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 :لوأ فارتعا

 ةداق دحأ تنك امدنع اًدلو ناك «ٌدعب اميف موتعلا نميأ تفرع

 ةميتيلا ةّرملا يف ء 1987 ماع كومريلا ةعماج يف ةرئاثلا تاجاجتحالا

 يو تيس يبوسي

 يس ا ةركفلا ىلإ

 مل هب قثأ نأ ينم بلطو « هئاقل ىلع ينعّجش (جارس ري

 . قاروألا هذه نم هندي نيب َءيش يأ تعضو

 زفق تايركذلا هذه رشنب تممه املك : فرتعأ نأ يلع كلذ عبو

 ؛ ةرباغلا ثادحاألا كلت نم نيمداق ديدج نم ىلإ بعرلاو فوخلا

 ةئم نم رثكأ « اهاطختي نأ ناسنإلل نكمُي ال ةايحلا ىف تاطح ا ٌضعب
 يقول تاب ل

 دق نوكأ نأ دعب موتعلا نمي ا 9 ةقحالتأا فت

 ًالمآو « اتيمث اًرنكو ةليقث كرت هيدي نيب اًمضاو يقيقحلا يمسا تري

 ناك ام الإ ء اًثيش اهيلإ فيضُي الف ةقيقحلاو ةنامألا رذق ىلع نوكي نأ

 !!نيقلتملا 9 ع تاو الماع

 و 7 نأب اوملحت ال : ءارقلا اهّيأ متن



 اًضيأ انهو «رظس لوا عم تأدب انه « موتعلا نميأل هّتيطعأ ام جراخ

 ينودجتل ةسئاي تالواحم يف ثبعلا نع اوفكف ؛ هرخآ عم تيهتنا
 ظ . ةياكحلا هذه روطس جراخ

 رهاش درو
 ۲۳-۲-۲٢۱۳ ةحوأدلا



 :ريخأ فارتعا

 يتحرف يفخأ نأ عطتسأ مل ( درو) نم قاروألا تذخأ نيح

 ينم انأو . فغشب اهؤرقأ تذخأو تيبلا ىلإ تعجر ؛ اهيلع يلوصحب

 نم ولخي ال رمألا نأ تفرع ةيادبلا نم . ريدج يئاور لمعب يسفن

 لعج امم ءرخآلا اهضعب نم لوطأ ناك قاروألا ضعب ؛ تابوعص
 اهضعب « ةحفص لك ةياهن يف تاملكلا ضعب يفخُي يرسقلا طل
 ارحب تف ةا ماوعأ اهيلع ْتّرم دق ناكو « صاصّرلاب بتُك
 . ىنعملا لالخ نم مالكلا عقوتأ نأ تررطضا :الَمُج اًنايحأو ٍتاملكو

 ىلإ هب ىدأ نيعألا نع اهئافخإ | ىلع ديدشل اهبحاص ( صرح نأ ودبيو

 نود ىرخألا قاروألا نم سادكأ تحت ةاطغّم ةليوط تاونس اهئاقيإ

 ربح حاسو « اهتاحفص ضعب ةنوفعلا ترقنف « رس
 د لا ةيوط لا ءارج اه طيسأ نقع ؛ يف فورحلا

 نم اًبوتكم ناك امب سدحأ نأ ىلإ تدمعف « بناوجلا نمو لفسألا

 كفي نأ لجأ نم ريبخ ىلإ جاتحي ناك تاحفّصلا ضعبو . يدنع

 نيزانّرلا يف تبتك دق نوكت امّبر اهّنأ ترّدق ؛ اهيف بوتكملا طخلا
 نم ماحتقا ةلاح اهّبحاص هجاو امّبر لَجَع ىلع تبتك ىرخأ « ةمتعملا
 ءيش لضفأ . N ىلإ كلذ رطضاقام قإ

 تصّمقت ينّنأ وه دّيج لكشب ثادحألا يطغأ نأ هيف تعطّتسا



 يف لحأ وأ « هحور شيعأ نأ تلواحو « ةياوّرلا لطب (دْرَو) ةّيصخش

 نيح مكلأ ةياهّتلا يف لّمآو « ادّيج كلذب ترعش ينأ ةقتعأ ؛ هلقع
 !!لوقأ ام ةقيقحب نورعشتس تاحفصلا هذه نوؤرقت

 موتعلا نيا

 نامع ۲/۱١/۲۰۱٤ .
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 تايركذلا بحاص انأ

 تويبلا هطيحم ىلع لطب يذلا شوحلا يف لافطألا نم ٌددع عّمجت
 لثم زفقي ناك ةشوكنملا سأرلا بحاص « ةّينيطلا فقسألا تاذ ةبيئكلا

 حار نيتسّوقملا نيلجّرلا بحاصو . ةموهفم ريغ مئاتش قلطُي وهو بنرأ

 ولعت ىرخأو ةيمر نيبو « هوجولا يف اهفذقيو ضرألا ىصح نم ذخأي
 PE A LÎ ههجو يف بيصأ لفط ةخرص

 نيب نم لخدي ءاوهلاب رعش اًيراع لفسألا هفصن ناك يذلا ئرتهلا

 شوحلا فارطأ ىلع رئاود يف ودعي وهو كحضي حارف نيتريغّصلا هيذخف
 هباحصأ هوجو يف قدحي ناك ءالوحلا نيعلا بحاصو . ريبك ن

 . هلبألا تمّصلا نم ةليوط تاظحل دعب نونجب ی مث دور

 !!ىراعلا تضتلا بحباص تنك انآ
 ةيرقلا يف ةّيلبجلا عرازملا نم ةمداقلا ءارضخلا ةبكرملا ةرخؤم يف

 حاورتت : ةفاحلا ىلع لافطأ ةثالث سلج ةنيدملا فارطأ ىلع ةضبارلا

 داف تیار ةبكرملا نطب يفو ٠ ةعباسلاو ياحلو مفردا

 ىلإ هرهظ نكري ناك لّوألا . ضعب قوف اهضعب شمشملاو خوخملاو حافتلا
 ءاوهلا يف عض وهو هردص ىلإ هيلجر عمجيو « نميألا ةبكرملا رادج
 سبلي ناك يناثلا « قيدانصلا دحأ نم اهلوانت شمشم ةرجش نصغب

 ةّيقاط سبلي ناك ثلاثلاو . تحكف هنول ٌربغاو « همزبإ عطقنا ُب ًالدنص
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 نم ثفني ةراجيس هديب لمحيو « ةريغّصلا هسأر يف صوغت ةّيرئاد
 . هيبحاص ىهجو ىف اهناخد

 !!ىتبلا لدنصلا ا ا

 فصلا يف بالط ةعبرأل ةروص اا غ رف ةلحر يف

 ةراجح تاذ ةهدق راثآ جردم ىلع نوفقي اوناک ىئادتبالا ثلاثلا

 هسأر ىلع فيثكلا هرعش عزوتي اريصق ناك ل

 . ءاقرز فوص ةزنك سبليو « هينذأ ىتح اهفارطأ لّدهتت « ةعّبق هنأك

 « نيتنولم نينيعو ءرقشأ a اذ لوألا نم لوطأ ناک يناشلاو

 دشف هنطب فصتنم ىلإ عفتراو ًاليلق راسي ىلإ هنم ع لام هلاطنبو

 ثحبي هنأك ءامّسلا ىلإ رظني ناك ثلاّثلاو . هيقاس دنع عمتجا ام ىلع
 نأ كردي هنأك مستبي ناك عبارلاو « راهتلا فصتنم يف ةبراه ةمجن نع

 . مويلا نم اجا س دغلا

 !!لئاملا لاطنبلا بحاص تنك انأ
 عّمجت « مدقلا عراّشلا نم ةليوط ةلّزَت اهيلإ يهتنت يتلا ةحاّسلا يف
 ا ا م

 هيقيفر عم (لحاودلا) بعلل ةيفاك ,ةحاسم نع جلثلا لازأ مهدحأ

 ا ثأدب « عراشلا ىلعأ يف جلث ةرك روكي حار عبارلا

 هئالمز هجو يف خرصيو ةّمقلا نم اهعم طبهي وهو « عيرس لكشب ربكت ظ
 اهمجح ناك ةحاّسلا عاق يف « اهتحت مهرمطت الئل اهنع اودعتبي نأ

 رظني حارو هنم ىلعأ عفت رد ذو اهيناجب بنو ريح ةحرف يح

 ناك سماخلا « نيبجعم اهلوح نوفتلي نورخآلا جار هيف رف اهبل

 . ركسلا نم ٌريثك اهقوف شوشرمو تيّرلاب ةسّطغم ةشيودنس مهتلي
 !!جلثلا ةرك بحاص تنك انأ
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 فصلا يف بالط سلج < ؛ حابّصلا يف سمشلا هُنبَرَض مسرم يف
 نفلا ذاتسأ ناك « هبلق يف يئاوشع لكشب ترئانت دعاقم ىلع عساتلا
 بلط ةّصحلا فصتنم يفو « ةبسانلا ناولألا جزم ةقيرط نع ثّدحتي

 « ةسباي ةرجش قوف اًبارغ مسر مهدحأ ؛ مهل ولحي ام اومسري نأ مهنم

 ناٿ . ةلئام قارب روسكم ىلعألا هؤزج دهاش ق

 اهفصن يطغي ليوط ٌرعشو ؛ ناريبك نايدث اهلو نينيع الب ةأرما مسر
 اذه هسهدي لجر هتحتو « رک ةنحاشل الوهم اًراطإ مسر ثلاث . ىلعألا

 (ةسيره) ةعطق ىلع طحت el مسر عبار . نيفصن ىلإ همسقيف راطإلا

 . اعم امهلكأب ءارقفلا ةيبصلا دحأ مهي

 !!ربقلاو بارغلا ةحول بحاص تنك انأ

 اَقلق ودبي لّوألا ناك « ةّماعلا ةيوناثلا ةداهش ناحتما ةعاق يف

 نيب ملقلاب بعليو ‹ حضاو رتوتب جردلا لفسأ نيتراقلا هيلجر كرحي

 اتمص تمصي وهو ةلئسألا أرقي يناثلا ناكو . هدي عباصأ نم نيعبصإ

 يف رمألا لعف « ةتغب اهعطقيو ؛ ةيلاع ةكحض كحضي ةأجفو « اقيمع

 نع هّينث نيبقارملا ةلواحم دجت ملو تارم سمخ نم رثكأ ناحتمالا

 هر ةباجإلا نع الغشنم ثلاثلا ناكو . ىلوألا ةرملا ذنم كلذ

 يف اكمهنُم عبارلا ناكو . ناحتمالا يف ةرركتملا ةّيوحنلا ةلئسألا ءاطخأ

 هليمز تاكحضل هبتني مل هنإ ىتح هلوح رودياّمع الهاذ ةباجإلا

 . ةيريتسهلا

 !!ةّيوحتلا ءاطخألا حيحصتب تالاغشنالا بحاص تنك انأ

 مهدحأ ىوه نيح ضرألا ىلع لوألا طقس « ةعماجلا يف

 همف نم تلعو « ةبوعرم ةهآ هنم تّدنف هسأر ىلع ةيجاجّرلا تايقاولاب
 ةّيلامشلا ةباوبلا هاجتاب يناثلا ضكر . ةدئاف نود ةفجار تاثاغتسا
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 ترسكناو همف ىلع عقوف تاريجشلا صصأ دحأب قيرطلا يف رّعتف
 هسأر نع تاوارهلا ىقتي هيديب ههجو ثلاثلا ىطغ . هنانسأ ضعب

 ملف هاوس نود هتدصق ٍةصاصر نم عبارلا بره . هيدي ماظع ترسكف

 . اليتق هندرأف حافي

 !!ةبوعرملا ةهآلا بحاص تنك انأ
 اكش « نامزلا نم نرق عبر نم رثكأ دعب مهنم ىقبت متام عمتجا

 ل هتمرو فورلظلا كلحأ يف هنع تلخت ؛ ةقاقفر ىلإ هتجوز لوألا

 تقام فيك مهيلع درسي وهو يناثلا ىكبو . باودلل ةلبزم يف بلك

 مهل يوري وهو ثلاثلا قرطأو . بيهر ريس ثداح يف ةديحولا هتنبا
  اهيعدتسي 5 باتك نم اهؤرقي هنأك اهليصافتب تايركذلاو ثادحألا

 ةايحلا يف هرثعت مهيلع صقي وهو ةليوط ةرفز حبارلا رفزو . ةركاذلا نم
 . نيرهش نم رثكأ ةدحاو ةفيظو يف هثوكم مدعو

 !!!!ت ا هذه بحاص تنك انأ
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 ةفرعملا ىلإ قوتلا

 سوق ةئيه ىلع ةصوصرملا دعاقملا نم ةئعببنمْلا بشخلا ةحئار
 (701) ةعاقلا لخدأ انأو يفنأ تمكز - سمشلا اهّنحّول دقو - جعبنُم

 اهيلإ تفلد مث  لخدملا ىلع ةهربل يسافنأ تطقلا ؛ ليوط جرد دعب
 ىلع ثوثبملا غرافلا ءاضفلا ا ةريخألا دعاقملا يف تسسلجو

 تداك صخش ۰ يلاوحل عستت ىلا ةعاقلا . ةعاقلا لّوأ يف حرسملا

 ينلخاد ؛ تانتاف ايابص داسجأ تلمح دعاقملا رثكأ نيرصابلاب و

 ءدب راظتناب اهل ىنعم ال ثيداحأ يف َنقرغي نك دقلا اليلق كّشلا

 باش نإو « بلاغلا يف ءادوّسلا راهنألا تلاس نهفاتكأ ىلع ؛ ةلفحلا
 . ةقاحسر لب ولا بغضب ناولألا نم طيلخت اهضغب

 كّشلا لابج حيزي باشب ىظحأ يلع يراسيو ينيمي نع تفتلا

 قئاقد دعب . اليبس كلذ ىلإ تيدتها امف يلقع ىلع مثجت تأدب يتلا

 (دوتيسلرابطلا) نیب ی ا فرط نم نجا سمح عورتا
 حتفنا ‹ ةقوشمملا هتماق زربأو ‹ دودشملا هعذج دسج رمحأ ٍصيمقب

 ةلحاقلا ةّيْنَبلا ضرألا تاق فرانس نم ىلعألا ثلثلا نع صيمقلا

 هديبو « ىرسيلا هدي (ٌراتيج) لتحاو « اًبشُع الو اًرجش تبنت مل يتلا

 فقيل تاوطخ نم هل ىقبت ام عرذي وهو نيرضاحلل حّولي حار ىنميلا
 روهمجلا هلهمُي مل . . روهمجلل ةّمات ةءانحنا ينحنيو حرسملا فصتنم يف
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 و ےس ےس د ص ل صم

 تارابع تحارو «.جايهلاو ريفصتلاو قيفصتلا أدب دقف « ةظحل لّوأ نم

 مث «امهنيب لصاولا غارفلا رب ربعتو ايابصلا هاوفأ نم قلطنت باجعإلا

 يدعقم نم تزفق . . . اًيئثتو اًوهز دادزيف ضغلا هدسجب قصتلت

 لافتا ق ا هنن رك اا نم سلا
 !؟ناضمر

 . لجعتسم ا ديربلاب اًيوروأ نم تامداق تارضاحلا نكلو -

 عاقيإلا يف نهتاوطخ ىلوأ هذه نوكت دق !؟كلذ يف اذامو -

 .. ةليبصفلا طاينس ن ىواتي يضرألا ىلع ا ناطيشلاب
 تلواح يتلا ةقيقحلا رصتخي الماك دهشملا ىرأ انأو ؛ ينتعفص

 نهو َنليامتيو ٠ نهوأدي ايابص : تاريربتلا راتس فلخ ما
 فصن ةكرح يف حجرأتت نهسوؤر فلحخ ةفوفلملا ليخلا لايذأو « نقفصُي

 !!ثدحي يذلا ام يردأ ال . . . انأ . . . انأو « ةّيرئاد

 ةيقيسوملا ةقرفلا هدعب ترمهنا ذإ « ثيغلا لّوأ راتيجلا وذ ناك

 ةروصلا تو راطإلا فاوح تلمتكا « هيبناج نم حرسملا ىلع رطاقتت

 نيح « ًاليلق يعور نم تده . هيف شيعأ يذلا ريغ دلب يأ نم ةمداق

 ىلع ينسلجأو « يدي نم ٌوّملل رضح يذلا ن نيرضاحلا دحأ يئبذج

 اتلاز ام يبلق انيعو تسلجو . رمألل ةّيدارإ ال ةكرحب تلثتما . دعقملا

 . ةشهدلا بادهأب نقع

 ةكرعم ىف دئاقك هراتيج راتيجلا فزاع قشتما . . . ةلفحل ا تأدتباو

 يف لوخّلل اًمّيهتم تارقّتلا ضعب يو هفيس قشتمي ةلصاف

 ,قفأ يف ةحباس رايطأك راتوألا ىلع كرحتت ةت هعباصأ تحار مث « نحّللا
 هجوم ينتربعو ‹ قارقرلا ريدغلا يف ءاملا بايسنا نحللا باسناو ‹« ديعب
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 يلكلا عومجبا عم ينذأ ترعشو ؛ هعم ىهامتأ يلعج يف تع انف ةد

 مث !!هرحسب نوذوخأم انثأك « هبحاص نم نحللا فقلتت ٌناذآ ةعاقلا يف
 ىنميلا هدي تخاز نيح ةشهدلا نم ديدج ىوتسم فلا نحللا زفق

 ( ىلعألا يف ثبعت يتلا ىرسيلا هدي عم «راتيجلا بشخ ىلع برضت
 ىسأر تضفن ؛ هعم يسفن تجلتخاو نحللا جلتخاو « راتوألا عاجوأب

 يف لدتعأ يكل تدهاج « ةمومحم ةبوبيغ نم هذقنُي نأ لواحي نمك
 ‹ يفلخ ةيسدنهلا مسرلا ةرطسم اهيفو يتبيقح تررج « يتفقو
 يف اهّتيضق ةقيقد لك ىلع هللا رفغتسأ انأو ةعاقلا نم تجرحخو
 . ةهوبشملا ةلفحلا هذه ناضحأ

 يفصو) ينيقل ةعاقلا لفسأو مولعلا ةّيلك نيب لصافلا عراشلا يف

 « همامأ تفقوت . رمحأ يعويش هّنكلو  رمسأو « ليحنو  ليوط « (بلط
 : احفاصم هيل دب كمأ نأ لبق ةةقينفلا ءارقشلا ىنقذ تكرفو

 | !؟قيفر اي كفيك -
 !!ىحخأ اي لاح أوسأب -

 ٠ !اهللا كافاع -
 ةّيرعشلا ةيسمألا سنت الو ؛ هذه قافّتلا تارابع كول نم كعد -

 . يدنكلا ةعاق يف مويلا رصع

 . رضحأ نأ لواحأس -

 يقيقحلا رعشلا عمساو لاعت ؛ بسحف رضحا ؛ لواحأ لقت ال -

 ىغصُي ال ةعمج ةبطخ اهّنأك ؛ اهب نوقدشتت ىتلا ةّيربنملا دئاصقلا لدب
 1 . نومئاّتلاو نوهئاّتلا الإ اهيلإ

 !!اًرعش هب نورئرثُ يذل نايذهلا ىّمست لهو -
NUN Se NEE 
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 اًراصتنا هسفنل عنصي نأ يفصو دارأ ء انناذآ ىلإ راتيجلا فزاع ةدايقب
 : لاق نيح « اموهوم ناك ولو ايفاقث

 . اًئيش نفلا يف نوفرعت ال نيّيمالسإلا متنأ -

 !!ةرقابعلا اهيأ مكل هانكرت -

 نم طبهت ىتلا ةينغألا هذه ىل لقف  اًيقيقح اًفَقْتُم تنك ول -
 ١ ١ !؟لّوألا اهينْعم نم ةعاقلا تاجرد

 !!ةّيزيلجنإلاب اهّنإ -
 فشكني انه ؟بيرغلا ام نكلو ؛ اعم ةّينابسإلاو ةّيزيلجنإلاب -

 !؟يواهَف اي اهاَتغ ْنَم ءامهب نكتو ؛ ةموعزملا مكتفاقث رايعم
 يردأ نأ ىنّمهي الو « يردأ ال -

 هذه ؛ نوُيمدَقت مكتأ نومعزت كتعامجو تنأ « كّمهي ال اًمبط -

 . اهسفن نع حصفت ةيعجرلا يه
 !!كَعَبَت نينيلو ات اتنإ لر اي يّنع كف -

 !!ةريخأ ةصرف -

 . اهريغ بعلإ حور -
 !!وفرعت حر ام اعبطو . (سايسيلغإ ويلوخ) ةينغأ ياه -
 ٍ ا (سكرام) ول -
 ةيرعشلا ةيسمألا ترضح اذإ كلهج كل رفغأس ؛ رفص دحاو -

 دعت مل (ةميعن)و . يوش فقشت كاّيدبو « كّبحب انأ يخأ اي ؛ مويلا

 . ليللا فصتنم يف ةبخاّصلا انتاشاقن لمتحت

 تاراّيتلاب 7 كومريلا ةعماج تناك ؛ تانينامشلا علطم يف

 ‹ نورق ةرشع نم رانلا اهتحت أفطت ملرذقك يلغت تناكو « ةفاك ةّيركفلا

 ام كانه نكي مل « بوؤدلا ةكرحلاب اهسفن ىلإ اهسفن نم برهت تناك
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 فرعي ملف « اهدارفأ لك لمعلا ُدولخ باصأ لحن ةّيلخ الإ اههبشُي

 + تايب الا دوعقلا

 ْترّمذت تاعاقلا !!اهسفنب ءالتخالا نم بيصن يأ ةعاقل نكي مل

 الو اهجاردأ الو اهبراسم الو اهناجردم اوحرابي 7 نيذّلا ةرثك نم
 ثبع نم ًاليلق حاترتل ليللا رظتنت ةعاق لك ؛ اهحراسم الو اهّيسارك

 . راهتلا اس لا مادقألا

 هذه يف يعم سردي ناك ماوعأ ةعبرأب ينربكي ناك يذلا يلاخ

 ؛ ةثيدحلا جهانملاو رييغّتلا ىلإ سووهم لك تبطقتسا يتلا ةعماجلا
 كومريلا ىلإ ءاجو اهدهاعم مخفأو « ندنل تاعماج ىقرأ كرت اذه يلاخ

 اهدراط يتلا هتّيزيلجنإب يقتري يكل لثمألا جذومنلا اهنأ دقتعي هنأل

 !!انه الإ مهللا ؛ اهيلع ضبقلاب حلفي ملو « ةريرم ماوعأ لاوط

 بالطلا نم قفدعملا ليلا اذه ّلكب ةعماجلا بهت َنيأ
 انه برجتل تءاج لا عيبانيلا هذه لكب يقلت نيأ فو

 يأ ىلع !؟ادوجو اهنايكل تبشتو اقيرط اهسقنل ا
 نأ عيطتست 3 يأو ٠ يهتني ال يذلا ثاهللا اذه حيرتسيس فافضلا

 !؟ءيش لكب ةجاضلا راهن ألاو دفاورلا هذه لك بعوتست

 ٌداتسأ هنم ءاجو الإ دلب نم امو « «ةّمأو نسل لك اهيف عمجت»

 يرجغلا اهرعشب ثبعيو « ةنتافلا هذه فتك ىلع هسأرو هديب يقليل

 ب اًبوروأ يفو اكيرمأ يف هتربخ لك أ سميئرلا مسقأ .رحاسلا

 ءام كانه نم هعم لمحو « ءارضخلا ةعماجلا تاحطسُم ىلع ادرو اهرثني

 هن ندمت اا ءاماناك کل اهتخأ هتدهع ام ريغ ىلع اًديدج

 بارحم يف لّثبتم دباع لكو « ملحلا ىلإ ةقئاتو دجملا ىلإ قئات لك
 . ةئشانلا ةايحلا
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 لكب اًيبهذ اًدهع ناك « ىرخأ اهّمسفان الإ ؛ تضهن ةّيلك نم ام
 ةعماج لّؤأ تجاتحاو « هتياكح أدتبا انه نم مالعإلا . ةملكلا ىنعم

