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 . ..انتافالتخا رك ذت

 نحنف ضعبلا مهضعب عم فالخ ىلع ءاسنلاو لاجرلا نوكيس نيفلتخم نوكن نا ضرتفملا نم اننأب يعولا ريغبو

 نوكي نا عقوتن اننإ ؟!... ةمهملا ةقيقحلا هذه ىسنن اننأل رخآلا سدجلا عم نيطبحم وأ نينابضغ حبصن ةداعلا يف

 "رعشن امك اورعشي " نأو "ديرن ام اوديري" نأ مهنم بغرنو ...ابيرقت انهبش رخآلا سجا
 انلعف در بولسأ - نيعم بولساب مهفرصتو مهلعف در نوكيسف ائنوبحي انؤابآ ناك اذإ هنأ نيئطخم ضرتفن نحنف

 تقولا لالغتسا نم انمرحيو ىرخلا ولت ةرم لمألا ةبيخل انئيهي فقوملا اذهو .ام اصخش بح انك اذغ انفرصتو

 .انتافالتخا نع بحب لصاوتلل يرورضلا

 اننأ ةجاذسب دقتعن اننإ...دبألل موديس نأكو يدبأ هنأك رعشت...امئاد يرحس ئش بحلا يف عوقولا نإ

 .انتاهمأو انؤابآ اههجاو يتلا تالكشملا نم نوفنتسم

 ىلإ ءادعس شيعن نأ انل ردقم هنأو ىقبيل دجو هنا ىلإ نونئمطمو تومي دق بحلا نأب لامتحأ انيدل دجوي الو

 دبألا

 نعقوتي ءاسدلاو لاجرلا لثم نهاعفأ دودر نوكت نأو نركفي نأ ءاسنلا نم نوعقوتي لاجرلا نأ نايعلل رهظيو
 مهفنل يفاكلا تقولا ذخأن ال نحنف انتافالتخاب حيرص يعو نودو ءاسنلا لثم نوفرصتيو لاجرلا رعشي نأ

 .لمحتلا ىلع نيرداق ريغو ماكحألا ردصنو نيئاتسمو نيساق بلاطملا يريثك حبصنو ...ضعبلا انضعب مرتحنو
 لطعتت... ءايتسالا مكارتي... تالكشملا للستت ام ةقيرطب...تومب بحلا لظي بحلا اياون مظعأو لضفأ عمو

 .بحلا رحس عيضيو تبكلاو ءافجلا جتنيو...ةقثلا مدع دادزتو... تالاصتالا

 نم نإ....هريغت ال مهراعشف لمعي ام ىش كانه ناك اذإ لحلل هجوت مهيدل خيرملا لهأ... ادج فلتخم خيرملا

 .كانه عئاش ريبعت "لطعت دق ناك اذإ الإ هحالصاب مقت ال" لمعي ناك اذغ هنأشو هوعدي نأ مهتعيبط

 ال اهنإ لطعت دق هنأ اهدافم ةلاسر لبقتسي هنإ هحالصإ لواحت اهنأب رعشي هنإف لجر نيسحت ةأرما لواحت امدنعو

 طقف ومنلا ىلع هدعاست اهنأ أطخ دقتعت امنأ... هنيق نأ نكمي هب ةيانعلا تالواحم نأ كردت

 اقالكشمل الولح مدقيو ريبخلا ديسلا وه حبصي نأب ةقياضتم نوكت امدنع ةأرملا رعاشم ريغي نا لجرلا لواحي

 .اهرعاشم لاطبإ ىلإ يدؤت

 اداقتناو احصن مدقتو تيبلا نيسحت ةنج يه حبصت نأب ءاطخأ بكتري امدنع لجرلا كولس ريغت نأ ةأرملا لواحت

 ال هنأ ىلع اليلد سيل هفهك ىلإ خيرملا لهأ دحأ لوخد نأ اريخأ نمهف امدنع اضيأ ةنينأمطلا تايرهزلا تدجو
 باتح ةتودح .طوغضلا نم ريثك نم ناعي هنأل تاقوألا هذه يف هل البقت رثكأ نكي نأ نملعت ةريبك ةجردب اهبحي

 ةداذامل فرمت كنال...كديلا



 ربسيلا رمألاب سيل ريكفتلا ةقيرط ربيغت )١-۲(
 ااا

 مالك هلوقي ام نأ عقوتف .«ريكفت نود اذه لوقأ» :لوقي مهدحأ عمست امدنع

 .ريكفتلا اوداتعي مل سانأ مه الهس ريكفتلا نونظي نيذلا كئلوأو .غراف

 نيركفملا لضفأ دحأ «نياتشنيآ تربلأ ليون ةزئاج زئاحلا يئايزيفلا ركذ
 ىوس هسرامي ال اذهل ؛ةقاش ةيلمع ريكفتلا» نأ ةرم تاذ «خيراتلا رم ىلع

