ضرأ  امأو  »
ركم اھلھأ  يف   ... اھحدم نم  رثكأ  اھمذو   ، اھلینب لضفت   ، ةربابجلا

«. .. ةعيدخو  ، ءاھدو ثبخو   ، ءايرو

يدوعسملا

ةولح سفنب  بتكملا  ىلإ  بھذأ   ، لوألا عوبسألا  اذھ  لاوط  مھملا :
نكل  ، اًدج نویقالخأ  رصم  يف  سانلا   . قالخألا يف  نوربني  مھیقالأف 

. ءارتفاو ةیعجر  تاوملاو  حومطلا  نیب   . قافنو بدأ  ةلق  اھلك  مھعفاود 
طبخشأ تیقب  ينكل   . جاتھت اھل  تزمغ  اذإ  زدلي : يف  ریثملا  دیحولا  ءىشلا 

نود يكحأ  نأ  ديرأ  انأو  ـ  لوألا  عوبسألا  لاوط  عنصأ  تنك  اذكھ  ـ  مقتنأل 
داع امو   ، بتكملا يف  مھیف  طبخأ  ينأل  ءالمزلا  ينظیغي   ، نكمي  . ماقتنا

لیشیم وأ  زدلي  ءاوس   . يقدلا يف  ةیضافلا  يتدوأ  الإ  مھریغ  يدنع 
. حالص دجمأ  وأ  دلولل  ةبوطخملا  تنبلا   ، قتسف

عم تملكت  املكو   . مھیف دحاو  لك  نونج  فاشتكا  دیعأ  نأ  ةیمویلا  يتلحر 
تظحال املكو   . هعفاود يف  روخنأ  لیللا  تیضمأ   ، طویسلا ابأ   ، راھنلاب دحاو 

. عیمجلا يف   ، يسفن نیبو  ينیب   ، متشأ دحاو  يف  اًضقانت 

. رثكأف رثكأ  يدحول  ينأ  ينرعشت  ةماع  جئاتن  صلختسأ  تیقب  تقولا  عم 
ةرورض يف  ركفأ  ديدج  نمو   . فوخلا ينتكسي  ام  ةياغل  رّقفأو  ظاتغأو  راتحأف 
رھظملاو لمعلا  ریس  ىلع  ظفاحي  مكحم  يموي  ططخمب  مازتلالا 

، ال؟ نيدلاولا اضرو  يعامتجالا 

دلولل ةبوطخملا  تنبلا  ربخ 
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: لسلستلل عجرأ  ينعد 

انلیمزل كحض  ریغ  نم  تھبتناو  نیترم  يتلحر  تمسر  امدعب   ، نینثالا ةلیل 
. هایملا يف  ةسواسقلا  طوقس  ىلع  اًعوزفم  توحص   ، نيدلا دیحو  يقفلا 

؟ اذھ ام   . مانملا ةیقب  تيأر  تمن  تعجر  املو 

قابس بعلأ  تنك   ، ءاثالثلا موي  سايإ  نبا  باتك  يف  أرقأ  املبق  انأ  نآلا 
امل بوانتلاب  ةيروتسدلا  تاليدعتلا  ايازم  نع  ًالاقم  ررحأو  ةشئاطلا  ةبكرملا 

. نخدتل يدنع  دلولل  ةبوطخملا  تنبلا  تءاج 

ىوس  ، كل اھیكحأ  يتلا  هتودحلاب  هل  ةرشابم  ةقالع  ال   ، ةبسانملاب  ، اذھ
هیف نأ  هتزیم   . ةریبكلا تارجحلا  ىدحإ  ةوج  شاكلبأ  صفق  يف  لغتشأ  ينأ 
يح حوطس  ىلع  لطي  كابشلا  نأ  حیحص   . راھنلاب انبر  رون  بلجي  اًكابش 

ةمامقلا ىتح  نكل   ، دالبلا مغب  رظانلا  ّركذیف  ةریقفلا  العلا  وبأ  يدیس 
ةوج نم  لَفقُي  باب  هیفو   . راھنلا يف  اھلامج  اھل  ءایشألا  هذھو  ریجلاو 

. كئالمز نع  لزعمب  رُح  كنأ  سحتف  ةرجحلا 

اھسفن اھفھت  املك  دلولل  ةبوطخملا  تنبلا  يریغ  نود  يدنع  ءيجت  كلذل 
نأ يغبني   . يسركلا ءارو  ةراجیِسلاب  اھديو  نكرلا  يف  دعقت  ناخدلا : ىلع 
، رياجس برشت  يھ ال   . انعم لمعي  يذلا  اھبیطخ  ىلع  اًرس  عوضوملا  لظي 
ةرئاد نم  يتنس  ةفاسم  اھجرخي  خطل  دوجو  يف  زواجتلاب  عتمتست  طقف 
خطللا ریغ  نمو   . حجرألا ىلع   ، ةعئاضلا ءارمسلا  انتلیمز  ریثأت  تحت   . بیعلا
ةرئادلا نأ  يف  كش  ةظحل  يناعت  اھنظأ  ام  ؟  كلذ عم   ، زواجت يأ   . ملعي ام 

ظیغ . ال  يعیبطلا اھومن  تفقوأ  نوكت  نأ  لمتحم  اھیلاوح  اھوبأ  اھبصن  يتلا 
. ةملك الو   . لغتشي ءيش  الو  يناعملا  لماك  جولاتكلا   . لوضف الو 

شبربتو  ، اھلھأ نع  لوقت  اذكھ  ـ  مھلعزت » ةجاح  لمعأ  نكمي  «ال 

!« هیییل لصأ  »

نأ طرش  دلولاب  اھجاوز  ىلع  قفاوم  اھوبأو   . راصتخاب  ، اھتحلصم فرعي  اھوبأ 
يھو  . اھوبأ اھددحي  اًعم  امھتایحل  ةيداملا  لیصافتلا  لك   . اھقوقح نمضي 
تسیل دلولا  دنع  يتلا  ةقشلا  نأ  ةلكشملا  ال؟   ، طخلا لوط  ىلع  هعم 
ءارمسلا ؟  ىوتسم ىلع  ةقش   ، ةراكب ءاشغ  لباقم   ، ينعي  . ىوتسم ىلع 

يتایح يف  ةجاح  برقأ   . اھيرعل ةھبتنم  ریغ  اھنأكو  مودھ  ریغ  نم  ةسبال 
: قاس قوف  نم  اًقاس  عفرت  ةأجف   . اھديرأ ةأرمال 

«. ىقب يلصأ  ةحيار  انأ  بط  »

؟ كمأ حور  اي  معن 
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ةایحلاو لمعلاب  ةلصتملا  میقلا  يف  ثحب 

هنأ ضورفملا  ؛  هبحت اھنأ  ضورفملا   . اًریثك دلولاو  تنبلا  يف  تركف  اھموي 
امھالكو  . اًدسج فرعي  ملو  نيرشعلاو  ةسماخلا  قوف  امھالك   . اھبحي

عفدي وھ  ينعي  ـ  رَخآلا  دسج  فرعي  ىتح  ةقشلا  رظتني  نأ  دعتسم 
يأب امھيأ  رعشي  الو   ، نارظتنیس رثكأ  وأ  ةنس  اھل : عفدُي  يھو   ، عجاضیل
يأ فرعي  ال   ، هدعب نمو  ـ  ساقملا  ىلع  لصفملا  امھمارغ  رثأتي  الو   ، للخ
نم نخدت  يھو  ةيزیلجنإلا  هتادرفم  عجاري  وھ  ، ال؟  تومي ىتح  رَخآ  دسج 
ىلع ةشئاطلا  ةبكرملا  قوسأ   . موصلاب هیلعف  عطتسي  مل  نمو   . هئارو
طسبأ ىلإ  رقتفت  تانبو  نایبص  جاتنإ  ةكرش  ينعي   . ركفأ لظأو  ةشاشلا 

. كابشلا ىلإ  ةشاشلا  تكرت   . بسكي رطشألاو   . كيرشلاب ةقثلا  طورش 

؟ سان هذھ 

ةبوطخملا تنبلا  طابترا  عوضوم  ىوس  ينھذب  قلعي  نل   ، كلذ عمو 
. ءارمسلاب

رثإ يف  ةدحاولا   ، ىلصملا ىلإ  ناھجوتت  امھو  امھرظنم  يسأر  يف 
فویضلا لابقتسا  ةرجح  يف  رخآ  صفق  نع  ةرابع  ىلصملا   . ىرخألا

امھو  . باب هل  نوكي  امنود  ةراتس  هبجحت   ، نيدسج عسي  داكلاب   ، ةیجراخلا
نم رثكأ  امھعمجي  امھنیب  رفاسلا  نيابتلا  مغر  امھنأ  ركفأ   ، هیلإ ناتھجوتم 

. هجوت

ءارمسلا تابارطضا  ةروص  يھ  اھلھأل  ةبوطخملا  تنبلا  ةبحم  نأكف 
يف ةغلابملاو  يسنجلا  يعولا  مادعنا  نأك  وأ   ، ةآرملا يف  ةیلئاعلا 
وھ حوضوب  كرتشملا  ءيشلا   . ةدحاو ةلمعل  ناھجو  هلالغتسا 

. لاجرلا داسجأ  يدسجلا : لاصتالا  نم  امھزازئمشا 

نم ةءاربلا  ىلع  دیكأتلل  ةيدیلقت  رظانم  ةلأسملا  نأ  ييأر  انأ  نآلا  ىلإ 
، يسنجلا شرحتلا  نم  فقوت  الب  ءارمسلا  وكشت  املثمو   . يقالخأ روظنم 
ریغ نم  اھضعب  ىلع  قئاقد  رشع  دمصت  نأ  ردقت  ال  اھنأ  عم   ، هیمست امك 
میقل اًضيرم  اًراركت  زازئمشالا  عانطصا  لظي   ، اھمسجل لجر  هابتنا  تفلت  ام 
ناك رداھلا  ظیغلا  عم   . اًقلغم نوكي  نأ  ودعي  وھو ال  ظفاحم  هنأ  يعدي  عمتجم 

. ةیناث ةجاحب  يسفن  لغشأ  نأ  دبال 

. اًتقؤم بنج  ىلع  عوضوملا  طحأ  نأ  تررقو 

«. .. نضّحإ نضّحإ  سّوبإ / سّوبإ  هيإ / ةلماع  تب / اي  تنإ  »

يبمللا ملیف  يف  دعس  دمحم  نايدیموكلا 
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( ناسحإ لئاو  جارخإ  جاتنإ ٢٠٠٢،  )

. ةطقاس ةيدیموك  اًمالفأ  دھاشأ  اًمايأ  يل  نأل  تنبلاو  دلولا  ينظیغي   ، نكمي
هتارماغم يف  لطبلا  دومصو   ، ركب ةلطبلا  بح : ةصق  ملیف  لك  يفو 

ًانایحأ  . يعرش دقع  الب  نكمم  ریغ  ؛  اھتراكب ضفي  نأ  لجأ  نم  ةكحضملا 
. ةلخدلا لوصح  عنمي  اًقدحم  اًرش  نكل   ، ترماغملاب رمي  املبق  اھیلع  دقعي 

يندعاسي  . ةدوألا يف  ةبلج  عنصت  مالفألا  نكل  يبلق  نم  كحضأ  ام  اًردان 
نكمي تمدھنا  يتلا  ایندلا  نأ  يل  دكأتي   . ّلطعملا غارفلا  لیغشت  يف  كلذ 
ىلع ةيداملا  لئالدلا  يقبتسأ  دعأ  مل   . ةقباسلا ملاوعلا  تافر  لكب  اھقاحلإ 

. فوخ الب  ديدجلا   . لصاوأ نأ  مھملاف  اًریغص ـ  تعنص  اذكھ  كانھ ـ  تنك  ينأ 

لك  . اًئیشف اًئیش   . ةوھشلا ىلع  يتأرج  عجرتس  غارفلا  لغتشي  ام  ةعاس 
. ةبغرلا يمسج  يف  ثعبأ  نأ  يرورض   . ًانابھر نوكن  نأ  انعفدت  تاجاحلا 

يتوھش  . رفسلل اًزھاج  نوكأل  يضارغأ  عمجأس   . محتسأس ًالعف  ةلیللا 
يأ تحت  اھجوزتأ  نل  يتلاض  دجأ  نیحو   ، هلبألاك ایندلا  يف  رودأس   . دالبلل

نیعبسو ةئم  ىلع  يشمي  رفس  سیبوتأ  نم  ينجرخي  ءيش  ال   . فرظ
ةيدیموك تارماغم  ضوخ  ةركفب  ىھلتأ  رجفلا  ناذأ  دعب   . لوھجم هاجتاب  ولیك 

نأ فرعأ   . سرادم شتحار  ام  ةيدیعص  اھبحأ : دلب  تنب  ةراكب  ضفأ  ىتح 
. اًدبأ لصحي  نل  اذھ 

اھنأ ةركف  اھدعست   . يلاح يف  ينبیستو  ةوھقلا  يل  لمعت  ةيدیعص 
. ءاشأ ام  اھب  عنصأ   ، يكلم

* * *

ىنعمب سیل   . يتأرما ىلع  ترسحت   ، داشرألا ابأ  اذامل  فرعأ  ال   ، اھتلیل
ةتح يأ  الو  انتایحو  انبح  وأ  انتقالع  ىلع  رسحتأ  مل  ؛  انلاصفنا ىلع  نزحلا 
الو لضفت  نل   ) جاوزلا لبق  اننیب  ناك  يذلا  ولحلا  ءيشلا  نم  لضفت  نكمم 
امدنع يتداعكو   . ءادعصلا تسفنت   ، ةقیقحلا  ، رمألا اذھ  صخي  امیف  ةتح .)
اًدیعس تنك   ، طلغلاب اھیف  يسفن  ُترشح  ةیناسنإ  ةلضعم  نم  صلختأ 

. تلعف امم  اًقثاو  اھتعاس  نم  ةرم  لوأل  امبرو  اھتكرت  ينأ 

تّیلخت ينأ  يسفنل  تفرتعاو   ، يھ اھیلع  ترسحت  ينإ  كل  هلوقأ  يذلا 
ًالعف ـ  ملاعلا  لاجر  لك  اھنع  ىلختي  نأ  قحتست  تناك  نإو  ـ  اھنأو  اھنع 
يف اھبیصي  يذلا  عیظفلا  للشلاو  اھتیبلسو  اھُدَقُع  رسحتلل : وعدت 
دحأب فرعتت  نإ  ام  ًابيرقت : باحصأ  اھل  سیل  اھنأ  تركفو   . تمصلا  . تاقالعلا
ىلع اھتردق  مدع  عمو  ؛  ةایحلا يفو  لغشلا  يف   ، هعم قناختت  ىتح 
دوسأ اھبلق   . تالاحلا بلغأ  يف  ةعجر  الب   ، ةعرسب هرسخت  ةحلاصملا 
اھدنع  ، رصم يف  ثوروملا  يئاسنلا  ءارخلا  نم  صلختت  امنودو   . محفلاك
زیلجنإلاك  . ضابقناو طرفم  ظُّفحتو  ةیسفن  ةلزع  نم  زیلجنإلا  لكاشم  لك 
اھرعاشم نع  ریبعت  لك  لعجي  ام   ، رعاشملا نع  ریبعتلا  يف  اًمامت  ةلشاف 
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نع فكأ  نأ  كلذ  ىنعم  نأل  ؛  قدصب اھیلع  رسحتأ  نأ  اًفیطل  ناك   . ايریتسھ
يتردق مدعو  اھنع  ينَتملك  يتلا  يبویع  ىلع   ، يسفن ىلع  رسحتلا 

ةلاح ىلع  خسو  عيونت  درجم  هذھ  يتأرما  نأ  تركفو   . رارمتسالا ىلع 
. تافاقثلا جاوزل  هوشم  رخآ  دولوم   ، ينبذعتو ينرصاحت  يتلا  طبختلاو  علھلا 

ثدح

يف ءيش  دج  ءاعبرألاو   ، كل لوقأ   ، دلولل ةبوطخملا  تنبلا  تءاج  ءاثالثلا 
ّللق هنكل   ، ينعي  ، عقوتم ریغ  هنأ  ىنعمب  ًاثدح  سیل   . لاصفنالا عوضوم 

يداعملا نم  جورخلا  ىلع  عوبسأ  نم  لقأ  ةریحلا : ليزي  امنود  بقرتلا 
رظنت نأ  ديرت  اھنأ ال  ينربخي  اھنم  لیميإ  ينءاج   . اھسفن تضھجأ  يتأرماو 
ةقشلا ىلإ  اھمأ  تبحص  اھنأو  ـ  تبتك   ،« رللیك  » ـ يلثم  لتاق  ةقلخ  يف 
ةمھملا  ، يھ يتجاح  ذخأتو  بھذت  نأ  يمأ  نم  ُتبلطف   . زاھجلا درتستل 

. بتكملا يف  رّقفأ  دعاق  انأو   ، ةرشابم دنإ  كيولا  دعب  اھتذفن  يتلا 

غرفُت امثير  بتكملا  يف  ئبتخأس  انأ  ـ  اھتقو  هسحأ  تنك  ام  اذھ  ـ  ينعي 
، يتأرما بیصت  يتلا  ءيقلا  تابون  يسأر  يف  نوكیس   . اھءاعمأ ةقشلا 
. اھئیق عم  اندلو  جرخي  ىتح  أیقتتو  أیقتت   . أیقتت اھتكرت  ينأل  ذفان  نیكسو 

ایندلا  . اًضيأ انتحرفو  ةقشلا  امنإ   . اھدحول كلذ  لعفت  اھنأ ال  سحأس  اھتقو 
يعدتست هتحئار  ظیلغ  ينب  لئاس  جرخي   ، ضاھجإلا لبق  ىتح   . أیقتت اھلك 

. يبأ يكبأف   ، توملا

؟ نآلا هیكبأ  انأو  هتوم  ىلع  ترم  نینس  تس  ىلع  ةدايز 

لصف

داعق نم  هیلع  بترتیس  امو  لیميإلا  اذھ  ءانثتساب  ـ  كل  لوقأ  املثم  نكل 
: يرثإ يف  يقدلا  ىلإ  يداعملا  نم  رتخبتت  ءایشألا  امنیب  بتكملا  يف 
لاوط ملحلا  ریغ  ءيش  ثدحي  مل  جدوھب ـ  لمج  رھظ  ىلع   ، اھتلیخت اذكھ 
اذھ  ، يسفن نیبو  ينیب   . ةيواخ يھو  ةميدقلا  يتدوأ  يف  هتیضمأ  عوبسأ 

. فاعسإلا نادیم  تدصق  املك  ایندلا  باب  نع  ملكتأ  تأدب   ، ءيش لك 
ةدوألا ـ ىلع  دوعتأ  عجرأ  انأو  هتظحال  يذلا  نیثالثلا ـ  دعب   ، كل لوقأ  املثمو 

كلذك  ، ينشھدت يتبظاوم   . ةطقاسلا مالفألا  نع  بتكلا  ينضوعت  تیقب 
. عیضاوملل يرایتخا 

نأ طرش  هسفنل  عضو  نیصلا : يف  يناكيرمأ  دحاو  نع  ًاليوط  ًاباتك  تأرق 
نأ ديرأ   . ةنس لاوط  ةأرما  فرعي  مل  ؛  راطقلاب اھلك  دلبلا  ربعيو  كانھ  لصي 
ىلع ماودلل  اًرطضم  سیلو   . مدھنا ءيش  . ال  يغبني امك  هتایح   . هلثم عنصأ 
لزنأ مث   . مھملكأ مل  نإ  نيرخآلا  ىلإ  رظنأ   ، فقي اًراطق ال  لقتسأ  نأ   . لمعلا

. عوجرلا يف  ركفأ  الو  اًدیعب  ًاناكم 
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نانف يعم : هذخآس  ترفاس  اذإ   . نیصلا نع  رخآ  ًاباتك  أرقأ  ترھس 
ـ عیباسأب  يجاوز  لبق  اھتغلب  انأ  ـ  نیثالثلا  غلبي  دلبلا  لھأ  نم  يلیكشت 

ءاحنأ يف  ةروزم  قاروأب  رودي   . علخو مزعلا  دقعف  هلوح  نم  تمدھنا  ایندلا 
ریبكلا قرفلا   . يكيرمألاو ينیصلا  نیب  يعضو   . ةروزم اًقاروأ  جاتحأ  . ال  نیصلا

. مايأ ةثالث  ىلع  لصحتأ  داكلاب  انأ   . رثكأ وأ  ةنس  هدنع  امھنم  لك   . تقولا يف 

. رفسلا يف  اذكھ  ركفأ  اًمئاد   . عجرأ الو  ةجاح  لصحت   ، نكمي  . ءيش مھي  ام 
رفس نودب  ىتح  رتفدلا : اذھ  يف  طبخشأو   ، يل ولحي  امك  نخدأو  مانأ  نأ 

. فخأ ةياھنلا  لعجت  ءایشألا  هذھ 

، يرود ضَرَع   . بتكملا يف  ٍعاد  الب  ثكمأو  أرقأ  انأو   ، راصتخاب  ، مايأ ةرشع 
هذھ ةفدص  ةأرما ـ  بایغ  يفو   . ةأرما بایغ  يف  ةداع  لصحي   ، ثوكملا اذھ 
يل قري  مل  ةیسایس  لئاسمب  ةقالع  رمألل   . ولخي بتكملا  ـ  مايألا 
ءيش الو  نابذلاك  میق  اھلك  دلبلا  يف  امك  بتكملا  يف  اھب : مامتھالا 
جاتھم لكلا   . دحأ الو  يعوبسألا  لمعلا  ةورذ  يف  بھذت   . جاتنإ الو   ، ثدحي

. نیبئاخلا ةبحص  لوستأ   . تقو عرسأ  يف  هتامھم  نم  ءاھتنالا  ىلع 

لاوج طقسأ  دحاو  لثم  ةرقتسملا  تاقالعلا  يوذ  ىلإ  رظنأ  تیقب  جيردتلاب 
دعأ مل   . اھنم ظبي  ءارخلا   . نيرخآلا ةلوجأ  ىلإ  علطتي  هسأر  قوف  نم  ءارخ 

ثادحألا تأدب  ام  دحل   ، كلذ عمو   . نیقباسلا يبرد  قافر  قالخأ  لبن  قدصأ 
عوبسألا يف  اھلوأ  نم  ةتودحلا  هذھ  لیجستل  ينتعفد  يتلا  ةبيرغلا 

. ءالمزلا طبختو  علھ  فاشتكا  دیعأ   ، ظیغلا هودحي  لوضفب   ، تللظ يناثلا 
. مھللحأ ًاباھذو  ةئیج 

«. ىحللا اوفعأو  براوشلا  اوصق  ثيدحلا : يفو  »

زیجولا مجعملا 

حالص دجمأ  جئاھلا  ریكسلا  يبحاص  مامضنا  تاسبالم  يف  تثحب  امدعب 
لوحتلا لوصح  لاح   ، يل دكأت  ـ  ًالثم   ، نیینُسلا لفاجح  ىلإ  لیلجلا  دبع 

اھیف سیل  ةلأسملا  نأ   ، ًابيرقت رھشأ  ةعبرأب  بلكلا  برد  ةقش  كرتأ  املبق 
دجمأ اًساسأ  ؛  ةيروث ةعزن  ىتح  الو  حالس  الو  داھج  ال  يسایس : مالسإ 
رطخ ـ  نذإ   ، يدرف رایتخا  ؛  ءایشألا هذھب  حمست  ةینھذ  ةقاط  هدنع  سیل 
ةمیت ىلع  اًعيونت  وأ  ةتقؤم  ةثول  درجم  نوكي  نأ  لیحتسم  لوحتلا  نأ  يل 
ببس يأل  نكلو  مدآ  ينبلا  نيدتي  نأ  يداع  ءيش  يدصق :  . ءابغب ةیعجرلا 

ام ةعاس  حرفي  وأ  تالسلسملا  يف  نویباھرإلا  اھّبكري  يتلاك  اًنقذ  يبري 
»؟ خیش اي   » ةلھجلا هيداني 

كش ال   ، راشتنالا ةعساو  ةكبش  نم  فرط  هغامد : سم  اًئیش  نأ  تركفو 
سان ریغ  نَم  ةحلصمل   . ایندلا مادھنا  ءارو  نیفقاولا  سانلا  عم  ةئطاوتم  اھنأ 
رھوج نأ  ةركفلا  دكأ  يذلا  ؟  اذكھ ةيوھلاو  ةنايدلا  ىقبت  نأ  ءالؤھ  لثم 

ةھجھجلل هبح   ، هدقعو هتھافت  ةلمنأ : نم  كعد   ، رفظ دیق  ریغتي  مل  دجمأ 
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ةبیبزلاو ةیحللا  يف  دیحولا  فالتخالا   . ریغت اذھ  نم  ءيش  ال  ؛  كحضلاو
نأ ركفأ  تأدبو   . اھلك رئاعشلا  ىلإ  ةفاضإ   . تامرحملا نم  يئاھنال  ددعو 
ىلع يضقي  نكم  يف  اًسورت  سانلا  لعجي  يذلا  وھ  طبختلاو  علھلا 

وأ ایندلا  رایھنا  اھفدھ  تاكبش  تاططخم  ذفنت  يردت  امنود   . اھتیناسنإ
. نیتیملا عولط 

. اھتایصخش ریغتت  امنود  ىودعلا  رشنتو 

ةرھاقلا ءایحأ  ءامسأ  يف  لصف 

يدنع سیل   . للحأ تلزام  انأو  ملحلا  تدعتسا   . ءيش لصح  ام  سیمخلا 
نيأ الو   ، حتافلاب ىمسملا  باشلا  ناطلسلا  كلذ  نوكي  نم  ةركف  يأ 
تلمع املثمو   . رصع يأ  يف  وأ   ، اھاوج ّىلص  يتلا  ةیطنزیبلا  ةسینكلا 
تكعدو ترطفأو  تممحت  اًركبم  توحص   ، مايألا ةیقبو  ءاثالثلاو  ءاعبرألا 

عم اھتبرش  كانھو   ، بتكملا تلصو  ام  ةياغل  ةراجیِس  لوأ  تلجأ   . ينانسأ
. ةلصاوتم تاعاس  تس  تلغتشاو  ةوھقلا 

.(٣١ ةرقبلا : ةروس   ) اَھَّلُك ﴾ َءاَمَْسْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو   ﴿

. سیمخلا موي  اذھ  لك 

نأ ديرأ  ةرھاقلل  ةطيرخ  يسأر  يفو  يداعملا  تكرت  ذنم  ينأ  فراع  تنأ 
يف عیباسأ  تلضف  يداعملا  نم  بتك  ةطنش  يعم  تبلج  تنك   . اھمسرأ
ناك بتك  ةثالث  تجرخأ  ءاشعلا  دعب  اھتلیل   . ةتقؤملا تالاصفنالا  ءانثأ  ةبرعلا 

. ّبرجأل ةرفسلا  ةزیبرت  ىلع  مالقألاو  قرولا  تشرفو   ، ةميدق طئارخ  اھیف 
ىلع ءایحألا  ّبكرأ  نأ  لواحأ  مث  ؛  لینلا نم   ، لاحلا ةعیبطب   ، ئدتبأس

. هیبناج

نوكت ةرم  لكو  ؛  ّةركلا دیعأو  هتمسر  يذلا  بطشأ  تارم  تس  وأ  سمخ 
اًسلس اًئیش  ديرأ   . عسوأ ءاضیب  تاحاسمو  عفرأ  طوطخب  طسبأ  ةمسرلا 

نم لینلا  تّدرجف  ـ  ًالثم   ، يبرع طخ  ةحول  ـ  ةيديرجت  ةحول  لثم  اًدرجمو 
تلھاجت  . فاعسإلاو  ، يداعملاو يقدلا  ىلع  ءایحألا  ترصقو  هیتريزج 

امك مسرلا  لمتكاف  يح  لكل  طوطخ  ةتس  وأ  ةسمخ   . يرابكلاو عراوشلا 
: ةديدج ءامسأ  نكامألا  يطعأ  نأ  يمامأ  يقب   . هتدرأ

تدعق تقولا   . ایندلا باب  اھلك  دلبلا  طسو  تیمس  تنك  دوھجم  ریغ  نم 
يقدلا يربوك  ثیح   ، يقدلا يفف  قالطنا  ةطقن  فاعسإلا  ناك  اذإ  ركفأ :
لینلا ربوتكأ  يربوك ٦  يمسأ  يسفن  تیقل   ، معن فشانلا ـ  لینلا  ىسرمو 
ينحنمي يذلا  ريرسلا  ـ  يسارم  هلزانمو  هعلاطم  تراص  امك   ، فشانلا

: هويأ  ، اًرسج ةعماجلاو  ةزوجعلاو  نیسدنھملا  هعمو  يقدلا  لخ   . اًمالحأ
. مانملا رسج 
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ةیقبل ةبسانم  ءامسأ  نع  ةجاح  لك  دانز  حدقأ  ةعاس  نم  رثكأ  تیضقو 
ةبحاص تنب  ةبلك   ، متسر دنھ  بالك  هیف  ریغص  عراش  يداعملا   . ءایحألا

اذھ  ، باوبلا نابعش  تنب  هتنبت  يذلا  بلكلاو  ـ  يیییییيدناس »!  » ـ تیبلا 
. مویلا لوط  يشمتو  ءيجت  ةديرشلا  بالكلا  نم  ریبك  ددع  ىلإ  ةفاضإ 

. بلكلا برد  طبضلاب :  ، برد  ... هّمسأ ينلخ 

دبع حالص  دجمأ  ينسلا  يقيدص  ةبحص   ، يباھذ ءارو  اًرس  كانھ  نأ  امبو 
يتلا نكامألا  لك  نم  هریغ  نود  يوارحصلا  قيرطلا  روفراك  ىلإ   ، لیلجلا

اذھ مسا  يف  نوكت  نأ  بجي   ، هفرعأ انأ ال  ىتح  رس   ، اھیلإ بھذن  نأ  نكمي 
فوقسم قوس  ناخلا   . يلیلخلا ناخب  ينركف  ةليوز  باب   . رس ةملك  ناكملا 

. روفراك لثم  لوم  ينعي   ، نیكاكدلا هیبناج  ىلع  فطصت  ةلخادتم  قرطب 
. رسلا ناخ   ... نذإ روفراك  نوكي  نأ  يعیبط 

يتلا تالحرلا  ّنیبت  اھنیب  ًاطوطخ  تمسرو   . اھنكامأ يف  ءامسألا  تبتك 
نم ةيرجھ : ةنس ١٤٢٨  يبنلا  دلوم  ذنم  ىربكلا  ةرھاقلا  لخاد  اھب  تمق 
ایندلا باب  ىلإ  مانملا  رسج  نم  ؛  مانملا رسج  ىلإ  بلكلا  برد 
باب نم   ، ًالجاع وأ  ًالجآ   ، ملعت امك   ، نوكیس ام  رابتعا  ىلعو  )؛  سكعلابو )

. رسلا ناخ  ىلإ  ایندلا 

اھنم ترتخا   ، ةطيرخلا يف  رھظت  ةمھم ال  نكامأ  هیف  نأ  يلاب  يف  ءاج  مث 
يناویح ىلع  جرفتلل  بھذأ  ام  ناكم  يتایح : يف  ةیساسأ  تدب  ةعبرأ 
حاكنلا تفشتكا  ام  ناكمو   ، اھیلإ عجرأو  دالبلا  رداغأ  ام  ناكمو   ، لضفملا
اًضيأ ينتءاج  ثیح  لینلا ) نم  ةبيرق  ةقش  يف  ينعي   ) رحبلا ىلع  ًایناباي 

. قتسف ةءوبن 
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يدان ةراش  تلقنو  ةرجشو  ةرایطو  ًالمج  تمسر  ةديدج  ةقرو  ىلع 
ةطنش نم  روفراك  وجولو  امام  دنع  تناك  ةميدق  ةقاطب  نم  ةريزجلا 

. ناكملل ديدجلا  مسالا  ةروص  لك  تحت  تبتك  مث  كتسالپ 

قوسو شاقرب  ةيرق  ثیح  تامارھألاو  لصیف  عراش  دعب  نم  ةزیجلا  فير 
. لمرلا انیم  لامجلا :

: رصن ةنيدمو  ةديدجلا  رصمو  سمش  نیع  ءایحأ  نم  هب  طیحي  امو  راطملا 
. ةرایط شوح 

. نابایلا رحب  صوصخلا : هجو  ىلع  كلامزلاو  ةريزجلا 

يملاعلا يجولولیفلا  روتكد  زدلي  وبأ  هانب  يذلا  تیبلا  ثیح   ) مطقملا امأ 
، هیف لعجو  ىطسولا  ةبضھلا  نم  ةرجشمو  ةئداھ  ةعقب  يف  ايركز  دارم 
ةقش  ، ةشورفم اھرجؤي  تاعاس  ةیضاف  ةقشو  ةرسألا  ةقش  ىلإ  ةفاضإ 

( نیتلصفنم امھیف  اشیعتل  نيدولكو  زدلي  هیتنب  نم  ةدحاو  لكل  ةلقتسم 
. رجش موك  هیمسأ  ينتدجوف 

: اذكھ

. ديدج نم  ةطيرخلا  مسرأ  فوس  ينأو  ةيادب  درجم  هذھ  نأ  فرعأ  تنك 
امھتقصلو نیتقرولا  تّملق  تیھتنا  املو   . ًایلحرم هتلمع  يذلاب  تدعس  نكل 

نآلا نم  اًزاجنإ : تلمع  ينأ  تیسحو  لغش  يدنع  ناك  ام   . رتفدلا يف 
دعب ىلوألا ـ  ةلحرلا  ةرئاد  مھلتسأس   ، ينیع تحت  ةطيرخلا  هذھو   ، حيارو
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نینیعب همسرأ   ، اھب موقأ  ةلحر  لكل  ًایفارغج  اًروصت  لمعأل  ـ  ليدعتلا 
. تافاسملا طبضأو  مسرلا  يف  يمدقت  عجارأل  ًايرود  امھحتفأ  نیتضمغم 
ىلع  . ممحتأ مل   . يئاھنلا زاجنإلل  ةیئدبم  تاموسر  ةریخذ  ّنوكأ  اذكھو 

. تناك امك  ةھفات  يمالحأ   . مونلا يف  تحرو  تینمتسا  لیللا  فصن 

. ةزاجإلاب تئجوف  ةعمجلا  حابص 

* * *

ِردأ ملو  ةيواخ ـ  تلازام  ةدوألا  مانملا ـ  رسج  يف  يتماقإ  ىلع  دنإ  كيو  لوأ 
عجارأ انأو   ، تظحال  . ایندلا باب  ىلإ  يتداعك  تقسف  يسفنب  عنصأ  اذام 

دعت مل  ةديدجلا  ءامسألا  نأ   ، اھیلإ بھذأ  نأ  نكمي  يتلا  نكامألا 
ىلع ملاعلا  ةياھن  لثم  فشانلا  لینلا  ىسرم  ناك   . ينكحضت وأ  ينشھدت 
يناكم يف  تنكر   . نیمیلا ىلع  يھ  امك  دلاخ  ورمع  ةماستبا   ، رصعلا ناذأ 
تیفل  . يلجر ىلع  ةیقیفوتلا  قوس  ربع  تعجرو  ءالجلا  عراش  يف  داتعملا 
نویلپمش عراش  ىلإ  نويدوأ  امنیس  ربعو  نیكيرمألا  ىھقم  بنج  نم 

اًدبعم هبشي  يذلا  يلاعلا  ءاضقلا  راد  ىنبمب  اًرورم  سیسمر  نم  تعجرو 
ةرامع ال حطس  ىلإ  تقلست  دئارجلا  ةبصن  دنع  ًالیلق  فوقولا  دعب   . ًاینامور
: تركذتف ؟  ىرخأ ةرھاظم   . نییفحصلا ةباقن  نم  يتأي  تافاتھ  توص   . اھفرعأ
؟ مداقلا عوبسألا   . ةيروتسدلا تاليدعتلا  هنومسي  ءيش  ىلع  ءاتفتسا  هیف 

علتبت بارتلاك  ينابم  ءاضقلا  راد  فلخ   . يلوڤير امنیس  ریغ  ىرأ  انھ ال  نم 
قوف بحتنت  ةأرما   . رغاشو ءيضم  ىھقم  نویلپمش  عراش  يف   . سمشلا

. كالھلاو رامدلا   . ئطاو روس 

مانملا ققحت  ربخ 

ةبیجعلا ملحلا  ةنيدم  ىلإ  تعجر  ينأ  يل  أیھت   ، حطسلا ىلع  انأو   ، ةظحلل
لاجم الو  ةرھاقلا  يف  ينأ  فراع   . ضیبألا سرفلاو  ةرضخلاو  هایملا  ثیح 
ددعل ةياھن  الو   ، روھز الو  بشخ  ال  ؛  ةفصرأو كاشكأو  طَفُي  هیف   . لخادتلل
رقشأ ًاباش  نكل   . دشأ هنيابتو  ةرفص  رثكأ  سمشلا  ءوض  ىتح   . تابرعلا
ىلإ يتیشمت  ءانثأ  راتمأ  ةعضب  لك  يل  رھظي  ناك  حتافلا  نم  ةخسن  هنأك 
ىھقم مادق  دعاق  ةيذحأ  حسام  لكش : ةئیھ  ىلع  نوكي  ةرم  لكو   . انھ

دنع نكار  يسكات  قاوس   ، فورعم عراش  يف  ةرامع  باوب   ، نیكيرمألا
: هل لوقأو  هیلإ  هجوتأ  نأ  كشو  ىلع  نوكأ  ةرم  لكو   . قافنألا ورتم  ةطحم 

. ةظحل رِخآ  يف  عنتمأ  مث  ؟ » ناطلسلا كترضح  »

يتلا ضاقنألا  نأو   ، سولھأو مونلل  ناعوجو  ملحلاب  رثأتم  ينأ  تظحال 
حتافلا روھظ  ناك  ول  ىتح   . اًنيزحو اًرئاح  ينتكرت  بلكلا  برد  يف  اھُتّفلخ 
تلزام ينأ  ينطاب  ساسحإ  هیف   ، كلذ عم   ، ةسولھ درجم  ةقيرطلا  هذھب 

. رركتي مل  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو   . ملحلا شیعأ 
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ةظحل ةبیجعلا  ةنيدملا  ةلاحل  جاتنإ  ةداعإ  ةرھاقلا  عراوش  يف  ریسلا 
لوأ يف  تسسحأ  امك   ، أدبي رَخآو  يھتني  ًالماك  اًنمز  نأك   . كانھ يدوجو 

: بلكلا برد  نم  مانملا  رسج  ىلإ  يعوجر  ىلع  موي 

اھلّدبت وأ   ، ةرھاقلا توم  ةمالع  ةریخألا  لارنجلا  ةرظن  وأ  هذھ  يتفقو 
ىلع ـ  نھ  يئاللاو  نیحتلملاو  نیقوستملل  الإ  هیف  ناكم  ال  رخآ  ءيشب 
ملحلا يف  حضوأ  ةركفلا  تالالد  نأ  عم   ، اذھ لك   . تابجحم ـ  ةحیص  ثدحأ 

: اھتلیل يھجو  ىلع  بارغتسالا  مسرأس  اذكھ   . دیحولا دھاشلا  انأو   . ریثكب

دكؤي هسفن  تافاتھلا  توص  ةيروتسدلا : تاليدعتلا  نم  ریثكب  ربكأ  عوضوملا 
ةدلصلا يزكرملا  نمألا  ةيذحأ  كلذك   . راھنت اھفرعأ  امك  ایندلا  نأب  ءاحيإلا 

. ينذأ يف  نرت  اھنكل   ، ةقیقحلا  ، اھعمسأ داكأ  ال   . تلفسألا ىلع  بدت 
. يبرغ هاجتا  يف  ءطبب  فحزت  يراصعلا  سمشو 

اًدج ریغص  مھمجح  ـ  فاعسإلا  هاجتاب  نودمي  ةسواسق  ةثالث  تحمل  امل 
يساسحإ تركذت  ـ  كش  الب  ةسواسق  مھنكل   ، عافترا ىلعو  دیعب  نم 

نم  ، ينأ تنقیت  ةظحللو  ةبورعلا  ةوھق  ىلع  قتسف  عم  تنك  ام  ةلیل 
يأ ىتح  فرعأ  ال   ، ينلصوي نيأ  فرعأ  ال   ، حیحص  . قيرط ىلع   ، اھموي

ةحرفلا فوخلا  بلغي  مايأ  يتأتسو   . حاترأل اھیلع  فقوتأس  تاطحملا 
. ثبع درجم  نكي  مل  ایندلا  مادھنا  نأ  يننأمط  نكل   . رطخلاب

نأ لیلدب   . يبنلا دالیم  موي  ًايرورض  اًراوشم  ئدتبأل  يتأرما  تعدو  انأ  ينعي 
يتلا ةكرحلا  عم   ، رخآب وأ  لكشب   ، نرتقت اھددصب  انأ  يتلا  ایندلا  ءانب  ةداعإ 

. جاوزلا يسفن  تفاع  ذنم  اھیلإ  وبصأ 
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. رفسلا مزال 

رسلا ناخ  ىلإ  باھذلا  يف  لصف 

دكأت  ، بلكلا برد  نم  يجورخ  ىلع  دنإ  كيو  لوأ  لالخ   ، طسبأ ةیحان  نم 
ىتحو ةھفاتلا  مالحألا  سكع  ـ  ملحلا  نأ  نینثالا  ةلیل  ذنم  ةرم  لوأل  يل 
تالالد يف   ، يرمع  ، قدصأ مل  انأ   . ققحتیس ىنعم  هل  ـ  يبأب  يمالحأ 

. اھریسفت ىلع  هتردقو  فسوي  يبنلا  ةصقب  رشبتسأ  ينأ  ولو   ، مالحألا
عزف  . ديدحتلاب ىنعملا  كلذ  وھ  ام  فرعأ  ال  اًعبط   . ریغتي ءيش  لك  تقولا 
كلت حطس  ىلع  نم  ًالوزن  يجاردأ  دوعأ  ينلعج  يردص  يف  جلث  رامسمك 

نانتمالاب رعشأ  تدكو   . ریكفتلا نع  فكأ  ام  ریغ  نم  ةلوھجملا  ةرامعلا 
. رورملا زاوج  يناطعأ  هنأل  قتسفل 

. لامتحا ةوق  رابتخا  بحلا  نوكي  نأ  بجي  ال 

يف رارمتسالا  وأ   ، تركف  ، طیحملا عمتجملا  يف  صیحمتلا  نم  رفم  نذإ ال 
. ءایشألا ةیقبب  لصتم  ءيش  لك   ، ىنعم هل  ءيش  لك   . ءالمزلا لیلحت 
مغر ةكرحلاب  اھءانب  دیعأ   . يایند ءانب  ةداعإ  ىلع  لمعأ  نأ  ًالعف  باوصلا 
يتنب وأ  ينبا  يقالأ  لھف   . يتھجو ىلع  فرعتأ  ةكرحلا  لالخ  نمو   . ظیغلا
ةطشق  ، اھسفن تضھجأ  يتأرما  نأ  تركذت  مث  ؟  ةمداق ةطحم  ىلع 
تلضفو  . ةوبألا يف  يتصرف  تحار  جوزلا  رود  بعلأ  ّتلطب  امل  ينأ   ، كیلع

اًزوجع نولكري  دالوأ  ةعبس  ةیبناج : ةراح  يف  تطقس  ام  دحل  ناحرس 
. ءاوملاك اًداح  ًاتوص  لمعي   ، ًايراع

لوأ دنع  انتحرف  تّبرس  ةوھشلا  نم  بحلا  تّدرج  يبلق  نم  ةبغرلا  تعزن  »
ةقش ىتح   ، اھدوجوب تیبلا  باحصأ  رجض  ةنیكسم  ةطق  لثم  ةیصان 
نود اھدحو  اھبائتكا  مھ  ينلّمحت  تدعق  مث   . اًنيزح ًاناكم  اھتلعج  يداعملا 

«. مانأ نأ  يل  ىضرت  الو   ، يبائتكا

. ءالجلا عراش  يف  ةبرعلا  ىلإ  يجاردأ  تدع  فورعم  يف  ةیناث  ةلوج  دعب 

مث قئاقد  رشع   . ةرایط شوح  ةیحان  ًالامش   ، فدھ الب  قوسأ  ديدج  نم 
مقط تالامتحالا : لك  نم  رفنأ  ينكل  يعم  دحأ  نوكي  ول  دوأ   . عجرأو فلأ 
ریغ هیف   ... باتكلاو نینانفلا  ةلش   ، قتسف لیشیم   ، تاقلطملاو سناوعلا 
نل ؟  اًضيأ نَم   . ىرخأ دئارج  نم  نییفحص  ةثالث  امبرو  نانثا  وأ  قيدص  كلذ 
يف ةریطخ  جئاتن  ىلإ  يوتل  تلصوت  ينأ  امبو   . ليابوملا ةركاذ  يف  ثحبأ 

. حالص دجمأ  ملكأس   ، هعوضوم

لیحتلاو  ، ةفسفسلاو رشلاو  قسفلا  رضحلا ] لھأ   ] يف رثكي  »
سفنلا فرصنتف   ، هجو ریغ  نمو  هجو  نم  شاعملا  لیصحت  ىلع 

«. هل ةلیحلا  عامجتساو   ... كلذ يف  ركفلا  ىلإ 
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نودلخ نبا 

هب قوسأ  جرخن  امدنع  ةداع   . يوارحصلا قيرطلا  ىلإ  ایئدبم ـ  ریصق ـ  رفس 
ةوھقلا  . دعقنو ىھقم  راتخن  مث  رسلا  ناخ  يف  ةيوش  فلن   . كانھ ىلإ 
ةیمویلا ةلحرلا  ریغ  رفس   . رضحلا نع   ، لوقي نأ  بحي  امك   ، اًدیعب  . وتاجلاو

ریغ عم  رثكأ  مجسنأ  ينأ  يل  تبثي  حالص  دجمأ   ، نیثالثلا دعب   . اھفرقو
ةتالت ؛  ةفاقثلا مأ  نیتیم  ؟  ةفقثم ةدحاو  ينزوج  يللا  هيإ  بیط   . نیفقثملا
ةلئسأ نودب  يناسنإلا  لعافتلا  ةیناكمإب  سحت  نأ  زاوجلا ! مأ  نیتیم 

ولو  . تیبلا يف  ةنخاس  ةبجو  جاتحم  دحاولا   . هیینعمب نكسلا   . ةیفسلف
لتاقلا للملا   . ًایصخش اھدادعإ  ىلإ  رطضي  ال  ةبجو   . عوبسألا يف  ةرم 

. ةقلطم ةیناوھشو  اًئيرب  اًسنأ  ديرأ   . ةمحرو ةدوم 

. دعاق تنأو  ينبت  حالص  دجمأ  عم   . فیك قرفي  ، ال  طقف ينبت  نأ 

حوري يخم  هروضح  يف   . هتبحصب عتمتسأ  ينأ  يسفن  عنقأ  تاونس  يل 
. نیعبرأو ةجاح  ةنس  يموكح  فیشرأ  افظوم  اننأكو  بطاختن   . مونلا يف 

جيردتلاب  . مواقي هنوكو  هتدحوو  هلھج   . هتكحض ةلجلج  بحأ   . ءيش لوقن ال 
يف كشلا  ةیلباقو  قلقلا  وھ  ةقیقحلا  يف  انعمجي  يذلا  نأ  يل  ّنیبت 
هجاوز عورشم  يضُق  ذنم   . اًعم اننأ  سحأ  ریكفت  يأ  نع  لزعمب  نيرخآلا :
. لالحلا سنجلاو  لكألا  يف  يكحي   . ًالیلق هسفن  بیسي   . قئار هجازم 

يأل لءاستأ  يسفن  تیقل   ، فشانلا لینلا  ضرع  يف   ، ةئملا ةرملل  نكل 
يوارحصلا قيرطلا  لوأ  ىلع  يذلا  ناخلا  ءيش  يألو   ، رسلا ناخ  ءيش 

؟! تاذلاب

دعبو ؟  رثكأ حيرم  اًمئاد  ةنعارفلا  رباقم  ثیح  لینلا  برغ  نأ  دشار  اي  فراع 
الب ةيادبلا  ةحرف  ؛  ةيردنكسإلا ىلإ  بھاذ  كنأك  ةلحرلا : ءاحيإ  كدنع   ، كلذ
ةليوط ةفاسم  قوست   . دحاو ناكم  يف  تايرتشملا  لك  مث   . طبحم ءانع 
اًدیعب ةوھقلا   . ةیناث ةرم  اھقوستس  كنأ  فراع  تنأو   . تاجاح ًالماح  جرختو 
كنأك  . ىركذلا تاریثم  نم  وجلا  ولخو   ، ءارحصلا برق   . رتوت ال  رضحلا  نع 

، عئاضبلا تارمم  طسو   . كانھ رعزأ  ينس  ةبحص   . رمقلا حطس  ىلع 
يمتنت يتلا  ةقبطلا  عم  قافو  ىلع  كنأ  سحت   ، مئاھبلاك عفادتت  سانلاو 

كنأ اًدج  دیعب  نم  سحت   ، لقألا ىلع   ، ةيدوجو ةبون  كبصت  مل  ول   . اھیلإ
. قافو ىلع  نوكت  نأ  نكمم 

ققحت ـ يذلا  ناطلسلا  مانمو  بلكلا  برد  نم  جورخلا  دعب  رسلا ـ  ناخ  يف 
يف لخدن  املبق  ةعساو  ةوطخ  رخآو  ةتودحلا  يف  ةلقن  ثلاث  ثدحت 

. قیمغلا

تحار اھلك  ةتودحلا  تناك   ، انقفتا انك  ام  ول  اننأ  يل  رطخي   ، ركفتأ انأو  تقولا 
اذكھ نأ  عنتقأ  تاظحلل   . نونجلا اذھ  نم  ءيشب  تررم  تنك  امو  ةیھاد  يف 

58



سحأ عجرأ  ينكل   . يل نسحأ  ةتودح  ریغ  نم  ةایحلا  ينعي   ، يل نسحأ 
. هنودب وأ  انقافتاب  ةموتحم  تناك  اھنأ 

. مانملا ققحت  دعب  رسلا  ناخ  حورأ  نأ  مزال 
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ثلاثلا  مسقلا 
نیطایشلا  باتك 

رسلا ناخ 

ناخ ىلإ  ةلحرلا  يف  ًالوصف  ةيوارلا  هلجس  ام 
دجمأ  ةریسو  رسلا 

حال 
ليربأ ، ٧ و٨  دحألاو تبسلا 

دمحلا 

ناك  . لیلجلا دبع  حالص  دجمأ  عم  هقافتا  ىفطصم  ذفن  يناثلا  تبسلا  ءاسم 
مھلدي املبق  لاح  لك  ىلع  ؟  هسفن يف  بعل  ةرم  مك   . وفغيو أرقي  راھنلا  ىّضم 

. هل لزنیل  ليابوملا  ىلع  ةنر  دجمأ  ىطعأو  ةیكبزألا  ةقيدح  ىلإ  هجوت  ناك  لیللا 
هلصأ دجمأ   . هسفنل ىفطصم  ةرظن  لّدعي  اًمئاد  ناك  حالص  دجمأ  عم  جورخلا 

حار مث  ةمدخلا  نم  جرخ  امدعب  ربك  ىلع  لانرجلا  ءاج   ، دعاقتم سیلوب  طباض 
مخض  ، لاح لك  ىلع   ، يضاير مدآ  ينب  وھو   . سنزیبلا سردیل  نیتنس  ادنك 

، هدنع  . برغلا عم  ةضقانتم  تاقالعو  ىطسولا  ةقبطلا  میق  هتافرصت  يف   ، رظانمو
دّقعت ًاینس  بلق  امدعب  تقولاو   . ةیفاقث ةیمأ   ، لوقي نأ  ىفطصم  بحي  ام  بسحب 

. ليدعتلا كلذ 

ةلحض يھ  مك   ، ةرم لك   ، همدصي يذلا   . ًاینس ًابحاص  هل  نأ  ةركف  بحي  ىفطصم 
تعلط ةبیبزلا  نإ  لوقي  ًالثم  دجمأ   . تایناحورلا ةمودعم   . دجمأ ةدیقع  ةفیخسو 

، لعاف لعفب  اھنأ  فرتعي  هلعج  ىلإ  لیبس  الو   . ةالصلا ىلع  بظاو  ام  درجمب  هل 
هیبجاح نیبو  هفنأ  ىلع  تّملع   . ضرعلاب تءاج  اھنأل  رامح  يأل  حضاولا  رمألا 
طیحملا يف  ةرفقم  ةريزج  ةطيرخ  هبشت  اھلعجي  يذلا  رمألا   ، هنیبجل ةفاضإلاب 
هبراشو هسأر  قلحي   . بابعلا يف  اھقيرط  ىلع  هئات  بكرم  عارش  هنقذ   ، يداھلا

. هیتفش ةیقبش  زربتف 

!« اشاب حالص  ًالھأ  »

نوكيو  . ناقيدصلا ملكتي  اذكھ   . ریثألا فیشرألا  فظوم  توص  دلقي  أدب  ىفطصم 
( ًاینس بلق  امدعب  و( دجمأ  مجحب  هساسحإل  لعف  در  ىفطصم  دنع  مالكلا 
، ءادألا سفنب  هیلع  دري  دجمأ  نأ  حیحص   . ةبرعلا ألمي  هنأ  سحي  اًمئاد   . هتماھج
نكل  ، اًديدھت ریثي  هیف  ءيش  الو  هتكرح  لقثت  ال  هتوص  ةظالغ  نأ  حیحص 
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اًمخض نوكي  ام  ةعاس  دحاولا  نإ  لوقيو  هبحاص  لكشب  اًذوخأم  لظي  ىفطصم 
: ةخمش هل  ىقبت  اذكھ 

«. يدیس اي  ًالھأ  »

، ايوناراپلا مايأ   ، اھنأل لھ   . طفیلا نيوانعب  ىفطصم  نع  لوغشم  دجمأ   ، كلذ عمو 
؟ لئاسر هل  لمحت  تناك 

ام نع  ىفطصم  هلأس  ول  دري  اذكھ  ـ  نَّوُھ » هدك  اھیف  قلعتأ  ةجاح  تیقل  ينإ  »
«. شرد اي  رازھ  شم   » ّحوشيو ـ  ، بلقي هلعج 

. ایندلا باب  فلخ  ةیمویلا  ةلحرلا  ءاھتنا  ةطقن  نم  أدبي  رسلا  ناخ  ىلإ  قيرطلا 
، رفاسم كنأكو   » . لغوي لیللاو   ، العلا وبأ  قالوب  ربع   ، ويام يربوك ١٥  ىلع  اًنیمي 

ةلحرلا يف  تافلملا .» يف  تعض   ، قرطلا تمصاخت  ىتم   . ةطيرخ لمحت  ول  دوت 
ام ؛  ًالیلق رثكأ  وأ  مايأ  ةثالث   . ئفارملا ةلئسأ  لك   ، ىفطصم ركفي  اذكھ   ، ةیمویلا
ال ىلإ  يدؤت  مث  لخادتتو  دتمت  طوطخ  كمامأ   » ؟ عوبسألا ةیقب  هدِعقُي  يذلا 
. ریخب نوكي  نل  ةطحم  يف  طح  ول   . ةكرح هتایح  يف  املاط  مامت  ىفطصم  دحأ .»

. تاطحم الب  نسحألا 

حلبلا ةلاكو  راونأ   . رورملا قح  ىلع  ضوافتي   ، ويام يربوك ١٥  علطم  ىلع   ، وھآو
دربلاو عفاودلا  هبذاجتت   . هعدي نل   . حالص دجمأ  عم  ينيد  ریغ  ثيدح  حتف  ددصب 

. ةلتبملا تابتعلاو  ةلمعتسملا  سبالملا  فوفر  ىلإ  علطتي   . نطو ةمحزلا   . دتمي
. بیلالجلا يف  طبلاك  ناوسنلا 

: رصبلا ضغ  نع  رخآ  لاجس  أدبي  تقولا 

«. ؟ دجمأ اي  سب  يازإ  ضغتھ  »

«. كترضح ضغت  مزال  »

يف رسلا  ناخ  ىلإ  يدؤملا  ویلوي  روحم ٢٦  علطم  ثیح   ، نانبل نادیم  دعب 
قيرط ىلع  لعفلاب  هنأ  ىفطصم  رعشي   ، مانملا رسجل  يلامشلا  دادتمالا 
يف حراس  ءوض  وھو   . ةلفقم حیفص  ةبلع  نع  ةرابع  ویلوي  روحم ٢٦   ، لیللاب  . رفس
اذامل  . تالیطتسم ةایحلا   . ىشم امھم  يشمي   . نامألا تابطمب  جومملا  اھرعق 

، اھرخآ ىلع  ةنآلم  ةحفص  ؟  باتك ةحفص  هنأك   ، مسرلا يف   ، رظنملا لیختي  نذإ 
. ضرعلاب اھمسقي  لیطتسم  عطق  قيرطلاو 

مالظ يھف  ةباتكلا  امأ   . هسفنل لاق  اذكھ   ، ةبرعلا ءوض  نم  علاط  عطقلا  اذھ 
. تابطملا اھلعل  ؟  ةحفصلا ضایب   . دیماوعلا رون  هّتتشي  لیللا 
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. ملاعلاب ةیقابلا  ةدیحولا  ةلصلا  وھ  حالص  دجمأ   ، ةبلعلا ـ  باتكلا  اذھ  لخاد 
ءامسأ صري  يناثلا  ءارو  اًدحاو   . مالكلا تایناكمإ  صلقت  نم  رتوتي  أدب  ىفطصم 

. رفغتسي الو  ذیعتسي   . هھجوب حیشيو  رشكي  دجمأ   . اًمالك حتفت  اھلعل  امھئالمز 
انتایح ينعي  يھ   » ـ ةقرام  رمھ  ىدافتي  ىفطصمو   ، ددري ـ  كبیس » كبیس  »
بساح  » . لمرفي ىفطصمو  هینیع  يف  بعرلا  ؟ » نَّوَد ناكملا  يف  ىقبتھ  اھلك 

هدك لوقعم  شم  نيدعبو   » ـ بطم  ةفاح  ىلع  ةرفح  ـ  يجبروش » ذاتسأ  اي 
«. كترضح

نأ دحاولا  ىلع  بعص   . لفجيو قيرطلا  بناج  ىلإ  رظني  ىفطصم   ، هنقذ ربع 
رثكأ  . يأر ىلع  تبثي  هنأ ال  ةجردل  ةعقاو  هتقثو  زوزھم  هنأل  حالص  دجمأ  عم  ملكتي 

. راوحلا تالامتحا  يغلي  يذلا  رمألا   . صالخو رظانم   . هلوقي هدنع  ءيش  تقولا ال 
كحضلا نوكي  نأ  حیحصب  فیخي  يذلا   . مالكلل كلعف  در  بسح  اًكحض  حبصي  دجلا 

«. ؟ اشاب حالص  اي  سب  ناكملا  هلامو   » . اًدج

!«. لجار اي  : » هھجو ىلع  فرقلا 

نیب اًئیش  نكل   ، موجنلل رثأ  ال   . ًانول ءامسلا  بستكت  دیماوعلا  رون  لقي  ثیح 
لأسي أدتبا  حالص  دجمأ   . ةبلعلا فقس  يف  ًانایحأ  رھظي  يلاقتربلاو  يجسفنبلا 
ءيجيو  ، لواحي لازام   . باضتقاب دري  ىفطصم   . لاصفنالاو ىفطصم  ةأرما  نع 

. نامز مايأ  دشار  هقيدص  عم  عنصي  ناك  امك  ًاینويزفلت  اًحالف  دلقي  نأ  هلاب  يف 
تبلا كبشت  زياع  كتاسل  هلو  اي  تنإ  هل  : » ددريو ةوابغب  هبحاص  دجمأل  صبي 

«. ؟ هِدِعْسِم

!«. هییییّھإ : » دجمأ

ًايداب رتوتلا  لعجي  ام   ، هعارذ نم  يلوصألا  لبجلا  كلذ  دشیل  نویسكردلا  كرتي  مث 
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ىلإ فیشرأ  يفظوم  نمو   . كحضي مث  فنعب  هعفدي  دجمأ  روكذملا : لبجلا  ىلع 
يھ  . اھّلطب يتلا  تایحرسملا  تكن  لثم  مالك  تلفي  نیینويزفلت  نیحالف 

. لاتیم ثيدلا  ىقیسومو  ریپماڤلاو  يبموزلا  مالفأو  ونروپلا   ، اكيزملاو يناغألاو 
ام  . ءيش لك  لطب  دجمأ   ... نيدلا بسو  ززملا  عمجت  نكامأو  نويزفلتلا  ىتح 

يوارعشلا خیشلا  ةطرشأو  دوعلا  روخبو  كسملا  ىطاعتي   . نخدي وأ  برشي  داع 
. نیياكوكلاو شیشحلا  لدب 

يف يكحي  راص   . اًضيأ  ، نيدلاو ةفرعملا  نیب  يخيراتلا  طابترالاب  عمس  هنأ  دبال 
عم هَء ـ  ار ـ  ِقلا ـ  ةیبرع : ةغل  هیقف  وأ  ممعم  خیش  لثم  اھقطني  ةءارقلاو ـ  بتكلا 
ةبرعلا فرحنت  سنرب ! اي  مامألا  ىلإ   . ءاوخو ةلترھ  تلازام  اھلك  هتایعجرم  نأ 
يتلا ءامسألا  نم  يكتشي  وھو  يوارحصلا  ةيردنكسإ  رصم ـ  قيرط  لزنم  ىلع 

. ءيش مھو ال  ةفاقثلا  نوعّدي   . مھلاعفأو مھتین  ءوس   . ىفطصم هل  اھصر 

!«. صبعبتأب تك  انأ  امل  يجبروش  ذاتسأ  اي  نیف  اوناك  »

عاطقنا دعب   . هتأرما اھلجؤت  يتلا  تاءارجإلا  يف  حراس  ىفطصمو  حكي  دجمأ 
فیك تنأو   . لوبلا ةسبحك  ظیغ   . تاھويرانیسلا أوسأ  لیختي  امھلاصتا 
هیف  . هدادجأ ةبرت  يف  مئاعلا  ةحَالِفلا  روظنمل  دتري  ؟  رخؤملاو ةقفنلاب  كساسحإ 
ةجح فلأ  نوسمخو  زشان  ةأرماو  ةعاط  تیب  هیف   ، بیط ؟  ينعي  ، رخؤمو ةقفن 

... اوقفنأ امب   ... لاجرلا  . اھلعب لضف  كلذف  دروم  بیثلل  ناك  نإ   . ءاسنلا رھقل 
: هقلح يف  قيرلا  رشحناو 

«. ؟ اشاب حالص  اي  روحملا  طوسبم ع  »

«. مدنفأ اي  ًالھأ  »

. سابتحا ظیغلا  نكل   ، قطنملاب همكحت  نأ  فرعت  بنذلا   . نیفد فوخ  اًمئاد  ظیغلا 
دبال  . زدلي هل  هتلاق  يذلا  لك  حالص ! دجمأ  ةیحل  فتني  نأ  هل  حومسم  سب  ول 

بلكلاك موزي  ىفطصم  ةؤبللا ! دالوأ  ؟  مھتفاع هسفن  نأ  ىلع  هوبقاعي  نأ  ينعي 
. سناوعلا ةلبق  زدلي   . روعسملا

فشكي هنأك  ديدج  نم   . مالك ىلإ  لوحتي  كحضلاو  دجمأ  لعسي  ةیناث  ةرم 
نم انافع   » ، دجسملا يف  يناجملا  دولا  دحأ : اھب  عمسي  مل  ةیتارباخم  قئاقح 

. تايروح ةنجلا  يف   ،« هنافعلا

. كانھ اھنأ  قدصي  الف  نعمتب  هتبیبز  ىلع  صبي  ىفطصمو 

حالص دجمأ  نونج 

اًعم اھیف  اجرخ  ةرم  رِخآ  ّركذت  نأ  ىلإ  اًحراس  ىفطصم  لظ   ، روحملا ىلع  اھتلیل 
هل يكحي  دجمأ  أدتباف  ةیسفنلا  لكاشملا  يف  مالكلا  رثعت  امل   ، لاصفنالا لبق 
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مھنكل  ، ةرورضلاب ءالمع  اوسیل  نآلا : هل  اھصري  يتلا  ءالمزلا  ءامسأ   . میظنتلا نع 
، باتكلا لوقي  امك  ايوناراپ  ضارعأ  اھتقو  يف  تدب  فقاوم  دّدع  دجمأ   . نوئطاوتم
امب روفلا  ىلع  هتّركذ   ، قئاس وھو  نآلا  ضارعألا  عجرتسا  امل  ىفطصم  نكل 
ایندلا لایح  هسحيو  هتأرما  عم  هل  لصحي  ناك  ام   ، بتكملا يف  وھ  هل  لصحي 

. نیح ذنم  اھلك 

. نيدلا دیحو  ذاتسألا  يقفلا  مھلیمز  ةفیخ  دجمأ  سجوتي  مك  فرعي  لكلا  ًالثم :
؟» انھ يبموزلا  وھ   » . يبموزلا هیمسيو  ءابولاك  هبنجتي  وھو  ادنك  نم  داع  ذنم 

علطي نيدلا  دیحو  ذاتسألا  ناك   ، تامدقم الب  بیط !  . بتكملا لخدي  ام  لوأ  لوقي 
، نابایلا رحب  يف  داتعملا  ىھقملا  ةباوب  ىلع  وأ  مھترامع  ریسناسأ  يف  دجمأل 

بتكملا يف  هتداع  لثمو   ، هیلإ هرظن  ًابوصمو  اًمستبم  نوكي   . دحأ هعقوتي  ثیح ال 
. ملسي ام  ریغ  نم  يشمي 

مھنأك  . ةشھدلا مھیلع  رھظت  ال  يلاتلا  مویلا  يف  ءالمزلل  يكحي  نیح  دجمأو 
؟ میظنت ءاضعأك  اھنوذفني  رماوأ  ؛  نيدلا دیحو  ذاتسألا  هل  اوثعب  نيذلا  مھ 

، ةعقوتم ریغ  نكامأ  يف  اًضيأ  ىفطصمل  علط  دیحو  ذاتسألا  نأ  راكنإل  لاجم  ال 
ساسحإلا بایغ  يف  نكل   . ةرم لك  ةرغ  نیح  ىلع  هذخأ  هنأ  الو   ، نیترم وأ  ةرم 

هنأ ىلإ  ةفاضإ  اذھ   . هعم ءيش  قرف  الو  لأس  ام  ىفطصم   ، هبقاعي ملاعلا  نأب 
. لوضفلا الإ  هدنع  ریثي  ، ال  نآلا ىلإ  ؛  يقفلا ذاتسألا  ةفیخ  اًموي  سجوتي  مل 

تنبلا عم  جراخ  هنإ  نوسنملا  نیخثلا  مھلیمز  اكيزم  ودلأل  لوقي  دجمأ  رخآ : لاثم 
ـ هرمع  اھلباقي  مل  ودلأ  نأ  دكأتم  وھو   ، اھناكم وأ  اھمسا  هل  لوقي  ال  ـ  ةیلاطيإلا 
ودلأ عم  اھدجیف  هدحو  وكسيدلا  ىلإ  بھذي   ، ةظحل رخآ  يف  تنبلا  رذتعت  امدعبو 

. كانھ

ىلع بطبطو  بایترالا  نونج  هدنع  نإ  دجمأل  يناسفنلا  روتكدلا  لاق  نیح  كلذل 
وھ روتكدلا  نأ  ررق  دجمأ   ،« سیسوكياسلا نم  لصاف   » ةرابعب مھمھي  وھو  هفتك 
رمألا  ، ةلابزلا يف  جالعلا  صارقأ  ىمر  لیللاب   . تاسلجلا فقوأو  ئطاوتم  رخآلا 

هنإو ال نیناجم  نییناسفنلا  ةرتاكدلا  نإ  هل  لاق  امل  هیلع  هعجش  ودلأ  ناك  يذلا 
دوجوم میظنتلا  نأ  يف  كشي  ال  دجمأ  مویلا  ىتح   . مھمالك عمسي  نأ  بجي 
ىتح ءاضعألا ـ  ىلع  فرعتي  نأ  لیحتسم  هنم : هسأر  حيري  نأ  ررق  طقف   . لاغشو
كل لماع  يتقولد  دحل  تنأد  : » هل لوقي   ، اًعبط اًوضع  نوكي  نأ  نكمي  ىفطصم 
؟ سأرلا عجو  الإ  بسكي  اذام  مواقو  ّسیت  ولو  ـ  نوفیلت » تاملاكم  سمخ  يجي 

ركذ هللا. الإ  همزھي  میظنتلا ال 

«. نیطایشلا هتوھتسا  دق  نم  سانلا  يف  نأ  ملعأ  انأو  »

ظحاجلا
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لوخد ىلع  ةقباسلا  عیباسألا  يف  نینس ـ  سمخ  يلاوحب  اذھ  لك  لبق   ، نامز
لقأب ادنك  نم  هتدوع  دعب   ، ىفطصم روضح  يف  ةرم  لوأل   ، ةیلقع ةحصم  دجمأ 

يجبروشلا هبحاصل  ىكتشاو  ركس  دعاقتملا  يسیلوبلا  ناك  ةنس ـ  نم  ًالیلق 
. يبموزلا هامس   ، هبذعي قولخم  نم 

،« ّنوھ هدكو  ويراتنوأ  تحر  ام  ةعاس  نم  ىفتخا  ناك   » ، لاق  ،« ةبحقلا نبا  »
«. كترضح ميان  انأو  يل  علطي  عجر  تقولد   » . هتوص نم  ظلغأ  توصب  رخشو 

حِّنتم وأ  رّدخم  صخش  يبموز : ةملكل  جرادلا  ىنعملا  فرعي  ناك  ىفطصم 
متھا ام  هنأ  امب  نكل   . اًمالفأ اھنع  نولمعي  يتلا  ةكرحتملا  ثثجلا  لثم   ، ةدشب

. قولخملا كلذ  لثمل  حضاو  روصت  هسأر  يف  ناك  ام   ، مالفألا نم  عونلا  اذھب  هرمع 
وھ ام  طبضلاب  فرعي  امنیب  هنكل   ، ریپماڤ ةملكب  هغامد  يف  ةنورقم  ةملكلا  تناك 

. يبموزلا تافص  نم  اًمامت  اًدكأتم  سیل   ، مدلا صاصم  ریپماڤلا 

ةرھسلا كلت  الول  وریمور  وردنأ  جرخملا  مالفأ  ىلع  جرفتي  وأ  متھیس  ناك  امو 
، لعفلاب لوبخم  حالص  دجمأ  نأ   ، هفرع ذنم  ةرم  لوأل   ، اھیف سحأ  يتلا  ةبیجعلا 

. نینسب هتریسو  مبظنتلا  لبق 

دنع  ، مانملا رسج  رخآ  نیب  ةعقاولا  دنال  زنام  ونلا  يف  َبلك  زاجلا  راب  يف  اناك 
ىلع دجمأ   . ةیبرغلا ةھجلا  نم  نابایلا  رحب  نیبو   ، نیسدنھملا يف  يبارع  عراش 
هعم بلجي  ناك   . اھمف نم  برشي  يتلا  اكدوڤلا  ةزازق  يف  ّقربي  دعاق  ةداعلا  ریغ 
ّقُب نم  برشي   ، اًرَكعُم هجازم  نوكي  امتقو   ، تاعاسو  . كانھ اھكرتي  وأ  زيازقلا 
ةقلعم ةعلاو  ةراجیس  هیفو  كتسالپ  هایم  ةزازق  هدي  يف  ىفطصم  ناك   . ةزازقلا

. اھكرت ءيش  يأل  وأ  كانھ  ىلإ  تلصو  فیك  فرعي  دحأ  ، ال  هریخانم ةحتف  نم 

يف بتك  اذكھ  ـ  تاجاح » لصحت  نكمم  يساتسكإ  براض  ىقبت  امل  فراع  »
قیض وأ  عجو  يأب  شسحتبام  ًالصأ  تنإ  ةيافك  ةیمكلا  ول  ينعي   » ـ هرتافد  دحأ 
ولو وروي  ةكرام  صارقأ  ةثالث  علب  ناك  ًابيرقت  ةعاس  لبق  ةجاح .» يأ  وأ  سفن 
نم عمسي  امنیب   ، نآلا  . مسجلا ةرارح  عافتراو  فافجلا  هلتقي  نأ  نكمم  برش 
لك عم  اًفطاعتم  هلعجتو  رداھلا  جوملا  لثم  ةیئایمیكلا  ةحرفلا  ولعت   ، هاوكش دجمأ 
ىقبتو  ، دماج ديزیب  رونلا   ، ةيوش ریغتیب  تاجاحلا  لكش   » . ءيش لكو  دحأ 
ناحرف كنإ  مھملا  سب   ، فصوأ فراع  شم   . لوفقم ناكم  تحر  كنإك  سساح 

«. سانلا عم  يوق  فطاعتم  كیلختب  يد  ةحرفلاو  كنع  بصغ  هدك  ًابيرقت 

ثالثب رضاحلا  تقولا  لبق  ـ  ويراتنوأ » لبق  : » هل لوقي  دجمأو  ديدش  رثأتب  عمسیف 
نمازتم دجمأ  هنع  يكحي  ام  نأ  كردأف   ، ىفطصم اھبسح  اذكھ   ، ًابيرقت نینس 

يف دحاو  برغأ  ىلإ  رخآلا  وھ  نيدلا  دیحو  لوحت  قبس  يذلا  ضرملا  عم 
يتقولد  . سب ميان  انأو  علطیب  ناكو  علطیب  يللا  وھ  دحاو  يبموز  ناك   » بتكملا ـ

ف  » ، تمص يف  قربي  داعو   ،« توھ هدك  يحاص  انأو  يلوجیبو  ةعبس  ةتس  اوقب 
!«. كترضح تقو  مأ  يأ 
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لامع نخاسلا  ندعملا  نم  ًالبح  نأك  ىفطصم : مسج  يف  يساتسكإلا  جوم 
نيد اي   . ءامس هغامد  لعجي   . ضرعلاب طقف  ًانایحأ   . ضرعلابو لوطلاب  هاوج  فلي 
نم لبح   . اھرارمتسا نم  اًقثاو  سیل  وھ  ةلئاس  ةحرف  رطمت  ءامس   . يیییییبنلا

. مواقي نأ ال  ملعت   . قرحي الو  دِھجُي   . لباكلا لثم   ، نخاسلا ندعملا 

سيدق ةنوقيأ  هنأك  ادب   ، ةملظ هیلاوحو  رونلا  يف  ىقبو  دجمأ  لدتعا  امل  اھتلیل 
لك نكل  يكبي  نأ  كشو  ىلع  هنأك   ، وھ امك  لظ  هنكل   . ةایحلا اھیف  تبد  لوھجم 
يف قّربي  نأ  امإ   ،« يجروش ذاتسأ  اي  هللاو  ةلابز  ةجاح  أل   » لثم ةرابع  دعب   ، ةرم

. ّقربي عجريو  ةعرسب  عبلبي   . هتوص نم  ظلغأ  توصب  رخشي  وأ  ةلولبملا  ةزازقلا 
لبحلا ةكرح  فقوي  ال  كلذ  نأ  ولو   ، ركفتي ىفطصم   . نانحو ةلئاس  ةحرف 
هخيرات نم  نیعوبسأل  هنأ   ، مالكلاب هرثأت  للقي  الو  همسج  يف  يندعملا 

. ةحرفلا تّرطم  ام  ناكم  هغامد  يف  مرخب  سحیس 

، يداعلا نم  ةرم  نيرشع  رثكأ  هیف  رثؤتس  يتلا  وریمور  مالفأ  ىلع  جرفتي  امنیبو 
يف فرع  فیفخ  بائتكاو  ةالابم  الو  لوھذ  ةلاح  نم  ًالعف  يناعیس   ، ببسلا اذھل 
هدنع نأ  ّركذت   . ًانزاوت لمعي  شیشحلا   . يساتسكإلا ریثأت  نم  هنأ  ةریخألا  ةرتفلا 
قلقلا باسح  لمعي  هنأكو   ، تیبلا يف  الیكت  ةزازق  فصنو  يواجنم  وقنب  سونرع 

. صارقألا ریثأت  حوري  ام  ةياغل  هب  سحي  نل  يذلا 

تقرتحا ةراجیسلا  نأل  هرظن  تفلت  هریخانم  ةحتف  يف  ةطیسب  ةغدغد  درجم 
دعاقلا لضعلا  لبج  لوح  هعارذ  عضیل  موقيو  اھجرخي   . هیلع ءيجت  رانلا  تأدبو 

. رماغ نانحب  هبنج 

. ةوقب مضي   ... نانثا  ، دحاو

لصف

ىفطصم هرضحتسا  ام  اذھ   ) ادنك نم  هعوجر  دعب  ةحصملا  دجمأ  اولّخد  ةرم  لوأ 
موي رسلا  ناخ  ىلإ  قيرطلا  يف  ویلوي  روحم ٢٦  ىلع  امھو   ، ةبیبزلا ىأر  امل 
يفارخ فقوم  باقعأ  يف  كلذ  ناك  بلكلا ) برد  نم  هجورخ  ىلع  لوألا  تبسلا 

. ربوتكأ يربوك  ىلع 

هل لاقو  اًدج  يداع  نیمك  يف  دجمأ  ّفقو  ةطرشلا  نیمأ  امل  راصتخاب :
نیملق نیمألا  قَزل  نأ  الإ  دجمأ  نم  ناك  ام   ، دنإ كيولا  ءانثأ  اذھ  ناكو   ،« كصخر »

أدبو بابلا  حتف  لجرلا  املو  ـ  هقزل   ، ةیبرعلا نم  علطي  ام  ریغ  نم  ـ  هشو  ىلع 
ةبكر  ، هرھظ ىلع  يمرم  وھو  الإ  ىرد  ام   ، كلذ ىلع  اًدر   ، هصیمق ةقاي  نم  هرجي 
همف يفو   ، تلفسألا ىلع  هّتبثت  هردص  يف  عفدملا  ةفيذق  لثم  ةيديدحلا  دجمأ 

: نيأ نم  ملعأ  علط هللا  سدسم  زوب 

الب  ، اھصخر نإ ٤٩  ـ  فإ  ةیكیجلب  ةعطق  لیشي  دجمأ  ناك   ، ًاینس بلق  ام  دحل 
وأ ثحابم  دجمأ  نأ  روصت  ةطرشلا  نیمأ   . ةمدخلا نم  جرخ  مايأ   ، حضاو ببس 

66



ءادوسلا ةبیصملا  هذھو  سفنلا  هنم  علطي  داكلاب   ، رذتعيو فجري  أدتباو  تارباخم 
ةفرعم ةفدصلاب  علط  نیمكلا  يف  دوجوملا  طباضلا  نأ  الول  نكل   . هردص ىلع 

. ًالعف ةبیصم  تیقب  تناك   ، ةطرشلا ةیلك  مايأ  نم  دجمأ 

هل ىكحو  موي  يناث  دجمأ  اخأ  ّملك  هنكل   ، ةعرسب هفص  لیمز  فرص  طباضلا 
. فقوملا

يجراخلا روديروكلا  يف  دجمأ  عم  نخدي  اًفقاو  ىفطصم  ناك  عوبسألا  طسو 
، هّحأ  » حفي أدب  ىتح  ةشاشلا  ىلإ  رظني  داك  امف   ، دجمأ ليابوم  نر  امل  ةديرجلل 
ریغ نم  هحیحف  توص  ولعي  امنیب  هسفن  لوح  فليو  هّحأ »  ، هّحأ  ، هّحأ  ، هّحأ  ، هّحأ

: ءاتشلا يف  ةنس ٢٠٠٢،  كلذ  لعل   . لصح ام  ىفطصمل  حرشي  ام 

همجح عم  بسانتت  ال  ةقاشرب  طني  وھو  ينسلا  هبحاص  رظنم  ركاف  ىفطصم 
: قعزي وھو  يرجي  علطي  املبق  ىطوأ  رود  يف  ًالزان  ةسسؤملا  نيزبارد  قوف  نم 

نوسكريإلا ليابوملا  هل  فدحيو  شرد »! اي  يمأ  ضعیھ  ةبحقلا  نبا  يبموزلا  »
. ةدعلا هنومسي  يذلا  ليدوملا  كلذ   ، ميدقلا دوسألا 

، ولأ : » روفلا ىلع  دجمأ  يخأ  توص  فرع  هنذأ  ىلع  ةعامسلا  عضو  امل  هنأ  ركاف 
كیلاعم نكمم  سب  هللاو  اشاب  اي  نیفسآ  انحإ   . كتداعس ریخلا  ءاسم   ، هويأ
قئاقد يف  ىفتخا  دجمأ   . اًنكمم ناك  ام  اًعبط  « ... كلیجن ام  لابع  انلوھكسمت 
لیشیم ىعدُي  يذلا  ديدجلا  يطبقلا  دلولا  عم  دیعب  نم  هیلع  زماغتي  ودلأو 

. ناكيرمألا لعفي  امك  اًمامت  يزیلجنإلاب  ملكتي  يذلا  كلذ   ، قتسف

. ةسوح تناكو 

يف جنوك  جنیك  هبشي  يذلا  ريرحتلا  سیئر   . جرخ هسفن  ريرحتلا  سیئر  نأ  ةجردل 
يف لمع  ناكم  هد  اناوخإ  اي  : » ةرب عمجتملا  بابشلا  يف  رضاحي  فقو  ةلماك  ةلدب 
شم سب  ببس  يأل  يبصع  طغض  ةيوش  هدنع  نوكي  نكمم  لیمزلا   ، ةياھنلا

ىفطصم روديروكلا .» يف  يغرن  دعقنو  انلغش  بیسن  انلك  انحإ  نإ  هدك  ىنعم 
يف ىفطصم  لباقي  مل  امبر   ) درابلا قالمعلا  مالك  ىلع  هبلق  نم  كحض  هنأ  ركاف 
دجمأ باصأ  ام  نوكي  نأ  ةيداصتقالا :) هتديرج  ريرحت  سیئر  نم  دربأ  اًصخش  هتایح 

. روديروكلا يف  ًایغر  هیلع  ةجرفلا  وأ  ًایبصع  ًاطغض 

ششحي حبصلا  دحل  كانھ  دعقو  هبحاص  دحاو  تیب  ىلع  لغشلا  نم  لزن  اھموي 
لجر عم  ليابوملا  هل  باس  امدعب  دجمأ  يف  هنولمعیس  يذلا  نع  لءاستيو 

. ةسسؤملا لخدم  يف  نمألا 

هنوفیلت درتساو  ةحصملا  نم  دجمأ  جرخ  امدعب  ىتح   ، اًئیش فرع  ام  ةقیقحلا 
هیلجر اًعبرم  ناك   ، رھشأ ةثالث  يلاوح  دعب   ، هفاش عجر  ةرم  لوأ   . ىرخأ وأ  ةقيرطب 
ىلإ امھباھذ  ءاسم  اھتحت  هیلع  رمیس  يتلا  ةقشلا  سفن  ـ  ةقشلا  ةلاص  يف 
يأ لوقب  هل  حَمسُي  املبق   . ءام ةنآلم  ةریبك  ةلح  هدي  تحتو  ـ  نآلا  رسلا  ناخ 
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. ءاملا يف  هيدي  عضيو  دجمأ  داصق  هیلجر  ّعبري  نأ  ىفطصم  ىلع  ناك   ، ءيش

: ندنديو هینیع  ضمغيو  هیفكب  هینذأ  دعاقتملا  يطرشلا  دسي  وأ  اذھ  امإ 

«. ةجاح عماس  شم  انأ   ، ةجّالت مب  مب ـ  مب ـ  »

يأ تحت  الو ـ  لصح  امھم  يبموزلا  ةریس  بیجي  نأ ال  ىفطصم  ملعت  اھموي  نم 
. نيدلا دیحو  يقفلا  امھلیمز  ركذي  فرظ ـ 

«. ناكملا ةرب  انأ   ، ناّخس مب  مب ـ  مب ـ  »

ىتح  ، ةلحلا ءام  يف  هاديو   ، يبموزلا نع  لأسو  نيدلا  دیحو  ركذ  نإ  ام  هنأل 
دي ىلع  ضبق  مث  اًئیش  لوقي  ال  لظ  اًدج  ةليوط  ةرتفل   . هینیع دجمأ  ضمغأ 

: مالفألا يف  نیناجملا  لثم  هشوشوي  هیلع  لامو  ةلحلا  ءام  تحت  ىفطصم 

امل ركاف   . ينیجيو دح  يأ  ناكم  دخاي  ردقي  ىقب  يبموزلا   ، شرد اي  فراع  تنإ  »
«. ايوخأ دومحم  شناك  ام  هد  طخلا  ع  ناك  يللا   ، بتكملا يف  نوفیلتلا  كلتیمر 

«. يبموزلا ناك  هد   » . ىفطصم دي  ىلع  هتضبق  مكحأو 

نع ايریتسھب  ملكتي  أدبو  جاھف   ، رثكأ رسفتسا  ىفطصم  عجر  ام  دحل  تكس  مث 
. غامدلا ضع  ىودع  رشتنت  نیح  لصحتس  يتلا  ةعیظفلا  تاجاحلا  لبقتسملا :

سانلاو  . نيرخآلا ضعل  ىعسي  يبموز  رخآلا  تنأ  حبصت   ، يبموز كضعي  امدعب 
. عیمجلا ددھي  يذلا  ءابولا  رطخ   ، رطخلاو  . مھفت يتلا ال  ةیبغلا 

عزن مث   . اھتلیل ىفطصمل  دجمأ  هلاق  ام  اذھ  راھنت : نأ  كشو  ىلع  اھلك  ایندلا 
نم هءارو  ةدوألا  باب  لفقو  ماق  لیلق  دعبو   . تغابم فنعب  رادتساو  ةلحلا  نم  هيدي 

. قطني ام  ریغ 

لصف

ةلاحلا هذھ  نم  دجمأ  جرخ  فیك  ىفطصم  عجرتسي   ، نآلا  ، ویلوي روحم ٢٦  ىلع 
هذھ لعل  ؛  تارابلا ىلإ  باھذلا  ضفري  أدب  هنأ  مغر  لغشلا  ىلإ  ءيجملا  لصاوو 

. يفلسلا مالسإلا  ىلإ  هلوحتل  ةیقیقحلا  ةيادبلا 

رطخلاب ساسحإ  ىلع  لدي  ءيش  يأ  همالك  يف  داع  ام  نیتیلاتلا  نیتنسلا  يف 
ةرورضل ةبسانم  ریغ  نمو  ةبسانمب  ریشي  أدب  امل  ىتح   ، ءابوب ةددھم  ایندلا  نأ  وأ 

نأ ددصب  وھو   ، ةیسفنلا لكاشملا  يف  مالكلا  رثعت  نیح  طقف   . نيدلاب مازتلالا 
. میظنتلا نع  يكحي  أدتبا   ، ًاینس بلقي 

ىفطصم يرس ـ  میظنت  دوجو  ىلع  دجمأ  اھیف  رقتسا  يتلا  ةدعقلا  دعب   . حیحص
ةوھق ىلع  قتسف  لیشیم  عم  هتدعق  عوبسأ  سفن  يف  تناك  اھنأ  نآلا  ركذت 
نع هلاصفنا  لبق   ، ةضماغلا ةءوبنلاو  غلابملا  يعراوشلا  ءادألا  ةلیل   ، ةبورعلا
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مل ـ  « ... كتیب يف  لجار  ىقبت  يسفن  ناك  اماي  : » روھش ةعبرأ  يلاوحب  هتأرما 
طابترا لامتحا  هل  رطخي  ام  ریغ  نم   . ةياكحلا يف  ریكفتلا  نع  ىفطصم  فكي 

. هباب لفقي  وأ  عوضوملا  رقتحي  مل   . تیبلا يف  وھ  هعم  لصحي  يذلاب  میظنتلا 
. ضرألا يف  ّفتيو  ةیسور  حالص  دجمأ  عتني  مل   ، هرس يف  ىتح 

يكیم ةلجم  موسر  يف   ، ونيرقبع لثم  هغامد  قوف  ّقلحت  ةءاضم  ةبمل  نأك  طقف 
میظنت كانھ  نوكي  نأ  عارتخا : ةركف  هئیجت  ام  ةعاس   ، دوسأو ضیبألا  بیج 

، نیلماعلا ناھذأ  تیتشت  يساسألا  هفدھ  نوكي  نأ   . لمع ناكمب  ًاینوك  قصتلم 
مھنولعجي مھتمأ  كالھ  نوديري  اًسان  نأ  ًالثم :  . مھیف لعفُي  ام  اوفشتكي  يكلو ال 

رطخ عبطلاب   . رخآ لكش  يأب  مھلوقع  نوبرخي  وأ  ملسأتلا  ةنیكام  يف  اًسورت 
نأ دقتعي  دجمأ   . حالص دجمأ  ىلع  ةيآلا  بلقي  اذكھ  ریكفتلا  نأ  ىفطصمل 

اھفرشتسي امك  ةقیقحلا  امنیب   ، میظنتلا نم  هذقنأ  ةیفلسلا  هاجتاب  لوحتلا 
. رماوألا ذفني  امنإ  لوحتلا  اذھب  هنأ  يجبروشلا  هبحاص 

: ةقیقحلاب دجمأ  هجاوي  نأ  لیحتسم  هنأ  ركبم  راوشم  يف  ىفطصم  كردأ  اذھل 

لیمع هنأ  يف  كشلا  دكؤتس  هبناج  نم  ةوفھ  يأ   . اًدج ةساسح  ةلأسملا 
ىلع ىرخأ  عیضاوم  يف  يغرلا  نم  هبحاص  ساسحإ  فشتسي  نأ  ررقو   . يرس
هتأرما عم  تافالخلا  مقافت  فورظ  نكل   ، رسلا ناخ  ىلإ  ةلحر  نم  رثكأ  ىدم 

. مویلا دحل  دجمأ  نع  عطقني  هتلعج  قالطلا  يف  ةديازتملا  هتبغرو 

جئاھلا ينسلا  هل  اھلاق  ةجاح  لك  عجرتسي  أدتبا   ، قيرطلا ىلع  امھو   ، طقف نآلا 
. هسفن نع 

ادنك نم  دجمأ  عوجر 

ام بسح  تأدب  ةياكحلا   . هلیحر ةیئاجف  سفنب  دجمأ  عوجر  دعب  ثدح  اذھ  لك 
؛ ًالصأ ادنك  ىلإ  دجمأ  بھذ  فیك  فرع  ام  وھ   . لتقلاب هودّدھ  امل  ىفطصم  مھف 

سدسم ةأجفو :  . سُردي هنأ  ةجحب  كانھ  دعاق   . لكش ةصق  هل  يكحي  ةرم  لك 
. هيذخف نیب 

شخيام ع ناكم   » ، ىفطصمل دجمأ  اذكھ   ،« طبظلاب بیضقلا  ةدعاق  ىلع  هزوب  »
«. نیتیصخلا

ناك اھتقو   . رسلا ناخ  ىلإ  مدقأ  راوشم  ءانثأ  ءيشلا  اذھب  ىفطصم  ربخأ  دجمأ 
ةتفلملا ةقيرطلاب  ملكت  ةرم  لوألو   . شّشحي لازام  هنكل   ، ةبیبز رداوبو  نقذ  هدنع 

. ةیلود تاططخمو  نیيرس  ءالمع  نع  ءيش  اھنم  مھفُي  يتلا ال 

؟ فدھ يأب 

يتجاح تیّمل  انأ   . تَّوھ هدك  وأ  مھاعم  ّينزياع  ملعم ! اي  ينفرع  شيإ  انأ  »
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«. تیجو

دجمأ نأ  كشي  ىفطصم  أدب   ، اًقحال اھمسریس  يتلا  ةبلعلا  باتكلا ـ  طسو   ، نآلا
ةياكح نكل   ، لیلد الب  ملكتي  ينسلا  هبحاص  نأ  اًدكأتم  لازي  ال  وھ   . قح هعم 

. ةدیعب شم  يد  میظنتلا 

. ةراعد وأ  تاردخم  رھاظلا : يف  ةھفات  بصن  ةیلمع  اھنأ  ـ  هسفنل  لاق  ـ  حجرألا 
دعب  ، ایندلا نم  هینعي  فرسم ال  يبنجأ  سولف  اوذخأي  نأ  مھل  رطخ  خاسوأ  لایع 

رھاظلا ال يف  بصن  ةیلمع  هل  لصح  ام  نوك  نكلو   . فیكلاو حاكنلا  ىوس   ، لكألا
. بعرم نطاب  الب  هنأ  ينعي 

. ءاجو هتجاح  ّمل  هنأ  انبر  دمحي  لضفو   . ًایبسن ًائداھ  دجمأ  ناك  اھتلیل 

. هل لوقي   ، ايوناراپلا بسري  نیياكوكلا 

يف عزفلاو  نزحلا  لیلدب   ، دیكأ  ، دجب ةياكحلا  شرد »! اي  سب  نیم  نیياكوك  »
«. .. ریتك نییلیئارسإ  هیف  اكریمأ  ثرون  يف  فراع  تنإ   » . هینیع

اھتعاسو  . اًكلم ناك  هنأ   . كانھ اھشاع  يتلا  ةایحلا  نع  هل  يكحي  عجري  هنكل 
: هفرع ام  لوأ  هنم  ىفطصم  تّبرق  يتلا  ةماستبالا  سفن  هھجو  ىلع  ءيجت 

ةثالث تاعاس   . ةديدج ةأرما  موي  لك   . اوكحضف ينوبنوبلا  قرسي  هوكسمأ  لفط 
. دحاو سفن  يف 

؟» ضیب »

!« ملعم اي  ناولألا  لك  »

تقولا عم  اًعبط   . بوص لك  نم  اكدوڤ  تولُسبأ  زيازق   . ّقرفيو نیياكوكلا  يرتشي 
نكل  ، ةارادملاو رعملاو  رشفلا  نیب  همالك  دجمأ   . سولفلاب ناوسن  نھلك  نأ  ّنیبت 

. ًالعف ذيذل  هسفنب  هوھز 

تاجاح دجمأ  هل  لاق  امدعب  هنھني  داكي  رسلا  ناخ  نم  عجر  ةرم  ركاف  ىفطصم 
ًالعف ىكبو   . ةیناث ةقيرط  يأب  اًدبأ  ةأرما  فرع  ام  ينسلا  هبحاص  نأ  اھنم  مھف 
ىقبت كعم  تمان  اذإ  ةعاضب : ةأرملا  نأ  ةمكح  دكؤت  دجمأ  ةربخ  نأ  سحأ  امل 

. جاوزلا يف  ركفي  يذلا  نونجم  ؛  ةبورضم

ناب ام  يخأ  اي  نینس ـ  رشعب  هنم  ربكأ  دجمأ  نأ  ىفطصم  كردأ   ، هذھ ةرتفلا  يف 
املبق اھلمع  يتلا  ةدیحولا  ةقالعلا  يف  مدُص  ناك  هنأو  ـ  يرب  لحف  وھو  هیلع 

. رفاسي

تناك ىتح  يد   » . ةقالعلا هذھ  نع  هل  لوقي   ،« ةجاح الو  شاھتیبح  ام  اًعبط  «أل 
ىلع ظفاحي  وھ  امنیب  هتوص : نال  جيردتلاب  نكل  ناسحإ »! مأ  كتلاخ  هبش 
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. نورخآ اھیف  لعفي  ناك   ، اھتيرذع

. ىفطصم هلأس  ؟ » تفرتعا يھ  »

يللا كترضح  امھ  : » ال نأ  ماوشلاو  نوینانویلا  لمعي  املثم  هسأر  دجمأ  عفرف 
!«. هَّوھ هدك  دعب  يلولاق 

للدي ءيش  لكو  اھحورو  اھلقعو  اھناسل  هركيو  ةأرملا  دسج  بحي  »
«. اھتیناسنإ ىلع 

لدھألا يدجو 

ةغیصلاو  ، بتكملا يف  نھعم  دجمأ  لواح  يتاللا  لك  ىفطصم  داعتساو 
زرحأ دحاو  ةبحاصمب  حرفي  دجمأ  نأ  ةيادبلا : يف  امھتعمج  يتلا  ةسبتلملا 
هنم راغي   . بتكملا يف  زرحأ  يجبروشلا  ىفطصم  لطنلا  كوخأ   ، معن  . كانھ

. لاح لك  ىلع  ًايوس  اشّشحي  نأ  نكمي  ؟  ةدافتسالل ىعسي  لھف   . هھركي امنود 
ىفطصمل دكؤي  يذلا  رمألا   . بتكملا يف  تاھیبنلا  تانتافلا  ىلع  ّزكري  ناك  دجمأ 

هتفاقث نع  باحسلا  نم  دعبأ  ءالؤھ   . طسوتملا نم  ىلعأ  َلطَھ  ةجرد  هدنع  نأ 
. اًساسأ ىتف  يأ  الو  مالحأ  ىتف  هیف  ندجي  نأ  رظتنُي  . ال  هلكشو

ققحتت يكل   . يھيدب هقافخإ  ببس  نإ  ةرم  الو  هل  لاق  ام  ىفطصم   ، كلذ عمو 
بذك  ، ظافلأ ریفشتو  باصعأ  طبض  ةجرادلا : ةلمعلاب  اھنمث  عفدت  نأ  امإ  كتبغر 
كحلاص يف  سیل   . اًسولف هعفدت  نأ  وأ   . مایھلاو ةقثلا  نیب  عنقم  نزاوت   ، هقدصت
مھعم يذلا  بابشلا  وأ  يدعتلاب  ناوسنلا  ىلع  ءاوس   ، مجھتو ركست  نأ  اًدبأ 

(. حالص دجمأ  لمعي  ناك  اذكھ   ) برضلاب

فرع ويراتنوأ  يف  شاع  نیح  دجمأ  نأ  سدح  هنأل   ، امبر  ، اًئیش لاق  ام  ىفطصمو 
ىّضم امدعب  ایندلاب  هتقالع  يف  تریغت  ةجاح  هیف   ، دیكأ  . لاقي نأ  نكمي  ام  لك 

يف سیل  ـ  ىفطصم  ركف  اذكھ  ـ  طقف  ایندلاب  هتقالع  يف   . كانھ ةنسلا  كلت 
ءطبلا بارغتسا  ىلع  ربكأ  ةیلباق  هدنعو  عرسأ  هعاقيإ  ىقب  عوجرلا  دعب   . هنونج

نع حضوأ  راكفأ  هدنع  ىقب  ـ  مھألا  اذھو  ـ  هنكل   . میظنتلا ءوس   . ةلجرھلاو
هدك تانبلا  ىلع  مكحلا  لھستستب  سانلا  هیل  يھ  : » ًالثم  ، لوقي أدب   . ناوسنلا

«. نیمرتحم سب  نايرع  اوسبلیب  تانب  هیف  هللاو  : » وأ »؛  نَّوھ

ةیناث تالامتحا  هیف  نأ  فرع  اھب  ىھابتي  يتلا  تارماغملا  مغر  هنأك  ناك 
هسفن تقولا  يف  هنكل   . ةعاضب ةأرملا  اھیف  نوكت  ال  رظانمو  عاضوأ   . لاصتالل

نأ دمعت  كلذلو   . هلثم صخش  هجو  يف  ةلوفقم  تالامتحالا  هذھ  نأ  فرع 
ًالعف عوضوملل  ةیفلسلا  ةرظنلا  يف   . اھنیبو هتربخ  نیب  قرف  هنأ ال  ول  امك  لماعتي 

. ءایشألا ةیعرش  ىلع  ریثأت  يأ  هیف  ىثنألا  ةبغر  وأ  ركذلا  ةیبذاجل  سیل  قرف : ال 
نيرشعب هنم  رغصأ  ًایبسن  ةولح  ةدحاو  هل  ذخأي  نأ  نكمم  ينس  وھو  دجمأ 

هلشف عم  حلاصتي  اذكھ   . زارحإلا هیتاوي  نأ  نم   ، اًضيأ  ، نسحأ اذھ  نوكيو  ةنس 
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. تاقبوملا نم  مھحاجنو ـ  هلشف  امھفصوب ـ  نورخآلا  هیف  حجن  يذلا  يف 

يذلا وھ  ةیباھولا  ةقيرطلا  ىلع  جاوزلا  نأ  اشاب  دجمأ  اي  دحأل  رطخي  ناك  لھو 
؟ كعاتب ةمزأ  لحیس 

ءدب لبق  هیف  كراشي  امنود  هنم  اًفرط  عمس  ثيدحل  ةیھاو  ىركذ  ىفطصم  دنع 
يف ةعساولا  ةرجحلا  يف  فافللا  يسركلا  ىلع  دعاق  حالص  دجمأ   . لوحتلا

: قعزيو اًرزش  نيرخآلا  ىلإ  رظني   . بتكملا

!«. لالحلاو مارحلا  ریغ  اھلك  ایندلا  يف  شیفام   ، هويأ »

أدتبا ناك  ام  حالص  دجمأ  رایھنا  نأ  كردأ  امل  ةثلاثلا  ةرملل  يكبي  يجبروشلا  داكو 
نیتیم علطیف  بألا  تومي  هئاقدصأ : رثكأ  عم  لصح  امك  اًمامت   ، هوبأ تام  نأ  ىلإ 
يتلا ةیمومعلا  نیتیملا  ناعلط  ةلاحب  يصخشلا  هنیتیم  ناعلط  طلتخيو  دحاولا 

ةمواقملاب امإ  اذھ  عم  لماعتلا  متي  نيدعبو   ، هابأ هركي  ناك  ول  ىتح   ، ةرھاقلا يف 
؟ مواقي نأ  حالص  دجمأ  عیطتسي  ناك  ايوناراپلا  ریغ  ءيش  يأبو  ؛  مالستسالا وأ 

يف ریبك  لوئسم  هابأ  نأل   ، اًدج ةحضاو  ةياكحلا  تناك  ديدحتلاب  دجمأ  ةلاح  يف 
دمتعي ناك  يذلا  ذوفنلا  لك  هدالوأ  رغصأ  دنع  نم  حار  تام  املو   ، ةیلخادلا ةرازو 

، ةمدخلا جراخو  ةمدخلا  يف  دجمأ  يوالب  لمحتل  اًدعتسم  دحأ  داع  ام   . هیلع
يف اًجارحإ  مھل  لمعي  ناك  هنأل   ، هنم اوصلختي  نأ  اوقّدص  ام  طابضلا  هتوخإ  ىتح 
يضقي دحاو  يأ  يمومعلا  ماّمحلا  لثم  ىقب  بأ  الب  هنأ  سحأ  ةیلخادلا : رئاود 

. يّدعيو هیف  هتجاح 

. لاقتسا  ، ىفطصمل لاق  ام  بسح  ىلع   ، اذھلو

ةحجرم ریغ  تالامتحا  نھر  مھتایح  لظت   . مھنازحأ نوھجاوي  ال  نيذلا  ىنازحلا 
ددعو ةبیبزو  ةیحل  درجم  اًمامت : سسسف  تالامتحالا  لك  حبصت  ام  دحل  ةرملاب 
هیف رظني  موي  يتأي  نأ  ىلإ  وأ   . اھلك رئاعشلا  ىلإ  ةفاضإ   ، تامرحملا نم  يئاھنال 

. قدصي الف  دعاقتملا  يسیلوبلا  هبحاص  ةبیبزل  ىفطصم 

لصف

هل دكأ   . تیم دلج  ىلع  لصحت  فیك  هل  حرش  ًابیبط  لغتشي  لاخ  نبا  ىفطصمل 
يف  . لاق  ،« اًدج طیسب  عوضوم   » . نیعوبسأ لالخ  اھمامتإ  نكمم  ةیلمعلا  نأ 
ةروقلا ـ  مظعلا  نم  بيرق  ناكم  يف  اًضيرع  ًایحطس  اًحرج   ، كسفن حرجت  لوألا 
ىقبي اذكھ   ، عطقت نأ  نم  نسحأ  لخنت  نأ  نكل  ءاوس ـ  ةبكرلا  وأ  ةروقلا  ؟  ًالثم

، ينعي  ، كسفن حرجت  امدعب   . مئتلي هعدت  نأ ال  ءيش  مھأ   . ًايرطو اًحطلفم  حرجلا 
: ةباصإلا رركت 

«. رارمتساب كحت  لضفت  سب  تنإ  »
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قمغأ ةجسنأ  ةرشبلا  ةمحل  نم  علطت   . ومنلا نع  ةیحلا  ايالخلا  فكت  راركتلا  عم 
. ءالخلا يف  ةدراش  ةلت  لثم  ةزراب  ةرئاد  لكش  ذخأت   . نشخأو

لصف

وھو  ، مانملا رسج  يف  ىفطصم  ةماقإ  ىلع  رم  دنإ  كيو  لوأ  نم  تبسلا  ةلیل 
حتف ىلع  اًممصم  لظ  ریخألا  نأ  هكبرأ   ، رسلا ناخ  ىلإ  ينسلا  هبحاصب  قئاس 
ىلإ هجردتسي  ىفطصم ـ  هنأ ـ  سساح  هنإ  هل  لوقي  دجمأ  لظ   . هلاصفنا عوضوم 
ملف ةعازخ »! ابأ  اي  عادخ  اذھ  : » رازھب خرصو   ، ملكتي ال  مث  هسفن  نع  مالكلا 

. هظیغ مظكي  فیك  ىفطصم  فرعي 

ىعسي ىفطصم  تقولا  لوطو   . نارخأتيو نامدقتي  اناك  لوم  يدناد  ةباوب  ربع 
، بضغلا عم  لواحي   . دجمأ اھمھفي  نأ  نكمي  ةقيرطب  ةلأسملا  حرشل  هدھج 

يطرشلا هبحاص  يأر  نأ  فشتكي  مث   ... اذھ لك   . عابطلا نيابت   ، ةساعتلا
طلست يف  ةلكشملا  ينعي   . هتأرما عمقي  ناك  هنأ  ةطاسبب  وھ  دعاقتملا 

. يوبألا ىفطصم 

«. فرتعت زياع  شم  سب  تنإ   » . هل لوقي   ،« يقرشلا مدلا  »

 « دجمأ ـ اي  سب  هيإب  فرتعأ  »

«. لوألا نَّوُھ م  هدك  زیبیھ  يھ  نيدعبو  »... 

؟» هيإ يھ  »

اھتلخ يللا  ةجاحلا  ّتيد  يھ   » ، دكؤي عجري   ،« دیكأ  . لوألا م  نَّوُھ  هدك  زیبیھ  »
«. كترضح كنم  شفقت 

. لاعفنالل اًءرد   ، ةدعسم تبلا  يعدتسي  ىفطصم  عجریف 

نونانف هسفنل : لوقي  اذكھ   ، اھوبحأ نيذلا  يئاقدصأ  بنجتأ  رثكأ  وأ  رھش  يل 
ال  . ةعلاط سمشلاو  قئارلا  حطسلا  ىوس  اوري  مل   . ًالامجإ ينم  ربكأ   ، ءارعشو

مھبنجتأ  . لاصف الب  رجھ  نع  ينینثي  ءيش  ال  مویلا  مھل : لوقأ  نأ  ردقأ 
؟ يوبألا يطلست  ةلكشملا  نظي  لغب  عم  يھتنأل  مھدقتفأو 

نوینلا نكل   ، تكرامرپوسلل ةصصخملا  ةقھاشلا  ةحاسلا  يف  عطاس  ءوضلا 
هئیجم ببس  اذھ   ، ةنيدملا نع  دعبلا  يف  زكري  ىفطصم   . نایثغ رحبلا : راودك 
مجعملا يف  رفسلا   » ؟ رسلا ناخ  ریغ  حوري  هاسع  نيأ   ، ایندلا مادھنا  دعب   . ًالصأ

ىلع  ، ةیقفأ  ، ةیسأر  ، ةریصق وأ  ةليوط  تناك  نإ  مھي  ال   . ةفاسملا عطق  ينعي 
دجمأ دشي  رفاسم .» رشب  تنأف  طقف ـ  اھعطقت ـ  ةفاسم   . رارقلا يف  وأ  حطسلا 
ناھجتي  . سبالملا كلذك   ، سدكم تالوكأملا  مسق   . لوخدلا رمم  ربع  هعارذ  نم 
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. تاینورتكلإلا ىلإ  امھتداعك 

لقتني ةدؤتب  تازاجاتوبلا : دقفتي  دجمأ  ىري  داكي   . يردي ال  وھو  فقو  ىفطصم 
ناك امك  ىفطصم  لجر  ىلع  هلجر  تداع  ام   . هدحول  . رتسوتلاو ڤيووركیملا  ىلإ 
يندعت يتلا  ةسبتلملا  يتلحر   » . فاخي هنأ  ریخألا  ركفیف   ، كلذ لبق  لصحي 

ىوس ىفطصم  ىلع  سیل  روبع .» ركاذت  ينفلكت  اًمئادو   ، اًمئاد ةديدج  تاطحمب 
. لوحتملاو تباثلا   . دیعب نم  قرمي  هتأرما  هنأك  هجو   . هاري ىتح ال  هسأر  لدعي  نأ 

ناولأو دوسألاو  يضفلا  تاریماكلا : ىلإ  ونري  هناكم  نم   . حاكنو ةنخاس  ةبجو 
تاسدع  . قلحبيو ّبرقُي   . لاسكپلا اھتحت  نم  يرجت  نوكیلیس  تانج   . كیلاتیم

. نيروصملل اًئینھ  اھرطق  فلتخم 

كرحتیس ناك  اذإ  ةیلمع : نوكت  نل  هتأرما  هل  اھترتشا  يتلا  ةریبكلا  اریماكلا 
. رياجس ةبلع  مجحب  ةدحاو   . ءالؤھ نم  ةدحاو  ریبدت  نم  دبال  لعفلاب 

. دشيو هبیج  يف  اھعضي 

* * *

: هھاجت ٍتآ  خوفنملا  شتواكلا  دومع  ؟ » يجبروش ذاتسأ  اي  نیف  تحر  »

«. ؟ هيإ : » ربص دافنب 

«. ؟ نَّوَد طالخلا  تفش  »

. خیبطلاب ةقلعتملا  ةزھجألا  ریغب  متھي  ؛ ال  دومعلا هجو  ىلع  ةجھبلا 

ىتح ال اھنم  عمجي  نأ  جاتحم   . مالفألا تاھيدیس  ىلإ   ، ىفطصم هكرتي  ةیناث  ةرم 
دجمأ  . ةیبتكملا تاودألا  كلذك   ، ةبئاخو ةدودحم  بتكلا   . هتدوأ يف  غارفلا  لطعتي 
ةبوعصب  . قیحرلا دبز  هنأ  يعّدي  بطق  دیسل  فلؤم  نم  نیتخسن  لمحي  حالص 

امھتايرتشم ناّئبعي  امھو   . ریصعلا بلعو  ةقالحلا  ةدع   . روباطلا يف  ًاناكم  نادجي 
ناكملا نأل   ، نكمي ؛  أدھأ امھمادق  نم  ءوضلا  نأ  ىفطصم  ظحال   ، سایكألا يف 

يف ركف : اذكھ   ، عئاضبلا تارمم  نم  ةيرصملا  ىطسولا  ةقبطلاب  ًاطابترا  لقأ 
. نایثغلاب دّدھي  ءيش  ، ال  مئاھبلاك ةعفادتملا  سانلا  بایغ 

لوم يدناد  ىرن   ، روفراكل ةصصخملا  ةلئاھلا  ةحاسلا  جراخ   ، نحن انبكوك  نم 
لھ  . تنك ثیح  ىلإ  لصتف  لوط  ىلع  يشمت  ةفتلم : ةضيرع  ةراح  نع  ةرابع 

؟ ةجردلل ةبرتم  ءاضیبلا  ناطیحلا  تناك 

امنیب هل  عجر  رفسلا  ساسحإ  نكل   . يدامر  ، ىفطصم ةركاذ  يف   ، ءيش لك 
تالحملا تاھجاو  ىلع  بقتو  ةراحلا  طسو  ةقمنملا  كاشكألا  ربع  سطغت  هنیع 

، حيرتسم تنأو  جلزت  هنأك  كیماریسلا  ىلع  يشملا   . اھیبناج دادتماب  ةفطصملا 
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نابذلا  ، رمحألا بوطلاو  تلفسألا  ءيش : لك  نع  كلاصفنا  ىلإ   ، ًایظحل
مظتنت  ، اًضيأ  ، يكیماریس عاقيإ  ىلع   . ءامسلا رظنمو  مداعلاو  ءاوھلا   ، راجشألاو

رخآ ببس   . تارایط هیف  طبھت  ام  اًردان  رومغم  راطم  يف  كنأ  سحتو   . كتوطخ
وھآ ؟ » دجمأ خیش  اي  ةرایطلا  بوكر  شكشحو  ام   » ؟ رسلا ناخ  ىلإ  ءيجملل 
مزتعا يذلا  ڤيووركیملا  ـ  ينیملا  ايازم  دّدعي  وھو  هلقث  لكب  زفاقتي  خیشلا 

. تیبلل هءارش 

؟ سانلا مادق 

. هتیحلو هنازحأ  ىسنتف 

نم طاسبنالا  ءيجي  امبر   . زفاقتلا دجمأ  كراشي  وھو  رربم  الب  طوسبم  ىفطصم 
. ضرألا عاقب  نم  ةعقب  يأ  يف  نوكت  نأ  دراو  ؛  لعفلاب راطمب  هبشأ  ناكملا  نأ 
نأ دجمأ  ررق  يذلا  ڤيووركیملا  نأ  ةجردل  ریغص  همجح  يناضیبأ  دلو  هیف  نيدعبو 
يف هناسل  ىفطصمل  ّعلطُي  ناك   . ةغلابم الب   ، هلك هعسي  نأ  نكمي  هيرتشي 
يف الو  انھ  ال   ، اًدحأ هعم  ري  مل  ىفطصم  حرمي : هوكرت  هلھأ  نأ  ودبي   . روباطلا

. تكرامرپوسلا

. هلكأي نأ  دوي  هنأ  ةجردل  ذيذل  كحضيو : ةيامغتسا  هبعالي  تقولا 

لصف

: ةأجف  ، دجمأ ىفتخاو  دلولا  ىلع  موجھلا  ىفطصم  ّلثمیل  مامألا  ىلإ  ناتوطخ 
داك ام  نكل   . اتسوك ةنيرتڤو  ماشلا  ولح  كشك  نیب  ام  ناكم  يف  هنأ  دبال 

، يبموزلا امھلیمز  نيدلا ـ  دیحو  ذاتسألا  ناك  رّمست : ىتح  هعارذ  درفي  ىفطصم 
يف تفلملا  رمألا   ، ةیضاف ةریبك  تايرتشم  ةبرع  عفدي  ـ  همحلو  همحشب   ، معن
تابرع ىرت  ال  تنأ   ، ةحاسلا جراخ  عئاضبلا : ةحاس  نع  دیعب  هنأل  هتاذ  دح 
ذاتسألا  . جنكراپلا ىلإ  اھقيرط  يف  كتسالپلا  طنشلاب  ةنآلم  الإ  تايرتشملا 

. ةحضاو ةھجو  الب   ، صصلتملا بولسألا  سفنب  هیلجر  رجي  دیحو 

: ةقثاو هتكرح  تیقب  ةأجف   . رادتساو فقوت  ىتح  ریغصلا  دلولا  ىذاح  نإ  ام  هنكل 

الب اًدورفم  هھجوو  ًالدتعم  ذاتسألا  رھظ  ىفطصم  ىري  هتایح  يف  ةرم  لوأل 
الو ىفطصم  نیع  يف  هنیع   . دصقب هیلإ  رظني  هنأ  يف  هدنع  كش  الو   . لجخ
نأ اًضيأ  ظحال   . دجمأ نع  شتفيو  هلھاجتي  مأ  هیلع  ملسي  لھ  راتحاف   . ریبعت
، شھدملا اذھو   ، ةظحلل  . ميدق ليدوم  ةرودم  تاراظن  سبال  نيدلا  دیحو  ذاتسألا 

ةفیفخ ةیحلب  ةيوش  زجعأ  دحاو   . هلیمز هبشي  ٍناث  دحاو  مادق  هنأ  نیقي  هدنع  ناك 
لدب لالجلا : لثم  ءيش  هتكرح  ىلع  رطیسملا  قلقلا  يفو   . ةتبانلا نقذلا  لدب 

. ناكملا دقفتي  هنأك   ، صصلتي ام 

ءيش يأل  ىفطصم : ركف  اذكھ   ، نيدلا دیحو  هنأب  ءاحيإلا  دمعتي  هنأ  بيرملا 
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برقأ هیتفش  ءاقتلا  يتطقن  يف  ةبذبذلا  ؟  لوھجملا بيرغلا  كلذ  مویلا  ينعدخي 
؟ لوم يدناد  يف  نيدلا  دیحو  نيرق  نوكي  نمف   ، بقرتلا نم  ةيرخسلا  ىلإ 
ظحال  ، دیعاجتلا مغر  هجولا  ةشنعنو  ةفقولا  تابثو  رھظلا  ةلدع  نع  رظنلا  ضغبو 

. ةفدص سیل  هب  هءاقل  نأب  ذفان  ساسحإ  هدبھو  هیلع  لجرلا  نیع  نأ  ىفطصم 
ساسحإلا نوكي  تاعاس  نكل   ، اًمومع  ، ةفدص ایندلا  يف  ءيش  نأ ال  عنتقم  وھ 

. نآلا امك   . كھجو يف  كعفصت  ةجردب  ًايوق 

ریكفتلا هاھلأ   ، تاراظنب نيدلا  دیحو  فاش  هرمع  ناك  نإ  هسفن  لأسي  أدب  امل 
وأ ملحلا  وأ  میظنتلاب  ةلص  هل  نوكي  نأ  لامتحاو  انھ  هحبش  روھظ  ىنعم  يف 
رسلا نع  ةركف  ىندأ  هدنع  سیل  هنكل  كش  الب  ةطبترم  تاجاح  ثالث  ـ  ةءوبنلا 

نأ فشتكاو  هفتك  رخنت  شتواكلاك  عباصأ  ىلع  قافأ  نأ  ىلإ  ـ  اھطابترا  ءارو 
مث  . ریغصلا دلولاو  ةتفلملا  تايرتشملا  ةبرع  هليذ  يف   ، ظحلي امنود  باغ  حبشلا 
لخدُي ةیئاجفلا  سفنب  رھظو  داع  يذلا  دجمأ  نأل  ضمغم  ىفطصم  رادتسا :

. نيدلا دیحو  دوجول  هرظن  تفلي  نأ  يغبني  . ال  هنیع يف  اًئیش 

دعتبي يدامرلاو  دوسألا  نیب  ءيش  ناكو  ـ  ةظحللا  هذھ  ركذي  لظیس  ـ  ّحتف  مث 
ظیلغلا ينسلا  هبحاص  توص  اھلالخ  عمس   ، ةتفاخ ةعمل  بستكیف  هھجو  نع 

«. ؟ نَّوَد متاخلا  تفش  : » هل لوقي 

هنأل ًاببضمو  اًریبك  لازام  يذلا  شقنلا  نیبتي  ىفطصمو  ططنتي  عجر  دجمأ  ناك 
أبنت هنأك  ىفطصمو   ، رخآ ملاع  نم  رئاز  هّلصفیس  يذلا  رمألا  ـ  كلذ  عمو   . بيرق
لك يف  حرسو   ، روفلا ىلع  ةعبرألا  هتانوكم  ّنیبت  هنكمأ  يردي ـ  ام  ریغ  نم  كلذب 

: نيدلا دیحو  ةيؤرب  ذوخأم  وھو  اھتاءاحيإ 

، سپياپجاب ينعي  وأ  ةبابر 

، بكرم

، هایم ةبرق 

. لازغ نرق  رجنخ  دمغ 

رطاخلا دكأو   ، شقنلا يف  هلك  ملاعلل  ةطيرخ  ىري  هنأ  ىفطصمل  رطخ  ةظحلل 
ذوخأم وھو  نامز  نم   ) اھتءارق بعص  ةیبرع  فورحل  يفرخز  مسر  هنأ  هكاردإ 
اھنأك ةرواجتم  ةدمعأ  ةثالث  لامشلا  يف  ةطيرخ :) فورحلا  مسرت  نأ  ةركفب 
ببدم طخ  يف  اًقرش  اھنم  ةجراخلا  تاینحنملا  دحوتت   ، اًدج ةكیمس  ملع  ةيراس 

يف دیص  بكرم  عذج  ىلع  ةدعاق   ، اھرافصب  ، ةضیب برغلا  يفو  ؛  فیسلاك
هطبرت ءيش  لك  ؛  ةضیبلا نم  جراخ  فیسلاو   ، عذجلاب ةلصتم  ةيراسلا  ؛  بونجلا

. يھتنت ساوقأو ال  رئاود 

، تلصح يتلا  ةنونجملا  تاجاحلا  هل  لصحتو  ءيش  لك  فشتكي  امدعب   ، نيدعب
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؛ هلقنيو ةریبكلا  اریماكلاب  متاخلا  اذھ  ىلع  يذلا  شقنلا  ىفطصم  روصیس 
: اذكھ  ، بيرقتلاب  ، هلكش

؛ هنیع يف  هلخدي  ناك  يذلا  ءيشلا  دجمأ  نم  لوانتي  هدي  دم  يردي  ام  ریغ  نم 
توصبو يجبروشلا  هبحاص  هجو  ىلع  ةضخلل  لقرھلا  يناثلا  هبتنا  اھتظحلو 

«. ؟ هیل هدك  شعرتب  ملعم  اي  كلام  : » هلأس ًالیلق  شوعرم 

. مستبي نأ  لواحي  وھو  ىفطصم  در   ،« يتشوبشاب اي  تنإ  كلام  »

، تارملا تارشع  هفاش  هنأ  دبال   . اًدج فولأم  شقنلا  نأ  كردأ  ناك  طقف  اھتعاس 
ةریغص ةلمع  ةعطق  ىلع  ىتحو   ، ةینيدلا تارابعلاو  تاكراملاو  ءامسألا  يف 
هذھ لك  هیف  ّنیبتي  ةرم  لوأل  نكل  ةیبرعلا .» رصم  ةيروھمج   » ةرابع لمحي 
لئاھ فرعب  اًرئاط  هبشي  هنأ  ظحال   ، ةيوازب هیلإ  رظن  امل   ، دیعب نم   . تاءاحيإلا
ةيآلا ّركذت  اھانعم  نع  هسفن  لأسي  ام  ریغ  نم  لوھجم  ببسلو   . فوقعم راقنمو 
رئاط ةياكح  ةولح  هقنع .» يف  هرئاط  هانمزلأ  ناسنإ  لكو   » لوقت يتلا  ةینآرقلا 

؟ هرھظ ىلع  ينلیشي  رئاط  ركف ـ  هذھ ـ 

: دجمأل لوقي  عجرو  ةعرسب  هسفن  كلامت  هنكل 

«. ؟ هد متاخلا  ىقب ع  هيإ  بوتكم  »

ىتح كلذب  ىفطصم  ربخأ  نإ  ام  دجمأ  نأ  ریغ  « ... میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »
ينبجع هلكش  وھ  صب   » . لجخب كحض  مث  ؟ » ةینات ةجاح  ّالو   » . كشي أدتبا 

«. صالخو

مالك هد   » . راكنتساب ىفطصم  رفز   ،« دجمأ اي  سب  هيإ  میحرلا  نمحرلا  مسب هللا  »
!«. يخأ اي 
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ةرابع لعفلاب  هل  ىفطصم  اھآر  يتلا  جذامنلا  بلغأ   . شقنلا يف  ناقلحبي  ایطوو 
ام فرعي  ال   . ملسو هیلع  هللا  ىلص  دمحم  ًانایحأو   ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. متاخلا ىلع  بوتكملا  يف  دجمأ  يأر  ىلع  ًايزيرغ  اذكھ  ضرتعي  هلعج  يذلا 
رئاودب ةّطوحم  نبا »  » ةملك الإ  اھنم  نیبتي  مل   ، ًالعف ىرخأ  ةرابع  اھنأ  برغألا  نكل 
امھو دجمأل  لوقي  ناك   ،« هيإ وھ  فراع  شم  ةحارصب  انأ   » . ةلخادتم فورح 
لحملا عجرن  يجیت  ام   . میحرلا نمحرلا  مسب هللا  شم  دیكأ  وھ  سب   » . ناقلحبم

. سامحب ئموي  يناثلاو  ينات .» هيإ  مھدنع  فوشن 

«. ؟ هتيرتشا تنإ  »

بحت كفراع  انأ  لصأ   . ةركف دخات  كبیجأ  تیج  انأ   ، ملعم اي  هعّجرأ  نكمم  »
…«. ةولحلا ننُسلاو  توھ  هدك  كسملا 

«. ؟ ةنس رخار  متاخلا  وھ  »

!«. لامُأ «هللا !