 تاّيلكلا لك تضهنو . ةهيبش ةّيَلك ئشنُتل نيدقَع نم ٌرثكأ دعب نم
 يف قوبسم ريغ ايكومري اًدهع ئدتبتو « ىرخألا ةدحاولا لواطت
 :ةيبالطلا ةايحلا يف ةقراق ةمالع لكش اديرف البيج عنصتو ؛ ندرألا

 !!قالطإلا ىلع اهرطخأو تأجافملا لمجأ اهءارو تأبخ ةفاطعنا مسرو

 ‹ هتحاس ىلإ اهبذجيل بهذ نم اطيخ سيئرلا اهل دمف « لوّدلا اّمأ

 ام كانه ؛ ُبسحف ةّدام تسيل ةايحلاو « ةركفلل ءالولا قاثيم اهعم بتكو

 لجأ نم !!ةفرعملا ىلإ قؤتلا لب ؛ ةفرعملا : هلجأ نم ىَّحِضُت نأ ىغبني

 ايناطيربو ايكرتو نادوسلاو نانبلو قارعلاو رصمو ةّيروس ثرضح اذه

 ةفاقث ترهصناو الإ تاتّشلا يف ةلود تيقب امو « اكيرمأو ايناملأو

 . ةبرجت لك ىلإ ةعئاجلا « ءيش لك ىلإ ةمهّتلا هذه دسج ىف اًبولسأو
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(۲) 

 ةرجش تحت ةيفاغ ءاوحك ةئداه ءوحص ةيل يف ملحك ةعداو

 مداق لكل ةحارلا يدهن اهنأك اهدي د ىلبي ال كمك ةرضاح « دلخلا

 5 تاءاسملا يف يزمرق ٍقفأب ا ضيبألا اهناتسف سبلت « اهوحن

 . تاحابصلا يف حولا ةرضخ نم عونصلا اهلاشب اهيفتك ىلع يقلتو
 يف انمعطأو «ريجهلا يف اهُفَعَس انّلَلظ يتلا ةلختلا تناك

 !نوكي نأ نكمي ال مد نود ٌداليمو ؛ داليملا دعب انيلع انَحو « ضاخُا

 نطولا نم نيمداقألا نحن ؛انتاحومط اهيف انعرز ينل ضرألا تناكو
 . انيولق وذ اهئام يف انأبخ ةلاقترب هبشُ « بلقلا نم ةبيرق ؛ لتحل

 ذب در ال ةقفاع ودبي ناك دخملا لولا ىلع طلا اهدسج

 !!سمال

 ىلع تلاس انءامد نال ةياهّنلا يفو ؛ انتبحأ اهنأل اهانببحأ معن

 !بحلا اذهل اًرهم اهتاحاس

 نيبو , انكس عبرألا تاهجلا تاذ اهئايحأ يف ةرشتنملا اهتاتويب يف

 ىلع انّيحنجأ طحت نأ نم كلذك اهارُق ملست ملو . انشع اهتّقزأو اهبيراوز

 ا ‹ اهعراوش يف رودن يلثم نيم احلا تارشعو انأ تنك ؛ اهجرادم
 قشع ىلإ ءام ةدرو ىلإ ءام حرف ىلإ فهلت يف اهينطاق هوجو

 OE TE دووم يسوم
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 نكلو ؛ رضخأ قشعلاو « ةعناي ةدرولاو « اًرضاح حرفلا ناك . . . معن

 « ةدرولا كلت سودتو « حرفلا كلذ قنختل مالظلا يف تّددتما ام ادي

 ( !!قشعلا كلذ سبيت
 aS قبالا نم كيب حس ىلع فور ياك

 5 ىرقلا ىدحإ نم ةينيسمخ ةلمرأل ةقشلا تناكو « (ناكسإلا) ىح

 ناعير يف تناك نيح اًماع نيثالث يلاوح لبق اهجوز اهنع ك

 ماع دهشتسا اهجوز ّنأل اهل ةلوّدلا هّتحنم دقف تيبلا اّمأ « بابشلا

 .رفك) نم اًبيرق ةضبارلا يندرألا شيجلا تادحو ىدحإ عم 4

 نأ اّمإ ؛ دالوأ نود هفلخ اهكرتو اهجوز لحر . روغلا ىلع ةلطملاو (دسأ

 رامثتسا يف حلفُي ملو « تبني مل هءام نأ اّمإو .بصخُت مل اهضرأ

 ففختل ليبس نم ةلودلا دجت ملو . اهقوف بصي يتلا ضرألا صئاصخ

 نم صْلْخَتلا عطتست ملف يه اّمأ « ةراجحلا هذه اهبهت نأ الإ اهنزح
 . ةحناس ةصرف لك يف هاركذ راضحتساب الإ هاركذ

 (بهلس جارس)و انآ« ةسمخ اّنكو « فرغ ثالث فوّرلا يف ناك
 ‹ ةيناثلا نالتحي (بلط يفصو) و (نيسح نامعن)و « ةدحاو لتحن
 . ةثلاثلا لتحي ( (نادمح ملاس)و

 نكس ال ام قفل نهفتسو ءا (اميمف) عمت فوس دعب امين

 و لايخ عسوأ اش نأ

 يضفُي لخدم همامأو « ورتسل راجشأ نم جايسب اَطاحُم تيبلا ناك
 اّمأو « يلخاّدلا بابلا ىّتح دت ءادوّسلا ةراجحلاب ةفوصرم برد ىلإ

 تيبلل ةيبرغلا ةهجلا نم ملالسب هيلإ دعصي ناكف فوّرلا
 نأ نم ظمأ ثادحأ ىلع ةدهاش راّثلا لابج ثيح (سلبان) نم

 ‹ (هللا مار) نم يفصوو نامعنو « (ةزغ) نم جارسو « تئج ىّصحت
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 : هل انفته يذلا نطولا نم انك اًعيمجو « (سدقلا) نم ناك ملاس هّدحو

 !!ىرتشيو عابي وهو ؛ نطولا يحيلف
 «دحاو خيش ىلع أرقن مل انتکلو « ةبرغلا وه دحاو عين نم انبرش

 ةفرغ يف عمتجن نحنو ليلا فصتنم يف انئاُحيص تلع املاطلف

 ىلع ديدح نم زوكب (ةميعن) برضت انب رمألا لوطي نيحو « (ملاس)
 ملعنف « انتفرغ رواجُي ناّرخ ىلإ دعصت اهتفرغ كاّبش نم ةبيرق ةروسام
 . وتلا ىلإ اًعيمج دخن نأ انل نآ أو تهتنا دق شاقتلا رتف نأ ذئنيح

 ةدلبلا 5 ةيعانص e كلم ناك يبأ نال ةيسانيلا تمرد

 ىلع ةرداق حبصتف ؛ ا 5 اهروطأ نأ يندارأو ؛ سلبانب ةميدقلا

 رّيغي نأ ىلإ اًمومط ناك ؛ انلاح نّسحتيف ؛ ةيئابرهكلا ةزهجألا عنص

 نوكت نأ نكمُي ال انتايح نأ ملعي هنأ عم ٠ لضفأ وه ام ىلإ هعقاو

 ,ليل يف فقوتت ا ا

 « اًنالث وأ نيتّرم دحاولا مويلا يف شفي ناك تالاب انّميب ؛راهن وأ
 نكي مل. حالسلاب الإ | نوكي ال رصنلا نأ نمآ دق ناك ؛ ىخأ ببسلاو

 ةّيهبلا هتلطب ىظحن نأ لبق ٌروهش تّرم امّبرل؛ ا تيبلا ىتاكيس

 ىلإ لسني « يّمأ دي لّبقي نأ لجأ نم يتأي ناك « نيتعاس وأ ةعاسل
 دي ىلع يوهي « ةّيفلخلا كيبابشلا نم لخدي « مالّظلا حنج يف تيبلا

 لظتف يه اّمأ ؛ هل وعدت نأ اهلأسي وهو اليوط اهّمشيو « اهمشلي « يّمأ
 اة ا ل ا دس

 ا ةروطسأك رادجلا ىلع هلظ صقارتي اًحبش هارأ تنك جرخي نيحو

 I e قيحسلا يضاملا نم

 . متاقلا غارفلا

 « ةركف ةّيأ ةشقانمل ةسامح انشأ رمسألا ليحتلا ليوطلا (يفصو)
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 نمؤي امم رثكأ هتاّيرظنو سكراب نمؤي « عوضوم يأ يف لادجلاو
 ايسور ىلإ رفاسو « يليصأت لكشب ةّيعويشلا سرد « هاياصوو يلعب
 نع اريثك بيغي ناك ةعماجلا يف انهو « هبزح رداوك عم ةّرم نم رثكأ
 (نامعن) اما . اهيف سردي هنأ ىسنن ىّبح داصتقالا ةّيلك ىف هتارضاحم

 نود هب عطقي 00 نكي ملء ةّيبعشلا ةا نم ناكف

 ‹ ةرمسلا ديدش « هسأر ىلإ علصلا فحز < عوبرم « هبزح ىلإ عوجرلا

 هنطب ىلع صيمقلا قفخي ليحن ؛ يريتسهو ئداه لكشب نخدي
 يف هتهارش ببسب هقرافت الة ةرفض تبستكا هنانسأو ءرماّيملا

 رمت ملو ةتهاب ةكحضب اهيكحي يتلا ةلمجلا عطقي ناكو  نيخدتلا

 ل يتلا ةكحضلا هذه لثمب امهعطقي نأ نود هيكف نيب نم ناتلمج

 ناكو « ةيلاّثلا ةلمجلا لْؤَقل اهيلع ءاكّتالا ريغ ىنعم يأ لمحت نكت
 ناكف (ملاس) امأو . د هتينالقع مكحب - ىلإ 3

 رش برضت « ةرشبلا ضيبأ « لولا طئسوتم « ريبك دح ىلإ ينهبشي
 صضيرع ا دودشم « يدامر بئذ ٌةربغ هرْعش

 ريغ ةماعلا ةئيهلا يف اننيب ريم نكي مل« ةفيفخ هبراوشو « عساوو

 ةكرحلا يف عافترا يأل جهوتي يد ناك ؛ دخلا ٌرارمحا اًنايحأو « ةيحللا

 هيجل مس «ًاليلق لولا ىلإ | ليي ناكف (جارس) اّمأو . ةرارحلا وأ

 i .ةيمع ا يف ا

 2 هربكأ تنكو « ناوخإلا نم انك (جارس)و انأ ؛ ةزّيمت

 « بخاص وج (اتفور) يف أشن « اهنم ببسبو ؛ ةيدّدعتلا هذه لثمب

 يف قطنملا بّلغن انك دقلف « يميمح هسفن تقولا يف هّنكلو « مدتحمو

 هتاعانق اثم يأ رّيغي نأ نود شقانن اًثايحأو « ءىش لك ىلع شاقتلا

 ىلإ لّوحتي (فوُرلا) ناك . ةّينيّدلا هتاّيعجرمو « ةّيبزحلا هتاطابترا ببسب
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 نوسلجي « نوريشك بالط انيلإ دفي ؛ يلايللا ضعب يف ةرئاف ةّيلخ

 مهللا , نيمداقلا ةرثك نم جعزنت (ةميعن) نكت و نونخدي
 حومسملا تقولا اوزواجت وأ « اهتأده يف اهيلإ لصوو مهّتوص الع اذإ لإ
 انكو « ليلا فصتنم دعب ةعاس فصن انلهمُت تناك دقف « شاقتلل هب

 انك ناّرخلا ةروسام ىلع اهزوكب قرطت نأ درجمبو « اهمرتحنو اهّبحن
 !!لظ نم مانيو « مدق نم هيب ىلا جربو ا روا ىلع فقوتن

 تائم اههيبش لكشت دق تناك انه اهانلكش ىتلا ةّيلخلا هذه لثم
 ا یاو ا م ا ا د تا ا
 . اهارقو دبرإ نم ةدعابتم ءايحأ ىلع « ةدّدعتم ةّيفارغج تالاحإو

 ةنّسلا يف انكو « ١ فيص يف ناك انه انيلع طبه ناضمر لؤأ
 ناكم ( يأ يف رطفن الأ اهتقو انيلع (ةميعن) تمسقأ ٠ ةيناثلا وأ ىلوألا

 ةقيرطو « ةّيندرألا تاخبّطلا نم اًريثك انفرع اهتيح ءاهدنع الإ
 يف نّدفتتو « فسنملل ةعمج لك صصخت (ةميعن ةميعن) تناكو « اهدادعإ
 ةروصب عزوتت محللا عطقو «ردسلا قوف لت لكشي ضييبألا ررألا ؛ هناقتإ

 سأرلا ثيح زكرملا نع تدعتبا املك ربكت ةلخادتم رئاود ىف ة ةبترم

 عبشملا ضيبألا نبّللاو « سنودقبلا نم اقورع مقتلي وهو « هاف رغفي اًنايحأ
 نم ترن ةريغص عيباني لشم ءطبب محلا روهظ ىلع ليسي نمّسلاب

 رمحأ يهاميف اهضيبأب اًطلتخم اهرفصأ قرين دلو ا
 ن انفو ا ىلع رثانتتو « نوكي ام جضنأ نركب يذلا محللا

 ا SG ل ربونصلا تابح اهحفس
 ةظحل ىلإ قوتت:ةمئاص ريغ وأ ةمئاص ةعئاج نوطب !؟نحنو

 مهو )كبر م نم فئاط اهْيِلَع فاطف) !؟ةياهتلا ىفو < ضاضقنالا

 !!رذن الو يقبث ال !!(عرّصلاك ْتَحَبْصَأَف) « نوعئاج
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 (فوّرلا) نم انأ لزنأ ؛ اًبيرقت ةعمج لك دهشملا اذه رّركتي ناك
 هزجحنو « ةراجحلا لكأل ةّدعتسملا ةعئاجلا بابشلا ىلإ هب دعصأو اهيلإ

 عفدنو « يلصن ىّتح انراظتنا ىلع مهربجُنو « انتفرغ يف جارسو انأ

 : حيصي وهو « دبزيو يغريو « يفصو جتحيف  ءاملاو رمتلاب مهيلإ
 كنيد ينعي ؛ ماو سس حم

 ' !!!عوجلا نم انتم كلاكح

 : رثكأ هبضغأل ةصرفلا لغتسأف

 نم كتفرغ يهم !!ياص كنإ ساسأ ىلع !؟ عوجلا نم تتم -

 . . . قيفر اي كرئاجس ناخد نم علتمت يهو حبصلا
 ‹ ههجو نم يهجو بّرقأ مث « ءاملاب هيلإ عفدأف « اًبضغ طيشتسيف

 : يلإ هفتك نم هدشأو « هينيع يف رظنأو

 صلخن سب ينعي « ةالص صّلخن سب . جاو يمالك قيفر ا
 ام وْنِإ ةريجلا يلع يأ . . . يلصب انأو لكوت كيّلخأ حر ينركفت . ةالص
 يارس لف
 انايحأ انمي (جارس) ناكو « يلصنو « عقاولا رمألل ا

 دنع بضغلاو قتحلا دادزيف تاّرملا ضعب يف ةالّصلا يف ليطيف

 . يني وأ رفزي وأ رفصي وهو تقولا عطقيو ٠ يفصو

26 



00 
 00 ءايشأ ت :ريغت لخادلا يف

 ةعاضبلاو « هتعاضب ُضرعي لك « ةمئاق قوس ايريتفاكلا يف
 تابا نإ ا ی ا ا لحي ال و ةقرتتم
 نكي مل . كاوس نع ثحبأ ينعدف كّْبِجعُي مل نإو « ءاكرش نكنلف
 هرخآ الو راكفألا هلوأ نكي ملو ؛ هنيعب ءيش ىلع اًرصتقُم ضرعلا

 ىلع وحصت ةّيتفلا اهتعماجب دبرإو ؛ اًحابُم ودبي ءيش لك « داسجألا

 ام لك لقن ةعماجلا سيئرو « لبق نم ةلص هب اهل نكي مل ديدج دهع
 لقنل عاطتسا ولو « انه ىلإ ديعبلا برغلا نم ؛ كانه نم هلقني نأ نكمُي

 ءاّنغلا قئادحلا اًيوروأ نم قرسلو « صوخشلاو نامّرلاو ناكملاو ضرألا
 ودع يأ نم ةعماجلا حّيسُي نأ لواحو « ةعماج لكب طيحت يتلا

 ديرأ ال « ىحللا ووذ - ةرّرحتملا هئارآ رظن ىف - هئادعأ ربكأ ؛ لمتحم

 ديضنتبو « هثاثأ بيترتب ىردأ انأو يتيب يه « يتعماج لخدت ةيحل
 ام نورّمدي فوس ةقّلغْلا سوؤّرلا ووذ ءالؤهو ؛ هقئادح قيسنتبو « هدئاوم

 ىلع « مبدقلا ىلع ةروثلا جازم نوركعي فوس « انه ىلإ هلجأ نم تشج
 كلذك اهّنألو « ةعماج ّيأك تسيل اهْنِإ ؛ ةئرتهملاو ةيلابلا راكفألا
 !!ةعنص يأك اوسيل اهوعناص نوكي نأ بجيف

 2 نرد وف یه نب يلا ونار اذنك

 . . انه . . . انه... درو خيش . . . درو خيش -
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 الب يلاخ ؛ هنم برتقأ هيديب ىلإ ريشي افقاو ماحّرلا طسو هارأو

 يب فتهي « هبناجب سلجأ !!نيدَي نيد يأب فرعأ ال اثايحأو ؛ هاجتا

 ا 1 : اًځزام
 !؟كل اهبطخأل كبجعُت ةّيبص يأ -
 . كتتكسأل انه ىّمأ تناك ول -

 يذلا وه كحيش؛ ي ب نم ع یا نأ را 9!

 !؟اذام مأ بيقنلا مأ بقارملا مأ دشرملا ؛ مكدنع ةنوميست اذام ‹ لعفيس

 !؟ةعماجلا هذه يف كل مك يلاخ اي -

 يف تلخد ؛ سيئرلا عم اهّمْسّسمأ انأ «سأب ال ؛ عوضوملا رّيغت -

 انه نم جرخيس سيئرلا نأ نظأو « هيف تحتّتفا يذلا لوألا مويلا

 . يلبق
 'تاونس سمخ نم برقي ام اهيف كل -

 !!ىرخأ سمخ ىلإ جاتحأ امّبرو -
 !؟كلذ لعفت اذامل -

 ام رثكأ فرعت تنأو « ينبجعُي ةعماجلا هذه يف ءيش لك ء ًالَوأ -

 يف وه جرختيس ؛ سيئرلا ىلع نئمطأ نأ يلع : اًيناث ؛ اهيف ينبجعُي

 . هعبتأس انأو « انه نم ةيادبلا

 ‹ ةعّبق هنأك هيفتك ىلع لزني دوسألاو ثكلا هرعش « انمامأ نم رم

 حوفت يتلا دولجلا ةحئار يهابتنا تعرتسا ام دج اًبيرق راص امدنع
 « (ءارضخ ةدلف) سبلي ناك « يفنأب قص اهقّبد نأ تسسحأ « هنم

 حفاصُي نأ لجأ نم ىنمُيلا لمعتسيو « اهبيج يف ىرسيلا هدي عضيو

 يلاخ ظحال « هقيرط يف دجو نم لك حفاصُي هتيأر « هدنع فقوتي نم

 : ردابف « هل ينيع ةعباتم

Hb 
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 !؟هفرعتأ -

 . اغاّبد ودبي هتکلو ؛ ال -

 . تاروشنملا اهيف عزويل ايريتفاكلا
 !!؟(ًرذَح نوكي نأ ردجي الأ !!؟تاروشنملا عزوي -

 فورعم تنأ « ىطعُي نمل فرعي هنإ ؛ اهادحإ كيطعي هتيأر لهو -

 : هرذَح یدم كردتسو دج هبقار « كتعامجو تنأ كرجحتب

 حفاصي « اهيلإ نيسلاجلا هجو ىف مستبي ؛ تالواطلا ىلع ري ناك

 اهيف سديو « اهقوف ةدوجوملا تارضاحلا رتافد نم اًرتفد عفري مث « مهضعب

 ؛ رتفدلا بحاص ىلإ وأ هلوح تفتلي نأ نود ىتح ىضمبو « روشنملا

 !!ْنكَي مل اًئیش ناک
 : ىلاخ تلأش

 !؟ايندرأ سيلأ !!ةنبابع حيمس -

 !!يندرأ هنأ فرعي ال نمو « يخأ اي كلهج لصو دحل ا اذهلأ -

 !؟تاروشنملا عيزوتب موقي نأ ةرطاخم تسيلأ -

 . نابضقلا فلخ اًماوعأ هفلكت دق « ةريبك ةرطاخم -
 !؟نجّسلا ىلإ هب بهذت نأ نكمُي ىتلا هذه ىف اذامو -
 . ىلإ هب عفدو « تاروشنملا هذه ىدحإ هبيج نم ىلاخ لتسا

 : يب فته . يبيج يف هّسدأو « هنم هطقتلأ نأ لبق « يلوح تفلت

 !؟دحلا اذه ىلإ ءانبج مكنأ فرعأ نكأ مل -

 . . . اي اهيف اليلق أرقاو « اهتاه « ةقرو يأ تسيل اهنإ -
 يتلا تارابعلا ضعب ىلع يرظن عقو « اهركُم يبيج نم اهتجرخأ
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E E دامس aa 
 وعديو « ةاواسملاب عيمجلا هيف عتمتي يطارقميد ندرأ ىلإ وعدي . روشنملا

 ةريقفلا رسألا ةاناعم فيفختو ؛ 0 ميلعتلاو « راعسألا ضيفخت ىلإ

 !!قحاملا رطخلا كلذ اهيف َرأ مل ةّيداع ىرخأ ءايشأو ....و

 !!(نيثارحلا بزح) : مساب اًعَقوُم روشنملا ناك ةياهتلا يفو

 : تلق « عيقوتلا اذه أرقأ انأو ةيلاع ةكحض يتم ثّدن

 هنأ اہ « لوجعلا ةحئار يه هنم حوفت تناك ىتلا ةحئارلا هذه اذِإ -

 !!بزحلا اذه ىلإ ىمتني

 فرعت له « نيرخآلاب ءازهتسالا ؛ هيف نوحلاف متنأ ام اذه -

 000000907 e رتشي « ركابلا
 تقو ناح اذإ ىتح دولجلا ةغابد يف هعم لمعيو هدلاو ةغبدم

 ىلع « هتساردب قحليل ىتأو « لجع ىلع هيديو هسأر لسغ « هترضاحم

 !؟لعفت اذامف تن ام« هعمتجم ةدئاف هيف ام لمعيو حداك وه لقألا

 !؟عافدلا اذه لك هنع عفادت اذامل « يلاخ اي كنوه ىلع -

 . . تاه . . تاه !هلثم نيثارحلا بزح ىلإ يمتنأ يننأل -

 ناخد ثفن « هبيج ىلإ هداعأو « بضغب روشن ىنم ىلاخ ذخأ

 . ايريتفاكلا رداغيو « موقي نأ لبق يهجو يف هرئاجس

 وأ سمخلا انساوح لك لوحتت انه « كانه نويعلا ريغ انه نويعلا لك

 اهتايطعُم ىلع ءانب سّسؤن يكل رظنلا ةّساح فثكتت « نويع ىلإ تسلا
 ؛ ءيش لك اهيف ةمداقلا ةكرحلاو !!ةمداقلا ةكرحلا ؛ دعب اميف ءيش لك

 «كشلا ؛ داقتعالا < بحلا؛ راها: رولا« رايها ؛ بضغلا ؛ ةروثلا

 . ةجتنتسم ا تاّيرظّنلا نم لوطت ةمئ ةمئاقو . . . و « ناميإلا
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 ‹ ةلوّدلا نويع تناك قالطإلا ىلع اهعسوأو انه نويعلا ربكأو

