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 فق ورشلاراد



 !! ایربزام

 هيذغت انلايخ بعادي اًملح انل ةبسنلاب ابوروأ تناكو « اًبابش انك
 مهرطاوخ انًأرقو مهانببحأ نيذلا باتكلا رابك بتكو تالاقم
 ىف جراخلل رفسلا باب حتف نيح ةصرفلا تءاج مث: « اهنع مهتايركذو
 تاذلاب ايلاطياو ايناملا ىلإ نورفاسي بابشلا عفدناو « تاينيتسلا رخاوأ
 ىلإ اهنودوقي ةميدق تارايس مهضعب ىرتشيو اهعراوش ىف نوكلعصتيف

 ىنترغأو . ةيردنكسإلا ىلإ ةيرصملا ةرخابلا اهعم نوبكريو ایسینیف
 رثكأ ابوروآ ىلع فرعتلا ىف ةبغرلا ینکرحت مهلثم عنصأ نأ ةبرجتلا
 عيباسأب اهلبق داع دق نيسح قيدص ناكو ةرايس ءانتقا ىف ةبغرلا اهنم

 اهيف ىرتشي ىرخأ ةلحرب مايقلل دعتسيو ةيلاطيإ ةرايسب ةلئامم ةلحر نم

 « ىلوألا ةرايسلا كراج هنم مفدي اًحبر ققحيو اهعيبيل ةديدج ةرايس
 دوقن نم هعمج عيطتسا ام لك تعمجو هعم رفاسا نأ تررقو

 ىنألو « ايلاطيإ ىلإ ةيردنكسإلا نم «ايروس» ةرخابلا هعم تبكرو

 قيدصل ةلحرلا رومأ لك ىف ىدايق تملسأ دقلف اًمئاد ةربخا مرتحأ

 سيلأ ال لو . ةعجارملل ةلباق ريغ تارارق هتاداشرا تربتعأو نيسح
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 رفاسأ 0 انأو « ابوروأ ىلإ لبق نم رفاسو ةيبوروألا ةراضحلاب اریبخ

 ؟ دعب اهيلإ
 ىذلا رحبلاو اهرظنم ىفرهبف ايسيئيف ىلإ مايأ ۵ دعب ةرخابلا تلصوو

 نأ قيدص نم تبلطو ةلحرلا فده یسنآ تدکو « اهعراوش قرت
 ةنيدملا هذه ىف انمايأ ىضمنو تارايسلا ةياكح نع اًرظن فرصن

 ىنع فرعي ىذلا مزاحلا قيدص نکل « اف ةايحلاب عتمتسنو ةليمجلا

 ديدحلا ةكسلا ةطحم ىلإ فنعب ییذجو رمألا مسح تاوزنلا هذه لثم

 یرحآ ةرم ایسینیف ىلإ دوعنس اننأب ىايإ اٌتمطم ونالیم ىلإ راطقلا بكرنل

 ىف قالمأتل افاک اًنقو اهدنع عام « ةرخابلا بكرتل عوبسأ لعب

 ةبيثك ةيعانص ةنيدم اهنا تفشتک اف وناليم ىلإ راطقلا انلمحو . اهلاج

 هتاباسح هل تناك قيدص نکل « اهترايزب اًحئاس ىرغي ام اف سيل

 نم ىرتشا ةلمعتسملا تارايسلل قوس اببو ايسينيف ىلإ برقأ ىهف ةقيقدلا
 ىنيحطصأو « هب ماقأ ىذلا قدنفلا سفن ىلإ ینداقف « ىلوألا هترايس

 لكب انفطف هتاطلس ةسرام ًادبو « تارايسلا قوس ىلإ حابصلا ىف

 مظنلا قيدص بتكيو .. اهراعسأ عجارنو اهيلع جرفتن تارايسلا

 ىناعد ليلق دعبو قدنفلل اندعو مويلا ىهتناو « هقاروأ ىف اهراعسأ

 تايلمعب ةئيلم قاروألا نم ةريبك ةموك همامأ ةدئاملا ىلع تدجوف هتفرغل

 ىر ىكل تارالود نم ةقدب ىعم اع ىنلأسو برضلاو حرطلاو عمجلا
 ىرخأ ةرم كميماف « ديدحتلا هجو ىلع ىعم اب هتحراصف « هتاباسح

 مث « نييلاتلا نيمويلا ىف ةيلمعلا نفل ترركتو . حرطلاو عیب 32

 ىأر هلال هل ناتنثا .. نيترايس نم الدب تارايس ۳ ءارش ىلع هيأر رقتسا
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 ةرايسلا ىلإ ةفاضإلاب اهءارش ررقف اًدج ديهز اهرعس ةقيتع ةرايس

 ةرايسلا هذه نم ارش تسجوتو . ةيلمعلا نم هحير دادزيل ةيلصألا
 هنكل .. ةديدج ءابعأ انلمحتس اهن نم فواح هيلإ تلقنو .. ةيفاضالا
 قئاس راجشتسا ىوس بلطتي نلو امامت هترطيس تحت رمألا نأ ىل دكأ

 عمجي نأ هتداع نم ناكو هتاباسح لصاوو « ایسینیف ىلإ اهلقنل ىلاطيا

 فوس ام لك فيضي هنأ ىلإ ةأجف تیبنتف « عومسم توصب حرطبو

 وه هعم ام ىلإ « قدنفلا رجاو ةرايسلا نمت عفد دعب دوقن نم ىعم قبتي
 نم ًالدب هل نيترايس ءارش نكمي ىلاتلابو اذك عومجملا حبصيف دوقن نم
 .] ةديخاو

 هناباسح ىف ةماه ةلأسم ىسن دق هنأ ىلإ ءودبب هرظن تفل تلواحو
 هيلإ جاتحن فوس امو ةيلاطيالا ةغللاب ماعطلا ىأ «ايرجناملا» ةلأسم ىه
 ةبيرغ دالب ىف اننأو تارايسلا نامثأ عفد دعب ةماقإلاو ماعطلل تاقفن نم

 نم ىأ « « ةكتسملا» نم ةبجو ىلإ انوعدي نم الو انضرقي نم دجن نلو
 نم ىرأ ىفإف اذهل موي لك ةكتسملا لكأب مرغملاوهو « ةيلاطيإلاب محللا
 لفكي ام ىعمو هعم قبتيل ةيفاضالا ةرايسلا نع رظنلا فرصي نأ ةمكحلا

 ةركف هيلع ترطيس قيدص نكل « ةلحرلا مايأ قاب ىف ةميركلا ةايحلا انل
 ىف امم انسلآ اًبتاعم ىنلأسو « قالواحم هعم حجنت ملو ةدئازلا ةرايسلا

 اهتمدقف دوقنلا اًيلاط هدي طسبف همالك ىلع نمؤأ تعفدناف رشلاو ريخلا

  ايسينيف ىلإ وناليم نم اهب انكرحتو تارایسلا انيرتشاو . اًتماص هل
 ىف انلشفو قيرطلا ىف ةميدقلا ةرايسلا تلطعتف هتعقوت ام ثدحو

 ليحر دعب ايسينيف ىلإ انلصوو اهانکرتف تاعاس دعب اهحالصإ تالواحع
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 ةمئاعلا ةنيدلا ىف ةايحلا هجاون نأ انيلع حبصأو . ةعاسب ةيرصلا ةرخابلا
 دق ريبخلا قيدص ناكو . ماعطلا وأ قدنفلل دوقن الب لماك عوبسأ ةد
 صخرأ نم ةريبك ةرك ونالیم نم رفسلا ًادبن نأ لبق انم لكل ىرتشا
 ىلع نيرداق دعن مل ىلا ءادغلا ةبجو نع انينغتل ىلاطيالا نبجلا عاونأ

 اهيف ضرقن رفسلا تاعاس انيضمأف ةرايسلا ةبكن دعب اهفيلاكت
 ىف اًريرس انل رفوي نأ نع انلوصو دعب انعم قبت ام زجعو . نارئفلاك
 تناكف نيترايسلا ىف تيبن نأ دئاقلا ررقف ايسينيف ىف نويسنب صخرأ
 تجرخأو ىتعاس تعلخ حابصلا فو نفج اف ىل ضمغي  ءادوس ةليل
 قافنإلل اهب ظفتحأ تنك ةيرصملا تايينجلا نم تارشع عضبو یتعالو
 هتياردو هتربم هتفلحتساو « ةدوعلا دعب ةيردنكسإلا ءانيم ىف اهنم

 ىف نويسنب صخرأل هعفدن ام دجنل ءايشألا هذه اًيرتشم دج نأ ابوروأب
 روك تحن ىف ةيقابلا مايألا انيضمأ ولو ۰ طقف مونلا لباقم ةنيدملا
 ب هترايس دصقا  هشارف نم ضبنو هساح قالك تراثتساف « نبحلا

 مقم ىرصم صخش نع انمي ايسينيف بوردو ىراوح ىلإ یفداقو اطیشن

 ةيرصلا دوقنلا هل عابو باذع دعب هيلع رثع ىتح تاونس دنم اف
 ىلع ىرصملا انلدو « ايهتميق رشعب ةعالولاو ةعاسلاو اهتميق فصنب

 مايأ ٦ ةدمل ةماقإلا رجأ هل انعفدو انبئاقح هيلإ انلقن صيخر نويسنب
 اهمعط هبشي ىتلا نيا روك ءارشل الإ ىفكي ام هدعب انعم قبي ملف اًمدقم

 حابصلا ىف قيدص نع تثجو ايندلاب رعشأ ملف تمنو « ليسغلا نوباص

 نم نييرصم نيبلاط عم قفتا نا دعب جراخلا نم اًدئاع هتدجوف
 لابلاب ةلطعملا هترايس رطق ىلع ةرخابلل نيرظتنملا تارايسلا باحصا
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 هذه تاذلاب یترایس حشري نأ سني ملو ایسینیف ىلإ عيرسلا قيرطلا نم
 حارتساو ءانيملا ىلإ العف اهانرطقو ىوقا هيار ىف اهنال ةسدقملا ةمهملا

 ةلماك مايأ ٦ ةدمل ءىشلا ةلقو غارفلا هجاون نأ كلذ دعب انيلع حبصأو

 ديدجلا ىعقاو عم تفيكت دق تنك تاعاس دعبو « ةمئاعلا ةنيدملا ىف

 قلا اهبراوق ىلع جرفتأو ايسينيف ىف ةايحلاب « ایوفش» عتمتسا تقلطناف
 لودنجلا براق ةيؤرب عتمتساو .. ةيسيئرلا اهتالصاوم نايرش لثمت

 مط ىنغي ىلاطيالا هدئاقو نییکیرمألا حايسلا لمحي وهو ريهشلا دوسألا

 اًسلاج تاعاسلا ىضمأو .. ةيلاعلا تاربوألا نم عطاقم راتيجلا ىلع
 ءاحنأ لك نم بابشلا تاعومجم نيب ديدحلا ةكسلا ةطحم مالس ىلع

 نم حايسلا هيلإ جم ىذلا ريهشلا كرام ناس ناديم ىف افقاو وأ .. ماعلا

 « يلاينأ ایف تبشنأو نيجلا ةرك تجرأ عوجلا ىنصرق الکو ناكم لك
 هذه ىف عوبسأ ةدل یتیجس ىلع قالطنالاب تعتمت دقلف ءىش لك مغرو

 ىف یتبغر ىوس ركذأ دعأ ملف ءىش لك تيسنو « ةديعسلا ةيدلا
 . ةيرثألا روصقلاو تاروفانلاو سئانكلا ىلع جرفتلا

 نم نامرحلا لكلاب مرغملا وهو هيلع قش دقلف نيسح قيدص امأ

 ةصلصلا ىف ةمئاعلا محللا مطقو قيجابسألا ةنوركملا قابطأ

 موی بثتكيو ههجو رفصيو لزب أدب یتح مايألا هذه لاوط ةيناتيلوبانلا
 نايذهلا ةلحرم ىلإ لصو ايسينيف ىف انل ةريخألا تاعاسلا ىفو موي دعب

 انفقو اهيلإ تارايسلا عفر مو ءانيملا ىلإ ةيرصملا ةرخابلا تلصو امدنعو

 نولدابتي انلوح نم نودئاعلا نويرصملاو اهلوخدل انرود رظتنن روباطلا ف

 راع : ةرابع ةظحل لك ىف انلوح ددرتتو « رصم ىلإ قوشلا تارابع

1 



 اذام هتلأسف حوضوب اهعمسأ مل ةمهم تالكب قيدص سمه رصم اي

 ىسفن : اًدراش مامألا ىلإ رظني وهو حوحبم توصب ىنباجأف : لوقي

 .! ةكتسملا ىف



 ! كيظعأ ام .. یقیدح

 نسحو بدألا ةياوهو ةدحاو ةيلك انعمجت ءاقدصألا نم ةثالث انك

 انتاياوه نيب نم ناكو « نسلا هذه لثم ىف انريغ ةداعك انسفنأب نظلا
 ینوفمیسلا ةرهاقلا ارتسکروآ تالفح ف كيسالكلا قيسوملا ىلإ عاتسالا
 تالفح مدقي انبابش ىف ةرهاقلا ارتسكروا ناكو ۰ ةعمج موي لك حابص

 شورقب اهلخدنف ةيزمر راعسأب ةبلطلل عوبسأ لک اربوألا راد ىف ةيحابص

 عوبسألا لاوط لظنو قيسوملا ماغنأ عم لالا تاوامس ىف قلحنو

 مظعلا یالسجویلا ورتسياملا ةروص ديعتسنو اهعجرتسنو امنع ثدحتن

 ةدع دعبو ... روهمجلا ماما هتاءانحناو هتاءامیاو هتاكرحو رواشتيل زنارف
 ءاربخ انسفنأ انريتعا تالفحلا هذه روضح ىلع انتبظاوم نم عيباسأ

 ًالمت انحبصأف فيزملا ىفاقثلا ءالعتسالا نم اًعون انرعشتساو قيسوملاب

 « نفوهتیبو لدناهو خابو یدلافیفو رنجافو رازوم نع ثيدحلاب انهاوفأ
 اربوألا ةعاق ىف سلجنو ... مهنم لک قيسوم زييمت ىلع ةردقلا ىعدنو

 قيلت ةيفاقث ةفنأب هتکسنل نيعمتسملا نم ردصي توص ىأل نيزفحتم
 تارتف ىف قيفصتلاب نوُمهيو نوئطخي نمم فنعب صبرتنو ماقلاب
 عم قیفصت ىأ اهللختب الا ىغبني ىتلا ةينوفمیسلا تاکرح نيب تمصلا
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 ناكف تالفحلل انروضح ةيادب ىف اًرارم بطملا سفن ىف انعقو اننأ
 یتح راظتنالا ةرورض ىلإ ةقرب انراظنأ اوتفلو ... انب اًقفر رثكأ نورضاحلا

 هذه ىو نيرخآلا عم قيفصتلا ىف ادبن مث اهلك ةينوفميسلا فزع یمتنی
 انتايح بطرت ةيفطاعلا ظفاح ملحلا دبع ىفاغأ تناكر معلا نم ةرتفلا

 انزيمت مغر اهب مهماتها نيرخآلا ةكراشم ىف اسأب یرن نكن ملو
 مث ! «ةقيقرلا» انتاوصأب باجعالا لدابتنو اهب منرتن انكف ! قيسوملا

 « ةربخ» نم انل امب انيعدو یونسلا قانغلا اهلفح انتيلك تمظن نأ ثدح

 انکمهناو عضاوتب ةيلوئسلا انلبقتف لفحلا تارقف بيترت ىف كارتشالل ةينف

 رود ءاج ىتح لفحلا تارقف تلاوتو < سيلاوكلا ءارو مظنتلا ف

 ةمزأ مامأ انسفنأ اندجوو « ابتقو هترهش ةيادب ىف ناك باش برطم
 نأ دارأ ةريهش ةقرف نم نيفزاع ه هعمو باشلا برطملا ءاج دقلف ةئراط
 كلذ اهوفزاع ربتعاف لفحلا تارقف مدقت ىتلا ةيقيسوملا ةقرفلل مهمضي

 برطملا انلأسو ... سيلاوكلا ىلإ اوبحسناو اوضفرو مهتاردقل ةناهإ

 ىنغأس ىنمبي ال : ةناهتساب لاقف ذاتسأ اي لعفتس اذام قافشاب باشلا
 هرزآ انددشو هتعاجشب انبجعأف طقف ةسمخلا نيفزاعلا ءالؤه ةحاصمب
 هءارو هيناغأ عطاقم ديدرتب هدناسن نأ وه بیرغ بلطب انئجافي هب اذإف
 ةمالع تمصلا وه ربتعاو ملكتن ملف ةأجافملا انتمجلاو ! حرسملا ىلع

 انيلإ تفتلاو ةيقيسولا ةمدقلا ةقرفلا تفزعو حرسملا ىلإ لخدف اضرلا

 نع نيزجاع سيلاوكلاب انناكم ىف انرمست اننکل لوخدلل انوعدي
 .. ةکرا

 نأ رظتناو ءانغلا ًادبو سیلاوکلا نم هءارو ددرن نأ انيلإ راشأف
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 ىلع انعجشو انم برتقاف اًئبش عمسي ملف هءارو ديدرتلاب انتاوصأ قلطن

 ىلإ داع مت تانوفورکیلا دعا ام يرق نأب حرسملا لماعل راشأو ديدرتلا

 اعجشم انيلإ رظن مَ هنم یبتناو ... ىناثلا عطقملا ددرب دیو هناکم

 نیسماه ددرن انأدبف ىنغن نأل ةرلا هذه ةعاجشلا انسفنأ ىف اندجوف

 هتماستباب اذاف اًيجيردت انتاوصأ تلع مث ... اًمساب انيلإ رظني برطلاو

 انرود ءاجو اًيئتكم ثلاثلا عطقملا ىنغي حار مث رهفكي ههجوو ینتخحت
 نأ دعب تكسن نأ تابيه نكل تكسن نأ انل راشأف انتاوصأ تقلطناف

 ىلع تكسف ... ةبوعصب انلجخو اندومج نم صلختلا ىف انحجن
 ئطخي اندحأب اذإف ءانغلا ةلصاومب مهو ديدرتلا ىهتنا یتح ضضم

 هتدجنل انعفدناو دیحو هتنحم ىف هعدن ملف ... ديدج نم دیدرتلا راركتب

 ةثراكلاب سحأ دقو هباصعأ دقفي باشلا برطملاب اذإف ةزيملا انتاوصأب
 ليش : ءافحي حرسلا لماع ىف حاصو ةيفطاعلا هتقر نم صلختف
 نحنو انمامأ نم هلمح اًعرسم حرسملا لماع ءاجف ! عدج اي نوفركيملا
 قزأملل ةأجف ات یتح نوكحضي انلوح نم لكو ءانغلا ىف نورمتسم
 ًالیوط طابحالل ملستسن مل انثكل  انراعو اناجخ ىف رثعتن نحنو انتكسف

 نحنو نيكحاض ارجفنا م ةيسانم ةيفسلف ةرظنب فقوملا انلمأت دقف

 ةفاقثلا الو ةيلاربوألا تاوصألل ناكم ال هنأب ضعبلا انضعب یساون

 تملعت دیعبلا مويلا اذه نمو .. .! ناكملا اذه ىف ةعيفرلا ةيقيسوملا

 رایعلا وه سيل قاردق ىف ىبأر نأ وه قايح سورد نم اماه اًسرد

 .! ايف نيرخآلا یار وه مهألا نأو ... اهيلع مكحلل حيحصلا

 ناك اذإ اع قدصب مكحي نأ عيطتسي ال هتوص ىوس عمسي ال نف
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 رينتسيو هتاناكمإ ىف مهیآر نع نيرخآلا لأسي ال نمو « اًرفنم وأ ًاليمج
 هيجوتلا اهبیجوتو اهتقيقح ةفرعم ىف ابلاغ حجني نل اهمييقت ىف مهئارآب

 ..ملتسلا
 هنأ هابصو هتلوفط لالخ اًمئاد دقتعب ناسنالا نأ تأرق دعب ايفو

 بدأالاو مسرلاو ءانغلا ىه اهلك اهيف وأ ةعبرأ تالاب دحأ ىف بوهوم
 هنأ الاغ فشتکیف هتايح یرح مابألا هل ددحتو ربكي مث ةضايرلا ةسراممو

 .! تالاحا هذه نم یا ىف ةبهولا نع لطاع

 ىلإ برقآ انیف انثادعأ ءارآ نا وکوفشورال یسنرفلا ميكحلا لاق اذهل

 .! انسفنا ىف انئارا نم باوصلا

 هب انل تدهش ام ىأ  ءادعألا هب تدهش ام قتلا برعلا تلاقو

 . تاردق وأ وا لضف نم

 قیرطلا ىلإ اههجوت نأ لواحو قيدص اب اًديج كتاردق فرعأف
 ةقدب تفرع اذإ الإ كلذ كل ققحتي نلو « ومنتو هيف عملت یذلا

 نأ ىرورضلا نم سيل « كفعض طاقنو ةيقيقحلا كزيمتو كتوق طاقن

 راتخي نأ طقف ىرورضلا نم اینو نيبوهوم الو ةرقابع سانلا لك نوكي
 هيف قلطنتو هسفن نع هيف ربعي ىذلا حيحصلا لاحا هسفنل ناسنإ لك

 ىلع ريبسكش لوقي ناك اک ناسنالاو اًريخأو ًالوأ ناسنإ تنأف هتاردق

 امو ... همظعا ام نوکلا اذه تاقولخ بجعآ وه تلماه ناسل
 امو كتاردق دودح تفرع اذإ قیدص اي كمظعأ اف ... هبرغآ

 نأ ىلإ كماهوآ ىف تقرغو اهنع تیمع اذإ كيرغآ امو كفعضأ

 .! (عدج اي نوفرکیلا ليش» ةحيصك ةركنم ةحيص كمدصت

 ٤



 ! « باشلا » .. ىديس اي ضفنا

 ىلإ رجاه ىبرع رجاهم نع ةيلايخ ةصق موي تاذ ءابدألا دحأ ىور
 نيذلا هبراقآ هب لفتحاف « نرقلا اذه فصتنم ىف ةيبونجلا اكيرمأ

 مهتداقف اهیف نوشيعي ىتلا ةنيدلا عراوش هب اوفاطو رجهملا ىلإ هوقبس
 ةربقملا ةقيدح لاي ديدجلا دفاولا بجعاو « اهتربقم ىلإ مهمادقأ
 اًميمج اهتانايب ىف اعئاش أطخ ظحال هنكل « ةئيمثلا ةيماخرلا اهدهاوشو

 ماع دلو ینالفلا نالف : عونلا اذه نم ةرابع لمحي ابنم دهاش لكف
 ىنالفلا نالف : وأ «! ةنس نورشع هرمعو ۱۹۳۰ ماع تامو ۰

 !.. اذکهو ! اماع نوسمخ هرمعو ۱۹4۰ تامو ۰ ماع دلو

 هنم اوکحضف راعألا باسح ىف ءاطخألا هذه ىلإ هبراقآ راظنأ تفلف

 رمع نوردقي ال ةنيدملا هذه ىف سانلا نأل كانه أطخ ال هنإ « هل اولاقو

 نم هشاع اب امنإو « هليحر ىلإ هدلوم نم تاونس نم هشاع اب ناسنإلا
 ۸ هنكل اًماع ۷۰ ًالثم ناسنإ رمع نوكي دقف اذكهو ةداعسلا تاظحل

 هنكل ماع ٠١ رخآ رمع نوكي دقو « ةنس نيرشع ىوس ًالعف شعي
 باسحب لوألا نم اًرمع لوطأ نوكيف ةداعسلا نم اًماع ۵۰ شاع

 .! نينسلا باسم سيلو ةداعسلا



 هرمع نم نيعبرألا ىف ناكو ديدجلا رجاهملا ةركفلا تبجعأو
 اذغ وأ مويلا تم اذإ : هقافرل لوقي نأ لبق ىسأب دهنت مث ًاليوط اهلمأتف
 ىلإ هما نطب نم ربج روبج» ةرابعلا هذه یدهاش ىلع اوبتكت نأ وجرأف

 .! دلو ذنم ةداعسلا نم اًذحاو اموي شعب ُ هنإ ىأ «! ربقلا

 « ناسنإلل ةيقيقحلا راعألا ريدقت ىف ةيرظنلا هذهب نينمؤملا نم انأو
 رمع نوكي نأ نكمي اف هداليم ةداهشب سيلو بابشلا حورب

 .. نيسمخلا ىف وهو طقف تاونس ٠١ ةداعسلا باسحم قيقحلا ناسنإلا

 نیرشعلا ىف اًميش وأ .. نيتسلا ىف اًباش اًضيأ ناسنالا نوكي نأ نكمي

 نم ةلحرم سيل ىدنع بابشلاف هساحو بابشلا حور باسحب هرمع نم
 منو نيعبرألا ليبق ىهتنتو ةرشع ةنماثلا وأ ةرشع ةعباسلا ىف أدبت رمعلا
 ىف ةوقو سفنلا ىف روعش نالوأ ليوماص ىكيرمألا رعاشلا لوقي اکوه
 ىلع ةعاجشلل بيلغتو فطاوعلاو رعاشمللو لابخلل دقوتو ةدارالا

 ناسنالا دنع كلذ لك فعض ىهف ةخوخيشلا امأ « بيبتلاو فوخلا

 . هبابش ناوفنع ىف اًباش ناك ولو
 كلايخو كبلقو كتدارإ تناك اذإ كرمع ناك اهم باش تنأف

 ةجاح ىف بابشلا نكل نهولا اهكردي مل ةيتف ةباش كرعاشمو كتعاجشو
 بابشلا ةردق ىلإ ةجاح ىف اًمئاد خویشلاو «.. خويشلا ةكح ىلإ ةمئاد

 ىبرعلا رعاشلاو هب بذعتيو رخالا ىدل هصقني ام ىلإ علطتي امهالكو
 : لاق نيح

 بابشلا فرع ول هاوآ
 | بيشملا ردق ول هاو



 بابشلا « فرعي و نا .. ةداعسلل ةنومضملا ةتشورلا هذپب محي ناك

 نأو «بيشملل ١ ترفاوت ىتلا ةمكحلاو ةربخلاو ةفرعلاب اوحلستي نأ یا
 مهرعاشم داقتإو بابشلا سايب ظفتحي نأ یا .. بيشملا « ردقي»

 دق ةلداعملاو . نينسلا ةربخ اويستكي نأ دعب مهتدارإ ةوقو مهتعاجشو

 كباقب اًباش شيعت نأ عيطتست تنأف ةليحتسم تسيل اهنكل ةبعص نوكت
 ساسحإو كتردق ىف كشلاو قلقلا تبنجت اذإ رمعلا لاوط كركفو
 كسفنل تلعج اذإو « دغلا نم فوخملاو .. مويلا نم سأیلاو طونقلا

 قلقلاف « نيرخآلا دنعو كدنع ىنعمو ةميق كتايحلو هيلإ ىعست اّفده
 رودلا مادعنإب ساسحالاو فدما داقتفاو زجعلاب ساسحإلاو فوخلاو

 ىعدتسي امرثكأو ةنوخيشلاب بابشلا ددبي ام رثكأ وه ًاليثض ناك اهم

 . كحورو كبلقو كهجو ىلإ ديعاجتلا

 ناس احلا یسنرفلا ركفملا ةايح ةصق ىف تأرق ام فرطأ نمو

 ًالئاق هشارف ىف حابص لك هظقوي نأ ىلع همداخ بّرد هنأ وه نوميس

 اهيدؤتل ةميظع ماهم كمامأ ناف .. تنوكلا ىديس اي ضپنٍ : هل
 هرودو هدوجو ةيمهأ اًريشتسمو ةيويحو اًطاشن "لتم ضبنيف .! ةيرشبلل
 ! ريثكلا هنم رظتنت ىلا ةايحلا ىف

 ةباتكلاو ةءارقلا ىوس هيدؤي قاش لمع نوميس ناسل نكي ملو

 نيناوق نم ًالدب نواعتلا سسأ ىلع موقي عمتجم ىلإ ةوعدلاو فيلأتلاو
 هناب لعجي ناك فدهلاب ساسحالاب هءالتما نكل ةيلامسأرلا ةسفانملا
 هرمعو ۱۸۲۵ ةنس تام تح هبابش الو هساح دقفي ملف ةياغو ىنعم