متاخلا ىلع  لوصحلا 

ةلخادتم ككس  كانھ  ىفطصم ـ  نظ  امم  لوطأ  ةضفلا  ةنيرتڤ  ىلإ  قيرطلا  ناك 
ىلإ يدؤي  يذلا  رمملا  نم  عرفتم  رمم  ربع  ـ  رسلا  ناخ  يف  قطنم  ریغ  نم 
زازق قودنص  نع  ةرابع  ىفطصم  هركذتي  امك  لحملا  نأل  ةنيرتڤ »  » لوقن  . مامحلا
يسرك درجم  عایبلا : هیف  لقنتي  عبرم  رتم  هلوحو   . تایضف ففرأ  ةثالث  هیف 

. ناطیح الو  باب  ال   . قودنصلا حطس  ىلع  ازیڤ  ةنیكامو  رتیلویكلك  مث  كتسالپ 
يف نول  الب  ةلزع  كانھ   . يدامر ءيش  لك   . يلاعلا فقسلا  ىلإ  علطت  ىفطصم 
ًالعف هنأ  سساح  ىرخأ  ةرم  رمألا  هلابب  رطخي  امنود  هنأ  دجب  بيرغلا   . تاراطملا
نیب هنیعو   ، ليوط دمأ  اھنأك  ىرخأ  ةظحل   . ةنيزحو ةیبایسنا  ناطیحلا   . راطم يف 
مايأ هتایح : يف  تاراطملا  ىنعم  ديدج  نم  ىفطصم  ركذت   ، ناطیحلاو فقسلا 
لحاس ىلع  ارتلجنإ  برغ  بونج  يف  ةعماجلا  تاونسو   ، ایبیل يف  هیبأ  لمع 
تحار ام  ةنس  هتلاخ  نع  ثحبلا  مث   ، ةانقلا زیلجنإلا ) هیمسي  امك   ) وأ شناملا 

. عجرت ملو  جحلا 

الب ناطیحلا  ثیح  ةلفقم  ينابم  يف  تیم  تقو  كانھ   ، اًمئاد  ، رخآو ناكم  نیب 
ةلاحلا يف  رسلا  ناخ  لثم  هلثم   ، ةرایط شوح  نأ  ركف   . ةیلاع فقسألاو  نول 

. يدبأ ناكم  وأ   ، فرص نمز   . ققحتلا روط  يف  اًمئاد  لظي  لوصولاب  دعو   ، ةنھارلا
. ةموظنملا ّةرب  كئاقبل  حيرتسم  كنأك  تنأو 

ساسألا دیماوع  نع  رفاسم  كنأ  ساسحإ  كضوعي   ، فرصلا نمزلا  كلذ  يف 
عبتت تنأو  ءيش  مھي  ام   . ایند كل  داع  ام  ينعي   ، كایند اھنم  تینُب  يتلا  بلاوقلاو 

ىفطصمو ملعم »! اي  هھأ  : » لوقي دجمأ   . ةنيرتڤلا هذھ  ىلإ  ينسلا  كبحاص 
ناك نإ  ةضفلا  عایب  شوشبلا  باشلا  لأسي  دجمأ  وھآ   . هاجتا ریغ  يف  صصاب 
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وأ نیتوطخ  دعب  ىلع  ىفطصمو  ملسو ـ  هیلع  ىلص هللا  دمحم ـ  لوقي  شقنلا 
ايؤر نم  عجري  غلاب  ءطببو   . رابغلا هسأر  نع  ضفنیل  فقسلا  يف  قلحبي  ةثالث 

: امھنیب رئادلا  مالكلا  ىلإ  ةرایط  شوح 

«. يكرت طخ  ىقبیب  كترضح  اًساسأ  هد  »

«. هآ  ، يكرت »

 «. نوكي ـ هنإ  اًعبط  كترضح  شعنمي  ام  نيدعبو  »

«. ؟ ينعي يازإ  يكرت  »

وأ ایكرت  نم  كانھ  ىقبیب  اًساسأ  يد  ةباتكلا  ينعي   . يكرت طخ   ، كترضح يكرت  »
ةینيد تاملك  اھیلع  تتح  يجیتب  اًعبط  كترضح  شعنمي  ام  نيدعبو   . هدك
شم انھ  يكرتلا  اًساسأ  سب   . ينعي هدك   ، دحأ هللا  وھ  ْلُك   ، میحمحمسب

«. ًالصأ يبرعلاب  شم  كترضح  هنإل  موھفم 

«. ؟ ملسو هیلع  ىلص هللا  دمحم  شایھم  ّتيد  ينعي  »

يللا ةدیحولا  ةتحلا  يد  كترضح  فسألا  عم   . يكرت طخ  همسا  هد  اًساسأ  وھ  »
ال انأ   . تقو يأ  فو  كبجعي  يللاب  لدبت  كناكم  ناكملا  كترضح   . يدنع ةلضاف 

كترضح سب  ةحارصلا  ةزاتمم  نم  رتكأ  ةجاح  يسرك  ةيآ  كترضحل  تّيرو  ةذخاؤم 
«. هد ىلع  تّيرسأ  ةذخاؤم  ال 

«. ؟ ّتيِد ریغ  هيإب  هلّدبأھ  انأ  بط  »

«. .. يكرت طخ   ، كترضح يكرت  »

. اًضوضخم زفق   . ىفطصم يلجر  نیب  قرمي  عبرأ  اذ  اًئیش  نأك   ، ةأجف

«. ؟ يجبروش ذاتسأ  اي  هيإ  هیف  »

!«. ؟ فراع انأ  »

ةرظن لّدعي  هعم  جورخلا  لعج  يذلا  تاذلاب  دادتعالا  سفنب  عایبلل  مستبي  دجمأ 
نیعایبلا عم  ىطاعتي  امدنع  ًاینس : بلقي  ام  لبق  نم   ، هسفنل ىفطصم 
يعاطقإ هیب  حور  هسبلت  تناك   ، نيدانملاو تابرعلا  سایس  ىتح   ، ةیجرفسلاو

؟ هنع هھجو  ريديو  ةأجف  عایبلا  رّشكي   ، نآلا  ، ءيش يأل  نكل   . میحرو يخس 

. ىفطصم هاري  اًدحأ ال  بطاخي  وھو  تریغت  هتجھل  تقولا 

!«. انھ لاعت   » . قعزي  ،« دلو »
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حملو راسیلا  ىلإ  ةتفل   . زفقي هتلعج  يتلا  ةبيودلا  ملكي  هنأ  كردي  نأ  ىلإ 
هلوط ديزي  ال   . سكنم هسأرو  عایبلا  هاجتاب  يشمي  هتفرعم  ریغصلا  يناضیبألا 

. هناسل ىفطصمل  ّعلطو  هلفاغ  دجمأ  ملكي  عایبلا  عجر  ام  لوأ   . نيربش ىلع 
ام ؟ » كنبا : » هلأسو شوشبلا  باشلا  ىلإ  علطت   ، مادق ىلإ  ىفطصم  اطخف 

. لجخلاو راختفالا  نم  جيزمب  ئمویل  ةیناث  ةرم  دجمأ  كرتي  ریخألا  لعج 

ةفیطق ةعطق  ىلع  عایبلا  هل  اھجرخأ  يتلا  متاوخلا  دقفتي  وھو  اًرئاح  لازام  دجمأ 
نم فرعیل  ةخیطب  ىلع  طبخي  دحاو  لثم  نیتظیلغلا  هيدي  نیب  اھّبلقي   . يلحك

. ءاعرق تناك  نإ  اھتوص 

«. ؟ نَّود عّجرن  ؟  شرد اي  كيأر  هيإ  »

يف ركسع  ملیف  نم  هللا  دبع  حالص  ةینغأ  لوم  يدناد  ءاحنأ  يف  تلاس  ةأجف 
«. اطسیلأ فیكلاو   ، اتسوك اتسوھلا  : » ركسعملا

يكرتلا دخآھ  انأ   » . ىفطصم لاق  اذكھ   ،« دجمأ اي  لیمج  هد  يسركلا  ةيآ  »
«. يحورل

«. ؟ دكأتم »

«. هدك هسیقأ  سب  ينیلخ   . هیلع كبساحأھ   . هآ »

فرعي مل  ديدج  عزف  هزھ  هیلع ـ  ّلصفم  هنأك  هرصنب ـ  يف  متاخلا  عضو  ام  ةعاسو 
نم هجورخ  ىلع  قتسف  لیشیم  مالك  اھلالخ  بقاعت   ، ةظحل درجم   . هببس
نبا علط  يناضیبألا  دلولا  نوك  يف  ركفي  ناك   . ةسینكلا مانمو  ةیجوزلا  ةقش 
اّمل هنع  تثحب  ُتنك  ول  هدحول : ناكملا  بوجي  هنوك  رسفي  يذلا  رمألا   ، عایبلا
ءاج هنوكو  ؟  ةنيرتڤلا ىلإ  يسفن  نم  تلصو  تنك  لھ   ، لءاست اذكھ   ، ىفتخا
نوكي امبر  ؛  تقولا سفن  يف  مھبمو  فولأم  شقن  هیلع  اًمتاخ  ذخأیل  رسلا  ناخ 
زیبیھ هتأرما  نأو  نيدلا  دیحو  نيرق  روھظ  يف  مث  ؟  مانملا ثادحأب  ةقالع  شقنلل 
هّملس حالص  دجمأ  نأ  ىفطصم  فرع  باوج  وأ  لاؤس  ریغ  نم   . لوألا نَّوھ م  هدك 

. فرع طقف   ، فیك فرعي  مل   . اھضوخ نع  دجمأ ـ  وھ ـ  سعاقت  ةكرعم  ءاول  ةلیللا 

. بھذي املبق  ةریخأ  ةرم  هغدغدي  ریغصلا  دلولا  ىلع  مجھو 

اًخیش ةعامجلا  ءاسؤر  نم  لك  راصو   ... هورّفك مھمال  وأ  مھلزع  نمو  »
«. .. يھنيو رمأيو  يضقي   ... هدارفنا ىلع 

يتربجلا

دجمأ نكل   ، ةبرعلا يف  امھتايرتشم  ناعضي  امدعب  ًالیلق  ایشمتي  نأ  نسحألا 
، كانھ  . ءوضلا ةرئاد  ىلإ  ىفطصم  هعبت  قفرب   . وتاجلا ةنيرتڤ  ىلإ  هروف  نم  هجتا 
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ةبمللا ةرفص   . ملح يف  اھنأك  ىرخأ  ةرم  ةكرحلاو   . مزاللا نم  رثكأ  بدؤم  لدانلا 
اذھ  ، بجي امم  أدھأ  وجلا   . حالص دجمأ  هجو  ىلع  اھظحالي  نیح  ىفطصم  عزفُت 
ةقیقد ترم  ام  ًالعفو   . نادعقي امھو  ةفیخ  سجوتم  هنكل   . هحورل هلاق  ام  لك 

. هنم سجوت  يذلا  بتكملا : يف  دجمأ  داھطضا  ىلإ  مالكلا  لوحت  ىتح 
نأ حصي  ال  مھنأ  نع  ریخألا  مالك  ركذت   . هتاقلح يھتنت  نل  يبرع  لسلسم 

ةقرافملاب ساسحإ  وأ  كحض  نود   ، لوقي ةبیبزو ـ  نقذب  خیش  لجر   . اذكھ هوملكي 
. مارتحاب لَماعُي  نأ  بجاولا  ـ 

. نیناجم مالك  هلاصفنا  ىتح   . ٍناث عوضوم  حتف  يف  حجني  مل   ، ركف  ، تقولا دحلو 

«. حالص اشاب  دجمأ  ذاتسأ  اي  »

«. معن »

كلكش  » ـ راجفنالل  ملستسا  هنأ  قدصي  ال  ـ  ايدیموك » بنش  ریغ  نم  نقذلا  »
لاح لك  ىلع  ؟  نيدلاب هلك  هد  ةقالع  هيإ  يخأ  اي  نيدعبو   . صلاخ يفطاع  شم 

. قعزي أدبو  ينعي »! ةنس  كدصق  ناك  ول   ، لیت ينوپ  هدنع  ناك  هللا  لوسر 
... مایقلاو باسحلا  يف   ، قعزي لازيال  وھو   ، لجعتساو ةبیبز »! شم  ىوقتلا  »

قانخلا بنجتت  نأ  لھس  ؟  زدلي يف  ركفي  قيرطلا  لوط   . سیسمر ىتح  قفي  مل 
نم فاخي  ىفطصم ال  نأ  فراع  وھ   . كبرضي وأ   ، اًروف عجارتي  هنأل  حالص  دجمأ  عم 
اًرطضم داع  ام   . عوضوملا لفقنا  لقألا  ىلع   . كلذ عم   ، تمصلا لوقعم  ریغ   . هبرض
يلاتلا امھئاقل  يف   . هلاصفنا الو   ، مالسإ ةملكل  يلصألا  ىنعملا  حرشل 

. ةرم لك  عنصي  امك  هتیب  ةرب  هّلزني  ىفطصم  وھآ   . ماقتنا ةصرف  دجمأ  نیحتیس 

مالسلا  » . دَراطُملاك هیلاوح  رظني   ، هییحیل ةبرعلا  كابش  ىلع  ينحني  دجمأو 
: لوقي  ،« مكیلع

. نابجو ةَرَخْسَم  لجر   ، هسأر يف  هل  لوقي  اذكھ   ، تنأو

* * *

؟ اًردخم اھاّضم  يتلا  تاقوألا  يف  ىأر  اذام  ؟  ةحصملا يف  دجمأل  لصح  اذام 
اًضيأ فراع  هنكل   . ةديرجلاب قحتلي  املبق  نامز   ، ةرم هوبرھك  مھنأ  فراع  ىفطصم 
يف ًايدسج  هملؤت  مل  ةیلمعلا  نأ  عم  ةعقاولا  كلت  دیعتسي  نأ  بحي  دجمأ ال  نأ 

مامجتسالل ةولح  ةصرفو  ةئداھ  نكامأ  تاحصملا  نإ  لوقي  اًمئاد  وھ   . اھتاذ دح 
. تقولا مظعم  تناك  ىفطصم ـ  مھف  ام  دق  ىلع  اذكھو ـ   ، يفاعتلاو

؟ اھرركتو ةبرجتلا  هیف  تّرثأ  فیك  نكل 

نینقت دجمأل  تحاتأ  اھدحو  ةحصملا  نأ  ىفطصمل  أیھتي  يلجتلا  تاظحل  يف 
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مث  ... ادنك يف  اھشاع  يتلا  يكولملا  ةایحلا   ، میظنتلا  ، يبموزلا ـ  تاياكحلا 
، اذھ ةایحلا  قسن  قانتعا  قيرط  نع   ، َمث نمو  اھلك ـ  اھجراخ  هیقبي  ةایح  قسن 

. تاياكحلا هذھ  ءاغلإ  ةیناكمإ 

نأ ثبلي  ال  تاياور  بتكي  ناك   ، ةحصملا يف  اھاضمأ  يتلا  تاقوألا  ءانثأ   ، هنأك
هحيرتس ةياور   ، ةفیحن ةدحاو  ةياور  هسفنل  يقل  ام  دحل   ... هجورخ عم  اھقرحي 

. ةایحلا لیصافت  لك  نم  ًالعف 

وأ فیشرألا  فظوم  ـ  اھلیثمت  ىلع  ىفطصم  عم  بوانتي  يتلا  تایصخشلا 
؟ باوبألا ءارو  جذامن  اھل  دجو  لھ  ينويزفلتلا ـ  حالفلا 

. تاياكح هدنع  يقب  ناك  ام   ، ةحصملا الول   ، دجمأ نأ  ىفطصمل  أیھتي 

لصف

ىفطصم تطبخ   ، نيزنب سوديو  ةیكبزألا  ةقيدح  دنع  دجمأ  كرتي  وھو   ، ةرم لوأل 
يف نینس  رشع  مك  ـ  ًایفحص  لغتشي  نینس  رشع  هل  مویلا  ةبيرغ : ةقیقح 

. ةشاشلا مادق  نم  حزحزتي  مل  اھنم  ةریخألا  ةعبسلا  يف  نكل  ـ  ؟  نّخدم ةایح 
ةديرجلا يف  مھلباق   ، يلاتلاب  ، مھفرعي نيذلا  سانلا  لك  نأ  هكحضأو  ؟  اذھ فیك 

دجمأ  ، قتسف لیشیم   ، ءارمسلاو زدلي  كانھ : مھدوجو  بابسأ  فالتخا  ىلع 
مھدنع تءاجو  ةیبنجأ  نیمأت  ةكرش  يف  لغتشت  تناك   ) اھسفن هتأرماو   ... حالص

. هفاخأو هكحضأ  ًانالعإ .) بترتل 

رظتنا يتلا  ةظحلل  ّربدي  تقولا  اذھ  لك  ىّضم   ، تالاقم ررحي  هنأ  ةجحب   ، هنأك
لمحي لك  الزن  مث  بلكلا  برد  يف  امھتقش  نم  اھءایشأ  تمل  ىتح  هتأرما  اھیف 

. يردي امنود  اًعبط   . تمص يف  هءایشأ 

وھو اھتلیل   . ةسسؤملا جراخ  نم  اًدحأ  فرعي  مل  شاكلبأ  صفق  يف  نینس  عبس 
ةدئافو لصأ  نع  هسفن  لأس   ، ىرخأ راكفأ  نمض   ، مانملا رسج  ىلإ  عجار 
ةفاحصلاو  ، جيردتلاب ؟  هاوس نع  ينغي  ملاع  ىلإ  بتكملا  لوحت  فیك   . هتلغش

يھتني ال  غراف  مالك  حیحصت  فالخ   ، رفسلاو ةكرحلا  عم  دحوتت  اھدقتفي  يتلا 
فاشتكال ةقيرط  ىلإ  ةیسفن  ةحار  نم  لوحتت  اھسفن  ةكرحلاو   ، ةشاشلا ىلع 

هل لمحي  حالص  دجمأ  نأ  ىفطصم  سحي  ـ  ةنالغشلا  ةدئافو  لصأ  ـ  ةقیقحلا 
(. ؟ هعم جورخلاب  أدب  اذھل   ) ةلاسر

يف مايأ  لالخ  اھاري  ءایشأب  ملحي  هلعجي  اذام  الإو   . لعفلاب امیظنت  كانھ  نأ  دبال 
؟ ةماعلا نكامألا  يف  ةفولأملا  هوجولاو  لافطألاو  متاوخلا  ىلإ  هبتني  وأ   ، عراوشلا

ةوھشلا لعجي  اذام  ؟  رسلا ناخ  روفراكو  ایندلا  باب  فاعسإلا  لعج  رحس  يأ 
، ًایلحرم هتایح  طبضي  فیك  فرعو  ءادعصلا  سفنت  هنأ  مغرو  ؟  نآلا ةياغل  ةیصع 

؟ هتأرما ناضتحا  يف  هتبغر  ریثي  اذام 
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يرمع  » . عومدلا فجتو  اھعم  هاناع  امم  نانثا  وأ  دھشم  ِكبیسأھ »! ام  يرمع  »
«. كبیسأھ ام 

مامألل ًاینحنم  لعسو  هنیع  ىلع  هدي  عضو   ، بلكلا برد  كرتي  املبق   ، مانملا يف 
ةؤلؤللا هتأرمال  مّدقي  ناكو   . ءایشألا رظنم  رَّیَغتو  اًمد  رطقت  ةؤلؤل  هفك  يف  تلزنف 

اًعبط ةدحاو ! نیع   » يریتسھلا ـ اھتيزیلجنإ  عاقيإ  سفن  تلاقو ـ  تضفتنا  اھنكل 
ریغ نم  ًايوس  ىرن  نأ  عیطتسن  اننأ  نظت  ةدحاو ! نیع  نم  رثكأ  يطعت  ال  تنأ 

ناھوتلا دح  يأ  ىلإ  فرعي  دحأ  . ال  طابضنالا يف  غلابي  تقولا  رثكأ  ؟ » اھ  ، ةیناثلا
: هیلع دداش 

هنأ ىسني  فیك   . عراشلا يف  يرجيو  همودھ  علقي  وأ  هسأر  ىلع  فقي  ول  دوي 
اًدعاق نوكي   . رربم الب  هنیع  يف  رونلا  ّلق  نینثا  وأ  ةرم  ؟  كانھ ناك  امدعب  انھ  نآلا 

لك  . رونلا لقي  ةأجفو  ـ  رھظلا  زع  ـ  هیلع  الو  هب  ال  هصفق  يف  كابشلا  ءوض  يف 
؟ اذھ لك  ثدحي  اذامل   . ءيش يأ  يف  ةفلأ  الو   ، هوبأ تام  امدعب   ، وھ امك  ءيش 
نف لامعأ  نم  شقنل  برقأف  برقأ  ةرھاقلل  اھروصتي  يتلا  ةطيرخلا  ودبت  اذاملو 

؟ هعبصإ يف  لاز  يذلا ال  متاخلا  هبشي  دق  شقن  ؛  يبرعلا طخلا 

سفن يف  نولمعي  هلوح  نم  سانلا  لكو   ، هلوح نم  سانلا  لك  نأ  ًالعف  بعرملا 
. مھبارطضا بابسأ  ىلإ  تافتلا  يأ  نود  نوبرطضم   ، بتكملا

. هباصعأ ریثي  نأ  الإ  كلمي  دجمأو ال  ؛  دجمأ الإ  ءيشل  اًھبتنم  دحأ  ال 

لصف

دراو نیفرطتملا  ّدلقي  نابلغ  شوبھم  ينس  ناوأ  ریغ  نم  ناك  ام  اي  ناك 
خياشملا مالك  ددري  نأ  هباحصأ  عم  دعاق  وھو  داتعا   ، ناتسناغفأو ةيدوعسلا 

وأ رھش  ينسلا  اذھ  ىلع  رمو   . ناغبغبلا يز  ةبسانم  ریغ  نمو  ةبسانمب  ّةرِعلا 
همسا ءيش  ةایحلا  يف  هیّشمي  يذلا  نأ  امھلالخ  عنتقا   ، نارھش امبر 
ةشیفلا كابتشا  نھر  هتایحو  هتكرح  نأو  ةصاخ  ةلیصوت  هل  ةیلخادلا » ةبرھكلا  »

رسفي راصو   . ناكم لك  يف  هعم  اھلمحي  نأ  هیلعو  ةلیصوتلا  هذھ  يف  سبُكلاب 
ةیبصعلا هتارایھنا  ءاوس  سبكلا  نم  ةشیفلا  كاكفناب  هل  لصحت  ةجاح  لك 

ةجاح لك   . نارجھلاو رھقلاو  قلقلاو  ايوناراپلا  وأ  هل  ءيجت  يتلا  ظیغلا  تابونو 
میظنت ءاضعأ  ةزوحب  نوكت  نأ  كش  يتلا  هذھ  ةلیصوتلا  ىلع  ةدمتعم  اھب  سحي 
حاتفم اھدحو  اھنأل  اھدادرتسا  ىلع  مزعف  هتایح  ىلع  ةرطیسلل  ىعسي  يرس 

يف فتاھ  هءاج  موي  تاذو   . نابلغ شوبھم  ينس  دحاو  يأل  ةیلخادلا  ةبرھكلا 
رخآ ةياغل  اھاشح  ةریغص  ةجقب  اھنأك  شامقلا  نم  ةطنش  ىرتشا  حارف  مانملا 
تايآ اھیف  نوعبطي  يتلا  ةنولملا  ينیملا  تابیتكلا  نم  ةلئاھ  ةموكب  يتنس 
سبك عم  كلس  الب  ةشیف  نفدو   ، نآرقلا نم  ةلماك  اًروس  ًانایحأو  ةیعدأو 

أرق  ، نآلم ّهیملاب  تشط  همادقو  دعق  مث  تابیتكلا  طسو  يئابرھك  ٍكرتشم 
اھاوج امھسفدو  ةطنشلا  شامق  يف  امھفّشن  مث  هیملا  تحت  هاديو  سي  ةروس 

هللا ةكرب  ىلع  لوقيو : لقوحيو  ّربكُي  وھو  سبكلا  يف  ةشیفلا  لّخدف  اًریخأ 
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املكو  . نانئمطالا انبلق  يف  عضت  فوس  يتلا  ةیلخادلا  ةبرھكلا  ةلیصوت  درتسن 
ّحبسُيو لمسبي  امدعبو  ةجقبلا  ةوج  هدي  دمي  ناك  كلذ  دعب  ءيش  هقلقي  ناك 

يف مكحتم  هنأو  سبكلا  يف  ةشیفلا  نأ  نم  دكأتیل  تابیتكلا  طسو  اھسفدي 
! نامأ لوقيو : مستبیف  ةیلخادلا  هتبرھك  ةلیصوت 

امدعبو دجمأ  عم  رسلا  ناخ  حوري  نأ  ضورفملا  ناك  موي  ىفطصم  ركذت  اھتلیل 
ناعلطي اداك  ام  مث  يداعلا  ىلع  ةدايز  ةدشب  حكي  هیقل  ةبرعلا  يف  هبنج  بكر 
ىفطصم وجرتو  هنھنت  تالضعلا  هذھ  لك   ، يكبي أدب  ىتح  ویلوي  روحم ٢٦  ىلع 

جدھت  ،« اشاب حالص  اي  سب  هیل   » ًالئاق ببسلا  نع  هلأس  املو   . عجريو فلي  نأ 
اولاش يجبروش  ذاتسأ  اي  ةشیفلا  اولاش  : » لوقي وھو  دعاقتملا  يطرشلا  توص 

!«. ةشیفلا

«. ؟ ةلصولا كاعم  شتبج  ام  تنأ  وھ  »

صلاخ يحور  ىلع  ملتأ  فراع  شم  : » هنھني عجرو  تیبلا .» يف  اھتبس  «أل 
«.. . نوھ هدك  ةلاشتم  ةشیفلاو 

اھل ةشیفلا  نأ  دجمأ  فشتكا  امل   ، اًضيأ  ، ةياكحلا تھتنا  فیك  ىفطصم  ركذتیس 
لاق عماجلا  يف  رخآ  ًایحتلم  نأ  فَداصت  ناك   . لاع هجازم  وھو  ةكوكفم  مايأ  ةعبس 

ال املاط  ًالالح  تناك  نإو  ةھوركم  لظت  كلذلو  ةعدب  لصألا  يف  ءابرھكلا  نإ  هل 
نأ هغامد  يف  تبث  ةكوكفم  ةشیفلاو  اًنئمطم  هبلق  يقل  املف   . لطاب اھب  دارُي 

. رانلا يف  اھنم  صلختي  مل  نإ  هنأو   ، ةلالض اھلك  ةیلخادلا  ةبرھكلا  ةركفو  ةلصولا 
عزوي أدبو  ةریغصلا  تابیتكلاب  ةنآلم  كتسالب  ةطنشب  بتكملا  ءاج  موي  داعتساو 

اي ينادھ  دمحلا   انبر  : » هل لاق   ،« ةبسانملا هيإ   » هلأس امل   . ءالمزلا ىلع  اھنم 
جارجلا ارو  يللا  شوحلا  يف  ةجقبلا  تقرحو  ةلصولا  تیمرف  يجبروش  ذاتسأ 

هدرب هھأ  ةنوكرم  تَّيد  تانیبلا  تايآلا  ّيلخأ  ام  لدب  تلق  نيدعبو   ، نوھ هدك 
«. كترضح اھیب  اودیفتسي  المزلا 

لصف

ریغ مھسفنأ  نولھجي  نيذلا  نإ  لوقي  هباتك  ىفطصم  أرق  يذلا  ينیصلا  نانفلا 
يذلا رمألا   ، يلخاد ءاوخ  نع  مھیلسي  طقف  طابترالا   . ةقالع ةماقإ  ىلع  نيرداق 
نيأ نمف   . اًمامت هسفن  لھجي  ىفطصم  نأ  حضاو   . ةبقع لوأ  دنع  رایھنالل  هّضرعي 
هتفرعم ؟  ّدھنت ایندلا  تلعج  يتلا  يھ  هسفنب  هتفرعم  نأ  نیقیلا  اذھ  نذإ 

. ديري ام  رخآ  ينعي  وأ   . انھ هتقاط  رخآ  نأ   . اھدادتما ىلع   ، ةساعتلل هتیلباقب 
سیياقم كدنع  نأ  ينعت  ةفرعملا   . رایھنالا بسرت  يتلا  يھ  سحي ـ  ةفرعملا ـ 

نم ًايواخ  ناك  ول   . اھب سیقت  ىتم  امكتكارش  طقست   ، ككيرش ىلع  مكحلل 
ةجاح برقأ  ءارمسلا ـ  هتلیمز  يف  ركفي  امدنع  نآلا   . سایقلل رطضا  امل  لخادلا 

، لاصتا لوأ  ذنم  اھقشعل  ملستسي  مل  هنأ  هشھدي  ـ  اھديري  ةأرمال  هتایح  يف 
ةكس يف  ىشم  املك  هنأ   ، هسفن نع  هفرعي  اذھ   . هتأرما ءاقل  نم  نینس  لبقو 
ىلع ةردقلا  اھدنع  نأ  هجاردأ : دوعي  هلعجت  تابقع  يف  رثعت   ، ءارمسلا هذھ 
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ةيرظن  ) اھتاءادأ سكع  اھقالخأ  نأ  ؛  ءابغلاو لغلا  سفنب   ، للدم لفطك  فرصتلا 
تاضقانت هركي   . هلوقت امم  ةئملا  يف  نیعستب  عنقي  ال  هنأ  )؛  عئاضلا بابشلا 

ربدتت امنود  لقنت  اھنأ   ، اھسأر يف  ةقیقحلا  ةشاشھ   ، اھدسجت يتلا  عمتجملا 
. مالكلا

هجایتحا دحلا : اذھ  ىلإ  هفعض  هبوذي  اًدحأ  هتایح  يف  لباقي  مل   ، كلذ عمو 
يذلا  . اھتوالح تلضفو  جولاتك  الب  اھسفن  َتلَّغَش  ءارمسلا   . نانحلل ينونجلا 
يف اھروذج  نأ  سكعلا : ىلع   ، هتأرما ةكس  يف  تابقعلا  قوف  زفقي  هلعج 
ًالغ لقأ  نكت  مل   . هعنقي هلوقت  ام  فصن  نأ  وأ   ، تاضقانتلا نم  اھرفنت  رخآ  عمتجم 
يأ نع  نوكت  ام  دعبأ  ةدرمتم  ةقھارم  تاكرح  ریغ  سیل  اھزواجت  ىتح   . ًءابغ وأ 
بلق ریغ  يف  تعفن  ام  رخآ  عمتجم  يف  اھروذجو   . مئاقلا عضولل  يقیقح  ضفر 
ریفيام يح  وأ  لیفلا  ةكرب  يف  ناك  نإ   ، ىرخأو ةظحل  نیب   ، فرعي ال  نيزاوملا :

؟ هسفنب ًالھج  ناك  لھ   ، هتأرما ةكس  يف  يشملا   . ندنل يف 

ىلإ هلیم  لكو   ، هصقني يذلا  لھجلا  لكب   ، اھمحل قوذيو  ءارمسلا  رمغي  نايأ 
نم اھرعش  ىلع  سلميو  ندللا  اھقنع  ّقوطي  نايأ   ، كینلا يف  بحلا  راعتسا 

نانحلا لك   . اھیتئر يف  وصوصي  روفصع   . سلمألا اھمسجب  ملحي  لیللاب  ءارو !
؟ قحأ ءارمسلا  تناك  امأ   . هتأرمال هلذب  يذلا 

حالص دجمأ  جاوز 

يف رّقفي  دعاق  ىفطصمو  اھءا  ـ عمأ غرفت  ةقشلا  امنیب  ـ  يناثلا  دحألا  ءا  ـ سم
ىلع ةتفك  تلكأ  : » لوقي هنأك   . هباتك بتك  هنأ  حالص  دجمأ  هربخأ  ـ  بتكملا 
لبق يعرشلا  هقح  ءاضق  نع  ملكتي  ناك  رسلا  ناخ  يف  سمألاب  ءادغلا .»

. ةلوحف هديزي  راظتنالا  نأ  دقتعي  نآلا  ؛  ةلخدلا

. ةبقنمو ةقلطم   . ةقلطم ىفطصم  مھف  ام  بسح  ةسورعلا  تبلج  يتلا  هتخأ 
ىور  . طوسبم هنكل   ، ةشحوو ةریغص   . لادسإ ددصب  ىرخألا  يھ  ةسورعلا 
دجمأ  . لامجلاو لاملا  ةلقب  فرتعا   . ةأرملا حكنُت  نأ  بابسأ  لوح  اًثيدح  ىفطصمل 

. رظنلا ضغب  نيدلا  تاذب  رفظي  نأ  هیفكي  حالص 

«. ؟ دعتسم سب  »

. هتیحل فرط  ىلع  نم  يدابزلا  حسمیف 

«. ةولجلاب نوكي ال  ةولخلاب  اذھ   ، ناسللا ةلقلقب  نوكي ال  بلقلاب  اذھ  »

ينالیجلا رداقلا  دبع 

يف  ، هل رطخو   . اًریثك هتأرما  يف  ركفي  داع  ام  هنأ  ةرم  لوأل  ىفطصم  هبتنا  اھتلیل 
نوكي نأ   . سحن امم  ریثكب  صخرأ  ةنیمث  اھدعن  يتلا  ءایشألا  نأ   ، قایسلا اذھ 
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حالص دجمأ   . كترشب يف  ومنت  ةیحلا  ايالخلا  لظت  نأ   . ةفیظو وأ   ، ًالثم  ، ةأرما كل 
نیع دسي  اًمشو  هتروق  ىلع  لماع  هنأ  كش  هجلاخي  . ال  مرحم مشولا  نأ  دكؤي 

«. خیش اي   » هل لاقي  املاط  ةجاح  يواسي  ىنعملا ال   . سمشلا

، يل ولحي  امك  نخدأو  مانأ  نأ   » . ىفطصمل رطخ  ام  اذھ   ،« يجاوز كلذك  »
انأ املاط  لایعلاو  ةلئاعلا  روغت   . ءایشألا هذھ  الإ  هلك  رتفدلا : اذھ  يف  طبخشأو 

«. رفاسم رشب 

يف عضي  وأ   ، نوھ هدك  اھیف  قلعتي  ةجاح  ىقلي  نأ   . هنونج دحاو  لكل  نأ  ركفو 
. دشيو اریماك  هبیج 

لصف

لثم  ، يبموزلا  . يبموزلا عوضوم  ركذتو   . لوقن  ، هتأرما يف  ركفي  داع  ام  هنأل  هبتنا 
وأ ًایكذ  سیل  هنكل   . ءایحألا تافص  ضعب  هل  تیم  صخش   ، مدلا صاصم  ریپماڤلا 
ربع دولخلا  ةفص  هدنع  الو   . سنجلاب لتقلا  ىلع  نیعتسي  . ال  ریپماڤلا لثم  اًنتاف 
رثأتي وأ  توبات  يف  ماني  الو  ةددعتم  ًالاكشأ  ذختي  يداعلا ال  يف  يبموزلا   . نامزلا
طقف  . ةبقرلا بناج  يف  امھسرغي  نابان  هل  سیل   . ریپماڤلا لثم  سمشلا  ءوضب 
ةقیض ةحاسم  بوجت  ةلكآتم  ةنفعتم  ةثج  ةلوھجم : ةوق  هودحت  ربقلا  نم  ضھني 

نأ بحي  امك   ، ةفیج ةثج ـ  طقف   . ةقراخ ىوق  الو  ؛  مكبأ يئادب  لقع  ؛  ةریصق ةرتفل 
ةفیج ـ  يتربجلا  اھمدختسي  ناك  يتلا  ةملكلا  اًریعتسم   ، ىفطصم اھفصي 
تیم  ، راصتخاب  ، يبموزلا  . يحلا خملا  اًصوصخ   ، يرشبلا محللا  ىلع  ىذغتت 

. هلثم حبصتف  كغامد  يف  كضعي   . كغامد لكأي 

روحم ٢٦ ىلع  امھو  حالص  دجمأ  نونج  اھیف  عجرتسا  يتلا  قئاقدلا  ءانثتساب 
أدب ام  ةعاس  نم  ىفطصمل  رطخ  ناك  ام  يبموزلا  عوضوم   ، تبسلا ءاسم  ویلوي 
دجمأ ةیمست  يف  رسلا  نع  لءاستي  أدب  تقولا   . میظنتلا نع  ملكتي  دجمأ 
ىكتشا يذلا  يبموزلا  وھ  نيدلا  دیحو  ناك  لھ  ـ  يبموز  نيدلا  دیحو  يقفلل 

ال هنوك  يف  مث  ـ  ؟  هریغ صخش  يأ  لاحتنا  ىلع  رداقلا   ، بلك زاجلا  يف  هنم 
بلقي بعر  ساسحإ  ركاف  ىفطصم   . اھتقو نم  هل  علطي  يبموز  نم  ِيكتشي 

وھ نآلا  هلغشي  يذلا  نكل   ، وریمور مالفأ  ىلع  ّجرفت  ام  ةعاس  نم  نطبلا 
ام ةياغل  كلقع  ىلع  تیم  دحاو  رطیسي  نأ  غامدلا : لكأل  يزاجملا  ىنعملا 

؟ دجمأل لصح  يذلا  اذ  وھ   . نونجلاب كبیصي 

ةفاقث نع  اًدیعب  يبموز  ةملك  لصأ  نع  ىفطصم  أرقیس   ، ام ةلحرم  يف 
ةريزج يف  اھب  لومعملا  ودوڤلا  تادقعم  يف   ، يبموزلا نأ  فرعیسو   . دوویلوھ
توصلا عوزنم  ةایحلا  ىلإ  رحاسلا  هداعأ  تیم  صخش  نع  ةرابع  وھ   ، يتیياھ
ةفلتخم لاكشأب  هحور  نم  دیفتسي  وأ  يدنج  وأ  مداخك  هرّخسیل  ةدارإلاو 
يتیياھ يف  امك  رحسلا  ثیح   ، نامُع يف  ةلثامم  رھاوظ  نع  ىفطصم  أرقیس  )
ةردقلا هدنع  اذھ  روكوبلاو   ، روكوب همسا  ودوڤلا  يف  رحاسلا  يقيرفإ .) هأشنم 

وأ روكوبلا  هلتق  ءاوس  اًتیم ـ  هلھأ  هربتعا  نوكي  ناسنإ   ، ناسنإ ةایح  دییحت  ىلع 

86



نم نكل   . وھ هنأك   . مھنیب رھظي  عجري  نیح  نینس  لبق  هونفد  نونوكي  ةداعو  ال ـ 
صخش عفاودل  يناسنإ  ءاعو  درجم   . ءيش وأ  دحأ  ىلع  فرعتي  الو  ملكتي  ام  ریغ 

. ةایحلا يف  هربق  امنإو  هبیلص  سیل  لمحي   . شیعي امنود  كرحتي   . رخآ

ىفطصم سحیس  انبكوك ـ  نم  هفرعن  ام  اذھ  ةتودحلا ـ  هذھ  نم  ام  ناكم  يف 
دوویلوھ فيرعت  ـ  نیفيرعتلا  سكع  ىلع  نكل   . يبموز ىلإ  لوحت  هنأ  ًایصخش 

نیب هیعو  عمجي  صخش  وھ  هتلاح  يف  يبموزلا  نأ  سحیس  ـ  ودوڤلا  فيرعتو 
يف ام  ىلع   ، رعشیسو  . ةایحلا نم  توملا  ىلإ  برقأ  بیكرت  يف  مارغلاو  خيراتلا 
ةرابع اذھ  هتوم  نأ   . تقو يأ  نم  ةایح  رثكأ  راص  تام  امل  هنأ   ، ضقانت نم  كلذ 

. عئار ثعب  نع 

. ةبیبحلاب هتحرف  اھسفن  يھ  هنزح ـ  هسفن ـ  يف  هتعیجف  نأو 

لصف

ءارحصلا يف  يشمي   . ٍشام وھو  نینس  ثالث  تتاف   . قيرطلا نع  يكحي  ينیصلا 
حورت  . عیضي وأ  ضرميو  لقتعُي   . للبلاو شطعلا   . لابجلا ممق  برق  دیلجلا  ىلعو 
هتایح نأ  سحي  اذكھ   . ًایشام لظي  هنكل   . ءالخلاو عوجلا   . توملل ضرعتيو  هؤایشأ 
دادتما طقف   . اًتقؤم هيوؤت  يتلا  فرغلا  يف  حبصلا  ةركبو  هؤارو  حرابلا   . لصاوتت

ىلع عفادلا  هدنع  املاط   . رتفد هعم  ىفطصم   . رمتسم هنأ  ينعي  قيرطلا 
. ریخب ىقبي  ةطبخشلا 

. حالص دجمأ  ریغ  نم  رمتسي  نأ  عفني 

لصف

، ءانیس لبج  ةمق  ىلإ  دعاصلا  قيرطلا  ةياھن  برق  قبحلاب  ركسملا  ياشلاك  تنأ 
ةلوغلل كھجو  ّضرع  نم  ؟  ةافحلسلاك دوسأ  اًشحو  كيدخ  نم  جرخأ  يذلا  امف 

يل لق  ؟  ينبلا توملا  رذب  ةعصانلا  كنیبج  ةحفص  ىلعو   ، ضاعتمالا بجنت  يتلا 
ىلع كئاش  كلس  رش  يقتت  كنأكو   ، نیقصالتم نیطخ  نیب  كیمدق  سبحي  اذام 
فرعي نمك  ودبت  ؟  ةيرثأ ةلصوبب  رفصأ  ماغلأ  لقح  عطقت  وأ   ، ةقرام ةلود  دودح 
ةعرولا ظافلألا  امنیب  لیجبتلا  رئاود  لك  نيأ  نم  ءيش ! يأ  فرعت  تنأو ال   ، هقيرط
ددصب تنأو  لاعسلا  اذھ  نيأ  نم  ؟  لاعسلاك حبصتف   ، كناسل فرط  ىلع  مثعلتت 

مث كقلح  نم  طنسلا  راجشأ  تعلُتقا  امدنع   ، نیترم كتیكب  انأ  ؟  ةيدبألا ةداعسلا 
غلابت قح  يأبف   ، ةنجاملا ةكحضلاك  تنأ   . يناتسكاپلا يزلاب  ملاعلا  ىلع  تجرخ 

مل ينتیل  ؟  كءالو  تنلعأ  ءاقدصألاب  رفاك  دھع  يأبو  ؟  يجسفنبلا دجلا  يف 
لفاوق تراس  نآلاف   . ضایبلا طسو  يئانتسكلا  كعایضب  حرفأ  وأ  كروضح  رقاعأ 
ةبغر الب  نآلا   . ملاعلا تاوھش  حاورأ  كتریشكت  تقھزأو   ، روبقلا هاجتاب  كحضلا 
اھََّتلفأ تنأو   ، نوبھاذلا عجري  ثیح ال  ىلإ  ترجاھ  اًعم  اھانببحأ  يتلا  تنبلا   . اًدبأ

؟ ریماسملا قوف  زفقلا  ىودج  يف  رمحأ  كش  كدواري  لھف   . رطاخ بیط  نع 
ىلع لامسألا  تحارتسا  تقو  ؟  كنطب يف  درولا  روذج  ایحت  لھو  ؟  صقرت ىتم 
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ةطقن كارأس   ، ياش بوك  وأ  ةكحض  ىقبت  املاط  كنكل   . دبألل كتیكب  انأ   ، كیفتك
مامزب اًكسمم  تلزام  انأف   . ةكلاھتم ةرامع  يف  يدرو  كابشب  ةقلاع  رمخ 

. يناطیش تبن  تنأو   ، يلھج
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عبارلا  مسقلا 
ةیناطلسلا  ةلاسرلا 
ةتودحلا لصأ  ىلإ  ایندلا  باب  نم 

نیملسملا  مامإب  هئاقلل  ىفطصم  ةياور  وھ  يذلا 
ليربأ ، ٨ و٩  نینثالاو دحألا 

: يجبروشلا فيان  ىفطصم  لاق 

ًالاح ليربأ : نینثالا ٩  ةلیل  يناثلا ـ  عوبسألا  نم  ةثلاثلا  ةلیللا  يف  دشار : يزيزع 
ىضم ناك  ام   . ناطلسلا انالوم  هسفن  نع  حصفأ  ـ  خيراتلا  اذھ  ةیمھأ  فرعتس 

يلیكشتلا نع  أرقأ  تلزام  انأ   . نیموي ریغ  بلكلا  برد  نم  يتجاح  عوجر  ىلع 
لك مغر  ٍعاد  بتكملا  يف  ثوكملل  يقب  ةأجف   . ایندلا مادھنا  يف  ركفأو  ينیصلا 

. ءيش

تلصح كل  اھیكحأ  يتلا  تاجاحلا  ؛  ًانونجم تسل  انأ  يل : هبتنت  نأ  كیلع  تقولا 
نم مغرلابو   ، لاصفنالا ءارج  يبصع  رایھنا  ينبصي  مل  انأ   . اھیكحأ امك  اھلك 

عبتتست ال  يتارایھنا  نأ  فراع  تنأ   . ةلاحم ال  ةیتآلاو  ةقباسلا  يتارایھنا 
سیل يمأ  تیب  ىلإ  تلقتنا  ذنم  ّيلع  طح  يذلا  ينھذلا  ءافصلاو   . تاسولھ

. ماھيإ درجم 

يیسركو يبتكم  ؟  فرعت  ، سبالملاو بتكلا  عوجر  يف  ةبيرغ  ةحار  هیف 
انحتراو  ، جاوزلا لبق  انك  ثیح  ةميدقلا  يتدوأ  ىلإ  انعجر  انلك  رتنرپلاو : يتسابدو 

. كانھ انضعب  عم  ةماقإلل  ةبيرغ  ةحار 

يقیقح ءافص  وھو   . كیلع ةطشق   ، ةرشابم انرارقتسا  دعب  ّيلع  طح  ءافصلا 
هيإ تنإ  : » اولاق مھلك  اوناك   ، دحاو عوبسأ  لالخ   ، مھعم لغتشأ  نيذلا  نأ  لیلدب 
ىتح  . لوألا عیبر  لالھ  مجحب  تاماستبا  مھھافش  ىلعو  ؟ » كل ىرج  يللا 
ظوحلم نسحتو  دیعاوملاب  يمازتلا  ىلع  نوّقلعي  اوأدب   ، مايأ ةرشعلا  رمت  املبق 
دھشت  . رثكأ بعوتسأو  زیكرتو  ةعرسب  أرقأ   ، تیبلا يف   ، ينأ دئاز   . يجاتنإ يف 
ينارت امدنع  يمأ  ىتح   . تاءارقلا مجارت  اھیف  تلجس  رتافد  يباعیتسا  ىلع 
يتیھش ىرت  امدنع   ، يردب نم  يلغش  حورأ  موقأو  لیللاب  يتداع  ریغ  ىلع  مانأ 

ًايرود اھنع  عطقنأ  يتلا  ةھاجولاو  ةفاظنلا  سوقطو  ةبترم  تیقب  يتدوأو  تحتفنا 
ىلعو دھنتتو  يبیبح .» اي  كبابشل  كیمحي  : » لوقت  ، اھسفن نم  تمظتنا  تعجر 

. لایعلاو ةلئاعلا  ىلع  اھترھق  مغر   . مجحلا سفنب  ةماستبا  اھیتفش 
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يتلا ةرتفلا  نأ  فرعت  نأ  مھم   . دشار اي  كیلع  رشفأ  ىتح  اذھب  كربخأ  ال  انأ 
يتلا ةرتفلا   ) ءالمز لیلحتو  عادتو  فرق  نم  اھیف  لصحي  ام  فالخ   ، اھنع يكحأ 
ًالقع اھلك  تناك  يناثلا ) نینثالا  ىلإ  لوألا  نینثالا  نم  اھنأب  اھديدحت  نكمي 

. يسأر يف  طقف  لصح   ، لصح يذلا  نوكي  نأ  اًدبأ  يقطنم  ریغ  كلذلو   . ًاتابثو
؛ ةیخيراتلا يتمھمب  ينئبني  ءاج  نیملسملا  مامإ  نأ   ، راصتخاب  ، لصح يذلاو 
. يتأرما عم  يلكاشم  تأدتبا  ذنم  هیلإ  قوتأ  يذلا  رفسلاب  ًاناذيإ  هئیجم  ناكو 
يفو ضرألا  ىلع  طقف  سیل   ) كلذك اًضيأ  ناك  نإو   ، يناوج  ، يبیغ رفس 

(. ءامسلا

هقبس ام  لكب   ، هسفن لاصفنالا  نأ  فرعأ  نل   ... رفسلا تقو  ءيجي  نأ  ىلإ  نكلو 
عوزنم يباھرإ  ىلإ  عئاض  يتالف  نم  حالص  دجمأ  لوحتو  قتسف  لیشیم  ةءوبن  ـ 

، هذھ ةمھملل  دیھمت  ریغ  نكي  مل  يتأرما ـ  جوزتأ  نأ  يرارق  ىلإ  اًعوجر   ، حالسلا
. رفسلل

مايألا يف  قمعأ : ببس  امھل  ناك  تابثلاو  لقعلا  نأ  فرعت  ىتح   ، اًضيأ  ، كربخأ
، ةشحوملا يتدوأ  يف  انأ  امنیب   ، بلكلا برد  نم  يتجاح  عوجر  تقبس  يتلا 

نيرشعو عبرأ  لالخ  يھتنتو  أدبت  ةیقيرغإ  ةاسأم  يتجيز  نأ  ىلإ  تلصوت 
قماغ ّنُب  عبر  اھیف  تلمح  فیص  ةلیل  ملح   » . تصلخ اھیقالت  شمرت   . ةعاس
نبلا ءارش  دشار : اي  ركذتت  تلزام  كلعل  اًحابص .» ةثلاثلا  يف  دوبعملا  دبع  ةكرام 
ةرم دعب  ةرم   . فاشتكالا كلذ  ينلاھو   . ةقالعلا ةيادب  ناك  اھتیب  ىلإ  قيرطلا  يف 

... ریخألا لصفلا  يف  تننُج  تنك  نإ  يسفن  تلأس 

تناك يتفیظو  نأو   ، ىلبح يھو  يتأرما  كرتأ  نأ  تممص  ينأ  ىلإ  ةفاضإف 
سیئر تمتشو  مھعم  لغتشأ  نيذلا  عم  تقناخت  امدعب  تيرفع  فك  ىلع  تیقب 
تیقب رياني ـ  فصتنم  يف  ًایباتك  اًراذتعا  مدقأ  نأ  ّيلع  ناك  ةقرطلا ـ  يف  ريرحتلا 

؟ حص يدحو  انأو  طلغ  ءيش  لك  لوقعم   . يدض اھلك  ایندلا  نأ  سحأ 

جذومن بتكملا  نأ  ةدايز  يل  دكأتي  ناك  عراوشلا  يف  سانلا  عم  ّزكرأ  املك  نكل 
موي مھروبق  نم  نیتیملا  ناعلط  لثم  ءيش   ، رابجو لماش  ءيشل  رغصم 

. ةمایقلا

: لاقو

ىلع نھربأ  وأ   ، داشرألا ابأ   ، نوشاف باجح  ةيرظن  يف  تالیمزلا  لداجأ  انأو 
يذلا رمألا   ، اًھیقفو ًایضاق  ناك  رطاعلا  ضورلا  فلؤم  نأب  ةیسنجلا  ةروثلا  ةیعرش 

ارتوساماكب هبشأ  ةریثك  ةیبرع  بتك  نم  دحاو  رطاعلا  ضورلا  نأ  حاضيإ  عبتتسي 
. اًدرفنم ءيشلا  اذھ  هجاوأ  ينأ  سحأ   ، لایفألا بكرت  دالبو  دنسلاو  دنھلا  دنع 
لوأ ينأكو   . يمھف ءيست  ىرخألا  يھ  عراوشلا  يقالأف  بتكملا  نم  لزنأ  مث 
ایفام ةحلصم  لك  يف  نأ  ينظیغي  نوطرضي ـ  لافطأو  ةرشكم  هوجو  ظحالأ ـ  ةرم 
امھم  . تاینحنملاو رئاودلا  نم  يّسُأ  ددع  ىلإ  میقتسملا  طخلا  ّلوحت  ةریغص 

نأ  ، فیصرلا ىلع  يشمت  نأ   ، كتبرع نكرت  نأ  ةطیسب : ةحلصملا  هذھ  تناك 
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سان هیف   . نبل ولیك  يرتشت  وأ  يرشك  قبط  لكأت  نأ   ، ریسناسألا يف  علطت 
. كتایح دّقعت 

اي اًمدقم  اًمرح  ؛  لیلخ ذاتسأ  اي  كیف  هللا  كراب   » ـ ةیحتلاب  ءالمزلا  رشابأ  انأو 
ىرت تدع  ام  كنأ   ، ًالثم  ، ركذتأ ـ  ةيرخف !» ةذاتسأ  اي  نانرجلا  ةَّروَنِم  «! » يدیس
نأ الإ   ، طبضلاب طیمارشلاك  نھضعب   . ىطغم رعشب  وأ  ةلوجألا  يف  الإ  ناوسنلا 

سایكأو ليدانملا  بلع  نّعزوي  يتاللا  عراوشلا  تانب  ىتح   . ىطغم نھرعش 
ينشعریف ىعادتت  هذھ  لثم  تاجاح   . حَرُطلا نھسوءر  ىلع  نعضو  رطعملا 

سفنب ةلصلا  قیثو  يتأرما  بلق  ترسك  ينأب  زدلي  يأر  يل  ودبيو   . ظیغلا
يف نأك   . اھیلع ينرزاؤي  دحأ  ال  نأ  يسفن  يف  ينّككشي  يذلا   . تاجاحلا

. يدحول هلتقأ  نأ  ّيلع  اًملاظ  اًروصنيد  عراشلا 

يف ثوكملا   ، مانملا رسج  ىلإ  بلكلا  برد  نم  لاقتنالا  لالخ   ، ریكفتلا عم 
اًدج لمتحم   ، غارف ةظحل  يدنع  يقب  ول  ينأ  تكردأ   ، رسلا ناخ  ةلحرو  بتكملا 

. لیفك ظیغلا   . ةبیصم لمعأ  نأ 

، ماظنلا مث  نمو  ؛  يمأ دنع  عوجرلا  هجوع  يذلا  نالدعي  طقف  ةفاظنلاو  ماظنلا 
ةرشعلا لالخ  جيردتلاب  ينعي   . تابثو لقع  ىلإ  يدؤي  رربم  ریغ  ءافصو   ، ةفاظنلا
مغرلابو  ، بلكلا برد  يف  نابرخلا  ةیجوزلا  شع  نم  يجورخ  دعب  ىلوألا  مايأ 

نوكأ نأ  يسفن  تّدوع   ، جدوھب لمج  ىلع  شفعلا  لاقتناو  متاخلاو  ملحلا  نم 
ىلع كلذ  يندعاسو  ؛  مھعم لغتشأ  نيذلاو  يمأ  سیياقمب  ًایعیبط  ًاناسنإ 
اذھو  ، رثكألاب يندعاس   . لغشلا يف  زیكرتلاو  ينظیغي  يذلا  ریكفتلا  نم  لیلقتلا 
تدجو يتلا  ةبيرغلا  ءایشألا  يقلتب  حمست  ةینھذ  ةلاح  يف  نوكأ  نأ   ، مھملا
يذلا قدصت  يكل  لیصافتلا  هذھ  لكب  كربخأ   ... فرعأ ينأكو   ، ّيلإ اھقيرط 
هنكل  . حلأ نل  قدصت  مل  نإ   . دشار اي  يناثلا  عوبسألا  فصتنم  يف  يل  لصح 

. قدصتس  ، دقتعأ  ، رِخآلل ينتعمس  ولو   . لصح

. ناطلسلا  ، هسفن نع  حصفأ  هنإ  كل  لوقأ  تنك 

نیملسملا مامإ  روھظ  ركذ 

انأ يل  علطو  حالص  دجمأل  علطي  ناك  يذلا  كلذ   ، انلیمز نيدلا  دیحو  ذاتسألا  ركاف 
يف ثكمأ  تنك  لھف   ، ملعت امك  بيرغ  صخش  وھ  ؟  رسلا ناخ  يف  اًریخأ 

؟ هعباتأل بتكملا 

ـ ةأرما  بایغ  يف  اًمئاد  ـ  هعباتأل  ثكمأ  تنك  امل   ، طویسلا ابأ  اي  يضاملا  يف 
نيدلا دیحو  ذاتسألا   . ریمض بینأتب  اًقحال  ينبیصت  ةیھاكف  ةعتمب  سحأ  تنك 

نأ حصي  لھف   ، ةثلاثلا ةیفلألا  يف  يندملا  عمتجملا  رایھنال  يرشب  دسجت  هنأك 
؟ ةخسم ىلإ  دحاولا  هلوحي 

علھ يف  تابرعلاو  سانلا  ىرأ  نأ  ينیجشيو  يندملا  عمتجملا  ّيلع  نابعص  انأ 
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مادق هكرتأ  امدعب   ، لیللا فصتنم  دعب  ىتح   . ةعاس نيرشعو  عبرأل  طبختو 
ظحلا هفلاح  اذإو  ؟  هدجي لھ  ؟  ونروپلا نع  شتفي  لھ  ـ  لزنأو  تنرتنإلا  ةشاش 
ةبعل لثم  تلازام  تابرعلا  يقالأ  تنك  ـ  ؟  دعاق وھو  هسفن  يف  بعلي  لھ 

ام دحل  اھددعل  عستت  ال  ةحاسم  يف  رودت  يھالملا : يف  ةنونجملا  ةرایسلا 
. رودت عجرت  قانخلا  ةلطع  دعبو  ـ  موووب ! طبخت ـ 

يفیصلا ةلدبلاو  ةیقاطلاب   ، اًمامت اھتقو  ناك  املثم  نيدلا  دیحو  ذاتسألا  تقولا 
تیضف نوكت  امدعب   ، ًءاسم ةرشاعلا  لبق  رھظي  ام  اًردان   . ةكلاھتملا ةوطخلاو 
ريزانخلا راغصك  اھناكرأ  نم  ةفاظنلا  لامع  برسناو  نوینلاب  ةءاضملا  تارجحلا 

وأ ًالجاع  ّيلع  رّقشي  ءيجیس  نمألا  لجر  نأ  فرعأ   . لیللاب ةلابز  بلقم  يف 
لوط دعاق  هنأ  فرعأ   . حاتفملاب لفقي  ىتم  فرعیل  يشمأ  ىتم  ينلأسي   ، ًالجآ

. ةیحتلا ينلدابي  نأ  بحيو  لیللا 

. لغتشأ يصفق  يف  رتویپمكلا  مادق  انأو  لجعتسأ  الف 

م دحاو  لسن  ةرابعلا  يد  دوھيو  هيإ  لاق  نیملسمو  ىراصن  هيإ  »
«. دودجلا

يریخ عيدب 

ةبكرملا قابس  بعلأ  تنك   . ةقیقحلا  ، لغتشأ تنك  ام  ةفیلخلا  ينملك  ام  ةلیل 
ينملكو بتكملا  يف  ةفدص  هب  تیقتلا  حبصلا   . قتسف يف  ركفأو  ةشئاطلا 
ةملسم تسیل   . نایلیل  ، اھبحي يتلا  تنبلا  عم  ةیفطاعلا  هتمزأ  نع  راصتخاب 

ىلع قفاوي  نأ  لیحتسم  هوبأو  ةیتناتستورپ  ةلئاع  نم  ةیناملع  اھنكل  طبضلاب 
ةلكشملا ينقدص  سب   ، ةسینكلا سفن  نم  شم  ينعي  اھنمكإ   » . اھب هجاوز 

اي ةحارصب  يل  لق  : » يفتك ىلإ  هدي  دمو  ًالیلق  تكس  مث   ، لاق  ،« هدك يف  شم 
! ةلكشملا بل  وھ  اذھ  نذإ  ؟ » اھاعم تمن  ةدحاو  زوجتت  نكمم  تنإ   ، ىفطصم

نع ملكتي  أدبو  ةعرسب  عوضوملا  ّریغ   ، اًرغاف يمف  يقل  امل   ، قتسف اھتعاس 
اي دح  عم  زكرم  شم  تنإ  كنمكإ  : » لاق  ، ودلأ ةریس  ىلع  ُتیتأ  املو   . لغشلا
متھأ مل  ينكل  ينقدص .» هیب  يتقالع  تعطق  صالخ  ًالصأ  انأ  تنا  داي   . ةبروش
زوجتت نكمم  تنإ  : » هلاؤس نم  اًمودصم  تلزام  تنك  ينأل  امھفالخ  لیصافتب 

نع مالكلا  يف  ةبسانم  الب  لخد  هنأ  يفرق  داز  يذلاو  ؟ » اھاعم تمن  ةدحاو 
. ةیفئاطلا تامزألا 

نإ كل  تلق  تنك  نإ  فرعأ  ال   ) تركف  ، ءارتفاب ردتقم  كّابس  هوبأ  قتسف  لثم  دحاو 
هیبأ دنع  جنرفتم  باش  لیفلا .) ةكرب  يف  ةكابس  ملعم  ناك  اھمأل  يتأرما  دج 
ققش نع  ةرابع  هتایحو  دلبلا  يف  ةیحصلا  تاودألا  تالحم  رھشأ  نم  دحاو 
رحب يف  ةیناطيربلا  ةسردملاو  نطسوب  نیب  هتاونس  مظعم   ، تاغلو بتك   ، رفسو

. نابایلا
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دحاو هنأ  ءاحيإبو   ، اياحض مھتفصب  طابقألا  نع  مالكلل  ةصرف  ّتوفي  ببس ال  يألف 
لك دقتني  ءيش  يألو  ؟  روھقم رخآلا  وھ  ينعي  ـ  تارسكم » اي  هلو  اي   » ـ مھنم 
، لماعتلا يف  ةيداملا   ، ةظفاحملا قالخألا  نیملسملا : دنع  فلختلا  رھاظم 
وھ هنأ  عم   ... ناميإلا راھظإ  يف  ةغلابملا   ، هدالوأ ىلع  ةقلطملا  بألا  ةطلس 
اھبحي ةدحاو  نم  جاوزلا  ضفري  نأ  ةجردلو   ، رھاظملا كلت  سفنب  شیعي  هسفن 
سب ملسم  تنإ  كنمكإ  : » اًملسم سیل  هنأ  دیحولا  قرفلا   . اھمسج هتطعأ  اھنأل 

«. سساح شمف 

عم يتربخ  نع  هل  يكحأ  عونلا : اذھ  نم  يتلا  انتاراوح  لك  تركذت  ةأجف 
مّھسي تّارمو   ... كلاب امف  ركفي : هنظأ   . تكسيو هھجو  ّرفصیف   ، ًالثم  ، نیینُسلا

«. فياخ انأ  : » لوقيو

ةركب لثمو   . ةربإ مرخ  روظنم  نم  ملكتي  عجریف  ریبك  عوضوملا  نأ  مھف  هنظت 
نم جمھ  لذ  تحت  نيدماصلا  ةنعارفلا  دافحأ  نع  ةیناكيرمأ  ةروطسأ  ّركي  طیخلا 
لب بصانملا  نم  مھنونثتسيو  مھتدابع  رود  ءانب  نم  مھنوعنمي   . زاجحلاو دجن 

«( ؟ يبنلا تایحإ   )» ةصوصخم ةيرس  ققش  يف  مھتنايد  رییغت  ىلع  مھنوربجيو 
فراع شم  سب  تنإ  كنمكإ   » . ةقیقحلا  ، كلذ نم  رثكأ  نولعفي  جمھلا  ءالؤھ 

«. ينقدص

هلیختأ ةلوھسب   . كیناپسیھ وأ  دوسأ  رپار  قتسف   ، يناكيرمألا هرادصإ  يف 
اًدیئو زتھي   ، رفس ةطنش  مجحب  ويرتس  هفتك  ىلعو  يجابلا  نولطنبلا  اًسبال 

. كولبلا ةیصان  ىلع 

يف وھ  امنیب  لعفيو   . جونزلاب مھّھبشي   ، كلذل  ، طبقلا ةاسأم  يف  يكحي  نیح 
نوكیف  ، ٍحتلم سیبوتأ  هسودي  نأ  نم  فئاخلا  ددرتب  يعراوشلا  يبرعلا  هرادصإ 
رظنا دریف : دست  قِّرف  هل  لوقت   . دیبعلا ةروثو  ةدھطضملا  ةیلقألا   . اًجودزم كحضلا 

، ةیناملعلا ةنطاوملا  ةرورض  يف  كعم  قفتي  امدعب   . تامزأ كانھ  نأ  ركنأ  . ال  كلوح
يف اًعرو  ًالجز  بتكي  وأ   ، نیطایشلا جرخُي  سیسق  نع  كثدحي  دوعي   ، كلذ عم 

. ميرم ءارذعلا 

ریغ ماظنلا  نوكي  نأ  ةیمھأو  ةدیقعلا  ةيرحو  ةیلاربیللا  نع  مالكلا  طسو  يف 
هل جراخلا  يف  میقملا  سرطب  ايركز  صمقلا  ةعاجش  يف  حدمي  أدب  هیقالت  ينيد 
نم حولشم  ًالصأ  اذھ  سرطب  ايركز  صمقلا  نأ  فشتكت  عجرت  نيدعبو   ، نامز
دمحم يبنلا  ةمیتشو  نآرقلا  بس  الإ  هل  ةلغش  ال  هنأو  ةیطبقلا  ةسینكلا 
نكلو ةیناملعلا  نع  اًعافد  سیل   ، مالسإلا نع  لوقي  امك  باھرإلا  نيد  ةمجاھمو 

. دیحولا نيدلا  يھ  ةیحیسملا  نأل 

قابس رسخأ  انأو  ـ  اھتلیل   ، ركفأ تنك  اذكھ   ، يبمب ایندلاو  نونجلا  اذھ  لك 
يف يبتكم  ّقیسي  نأ  ممصم  ةفاظنلا  لماع  نأل  ةثلاثلا  ةرملل  ةشئاطلا  ةبكرملا 

. تاءامتنالا سابتلا  اًمامت : يتأرما  لبخ  لثم  ةجرحلا ـ  تاظحللا 
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بذكلا نم  محرأ  ةیشافلا  ىتح   . ةعيدخو ءايرو   ، ءاھدو ركم  هتیلاربیل  نأ  تركفو 
ساسحإ نع  اًریبعت  رھقلا  ءاعدا  ؟  رشبلا نم  ةئملا  يف  مك   ... حلاصل ننقملا 

نكل ةبحقلا )! دالوأ   ، مھدحو مھملكي  نأك هللا   ) لاق هللا نم  لضفأ  سیل   . يرصنع
. قتسف عم  يفطاعت  لقي  ناك   ، اھتلیل  ، رمت ةظحل  لك  عم 

ةراشإ

ةایحلا ينعي   ، ًایلمع  ، ةیلاربیلوینلا  . ركف يأ  نم  رثكأ  ينظیغت  ةیلاربیلوینلا 
تداز املكو   . كتيوھ ددحي  يذلا  وھ  تكرامرپوسلا  نم  كؤارش   . تكرامرپوس
فلتخم مجح  نوعبس  وأ   ، ًالثم  ، لاقترب ریصع  عون  فلأ  ـ  ءارشلا  يف  كتارایتخا 
بحت لھ   . ققحتلا تالامتحا  تفعاضتو  ایندلا  ترھدزا  املك  ـ  نيرپسألا  ةبلعل 
ةكرام يأ  ؟  اًعوزنم مأ  ةئملاب  رشع  ةسمخ  مأ  ةئملاب  ةرشع  نبللا  يف  مسدلا 

؟ اھلضفت قماغ  يدنلريأ  رَدِشْت  نبج 

نأ ىلإ  درمت  ةعزن  يأ  كیف  تیمي  يموي  لغش  يف  كسأر  ریسكت  مث  نمو 
ىنعم يأ  هل  سیل  لغش   . كتمھو كزیكرتو  كتقو   . ةعلسل اًضيأ  تنأ  لوحتت 

. اًعاستا تكرامرپوسلا  دادزي  نأ  ىوس 

ءدب ىلع  دوع 

انأو ُتضبقنا  فیك  تركذت   ،« شرد اي  لفلا  ءاسم   » لاقو نمألا  لجر  بابلا  دس  امل 
يتجاح ملأ  نأ  كشو  ىلع  تنكو   . راھنلا اذھ  ةقرطلا  يف  قتسف  عم  ملكتأ 

. يمومعلا رمملا  يف  مادقأ  عقو  تعمس  امل  يشمأو 

يف نمألا  لاجر  ماسجأ  لامك  ينفقوتسي  اًمئاد  ـ  تفتلا  نمألا  لجر 
لویخ اھنأكو  مھبراوشب  نونتعي  مھنوكو   ، مھرودص ولع  تاذلاب   ، ةسسؤملا

، ةیناث ةدمل  اًحضاو  رمملا  ةيؤر  نم  تنكمتف  ـ  ناسرفلا  حالس  مھو  برحلا 
دیحو نأ  تدكأت  اذكھو   . ةداتعملا ةطقنملا  لدب  ةملقم  ةیقاط  اھلالخ  تحمل 

. ءاج نيدلا 

فراع  . هحفاصأ موقأل  اھناكم  ةجاحلا  تكرتو   . نمألا لجرل  تلق   ،« اشاب ًالھأ  »
يسفن تعنقأ  ينكل   ، ةميدقلا ةیھاكفلا  ةعتملا  يطاعتل  ةیھاو  ةجح  اھنأ 

. ذاتسألا هتیقاط  ّریغ  ناك  ول  امم  دكأتلا  ةرورضب 

دیحول اًنئمطم  تدع  ام  رسلا  ناخ  دعب   . اًفئاخ اًضيأ  تنك   ، دشار اي  قحلا  كل  لوقأ 
. ىضم امیف  لعفأ  تنك  امك  هنم  كحضأ  تدع  ام  ينأ  تظحال  دقو  تاذلاب   ، نيدلا
نأ تيون   ، يسفن ىدحتأ  ينأكو   . نینثالا ىركذ  تبلغ  كحضلا  يف  يتبغر  نكل 

… يقاوطلا يرتشي  نيأ  نم  هلأسأو  ةیحتلاب  هردابأ 

دیحو ةیحان  هسأر  زھي  وھو  ىشم  نمألا  لجر   . لوبتلل تررطضا  ينأ  لصح  يذلا 
ىلع ًالجر  عضي  لوبخملا  يقفلا  ناك  مامحلا  نم  تعجر  املو   . يل زمغيو  نيدلا 
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اي انھ  تنإ  : » هھجو يف  تقعزو  تمدُص  انأ   . صفقلا يف  يبتكم  ءارو  لجر 
«. ؟ دیحو

لعفي اذكھ  ـ  كلضف » نم  نيدلا  دیحو   » يل لوقي  وأ  هتھتيو  رمحي  ام  لدب  هنكل 
. سلجأ نأ   ، طقف هسأرب   ، راشأو فیخم  ءودھب  مستبا  هل ـ  قعزي  دحاولا  امل  ةداع 

!«( سلجا : » ریشي وھو  ةشطعملا  میجلاب  ةملكلا  تعمس  ينأك  )

. ةلباقملا ةھجلا  يف  يسركلا  ىلع  طحنأ  انأو  ةيرخسلا  تعنطصاو 

. تلق  ،« سيرلا مع  اي  رضاح  »

عمو  . ءيش لك  اذھ   ، اًتقؤم تبرض  هغامد  يقفلا  ديدج : نأ ال  يسفن  عنقأ  ينأك 
ةبلعلا نم  ةراجیس  تجرخأ   ، عوضوم عوضوملا  يف  نأ  فرعأو  اًفئاخ  تلزام  ينأ 
نوكي نأ  نم  يفوخ  وأ   ، هادحتأ ينأك   . هینیع يف  قلحبأ  يسفن  ىلع  تلماحتو 

ةراجیسلا تعلو  اًریخأ   . دیكأ  ، يفوخ ببس  اذھ   . طبضلاب ؟  ٍناث دحأ   . ًایناث اًدحأ 
هتفش يتلا  تاراظنلا  سفن   ، تاراظن  ... جرخُیل هردص  بیج  يف  هدي  لخدي  وھو 

؟ لوقعم  . رسلا ناخ  ةلیل  اھسبلي 

«. ؟ نيدلا دیحو  ذاتسأ  اي  هيإ  كرابخأ  : » طبعتسأ تلزام  انأ 

ثدح

. هینیع ىلع  اھعضي  هدي  يف  تاراظنلا  كسام  وھو   ، لوحتلا أدب  سفن  لوأ  عم 
لوحت ةغلابم : الب   ، يرمع يف  هتيأر  ءيش  برغأ  هّحأ !  ، هّحأ  ، هّحأ  ، هّحأ  ، هّحأ

تايرتشملا ةبرع  قزي  هتيأر  يذلا  صخشلا  ىلإ  يقفلا  انلیمز  نم  نيدلا  دیحو 
. رسلا ناخ  يف 

قيرط نع  امإ   ، تایصخشلا لكش  ریغتي  تاعاس   ، ةیسیلوبلا مالفألا  يف 
ينأ يل  ودبي   . ثادحألا طسو  ةعيرم  ةعيرس  لیمجت  تاحارج  وأ  ةلئاس  تاكسام 
يف لقألا  ىلع   ، يلیمز عم  نآلا  يل  لصحي  يذلاب  ةلصلا  قیثو  اًدھشم  ركذتأ 
ىلع  . نیجعلاك ءيش  هدي  يفو  ايارملا  مادق  دعاق  تارباخملا  لیمع  هتعرس :
بساني امب  ةداحو  ةعمال  ةیندعم  تادعمو  قیحاسمو  تاغبص  ةحيرستلا 
نیجعلا درفيو  روكذملا  لیمعلا  لدتعي  ةظحل  ءيجت  مث   . يمومعلا سنپسسلا 

اًدحاو ریصیف   ، ايارملا يف  هارت  تلزام  تنأو   ، ةعياص ةدحاو  ةكرح  يف  هھجو  ىلع 
هتیحل نأ  ادبف  هینیع  ىلع  تاراظنلا  عضو  ام  ةظحل   ، ةظحل درجم   . اذكھ  . ًایناث

. ةقیقح ریغتت  مل  هحمالم  نأ  قراف  عم   . رارضخالا ةھبش  اھنم  تحارو  ًالیلق  تلقث 
عافترا  . ىرخأ يف  صلقتو  هھجو  ىلع  ةنمنملا  تالضعلا  ضعب  يف  ءاخترا  طقف 

. نیعلا ةرظن  يف  لدبت   . فتكلا ىوتسم  يف  يشماھ 

دعاق ينأ  قالطإلا  ىلع  يدنع  كش  . ال  ٍناث صخش  لعفلاب  عيرملا ـ  اذھو  هنكل ـ 
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يأ عنمت  يتلا  ةجردلاب  هھبشي  هنأ  فراع  ينأ  عم  كلذ   . يلیمز ریغ  دحاو  مادق 
وھ نآلا  ينعزفأ  يذلا   . قرفلا ةظحالم  نم  هسفنب  لوحتلا  دھشي  مل  دحاو 

. ةبرجتلا هذھب  رمي  يذلا  يدحو  ينأ  كاردإ 

راثآ حرجلل  تیقب  اذإ  اًربح  هدلج  ربحو  هیف  ترثأ  هدلج  ةبرضلا  تربحأ  »
«. ءربلا دعب 

برعلا ناسل 

نأ لیحتسم   ، كیلع ةطشق   ، صفقلا يف  ًايوس  نيدعاق  انآرو  نمألا  لجر  عجر  ول 
يذلا لجسأ  انأو   ، اھتلیل  . نيدلا دیحو  يقفلا  ریغ  صخش  يعم  يذلا  نأ  قدصي 
ودبیس  ، اًعیمج نیملسملا  مامإ  هنأ  حضتیس  يذلا  صخشلا  كلذ  يل  هلاق 

. اًخراصو اًعوزفم  رتفدلا  قرو  يف  رئاغلا  ربحلاب  يھجو 

انلیمز نأ  فرعأ  يبلق ـ  يف  هفرعأ  ينأ  مغر   ، ثدحي امب  فرتعأ  تلزام ال  انأ  اًعبط 
نامثع لآ  نیطالس  رخآ  هنأ  حضتیس  ناث  صخش  ىلإ  لوحتي  نيدلا  دیحو  يقفلا 
رخآلا وھ   ، تقولا دحل   ، يمادق دعاقلا   . اًتكاس تیقبو  هلھاجت  نع  تففك  طقف  ـ 

انأو هینیع  يل  بوصي  وھ  اذكھ : انلضف  بجي  امم  ریثكب  لوطأ  ةلھولو   . تكاس
. تلعسف فجرأ  ينأ  تكردأ  ىتح   . ضرألا يف  رظنأ 

يسأر يف  لوحتت  ـ  تلاط  مك  ةركف  يأ  يدنع  سیل  ـ  ةلھولا  هذھو  اھتقو  نم 
برد ترداغ  ام  ةعاس  نم  يل  ءيجت  يتلا  سییھتلا  تالاح  نم  ةلاح  ىلإ 
ايؤر وأ   ، مانملا رسج  يف  يبأ  بتك  بكوكو  يمأ  بكوك  نیب  ةلحرلا  لثم   ، بلكلا

. رسلا ناخ  يف  متاخلا  ىلع  لوصحلا  لبق  ةرایط  شوح 
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ةقیقحلا هجاوأ  نأ   ، ةفجرلا تحار  امل   ، دادعتسا يدنع  يقبو   . تلعس دصقلا :
انأو  ، ديدجلا  . سییھتلا ةلھو  ءانثأ  الإ  لماكلاب  اھب  فرتعأ  نأ  عطتسأ  مل  يتلا 

، اذھ يمادق  دعاقلا  نأب  ئجافم  نیقي  وھ   ، ةدحاو ةدحاو  ضرألا  نع  ينیع  عفرأ 
. دصرت قباس  نع  فرصتي   ، لقألا ىلع  هینیع  ىلع  تاراظنلا  عضو  ذنمو 

ىقبأو فعضأ  ىتح  اذكھ  ينكرتي  نأ  ديريو  يل  لصحت  ةجاح  لك  فرعي  وھ 
ديري اذام   ، ةنیجع ىقبأ  نیح  يب  عنصیس  اذام  اًحضاو  سیل   . هدي يف  ةنیجع 

؟ هذھ ءادوسلا  ةلیللا  يف  ينم 

. لوقأ  ،« نيدلا دیحو  بلكلا  نيد  نبا  نم  علطي  هد  لك  »

هنكلو  ، اذھ  ، نيدلا دیحو  سیل  هیف : انأ  يذلا  نالبخلاب  يسفن  ّركفأ  نأ  رطضأف 
متاخلا تيرتشا  ام  ةلیل  رسلا  ناخ  يف  ينفقوتسا  يذلا  بیجعلا  هنيرق 

لك يف  ةتفلملا  ةجاحلا   . حالص دجمأ  عم  يتقادص   ، عقوتم ریغ  لكشب   ، تھتناو
نأ عقوتملا  ظیغلا  لدب  يدنع ـ  هیف   ، فئاخ انأ  ام  ردق  ىلع  ينأ   ، يعجر رثأب   ، كلذ
، كباصعأ فزنتسيو  كلفغتسي  اًدحأ  نأ  وأ  ةرماؤم  ةیحض  كنأ  ساسحإ  بحاصي 
لثم قبقبت  ةحرف  يدنع  ـ  ةداعلل  اًقراخو  اًریثمو  ًالوھجم  دحاولا  اذھ  ناك  امھم 
ةيادب ينعي  حرفي  رطخ   . بلكلا برد  نم  يئاھنلا  يجورخ  موي  اھتركذت  يتلا 
عجرأ املبق  اًموي  هیف  تدقتعا  ام  يذلا  يبیغلا  لاحترالا  جذومن   ، ةلحرلا  ، ةلحر
نأك  ، كلذ عمو   . هّحأ  ، هّحأ  ، هّحأ  ، هّحأ  ، هّحأ  . مانملا رسج  ربع  بلكلا  برد  نم  انھ 

. ينتعجش ةیناثلا  يھ  ةركفلا  هذھ 

. ةھجاوملل دعتسم  ينكل   ، حرفلا هعمو  ديزي  فوخلا 

... ّالي

نوكي نأ  نكمم   . اًقیمع اًسفن  ذخآ  انأو  نيرقلا  نیع  يف  تقلحبو  يرھظ  تدرف 
ةحلبلاك ةروكملا  هنیع  يف  صبأ  انأو  همفب  ثبعي  ةماستبا  فیط  نأك  يل : أیھت 

هیف  ، میظعلا هللاو  ؟  يوبأ  . يوبأ ءيش  اھیفو  ةقثاو  ةماستبا  ؛  تاراظنلا زازق  ءارو 
نأ لیحتسم   . مالحألا يف  يبأ  ينیع  نم  هسمتلأ  يذلا  لثم  مامتھاو  نانح 
كلذ راركتل  رطضم  انأ  ببس  يأل  تمھف  ام  ؛  دیحو يقفلاب  ةلص  يأ  اھل  نوكي 

. يسفن ىلع 

اھتضفن امدعب  ةعرسب  هتددش  سفن  الإ  يقب  ام   . اھلك تقرتحا  ةراجیسلا  تناك 
حرفي يذلا  فوخلا   . ةیناثونان ىتح  الو  هنع  يرظن  ّلوحأ  ام  ریغ  نم  يلجر  نیب 
هھجو ىلع  أرط   ، تتاف يتلا  ةقیقدلا  لالخ   ، هنأ تظحال  امل  ةديدج  ةورذ  غلب 

يف تارباخملا  لیمع  قطنم  سفنبو   ، ةيوبألا ةلاحلا  بساني  امب  ٍناث  رییغت 
. يسیلوبلا ملیفلا 

هیلع ترھظو   ، ةدحاو ةقیقد  لالخ  ةنس  نيرشع  باش  هنأك   ، زجعأ  ، اًزوجع يقب 
ةقيرطب لصحي  ناك  رییغتلا   ، كل لوقأ  املثم   ، ةیناث ةرم   . ةخوخیشلا ضارعأ 
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امك  ، سَكعُي نأ  نكمم  وھو  ـ  دح  دعبأ  ىلإ  ةعيرم  ةعيرسو  ةءوبخمو  ةیناتحت 
. ةسالسلا سفنب   ، علھب فشتكأس 

هجولا تالضع  يف  ءاخترالاو  صلقتلا  عيزوت  عجريو  رمع  طسوتم  زوجعلا  دتري 
اًئیش نأك  اذكھ   ، ينالوألا امھاوتسم  ىلإ  ًایشماھ  نافتكلا  طقسي  مث  هلصأل 

ةراجیسلا يّفطأو  ةيافط  نع  ثحبأ  انأو  ًایظحل  ةفجرلا  دوعتف  يوھل ـ  ايو  نكي  مل 
. ةظحللا سفن  يف  ضرألا  ىلع 

ثدحلا ةیقب  وھ  لصف 

تیقل يبموز ) هضع  دحاو  ال،  ال،   ) تيرفع هیلع  وأ  ًایسیطنغم  مونم  دحاو  لثم 
،« نیملاعلا برل  دمحلا   » ةینيد ـ تامتمت  نیبو   . كابشلا ىلإ  يھجو  ريدأ  يسفن 
؛ تئافلا نینثالا  ملح  نم  باشلا  ناطلسلا  ّدلقأ  ينأ  يل  رطخي  امنود   ، لوقأ

يعارذ عفرأ  ـ  نیملاظلا » نم  تنك  ينإ  كناحبس  تنأ  الإ  هلإ  ال  : » ددرأ دوعأو 
ىلإ ریشأ  مث  كابشلا  نع  يھجو  ريدأ  ام  ریغ  نم  ةیمارد  ةدحاو  ةكرحب  نینثالا 
دیحو شاتنا  ام   ، نيدلا دیحو  شم  تنإ  ال ! ال،  : » قّعزأو نیتنثالا  يدیب  نيرقلا 

!«. صلاخ نيدلا 

، هھجو ىلع  تعستا  ةماستبالا  نأ  يل  أیھت  يترادتسا  يف  اًتكاس ـ  لظ  املف 
تیقب ينأو  تلح  يفعض  ةظحل  نأ  تمھف  ـ  مامتھالاو  نانحلا  هینیع  يف  دازو 

. اًریخأ  ، ّيلع يذلا  تيرفعلا  يب  هعنصیس  ام  حضتي  نآلا   . ةنیجع

نيدلا دیحو  دمحم  نحن   » ـ ًایلاعو  ًابلص  هتوص  علط  ةرملا  هذھو   ، لاق ـ  ىلب » »
نإ هلأسأ  نأ  تركف  ةظحلل  ؟  ناخ يجبروچ »! يدنفأ  ىفطصم   ، سلجا  . ناخ

ريدقتلا وديدش  نحن   » . مالكلا عمسأو  تكسأ  ينلعج  هءادأ  نكل   . ًایناتسكاپ ناك 
فوس قحلا  بانج  تاقیفوتبو   » . درطتسا  ،« انروھظ نم  كباجعتساو  كششغتل 
كردص قیض  ببسي  ام   ، يدنفأ ىفطصم   ، ًالوأ انّربخ   . تاریسفت عیمج  كحنمن 

«. انتلم ىلع  سیل  زوجارق  نم 

، ودلأ دوجو  يف  اھضرعتسي  يتلا  يقفلا  انلیمز  ةحاصف  ىلع  دوعتم  ينأ  عم  انأو 
يف ركفأ  تنك  ينأ  فرع  فیك   . فلتخم عون  نم  ةحاصف  هذھ  نأ  اًروف  تظحال 

؟ كلذ عم   ، قتسف

دكأتتس همالك  يف  ةلیصفت  نم  رثكأل  رطخلاب ـ  ةحرفلاو  يكابترا  ىلع  تھبتناو ـ 
؛ ًالثم  ، ةشطعم میج  لك  لبق  ةحضاو  ةقوطنم  لاد  هیف  ةیلاتلا : ةعاسلا  لالخ 

يتأت ـ  فاقلا ) قطني  وھ   ) فاقلاو نیعلاو  ءاحلا  ـ  بناجألا  ىلع  ةبعصلا  فورحلا 
هنأك ریثأت  هیف  )؛  ةیسراف اًواو  ينعي   ) اڤ ىلإ   ، ًایلك وأ  ًایئزج   ، لوحتت واولاو  ؛  ةففخم

. تاكرحلاو دملا  فورح  ىلع  يواسنرف 

: لوقي هنأك   ، مالكلا يف  موھطم  وھو  تاذلاب   ، نيدلا دیحو  لوقي  ام  ةعاس 
. نّیِتتھَڤ
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رخاس قیلعت  نم  رثكأو   ، اًئیش مھفأ  ام  ریغ  نم  ينرمأ  امك  تسلج  ينأ  مھملا 
هیلع تظحال  ىتح  هلوقي  ام  بعوتسأ  تدك  ام   . هتقطن ام  يناسل  فرط  ىلع 
داضلا لادبتسال  ًالیمو   ، ةریثك ٍنایحأ  يف  مال  فلألا  نع  يلختلل  اًدادعتسا  اًضيأ 
تركذت ينأك   ، ةأجف  . لادلاب ءاطلا  ىرخأ  تاملك  يفو   ، تاملكلا ضعب  يف  نيزلاب 

يف ددرتت  ةینيدلا  تامتمتلا  تناك   . مانملا يف  اھتعمس  يتلا  ةیبوروألا  ةنكللا 
. ریخ ىلع  تّدع  رطخلاب  ساسحإلا  ةورذو   ، يسأر

: ّيلع تطح  يتلا  ةلاحلا  كل  فصأ  فیك  فرعأ  ال 

لأسأ نأ  تممھ  املكو   . يران لوضفب  ةجوزمم  اھنكل   ، نانئمطالا هبش  ةجاح 
امك  ) هاشداپلا يل  اھلاق  تاجاح  سمخ  هسفن : نم  درلا  ءيجي   ، كلذ عم   ، ًالؤس
اھتلجس مكاح ) ةفیلخ  رخآ  ينعي   ، نیملسملا نیطالس  رخآ  يمسأ  نأ  تملعت 
اذوخأم تنك  مك  تیبلا  يعوجر  دنع  يھجو  تمسر  ىتح  تظحال  امو   ، اھتلیل
تاذلاب  ... ناطلسلا انالوم  روھظل  يقامعأ  يف  تززتھا  مكو   ، هثودح ءانثأ  ثدحلاب 
يلاب يف  رودي  يذلا  فراع  هنأ  ينضخو   . قتسف نع  مالكلاب  أدتبا  هنأ  تكردأ  امل 

. هل لوقأ  ام  ریغ  نم 

يسأر ـ يف  ءاجو   . درأ ةیبرع )  ) ةغل يأب  تفرع  ام  ؛  ةبیصع ةظحل  ترم  لوألا  يف 
!«. هھ هفدرأو بـ« ًانآرق  لوقأ  نأ  ةلیللا ـ  هذھل  ةریخألا  ةتكنلا 

. نیفصن يھجو  مسقت  حایترا  ةماستباب  تیسحو  تأموأ  ينأ  لصح  يذلا 
هجو يف  تحتل  اھتبحسو  تحتفت  ام  تلازام  ةدرو  لكش  يف  يعباصأ  تممض 
مث ةیناث  ةراجیس  تعلو  ينأ  ةركاذلا  يف  حضاولا  ؟  ةعمد تفرذ  ينأك   ... هاشداپلا
تیقبو يسفن  تبرغتسا  ينأ  ةجردل  حوتفم  بلقو  ةقرحب  تملكت   . ملكتأ تأدتبا 

نم ءيش  لك  هاشداپلل  تلق  ؟  كبلق حتفت  ناشلع  تيرفعل  جاتحم  تنأ  ركفأ :
: هاشداپلا هنأ  فرعأ  ام  لبق 

. ةرذ لقح  طسو  بنق  ةتبن  لثم  لوطسمو  هئات  ينأ 
. اھتجوزت اذامل  فرعأ  تدع  ام  يتأرما  ّقلطأ  نأ  تررق  امدعب  ينأ 
ةيداصتقالا ةديرجلا  ىلع  ركح  نيرخآلاب  يكاكتحا  نأ  ةأجف  تظحال  ينأ 

. اھیف لغتشأ  يتلا 
«( ةبيرغ مالحأ   » تلق طقف  ؛  مانملا هل  تیكح  ام   ) ةبيرغ اًمالحأ  ملحأ  ينأ 
حالص دجمأ  تاذلاب   ، يئاقدصأ مھسفنأ  مھ  نيذلا  يئالمز  للحأو 
هیف ركفأب  تنك  ينإ  يازإ  تفرع   )» هتریس تءاج  يذلا  زوجارقلاو 

«(. ؟ تقولد
ينكرحي ءيش  الو  ىنعم  اھل  داع  ام  يتایح  نأ   ، راصتخاب  ، سساح ينأ 

. نيرخآلا ةیھارك  ریغ 
(. »؟ انالوم اي   » هل لوقأ  ينالخ  اذام   ) انالوم اي  راتحمو  نابعت  ينأو 

ام ةعاس  يبأ  لثم  طبضلاب   . هینیع نم  ظبي  يوبألا  نانحلاو  دھنت  هاشداپلاو 
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يتیحان كرحتو  ماق  امل   ، كلذل  ، تقدص ام   . مالحألا يف  ّيلع  بطبطي 
يف ىتح   ، هتیشم يف  نئاب  لالجلا  ـ  نانحب  يسأر  ىلع  بطبطو 
حازأ كابشلا  نم  علطتو  هرھظ  يناطعأ  امدعبو  ـ  ةقیضلا  صفقلا  ةحاسم 

: لاقو ةمكل  ىدافتي  هنأك  ةعرسب  هفتك 

يتلا فیسلا  ضبقم  ةزخو  نأكف  ـ »  يجبروچ  يدنفأ  ىفطصم  اننبا  »
. هفتك ةكرح  نم  دوعت  مانملا  يف  باشلا  ناطلسلا  ىلع  يمالس  تقبس 

ناطلسلا لثم  وھو  ؛  اھلبقأ اًسلاج  تینحناو  هدي  تبحس  يناكم  نم 
ىتح الو  هللا » رفغتسأ   » لاقو ضرتعا  الو  اھدش  ام  طبضلاب : باشلا 
املو ؛  كرحتي ام  ریغ  نم  بطبطي  عجرو  ّيلإ  رظن  طقف   . لماكلاب رادتسا 
تايدنت دھشم   » ـ ةدم  يسأر  قوف  هدي  كرت  كابشلا  ىلإ  ينع  حاشأ 

امنأك ةمض  لكو  ْنُزُھ » : » اذكھ اھلاق  نزحلا .» تاریثم  ىصقأ  انتعبت  لاوحأ 
رظانل ةفوشكم  طاطحنالا  روص  تناك  املو   » . ّدم ریغ  نم  قطنت  ءاي  اھقبسي 
نیمیلا هديو  ةئزاھ  ةكحض  هنم  تعلط  انھ   ،« ناويدلا اذھ  ماقمب  كتریصب 
قالوب حطسأ  ىلإ  هنقذ  فرطب  ریشي  وھو  صفقلا  ناكرأ  لوح  ةرئاد  مسرت 
كیلإ دھعن  نأ  نمیھم  میلع  بانج  تاقیفوتب  انيأر   » ، كابشلا نم  العلا  وبأ 
ةینادمص دئاقع  ةكوش  سرغو  ةيرصملا  يضارألا  يف  انتعبت  تایقرت  ةرادصب 

«. ماظعلا اندادجأ  جھن  ىلع 

؟» ىطسأ اي  معن  »

ةفیلخلا اھلاق  يتلا  سمخلا  تاجاحلا  ركذ 

ّيلع تلزن  طویسلا  ابأ  اي  مولعم  ریغ  ببسل   . كیلع ةطشق   ، تأموأ انأ 
يتلا ىطسأ » اي  معن   » ةرابع يف  علط  يلوھذ  لك   . شاعترالا دعب  ةنیكس 
يكرتلا يف  ربتعم  بقل   ، حضتیس امك   ، ىطسأ نأ  عم   ) يرس يف  اھتلق 

نم تدكأت  امل  ينأك   . تقو يأ  نم  رثكأ  تحرتسا  اھتلق  ام  لوأو   ،( ينامثعلا
تینأمطا ـ  ؟  ةملكلا هذھ  يغامد  يف  ترقتسا  نيأ  نم  ـ  هاشداپلا  ةيوھ 

اًمونم تلزام  رھاظلا   . يل يوني  يذلا  تيرفعلا  نم  اًفئاخ  تدع  امو 
انأو يھجو  ىلع  عسوت  ةماستبالا  تلضف  ظحالأ  ام  ریغ  نم  ًایسیطنغم :

. يل لاقي  امل  ئموأو  ئموأ 

ُةيوھ ْتدكأت  دقو   ، عیطتسأ ام  عرسأبو  هلك  مالكلا  صن  ركذتأ  نل  لیللاب 
لوقأ انأو  تقولا  ىتح  نكل   . هناسل ىلع  هاوتحم  لجسأس   ، يقفلا نيرق 

: شعترأ  ، وھ نم  كل 

نیمرحلا مداخو  نینمؤملا  ریمأ  ىوس  سیل   ، يل حضتا  اذكھ   ، يقفلا نيرق 
يلو ـ  ةقدلا  هجو  ىلع   ، يراترضح سداس  نيدلا  دیحو  دمحم  ناطلس  ـ 

نیثالثلاو سداسلا  ناطلسلا  ضرألا  ىلع  هللا  لظ   ، هانپ ملاع   ، معنلا
نامثع لآ  ءافلخ  نم  نيرشعلاو  سماخلاو  ةینامثعلا  ّةیلعلا  ةلودلل  ریخألاو 

يف ةنس ١٨٦١  دولوملا  ضرألا ) يف  نیملسملا  ىلع  نیمئاقلا  رخآ  )
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يناثلا دومحم  نبا  لوألا  دیجملا  دبع  ناطلسلا  هیبأ  ةافو  ةنس  سفن 
ةنس ١٩٢٦. ويام  فصتنم  يف  يلاطيإلا  هافنمب  يفوتملا   ، لسلاب

فدھب  ، ةیلاتلا مايألا  يف  اھیلع  مدقأ  يتلا  يثاحبأ  لالخ  فرعأس  اذكھ 
نینمؤملا ریمأ  يل : لصحي  يذلاب  يتفرعم  يف  ةیخيراتلا  تاوجفلا  دس 

. ةتبانلا ةرضخملا  نقذلا  يذ  رھظلا  فوقعم  هیمس  ةروص  ىلع  ثوعبملا 

عئاقو رضحم  اھنأك   . عيرسو لزتخم  لكشب   ، لوقأ  ، تاجاح سمخلا  تلجس 
فصأ نأ  ينملع  املثم  نويامھ » طخ   » ناونع تحت  اھتعضو   . ريرحت عامتجا 

ينامسع لوقي  ام  لدب  هیمسي  امك  ّيلمسعلا  ناطلسلا  نع  ردصي  ام 
ةحضاو لظت  ىتح  هب  اھّملعأ  اًمنمنم  اًمسر  اھنم  لكب  تقفرأو   . انلثم

تاموسرلا ودبت  علقت  ةرایطلاو  نآلا   . نمز ّبلَقت  وأ  تقو  رم  امھم  يمادق 
الإ ءيش  لك  نم  غرف  رتفدلا  نأك   ، مالكلا نم  يسأر  يف  حضوأ  ةریغصلا 

. يتتودح اھیلع  ةینبملا  قئاقحلا  تاراش   ، زومرلا هذھ 

: هیلع لدت  ام  ىلع  ًالعف  لدت  اھنأ  قدصأ  ، ال  اھیعدتسأ امدنع 

: ًالوأ

لماكتم ينطاب  لیثمت  وھ  يضاملا  نینثالا  ةلیل  هتيأر  تنأ  يذلا  مانملا 
دي ىلع  ةنس ٨٥٧  ىلوألا  ىدامج  نم  نيرشعلا  راھن  ةینیطنطسقلا  حتفل 
أبنأ يتلا  ةراشبلا  يھو  همحر هللا،  يناث  دمحم  حتاف  ةرضح  میظعلا  اندج 
ریمألا معنلف   ، ةینیطنطسقلا نحتفُتل   » هثيدح يف  ميرك  لوسر  بانج  اھب 

. هیلع همالسو  هللا  تاولص  قدص  شیجلا » كلذ  شیجلا  معنلو  اھریمأ 
تاذ ةليوطلا  سأرلا  ةیطغأب  قرزألا  يزلا  يف  مھتيأر  نيذلا  ركسعلا 
يھاپس مھ  ةبیھلا  ووذ  ناسرفلاو   ، يرچینیلا مھ  ةباسنملا  ةشاشلا 

. ناطلسلا

ّملست ـ  تيأر  امك  ـ  ةینیطنطسق  حتف  ةیشع  لجألا  ثدحلا  ناك  دقل 
حتاف ةرضح  دوجسب  ایفوص  ةيآ  دجسم  اھلعجو  ایفوص  اياھلا  ةیئاردتاك 
لاقتنا مث   ، ةنيدملا هلوخد  تلت  ةعمج  لوأ  يف  كانھ  دحاولا  دمحم  
ملاعلاو تدم  دبأ  تلود  ةرد   ، ءارمحلا ةحافتلا  ىلإ  هنردأ  نم  ةلودلا  ةمصاع 

. ناوكألا رئاس  اًضيأ  امبرو  هعمجأب 
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، انل ةحافتلا  تراصو  قرشلا  لبق  برغلا  نم  هللا  ةملك  تنكمت  اذھب 
كافطصا دمحم  حتاف  ةرضح  نوك  امأ   . نیملسملا لكل   ، يدنفأ ىفطصم 

ىرخأ میلاقأ  نم  نيرخآ  ةتس  عم   ، كنأل انئیجمب  ةراشإ  كلذف  هحفاصتل 
. نيدلاو ةمألا  ءایحإب  انبناج  نم  فلكتت   ، ةیلعلا ةلودلل 

حبصتل تناك  ةنسلا  هذھ  نكل  ةنس ١٩١٧،  يمورلا  ميوقتلا  يغلُأ  دقل 
نيرشعلاو يداحلا  قفاوي   ، ناسین  ٩ ، مویلا خيرات  نأ  ریغ  سیلو ٢٠٠٧ .  ١٤٣٠

يھو  ، نیتلاحلا اتلك  يف  ةفيرشلا  ةرجھلا  دعب  ةنسل ١٤٢٨  لوألا  عیبر  نم 
نیطالس رخآ  ياب  ناموط  مادعإل  ةئمسمخلا  دعب  ةسماخلا  ىركذلا 

عیبر نم  نيرشعلاو  يداحلا  راھن   ، رصم يف  سابعلا  ينب  ةاعرو  كیلامملا 
ةنس ٩٣٢. لوألا 

تأرقو  . كمأ تیب  يف  ًاظقي  كاذنیح  تنك  نإو   ، اًضيأ كلذب  تملح  كنأ  دقتعأ 
. يفنحلا دمحأ  نبا  دمحم  زاحنملا  يسكرچلا  مالك 

صن يتلا  ةفالخلا  ةدم  تمت  بلاط ] يبأ  نبا   ] يلع تومبو  »
نوثالث يدعب  ةفالخلا  : » هلوقب ملسو  هیلع  ىلص هللا  يبنلا  اھیلع 

«. اًضوضع اًكلم  نوكت  مث   ، ةنس

يتربجلا

، ًایلعف ةفالخلا  انتلالس  يلوت  خيرات  ىركذ  كلذك  مویلا  نوكي   ، اذھب لوقأ :
رداغ موي   ، هعم بحطصا  لوأ  ناخ  میلس  ناطلس  زواي  يزاغ  ةرضح  نأل 
دارفأ رخآ  هللا  ىلع  لكوتملا  دمحم   ، ةینیطنطسق ىلإ  اًدئاع  ةرھاقلا 
ذنم رصم  يف  كیلامملا  نیطالس  ةياعر  يف  نیشئاعلا  ةیسابعلا  ةلالسلا 
يزاغ ةملك  تنرتقا  . ) ةنس ٦٥٦ ناخ  وگالوھ  دي  ىلع  دادغب  طوقس 
ايانث يفف  زواي  امأ  ؛  مھسفنأب شویجلا  اوداق  نمم  نیطالسلا  ءامسأب 
ماعلا سفن  يف  دلو  نامثع  يزاغ  نأب  اًملع  مھجتلاو .) میمصتلا  اھیناعم 
لبق ةیناث  ةرم  تطقس  دادغب  نأ  كرظن  تفلي  الأ   ، دادغب هیف  تطقس  يذلا 

؟ ديدحتلا ىلع  نینس  سمخب  كیلإ  انروضح 

ةيافكلاو ةلادعلاو  ملعلا  ةعبرأ : يھف  بصنملا  اذھ  طورش  امأو  »
وھ سماخ  طرش  يف  فلُتخاو   ... ءاضعألاو ساوحلا  ةمالسو 
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«. يشرقلا بسنلا 

نودلخ نبا 

نم میلس  زواي  ملست   ، لیلقب ةئجافملا  هتافو  لبق   ، ةینیطنطسق يف 
ةيوبنلا راثآلا  زاجحلا ) فيرش  نم  هنع  ةفالخلا و( دیلاقم  ىلع هللا  لكوتملا 
مرحلاو ةبعكلا  حیتافم  ذخأ  امك   . ةدربلاو فیسلاو  قریبلا  ةفيرشلا :
ناقاخو نيربلا  كلم  ـ  اھموي  نم  ـ  ةیلمسعلا  ناطلس  راصو   ، يدمحملا
ىفطصم  ، اننوملعي اوناك  اذكھ   . نیمرحلا مداخو  نیشیجلا  رساكو  نيرحبلا 

هلآ ىلعو  هیلع  لوسر هللا  ةفیلخو  نینمؤملا  ریمأ  حبصأ  هنأ  ةياغلاو   . يدنفأ
نكلو رصم  يف  سابعلا  لآ  ناك  امك  طقف  مسالاب  سیل  مالسلا  هبحصو 

، مالسإلا راد  يف   ، سابعلا لآ  مجن  ولع  ذنم  ىلوألا  ةرمللو   . لعفلاو مسالاب 
. ةیحورلا ةطلسلا  عم  ةینمزلا  ةطلسلا  تدحوت 

هنبا مكح  لعج  هل  هللا  رفغ  میلس  دي  ىلع  ةلودلا  يف  میلقإلا  لوخد  نإ 
ينامثع ناطلس  رشاع  نامیلس ـ  ينوناق  ةرضح  جنرفإلا  دنع  طیسلا  عئاذ 

و : » ىلاعت هلوقل  اًقیبطت  همكح  لعج  يدنفأ ـ  ىفطصم  كرابم  مقر  وھو 
میلس لعجي  نأ  ىلاعت  هتمكح  اھلعلو   . قحلا قدص  برغملاو » قرشملا 
طسبنا امل  هءانبأو  هتوخإو  هابأ  هلتق  الول  ذإ   ، فورعم وھ  امك  ًايومدو  ًایساق 
رعاشلا نامیلس  ينوناق   ، ةفالخلاو ةنطلسلل  حشرتم  حلصأ  مامأ  قيرطلا 

(. مروح هتجوز  ىلإ  اھلسري  يتلا  هتایبأ  ّعقوي  ناك  امك   ) يبحم

لدعلا رشنو  ریخلا  طسبو  دادغبو  ايراغنھ  درتسا  يذلا  نامیلس  ينوناق 
. اھروصع ىھبأ  ىلع  فرشأف  ةلودلا  ءاحنأ  يف  لادتعالاو 

ىركذلاب اًكرابت  اًضيأ  مویلا  اذھ  يف  كل  انترضح  نع  حصفن  نأ  انيأر  دقو 
ددعلا ملع  يف  خيراتلا  اذھ  نع  جتانلا  مقرلاف   ، ةئمسمخلا دعب  ةسماخلا 
تاجرد ىمسأ  دحألا  دحاولا  هرودب  يواسي  ام   ، ةرشع يواسي  ينطابلا 

؟ يجبروچ يدنفأ  ىفطصم  ظوظحم  تنأ  مك  يردت  الأ   . ةكربلا

: اًثلاث

ءارغطلاو  ) نحن انئارغط  ىوس  سیل  كعبصإ  يف  عوضوملا  متاخلا  شقن 
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نويامھ نامرف  لك  ىلع  اھدجت   ، ةیلمسعلا دنع  يناطلسلا  متخلا  يھ 
دمحم  » هصنو تالحملا ) ىتش  يف  تاعوبطملاو  حطسألاو  ناردجلا  ىلعو 
ودبي مسلط  ىرغطلا  امياد .» رفظملا  دیجملا  دبع  نبا  ناخ  نيدلا  دیحو 
لدبتت ثیح   ، ةبقاثلا ةریصبلا  يوذ  الإ  لكلا  نع  هانعم  يفخي  هنكل  ًالیمج 

. نيوكتلا بساني  امب  اھتاھاجتاو  طوطخلا  ساوقأ 

طخ نف  نم  اًئیش  انذخأ  دقف  ةقرو  ىلع  ملقلاب  اھنيوكت  كل  ّلصفن  انعد 
دیجملا دبع  ةرضح  اندلاو  ناكو   ، هچغاب املوط  يارس  يطاطخ  نع  قیلعت 

هللا رفغ  يدنفأ  رھاط  دمحم  نم  هتزاجإ  ىلع  لصح  اًنیكم  ًاطاطخ  ناخ 
(. اھیلع يل  حضوأ  يتلا  ةقرولا  يرتفدب  تقفرأ  انھ   ) . امھل

ناك نإ  كیلإ   ، انمسا كعبصإ  يفو  ضرألا  ىلع  يشمت  كنأ  َتنیبت  دقو  نآلا 
. فارجوتوفلا انتريوصت  كش  كبلق  يف  لازي  ام 
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ىلع نيولتلا  كینكتو  ةميدقلا  دروفليإلا  ةقرولا  ىلع  تفرعت  روفلا  ىلع  )
سیل  ، اھايإ ينلوان  امدعب  اًزنك  يدي  يف  نأ  تسسحأ   . دوسألاو ضیبألا 

. ایفارغوتوفلا خيرات  يف  ةيرثأ  ةعطق  اھنأل  نكلو  انالوم  ةروص  اھنأل  طقف 
( ةقصال ةدام  يأ  فیضأ  ام  ریغ  نم  ةيانعب  نیتحفص  نیب  اھتیطحو 

: اًعبار
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ىلع اھايإ  كفیلكت  انيوتنا  يتلا  ةمھملا  فرش  انضرع  ماوعأ  ةینامث  لبق 
يف قفخأ  املف   ، لیلجلا دبع  يدنفأ  دجمأ  عولخملا  يطرشلا  كقیفر 
هتثرو يذلا  كمسا  انلؤافت  يعاود  نم  ناكو   . كیلإ هانلياز  اھیلع  قيدصتلا 
ردق لماح  يأ  يجبروچلا  مسا  نولمحت  مكنإ   . مھفرعت دعت  مل  دادجأ  نع 

يشابنبلا ةباثمب  يجبروچلا  ناك   . هترمإ تحت  نیعقاولا  دنجلا  ىلإ  ةبروچلا 
ةملكلا ءالمإ  ةقيرط  ةجیتن  ـ  مكدنع  نیفورعملا  يرچیني  طابض  بیترت  يف 

ةملك كلذكو  ؛  ةيراشكنالاب يل ) اھبتك  اذكھ   ،« يرچگي  )» ةیكرتلا يف 
؟ كلذك سیلأ   ، يشابكب اھنوقطنت  متنأ  يدنفأ : ىفطصم   ، اھسفن يشابنب 

اوناك ؟  قدصت لھ   ، اھلك ابوروأ  خيرات  يف  يماظن  شیج  لوأ  مھ  يرچینیلا 
ناطلسلل مھمالسإ  دعب  مھؤالو  ناكو  زاقوقلاو  ناقلبلا  ىراصن  ءانبأ  نم 

اوراص دعب  امیف  ـ  ناطلسلا  دیبع  لب  اًرارحأ  اوسیل  مھنأ  امبو   ، هدحو
يف ىحللا  قالطإب  مھل  حمسُي  نكي  ملف  بابلا ـ  مادخ  وأ  ولوقوپق  نومسي 
ةراش هنع  اوذخأو  هنع ـ  يضر هللا  يلو  شاتكب  يجاحب  اوكرابت  دقو   . ةيادبلا
مھزوخ ىلع  اھنورفحي  اوراصف  ةینامثلا  ةمجنلا  تاذ  ةیشاتكبلا  ةقيرطلا 
اھیلع نوموقي  يتلا  لامعألاب  مھبتر  يف  نوفرعُي  اوحبصأو   . ةلیطتسملا
ةبسن  ) شابادوأو چرخلیكو  كانھف   ، لاتقلا ماھمب  مھعالطضا  ىلإ  ةفاضإ 

يف فلألا  مدقم  يزاویف  يجبروچلا  امأ  عدخملا ) وأ  هدوألاو  جارخلا  ىلإ 
. يدنج فلأ  نم  هتروأ  نع  لوئسم  هنأل   ، كیلامملا بتر 

يدج مھیلع  ىضق  ىتح   ، يدنفأ ىفطصم   ، اھؤالبو ةلودلا  دعس  مھنإ 
اھقلطأ يتلا  تامیظنتلا  رصع  لبق  ـ  هللا  همحر  ـ  يناث  ناخ  دومحم  ةرضح 

، ىضوفلا مھفوفص  تمعو  داسفلا  مھیف  لحفتسا  دق  ناكو   ، لیلقب يدلاو 
يلع دمحم  ةرمإ  تحت  ةلودلا  شویج  ىلع  ةيرصملا  شویجلا  راصتنا  مايأ 

ىفطصم  ، ملعا  . اسمنلاو ایناطيرب  لخدت  الول   ، میھاربإ هنباو  يدؤنرألا 
ةیلمسعلا میقلا  سراغ   ، رھاظلا يف  قشنملا  يلع  دمحم  نأ   ، يدنفأ

هدعس لصأ  رخآلا  وھ  ناك   ، قحلا هجو  ىلع  مكمیلقإ  ةبرت  يف  ةنیصرلا 
دودحلا لخاد  ةعقاولا  ةلوق  ةنيدم  يجبروچ  ةمدخب  قحتلا  ذإ   ، يرچیني

هاعر دق  ناك  يذلا  نوسوط  همع  ةافو  دعب  ةینیلیھلا  ةيروھمجلل  ةیلاحلا 
نم ربكألا  ددعلاو  تنأ  تیسن  دق  تنك  نإو   ، مسالا لمحت  كنوكف   . اًمیتي

. لیصأ يلمسع  كنأ  ىلع  لیلد   ، كیلع ةقباسلا  لایجألا 

يل حمست  نأو  تبأ  ةكرحلا  ةيرح  ينتحنم  يتلا  ةینابرلا  ةحفنلا  نإ 

106



هدمحب ّحبسأ  ثیح  ةيوامسلا  داعبألا  نیب  ام  يكلاسم  نع  حيرصتلاب 
وأ ينارتس   . اھبراشمو ضرألا  نیبو  میظعلا  رشحلا  راظتنا  يف  ىلاعت 
نيدلا دیحو  نیكسملا  كلیمز  نيدلا  مولع  بلاط  ةئیھ  ىلع  يحبش 
دیحو ذاتسألا  مسا  فرعأ   ، قدصت ال  وأ  قدص   ، ةرم لوأل   ) . ينرقلا قوزرم 
كلذو  ، ةلیللا دعب  كیلإ  عجرأ  نل  يننأ  ملعت  نأ  كیلع  نكل  لماكلاب .) نيدلا 

، يدنفأ دجمأ  ىلع  ةمھملا  فرش  تضرع  نیح  يننأ  نم  مغرلا  ىلع 
. رھشأ ةثالث  ىدم  ىلع  تارملا  نم  اًددع  هب  تیقتلا 

يننكل  . ةریغتم ةبیصع  طورش  اھنمو  ةینودلا  تالحملا  ىلإ  لاقتناللف 
دمعت ام  يدنفأ  دجمأ  لوقأ :  . يبرأم تققح  دق  نوكأ  ةلیللا  كیلإ  ثيدحلاب 

اًقح دجوي   . كل هلاق  امم  دحاو  ءيش  ریغ  يف  قُدَصي  مل  هنكل  كیلع  بذكلا 
نم قمعأو  عسوأ  ةرماؤم   . میظنتلا كايإو : هامسأ  امم  ةمكحم  ةرماؤم 
نم ةيوامسلا  داعبألا  لھأ  نكل  ةینودلا  تالحملا  لھأ  متنأ  مككاردإ  دودح 

ةرئادلاك اھنإ   . اھب اوملي  نأ   ، ةینمحرلا ةئیشملاو   ، مھتقاط رودقمب  يلاثمأ 
انمدق يتلا  ةمھملا  نأب  لوقلا  يفكيو   . رخآ وأ  لوأ  اھل  سیل  ينب  اي  ةفافللا 
ثادحإ اھققحت  تايرجم  نم   ، ةھفات وأ  ةنیھ  كل  تءارت  امھم   ، اھايإ كفلكنل 
ةیناكمإ قحلا  ىلإ  ریقفلا  دبعلا  حنمت  ةيادب  اھل  ریصتف   . ةرئادلا يف  قرخ 
ككاردإ دودح  يف  ةرماؤملا  ریسفت  ىلع  لمعلا  كل  كرتأس   . اھتھباجم
يندواري كتمھم  نم  ءزج  وھو  رفسلا ـ  يف  ةمئادلا  كتبغرو  كتایحب  اھطبرو 

نع ًالضف   ، كايإ اًحنام  يترايز ـ  لبق  نم  ًایلعف  هیف  تعرش  كنأ  يف  كشلا 
ةیجلانرجلا وأ  لانرجلا  اذھ  ىلع  ةروصقم  تسیل  ةرماؤملا  نأ  حاضيإ 

. رثكأ نیتمولعم ال   ، هب نیلماعلا 

ركذ انھ   ) كمرحو قتسف  ریمس  لیشیم  ينارصنلا  زوجارقلا  نأ  امھلوأ 
يدنفأ دجمأ  عبطلابو  لوألا ) مسالا  دعب  مناھ  ةملك  اًفیضم  يثالثلا  اھمسا 

. اھتكایح يف  ةيرذج  فارطأ  اًعیمج  لیلجلا  دبع 

بناوجل ًایفاو  اًزیمرت  اھنم  وكشت  يتلا  كتمزأو  كتایح  يف  كانھ  نأ  امھیناثو 
نأكو خيراتلا  حرسمل  رغصم  جذومنأ  ءایشألا  هذھ  نأكف   ، اھسفن ةرماؤملا 

. هتايرجم ىلع  رثؤم  كلسم  كرایتخاو  كفرصت 

فلختملا ركفلا  ءارو  يدنفأ  دجمأ  عایصنا  نإ  ةناعإ : وأ  حرش  الب  كل  لوقأ 
نع هرھوج  يف  فلتخي  ال  باھولا  دبع  نب  دمحم  يدجنلا  قیطرھلا  كلذل 
نم مسق  هربتعا  يذلا  كلذ   ، لامك ىفطصم  قراملا  يلمسعلا  قوسف 
اوضرو نامكرتلا  لفاحج  نم  اًجمھ  اودترا  امدعب  ًابأ  ناطلسلا  بعش 
شوبرطو ليزنتلا  ةيدجبأ  نع  اًضوع  جنرفإلا  ةّعبقو  ةینیتاللا  فرحألاب 

كرت اتأ  ةرابع  تعمس  كنأ  كش  ال  دادجألا : ةمامعو  ةیقرشلا  ةثادحلا 
؟ اتأ يتسشافلا  لھاجلا  اذھ  نوكي  نأ  كبلق  يف  زحي  الأ   . يدنفأ ىفطصم 
مترص ام  نیب  ـ  كمھت  يتلا  ةیناثلا  ةمولعملا  يھ  هذھو  ـ  قرف  ال  نكل 
اذھ لثمل  حلاصلا  فلسلا  بستني  نأ  ىشاح    ) ةیفلسلا هنومست 

ىفطصم باذكلا  لذنلا  ةیناملع  نیبو  ءامدلا ) كفسو  هفسلاو  قورملا 
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. لامك

(: فیلكتلا وھو   ) اًسماخ

، ةيروھمج ـ  اًفازج  ـ  هومسو  ةلودلا  اياقب  نم  هوقتشا  يذلا  ءيشلا  يف 
لك نع  يلختلل  دادعتسا  ىلع  تنك  يذلا  انأ   . ةنایخلاب يننوتعني  اولازام 
نم كسامتم  عمجتل  يبأ  ايؤر  قیقحتو  لاحلا  حالص  لباقم  يف  ءيش 

. ةیناطلسلا ةرئادلا  لخاد  بوعشلاو  ممألا 

ةطقسلا لیصافتب  ملتف   ، ةیلاتلا ةثالثلا  مايألا  يف   ، أرقتس كنأ  قثاو  انأ 
ىفطصم نئاخلا  يقيدصو  انأ  هتبعل  يذلا  رودلا  ةقیقحب  ملعتو   ، رایھنالاو

. لامك

برحلا عالدنا  ذنم  ثادحألا  روطت  حرش  ءانع  كايإو  يسفن  فلكأ  نل  اذھل 
هللا يضر  ـ  يراصنألا  بويأ  يبأ  حيرض  يف  فیسلا  يدلقت  ربعو  ىربكلا 
دبع يخأ  فالخو  دیجملا  دبع  يبأ  لثم  ـ  رھشأ  ةثالثب  ةعقاولا  دعب  ـ  هنع 
فیس لمحأ  ملو   ، هدحو رمع  نینمؤملا  ریمأ  فیس  تدلقت  انأ   ، دیمحلا
دالبلا ترداغ  نأ  ىلإو  ـ  لاتقلا  يف  ةبغرلا  لیلد  وھ  يذلا  نامثع  يزاغ 

ملف  ، يدنفأ ىفطصم   ، اًقلغم روفسوبلا  ناك   ) ةیناطيرب ةنیفس  نتم  ىلع 
ةیشع مت  ام  دالبلا ) ةرداغمل  ةلیسو  نم  ةیناطيربلا  نفسلا  ریغ  كانھ  نكي 
اھلتحي ةینیطنطسقو   ، لوضانألا ةرقنأ  يف  ديدجلا  نامكرتلا  اتأ  قاقشنا 

ةنس ١٩٢٢. يناث  نيرشت  نم  رشع  عباسلا  يف   ، ءافلحلا

يسؤب ىدمب  كنوربخي  مھدحو  نیخرؤملا  عد   ، عئاقولا كیلع  ولتأ  نل 
وأ ماوعأ  ةعبرأ  دعب  ومير  ناس  يف  ةینملا  ينتفاو  موي  يننأ  يفكي   . يتوقتو
ىتح ىجسم  ریغ  تللظف  نفدلا  سوقط  ةفلكت  يتردقم  يف  نكي  مل  لقأ 

، امھاوثم هللا  كراب  يدنفأ  قوراف  رمع  ـ  ناطلس  ةحیبص  يتنبا  جوز  ءاج 
ىقبأ دقو  ـ  هللا  امھمحر  ـ  زيزعلا  دبع  نب  دیجملا  دبع  يمع  نبا  نبا  وھو 
اوناك  ... نیماع ةدمل  يترداغم  دعب  ًايروص  ةفیلخ  يمع  نبا  لامك  ىفطصم 
هعم ًالماح  ءاج  لوألا ـ  نيرشت  يف  مكحي  ةفیلخ ال  رخآلا  انأ  ينم  اولعج  دق 

. لاملاو نفكلا 

اًشيورد ناكو   ، ناخ داشر  دمحم  موحرملا  يخأ  نع  ةنطلسلا  تیلوت  دقل 
مظن نم  رخآ  هنإ  ـ  لاجسلاو  ةیبرحلا  رومأ  نع  ةدابعلاب  ًالوغشم  ًايولوم 

108



يذلا رمألا  ـ  يدنفأ  ىفطصم   ، نامثع لآ  نیطالس  نم  يسرافلا  رعشلا 
. جورخلا هنم  لیحتسي  قزأم  يف   ، دھازلا خیشلا  انأ   ، ينعضو

يننكل  . رھشأ ةثالث  نم  لقأب  روحملا  تاوقل  ءاركنلا  ةميزھلا  لبق  كلذ  ناك 
تضفرو  ، تضفر انأف   ، ةمواقملا كرابأ  تأدب  اندالب  ءافلحلا  لتحا  لاح 
ةاتفلا ایكرت  ةعامجو  نويداحتالا  ينع  اًمغر  اھعقو  يتلا  رڤِس  ةدھاعم 

ةنس ١٩٠٩، هولزعو  دیمحلا  دبع  يخأ  ىلع  اوبلقنا  نيذلا  مھسفنأ 
نیحو  . نیملسملا ریغ  نم  ةلودلا  بوعش  يف  عئاظفلا  لج  اوبكتراو 
كانھ انشویج  لولف  كیكفت  ةجحب  لوضانألا  ىلإ  لامك  ىفطصم  تلسرأ 
ثعبو فوفصلا  عمجب  اًرس  هل  تدھع   ، ةدھاعملا تضق  امك  اھحالس  عزنو 

... ةدعلاو لمألا 

. نیيروھمجلا نم  هفلخو  وھ  ّيلع  هركنأ  يذلا  رمألا 

دبع يمُس  امك   ، نئاخلا ناطلسلا  مویلا  اتأ  ءانبأو  مھدافحأ  ينیمسي 
ةلودلا يف  رارمتسالا  لمأ  ثعابو  نیملسملا  لمش  عماج  يزاغ  دیمحلا 

ىوس ّعقوي  مل  هنأ  كلذ   ، ةاعدملا هتيومد  نع  ةینك  رمحألا  ناطلسلاب 
. اًماع نیثالثو  ةثالث  تدتما  يتلا  همكح  ةرتف  لاوط  مادعإلاب  نینثا  نیطخ 

اھتفرتقا يتلا  ةدیحولا  ةنایخلا  ينملؤت  ام  ردق  مھتاءارتفا  ينملؤت  الو 
ينأ كلذ   . يتیعرب ّملأ  امل  ينطابلا  ببسلا  اھنأ  دعب  امیف  رھظو   ، لعفلاب

، يتزوح يف  ناك   ، رصقلا يف  يناطلسلا  متاخلا  ىتح  اًكرات   ، ترداغ امدنع 
، ةنیفسلا ينتلقأ  ثیح  ةطلام  ةريزج  ىلإ  هتذخأ  يذلا  لیلقلا  نمض 

لجعلا دلج  نم  مجحلا  ةریغص  قوقر  ةعبس  هب  ينایلطلا  دلجلا  نم  اًفورظم 
يبرعلا طخلا  نف  يف  نوكي  ام  عورأ  ىلع  ةلماك  ميرم  ةروس  يوحت 

. ينآرقلا

ةعس ىلإ  ةراشإلا  لیبس  ىلع  امنأك  اھریغ  نود  ميرم  ةروس  رایتخا  ناكو 
ىتحو باتكلا  لھأ  ىلع  اھحاتفناو  اھخيرات  رم  ىلع  ةلودلا  ردص 

ـ نامثع  لآ  نیطالس  رشاع  نامیلس  ينوناق  نأب  ّركذت  تناك   . نییناملعلا
ىرشب ىرخأ : ةرم   ، يدنفأ ىفطصم   ، ءيش دئاز ال  دحاو  يواست  ةرشعلا 

رصیق اًضيأ  امنإو  بسحف  قارعلا  هاشو  رصم  ناطلس  نكي  مل  دحألا ـ  دحاولا 
للملا فلتخمل  ةلبق   ، اھلك ةیناسنإلل  ةلزنملا  ةلاسرلاك  ةلودلا  تناك   . مورلا
جنرفإلل رمعتسملا  برغلا  ةراضح  تءاج  امنیب   . ةینیطنطسق يھ  امك 

. دوھیلا نود  ىراصنللو   ، مھدحو

رستبم َبنَذ  اھنأك  لامك  ىفطصم  اھقتشا  يتلا  ةيواخلا  ةيروھمجلا  كلت 
تناك ؟  اھیف كلوق  ام   ، جنرفإلا هسسأ  يذلا  بالكلا  عنصم  ءارج  نم  ورجل 
فینعلا عطقلا  سرامتف   ، ىلوألا ةظحللا  ذنم  اھسفنل  ةھراك  ةيروھمجلا 

. ةدیجملا ةيوھلا  حورو  يدئاقعلاو  يدجبألا  ثوروملا  عم  سانلا  ةبغر  دض 
رصم يف  الإ  بتكُيو  أرقُي  ملو  ةكم  يف  لزنُأ  رینملا  نآرقلا  نإ  لیق  دقل 
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. انتلود يطاطخ  ةردق  ىلع  اًعطاق  ًالیلد  فورظملا  اذھ  ناكو   ، ةناتسآلاو

ةیقابلا قوقرلاو   ، قیلعتسنلاو قیلعتلا  طخب  ًابوتكم  يحاتتفالا  قرلا  ناك 
ةفیلخلا طاطخ  توقاي  اھعدتبا  يتلا  ةتسلا  مالقألا  نم  ملقب  اھنم  لك 

يذلا كلذ   ، سابعلا ينب  نم  مالسإلا  ةلود  ىلع  ماق  نم  رخآ  مصعتسملا 
يناحيرلا مث   ، ققحملاو  ، خسنلاو ثلثلا  ناخ : وگالوھ  لویخ  هتسھد 

. عیقوتلاو ةعقرلاو 

نامثع ناطلسلا  نبا   ... كب ناخرُأ  نيدلا  رایتخا  اھناطلس  ناكو  »
«. اًدالبو ًالام  مھرثكأو  نامكرتلا  كولم  ربكأ   ... قوج

ةطوطب نبا 

يزاغ ذنم  يلمسع  ناطلس  لك  نأ  ملعتس  ّةیلعلا  ةلودلا  خيرات  أرقت  موي 
ةفرح تناكو   . ةيودي ةفرح  ملعتي  نأ  هتیبرت  بناوج  نم  ناك  كیب  ناخروأ 

، هتافو ةیشع  رھشأ  ةعضب  يرمع  ناك  دقل   . طخلا نف  يھ  تركذ  امك  دلاولا 
هزجنأ ام  عدبأ  هنإ  لاقو  فورظملا  اذھ  يتوخإ  نود  يدحو  يل  كرت  هنكل 

. لاجملا اذھ  يف 

نیترایس يف  زیلجنإلا  ةمردنجلا  انلقن   . ةرھفكم ءامسلاو  اًرطمم  اًموي  ناك 
ىلع نوطسي  مھنإ  لاقي  ال  ىتح  اھتاراش  اوغبص  دقو  رمحألا  بیلصلل 
نم لقأ  يف  ةطلام ـ  ىلإ  ةلحرلا  لالخ  يننكل   . نیباصملاو ىحرجلا  دراوم 

. يردأ ؟ ال  فیك  . فورظملا تدقف  دق  تنك  يدنفأ ـ  ىفطصم   ، دحاو راھن 

جتن ام  حیحصت  كتمھمو   ، ًالعف اھتفرتقا  يتلا  ةدیحولا  ةنایخلا  يھ  هذھ 
ةدشب يدي  ىلع  طغضو  مالسلاب  هدي  دم  انھ   ) . ليوطلا ىدملا  ىلع  اھنع 

(: لصاوي وھو 

نم اًقر  اودجت  نأ  يجبروچ  ىفطصم  مكیلإ  دھعن  ناخ  نيدلا  دیحو  نحن 
نم نيرخآ  ةتس  ىلع  نوكیسو   ، ةعئاضلا ميرم  ةروسل  ةعبسلا  قوقرلا 
زیح يف  ةرورضلاب  سیل   ، ةیقابلا ةتسلا  اودجي  نأ  ةلودلا  میلاقأ  يلثمم 
ذنم بیترت  وأ  قطنم  الب  ضرألا  ءاحنأ  يف  قوقرلا  ترثعبت  دقف   ، مھمیلقإ
يف ةفالخلا  بصنم  انل  مظتني  ملو  ةطلام  ىلإ  قيرطلا  يف  اھاندقف 
ميرم ةروس  ىلع  روثعلا  نأ   ، يجبروچ ىفطصم   ، اوملعت نأ  ىلع   . زاجحلا
طابحإ قيرط  ىلع  ىلوألا  ةوطخلا  وھ  ةرثعبملا  اھقوقر  تاتش  ملو  ةعئاضلا 

. نیملسملا دض  ةكاحملا  ةینوكلا  ةرماؤملا 

تّعیض نيأ  ملعأ  ال  انأ  ءاخرتسالا :) هیلع  ادبو  يدي  كرتف  ةفیلخلا  داع  )
يننكل  . نینسلا هذھ  دعب  اھقوقر  نوكت  نأ  نكمي  نيأ  الو  ميرم  ةروس 

. قيرطلا لوأ  غولب  ىلع  كدعاست  دق  ةیجحأ  كل  ركذأس 
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لجو زع  قحلا  نكل  ًاظفل  الإ  ةیجحألا  هذھ  لح  فرعأ  ال  يننأ  كل  مسقأ 
؟ يدنفأ ىفطصم   ، ىتوملا تامانم  فرعت  لھ   . مانم يف  اھیلع  ينعلطأ 
لوأ ةیجحألا : كیلإ   . اًرارسأ مھمالحأ  مھّغلبت  دقو   . نوملحي اًضيأ  ىتوملا 
اھفرعت ةأرما   ، ةأرما لالخ  نم  هدجتس  كتلاض  ىلإ  كدوقتس  يتلا  لئالدلا 
كايإو هللا  انظفح  ةنئاب :) ةيوبأب  كحضو   ) يدنفأ ىفطصم   ، ةیتاروت ةفرعم 
يخأ هیف  ىوزنا  يذلا  رصقلا  مسا  ىلع  ةأرملا  هذھ  مساو   . يصاعملا نم 
ينعت ةیكرت  ةملك  اھنإ   . هولزعي نأ  لبق  قدنختو  ناخ  دیمحلا  دبع  يزاغ 

. ةمجن ةیبرعلاب :

؟ كسأر يف  تبث  ؟  يدنفأ ىفطصم  كل  هتلق  ام  لك  تعمس 

. يئاجر اذھ  درأ :) املبقو  )

* * *

يذلا لوحتلا  سكعنيو  ةریخألا  ةرملل  هلیح  ىلع  ةفیلخلا  دعقي  املبق 
ةعاس ىّضم   ، نيدلا دیحو  يقفلا  انلیمز  ىقبي  عجریف  لوألا  يف  هل  لصح 
دارم لزعو  ةسبتلملا  زيزعلا  دبع  ةافو   ) هتوخإو همعو  هیبأ  نع  ينملكي 
فیكو  ، دیمحلا دبع  هنع  ىلوت  نأ  دعب  يارس  ناغرچ  رصق  يف  سماخلا 

ىقیسوملاب وھ  هعلو  نع   ،( نیخدتلا نع  فكي  ال  دیمحلا  دبع  ناك 
نباو هتایح  نعو   ، ونایپلا ىلع  اھعضو  يتلا  تافلؤملاو  ةیبرغلاو  ةیقرشلا 

ىفطصمب هتقادص  ةصق  يل  ىكح   . زيزعلا دبع  نبا  دیجملا  دبع  همع 
ـ نانویلا  يف  دولوملا  وھ  ـ  ةیكرتلا  ةیموقلل  كرتاتأ  جور  فیكو   ، اًضيأ  ، لامك
ال ةلود  لیبس  يف  تایبصعلاو  نتفلا  رسكل  دیجملا  دبع  يعس  اًمطحم 

يصخشلا هملأ  مث   ، رضحتلاو لمعلاب  الإ  يبرع  ىلع  يكرتل  اھیف  لضف 
. اذھ لك  لایح 

يسأرب قلع  ام  لك  تلقن   ، اھتلیل  ، يل اھلاق  يتلا  تاجاحلا  لجسأ  املبق 
. همالك صن  نم 

ًأزتجم ةفیلخلا  مالك  صن  وھ  لصف 

مكتاِذل ام  ىلع  ءانب  عئاض  قر  ىلع  روثع  دنسم  مكتدھعل  انھجو  دقل  »...
. ةيرصملا يضارألا  يف  انتعبت  لاوحأ  ىلع  فوقولاو  ةّبرجملا  ةنامألا  نم 

ًالماح هنوك  يف  مكمسا  ىلع  ةفوطعملا  رئاشبلاب  ناميإلا  وديدشل  اننإو 
ةعدوم انلامآ  ىراصقو   . دانجأ دتوأ  يديأ  ىلع  يناحبس  رصن  بابسأل 

«... هیف

: نآلا مظعأ  ردص  ةباثمب  مكنكل  ىفطصم  زيزعلا  اننبا  مكبقل  يدنفأ  »...
ناذآلل بیطأ  سیلأ   ، يجبروچ اشاپ  ىفطصم  يلاعملا  ریمس  انريزو 

«... مكبقل نم  هناحلأ  لیمجب  ةفنشملا 
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داھتجا بجومب  ىمانتت  ةيراضح  تاماظنو  ةیعامتجا  تایقرت  ةمعن  نإ  »...
مولعلا بلط  كلذ  بابسأ  لوأو   ، ةعورشم ةینادمص  رماوأ  يف  ينالقع 

جراخ نم  مھفنك  يف  نَمو  ةمألا  فونص  نیب  فلآت  عانطصاو  تاروشملاو 
وأ عزج  الب  تايرجملا  مئاظعو  تامدقتلا  لئالج  ةبكاومو  ةفینح  ةلم 

«. .. دورش

تدم دبأ  تلود  كالھ  ذنم  ةیمالسإ  ةكوش  فعض  يف  رظنلا  انعمأ  اذإف  »...
ةمألا راقتفا  يف  رصحلاب  كلذ  بابسأ  عمتجت  تناك  ةمعن  تايرجم  بایغو 
ىفطصم  ، مكل انفلسأ  دقل   . ةمذلا لھأ  فراعم  سانجأ  طالتخاو  ةفاقث  ىلإ 

ىلإ هجتا  نمف  هتملك  تقدص  برغملاو » قرشملا    » قحلا لوق   ، يدنفأ
هؤازجو انتلم  ةكوش  ساسأ  عزعزو  انرفظ  دیناسأ  ّبیغ  ىرخألا  كرتو  ةھج 

«. .. لیبسلا ءوس 

صانم ال   ، يدنفأ ىفطصم  روظنملا  مكقالط  لثم  برغب  قرش  جاوز  نإ  »...
«. .. يخيرات لالح  ضغبأ  ىوس  نكي  نإو ال  هئارجإ  نم 

روصو عونت  لاكشأو  سناجت  عانطصا  نع  نوملسملا  سعاقت  املف  »...
. طاطحنا ةمألاب  ّملأو  ّةیلعلا  ةلودلا  تكلھ  فراعملا  يف  تافالتخا  عطاقت 

صفق نم  جورخلا  حتتفم  ميرم  ةروس  ىلع  ءالكولا  عیمجو  مكروثعو 
«. .. ةمألا مسج  يف  اھلاحفتسا  بابسأ  مومعو  تاصوكنلا 

لبس ىلع  ةمألا  تاعومج  لكاوتو  ءانف  ىلإ  تدم  دبأ  تلود  ءاھتناب  »...
دوجو مدعو  ةيوھ  قدص  عم  تالصلا  عبضبو  دادتمالا  ةعوطقم  ضيوفت 
عاستاب تایقرتو  تابیترت  رخأت  انيأر   ، زكرملا يف  ذختُت  ةیصعتسم  ةدعاق 
يعاسم اھیلإ  نوكرملا  تاماظنلا  شاشتغاو   ، هعمجأب يناسنإ  نادیم 

ةئیھ ىلع  مھروبق  نم  ىتوملا  علطي  نأشلا  اذھلو   ... اًمامتو اًقح  رشبلا 
«. .. اھفلخ اھنمأي  حابشأ 

انتاذ نم  اًفارتعاو  قلخلا  قلاخ  ماعنإ  نع  ةدلوتم  ةریصب  يوذ  انك  املو  »...
ةكوربملا ميرم  ةروس  قوقر  عییضت  يف  فَرَتقُملا  مثإلاب  هیلإ  ةریقفلا 

نأ انيأر  نمل  هتكربب  انمامأ  ةحوتفم  كلاسم  ىضتقمب  روھظلا  ىلإ  انعراس 
«. .. هضیضعت ىلع  انلاكتا  عیمجو  لیلجلا  دنسملا  اذھ  هتدھعل  هجون 

هبو ةمألا  ثعب  يف  اناغتبم  ققحتي  نأ  هذھ  لاحلاو  هانمتن  ام  صَخأو  »...
ىفطصم  ، ةراضح ةياھن  انتلود  توم  نإف   ، اھعمجأب ةیناسنإلا  ماظتنا 

«. .. يدنفأ

ءافتخالاو روھظلا  ىلت  ام  ربخ 

اي ةفیلخلا  يل  هلاق  ءيش  رخآ  ةراضح » ةياھن  انتلود  توم   » ةرابع تناك 
دعقو هیفك  يف  هھجو  طحو  تاراظنلا  علخ  ـ  ةدحاو  ةرم  ـ  اھدعب   . دشار

112



، ةفیلخلا نأ  عم   ) خيراتلا سردم  يلوتم  ذاتسألاب  ينّركف  اًفینع  ًءاكب   ، يكبي
حسمي هھجو  عفر  املو  تماص .) هبش  هؤاكب  ناك   ، يلوتم ذاتسألا  سكع 

. ناكملا ىلع  فرعتي  ملف  ةليوط  ةمون  نم  قافأ  دحاو  لثم  ادب  عومدلا 
«. ؟ كترضح انھ  ينسللللللجأ  يللا  هيإ  انأ   » . لاق  ،« هھ »

«. اًدبأ «ال 

«. ؟ هھ  ، نیف ودللللللأ  ذاتسألا  لاممممإ  »

تمت تناك  كساملا  ةلازإ ) وأ   ) عضو ةیلمع  نأ  تظحال  يھجو  لتبا  املو 
يقبو هھجو  ىلع  نیجعلا  درف  ايارملا  مادق  تارباخملا  لیمع  لماكلاب :

يف صلقتو  ةمنمنملا  تالضعلا  ضعب  يف  ءاخترا  لالخ  نمو   . ًایناث اًدحاو 
... نیعلا ةرظن  يف  لدبت   ، فتكلا ىوتسم  يف  يشماھ  ضافخنا   ، ىرخأ

ةءوبخملا ةیناتحتلا  ةقيرطلا  سفنب  لصح  رییغتلا  ٍناث ! صخش  يمامأ 
اًھیقف دترا  ةفیلخلا  نأ  تدكأت  ىتح  تقو  رم  نكي  مل   . ةعيرملا ةعيرسلا 
ةجردل ربصلا  دفانو  ًانوحشم  تنكو   . اكيزم ودلأ  نع  ثحبي  راوطألا  بيرغ 
ةعرسب بتكأ  رتفدلا  يمامأو  يتدوأ  يف  تحبصأ  فیك  ىتح  ركذأ  ال  ينأ 

: ّلطبأ الو  ينعجوت  يدي  نأ  ةجردل  زیكرتو 

، كیلع ةطشق   ، يتركاذ ينفعست  ام  دق  ىلع  هاشداپلا  مالك  صن  لجسأ 
ةنمنم تاموسر  عدتبأو   . هناسل ىلع  يل  اھلاق  يتلا  تاجاحلل  ّقثوأ  مث 
يتلا ةیئاردتاكلا  فورظلا : تفلتخا  امھم  ةدح  ىلع  ةمولعم  لكب  ينركفت 
يدتري ًالجرو   ، مویلا خيراتب  مقرو ٥٠٥   ، ةینیطنطسقلا حتفب  اًعماج  تبلقنا 
ةینامثلا ةمجنلاو   ، متاخلا شقن  ىلع  يذلا  ناطلسلا  مساب  شوبرطلا 

روثعلا فیلكتب  نآرقلا  نم  نیتحفص  مث   ، ةيراشكنالاب طبترملا  انأ  يمساب 
. هتھتيو رمحي  بتكملا  يف  نيدلا  دیحو  تكرت   ... ةعئاضلا ةروسلا  ىلع 

«. ندملا طئارخ  يف  راھنلا  ةداعس  نع  ثحبلا  يھ  ةلحرلا  »

ردب يلع 

تمن ام   ، كیلع ةطشق   ، ةفیلخلا مالك  لیجست  نم  تیھتنا  امدعب  ىتحو 
. لوزنلا دعوم  ءاج  ام  دحل  ةفرط 

تعبط درو .) امك   ) ةریبكلا اریماكلاب  متاخلا  حطس  تروص  ةيوشب  رجفلا  دعب 
يرظن تفل   . رتفدلا يف  اًّربكم  شقنلا  تلقنو  رتویپمكلا  ىلع  نم  ةروصلا 
لوألا نینثالا  ةلیل  اًضمغم  هترعشتسا  امك  يریس  طخب  ديدشلا  هھباشت 

امھضعب ـ بنج  امھعضأ  امتقو   . مانملا ينءاج  نیح 
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، اًضمغم  ، ةرھاقلا لخاد  يقيرط  فرعأ  نأ  تلواح  امل  ينأ  قدصأ  نل  ـ 
ًایفخ ىنعم  كانھ  نأ  تفرع  اھتعاس   . ىرغط يردأ  نأ  نود  تمسر 
ةرورضب ترعشو   . ناكم ىلإ  بھذأ  املك  اًضمغم  اھزجنُأ  يتلا  تاموسرلل 

. هتفرعم ينتفلك  امھم  ىنعملا  اذھ  فرعأ  نأ 

يھ ام  فرعأ  نأ  ةيادبلاو   . نآلا مھملا  وھ  اذھ   ، ةمھملا ذیفنت  يف  أدبأ  نأ 
لوأ ىلإ  ينلصوت  نأ  نكمي  فیكو   ، ةمجن ينعت  يتلا  ةیكرتلا  ةملكلا  هذھ 

. قيرطلا
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سماخلا  مسقلا 
راثآلاو  ططخلا  ةلاسر 
ةتودحلا لصأ  ىلإ  ایندلا  باب  نم 

امو خيراتلا  يف  هثاحبأ  نم  ىفطصم  هلجس  ام  وھ  يذلا 
اھللخت 

ليربأ ىلإ ١٢   ١٠ ، سیمخلا ىلإ  ءاثالثلا  نم 

: يجبروشلا فيان  ىفطصم  لاق 

اھلالخ ينذقني  مل  فنعب  طبختأ  مايأ  ةثالثب  تررم  ةفیلخلاب  ءاقللا  رثإ  ـ  دشار 
اھنأ ينعي  يذلا  ينامثعلا  ریبعتلا  وھو   ) تدم دبأ  تلود  خيرات  يف  ثحبلا  ىوس 

، أرقأ املاط ال  مايأ ـ  ةثالث   . عوبسألا رخآ  دحل  يناثلا  ءاثالثلا  نم  دبألا :) ىلإ  ةیقاب 
مانملا رسج  ديدجو : لوأ  نم  ةجاح  لك  فشتكأ  ينأك  رتفدلا ـ  يف  صّخلأو  لقنأ 
ةعالولا نم  ةعلاطلا  رانلا  لكش   ، ءاذحلاو دعصملاو  رتویپمكلا   ، ایندلا بابو 
تنبلاو ةعیلخلا  اكيزم  ودلأ  ةكحض   ، رَوْنَملا ةحئارو  ةبرعلا  نویسكرد  سملمو 

. حالص دجمأب  يتقالع  ةياھنو  دلولل  ةبوطخملا 

هسفن وھ  نيدلا  دیحو  يقفلا  انلیمز  نأ  فاشتكا  ةمدص  عم  لماعتأ  تلزام  تنك 
، مكحیل اھملست   . میلس ناطلسلا  طخ  نم  ةرشابم  ةنطلسلا  ّملست  ةفیلخ  رخآ 

دیجملا دبع  همع  نبا  لثم  وأ  كیلامملا  دھع  يف  امك  يفرش  بصنمك  سیلو 
ركذتأ نیحو   . ام لكشب  هّلثمت  يذلا  هنيرق  هنأ  وأ   . لامك ىفطصم  مايأ  يدنفأ 
ىفطصم  ، ةراضح ةياھن  انتلود  توم   » نیملسملاو ـ مالسإلا  نع  يل  هلاق  يذلا 

ألتما ةوھشلا  هنم  تحار  يذلا  ناكملا  نأو  يسأر  يف  ضبنب  سحأ  ـ  يدنفأ »
يف راص   ، ءاقبلا ةزيرغ  نع  داتعملا  ریبعتلا  يھ  ةوھشلا  تناك  اذإ   . ةیناث عفد  ةوقب 

. ناطلسلا رمأ  ذیفنت  ةزيرغلا : سفن  نع  فلتخم  ریبعت  انأ  يمسج 

امك  ) ًاثالث اھنم  تلجس  ةئجافم  تاعامتلاب  يعم  ءاج  عوضوملا  ةيادبلا  يف 
نم قمغأ  ةملظ  يغامد  يف  كرتت  تناك  اھنكل  سداسلا .) مسقلا  يف  دریس 
ةفرط تمن  تنك  ام  اًضيأ  ءاعبرألا  حابص   . فنعأو لوطأ  ناھوت  تارتف  اھعبتتو  لوألا 

. ناھوتلا ةورذ  تغلب  ينأك  انأو  تشالت  تاعامتلالا  نأ  تفشتكا  امل 

انثلاث زمارو  تنأ  َهترضح  يذلا  يرایھنا  ءانثأ  ىتح   ، يرمع هتیسح  ام  ساسحإ 
ىقلم وھو  هتوم  ربخ  انءاج  موي  ركاف  ؟  دشار اي  ريدردلا  زمار  ركاف  مايألا ـ  كلت  يف 

لك نم  ًابوعرم  ُتنك  مايأ  ـ  ؟  هتلاخ مامح  لخاد  هعارذ  يف  ةربإلاب  هرھظ  ىلع 
كنأ لیخت   . لبق نم  هتفرع  ساسحإ  يأ  نع  اًمامت  فلتخم  ناھوتلا  اذھ   . ءيش
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ال  . ءيش يأ  ىلع  تّفرعت  امف  كیلاوح  ترظنو  حابص  تاذ  مونلا  نم  توحص 
يذلا كمسج  ىتح   . كابشلا نم  ةللستملا  سمشلا  الو  ةدوألا  الو  شرفلا 
ككرتو ريرسلا  ىلع  كناكم  ذخأ  اًدحأ  نأك   ، كل سیل  هنأك  ةقیقد  نم  احص 

، ءيش لك  ساسحإلا : كعم  رركت  عراشلا  تلزن  املو   . جرفتت يفخلا  لجرلاك 
. ةرم لوأل  هارت  كنأك   ، مات قدصب 

هذھو كريرس  اذھ  نأ  فرعت  نوفدم  ناكم  يف   . طبضلاب ةركاذلا  دقفت  مل  تنأ 
يذلا يحلا  ملاعم  نم  ملعم  هعلطتل  ةنینجلا  مادق  نم  فلت  يذلا  يربوكلا   ، كمأ
ةقطنمو ـ  هیمست  تیقبو  يقدلا  همسا  ناك  يذلا  يحلا   ، هعوبر يف  تأشن 

نم لماعتت  كلعجت  يتلا  ةجردلاب   ، ينعي  ، فرعت  . مانملا رسج  هطوحت ـ  ةعساو 
كتربخ نكل   . لیصافتلا يف  لخدت  ال  املاط   ، ءيش كیلع  ظَحالي  ام  ریغ 

. اًدبأ ةجاح  الو   ، ةجاح هنم  فرعت  كنأ ال  اذھ  لكب  ةرشابملا 

. ةنيدملل كدقف  لمتكا  نآلا 

تسل كنأ  ساسحإ  كیلع  سباك   ، ةيداعلا كتامھم  سرامت  تنأو  مویلا  لوطو 
ةجردل كرود  نقتأ  ًابيرغ  اًدحأ  نأك  عشبألا ـ  اذھ  وأ ـ  كسفن  رود  لثمت  كنأك   . تنأ
لالھلا ىفشتسم  بنج  نم  ةبرعلا  قوسي  يذلا  امكنم  نم  فرعت  تدع  ام  كنأ 
دلولل ةبوطخملا  تنبلا  لواني   ، حتف عم  سامح  تافالخ  نع  ًالاقم  ررحي   ، رمحألا
كانھ ينعي  وأ   ، كریغ صخش  تنأو  هعنصت  اذھ  لك   ... ةثابخلا يف  ةیناث  ةراجیس 
ةداعإ نأ  تكردأ   ، ناھوتلا نم  ةردان  ةحسف  يفو   . كنع هعنصي  كریغ  صخش 

: لعفلاب تأدب  ءانبلا 

. ددھلا ناكم  ّفظنت  نأ  لوألا  يف  مزال   ، ديدجو لوأ  نم  ةجاح  ينبت  ناشلع 
يمر قبست  يتلا  فیظنتلا  ةیلمع  وھ  ءيش  يأ  فرعأ  ال  ينأب  ساسحإلا 

. ساسألا

اریماكلا ءارش  ركذ 

رسلا ناخ  تعجر  ينأ   ، يناثلا ءاثالثلا  موي  لغشلا  لبق   ، هتلمع راوشم  لوأ 
ناكو  . رياجس ةبلع  مجحب  ةمرتحم  اریماك  ىلع  يعم  يتلا  سولفلا  لك  تفرصو 
انأو ـ  اھنمث  تعفدو  اھترتخاو  اھءارش  تبقرت  امدعب   ، يسأر ىلع  رطیسملا 

. رثأ ةملك  ةبرعلا ـ  يف  يعم  اھلمحأ 

بستكت  ، ءاتلاب قطنُت  امدنع  ةملكلا  هذھ  نأ  يل  رطخ  ویلوي  روحم ٢٦  ىلع 
ٍضام ءيش  ًالمع : هل  نولمعي  صخشب  قلعتم  يدام  ءيش  رتألا   . ةیبیغ ةفص 

. لبقتسملا ریغي 

ضیبألا يمالفأ  ضّمحأ  تنكو  ـ  ّروصأ  تأدب  امل  ينأ  تركفت  نانبل  نادیم  يف 
ربكم ىلع  وینابلا  برق  اھعبطأ  مث   ، مامحلاو يمون  ةدوأ  بالود  نیب  دوسأو 
نوك وھ  ينلغش  ءيش  مھأ  ـ  ءارمح  ةبمل  الو  رميات  الب  رلزب  ةكرام  لمعتسم 

116



الإ روصأ  تنك  ام  انأ  ةليوط  تاونسل   ) هتروص يذلا  لمجلل  ًایقیقح  اًرثأ  ةروصلا 
. اھطاقتلا ةظحل  هنم  علاطلا  ءوضلل  ًايدام  ًالجس  ينعي  لامجلا .)