 ‹ ىصقتتو صّحفتتو رظنت يهف « ةنكمُم نيع لك كلذل ترخس
 تحت مهنحطت وأ « اهئاول تحت اوّمضني يكل نيبسانم مهارت نّمع ثحبت

 ىرحأ مه نيذلا كئلوأو اهفطعب ىلؤأ مه نمع ثحبتو . اهراطسب
 ةرّعصُم ةعماجلا ةروص رولبي يذلا ناكملا اذه نم « انه نمو . اهبضغب
 : تفرع ؛ ةريثك ءايشأ وأ ؛ ءيش لك ةلوّدلا تفرع

 مسابو « ةدشاور ناطلسو « تاديبع لامكو ؛ شوبرخ وبأ رماس

 يننأ مكدعأو ... نيرخاو ‹ ينولجعلا ميركو « ةحبص وبأ لئانو « ةعياعم
 هذه ىلع رم دقف « ةركاذلا ينتفعسأ اذإ مهصصق ضعب مكيلع صقأس

 لك هنحطت نيح ناسنإلا نم ىقبتي اذامو « نرق عبر نم رثكأ تايركذلا
 ءايشأ ترّيغت لخاّدلا يفو « نطولا رّيغتو « ءاملا رّيغت ؛ تاونّسلا كلت

 !!!اهب ُسّدحلا نكمُي ال ةريثك
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 هبحأ توملا نكلو ةايحلا بحأ

 ٍتيب يف هعم شيعأ « رجفلا نم ةّيركسعلا هتزب هل دلعأ تنك

 ملف ؛ تيبلا يف رجفلا يّلصُي « نيراّيطلل ةلودلا هب ملا حالس طاّبضل

 ةدعاقلا يف ديحو ىلصُم كانه ناك « دجسم طاَّبَضلا نكس ىف نكي

 نابحي اعم اناك ؛ (قيفو) حالّسلا يف هقيدص عم (رصان) جار هأشنأ

 نيناجم نم نيرخآ نينونجم ؛ وجلا يف ةّيركسعلا امهتاردق ضارعتسا

 لكشب نايوهي مث « ةنكمُم ةظقن ىلعأ ىلإ | نادعصي « ضارعتسالا اذه

 نيفطصلا نحن انيلإ لّيخُي ىتح « ةبعرم ةعرسبو « ضرألا ىلإ يدومع
 ‹ امهطوقس عباتت عم سافنألا سبحنتو «راحتنالا اررق امهنأ جرادملا يف

 ؛ ةرداغ ةظحل يف يجوز دقفأ نأ نم ةفئاخ يبلق ىلع يدي عضأو

 دق ؟يردي نم « ةايحلا تالامتحا جراخ نمّرلا باسح نوكي ثيح

 ىلع اًعيرص ٌرخيف « هدي نم ةيناث نم لقأ وه يذلا نمّزلا تلفني
 !ارشبلا هعيطتسي ال رّدَقلا نم رارفلا : انل لوقيل ؛ هترئاطو وه ضرألا

 نم اًقفرتُم ىرثلا أطي) ؛ يل يلا ل ل

 !!( ههيت
 هطبإ تحت اهعضي مث ‹ اهعلخي « سأرلا ةذوخ ىلإ نيتنثالا هيدي دمي

 قوشمملا هدسجو « عرافلا هلوط « « جّردملا ىلع ريسي ةقثاو اًطخخبو ءرسيألا

 ود هّتلعج عصان ضايب نع فشت يتلا هتماستباو « ديدّشلا رسألا وذ
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 نم رثكأ ناك « ضرألا هذه لهأ نم سيل اًكالم ناك ول امك ينيع يف

 لاطبأ نم ًالطب ةياهنلا يفو « برد قيفرو « اًبيبحو اّيأو اخأ ناك « جوز
 !!نيرداتلا ندرألا

 نم فرغأ ىتح ىنلهمُي مل . هّبحأ توما نكلو « ةايحلا ًبحأ

 اتبا كرتي نأ لبق لحرو « هدعب معلا متأ نأ ىلع اًرداق ينلعجي ام هينيع

 مويلا اهلمحأ يتلا سوقلا هذه لامتحا ىلع ىننيعُي هبلّص نم هب اًهيبش
 ااا ااا نا يلوا ع واوا

 . مايآ نم يل ىقبت اميف لمأ صيصب
 اًماسو رظتني لظ « هردص ىلع اهلمح يتلا ةمسوألا 0

 « هترئاط نم ةلتحلا نيطسلف ىري نأ « نظن اًنك امم ىلغأ ادب « اًدحاو

 !!(نويروغ نب) راطم فصقيو
 : ةرم تاذ ىل لاق

 نيب ةريصق ةفاسملا يه مك كردأ يترئاطب اهعلطأ ةعلط لك ع

 !!ةايحلاو توملا

 ينيب ةلخادتم ةفاسملا يه مك كردأ كترئاطب اهيف علطت ةّرم لكو -
 رثكت نأ يهتشأ ترص ىننأك ؛ رثكأ كّبحأ ةعلط لك ىفو ؛ كنيبو

 ١ ا ٠ . كتاعلط
 !؟كلذ نم نيفاخت الأ -

 ا نفسا ا نا ا

 . ةدحاو ةظحلل ولو كلذ لّخت ينلتقي . اهدعب
 ؛ هب دوعأس يذلا سابللا نول وه قرافلا ؛ دوعأس نيلاحلا ىلع -

 !!قرزأ مأ ضيبأ

 . مالكلا اذهب ينفيخُت تنأ -
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 رهاظتأس ؛ هلهاجتأس ؛ يعم اهلعفيس توما ناك اذإ « ىفاخت ال -

 ؛ يردق نكسي يترئاط ةمّداقم ىلع ؛ هبجاوب مونقي وهو هرأ مل ينّنأب

 رثكأ بعرملا  اهتاذ احب ةياهنلا بعرملا سيل « افيرش نوكي نأ لواحأ
 !!ةياهتلا هذه لكش وه

 بجي ؛ ليلق دعب (قيفو) كقيفر لصيس . .. يفكي . .. يفكي- -
 . اًرهاج نوكت نأ

 ‹ نانيعلا هيف ْتقتلا موي لّوُأ ىلإ ؛ يضاملا ىلإ ىمالحأب درشأو
 ‹ يمالحأ نم ينظقوي سرجلا توص ىتأيو . ناديلا هيف تكبتشاو

 ناك ءرمملا ءوض ىلع اًيداهتم يجوز جرخيو « (قيفو) لوصو نلعيو
 . موتحم رَدَق ىلإ اًيضام الطب ودبيف تفاخلا ءوضلا اذه زجحي هدسج

 صاخلا فتاهلا سرج ينظقيأ « ةمئان انأو « هداهشتسا ربخ ينءاج

 فرطلا ىلع حالسلا دئاق توص ينءاج « ةروعذم توحص « انتيبب

 :رخآلا

 | . كيلإ ثيدحلا ديري اندّيس -

 روفلا ىلع تفرع « ثدحي نأ نكمُي هنأ عقوتأ نكأ مل ؛ تبتر

 ىلع تانخاس تاخمد تن ققداقلا تاملكلا هئّبخت نأ نكمي ام

 أدب ء ةفورعملا هتّحب ىلإ ىغصأ انأو ءاكبلاب شهجأ تدك « يدخ

 ” لاق + البلف تف همك تاع لب نوم

 ا او اط هكا ةتقيل 2

 يف تظقيتساو « يعولا نع تبغو « ءاكبلاب ترجفنا اهنيح

 الو انل اهْنِإ ؛ ضرألا هذه نع انعفاد انلك « نيطسلف لجأ نم تام
 اطخ اوعبتي نأ ىلع مهتيّرل دالوأ يدنع ناك ولو « اهيف طّرفن نأ نكمُي
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 !!اهتيب مامأ شوحلا يف ياش ةرهس يف كلذ لك ةميعن تلاق

 متنأ : لوقت ؛ تاناحتمالا ماّيأ روطفب انل دعصت نأ ىسنت نكت مل

 ‹ رتعزلا شيقانم زبختو « نيجعلا نجعت « حابّصلا يف ظقيتست

 و اريبك اتحص عضت ‹ شيقانملا هذه بناج ىلإو

 دّرجمب انل ادعم ءيش لك ناك .. . ولحلا ياشلاو « ةرودنبلا نم تاّبحو

 نم رثكأ لب . ىنعم نم ةملكلا لمحت ام ّلكب امأ تناك ؛ هيف ركفن نأ

 انظقوتل اهسوقب جرّدلا دعصت نأ دح ىلإ لصي رمألا ناك دقل ؛ اذه

 !!اهنع رخأتن ال وأ انتارضاحم نع بّيغتن ال ىتح

 اذه لك انب متهت تناك مل !؟انعم (ةميعن ةميعن) هلعفت تناك يذلا ام

 عيباني لك اهيفرجف هيلع ونحت نبا ىلإ قوتلا اذكهأ !؟مامتهالا

 اهّنأل لعفت ام لعفت اهّنأ مأ !؟هلك اذهب نيظوظحلا نحن انك « ةمحّرلا

 يف يهو اهّمأ تت تتام نيح « اًهباشُم انامرح تش تشاع دقو « ٌمُأ نود انارت

 مأ !؟انيلع هقادغإب مالا نانح نم اهنامرح ضوعت نأ تدارأف ةسماخلا

 نمزلا مدقت مغر هيف رارمتسالا نم اهعنمي مل ءاطعلا ىلع اهدايتعا نأ

 !؟ىهتنماللا لذبلا نم ةديدج تايوتسم هبسكأ لب « رهظلا باديدحاو

 يذلا لاؤّسلا نأ ريغ ؛ همامأ رغاصتنو « لعفت امم لجخن انك مك
 !؟ليمجلا اذه اهل درن نأ نكمُي له : قبس ام لك نم رثكأ انقّرؤي ناك

 !؟فيكو

 عفرت يهو لوقت « اهتآشنم فصقيل (ايناتان) ىلإ هترئاطب لصو
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 اًمبع اًعومد يرادُت يهو ل اهسأر
 يف قدحتو « اهشأج ةطابر ديعتست . . . رامهنالا نم اهعنم تلواح
 ديا هتروض رضحتست امنأك غارفلا

 رمأ نود ةنياهّصلا لقاعم كدي راّيط لّوأ نوكي نأ ملحي ناك -

 ؟ادّرمتم ناك له ؛ هنم ىلعأ وه نم رشابم
 : بيجت مث « (اهسفن لأست)
 هيام هتان اي ريغ ف ل هنكلر سلتك ناك يربح

 !!ةليضف دّرمّتلا نوكي نأ نكمُي اًنايحأ « بجاولا
 رئاط بالجتسا ىلع رمعلا اذه لك دعب ةرداق (ةميعن) تلاز ام

 : ةلداعملا تمهف ىه « رضاحلا ةرجش ىلإ ديعبلا سمألا نم « ىركذلا

 .a !؟هاسنأ نأ نكمُي ال

 !!. . . نايسنلل ةدحاو ليبس كانه -

 ؟ىه ام -

 !!رّكذتت نأ -
 نيب ءامترالاب 0 نم تبرهو « هيلإ الاب هنم ترف اذكهو

 ةأطو نكلو :ةيدعم اهنأ كردت نيلاحلا يفو ؛ ىركذلا هذه ناضحأ

 لكأي يذلا هرئاط نع ضارعإلا نم فخأ يضاملا عاجرتسا يف باذعلا

 !!نيح لک يف كتنينأَمط نم
 « ماّيألا رثكأ يف ةسمخلا نحن انقرافت ال (زنيجلا) ليطانب تناك

 ملو - يهو «انايحأ شامقلا ليطانبو ناصمقلا سبلن اتك انتإف اذه عمو

 ةرمللو ؛ قتفنا ام قرو يكلا ةّمهم تلوت - كلذ ٌدحأ اهنم بلطي
 ىف - اهاندَدَعف نحن اّمأو « ةباجإلا كلمت تناك اهدحو !؟اذامل : فلألا

 نيح « ةقحال ةلحرم يف انسفنأ نم انفخو « انّمُأ - يرسقلا بايغلا
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 يف انرس دق نوكن نأ ةريغّصلا انلكاشمو « انمومهب اهل ىضفث انأدب

 !!ةياهتلا يف بئاص ريغ قيرط
 ىهتني نأ ىنمت « ىنطولا ديشنلا ظفحي امك ضرألا ظفحي ناك

 وأ« موهوم راصتنا يأ نع اديعب (« تمص نوتومي ءافرشلا ؛ كانه 100

 لك توملل اذامل !؟ةلوهسب مهيلإ هقيرط فرعي !؟توملاو . ةبذاك ةمسوأ

 رثأتسيو « هبناج ىلإ مهيفصتسيف رايخألا تغابُي اذامل !؟ةّينانألا هذه

 !؟حون هشاع امم لوطأ لوشيعيف رارشألا لهميو هتوكلم يف مهدوجوب

 !!ةديدج ىركذ لجأ نم موقتو « رافغتسالاب اهسجاوه يهنتو
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)٥( 
 ةهيبش تاياهن ىلإ ةرورضلاب يضفت هفت ال ةبيطلا تايادبلا

 ىلإ قاست ناطوأو !!اهّسيئر وه نوكي نأ لجأ و تيكا اج
 ناطوألا ذقنُي نم !!اهّميعز هل تقيس يذلا لظي نأ لجأ نم حبذملا

 !!هيتاعملا نم ةنفح دنع ةيداس ٍتاوزن ات ميحتلا ىلإ يوهت يهو

 هيدي نيب ةنيجع ةعماجلا هذه نأو ؛ هرمأب مكاحلا هنأ سيئرلا سحأ

 نأ !؟فدهلاو . اًئيدح ًالكشو « ًديدج اًئيش موي لك اهيف برجي
 دق هيلإ لوصولا نكل « ليبن فده !؟ملاعلا يف و ىقرأ سفانت

 عقت) نيح لإ اهتّقامح سيئرلا كردُي ال « ةّيفّسعت قيرط ربع نوكي
 .!!(ساًرلاب سافلا

 لثم ةتغب زرب هّنأل ؛ اقباس هنع مكثّدحأ مل« (ةحبص وبأ لئان)
 رمد هويع ىلع يولاو صقارتت اهراجشأ تناك « ءافل ,ةباغ يف رتقأ بئذ

 انيكس سرغت ىضوف « ةمراع ىضوف ىلإ ناكملا هٌروهظ لاحأف ؛ ضيبأ
 ىلإ مقافتتو « سوفنلا ةأده يف ةريحلا ةلتش عرزتو ؛ ناكملا ةرصاخ يف

 رجمزت اذال - وه ىتح - فرعي ٌدحأ نكي ملو «راجفنالا ةجرد

 هتباطخب اهلزلزُي نيح بولقلا يلغت اذالو « اهب هوُفَي نيح تاملكلا
 ‹ يهتنت فيك فرعي ال ةلاحل ءدبلا وه ناك < يروهجلا هتوصو ةيلاعلا

 ا نيل بالّطلا ةّيعون نم وه !!اهتياهن هيجوت كلم الو

 ناكو « ثراوكلا نم ًالّبَج مهفلخ نوّرجي اولحر اذإو « فصاوعلا مهعم
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 تامّيخ اب اًرورم ناّمع ىلإ سلبان نم ةّدتمملا ةلسلسلا يف ّرخآ اًيناوخإ

 ‹ نيبكنملا ضيرع « ةرشبلا ينب « ةيحللا ثك « ةثحلا مخض « ليوط

 تيقوتب ْوَّبْنَتلا نكمُي ال ةمراع ةروث يرهاظلا هئوده فلخ عئّبخي
 !؟هانيعو !!انلاثمأل ةفاسملا فصن رصتخت ةعساولا هاطخو « اهراجفنا

 !!اًمودشم فقي امهاري نم لك لعجت ةبيهلا نم ةلاهب نْيَيِجّيسُم اتناك

 قحليل دبرإ ىلإ موي لك يتأيو « ناّمعب ةدسيوللا لبجج نكسي ناك
 ؛ هريظن رع قوفتب ىلوألا ةنُسلا ىف ةّيعماجلا هتايح أدبو « هتارضاحم

 قحتلا نيحو « ةّيكيناكيملا ةسدنهلا ىف هتعفد ىلع لوألا ناك دقف

 ا ا نهرو ألا 'لضنفلا ىف دارا تيقن نق بيسر: اين د
 : ناّمع كرتي نأ - اهموي ائيمأ اًحصان تنك نإ ىردأ الو - ةعخصنف

 ليلا لير دا سوو تاب ام
 يتلا ةقالعلا مكحبو . ةسارّدلاب ءيجملاو باهذلا نم رصّتخُما نمزلا

RY0  

 . ةّيلامشلا ةبازبا نم راتمألا تآئم دعب ىلع يبوندملا يملا يف نكسو

 نكسي ىلا ةقش یف هروزأ نأ دعب اميف يبالطلا لمعلا ىعدتسا

 . مويلا يف ًنايحأو « عوبسألا يف ةّرم نم رثكأ نيرخآ ةسمخخ عم اهيف

 ‹ كركلا نم (تادارج حلاص) ةفرغلا يف هليمز ىلإ تفّرعت كانه نمو

 ‹« نزولا فيفخ ءرصقلا ىلإ ليمي حلاص ؛ ةعماجلا يف ءاصحإلا سرديو

 بكري ةضيرع نانسأ نع فشت هتمسبو « هبيج ىف هاديو الإ ريسي ال

 ديداخأ اهيف ؛ يو يعاب عع
 ام اذإو « ًاليمج ديشتلا يف هُثوص ناكو « نيخلا ىلع اهرثكأ رشتني

 ىلإ انررطضا نيذّلا دحأ حبصيس ؛ كلذك لاع وهف هتربن ىلإ انجتحا
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 !!اذامل مكربخأسو ؛ دعب اميف فاتكألا ىلع مهلمح
 مزحلاو 4 ةهيبش ٍتاياهن ىلإ ةرورضلاب يصفت :ال ةبيطلا تايادبلا

 فشكي ال لمعلاو  بلقلا اهّلحم اياوّلاو « ينبي مي الو مدهي ءاروع دي نم

 يف ةا داسف رهظُي نأ لجأ نم اياحض ىلإ جاتحي دق ؛ هلزأ يف اهنع

 ؛ درفنم لقعب اوركف نيح انتعماج يف نولوؤسملا أطخأ مك . هتياهن

 !!ةفاك هبناوج نم دهشملا ىرت نأ نكمي ةدحاو اًئيع نأ اونظو

 اهيف جاتحن ىتلا ةجردلا لا (انألا) مهدنع مخضتت ءامعّرلا لك

 قرغن اندك نأ دعب - انب يقليو « تاهاتملا نم انجرخي يهلإ ريسفت ىلإ

 انحاورأ فل نافوط نم ةيوامس ةيانعب انلشتنيو ‹ ةمكحلا عيطاش ىلإ <

 تاس وم صحب جارعا ةه ی كيلو !!قانتخالا دح

 !!هلوغت نم يقيو  هنايغُط نم يمحيو
 زاّرهلا هّيسركو , همف ةيواز قرافُي ال هنويلغ ؛ اشفتنُم سيئّرلا ادب

 ءريخألا هرقم ةعماجلا تناك« ةكرحلا بوؤد ؛ تارارقلا هتحت ٌرتهت

 يقتني وهو اًبونجو ًالامشو اًبرغو اقرش رفاس « ديحولا نكت مل اهنكلو
 هديسو هنطو ٌدعَيو « ئلآللا نع بقنيو « رردلا نع ثحبيو « تاربخلا
 . شهدُم يميلعت لبقتسم

 تاّينيعبّسلا يف نويلغلا ناك «نويلغلاب هتشيه تطبتر
 یاو موقلا ةيلع اهب ىلحتي ةضوم مرصنملا نرقلا نم تاّينينامشلاو

 يبالطلا لمعلا تاونس ؛ كلذ لعفي ة ةريثك تاّرم هتيأر ؛ ءاربكلا اهب

 : هأكَتُم هيلع لخدن نأ ءالمزلا نم ةليلق ةعومجمو انآ ينترطضا ةريرملا

 نأ نكمُي ال يتلا هوجولا نم ناك !؟ههجوو . روتولا ةيكم هيلع حمو

 ىلع ٌنمّْؤم انأ ام ردقب « هيلع مكحلا ضرعم يف مويلا تسل ؛ ع

 4 تاهألاو ا عومدلاو ءامدلاب هانبتک يذلا 1 نحن انخيرات خيراتلا
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 ةحفص ىلع شيطت تايركذ درجم ؛ ام لظ وأ انل لظ اذام ةياهّنلا ىفو

 ايش اهتم طال ام دحلا اهدنع فتر انملق نم لا
 هتظفح ءانأ هئطخأ نأ نكمُي الف نويعلا لك ُهئاطخأ ول ؛ 57

 يتلا فورظلا اهتکلو « ادحاو اّموي ايئادع افقوم هنم ذخُتأ ملءاّبيغ

 ؛ ةايحلا يف ضيقن يفرط ىلع فقن نأ - امّبر - ءاقدصألا نحن انتأجلا

 وأ نيمغرُم - نحن انفقوو « انتهجاوم يف - هتدارإب وأ اًمغرم - وه فقو
 ةبيقحلا اولمح نيذْا ءاقدصألا رطضي يذلا ام . ا ىف انتدارإب

 دحاولا يلوي نأو !؟ةياهتلا يف اوقرتفي نأ اهسفن َقْرلا اوشمو , اهسفن
 دورولاب ةيئلم بوردلا نأ اًننظ !؟اداضُم اقيرط اذهتتم رخ الل هره

 ةيذؤم اكاوشأ نيحايّرلا كلتو دورولا هذه فلخ نأ انفشتكاف نيحايرلاو

 ‹ كاكتحالا دنع كمجاهُت لب « رظَنلا دّرجمب رهظت ال « ةّماس اًنايحأو

 ؛ ادج ةّمهم ىربكلا تاقالعلا يف ةقيقدلا ليصافّتلا حبصت امدنعو
 ةياهنلا يفو « اعم انعباصأ تلعشأو راثلا تدقتا كاكتحالا دنع : معن

 ا لق وأ « اعم ارسخ ؛ نيفرطلا نم ٌدحأ ْرْفَي مل

 هوريدمو هؤادمعو هباون ىتح ؛ ينم رثكأ ٌدحأ هفرعي ال ؛ ههجو

 مهمامأ يشم وهو همادقأ ئطوم ىلإ نورظني اوناك « هّثاريتركُسو
 ملو ءاموي هغلخ شمأ ملف انآ ام ء ةسواسقك هفلخ نوشمو كريرطبك

 ا E را اللا

 !!ينثدحُي نيح يّنع هينيع ريدُي الأ ىلإ هثبلأو

 قوقحلا را تاوطخ ىلوأ نأ تملعت يننأل ؛ ؛ وه وه ؛ ههجو

 دنع عّهضْلا اهبلق ةداعتسا ٌديرت ةبيبح تناك ْنِإ « نويعلا يف رظتلا يه

 بولسملا هقح ةداعتسا ديري اًمولظم ناك نو « هيتيع يف ٌرظنتلف بيبح

 امئير الإ قحا مامأ دمصت ال نويعلا ّنإف « هينيع يف رظنيلف ملاظ دنع
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 يف ديلا نمو « ثيدحلا يف ناسألا نم غلبأ نويعلا ؛ هيلإ لوحتت
 !!ءاطعلا

 ىّتح « هريواشم لك يف هقفاري نويلغلا ناك . .وهوه؛ ههجو
 مهي نيح ىّرسُيلا هدي يف هب كسمُي « ةّماعلا هتئيه نم اءزج حبصأ