 انظقوي مداخ راجشتساب انل حمستال رصعلا فورظ تناك اذإف اماع 8
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 انظقوي نأ ىلع انسفنأ بّردنلف یسایا ءادنلا اذهب حابص لك مونلا نم
 انع دعبيو روتفلا نم انيمحيو انساح ذحشي . موي لک هلثم ىلخاد ءادن

 . حورلا ةخوخيش ديعاجت

 ىدا اذإ ةيرشبلل اهيدؤي ةميظع اماهم دحي نا عيطتسي ناسنإ لكو
 هعمتجمو هلوح نمل اًديفم اًيرشب اًنئاك هسفن نم لعجو صالخإب هبجاو
 نيرخآلا نع هاذأ فک اذإ اًضيأ كلذ عيطتسيو لب .. ريبكلاو ريغصلا

 هعفر ىأ قيرطلا نع ىذألا ةطامإف .. اهيلإ فاضأو ةايحلا ىلع ظفاحو
 هل لمعو ... فيرشلا ثيدحلا لوقي اک . ناميالا بعش نم ةبعش هنع
 ءاطعلاب ةايحلا ةمدخو .. هريغ نع ناسنالا ىذأ فكب كلاب اف « ةميق

 ؟ لاحم ىأ ىف امل

 یذلا سفنلا مالس ىلإ قيرطلا ىف ةوطخ لوأ هللاب ناميالاو
 حتفي ىسفنلا ءاوخحا نأل رمعلا لاوط كبابشب ظافتحالا ىلع كدعاسي
 . بابشلا زع ىف .. هبابش بورغب لجعيو .. ناسنإلا مامأ محجلا باب

 ةيمهأبو كسفنبو هللاب تنمآ ام « اًمئاد قيدص اي باش تنأو

 هيلع هللا تاقولخم مركأ كنأبو ةداعسلا ىف كقحيو .. ةايحلل كدوجو

 ةفاضالاو ضرألا هذه راعإ نع لوئسمو « هضرأ ىف هتفيلخ كنأبو

 . موي لك اهيلإ
 تدقتفا اذإ نينسلا باسحم اًباش تنكولو قيدص اي خيش تنأو

 ةلئافتملا ةرظنلا هذهو ةدارإالا هذهو سارا اذهو ناميالا اذه ضعب

 . دغلل

 كتدارإ ةوقو كسفنو كبرب كتقثو كنايإو كراكفأ نع ىل لقف
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 رعاشلا قيدص سايقمب كلابتم خيش مأ باش تنأ له كل لقأ
 ؟.. نالوآ ىكيرمألا

 مالسلا تاظحو ةديعسلا كمايأو ةايحلل كحتفت نع ىنثدحو
 قيدص سایقع نالا قيقحلا كرمع غلبي مك كل لقا اهتشع ىتلا ءانحلاو

 ..ربج روبج

 نضيناف ..رمعلا لاوط ادیعس اباه شيت نآ تدرآ ا امآ

 كبابشلو كسفنل اهيدؤتل ةميظع اماهم كمامأ ناف باشلا یدیسای

 وار



 ىذلا هتنبا فافز لفحل دادعتسالاب هسار ةف ىلإ ًالوغشم بألا ناك

 7 حرفلا ةتروتل ةريخألا تاسمللا نم دكأتت مألاو تاعاس دعب ادبي

 ناتسفلا ىدترت اهتاقيدص نيب اهتفرغ ىف ةباشلا سورعلاو . ءىش لكو

 هتنيدم نم لصيس ىذلا ربكألا نبالا راظتنا ىف اهلك ةرسألاو ضیألا

 . ةديحولا هتفیقش فافز رضحبل تاظحل لالخ ةبيرقلا

 بیطخب یجوف بألا اهب لغشنا ىتلا ةريغصلا لبصافتلا ماحز فو
 رمأ ىف هثدحي نأ هنم بلطیو ةقينألا ءادوسلا حرفلا ةلدبب هيلإ ىقأي هتبا
 بلطي باشلاب اذإف .. ةقيدحلل هبحطصاو ءىش لك بألا كرتف « ماه

 .! رخا دعوم ىلإ هليجأت وأ فافزلا ءاغلإ اًجرحتم هنم
 قا نجلا هجن تینا سا وو

 اذهب دعسأس تنك اذإ ام ةظحللا هذه ىتح اًدكأتم تسل ىفأ ىوس
 دعوملا برتقا الكو ..رئاح انأف .. ىعم كتنبا هب دعستس 3 جاوزلا

 . مدننس مأ دعسس له فرعا الو قريحو ىددرتو ىكش دادزا

 هنأ روفلا ىلع مهفي هنكل هعمس امل جعزني ال برجا بألا ةربحو

 ىف ةيساسأ ةوطخ ىلع مادقالا لیبق ناسنالا باتی یذلا ذيذللا قلقلا
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 فرصتلا وه جاوزلا نا هل دكؤيو هقلفو هتريح بالا صتعو هتايح

 ادعسي نلو ۰ امهتداراب اهضعب اراتخا امهمناو .. هتنبالو هل ةبسنلاب ىلاثملا

 ةظحل نيب نولصيس نيوعدملاو تاعاس دعب فافزلا نا مث .. اعم الإ

 سبالم اودترا نأ دعب فافزلا ءاغلاب اوأجافي نأ اًقثال سيلو ىرخأو

 ی ةرهسلا ءاضق ىلع مهسفنأ اوبترو نيسورعلل ايادهلا اورتشاو .. ةرهسلا

 .!! لفحلا

 وه امو حيحصلا وه ام فرعأ ال لوقي مث . ًاليلق باشلا رکفیو

 ..! بابسألا هذه لكل لاح ةيأ ىلع عجارتآ نل ىنكل .. ؟ أطخلا
 ىف باشلا لوجتيو فرصنيو .. اًعجشم هرهظ ىلع بألا تبريو

 اهاريف سورعلا ةفرغ بابب ریو .. تيبلا ىلإ هجتي مث ًاليلق ةقيدحلا
 اهتنيز نم ىبتنت نأ لواحت .. ةكئالملاك ةليمج ضيبألا فافزلا بوثب

 عستت م ..! قافشا ىف ال مستبيو .. ةداعس ىف هل مستبتف اهنويع قتلتو

 .. ىثالتت هفواخمب ةاجف سحنو .. ههجو المت ىّتح اًئيشف اًئيش هتماستبا

 ملا ىلإ طاشنب هجتيو .. هديب اه حوليف .. هقورع ىف قفدتت ةيويحلابو

 سورعلا هتجوز لبقتف هتنيدم نم نبالا لصيو تادادعتسالا اهكراشيل

 اهسامح مغرو .. اهجايكامو اهرعشب ماعهالا ىف اهتاقيدص عم كرتشتو
 فافزلا مسارم أدبت نأ لبقو ةنيزح ةمهاس ةرظن هينيع ىف مألا حملت

 فوتعيف .. هتجوز دورش رس نع اهنبا لاستل ةرباع ةصرف مالا دجت ليلقب

 فافز دعب ام ىلإ هالجا دق ابناو قالطلا ىلع اهعم قفتا دق هنأب اه

 امم بجعتتو ..مألا مدصتو ! ةرسألا ةحرف اردكي اليكل هتقيقش

 دعب طقف دحاو ماع ذنم اجوزت دقو ةليمج ةقيقر ةباش هتجوزف .. تعم
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 اهنبا كرتتو .. اذكه اًعيرس بحلا رخبت فيكف .. ةليوط بح ةصق

 فقس ىف تانولابلاو ةنولملا طئارشلا قيلعتب لوغشملا بألا ىلإ عرستو

 باكترا نم هنبا عنمي نأ هنم بلطتو جعزملا ربخلاب هيلإ رستو ةلاصلا

 لوصوب أجافي هنكل اًقناح نبالا ةيحان بألا عفدنيو .. ةيرجلا هذه

 قاب هدعب دفاوتي مث .. اًبحرم هحفاصيو ةماستبا عزتنیف نيوعدملا لوأ
 نم ةلاه طسو ناسورعلا لخديو .. مهب ةلاصلا محدزتو نيوعدملا

 مسارم ادبتو هتجوزو قيقشلاو مالاو بألا اهفلخ نمو تاقيدصلا

 ةقيقد دعبو صقرلا ناسورعلا حتتفیو « قيسوملا قلطنت مث « جاوزلا
 ةرثادلا عستت مث .. هتجوزو قيقشلا مث .. مألاو بألا الإ مظني

 ةجهبلاو حرلا دوسيو .. نيسورعلا لوح صقرلا ىف عيمجلا كرتشيو
 . ناكملا

 ثيدح رک ذتیو .. هسافنأ طفتليل ةصرف لوأ اًريخأ بألا دحيو
 ةلاصلا نم نكر ىلإ هعارذ نم هدوقيو هنبا نع ثحبيف جعزلا مألا
 ؟! كتجوز قلطت نأ ديرت اذال : قبض ىف هلأسيو

 رظنيف ! ىلأ اي اًديعس تسل ىنأل : بيجو هينيع نبالا ضفخيو
 ؟ ىدلو اي ديعسلا وه نمو : ظيغ ىف هل لوقي مث .. ًاليوط بألا هيلإ

 بألا لصاويف .. بيحي اذامب ىردي الف نبالا ىلع رمألا جتريو
 : هثیدلح

 مدهو قالطلل اًيفاك اًيبس سيل ةداعسلاب ساسحإلا مدع نإ

 ناسنالا لذب اذإ لوزي نأ ثبلي ال .. اقم اًساسحإ نوكي دقف .. ةرسأ

 لمحتي بابسأل اًعجار نوكي دقو « هتابح عم مؤاوتلا ىف دهجلا ضعب
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 عراس ولو .. اهنع نیرحنالا بساحي نأ لدعلا نم سيلو اهتيلوئسم وه
 ناك ىّيلا ةداعسلاب هيف رعشي م هال روه دعب هجاوز ملف ناسنإ لك

 نكل .. اهتاكس نم ةريثك تويب تلخ هدحو هتاروصتل اًقفو اهلیختی

 ريشيو هعارذ نم هكسميو هقلح دادزيف هيبأ قطنمب اًعانتقا ىدبي ال نبالا

 ءالؤه ىلإ رظنا : هل لوقيو مهتاجوز نوصقاري نيذلا جاوزألا ىلإ

 اًعيمج مبنا ليمجلا رظنلا اذه ىنعي له ةداعس ىف نوصقري نيذلا
 ماع ذنم المع نالصفنم اهن ادنيل هتجوزو ناجروم اذه ! ءادعس

 لالخخو هرارق ىلع امهنم لك مدني نأ ةيشخ قالطلا ىلع امدّقي مل اہنکل
 ثيمس اذهو نيديعس نيجوزك سانلل نامدقتيو اعم ناجرخي كلذ

 ملف كلذ عمو نیرخالا مامآ الا اعم ناثدحتی ال انا یرام هتجوزو

 .. مهافتلا ف ًالمأ قالطلا الّجعتي

 .. ىنافيتس هتجوزو جروج 5 ..زور هتجوزو سکلآ اذهو

 كمأب ىجاوز رارمتسا ىنعي له .. ىسفن انأ ..۱ (ًديعب بهذ اذالو

 ةريثك ءايشأ كانه نإ .. اًديعس اًمئاد تنك ىننإ وأ ديعس ىننإ نآلا ىتح

 لوانتنو .. اه هم حابصلا ةوهق برشن نحنف . . كمأب ىنعمجت ةرغص :

 ةرادإ ىف كراشتن نحنو اهب مها انأو ی مت یهو .. اعم ءاشعلا

 ةاحلا ثيداحأو فطعلا لدابتنو . كتخأبو كب ماهالاو .. ةرسألا

 لک عيطتسي ضماغ ىلخاد ساسحإ ةياهنلا ىف ةداعسلاو « ةيمويلا

 نأ عيطتسيو .. ةريغص تدب اهم ءايشألا طسبأ ف هرعشتس نأ ناسنإ

 هسفنل بلط اذإو .. اهرعشتسي الأو .. اهاري الأ هسفنل دارأ اذإ هدقتفي

 . ءىش لك نم ىصقألا دحلا اًمئاد
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 ةنج كانه سيلو ةنجلا ىف الإ ققحتي ال لاككلا نأل ليحتسم اذهو

 نم وكشت الو .. كتجوز هرکتال تمهف اك تنأو « .. ضرألا ىف

 ءىش نع ثحبت طقف امنإو .. اهصالخإ ىف كشت الو .. اهعابط ءوس

 عم الو اهعم هدجت نلو ..ةداعسلا وه ههنک فرعتال .. ضماغ

 . اهملظت اذالف .. قيضلا موهفملا اذهب « اهريغ
 ىذلا رارقلا وه ام الو .. هابأ نبالا باجآ اذاب فرعأ تسلو

 ذنم اهتارق ىتلا ةبيرغلا ةيكيرمألا ةصقلا تبتنا دقلف كلذ دعب هذختا

 ىلإ نيقلطنملا نيسورعلا نوعدوي ءاقدصألاو ةرسألاو .. ةنس نيرشع

 .. نوجهتبم نوحرف عيمجلاو امهيلع حلملا نوشريو لسعلا رهش ةزاجا

 .. اهقالط ىف ركفي ىلا ةجوزلاو قيقشلاو .. ءادعسلا ريغو ءادعسلا

 مهنم لكلو مهتويب ىلإ عيمجلا داع مث ۰ فوسليفلا بألاو مألاو
 اهفلؤم مسإو .. ةبيرغلا ةصقلا هذه مسا تيسن دقلو همالحاو هنوجش

 اذه ابا سنأ مل ینکل نينسلا ةلحر لالخ ةركاذلا نم طقس امیف

 . بیجعلا لاسلا
 نم الإ ادبأ ام افانی ال هنکل . ةداعسلا نع ثحبن اًعيمج نحنف

 .. هردقو هئاضقو هللاب ناميالا وهو اهلاعل یزسلا حاتفملا فشتكا

 .. هركن ام ىلع ربصلاو ةداعسلا بابسأ نم انل حیتآ امب اضرلاو

 ىلإ حومطلاب سفنلا بيذعت مدع یفو لضفأ دغ ىف اًمئاد لمألاو

 لوصولل انتاناكمإ انلهؤت ال ام ىلإو هفرعن ال ىذلا ضماغلا قلطملا

 تاردق نيب بسانتلا مدع وه ىناسنإلا ءاقشلا بابسأ مهآ نأل .. هيلإ

 ام ىلإ تماصلا علطتلا اذه وهو .. هتاحومطو هتابغر نيبو ناسإلا
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 ةداعسلا حاتفم نأ اك هيلإ لوصولا وأ .. هسا وأ هديدحت عيطتسن ال

 نيرخآلا مهف ةلواحمو .. تالا نع زواجتلاو حماستلاو ربصلا ىف اضيأ

 .. محل رذعلا سايتلاو

 .. ةصاخلا كتداعس بلطت تناو قيدص اب اًمئاد كلذ ركذتف

 ريثملا لاؤسلا اذهب كل عمسي نم كمدصيف .. توكشو .. تيقشالإو

 .!؟ ىدلو اي ديعسلا وه نمو : لمأتلل
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 ! فيرخلا ءاج
 لفلا ةرجش ىرأ نيح ةنس لک هتيادب نم دكأتأ نأ تدتعا

 درجألا بطحلا نم دوع ىلإ تلوحت دقو ىنكسم ةفرش ىف ةديحولا

 ىنا ءارعشلا لعفي اك كل لوقأ نأ ىنم رظتنت ال .. لالا نم ىلاخلا

 ین قحلاف .. فيرخلا ىف درولا لوبذو رجشلا قاروأ طقاستل بتک |

 ءىجنو « موي دعب امو هراهزأ لوبذو رمعلا قاروآ طقاستل بثتک |

 .۱ ةرملا ةينوكلا ةقيقحلا هذهب یفرک ذي فيرخلا
 نم ىبابش ىف تنك دقف .. هتيرعاشو فيرخلا لاج ركنأ تسلو

 ىضمأو .. هروهش ىف الإ ةيونسلا قزاجإ ىلع لصحأ الو .. هقاشع

 سولجلاب اًعتمتسم فيصلا ماحز ءاهتنإ بقع ةيردنكسإلا ىف اهمايأ
 نيفيصملا ءاضوض اهنم تفتخا ىتلا شينروكلا ىهاقم ىلع نصلاک

 فيرخلا بحس ءارو نم راهنلا هوض للستي نأ ىلإ رحبلا لمأتاو .. أرقأ

 ًالبقتسم شينروكلا ىلع ةيمويلا تلحر أدبأو اًطيشن ضمنأف .. ءاضيبلا
 رخخآ ىلإ نيح نم فقوتأو ةعاس نم رثكأل لهم ىلع اًرئاس رحبلا قفأ
 نم لكل قامعأ ىف اًيمتم .. رک ابلا حابصلا ىف ديصلا ةاوه ضعب راوجب
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 لاط اذإ ًالورهم هنع دعتبأو ةريبك ةكمسب هترانس جرخت نأ هدنع فقوتآ
 قيض ىف هلوح تفلتب نأ لبق ةرانسلا طويخ زتبت نأ ريغب هراوحي فوقو
 .! هسحن رس فشكتسيل

 نأ كعب عطتسأ مل تنك نإو .. نآلا فيرخلا بحأ دعأ مل ىنكل
 تحبيتأ الك دودحما ريغ رحبلا قفأ ىلإ علطتلاب عاتمتسالا ةداع نع ىلختأ
 ىف ىل ثدح ام ركذتأ نأ ريغب هارأ نأ اًدبأ عطتسأ مل اك .. ةصرفلا ىل
 تطبتراو .. ایسینیف ىلإ ىبابش تاونس ىف اهب تق فيرخ ةلحر
 ىف ةلحرلا تهتنا دقف .. ىمارتملا رحبلا قفأو فيرخلاب ىدنع اهتايركذ
 الإ تلمحف ءانيملل ةيرصملا ةرخابلا تلصوو ربمتبس مايأ رخاوأ
 ةرخابلا رحبت نا لبق ةيلاخ تاعاس ةدع یماما تدجوو .. ىبئاقح

 اف تيضمأ ىتلا اهعراوش ىف لوجتأ تحرو ةمئاعلا ةنيدملا ىلإ تدعف
 تاظحل تفقوو ةريخألا عادولا ةرظن اهيلع قلا ىنأك لمع الب مايأ ٠
 .. ءادوسلا لودنجلا براوق بقرأ ةديدعلا ةنيدملا روسج دحأ قوف
 ةاتف ىف ترم نيح .. ةيناث ةرم اهارآ نأ ىل ردقي ىتم ىسفن لأسأو

 ىف .. اهب هونت نيتليقث نيتبيقح لمحت .. ةيرصم اهنأ روفلا ىلع تنمخ
 .. ىرصم هنأ فرعيل دحأ رفس زاوج ىلع علطي نأل ءرملا جاتحي ال ةبرغلا
 رود ءىجي مث .. ةيرصملا حمالملا ىلع فرعتتل ةرباعلا ةحمللا نكت اینو

 اهن تنمخو اهرهظمو اهلكش نم اهتيرصم نم تدكأت .. مالكلا
 اهيلع تضرعو .. اهنم تبرتقاف ةرخابلا سفن بكرتل ءانيملا ىلإ هجتت
 انفراعتو .. ضرألا ىلع ایهتعضوف نيتبيقحلا ىدحإ لمح ىف اهتدعاسم
 ىلإ فيص ةلحر ىف اهل ةقيدص عم ترفاس ةيعماج ةجيرخ اهنإ .. اعیرس
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 ىلإ اتءاج مث ايلاطياو اسنرفو ايناملا نيب رهش فصنو اًرهش اتيضمأو ابوروآ

 .. ةرخابلاب اقحلتل ايسيئيف
 رغصآ ینیع فرطب ترتخاف ةدعاسلا رود ءاجو فراعتلا یهتنا

 یدومع نم خراص جاجتحاب اذاف اهعفرأل تينحنأو اًيبسن نيتبيقحلا
 اع امستبم اهتلأسو .. جرحلاب تسسحأ .. اهکیرحت نع ینزجعب یرقفلا
 اهتلوهتسا ىتلا ىرخألا ةبيقحلا امآ امارج وليك ۲۷ اهنزو بتک هب اذاف اهیف
 رایتخالا ةصرف تعاض ! ! اًيبسن نزولا ةفيفخ سبالم یوس اهیف سيلف
 لعفی اك قورع تخفنو ةبيقحلا ىلع تينحناف .. اًراع عجارتلا حبصأو

 .. فطخلا ةقيرطب اهعفرا نا تررقو ىتعاجش تعمجتساو نوعابرلا

 ةيلاديملاب زاف ىذلا ىبلوألا انعابر ىنوتلا رضخ نأ ةأجف ترک ذتو
 : ةيبرعلاب هقاعأ نم خرص دق 1975 ةنس نيلرب ةرود ىف ةيبهذلا
 لءاستو قيفصتلاب فكألا تقلطناف ةريخألا هتعفر عفر مث «ىوق ايد

 نم مسا هنأب نويرصملا مهل همجرتو - یرصلا لطبلا لاق اع ناملألا
 رضخ لعف اك تلعفف « ةوقلا هنم دمتسيل هب ثاغتسا ىنسحلا هللا ءامسأ
 ینزاوت دقفأ تدکف ةبيقحلا تعفر مث « اًئماص هللاب تثغتساو ىفوتلا

 تيشمو ريسلا عیطتسأو یتکرح طبضأ نأ لبق ةييصع تاظحلا ثرمو
 ىدي ىلإ اهتلقنو « نميالا بناخلا ىلإ الئام تاوطخ ةدع اهراوج ىلإ
 تلقانتو شیلا بناحلا ىلإ الئام یرخا تاوطخ تیشف یرسیلا

 انامحو باذع دعب ءانیلا ىلإ انلصو ىتح قیرطلا لاوط یدی نيب ةبيقحلا
 ىلإ ةاتفلا تساجو .. ىسافنأ طقتلأ تساجو ةرخابلا ىلإ نيتبيقحلا

 اهتلأسف تضبنو اًعيرس اهطاشن تدرتسا ىتح حیرتست یراوج
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 اك دحأل هتهجو لاؤس ىلع قايح ىف مدنأ مل ؟ نیا ىلإ : ةجادسب
 ىلإ دوعتس اهنأب ىنتباجأ دقف .. لاؤسلا اذهب یناسل عرست ىلع تمدن

 لصاوتل بئاقحلا قاب عم اهتقيدص اهرظتنت ثيح ديدحلا ةكسلا ةطحم

 .. ا قدعاسم اهعقوتل جرحلاب تسسحأو .. ةرخابلا ىلإ اهلقن

 نأب رمألا یسفن ىلع تنوه ینکل .. نازيملا ف یتماهش نأب تسسحأو
 .. اهلقث ضعب ىرخأ ةبيقح ىأ غلبت نلو اهلقن مث دق بئاقحلا لقثأ
 القاثتم تضيف ءانع ريغب نسحلا رک ذلا ناسنالا لاني ال : ىسفنل تلقو
 ىفو ةياهللا ىلإ یتمهم لصاوأ نأ ىلع امصم ديدحلا ةكسلا ةطحم ىلإ
 ىف فقت امقیدص تیر نيح ىلع ىمغي داك ديدحلا ةكسلا ةطحم ءانف

 نم اکا اهرغصأ قيدانصلاو بئاقحلا نم « ةرئاد » اهوحو ءانفلا

 ةياكح نع لزانتلا ىف ايدج تركفو .. ىرهظ اهب ءان ىّبلا ةبيقحلا
 .. ىسفنب ةاجنلاو هذه « نسحلا ركذلا»

 ةليوط تاعاس۳ تيضمأ نأب رمألا ىهتناو < عطتسأ ۸ ىنكل

 « ءانيملاو ديدحلا ةكسلا ةطحم نيب ةيكوكم تالحر ىف نيبذعملا ليلك

 ىنعدت نأ فامههادحإ ركفت لو تارم ةدع ناتاتفلا اغالخ ىلع تريغت

 تالقنلا نم ةلقن ىف اعم ناتنئالا جرختو بئاقحلا نم قب ام ةسارح ىف

 ,. دیدش ءانع دعب ةمهملا تبتنا ىتح « ةرخابلا ىلإ
 اورکفت مل اذامل ىنلست الو عبرأ ىلع وبحا داك أ انأو ةرخابلا تلخدو

 عيطتست ايسينيف ىف ةرجأ تارايس كانه تسيلف .. یسک ات راجئتسا ىف
 .. ةيئام تاونق نع ةرابع ةنيدملا نأل ءانيملا ىلإ ةطحا نم باهذلا

 .. اًيلايخ اًعلبم ىضاقتي بئاقحلا لقنل لودنج راجئتسا الإ لح الو
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 اذكهو « نیسلفم  عيمجلاو  ةلحرلا ةيان ىف انك انأو ناتاتفلاو

 دعوم دنع اهحطس قوف ءاقللا ىلع اندعاوتو ةرخابلا لحاد انقرتفا

 انلوانتو انيقتلاو .. اًديور اًديور انع دعتبي وهو 'ئطاشلا ىرنل اهراحا

 ىف اههتنذأتسا مث ًاليوط انثدحتو .. مطلا ةعاق ىف ..رصعلا ىاش
 ىرتل حطسلا ىلإ انعم دعصت نلأ : امهادحإ ىنتلأسف نيباكلل باهذلا

 ؟ وزيروألا»

 ؟ معن : دادزي قالضع ردختب یماسحاو تلق

 لالخ ةرخابلا ةلحر ىف دهشم لضفا هنإ .. «وزيروألا» : تلاق

 ىنيب تلءاست .. ليصألا دنع ةصاخو مايأ ذنم أدب ىذلا فيرثملا لصف
 ايسينيف نيب ةلحرلا ملاعم نم نإ .. « وزیروالاب» هدصقت اع ىسفن نيبو

 ةرخابلا هب رمت رزحلا ىدحإ ىف قيض ىلبج رم ةرخابلاب ةيردنكسإلاو

 دقو .. ةرخابلا ةفرش ىف تفقو ول كعارذب رمملا رادج سملت داكتف
 نم ثلاثلا مويلا ىف الإ هربعت ال ةرخابلا نكل .. ةقباس ةلحر ىف هتيأر
 ؟وزيروألاب دصقت اذاف ةلحرلا

 .. حطسلا ىلإ اهعم تضبنو یحایسلا ىلهج نم لجنلاب تسسحأ
 سمشلا صرقو ىمارتملا رحبلا ىلإ علطتنل ةرخابلا روس ىلإ هجتن انب اذإف
 . هيف اًئيشف اًئيش سطغي رمحألا

 «نوزیاروه» و ةيسنرفلاب قفألا ىأ « وزيروألا» وه نذإ اذه .. هآ
 ريكفتلا نع فاتكألاو عرذألاو رهظلا مالا ىنتزجعأ دقل .. ةيزيلجنالاب

 رمألا تكرادت ىنكل .. بسانلا تقولا ىف ةملكلا ىنعم طقتلأ ملف

 نيتفقثم نيتاتف ةبحص ىف دهشلاب ىعاتمتسا راهظإ ىلع تصرحو اًعيرس
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 ةدهاشمب امهايإ اًدعاو ناذئتسالا ىف امهيلع تححلأ نأ ىلإ عتمم اهئيدح

 ىوس ايف هلعفن ام دجن نل یتلا ةليوطلا ةلحرلا مايا لالخ اههعم رظنملا
 .. هيلإ تا

 تفعاضت دقو حابصلا ىف الإ هنم ضی ملف یریرس ىلإ تعرسأو

 ةلحرلا ىف لیمز ىنلأسو تهوأتو تعجوتف ء نيفتكلاو رهظلا مالا

 هرأ ملف ىندجنيل هنع تثحب ىذلاو ةيكوكملا الحر لاوط ىتخا ىذلا

 ری نقی هل لوقا يف :تالجعوف < .؟ كلام : نیباکلا ىف الا

 ! ىنتوميح « وزيروألا»

 .. ةبيجعلا ةملكلا هذهب یناسل تلفأف « یرهظ» لوقآ نأ تدصق

 . ثدح ام هل تیورو تکحضف یتطلغل تہنتو
 نيب ةلحرلا تضقناو .. اهعم راطفالا لوانتل امهيلإ باهذلل هتوعدو