نأ رابتعا  ىلع  ريوصتلا  ضفرت  يتلا  ةیئادبلا  لئابقلا  عم  فطاعتأ  نأ  تملعت 
نم ةجاح  دخات   » ًالعف  ، اًدحاو روصت  نیح  تنأف   . اھحور نم  اًئیش  قرست  اریماكلا 

، ينورتكلإلا وأ  يئایمیكلا ـ  لوحتلا  هسفن  وھ  هھجو  نم  علاطلا  ءوضلا  نأل  هرتأ .»
. ةروصلا قلخي  يذلا  لاتیجيدلا ـ  يف 

ـ ةفیلخ ) ةملك  انھ  نمو   ) ضرألا يف  عدبملا  هّفلخي  ءيش  ًالصأ  رثألا  نأ  امبو 
ةقالع كانھ  نأ  دبال  ـ  ناكم  وأ  ثدح  نم  ةعطق   ، منص  ، ةرامع  ، باتك  ، صخش

. خيراتلا يف  رثألاو  يبیغلا  رثألا  نیب 

لاوحألا نإف   ، اھیف كبطاخ  ام  رظناو  كلاح  فرعاف  بتكلا  تأرق  اذإ  »
«. هلمحت تاوذلاو  باطخلا  لحم 

يبرع نبا 

ةثلاثلا ةعمجلا  ىتحو  اریماكلا  تيرتشا  ذنم  ـ  كیلع  ةطشق   ، مايأ ةثالث  ةدمل 
ةرھاقلا خيراتو  ينامثعلا  خيراتلا  ثحب  يف  يسفن  تلغش  ـ  يجورخ  ىلع 

. لصاوتم لكشب 

وأ أرقأ  ةیناثلا  يھ  اھیضمأ   ، بتكملا يف  داتعملا  يصفق  ةوج  ةدحاو  ةعاس 
فلمل باتك  فالغ  نم  بوذجملا  لثم  يرجأ  مث   . تنرتنإلا ىلع  ةحایس  لمعأ 

انھ  ، لیللابو راھنلاب  تقولا  لوط  اذكھ   . رتفدلا يف  اھقصلأ  ةھئات  قرو  ةعطقل 
. ناكم لك  يفو  كانھو 

ام نكل   . يئالمزو يمأ  قلقأ  يذلا  رمألا   ، ةيريرحتلا يماھمو  يرظنم  تلمھأ 
نم متاخلا  علخأ  تیقبو ال   . اًمامت يلاب  نم  حار  يبأ   . ظیملتلاو ءاوعلل  هبتنأ  تدك 
رھظت  ، ةیكت وأ  رصق  يف  بیغأ  دوھجم  ریغ  نم   . مانأ ال  ًابيرقت   . اًدبأ يعبصإ 
مھأ لیختأ  يكل  تاموسر  لمعأو  بتكأ   . ةقیقح اھنأك  ينیع  يف  دھاشملا 
دشار اي  تحر   . ينعفني ءيش  يأ  نع  ثحبأو   ، نورق ةعبس  ىدم  ىلع  ثادحألا 

يف يناطيربلا  سلجملا  ةبتكم   ، لانرجلا ةبتكمو  ةعماجلا  ةبتكمو  بتكلا  راد 
لخاد ىلإ  يبحاص  دحاو  يّنبرھ  مث   ، يقدلا يف  يسورلاو  ينابسإلاو  ةزوجعلا 
جيرخ هنأل  ةيوضع  هدنع  ناك   ) ريرحتلا نادیم  يف  ةیكيرمألا  ةعماجلا  ةبتكم 

(. ميدق

تیبلا يف   . هیلع ردقأ  ام  لقنأو  رسیت  ىتم  ةنكملا  ىلع  تاحفصلا  ّروصأ  تنك 
الو رابغ  ال   . سییھت نودب  ةطیحلا  بالود  يف  صوغأو  تنرتنإلا  ىلع  دعقأ 

يسفنل لوقأس  ؟ » هيإ هیف  وھ   » . ةیسراف ظافلأو  نیطالسلا  باقلأ  طقف   . صمقت
يف فصنو  ةنس  ةءارق  ـ  يفارخلا  لدعملا  اذھب  أرقأ  مل  اھلك  يتایح  يف   . اًقحال
نأ اھتقو  يلابب  رطخ  ام  يتعتمو  يلاغشنا  رثك  نم  نكل  ةغلابم ـ  الب   ، مايأ ةثالث 
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. ءيش يأ  هیف 

ةقراخ ةقاطب  اًعوفدم  تنك  ينأ  فشتسأس   ، عفدلا أدھي  امدعب  مداقلا  نینثالا 
انالوم هجو  تحمل  ينأ  يل  ّأیھُیسو   . ةمھملل يزیھجت  نم  عارسإلا  فدھب 
ةرجحلا مادق  دیحو  يقفلا  رورم  ءانثأ  ةيوبأ  ةماستباب  يل  ئموي  ناطلسلا 
عوضوم يف  لخدأ  املك  ينأ  أرقأ  انأو  هتظحال  يذلا   . يصفق اھیف  يتلا  ةعساولا 

نم رثكأ   . ةنيدملا دودح  لخاد  اًراوشم  تلمع  ينأ  سحأ  تنك  ةثداح  فشتكأ  وأ 
لایح ترعش  امك   ، ةقرفتم تارتف  يف  اھتطلاخ  تنك  تاجاح  ىلع  تفرعت  ةرم 

وأ لكشب  دوعت  تاجاحلا  هذھ  تناكو   . اھتيأر ام  لوأ  متاخلا  ىلع  يتلا  ىرغطلا 
ةعتم  ، ایندلا باب  ىلإ  مانملا  رسج  نم  ةقاوسلا  ةعتم  سفنب   . ةرھاقلل رخآب 
تفرع  ، يتأرما نع  يلاصفنا  دعب  ةرم  لوأل  اھتفشتكا  يتلا  رفسلاب  ساسحإلا 

. يزیلجنإلاو يبرعلاب  ةیلعلا  ةلودلا  نع  فرعُي  نأ  نكمي  يذلا  لك 

: اًشھدم ناك  ام  ردقب  ًايوق  ناك  ساسحإلاو 

نم هیف  قوسأ  دحأ  لوأ  يف  لصح  املثم  رشابم  لكشب  اھیف  تركف  ام  ينأ  عم 
لاوط ةظحل  تّفخ  ام  ةعتملا   ، بلكلا برد  ةرداغم  دعب  لغشلا  ىلإ  يمأ  تیب 
ًالاوجت بوكرلاو  يشملاو  ةقاوسلا  نم  ءيجت  ال  اھنأ  يدنع  حضاولا   . مايأ ةثالث 

رثإ ديدج  نم  امھتیمس  تنك  نیتقطنم  ىلع  ةعزوملا  بتكلا  بكاوك  نیب 
(. دلبلا طسو  / ایندلا بابو  لینلا  برغ  / مانملا رسج  يدصق   ) اھسفن ةرداغملا 

ةقيرط نسحأ  ةءارقلا  نأ  امك   . ةءارقلا نم   ، ثحبلا نم  ءيجت  رافستلا  ةعتم 
ریمأ يل  علط  امدعب  ينتباصأ  يتلا  مذرشتلاو  لاھبنالا  ةلاح  نم  جورخلل 
ينأ ةقیقحلا  نكل   ، رظنلا ضغب  هتبغر  ققحأ  ينإ  يسفنل  لوقأ  تنك   . نینمؤملا
ةقالع اھل  ةجاح  يف  ًالوغشم  ىقبأ  املاط   . ناھوتلا ىلع   ، اًضيأ  ، لياحتأ

. ریخب نوكأ   ، ةمھملاب

. ریثكب هتلومح  قوف  بعوتساو  ددمتو  عستا  هنأ  ادب  يذلا  يسأر  توشحو 

تنرتنإلا ىلع  ةلودلا  لیصافت  ركذ 

يكرتلاو يزیلجنإلاب  تياس  تیقل   . يدصاقم تشم   ، تاذلاب  ، تنرتنإلا ىلع 
ام نامثع   ) نيدلا دیحو  ةياغل  ناخروأ  لوأ  نم  ىرغط  نیثالثو  سمخ  ـ لا هیلع 
طخ تابيردت  نم  اھروطت  ركاذأ  عوبسأ  اھنأك  ةعاس  تیّضمو  ىرغط ) هل  تناك 
دعب داتعملا  اھلكش  ىلع  تتبث  ام  دحل  ةریغتم  ةیعادبإ  تالاح  ربع  ةیئادب 

. دومحم ناطلسلا 

جَْنل ديدج  رتفد  نم  ىلوألا  ةحفصلا  ىلع  دیمحلا  دبعو  نامیلسو  ناخروأ  تلقن 
. دوسألا ربحلاب 

ىلع ًاطاطخ  تنك  ول  ىرغط  لمعت  نأ  ریثكب  لھسأ  ةقدلا ـ  ىرحتأ  انأو  تھبتناو 
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نیكرتشم طقف  نیئیش  هیف  نأ  ـ  مسرو  ایفارغوتوف  يواھ   ، يلثم  ، سیلو ةركف 
: اھفالتخا ىلع  تاءارغطلا  لك  نیب 

امھدحأ وأ ال،  نیترئاد  المتكا  ءاوس   ، ناسوقلاو ؛  قوف نم  ةعلاطلا  ةثالثلا  مئاوقلا 
. لامِشلا ىلع  يناثلا  هوج 

، ةیلعلا ةلودلا  اھتمار  يتلا  ثالثلا  تاراقلل  زمرت  مئاوقلا  نأ  ينمھف  رخآ  تياس 
عساولا سوقلا  نأو  ـ  بونادلا  / ابوروأ  ، لینلا / ایقيرفإ  ، ةلجد / ایسآ ـ  اھراھنأو  يھ 
ّقیضلاو  ، ملاعلا طسو  ةیمالسإ  ةكرب  نامثع  لآ  هالخ  يذلا  طسوتملا  رحبلا  وھ 

. دوسألا رحبلا  وھ  ناقلبلا ) يف  رغصألا  مھتكرب  )

: ةرھاقلل اھمسر  ددصب  انأ  يتلا  ةطيرخلا  تركذت  ةلھول 

نوكي نأ  دبال  ةیناثلا  يھ  يترھاق  نأ  يل  رطخو   . روطتت اھنأ  فراع  انأو  نامز  نم 
انیمو ةرایط  شوح  هیف  تركف ـ  رجش ـ  موك  ىلإ  ةفاضإ   . نارحبو تاراق  ثالث  اھیف 
هیف  ، نابایلا رحب  ىلإ  ةفاضإو  )؛  لابج اھنأك  ةیلاع  ةقطنم  ىلع  نانثالا   ) لمرلا
الِعلا وبأ  يدیس  ماقم  دنع   ، ایندلا باب  طسو  عقاولا  قالوب  ىسرمو  بلكلا  برد 

. يوبأ جاوز  مايأ  نآرقلا  أرقي  لیعامسإ  ىفطصم  خیشلا  ناك  ثیح 
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ينلاھو  ، طویسلا ابأ   ، يمانم يف  هتيأر  يذلا  دھشملل  تعجر  ةرم  نم  رثكأ 
دعب ىلوألا  ةعمجلا  ةالص  فصو  ىلع  سایقلاب  مانملا  كلذ  اًقیقد  ناك  مك  كاردإ 

. خيراتلا بتك  يف  ةینیطنطسقلا  حتف 

يباحصلا ةبرت  قوف  اًماقم  ىنب  فیك   . حتافلا دمحم  صخش  ديدحتلاب ـ  يندش ـ 
ةنس  ، ةيواعم نب  ديزیلا  مايأ  ىلع  ةینیطنطسقلا  راصح  يف  دھشُتسا  يذلا 

. هاشداپلا يل  هاور  يذلا  يوبنلا  ثيدحلاب  دوصقملا  هنأ  دكؤیل  الإ  ءيشل  ٦٧٤، ال 
بويأ يبأ   ) يجرزخلا ديز  نب  دلاخ  ربق  ًالعف  وھ  ناكملا  اذھ  نأ  ىعدا  لقألا  ىلع 
قديو عماوج  سئانكلا  بلقي  وھو  ىتح  ةطنزیب  راثآ  ىلع  ظفاح  فیك  يراصنألا .)

، نانویلا لامش  نم  رخآلا  وھ  هنوك   ، فیك  . ةنيدملا مسج  ىلع  ًایمالسإ  اًمشو 
ىلإ  ، نآرقلا عم  بوانتلاب   ، عمتسي يقبو  ينودقملا  ردنكسإلا  حور  صمقت 
ةجردل  ، هناسلو هوھز  يكاحي   . يدیموقینلا نايرآ  اھبتك  يتلا  هتریس  نم  تاءارق 
باتك هیلع  عوبطملا  قرولا  عون  سفن  ىلع  هل  ةریس  فیلأتب  ينانوي  بتاك  فیلكت 
ديري دمحم   ، تالمعلاو ةمسوألا  ىلع  ةروفحملا  ردنكسإلا  روص  ىتح   . نايرآ

، ناسنإلا ريوصت  ىلع  يھقفلا  رظحلاب  طئاحلا  ضرع  ًابراضو   . اھلثم هسفنل 
، اھیلع ىلوتسا  يتلا  دالبلا  يف  نیمیقملا  نایلطلا  نيركفملا  ةحیصن  عمسي 

ناطلسلا  . دولخلا هل  نمضي  نأ  نكمي  ام  رثكأ  هتروصل  يعقاولا  مسرلا  نأب 
: نیترواجملا نیتراضحلا  فدھتسا   ، أدتبا ام  لوأ   ، مالسإلا نأ  هلاب  يف  باشلا 

. ةلملا تقنتعا   ، هتلالس اھعمو   ، امھادحإ  . نانویلاو  ، سراف

. نیتراضحلل يعرشلا  ثيرولا  هنأ  هلاب  يف   ، اھلالض ىلع  ةیناثلا  نأ  مغرو 

ناطلسلا ربخ  ءافخإ  ركذ 

. يسامحو يفوخ  هثبأ  دحأ  يأ   ، دشار اي  دحأل  يكحأ  نأ  ديرأ  انأو  ةظحل  لوأ  نم 
ىلعو  ، رتفدلا يف  ةفیلخلا  مالك  لّجسأ  تاعاسلا  هذھ  لك  تیّضم  اذھل  امبر 

ام تقولا  دحل  رثأ : ةملك  يف  تركفو  ةریغص  اریماك  ءارش  ةرورضب  تیسح  روفلا 
. يقیقح يل  لصح  يذلا  نأ  ىلع  لدي  ءيش  يدنع 

طخ اھیلع  يتلا  ةقرولاو  يل  اھاطعأ  يتلا  هتروص  ىوس  هاشداپلاب  ءاقلل  رثأ  ال 
. ءایشألا هذھب  تئج  نيأ  نم  هل  لوقأ  صخش  هجو  لیختت  نأ  لواح  ؛  هدي

اًضيرم حالص  دجمأ  لثم  يننظيو  اًدج  قلقیس  تممصو  دحأل  تیكح  ول  ينعي 
عم ةرم  نم  رثكأ  لصح  املثم  ةحصملا  ينلخدي  وأ  اًجالع  ينیطعیف  ناھُذلاب 
دجمأ عم  ملكتأ  نأ  يرورض  هنأ  فراع  انأو  اًضيأ  ةظحل  لوأ  نم   ) . ينسلا يبحاص 

يف ركفأ  مث   ، ًالوأ اھیف  انأ  يتلا  ناھوتلا  ةلاح  نم  صلخأ  نأ  جاتحم  ينكل   ، حالص
(. عوضوملا يف  هتحتافمل  ةقيرط  نسحأ 

اھنأ ىلع  لماعُت  غماد  لیلد  ریغ  نم  داتعملل  ةقراخ  ةجاح  يأ  فراعو : روتكد  تنأ 
ةلحرم يف   ، تركذت امل   . يحورل هلوقأ  امنود  اذھ  لك  تمھف  ينأ  حجرألا   . نونج
انئاقلب ظفتحأ  نأ  ينم  بلطي  مل  نيدلا  دیحو  انالوم  نأ   ، يثاحبأ نم  ةمدقتم 
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. ةظحل الو  اًحورطم  نكي  مل  حوبلا  نأ  ينشھدأ   ، اًرس يتمھم  ّيلخأ  وأ  يسفنل 
توریب ىلإ  تبھذ  امدعب  طقف   . دحأل لوقأ  نل   ، ًالعف  ، حالص دجمأ  ءانثتسابو 

. باتك لكش  ىلع  تنأ  كل  فارتعالا  يف  تركف  ةديدج  اًسان  تلباقو 

نيذلا نیناجملاك  يقبو  تبرض  هغامد  يجبروش  كبیبح  نأ  َتررق  ول  ىتح  نآلاو 
. ةياھنلا يف  كبجعیس  اذھ  يفارتعا  نأ  نیقي  ىلع  انأ   ، ندنل يف  مھجلاعت 

بوتكمو ةميدقلا  خيراتلا  بتكب  هبشأ  باتك  ةغایص  ةركف  لقألا  ىلع  كبجعتس 
نمز  ، سانلا اھب  ملكتي  يتلا  ةغللاب  هبشأ   ، اًضيأ بتكلا  هذھ  ةغل  لثم   ، ةغلب

. ةباتكلا

ةتودح نم  ةدئافلا  رّدقتس  لقألا  ىلع  كنأ  وأ   ، لوقأ  ، كبجعتس اھنأ  نیقي  ىلع 
نم ةأجف  تیجھ  ينأل  يلبقتسم  ىلع  ةبوعرمو  ةراتحم  يمأ  كرتأ  ينتلعج 
لمكأ ام  ىتح  لبق  نینس  رشع  ةدمل  موي  لك  هیلإ  بھذأ  تللظ  يذلا  لانرجلا 
يئاجف لكشب  اھمارغ  يف  تعقو  يتلا  ةأرملا  قرافأ  ينتلعجو   ، ةزاجإلا تاءارجإ 

لك ةدئاف  نع  لءاستت  نأ  كقح  نماثلاو .) عباسلا  مسقلا  يف  مارغلا  ةياكح  )
يدؤي فیك  فرعأ  يسفن ال  انأ  تنك  اذإ   ، هیلع ةفورصملا  سولفلاو  دوھجملا  اذھ 
دشار اي  كل  فلحأ  نكل   . نیملسملا لكاشم  لح  ىلإ  ميرم  ةروس  ىلع  روثعلا 
ءيشب نمؤت  نیح  تنأ   ، كل لوقأ  املثم   . يل رطخي  ًالصأ  داع  ام  لاؤسلا  اذھ  نأ 

مزلت يتلا  تاجاحلل  ينالقع  ریسفت  دوجو  مھي  ال   . ةموسحم ةلأسملا  ىقبت 
. كناميإ كمزلي  وأ   ، اھب كسفن 

ةرم ـ تاذ  يل  َتلق  امك  لمعت ـ  تنأ  طبضلاب :  ، ميرم ةروس  قر  نع  ثحبلا  اذكھو 
. قّدصم كنأب  طبترم  موزللاو  ؟  هيإ لمعتھ  تنأ  ام   ، لمعت مزال  ناشلع 

دالب فوشتو  بتكلا  أرقت  نأ  داشرألا : ابأ  اي  اًضيأ  ةعتممو  ةدیفم  ةياكحلا  نإ  مث 
نم ةیمھأ  لقأ  لوصولا  نإ  لوقت  يتلا  ةلذتبملا  ةمكحلا  نم  ةيادب   ، ةعساولا هللا 
ةوطخ لوأ  ىلع  اًسایق  ـ  هنأ  تظحال   ، هذھ ثاحبألا  نم  ام  ةلحرم  يف   . رفسلا
ءيش يدنع  ينعي  انأو   . ةدئافب ءيجتس  ةياكحلا  نأ  كش  ةمھملا ـ ال  ذیفنت  يف 

ایفارغوتوفلاو مسرلا  دعب  اًریخأ  ينأ  تركف  ؟  يلوح ایندلا  تمدھنا  امدعب  ىدجأ 
يزكرم رقم  نم  لقنتلاو  بحلاو  ةقادصلاو  ةديرجلا  فراعم  دعب   ، تالاقملا ريرحتو 
يذلا يف  يتایح  ىنعم   . يلجر تحت  يتایح  ىنعم  تدجو   ، ةرھاقلا ءایحأ  ىلإ 

؟ قدصت  ، هرقتحأو هنم  رخسأ 

ةیخيراتلا هجئاتن  نم  كعد   ، نآلا ميرم  ةروس  ىلع  روثعلا  ءيش  يف  قرفي  نل 
. ناطلسلا اھنع  ملكت  يتلا 

ةجاوخلا ةدقعو  ةثادحلا  نیب  قرفلا  ركذ 

يفو ىلوألا  ةیملاعلا  برحلا  ءانثأ  ةلودلا  خيرات  عم  مجسنأ  مل  ينأ  ةقیقحلا 
ةریثك ءارآ  ثحبلا  نم  مسقلا  اذھ  ىلع  ْتبحسناو   . دكأتأ يرورض  نكل   ، اھباقعأ

. اھلبق يتلا  دوقع  ةثالثلا  سدنھم  هرابتعاب   ، تاذلاب دیمحلا  دبع  لوح  ةبراضتم 
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. دیكأ  ، ةیطارقميدلا قيرط  يف  ةرورغم  ةبقعو  بارخ  روطاربمإو  مكح  نونجم 

اًمكح ردصأ  مل  انأ   . ةیمالسإلا ةدحولا  ةقفصل  صِلْخم  راسمس  اًضيأ  هنكل 
ـ هآ   ، ةنياھصلا ریبك  ـ  لزترھ  رودویث  نأ  يرظن  تفل  طقف   . باجيإلا وأ  بلسلاب 
ىوآ هنأو   . ضفرف  ، نیطسلف لباقم  ةلودلا  نويد  دادسل  ًایفاك  اًغلبم  هیلع  ضرع 
قایس يف  اھتعمس  تنك  ىرخأ  ةیمالسإ  ءامسأو  يناغفألا  نيدلا  لامج 

. رامعتسالا دض  لاضنلا 

عقوي نأ  عاطتسا  ةرم  نم  رثكأ   ، ةیلودلا ةسایسلا  يف  ًايرقبع  ناك  بلكلا  نبا 
میلو ایناملأ  رزياك  عم  بسانملا  رذحلاب  نواعتي  وأ  ایسورو  اسنرفو  ارتلجنإ  نیب 

. يداصتقالا اھفعض  مغر  اھقزآم  نم  ةلودلا  جرخي   ، ةقيرطلا هذھب   ، ناكو  . يناثلا
يموقلا ركفلاو  ةیعانصلا  ةروثلا  نم  ًابنج  ذخأ  امل   ، دیمحلا دبع  نأ  ىلإ  تصلخو 

نم  ، مكدنع نم  تءاج  اھلك  مدقت ـ  اھنومسي  يتلا  كلت  ءایشألاو  ةأرملا  ريرحتو 
امل مھسفن  اوبراح  نیملسملا  نأ  قدصي  دحأ  دشار ال  اي  ءایشألا : هذھ   ، برغلا
رونأ لیعامسإ  تاقامح  بنجتي  ناك  امنإ   ، لوقأ  ، اھنم ًابناج  ذخأ  امل  ـ  اھوقنتعا 
مساب هولزع  امدعب  نمرألا  اوحبذو  ناملألا  حلاصل  اوبراح  نيذلا  نم  هریغو 

. روتسدلا

ةجحب  ... اھكالمأ نم  اًریثك  يبوروألا  بصعتلا  ةیلعلا  ةلودلا  بلس  دقل  »
نوعّدي امو  مھب  ينأكو   ... مالسإلا دعاوق  نم  ينيدلا  بصعتلا  نأ 

نأ  ... نومعزي مأ  نیملسم  نوملسملا  مھاوآ  دقو  دوھیلا  نوبسحي 
«. نیمیقم ریغ  مھدھع  ىلع   ، اودسفأ نم  الإ   ، ةلودلا يیحیسم 

ديرف دمحم 

نییحیسملا جرخأ  يذلا  وھ  لامك  ىفطصم  نأ   ، قایسلا سفن  يف   ، تظحال
ةنس ١٩٢٣، نازول  ةدھاعم  يف  ءافلحلا  نم  اھب  رفظ  يتلا  ةيروھمجلا  دودح  نم 
، لیندردلا ةقطنم  يف  هتماعز  اھیلع  سسأ  يتلا  ةيركسعلا  تالوطبلا  دعب 

ةيروھمجلا دودح  لخاد  نيدولوملا  هلاثمأ  نم  ایلمور  يملسم  مدقتساو 
يروھمجلا يناملعلا  نأ  فشتكت   ، ًالیلق تركف  ول  تنأ  ينعي  ؛  ةیلاحلا ةینیلیھلا 

ام موعزملا  نطولا  كارتأ  نأل   . ةینيدلاو ةیقرعلا  ةيددعتلا  ةياھن  نع  لوئسملا  وھ 
ىتح الو  ایفارغج  الو  ةركف  الو  قرِع  مالسإلا ـ ال  الإ  مھعمجي  ءيش  مھدنع  ناك 

. مدقتلاب ةیناملعلا  طابترا  نع  مالكلا  نم  ينكحضأ  ام  اذھو  ةيدجبأ ـ 

ناك ام  ـ  مھل  اھعطق  يتلا  دوھعلل  ركنتو  داركألا  رھق  يذلا  وھ  لامك  ىفطصم 
فقومل دّھمو  برعلا  رقتحا  يذلا  وھو  ةركف ـ  ىلع   ، مھالول اًدحاو  اًراصتنا  زرحیل 
ةریغص ةيروھمج  لباقم  يف  ةيرھوجلا  اھتایلوئسم  لك  هاجت  طقاسلا  ایكرت 

وأ راع  هنأك  يضاملا  يفنو  ابوروأ  دیلقت  ىلع  ةثادحلا  لفق  يذلا  وھ   . ءافوج
ةلم الإ  هیلع  اھینبي  ام  دجي  مل   ، ةیموقلا قنتعا  نیح  وھ ـ  ىتح  هنكل ـ   . ةخاسو

، ال؟ مالسإلا
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ناطلسلا مالك  قیبطت  ركذ 

يتلا ةماعلا  ةروصلا  يف  قح  ىلع  نيدلا  دیحو  هاشداپلا  تیقل  تشتف  امل  انأ 
دبع نأ  دكؤت  رداصملا   . لیصافتلا يف  ثحبت  نأ  مزلي  يحورل : تلق  نكل   ، اھمسر
ةكرح قلطأ  هنأو   ، ًالعف هرغص  نم  طخلا  نف  سرامي  ناك  دومحم  نب  دیجملا 
ناك دیجملا  دبع  نأ  مھألا  نكل   . هوبأ هأدب  يذلا  ثيدحتلا  لصاویل  تامیظنتلا 
بلج اذھل  ؛  ملاعلا يف  يشفتملا  تایموقلا  ءابو  دض  اًنصح  ةلودلا  يف  ىري 

، ةلودلا  . ةینطولا مھءايزأ  نوسبلي  مھلعجو  سانجألا  عیمج  نم  صاخلا  هسرح 
رظن دعب  هدنع  ناكو   ) ةیبصعلاو قرفتلا  فعض  نم  اھبوعش  ذالم  يھ   ، لوقي ناك 
ىلإ برعلا  ّلوحتو  نیملسملا  ّقرفتس  يتلا  ةیموقلا  ةركفلا  ةبایخ  كاردإ  يف 
نیيداس وأ  جذس  ركاسعل  حمست  مث  اھتالع  ىلع  ةیبرغلا  لودلا  دنع  نیماّدخ 

(. داسفلاو سسجتلل  تاحاس  ىلإ  ناطوألا  ليوحتب  قيرط  عاطق  نكي  مل  نإ 
، مالسإلا ىلإ  ةیناث  ةرم  اوھجتا  نطو  نع  نوثحابلا  نوكي  نأ  ـ  تركف  ـ  يعیبط 
، تامرحملا نم  يئاھنال  ددعو  ةبیبزو  ةیحل  درجم  مالسإلا  نوكي  اذامل  نكل 

؟ اھلك رئاعشلا  ىلإ  ةفاضإ 

؟ مالسإلا وھ  اذھ  ناك  لھ   ، تركف  ، نامثع لآ  دنع 

درف لك  فرعي  ال  نوجس  ىلإ  تلوحتف  انناطوأب  ناميإلا  اندقف  دقل  »
«. اھنم برھیل  اھب  هرومأ  ربدي  فیك 

نویلغ ناھرب 

يلاب يف  ءاج   . ةینطولا ةكرحلاو  يلوتم  ذاتسألا  ركذتأ  دشار  اي  ةثلاثلا  ةرملل 
همع سكع   ، ياب ناموط  نوك  نع  هنم  جتنتسُي  امو  هتأرق  يذلا  سايإ  نبا  مالك 
رھشأ ةثالث  الإ  مكح  ام  ناموط   . مھلام ىلع  اًصيرحو  سانلا  عم  ًابیط   ، هوصناق
اذكھ  ) نامثع نبا  ةمواقم  يف  اھدعب  لسبتسا   . تركفت  ، اًموي رشع  ةعبسو 
يح ثیح  ةیناديرلا  يف  مزھنا  ىتح  میلس ) ناطلسلا  سايإ  نبا  يمسي 
ةینطو عم  سیل   ، اًفطاعتم يسفن  تیقلو   . هتماركب تام  مث   . نآلا ةیسابعلا 

، اھنم ىوقأ  ىرخأ  هجو  يف  ةمكاح  ةلالس  نع  عفادي  ناك  وھ  ـ  ياب  ناموط 
يذلا لبنلا  عم  نكلو  ـ  ةیموقلا  موھفمب  اًساسأ  عمس  ناك  نإ  يعارذ  عطقأو 

. ةلالسلا سفن  نم  خرؤم  مالك  هیلع  هبحس 

مھل لاقي  يمطاف ...] ةفیلخ  رخآ   ] دضاعلا توم  دعب  رصم  كلم  نم  »
ينب كولم  لوألا  مسقلا  ماسقأ : ةثالث  مھو   ، نیطالسلاو كولملا 
كیلامم مھو   ، مھدالوأو ةيرحبلا  يناثلا  مسقلاو   . داركأ مھو   ، بويأ

مھو  ، ةيرحبلا دالوأ  كیلامم  ثلاثلا  مسقلاو   . بويأ ينبل  كارتأ 
«. ةسكارج

يزيرقملا
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نع رظنلا  ضغب  اذھ  لبنلا  يھ  ـ  مھلك  هنولوقي  ام  سكع  ـ  ةینطولا  نأ  تركف 
ناطلسلا عم  سلاو  يذلا  يكولمملا  بلح  يلاو  كیب  ّریخ  ىتح  ؛  ءالولا ةھجو 

نإ نولوقي  مھ   . ام لكشب   ، ًاینطو رخآلا  وھ  نوكي  امبر  رذعلا : هل  ُتسمتلا   ، میلس
رثكأ ربع   ) رصانلا دبع  بالقنا  نیب  نوطبريو   ، رصم مكح  يرصم  لوأ  رصانلا  دبع 
نبا نأ  نوسني  مھنكل   . سايإ نبا  هیكحي  يذلا  ياب  ناموط  عرصمو  ةیصخش ) نم 

. ًايرصم سیل   ، اذھ مھقطنمب   ، هعرصم يكحي  يذلا  ناموط  هلثمو   ، هسفن سايإ 

لیحتسم يلاب ـ  يف  ءاج  ام  اذھ  ةنس ٦٤٢ ـ  صاعلا  نبا  ورمع  ءيجم  دعب  نم 
نيرمعتسم انلك  ىقبن  الإو   ) ةدفاو ىرخأ  لباقم  يف  ةيرصم  ةيوھ  يأ  نع  مالكلا 

نع  ، نامثع لآ  ةیلاصفنا .) ةیطبق  ةكرح  ىقبت  ةینطولاو  ةنوخ  بلك  دالوأو 
الو ناكملا  اذھ  نكس  نم  لوأ  نحن  اولاق  ام   . اًدبأ ةطلغلا  هذھ  اولمع  ام   ، مھسفن

مكحلا ءاقب  الإ   ، مھدنع  ، ةيوھلا نكت  مل  نابلج .»  » نيدفاوو سان  دالوأ  نیب  اوّقرف 
سكع ىلع   ) مث لوبناتسإ  حتف  نم  مھنكم  يذلا  رھدلا  ةردق  ةلالسلا : يف 
بلج يف  للملاو  سانجألاب  عافتنالا  اًضيأ )  ، يبوروألا رامعتسالا  ةيرصنع 

. ضرألا ءاحنأ  لك  نم  ةراضحلا 

مل رصانلا  دبع  اًمومع   ) رصانلا دبع  نع  نوملكتي  نیح  هنودصقي  يذلا  يرصملا 
بیخأ نم   ، حجرألا ىلع  ءابغو  ةبایخ  رثكأ  ناكو   ، اًدادبتسا وأ  ًاطلست  لقأ  نكي 
ىوس سیل   ، مكحلل لصو  ىتح  ًانورق  رخأت  يذلا  كلذ   ،( يكولمم ناطلس 
امبر  ، مھیلع ىلاعتنو  مھمؤلب  ردنتن  نيذلا  نییلوصولا  ةلھجلا  نم  دحاو  حالفلا :
يف رود  يأ  مھنم  بعلي  مل  نيذلاو   ، مھلثم نوكن  نأ  ديرن  الو   ، مھنم انلصأ  نأل 

. میلعتلا ماظن  ثيدحت  لبق  ينرقلا  نيدلا  دیحو  لاثمأ  نم  ءاھقفلا  الإ  خيراتلا 
؟ ءالؤھ ریغ  نويرصم  دجوي  ينعي ال 

نع مھعاطقناو  ةیلاوملا  مھتركفو  ةجزللا  مھقالخأب  نیحالفلا  نأ  يلاب  يف  ءاج 
ددعتم نم  كعد   ، ًايویح اًعمتجم  اوجتني  نأ  لیحتسم  لاوجتلاو  ةرطاخملا 

مث  ، اوكلم اذإ  مھءارتفاو  مھعونخو  مھلكاوت  يسأر  يف  ترضحتساو   . تافاقثلا
اًمومعو  . اًدلب مكحي  نم  خسوأ  ءالؤھ   . ریخلاو ةحلصملا  يطاعت  يف  مھرظن  رصق 

امیف نيدفاولا  نیملسملاب  طالتخالا  نم  اوعنُم  وأ  اًركبم  اوملسأ  مھنوك  ، ينعي
حتفلا ينعي  ؟  دلبلا يف  اوشاع  نمم  مھریغ  نم  رثكأ  نیيرصم  مھلعجي  اذام   ، دعب
داعأ ذنم  ةفالخلا  رقم  ىلوألا ـ  مالسإلا  ةنيدم  نم  اھّلوح  حیحص  رصمل  ينامثعلا 
رھاظلا مدقتسا  مث  دجاسملا  ىلإ  ءادوسلا  نییسابعلا  ةراش  نيدلا  حالص 
ناطلسلا ةيامح  يف  ىوقلا  ضوقم  شیعیل  ًایصخش  يسابعلا  ةفیلخلا  سربیب 

تلظ تناك  نإو   ) لوبناتسإ ىلإ  بھاذ  اھیف  ام  نسحأ  ةیمیلقإ  ةمصاع  ىلإ  ـ 
ةلودلا يلثمم  نیب   ، ًایلمع  ، اھلوخدم مظعمب  تظفتحاو  ةیناثلا  ةنيدملا 

(. ءارمألاو

يبرع طلخ  امك  كیلامملا  توربج  ىلع  كارتألا  عشج  ّدوز  رصمل  ينامثعلا  حتفلا 
يف يسرافلا ) ربع   ) عوقنملا يلمسعلا  يكرتب  يكرتلاب  رثأتملا  كیلامملا 

ناطوألا لك  نع  ًاليدب  مویلا  ينحنمي   ، كلذ لك  عم   ، هنكل  . حیحص  . يبرعلا
. ةبعص يتایح  لعجي  ام  اھلالخ  نم  مھفأ  وأ   ، اھیلإ يمتنأ  نأ  نكمي  يتلا  ةنابرخلا 
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تاعامجلا نم  ىقرأو  يلوتم  ذاتسألا  يريدص  نم  فظنأ  اًئیش  ينحنمي 
لاق ارتلجنإ  لاق  اھضرأ ـ  ىلع  شیعت  يتلا  ةریقحلا  ةريزجلا  نم  میقأ   ، ةیمالسإلا

لغتشأ يذلا  صفقلا  نم  عسوأ   ، جونزلا ةروثو  ةیكيرمألا  تایلقألا  نم  برقأو  ـ 
. حالص دجمأ  ةبیبز  نم  قدصأو  ًایفحص  هیف 

ةيوھلا ةلكشم  ركذ 

ءامتنالا لھ  ؟  ءامتنالا يف  ةبیصملا  لھ  ركفأ : يسفن  تیقل   ، طویسلا ابأ   ، ةأجف
ریسناسأ بكرت  الو  اھرعش  ىلع  قونشب  ریغ  نم  ةأرما  ىرت  ال  كلعجي  ام  وھ 

ةعامج يف  لبعكتت  ام  ریغ  نم  رمم  نم  يدعت  الو  اًحیبست  عمست  ام  ریغ  نم 
... ناذألاب كروسي  يداع  فظوم  دحاو  وأ  نولصي 

. نيدلا لالخ  نم  اھلكاشم  نع  ربعت  سانلا  لك   . نيدلا يف  ملكتت  سانلا  لك 
نإ لیق  ذنم  اھیلع  قفتملا  ءایشألا  ةرب  ةدحاو  ریخ  ةملك  الو   . ّعرشتو هقفتت 
، تاميرحتلاو تادابعلا  ةرب  ءيش  ال   . هحماسي هللا   ، داھتجالا باب  لفق  يلازغلا 

... تاميرحتلا اًصوصخ 

باشو كباجحل  بسانم  جایكم  ریغ  فصنو  ةیفلأ  لالخ  جتني  مل  مالسإلا  نأك 
طسو هنیعو  ةیئاضف  ةانق  ةشاش  ىلع  ةھالبب  مستبي  ةلماك  ةلدب  يف  خياب 

؟» انلك انمزتلا  ول  هيإ  اھیف   . ضرف  ، ضرف هد  باجحلا  ةعامج  اي  : » عسرسیل هتعلص 
، تامنمنملا  ، طخلا  ، رامعملا  ، رعِشلا مالسإلا ـ  اھّعلط  يتلا  ةولحلا  تاجاحلا  لك 
، صصقلا هللا،  ءایلوأو  تیبلا  لآ   ، مولعلاو ةفسلفلا   ، فوصتلا  ، ركذلا  ، ديوجتلا
، تاجاحلا هذھ  لك  قالخألا ـ  مراكم   ، يعامتجالا بجاولا   ، حاكنلا بادآ   ، قشعلا
ناك ول   . اھمرحي وأ  اھمذیل  طقف  اھركذي  دحأ  اھركذ  اذإو   . اًمامت اھلھاجتت  سانلا 

؟ تاجاحلا هذھ  تعجر  تناك  نكمي  شم   ، ةیلع ةلود  هیف 

ةینطولا ةركفلا  ةعجارم  ركذ 

لامك ىفطصم  قيدص  ناك  نيدلا  دیحو  نأ  نم  تدكأت   ، هلك يثحب  ةياھن  برق 
نع رذتعا  هنأ  تفرع   . اھسانو ةلودلا  يضارأ  ىلع  هنم  صرحأ  ناك  هنأو   ، ًالعف
اھنأ ركني  لظ  تام  ام  دحل  لامك   ) ًالثم  ، اھنع ًالوئسم  نكي  مل  يتلا  نمرألا  حباذم 
ةدایس ّضوقتس  تناك  يتلا  رڤِس  ةدھاعم  ىلع  ةنس ١٩٢٠،   ، ضرتعاو حباذم .)

نم نكمتي  مل  هنأ  مغر   ، يبوروأ ذوفن  قطانم  اھضرأ  نم  يقب  ام  مّسقتو  ةلودلا 
. اھفاقيإ

ةنیفس نتم  ىلع  برھي  مل   . ىلوألا ةظحللا  ذنم  ةمواقملا  دناس  نيدلا  دیحو 
ام ةیلھأ  ًابرح  دالبلا  ّبنجیل  الإ  ـ  يكرت  خرؤم  نم  رثكأ  لوقي  اذكھ  ـ  ةیناطيرب 

. لالتحالا تحت  اھلمحتتس  تناك 

اذھ ديرن  ال  انإ  هل  اولاقو  يلع  دمحم  ىلإ  اوبھذو  عیمجلا  بكرو  »
كب الإ  ىضرن  ال  هل  اولاق   ... نوديرت نمو  لاقف   ... انیلع اًمكاح  اشابلا 
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هیلعو اًكرك  هل  اورضحأو   . يضر مث  ًالوأ  عنتماف   ... انیلع ًایلاو  نوكتو 
«. هل هاسبلأف  يواقرشلا  خیشلاو  رمع  دیسلا  هیلإ  ماقو   ، ناطفق

يتربجلا

دصق تمھفو   . تاسبالملا طسو  رصم  ةروص  حضتت  تأدب  ةركاذلا  نمو  يتءارق  نم 
ةیبرعلا ةلودلا  اندنع : ةیلمسعلا  میقلا  سرغ  يلع  دمحم  نإ  لاق  امل  هاشداپلا 
ایناطيرب نوینامثعلا  نواعو   ، يلع دمحم  اھسیسأتل  ىعس  يتلا  ىمظعلا 

يل نھربي  هنأكو   . ةديدج ةیلع  ةلود  الإ  تناك  ام   ، اھیف هطابحإ  ىلع  اسنرفو 
ةھجو  . يبوروأ عارتخا  ىوس  ىرخألا  يھ  تسیل  كرتلاو  برعلا  ةوادع  نأ  ىلع 
ددعت يف  ةینامثعلا  ةمیقلا  ؛  ةمیقلا مھملاو  قرفت  ال  تایمسملا  نأ  انالوم  رظن 

. ةقلطملا ةردقلاب  نمؤت  ةيزكرم  ةطلس  تحت  برآملاو  میلاقألا 

ةيوبألا تایصخشلا  كلت  دحأ  يل  علط  يذلا  ةفیلخلا  ـ  ناطلسلا  ادب  تقولا  عم 
نسح هنم  اھظفلي  ىتح  ةظحل  يف  خيراتلا  ىلع  مَحقُت  نإ  ام  يتلا  ةيواسأملا 
صمح الب  دلوملا  نم  تلخد  امك  جرختف   ، ءاجرلا ةبیخ  نم  عونو  اھؤودھو  اھتین 
دمحمب  ، هءاكب عجرتسأ  انأو  تاذلاب   ، ينّركف  . ةفيرعت الب  نامك  حجرألا  ىلعو 
يدنیللاو اللب  نب  لثم  ًءامسأ  كانھ  نأ  عمو   . يبأب رثكأ  ينركف  هنكل   . بیجن

، فارطألا رشقم  سونبألا  هبتكم  فلخ  يبأ  رظنم  تركفت   ، يسأر يف  تءاج 
. هینیع يف  عومدلاو  دلبلا  لاوحأ  نم  بجعتي 

ةديدجلا اریماكلا  بيرجت  ركذ 

يذلا رمقلا  ردب  يف  قلحبأ  اًتقو  تیضم   . تمن تنك  ام  يناثلا  سیمخلا  حابص 
اریماكلا لمعتسأ  نأ  تدرأو   . راھنلا علط  امدعب  ءامسلا  يف  اًعمالو  اًریبك  لظ 

نورق ةسمخ   . هّروصأ اًئیش  دجأ  مل  نكل  ةقيرط  يأب  اھتيرتشا  يتلا  ةديدجلا 
لخاد يتاكرحت  قيرطل  اھمسرأ  نل  ةلخادتم  طئارخ  عم  يسأر  يف  ةلاغش  خيرات 

الب اریماكلا  ةثول  ينتءاج  انأو   . ءانبلا ةداعإ  قطانمو  تمدھنا  يتلا  ایندلا  ةرھاقلا :
. تامدقم

. اھجولاتك تأرقو  اھتيراطب  تنحش   . يدي يف  اھّبلقأ  تدعقو  اھتّعلط  رخآلا  يف 
يف قلحبأ   ، ركاذأ تلزام  انأو  ةلاصلاو ـ  يتدوأ  نیب   ، اھیلع ينیعو   ، لقنتأ تلضف 

تحبصأ امل   ، نيدعب ـ  كابشلا  نم  اًفیعض  لازام  وھو  انبر  رون  ىلع  قاروألا 
نیمیلاو  ، لامشلا ينیع  تعضوو  ةيروفلا  ةشاشلا  ةیصاخ  تأفطأ   ، ةزھاج
ملاعلا ىرأ  نأ  ديرأ  ةسدعلا : ءارو  ةدوجوملا  ةمنمنملا  سیپيآلا  ىلع   ، ةضمغم
رظنأ تدعقو   . اھتشاش يف  ةیحلا  هتروص  ىلع  جرفتأ  نأ  ال   ، اریماكلا هارت  امك 
ةطقن ىلع  تبث  ام  دحل  انھو  انھ  ةسدعلا  اًھجوم  ةفلتخم  اياوز  نم  سیپيآلا  يف 
ىلع نالئام  ناباتك  هیف  ناك  . ةطیحلا قمع  يف  بتكلا  ماوكأ  طسو  ةنیعم 
ةليوط ةرتف  ترظن   . امھقوف ـ  رغصأ  ـ  ثلاثو  كیمس  ثلثم  لكش  ىلع  امھضعب 
يف هنأو  وبق  اذھ  نأ   ، وبقلا يف  ركفأ  تنكو  ةثالثلا  بتكلا  ىلإ  سیپيآلا  لالخ  نم 

. يتلوفط ةنوكلب  ناك  ةطیح  بالود  هسفن  تقولا 
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ةشعر ينتذخأ  يھجو  ىلع  نم  اریماكلا  تلش  ام  لوأ  ينأ  يخأ  اي  بيرغلا 
، اًقیمع اًسفن  ذخآ  انأو  اھتأفطأ   . رياجسلاو ةوھقلا  ةرثكو  مونلا  ةلقب  اھتررب  ةفینع 

. نويزفلتلا قوف  اھتعضوو 

ذإ  ، لاھجلاو ءاملعلا  هیف  ىواستي   ... يتلا نونفلا  نم  خيراتلا  نف  نإف  »
«. لودلاو مايألا  نع  رابخإلا  ىلع  ديزي  هرھاظ ال  يف  وھ 

نودلخ نبا 

نم ىرأل  يسأر  قو  فـ ةدنتلاك  ـة  يخيراتلا تا  ـ مولعملل اًجاتحم  تنك  ينأكو 
، ةركف ىلع   ، اذھك ءيش  يل  لصحي  ةرم  لوأ  هذھ  ـ  سمشلا  ينیمعت  ام  ریغ 
يفو ةشعرلا  نم  ىفاعتأ  ةرسألا  تیب  ةلاص  يف  ةبنكلا  ىلع  يمرم  انأو 
اھلك يتایح  تفش  علاط ـ  كبود  اي  ةنس ٢٠٠٧  ليربأ  سیمخلا ١٢  راھن  كابشلا 

، ةطيرخ وأ  باجح  وأ  ریس  طخك  ةتئافلا  مايألا  يف  اھتلیخت  امك  سیل   ، يمادق
يتایح تفش   . برد وأ  شوح  وأ  موكك  الو  ناخ  وأ  رسج  وأ  باب  ةئیھ  ىلع  سیل 

ام لبق  نم  يناثلا  مانملل  دیھمت  ةباثمب  اذھ  نأ  ملعأ  تنكو   ، ةفلتخم ةقيرطب 
. هداعیمب ملعأ 

ةعيرس ةدحاو  ةطقل   ، ملیف نم  ةطقل  اھیف  ركذتت  يتلا  ةظحللا  كلت  فرعت  لھ 
ةءوبن يعم  تءاج  ًالثم  انأ  ؟  هتیقب َتیسن  نوكت  نأ  نكمم  دھشم  نم  اًدج 

نأ فراع  تنأو  رجفلا  يف  ةبرع  نم  برتقي  لجر  الإ  اھیف  رھظي  ةطقلب ال  قتسف 
ركذأ تدع  ام  ىرخأ  تاطقل  نم  ةبيرق  اھنأ  اھریثأت  نم  ءزج   ، لتقي نأ  هتین  يف 

. ًءاكب اھیف  نأ  ریغ  اھنم 

نم ةطقل  ركذتأ  ينأك  يمادق  يتایح  تفش   ، كل لوقأ   ، يناثلا سیمخلا  حابص 
لوأ اھنإ  لوقأ  ينلعجي  ام  اذھ   ) اھلطب انأ  ينأ  وھ  دحاو  قرف  عم   ، تاطقللا هذھ 

(. يل لصحت  ةرم 

ينأ رعشأ  مل   ، تقولا سفن  يف  ةیصخشلاو  لثمملا  ينعي   ، لطبلا ينأ  عمو 
، عونلا اذھ  نم  ةیھاو  ىركذ  يأ  نع  فرعأ  امم  رثكأ  هفوشأ  يذلا  نع  فراع 
نأكو  . ناصقن الب  ةلماك  يتایح  ًالعف  هفوشأ  يذلا  نأ  يف  يدنع  كش  هنأ ال  مغر 

، كیلع ةطشق   ، هنم كردن  . ال  بوانتلاب هدھاشنو  هیف  لثمن  دحاو  ملیف  هلك  نوكلا 
. هذھك ةظحل  الإ 

يف ّةیِم  دكأتم  انأو  باب  نم  توفأل  ةیلاع  ةبتع  ىلع  وطخأ  ينأ  ةطقللا  يف 
لكشب  ، ةعجر الب  ًایساسأ  اًئیش  وأ  اًصخش  يئارو  كرتأ  هذھ  ةوطخلاب  ينأ  ّةیِملا 

. يئاھن

رارسأب تیشو  وأ   ، ًالثم  ، يمأو يبأ  تمّمس  يتاجن  نماض  انأو  طقف  نآلا  ينأك 
ایندلا هجاوأل  ةبتعلا  قوف  نم  توفأ  ماتلا  رامدلا  دعب  نآلاو   . ودعلل ةیبرحلا  ينطو 
هقفأ ال  يشاولا  لتاقلل  ةديدج  ةایح  اھدعب  أدبت   ، ةدحاو ةوطخ   . ديدجو لوأ  نم 
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، ةميرجلا راثآ  وأ  دامرلا  وأ  ددھلاك  ةديدجلا  ةایحلا  هذھ  فلخ  نمو   ، ءيش يأ  اھیف 
. اھوطخأ املبق  ایندلا  يف  هتفرع  ءيش  لك 

ةشعرلل تملستسا  ينأ  ةجردل  ةركفلا  ينتبجعأ   ، اًضيأ حرفي  يذلا  رطخلاك 
نم ةطقل  نع  ةرابع  ایندلا  يف  ةایح  لك  نكمي  يحورل  تلقو   . ةوقب تعجر  يتلا 
بسح يتأت  وأ ال  يتأت  ةرذشتم  ىركذ  نع  ةرابع  ةایح  لك  نكمي   . تاطقللا هذھ 
اھتقیقح فرعتو  اھارت  نإ  ام  نكل   . اًدبأ حوضوب  اھارت  ال  يتأت  ام  دحلو   ، فورظلا

نقيأ امدعب  رضاحلا  تاقدارس  يف  لوجي  يبموز  يحلا : تیملا ـ  لثم  حبصت  ىتح 
. اھربق يف  نوفدم  همسجب ـ  هنأو ـ  تھتنا  ةیخيراتلا  هتایح  نأ 

ةیمقرلا ةروصلا  ةبیجع  ركذ 

فیكلاو ـ  يسأر  يف  ددرتت  ةمغنلا  تأدبو  ةأجف  تركذت  ـ  اتسوك  اتسوھلا 
. اطسیلأ

نأ نكمم  ةعیبطلا  نیناوقل  قراخ  رپوس  ينوك  عارص  ریغ  ءيش  يأ  ينعي  كتمذب 
لطب طاشنبو   ، يلیح ىلع  موقأ  ناكلھو  نابعت  انأو  اذھك  فقوم  دعب  ينیلخي 

، نويزفلتلا قوف  نم  اریماكلا  درتسأ  ةدحاو  ةقیقد  نم  ةبلحلا  لخد  ةمكالم 
روصأ ناشلع  سیپيآلا  يف  لامشلا  ينیعو  ةطیحلا  بالود  داصق  صفرقأو 
نالئام ناباتك  ثیح   ، ريوصت ریغ  نم  اریماكلا  برجأ  انأو  اھیلع  تبث  يتلا  ةطقنلا 

يف طبضأ  دعقأو   ، امھقوف رغصأ  ثلاثو  كیمس  ثلثم  لكش  ىلع  امھضعب  ىلع 
رتاشلا رز  ىلع  سودأ  مث  ضمغأ  ام  ةعاس  هارأ  امك  رظنملا  ىقبي  ام  دحل  رداكلا 
طاقتلا دعب  ةشاشلا  يف  رھظي  الف   ، اریماكلا هذھ  كالتما  خيرات  يف  ةرم  لوأل 
ةثالثلا بتكلا  وأ  وبقلل  رثأ  يأ  الو   ، روصأ انأو  يمامأ  هتيأر  امم  ءيش  يأ  ةروصلا 

ىتح قدصم  ریغ  اھیلإ  علطتأ  لظأ   ، يحابص ءوض  يف  ةبیھم  ةباوب  طقف  امنإو 
روصب اھتشاش  ىلع  يتلا  ةباوبلا  نراقأو  رتویپمكلا  بنج  يعم  اریماكلا  ذخآ 
باب ينعي   ، يلصألا يلاعلا  بابلا  اھنأ  كردُأ  ام  دحل  تنرتنإلا  ىلع  ةفلتخم 
تمسر املثم  ينأو   ، حتافلا دمحم  اھانب  يتلا  وپقپوط  يارس  يف  ناويدلا 

تروص نآلا   ، اتسوك اتسوھلا  ةینغأ  تعمس  ام  ةلیل  اھلكش  فرعأ  امنود  ىرغطلا 
تنلا هنم  حفصتأ  يذلا  رزواربلا  كابش  يف  يمادق  رھاظلا  لیلجلا  رثألا  اذھ 

ام ریغ  نمو  هلكش  فرعأ  ام  ریغ  نم  اریماكلا  ةشاش  ىلع  يتلا  ةروصلل  اًقباطم 
تيأر نوكأ  امدعبو  وبقلا  طسو  ةنیعم  ةطقن  يف  تزكر  ينأ  درجمل   ، اًدوجوم نوكي 
ّلصوأ امدنع  نكل   ، اًضيأ ملاعملا  حضاو  ریغ  باب  نم  روبع  ةطقل  اھلك  يتایح 

الإ رتویپمكلا  ةشاش  ىلع  ىرأ  ال  ةروصلا  اھیلع  نِم  ّلزنأو  رتویپمكلاب  اریماكلا 
يلاعلا بابلا  ةروص  نوكتو   ، ةطیحلا قمع  يف  بتك  ةثالثل  هتروص  يذلا  رداكلا 

ملرت  ، اتونكنبلاو  . فكب اًفك  برضأ  ًالوھذم  دعقأف   ، اریماكلا ةركاذ  ىلع  نم  تحمنا 
... ملرت ملرت   ، اتوكاجلا يلام   ، ملرت

. هوھ اي  قلخ  اي  انوّصقرت  ام 

يتربجلا مالك  صن  ركذ 
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ام ریغ  نم  ةياھنلا  يف  ةلاصلا  وبق  ىلإ  عجرأ  املبق   ، كیلع ةطشق   ، اذھ لك 
بنرألا وأ  ةظولقملا  يتمامح  ركذتأ  ام  ریغ  نم   ، بكاوكلا يف  رفاسم  ينأ  سحأ 

ربعأ ينأك  امنإو   ، ملاع يف  بتكلاو  ملاع  يف  يمأ  نأ  يل  أیھتي  الو  يراحتنالا 
ةمأ ةوحص  ىلإ   ، وپقپوط يارس  ربع   ، ةرشابم ينّلصوي  يروطسأ  باب  نم 

... مالسإلا

. رابغلاو قرولا   . ةعمش يدي  يفو  مونلا  ةلق  نم  لوطسم  انأو   ، لیللاب انك 

. ةیناث ةرم  لصحیس  ناطلسلا  سلاجأ  املبق  ةرم  لصح  يذلا  نأ  فراع  ينأكو 
ـ امل  برغتسأ  ملو   ، دصقب ًابيرقت  يرغص  نم  ينئیجي  يذلا  ملحلا  يف  تلخد 

نولمعي يذلا  نم  غوبصم  دابل  اھرعق  ةرفح  يف  تعقو  ملحلا ـ  ساسحإ  سفنب 
سفنبو  . رفاسأ ام  ریغ  نم  ةدیعب  ایندلاو  يذیبن  رمحأ  ءيش  لك   . شیبارطلا هنم 
امنودو ةرفحلا  نم  جرخأ  امنود   ، ةعمشلا ءوض  ىلع   ، ةموھفملا ریغ  ةسالسلا 
علطیس هديرأ  ام  نأ  فراع  انأو  بتكلا  يف  ّبلقأ  تلضف   ، دابللا ينیع  نع  بیغي 

. بیترت ریغ  نم  ةطوطحم  اھنأ  مغر  يل 

راثآلا بئاجع  باتك  نم  بولطملا  ءزجلا  نأك   ، روھزلا عئادب  عم  راص  امك  طبضلاب 
اھلعل ؟  تاذلاب ةحفصلا  هذھ  رثأ  يفتقأ  ينأ  فرعت  بتكلا   . هسفن نم  ّيلع  لخد 
ينأ نم  رثكأ  ةیبیغ  ةجاح  لصحت  ام  ریغ  نم   ، دصقبو  . ناطلسلا تامارك  اھلك ـ  ـ 

ناطلسلا نأ  تلیخت   ، اًعوبسأ اھیلع  ّرودأ  لظأ  نأ  نكمي  ناك  ةحفص  تیقل 
نيدلا دیحو  يقفلا  انلیمز  سبالم  يف  هتلباق  امك  رابغلاو  قرولا  نم  لكشتي 

عمو  ، ةیكرتلا هتحاصف  سفنب  ةقوطنم  يتربجلا  تاملك  عمسأ  تنك   . يل أرقيو 
تاذلاب ـ  هللا  حمس  ال  ـ  يتيوھ  تطلتخا  الو  سَبل  يدنع  سیل  ةرملا  هذھ  ينأ 
رفسلا ةعتم  قوفت  ةعتمب  يسأر  يف  ددرتي  يذلا  توصلا  عم  تحر   ، ةیلعلا

. ةءارقلاو يلخادلا 

ةیلعلا ةلودلا  اوبحأ  اوعجر  ياب  ناموط  ىلع  اولعز  املثم  نیيرصملا  نأل  تلصوتو 
لئاضف يف  ناقیعلا  دئالق  فلؤم  يسدقلا  يعرم  خیشلا  لثمو  يلثم   . دشار اي 

( ةنس نیسمخو  ةئم  نم  رثكأب  يتربجلا  لبق  شاع  يعرم  خیشلا   ) نامثع لآ 
: ناطلسلل ءامتنالاب  سحت  سان  هیف  ناك 

مھمیلستو عالقلا  نم  مھلوزنو  ةيواسنرفلا  لاحترا  مویلا  كلذ  يف  عیشأو  »
مل لاوزلا  تقو  ىضمو  سیمخلا  موي  حبصأ  املف   ، لاوزلا تقو  دغلا  نم  نوصحلا 
مھنمو ةعمجلا  موي  نولزني  لوقي  نم  سانلا  نمف   ، تاياورلا تفلتخاف  كلذ  لصحي 
ركاسعلا طغل  نوعمسي  سانلا  تابو   ، نینثالا مویل  ةلھم  اوذخأ  مھنإ  لوقي  نم 
مھعمجأب اوجرخ  ةيواسنرفلا  اذإف  اورظنف   ، مھتالاعن ءطوو  مھمالكو  ةینامثعلا 

ىلإ اوبھذو  سيراتملاو  نوصحلاو  عالقلا  يقابو  ةریبكلا  ةعلقلا  اولخأو  ًالیل 
رصمو قالوبو  ةنيدملاب  حولي  حبش  مھنم  قبي  ملو   ، ينیعلا رصقو  ةضورلاو  ةزیجلا 
اوراصو ریخلا  مھیف  اونظو  نیمداقلاب  مھتداعك  سانلا  حرفف   ، ةیكبزألاو ةقیتعلا 

نم نھتنسلأب  نقلقلي  ءاسنلاو   ، مھمودقل نوكرابيو  مھیلع  نوملسيو  مھنوقلتي 
لافطألاو راغصلا  عمجتو   ، حایصو ةبلج  سانلل  ماقو  قاوسألا  يفو  ناقیطلا 
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«. ناطلسلا رصن هللا  مھلوقب  مھتاوصأ  اوعفرو  مھتداعك 

دھع يف  ةنس ١٨٠١،  ثدح  مالكلا  اذھ   ) میلس هیف   ، ينعي  ، يلوتم هیف  ام  يز 
ناطلس نوكي  نأ  ةولح  ةفداصم  تسیلأ  ؛  دومحم يبأ  ثلاثلا  میلس  ناطلسلا 

نم رخآ  ًالوكشك  تبحس  راتخأ  نأ  نود  ؟ ) مامإ لوأ   ، زواي مسا  ىلع  نامزلا  كلذ 
نیب هتعضوو   ، جراخ انأو  هتضّفن  راثآلا  بئاجع  نم  بعشلا  راد  ةعبط  لیكاشك 
مھیف اونظو  نیمداقلاب  مھتداعك  سانلا  حرفف   » ةلمجو يبتكم  ىلع  نيرتفد 

. يسأر يف  ددرتت  ریخلا »

«. ةنایخ نطولا  ةركف   . ةنایخ نطو  لك   . ةنایخلا وھ  نطولا  »

« دوسأ ياش   » ةياور نم 

يرقملا يلع 

ىلع يتینطو   . ةینطو عزاون  يدنع  انأ ـ  ىتح  ينأ ـ  سحأ  يتایح  يف  ةرم  لوأ 
تیقل  ، اًضيأ كیب  ّریخ  لثم   ، اھنكل  . كیب ّریخ  ةینطو  لثم  ربعكملا  عونلا  نم  حجرألا 
ایناتيروم لوأ  نم  سانلا  ةیقب  لثم  يلثم  تفشتكا  امدعب   ، مویلاو  . اًجرخم اھل 

ادبو  ، نطولل ءيش  برقأ  يھ  امنيأو  تناك  ًايأ  مالسإلا  ةلود  نأ  ناتسكاپ  دحل 
تكردأ  ، يھيدبلا رایتخالا  ًالعف  وھ  ةدیقعلا  نع  رظنلا  ضغب  نيدلل  ءامتنالا  نأ  يل 

لكل ةیخيراتلا  ةجیتنلا  يھ   ، ناطلسلا لاق  امك  طبضلاب   ، ةیصخشلا يبئاصم  نأ 
. يتایح يف  ةموھوملا  ناطوألا 

ندملا يف  نيرجاھملا  تاعمتجم  ةياغل  ةدحتملا  ةیبرعلا  ةيروھمجلا  لوأ  نم 
ةكرش سيوسلا  ةانق  نالعإ   ، ماؤزلا توملا  وأ  ماتلا  لالقتسالا  تركف :  ، ةیبرغلا
زدولو فيال  ڤوأ  ياو   . يلاعلا دسلا  انینب  انحدأو  ينبنھ  انلق   . ةيرصم ةمھاسم 

عم يھامتلا  الو  ریصملا  ريرقت  لجأ  نم  لاضنلا  ال  هنأ  ينشھدأ   . ينوم ڤوأ 
نوكت نامثع  لآ  ةیعر  نم  تنك  ول  كنإ  نولوقي  مھ   . ةدقعلا لحي  ةیبرغلا  ةراضحلا 

ةنطاوملا قوقح  هعم  رفوتت  مل  ةینامثعلا  ةلودلا  ماظن  نإو   ، بابلاو ناطلسلا  كلِم 
دقل ماظن  يرصم  نطاوم  نسحأ : امھيأ  يسفن  تلأس  انأ  بیط !  . ناسنإلاو

؟ ناطلسلا دبع  مأ  اًراقعو  ًاثارت  انقلخي  ملو  اًرارحأ  انقلخ هللا 

ةيدجب عوضوملا  يف  ركفأ  ةلماك  ةعاس  تیّضمو  ةھالبلاو  ةيرخسلا  تیحن 
. ناطلسلا دبع  نوكأ  نأ  لّضفأ  ًایصخش  ينأل  تصلخف   ، ربج ةلداعم  هنأك  ةیضاير 

ربتعملا يجبروشلا  مسا  ركذ 

امك  ، يرچینیلا ـ  ةيراشكنالا  يف  يریكفت  لاط   ، داشرألا ابأ   ، هلك اذھ  ءانثأ 
ةجاحو يركسع  دئاق  وھو  ریبكلا  يدج  لیختأ  نأ  تلواحو  ـ  انالوم  مھیمسي 
مجحب ةردق  نم  ةبروشلا  عيزوت  رشابي  ٍلاع  يسرك  ىلع  عجطضم   ، ةدماج
ایپیس ةخسن  الإ  رأ  مل  نكل   . هدي تحت  مھلك  بنشب  يدنج  فلأ  ىلع  لیمربلا 

130



قيربإب رودي  سوسقرع  عاتب  ىلإ  لوحت  دقو   ، همحري هللا   ، يمامعأ ربكأ  نم 
. يواھقلا ىلع  فرخزم 

عایب وأ  همسا  ذخأ  يقیقح  يجبروچ  دنع  اًدبع  امإ  ناك  ریبكلا  يدج  نأ  تنمخ 
هروصت يف  هاشداپلا  ترذعو   . رومألا هیلع  تطلتخا  يتربجلا  مايأ  نم  يدابز 

عئاش مسالا  اذھ  دح  يأ  ىلإ  فرعي  ال  هنإ  يحورل  ًالئاق  يبسن  نع  ئطاخلا 
نكل ـ  مجحلا  اذھب  ةبتر  لسن  نم  يجبروش  لك  نوكي  نأ  لوقعم  ریغ  ـ  اندنع 
اوجوزت رصم  حتف  موي  میلس  زواي  عم  اوءاج  نيذلا  ةيراشكنالا  نأ  تركذت  تعجر 
نوقالي اوناك  يتربجلا  مايأ  كارتألا  مھءالمز  نأ  ةجردل  مھلاوحأ  تریغتو  اودعقو 

ىلع مھبصانم  ىلع  اًفوخ  مھنوظفلي  نويرصملاو   ، مھعم مھافتلا  يف  ةبوعص 
: يبراقأ شیجلاو  سیلوبلا  طابض  لثم  مھتلیخت   . لاح لك 

سایقلاب دحاولا  عقوتي  امم  ریثكب  بعصأ  ةیعامتجالاو  ةيداملا  مھعاضوأ  اًضيأ  مھ 
نسلا ربك  الإ  ينعت  مھبترو ال   ، هتسراممب مھل  حومسملا  بھنلاو  ءارتفالا  ىلع 

. نوریثك مھنأل 

. ةبعص هفورظ  يراشكنا  ریبكلا  يدج  نوكي  نكمي   . نكمي يخأ  اي  يحورل  تلقف 
ووذ بابلا  مادخ  وأ  ولوقوپق  لوئي  نأ  بيرغ  وھ  مك  ةئملا  ةرملل  يل  رطخو  هیل أل؟ 
يقب يذلا  لیلقلا  نوّثروي   ، دج نع  ًابأ  نیبصعتم  نیملسم  ىلإ  ةینارصنلا  لوصألا 
ةثالثب مھینعي  الو  مھتالئاعل  مھؤالو  مویلا  نیفظوملا  لثم  مھو  زعلا  نم  مھل 

. ناطلسلا الو  برحلا  ةفيرعت ال 

ينعي يبنلا ) ىلع  ةالصلاو   ) ىفطصم ةياكح : يمسا  نأ  تیسح   ، لوقأ  ، ةأجف
ـ كلذك  كرت  اتأ  مسا  ىلع  هنكلو   ، نیملسملا مامإ  ينراتخا  اًضيأ  انأ   . راتخملا

مدقم يجبروشلا  نع  امأ  ؟ ـ  يميرغ مسا  ىلع  نوكأ  نأ  ًايرقبع  سیلأ  يميرغ :
يبأ نأ  فرعأ  انأف   ، يریكفت تلصاو  اذكھ   ، ةبروشلا ةردق  يف  فرصتملا  فلألا 
يف لینلا  نم  دیشر  عرف  ىلع  تیخاربش  زكرم  عبت  ةیناطسولا  اھمسا  ةيرق  نم 

. اھسفن تیخاربش  يف  ةلئاعلا  نفادم  يف  هانفد  اننأ  عم   ، ةریحبلا ةظفاحم 

اذكھ  ،« ریبكلا يجبروشلا   » ـ هدج  دج  وأ  هدج  نأ  يكحي  ناك  ریبكلا  يمع 
كب دارم  نیب  كانھ  تلصح  يتلا  ةكرعملا  رضح  ـ  رسفي  ام  ریغ  نم  هیمسي 

تراپانوب نویلوپان  ةدایقب  ةیسنرفلا  ةلمحلا  تاوقو  يكولمملا  يعاطقإلا  میعزلا 
ویلوي ١٧٩٨. موي ١٣ 

نوكي مل ال  نكل   ، ءيش يأ  يف  هقّدصي  دحأ  الو  باذكو  يمارح  همحري  يمع هللا 
ال نأ  لامتحا  يندعسأو  ؟  لعفلاب كب  دارمل  ًایلاوم  ًايراشكنا  ریبكلا  يجبروشلا 
، يدابز عایب  وأ  سوسقرع  عاتب  يرمع  لوط  هتننظ  امك  ریبكلا  يجبروشلا  نوكي 
، رظنلا ضغب   ، ينأ وھ  وھزلاب  ينرعشأ  ام  نأ  ریغ   . يندعسأ لامتحالا  درجم 

. اھب فلكم  انأ  يتلا  ةمھملا  ذیفنتل  لثمألا  مسالا  لمحأ 

لاھبنالاو مذرشتلا  ةلاح  ءاھتنا  ركذ 
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ةعاس رخآ  يف   . مالحأ الب  ًاليوطو  اًقیمع  اًمون   ... تمن  ، اًریخأ  ، ةثلاثلا ةعمجلا  ةلیل 
ينباي  » . ءيش يأ  نم  رثكأ  ينكحضأ  امام  عم  يدو  كابتشا  لصح   ، مانأ املبق 
اًصفرقم تنك  تفزت »! ام  ّكنع  اشنإ   » . ْتخرص  ،« مانتھ الو  لكاتھ  ال  ينعي 
تفتلأ ام  ریغ  نمو   . ةرب يفصنو  ةطیحلا  بالود  ةوج  يفصن   ، ةلاصلا رخآ  يف 

. ةدايز اھظیغیس  هنأ  فراع  ءودھب  يسأر  تززھو  تمستبا 

. تلق  ،« يبنلا يلص ع  »

ينأ تسسحأ   ، تاملك ثالثلا  يمف  نم  تعلط  امل   ، طقف اھتعاس   ، اھتعاسو
. يثاحبأ تیھنأ 

«. سانلا دالب  ىلإ  رفسلا  يلابب  رطخ  دقو  »

ةلیل فلأ 

ةثالث يف  هاروتكد  تلمع  ينأك  ـ  ركاف  انأ  ـ  رخفلا  نم  عونب  ينألم  روعشلا  اذھ 
ينیقي سدح  ينءاج  اھتعاسو   . ناطلسلا تامارك  نم  ةمارك  يحورل : تلق   . مايأ
قرولا ماوكأ  نیب  ةدوألا  يف  موزت  يمأو  ريرسلا  يف  انأو   ، دعب امیف   . رفاسم ينأب 

تنأ وھ   ، بيارزلا يف  ىعرتب  ةمیھب  كلصأ  تنأم  : » مطربت اھتعمس   ، رتافدلاو
انأ ـ  هَّنُن » اي  مونلل  يد  بيارزلا  : » لوقأو اھل  ححصأ  نأ  يل  رطخو   ، !« مدآ ينب 
يف ىعرتب  كسراح  يبنلا  مسا  مياھبلا   » ـ هنن » اي   » اھل لوقأ  يمأ  ّعلدأ  امدنع 

اھتعاسو  . بابلا لفقناو  رونلا  أفطنا  نأ  ىلإ  يرس  يف  تكحض  طقف  ناطیغلا .»
. ناحرف ربمسيد ٢٠٠٥،  ذنم  ةرم  لوأل   ، ينأ تظحال 

بلكلا برد  ترداغ  ذنم  ةرم  لوأ  هذھ  نإ  يسفنل  لوقأ  تنك  مونلا  يف  حورأ  انأو 
عضو وھ  ام  ردقب   ، يدصق  ، ًاباقع سیل   . ًاباقع سیل  هیف  انأ  يذلا  نأ  سحأ 
ةجذاس  ، ةلحرملا هذھ  يف   ، اھتبسح ةركف  تايادب  يسأر  يف  تبعلو   . يخيرات
(: مداقلا عوبسألا  لالخ  لكش  نم  رثكأب  دكأتت  عجرتس  اھنأ  مغر   ) ةیحطسو

میظنتلا  ، هتسيرف عقو  هنأ  يردي  امنود  حالص  دجمأ  هنم  فاخي  يذلا  میظنتلا  نإ 
، هسفن خيراتلا  ىوس  سیل   ، ناطلسلا اھنع  يكحي  ةینوك  ةرماؤم  وھ  يذلا 

سیل دحاولا  غامد  لكأي  يبموز  روھظ  هعبتتسي  يذلا  نونجلاو   ، ًایصخش خيراتلا 
ىلع سراحلا  كالملا  وھ   ، امبر  ، يبموزلا  . خيراتلا ىرجم  رییغتل  ةلواحم  نم  لقأ 

، ًالیحتسم وأ  ًايوبوط  كلذ  ادب  امھمو   . اھزكرم يننأ  ترعش  ةديدج  ةقارشإ  قيرط 
ىلع جمربم  لوھلا  يبأ  مجحب  توبور  ةھجاوم  يف  ةلمن  كنأ  َتسسحأ  امھم 
اھب فلكم  تنأ  يتلا  ةمھملا  نأ  وأ  ـ  مانأ  املبق   ، تركف اذكھ  ـ  لمنلا  سھد 
اًمتح  . اھلوأ ىلع  َتعضُو  يتلا  قيرطلا  عطق  نع  كعنمي  ءيش  ال   ، ةفارخ
امل تنطف  كنأ  وأ  ضوھنلا  يف  تمھاس  كنأ  هیف  ركذُي   ، ناكم وأ  موي  يتأیس 

. ّحبسأ  ، دصقأ ام  ریغ  نم   ، تأدتبا تنك   . نادیملا يف  لصحي  نأ  بجي 

ركذ هللا. الإ  همزھي  خيراتلا ال 
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ثاحبألا ةصالخ  ركذ 

لمعلاب ةلصتملا  میقلا  بارطضاو  يندملا  عمتجملا  رایھنا  نم  نابعت  انأ  ينعي 
لیلحت ریغ  يتأرما  كرتب  يتایح  ْتریغت  ذنم  هعنصأ  ءيش  يدنع  داع  ام   ، ةایحلاو
ةینطولا نكمي  ؟  جرخملا ىلع  ينلدیل  ةفیلخلا  ءاج  نوكي  نأ  عناملا  امف   . ءالمزلا

. صالخإب همالك  ذیفنت  نوكت  نأ  ودعت  ال 

هنأ فراع   . كیلع ةطشق   ، هذھ ةطاسبلاب  تسیل  ةلأسملا  نأ  فراع  اًعبط  انأ 
امھمو  . ينآرق قر  ىلع  روثعلا  يف  جَرخَملا  نأ  قدصي  نأ  دحأ  ىلع  بعص 
ميرم ةروس  داجيإ  يدؤي  فیك   . فیك لاؤس  ةباجإ  اًدبأ  يل  رفوتت  نل  انأ  تقدص 
ىلإ  ، ةلیلو موي  نیب   ، هئانبأ بیخأ  نم  تعاضو  دیجملا  دبع  ناطلسلا  اھبتك  يتلا 

وأ قطنم  هیف  سیل  ناميإلا  نأ  اًضيأ  فراع  كلذ  عمو  ؟  نیملسملا لاح  حالص 
نطو وأ  بر ـ  كل  نوكي  نأ  لجأ  نم   . ءيش لك  اذھ   ، رفكت وأ  نمؤت  نأ  امإ   . باسح

. اًفازج وأ  ًایفارخ  ادب  امھم  ءيشلا  يف  كتقث  عضت  ـ 

ضرألا ىلع  حوتفملا  روھزلا  عئادب  يف  قلحبأ  ريرسلا  ىلع  اًفقاو  يسفن  تیقل 
: قعزأو يمادق 

يللا ىقب  انأ   ، يلوتم ذاتسأ  اي  ةركف  ىلع  ةیمھأ  يأ  شولام  هد  ياب  ناموط  »
اي ميرم  ةروس  اھمسا  ةینطولا  ةكرحلا  يازإ ! ةلماع  يد  ةینطولا  ةكرحلا  كّيروأھ 

!«. يلوتم ذاتسأ 

رعشلاب ىفطصم  مھلأ  ام  ركذ 

ىلع  ، بویتوي يف   ، تجرفت ام  ةعاس  نم  هسحأ  ام  اذھ   ) رتفدلا اذھ  دیحو 
يف شرعلا  ىلع  نيدلا  دیحو  انالوم  سولج  مسارم  نم  ةعوطقم  دھاشم 
ةحاس يف  بھذم  يسركو  نيد  لاجرو  ناسرف  ةنس ١٩١٨ : ویلوي  نم  عبارلا 
موحزم هنأ  عم  تايارلاو ) لیخلل  رِخآ  هیف  امو   ، ةخوفنم شیبارطلا  ؛  ةعساو
نيرشعو دحاولا  نم  اھرثكأ   ، ریتاوفو ركاذتو  روص   ، عباوطو تاصاصق  تاراكذتلاب :

. نيزحو دیحو   ... يتمھمب ينركذت  يتلا  تاموسرلا  ىلإ  ةفاضإ  كلذ  ؛  ىلوألا اًموي 
ال  . ّيلع بعصیف   ، يئاوھ بطم  ءانثأ   ، يمامأ يذلا  دعقملا  بیج  يف  هحملأ 

. هایند ءانب  ةداعإ  ددصب  دحاو  هلمحي  رتفد  نم  سعتأ  ایندلا  يف  ءيش 

ىلع ءافخلا  يف  دالبلا  ةرداغمل  رطضي  ةفیلخ  ـ  ناطلس  ریغ   ، نكمي  ، ءيش ال 
ناسنإ مسج  ىلع  ةبیبزو  نقذ  ریغ  اھّفرعُي  دوعي  ةّمُأ ال  وأ   ، ةیناطيرب ةنیفس  نتم 

... هسفن رجفي  حضاو ـ  رربم  الب  ـ 

تائمب جضت  ةیلمسع  رتافد  ةعبس   . ةعبس لقألا  ىلع   . هلثم رتافد  هیف  نأ  ركفأو 
نع نیثحاب  ةعبس  اھیف  قلحبي  تارایط  دعاقم  بویج  يف   ، فواخملاو تاراكذتلا 
ریغ نم  ةایحلا  نوروصتي  مھ ال   . رفسلاو نونجلاب  نوباصم   ، ةعئاضلا ميرم  ةروس 

. اھنوبذعیف  ، عنصأ امك  اًمامت   ، غمصلاب اھنولقثيو  اھقاروأ  نوّعزمي  رتافد 
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ةيابكلا بنج  رتفدلا  اًحتاف   ، زتھت يديو  كل  بتكأ  ينلیختت  نأ  كیلع  دشار  اي  تنأو 
شینروك ىلع  ةلطملا  ةنوكلبلا  نیب  ينلیختت   . ةرایطلا ةلواط  ىلع  كتسالپلا 

، توریب شینروك  ىلع  يركسعلا  مامحلا  بنج  ةضورلا  ىھقمو  ةسيرملا  نیع 
اھّتلجس يتلا  تامولعملا  طسو  فشكتسأ  وأ  ةديدج  تامولعم  لّجسأ  انأو 

. اًرارسأ

. رارمتسالاو ةمھملا  الإ  ءيش  ال 

ناطلسلا يف  ىفطصم  هبتك  يذلا  رعشلا  ركذ 

، روفسوبلا ةفض  ىلع  يناوجرأ  قيرح  نم  ءارجلاك  ةبراھلا  ةوتفلا  حابشأ  تنأ 
رخآ ضیموب  نئادملا  كيزعت  دبلملا  قورشلا  يفو   . كھنملا كریمض  قعزي 
لكأيو ءامسلا  ةدخم  يف  اھربإ  ةمكارتملا  بابقلا  شبنت  ثیح   ، شيواردلا
میغلا هجو  يف  كسأر  ءاطغب  ثبشتت  لھف   . رئاطفلاك مھمئامع  ءاھقفلا 

يف ؟  تاخانملاب رخاز  دھع  رجف  ىلع  نھارت  كنیشاین  ةعملب  لھو   ، يزیلجنإلا
ةراش داع  ام   ، ينب دھاش  كدج  سأر  ىلعو   ، رینانتلاك مارجأ  كتانامرف  ةقزم 
يونثم  » متمتت تنأو  ـ  كوخأ  وأ  ـ  اھتّلبق  يتلا  ةءابعلا  قبطنت  نآلا   . ندمتلل

سبتسإلا لھس  قوف  وفطت  مث   (1) « يولھپ نازاب  نآرق  تسھ   ، يولوم يونعم 
ةلوجأب كيدي  نارئف  شبنت  امیف   ، تاراقلا لحاوس  ىلع  اًرارم  ناّضفني  نیحانجك 

بأ تنأ   . ينایلط بھذ  ىلإ  مَجرتت  عومش  وأ   ، تاقدارسلل حلصي  زرأ  نع  عاتملا 
يطاطملا كتانيوع  جاجز  فلخو   ، نیبئاغلا هئانبأ  رعش  دّسمي  سیبح  وأ  تیم 

ربع كتابھ  رّدصي  وأ  ةیتآلا  كمالحأ  حامر  ذحشي  نم   . دامرلاك ةدمجم  عومد 
كقافر رواجي  وأ   ، كنيرق ئتأتُي  اًخسم  نأ   ، تنأ كنأ  قدصي  ياوس  نم  ؟  روصعلا
كمساو  ، عامجلا ةورذك  لبط  كتلالسل  ؟  هوجو الب  ةنوقيأ  نع  اًثحب  تاراطملا  ربع 

يف اًزوجع  كارأ  يننكل   . نیملاعلا ةدئام  طسو  رحبلاك  نحص  يف  ئلاللا  ديرث 
. ةیئانلا كدالب  ىلإ  علطتت   ، ةلطعم ةنیفس 
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. يولھبلا ناسللاب  نآرقلا  وھ   ، يولوملا يونعملا  يونثملا  يسرافلاب : ( ١)(1)
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سداسلا  مسقلا 
نالخلا  رارسأ  باتك 

لمرلا انیم 

اھل بئرشت  ًاصصق  ةفیلخلا  ءاقل  ىلت  امیف  ةيوارلا  هفلأ  ام 
قانعألا 

ليربأ ، ١٣ و١٤  تبسلاو ةعمجلا 

دمحلا 

انلّضف  ، ناطلسلا روھظ  رثإ  ىفطصم  اھلجس  يتلا  ثالثلا  تاعامتلالا  صن  اذ  وھ 
ةریثكلا هثادحأ  ىلع  ءوضلا  يقلي  ىتح  مسقلا  اذھ  ةيادب  ىلإ  هلجؤن  نأ 

: روھظلا كلذ  اھیلإ  ىدأ  فیكو   ، ةقحالتملا

فرعت  . دسني نأل  هتجاحب  خرصي  اًمرخ  كنطب  يف  نأ  سحت   ، ةأرما ریغ  نم   .1
طقف فرعت   . هساقم فرعت  كنكل ال   . هساقم ىلع  نوكت  نأ  مزال  ةدادسلا  نأ 
ضار تنأو  روھش  وأ  مايأ  كیلع  رمتو   . ةمودعم هبش  اھداجيإ  تالامتحا  نأ 

وأ  ، ريوصتلاو مسرلا  يف  كحور  لغشت   . ةدادس الب  وھ  امك  مرخلا  لظي  نأب 
ام ءالمز  ـ  ءاقدصأ  عمو   ، يداصتقا لانرج  يف  ةيرابخإ  تالاقم  ريرحت  ينعي 
لوط  . يقیقح مھفطاعت  نأ  وأ  نومھفي  مھنأ  كسفن  مھوت  نأ  اًرداق  تدع 
نسحأ اذكھ  ایندلا  نإ  كسفنل  لوقت  ـ  كنطب  يف  لازي  ال  مرخلاو  ـ  تقولا 

نأ لواحت  تنأو  كیلع  حقني  لظي  مرخلا  نكل   ، ةأرمال ةجاحب  تسل  تنأو 
كل أیھتیف  اھعم  مونلاب  طسبنت  ةدحاو  لباقت  موي  ءيجي  نأ  ىلإ   . هلھاجتت

ـ اًعنتقم  تسل  كنأ  فراع  تنأو  ـ  كسفن  عنقت  وأ  عنتقتو  مرخلا  دست  اھنأ 
نأ دبال   . كل اھتیكح  انأ  ةیقبلا  ؛  اھجوزتت مث  اھنم  برتقتف   . ةدادس حلصت  اھنأ 

. كتایح لّمكت  ةأرما  يقالت 
كنيوكت  . ٍناث صخش  ةرورضلاب  كنأ  ينعي  رصعلا  اذھ  يف  اًملسم  دلوت  نأ   .2
ةلثمأك  ، ينعي  . اھیلع تنأ  يتلا  ةلاحلل  ةیقطنم  ةجیتن  سیل  يخيراتلا 
كترطف ؛  بحر ردصب  تقولا  عم  لماعتت  نأ  يلخادلا  كمیمصت  تنأ   ، ةطیبع
رسفت ؛  لمعلا تامازتلا  ىلع  رعاشملاو  يناسنإلا  بجاولا  يّدبت  نأ 
ءيش لكو  ؛  ةیئايزیفلا نیناوقلا  ىلإ  ةفاضإ  تایبیغلا  ىلإ  عوجرلاب  رھاوظلا 
تقولا ثیح  رصعلا  تایطعم  سكع  اھلك  هذھ   . لامشلل نیمیلا  نم  كدنع 

، راكفألاو فطاوعلا  ىتح   ، ءيش لكو  ةدوملا  نم  مھأ  بسكلاو  قوزاخلاك 
نأ  ، ءافص ةظحل  يف   ، يعیبط نذإ   . ينیتاللا فرحلاب  يدام  ریسفت  هل 
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برغتستو كلوح  امم  ءيش  ىلع  فرعتت  الف  موي  تاذ  مونلا  نم  وحصت 
عم ىھامتت  نأ  امإ  نینثا : نم  رایخ  ریغ  جرخم  ال  تقولاو   . كمسج ىتح 
، اًتمزتم اًملسم ـ  نوكت  وأ   ، اًملسم تدلو  كنأ  كیسنت  يتلا  ةجردلاب  رصعلا 

. ثلاث رایخ  كانھ  نوكي  نأ  دبال   . رصعلا كلذ  طورشب  اًھفات ـ   ، اًفرطتم
وأ ًاباذك  امإ  نوكت   ، هب نمؤت  نطو  دوجو  ریغ  يف  ةینطولا  نع  ملكتت  نیح   .3
املثم ـ  هنيوكت  يف  كتمھاسمل  نئمطتو  هل  حيرتست  ناكم  نطولا   . هلبأ
ریبعتلاب كل  حمسي  ام  ردقبو  ـ  اھبحت  ةأرما  عم  ةایح  وأ  تیب  ءانبل  حيرتست 

نيأ قرفي  ال   . رظنلا ضغب  كنطو  هسحت  فوس   ، كتاذ قیقحتو  كسفن  نع 
ضرألا نع  اًرثؤم  اًمالك  تيرتجا  امھم  تنأ   . ةياھنلا يف   ، ةغل يأب  ىتح  الو 

. ةفولأم هحمالم  تناك  امھم  اًعبعب  نطولا  نوكي  نأ  عفني  ، ال  دادجألا تافرو 
كلثم ةرح ـ  ةأرما  عم  شیعت  ءيجت  وأ  يموي  نیتیم  ناعلط  لصحي  ام  ناكم 
تمص نع  ةرابع  ایندلا  يقالتو  نام  يلیماف  كل  لوقیف  نیتفاقث ـ  نیب  ةعقاو 

وھ  ، نطولا تازیمم  حورت  امدعب   ، ىقبي يذلا  ؟  فیك كنطو  نوكي  اذھ   . ءاكبو
تدلو يتلا  ةلملا  ءيشل ـ  يمتنت  نأ  كجایتحاو  اھلادبتسا  لیحتسم  ةفلأ 
دجت نأ  دبال   . ءيش يأ  ـ  ةيافك  اًعنقم  ًالكش  اھل  َتیقل  ول   ، ًالثم  ، اھیلع

. ةيوھلل ًایقیقح  ىنعم 

ةعمجلا راھن   ، ةیجحألا لحو  قالطلا  ةصق 

نیح هتداع  ریغ  ىلع   ، احص ىفطصم   . اًرخأتم ءاج  هنأ  ادب  ةعمجلا  حابص 
كل ةليوط ـ  ةزاجإ  طسو  قئار  موي  هنأك   . ًائداھو اًشعتنم   ، مونلا اذھ  لك  ماني 
ذخأي نأ  دبال  هنأ  هغامد : ةكسام  ةدیحو  ةركفو  ءيش ـ  كءارو  سیل  عیباسأ 
علط ام  ةعاس  نم   . ملعي نَم  ؟  هاشداپلا دنع  نم  اًضيأ  اذھ   . قالطلا ءارجإ 
ام  ، ضرألا ىلع  تقبطنا  ءامسلا  ءيش  يأل  هل  حرشو  نینمؤملا  ریمأ  هل 

. هتارارقو هسیساحأ  ردصم  نم  اًدكأتم  ىفطصم  داع 

، بوتكم ءيش  لك  ول  رییختلاو : رییستلا  ةلأسم  يف  اًریثك  ركفي  ناك   ، نامز
ناك  ، ةمسقلاب ةریبك  ةجردب  نمؤم  هنأ  عمو  ؟  باقعلاو ءازجلا  يتأي  نيأ  نم 
ةياكح لظتف   . هیف عنصُي  ام  ىتحو  عنصي  امیف  ّریخم  ناسنإلا  نأ  اًمئاد  ررقي 

... هّریحت بوتكم  ءيش  لك  نأ 

ریغ امھنأ  مھفو  نیتركفلا  عمج  نم  نكمتیل  اذھ  لك  لوصح  نم  دبال  ناك 
دیحت وأ  هیف  ىشمت  نأ  امإ  تنأو   ، كل موسرم  قيرط  كانھ  نیتضقانتم :
مامإ هل  همسري  هقيرط   ، وھ  . رایخلا كلذ  بسحب  باقعو  ءازج  ءيجیف   ، هنع
لظيو هیف  يشمي  ال  نأ  همامأ  نكل   ، لقألا ىلع  مویلا  نم   ، نیملسملا

مث قتسف  ةءوبنل  هبتني  الو  اًضيأ  هتأرما  عم  لظي  نأ  همامأ  ناك   . وھ ام  ىلع 
... ةنونجملا نبا   . هتمسق راتخا  هنكل   ، ناطلسلا روھظ  هسفن  ىلع  ركني 

ّطبخي ام  ریغ  نم  همأ  ةدوأ  لخد  هنأ  مویلا  كلذ  احص  امل  اھلمع  ةجاح  لوأ 
: اھنذأ يف  هتوص  لجلجو 
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«. ؟ هدراھنلا لاغش  نوذأم  هیف  »

يف ديازتملا  زَجَعلل   ، ةضوضخم وحصت  املبق  اھآر  ةظحل   ، هبتناو  . ةمئان تناك 
لكو  ، سدح هنكل   ... ةرھاقلا رداغیس  هنأ  فرعي  لازام ال  وھ   . اھھجوو اھتبقر 
ىسأب سحأو   . ًالجآ سیلو  ًالجاع  اھكرتیس  هنأ   ، هتایح يف  ّدجي  اذھ 

وھو ةدیحوو  اًزوجع  تحبصأ  همأ  نأل   ، ةظحللا هذھ  يف  طقف   ، قیمع
لوأل ایلارتسأ  يف  ةشئاعلا  ةریبكلا  هتخأ  ركذت   . اھبنج ىقبي  نأ  لیحتسم 
بيرغلا هيإو  : » هل تلاق  اھملك  ةرم  رخآ  ـ  بلكلا  برد  نم  علط  ذنم  ةرم 

هاخأ مث  ـ  ةجاح »! يأ  يف  ّدستب  ىتمإ  نم  تنإ   ، ّقلطت زياع  كنإ  ينعي 
همأ يطعي  نأ  عطتسي  مل  هنأ  هیلع  بعصو   . اًعیضر هتوم  نع  هل  اوكح  يذلا 

. جاوزلاب هیلع  اھنئمطي  الو  اًدیفح 

، هتایح يف  اًمئاد  لصحي  امكو   . كلذ عم   ، ىوقأ هغامد  يف  يتلا  ةركفلا 
عجرو رخآلا  صخشلا  ىلع  هحور  ىفطصم  لّضف   ، لقألا ىلع  همأ  هاجت 

: اھھجو يف  قّعزي 

«. ؟ هدراھنلا لاغش  نوذأم  هیف  »

(. اھدخ يف  اھسوبي  وھو  الإ  ردي  ملو   ) تھتھت ؟ » ىفطصم اي  نیممم  »
«. ؟ نیف نوذأمم  »

ةھجاو ىلإ  اھريرس  ىلع  همأ  نم  دھشملا  لوحت  فیك  فرعي  ىفطصم ال 
عراش يف  اھتلئاع  تیب  برق   ، ازيریت تناس  ةسینك  ءارو  ةكلاھتم  ةرامع 

... اربش يحب  يصولخ 

نینس نم  ًاياش  اھل  لمعي  ةرم  لوأ  اھل ـ  هلمع  يذلا  ياشلاو  رازھلاو  نزلاب 
. نوذأم نع  اھلأستل  ةظیفح  هتلاخ  ّملكت  نأب  اھعانقإ  نم  نكمت  ىفطصم  ـ 
نم ءاتست  تداع  ام  نامز  نم  همأ  نأ  هل  رطخو   ، ةعمجلا ةالص  دعب  اذھ  ناك 

كابشلا لفقتو  ةلاصلا  يف  روخبلا  لعشت  تلظ  اھنأ  عم  ةالصلا  رضحي  هنأ ال 
اذھ ؛  خبطملا ةیحان  اًدج  لاع  نوفوركیم  نم  ةیتآلا  ءاھلبلا  ةبطخلا  ىلع 
دحلو  . ةمئان يھو  اھرخآل  اھلوأ  نم  ةالصلا  رمت  هركذي  ةعمج  موي  لوأ 

. ريرسلا يف  ياشلاب  ذذلتت  يھو  اھعباتي   . ةھبتنم اھنأ  ودبي  ال   ، تقولا
عضت ام  ةقيرط  يف  يواسنرف  فصن  طیلأ  ءيش  اھیف  عجر  ةدحاو  ةظحل 

ـ ناكم  يف  وأ  هتلوفط  مايأ  هآر  هنأك  ءيش   ، اھتفش ىلع  ةيابكلا  فرط 
، هتبكر ىلع  هتضبقب  قطقطي  اھمادق  دعاق  وھو   ، برغتساو  . رخآ ـ  بكوك 
. تاكرح اھلك  ةولح  ّةزم  موي  تاذ  تناك  اربش  نارود  نم  اھنأ  عم  همأ  نأ 
ىلع تالیمج  ًاناوسن  جتني  ناك   ، يبعشلا ناكملا  كلذ   ، اربش نأ  لوقعم 
هوبأ تام  ذنم  ةرم  الو  هبتني  مل  هنأ  هعجوأ  ؟  ةطالألا نم  ةیلاع  ةجرد 
ىلع اھل  لوقي  نأ  ّركف  طبضلاب  ةیناث  فصنلو   . نانحلاو بحلا  ىلإ  اھجایتحال 
نأ ةجحب  ماقو  همف  حتفي  املبق  هغامد  يف  هتطبخ  ةجاح  نكل   . ناطلسلا

«. .. يرطاخ ناشع  امام  اي  شلعم   » . نوفیلتلا ىلع  اھتحارب  اھبیسي 
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قلقلا اھّدوز  لایعلاو  ةلئاعلا  ىلع  اھترھق  مویلا   . ةنيزحو ةددرتم  ًالصأ  همأ 
. ةریخألا ةوطخلا  لبق  هسفن  عجاري  نأ  يف  اھتبغرو  هحورل  هلامھإ  نم 
امل تیناتسا  ول  ينعي  هيإ  ىرجیھ   » ، هل لوقت   ،« لجعتسم هدك  اًمياد  تنإ  »

دوھش م بیجن  ام  لدب  اناعم  اودھشي  اوجیي  ناشع  ىتح  كبيارق  ریشتسن 
ركي ىفطصم   ، كلذ ىلع  ةباجإ   ، اھعنقتل ةيافك  ةيدج  ةربنبو  ؟ » عراشلا
هتأرما نأب  اھايإ  اًركذم  رزھي  مث  هتأرما  اھیف  هتبذع  يتلا  تاجاحلا  اھیلع 

؟» امام اي  رللیك  انأ  «: » لتاقلا  » هتمسو عوبسأ  لالخ  اھسفن  تضھجأ 
نكل  ، نوذأملل هعم  ءيجتو  تومي   ... ةظحلب ةظحل  اھیلع  همالك  ریثأت  اًعباتم 

ـ حوريو  نوذأم  ناونع  ذخأيو  هئالمز  نم  اًدحاو  ملكي  نأ  نكمم  وھ  ؟  اذامل
يطعیس همأ  دوجو  نكل  ـ  ةلھس  عراشلا : نم  اًدوھش  نینثا  هعم  ذخأيو 

؟ نآلا اھمالك  هیف  رثؤي  ببسلا  اذھل  نكمي   . اھجاتحي ةیعرش  ءارجإلا 
هب تحصن  يذلا  نوذأملا  ناكم  فرع  املو   . لاح لك  ىلع  ىوقأ  همیمصت 

: اًمامت همأ  لعف  در  سكع  هلعف  در  ناك  ةظیفح  هتلاخ 

. رثكأ سمحت   ، راوشملا لقثتسيو  ددرتي  ام  لدب 

اربش

. هتاموسر ةتسل  يف  اربش  يح  جردي  نأ  يجبروشلا  ىفطصم  وني  مل 
أدتبا ام  ةعاس  نم  هسفنل  اھینبي  يتلا  ایندلا  نم  ةيافك  ةبيرق  تسیل 

. هتأرما نع  هلاصفنا  دعب  اھرایھنا  هبعريو   ، لانرجلا يف  لغتشي 

اھسفن زّھجت  همأ  امنیب   ، تناك امم  ریثكب  لوطأ  تدب  ةرتفل   ، كلذ عمو 
ءيھي ةلاصلا  ةنوكلبل  يزاوملا  هتدوأ  كابش  يف  فقو   ، ضضم ىلع  جورخلل 

ءوض يف  نارودلا  ةقطنم  عجرتسيو  ةظولقملا  هتمامح  بعالي  هنأ  هسفنل 
. ةریخألا هثاحبأ  ءانثأ  اھبستكا  يتلا  تامولعملا 

ةیقالوبلا ةعرتلا  عراش  ةیمست  يف  رسلا  نع  لءاستي  اًمئاد  ناك  وھ  ًالثم :
طقف هثاحبأ  ءانثأ   . ةعرت يأل  رثأ  ىلع  هیف  رثعي  مل  اًدحأ  نأ  عم  مسالا  اذھب 
يف ءانیم  مھأ  ـ  قالوب  دنع  نم  ةعرت  يلع  دمحمل  اورفح  مھنأ  دكأت 
اھمايأ همسا  ناك  يذلا  نابایلا  رحب  داصق  اھلك : روصعلا  رم  ىلع  ةرھاقلا 
ىلع اشابلا  هأشنأ  يذلا  ديدجلا  يحلل  هایملا  ّلصوت  يكل  قالوب ـ  ةريزج 

... نیترم هانب  اًرصق  هیف  طحو  ةیبویلقلا  ةيريدم  دودح 

ةرامعلا هذھ  ىلإ  همأ  ريرس  نم  دھشملا  لوحت  ام  ةياغل  لوقن : انبكوك  نم 
قفنو ةديرجلا  ىنبم  ثیح  ایندلا  بابب  اًرورم   ، ازيریت تناس  ةسینك  برق 
اھظقوي همأ  ريرس  دنع  لازي  ىفطصم ال  ناك   ، ةلوفطلاب هّركذي  يذلا  يللقلا 
خيراتب ًالوغشم  ناكو   . هتأرما هدنع  ّقلطي  نوذأم  ىلإ  هبحطصت  ىتح  يتأتل 

. خيراتلا كلذب  ةنرتقملا  هتلوفط  تايركذو  رخآلا  وھ  يئانثتسالا  همأ  ةلئاع 

ىفطصم وبأ  فيان  سدنھملا  ناك   ) تاحرف مناھ  ةزيزع  ایندلل  تءاج  انھ 
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ءاوضأب روھبملا  جذاسلا  حالفلا  وھ  هرابتعاب  يتاوشابلا  بقللا  همأ  يطعي 
اھابأ نأ  ةقیقحلا  نونزحي .) الو  تاوشاب  ال  مھنأ  عم   ، يندملا اھتلئاع  زع 

وھ اًركبم  تام  هنكل   ، طبضلاب فيان  سدنھملا  يبأ  لثم  شامق  رجات  ناك 
اھتبر اھتقو  نمو   . اتام امل  نینس  عبس  اھدنع  ناك  ؛  ةیبرع ةثداح  يف  اھمأو 
ةكرش يف  لغتشت  تحارو  ةعماجلا  نم  تجرخت  ام  دحل  ةدیحولا  اھتخأ 

يجبروشلا فيان  همسا  ًاطبحم  ًايروث  تلباق  كانھو   . ةيردنكسإ يف  ةحایس 
. ةیحانلا رياد  دودح  ىلع  اجوزتیل  اًعم  اداعو 

ىلإ اولقتنا  مھلك   . ةایحلا يف  نسحأ  مھظحو  اًنس  ربكأ  لاجرلا  اھتوخإ  ناك 
يف تیقب  همأ  تبر  يتلا  ةظیفح  هتلاخ  اھدحو   . تقولا عم   ، ىقرأ ءایحأ 
نمو اھدنع  نم  حورت  هوبأ  هنم  رخسي  ناك  يذلا  زعلا  رھاظم  لكو   ، تیبلا
ياشلا برشت  يھو  اھؤانبأ  جوزتيو  اھجوز  ىفوتيو  ّفلختو  جوزتت   ، اربش
اھیمست يتلا  ةنوكلبلا  يف  لجر  ىلع  ًالجر  طحتو  ينیص  ناجنف  يف 
سانلاو  . قنشبتتو اھرعش  يطغت  اھلك  سانلاو  فوشكم  اھرعش   ، ادنرڤ

ّتلخ يتلا  ایندلا   . ةیحیسم اھنأ  ضرتفتو  يواسنرفلا  اھمالك  نم  كحضت 
عراش ناك   ، ةیحانلا هذھ  نم  نكمي   . اھنم ءيش  لضف  ام  مناھ  تس  همأ 
رمألا  ، زیطلا يرعو  ةغرافلا  ةزطنعلاب  ًاطبترم  ىفطصم  غامد  يف  يصولخ 
روھشلا يف   ، ةغبصلا هذھ  سفن  بستكي  قالطلا  لصاف  لعجیس  يذلا 

. ةیلاتلا

بیلالج يف  رمس  نابش  ةثالث  مھمادقو  هتلاخو  همأ  طسو  فقي  ةأجف 
قیقحت لجأ  نم  نيدھاش  راجئتسا  نم  دبال   . مھفاش ام  هرمع  يدیعص 

: اھذیفنت يراجلا  ةمھملا   ، نوذأملل عولطلا  لبق  يبایغلا  قالطلا  طورش 
امھعم نأو  نییحیسم  اسیل  نيدھاشلا  نأ  نم  دكأتلا  لوألا  يف  يرورض 
هیفتك ربع  نادودوتت  نیتیلو  دوجو  ودبي  ام  ىلع  يرورضو   ، ةیصخش قیقحت 
دحاولا نم  هنیعب  فلي  اًدج  ةليوط  ةدمل   . تافارخلاو تيداوحلا   . كلذ قیقحتل 

ىلع هناردصتس  اًمكح  نالوادتت  امنأك  هتلاخ  عم  دودوتت  همأو  يناثلل 
مستبیف ؟ » هيإ لماع  : » لوقيو دھنتي  هلمعي  ام  دجي  ال  نیحو   . ةدياعصلا

«. هدمحن : » دريو بایترا  وأ  لجخب  ةثالثلا  نم  دحاو 

لیصافتلا كلت  لك   . مانم اھنأك  ىفطصمل  قالطلا  ةقلح  عجرت  نآلا 
. ةيوازلاو روظنملا  يف  ةداحلا  تالقنلا   . هابصب قطنم  ریغ  نم  ةطلتخملا 
يأ يف  تقولا  ريدقت  ىلع  هتردق  مدع   . هتاربن توافتو  توصلا  میسجت 
ریغ تالاجم  يف  ءابرغو  ءابرق  سان  عُطاقت  مث   ، ىركذلا تاظحل  نم  ةظحل 
دلخ ایندلا  تاليو  نم  ًابعتم  اًقالمع  ًالقع  نأك   . هتایح يف  اًدبأ  ةقوبسم 
نأ ضرألا  ىلع  ىفطصم  دوجو  نم  ةياغلا  لكو   ، ظاقیتسا لوط  دعب  مونلل 

. لقعلا اذھل  ةلصاحلا  ايؤرلا  ّلثمي 

، نوذأملا نأ  هسأر  يفو  رھزألا  ةخیشم  يف  هباتك  بتك  ام  موي  نم  وھ 
، مدنھمو ظفاحم  صخش  وھ   ، ناطفقلاو ةبجلا  سبلي  داع  ام  ول  ىتح 
ولو  . تیبلا يف  هترز  ول  ىتح   ، ًالثم  ، هتأرما ىرت  نأ  نكمي  . ال  ءادألا يمسر 

140



ىفطصم  . ةفشاك اھبایث  ةولح  ةباش  نوكت  نأ  لیحتسم  اھتيأرو  ضرف 
لكأ لحم   ، هبتكم يف  نوذأملا  دنع  علاط  ةظیفح  هتلاخ  هل  تلاق  ام  بسح 

... ةزوزاكلا نایطغ  لك  نذإ  نيأ  نم   . هشیع

ىلع ًابيرقت  فیفخ  مون  صیمقب  رمحألا  رعشلا  تاذ  ةزنتكملا  ةنتافلاو 
عقو نيذللا  ةدياعصلا  نینثالا  مادق  نم  ياشلا  ةینیصب  ةياج  ةحيار   ، محللا
مادق يناثلا  ءاذحب  دحاولا  نافقاو  امھو  ـ  ةياھنلا  يف  رایتخالا  امھیلع 
جرختس امھنویعو   ، يركسع روباط  يف  امھنأك  دورفم  امھرھظ   ، بابلا

يأل ؟  هتأرما ًالصأ  تناك  لھ  ـ  امھھجو  يف  ةديدشلا  ةيدجلا  مغر  اھیلع 
هل بصت  يھو  همف  يف  اھتملح  سفدت  اھنأ  ىفطصمل  أیھت  نذإ  ءيش 
هدعب يذلا  ىلإ  لقتنت  يھو  هل  زمغت  ءيش  يألف  دصقت  مل  اذإو   ، ياشلا

؟ رودلا يف 

پوت يف  ةفیحن  ةاتف  ثیح  ىرخألا  ةھجلا  ىلإ  طقف  هنیع  لقن   . لابي مل 
يف اھسأر  زھت  اھینذأ  يف  زنوفدیھلاو  ةعبرم  زنیج  نولطنبو  يروفسوف 

. تمص

نآلا هبرغتسي  يذلا   . ىفطصم سأر  يف  لوحت  دھشملا  نوكي  نأ  نكمم 
ةمخضلا ةبنكلا  امھتعلب  ناتللا  ناتیلولا  الو  وھ  ال   ، اھتقو هشھدي  مل  هنأ 

ًابيرقت اتفتخا  ىتح  ةبیئكلا  امھتدودو  تتفخو  امھلوخد  لاح  اتسلج  ثیح 
. نوذأم دحاو  دنع  اًدج  يداع  ءيش  هذھ  ةزوزاكلا  نایطغ  نأك   ... ناكملا نم 
ال  ، هتیب اًضيأ  هنأ  هل  حضتا  يذلا  نوذأملا  بتكم  دیعتسي  ام  ةعاس  هنكل 

هفرعي يذلا  نیتفلض  وبأ  بابلا   ، نیيدیعصلا ءارو  ـ  يلاعلا  فقسلا  الإ  ىري 
ـ ةرواجملا  ةسینكلا  سارجأب  هسأر  يف  نرتقيو  ةظیفح  هتلاخ  دنع  نم 

رئاودلاب يتنس  رخآ  ىتح  ةاطغم  اھلك  مجحلا  ةتوافتم  تازیبارت  ثالثو 
. ةزوزاكلا زيازقل  ةرشرشملا  حیفصلا 

دحأ ّقلعي  نل   ، امھدعب نادھاشلاو  هتلاخو  همأ  هیلجر  يفو  رداغي  نأ  ىلإ 
فاش هنأ  دكأتم  هبش  ىفطصم   . اھدوجو ببس  ركذي  وأ  نایطغلا  ىلع 
نكمم ریغ   ) ةسینك توص  عمس  هنأك   . اھضعب هجو  ىلع  التس  ةریب  ةمالع 
سبلي ریصقلا  جرعألا  رظنم  حوضوب  هل  عجري  يذلا  نكل  تقولا .) اذھ  يف 
ةوطخلاب جرحدتي  هنأكو  رمحأ  توس  جننيرت  نولطنبو  روتسك  ةماجیب  ةتكاج 

نایطغ تحت  نم  ًاليوط  ًایموكح  اًرتفد  بحسیل  ةزیبرت  ربكأ  ةیحان  ةعيرسلا 
، هضّفني هنأكو  رتفدلا  ىلع  نم  اھلیشت  رعشلاب  ةنوھدملا  هدي   ، ةزوزاكلا
امیف ةریخلا  : » لوقي هنضح  يف  هب  عجار  وھو  بذاك  نزح  هھجو  ىلعو 
يشت ةحب  اھتوص  يفو  رمحألا  رعشلا  تاذ  هیلع  درتف  هللا .» هراتخا 

هللا ءاشنإ   . جاح اي  بیصن  هلك  : » اًمامت يمومأ  نوتلا  نأ  مغر  ناجیھلاب 
امل يعرشلا  نیمیلا  يمري  يتقولد  مھملا   . اھنم نسحأ  يللاب  هضوعي 
حرسم نم  لصاف  اھلك  هذھ  قالطلا  ةياكح  نأ  ىفطصم  رعشیس  هلأست .»