 نيحو « جرّدلا دعصي نيحو « اهنم لزني نيحو « ةرايسلا ىلإ دوعصلاب

 نيحو « قاروألا عقوي نيحو « ةوهقلا برشي َنيحو « بتكملا ىلإ سلجي
 نيحو « لزنملا نم جرخي نيحو « بالّطلا لباقُي نيحو « ءادغلا نم غرفي
 هعضو امّيرو « مولا دنع الإ هقرافي نيعّللا نويلغلا اذه ْنكي مل« هلخدي
 ىلإ دولخلا نم نكمتي يك هفنأ يف قبعت هتحئار لظتل هتدخم تحت

 !!ةعرسب موتل
 577 هناكم ىرسُملا همف ةيواز يف نويلغلا زجح

 ولو ىّبح ةمومزم لظت ةغراف ةريغص ةقلح نأ ادبف « هتأيه ىلع ةيواّزلا

 فيوجت يف هّسديف اًئيش ةوشحلا نم لوانتي ناك « اهؤلمي نويلغلا نكي مل
 ةقبط لكشي ةّرم لك يف « اسمح وأ تاّرم عبرأ كلذ لعفي « نويلغلا
 ,ةقبط لك نف « ةديدج ةقبط اهيلإ فيضيو « دّيج لكشب ةصوصرم

 لعفي ؛ جازملا لادتعا نم اًديدج ىوتسم يواست اهتخأ قوف اهمكاري

 ىلع توتسا اذإ ىتح « هئاسلج ىلإ ثلحتي وهو يلآ لكشب كلذ

 راثلا نأ دكأتي اهفارطأ ىلع فاطو « اهيف لعشأف « راتلاب اهاتأ « يدوجلا

 اهتأك سابقألا ُبهتلت مث ؛ اهبناوج لك تجضنأو  اهفاوح لك تسمم
 ا وبا ا ا و

 تابَحَس . هيلإ اهقيرط عرذت ة ةوشّنلا أدبتو « لخاّدلا ىلإ هاتزاّمغ

 كرتتو ةورذلا قرتحت ىح « ةبحس لك يف عمتلي راثلا دقو « تاعباتتُم
 (بيابلا) اذه ىلع ظفاحُي اهلك تالاحلا يف وهو ء ادامر اهتحت ام لك

 و
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  ىنمُيلا ةيوازلا يف هتوشن نم عمجتسا ام ثفنيو « ىرسُيلا ةيوازلا يف

 اهتحئارب ناكملا مختت ةنخدألا رشتنتف تابحّسلا عباتت عم دقّتي رمجلاو

 مويلا مكمتكأ الو « ةعئار ةسوردم تاكرحب كلذ لعفي ناك . ةزّيمْلا
 يف هتقيرط تببحأ دقلف ؛ هب اذوخأم لعفي ام عباتأ تنك ين

 !!نيخدّتلا

 عجريو «اهيلع رشعلا هعباصأ قبطُيو « هيدي نيب عمجي ناك
 قّدحيو « ايلعلا تحت ىلفّسلا هتفش لخدُيو « ءارولا ىلإ زتهملا هّيسركب

 هل ناك دبع عيش لك عامتسالل ًاَيِهُم هنأ اهنيح فرعأف ؛ ينيع يف

 هتّيبصع نم هذقنُي « ايبصع حبصُي هسقط نزاوت لتخي نيحو « سوقط

 هجو هئافُت بابض يفخُي نويلغو « ركس ريغ نم ةوهق ناجنف ؛ نائيش
 . ركعملا هجازم نم برهي وأ « مهنم برهي هنأ « نيرخآلا نع

 ع هتحارص بلغت هتّيئاوتلاو ء هَحوضو بلغي مترا

 ئبتخت تناك ههجو ةحفص فلخو « هتيعامتجا ىلع قوفتت هتيئاوطناو

 ةريثك فقاوم ىف هأرقأ نأ تلواح « تالوحّتلاو تالاحلاو اياكحلا فالآ

 حاجّتلا اذه ناك « فقاوملا هذه ضعب ىف اًنايحأ امّبر تحب « تلشفو

 ةءارق دعب « ةعقاولا تعقو امدنعو « ثدحت نأ نكمُي ةّماط زواجت ينعي

 نأو « نطولا یو ىلع تناك ةراسخلا نأ انفشتكا ؛ هجوللا ةئطاخ

 د تک کلا نأ ی انآ تقيمك واع انه كا فق اك ا

 تائم كتتاف دقف اًدحاو اًياتك اهنم تأرق نإ هّنأو « اًمئاد ةحوتفم تسيل

 E ام هاحفتفلا هذه a U نوي وخلا
 يف ةقشثلا رتهت امدنع لإ نينيعلا نم بتكلا راهنت الو . ةّيوطَم
 اوا سوؤر ىلع بتكلا فوفر جرحدتت اهدنع « قامعألا

 !!ءيش لك اهتحت رمطت مث « اهيلإ مهبرقأب
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 يدبُت تناك « قيقّرلا اهراطإو « فافّشلا اهجاجزب « ةفيفخلا هتراظن
 امل ةرظنلا دعب ةرظنلا ىوهأ ىننأ الولو « اًمامت نيتحضاو امه امك هينيع

 ج ماعلا تان ا وهاس ا نيو هلا تا

 نأ لجأ نم هسأر ضفخي نيح فشكنت تناك هينيعب ناطيحُت نيتراظن

 . انقاروأ نم ةقرو ىلع عقوي وأ « انبلاطم نم بلطم يف رظني

 لبق هانيع مستبت - كلذ لعفي هتيأر ام اًردانو - مستبي نيح
 كنظ تفلاخل ‹ ةماستبالا كلتب نايحوت هيئيع نأ الولو « هيتفش

 يف ريثألا هنطوم زازهلا ا دك نامل هنأ تدقتعاف ناتفشلا

 لتحي ال بتكملا ىف ةعساو تاحاسم كانه تناك دقل « ريثولا هبتكم

 يف غارفلاب فوطيو « هّيسرك نم موقي ناك ام اًريثك « اهنم اًئيش ثاثألا
 عضيو « ضرألا ىلإ هرصبب يمري وهو « ءودهب هتاوطخ لقني « هبتكم
 كلتب طيحُت ةقلح ماهبإلاو ةباّبسلا هيعبصإ نم ًالعاج هنقذ ىلع هدي
 ىلع انمسقأ بعص رارق ىلإ هئجلث نيح كلذ لعفي ناك ؛ نقذلا

 نأ ثبلت ال مث « ةئيطب هتاوطخ أدبت . انئالمز لجأ نم هعزتنن نأ انسفنأ

 ال مث , ةحضاو ةّيبصعب هسفن ىلع روديف قيضأ ةرئادلا حبصتو « عرسُت

 فرعنف ؛ هبتكم ىلإ دوعيو ناكملا عْرَذ نع فقوتيو هسأر عفري نأ ثبلي
 ريثك يف انعم نكي مل هْنِإ لاق نمو ؛ انحلاصل رارقلا ذختا دق هنآ اهنيح

 !!نايحألا نم

 ةّيَنِبلاو « اليلق ةقماغلا ءاقرزلا ؛ امهريغ نم رثكأ هاتقفار ناتلذَب
 قنعلا ةطبر عضو اًريثك ىوهي نكي ملو « اليلق ة بارتلا نول ىلإ ةلئاملا

 . ديرف زارط نم اًيلمعو « ايزاوجربو « اًقيقدو « اقينأ ناك « هصيمق قوف
 TT ةّينبلا هتلدبي فقي وهو ينهذ يف ةعبطنم هتروص تلازامو

 دقو « هنويلغ ىلع ىرسيلا هديب اضباقو « لاطنبلا بيج يف ىنميلا



 يف هتياوه سرامي نأ نود نم نکل« صيمقلا ةقاي تزاو ىتح اهعفر

 ۰ !!هتعماج ءانبأ ؛ هءانبأ نحن انهجو يف هردص ىف ام لك ثفن

 ىتح الو « ادب كفلخ نوكي نأ نكمُي ال هنأ لبقتسملا ةلكشم

 درجمب ثدحي نأ نكمُي ام أبنتن نأ انلواحل كلذك ناك ول« كبناجب

 فلخ اًئبتخم انقبسي لبقتسملا اذه نأ ريغ « ءارولا ىلإ ةطيسب ةتافتلا

 رودقمب ناك له . اًنع رخأتي وأ هاطختن امدنع الإ رهظي الو « بيغلا لابج
 يهتنتس برد يأ ىلع فرعي نأ - تاونّسلا هذه لك دعب - اّنم دحاولا

 0 !؟انرادقأ طحتس ءامس وأ ءارحص يأ يفو « رومألا
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090 
 ١! دهعلا لوطي داؤقلا ىلع مكاتب بحلا له

 يسفن دجأ « ةضماغ ةيبذاجب اهوحن نالت للا ىف :ٌةرحاس

 يذلا نيكسملا كلذ انأو « ينيدانُي اهيف ام اًنيش ناك ء اهقشعب اًذوخأم

 !!ةدحاو ة ةعفد ی ىلع هبلق حتفنا

 يف فقأ « ةيهاركلل زمر ىلإ دعب اميف لّوحت يذلا ؛ رسجلا ىلع

 يف ةطقن رسما ةاناعم ؛ ةفّضلا ىلإ ةَفضلا ربعأ نأ لجأ نم ليوط روباط
 . ةليوطلا برّدلا هذه يف ةوطخو « عسّنملا ةاناعملا رحب

 لحرا : كل لوقي امهدحأ « ناّيركسع ناّيزو « ناشيتفتو « ناتلود

 نيلاحلا يفو . لحراو (كتاّيحخولم) ذخ : كل لوقي رخآلاو «ْدّعت الو
 «رخآلا ةلود ىلإ بلقلا يف رثختملا مهلا نحن ؛ انلّحَرُي لكو « ليحر
 ىلع شيعأ نأ ترتخاف « ةهج يأ ىلإ ليحّرلا ينبجعُي ال ناك !؟انأو
 !!رسجلا

  لّجؤم هّنكل ادق اقشع تناك ؛ بلقلا ةّبح ؛ دبرإ ىلإ لصأو
 لبجلا ءانبأ نحن انك له ؛ اع ب ساكنا قامعألا يف لظ

 ضرألا ىلإ نيقاوت أ :راثلاب هجولا يف دعصت ال ٍلوهس ىلإ نيفهلتُم

 مدخلا 0 ادا بيعلا ةف اتاك بلقلا مامأ طسبنت يتلا

 ةديدج اًقافآ نأ سحنف قلطملا ىلع حتفنت دبرإ تناك « ةّيذشلا

 . رغاصتلاب هّمامأ اهلك ةقباسلا نامزألا رعشتس امداق اتمز نأو ؛ لكشتت
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 لوطب داؤفلا ىلع مكارتي بحلا له !!ةلّيَخَتُم ال ةنئاك ةلاح انه قاطو
 , ةايحلا ىلإ هثعبب اليفك مُداقَّتلا نوكي اًئينج لكشتي هنأ مأ !؟دهعلا
 بحلا : اولاق نيذلا كئلوأ نوئطخُم !!هلتقي وأ كلذ دعب هاعري ْنَم نحنو

 موي لوا يف ؛ اذه ثدحي مل يتلاح ىف لقألا ىلع ؛ ةرظن لّوأ نم

 « ةفعاضُم اًعومد يّمأ هيف تفرذ ٌرم ليحر دعب « دبرإ ىلإ هيف تمدق

 يف بيغملاب نذأت سمشلا تناك ؛ لا ىلإ لتاقما يخأو انأ ينعّيش

 تنك « تاونس ذنم اًبَرَع انه نكسي يذلا يلاخ يناقلت « بآ رهش رخآ
 LR نينحلا هنومسي يلخاد فيزنب اًباصم

 تثكم « نونجلاو رقفلا فارطأ ىلع شاع < يميهوبلا يلاخ ؛ اهدّوعتأ

 نأ هئوَجرف « ىرخأ ةليل هدنع شيعأ نأ قطأ ملو « ةدحاو ًةليل هدنع

 إف « ةعماجلا يف نيرخآ بالط عم اهيف نكسأ ةقش نع يل ثحبي

 ةقش رجأتسأ نأل يفكت انه ىلإ ينلسري نأ لبق اًدوقن رخّدا دق يبأ

 الب ىلإ ىلاخ رظن « انه بابشلا ىلإ فّرعتأ نأ ديرأ ىّنكلو « يدحو

 000 لاو وهاس نافذ هنن و

 !؟راقک الو نينمؤم عم -
 !!نينمؤم عم اًعبط . هللاب ذوعأ -

 اهلامش نم ندرألا يف نمؤم نسحأ ؛ (بلط يفصو) عم وتانعَم -
 . اهبونج ىلإ

 !!هيلع ينلد اركب نم -

 نم طباه هّنإ ؛ اًينيط ادسج سيل ضَعلا اهدسج ؛ ليللا ىف
 « بهشلا ا كيف محا و الا

 لامجلا لمتكُم انه ىلإ ءاج مث « حايّرلا ُهَنمّسنو « بكاوكلا ُهّندّمعو

 لاا

47 



 ةنيدملا هذه ىلإ نيمداقلا ىئالمزو انأ ىنقفارت تَلظ رسجلا ةدقُع
 هنأ الابل امنا ةرهاظ تم فبل هرب ةا لجأ م امل
 حتفتو . اهدسجب ال اهحورب كلبقتست ندملا ضعب كانه « ةعوّرلا ةقئاف
 ةنيدم كنضتحت نيح « بحل اب َعّرتْلا اهبلق نم لامجلا ىلع ةذفان كل

 ةقهاشلا اهتايانبب ىرخأ كعلتبت نيحو « كّبحت يهف اهتويب ةطاسب ىلع
 يف مستبت نأ دبرإ يف يفكي ناك « كهركت يهف ةبخاصلا اهعراوشو
 وأ« يويح عراش ةريزج يف ةلخن وأ « قيرطلا بناج ىلع ةنوتيز كهجو
 !!نانيعلا يقتلت نيح كنع اًديعب مهاّسلا اهفرطب يمرت ةاتف

 لثمتت رسجلا ةدقع « انب ىهتنت امر ؛ انب ئدتبت ال رسجلا ةدقع

 ناك نع نالا نم ندع ىلا ىلإ دوست علا اناكملا نف

 لّمحت ىلع ردقأ هّنأل ؛ اًيتنمسإ ارج هب اولدبتسا مه ليقو ؛ ايبشحخ
 . ۱۹٩۷ ةميزه دعب هقوف رَّبَع نم اهاناع يتلا مالآلاو عومّدلاو تاهآلا
 يذلا مالكلل قري رجحلاو « هقوف طقاستت يتلا عومّدلل قري بشخلا
 نم الإ نينا رس! اةينارربع ميزت انا ناجح يلوا الذ

 تمقافتو « هقوف نمب ٌرسجلا دام .ly اهنوفزني اوناك يتلا ا

 !!ادیلب اتنمسا هب اولدبف ؛ هب اوفأر « ةا

 انه لوؤسم نم ةدحاو ر رز ةسبكب قلغيو حتفي ر ناك يذلا رسجلا هتإ

 يتلا بئاصملا لك طاطا نقب اًبراض « ببس يأ ءادبإ نود كانه وأ

 حبصي ؛ كانه قلعت نيح ؛ اهئيحو !!هقوف نيقلاعلا سوؤر ىلع طحت
 رسجلا اهيف لوحتي ارشب ملاعلا عاقصأ لك يف متيأر له !!اتطو رسجلا

 يفارملاو روسجلا انّمشوانت نيذلا رحنا نحل يلب "نطو ىلإ مدع
 انتعّيضو ةفاجلا بوردلا انتلَلَظو 2 تاقرطلا انتشهانتو « يفانملاو

 !!ةلحاقلا ىراحّصلا ىّبح انّتظفلو « فافّضلا .
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 يه ةايحلا نأ ينعنقُي نأ لواحُي - ريسيلاب سيل نمزل - لظ يلاخ

 ىلإ رظنا : يل لوقي ناكو ؛ هقوف نوقلاع نآلا كا اع

 شيعن اننکل « يناعن اننأ بسحت تنأ  هلبألا اهّيأ يباجيإ لكشب رمألا

 هذه ىلع هيف مَحرتت نامز يتأيسو ؛ ةنكملا لحارملا لمجأ مويلا
 رسجلا قوف قلعت نأ : اهتاذ ةرابعلاب ةقفدتملا هحئاصن متخي ناكو < مايألا

 !!نيفرطلا ىلع كرظتني ميحجلاف ؛ هربعت نأ نم كل ٌريخ

 ظ يرقفلا اهدومع ناك ةيلامشلا ةباوبلا نم ئدتبي يذلا اهعراش

 ا يننوفرعي ء بابلا ىلع سارحلا حفاصأ « ليّللا يف هيلإ الأ

 اًثداه لظ يذلا ی ىلإ نوتئمطيو « لاؤس ( يأ نود لخدأ يننوعڏدي

EE EEE ss 
 ناك بم كتيغبفي ىذلا رفض الاف: كفانا ةدمعألا ءوض ىلع ىشقأ

 ءاوضألا تناك اذامل يردأ ال « يقامعأ يف نزلا تاطيحُم جّيهُي
 ‹ ىصيمق رارزأ كسه « ىنحرجت ةدمعألا كلت نم ةمداقلا ةلوسكلا

 امنيح روثي يذلا نزحلا قشعأ ُتنكو « يتاماسم ىف لغلغتتو « هحتفت
 ؛ يبيج يف يدي عضأ « لماكلاب قدس دولا كلت ساب

 ؛ دبألا ىلإ حيو عراشلا يهتني الأ لمأ ىلع اًيشام لظأ .. ىشمأو

 يذلا راّوُدلا نأ الإ« كلذك دبألا ىلإ ةاهتشملا م

 نم ًاجافتأف .دبألا اذه يمامأ عطقي هتياهن يف ةعماجلا راعش لمحي

 تارملا تارشَع هسفن عراشلا يف تيشم ينتأ عم ؛ ةّرم لك يف هدوجو

 !!لبق نم
 وأ ي عبرأل ينم اإ يلاخلا عراشلا اذه يف ريسأ تھک

 ؛ (َنوُقَفُشُم رمال ني مرا يع عر نورظني سرح او « سمخ

 ىسأر عفرأو ؛ هب اقاصتلا دادزأ يلايللا ضعب ضعب يف دربلا لا نيحو
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 تنك ؛ ء هجرخأ نأ هب نضأو « ًاليوط اسَفَت متشأو « ًاليلق ىلعألا ىلإ

 يل ىقبت مت ام يعم ىقبي ىتح ةعماجلا هذه ءاوه نم ىتئر ًالمأ نأ ديرأ

 !!اهّبُح يف عقي نأ دب ال هنإف اهّقفرع امك اهفرَع نمف ء انه رمُع نم

 اذه يف ركفأ م مبو !؟ةبيخملاب جوزمملا ىدملا اذه يف ثحبأ مع

 اهبح نم قفاوو اهلبق اًيلاخ بلقلا ناك له !؟ ةشحولاب عورزملا مضحلا

 ىلع ةوطسلا هذه اهل نوكي نأ نكمي ةعماح يأ !!؟اهب ًالعماف اردق و

 ا فلخ اهعراوش يف ثاهللاب يسفن بعتأ تنك اذا !؟اهقاشُع

 ناب ةريدجو + ساعت نأ, هير تلازم ةايحلاو انرظتني ناك لوهجم يأو

 !!؟نوملاحلا اهلافطأو 4 نومهاولا اهتيبص نحنو ) ت

 مايق اهلاصتا عطقي يتلا ورّسلا راجشأ تفقو عراشلا يّبناج ىلع 00

 عراشلا طسو يف اهتانق دق ىلا ةريزجلا اّمأ . ايريتفاك وأ ةبتكموأ ةّيَلك

 0 يو ؛ ف اهدادتما فقوي نأ دحأل ر تناكف

 ىلإ يشم ال و ىضّرلا الإ لَ الو ويحل

 دلت «ةرتنُم ةقوشعم وأ« ةعّفوتُم ةبيبح نع ينضّوعت اهلأك يبناج

 تبكس ما ي اهنأ رعشأف يتماه اهفرط َنماطُي ىّتح اهّيديأ تافححّلا

 !!ةنينأمطلاب سفنلا تضافف « اهئانبأ ىلع اهفطع ىدن نم

 رعاشل ٌةديصق اهنأك قيرطلا تظفح ةدلاخلا يشملا يلايل يف
 يشمأ تللظو , عوجوم 0 ةحول اهنأك يلايخ يف اهتمسرو « غوجفم

 يذلا ناوخإلا رايت ينغقوُي نأ لبق ةلماك ٍةنسل ةياغ 77 2« فده 1

 و ضرألا و ا ا يرو ‹ءودهلا
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 ال ةّيبهذلا اهطويخ سمشلا لاسرإ الولو « سمشلا انيأر امل ةيدمرّسلا
 ال ةضماغلا قيرطلا ىف نوكن نيحو . تانئاكلا ىف ةايحلا تقشبنا
 الا هة ا ا الا لاا طا نأ نک
 نکن مل انّتكلو « ةمداقلا ةكرحلا رظتنن اتك !؟نحنو « توملا وه نوكّسلاو

 !!رفاس لكشب ةبعرُم ودبتس اهنأ يردن
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)۷( 
 !١!..بح نودب ةايح الو ..بحلل تقو هي

 : اَقاَفَتا كعم َدقعأ نأ ديرأ ؛ لاعت « ةحبص وبأ لئان

 !!بحلل تقو ال : الأ
 !![بُح نودب ةايح ال : اناث

 كدسَج ةماخّض كلرتاف ؛ انراتخي وه !؟انًراتخي مأ بحلا راتخن : اًنلاث
 . كبلق ةم

 نيب نم تلفنا « يلقع يل تعّيم عئاوملا اكيناكيم ةدام ها

 لجأ نم كدسج لثم اتباث ادسج جاتحت امر  ةبوعصب ةجزألا اهلئاوس
 !!هيمدق دنع ٌرقتست نأ

 ىف تاملكلا سبحأ نأ ىنعجوي دق : فرتعأ نأ ديرأ : اًسماخ

 ىلع اهلوقأ نأ رشكأ ينعجوي ْنكلو , كيدي نيب اهرثنأ الف  يقامعأ
 ٠  !!يقيدص اي ميم نم رثكأ انأ ؛ ةقيقحلا حبذم

 ظ دات

 انيلع تبتك اًطخ اهانيَشَم

 اهاشَم طخ هيلع تبتك ْنَمو
 يف مت « (لئان) نيبو ينيب ثيدح رودي نأ نود نم مت قافتالا اذه

 تدقعو « ةقيرطلا هذهب ءاقدصألا نم اًريبك اًددع ترواح . طقف ىلقع

 انأ ؛ ضفرلا وأ لوبقلا قح مهيطعأ نأ نود مهنيبو ينيب ةلوطم تاقافتا
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 يسب و ليج ىف قبر كوت ةعشاولا ليج ا
 ىف ةعيرش ال « هيف ركفأ ام ىلع ىنبساحي نأ دحأ كلمي الو ٠ يدحو

 1 !!كلذ لعفت ضرألا ىف الو ءامسلا

 ىوس نقتت ال « ةنوعلَم طش ٌرئاجع يه ةعماجلا يف تاربتخلا
 ‹ فقسألا ةيلاع اهتاعاق . اهيلإ لخدي نم وأ « هارت ْنَم لك متش

 حئاور اهنم ثعبنت ةعاقلا بلق يف لصتم لكشب ةدتمملا اهتلواطو
 نم ةبرتألاب ةطاحم « ةعماجلا نم يصق فرط يف عقت تناك . ةقساف

 تناك ةايحلا نأ ىلع ٌلدت ةتبن يأ نم اهئاحاس ولختو « ةهج لك

 يف مامألا ىلإ ىرخأ ة طس نأ لجأ نم اهلخدن < انه ةدوجوم

 لاجم يف ءارولا ىلإ نيتوطخ انيشم انْنأ اهدعب كردنو « ةسارّدلا راوشم

 !!ةايحلا

 نم ايريتفاككلا ىف الق حانرأ نأ ٌثدرأ نيح ًءاسم ةسماخلا تناك

 اهيف ٌرطضت يتلا ةجردلا ىلإ ةظتكم نكت مل« قاش ّيسارد موي ءانع
 ٌزرأ نم ةبجو نمث تعفد «روبعلا لجأ نم كاكتحالا ىلإ داسجألا
 اذه يف سلجأ نأ ينلتق « اًديحو اياوزلا ىدحإ يف تسلجو « جاجدو