 يف ام لك لذبي نأ ناسنإلا ىلعف ءةقاش ةيلمع ريكفتلا ناك الو «.ليلقلا

 ىتح اهتغايص ىلإ جاتحن تقولا مظعمف «بناوجلا ةلمتكم راكقألا ىتأت املق

 راكفألا ةاتحت نأ فم الو :دتالمو ناد يدم لوقي امكو .دوجو اهل ريصي

 عضخت نأ دب ال ءةركفلا ةغايص ةرتف ءانثأ يف «.ككشتلاو حوضولا رابتخا

 ةعئار ودبت ىتلا ةركفلا دجن ةريثك 7 ىفف ؛قيقدلا صحفلل كراكفأ

 .اهحقنو كراكفأ لوح ةلتسأ حرطا .اًراهن ةفيخس اليل رخأتم تقو يف

 سإ بتك .قرولا ىلع كراكقأ نودت نأ وه كلذب مايقلل قرطلا - ىدحإ

 ام حوضوب اًفيش مهفت ال تنأف ؛ريكفتلا ملعت وه ةباتكلا ملعت نإ» :لوقي

 ءديدحلا ديدحلا لقصي امك هنإ ميكحلا ناميلس لاثمألا رفس بتاك لوقي

 برتقاف «ةبقاث ةيؤر اذ اًركفم نوكت نأ تدرأ اذإف .هبحاص ناسنإلا لقصي

 ةبقاثلا ىؤرلا باحصأ نم



 ةحنجأو تالجع ىلإ جاتحت ةميظعلا راكفألا» نأ نوسكاج يد يس فلؤملا ىري

 ةوقلاف .ءاّميظع اًركأ تدحت ال ءةيقتتلا زيح لخدت ال ةركف لكف «.طوبهلل

 لمات .يذيفنتلا ىلإ يديرجتلا زيحلا نم لقتنت امدنع رهظت ةركفلل ةيقيقحلا

 ١١١٠ يماع يف هتايرظن نياتشنيأ رشن امدنع ؛نياتشنيأل ةيبسنلا ةيرظن يعم
 عم الإ رهظت مل ةيقيقحلا اهتوق نكل ءةقمعتم راكفأ ىوس نكت مل 7١9١و
 ىرجم ريغت ذإ 2١55 © ماع ةيوونلا ةلبنقلاو ١557 ماع يوونلا لعافملا روهظ

 .ذيفنتلا زيح اهوعضوو نياتشنيأ تايرظن ءاملعلا روط امدنع هلمكأب خيراتلا

 ةركفلا ذيفنت (0-“)

 ۹۲۷ ماع بدألا يف ليون ةزئاج ىلع زئاحلا يسنرفلا فوسليفلا ددش

 لحجر هفصوب ركفي» نأ ءرملل يغبني هنأ ىلع نوسجريب سيول-يرنه
 مل ام ميلسلا ريكفتلا ةدئاف امف «.راكفأ لحجر هفصوب فرصتيو «لاعفآ

 .اًرمثم قيبطت نود ريكفتلا نوكي نأ نكمي ال ؟ةيلمعلا ةايحلا يف هقبطن

 یتح < ءاهخسريو اهيمنيو اهغوصيو راكفألا نوكي ن ! امف «ةيتايح e ىلإ

 نا اهنكمي ةغيص ىلإ :EY دقو

 نيبسانملا صاخشألا + ةحيحصلا راكفألا

 حيحصلا تقولاو ةمئالملا ةئيبلا يف

 ةوجرملا ةجيتنلا = ىقيقحلا عفادلا لجأ نم

 يأ نأش اهنأش «ةركفلاو ءاًليثم هل دجت نأ بعصلا نم جيزملا اذه

 ءكراكفأ يمنت نأ عيطتست امدنعو .اًميظع اًنيش ريصت نأ نكمي «ناسنإ

 :كراكفأ ةيمذت ىلع كنيعت



 نم دب الف ءيتايح يف جضنأو ملعتأ نأ يغبأ تنك نإ» :هتبجأف ء ع
 قبطأ فيك اًضيأ فرعأ نأو ءاهحرطأ يتلا ةلئسألا ةيعون فرعأ نأ

 نم تملعت امم ريثكب رثكأ تاصنإلا نم تملعت دقل .ىتايح يف اهتاباجإ

N ع 
 ىتح ةقبسم ةطخ كيدل نوكت نأ لضفألا نم «سانلاب ىقتلت امدنع

 عيطتست ال ءايشأ نولعفي سانأ عم رواحتت نأ ميظع رمأل هنإ .ملعتلا كنكمي
 ءايشألا نم ريثكلا نوفرعي ال مهنأ ةلماشلا ةرظنلا باحصأ يعي .اهلعف

 اوروطيو مهكرادم اوعسوي يك ٌةبقاث ٌةلئسأ رارمتساب نوحرطي مهنكل
 نسحف «لماش روظنم نم ريكفتلا ةراهم يمنت نأ تدرأ نإو .مهراكفأ

 .نذإ تاصنإلا ىلع كتردق



 تاداهشلا وأ مهنزو وأ مهضرع وأ مهلوطب نوحجانلا ساقي ال»
 ا ءاهنم نوردحني يتلا ةلئاعلا وأ اهيلع نيلصاحلا ةيعماجلا
 «.ربكفتلا ىلع مهتردقب

 ةلمتكم ةايح نوشيعي
ag | 

 ةميق نمكت ال» :لوقي نيتنوم يد ليشيم ىسنرفلا تالاقملا ةياتك دئار بتك

 دقف «مايألا هذه يف هعنصن اميف امنإو ءاهايحن يتلا مايألا ددع يف ةايحلا

 «.ليلقلا لقأ الإ شعي مل وهف كلذ عمو اًديدم اًرمع ناسنإلا شيعي