عاتمتسالاو هیلع  جرفتلا  هقح  نم  نأ  رعشیس  هفرقي  ام  لدب  هنكل   . ثبعلا
. يساسألا لثمملا  هسفن  وھ  ناك  ول  ىتح  هب 
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بھذملا ىلع  قلطي  نآلاو  جوزت  هنأ  اذھ  لك  طسو  هركذي  اذام  نكل 
نأ وھ  كلذ  يف  ببسلا  نأو   ، ةیعفاش يجبروشلا  ةلئاع  نأ  عم  يفنحلا 
؟ مھدعب نم  يلع  دمحمو  نیینامثعلل  يمسرلا  بھذملا  ناك  يفنحلا 

ناطلسلا ةیجحأ  لح 

ةأرملا نوكت  نَم   . ىفطصم بذعت  ةفیلخلا  ةیجحأ  تناك  مايأ  ةثالثلا  لوط 
ىلع همدق  هل  عضت  نأ  اھرودقمب  يتلاو  ةیتاروت  ةفرعم  اھفرعي  يتلا  هذھ 
يضرألا رودلا  ةقش  نم  جراخ  وھو   ، اوھتنا ام  ةظحل   ، تقولا ؟  ةكسلا لوأ 

يف تقرب   ، ةدياعص نانثا  امھؤاروو  هلجر  يف  ةظیفح  هتلاخو  همأ   ، كلت
دیمحلا دبع  ناطلسلا  هّلوح  يذلا  رجشملا  لتلا   . روفلا ىلع  ةباجإلا  هسأر 

، شاتكشب يف  رخآ  رجش  موك  موجنلاب ـ  هناطیح  ّنيزي  نأ  راتخاو  رصق  ىلإ 
: ةمجن يكرتلاب  هانعم  اًمسا  هل  نأل  لوبناتسإ ـ 

! زدلي

نأك  ، هفشتكا يذلا  لحلاب  عنصي  اذام  هرمأ  نم  ةریح  يف  يقب  هنأ  مغرو 
ةلیمز ـ  زدلي  ّملكي  نأ  ديري  ال  وھ   . نأمطاف هفتك  ىلع  تبطبط  ةيوبأ  اًدي 
هتذخأو اھتوعد  ترشنو  هتّخبو  امدعب  ـ  رانلاك  فیحن  ءيشو  ةقيدصو 

موي لوأ  يف   ، اھتزاجإب فرع  امل  حارتسا  ناك   . نیھملا اھمالك  نم  ةماركلا 
ةثالث ةدمل  اھاري  نل  هنأ  اھانعم  نأل   ، بلكلا برد  باس  امدعب  لغش 

نم فرقلا  اذھ  لك  هبلق  يفو  هسفنب  اھتيؤر  ىلإ  ىعسي  لھف   . عیباسأ
يف ةیجحألا  لح  نأ  ىنعم  فراع : هنأ  عم  رمألا  مسحي  مل  ؟  اھتیحان
نم  ، انيأر املثم  نكل   . هتایح يف  ةرضاح  نوكت  عجرتس  دبالو  اھنأ  اھمسا 

. هتنأمط ةيوبأ  دي  هفتك  ىلع  ناك   ، انبكوك

. حابر حابصلاو  ينعي ـ   ، لفتحأ يقح  مویلا ـ  ةیقب  قورأ  هحورل : لاق 

ناطلسلا روھظ  نكل   . هتأرما كرت  ذنم  طقف  ناعوبسأ   . تقو رم  ناك  ام  اًعبط 
مھأ كل  لوقت  سانلا   . ةمرص ةجاح  يأ  برضي  هلعجي  نأب  لیفك  هدحو 
ًایلمع تقولا  نكل   . ىفطصم ركف  اذكھ   ، كتقو ذخأتو  ىورتت  نأ  ءيش 
بستكا هنأ  سساح  وھو  ناطلسلا  روھظ  ىلع  مايأ  ةسمخ   . ساسحإ
مانملا رسج  عجر  ناك   ، نیعوبسأ رحب  يف   . هرمع قوف  رامعأ  ةثالث 
نینجلا ضاھجإ  ربخ  هءاجو  ةبارخل  هجاوزب  تلمتكا  يتلا  ایندلا  تلوحتو 
ةطيرخلاو مانملا  ركذ  ىلع  يتأن  ام  ریغ  نم  اذھ   . ماھتا نيرشع  نم  رثكأو 

هسفن وجلا   . اھب هفلك  يتلا  ةمھملا  مث   ، ناطلسلا روھظو  ثحبلاو  متاخلاو 
تداز امل  ًايذؤم  يقب  بارتلا  ـ  بلكلا  برد  نم  ىشم  ام  ةعاس  نم  ریغت 
عفترت ةلامع  مايأ  اھل  ةرارحلا  نكل  تلضف  حيرلاو  ءاوھلا  افص  نيدعبو  حيرلا 
اًضيأ وھ  نوكي  نأ  يداع  نینیبلا ـ  نیب  تبث  وجلاو  اًریخأ  تّرطم  ام  دحل  لزنتو 
سحي  ، ةلناف ریغ  نم  صیمقلاب  يشمي  ام  ةعاس   ، لیللاب  . هرمأ مسح 
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ىتح نكل  راھنلاب  لظلا  كلذك   . ءاوھلا هھجو  ىلع  يتأيو  ةفیطل  ةعسلب 
. ةلمتحم سمشلا 

* * *

ىفطصم  ، هجورخ نم  طقف  عیباسأ  ةثالث  دعب  رقتسا  ثیح  توریب  يف   ، نآلا
وأ هنم   . كلذ ریغیس  هلك  نوكلا  يف  ءيش  الو  هنم  ةسومقم  هتأرما  نأ  ركفي 
هلعف در  نم  رثكأ  تسمقناو  لمحت  ام  لبق  نم  ةسومقم  تناك   . رظنلا ضغب 

، لئاع الب  نینس  ثالث  اھكرتي  اھوبأ   ، اھمأ ةلماعم  ءيسي  اھوبأ   . اھلمحل
وأ هب  ةسومقم  هتأرما   . تومي مث  اھھجو  يف  رانلا  ءام  شرب  ددھي  اھوبأ 

لاصفنالا ىلع  ممص  امل   ... ءيش الو   ، اھتسمق دعب  نم  ایندلا   . هنودب
اھقلط هنأ  نم  رثكأو  رثكأو  رثكأ  سمقنتس  تقولاو   . رثكأو رثكأ  تسمقنا 
ضرألا نأ  امك  سمقنت  اھنأ  ركفي   . قایسلا يف  هتلمعو  هتلاق  ام  لك  مغر 

نأ ركفيو   . ناقھز هنأ  امبر ـ  هتقیقح ـ  نأ  امك   ، ةسومقم اھنأ  اھتقیقح   . فلت
ةصقلا  . ریغتي ال  ًالعف  هنأو  ایندلا  يف  نینثا  ءاقل  هیلع  يوطني  ام  وھ  اذھ 

نیھباشتم نینثا  ءاقل  نع  ةدیعسلا  ةصقلا   ، انل اھنوكحي  يتلا  ةینالقعلا 
نيرخآلا مھ  ًالایع  نابجنيو  ةمحرو  ةدوم  يف  ًايوس  ناشیعي  نیباحتمو 

... ءادعس

للدن يتلا   ، انتساعتب لوبقلا  ىلع  اندعاستو  اھب  كرحتن  يتلا  ةصقلا  هذھ 
اھعفرن اًمیق  اندنع  نأو  رشلا  ركسعم  دض  ریخلا  ركسعم  يف  اننأ  ىلع  اھب 

يف ؟  ةصقلا هذھ  ققحتت  نَم  دنع  مارجإلاو : نیناجملا  هجو  يف  عوردلاك 
قھزلا مداصت  نم  رثكأ  سیل  نینثا  ءاقل  نأ  ركفي  ىفطصم   ، توریب

قوف هاوس  سیل  فقس  تحت  امداصتي  نأ  نكمي  نیئیش  يأ  وأ   ، ةسمقلاو
ةدوم يف  ًايوس  ناشیعي  نیباحتمو  نیھباشتم  نینثا  نم  دحاو  غامد 
هذھ يف  نینثا  ءاقل  نأ  ركفي   . ءادعس نيرخآلا  مھ  ًالایع  نابجنيو  ةمحرو 

. مداصتلا كلذ  نم  هب  ناجرخي  ام  ىوس  سیل  ایندلا 

اھناكم ةعس  ىلع  مھب  قیضت  داكتو   ، اھناكسب رحبلا  جوم  جومت  »
«. اھناكمإو

ةطوطب نبا 

يف امھو  ةبرعلا  يف  هبنج  ةدعاق  همأو   ، ةیضاف عراوشلاو  ةلولیقلا  ةعاس 
ایندلا باب  دنع  نم  ىّدعي  ةیناثلا  ةرملل  ـ  مانملا  رسج  ىلإ  ةدوعلا  قيرط 
تریغ ةرھاقلا  نأ  ىفطصم  سحأ  ـ  هجورخ  ىلع  ةثلاثلا  ةعمجلا  يف 
ددھت تناك  همأ  تاقیلعت  اھدحو   . فولأم اھلكش  ّةزم  تیقبو  اھمودھ 
لكب رم  امدعب  هيأر  ریغي  فیك   . اًئیش فرعي  هنأب ال  ساسحإلا  ىلإ  هعاجرإب 
طبض ةداعإو  بنذلاب  ساسحإ  نم  اھباش  ام  لكو  ةياھنلا  ىسأو  عزف 
كردنس  ، بارخلا تامالع  لوأ  يھ  قتسف  ةءوبن  نأ  انربتعا  ول  مث  ؟  تاكرحم

اًرھش يواسي  اھیف  موي  لك   ، ةلماك رھشأ  ةعبرأ  ایندلا  مادھنا  ىلع  تاف  هنأ 
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، رھشأ ةعبرأ  ذنم   . ةیلعلا ةلودلا  رایھنا  ةاسأم  يف  ًالماك  ًالصف  وأ  ةنس  وأ 
نم انحرط  ول  ىتح  ؛  هبقاعت ةلوھجم  ىوق  نأ  نم  يناعي  ىفطصمو   ، ينعي
موي دوھجو  عاجوأ  بسحن  نأ  لیحتسم   ، تابثلاو لقعلا  مايأ  عومجملا 

. سمأ ةلیل  هثاحبأ  نم  ىھتنا  ىتح  باقعلاب  ساسحإلا  هليازي  مل  وھ   . دحاو

»؟ قالطلا رارق  يف  تعرست  تنأ  : » هل لوقي  نأ  ؤرجي  بلك  نبا  يأ 

اھیلع لَّوعُي  ةصق ال 

تدتما ول  اذام   . قلغم باب  كغامد  نأ  ملعا   ، كتروق ىلع  رقنب  سحت  امدنع 
يداع صخش   . لخدي نأ  ديري  جراخلاب  اًصخش  كانھ  نأ  دكؤم  ؟  دي هتحتفو 
دتمت اًدي  انلیختو  ضرف  ول  نآلا  يجروشلا .) ىفطصم  همسا  رخآلا  وھ   ) اًدج

؟ ةایحلاو تاقالعلاو  ایندلا  ریغتت  نأ  كلذ  ينعي  لھف   ، بابلا حتفتو 

 . ءيش لك  ریغتو   ، ةدحاو ةرم   ، بابلا حتفنا  نأ  ىلإ 

ًالعف بابلا  حتفنا  نیترم  وأ  ةرم   ، لبق نم  هل  ثدح  اذھ  نأ  ىفطصمل  لیخي 
وأ  ، امبر  ، ارتلجنإ يف  ملعتي  وھو  ثدح   . هغامد فوج  يف  علطتي  نأ  هنكمأو 
هثودح نكل   . نابایلا رحب  يف  هلك  هتقو  حبصأو  مانملا  رسج  نع  دعتبا  مايأ 

. لمتكي مل  هنأل  رییغت  هعبتي  مل 

نكل ال  ، ةیناث اھیلت  امبر  كغامد  يف  يذلا  بابلا  حتفل  ةلواحم  ثدحت  ينعي 
بابلاو لخادلا  ىلإ  كنیعب  برضت  نیحو   . هتبراوم نم  رثكأ  يف  امھيأ  حلفت 
اھفایطأ لظت   ، صاخشأ اھنأك  ءایشأ  وأ  اًسان  دجت  امبر   . اًئیش دجت  ، ال  براوم
ظحالت ةرم  لوألو  كتروق  ىلإ  رقنلا  عجري  مث   . ةأزتجم ةتھاب  ةروصب  كقحالت 

كدي ةضبقو  كسأر  قوف  ينثم  كعارذ   ، ةزیبرتلا ىلع  كاعوكو  سلاج  كنأ 
دحأ دجوي  هنأ ال  فشتكت  نأ  ىلإ   . ةرقنو  . ةرقن مث   ، ةرقن  . ةروقلا ىلع  قدت 

. تننظ امك  جراخلاب 

. يجبروشلا ىفطصم  وعدملا   ، جورخلا باھت  كغامد  لخاد  سوبحملا  تنأ 
الو  . ةمھملا مامتإ  ىلع  كعجشي  نأ  نكمي  امع  كسفن  لأست  اھتعاس 

كغامد تايوتحم  رثانتتو  ةتودحلا  أدبتف  مانملا  كئیجي  ىتح  لأست  داكت 
 . لخدت عجرت  نأ  يف  لمأ  الو  تجرخ  كنأ  فرعت   . ةزیبرتلا ىلع 

ةعمج اھعبتت  ایفوص  ةيآ  يف  ةالصلا  ةعمج   . مالحأب أدبت  تاياكحلا  لك 
رفسلا نومسي  اوناك   ، ةركف ىلع   ، نوینامثعلا  ) دلبلا طسو  يف  ةحایسلا 

ةسواسقلا حمليو  باشلا  ناطلسلا  ىفطصمل  علطي  لظيو   ،( ةحایس
متي ىتح  هقيرط  ةيادب  فرعي  ال   . مانملا يف  مھآر  املثم  نورجي  ةثالثلا 
اننإو ةّبرجملا  ةنامألا  نم  مكتاِذل  ام   . يدنفأ ىفطصم   ، روظنملا مكقالط 

، ال؟ ناميإلا وديدشل 

144



ةعمجلا ءاسم   ، دجمأ عم  ىفطصم  مالك  ةصق 

ةفیلخلا هل  علط  ام  ةعاس  نم   . دجمأ ركذت  عجر  هنكل  ـ  لاق  ـ  حابر  حابصلا 
هل يكحي  نأ  بجي  ناك  نإ  فرعي  . ال  ينسلا هبحاص  عم  ملكتي  نأ  ديري  وھو 
نأ نكمم  هنأو  لئاسملاب  ةقیثو  ةقالع  ىلع  دجمأ  نأ  طقف  فراع   . لصح ام 
نراقي ناك   ، نونجلا هباصأ  نوكي  نأ  اھیف  كش  يتلا  تاظحللا  يف   . هدیفي

دعب لصاف  هتایح : يف  دجمأل  ىرج  امو  ةفیلخلا  روھظ  نیب  ًایكیتاموتوأ 
. ناھُذلا نم  لصاف  دعب  لصاف 

دنع همأ  ّلزن   ، اربش نم  هتعجر  يف   ، جارجلا دحل  قوسي  ام  لدب  تقولا 
: اھل لاق   . ةحضاو ةطخ  الب  دجمأل  ةرشابم  حوري  يكل  ةبرعلاب  فلو  تیبلا 

«. هَّنُن اي  رَّیَغُص  راوشم  »

، كابشلا يف  هبنج  ةكرحتملا  ایندلاب  هساسحإ  يف  جوامتي  ءيش 
يف اھفشتكا  تاجاح  ضعب  عاجرتسا  حیتي  امب  ةیضاف  تلازام  عراوشلاو 

، ًالثم  ، ريرحتلا نادیم  نأ  قئاس : وھو  اھب  رمي  يتلا  قطانملا  نع  هثاحبأ 
همسا ناك  هنأ  عمس  ًالعف  ىفطصم  ـ  ةرھاقلا  ّفرعي  يذلا  ناكملا  اذھ 

لك نأ  ركفي  ةأجف   . نظي ناك  امم  رثیكب  رصقأ  هرمع  ـ  ةیلیعامسإلا  نادیم 
ةيرصع ةنيدم  ءاشنإ  لیعامسإ  ويدخلا  ررقي  املبق  اًدوجوم  نكي  مل  اذھ 
ةرورضب سحأ  امل   ، ةيزعملا ةرھاقلاو  قالوب  نیب  يواسنرفلا  زارطلا  ىلع 
ابوروأ تارابك  نم  سيوسلا  ةانق  حاتتفا  ميزاعم  مادق  ّفرشت  ةجاح  دوجو 
نادیم الو  وھ  ال   ، خيراتلا اذھ  لبق  اًدوجوم  نكي  مل  ريرحتلا  ةنس ١٨٦٩ .

، لینلا رصق  عابس  الو  سیسمر  عراش  ، ال  اربوألا نادیم  الو  اشاب  نامیلس 
يف اًضيأ  فرع  اذكھ   ، هؤانب أدب  يذلا  فشانلا  لینلا  الو  فاعسإلا  نادیم  ال 
ةانقلا حاتتفا  دعب  ةيرامعملا  رظانملاو  عاضوألا  نم  ديدج  لاڤنرك  عم   ، هثاحبأ

عبت هسفن  مانملا  رسج  نأ  نم  كعد  يف ١٩٦٩ .  ، طبضلاب ةنس  ةئمب 
: ىفطصم ركف  اذكھ   ، قحاللا لاڤنركلا 

ةتحلا يف  اھوطح  ةدوملا  ةجاح ع  نع  ةرابع  هرخآل  هلوأ  نم  ایندلا  باب  لك 
حتفلا لبق  رصم  ةنيدم  ىلع  ةرھاقلا  ةنيدم  تلخد  ام  ةحاسم  نم  ةیضافلا 

ملو  ، نیتلصفنم نیتنيدم  اتناك  امھنأ  اًعبط  فراع  تنأ  ؛  جيردتلاب ينامثعلا 
روس ءانبب  شوقارق  يصخلا  نيدلا  حالص  فلك  امدعب  ىتح  اًمامت  امحتلت 
نأ فرع  ناك  شوقارق :» مكُح   » جرادلا ریبعتلا  ىفطصم  ركّذت  انھ   ) . امھطبري
نم طابقألا  ربجأ  هنأل  فسعتلاو  رھقلا  ىلع  هب  نودھشتسي  شوقارق 

ضرعتي ملو   ، روسلا ءانب  يف  ةرخسلاب  لغشلا  ىلع  دلبلا  ناكس  ةیبلاغ 
ًابيرقت ایندلا  باب  رْمُع  ( ... نذإ يحیسم  هلصأ  ریبعتلا  نیملسملا : ءارقفل 
جاحلا فيان  سدنھملا  همحري  دلاو هللا   ، هري مل  يذلا  ىفطصم  دج  رمع  نم 
لیقو هنامز  يف  تیخاربش  يف  شامق  رجات  ربكأ  يجبروشلا  دمحأ  دیس 

. دصقلا  ... اھلك ةریحبلا  يف 

ةیكبزألا
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هذھ ةثلاثلا  ةعمجلا  يف   ، دجمأ ةرامع  نم  ىفطصم  ّبرق  ام  ىلع 
ناكمك ال  ةنيدملا  ىري  هنأ  ظحال   ، ةبرعلا كابش  نم  جوامتت  لاكشألاو 

: ةثلاث ةقيرطب  امنإو  ةیناث  ةرم  هیلإ  هتفلأ  للستت  ناكمك  الو  اًمامت  لوھجم 

حاولأ نم  لومعم  هنأل  يئاھنال  لكشب  دّقعم  يسدنھ  نيوكت  ةرھاقلا  نأك 
لكش نویلم  نم  نوكتي  حاولألا  هذھ  نم  حول  لكو   ، اھضعب يف  ةلخاد  ةریثك 
ةیقبب اھل  ةقالع  ایفارغجلاو ال  خيراتلا  يف  ةياكح  يكحي  لخادتم  يسدنھ 
اھسفنت يتلا  ءادعصلا  ریثأت  تّعیض  ةديدجلا  ةيؤرلا  نأ  عمو   . تاياكحلا
جرعألا ءارو  ةظوفحملا  ةرابعلا  اًرِّركم  قالطلا  نیمي  ىمر  امل  ىفطصم 

ىري داع  ام  هنأ  عم  ـ  ةثلاثلا  ةرملل  هل  زمغت  رمحألا  رعشلا  تاذو  ریصقلا 
ةقيدح ىلإ  رظني  نأ  يف  ةعتم  هیف  ناك  ـ  تاذلاب   ، ةریثم ّةزُم  ةرھاقلا 
يرتشي ناك  يذلا  اھروس  فیصر  دنع  هراكفأ  يعادت  فقوتي  الف  ةیكبزألا 
نیعایبلا لقنت  املبق  ةموكحلا  هتغلأ  مث  هیلع  نم  ةلمعتسملا  بتكلا  هوبأ 

تناك  ، ىفطصم دلوي  املبق  يديروأ   . ةقيدحلا دودح  لخاد  كاشكأ  ىلإ 
يربوك عابس  لثم   ، تحبصأو اھمیمصت  ّجوعاو  اھتحاسم  تصلقت  ةقيدحلا 
تاكیتنأ اھنأك  رظنم  البو  ةحلاك   ، ويدخلا ةنيدم  يف  ءيش  لكو  لینلا  رصق 

. تیبلا شفع  طسو  اھب  ىنتعم  ریغ  ةسّدكم 

ركف  ، كانھ انيراوزاكلا  رجشو  ليوطلا  لخنلا  ىلإ  رظنيو  ةعرسلا  ئّدھي  وھو 
نع لوقي  نأ  ّملعت  اذكھ   ) كباتأ دحاو  مسا  ىلع  تیّمُس  ًالصأ  ةیكبزألا  نأ 

(: يكولمملا رصعلا  يف  شیجلا  تالارنج 

يابتياق ناطلسلا  همحري  نیمي   عارذ  مھأ   ، يكباتألا خطط  نبا  كبزأ 
لمعو رصقلا  ىنبو  ةكربلا  رفح  يذلا  وھ  كبزأ  ؛  ةيردنكسإ ةعلق  عاتب 
نرقلا تانینامثو  تانیعبس  نیب  يابتياق  دارأ  امك   ، نكمت ىتح  تآشنم 
ةرھاقلا برغو  قالوب  قرش  ةیضافلا  ةقطنملا  لعج  نم   ، رشع سماخلا 
بھنلا أدبف  ناطلسلا  تام  نأ  ىلإ   ، ةكایش رخآ  ةینكس  ةیحاض  ةيزعملا 
بارخلا نم  نورق  ةثالث   . ينامثعلا حتفلا  دعب  اًریثك  دازو  يروغلا  هوصناق  مايأ 

نأ ةجردل   . يتربجلا مايأ  اھدجم  تداعتسا  ةیكبزألا  تعجر  مث   ، توافتملا
. نورق ةثالث  لبق  لوألا  اھزع  يف  تناك  امك  اھیقل   ، ءاج امل  تراپانوب 
دنع نكر  امدعب   ، دجمأ ملكي  يكل  هبیج  نم  ليابوملا  ّعلطي  وھو  ىفطصم 
ركف  ، ةلماع ةقبط  تالحم  اھؤارو  يتلا  ةلكآتملا  يواسنرفلا  تاشرآلا 

، ةیسنرفلا ةلمحلا  نم  طقف  اًماع  نیعبس  لالخ  هنأ  ةبھرلا  نم  ءيشب 
. رثأ الب  اھھایم  تمدُرو  ىھتنا  ةیكبزألا  دجم  ناك   ، ةیناثلا ةرملل 

* * *

يف ةحضاو  ةطخ  الو  تیبلا  دنع  همأ  ّلزن  ىفطصم  انبكوك : نم   ، لوقن
ىلع هعبصإب  طغض  ام  ةعاس  تقولا   . دجمأ دنعل  بھاذ  هنأ  ىوس  هسأر 
هنذأ ىلإ  نوفیلتلا  عفر  ام  وھ  ـ  ءارضخ  ةعامس  هیلع  موسرملا  رارزلا 
نم دعاق  هنأك   ، تفلم حوضوب  حرفملا  رطخلا  سجاھ  هل  عجر  ـ  ةرشابم 

146



نري يطبقلا  هلیمز  توصو  ةبورعلا  ةوھق  ىلع  قتسف  لیشیم  عم  ديدج 
ةقیقدلا يف  كافق »! ىلع  دخات  هدك  ةلیل  لك  ّحورت  شم  : » ةیحرسم ةربنب 

دجمأ توص  هءاج  ام  ةظحلو  رارزلا  طغض  ام  ةظحل  نیب  ترم  يتلا  فصنو 
ًالعف هنأك   ، لبق نم  ةرابعلا  هذھ  عمسي  مل  هنأك  ىفطصم  سحأ   ، حالص
يف يفحصلا  هلغش  ددھي  ءيش  الو  روھش  نم  جوزتم  فلآتم  يرھاق 
: اًساسأ هتأرما  نع  لصفني  مل   . ءالجلا عراش  يف  اھبتكم  ةيداصتقا  ةديرج 

دعب رخآ  لكشب  اھدیعتست  مث  اھتفلأ  دقفت  مل  ایندلا  يھ  يتلا  ةنيدملا 
. قالطلاو ثحبلا 

هفلكیل نيدلا  دیحو  يرھزألا  هلیمز  سبلتي  مل  نيدلا  دیحو  ناطلسلا 
ناطلسلا هیبأ  طخب  ميرم  ةروس  اھیلع  قوقر  ةعبس  نم  دحاو  ىلع  روثعلاب 

. دیجملا دبع 

ةقالع ال  ـ  ًاینس  بلق  يذلا  فوفھملا  ىفطصم  بحاص  ـ  حالص  دجمأو 
هلك ملاعلا  نأب  ىفطصم  مھادي  مل  لازام  ساسحإب  يصخشلا  هخيراتل 
لصاف تاذ  هسفن  ينسلا  هبحاص  ىعدا  امك   ، ایندلا نأ  وأ  هبقاعيو  هدض 

. راھنت نأ  كشو  ىلع   ، سیسوكياسلا نم 

ىفطصم لعج  لبق  نم  قتسف  ةرابع  عمسي  مل  هنأب  ساسحإلا  هدحو 
عمس ام  لوأ   ، هباسح بسح  ناك  ام  عفدنم  مشعو  ةمات  ةيدجب  لوقي 

: ةداتعملا ولألا  لدب  مكیلع » مالسلا   » ةرابعب نوفیلتلا  ىلع  دري  دجمأ 

تك تنإ  يللا  يبموزلا  يلعلط  ناشع  كزياع  تك  انأ  صب  ؟  دجمأ اي  كيزإ  »
«. ؟ ركاف  . نامز هیلع  يلتیكح 

ام ةروطخ  كردأ  ةلھول   . ًاليوط تمص  دجمأ  نأ  هل  ادب  ىتح  كلذ  لاق  نإ  امو 
هبحاص عمس  امل  شبيو  شھي  هلعج  يذلا  رمألا   ، ءيش يأ  عقوتف  هلعف 

اي كسفنب  تحت  فقاو  ؟  نیف تنإ  بط   » ـ اھسفنتي  ةديدج  ءادعص  ـ  دري 
لوأ نم  يلغي  يذلا  كحضلا  نم  ءيش  روفیف  ؟ » كسفنب يجبروش  ذاتسأ 
اوھلا مشن  ّكلزَْنأ  ىناتست  ّالو   . بیط علطا   » . ةرم لك  لثم  امھثيدح  أدب  ام 
ناقھز ةحارصب  انأو  ّبرق  ءاشنإ هللا  فافزلا  ىقب  فراع  تنإ  ؟  ّنوُھ هدك  ةبح 

«. تَّيد تیبلا  ةدعق  نم 

هنأكو  ، هذھ ةظحللا  يف  هنأل   . اًساسأ  ، شھ ام  هتير  ايو   ، لاق ةطشق »! »
نأ ررق   ، عافدنالاو مشعلاب  سحأ  عجرف  ءادعصلا  سفنت  امل  نامألا  ذخأ 
دیحو انالوم  ةقالع  نع  هلأسيو  هرخآل  هلوأ  نم  ىرج  ام  لك  دجمأل  يكحي 

«. ةطشق  » . میظنتلاو يبموزلاب  نيدلا 

هبحاص نأ  ىسانت  وأ  ىفطصم  يسن   ، اھمھفي ةوقب ال  اًعوفدم  ىرخأ  ةرم 
ةوطخ هل  ىكحو   ، رایھنا كشو  ىلع  تقولا  لوطو  ًایسفن  برطضم  ينسلا 
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ناطلسلا عم  كرتشا  امل   ، ةینیطنطسقلا حتفب  ملح  ام  لوأ  نم  ةوطخ :
ةيآ دجسم  ىلإ  ایفوص  اياھ  ةیئاردتاك  ليوحت  يف  يناثلا  دمحم  باشلا 

ـ هسفن  دجمأ  ربع  ـ  لوصحلاب  اًرورم  ؛  اھلخاد ةعمجلا  ةالص  ةماقإب  ایفوص 
لُّوحت ىتحو  ؛  رسلا ناخ  يف  ىرغطلا  هیلع  ةشوقنملا  متاخلا  ىلع 

دبع نبا  نيدلا  دیحو  دمحم  تیملا  ناطلسلا  ّهیمس  ىلإ  يقفلا  امھلیمز 
امھلالخ ىفطصم  ربخأ   ، ةديرجلا بتكم  يف  طبضلاب  نیتعاسل  دیجملا 

يتلا ةیبیغلا  ىوقلا  كلتو  مالسإلا  ةمأ  نیب  ميدق  ينوك  عارص  دوجوب 
ركذي مل   ، اًضيأ ةرملا  هذھ  يف   ) میظنتلا هئارو  نم  ىفطصمو  دجمأ  اھیمسي 

نیّینُسلا نأب  ناطلسلا  عم  مالكلا  دعب  دكأت  هسدح  نأ  دجمأل  ىفطصم 
هّفلك نأ  ىلإ   ،( عارصلا اذھ  يف  ةمألا  دض  نوبراحي  اًمامت  كرتاتأ  لثم  مھلثم 
دیجملا دبع  هیبأ  طخب  يتلا  ميرم  ةروس  قوقر  دحأ  ىلع  روثعلاب  ةفیلخلا 

. دومحم نبا 

همأل عجري  نأ  ةرورضب  ججحت  ىفطصم  امل  ددرتلا  هیلع  ادب  ناك  دجمأ 
رحب ىلإ  لأسي  ام  ریغ  نم  هّجوتو  رسلا  ناخ  ىلإ  باھذلا  بنجتیل  ةعرسب 
ناكم  ، ةبورعلا ةوھق  ىلع  امھراوح  يرجي  نأ  ديري  هيردي  ببسل ال   . نابایلا

ءاج يذلا  مالكلاب  هثدح  قتسف  نأ  ركَذت   . قتسف لیشیم  ةءوبن  هتلصو  ام 
ءانثأ  ، راھنلا نم  تقولا  كلذ  سفن  يف   ، اًضيأ ةعمج  موي  يف  هجاوز  رخآب 
ًائداھ ویلوي  عراش ٢٦  دجي  نأ  عقوتو   . هباشم اھسقط  ةنسلا  نم  ةرتف 

. ناطلسلاو ةرماؤملا  رابخأب  وھ  هتوص  نري  امنیب  ةبيرملا  ةقيرطلا  سفنب 
،( دجمأ نذأ  يف  يفكي  امب  نر  هلعل   ) ةياھنلا يف  نري  مل  هتوص  نأ  مغرو 

يكح ىلع  همزع  زتھي  مل   ، قيرطلا يف  هل  ترطخ  يتلا  راكفألا  لك  مغر 
. ةياكحلا

هیلجر نیبو  فیصرلا  ىلع  اًدعاق  هسفن  دجو  دجمأ  نأ  لصح  يذلا 
بحاصلا امنیب   ، ّقلطملا هبحاص  عوك  اھیلع  ةداعلا  نم  عفرأ  ةقوطقط 

هتیحل يف  لسعملا  ناخد  خفني  ةشیشلا  َّيِلب  هغامد  قوف  لئام  هسفن 
هبتني مل  فیك  فرعي  ىفطصم ال   ، نآلا ىتح   . هنذأ يف  هل  دودويو  ةرشابم 

. حالص دجمأ  ىلع  همالك  ریثأتل 

هألم رتفد  رخآ  يف  بتك  اذكھ  ـ  كلذ » نوضغ  يف   ، دجمأ ّيلإ  علطتي  نیح  »
لیمج ينایلط  رتفد  ةتودحلا : اھتاینث  يف  تّضفنا  يتلا  عیباسأ  ةثالثلا  ءانثأ 
هقيدص هل  هادھأ  ناك   ، ةروسلا قوقر  نأش   ، لجعلا دلج  نم  ينب  فالغب 

ـ ةيریصم  ةبسانمل  هیلع  ظفاحم  وھو  نامز  نم  يطویسلا  لالج  دشار 
تدبت اھلعل   . رطخلاب ةحرفلا  كلت  سفن  يھجو  ىلع  ىري  ناك  هنأ  روصتأ  »

: ًالثم هل  لوقأ  انأو   ، نینیعلا يف  رربم  ریغ  عاستا  اھبحصي  ءاھلب  ًةماستبا 
يللا امنإ  : » هلأسأ وأ  قّدصت .» هد  میظنتلا  عوضوم  يف  قح  كاعم  علط  »
كَدَْرب وھ  هد  كل  علطیب  ناك  يللا  يبموزلا  وھ   ، دجمأ اي  هفرعأ  ينمھي 
هجو  ، كلذ لك  نوضغ  يف   ، ىري ناك  هنأ  روصتأ  ؟ » نيدلا دیحو  ناطلسلا 
ةئیھ يف  هل  ّىلجت  دقو  هنم  برھي  ماوعأ  ةرشع  ىضمأ  يذلا  شحولا 
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ریصن ـ  يجبروشلا  ىفطصم   ، انأ ترص  ةعاس  فصن  لالخ   . هئاقدصأ برقأ 
يف اًوضع  تارماؤملاب ـ  موكحم  ملاع  طسو  دیحولا  هرس  متاكو  حالص  دجمأ 
نأ ديري  يذلا  يبموزلل  ىرخأ  ةروصو  هداھطضال  ًالصأ  سَّسؤملا  میظنتلا 

. هفرعن امك  ملاعلا  ىلع  يتأیس  ءابو  سانلا  نیب  رشني  َّمث  نمو  هغامد  لكأي 
ىلإ مامضنالاب  الإ  اھبنجت  نم  نكمتي  ملو  دجمأ  تسم  يتلا  نیطایشلا  لك 
ةوھق ىلع  ةعاس  فصن  لالخ  اھُترص  ينلعل   ، عارصلا يف  رخآلا  فرطلا 

«. ليربأ يف  ةرارحلا  لدتعم  موي  تاذ  ةبورعلا 

هضاعتما نكي  مل  امبر   ، هل دودوي  ىفطصمو  اًكسامتم  ينسلا  ادب  امبر 
نأ ـ  ىفطصم  هاسني  نل  اذھو  ـ  دیكألا   . ناخدلا نم  يداع  ءایتسا  ىوس 
املبقو  . هتاحيرصت ىلع  ّقلع  الو  هتلئسأ  ىلع  در  ، ال  ءيشب قطن  ام  دجمأ 
دصقي امنود  ةقوطقطلا  طبخف  ةأجف  هلیح  ىلع  ماق   ، همالك ىفطصم  يھني 
هاجتاب ةعيرس  ةوطخ  ذخأ  مث  هدي  نم  ةفینع  ةكرحب  اھنزاوت  اھل  داعأو 

، ةدودشملا هعارذ  تالضعو  دورفملا  هرھظ  ىفطصم  ركذتیس   . تلفسألا
ركذتیس  . هھجو ىلع  دماج  ریبعتلاو  امھنیب  فجرت  يھو  ةقوطقطلا  رظنم 

، ةعنقم هتجح  يلخي  نأ  ىتح  لواحي  ام  ریغ  نم   ، لاق ام  ىلع  دجمأ  نأ 
عم مھم  داعم  يسان  تك  يلصأ  يجبروش  ذاتسأ  اي  ًالاح  يشمأ  مزال  انأ  »

يناثلا بنجلا  ىلع  عكلتي  يسكاتل  راشأو  عراشلا  يف  اطخ  ناك   ،« َيامح
. يربوكلا تحت  نم   ، قيرطلا نم 

«. بیط كلصوأ  ىناتسا  بط  : » قعزي ىفطصم 

ىلع اھطن  يتلا  ةطنلاب  هتوص  بذبذتو  ينسلا  هبحاص  لاجعتسا  هّركذیف 
: نینس ينامث  يلاوح  نم   ، ليابوملا هل  فدح  ام  موي  ةسسؤملا  نيزبارد 

، كمأ تعاتب  ةشیشلاب  ةیحللا  مأ  تيرھ  تنإ  هد  سب  هيإ  ينلصوت  »
!«. يتقولد انأ  ّنوھ  هدك  ّتيد  ةیحللاب  انأ  يازإ  عماجلا  حورأ  كترضح 

. يربوكلا تحت  ةنوكرملا  تابرعلا  ءارو  نم  هلخادب ـ  دجمأو  دعتبي ـ  يسكاتلا 
. هدي يف  لازيال  ةشیشلا  ّيل   ، قربي فقاو  ىفطصمو 

ول لاق : ؟  ًاناسنإ ناطیش  عرصي  نأ  نوكيأ  ةدیبع : نب  ورمعل  لیقو  »
«. لثملا هب  برض هللا  امل  كلذ  نكي  مل 

ظحاجلا

بتكملا يف  هل  موي  رخآ  يف   . ةدعقلا هذھ  دعب  دجمأ  ىفطصم  ىري  نل 
هلوخد دعب  رطضا  نیح  ذنم  هباتك  بوتكملا  ينسلا  نأب  طقف  عمسیس 

هیلإ وعدیس  نكي  مل  يذلا  يمالسإلا  حرفلا  لیجأت  ىلإ  ديدج  نم  ةحصملا 
هھجاو امل  هدقف  هنأ  نظ  ناك  ىفطصم   . لاح يأ  ىلع  ةسسؤملا  نم  اًدحأ 
ىلع دنإ  كيو  لوأ  يف   ، رسلا ناخ  ىلإ  ابھذ  موي  يفلسلا  بھذملا  ةیثبعب 
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. ةرودلا تراد  ىتح  ةقیقحلا  يف  هدقفي  مل  هنكل   ، هجورخ

نم اھیف  ام  ىلع  يطغي  امنودو   ، جيردتلاب ةروصلا  هنیع  يف  حضتت  نآلا 
نيدلا دیحو  يقفلا  لعج  يذلا  نأ  اھلامتكا : قیعت  روسكو  تاتوافتو  تاغارف 
نكميو  ، ضرملا ببسب  ةديرجلا  نع  هعاطقنا  نم  هتدوع  دنع  بعر  ملیف 
يردي نأ  نود  اھتيدأت  هل  ردقملا  ةفیظولا  وھ   ، هسفن ضرملا  يف  ببسلا 

يف لقألا  ىلعف  ةلودلا  يضارأ  لك  يف  نكي  مل  نإ   ، ناطلسلا حور  صمقتب 
يف فرعي  ناك  لھف   ، هل لصحي  رمألا  اذھ  نأ  فرعي  دیكأتلاب ال  يقفلا  ؛  رصم
ىلإ هليوحت  ةجردل  ًایسفنو  ًایبصع  دھجم  عوضوملا  لھو  ىضم  تقو  يأ 
نیح اھسفن  ناطلسلا  حور  نم  ًابرھ  ادنك  ىلإ  رفاس  دجمأ  نأ  ؟  ةخسم
اًرثأتم ناكو   ، ميرم ةروس  قوقر  نم  قر  ىلع  روثعلا  هنم  بلطت  هل  تعلط 
ةركفب قلعتي  ام  لبق  نم  يبموز  طیسولا  ىمسف  وریمور  وردنأ  مالفأب 

. میظنتلا

نأب هسفنل  فرتعي  ام  ریغ  نم   ، انالوم عم  هثيدح  يحو  نم  ظفللا  غاص  هلعل 
ظفل هیلإ  زمري  ام  دض  برحلا  يف  هبطقتسیل  ًالصأ  علاط  اذھ  يبموزلا 

تطلتخا ىتحو   . نیملسملا دض  ةكاحملا  ةرماؤملا  هسفن : میظنتلا » »
هدض ةدحاو  ةھبج  يف  نابراحي  میظنتلاو  يبموزلا  نظف  رومألا  هیلع 
ذنم رئادلا  ينوكلا  عارصلا  يف  ناميرغ  امھنأ  ةقیقح  هجاوي  ام  لدب  ًایصخش 
لصحي يذلا  ناك   ، خيراتلاو ةیمالسإلا  ةراضحلا  نیب  ةیلعلا  ةلودلا  رایھنا 
نوناقلا ىلع  نیجراخلا  عم  ايوناراپلا  اھيّذغت  ةیئاوشع  تاھجاوم  نم  دجمأل 

وھو كروي  وین  ىلع  ةیمالسإ »  » باھرإ ةمجھ  ربكأ  عوقو  وأ  ويراتنوأ  يف 
لوألا م  نوھ  هدك  زیبیھ  ةاتف  نم  يجبروشلا  ىفطصم  جاوز  وأ   ، كانھ
هعفدي ناك  دجمأل  لصحي  ام   ... عیفرلا توصلا  تاذ  ةیثنخلا  ودلأ  تاكحضو 

. رارقلا نم  هحيري  يذلا  ءيشلل  مالستسالا  ةیحان 

امنود ىفطصمل  ناطلسلا  اھركذ  يتلا  ةیبیغلا  خيراتلا  ىوق  تناك  لھف 
تابالقناو يبوروألا  رامعتسالاو  كرتاتأ  تسبلت  يتلا  ىوقلا   ، يھ ام  ددحي 
يعیبطلا روطتلا   » ـ ةینيدلا  ةیلوصألاو  ةیلاربیلوینلا  مث  ينطولا  ررحتلا 

ىلإ ةراشإ   ، هرتفد يف  ةیلوصألا  ىفطصم  ىمس  امك   ،» ةعقاسلا ةجاحلل 
تقولا لوط  تناك  لھ  ـ  ةیموقلل  يقطنملا  دادتمالا  يھ  ةیفلسلا  نأ 

؟ ناطلسلا رایتخا  هیلع  عقي  نم  باطقتسال  ىعست 

همالكب دجمأ  رضأ  هنأ  فرعي  هنأ  عمو   . هسفنل لاق  اذكھ   ، ةمسق ةجاح  لك 
همامأ ةروصلا  ترھظ  تناك  ام  اًئیش  هل  ىكح  ام  ول  هنأ  اًضيأ  فرعي   ، هعم

لثم  ، كنیع يف  زراب  ءيش  ًالامتكا : عبتتسي  يذلا ال  بیجعلا  حوضولا  اذھب 
نكل  ، رسلا ناخ  يف  هنیع  يف  حالص  دجمأ  هسفد  ام  لوأ  متاخلا  رظنم 
شیعت تدك  ام  ةرامع  لثم  ءيش   ، موسحم وأ  موھفم  هنأ  ينعي  هدوجو ال 

. ساسألا دیماوع  تحاس  ىتح  اھققش  ىدحإ  يف 

حضتت نأ  ينعي  يرورض   . ينسلا هبحاصل  اھاكح  امل  ةلأسملا  تیقب  اذكھ 
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؟ ةروصلا

نابایلا رحب  يف  مئاھ  وھو  لاؤسلا  اذھ  هسفن  ىلع  رركي  لظ  ىفطصم 
ریغص متیم  ليذ  حمل  ناك   . باذع وأ  قلق  ریغ  نم  فرشتسيو  دیعتسي 

تیخاربش يف  هیبأ  شعن  نع  اولاق  املثم  ادب ـ  شعن  ىلع  لومحم  تیملاو 
. هصخت عفد  ةوقب  ریطي  هنأ  ول  امك  ـ 

اھلك هتایح  ةصق  نأ  فراع  هنأك  ناك   ، عون يأ  نم  اًرش  عقوتي  امنودو 
. عوبسألا رِخآ  لبق  يھتنتس 

نابایلا رحب 

ويام يربوك ١٥  همصقي  يذلا  ویلوي  عراش ٢٦  لوطب  ىشم  لوألا  يف 
ءانب لامعأ  أدبت  ام  ىتح  لبق  نم   ، هنم عرف  هنأك  فشانلا  لینلل  رواجملا 

. ةريزجلل يرقفلا  دومعلا  نم   ، ىفطصم ركف  اذكھ   ، ةمراو تارقف  امھطبرت :

نأ لامتحاو  يرابكلا  عوضوم  هلغش   ، يشملا ءانثأ   ، ةعاس فصن  ةدملو 
لینلا نأ  ساسحإ  هدنع  اًمئاد   . ةرھاقلا يف  ةيزمر  ةیمھأ  اھل  نوكت 

. هتحت نم  ایندلا  نع  رونلاو  هایملا  دسي   ، تاذلاب ءالجلا  عراش  يف   ، فشانلا
رسج عراش  اھلوأ  ـ  يرابك  اھطسوتت  ةریثك  ةیمومع  عراوش  ةرھاقلا  يف 
هذھ عسوأ  نم  هنأ  مغر  ءالجلا  عراش  نكل  ـ  ةرسألا  تیب  ثیح  مانملا 
مّجحيو ةءاضإلا  فعضُي  يربوكلا  نأ  هیف  سحي  ناكم  رثكأ  وھ   ، عراوشلا

. غارفلا

؟ ةنيدملا يرابك  ربكأ  هنأل 

هل ةقالع  ساسحإلا ال  اذھ  يف  ببسلا  نأ  اًكش  ىفطصم  دنع  نكل   ، زوجي
طقف ایندلا  باب  يف  رھظي  ةكرحلاو  رظنلا  ىلع  يربوكلا  ریثأت  ءایشألا : عقاوب 

ام لوأ  ىفطصم  نأل   ، ایندلا باب  يف  حضوأ  لكشب  رھظي  ءيش  لك  نأل 
. كانھ اھفاش  تاجاحلا  فاش 

، ةسماخلا وأ  ةعبارلا  ةرملل  هیلجر  ىلع  ویلوي  عراش ٢٦  يدعي  امنیب  نآلا 
ىفطصمل رطخ   ، ءامسلا يف  لضافلا  لیلقلا  ءوضلا  ّبیغي  يربوكلا  لایخو 

ةیتآلا ةيرامعملا  رظانملاو  عاضوألا  لاڤنرك  فلخ  تحبصأ ـ  يتلا  يرابكلا  نأ 
ةفیظو اھل   ، ةنيدملل زیمم  ملعم  مھأ  نامزلا ـ  نم  نرقب  ويدخلا  ةنيدم  دعب 
ریصقت وأ  هایملا  قوف  نم  رورملاو  ةحاسملا  قیض  ىلع  لياحتلا  ریغ 

: تافاسملا

ةروبش لمعي  اًضيأ  هنكل   ، حیحص  ، رخآ ىلإ  ملاع  نم  كلقني  رسجلا 
اھسفن يھ  اھلقنیف  اھقوف  ماقُملا  ةقطنملا  ىلع  يسیطنغملا  لاجملاك 
ءایحأ دحأ  نم  اھلوحي  هنأك  رقحأو  محزأ  اھیلخي   . هریغ ملاع  ىلإ  ملاع  نم 
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نیشمي دوسأ  نھسبل  تاحالف  اھمسا : تیسن  ةيرق  ىلإ  ويدخلا  ةنيدم 
اھنأك ةلطعملا  تانحاشلا  بنج  نم  تلفسألا  ىلع  عراشلا  طسو  يف 
شنولا ةنيرس  ءارو  نوخرصي  سایسلاو  طیغلا  ىلإ  اھقيرط  تدقف  تارارج 

نیبو  . تالكیسوتوملا راصح  نم  ضوضخم  وراك  ةبرع  رامح  وأ  كلاھتملا 
اھتمھاد ول  ةحراسلا  سیماوجلاك  ةاشملا   ، مایغ ایندلاو   ، علطمو عطاقت 

، هلایخ يف  وأ  يربوكلا  تحت  الإ  هارت  ال  ودبي  ام  ىلع  اذھ  لك   . روخت ةبرع 
نم ًابناج  ـ  هلك  رظانملاو  عاضوألا  لاڤنرك  وأ  ـ  ًالصأ  يرابكلا  نوكت  لھف 

؟ ةریبكلا ةرماؤملا 

سیل  ، ىفطصم غامد  يف  ديدج  نم  لكشتت  نیتیملا  ناعلط  ةلاح  تناك 
لمأتلا اذھ  لالخ  نم  اًضيأ  نكل  همالكل  دجمأ  لعف  در  ءوض  يف  طقف 
لأسي دعق   ، لعفلا در  دعب  ةروصلا  تحضتا  امل  تقولا   . هتایعادتو يرامعملا 

. ةياكحلا يف  اًفارطأ  هتأرماو  اكيزمو  قتسف  لعجي  يذلا  ام  هحور 

ةرامع نم  ياج  حيار  ليوطلا  قيرطلا  عطقي  نأ  ررق  ةيروف  ةباجإ  دجي  مل  املو 
فزخلا فحتم  دحل  لینلا  ىلع  قرشلا  بكوك  الیڤ  تناك  ثیح  موثلك  مأ 

هللا قلخ  يف  علطتي  لب  ءيش  يف  ركفي  الو   ، ةريزجلا يدان  ةیحان 
يف اھناكم  يف  اھدوجو  ناك  ءایشأ   ، ةفولأملا ءایشألا  طسو  نيرثانتملا 
ناك يتلا  ةقشلا  ىلع  ىّدع  ةیناثلا  ةرملل  ـ  هنئمطیس  ةيداعلا  فورظلا 
ةرجش عراش  نیب  ةعیفرلا  تالصولا  دحأ  يف  ةینابایلا  هتبیبحل  اھرجأتسا 

هتیشمت ـ ةيادب  يف   ، قيرطلا يف  أطابتي  وھو  دمحم  روصنملا  عراشو  ردلا 
يأب هعزفیف  ءادألاو  سبللا  يف  سانلا  نیب  ةعیظفلا  تاقورفلا  ظحالي  ناكو 
فیصر نم  عبرم  دحاو  رتم  لخاد  ىرخأ  نع  ةایح  دعتبت  نأ  نكمي  ردق 

. دوسأ يف  ضیبأ  ةتھاب  تابعكم  هّدحت  توحفم 

داع ام  هذھ  ءایشألا  دوجو  نأ  سحأ  ویلوي  عراش ٢٦  ىلإ  عجر  امدنع 
ىلع صفرقف   ، دحاو موي  يف  ةثلاثلا  ةرملل  تفلتخا  ایندلا  نأو  هنئمطي 
ةشئاع رصق  ىنبم  جھني : وھو  نونفلل  نوتانخأ  عمجم  داصق  فیصرلا 

رظان  ، يمھف اشاب  يلع  هانب  هثاحبأ ـ  يف  ةفدصلاب  هفرع  ام  اذھ  يمھف ـ 
دعب يبارع  دمحأ  لدب  بصنملا  ىلوت  يذلا  ينعي ) ةیبرحلا  ريزو   ) ةيداھجلا
لمأتي وھو   ، ایندلا تابلقت  يف  زیكرتلا  نم  بعت  املو   . ةجوھلا قافخإ 
طسو اھب  ىنتعملا  ریغ  ةسّدكملا  تاكیتنألا  ساسحإ  سفن  ـ  ىنبملا 
مادق ةبرعلا  نكر  ناك  ثیح  ىلإ  ىشمو  ماق  شِحِو ـ  هقوذ  نردوم  شفع 

. قلطناو اھّرود  مث   ، ةبورعلا ةوھق 

اھیلع لَّوَعُي  ةیناث ال  ةصق 

انیم ىلإ  بھذي  نأ  بحي   ، نيانجلا وأ  ةحابسلا  تامامح  نم  ًالدب   ، ىفطصم
ىلإ هبحطصت  نأ  هتأرما  عنقأ  ةرم  رخآ   . شاقرب لامج  قوس  ثیح  لمرلا 
بیج مأ  يحص  بیلح  ةردم  لامجلا  تناك  نإ  اًحزام  اھلأس   ، كانھ

تاعاسو ـ  وجنمالف  عجب  وأ  ماعن  ـ  رویطلاب  هل  يحوت  تاعاس   . يكوریچ
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يف ةقالمع   . فحاوزلاو تارشحلا  نیب  اھنأك  ةیئاضف  تاقولخم  ىقبت  ةیناث 
. نیتلاحلا

. ءارحصلا ةنیفس  لمجلل : ةیثارتلا  ةیمستلاب  ةكسمتم   ، اھبناج نم   ، هتأرما
نيدعاقلا ةدياعصلا  نم  اًدحاو  ملكت  يھو  اھینیع  عاستا  ىفطصم  ركذتي 

ریغل مدختسُت  لامجلا ال  نإ  اھل  لوقي  يدیعصلاو   ، ةرايزلا ءانثأ  قوسلا  يف 
ىلعو ءطبب  اھسأر  زھت  تناك  نيرازجلا .» دنع   ، يآ يآ   » ، نآلا اھمحل 
سان امھنأ  رابتعا  ىلع  ؟ » اننفس لكأن  انرص  : » ةمھبم ةماستبا  اھیتفش 
ىتح وأ   ، رخآب وأ  لكشب   ، ًابرع انوكي  نأ  ادارأ  اذإ  اذكھ  امھ  ؟  ءارحص

ىفطصم نكل   ، اًعبط ةدیحولا  ةفصلا  تسیل  ربلا  بكارم  اھنوك   . نیملسم
رطخو  . اھناعطق هیلع  لحرت  تناك  يذلا  نیعبرألا  قيرط  يف  ركفي  ام  اًریثك 
ةلحرلا بدأ  ىلع  ىضق  يذلا  وھ  لقن  ةلیسوك  لبإلا  ضارقنا  نأ  هل 
بوكر نع  سانلا  فك  امدنع   . نورفاسملا اھثعبي  يتلا  لئاسرلا  يبرعلا :
برغملا نم  باھذلا  داع  امو   . يئاھن لكشب  بدألا  اذھ  عبن  بضن   ، لبإلا

. ةباتكلل ةبسانم  ةكم  ىلإ 

ءيشلل ىرخأ  ةجیتن   ، امبر  ، قولخملا اذھل  هبح  نأ  ركفي  ام  اًریثك  نآلا  ىلإ 
ةطبخشلا وأ   ، هرتفد يف  ةطبخشلا  لجأ  نم  ةكرحلا  ىلع  هعفدي  يذلا 

. نيرفاسملا دادم  اھنأل  لبإلا  بحي   . ةكرحلل

تبسلا راھن   ، لمرلا انیم  ىلإ  باھذلا  ةصق 

دعب  ، بلكلا برد  نم  هجورخ  ىلع  ثلاثلا  تبسلا  ةلیل   . قوسي ىرخأ  ةرم 
ىرخأ ةرم  يجبروشلا  ىفطصم  قوسي   ، هقالط موي  حالص  دجمأ  عم  همالك 
ةشاش ةنيدملا  نأك   . نآلا ةحضاو  ریغ  ىتح  وأ  ةحضاو  ةھجو  الب   . هدحول

. ءاوھلاو دعبلا   . اًقئاس لظي  هنكل  رورملا  هلقرعي   . نوكلب دعقم  ةبرعلاو  امنیس 
ةيدأتل راتخملا  هنأب  تقو  يأ  نم  رثكأ  ناحرف   . رفسلاو قالطلاب  ناحرف 

. ةمھملا

يف ناك  هنظن  بنج ـ  ىلع  نكریس  هبیج  يف  نوفیلتلا  نري  امدنع  اھتلیل 
هریصم هدوقي  يذلا  ةرایط  شوح  دودح  لخاد   ، نكر امل  ملاس  حالص  قيرط 
يشملا يف  ةحماج  ةبغر  هدنع   . دري املبق  ةبرعلا  نم  جرخي  مث  هیلإ ـ  اًثیثح 

ال يذلا   . ةحاتم ةنكرلا  نأو  تاذلاب   ، ةحناس ةصرف  نوفیلتلاو  هیمدق  ىلع 
زوجارقلا نم  ةملاكملا  نوكت  نأ   ، حالص دجمأ  عم  هلقعو   ، هلاب يف  ءيجي 

ةملك نم  لفج  اذھل   . هاشداپلاب ّفرعت  موي  هئاقل  نم  جعزنا  يذلا  ينارصنلا 
: يمسر نوتب  دري  املبق  ددرتو   . ةشاشلا ىلع  تارسكم » »

 «. ـّ ـ يزإ  ، لیشیم اي  ًالھأ  »

دلولا هعطاق   ،« يد مايألا  اناعم  كماظن  هيإ  تنإ  ةبروش  مع  اي  هيإ  »
ةئم ریغت  صخش  عم  ملكتي  هنأب  عاو  ریغ   ، ناضبلا ءادألا  سفنب  تارسكملا 
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ينعي مھم  كسفن  ركاف  كنمكإ  تنا  داي   » . هآر ةرم  رخآ  ذنم  ةجرد  نینامثو 
ذنم  ،« هھأ رھش  يجیي  كلاقب  نيدعبو  ؟  ةعاس نري  نوفیلتلا  بیست  مزال 
ّرطعم باوج  ىتح  الو  دْسیِم  الو  چسام  ال   » ، عقاولا يف   ، يضاملا ءاثالثلا 

نأ ىفطصم  ردقي  املبقو  زيربربلا »! ع  ةروبشلا  يز  هدك  كبیبح  بياس 
اي ةجاح  رخآ  يلِقلاح  أل  : » مالك يأب  وأ  هسفن  نع  اًعافد  ءاوس  سبني 
يف هيإ  لصح  يللوقتب  الو   . ينقدص كنم  ةلادن  يدو  ةبروش  ىطسأ 
ًالصأ تنإ  ؟  ينعي يحیسم  ينمكإ   ، ييأر دخاتب  الو  كتارم  عم  كعوضوم 
يجیتو نقد  برضت  يوان  كلكشو  ریتك  دجمأ  خیشلا  عم  دعقتب  تیقب 

انأ  ، عمسا ؟  تنا داي  هسل  الو  ةریصقلا  ةیبالجلا  تسبل   . انراكفأ انخشفت ف 
. اھیف كفوشأ  زياع  ةبزعلا  يف  يردب  حبصلا  ةركب  هدك  بيابح  ةدعق  يدنع 

لوقتو رھضلا  ةتالت  ةعاسلا  شیلاحصت  ام  ةبروش  اي  كلوقأب  يردب  حبصلا 
ناشع نامك  لیملاب  ةطيرخ  كلتعب  انأ  لعزاھ ! ؟  اھ  . شتقحل ام  يل 

ام نكمم  كنإ  ىلع  ةملك  الو  عمسأ  زياع  شم   . ةكسلا يف  شّھتام 
شھِّّوت ام  ينعي  ةلھس  ةكسلا  نيدعبو  كلوقأب ! لعزاھ  ؟  اھ  . شیجت

 «. تنإ ـ وھ   ، عمسا  . ينقدص

هدحو  ،« يتقولد عراشلا  يف  انأ  ناشع  سب  تارسكم  اي  هلو  اي  يشام  »
ياج : » ةملاكملا ءاھنإل  اًریخأ  قتسف  ةعطاقم  نم  هنكم  يذلا  بضغلا 

!«. ياج  ، رضاح

عمسي ام  لبق  نم  ءارمح  ةعامس  هیلع  موسرملا  رارزلا  ىلع  ساد  مث 
. ةباجإلا

هنأك ةبرعلا  نع  اًدیعب  ةعرسب  وطخيو  فیصرلا  ىلع  علطي  وھو   ، ةرم لوأل 
يف لشف  ریغصلا  لیمربلا  نأ  ىفطصم  سحأ   ، كانھ هتسبح  نم  برھي 
ىقبي  ، ةملاكملا ءاھنإ  هحرج  ناك  ول  هنأ  سحأ   . بنذلاب ساسحإ  يأ  ريدصت 

؟ اذام لجأ  نم   ، ينعي هرعاشم  باسح  لماع  وھو  هب  فرعت  ذنم  همأ ! ىلع 

يف هتمزأ  نم  ّللقي  مل  قتسف  ىلع  بساحي  ىفطصم  نوك  اًمومع 
ربصيو ةیھتنماللا  هتلترھ  لمحتيو  هحور  ىلع  طغضي  نأ  دبال  هعم : لماعتلا 
دلولا هنم  سمقني  وأ  اذكھ  امإ   ، يرصنعلا هئابغو  ةيدیعصلا  هدقع  ىلع 
دودح ىلع  ملاس  حالص  قيرط  يف  ىشمتي  وھو   ، ةرم لوألو   . تارسكملا
قتسف ذخأي  نأ  هعم  قرفي  ال  هنأ  جھبم  ءالجب  ىفطصمل  ناب   ، رصن ةنيدم 

. ًالعف همأ  ىلع   . قلفني  ، لعزي وأ ال.  هرطاخ  ىلع 

رپار امھدحأ  نارادصإ  هل  ریغص  لیمرب  هعم  قرفي  نأ  بجي  اذام  لجأ  نم 
يلاربیلوینلا ماظنلاب  يداني  وسلاف  يعراوش  يناثلاو  كیناپسیھ  وأ  دوسأ 

ةدحولا ىلع  لاثم  سئبو  يلحملا  داسفلا  نم  دیفتسم  وھو  يلودلا 
، ال؟ انتلم ىلع  سیل  زوجارق  ًالصأ  اذھ   ... نیملسملاو طابقألا  نیب  ةینطولا 

همزع يتلا  بيابحلا  ةدعق  عوضوم  وھ  ةقیقحلا  يف  ىفطصم  لغش  يذلا 
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ّفلأ ام  ةعاس  نم   . ةموزعلا لبقي  نأ  اذكھ  هسفن  نم  ررق  هنوكو   ، اھیلع
يجراخلاو يلخادلا  هرفس  نأ  فراع  وھو  ةديدج  ءامسأ  ةنيدملا  ءایحأل 

ىلإ نكي  مل  نإ  هذخأیس  اًمتح   ، هاوتحم روفلا  ىلع  كردي  مل  ملحب  ئدابلا 
انیم ىلإ  هقيرط  مسریس  اذھل   ) . لمرلا انیم  يف  رخآ  ناكم  ىلإف   ، شاقرب
ىقبألا ناكملا  يھ  لمرلا  انیم  نأل   ، هتأرما ّقلط  ثیح  اربش  نود  لمرلا 
ةعقوتملا ریغ  ةلحرلا  هذھ  يف  فشتكیس  هنأ  اًقحم  أبنتو  هتایح .) يف 

. هاشداپلا قدص  ىلع  ةديدج  لئالد 

«. رئاصملا ةقیض  داسجألا  نأ  سنن  مل  »

صلوب نوگرس 

يح دودح  ىلع  شام  وھو  ركفي  هسفن  دجو  اذكھ  لایخ : ةياكح  ةياكحلا 
ةیعانص ءارحص  هنأك  حراسلا  تلفسألاو  تنمسألا  يف  قلحبي  رصن  ةنيدم 

. ةرھاقلا قرش  لامش  رفصألا  ءالخلا  لحم  تلح  يدامرلا  تاجرد  ىلع 
، ال ةكرحلا أدبت  هیف  تنأ  يذلا  عضولا  ریغ  اًعضو  لیختت  ردقت  ام  ةعاس  تنأ 

لوحتتف دحاو  موي  يف  ةیئوض  ةنس  نویلم  ةفاسم  عطقت  نأ  نم  ًايرظن  عنام 
يداني وھو  هتیبالج  يف  هدي  ةخاسو  حسمي  يذلا  ّتيزملا  زوجعلا  كلذ  نم 
عراشلا ضرعب  ةنوكرملا  يلاقتربلا  رمھلا  بحاص  ىلإ  ةبعل  ةبابر  ىلع 

مالك عجرتسا  ىفطصم   . دلجلا ةلدبلا  يف  ةعوفرم  نقذب  اھنم  جرخي 
ةنيدم يجبروش  هرمأ  ىلوتي  دروم  الب  میتي  نِم  يلع ـ  دمحم  نع  هاشداپلا 
فیك يناثلا  وھ  بّجعتف  ـ  ناطلسلل  يقیقح  سفانم  ىلإ  ةریغص  ةینانوي 

. لاوحألا لدبتتو  نمزلا  بلقني 

ةحزحز نورقلا  دادتمابو  بوعشلاو  ندملا  ریصم  دصقي  ناك  اًعبط  هاشداپلا 
سانلا نأ  طسبأو : برقأ  ءيش  ىفطصم  لاب  يف  يذلا  نكل   . ةطيرخلا

يأ ىلع  زھاج  مكح  اھدنع  اًمئادو   ، اھتایح ریغتت  نأ  نم  ةبوعرم  اًمئاد 
. تانامض هیف  سیلو  صرفلاب  نآلم  عقاولا  نأ  عم   ، رییغت

ةصرف اھیلع  ّعیضي  يذلا  وھ  أوسأ  ةایح  نم  دحلا  اذھل  سانلا  فوخ  هدحو 
اًسّانك ىقبت  نأ  بعص  نكمي   . ةدحاو ةيواز  لدب  اياوز  ةدع  نم  ایندلا  ىرت  نأ 

ول اًدج  نكمم  ریثكب  قمعأ  ىوتسم  ىلع  نكل  ًالثم  ًایفحص  نوكت  امدعب 
اذھ يف  يقالتو   ، ديدجو اًمامت ـ  لوأ ـ  نم   ، ديدج نم  ایندلا  ىرت  نأ  ثدح 

. ءيش لك  نع  اًضيوعت 

كل لصح  اذإ  تنأو   . تالوحتلل حلاص  ناكم  تاذلاب  ةرھاقلا  نأ  ركف  ىفطصم 
لاق اذكھ  ـ  اًثلاث  اًئیش  تیقب  تعجر  مث  ءيش  ىلإ  ءيش  نم  لوحت 

اًسامحو اًجھتبم  ًاطاشن  هتیشم  يطعیل  ةيافك  اًولح  وجلا  ناكو   ، هسفنل
. ةیناسنإ كتیناسنإ  ديزت  نأ  الإ  نكمي  اًثلاث ال  اًئیش  تیقب  تعجر  اذإ  ًانوزوم ـ 
ام ریغ  نم  لصحي  ام  ةعاس  لمجألاو   . ةایح نم  رثكأ  دحاولا  رمعلا  يف 

. هل هبتنت 
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َّي ـ لع ـي،  تايآب  ، يتاذو ـًال  َسرُم ـي  نم ُتن  كـ ًالو  ـ سر َّيلإ  »
« ِّتلدت ـ سا

ضرافلا نب  رمع  يدیس 

ىلع ةتیمو  ةریبك  توت  ةرجش  عذج  ىلع  ّسلمي  ةظحل  ىفطصم  فقو 
نیعب فوشي   ، ةیناث ةرم  دلوي  هالخ  يذلل  عِرو  نانتماب  سساح  وھو  حجرألا 
نذأ اھنأك  ةیناطلسلا  ىرغطلا  هبش  ىرخألا  يھ  نذأب  عمسيو  نیعلا  ریغ 
همسج نم  ةعوزنملا  ةوھشلا  عوجرل  ةرداب  لوأ  هذھ  تناك   . مالسإلا خيرات 
ًایبسن ةیضاف  ةقطنم  يف  ةرجشلا  عذج  ىلع  هديو  جاوزلا : دسف  ذنم 

هنأك يوضع  لعف  در  نشخلا  ءاحللا  يف  رعشتسا   ، ةرایط شوح  طسو 
اًفقاو هحورل  هبتنا  ام  وھ   . ةایح هیف  يقب  وأ  َيَِرط  هنأك   ، هعباصأ عم  بواجتي 

نأ يف  ةبغرلا  هتذخأ  ام  دحل  توت  ةرجش  ىلع  سّسحي  تفلم  عضو  يف 
. اھسوبيو اھنضحي 

ةرم لوأل   . ةاتف وأ  ةأرما  دلج  اھؤاحل  نوكي  ول  ىنمتي  هنأ  ىلإ  اًضيأ  هبتنا  ناك 
. هتأرما نع  اًمامت  اًدیعب   ، اًدیعب دلجلا  اذھ  لثم  كانھ  نأ  هلك  همسجب  ركذتي 

رحب يف  اًرئاط  هحمل  يذلا  تیملا  شعن  ىفطصم  ركذت  ةرجشلا  راوج 
دقري نیح  تیملا  نأ  نع  ام  ناكم  يف  هأرق  ناك  اًثيدح  اًرعِش  ركذت   ، نابایلا
ناك ام  انداسجأ  ىوس  نكت  مل  ول  هنأ  هل  رطخو   ، ملاعلا رصتخي  هرھظ  ىلع 
يأ الب   ، ةظحل يف  ذخؤت  اھلك  ةيریصملا  تارارقلا  نأ  لیلدب   . رئاصم انل  يقب 

، قالطلا رارق   ، جاوزلا رارق  هدوجو : ىلع  اھریثأت  وأ  اھذخآ  دسج  رمعل  رابتعا 
وأ ًایئاھن  هنع  لاصفنالا  وأ  تومیس  رخآ  دسجب  طابترالا  رارق   ، ةفلخلا رارق 

. ناوألا تاوف  لبق  زوجع  بأ  ةحلاصم 

لثم ـ  اھنأكو   ، داسجألا ةایح  اھرابتعا  يف  عضت  ال  ةيریصملا  تارارقلا 
اھیف هوتت  ةقالمع  تايواح  حابشأ ـ  وأ  ةتھاب  تايركذك  ىلجتت  يتلا  انرئاصم 

. ةسوسحملا انملاعم  لك 

، أطخ وھ  مك  ریصملا : عوضوم  يف  ركفي  ىفطصم  عجر  اًعون  ةليوط  ةدمل 
ناكو  . هریصم ةياھن  ناسنإلا  دسج  ءاھتنا  يف  ضرتفن  نأ   ، ةقیقحلا يف 
نم ریثكب  عسوأو  دقعأو  لوطأ  ًالثم  هاشداپلا  ریصم  نإ  هسفنل  لوقي 
ىلع عجرو  هلباق  هیفاك  لوأ  يف  وسرپسإ  لبد  برض  ىفطصم   . هدسج
دعق امدعب   . قتسف ةملاكم  هتءاج  امل  هتبرع  نكر  ناك  ثیح  ىلإ  هلھم 
يف اًئیش  ظحالي  هنأك  ًالیلق  ايارملا  يف  صب  مازحلا  دشو  بابلا  لفقو 

. هھجو

يجبروشلا فيان  ىفطصم  داع  ام  هنأ  ءالجب  سحأ  طقف  ةظحللا  هذھ  يف 
مادق هتدعق  يف  لدتعا   . راتخملا يجبروشلا  وھ  تقولا  ةطاسبب : اذكھ 
عطمتو بءاثت  مث   ، هسأر قوف  يتلا  ايارملا  يف  صبي  عجرو  نویسكردلا 
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. اھتحت نم  هولباتلا  ىلع  امھعضو  هبیج  نم  ةعالولاو  رياجسلا  ةبلع  جرخأو 
. ّرود مث 

صخش هل  سیل  ام  وھ  لیقو :  ، َرَثألا ُةَّیَِقب  لیقو :  ، َُرَثألا ُمْسَّرلا : »
«. اھنم ضَرألاب  َقَِصل  ام  وھ  لیقو :  ، راثآلا نم 

برعلا ناسل 

ثلاثلا تبسلا  حابص  نم  ةسداسلا  يف  ةبرعلاب  جرخ  امل  مانملا  رسج  نم 
ردق اھنأمطو  ةیھشب  اھلكأ  لكأو  ًانانح  همأ  ىطعأ  امدعب  مانو  ممحت  ناك  ـ 
فرعي هنأ ال  ركذت  حوتفم ـ  لبقتسملاو  سيوك  قالطلا  نأ  ىلع  هتعاطتسا 

. مرھلا يح  لالخ  نم  الإ  ةیلامشلا  ةزیجلا  ىرقل  اًقيرط 

ىلع نم  ةطيرخلا  عبطي  وھو  هلاب  يف  ءاج  ام  اذھ   ، فرعي ناك  ول  ىتحو 
نأ ديري   ، لزني املبق  هبیج  يف  رتنرپلا  نم  ةعلاطلا  ةقرولا  ّقبطيو  لیميإلا 
اًدبأ ةطيرخلا  ىلإ  رظني  الو  ةسادرك  ىلإ  مرھلا  ربع  داتعملا  هقيرط  ذخأي 
بسح  ) دازلا قاذ  نكي  مل   . كانھ اھمسا  فرعي  ال  ةنیعم  ةعرت  غلبي  ىتح 

وھو بوبحملا  هقولخم  ثیح  ىلإ  ًابھاذ  نوكي  نأ  هقارو   ،( ةمئانلا همأ  ریبعت 
يف لامجلا  ريوصتل  بھذي  ناك  امل  هنأ   ، ديدحتلاب  ، ركذت جارجلا  دنع   . مئاص

يماسرب يدتقي  ناك   ، ركابلا حابصلا  نم  ةعاسلا  هذھ  يف  اًمئاد   ، يضاملا
، رصم يف  ينامورلا  رصعلا  نم  ءامسألا  يلوھجم  ةيزئانجلا  تاھيرتروپلا 
لبق ةنس ٣٠٠ ( ةياغل  ًابيرقت  جَتنت  تلظ  يتلا  ةراوھو  مویفلا  هوجو  يعدبم 
مھنع أرق  ىفطصم  ةنس .) ةئمثالثب  ةضورلا  ىلإ  صاعلا  نبا  ورمع  لوصو 
لیلخ دومحم  فحتم  يف  میقأ  ریبك  ضرعم  يف  مھلامعأ  ىأر  امدعب  اًریثك 

. ةديرجلاب هقاحتلا  عوبسأ  سفن  يف   ، مانملا رسجب 

وأ نخاسلا  عمشلاب  بشخلا  ىلع  مھتایح  يف  سانلا  نومسري  اوناك  مھ 
هجو هیلع  موسرملا  حوللا  لاخدإ  متي  ثیحب   ، غمصلا يف  ةبوذملا  ةغبصلا 
تناكو  . ءایموملا توبات  يف  هجولا  ناكم   ، ليوط رمع  دعب   ، ةروصلا بحاص 

اھنأل ءادألا  يف  ةديدش  ةعرس  مھنم  يضتقت  ةمدختسملا  تاماخلا 
روتكچورپلاك ةسدعب  نونیعتسي  اوناك  مھنأ  حّجرملا   . اھتعاس يف  فشنت 

سملمو لظلاو  ءوضلا  ءيجیف  بشخلا  ىلع  رَّوصملا  هجولا  اھب  نوسكعي 
هذھ نأ  اًعنتقم  ىفطصم  ناك   . بیھر دح  ىلإ  اًعنقمو  ًایعقاو  حطسلا 
نأ رثكأ  همھي  يذلا  نكل   . ایفارغوتوفلا لاكشأ  نم  لكش  يھ  موسرلا 

مھعروو مھناھذأ  ءاقن  ىلإ  اونئمطیل   ، ءالؤھ ءامسألا  يلوھجم  نیماسرلا 
لكألا نع  عنتمي  مھنم  دحاولا  ناك   ، رظتنملا ينافتلاب  ةمھملا  ةيدأت  يف 
ذخأي مث   . بولطملا هيرتروپلا  ّصلخي  ام  دحل  مونلا  نم  موقي  ام  ةعاس  نم 

. ّحوريو هترجأ 

ريوصتلا ذخأي  أدب  امل   ، روھش ةعضبب  ةديرجلاب  ىفطصم  قاحتلا  دعب 
( ينفلا  ) لمعلا ىقبي  نأ  ةياكحلا : هرسأت  تحبصأ   ، دجب يفارغوتوفلا 
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هجو ىلإ  رظني  نیح  هنأ  اًمامت  اًقدصم  ناكو   . يفرحلا ىنعملاب  ةدابع 
. ساقي امب ال  ىھبأو  ىقنأ  اًئیش  ىري   ، مئاص وھو  هروصي  يذلا  لَمَجلا 

لمرلا انیم  ىلإ  مانملا  رسج  نم 

وھو  ، نامروألا ةنینج  دنع  عجريو  فلي  نأ  نم  ًالدب  اًنیمي  هجتي  وھو  نآلا 
يربوكو تايارسلا  نیب  ةقطنمب  اًرورم  ةرھاقلا  ةعماج  روس  ةاذاحمب  لصاوي 

عراش ىلإ  هجتيو  ةعماجلا  ءارو  نم  ًالامش  ذخأي  عجریل  روركدلا  قالوب 
قيرط ىلع  هنأ  نقيأ  ذنم  هیلإ  باھذلا  روصتي  يذلا  هدصقم   ، لصیف كلملا 

نأ ركفي  ةنيدملل ) ةیثراكلا  دوعس  لآ  زيزعلا  دبع  نبا  لصیف  كلملا  ةَكَِرتو  )
نھذلا ءاقن  لیبس  ىلع  وھف  ينف  لمع  لجأ  نم  نكي  مل  نإو  مویلا  هموص 
دادتما يف  تابرعلا  لیس   . ةمھملل ىلوألا  تاوطخلا  مھأ  ىدحإ  يف  عرولاو 

كانھ لھ  ـ  نیمیلا  ىلع  عراشلا  زح  ءارو   . عطاس ءوضلاو  نادوسلا  عراش 
. اوللا ضرأ  همسا  ملاعلا  ریغ  ملاع  هِھأ ـ  كانھ  يھآ  ؟  راطق نابضق 

. يد ةعاسلا  هتداع  ریغ  ىلع  اًمامت  قيار  ىفطصم 

رواجت لمأتي  اًفھرمو   . قلق يأب  سحي  امنود  اتسوك  اتسوھلا  ةینغأ  ندندي 
يلاوح هدنع  اًدلو  رضحتسي   ، ًالثم  ، يربوكلا علطم  ىلع   . اھدادتماو ملاوعلا 

هل عیبي  نأ  لواح   ، نامز ملاعلا  كلذ  تاراح  نم  ةراح  يف   ، نینس رشع 
ةاوطم هل  ّعلط  اھيرتشي  نأ  ضفر  املو   ، وقنب ةتكاب  اھنأ  ىلع  شق  ةفافل 
نبرشي تادعجم  ناوسن  ةعامج  رضحتسي   . يروطسأ دقح  هھجو  يف  نابو 
تارجحو لحان  عرز  نھؤاروو  ًالعف  يمعت  اھتحئار  ران  لوح  ةرئاد  يف  ةزوجلا 

وھ ءيش  يألو   ، ىركذلا هذھ  ىتم  ذنم   . حیفصلاو شاكلبألا  نم  ةلومعم 
؟ ناكملا سفن  نم  اھنأ  دكأتم 

وأ ةيرق  تحبصأ  يتلا  ةنيدملل  يلاثملا  مسرلا  ـ  ركفي  ـ  اوللا  ضرأ  يف 
همامتھا يف  رسلا  ناك  نإ  هسفن  لأسيو   . ةنيدم تحبصأ  يتلا  ةيرقلا 

صلخي مث   . ةیحانلا رياد  دودح  ىلع  ةرسألا  تیب  دوجو  وھ  جاودزالا  اذھب 
نأك  . نیملسملاو مالسإلل  لصح  ًالثامم  اًئیش  رعشتسي   ، رثكألاب  ، هنأ ىلإ 
ًابالقنا اولمع  ناطلسلا  انالوم  هنم  ءاج  يذلا  بكوكلا  يف  رارحألا  طابضلا 
ىلع يبوروألا  رامعتسالا  لظ  يف  اشاب  يلع  دمحم  ةلالس  مكح  ىلع 

. كانھ ويدخلا  ةنيدمل  ةولحلا  ءایحألا  قوف  يرابكلا  اونبو   ، اًضيأ بكوكلا  كلذ 

بایغو ةیمالسإ  ةكوش  فعض  ىلإ  ىدأ  يذلا  وھ  ءيشلا  اذھ  لوصح  نأك 
خيرات يقب  ثیحب   ، نحن انبكوك  يف  هاشداپلا ـ  مالك  ىلع  ةمعن ـ  تايرجم 
اًرغصم اًجذومن  تانیسمخلا  فصتنم  ذنم  ةیمالسإلا  ةمصاعلا  هذھ 
سأر مأ  ىلع   ، قوف نم   ، ةدبھ رادحنالا : ىلإ  ىدأ  يذلا  يئرماللا  بالقنالل 

. مالسإلا ةمأ 

تایبرعلا ةقبقب  طسو  هسفن  يقل  ىتح  قِرطُي  داك  ام  ىفطصم  نكل 
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، هنھذ يف  ةطبترملا  ةقبقبلا  ةاشملاو : نَكَملاو  لَجَعلاو  تاصابوركیملاو 
ـ ةریصقلا  يربوكلا  ةفاسم  ربع  امل   . لصیفب  ، رخآ ناكم  يأ  نم  رثكأ 

برولاب يتلا  عراشلا  ةريزج  هاجتاب  هلامش  ذخأي  نأ  ىسانت  هتداعكو 
عراشلا لالخ  نم   ، ةراشإلا يف  ًالیلق  رظتنا  نوكيو   ، يّدعي ناشلع 

، عسوألا  ، ىقرألا مرھلا  عراشو  لصیف  عراش  نیب  ةرشابم  لصاولا  يبناجلا 
نم هلك  قيرطلا  عطقیس  هنأ  كردأ  ـ  ةایحلا  يف  اًخيرات  مدقألا   ، قورألا

. جعزني ملو  لصیف 

مامأ ةرم  لوأل  هب  فرتعا  ام  اذھ   ، لصیف ىلإ  ىفطصم  بذجي  ام  ءيش 
نابھذي اناك  مايأ  هتأرما  عم  ةقانخ  نم  رثكأ  يف  ببست  يذلا  رمألا   ، هسفن
لمعي نأ  ىسني  اًمئاد  هنأل   . تارايز يف  ربوتكأ  ةنيدم ٦  وأ  ةیطويرملا  ىلإ 
يرورملا موطرخلا  كلذ  يف  هسفن  قنزي  نأ  دمعتي  هنأك   ، هذھ ةدوحلا 

. فراع وھو  نفعملا 

. اھلاحب ایندلا  يف  يمومع  عراش  قیضأ  لوقي ـ  لصیف ـ 

بدأ ةلق  عم   ، هیلاوح ةیمانتملا  ةئیبلا  تارامعلاو  ناكسإلا  ةمحز  عمو 
باحصأو ةیجوھقلا  قوذ  ةلقو  ةكسلا  هذھ  ىلع  نیلاغشلا  نیقاوسلا 

فرعي  ، ةلولشم ریصارص  نیب  لمنلاك  نیقولطملا  ةاشملا  فنعو  تالحملا 
عمتجملا رایھنال  ةلوثمأ  حقنأ  وھ  لصیف  نأ  هسفن  ةرارق  يف  ىفطصم 

قافخإ نیعلا  ىؤر  ىرت  نأ  كنكمي  ام  ناكم  ىربك : اي  ةرھاق  اي  ِكیف  يندملا 
. ماؤزلا توملا  ةياغل  فيال  ڤوأ  ياو  لوأ  نم  ةموھوملا  ناطوألا 

ناك  ، رورملا ةلطع  نم  عقرفي  داكيو  زڤرنتي  يداعلا  يف  هنأ  مغر   ، اذھل امبر 
. ناكملا اذھ  ىلإ  ءيجي  املك  اھلمحتي  نأ  ررقي  يعو  ریغب  وأ  يعوب 

. ةلطعلا هزڤرنت  نل   . ءيش ىلع  ًالجعتسم  سیلو  قئار  وھ  مویلا 
دعقي ام  ةعاس   ، لیللا رخآ  الإ  هزجني  نل  مسر  يف  قيرطلا  هل  ىلجتیسو 
يھتني نیح  مث   ، هبحي طباھ  ملیف  مادق  ةیناث  ةرم  ريرسلا  يف  هلیح  ىلع 
ةرملل هھجو  مسريو  دریس ) امك   ) يناثلا مانملا  هیتأیف  ماني   ، ءيش لك  نم 

. قیفُي امدنع  ةریخألا 

روحمل ٢٦ اھمسر  يتلا  لثم  باتك  ةحفص  هنأك  لصیف  عراش  هل  ىلجتیس 
هُدَْرب اھنأ  مغر  ـ  ةرملا  هذھ  اھنأ  قراف  عم   ، رسلا ناخ  راوشم  دعب  ویلوي 
رھن  . عون يأ  نم  دودح  ، ال  شماوھ وأ  عطق  الو  اھیف  روطس  ةباتك ـ ال  ةنآلم 
ةلیخم يف  لصیف  عراش  مستري  اذكھ   ، ةفاسملا يف  ةنكاس  ةكرح 

هنأ ديدج  نم  رعشي  ـ  هذھ  ةلحرلاب  موقي  وھو  ـ  هنأ  ىوس   . ىفطصم
: اذكھ اھلكش  ةحفص  ىلع   ، ةرملا هذھ   ، طقف  . باتك لخاد  سوبحم 
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ًایقفأ ةروثنم  يھو   ، رركتت ال  وأ  رركتت  ةلماك  وأ  ةشوطقم  تاملك  درجم 
ةیمرم ديدح  ةعطق  ـ  اھلخاد  ىفطصمو  ـ  ةبرعلا  نأك   ، طسولا يف  ةبرعلاو 

. راھنلا زع  يف  طلز  شوح  طسو 

اھفرعي يتلا  ةریغصلا  ةعرتلا  ىلإ  لصيو  ةسادرك  بنج  نم  يدعي  نیح 
اھب رمي  يتلا  ةتودحلا  نع  روصت  لوأ  ىفطصم  سأر  يف  لكشتیس   ، كلت
رتافدلا يف  ةطبخش  اھلیصافت  لّجسي  يتلا  ةتودحلا   . باتك ةئیھ  ىلع 
خيراتلا يف   ، ةلحرلا بدأ  يف  باتك  اھلك : هتایح  ةياغ  رثكأف  رثكأ  اھاريو 

لكش ىلع  ةميدقلا  بتكلا  لثم  وھ  باتك   . ةیتاذلا ةریسلا  وأ  يعامتجالا 
... قيدص ىلإ  ةلاسر 

عیباسأ ةثالث  هماوق  باتك  اھنأ  اھفصول  زاجم  برقأ  ةلماكتم  ةلاح  ينعي  وأ 
ةثالثلا لالخ  هتیبرعب  ةكرح  لمعي  املك  ناسنإلا  اذھو   . ناسنإ ةایح  نم 
ةحفص لكو   . باتكلا تاحفص  نم  ةحفص  ىلع  هسفن  فوشي   ، هذھ عیباسأ 
همامأ رھظت  ىتح  هعطق  يذلا  قيرطلل  اًضمغم  اھمسري  ةطيرخ  اھعبتت 

. اھاري املثم  ةدرجم 

ضرأ ىلع  ينبملا  عرفخ  فرط  ىریس   ، تامارھألاب رمي  وھو  ةكسلا  يف 
هناكم ریغتي  مث   ، لخنو راوسأ  ءارو  نم  عرقنمو  وفوخ  هنباو  هیبأ  نم  ىلعأ 
ءامو قماغ  لمرو  يروفسوف  عرز  اھنیبو  هنیب  ةثالثلا  تامارھألا  ىریف 
ناسرف اھیلع  لخدأ  ٍعاد  يأ  البو  تلفسألا  اھنم  لاش  دھاشمو  ينوتيز 

تاناجلوصلاو قرزلا  مھناصمقو  ةقیضلا  مھتامامعب  ةیلمسعلا  يھاپسلا 
ـ مھروھظ  ءارو  باسنت  ءارمح  جورس  قوف  نم  مھيديأ  يف  ةبھذملا 
ىأر  ، توملاب مھددھت  ةفوقعم  فویسو  ةیكولمم  ذوخ  الب  اذكھ  مھدحو 
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سبالم نم  كلذ  ریغو  ةیبقأو  شیبانكو  تازرطو  تاتولك  الب   ، يھاپسلا
: ثاحبألا يف  اھروص  فاش  وأ  اھنع  أرق  يتلا  كیلامملا 

يزلا يف  ناسرفو  فافزلا  نیتاسف  لويذك  جورسب  ءابھش  لویخ  طقف 
ریغ وھزب  سحيو  ایفوص  اياھ  ملح  ركذتیف  ـ  تامامعب  قرزألاو  ضیبألا 

. موھفم

ءوسي هنإف  هناجیھ  دنع  لمجلل  ام  لثم  لوحفلا  نم  ءيشل  سیل  »
«. هلكأ لقيو   ... هؤاغر لقيو   . هدبز رھظیف   ، هقلخ

يھیشبألا

علطتیل ناطیغلا  طسو  ىفطصم  فقو   ، ةيوشب ةعرتلا  ىلع  ىدع  امدعب 
وأ ًالمج  ىري  هلعل  نخديو  لیميإلاب  قتسف  هل  اھلسرأ  يتلا  ةطيرخلا  يف 
نم قتسف  ملكیس  حجرألا  ىلع  هنإو  يردب  تقولا  نإ  هحورل  لاق   . نینثا
ديري ال   ، ةھافتلا وأ  دقحلا  نم  عفادب  ؛  رظنلا ضغب  قيرطلا  هل  فصیل  هناكم 
ثورلا ةحئار  عم   ، راھنلا اذھ  وحص  وجلا   . تعفن ةطيرخلا  نظي  نأ  قتسفل 
لصیف ءاوھ  نم  ىقنألا  ءاوھلاو  ةبرعلا  تالجع  ىلع  بلاكتملا  بارتلاو 
دیعبلا لخنلاو  میسربلا  ىلإ  رظني   . اھسفنب ةعیبطلا  ةحرفك  ءيشو 
لوھجم فیعض  ءاغثو  ةقزقز  توص  ىلع  همسج  يف  ةوھشلا  ةقاطب  سحيو 

. همسج يف  رومت  ةوھشلاو   ، تاھاجتالا

! سيوك ؟  ىقبتل تعجر  ةوھشلا  هدك  ىلع 

سحي هنأ  ىفطصمل  ّلیُخ   ، نآلا هعمس  ىلإ  ىھانتي  تفاخ  لمج  ءاغر  عم 
اًضيأ ناقورلا  اذھ  نأ  هّركذت  هاشداپلا  دي   . ديدج نم  هفتك  ىلع  هاشداپلا  دیب 
اھسفنب ةعیبطلا  ةحرف  عم  اھاري  نأ  ىنمت  يتلا  لامجلا  بارتقابو  ةكََرب 

ىودج يف  ةقثلا  هل  دیعي  نيأ  نم  فرعي  يمارغ ال  ءاقلب  هرّشبت   ، ةوھشلاو
يفاح ریغص  ّلیع  الإ  هعم  سیل  لماك  عیطق  ءاج   . ناوسنلاب لاصتالا 
ٍلمجب قلعت  ىفطصم  نكل   ، ءاقرز ةیبالج  سبالو  ةنارزیخ  كسام  نیمدقلا 
دلولاو يغري  امنود  دبزي  نانرح  ناك   ، نینس عبرأ  وحنب  هرمع  رّدق  باش 

ىفطصمل ادب  دھشم  يف  عیطقلا  ءاذحب  يرجي  علط  دلولا   . ةدئاف الب  هزكلي 
برتقاو هكرتف  ـ  دھشملا   ، اًمامت شتیك  ـ  ةزیجلا  فيرل  ةطسوب  تراك  هنأك 

ىلع اًجوعم  هلك  همسج  ّتلخ  ةكرب  فصن  كراب  وھو  نانرحلا  ریعبلا  نم 
. قيرطلا فتك 

عباتي وھو  ىفطصمل  أیھتو   ، توص الب  ةیلاتتم  تارفزب  عستي  هرخنم  ناك 
اھزھي  ، هیلإ هسأر  عفري  لمجلا  ىأر  لعفلاب   . هیغالي لمجلا  نأ  راخبلاو  دبزلا 
لَمُجلا هبشت  يتلا  هسفنت  ةكرح  اًعباتم  هھجو  يف  علطتي  ىفطصمو  ًالیلق 
ىفطصم عمس  ملحلا  يف  قِطَنت  ال  فایطأ  مالك  اھنأك  ةغلبو   . تارابعلاو

مویلاو  . ملاعلا اذھ  يف  انیلع  تحار   ، دحاو انأو  تنأ  : » هل لوقي  لمجلا 
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يف انل  ناكم  ال   ، انیمسج يف  رومت  ةوھشلاو  اھسفنب  ةناحرف  ةعیبطلاو 
يذوحلا اذھ  ينم  ديري  اذام   . لیلغلا يفشت  ىثنأ  الو  ةراضحلا  ةعیلط 

هنیع يف  هنیعو  لمجلل  أموأو  مالكلا  ذخأ  وھ  ؟ » لاح لك  ىلع  لّمقملا 
. هدي يف  ليابوملاو  بارتلا  طسو  ةبرعلل  عجر  مث   ، مھاف هنأ  هنئمطیل  امنأك 

نھلياق يللا  لك   ، حورو يندخ  ةدحاو  ةظحل  كملحب  يندخ  »
«. ينولصو ينع 

« ربخ حور   » ةینغأ نم 

ينابحرلا دايز  لـ 

ىتح ایندلا  يف  ةجاح  لك  يف  تارسكم  تنإ  عدج  اي  : » قتسفل لاق 
ةقیقحلا يف  بيابحلا  ةدعق  نأب  اًفارتعا  هنم  عزتنا  دصقي  امنودو  ؟ » طيارخلا

. ةسینكلا يف  اًدغ  توینباج  أرقي  حيار  هنأو  هتبوطخ  ةلفح 

شیلتلق ام  لامأ  كنيد ! لعني  ؟  ةسینكلا تعاتب  تبلا  ؟  هلو اي  نیم  زوّجتھ  »
«. ؟ تلصتا امل  حرابمإ  هیل 

يف ناب  هنكل   ، ةيدھ نمث  ىفطصم  ّفلكي  نأ  دري  مل  هنأب  ججحت  قتسف 
نخدي ةبرعلا  يف  دعاق  وھو  ةوشنلاب  ىفطصم  رعشأ  كابترا  هتوص 

«. ؟ لجااار اي   » يطبقلا هبحاصل  لوقي   ، هدي يف  ةطيرخلاو 

. ریعبلل اًحولم  قلطناو  ّرود  نأ  ىلإ 

اًریغص ضیبأ  اًریط  ىأر  لؤافتلاب ـ  هیتئر  ألمي  فوس  ام  هذھ ـ  هتقالطنا  يف 
طحي ىتح  نانرحلا  لمجلا  لوح  ّقلحيو  طیغلا  طسو  نم  بحستي  هنأك 

. ریطلل هسأر  ريديو  لالدب  هليذ  زھي  لمجلا  ناك   . هترخؤم ىلع 

* * *

، نيوعدملا نم  مھفرعي  نيذلا  ىلع  ّملسيو  ةیبسن  ةلوھسب  لصي  امدعب 
دي يفو  تاھوياملاب  امھو   ، بنج ىلع  تارسكملا  دلولا  ىفطصم  ذخأیس 

مھفتسي قئاقد  رشع  ةدملو   ، رجربماھ شتودنسو  ةریب  ةحیفص  دحاو  لك 
: ةدحاو ةدحاو  هنم 

؟ كتبحاص ترجھ  تنأ 

عم قناختم  كنمكإ  نيدعبو   ، ينقدص صلاخ  يشام  شناك  ام  عوضوملا  »
اي ينترجھو  كترجھو  ترجھ  يل  لوقتھ  ينعي  كدنع  يللا  ةتحلا 

!«. لجرتسا ؟  َّيلع ينغت  دعقتو  ينرجاھ 
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؟ ةعرسلا هذھب  جوزتتس  ءيش  يألو 

عجرأ شتزوجتا  ام  ول  نیفياخ  اوناك  مھ  ام  ؟  تنا داي  هيإ  ايوبأل  لوقأ  ينعي  »
ریتك سان  عم  تملكتاو  ةبروش  اي  دماج  تركف  انأ  ينقدص  سب   . ينات اھل 

. اھاعم تمن  ةدحاو  ىلع  يمسا  طحأ  شردقا  ام  انأ   ، صب اكيرمأ : فو  انھ 
ام ينعي  ةسدقم  ةجاح  يد  يدنع  انأ  سب  كسفن  ىلع  رفاك  لجار  تنا 
، هد مالكلا  رّدقت  نكمم  شم  ينعي  ةوخن  شكدنع  ام  تنا  كنمكإ   . شعفني
! ياااأھاھ  . كيدھي ناشع  دجمأ  خیشلا  كلتعب  انبر  هھأ  سب  ياااأھ !
بح نع  زاوجلا  نم  هيإ  تدخ  تنإ  ينعي   ، ينعي ينم  ّشفقت  ام  نيدعبو 
الأ ةیلمنلا ! يف  ةروشحم  يللا  ةیلولا  يز  هھأ  يمرم  تنأم  هد  مالكلاو 

«. ؟ تنا داي  ةسل  الو  ةیلمنلا  تعلط م  تنإ 

؟ تاذلاب ةسلغلا  هذھ  اذامل   ، بیط

ریتك اھریغ  نم  نسحأ  يدو  ةبروش  اي  بویع  ریغ  نم  دح  شیف  ام  »
شاھفرعت ام  سب  تنا  كنمكإ   . ةجاح الو  ةسلغ  شم  نيدعبو   . ينقدص

مزال شم  ةسيوكلا  ةجوزلا  ينقدص   . هدكو ةبوطخلا  طسو  يف  اھفياشو 
اھلھأو قالخأو  ةنيدتم  تنب  يد  نيدعبو   . ةدايز قوسلا  يف  اھنطب  ىقبت 

؟ بیط هیل  كحكلا  يف  كعيو  هد  مالكلا  بیسي  كبیبح  زياع   . اًدج نیمرتحم 
داي اًدج  يدوقح  كلكش   ، ينعي دقحتبف  ةلابز  ةعقو  تعقو  تنا  كنمكإ 

«. تنا

؟ ًالعف يننزحأ  اذھ  كرارق  نأ  كردم  تنأ  لھ   ، لیشیم  ، لیشیم

تحت يبیب  ةطوقطقو  ليواوم  مالكو  يدنھ  مالفأ  ّيلمعتھ  تنا  مع  اي  »
«. ؟ كلام  ، ةیبرعلا لجع 

* * *

ىتح لمتكي  نل  يطبقلا  هبحاص  جاوز  تاسابمل  ىفطصم  كاردإ  نأ  ریغ 
، حضتیس امك   ، امھل ثلاث  لیمز  عم  يكحي  هعمسیف  ةفدصلاب  مامحلا  حوري 

. اھقلط هنأ  دعب  ملعي  مل  يتلا  هتأرما  نعو  ىفطصم ـ  وھ ـ  هنع 

. يكحي  ، هعماس ىفطصم  نأ  فرعي  ام  ریغ  نم 

هذھل ریبكلا  فاشتكالا  ثدحیس   ، ةفدص تسیل  يتلا  ةفدصلاب   ، اذكھو
يف ءيش  يأ  نم  رثكأ  امبر  ىفطصم  سفن  يف  زحي  يذلاو   ، ةلحرلا
كلذ يف  هدوجول  ينالقع  ریسفت  دجوي  ال   . ليوطلا ىدملا  ىلع   ، هتتودح

ـ يلارتسأ  ـ  امھلیمز  عم  ثدحتي  قتسف  ناك  ام  ةظحل  ریغصلا  مامحلا 
نم ةيداصتقالا  امھتديرج  ریغ  مسق  يف  لمعي   ، يطبق رخآلا  وھ  يرصم 

قتسف  ، نیفقاو اناكو  ةیحطس ـ  ةفرعم  ىفطصم  هفرعيو  ةسسؤملا  سفن 
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لوألاو  ، جراخلا نم  يبشخلا  مامحلا  طئاح  قصل   ، يرصملا ـ  يلارتسألاو 
قئاقح نع  هل  فشكیف   ، مامحلا يف  ىفطصم  دوجو  ءانثأ  يناثلا  ثدحي 
ةءوبنلا تاسبالم  ىفطصمل  حضتت  نل   ، هذھ ةفدصلا  لضفب   . ةديدج
تاریثأت ىتح  الو  رتالف  الب  ةرم  لوأل  عّلطیس  اًضيأ  امنإو  بسحف  ةميدقلا 

... تارسكملا دلولا  ةريرس  ىلع  ةیعراوش 

* * *

اھنأك ةجالأ  رخآ  تاجنولزیشب  فوفصم  يرئاد  نیسیپ  ركذتي ـ  ةبزعلا ـ  يف 
لاق  . ریكاشبلا قوف  مودھ  ریغ  نم  سانلاو  ةفیطقلاك  ریكاشب  اھیلع   ، ماخر

«. انیضعب عم  ةبح  ّقورن  هدك  ِتنإو  انأ  ةوج  توفن  يجیت  ام  : » هتلیمز ةاتفلل 
محل قوف  ينیكیبلا  يف  ةروفحملا  اھتناع  زربي  امب  تلدتعاو  تكحضف 
اھتربنو هینیعل  اھردص  ّبرق  امب  تدّھنت  مث   ، هل ّلیخ  امك   ، يرقبعلا اھيذخف 

: اًسوكعم اھمالك  ىنعم  لعجت 

!«. هااااي ؟  ىقب اًدبأ  بدأ  ةلق  ّلطبتھ  شم  تنا  بط  »

هنم عیضیس  مامحلا  طئاح  ءارو  نم  هعمس  يذلا  عمسي  امدعب  ىفطصم 
قجسلاو سمشلاو  هایملا  عم  تحفط  هتوھش  نأ  ركاف  هنكل   ، لسلستلا

همسج أدبو   ،( ةئملا يف  لوحكلا ٨  ةبسن   ) سكام رتسيام  ةریبو  ينایلطلا 
ناك ةمخض ـ  تاعامس  يف  ةلاغشلا  پوھ  پیھلا ـ  ىقیسوم  عم  بواجتي 
ىلع جنیشتاركس  لمعي  قتسف  بحاص   ، يناكيرمأ يچ  يد ـ  ناكملا  يف 
نیتنثاو ءارمسلا  ةسكاعمب  ىفطصم  عتمتساف  فارتحاب ـ  مرتحم  رسكیم 
ّسردت ثیح  خیشلا  مرش  يف  ةمیقم  دارجلب  نم  رمق  امھادحإ   ، نیتیناث

. مئاد لكشب  صوغلا 

ثدحت مل  يبشخلا  طئاحلا  ءارو  نم  قتسف  ةسرج  نأ  نّمخن  انبكوك  نم 
فراع وھو  ةبزعلا  يف  هلك  راھنلا  ىّضم  ىفطصم  نأل   ، ليوط تقو  دعب  الإ 

. لیلقب ةسرجلا  دعب  رداغ  هنأ 

عم موخلم  قتسف  نإ  ةيادبلا ـ  يف  هسفنل  لوقي  ناك  اذكھ  ةجاح ـ  فرظأ 
هبحاص ىلع  اًنئاب  ناك  كلذ  عمو   . دیعبل دیعب  نم  الإ  هب  بحري  نلو  هبياسن 
ةدعاقلا هتسورع  نم  عوقفم  هنأك   ، ظیغلا وأ  قلقلاك  ءيش  يطبقلا 

، ال غلابم خذبب  شورفملا  تیبلا  لخاد  ةمشتحم  ةرھس  بایث  يف  اھدحول 
كلذ ظحال  ىفطصم   . تاسموملاو ّعیصلا  اھسيرع  ءاقدصأ  نم  اًدحأ  ملكت 
نأ ملعت  اذكھ  « ) يلراشت  » نع ةثابخلا  يف  مھفرعي  نيذلا  لأسي  وھو 
نم هیف  مھل  نم  لك  ّملعو   ، ارتلجنإ يف  ناك  مايأ  نیياكوكلا  يمسي 

«. ؟ هدراھنلا ياج  شم  يلراشت  وھ  (: » هئاقدصأ

ال دجو  ناك  ام  ىفطصم  ـ  رِخآلا  برق  ةیناثلا  يھ  اھلعل  ةنیعم  ةظحل  تاذ 
جرَخیس ـ  ةيافك »! ةریبلا  : » هل لوقي  هاشداپلا  نأكو   ، فیك يأ  الو  نیياكوك 
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هبشأ ودبیف  يكاك  تروشو  عقاف  ياواھ  صیمق  يف  زوجعلا  كّابسلا 
عومجلا نیب  رمي   ، يبيراكلا رزج  ىدحإ  ىلع  سالك  تسریف  فاطصمب 

، ریبكلا قتسف   ، ناث لیمرب  رسكیملاو : يچ » ـ  يد  ـ« لا ثیح  ىلإ  ًاللھم 
سباع سق  هعبتي   ، هتدعاق ىلع  ًانازتا  لقأو  مدقأ  هنأل  خورشمو  عدصتم 

« نیحور طابر  لیلكت   » نلعیل اكيزملا  فقوي  وھآ   . ةطنش لمحي  صخشو 
هیفوبب ةیمسر  ةبسانم  ىلإ  نیع  ةضمغ  يف  لاوجاكلا  ةدعقلا  لوحتتف 

. راھنلا زع  يف  هيراوس  تاسبال  ددع  الب  ناوسنو  ةفز  ةقدو  دروو 

؟ تّحور ءارمسلا  نأك 

رشتنا نیسیپلا  ةقطنم  ىتحو   ، ىفطصم هبتني  امنود  تریغت  سانلا  هوجو 
حرطم نوفظني  رمحأ  مروفینوي  يف  نیطیشنلا  لامعلا  نم  لئاھ  ددع  اھیف 

. تاجنولزیشلا نوّقبطيو  ةھرب  ذنم  نیحباسلا 

فافش رمرم  لاثمت  مادق  فقاو   ، عیمل دوسأ  ودیسكات  يف  لیشیم 
ریغي مل  يذلا  دیحولا  هیبأ ـ  دي  ّلبقي  هیفوبلا  ىلع  طوطحم  ءارذعلا  ةدیسلل 
نوعلم يبن  لثمو   ، قتسف يبأ   ، نيدعاقلا ىلع  علط  ام  ةعاس  نم  همودھ 
دیكأ هتأرما  دلاو  نأ  ركفي  هنع  ًابصغ  ىفطصمو  ـ  ملاعلا  عارتخا  داعأ  اذكھ 
ءايرثأ بیترت  يف  هیلت  يتلا  ةخسنلا  هنأ   ، زوجعلا كابسلا  اذھ  هبشي  ناك 
ةياغل ةأجف  ایندلا  ىلع  تقاف  يتلا  سانلا  نیب  ةيوش  فوطي  مث   . تاعالبلا

ال  ، نآلا نیئنھملاب  ةطاحم  اھنأ  مغر  ةتماص  لازت  ال  ةسورعلا  فداصي  ام 
ثالث هیلع  وشتایلب  هجو  لثم  هلك  هلك  نوھدملا  اھھجو  ىلع  روعش 

. ءاشن تاقبط 

راتخملا يجبروشلا  دوعي  ال   ، يلامعأ ـ  لاجرلا  ةیلئاعلا  تاكرحلا  طسو 
... رطرطي نأ  هجایتحا  ریغب  سحي 

* * *

روديروكلا ـ ةياھن  يف  هفداصي  ماّمح  لوأ  باب  هحور  ىلع  لفقي  ام  درجمبو 
ةتبثم ةیبشخ  ةرجح  نع  ةرابع  هلخد  يذلا  ریغصلا  مامحلا  نأ  فشتكیس 

. نري يطبقلا  هبحاص  توص  هئیجي  ةرب ـ  نم  تیبلا  يف 

يزیلجنإلاب  ، ىفطصم نع  لیمزلل  قتسف  هلوقي  ناك  يذلا 

تدكأتو ةیسنجلا  ضارمألا  لك  لیلاحت  تيرجأ  يننأ  دمحلا   لجر  اي  »... 
صخي امیف   . وھ الإ  يلجأ  نم  ةدیعس  سانلا  لك  نآلاو   . ةیھلإلا ةرفغملا  نم 
نوكي ال  نأ  نكل   . ملعي ال  هنأل  رذعلا  هل  سمتلت  نأ  كنكمي   ، امبر  ، هتجوز

نم نع   ، يجبروشلا ىفطصم  انلیمز  نع  كثدحأ  معن  يلجأ ! نم  اًدیعس 
يف لوقت  نأ  كنكمي  اذام   ، اًضيأ لاضو  موھوم  صخش  ؟  كثدحأ يننظت  هریغ 
ام حجبتلا  نم  هدنع  نأ  لیخت   ، مویلاو ؟  دحلا اذھ  ىلإ  ءاثرلل  ریثم  صخش 
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اي فرعت   . جوزتأ نأ  يغبني  نَمو  جاوزلا  ةیفیك  يف  ةرضاحم  ينیطعي  هلعج 
اي ةبسانملاب  : » هل لوقأ  نأ  نم  ةظحل  دعب  ىلع  انأو  ملكتي  وھ   ، لجر
، اھترخؤم يف  كتبیطخل  هیطعأ  تنك  كجاوز  نم  نیعوبسأ  لبق   ، ةبروش
يف هعضأو  اھترخؤم  نم  هجرخُأ  مث   . لجر اي  اھترخؤم  يف  ؟  كلذ قدصت  لھ 
ةعتملا نم  ىولتت  تناك  طقف  نیعوبسأ  لبق  اذكھ ! همعط  بحت  اھنأل  اھمف 

، كلذ لوقأ  انأو  ءيش  يف  بذكأل  نكأ  ملو  ؟ » قدصت لھ   ، اھل هیطعأ  انأو 
«. كتجوزب كتقالع  ةيادب  نم  بـ« كجاوز » نم   » تلدبتسا ام  اذإ  لقألا  ىلع 
عقو امدنعو   ، اًرس ةقالعلا  تیقب  اًعبط   . اًقح ينقشعت  ةجئاھلا  ةبلكلا  تناك 

. ينع لحتس  اھنأ  هل  اھتباجتسا  ىنعم  نأل  تدعس  انأ  اھبح  يف  ىفطصم 
يفخت نأ  نم  كعد   ، ءارذع اھنأ  ىلع  اھسفن  هل  مدقتس  اھنأ  اًدكأتم  تنك 

ناك ول  همالك : يف  عدخنت  نأ  يغبني  ال   . يعیبط رمأ  اذھو   . انتقالع هنع 
اذإ ـر.  مألا اذھب  متھت  رصم  يف  سانلا  لك   . اھجوزت ناك  ام  ءارذع  اھنأ  كش 
امبر  ، لجر اي  ملعي  نمو  ؟  ًايرصم نوكت  نأ  ىنعم  ام  ـر  مألا اذ  ـ هب متھت  مل 

! ةجئاھلا ةملسملا  ةبلكلا   ، اًضيأ ةرتفلا  هذھ  يف  ةعيرس  قتر  ةحارج  ترجأ 
، ءاثرلل ریثملا  نانفلا  كلذ   ، ينم مقتنیل  نایلیل  جوزتأ  نأ  ينديري  ناك  وھ 
وھو اًرضحتم  هسفن  نظي   . ةسجن اھنأ  ام  ةلحرم  يف  كردأ  هنأ  دبال  هنأل 
ملو  . نایلیلب تفرعت  تنك  انأ   ، لاح لك  ىلع   ، امھجاوز تقو  يف  ملسم !
اًقيدص هربتعأ  تللظ  طقف   . ةبروش ىفطصم  ةجوز  نم  ءيش  ينینعي  دعي 
ىتح  . هب قثأو  اًقيدص  هربتعأ  تللظ  يننكل   ، اننیب فقي  هتجوز  عم  يخيراتو 

، نایلیل عوضوم  يف  طبختأ  لازأ  ام  تنك  نیح  ـ  يضاملا  عوبسألا  يننأ 
يل ديري  هنأكو  اًدج  ًابيرغ  هلعف  در  ناكو   . رمألاب هتراشتسا  تررق  ـ  ؟  ركذتت
ءيش لك  نیملسملا : ءالؤھ  رمأ  لجر  اي  بيرغ   . يلبق هیف  عقو  يذلا  رشلا 

«. .. ةساجنلا هساسأ  مھتایح  يف 

يخم قرام ع  شم  / قورحو حورج  يرمعب  يلع  قرم  يش  لك  »
قدص مع  شمو  / تاذلاب كیھ  تنإ  كنم  عقوتم  شم  / يلوصف كیھ 

«. يل اولوقیب  امل 

« ربخ حور  »

عم قتسف  مالك  عمس  امدعب  ریغصلا  مامحلا  نم  ىفطصم  جرخ  امل 
ناھركي نیقيدص  نع  ةینانبل  ةینغأ  هسأر  يف  ناك   ، يرصملا يلارتسألا ـ 

ماّدق فقو   ، اھددري وھو  تقولا   . امھتقادص كلذ  عم  يھتنت  الو  امھضعب 
يف ةديدش  ةعرسب  لغتشي  هخم  ناكو   ، ءارذعلا لاثمت  هیلع  يذلا  هیفوبلا 

. عمس ام  مضھو  باعیتسا 

تناك ام  ـ  نآلا   ، هتقیلط ـ  هتأرما  نأ  يف  هتمدص  نم  صلخت  لوألا  يف 
ةریثك تاقالع  نع  هتربخأ  اھنأ  مغر   ، قتسفب اھتقالع  نع  اًدبأ  هتربخأ 
يف ةعيدخلا  ذبحت  الو  ةراھطلل  ًاطرش  ةيرذعلا  ىرت  هلثم ال  اھنأ  ادبو  ةقباس 

. قالطإلا ىلع  عونلا  اذھ  نم  تایساسح  امھنیب  تناك  ام  امھ   . تاقالعلا
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هتنظ لھ  ؟  يناثلا اھفرط  فرعي  يتلا  ةدیحولا  ةقالعلاب  هربخت  مل  اذاملف 
هسفن دجو  اذكھ  ًالصأ ـ  ءيش  يأو  ؟  يحیسم فرطلا  كلذ  نأ  هعم  قرفي 

؟ عونلا اذھ  نم  مدآ  ينبل  اھبذج  نوكي  نأ  نكمم  لءاستي ـ 

. اذكھ اھیلع  ملكتي  نابج  سرعم  فقي  نأ  لھاتست   . لاق  ، لھاتست

كربتي ـ  يرمرملا  ميرم  ةدیسلا  سأر  ىلع  هعبصإو   ، ىرخأ ةيواز  نم  نكل 
نأ نع  ناطلسلا  مالك  دیكأتل  ةیفاك  ةمولعملا  تدب  ـ  ةروسلا  ةبحاصب 
نم ىري  ىقب  يتلاو   ) هتایح ظيوبتل  ةریغصلا  ةرماؤملا  يف  فرط  هتقیلط 

ةمولعم نأكو  اًضيأ .) رمُأ  امك  نیملسملا  ةمأ  ىلع  ةریبكلا  ةرماؤملا  اھلالخ 
؛ حیحص  ، لووك الو  ةأرما  يھ  ال  لوألا : نم  اھتین  ءوس  ىلع  لیلد  هذھ  لثم 
ناك ام  يذلا   ، مھألا نكل   . حبرتلاو هركلا  عزاون  ىلع  ىماستت  نأ  ردقت  ال 
نكي مل  هتقیلط  نأ   ، هنم اًدكأتم  ناك  ام  وأ  راتخملا  يجبروشلا  هفرعي 
نأ الو  ـ  ةنس  ةئمسمخ  نم  بوتكم  ويرانیس  زواجتت  ةین  يأ  اھدنع 
اًسایق نورقب : كلذ  لبق  بتُك   ، ةقیقحلا يف   ، يدیلقتلا جاوزلا  ويرانیس 
بلغأ حبصي  وأ  برعلا  ءيجي  ام  لبق  نم  بوتكم  وھ   ، عمس ام  ىلع 

لك مغر   ، هنم هسفن  محري  نل  تیقم  ويرانیس  ـ  نیملسم  نیيرصملا 
. ينیفوشلا لیمربلا  اذھ   ، جنرفتلاو فرتلا  بابسأ 

قتسف نم  نافرق  لظ  نكل   . لوقن  ، هتربخأ ام  هتقیلط  نأ  ةمدص  نم  ّصلخت 
نیح  ، دعب امیف   . ًالعف هسفن  يف  هّھرك  اًفرق   ، هتایح يف  هب  رعشي  مل  اًفرق 
بعرلاب نایثغلا  تطلخ  ول  كنأ  سحیس   ، ديدحتلاب فرقلا  اذھ  ركذتي 

، اھتدش تاجرد  ىلعأ  ىلع  تاجاحلا  هذھ  نم  ةجاح  لك  تلعجو   ، ةبآكلاب
. دشأ قتسف  نم  كفرق  لظیس 

كعدو هھجو  حسم  ءارذعلا  ىلع  اھب  ّسلم  يتلا  هعباصأ  ّلبق  امدعب  نآلا 
طئاح ءارو  هناكم  سفن  يف  يطبقلا  هبحاص  دجیل  ةرب  ىلع  علط  مث  هینیع 
اًنیمي ةطالأب  هسأر  زھي  ناك  ىفطصم   . يبرصلا رمقلا  عم  نكلو  مامحلا 

ظحالو ـ  ، ءارقف فویضب  بحري  رسوم  تیب  بحاص  هنأك   ، شام وھو  ًالامشو 
هلوقي ناك  امم  هلجخ  نم  رثكأ  ةبوطخلا  يف  قتسف  ةمخل  ىلع  هلاحأ  ام 
ةردان ةبوذعب  هروضحل  مستبا  تارسكملا  دلولا  نأ  يرصملا ـ  يلارتسألل ـ 
اًریخأ  » . همامأ رھظي  املاح  هتداع  يھ  املثم  ةلترھلاب  هتوص  ُلَعي  ملو 
يف اًغلابم  ىفطصم  هنم  برتقاف   ، لاق ؟ » ةبروش اي  ةبسانم  يف  يلتیج 
يف كراشي  وھو  قئاقد  سمخ  ةدملو   . اًئیش لوقي  امنود  ةیلاعتملا  هتدوم 
هبحاص فوشي  ةرم  لوأ  اھنأك   . قتسف يف  نعمتي  لظ  سأرلا  زھب  ثيدحلا 

. يطبقلا

عم لھسأ  نوكي  میظنتلا  َلَمَع  نأ  هسأر  يف  رئادلا  نكل   ، ناقورب هسأر  زھي 
سیل میظنتلا  فدھ   . نيرضاحلا ناقلبلا  ىراصنو  طبقلا  نم  ةمذلا  لھأ 
ًایسایس ـ  ركفي  هسفن  دجو  اذكھ   ، نیملسملا ىلع  برغلا  ةرطیس 

، تایلوصألا  . تایلوصألا ريذجت  امنإو  ـ  ةلصاح  ةلصاح  ةرطیسلا   ، ًايداصتقاو
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ىوس تسیل   ، ةیفاقث ةودن  يف  ریبك  ركفم  ةربنب  هسفنل  هلوقي  راص  ام  اذھ 
يھ تایلوصألا  ؛  اھتلازإل دومحم  نب  دیجملا  دبع  ىعس  يتلا  تایموقلا 
لعجت يتلا  كلت  ةیلاربیل  ـ  وینلا  يف  بوذتو  نمستو  ربكت  امدعب  تایموقلا 

. تكرامرپوس ملاعلا 

حتفو هجاوز  نیب  ةدیطو  ةینطاب  ةلص  دوجو  هسأر  يف  تبث  وتللو 
هل علط  امتقو  نم  اھرثأ  يفتقي  هنأ  فشتكا  ةیئانث  جذومن  ةینیطنطسقلا :

ةرھاقلا يف  يندملا  عمتجملا  رایھنا  نیب  ةقالع  هیف  نوكي  ْنأك   . ةفیلخلا
ءابرھكلا لامعتساو  ةیبیلصلا  بورحلا  نیب  ؛  ًالثم  ، سيوسلا ةانق  رفحو 

رئادلل ءيش  برقأ   ) وأ ؛  ةبابمإ ةطرش  مسق  يف  سانلا  بیھرتو  بيدأتل 
يف تبرت  هتقیلط  نوكو  قتسفل  يقالخألا  هجوتلا  نیب  نآلا ) هسأر  يف 

. ارت ةذخاؤمال ـ  لجنإ ـ 

قرش جاوز  ىلع  رخآ  ًالاثم  اھدجي   ، اذكھ اھیف  ركف  ول   ، هتایح يف  ةجاح  لك 
. يخيرات لالح  ضغبأ  يدنفأ : ىفطصم   ، برغب

اذھ بطاخیس  وھ  الو   . قتسف روضح  يف  ةدحاو  ةملكب  قطن  ام  هنكل 
، لمرلا انیم  رداغي  امدنع  ىتح   . ةعاسلا هذھ  دعب  اًدبأ  ریغصلا  لیمربلا 

يجبروشلا ىفطصم  هجوي  نل   ، هاري دوعي  الف  ًایئاھن  ةرھاقلا  كرتي  ام  ةياغلو 
يتلا ةرملا  يف   . عون يأ  نم  ةدحاو  ةملك  قتسف  لیشیم  يطبقلا  هبحاصل 
ىلع هبساحي  أدب  قتسف  نوكيو  ـ  ءاثالثلا  موي   ، بتكملا يف  اھیف  هفداصي 
بحاص هنأك  هسأر  هل  زھیس  هتبوطخ ـ  ةلفح  موي  يبرصلا  رمقلاب  هلمع  ام 
ىتح هنم  ئبتخي  مث  غلابم  دوب  مستبيو  ءارقف  فویضب  بحري  رسوم  تیب 

. ناكملا رداغي 

ةیبرصلا عم  ىفطصم  ةصق 

ةصرف زھتنا  ـ  ءاسم  ةعبرأ  دعب  ةعاسلا  ـ  بھاذ  هنأ  ررق  امل  ىفطصم 
ریغ يلاعتلا  سفنب  هل  أموأ  يذلا  نیمسلا  همع  نبا  عم  قتسف  لاغشنا 

ناتسب يف  ةیشمتلا  ةجحب  بنج  ىلع  يبرصلا  رمقلا  ذخأو  موھفملا 
مرشو دارجلب  نیب  اھتایح  نع  اھلأسي  لظ   . ةنینجلاب قحلملا  اجناملا 

؟» ةفل انل  ذخأن  كيأر  ام   » اھل لاقف  ةبرعلا  ىلإ  اھجردتسا  نأ  ىلإ  خیشلا 
ىفطصم رفوي   ، برتملا تلفسألا  ىلع  تاماستبالا  نالدابتي  امھو   ، اذكھ

لمأتي ناك  ام  ةعاس  نم  موكتملا  ظیغلا  سیفنتل  ةزاتمم  ةصرف  هسفنل 
ىلإ اھتعاس  نم  لوحتي  لوألا  يف  هسحأ  يذلا  عیظفلا  فرقلا  نأل   ، قتسف

. تاقبطلا مكارتم  ظیغ 

بكرتو نیسیپلا  ىلع  هفرع  نإ  ام  اھمسا  يسن  يتلا  ةولحلا  ةاتفلا  َلبَْقتو 
ةرملا هذھ   ، ةیبرعلا ويرتس  يف  ىرخأ  ةینانبل  ةینغأ  توص  ىلع   . هبنج
يكِحب مع   » ـ راھنلا  نم  لوألا  مسقلا  عاقيإ  بساني  امب  پوھ  ـ  پیھ 
يتوص  ، ریییشتك ریییشطخ  ينإ   ، توم ينإ  يعدت  سان  يف   ، توكسلاب
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. ةریغصلا عرتلاو  زوملا  رجش  ثیح  ىلإ  اھب  قوسي  ـ  توریب » يب  يلاع 
الب نكل   ، حیحص  ، ةوھشلاب اًعوفدم   ) وھو ةفلتخم  رومأ  يف  مالكلا  نالصاوي 

: دحاو ءيش  الإ  هسأرب  سیل  اًرطو ) اھنم  يضقي  نأ  يف  ةبغر  يأ 

برح ءانثأ  وڤوسوك  حباذم  يف  ركفي  وھو  ةیبرص  اھنأ  فرع  ام  ةعاس  نم 
طخس لك  برصلا  نویموقلا  اھل  دشح  يتلاو   ، تاینیعستلا يف  ةنسوبلا 
نرقلا رخاوأ  ةیلعلا  ةلودلل  ةقطنملا  طوقس  نم  يخيراتلا  نییحیسملا 
ىراصن ىلع  میظنتلا  رطیسي  ةلوھس  يأب  فرعي  نأ  ديري  نآلا   . رشع عبارلا 

يف نوزفقي  اھتسواسق  ىأر  يتلا  ةیطنزیبلا  ةسینكلا  يعبات  نم  ناقلبلا 
. مانملا يف  روفسوبلا  هایم 

رّسكم يزیلجنإب  اھلالخ  تّربع  ةیبرصلا  نوكت  ـ  ةقاوس  قئاقد  رشع  دعب 
فیك مھفأ  ال  : » قتسف ةلئاعل  ةديدشلا  اھتبحم  نع  ةرومخم  ةفطاعو 

ـ دحلا »! اذھ  ىلإ  نیعئار  اًصاخشأ  مھلك  اونوكي  نأ  ةلماك  ةلئاعل  نكمي 
. ةعرتلا ءاذحب  ةیناث  ةرم  ةیشمتلا  حرتقيو  لاخ  ناكم  يف  ىفطصم  نكري 

امھو اھسأر  يف  عشعشت  ةرمخلاو  ةزماغلا  هتربنل  نیلت  ةیبرصلا 
هیف طبلتت  يتلا  اھدي  ّطوحي  ام  دحل  بحستي  ناقرعلا  هفك   . نایشمتي
نم ةكیمس  طئارش  هیفو   ، اھتاقھشو اھتافجر  سكعت  ریصتو  ةكمسك 
ةحئار  . هغزغزت هافق  ىلع  ءيجت  ةروفضم  طویخ  لثم  رقشألا  اھرعش 

يف ياشلا  يف  اھنوعضي  يتلا  ةيرمرملاو  بيارلا  نبللا  نیب  ةجاح  اھدلج 
ام ةعاس  هنكل   . ربكأ ةوقب  هفنأ  يف  ءيجت  ىرخألا  يھ   ، بارتلاو ءانیس 
ال ـ  اھھجو  يف  دادعتسالا  ةوارط  ىريو  اھلبقي  نأ  كشو  ىلع  هنأ  سحي 
ىلع هدي  عضيو  اھھجاویل  لدتعي  رظنلا ـ  ىدم  ىلع  هباسح  بسحي  لوزع 

. عوضوملا حتفیل  ةوطخ  فصن  دعتبي  مث  قفرب  اھفتك 

«. رمألا كجعزي  نأ ال  وجرأ   » . سمھي  ،« ملسم ينأب  كربخأ  مل  »

اھانیع تعستاو  اھھجو  دمج  ناك  ؟ » ملسم كنأ  ينجعزي  اذامل   ، مھفأ «ال 
، هتوھش ةقاط  لكب  اھیلع  ضبقف  هفك  يف  بلصتت  ةكمسلاب  سحأ  ؛  ًالیلق

«. نايدألا لك  مرتحأ  انأ   ، ةقیقحلا يف  : » لمكت يھو  ةبوذعب  مستباو 

اھھجول ةوارطلا  تعجرف   ، ءاوھلا يف  اھسابو  اھفتك  نع  هدي  حازأ  ؟ » ًالعف »
نم طبلتت  تداع  يتلا  اھدي  تلفي  وھو  قانعلل : دادعتسا  ریغ  نم  نكل 

. رمألا ينینعي  الو  يناملع  انأ  اًمومع   » . هدارأ ام  طبضلاب  اذھ  نأ  ركف   ، اھروف
نم كتقطنم  يف  نییحیسملاو  نیملسملا  نیب  تارتوت  كانھ  تسیلأ  نكل 

«. ؟ ملاعلا

نورق لاوط  رامعتسالاو  رھقلا  نأ  مھفأ  انأ   . ةفلتخم ةلأسملا  اندالب  يف  »
مھملظ نوھركي  وأ   ، نیملسملاو نابلألا  بحت  ال  سانلا  ضعب  لعج  ةریثك 
يكرت يأ  ءيجم  لبق  نم  ضرألا  نوكلمي  نيذلا  سكذوثروألا  نییحیسملل 
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مھ اوناك  مھنأ  عم  اًدج  اًدیج  مھعم  شياعتن  اننكل   . ةریثك نورقب  ينابلأ  وأ 
نینامث ىلع  ةدايز  نأ  نم  كعد  ركفيو :  ، عمسي ىفطصم  نيدتعملا .» اًمئاد 

فرع نيأ  نم   ) نوملسم نوینسوب  نییندملا  برحلا  اياحض  نم  ةئملا  يف 
ًالصأ انھ  كبياج  انأ   ، هويأ  ،« خيراتلا ةيادب  ىلإ  َتعجر  ولو  ( » ؟ ةمولعملا هذھ 
ةلتق نیحافسلا  نیینامثعلا  نأ  مھفتس   » ، ةيادبلا ىلإ  عجرن  ناشلع 

بوعشلا محل  ىلع  نیتاتقملا  ءامدلا  يصاصم   ، مھئانبأو مھتوخإ 
انتسینك نم  انومرحو  انوحبذو  انولتحا  نيذلا  مھ  نیینامثعلا   ، ةیحیسملا

دافحأ مھ  مھعم  انلكاشم  نع  ملكتت  نيذلا  كئلوأ  اوءاج : نیح 
رمحا اھھجو  ناك  ـ  يھ  امك  هتماستبا  ةبوذع  تیقل  املف  نیینامثعلا »!
بحأ انأ  : » ترمتساو اھیلإ  هدي  تدش  ـ  اھتوص  يف  تناب  ةقمحلاو 

ال انأ  ةحارصب  نكل   ، هنيد راتخي  ال  ناسنإلا  نأ  مھفأو  مھلك  نیيرصملا 
هنأ وأ  حبذلاو  لالتحالا  قيرط  نع  رشتنا  هنأ  ركنت  لھ   . اذھ مكنيدل  حيرتسأ 
ءاسن ريز  نوكي  نأ  ىلع  لجرلا  عجشي  نيد  يأ  ؟  اھباحصأ نم  قوقحلا  ذخأ 

عاتمتسالا نم  سانلا  عنميو  اھھجو  يطغت  نأ  دبال  ةأرملا  نإ  لوقيو 
نأ ىلإ  رجحلاب  ةفیعض  ةأرما  فذقيو  ریقف  لجر  دي  عطقي  وأ  بارشلاب 
مھفأ ال  انأ   » . هتماستبا ةبوذع  ىلع  ظفاحم  ىفطصمو   ، اذھ لك  ؟ » تومت

«. ؟ ةراضحلاو مدقتلا  دض  مالسإلا  نأ  ركنت  لھ  ؟ ! اًنيد اذھ  نوكي  فیك 

وھو ءاملل  اھرھظ  يھ   . ةعرتلا ةفاح  نم  ابرتقاو  يشملا  نع  افقوت  اناك 
ران ةلاقترب  سمشلاو  ةقومحم  اھدشت  يھو  اھدیب  قلعم  هفك   ، اھمادق

. نیمیلا ىلع  ءاملا  قوف 

عم انضعب  مالكلا  نم  انكمت  انك  ام  الإو   ، يناملع نوكت  نأ  دبال  كنأ  مھفأ  انأ  »
لك نع  رظنلا  فرصب  نكل   » ؟ كترضح يد  ةجردلل   ، هاااي تنأو .» انأ  ضعب 
اھل نأو  ةفلتخم  اندالب  يف  ةلأسملا  نأ  مھفت  نأ  كیلع  نوكیس   ، اذھ

، هسأر يف  تدكأت  ةركفلا  تناك  نحن .» نمو  اننطول  انبحو  انتماركب  ةقالع 
!«. ءالخدلا مھ   » . طبضلاب هظیغ  نع  سّفنیس  فیك  فرعو 

ناك  ،« مالسإلا  » . هعذجب اھیلع  ّحيري  وھو  ديدج  نم  سمھ   ،« ِكعم قحلا  »
ذخأيو ءارولا  ىلإ  لیميو  هردص  درفي   ، ةیناثلا اھدي  دشي  وھو  ولعي  أدتبا  هتوص 

«. ًالعف ةراضحلا  دض  مالسإلا   » . اًقیمع اًسفن 

ةفاحلا قوف  اھقزيو  اھيدي  تلفي   ، لصحي ام  كردت  املبق   ، هیف ام  مزعبو 
. رانلا ةلاقترب  ىلع  اًنشنم 

مالسإلا  » ، اھخارصو ةشطرطلا  قوف  نم  نآلا  يبرعلاب  قعزي   ،« مالسإلا »
قلطنيو بكریف  ةبرعلا  نكر  ثیح  ىلإ  يرجي  مث   ،« بلكلا نيد  تنب  اي 

. هءارو رظني  ام  ریغ  نم  لصیف  هاجتاب 

اھیلع ّلوعُي  ةثلاث ال  ةصق 
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لكشب اھلباقي  لظ  روھشل  ـ  ةیكیجلبلا  هتبیبح  قرافي  دشار  ناك  املك 
قلق ىتح  هنطب  يف  فینع  ملأ  هبیصي  ناك  ـ  دلب  يف  امھنم  لكو  تقؤم 
يف لیمنتو  سفن  قیض  ملألا  بحاصي  أدب  امل  تاذلاب   ، ىفطصم هیلع 
لمع ناك  ءيش ـ  لوقي ال  ًاطخاس  عجر  روتكدلل  حار  ام  ةلیل  هنكل   . عباصألا

ضارعألا نأ  ىفطصمو  وھ  جتنتساف  ـ  ةلمتحملا  لیلاحتلا  لك 
. نینسب يناسفنلا  بطلا  يف  دشار  صصختي  املبق  ةیكیتاموسوكياس 

مايأ كلذ  ناك   . لخلختت امھتیبرت  تباوث  لكو   ، يكینیلكإلا بائتكالا  رداوب  لوأ 
ريدردلا زمار  ىّمس  اذكھ  تاھيإلا : نمز  ؛  كتھتلاب حرفلاو  يساتسكإلا 
هبتكي نأ  دارأ  ملیف  ويرانیس  نيوریھ  سودرڤوأب  تام  يذلا  ثلاثلا  امھقيدص 
ببس الب  اذكھ  لصحي  نأ  نكمي  ملألا  نأ  نم  لوھذلا  ناك   . عسلفي املبق 
ةیقب لظیس  دشار   ) . ىفطصم نایك  يف  تّملع  يتلا  ءایشألا  نم  يدام 
ناك ملألا   ، مھملا ال .) وأ  ًايوضع  ناك  نإ  فرعي  ال   ، ملأ هباصأ  ام  اذإ   ، هتایح
هعجوت هنطب   ، رثكأ ةیكیجلبلا  هتبیبحب  طبتري  املك  ينعي   . تقولا عم  ديزي 

. لوطت هنقذ  بیسیف  تیبلا  يف  هدعقي  ىتح  لوطأ  ةدم  عجولا  موديو  رثكأ 
. يبوروألا عمتجملا  ةلاثح  اھیمسي  هوبأو  ينباي »! كتباصو  نیع  : » لوقت همأ 

ةديدجلا هتایح  يف  لغشنا  هنكل   ، ابوروأ يف  اھبنج  حبصأ  اًریخأ  رفاس  املو 
رثكأ ىفطصم  لھذأ  يذلا  رمألا  ؛  اھقرافي تقو  هملؤت  هنطب  تداع  ام  ىتح 
ترتوت تقولا  عم   . اًمامت هضارعأ  تحار  هلغشت  ةجاح  يقل  دشار  امل  رثكأو :

اھب هطابترا  رخبتو   ، اھئاقل مھ  لمحي  يقبو  ةیكیجلبلا  هتبیبحب  هتقالع 
وھو  . ةھادنلا اھیمسيو  كحضي  راص  هوبأ   . ًالیلق تحاترا  همأ   . اًئیشف اًئیش 

. تايرخأ بحأ 

. قارف هانعم  ملألا  نأ  اًعنتقم  لظ  دقف   ، يجبروشلا ىفطصم  نع  امأ 

تبسلا ءاسم   ، ودلأ عم  ىفطصم  مالك  ةصق 

ّصلخ امدعب  ثلاثلا  تبسلا  ةلیل  ةھجو  ریغ  نم  قئاس  وھو   ، ةرم لوأل 
نم شفاق  وھو  ةأجف  حالص  دجمأ  هباس  امدعب   ، نابایلا رحب  يف  ةیشمت 

سوسمملا ـ وھ  هنأ  يف  كش  ىفطصم  ناك   ، هتیحل يف  ةشیشلا  ناخد 
ىلع ءایشألا  هل  بلقیس  يذلا  اكيزم  ودلأ  عم  ملكتي  ام  ىتح  لبق  نمو 
نكل ـ  میظنتلا  ةیحض   ، مونملا  ، ضيرملا وھ  نوكي  نأ  يف  كش   ، اھسوءر

لوبناتسإ ىأر  ذنم  هل  لصحي  يذلا  ریسفت  يف  طلغ  ناك  ول  ىتح  هنأ  هّحير 
نوكي نل   ، ًایناطیش اعرص  الإ  ناخ  نيدلا  دیحو  نكي  مل  نإ  ىتح   ، مانملا يف 

نإ  ، نمل نكلو  اھبرضي هللا  لاثمأ  انلك  هبرضي هللا.  لَثَم  ریغ  ىفطصم ـ  وھ ـ 
؟ اًضيأ انل  نكي  مل 

هل بورضملا  صخشلا  هسفن  وھ  بورضملا  لثملا  نوكي  نأ  ينعي  عفني 
؟ لثملا
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حاورم دھشم  نم  ةعاس  نيرشعو  عبرأ  نم  لقأ  دعب  لءاستیس  اذكھ 
لیشیم ةبزع  نم  هتعجر  يف  اكيزم  ودلأ  هملكي  نیح   ، ئجافملا دجمأ 

: ةزیجلا لامش  يف  ةبابمإ  دودحل  ةرواجملا  شاقرب  ةيرق  برق  قتسف 
. سمألاب هتأرما  ّقلط  ثیح  اربشل  زاوم   ، ًایلمع  ، اتلدلا ىلإ  رخآ  لخدم 

هِملعُي مل  يتلا  ةبوطخلا  ةلفح  نع  ودلأ  بایغ  برغتسا  ناك  ىفطصم 
هبلق يف  نآلا  نكل   . درو امك   ، ةفدصلاب ةظحل  رخآ  يف  الإ  اھتقیقحب  قتسف 

، شاحیتساو يقن  راقتحا   . راقتحالا نم  ةلوجأو  ةلوجأ  قتسف  ةیحان  نم 
. ایندلا يف  صخش  يأ  هاجت  هلثمب  رعشي  مل  امبر 

رتسياملا ـ  رون  ایندلاو   ، لصیف كلملا  يربوك  ىلع  هتدوع  قيرط  يف  هنكل 
! بلكلا نيد  دالو  اي  ةراضح  : » ددري لازام  هنكل   ، هسأر نم  رخبتت  سكام 
هبیج نم  ليابوملا  جارخإ  نع  عروتي  نل  ـ  كابسلا »! نبا  اي  سرعم  اي  ةساجن 

، ةبيرغ ماقرأ  نم  الإ  ملكتي  ال  ودلأ  ؛  ةقاوسلا ءانثأ  بيرغ  مقر  ىلع  درلاو 
. تاطلسلا هقحالت  يتارباخم  میظنت  وضع  وأ  يرس  لیمع  ًالعف  هنأك 

فورحلا صبعبي  يذلا  توصلا  ةجوزل  ىلع  ىفطصم  فرعتیس  هروف  نم 
تاملكلاو  ، قماغلا نبلا  نولب  لدھتملا  محللا  رظنم  ًایكیتاموتوأ  هل  عجرُيو 

كاعم حار  امل  دجمأ  يف  هيإ  تلمع  تنإ   » ـ هتوھش  ریثت  ال  ةیقبشب  ددمتت 
رشحنيو ينسلا  هبحاص  ىلع  ضخنیف  ـ  يل » لوق  ىفتسوم  اي  كلامزلا 
عتمتسي مات  طابعتسابو  تاجاحلا  ّلوھي  ودلأ  فراع : وھو  هقلح  يف  مالكلا 

يللا ةبیسملا  دعب  يتقَّوود  نیف  تنإ   » . ةجح يأب  ملاعلا  كابرإو  فيوختب 
«. .. لیشیم نياخلا  دلولا  دنع  كیقالت   ، هيد اھتلمع  تنإ 

. ضخني نأ ال  ىفطصم  ىلع  بعص   ، فراع وھو  ىتح  نكل 

نیح ذذلتم  دوربب  نیخثلا  يقيرفإلا  لصاویس  اذكھ   ،« فسفس اي  عمسا  »
: هلوقت ام  لدب  مالكلاب  ندندت  ةاتف  هنأك   ، ىفطصم سافنأ  ةجرشح  ظحالي 

ةیثنخب كحضيو   ،« كلامزلا هتدخأ  تنإ  امل  دعب  سلاخ  سلاخ  ننجتا  دجمأ  »
. يتّقوود مھملا  يل ! لوق  كلامزلا  يف  هیف  هيإ  تلمع  تنإ  وھ   » . ةغلابم

كلباقأ مزااااال  انأو  اًدج  عشب  فرست  هاعم  اوفرستي  نيزواع  مھلكش  امھ 
 «. ْمُھ ـ َْعن ـ  ِْمن ـ  ناشلع  يد  ةلیللا 

«. ؟ مھعنمن يللا  لود  نیم  اّمھ  »

ىلع نكل  فسفس  اي  ةجاح  يأ  نوفیلتلا  ىلع  لوقأ  ردقأ  ـ  اھ  شوم  «أل 
يازإ كفوشأ  اھ ـ  يتّقوود  يل  لوق   . ّهيد ةبیسملا  يف  ببسلا  تنإ  ةركف 

؟» يد ةلیللا  نیفو 

ال ودلأ  نأ  اًركذتمو   ، عنطصم ءودھب  ىفطصم  لوقي   ،« ودلأ اي  ةتح  يأ  «ف 
تنإ : » دنإ كيولا  يف  اًضيأ  كانھ  لغتشي  امنإو  طقف  بتكملا  يف  رھسي 
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«. ؟ كلیجأ  ... بتكملا يف  تقولا 

!«. هيإ الو  انوفشتكي  مھزواع  تنإ   ، ّروَھْتِم شاقبتم  «أل، أل !