 نم ذختا يذلا ىلاخ نأ ول تينت« سينأ نود نم ىصقلا نكرلا
 همكح ااو ادوجوم نوكي نأ هل اًمئاد ةماقإ 00 ايريتفاكلا

 « قطنملا نم ليلقو نونحجلا نم ءيش اهيف ناک نو يهف « و

 نم رخآلا فرطلا ىلإ ةتافتلا يتم تناح . اًئيش سفنلا ىف ريثُت اهنأ لإ
 ادبو « نيرخآ ةسمخ عم سلجي (ةئبابع حيمس) يل ادبف ء ايريتفاكلا

 سوؤرلا تبرتقا ذإ « ا هلوح شاقنلا ةفد ناریدی يذلا عوضوملا نأ

 ةعيبط ءافخإ لواحت ةجذاس ةكرحب نويعلا ضعب تحارو « سوؤرلا نم
 1 مهبناج نم نيراملل راثآلا هيومتب شاقتلا
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 نود تاّرملا تارشع رّركت « اًريطخ وأ امهُم كلذ دعب دهشملا دعي مل
 ةكرحلا نم ةلبنق ينعي نأ نكمُي سوُؤّرلا براقت ّنأ دحأ سحي نأ
 ؛ مزاللا نم رثكأ ٌةدكار هايملا تدب « نوكسلا ةحاس يف رجفنت فوس

 لك ىلع تذوحتسا دق « ةسعاّنلا نويعلاو « ةسئاملا دودقلا نأ ادبو

 !!ءيش
 ليطانب وأ زنيجلا ليطانب نوسبلي ةبلطلا ىرت نأ اًفولأم ادهشم ناك

 ‹ ةبّبدملا فارطألا تاذ ةيذحألا نولعتنيو « ةيدقلا (نوتسلراشلا)

 اقئاض « هقيرط ىف وضع لك اًحسام لجرألا ىلع لاطنبلا لدسنيو

 يشملاو « بناج ا ا ا ىزاوف طبه اذإ ىّتح « ولع لكب

 ِةكرح لك ءارو نم فدهلاو ؛ ةصاخ ةقيرط هل (نوتسلراشلا) نولطنبب

 هذه ىدحإ (نوتسلراشلا) ناكو !!انه نحن ؛ هابتنالا تفل : نوكلا ىف

 0 ةقئطملا تنايرظنلا
 رمحألاو ‹ عقافلا رفصألا ؛ ةخراصلا ناولألا ترشتناف ناصمقلا اّمأ

 يف ةّدح اهديرب ناولألا هذه نم جيزم ائايحأو 9 رضخألاو « يناقلا

 تدرفنا ول ة ةضيرع سا ةقاي ‹ صيمقلا ىلعأ يفو ٠ اعم نيعلاو بلقلا

 ابلاغ - بدك ىلعألا نم حاتننا نعدذا الو ‹ هتطغل اهسبال هجو مامأ

 لقأ ملأ !؟ضرغلاو !!عيطق وأ ت ىلإ جاتحت ردّصلا يف ةباغ نع -
 ذخآلا « ليمجلا ىلإ الإ تفي ال بلقلا ّنكلو !!هابتنالا تفل : مكل
 !!ًالامَج اذه يف نودقتعي اوناك لهف بابلألاب

 ET ةضوم نم ىقبت ام اهنإ

 الب (زنيجلا) دهع وه تاّينينامثلا دهع ناك ذإ ؛ هيلع لّوغتت مل اهّنكلو
 ايابصلا ةلاح يفو « ذحأ هتنميه نم ملسي مل« نيسنجلل ناكو « عزانُم

 !!هوم امم رثكأ دّسجو « متك امم رثكأ حابو « ىفخأ امم ٌرثكأ ٌرهظأ
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 تنأ ؟ةلوّدلل اًسيئر كسفن نظت له ؛ جذاس لاؤس : سيئرلا اهي

 هذه كلمت كتأك فّرصتت ملف ‹ كرمع نم تاّينيعبرألا يف تلز ام

 نلو « كاياعر اًموي نكن مل: كيلع نوه !؟نورق ةسمخ ذنم ةعرزملا

 ؛ دونجلاب يحضت ؛ كجنرطش ةعقر ىلع كرحتت اًراجحأ انسلو . نوكن
 كبناجب ريزولا ّلظي نأ وأ . ةعلقلا كل ملست نأ لجأ نم « مهنم تائملاب
 امهيف ّبصني ملو « حيدملا تارابع ريغ ادوعتت مل نيّتْللا كينذأ يطغُي
 نامّرلا انل تءاش ةَّيولُع اًرادقأ نل الإ قتلن مل. قافتلا حيق ٌريغ
 ىّتح اهب نيدأ يتلا ةقيقحلا نأ ريغ « مادقألا امهيف تعمتجاف « ناكملاو
 ىف ٌرباع ْتَدَح تنأو « كتايح ىف ٌرباع ثدح نحن : ةظحللا هذه

 نحن « نيتآلاو نيضاملا ربع ليحرلا يف انل ةياهّتلا يفو ؛انتا يح
 انلامعأ نم قفشُث يتلا انفايطأ ٌريغ ىقبي نلو « لحرتس تنأو لحرنس
 !!انفلخ

 انّنكلو « كتايح ىف ارباع اثدَح نوكن دق ؛ اًرذع : سيئّرلا اهي
 | !!انتايح يف ارباع اًدح نكت مل نأ انفشتكا

 ىلاوتت دعب نم ثراوكلا لعج يذلا امو !!!؟ثدح يذلا امف
 !!!!افصفّص اًعاق اهتلعجو « اهّتعدصف بولقلا ىلع تمكارت ىتح

 عضي نأ يساردلا 84/87 ماعلا نم لوألا لصفلا يف سيئرلا ررق

 ةمالعو )١( ىلإ يمكارّتلا لدعملا اهبجومب عفري « ةديدج ةّيسارد ةطخ

 يقتري نأ ةتغابم ةطخلا هذه نم لّوألا فدهلا ناك ؛ (16) ىلإ حاجنلا

 برغلا ىف اهتاليمز ىلإ تسيق اذإ ىتح اهميوقت نمو « ةعماجلا ىوتسمب
 تناك ول ناگم ىف وكيس ناك فدعا هيلع تيقاقت اكيريفأو

 ىلإ سيئّرلا رظن لهف ؛ هيلع ةّينبملا جئاعتلا ىلإ يضفت ال تامّدقللا
 بيسرت ىف ةرتاكدلا ضعب دقع ىلإو « ةيادبلا يف لوبقلا تاسايس
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 !!برعلا عاقصأ ىّتش نم اهيف سُردي ناك ْنَم فورظ ىلإو « سآلّطلا

 طقسف « نيكاسملا ةبلطلا سوؤر ىلع رارقلا 0 سيئرلا قلطأ
 سيئرلا نم ملق ةرج درج درطيس ناك ؛ معن اف

 هرارق يف سيئرلا ىضمو «ذئنيح بالطلا رشُع ئفاكُي يذلا ددعلا اذه

 ك e بالطلا 6 2 ا

 مدعو طم اانا ةعماخا يف ةَ ف

 اًيفاك بالَطلا e نكي ا طاقسإ ىلع فو نيدايملاو

 ةبيرم اهآر ىتلا ةّيبالطلا تاكارحلا هذه ءارو نم ببسلا سيئرلا مهفيل

 راهتلاب ليللا لص ماد ام هنأ نظي لظ ؛ هسوماق ىلع ةديدجو ةبيرغو

 يف ركفيل الإ | ليوط راهن نم حاتري ال ماد امو « ةعماجلا ةعفر لجأ نم

 رهاظتلا ال ا ركشلا ( قحتسي هنإف ' ؛ م | ةيومنتلا 0

 مامأ نيرهمجتل ةبلّطلا دوشح > ىلإ رظنيل كاشلا ةيحان 97 لد

 را يبالطلا ميجا اذه نين ليعفتي نأ عقوتي وهو < بارا ىف

 ةلتش اهديبو يبلوألا ةسائرلا جرد يقترتف ةريغص تناك ولو ةعيجف

 مهفقوت ن أ نود هبتكم باب هيلع قرطتو ٠ ةيهازلا ةنولملا راهزألا نم

 دورو هل مدقتو ؛ همامأ ٍلالجإب هي هذه ينحنت مث 7 تاريتركسلا

 ةبلطلا دعصي نأ لدب ىّنمتف ؛ .ًاليلق هتلّيخم تعضاوت مث. ةعاطلا

 ةهج يمرتف « ايابّصلا نم نوكت نأ لضفألاو ةعومجم يربنت نأ « جردلا

 نم اًنافرع ديلاب اًحيولتو « انه نم ءاضيب ةدرو هبتكم ةهج وأ « ىنبلا

 و كانه
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 ناك « ًالماك اًعوبسأ مهتاريسمو ةبلطلا تاماصتعا تّرمتسا
 اذه . ةموميد رثكألاو « لاعتشالل ةّيلباق رثكألا اهدوقو (بلط يفصو)

 ناك تيبلا يف . رداهلا فاتهلاو يال خارّصلا نع فكي ال لجّرلا

 !؟انه فيكف ؛ هراوز عم وأ انعم ةليوطلا هتاشاقن مضخ يف كلذ لعفي

 نكمُي ءيش لكب هنّمأ بزحلا ؛ هتروث تاودأ هتفرغ يف ىبخي ناك

 هفلخو كرحت . جئاتتتلا ةنومضم ريغ ةبعل يف ةبرح سأر هلعجي نأ

 لظي ٠ مان ال تناك يتفرغ قصالت يّ هتفرغ ؛ « يناثلا فصلا تادايق

 نذأي ىتح نأتب مهترود نومتيو « ءودهب نوططخُي مهو قافرلا عم

 ا ا نولوحتي حابصلا يفو « مودقلاب اسل

 . راتلاب مهبولق اوؤلم دق اوناك

 بلطي نأ نود (جارس)و انأ انتفرغ لتحيف « نيّيروثلاب هتفرغ قيضت
  نيبناجلا ىلع تاشرَفلا ديو ء اهيلع بابلا حتفي « كلذب انذإ انم
 مث (كرتشملا يبالطلا لمعلا لجأ نم ةدعاسم) : ينذأ يف سمهيو

 انل عنصا : اسماه ىرخأ ةّرم اهيلإ دوعيو « ينذأ نع ًاليلق هسأر دعب

 موي يتأي امير (كّرعشُلا رولا لمعلا لجأ نم ةدعاسم) ؛ ياش
 نا يل ةبسّنلاب ًاليمج اًموي مويلا كلذ نوكيس « انعم اقيفر نوكتو
 عنصت نأ كرمآ فوس اهنيحو ؛ كنع هيف ًالوؤسم نوكأس يذلا انأ

 اًعبطصُم اًيدؤم اًبلط ال «ارمأ ءاشعلا دعت نأ كرمآ امّبرو ‹ ةوهقلاو ياشلا

 | !!نآلا لاحلا وه امك

 ؛ اهتّيطارقمد يف نظلا نسحب ةطلّسلا نم انسفنأ يمحن ال نحن ظ

 ةّيطارقمد اهنإ : ةّيطارقميّدلا نم دحاو عون ال | دجوي ال هلك ملاعلا يف

 تدرأ اذإ ؛ لطاب لك هيلع ئرتجي ة ةّوقلا نع قحلا ىلختي نيح ؛ قدانبلا

 ناك ام اذه ؛ ةّيقدنب هفتك ىلع عضف نيمدق ىلع اًفقاو قحلا لظي نأ
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 انأ تفشتكا ةياهتلا يفو ؛ عبت نمم ريثكو هبزحو (يفصو) هب نمؤي

 !كلذ يتعامجو

 . تفتلا ٍدوشح طسو هب فقوو ٠ فاتكألا ىلع هقافر ٌدحأ هلمح

 ةّيوديلا ةعاّمّسلا ربع ةّيراَثلا هتريعأ قلطي حارو « ةهج لك نم هلوح

 0 هن يق اهلی يتلا
 و ٌةَعْماجلا سلْجَماي

 رانلا يبلق يف لّعشتيو ٌرارقلا عوفاوُثب فيك
 ةعئاجلا نيبج يلف راع ةمّصَو زارقلا اه

 ال قحلا نأ انأ كردأو . رشبلا نافوطو « فاتهلا نافوط ليسي هفلخو

 ىلإ ةّيرظن نم اهّلوحُت ةّدام نم اهل ب ال ةركفلا ّنأو ؛ لاجر نم هل دب
 كّرحتن فاطملا ةياهن يف انّنأو . لمعلا الإ هقدصي ال نامإلا ّنأو « عقاو
 نم ةقثبنملا انمالحأ نم و ‹ لضفألا ىلإ ةقاؤتلا 3

 أ ةرطف
 !؟كلذ لك انيف لعفتو هللا نيميب يتّلا كلت ام ياا

 اذإف « قلخلا ءدب ذنم هاهْيَلَع سالا َّرطَف يتلا ؛ هللا ةرطف» هب ةيرحلا تسيلأ

 نم اهثعبيل ةادرإلا رمج ءاج « ةّيدوبعلا دامر تحت اهجهَو ابخام

 !؟ديدج
 تاحابّصلا ىف ءامّسلا ةقرز ؛ ديرت ام ىرت نأ !؟ةّيَرحلا امو

 ىف لوقحلا رايد ةّيوتشلا ىلايللا ف قفألا رجم زو« فصلا

 ةّيفيرخلا تاءاسملا يف راجشألا فقر اتعب ةيعبب يبرلا تاوحضلا

 امك تنأ !؟تنأو . مايه نم ارحب هلع نم هدميا) قوشلا

 كثبع نم صلختلا ًالواحم رايهنالا ةقاح ىلع ىلج يهتشت

 يشمتو يشم « يئاهناللا قوتلا قيرط يف فده الب يشمتو « يلوفطلا
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 اليمج لظیو الم ًالاؤس لظي هب . موقت ام عب !؟اذامل يردت نأ نود
 عطتست مل يذلا ُبحلاو . طقس رادقألا هنع تباجأ اذإف « العم ماد ام

 هلخد اذإف ؛ نوئج بحلا ؛ة ةرملا هذه حجني دق «ةّرم لك يف هريسفت

 !!لوزي ال مدنب يهتنت ةجاذس ىلإ لوحتو « دسف لقعلا
 ناكرب ىلإ | لوف تا ميحجلا نم اًمداق نافوطلا اذه ناك

 ىلإ تاقرطلا رخمي نافوطلا اذه راسو « ةعماجلا تابنج هب تضفتنا

 بسحن نكن مل دفاور نيبناجلا ىلع هيلإ مضنتف « ةسائّرلا ىنبم

 قحلا نأ تنمآو « رّيغَت نأ ىلع اهتردقبو اهسفنب تنمآ اهنكل 1
 . ةرئاث اعومج هفلخ دجو اذإ عيضي نأ نكمي ال

 نوعفري مهو هبتكم كاّبش نم ةبلطلا سيئّرلا ىأر عباّرلا مويلا يف
 ‹ هخويشو « هتسواسقو « هتكراطبو « هئادمع سلجمو هب دّدنت تاطفاي

 و ی ا نتووضعتلو
 اتافرع يديألاب اوحّولي نأ لدب « اًبضغ يصعلاب نوّحوليو « دورولاب هومري

 بيرغلا دهشملا يف اليوط قّدحي حارو ‹ ةشهّدلا هتعلتباف ؛ اركشو
 سيل هّنأو « عقاولا يف ىري ام ىري هنأ دكأتيل هينيع قّيضيو « همامأ
 ةضيب هوحن تراط « دهشملاب هلوهذو ‹ هذه هقيدحت ةرمغ ىفو « املح

 2. عجارت نأ ثبلي ملو« ههاجتاب ءاضفلا قشت اهاري وهو هدشف « ةدساف

 ت نکلا شابس هاا ههجو يف هل اهتباصإ يقتيل ءارولا
 تمدطصاف « ةضيبلا نيبو هنيب الئاح فقي بتكملا ةذفان جاجز

 تبعشت نأ ثبلت مل ةيادبلا يف ةريبك ةعقب هيلع اهرفصأ لاسو جاجزلا
 ةمدص نم هسفن ظقوُيل هسأر سيئرلا ضفن  ةريغص طوطخ يف

 نم ىرس ا وا دوشحلا ىلإ ىرخأ ةّرم رظنو ؛ ةئجافم

 بحسناو « هردص لخاد ا اًعيرس اًسَفَت بحس « ههاجّناب رجاهُلا ضيبلا
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 قلطت يهو « ةذفاثلا رادج ىلع سقفت ضويبلا تحار امنيب بتكملا نم

 . هلك ىنبملا يف ةهيركلا اهحئاور
 سيئرلا بئان ىلوت « ةريهشلا ةثداحلا هذهل ىلاّتلا مويلا حابص يف

 !!(قباسلا رارقلا نع اعجاب دقل) : رارقلا ةعاذإ

 راوخ اوراخ ‹ مهنيقي 7 ءاهلخاد ىلإ بالطلا ةلتك تبحسنا

 اهوقلت تتأ نيحو ؛ ةظحّللا هذه نورظتني اًحفال اًعوبسأ اوّلظ « لجعلا

 مهتكرح هتعتنص يذلا جايهلا نأ دب ال !!اهنوديري ال اوناك ولامك

 اونمدأف « ةيلاع ةعتملا نم تايوتسم مهيلإ تلخدأ عوبسألا اذه لالخ .

 «رارقلا بحسب مهمادقأ تحت نم طاسبلا بحس نيحو «اهيطاعت

 انضعب نأ ودبي ؛ لخاّدلا نم ةغراف اهّنكل ةخوفنم لوبط مهنأ اورعش

 هنأ سحیل« لتاقلا هفولأم زواجت هنأ رعشيل؛ هتروشب عتمتسيل روثي

 ةباترب ةدوقفملا هتّيئاسنإ نم اًضعب ديعتسيل « مئاهبلا نع فلتخم

 ىلعأ نم هرّجفت نأ دب الف ًالالش حبصي نأ ءاملا نم ديرت نح ؛ نايرجلا

 يتلا كلت اّمأ « اهسفن ريغ يقست ال ضرألا ىلع يرجت يتلا هايما ؛ ةّمق ةمق

 و ا ا ا سدلاس

 !!ةوشّتلاب تانئاكلا

 بلجتست قوقحلا ؛ ةيعاوط كيتأي قح ال : فاّرعلا انل لاق

 عفري مئاد ٌلاكتحا اهؤدبم ناريتلا ؛ ةهادب دقّت ران ال هنأ امك ؛ ةعفادملا

 ( . لاعتشالا ىوتسم ىلإ ةرارحلا

 ىلإ جاتحت لب « موقت ىلإ جاتحت ال ةّجوعملا باقّرلا : سيئرلا اهي
 . (ةّرم تاذ مالكلا اذه يل يلاخ لاق) !!علخ
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0( 
 ةسايسلا يف كلبقتسم تعيض

 527 اتم ةبيرقلا ةثالثلا دجاسملا نم رجفلا ناذأ ف نأ لبق

 اهءاطغ يهجو ىلع < Eh ¢ ءاوهلا نم ةدافع ةدرأب ن تللست

 كاّبشلا قالغإ مكحأل تمق ؛ كا ولالا يلحكلا

 i SES ب ا حا

 حتفنا دهشملا تنياع اًملف « ىرأ امم دكأتأل ينيع تكرفف « ةيادبلا

 ىلإ تعجارت « قهشف ىقامعأ نم فوخلا ماقو « بعرلا ىلع ىمف

 ؛ يديب ىمف تيطغو « ةيناّثلا ةوطخلا ىف تحّنرت « نيتوطخخ فلخلا
 عنمأ وأ ,بخص ىلإ ءودهلا اذه لك ليحُت نأ نكمُي ةخرص عنمأل

 !!قلطُم نوكس ىلإ ةكرحلا هذه لك ليحُت نأ نكمُي ةقهش 1

 هفتك نم هّْرهأ تطبه « ىجافُلا يرقهقت يف (جارسب) ُترْشَع

 ىلع بلقتو « اجاعزنا نيتيناثل رخشو « هنع اًديعب يدي كّرحف « هظقوأل

 !!نكي مل اًميش ناک همون عباتو ؛ هتداسوب هسأر ىطغو ءرخآلا هبنج

 يئابرهكلا دومعلا ءوض هيلع طبه دق كاّبشلا ىلع يذلا حبشلا ناك

 شبغلا تلزأ نأ دعب اًحضاو ادبو « انتقش نم بيرقلا راودلا نم مداقلا

 تراس هفلخ نمو « بابلا ةيحان كرحت « اديج امهكرفب ينيع نع

 !!الثامتم ايز نودتري ةثالث حابشأ
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 نيب يباق رصتعت 00 ترم

 ب نينثا نم فتر هحتفأ بابلا ىلإ تعِرُه اًفينع اهيلع

 : يندم ٍسابلب مهمدقت يذلا مهدحأ هجو ينلباق , فوخلاو

 !؟(بلط يفصو) نيأ « نمأ طاّبض نحن -
 اهل

 ىلإ هعم نيذلا ةثالشلاو وه لخدو ) بابلا نع ةظاظفب ينحازأ

 مهقدانب مهو ةعبرأ فقي ناك (فورلا) اياوز ىلع < ةقشلا لد

 امك اتم ڈحأ برهي نأ نم اياوزلا نوسرحي اوناك 1 مهفاتكأ قوف ىلدتت

 5 لخادلا يف جيجضو ءاضوض توف ينحل ىلإ ىهانت . ودبي

 انعمتجا ؛ 0 فلخ هيذي 000 (ىفصو) 0 دق 4 کک

E Sa 

 : (يفصو) هجو يف يندملا سابل
 ةلش هللاو !؟نوه اوبرخت نيياج مكدالب اوبرخت مكافك ام وتنإ -

 !!لمه

 ؛ (يفصو) ةفرغ ىلع اوزكرُيو ءراّدلا اوُسَتْفُي نأ هيّيركسع رمأ
 : اهعمج يف نوكمهنم ركاسعلاو « ةفرغلا هذه نم جرخت زونكلا تأدب

 وه هيلع ضوبقملا مرجملا اذه نأ ىلع ليلد ربكأ تناك ةّيوديلا ةعاّمّسلا
 تاملكلاو تافاتُهلا اهيلع يتلا قاروألاو « (يفصو) لعفلاب
 لك نيب ركسعلا ناك . . . يعويشلا بزحلا تاروشنم مث « تاططخملاو
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 مهنم بلطيو « هسأر ٌزهيف مهسيئر ىلع هنودجي ام نوضرعي ىرخأو ةرتف

 . ةياغلا هذهل مهعم هورضحأ ريبك سيك يف هوعضي نأ
 نم فصاوعلا هشتبت يرهاظ ءودهب هتفرغ ىلإ (جارس) ) بحسنا

 نم ةعومجم كسمأ « ةيكيتسالبلا جاردألا تاذ ةنازخلا حتف ذ « لخادلا

 كانه نم اهاقلأف كاّبشلا ىلإ عراسو « ماظتنا ريغ ىلع اهاوطو « قاروألا

 هتلمحف رثانت دق رخآلا اهضعب نأ ريغ « شوحلا لفسأ ىلإ اهضعب صاغ

 هلاقتعا اهيف متي يتلا يفصو ةفرغ كاّبش نم ؛ ىلعأ ىلإ عفتراف حرا
 ‹ عيمجلا نم ىأرم ىلع قاروألا هذه ضعب تربع ةظحللا هذه يف