 قفأ ىلإ تماصلا لیوطلا علطتلاو .. نيتفقثملا نيتاتفلا عم ثيدحلا

 تانكسمل اًبلط ةرخابلا بيبط ىلع ىددرت نيبو .. حطسلا قوف رحبلا
 .. ةيردنكسإلا ىف مالسب انقرتفا ىتح .. ىرقفلا دومعلا مالا

 ! !!؟ فيرخلا بحأ ال اذامل .. كلذ دعب ىنلأست مث

۳۱ 



 ! « اذوب » تنآ

 ءالمز نم ةلثسألا تارشعل افده « ةأجف» تحبصأ اذال فرعا ال

 دق: قنا زا يجو اروا طعن ن سان ينعم

 ةربخ ةعمجلا ديرب ىف نيرخآلا مومه عم ىلماعت لالخ نم تبستكا
 جاوزلاو بحلاو ةايحلا لكاشم ىف ةنيعم ءارا ىدبا نأ یل حیتت

 ةيعاذإو ةيفحص تاقيقحت ربع ةلئسألا ىلع تلاوت اذکهو « بابشلاو
 تدجو نيح ندنلل ةريخألا قرايز ىف تح ةيضاملا ةرتفلا لالخ ةديدع

 ةلئسألا لالخ نمو .. ةيبرعلا ندنل ةعاذإ نوفركيم مامآ اًسلاج یسفن

 . ءارالا هذه ددرآ «یسفن تطبض» ةبوجألاو
 ؟ ةحجان ةرورضلاب انا ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا ینعی له -
 نوکی دقف .. حاجنلل اًسايقم سيل هدحو رارمتسالا : تلق

 ءانبألا لجأ نم نیرغاص نافرطلا اميدؤي ةبيرضو ةيحضت رارمتسالا
 ایهنم لک داع ول نیفرطلا عسو ىف ناك اذإ حاجنلل اًسايقم حبصي هنكل
 .! صخشلا سفن راتخي نأ جاوزلا ةبرجت

 .۱ «ةأرملا مأ لجرلا ةيجوزلا ةايحلا ىف ةاناعم رثكأ نم -

 وا ةاناعم تكا تناكا ءاوس اپتایح نم ىركش رثکا ةارلا : تلق

 ضن



 ناف اكش ناف هفورظل ًالمحت رثكأو همالآ ىلع اًربص رثكأ لجرلاو .. لقأ
 . اًماليإ رثكأو قمع رثكأ اًيلاغ نوكت هاوكش

 انني اچ انت

 .!؟ ماع هجوب انتويب صقنی اذام -

 الا موقی ال عورشم ةيبرغلا تاعمتجا ىف جاوزلاف .. بحلا : تلق

 نايحألا نم ريثك ىف وهف انتاعمتحم ىف امأ ۰ هاوس هرربي الو بلا ىلع
 یهو « رتسلا ىف ةاتفلا ةبغرو رارقتسالا ىف باشلا ةبغر هكرحت عورشم
 ةصاخ ةداعسلا ناضل ینکت ال اهدحو اهنكل اهتاذ دح ىف ةفيرش عفاود

 نودب جاوزلا عورشم ىلع مادقالا هعفدتف نیفرطلا دحأ ىلع حلت نيح
 هذهو هل یسفللا لوبقلا درحم الب انایحاو رخآلا فرطلل ةيفاك ةسارد

 ةحضاو لشفلا تارشؤم نوربثک یرب نيح .. انتاعمتجم اهب درفت ةثراك
 ةليح ال بوتکم ردق هنأك عورشلا ف نورمتسی مث ةبطخلا ةرتف لالخ
 .. هعفد نوعيطتسي ال ريصم ىلإ اًماين نوريسي مهنأك وأ هيف مهل

 .! لكاشملا نم ريثكو بحلا نم ةيلاخلا تويبلا نم ديزم .. ةجيتنلاو

 اني ان دي

 ؟ جاوزلا لبق باشلاو ةاتفلا ءاطخأ عشبأ وه ام -
 بسانملا قيفرلا رابتخا نايحألا ضعب ىف ناديحي ال امهنإ : تلق

 ؟ هدعبو -

 ةايحلا لکاشم نم اًريثك نأل راذتعالا نف نادیجم ال اینا : تلق
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 اهلح نكمي اهلحارم بعصأ یهو ىلوألا اهتاونس ىف ةصاخ ةيجوزلا

 فسألل اننکل هكيرش قح ىف أطخأ نم ةقيقر راذتعا ةملكب ةطاسبب
 رذتعن ال اننکل هانبکترا یذلا أطخلاب رعشن دقو نفلا اذه ديجنال

 وه سكعلاو .. ةماركلا عم ىفانتي راذتعالا نأ روصتي انمظعمو

 نأ اهيلع ىلأيو هتماركب زتعي هثطخ نع رذتعي نم نأل امام حیحسلا

 نم وه مرکلا ناسنالاو .. اًملاظ وأ حاج وأ اًرباكم اًناسنإ نوكي

 مقافتت لوبقلاو راذتعالا ةبيغ فو « ىسنيو ليمحلا حفصلا حفصي

 .. هشع نع بحلا رئاط لحريف سوفنلا ىف ةرارلا بسرتتو لكاشملا

 ؟ كريشتسي ةلكشم بحاصل اههجوت ةحيصن بعصأ ىه ام

 مه ءانبألا نأل راغص لافطأ هدنع ناك اذإ .. قالطلا : تلق

 .. اًسيعت ناك ولو جاوزلا رارمتسا عفاود فرشأ

 ؟ ةحيصن لهسأو -
 كانه نكي ملو ةرشعلا تلاحتسا اذإ ۱۱ اًضيأ قالطلا : تلق

 .1 هرادقال ناسنالا لمحت نورربي .. راغص لافطأ

 ان اني نيت

 ديرب ىف مهمومهو نيرخآلا لک اشل كتشياعم نم تدفتسا اذام -
 ؟ ةعمجلا

 لماعت لبق هنم وكشأ تنك امم ريثك نم وكشأ الأ تملعت : تلق

 سوءرك ودبت ىلكاشم تدجو دقف 4 اه یتشیاعمو نيرخآلا مومه عم

 تملعتف .. لابجلاك عفترت ىتلا یرخالا لک اشلا بناج ىلإ سیپابدلا
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 براجت نم تدفتسا اک ءىش لك ىلع هللا ركشأ نأو ىضرأ نأ

 انأكوأ .. قايح ىلإ اتفضاو مهتايح تشع امنأكف اهسورد نيرخآلا

 ظوفحم بيجنل فیرخاو نامسلا ةياور لطب غابدلا ىسيع ملح تققح

 یکل ةرم نم رثكأ ةايحلا ىلإ دوعي نأ عيطتسي ناسنالا ناكول ىنمت ىذلا

 «هتاوح» ىف اهبستكا ىتلا تاربخلاب اًحلسم اہف فرصتلا نسحي

 ةقباسلا
 .!؟ ةأرملا عومد مأ لجرلا عومد رثكأ كيف رثؤي اذام -

 ىكب اذإف هتعيبطل فلاخم ءاكبلا نأل .. لجرلا عومد : تلق

 هعم ىملأ ناكو لمتحُي نأ قوف هملأ ناك هتلكشم یل ىوري وهو ىماما

 .! دشأ
 .۱؟ انیلا نوئيسي نم ماقتنالل ةليسو لضفأ یه ام

 مهتايكولس سفن كلسن نأ بنجتن .. مهلثم حبصت الأ وه : تلق

 ةهافتو مهتراقحي مهروعش دادزيل اهيلع درلا نع عفرتنو انتايح ىف ةضيرملا

 یدتها دقف اًديدج سيل فاشتكالا اذهو مهتايقالخأ فارحاو مهنأش

 ۱۸۰ - ۱۲۱) سويلروأ سوكرام مكحلا ىنامورلا روطاربمالا هيلإ

 ىرشبلا ءاوتلالا عم هبراجتب مومهم وهو هتارك ذم ىف هلجسو ( ةيداليم

 !! ضعبلا تافرصت ةراقحو

 ؟ كدنع ةظحل دعسأ یه ام

 ةلكشملا دجتو ةمزألا ةدقع اهيف جرفنت لا « ريونتلا» ةظحل : تلق

 نم ىهف .. اهتبحاص وأ ةلكشملا بحاص ىضري ىذلا لحلا اهيف

 ايف دكأتيو ىنعم هتايحل نأ اهيف ناسنالا سحب ىتلا ةليلقلا تاظحللا
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 ناك ناو ءانثتسالا وه رشلا نأو لصألا وه ةايحلا ىف ريخلا نأب ىنيقي
 .! اجعزم ةانثتسا

 تن اب تنل

 كلمي ال ناك اذإ ةميق هتايحل لعجي نأ ناسنإلا عيطتسي فيك -
 ؟ هب مهدعاسي الام الو نيرخآلا هب مدخي اًماج

 : لاق ىذلا وهف .. باوحلا دجت دق وفرن ودامأ رعاشلا دنع : تلق
 دق .. نيرخآلل ءیشب دوجت نأ عيطتست رابنلا تاعاس نم ةعاس لک ىف

 نوكي دقو مهتحفاصمل اهدمت ادي نوكي دقو مههوجو ىف ةماستبا نوكي
 . مهرزأ اهب دشت وأ اهب مهيساوت ةملك

 - ۱۸۰۳) نوسرمأ فلار ىكيرمألا فوسلیفلاو رعاشلا دنعو

 قأي نمل باوبألا حتفي ًالوسر اًمئاد نك وه رخآ باوج (
 . [دودسم ًاًقيرط ايندلا نم لعجت نأ لواحت الو .. هدعب

 ؟ كيار ىف ىلاثملا باشلا وه نم -
 . «اثراه دیس» نوکی نآ ىلإ علطتی یذلا «اذوب» وه : تلق

 ۶ نه نم او
 ةيتيركسسلا ةغللا ىف قرحلا اهانعم «اذوب» ةملك : تلق

 وه «اذوبو» هلمأ غلب ىذلا : اهانعم اثراه دیس» ةملكو « رینتسلا»

 ةيذوبلا بهذم سسأ یذلا یدنفا ىيدلا ميعزلا هب رشا ىذلا بقللا
 . دالیلا لبق لوألا نرقلا ىف

 ملعلاب حلستي رينتسم باش لكو .. ىلصألا هما وه «اثراه ديسو و

۳۹ 



 مهءاراو نيرخآلا ةيرح مرتحيو ةيقالخألاو ةينيدلا مقلابو ةفاقثلاو
 نيرخآلا ءارآ نم ديفتسي نأل دادعتسا ىلعو بحر ردصب دقنلا لبقتيو

 قيقحت ىلإ ربصلاو قرعلاو حافكلاب ىعسيو باوصلا امف ىري ناو
 نيب عمجيف موي تاذ ,اثرام دیس» حبصي فوس ةايحلا ی هفاده آ

 نإ .. لق ..ريمضلاو لقعلا ةحارو بلقلا ةحار نيبو ةداعسلاو ةفرعملا

 .! هللا ءاش
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 ! لاع توصب كدضا

 بائتكالا بنجتو ةداعسلل ةقيرط ثدحأ فرعت نأ ديرت له

 : نمث الب كل اهمدقأس !؟ قرألاو ةحرقلاو نييارشلاو بلقلا ضارمأو
 .. ءىش كّمهأ اذإ ءايح الب كبإو تجنبا اذإ لاع توصب كحضا
 وأ .. قرولا ىلع هلجسف دجت ۸ ناف مهيلإ حيرتست نل كمه كشاو

 نم اهجارخاب كمومه مزهاو .. تيساك طيرش ىلع وأ .. ةشيرلاب
 ماقتنالا ىف ةبغرلاو ةيهاركلا نم كبلق رهطو .. قلطلا ءاوحلا ىلإ اهناكم
 ىف ريكفتلا ف فرست الف .. لادتعاب كتابح شعو .. كيلإ اوءاسأ نم
 .. اًيئاهن هنع ىماعتت الو ..رضاحلا باسح ىلع لبقتسملا

 ءاملعو ءابطألا اهيلإ لصوت ىتلا « ةيسفنلا ةمالسلا ةتشور یه هذه

 رغصأ نأ تدجول اهیف ريكفتلا تنعمأ ولو ةليوط تاسارد دعب سفنلا
 لافطألاف .. ثوحب الو تاسارد الب اهيلإ ىدتها دق ماعلا ف لفط

 دويقلل اًرابتعا عضت ال ةيئاقلتب مهرعاشم نع نوربعي مهنأل ءادعس
 لاع توصب كحض جیتبا اذإ وهف « انقانعأ لوح فقلت ىتلا ةيع اجالا
 هل سیلو .. تقو ىأ فو ىلعأ توصب ىكب ملأت اذإو .. ناكم ىأ یو

 اذإف ههجو تاريبعت قوفو هناسل فرط ىلع هبلق ىف امو رهاظو نطاب
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 ىلإ رطضم ريغ هنأل ههجو ف سبع ههرك اذإو هل مستبا اًناسنإ بحأ

 خا هرکی ال مهألا وهو وه مث .. هرعاشم ءافخا وأ دحأ ةلماحم

 ءافصو قئاقد قرغتست ال دق هتقؤم هتيهاركف .. ةمئ اد وأ ةقيمع ةيهارك

 مل ام كردأ فوسليف هنأل وأ لفط:هنأل .. ديعس وهف اذه مناد هسفن

 .! ةداعسلا بابسا نم نحن هکردن

 ةلكشملا نكل .. ديرن نيح كحضن نأ ىف تسيل ىبأر ىف ةلكشملاو

 انرودص نم موتكملا اهراخب قلطنل انمومه وكشن نأو ىكبن نأ ىف ىه

 نع هرمأب ارم ناسنإ لك رصع ىف نحنف .. حيرتسنو
 عمسي فوس هنأ ناعأو فيصرلا ىلع ناسنإ سلج ولو .. نيرخآلا

 عامسلا ىوس !دهج لذبي نأ ريغبو رجأ الب مهاوجنو مهموم نیرخالل

 همامآ ريباوط ىف سانلا فقول ةينادجولا ةكراشلاو مايهالا راهظاو

 زيزع اًئيش حبصأ دق نيرخآلل عاتسالا درج نكل .. مهرود نورظتنی
 دیعاوم ىف سفللا ءابطأل نورداقلا وكشي اذهل نايحألا ضعب ىف لانلا
 لاو مهتالص ىف هللا ىلإ نورخآلا وكشيو .. مولعم رجأبو ةددحم

 .. فحصلا ىف ديربلا باوبآ لاو .. ءايلوألا
 هنزح هناصح ىلإ ةريهشلا فوكيشت ةصق ىف زوجعلا ىذوحلا اكشو

 ةرم تاذ تيأرو .. هعمسي نم دج مل نأ دعب اهقارفل هللأو هتجوز ىلع

 حيرضلا نابضق ىلع هدي عضي اًروقو ًالجر ةسيفن ةديسلا حيرض ىف
 ضفر ..؟ اذه كيضريأ .. ىنبا ىنقع .. لوقيف هنبا اه وکشیو ةيندعلا

 ىنكرتيو رجابي نأ ديري ..؟ اذه كيضربأ قدارإ فلاخو یتحیصن
 ةتماص هعومد تباسنا مث ؟ اذه كيضريأ .. ىتخوخيش ىف اًديحو
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 هموم نع ضفضفي نأ هنم تبلطل ءايحلا الولو .. ىعومد انأ تمواقو

 .. تشب ىح هتحار ىلع نکس ناو ىف

 نإ لوقي ۰۱۹44 18599 كوكيل نفيتس ىدنكلا بتاكلاو

 لاح لكل سبلتف .. ابنم ةعاس لك اسو اهايحن نأ ىف ةايحلا ةميق
 دونها تاجارهمك ىخرتسنو .. لمعلا تقو ةلحنلاك لمعنف اهءادر

 دنع مههوجو ىلع قيقرلا ءاوحلاب ماعنلا شير حوارم یداهتت نيذلا
 اوشا انلوت ن یکبنو .. اجب ام دجت نح كحضنو .. ةحارلا

 عيمجلا بحي یذلا لفطلا ةيسفنب نيرخآلا عم لماعتنو « ةايحلا

 نأل سومهم ملأ ىلإ انملأ لوحنو .. ةرباع تاقوألو ًاليلق الإ هرکی الو

 یورلا سومهلا ملألا نم ةحصلاو سفنلاب اًررض دشأ موتکلا ملألا
 ىذلا انحومطو انبعاتمو انلك اشم ىف اندحو انزإ روصنت الأو « نيرخآلل

 نمو هيفكي ام همه نم ناسنإ لكلف اًنايحأ هقيقحت نع لئاسولا انزجعت
 قازرلا دبع ىروتسدلا هيقفلا اقداص لاق اک هيضرياه هتداعس

 « قرولا ىلع ءاقدصأ» لوألا ىباتك ةمدقم ىف تركذ دقلو « یروهنسلا
 هتارك ذم ىف ورلام هيردنا ريبكلا ىسنرفلا بتاكلا هدروأ ىذلا راوحلا

 اذام تافارتعالا قلتي ةنس ١١ ىضمأ ىذلا سقلا تلأس : لاق نيح
 ام اًريثك سعتا سانلا نأ تملعت : باجأف رشبلا تافارتعا نم تملعت

 11 نظن
 ةباجإ ةيقب تلهاجت اذال فرعأ الو .. هنم ءزجلا اذهب تيفتكاو

 نيحو « (! رابك صاخشأ كانه سيل هناو» یهو لاوسلا ىلع سقلا

 ةرابعلا هذه مامأ تفقوت ةبيرق ةرتف ذنم راوحلا اذه ىلإ تدع
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 مامأ راغص اًعيمج اننأل راك صاخشأ كانه سيل من .. اًبجعتم

 قمحلا ىوس اًرابك مهسفنأ ىريالو .. انسفنأ نيعأ ىو انموه
 نم اًدحاو تسل تنأو « ةمظعلا نون نيباصملاو نيرورغملاو

 مظعلا ىدنملا رعاشلا كل لوقي اذه « وجرأ اميف انأ الو .. ءالزه
 نع سانلا ىف تعا )١85١  ٩۱۹۶۱ روغاط تاردنبار

 .. سانلا مكحأ نكت كبويع نع كسفن ىف ثحمأو .. مهايازم

 خرتساو كرحتو حرتساو لمعاو كباو كحضا : اضيأ انأ كل لوقأو

 سخبت الو هيلع دمتعاو كبرب قثو .. كمالا الو كتداعس متکت الو

 ةءارقلاب عتمتساو اًيفاك اًنقو منو اهریدقت ىف فرست الو اهقح كسفن

 بناحلا حورلاو سفنلاو بلقلا ءاقدصأ ةبحصو قيسوملاو

 وأ سانلا دعسأ نكت اهنم زنا بناجلا نع یماعتو ةايحلا نم جهلا

 كتداعس نم لجخت الو .. اّفوسلیف ًالفط وأ .. (ًديعس اًريبك ًالفط نكت

 ترثاكت اذا لجح الب كباو ددرت الب كحضاف .. كعومد نم الو

 حورلا لسغتو اهفظنتو نويعلا لسغت عومدلاف كلخاد مومحلا بحس
 ىبرعلا رعاشلا هنت فيك فرعا الو .. باثتکالا ناردأ نم اهيمحتو

 ذنم لاقف سفنلا ءاملع نآلا اهدكؤي ىلا ةقيقحلا هذه ىمورلا نبا

 اثبع ءىرمال عمدلا قلي مل
 نزحلا ةعولب ىردأ هللا

 : مهاربإ ظفاح ريبكلا انرعاش لاقو



 نيزحلا یکابلاب كنم اًفطل عمدلا تقلخ نمای
 .۱۱ نيعملا معن اهنإف عومدلا ىف كدبعل كراب

 اذالو .. امئاد كتكحض مكت اذالف .. كلذك رمألا ناك اذإف

 .؟؟ ابلاغ كعومد سبحت
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 ! انيبق صق ۰ « جلتلا » ىلابل

 ... مهانیحأ نيذلا نينانفلاو نيركفملاو ءابدألا هللا حماس
 .! عراوشلاو ىراوحلا ىف مهءارو انوططحشف

 ءابدألاو باتكلا نم اًريبك اًددع تببحأو ةءارقلا تببحأ ذنف

 ىتلا نكامألا ىرأ نأ لواحأ نأ یه ةبيرغ ةياوه تبستك | نینانفلاو

 « اهيف اوسلج ىتلا ىهاقملاو ... اف اوشاع ىتلا تويبلاو .. اهنع اوبتك
 اهتميقب اهل ةقالع ال ىدنع ةفلتخم مق ءايشألاو نكامألل تحبصأو

 برقلاب هيف سولجلا ةركف نم فنأت دق ىذلا ميدقلا یهقلاف ةيقيقحلا
 ظفاح لينلا رعاش نأل دباعلاک انآ هب فوطأ .. ةيرصملا بتكلا راد نم

 بتكلا رادل ليكو وهو نرقلا تانيرشع ىف هيف سلجم ناك مهاربإ

 . تاكنلا قلطیو ةشيشلا نحدي
 .. ماه ايف انأ لوجتا اهروبع نم ففأتت دق ىتلا ةبرتملا ةراحلاو

 ةعئارلا هصصق ثادحأل اًحرسم ظوفحم پیجن اهراتخا ىتلا ةراحلا اهنأل

 . قوشلا رصق وأ ةيركسلا وأ نيرصقلا نيب
 ةليوطلا تاعاسلا قافناو .. ءابدألا ءالؤه تويب ءارو ىعسلا امأ

 ىف ملعلا بلطي وهو نيسح هط هيف ماقأ ىذلا عبرلا نع ثحبلا ىف
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 وأ .. ةريخألا هتاونس داقعلا هيف ىضمأ ىذلا تيبلا وأ ..رهزألا

 ثدحف .. خلإ .. قوش دمحأ ءارعشلا ريمأ ايف شاع ىتلا « ةمركلا»
 اهنم قب ام دفنتسي لازامو ريثكلا ىمايأ نم دفنتسا دقلف جرح الو هنع

 هبریب ءانيم ىف ةرخابلا تسرو ةرم لوأل ابوروأ ىلإ ترفاس نيحو

 روهيم انأو انيثا ىلإ سيبوتألا تبكرو .. اًبيبتم ءانيملا ىلإ تطبه ىفانويلا
 ضرأب ناقيلي بداو صرح ىف اهعراوش ىلإ تلزنو ... سافنألا
 تفلتآ ةنيدلا راثاب تفطو .. مهتببحأو مهنع تأرق نيذلا ةفسالفلا

 ريسي .. طارقس مظعلا فوسليفلا قيرط ىف قلأس تنكول اک ىلوح
 وهو ... نيديرملا نم ةلاه هلوح نمو اا حوتفم هبایلجو اًيفاح
 هحابصم الماح نيجويدب قتلا فوس یناک وا !.. هنولداجمو مهلداجي

 : ًالهاذ باجأ سمشلا ءوض ىف هحابصمب هنع ثحبي اع لتس الكو

 لوأ ناك ةرم لوأل سيراب ىلإ ترفاس نيحو ! فيرش لجر نع ثحبأ
 فوسلیفلاو بيدألا هيف دقعي ناك ىذلا ىهقملا وه هنع تثحم ام

 ید نوميس هراوج ىلإو .. ةيعوبسألا هتساج رتراس لوب ناج یسنرفلا
 تاذ اًيلاغ ةبيرغلا ةياولا هذه نم تعفدو نوريثكلا هذيمالتو راوفوب

 ىلع ىلرثع هنأب اًينوفيلت سیراب ىف مقم ىرصم قيدص یفرشب دقف موي
 ةتفال قلعي ىنيتاللا یا ىف ريغص قدنف وه هب دعسأس ىنأ فرعي زنك

 .. موي تاذ قدنفلا اذه ىف ماقأ وساكيب ىملاعلا نانفلا نإ لوقت
 لبق اًمدقم اهراجيا ىنع عفدي نأو هيف ةفرغ ىل زجحي نأ هوجرأ تعرسأف

 تعرساو ىتبيقح تلمحو صيخرلا فيظنلا قدنف تكرت مث عيضت نأ

 هتلخدو قدنفلا راوج ىلإ هفاشتكاب اوهزم فقب هتدجوف هيلإ ىسك اتلاب
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 ىف ةفرغلا حاتفم تذخأو ... ةوشنلا ةف ىف اتأو ةتفاللا تآرقو هعم

 تدسفا قدنفلا خبطم نم ةرداص ةيلقت ةحار ىنتمدصو عبارلا رودلا

 ةرارحم یقیدص ترکشو .. مستسأ مل کل .. ىلايخ ضعب ىلع
 عيطتسأ نأ تابيهف «ىبدألا» ىنيد امآ .. هل ىداملا ىيد تددسو

 ادعصم قدنفلاب دجأ ملف دعصملا نع تثحنو هتعدو 5 هدادس

 راودآ ةعبرا قیضلا ماسلا ىلع ةليقثلا ةبيقحلا لمحل تررطضاو

 اهفقس ضافخناو اهقيضو ةفرغلا ةئاثرب ىرخأ ةرم تمدصو
 لكو كلذل تبجعتو .. قدنفلا نم ناكم لك ىف ةرشتنملا ةراذقلاو

 ىف نوبي هلكف عجارلا ق رکفآ م ینکل ةرهوجلاك ةفيظن سيراب قدانف

 .؟ ةنيعللا ةياوما هذهو وساکیب لیبس
 نم لاقتنالا هنم بلطأ انأو یسکااتلا قئاس ىف قاض ندنل ینو

 ىذلا یا ىرأ ىكل ىرخأ ىلإ ةقيض ةراح نمو عراش ىلإ عراش
 ىبصلا ليختأو «تسیوت رفيلوأ» ةريهشلا زنکید ةصق ث ثادحا هيف ترج

 نأ ديرت نيأ ىلإ .. ةدحب ىبلأسف اهمطالو ايندلا هتمطال ىذلا مورخا

 تیشخف ©, فرصناو ةف كلرنأ مدع اناونع ديرآ .. دیس اي بهذت

 .! تدعو ةدوعلا بلطأ تعرساو .. دیعبلا یا ىف ًديحو ىنكرتي نأ

 اهنع ىلايخ ىف نكي مل .. نيماع ذنم ةرم لوأل انييف ترز نيحو
 سفنلا ملاعو جيافز نافيتس بيدألاك نيزرابلا اهمالعأ ءامسأ ىوس

 نيذلا قيسوملا مالعأو .. خينرتيم ريهشلا ىسايسلاو ديورف دنومجیس
 ىدص مث مهريغو نيتشنجتفو سوارتشو راهيلو رازوم ةيرشبلل مهتدهآ

 اهمیسن - انیف ىف سنألا لابل» ابف لوقت ناهمسال ةريهش ةميدق ةينغأل
 :ه



 .. ةنجلا ءاوه نع ثحمأ اهراطم نم تجرخف .. «ةنجلا اوه نم

 مساب تفرع ىتلا ةميدقلا ةيروطاربمالا راثآ نع اني اهعراوش ىف تلوجتو
 ! ..رحثآو اسمنلا ةيروطاربما

 زعلا راثآ نم روصقلا نم هريغ عم قب یذلا نوربنشلا رصق فو

 ةريهشلا انييف اربوأ مامأو .. عيفرلا ىروطاربمالا قوذلاب تريبنا ميدقلا
 اسمنلا ىف سيل هنإ لوقت ةريهش ةرابع ركذتأ انأو ... لتبتلاک تفقو

 رك اذت كابش مامأ نيفقاولا روباط یوس تامدخ وا ةعلس ىأ مامأ ريباوط

 ىف مقملا قيدص ینباجلف ةررهشلا سنألا ىلايل نع تلأسو . اريوألا

 هيف سيل حنسنرج هما ًالماك اًح انیف ىحاوض ىدحإ ىف نأب اسمنلا

 ايف ىدترتو ةنس ىتئام نم رثكأ اهرمع ةميدق ةيديلقت معاطم ىوس
 اهمؤيو ناولألا ةيهازلا ةميدقلا ةيبعشلا ةيوسفلا سبالملا تانوسراجلا
 نوبرشيو نولكأيف ةريبك تاعومجم ىف ماعلا ءاحنأ لك نم حايسلا
 انأو هل تلقف انييف ىلايل ةرهش تءاج ىحلا اذه نمو ... نونغيو