«. ؟ ودلأ اي  نیم  اّمھ  : » ربص دافنب 

عفني يللا  ناكملا   . اًدج ةمھم  ةجاح  كلوقأ  ـ  اھ  انأ  فسفس  اي  عمسا  »
لأ ست ـ  ام ـ  نیسحلا ـ  يف  يلیلخلا  ناخ  وھ  دجمأ  عودوم  نع  هیف  ملكتن 

تبزلاب ةعاس  دعب  كانھ  لباقتن  نكمم   . سب يل  لوق   . يتّقوود هیل  شین  ـ 
يللا ةرملا  هیف  انحر  يللا  زوفحم  بیجن  هیفاك  يف  ةوج  ؟  يكوأ  ، تبزلاب

«. ؟ يكوأ  ، انحر امل  تتاف 

يلیلخلا ناخ 

هذھ يف  ثدح  ام  لك  يسن  ىفطصم  نوكیس   ، لقأ وأ  عوبسأ  لالخ 
هئاقل ةلیل  دیعتسي  نیح  تبزلاب .» تبزلاب   » ودلأ اھددح  يتلا  ةعاسلا 
ةمحز ركفتي  نل   ، توریب يف  رحبلا  ىلع  دعاق  وھو  نیخثلا  يقيرفإلاب 

كلذ ىلع  زعملا  ةرھاق  ىلإ  هنمو  ایندلا  باب  ىلإ  مانملا  رسج  ربع  قيرطلا 
ركفتي نل   . رایھنالا كشو  ىلع  هنأ  اًمئاد  هرعشي  يذلا  ریغصلا  يربوكلا 

ىفشتسم ءارو  نكر  امدعب  هیلع  يرجت  تءاج  يتلا  ءاعتكلا  ةأرملا 
: هددھت اھنأك  تلاقو  ءازھتساب  تكحض  نیھینج  اھلوان  املو  نیسحلا 

«. اشاب اي  هینج  ةرشع  انھ  كرابلا  »

يذلا ةاشملا  قفن  لوطب  ةحئافلا  ّةنصلا  ىفطصمل  عجرت  نل   ، توریب يف 
ةیلامجلا ةھجب  هوصناق  ناطلسلا  مسا  ىلع  ةامسملا  ةيروغلا  ةھج  طبري 

تویب لوئسم   ) رادتسإلا فسوي  نيدلا  لامج  ریمألا  مسا  ىلع  ةامسملا 
سیلوبلا تابرع  الو   ، رھزألا عراش  نم  ينعي )  ، هتیشاحو ناطلسلا 

ـ عماجلا  مادق  اھؤالخإ  مت  تاحاسم  دودح  ىلع  نیلولملا  طابضلاو 
ةقالمع يسامش  كانھو   ، انھ ءيش  لك  فلي  حبصأ  عیمللا  كیماریسلا 
ةرانإلا دیماوعو  رضخألا  رجشلا  عوذجب  هّركذت  ةھجاولا  لوطب  اًثيدح  اھوّتبث 
شاھل ام  قيزاوخ  ربكأ  هذھ  يسامشلا  لعل  لاصفنالا : دعب  اھل  هبتنا  يتلا 

وأ اھنیب  نم  قرمي  يتلا  ةيرشبلا  لتكلا  ىتح  الو  اھلك ـ  ةنيدملا  يف  ةمزال 
... ةوھق وأ  بابك  معطم  ىلع  دعقیل  هعارذ  نم  هنّورجي  ةیجرفسلاو  اھلالخ 

بيذعتلا نأ  ةيرظن  حایسلا  يف  نوّبرجي  رینڤوسلا  تالحم  مامأ  نیعایبلاو 
. لخادلا ىلإ  نئابزلا  بذجي  تاغللا  ددعتم  خارصلاب 

يربوك ىلع  ةبرعلا  كابش  يف  حيرلا  ةشود  نیب  ةركاذلا ـ  يف  ّقرفي ـ  نل 
ىتح الو   ، تورث عراش  يف  فقاو  رورملا  امنیب  تاسكلكلا  ةشودو  لصیف 
ظوفحم بیجن  هیفاك  لصو  امل  ًالاغش  هدجو  يذلا  يقرشلا  تختلا  ةشود 
رمملا يف  يسارك  ةثالثب  ةزیبرت  ىلع  دعاقلا  ودلأ  ىلإ  هقيرط  عطق  مث 

. ةمحزلا نع  ةدیعب  ةءاوتلا  يف  ًايوزنم   ، نیتیسیئرلا نیتعاقلا  نیب  لصاولا 
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لحف بساني  امب  فنتحمو  شتیك  ناكملا  نأ  نم  هسأرب  رم  ام  ركذتي  نلو 
ياشلاو ةوھقلا  تاطفش  هللختت  ـ  امھمالك  نأ  ةجردل   ... ثنخم سوماج 

ةطبخ وأ  ةيرس  ةیلمع  ددصب  امھنأب  غاط  ساسحإو  ةظولابلاو  ةوالقبلا  عم 
ةظولابو يقرش  تخت  هب  ناكم  يف  امھدوجو  نأ   ، تارباخملا تاطبخ  نم 
يعیبط دادتماك  الإ  امھمالك  هل  عجري  نل  ـ  اھنالمعي  تابیترتل  رڤك  وھ 

ثیح لمرلا  انیم  نم  ةدوعلا  قيرط  يف  هتءاج  يتلا  ةینوفیلتلا  ةملاكملل 
. نيراوحلا لصفي  ءيش  نأكو ال   . قئاس وھو  قتسف  لیشیم  ةبزع 

«. هنم ةنوعمبو  ناطیشلا  ىِلإ  هیف  َبِّرُقُت  ٌلَمَع  رحسلا  »

برعلا ناسل 

،« ّهيد ةبیسملا  يف  ببسلا  تنإ  ةركف  ىلع  سب   » لاق امدعب  اكيزم  ودلأ 
سلاخ نابعت  ناك  وھ   . فسفس اي  هوبیسیھ  شوم  دجمأ  : » ةرشابم فدرأ 

! رَّوََست  ، نيدلا دیحو  نم  شوم  كنم  يكتشیب  ناكو   ، انلباقتاو ينملك  امل 
«. هزكنن نكمم  اياعم  تدعاس  تنإ  ول  نكل 

. موقأو كبیساھ  امإ  اي  كمالك  رسفت  امإ  اي  تنإ   » قیعزب ـ ـ  اكيزم » اي  صب  »
«. ؟ يشام

انزفحا مھللا  يلختھ   ، تنإ ّروَھْتِم  اي  دلو  اي  تشوووھ  تشوووھ  ّبیت  »
عوتب سانلا  نيدعب   ، تیبلا يف  انیلع  اولوقي  اوحوريو  انوفشتكي  حابشألا 
هنإ فراع  شوم  تنإ   ، انھ ىتح  سیساوج  مھیل  نوكي  نكمم  نامك  دجمأ 

ىفتسوم اي  كتوس  ّيتو   . سلاخ تشووووووھ  تارباخملا ! يف  خأ  هیل 
«. كلدف نم  ينعمساو 

ىري داع  امف  جرجرتملا  نبلا  نوجعم  هّاطغ  ىتح  دھنتي  ىفطصم  داك  امو 
تناك  . نانیع امھنأ  يسن  نيوارمح  نیترئادو  عملت  جلث  بلاوق  الإ  هریغ 

داح قرعب  يشت  ةبيرق  ةنوخسو   ، هیمعت يلاغلا  يلاجرلا  مویفریپلا  ةحئار 
ةمھمھو نوفوركیملا  يف  ةھيركلا  نوناقلا  تامغن  عم  ةدعقلا  لاجم  يف 

. داورلا

ـ اھ  انأ  يوالبو  بياسم  هیف   . يشاھفرعت ام  تنإ  ةریتخ  تاجاح  هیف  ـ  » 
كلدف نم  ةيوش  كباسعأ  ّقورو  كتوس  ّيتو  نكل   . يتقوود هيإ  يھ  كلوقأ 

«. فسفس اي 

: رثكأ ىفطصم  ىلع  ودلأ  لیمي  نآلا 

يف يریغل  شومو  ّهیل  حاتریب  نيدلا  دیحو  نإ  كلاب  دِخآ  اًعبت  تنإ   ، سُب »
. نيدلا دیحول  يشحاتریب  ام  حالَس  دجمأ  نإ  كلاب  دِخآ  اًعبت  نامكو   ، بتكملا

ينعي ةحارسب  سُب   . هُھادك ّهيد  ةياكحلا  هیل  كسفن  تلأس  كرمع  نكل 
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ةدايزب شوشوي  مث   ،« سلاخ نامز  نم  ّهود  نيدلا  دیحو  وھ  راستخابو :
زوعأ هیلع  ناك  وھو  ينعي  سلاخ  سلاخ  نامز  نم   » ، سْنِپْسَسلا دكؤیل 

«. تيرفع اب 

انأ يللا  قدستھ  شم  اًعبت  : » لمكي املبق  يلصي  وأ  متمتیل  هشو  ّروديو 
عيداوملا ایكيرفأ  يف  اندنع  نكل  ّایلع  كحدت  اھ  ىتح  نكميو  كیل  هلوقأب 

«. يداع ّهيد 

تس رمع  نم  لاغتربلا  يف  ناك  ودلأ  نأ  فراع  ىفطصم  ؟  ایكيرفأ يف  اندنع 
لبق اورداغ  هتوخإ  لك  رداغي ـ  ملو  انھ  ىلإ  ءاج  مث  ةنس  ةرشع  ثالث  ىلإ 
يف رزي  مل  ملاعلا  يف  هتايرفس  مغر  هنأو  ثكم ـ  هنكل   ، اھدعب وأ  هیبأ  ةافو 

. ءارحصلا بونج  ایقيرفإ  يف  ناكم  يأ  وأ  هسأر  طقسم  قیبمزوم  هتایح 

يللا بتكملا  يف  دیحولا  انأو  نامز  نم  تيرفع  هیلع  ناك  وھ   . عمسا »
، ناتلوسلا همسا  هدك  تيرفع  هسبلیب  ناك  وھ   . ّهود تيرفعلا  نع  ایل  ىكح 

ةكرحب بیلصلا  مسر  ةرملا  هذھ  ريدتسي  ام  ریغ  نم   ،« ّهود ناتلوسلاو 
دیحو سبلیب  ناك  امل  هود  ناتلوسلا   » ، يلاغتربلاب متمتي  وھو  ةفطاخ 
سان عم  ملكتيو  فرعي  ام  ریغ  نم  نكامأ  يف  رھزي  هّیلخیب  ناك  نيدلا 
امل حالَس  دجمأ  نإ  فسفس  اي  ىقب  سلاخ  هفراع  شوم  تنإ  يللا   . نامك
ىلخ ناتلوسلا  هنإل  ًالَْسأ  تبرد  تناك  يھ   ، ةرم لوأ  ِتبَرَد  هغامد  تناك 

«. .. هاعم ملكتيو  علتي  نيدلا  دیحو 

* * *

. ناطلسلا ءاقلب   ، هبقعي امیف   ، ىفطصم ّركذیس  راوحلا  اذھ 

طقف سیل   . مانملا رسج  عجري  ام  ةعاس  هاوتحم  لّجسیس  هنأل  طقف  سیل 
، رتفدلا يف  بتكي  املبق  اھتلیل  ثحبلل : ةديدج  تالاجم  هل  حتفیس  هنأل 
، نَراقي ال  امب  رغصأ  ةداملا  مجح  ناك  نإو  ًابيرقت  ةقراخلا  ةعرسلا  سفنب 

يتلا وتنابلا  لئابق  دنع  رحسلاو  قیبمزوم  يف  ةیلھألا  برحلا  نع  أرقیس 
رئاشع ةغل   ، يبرعلاو يلاغتربلا  ىلإ  ةفاضإ   ، ملكتي ودلأ   ) اكيزم اھیلإ  يمتني 

ریغ تامولعم  ىوح  هنأل  طقف  سیلو  لئابقلا .) هذھل  اھلوصأ  ةعجارلا  اوكاملا 
هّككشیس هنأل  ناطلسلا  ءاقلب  ىفطصم  ّركذیس  راوحلا  قّدَصُت : ةعقوتم ال 

سیل ودلأ  نأ  دكأتي  نأ  ىلإ  ةیحانلا  هذھ  نم  اًمامت  أدھي  نلو   ، هسفن يف 
كش درجم  ىتح  الو  ىفطصم ـ  وھ ـ  هل  رھظ  ناطلسلا  نأب  ملع  يأ  هدنع 
نأ نم  رثكأ  لقي  مل  ودلأ  عم  ملكت  امل  دجمأ  ؛  هاكح ام  دجمأل  ىكح  هنأ  يف 

. ىفطصم ضع  يبموزلا 

فلكملا وھ  نآلا  هنأ  اًدبأ  فرعي  نل  نیخثلا  يقيرفإلا  نأ  ركفي  ىفطصم  نآلا 
هبتنا ةلیلق  تاعاس  لبق  هنأ  الو   ، هتودح تحبصأ  ةتودحلا  نأ   ، ةمھملاب
نیبو اھنیب  طبرو  قتسف  ریمس  لیشیم  يطبقلا  امھبحاص  رود  ةقیقحل 
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امھقيدص ملسأتو  هذھ  هلمأ  ةبیخ  نیب  مث  هتأرما  يف  ةعینشلا  هلمأ  ةبیخ 
امك يندملا  عمتجملا  رایھناو  ءایشألا  هذھ  نیب  طبري  الو   ، حالص دجمأ 

. نيدلا دیحو  يقفلا  ذاتسألا  ناطلسلا  يمس  امھلیمز  هدسجي 

ةيداعملا ةھبجلا  حلاصل  لاغش  يقيرفإلا  نأ  ىفطصمل  حضتیس  حیحص 
، اًعارص كانھ  نأ  فرعي  ال  وھو  لعفي  هنأ  اًضيأ  اًحضاو  نوكیس  نكل   ، ةمألل
يف ریثملا   . عارص يف  اًفرط  نوكي  نأ  نكمم  مھنم  اًدحأ  نأ  نم  كعد 

، ةقوبسم ریغ  تافارتعا  هسفن  ءاقلت  نم  ةلیللا  هحنمیس  ودلأ  نأ  عوضوملا 
نع ةریتخ »  » قئاقح هثبي  صالخإلا  ىھتنمبو   ، ةميدق اًزاغلأ  هل  رسفي 

. عاضوألا

* * *

نيدلا دیحو  : » هیلع ًالئام  لازام  وھو  عمقلا  لجرلا  لصاویس  اذكھ   ،« سُب »
يفو هیلع  يللا  تيرفعلا  مسا  فرعي  هتدعاس  يللا  انأ  ناشلع  ایف  قثویب 

ـ اھ  انأ  سُب   . يل لوق  أل  الو  ينقّدسم  تنإ   . نامك هّجرخي  هتیلخ  رخآلا 
ينیب رس  لدفي  هد  يمالك  نإ  يندعوت  نكل  اھلوأ  نم  ةِّسكلا  كلیكحأ 

«. ؟ يكوأ  ، كنیبو

ناسل ىلع  دارطتسا  دیحو : يقفلا  عم  اكيزم  ودلأ  ةصق 
ىفطصم

بتكیس اذكھ   ) ودلأ نم  ةلیللا  اھتعمس  يتلا  ةياكحلل  يليوأت  اذھ 
اكيزنتام عم  مالكلا  ةصالخ   » ناونع تحت   ، ينبلا رتفدلا  سفن  يف  ىفطصم 

«(: ليربأ تبسلا ١٤  ةلیل  يلیلخلا  ناخ  يف 

هیلع ترھظ  تناك  ةديرجلا  يف  هدھشأ  مل  يذلا  هضرم  ءانثأ  دیحو  يقفلا 
انأ قحتلأ  املبق   ، اھتقو  . اًئیشف اًئیش  ودلأل  اھنم  ىكتشا  ةبيرغ  ضارعأ 
يف رھسي  يذلا  يناثلا  دیحولا  ودلأ  ناك   ، روھش ةعضبب  كانھ  لمعلاب 
يف حاحلإلاو  يقفلا  راوطأ  ةبارغ  ىلع  ربصلا  نم  هدنع  ناكو   . بتكملا

، يلصي وھو  هنأ  هربخأ  يقفلا   . ةنكمم ىوكشلا  لعج  ام  هتحص  نع  هلاؤس 
ىلع لبق  نم  هري  مل  شوقنملا  ريرحلا  نم  عيدب  ناطفقب  أجافي  ام  اًریثك 

روتسكلا بابلجلا  دوعيو   ) هل هبتني  نأ  درجمب  يفتخي  نأ  ثبلي  ام   ، همسج
سلمأو عقاس  ءيش  يف  هنیبج  طبخي  وأ  يلصي ) أدب  امل  هسبال  ناك  يذلا 

وھ ثبلي  ام  يرثأ  فیس  لصن  ةالصلا  ةداجس  قوف  حملي  مث  دوجسلا  ءانثأ 
هبشي ءيش  ىلع  اھیف  دعقي  ةبيرغ  اًمالحأ  ملحي  ناك   . يفتخي نأ  رخآلا 

وأ  ، همادق ينحنت  سانلاو  عصرملا  نیمثلا  شامقلاب  ةشورفملا  ةبطصملا 
هرظن ىدم  ىلعو  سوق  هدي  يف   ، ءارضخ جورم  يف  اًمھطم  ًاناصح  بكري 

. نالزغ

ملح روكيد  ىلإ  ةیمویلا  هتایح  نم  اًدج  يداع  دھشم  روكيد  لوحتي  تاعاس 
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عراش يف  هتقش  هایم  ةرود  يف  نوكي  اذكھ : ةأجف   ، مالحألا هذھ  نم 
ماّمح ىلإ  لوحتي  ناكملاب  اذإف   ، اشُد ذخأي  نأ  كشو  ىلع  لصیف  كلملا 
ملالس ىلع  اًعلاط  نوكي  وأ  ؛  رمحأ يكیجلب  ماخر  هلك  عساو  يكرت 
يبشخ حطس  ىلع  ءاضیب  بایث  يف  هب  اذإف  ایندلا  باب  يف  ةسسؤملا 

. دویلاب ةنآلم  ةيرحب  ةمسن  وجلا  يفو  هنولمحي  لاجر  ةعبسو  شورفم 

. اھل هبتني  املاح  ايؤرلا  يفتخت  ةرم  لكو 

يف هسفنل  هبتني  أدب   ، تاجاحلا هذھ  ىلع  يقفلا  دوعت  امل   ، دعب امیف 
رثكأ  . ماني ام  ریغ  نم  نكل  مئان  وھو  يشمي  هنأك   ، اھیلإ بھذي  مل  نكامأ 
اًدیعب حالص  دجمأ  دعاقتملا  يطرشلا  امھلیمز  عم  هسفن  يقل  ةرم  نم 
فرعي امنود  فوخلا  وأ  بضغلا  دجمأ  ىلع  ودبي  ناك  ةرم  لكو   ، بتكملا نع 

يطرشلا هنع  حیشي  دجمأ  لأسي  ام  ةعاس  هنكل   . ًاببس هل  يقفلا 
. هبرضل بھأتي  وأ  دعاقتملا 

موك اذھ  لك  اكيزم ـ  ودلأ  ّنینحلا  هلیمز  دیحو  يقفلا  ربخأ  اذكھ  كلذ ـ  عمو 
جنشتلا نم  ودلأل  اكش  ناك  دیحو   . موك اھنم  يناعي  يتلا  جنشتلا  تابونو 

يف  . رابك ءابطأ  وتلوسنوك  ىلع  هسفن  ضرعیل  لمعلا  نع  عطقني  املبق 
يف ءيجي  ردان  عون  نم  عَرَص  تابون  اھنأ  ىلع  هتابون  روتكدلا  صّخش  لوألا 

ةظحالمو ةریثك  تاصوحف  دعبو  جالعلا  اھیف  ّرثؤي  مل  امل  نكل   ، رمعلا فصتنم 
اذام فرعي  هنأ ال  فرتعاو  اًعَرَص  سیل  هدنع  يذلا  نأ  هل  دكأ   ، ضارعألل قدأ 

لغتسا  ، عیباسأ باغو  ىفشتسملا  لخدي  نأ  يقفلا  ررق  اھتعاس   . نوكي
ىلع ضَرعُي  يكل  رھزألا  يفو  انتسسؤم  يف  هبراقأو  هفراعم  لك  اھلالخ 
الب  . تاعشألاو لیلاحتلا  لك  لمعيو  باصعألاو  خملا  ةذتاسأو  نییئاصخألا 
اًمامت لمألا  دقف  املو  ةیسفن .» ةلاح  : » ةطاسبب هل  لاق  روتكد  رخآ   . ةدئاف

. ةيادبلا ذنم  هب  هحصن  ناك  ام  برجیل  تیبلا  يف  ودلأ  دنع  حار  ءافشلا  يف 

رصم ءاج  ام  لوأ  هوبأ  اھارتشا  بلكلا  برد  يف  كیلمت  الیڤ  يف  نكاس  ودلأ 
ام ناكم  ثدحي  اذھ  لك  لیختأ  نأ  يل  ةبسنلاب  اًكبرم  ناكو   ، تانینامثلا يف 
ءانثأ ودلأ  ترز  ام  انأ   ، ظحلا نسحل   ) نینسب جوزتأ  املبق  ةیجوزلا  تیب  ناك 

(. نآلا ىتح  الو  ةرم  الو  جاوزلا 

نكل  . نيدتم ریغ  يكیلوتاك  ودلأ  نأ   ، فطعنملا اذھ  يف   ، فرعت نأ  بجي 
رئاشعل ةیحیسملا  لبق  ام  تادقتعملاب  رثأتم  هنأ  اًضيأ  يل  حضتا  يذلا 
تلازام يتلا  اكوزأ  تسلا  زوجعلا  همأ  نأو   ، هاوبأ اھیلإ  يمتني  يتلا  اوكاملا 

يف يھ  ةمولعم  ةحارصلا :  ، ينّفیك ءيش  رثكأ  اذھ  ؛  ةرحاس هعم  شیعت 
نھتاردق نع  نلعي  ال  مھدنع  تارحاسلا  نأل   ،« ریتخ  » رس اھتاذ  دح 
نھضرعت رشلا  يف  اھنمدختسي  مل  نإ  ىتح  هذھ  تاردقلاف   ، اًدبأ ةقراخلا 

. نھلتق ىلإ  رمألا  لصي  نأ  دعبتسُي  الو  ةمكاحم  الب  باقعلل 

فیسلاو ناطفقلا  سوبلم : دیحو  يقفلا  نأ  ةظحل  لوأ  نم  هيأر  ناك  ودلأ 
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اھتایح نم  دھاشم  ىؤرلاو  مالحألاو  هتسبل  يتلا  ةريرشلا  حورلا  كلم 
اھتابلقت ـ  مسجلا  يف  حور  دوجو  ىلع  لیلد  حضوأ  ـ  تاجنشتلا  امنیب 
ططخملا يف  ىلوألا  ةوطخلا  يھف   ، دجمأب ةیئاوشعلا  هتاءاقل  امأ   . ةیجازملا

اًدحاو هب  نیطیحملا  بیصت  نأ  يقفلا : لالخ  نم  هذفنت  نأ  حورلا  ديرت  يذلا 
يل ـ لاق  اذكھ  ةرحاس ـ  نبا  هنأل  يمحملا  دیحولا  وھ  ودلأ   . نونجلاب اًدحاو 

مالسإلا قنتعا  دجمأ  نأ  لیلدب   ، ًالعف دجمأ  عم  حجن  ططخملا  نأ  ىري  وھو 
نم نونجلا  ىلع  ریثكب  لدأ  ودلأل  ةبسنلاب  ًاینس  دحاولا  ىقبي  نأ   . يفلسلا
ناك  ، ناطلسلا عم  يئاقلب  هتربخأ  تنك  ول  ينأ  دقتعأو   . ةیناھذ ةلاح  يأ 

. ةبیبزو نقذ  ةیبرتل  يقيرط  يف  ينأ  نظیس 

يف نارھس  وھو  ةرم  جنشت  ةبون  هتكسمأ  تناك  دیحو  يقفلا  نأ  مھملا 
وصوصي هعمسف  هلك  بتكملا  يف  ودلأ  ریغ  كانھ  ناك  امو   ، لغشلا

هنأ اھتقو  نم  نظو   ، ةقرطلا ضرأ  ىلع  ىولتي  وھو  ناطلس »  ، ناطلس »
« ناتلوسلا  » نیبو ناطفقلاو  فیسلا  نیب  طبري  مل  ؛  حورلا مسا  فرع 

. اًعبط ينامثعلا 

ضرغلا

ةدوأ يف  ضرألا  ىلع  ةرحاسلا  نبا  هسلجأ   ، ودلأل يقفلا  حار  ام  ةلیل 
مث قئاقد  سمخ  ضمغي  نأ  هل  لاق   . همادق اھعضو  هایم  ةلحب  ءاجو  ةیضاف 
رسلا ُتفرع  سب  تقولا   ) . لصح امھم  امھلیشي  الو  هایملا  يف  هيدي  طحي 
يبصع رایھنا  لوأ  باقعأ  يف  اننیب  اھعضي  دجمأ  ناك  يتلا  هایملا  ةلح  يف 

ام ناعرس  دجمأ   . ةقيرطلا هذھ  سفنب  رخآلا  وھ  هحصن  ودلأ  هل : هتدھش 
يذلا میظنتلا  ءاضعأ  دحأ  هربتعاو  عمقلا  لجرلاب  هطالتخا  نع  عجارت 
همأ نأ  فرع  الو  تیبلا  يف  ودلأل  حار  ام  هرمع  هنأ  مغرو   . انتديرج فدھتسي 
فاضأو يبموزلا  ءابو  نم  اًفئاخ  ناك  مايأ  ةلحلا  ةركفب  قلعت  هنأ  الإ   ، ةرحاس
ةوھق ىلع  هعم  يمالك  دعب  هنأ  لیلدب  نآلا ـ  دحل  تاليدعت .) هدنع  نم  اھل 
دوجو نم  بعرلا  دجمأل  عجري  املك  ودلأل ـ  يكتشي  لوط  ىلع  حار  ةبورعلا 
. نیخثلا ةرحاسلا  نباب  روفلا  ىلع  نیعتسي   ، سانلا ةغمدأ  لكأي  يبموز 

اكوزأ تسلا  هیلع  تعلط   ، لوقأ  ، تیبلا يف  ودلأل  دیحو  ذاتسألا  حار  ام  ةلیل 
ةملك ریغ  اھنم  رسفي  مل  هسفن  ودلأ  نظأ  تاغلب  ةنكملاك  ركركت 
يف ةّبتأم  ءاسلم  ةمیمد  اھروصتأ  ينكل  تسلا  لباقأ  مل  انأ  ناتلوس .» »
رعشب  ، لھرت ریغ  نم  ةزنتكمو  اًدج  مجحلا  ةریغص  اھروصتأ   . ضیبأ صیمق 
ةفلتخم نكامأ  نم  جرخي  مسجم  اھتوص   ، نيوارمح نینیعو  شئاھ  يضف 

... لامعألاو ذيواعتلاب  مدمدت  يھو  تقولا  سفن  يف 

. اھروصتأ فیك  مھي  ، ال  قحلل تئج  نإ   ، نكل

. لیصفتلاب هذھ  ةلیللا  فصو  الو   ، همأ نع  اًریثك  اًئیش  ىكح  ام  ودلأ 
حورلا باصتغاب  رخآلا  يف  تضق  تسلا  نأ  وھ  هفرتعا  يذلا  فارتعالا 
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ـ هیلع  ناك  ودلأ  نأ  ينعي  ام   ، صخشلا ریھطتو  اھدرط  لجأ  نم  ةريرشلا 
هایم ّتبكو  هینیع  دیحو  ذاتسألل  تبصع  امدعب  ةلاصلا  يف  ةیناتسم  همأو 
ّلزَنُي نأ  ضرألا ـ  يف  ّيطويو  هنولطنب  علقي  نأ  هترمأ  مث  هسأر  ىلع  ةلحلا 

. هربد يف  نیكسملا  يقفلا  أطيو  وھ  هنولطنب 

هلجخ ناك   . ءيش يأ  نم  ربكأ  هعاتب  مجح  نأب  غلابي  هنظأ  الو  ىھابتي  ودلأ 
نم اًمئاد  هیعّدي  ام  ىلع  اًعون  عنقم  لیلد  لوأ  دھشملا  اذھ  نم  قداصلا 

ةياكحلا نأ  يل  ّدكأ  ةرم  نم  رثكأ   . لاجرلا ىوھي  لعفلاب ال  هتنوسن  مغر  هنأ 
ریغ  ، ودلأ نأل   . مدنلا وأ  لجخلاك  ءيش  هیلع  اًنئاب  ناكو  ؛  رماوأ ذیفنت  ةياكح 
لمعيو ةدشب  اكوزأ  تسلا  نم  فاخي   ، اًقلطم ًاناميإ  اھتاردقب  نمؤي  هنأ 

. باسح فلأ  اھلعزل 

هتربخ نوزخم  نم  دھاشمو  اًروص  هلایخ  يف  يعدتسي  نأ  هیلع  ناك 
يتلا ةغضملا  علتبا  ىتح  هباصتنا  لمتكا  ام  كلذ  عمو  ـ  لاق  ـ  ةیسنجلا 

ىلع هللا. لكوتف  ةجراخ  يھو  ةرحاسلا  هل  اھتلوان 

لفسألا هفصن   ، نینیعلا بوصعم  دیحو  يقفلا  ىرأ  ةلیللا  يسفن  نع  اًمغر 
نم رخي  مدلاو  ينملاب  ناكوكعم  هاذخفو  طالبلا  ىلع  فجتري  وھو  نايرع 
طبخي وھو  مغلبلاو  عومدلا  علتبيو  خرصي  هعمسأ  يسفن  نع  اًمغر   . هجرش
فنعأ ةقباس : ةرم  يأ  نم  عظفأ  ةروصب  جنشتلا  هدواعي  ام  دحل  هیتضبقب 
همسج ىلع  حملي  أدب  ام  ةعاس  نم  دیحو  ذاتسألل  تءاج  جنشت  ةبون 

. ناطفقلا

يقفلا ئطو  امدعب  ـ  ةیضافلا  ةدوألا  نم  همأل  جرخ  اَّمل  ودلأ  حرف  اھتلیل 
هّبنجیس اذھ  اھرمأ  ذیفنت  نأل   ، نیتعاس تیبلا  بیسي  نأ  هترمأف  ةرشابم ـ 
عوبسأ لاوط  دیحو  ذاتسألا  ري  مل  هنأ  ةقیقحلاو   . لاحلا يف  هتیحض  ةھجاوم 

ـ برشي  الو  لكأي  ال  هتیب  يف  أبتخا  يقفلا  هریغ : دحأ  الو  وھ  ال   ، كلذ دعب 
نأ ىلع  لماعتي  ودلأ  هدجو  روھظلل  عجر  املو  ـ  ماني  ال  اًضيأ  ناك  هنأ  نظأ 
سقط ةعقاو  يناثلل  امھدحأ  ركذي  مل   ، اھموي نم   . تكسف ثدحي  مل  اًئیش 

. دیحو مادق  اكوزأ  تسلا  ةریسب  ودلأ  ءاج  الو   ، ةرم الو  ریھطتلا 

ءانثأ ًالعف  هترداغ  نيدلا  دیحو  تسبل  يتلا  ةريرشلا  حورلا  نأ  عنتقم  هنكل 
تلاق همأ ) ودلأ  وعدي  اذكھ   ) يام ـ  اكوزأ  نأل   ، كلت ةديدشلا  جنشتلا  ةبون 
ناك قیفي  أدب  املو  ةعاس  فصن  هیلع  ىمغأ  يقفلا  نإ   ، اھقّدص وھو  هل 
ناك يذلا  نأ  میھب  يأل  حضاو  اًعبط  « ) میئل ناتلوس  اھْنأ  خوري   » مھمھي
مغر همأ  بّذكي  ال  ودلأ  نكل   ،« میجرلا ناطیشلا  نم  اب  ذوعأ   » وھ هلوقي 

(. ًالثم  ،« اھنع  » لدب اھْنأ »  » لوقت اھنأ  اھدنع : يبرعلا  فعض 

عجر امل  دیحو  ذاتسألا  نأ  ریھطتلا  سقط  حاجنب  هعنقأ  يذلا   ، كلذ عمو 
يرھقلا هساوسو  كلذكو  هیلع  تداز  تناك  ةھتھتلا  نأ  مغر  ـ  لغشلا 

نأ عون  نم  ءاھلب  تافرصت  ىلع  هتیلباقو  هتوطخ  بارطضاو  هرھظ  سُّوقتو 
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بوعرمو رثكأ  ددرتم  هنأ  ادبو   ، بتكملا يف  دعاق  وھو  ونروپلا  ىلع  جرفتي 
داع امو  ضرملا  ضارعأ  لك  ًالعف  هدنع  نم  تفتخا  تناك  ـ  ءيش  لك  نم 
ول ىتح   ، ریھطتلا سقط  ةمدص  نأ  ودبي   . مالحأ الو  جنشت  نم  يكتشي 

. ينوكلا هرودب  يعو  يأ  نم  اًضيأ  اًمامت  هتررح   ، اًمامت دیحو  ذاتسألا  تلبخ 
تارامأ لك  نم  ًایئاھن  صلخت  بعر  ملیف  ىلإ  هلوحت  قيرط  نع  اذكھ 

نم تحار  هنأ  ولو   ، ناطلسلا حور  صمقت  نع  لوئسملا  صخشلاك  هتفیظو 
ايدیموكلا ءانثتساب  ایندلا  يف  رخآ  رود  يأب  مایقلا  ىلع  ةیلباق  يأ  هدنع 

. بتكملا يف  اھلمعي  يتلا 

علطي امدنع  حبصأ   ، بلكلا برد  يف  اوكاملا  رئاشع  تادقتعم  لضفبو 
يل علط  امل   ، ةلماك نینس  ينامث  دعب   ، وأ دجمأل ـ  همسج  يف  ناطلسلا 
ءيش يأل  تمھف  ةظحللا  هذھ  يف  ديدج  لكشب   . ربخ هدنع  نوكي  انأ ـ ال 
مالك ةحصب  تقو  يأ  نم  رثكأ  عنتقم  انأو  تّحورو   ، اًنیكسم انالوم  هامس 

. نیملسملا مامإ 

ةیناث ةرم  اریماكلا  ةبیجع  تققحتو  ةيوش  نم  يحور  تّروص  ةظوحلم :
ىفتخا مھبم  يمسلط  مسر   ، يھجو لدب   ، ةریغصلا ةشاشلا  ىلع  رھظف 
ينكل  . هتروص يذلا  يھجو  داع  ثیح  رتویپمكلا  ىلع  ةروصلا  تّلزن  املاح 

كلذ طوطخ  سكعي  اًفیفط  اًفالتخا  ةشاشلا  ىلع  يحمالم  يف  ىرأ 
. يمسلطلا مسرلا 

تبسلا ءاسم  ودلأ : عم  مالكلا  ىلع  دوع 

هل قالمعلا  نبلا  عْمُق  دیحو ـ  ذاتسألا  عم  ودلأ  ةصق  عمسي  امدعب  ىفطصم 
مامحلا حوري  موقیس  ـ  ةصرف  يناتسم  وھو  هسََفن  ىلع  سباك  ةعاس 

ادوص ةحیفص  عم  خبطم  ةنیكسو  ةحیحص  ةنومیل  نوسرجلا  نم  بلطيو 
ةديدجلا بودنلا  ًالمأتم  ةليوط  ةدم  هسفنل  رظني  ايارملا  مامأ   . هقيرط يف 

ام ةعاس   ، ةبرعلا ةآرم  يف  حرابلا  هظحال  امم  دكأتي  هنأك  هھجو ـ  يف  يتلا 
ًالعف هحمالم  نأ  حوضوب  ةرم  لوأل  ىريو  ـ  راتخملا  يجبروشلا  هنأ  سحأ 
هبتنا ناك  ام  وأ  ةدوجوم  تناك  ام  امإ  تاحطسمو  رئاودو  طوطخ  هیف  تریغت :
ةصاخلا لزپلا  َعِطقو  اًددحم  ًالكش  ذختت  تأدب  اھنأ  هل  ودبي  نكل   ، اھل
يوضع ءزج  يھ  تاغارف  لزپلا  يف  لظتس  ؛  هسأر يف  لمتكت  ةتودحلاب 
ةديدج حمالم  رداوب  هھجو  يف  ىفطصم  ظحال   ، كلذ عمو   . اھنيوكت نم 
هنكل  ، درجم ساسحإ   . اھمسرل ىعسي  يتلا  ةرھاقلا  ةطيرخب  لاصتا  ىلع 

لك نم  برغأ  سیل  هنكل   ، ًايدیموك نوكي  داكي  بیجع  ساسحإ   . دوجوم
. حتافلا دمحمب  ملح  ام  موي  نم  ةلصاحلا  تاروطتلا 

هسفن يف  رقتست  رعاشملا  هذھو  ةریخألا  هتافاشتكا  دعب   ، ررق ىفطصم 
ةتودحلا َرَثأ  ّحوري : ام  لوأ  ةديدجلا  اریماكلاب  هحور  ّروصي  نأ   ، ايارملا مامأ 

. اھلطب هجو  ىلع 
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نأ كردأ   ، اكيزم ودلأ  اھیلع  دعاقلا  ةيوزنملا  ةزیبرتلا  ىلإ  هتعجر  يفو 
زياس يلیمافلا ـ  قولخملا  اذھ  ةبغر  وھ  ةملاكملا  ءارو  يقیقحلا  ببسلا 
ریغ هجایتحا  اًضيأ  امبر   ، رثكأ سیل  سنپسسلا  ةراثإو  نجعلاو  تللا  يف 
دجمأ هعم  قرفي  ال   ، هبلق نم   ، ودلأ نأ  دكؤملا   . ةضفضفلا ىلإ  نلعملا 

. حالص

نأ نم  دكأتلل  ضافضفلا  عمقلا  ىعسیس  اذكھ   ،« يت ـ  فوس  ـ  فاس  »
ةماستبالا هذھ  اًعوفرم : لامشلا  هبجاح  نوكيو   ، فشكنت نل  هتافارتعا 

كیل تلق  انأ   » . بایترالا نع  اًریبعت  الإ  اھرمع  نكت  مل  امبر   ، ةیطوللا
ىلع سلاخ  عطقتیب  يبلق  ناشلعو  كیف  قثوأ  ـ  اب  ناشلع  ّهيد  تاجاحلا 

ـ اكوزأ  يشیلخت  ام   . يجیت اھ  شتنك  ام  تنإ  تلق  شتنك  ام  ولو   ، دجمأ
!«. يتقوود ةیھاد  يف  يدنيدوت  يام 

بحسيو دیب  ةنومیللا  ّتبثي  وھو  ىفطصم  دري  ـ  هللاو » ًالصأ  سيوك  »
تاءادأ اھب  هباجي  نأ  ّدوعت  يتلا  ةسالغلا  درتسا  تقولا  ؛  ةیناثلاب ةّنیكسلا 

!«. يشو الم  ىلع  ينبیجت  ةجح  كدنع  كنإ   » ةیحرسملا ـ ودلأ 

ال نیخثلا  يقيرفإلا  نكل  يكوأ »! ؟  فسفس اي  ةجح  يدنع  شیف  ام  انأ  »
يجبروشلا هقيدص  ىلع  لیمي  عجریف  سومقم  هنأ  ءاعدا  ىلع  اًربص  قیطي 

ىتح قئاقد  ثالث  رمت  . ال  يداعلا نجعلاو  تللا  لصاویف  « ... سُب : » ةیناث دعب 
: طوبضم هنیمخت  نأ  دكأت  ىفطصم  نوكي 

دیحولا امبر  وھو  ةلفحلا ـ  رضحي  مل  كلذل  ةرتف ـ  هل  قتسف  عم  قناختم  ودلأ 
ىفطصم ةأرما  نأ  فرعي   ، نامز نم  ءيش  لك  فرعي  يذلا  بتكملا  يف 

داع ام  ىفطصم  نأ  سح  امل   ، زوجارقلا نأو  زوجارقلاب  ةقالع  ىلع  تناك 
ىفطصم لصو  ربخلا  نأ  ودلأ  كش  دقو  تقولا   . ربخلا رشني  أدب   ، هقیطي

مرحي نأ  ديري  ال   ، امھئاقل نم  ةلیلق  تاعاس  لبق   ، لمرلا انیم  يف  هسفن 
. رخآ ناسنإ  فعض  ىلع  ةجرفلا  ةعتم  نم  هسفن 

قتسف نع  نیتملكب  ىفطصم  جردتسیل  هعاتب  يداعلا  وشلا  لمعي  ودلأ 
طابعتساب وأ  ةركف » ىلع  سلاخ  سيوك  شوم  علت  هَّود  دلولا   » نأ عون  نم 

دیحو باصتغا  نع  هل  ىكح  نوكيو  ؟ » كتارم نع  ةجاح  كیل  لاق  وھ   » رفاس
نئمطي نیح  ًايرود  هب  موقي  يذلا  رمألا   ، يشاملا هریمض ع  نع  حيزیل  نيدلا 
دجمأ . ال  ةجاح الو   ، كلذ ریغ  نكل   . نامز هل  مھتایح  بقاري  نمم  دحاو  ىلإ 
مھنأو ةمزأ  يف  دجمأ  نأب  هربخأ  امل  ودلأ  ينعي   . ةجاح يأ  الو  ةبیسم »  » الو
ينسلا امھقيدص  باصأ  ديدج  يبصع  رایھنا  نم  رثكأ  دصقي  مل   ، هوكرتي نل 
جالعلاو تاحصملا  ضفار  هرمع  لوط  ودلأ  ؛  ةحصملل هببسب  هتوخإ  هعجریس 
دجمأ زاكنإ »  » نأ ةجردل   . ةنوعلم ةنطیشم  رومألا  هذھ  نإ  لوقيو  يناسفنلا 

، هجالع نم  طابضلا  هتوخإ  عنم  ىوس  سیل   ، نآلا حضتي  امك   ، هل ةبسنلاب 
مغر مھیلع  لالد  ىفطصمل  نوكي  دق  نكل  حجرم  ریغ  هنأ  فرعي  يذلا  رمألا 

. ءيش لك 
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وھ دجمأ  ذخأي  نأ  ديري  هنأ  جتنتسي  ىفطصم  نكل  ةحارص  اھلوقي  ال  وھ 
دسج ىلإ  لقتنا  ناتلوسلا »  » ناك اذإ  ام  ىرتل   . يام ـ  اكوزأ  ىلإ  رخآلا 

نأ ديريو   . نینس ينامثب  هّننج  امدعب  ّننجت  يذلا  دعاقتملا  يطرشلا 
هذھب هعانقإ  لیبس  ىلع  دجمأ  رایھنا  نع  ةیلوئسملاب  ىفطصم  رعِشُي 

. ةركفلا

. اًریثك همھي  اذھ ال  ىتح  نكل 

ةصرف هدنع  نوكتس  دجمأ  ىلع  ىفطصم  ّفوخ  ول  هنأ  ةياكحلا  لك 
ىريو ةبوطخلا  ةلفح  يف  راد  ام  فرعیل   ، قتسف نع  مالكلا  يف  هجردتسیل 

« مسري فرعیب  شوم   » يللا هقيدص  دنع  ةصقانلا  تامولعملا  تناك  ول 
ةتودح نع  ربخ  يأ  هئیجي  ام  ریغ  نم  اماردلا  هذھ  لك   . اھئانثأ يف  هتلصو 

نأ ـ  هعم  قناختملا  قتسف  الو  وھ  ال  ـ  ربخ  هئیجي  الو   ، ناطلسلا روھظ 
. هتأرما ّقلط  ىفطصم 

! ودلأ اي  ةشوبھملا  نبا  اي 

ةطوف بحسي  ىفطصمل  هبتني  ام  ةعاس  دعتبيو  ّقربیس  نیخثلا  يقيرفإلا 
نم اھلبي  امدعب  مث   ، هیعبصإب ةنومیللا  فصن  اھیلع  رصعيو  سیڤرسلا 

. زیكرتب اھب  هكعدي  دعقيو  هرصنب  يف  يذلا  متاخلا  علخي  ادوصلا  ةحیفص 
ةریسب ءيجيو  هیلع  لیمي  نأ  لواحي  ودلأ  ام  لك   ، رثكأ وأ  ةعاس  عبر  ةدمل 
ةحیفصلا نم  عرجيو  هدي  يف  يذلا  ىفطصم  كرتي   ، قتسف ةبوطخ  ةلفح 

جلثلا بلاوق  نم  رثكأف  رثكأ  اھّبرقي   ، هھجو يف  ةنیكسلا  هل  كسام  وھو 
اي هيإ  تلق  ؟  اھ  » هلأسي ودلأ   . جارجرلا نبلا  رحب  يف  سطغتو  بقت  يتلا 

. ةیطوللا ةماستبالا  سفن  هھجو  ىلعو  لامشلا  هبجاح  عفريو  ؟ » شِّحَوْتِم
. تمص يف  متاخلا  عیملتل  عجري  ىفطصم  نكل 

ةمھبم ةماستباب  هل  زمغي  وھو  يقابلا  ةنومیللا  فصن  هلواني  نأ  ىلإو 
يقيرفإلا ّحيري  امنودو  بساحي  امنود  رداغي  نأ  ىلإ   ، هھجو يف  عركتيو 

ىلإ ناخلا  ربعي  امنیب   . عّمليو ةنیكسلا  هل  كسمي  لظي   ، ةملكب نیخثلا 
سیل  ، ةركف هدنع  سیل  ودلأ  نأل  هبلق  نم  كحضیس   ، نیسحلا اندیس 
نومیللاب هعّملي  نأ  ررق  يذلا  متاخلا  كلذ  نوكي  اذام  ةركف  يأ  هدنع 

. بیجي امنود  هھجو  يف  عركتلاب  اھمتخي  هلعج  اذام  وأ   ، ادوصلاو
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عباسلا  مسقلا 
ةمامحلا  قوط  ةلاسر 
قيرطلا لوأ  ىلإ  لمرلا  انیم  نم 

ءاقلو زعملا  ةرھاق  يف  ًالسرتسم  ىفطصم  هل  ّقثو  ام 
ةبیبحلا 

ليربأ ، ١٥ و١٦  نینثالاو دحألا 

: راتخملا يجبروشلا  لاق 

رحبلا ىلع  نم  كل  بتكأ   . ةرھاقلا يترداغم  ىلع  رھش  رم  مویلا  دشار ـ  يلاغلا 
. نوفیلتلا الو  لیميإلا  عفني ال  ناك  ام  هنأ  تقو  يأ  نم  رثكأ  فراع  انأو  توریب  يف 

تاملاكملا نم  ددع  ىدم  ىلع  ةتودحلا  لیصافت  لك  بعوتسا  ول  ىتح  نوفیلتلا 
يدض ایندلا  نأب  مراع  روعش  عم  يجاوز  رایھنا  ءّارج  يلاصفنا  لوأ  نم  ـ 
يریس طخ  يف  ىرغطلا  فاشتكاو  ابوروأ  مالسإلا  لوخدب  ملحلا  ربع   ، ينبقاعتو
يف ثحب  نم  هعبت  امو  ناطلسلا  روھظ  مث   ، متاخلا ىلع  اھنیبتأ  املبق  يمویلا 
قتسف يفو  يتقیلط  يف  يتمدص  دحل   ... قالطلا رارقل  ذیفنتو  مالسإلا  خيرات 

تامولعملا نوكتس  ـ  ةياكحلا  يف  يقیقحلا  حالص  دجمأ  رودل  يفاشتكاو 
تاذلاب  ... رعاشملا نم  ةنیعم  تاجرد  كلصت  نل  أوسألا ) ةطبارتم و( ریغ  ثادحألاو 

. تاروطتلا نم  ریخألا  مسقلا  يف 

هیف يقب  ناك  ام   ، ىرغطلا باتك  تبتك  تنك  ام  ول  نكمي  ينإ  يسفنل  لوقأ  مویلا 
. هديرأ قافخإ ال  كلذ  نإو   ، ةلئاز تاضموك  الإ  كسأر  يف  ةتودحلا  رقتستل  ةصرف 

ساوقأ نیب  ةطوطحملا  تارقفلا  لوح  نم  مالكلا  نأ   ، كیلع ةطشق   ، ركذتتل
اھحمالم فرشتسأ  تلزام  يتلا  ةبیجعلا  ةتودحلا  ىوس  هدعب  سیل  جنفسإلاك :

مارغ يف  يعوقو  لثم  ةلیصفت  ىلع  سَكوُف  لمعأ  انأو   ، تاعاس  . كل اھلقنأل 
دمحلاو   . نونجم ًالعف  ينأ  سحأ   ، يقالط نم  ةعاس  لالخ ٤٨  ةجوزتم  ةأرما 
كنأ دشار  اي  ّيف  ّرثؤي  يذلا   . اًمئاد دجب  يل  لصحي  يذلا  ذخآ  نأ ال  تملعت  ينأ 
هذھ لك  دعب  كانھ  كعم  يدعوم  تفلخ  انأو   ، ةرھاقلا يف  كسفن ـ  تنأ  مویلا ـ 

، اًریخأ تققحت  دقو  نآلا   ، ماع دعب  اًماع  اھُترظتنا  يتلا  ةفطاخلا  كتدوع  نینسلا :
لثملا لوقي  املثمو   ، طویسلا ابأ  اي  ایندلا  اذكھ  نكل   . يبایغ يف  ققحتت 

ام قْلِعلا  يقالت  ىنعملا :) سفنب  يزیلجنإ  لثم  نم  رثكأ  هیف   ) حیبقلا يبعشلا 
. قْلِعلا شیقالت  ام  ةبارخلا  يقالت   ، ةبارخلا شیقالت 

ةباتكلاو بحلا  يف  مالك 
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، كمولأ نل  انأ   . يتتودح نم  ةقطنملا  هذھ  مھف  ءيست  نأ  اًقح  ينقلقي  نآلا 
نأ لوألا  كلعف  در  ناك  ول   ، هذھ ةعرسلاب  مارغلا  يف  تعقو  ينأ  فرعت  ام  ةعاس 
لصح يذلا  نأ  قّدصت  امبرف  ةمرتحم  ةلاسر  كل  فلؤأ  نأ  يرورض   . نيدلا بست 
اًدبأ هلثم  ءيش  يل  لصح  ام  عون  نم  بح  ـ  ًالعف  بح  هذھ  ةأرملا  نیبو  ينیب 

: ةباتكلل يترظن  نع  ةركف  ذخأت  ةرملابو  كلذ ـ  لبق 

كلذ نأل   ، لئاسر بتكت  تأدب  اھبابحأ  نع  تقرتفا  امل  سانلا  نأ  دشار  اي  ملعا 
، ةبرعلا  ، راطقلا ءایشأ ـ  تءاج  كلذ  دعب   . قيرطلا لوغو  ةفاسملا  لوط  نم  نوھأ 

تبلج اھنكل   . اھضعب نم  سانلا  تّبرق  ـ  لیميإلا   ، فارغلتلا  ، نوفیلتلا ؛  ةرایطلا
تیقبو  . تناك امم  اھبابحأ  نع  دعبأ  سانلا  لعج   ، ةایح عاقيإو  تادیقعت  اھعم 

. لاب ولخو  تقو  ةلأسم  ةلحرلا  ةبوعص 

سیل اھوھجويو  لوطأ  مھلئاسر  اولعجي  نأ  صاخشأ  ركف   ، مالكلا اذھ  لصح  امل 
همسا ءيش  كانھ  حبصأ   ، ديدج نم   ، اھتعاس  . اھلك ایندلل  نكلو  هنیعب  بیبحل 
نوأرقيو نوبتكي  نيذلا  نم  ددع  دارطاب  ةرثاكتملا  عومجلا  نیب  رھظو   . بدأ

. لیحرلا ةقشم  نع  ًاليدب  ةباتكلا  تداعو   . لئاسرلا

ةرودم حور  لك  قلخ  هؤانث  لج  هللا  نأ  نیفسلفتملا  ضعب  معزو  »
، اًفصن دسج  لك  يف  لعجف  اًضيأ  اھعطق  مث  ةركلا  ةئیھ  ىلع  لكشلا 

امھنیب ناك  هعم  يذلا  فصنلا  هیف  يذلا  دسجلا  يقل  دسج  لكو 
«. ةميدقلا ةبسانملل  قشع 

ةرھزلا باتك 

دواد نبال 

: ةباتك هرخآو  َلبَخ  هلوأ   ، كیلع ةطشق   ، بحلا

ةلماك ةلاقترب  نع  ةرابع  نینثا  لك  نأ   . ةلاقتربلا فصن  ةيرظن  اًعبط  فراع  تنأ 
نییثنأ ـ وأ  نيركذ   ، ينعي ةنیعم  تالاح  يف   ، امبر ىثنأو ـ  اًركذ   ، نیفصن تمسقنا 

ثدحت يتلا  حاورألا  ةلبرغ  دعب  ةتح  يف  هات  نیفصنلا  نيذھ  نم  فصن  لك  نأو 
. ام ناكم  يف  يناثلا  هفصن  ءاقلب  عاو  ریغ  وأ  عاو  لمأ  ىلع  شیعیل   ، بكاوكلا يف 

. حور فصنب  شیعي  انم  دحاو  لك  نأ   ... ةلمتكم ریغ  انحاورأ  نأ  ةيرظن 

تناك نامز   ) . ةميدق ةبسانم   ، ينعي  ، هلباقي مل  صخش  هاجت  دحاو  لك  دنع  نأ  وأ 
ةلزتعملا نیب  لدجلا  يف  امك  ـ  ؟  فرعت ـ  ةيدبأ  ىنعمب  ةميدق  ةملك  مدختسُت 

الإ ةوق  الو  لوح  ؟ ال  هنع ُتأرق  اًضيأ  اذھ  اًميدق : نآرقلا  ناك  اذإ  ام  لوح  ةيرعشألاو 
. ءيش لك  مكحت  يتلا  يھ   ، ةيرظنلا بسح   ، هذھ ةميدقلا  ةبسانملا  اب )!
عجر ول  مدآ  لثم  نوكیس   ، هعم يذلا  فصنلا  ةلاقتربلا  فصن  ىقالو  ثدح  اذإف 
جرخي نأ  ديري  . ال  ةلماك ایندلاو  لبرغتت  مل  حاورألا  ثیح  هتیب  يف  نوكیس   ، ةنجلا

. رداغي وأ  ةظحل 
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. اًعئارو اًحیحص  راص   . داشرألا ابأ   ، هؤاضعأ تلمتكا  هنأ  سحیس   ، حضوأ ىنعمب 
. ءيش يأ  نم  قمعأ  ةفرعم  هبیبح  فرعي  هنأ  مھألا ـ  اذھو  سحیس ـ  هنكل 

عمس ىتح  وأ  ةرم  الو  هلباق  نوكي  ام  ریغ  نم  خيراوتلاو : تامولعملا  نم  كعد 
فرعي امم  نسحأ  هعم  يذلا  فصنلا  فرعي  هنأ  ةلاقتربلا  فصن  سحي   ، هدوجوب

دق بحلا  دجي  نیفصنلا  نم  فصن  لك   ، يعو ىتح  وأ  دوھجم  ریغ  نمو   . هسفن
الإ هنم  ىقبي  الف   ، نینس ىدم  ىلع  تمكارت  رشقلا  نم  تاقبط  هنع  عزن 

... روفلا ىلع  ةجزاط  حبصتف  فصنلا  ىلع  بكري  فصنلاو   ، ةلیلبو ةيراع  ةھكافلا 

ًابيرق توملا  نوكي  ـ  ءایشألا  هذھ  نع  كثّدحأ  اذامل  مھفتس  ربصا  ـ  بحلا  يف 
هروضح يفو  بوبحملا  بایغ  يف  ثدحي  اذھ   . اھتمیق دقفت  ةایحلا  نأل  اًدج 

،( نوھأ توملا   ) ةیناث ةرم  دورطم  هنأ  ةنجلا  هعوجر  دعب  مدآ  رعشي  نأ  امإ  ءاوس :
ءيش ال  تام  ول   ) ءيش لك  ىھتنم  غلب  هنأ  سحیف  درجأ  فقس  ىلإ  رظني  وأ 
ىتح كانھ .) دعاق  وھ  تقولاو  ةنجلا  حارو  تام  يديروأ  وھ  ينعي  وأ   ، ِعجفُي
ةنجلا املثم  بيرق  توملا   ، نیتلاحلا نم  ةلاح  لك  يف  عفادلا  سكع  عفادلاو 

هذھ لكو  قارفلاو  رجھلاو  بایغلا  يف  ـ  راظتنالا  ران  ـ  اًضيأ  رانلا  امبرو  ةبيرق 
، راتخملا يجبروشلا  ينأب  يناميإ  يل  دكأ  اذھ  يبح  نإ  كل  تلق  ولو   . ءایشألا

. رثكأ برغتست  امبر 

: تیقوتلا يف  ًایقطنم  ناك  هلوصح  نأ  تیسح   ، ءيشلا اذھ  يل  لصح  امل  انأ 
ناك ةلاقتربلا  فصن  ةقيرط  ىلع  بحلا  نأل   . يرفس لبق  ةتودحلا  يف  لصاف  رخآ 
رجھلاب أدب  يذلا  نألو   ، هتملك يلعُأ  بھاذ  انأو  ينبرقي   نأ  نكمي  ام  رثكأ  ًالعف 

ام ةرم  لوأل  تمھف  يقالط  نم  طقف  مايأ  ةثالث  لالخ   . لاصولاب يھتني  نأ  بجي 
ام لك  كیلع ـ  ةطشق   ، تادابعلا لك   . ةدابع بحلا  نإ  نولوقي  نیح  سانلا  هدصقي 

ءيجت ثعبو ـ ال  لاوز  نم  هب  كّركذت  ام  لكو   ، ٍلجت وأ  ءودھ  نم  تادابعلا  هقّقحت 
. اًئیش بحلا  يف 

نم ةقسابلا  ورسلا  راجشأ  رتل   . توریب يف  رحبلا  ىلع  اًدعاق  نآلا  ينلیختتل 
ةدلبلا كلت  ـ  ةینوج  ءاوضأ   ، روخصلا ىلع  غلاب  ءودھب  رسكتت  جاومألاو  يفلخ 
لاقترب ریصع  بورغلاو   . اھمادق نم  دعب  ىلع  لبجلا  قوف  ألألتت  تأدب  ـ  ةبيرقلا 

: كل بتكأ  انأو 

هذھ هبشت  دالب  يف  دبالو  ترم  نإو  ـ  اھحمالم  ركذن  نأ  نم  دعبأ  مايأ  ىلع  »
لثم ءيش   . اندنع هدوجو  ببسو  هھنكو  هلكش  انیسن  ءيش  اندنع  ناك  دالبلا ـ 
انك اننأ  طقف  فرعن   . هاندقف فیك  وأ  ىتم  الو   ، هحمالم ركذن  اھسفن ال  مايألا  كلت 
مل ىتح  هاندتعا  اننأ  مغرو   ، اًتیقم وأ  اًجھبم  نكي  مل  هنأ  مغر  انمدب  هیلع  ظفاحن 
انل حمسي  ناك  انعم  هدوجو  نأ  كلذك  فرعن   . ساسألاب اندنع  هنأ  انلابب  رطخي  دعي 
ّينمن ًانایحأ   . حار ذنم  انتكلھأ  ًابايإو  ًاباھذ  ةكرحلا  نأو   ، دحاو ناكم  يف  ءاقبلاب 

، لایخلا نم  دعبأ  راص  انیلإ  هعوجر  نأ  نم  مغرلا  ىلعو   . ًالعف هدادرتساب  سفنلا 
اًنمز نإ  ضعبلا  انضعبل  لوقنو   . ركذتلا عنطصن  نحنو  لمألا  تاماستبا  لدابتن 

«. بايإلاو باھذلا  نع  فكنف  اندنع  ناك  يذلا  ءيشلا  انیلإ  دوعيو  يتأیس 
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تبسلا ةلیل  راكفأ  يف  مالك 

مانملا رسج  ىلإ  قيرطلا  تّلوط   ، ودلأ عم  نم  يعوجر  ءانثأ  ثلاثلا  تبسلا  ةلیل 
عم میظنتلا  لمع  ةلوھس  لوأ  نم   ، يل تدكأت  يتلا  ةبيرغلا  رومألا  يف  حرسأل 

امدعبو  . دیحو يقفلا  جرش  نم  ّرخي  مدلا  ةياغل  ةیلعلا  ةلودلا  اياعر  نم  ىراصنلا 
تیشمو مطقملاو  ةعلقلاو  ةفارقلا  بنج  نم  تررم  ةيزعملا  ةرھاقلا  نم  تعلط 

. اذكھ ولح  لیللا   . ایندلا باب  ةوج  نم  تعجرو  تیّفل  مث  بلكلا  برد  هاجتاب  ًالیلق 
مك ءایشأ : يلاب  يف  ءيجت  تناك   ، مإ فإ  موجن  ويدار  عمسأ   ، قئاس انأ  ام  لوطو 
اھتفش يتلا  ةعیظفلا  تاقورفلا  مغر   ، ةرھاقلا يف  سانلا  نأ  ًالثم ـ  بيرغ ـ  وھ 
اھنأ ضورفملا  تایلقألا  ىتح   ، راكفألا تاذ  سفن  مھدنع  مھلك   ، مھنیب

. ةدھطضم

ةبابرلا عایب  نم  رھوجلا  يف  فلتخت  مھتایح ال  اھیلع  ةینبملا  تاضارتفالاو  میقلا 
ول ىتح   ، ةأرماب ةقالع  لمعي  نأ  نكمي  لجرلا ال  نأ  يلاقتربلا : رمھلا  بحاص  ىلإ 
هلوأ نم  نيدلا  نأ   . نام يلیماف  ىقبي  ام  ریغ  نم   ، نیتفاقث نیبو  لووك  تناك 
ىوس سیل   ، تامرحملا نم  يئاھنال  ددعو  ةبیبزو  ةیحل  نكي  مل  نإ   ، هرخآل
هركن انك  ول  ىتح   ، ةینطولا نأ   . ةفرعملاو لقعلا  عوزنم  طلغلاو  حصلل  متسیس 
لیمع وأ  نئاخ  هیف  ّككشي  يذلاو  هنم  غورفمو  حضاو  ءيش   ، اناوج نطولا 
يذلاو اًقيدنزو  اًرفاك  نيدلل  قباسلا  فيرعتلا  يف  ككشي  يذلا  ىقبي  املثم  )
بيرغ وھ  مك  يل  رطخو  بلك .) نباو  اًقسافو  اًنجام  ةأرملاب  ىرخأ  ةقالعل  ىعسي 

. ءایشألا هذھ  ریغت  تاقورفلا ال  نأ  ًالعف 

نأ تّبرج   . ديرأ ًالعف ال  ينأو  زدلي  ّملكأ  نأ  ّيلع  ينأ  يلاب  يف  ءاج  ام  مھأ  نكل 
ریغ نم  ديزي  اھنم  يفرق  تیقل  املو   . لكش يأب  اھیف  ينّببحت  ًءایشأ  ركذتسأ 

ةحاسم يأ  حتف  يف  يل  تعجر  يتلا  ةوھشلا  لغتسأ  نأ  تلواح  ةبسانم 
يتلا ةھادنلا  ةئیھ  ىلع  يسأر  يف  لثمتت  زدلي  تلضف  ةدياف ! شیف  ام   . براقت

انأو مانملا  رسج  يف  تتام  يتس  ـ  ةلوفطلا  مايأ  يبأل  يتس  اھنع  يل  تكح 
ةزفاقتملا ةنكللا  كلتو  اھتوص  يف  تاملكلا  ةنر  ركاف  ينكل   ، نینس عبس  يدنع 

نكل هرمع ـ  يف  موي  رخآ  دحل  اباب  ناسلب  ةقلاع  اھاياقب  تلضف  يتلا  ةروسكملا 
تنك مايأ   ، نامز ةركفلا  هریثت  تناك  يذلا  كحضلا  نع  فلتخم  تقولا  يلعف  در 
ينتعور يتلا  ةنتافلا  ةلوغلا  نم  ةیعقاو  ةخسن  ىرأف  ةنايرع  يھو  زدلیل  رظنأ 

. ریغص لفط  انأو  لوحتلا  ىلع  اھتردق 

بعرب تیسح  ةبیجعلا  ةئیھلا  هذھ  ىلع  يسأر  يف  زدلي  َْتّلثمت  امل  تقولا 
. يقیقح

تلصح ةنيدملا  دادرتسا  ةظحل  نأ  دقتعأ   ، تایلجتلا هذھ  لك  مغر   ، ام ببسل 
يف ءيجت  ءایشألا  هذھ  لكو  اكيزم  ودلأ  عم  نم  ّحورم  انأو   ، راوشملا اذھ  ءانثأ 
دعب  ، مذرشتلاو لاھبنالا  ينباصأ  ام  ةعاس  نم  ةرم  لوأل  ينأ  دقتعأ   . يسأر
يتمذ ىلعو  اربش  ىلإ  باھذلا  نیب  ةرھاقلا  اھب  ترم  يتلا  ةعيرسلا  تالوحتلا 

يھ وأ  ةرقتسم  ةلاح  يف  يتنيدم  فوشأ  تأدب   ، ةفیظن يتمذو  عوجرلاو  ةأرما 
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، ًالصأ ـ  كلذ  ىلع  كل  ّللدأ  فیك  فرعأ  ال   . يیعو يف  ديدج  نم  رقتست  تأدب 
نكل ـ  يسأر  يف  رشابم  لكشب  تءاج  ام  ةلأسملا   ، تاياكحلاو راكفألا  طسو 

. متلت ينیع  يف  اھفارطأو  لماكتت  ةنيدملاب  تیسح  ينأ  لصح  يذلا 

نأك ؟  لاسرإلا يھتني  امدعب  نويزفلتلا  ىلع  ءيجت  تناك  يتلا  ةشَورخلا  فراع 
ام دحل  ةيوش  ةيوش  كسامتت  تدعق  ةشاشلا  ىلع  ةّببحملا  ةّببضملا  ةروصلا 

... هتاوصأو هناولأ  لكب  بكرملا  دھشملا  ناب 

ةرھاقلا يف  لاوجتلل  ططخم  يسأر  يف  لكشتي  أدتبا  ةظحللا  هذھ  يف 
. دحألا موي   ، يلاتلا مویلا  يف  لغشلا  دعبو  لبق  مادقألا  ىلع  ًایشم  ةیمالسإلا 

ةلجؤملا زدلي  ةملاكمب  ةقالع  لاوجتلا  اذھل  نأ  ادب  روفلا  ىلع  هفرعأ  مل  ببسلو 
اھلمعأس يتلا  ةلوجلا  نأ  اًضيأ  تكردأ   . يسأر يف  عوضوملا  ءاج  ام  لوأ  نم 

يدنع حضاو  ؛  ءانبلا ةداعإ  ةیلمع  وأ  يتنيدم  دادرتسا  لیبس  ىلع  تسیل  هذھ 
نأو  ، اھدادرتسال ىعسأ  يتلا  ةنيدملا  نم  اًءزج  تسیل  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  نأ 
نیب ةلص  دقعأ  يكل  ةلمتكم  ةميدقلا  ةنيدملا  ىرأ  نأ  يتبغرب  عوفدم  لاوجتلا 
ىلع وأ  ينعي  ةیفارشتسا  ةقيرطب   ، ينصخت يتلا  ةرھاقلا  لامتكاو  اھلامتكا 

... ةاكاحملا لیبس 

: لعفلاب زدلي  ةلضعمل  ًالح  ّرفوي  دق  هنأ  ططخملا  ّربدأ  انأو  الإ  يل  رطخ  مل 

عماج دنع  نم  زدلي  ملكأو  عجشتأ  نأ  ـ  تركف  ـ  ةمزألا  زواجتل  ةقيرط  نسحأ 
. هتلخد ام  نامز  يلو  هلخدأ  املك  ةبيرغ  ةحارب  سحأ  يذلا  نسح  ناطلسلا 
لوح نم  ثلثلا  طخلاب  ةزرابلا  ةیبھذلا  تايآلا  تركفت  ام  ةعاس   ، سب اھتعاس 

. ةریبكلا زدلي  تخأ  نيدولك  ةروص  ينیع  مادق  تقرب   ، قھاشلا بارحملا 

* * *

، زدلي دنع  ءاشع  يف  ةدحاو  ةرم  الإ  يتحار  ىلع  اھعم  تدعق  تنك  ام  انأ  نيدولك 
. سيراب يف  ةرقتسم  ةنس  نم  رثكأ  اھل  ناك  اھتقو  ؛  نینس عبس  يلاوح  لبق 

اكینومراھلا فزعي  اوكساپ  نايردآ  همسا  اًدج  فيرظ  يواسنرف  باش  اھعم  ناكو 
تناك اھنأل  ءاقللا  اذھ  ركاف  انأ   . ةكحضم ةنكل  عم  يزیلجنإلاب  ينملكيو  رارمتساب 

وأ فیك  نآلا  كل  حرشأ  نأ  بعص   . ةلاح يل  تلمع  نيدولك  نألو  ًالعف  ةولح  ةلیل 
، طویسلا ابأ   ، اھھجو يف   . يعم ّقلعت  اھّتلخ  ةجاح  اھھجو  يف  ناك  نكل   ، اذامل

. اھئادأ يف  هنأ  قدألاو 

اھتّعلق ول  كنأ  اًدكأتم  نوكت  ثیحب   ، ةحطسم ًابيرقتو  ةفیحن  زدلي  لثم  نيدولك 
سيراضتو ًايرط  اًمحل  مودھلا  تحت  نأ  نم  جاھتباو  ةشھدب  سحتس   ، اھمودھ

ریصقلا رعشلاو  حتافلا  يرمخلا  نوللا  سفن  نيدولك  دنع   ، اًضيأ زدلي  لثمو   . ةأرما
هبشلا اذھ  مغر  اھتخأ  نع  اھفالتخا  لعل  نكل   . نشخ الو  معان  وھ  ال  يذلا 
يتلا تاغللاب  زدلي  ةرظنم  سكع  ىلع   . ءاشعلا ةلیل  ينرھب  ام  وھ  ديدشلا 

يزیلجنإلا نم  لاقتنالا  يف  ةیضارعتسالا  اھتقيرط  ـ  ًالثم   ، اھقطن دیجتو  اھفرعت 
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ةفيزم ةیكيرمأ  ةنكل  تروط  تناك  ام  نيدولك  ـ  سكعلابو  يناملألل  يواسنرفلل 
ءاطخأ لك  يزیلجنإلا  اھمالك  يف  لضف   . ةیكيرمألا ةعماجلا  يجيرخ  مظعم  لثم 
اذھو ؟  قدصت  ، نیسلاب ءاثلاو  نيزلاب  لاذلا  لدبتست  نأك  يواسنرفلا  قطنلا 

ةینایبصو اھتفاحن  ىلع   ، زدلي لمعت  املثم   ، لاتحت تناك  ام  اھنأ  نع  ًالضف 
. ساقي امب ال  رثكأ  ةباذج  ةینایبصلا  هذھ  لعج  يذلا  رمألا   ، اھمسج

تناك نإ  ةدكأتم  ریغ  اھنأك  ةلوجخلا : اھتماستباب  اًديدحت  تبجعُأ  ينأ  ركاف  انأ 
... لاح يأ  ىلع  اھحماستس  كنأ  ةفراع  كلذ  عمو  كقح  يف  تطلغ 

ةریبكلا اھتخأ  ىلع  تظحال   ، زدلي دنع  ءاشع  يف  نینس  عبس  لبق  اذكھ 
رأ مل  ةعمل  اھینیع  يف  ناك   . هنع ثحبأ  يرمع  لوط  ينأ  يل  ادب  عون  نم  ةیبذاج 

لدبتتو  ، ةتباث يھو  ىتح  كرحتت  اذكھ  تقولا  لوط   . دحأ ينیع  يف  اًدبأ  اھلثم 
وأ اًدبأ  اھكسمت  نأ  نكمي  ال  كنأ  يحوي  امب  اھنم  ةجراخلا  رعاشملاو  اھتاءادأ 
ينیب ءيش  يأ  يف  ریكفتلل  لاجم  هیف  ناك  ام  اھتقو  اًعبط   . اھیلع اًئیش  كسمت 

نم ّلیع  درجم  اھرظن  يف  ينأ  تركف  ينم ـ  ربكأ  اذكھ  اھنأل  طقف  سیل   ، اھنیبو
يذلا يواسنرفلا  باشلا  نأ  تفشتكا  ينأل  كلذك  نكلو  ـ  ةھفاتلا  اھتخأ  رود 
لوألا اھلمح  تايادب  يف  اھنأو   ، روھشو ناتنس  هل  اھجوز  ةقیقحلا  يف  وھ  اھعم 

... نآلا هنم 

ةتھاب تسیل  ةروص  يغامد  يف  تلضف  تناك  ضرغلا ـ  دیحولا ـ  ءاقللا  كلذ  نم 
نم سانلاب  طالتخالا  ىلع  ةيداع  ریغ  ةردق  اھدنع  ةأرمال  ریغص  اھمجح  نكلو 
وأ ةتفل  لك   ، ةرظن لك  نأ  ـ  اًمامت  زدلي  سكع  ـ  كسّسحت  ةقيرطبو  دوھجم  ریغ 

. ةقیقح اھنعت  مل  ول  ىتح  اھینعت  ًالعف  اھلوقت  ةملك  لكو  اھلمعت  ةكرح 

دقتعأ  ، ديدحتلاب زدلي  عم  ثدح  ام  ثدحي  امنیبو   ، كلت ءاشعلا  ةلیل  باقعأ  يف 
امل زدلي  نأ  لیلدب   . اھتخأ نيدولك  نع  شتفأ  دیعبو  قیض  ناكم  يف  تنك  ينأ 
نيدولك نأ  يلاب  يف  ءيجي  اًمئاد  ناك   ، مُك ـ  صُنلا  اھتاكرح  لمعت  تأدب 
مجحب تقوو  تقو  نیب  قربت  يتلا  اھتروص  لثمو   . اذكھ فرصتت  نأ  لیحتسم 

هذھ نيدولك  ةینایبص  كسمأ  نأ  يف  ةتماص  ةبغر  يدنع  نم  حزحزتت  مل   ، ریغص
اھئاحنأ يف  توفأو  اھحطس  نع  مودھلا  عزنأ   ، دحاو ناكم  يف  اھّتبثأ   ، يدیب

. يناسلو يعباصأب 

. توص يأ  ةبغرلا  هذھل  علط  ام  ناحبس هللا،   ، نینس عبس  لاوط  نكل 

ىلع ـ  داع  ام   . زدلیب يتقالع  أدبت  ام  لبق  نم  ًابيرقت  تھتناو   ، نيدولك تحار 
يرصملا مدآ  ينبلا  نم  ةضرقنم  ةلیصفل  جذومن  رِخآ  هنأب  روعشلاو  هتیئانثتسا 

لوقأ ودلأ ـ  عم  نم  ّحورم  انأو   ، نآلا نكل   . دارم روتكدلا  يلاب  يف  ءيجي  ملعتملا ـ 
يفو كرحتت  تناك   . قیبطتلل ةلباق  ةقاقر  اھنأك  ينیع  مادق  نيدولك  تقرب  ـ  كل 
فرقلا نیب  ةجاح  ينرسأي : ریبعت  رثكأ  اھھجو  ىلع  ناكو  ةعمللا  سفن  اھینیع 

مل ًاباتك  أرقأ  نأ  نكمي  ال   » ًالثم زدلي  لوقت  ام  ةعاس  ةمات  ةیئاقلتب  رھظت  ةعیجفلاو 
«. يرفنيو ارپوأ  هب  حصنت 
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ةیمالسإلا ةرھاقلا  ةلوجل  زیھجتلا  يف  مالك 

لاوجتلا ىلع  يونأس  كیلع ـ  ةطشق  ادوصلاو ـ  نومیللاب  متاخلا  تعّمل  ام  ةلیل 
يدنع يتلا  ةیحایسلاو  ةیخيراتلا  بتكلا  جرخُأسو   . ةیمالسإلا ةرھاقلا  يف 
دعاق انأو  ؟ ـ  ركاف يل ـ  هَتيرتشا  يذلا  ينبلا  رتفدلا  يف  اًقيرط  يسفنل  مسرأل 

. مانم لوأ  ةلیل  لصح  املثم  طباھ  ملیف  نويزفیلتلا  ةشاش  ىلعو  ريرسلا  يف 
ةبزع ىلإ  يباھذ  ءانثأ  يل  ّىلََجت  امك  لصیف  قيرط  مسرأس  ديدش  سامحب 
ةرھاقلا مسرأ  مث   ، لمرلا انیم  ىلإ  مانملا  رسج  نم  يریس  طخو  قتسف 

... اھئاحنأ يف  لوجتأ  نأ  ديرأ  يتلا  ةحاسملا  لوح  ةرئاد  عضأو  اھلك  ةیمالسإلا 

ةعرتلا يف  اھتعقوأ  يتلا  ةیبرصلا  نم  كحضأ  انأو  مانملا  رسج  تعجر  تنك 
هتشیف ول  يكبي  ناك  يذلا  ينسلاو  هھجو  يف  تعركت  يذلا  يقيرفإلاو 

عم اھتعمس  تنك  يتلا  پوھ  ـ  پیھلا  ةینغأ  ددرأ  انأو  يمودھ  تریغ   . تلاشتا
، ناطیح رّسكي  هَُّدب  ينم  علطیب  يللا  توصلا  هنأل   » ةعرتلل ـ قيرطلا  يف  ةیبرصلا 
يف نوذأملا  ترز  ذنم  ةرم  لوألو  ـ  ناشطع » هُدعب  هركلاھو  هَرَك  يیف  اوعرز  هنأل 
يف تاذلاب   ، امنإو بسحف  بئاصلا  رارقلا  ناك  ام  قالطلا  نأ  نیقیب  ترعش  اربش 

. ًايرورض اًرارق  اًضيأ  ناك   ، لمرلا انیم  يف  هتفرع  ام  ءوض 

نمو  ، يلاوتلا ىلع  ةیناثلا  ةلیلل  ةیھشب  اھلكأ  لكآ  انأو  امامل  مالكلا  اذھ  تلق 
يز كلام  سب   » اھیغالأو ـ اھّعلدأ  تدعقو  يلبقتسم  ىلعو  ّيلع  اھتنأمط  ديدج 
عمست اھلعل  ـ  ةحارصلا » ةقلف  ةقلف  أل   ، هنن اي  هدراھنلا  هیل  هدك  رمقلا  ةقلف 

. مامت شم  اھقالخأ  يتقیلط  نأ  ةيوتلم  ةقيرطب  اھربخأ  انأو  يمالك 

نأ ـ  هتعقوت  يذلا  لعفلا  در  ال   ، لعف در  اھدنع  نكي  مل  اھنأ  يخأ  اي  بيرغلا 
ترظن طقف   . رخآ لعف  در  يأ  الو  ـ  قالطلا  رارق  باوص  نم  دكأتتو  اب  ذیعتست 
زيربربلا يف  خرشلا  لثم  اھھجو  ىلع  رشتنت  ةرھقلاو  ةليوط  ةدمل  ينیع  يف 

«. ىفطصم اي  لود  نیمویلا  ينبجاع  شاتنام  : » تلاقو

دعبو لبق  اھسأر  يف  رودي  ناك  ام  اھنم  مھفتو  اھب  لصتت  ةرھاقلا  يف  تنأو  كلعل 
امدعب ـ  اھدنع  يتماقإ  نم  ریخألا  عوبسألا  يف   . فراع شم  ًالعف  انأ   . قالطلا

ام ءيش  ينشھدأ  كلذ ـ  لبق  ىتح  نكل   ، رفاسأو يلغش  كرتأس  ينأ  ْتفرع 
جيردتلابو  . جيردتلاب يعم  اھمالك  ّللقت  تأدب  ًابيرقت  ةظحللا  هذھ  ذنم   . اھئادأ يف 

نزت تّلطب  تقولا  ـ  دیعب  نم  يل  صبت  يھو  اھل  هبتنأ  نأ  ثدحیس  تّارم   ، اًضيأ
لثم اًرھقو  اًعزف  اھھجو  يف  حملأف  ءایشألا ـ  هذھ  لثمو  مونلاو  لكألا  يف  ّيلع 
ىلع فرعتت  مل  ةدحاو   . اًقالطإ اھنبا  ىلع  فرعتت  ملو  مونلا  نم  تحص  ةدحاو 

. هھبشي يبموز  هناكم  تدجو  وأ   ، اھنبا

عطقم تعمس  ءاشعلا  دعب   . ودلأ عم  نم  يعوجر  ةلیل  امام  عم  تزكر  ام  ينكل 
هتاملك ددرأ  تللظ  برغملا  لاَمَش  يف  ناوطت  ةنيدم  نم  يسلدنأ  ىقیسوم 
كسانلا يف  ِتلعف  اذام   ، ِدوسألا رامخلا  يف  ةحیلملل  لق  : » ممحتأ انأو 

يف ال   ، اھب قلعتأ  ةحیلم  رأ  مل  نآلا  دحل  ينأ  مغرو  هآ .» يییي  هآ  يیيدبعتملا 
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ءامو  ، ةلماك ةعاس  فصنلو  ينیع  نم  رفطت  عومدلا  تدجو   ، هریغ الو  دوسأ  رامخ 
. ّطیعأ وینابلا  يف  تصفرق   ، يرھظ ىلع  خري  شدلا 

ةینب يتدوأ  ُتلخدف  اھحور  ىلع  بابلا  تلفق  امام  تناك  مامحلا  نم  تجرخ  امل 
يتلا بتكلا  حفصت  يف  روفلا  ىلع  أدبأ  مل  ينأ  عمو   . مانأو دغلا  ةلوجل  دعتسأ  نأ 
غارفلا لیغشت  لیبس  ىلع  نويزفلتلا  حتفأ  انأو  ريرسلا  ةزیبرت  ىلع  اھتعضو 

انأو يرجح  يف  هتعضوو  ةطنشلا  نم  ينبلا  يرتفد  تجرخأ   ، يتداعك لطعملا 
ملیف ناك   . هدوجوب يسفن  نئمطأ  ينأك   . جرفتأ ريرسلا  يف  يلیح  ىلع  دعاق 

تادادعتسالا لجؤأس  ينأ  تروصت  ملیفلا  اذھ  بحأ  ينألو  ةدم  نم  أدب  رظانلا 
. كلذ دعب  لصح  ام  يردأ  نكل ال   . هعباتأو

ترقتسا ةديدجلا  ةنيدملا  ةروص  نأل  وأ  ءایشألا  كلت  لك  تفرع  تنك  ينأل  نكمي 
نم كیمسلا  دوسألا  ملقلا  تبحس  نإ  امو   . مَھلم ينأ  تیسح   ، يغامد يف 

نیمسلا ملیفلا  لطب  نيدلا  يلو  ءالع  همحري  هللاو  ةزیبرتلا ـ  ىلع  بتكلا  بنج 
: هبیبالت نم  هدشي  وھو  همامأ  يذلا  عیفرلا  لثمملا  يملح  دمحأ  هجو  يف  رأزي 

تبحس نإ  ام  ـ  فطاع »! اي  ينعیص   ، فطاع اي  ينّعیص   . عياص ىقبأ  زواع  انأ  »
. طاشنب مسرأ  تأدب  ىتح   ، لوقأ  ، ملقلا

انیم ىلإ   ، ةدحاو ةرم   ، يریس طخ  مسرأل  تضّمغو  يسفن  تّبتر  لوألا  يف 
امدعبو )؛  باتكلا نم  مسقلا  اذھ  فالغ  ىلع   ، هلبق يذلا  لثم   ، هدجت  ) لمرلا
ملكتي يبمب  ةیسومان  تحت  نيدلا  يلو  ءالع  ناك  ـ  ةوھق  تلمع  تمق  تیھتنا 
ةفاح ىلع  لئام  ةلماك  ةلدب  يف  مجرتم  ةطساوب  ةیسورلا  ةطومرشلا  عم 
يتلا تاحفصلا  ىلع  بتكلا  درفأ  املبق  ةديدج  رياجس  ةبلع  تحتفو  ـ  ريرسلا 

. يلوح اھجاتحأ 

طقن عبس  نیب  اھمسرت  نأ  نكمم  مھاف  انأ  ام  ّدَق  ىلع  ةیمالسإلا  ةرھاقلا 
امك  ، ةعاسلا براقع  سكع  تیشم  تنأ  اذإ  يبرغلا  بونجلا  نم  ةيادب  ؛  زاكترا

، ةفارقلا  ، طاطسفلا  ، ةضورلا يتاموسرل : اھلمعأ  يتلا  ةبجحألا  رئاود  يشمت 
طئارخلا ىلع  تشتف   . ةعبس مقرب  لءافتأ  ًالصأ  انأ   . قالوب  ، حوتفلا باب   ، مطقملا

اھیف امب  ةميدقلا  رصمو  زعملا  ةرھاق  مث   ، ةضورلاو قالوب  هعمو  لینلا  لقنأل 
ةلودلا لامعأ  اھیف  يتلا  امھلخادت  ةقطنم  امھعم   ، سيانك عبسلاو  طاطسفلا 

. مطقملا لبج  امھنیبو  يبونجلاو  يلامشلا  اھیمسقب  ةفارقلا  مث   ، ةینولوطلا
لبق نم  نیترم  تعنص  املثم  اھيوتحأل  طوطخلا  لوح  ةرئاد  تمسر  رِخآلا  يف 
ةرمو  ، يمویلا يریس  طخ  عم  ةرم  بلكلا : برد  ةرداغم  ىلع  لوألا  عوبسألا  يف 
يف ةریغص  موسر  ةعبرأ  فیضأ  نأ  تركف  مث   . ةمھملا نكامأ  ةسمخلا  عم 

: باجح نع  ًالضف  ةطيرخ  مسرلا  لعجت  ةلصوبلل  عبرألا  تاھجلا 
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ربكأ ناطلسلا  هجو  ـ  لامَشلا  يف  رھزألا  عراش  دنع  ناطلسلا  هجو  تعضو 
ينكامأ ةرئاد  مث   ، قرشلا يف  لبجلا  قوف  هءارغطو  ـ  ةمسرلا  يف  ءيش 

، رغصأ مجحب   ، ةیمویلا يتلحرو  برغلا  يف  هسفن  لینلا  لخاد  اھفصن  ةسمخلا 
. بونجلا يف  ةضورلاو  ةفارقلا  نیب 

امف هْتقرغتسا ـ  يذلا  تقولا  يرظن  تفل  يخأ ـ  اي  اًتقو  تقرغتسا  ةمسرلا  هذھ 
ةلوجل اًقیقد  ًاططخم  لمعأ  تدعقو  نويزفلتلا  تأفطأ  ىتح  اھنم  يھتنأ  تدك 
يقيرط فرعأ  يكل  رتفدلا  تاحفص  ىلع  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  يف  ةیشمتلا 

. ثلاثلا دحألا  موي   ، اًدغ ةلوھسب 

ثالث ةدمل  لغشلا  يف  نوكأ  نأ  دبال  ينأب  اًملع   ، ىتم بھذأس  نيأ  ررقأ 
اھیف مھي  ال  دحألا  مايأ   ) اًحابص ةرشع  ةيداحلا  نم  ةيادب  لقألا  ىلع  تاعاس 

، ٍلك ىلعو  ؛  لمع نم  هب  ماقي  ام  كانھ  سیل  هنأل  ًالامجإ  كلذ  نم  رثكأ  روضحلا 
ةسسؤملا يف  حابصلا  نم  نیتعاس  لوأ  دعب  دحأ  بایغل  دحأ  هبتني  نأ  ردانلا  نم 

(. ةریبكلا

ةضورلا ىسنأو  اھدحو  ةیمطافلا  ةرھاقلاب  مزتلأ  تلقف  ًایعقاو  نوكأ  نأ  تررق 
ىلع هضعب  ىلع  لماكتم  ناكم  رثكأ  ةیمطافلا  ةرھاقلا   . قالوبو ةميدقلا  رصمو 
لبق كانھ  لصأ  نأ  ىلع   ، ءالجلا عراش  يف  يتداعك  نكرأس   . لاح لك 
لزنأ ؛  ةيرعشلا باب  قاوسلل  لوقأو  يسكات  ذخآ  مث   ، اًحابص فصنلاو  ةسداسلا 
ةنيدملا ّيیحأ  ينأكو  زعملا  عراش  ربع  يتریسم  أدبتف  حوتفلا  باب  دنع 

. اھمسج يف  يساسألا  ديرولا  ربع  ةكرحلاب  ةیمطافلا 
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ةعاس زدلیب  لاصتالل  ةجح  يقالأ  نأ  مزال  هنأ  مانأ  املبق  اھیف  تركف  ةجاح  رخآ 
يسأر يف  تثحبو   . تاذلاب ةعنقم  نكت  مل  ول  ىتح   ، نسح ناطلسلل  يلوصو 

ينم تبلط  تناك   ، مايأ ةرشعب  يتقیلط  نع  يلاصفنا  لبق   ، اھنأ تركذت  ام  دحل 
اھنم امھتفلتسا  تنك  ينعي )  ، يملع لایخ   ) ياف ياس  نیباتك  اھل  عجرُأ  نأ 
نكل  ، يسفنل تلق   ، ًابيرقت رھش  بلطلا  اذھ  تقو  ىلع  تاف   . نامزب اھلبق 

. ةبسانم ةجح  نآلا  هتباجإ 

طقف وأ  نیباتكلا  رضحأل  ريرسلا  نم  تمق  تنك  نإ   ، دشرلا ابأ   ، ركذتأ  ال  مویلا 
نیفالغلا تفش  امدعب  ينأ  لصح  يذلا  نكل   ، يسأر يف  امھناكم  تدّدح 

يف وأ  عقاولا  يف  ءاوس  ـ  ةكیمس  ءارمح  طوطخب  نیشوقنملا  نيوادوسلا 
. روفلا ىلع  مونلا  يف  تحر  يلایخ ـ 

يناثلا مانملا  لجس 

ٍناث مانم  ينءاج   ، اتسوك اتسوھلا  ةینغأ  لثم  ةيدیموك  تاریثأت  ریغ  نم   ، اھتلیل
ةمسر رِخآ  لعجیس  يذلا  رمألا   ، هدیقعتو هلوط  مغر  هلك  هركاف  انأو  توحص 

نأ فراع  تنأ   . مئان انأو  يلكش  رِّوَصُت  ةتودحلا  عیباسأ  لالخ  يھجول  اھتمسر 
لّجسأ ينأ  ةرم  ثلاث  يھجو  مسرأ  انأو  رعشأسو   ، ةریغص ةافو  هنأك  مونلا 

نلو هتنك  يذلا  صخشلل  ٍلجت  رخآ  تومي : صخش  ةایح  يف  ةریخألا  تاظحللا 
يتقیلط جوزتو  ةيداصتقالا  ةديرجلا  يف  لمع  يذلا  صخشلا   ، وحصأ امدعب  هنوكأ 

. حالص دجمأ  بَحاصو 

يقب ام  رِخآ  مئانلا  هھجو  ةمسرو  تام  ًالعف  صخشلا  اذھ  نوكیس   ، وحصأ امدعب 
ةأرماو هتایحل  ديدج  ىنعم  هیف  ٍناث  دحاو  لكش  ىلع  تثعُبف  انأ  امأ   ، هنم

. مائتلالاب هدعت  ةفوفھم 

ينأ تسسحأ  امدعب  ثلاثلا  دحألا  ةلیل  ينءاج  هنوكو  يناثلا ـ  مانملا  اذھ  نأل 
ةلوجل تّططخف  ةیجوزلا  تیب  تكرت  ذنم  ينم  ةعئاضلا  يتنيدم  تددرتسا 
ذیفنت طیخ  طقلأ  املبقو   ، دادرتسالا اذھ  اھب  متخأس  يتلا  ةیمالسإلا  ةرھاقلا 

يل لمع   ، ىنعملا اذھب   ، هلعلو  . ءيش لك  صّخلي  هنأ  ادب  ةرتف ـ  رصقأب  ةمھملا 
ءاقلب ينرّشب  ىتح  نكمي   ، مئانلا هجولا  هسكعي  ءودھو  يسفن  رارقتسا  ةلاح 
ةلوجلا لالخ  نوفیلتلا  يف  اھتوص  تعمس  ام  لوأ  نم  اھتببحأ  يتلا  نيدولك 

: اھسفن ةیمالسإلا 
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: اًریخ هلعجا  مھللا   ، تيأر

ةیفلخ ىلع  ةریغص  ةیبھذ  موجنب  شوقنمو  اًدج  لاع  هفقس  وھب  يف  ينأ 
(. زدلي رصق  كلمرح  يف  متعم  رمم  نوكي  دق  هنأ  ملحلا  يف  يل  رطخي  مل   ) يلحك

هنومسي امم  ينویلپانلا  زارطلا  ىلع  ةلیقثو  ةمخف  تناك  ةبھذملا  ایلیبوملا 
. رِخآلا ىلع  ًایقرش  اميوأ  لغش  اھیف  نكل   ، رصم يف  نردوم »  » لباقم لیتس » »
، ةيدیجملا ىرغطلاب  شوقنم  اًدج  كیمس  داجس  رظنلا  ىدم  ىلع  ضرألا  قوفو 

يمدق تناك  هقامعأ : يف  صوغت  يمدقو  شیبارطلا  دابلب  يذیبنلا  هنول  ينركف 
. ةیناث ةوطخ  ذخآ  نأ  ىلإ  ىرخأ  ةرم  رھظت  ، ال  كیمس وھ  ام  رثك  نم  ًالعف  يفتخت 

اًرداغم اًصخش  ّعدَُوأل  انھ  ينأك  ـ  لیحر  وأ  ام  ةرداغمل  دادعتسا  هنأك  دھشملا 
ينمسلا ناطیحلا  طسو  يعم  دحأ  ال  لوألا  يف  نكل  ـ  ةریخألا  تاظحللا  يف 

انأو  ، يسأر قوف  هذھ  ةیعانصلا  ةيوامسلا  ةبقلا  طقف   . لیفلا نسب  ةّقرعملا 
. نيأ فرعأ  ام  ریغ  نم  انھو  انھ  رودأ  هلبألاك 

دعاق ناكملا : يف  يدحول  تدع  ام  انأو  ةجردلا  سفنب  اًمتعم  وھبلا  داع  ام  ةأجف 
ضعبلاو مھیلجر  ىلع  مھضعب   ، رظتنأ املثم  نورظتني  اًسان  يلوح  نكل   ، انأ امك 
نيذلا هوجو  حوضوب  يل  رھظت  مل   . بقرت ةلاح  اننیب  للاحلا  تمصلا  يفو  ؛  دوعق
نیطافق وأ  ّيلبنطسالا  زارطلا  ىلع  ءادوس  ًالَِدب  نوسبلي  اوناك  مھنكل   ، يعم
نيذلا ضعب  نأ  تظحال  شیبارط : وأ  ممع  مھسوءر  ىلعو  ببجلا  اھقوف  ةنولم 
مھسوءر ىلع  ببجلا  يف  مھ  نم  ضعبو  ممع  مھسوءر  ىلع  لدبلا  نوسبلي 

ءيش ال  يذلا  ةدعقلا  يف  دیحولا  ينأل  فوسكلا  نم  عونب  تھبتناو   . شیبارط
بابو مانملا  رسج  نیب  اھب  لقنتأ  يتلا  ةيرصعلا  يسبالم  يدترأ   ، هسأر ىلع 
داز  ، وريز ةقولحم  اھتدجوو  يسأر  ىلع  تسّسح  املو   . اًھفاتو ًابيرغ  ودبأف  ایندلا 
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ىلع لاع  هیفوب  نم  برقلاب  يلاخلا  نكرلا  يف  ىشمتأ  تمقو  يفوسك 
. ميدقو ئدص  دحاو  فیسو  تاكیتنأو  ةمسوأ  ةرونبلا  تحتو  ةرونب  هحطس 

ةروص رھشأ  ساكعنا  تيأر   ، ةرونبلا قوف  يتلا  ايارملا  يف   ، ةفطاخ ةظحل  تاذ 
امھم هلك  وھبلا  يف  رثأ  ىلع  اھل  رثعأ  مل  نكل   . حتافلا دمحم  ناطلسلل  ةیتيز 
يمانم يف  تّلبق  ةظحل  ىلإ  ةراشإ  اھنأ  ىلع  ةلیصفتلا  هذھ  تمھفو   . تّرود

ءاج ناك   ... باشلا ناطلسلا   ، هداوج ةوھص  ىلع  ایفوص  ةيآلا  لخاد  وھو  لوألا 
نأ تبرغتساو   ، هرھظ نم  الإ  ةيادبلا  يف  هرأ  مل  ينكل  هرظتنن  يذلا  صخشلا 
نم ةطیسب  تاراشإ  نم  رثكأب  هویحي  الو  ًالامجإ  هیلإ  اوتفتلي  مل  يعم  نيرظتنملا 
امنإو بيرغ  هرظنم  نأل  سیل   ، هیلع تفرعت  امل  تقعُص  انأ   . مھيديأ وأ  مھسوءر 
يناثلا ناخ  دیمحلا  دبع  يزاغلا  هئاقلب : ىظحأ  نأ  قدصأ  تنك  ام  ينأل 
ةلودلا لاوزو  ىلوألا  ةیملاعلا  برحلا  لبق  يتلا  دوقع  ةثالثلا  سدنھم   ، ًایصخش

مجن ىلإ  دحاولا  رظني  املثم  راھبناب  هیلإ  رظنأ  تحر   . اھیلع بترتملا  ةیلعلا 
: ةشاشلا ىلع  هلكش  داتعا  امدعب  عقاولا  يف  ةرم  لوأل  هاري  امنیس 

وأ ؛  ناضيرع هیفتك  نأ  مغر  يسأر  يف  يتلا  ةروصلا  نم  ریثكب  رغصأ  همجح  ناك 
هتھبأ ـ لك  مغر  تعقوت ـ  امم  ریثكب  عفرأ  ناك  هنأ  كلذك  ناودبي  امھلعج  يذلا  لعل 

هتلدب نأ  مغرو   . شعتري همسج  يف  ءيش  لك  نأ  ةجردل  ًاليزھو  اًفیحن 
امم ًالیلق  رصقأ  قاََّربلا  هشوبرطو  نیشاینو ـ  تاراش  ةنآلمو  ةاشنم  يلبنطسإلا 
هھجو يوحي  ىوقملا  نوتركلاك  ًابعكم  ةعبرملا  هنقذ  عم  عنصي   ، روصلا يف  ودبي 

ام لكشبو  اًدج  اًدج  زوجع  هنأ  يل  ادب   . هلكیھ ةیناطلسلا  ةلدبلا  يوحت  املثم 
لكیھ لثم  ينیع  مادق  كلاھتیس  ناك  ةاوقملا  تايواحلا  هذھ  الول  هنأو   ، نابلغ
يف تلضف  يتلا  يھ   ، دشرلا ابأ   ، هنقذ  . ًابارت ىقبيو  تتفتيو  رسكتي  يمظع 

، هلازھ سكعي  امب  ةفاھفھ  ةديدشلا  اھتفاثك  مغر  تناك   . هعم ملكتأ  انأو  ينیع 
ىلإ ةعقب  نم  اًقالطإ  اھنول  فلتخي  ال   ، يبأ بور  نولب  ةيرادرد  اھلك  اھلك  تناكو 
يذلا هیفوبلا  نیب  ةدؤتب  كرحتي  وھو  يل ـ  ادب  اذكھ  وأ  ضرألا ـ  يف  هنیع   . ىرخأ
اھیف فلي  أدب  يتلاو  هئارغطب  شوقنملا  يذیبنلا  داجسلا  ةعقرو  فیسلا  هیف 
تارابعب متمتي  ناك   . زكرملا لوح  قیضتو  عستت  رئاود  يف  مارجألاك  نوعدوملا 

. هنیعب دحأل  مالكلا  هجوي  ام  ریغ  نم  يكرتلاب  ةماع 

نم دكأتيو  هسباحمو  هراونأو  تیبلا  كیبابش  لفّقي  دحاو  لثم  فرصتي  هب  ترعشو 
. رفاسي املبق  ةریخألا  تاظحللا  يف  اھنكامأ  يف  ءایشألاو  ةقلغم  ةزھجألا  نأ 

تارابع وأ  قاروأب  هیلع  نوبوانتي  اوناكو   . دعقو يسركلا  بنج  اًئیش  عضو  دعب  امیف 
تعمجتسا امل   . هبنج دعاقلا  دیحولا  انأو  اھیف  نوفلي  ةعقرلا  ىلإ  نوعجري  مث 

ىلإ انلقتنا  دیكأو   . مھفي ال  هنأ  ادب  حیصفلا  يبرعلاب  هتبطاخو  يتعاجش 
ام يل  لوقي  املبق  مالحألا  يف  سانلا  اھب  ملكتي  نأ  نكمم  ةغل  يأ  وأ  ةيزیلجنإلا 

ملكتأ انأ  نكل  : » ًایفرح  ، فیضي مث  اھثدحتأ .» يننكل ال  ىحصفلا  أرقأ  انأ  : » هانعم
تجرفنا ىتح   ، طویسلا ابأ   ، كلذ لاق  نإ  ام  رِصِم .» لھأ  ةچھلب  اًدج  سيوك 

لیلق دعب  هنكل   . هھاجت ةبحملاب  مراع  ساسحإ  يدنع  يقبو   ، ةأجف يريراسأ 
اذھ نأ  ةرم  لوأل  ُتفشتكاو   ، دعق امل  هبنج  هعضو  ناك  يذلا  ءيشلا  ىلع  لام 
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عونلا نم  تناك   ، عقاف يلاقترب  اھنول  جنلپیك  ةكرام  كاپكاب  ةطنش  وھ  ءيشلا 
ةبيرغ ةطنشلا  تدب   . شامقلا نم  ریغص  درق  هتتسس  ضبقم  يف  طوبرملا 
طیحملا يكیسالكلا  راقولاو  هشوبرطو  هاشداپلا  ةلدب  عم  بسانتي  امب ال  ةھفاتو 

. ةباوبلا ىلإ  اًشعترم  هجتاو  ةطاسبب  هفتك  ىلع  اھعضو  هنكل   ، وھبلاب

يشمأ ينأ  ةیلاتلا  ىركذلا   . فرعأ ؟ ال  ةرداغملا دھشم  عم  ةقیقد  توحص  ينأك 
ىلإ لقتنا  فیسلاو   ، نآلا ةرونب  الب  هنكل  هناكم  يف  لازيال  ناك   . هايإ هیفوبلا  دحل 
دمحم ةروص  اھیف  تيأر  يتلا  ايارملا  يف  ترظن  امل   . اًعمالو اًديدج  يقبو  هحطس 

، تحبصأ ينأ  ينشھدأ  نكل  ةیضاف  ةطیحلا  تناك   ، ةقباسلا ةرملا  يف  حتافلا 
قرزأ ناطفق  اھیلع  ةریصق  ءاضیب  ةبج  ةیخيرات : سبالم  يف   ، يسفن انأ 

؛ ءاضیب ةحرط  ءارولا  ىلإ  هھجو  يف  ندعم  بلاق  نم  ىلدتت  عمقلاك  شوبرطو 
. نیعبرم عطاقت  نم  ةروفحم  عولض  ةینامثب  ةیبھذ  ةمجن  تناك   ، بلاقلا طسو 
دمغ همازح  يف   ، ربشب ةبكرلا  تحت  ىلإ  لصي  خوفنم  راولش  ةبجلا  تحتو 

ةسالسب بكرو  هیف  هتعضوف  يمامأ  يذلا  فیسلا  ساقم  ىلع  هنأ  تیسح 
تعمس قدصم  ریغ  يرھظ  درفأ  امنیبو   . هدمغ ًالعف  هنأ  يل  تدكأ  ةكت  عم  ةرھاب 

!«. يجبروشلا اندیس   ، يجبروشلا اندیس  : » لوقي يئارو  نم  ًاتوص 

عطقك انینواعم  عم  فطصن  سبالملا ـ  هذھ  سفن  يف  نيرخآ ـ  ةثالث  عم  تنك  مث 
يتلا ةینامثلا  ةمجنلا  هبشي  اًنيوكت  لمعت  ىتح  ةلوھجم  دي  اھكرحت  جنرطش 

انأ ينأ  فرعأ  تنكو   . بھذلاب بصقم  ةفیطق  تخت  ةھجاوم  يف  يسأر  ىلع 
اغأ وأ  يساغأ  رالزكو  مظعألا  ردصلا  مھ  يعم  نيذلا  امنیب   . يجبروشلا

يفنحلا يتفملا  وأ  مالسإلا  خیشو  ميرحلا  ىلع  نیمئاقلا  دوسلا  نایصخلا 
انیف دحاو  لك  غامد  ىلع  لزني  فاّفل  تيال  توپس  هنأك  ءوض  أدب  جيردتلابو   . ربكألا

. هیلع فرعتلا  نكمي  ناسنإ  هجوو  دسج  ىلإ  يمالھ  حبش  نم  ًایظحل  لوحتیف 
ةھجاوم يف  ةعبرألا  نحن  انك   . مالحألا يف  طبخلتت  تاھاجتالا  نأ  مھاف  تنأ 

ىرأ تنك  ينكل   ، ةجرد يأب  هسأر  زتھي  ال  راھنز  فقاو  انیف  دحاو  لكو  تختلا 
يناثلل دحاو  نم  رودي  مھئیضي  يذلا  توپسلاو  ءوضلا  لوزن  عم  حوضوب  مھھوجو 

. مانملا نم  ةیناثلا  ةقلحلا  يف  نولوھجملا  يقافر  رودي  ناك  املثم 

مھیف تفرع  ةنيابتملا  مھسوءر  ةیطغأو  ةدقعملا  مھسبالم  ىلع  جرفتأ  انأو 
ترھظ نأ  ىلإ  اًریثك  برغتسأ  ملو   . حالص دجمأو  اكيزم  ودلأو  قتسف  لیشیم 
ّطلسملا الإ  ءوض  يأ  ناكملا  يف  داع  امو  توپسلا  فقوتف  تختلا  قوف  ايارملا 

ىلإ لوحتت  اھنأك  اًئیشف  اًئیش  جوامتت  اھلعجي  ناك   . اھنم جراخلا  وأ  ايارملا  ىلع 
تایتف نم  ةاتف  اھنم  تجرخو  تحتفنا  مث   ، ةضفلاو جلثلا  نول  ةفاھفھ  ةراتس 

سداسلا نرقلا  نم  ةیبوروأ  ةریمأل  هنأك  ليوط  ليذب  ّزرطم  ناتسف  يف  ميرحلا 
ةرظن اھینیع  يف  نأ  عم  ةقئارو  ةئداھ  تناك   . ةظحل لوأ  نم  اھتیھتشا   ، رشع
اھنأك ةفقاو  ترقتسا  ثیح   ، يساغأ رالزك  محل  تاینث  يف  تدبو   ، ضارتعاو ٍدحت 
اًفولأم اھلكش  ادب   ... ةظحل يأ  يف  اھعلتبي  نأ  نكمي  طفن  لقح  يف  ءاضیب  ةطقن 
سیل اھرعشو  حتاف  يرمخ  اھترشب  نول   ، ةحطسم ًابيرقتو  ةفیحن  تناك  ـ  اًدج 

. اھیلع فرعتأ  ام  ریغ  نم  توحص  ينكل  اًنشخ ـ  الو  اًمعان 
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ءدب ىلع  دوع 

ثادحألا قبتسأو  لسلستلا  عطقأ  نأل  ئجافم  جایتحا  يدنع  ءيش  يأل  نآلا 
ينأل نكمي  ؟  لیطأو لوقأ   ، بحلا ةیھام  يف  رخآلا  انأ  فلتخأ  فیك  نآلا  كدھشأل 
تلمحت تنك  امل  يبموز  ىلإ  تلوحت  نكأ  مل  ول  ينأ  نظأ   . توریب يف  بّذعم 

فصن ىلإ  ليربأ  نم ١٦   ، رھش يلاوح  نيدولكب  يئاقل  ىلع  رم  مویلا   . يباذع
؟ يباذع رس  فرعأ  يكل  اھارأ  عجرأ  مث  ًالوأ  اھھركأ  نأ  دبال  لھف   . ويام

«. ليدبتلا نامجرت  لقعلاو   ، ليوأتلا نامجرت  سفنلاو  »

يرفنلا

قیثو اًئیش  انلاصتا  يف  امك  هیف  نكل   . ملاعملا ددحم  ریغ  نآلا  دحل  باذعلا  اذھ 
يھتنت ال  رئاصملا  نأ  يساسحإ  يثعب : هیّمسأس  يذلا  كلذ  يلوحتب  ةلصلا 
اھتّقلط يتلا  يتأرمال   ) دقفلاب رركتملا  يساسحإ  ؛  اھباحصأ داسجأ  ةياھنب 
املبق تلحر  يتلا  يتخأو  تام  يذلا  يبأل   ، بلكلا برد  يف  اھعم  يتایحو 

، نینس رشع  لالخ  ةقيرط  نویلمب  هنع  يتبرغ  يل  ْتدكأت  يذلا  نطولل   ، هنفدت
ذنم تنأ  كل   ، اھُتفشتكا يتلا  مالسإلا  ةمأو  ينراز  يذلا  نیملسملا  مامإل 
يبموز ىلإ  لوحتأ  املبق  هتنك  يذلا  صخشلل  نآلاو   ، اًعبط ندنل  ىلإ  ترجاھ 

الب بج  يف  طقسأ  ينأ  اھعم  مئان  انأو  يساسحإ  )؛  مامإلا شیج  يف  دنجم 
... دشار اي  ًالعف  خيراتلا  زواجتي  بج   ، رارق

دوجو نع  ينیفقثملا  ةركفلاب  ـ  كلذ  لبق  الو  تقولا  ال  ـ  يسفن  لغشأ  مل  انأ 
تم ينأ  تقّدص  الو   . تاديرجتلا هذھل  هبتنأ  مل   . توملاو قشعلا  نیب  ةیلخاد  ةلص 

: تاجاحلا نیب   ، انھ نم   ، طبرأ ينأ  ةياكحلا  لك   . ناطلسلا يل  علط  امل  اًمامت 
نأ ؛  دقفلا هبشي  ساسحإ  ةرجاھم  ةدحاول  كقشع  ّفرعي  نأ   ، نطولا جراخ  تنأو 
هذھ تلباق  نوكتو   ، فيرعتلا بساني  امب  ایبموز  نوكت  نأ  ـ  تنأ  ثیح  نوكت 
يف ءيش  لك  كل  لصحي  امنیب  ـ  يبموز  ىلإ  كلوحت  ضرعم  يف  ًالصأ  ةدحاولا 

. رصعلا اذھ  يف  ملسمو  يبرع  كنأ  ىنعم  مھف  ةلواحم 

ةغلابم ـ يأ  ریغ  نم  يدوب ـ  نوكي   ، نيدولكب يتقالع  ةلاحتسا  ركفتأ  نیح  مویلا 
يھ نونح : توصب  يسفنل  لوقأف  تیم  ًالصأ  ينأ  ركذتأ  عجرأ  مث   . تومأ نأ 
نم ينّنكمي  هدحو  يتومب  يیعو   . ءایحإلاو ثعبلا  ةمھمب  موقت  تنأ  املاط  كدنع 

ةسایسلا رھقي  يذلا  دیحولا  ءيشلا  وھ  قشعلا  نإ  ثیح   ، ةلاحتسالا زواجت 
ـ دشار  اي   ، اھحمالم ركذن  نأ  نم  دعبأ  اًمايأ  هبشي  نيدولكل  يقوش   . داصتقالاو
ركذن يناثلا ال  وھ  ءيش  اھیف  اندنع  ناك  دالبلا ـ  هذھ  هبشت  دالب  يف  ترم  اًمايأ 

؛ ءيشلا كلذ  ىركذ  هنأك  نيدولكل  يقوش   ... هاندقف فیك  وأ  ىتم  الو  هحمالم 
. حار ذنم  ينتكلھأ  ةكرح  نم  ينحيري  نأ  نكمي  انئاقل  ىوس  سیلو 

تحت ئبتخم  اھھجوو   ، يل تلاق  ةظحل  ركذتأف  كل ـ  لوقأ  تومأ ـ  نأ  يدوب  نوكي 
، هتفصو اذكھ   ، ءيش  . نادسج محتلي  امدنع  لصحي  ًابيرغ  اًئیش  نإ   ، يطبإ
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يف  . ءاكبلا يف  ترطفنا  نيدولك  نكل   ، يخأ اي  ةیسودرف  ةعتملا   . نزحلاب هبشأ 
ثلاث نم  ءاعبرألاو  ءاثالثلاو  نینثالا  ـ  مايأ  ةثالث  الإ  اھعم  يضقأ  نل  انأ  رِخآلا 
امام دنع  تایبلاو  لغشلا  اھعطقي  مايأ  ةثالث  ـ  بلكلا  برد  ةرداغم  ىلع  عوبسأ 

ام ریغ  نم  قيرطلا  لوأ  ىلع  يمدق  يل  عضت  امدعب   ، اًضيأ ءاثالثلا  حابص  ذنمو 
... توریبل رفسلا  عوضوم  يف  يرجلا   ، ملعت

موك يف  دحوتن  انك  ام  ناكم  اھتقش  نم  يئارو  لزنتس   ، ركذتأ  ، انقارف ةظحل 
نع اًدیعب  ةبرعلا  تنكر  نوكأ  ثیح  مھءارو  يذلا  عراشلا  يف  ينلباقتو  رجش 

. يعارذب ةثبشتم  لظت   ، هرِخآل عراشلا  لوأ  نم  ًاباھذو  ةئیج   ، كانھو  . اھمأ راظنأ 
ریغص اھمجح  دحلا  اذھل  نانرح ـ  ریعب  ليذ  يف  هراقنمب  كسام  ضیبأ  ریط  اھنأك 
حتفأو ريدتسأ  ام  ةياغل  اذكھ  يف  ةكسام  لظتو  ـ  ؟  فراع  ، يمجحب ةنراقم 
ءيش يأ  اھمسج  نم  رظانلل  نیبي  الف  ينضح  يف  اھلك  اھلك  اھذخآل  يعارذ 

. يلجر نیب  ةفقاو  يھ   . اھلوح نافوفلم  ياعارذو 

. دسنا ينطب  يف  يوعي  اًمرخ  نأ   ، تمأتلا ينأ  سحأف  اھعولض  طغضأو  اھدشأ 
؟ اًعئارو اًحیحص  كلعجي  نأ  نكمي  مايأ ال  ةثالث  هب  كلاصتا  لك  اًصخش  نإ  لاق  نَمو 

بحلا ةیھام  يف  مالك 

ناك ام  هنأ  تقو  يأ  نم  رثكأ  فراع  انأو   ، كیلع ةطشق   ، رحبلا ىلع  نم  كل  بتكأ 
عجرتسأل ـ  ةيادبلا  نم  هلوقأ  نأ  تدرأ  ام  اذھ  ـ  كل  بتكأ   . ةباتكلا ىوس  عفني 

نم فشتسأ  انقصالت  ةرتف  لالخ  نيدولك  عم  تلصح  هذھ  لثم  فقاومو  ًالاوقأ 
قر نع  ثحبلا  نم  ةحارتسالا  لیبس  ىلع  امنأكو   . بحلل تافيرعت  اھلالخ 
ىلع يركسعلا  مامحلا  راوجب  ةضورلا  ىھقم  يف  راھنلا  لوط  دعاق   ، ةروسلا
سفن نم  ةریخألا  تاحفصلا  يف  ّنودأ  غلاب  ءطبب  يبنج ـ  رحبلا  توریب ـ  شینروك 

. تافيرعتلا هذھ  نم  ةثالث  ينبلا  رتفدلا 

يف رقتسا  ام  لك  نأل  امبر   ، يتحار ىلع  الإ  بتكأ  نل  ينكل   ، رثكأ اًعبط  كانھ 
: ثاھللاب  ، نزحلاو قبشلا  نع  ًالضف   ، بوحصم هذھ  ةثالثلا  مايألا  نم  يسأر 

ةرثكو كینلا  مث   ، نيدولكل ىضفأو  نكمي  ام  عرسأب  ّصلخأل  انھل  انھ  نم  يرجلا 
. دشار اي  كینلا  نیخدتلا و  ةرثك   ، نیخدتلا

يھ سمشلا  حورت  املبق  اھتنود  نوكأس  يتلا  ةثالثلا  تافيرعتلا  نأ  سحأ  نآلا 
ةرشع يتنثا  اًدج  دماجلا  انحاكن  ةرفش  تافيرعتلا ـ  اھنأك ـ   . قایسلا يف  مھألا 

. مامتلاب ةرم 

نَسحتسُي الأ  بجول  ةيدسجلا  ةروصلا  نسح  بحلا  ةلع  ناك  ولو  »
لضف ملعيو  ىندألا  رثؤي  نمم  اًریثك  دجن  نحنو   ، ةروصلا يف  صقنألا 
امل قالخألا  يف  ةقفاوملل  ناك  ولو   ، هنع هبلقل  اًدیحم  دجي  الو  هریغ 
تاذ يف  ءيش  هنأ  انملعف   ، هقفاوي الو  هدعاسي  ال  نم  ءرملا  بحأ 

«. .. سفنلا
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ةمامحلا قوط  ةلاسر 

. تاقالعلا لشفو  تاذلاب  لھجلا  نیب  نرقي  هباتك  تأرق  يذلا  ينیصلا  نانفلا 
هّضرعي يذلا  رمألا   ، يلخاد ءاوخ  نع  هسفنب  لھاجلا  ّيلسي  ـ  لوقي  ـ  طابترالا 
رایھنا تبسر  يتلا  يھ   ، سكعلا ىلع   ، ةفرعملا نأ  ييأر  ناك  انأ   . رایھنالل

. ديرأ ام  رخآ  وأ   ، انھ يتقاط  رخآ  نأ  ؛  ةساعتلا ىلع  يتایلباقب  يتفرعم  يجاوز :

، بحلا يف  عقت  امتقو  تنأ  هسأر : ىلع  هتبلق  ول  اقیبطت  ينیصلا  مالكل  امبر  نكل 
اًرداق  ، لباقم الب  ًایناح   ، لخادلا نم  اًئلتمم  نوكت   ، كسفنب كتفرعم  كل  عجرت 

. تاسایقلاو ماكحألا  زواجت  ىلع 

، نویسكردلا ءارو  لخدأل  اًریخأ  اھتفش  نع  ينانسأ  عزنأ  نیح  انقارف  ةظحل 
برغتسأسو  . ةبسانم ریغ  نم  اذكھ   . لاقتربلا بحت  اھنإ ال  نيدولك  يل  لوقتس 