 وأ رخآ تيب حطس ىلع رقتست نأ لبق ء ءاضفلا يف اهحجرأت تلصاوو

 : هسأرب هل راشأو ؛ اكسس يندملا طباضلا قمر . انضرأ ريغ ٍضرأ ىلع

 نأ نكمُي تادنّتسُم نم ةنمآ هبش فّرْعلا تناك . فّرُعلا ةّيقب شف

 !!ةليسو طسبأب نجّسلا ىلإ اعيمج انب فذقت

 يأ !وجسلا ىلإ (يفصو | ايحفا ديت جوا عمجلا قرفت
 ىلع نيذلا ةعبرألاو ؛ مهديس اوعبت ةثالثلا ركاسعلا . يردن ال !؟نجس

 ريغت دق دهشملا ناك ةقيقد نم لقأ يفو ؛ مهئالمزل جورخلا اونّمأ ايوازلا

 . ادحاو اول ة ةصقان ةحوللا تدبو < هقباس نع

 ‹ ماحتقالا لّوأ نم اهيف لظ يذلا اهقئاسب ةد د ةراتس هاج

 ىلع امهدحأ ناّيركسعو يفصوو « ةمّدقملا يف سلجي يندملا طباضلا
 اوباذف ةّيقبلا اّمأ . يفلخلا دعقملا يف نوسلجي هراسي ىلع رخألاو هنيمي

 . يردن ال« كانه ةرايس مهرطظتنل تناك امير « ةيعرفلا تاقرطلا يف

 طقف . ةايحلا نم اًيلاخو اًمامت اداه ناكسإلا راود ادب فورلا نم

 دربلاو « ناكملا فلت تناك يتلا ةّماَّثلا ةنيكّسلا عطق يذلا وه رجفلا ناذأ
 ءفّدلا هيف ثعبن نأ لواحن نحنو « ةريحلا تالاؤسب انبولق فلغي لظ
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 : ةياهّنلا يفو « ةريثك اًنايحأ لشفنو « اًئيح حجنن ؛ ةنينأمطلا تاباجإب
 ضرألا ىلإ انراصبأ ضفخن نحنو هانلق ام اذه ؛ اًئيش لعفن نأ بجي

 !!لوهجلا ةّمكأ فلخ ئبتخلا مداقلا نم اًقلقو « انسفنأ نم الجخ
 عالتبا لح « انتنسلأ فقوملا دقع ؛ نيتماص ةعاس نم رثكأ انللظ

 له ؛ هلعفن نأ نكمُي اميف انرواشت ؛ كلذ دعب ةنسلألا هذه ةشهّدلا

 ةعماجلا يف ةرهاظم رّيسن مأ « اًيماحُم هل نّيعن مأ « هللا مار يف هلهأ ربخُت

 فورظ نّيبت ةّيحيضوت ةرشن ردصن مأ ةّيبالطلا تايرحلا نع اعافد

 نع لءاستتو « يجمهلا بولسألا اذه ىلع كلذك ّجتحتو هلاقتعا
 هبراقأ نم ةطساو عضن مأ  اهّلك ةعماجلا يف ةبلطلا ىلع َعّروُيو هبابسأ

 نأ ةياهنلا يف انررق !؟اًعمتجُم كلذ لك لعفن مأ ؛ ندرألا يف نيذقنتملا

 . نيتليسو مهأ امه ىرخأ ةهج نم ةطساولاو ةهج نم ةرهاظملا
 ءاضقلاو ا عقنتسم يف قرغت اهموي ندرألا تناك

 نم درف يآ صنتقت نأ اهنيح ةمكاحلا ةطلّسلل نكمُي ناك « يركسعلا

 تارتفل نوجّسسلا بهايغ يف هب جزتو ةلودلا ىلع اًرطخ هيف ىرت عراشلا
 يركسعلا نوناقلا اذهبو « ةمكحم ىلع ضّرعُي نأ نودو « ةدّدحُم ريغ

 نكل « اًريبك اددع نكي مل ةنامأللو « اتم اددع نيزانّرلا تنضتحا

 يف ةقحال ةرتف يف نكمُم ددع ربكأ اهلعج دعب اميف فورظلا ريجفت
 .o !!امّير ةّيركسعلا تالاقتعالا خيرات

 لقت ىتلا ةراّيّسلا تلخد ةّيديدحلا تارباخّلا ىنبم ةباّوب نم

 وهو اًمماص لظ كلذلو ؛ هل ةبسنلاب ىلوألا ةبرجتلا تناك « (يفصو)
 . اهعفاود ريسفتو ؛ ال اردنا لبن اهعم فلأتي نأ لواحُي

 55 1 نا طيات فاير وريف فلخ ا ةانكيو كن
 اهطويخ تقش دق سمشلا تناك « ةميدقلا ةّيتنمسإلا ةّيضرألا ىلع
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 نم ةجوم هرهظ ىلع ةّعشألا كلت تعبطف « ركابلا حابّصلا اذه لّوأ

 حار ؛ سمشلا نع بوجحلا هردص نم لكأي قلقلا حار اميفو « اهتاقارشإ

 . ةنينأمطلا نم ليلقب رعشيف « اهل هجاوملا هرهظ لبرسي ءفدلا

 ىلع هديب ىوهو ' ةنازنّلا ناب ىلع هاقلت يذلا يركسعلا و

 ةبرضلا هانيعو هفنأ ىقلت « اهل يفصو ّرتها ةديدش ةمطل همطلف ههجو

 اتلاز ام هاديو هبناج ىلع طقسي نأ لبق ًاليلق حرت «راودب رعشف
 . هرهظ فلخ نالدجنت

 دمنا ا ااا أ نأ ‹ هفنأ نم مّدلا ضعب لاس

 : الئاق ‹ ديدج نم هضهنُيو ركاسعلا

ESE e Ns 
 دق هنأ وتلل يركسعلا اذه رّرقي يذلا هلبقتسم نع هرس ىف لءاست

 هينيع ىدحإ ضمغأ « لشفف هصخخشُي وأ هلّيمختي نأ لواح « عاض

 نأ لواحُي امّنأك « هسفن متكو « ًاليلق هنقذ عفرو « ةضامغإ فصن
 نم هل سراحلا ةعفد هتالايخ نم هتظقيأ « ىرخأ ةّرم لشفف ؛ هرضحتسي

 : ةأجف امهيلع طبه ةبآكلا نم ًاليقث اًثرإ ّنأك ٌنَبماص اراس « فلخلا

 . ءيش لك فلغي يذلا عيقّصلا دادزاف

 مامأ هسفن (يفصو) دجو ةنازنّرلا بلق لتحت يتلا ةمتعلا بلق يف
 دم . ناكملا فلأت نأ ةنينأمطلا تاوطخ لأ : هّسفن ثّدح . ديدج ملاع

 ال ؛ داوّسلا يف ةقراغ ةدراب ادي هيلإ تّدمف اهحفاصُي ىك اهيلإ ةقثب هدي
 ءفّدلا 9 يدي ىف اهدي نلف ا نإ اا یا

 يف عقتس اهنإف تاينمألا تقّلح امهم ؛ ًالجآ مأ ًالجاع امهادحإ ىلإ

 . ةرورضلاب تايادبلا اهرّرقت ال تاياهّتلاو . ربّصلا كابش

 نم لقأ يف يعويشلا نا
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 ش ىلإ نأمطا . هنمّلعت ام لكب مهسوؤر علصأس : هسفن ثّدلح ؛ عوبسأ

 نيزانزلا هذه جراخ ةلودلا هب يقلتس ةياهنلا يف ؛ لايخلا نم دعبأ ٍلايخ

 يف اهءام حفسي يتلا هتايح « ةّيعيبطلا هتايح ةسرام ىلإ دوعيل ةنفَلا

 نوسسؤي وأ ¢ ةرهاظل نط مهو نیرخآ نيناجم 4 ةقلغملا فرغلا

 وهو تدفن ةيدوجولا هتافسلفو ةيسكراملا هتادقتعم نأ ريغ ؛ ةرظانمل

 . هزاجتحا ةرتف يهتنت نأ لبق هيققحُم عماسم ىلع اهيقلي

 هجو يف ربخلا عمس ام لّوأ هوبأ خرص < هللا مار ىف هلهأ انربخأ

 ٠ : همأ

 . . ربلا اهبيجي حر ام دلولاه ونإ فراع تنك انأ -

 !؟وه لماع وش . . ها
 .. مسا ول ا يل اظاه « نيسكور الو سکور اهف يماع -

 . . اهلوقي ناك كيه < و

 مسا يل اطا هلو تمل هلا. a َآ

PFE ENES E 

 رجاحما يف نوزخم ءاكبل اهسفن ئّيهت هتجوز تعرش اميف هيمدق نم

r u : 

 .. سبح اب
 هاقلت « نيرشعلاو دحاولا مويلا يف داتعملا قيقحتلل ةنازنّرلا نم جرخ

 اهفوجو « ةئرتهم مادقأ ىلع فقت ةّيبشخ ةلواط ىلإ سلاجلا طباضلا

 ىشم « نيتدّيقُم (يفصو) ادي تناك «دسافلا ءاوهلا نم الإ غراف

 . هرهظ فلخ هيدي اًدقاع ضرألا ىلإ ءودهب رظني وهو طباضلا هيلإ

66 



 ةلصافلا ةفاسملا ىف فقوت « ههاجّناب اهوطخي ةوطخ لك ىف هلجر اًرئانو
 ااو فاع هل تقحيص ةا رم لقال امهنم

 ءًاليلق فلخلا ىلإ هعذج عجرأو « هرهظ فلخ نم ةأجف هدي طباضلا

 ىلع عقو « (يفصو) هجو ىلع هفك نطابب یوه ةّوق نم يتوأ ام لکبو

 بعثنا « هتثل ىلإ هبلق نم ضكارتملا ملا دعص « سيك لثم ضرألا
 هنأ رعش « ايدارإ ال هنطب ىلع هيلجر مّوك « هعطقتم طويخب كانه نم
 رهقلا ةدش نم رّجفتي داك ءاكب متك « ةظحل ةّيأ يف سفرُي نأ نكمُي

 همف وأ مروتملا هفنأ ربع اهقلطُي نأ لدبو « هسافنأ سبح « ظيغلاو

 بصم نع اهل ثحبت ا او هنأك متري هدسج حار قوقشملا

 !!ىراه

 فرط يف لمهُم سرج ىلع طغض « ءارولا ىلإ طباضلا عجارت
 (يفصو) وحن هّجوت « هيلإ طباضلا راشأ « ركاسعلا دحأ لخد < ةلواطلا

 توصب طباّضلا هلأس « هلباقُي يسرك ىلع هسلجأو « ضرألا نم هماقأ
 : ىعفألا حيحفك حفي

 ' !؟عئاج تنأ له -

 ريغ هفعست مل) (ماعطلا نع ثحبلا خيرات وه ملاعلا خيرات نإ» -

 . (ةّيسكراملا هتاعلاطم نم اهركذت ىتلا ةرابعلا هذه

 !؟ال مأ اًماعط ديرت !!يرقبعلا اهّيأ مهفأ مل -
 نم الدب ةلأسملا لحت نأ نكمُي ةدحاو ةملك نأ كردأ) . معن -

 . (اًنايحأ اهيف هسفن لخدُي ىتلا تاديقعتلا

 اب نها نم ةحو لدتا رخاا ءاومأ يمص تعدم اذزخ
 ا

 !!اهل لباقُم ال ءامسألا ؛ ديهز لباقم -
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 ةرم) «ساتلا عادخ لالخ نم شيعلل ةليسوو ةليح نيّدلا» - ظ

 ىلإ هباستنا تايادب يف اهمّلعت يتلا تارابعلا هذه ريغ هفعسُت ال ىرخأ

 هملعم لظ نأ دعب اهقّبطي وه اه ؛ دحاو ءيشل حرف ؛ يعويشلا بزحلا

 . (اهب هسأر عّدصُي لوألا

 / ةقيرط لهسأ « ايقيئز ًالقع نوكلتم نيد عم ةروانملا حلفت ال

 امدح لقع فل يخش لم دج نأ ةموللا ارختساا

5 

 سأف ىلإ وأ ‹ اهطيسبتل متل ةقرطم نم رثكأ ىلإ جاتحت ال ةيديدحلا لوقعلا

e(يفصو) ناكو . ةادأ ي أهعم عفنت الف ةّيقسث 0 00 - )  

OE Tae 

 ,ةج ين ىلإ انلّصوت ؛رمدُت مل هلجأ نم اهانْمّظن يتلا تارهاظُلا

 ال نم كعمسي نأ نكمُي ال : الأ ؛ بوعرم بلق نم اهانقطنتسا

 نم اهرجفتل ةلبنق ىلإ - اًنايحأ - جاتحت : اًيناثو . نيتميلس نينذأ كلتم

 ةعماجلا نألو . ةدئفألاو نويعلاو ناذآلا كبلاطم ىلإ هّجوتت نأ لجأ

 هذه وشحب موقت ةريخألا هذهو « ةّينمألا ةزهجألل اهينذأ ريع تناك

 ال - كلذك - اننألو ء ءىش اهلالخ نم ذفني الف« صاصّرلاب ناذآلا

 عافدلا ا اج ا ىلإ لاسنالاب انيضر دقف ؛ ةلبنقلا كلمن

 ناك « طسوألا هوخأ وه ؛ (هللا مار) نم (داهن) ا انءاج نحيلا 

 هن اظن + ةف ف ةَبق لكشف ىلعألا نم هرهظ بدودحا « نوألا ىحمق

 دعبأ ىلإ ئداه « عافض يتيعك ناوُدبت هينيع تلعج ةكيمّسلا

 هيخأ بخص نم ةلباقلا ةهجلا ىلع هئوده يف فقي ؛ دودحلا
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 ملكي وأ « مّلكتي نأ نود ةليوّطلا تاعاّسلا سلجي ناك . (يفصو)
 : ةرم تاذ ههجو يف خرصف )اس( لتاقلا هؤوده ٌرفتسا « ادحأ

 ناك ةّسب ول لجر اي. ئفصو ناش وذوي رغ كلغأ يقل ام

 1 ١ !!كتم رثكأ كوخأ نع تعفاد

 « بسحف هينيع قّيض « اًئيش لعفي مل تماص وهو ةناهإلا ىقلت
 ىلع ٌرقتستل اهداعأ مث « هسأر اًقرطم اهجّدَحو ‹ ههجو نع هتراظن عفرو
 : ىرخأ ةرم هينذأ

 يردن الو ‹ حابصلا يف انعم تيبلا نم جرخي (داهنو) ناعوبسأ ّرم

 يف (ملاس) ةفرغ يف سلجي . هدجن الو دوعن اًنايحأو « بهذي نيأ ىلإ
 قطني نأ نود هرئاجس ناخد ثفنيو « لجر ىلع ًالجر اًدقاع ةيواّزلا

 وهو ينءاجو « هتفرغ نم مويلا كلذ يف (ملاس) جرح . ةدحاو ةملكب

 : رفزي
 . طيحلا لثم هلثم ؛ ةولب ياه ىخأ اي -

 (هل تلق) كلاب لوط -
 . هدرطأ حار هوخأ ناشم لمعي وّدب وش انرّبخب ام اذإ -

 . . فيض اندنع وهو ةفضلا نم اجأ !!هدرطت -

 !!اوس طيحلاو وه ؛ فيض شم ال -

 راود لوح تراد « ةّمهم ةّيصخش انتراز « ثلاثلا عوبسألا يف

 ةيمسرلا اهتحول « انتيب مامأ فطصتل « نيميلا ىلإ تفرحناو « ناكسإلا

 ‹ ثدحي يذلاب نهكتن نأ انلواح « انلوضُف تراثأ ءارمحلا ماقرألا تاذ

 ىلع اهتقانأل عملت تحار يتلا سديسرلا ة اس تلخ اقف ال

 ؛ اًمامت اهفلخ تفطصا « اهعبتت (وفلوف) ةراّيس كانه تناك « عراشلا ءوض

 يذلا قئاسلا راوجب سلجي اًينمأ اسراح ةمدقملا يف ىرأ نأ تعطتسا
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 يسركلا يفو . اهرمتعي يتلا ةّيقاطلا نم يطرش رخآلا وه هنأ تفرع

 ةحاسم رط *تت « هرمع نم تاينيسمخلا يف لجر سلج يفلخلا

 . ةقينأ قنع ةطبر - ةّيمسُرلا ةلذبلا نم ىقبت امم - ةرهاظلا هصيمق
 و

 هتئيه نأ ادب « اًمامت هنّيبتن نأ عطتسن ملام صخش سلج هراسي نع

 فصتلاو انهاجتاب رهظي هلكيه فصن ناك « انيلع ةبيرغ تسيل ةّماعلا

 !!ةهرافلا ةراّيسلا فقس هيطغُي رخآلا

70 



١١ 
 !!هسفن نم ناسنالا ىَفشُي له

 ةركاذ يف ءاملا وضح يتايح يف ارضاح لظ هنأل ؛ جوزتأ مل

 نم ءاملا هيلإ داع « « لوطهلاب ءاملا نم هلقثُي امم صلخت املك ؛ باحّسلا

 تک الك ؛بلقلا يف ٌمجو هّنأل ؛ هّسْنأ ملو ةكرحلا درجمل ديدج

 ىنيع ةضامغإ عيطتسأ تاو اقلأتو اعجو دادزا هيف تايركذلا ءامد

 ا ع يسوع ا هار نأ نود

 ا داعش را نيمساي نم جامسب يبلق تطاحا ةرسال

 ؛ اماع نيثالث ع نماراكأ هيلع رمال ناك دإو ت شيع مولا يلح

 نخ ال دوحتست ؛ ةدلاخ حبصتف حورلا بادهأب و حئاورلا ضعب

 هتروص راضحتسا درجمب داعتسي يذلا عونلا نم هتحئارو ؛ اا

 وال صهنت تلا ةركاذلا يف كانه ة هدوجوم اهنإ ؛ نهذلا يف ةرحاسلا

 : نينثا اهحانج ىلع لمحت هاركذ ىتأت ؛ عفاد لقأل راثتستو « ببس

 ؛ ءاحّمالا ىلع ىّبأتت يتلا هتحئارو « ليَحّرلا ىلع ىّبأتي يذلا هقيط

 ينرداغو « لامجلا نم ةنج ةبذعلا هتاملك نم عنص يذلا كلذ : وهو

 !!ةتحلا هذه نم جورخلل ةدحاو قيرط ىلع ينلدي نأ كود

 ىلع ليست ةّراح ةعمد ينحرجت ييف ىلإ ليللا فراغا نج

 دجأ ىلعل ةهرب تيفنضأو !؟هنيبحت دحل ا اذه ىلإأ : لوقت يهو يدحخ
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 ىلوألا ةعمّدلا عبتت اهنيحو « ةحباذلا لاؤّسلا ةروث نم ئّدهي اباوج

 ملو : نيبُم ناسلب اهبيجتو « قمعأ وه ام ىلإ اهتخأ عفدت ىرخأ ةعمد
 نلف يرمع ىلإ نيرمع تبهؤؤ ول امّبرو !!هاوس يتايح يف ّبحأ
 !!هريغ يبلق ىلع ذوحتسي

 ج چاو ی ميس ةميعن) تلاز ام
E؛ عوشخب ةزبلا هجاوت « ء يش يآ  

 ةّرِبلا ردص ىلع هلو نم ديب حسمت بيهم كلم مامأ فقت امنأك

 ىلع طبضنملا امهلادسنا ىلع ظفاحتل اهمامكأ فطلب شتو « قرزألا

  هيلإ رظنت اهنأك اهيلإ فغشب رظنت « ءارولا ىلإ ة ةوطخ عجارتت « نيبناجلا

 يخرتو « وه هنضتحت اهّنأك اهنضتحتو « امهنيب ةلصافلا ةفاسملا يغلت مث

 . ءافو نم ناتعمد بكسنتو « ةعماللا ءارفّصلا نيشاينلا ىلع اهسأر

 اهسأر َْرمُت مث « قشعلا لوطو « قوشلا ٌدعُب امهضمأ نيرجسم نارداعب
 ال ةعسال ةقرح ىدم نع نيبُي تفاخ جيشنب عومتلا :حختف « كانه

 غ ىقبتا» E E DR يا

 ىلإ دوعتو « اهبنج ىلع اهادي يخت رت نأ لبق ؛ ؛ رثكأ وأ ةعاسل لاحلا هذه

 ةّيعيبطلا اهتايح نم ءيش ةسرام

 هدي رسملت اهنأ رعشت « ةدلاخلا ةّربلا هذه ءاهّمك فرط سملت

 اذه ديعتست مويلا « مالكلا هعم باغ بارتلا فوج يف باغ َنيح

 بذكي دق« هسفن مالكلا نم قدصأ هنأ كردت « سمّللاب مالكلا

 دتمت ةقاوتلا هدي تناك نيح . . . ركذتت « بذكت ال ديلا ّنكلو « ناسللا

 نم ةجوم باسنتف اهقورع ىلع ونحب طغضت « ةقاتشملا اهدي ىلإ
 . اهنايك يف بع لك حاتريف ؛رحس نم ةفر اهنايك حاتجتو « قشعلا
 غلبأ كدي « كتاملك نم رثكأ يحورج يفشت كتاسمل : هل لوقت تناك

72 



 لعجاف « تاملكلا هلوقت نأ نكمُي ال كدي هلوقت امو« كناسل نم

 !!انيدايأ مالكلا نع بونتل انَدّيس تمّصلا

 ظفاحُت تَلظ « ءيش ةّيركسعلا ةّربلا يف رّيغتي مل اًماع نوثالث
 ؛ اهيديب ةقئاف ةيانعب يه اهلسغت ؛  اهحور ىلع ظفاحُت امم رثكأ اهيلع

 ءاقل لوا يف امهعمج يذل لّضفْلا امهرطع اهيلع شرتو « اهيوكتو
 تارشعلاب ظفتحت تلاز ام « اهجاردأ المت رطعلا اذه تاجاجُي ٠ يميمح
 اهرثكأ ناك يتلا نيشايتلا اّمأ ء ةدحاو ةجاجز يف طّرفُت نأ نود اهنم

 . تقولا لاوط ةعمال اهيقبُي « اصاخ ًالئاس اهل مدختست تناكف اًيساحُت

 هّنكل « ةّرم رخآل راط امدنع اهيف ريطي نأ ديري ناك : ةّرم تاذ انل تلاق

 نأ نود يل لوقي ناك هنأ فرعأ , هدسج عم تقزمت « ىرخأ اهب لدبتسا

 ةّربلا كلت يف ينُّئسبلو ءايح لظأل ة ةزبلا هذه يف كل ينّتيقبأ : لوقي

 لك يف ايح ضفتني ماد ام تمي ملوه ينهذ يف . اعم يهتنن يكل
 !!يل ىقبأ ام ىلع يانيع تعقو املك حابص

 يلع ةلصفنم « يعم ةحلاصتم ريغ « يسفن نع ةبيرغ لظأو
 « تارباغلا نوئّسلا ىتيفاع ىف شهنتو « ةدحّولا ىنلكأت « هنم الإ ةديحو

 !!اهبيبح دّقَقِب اهسفن ْتدقف ةأرما نم ةبرغ رشكأ وه ام كانه لهو
 بولق فّلغي بارلا راص نيذلل ءازع ال  دجأ الف ينيرعُب اًمع ثحبأ
 لكو !؟ءازع يأ . مهحاورأ تافر مضت روبقلا تحبصأو « مهبابحأ

 هما ل راع يع يو ارض ردي
 دعب ترطشنا يتلا انأو ءازع يأ !!رُم ا لكو « جاجأ

 مث يضع عمتجيف + ينمللا يكل ينع ثحبأ« ةّيظش افلا ىلإ هليخر
 يفكي اب يّنع دعتبأ موي لك يفو « ياي انأ دوعأ الف « يك قرفتي
 !!رثكأ قاتشأو « دشأ شطعأو « رثكأ عوجأل
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 بارّسسلا ريغ اهيف ةدحاو ةرطق ال يتلا ىراحّصلا يف يئام ناك
 نآمظلل راثلا يف امو» ؛ ءام الو. ءاملل 5 تاهجلا لك نم اهفلي