 ؟رظننت اذامو .. كرحتأ

 طبلا نولكأي .. هلك ملاعلا حايس تيأر حنسنرج معاطم ىفو
 رادت ىتلا معاطملا هذه دحأ شو ... نوحرمبو نونغيو لاقتربلاب
 ضيبأ : ةلجعتم ةقهرلا ةنوسراجلا ینتلأس اهداور ددع ةرثكل رتويبكلاب

 ؟ رمحأ مأ

 اهنأل ضيبأ مأ رمحأ ذيبنلا ديرت له ىنلأست اهن ةبوعصب تمهفو
 لب : تلقو تكحضف .. ماعطلا عم ذيبنلا نوبرشي عيمجلا نأ ضرتفت

 الوک اکوک ةجاجز ىأ تلقف « مهفت ملو اههبجاح تبطقف tes دوسأ



 تلكأو ةبئتكم ىهو ماعطلا بلط تقلتو اهساح ًافطناف .. ماعطلا عم
 .! جهتبم انأو لاقتربلاب طبلا

 اا الف ابنا تااهموي اسمللا رداغآ اناو یسفل تلقو

 نییاللا ةعبسلا اناکسو ... ةينغو .. ةفيظنو ةليمج یهف ... سنألا

 ىلإ راته اهمض دقاف ةليلق تاونس ىف ةزجعم اوعنص نویللا فصنو

 اسنرفو ایناطیربو ایسورو اکیرمآ اهتلتحا مث ۱۹۳۸ ةنس ةمواقم الب هدالب
 ۱۹۵۵ ةنستلقتسا مث « تاونس رشع ۱۹6۵ ةنس اینالآ ةيزه دعب

 ةيلاتلا تاونسلا لالخ تنکمتو .. اهموب نم دايحلا ةسايس تدمتعاو

 . ةطشن ةيعانص ةلود تحبصاف اهداصتقا ءانب ةداعإ نم

 ةجهب یرخآ ةرم تملح .. یضالا رهشلا ىف اسمنلا ترز نيحو
 لوألا ةرايزلا نأ تفشتک اف لبق نم ىلايخ تبعاد ىتلا سنألا ىلايل

 وجلاو .. ةمحدزم عراوشلاو ةئيضم ءامسلاو ... فيصلا ىف تناك

 دربلاو مويغلا اهبجحت ءامسلاو ربمسيد ىف هذه قرايز نأو ... وحص
 ىف سانلا لقتعيو ةكرح ا لقرعي جلثلاو .. ةيلاخ عراوشلاو سراق
 لک اًدوعصو اطوبه رفصلا بعادت ةرارلا ةجردو تويبلاو بتاکلا

 بابشلا رظنم وهو بلقلا عجوي رظنم یوس عراوشلا ف سیلو .. موي
 لكل زیملا رفصألا تک اما نودتریو فحصلا نوعيبي نيذلا نيب رصملا

 حارتسا مهضعبو .. ةطسوتلا تالهؤملا ةلمح نم مهمظعمو ةفحص

 ابف بغرب لازامو ةنهلا ىف اماع ١5 ىضمأف اذکه هتايح ىلإ
 دهشملا اذه ضوعي ام ةن ناك ناف لبقتسملل طيطخت الو حومط الب

 نيذلا ةيرصملا ةيلاجلا ىف ةحجانلا رصانعلا ضعب دوجو وهف بيثكلا
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 یمایآ تیضمآ دقلن سراق دربلا نألو . مهدالپل اًقرشم احاجن اوققح

 ینبم نمو بتكم ىلإ بتكم نم راهنلا ىف ةفثكم لمع تاءاقل ىف انيبفب

 اتنلعأ نانذألاو .. فارطألا ٍدمحي دربلاو .. فاج قلمملاو . يلا

 ىف ليللا قو .. . ةلص هب اهطبرت دعت ملف مسجلا قاب نع لالقتسالا

 ىف اهعابشا عطتسأ ملف اهايإ قياوه امأ . . جورخلا ىف ةبغر الب قدنفلا

 تيب ةرايزل جروبزلاس ةنيدم ىف ةرركتملا یتالواحم تلشفو ةلحرلا هذه

 « ناوج نود» و وراجيف جاوز تاربوأ فلأ ىذلا قيسوملا یرقبع رازوم

 كلذ مغر شعي ملو ... ةريغصلا ةيقيسوملا عطقلا فالاو رحاسلا ىانلاو

 ةفاج ةايح ىف اهمظعم ىضقو ۱۷۹۱ ىلإ ۱۷۵5 نم ةنس ۳۵ ىوس

 ىف تلشف دقو مخضلا جاتنالا اذه لک مغر نویدلاب القثمو ةفشقتم ةفششل

 یسک اتلا قئاس نأ نم مغرلاب فحتم ىلإ هولوح ىذلا هتيب ىلع روثعلا

 مويلا ىف تدع دقو تارايزلا ىدحإ ىف انب قلطنم وهو هيلإ راشأ دق

 نم هارأ بارس هب اذإف رازوم تيب نع ثحبأ ةقطنملا سفن ىلإ ىلاتلا
 طوقسلاب یفددهیو عراشلا ىطغي ىذلا ديلا قوف هيلإ هجوتأف .. ديعب
 دهعم هنكل رازوم تيب سبل هلا تفشتك | هباب تقرط اذإف ةظح لک ىف

 .. ةيقيسوم ةبتكم وأ .. همساب قيسوملا عامسل ةعاق وأ ها لمح قيسوم
 مسا لمحت ةريثك ىفابم نأ تفشتكاو .. تدعو تس یتح .. اذكهو
 هما لمحت هتالوكيشلا عاونأ ضعب نإ ىتح . 07 راقيسوملا

 تيبلاو ليللا فصتنم دعب الإ هيلإ دتها ملف قيقحلا هتيب امأ ... هتروصو

 اًطبحم انییف ىلإ تدعف ركابلا حابصلا ىف جروبزلاس رداغأ نأ ىلعو قلغم

 ىلع لصحت ىتلا .. ةريهشلا سنألا ىلابل ىلع رثعأ ملو هتيب رزأ مل ىنأل
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 ینطصم قيدص ىنلأس انييف رداغأ نأ لبقو ... سراقلا ءاتشلا ىف ةزاجإ
 تلقف ؟ اسمنلا كتبجعأ : لمع ءاقل دعب بتاكملا دحا رداغن نحنو

 كانه نكل ءاتش حور الو ةجبب الب ةليمج .. اًفيص ةعتمم : ددرت الب

 « ةرهق» هيه اًييحتسم هل تلق من ًاليوط تركفف هنع ىنلأسف ىنريحب اًئيش
 ؟اسمنلا ىف بيع ةملك

 ؟اذال .. نبأ : اشهدنم باجأو
 : هل تلقو عادصلاو دربلا مواقأ انأو ترفزف

 ! اهانلخد ىلا بتاكملا لك ىف هيل اهتريس باج شدح ام لامأ

 .! ةرهاقلا ءفد ىلإ اًدئاع ةرئاطلا تبكرو
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 ركس كناسل

 .. ىنم ةحيصن اهذحخ

 ذيج هلسغت مث كف نم حابص لك كناسل جرخت نأ تعطتسا اذإ
 فصن ةدمل ركسلل لولحم ىف مث .. قئاقد ةدمل ىوق رهطم ىف هعقنتو

 لعفاف .. سانللو ةايحلل جرخت نأ لبق كف ىلإ هديعت مث ةعاس
 . | ددرتت الو
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 ارم ناك اذإ .. كناسل ف ككاله نأ كل دكؤي كلوح ام لكف
 .۱ اًياطتسم اًولح ناك اذإ اًضيأ هيف كتاجنو « اًمقلع

 اهسفن ىه .. ةنجلا حيتافم نإ لوقت ىتلا ةميدقلا ةيذوبلا ةككحلاو

 وضعلا اذه ىلع الإ اات اقابطنإ قبطنت ال دق « محجلا باوبأ حتفت ىتلا

 كل حتفي نأ ًالعف عيطتسي وهف .. كمسج ءاضعأ نم ريغصلا نيعللا
 حتفي نأ اضیآ عیطتسیو نیرخالا عم كناقالع ىف ةنجلا باوبأ

 مهعم محجلا باوبأ كيلع
 ل ل

 نوكيس هنأ كشال . ليمج لفط نم هل اي .. لوألا راجلا لاقف اهنوئنبي
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 بارشلا هل اومدقو ءانثلاو ركشلاب ةرسألا هيلع تلاهناف ... اًميظع اًدئاق

 . ايضار فرصناو

 حبصي فوس هنأ كشال .. عئار لفط نم هل اي : ىناثلا راج لا لاقو

 : لاق مث لفطلل رظن دقف ثلاثلا راجلا امأ .. اقومرم اًصخشو ارث اًرجات

 جرخو - هدرطتو هبرضت ةرسألا هيلع تماقف ! تومي فوس لفطلا اذه
 تومي نأ دبال دولوم لكن أل ةقيقح ا ىوس لقي مل هنأ عم اًدراطم اًناهم
 ىه امو .. ماقم ىأ فو .. ةقيقح ىأ نكل .. ةنس ةئام دعب ولو اًموي

 .! ةديعسلا ةبسانملا هذه لثم ىف اهترورض

 قدصو بضغلا فرصي نيللا باوجلا نإ لوقي ناك مكحلا ناملسو

 هذه ىسني نيح أشنت نيرخآلا عم ناسنإلا لكاشم مظعف .. لاق ایف
 .. ةيلاغلا ةمكحلا

 .. ةيكيسالكلا لاعألا فزعل نافورعم نابولسأ كانه قيسوملا فو

 الكو .. ةعرسب قيسوملا دعاصتت هيفو « ودنشیرکلا» ..وه لوألا

 عفرب ىرخألا ةعومحا اهيلع تدر اهتوص تالآلا نم ةعومجم تعفر

 ةرجاشم ىف تالآلا كبتشت یتح اذكهو .. اهنم ىلعأ ىلإ توصلا ةجرد
 ةظحللا ىبتنتو هادم ىصقأ ىلإ بخاصلا توصلا اف لصي ةفينع
 . ةيئاهنلا «جنودلا» ةقدب ةرتوتملا

 تالالا تاوصا « تفاختت» هیفو « سناينلا» بولسا وه یاثلاو

 ةعومحا اهيلع تدر اهتوص نم ةعومم تضفخ اکو .. اًيحيردت

 تاجرد ىندأ ىف اعم ايقالتي یتح لقأ یوتسل اهتوص ضيفختب ىرخألا
 .. نيعمتسملا باصعأ حيري قيقر ىرعاش ملاح راوح ىف .. توصلا

 ها



 .! لاينلاو عوشخلاو .. ةعتلا نم مهسافنأ سبحيو

 مهليضفت نم عبنت نیر الا عم ناسنالا لکاشم مظعمو

 نوحيرتسي الف ةماعلاو ةصاخلا مهتالماعم ىف ودنشیرکلا بولسأل

 ةجوزلا اهصتمت الف .. ًالثم جوزلا مف نم ةملك شيطت . نوحيري الو
 دريف .. اشّيط دشأ ةملكب اهيلع درت امنإو .. قيقر باتعب اهيوتحتو

 دعاصتم « ودنشیرک » ىف ناتوصلا محالتیف .. اقنع رثكأ ةملكب جوزلا

 سوءر قوف وآ . اشار قوف لاهنت ىلا ةعيظفلا د ةقدب ىهني

 اعم امهدالوآ

 نیبو .. لمعلا ءالمزو .. ءاقدصأالا ني تدق دق 5 نفق

 برقأو ةقر رثکأو .. لمجا «سناینلا» نأ عم .. قبرطلا ف ةرالا

 . سانلا نيب ةدوملل قباو ءامدلل نقحأو .. ةيرعاشلل

 ربكأ نمو مرکلا قداصلا لوسرلا لاق اك « موش قلخلا ءوسو»

 . نیرخالا ىلع هتدشو هترارمو .. ناسللا ءوس قلا ءوس رهاظم
 رثكأ امو دنهلا ماسلا عقو نم اًماليإ دشأ ناسللا فئاذق ضعبو

 لاب اكا انحضت اذه اپبسب تویب تمدهتو .. تاقادص ترابثا ام

 لاو .. تارثعلا ىلإ اندوقي هيف فارسالا نأل .. مالکلا ىف فرسن
 فوسلیفلا لاقو «مالكلا لوضفو مک ایإ» سابع نبا لاقف .. كلاهلا

 امم رثكأ عمسن ىكل دحاو ناسلو نانثا نائذأ انل» نونیز قيرغالا

. ) 

 : یرعلا رعاشلا لاقو

 ناسللا حرج ام متلي الو ماثثلا اه نانسلا تاحارج

 ه۲



 ىفعي عوبسأ لك اًدحاو اموی مالکلا نع موصي ىدناغ امتاهملا ناكو

 هتالمأتو ةيحورلا هتاقاطل نانعلا قلطیو .. مالکلا نم هناسل هيف

 . ةيلخادلا
 هنكل .. طقف ةكلبتلا دراوم ناسنالا دروي ال ..ريثكلا مالكلاو

 رثك الكو .. لمعلا لق نوملکتلا رثك الك هنأل .. اًضيأ ةايحلا رخؤي
 نم مالک لقأ اًمئاد نولماعلاف ةايحللا تقتراو لمعلا داز نوتماصلا

 .. اًجاتنإ سانلا لقأ ةربابحلا نوملكتملاو .. نيلطاعلا مالكلا ةاوه

 حلفي ال : لبنح نب دمحأ مامالا لاق اذه . نيرخآلل اهو داع

 .. حافي ال مالكلا بحاصف .. حيحص اذهو اًدبأ مالک بحاص
 ءوده ىف نيرخآلا عدي الو .. حيرتسي هريغ عديالو .. حيرتسي الو
 فذقلا ّدح رقأف اًديدش اباقع ناسللا فئاذق ىلع مالسإلا بقاع دقلو

 انه ناسللا مرج ربتعاو .. نهفرش ىف روز تانصحما ىمري نم ىلع

 . اًيساق اباقع اهكترم اهيلع قحتسي ةميرج

 ورلام هب ردنا یلاعلا یسنرفلا بيدألل «ناسنالا ردق» ةياور ىفو

 ىفكت مث .. ناسنإ عنصل رهشأ ةعست نم دبال هنإ : ةياورلا لطب لوقي
 ةعستلا روهشلا هذه ىتح هنأب كلذ ىلع قلعي مث .. هلتقل ةدحاو ةقيقد
 ىلع ةنس نيسمخ ىلإ رمألا جاتحي امنإو جضان ناسنإ عنصل ینکت ال
 ىكت كلذ عمو . ةايحلا عم لماعتي نأ عيطتسي ناسنإ عنصل لقألا

 . ! هلتقل ةدحاو ةقيقد

 ٌدحأ ناسل ةبرض نم انايحأ قأت دق ةقيقدلا هذه نأ فسا نمو

 .1 فيسلا ةبرض نم

 نو



 ءارعشلا كلم وه ةشئاط ةيمالك ةفيذق ببسب هعرصم قل نم رهشأو

 . ینتلا برعلا

 تولفم هل قيفر هل لاقف اًبراه رفف قرطلا عاطق همجاه دقلف

 : لئاقلا تناو رفت فيك : ناسللا

 یفرعت ءاديبلاو لیللاو ليخلا

 ملقلاو ساطرقلاو حمرلاو فیسلاو

 لتاقو قرطلا عاطق ىلإ داعو هناصح قنع یولو .. ینتلا جرحأف
 .! لتف ىتح هلام نود

 ةجردلا سفنب .. ةلتاق ةملكلا نوكت نأ نكمي دح ىأ ىلإ تيأرأ

 ؟ هحارجل ةيوادمو ناسنإلا مالآل ةبطرم اهب نوكت نأ نكمي ىتلا
 مفلا فيوجن لخاد كرحتي یذلا نيعللا ريغصلا وضعلا اذه هنإ

 ةداعسلا باوبأ محل حتفو .. نايحألا ضعب ىف هباحصأب حاطأ ىذلاو

 . ىرخأ نايحأ ىف دحملاو
 لك كناسل هيف سمغت ىذلا لولحلا عون ىف وه امئاد قرافلاو

 .. حابص

 مأ ..ركسلا لولحم « كلذ لك دعب قيدص اي كناسلل راتخت اذاف
 .؟ لظنحلا عیقن
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 ! دراب خابح ملح

 ىف بجتحأ نأ لضفأ . ىرهشلا ىلاقم بتكأل ىتكم ىلإ تسلج

 ةصرف ةداع زبتناو راوزلا جيجضو لمعلا بتكم ماحز نع اًديعب تيبلا
 قاروأ تددعأ . حابصلا ءوده ىف بتكأل ةسردلا ىف ءانبألا بايغ

 رودأو بناج لك نم ى ةطيحملا بتكلا تاحفص ىف بلقأ تحرو
 . ةديدج ةركفب ینمهلت نأ ىسع ىلوح ةقلعملا تاحوللا ىف ىرصبب

 یضع ناك ىذلا تراكيد هينير ىسنرفلا فوسلیفلا ةأجف ترک ذت

 لبنأ» ثّدحيل « ىضاملا ىلإ ةينهذ رافسأب » موقي هشارف ف هضرم تاقوأ
 موقأ ال اذامل .. ىرطاخ ىف ةركفلا تعملف « روصعلا فلاس ىف سانلا
 منع تأرق نيذلا «سانلا لبنأ» رثكأ امو .. ةلثامم رافسأب اًضيأ انأ
 .. ةركفلا ىنتوهتسا . ةريثك ءايشأ نع مهنم رسفتساو مهثدحأ نأ ديرأو

 تيأرف .. ىرجملا لوألا نرقلا ىلإ ترطو ىراكفأ خوراص تبكرف
 ارصتنم هتجرخأ ىتلا ةكم لخدي هللا رصن هءاج نيح نيعمجأ قلا ديس
 ةوق هيرغت الو .. ریبکلا رصنلا هزهي الف .. نيملسملا شيج لفاحج ىف

 ىور اک اًمامت هتيأر امنإو هوبراحو هوذا نب شطبلاب نيملسملا
 ىحنا دقو هتلحار قوف وهو لتاقم فالا ةرشع ىف ةكم لخدي نوخرؤملا



 ىذلا هلل ارکش هينيع ىف قرقرتت هعمدو .. هل ةيدوبعو هلل اًعضاوت اهیلع

 نم لتق هنأل ديز نب ةماسأ موليو هوذأو هوبراح نمع وفعيف هريغ حال

 ردع نع تقعش الهو هل لوقیو . قفانم هنا ىوعدب ةداهشلاب قطن

 باطلا هيلإ هجوأ نأ تیبحتساف «اًبذاك ما اًقداص ناك نإ فرعتل

 الأ ال تدرا . . هللا لوسر اي ىمأو كنا ناب ست ل كلو ةرشابم

 ئطاوم ىلإ نوقري ال نم ضعب دجم فيكف مودي ال زعب وأ ةوقب غن
 ىنغيال امب رورغلاو ربكلا ىلع ةردقلا مهسفنأ ىف كمادقأ

 .۱۴ ديفي الو
 نكامألاو نامزألا نيب زفقأ نأ تررقف .. رهطتم ةكم نم تدع

 ةفسالفلا یبآ نجس ىف ىنتيأرف .. ىفارغج وأ ىجيرات للستب مازتلا الب

 هسارو نيتيفاحلا هيمدقب وهو .. نوکبی هذيمالت هلوحو .. طارقس

 نآ دعب ِتولا نم توبي نأ هل مهئاجرل ةباجتسالا ضفري .. مخضلا

 نم ىنلاب « توملا مكح لدبتسي نأ لبق نم ضفر اک « هناجس اوشر

 ..؟ مكحلا فوسليفلا ای اذامل هلأسأو «.. هقح نم كلذ ناكو انيثأ

 توملا هجاون نأ بجي : هتاضق هب باجأ امب ةقث ىف یییجیف

 .! ةايحلا انهجاو اك .. ةعاجشب

 الأب اًباش حصن هنأل توملاب ةاضقلا هيلع ىضق فيك بجعتأف

 همدقيف .. ةفرعملاو ة,كحلا بلطل غرفتيل دولجلا غبد ىف هيبأ ةنهم فرتحي

 ! بابشلا لوقع داسفإ ةمهتب ةاضقلا هنیدیو ةمكاحملل بألا

 نم ىرخأ ةملآ دبعيو .. انيثأ ةملآ دبعي ال هنإ ةمهت اهيلإ نوفيضيو
 .۱ اهنود

 هك



 تقرطف ةرصبلا تويب نم تيب ىلإ ترطو .. طارقس ةراغم تكرت
 ىلاذح تعلخف نذأف لوخدلا ىف هبحاص ىلع تنذأتساو بابلا

 هلدهز رس وه ام : هل تلقو هراوج ىلإ ضرألا ىلع تسلجو تملسو
 : ريكفت دعب ىرصبلا سا ىنياجأف ؟ بيطلا خيشلا ای

 . یلق نأمطاف ىريغ هذخأي ال قزر نأ تملع

 . ىدحو هب تلغتشاف ىريغ هب موقي ال لمع نأ تملعو
 تملعو ةيصعم ىف ىناري نأ تييحتساف ىلع علطم هللا نأ تملعو

 . یر ءاقلل دازلا تددعاف ىنرظتني توملا نأ

 .تفرصلاو اكرم هیت تار
 نأ ذوا نيذلا روصعلا فلاس ىف سانلا لب صوخش ترثاکت

 اًريفوت دحاو ناکم ىف مهوعدأ نآ ل رطخف .. مهثداحأو مهروزأ

 هيناثل عستت نولاصلا دعاقم تدجوف ىمامأ ترظنو .. ةقشلاو دهجلل
 ةينامث .. ةوهقلا نم ناجنف ىلإ اًعيمج مهوعدأ نأ تررقف صاخشأ
 لوأ تراكيد لتحاف . مهتببحأو مهنع تأرق نم لكب قتلا ىتح ةينامن

 لاؤس لوأ هلأسأ نأ لبقو .. ةركفلا بحاص هرابتعاب ىنيمب ىلإ دعقم

 تظحالو وطسرأ قيرغالا فوسلیفلا ةبيهملا هتعلطب ناكملا انیلع ألم

 هاطحت نيح هالوت ىذلا طابحالا ساسحإب اًرثأتم لاز ام هنأ هيلع

 مغر نوطالفأل الخ اهل امیر هوبختتي ملو انيثأ ىف ةيمبداكأ لوأ ءايصوأ

 نم سيل وطسرأ نأ ةجحب دحأ هب عمسي مل ةركن اهل اوراتخاو هتيقحأ

 بصانملل نوراتخي نوظوظح كانه روصعلا لك ىف ىلإ اي ! ! انيثأ ءانبأ
 ؟ ءايكذألا ءافكألا باسح ىلع ةءافكالب
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 وشدرانرب مظعلا ىدنلريالا بتاکلا لخد وطسرا باقعآ قو

 .. ةرخاس هماستباب نیرضاحلل رظني ءاضیبلا هتیلو ةعرافلا هتماقپ

 ىف مهتيحت درف لالجإ ىف یدناغ اماتاهملا لابقتسال نورضاحلا ضبنو
 اأ : هل تلقف . . مط ینحنیو هردص مامأ هبدي مضي وهو عضاوت

 بصعتملل تلق نح حماستلا ىف لاثمألا عورأ تبرض مظعلا حورلا

 لو مستباف « كل رفغأو یحآ اي كحماسأ ىنإ : كلاتغا ىذلا ىكودنهلا

 ىل راج ةرايز ىف تنك هلايتغا أبن تعمس نيح : وشدرانرب لاقف . بجي

 .! رطخ ىف امئاد .. بيطلا لجرلا نأ [رارم الق : تحصو تملأتف

 فلؤملا اعفدنم هيلإ لخد نيح بخاص كحضب ناكملا جض مت

 اًيكشتم لاقو ةديدشلا هتيويحن بألا ساميد ردنسكلا مظعلا یسنرفلا

 فلؤأو بتكأ ؟ لبق نم كلذب متعمس له : ىرابت ال حور ةفخ ىف

 ا ىهو اهرهشآ ىح لاني الف ةيخيراتلا تایاورلا تارشع

 ةياور ريثأت وأ ةرهش ضعب «وتسيرك تنوم ید تنوک» و «ةئالثلا
 ..؟ ایلپماکلا ةداغ یه نبالا سامبد ردنسکلا ىنبإ اهتكي ةدحاو
 .! باجعلا نمز هنإ اقح

 ىوريف اهدعب قلطني .. نم رثكأ یوکشلل ملستسي ال مت م
 هلصأ نع هلأس مث هلصأب 0 فارشألا نم باش نع اکحاض

 ناکو اًيجنز یدج ناکو .. ةيبرغلا دنملا ىف یی دلو : ساميد هل لاقف
 تبتنا ثيح نم تأدب دق قرسأ نأ ودبیو .. اًدرق لعالا یدج

 ! كترسأ
 ةفينح ىلأ مامإلا مدقل اًمارتحا ةأجف فقوتی مث كحضلا رجفنيو
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 مل .. مظعلا ىخيش اي هل تلقف .. رابكالاو ملعلا لالج هطوحي نامنلا

 كره یسابعلاو نیومألا یدهع ق ءاضقلا لوتت نآ تضفر

 نأ كرودقمب ناکو .. روصنلا یسابعلا ةفيلخلا كسبحو .. نويومألا

 .. فلس اع هللا افع : حماست ىف لاقف . ءانعلا اذه نم كسفن ىنعت

 ىف ىسفن لخدأ نأ درأ لو كلذ ريغ ىسفن تيأرو .. هل حلصأ فوار

 . ىرمأ نم ناك ام ناكف هلوسرو هللا اهنع ىضري ال تاموكح ةمدخ

 نم بألا ساميد هعاشا ام راثآ ظحالو یعفاشلا مامالا ءاج هرثآ فو

 .. مكبولق نع اوحورت نأ نم سأب ال : ةمكح ىف لاقف حرملا حور

 كيرش عمتسلا ناف .. انا ىلإ عاتسالا نع مكعامسأ اوهزن نكلو

 .! لئاقلا
 هني فو .. ىبنتملا برعلا ءارعشلا كلم هسفنب ارتعم ةفرغلا لخد مث

 اههدعب نم ءاجو « هعضاوتو هتعادوب قوش دمحأ هدعب نم مهريمأ

 سورلا نيصاصقلا مظعأ هدي فو .. یوتسلوت مظعلا ىسورلا بتاكلا

 مظعأ ناكملا فرش مث .. ةئيزحلا هترظنو .. ءاضيبلا هتراظنب فوكيشت

 ةيرقبعلا ءاكذلا ةرظنو ةضيرعلا هتيبجي ريبسكش ملو ةيزيلجنإلا ءارعش

 هتدرب نم تيبلا اذهب هتلباقف ىريصوبلا مامإلا مث هينيع نم لطت ىتلا

 ةدلاحا

 ةرذعم یردعلا یوها ىف یمنال ای

 ملت م تفصنأ ولو كيلإ یم

 ىلع اًصرح تيأرو .. بيهتلاو لالجلاب اًرعاش عيمجلا نيب تفقوو

 ىلاؤس هجوأ ناب تمهو اًدحاو ًالاؤس مهنم لك لاؤسب قتکأ نأ مهقو
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 نيزياع : ًالئاق لايخلا نولاص ىلع محتقي توصب اذاف .. لوألا
 ىلع ىوبت ةديدش ةقرطمب تسسحاف ! لفقي ام رازجلا لبق .. ةملس

 عم نآلا ملكتأ انأ .. هيإ رازج : اًحئاص ىعو الب ینلخ تفتلاو ىسأر
 . ىريصوبلاو .. فوكيشتو یوتسلوتو ..ريبسكشو « تراكيد

 .! ةقيحسلا ضرألا ىلإ .. ةيلاعلا ءامسلا نم تطبهو .