ةملأتم اھنأ  يف   ، هئارج نم   ، ًایظحل كشأ  ينلعل  ـ  قارفلا  ملأ  نع  ریبعتلا  كلذ 
جدھت ركذتأ   ، لاقترب ةروص  وأ  ًالاقترب  حملأ  املك   ، اھتعاس نم  نكل  ـ  يقارفل 
يذلا نزحلاو   ، عومدلا يّقلتل  ةالخم  هنأك  اھنیع  تحت  زرابلا  لحكلا  سوق   ، اھتوص

. انضعبب انتحرف  طسو  انّمل 

ىرت ام  ةعاس  ةحرفلاو  نزحلا  نیب  ّقرفت  نأ ال  كیلع : ةطشق   ، بحلل فيرعت  لوأ 
. لاقتربلا

رمع يدیسل  رعش  تیب  يسأر  يف  ناك  لبجلا  ردحنم  هاجتاب  ُتقلطنا  امل  اھتلیل 
بلقلاو  ، مھدعب دعب  ءيش  نیعلل  لحي  مل  : » انھ هطحأل  دعب  امیف  هنع  ثحبأس 

بناج ىلع  ةقماغلا  راجحألل  تیصب  ينأ  ركاف  انأ  اسنأ .» ام  راكذتلا  سنآ  ذإ 
لوط  . دحأ ایندلا  يف  سیل   . يھ هذھ  نأ  ةأجف  اًدكأتم  ترصو  يلاخلا  ردحنملا 
حباس ينأك  و  ةرم  رخآل  ةمئانلا  ةنيدملل  رظنأ  امنیب   ، مانملا رسج  ىلإ  قيرطلا 
مك فرعأ  ينأل   ، اھلّجسأ  . اھتامزلو اھتاكرح  دیعتسأ  تنك   ، يتبیبح ةحئار  يف 

. دعب امیف  اھجاتحأس 

يف ناك  ناحبس هللا،   ، اھتقو ىتح  اًضيأ ـ   ، نویعلا ىرجم  روس  دنع  تنك  ينلعلو 
ىلإ هایملا  ءيجتل  هانب  يروغلا  هوصناق  نأ  نع  ةیخيراتلا  تامولعملا  يسأر  رعق 
اذھ  ، ةضورلا ةريزج  ءاذحب   ، ةميدقلا رصم  يف  جیلخلا  مف  نم  هنطب  يف  ةعلقلا 

ةیئاضفلا تاقولخملل  ةدعملا  تاباوبلا  نم  ةلسلس  هنأك  نآلا  ودبي  يذلا  روسلا 
ةلیل يل  نيدولك  لابقتسا  تركذت  امل  هدنع  تنك  ينلعل  ـ  ماجحألا  ةتوافتم 

... ءاثالثلا

تفتلت نأ  نم  اًفوخ  بّحستأ  ملسلا  تعلطو  قِھرُم  موي  دعب  اھیلإ  تبھذ  اھتلیل 
. نيدولك ينترذح  اذكھ   ، تنصتت لیللا  لوط  ةرھاسلا  مناھ  ناميراك  يدوجول 

همامأ تفقوو   . انقفتا امك  ةفخب  طیبختلا  يف  تددرت  بابلا  مادق  تلصو  امل  نكل 
، فیك ينلأست  هفلخ ـ ال  ةفقاو  ىرخألا  يھ  اھنأ  اھءانثأ  فرعأ  تنك  ةليوط  ةدم 
، ال ةوج اھنأ  فرعأ  امك  ةرب  ينأ  فرعت   ، اًمامت يتفقو  عم  نمازتلابو  فرعأ ـ  طقف 
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هتاذ دح  يف  اذھ  لعل  نارظتنيو : باب  امھنیب  ناصخش   . حتفت يھ  الو  ّطبخأ  انأ 
؟ بحلا فيرعت 

اھلك نیبت  ام  ریغ  نم  حتفت   ، يرفاظأب طقلاك  بشخلا  ىلع  شبرخأ  تقولا ـ  عم 
ىرأف ةءاضملا  ةدیحولا  ةقرطلا  رون  اھَھجو  برضي  بابلا  ءارو  نمو   ، ةملظلا يف 

فوسكلا لیلد   ، نینثالا موي  ذنم  هتملعت  ام  اذھ   ، نيدولك هجو  رارمحا  هرارمحا :
رتوتلا مسريو  اھانیع  قربتس  ـ  مارغ  ةحرف  اھنأ  دكؤيو  اھتحرف  بحاصي  يذلا 
كمف يف  اھلك  اھعضت  نأل  قوتت  كلعجت  ةجاح   ، اھھجو ىلع  ةروصلاك  ةجاح 

. باقعلاو فوخلا  نم  اھیمحتل  اھعلبتو 

. ءاضعألا ةیقب  يف  ةوارط  تلمع  هذھ  هجولا  ةّدَش  نأك   ، ةأجف يختري  اھمسج 
فرعأ مل   ، ةرشابم اھسملأ  مل   ، ءاقل لك  لوأ  انیلك  انباتنت  يتلا  عایضلا  ةلاح  عمو 
ةملظملا ةقرطلا  يف  ةباسنملا  اھتاوطخ  عبتأ  نأ  ىوس  يسفنب  عنصأ  اذام 

. طئاحلل اھرھظو  ضرألا  ىلع  تصفرقو  ةأجف  ْتفقو  ام  ةياغل   ،« ِكّيزإ  » لوقأ امدعب 
ُتّیطو املو   . ةكبترمو ةفئاخ  اھنأب  مھمھت  تدعقو  اھیتبكر  نیب  اھھجو  تطح  مث 
لاؤسب ةقرولا  َعفُر  ةعیفرلا  اھنذأ  يف  سمھأ  املبق  اھفنأ  ةبنرأ  تیصمو  اھیلع 

نم هديرت  ام  لك  نأ  ةظحل  ذنم  تكردأ  اھنإ  تلاق   ، ءاسملا اذھ  اھفیخي  ام  نع 
راكفأ نع  اًئیش  اھل  لوقأ  ام  ریغ  نمو  ؟  قدصت  . ةوھقلا يل  لمعت  نأ  ایندلا 

لك سرادم  شتحار  ام  ةيدیعص  تناك  ول  ىنمتت  اھنإ   . نییضاملا نیعوبسألا 
. يلاح يف  ينبیستو  ةوھقلا  يل  لمعت  ةيدیعص   . ينیضرت نأ  ایندلا  يف  اھتياغ 

. ءيش يأ  نم  رثكأ  اھبعرأ  اذھ  اھكاردإ  نإو 

نم سرادم  شتحار  ام  ةيدیعص  نوكت  نأ  كیلع : ةطشق   ، بحلل فيرعت  يناث 
. كلجأ

، ًابيرقت فورحلا  لك  يف  ءاغدل  يبرعلاو  يزیلجنإلا  نیب  اھنأ  ظحالأ  انأو   ، اھتلیل
ريرسلا يف  بایث  الب  نیكھنم  انك   . تافاشتكالا ةروطخ  نع  نيدولك  يل  تكح 

: لوقتو دھنتت  اھب  اذإف   ، نخدن اندعقو  ينطب  ىلع  ةيافطلا  ُتعضو  امل 
ّغإلاب ةيزیلجنإلا  ةملكلا  قطنت  يغفكسيدلا .» نم  خآآآآ   ، يغفكسيد »

ریغ نم   ، اًمھفتسم اھل  تیصب  املو   . اھقطن ةبارغل  هبتنت  ام  ریغ  نم  يواسنرفلا 
فراع  ، هدكو نويزفلتلا  ةطحم  يز  : » تلاق  ، يمسج يف  اًئیش  كرحأ  ام 

( چلا  ) هشتلا اھنم  تلاش  لناشت »  » ةملك ىتح  ؟ » لناش يغفكسيدلا 
كلت هبشت  نیعبرألا  دعب  اھتایح  نإ  لوقتل   ، ةطاسبب يخأ  اي  اذكھ  يزیلجنإلا 
ّتبثي املبق  دھاشملا  اھفرعي  نأ ال  ضرتفم  ءایشأ  اھیلع  رھظت  ةشاش  ةطحملا :
تناك نإ  ًالصأ  ةدكأتم  تداع  ام  اھنإو   . تاونقلا ةیقب  نود  يھ  اھیلع  توميرلا 

. ةجاح يأ  فرعت 

وھ فراع   » . دارم روتكدلاب  ةبذبذتملا  اھتقالع  نع  يل  يكحت  تأدب  ةيوشب  ةيوش 
فیك يل  تحرش  مث  هدكو .» ریتك  هیف  ركفأبف   » ، تلاق  ،« لود نیمویلا  دماج  نّایَع 
ينتیقل امل  فوسكب  تكحض  ـ  ركدلا »  » يف هبحت  نأ  نكمي  ام  لك  اھل  ِلّثمي 
روتكدلا اھل  لثمي  فیك  « – ناویح اي  يرشبلا  سنجلا  عاتب  ركزلا  يدصق   » ، مستبأ
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ام مغر  اھنأو   . اھسفن ةظحللا  يف  هضقنيو  ركذلا  يف  هبحت  نأ  نكمي  ام  لك  دارم 
ةنخاسلا الوكوشلاب  اھیغاني  يتلا  ةدیحولا  هتتونب  تناك  ذنم  اھتایح  يف  هب  ترم 

نم هب  نمؤي  ام  ّقبط  ول  ىتح  يذلا  يدیعصلا  هیف  ىرت  تلظ   ، رعشلا تاكنویفو 
قالخأ ریغ  نم  كلذ  ىوسو  ةیلاربیللا  میقلاو  ةأرملا  قوقحو  ةيريونتلا  تالوقملا 

. ةقطنملا هذھ  يف  ىوقألا  هرعاشم  تلازام   ، دیعصلا

نوكي نأ  ـ  ًالعف  لجرلا  نم  هديرت  ام  اذھ  نأ  تفشتكا   ، نیعبرألا دعب   ، اھنإ تلاق 
، نینسلا هذھ  لوط  دصقب  اھیلإ  تعس  يتلا  ةایحلا  نأو  اھل ـ  هقشع  يف  ًايدیعص 
نم  . فاشتكالا اذھ  ىلإ  اھتكس  الإ  تناك  ام   ، اًمامت سكعلل  اھتّلصو  اھنأ  عم 

ةعماجلا يف  تسرد  يتلا  زدلي  سكع   ) يواسنرف بادآ  نم  ْتجرخت  ام  تقو 
لك نأك   ، ةظحللا هذھ  ىتحو  ةرھاقلا ) ةعماج  ىلع  تممص  نيدولك   ، ةیكيرمألا

: ةایحلا هذھ  ًالصأ  درت  مل  اھنأ  فرعتل  طقف  اھتلمع   ، اھتایح يف  اھتلمع  ةجاح 

نيوكت ةرتف   . اھيوبأ نم  ةیلام  ةدعاسم  يأ  الب  تاونس  سمخ  ةرسألا  تیب  رداغت 
نوكت نأل  مئادلا  اھجایتحاو  ةدحولاب  قیمعلا  اھساسحإ  اھیف  ناب   ، هذھ  ، ةیناث
تنقتأ ةيوزنملا  ةتومصلا  يھ  سانلا : ىلع  اھتقو  عزوتو  سانلا  طسو 
لاغشنالا ةلاحو  نيرخآلا  عم  تاعاسلا  ةیضمت  ةوالح  تفرع   ، تایعامتجالا

تاقالع تلمع   ... قانخلاو فراعتلا  تنمدأو   ، ةلاحلا هذھ  اھلمعت  يتلا  ةیمھألاو 
يل لوقت  نیح  نآلا   ) اھترجھ دعب  اھضعب  ىلع  تقبأو  ضرألا  بوط  عم 
لقنت مث  ناجملاب )...» ةجاح  لك   » لوقأو يرس  يف  كحضأو  ظاتغأ   ،« يباحصأ »

ءاج اوكساپ  نايردآ  همسا  يواسنرف  خرؤم  عم  ةرینملا  يحب  ةشورفم  ةقش  يف 
يف اھلباقو  ریبكلا  يلع  دمحم  ةایح  نم  ةریخألا  تاونسلا  نع  ةاروتكد  لمعي 
هعم ةیناث  ةایح  أدبتو  نايردآلا  اذھ  جوزتت   ، كرتشم قيدص  دنع  شیشح  ةدعق 
لوط اھنأ  عم  اھتدارإ  لماكب  يميداكألا  كلسلا  كانھ  لخدتو  لب   ، سيراب يف 
اھنإ  ) نیعبرألا دعب   . اھفرقت هتایح  نإ  لوقت  يذلا  اھابأ  يكاحت  نأ  ةضفار  اھرمع 
يف ًالصأ  تقولل  رابتعا  هنأ ال  عم  لوقت  لظتس  اذكھ   ، طلغلا تقولا  يف  ينتیقل 

. اھسفنب ةديدج  ةفرعم  تقولل :) رابتعا  كانھ  نوكي  نأ  نكمي  ، ال  انعوضوم

هنینح اھیلإ  نحف   ، اھیلإ قایتشالاب  مدآ  نم  اھجورخ  عضوم  َّرمعو هللا  »
« هنع تردص  يذلا  اھنطوم  هنأل  هیلإ  تنحو   ، هنم ءزج  اھنأل  هسفن  ىلإ 

يبرع نبا 

هذھ محل  نيدولكل  ةبسنلاب  ينأ  ناحرف  نكل   . كل لوقأ   ، توریب يف  بّذعم 
ول ىتحو   . ةریبك ةجاح  يدنع  اھسفنب  نيدولك  ةفرعم   . اھمدو ةديدجلا  ةفرعملا 

نيدولك اھشیعت  يتلا  ةيرسألا  ةساعتلا  ةحولل  لیمج  زاورب  درجم  اھنأ  تّیكش 
َةبْمُب نوكأ  نل  ينأ  ةفراع  يھ   ... اھتقيرطب ولو   ، تاسیعتلا تاجوزلا  رئاسك 
يل ودبي  ةمزأ   ، هقحلتو يدوجو  قبست  ةیجوز  ةمزأ  رّجفتل  نیتورلا  طسو  اھیمرت 
يتلا ةأرملا   ) . نايردآو يھ   ، لماك رمع  امھل  ةئداھ  ران  ىلع  اھناّيوسي  امھنأ 
يتایح يف  تفش  انأ  ينعي  ـ  سأیلا  نثارب  نم  كلشتنت  يكل  ًابئتكم  كديرت 

200



رخآ اًصخش  كب  ظیغت  يتلا  ةأرملا  ؛  كعدخت يتلا  ةأرملاو  ـ  تایبحلا  نم  اًعاونأ 
ةأرملاو  ... هینیباك كديرت  يتلا  ةأرملا  ؛  ةعئار اھنأب  كدوجو  اھرعشُي  يتلا  ةأرملاو 

ىلع ةعاجشلا  اھیتاوت  نل  ناكم  ىلإ  ریشت  رورم  ةطفاي  كنم  لمعت  يتلا 
ىلع روثعلا  رظتنأ  امكو   . رظتنأ لظأس   ، دشار اي   ، تیكش ول  ىتح  ؟ ) هیلإ باھذلا 
لالخ انھ  هدجأ  مل  اذإ  كانھ  هیلع  ّرودأل  قشمد  ىلإ  لاقتنالا  يونأ  نیعم ـ  لجر 

. يراظتنا دودرم  فرعأ  رھشلا ـ ال  اذھ 

ةرھاقلا نع  دیعب  ناكم  يف  انرعاشم  ربتخن  نأ  اھیلع  تحرتقا   ، ءاعبرألا ةلیل 
وأ  ، دبألا ىلإ  اًعم  اذكھ  ةایحلا  لیختن  ةظحل  لك  يف   . ءيش لك  نعو  سيرابو 
يف امك  يناثلا  حور  انیف  دحاو  لك  قشنتسي  امنیب   ، انساقم ىلع  ریغص  دبأ  ىلإ 
ام ریغ  نم  ديدج  نم  دبألا  ربكیف   ، نآلا فقوت  البو  رذح  نودب  نكلو  رجش  موك 

نرقلا اسنرف  يف  ةروثلاب  دسجلا  ةقالع  نع  اھثاحبأ  لمكت  يھ  يردن :
نإو هب  تملح  املاط  يذلا  ایفارغوتوفلاو  تاموسرلا  باتك  زجنأ  انأو   ، نيرشعلا

. هاوتحم نع  يروصت  ّریغ  ناطلسلا  روھظ  ناك 

يف تارم  ثالث  نم  رثكأ  دبألا  مجح  ریغتي  نأ  كیلع : ةطشق   ، بحلل فيرعت  ثلاث 
. راھنلا

( راثآلاو ططخلا  ةلاسر  ىلع  دوع   ) ةیمالسإلا ةرھاقلا  ةلوج  لجس 

، ثلاثلا دحألا  حابص  طبضلاب  اھل  ُتططخ  املثم  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  ةلوج  ْتلصح 
تمق امدعب   ، اھلالخ يعم  راص  ام  مھأل  زاجيإلا  ديدش  لجس  انھو   ، داشرألا ابأ 

مث ءالجلا  عراش  يف  اھتنكر  ثیح  ایندلا  باب  ىلإ  ةبرعلاب  تھجوتو  ريرسلا  نم 
: حوتفلا باب  ىلإ  يسكات  تذخأ 

ام ةعاس  نم  ـ  ةئداھ  ایندلاو  ـ  ولحلا  حبصلا  ءوض  يف  ص : ىلإ ٩  ص  نم ٧ 
ةوھقلا ىلإ  يلیلخلا  ناخ  تقرتخا  ىتحو  حوتفلا  باب  ربع  زعملا  عراش  تلخد 

ًالھس ناك  امو   ، ةكلاھتم اھمظعم  تناك  ةریثك  ةریثك  ءایشأ  تفش   ، اھبحأ يتلا 
ریمألا رصق  نیب  نكاسملاو : يواھقلاو  ةریغصلا  نیكاكدلا  طسو  اھیلع  فرعتأ  نأ 
عماجلا بحاص  نسح  ناطلسلا  وبأ   ، نووالق نب  دمحم  رصانلا  تنب  جوز   ) كتشب
نووالق روصنملا  ةلالس  يف  دحاو  مھأ  امبرو  هدنع  نم  زدلي  ملكأ  نأ  تيون  يذلا 

نیب ةطلسلا  تاعارص  مغر  ىلوألا  ةلودلا  ءانثأ  ًالماك  ًانرق  ترمتسا  يتلا 
ةلمحلا مايأ  ينبملا  ادختك  نمحرلا  دبع  بّاتُكو  ةيومدلا ) مھدئاوعو  كیلامملا 

يف نيدل هللا  زعملا  رصق  نیب  لصفت  تناك  يتلا  نيرصقلا  نیب  ةقطنم   ، ةیسنرفلا
يتلا ةنيدملا  لخاد  ةیبرغلا  ةھجلا  يف  رغصألا  اب  زيزعلا  رصقو  ةیقرشلا  ةھجلا 

ناطلسلا مامح  ؛ دونجلاو ماكحلا  ریغل   ، ةيادبلا يف   ، اھلوخدب اًحومسم  ناك  ام 
هحاتتفا متأو   ، لانيإ همسا  ةیناثلا  ةیكولمملا  ةلودلا  نم  مالك  يأ  دحاو  هانب  يذلا 

نم لوأ  قوقرب  رھاظلا  ةقناخ  ؛  نیتنسب لوبناتسإ  حتافلا  دمحم  لخدي  املبق 
، ةقناخلا  ) ماشلا يف  خوخلا  اھنومسي  اولازام  يتلا  ةھكافلا  هذھ  رصم  ىلإ  بلج 

عست تناك  اھتفش  يتلا  هذھ  ةقيرطلا : لھأل  نكسم  يھ   ، ينعي ةكناخلا 
اذھ  ) دمحم رصانلا  ةسردم  ةھجاو  يف  بكارلا  يطوقلا  بابلا  )؛  اًشيورد نیتس 
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جروج ناس  ةسینك  ةھجاو  نم  رصانلا  ناطلسلا  وخأ  هعلخ   ، فرعأ تنك   ، بابلا
نووالق روصنملا  ناتسرامو  )؛  نییبیلصلا عم  هكراعم  نم  ةكرعم  ءانثأ  اكع  يف 
ءانبلا كلذ   ،( ةیلقع ةحصم  ةرورضلاب  سیلو  ىفشتسم  ينعي  ناتسرام   ) هسفن

... كابش ةحتف  نم  الإ  مویلا  هلوخد  نكمي  يذلا ال  مخضلا 

اھیف أبتخا  يتلا  ةبیھملا  ناردجلا  يف  ركفأ  تنك   ، حوتفلا بابل  تلصو  امل  انأ 
. عفادملا هاوفأ  اھنم  اوّررمي  يكل  ماھسلل  ةدعملا  اھبوقث  اوعّسوو  تراپانوب  دونج 
ىلإ ًابنج  ناكرحتي  امھیناصح  ىلع  نیسراف  عََست  ْنأ  ساسأ  ىلع  تینُب  تناك 
اھنیبتت نأ  نكمي  يتلا  نالمحلا  سوءر  يرظن  تتفلو   . اھحطس ىلع  بنج 

ءاقتا وأ  لمحلا ) جرب  بكوك  خيرملا   ) رھاقلا بكوكلاب  ًالافتحا  بابلا  ىلع  ةروفحم 
، ةقدلل  ، امھامساو  ) نآلا نيدوجوملا  حوتفلا  بابو  رصنلا  باب  نأ  تركذت   . هرشل

رصنتسملا ةفیلخلا  ريزو  يلامجلا  نيدلا  ردب  امھانب  ناك  لابقإلا ) بابو  زعلا  باب 
ةنيدملا ةحاسم  عسویل   ، ماع ةئم  يلاوحب  زعملاو  يلقصلا  رھوج  رصع  دعب 

... ةقجالسلا تامجھ  نم  اھیمحيو  اھاوج  مكاحلا  عماج  حبصي  ثیحب 

ونيابلأ تاحش  روھظ  ناك  ةلوجلا  نم  لوألا  مسقلا  ءانثأ  َّيف  ّرثأ  ءيش  رثكأ  نكل 
ةراح ةباوب  طسو  يف  ریغص  عماج  اياقب  نم  جرخ  هنأ  ادب  ينعي )  ، سمشلا ودع  )
هردص اًحتاف  ـ  نآلا  ىتح   ، هل تھبتنا  يذلا  دیحولا  ينامثعلا  رثألا  ـ  نییضیبملا 
ىلع رطقي  طاخملاو  ةقزمم  ءادوس  ةیبالج  سبلي  ناك   . يقيرط ضرتعي  هنأك 
دحاو يأ  نأش   ، رونلا يف  ًالیلق  نیتضمغم  هانیع  تناكو   . ءارقشلا ةتبانلا  هنقذ 
يل حسفأف  هنم  تّبرق  ام  دحل  اذكھ  فقو   . اًجرفنمو اًجوعم  همفو   ، ونيابلأ
يدي دمأ  ام  لبق  نم  ةيركسع  ةیحت  ينایحو  همف  ةجوع  نم  تداز  ةماستباب 

: اھتددم نإ  ام  فقوتأ  نأ  يل  راشأ  مث   ، يبیج ّيف 

كل يِعْدأ  تیج  سب  انأ  ناطلسلا ! يبحاص  انأ  هد   ، سولف ينيدت  َعوإ  أل،  «أل 
«. يبحاص ناطلسلا  ناشع 

عراش كلذكو  اًمامت  ةیضاف  تناك  ةراحلا  نأو  تاذلاب   ، تفخ ينأ  ةحارصلا 
هاجتاب وطخلا  تددمو  ةعرسب  تاحشلا  بنج  نم  تررم   . يمادق نم  ةیلامجلا 
توصب رركي  هعمسأ  تنك  شام  انأ  ام  لوطو   ، لصاوأو هنع  دعتبأل  زعملا  عراش 

!«. ناطلسلا يبحاص   ، يبحاص ناطلسلا  : » طاخملا هلقرعي 

* * *

بشخلا ةراشن  نوسنكي  اوناك   ، اھبحأ يتلا  ةوھقلا  ىلع  م : ىلإ ٢  ص  نم ٩ 
نع اًدعتبم   ، هیف دعقأ  نأ  تدتعا  يذلا  اھب  قحلملا  رمملاو  ةقیضلا  ةفرغلا  يف 

ةحایسلا ةطرشو  رینڤوسلاو  بھذلا  نیكاكد  ثیح  اًعون  ةعساولا  ةحاسلا 
املو  ، ًالعف ةبیجع  ةجردل  ياشلاب  تعتمتسا  ينأ  ریغ  ءيش  ثدحي  مل   . لیللاب

ةرھاقلا عم  ةفلألاب  جھبم  ساسحإو  بیجع  رخآلا  وھ  طاشن  يدنع  ناك  تمق 
، زعملا عراش  نم  تعجر  مث  قدملا  قاقزو  يكسوملا  ىلع  تررم   . ةیمالسإلا
اھیف تلوجت  ةيروغلا  ىلإ  قفنلا  نم  تيّدعو  نیسحلا  اندیسل  ةحتافلا  تأرق 
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. دلبلا طسو  هاجتا  يف  يسكات  ذخآل  تيّدع  تعجر  مث  ًالیلق 

اًدج رمسأ  ریصق  باش  قاوسلاو   ، ةدیج ةلاح  يف  نكل  ةميدق  ةبرعلا ١٢٨  تناك 
وھ  . نیتقیقد لك  يئاجف  لكشب  هزھي   ، لامِشلا هفتك  يف  ةیبصع  ةكرح  هدنعو 

ةكرحلا الول   . قيرطلا لوط  اًدودوو  اًمستبم  ناك  هنكل   ، ةملك الو  يل  لاق  ام 
تنك ام  امبر  ـ  اھتفش  يتلا  ةیمالسإلا  راثآلاب  لوغشم  انأو  ـ  هذھ  ةیبصعلا 
ةرجألا هلوانأ  انأو  طقف   . ةتفلم ةجردب  اًشوشب  ناك  هنأ  مغر  ًالصأ  هلكشل  تھبتنا 
ةبقلا موجنب  ينركذ  نیمیلا  هنیع  قوف  ةمجن  لكش  ىلع  اًمنمنم  اًمشو  تحمل 

. مانملا يف  ءاقرزلا 

: قایسلا يف  نیمھم  امھنظأ  نائیش  لصح  لغشلا  يفو 

تنأ  ) هینیتام اذكھ  هتداع  ریغ  ىلع  بتكملا  يف  رھظ  دیحو  يقفلا  نأ  ّماھ  لوأ 
هنأ يقفلا  ىلع  ادبو   ، اًدوجوم ناك  ام  ودلأ  ةدايزب .) هيراوس  الإ  ءيجي  هنأ ال  فراع 
بابلاو يصفق  يف  تنك  انأ   . هبایغ يف  انھل  انھ  نم  قرمي  وھو  ضوضخمو  هئات 
سبللاو كورلا  ىقیسوم  يف  وميإلا  ةرھاظ  نع  ةھفات  ةلاقم  ررحأ  ّيلع  لوفقم 

. ةرایط شوح  يف  نیقھارملا  نیب  ترشتنا  يتلا  جایكملاو  ةغبصلاو  دوسألا 

يف ام  لكشب  رضاح  نيدلا  دیحو  ناطلسلا  نأب  ديزي  لظ  كبرم  روعش  مغرو 
ركفأل يسأر  تعفر   ، كلذ مغر   ، ةظحل تاذ   . هل تفتلأ  نأ ال  تلواح   ، يقفلا دوجو 
ًالیلق ُتردتساف  ةراجیس  ّعلوأ  نأ  يلاب  ىلع  ءاج  مث  ةنیعم  ةلمج  ةغایص  يف 

: اًقالطإ ةربدم  ریغ  ةدحاو  ةظحل   . رتویپمكلا نیمي  ىلع  ةبلعلا  نع  ثحبأ 

امنأكو  . ينیع يف  هنیع   ، صفقلا اھیف  يتلا  ةریبكلا  ةرجحلا  باب  جراخ  اًفقاو  هتيأر 
لكشب  ، تيأر نیباب  َرْبَعو   . تاذلاب هذھ  ةظحللا  يف  لوحتلا  ثدح  ناك   ، ةفدصلاب

ّيلإ رظني  ناك   . ناطلسلا انالوم  نكلو  دیحو  يقفلا  سیل   ، عقوتم ریغو  يرّایط 
هیف قلحبأ  تدك  ام  ينكل  تبثا »! : » لوقي هنأك  عیجشت  ةزھ  هسأر  زھيو  ونحب 
دقتعأ  . ناكملا يف  هتفقو  ًابرغتسم  راوطألا  بيرغ  يقفلا  ادبو  لوحتلا  دترا  ىتح 
يقفلا اھیف  ىرأ  ةرم  رخآ  هذھ  تناك   . ةلاقملا ريرحت  لمكأ  انأو  بتكملا  رداغ  هنأ 

. ناطلسلا وأ 

وھ يذلا  ىلصملا  ثیح  فویضلا  لابقتسا  ةرجح  ىلإ  تجرخ  ينأ  ماھ  يناث 
يف تانالعإلا  مسق  نم  دحاو  ناك   . ةراتس الإ  هبجحت  ال  نكل  صفق  رخآلا 

. اھررحأ يتلا  ةلاقملا  نم  ةھافت  رثكأ  ءيش  نع  ينلأسیل  ينرظتني  ةسسؤملا 
ءارمسلاو دلولل  ةبوطخملا  تنبلا  يف  ُتطبخ  ةرجحلا  نم  يتعلط  يف  نكل 
ُتمستبا انأ   . ىرخألا رثإ  يف  ةدحاولا   ، اًضيأ امھ   ، ىلصملا ىلإ  اًعم  نیتھجوتم 
تعرسأ  . يل ْتزمغو  اھسأر  ْتّرود  ءارمسلا  امل  ئجافملا  يناجیھ  يرادأل 
عسرسملا توصلا  سفنب  فقوت  الب  ملكتت  تناك  يتلا  اھتقیفر  ْتعطاقف  اھيذاحأل 

نكل ؟ » ىقب لیشیم  ةبوطخ  يف  هیل  هدك  ّعیضم  تنك  تنإ  بط  : » يل سمھتل 
ملكتت ال  اھنأ  يل  ادب  ؛  اھمالك عاقيإ  تّأطب  ىتح  الو  تتكس  ال  ةبوطخملا  تنبلا 

، عيرسلا قيرطلا  ىلع  مورخم  نامكش  اھنأك  ةیلاتتم  زيزأ  تالصو  لمعت  ام  ردقب 
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ةيراكنتسا ةربنب  ةفوذقم  هیل » لصأ   » ةرابع الإ  اھیلت  يتلا  نع  ةلصولا  لصفي  ال 
«. هیییل لصأ   ، مھلعزت ةجاح  لمعأ  نكمي  ال  : » اھلھأ نع  يل  اھمالكب  ينتركذ 

يھو ةراشإ  اھل  تلمع  ءارمسلا  نأ  يل  ادب  نكل   ، دشار اي  ينحماسي  هللا 
يف يھ  اھتحرط  فلت  امنیب  يلصتل  اھسأر  لوح  اھفلتس  يتلا  ةحرطلا  اھلوانت 
لوانتت يھو  الإ  زيزألا  نع  فقوتت  مل  ةبوطخملا  تنبلا  نأل   . ةظحللا سفن 
ءيش هیف  نابف  اھھجو  ریبعت  ّریغتو  عطاق  لكشب  تفقوت  اھنأ  يل  ادبو   ، ةحرطلا
نم اھرّمس  يناوفنع  قبش  ـ  ينحماسي  هللا  ـ  هنأك  سامحلاو  لجخلا  نیب 

ىلصملا ىلإ  اھدوقت  يھو  ثبخب  مستبت  ءارمسلا  تناك   . اھمدقل اھرعش 
ةعجاضمل اًدادعتسا  هنولطنب  ةتسس  كفي  جوز  لثم  اھتمزج  علختو  اھینیعب 

عم تلغشنا  ينأ  عم  انأ   . يمسج يف  ةوھشلا  ّروف  تمص  امھیلع  لحو   . هتجوز
انأو ریغصلا  صفقلا  هاجتا  يف  ينیعب  تبرض  ينرظتني  يذلا  تانالعإلا  فظوم 
ىلع اھنقذ  عضت  يھو   ، ءارمسلا نأ  ؤیھت  درجم  يل  أیھت  نوكي  لھف   ، هحفاصأ
ىلع تّسلمو  اھتبقر  يف  اھتضع   ، ةراتسلا ءارو  اًعم  ارشحنیل  ةبوطخملا  فتك 

؟ اھرعش

ياب ناموط  اھیلع  قِنُش  يتلا  ةباوبلا  الإ  يسأر  يف  ءيش  الو  لغشلا  نم  تلزن 
ّملكأل ةيافك  هیف  اًحيرتسم  نوكأ  ناكم  ىلإ   ، رخآ وأ  لكشب   ، يندوقتس فیكو 
ىلع ةمالعك  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  ةلوج  اھب  يھتنت  يتلا  ةملاكملا  نأ  فراع   . زدلي
ىنعم لھ   . يتمھم قیقحت  قيرط  لوأ  ىلإ  يندوقتس  ةنيدملا  دادرتسا 

نأ عم  نكل  ؟  ءانثألا هذھ  يف  بحلا  يف  عقأس  ينأ  يل  تعجر  يتلا  ةوھشلا 
قيرط يف  حرابلا  اھتركذت  ام  ةعاس  نم  اًریثك  يسأر  يف  ءيجت  نيدولك  ةروص 
توحص امدعب  ـ  اًدج  تبرغتساو  ـ  اھیلع  تفرعت  ينأ  عمو   ، ودلأ عم  نم  يعوجر 

... حِرفُي ٌَرطَخ   . يتبیبح يھ  نوكت  نأ  يل  رطخي  ، ال  مانملا نم 

اًحتافو اًرشبتسم  لقألا  ىلع  وأ   ، اًجھتبم ـ  رخآ  ىوتسم  ىلع  ـ  تنك  ينكل 
زفرنتأ مل  ءالجلا  عراش  يف  يسكات  دجأ  مل  املو   . ءایشأ نم  يتآلا  لایح  يردص 

لك ىلع  سیسمر  عراش  نم  لھسأ  قيرطلا  تلق :  . طابحإ يأب  رعشأ  وأ  ّریطتأ  وأ 
. كانھ ىلإ  ًایبناج  اًعراش  تربعو  يربوكلا  تحت  نم  تيدع   . لاح

كل اھیكحأ  يتلا  تاجاحلا  ؛  ًانونجم تسل  انأ  ةیناث : ةرم  كل  لوقأ  مزال  نكمي 
نم مغرلابو   ، ءيش يأ  ءارج  يبصع  رایھنا  ينبصي  مل   . اھیكحأ امك  اھلك  تلصح 
نم يل  تفقو  ىتح  يسكات  رظتنأ  تأدب  نإ  ام   ... ةیتآلاو ةقباسلا  يتارایھنا 
امك  ، رصم يف  تایسكاتلا  نأل  ـ  اًشھدنم  اھلخادب  ترظنو  ةبرع ١٢٨ . اھسفن 

رمسألا ریصقلا  قاوسلا  سفنب  اذإو  ـ  هتھجو  فرعت  املبق  دحأل  فقت  ال   ، ملعت
بابلا تلفقو  لوھذم  انأو  هبنج  تلخد   . بكرأ نأ  يل  ریشيو  دوب  يل  مستبي  اًدج 
قوف ةمجنلا  مشول  ةرملا  هذھ  رثكأ  تھبتناو   . قطني ام  ریغ  نم  كرحتي  أدبف 
اًمنمنم ناكو  نیمیلا  هنیع  قوف  ناك   ، ىلوألا ةرملا  يف   ، هنأ دكأتم  انأ   . هنیع

ثیح لامِشلا  هنیع  قوف  ناك  هنأ  ءيش  يأب  كل  فلحأ  نآلا   . سوبدلا سأرك 
تللظ  . عبصإ ةلقع  مجحب  حبصأو  ربك  ناكو  ةیبصعلا  ةكرحلا  هیف  يذلا  فتكلا 

. يسفن تكلامتو  اندوح  نأ  ىلإ  قدصم  ریغ  هیلإ  رظنأ 
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«. تحمس ول  قلخلا  باب  : » هل تلق 

«. يلوتملا ةباوب  دنع  كّلزنأھ  : » لاق

 «. لاق ـ نیم  تنإ  ؟  هيإ »

«. كقيرط فراع   ، شقلقت ام  كقيرط  فراع  انأ  »

ةیقب انالك  انتكس   . ُتكس  ، ًالعف ةیكئالم  اھتبیط  نأ  يل  ادب  يتلا  ةماستبالا  عمو 
ةزھ لوأ  عم  ةأجف  يل  تعجر  يتلا  ونيابلألا  تاحشلا  ىركذ  ىلع   . قيرطلا
ضغب مستبمو  تكاس  وھ   ) ينمتكیل ًایفاك  فوخلا  ناك   ، هفتك نم  ةجنشتم 
اًضيأ كانھ  ناك   . تكسأ ينلعج  ام  وھ  فوخلا  نظأ  ال   ، كلذ عمو  رظنلا .)

اًدادعتسا ةرایطلا  يف  مازحلا  طبرت  تنأو  كباتنت  يتلا  ةلاحلا  هبشي  ساسحإ 
كمامأ سیلو  اھیلع  كل  ةرطیس  ال  ةكرحل  كحور  ّملست  كنأ  ساسحإ  عالقإلل :
تسل كنأ  اذھ  ىنعم  سیل   . هبجاوب مایقلا  ىلع  رایطلا  ةردق  يف  قثت  نأ  الإ 

نأ تلواح  ول  ينأ  يل  ادب  هنأ  دبالو  ؛  همدع وأ  فوخلا  نم  ةدئاف  ال  نكل   ، اًفئاخ
لثم نوكأس  يتایح  يف  هبعلي  يذلا  يبیغلا  رودلا  وأ  قاوسلا  اذھ  ةعیبط  مھفأ 
فیك ـ  طقف  عالقإلا  ةرتف  لالخ   ، لماكلابو ةرم  لوأل  ـ  ملعتي  نأ  لواحي  رفاسم 

. رایطلا اھقوسي  فیكو  ةرایطلا  لغتشت 

. ُتكسف  . ينعي  ، ثبع

* * *

ةبوعص مغر  ةیھانتم  ةسالسب  ةليوز  باب  دنعل  ينّلصو  امدعب  ىلإ ٦ م : نم ٢ م 
ریغ ـ  ةیضاملا  ّةرملا  لثم  تمص  يف  ةرجألا  ذخأ   ، يسكاتلاب ناكملا  قارتخا 
طسو ُتلزن  ام  ىلعو  ـ  دشار ! اي  هتماستبا  ةبوذعو  شوشبلا  هھجو  لوقعم 
نیلاوملا نم  ةيربرب  ةلیبق  مسا  ىلع  ىمسُملا  بابلا  رجح  دنع  ةمحزلا 

ام لوأ  هناكم  يف  اورقتسا  اھدونج  ناك   ، سنوت نم  مھعم  نیتآلا   ، نییمطافلل
هانب عماج  نم  امھنأ  فرعأ  تنك  نیتنذئمب  طاحملا  دجسملا   ) ةنيدملا تمیقُأ 
هانب هنأو   ، رثكأ وأ  ماع  ةئمعبرأ  دعب  ديؤملا  همسا  قوقرب  كیلامم  نم  ناطلس 
وھو هیف  ِنجُس  ناك  هنأل  مكحلل  لصو  امل  همدھ  يذلا  يلامشلا  نجس  ناكم 

. ىفتخا  ، رداق ةردقب  ـ ١٢٨،  لا يسكاتلا  ناك  ( باش

قيرطلا ىلع  ًالعف  ينأل  تقو  يأ  نم  رثكأ  نئمطم  انأو  ةیمایخلا  ربع  تیشم 
اًمامت ئداھ  انأو  نسح ـ  ناطلسلا  عماجل  تلصو  ام  دحل  اھتعاس  نمو   . حیحصلا

ةفورعملا اضیبلا  ةسیفن  تسلا  اھتنب  يتلا  تارسكملاو  ركسلا  ةلاكو  تفش  ـ 
ُتنزحو اھدنع ) ًایصخش  تراپانوب  تمزع  يتلا  ةرابجلا  ةأرملا  كلت   ) كیلامملا مأب 

، هلوح يتلا  ةقطنملاو   ، هومسف تايولحلاب  كلذ  دعب  رھتشا  يذلا  ناكملا  ةلاحل 
لوفلا ىوس  ءيش  الو   ، ةباوبلا ىلع  رتم  لوطب  ةلابزلا  تناك  ةيركسلا :
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ةنذئملاو نابعش  ناطلسلا  مأ  ةسردم  تيأر   . ةقزمملا سبالملاو  ةطلسلاو 
ىلع فرعتأ  مل  ةریثك  ءایشأو  ناظفحتسم  اغأ  میھاربإ  لیبسو  ةیبويألا 

. اھئامسأ

تبعت تنك   . راثآلاب ةرشابم  ةقالع  هل  ناك  ام   ، ديدج نم   ، ينفقوتسا يذلا  نكل 
هلمع يذلا  روسلا  نیبو  ينیب  ةفاسملاو   ، رمحألا بردلا  ربع  يشملا  نم 
دادتماب عستت  عجرت  مث  ةنابتلا  عبَر  دحل  قیضت  نيدلا  حالصل  شوقارق  يصخلا 
هتینطو هبشت  يذلا  نئاخلا  كب  ریخ  حيرضب  تررم  انھ   . ريزولا باب  ةقطنم 

. رصم ىلع  ينامثع  اشاب  لوأ  تفرع ) امیف   ) میلس زواي  هلمع  يذلاو   ، يتینطو

هداصقو هدصقأ ـ  يذلا  عماجلا  ثیح  ىلإ  قيرطلا  عم  رودأ  انأو   ، ساسحإ هیف  ناك 
امھضعب ـ بنج  يناريإ  هاش  رخآو  يرصم  كلم  رخآ  هیف  نوفدملا  يعافرلا  عماج 

برتقأ انأو   ، اًعبط بقرتلاب  ساسحإ  هیف  ناك   . اھمضھأ ةمسد  ةبجو  تلكأ  ينأب 
ةیلمعب ناك  يغاطلا  ساسحإلا  نكل   . ةملاكملا هنم  لمعأس  يذلا  ناكملا  نم 

تیم صخش  ينأ  ساسحإ   . تیم صخش   ، يناعملا نم  ىنعمب   ، ينأبو مضھلا 
ينألو  ، ةركفلا هذھ  لوح  ناك  ينفقوتسا  يذلا  ءيشلا  نأل  يسأرب  قلاعلا  وھ 
يلصأ وأ  نآرقلا  أرقأ  نكرلا  يف  دعقأ  ام  لدب  عماجلا  تلخدو  يتمزج  تعلق  امل 

ةبق اھیف  يتلا  ةریبكلا  ةضیملا  لوح  فلأ   ، يسیطنغملا ميونتلاب  امنأك   ، ينتیقل
سفنلا اھتيأ  اي  و« قحلاب » توملا  ةركس  تءاجو   » لثم تايآ  ةمتمت  نع  فكأ  الو 

«... توملا ةقئاذ  سفن  لك  و« ةنئمطملا »

نوفلي نيذلا  نیلوھجملا  قافرلا  رظنم  يل  عجرو   . داشرألا ابأ   ، رّدخملا لثم  ُتنك 
نم ةیناثلا  ةقلحلا  ءانثأ  كلمرحلا  رمم  نم  ةلصفنم  ةعقب  يف  مھسفن  لوح 

، بارغتساب ينعباتي  دحاو  نم  رثكأ  ُتظحال  ام  دحل  نارودلا  نع  فقوتأ  مل   . مانملا
. ينلباق ضاف  نكر  لوأ  يف  تدقرو  همامأ  تفقو  بارحملا  ىلإ  تعرسأف 

، لخدأ املبق  دیعب  نم  ةقیقحلا : يف   ، اًدج ًاطیسب  اًئیش  ناك  ينفقوتسا  يذلا 
اوجرفتیل اًسولف  حایسلا  هیلع  نم  عفدي  يذلا  ركاذتلا  كابش  ةیحان  رظنأ  انأو 

ةراضح ىلع  رسحتي   ، امبر  ، مھنم ملعألا  ـ  يھیفرت  ضرع  هنأك  عماجلا  ىلع 
هنأك ًاباش  ُتحمل  ـ  ةایحلا  دیق  ىلع  اھباحصأ  نأ  هل  رطخي  ام  ریغ  نم  ةلئاز 
نولطنب رخآلا : ع  لووك  سبالمو  معان  فیثك  رعشب  رقشأ  اًفیحن  ناك   . يبنجأ
ةيروفسوف موجنب  شوقنم  ةريدتسم  يلحك  ةقایب  ضیبأ  صیمقو  قصال  يلاقترب 

لثم  ، كلمرحلا ةبق  موجن  زارط  سفن  ىلع  ةیناثلا ـ  يھ  اھنأل ـ  ُتفتلا   ، ةلوحتم
فیصرلا فرط  ىلع  اًفقاو  ناك   . قاوسلا ةروق  ىلع  تربكو  تلقتنا  يتلا  ةمجنلا 

ریغ نییحایسلا  نيدشرملا  الو  تایسكاتلل  بجتسي  مل  هنكل   ، رظتني هنأك 
رادتسا تّبرق  امل  ينأ  لصح  يذلاو   . همادق اوفقوت  نيذلا  ةیترِخلاو  نیصخرملا 

اھعفر  . ةحبس هنأ  نآلا  تكردأ  ًایلدتم  اًئیش  نیمیلا  هدي  يف  تحمل  تنكو   ، يل
هتروق ىلع  نم  رعشلا  حازأ  لامشلا  هدیبو  اھیلع  ينجرفي  هنأك  هردص  مادق 

ةطوبضمو ةزرابو  ةريدتسم  ةریبك  ةبیبز  ؟  قدصت  ، دشار اي  ةبیبز  كانھ  ترھظف 
. حالص دجمأ  ةبیبز  نم  ًالیلق  حتفأ  اھنول  ناك   ، ةروقلا طسو  اًمامت 
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هحیبست عطقي  هتعمسو   ، ينافعست مل  ّيقاس  نكل  هبنج  نم  رمأ  نأ  تلواح  انأ 
أطخ وأ  نحل  يأ  اھبوشي  ىحصفب ال   . يفشتلاو فطعلا  نم  جيزمب  يل  مستبیل 
ىلع ىتوملا  ىقالتي  امنإ  : » لوقي املبق  حنحنتو  ينیع  يف  رظن   ، لیكشتلا يف 

. روفلا ىلع  هحیبست  ىلإ  داعو  درح  مث  دجاسملا .» تابتع 

اذامو نوكي  نم  هلأسأو  فنعب  هیلع  مجھأ  نأ  ةبغر  يدنع   . اًفقاو ُتلضف  ةرتفل 
وھ ناك  كرحتأ  تأدبو  تقفأ  ام  ىلعو   . ةمدصلاب لولشم  ينأك  نكل  ينم  ديري 

. كانھ يعفاشلا  مامإلا  حيرض  هاجتاب  ىفتخاو  ًايرج  يعافرلا  عماج  ىلإ  ىّدع 
يتخرصب رظنلا  تفل  تنك  نإ  فرعأ  ام  ریغ  نمو   . تخرص هللا»،  ىلإ  هلإ  «ال 
فوشكملا نحصلا  ىلإ   ، يتمزج ًالماح   ، اھنمو ةیسیئرلا  ةباوبلا  نم  تلخد 

... ةضیملا هیف  يذلا 

* * *

ءودھلاو بارحملا  بنج  نم  تمق  امل   ، كیلع ةطشق   ، ةياھنلا ىتح  ِّلصُأ  مل 
تاوطخ لوأ  يف  اًقفوم  نوكأس  تیلص  ول  ينأب  يل  فتھي  فتاھو  ّيلع  ططاح 
لصاوأ ينأك  تنك  ينأل   ، امھيدؤأ انأو  ديدش  عروب  ترعش   ، طقف ناتعكر   . ةمھملا

. لوألا مانملا  يف  باشلا  ناطلسلا  ءارو  تدجس  امدعب  اھتأدب  يتلا  ةالصلا 
تلمح ىتح  تیھتنا  نإ  ام   . لعفلاب دمج  يبلق   ، ّملسأو حيوارتلا  أرقأ  امنیبو 

. جراخلا ىلإ  يتمزج 

ياف ياسلا  نیباتكلا  رظنم  تركذتو   . روسلا مادق  انأو  يبیج  نم  نوفیلتلا  تّعلط 
، ةیبرعلا هولبات  يف  ةكیمس  ءارمح  طوطخب  نیشوقنملا  نيوادوسلا  امھیفالغب 
ةروص داعبإ  يف  اًریثك  بعتأ  مل  ؛  هبلطأل رارزلا  طغضأ  مث  زدلي  مقر  نع  ثحبأ  انأو 
مقرلا  . نیباتكلا نيذھ  دوجول  اًجاتحم  تنك  نكل   ، ينھذ نع  ةفیخملا  ةھادنلا 
سفن هیف  سیل  نكل  زدلي  هنأك  توص  در  لوط  ىلعو   . قدي يبلق  انأو  ّقلع 

نم هملاعم  حضتت  رخآ ال  توربج  هیف  ناك  نإو   ) تاذلاب فوجألا  دادتعالاو  توربجلا 
: درأ املبق  ًالیلق  تكبترا  انأ  ةظحل .) وأ 

«. ؟ اياعم زدلي  »

«. ؟ نیم  . هدكو نوفیلتلا  اياعم  تباس  يھ  لصأ  يروس   ، اھتخأ نيدولك  «أل، 

«. .. هاااااي نيدولك ! »

«. َّيلع بيرغ  شم  هد  توصلا   ، ىناتسا ىناتسا  »

نم نكمتت  فیك  ؛  اًمامت اھغامد  ةيراشو  ةنابعت  اھنأك  اھتوص  يف  ةجاح  هیف 
؟ ةجاحلا هذھ  طسو  نم  هملكت  يذلل  يقیقح  مامتھا  ةربن  لیصوت 

: تلاقو تقھش  ام  دحل  يتسورع  بعلن  انلضفو 
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!«. نانرجلا عاتب  ةبروش  ىفطصم  »

ينعتني يساتسكإلا  ةورذك  ءيشب  سساح  انأو  انالك  اندھنت  مث  ةءاربب  انكحض 
يف لخدن  ام  ریغ  نم  رابخألا  لدابتن  نحنو   ، طقف اھتعاس   . ضرعلابو لوطلاب 
تحرش  ، اًسامح هلك  يفوخ  بلقي  عقوتم  ریغ  مھافت  اننیب  لصحيو   ، لیصافتلا
نيدولك ؛  ةرفاسم ـ  نظأ  تنك  ام  سكع  ـ  زدلي  نأ  تفرعو   ، نیباتكلا ةياكح  اھل 

ديرت ال  اھنأل  نوفیلتلا  اھل  تكرت  دقو  ةديدج  بح  ةصق  يف  زدلي  نأ  يل  ْتحّمل 
يف اھتایح  نم  ةناقھز  اھنأل  ةدم  نم  رصم  يف  ـ  يھ  ـ  اھنإ  يل  تلاق   . اًجاعزإ
ءاقللا ىلع  انقفتا  دوھجم  ریغ  نمو   . تكحضو  ،« هدكو لایعلا  هل  تبس   » . سيراب

... ءاسم ةسداسلا  يف  اًدغ  نیباتكلا  اھئاطعإ  ةجحب  نابایلا  رحب  يف 

. ةناحرف اھنأ  اھتوص  يف  ناب  ىرخألا  يھ   ، انقفتا امل  اننأ  تفلملا 

* * *

ةرھاقلا ةلوج  يف  ةلحرم  رخآ  نع  كل  يكحأ   ، ينشعني رحبلا  ذاذرو   ، ينعد
... ملظت ایندلاو  دجسملا  مادق  نم  هذھ  ةيریصملا  ةملاكملا  دعب   ، ةیمالسإلا

ةقطنم ىلإ  ىشمتأ  تلق   . يلع دمحم  عراش  نم  عرفتم  ریغص  قاقز  يف  تنك 
لّمكأ لصأ  امدعبو   ، راثآلا يف  ركفأ  ام  ریغ  نم  اذكھ  نامیھ  انأو  ارضخلا  ةبتعلا 
قاقزلا اذھ  يف  ينتدجو  نأ  ىلإ   ... ءالجلا عراشل  كانھ  نم  بكرأ  وأ  ًایشم 

ةبرع دعب  ةبرع  دعب  ةبرع  لقن : عبرلا  يئارو  نمو  ةملظلا  يف  يدحول  ليوطلا 
مدقتت تناك  فیك   . اھبارتقال ددحم  داعیم  وأ  برتقت  اھنأ  ةراشإ  يأ  الو  أفطم  اھرون 

. هاجتا يأ  يف  نیموي  نبا  خّيرص  الو   ، ةفیطق ىلع  ةیشام  اھنأك  ؟  توص الب  اذكھ 

ينروسي ام  لبق  نم   ، يرھظ يف  اذكھ  ةأجف  اھنم  ةدحاولاب  سحأ  تنك 
اًرشاحو كبترأف   ، ایندلا نم  هقح  ّصلخي  هنأك  اھقاوس  هبرضي  يذلا  سكلكلا 

نم ةدحاو  ةیحان  يف  ةنوكرملا  تابرعلاو  تلفسألا  نیب  ضرعلاب  يمسج 
نأك  ، ًایناطیش اًروضح  ترعشتسا  حضاو  ببس  ریغ  نم   . ضخنأ  ، اھررمأل قيرطلا 
ةحبس وبأ  رقشألا  اھطسوتو  يكئالملا  يسكاتلا  قاوسب  تأدب  يتلا  ةكرحلا 

نأ دبال  رشلا  وأ  ریخلل  برقأ  تناك  نإ  فرعت  امنود  ةیبیغلا  هتوقب  سحت  يذلا 
. ةسلابألا عم  ءاقلب  يھتنت 

ًالوأ قاقزلل  ىرأ  الو   ، لاجعتسالاو ةقنزلا  نم  برطضم  انأو  يئارو  تفلتأ  تأدب 
ينأك تیسحو   . ْلحك ةملض  ایندلا  تیقب  ام  دحل  ّتلق  راونألا  تناك   ... رخآ نم 

. يھتني ناك  ام  قاقزلا  نكل  دمأ  تلضفف  جرخأ  نأ  ديرأو  بيرم  ناكم  يف  سوبحم 
ىلع تویب  دوجول  هبتنأ  تأدبو  تفلتخا  هتحاسم  وأ  تریغت  هتيواز  نأك  ةأجف 
ةتباث تاوطخ  تعمس   . ينئمطي مل   ، ماعلا رفقلا  طسو   ، اذھ ىتح  نكل  لامِشلا 
لازال لقن  عبرلا  ناك   . تأطبأ  ، قدي يبلقو   ، تعجرف يسكعلا  هاجتالا  يف  ةیتآ 
ةتفاخ ةیبناج  ءاوضأ  ىلع   ، اھتعاسو  . تاسكلكلاب ينعزفي  يرھظ  ءارو  يتأي 
: مھحملأ ُتأدب   ، ضرغلا اذھل  ديدحتلاب  امنأك  تویبلا  كیبابش  نم  ْتعلط  اًدج 
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وأ ةریصق  ءاضیب  بیلالج  يف  نیحتلملا  نیینسلا  نم  عطقنیس  هنأ  ودبي  لیس ال 
. ةنولم يقاوط  اھیلع  وأ  ةقولحم  امإ  مھسوءر   ، تانولطنبو ناصمق  يف  وأ  ةليوط 
يف تقوو  تقو  نیبو  اًعم  نینثا  لك  وأ  هدحول  دحاو  لك  ةعرسب  يننوعطقي  اوناك 
نم ةأجف  نورھظي  مھو  ةقربم  مھنویعو  ةرشكم  مھھوجو   . ةریغص تاعامج 
. نوفتخي  ، يفتك يف  كحت  مھفاتكأو  يبنج  نم  نورمي  امدعب   ، مث ةملظلا  طسو 

امدعب طقف : يتیحان  نوتآ  مھو  مھتاوطخ  عمسأ  تنك  ينأ  ءيش  برغأ 
نوشام مھنأك  اًدبأ  مھتاوطخل  توص  ، ال  اًمامت لقن  عبرلا  تابرع  لثم   ، يننوعطقي

يف مھنكل   ، مھنیب امیف  فیعض  توصب  نومدمدي  مھعمسأ  تاعاس   . ةفیطق ىلع 
امل يقیقح  بعرب  تیسح   . مالسلا نوقلُي  الو  نوتماص  مھو  يل  نوقربي  مومعلا 
فتك ينطبخ  نیترم  وأ  ةرم   . طویسلا ابأ  اي  اًفینع  ىقبي  فاتكألا  كاكتحا  أدب 
يتكرح يف  مكحتأل  دھاجأو  ةبوعصب  سفنتأ  تلضفو   . ملكتأ انأو ال  دصقب  لضعم 

. يمومعلا عراشلا  راونأ  ترھظ  ام  دحل 

نأ يل  أیھتو   ، بعكم ریبك  سأرب  ةعبر  ناك   . مھیف دحاو  رِخآ  تفش  ةیصانلا  ىلع 
، ءاعرق هسأرو  هترس  ىلإ  ةلصاو  نقذب  طقف  وھ   . قتسف هجو  نم  ةخسن  هھجو 
ناك  . اھتحت نم  هیقاس  رتسي  ءيش  الو  هیتبكر  ىلإ  لصت  داكت  ةیبالج ال  يدتري 

، نيرخآلا نم  ىلعأ  توصب  مدمدي  ناك  هنكل  هدحول ـ  ناك  هنأ  دكأتم  انأ  هدحول ـ 
. يمومعلا عراشلا  ةشود  طسو  هعمسأل  ةيافك  ًایلاع  هتوص  ناكو 

ينطبخ  . يبنج نم  ةأجف  رھظ  عجر  هنكل  ًالعف  هتديافت  ينأ  نظأ  تنكو   ، تعرسأ
، كیلع ملسیب  لامك  ىفطصم  : » ةمكھتم ةربنب  لاقو  ةيرتفم  ةطبخ  يفتك  يف 

ىفتخا ناك  ةطبخلا  نم  تقفأ  امدعب  تردتسا  املو  كبیسیھ .» هنإ  شركتفت  ام 
. قاقزلا ةملظ  يف 

* * *

ينیعب تبرضو  رتفدلا  تعضو   ، ةرئاط ةرایطلاو   ، فیك ركذتأ  يمادق  رحبلاو  مویلا 
ام لوأ  لینلا  تنیبت  تنك  ؟  ةعرسلا هذھب  رظنملا  لدبت  لوقعم   . باحسلا يف 
، ءادوسلا ةعیفرلا  تلفسألا  طوطخ  طسو  يلحك  اھنول  ةِزِنك  ةداجس  هنأك   ، انعلط
اھلك ـ خيرملا  ناولأ  رمحألاو ـ  رفصألا  تاجرد  مث  حتفأو  رغصأ  يرابكلا  اھقوف  نم 

ىدارف ىعست  لمنلاك  تارایسلاو   ، ءيش لك  طسو  ةكوكدملا  ينابملا  يف 
. تاعامجو

حرست امنیب   ، ءيش لك  للختت  اھنأل  حضوألا  يھ  يلحكلا  ةداجسلا  نكل 
ام لوأ  ينأ  ةجردل   . ةربابجلا لزانمو  ةنعارفلا  رايد   ، ءاروغ ءاروق  ضرأ  اھیلاوح 
نأ ىلإ   ، ةداجسلا هذھ  فرط  يف  اًقرح  وأ  ةریبك  ةعقب  هتننظ  نابایلا  رحب  تحمل 
بلاق هنأك  نآلا ) همسا  اوریغ  مھنظأ   ) ةريزجلا نوتاریش  قدنف  ىنبم  تنیبت 

. ةريزجلا اھنأ  تفرعف   ، ةعقبلا فرط  ىلع  يناوطسأ 

يریپ نيدلا  يیحم  تركذت  ةطيرخ ـ  ىلإ  لوحتت  ةنيدملا  ىلإ  رظنأ  انأو  ةظحللو ـ 
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ترثع تنك   ، ايدیپیكيو ىلع  روفسوبلل  طئارخ  لمأتأ  انأو  ثحبلا  مايأ   . ِسّير
ملاعلل ةقیقد  طئارخ  زجنأ  نم  لوأ   ، ينامثعلا ناطبقلا  اذھ  ةریس  ىلع  ةفدصلاب 

. ریبك مجحب  ةخرؤملا ١٥١٣  ىلوألا  هتطيرخ  ةروص  تدجو   . مالسإلا خيرات  يف 
تاتابنلاو تاناویحلا  موسرب   ، اھلامج يف  نّعمتت  نأ  كنكمي  نكل  طوشكم  اھفرط 
ةسكاعم تاھاجتا  يف  ةباتكلا  مث   ، قطانملاو تارجملا  لثمت  يتلا  نفسلاو 

نأ ترعشو   . ةیبوروألا ایفارغوتراكلا  نع  اًمامت  فلتخم  ءيش  ةئفادلا : ناولألاو 
روصلا نم  سير  يریپ  لامعأل  ریثكب  برقأ  اھقوف  رئاط  انأ  يتلا  ضرألا  لكش 

. اھاندتعا يتلا  ةدرجملا 

يتلا ةنيدملا   ، مسلط ةئیھ  ةنيدملا  ذخأتف  دعبنو  ولعن  املبق   ، كل لوقأ   ، اذھ لك 
مسلطلا ىفتخا  نآلا   . ّيلع اًمامت  ديدجو  يسأر  يف  حضاو  لكش  اھل  راص 

تنك ولو   ، ينأ يل  يحوي  قرزألا  ىلع  ضیبألا   . باحس هلك  كابشلاو  هسفن 
ينأ عمو   . دشار اي  بولقلا  هدیب  يذلا  هللا  هللا،  نم  بيرق   ، يتبیبح نع  اًدیعب 
رصعأ ام  لدب  ينأك   ، تانيوكتلاو لاكشألا  عم  تحر  ينيدآ   ، ءاحيإ سب  هنأ  فراع 
ءایشألا كلت  ىلع  مونلاب  يفتكأس  ةرفحلا  يف  طوقسلاب  رعشأف  نيدولك  عولض 

يأ ىلإ   ، طقاس انأو   ، يل رھظيو   . طقسأو طقسأو  طقسأ   ، ةشفتنملا ةفیفخلا 
. باحسلا عم  ةنراقملاب  ةحیبقو  ةبعص  ةنيدملا  دح 

ينكل  . ةمألا ثعب  يف  رودب  مایقلل  بھاذ  ينأل  لاح  لك  ىلع  انبر  نم  بيرق  انأ 
هفارطأ ىلع  ءوضلا  ةعملو  ؛  هقوف نوكن  تاعاس  هقوف : وأ  ـ  ضیبألا  میغلا  طسو 

ىتح  ، ةنيدملا نع  دعبلا  هسفن  وھ  نم هللا  برقلا  نأ  سساح  ةیفارخ ـ  ةجاح 
بنج دعقت  امدنع  الإ  باحسلا  يف  نوكت  تنأ ال   . اھئایحأ نیب  دلوي  بحلا  ناك  ول 
اًحیحص نوكتو   . ىرخأ ةنيدم  ىلإ  كقيرط  يف  تنأو  اذھ  لثم  صاب  ريإ  كابش 
ىتح كنطب  يف  يوعي  يذلا  مرخلا  دست  نأ  اھتعاطتساب  ةأرما  كانھ  نأل  ًالماكو 

. ةياھنلا يف  هدست  نأ ال  ْتررق  ول 

يلاوجت لك  تمھف : نآلا   . رفسلا ينعي  ـ  هنم  بحلاو  ـ  نذإ  هللا،  ىلإ  برقلا 
مل  ، ناكم ىلإ  ّصَوُت  لِ مل  يتلا  تاكرحتلاو  ریسلا  طوطخ  لك   ، ةرھاقلا لخادب 

عوقولاب قوبسملا  ةمألا  ثعبل   ، هسفن رفسلا  اذھل  ةیعاوال  تالواحم  ىوس  نكت 
وھ مك   ، ينبلا كرتفد  يذخف  ىلعو  سلجأ  ثیح  ةرایطلا  دعقمو   . مارغلا يف 

قتسف نم  يبارتقاو  يجاوز   . اونیشلا دیجاجسلاو  لیقصلا  بشخلا  نم  نسحأ 
نكت مل  ءایشألا  هذھ  لك  هدك  ىلع  حالص : دجمأ  عم  يتقادصو  ودلأب  يطالتخاو 

؟ ريواشم ىوس 

يقب ءيش  لك   ، يمسج ىلع  نيدولك  ةحئارو  اًمسلط  يتنيدم  تفش  امدعب 
كرتلا  ، اھناكمإو ةرھاقلا  ناكم   ، يدنفأ ىفطصم  برغب  قرش  جاوز  اًحضاو :

ابأ اي  حضاو  ىنعم  ةایحلا  هذھل  نآلا   ... نوملسملاو هوجولا  ضیب   ، برعلاو
. هتنھمو همسا  ىوس  فرعأ  ًالجر ال  دجأ  نأ  طقف  ّيلع   ... طویسلا

بحلا ةیھام  يف  مالكلا  ىلع  دوع 
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ءایشأ يف  ركفأ  ينتلعج  نيدولك  عم  يتعقو  نأ  كیفخأ  رحبلا ال  ىلع  نم  مویلا 
هرقتحأ عجرأ  مث  هعم  فطاعتأ   . ًالثم  ، اھجوز اوكساپ  نايردآ  يف  ركفأ   . ةریحم
يعادت عم  حماستلا  نم  عونل  لصأ  مث   ، هلثم نوكأ  نأ  لیحتسم  ينأ  ركفأو 

. هل يزاوملا  وأ   ، ديدجلا يبح  عم  نمازتملا  هتایح 

نأك ؟  لایعلا يعاري  نأ  هدحول  هیلع  هنأ  ول  ركفأ ـ  نيدولك ـ  ةرسأ  نم  ىقبي  اذام 
طقف ةأرملل  ؟ ) ةيدبألا  ) ةميدقلا ءابعألاب  مایقلا  عم  حماستي  ًالجر  جوزتت  ةأرملا 

. لجرلاك اھنأ  اھسفنل  تبثتل 

نمؤت اھلعل   . لالقتسالاو ةيرحلا   . رضحتلا نع  اًدبأ  ثدحتت  نيدولك ال  نأ  ةقیقحلا 
قوقح نكل   ، اًمالك يعدتسي  ال  ثیحب  كسامتمو  قداص  لكشب  ءایشألا  هذھب 

نم  ، تاعاسو ال.  وأ  كلذب  ْتفرتعا  ءاوس  اھبحي  نَم  زیط  يف  قوزاخلاك  ةأرملا 
يل ودبت   ، تببحأ ول  اھلتقأ  ىتح  اھسفن  ينّملست  نأ  اھديرأو  اھديرأ  ام  رثك 
ًءابغو اًملظ  ـ  داشرألا  ابأ   ، يرمع لوط  هب  تنمآ  ام  سكع  ـ  هذھ  ةأرملا  قوقح 

. نابج لجر  الإ  هلبقي  اًمارجإو ال 

«. اناملاع ناذھ   . دحاو نحن   . برغ برغلاو  قرش  قرشلا  »

صلوب نوگرس 

لثم طنتو  طفت  ةلئسأ  حرطو  اھجوز  ناكم  يسفن  عضو  نع  فكأ  نأ  دبال  مویلا 
: ةيواخو ةفیفخ  يھ  ام  رثك  نم  جنوپ  جنیپلا ـ  ةرك 

اھیف انأ  يلیماف  لمحتأس  ءيش  يألف   ، راصتخاب  ، ًالصأ يلیمافلا  لمحتأ  ال  انأ 
فلختلل جذومن  نيدولك ـ  وأ  ينأ ـ  ءيشلا  اذھ  ىنعم  لھ  ؟  يافق ىلع  بورضم 

يف رضحتلا  ةركف  لغتست  اھنأ  هانعم  لھ  ؟  نايردآ رضحت  سكع  وھ  يذلا 
ةوخن يدنع  ينأ  رابتعا  ىلعو  ؟  ةيافك همھفي  ال  صخش  عم  اھفلخت  ةسرامم 

انأ ول  اھلتقأ  مأ  اھّقلطأس  تنك  لھ   ، ةجاحلا تعدتسا  ول  يتمیشمل  ّبھأسو 
نم ةنس  مك  يلاح : يف  ينبیستو  ةوھقلا  يل  لمعت  ةيدیعص  ؟  نايردآ ناكم 
مك ؟  ةيدیعصلا هذھ  اھنأب  ةدحاو  ةظحل  يتبیبح  رعشتل  يدحتلاو  لالقتسالا 

؟ كلذك اھديرأ  ينإ  لوقأ  طقف   ، يسفنل وأ  اھل  لوقأل  نامرحلا  نم  ةنس 

؟ ةایحلا هذھ  يف  اًدحاو  اًموي  ولو  ةلاحلا  هذھ  شیعن  نأ  اننكمي  ةیھلإ  ةقاط  يأبو 

* * *

نيدولكل ةریغص  ءایشأ  يرتشأ  توریب  تئج  ذنم  ينأ   ، كیلع ةطشق   ، ملعتل
بتكأ امدعب  مویلاو   . سيراب يف  اھناونع  هیلع  ّىوقم  فورظم  يف  اھّشوحأ 

يف تافيرعتلاو  ةضورلا  ىھقم  ىلع  نم  موقأ  امدعب   ، ةثالثلا بحلا  تافيرعت 
يرتشأل ارمحلا  ةقطنم  يف  ةیلخادلا  سبالملا  لحم  ىلع  رمأس   ، ينبلا يرتفد 

ویڤ ياب  قدنف  ىلإ  دوعأ  نإ  امو   ، هتيأر ذنم  هیف  اھلیختأ  يذلا  يلخادلا  صیمقلا 
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ةیقب قوف  صیمقلا  رقتسي  امدعب   . فورظملا يف  ـ  ةيانعب  اًَقبطم  ـ  هلخدُأ  ىتح 
يف ديربلا  بتكم  ىلع  هّررمأل  قصللاو  طابرلاب  هلّفقأ  اًتقو  يضمأس  ايادھلا 

: ةدیصقلاك اًئیش  بتكأل  ةضورلا  ىھقم  عجرأس   ، لعفأ نیحو   . حابصلا

يادي تفرذ  مك  رئاجسلاك  ةعیفرلا  كعباصأ  كردتس   ، نظأ امیف  ریبك  بعت  نود 
ربع رارسألا  ّبرھُم   ، كناحتما يف  هھجو  ىلع  مئاھلا  اذھ  هقاصتلا : ماكحإ  يف 
انأو  ، ةبجحأ نم  هُتفرتقا  ام  كف  يف  اًقباطم  اًدھج  لذبت  اھتروصت  يننأو   . تاراطملا
مل مايأ  لبق   . كیتبكر ىلع  هراصبتسا  ىنستي  قّاَرب  شامق  ىلع  لوصحلا  لجعتأ 
انعراش نیب  لصفي  كلاھتم  طئاح  نولب  ةرشق  ىوس  نیمثلا  ءيشلا  اذھ  نكي 
يلقث هیف  ءایشألا  ةفاثكل   ، اًرخص راص  ىتح  بھذي  هعدأ  مل  يننكل   ، ةرباغ ةيرقو 
هَفارطأ دشتس  مايأل   . نیتیط ىلع  اًكوكسم   ، ّىوقملا فورظملا   . كعولض ىلع 

ىتح هئالتماب  رعشأ  نل  يننكل   . ةكسامتم ةمحُل  دلجلا  خفنتف   ، يلحلاو بتكلا 
سململ اذإف   . ةماخف نم  ریغصلا  كدسجل  امب  قیلي   ، ريرح نم  ًایناتحت  ءادر  هعدوأ 

يننأ ةجردل   . قارفلا لبق  ةوقب  اھسحأ  ةوارط   ، ةيرشب ةوارط  هیبناج  نم  بناج 
هِتغرفأ اذإ  رخص   . هايإ هلوانأ  انأو   ،« يِّمسي  » نأ ديربلا  يعاس  نم  بلطأ  داكأ 
اھّفلخ حورج  عاجوأب  نیئونت  تنأو   . ةيراعو ةصفرقم  كعسي   ، ًالاوج حبصأ 

. لاوجلا يف  يرھظ  ىلع  كلمحأ  مث   ، كمد نم  برشأ  نآلا   . كيدي يف  هضاضفنا 
يرھظ ءامو   ، ملاعلا يف  ةأرما  دعسأ  نینوكت  ةيرسألا  ةبابدلا  انب  قحلت  نأ  لبقو 

. يحابصلا ءوضلا  يف  كدغص  ىلع  ئلاللاك   ، كدغص ىلع  ئلاللاك 
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نماثلا  مسقلا 
يرَمُعلا  باتكلا 

رجش موك 

ىرغطلا  باتك  ثادحأ  ةيوارلا  هب  متأ  ام 
نیقشاعلا  ناطلس  تایبأب  ةنونعم  دھاشم 
ليربأ ىلإ ١٩   ١٦ ، سیمخلا ىلإ  نینثالا  نم 

«. قيرطلا ىوس  قيرط  نم  امو  / انراتخت ةياھنلا  نكل  / هراتخن ءدبلا  »

صلوب نوگرس 

دمحلا 

فرعیس  ، تاعاسب هرفس  لبق   ، ثلاثلا سیمخلا  رجف  دعب  رجش  موك  يف  اذكھ 
اًدبأ فسوي  نيدولك  ةروتكدلا  نع  ىلختي  نل  هنأ  يجبروشلا  ىفطصم  ذاتسألا 
همايأ ّتبقو  تسطغ  وأ  هیلاوح  ایندلا  تراھنا  امھم   ، اھبح هبّذع  امھم  اھكرتي  وأ 
دومعلا رسك  وأ  ةبقرلا  عطقب  الإ  اھكرتي  نل   . قارفلا ةأطو  ديزُي  يذلا  اھقزنو  اھدعُبب 

. يرقفلا

نل وھ  ةنونجملا ! تنب   . مايأ ةثالث  لاصتا  ىلع  ينبم  نیقي  ىودج  نع  لاؤس  الو 
تاباذعلا هذھ  لك  اًفرشتسم   ، ركف اذكھ   ، اھلتقي رمألا  هب  ىھتنا  ول  ىتح  اھكرتي 

جشیل ّببحملا  رجحلا  اذھ  ىلع  اھحرطي  نأ  رطضا  ول  ىتح   ، ةینابر ةریصبب  امنأك 
. هناسلو هیتفشب  اھمد  قعلي  مث  اھمحل  نع  اھدلج  عزنيو  اھسأر 

يتروص كیف  َىلتجُت  ام ال  َنفت  ملو   ، ًایناف ّيف  نكت  مل  ام  ينوھت  ملف 

ةخسن وھ  يذلا  ينسلا  ديدھتب  تھتنا  اھنأ  عم  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  ةلوج  نآلا 
ىفطصم ةفیلخلا  ميرغ  رئاجلا  يناملعلا  مساب  ثدحتملا  قتسف ـ  لیشیم  نم 

اھیف نأ  نآلا  كشن  ءایشأ  ةثالث  نع  يجبروشلا  ىفطصم  لغشت  مل  ـ  لامك 
بح يف  َعَقَو   ، هسفنل فرتعي  ىتح  وأ  دصقي  امنود  هنأ   ، ًالوأ ةتودحلا : ةصالخ 

يخيرات ثحب  باقعأ  يف  لصح  اذھ  نأ   ، ًایناث ؛  هتجوز نم  ّصلخت  نإ  ام  بعص 
توملاك ءيش  ىلإ  ىضفأ  ناك  ثحبلا  نأ   ، اًثلاثو ؛  ةایحلا يف  رظنلا  دیعي  هلعج 

. رارمتسالاب  ، هتلاحتسا مغر   ، بحلل حمسي  يذلا  وھ 

ربق يف  نوفدم  صخش   ، قداصلا تنأو   ، يبموزلا ؟  ءایحألا تافص  ضعب  هل  ّتیم 
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ایندلا يف  دیحولا  ءيشلا  ةسرامم  نم  هّنكمي  يذلا  وھ  هتنفدب  هیعوو  ؛  خيراتلا
يف ةیسیئرلا  ةیصخشلا  وھ  يبموزلا   . مارغلا ربقلا : كلذ  جراخ  دوجوملا 
نمو  . ناطلسلاك ةقراخو  ةیبیغ  تاردق  هدنع  رحاس  وأ  روكوب  هبتك  لسلسم 
سیل هیلع  ظفاحيو  هتلاقترب  فصن  يقالي  نأ  لسلسملا  اذھل  ةیماردلا  طوطخلا 

الو يطاعتلا  يف  ربص  وأ  ةمكح  نع  سیل   ، ةیفطاع ةیعبت  وأ  يصخش  فعض  نع 
هبیلص لدب  هربق  ًالماح  اذكھ  وأ   ، اًتیم هنأل ـ  امنإو   ، لبقتسملا يف  لمأ  نع  ىتح 

. تاراسملا يف  اًمكحتم  هذھ  هتكرح  ءانثأ  داع  ام  ـ 

نم ىفطصم  دُّكأتو  ينسلا  ديدھتب  تھتنا  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  ةلوج  لوقن :
هب جرخ  يذلا  نكل   ، ةنيدملا هذھ  يف  نیتیملا  نع  ًالضف  نیطایشو  ةكئالم  عولط 
هلجر هل  طحتس  ًالعف  اھنأل  ةنینأمطلاو  نيدولكب  ءاقلل  سامحلا  ةزھ  وھ  اھنم 
ةئیھ ىلع   ، اھسفن ةلیللا  لالخ   ، رھظت تأدب  ةیسفن  ةزھ   . قيرطلا لوأ  ىلع 
نفجلا فرط  نیب  ددحم  ریغو  قیقد  ناكم  يف  لامشلا : هنیع  يف  يئايزیف  فیفر 
ایندلا باب  ىلإ  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  نم  عجار  وھو   ، بجاحلا ةمظعو  يولعلا 
ملؤم الو  عتمم  وھ  اًدج ال  عيرسو  فیفخ  ضبنب  سحي  أدب   ، مادقألا ىلع  ًایشم 
رسج ىلإ  ایندلا  باب  نم  قئاس  وھو  كلذ  رركت  عمو   ... ةراشإ وأ  ريذحت  هنأك  نكل 
يّدعي رشؤملا  امل  ةثيدحلا  تابرعلا  ضعب  يف  قلطنت  يتلا  ةرافصلا  ّركذت  مانملا 

. عيرسلا قيرطلا  ىلع  ةررقملا  ةعرسلا 

هتربخ روطت  ىري  هنأك  فیفرلا  كلذب  سحي  نیح  ناك  قطنم : الب  فارشتسالا 
صخشلا يف  هتعیجف  نأ  فرعيو   . اھتلاحتسا بعوتسي   ، أدبت ام  لبق  نم  ةقالعلاب 

نيدولك لیختي  نیح   ، ًالثم  ، اھسحیس يتلا  ةرسحلا  يف  لداعم  اھل  هناك  يذلا 
وأ اھبیبح  ّملكتل  ةمینغلاك  اھنوفیلت  كسمت  ةقھارم  لثم  اھئاطغ  تحت  ئبتخت 

اھنوفیلتو اھباحصأ  عم  ىشعتت  امنإ  تقولا  كلذ  يف  اھنأ  فشتكي  مث   ، اھملكي
لداعم هتعیجفل   ) اًساسأ اھتوص  عمسي  نأ  جاتحم  هنأ  اھلاب  ىلع  سیل   ، لوفقم
يفو  ، امھئاقل ةعور  يف   ، عیطقتلاو لتقلا   ، اًعبط هسفن  قشعلا  يف  قمعأ 
ةورذ نیبو  اھنیب  نراقف  ةرم  لوأ  اھملكي  وھو  اھسحأ  يتلا  ةتیمملا  ةحرفلا 

! اذكھ يساتسكإلا .)

مسج الو  حورو  ران  الو  رونو   ، اوھ الب  فطلو  ءام  الب  ءافص 

ناركس وھ   ، امھتیب ىلإ  قيرطلا  يف  نیعئاضلا  نیلیلخلاك  امھنأ  ملعتي  نأ  ىلإ 
باتك يف  يزيربتلا  سمش  ًابطاخم  يمورلا  نيدلا  لالج  لثمو  ـ  ةلوبخم  يھو 

نأ دكأتي  نأ  ىلإ  ؟ ـ  تیبلا ىلإ  انذخأیس  نَم  ةباجإ : عقوتي  امنود  اھلأسي  يونثملا 
: ناطلسلا هل  علط  ام  ةعاس  نم  وھ  هعفدي  يذلا  لثم  امھطبري  يذلا  ءيشلا 

. ءایشألا قطنمي  نأ  لواحي  لظیس   ... اًمامت هّاربو  عقاولا  نم  ىوقأ 

* * *

لكل لقألا  ىلع  تارم  رشع  لدعمب  نيدولكل  اھبتكیس  يتلا  ثالثلا  تارابعلا 
الإ رَفَتغُي  ءيش  لك  : » ةرھاقلا ةرداغم  ىلع  يلاتلا  رھشلا  لالخ  ةرابع 
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مھأ نوكأ  نأ  بجي   » »؛ ةفرغلا يف  ةثج  كانھو  ًائداھ  دعقأ  فیك   » »؛ ةساعتلا
«. نوتيرب هيردنأ  نم  كدنع 

* * *

نیساي خیشلا  ءارو  ندندي  هسفن  يقل  ىفطصم   ، ماني املبق  دحألا  ةلیل 
ام دحل  بلقي  لضفو  ضرافلا  نب  رمع  يدیس  ناويد  ّعلطف  ةركاذلا  نم  يماھتلا 

: أرق

ـة ئینھ ٌةا  ــ يح اًد  ــ جَو ـا  ِهب ـي  ِّةصُغبتوَمو ُتشِع  ِّبحلا  يف  ْتُمأ  مل  ْنإو 

ـًة بابصو ًىوَج  ـي  بوذ ـي  تجھُم ـا  ـييف تبيذُم َكاذ  ـي كـ نوك ـي  تَعول ـا  يو

اھُّبحُأ نم  ىضِر  يف  يربص  َنسُح  ...ايو  ِتِمشُم َریغ  يب  ِرھَّدلل  نكو  لَّمجت 

ِتندأف ًاباوث  اھنع  ًایجار  نكأ   ، ْملو اھل  ًاباستحا  سفنلاب  تبّرقت 

ىفطصم سأر  يف  ددرتت  رمع  يدیس  تایبأ  تناك   ، ليربأ ثلاثلا ١٦  نینثالا  موي 
احصو مان   . ءالجلا عراش  دحل  ةبتعلا  دنع  نم  ىشم  ناك  وھ   . لغشلا حيار  وھو 

هل علط  ام  ةعاس  نم  ةرم  لوأل   ، لمأتي ناك  هلبأ ـ  فصن  جاھتبا  ةلاح  يف  نآلاو ـ 
بحي نأ  نكمي  دحاولا ال  نأ   . توملاو بحلا  نیب  هذھ  ةدقعملا  ةقالعلا   ، ةفیلخلا
ةأجفو ًالیلق  مّھس  فشانلا  لینلا  ىسرم  دنع   . ام لكشب   ، تام نوكي  املبق  دجب 
ثحب نم  هالت  امو  ةفیلخلاب  ءاقللا  نإ  يناثلل  امھدحأ  لوقي  ناصخش  هنأك  يقب 
ملاعلا نم  ةعلاط  اھنأك  تاقولخم  عم  عطاقتو  ةیعامتجا  تافاشتكاو  يخيرات 
ىضمأ يذلا  بحلا  ىلإ  اًضيأ  هّلصوي  دق  هفاخأو ـ  هبعتأ  ناك  نإو  مالحألا ـ  وأ  رخآلا 

. ةدئاف بحلا  اذھل  نوكي  ام  ریغ  نمو   ، يردي ام  ىتح  ریغ  نم  هنع  ثحبي  اًرمع 

يجبروشلا سحي  نأ  ةیلاتلا : مايألا  يف  ةرم  نم  رثكأ  ءيشلا  اذھ  لصحیس 
يف رخأت  ىفطصم   . اًئیش يناثلل  لوقي  امھدحأ  نیصخش  يقب  هنأ  ةأجف  راتخملا 
سحأ ام  هنكل   ، ةفقاو ایندلاو  ةعیظف  ةمحز  ناك  قيرطلا  نأل  لغشلل  لوصولا 

اھنأل نانتماب  سحيو  اھحمالم  ركفتي   . نيدولكب ًالوغشم  ناك  ام  ةرثك  نم  ءيشب 
ةرئاد مسرت  هنطب  يف  ةجاحو   ، اھئاقل مھ  لمحي  ناك  يتلا  زدلي  لدب  هتءاج 
لصي ام  ىلع   . ةوقب اھكرحت  تناك  نإو  هل  ةعجارلا  ةوھشلا  نم  قمعأو  عسوأ 

نم نيدولك  يف  ةینونجلا  هتبغر  نیبو  هذھ  ةجاحلا  نیب  طبر  نوكیس   ، لغشلا
. اھاري ام  لبق 

. لاحترا اھعبتیس  هنأ  سدح  ةلصفنم  بقرت  ةلاحبو   ، لوقن  ، نيدولكب ًالوغشم  ناك 
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. اھرداغي نأ  هنكمي  َّمث  نمو  هل  تحبصأ  اھلك  ةنيدملا   . مھي ال   ، نيأ فرعي  ال 
فیفر ىلإ   ، رمحألا لالھلا  ىفشتسم  دنع  نم  نریتوي  فخسأ  عم   ، تفتلیسو

. كلذك نيدولكب  نكلو  يبموز  هنأب  طقف  سیل  هّركذي  حبصأ  يذلا  لامشلا  هنیع 
اھلك ةرھاقلا  لمحي   ، اھدرتسا امدعب  اھاوج  كرحتي  ناك  نإو  هنأ  سحي  ةرم  لوأل 

؟ ةنيدم كدنع  ىقبت  املبق  تومت  مزال  ينعي   . هاوج

. بتكملا يف  رَكذُي  ءيش  لصح  ام   ، تاروطتلا هذھ  لك  ءوض  يف  ةبارغلل   ، اھموي
، لعافتلا يف  ةبغرلا  مدع  هیلع  اوظحال  نيدوجوملا  نأل  وأ  اًركبم  حار  هنأل  نكمي 
دعقو هرتفد  ّعلط  مث  ىلوألا  تاعاس  ثالثلا  لالخ  تمص  يف  هلغش  ّصلخ 
ودلأ لخد  طقف  قئاقد  سمخ  ةدمل   . نيدولك عم  هداعیم  راظتنا  يف  طبخشي 
سمخ اھدنع  تنب  هنأب  يحوت  يتلا  ةعیقرلا  هتكحض  كحضيو  صقارتي  اكيزم 

رخآ تناك  هذھ  قئاقد  سمخلا  نأ  ىفطصم  ركذتیس   ، دعب امیف  ـ  ةنس  ةرشع 
رخآ ىلإ  صفقلا  ألمي  عمقلا  لجرلاو   ، اھئانثأ يف  هنكل  ـ  ودلأ  اھیف  ىأر  ةرم 
علاطلا يساغأ  رالزك  حبش  ىلإ  رظني  هنأك  ناكو  لاقي  ام  ىلإ  هبتنا  ام   ، يتنس

. امھءاقل  ، ىتح  ، داعتسا ام   . هملح نم 

طبخیس  ، ريرحتلا سیئر  بتكم  نم  جراخ  وھو   ، ثلاثلا ءاثالثلا  موي   ، موي يناث 
تنبلا عم  هلمع  ام  ىلع  ًاباتع  هنم  عمسيو  قتسف  لیشیم  يف  ىفطصم 
قتسفل زھي  نأ  نم  رثكأ  لعفي  نل  هنكل   ، لمرلا انیم  يف  ةبوطخلا  موي  ةیبرصلا 

هذھ  ... رَخآلا وھ  لیشیم  ءارقف : فویضب  بحري  رسوم  تیب  بحاص  هنأك  هسأر 
. هاري ةرم  رِخآ 

يّتینَمب يتینُم  صیخر  كاذو   ، ىنملا يل  حیبت  ذإ  ايانملا  حیتت 

ناك اذكھ   ، ةلیللا اًئیشف ـ  اًئیش  ديزي  ةلمتحملا  ةبیبحلاب  ءاقلل  سامحلاو   ، تقولا
عشبأ نایسنلاو   ، نایسنلا وأ  لتقلاب  يھتني  يناوفنع  مارغ  أدبي   ، اًمّدقم فرعي 
سمخلا لحارملا  يف  ركفي  هسفن  دجو  ىفطصم  ةقیقحلا ـ  يف  لتقلا  نم  اًریثك 

ىلع اھثاحبأ  نم  ةیناكيرمأ  ةثحاب  اھب  تعلط  يتلا  ءاھلبلا  ةيرظنلا  كلت   ، ةعیجفلل
دعب امیف  اھوقبطو   ) تاینیتسلا رخاوأ  مھراضتحا  ءانثأ  ةتیمم  ضارمأب  نیباصملا 

صخشلا هب  رمي  امب  نورمي  مھنأ  ساسأ  ىلع   ، نیبحتنملاو نیعوجفملا  ىلع 
(. هتایحب نوطبترم  مھ  صخش  توم  عم  نولماعتي  نیح  رضتحملا 

وھو نآلا  هنكل   . اھیسنو ام  ناكم  يف  ةيرظنلا  هذھ  نع  أرق  ناك  ىفطصم 
لمعیل مارغ » و« ةساعت »  » لثم تاملك  كیمسلا  ملقلاب  ًالكشم   ، طبخشي
ركفت ةأجف   ، لامشلا هنیع  فیفر  ةیفلخ  ىلع  لافطأ  تاموسر  اھنأك  تانيوكت 
لامتحا يف  ركفي  وھو  اھبیترتب  اھبتكو   . ئجافم حوضوب  سمخلا  لحارملا 

؟ لصحي فیك   ) بضغلا )؛  لصحي نأ  نكمي  ، ال  لصحي مل  ال   ) راكنإلا هیلع : اھقابطنا 
تلبق انأ   ، بیط  ) ضوافتلا ؛  !( ًالدع سیل   ، نكمي ال  ؟  يریغ نود  انأ  يل  فیكو 

)؛ ةدئاف ، ال  ىھتناو لصح   ) بائتكالا ؟)؛  ًالیلق هلجؤن  نأ  نكمم  لھ  نكل   ، هلوصحب
امك  ، يھ يتلا  ةماستبالا  عم  لصح   ، لصحي نأ  دبال  ناك  هنأل  لصح   ) ىضرلا

(... ةيدھ ىلغأ   ، نولوقي
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امبر بائتكالاو ـ   ، ناطلسلا وھ  دیحو  يقفلا  نأ  قدصي  نأ  ضفر  ام  ةعاس  راكنإلا 
ذفني أدب  نیحف  ىضرلا  امأ   . مذرشتلاو لاھبنالا  ةلاح  يف  لخد  ام  ةعاس  ـ 

، ضوافت الو  بضغ  ال  نكل   . نيدولك اھیف  هل  تعلط  يتلا  زدلي  ةملاكمب  ةمھملا 
، ءاھلب ًالعف  سمخلا  لحارملا  ةيرظن  نأ  هل  رطخ   ... بیترتلا اذھب  سیل  لقألا  ىلع 

؟ ةركف وحنلا  اذھ  ىلع  ةعیجفلا  نینقت  يف  نكمي  نكل 

مسري ءيشل ـ  ططخي  ام  ریغ  نم  هحور ـ  يقل   ، هتاذ يناوجلا  هراضتحاب  اًذوخأمو 
ةيراشكنالا تاوغأ  اغأ  مودھ  سبال  وھو  هسأر  ىلع  اھآر  يتلاك  ةینامث  ةمجن 

. مانملا يف 

أدب يتلا  هسفن  يف  هتعیجف  ةصق  يكحي  دعق  ىتح  ةمجنلا  لّمك  نإ  ام  مث 
ةكرح لثم  ـ  دوعت  امك  اًكرحتم   ، فرط لك  قوف  ةدحاو  ةملك  عضوب  اھسحي 

، لاصفنالا لامشلل : نیمیلا  نم   ، ةعاسلا براقع  سكع  ضرألا ـ  لوح  سمشلا 
. ءازجلا  ، فاشتكالا  ، ثحبلا  ، روھظلا  ، متاخلا  ، ملحلا  ، باقعلا

تاجاحلا هذھ  نم  ةجاح  لك  تأدب   ، تاملكلا لوح  هنیعب  فلي  وھو   ، نيدعب
يف ةحرفلاب  طلتخت  يتلا  ةعیجفلا  لحارم  نم  ةلحرم  لكش  ذختت  ينامثلا 

يجبروشلا اھعدتبي  ةديدج  ةيرظن  اھنأك   . لامشلا هنیع  فیفر  اھب  هّركذيو  هسأر 
. ةعیجفلل ينامثلا  لحارملا  هراضتحال : رضتحملا  لعف  در  لوح  دعاق  وھو  راتخملا 

دعب  . كتأرما نع  لصفنت  نأ  وھ  كل  لصحي  ءيش  لوأو   ، رضتحت كنأ  تفرع  تنأ 
هدعب ـ الإ  حوضوب  هارت  كنكل ال   ، اًضيأ  ، هءانثأو هلبق  لصحي  يذلا  رمألا  لاصفنالا ـ 
، نوكت نأ  نم  كبعرو  كملأو  كتریح  طسو  محري  ال  يذلا  يساقلا  كباقع  أدبي 
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اي بيرغ  انأ  : » ًایساقو اًدیحو   ، ةدیصق يف  طوغاملا  دمحم  رعاشلا  لوقي  امك 
ایندلا هذھ  يف  دیحولا  كنأ   ، ىودجاللاو لشفلا  نع  لوئسم  كنأ  سحتو  يمأ .»
ةلحرملا ـ  باقعلا  اذھ  لخاد  نكل   . تافاقثلا جوازت  مادق  هنیع  ترسكنا  يذلا 
كفیخي ملحلا   . تاجاحلل كترظن  ریغي  يبئارغ  ملح  كئیجي  ـ  ةعیجفلل  ةثلاثلا 

، اًساسأ كراضتحا  هب  أدب  يذلا  رطخلا  ساسحإب  كركذي  طیلخ  يف  كحرفيو 
ققحتي امدنعو   . نوملحي مھنأ  مھتافص  نم  ىتوملا  نأ  ىلإ  ةراشإ  لوأ  نوكيو 

امنيأ كعم  لضفي  نأ  نكمم  ءيش  ىلع  ّلصحتت  ـ  رمتسم  كباقع  ـ  ملحلا 
، متاخ ءيشلا  اذھ  نإ  لقنل   . ثعبلا وأ  ةياھنلا  ةمالعب  روفحم  ءيش   ، بھذت

ةعبارلا ةلحرملا  غلب  يذلا  عوجفملا  نیب  قرفلا   . كرصنب يف  هسبال  كنإ  لقنلو 
متاخ هرصنب  يف  لوألا  ةلحرملا : هذھ  غلبي  مل  يذلا  عوجفملا  وأ  عوجفملا  ریغو 
نآلا كنأ  كل  دكؤي  فیط  وأ  حبش  كیلع  علطي  ةلحرم  سماخ  يف   . هعلخي يضف ال 
نأبو هتملح  يذلا  ملحلا  ثيدح  ليوأتب  همالك  كل  تبثيو   ، تومت نأ  كشو  ىلع 
تيرفع ىتح  وأ  يخيرات  يبموز  وأ  لیئارزع  نم  لوسر  متاخلا : ىلع  همسا 
فصن تیطخت  نوكت   . هتمھم هذھ  نوكت  يبیغ  قولخم  يأ   ، ناتلوسلا همسا 
يف لصاوتملا  بیلقتلا   ، ةءارقلاو ثحبلاب  كناھوت  عم  لماعتتو   ، ًابيرقت ةفاسملا 
نم ةتقؤم  راھدزا  ةرتف  سح  ىلع   . راكفأ ىلإ  لوصولاو  ةیمقرلاو  ةیقرولا  عجارملا 
هداق بالقناب  تھتنا  يتلا  ةرتفلا  ىلإ ١٧٣٠،  نم ١٧١٩   ، ةینامثعلا ةلودلا  رمع 
ىرتفا ناكو   ، لیلخ انورتاپ  ىعدي  ةعمسلا  ئیس  ينابلأ )  ) يدوئنرأ يراشكنا 

هذھ ةرھزلا  مسا  ملعتت  نأ  ًالثم ـ  پیلویتلا ـ  ةرھز  ةعارز  يف  اھءانثأ  نوینامثعلا 
اھتمسر يتلا  تنأ  كترھز  نأ  ظحالتو   ،( هلال  ) يكرتلاو ىمازخ )  ) يبرعلاب
مانملا رسج  نم  ةیمویلا  كتلحرل  روصت  لوأ  يف  نامروألا  ةنینج  ىلع  ةمالعك 

(. ديدج نم  اھمسرتف   ) ةفدصلاب اھلكش  سفن  اھل  ایندلا  باب  ىلإ 

يف ىرتو   ، كراضتحاب َلبَقت  تنأ  اًئیشف  اًئیش   . حایترالا  . ةحرفلا يتأت  ثحبلا  دعب 
دعب ةریخأ  ةدحاو  ةوطخ  ىوس  كمامأ  سیل   . رمعلا لوط  هديرت  تنك  اًثعب  توملا 

صلختلاب كتحرف  ـ  ثعبلا  اذھب  كتحرف  رمثتست  نأ  لماعتت : اھتیّضم  يتلا  مايألا 
هذھ عم  كل  ةعجارلا  ةوھشلاو   ، ةلابزلا يف  اھیمرت  نأ  اًدعتسم  تنك  ةایح  نم 
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. ةایحلا هذھ  يف  نیلخادلا  سانلا  ةھجاوم  يف  اھلك  اھرمثتست  نأ  ـ  ةحرفلا 

. لمأتت  . كباحصأب لصتت   . ةنيدملا يف  كرحتت  أدبتو  ددرت  ریغ  نم  كتأرما  ّقلطت 
كیلع ّئبخت  تناك  اھتقلط  يتلا  هذھ  كتأرما  نأ  فاشتكابو   . لباقتتو طلتخت 
نأو  ، ًالعف ریقح  يحیسملاو  نابج  ينسلا  كبحاص  نأ  فاشتكاب   ، اھتاقالع
لك  ، ةبسانملاب  ، هذھ فاشتكالا  ةلحرم  يف  ـ  ةرحاس  همأ  يقيرفإلا  كلیمز 
، مالك ىلحأ  ءازجلا   . ءازجلا يقلتل  اًدعتسم  حبصتس  نكمملا ـ  ضوافتلاو  بضغلا 
دنع يئاھنلا  اضرلا  ةلحرم  يزاوت   ، كتاذ يف  كتعیجف  لحارم  نماث   . ةركف ىلع 
كنأو هتیناع  ام  مغر  ریخ  لك  لھاتست  كنأب  فاص  روعش  ةیناكيرمألا : ةثحابلا 
تقنتعا نوكت  انھ  ىلإ  لصت  ام  ىلع   . ریخ لك  لھاتست  كنأل   ، اًديدحت  ، هتیناع

ةأرما كل  علطت  كتوم  دعوم  ءيجي  نیحو   . هتببحأو هترورضب  تنمآ   ، كراضتحا
صخش تنأو  ةیمالسإلا  ةرھاقلا  يف  كتلوج  لمعت  تنأ   . مانملا يف  اھبحتس 
ةكئالملا طلاخت  نأ  كل  لھسأ  نوكيو   ، ةأرملا هذھ  ىلإ  فرعتت  يكل  ناث 

. كانھ نیطایشلاو 

نم ىھتنا  امل   ، ىفطصم ركف  اذكھ  ـ  ًالعف  كل  تعلط  هذھ  ةأرملا  نأ  مھملا 
تیقب اًديدج  اًصخش  وحصتل  اھیف  تم  يتلا  ةلیللا  لالخ  كنأو  لحارملا ـ  لیجست 

اذھ يف   ، هل رطخو   . ناطلسلا شیج  اھابس  يتلا  ةأرملا   . اھئاقلل اًدعتسم 
ةعیجفلا ةمجن  زكرم  يف  ریكفت  ریغ  نم  اھمسر  يتلا  ةریغصلا  ةرئادلا  نأ   ، ددصلا
ةعقوتملا ریغ  ةلصلا  كلت  اھیف  رعشتسي  ةرم  لوأ  هذھ  ؛  يتآلا بحلا  ةمالع  يھ 

. مارغلل هدادعتساو  هتوم  نیب 

اھسفن ةمجنلا  نأ  َتیسن  : » يناثلل لوقي  امھدحأو  نیصخش  يقب  ةیناثلا  ةرملل 
كایندو كنأب  اًفارتعا  الإ  ناك  ام  كتوم   . كسفن يف  كتعیجف  كلذكو   ، يخيرات زمر 
ضرغ ىوس  هل  سیل  اذھ  هب  ناحرف  تنأ  يذلا  كثعبو  ؛  لسلستلا ربق  يف  اھلك 
يھ بحلا  ةرئاد   . ربقلا نم  ایندلا  جارخإ  يف  كرودب  موقت  نأ  ةایحلا : يف  دحاو 
اي طقف  مویلا   ، مویلاو  . طمسملا خيراتلا  طئاح  يف  كعجو  هرفحي  يذلا  مرخلا 

«. ءاقترالا ةلحر  أدبت  يزيزع 

* * *

لازام  . مالكلا يف  ركفي   ، هل هبتني  ام  ریغ  نم   ، ىفطصم نكل  فزأي  تقولا  ناك 
ذنم هنھذ  يف  قربت  يتلا  تاطقللاب  لوغشم  هنكل   ، بقرتلاو سامحلا  هدنع 

، تقولا  ) ةبورعلا ةوھق  ىلع  قتسف  لیشیم  ةءوبن  رثإ  حِرفُي  يذلا  رطخلاب  سحأ 
لیختي أدب  هيردي  ال  ببسل  نابایلا .) رحب  عجار  وھ   ، هقالط دعب  ةیناثلا  ةرملل 
هرورمو ـ  كانھ  حوري  حضاو  ببس  هدنع  ام  هسل  وھ  ـ  رجش  موك  ىلإ  هتلحر 

، ةنيدملا يقش  نیب   ، ملاس حالص  عراش  ربع  ةفارقلا  طسو  نم  ةبرعلاب  طبختملا 
. علاطلا قيرطلا  دحل 

ىلع نم  هعبط  دیمحلا  دبعل  نامرف  همادق  اھب : موقي  املبق  ةلحر  مسري  ةرم  لوأل 
وھ ءزجلا  كلذ  لیختيو  اًریغص  اءزج  هنم  لقني  نآلاو   ، رتفدلا يف  هقصلو  تنلا 
، ةیناثلاو ىلوألا  ةرملا  يف  لصح  املثم   . مالك ىلع  ةقلغم  ةبلع  وأ  ًاباتك  رخآلا 
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يذلا لاجملا  ةمحل  يھ  قوف  ىلإ  اھتعیبطب  ةلئاملا  نامرفلا  تاملك  تیقب 
اھب بتكُت  تناك  يتلا  ةقيرطلا  نم  بجعتسي  وھو  ـ  هل  أیھت   . ةبرعلا هیف  كرحتت 
ىلإ نكلو  رجش  موك  ىلإ  سیل  روطسلا  هذھ  ىلع  دعصیس  هنأ  ـ  تانامرفلا 

. ءامسلا

ّمیغ وجلا   . نيدولك دعوم  ىلع  ةعاس  ثلث  يقاب   . ةمسرلا يف  نعمت  ىفطصم 
فرعي دايدزالا ـ ال  يف  ذخآلا  هنیع  فیفر  عم  ةفیفخ ـ  ةشعر  هدنعو  جراخلا  يف 
ناكم ىلع  اقفتیل  زدلي  ليابوم  ىلع  اھّملكي  نأ  ضورفملا   . ًابقرت وأ  اًدرب  تناك  نإ 
هبیج نم  نوفیلتلا  ّعلطي   . ةطنشلا يف  هطحيو  هرتفد  لفقي   . طبضلاب امھئاقل 

طاطحنالا روص   » لاق موي  ناطلسلا  اھیلإ  رظن  يتلا  العلا  وبأ  حوطس  لمأتيو 
ام ةعاس  حرفي  نأ  ضورفملا  ناويدلا .» اذھ  ماقمب  كتریصب  رظانل  ةفوشكم 

. اھتوص عمسي 

اھتوص يھو   ، دعب ریسناسألا  بلطي  مل  هفتك ـ  ىلع  ةطنشلاو  اذامل  ؟  اذامل نذإ 
سحأ اذامل  ـ  ثارتكااللاو  بعتلا  طسو  ةھئاتلا  مامتھالا  ةربن  حرابلا : ناك  املثم 
نزحلاو  ، قلستي هنأك  فسوي  نيدولك  ءاقلل  بھاذ  وھو  يجبروشلا  ىفطصم 

؟ تاعفترم

ةثعب راذنإ  لبق  ثعب  راد  ىلإ   ، يرصانع رصع  لبق  يدھع  دھع  نمو 

بحت اھنأل  ًایئاقلت  ْتحرف  ةبورعلا .» ةوھق   » اھل لاق   ، هْتلأس امل   ، ركفي ام  ریغ  نم 
، اھبقانمو نيدولك  نكامأ  لكك   ، ًايدیلقت ةصصخملا  نكامألا  كلت   ) يواھقلا

ةرظنلا هذھ  هرسأت  ؟  تادرشتملا ىوھي  ـ  هسفن  لأس  ـ  ءيش  يأل  لاجرلل .)
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. ةدؤتب قوسي   ... ةءاذبلا نم  لیلق  عم  لجرتسم  ءادأ   . شرحتلل ًءرد  ةداحلا 
ءيش يأل   ... ناويد ةبتكم  دنع  هلباقي  ٍدانم  لوأل  اھحاتفمب  ةیبرعلا  ّملسیس 

؟ ةدَھجملا ةریغصلا  مادقألا  ىلع  ّليري 

ىري هنأك   . بیلالجلا يف  ٌّطب   ... ةمحزلا  . دتمي دربلاو  نابایلا  رحب  نم  برتقي  نآلا 
ـ نیترئاد  نیب  فوجملا  سيوقتلا  كلذ   . سلطأ ةحفص  ىلع  اھلك  قالوب  ةريزج 
قوف توفي   . هفوج ىلإ  ةیلاع  ةبتع  ىلع  وطخي  هنأك  ـ  مانملا  رسجو  ایندلا  باب 
رارسأب ىشو   ، همأو هابأ  مّمس  طقف  تاظحل  نم   . هءارو هتاذ  اًكرات  ويام  يربوك ١٥ 
هجاوز ةيادب  ناكم   ، ةءوبنلا ناكمل  عجري  ماتلا  رامدلا  دعب   . ودعلل ةیبرحلا  هنطو 

راثآ ایندلا  يف  هفرع  ءيش  لك   . ةدحاو ةوطخ   . حالص دجمأ  عم  هتعیطق  ناكمو 
ال بقرتلا   . دامر وأ  ددھ   ... اًئیش اھیف  هقفي  ال  يشاولا  لتاقلا  ةایح   . ةميرج

؟ رماغلا نزحلا  اذھ  نيأ  نم   . رماغلا نزحلاب  هطالتخا  يف  لمتحُي 

. اًرثعتم يشمي   . يربوكلا ىلع  نم  لزن  ام  لوأ  ةَنْكَر  يقل   ، عقوتملا ریغ  ىلع 
، ةبورعلا ةوھق  ىتحو  نكر  ثیح  ةیلوحكلا  تابورشملل  مارھألا  لحم  دنع  نم 
ام ریغ  نم  ىوزناو  رغص  نآلا  نم  نئابلا  رمقلا   . تالؤاستلاب فوفحم  قيرطلا 
يف يسلدنأ  عطقمو  هتطنش  يف  ياف  ـ  ياس  ناباتك   . ًالالھ ىقبي  وأ  مسقني 

. فیصرلا ىلع  دمي  « ... يیییییيدوسألا رامخلا  يف  ةحیلملل  لق  : » هنذأ

يمامإ يھو  بارحملا  يف  برطأو   ، اھركذب ولتأ  نیح  ودشأف  ّيلصأ 

شارف ىلع  وھو   ، اذام ملعأ  وأ هللا  ًاباش  وأ  اًزوجع  هتایح  ءاھتنا  ةظحل  ىفطصم 
، رانلا هیف  ةكسام  وأ  تلفسألا  ىلع  همد  يف  حياس  امبر  وأ  ریخألاو  يناثلا  هتوم 
وأ ندعم  تحت  سوھدم   ، تتفتم وأ  رجفنم  وأ  ـ  امبر  ـ  صاصرلاب  بورضم  وھو 
هتایح يَمِسق  نم  ركذتي  نل   ، يئاھنلا همسج  توم  ةظحل   ، ءام تحت  قنتخي 
هیلإ ةیتآ  نيدولك  اھیف  حمل  يتلا  ةظحللا  الإ  ناطلسلا ـ  روھظ  دعبو  لبق  امھیلك ـ 
عراش ربع  ًابراوم  ًاطخ  مسري  منمنملا  اھمسج   ، ةوھقلا فیصر  ىلع  دعاق  وھو 

. رربم الب  ةثلاثلا  ةرملل  ئداھلا  ویلوي   ٢٦

الو ةیتآ  يھو  نيدولك  لكش  ال  ةظحللا : يف  ءيش  يأ  ةجیتن  داقتعالا  اذھ  سیل 
صّخلي دھشملا  يف  اًئیش  نأ  ئجافملا  هساسحإو  ةیفلخلا  يف  نابایلا  رحب 

، ببس ریغ  نم  هدرب   ، تاعاس ـ  اھھجو  يف  بيرملا  مھنلا  ال  ؛  اھلك هتتودح 
ملسیل ضھني  وھو  ةكبترملا  هسامح  ةورذ  الو  ـ  ءایتسا  وأ  لوھذ  ىلإ  لوحتي 

ةقانأ نأش  فیفخ  قوذب  ففصملا  ریصقلا  اھرعش  الو  اھمافراپ  ةحئار  ... ال  اھیلع
، تامدقم ریغ  نم  هتباتنا  يتلا  ةفینعلا  وڤ  اجيدلا ـ  ةلاح  ىتح  الو   . تارتھتسملا

. كلذ لبق  هریفاذحب  دھشملا  اذھ  شاع  هنأك 

، اھیلع ّفرعت  ام  لوأ  هھجو  يف  هبرض  يذلا  ىقُتلاو  عرولا  نم  عبان  داقتعالا 
بنج دعق  امل  ديدج  نمو  لوألا  مانملا  يف  دجسي  وھو  هسحأ  امب  هّركفو 
يف هعوشخو  ةمھملاب  هساسحإ  هل  عّجر   . يناثلا مانملا  يف  ناطلسلا 

، سمأ ةلوج  رِخآ  برق  نسح  ناطلسلا  عماج  يف  امھّالص  نیتللا  نیتعكرلا 

222



. ساسألاب

اھریغ دحأ  الو  هدحول  هل  اھدارأ  ملاعلا  يف  ةأرما  لمجأ  تسیل  اھنأ  عم  هنأل  امبر 
اھحيرتو اھاعرت  نأل  اًجاتحم  كلعجي  يذلا  نجشلاو  بعتلا  نأل  وأ   ، ةظحل لوأ  نم 

رظنت تاعاس  كنأل  امبر  وأ   . كانھ نم  اھھجو  ىلع  رھاظ  ةظحل ـ  لوأ  نم  اًضيأ  ـ 
كنأو ككالھ  وأ  كصالخ  مدآ  ينبلا  اذھ  دنع  نأ  فرعتو  نیعم  مدآ  ينب  ينیع  يف 

... ةطاسبب  . كنضح يف  هذخأتل  ایندلا  يف  دوجوم 

أدبي املبق  ٍناوثل  الإ  هب  ًایعاو  نكي  مل  ىفطصم   ، اًعبط هتوقب  مودي  نل  عرولا 
نع ةرابع  نيدولك  امنیب  ـ  ةشیش  الب   ، رياجسلاو ةوھقلاو  ياشلا  عم  امھمالك 
ةدعاق الب  اًثلثم  همادق  يتلا  ةقوطقطلا  عم  يربوكلا  يف  نیطقن  نم  عنصت  ةقلط 
اھكتھت مغر  اھلك  امھتالماعت  غبصیس  هذھ  ىوقتلا  ةبرض  نم  اًئیش  نكل  ـ 

هنأك  . اھتیحان نم  نكي  مل  نإ  هتیحان  نم   . ىوقتلا  . تامرحملا ىلع  اھحاتفناو 
دوعصلا يف  ةرشابملا  هتلیسو   ، اھیف ام  لك  ىلع   ، اھنأك  . ّدبعتي اھقشعي  امدنع 

. ركذیل اھكسمي  يتلا  هتحبس  اھمسج   . ءامسلا ىلإ 

ةذفنقتم اًمئاد  يھ  اذكھ  ـ  ةیتآ  يھو  بشختلا  ةجردل  اًتباث  ناك  اھمسج 
ةظحل لوأ  نم  هشامق  ادب  دوسأ  ناتسف  تحتو  ؟ ـ  ةماعلا نكامألا  يف  ةمھاسو 
ةّنیھو ةریغص  هذھ  هتحبس  ىري  ىفطصم   ، ةرفنسلا قرو  لثم  ًاببحمو  اًدماج 
للاحلا بایغلا  ؟  اھتفاحن ؟  ءافتخالاب يحوي  هدحو  اھمجح  لھ   . ءافتخالا ةجردل 

؟ ناكملا يف  ثدحي  امب  اھل  ةقالع  اھسأر ال  نأك   ، يشمت امدنع  اھینیع  ةرظنب 

نوكردي مھنأ ال  دصقت  اھافياش .» شم  سانلا   » نأ نم  هل  يكتشتس  دغلا  ةلیل 
نيدولك نأل  عونتتو  رركتتس  ىوكشلا   . ةایحلا يف  هب  رمت  امو  اھتاناعم  نورّدقي  وأ 
يذلل ةراشإك  اھمھفي  لظیس  ىفطصم  نكل   . سانلا اھاري  نأ  ديرت  يتلا ال  يھ 
حابشأ لثمو  ؛  فیفش نایك  اھنأ  ةرم : لوأ  هدنعل  اھلوصو  دھشي  وھو  هل  رطخ 

الإ اھتيؤرب  ىظحي  ال   ، اھجورخب اورّشبیل  ةروبقم  ةنيدم  ىلع  نیعلاطلا  ىتوملا 
. راتخم

. ثلثملا يف  رسلا 

مغرو ؟  ًالعف نيأ  نم   . صمحم هقبش  ام  ردقب  ةصمحم  ةقلط   ... رماغ نزح 
لك نم  ددع  الب  اھباحصأ  انھ  ىتح  ـ  ءانثأو  دعبو  لبق  اھدنع  يتلا  دیعاوملا 
ـ يغبني  امك  نودرشتم   ، يواھق داورو  اروكذ  اًعبط  مھرثكأ   ، برآملاو رامعألا 

لماعتت اھنكل  ةمیق  الب  هل  ودبت  ةیكالھتسا  ىتحو  ةیميداكأو  ةیلئاع  تاطابتراو 
قحب  ، هذھ  ... اھینیع ةرظن  بایغ  مث   ، لاجرلل ةسدقملا  تابجاولا  اھنأك  اھعم 

. ملاعلا يف  ةأرما  لمجأ   ، قیقحو

ةقثب ضرألا  يف  بدت   ، دراب خانم  نم  نیتآلا  ةعرس  ةعيرسلا  اھتوطخ  يف 
. قلطم هبش  نزاوت  مادعنال  تیمتسم  ٍدََحت  درجم  اھنأ  تقولا  عم  فرعیس 
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يتءادب يئاھتناو  يدص  يدوو   ، يدعابت يبارتقاو  يعطق  يلصوف 

اھلبقي وھو  هيدي  يف  نیتليزھ  نیتنامسك  نيدولك  يفتكب  سحأ  امل  ىفطصم 
اھتحئار نم  ءيش  هل  ّبرََست  امل   ، ةيوخألا ةیحتلا  لیبس  ىلع  انھ  نمو  انھ  نم 
اھلابقإو هتفاش  امل  اھینیع  عاستال   ، هیلع اِھتلْخَد  ةََرپْیَھل  هبتناو  مافراپلا  ارو  نم 

. فیفرلا يف  ةئجافم  ةدايز  عم  ميدقلا  عزفلا  هل  عجر   ، هراوج يف  دوعقلا  ىلع 
ـ حقنألا  اذھو  ـ  هنكل   . هدشني يذلا  قيرطلا  لوأ  نم  برتقي  هنأ  فرع  اھتعاس 
ثیح ىلإ  لصي  يكل  هنأك   . هنمث وأ   ، ةيادبلا ةطقن  غولب  طرش  مارغلا  نأ  فرع 

. ةبیصع هترداغم  نوكتف  ًالوأ  اھبح  يف  عقي  نأ  دبال  اھرداغیس 

. ویلوي فیصر ٢٦  ىلع  نیتعاس  لاوط  هیف  اّملكت  يذلا  فرعن  نحن ال  انبكوك  نم 
امھنأ فرعتس  تّبرق  ول  نكل   ، دیعب نم  اًكمھنم  امھلكش  ناك   . لغوي لیللاو 

لكاشملاو فویكلا   ، مالفألاو بتكلا  يف  اضاخ  امھلعل   . رظنلا يف  نایھال 
، ًالیلق زدلي  ىلع  اّمنو  دیحولا  امھءاقل  اداعتسا  امھلعل   . مالحألاو مونلا   ، ةیسفنلا

ةایحلا تابوعص   ، ةیميداكألا ةسسؤملاو  ةفاحصلا  يف  لمعلا  تاربخ  الدابت  وأ 
. مھي . ال  سيرابو ةرھاقلا  يف  ةیمویلا 

اھنع ّئبخي  ناك   . ةئجافم اًمئاد  ةغدللا   . اھمف نم  تاملكلا  معطتسي  ناك 
. سقفي توكتك  اھنأك  ةجراخ  ةملك  نیبتي  نإ  ام  هنع  اًمغر  لكشتت  ةماستبا 

فورحلا طبر  نع  ةلوئسملا  ةزھجألا  نأك   ، ظافلألا نيوكت  يف  ةقيرط  اھدنع 
. مالكلا ملعتي  لفط  اھناسل  يف  نأك   . ةلوفطلا ذنم  روطتت  مل  اھضعبب 

اًدعتسم هسفن  يقل   ، اھل امھلوانو  ةطنشلا  نم  ياف  ياسلا ـ  نیباتكلا  ّعلط  امل 
رشع ةسمخ  ذنم  هتقیلطل  ةطاسبلا  هذھب  امھلقي  مل  نیتملك  اھل  لوقي  نأ 

. خيراتلا ةيادب  لبق   ، اًرھش

نم ةرم  ىوس  اھرت  ملو  كنم  ربكأ  ةجوزتم  ةدحاو  نم  جاوزلل  مدقتت  نأ  دعتسم 
؟ نینس عبس 

امھ ـ لھو  اذاملو  فیك  اھجوزب : اھتقالع  نع  رسفتسي  نأ  هلاب  يف  ءاج  ام  لك 
ول هنإ  دعب  امیف  هل  لوقتس  نيدولك   . ركف  ، ةقيرط لھسأ  ؟  قافو ىلع  ًالصأ ـ   ، نيأ
ررق  ، لجخ  ، فاخ لأسي : مل  هسفن  نم  هنكل   . عوضوملا ّریغتس  تناك  لأس  ناك 

. مھي . ال  ًایعقاو نوكي  نأ 

الب اًثلثم  عنصت  ةقلط  تیقب  تعجرو  همادق  نم  تماق  ام  ةياغل  هنأ  ةجاح  بَجَعأ 
اًئیش نأ  ٍعاو  لكشب  هل  رطخ  ناك  ام  ـ  لامشلا  هنیع  فیفر  ةیناث : ةرم  ـ  ةدعاق 
نابایلا رحب  يف  اًدعوم  اھدنع  نأ  فرع  امل  ىتحو   . لصحي نأ  نكمم 

دق هنأ  هسفنل  فرتعي  مل   ، دعوملا يھتني  امدعب  اھتیبل  اھّلصو  ول  اھدعسیسو 
داسفإ  ، اھقورع غضمو  اھمحل  قاشنتسال   ، اھناضتحال ةوعد  كلذ  يف  نوكي 

. يحلا دلجلا  ىلع  هنانسأب  شقنلاو  اھرعش  ةحيرست 
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رجفلاو هل  لوقتس  امكو   . اھل رطخ  ناك  ام  اھسفن  نيدولك  نأ  ةجاح  بجعأ 
ىتح رصمل  اھتارايز  ءانثأ  اھدحول  اھنكست  تاونس  اھل  مون  ةفرغ  يف  قشقشي 
اھتظحل  . سیماریمس قدنفب  رمت  ةبرعلاو  الإ  ثدحي  مل  لوحتلا   ، نايردآ اھعم  ول 

. لیحتسم برقو  ةفلأب  تسحأ   . اھبضغأو اھفاخأ  لجخب  اھتبغر  تكردأ 

يتلحر ةقیقحلا  ثیح  هقح  ىلإ   ، هنیعل نیقیلا  ملع  نع  رفاسأ 

ىّضم ىفطصم  ـ  ةيوشب  نیتعاس  نم  رثكأ  دعب  هبنج  ْتبكر  امل  يھ  ةحارصلا 
ّركََذت ةیناطيربلا ـ  ةسردملا  دنع  فزخلا  فحتم  ءارو   ، زونیب هیفاك  يف  رّقفي  تقولا 

!« هدكو ىقب  متاوخ  مع  اي  هآ  : » متاخلا ىلإ  رظنتل  نیمیلا  هدي  تبحس  ام  ةظحل 
. هلھاجتي نأ  هیلع  ءيشب  ّئبنت  ةقاط   ، اھعباصأ يف  ءابرھك  وأ  ةنوخس  هیف  ناك 

كازياع : » يناثلل لوقي  امھدحأ  نیصخش  ىلإ  لوحت  ىفطصم  عجرو  « ... هد ولح  »
يز ةلوھسب  شكرحتتب  ام  دجب  دح  زوعتب  امل  كفراع  انأ  سب   . اھزياع تنا  ام  يز 

ّشنطم تنإو  كازياع   . نابج ىقبتب   . صلاخ رطاخت  دعتسم  شاقبتب  ام   ، كتداع
. ةركف ىلع  هدك  دح  تزع  ام  كتایح  يف  كرمع  تنإ  سب   . نمطت ام  دحل   . يداع

«. .. كازياع يھو 

. ةعلاط ةبرعلاو  تاعفترم  اھنأك  تارثعلا   . ةنيدملا ربع  ًایمحلم  اًقيرط  قشي  هُھآ 
ينغي ةيودع  دمحأ  نكل   . ةداعتسملا ةحاسملا  دودح  لخاد  ديدج  رفس 

ـ ـ  يسَم شكل  ام  ّالو   ، لییییي ـ  ـ  يقت تنك  نإ  هل  لق   » . لیحتسم لھاجتلاو 
لوھذلاو قِرطُت   . ملاس حالص  قيرط  دحل  ةدحاو  ةملك  الدابت  امھنظن  ال  لییییي .»