 ê ا ا ل ا 58

bEنيح ينانح ناكو . ءاوخلا الإ إ دجأ الف زحلا ىنيقي  

 ينبذ عي نيح يبلق ناكو یا یر نم ور ل هن

 ينفليف « دربلا ليل ينظقوي نيح يئادر ناكو . ا

 !!ءفدلاو قشعلا هيف برسنیف هدسجب وه

 يل ناك !؟انأ ءاسنلا نم ةليصف يأو !؟تنك كارلا نم وا يأ

 ىلإ هبدقف يف تلخد اّمَل مث يخيراملا انءاقل ُبحلا بكر نيح ّلقع

 ءاق شو ةرباع ةداعبس كروأ ءاقل برف « ناك ام ناك ام تیل« دبألا

 لءاستأ ؛ هيلع ينّتكرت ام نكي مل نإ تولا سانا فّرعُي فيكو !ااًميقُم

 لاحلا| رصتخي ىركذلا رضحت نيحو !؟يحلا انّيأو تلا انيأ : ةفراعلا انأو

 !! يتام يف تنأ تييحو « كتايح يف انأ تُم : باوجلا

 لك تنأو الإ ناكم الو ءريمألاو ديسلا هيف تنأو الإ سقط الو

 ؛ هّئيع تنأو الإ لامَج الو « هيف ةيناث لك تنأو الإ نامز الو « هيف ةّرذ

 الإ فست الو« اهحوف تنأو لإ ةدرو الو(« هناونع تنأو الإ ؟ بح الو

 !!هتضاعإ تنأو اإ نزح الو  اهقارشإ تنأو

 ثيعغتست . ياا يف اهتنكس تنأ مد ةرطق لك خرصت

 . . كنم يتق تشأ :ي ىدخ ا و و

 يزيل اهم بدت و نابع يدوت تداك ةقهش لك ريجتست

 نم ينصلخيو لحريل كفيط ضهني نيحو .. فلكم نما عورتا
 تنمدأو ؛ كّتنمدأ دق ىّنِإف ؛ ىقبت نأ كيلإ لّسوتأ اهلك حارججلا هذه

 !!اًبذَع باذعلا اذه كيف ٌدجأ ترصو « كعم باذعلا ةأطو
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 ءاملا تنأو الإ سأكلا ام ؛ لئاقلا تنأ َنوكت نأ ًالإ ةملكلا رسآ اي
 ام.« هيف يذهلا تنأو الإ سرّدلا ام « هيف رهّرلا تنأو الإ ضورلا ام « هيف

 الإ نوكلا ام « هيف روتلا تنأو الإ رجفلا ام « هيف ملا تنأو الإ ليّللا
 تنأو كنم برهأ َنيأء هل eS نحل ايكو رانا كاز

 0 ای حب قتعنأ نيأ ! ؟يف

Ee 

 ةفرغ هرخآ ىلع عقت ا is تراش

 يف حاتفملا سدتف ء اهتبحاص ذي دخت نأ الإ« ةقَلغُم ةداعلا يف لظت

 نأ لبقو « اهلوأ ىلع فقتو « بابلا ةفد عفدت هيف ْعَلاِبُم ءودهبو « لفقلا

 ةفرغلا ءاوه نم ألمت امّنأك اقيمع اسف ذخأت اهفلخ لوخّدلاب انل حمست
 انل ةحماس اهسأر ضفخت نأ لبق « ةليوط ةديهنت دهنتت مث « اهيتئر

 ةداع ىلع بذكي ال اخيرات نوكي نأ نكمُي « رخآ ملاع انه ؛ لوخّدلاب

 . ريطاسألا ةداع ريغ ىلع قدصت ةروطسأو « خيراَتلا

 ةفرغلا هذه يف ةروص لك « ةيراكذتلا روصلا ةفرغ تناك

 ميو عومشو تاكحضو « عومدو تاهآ اهفلخ عيبتخت ةّصق لكو

 طفح حلا انور اكارا ماك ياس ىلع ةميعن) انل اهتلاق « يهتنت ال

 هلا ركل لرد رار لل ني بس

 ال لباقملا ىفو « بيجعلا ةأرملا هذه ءافو نم لج ىنّتكل « تاياكحلا

eقلطملا ءافولا اذهل  . 

 اا د نأ فاخأ ؛ ماعلا لاوط ل ىقبت ةفرغلا رث

SFE eوسو  

 ؛ عوبسألا يف ةدحاو ةّرم كيبابشلا نم لخدت نأ سمشلل حمسأ طقف

 ةديحولا امكتصرف هذه : امهل لوقأو « ذفاوتلا حت حتفأو «رئاتّسلا حيزأ
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 6 ىرخأ ة ةرم ميش لک قلغأ مث تاعاس ثالث « يبيبح اولباقتل

 يف تناك ٠ ةلاه ىلإ اهلاحأف ةفرغلا ةمتع ءاضأ يذلا وه ا ضيبأ

 ‹ ةرئاد فصن لكش ىلع ةيجاجز تاهجاو تاذ ةّيبشخ نئازخ ةفرغلا

 دهش هنأ ودبي « اقيتع ادب متافلا يتبلا بشخلا ؛ ةيواز لتحت ةدحاو لك
 نأ دب ال ءاّعمال ودبي ناك كلذ عمو « اًماع نيثالث لبق هداهشتسا خيرات

 ةفرغلا فصتنم يف . تقولا لاوط اًفيظن هئاقبإ ىلع صرحت (ةميعن)
 ىلع غارتفلا نم ايلف ةكراق'ةفرفلا يقرأ ةحاسم ىلع دق تاس
 ٠ ولعت «ديلاب لوغشملا يسرافلا عونلا نم ةداجّسلا تناك ؛ فارطألا

 ال يداني اهيف ام ءيش « حورلل ةبذاج اهناولأ « ةشهدم ةفرخز اههجو
 ‹ نكاّدلا اهقرزأ ء (ناشاك) مسن يذلا عونلا نم تناك ؛ وهام يردأ

 لمحت تناكف اهاياوز اّمأ « ةّينف هعطق ىلإ اهلوح ةقيمعلا اهفراخزو

 جسفنبلاو يروجلاك قرزألا نوُلا عم بسانتت راهزأل ةعيدب اًموسر
 ةيسرافلاب تاباتك كانه تناك فاوحلا دادتما ىلعو . قبنّرلاو نسوّسلاو

 تلاق « اًئيش مهفأ نأ عطتسأ مل ينّنكل « ًالثام يبرعلا طخ ا اهيف ادب

 ةكرعم نع ثّدحتت اهنإ ؛ فورحلا هذه لوقت اذام فرعي ناك : (ةميعن)

 ىلع سرفلا اهيف رصتتا داليملا لبق سماخلا نرقلا يف تثدح ةّيسراف
 هذه طسو يف . ريرحلا نم رد فورحلا بْطَق نإ : تلاقو « قيرغإلا

 تطغو « فصنو رتم رطقب ةيرئاد ةلواط تعفترا « ةّيخيراتلا ةداجملا

 هجو سّملتن نأ انل حاتأ امم ةداَجَسلا هجو نم طقف رتم فصن اهثدعاق

 فالآ تربع ةلمتكم ةكرعم !!انمامأ ةحوتفملا ةحفصلا يف لثاملا لامجلا

 ريطاسألا هلوح تراد خيراتل فيك . اهيلع وأ اهل ادوهش نوكنل نينّسلا
 ةأرملا هذه : يّرس يف تفته !؟ةفرغلا هذه ةّيضرأ ىلع عمتجي نأ

 اذه نم قتعنت نأ نكمُي ال اهنأ ودبي« كش الب يضاملا يف ةسوبحم
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 ىلع نيباصّلا عّمجتو ىقالتت ريطاسألا . رضاحلا شيعتل يساقلا نجلا
 !!اهتدئام

 ةداجسلا تاحاسم مظعم م حبي يذلا ىلحكلا ىلإ لئاملا قرزألا

 ريبك رذَحو ديدش فطلب اطخلا لقنن نحنو « ضومغلاب اًروعش اناطعأ

 ادع ةاتف EN ةشارف ةفاهرو « ةافحلس ءطببو . ةهلاولا ةأرملا فلخ

 . اهقشع ؛ صصقلا نسحأ انيلع صقت يهو (ةميعن) ىلإ يغصُن انك
 يف ةنهاك ىلإ ميخّرلا اهثيدح لوح اهجوزب قّلعتي ام لكل يهتنماللا
 بئاغلا نع يكحت ؛ هلإلا ةرضح يف ةسيّدق ىلإو « فارتعالا حبذم

 هنأك اّيلاب اًبارت حبصأ يذلا نعو « دئاع هّنأك لحارلا نعو « رظَتنُم هنأك
 يف مّلعت ةدلح انرثكأو اًربص انلقأ (ملاسو) . نجا اذه ن

 انكردأ انعيمجو . ةسمهب ظفلتلا نود ءاغصإلاو ‹ ربصلا ةليضف اهترضح

 داليم هنأو « قاثبنا قشعلا نأ اهبيبح خيراتل اهراضحتسا ةبيه يف

 !!ت تازجعملا

 رمحألا لمخألا نم ءاطغ لدسنا ةّيرئادلا ةلواّطلا رهظ ىلع
 نأ ودبي ناك < ةحضاو ةيسدنه 0 روصلا تعزوت هقوفو ؛ جيهبلا

 اهنيماضمو روصلا عي عيضاوم فينصت يف تدهتجا دق (ةميعن)

 ىلع يرجي 2 ؛ فده كود اغارف زجحتل ةروص فقت مل« ا

 لك يف ناكف « عبرألا ةفرغلا اياوز ألمت يتلا ةَّيفصتلا نئازخلا اّمأ .رّدَق
 اذام ؛اهسفن نع ثّدحتت ٌروُص فر لك ىلعو ؛ ففرأ ةسمخ ,ةنازخ

 ةقباسلا ةايحلاب ر جضي ملاع : هتّمرب دهشملاو ةفرغلا يمسن نأ ا

 دم نمل فاقيإ : مأ !!ةداعتسُم ةايح : مأ 0 ىتوملا فحتم : مأ

 . . مأ !!ةدلاخ ةظحل لجأ
 نأ نكمي ال ثّدحتت (ةميعن)و رثكأ وأ ”اماك ماع يل ةبسنلاب
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 نوكت نيح ىح ثّدحتت تّلظ يه « تاحفص عضب يف هرصتخأ
 مل يذلا وأ هيف اهبيبح عم هّنشاع يذلا روّصلا هذه خيرات نع اهدحو

 ضبقت نأ تعاطتسا تاونس ثالث ٌرمتسا يذلا امهجاوز لاوط ؛ هنشعت
 تلعف فيك ؛ اهتركاذ نم وأ اهنم رفت نأ نم تايركذلا فالآ ىلع

 هذه ضعب مكل تطقتلا !؟انأو . رّثصْلا فحتملا اذهب ؛ ةروصلاب ؛ كلذ

 يورأ امّبر وأ مكل اهيورأس لقّتعأ مل اذإ ؛ تاياكحلا ضعبل روصلا

 اتع بوني نم دجوي ال نكلو « ةايحلا يف انع بوني نَّم كانه ؛ اهريغ
 ةتقؤم ةايح جارفإلاو « ةايحلاب ٌنوهرم تقؤم توم لاقتعالا ؛ توما يف

 يف ة ةايحلا ثعبت نأل ةلباق ةّنكتسُم حور توملا يف و !!توملاب و

 نأ اهنذأتسي « ةايحلا ةرضح ىف مداخ توملا ؛ ديدج نم تانئاكلا

 !! مث نم طقاشت ام اهئانف نم سکی
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 دودح الب ةلود انأ !!

 « ةلمجلا هذه يلاخ يل لاق « (بلط يفصو) ىلإ كذخآس اًدغ

 سلبان نم هيف تمدق يذلا لوألا ويلا يف مولا ىلإ دولخماب مهن نحنو

 ىلإ ةفاضإإلابف ؛ يسفن اهيف قطأ ملة ةبيصع ةليل تناك . ندرألا ىلإ

 ةنفَعلا اهتحئارو « هتفرغ ةيواز يف تسدكت ىتلا رمخلا تاجاجز
 يف قبعي هرئاجس ناخد لظ « فون ألا مكزت يتلا اهاياقب نم ةثعبنملا

 ىلع .اهنكسي < و ةفرغ تناك . قانتخالاب ينألم ىتح ءاوجألا

 (نوديإ) عراش نم عرفتم ريغص عراش يف « يدق يتنمسإ تيب رهظ

 ام هبناوج ىلع سيل تفاهتم جردب اهيلإ دَعصُي « ميستلا راود بونج
 ذإ « مظعأ ةبيصملا نوكت ليللا يفو « طوقّسسلا نم لزاّنلا وأ دعاّصلا يقي

 . ةظحل ةّيأ يف كفتح ىلإ كب يمرت نأ ةأّيِهُم فاوح ىف اًئيش ىرت ال
 جا مالو ينادل) ناتريبك ناتروص SES ىلع

 ‹ (زمايليو) ةروص تحت «رادجلا ةحاسم فصن اتلتحا (نوسيراه جروج)و

 | هعيقوتو (تومت ىتم فرعت ال تنأف « بلقلا نم نغ) : ةرابعلا هذه تأرق

 اهلفسأ دنمت ىتّلا ةرابعلا تناكف (نوسيراه) ةروص اّمأ ءاهتحت اًعوبطم

 قلخ لاف سالا نصيب كلف اا لرد ةزويغلا كلذ نيتي

 ؛امهب هسّوه بابسأ باهسإب يلاخ يل حرش . (بحلا لجأ نم نوكلا
 هسأر ةورف نم لدسني يذلا ليوطلا هرعشب لّرغتو « (نوسيراهب) ةصاخو
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 هيبراشبو ‹ ةضيرعلا هتهبج نع هتالصخ ضعب حازنتو « هيفتك ىلع

 : امهيلإ ريشي وهو « ينلأس ؛ هيتفش قوف تفال يقفأ لكشب نيّدتمملا

 !؟امهفرعت -
 . ةصرف تحنس اذإ ف ٍه رشتن نأ نكمي کلو !!ال -

 اهأرقتل (تاروثأملا) ريغ تمّلعت دق نوكت نأ نكمُي اذامو . اًعبط -

 ليجلا اذه ىلع يترسح ايف نفلا ءامظع اّمأ  ءاسملا وأ حابّصلا يف

 !!لّهجملا
 . كلثم اًميظع فرعأ يننأ يفكي ؛ يلاخ اي -

 قوقش نم ةيداب ءازهتسالا ةجهل سحأ نيح يهجوب خرص
 :غاشلا ٌدعأ نأ ينم بلطو « تاملكلا

 فّلكُت كنأ يفكي ال « كتايح يف ديفم اًدحاو اًئيش عنصا -

 ءابتخالاب كدلاو رهظ لقشُي رخآلا وه كوخأ « فيراصملا هذه لك كابأ

 انتاراحو انتويب لبق انتدئفأ يف عرزنملا لالتحالا نأ ٌنظي «روحجلا يف
 : يل لق «روحجلا كلت يف هفاكتعاب ةدئفألا هذه نم علخني نأ نكمُي

 !؟ليئارسإ ريجفتل ططخُي له ؟اهيف كوخأ عنصي اذام
 . هنع مهلا لمحت يذلا تنأ كنأك ‹ همومه يف يبا عد « يلاخ اي -

 !!كبرضأ نأ لبق . . ياشلا « يولهف اي ياشلا -

 ةيزيلجنإلا ةغللاب بتكو . هتحتو « ريرسلا لوح ترثانت ةريثك فحص
 ةعّبقو « بيترت نود ةفرغلا ءاحنأ ىلع عزوتت : تناك تاياور اهنأ يل ادب

 انءاج ةفرغلا ةبلو « بابلا فلخ رامسم ىلع ةقلعم تناك (يوبواك)

 . اهنم ًالدب تيز جارس انلعشأ دق اننأ تسسحأ ىّتح « اًحیحش اهءوض

 (كومريلا ةبلط) : ةديرج اهنأ تدجوف « دئارجلا هذه ىدحإ تلوانت

 ىف « بآلّطلاو ةذتاسألا نم ددع اهيف بتكيو « ةعماجلا اهردصُت يتلا
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 لصح دق سيئرلا نأ تأرق ۱ يف رداص اهنم ددعل ىلوألا ةحفصلا

 ةمئاع ةعماجلا لعل : تلقف « ءاملا تحت سطغلا يف ةّيلود ةداهش ىلع

 تلام اذإ اميف قرغلا نم وجني يكل سطغلا مّلعتي نأ ديريو رحب ىلع
 يلاخل لاقم يهابتنا تفل رخآ ددع ىف . اًميمج ادّلقُت يتلا ةنيفسلا

 . (قيبطتلاو ةّيرظنلا نيب ةّيكيتكلايّدلا ةّيداملا) : ب ٌنونعُم
 انأو ىلاخ هجو نم اهتيندأو « امهيعارصم ىلع ةديرجلا ىتفد تحتف

 ادي نيععيطب قيده ةأر وف همنا ةموسولا ةلاقللا ىلإ ديعب زيا
 ّيداملا يه ام : هتلأس !!هتاباتكب ديدشل ع داسا
 !!!ت تاّيقتسفلاب عابنتب هلغش ياه :رفزي وهو ينباجأ ؟يلاخ اي ةيكيتكلايدلا

 ةديس نانلا انل تخفف نيحاةغمجلا حابص نم ةرشاعلا تناك

 نم ةلالغ هتحفص ىلع ىمرو  َماَنلا موديلاب اههجو نزحلا فل ةبيهَم
 . ايكئالم اهجو ادبف « ءافص

 هنِإ لاق دق (ىفصو) ناك ‹ ىتخأ نبا (درر) اذه (ةميعن) ةلاخ -

 . ةرجألا ماستقا ىلع ردقأ اونوكيل ؛ تيبلا يف ٌدحأ مهعم كسي ول دوي

 . (ىلاخ لاق)

 ةا ةف: هن ت سس لر ا هيمو
 لوح انففل « لزنملا ةّبر عبتت ةفيلأ ططقك اهفلخ انرسو « ةئداه ةماستبا

 حطس ىلإ انلصوأ جرد ربع اهعم اندعصو ؛ لخادلا نم راجشألا جايس

 ىلع افيفخ اًعرق تعرقو لخاّدلا ىلإ تفلد « فوّرلا ثيح « تيبلا

 ىأر نيحو « هينيع كرفي وهو جرخ . (يفصو) تدانو « يجراخلا بابلا

 تراسو « اندحو (ةميعن) انتكرت . اعيمج انب بّحرو « هنضتحا يلاخ

 اهئودهب اهّتقس ةنينأمط ىبلق ىف تعرز دقو لفسألا ىلإ ةدئاع
 000. فيفشلا اهنزحبو « لتاقلا
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 نم دكأتم انأ ؛ كل قوري امّبر  كرظتني ةر نم مداقلا (جارس) -
 عقت اهلاكشأ ىلع رويطلا نإ ؛ كلذ

 ني

 نأ عيطتست فيك « يهاودلا كيلع تعمتجا دقل سيئرلا اهيا

 كتلود تأدب دقل « ريهامجلا بضغ نم بهتلملا نافوطلا اذه لك هجاوت
 نأ كيلع ؛ عفنت ال راكنإلا ةلاح « كلذ لّبقتت نأ كيلعو «راسحنالا

 نيب كب عقاولا وه عقاولا 1 عقاولا ىلع ظاقيتسالا ىلع كسفن بردت

 ىتح ناكملا اوحربي الأ اومسقأ دقو « كبابب نيدشتحملا ءالؤه يديأ

 !!كتلود ىلع اوضقي

 يليخ رفاوح اهمسرت اهدودح ؛ دراج الب ةلود انأ ؛ مهاو -

 . هاجتا لك يف ةّدتمملا
 !!طقست نأ كلويخل نآ دقل -
 !!مّرهَأ نأ يل ىتأ  يتاراصتنا ةمظع شيعأ تلز ام -
 أقفي حمر ةقيقحلاو . هبحاص لتق لقعلا يف رشتتا اذإ مهولا -

 . نيركنملا نويع
 ةلثام اهّنإ ؛ ةمّظَعلا هذه لك ىلإ رظنا ؛ مويلا هيلع انأ ام ةقيقحلا -

 . دهشم لك يف
 اذه لك نع لزانتلل لعتسم تنأ له : رصتخأس ؛ سيئرلا اهيأ -

 !؟ةلوهسب هقوف سلجت يذلا شرعلا اذه كرت ىلع ٌرداق تنأ له !؟ميعنلا

 بارا ف ربا س انا ا لا اهنا ىتم كانيبع بردت نأ
 ٌحيطُيو كب حيطُيس ْنَم انأ « كيتفش يف راّنلا لاعتشا انأ !؟كمهو

 يلوح ميش لک
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 انيميلا انمسقأ كومريلا ىلع

 فلتخم « فايطألاو ناولألا دّدعتم « اًبيرغ ّيبالّطلا ٍجيسّنلا ناك
 هذه ىلإ دمعي يفخ مفاد كانه ناك كلذ عمو« تاءامتنالاو هّجوتلا

 هذه ىلإ دصقيو « ديدج نم اهليكشت ٌديعيو اًعم اهطلخيف « ناولألا

 رارمتسالا ىلإ اهب عفديو ةدحاو ةقت ةقتوب ىفاهعمجيف تاهّجوتلا

 !!ںرّدلا لامكتساو
 نطب هّتظفل ام عمتجي ناك ايريتفاكلا فلخ « رضخألا حّطسملا يف

 نأ لجأ نم نوجرخي « اهمحر يف بالط نم هتلمح امم ايريتفاكلا

 ةرشع لك « ةنيابتُم تاعومجم يف « مهراعشأ اوقلُي وأ اوفزعي وأ اوتي

 وأ فزاع وأ نغم نوفحي ةّيرئاد ةقلح نولكشي « نيرشع وأ ٍبالّط
 نامتعتو ملاسو يفصوو لئانو جارسو انأ انعمتجا ةّرملا هذه ء رعاش

 مهراعشأب اننوبرطُي اوحار ءارعش ةثالث لوح ريبك ددعو « حيمسو حلاصو

 دمح)و « (بلاط وبأ رهاز)و  (ينولجعلا ميرك) ءارعشلا اّمأ « ةليمجلا
 ‹ مهغلبأ ميرك ناك « مهوحن سائلا رعاشم بذج يف اونّنفت دقف (دّيعسا

 سبليو « ءارولا ىلإ ليوطلا هرعش عجرُي «تفال لكشب ٌليحن ةجو
 عولتمت ؛ e اّمأ . هلخاد ليحتلا هعذج قفخي اًصيمق

 ام ىلإ ةينذأ نين رغ اط ت ا هابراش « مسجلا

 الب نكف لوخ اقيلح قذلآ بلا كانه فق رت تيحح هند لبق
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  داقعلاو ميكحلا ىت قيفوت ةعّبق لثم ةعّبق سبلي ناكف دمح اّمأو . براوش

 ةريغص رئاود ىف ةعّبقلا فارطأ نم تلفنملا هسأر رعش فتلا دقو

 ا غا ا هرم ناكوو نك
 نوفقاو نحنو مهراعشأ اندقنو « لبق نم برطن مل امك اهموي انبرط

 وأ زايحنا يأ نود ىقيسوملاو ةغللا يف ىرن ام انلقو « نوعمسي مهو

 ًاليلق اهنم فّفخت نأ بجي : هل انلق ؛ هتّيباطخ مرک ىلع انذخآ  ظفحت

 وا اهيف هقارغإو هتيزمر رهاز ىلع انذخأو + ةّيرعشلا حلاصل

 ةلطم نيف لغو يقلتملا حلاصل ًاليلق اهنم ففخت نأ بجي

 ريغ . . . عنصت هيف ناك واقل : اهيقلُي وهو تايبألا ةياهن يف يفاوقلل
 حورلاو ةكراشملاو عامتسالا ةعتم نود لوحيل نكي مل كلذ لك نأ