 ءاسبحألا رطع

 . انأ مئاص
 روعشلا ًادبأ نأو .. تاظحلب رجفلا ليبق مايصلا ًادبأ نأ تدتعإ

 تاظحلب رجفلا دعب هنع ىنلغشي اب مايصلا ةيلست ىلإ ةجاحلاو عوجلاب
 ةريسلا بتكو نآرقلا ىف ةءارقلا یه كلذل ىلئاسو لضفأ ! ىرخأ
 ةنس لك ناضمر رهش لالخ قاءارق زكرأ ىتلا ىمالسإلا خيراتلاو

 اهروطس نيب نم ممشنأو .. اهقيحر فشرأ اهتاحفص نيب لقتتأف .. اهيف
 تایا لكل برطأ ىنأ ديدج نم فشتكا . ىمادقلا ءابحألا رطع
 ناف كلذ عمو .. ةديدج اًقإعأ رم لك ىف اه ىمهف ىلإ فيضأو نآرقلا

 ىثبوكشأ امنإ» : نينسلارم عم ريغتي ال اًصاخ اًنينر ینادجو ىف اهضعبل
 . هللا ىلإ قزحو

 ؟ یلق اًمئاد ةبآلا هذه سمت اذال

 انديس ناسل ىلع تءاج نسوي ةروس ىف ةميرك ةيآ نم ءزج اهن
 ىتح فسوي بئاغلا هنبا ىلع مئادلا هنزح ىلع هؤانبأ همال نيح بوقعي
 . هانیع تضيبا

 لبق نم اهیلع فرعتآ م ی عمو اهانعمب سحأو «ییب» ةملك أرقأ
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 « هبحاصل ناسنالا هب سمه ىذلا ملألاب اًطبترم ىنعم اهفورح ىف دجأ

 : شبلا : یماسحا قدص دكؤي ام هيف دجأف سوماقلا ىلإ عجرأف

 .! هب ثدحتي ىأ هّئييف هبحاص هيلع ربصيال ىذلا نزلا دشآ

 ئل نأ دعب اهأرق نیح باطاملا نب رمع ىكب اذا طقف نآلا تفرع

 هتي تلتبا ىح ىكبف رجفلا ةالص ىف نيلصملا می وهو سانلا رمأ
 : ىنع اًمغر ةرطافلا ىنم تلفتو ! سانلا رمأب همه ةدش نم ءابهشلا

 مهمه ةدش نم ءاكبلا مهبلغي نم ضعبب ىمالسإلا انلاع ىف انل نم
 . انروماپ

 اهيناعمو اهمیقو اهسورد لكل برطاف مرکلا لوسرلا ةريس أرقأ

 ىرأف ینادجو ىف رثؤت ىتلا اهدهاشم ضعب دنع امئاد فقوتا ینکل

 ناتسب لظ ىف سلاج وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لايخلا نيعب

 هللا نيد ىلإ فيقث ةليبق وعديل ابيلإ رفسلا ةقشم دبكت ىتلا فئاطلاب

 ناتسبلا ىلإ اناج ىحتناف « مهؤاهفس هيلع بغشو هتوعد اوركنأف
 هتليح ةلقو هتوق فعض : هل اًيكاش هبر ىجانو ءامسلا ىلإ هسأر عفرو

 داعبلا لوطو یرک ذلا دعب ىلع لقثملا بلقلا هل نيف سانلا ىلع هناومو

 ىلارعأ ءاجف اًظيلغ ابو سبل دقو ىمي هنید هللارصن نأ دعب هارأ وأ
 نم ىنطعأ دمحم اي هل لاقو هقنع ىف رثأ ىتح فنعب بوثلا نم هبذجف
 هل رمأيو - ملسو هيلع هللا ىلص - ی یو لاب

 ههاجو لخنلا نم ةديرجب هنطب ىف ًالجر عفد نأ دعب وه وأ « ءاطعب

 ةديرجلا هاطعأو لجرال هنطب ىنلا فشکف هنم صتقی نأ بلطي لجرلا

 ةربابحلا عدتري نأ تدرآ لب : لاقو ىلا نطب لجرلا لّبقف اهب هبرضيل
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 ىدوب نم هتيب هيلإ جاتحي ام ضعب ىرتشي ثعب دقو هارأ وأ . كدعب نم
 عرز دمحم ام : الئاق هعيبي نا ىدوبيلا ضفريف عفدلا لجؤي نا ىلع

 ؟ ددسيس نيا نف عرض الو
 ةشئاع نينمؤملا مأ عمسأ وأ ! ءانبجلا نيعأ تمان الف ائماص فتهاف

 رشبلاك ارشب ناك» : لوقتف هتيب ىف هللا لوسر ناك فيك تلئس نيح

 : هادان لجرل لوقي هدجا وأ « هسفن مدخيو هبوث عقريو هلعن حلصي

 مکنیوهتسی ال : هل لوقيف انریخ نباو انريخو انديس نباو انديساي
 بحأ ام هللاو .. هلوسرو هللا دبع .. هللا دبع نب دمحم انأ .. ناطيشلا

 هبلق فزنيو هدلو ىكبي - هابلق ٌرحاو - هارأ وأ یتلزتم قوف ینومفرت نأ

 ءاقبلا راد ىلإ هتانبو هئانبآ لك هقبس دقو هبر بضغي ام لوقي الو امد
 ةوزغ موي هارأ وأ « هتافو نم روهش ٩ دعب هب تقحل ىتلا ةمطاف ادعام

 فكتف ديز ةنبا هارتو هداهشتسا دنع ةثراح نب ديز هالوم ىكبي ةتؤم

 . هقيدص یکی اًقيدص : اهیجیف ىرأ اذام : هلأستو اهحاون نع

 لاطبألا هباتک ىف لیالراک ساموت یزیلجنالا رکفلا ةعقاولا لجسیو

 . هتمظعو هتمحر ىلع الیلد

 .. هللا لوسر اب یمأو تنأ ىبأب ..
 لاعفنالاب یردص شاجو الإ .. ةرابعلا هذه اهیف تأرق ةرم نم ام

 ضعب ىف مهبولق نم اهب نوفتبي نيمركألا ةباحصلا ليختأ انأو
 ءافولاو راثیالاو ءادفلا ىناعم لك ةليبن تالك ىف فثكتف « فقاوملا

 ةباحص نم بابحألا ثيدح ىلإ ءافولا ثيدح ىنلقنيو . بحلاو

 هتمحرو هعروو هتکحو ركب ىلأل اًصاخ ابح نک ا ىندجأف .. هللا لوسر
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 ضعب هيلإ عره نيح هتروص ىتليخم ىلإ اًمئاد زفقت هلاوحأ لک نيب نمو
 كبحاص : هل نولوقي جارعلاو ءارسإلا ةزجعم بقع شيرق لاجر
 ناك نإ : اًنئمطم مهيجيف سدقلا ىلإ ةكم نم ليلب ىرس هنأ معزي
 فيكف ءامسلا رخ ىف هتقدص یا : درطتسي مث ! قدص دقف لاق

 .. هب رهتشا ىذلا هما ركب وبأ بستكيف ؟ هب مكربخي اميف هقدصأ ال

 هلاوحأ قرأ امأ « غلبيو لوقي ام لك ىف هبحاص قدصي ىذلا قيّدصلا

 ةرجهلاب رما دق هنا هغلبي هتیب ف هيلإ لوسرلا بهذ نيح وهف ىدنع

 ىناعملا لك نع ةربعم ةدحاو ةملكبو ءاكبلاب الإ ركب وبأ هبيحي الف
 . ار رمأب اًعم ناجرخيف «.. هللا لوسر اي .. «ةبحصلا» : یه

 لأ نم یضم تقو ىأ نم رثكأ دكأتأف ناضمر تاءارق ىنقرغتستو

 هل لاق اک « ناطيشلا هفاحي » ىذلا .. باطخ-ا نب رمع ةيصخشب نوتفم

 سانلا نيب هلدعو قلا ىف هتدش هيف بحأف - مرکلا لوسرلا اًيعادم

 برضت یهو هتعرقم ىأ هترد ديدش راهناپ عباتأو عيمجلا نيب هتیوستو

 نآلا اهيلإ انجوحأ ام لوقأو نيقفانملاو .. نیفلکتلاو نيتمزتملا روهظ
 دجو ًالجر برضت یهو ارحاس امغن بتكلا نوطب نم اهبوص ینثیجیف
 ةرمتلا هذه نمل حيصيو اهعفري قوسلا ىف فاطف ضرألا ىلع ةرمت
 اذ اي اهلك : ًالئاق هترد توص عم رمع توص هءاج ىتح ؟ ةعئاضلا
 .! فلكتلا هنإ اعرو اذه سيل .. درابلا عرولا

 ليقف هنع لأسف اتم ريسي رمع هأر لجر رهظ عرقت یهو اهعباتأ وأ

 نإ .. اننيد انيلع تمت الو لدتعإ : هل لاقو ةردلاب هالعف كسان هنإ هل

 . ريثك كلذ ريغو «! قافتف اذه امأ .. هجولا ال بلقلا هناكم عوشخلا
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 نإ : هانعم ام لوسرلا هنع هل لاق ىذلا هءايح ناع ىف بحأ

 وهو هعرصم ترک ذت الك لفجاو .. ناع اي كنم ىحتستل ةكئالملا

 . نمؤم بلق لك نم هيلع فوسأم هتيب ىف روصحم مثاص
 هئاضق لدعو هتعاجشو هعروو هملعو ناميالل هقبس ىلع ىف بحأو

 هلدعب يلاجعإ ررکتیف .. زیزعلا نب رمع رصع ىلإ ةعساو زفقأ مث هتغالبو

 ببسب ميرجتلا ادبم ءاغلإب هدهع أدب فيك هل بجعأو .. هدهزو

 نولازيال نم نورقلا هذه دعب انتیب لازامو « ىأرلا ىف فالخلا

 ةيعاتجالا هتروثل بجعأو « ىأرلا ىف فالخلا ميرجت أدبم نودمتعي

 نأو ضيرمو جاتحمو ريقف لك نع ةلوئسم ةلودلا نأ ادم اهب خسر ىتلا
 . ذخات نا ال ىطعت نا وه اهرود

 وبا هنع هاور ام: ارقا نحب ء ءىجيف ةحتفتملا هتيلقعب ىلاجعإ ةق ةق اما

 كلذ نم لضفاو» : (ةسناؤملاو عاتمالا» باتک ىف یدیحولا نايح

 ىأ» ةثداحا یرتشأل ىنأ هللاو : ةرم تاذ زیزعلا دبع نب رمع لوق

 دوعسم نب هللا دبع نب هللا ديبع نم «یأرلا لدابتو ةروشلاو راوحلا

 ريمأ اي اذه لوقتأ : هل ليقف ۰۱ نيملسملا لام نيب نم رانید فلأب

 هللاو مكب بهذي نيأ : رمع لاقف ؟ كاهرتتو كيرحت ةدش عم نينمؤملا

 فولأو فولأب نيملسملا لام تيب ىلع هتيادهو هحصنو هبارب دوعأل ینا

 بدألل احيقنتو بلقلل احيورتو لوقعلل اًحيقلت ةثداحلا ىف نإ .. ریناندلا

 . ( مهلل اًحيرستو

 نم نآلا ةعاسلا مك .. كمه ضعب تحرس دق نوكأ نأ ىسع ..

 ؟ كلضف
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 رشبلا نم .. نذامز

 ! یسفن بيبط ىلع .. ىسفن ضرع ىف ايدج ركفأ

 وأ مالعألا نم اوسيلو مهب قتلأ مو مهفرعأ مل اًصاخشأ بحأ نا

 كدنع لهف .. ةفرعم قباس الب مهحنف مهنع أرقن دق نيذلا ريهاشملا

 نأ ريغب مهتببحا نذإ فيك عبطلاب ىنلأست فوس ؟ ةلاحلا هذهل ريسفت

 ةيتاذلا ريسلا بتك نوطب ىف مهفشتكأ ابلاغ ىننإ كل لوقأ مهفرعت

 اهب اوقتلأ ىتلا ةيرشبلا جذامنلا ضعب دنع فقوتأف ءابدألاو نيركفملل

 قاروأ ىف اهحمالم ليجستو اهطاقتلاب عرسأف اهب اورثأتو ةايحلا ةلحر ىف

 .. مهب باجعإلا نيب ةداع حوارتت مهب ىنطبرت ةيناسنإ ةقالعب ندعو

 ضعب ىل تءارت اذه ىلاقم بک ال تسلج نيحو .. منم بجعلاو

 . كيلا اهمدقآ نأ ىف ۳۳ جذامنلا هذه

 ىلإ هتممض ینکل هنع تارق نبأ نآلا ركذأ دعآ مل مهم دحاو

 نم ناکو لیوطلا نسح خيشلا هما لیوط نمز ذنم قاقدصا ةمئاق

 نييمدقتلا نیرونتلا ءاملعلا نمو .. یضالا نرقلا رخاوآ ىف رهزألا ءاملع

 ةفرعم یلعو ةفسلفلا أرقي ناکو .. دومجلا رهزألا ىلع هيف بلغی تقو ىف

 نم هلح مهیلع یصعتسی ام مولعلا راد ةبلطل لو تایضابرلاب
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 ةايحلا ىف ةبئاص تارظن اذو اًميكحو اًيكذ ناكو ةيسدنملا تانيرمتلا

 ولو دقتعي امب ملكتي ىأرلا ىف اًعاجشو ةسايسلاو ايندلاب ةفرعم ىلعو
 ءالصألا ءاملعلا زازتعا هسفنب اًرتعم ناكو هبصنمل هدقف ىلإ كلذ یدآ

 ةصيخرلا ةتفبلا نم اناطفق ىدتري ايندلا ىف اًدهازو هرقف مغر مهملعب
 اشاب ىلع نأ ىلإ موي تاذ هؤالمز ههينيو .. شالا سفن نم ةبجو

 سبالم ىدتري نأ هنوجريو مولعلا راد روزي فوس فراعملا ريزو كرابم

 ةبجم مكل ثعبأس نذإ : محل لوقيو هتماركل بضغيف لابقتسالاب ةقئال
 اذإ امأ .. اشابلا لابقتسا ىف انوكيل ريرحلا نم اناطفقو فوصلا نم

 دئاوم ىلإ ىعد الك ناكو ! هسبالم یه هذهف ليوطلا نسح عدرا

 بحاص قداصيو سمدملا لوفلا الإ اهنم قوذي ال ناضمر ىف ءاينغألا

 نم درطب مث ..رخآلل دولا اهنم لك صلخيو هناريج نم ىدلب ىهقم
 هدروم وهو هبترم عطقنيف ةسايسلا ىف همالك ببسب مولعلا رادب هبصنم
 ىف قاتدص نم اضیآ وهو مهشلا یهقلا بحاص ددرتي الف .. دیحولا
 اعم نيترسألا ىلع قافنالاب موقیو قیدصک هبجاو ءادأل ضبني نأ

 « یواستلاب هقیدص تيبو هتیب مزاول یرتشیل موي لک هيبصب ثعبيو
 نيح ىف جرح ءابحألا نيب سيل هنأل هقیدص ةدعاسم خیشلا لبقیو

 دوعي مث ملاعك ةرحلا هسفن اهابأت ةناعإ اهنأل هرصع ءايرثأ ةدعاسم ضفري

 ىلع هنم قفنیل هلمک اب هقيدصل هملس هبترم ضبق اذإف هلمع ىلإ خيشلا
 امامت ةيواسم ةرتفل كلذ ىلع رصيو .. دورطم وهو لعفي ناك اك نيتيبلا
 . هقيدص اهيف هناعأ ىلا ةمزألا روهشل

 رضحو قطنملاو ةفسلفلا ىف رهزألا ىف هتارضاحم ءاقلإ لصاويو
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 همهتيو « هدبع دمحم مامالا مهنيب نم ذيمالتلا نم ةبحن هسورد

 اوقلي الاب هذيمالت بلاطيو مهل هباي الف هذيمالتو وه ةقدنزلاب نورجحتملا

 اوكحي نأبو ماتا نم فوح الب ةفرعملا قيرط اولصاوي نأبو الاب ميلإ

 هلبقي ام الإ نوارقي امم اولبقي الف مط ضرعي ام لك ىف اًمئاد لقعلا

 نم كحضيو .. بهذلا ءامب اعوبطم ناك ولو .. هضفري ام اوضفريو

 باتك ىلع هبابش ىف بضغ هنإ هدبع دمحم مامإلا هل ىوري نيح هقاعأ
 ناكف اًسدع هب خبطو رانلا هيف دقوأف هبجعي ملو هأرق ءارفصلا بتكلا نم
 اذان فرعتآ : ليوطلا خيشلا هل لوقيف .. هتايح ىف هلكأ سدع ذلأ

 .! لهجلا رانب ىهط هنأل ..اًيهش ناك

 ىف هنبا نم هیلع تفرعت دقف .. اح بیجع هرمأف نیدصلا اذه امأ
 دلاو مكحلا ليعامسإ راشتسلا هنإ .. «رمعلا نجس» دیرفلا هباتك

 دقو مکحا قیفوت .. هتزواجنو ليون ةزئاج هتملظ یذلا ریبکلا بيدألا

 صوخش نع ءابدألا بتكي اک ةديرف ةروص ريبكلا بيدألا هل مر

 نم ريثك ىف ةعونتمو ةبيجع تاربخ بحاص ناك دقف جرح الب مهتايح
 ام لك نأك ءايشألا ليصافت ىف لغلغتب نأ ىلع صرحيو ةايحلا تالاحم

 لبق اهبلاوج لك سردي نا دبال هيلع ةضورعم ةيضق ةايحلا ىف هفداصي

 نم ةفرغ ءانبل مزلت ةبوط مک طبضلاب فرعي وهو اهبف مكحلا ردصي نأ
 وأ نطقلاب نادف ةعارزل مزلت روذبلا نم وليك مكو « نيعم مجج
 ةدادحلاو ةراجنلاو ةيودألاو بطلاو نوناقلا ىف أرقيو .. حمقلا

 هبابش ىو « هروحو هدعاوقو رعشلاو وحنلاو ةيبرعلا ةغللاو ةراطعلاو

 لمحو ..! غبتلا نم ًالدب ةهكافلا رجش قاروأب ةوشحم ةراجيس رکتبا
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 ةرخدم قئاقد رشع اًمئاد هيدل نوكت ىكل قئاقد رشع اهمدقب دی ةعاس

 لأسيل ةأجف فقوت عراشلا ىف باشلا هنبا عم راس اذإو .. ئراوطلل

 مث عراشلا اذه ضرع وه ام وأ تيبلا اذه ةهجاو ضرع وه ام ىرت
 رتملا ىلع ةقدب ةطوبضلاو امئاد اهلمحي یقلا هاصعب هسايق ىف عرشي
 .! ةحاسملا ةحلصمب لصالا ىسدنملا

 درج : اًبجعتم هبيجيف تيبلا اذه یرتشنس له .. اذال هنبا هلأسيو

 .! موي تاذ كديفي ةايحلا ىف هفرعت ءىش لك .. ىخأ اي ةفرعم

 لك عم هنأ ذإ ةيلمعلا هبراجت ىلع اًريثك قبطني مل هنكل حيحص اذهو
 قرغ هراكفأ نم ةركف ذيفنت ىلع مدقأ اذإ ناك تاربخلاو فراعملا هذه

 تيب ةرسألل ناك دقلف رارق الب رثب ىف ةرسألا هعم تقرغو اهيف
 ضفرو تانیسحتلا ضعب هيف ىرجت نأ موي تاذ تأرو ةيردنكسالاب

 لمعلا ادب نأ اف .. ءىش لك فرعي هنأل سدنهمب نيعتسي نأ بألا

 انلزنم ىف مدهلاو ءانبلا حبصأ یتح» مک قيفوت بتك اک موي تاذ

 رضحا دقلف ةليوط ماوعا ةدلو برشلاو لكألاك اًرمتسمو اًيعيبط اًئيش
 انه نم اوليزأو نيله انه اوقش مهل لوقي راصو نيراجنلاو نيئانبلا یی

 ىلع حتفي نأ نم الدب بابلا نأ دجم ىتح رمآ ام اولعفي نأ اف اًرادج

 خبطملا لعج دق ليزأ ىذلا رادجلا نأو ضاحرملا ىلع حتف دق ةهدرلا

 انب ىهتناو .. اوحتف ام دسب ديدج نم مهرمأي دوعيف ! نولاصلا ىف
 ةماقإ انيدل نيميقم نوضيبملاو نوراجنلاو نوؤانبلا راص نأ ىلإ رمألا 7

 مهسفنأل اوذتاف ىبتني نأ نكمي الو ىبتني ال لمعلا نأل ةرمتسم

 مهترايزل ىأيو نورمسيو نوتيبيو اهب نونطقي ةقيدحلا باب برق ةرجح
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 . «! ءاقدصألاو لهألا اهيف

 مث هيبأل ريبكلا بيدألا ملق اهمسري ىتلا ةبيجعلا حمالملا ىبتنت الو

 هضيرت ىلع فرشتو قشتسملا ىف دقريو بألا ضرميو ةيابنلا ءىجت
 طئاحلا ىلع ىريو ةضرمملا ىريف ةرم تاذ هينيع حتفيو ةيدوهب ةضرم

 ةيركفلا ةبغاشملاو . ةباعدلا حور هقرافت الف حيسملا دیسلل اًريغص ًالاثمت

 .. هباص متدرأ نيذلا متنأ متسلأ : اًمساب اهل لوقيو لاثمتلل ريشيف
 , 1 جورلا ملسأ دق هب اذإف هيلإ تفتلتو ةضرمملا كحضتف

 ذاتسالل « ینایح» باتك ىف هيلع تفرعت دقلف ثلاثلا قيدصلا اما

 نكي ملو < هيبأ دعب ةايحلا ىف يناثلا هذاتسأ هربتعي ناكو « نيمأ دمحأ

 ةيبرعلا ةغلل اًسردم ناك امنإو اًريطخ اًراشتسم الو اًيرهزأ اًذاتسأ
 هتايح نم ةرتفل نيمأ دمحأ لمع نيح ةيوناثلا نيتلا سأر ةسردمب
 ةملك ةحص نوتبثي نيذلا رشبلا ءالؤه نم ناكو « ةيردنكسالاب اسردم

 اهم فيرشلا ناسنالا» نأ نم فوكيشت نوطنا ريبكلا ىسورلا بتاكلا
 سيلف امامت حيحص اذهو «اّدبأ اهفات نوكي نأ نكمي ال هنأش ناك

 نأش اذو امرتحم اًناسنإ نوكتل هاج وأ بصنم بحاص نوكت نأ اًيرورض

 نأشلا ةلآضب اًدبأ سحت الف افيرش اناسنإ نوكت نأ فكي امنِإو ةايحلا ىف
 دانا ككولسب ةايحلا ىلإ فيضتو نورخآلا كمرتحيف كسفن مرتحتو
 دمحم نب مكحلا دبع خيشلا ناك دقلف هاج الو بصانم الب .. موقلا

 ىلع نوضرفی نيذلا ءالؤه نم ناکو « مولعلا راد ىف اوجرخت نم
 دمحا لاق اک ناکو « مهسفنأ ءاباو مهيأر ةعاجشب مهمارتحا نیرخالا

 هذيمالت هبحيو باهرالا ىلع ال بحلا ىلع هسورد ىف دمتعي نيمأ
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 ثيدحلا ةيرح هذيمالتل كرتيو رئاغصلا نع هعفرتو هسفن ءابال هؤالمزو
 دقنو ريكفت سردم ناك امنإو طقف ةغل سردم نكي ملو دقنلاو

 قرفيو ىأرلا ىف هعم فالخلاو ريكفتلا ىلع نيرخآلا عجشي عمتجملل
 هعفرتل مهبحيو هيفلاخم مرتحيف ىصخشلا فالخلاو ىأرلا فالخ نيب

 ةقيرط یهو ةيدنبشقنلا ةقيرطلا قنتعی در او شم تاكو ةركف ةو

 هللا ركذ اذإ ىدنبشقنلاف .. سانلل ةرهاظ ديلاقت الو رئاعش اهل سيل

 قوذتيو تافارخلاب نمؤي ال هفوصت عم ناكو هناسلب ال هبلقب هركذ
 اًقدص الإ قطني الف قدصلاب هتايح ىف مزتليو بدألاو رعشلاو قيسوملا
 ىذلا ديرفلا مسالا اذه هذيمالت هيلع قلطأ ىتح .. كلذ هاذأ نإو
 خيشلا .. : يا ٌالهأ هاري نمي هباجعاو ىرصملا هكحض مجرتب

 .! یزیلجنالا

 نیلوهحا قاقدصأ نم دیزلا كل مدقأ نأ لبق ةحاسلا تبتناو ..