«. لیییییث ـ ـ  متلا ةياوھل   ، حرسم شاااوھ  ام  يبلق   » . ءاوھلل مّسبتي   . اھھجو يف 
هعابسب اًرورمو  لینلا  رصق  يربوك  ربع  ـ  ينیعلا  رصق  ىلإ  نابایلا  رحب  نم 

علاط هنأ  ىلع  قيرطلا  ركذتي  ءيش  يأل   . ةقئارو ةيوتسم  ضرألا  ـ  ةيويدخلا 
؟ تابطمو رَفُح  هلك   ، لزان

. ناشقانتي  ، مالك ریغ  نم   ، امھنأك  ... امھعم َتنك  ول   ، اھتعاس امھتيأر  ول 
يرارحلا سابتحالا   . ةسلجلا عوضوم  دحأ  فرعي  امنود  ةمومحم  تاضوافم 

نع ةیئانث  ةمق   ، رجش موكل  ةكسلا  يف  ؟  بكوكلا ىلع  ةایحلا  لبقتسمو 
كلذ  ، اھلجخ ىوس  هینعي  ىفطصم ال  نكل   . تاحيرصتو نیناوق   . يوونلا حالسلا 
نم ًاللستم   ، حيار تنأو  سیماریمس  دنع  نم  ةبح  ةبح  علاطلا  يریثألا  ءيشلا 

اھتاكسام اھھجو  ىلع  عضت  يھو  اھعباتیس   . اھریغ هدوجوب  فرعي  ال  ناكم 
ليزي ددرتلاك  ءيش   ، ةحراس يھو  ىتح   . يناثلا ءارو  اًدحاو   ، هيرادتل ةلوادتملا 
ةعایصب لَدبَتسُت  داكت  ال  ةملعملا  ةيدج   . بضغتف اھلجخ  فشكني   . تاكساملا
اھلادب طحت   . بلقشتت  . اھنع ًابصغ   ، ةیناثلا يھ  رسكنت  ىتح  ةميدق  ةدرشتم 

. ءيشلا سفن  اھّبوذي  نكل  رباكأ  تنب  يلاعت 

هسفن ىفطصم  طبض  اذكھ   ، عبصإ ةلقع  مجحب  بوعل  ةأرما  لامشلا  اھزب  يف 
هبشت يتلا  ةأرملا   ) يوبموتلا هذھ   . اھناتسف نم  نیبي  ال  ریغصلا  اھزب   . ركفي
ةلقع مجحب  اھنكل   . جرختل عراصت  بوعللا  ؟  نینس رشع  لاوط  تناك  نيأ   ،( ًایبص

مأ هل  أیھت  لھ   ، ينیعلا رصق  ىفشتسم  ةاذاحمبو   ... اھزب يف  ةسوبحم  عبصإ 

225



ام يبلق   » ّددري ـ  نطلستم  ـ  وھ  امنیب  ةظحل  نال  اھمسج  نأ  ًالعف  ثدح 
، نویعلا ىرجم  لبق  ةعقاولا  ةراشإلا  دنع  اھیلإ  رظن  امل  »؟  حرسم شاااااوھ 

. توص الب  بضغلا  نم  يكبت   . ًابشختم اھمسج  ناك   ، ًالامِش ذخأ  امدعب 

؟» هینیع نییلام  شم   ... هيإ انلارج  انحإ   » . ةراشإلا يف  هتوص  ضفخُي  نل  ةيودع 
هیلع صوصنملا   ، باوصلا  ، يعیبطلا نأ  دكأتم  امھالك   . ىضمو ءاج  لفلا  عاتب 

، اًرخأتم  ، اھلأسي ةرظنب   . اھتبقر لوح  هعضي  لف  دقع  اھل  يرتشي  نأ  نوتملا  يف 
كانھ اھنأب  فرتعت  مل  اًعومد  حسمت  ؟  ةظحللا ّتوف  اذامل   . ًالف ديرت  تناك  نإ 
عجري لھ  تیل ! ووت   . ةمئال ةربنب  اھیتفش  ىلع  مسترت  ضورفملا »  » ةملكو

« ... هییيإ لصح  هل  لق  حور  بط   » ؟ ةراشإلا تحتف  امدعب  عئابلا  ىلع  يداني 
عم ةكحاضو   . كابشلا نم  هسأر  جرخُي   . دعقملا يف  لدتعي   . ًالعف لمرفي  ىفطصم 
. ةكسلا فقوي  نأ ال  نيدولك  هل  ریشت   ، ةمحزلا نم  اًضيأ  ةضوضخم   ، تاسكلكلا

«. ؟ هدك شم  انّتومت  زواع  تنإ  »

نسح عراش  يف  اھباحصأ  تیب  مادق  نم  اھذخأ  ذنم  ةبرعلا  يف  لاقُي  ءيش  لوأ 
. يربص

مسالا نم  ركركي   ،« ديد اذ  ڤوأ  يتیسلا  نم  هدرب  يّدعنھ  انحدأ  اًمومع  »
ةبرعلا تیساك  ّيطوي   . ةیبنجألا اھتفاقث  ىلع  رخسمتي  هنأك   . ةفارقلل يحایسلا 

يد لیڤ  ال   » اھمسا ىقب  الو   » . ديدج نم  هّیلعي  عجري  مث   ، هعمستو اھعمسیل 
«. نیتیملا ّملسن ع  شانتم  ام  اننإ  امب  تلق  انأ  ؟  كتدایس روم »

كنإ تقفاو  انأ   » ، اھتوص يف  ةجھبلا  رھَظت  املبق  تدھنتو   ،« ةركف ىلع  »
 «. ينفدت ـ شم   ، ينلصوت

 «. دلب ـ ينفدت  تنإ  ةركف  ىلع  »

ةرم لوأل   ،« هنیفراع شم  ًالصأ  انحإ  يللا  يواسنرفلاب  رظنمتن  نیيوان  ول  فراع  »
نكمم  » ، اھسوبي ول  دوي  بصعتي  وأ  قياضتي  ام  لدبو   ، ةمكھتملا اھتربن  عمسي 

«. ؟ هدك شم   ، هدكو انقطن  ّطبظن  لواحن 

ـ لعفلاب  ًةروعو  راوشملا  لحارم  رثكأ  اھنأل  امبر  ـ  ىتوملا » ةنيدم   » يف هنكل 
ءيش ؟  ددملا  . ام ةبیھ  هیف  دھاوشلا  طسو   . ةيودع تكسي  نأ  ةرورضب  سحأ 
رمق  ... هدكو ةینالفلا  ةجاحلا   . اًریثك امھنم  بيرق  هنكل  ىوقتلاو  عرولا  نع  فلتخم 
؟ هدك شم   . لبجلا حال  اًریخأ   ... هّطوحت ةتھاب  موجن   . يلحك ءامس  يف  ریبك 

لیبس ِّلخو   ، ایحلا علخاو  ىوھلا  لايذأب  ّثبشت   » ـ لضفملا  هتیب  عجرتسي 
ةحتافلا ارقتب  تنإ   » . نیقشاعلا ناطلسل  ةحتافلا  أرقي  مث  ـ  اّولج » نإو  نیكسانلا 

قربت زدلي »  » نم رثكأ  نأ  هل  أیھي   . سمھت اھنكل  اھتوص  يف  مكھتلا  سفن  ؟ » ًالعف
؟ موجنلا هذھ  لك   ، ةأجف  ، نيأ نم   . اھسأر قوف  ةقالمع 
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. ءامسلل علطتت  ىرخألا  يھ  اھنأ  فشتكي  هلفقیل  تیساكلل  هدي  دمي  امدنع 
هسحأ يذلا  سكع   . ةیناث ةرم  تمصلا   . ةعلاط ةیبرعلاو  ىرخأ  ءارو  تلفسأ  ةعقب 

،( ملاعلاب هتلص  وھ  هبنج  دعاقلا  نأ   ) رسلا ناخ  ىلإ  حالص  دجمأب  قاس  امل 
ـ ةيودع  ةینغأ  ناونع  لثم  هلك  ىلع  هلك   – اھیف امو  اھیف  نمب  ةبرعلا  نأ  فراع 

ةبرعلاو قوف  ىلإ  ةلئاملا  ةباتكلا  طوطخ  ىوس  سیل   . ةعجر الب  ًایئاھن  تلصفنا 
: اھیلع ةنوزوم 

. نامرف يف  میقرت  ةمالع 

* * *

، ملسلا ةطسب  روبع   ، تیبلا غولب   . دوعصلا تاءارجإ  أدبت  ىطسولا  ةبضھلا  دنع 
وأ ةيرس  ةیلمع  ذیفنت  كشو  ىلع  امھنأك   . ةرغاش تقولا  رثكأ  يھ  ةقش  لوخد 

. تارباخملا تاطبخ  نم  ةطبخ 

«. ؟ هدكو حاورملا  ىلع  لجعتسم  الو  ةجاح  برشت  اياعم  علطت  زواع  »

. هتوھش يرادي  داع  ام 

ةجاح مأ  نيد  لك  نيزياع  انحإ   » . مثعلتيو  ،« نيدولك  ... اًعبط علطأ  زياع  »
!«. كتدایس

كشو ىلع  امھنأب  هل  هلقنت  يذلا  ساسحإلاو  بقرتلاب  طلتخي  يبیغلا  هعزف 
هنئمطي نأ  قطنم  سفنبو   . فاج قلق   . تاذلاب ةظحللا  هذھ  يف   ، ةميرج ذیفنت 

ىلإ هقالطنا  ةركذت  يرتشي  نأ  كشو  ىلع  هنأك  ـ  لصحیھ   ، لصحیھ ـ  اھفوخ 
. سمأ ذنم  فیفر  لدعم  عرسأ   . همحل نم  نمثلا   . ةمھملا ذیفنت 

انحإو كلاب  يلخف  باوبألا  عم  ةزكرمو  ةیحاص  نوكتب  ناميراك  كطنط   ، صب »
انبر ىقب  لزنت  يجیت  املو   . دح يأ  اياعم  نإ  فرعت  اھازواع  شم  انأ   ، نیعلاط

«. ؟ هدك شم   ، لّھسي

نیب ةجاح »! لوق   » . ثاھل اھتوص   ، ةبرعلا نارداغي  امھو   . اھتربن يف  عزجلا  رداوب 
. اھفوخ نم  هتشھد  ْتظحال  تقولا   . ءادجتسالاك ءيش  بضغلاو  لجخلا 

اھرتوت ّفلغت  مث   ، متمتت  ،« هیكوأ ىفطصم  اي  حابشألا  يز  ملسلا  ىلع  علطنھ  »
يمأ نم  ةناقلق  هسلو  ةنس  نیعبرأو  دحاو  يدنع  ةلوقعم  ينعي   » . كحضلاب
هنم اءزج  لقن  يذلا  نامرفلا  روطس  ةيواز  سفن  قوفل : لئام  ًالعف  عراشلا  هدرب .»
نامز نم  راع »! ةجاح   » . اھدعوم رظتني  وھو  بتكملا  يف  تاعاس  سمخ  لبق 
يھو ربص  دافنب  هدشت   ،« ّالي  » . دھشملا لمأتیل  ئطبي   . انھ ىلإ  ئجي  مل 

!«. ةعرسب ّالي   » . عرست
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«. يرطاخ ناشع   » ؟ دحلا اذھل  ةنابج  نيدولك  كلاب .» ّيلخ  : » اھتوص نال  مث 

مث  ، ةوطخ  . راجشألاب ّطوحم  رضخألا  ندعملا   . ةباوبلا ىلإ  ةتباثلا  اھتاوطخ  عبتي 
سماد مالظ   ... مالظلا يف   ، ةیبلوللا تیبلا  ملالس  مث  ةیندعم  ةكت   ... ةوطخ

. ةعلاط يھو  فرخزملا  نيزباردلا  ىلع  يوطنت  نيدولك   . ةموتكم امھسافنأو 
ىلع امنیب  تاینحنملا  ضعب  يف  طقف   ، اھاري عراشلا  نم  اًدج  فیعض  ءوض  ىلع 
داكت  . ىولتت اھنأك   ، اھمسج بُّشخت  حوري  ام  ریغ  نم   . ةیباك ةعمل  فراخزلا 
لصحت نأ  نكمم  نآلا  ةظحل  يأ  يف  ششششششھ !  . اھنارود عم  لبعكتت 
نيزباردلاو قیمع  سََفن   . تارباخملا تاطبخ  نم  ةطبخ  وأ  ةيرس  ةیلمع   . ةبیصم

. ردقلا سفنب  قدحم  رطخلا  نكل   ، ًالیلق أطبأ  تلازام  هبلق  تاقد   . زتھي
هنأ دكأتم  ؟  امھقوف يذلا  قباطلا  يف  بحستي  اًدحأ  نأك  ششششششھ !
ًاناكم هل  دجي  نيأ  فرعي  ال  يذلا  اذھ  اھبلق   . نادعصي امھو  اھبلق  تاقد  عمسي 
هنظي ام  ىلع  هنیع  ىفطصم   . ةموتكم ةلبط  هنأك   ، ةرونب ضرعب  مسج  يف 
لظت  ، اھيدي يف  حیتافملا  نینر  عمسيو  فقت  نأ  ىلإ   . كابتراو لاجعتسا   . اھطسو

. طوقسلاب اًفوفحم  ًایبلول  اًمالظ  ةایحلا 

حاتفملا الإ  عمسي  ال  ؛  تمص يف  بابلا  لفقت  امنیب  ةبنكلا  ىلع  حطبني  اًریخأ 
ىلع يرجت  اھاریل  هسأر  ريدي   . ءایحتسا ىلع   ، لخادلا نم  لفقلا  يف  رودي 
ماق ركفي  ام  ریغ  نم   . هقھقي هنكل  اھثاھلل  هبتني   . رئاتسلا دشت  ةریبكلا  ةنوكلبلا 

تمستباو تدھنت  ؟ » ةروتكد اي  هیل  هدك  يشعرتتب  كلام  : » اھرھظ نم  اھّقوطو 
. قفرب صلمتت  يھو  اھینیع  يف  ءادجتسالا  سفن   . اھسافنأ طبضت  يھو  هل 

لتقلا ىلإ  اّونح  لتقلاب  اودعوأ  نإو   ، ةفاخم اوتام  رجھلاب  اودّدُھ  نإو 

. مالكلا ضرعم  يف  امنأك  اھفتك  ىلع  هدي  طح  نیح  ترفز  رح »!  ، ّرَح »»

. نییسرك ىلع  امھضعب  بنج   . روفلا ىلع  هھجو  يف  ةكحضلا  تمستراو 
ةقثب ًالعف »! رح  فراع   » ؟ ناملكتي امیف   . ىقیسوم الو  ةزیبرتلا  ىلع  ياشلا 
شم انحإ  فراع   » . ةھجاوملا ةبنكلل  لقتناو  هدي  لاش  ـ  نآلا  نأمطا  ـ  ةلماك 
يز لمعن  نیيوان  ول   » ـ ًالعف  ةنابضغ  ـ  ينعي » ةركف  ىلع  ةركف ! ىلع  نیقھارم 
عم لماعتت  تلازام  يھو   ، اًراح سیل  وجلا  نأل  هدرب .» نكمم  هدكو  نیقھارملا 

. هتكحضل تكحض  اًریخأ   ،« ًالعف راع  ةجاح   » . اھلجخ

اھناتسف ةنوشخل  هبتني  هلعج  اذامو   ، قئاقد لالخ  ةبنكلا  ىلع  هتقحل  فیك 
اھمسج لعل  ؟  ءایشألا ةیقب  نود  هدسج  نم  ةيراعلا  ءازجألا  ىلع  دوسألا 
اھدیعي هنأك  ةروھبملا  اھدي  ّلبقي  امدنع  هنكل   ، نآلا تقو  يأ  نم  رثكأ  بشختم 

ـ اًدج  ليوط  نمز  دعب   ، ةضمغم هربختس  اذكھ  ـ  ّلوطم  عایض  باقعأ  يف  اھیلإ 
ةبح الو  عدي  نل  ؛  هدي يف  طرفنت  هتحبس   . ككفتت  ، ةيوش ةيوش   ، اھب سحیس 

. برسنت

اذھ ّعیطو  ندل  وھ  مك  كردي  نل   ، هتفش ىلع  اھتبقر  ةوارط  ءيجت  نأ  ىلإو 
تقولا  . ىرعتي امدنع  الإ  سَحُت  اًقامعأ ال  هل  نأك   . ةفیفشلا هداعبأ   . ونونلا مسجلا 
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امھو  ، ریخألا عيزھلا  يف   ) . ناتسف شامق  امھنیب   . ةیخترم هرجِح  يف  دعقت 
هثاحبأ لثم  اذھ ـ  لوألا  امھءاقل  نأ  ىفطصمل  رطخیس   ، اھريرس ىلع  ناتماص 
يئاھنال ددعل  ةّفثكملا  ةمغنلا  ىوس  سیل  ـ  ةیلعلا  ةلودلاو  ةرھاقلا  خيرات  يف 

ةثالث ناشیعي  امھنأك   . روطتلاو كاردإلا  نم  لحارمل  ينونج  لازتخا   . ناحلألا نم 
(. ؟ ةدحاو دحاو  بحي  نأ  نكمم  ىرخأ  ةقيرط  يأبو   . تاعاس ثالث  يف  نورق 

ةیشحوبو  . مافراپلا اياقب  رخآ  تحار  نوكت   ، اًمومع  ، هرجِح يف  ءيجت  ام  ىلع 
امنیب  ، اھیلع رداق  هنأ  فرعي  ناك  امو  هتایح  يف  دحأ  ىلع  اھسرامي  مل  ةمظنم 

ةیناثلا ـ دیلابو  ةيوق  ةدحاو  ةطغضب  تحتل  اھسأر  ينثي   ، هدي يف  ّموكم  اھرعش 
. لمعي وھو  سفن  اھل  عمسُي  . ال  ناتسفلا ةبقر  دشي  مدآ ـ  ةحافت  ىلع  هماھبإ 

نأ نكمم  نیكسب  اھجلاع  ول   . اھتبقر نم  ةروذبم  ةطیسب  هكف  تحت  نآلا 
طغض ول   . قورعلا يف  سجبنيو  يلغي  هسحي  يذلا  مدلا  اھقامعأ  نم  جرختسي 

. ءاوھلا اھنع  عنمي  هماھبإب 

مث هناسلب  ةمنمنم  تاعفترم  يذاحي   . تاماشلا زقزقي  بيذعت  فرتحم  ذُّذلتب 
. مظعلاب فیفخلا  ورفلا  يقتلي  ثیح  ىلإ  طویخلاك  ًانايدو  عبتي   . ةأجف اھسبكي 

عّسويو سحلي  دوعیف  اًصلقت  ثِدحُي  ام  ةياغل  ضعي  ؟ » يلكّاتت كنإ  ةفراع  »
!« ينلك : » تلاق اھنأك   . تاصرعلا يف  هفنأ  سفدیل  هنقذ  فرطب  لیطتسملا 
ةیناوج ةقاط  يأب  ؛  هرجِح يف  ةنكاس  نيدولك   . صمي عجري  املبق  قشنتسي 
ءيش يأ  نم  ىوقألا  اھتدارإ  طحت  ةردق  يأب  ؟  اھتاردابمب سحيو  هعم  بواجتت 
؟ ماجسنالا اذھ  يف  نزحي  ضرألا  ىلع  ءيش  يأو  ؟  هتدارإ رمأ  تحت  ایندلا  يف 

دق  ، رانلا هیف  ةكسام  وأ  همد  يف  حياس  وھو  ًاباش  وأ  اًزوجع  هتایح  ءاھتنا  ةظحل 
يف ءيش  . ال  ةظحللا كلت  يف  هباعلب  تلتبا  امل  اھتبقر  ةحئار  ىفطصم  ّردتسي 
يف لدابتملا  جایتحالا  ءفد   ، اھتیساسح  ، ةحئارلا هذھ  ةفلأ  نع  ّربعي  ایندلا 
دصقب اھّحوفي  وھو  اھیف  هسفن  ىلع  هفُّرََعت   ، نیتئرلا ربع  همد  ىلإ  اھبایسنا 

الو  . اًرطع نيدولك  ةحئار  يمسي  نل  ىفطصم   . ةقلطملا هفنأ  ةطلس  لامتكاو 
يتلا ةحرف  هذھ  لھ  ؛  همشت ةیناثلا  يھ  اھنأل  هبتنیس  تقولا  عم   . مسا يأ 

. اھتحئار يّمسي  نأ  نكمي  ایندلا  يف  ءيش  ؟ ال  اھھجو ىلع 

علطي هنكل  سقفي  توكتك  ةملك  لك  كتسمل .» بحأب  ينإ  كلتلق  انأ  ةركف  ىلع  »
كتحير بحأب  ينإ  ّكلوقأ  ينزواع   » . يكبي نأ  كشو  ىلع  وأ   ، ًایكاب ةضیبلا  نم 

«. ؟ هدرب

ام ریغ  نم   ، اھدي كرتي  ام  ریغ  نم  ـ  وھو  ملكتت  هحور  نأك   ،« انأ َّيلع  ناك  ْنإ  »
ءانثأ هھجول  اھیمدق  عفري  ـ  اھتحت  هتدعق  يف  لدتعي  وأ  اھفارطأ  ةنورم  ربتخي 

!«. انبر انأ  نإ  يلیلوقت  كزياع   » ، مالكلا

. اھمضخ يف  تیم  هنأب  روعشلا  ىوس  ءيش  . ال  فیفر الو  عزف  ال 
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ماظع ىفطصم  عجرتسي  دق   ، ءام تحت  قنتخي  وأ  ندعم  تحت  سوھدم  وھو 
عباصأ امنیب  نیمدقلا  عافترا  يف  هذخف  ىلإ  اھیتیلإ  زواجتت  يھو  ةداحلا  ضوحلا 

، هّقُب يف  يكرت  نبلم  لابح   . نبلم لابح  ىلإ  صاصر  مالقأ  نم  لوحتت  اھدي 
!« كناسل ينيدإ   » . اھیتفش مضقیل  هیفكب  هلك  اھھجو  يوتحي   . تاینحنم سوبلاو 

لجخلا  . ءابرھكلاب بيذعت  بلقتملا  اھجنغ  ؟  هیلع ةطلس  هرماوأ  ذیفنت  حبصي  فیك 
نم ةقاطلا  هذھ  لك   . دعاق وھو  اھمف  نم  برشي   . نآلا بضغ  نكل ال  اھینیع  يف 
نع ةرابع  مدق  لك   . ةمواقملا نع  تفكو  تقارو  تأدھ  نيدولك  ؟  زتھي ام  ریغ 
لك يفو   . مانتو لیطتست   . يخرتستف اھليذ  يفتخي  ام  دحل  ًالیلق  فجترت  ةكمس 
نيأ نم  نكل   . هدیب هدسمي  نأ  رطضي   ، ةعامجلا فص  ىلع  جراخ  ليوط  عبصإ  مدق 

؟ اذكھ ةحرفلاب  دّحوتي  فیكو  ؟  رماغلا نزحلا  اذھ 

لكو  ، هرجح يف  ثلثم  لكش  ىلع  يھو   ، عمسُي داكي  توصب ال   . هوأتت تأدب  نآلا 
همضت مث  هنانسأب  هرذج  عبطنیل  هیتفش  نیب  اًدرفنم  قلزني  مدق  لك  نم  عبصإ 

نأ مالك  ریغ  نم  هل  لوقتل  فسوي  نيدولك  هوأتت   ، ناتفشلا هّفلغتو  هدرفت  ام  دحل 
. اھھجو ىلع  رماغ  نزح  ةحرفلاو   . تیبلا ىلإ  اھذخأي 

* * *

. نافقاو امھو  ريرسلا  قيرط  ىلع   ، ةملظملا ةقرطلا  يف  ةیناث  ةرم  اھسوبیس 
مث  ، قفرب هغضمت  هناسل  دشتو  هباعل  علبت   . ةديدج ةأرج  اھمف  يفو  لوطأ  ةسوب 

. هیتفشب رحبلا  جوم  جومت   . ًالیلق بشت  نأ  جاتحت   . طغضيو اھتبقر  فلي   . ةونع
اًعفار امھب  ولعي  مث  اھیتیلإ  ىلإ  اھیطبإ  نم  امھبحسي  وھو  نیتیماد  هيدي  لیختي 
يرمخلا محللا   . ةرفنس قرو  ًالعف  هدي  يف  شمركملا  شامقلا  نأك   . ناتسفلا

يف سورض  برح   . اھناكمإ قیض  ىلع  هل  عستتس   . شيوشب  ، هنیع مادق  ىرطي 
قھشي  ،« نيدولك اي  كلتقأھ   » . ةكرعم ىلإ  ّلوحت  قلقلا  ثاھلو   ، ةملظملا ةقرطلا 

اھفرع يتلاك  ءادجتسا  ةرظنبو   . موجنلا نم  دعبأ  ربصلا   . نیتضع نیب  اھھجو  يف 
مدلا  . عوفرم ناتسفلاو  اھعفدي  ينّيرو »! : » ىدحتت انھ  ىلإ  قيرطلا  يف 
اھتاھوأت نآلا   . شامقلا عراصي  وھو  هنانسأب  نیبي  ربش  لك  ّملعیس   . مالحألاو

هدي نع  ضیفي  اھزب  ؟  رُقْھََقت  . نایتوسلا عزني  وھو  اھرھظ  ىلع  فحزت   . ىلعأ
يتلا ةجانغملا  ةملحلاو   . عجولاب قلمعتي  هنأك  ریغصلا  اھزب   . جھنت يھو  ًالیلق 

. ةملحلا  ، هقلح يف  بوعل  ةأرما   . ةحباصو ةئلتمم  شحوتم  عیضرك  اھطقتلا 
اھقوف طقسیف  هیفتكب  ثبشتت  اھنكل  هحرطيو  هعذج  نم  اًفیفش  ًانایك  بحسي 

. نامألا رعشي  هوضع   . اھرصخ يف  هتسملو 

* * *

هسأرو ناتعوفرم  اھالجر  ةدیعب ـ  ةنوكلب  نم  يتآلا  ىوس  ءوض  ريرسلا ـ ال  ىلع 
، مَھلم ةفاظن  لماع  يأكو   . رونلل حسفي   ، ةيوازب هیتبكر  ىلع  ًانزتم   . اھیمدق نیب 
ىلع نم  ءایشألا  ليزي  يكیناكیم  طاشنب   . بایثلاو يلحلا  نم  ةیلاعفب  صلختي 
ضرألا ىلع  هصیمق  ىقبي  ام  دحل   . وھ همسج  نع  مث   ، اھیّحنيو اھمسج 

، ونيدوموكلا ىلع  همتاخ  طح   . ةءالملا تحت  هسابلو  ةضراعلا  قوف  همازحو 
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. ديدج نم  اھھجو  ىلع  لام  ةوسقب   . اھتیحان

عجري امدعب  اھدقفتي  قوف  نم   . ةلماك اھتبقر  هیكف  نیب   . اھریفز هقیھش  يقب 
ىلع ىولتت   . اھنطب كعدي  وھو  هئادأ  يف  ةمظنملا  ةیشحولا  سفن   . هیتبكر ىلع 
ريرسلا ةضراع  ىلع  يوطنت   . ًالاجعتسا عبتتسي  اھربص ال  دافن   . ةقیضلا اھترخؤم 

. همساب هيدانت   ، ةظحللا سفن  يف   ، اھنكل هنم  اھب  ذولت  اھنأك 

امإ  ، رویط وأ  كامسأ  تابیبحلا   » . اھتوص يف  ءادجتسالاو  جنغلا  ریغ  ءيش 
فیك  ، اھتفاح نم  ىلدتأ  ةكرب  ءام  تحت  نآلاو   . يتئر نعّسوي  وأ  اًقرغ  يننتِمُي 
هتباوب نع  ريرحلا  عفري  هدي  دم  اًقلحبم  ؟ » ةطاسبلا هذھب  سفنتلا  يننكمي 

. اھمحر ىلإ  ةروظنملا 

ببسل ةّبرجمو ـ  ةلقتسم  اھنأ  اھنع  هتركف  نأل  وأ  نیلفط  تبجنأ  اھنأ  فرعي  هنألو 
ةرئاد عقوتي   ، ایندلل هردص  اًحتاف  ًاظیلغ  اًوضع  ّعقوتي  يعوضوم ـ  ریغ  وأ  يعوضوم 

ول پیلویت  معرب  لثم  ئبتخملا  طخلا  اذھب  نذإ  اھل  نيأ   . دحأ نم  اھمھي  ةحجب ال 
هل نيأ   ، هسفن فجارلا  طخلاو  ؟  تاعاس لبق  اھمسر  يتلا  ةرھزلا  قباطي  ّحتفت 

... ةقرلا هذھ   ، بدأتلاو ةموعنلا  هذھب 

قیض قیضلا  يريرحلا  اھسابل   ، هعطق لھ   . هاري ام  لوأ  ةفھلب  ريرحلا  دشي 
كرحتت نأ  ىلإ   . كانھ اھلبقي  وھو  نیلت  عجرتس  لجخلا  اھلشي  امدعب  ؟  اھترخؤم
مدمدت يھو  هفتك  ىلع  اھتوص  رسكنيو  اھلوطت  الف  هغامد  نم  هدشتل 

. ءایحلاو رغصلا  اذھب  ًالعف  اھَّسُك  نأ  قدصي  »، ال  ةيافك »

يتولخ ةولجب  اھايإ  كلانھ   ، ينُتدجوف ْتدب  ذإ  يبیغ  ُتدھشأو 

. لَماكتو محتلا  موسقملا  ملاعلا  نأ  هل  ادب   ، ةرم لوأ  نيدولك  ىفطصم  جلو  نیح 
غوبصملا  ، جایتحالاو طبختلاو  علھلاب  نآلملا   ، يتنس لك  يف  روسكملا  ملاعلا 

ضرم هنم  هبلق  يف  يذلا  ملاعلا   ... هئوض يف  نول  نم  ملسي  نول  الو  نول  فلأب 
ىلع حزق  سوق  رُثانت  ىفتناو  ءاضفلا  يف  هدادتما  كسامتو  هقوقش  تألتما 
يقب ام  ملاعلا  لك   . مالظلاو رونلا   ، طلغلاو حصلا  ةركفل  ناكم  هیف  داع  ام   . هحطس

هلعجي ـ  ، دحاولا ءيشلا  اذھ  سب   . برغو قرش  الو  تنأو  انأ  الو  تحتو  قوف  هیف 
: يھ ـ وھیھ ـ وھ يھ  وھ  يھو  وھ   ، لامكلا جذومن  اھلعجي ـ 

. ملاعلا ریمض 

وأ  ، اھاوج لضفي  رداق  ةردقب  ـ  هتبقر  يف  اھعارذ  اًّقلعم  اَھبنج  دقري  امدنعو 
اھنطب ـ يف  هبلق  ءاعو   ، هريأ  ، هعاتب  ، ةيوقلا هاصع  لوح  پیلویت  معرب  ةتامتساب 

عیفرلا اھعارذ  درفي  امدنع   ، ملألاو ةایحلا  نع  فشان  مالكب  اھشوشوي  أدبي  مث 
هقصلي يكل  هباعلب  هللبي  ديرب  عباط  هنأك  همف  يف  اھنذأ  فرطو  تيربك  دوعك 
يھو هطبإ  يف  اھھجو  هوتي  وأ   ، هب هقرحيو  دوعلا  لعشیس  باوج  فرظ  ىلع 

ول هنأو   ، اھیف يراجلا  مدلا  خضي  يذلا  وھ  هبلق  نأ  سحیس   ، مدمدتو بقترت 
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. هدسج نم  ةایحلا  جرختس  تقنتخا  ىتح  اھقنع  ىلع  هتضبق  مكحأ 

اھدلج ةحئار  عم  هنكل   ، اھقوف هلك  همسجو  ماظتناب  زتھي  ناك  ةيادبلا  يف 
ىلع هلك  هلقثب  اھردص  اًنجاعو   . لازنلا يف  ةبغرلا  هتدواع  نآلا  هقرعب  لولبملا 
اھالجر يرھض .» نیلاوح  يكیلجر  يطح   » . عاقيإلا ّعونيو  هعذج  عفري  أدب  هيدي 

لك  ، دكأتیل اھذخف  مھتلي  ام  لبق  نمو   . يرقفلا هدومعل  دعم  طاقلمك  ناتریصقلا 
. ةونع هّكرحي  امب  ليامتت  اھنكل   . اًمامت فقوتي  ًانایحأ   . هساقم ىلع  ءيش 

لوقي وھو  ىتح  اھینیع  حتف  ىلع  ردقت  ام  ریغ  نم  اھھجو  صقعت   . ثیغتست
. ةرظنب هفقوت  عجرت  كلذ  عمو  امھحتفتس .) اًدغ   ، اًدغ امھحتفتس  !« ) يلّیصُب »
: هل لوقت  ةأجف   . داقرلا ىلإ  دوعتو  دعقت  مث  موقت   . هتھجو ضرفتو  هرواجت 
ـ هلوقي  ام  فرعي  ال   ، هذھ ىلوألا  ةلیللا  يف  ـ  تاظحل  كابترا  دعبو  ينّملك »! »

بصع نع  ةرابع  اًموسقم  دعي  مل  يذلا  ملاعلا   . اھزب يف  اھشوشوي  عجري 
. ددخملا فزخلا  قرتخي  لبح   . اھتابح ةعلاولا  ةحبسلا  طیخ  وھ  دودشم 

. ةایح هیف  ًالعف  توملا  دعب  ناتضمغم : اھانیعو  هيدي  يف  رودملا  اھھجو 

مھَفي ءادجتسا ال  عم   ، اھتعاس  . اھتورذ ةمواقمل  ةرطضم  نوكت  هبتني  ام  لبق  نمو 
أدبي  ، سلطألا لابج  يف  ةيربرب  ةأرما  ءانغ  لثم  جیشن  عم   ، هاوتحم ةلھو  لوأل 
طرفم حماستبو   . هھجو ىتح  اھفارطأ  نم  ملسي  نل  ةحورم  اھاعارذ  برضلا :

. ةورذلا عم  ةورذلا  يتأتل  هرظتنت  يكل  مواقت  نيدولك   . هريأ ریغب  اھبواجي  ال  ًالیلق 
اھتورذ عم  نكل  ناویح »!  » هنھنت ىتح  هرسخت  نإ  ام  عازن  أشنیف  هتورذ  لجؤي 

. ملاعلا قلخ  داعي  يھ 

عازن أشنیس  اھرھظ  ءارو  نیتبكرلا  تحت  نم  امھنفد  وأ  هیفتك  ىلإ  اھیلجر  ِلْقَنبو 
. مواقت اھدھشي  نأ  ایندلا  يف  ةجاح  لمجأ   . هرسخي نأ ال  لواحي  ناث 

يتريرس نم  هل  اًروتسم  ناك  هب   ، ام رس  زربأ  مسجلا  باجح  فشكو 

ةریس ءيجت  ام  ریغ  نم  تارم  ثالث  نيدولك  ىفطصم  عجاض  نینثالا  ةلیل 
. ةیناثلا نم  حقنأو  أطبأ  ةثلاثلاو   ، ىلوألا نم  قرأ  ةیناثلا  ةرملا  تناك   . امھبح
يفو  . هدنع اھنأ  فرعي  ناك  ام  سنجلا  يف  فنعلا  ىلع  ةیلباق  اھلالخ  فشتكا 

ونيدوموكلا ىلع  ىقلملا  همتاخل  نيدولك  تھبتنا   ، هذھ ةثلاثلا  ءدب  لبق  ام  تقو 
. هاشداپلا ءارغط  ىلع  قربي  ءوضلاو  ةدقوم  تناك  ةروجبألا   . اھبنج

نیب متاخلا  ّتبلقو   ،« َّيلع ةبيرغ  شم  يد  ةعاتبلا   » . تلاق  ،« ىناتسا ىناتسا  »
؟ اروت اھمسا  شم  اروت ! يد  ةركف  ىلع   » . رفزت يھو  رثكأ  هیف  نعمتتل  اھیعبصإ 

حیحص يل  لُق  سب   . هدكو هنع  باتك  تيرق   . هدرب طخلا  لغش  بحأب  انأ  فراع 
«. ؟ هيإ اھمسا  ّالو  يد  اروتلا  هیلعو  متاخ  سبلت  كّالخ  هيإ  تنإ 

هنیع فیفر  هدواعي  نكل   ، عزف ال   . فیفرلا هدواعيو   ،« ىرغط اھمسا  يبرعلاب  »
. لوصولا كشو  ىلع  َترص  : » يناثلل لوقي  امھدحأ  نیصخش  بلقني   . لامشلا
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يتلا ةيافطلا  يفو  انھ  اھ  دقار  تنأو  مولعم ! ؟  كتبیبح  . ىرغطلل كتبیبح  ْتھبتنا 
ةعلاطلا ةحئارلا  كملتو  اھقرع  كمسج  ّفلغي  تنأو   ، اھتراجیس فرط  كنطب  ىلع 
كتانعط لبقتست  يھو  اھلكأ  نم  عبشت  مل  تنأو   ، كباعلب هلالتبا  رثإ  اھدلج  نم 

فیك  ، هقلخ داعيو  محتلي  ملاعلاو  ينلك »  » كل لوقتو  اھلتقتس  اھیف  صئاغ  تنأو 
: نئمطا نكل   . نآلا ىلإ  اھل  لقت  مل  نإو  اھیف  تعقو  ًالعف  تنأ  ؟  كتبیبح نوكت  ال 

«. قيرطلا لوأ  ىلع  كلدتس  اًمتح   ، متاخلل تھبتنا  يھو  اھیف  تعقو  كنأ  امب 

انأ ةفراع  تنإ   . اھلكش تیبح  سب  اًدبأ  : » اًئیش رظتني  هنأك  اھل  رظني  هسأر  لدع 
نأب ًایحوم  اھّلبق  مث  نیتبح .» طخلاب  متھم  لود  نیمویلا  سب  نامز  نم  مسرأب 

. هرظتني ناك  يذلا  اذھ 

. اھمالك لمكت  مل  مث  ملكتت  تأدب  « ... فراع لصأ  »

!«. يلوق  » . ةيداسب طغضي  أدبو  نیعبصإ  نیب  ةبيرقلا  اھتملح  طقل  ؟ » هيإ »

وھ بحاص  دحاو  هدنع  ناك  اباب  فراع  تنإ  سب  هللاو  ةجاح  شم  ةركف  ىلع  »
مجح ىلع  يد  اروتلا  سفن  لماع  ناك  يلأیھتیبو  هدكو  دماج  ينعي  نانف  طاطخ 
اھابياس انأ  اباب  نم  اھتدخأ  تنك  يللا  تاجاحلا  فراع   » . اھرودب هتلبق  مث  ریبك .»

«. كيروأ ىقبأ  نكمم  بباح  ولف  انھ 

مث  ، ةباترم هل  ترظن  يتقولد .» فوشأ  بباح  : » ةوسقب هّكلمت  عزفلا  ناك 
يھ اذكھ  ـ  ريرسلا  نم  بورھلل  ةصرف  يقالت  تقدص  ام  اھنأك  مث   ، ةلئاستم
اي دج  ملكتأب   » فدرأ نإ  ام  ـ  لاقتنا  يأل  رربم  الب  ةسمحتم   ، تیبلا لخاد 
نم ةفوسكم  تناك  ًالعف »! بيرغ  تنإ  فراع   » . زفاقتت تماق  ىتح  نيدولك »
نيأ نم  ىري  ام  ریغ  نمو  ـ  ةحارصب » شتدوعتا  ام   » ةنايرع ـ ةقشلا  يف  يشملا 

. اھسفن لوح  رمحأ  ونومیك  تّفل   ، ةأجف هب  تتأ 

ةربخب الِّدُم  يتأي  نم  رارسأو   ، ىضم نم  رابخأب  ٍملع  اذ  ُتحبصأو 

، ةثلاثلاو ةیناثلا  ةعجاضملا  نیب   ، ثلاثلا ءاثالثلا  رجف  دعب  رجش  موك  يف  اذكھ 
ةزیبرت ىلع  داح  ءوض  يف  راع  فصن  اًدعاق  هسفن  راتخملا  يجبروشلا  يقل 
نرفلا نم  هوتل  علاط  ركسم  نیجع  نم  ةقاقر  اھنأك  هبناجب  نيدولك   . ةرفسلا

. ریثو يسرك  ضرعب  جازجيز  لكش  ىلع  ةددمم   ، رمحأ نافولس  يف  فلغمو 
ةغلاب يبرع  طخ  لامعأ  ةعست  يلاوح  هیف  ّىوقم  يدامر  هیسود  همادقو 

. اھلامج يف  لمأتي  ًالماك  اًموي  يّضقي  نأ  نكمم   . ناقتالا

ةیلصأ اھلك  تناكو   . روف هيإ  اھربكأ  نكل  ماجحألا  ةحوارتم  لامعألا  تناك 
ال ءارغط  اھنیب  نكي  مل   . ةنيابتم تاماخ  ىلع  ةميدق  ةینیص  رابحأب  ةلومعمو 

. ىفطصم متمت  اذكھ   ، هریغل الو  نيدلا  دیحو  هاشداپلل 

طسوتم عطق  باتك  فالغ  مجحب  دحاول  هبتنا  اھیف  ّبلقي  اًتقو  ىّضم  امدعب  طقف 
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هذھ هیلع  نیبتي  املبق  ـ  هتسمالمو  هیلإ  رظنلابو   ، قیقر دلج  ىلع  لومعم 
نفلا باتك  يف  هیلع  فرعت  ناك  ام  وھ  طخلا  اذھ  نأ  كردي  املبقو  تاملكلا 

ـ ًایقش  اًرابج  ينلعجي  ملو  يتدلاوب  اَربو  : » ققحملا ملقلا  هرابتعاب  يمالسإلا 
ةلص هل  نأ  فرع  ـ  ًایح » ثعبأ  مويو  تومأ  مويو  تدلو  موي  ّيلع  مالسلاو  ـ   ٣٢
يذلا قحلا  لوق  ميرم  نبا  ىسیع  كلذ  : » ةءارق لّمكو  هنیع  مادق  هعفر   . ةروسلاب

«. .. هناحبس دلو  نم  ذختي  نأ  ناك   ام  نورتمي ـ ٣٤ ـ  هیف 

؟ لوقعم

ىلع هبلق  مث   ، ةیھال نيدولكو   ، هیف قلحبي  لظ  هنكل  قوف  نم  شوطقم  قرلا 
نأ نكمم  ةباتك  هیف  ول  ىریل  يتنسب  يتنس  هینیع  نم  ّهبرقي  أدبو  هرھظ 

فورعم هللا  ىلإ  ریقفلا  ملق  : » ةبوعصب أرقي  أدب  اًدج  قیقد  خسن  طخب   . اھنیبتي
ىلوألا ةرابعلا  تحت   ، قدأ ةعقرب  مث  بجر ١٤٢٥ .» رھش  يف  توریب   ، يچلاشلا

ملقب ةبوتكملا  ةعبسلا  ميرم  ةروس  قوقر  نم  ثلاثلا  قرلا  لقن  : » ةيوازبو
«. دومحم نبا  دیجملا  دبع  ناطلسلا  هل  روفغملا 

نأ ١٤٢٥ كردأ  دعب  امیف  هشھدتس  ةعرسب   . هسفن كلامتي  يجبروشلا  داك  ام 
میقم هفور » لكنوأ   » نإ هل  تلاق  نيدولك  تناكو   ، يدالیملا ميوقتلاب  يھ ٢٠٠٤ 

. تاذلاب ةنسلا  هذھ  ذنم  توریب  يف 

شوح ىلإ  يدؤملا  مسقلا  كلذ  يف  ملاس  حالص  قيرط  هل  ىءارت  روفلا  ىلع 
حوري هسِفن  هرمع  لوط   . توریب رفاسم  هنأ  فرع  ربدتي  ام  ریغ  نمو   . ةرایط

. ركفت  ، توریب

ةفاح ىلإ  نيدولك  ّلصوتس  ةیناكرب  ةوھش  ةديدج : ةوقب  هل  عجرت  تناك  ةوھشلا 
ىلع هدیب  طبخيو  اھمادق  ةقرولا  عفري  املبقو   . اھتوھشب اھجازتما  يف   ، ءامغإلا

هل أرق  يذلا  رمع  يدیسل  رخآ  اًتیب  يقلي  هاشداپلا  هنأك  ًاتوص  عمس   ، ةرفسلا
: قيرطلا يف  ةحتافلا 

«. يتنیعُم ينم  نوعلاو  اھنأ  ىلع   ، تفلاحت تانئاكلا  ُتدجو  كانھ  »

؟» شوعّجرأ امو  اياعم  هد  دخآ  نكمم  انأ   » . خرصي ال  ىتح  سمھ   ،« نيدولك »
!«. اھیبلطت ةجاح  مأ  نيد  يأ  يكيدأھ   » . ةبوعصب سفنتو 

لك تنع  يداھلا  هھجو  ىلإ   ، هتحت قوفلاو  تحتلا  قوف  ناك  نمو 
ةھجو

مل امھنأ   ، نینثالا ةلیل  ثالثلا  امھتاعجاضم  نع  مالكلا  يف   ، لّجسن نأ  انیسن 
هقوف نيدولك  تناك  ةرم  يناث   . تارملا نم  ةرم  يأ  يف  دحاو  عضو  ىلع  ارقتسي 
طقف سیل  شعتري  همسج  ناك  ـ  ةرم  ثلاثو   . كرحتي وھو  ىتح   ، تقولا مظعم 
وحن ىلع  ةمھملا  ءدب  نونجو  ةوشنو  عزف  لكب  كلذك  نكلو  ةديدجلا  ةوھشلاب 
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فورعم يقارعلا  طاطخلا  هّعقو  يذلا  قرلا  عضو  امدعب  ةنئمطم  هحورو   ، يدج
ثلاث يف  اھتھجاوم  يف  صفرقم  وھو  ـ  هیلع  اھلفقو  هتطنش  يف  يچلاشلا 
قوف نیتلثام  مث   ... هردص مث  هنطب  يف  نیتقونزم  اھامدق  تناك   ، لوقن  ، ةرم

. روجھم قيرط  ىلإ  لخدملا  يبناج  ىلع  نیتتفالك  هیفتك 

. ریمخ تاقاقر  وأ  قیقر  دلج  اھرعق  ةرفح  يف  عقي  هنأ  نع  ميدق  ملح  هدواري  أدب 
ءوض ىلعو   . رفاسي ام  ریغ  نم   ، ةدیعب ایندلاو  نيدولك  ةبقر  نول  ءيش  لك 
نم رياجسلا  ةحئار  فّفختل  هیسودلا  يف  ّبلقي  وھو  اھْتلعشأ  ةّرطعم  ةعمش 

ىطختي  ، ةرم لوأل  ةرفحلا  هذھ  رعق  غلبي  اھقارتخاب  هنأك  ناك   ، مونلا ةدوأ 
طاطخلاو ةمھملا  يسن  ناك  لیلق  دعب   . قامعألا يف  ام  فرعيو  اھحطس 

ملاعلا مائتلا  ةيرقبع  الإ  ءيش  يقب  ام   . اھقرتخي يتلا  ةأرملا  ىتحو  يقارعلا 
... هتریتو دتشتو  امھیليذ  صمي  وھو  نیتكمسلا  لامجو   . اھنطب يف  هيدامت  ةظحل 

. ىدامتي

ىفطصم دش   ، ءارو نم  اھجلیل  تحطبناو  ترادتسا  امل   ، ةریخألا ةرملا  كلت  يف 
يف اًسورغم  هماھبإ  كرتيو  هعوكب  اھرھظ  شمخي   ، اھیتیلإ صرقي  دعقو  اھرعش 
اھروغ ربس  نع  فكي  ال  امنیب  ـ  اھراظتنا  لوطيو  خرصتو  جلجلتت  يھو  اھتسإ 

. ةدارإلا راحتناو  عجولاو  ةعتملا  نم  تّطیعو  تلصوو  ْتلصو  ىتح  ربجتب ـ 

الو طقف  دقرت   ، اھنطب ىلع  هقوف  دقرت  اھلعج   ، اھطبإ سحلو  اھغزغز  امدعب 
. ةحاتملا اھدودح  ىصقأ  ىلإ  امھسمالت  ةحاسم  عستت  ثیحب   . كرحتت

ُعباصأ ءافولاب  اھیلإ  تراشأ   ، ًةطسب َكمسج  رحب  يف  ْتطسب  دقل 

ةجاح لك  مھف  وھ  ـ  ًابيرقت  ةجاح  هل  لوقت  امنود  ـ  عضولا  اذھ  يف  امھو  اھتلیل 
نانحلا هئارو  نم  ّبرسي  فیك  فرع  ام  فعاضم  فطاعتب  سحو  سدحلاب 

(: حیحص هسدح  نأ  تقولا  عم  فرعیس  )

نأ لیحتسم  ءایشأ  مادق  اھسفنل  هرفغت  نأ  اھعسي  ال  لشفلاب  اًروعش  مھف 
ضارعإ  ، ملاعلا نم  ميدق  بضغ  يف  روعشلا  اذھ  رذج  نأو  ؛  ناسنإ اھیف  حجني 
اھسأر يف   . هیلع اھلتاقت  ام  ریغ  نم  ایندلا  نم  هذخأت  نأ  نكمي  ام  لك  نع 
ًاليدب اھتلبق  تاطلس  اھسفن ـ  نع  اھلزعتو  اھتافرصت  يف  مكحتت  ةحقو  تاطلس 
ةئم اھحورل  بلجت  ناشلع  نونح  بیقر  نم  صلختت  اھنأك   ، اھمأو اھیبأ  نع 

. اھتایح نم  ةقورسم  ةینمز  تاحسف  يف  الإ  اھسفن  فرعت  ال  ّمث  نمو  ـ  ناجس 
اھعفاود عم  اھتاقانخ   ، بجاولاو تقولا  عم  اھتاقانخ  ةھالب : رثكألا  اھتابیخ  مھفو 

ىلع تّتوف  نوكت  نأ  نم  مئادلا  اھبعر   ، كانھل انھ  نم  بھذت  نیح  ةرشابملا 
اًروضح رثكأ  ءادعأ  هجو  يف  هرھشت  نأ  نكمي  اًفارتعا  وأ  ًابسكم  وأ  ةمولعم  اھحور 

. راتھتسالا ىلع  ةعورملا  اھتیلباق  مث   ، ناكم يأ  نم  اھسأر  يف 

ةلصاوتملا اھیعاسم  مث  همھف ـ  اًضيأ  اذھ  ةیلقعلا ـ  تاحصملاو  راحتنالا  تالواحم 
ًابصغ يتأت  لولحلا  لعجي  ام   ، ةبعصلا تاقوألا  يف  ةطغاضلا  ةلئسألا  يدافتل 
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... ةلجؤملا اھرئاصم  لك   . جراخلا نم  اھنع 

؟ ءيش يأ  يف  لمأو  ؟  نآلا لمأ  ءيش  يأل   . طاطملا لمألا  هل  عجرو   ، لوقن  ، مھف
مل هنأ  نع  ًالضف   ، ىرخأ ةراق  يف  شیعتو  لافطأ  اھدنعو  ةجوزتم  اھنأ  نع  ًالضف 

نيدولك نأ  روفلا  ىلع  فرع  ىفطصم   ، رَفَسلا هل  فورصم  يبموز  هنأل  الإ  اھلباقي 
تابارطضا نأو   ، اھسفنب ةسووھم  اھنأ   ، اھفرع ةدحاو  يأ  نم  ةینانأ  رثكأو  ىكذأ 

اھعم ةقالع  يف  لخدي  يذلا   ... ظیغت ةقيرطب  فرصتت  اھلعجت  اھجازم  يف 
. اًدیعس نوكي  نأ  لیحتسم 

هسفن عجار  ىتح  اھقناع  نإ  ام   ، روطتت هرعاشم  كرت  نع  عجارتي  ام  ریغ  نمو 
نم هجاوز  ىلع  مدان  وھ   . يصخشلا هخيرات  يف  ةطلغ  ربكأ  هتقیلط  نأ  يف 
ناك ام   ، هذھ هجاوز  ةصق  تلصح  تناك  ام  ول  فراع : هنأ  ىنعمب  مدان  ـ  هتقیلط 
نكت مل  ةطلغلا  نأ  فرعیل  ةيافك  هتاذ  دح  يف  اذھو  ـ  ایندلا  يف  ءيش  قرف 

. هلامتكا اھزواجت  ىلع  دمتعي  مل  ينعي  وأ  ملاعلا  اذھ  ةياھن  نكت  مل   ، ةيرھد
، اھلأسي نیح  ًاینوفیلت  نيدولك  هل  لوقتس   ،« يبیبح اي  نیبجلا  ىلع  بوتكم  »

. مارغلا ىوعدب  ةثراكلا  اقنتعا  ءيش  يأل   ، توریب نم 

بابسألا لك  رفوت  نم  مغرلا  ىلعو   ، ةديدجلا هتطلغ  ىلع  مدني  نل  هنأ  فرعي 
. مدنلل ةلمتحملا 

* * *

ةداضملا هتروث  نع  اھمھف : يتلا  تاجاحلا  نم  هفوخ  نع  اًئیش  اھل  لاق  ام  اھتلیل 
ةرئادلا يف  قونزملا  صخشلا  جذومن  اھیف  ىري  هنأ  وأ  ؛  ًالثم  ، ةأرملا ةيرح  ىلع 
سانلا نم  ربكأو  ربكأ  ددع  ىلع  هتفطاعو  هتقو  ّعزوي   ، ةدحولا بعرل  ةغرفملا 

ددع ىلع  هتفطاعو  هتقو  عيزوت  ىلإ  هعفدي  يذلا  رمألا   ، رثكأو رثكأ  اًدیحو  حبصیف 
هل جذامن   ، اًضيأ ىرخأ  صوخش  جذامنب  هّركذت  نيدولك   . سانلا نم  ربكأو  ربكأ 
يف اھْتلّخد  يھ  ةمیلسو  ةولح  ءایشأ  كانھ   . ءيقيو اھغضمي  تاونس  رشع 
نم اھجرخُت  ال  نأ  اًقح  هعجفیسو   ، ةطاسبب ةنكمم  تلازام  نكمملا  ریغ  ةناخ 
ًالئاس اھبح  يف  نإ  الو   ، جذامن اھیف  ىري  نأ  ديري  ال  هنإ  اھل  لاق  ام   . ةناخلا كلت 

. ءيقلل اًداضم 

نأ  . نآلا يھ  امك  اًمئاد  اھاري  نأ  هديري  ام  لك  نإو   ، ةلیمج اھنإ  طقف  اھل  لاق 
ىلع اھنطب   ، هلك هیطغي  نفك ال  لثم  هقوف  ةدورفم  يھو  هسحي  ام  هعم  ىقبي 
نأ  . همف يف  اھھجوو  هردص  ىلع  اھنطب   ، مدآ ةحافت  لوح  ناتملحلاو  هردص 
عفرو اھنقذ  صم   . شوشو  . طبضلاب  ، لقي مل   . ءيش لك  مغر  كلذ  هعم  ىقبي 
نجعي  . اھیطبإ رخنت  هعباصأو  اًعطقتم  مالكلا  ثفني   . هوأتتف اھدخ  ضعیل  اھسأر 
ًایظحل بشختلا  دوعي  قھشت  امدنع   . همحل يف  اھعولض  سبكیل  هیفكب  اھرھظ 

. هریخانم يف  اھعومد  ديدج  نم   . ةسحلب هليزي  هنكل 

كابشلا يف  ألألتت  موجنلاك  ءاوضأ 
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جعزنم ریغ  انك  نيأ  يرطاخو   ، يعم وھو  ناطوألا  ةبرغ  ام  ردأ  مل 

ربع ىفطصم  نكمتي  املبق   ، ثلاثلا ءاثالثلا  رجف  دعب  رجش  موك  يف  اذكھ 
جرخ  ، نیموي لالخ  ًالعف  هتنيدم  ةرداغم  نم  ةریغصلا  تازجعملا  نم  ةلسلس 
يف ةرم  لوأل  هضعب  ىلع  هنأ  سساح  وھو  ايركز  دارم  روتكدلا  تیب  نم  ًاللستم 
اًمئتلم ينعي  هضعب  ىلع  ال؟ )  ، ٍناث رمع  أدتبا  ناك  ریخألا  مانملاب   ) نيرمعلا
حورب يشمي   . حّحصتو ربجنا  هروسك  لكب  ملاعلا   . ءاضعألا لمتكمو  اًكسامتمو 

. حور فصن  لدب  ةلماك 

تارجم ىلإ  رظني  ناك   ، قئاس وھو  ةليوط  تدب  ةرتفلو   . ةیخوجناڤ ءامسلا 
زدلي رصق  ثیح  شاتكشب  يف  هنأ  سحيو  عافترا  ىلع  نم  حضوألا  موجنلا 

. لوبناتسإب

؟ لمح هجو  ًالصأ  تارجملا  يف  لھ  ؟  تارجملا نیب  لمحلا  هجو  مسر  ّنیبت  لھ 

* * *

اھلكأي ةجاح  هل  ترّضح  تناك  ام  همأ  نأ  هرظن  تفل   . ةلیللا هذھ  ىفطصم  مني  مل 
اھیلع لخد  املو   . اھّملكي مل  هنأ  عم  ـ  ركذت  اذكھ  ـ  مویلا  لوط  هیلع  تلأس  الو 
رطاخلا روسكم  جرخ  اب .» ذوعأ   » تمتمتو اھھجوب  تحاشأ  ةمئان  يھو  اھّلبقي 

يفو  . اھیلع ظفاحیل  مومحلا  لجؤي  نأ  ررق   . هتبیبح ةحئار  همسج  ىلع  مشي 
داع  ، ةفارقلا نم  رمي  وھو  هساسحإو  اھمھف  يتلا  تاجاحلا  اًركذتم   ، هتدوأ

: أرقي دعقو  رمع  يدیس  ناويدل 

ّطا ارِ يل  َّذلو  يحاضتفا  َباط  اھلجأ  يْنمو  ــ ما ـ قَم ِّز  ــ َد ع ـــ عب ي  ـِــ ّلذو ي  ــ ح

يكُّتھت ـي  كْسُن ـَد  َعب ـا حـال لـي  ماهیفو ـــ ثأ ُبا  ـــ ِكتْراو يراذ  ــ ِع ـُع  ْلَخو

ْلَُحي ْملو  َّلَحُي  ْمل  يد  ـ هَعو يد  ـ يقَعو ــ مارَغ ُمار  ـَ غلاو يد  ـ ْجو َيد  ـ ْجَوو

ـَر ْيَغ ُّب  ـ حلا ـي  ِّنِم ِق  ـ ْبُي ـْم  لو
ٍة ـَـ بآ ــ ِماك ــ قَس ِطْر  ــ َفو ٍح  ـــ ير ـ َبتو ٍنْز  ـــ ُحو

ىَوھلا ىوس  يناكم  يردي  ْنم  ِردأ  يماْملو  ـ مذ َى  ــ عرو يرار  ــ سأ َنا  ــ مِتكو
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ًةَولَس ُتْمُر  ول  ِّبحلا  يف  يدَتھأ  ُّلكْنمب  ِّب  ـ حلا يدَتقي فـي  ـي  بو
... ِما ـ مإ

رتفد عجاري  دعق  امنیب  همادق  اھطحو  اھحتف  رفسلا  ةطنش  ّعلط  تقولا  عم 
ةزاجإ اًضيأ  مزلي   . روپساپلاو دراك  تبيدلاو  دراك  تديركلا  ىلع  ّشتفيو  هباسح 

اذام نكل   . ريرحتلا سیئر  عم  مھافتيو  يردب  نم  لغشلا  حوریس  ایئدبم :  ، ةیمسر
ررق ام  اذھ   ،« كترضح تقو  عرسأ  يف   » ؟ رفاسي نأ  ديري  ىتم  هلأسي  نیح  لوقي 

تديركلا باسح  نأ  دكأتي  نأ  دبال  ناك  تقو .» عرسأ  يف  كترضح   » . هلوقي نأ 
اھبحسي نأ  نكمم  رالود  فلأ  يزاوي  ام  يراجلا  هباسح  يف  نأو  نآلم  دراك 

. ةعرسب

امنیسلا جرخم  هبحاص  ّملكي  نأ  هلاب  يف  طح   ، يكنبلا هعضو  فعض  اًكردمو 
نأ اًنكمم  ناك  نإ  هلأسي   ، ةرشع ةعاسلا  ءيجت  ام  لوأ   ، يزازعلا مالسإ 

. هّفلسي

يف هتجوز  عم  نكسي  ثیح  عجار  وھو  هیلع  توفیس  ةلاحلا  هذھ  يف 
. نیسدنھملا

هرفس عم  لماعتلاب  ريرحتلا  سیئر  عنقي  فیك  فرع  ول   . ركف  ، ازیڤلاو ةركذتلا  يقاب 
. ةحایسلا ةكرشو  ةرافسلا  ىلإ  باھذلل  رطضي  نل  ةیفحص  ةمھم  هنأ  ىلع 

اًكلاس لغشلل  قيرطلا  ناك  ثلاثلا  ءاثالثلا  موي   ، لعفلاب  ، اًدج اًركبم  لزن  هنأل  امبر 
رظتني امنود  نكر  امدعب   ، ةصرف هدنع  ناك  هنأ  ةجردل   . ایندلا باب  يف  اًقئار  وجلاو 

ناك  . ًابصق برشيو  سیسمر  عراش  يف  ریصع  لحم  يف  فقي  نأ   ، سياسلا
دجولا كلذب   ، يعیبرلا راھنلا  ءوض  ىلإ  رظني  وھو   ، سحأو  . ّركسم ءيشل  اًجاتحم 

. ولحلا سنجلا  عبتي  يذلا  ينوكلا 

. ريرحتلا سیئرل  لخد  لصو  ام  لوأ  مویلا ـ  ئداھ  بتكملا  ىتح 

* * *

«. .. ةركبل ملكتن  شدعقن  ام  ناشع  راصتخاب  كترضح  فوش  »

تادھاعمو كراعم   ، تانحاشمو تالماجم  دعب   ، درو ذخأ  دعب  ةرابعلا  هذھ  تءاج 
يدسجلا هداھجإ  مغر  اھضوخ  يف  همصخ  مامأ  ىفطصم  دمص  ىرخأ  كراعمو 

اًمدنھم دعاقلا  رمسألا  قالمعلا  ىلإ  رظني  ناك   . عقاولا تاھرت  نع  ماتلا  هدعبو 
، سأرلا ةمدقم  يف  هتعلص  تحت  ضبني  اًرفان  اًقْرِع  عباتي   ، خذابلا هبتكم  ءراو  ًانزتمو 
هنقذ يطعي  اذھ  نأو   ، تقولا سفن  يف  اًدج  نیمسو  اًدج  ليوط  هنأ  ركفيو 

ىفطصم  . ًایثبع اًرھظم  هنطب  يف  ةروشحملا  ةتڤركلا  عم  ةقمنملا  ةفیفخلا 
مايألا ءانثأ  ةقرطلا  يف  هل  هتمیتش  اًدبأ  هل  رفغي  مل  ريرحتلا  سیئر  نأ  فراع 
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نواعتلا ةجردل  هنم  صلخي  نأ  هدوب  هنأ  اًضيأ  فراع  هنكل   . جاوزلا رایھنال  ةریخألا 
الو ةسسؤملا  يف  ًایمسر  ّنیعم  ىفطصم  نألو   . كلذ قیقحت  لجأ  نم  هعم 
ـ اًضيأ   ، اھتسائر يف  نیمھملا  سانلا  ضعبب  ةدیج  تاقالع  هل  نأل   ، هتفر نكمي 

سیئرل ىحوأ  ول  ـ  ةفلتخم  تاقوأ  يف  مھل  اھب  ماق  ةيريرحت  لامعأ  ةجیتن  اھلك 
نأ اھبلطي : يتلا  ةطیسبلا  ةمدخلا  هل  يدسي  امبر   ، ةعجر الب  بھاذ  هنأب  ريرحتلا 

ةركذتو ازیڤلا  هئیجتف  ةیلاتلا  مايألا  لالخ  توریب  ةرايزل  ًایمسر  ًاببس  هل  عرتخي 
رمأ ّبتریسو   . هبیج نم  امھنمث  عفد  ول  ىتح   ، دوھجم ریغ  نمو  ةعرسب  رفسلا 
. رفسلا باقعأ  يف  ًالعف ـ  هل  ىحوأ  اذكھ  ةلاقتسا ـ  ىتح  وأ  بترم  نودب  ةزاجإ 

: ًایلمع  ، ىفطصم همّدقي  يذلا  ضرعلا  الإ  درلاو  ذخألا  اذھ  لك  ءارو  سیل 
يف ةطیسب  ةمدخ  يل  يدست  نأ  طرشب   ، كترضح  ، دبألا ىلإ  ينم  صلختس 
نوكي نأ  ىفطصم  ىلعو   . حوضولا اذھب  لاقي  ال  اًعبط  مالكلا  نأ  ریغ   . لباقملا

هل يحويو   ، جوزتي حيار  هنإ  ريرحتلا  سیئرل  لوقیس  ؛  رفسلا بابسأ  ركذ  يف  اًرذح 
نئمطت ةقيرطب  ملكتي  نأ  هیلع   . توریب يف  لغتشيو  رقتسیس  جاوزلا  دعب  هنأب 

نأ  ، روھش نم  امھنیب  ةمئاقلا  ةدرابلا  برحلا  يف  ةعدخ  تسیل  هذھ  نأ  دكؤتو 
ةموتخملا ةقیثولا  لوانتي  نأ  ىلإو   ... ىذأ نود  ًالعف  هنم  صلخیس  ريرحتلا  سیئر 

هبش اھلعجي  اجایكیم  اھھجو  ىلع  عضت  يتلا  ةبجحملا  زوجعلا  ةریتركسلا  نم 
تالامتحا ةشقانمو  دقفتلل  ةینانبللا  رابخألا  ةديرج  ةرايز   » أرقيو وشتایلبلا 

. كلذ نم  نكمت  هنأ  قدصي  نل   ،« ... نع ةباینلاب  نواعتلا 

تارسكملا دلولا  عمسي  امدعب   ، جراخ وھو  قتسف  لیشیم  يف  طبخي  امدعب 
هغواري ةملك  الو  ریغ  نمو  ؟ » تنا داي  بناجألا  عم  ينفسكتب  تنإ   » هل لوقي 

نیب لقنتلا  يف  تاعاس  ىفطصم  يضمیس   ، بتكملا تارجح  يف  ةعاس  فصن 
ةياھنلا يف  فرعي  الو   ، تادنتسم مدقيو  اًقاروأ  متخي   ، ةسسؤملا لخاد  تارادإلا 
بتكملا كرتیف  ةینانبللا  ةيروھمجلا  ةریشأتب  اًموتخم  روپساپلا  هل  عجري  ىتم 
ةيريرحتلا هلامعأ  نم  يھتني  نل   . رفسلا ةركذت  اھتعاس  يف  هل  زجحُت  امنود 

، ايروس عراش  ءارو  يزازعلا  مالسإ  ىلع  توفي  امدعبو   ، ءاسم ةعساتلا  ىتح 
ةیبرعلا ذخأي   ، لیللا فصن  ىلع  تّبرق  ةعاسلا  نوكت   ، هبیج يف  تارالودلا  ةمزرو 

... رجش موك  يف  نيدولكل  عجريو 

* * *

مالسإو يتنس  رخآل  اھتاجاحب  سّدكم  تیبلا  نكل   ، ةرفاسم مالسإ  ةجوز  تناك 
تارضحتسمو يلحو  بتكو  ريراوقو  بلعو  طئارش  تاجاحلا : طسو  هئات  هنأك 

نل هنكل   ، نیتعاس نم  رثكأ  مالسإ  دنع  دعق  ىفطصم   . يتنس رخآل   ، سبالمو
وأ شیللا  هدي  يفو  بابلا  ىلع  مالسإ  ةفقو  ىوس  كلت  ةریخألا  هترايز  نم  ركذتي 

اًدادعتسا بلكلا  ةبقر  لوح  ةقلح  يف  هفرط   ، رصقيو لوطي  يذلا  نسرلا  طيرش 
. هتیشمتل

لاوط ىفطصم  جعزیس  مرجم  همسا  لطھأ  ریبك  بلك  هتجوزو  مالسإ  دنع 
ناك  . لیصافتلا يف  شخي  ام  ریغ  نم  نيدولكب  هئاقل  نع  يكحي  وھو  هتدعق 
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نم رخآ  اًدرشتم  نأ  ركفو   ... هل يدابلا  هبحو  مرجمب  مالسإ  مامتھا  نم  ًابرغتسم 
بجي ال  ًالعف  اذھ  نأو   ، ةقشلا يف  ًابلك  يبريو  اًجوزتم  حبصأ  ایندلا  باب  فراعم 

. هنزحي نأ 

ناك تایمارغلا  يف  ةروشملا  ىفطصم  لدابي  نأ  دوعت  يذلا  لوسكلا  جرخملا 
ةمزر ىلع  رثع  امدعب  هملكو  داع  هنكل   ، حابصلا يف  املكت  امل  سلفم  هنإ  هل  لاق 
هنأ ىفطصم  نم  مھف  هنأ  امبو   . اھتكرت هتجوز  نأ  كردأ  تیبلا  يف  تارالود 

. هسفن نم  هل  اھیطعي  نأ  ررق   ، ریبك عوضوم  يف  رفاسم 

ناكو  ، ىفطصم نع  بلكلا  عنمي  املبق  لاق   ،« اًعبط اھعّجرت  ىقبتھ  ينعي  سب  »
!«. مرجم اي  تكسا   » . ریخألا ةناع  يف  ةرشاعلا  ةرملل  هزوب  سفد  مرجم 

اوّبرستھ شم  وتنإ   ، حیحص كل  لوقأب   » . در  ،« مالسإ ذاتسأ  اي  كنم  شمرحتن  ام  »
«. ؟ ىقب مرجم 

سبالملاب هبحاص  ةفقو  ىوس   ، ءاقللا ثادحأ  لك  نم   ، ركذتي نل  ىفطصم 
ةلاصلا دادتماب  ودعي  جورخلل  هسامح  يف  مرجمو   ، هدي يف  شیللاو  ةیضايرلا 

نع ریغت  مالسإ  نإ  هسفنل  لاق  اھتعاس   ... ةبیھر ةجض  ًاببسم  ًاباھذو  ةئیج 
ةرابع  ، اًدج ةنيزح  ةربنب   ، ددري مالسإ  ناك  امنیب   ، تاینیعستلا يف  هفرع  ام  تقو 

: ميدق ينويزفلت  نالعإ  نم 

«. للحلا فّضنأ  انأو  يماس  يكنارف  ينيدإ  »

يف مرجم  فلخ  ًالیلق  هعم  ىشمو  ةرابعلا  هذھ  ددري  مالسإ  عمس  هنأ  ركذتیس 
موك ىلإ  عوجرلاب  عراس  مث   ، ايروس عراشو  باھش  عراش  نیب  ةلصاولا  تاراحلا 

. رجش

هل داََعل  موكزم  برغلا  يفو   ، اھبیط سافنأ  قرشلا  يف  تقبع  ولو 
ُّمشلا

ًةحئار مشي  مل  ىفطصم   ، اھيذخف نیب  نيدولك  ّلبق  امل   ، اًعم ىلوألا  امھتلیل  يف 
بابلا مادقو  بّحستي  ملسلا  علط   ... ءاثالثلا ةلیل  اًرخأتم  اھل  عجر  امل  هنكل   . رَكذُت

نأك اھمسج  ىخترا  ةملظملا  ةقرطلا  يف  صفرقت  املبق  مث   ، طیبختلا يف  ددرت 
. ءاضعألا ةیقب  يف  ةوارط  تلمع  هذھ  هجولا  ةّدَش 

، ةئيربو ةلھاج  ةيدیعص  اھنأب  اھساسحإ  نم  ةبوعرم  اھنإ  هل  تلاق  امدعب  اھتلیل 
نامعرب وأ  پیلویت ـ  معرب  هنأك  لیطتسملا  فیحنلا  اھوضع  لمأتي  اًتقو  ىّضم  وھ 

. سدنھمشابلا هامس  مث  امھضعب ـ  قوف 

ةایحلا نأك   ، ديدجو لوأ  نم  ایندلا  هل  سدنھ  ـ  نيدولكل  لوقیس  اذكھ  ـ  هنأل 
هل لوقتس  دعب  امیف  ؛  اھعراوش طیطخت  داعأ  هدحو  نابلغلا  وضعلا  اذھو  ةنيدم 
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ةطيرخ لُمكت  املبقو  «. ) هدكو هبحتب  تنإ  يللا  يسدنھمشاب   » ةرم نيدولك 
(: هیعدتسیل ةجودزم  ةرھزلا  مسر  دیعیس   ، هسأر يف  يتلا  ةرھاقلا 

. ةحئار مشي  مل  لوقن : انبكوك  نم 

، نھفرعي ال  ناوسن  عم  ماني  حیحص  ةقالع  يف  ًاطبترم  نوكي  ال  نیح  ىفطصم 
هیف  . هعتمي ال  هنأل  الو  اًززقم  هدجي  هنأل  سیل   . ءيشلا اذھ  لمعي  ام  اًردان  هنكل 
عم اھلمعي  نأ  نكمي  ال   ، ةیلاغ وأ  ةصاخ  اھنأك   . ةینامرحلاك ةلأسملا  يف  ةجاح 
لام امل  هنأ  ركاف  وھ   . ةغاستسم ةحئارلا  نوكت  ال  اًعبط  تاعاسو   . ةدحاو يأ 
هتایح يف  ةرم  لوأل  هنأ   ، فطاخ لكشب   ، هل رطخ  كانھ  اھّلبقیل  نيدولك  ىلع 

نأ يغبني  هنأ ال  كش  درجم  كشي  ام  ریغ  نم   ، ةرم لوأ  نم  ءيشلا  اذھ  لمعي 
ةلیللا كلت  يف  ـ  ةشحو  وأ  ةولح  ءاوس   ، اھمشیس يتلا  ةحئارلا  نأو  ؛  هلمعي

ةسدقملا ةمھملا  قالطناب  طبترتس  ـ  ةياھنلا  يف   ، اًئیش مشي  مل  وھ  ىلوألا 
... اھذیفنت كشو  ىلع  وھ  يتلا 

ىلع جاومأ  هنأك   ، ةغلاب ةقرب  دحاو  لوأ  نالمعي  امھو   ، اًرخأتم اھل  عجر  امل  هنكل 
اھاوج نم  هوضع  جرخُي  هالخ  اًئیش  طقلت  هریخانم  تأدب   ، حبست يھو  ئطاشلا 

. ءيشلا كلذ  ردصم  ثیح  هھجو  رشحیل  اھنع  ًابصغ 

يلجنملا بالخلا  ءيشلا  ریغب  هبأي  مل  هنكل  ـ  ؟ » هییییيإ  » ةضرتعم ـ متمتت  تناك 
ىلع ةحئارلاب  اھھجو  ىلإ  دوعي  نیح   ، نيدولك ىتح   . هشیشاخن يف  ةرم  لوأل 

ال اھنإ  هل  لوقتس   ، ةتبانلا هنقذ  رعش  يفو  هيدخ  تحتو  قوف   ، هراخنمو همف 
اھینیع حتفت  ام  ریغ  نم  ئموتف  اھلأسي  ؟ » ةولح  » . اھتایح يف  اھتمش  اھنأ  ركذتت 
ةنعط اھنأك  هرصخ  نم  ةئجافم  ةعفد  بواجت  ةموتكم  ىرخأ  ةھآ  ریغب  سبنت  الو 
ةدفان ةدیھنتبو  اھتمص  ىلع  رصتني  ىتح  نعطيو  لأسي  لظيو  ؟ » ةولح  » . ةذفان

: ءامسألا يف  ركفي  وھو   ، اھجایھ ةحئار  هويأ »!  ، هآآآ : » هبیجت ربصلا 
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. ةحئارلا يمسي  نأ  نكمي  ءيش  ؟ ال  اذش  ، بیط  ، قبع  ، جيرأ

پیلویتلل ركذتي  مل  هنكل   ، رمحألا ذیبنلا  يف  اًعوقنم  پیلویتلا  يف  ركف  لوألا  يف 
نيدولك ةبقر  ةحئار  فصو  يف  ةبوعص  دجو  ناك  ول  ىفطصم   . ةحئار هتاذ  دح  يف 
ةبوعص سدنھمشابلا  ةحئار  فصو  يفف  ًالعف ـ  اھیّمسي  ءيش  اھضعي ـ ال  وھو 

اذھ طالتخاو   ، اھمش امل  هسحأ  يذلا  نانحلا  ًایعدتسم   ، ركفي لظیس   . ربكأ
هل تلاق  ةظحل  تاذ   . هكاھتنا وأ   ، اھدسج ءاذيإ  يف  ةبغرلاب  ریسفت  امنود  نانحلا 
كعم ثحبأ  يننأ  دقتعأ  (: » اھنم دكأت  عجر  مث  ميولاب  مھف   ) يواسنرفلاب نيدولك 

، ىتوملا حاورأ  ةحئار  هذھ  نوكت  نأ  توملا : يف  ركف  دكأت  املو  . (2) « ام توم  نع 
يساتسكإلا ةورذ   ، نانحلاو عیطقتلا  نیب  فجارلا  باذعلا  ةحئار   . دبألل ءایحألا 

هوبأ هب  رطعتي  ناك  يذلا  ضیبألا  كسملا  ركفتیس  تقولا  عم   ... رماغلا نزحلاو 
هنكل  . نیترم وأ  ةرم  الإ  هلك  هرمع  يف  همشي  مل  امبر   . ةردانلا هناقور  تاقوأ  يف 
ةحئار هتایح  يف  فداصي  ملو  هیبأ ) دلج  ىلع  تاذلاب   ) اًدج اًزَّیمم  ناك  هنأل  هركاف 

. ضیبألا كسملا  عاونأ  نم  هفنأ  ىلع  درو  ام  لك  مغر  هنم  ةبيرق  ىتح  وأ  هلثم 

هاطعأ نوكي  نأ  يعیبط  ؛  نذإ  ، فيان سدنھملا  كسم  ةحئار  سدنھمشابلل 
ـ لمعي  نأ  هبابش  يف  هوبأ  ملحي  ناك  امك  ـ  هلیخت  وأ   ، يردي امنود  هتاذ  بقللا 

كسملاب ةطولخم  تسیل   ، اًضيأ ىرخأ  ةحئار  هل  نكل   . ةلماك ةنيدم  طیطخت  دیعي 
. لاقتربلا رشق  اھنأك  ةفیفخ  ةیضمح  ةحئار   . هضقنت امنود  هعبتت  وأ  هرواجت  اھنكل 

فيان سدنھملا  كسم  بحاصت   ... رھزام ةحئار   ، معن  . رھزاملا وأ  لاقتربلا  رشق 
. هنھوت وأ  هیلع  يضقت  ام  ریغ  نم 

رئارم تقش  ةوالحل   ، اھنإو ثيدحلا  ولح 

الإ اھنم  مني  مل  تاعاس  ينامثل   . ثيداحألا تراد  ينعي ـ   ، ءاعبرألا رجف  ءاثالثلا ـ 
اھتللخت تارم  سمخ  اباحت   ، ركابلا حابصلا  يف  جرخيو  نيدولك  كرتي  املبق  نیتنثا 

. ةرھاب ةعرسب  تقولا  رمو   ، ثيداحألا

زاجيإب  ، مث  . تافاشتكالاو تالوحتلا  نع   ، دارم روتكدلا  نع  هل  تكح  نيدولك 
مل ًالعف  اھنأ  فیك   . امھ امھئاقل  نع   ، ةياكحلا يف  ملكتت  نأ  نم  ةفئاخ  ةدحاو 

لكشب رمتسي  نأ  هديرت  كلذ  مغر  اھنأو   . لصح ام  لصحي  نأ  عقوتت  وأ  يونت  نكت 
ىفتخاو نايردآ  رھظ  مالكلا  يف  تصلخو .» تلصح  ةجاح  شم  يد  فراع  : » ام

. ماغضإلل حاترا  ىفطصم  لعلو   ، هنم اھناكم  دّدحتتي  ام  ریغ  نم 

هنأ اھربخأ  مث   ، سمأ ةلیل  سدحلاب  اھمھف  ناك  تاجاح  ضعب  هل  تدكأت  اذكھ 
يھ  ، ليربأ موي ٢١  اسنرف  ةعجار  اھنأ  فرع  ناك  ؛  مايأ لالخ  توریب  رفاسم 
نكمي  . هيإ دق  دعقأھ  فراع  شم  سب   ، هآ  » . هتلأس ؟ » هدكو لغش   » . ىرخألا

نأ ركفي  هنإ  اھل  ركذ   ، سمأ اھیلع  ّجرفت  يتلا  لامعألاب  هباجعإ  ةجِحبو  « ... ّلوطأ
. كانھ هغارف  تاقوأ  يف  يچلاشلا  فورعم  نع  ثحبي 

يضر وھ  ول   ، ىتح نیعوبسأ  ولو  هاعم  طخلا  تسرد  ول  يوق  فيرظ  ىقبي  »
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يأ شیكدنع  ام  نيدولك  اي  حیحص   . طخلا ملعتأ  تيون  انأ  ةفراع  تنإ   . ينعي
. اًضَرَع امنأك  لأس  ؟ » هیل تكاتنوك 

هبحأب ناشع  هیلع  لأسأب  اًمياد  انأ   . ةرتف نم  ىفتخا  وھ  فراع   » . تلاق «أل»، 
لاق يد  ةرملا  تلصو  امل   . هیب لصتي  فرعیب  شم  يوق  نامز  نم  اباب  سب   ، دماج
امو ةركف  ىلع  يوق  ریبك  شم  وھ   . توریب يف  هدرب  ضورفملا  وھ  سب   . هدك يل 
فرعیھ ناك  دیكأ  وھ  ةجاح  يأ  هل  لصح  ول  هنإ  لوقیب  اباب   . ةجاح وأ  نایع  شناك 

«. اباب ریغ  باحصأ  شوھدنع  ام  ةفور  لكنوأ  فراع   » . فیك حرشت  ملو   ،« انھ نم 

. نایسأ اھتوصو  كحضت  تداعو 

هنطب ىلع  هدرف  هبنج  نم  اھعارذ  بحس  ىفطصم  ؟ » يازإ دماج  هیبحتب  سب  »
. هیلع هعباصأب  بعلي  دعقو 

ىسألا ىلع  اھتاكحض  ترسكتو   ،« يوق نامز  نم  هد  هفور  لكنوأ  ةركف  ىلع  »
. هسفن

يف سيراب  يف  ةرسألل  قيدصك  يچلاشلا  يدنفأ  فورعم  تفرع  اھنأ  هل  تكح 
؛ ادنلوھ ىلإ  اھنمو   ، ةعبارلا يف  يھو  ایناملأ  ىلإ  اولقتني  املبق   ، تاینیعبسلا

هرمع نكل   ، ربكت يھو  مادرتور  يف  مث  اینولوك  يف  مھروزي  لظ  يدنفأ  فورعم 
. رصم مھل  ءاج  ام 

نم اًنس  رغصأ  هنأ  مغر   ، ىفطصمل تحرش  اذكھ   ، يدنفأ بقل  ىلع  ممصم  وھ 
نأ نكمي  امیف   ، يدنفأ هسفن  نع  لوقي  ببس  يأ  هدنع  سیلو  دارم  روتكدلا 
وھ هل  ةبسنلاب  يدنفأ  موھفم  ریغ  ببسل   . ذاتسأ نكي  مل  نإ  اشاب  وأ  هیب  لوقي 
ةفراع شم   » . نومكحي نيذلا ال  نیطالسلا  بقل  هنأل   ، لوقي امك   ، باقلألا فرشأ 

: ةیقارعلا هتجھل  ّدلقت  يھو  كحضت  تعجر  مث   . تفاضأ  ،« ةحارصب هيإ  نیطالس 
تناك ام  زدلي  نأ  ْتركذو  هَّنم »! فرشأ  وكام  میظعلا  هللاو  ؟  نیقدصت ام  ؟  ونش »

مل نيدولك  ـ  تاینیتسلا  ذنم  سيراب  يف  شیعي  ناك  يدنفأ  فورعم   . اًدبأ هبحت 
تاطوطخملا نم  ریبك  ددع  هدنع  ناك  هنأ  طقف   ، كانھ ةددحم  ةلغش  هل  ركذتت 

ىلوألا جیلخلا  برح  دعب  الإ  قارعلا  عجري  ملو  ـ  اھیف  رجاتي  ناك  امبرو  ةميدقلا 
ةنس ١٩٩١.

!«. هد هیف  عجري  دح  تقو  هد  بط  »

بيارق وأ  دالوأ  شودنع  ام  فراع   . غامد لجار  وھ  ةركف  ىلع  : » اھكحض دازف 
ةميدقلا بتكلا  عم  دماج  ّزكرم  ناكو  دح  عم  شاع  الو  زوجتا  ام  هرمع   . صلاخ

«. .. هدكو

، وزغلا دعب   ، هتایح ىلع  رطخلاب  سحأ  نأ  ىلإ  ًاطاطخ  لغتشي  دادغب  يف  دمص 
. توریب ىلإ  لقتناف 
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«. ؟ مادص عم  يشام  هعضو  ناك  ينعي  »

دحل ٢٠٠٥. هیب  لاصتا  ىلع  لضف  يللا  اباب  وھ  ةركف ! ىلع  ينفرع  شيإ  انأ  »
دیكأ فرع  ناك  وھ  ةجاح  هل  لصح  ناك  ول  لوقیب  اباب  سب  صلاخ  ىفتخا  هدك  دعب 

«. ةحارصب هاقدصم  انأو 

؟» هیل »

«. .. ةجاح شوھلصح  ام  هنإ  ةقدصم  ينعي  »

نم فرعي  نل  هنإ  هل  لوقي  يناثلا  صخشلاو  نیصخش  ىفطصم  يقب  امدعبو 
ام ةداع   ، اًضيأ بنشبو  ضیبأو  ریصق  يدنفأ  فورعم  نأ  ـ  فرع  امم  رثكأ  نيدولك 
اھل هعّجرو  هنطب  ىلع  نم  اھعارذ  عفر  ءادوس ـ  ًاناصمقو  ةملقم  تانولطنب  يدتري 

. ةأجف هلقث  لكب  اھقوف  ءيجیل 

* * *

ةرامأب  ، هتفرعم ةوقب   . اھتایح يف  هيأر  نع  مالكلا  طسو  تأدب  ةعجاضم  ثلاث 
، همسج ىلع  اھسدنھمشاب  دوعت  ام  لوأ  اھنم  تعلط  يتلا  ةديدجلا  ةحئارلا 
نأ اھل  نسحأ  هنأ   ، مزاللا نم  رثكأ  اًسان  اھتایح  يف  نأ  نع  اًئیش  اھل  لوقي  ناك 
مھأ  ، لمعلا نم  مھأ  ـ  بح  هیف  ناك  ول  ـ  بحلا  نأ   ، اھجوزب اھتقالع  مسحت 

. لایعلاو ةلئاعلا  نم  ىتح 

اھنكل  ، رشابم لدج  يف  لخدت  وأ  بصعتت  ام  ریغ  نم  ءایشألا  هذھ  اھل  لوقي 
ماكحأ كدنع  تنإ  فراع   » . ةسبتلملا اھمكھت  ةربنو  ةدرابلا  اھدودرب  رثكأ  هظیغت 

، يبكر ىلع  كلیجأو  سيراب  يف  ةجاح  لك  بیسأھ  اًعبط   » وأ  ،« ًالعف ةقبسم 
تناك  ، ًابيرقت ناقصالتمو  نانايرع  امھو   ، هذھ ةديدجلا  برحلا  يفو  هدك .» شم 
يتلا تاجاحلا  نم  هفوخ  نع  ّربعي  اًعبط  وھ   . يردي دحأ  ام  ریغ  نم  ديزت  ةوھشلا 

الإ هحوضو  لماكب  هسحي  نل  يذلا  هبضغ  نع   ، هقوف ةدورفم  يھو  حرابلا  اھمھف 
موجھلا دصت   ، مھبحت نم  لعز  اھسأر  ىلع  عقي  نیح  اھتداعك  يھو   . توریب يف 

. اھسفن رییغتل  دادعتسا  يأ  ّنیبت  وأ  عفادت  ام  ریغ  نم 

تناك  ، اھعفص ركفي  ام  ریغ  نم  ةیناثلا  دیلابو  دیب  ةبترملا  يف  اھفتك  سفد  امل 
ةفیفخ ةعفص  اھاعم .» تمن  تنإ  ةدحاو  يأ  يز  شم  انأ  ةركف  ىلع   » هل لوقت 
شم ًالعف  تنإ  فراع   » . اھنطب ىلع  اھبلق  نأ  الإ  هنم  ناك  امف  روفلا  ىلع  هل  اھتدر 

 «. تنإ ـ هدرب  مھاف 

ىلع كلك  تنإ  : » اھعطاق  ، ةرم لوأ  امھعمج  يذلا  يشحولا  ءودھلا  سفنبو 
نیب هتبكر  سفدي  امنیب  تقھشو  اھنطب  نم  اھعفر  مث   ،« ةروتكد اي  ةمزج  كضعب 
هل درت  نأ  لواحت  املبق  اھقنخي   ، ةكراب يھو  اھعفصي  عجريو  ءارو  نم  اھيذخف 
وھو اھصعفيو  اھسحلي  ناك  !« يلجر يف  اھطحأ  شانعتسأ  ام  ةمزج   » . ةعفصلا
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: اھتوص يف  ةسوبحم  عومدلاو  خرصت  ام  ةياغل  اھرعش  دشي   . جیھت اھنأ  فراع 
نأ اھرمأيو  اھّجیھي  ةمداقلا  روھشلا  بضغ  لكبو  هدك »! شلوقت  ام  كل  تلق  »

اھبلقیس  ، ئداھ وھو   ، تمواق ول  قوف »! يكیلجر   » . اھرھظ ىلع  دقرت  عجرت 
. اھعفصل عجري  نكمي   . اھیلجر اھل  عفريو  ةنوشخب 

بیط : » هنھنتو هھجو  يف  اھینیع  حتفت   ، اًرامسم قدي  هنأكو  نآلا  اھجلي  امنیب 
!«. ةحارلاب

همسج نكل  اھیلع  ينونج  نانح  هل  عجري   . اھجایھ يف  ةميزھلا  كلت  لك 
اھيذخف حيزي  ؟  همسج يف  اًئبتخم  ناك  نيأ   ، فنعلا اذھ  لك   . فنعلاب كسمتي 

ىقب هيإ  تنإ  لوقنب  انك   » . ةقباس ةرم  يأ  نم  رثكأ  حوفي  ضیبألا  كسملاو  هيدیب 
سدنھمشابلاب سساح  هنكل  اًمالك  اھعم  كلمت  ال  ةوسقب  زتھي  ؟ » ةروتكد اي 

وأ ةصرق  لك  عم  رثكأ  ضبقني  هب  سساح   ، اھسفن ةوسقلاب  هوضع  لوح  ضبني 
نيدولك انأ   » . اھھجو ىلع  لیمي  عجريو  عضول  عضو  نم  لقتني  وھو  ةمكل 

. ءاكبلا ةفاح  ىلع  يھو  ةیناث  ةرم  هادحتت   ،« فسوي

. اھرعش دشي  عجريو  اًمامت  اھرھقي  ؟ » نیم  » . تاعفصلا نم  اًریثأت  ىوقأ  هتانعط 
اھسوبيو رودملا  هجولا  ىلع  نم  اھسحلیف  لزنت  اھعومد  فسوي »! نيدولك  »

نم ؟ » كلوقأب نیم  تنإ   » . اھفتك دشيو  ةفخب  اھتملح  ضعي  املبق  ةریغص  تاسوب 
اھلك فسوي  نيدولك   . رسكتت  ، اھنذأ يف  هعبصإو   ، ةظحل يفو   . لطبي ام  ریغ 

. هوضع لوح  ديدحلاك  سدنھمشابلاو  ككفتتو  رسكتت 

كازواع : » لوقتف اھنیع  يف  هنیعو  ًایظحل  ينالوألا  دحاولا  ةقرل  عجري  نأ  ىلإ 
... اھمحر نم  علاط  هنأك  مالكلا   ،« ضرألا ىلع  يندخات 

. راكفأ الو  هكلم  اھمسج   ، هتبلك اھنأ  سساح  هنكل  هیتبكر  ىلع  ةفشان  ضرألا 
؟ ملاعلا قلخ  ةداعإ  قرغتست  تقولا  نم  مك  نكل   ، امبر ةظحل  يقطنا »! »
يف ةقلعم  هحور   ، ةقلح ةقلح  يرقفلا  اھدومع  طغضي  وھو  هتوسقل  عجریس 

: اھضعي اھتبقر  ىلع  لیمي   . قھشت  ،« ًالعف كتعاتب  انأ  نإ  ةساح  تقولد   » . اھنطب
اي كتمزج  شم  هدرب  سب  : » اھئاكب يف  ةميزھلا  ریغ  ءيش  ةروتكد »! اي  اًریخأ  »

«... ناویح

محللا قرتخي   . ءوض الو  محل  اھرعق  ةرفح  يف  طوقسلا  ملح  هدواري  ديدج  نمو 
هحور علطت  نأ  هدوب  هنأ  ةجردل  ولح  هنكل  اًداوس  رثكأ  ءاضف  ىلإ  ربعيو  دوسألا 

. قفنت يھو  ضیبألا  كسملا  يف  حبسي   . انھ

. اھسك ملاعلا  لك 

* * *

؛ سمأ ذنم  اھري  مل   . همأ ركذت   . جرخ امل  ةمئان  نيدولك  تناك  ثلاثلا  ءاعبرألا  حابص 
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هجوت هنكل   ، ىطسولا ةبضھلا  ىلع  ولح  حبصلا   . ةمئان ىرخألا  يھ  اھنأ  نّمخ 
ددسيو يراجلا  هباسح  يف  يقب  ام  بحسیل  مانملا  رسج  يف  كنبلا  ىلإ 

. ةنكمم ةرتف  لوطأ  هیفكي  ثیحب  دراك  تديركلا  باسح 

ةلماك ةلدب  يف  ونيابلأ  دحاو   . ةوھقلاب ملحي  دعاق  وھو  ةمحز  راظتنالا  ةلاص  تناك 
ينس ؟  زعملا عراش  دنع  هقيرط  ضرتعا  يذلا  تاحشلا  ؛  دیعب نم  مستبي 
نر ناوثب  هرود  ءيجي  املبق   . همادق نم  اًعرسم  رمي  حالص  دجمأ  هبشي  لّضعم 

: فیشرأ فظوم  ةربنب  اًدج  عیفر  توص   . ةسسؤملا ماقرأ  دحأ  نم  ليابوملا 

يتقولد  . نیلماعلا نوئش  نم  لامج  دلاخ  كاعم  ىفطصم  ذاتسأ  اي  هويأ  »
اھیف بوتكم  ةرامتسالا  فراع  انأ   . نیعوبسأ دعب  الإ  ركاذت  شیفم  كترضح 

«. ؟ ةركب رفاست  ردقت  كترضح  تنإ  سب  لجعتسم 

. نیعوبسأ رظتني  نأ  لیحتسم  فراع : هنكل  ركفي  تقو  هدنع  سیل 

«. ؟ نینتا الو  موي  دعب  ةركذت  يف  لح  يأ  شیفم  ينعي  »

ناشع روھشب  اھلبق  نم  ةسسؤملل  ةزوجحم  ركاذت  كترضح  ىقبتب  يد  »
ذاتسأ اي  اھیف  مكحتن  شردقن  ام  ةدحاو  ةشكُل  ىقبتب   . ةضفخملا راعسألا 

يأ كترضح  تحر  ول  ينعي  وھ  ام  سب   ، فراع تنإ  هللاو  ردقأ  ول  انأ   . ىفطصم
 «. كل ـ لوقأب  انأ   ، ًالعف نیعوبسأ  لبق  يقالت  يوق  بعص  يتقولد  ةحایس  ةكرش 

«. ؟ دلاخ ذاتسأ  اي  تج  ازیڤلا  نوكتھ  ةركب  يشمأ  ردقأ  ول  ينعي  بیط  »

«. ىفطصم ذاتسأ  اي  اياعم  كیلخ  »

كابشلا روباط  يف  هرود  ىفطصم  ىلع  عیض  ام  دحل  باغ   ، لامج دلاخ  باغو 
مل هنكل   ، عزفلا سفن  ةبيرغ : ةقيرطب  هلك  هفل  يذلا  عزفلا  نم  هنطب  هل  بلقو 

. نآلا لبق  فنعلا  اذھب  هسحي 

رفاسم تنإ   . ةریشأتلا هیلع  هھأ  يمادق  كزاوج   . ىفطصم ذاتسأ  اي  هويأ   ، ولأ »
دحاو موي  يف  اھوبیجي  اوقحل  يازإ  فراع  شم   . هھأ يمادق  هآ  ؟  هدك شم  نانبل 
يمادق يللا  ةركذتلا  زجحأ  ؟  اھ  . ىقب كل  بوتكم  رھاظلا  ةركب  رفسلا   . ةحارصلا

«. ؟ نیعوبسأ يناتستھ  الو  ةركبل 

هرود رظتني  ديدجو  لوأ  نم  دعق   ، ةملاكملا هینعت  ام  اًمامت  كردي  ام  لبق  نمو 
. كابشلا ىلع 

لبخلا هّسم  ىتفلا  اذھ  نمب  اولاقو   ، اًمیتم ينوأر  ذإ  يموق  هلابت 

هدراھنلا ينعي  : » هل لوقت  يھو  نجش  اھتوص  يف  ناك   . نيدولك ملك  تیبلا  نم 
«. ؟ هدكو موي  رخآ 
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لاق  ، ئجافملا هرفس  يف  ببسلا  نع  همأ  هْتلأس  امل   ، يّديو دخاي  ام  ریغ  نمو 
ىلع ةءارقلا  ةراظنو  اھمون  ةدوأ  يف  زرألا  يّقنت  ةدعاق  تناك  هنن .» اي  لغش  : » اھل
اھرمأ ةّملسمو  نامز  نم  ةياكحلا  ةعقوتم  اھنأك   ، نيزحو ئداھ  اھؤادأ   . اھھجو

؟» هدك ىلع  حرابمإ  نیف  تياب  تنكو   » ؟ رفاسيو اھكرتیس  هنأ  تفرع  فیك   .
عفرت ام  ریغ  نم   ، اھتوص يف  يقیقح  مامتھاب  سحي  تبسلا  موي  نم  ةرم  لوأ 
دیعب حالص  دجمأ  شم  يتكسا  : » لفجف ؟ » هدرب لغش   » . ةظحل زرألا  نع  اھنیع 
ةفشاك اھنأ  فراع  وھو  لاجترالا  ىلع  هتردق  هشھدت  ةیبلق »! ةمزأ  هلتاج  كنع 
هیّجني انبر   . هللاو حبصلا  دحل  هاعم  اندعقو  ىفشتسملا  هدخان  انيرطضا   » . هتبذك

!«. ىقب

حيار شم   » . حالص دجمأ  ىلع  لأست  وأ  هل  صبت  ام  ریغ  نم  ؟ » ينعي شتمن  ام  »
«. ؟ هدراھنلا كلغش 

ام لبق  هدك  ةعاس  صن  يل  حاترأھ  سب  حيار   » . هكبري هنیع  فیفر  حيار .» «أل 
«. لزنأ

يف كلیمز  عم  نامك  يد  ةلیللا  تابتھ  اًعبط  كیقالت  تنأم   ، مزال »
: هقھقي املبق  يقیقح  بح  ةماستباب  اھینیع  يف  علطتو  « ... ىفشتسملا

!«. هنن اي  توریب  يف  ينیشحوتھ  تنإ  يبنلا  نيدو  »

* * *

تافورصملا عفدو  روپساپلا  اھیف  ملتسا  ةعبرأل  ةدحاو  نم  تاعاس  ثالث 
هتریتركسو ريرحتلا  سیئر  ىلع  ّملس  مث  ةریثك  اًقاروأ  ّصلخو  ةقحتسملا 

. صفقلا يف  قئاقد  رشع  دعق  ىفطصم  ؟  بتكملا اذھ  يف  موي  رخآ   . وشتایلبلا
لھ  . سمشلا يف  عملت  العلا  وبأ  حوطس   . ًالعف ولح  وجلا   . دحأ الو  ءادغ  ةحسف 

. رفاسي املبق  اًدحأ  ىري  نل  هنأب  ًاطوسبم  هسفن  يقلو  ؟  ةشئاطلا ةبكرملا  بعلي 
اًضيأ هیف   . هرفس يف  ببسلا  لوح  تاراوح  يف  لخدي  نأ  ديري  هنأل ال  طقف  سیل 
يف تایصخش  مھنأك  نییقیقح  ریغو  نيدیعب  مھلك ـ  نونوكیس ـ  مھنأ  ساسحإ 
برد نم  لقن  امدعب  هیف  ءاج  موي  لوأ  يف  هساسحإ  سفن   . هدشت ةتھاب ال  مالفأ 
نأ ةقرافم  نم  كحضو   . زدلي لباقي  نل  هنأ  فشتكا  امل   ، مانملا رسج  ىلإ  بلكلا 
ةلیمز تخأ  يھ  نینثا  نیموي  لالخ  قلعتلا  اذھ  لك  اھب  ّقلعت  يتلا  ةأرملا 

، رخآ ساسحإ  هدنع  ناك  كعبط ! يف  ناحبس هللا   . رانلاك فیحن  ءيشو  ةقيدصو 
، اًرخأتم ثكمي  امدنع  ءالمزلا  نم  بتكملا  ولخ  هل  هلمعي  ناك  ام  هبشي  ساسحإ 

هتطنش باس  هدراھنلا   . دیحو يقفلا  الإ  ودلأ  دعب  دحأ  ءيجي  نأ  لامتحا  ثیح ال 
. مسري نأ  ديري  داع  ام  ةمھملا  تأدب  امدعب   . مالقأ الو  رتفد  . ال  تیبلا يف 

يدنفأ فورعم  يف  ركفي  ناك  ام  هنأ  بيرغلا   ... رثألا ةیقب  لیقو :  . رثألا مسرلا :
اھدحو  . دوسأ صیمقو  ملقم  نولطنب  يف  هرظنم  لیختي  نأ  لواح  الو   ، يچلاشلا
يھو اھبرضي  اھاوج  وھو  نيدولك  ةرظن  عم   ، هسأر يف  سدنھمشابلا  ةمسر 
يف اریماكلا  لمعتسیس  ةلیللا  ضرألا .» ىلع  يندخات  كازواع  : » هل لوقت 
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، هتتودح يف  ةجاح  مھأ  اھرثأ : هعم  ىقبیل  ةروجبألا  ءوض  ىلع  ةنايرع  اھريوصت 
. اھئارو نم  ةیقیقحلا  ةياغلا  امبرو   ، نيدولك

يذلا نمألا  لجر  سفن   ،« شرد اي  لفلا  ءاسم   » لاقو نمألا  لجر  بابلا  دس  ةأجف 
ىفطصم موقي  ام  لبق  نم  لخد  ةرملا  هذھ   . ةفیلخلا هل  علط  ام  ةلیل  هعم  ناك 

. رفاسم كنإ  عماس  انأ  : » هھجو ىلع  ةدودولا  ةماستبالا  سفنو  هیلع  ملسیل 
ىلع طحو   ،« هد باوجلا  يدنع  كلباس  دحاو  هیف  نإل  كتقحل  ينإ  سيوك 

. ىفطصم مسا  هیلع  بوتكم  رفصأ  اًفرظ  بتكملا 

يوق انبر  فراع  سب  يبنجأ  نوكي  ام  يز  وھ   . ةحارصلا يوق  بيرغ  لجار  سب  »
. عزفلا  ، ديدج نم  هتروق .» ىلع  ةبیبزلاو  ةحبس  هديإ  يف   . يازإ شمھفت  ام 

لابقتسالا ع  حبصلا  ىدع   . ةبيرغ تاجاح  سبال  سب  يوحنلاب  ملكتیبو  »
«. ؟ هد نیم  شرد  اي  هد  هفراع  تنإ   . همسا ىلع  لوقي  ام  ریغ  نم  كلوھباسو 

«. ؟ يد مايإلا  بيرغ  شم  دح  هیف  وھ   » . متمت  ،« هللاو كملع  يملع  »

ىفطصم عرسأ   ، هردص قوف  هیلع  اًضباق  مث  ةراشلاك  ءاوھلا  يف  فرظلا  اًرھاشو 
،« ریخب كشو  فوشأ   » . دحأ هحملي  املبق  بتكملا  يف  نمألا  لجر  اًكرات  جورخلاب 

. راثآلا نم  صخش  هل  سیل  ام  وھ  لیقو :  ... هبلطي ریسناسألا  ةیحان  دمو   . هل لاق 

* * *

. اھباحصأ عم  ةلوغشم  تناك  نيدولك  نكل  اًركبم  لغشلا  نم  ىفطصم  جرخ 
يف تیبلا  ىلع  عجر  ؟  ةفراع يھو  امھل  موي  رخآ  يف  دیعاوم  لمعت  لوقعم 

. فرظلا حتفو  هیلع  هتدوأ  باب  لفق  ممحتيو  هنقذ  قلحي  املبقو   . ًابيرقت ةسماخلا 
اھنم حتفألا  ةیحانلا  يف  ّفرعت  رياجس  ةبلع  مجحب  دلج  ةعطق  الإ  هیف  ناك  ام 
هب هل  بتكو  ىرغطلا  نيوكت  هب  هل  حرش  يذلا  طخلا  سفن   ، هاشداپلا طخ  ىلع 

«. يرچكي  » ةملك

طح ًالعف  هنأ  كش ـ  نم  ام   ، لعفت نأ  اھل  َديرأ  امك  هل ـ  تدكأ  طقف  ةدحاو  ةلمج 
»؛ تاقیشعلا ناضحأ  يف  كلاسملا  جرفنت  امنإ  : » قيرطلا لوأ  ىلع  هلجر 

ىفطصم َنِینِمْؤُمْلا ﴾  ِرَِّشبَو  ٌبيِرَق ۗ  ٌحْتَفَو   َِّ َنِّم  ٌرَْصن  اََھنوُّبِحُت ۖ  ٰىَرْخُأَو   ﴿ اھتحتو :
عم ينبلا  هرتفد  يف  اھلّخد  مث  هسأر  ىلع  اھطحو  ةلاسرلا  ّلبق   . ةدشب جھتبا 

. هعم دعقت  نأ  ىلع  ممصو  همأ  لكأ  نم  ىدغت  نيدعب   . فارجوتوفلا انتريوصت 
امل طقف   . ةدئاف الب  مالك  يأ  يف  اھرجرجي  نأ  لواحي  لظ  لكألا  ةرتف  لوطو 

. راقتحالاو بتعلا  نیب  ةرظنب  هتقمر  اھنزحي  امع  اھلأس 

اھعم طح   ، اھذخأ ةفیظنلا  مودھلا  لك  هرفس : ةطنش  زھجي  نیتعاس  ىّضم 
يف ةطنشلا  طحیس  هنإ  اھل  لاق   . لزان وھو  همأ  ّعدو  مث  ةثالث  وأ  نیباتكو  رتافدلا 
هدرب  » . يسكات ذخأيو  جارجلا  يف  اھنكري  ىفشتسملا  نم  اھب  عجريو  ةبرعلا 
ممصم ينباي  هیل   » . اھرعذ لكب  ةأجف  تحان   ،« ىفطصم اي  ىفشتسم  لوقتب 
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ام دجي  مل  هنكل  ؟ » نیم تنإ  ةفراع  شتیقب  ام  ينإ  ينسسحتو  يلع  كحضت 
. هب اھبیجي 

ال  . يقابلا تقولا  اھعم  يضقي  نأ  دبال  ىنعم  يأب  اھحلاصي  ناشلع  هنأ  مھف 
وھو همأ  عم  هدورب  برغتساو   . نيدولكب ریخألا  هئاقل  نع  ىنغتسي  نأ  نكمي 
يف ؛  برغتسا  ، قالطلا موي  ركذت  امل  تاذلاب   . مولعم ریغ  لجأ  ىلإ  اھنع  بھاذ 

. اھھاجت نانحو  فطعب  سحأ  ناك   ، مونلا نم  اھاحص  امل  حابصلا 

ءيش ال   . اھب هطبري  ءيش  ال   . ملیف يف  ةیصخش  اھنأك  ـ  هسفنل  لاق  ـ  تقولا 
. ملاعلاب هطبري 

نأ ىودج  نود  لواحي  وھو  هلاب  يف  ءاج  ام  اذھ  اًحابص : ةعساتلا  يف  عالقإلا 
نوكي نأ  دبال   . خرصتو اھسأر  ّرودت  اھھجو  نم  هزوب  ّبرقي  املك  ناك  اھنیبج : ّلبقي 
يف نيدولك  دنع  نم  جرخیس  هنأ  ينعي  ام   ، ةعباسلا ىلع  راطملا  يف 

؟ اھباحصأ عم  تقولا  اذھ  لك  ّعیضت  لوقعم   . ةسماخلا

رتفدلا عم  ةديدجلا  اریماكلاو  سولفلاو  ةركذتلاو  روپساپلا  طح  هدي  ةطنش  يف 
نافولس ـ يف  اًفوفلم  رتفدلا ـ  ةوج  نیتقرو  نیبو   . ئلتمي مل  يذلا  دیحولا   ، ينبلا
دبع ناطلسلا  همحري  هللا  دي  لغش  نع  ةفور  لكنوأ  هلقن  يذلا  قرلا  طح 

. دیجملا

يترفسل ٍلحر  َّدش  ينیقي  نیقي   ، نع َّيلإ  ُتغلب  ذإ  اًرِشب  ُترفسأف 

ىطسولا ةبضھلا  ىلع  ةروبشلا  ةفاثكو   . رفسلا سیمخ   ، ریخألا سیمخلا  رجف 
قيرطلا يف  اًتقو  ذخأ  ناك  راتخملا  يجبروشلا   . راھنلا لوط  وجلا  ةرارحب  ئبنت 

نأ ديري  هنأ  عم   . لمأتي ةیبرعلا  نم  علطو  ناكم  نم  رثكأ  يف  نكر   . رجش موك  ىلإ 
ةنيدملا هذھ  ىري  نل  هنأ  ساسحإ  هدنع   ، نيدولك عم  نكمم  تقو  لوطأ  يضمي 

يف هل  ْتحتف  اًریخأ   . اًدبأ ديدج  نم  اھاري  نل  امبرو  اًدج  ةليوط  ةدمل  ةیناث  ةرم 
اھعجاض نجش  يفو   . ملاعلا يف  ةأرما  لمجأ   . رمحألا ونومیكلا  ةسبال   ، نجش
اھجیھي نكل  ةفوسكم  تناك  ؛  اھءانثأ ةریثك  اًروص  اریماكلاب  اھروص  تارم  عبرأ 

يف يرھدلا  نزحلا   . برتقي ًالعف  قارفلا  نأ  نیبناجلا  نم  راكنإ  ةلاح  هیف   . ريوصتلا
للقي ةیفلخلا  يف  يكرت  يان  لثم  نجشلا  نكل   ، ةحرفلا لقت  ام  ریغ  نم  دحوتلا 
ةثبشتم لظتس   ، ریخألا دحاولا  لبقو  لزني  املبق  ًابيرقت  ةعاسل   . ًالیلق فنعلا  نم 
ظفتحیس  ، توریب لصي  امدعب  مايألو   ) ممحتي مل   . اھمشيو اھسحلي  وھو  همسجب 

نع هنانسأ  عزنو  يفلخلا  عراشلا  ىلإ  اھقبس  امدعب  اھتحئارب .) همسج  ىلع 
ةعلقلا لبج  لبجلا : ردحنم  ىوس  ري  مل   ، لاقتربلا بحت  ال  اھنإ  تلاقو  اھتفش 

هنأك رخآ  اًتیب  ركذت  اھتعاس   ... هللا رمأب  مكاحلاو  رمع  يدیس  لبج   ، ةفارقلاو
، مھدعب دعب  ءيش  نیعلل  لحي  مل  : » مداقلا رھشلا  لاوط  هتلاح  هیف  فرشتسي 
، ردحنملا بناج  ىلع  ةقماغلا  راجحألل  صبو  اسنأ .» ام  راكذتلا  سنآ  ذإ  بلقلاو 

رسج ىلإ  قيرطلا  لوط   . اھقوف نيدولك  لتقي  هسفن  لیخت  يتلا  راجحألا  سفن 
كسم يف  مئاع  هنأك  و  ةرم  رخآل  ةمئانلا  ةنيدملل  رظني  امنیب   ، مانملا
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رسج ىلإ  لصیس   ... اھھجو تاریبعتو  اھتارظن  دیعتسي  ناك   ، سدنھمشابلا
ةیضاف  ، ةیضاف هغامد  نأ  سحي  حابصلا  ءاوھ  يف   . عبرلا الإ  ةسداسلا  يف  مانملا 

هفتك ـ ىلع  هدي  ةطنشو  هرفس ـ  ةطنش  ًالماحو   . ءيش لك  نم  ةیضاف   ، اًمامت
. روفلا ىلع  قاوسلا  اھبلطي  يتلا  ةرجألا  ىلع  قفاويو  هلباقي  يسكات  لوأ  فقوي 

هدواعتس  ، همسج ىلع  نيدولك  ةحئار  مشي  نیح   ، فشانلا لینلا  ضرع  يف 
نمو  . ةرایط شوح  طسو  نم  يسكاتلا  يّدعي  ام  دحل  ديزتو  ديزت  لظت   . ةجھبلا

، كابشلا زح  ىلع  رسكتي  ءاوھلا  توص  ىوس  اھلك  ایندلا  يف  نوكي  ام  ریغ 
شكل ام  الو  لیییقت  تنك  نإ  هل  لق  : » هنذأ يف  يفخ  زاھج  نم  امنأك  عمسیس 

«. لیییثمتلا ةياوھل  حرسم  شاااوھ  ام  يبلق   ، لیییثم

* * *

«. نینتلا ةباوب  يف  نآلا  من   ، ةطيرخلا تقرحأو  ةرماغملا  يرع  تدرأ  يذلا  تنأ  »

صلوب نوگرس 

«. ءاشنإ هللا؟ هدك  نیف  ىلع  رفاسمو  : » يسكاتلا قاوس  لأس 

هیف ىقب  شم   ، شتيرد ام  تنإ   . ةنجلا حيار  : » يجبروشلا فيان  ىفطصم  در 
!«. ةنجلل رشابم  ناریط  يتقولد 

(2)  A vec toi, Je pense que Je recherche une sorte de mort.
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عساتلا  مسقلا 
لوكشكلا 

ةرا ـــــ يط شو  ـــ ح

ماسقأ ةلكاش  ىلع  قئاقحو  فئاطل  ةيوارلا  هلزتخا  ام 
باتكلا 

هفارتعا اھیف  يتلا  ةمتاخلا  مث 

ةفیطل

رتفد يف  يجبروشلا  ىفطصم  هبتك  ام  اذھ   ،« يلاعلا دسلا  اوبرضو  لصح  ول  »
اوحسم ول   » ، ریخألا عوبسألا  يف   ، هتأرما نع  يئاھنلا  هلاصفنا  لبق  ریغص  دوسأ 
ىرجم ىلع  رصان  ةریحب  تحتفناو  باذو  دھناف  ةریبك  ةدحاو  ةلبنقب  يلاعلا  دسلا 
لصي املبق  تقولا  نم  مك  ـ  نازخلا  يف  ةّشوحملا  هایملا  هذھ  لك  ـ  لینلا 
ةعاذإلا داحتاو  ريرحتلا  عمجمو  ةسسؤملا  ىنبم  حبصيو  ةرھاقلل  ناضیفلا 

ام دحل  شحوتملا  كمسلا  قناختو  طبلتت  سانلاو   ، ةقراغلا نفسلاك  نويزفلتلاو 
نآلا ؟  ةدحاو ةرم  انلك  حورن  مأ  هایملا  قوف  ةایح  رھاظم  يأ  ىقبت  لھ  ؟  تومت

، ةدعاسم ریغ  نم  يرئادلا  قيرطلاو  شینروكلا  جاربأب  يدوت  لابجلاك  تاقفد  ىرأ 
ةزھ يف  رطانقلا  ىلإ  ةزیجلا  نم  تابرعلا  اھساوقأ  ىلع  لمحت  أدھأ  لویس  وأ 

، قرغت ىتح   . نيزنبلا اھقامعأ  يف  رقتسي  امنیب  ةمحزلا  نم  اھحيرتف  ةدحاو 
، اھطیحم نم  عسوأ  ةيريرح  حطسأ  ىلع  حجرأتت  ةعلقلاو  تامارھألاو  جربلا 
نم رداھلا  ءاملا  يف  سطغيو  بقي  ناسل  درجم  هضرعو  هلوطب  ربوتكأ  يربوكو 

خسولا نم  ىرخأ  ةقبط  درجم  تلفسألا  حبصأ  نآلا   . ءارحصلا ىلإ  ءارحصلا 
يسأر يف  ةلولبملا  ةياھنلا  هذھ  روص  جتنمأ  انأو  حاترأ  ءيش  يأل   ... يفاطلا
اكيزم ودلأو  هنقذ  ىلع  ًانوزوم  حالص  دجمأ  نوحبسي : نيراع  مھلك  مھارأو 
يفو فورذحلاك  اھسفن  لوح  فلت  ايركز  زدلي  وأ   ، هتحت نم  ةّروكم  ةصاوغ 
سیئر ؛  دلولل ةبوطخملا  تنبلاو  ءارمسلا   ، نیحانج وأ  نیعارشك   ، اھیعارذ
قوف نيدلا  دیحو  ذاتسألا  اًعفار  قتسف  لیشیمو   ، هدحول هئات  توح  لثم  ريرحتلا 
تاعاقف هجرش  نم  جرخیل  همف  نم  رمي  ءاملاو  بیلص  لكش  ىلع  بشخ  حول 
شیعلا رضخأو ـ  قرزأ  تيز  ةغبص  ذخأت  ءوض  الب  ایندلا  ىرأ  ءيش  يأل   ... لیلاقبو
نیلاقبلاو  ، هایملا تحت  اھنوطب  غرفت  عماوجلاو  ـ  فییكتلا  ةزھجأو  رجشلاو 

. ةیجوزلا ؟ » ماسقألاو تاصابوركیملاو 

ةفیطل

دحأب راتخملا  يجبروشلا  تالمأت  نم  ـ  علاطلا » يف  خيرملاو  تسسأت  ةنيدم  »

251



امل ةرقفلا  هذھ  ىلع  علطا  نكي  ملو   ، توریب ىلإ  هعم  اھلمح  يتلا  رتافدلا 
نأ يعیبط   ، برقعلاو لَمَحلا  جرب  يف  نيدولوملا  لثم   » ـ نماثلا  مسقلا  ىھتنا 
الب  ، ةعرسب ءایشألا  ىلع  مكحت   . بضغلل لیم  اھدنعو  ةداح  اھقالخأ  نوكت 
حوري اھبضغ   ، نكمي  . نيرخآلا فالتخال  رابتعا  ریغ  نم  اھھجو  يف  ذخأتو   ، ریبدت

: اھفوج يف  فشني  ءيش  لكو   . قاقشلا ضرألاك  اًفافج  بیسي  هنكل   . ةعرسب
نیجع يف  لخدت   ، ةرورضلاب كتافص  ریغتت  نأ  نودو   ، ةیفاك ةدم  اھیف  َتلضف  اذإ 
بتك يف  خيرملا  سان  نع  تأرق  انأ   . قفتا امفیك  اھضرأ  ىلع  روثنملا  تلفسألا 

نوملعتي مھنأ  عم   ، مھنأ تفرعو  علاطلا ـ  يف  خيرملاو  نيدولوملا  سانلا  جاربألا ـ 
ةیئاجفلا سفنبو  اوملعت  امم  عرسأب  نوسني   ، عساو لایخ  مھدنعو  ةعرسب 

. ةیھارك مھتبحم  بلقنتو  مھلایخ  اھیف  اولمعأ  يتلا  ءایشألاب  مھباجعإ  حوري 
عبشت ةیھش ال  اھلقع  دنعو   ، اھتركاذ نم  رصقأ  سیل  سانلا : ءالؤھ  لثم  ةرھاقلا 
اھلایخ  . ثادحألا اھتركاذ  كلھتست  املثم  مھكلھتست   ، رشبلا سانجأو  فانصأل 
ضرألا لكأت  خيرملا  ران  ماودلا : ىلع  لعتشم  هنأل  امنإو  هیف  بیعل  سیل  صوقنم 

يھ امك  عاضوألاب  لبقت  ةنيدملا  هذھ   ، اًضيأ خيرملا  سان  لثمو   . هایملا رَِّخبُتو 
لوقت جاربألا  بتك   . اھرییغتل ةيافك  نیتم  لایخ  وأ  ةليوط  ةركاذ  اھدنع  سیل  اھنأل 
بكوكلا حطسب  ةطبترم  اھنأل   ، ةدادحلا يف  لغشلا  اھبساني  خيرملا  سان  نإ 

عفد ىلع  ردقت  امك  ؛  ندعملا قَرط  بحتو  اًدج  ةیلاع  ديدحلا  بَِسن  ثیح  رھاقلا 
مھدنع يذلا  ءاضفلاف   . ریمازملا خفنل  اھلھؤي  يذلا  رمألا   ، ةوقب اھتائر  نم  ءاوھلا 

، دیكأتلاب ةأرما  ةرھاقلا   . ةثونألا نم  رثكأ  ةروكذلاب  نوطبترم  مھو  هؤلمي  ءيش  ال 
. ربخلاو أدتبملا  فافجلاو .» بضغلاب  هيرھت  ران  هبلق  يف  رامز  وأ  دادح  اًضيأ  اھنكل 

ةقیقح

هنأك مالك  نویلغ  ناھرب  يسایسلا  عامتجالا  ملاع  عم  باتك  لوطب  راوح  يف 
عفدت ةمزألا  نأ  امكو   » . ىفطصم هل  هبتنا  ناك  ىرغطلا  باتكل  ةیسایسلا  ةناطبلا 
ءوجللاب الإ  ققحتي  نأ  نكمي  ال  ةمزألا  عمتجم  ىلع  ظافحلا  نإف   ، راجفنالا ىلإ 
رماوأب ةرشابم  سانلا  ىلع  تاعيرشتلاو  نیناوقلا  ضرفب   ... فنعلا ىلإ  ديازتملا 

يروسلا ـ ملاعلا  لوقي  اذكھ  ـ  ةفيزم » تاناملرب  لالخ  نم  وأ   ، ةیفرعو ةيركسع 
ىوس يزمرلاو ] يئاضقلاو  ينوناقلاو  يسایسلاو  يداملا   ] فنعلا ءارو  سیلو  »
يف  ، تاذلا راقتحاو  قلقلاو  فوخلا  ناطبتسا  ىلإ  سانلا  عفد  وھ  دحاو  فدھ 
نمو  ، مھسفنأب مھسفنأ  ءاصقإ  ىلع  مھعیجشتو  مھتدارإ  لشو  مھعدر  لیبس 

تلفنملا فنعلا  نكل   . ماظنلاو ةیجراخلا  ةطلسلل  قلطملا  مھعوضخ  نامض  مث 
نأ ديرأ  ةیناث  ةمس  كانھ   . ةمزألا ماظنل  ةدیحولا  ةمسلا  سیل  هلاكشأ  لكب 

ةلمجلا هذھ  تالاجملا .» لك  يف  يحلا  لحم  تیم  وھ  ام  لك  لولح  اھیمسأ 
ام وھو   » . يحلا لحم  تیم  وھ  ام  لك  لولح  هفقوتسیل : ناك  ام  مھأ  ةریخألا 

تارارقلاف  . يبرعلا ملاعلا  يف  ةلھذم  ةیطارقوریب  ةرطیس  هنع  ربعتو  هدسجت 
ةیعمتجم ةایح  وأ  ةلص  يأ  نع  ةعوطقمو  اًدج  ةدیعب  ةيذیفنت  ةطلس  دیب  اھعیمج 

نأ نود  نم  ذّفنتو  ّررقتو  ّعرشت  ةكرحلا  ةیتاذ  ةیطارقوریب  ةطلس  يھو   ، ةیقیقح
نأ نود  نم  اھسفنب  اھسفنل  دّدجت  يھو   . دحأ ةبساحمل  ضرعتت  وأ  دحأ  اھبقاري 
عنصت ام  ردقب  اھسوءر  عنصت  يھف   . دحأ يأر  اھمھي  الو  دحأ  نم  ًايأر  بلطت 
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اذھو  ... دحأ ملع  نود  نمو  دحأ  ةروشم  نود  نم  مھھجوتو  مھلیقتو  اھباّجح 
ةیطارقوریبلا ةقبطلا  هیلع  قلطت  يذلا  يلكلا  للشلاو  قلطملا  نوكسلا  لصأ 

. نیطایشلا ةيرارمتسالاو .» رارقتسالا  مسا 

ةفیطل

عضي نأ  وھ  توریب  ىلإ  لصي  نیح  راتخملا  يجبروشلا  هلمعیس  ءيش  لوأ 
تفلي ىتح  اھیلإ  رظني  لظيو   . اھیلإ رظنيو  اھضعب  بنج  ةثالثلا  هریَس  طوطخ 

تاموسرلا لقنیس  اھتعاس   . ةنیعم اياوزو  نكامأ  يف  اھلاصتا  لامتحا  هرظن 
: لامتحالا ققحتي  نأ  ىلإ  همامأ  اھكرحي  دعقيو  ةفافش  تاقرو  ثالث  ىلع  ةثالثلا 

هتالحر لصتت  املبق  ریبك ـ  مجحب  اھلخادت  نع  ةجتانلا  ةمسرلا  لمكي  املبق  نكل 
ـ ىرغط  ىلإ  هترھاق  لوحت  لمتكي  املبق  وأ  عیباسأ  ةثالث  لالخ  ةیلاتتملا 

ًابيرقت  . ةطيرخلا تلمك  : » ينبلا رتفدلا  كلذ  سفن  يف  اًديدج  اًمالك  بتكیس 
ءارغط يف  قلحبأ  تیّضم  تقولا  نم  مك  ةركف  يدنع  سیل   . يتتودح تصلخ 
ةطيرخ نوكت  نأب  يراھبنا  لزي  مل  نكل   ، ًءاطخأ اھب  نأ  روفلا  ىلع  تفرع   . ةرھاقلا
اھلكش ًالعف  بلكلا  برد  تبس  ام  ةعاس  نم  يسأر  يف  نوكتت  يتلا  ةنيدملا 

انھ ىلإ  ينتلمح  يتلا  ةرایطلا  عالقإ  ءانثأ  اھلكش  تفرشتسا  ينلعلو   . اذكھ
اھیلع بتكأو  اھمسر  دیعأس  نآلا   . مسلط ةئیھ  ىلع  يتنيدم  ترصبأ  امل 

نأ ًالعف  تيون  امك   ) يبرعلا طخلا  نف  ملعتأ  نأ  ىلإو   . اھتّفلأ يتلا  ءایحألا  ءامسأ 
متاخلاو متخلاب  ىرغطلاب : ةقالع  نم  اھنيوكت  يف  ام  زاربإب  يفتكأس   ،( لعفأ

، ةعئاضلا ميرم  ةروس  دجأ  مل  ول  ىتح  ينأ  ةرم  لوأل  يل  رطخي   . ناطلسلا مساو 
. ةیناطلسلا يدیب .» اھتباتك  نم  يننكمي  ام  طخلا  نف  يف  ةراھملا  نم  غلبأ  امبر 
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ةفیطل

نوكي دق  ًالعف   ... ةثراكلا ءارو  فقاولا  ءيشلا  يبموز : ةضع   ، ةرماؤم  ، میظنت »
ةياكحلا نكمي   » . رتافدلا لوأ  دحأ  يف  دشارل  ىفطصم  هبتك  ام  اذھ  ءابو .» درجم 

. اننظ امك  يعو  نع  ةینوكلا  دئاكملا  نوربدي  سانلا  نم  ةعامج  ةياكح  تسیل 
نكمي  ، نابلاط هیف  يقب  ناك  ام  ًالعف  هيإ  ـ  يآ  ـ  يس  هیف  ناك  ام  ول  هنأ  عمو 

يف تببست  وأ  ةمدقتملا  لودلا  هتلمع  خسو  يش  يأ  يف  تسیل  ةرماؤملا 
، ًالثم  ، ایقيرفإ بونج  يف  دوسلا  بيذعتو  ةلدھب  يف  تسیل   . هتاذ دح  يف  هلمع 

نیئجاللا طییخت  يف  تسیل   . نارودلا نع  اًرسق  ةيولوملا  شيواردلا  عنم  يف  الو 
اودعقیل يلاقتربلا  لورڤوألا  ءايربألا  سابلإ  الو  ةنس ١٩٨٢،  الیتاشو  اربص  يف 

ةرظن سب  نكمي  ةرماؤملا  دعب ٢٠٠١ . وماناتناوج  يف  لسالسلاب  نیصفرقم 
تمتُخف ابوروأ  برغ  لامش  نم  تعلط  ام  لوأ  تعلط   ، ریكفت ةقيرط  وأ  ایندلل 

لك رامعتسالا :  ، ةیعانصلا ةروثلا   ، ريونتلا ةكرح   . دالبلا هذھ  ناكس  نولب 
، ينتلخ يرئادو  دقعم  لكشبو  يمالسإلا  خيراتلا  تغلأ  يتلا  ةیثادحلا  تاجاحلا 
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جئاتن اھلك   ... ضرم ملاعلا  اذھ  نم  يبلق  يف   ، مانملا رسج  يف  نآلا  دعاق  انأو 
ام لوأ  باصأ  سوریڤ  نم  رثكأ  نوكتال  دق  ةرظنلاو   . ةرظنلل  ، هذھ ریكفتلا  ةقيرطل 

ایندلا نوك   . بوعشلا نم  مھریغ  ىلإ  هولقن  نيدعبو   ، ةحلاكلا هوجولا  كلت  باصأ 
، تافارخو باھرإ  مھتراضحو  عیبارجو  نیتاحش  نیملسملا  نوك  وأ  يدض  اھلك 

سأبلا نم  غلب  سوریڤ   ، كاتف سوریڤ  نم  رثكأ  ةياكحلا  يف  نوكي  ال  نكمي 
نئاكلا نع  ًالصفنم  شیعي  ال  سوریڤلا   ) اھلك ایندلا  يف  مكحتي  هنأ  بعشتلاو 

تاسوریڤلاو ايرتكبلا  يف  فراع  اًعبط  تنأ  ؟ ) كلذك سیلأ   ، هل نضاحلا  يحلا 
يح ـ فصن  هنأ  سوریڤلا  تافص  نم   ، مھاف انأ  ام  ردق  ىلع  نكل   . ينم نسحأ 

ّلطعي امنإو  هيدیب  لتقي  ال  هنأ  كلذك  هتافص  نمو  ـ  تاھجوتلاو  راكفألاك  اًمامت 
هنأو  ، اذھك سوریڤ  ةرماؤملا  نأ  يلاب  يف  ءاج   . ةایحلا رارمتسال  ةيرورض  ةزھجأ 

. راثآلاو ططخلا  وأ ال .» ضیبلا  انھرك  ءاوس  هجالع  نم  دبال 

ةقیقح

، ةلصاوتم نینس  ثالث  بایغ  دعب  رصم  ىلإ  يطویسلا  لالج  دشار  لصي  امدنع 
اًدج هنزحیس   ، يجبروشلا فيان  ىفطصم  هرمع  قيدص  ءاقلل  اًسمحتم  نوكيو 
هل ثعبي  امدنعو   ، ماودلا ىلع  لوفقم  ليابوملا   . ةرھاقلا يف  ىفطصم  دجي  نأ ال 

اھمسا ةطوطخم  فإ  يد ـ  يپ ـ   ، كانھ  ، هلصیف ارتلجنإ  عجري  نأ  ىلإ  تالیميإ ـ 
ملك ًالوفقم  ليابوملا  دجو  نیح  هلوصو  ةلیل   . اھیلع در  هئیجي  نل  ىرغطلا ـ  باتك 

ةجھتبم اھنأكو  ةديدش  ةفھل  اھتوص  يف  ناكو   ، همأ تدرف  تیبلا  يف  ىفطصم 
وأ ىفطصم  نع  اًئیش  فرعي  هتبسح   ، ةنیكسملا اھنبا : ةحير  نم  ءيش  يأب 
، هبحاص نع  لأسیل  الإ  ملكتي  مل  ادشار  نأ  تمھف  امل  اھتلیل   . ةلاسر هنم  هدنع 

ةزيزع طنط  نم  ریثكب  سلغأ  صخشل  تبلقناو  بیجع  دوربو  لومخ  اھتوصل  عجر 
ىفطصم نع  اًئیش  فرعت  ال  اھنإ  هل  تلاق   . اھعم يغرلاب  عتمتسي  ناك  يتلا 
ةعرسب اھقلطي  نأ  ممصو  هتأرما  كرت  امدعب  عیباسأ  ةثالث  اھدنع  ماقأ  هنأ  ىوس 

ناك ىفطصم   . لغش يف  توریب  رفاسم  هنإ  اھل  لاق   ، ةلیلو موي  نیب  اذكھ   ، مث
اھل لقي  وأ  نوفیلت  مقر  وأ  ًاناونع  اھطعي  ملو  مايأ  ةثالث  دعب  طقف  ةدحاو  ةرم  اھملك 
نأ ررق   . اھتوص نم  اًضيأ  ضبقنا   ، ضبقنا مالكلا  اذھ  عمس  امل  دشارو   . دوعي ىتم 
عفن ام  اھتوصل : ءفدلا  عجري  نأ  ًایجار  جاعزإلا  نع  اھل  رذتعاو  ةیناث  ةرم  اھملكي  ال 
لصح نكل   . حجرألا ىلع  ریخب  وھ   . ركف  ، رھظي رھظي  امتقو  ىفطصم   . ءيش
املبق ةیناث  ةرم  ةزيزع  طنطب  لاصتالل  هلعفد  بیجع  عوضوم  كلذ  دعب  دشارل 
تّطیعو تراھنا  ام  دحل  اھسأر  ىلع  نزي  لظ  ةیناثلا  ةملاكملا  يفو   ، رفاسي

نم جعزنت  مل  اھنإ   ، هولّدب مھنأك  لوحت  ةریخألا  مايألا  يف  ىفطصم  نإ  هل  تلاقو 
اھتنبو توملل  اھجوز  تدقف  امدعب  اھنإو   ، وھ نكي  مل  رفاس  يذلا  نأل  هرفس 

اي نآلا  تمھف  لھ   » . اًساسأ اًمسا  اھل  دجت  ال  ةثلاث  ةقيرطب  اھنبا  دقفت  ةرجھلل 
؟» قونخم يتوصو  ةتماصو  ةنيزح  انأ  اذامل   » ـ دشارل  تلاق  اذكھ  ـ  يبیبح »

. نالخلا رارسأ 

ةفیطل

يف اھطبإ  َتممشت  اًضيأ  َتنأ  ؟  اھناضتحا قيرط  يف  ًابطم  مك   . ةنونجملا »
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تینحأ  » . نيدولك جوز  اوكساپ  نايردآل  يجبروشلا  ىفطصم  هبتك  ام  مالظلا .»
هتوارط نم  كعد   ، سبالملا تحت  هدوجو  يف  رظانلا  كشي  اًمحل ال  رتجتل  كسأر 

امك اًمامت   ، كدحو كینیعل  سوقتت  طوطخ  يف  ًاناحلأ  ترصبأو   . هافشلا يف 
، ةعیجفلا بج  يف  كحور  فصنو  هللا  َتحفاص  اًضيأ  تنأ   . دئاصقلا ُترصبأ 

كْتَربَج اًضيأ  تنأ   . ننقملا دبألل  تحتراو  ةنكمملا  ةداعسلا  دعو  تقّدص   . تمأتلاف
يریف نم  علاطلا  امكتیبل  ةمخاتملا  جورملا  يف  دّمجملا  ميدألا  روسك   . ةحئارلا
ةبھل  ، دیلجلا ىلع  عقاف  نول  مدلا  شاشرلو   ... اھفیلأت نم  انكمتت  مل  لیت 
اًضيأ دجوت  ثیح  ةسعانلا  روسكلا   . تاراسملا يف  زيزألا  سفن  نامكشلا 

اي  . اننظ امم  تلفسألا  ىلع  ةمنمنملا  بارتلا  ىراحص  ىلإ  برقأ  اھلعل   ، راجشأ
يف لماك  رمع  نیجسكأ  نع  كسمأ   ، نیبلا تاذ  حالصإل  بیبطلا  ىلإ  عرست  نم 

، كتميزھ نم  ةدعاسم  الب  اھقارف  لّمحتأ  املثمو   . ةساعتلل اًعادو  لق   ، اھنونج
ةریغص ودبت  نیح  كمامأ  نم  ةدماجلا  اھتاحور  يف   . اًدیج كاقیسوم  فزعا 
ىلع امكنیب  يتلا  لوطب  ةفاسم  اھنیبو  ينیب  نأ  ّركذت   ، نانحلا ةجاتحمو  ةعئاضو 
ركشا  ، ةتیمملا كاكفلا  ةلحر   ، ينعجوت يتلا  كتندھ  لالخو   . ضرألا هذھ 

اھنأ فرعأ  انھ  يننأ  فرعتو  اھقمرت  كانھ  كنأ  نقوأ  نآلا   . لافطألاو ایفارغجلا 
ةقرولا هذھ  عزنأ  نیح   . ةنونجملا  ... ةبیصم ًالعف  هذھ  نأو   ، ةياھنلا رظتنأو  كدنع 
نيولت يأ   ، كھاجت ةدوم  وأ  لوضف  نم  هیلع  يولأ  ام  لك  رضحتسأس   ، يرتفد نم 
ىلع يلایخ  فورظم  يف  اھيوطأ  املبق   ، اًمامت داج  يننأ  قدصت  يك  يصوصخ 
ًابطم مك  يزيزع .»  » ةملكب اًقوبسم  كمساب  اھُتّجوت  نوكأو   ، كناونع هحطس 

؟» يتبیبح نم  برتقأل  كل  بتكأ  يننأ  ةلاسرلا : يف  ةيرھوجلا  ةبذكلاب  فرتعأل 
. ةمامحلا قوط 

ةقیقح

هنأ سیل  راتخملا  يجبروشلا  سحیس  دحاو  ماع  امھئاقل  ىلع  توفي  املبق 
ءيش ال   . ةعاشإ ًالصأ  هذھ  نيدولك  نأ  نكلو   ، نيدولك كلتمي  نأ  لیحتسم 
مل خيراتلاو  ایفارغجلا  ّبوذُت  نأ  ًالعف  نكمُي  يتلا  ةفرعملا  ىتح   . ًایظحل الإ  َكلَتمُي 
، دبألل امبرو  تقولا  دحل   . ةحاتم وأ  ةخضار   ، هیضري لكش  يأب   ، اھلعج يف  حلفت 
يف امھریغ  نوكي  ال  ًالعف   ، ءيش وأ  دحأ  الو  نيدولك  عم  نوكي  نیح  ىفطصم 
ةریس ءيجت  وأ  ثلاث  فرط  رھظي  نإ  ام  نكل   . هرادو هعلض  اھنأ  سحيو  نوكلا 
اًمائتلا الإ  ينعت  ال  اھفاصنأو  تالاقتربلا  نأ  نیقي  هحفلي  ىتح  يتایح  بیترت 
رھزام ةبھ  هفنأ  تطقتلا  وأ  اھسدنھمشاب  نم  ضیبألا  كسملا  بع  ام  اذإ  هُرُبَجي 
عضب مودت  ةایحلا  نأ   . ءارو نم  اھرشابي  امنیب  ةبلكك  حبنت  عبرأ  ىلع  يھو 
اھلعجي نأ  يف  هتبغر  ال   ، ةقالع هل  سیل  يقابلا  لكو   . رثكألا ىلع  تاعاس 

، يتلا اھصصق   ... ىرخألا نطب  نم  ةعلاط  ةدحاولا   ، ءاقرخلا اھبورح  الو  ةدیعس 
طونقلاو ةدحولا  نم  هدنع  كرتت   ، مودي ال  نأ  وھ  هعجویس  يذلا  هصالخإ  الول 

يھ يتلا  ةیناسنإلا  ةلاحلا   . تايرخأ عم  نوكي  نأل  بابسألا  لك  كرحتلا  ةيرحو 
ال ًالعف  حاورألا  نأ  هل  دكؤي  ام   ، اًمومع  ، هبحي يذلا  صخشلا  تسیل  نيدولك 
نأ ملعتیس  ىفطصم  نكل   . ًالعف ملؤم   ، ءيشلا اذھ  اًدج  ملؤم   . اھباحصأ نكست 
ىتح ؛  افیفش انایك   ، ةرم لوأ  اھآر  املثم   ، اھنأ ىلع  لیلدلا  هرابتعاب  هلبقي 
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. اًعم اھناشیعي  ةایح ال  طسو  نم  ةقورسم   ، ةررقم تاقوأ  يف  الإ  اھاري  راتخملا ال 
فسوي نيدولك   ، هتتودح قلطأ  يذلا  وأ  ةیلعلا  ةلودلا  هب  تأدب  يذلا  ملحلا  لثمو 

اھب عقاولا  نكل   . عقاولا طویخ  يف  اھریفضت  لیحتسي  ةروطسأ   . ةياورو ةمحلم 
يف اھیمري  نأ  اًدعتسم  ناك  يتلا  هذھ  يجبروشلا  ةایح   ... ءيش لك  مغر  عورأ 
ةرماؤم اھلیصافت  طسبأ  يف  فشتكا  امدعب  اھنادقف  هدعسأ  يتلا  هتایح   ، ةلابزلا
ةرھز غوزبل  ةجح  درجم   ، ةمألا ثعبل  ةیبیغ  ةادأ  نكت  مل  نإ   ، لیفلا مجحب  ةینوك 

. يرمعلا  . محتلي ملاعلا  لعج  ىلع  ةرداق  ىمازخ 

ةراشإ

لیكاشك دحأ  ىفطصم  بحس  اندروأ ـ  امك  ةیلعلا ـ  ةلودلا  يف  هثاحبأ  ةياھن  برق 
يف ةسدكتملا  بتكلا  طسو  نم  ًایئاوشع  راثآلا  بئاجع  نم  بعشلا  راد  ةعبط 
نأ ةینب   ، بارتلا نم  هضّفن  امدعب   ، هبتكم ىلع  نيرتفد  نیب  هعضوو  ةلاصلا  وبق 
، توریب لصو  امدعب  الإ  ةملك  هنم  أرقي  مل  هنكل   . ةقحاللا ةرتفلا  يف  هیف  أرقي 

طسو اًمامت  هیسن  ىفطصم  ناكو  ؛  نيرتفدلا عم  ةفدصلاب  لوكشكلا  لقتنا  ثیح 
يف ّبلقي  وھو  هرفس  ةطنش  يف  هدجو  نیح  تقولا   . سداسلا مسقلا  ثادحأ 
نأ يف  كشو  نینحو  ةفلأب  سحأ  ةسيرملا ـ  نیعب  قدنفلا  ةفرغ  لخاد  رتافدلا ـ 
امك ةریبك ـ  نب  ةوكر  عم  اھموي   . ةمھملا زاجنإ  ىلع  هدعاست  ةلالد  ةفدصلل  نوكي 

لوكشكلا يف  نكي  ملو   . هأرقي ةنوكلبلا  يف  دعق  ـ  توریب  يف  ةكنكلا  نومسي 
بحأ طقف   . يچلاشلا فورعم  ىلع  روثعلا  يف  دعاست  دق  تاراشإ  وأ  تامولعم 

نیتنسلل فثكم  صیخلت  يھو   ، لوكشكلا نم  ةریخألا  تارقفلا  ىفطصم 
ضعب نأ  ىفطصمل  دكأ  ـ ١٧٩٨ )  ١٧٩٦  ) ةیسنرفلا ةلمحلا  ىلع  نیتقباسلا 

نأل  . لعفلاب اًرعش  تناك  اھوأرق ـ  نيذلا  ضعب  هل  لاق  امك  اھبتك ـ  يتلا  تاجاحلا 
مل : » اًرعش بتك   ، لقألا ىلع  تارقفلا  هذھ  يف   ، دصقي امنود  رخآلا  وھ  يتربجلا 
هیلإ تمدقت  ام  ىوس   ... سوفنلا اھل  فوشتت  يتلا  ثداوحلا  نم  امھیف  عقي 

. تاریثأت راثآلا  كلتل  بسني  نأ  ریغ  نم   ، تامالعو ةيداع  بابسأ  اھلكو   ... ةراشإلا
نمف  . نودتھي مھ  مجنلابو   ، نولدتسي ضرألاو  تاومسلا  توكلم  يف  رظنلابف 
يتنثا ةنس  ماتخ  ةجحلا  رھش  فصتنم  يف  يلكلا  فوسخلا  لوصح  كلذ  مظعأ 
ةفئاط رضحو   . رصم میلقإ  هیلإ  بوسنملا  ءازوجلا  قرشم  علاطب  ةرشع 
ةنوكلب نم  ىفطصم  ماق  « ... ةیلاتلا ةنسلا  لئاوأ  يف  كلذ  رثإ  سیسنرفلا 
دوجوم اًمئاد  تازجعملاك  رعشلا  نإ  هسفنل  لوقي  جرخو   ، دجو هبلق  يفو  قدنفلا 

. لوكشكلا  . دحأ هعقوتي  ثیح ال 

* * *

باتكلا ةمتاخ  لیبس  ىلع  اًحصفم  ةيوارلا  هلاق  ام 

يف ينطرويو   ، ىفطصم مھنع  ملكتي  نيذلا  سانلا  فرعأ  ال  ينأ  دمحلا  
امنإو بسحف  وھ  هناسل  ىلع  سیل   ، هورتسي نأ  اوررق  ام  حضفو  مھیلإ  ةءاسإلا 
هبولسأ تینبت   ، انقفتا امك   . يناسل ىلع  مسقلا ) اذھ  لثم  ماسقأ  يف   ) اًضيأ

هیف وأ  يقطنم  ریغ  مالكلا  نأ  تیسح  ول  لخدتأ  نأ  ىلع  قفاو  وھ   . هءارآو
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اًقالطإ فطاعتم  ریغ  انأ  ردقأ : ام  دق  ىلع  هراكفأ  عم  فطاعتأ  نأ  طرشب   ، ةطلاغم
. ةرم فالآ  ةعست  دیمحلا  دبع  ىلع  كرتاتأ  لّضفأو   ، ًالثم  ، ةینامثعلا ةلودلا  عم 

هذھب  ، اًمامت هلثم   . هلثم بتكأ  تیقب  ام  دحل  فیضأو  فذحأو  لقنأ  تللظ  نكل 
يھامتلا ةلاح  بحأ  ينأ  حیحص   . ًایفاقث ءامتنا  اھل  فرعت  يتلا ال  ةحوارتملا  ةغللا 

ىفطصم ـ لوقي  امك  نكمي ـ  ؟  سانلا ءالؤھ  عم  انأ  يبنذ  ام  نكل   ، اننیب ةلصاحلا 
، هذھ  ، ةیساق ةبحم  اھنكل   . مھتبحم ةیفافشب » سانلا  نع  مالكلا   » نم دصقلا 

سانلا حضفت  نأ  ؟  ةبحملا ىنعم  اذ  وھ  ينعي   . ناسنإلل هللا  ةبحمب  هبشأ 
نوكت يلاتلابو   ) مھافق ىلع  مھقزلتو  مھخفنتو  مھّطیخت  نأ  ؟  مھحورج فشكتو 
اذھب عوضوملا  رربي  هنأ  عم   ، ىفطصم نكل   . لامتحا )؟  مھیلإ رظنلا  يف  اًفافش 
باتك  ، قيدص ىلإ  باتك  ىوس  سیل  هررحن  يذلا  نأ  اًممصم  لازال   ، لكشلا
نل ةطیسب : ةدحاو  ةجاحب  يسفن  تنّمأو  يغامد  تّحير  انأ   . ةلاسر ىنعمب 
نجلا وأ  يطویسلا  دشار  ناك  ءاوس   ، باتكلا اذھ  أرقي  دحاو  يأ  يمسا  فرعي 
يف ةیعجرلا  ةھبش  ينقلقتو  ًانونج  هتياكح  يف  ىرأ  ينأ  عم  ةحارصلا ـ   . قرزألا
نم هب  تیقتلا  ام  ةعاس  نم  ىفطصم  عم  ديدش  فطاعت  يدنع  ـ  هراكفأ  ضعب 
ثالث ترمتسا  اھنأ  ولو   ) ةھباشم جاوز  ةبرجتب  تررم  ينأل  نكمي   ، مايأ ةرشع 
نیب سبَّللا  سفنب  اھلالخ  تیلُتبا  لایع ) الو  لمح  اھیف ال  نكي  ملو  ةدايز  نینس 

، انھ ةماقإلل  يئیجم  ببس  اذ  وھ   . ةثادحلا میظعلا  هللا  رفغتسأو  ثارتلا 
نأ بحي  دحاول  ةبسنلاب  ةيوش  لھسأ  توریب  يف  ةایحلا  نأل  ةفاضإ   ، ةقیقحلا
هركيو عراوشلا  يف  ناوسنلا  ةيؤر  بحي   ، هدحول شیعي  نأ  بحيو  موي  لك  برشي 

نأ ينوملع  نوینانبللا   . ءابولاك ةرھاقلا  يف  يشفتملا  ملسأتلا  رظانمو  عاضوأ 
لثم اًحابص  وحصأ   . صقرأو ةرمخلاو  سنجلاب  حرفأو  لكألا  معطتسأ   . ةایحلا بحأ 
نكل  . طبضلاب  ، سنأ مل  انأ   . راھنلا لوط  تاجاحلاو  سانلا  عم  لعافتأو  هللا  قلخ 
يف ناكو   . شیعأ ام  ریغ  نم   ، هلثم  ، اھتشع نینسب  ينركف  ىفطصمب  ءاقللا 

ـ ىرخألا  لیصافتلا  لك  فالخ  ـ  ينأب  يسفن  نیبو  ينیب  فارتعا  ءاقللا  كلذ 
تفرتعا تنك  ام  يذلا  رمألا   ، ةصاخلا يتایح  يف  تلشف  ينأل  توریب  ىلإ  تئج 
لكاشم توریب  يف  تیقل  ةرتفلا  هذھ  يف  اًعبط   . نینس تس  لالخ  ةرم  هب 

ردقب انھ  ةشیعلا  تببحأ  ينأ  ةجیتن  سیل   ، ينعي  ، عجرأ مل  ينوك   . ةعیظف ىرخأ 
ّيلع ىفطصم  ّبلق  اذكھ   . اھیف يل  لصح  ام  لكو  رصم  نع  ماجحإ  وھ  ام 
ماعلا سأیلا  تایلجتو  ةیعامتجالا  هتاراشإ  ىلع  اًروف  فرعتأ  تنك  ينأل   ، عجاوملا
ينعي  » لوقي املك  اًمامت  هب  سحأ  تنك  نیتیملا .» ناعلط   » ةرابعب هفصي  يذلا 

هب ـ سحأ  بیط »! نیف  حوري  دحاولا  ينعي  بط   ، هدك فرصتت  ةرب  تبرتا  يللا  امل 
تیب يف  سانلا  شیعت  فیك   . ءاكبلا يف  ةبغرلا  ةجردل  ـ  اًئیش  هل  لوقأ  امنود 
صخش عم  ريرس  يف  مانتو  وحصت  فیك  ؟  اھضعبل اھمارتحا  دقفت  امدعب  دحاو 
كسفنل اھددرت  لظت  تاھیشیلك  ىلإ  نوكرلاو  بذكلاب  ؟  ةلابز هنأ  هیف  كيأر  حبصأ 

ىلع ةلطابو  ةھفات   ، ةروركم ةرابع  ينعي   ،« دویتیتالپ  » ةملك لّضفي  ىفطصم  )
(. نآلا ةرم  لوأل  فشتكُت  اھنأك   ، ةقیقح قدصأو  قمعأ  اھنأ  ىلع  لاقت   ، حجرألا
امبر فیك  ؟  ءاكبلاو تمصلاب  ؟  رظانملاو عاضوألاب  ؟  ةارادملاو رعملاو  رشفلاب 

ال نأ  ررق  ـ  يلثم  ـ  ىفطصم   . لمحتت سانلا  مظعم  ؛  لمحتي نمل   ، ةلھس
يف هتدعاسمل  اًسمحتم  ينّالخو  ةعرسب  هنم  ينّبرق  يذلا  اذھو   . لمحتي
فسوي نيدولكل  هبحو  هجاوز  لاخدإ  ناك  نإ  فرعأ  ينأ ال  مغرو   . هتتودح قیثوت 
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میقلاب ةتودحلا  طابترا  الول  هنأ  فرعأ   ، ةیبدألا ةیحانلا  نم  اًرَّربم  ةتودحلا  يف 
دشارل لوقي  وھ   . ًالصأ اھل  سمحتأس  تنك  ام   ، هتایحو هلمعب  ةلصتملا 

نم مالكلا  : » لوقي  . ءيش لك  يھ  رتافدلا  تاظحالمو  ةتودحلا  نإ  يطویسلا 
عم هتلكشم  ـ  اھلوح  نم  يذلا  مالكلا  الول  ةحارصب  نكل  جنفسإلاك .» اھلوح 
، جنفسإلا الول  ـ  يحیسملا  هقيدص  ةءوبنو   ، ملسملا هقيدص  لوحتو   ، هتأرما
نم يئاھنال  ددع  فالخ   . تاظحالملا الو  ةتودحلا  تمضھ ال  تنك  ام  انأ   ، راصتخاب

ـ لوقأ  تنك  ـ  اھباحصأ  طبختو  علھ  سكعت  يتلا  ةيدرفلا  عفاودلاو  بابسألا 
مايأ يروعش  اذھ  ناك   . فاخت اھنأل  اھمارتحا  دقفت  امدعب  اھضعب  عم  شیعت  سانلا 

ببسلا نأ  دكأتم  انأو  موي  تاذ  توحص   . نینس عبس  نم  رثكأ  لبق   ، يتجوز تكرت 
تاعبت نم   ، ةدحولا نم  فوخلا   . فوخلا وھ  اھعم  ينیقبي  نأ  نكمي  يذلا  دیحولا 
نلیڤ نوكأ  نأ  نم  فوخلاو   . ةلوھجم كانھ  ىلإ  ةفورعم  انھ  ةرداغم  نم   ، قالطلا
يرارق نوكي  نأ   ، نيرخآلا تاماھتا  وأ  بنذلاب  ساسحإلا  ينبذعي  نأ  ملیفلا :
ةقلطلاك ةشئاط  ةقصب  وأ  ةدوصقم  ریغ  ةعفصل  فینع  لعف  در  وأ  ماقتنا  درجم 

، نيرخآلا لثم  نوكأ  ال  نأ  نم  فوخلا   . مدنأ عجرأ  نأ   ، اھبحاص لتقت  يتلا 
ةرب ىقبت  نأ  نم  اًفوخ  اھمارتحا  دقفت  امدعب  شیعت  سانلا  نأ  دقتعأ   . راصتخاب
نأب فارتعالل  اًدعتسم  دحأ  الو   . راعشإ ىلإ  ةوج  انلك   ، ةوج بحن  انلك   . تاجاحلا
ءایشأ نمض   ، ةياجلاو ةحيارلا  يف  اھب  نوقدشتي  يتلا  ةنايدلا  ببسب  ـ  ةوج 
مالك مھفأس  اًضيأ  ىنعملا  اذھب   . قاطي ، ال  ضرألا ىلع  منھج  يقب  اًعبط ـ  ىرخأ 
لبق  ، امنإو ةضرتفملا  ةینوكلا  ةرماؤملا  ةمواقم  سیل   ، ةمواقملا نع  ىفطصم 
يف لصاحلا  يمویلا  نیتیملا  ناعلط  ةمواقم   ، عقاولا نیناوقل  ةقراخ  تايرظن  يأ 
نع اًریثك  فلتخت  يتصق  نأ  عمو   ، قایس نم  رثكأ  يف  ينيرق  ىفطصم   . ةرھاقلا

تیھامت انأ   ، مايأ ةرشع  لك  ةرم  هملكأ  تلزام  ةحصلا ـ  هیطعي  انبر  يبأو ـ  هتصق 
نم ریثكب  رثكأ  لوقأو  ـ  هلثم  ـ  يتریس  يكحل  فرجنأ  ينأ  ةجردل  ىفطصم  عم 
كلذ عمو   . رثكأ طروتأ  يسفن  سحأ  تنك   ، باتكلا نم  لمكي  مسق  لك  عم   . مزاللا
يف نیمرتحم  ىقبن  املاط   ، يتایح يف  هذھ  ةياكحلا  دوجوب  اًدج  طوسبم  انأ 
يأ وأ  ادشار  تنك  ءاوس   ، يمسا فرعت  نأ ال  انضعب : ىلع  اھانذخأ  يتلا  ةملكلا 
الب لظأ  نأ  ىرغطلا  باتك  يف  هعم  لغتشأل  ىفطصم  ىلع  يطرَش   . ناسنإ
ىتح  . بتاك هنأ  يعّدي  دحاو  يأ  ىلع  ضورفم  وھ  امك   ، دحأ ال  نوكأ   . مسا
اھنم يھتنأو  ةنالغشلا  هذھ  يف  أدبأ  نأ  يفدھ   . هاسنأ تدك  ةباتكلا  يف  يتوص 
عمو  . لبق ىفطصم   . يطرشو  ، يفدھ  . ءيش ينع  فرعُي  الو  ةظحل  رھظأ  امنود 
نع فك  دعب  امیف   ، مايأ ةثالث  لوأ  يف  درلاو  ذخألا  يف  ّدوزو  هحاحلإ  رثك  هنأ 
ناك نإو   ، هنأش اذھ   . راوطألا بيرغ  يننظي  هلعل   . هقدصأ تنك  اذإ  امع  يلاؤس 
ءيش لك  هل  تحرش  انأ  ٍلك  ىلع   . بوطلاب سانلا  فدحي  زازق ال  نم  هتیب  يذلا 
نحن ظحالنو  ةضورلا  ىھقم  يف  ةَّرُملا  ةوھقلا  برشن  نحنو   ، يناثلا انئاقل  يف 
ئطاش يف  رحبلا  ىلع  تناك  يتلا  نكامألا  ةضورلا  ىھقم  هبشي  مك  نانثالا 

يف هل  ةرم  لوأ  هذھ  نإ  يل  لاق   . تانینامثلا رخاوأ   ، ةيردنكسإلا يف  يبطاشلا 
يسفن تلمعف   ، ةینانبللا ةجھللا  مھف  يف  ةطیسب  ةبوعص  دجي  هنإو  توریب 

. انكحضو ملاعلا »! عم  يكِحَتت  مجرتم  كدب  ؟  ةملز اي  كیب  وش  : » تددرو اًقياضتم 
نم شینروكلا  ىلع  انیشمف  اًولح  سقطلا  ناك  ـ ٢٠٠٧،  ـ ٤  ةلیل ٢٢   ، اھتلیل

تذخأو كانھ  لیتوألا  مادق  هتكرت   . ةسيرملا نیع  ةياغل  يركسعلا  مامحلا  دنع 
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ةیشمتلا ءانثأ  هل  هتلق  ام  ناكو   . نكسأ ثیح   ، سیلمطلا بورز  دحل  اسیڤریس 
نإ اھدعب : يسفنل  ىتح  وأ  هل  هتلق  ءيش  يأ  نم  ةحارصلا  ىلإ  برقأ  هذھ 
يبأ رایب  دنع  ةفدصلاب  انیقتلا  امدعب   ، يل اھیكحي  حرابلا  ةلیل  ىضم  يتلا  ةتودحلا 

، ةحامس فيزوج  همحري  هللا  اھسسأ  يتلا  ةديدجلا  ةديرجلا  بتكم  يف  بعص 
هذھ ةتودحلا  نإ   ، نادرڤ يح  يف  يرپونوملا  ةيانب  ىلإ  اولقتنا  اوناكو   ،« رابخألا »
نم ءایشأ  اھیف   ، اھفلأ وھ  وأ  ًالایخ  اھلك  تناك  ول  ىتح   . بتكت نأ  مھم  ًالعف 
قفاوم ينأل  الو  ىربك  ثادحأ  ىلإ  يدؤتس  اھنأل  سیل   ، اھل ّقثوي  نأ  يرورضلا 
لالخ ئجافملا  هلوحتو  يجبروشلا  ىفطصم  ةياكح  نكل   . تاذلاب اھاوحف  ىلع 
ثعبل ةيرحس  لامعأب  موقي  هنأ  دقتعي  نونجم  فصن  ىلإ  جنرفتم  فقثم  نم  اًموي   ٢١

يجبروشلا ىفطصم  ةياكح  ًالعف ـ  هب  اًعنتقم  ترص  ام  اذھ  ةیمالسإلا ـ  ةفالخلا 
. تافارخ درجم  تسیل 
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ق ـــ حالملا
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( تاياكح تس   ) نامثع لآ  خيرات 

١٢٧٧

كیب نب  نامثعل  نوحلم  هتنبا  ّجوزي  نأ  يلابدإ  خیش  حلاصلا  لجرلا  يضر  ام 
امھلاصتاب عمس  هلعل  وأ   ، رخآ عاطقإ  ىلع  هنیع  لعل   . رواجملا توغوس  عاطقإ 

. سبنت مل  مھراد ـ  يف  هتیبم  ةلیل  نوحلم ـ  نكل   ، اھقشاع نامثع   . ءافخلا يف 
يف راولشلا  شامق  خفتناو  ترادتسا  مث   ، اھھجو ىلع  كمشیلاو  بابلا  تحازأ 
نم ةئفدتلا  نم  اھولخ  ناك  نإ  نامثع  لءاستو   ، ةدراب ةفرغلا  تناك   . اھتحور

، هفیضم باب  قرطي  امنود  حابصملا  أفطأ   . ةوافح ةلق  وأ  فشقتلا  تامالع 
حازأ  . ماخرلاو بشخلا  يف  ةوجف  نم  رثكأ  لالخ  حراسلا  رمقلا  ءوضب  ىفتكاو 
ىلع فوصلا  يف  فتلاو  هناطفق  علخ  مث   ، ةمامعلاب هضبقم  للكو  فیسلا 
يذلا قرعلا  نم  لیلقب  هدقرم  برق  عوضوملا  بیلحلا  طلخ  مالظلا  يف   . طاسبلا

، نآلاو  ... مانم هظقيأ  ىتح  ةعاس  ترم  ام   . وفغي وھو  ءطبب  هبرشو  هعم  هلمحي 
خیشلا يدي  نیب  ضرألا  ىلع  اًعبرتم  فجري  وھ  اھ   ، سمشلا عولط  لبق 

: هل يكحي   ، همامأ ةبطصملا  ىلع  سلاجلا 

داكي الو   ، يلابدإ خیش  ردص  نم  علطي  رمقلا  ىأر  ـ  لرغطرأ  نب  نامثع  ـ  هنإ 
للظت يارسلاك  ةرجش  هترس  نم  ومنتف  هنطب  يف  صوغي  ىتح  اًردب  لمتكي 

لك حفس  نم  میظع  رھن  ىرج   ، ةثالث لابج  ترقتسا  يداغلا  اھئیف  يف   . ضرألا
ـ لینلاو   ،( بونادلا  ) ةنوطلاو  ، ةلجد ـ  اھئامسأب  راھنألا  ىلع  فرعت  نامثع   . اھنم
. ةیطنزیبلا ةلودلا  ىلإ  اھسوءر  ریشت  اًحامر  تبلقنا  ةرجشلا  قاروأ  نأ  هعارو 

ضیبأ لُت  مھسوءر  ىلعو  رقش  ىراصن  نایبص  فقو   ، ةرجشلا ناصغأ  تحت 
ءالؤھ لوح  نم  قلخلا  ناكو   . ناطسلل ءالولا  دھع  اھعبتي  ةداھشلا  نودشني 
نوعرزيو نوبرشي   ، اھناجلخ يفو  راھنألا  طوطش  ىلع  ددع  الب  نایبصلا 

فكي امنود   ، مھرايد يف  فروي  ریخلاو  نودلاوتي  اوناك   . يقاسفلا نوعنطصيو 
... داشنإلاو ةرجشلا  نوصغب  لالظتسالا  نع  نایبصلا 

. ووووووھ رأزيو : لقوحيو  لمسبي  مث  ًالیلق  قرطي  يلابدإ  خیش  وھ  اھو 

ـ ضرألا » تابنج  يف  هتملك  يلعت  كرھظ  نم  يتأت  ةلودب  كیلع  هللا  معنأ  دقل  »
بحاص نبا  ىلإ  هانمي  دمي  مث  ووووووھ .»  . ةكربلا تلحو   » ـ نامثعل  لوقي  اذكھ 
اًدكؤم هتوص  عفتريو   ، لقوحي  ، لمسبي  . قرطي دوعيو   ، ریخألا اھمثلیل  عاطقإلا 

«. كل نوحلم  : » نامثع هجو  ىلع  ةبعالتملا  ةماستبالا 

١٤٨٠

كفقوتسیس هيرتروپ  دجوي   ، ندنل يف  مكدنع   ، يریلاج لانوشانلا  تاینتقم  نم 
لیفورپلا نیب   ، بنجب علطتي  هجولا   ... هنع اھفرعت  دق  تامولعم  يأ  نع  رظنلا  ضغب 
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دوسأ ةیفلخلاو  ـ  ةيوازلا  هذھ  نومسي  امك   ، رتراوك يرث  ـ  يمامألا  رظنملاو 
، ةداح هجولا  حمالم   . ةرمحلاب ةبرشملا  ءارقشلا  ةرشبلا  وضنتل  امنأك   ، صلاخ

لمعلا ودبي  ءيش  الإ  ءيش  لك  يفو   . ببدم امھالك  ءارمح  ةیحلو  فوقعم  فنأب 
: ًایلاطيإ

ىتح  ، روظنملا دعاوقو  ةیعقاولا  بسنلا   ، اھمادختسا ةقيرطو  تيزلا  ناولأ 
نانفلا عضي  ثیح  رجح ـ  ةدعاق  قوف  نیتبثم  ماخر  يدومع  ىلع  بكارلا  سوقلا 
اھیطعي ةحوللا  لخاد  اًزاورب  عنصیل  ورفلاب  نادزملا  هردصو  ةروصلا  بحاص  هجو 
يحول ىلع  نئابلا  بھذملا  لیلقلا  مالكلاو   . ينامور شرآ  هنأك  ةنوقيألا ـ  ءاحيإ 
فرحلاب بوتكم  يناثلا  وھ   ، نيدومعلا لفسأ  رجحلاب  نیقصلم  نيوادوس  ماخر 

، ةدعاقلا فصتنم  ىلع  شورفملا  عصرملا  طاسبلا  ةفرخز  اھدحو   . ينیتاللا
، ةحوللا ىلإ  رظنت  تنأو   ، ةلھو لوألو   . يقرشلا خذبلا  ىلإ  برقأ  ءيشب  يحوت 

بحاص سأر  قوف  ةدلص  ءارمح  ةیقاط  ىلع  ةفوفلملا  ةمامعلل  هبتنت  ال  دق 
ةتسلا ةیبھذلا  ناجیتلا  الو  ـ  ةیقاطلا  هذھ   ، اًجات ىمست  تناك  ـ  ةروصلا 

... سوقلا يبناج  ىلع  ةصوصرملا 

ينیّللب لیتنج  لامعأ  نم  هنأ  نع  رظنلا  ضغب  حتافلا  دمحم  هيرتروپ  كفقوتسیس 
يف ماقأ  ينیللب  نأ  الو   ، وجینیسوم يناڤویج  ةیقدنبلا  چود  طالب  يف  ماسر  مھأ 
يذلا حلصلا  طورش  نم  هتماقإ  تناكو   ) نیتنس تارجحلا  نيزيو  مسري  وپقپوط 
ىلإ زمرت  امإ  ناجیتلا  نأ  ملعت  امنود  لاتق .) ماوعأ  ةعبس  دعب  چودلا  هب  رداب 
ثالثلا هكلامم  ىلع  لدت  وأ  دمحم  ىلع  نیقباسلا  ةتسلا  نامثع  لآ  نیطالس 

امم ریثكب  زجعأ  ناك  ادمحم  نأ  الو  كفقوتسیس ـ  نوزبارطو ـ  نانویلاو  ایسآ  يف 
نم رھشأ  ةتس  لالخ  تام  هنأ  وأ  ـ  نیعبرألا  يف  خاش  دقف  ـ  ةروصلا  هنیبت 

. رظنلا ضغب   ، برغلاب قرشلا  جاوز  هيرتروپلا  يف  كفقوتسیس  . اھزاجنإ

، هتوقت ةدشل  يھلإلا )  ) راگدنوادخ بقلملا  يناثلا  ديزياب  هنبا  هنع  ىلوتي  امدعب 
مث اھرخآ  نع  رصقلا  ناكرأ  نم  مجحلا  ةریبكو  ةیعقاولا  ريوصتلا  لامعأ  ليزیس 

هيرتروپ يرتشي  نلو   . اًدجسم اھنمثب  ينبیل   ، رواجملا رازابلا  يف  عیبلل  اھضرعي 
. ينایلط صخش  الإ   ، ةفدصلاب  ، حتافلا

١٥٣٤

تانب رطشأ  الو  لمجأ  نكت  مل   ، يناركوألا يروخلا  ةنبا   ، انالسكور ةینولوپلا 
نألو كوحضلا .)  ) مروح بقل  اھتبسكأ  ام  ناعرس  اھحرم  ةرثك  نكل   . ميرحلا
اھمالكو  ، اھتاكرح طسبأ  نم  رطقي  غئاس  قبش  ـ  ٍماح  اھمدو  ریغص  اھدسج 

وأ هدزوج  تحبصأ  ىتح  نامیلس  كلمرحب  لحت  تداك  ام  ـ  ءابرھكلاك  يرسي 
: لابقإ ةبترب  تیظح  ام  ناعرسو   ، ناطلسلا رظن  تتفل  اھنأ  يأ   ،« نیعلا يف  »
ًالجآ لبحت   ، تناك ام  ًايأ   ، لابقإ نأل   ، مودت ام  اًردان  ةرتف  اھرثؤي   . اھرثؤي يتلا  ةَمألا 
نع ناطلسلا  فك  اًدلو  تعضو  اذإ  اھنأ  حتافلا  دمحم  نمز  ذنم  فرعلاو   . ًالجاع وأ 
ةدلاو ةناكم  نھادحإ  أوبتت  نأ  تايرخألا  قح  ىلع  روجتف  رخآ  عضت  ىتح ال  اھئاقل 
لوحتت نیتلاحلا  يفو   . اھیلع لبقي  هاشداپلا  دوعي  الف  اًتنب  تعضو  اذإ  امأ  ؛  ناطلس
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ام ىلإ  ةفاضإ  عرشلا  نھب  حمسي  يذلا  عبرألا  نم  ةجوز  يدنفأ : نداق  ىلإ  لابقإ 
، لمأت ةديدج  هدزوج  اھعبتت  امیف  اھدالوأ  ىعرت  يدنفأ  نداق  لك  هللا.  كاطعأ 

يروخلا ةنبا   ، انالسكور ةینولوپلا  نأ  ریغ   ... دوعوملا فلخلا  يف   ، اھرودب
رصقلا نم  هیلإ  يتأت  نأ  اھبلطي  نامیلس  لظو  دلو  دعب  اًدلو  تعضو   ، يناركوألا
يذلا رمألا  ةیلعلا ـ  تاذلا  نع  ًالصفنم  ةماقإلا  ىلع  ميرحلا  جرد  كانھ  ميدقلا ـ 

. ناطلس يكصاخ  هانعم : يف  اًديدحت  لقأ  عبار  بقلب  فرُع  نم  رھشأ  اھلعجیس 
(. هرمع يف  موي  رخآ  ىتح   ، ایقتلا ذنم   ، اھریغ ةأرما  برقي  مل  نامیلس  نإ  لاقي  )

تبرست امدنع   . ةمئألاو ءارزولاو  نایصخلا  تعزفأ  ةیئانثتسالا  ةلماعملا  هذھ  نكل 
. ةمیمنلا ترثكو   ، فكب اًفك  برضت  سانلا  تراص   ، رابخألا

، ناطلس نارودیھام  نأب  ةلتعم  نامیلس  ةوعد  يبلت  نأ  انالسكور  تضفر  نیحو 
لھأ ریغ  اھتلعج  شودخو  حورجب  اھتباصأف  اھتبرض   ، ىفطصم لوألا  هنبا  مأ 
اھتتعن نارودیھام  نإ  لوقت  نامیلسل  انالسكور  تلسرأ  نیح   ، ناطلسلا تختل 
لسرأ  ، هاشداپلا ةیھش  ىلإ  ىقري  ال  خسولا  محللا  نإو  خسو  محل  اھنأب 

نارودیھامو  . اذھ لك  تلعف  دق  تناك  نإ  اھلأسیل  نارودیھام  بلط  يف  نامیلس 
اھفرصف  . انالسكور قحتست  امم  اًریثك  لقأ  هتلعف  ام  نأو   ، تلعف اھنأب  تباجأ 

رمأ مث  هئاقلب ) اًددجم  ىظحت  نأ  نود  ةصروب  يف  تومتس   ) روفلا ىلع  نامیلس 
ةلودلا خيرات  يف  ةرم  لوألو   . هیلإ انالسكور  لقتنتل  وپقپوط  كلمرح  عیسوتب 
ترحس ةینولوپلا  نأ  نوكحي  اوراصف   ، رثكأ سانلا  ةظیفح  راثأ  ام  قالطإلا ـ  ىلع 

. ةجوز هئامإ  ىدحإ  ذاختا  يف  هتین  ناطلسلا  نلعأ  هل ـ 

مھدحأ هنع  ىلوتیس   ، ءانبأ ةسمخو  اًتنب  هل  تبجنأ  دق  تناك  سرعلا  ةیشع 
نم نكل  ناركسلا .)  ) يناث میلس  شوخرس  تقولا : عم   ، ةلودلا لمأ  بیخي 
ام ةداع   ) مأو كلم  بأ  يبوروألا : ىنعملاب  ةكلام  ةرسأ  نیینامثعلل  راص   ، اھموي

رصقلا يف  اھجوز  عم  شیعت  ةجوزلا  تحبصأ   . ءارمأ دالوأو  ةقوتعم ) ةمأ  نوكت 
ناطلس ةدلاوو  دوسألا  نایصخلا  اغأل  راص  ىتح  ميرحلا  مجن  العو   ، يسیئرلا

. ناويدلا ةوطس  قوف  ةوطس 

١٦٢٢

هب ىھتنا  فیك  قرزألا ) عماجلا  يناب  دمحأ  ناطلسلا  وخأ   ) ىفطصم مھفي  مل 
ًاطاحم  ، همأ هراوجو  دجسملا  بارحم  يف  يعقي  ناكملا : اذھ  ىلإ  رمألا 

. راصعإ يف  ایندلاو  ةبتعلا  ىلع  بشت  دایجلاو  اھسوءر  ىلع  سانلاو   . ركسعلاب
لالخ هلزع  ركذتو  عزفب  دھشملا  يف  علطت   . ناطلسلا تنأ  هل : لوقي  اشاب  دوادو 
اھربد ةرماؤم  قيرط  نع  سوفیتلاب ـ  دمحأ  توم  رثإ  مكحلا ـ  هیلوت  نم  نيرھش 
ءاضعأو شیجلا  ةداق  عم  دوسلا ) نایصخلا  ریبك   ) ميرحلا اغأ  وأ  يساغآ  رالزك 

يف دي  نامثع  لآ  نم  دحأل  نكي  مل   ، ةلودلا خيرات  يف  ةرم  لوأل  ؛  ناويدلا
رمع يف   ، عيوب ىتح  وپقپوط  ةحنجأ  دحأ  يف  اغألا  هسبح  كاذموي   . بالقنالا

ىفطصم دتراو  ریغصلا .)  ) چنگب فورعملا  يناثلا  نامثع  هیخأ  نبا   ، ةرشع ةعبارلا 
حابص  ، ةيراشكنالا لياحت  نأ  ىلإ  ـ  هتایح  ىضمأ  دق  ناك  ثیح  ميرحلا  ىلإ 
رئاتس نم  اھولجترا  لابح  قلستب  ةفرشلا  نم  هحانج  ىلإ  ذافنلا  ىلع   ، مویلا
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دواد دجو  ثیح   ، دجسملا مث  مھتانكث  ىلإ  وپقپوط  نم  همأو  هولمحو  يارسلا 
. ناطلسلا تنأ  هل : لوقي  اشاب 

يزاغلا ناطلسلا  دیلقت  يیحي  نأ  ررق  موي  هیخأ ـ  نبا  نأ  ملعي  ناك  ام  ىفطصم 
نصح ىلإ  حلفت  مل  ةلمح  يف  شیجلا  سأر  ىلع  جرخو  رغصألا  هقیقش  لتقف 
نطف  ، هسفنب شیجلا  ّبرج  موي  ـ  بونادلا  نم  دیعبلا  بناجلا  ىلع  نیطوخ 
ذئذنم هنأ  ملعي  ناك  ام   . دالبلا رخأت  ببس  مھنأو  ةيراشكنالا  داسف  ىلإ  اًركبم 

الو  ، لوضانألاو رصم  يف  ةدالولاب  نیملسملا  نم  ديدج  شیج  دشح  ىلع  مزع 
يساغآ رالزكو  مظعألا  هردصب  لیثمتلاو  هیلع  ركسعلا  بالقنا  ببس  اذھ  نأ 
لمعتسُي هنأ  سدح  هنكل   . بالقنا ثودحب   ، ًالصأ  ، ملعي ناك  ام   . هترمإ يف  لماعلا 

اًماع رشع  ةینامث  رمعلا  نم  غلابلا  نامثع  لتقیس  لعفلاب   ) يومد ءيش  يف 
نبا لتقو  ديدج  نم  هتعيابم  ىلع  نیممصملا  ءالؤھ  نأ  هل  ادبو  تاعاس .) لالخ 
ةعضب لبق  هولزع  نيذلا  مھسفنأ  مھ  ـ  اشاب  دواد  مھسأر  ىلعو  ـ  اًرأث  هیخأ 

. ًاللخ هلقعب  نأ  ىلإ  نیبھاذ   ، نامثع هناكم  اولویل  رھشأ 

، سأرلا يراع   ، بایثلا قزمم  دنجلا  يف  بطخي  نامثع  امنیب   ) ةبلجلا طسو  هنكل 
لبح هانمي  يفو  اًضكر  هنولمحي  ةيراشكنالا  نم  ةثالث  فاتكأ  ىلع  اشاب  دوادو 
هبشأ تماص  ناكم  ىلإ  لقتنا  هنأ  ىفطصمل  ادب  ءاوھلا ) يف  هب  حولي  ةقنشم 
ىلع حلُطصا  دق  نكي  مل  ـ  وپقپوط  يف  هصفقب  ةقحلملا  ةیلخادلا  ةقيدحلاب 
نومَرحي ثلاثلا  دمحم  ذنم  مھنكل   ، صفقلاب ميرحلا  يف  ءارمألا  سبح  ةیمست 

رصعت يصخ  ةضبق  وأ  ةبقرلا  لوح  ريرح  قاطوب  مھلتق  نم  ًالدب  طالتخالاو  جورخلا 
سولجلا دنع  ةوخإلا  ءانبأو  ةوخإلا  ةدابإ  نمز  ّىلو  نامیلس  دعب  نم  نیتیصخلا :

لاوحأ بابتتسا  ىوعدب  مالسإلا  خیش  هحیبي  لظ  يذلا  سقطلا   ، شرعلا ىلع 
مھتاھمأ ئباخم  يف  نیفتخملا  عضرلاو  شویجلا  ةداق  ةازغلا  نمز  ّىلو   ... ةمألا

اھیلإ برھ  يتلا  ةقيدحلا  نأ  الإ  ـ  ماھسلا  ةامر  ناسرفلاو  بسنلا  ءایعدأو 
ثیح ال  ، يارسلا يف  هحانج  نم  محرأو  بحرأ  اذھ  هتظقي  ملح  يف  ىفطصم 

قیطي ناك  ام  ىفطصم  ـ  تاوادوس  ءاسن  ىلع  يوتحت  الو  دحأ  اھیف  تومي 
يتلا ةقيدحلل   . نیتوطخ دعب  اھزیلاھد  يھتنت  الو  ـ  ةیجنزلا  ةرشبلا  وأ  ءاسنلا 
حازنت ةكرحتم  طئاوحو  افقسأ  دجسملا  يف  هنوعيابي  مھو  ىفطصمل  تءارت 
ملح ةقيدح  يف  يقب  هلعلو   ... ءامسو ةدتمم  لوقح  نع  اھیلإ  رظنلا  درجمب 
هیلع نونجلا  تارامأ  تداز  ثیح   ، ماعلا لالخ  ةیناثلا  ةرملل  هولزع  نأ  ىلإ  هتظقي 
ًایئاوشع شورقلا  يمرو  ماوعلا  ةطلاخمب  ةیناطلسلا  بكاوملا  داسفإ  نم  ًالدبو 

خرصي  ، ًايراع وپقپوط  لوح  رودي  حبصأ  ةیلعلا ـ  تاذلاب  قیلي  نكي  مل  ام  ءاوھلا ـ  يف 
نع لمحتل  عجرا   ، نامثع اي  كمع  ىلإ  عجرا  نأ  تیملا  هیخأ  نبا  ىلع  حیصيو 

. هرھظ مصق  يذلا  كلملا  لقث  كمع 

. باذعلا اذھ  كمع  ىلع  رفوو  عجرا 

١٨٠٨

كلذ هتایح  يف  ىسني  نل   ، دیجملا دبع  وبأو  ثلاثلا  میلس  نبا   ، يناثلا دومحم 
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انالوم هتوم  يف  ملحي  امك   ، اًضيأ  ، هتامم دعب  هب  ملحي  لظ  هلعلو   ) مویلا
نامثع دھع  ذنم  نیطالسلا  هیلإ  اوبصي  ام  قّقحي  نأ  ىلإ  حيرتسي  نل  ناطلسلا .)

نأ ىلإو   . ضرألا هجو  ىلع  نم  ةيراشكنالا  وحم  ةرورض  ىلإ  نطف  نم  لوأ   ، چنج
ةدابإلا وأ  مادعإلا  وأ  لتقلاب   ، مھفاتكأ قوف  نم  ةيراشكنالا  سوءر  جرحدتت 

ـ تاعفترملا  ىلع  ةلمھملا  مھتاذوخ  ىتح   . حيرتسي نل   ، ةرشابم ةیبعشلا 
ةحبذملا دعب  اھآر  املك  هفیسب  اھّحیطي  لظیس  مدلاب ـ  كوعدم  دعجملا  اھشاش 

... رمحألاب يبھذلا  نرقلا  هایم  تغبصو  عیباسأ  ةنيدملا  تقلغأ  يتلا 

ملو  . هرمع نم  ةنماثلا  يف  يناثلا  دومحم  ناك   ، هاسني نل  يذلا  مویلا  كلذ  يف 
ىدحإ ربع  هولمح  هیبأ  مدخ  نأل  الإ  وپقپوط  ىلع  ةيراشكنالا  ةمجھ  نم  جني 

ىلإ  ، ةدوقعملا تایفوكلا  نم  لجترم  ملس  ىلع   ، هنمو حطسلا  ىلإ  نخادملا 
اومضنا دق  ةيراشكنالا  ناك   . هفاطتخال ةیتآلا  ةعامجلا  نیغوارم   ، ةنمآ ةقيدح 

«: ديدج ماظن   » سسؤم  ) ثلاثلا میلس  لزع  نم  اونكمت  نيذلا  نيدرمتملا  ىلإ 
ام  ، هناكم عبارلا  ىفطصم  بیصنتو  ةلودلا ) يف  ثيدحلا  شیجلا  تاصاھرإ  لوأ 
، میلاقألا ماكح  دحأ  ةرطیس  مث   ، بارطضالا نم  ديزمو  راعسألا  عافترا  ىلإ  ىدأ 
افلأ رشع  ةسمخ  يف  رصقلل  هراصحو   ، لوبناتسإ ىلع   ، رادقریب اشاب  ىفطصم 
ماحتقا يف  أطابت  اشابلا  نكل   . شرعلا ىلإ  میلس  ةداعإو  ىفطصم  لزع  فدھب 

عكار اشابلا  امنیب  ذئنیح ـ   . اھب لثمم  ةثج  میلس  دجیل  الإ  لصي  ملو   ، ًابدأت وپقپوط 
كیلإ نیلئاق   ، دومحمب هركسع  هءاج  ـ  ناطلسلا  حورج  قعليو  مطلي  ةثجلا  دنع 
ةفالخ لبقتسم  نأ  ملعتلو   ، اشابلا اھيأ  يناثلا  دومحم  ناطلسلا  انالوم 

... كیلعدقعنم نیملسملا 

ىلإ لقتناو   ، ًالجر وپقپوط  دومحم  نكسي  مل   ، هتلوفط يف  كانھ  هآر  اِمل  امبر 
رصق  ، روفسوبلا فافض  ىلع   ، دیجملا دبع  هنبا  دیشیس  ثیح  شاتكشب  ةیحاض 

نيدلا ـ دیحو  انالوم  سأر  طقسم  روھزلاب ـ  املوط )  ) ةوشحملا هچغاب )  ) ةقيدحلا
. هصخش ىلع  ةيرحب  ةمجھل  ًابسحت  ةنس ١٨٧٧  زدلي  تاباغب  دیمحلا  دبع  ذوليو 

دومحم ناك   ، رییغتلل ةمواقمو  ةدیقعلا  يف  رجحت  نم  ةيراشكنالل  ناك  اِمل  امبر 
، يرصملا  ) شوبرطلاو ّيلبنطسإلا  ةلدبلاب  ةمامعلاو  ناطفقلا  لدبتسا  نم  لوأ 

سان اوقبس  نيذلا   ، هسانو اشاب  يلع  دمحم  ىلإ  ةبسن  هنومسي  اوناك  امك 
اشاب دیشرل  ـ  هدعب  نم  هنباو  ـ  ةرادإلاب  دھع  امك   ،( شیجلا ثيدحت  ىلإ  ةلودلا 
كرابم يلع  لثم   ، اودافتسا نوددجم  نوفقثم  مھلكو   ) اشاب يلعو  اشاب  داؤفو 
هاناع اِمل  امبر  ةیسنرفلا .) ةروثلا  دعب  ام  ابوروأ  نم   ، هدبع دمحمو  يواطھطلاو 

، مھتاذوخو  ، مھرخآ نع  ةيراشكنالا  ىلع  ىتأ  ىتح  أدھي  مل   ، ةعیجفو عزف  نم 
هلثم ديدجلا  يزلا  نأ  دكؤت  ىوتف  ىلع  يناثلا  دومحم  لصح  نیح  ةنس ١٨٢٦ .

، اًددجم ًایمالسإ  امنإو  اًرفاك  ًایبوروأ  سیل  ثَدحتسملا  يركسعلا  بيردتلا  لثم 
. ةیلعلا ةلودلاب  اًریخأ ـ  ةثادحلا ـ  تقحل  دق  تناك 

١٩٢٤

يفو رصقلا  ةباوب  ىلع  عمجت  عمس  نم   ، رمألاب دعب  اوعمسي  مل  سانلا  رثكأ 
نأ ررقت  ثیح   ، لوبناتسإ دودح  نع  ةدیعبلا  اجلاتاچ  راطق  ةطحم  ىلإ  قيرطلا 
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جراخ همظعم  عقي  ٍوتلم  قيرط  نم  رھاظتلل  اًعنم  يدنفأ  دیجملا  دبع  ذخؤي 
خيرات يف  ةرم  رخآل  نوفتھي  نورخآ  عمجت   ، ةطحملا ةباوب  ىلع  كانھو   . ةنيدملا

وأ اًدیعس  دحأ  ال   . لاثتمالاو ماصتعالا  نیب  سانلا  رثكأ   . يلمسعلا مساب  ابوروأ 
نأ ریغ   ... ةكرحلا ةعرسو  عومجلا  هذھ  طقف   . ةمأن نكل ال   ، يرجي امل  اًسمحتم 
لصو ىتح  مون  وأ  لكأ  الب  اجلاتاچ  ةطحم  يف  ءاقبلل  هترسأو  رطضا  ةفیلخلا 
ذئنیحو ـ  ةیلاتلا  ةلیللا  فصتنم  يف  ارسيوس  ىلإ  هجتملا  سيرپسكإ  تنيروألا 
يفلأ ىلع  يوتحي  اًفورظمو  تاریشأتلا  اھیلعو  رفسلا  تازاوج  ظفاحملا  هلوان 
طقسي لیللاو   ، جراخلا يف  نيرھاظتملا  زجحت  ةطرشلا  امنیب  ينیلرتسإ ـ  هینج 
املوط يف  داتعملا  يئاسملا  هسلجم  نم   . ناذألا عمسُي  نأ  نود  بونادلا  ىلع 

. اجلاتاچ راطق  ةطحم  سیئر  بتكم  ىلإ  هچغاب 

هتطلس نع  تلصفنا  دق  ةیحورلا  ةفیلخلا  ةطلس  تناك   ، ذنم ١٥١٧  ةرم  لوأل 
ًالملمتم سلجي  وھ  اھ  نآلاو   ، زيزعلا دبع  نب  دیجملا  دبع  صخش  يف  ةینمزلا 
سیئر ىلع  اًفیض   ، ةعجر الب  لوبناتسإ  رداغیل  سيرپسكإ  تنيروألا  راظتنا  يف 

نیینانویلاو ىراصنلل ـ  ناك   ، ةعبسلا ةلودلا  نورق  لالخ   . يدوھیلا اجلاتاچ  ةطحم 
نكمت يذلا  دیحولا  مظعألا  ردصلا   . يلمسعلا ریخ  نم  دسألا  بیصن  ـ  تاذلاب 

ریغ  . ًاینانوي هلصأ  ناك   ، اشاب دمحم  ولورپوك   ، لایجأ ةعضب  ربع  هبصنم  ثيروت  نم 
، نمرألا حباذم  ىلوألا : ةیملاعلا  برحلا  ذنم  تبرطضا  ىراصنلاب  كرتلا  ةقالع  نأ 

لكلا  . ةینطو ةیموق  لجأ  نم  لاتقلا  ىلع  مھتراضح  دھم  ةثرول  نییبوروألا  ثحو 
دوھیلا ىوس  ًانورق  يلمسعلا  اھاعر  يتلا  للملا  نم  قبي  ملو   ، رّجُھ وأ  رجاھ 

نع قدصب  ربعيو   ، اًربج لحترملا  ةفیلخلا  فياضي  يذلا  ةطحملا  سیئر  لاثمأ  نم 
مھحنم نم  لوأ  نوینامثعلا  ناك   ، ایناپسإ نم  دوھیلا  درُط  نیح  : » ىري امل  هفسأ 
انئاسنو انكالمأ  ىلع  اوظفاحو  ةدابعلا  ةيرح  انوطعأ  نامثع  لآ  مھدحو   ... ىوأملا
بجاو ّيلع  هیلمي  امم  اًھفات  ءزج  ولو  مكیلإ  درأ  نأ  عیطتسأ  ينلعل   ... انتایحو

«. .. لیمجلاب نافرعلا 

امدنع  ، يدنفأ دیجملا  دبع  نأ  ضرتفملا  نكل   ، دیكأتلا هجو  ىلع  فرعي  دحأ  ال 
مث  ، ةطحملا سیئر  ينیع  نع  هینیع  حازأ  نأ  الإ  هنم  ناك  ام   ، مالكلا اذھ  عمس 

. ءاكبلا يف  طرخنا 
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باتكلا ةغل  يف  تسرھف 

يأ صتمت  نأ  عیطتستو  طیحملا  ةعیبط  اھل   ، ّيلإ ةبسنلاب   ، ةیبرعلا ةغللا  نإ  »
عم لماعتلل  اًریخأ  ناح  دق  تقولا  نظأ   ... عساشلا ينیجلا  اھضوح  يف  ءيش 

هتعاطتساب يذلا  يحلا  سیطنغملا  بلاق   ، ربكألا نازخلا  اھفصوب  ةیبرعلا 
يف اھب  اھصتمي  ناك  يتلا  ةلوھسلا  سفنب  مویلا  ةیبنجألا  تاریثأتلا  صاصتما 

«. يضاملا

صلوب نوگرس 

ةبوكر  . رصم يف  اًراشتنا  عسوألا  بيرق  دھع  ىلإ  تناك  تایف  ةرایس  زارط  : ١٢٨
. ةكلاھتم ةلاح  يف  نوكت  ام  ةداعو   ، ءارقفلا

. ةمدصلاب روعشلا  لاح  يف  تاذلاب   ، ضارتعالا وأ  راكنتسالا  نع  بان  ریبعت  هّحأ :

. ىنعملا دیكأتل   ،« اًدج  » وأ يوق »  » لثم ةرصاعملا  ةیماعلا  يف  ةجاح  رخآ 

هلقن ىنعمب  هيدوي : هّادوو   ، هاطعأ ىنعمب  هيدي :) هادإو  هليدي  هلادإ   ) هل ىدأ 
(. ىلإ )

. نأ نم  عفاد  وأ  ببسب   ، نأل نمكإ :

. ةكایش  ، ةھبأ ةجالأ :

. لاتخم وأ  فرجعتم  طیلأو :  ، رخافتلاو ةھبألا  ةزطنعلا : لثم  ةطالألا 

ىلإ عجر  / بھذ نم  ًالدب  رصم  عجر  / حار ةیماعلا : يف  ثدحي  امك  ًانایحأ  فذحُت  ىلإ 
. رصم

نكت ملأ  كثدحم : لاؤس  نع  بیجت  تنك  ول  امك   ،« اذام مأ  : » هيإ لامأ   ، لاِّمإ  ، لاّمُأ
؟ نظت تنك  اذام  ؟  فرعت

بسحب اھبیكرت  داعي  وأ  ىرخألا  فورحلا  ضعب  فذحت  امك   ، ًانایحأ نافذحي  ّنأو  ْنأ 
نم ًالدب  ءاج » لجرلا  امل   » ، لاثملا لیبس  ىلع   ، لاقیف  . ةيرصملا ةیماعلا  دعاوق 

«. لجرلا ءاج  امل  »

. ىرحألاب ينعي  جراد  ریبعت  قداصلا  تنأو 

. دشأو غلبأ  دمجأ : لثم   ، حقنأ
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. ءاھلب  ، هلبأ ةلبھ :  ، لبھأ

. انأھ ىنعمب  ينيدآ  كلذك : يدآو  يھ .)  ) وھ اھ  هِھأ :)  ، يھآ  ) هُھأ  ، وھآ

. روفلا ىلع   ، ًالاح ّالي :» فدارمكو لـ«  . ةعرسب ماوأ :

. اذام ىنعمب  هيإ :

لصحي ناك   . ریبكلا يلع  دمحم  بقلو  فورعملا  ينامثعلا  بقللا  اشاپ :  ، اشاب
مدختسي راص  مث   ، ةبترلا تازیمم  ىدحإك  ةطرشلاو  شیجلا  يف  تاءاوللا  هیلع 

يف باقلألا  ءاغلإ  دعب  مھتبتر  نع  رظنلا  ضغب  سیلوبلا  طابض  لك  عم  اًفازج 
بناج نمو   . حالص دجمأ  عم  هل  ىفطصم  مادختسا  رسفي  ام   ، تاینیسمخلا
ءارثلا هیلع  ودبي  نم  لك  عم  مویلا  اشاب  بقل  مدختسي  ام  اًریثك  بعشلا  ةماع 

. اشاب لیلدت  يتشوبشاب :  . تارایسلا كالمو  نیملعتملا  نم  يبسنلا 

. ّبرخو دسفأ  ّظوب :  . ناظوب ردصملاو   ، برخو دسف  ظاب :

. تنب تب :

عاتبو ؛  ةیكلملا وأ  صاصتخالا  ىلإ  ةراشإ  عوتبو :) تعاتب  كلذك   ، عاتم نع   ) عاتب
(. حجرألا ىلع  يركذلا   ) يسنجلا وضعلا  عاتبلاو : ؛  اھب صتخملا  ةنھم  وأ  ةعلس 

. لدب لادب :

. اًركبم يردب :

. ةرایسلل ةیمامألا  ةذفانلا  جاجز  زيربربلا :

. ةغلابم ةعرسب  شمر  شبربي : شبرب 

. كلذك كضرب :) / هضرب قطنتو   ) كدرب / هدرب

. لخادلا يف  / جراخلا يف  هاوج :) / هارب  ) ةوج / ةرب

. امھعاستا ىدم  نیتحوتفم  نینیعب  قدح   ، قلمح ّقرب :

. باجحلا ىلإ  ةیئاردزا  تاراشإ  قنشبت :  ، قنشب نالعفلاو   ، قونشبلا

. علطتو رظن  ىنعمب  صبي : صب 

ىلإ ةراشإ  لصألا  يف  يھو  ناضیب :) ءایلاب : اًضيأ  بتكتو  ءابلا  رسكب   ) ناضب
، نضب نالعِفلاو :  ، نسحأ لثم  نضبأ  كلذك   . رفنم وأ  لمم  ءيش  نیتیصخلا :
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. نضبتا

. نع فقوت  وأ  فك  لطبي : ّلطب 

وأ دسفأ  ينعيو :  ، ةساسحلا ءاضعألا  ةسمالم  ىلإ  ةیبان  ةراشإ  صبعبي : صبعب 
. كلذ هل  لمُع  صبعبتاو :  . رمد

. مف ّقُب :

. راص وأ  حبصأ  لحم  لحت  ىقبي : يقب 

. ةعولاب ةعالب :

. عایضلاو لطسلا  ةلالبلا :

. ءاملا يف  غرمتو  طبلت  طبلب :

. بع عبلب :

ةنمآلاو ةیئادبلا  تاعقرفملا  وھو  بمبلا  ةدحاو  ءابلا : حتفو  نونلا  مضب   ، ةبمب
ةجھل تناك  ام  اذإ  ةلبنق  ينعت  دقو   ، دایعألا مايأ  لافطألا  هقلطي  امم  ًالامجإ 

. ةیمكھت ثيدحلا 

ومني بنقلا  ةلیصف  نم  تابن  وجناب :) اضيأ : بتكتو   ، ينادوسلا ءالمإلا  وھو   ) وقنبلا
ءاضقنا دعب  رصم  يف  شیشحلا  نع  دیھزلا  ليدبلا  حبصأ  دقو   ، ءارحصلا يف 

. هنم عون  يواجنملاو   . تاینینامثلا يف  شیشحلل  يبھذلا  رصعلا 

ثاثألا عطق  حطس  يف  ّتبثي  يذلا  جاجزلا  حول  ةرولب : ةملك  نع   ، ةرونب
ةداع راوزلا  ىلع  ضرعلل  ءایشأ  هتحت  عضوت  دقو   ، بشخلا ةيامحل  ةلیطتسملا 

. ةیفارغوتوف اًروص  نوكت  ام 

. عیضو  ، يقوس ةئیب :

. ربكألا كلملا  ىنعمب   ، ينامثعلا ناطلسلا  باقلأ  دحأ  هاشداپلا :

. لضو عاض  هئات : وھف  ًاناھوت  هوتي  هات 

. عراصت  ، كراعت  ، رجاشت ةقانخ : قناختي  قناخت 

. دیھز غلبم  دوصقملاو :  ، ةيرصم تامیلم  ةسمخ  وأ  شرق  فصن  ةفيرعت :

. قصب  ، لفت فتي : ّفت 
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. أشجت عركتي : ّعركت 

. ىھابتو ضرعتسا  ةرظنم : رظنمتي  رظنمت 

. أتأت هتھتي : هتھت 

. فرصتلا وأ  مالكلا  يف  كابترالا  سیھي :) ّسیھ  لعفلاو   ) سییھت

. ىرغط ةملكل  يبوروألا  قطنلا  اروت :

ءابفلألا يف  گ  فرح   ) ةيرھاقلا میجلاو  ةینآرقلا  میجلا  يھ  صنلا  يف  میجلا 
زمرتف  ، يسرافلا فرح چ   ، طقن ثالثلا  تاذ  میجلا  امأ   . ءاوس دح  ىلع  ةیسرافلا )

.(ch « ) شت  » توصل

. هنم ىھتنا  ءيشلا : رخآ  باج   ، بلج وأ  رضحأ  بیجي : باج 

. عئار  ، ديدش دماج :

. ةیتآ  ، تآ ةياج :  ، ياج

. مھش لجر  عدج :

. بیبالج  ، بابلج بیلالج :  ، ةیبالج

. ّنُج ننجتو :  ، نونجلاب هباصأ  ًانالف : ّننجي  ّننج 

. جاوز زاوجو : ؛  ةجيز ةزاوج :

. ءایشأ  ، ءيش يماعلا : ىنعملاب  تاجاح   ، ةجاح

. تببح أ)  ) نم ًالدب  تیبح  كلذك   ، رضأو سحأو  بحأ  نم  ًالدب  خلإ  رضو  ّسَحو  ّبَح 
ةغللا نم  صنلا  بيرقت  قطنم  سفنبو  قلغأ .)  ) لفقأ  ، قافأ لدب  لفق   ، قافو

. نيز وأ  لاد  ىلإ  لاذلاو  نیس  وأ  ءات  ىلإ  ءاثلا  لوحتت  ام  ًانایحأ  ةیكحملا 

. يورتلاو ءاطبإلا  ىنعمب  ةحارلاب ـ   ، شيوشب ةبح ـ  ةبحو   ، ًالیلق ّةبَح :

. ةقطنم وأ   ، ةعطق ّةتِح :

. ناطلسلا نع  هفلخو  يلع  دمحم  اھثرو  لیجبت  ةرابع  يراترضح :

. عضو ىنعمب  طحي : طح 
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. هلھاجت ام : صخشل  قلحي  قلح 

دقو يقبطلا  زيامتلا  ءاعداب  يحوت   ، لاعتفاو ءالیخ  فتنحم : ةفصلاو  ةفتنح 
. ثنخم لجر  فصو  يف  مدختست 

. نونح ءاحلا : مض  وأ  رسكب  ّنینح 

. فطعنا  ، فطعنم ىلع  هریس  هاجتا  ریغ  ّدوحي :) ّدوح  كلذك   ) دوحي دوح 

. ةطرو ةسوح :

. زنكو رخدا  ّشوحي : ّشوح 

. رادج وأ  طئاح  ىنعمب  ةطیح :

. ةرملاب  ، اًدبأ ينعت  دقو  اًدج  صلاخ :

. دحأ هبتني  امنود   ، اًرس ةثابخلا : يف 

حایسلا ةصاخ   ، بناجألا ةقفارم  نم  بسكتي  لطاع  ةیترخ : عمجلاو  يترِخ 
. ةعورشملا ریغ  مھتابلط  ریفوتو   ، مھنم

. لخد شخي : ّشخ 

. ىھتنا صِلِخو :  ، نم ىھتنا  صَّلَخ :

. لعج ىنعمب  ّيلخي : ىلّخ 

. رداغ ىنعمب  علخي : علخ 

. هلظ يربوكلا : لایخ 

. طییخت  . كتفو بذع  ةرصاعملا : ةیماعلاب  ّطیخ 

. ةرایسلا دوقم  نویسكردلا :

/ ّنوھ / ّهوھ / تَّوھ / هُھ هدك   ) هدكو ّتيد )  ، ّنيد  ، ّايدو ّتود   ، ّهود  ، نَّود  ) يدو هد 
. اذكھ  ، هذھ  ، اذھ ّنیھ :) / ّتیھ

. ىفطصم ةینك  شرد :

. كئلوأ  ، ءالؤھ امھكد :)  ، مھكود  ، امھلود  ، تلود  ، نلود  ، ملود كلذكو   ) لود
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. كرحملا رادأ  ةرایسلا : ةدایق  قایس  يفو  ؛  شتف ّرودي : ّرود 

. اھراثأ  ، شيوشتو ةبلج  شودي : شَوَدو  ةشود 

. ماشلا ةغل  يف  ةنازخلا  وھ  رصم : يف  بالودلا 

. ىرخألا ـ) لا /) رخآ ـ) لا : ) ىرخر (/ رخور وأ   ) رخار

طرطرم لوقت : نأك   ، طرطرم مث  نمو   ، مزاللا نم  رثكأ  رشتناو  رشن  طرطري : طرطر 
. قوسلا يف 

. ءاوس هناكمو  فصلا  لعف  ةنكرو :  . ةرایسلا فص  نكري : نكر 

. ةحطن ةیسور :

. تیبلا ىلإ  داع  اًحاورم : ّحوري  ّحور 

. حارتسا ينعت  دقو   ، حارأ ّحيري : ّحير 

. ةحئار ةحير :

. هباعل لاس  ّليري : ّلير 

. ةیلاع ةربنب  ملكت   ، بضغب حاص  اًقیعز : قّعزي  قّعز 

. غدغد غزغز :

. عفد قزي : ّقز 

. ليوط نمز  لبق  نامز : نم   ، نامز

. رجض قھز :

. فیك يّازإ :  ،( نالف  ) لاح فیك  نالف :)  ) ّيزإ  ، لثم ّيز :

(. نم  ) ّررحت وأ  ّررح   ، كرت بیسي : باس 

. درب  ، دراب ةعقس :  ، عقاس

. ةحبسم ةحبس :

. ةربنلا يلاع  جعزم  عیفر  توصب  ملكت  عسرس :
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قنتعملا يحتلملا  ملسملا  وھو   ، رصم يف  جرادلا  اھانعمب  مدختست  ّينس :
. نيدتلا يف  يفلسلا  بھذملل 

. شرط رِوَْسي : رَوَس 

. فیظنتلا لیبس  ىلع  كعدو  حسم  ّقیس :

. يفنلل امب  ةقوبسم  ةملك  رخآ  يف  نیشلا 

. ىأر وأ  فرع  ىنعمب  فوشي : فاش 

. لوھجملل لاشتي  لاشتاو   . عزن  ، حازأ  ، لمح لیشي : لاش 

. لوستم  ، ذاحش تاّحش :

. اھنخد ةزوج : / ةشیش / ةراجیس برش 

وأ شامق  ةعطق  لصألا  يف  ينعتو   . سموم  ، يغب طیمارش : عمجلاو  ةطومرش 
. ةقزم

. ةوتف  ، رعزأ  ، ياضبأ يلضش :

. ةرایسلا مداع  درط  بوبنأ  نامكش :

. ءيذبو يقوس  ءادأ  وأ  صخش  قلش :

. ءوسلا (ة ) ديدش ىنعمب  ةتامش 

يوذ نیحتلملا  ىلع  سانلا  ةماع  هقلطي  يمسر  ریغ  بقل  خیش  خیش : اي 
. ءاضیبلا ةریصقلا  بیبالجلا 

. ةكایش مسالاو   . قینأ ةیسنرفلا :) نع   ) كیش

. ّعیَصو  ، عاصو  . مرجم  ، يقش  ، درشتم عَّیِص : عمجلاو   ، عياص

. مارجإلا وأ  ةرطاخملل  دعتسم   ، ةبعص هفورظ  كلسلا : هبراض 

(. ءانمتسالا  ) ىنمتسا يراشعلا :) برض   ) ةرشع برض   . اھاطاعت تاردخم : برض 

. ءاوس ملظمو  مالظ  ةملُظ : نع   ، ةملَض

. اًفقاو لوبت  رطرط :
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. أفطأ يّفطي : ىّفط 

. رياجس ةضفنم  ةيافط :

. ةیبعشلا يھاقملا  يف  لَمعَتسُت  ندعملا  نم  ةریغص  ةدضنم  ةقوطقط :

. ءاوس دعصو  رھظ  ىنعمب  علط :

. هابتنالا مدعب  رھاظت   ، ىسانت  ، لھاجت شنطي : ّشنط 

. نِمو ىلعل  اًراصتخا  ةیماعلا  يف  امك  ًانایحأ  نامدختست  میملاو : نیعلا 

. ءاوس زياعو  زواع   . هدارأ ءيشلا : زوعي  زاع 

ذالم ةیسرافلاب : ينعتو  ينامثعلا  ناطلسلا  باقلأ  نم  رخآ  بقل  هانپ : ملاع 
. ملاعلا

. نأ ىلإ  ىنعمب  ىبقع لـ :)  ) لابع

. اًزجع رثكأ  زجعأو :  . ةخوخیشلا  ، نسلا ربك  زَجَعلا :

. ةجارد لجع :) عمجلاو   ) ةلجع

. نیمخت ةبعل  يتسورع :

. ةرایس  ، ةبرع ةیبرع :

زیطلا نايرع  : » خذبلا ىوھي  يذلا  ریقفلا  نع   ، يبعشلا لثملا  يف  زیطلا : يرع 
«. نینم ةرامخلا  باب  لوقيو  زیمقتلا  بحيو 

. ةرشع برضي  لعفلاو   ، ءانمتسالا يراشعلا : برض 

. ثاثأ شفع :

(. نأ  ) لجأ نم  نأش :) ىلع   ) ناشع / ناشلع

. جلع قلع :

. هریثأتل ملستساو  فیكلا  ىطاعت  اًغامد : لمع 

. ضيرم نّایع :

. عومسم توصب  ىكب  ًاطایع : طیعي  ّطیع 
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. بابش ةلاحإلاب ) لافطأ و( لایع :  ، ّلیع

. شیشحلا نیخدتل  ناكم  ةزرغ :

. بْلُغ مسالاو  ؛  نیكسم نابلغ :

. مدلا لیقث   ، رجضم  ، فیخس ثلغ :)  ) سلغ

ّركذتلا ىنعمب  ركتفي :)  ، ركتفا ةیماعلا : يفو   ) ّركفتي ّركفت  كلذك   ، ركاف
. ّركذي ّركذ  ىنعمب  اًضيأ  ِرّكفي  ّركفو   . ةداعتسالاو

١٨٥٣ ـ ١٨٩٠).  ) خوجناڤ تنیسنیف  نانفلا  لامعأ  ىلإ  ةبسن  ةیخوجناڤ :

. احص وأ  قافأ  ىنعمب  قوفي : قاف 

. سرُع حَرَف :

ةجھللا عبتت  اًمومع  ثینأتلاو  ریكذتلا  دعاوق   . اھثینأت بجي  ثیح  ةركذم  سرف 
. ةیكحملا

. قتسف ةملكل  يماعلا  قطنلا  وھ  ؤدزف : وأ  قدزف 

. رضأ  ، برض وأ  متش  خشفي : خشف 

. يقب وأ  لظ  يماعلا : هانعمب  مدختسم  اًضيأ  ةدش ) نودب   ) لضفي لضف 

؛ ركذلا سوقط  يف  شيواردلا  لعفي  امك  يكیناكیم  لكشب  هسأر  زھ  رّقفي : رّقف 
. اًعفن يتؤي  دوھجم ال  ىلإ  ةراشإ 

. هفاتو رتھتسم  صخش  ناتلفلا : نم   ، يتالف

. تام ةلاحإلابو :  ، رداغو برھ  عسلف :

. ةمث وأ  كانھ  يماعلا : اھانعمب  مدختست  ام  اًریثك  هیف 

. هرمأ ىنعمب  مدختست  هل : لاق 

. ردق ىلع   ، مجحب ّدق :

ءادوسلا زوگ )  ) نیعلا يكرتلا  لصألا  يف  ينعت  زوگارق :) حیحصلا  ءالمإلاو   ) زوجارق
ةیصخش مدقأ  ـ  تيوجاھ  عم  ـ  دعت  ةیھاكف  ةیصخش  ىلإ  ةراشإ  يھو   ،( ارق )

. لظلا لایخ  يفو  يحرسملا  نفلا  اذھ  يف 
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. برتقا ّبرقي : ّبرق 

. جاجز زازقو :  . ةنینق  ، ةجاجز ةزازق :

( رذبلا  ) بللا لوانت  يف  امك   ، ةكتكتلاك ًاتوص  ًاثدحم  هنانسأب  ضع  زقزقي : زقزق 
. يلاستلل

ةطشقو انقفتا .»  » ةباثمب مدختسي  دقو  ناسحتسالا  نع  رصاعم  ریبعت  ةطشق :
. ةلثامم ةیحت  كیلع :

. ةھجاوم يف   ، ةلابق داصق :

. اًشوطقم هلعجف  هفارطأ  عطق  ءيشلا : شطقي  شطق 

. ةَدْعَقو  . دوعق داعق :

. جعزنا  ، لعز  ، بضغ شفقي : شفق 

. قلغأ ىنعمب  لِفَقي : لفق 

(. ىلإ  ) لوحت ىنعمب  بلقي : بلق 

. هسبالم نم  هدرج  هّعلقو :  . علخ ىنعمب  علقي : علق 

نع ةجتان  ةضارعإ  سومقمو :)  ، سمقني سمقنا  / سمقي سمق  لعفلاو   ) ةسمق
: سامقنالاو سمقلا  ةیبرعلا  ةغللا  يفو   . فرصت وأ  مالك  نم  نزحلا  وأ  بضغلا 
يف ةَسِمَغْنُم  يأ   ، اًسِماق اھُمالعأ  يحْضُت  ثيدحلا : يفو   » . ضرألا يف  صوغلا 

(. رخازلا بابعلا  « ) بارُّتلا

. ةرسحلاو ةميزھلاب  ساسحإ  رھقلا : نم   ، ةرھقلا

. يبعش ىھقم  يواھق : عمجلاو  ةوھق 

. اًدج  ، ةدشب يوأ : َقطنُتو  يوق 

ةبوطخلا سقطل  هیلع  حلطصملا  مسالا  توینبج :) اًضيأ  بتكتو   ) توینباج
حتتفم نع  ةذوخأم  يھو   ، ةيرصملا ةیسكذوثروألا  ةسینكلا  يف  يمسرلا 

. توي نب  يج  ةیطبقلا : ةغللاب  تاومسلا » يف  يذلا  انابأ   » ؛ ةینابرلا ةالصلا 

. لغب وأ  رامح  اھرجي  عئاضبلا  لمحل  ةیبشخ  ةبرع  ّوراك :

. كرحملا ةيواح  ةبرعلا : تّوبك 
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. تناك / تنك تاك : / ّتُك

. دوسألا نم  برتقي  نكاد  قرزأ  يلحك :

. ةيزاغ تابورشم   ، ةزوزاق ةزوزاك :

. فوسك مسالاو   . لجخ فسكتا :  ، فسكنا ؛  لجخأ فسكي : فسك 

. ةرایسلا قوب  تاسكلك : عمجلاو  سكلكلا 

. نفلت وأ  فتاھ  ىنعمب  ملكتي  ملكتو  ملكي  ّملك 

. تارایسلل شیتفت  زجاح  نیمك :

. ریصق هضرع   ، قیض ِزِنك :

. ءابرھك ةبرھك :

. ریخب / كلاح فیك  دیعصلا :) قطانم  ضعب  ةجھلب   ) يبص / كنھیك

. هھجو ىلع  هعفص  ملقلاب : هقزل   ، نیملق هقزل 

. ةھرب ذنم   ، وتلل كلذكو :  ، دعب (ت)،  لازال هسل :

نم نكمتي  ال  ثیحب  ةقامحلا  نم  هنكل  ام  ةطلس  هدنع  صخش  خَْطل :
. ةعمإ  ، اھتسرامم

. رياسو ثّدح  يغالي : ىغال 

. دجو ىنعمب  ىقال   ، يقل

. ةدحاو ةعفد  ةدحاو : ةشكُل 

(. مالكلا  ) ررك  ، كال كُلي : َكل 

. زبخلا شیعلاو :  ، بیلحلا وھ  رصم : يف  نبللا 

. ةشیشلا وأ  ةلیجرنلا  موطرخ  ّيل :

. ءابدح ةّبتأم :

. ةقمحلا  . يبصع  ، ظاتغم قومحم :
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. هریس نم  عرسیل  هتوطخ  عسو   ، ىطخلا دم  ّدم :

. يتأرما يتارم :

. ةباذج ةأرما  وأ  ةاتف  ّةزُم :

. هال  ، لوغشمو جمدنم  ةمخلو :)  ) موخلم كلذكو  موھطم 

. داوق سرعم :

. ءاقدصألا نیب  جراد  ءادن  اھریغو : ىطسأ  ايو  ّسير  ايو  مع  اي  لثم  ملعم  اي 

. ئلتمم  ، جلمدم ظولقم :

. ةيران ةجارد   ، لكیسوتوم نكم :)  ) ةنكم

. تارایسلا فص  نع  لوئسملا   ، سياسلا يدانملا :

(. نعلي  ) نوعلم لعنيو :)  ) لوعنم

: رَّوَنِمو  . ةیلخادلا ذفاونلا  ىلإ  رونلا  بيرستل  ءانب  لخاد  ةغراف  ةحاسم  رَوْنَم :
. ناكملا ىلإ  رونلا  بلجت  كنأ  ىنعمب  ةیحت 

شبھتي شبھتا  لعفلاو :  . لوبخم  ، يریتسھ لكشب  فینع  وأ  نونجم  شوبھم :
(. هغامد يف  )

. شوبھم لثم  فھتاو  فوفھم 

. هایم ّهیم :

. ّللحو ّبلق  روخني : رَوَخن 

. بذع ةرصاعملا : ةیماعلاب  خفن 

. ةدشب هديرأ  هیف : يسفن  ؛  ةديدش ةبغر  ىلإ  ریشت  ریمضب  ةعوبتم  سِفن 

. خبطملا يف  نيزخلا  وأ  ماعطلا  يناوأب  ةصاخ  ةنازخ  ةیلمن :

. ةمیمنلا يف  ضاخ  مني : ّمن 

. رغصلا ىلإ  ةراشإو  لیلدت  ونونو : ّهنُن 

اھسبالم مامإ :) لداع  نايدیموكلا  نع   ) مودھ ریغ  نم  ةسبال   . سبالم مودھ :
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. ةحضاف

. ثھل جھني : جھن 

. نارطقو تفزو  بابھل  ریثألا  يرصملا  فدارملا  ةلین :

. يقطنم ریغ  هكفت  وأ  فيرخت  ةلترھ :

. حزم اًرازھ : رزھي  ّرزھ 

. فلخت  ، ةھالب وأ  طبع  لطھ :

صوصنلا ضعب  ةداع  ىلع  كلذكو  ةیماعلا  يف  امك  دملا  فرحب  لدبتست  ةزمھلا 
. قئاقحلا نم  ًالدب  قياقحلا  وأ  أدتبا  نم  ًالدب  ادتبا  ةميدقلا :

.(v « ) اڤ  » قطنت ةینامثعلا  ةیكرتلاو  ةیسرافلا  تاملكلا  ضعب  يف  واولا 

. دياحو عمجلاو   ، ةعجاضم دحاو : لمعي ) لمع  )

(. دلو اي   ) دلو هلي :) / هلو اي   ، داي / داو اي   ) هلو  ، داو

. ریقح  ، طقاس  ، طباھ عقاو :

. قایتشالاو دقفلاب  اًروعش  راثأ   ، شحوأ شحوي : شَحَوو   . حیبق وأ  ئیس  شِحِو :

. رمآتلا وأ  ةمیمنلاب  يحوت  ةمتمت  ةدودولا  دودوت : / دودو

يفو  . شوشو هوجو  ةملك  حبصت  ثیح   ، هجو ةملكل  يماعلا  قطنلا  ّشِو :
وأ رعاشملا  عاري  مل  ىنعمب : شو »  » طقف وأ  شو » هلادإ   » لاقي ةرصاعملا  ةیماعلا 

. ماعلا قوذلا 

. نآلا يتّقوود : اكيزم ) ودلأ  ةلاح  يفو   ) يتقولد  ، تقولد  ، تقولا

. اذھ مأ  اذھ  هد : ّالو  هد  ؛  مأ ّالو :

. دقوأ  ، لعشأ ّعلوي : ّعلو 

. بیث ةأرما  ةَّیلو :

. عونمملا يف  ةفوفصملا  تارایسلا  ةلازإو  بحسل  ةدعم  ةنحاش  شنو :

. هبشلاب  ، بيرقتلاب ميولاب :
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. ساقملا ىلع   ، طبضلاب  ، داكلاب كبود : اي   ، بود اي 

. ایھ ّالي :

. امبر ىنعمب  نكمي 

يكرتلاو ينانویلاو  يلاطيإلاو  يسنرفلا  لصألا  تاذ  ةیماعلا  ظافلألا  ىلإ  ةفاضإ 
ظافلألا نم  ریبك  ددع  صنلا  يف   ،( ًالثم  ، ةطنشو ةزیبرتو  وینابو  نویسكرد  )

، يبرعلا فرحلاب  اھقطن ) قایس  بسح  ةمیلس  وأ  ةفرحم   ) ةبوتكملا ةیبنجألا 
اھلعجي امب  مالكلا  ضرعم  يف  ةحورشمو  ةجراد  وأ  مالعأ  ءامسأ  امإ  يھ 

: اھنمو  ، ةيزیلجنإ اھرثكأ   ، درت ثیح  ةموھفم 

airbus, albino, already, baby, backpack, baggy [pants], bagpipes, Bay
View Hotel, Beano’s, Beseler, browser, buffet, café, camp, career,
cassette, casual, catalogue, chaise longue, chat, Cheddar, CIA, City of the
Dead, cliché, clip, contact, cool, Concrete, corridor, Costa [Coffee], credit
card, Death Metal, debit card, deja-vu, DJ, discovery, Discovery Channel,
dossier, double, Emo, erotica, espresso, Ecstasy, e-mail, Euro, eyepiece,
fairy tale, family, family man, family-size, fashion, fast foward, filter, first
class, FM, focus, Franke Sami, genocide, Google, hamburger, headphones,
high life, Hijab Fashion, Hip Hop, Hippies, Hispanic, Hummer, hyper, ice
tea, Jazz Club, Jeep Cherokee, killer, King Kong, Kipling, kitsch, Lavazza,
leash, Lina’s, loads of money, LSD, man, mask, matinée, Meister Max,
message, microwave, mini, missed [call], mixer, mobile, modern,
montage, National Gallery, no man’s land, North America, oncle, Oprah
Winfrey, Orient Express, paranoia, paranormal, parfum, park[ing], PDF,
perfume, philology, Photoshop, pixels, platitude, porno, printer, projector,
psychology, psychosis, psychosomatic, puzzle, rap, rapper, remote
[control], rewind, retro, scratching, shorts, show, shutter, sociology, soirée,
sorry, souvenir, Spiderman, spot[light], stereo, super, supermarket,
suspense, Swiss Air, system, three-quarter [view], tante, timer, tone, top,
training suit, tomboy, too late, tulip, Twin Towers, tuxedo, U-turn,

uniform, way of life, weekend, Wikipedia, villain, YouTube, zombie
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« ىرخأ عجارمو  ايدیبیكيو  نع   » مالعأ

، يفنحلا سايإ  نب  دمحأ  نب  دمحم  نيدباعلا  نيز  ىلإ  صنلا  لخاد  تاراشإ  كانھ 
دبعو  ،« روھدلا عئاقو  يف  روھزلا  عئادب   » فلؤم ـ ١٥٢٣ )  ١٤٤٨  ) تاكربلا وبأ 
راثآلا بئاجع   » فلؤم ١٧٥٦ ـ ١٨٢٥ )  ) يتربجلا نيدلا  ناھرب  نسح  نبا  نمحرلا 

يرھاظلا مزح  نب  دیعس  نب  دمحأ  نب  يلع  دمحم  وبأو   ،« رابخألاو مجارتلا  يف 
نع ًالضف  فالألاو .» ةفلألا  يف  ةمامحلا  قوط   » فلؤم ٩٩٤ ـ ١٠٦٣ )  ) يسلدنألا
يف رصمل  يلعفلا  مكاحلا   ، كب فسويو  كب  میھاربإ  عم   ، ناك يذلا  كب  دارم 

دوعسملا ریبكلا  اشاب  يلع  دمحم  روھظ  لبق  اشابلا )  ) ينامثعلا يلاولا  دوجو 
كیلامملل ةیثالثلا  ةرامإلاب  كب  دارم  ةوطس  ةرتف  فرعتو  ـ ١٨٤٩ .)  ١٧٩٦  ) اغأ نب 

ترم دق  تناك   ، يتربجلا مھیمسي  امك  سیسنرفلا » ةفئاط   » لوصو لبق   . تايابلا
نم ـ ١٧٧٣)،   ١٧٢٨  ) ریبكلا كب  يلع   ، رخآ كولمم  اھلالخ  نكمت  تاونس 
حتفلا رصع  نم   ، اًضيأ ىفطصم  ركذي   . يلاعلا بابلا  نع  مكحلاب  لالقتسالا 
اومكح نم  رخآ  ياب  ناموط  هیخأ  نباو  يروغلا  هوصنق )  ) هوصناق  ، رصمل ينامثعلا 
تناك امك  لبجلا  ةعلق  وأ  نيدلا  حالص  ةعلق  ىلإ  ةبسن   ) ةیجربلا كیلامملا  نم 

كیلامملا مھفلس  نع  اوزیمي  نأ  ةداعلا  ترج  دقو   ، ةسكارچ مھو   ،( ىمست
اھانب يتلا  ةعلقلا  تناك  ثیح  ةضورلا  ةريزج  ىلإ  ةبسن   ) ةيرحبلا نامكرتلا 

( مھنكسل دالبلا  ىلإ  كیلامملا  بلج  نم  لوأ  بويأ  نيدلا  مجن  حلاصلا  كلملا 
رصم يف  سابعلا  ينب  ءافلخ  رخآ  ثلاثلا  هللا  ىلع  لكوتملا  دمحم  ةفیلخلاو 
ةروثلا دئاق  ـ ١٩١١ )  ١٨٤١  ) يبارع دمحأو  ىلإ ١٥١٦/١٥١٧ ) نم ١٥٠٩  ىلوت  )

ةفورعملاو ةنس ١٨٨٢  رصمل  يناطيربلا  رامعتسالا  نع  ترفسأ  يتلا  ةضھجملا 
. يبارع ةجوھب 

نیيرصملا نیلاثملا  خیش  لامعأ  مھأ   ، ةعماجلا يربوك  مامأ   ، رصم ةضھن  لاثمت 
مدقأ نم  لیفلا  ةكرب   . يموقلا ثعبلل  زمري  وھو  ـ ١٩٣٤ )  ١٨٩١  ) راتخم دومحم 
عقت لیفلا  ةكرب  تناك   » . ةیمالسإلا ةقطنملا  لخاد   ، ةیبعشلا ةرھاقلا  ءایحأ 

. ينابملا نم  ةیلاخ  ةقطنم  تناكو  رصم  طاطسفو  ةرھاقلا  نیب  ةليوز  باب  جراخ 
تناك امنإو   ، نآلا موھفملا  ىنعملاب  دكار  ءام  اھیف  ةقیمع  نكت  مل  لیفلا  ةكربو 
اھنع رسحنت  مث  ًايونس  ناضیفلا  هایم  اھرمغت  ةضفخنم  ةیعارز  ضرأ  ىلع  قلطت 
تلظو  . میسربلا اھمھأو  ةيوتشلا  لیصاحملا  اھیف  عرزتو  ضرألا  فشكنتو  هایملا 
تینب امنیح  ١٣٢٣م)،   ) ةنس ٦٢٠هـ ىتح  جارخ  اھیلع  طوبرملا  يضارألا  نم 
دمحأ نبا  هيورامخ  نأ  ىلإ  عجري  لیفلا  ةكرب  اھتیمست  ببسو   . اھیلع نكاسم 

رون عراش  دنع  ةیقرشلا  ةیبونجلا  ةیحانلا  نم  ةكربلا  ةفاح  ىلع  أشنأ  نولوط  نب 
ىلع جرفتلاو  ةھزنلل  ةكربلا  نودصقي  يلاھألا  ناكو   ، ةلیفلل اًتیب  ًایلاح  مالظلا 

: حلبلا ةلاكوو  يفارغجلا .) سوماقلا   ، يزمر دمحم  «. ) مسالا اذھب  تفرعف  ةلیفلا 
يف العلا  وبأ  يدیس  حيرض  ثیح  قالوب  يحل  ةمخاتم  ةیبعش  ةيراجت  ةقطنم 

تاعانصلاب ترھتشا  ةزیجلا  لامش  يف  ةيرق  يھ  ةسادرك   . ةرھاقلا طسو 
لبإلا لفاوق  لقنل  يخيراتلا  قيرطلا  وھ  نیعبرألا  برد )  ) قيرطو  ، ةیلحملا ةيودیلا 
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يف طویسأ  ىلإ  نادوسلا  برغ  يف  رشافلا  نم  دتميو  رصم  ىلإ  نادوسلا  نم 
قرغتست تناكو   ، ةجراخلا تاحاولاو  ةمیلس  ةحاوو  نورطنلا  رئبب  اًرورم  دیعصلا 

ةجوز ةلئاع  كلمت  ثیح  ریف  يام  يح  امأ   . مسالا َمث  نمو  اًموي  نیعبرأ  ةلحرلا 
. ءارث ندنل  ءایحأ  رثكأ  نم  وھف  اًتیب  ىفطصم 

يمس امل  يناثلا  لیجلا  ءارعش  رھشأ  ـ ١٩٣٢ :)  ١٨٦٨  ) اشاب يقوش  دمحأ 
نبا ةمرك  ىمسملا  هتیب  لوحت  دقو   ، ءارعشلا ریمأ   ، ةثيدحلا ةیبدألا  ةضھنلاب 
موثلك مأ  تسلا  ةنس ١٩٧٢ . فحتم  ىلإ  ةزیجلا  لین  ىلع  لطملاو  ئناھ 
ناكو  ، قرشلا بكوكب  ةفورعملا   ، ةيرصم ةبرطم  رھشأ  ـ ١٩٧٥ :)  ١٨٩٨)
يف كلامزلا  لین  ىلع  ةریبك  ةرامع  هلحم  تمیقأف  ةثرولا  هعاب  يذلا  اھنكسم 
وھ ـ ١٩٧٣ )  ١٨٨٩  ) نیسح هط   . يلھألا يدانلا  ةھج  نم  ادفلا  وبأ  عراش  لوأ 
اینملا ةظفاحمب  ولیكلا  ةبزع  يف  دلو   ، هئابدأ مھأ  دحأو  يبرعلا  بدألا  دیمع 

أدب ثیح  رھزألا  ىلع  درمت   ، ةیحصلا ةياعرلا  بایغ  ةجیتن  اًریغص  هرصب  دقفو 
ءالعلا يبأ  يف  صصخت  ثیح  اسنرف  يف  همیلعت  لمكي  نأ  لبق  ةیملعلا  هتایح 

. ةیناسنإلا مولعلا  يف  يملعلا  ثحبلا  ىلإ  يتراكيدلا  كشلا  لخدأو   ، يرعملا
يف نيرشعلا  نرقلا  يمجرتمو  يركفم  مھأ  دحأ  ١٩١٥ ـ ١٩٩٠ )  ) ضوع سيولو 

میكحلا قیفوت  نع  ةیفاقثلا  هتیمھأ  لقت  الو   . اینملا ءانبأ  نم  اًضيأ  وھو   ، رصم
١٩٠٧  ) رودنم دمحمو   ، جاتنإلا ريزغ  ةیبرعلا  ةیماردلا  ةباتكلا  دئار  (١٨٩٨ ـ ١٩٨٧ )
دقف ـ ١٩٣٤ )  ١٨٧٧  ) كب لیلخ  دومحم  دمحم  امأ   . برعلا داقنلا  خیش  ( ١٩٦٥ ـ 
يف كراش  يتلا  نونفلا  يبحم  ةیعمجل  اًسیئرو  ةرھاقلا  ءاھجو  نم  ناك 
ةینفلا لامعألا  نم  ةمیق  ةعومجم  ىنتقاو  ةنس ١٩٢٤،  ةرھاقلا  يف  اھسیسأت 
فحتم نم  ةبرقم  ىلع  فحتم  ىلإ  لوحت  يذلا  يقدلا  يف  هتیب  يف  نآلا  ضرعت 
ةكرحلا يسسؤم  رھشأ  ـ ١٩٦٦ :)  ١٨٩٦  ) نوتيرب هيردنآ   . راتخم دومحم 
دسجلا ةقالع  نع  اھثاحبأ  يف  هب  متھت  نيدولك  نأ  ضرتفملاو   ، ةیلايروسلا

. نيرشعلا نرقلا  اسنرف  يف  ةروثلاب 

رادصإلا اھفصوب  تفرع   ، ةریھشلا ءارغإلا  ةلثمم  دیلاوم ١٩٢٩ :)  ) متسر دنھ 
نسح جرخملا   . يداعملا يف  ةرغاش  الیڤ  كلمتو   ، ورنوم نیلرامل  يقرشلا 
ملیفلا  . ةيرصملا امنیسلا  يف  اماردولیملا  داور  مھأ  ـ ١٩٨٨ )  ١٩١٩  ) مامإلا
يلاطيإ يرصم ـ  جاتنإ  ریثكاب  دمحأ  يلع  ةياور  نع  هامالسإ  او  ریھشلا  يخيراتلا 

نمو  ، يبويألا رصعلا  ةياھن  يف  اھثادحأ  عقت  ةیمحلم  ةصق  يكحي  ةنس ١٩٦٢، 
هرودب موقي  يذلا  ةمالس  خیشلا  ناسل  ىلع  هیف  ةدراولا  تارابعلا  رھشأ 

اي نیف  تنإ  : » ياطلب ريرشلا  ریمألا  هینیع  أقفي  نأ  دعب   ، ضاير نیسح  لثمملا 
هللا، دبع  حالصو  يدینھ  دمحم  ةلوطب  ركسعملا  يف  ركسع  ملیف  ؟ .» داھج

جاتنإ  ، يملح دمحأ  ةلوطب  ناش  يكز  ملیفو   ، نیساي دمحم  جارخإ   ،٠٠٣ ٢ جاتنإ
نيدلا يلو  ءالع  ةلوطب  نيدلا ) حالص   ) رظانلا ملیفو   ، ناسحإ لئاو  جارخإ   ،٢٠٠٥

لوأ هیفو  ةنس ٢٠٠٣  ًاباش  يفوت  يذلا  ریھشلا  نايدیموكلا  دیلاوم ١٩٦٥)،  )
. دعس دمحم  نايدیموكلا  دعب  امیف  اھب  رھتشا  يتلا  يبمللا  ةیصخشل  روھظ 

لامعأ رھشأ  نم  ریسلا » سكع   » موبلأ نم  توكسلاب » يكحب  مع   » ةینغأ
ةینغأ حيدق .) لئاو   ) كیب سير  يسنرفلا  ينیطسلفلا ـ  ينانبللا ـ  پارلا  ينغم 
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برطملل لیقت » تنك  نإ  هل  لق   » عئارلا عطقملا  اھنم  ذوخأملا  هلك » ىلع  هلك  »
يف هدجم  ةورذ  تناكو   ، ةیبعشلا ةینغألا  كلم  ةيودع  دمحأ  ریھشلا 
ماع تسسأت   ، رصم يف  ةصاخ  ةعاذإ  لوأ  يھ  مإ  فإ  موجنو   . تاینیعبسلا

جماربلا يمدقم  رھشأ  نم  يرفنيو  ارپوأ  ةیبابشلا .»  » يناغألا يف  صصختتو   ٢٠٠٣
« پوپ  » مجن ةباثمب  وھو  ددجلا » ةاعدلا   » رھشأ دحأ  وھ  دلاخ  ورمع   . ناكيرمألا
ىدل اًجاور  يقاليو  نیملسملا  هتدلج  ءانبأ  نم  لض  نم  ةيادھ  يف  صصختي 
نم ينيد  دشنم  دیلاوم ١٩٤٩  يماھتلا  نیساي   . ىطسولا ةقبطلا  بابش 
يلع نب  رمع  يدیس  تایبأ  داشنإب  رھتشا  دقو   ، ةرادج نع  هتیص  عاذ  طویسأ 

ـ ١٢٣٥)،  ١١٨١  ) ضرافلا نب  نيدلا  فرش  صفح  وبأ  يومحلا  دشرم  نب 
رعاشلا وھو   ، رصم ىلإ  ايروس  يف  ةامح  نم  هوبأ  رجاھ  يذلا  فوصتملا 
ءایلوألاو باطقألا  دحأ  هرابتعابو   ، نیقشاعلا ناطلسب  بقلملا  فورعملا  يفوصلا 

لخاد ةیجابألا  ةقطنم  يف  هدلومب  لافتحالل  اًزكرمو  اًریبك  اًرازم  هحيرض  لظي 
داعس امأ   . يبموزلا مالفأ  يجرخم  رھشأ  دیلاوم ١٩٤٠ )  ) وریمور وردنأ   . ةفارقلا
ىلع عامجإ  هبش  دجوي  يتلا  ةریھشلا  ةلثمملا  يھف  ـ ٢٠٠١ )  ١٩٤٤  ) ينسح

( . اھتافول ىلوألا  ىركذلا  يف  لاقم  فلؤملل   ) ةیبذاج ضرألا  ءاسن  رثكأ  اھنأ 
هطئارش حالص  دجمأ  ىطاعتي  يذلا  ـ ١٩٩٨ )  ١٩١١  ) يوارعشلا يلوتم  دمحم 
تاداسلا سیئرلل  ًایلاوم  ناكو  ةیعادو  ينآرق  رسفمك  أدب   ، يرصم فاقوأ  ريزو  وھ 

. ةمخض ةیبعشب  عتمت  امك 

٨٣٥ ـ ٨٨٤)  ) نولوط نب  دمحأ  رصم  يف  كارتألا  مكح  دھع  مدق  قایس  يف  ركذُي 
عئاطقلا ةنيدمو  ةینولوطلا  ةلودلا  سسؤمو  ةیسابعلا  ةلودلا  ىدل  رصم  ریمأ 

وأ نويدیشخإلا  كلذك   ، ةایحلا اھل  بتكت  مل  يتلا  ةیمالسإلا  رصم  ندم  ىدحإ 
ةزیجو ةرتفل  ماشلاو  رصم  يف  تمكح  ةبرعتسم  ةیكرت  ةلالس  مھو  دیشخإ  ونب 
يذلاو ىلإ ٩٤٦ ) نم ٩٣٥  مكح   ) جغط نب  دمحم  نم  ردحنت  ىلإ ٩٦٩  نم ٩٣٥ 

ایلاو ةنس ٩٣٣  حبصأ  مث   ، نییسابعلا لبق  نم  قشمد  ةيالو  ةنس ٩٣٠  يلوت 
كسملا وبأو   . ریمألا ىنعمب  بقل  دیشخإلاو :  . لالقتسالا نم  نكمتو  رصم  ىلع 

ٌدیع  » ةریھشلا بیطلا  يبأ  ةدیصق  عوضوم  ةنس ٩٦٨ ) يفوت   ) يدیشخإلا روفاك 
ـ  ١١٦٥  ) نجومیت روطاربمإلا  بقل  وھف  ناخ  زیكنج  امأ  ُدیع » اي  َتدُع  ٍلاح  ِّةيأب 

أشنأو ةیلوغنملا  لئابقلا  دحو  يذلا  يركسعلا  دئاقلاو  ایلوغنم  كلم  ( ١٢٢٧
امب  ، ایسآ ةراق  نم  ربكألا  ءزجلا  ىلع  ءالیتسالاب  ىلوألا  ةیلوغملا  ةيروطاربمإلا 
ناخ زیكنجو   . ابوروأ قرشو  طسوألا  قرشلاو  سرافو  ایسورو  نیصلا  كلذ  يف 
يذلا ةیلوغملا  ةلودلا  نم  يناخلإلا  مسقلا  سسؤم  ناخ  وگالوھ  دج  وھ 

ـ  ١٢١٣  ) اب مصعتسملا  ةفیلخلا  مكح  يف  ةنس ١٢٥٨  دادغب  هل  تطقس 
ناخ وكنم  مظعألا  ناقاخلا  توم  ربخ  هلصو  ثیح  ةنس ١٢٦٠  قشمد  لخد  مث  ( ١٢٥٨

( يات ليروكلا   ) يلوغملا ىروشلا  سلجم  ةعباتمل  سراف  ىلإ  ةدوعلل  رطضاف 
لوغملا نم  اًریغص  اًشیج  الإ  ماشلا  يف  كرتي  ملو   . ديدج مظعأ  ناخ  باختنال 
دئاقلا همزھ  ةیكرتلا ) ناميانلا  ةلیبق  نم  دئاق  وھو   ) اغبتك وأ  اقوبوتیك  ةدایقب 
كلملا مكح  ءانثأ  ةنس ١٢٧٧ ) يفوت   ) يرادقدنبلا سربیب  نيدلا  نكر  يكولمملا 
ةكرعم يف  ةنس ١٢٦٠ ) يفوت   ) يزعملا هللا  دبع  نب  زطق  نيدلا  فیس  رفظملا 

. تولاج نیع 
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ةلالس مھ   ، لوضانألا ةقجالسو  ةینوق  ةقجالسب  اًضيأ  نوفرعيو   ، مورلا ةقجالس 
ةقجالسلا نع  تعرفت  ـ ١٣٠٨ .)  ١٠٧٧  ) نیبام لوضانألا  يف  تمكح  ةیكرت 

لوضانألا نم  ءازجأو  ناريإو  ناتسناغفأ  تمكح  يتلا  ةلالسلا  يھو  ، رابكلا
١١٥٧ ـ  ) نیب ام  ةیسابعلا  ةفالخلا  ةيار  تحت  ةیبرعلا  ةريزجلاو  قارعلاو  ايروسو 

تقنتعا يتلا  زوغوألا )  ) زغلا لئابق  ىلإ  ةقجالسلا  يمتني  ىتح ١١٩٤ .) مث  ( ) ١٠٣٨
مث ةنس ٩٦٠،  يلاوح  قوجلس  اھمیعز  دھع  يف  مالسإلا  نم  ينسلا  بھذملا 
يف دوسألا ) ناطلسلا  ًایفرح :  ،« ناخ ارق   » عمج  ) تاناخارقلا ةمدخ  يف  تلخد 
ىلإ ةكلمملا  میسقتب  يرغجو  لرغط  قوجلس  دافحأ  ماقو   . ىطسولا ایسآ 

ةنس ١٠٩٢،  . ورِم هتدعاقو  يقرشلا  فصنلاو   ، ناھفصأ هتدعاقو  يبرغلا  فصنلا 
. ةیقوجلسلا ةكلمملا  تتتفت   ، ةلئاعلا دارفأ  نیب  شرعلا  ىلع  سفانتلا  ببسب 
نب شملتق  اھسسأ  يتلا  كلت  اھنیب  ناك  ةقجالسلل  ىرخأ  كلامم  تماقو 

هراصتنا دعب  قینزإ )  ) ةیقین يف  ـ ١٠٨٦ )  ١٠٧٧  ) لوألا نامیلس  هنباو  نالسرأ 
اھزكرم لقتناو  ةنس ١٠٧١،  تركزنام )  ) دركذالم ةكرعم  يف  نییطنزیبلا  ىلع 
يتلا ةیناخلإلا  ةلودلا  ةيامح  تحت  ذنماھسفن ١٢٧٩  ةرسألا  تعضو   . ةینوق ىلإ 

وأ ایلمور  .  ١٣٠٨ ةنس ةیناخلإ  ةيالو  ىلإ  تلوحت  ىتح  ناخوگالوھ  اھسسأ 
نانویلا طسو  مضتو  لوضانألل  ةمخاتملا  ناقلبلا  نم  ةقطنملا  كلت  يھ  يلمور 
اینودقم برغ  لامش  ىلع  رثكأ  ديدحتب  مسالا  قلطُأ  امك   ، ةیبوروألا ایكرتو 

ىلإ سیل  ریشت  يتلا  مورلا »  » ةملك يف  سبللا  ردصم  يھو   ، ىطسولا اینابلأو 
نم ایلیمور  ناكس  ىلإ  اًضيأ  امنإو  بسحف  نییطنزیبلا )  ) قرشلا نامور 
اذھب مدختست  تراصف   . ماع لكشب  ىرغصلا  ایسآ  يف  مھلودو  نیملسملا 

. ةیبرعلا تاقایس  ضعب  يف  ىنعملا 

ايروس لامش  يف  اومكح  دقف  ةیبويألا  ةرسألا  مھنع  تعرفت  نيذلا  يكنز  ونب  امأ 
نیتاللا كلامم  دض  مھبورحب  اورھتشاو  ١١٢٧ و ١١٧٤)،   ) يماع نیب  ام  قارعلاو 
سسؤم ماعلا ١١٥٤ . ذنم  قشمد  مث   ، بلح ىلوألا  مھتمصاع  تناك   . ةیبیلصلا

نيدلا دامع  هنبا  حبصأو   . ةقجالسلل كیلامملا  دونجلا  نم  ناك  رقنسقآ  ةلالسلا 
(١١٢٧  ) لصوملا وزغ  نم  نكمتف   ، قارعلا ىلع  ًایلاو  ـ ١١٤٦ )  ١١٢٧  ) يكنز
ـ  ١١٤٦  ) يكنز نيدلا  رون  هنبا  هفلخ   . ماشلا يف  ىرخأ  ندمو  ( ١١٢٨  ) بلحو
ةلود يكنز  نيدلا  رون  داق  ةنس ١١٥٤ . قشمد  ىلع  ءالیتسالا  نم  نكمتو  ( ١١٧٤
نيدلا مجن  ةرسأ  تناكو   . هل ةمصاع  قشمد  نم  ذختاو   ، اھجوأ ىلإ  يكنز  ينب 
بوقعي نب  ناورم  نب  يذاش  نبا  هوكریش  نيدلا  دسأ  هوخأ  مھیف  نمب   ، بويأ
فسوي رفظملا  وبأ  نيدلا  حالص  رصانلا  كلملا  هنباو  ةنس ١١٦٩ ) يفوت   ) يینودلا

. هتمدخ يف  نیيركسع  ةداق  ١١٣٩ ـ ١١٩٣ )  ) بويأ نب 

صنلا يف  امھركذ  يتأي  نیتیصخش  مھأ  ةینامثعلا  ةلودلا  راضتحا  قایس  يف 
وھو ويام ١٩٢٦)،  رياني ١٨٦١ ـ ١٦   ١٤  ) دیجملا دبع  نب  نيدلا  دیحو  دمحم  امھ 

٤  ) نم ةرتفلاب  مكح   . نیینامثعلا نیطالسلا  رخآو  ةینامثعلا  ةلودلا  ءافلخ  دحأ 
. داشر سماخلا  دمحم  هیخأ  ةافو  دعب  ربمفون ١٩٢٢ ) ىلإ ١  ویلوي ١٩١٨ 

ىلوألا ةیملاعلا  برحلا  يف  تمزھ  ثیح  روھشب  هتیلوت  دعب  ةلودلا  تملستساو 
جورخلل ًابلط  كرتاتأ  لامك  ىفطصم  يف  هتقث  عضو   . ءافلحلا نم  اھؤادعأ  اھلتحاو 
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ةيروھمجلا سیسأت  حلاصل  لمعي  لامك  ىفطصم  أدبو   ، هنظ باخف  ةمزألا  نم 
ةنطلسلا نع  لزانتو  ةطلسلا  ةفیلخلا  لزتعا  كلذ  ةجیتنو   ، عطسي همجن  أدبو 

ربمفون يف ١٧  ةیناطيرب  ةجراب  نتم  ىلع  لوبناتسإ  رداغ  ماع ١٩٢٢ . ةفالخلاو 
ةنيدم يف  يفوت  مث   . ةیلاطيإلا ارییفيرلا  يف  هتایح  ةیقب  يضقیل  ماع ١٩٢٢ 
لوأ وھو  ـ ١٩٣٨)،   ١٨٨١  ) لامك ىفطصمو  ويام ١٩٢٦؛  يف ١٦  ومير  ناس 

، ةيروھمجلا ایكرت  يف  ناملربلا  مساب  ثدحتمو  ءارزو  سیئرو  ةيروھمج  سیئر 
ربغألا بئذلا  مسا  هیلع  قلطأ   . يكرتلا يروھمجلا  بعشلا  بزح  دئاقو  سسؤم 
لوألا نامثع  يبأ  لرغطرأل  يروطسألا  بألا  هاش  نامیلس  هب  فصتا  ام  وھو  )
كروتاتأ مسا  ةقحال  ةرتف  يف  هیلع  قلطأ  امك  ،( نادیملا يف  هتلاسب  ىلع  ًالیلد 
ةیملاعلا برحلا  يف  ايركسع  اھكرت  يتلا  ةمصبلل  كلذو  كارتألا ) وبأ   ) كرتاتأ وأ 

. ةثيدحلا ایكرت  ةلودل  يروھمجلا  يناملعلا  ماظنلا  ءانب  يف  اھدعب  امو  ىلوألا 

ةاتفلا ایكرت  ةكرح  ةداق  مھأ  ـ ١٩٢٢ )  ١٨٨١  ) اشاب رونأ  لیعامسإ  اًضيأ  كانھ 
يف اشاب  رونأ  كراش   . لامك ىفطصمل  لوألا  ميرغلاو  يقرتلاو ) داحتالا  ةیعمج  )
رظان حبصأ  مث  يناثلا  دیمحلا  دبع  ينامثعلا  ناطلسلا  دض  ةنس ١٩٠٨  بالقنا 
اشاب لامج  ةبحص   ، ناك ىلوألا  ةیملاعلا  برحلا  ةياھن  ىلإو   . ةلودلا يف  ةیبرحلا 
مكاحلا وھ   ،( نمرألا حباذم  نع  لوألا  لوئسملا  وھ  ریخألا   ) اشاب تعلطو 
زاقوقلا يف  سورلا  دض  ينامثعلا  ثلاثلا  شیجلا  داق   . ةینامثعلا ةلودلل  يلعفلا 
حاجن دعبو   ، قارعلا يف  ةیناطيربلا  ةلمحلل  ىدصت  مث  ةديدش  ةميزھب  ينمو 
لالتحا زیلجنإلا  عاطتساو  ىرخأ  ةرم  مزھنا  يناطيربلا  موجھلا  دص  يف  تقؤم 
فيرشلا كلذكو  ةنس ١٩٢٢ . لالقتسالا  برح  لالخ  لتق  ماع ١٩١٧ . دادغب 

كلمو ةكم  ریمأ  يلع  نب  نیسحلا  فيرشلا  مع  نبا  ١٨٦٦ ـ ١٩٣٥ )  ) ردیح يلع 
ءانثأ  . زیلجنإلا عم  فلاحتلاب  اشاب  رونأ  مايأ  ةلودلا  دض  بالقنالا  داق  يذلا  زاجحلا 
نع اًضوع  ةكمل  اًریمأ  ردیح  يلع  فيرشلا  ةلودلا  تنیع   ، ىلوألا ةیملاعلا  برحلا 
نبا يدنفأ  دیجملا  دبع  قيدصو  فص  لیمز  ردیح  يلع  فيرشلا  ناكو   . همع نبا 

. زيزعلا دبع 

میعزلا ربمسيد ١٩٧٠ ) رياني ١٩١٨ ـ ٢٨   ١٥  ) رصانلا دبع  لامج  ىفطصم : ركذي 
يلعفلا دئاقلاو  ةنس ١٩٥٣  ةيروھمجلا  نالعإ  دعب  رصمل  سیئر  يناث   ، ریھشلا

نب لیعامسإ  نب  داؤف  نبا   ) لوألا قوراف  كلملا  ىلع  رارحألا  طابضلا  بالقنال 
ةيروھمجلاو ویلوي ١٩٥٢ . يف ٢٣  ـ ١٩٦٥ )  ١٩٢٠ يلع : دمحم  نب  میھاربإ 

ةنس ١٩٥٨ ايروسو  رصم  داحتا  نع  ةجتانلا  ةلودلا  مسا  وھ  ةدحتملا  ةیبرعلا 
ىتح رصمل  يمسرلا  مسالا  لظ  هنكل   ، تاونس ثالث  الإ  ةدحولا  رمتست  ملو 
مكح يف  ةیبرعلا  رصم  ةيروھمج  يمسرلا  اھمسا  حبصأ  نیح  ماع ١٩٧١ 
نانفلا ىفطصم  ركذي  امك  ـ ١٩٨١ .)  ١٩١٨  ) تاداسلا رونأ  دمحم  سیئرلا 
ودراودإل ضرتفملا  قيدصلا  ـ ١٩٩٠ )  ١٩٢٤  ) ادن دماح  ریھشلا  يلیكشتلا 
دمحم نب  دمحم  دماح  وبأو   ، ناتیمھو ناتیصخش  امھو  اكيزنتم  ودلأ  دلاو  اكيزنتم 
نيدلا نيزو  مالسإلا  ةجحب  بقلملا  يروباسینلا  يسوطلا  يلازغلا  دمحأ  نب 
ءاوللاو ـ ٢٠٠٦)،   ١٩٣٧  ) نیسح مادص  يقارعلا  ةیغاطلاو  ـ ١١١١)،   ١٠٥٨)

دبع عراس  يذلاو   ، يرصم ةيروھمج  سیئر  لوأ  ـ ١٩٨٤)،   ١٩٠١  ) بیجن دمحم 
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ةلب نب  دمحأ  يرئازجلا  سیئرلاو   ، هلزنم سیبح  هتایح  ىضمأو  هلزعب  رصانلا 
سیئرلاو  ، لالقتسالا دعب  نيدموب  يراوھ  هعلخب  عراس  يذلا  دیلاوم ١٩١٦ ) )

يف ةيراسیلا  زومر  دحأ  ـ ١٩٧٣ )  ١٩٠٣  ) يدنیللا روداڤلس  رودغملا  يلیشتلا 
. اًحلاصو اًزیجو   ، رخآلا وھ  همكح  ناك  يذلاو   ، ةینیتاللا اكيرمأ 

نیسح نب  دمحم  نب  دمحم  نيدلا  لالج  انالوم  ىفطصم  ركَذي  ةفوصتملا  نم 
روھشملا يسرافلا  رعاشلا  وھو  ـ ١٢٧٣ )  ١٢٠٧  ) يركبلا يبیطخلا  ينیسحلا 

سمش عم  سسأ  »؛  يونثم  » باتك هراثآ  رھشأو   ، خلب هأشنم   ، يمورلا مساب 
ـ  ١٨٤٤  ) داشر دمحم  ناطلسلا  ناك  يتلا  ةيولوملا  ةقيرطلا  يزيربتلا  نيدلا 

جاحلا يمورلا  رصاعم  ركذیف  نيدلا  دیحو  دمحم  ناطلسلا  امأ   . اھعابتأ نم  ( ١٩١٨
يتلا ةیشاطكبلا  ةقيرطلا  سسؤم  ـ ١٢٧١ )  ١٢٠٩  ) يلولا شاطكب  وأ  شاتكب 
وھو  ، ةيراشكنالل يمسرلا  بھذملا  تناك  امك   ، ةيولعلا ةنايدلا  اھنع  تقثبنا 

ةيراشكنالا لیعر  لوأ  كراب  هنأ  ىكحُيو   ، لوضانألا يف  شاع  يناسرخ  فوصتم 
حالس سیسأت  لبق  يفوت  هنأل  اًحیحص  نوكي  نأ  نكمي  ال  اذھ  نأ  الإ  ًایصخش 
لام ركذي  امك  ـ ١٣٨٩ .)  ١٣٢٦  ) لوألا دارم  ناطلسلا  مايأ  ىلع  ةيراشكنالا 

، يدادغبلا يشاوطلا  يمصعتسملا  يمورلا  دبع هللا  نب  توقاي  دجملا  وبأ  نيدلا 
، دادغب لھأ  نم  بيدأو  بتاك  وھو   ، ریھشلا طّاطخلا   ، بّاتُكلا َةلِْبق  بـ بّقلملا 
ماع يفوت   ، نییسابعلا ءافلخ  رخآ  اب  مصعتسملا  كیلامم  نم   ، لصألا يجنرفإ 
نب باھولا  دبع  نب  دمحم  يباھولا  ركفلا  سسؤم  اًضيأ  ناطلسلا  ركذي  . ١٢٩٦
اننمز يف  فرعي  ام  ةلبق  ـ ١٧٩١)،   ١٧٠٣  ) يلبنحلا يدجنلا  يمیمتلا  نامیلس 

. يفلسلا مالسإلاب 

287



تاركشتو تایعجرم 

ءایشأ نمض   ، أرقي مايأ  ةثالث  ىضمأ  ثحبلا  ةرتف  ءانثأ  ىفطصم  نأ  ضرتفملا 
نب نمحرلا  دبع  فیلأت  ربربلاو » برعلا  خيرات  يف  ربخلاو  أدتبملا  ناويد  : » ىرخأ

،( ءازجأ  ) سايإ نب  دمحم  فیلأت  روھدلا » عئاقو  يف  روھزلا  عئادب   » ، نودلخ
،( ءازجأ  ) يتربجلا نمحرلا  دبع  فیلأت  رابخألاو » مجارتلا  يف  راثآلا  بئاجع  »
،( ءازجأ  ) يزيرقملا نيدلا  يقت  فیلأت  راثآلاو » ططخلا  ركذب  رابتعالاو  ظعاوملا  »

بیجعلا ردقلا  ةمسق :  » ، ديرف دمحم  فیلأت  ةینامثعلا » ةیلعلا  ةلودلا  خيرات  »
لوطملا ةدايز  ناوضر  راوح   ، راقفلا وذ  يلع  ةمجرت  ریبكلا » اشاب  يلع  دمحمل 
تاياور  ،« ملاعلا تالوحتو  برعلا   » ناونعب باتك  يف  روشنملاو  نویلغ  ناھرب  عم 
ةياور  ،( ةيزیلجنإلل ةمجرتم  ( ) يراداك لیعامسإو  فولعم  نیمأو  كوماپ  ناھروأ  )

، يناطیغلا لامجل  تاكرب » ينيزلا  و«  ، شیّمح ملاسنب  لـ  ةمالعلا » »
بناجلا خيراتلا :  » ةلسلس تارادصإ  ضعب   ، يواكم دعسل  اًماین » نورئاسلا  و«

« رافسألا بئاجعو  راصمألا  بئارغ  يف  راظنلا  ةفحت   » ، قورشلا راد  نع  رخآلا »
نب يلع  فیلأت  فالألاو » ةفلألا  يف  ةمامحلا  قوط   » ، ةطوطب نبا  دمحم  فیلأت 
باتك ىلإ  ةفاضإ   . يبرع نبا  لئاسرو  ضرافلا  نبا  ناويدو  ةلیلو  ةلیل  فلأ   ، مزح
نع لسنام  رتیپ  باتك   ،( ةيزیلجنإلاب  ) ةیبرعلا بوعشلا  خيرات  نع  يناروح  ریبلأ 

اًمجرتم « ) ةرھاقلا  » نع نومير  هيردنأ  باتك   ،( ةيزیلجنإلاب « ) ةینیطنطسقلا »
،( ةيزیلجنإلل اًمجرتم  « ) ينوناقلا نامیلس   » نع ولك  هيردنأ  باتك   ،( ةيزیلجنإلل

لباراك يراكز  باتك   ،( ةيزیلجنإلاب « ) ةینامثعلا ةلودلا   » نع لكنیف  نیلوراك  باتك 
مالسإلا  » نع هیشوأ  نڤیتس  باتك   ،( ةيزیلجنإلاب « ) باتكلا لھأ  خيرات   » نع

نع يستورام  نتسج  باتكو   ،( ةيزیلجنإلاب « ) طسوتملا ضوح  يف  ةیحیسملاو 
(. ةيزیلجنإلاب اًضيأ  « ) گنل رومیت  »

ةررحم اھنم  ةینامث  ـ  بتك  ةعست  يف  اھسفن  ةثالثلا  مايألا  لالخ  علطت  امك 
فلتخم نم  ةیمالسإ  تآشنمو  ةینف  لامعأ  روصل  ـ  ةیكرتلاب  دحاوو  ةيزیلجنإلاب 
باتكو  ،( سنؤم نیسح  دادعإ  « ) مالسإلا خيرات  سلطأ   » ىلإ ةفاضإ   ، روصعلا
نيابكو رتویپمكلا  ةشاش  نیب   . ةیمالسإلا ةرھاقلا  نع  روصملا  وینوتنأ  میج 
ىفطصمو ةینامثعلا  ةلودلا  نع  مالفأ  ةسمخ  دھاش   ، تابتكملا يف  ضرعلا 
ينامثعلا يلع  ميدني   » يئاورلا ملیفلاب  صوصخلا  هجو  ىلع  رثأتو   ، كرتاتأ لامك 

ملسي ىفطصم  ناك  تقولا  كلذ  لاوط   . ناغود يقوش  يكرتلا  جرخملل  ریخألا »
شيواردلا دنع  ركذلا  ةباثمب  وھو   ، عامسلا سقط  اھیف  تاھيدیس  ةعضبل  هینذأ 
تاشرامو  ، ةیكرت نآرق  تاءارقو   ، ينامثعلا طالبلا  ىقیسومو   ، ةيولوملا

. راتھم ىمست  يتلا  ةيراشكنالا 

صوصنلا هذھ  أرقي  نینس  ثالث  ىضمأ  ةباتكلا  ةرتف  ءانثأ  فلؤملا  نأ  ضرتفملا 
. ىرخأو

* * *
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ىلع ضوع  يدافو  لاسرم  ناميإل  ديدشلا  هنانتما  نع  ربعي  نأ  فلؤملا  دوي 
فیطللا دبع  رسایل  ركشي  امك   ، باتكلا ريرحت  يف  هالذب  يذلا  دوھجملا 

. ةطوطخملا ىلع  ةبقاثلا  هتاظحالم 

لیللا وبأ  دمحم  هرمع  قيدصو  هیبأو  همأ  نم  لكل  هتینويدمب  فرتعي  نأ  دوي  امك 
ىفطصم لامك  دمحأو  يلغرق  میھاربإ   ، يدجبألا بیترتلاب   ، ركشيو  . دشار
سنيدو يناطیغلا  لامجو  كرالك  رتیپو  ينامي  دمحأو  لیبن  دمحأو  دابللا  دمحأو 

هللا عنصو  دومحم  دیسو  ماشھ  ىھسو  نوطنأ  نانسو  زیفيد  ـ  نوسنوج 
دابللا يیحمو  ریعش  دمحمو  داوع  ةسيامو  دنايرب  نیلو  زعلا  وبأ  يحتفو  میھاربإ 

دبع رسايو  رصن  دھانو  نيدلا  زع  ةروصنمو  فسوي  ىفطصمو  يركذ  ىفطصمو 
تراشيرو شتنیل  دیڤيدو  اكلدوك  فيزوج  ىلإ  ةفاضإ   . فیطللا دبع  رسايو  ظفاحلا 
لیعامسإ ىفطصمو  يركش  دمحمو  صلوب  نوگرسو  كسنیشتشوباك 

. يماكاروم يكوراھو 

دق نمل  دكؤيو   . لعف ام  ىلع  فسآو  نالجخو  نونممو  ركاش  هنإ  عیمجلل  لوقي 
يھ  ، باتكلا اذھ  يف  عقاولا  نم  ةلوقنملا  ةدیحولا  ةیصخشلا  نأ  مھنم  لءاستي 

فطاخلا اھیلجت  يف  دیجملا  دبع  نب  نيدلا  دیحو  دمحم  ناطلسلا  ةیصخش 
. لایخ يقابلا  لك   . يناثلا نینثالا  ةلیل  يجبروشلا  ىفطصمل 
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تايوتحملا

باتكلا ةبطخ  5
رسج ىلإ  بلكلا  برد  نمةیجوزلا  ةلاسرلا  لوألا  مسقلا 
هیلإ ىدأ  امو  هتجوز  نع  هلاصفنا  يف  ىفطصم  هلاق  ام  مانملا 
سرام ةعمجلا ٣٠ 

8

ىلإ مانملا  رسج  نم  ربخلاو  أدتبملا  ةلاسر  يناثلا  مسقلا 
لاصفنالا دعب  هتایح  فصو  يف  ىفطصم  هدروأ  ام  ایندلا  باب 

ليربأ تبسلا ٧  ىلإ  سرام  تبسلا ٣١  نم 
23

ةيوارلا هلجس  ام  رسلا  ناخ  نیطایشلا  باتك  ثلاثلا  مسقلا 
تبسلا حال  دجمأ  ةریسو  رسلا  ناخ  ىلإ  ةلحرلا  يف  ًالوصف 

ليربأ ، ٧ و٨  دحألاو
60

لصأ ىلإ  ایندلا  باب  نم  ةیناطلسلا  ةلاسرلا  عبارلا  مسقلا 
نیملسملا مامإب  هئاقلل  ىفطصم  ةياور  وھ  يذلا  ةتودحلا 

ليربأ ، ٨ و٩  نینثالاو دحألا 
89

ىلإ ایندلا  باب  نم  راثآلاو  ططخلا  ةلاسر  سماخلا  مسقلا 
يف هثاحبأ  نم  ىفطصم  هلجس  ام  وھ  يذلا  ةتودحلا  لصأ 

ىلإ ١٢  ١٠ ، سیمخلا ىلإ  ءاثالثلا  نم  اھللخت  امو  خيراتلا 
ليربأ

115

هفلأ ام  لمرلا  انیم  نالخلا  رارسأ  باتك  سداسلا  مسقلا 
قانعألا اھل  بئرشت  ًاصصق  ةفیلخلا  ءاقل  ىلت  امیف  ةيوارلا 

ليربأ ، ١٣ و١٤  تبسلاو ةعمجلا 
136

ىلإ لمرلا  انیم  نم  ةمامحلا  قوط  ةلاسر  عباسلا  مسقلا 
زعملا ةرھاق  يف  ًالسرتسم  ىفطصم  هل  ّقثو  ام  قيرطلا  لوأ 
ليربأ ، ١٥ و١٦  نینثالاو دحألا  ةبیبحلا  ءاقلو 

183

ةيوارلا هب  متأ  ام  رجش  موك  يرَمُعلا  باتكلا  نماثلا  مسقلا 
ناطلس تایبأب  ةنونعم  دھاشم  ىرغطلا  باتك  ثادحأ 
ليربأ ىلإ ١٩   ١٦ ، سیمخلا ىلإ  نینثالا  نم  نیقشاعلا 

214

هلزتخا ام  ةرا  ـــــ يط شو  ـــ لوكشكلا ح عساتلا  مسقلا 
مث باتكلا  ماسقأ  ةلكاش  ىلع  قئاقحو  فئاطل  ةيوارلا 

هفارتعا اھیف  يتلا  ةمتاخلا 
251
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