 قحتسي نك باجعالاو منع ثحبلا ىف رارمتسالاب ىنحصنت لهف
 تحبصأ دق ىسفنلا بيبطلا ةرايز نأ ىعم ىرت مأ مهنم باجعالا

 .! ةبجاو
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 ! ىرخأ جذامز

 نيذلا نيلوهجملا ىئاقدصأ نم ديزملا ىلع فرعتت نأ ديرت له

 ؟ لايخلا ىف ىل ءاقدصأ مهريتعأو . بتكلا نوطب نم مهطقتلا

 فعمل نيستا" نأ فراق مهنم رخآ اددع كل مدقأس .. انسح

 دعابت وأ نويقيقحلا ءاقدصألا زعب نيحف « ةبيرغلا ةياوفا هذه ىف رذعلا
 ءاقدصأ عم ىولسلا سامتلا نم سأب الف تافاسملاو ةايحلا مهنيبو اننيب

 ! لايخلا

 ءزجلا ىف ةديعب تاونس ذنم هيلع تفّرعت ءالؤه نم رخآ دحاو
 ةيتاذلا هتريس وهو ىلإ نيسح هط روتكدلا بتك ٌبحأ نم ثلاثلا

 سناسيللا ةسارد ىف هل اليمز ناك هنأ هنع بتك دقو « مايألاو

 دكيو سردي سفنلا بيط ادهتح اباش ناك هنأو سيراب ىف نوبروسلاب
 نم رثكأ ناحتمالل مدقت دقو ةينيتاللا ةغللا عم ةدقع نم ىناعي هنكل

 ةيسنرفلا ىلإ اهمجرتي نأ هيلع ىغبني ىلا ةينيتاللا ةقروب كسمي نأ اف ةرم

 ددري وهو ءوس ريغ نم ءاضيب ةباجإلا ةقرو مسيو ضبني ىتح اهأرقيو

 طبع ريغ فرصنيو ءاجرلاو سايلا نع ینیتاللا رعشلا نم اتيب هسفنل
 لاط نإو سناسيللا ةجرد لين نم دبال هنأ هسفنل دكؤي وهو رابنمالو
 هتسارد لصاويو باثتک | الو نزح الب ةيداعلا هتايح شيعي مث « ءانعلا

 ف



 هط هعم مدقت تارلا هذه ىدحإ قو . ةمداقلا ةصرفلا راظتنا ىف

 ةعضاوتم ةقش ىف ماقأو روهشب اهلبق جوزت دق ناکو ناحتمالل نیسح
 ررکف « نوبروسلا نم برقلاب دعصم هب سيل تيب نم سداسلا رودلاب
 امأ .. ینیتاللا رعشلا تيب ددرپ ناحتمالا رداغو ةصقلا سفن قیدصلا
 نم اقفشم سناسیللا ةجيتن رظتناو .. ناحتمالا لصاو دقف نيسح هط

 ةجبتن ترهظ نبح .. ةريغصلا هتقش ىف ناك ءاسم تاذو لشفلا

 عطقی یفولا قیدصلا اذهب اذإف ۰ هقيدص بسرو وه حجنو ناحتمالا

 ازفق ةتسلا راودألا دعصيو ایرج نيسح هط تیبو نوبروسلا نيب ةفاسملا
 ىف یرشبلا الإ فزیف هقیدص ةجوز بابلا هل حتفتف سرجلا قدیو

 نم ريدتسي اعو حيرتسيل لوخدلا ضفریو ثهلی وهو ةيغاط ةداعس
 مث طبی وهو رکشلا تالكب هقحالتف .. اعرسم جردلا طبل هروف

 تاربنلا سفب اهیجیف هتجيتن نع هلأستف اهجوز لیمز هنأ رک ذتت
 غ نکلو .. تبسر : اهتایح كيرش حاجن ربح اهب اهغلبآ ىتلا ةجهتبلا

 ةيلاعلا حورلا هذم ةبجعتم اهجوز ىلإ ةباشلا ةجوزلا دوعتو ! دیدج موي

 .. للم الب هحافک لصاوي هنإف وه امأ « قیفوتلا اهجوز ليمزل ینمتو
 اومدقت نم ةريغ البو .. صقتلاب ساسحإ البو .. فورظلل مول البو

 مدقتیو هسفل الإ مولال هنأل .. مهمدقتی لبق نم وه ناکو هيلع
 فرعي ناحتما تان ةينيثاللا هرو مس اإ ج ب ورم ناحتمالل

 ىلع اهتمجرت ما دقو الا اهكرتي الف ءاج دق رظتنملا هموي نا روفلا ىلع

 هحافکب اهقحتساو ال هراظتنا لاط ىتلا هتجرد لانيو ماري ام نسحأ

 دعب قيرطلا حتفني مث ةيهاركلاو ةريغلاو دقحلا ىلع اهعفرتو هسفن ءافصو
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 ىف اًداتسأ لمعل هدالبل دوعيو هاروتكدلا ىلع لصحيو همامأ كلذ
 وهو ةليوط تاونس ىضمأ ىتلا ةعماجلا مساب هسا نرتقا دقو اهتاعماج
 هتافلؤم ردصتي یذلا همساب اذاف .. اهتاداهش لانيل ابيف هفورظ دهاجي

 ىربص روتکدلا وه ةايحللا نع لحري نأ ىلإو كلذ دعب هتالاقمو ةيملعلا

 .! ینوبروسلا

 .. ةيلاعلا سفنلا هذهب اهتوهجاوي نم ةايحلا ىف لاز امأ ىرت
 مول ىلإ اهفادهأ نع فرصنت ال لاو .. رئاغصلاو داقحألا نم ةرهطتلا

 ؟ مهیلع دقحلا وأ نيرخآلا

 ةيصخش امنإو « ةيقيقح ةيصخش سيل وهف قيدصلا اذه امأ

 مل ةياور ىف « وجوه روتکیف» مظعلا ىسنرفلا رعاشلاو یاورلا ملق اهجسن
 ةياورلا هذه فف عرحبلا ىف نوحداكلا» ةياور ىه هلاعا قاب ةرهش لنت

 اهمسإ ةليمج ةاتف بحأ تایلیج همسإ باش نع ةليوط ةصق وجوه یور

 ىرثلا اهمع نلعأ نيح ةصرفلا هتءاج مث لمأ الب ًئماص اًبح تیشرود
 تانیکام جرختسیو رحبلا ىف صوفی نمل ةأفاكم نع اهرمآ لوو
 جوزتب نأ ىف قحلا هل نوكيف . ئطاشلا برق تقرغ هل ةنيفس
 ىف ةريرم ًالاوهأ دباكيو ةبعصلا ةمهملل تايليج مدقتيف « تيشرود
 نم اًباش اًمسيسق لوألا هتلواحم لالخ ذقنيو رحبلا عاق ىلإ صوخلا
 اهنم جرختسیو ةقراغلا ةنيفسلا ىلإ ريرم حافك دعب لصي م < قرغلا

 « ةنیفسلا قرغت نأ لبق تیشرود قادص ناك « لاملا نم اقودنص

 تیشرود ىلإ یرشبلا فزیل ایعس لاما ًالماح تابلیج دوعیو
 هذقنآ یذلا باشلا سیسقلا قناعت هتبیبح ةذفانلا ىف حملیف .. اهمعو

 فت



 .. اهلق ىف هل ناكم ال هنأو هراتخا دق اهلق نأ فرعیف « قرغلا نم

 ىف هقح نع لزانتيو اهاوه تیشرود كرتيو عجريو معلل لاملا ملسیف

 ىلإ ةنيفسلاب اعم نالحريو اهبيبح نم ةليمجلا هتاتف جوزتتو « اهنم جاوزلا

 ىلع فقيف ةريخألا ةرظنلا اهيلع قلي نأ ىلع تايليج صرحيو .. ارتلجنإ
 عفتريو .. اديور اديور دعتبت ىهو هتبيبح ةنيفس بقري ءاملا ىف ةرخص

 مث « ةدعتبملا ةئيفسلل رظنلا ف قرغتسم وهو هيتبكر ىلإ ءاملا لصيف دملا
 تايليج قرغيو امامن ءاملا هيطغي مث هيفتك ىلإ مث « هطسو ىلإ
 .. هتبيبح دي لان دق نكي مل نإ هنأب اًيضار ةمواقم الب .. ةمواقم الب

 كيلع هللا ةمحرف ! اهتداعس وهو ..اهنع هضوعي ام بسك دقف
 الإ كتصق نم ريخألا لصفلا اذه تأرق ةرم نم اف تایلیج قيدص اي
 ةلق ىلع اًضيأ انو .. طقف كيلع افسأ سيل عمدلاب ىانيع تدنتو
 .. ةداعسلا ضعب بحت نمل ةيحضتلا ىف نأ نوفرعي نم ةايحلا ىف كلاثمأ
 .! ةداعسلا لك فورظلا ضعب ىف ابرو

 هرک ذت ال هبتک نکل ةيقيقحلا خيراتلا تايصخش نم اذه قيدصو

 ىنب ءافلخ ثلاث ديز نب ةيواعم هنأ اًموي نيعبرأ ىوس مکح مل هنأل اًريثك

 نايفس یی نب ةيواعمديفحو ديزي ىهاللا فيعضلا ةفيلخلا نباو « ةيمأ
 دیزی» تام دقف < ءاهد مهرثكأو مالسالا دعب برعلا كولم لوأ
 نا دعب ةيواعم هنبا فلختساو « نیحخرولا ضعب هنع ىور اك « روجفلا

 اًحلاص باش ةيواعم ناكو « ءانبألا هلقانتي اكلم ةفالخلا تحبصأ

 بابلا ىلإ جرخي ملو اًضيرم رمتساف ضيرم وهو ةفالخلا هتءاج .. اّيقت
 اوبلطو رضتحاو ةينملا هتءاج مث « كلملا ةدرب عضي لو سانلاب لصي ملو
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 نیملسلا بکنی نأ ضفرف هدعب نم ةنمأ ینب نع اذحأ فلختسی نأ هنم
 هيلع اوحلأو .. سانلا عم هرمآ نم نوکیس اذام فرعی ال وهو مهدحأب

 افسأو هل ابح یسفن بوذت ى ةرم لک اهآرقآ نإ ام ىلا هتملک لاقف
 مل هنأ دصقي «؟ اهترارم لمحتأ اذالف .. ابتوالح نم تبصآ ام» : هيلع

 سانلا ملظي دق نم رایتخا رزو هللا مامآ لمحتی اذالف كلملا ةوالح قذي

 ةيداسا ىف وهو هيلع ىلا اهدعب ةيواعم تومي مث «؟ هدعب
 ءافلخلا سماخ ناكل رمعلا هب تما ولو « هرمع نم نيرشعلاو

 .. مهسداس وه زيزعلا دبع نب رمع ةيمأ ىنب ةرهوج ناكلو نيدشارلا
 كيلإ ىميدقتب نذإ هنم جرخالف .. ىنع اغر نيزحلا وجلا اذهل اًوفعو

 ىف هل ىرأ ىنكل لايخلا ءاقدصأ نم اًضيأ هنإ .. اذه ديدجلا قيدص

 یذلا مسجلا ليثض كولعصلا یتفلا كلذ هنإ .. نيريثك اًهابشأ ةايحلا

 دقلف «انتراح تاياكحو هباتك ىف ظوفحم بیجن ريبكلا انبيدأ ملق هجسن
 نم ةلث عم لمع الب هتاقوا ىضفمي اًعئاض یف ناك هنإ هنع ىور

 هئالمز عم قفتاف ةراخلا تاليمج ىدحاب نتف دقو هلاثما نم كيلاعصلا

 لطبلا ءاج م « اهتقياضمل مهضعب مدقتف « اهباجعإ اهب لاني ةيليثمت ىلع
 همامأ اورفو .. ةدحاو ةبرضب مهعرصف .. شحجلا سابع ذقلا

 اهترسأ دنع « هتلوطب ةصق ترشنو .. هل رابك الاب تسحأف ناذرحلاك

 حرم هلبقتسي ىهقملا ىبصب شحجلا ئجوفو « ةراحلا لو

 نم ةراخلا ولخ كلذ فداصو انا ترادف ةراحلا ةوتف .. « ملعلاب»

 كيلاعصلا بحطصاف ؟ال لو هسفن لأسف مهرخ] حرصم دعب ةوتف
 هنويحي عيمجلاب اذإف هترادص ىف سلجو یهقلا ىلإ مدقتو هقافر
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 .. شححلا سابعل ايندلا تباطو ! تاواتألا هل نودؤيو .. هنومرتحيو

 ىلع لوبقلاب بيجأف هتاتف ةبطخل مدقتو .. اههاجو ةنوتفلا زعب معنو
 جیوتتل اهنم دبال ىتلا ةفزلاو فافزلا دعوم ددحتو الع هنارق دقعو روفلا

 .. عومشلاو لاجرلا هلوح نمو ةفزلا ةمدقم ىف سابع راسو « هتلوطب
 ..رملا عقاولا ىلع ديعسلا محلا نم ةاجف قافا تاراحلا ىدحإ دنعو

 ةوتف .. هادحتب هتوبن رهشو . . فوطعلا ةراح ةوتف هل یدصت دقل

 شححا سابع ةنوتف تحبصاو .. هلثم ةفداصلا دیلو سیلو .. ىيقح
 . ةركفلا تعءاجو ةرکسلا تراطف .. نازیلا ىف هتايحو

 ةراسجب مدقتيو مهئجافي هب اذإف ۰ مهقيدص لعفیس اذام هؤاقدصأ
 لصاوو .. ةبيرقلا ةرزجما بقرت بولقلا فقوتتف .. هتوبنب حوليو ةبيرغ
 فقوت مث .. فوطعلا ةوتف بوص مدقتو .. ةيناطيشلا هتارج سابع
 صد ةبناج ةراح ىف فرحنم علا هيقاس قلطأ ةأجفو ةظحل

 هل رثعي ملف ةراخلا نم قتخاو .. . هتايحم ااو دبألا ىلإ بذاكلا ةنوتفلا

 ةدملا ىفمب طقسب نأ ىلإ ادوقعم هنارق لظیو . .رثأ ىلع اهدعب

 . موهوم لكل ةربعو « ىورت ةتكن .. ةبيرغلا هتياكح تحبصأو
 هنأ تاقوألا ضعب ىف مهوت .. كتايح ىف هتيأر «اشحج» مک یرت

 ضرعت ام اذاف « كلذب هتمهوآ دق فورظلا ضعب نأل ماغرض لطب

 نم مک یرتو ؟ ريغص راف ىلإ لوحتو رحدناو یواهت قيقح رابتخال

 ريطي اروفصع تيأر ام اًريثك» : ةدلاخلا ربتلوف ةملكب كرك ذي ءالژه
 دق ام اًريثك بجعتتف «! هنم رفي امنإ رسنلا نأ هداقتعا فو رسن ءارو

 .! «شيحاجألا» ضعب وأ ربفاصعلا ضعبب رورغلاو قمحلا هعنصي
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 ! ردنسكلا ىقيدص

 ضعب اهيف كفرغآ ىتلا قالاقم ةلسلس فنأتسا نأ ديرأ

 ةفلتحا یناءارق لالخ نم انفشتک | ىلا ةيخيراتلاو ةيبدألا تايصخشلا

 كحضأو اًريثك مهرک ذتآ نيذلا لايخلا ءاقدصأ نم ابتربتعاو اتبیحاو

 ةليوط ةرتف ذنمو ءىرخأ نايحأ ىف مهمالال فسأأو اًنايحأ مبتاقرافل

 ىلإ ءاقدصألا ءالؤه بحأ نم اًدحاو كل مدقأ نأ ىف ىلع حلت ةبغرلاو
 ةياور فلؤم « بألا سايد ردنسكلأ مظعلا یسنرفلا قاورلا وه ىبلق

 انیسلا اهتفرع ىتلا وتسيرك تنوم ید تنوك ةياورو .. ةثالثلا ناسرفلا
 وهو « ةريهشلا تاياورلا نم اهريغو «ماقتنالا ريمأ» مساب ةيبرعلا

 دلو نيحف ةبيجعلا ةيصخشلا هتايح ىفو .. هجاتنإ ىف ةديرف ةيصخش
 ناك دقف ؛ لجر هنأك ًالفط تبجنأ دقل ىهلإ اب : اًبجعم هوبأ حاص

 عتمتیو ( رثم فصن ىلاوح ىأد « ةصوب ۱۸ هلوطو لاطرأ ةعست هنزو

 ةوق ناك هنأ هنع لاقف داقنلا دحأ هفصو دعب امفو . ةريبك ةيدسج ةوقب

 | بكب ال اأك ةلوهسب هملق نایرج ین هلثاب دجحأ ال ةعيبطلا یوق نم
 لک ىف اتماج اًناصح ناک دقلف .. هعالم مهأ طقف هذه تسيلو
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 هءاقدصأ عتعو ةايحلاب عتمتسیو رک آ كحضيو .. اًريثك لمعي ءیش

 هنبا مجشیو تايرحلا نع عافدلاو ةماعلا ةايسا ىف كراشيو هثيداحأب

 ! هسفانیو نبالا ساعد باشلا بتاكلا

 حرسملل هتايحرسم ىلوأ مدقيل ًالبوط دهاج هتایح ةيادب ین
 حرسلا اهلبقو انايتسيرك دیوسلا ةكلم نع ةيحرسم بک م یسنرفلا

 فلؤمب اذاف هحافک ةر ىنحل دعتسب ساید دیو اهتافورب تادبو ارا

 ىدحإ مدقي نأ لئاط الب لواحي هتايح لاوط لظ زوجع ىحرسم
 سفنل اهمدقو ةكلملا سفن نع ةيحرسم بتك دق حرسملل هتايحرسم
 : ًالئاق ديدش مركب هتيحرسم بحس دقل ؟ ساید لعفي اذاف . حرسملا
 لبق حرسملا ىلع ةريخألا هتملك لوقي نأل هتصرف زوجعلا ليمزلا طعنلف

 بتاكك هتصرف نم كلذ للقي لو ساميد نزحب لو ! ةايحلا عدوي نأ
 نف .. ةحجانلا تايحرسملا تارشع اهدعب حرسملا هل مدق دقف ىحرسم
 ؟ نآلا بیجعلا نانفلا اذه لعف الثم لعفی

 دشأ ىف ىتح ةايحلاب عاتمتسالاو ةجهللاو بخصلا مثاد وه مت

 سيراب ىف ةيبدألا تانولاصلا لخدي ةيداصتقا ةقئاضو ةاناعم هفورظ

  ةعذاللا هتاءاعاو  ةيكذلا هتاقيلعتب كحضلا نم ةفصاع ريثيف

 لواحب نم ىلع دري نأ اًمئاد عيطتسي هنكل ةءاساب اب اًدحأ أدبي الو

 ! هتكسي امب هيلإ ةءاسالا

 ةباتكلا ربتعي ناكو» كازلب هيرونوأ ىسنرفلا بيدألا هل لوقي
 عبن فحي نيح : «ةيبدألا تاياورلا ةباتك نم ةيبدأ ةميق لقأ حرسملل
 نذإ « بدأب» ساد هيلع دريف « حرسملل تايليثقلا بتكأس یتبهوم
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 ! كتايحرسم ىلوأ روفلا ىلع ًادباف
 قيفصت طسو راتسلا لادسا دعب هتايحرسم تالثمم ىدحإ لوقتو

 لوقيف ؟ كليمج كيلإ درا فيكف .. ىحاجن تعنص دقل روهمجلا

 ! اهجوزتي مت اذكه : امل

 طابحالاو لشفلل ملستسي الو سأيب الف ًاليلق ىحرسملا هحاجن رتفيو
 ليلق دعب حبصيف ةيحيراتلا تاياورلا فيلات وه اًديدج اًباب قرطي اغاو

 ىلإ ةفاجلا هعئاقو لوحب اًرنك خيراتلا ىف فشتكيو اهباتك رهشأ نم
 خيراتلا عئاقو ىف لدبيو ريغيو .. ةراثالاو ةعتملا ةديدش تاياور

 هل لوقيف داقنلا دحأ كلذل هدقتنيو ىصصقلا ءانبلا عم مجسنتل
 هنم بجنت نأ طرشب خيراتلا ىلع ىدتعت ناب ساب ال : ةطاسبب

 | مزق هل هدا النض تلخ نيكي نا طرشي .دنمقب ا القط
 نم ًافقاو بتكي ةديدج ةياور ةباتكب ًالوغشم نوكي نيح وهو

 ةيحن ىلع دريو فقوت الب ءاسم ةعباسلا ىلإ اًحابص ةعباسلا ةعاسلا

 شياعيو ةباتكلا ىف ةرمتسم ىنعلا هديو ىرسيلا هديب اًحولم هئاقدصأ

 ىف كمہم وهو ىزيلجنإ بيدأ هروزيو « هلايخ ىف هتياور تایصخش

 لأسيف ةبخاص ةكحض كحضي هبتكم ةفرغ جراخ نم هعمسيف ةباتكلا
 كحضيو بتكي هنإ .. دحأ ال : هبيجيف بتكملا ىف هعم نمع همداخ

 ! هتياور لاطبأ اهقلطي ىلا تاكنلا ىلع

 وأ .. ءادغلا ىلع فويض نم اًدبأ ولخي ال هتيبف ريزغلا هجاتنإ مغرو
 نفتی وهو « فیض ۱۵ وا ۲ امئاد اهبلإ سلجم هماعط ةدئامو « ءاشعلا

 هدنع ةماقالل تازاجالا مايأ ىف هءاقدصأ وعدیو هيف ننفتیو یهطلا
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 اذام مكلأسي ىديس : هنم ةلاسرب حابصلا ىف همداخ مہلإ لسريو

 ىوس ديجي ال هنإ اونظت ال ىتح مويلا ءادغلل ماعطلا عاونأ نم نوديرت
 ! مكل اهمدقي ىتلا عاونألا ىهط

 رضع هيلع ددرتيو نويدلا هرصاحتو رثكأ قفنيو اًريثك حبري وهو
 نیرضحا هرک ىتح ةرخأتملا نويدلل اًدادس زجحلا تانالعاب اًرارم ةكحملا

 نفد تاقفن ىف ةنواعملا هلأسي موي تاذ قيدص هئيجي مث ! هقاعأ نم
 ناك هنا فرعيو هنع هلأسي مث اکنرف ۱۵ هل مدقيف لئاع الب تام لجر
 هل اهبطعي ىرخأ اکنرف ١6 هبيج نم جرخيف .. مک احلا یدحاب ارضحم

 هجاوب ةايحلا قشاع سايد نكل « رخآ اًرضحم هعم نفدأف نذإ : ًالئاق
 تاک باشلا هنبا حبصأ دقل لبق نم اًباسح اه بسحي مل ةديدش ةسفانم

 ةيحرسم هرمع نم نيرشعلاو ةنماثلا ىف وهو بتکو « اقومرم اًيحرسم
 اهقيرب ىلع رثؤتو هيبأ لاعأ لك ةرهش ىلع ىغطت اهب اذإف ايليماكلا ةداغ
 رعاشم عزوتئو .. ةيسيرابلا سلاجملا ثيدح نبالا ساید حبصيو
 اذه لحيف ىبدألا هحاجن نم ةريغلاو هنباب رخفلا نيب نانفلا بألا

 رخفلاو بحلا لكب هبلق ىف هنبال ظفتحيف .. ةبيجعلا هتقيرطب ضقانتلا
 ىتلا نمزلا بئاجع نم اًيكشتم عذاللا هناسل قلطيو .. ىبدألا هحاجنب
 تبحنأ دقل : لوقيف ؛ هيبأ نم رهشأ ريغصلا باشلا اذه نم تلعج

 ىلإ لوحتف بأ ىل ناك دقل : نبالا دريو ! نابعث ىلإ لوحتف اًدلو

 عباتتو ةبيجعلا ةيبدألا ةكرعملا هذه كحضت سيراب تانولاصو ! لفط

 هنكي ال بجعت الو رخآلا ىلع اًيبدأ قوفتي نأ امهنم لك ةلواحم فغشب

 اعهنم لكر خفل الو ةدابعلا هبشي ام ىلإ لصي بح نم هبحاصل |مبنم لك
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 هسفن نع ثدحتي اینم لكف ةيبدألا تانولاصلا ىف امأ هبحاصب « ارس»

 ! طقف

 ةثلاثلا ىف وهو ايلاطياب یدلابیراغ ةروث ىف بألا سايد كراشيو
 دوعي نأ هنم بلطيو ةطحا ىف هنبا هلبقتسيف دوعيو هرمع نم نيتسلاو
 رعاشلا ةرايزل اًرسق هبحطصي حماجلا بألا نكل حیرتسیل تيبلا ىلإ هعم
 ةعبارلا ىف الإ هرداغي الو همون نم هظقويو .. هلزنم ىف هييتوج یسنرفلا
 هبتكم ىلإ سلجيف نانفلا بألا امأ هشارف نبالا لحديو « اًحابص

 ناسا قلي اًريخأو .. ةفلت تالع ثالث تالاقم ثالث بتكيل
 نيتسلاو ةنماثلا ىف وهو هجوتيف .. ءانع لوط دعب حيرتسيل هملقب حماجلا
 یفع م ۱ « تومأل كيلإ تثجو : هل لوقيو هنبا تيب ىلإ هرمع نم

 دق هلقع نإ نولوقيو هؤاقدصأ نزحيف ..مالكلا اًضفار شارفلا ىف اًمايأ
 ىبأ لقعك ًالقع نإ : ءابآب دري هيبأب نوتفملا نبالا نكل .. لحمضا
 امناف .. نالا انتغلب مالكلا ضفري ناك ناف .. لحمضي نأ نكمي ال
 ! دولخلا ةغل ىلع فرعتي أدب دق هنأل كلذ

 هذهب ىلاجعإ فو « بألا ساید ةيصخشل ىح ىف اًمع تسلأ
 .!؟ هنبا نيبو هنيب ةديرفلا ةقالعلا
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 اضیرم ذاتسألا

 ذاتسألا نع مخضلا روصتم سینا أ ذاتسالا باتک لوصف عتمآ نم

 ی روصنم سيئأ نع روصنم ا باتک حصا ییععب وأ داقعلا

 ريبكلا بتاكلا ضرم ةصق هيف ىوري ىذلا لصفلا « داقعلا نولاص
 وه اًريعم اًناونع هل راتخا دقو .. ةايحلا ىف قالمعلا ةلحرل ةياهنلا ةيادبو
 ).. ا ذاتسالا»

 ةمواقمو ةيانلا ةصق یورب یذلا لصفلا اذه ةيواسأم نم مغرلابو

 لمأتلل ةريثم تاح نم ولخم ال هنأ الإ ءایربکو ةبالصب ضرملل داقعلا

 ناك .! جالعلا دويق تح دويقلل ةضفارلا ةدرمتملا داقعلا ةيصخش نع

 ةلكشم هجاو الك هتداعکو - ظيلغلا نارصملاب اًئمزم اضيرم داقعلا

 وهو ةايحلا ةهجاول هريغ كلمي ال ىذلا هحالس ىلإ أجل هقيرط ضرتعت

 نعو ظيلغلا نارصملا نع اًريثك ًارقو بطلا ىف اًريثك أرقف ! ةفرعلا
 .ريقاقعلاو ةيودألا

 نأ نكمي نم كانه نأ قدصي نأ رابجلا هلقع ضفر هتداعكو

 وأ ءابطألا نم هجالعو ضرملا اذه نع وه فرعي ام رثكأ «فرعی»
 هدي عضيو نارصملا مالا نم یناعی اًدهحي هوأر اذإ هذيمالت ناكف مهريغ
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 ضعب ةوعدل نولاتحي « هنكسيل ملألا عضوم ىلع رارمتساب هبناج ىف
 ذيمالتك .. ىرخأ تايصخش ىف « نيركنتم» هصحفو هترايزل ءابطألا

 یناعی اع ةرباع ةقيرطب مهدحأ هلأس اذإف « ةفاقثلل نیبحمک وأ داقعلل

 ةيبطلا تايرظنلاو هضراوعو ضرملا بابسا هل حرشي داقعلا قلطنا هنم
 ءارآلاو اهرصانعو اهبيكرتو ةفلتخما ةيودألا ءامسأ مت . هجالع ىف ةفلتحا

 دكؤم ةيبط ةحيصن ةيأ ةياهنلا ىف ضفري مث .. اهتيلاعف لوح ةفلتخا
 تارشع ذنم ةصاخللا هتقيرطب هجلاعيو هنم وكشب ام فرعي هنأ عيمجلل
 .! نينسلا

 وه هنم وكشي ام نأ ىلع رصأ ..ريخألا هضرم داقعلا ضرم نيحو

 ىلع ءاقدصألا هربجا نيذلا ءابطألا كسمت نيح ىف ظيلغلا نارصملا
 ببس هنأو بلقلا ىف ام ءىش نم یناعی هنأ ىلع مهصحفل « مالستسالا»

 . نارصلا سيلو ةريخألا ةلحرملا ىف هتحص روهدت
 عفادي ناو ءارا نم هقنتعب اب نمؤي نأ داتعا ىذلا قالمعلا وه امأ

 ىف «مهرظانيو» ءابطألا لداج ناك دفلف ريخألا قمرلا ىتح اهنع

 فيك اًبجعتم هترايز نم بيبطلا جرخيف « جالعلاو بطلا تايرظن
 ؟ هملعت تایلکلا یا قو بطلا داقعلا سرد

 اضیرم نكي مل هنکل .. اًضيأ اًميظع اضیرم مظعلا داقعلا ناك دقل
 تحت الإ اه بيجتسي الو .. ءابطألا حئاصن ضفري ناك دقلف ! اًيلاثم

 ! هل مهفاطعتساو ةراحلا مهتالسوتل ةباجتساو هذيمالتو هيديرم طغض

 هماعط اما ةباتكلاو ةءارقلا ىف الإ هتايح ماظن ف ًالدتعم داقعلا ناكو

 ةريخألا هئاونس لاوط قولسملا ماعطلا ودعي الو افشقتمو اًطيسب ناكف
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 .. ظيلغلا نارصلا نم وكشي ادب ذنمو

 ةديدجلا رصم عراوش ىف ةعاس نم رثكأل موي لك ىشمي ناكو

 . ىثملاب ناسنإلل حمست اهعراوش تناك نيح هتيويح ىلع ظفاحيل
 ةءارقلا ىف ىنضملا لمعلاب هبلقو هنهذو هلقع دهجي ناك هنكل

 . هفقاومو هئارا نع اًعافد حافكلا فو .. سردلاو ةباتكلاو

 داقعلا تام دقلف .. اًمئاد ةخاش ةفقاو تومن راجشألا نألو

 .! ريصاعألا هجو ىف ماش اهلك هتاح شاع اک اًحماش

 ناکو .. هريرس راوجم دعقم ىلع اسلاج ناك ةياهلا هتءاج نيحو

 عضي ناكو « هيمدق ىلع فقاو صخشك اقالمع ودبي سلاج وهو
 ملأ عضوم ىلع اهعضي نأ داتعا اك رسيألا هبناج ىف هدب هتداعك

 مكصيخشت نأ ءابطألل لوقب نأ ديري ةريخألا ةظحلل هنأك .. نارصملا

 نم سيلو نارصملا نم ىناعأ انأف نوفرعت امم رثك أ فرعأ ىنأو . وطاح

 ًاليلق رسيألا هبناج ىلإ راقوو ديدش ءطببو ةأجف لام مث .. بلقلا
 هتايح سرك مظع بتاك ةحفص توطناو ! تامو .. هعم هسار تلامو

 . لهجلاو تافارخلاو مالظلا هجو ىف لقعلا ناطلس نع عافدلل اهلك

 روصنم سینآ اهمسر ىلا ةرثؤملا ةروصلا هذه ركذتأ ام اًرثكو
 نأ ىلإ اًعيمج جات له لءاستأو « داقعلا ةايح ىف ةريخألا تاظحلل

 ! جالعلاو ضارمألاو بطلا نع «هفراعم ةرئاد» ىف داقعلاك نوكن

 ىلإ جاتحن انسل « ال بيجأ اًمئاد یندجأو ؟ ةميلس ةيحص ةايح ایحنل
 ءابطألا « لداجن » نأ ىلإ جاتحن انسلف كلذ انم بولطم وه الو .. كلذ

 ةفاقثلا نم لوقعم ردق ىلإ طقف جاتحن اننكل مهتاصصختو مهملع ىف
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 انتلاح ىف ىعيبط ريغ ريغت ىأ تايادب ىلإ هبنتن نأ نم اننكمت ةيبطلا

 وه اذهو ! هتمهمو هرود ىدؤيل ءابطألا ملع ىلإ عراسنل  ةيحصلا

 و ءالهحلاف لاجملا اذه ىف لهحاو ةفرعملا نيب ىباسألا قرافلا

 نأ دعب الإ مهتحص ىف ةحضاولا تاريغتلا ضراوع ىلإ نوپبتی ال

 نوعراسي نم مه لوقعلا باحصأو هجالع بعصيو ضرملا لحفتسي
 نم رثكأب نيبلاطم انسلو . رهاوظلا لحفتست نأ لبق بابسألا جالع ىلإ
 ىدحتو مهفراعم «ناحتماو» مهتلداحمو ءابطألا « ةرظانمو امأ .. كلذ

 .. مهدحو ةرقابعلا تاداع نم نوكت دقف . . مهحناصنو مهتاصيخشنت

 ا اقوقح ةيرقبعلل نأل مهقح نم اًضيأ تناك امبرو

 صاخشالا نم (انلاغمأو ام طعشلا تامل ضعب نم ةداعوخت ال ضر
 ىناملألا فوسايفلا ريبعت دح ىلع ةيناسنالا بارت نولثمي نيذلا نييداعلا

 اذهل امبرو .. نونجلا اذه الو ططشلا اذه مهقح نم سيلف هشتين

 .! لوطا نوشيعي ببسلا

 مك



 ! لعفت ال .. کارا

 نم ةفسلفلاو خيراتلاو بدألا بتك تعفر .. ناضمر رهش ءاج

 تلزنأو .. قبتكم فوفر ىلإ اهتدعأو ینکسم ىف ريغصلا یتکم قوف
 ريسفتلاو ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ةريسلا بتك ضعب فوفرلا نم
 ىداز وه اذه . یتکم بناوج ىلع اهتصصرو ىنيدلا ركفلا مالعأو

 رمتسم وهف ربكألا ىعورشم امأ . مايصلا رهش لاوط ىتعتمو ىركفلا

 نارقلا مهف ةلواحم وه مئادلا یعورشف . ةيابن الو ةيادب الب ماعلا لاوط
 رهش لهأ الك یندوارب ىذلا یملحو - یربکلا ريسفتلا بتكب اًئيعتسم
 ام تقولا نم دجأ مث همايأ لالخ ةلواحا هذه نم ىبتنأ نأ وه ناضمر

 تايصخش نم ىننتفت ىتلا ةيصخشلا نع اًباتك بتكأ نأب ىل حمسي
 نم ةبيهلا ىنعنمت . باطخلا نب رمع ةيصخش یهو .. ىمالسإلا خيراتلا
 رمع ةيصخش ىف ىمالحأ رصحنتو .. ميركلا لوسرلا ةريس نم بارتقالا
 ءارو ىفختت ىنلا هتمحرو قحلا ىف هتدشو هلدعب تنتفو .. هتببحأ ىذلا

 . هتباهمو هتوق

 برضب ولو مهتلوفط ىف نارقلا اوظفح نم ىلاجعاو ىجع دادزي

 مل ىفأ ةمقن مأ ةمعن تناك له اًرارم ىسفن لأسأو .. باتكلا ىف ةقلفلا
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 ركب نهذلاو یتلوفط ىف نارقلا ظفحأ ملف بيتاتكلا رصع كردأ

 ؟ مايألا اهنهوت مل ةباش ةرك اذلاو
 ةءارق ىلع رداق ريغ ىنتدجو الك ىروصقو ىزجعب ىساسحإ دادزيو

 اهدعب ببصتآ ةدحاولا ةسلجلا ىف هتايآ نم تارشع عضب نم رثكأ
 بجعأو قيمعلا ريكفتلا نم ىمأر حيرأ نأل ةجاحلاب رعشأو .. قرع

 الب ةليل ىف ةحفص ۳۰۰ وأ ۲۰۰ نم اًباتك اًنايحأ أرقأ فيك ىسفنل
 عضب نم رثكأل نآرقلل تاءارق ىف رارمتسالا نع زجعأ مث ۰ فقوت
 ةرمتسملا تجاحو هتءارقل ییهت ناب ىزجع رسفا ..؟ ةيلاوتم تاحفص

 ةيآ لك نيب ريسفتلا بتكل ىعوجرو .. اهالخ ىهبنت ةق ىف نوكأ نأل
 نكل .. ديدشلا ىئطب ىف رسلا یه .. روسلا تامدقمل یلءارقو ىرخأو

 . یعنقی ال هدحو ريسفتلا اذه

 ىلص) هللا لوسر ىلع اًمجنم نآرقلا لزن دقل .. اًنايحأ ىسفنل لوقأ

 تابسانلاو ثداو-ا بسح ىلع ةنس نيرشعو عضب ىف ( ملسو هيلع هلل
 نيتياو ةيآ لزنو .. «ىفدملا» ىمسو اهيحاوضو ةكم ىف هبلغا لزنو
 . كلذ نم رثكأ اًنايحأو

 هبعوتسي ىكل ةنس نيرشعو عضب ىلإ ناسنإلا جاتحي لهف
 ؟ هيناعم لك ىلجتسيو

 ؟ ىردي نم

 أطخ ريغبو بيغ هتوالت نوعيطتسي نمب راهنالا نم ىفاسل دقعني
 حرش دقل» لوقي نم مامأ اًريثك فقوتأو « فقولا وأ ليكشتلا ىف دحاو
 ىف نآرقلا تلمح» لوقي نم وأ « یتلوفط ىف هتظفحف نارقلل ىردص هللا
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 ديدشلا ىثطب ینعم له ..ابعترم ىسفن لأسأو ..« یابص ذنم ىردص
 قلعتأو ةباجإلا فاخأ ! هل ىردص حرشي مل هللا نأ هتسارد ىف

 ىبتك ىلإ الأ لاؤس ىأ مامأ اًرئاح فقأ نيح قداعكو .. لمألاب

 ىنعم فرعأل ريسفتلا بتك ىلإ عجرأ . نامألا نع اًمحاب ىسيماوقو
 رون هيف فذقيو حسفي یا هردص حرشي» دجأف « هردص حرشي )

 ارون هيف هللا قلي ىتم لءاستاو یدیب ىردص سملتا . «هب حسفني

 هللا دارآ ول هظفح ابر ىردي نمو همهفو نارقلا لمحل عستیو حسفنيف

 ؟ كلذ
 رهش لالخ هتركاذ نمو اًبيغ نآرقلا ةءارق ديعب دج لب ناك دقل

 .. رجفلا ىتح ءاشعلا ةالص نم ةلصتم ةءارق ىف تارم ثالث ناضمر

 ةوالتلا ىف قرغتسي امن هيف رظني داكي الو همامأ اًحوتفم فحصلا عضي

 نذآ دق ميركلا رهشلا نأل ناضمر تايرخأ ىف ىكبي مث « ةركاذلا نم

 .! تارم ثالث ىوس هيف نارقلا مم لو ليحرلاب
 ؟ لاجرلا ءالؤه نم نحن نيأف
 هلك نارقلا ظفحي نأ ماسم لك بجاو نم له اًنايحأ ىسفن لأسأ

 ىف ركفاو .. ةيادبلا ذنم ةيجهنم ةسارد هسرد دق نكي 7 اذإ ةصاخ

 و لعفیلف عاطتسا نإ : لوقآ مث ًاليوط لاؤسلا

 او .. ةيماسلا هميقب مزتلي نأو .. هب لم نآ هبسجو .. هيف رظنلا ماد

 . همهف قح همهفی

 (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر نع ةشئاع ةديسلا تلئس دقل

 رشبب انل نف . نارقلا هقلخ ناك : ةزجومو ةغيلب ةرابع ىف تلاقف
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 نأ لواحأ هظفح نع ميهنامأ ترصق مأ هوظفحأ ء ءاوس نارقلا مهقلخ

 الف « هیلع فوخ الف نارقلا هقيفر ناك نم» لئاقلا نم رك ذتا

 اهيف دمص ام لقأ امو .. ةرك اذلا نم برست ام رثكأ ام « عيطتسأ

 .! نحملل
 ىلع مدقأ نيح ىنالوتي ىذلا بيبتلا سفنب تسسحأ ینا ركذأ

 ةيادب ىف ليجناالاو ةاروتلا ًارقأل لبق نم « تدهاج» نيح نارقلا ةءارق

 هللا محرو . ةينأتم ةيجبنم ةءارق ةيوامسلا بتكلا ةءارقل ةقاشلا یتلحر

 باتكلا نم ةخسن هنم تبلط ىذلا موسرب رهام راشتسملا قيدص

 لا ابرار ریزش اتاق قف تفرغتساو .. اهينادهأف سدقلا

 ايلع لثمو ةيماس ةيقالخأ مق یوس اهعومج ىف ةيوايسلا نايدألا تسيل

 لب . ةاناعم الو ءاقش الو املظ ايندلا تفرع امل اهب ناسن الا مزتلا ول ةليبن

 تسيل امهريغو ةيكودنهلاو ةيذوبلاك اًضيأ ةيوامسلا ريغ نايدألا ىّتح

 لتقلاب حمسي اید اهتساردل ىتلواحم لالخ تدجو اف ةيقالخأ مق ىوس

 ءاذيإب وأ ناسنإلا هيخأل ناسنالا ملظب وأ روزلا ةداهش وأ ةقرسلا وأ

 ؟ ملاظملا هذه لکب نحن انثج نيأ نف .. . مهرهق وأ نیرخالا

 ءارقلا ريهاشم توصب اًدوحم نارفلا ىلإ عمتسأ نيح ىسفن ادهت

 فیکو .. هتوالت اودوج فیکو .. هوظفح فيك .. مهل یجع ددجتیو

 ىف یرایتخالا ثقولاو .. یرابجالا فقولاو .. نغلاو .. دملا اوظفح

 قیمع املع لثمن ىلا هئءارق نونف یاب اوبعوتسا فيكو .. هتوالت

 ؟ تاءارقلا ملع وه راوغألا

 تعفر دمحم خيشلا توص تعمس اذإ ءاكبلا ىف ةبغرلاب خا
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 توص تعم اذإ ةبيرغ ةوشنب سحأو ینازحا امئاد ددم یذلا عشاخلا

 فيك ركذتأو .. هللا همحر ليعامسإ فطصم خيشلا نيئراقلا ناطلس
 ناك نيح قوسد ةريغصلا یتنیدم ی ةليوط تاونس ذنم ةرم لول هتعوم

 دقل ..اهيف ىمادقلا هئاقدصأل ءافو ةليل ىحيل ةنس لک ةرم ابيلإ ءىجي
 همجن الع مث تايينج ةعضب ةليللا هذه نع هاضاقت رجأ لوأ ناك

 قوسد ىف هئاقدصأل ايفو لظ هنكل فاعضأ ةدع « هرجأ فعاضتو

 .. ميدقلا رجألا سفنب ةنس لك ةرم ةليللا هذه ءايحا ىلع اًصيرحو

 هئاقدصأ حاحلال بيجتسي مث هلوبق نع راذتعالا ةرم لك ىف لواحيو

 .. رک اش عضاوتملا غلبلا ىضاقتيف « ةكرب » اغناو اًرجأ سيل هنأ ةجح
 .. مظعلا نانفلا نإ . ةرهاقلل ةدوعلا قيرط ىف وهو هقئاسل هاطعأ امبرو
 . اضيا مظع ناسنإ ابلاغ

 اذال فرعأ الف - دمصلا دبع طسابلا دبع موحرلا توص امأ

 هتوص مغربو .. ارتسكروألا تالا نيب نم ناکلا توصب اًمئاد ىفركذي
 ىدحإ ىف ةرم هتلباق هرصع ءافرظ نم هللا همحر ناك دقلف نيزحلا

 نم ىل اكشف ايف ناضمر ىلايل ءايحال اوعدم ناك ىتلا ةيبرعلا لودلا

 لعفي اك هتوالت أدبي هنأ هيلع نوذخأي نيذلا اهيف نيتمزتملا ضعب دومج

 ..رثألا ىف درت مل اهنأ ةجحي ؛ مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأب» عيمجلا

 م ای رثألا ىف درت مل اهنإ ةجحو « مظعلا هللا قدص» ارق انو
 نم هللاب ةذاعتسالا نع ىنغتسأ نأ عطتسأ ابر : اًبجعتم ىل لاق

 لوق نع تينغتسا اذإ والت ىبنأ فيك نكل ةوالتلا ةيادب ىف ناطيشلا

 ؟ ًالثم یروهمجما مالسلا فزعأ له .. «مظعلا هللا قدصد
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 عنيعن دمحأ روتکدلا توص نيرصاعملا ءارقلا تاوصأ نم ىنبرطي

 خیشلا مظعلا یراق ةسردم نم امهالکو شولغ بغار خیشلا توصو

 تاوصا ینبجعتو .. ءادألا ةوقو توصلا ةوالح ىف لیعاس| ینطصم

 مبتردقو نارقلل مهظفح لظیو .. اًعيمج مهب رهنأ نيرخا ءارقل ةريثك
 .۱ یرظن ىف ةيرشبلا قراوخلا نم اًبيغ هتوالت ىلع

 یتقول منت رکا نوكأ نأ نرقاو .. مثادلا ىعورشم ىلإ دوعأ

 ةينأتملا قعارق یمن نأ ىدهج ردق لواحأل ماعلا اذه ناضمر لالخ

 لصاوأل ريسافتلا بتك ىف قارغتسالا نم رثكأ سرتحأس « هيف نارقلل

 باتك ةءارق ىف قارغتسالا مدعل رثكأ هبنتأس .. عرسأ لدعمب ةءارقلا

 ةروس لك نيب «نارقلا لالظ ىف» عئارلا بطق ديس ذاتسألا لحارلا

 .. ىعورشم ما نأ لبق رمعلا ىنقرسي ال تح اًمئاد لعفأ اک ىرخأو

 . ةرم نم ثکا تارك دق ىنأ ىنيفكيو

 عيطتسأ نا رخت رمعلا تاونس تددبت فيك امئاد لاؤسلا ىلع حلي

 هنم قب ام عستي له : اقفشم لءاستاو .. مظعلا عورشملا اذه قيقحت

 ؟ هبر باقعب اًريدج ناسنإلا نوکیا عستي ۸ ناو همامتال
 اليلق ینزح فخي مث .. لؤاستلا اذه ىلإ تلصو الك ىردص قيضي

 . ءىش لك تعسو دق هللا ةمحر نأ تركذت الك
 دهاز ءاعد اهروصقو اهزجعب تقاض الك امئاد ىسفنل ددراو

 بحاص ناعنلا ةفينح وبآ مامالا ناك یذلا « ىلع رذ نب رمع ةفوكلا

 . هئاعدب وعدیو هءارو ىلصي ةعيرشلا ىف لقعلا جهنم
 : ًالئاق ةالص لک بقع هبر یجانب ةفوكلا دهاز ناك دقف
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 . « لعفت ال كارأ ؟ ديحوتلا انفوج فو .. براي انبذعتأ»
 ءاجرلاو لمألا وه لقألا ىلع اذه وأ .. لعفت ال كارأ .. من

 . ءاعدلاو

 .۱ لعفت ال مهللاف
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 ! نيرخآلا روخص

 الب موي لك اًيئار اًميلعت اهيف ملعت ةيناجم ةسردم ىلع كلدأ له
 ؟ ةيصوصخ سورد الو ثافورصم

 سانلا بحي اذامو .. كنع نوزیمتی مب فرعأو .. نيرخآلا بقار

 ةديمحلا مهتافص بستكت نأ لواح مث .. موبي اذالو مهف

 اههركت قلا تافصلاو مهبويع ددحو نيرخآلا بقارو .. مهتازيمو
 فضت .. اهنجتت نأ لواحو مهيف سانلا ضّعبت ىتلا ءايشألاو .. مهيف

 ديزملا موي لک كيويع نم مصختو ةديدج ايازم موي لک كتالهؤم ىلإ
 فوسليفلا ناك دقل . مهمارتحاو نيرخآلا بحب ةيابنلا ىف زفتو

 هاقلأ صخش لك : لوقي - ۱۸۸۲ - ۱۸۰۳  نوسرعيإ ىكيرمألا

 ةيحانلا هذه اهیف هنع ذحآ نأ عيطتسأ لقألا ىلع ةدحاو ةيحان ىف ىنقوفي

 .! لعتا نأو
 ايئاقلت كسفن تدجول ةدعاقلا هذه تقبط ولو اًمامت حیحص اذهو

 . مهنأش رغص اهم عيمجلا نم ديفتستو عيمجلا مرتحت
 خيراتلا فرعي ملو مهبويعو مهايازم امئاد مه انلوح نم سانلاف

 نامز لک فو مهبادآب اوبدأت نيذلاو لسرلا الإ ةكئالملاك اًرشب با
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 تأ مو مهتوق مفو مهفعض مه سانو .. رارشأو رایخآ كانه ناكمو

 ىبرعلا رعاشلا لاق اي «انامز نامزلاو .. سان سانلا» هيف ناك اًدبأ نمز

 مهقالخأ فعضو سانلا ريغت نمو نامزلا نم ىوكشلا نكل « اًرسحتم
 هب لاط ىذلا ديبل ىلهاجلا رعاشلا لاق ةيلهاجلا ینف .. نامزلا مدق ةميدق
 لاق ةكم حف مويو ؛! مهفانكأ ىف شاعي نيذلا بهذ هل ىتحرمعلا
 لاق ردب ةوزغ مويو | « ةلامألا تبهذ دقف ةنالف اي ىتكسا» مهدحآ

 انطب ىف هلم نم نأ ىأ | اهرهظ نم ربخ مويلا ضرألا نطبو رخآآ

 .! اهرهظ قوف اوقب نم لضفأ نيلحارلا نم
 سانلا ىلع ىعنت ىفامورلا رصعلا نم ةيبدأ صوصن ىلع ءاملعلا رثعو

 قبض راحتنالا ةرهاظ راشتنا نيدتو . . مهمنذ داسفو مهقالخأ روهدت

 ! ةايحلاب

 ىلا مهقالخأ سانلا ىلع ىعنن نيح نحنو .. ةيدق ىوكشلاف نذإ
 ىذلا انبابشو تلو قلا انمايأ ىلع رعشن نا رفت لولون اع| .. تروهدت

 مب,ویعو مهصقن مئاد مييفو مهایازم امئاد مهيفف سانلا امأ . عاض

 .! كلذ ىف اًعدب انسلو

 انريكفت ىف أطخ نم قأت نيرخآلا عم لماعتلا ىف انلكاشم مظعمو

 انلثم اوناكول اک اًمئاد سانلا ىف ركفن نحنف . مه مهريكفت ىف ال نحن

 اننإف ىلاتلابو .. ةيقالخألاو ةيسفنلا تافصلا لک ىف انعم نيقباطتم اما

 ام ءاج اذإف .. مه انكو نحن اوناک ول امك انعم اوفرصتي نأ مهنم رظعتن

 مههاجت انرعاشم تريغتو مهيف انمدص هعقوتن ام لقأ مهنم هرظتن

 طلا اذه رركنو < مهتقادص انرسخ اعرو .. انسوفن ءافص انرسخو
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 فلتخت نأ دبالف اذهل « اهتاذب ةمئاق ةدحو وه ناسنا لك نأ عم اًمئاد

 كلذ فرعن مل امو .. نيرخآلا لاعفأ دودر نع ام دح ىلإ هلاعفأ دودر

 انرسخو دوححلاب مهانمهتاو .. مهعم انيناع .. هلوبق ىلع سفنلا نطونو

 . نيرخآلا ماحز طسو نحنو ةبرغلاب انساسحإ دادزاو .. ىسفنلا انمالس
 ىف دجوي ال هنأ نادک ی نوسنوج دلانورو نيب كام سفنلا یلاع نإ

 ناو .. ةيمسطاو ةيسفنلا ابنافص ىف اماع نالئاتم ناصخش اهلك ايندلا

 انفرع اذإف رركتت ال ىتلا هعبصا ةمصبكر يظنلا ميدع ربتعي ناسنإ لك

 حالس لضفأو .لقأ ةاناعمب انتايح انشعو انحرأو انحرتسا هانمهفو كلذ
 ناسنإ كنأب نمؤت نأ وه مالس ىف نيرحنآلا شياعت نأ ىلع هب نيعتست
 نع كفالتخا نأل نيرخآلا ىلع اًريمتم اًناسنإ تسل كنكل فلتخم

 ةفلتخما مهتافرصت مهف ىلع كينعيو كنع مهفالتخاب كعنقي نيرخآلا
 امأ .. اهيف مهل راذعألا سملتو اهلبقت ىلع كلدعاسیو .. كتافرصت نع
 .۱ ءادعألا ىوس كل قلخي الف مهنع زایتمالاب كساسحإ

 قلخت نأ تدرأ اذإ : لوقي نييكيرمألا نیرکفلا دحأ ناك دقلف
 بسكت نأ تعش اذإ امأ .. كئاقدصأ ىلع زيمتف ءادعألا كل
 . كيلع نوزيمتي كءاقدصأ عدف ءاقدصألا

 نايح ىبأ عم نمؤت نأ وه اضیا نأشلا اذه ىف هلعفت ام ريخو

 عضو ول هنإو .. دحاو لفع اهكردي نأ نم ربكأ ةقيقحلا نأب ىديحوتلا
 ىذلا ءزجلا مهنم لك سسحتو نيفوفكم صاخشأ رج مامأ ليف
 لاقو .. جاع اذه یاثلا لاقو .. موطرخ اذه مهدحا لاقل ههجاوی

 اهسحأ اک ةقيقحلا نع ربع هنأل قداص مهنم لکو ؛ طئاح اذه ثلاثلا
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 .. دودحا هلقعبو هتاكردمب وه
 لک نأب تنمآ یدیحوتلا هدروأ ىذلا لاثملا اذه ىف تركفت اذإف

 قلا هنأ دقتعن ام امان اًفلاخم أدب نإو ةقيقحلا نم اناج لمح دق ىأر
 امبو .. مارتحا نم هقحتست اب نيرخآلا ءارآ عم تلماعتلو .. باوصلاو
 ءاطخالا نم ريثكلاو ريثكلا تبنجتلو ريدقتو فاصنإ نم مه هنوقحتسي

 روخصلا هضرتعت رب ىف ةبعص ةحالم ةايحلا نأ قحلاف . تارثعلاو
 هتنيفس دوقيل اًرهام اًحالم نوكي نأ ىلإ جاتحي ناسنإ لكو لدانجلاو

 . نيرخآلا روخص ىلع مطحتت نأ ريغب ةمكحي هيف ةريغصلا
 رمأ عض : لوقي ناك باطخلا نب رمع لداعلا مظعلا نابرلاو

 هيف مسوت یا . كنط ىلع كبلغي ام هنم كنئيجي ىتح هنسحأ ىلع كيخآ
 مهنإف قدصلا ناوخاب كيلع لوقي ناكو هرشب كمدصي نأ ىلإ ريخلا
 كتجاح نيلطت ال اضیا لوقی ناکو ءالبلا ىف ةدعو .. ءاخرلا ىف ةنيز

 رکفلا ةرابع اًمئاد ركذتأ یناف انأ امأ كل اهحاجن بحيال نم ىلإ

 تايرظن تس ىدنع ناك : اهيف لاق یتلا وسور كاج ناج یسنرفلا

 دالوأ ةتس ىدنع راص نآلاو « دحاو دلو ىدنع سيلو ءانبألا ةيبرتل

 .! مهتيبرتل ةدحاو ةيرظن ىدنع سیلو
 تس یدنع اضیا انأ یاب كتبجأ اهركذتأ اذال ىنتلأس اذإف

 ةدحاو حجنت نأ وه ىلمأ لک نكل نيرخآلا عم مالسب ةايحلل تايرظن
 .! رمعلا ىبتني نأ لبق اهنم
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 ! ءاوهلا ىف ... ةثفن

 : لوقي ىلإ بتك
 ديجأو .. ةيرظنلا تايلكلا یدحاب بلاط ةنس ۲۲ ىرمع باش انآ

 اهو « نس» و « نلراش » بولسا انتم تانا قاب رف جنوکلا ةضاير

 قاش بیردت ىلا اهب مالالا جاتحو ةبعللا هذه بیلاسآ یوقآ نم
 .. انأ اذه .. بیلاسأ ةدعب اصعلاب برضلا اًضيأ ديجأ اك ةيوق ةداراو
 عافدلا د و . اه بجعتت فوسف قتلكشم امأ
 ةرهاظ تحبصأو نآلا ترشتنا ىقلا نيرخآلا ةيناودع مامآ یسفن نع

 مو یعبطب ئداهو بيط ناسنإ انأف . ةيعاّتجالا انتايح رهاوظ نم

 هذه نأ نوروصتب سانلا نم نيريثك نكل رجاشتلا بحأ الو اًمئاد

 ناسنإ ىأكو ةوقلاب الإ فرتعي ال ملاع ىف انحبصأ اننأل .. فعض ةبيطلا

 كاكتحالا اذه روطتي دقو .. نيرخآلاب كاكتحالل فورظلا ىنعفدت دق

 ىلإ رومألا لصت الأ ىلع - مظعلا هللاو - ص صرحأ ىنأ مغر رجاشت ىلإ
 اذإ ةحامسلاو نبللاب راجشلا عوضوم قيما نأ تلواح اذاف .. دا اذه

 « ىنم افعض كلذ نونظب نيرخآلا صاخشألا وأ رخآلا صخشلاب
 مهیلع درأ ال لولشملاك زجاع فقاو انأو تائكللاب ىلع نولاهتيو
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 بجع الو .. برضلا اذه لمحت ىلع یفردق نم نوبجعتيو .. مهتابرض

 صخشلا ىلع فاخأ ىنأل هلمحتأو ..ًالعف ىف رثؤي ال هنأل كلذ ىف
 نيزح ىنكل .. قوق فرعأ ینأل ىسفن ىلع فاخأ ام رثكأ رخآلا
 ناسنإلا حبصأ لهف .. ةيناسنإلا تاقالعلا ىف هيلإ انلصو امل ىديس اي
 حبصأ لهو .. اًفيعض قفرب سانلا عم لماعتي ىذلا ئدالا بيطلا
 وف جنوكلا ىلع بيردتلا نع تفقوت دقل . ةوقلا الإ نوشخم ال سانلا

 ىرجأ تنك دقف .. هلاح ىف اًدحأ نوكرتي ال سانلا نأل .. تاونس ذنم

 تاقيلعتلا نم سا الف .. نيرمتلا نم ىساسأ ءزجك عراوشلا ىف
 فوش : لوقب كلاذو .. ةيضاف سان : لوقب اذهف ناسللا لوطو ةئزاما

 تملک كل رک اذ خوز : لوقي ثلاثو .. عراشلا ىف ىرجيبو هيإ لوط

 .. ادحا تقياض له .. دحأ ىلإ تأسأ له : ىسفن لأسأو .. نسحأ
 اذإ كلاب اف .. طقف تيرج اذإ اذه لكو ىلاح ىف ىننوعدي ال نذإ اذا

 یتلکشم تسيل اهنإ .. بيردتلا ىف ةيساسألا ةيناولهبلا تاكرحلاب تق
 بيردتلل ًاناكم نودج ال نيذلا نييضايرلا لك ةلكشم اكل ىدحو
 نم نولأتی نيذلا سانلا لک ةلکشمو .. عراوشلاو قئادخلا یوس

 افيعض تسل انأو ًافعض نيرخآلا ةبيط نونظی نيذلا نيريثكلا ةيناودع
 الأ ىسفن تدهاعو ًامسق تمسقأ دقو .. ئداه ناسنإ ىنكل ىديساي

 ةرم ىوس هقرخأ ملو .. دهعلا اذهب تمزتلاو .. دحأ دض ىتوق مدختسا

 مغر هقرفل ىرارطضال تلأت دقو .. كوقأ ام ىلع ديهش هّلاو ةدحاو

 نم ةعومجم تيارو موي تاذ راطقلا ابك ار تنك دقف .. هيف ده لبن

 ینلاهو .. مهنم تئاغتسا ىتح اهقياضتو ةجاجفب ةاتف سك اعت نابشلا
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 رهظم نأل راطقلا ةبرع ىف ًانكاس نوكرحيال نيزجاع اوفقو سانلا نأ

 تلواحو مهنم تمدقتف .. ةيجطلب مهنأب یحوب ناك نابشلا ءالؤه
 .. ةعذقلا مئاتشلاب ىلع نولاهني مهب تئجوفف بدألاو نيللاب مهحصن
 طتش ًارض میف « تحط ه و یسفت كلا لق ی ةرخاسلا تاهاعتلاو

 لعفي اک مهليمز نوبحسی مهو نوقابلا عجارتو .. . هيلع ًايشغم مهدحأ

 .. تاظحلا ذنم ًادوسأ اوناك ما مغر ةيبرخلا كراعملا دعب دونحلا

 ىنأل اهلمحتأ ملف .. بناج لک نم ىب طبحت باجعالا تارظن تدجوو
 اذام .. رکفآ تیشمو ىتطحم لبق راطقلا نم تلزنو ىذألا ىف اهبحأ ال
 اذه لک ةوقلل حبصا اذالو . . فورعلاب لماعتنال اذال .. انل ىرج
 نأ ابيف مهوجرت سانلل ةملک هجوت نأ كيم ديرأ یننآ . . مارتحالا

 . «. كل ارکشو ًافعض ةبيطلا اوربتعي الأو .. هلاح ىف ناسنإ لك اوعدي

 مث اليوط اهيف ركفأ یتتدجوو ..هتلاسر ةءارق نم تيهنا ©

 : مارهألاب ةعمجلا ديرب ىف درلا اذه هل بتكأل قلاب تکسآا

 ةمس یه ةيعاّمجالا انتايح عاجوآ نم دن ا أكنت كتلاسر

 عم نآلا نيريثكلا تالماعم اہ مست ىلا ةسارشلاو ةيناودعلا

 هنم ىلاعن ىذلا ماحزلا عمتجم رهاوظ یدحا یار ىف ابا . . نيرخآلا

 . نالا

 مف مدقتتو .. . لدعلاو ةسايكلاو فطاعتلا مق عجارتت ماحزلا ىفف

 ةعرسب امن اد منت دشحلا ةيسفن نأ كلذ .. ةيناودعلاو ةيدرفلاو ةينانألا

 ىدارف نونوكي نيح صاخشألا ةيسفن سكع ىلع ةيناودعلاو جيبتلا
 مامأ نوكت نيحف ةايحلا ىف ةطيسب ةلثمأ ىف كلذ سملت نأ عيطتستو
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 فو ابلاغ كناف . . نيصخش وأ رخآ صخش عم جورخلل قیض باب
 و ًافلأ من اذإ امأ دو كم ًافطل كمدقتيل كريغ وعدنو عجارتت
 فوس ًابلاغ كنإف تقولا سفن ىف قيضلا بابلا اذه نم اوجرخت نأ
 كريغ قبس تلواحولو جورا ةلواحمب لغشنتو فطللا اذه نع لزانتت

 ماحزلا عمتجم تايقالخخا نم نآلا هيناعن ام وه طبضلاب اذهو .. هيلإ

 عم هتالماعم ىف هنيد مقب ناسنإ لک ىدبتسي نأ وه اغاد لاو

 الو نوملظي الف . . صاخشألا دنع لدعلا حور دوست ناو نیرخالا

 اهتابوعص للذتو ةايحلا لهست یتلا یه هذه لدعلا حورف .. نوملظُي
 ناسنالا لخاد نم عنی یصخش نوناق ال نوفا :تتسلو
 بحي نأ ءرلا ىلع ضرفي ىلإ نوناقو هذيفنتل هيلع بيقر ىلإ جاتجيالو

 وه كسمتي اك مهقوقحب ,نیرخالل ماسي نأو هسفنل بحمام نيرخآلل

 نم ءادتبا هتمارک نبتمي وأ هو قس بمب نا لواحم الأو .. 2

 رخاس قيلعتب دحأ هقياضي الأ ىف ةطيسبلا هقوقح ىلإ .. ةيساسألا هق

 . قيرطلا ىف ىضمي وهو ةيبان ةملك وأ
 ةيدنها ةصقلاب ینرکذ دقلف فعضلاو ةبيطلا نع كلؤاست امآ

 ءاذيإ نع فكي نأ دارأو هريمض ظقيتسا ىذلا نابعثلا نع ةيدقلا

 نأب هحصنف هرمأ ىف هيتفتسي ىدنه بهار ىلإ ىعسف .. نيرخآلا
 توقلا نم ريسيلا رزتلاب تکی نأو ًالوزعم ًاناكم ضرألا نم ىحتني
 اوءاج نايبصلا نم ةبصع نأل حرتسي مل هنكل لعفف همئارج نع ًاريفكت
 نأ ىلع كلذ مهعجشف .. . مهءادتعا درب ملف راجحألاب هوفذقف هيلإ

 ىلإ داعف .. هنولتقي اوداك ىح راجحألاب هوفذقيو « موي لک هيلإ اوبهذي
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 لک ةثفن ءاوطا ف ثفنا : بهارلا هل لاقف ىرخأ ةرم هيتفتسي بهارلا

 لمعف .. تدرآ اذإ ناودعلا در عیطتست كنأ ةيبصلا ءالؤه ملعيل عوبسأ
 . حارتساو ةيبصلا هنع دعتباو ةحيصللاب

 نع مفرت یه امنإو .. ًافعض تسيل ةبيطلا نإ : لوقلا ةصالخو
 نأ یثخا ینکل « هتمحر ىف ًاعمطو .. هللا باقع نم ًافوخ .. ىذألا

 دق نآلا اهيف ةيعانجالا تاقالعلا دقعتو انتايح فورظ نإ لوقآ
 اهتيلك نأ عم فعضلا ةبيطو ةوقلا ةبيط نيب ةقرفتلا بلطتت تحبصأ
 ربوصت دومحم بيجن یکز روتكدللو « لاوحألا لك ىف ةبولطمو ةبوغرم
 : لوألا لاثملا .. ةلثمأ ةثالثب سانلا هيف هبشي لاجمل اذه ىف فيرط
 . عقو اذإ هيلع ءادتعالا دري هنكل ناودعلا ادبیال ىذلا دسألاب

 . هيلع ءادتعالا دريو ناودعلا ًادبيال ىذلا بئذلاب : ىناثلاو
 ءادتعالا در ىلع ردقيالو .. ناودعلا ًادبيال ىذلا لمحلاب : ثلاثلاو
 . هلكأ لهسيف هيلع

 تحبصأو هيف ةايحلا تدقعت عمتجم ىأ ىف بئذلا لاثم رشتنا الكو
 تلدتعا هيف دسألا لاثم رشتنا الكو « بقاوعلا ةنومأم ريغ ةلحر

 قح عم ضراعتتال ییأر ىف ةبيطلاو . ةايحلا تماقتساو نيزاوملا
 كيلع ىتيشح الولو ةعورشملا قرطلاب هيلع ءادتعالا دري نأ ىف ناسنإلا

 بعاتم ىف كسفن طروتف ةكلهتلا دراوم ةيلضعلا كتوق كدروت نأ نم
 ةبيط عون نم كتبيط نوكت نأب كتحصنل .. كلبقتسم عیضیو ةينوناق
 نلف اذهل عدرلاب هيلع ءادتعالا دري هنكل ناودعلاب ًادبيال ىذلا دسألا
 تسيل كتبيط نأ ىلإ ًانئمطم قيدصاي تنأ اك ىضمت نأب الإ كحصنأ
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 ةجاحلا تدتشا الك ةدحاو ةثفن ءاوحملا ف ثفنت نأب سأب الو .. ًافعض
 .». تدرا اذإ ءادتعالا در ىلع رداق كلنا نورحنآلا فرعیل كلذ ىلإ

 اهب تسفن ینارت مأ . تالکلا هذهب هردص ىف اع تسقن له ىرت

 رسفأ نأل نايحألا ضعب ىف ارطضم ینارآ نيح انأ ىردص ىف اع
 ىف اًظيرفت الو الذات الو اًفعض سيل هنأب .. هيلع ىملح ضعبلل
 فرعت ىكل : موي تان مصتملا هفیلخا لاق وه امناو قوقحلا

 ! ! مزعلا ا مغر . . محلا نع قیضی ال انردص نأ ملا



 ٠٠ قباس لفط قاروا نم ةريصق ةصق ۰

 فا دانا نما كي قوت نأ نقرا اف سرت نم یا
 اذه تيبلاىف ىرجي فولأم ريغ امائيش نأ ىلإ ضماغ ساسحاب

 یذلا ربكألا قيقش بايغ فشتكأف ىريرس نم قلزنا .. حابصلا
 الإ شارفلا رداغيال نم وهو ظقيتسا ىتم بجعتا .. یتفرغ ىنمساقي
 .. ةيناح ةمهمه اهقفارت ةحوحو عماف اعلطتسم ةفرغلا رداغأ .. ةعبوزب
 ىضرألا رودلا نم ماسلا دعصب قيقش دجأف ةريغصلا ةلاصلا ىلإ مدقتا

 ىتح هتوص ضفخي ناب هل اسماه هدنسي او ةبوعصب ميدقلا انتیبب
 ناوطخي امو اههيقرأو .. هرس مهفأ الو دهشملل بجعتأ نيمئانلا جعزيال
 هدختو أ اهم جرحي تاظحل دعب .ینآ مو ةرجح الخدي ىتح ء طرب

 هتيحت درأ .. ةقرب ینیبحو هسفن كم ًاليلق جعزنی .. هرم لوأل ىفاريف
 .. هنم برتقآ نأ ىلإ ريشي « هتاضبن ىلوأ ضبن ذنم هبح بّرشت بلقب

 ةفرغ ثیح یضرألا رودلا ىلإ هعم طوبهلل ىنوعدي اًجهتبم هيلإ هجنأف
 نأ المؤم ادیعس هراوچ ملسلا ىلع جرحدتأ انتيب ىف سولجلا
 ىاش بوكو قوسلا نم راطفإب عتمتسا ثيح هلمع ىلإ هعم ىنبحصي
 بشبشلاو مونلا بابلج ىدترا ىننأ قلجع ىف فشتكأ . نحاس
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 ىل ريشيف ءاذحلاو جورخلا سبالم ءادترإل ةدوعلا ىف انذأتسم فقوتأف

 ةلأسم ءازا هددشت ىف ئجافملا ريغتلا اذبب دعسا . كلذل ةيمهأ الأ هديب

 لصن . جردلا طوبه لصاوأو جورخلا دنع ءاذخلاو ةقئال سبالم سبل

 ةيحانلل ىنبذحي امنإو جورخلا باب ىلإ هجتي الف ىضرألا رودلا ىلإ اعم
 رودلا ىف ةريغصلا هايملا ةرود ىلإ هجتي نأ عقوتأ . ايبام عيطأف ىرخألا

 ىلإ هجتيو فقوت الب اهربعب هنكل تيبلا ةرداغم لبق هتداعك ىضرألا

 ىب نابحري نيبيرغ نيصخش دجأف هعم ةفرغلا لخدأ . سولجلا ةفرغ

 ابلط نيلجرلا دحأ ىم بلطيف « ريثو دعقم ىف ىلأ رقتسي . ةمساب ةرظنب
 ريغ هدجأف بارغتساب ىبأل رظنأ ! هیتبکر ىلع سلجأ نأ وه ابيجع
 ىدعقم ىف اذكه حيرتسم ىفأ هغلبأو بيرغلا لجرلا ركشأ . رمألاب لابم
 نابيرغلا نواعتيف كرحتأ نأ ضفرأ . بيرغ رارصاب هبلطب كسمتي هنكل

 رخألا لغشنيو هيتبكر ىلع ینسل مث امهدحأ سلجيو ةوقلاب ىلمح ىلع
 ىوس هنم دجا الف اعاترم هيلإ رظنا .. یاب ثيغتسا .. ةبيرغ ءايشأب

 ةوقب یفاقوطت سلاجلا لجرلا ىعارذب سحأف رارفلاب مهآ ةدماج ةرظن
 نيكسلاب هبشأ نیش یبعر ىف حلاو هدي دمي رخآلا ىرأف ةاسأملا دعاصتتو

 نأ ةظحل لك ىف اعقوتم قاعا نم خرصأو ءايشألا ینعم دقفأف هدب ىف

 سحآ ىنكل ةدحاو ةبرضب نيلجرلاب حيطيف ارثاث هدعقم نم ىلأ ببي

 عفريو ناوث ىف ءىش لك یمتنیو هدومج ىف ةيساق نالذخلا ةرارم

 . امساب اهب حولي شاشلا نم ةعطق نيتعاترملا ینیع مامأ فقاولا لجرلا

 ققثب ىل هجاردتساو يأ ةنايخم ديدشلا ىساسحا ملألا نع ىنلغشي

 قافشالا جزتميف باتعلا تارظن هيلإ عفرأ .. حفلا اذه ىلإ هيف ةريبكلا
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 ىنع هدويق سلاجلا لجرلا كفي . ةييحلا هتماستبا ىف بنذلاب روعشلاب
 دنع اديدش املأ سحأف ىمأل وكشأل برملا الواحم ضرألا ىلإ قلزتأف
 یل احصان قفرب یعفدیو ىفدنسيل ىلأ ءىجيف ازجاع فقوتأ .. ةكرحلا
 قيقش ةحوحو رس طقف ةظحللا هذه ىف مهفأ .. قاس نيب دعابأ نأب

 ةقيقحلا هبنتأ ۸ ىنأل ىنابغ ىلع ىسفن مولآ . ةجرفنملا هتيشمو ربكألا
 .. هتوص عفر نم هرذحي ىبأو عجوتيو لجخ هتيار نيح ةرماؤملا

 بنجم ىذلا حاملا ءاكذلا ىنبهم مل هللا نأ ةظحللا هذه ىف فشتكأ

 الك ىبسفنل سمهأ اهدعب ةليوط روهشلو . اهبارتقا لبق رطاخما ناسنإلا
 تقولا ىف ءايشألا ىنعم تمهف ول ها ..ةعقاولا هذه تركذت
 .؟ بسانلا

 ! اهعوقو لبق اهادافتو رطاحا بارتقا ناسنالا رعشتسا ىم نکل



 ىنوقرس

 انينر ذأ ىف همسا نر . یلباقم بلطي نيرهش ذنم هب تئجوف
 مأ ميدقلا قيدصلا اقح وه له : ىسفن نيبو ینیب تلءاستف اصاخ
 .؟ مسالا سفن لمحي رخآ صخش

 لودجو « مارهألا ديرب ءارق تالباقم موي وهو نينثا موي مويلا ناك

 تدکف دعوم ريغ ىلع ديدج رثاز لابقتساب حمسي الو لفاح هيف ىناءاقل
 ترذتعا ول ةئالا ىف دحاولا ةصرف تيشخ ینکل هئاقل مدع نع رذتعا

 < تاونس رشع ذنم هرأ مل ىذلا ميدقلا قيدصلا هنأ دعب اميف نيبت م

 لصو نأ امو « دوعصلاب هل اوحمسي نأ مارهألا لابقتسا نم تبلطف

 هسفن وه هب اذاف « ینظ قدص نم دكأتأل هيلإ تجرح یتح یتکم ىلإ

 نيديدعلا راوزلا ىأرو ىب بحرو اجهتبم هب تبحرف « ميدقلا قيدصلا
 هنأل هب یسفن لغشأ الأ ىديلقتلا هئودهب ىنم بلطف یتلباقم نورظتني

 نأ تيشخف « ليللا نم تقو ىأ ىلإ ینرظتنی فوسو دعوم ريغب ءاج
 هتوعدو یتکل ارواجم اًبتكم هل تحتفف نيرظتنملا نيب هدوجوب قيضي
 ىنتقرغتساو ىراوزل تدعو ةوهقلا نم اناجنف هل تبلطو هيف راظتنالل
 ىلإ اعوزفم تضهنف احابص ةدحاولا تغلب دق ةعاسلاب اذاف .. تاءاقللا
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 هتدجوف بتكملا باب تحتفو فرصنی هنأ ىلإ نئمطال قيدص

 ‹ قيض ىأ البو ءوده ىف . هقاروآ ضعب ةعجارم ىف اًقرغتسم

 لدابتن انأدبو .. اًيسفن تيحرتساو یتکل هب تدعف « راظتنالاب

 .. ةرهاقلا باد ةيلكب نابلاط نحنو . ةليمجلا تایرک ذلا ثيداحأ

 وهف انيديأ نيب ايندلا نأ انل ءىيبي انبابشو .. ةضغ رعاشملاو ركب بلقلاو
 ءاقدصأ مهيمسأ نأ ىلع تحلطصا نيذلا ءاقدصألا ءالؤه نم دحاو
 مهمهفت كنأل .. ليوط مالك ىلإ مهعم جاتحت ال نيذلا حورلا
 ثيدحلا نع تفقوت مت تايرك ذلا انتقرغتساو .. مالكر يغب كنومهفيو

 وه مهفو . هلجأ نم ءاج اميف ىنثدحيل ةصرفلا هل ئيهأل ةظحل
 ىأل الو ىصخش بلطل كيلإ ئجأ مل : روفلا ىلع لاقف كلذ هئاكذب
 دق كنأل كارأل كيلإ تثج امنإو ..ايندلا ضارعأ نم ضرع
 .. ةرتف ذنم اًريثك ىلع « حقنت » كنأ اك مايأ ذنم ةأجف ىلع « تحقن »
 كارأل تئج « حقنلا » ىلع دتشا الف .. كتيؤرل ةجاح ىف ىنأ سحأو

 . ! هتايحل اهدعب انم لك دوعي مث رمعلا نم ةعاس كعم سلجأو

 ىنأكو ىعو ريغب هل لوقأ ینتدجو مث ديدش ماټهاب « همالك تعمسو
 هذه نم ىناعأ ىذلا ىدحو ینآ نظأ تنك دقل : ىسفن ثدحأ

 ضراوع نم یسفن ضراع اهنأ ىف كشأ تدك ىتح ةلكشملا
 .! بائتكالا

 تايركذلا ثيداحأل انملستساو « هل هتحرشف هدصقأ اع ىنلأسو
 ىلع قفتن نأ ريغب فرصناو ىنعدو مث رصبلا حملك ترم ىرخأ ةعاس
 رمعلا ىف ناك نإ ىرخأ تاونس ىضمت امبرو اعم انتداعك ديدج دعوم

۱۸ 



 وأ ةنس نیئالث ذنم اعم انلاح ناك اذكهف ىرخأ ةرم قتلن نأ لبق اهلثم

 ىف مهشياعأ نيذلا نيقيقحلا ىئاقدصأ ةمدقم ىف وهف كلذ عمو کا

 اننيب تعطقنا وأ انروازت ءاوسو .. قتلن ۸ وأ مهب انيقتلا ءاوس یلایح
 بابشلاو ابصلا ءاقدصأ نم ةليمج ةقاب هعون نم لو « تالصلا

 دقو تاراقلا نحو تافاسلا مهنيبو ىنيب تقرف نيذلا رمعلا ةلحرو

 « تاونس ةدع لك انايحأو .. ةنس لک ةرم نم رثكأ مهدحأب قتل ال

 مهقرفت مغر ىلإ مهبرقب سحأ ىل نويقيقح ءاقدصأ مهف كلذ مغرو
 تاذ ینقذ قلحأل ةآرملا مامأ فقأ دقو .. اًمئاد .. مهركذتأو دالبلا ىف
 .. هيلإ اًيرغ اًنينح سحأو مهدحأ ةروص ىرطاخ ىلإ زفقتف حابص
 ا ديعتساو ميدق قيدص نيبو ىنيب اًفقوم ةأجف رک ذتأ

 تکحض امبرو .. ا فقولا ناك اذإ تمستبا ارو هيف راوح

 راوح ىلإ ىلخاد تماصلا راوحلا لوحتف ىسفن تيسن ابرو لب « اضيأ
 ىنأ الولو ! هيلع اهب تددر تالك عضبب ىنع اًمغر تقطنف قطان

 حلت ناسنإ لك ةايح ىف دراو كلذ نأ سفنلا لع بتك ضعب ىف تأرق

 ضرعتا دق ىنإ لب . نونظلا ىسفنب تننظل هيف بيع الو هرطاوخ هيلع
 الإ اهتقو ىنهذ ىلع رطخي الف نيعم فيرط فقومل ةيمويلا قايح ف
 امدنع هقاعأ نم كحضيس هنإ یسفل لوقأف ماع ذنم هرأ ۸ قيدص

 ام لوأ وه فقوملا اذه نوكي كلذ دعب هب قتلأ نيحو ! هل هيورأ
 كردي نل ىسفنل لوقأ ىندجأف رخآ فقول ضرعتا دقو . هيف هثداحأ

 وأ نيماع ذنم هب قتلأ ۸ نوكأ دقو .. نالف قيدص الإ هيف ةقرافملا قمع
 کا
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 ءاوس ةلصتمو ةمئاد ةلص .. یمادقلا ءاقدصألا ءالژب ىتلصف
 مهتقادص تبسك نيذلا ددجلا قاقدصأو « قتلن مل وأ اریثک انيقتلأ

 فک أ ال ىنأل ءاقدصألا ءالؤه نع ءىش لك نوفرعي ةايحلا ةلحر لالخ
 نيب تعمج ام اذاف ةريخألا تاونسلا ءاقدصأ عم مهنع ثيدحلا نع

 فرعيو لب هفرعي رخآلا نأب ميدقلا ءىجوف ديدج قيدصو ميدق قدم

 ءاقدصأ بابشلاو ابصلا ءاقدصأو |! ةثيبخلا هتايركذ ضعب اضیا

 قاروأ نم ةديدج ةقرو هعم تطقس دحاو مهنم طقس الکو نوضوعی ال

 : رعاشلا لاق امك مهف رمعلا

 ههيشمب لک نع تضوعت دقو
 اضوع ابصلا مايال تدجو اف

 رشبلا بح « ريبكلا هانعمب بحلا نم لضفأ حورلا یذغی ءىش الو
 < ةايحلا ىف ةيماسلا یناعلاو .. لایاو ..ريخلا بحو ءاقدصألا بحو
 بحي نأ ىلع ةردقلاو ةقادصلا ةمعن نم مرح نم وه سانلا سعتاو
 دحأل اقیدص نوکی نأ عيطتسي ال سانلا ةراكو 6 هویت ناو سانلا
 . هحورل ام ءوت نوکی ا اّقیدص بسکی نآ عيطتسي الو

 تہب فيك فرعي ال ىذلا لجرلا نأ لوقت ىّتلا ةينيصلا هكحلاو
 نأل ءاقدصألاو ةقادصلا ىلع اًضيأ قبطنت « اًرجتم حتفي نأ هل قحيال
 نأ نيرخآآلا نم بلطي نأ هل قحي ال نيرحآلا بحي فيك فرعي ال نم
 مانألا ىف قيدص ريخو » نأب ىنبتملا عم نينمؤملا نم تسل انأو « هوبحي
 ‹ نايحألا مظعم ىف بتكلا نيب مهتايح نوشيعي نم ىنأ عم « باتك
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 لقعلاو حورلا ءاقدصأ ىلإ ةجاحلا نع ىنينغت ال اهنأ اًضيأ فرعأ ینکل

 . بلقلاو
 ةئراق نم اهتیقلت ةلاسر یمادقلا ىقاقدصأ نع یرطاوخ تراثأ دقلو

 «رشبلا نم جذامن » ىلاقمل ابتاءارق نم سحت اهنأ اهف ىل لوقت ةباش

 لاعألا ضعب ىف مهتفشتكأ ىل نييلايخ ءاقدصأ نع هيف تبور یذلا

 اذهل .. عقاولا ملاع ىف ءاقدصألا دقتفأ ىنأ مهتببحأو ةيخيراتلاو ةيبدألا

 .! لايخلا ملاع ىف منع ثحا ىنإف

 ةلاسرب ةقفشلا ةئراقلا هذه ىلع تددرو . رطاثا اذه نم تعرفف

 كلذ نکل « ءاقدصألا نم اًمورحم تسل هلل دمحلاو ىفإ : اهیف اه تلق

 . بدآلا ىف لايخلا ءاقدصأ نع ثحبلا ةياوه نم ىنعنمي ال

 لغاشم مهنيبو ینیب تلاح نيذلا ىئاقدصأ لک اهدعب تركذتو

 ةعطق مهنم لك عمو تاراقلاو لودلاو ندملا نيب اوقرفت نيذلاو « ةايحلا

 همسج رشلا هلإ قزم ىذلا سيروزوأ ینأک یبابشو ىابصو یسفن نم

 اننأل رثكأ ىبفنلو .. اًعيمج مه موللاب ترعشو دالبلا نيب هعزوو

 ام مهتلي ىذلا شحولا اذه مواقن ملو .. ةايحلا لغاشمل اًعيمج انملستسا

 .ةميدقلا حورلا تاءاقل نع انفرصيو رمعلا قاروأ نم قب

 قوسد نيب ام ةيضرألا ةركلا قوف نیرثانتلا ىمادقلا قاقدصأ ايف

 نيرحبلاو یبظ وبأو فینجو سیرابو ندنلو ةرهاقلاو ةيردنکسالاو

 بیکرت اوديعأ : قزملا یدسج نم ةعطق منم لک عمو ضایرلاو

 الإو .. سیروزوآ اهيبح عم سيزيإ تلعف اک ةعرسب ةزثعبملا قازجأ

 .! ةطرشلا تغلبأ .. مظعلا هللاو
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 هيج نون وثم وه . ماه ون. و موم هي دعمه. هوقو و م واه ءاوملا ىف هثفن
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 قرولا ىلع ءاقدصأ- ۱

 هثعب بلاط تایموی -۲
 نیبذعلا فاته ۳

 كسفن لكأت ال .. قيدص - 4
 ةايحلا ربنه

 ةتماص عومد 5

 ءاسرالا ريفاصعلا ٠
 كمظعأ ام قیدص-۸

 عیطلا تمن
 قرولا ىلع ءاقدصا
 كسفن لكأت ال قيدص

 نيبذعملا فاته

 كل وملل

 ىلوألا ةعبطلا

 لوألا ةعبطلا
 ىلوألا ةعبطلا
 ىلوألا ةعبطلا

 ىلوألا ةعبطلا

 لوألا ةعبطلا
 لوألا ةعبطلا

 ىلوألا ةعبطلا

 ةيناثلا ةعبطلا
 ةيناثلا ةعبطلا
 ةيناثلا ةعبطلا

 ( دفن) 5
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 ( دقن) ۸

 ( دفن) ۹
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 ال هتوص ىوس عسسیال نم ©
 اذإ امع قدصب مكحي نأ عيطتسي
 ال نمو , ًارفنم وأ اليمج ناك

 ىف مهيأر نع نيرخآلا لاسي
 ی مهئارآب رينتسيو هتاناكمإ
 ةفرعم ابلاغ حجني نل اهمییقت
 میلسلا هیجوتلا اههیجوتو اهتقيقح
 اديج كتاردق فرعأف ©

 ىلإ اههجوت نأ لواحو یقیدص اي
 نلو , ومنتو هيف عملت ىذلا قيرطلا
 ةقدب تفرع اذإ الإ كلذ كل ققحتي

 ةيقيقحلا كزسيمتو كتوق طاقن

 نسم سيل ؛ كفعض طاقنو
 سانلا لك نوكي نأ ىرورضلا
 نم امنإو نیبوهوسم الو ةرقابع

 لک راتخي نأ طقف یرورضلا
 حیحصلا لاجلا هسفنل ناسن]
 قلطنتو هسفن نع هيف ربعي یذلا
 لوا ناسنإ تناف هتاردق هيف

 لوقی ناك امك ناسنإلاو ًاريخأو
 وه تلماه ناسل ىلع ريبسكش
 ام نوكلا اذه تاقولخم بجعأ
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