 !!ةدئاسلا ةيبالطلا

 لحيل؛ يفتختو عجارتت : نأ بجي ةّيبزحلاو ةّيس ةّيسايسلا تاّيعجرملا ٠

 ناك . ةّيلوؤسملا نم ةيلاع ةلاح لكش يذل يبالطلا قفاوتلا اهلحم

 عمتجملا يف نكل ؛ ديرت امك نكتل : هسفن قامعأ يف حّرصي دحاولا

 نكل « ةّيرشب ةعيبط يأرلا فالتخاو . ديري ام مهفتل اًيكذ ْنَك عملا
 نم نيبو كئيب ةفاسم اًمئاد كرتا . ةعيبطلا هذهل كفس يأرلا ضرف
 ‹ كبناج ىلإ فطصاف ةفاسملا هذه وه ىغلأ امّبر هنأل ؛ يأّرلا كفلاخُي

 . هبناج ىلإ تففطصاف تنأ اهّتيغلأ وأ

 كلذ ثدح « ةّماعلا تاطاشلا يف ايلمع مالكلا اذه قّبطن انك

 ىلإ بوص لك نم ةبلطلا رطاقت « 7٠-8-1980 يف ضرألا موي
 ةظتكم ةحاّسلا تناك « (جم) ديدجلا مولعلا ىنبم مامأ ةمئاقلا ةحاّسلا

 . ةياهن ىف بذعلا ءاملل اًعبنم أك « اطقلاك اهيلإ يوهن اًنكو « يالّطلاب

 رويطلا درت امك ْتدرو ةاطق لك . ناك دقو « انرظتني بوردلا هذه
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 مث ء اهدسج قوف ءاملا ذاذر رثانتف بتلا قوف اهيحانجب تقفخ « ةرجاهُلا

  تبرشو « بحل اب لتبملا ىدنلا اذه نم اهقامعأ ألمتل ىرخأ ةّرم توه
 نوكي نأ اًرداق ًاليجو « ايدج ًالبقتسم عنصتل تراط مث « ثوترا ىّبح
 !!ةلحرملا كلتل اًناونع

 ضاوحأ دحأل ضفخنملا رادجلا قوف ةبلطلا نم ةعبرأ دعص
 هءالمز مّدقُي « ةّيودي ةا سا يف كسمُي مهدحأ ناك «رجشلا

 مّدَقُم نيمي ىلع يناثلا ناك (جارس) « جيهبلا لافتحالا اذه يف نيرخآلا
 هللا : فتهن انحر ةّيسامحلا هتاملكب انسأر ىلع ىوه نيح « لفحلا

 امو « انفلخ نم ٌعومجلا فاتهلا اذه نم تدامو . . . ربكأ هللا . . . ربكأ

 نم قيرف اهلكش فاتهلا نم ةديدج ةجوم تدعص ىتح ْترقتسا نإ
 : فتهي حار يذل ايابصلاو تاشلا

 ةبال غ اننرو ها حف ايةباللفغ

 الول« ‹ هيلع ىّطغن ّنأ نيّيمالسإلا نحن انركف ؛ « ريبك جايه ثدحو

 : فتهف « اّنع ةّمهملاب ماق رخآ اقيرف نأ

 ةّيرحبلا عهدني بكرم 2 ًةَيوق ةّمهلا ةّمهلا اودش
 اليه ..اليه..اليه..اليه اليه ..اليه ةّيرحب ايو
 نكمي ام هيف ثدحي ملو « ‹ يعيبط لكشب ٌرمتسا لافتحالا نكل

 كانه ناكو « ةفيرش اهّنكل ةسفانم كانه تناك ؛ عومجلا وص ركعُي نأ

 ا واب وا
 ناكو « ةحفاط ةّدومب انتاوصأ لالخ نم انتايار عفرن انك انّدكلو « بّآلّطلا

 ال وأ « انلتكت ىلإ نوُمضنيو نوقبيف مهبجعُي « نوبقارُيو نوعمسي ةبلطلا

 . جيسّنلا نم نولسنيو نوفرصنيف مهبجعُي
 مل - خيراتلل ةداهشلاو - سيئّرلا ؛ انتريقع عفرن نأ ىلإ ىَعوج انك
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 قّبط هنأ اولّيخت « ‹ كلذ لعفن نأ نم انعني بلغألا معألا يف نكي

 ‹ ةيسايسلا انتارهاظم ىلع اكيرمأ يف اهسأك برش نعل ةيطارقيدلا

 ةّيطارقميدلا هذه. هتناخ ةّيبلطملا ةّيِبالطلا انتاكرحت يف انقلطنا نيح هنكلو

 ؛ عجارتي وأ اخ رقي نأ موي دعب امو مظاعتملا هؤايربك هعنمو «اهسفن

 ىف ة ةرجفتملا ةي ةّيبالطلا ةكرحلل اًبحُم ناك « اًدينع ناك هنكلو ادودو ناك

 ل لوصفلا بلغأ اًيناح ناك« هتارارق ىف اداح ناك هنكلو هتعماج

 | يف كلذ لك عمتجا ؛ اًيساق هلعج دعب اميف ةعماجلل رد يذلا فيرخلا

 !!نحن انيف اذه لك عمتجاو « سيئّرلا اذه

 ‹ ضرألا مويو « ةماركلا ةكرعم موي يف انتطشنأ انمقأ ماعلا اذه 5

 ملو « ندرألا لالقتسا ىركذو « نيطسلف لالتحا ىركذو « روفلب دعوو

 مالعأ انعفرو « اهل فتهن نحنو انهاوفأ انّرَعفو الإ ةّينطو ةبسانم كرتن
 لكشب ةدوملا تارطق فاتكألا كلت ىلع تطقسو « انفاتكأ نيب ّبحلا

 اهألمف « ةبعتُلا انحور تاماسم يف بذعلا اهعوبني ىرَجف قيقر

 !!ةنيكسلاب
 ليوطلا عراشلا يف تقلطنا لب « (ج جم) دنع دوشحلا فقودت مل

 ٍتاعاسل د رابلا ئداهلا ي ة يبلق تاالبق هيلع عبطأ تنك يذلا

 جااپ تخفت تحشتا يتلا لا ترام معلا يصمم اجب هطول

 لخدت ؛ بالّطلا نما ةريفغ دادعأ مامضناب مخضتت تلظو ‹ ةحداصلا

 تارضاحملا يقلت نيح < 22007 نم قفدتملا رهتلا اذه ىلإ

 اوغّرفي نأ ىلإ نيقاّوت كانه نم ةبلطلا جرخي « اهئاهتنا بقع اهبالطب
 ةّيويحلا اوثعبيو ‹ فوفّصلا لخاد مهيلع نار يذلا يدسجلا دومجلا
 . انيلإ مهمامضناب داسجألا كلت يف عافدنالاو ةوقلاو

  ةفتليو « راعشلا مّسِجُم لمحي يذلا راوّدلا دنع رهّتلا سأر فقيو
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 تطاحأ ىعفأ هنأك بناج لك نم هب طيحُي راودلا كلذ ىلع رهتلا

 اذإ ىّتح « فافتلالا هعم ٌرمتسيو « قفدتلاب رهّنلا ليذ رمتسيو « بلقلاب
 همجح فاعضأ ةرشعو هرطق يف عستا دق راوّدلا ناك « هترود 5
 . عزانُم الب تارهاظُلا رعاش (ينولجعلا ميرك) دعصي « يعيبطلا

 باللا لك هظفحي يذلا ديشّنلاب فتهيو « ةّيوديلا ةعاّمّسلاب كسمُي

 لبج نم مداق «رداه لالشك هثارو نم نودّدريو ؛ بلق رهظ نع

 : قهاش

 انيمألا نحل هَل ىت ْنَأِب اًنيِمَيلا انمَسَْأ َكوُمْرَيِلا ىلع
 انيف ناميإلا دلاخ د اينا نأ هانالهاغو

 اًنمز انحاورأ يف شّشعت هؤادصأ تّلظ ءايسامح اديشن ناكو

 عراوش يف قرفتن انسفنأ اندجوو « مظتنا نأ دعب دقعلا طرفناو . اليوط

 ایش نكلو « معن : انقرفت « ايريتفاكلا ىلإ وأ تارّضاحملا ىلإ امإ ةعماجلا

 ةدراو« حضني ناك انقامعأ يف ام اًقشعو « لكشتي ناک انلخاد يف ام

 ردت تناك انحراوج ىفام

 كلذ تلق) !!ةنس ذنم رّيغتي مل ايريتفاكلا يف رفصألا ّررألا قبط -
 هنأ ريغ  هعم اًعوضوم حتفأل ينم ةلشاف ةلواحم يف ؛ ةحبصوبأ لئانل

 . ةدحاو ةملك لوقي نأ نود حضاو راكم هنحص ماهتلا يف رمتسا

 ىرخأ ةلواحم يف تعباتو

 کا es ا -

 ؛ قباسسلا يف تناك امك دعت مل انه مهتامدخ نأ نظأف دراب وهو اّمأ

 يذلا ماعطلا ريغب هناسل كّرحأ نأ ةيناثلا ةّرملل تلشف) !؟كلذك سيلأ

 : ةثلاث ةلواحم تأدبو (همهتلي

 يننأب هلكأ انأو سحأ ؛ يفكي ا احضان سيل ؛ جاجّدلا اذهو -
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 ةرظن لإ رظنو « هيتحص يف ىقبت ام عالتبا وه َعبات) . اکلَع هكلعأ

 : (اًريخأ قطنو « ءازهتسا
 !!كبجعي الل -

 . كلذ ىلع تامدخلا ريدم ىدل ٌجيتحن نأ بجي .. ال

 كينحص تاه . ينبجعُي انأو « كبجعُي ال تنأ ؛ ةطيسب ةلأسملا -

 رظنأ انأو افلا نحصو جاجّدلاو زرألا نحص ذخأ) . ةلكشملا يهتنتو

 لقأ يف ف ‹ يتصح ماهتلاب أدبو « نيغرافلا هينحص حازأ ؛ اهودشم هيلإ

 . !!(اهّلك اهدردزا دق ناك « نيتقيقد نم

 ماعطلا اياقب را ا هناسل كرحي وهو فقو

 يتلا زرألا تاّبح ضعب حازأو ‹ هصيمق ىلإ هدي دم « هعلتبي مث « هيف
 ظ : يب فتهو « هب تقلع

 . ةليللا هذه كيلإ جاتحأ انأ انتيب ىلإ مق -

 يتلا ةبجولا ىلع رّسحتم انأو كلذ تلق) هللا ءاش نإ اًريخ -

 (قالمعلا ىقيدص نطب ىف ترقتسا

 ناتا يدنع اًدغ -

 !؟كناحتماب ينأش امو -

 لصفلا اهيف تحجن كنأ اب « عئاوملا اكيناكيم ةدام يف يناحتما -

 !!اهديعأ يتلا ةثلاثلا ةّرما هذه ؛ يل اهحرشت نأ دب الف « تئافلا
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(۱۳( 
 تابذبذلا ةكرح هّنإ ؛بسحف ةمتع سيل ليللا

 را نأ ناسا رابع و رت يحل تب راع

 ىلع هسفن يقبُ ناك « ةهرشلا ةءارقلا وأ « ميلا نيد اإ! نيرمألا
 نم كرحتي الو ءادحاو افرح ملكتي نأ نود« ةليوط تاعاس لاحلا هله

 . ماّمحلا لخدي نأ جاتحا اذإ الإ
 ءارولا ىلإ هلجر عجرأ « قتحلا تالاّيسب هردص ألتماو (ملاس) زفحت

 حاصو « هنطب يف (اداهن) لكر يلغملا بضغلا نم هرذق يف ام ردقبو

 : هيف

 ش E لا ا وللا

 !. . نجسلاب
 ىلع دشو « ملآلا ةدش نم ىولت ء دحاو فرحب ' 57 8

 ء لجع ىلع ةفرغلا رداغ « حلفُي ملف ةلكرلا ةذح فقخي نأ ًالواحُم هنطب

 يف ام غرفأ كانهو « هرصخ لوح هدي بصعي وهو مامحلا وحن هجوتو

 . ملألا ةدش نم حيصي وهو « هنطب

 هج وكس دك جاهلا هجو ناك « حايّصلا ىلع جارسو انأ انعره

 اليلق مامألا ىلإ هعذج ىنحي لازي ام ناكو « اًبحاش رفصأ ادب ؛ ءاملا

 : باتعلاب (اًناس) انيقلت . ةبرضلا رثأ نم هنطب ىلع شيو
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 !!كيلع مارح !؟اذه تلعف اذامل -
 لكام نجسلاب هوخأو « لطسلا لثم دعاق « هوه هيلع مارح -

 ص

 . اوه

 !!. . هدعاست ام لدب « برضلاب همه ديزت بّيط -

 تبر « فورلا مامأ ةغرافلا ةحاسملا يف جراخلا ىلإ (اًداهن) تذخأ

 ال ؛ كلذ لعف اذامل يردأ الو « بّيط (ملاس) . . . انيلع كقح -

 !!اًريثك كاحخأ بحي هنأ دب

 هل مّدقأ انأو تلق « ةّيمريملاب اياش انل دعي نأ (جارس) نم تبلط
 : يراذتعا اًرّركم سأكلا

 !؟ةرايّسلا كلت ىف هراوج ىلإ بكرت تنك يذلا اذه نم -
 لسا لكل تعبان ب جارت هنكل مالكلاب مهو هناكم لملق

 ددرتلا نكل « هيتفش نيب نم قالزنالا كشو ىلع تناك ةلمج هنم

 : كانه اهسيح

 !!ةمهم ةّيصخش هنأ ودبي -

 . دجمأ نمحّرلا دبع -
 ظ !؟نوكي نمو -

 نم برهي نأ ديري هنأك « لجع ىلع اهلاق) . نيومّتلا ريزو -
 ظ (تاملكلا

 . !؟نيومتلا ريزو -
 . ىبأ ءابرقأ نم -

 ام لع تنك اذان بیج
 . (يفصو) نع ةلافكب جارفإلاب اًرارق ردصتسي نأ لواح -
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 !؟حج لهو -
 ج

 !؟اذامل -

 !!ءازرولا نم ربكأ ةيفرعلا ماكحألا -

 (ملاس) نم كعد « جارسو انأ انتفرغ ىف مانتس مويلا نم

 نأ بجي : ضرألا ىلع مانأس انأو « ىتخت ىلع مانتس < هتافرصتو

 ١ الوطم (يفصو) نأش يف ثّدحتن

 هوخأو < ةمهت يأ هقحب ردصت نأ نود رهشأ ةتس هزاجتحا ىلع رم

 وأ ء انعّدوي نأ نود (هللا مار) ىلإ رداغ ةليللا كلت يف لإ قطني مل يذلا
 : ةريغص ةقرو انتقش باب ىلع ّبتك هنأ هلعف ام لك « كلذب انربخُي
 ىخأو . SS ع اوما دكا ‹ مكركشأ)
 بلطب اًمالس هل لصوأ نأ دوأ تنك «ريزو ںودب وأ ريزوب جرخي فوس

 ْ هومتلباق وأ هومُرزو ثدح اذإ « هترايز نم نكمتأ مل ينّنكل انّمأ نم حلم

 5 (اهربق يف حاترت انمأ لعل؛ ةيصولا هذه اوسنت الف

 نطقاستي تاراح تاعمدو « ىعباصأ نيب ةقرولا دشا انأو تقهش

 !!تتام دق هّمأ نأ انربخي مل نونجما : يدخ ىلع ءودهب

1 9 

 منعا ىلع ياني دو« هنم ساغ نکس ا يفر لخت نم

 اتسملت يادي ؛ ىرحألا ( ساوحلا لك تظقيتسا نيح يف « اتلطعت

 فرعأ نأ تعطتسا امهب « مونلا ناكمو « ةجاحلا ءاضق ناكمو « ناردجلا

 هاتحتف تلظ يفنأو ا يف شيعيو هيف غا يذلا ملاعلا عاستا ىدم

 مل يسفن انأ انه ىلإ ماعطلا دفو املك تابذبذ لكش ىلع ناكرحتت
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 زّيمأ ترص ماعلا حئاور ىلع هبيردت نم نيعوبسأ دعب ينتأ قدلصأ

 تناك « يمام يركسعلا اهعضي نأ لبق يل ةمّدقّلا ماعّطلا اذه ةّيعون

 ىلع نم زفقت « ع نيزانزلا نيب لصفي يذلا ليوّطلا ّرمملا قرتخت ةحئارلا

 لصق نيحو « ديعب نم مداقلا يركسعلا يدي نيب رهت يتلا ةّينيّصلا

 رودقمب ناك يتنازنز باب ىلإ ٌرمملا لوأ نم ميقتسملا قيرطلل اهروبع يف

 بابلا ىلع نم اهترخبأ قع يوليو ةنازنّزلا باب ىلع اهطقتلي نأ يفنأ

 كانه بعلتو « يميشايخ فيواجت يف ٌرقتستل ةحّبَملا نم اهلخدُيو

 لعب . اهتفرعم ىلع ةقئافلا يتردقب يروعش دادزيف « ةساسح لا اهتاريعشب

 ةينيّصلا دو ةقاطلا حتفي نأ لبقو « يركسعلا لصي ء نيتقيقد وأ ةقيقد

 وأ « ناجنذابلاب ةنخي وأ ... ةّيخولم) : هل تلق دق نوكأ اهلالخ نم

I ERE .( 

 تاجا تادب مث« هيدي نيب ام اهيف تفرع هرم لأ يف اجا

 ةدام لكلو « ةداملا قبست ةحئارلا نأ : هتكردأ ام . دايتعالاب بحسنت

 نكت مل اذإ ةداملا كلت ةفسلف مهفت نأ نكمُي ال « ةّيدوجولا اهّيفسلف

 !!اهتحئار زييمت ىلع ارداق

 نی اع تابذبذلا ةكرح هّنإ ب بسحف ةمتع سيل ليللا

 ىقبأ يدخو « مولا ىلإ نيجاسملا يوأي « ةليوّطلا ةّيوتشلا تايسمألا

 نم ةيادجلا « ةريثك ىرحأ ءايشأ مث اًعيش لوقي ليألا أدبي « اظقيتسم

 نم يسفت هيف ٌمُتكأ تنك يذلا حلا ىلإ تلضو ؛ قيمعلا ءاغصإلا

 ال هنكل؛ ؛ريثك ٌمالك ليلا دنع .. . ليلا هلوقي ام ىلإ عمتسأ نأ لجأ

 لك كرتأ « ليللا حلاصل ينرداغأ نأ يلع ناك «دحأ ّيأل هلوقي

 ليلا ىلإ ىتآو « جراخلا يف يئاقدصأو يتاقالعو كاكا يسجاوه

 ال ليللا يف سولجلا « فقأ نأ يلع ناك ؛ هيدي نيب فقأ « هنم الإ اًيراع



0 

 ‹ ليّللا جاومأ ىوس ءيش كلقع ىلإ لخدي ال ىَّنح كينيع ضمغُت

 سبسحت مق «ءارولا ىلإ كسأرب يقلو « ماسلا ىلإ ةلردص عفرتو

 . شهدملا ليللا ثيدح يف سقط لّوأ تلخد دق نوكت ؛ كسافنأ

 كب قلأ . رحّسلاب حوبي نم كانهف تمصا . لوقي نم كانهف « , غصأ

 بهيل كتعاط هل به « هتيطعأ امم لضفأ كيطعُي ْنَم كانهف هيدي نيب

 . هضويف كل لذبيل كلّلذت هل لبا « هّرس كل

 « ةدراب ةليللا « هبابب فقاو انأو َءيش لك ىلع تململا قبطأ

 رحت رحّسلاو ٌرّسسلا نيب ةلصافلا ةقطنملا يف . . . طق ةمأن الو « ةنكاسو
 هب رعشأ ؛ « مامغ نم لاشب ةدرابلا يحور فل اًفيفخ اًثوص ناك « هفيفح

 حتف ؛ ينايكب طيحُت هتامّسْن « ينافلا يدسج تاماسم لك سملي

 ؛ ىرُ ال ام (ينارت ْنَل) لاق يذلا ر نم تيأرف « قطا ىلع يتلّيخم
 يبناج فحت ةقساب راجشأو « ءارضخ لوقح يف ضكرت ٌلويخ ديعب نم
 a ا

 ناك (ًهَتَحَبْذأل) : ملاس لاقو (مهبإ عجزإ) : نامعن لاق « اثيزح

 درو تاملك تجرخ (ىَرَي ام ىلع هتورامتفأ) : درو هيلع درف « اًبضاغ

 . اهعلتباو ج اهب كسمأ ءرونلا نم تالاه لكش ىلع همف نم

 دوعتل ديعبلا ىلإ تضكر مث  اهيلإ اولزت اهوناك يتلا مهلويخ تلهص
 !!تتأ ثيح نم

 مهنم ةفث ةفئاط تَيَب) : يل لاق « اوباغ نأ دعب (داهن) يقيقش رّهَظ

 « سياح قش نم ءاملا روفُت همف نم تاملكلا ترف (لوقت يذل َرْيَغ
 اًئيش هل لوقأ نأ < هثداحأ نأ تددو « هتداع ىلع اهدعب تمصو

 ؛ عامتسالا ىلع اًرداق طقف تنك « مالكلا نم اًيولسم تنك ينّنكلو
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 ‹ هيتبكُر ىلع يمامأ (داهن) اثج . كثّدحُي َنيح ليللا نيناوق ىه هذه
 . هب ام فرعأل ينحنأ نأ يناكمإب نكي مل ينيع فرطب هيلإ ترظن

 اهدعب « ةدودعم و نكسو « هردصو هيلجر ىف هسأر (داهن) نفد

 ىلاعت . اًئيشف اًئيش « + د نادي ا اا

 عباصأ ىلع هعومد تطقس ؛ ينزاوت يندقفي داك ىتح اهجاجتر ١

 ‹ ةكرحلا عطتسأ مل« ءامهيف تلعتشا دق ارا نأ تسسحأف « ّيمدق

 كرت ‹ يتحت ةبشانلا راتلا ئفطي نأ وو ليلا ىلإ يلقعب ؛ ترظن

 ‹ يننضتحاو (داهن) فقو . تأفطناف شفا داذرب ا اهيلإ فيفحلا

 نأ ليلا داكو « يدسج قري داك ىح ىننضتحي وهو هيديب كش

 ت ةفرعسس نك ةئاغتسا ةحيص تفلطأ  سلجلا نم ضفني

 ‹.قرو نم نايك هنأك ىعادت ؛ نعدج لوح ناتعرزنملا (داهن) اتضبق

Eلثم نزحلا نم تطقس !؟انأو .  

 تظقيتسا امدنعو ؛ دي الب ينشيأر مونلا يف تفو « ةغراف زوج ةّبح

 يف لازت ال تناك ام اذإ دكأتأل اهعضوم تسحت يلاَثلا ليللا ىف

 !!ال 0 اهناكم
 يّمسأ « نيفصن ىلإ يليللا مويلا مسقأ اا للا را كف

 حئاورلاو . يئاسملا ليلا : يناثلا يّمسأو « يحابّصلا ليلا : لوألا

 هسوقط فصن لكل راص « فاصنألا هذهب لالا ةعيبطب تطبترا

 نأ « ةرورضلاب ةحئاّرلا نم مولعملا نمو ٠ عون حئاورلا طالتخا « هحئاورو
 ةنجلا نيب فارعألا هبشت ةقطنم كانه نأو ؛ نمدقم محلا مسوم

 حيرتست نأ نكمُي يتلا يه <« توملاو ةايحلا نيب خزربلا هبشتو «راتلاو

 طاشنلاو ةّيويحلا ديعت ىكل . تقولا لاوط ةثهاللا ةحئاّرلا لويخ اهيف

 . اهنم ديدجلا لابقتسال اهتاحاس فيظنتب « ةّيحئارلا ةّينهّذلا ىلإ
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 نأ ضفرأ تنك اهمسوم ريغ يف ةحئار ربع نوخي يذلا ماعطلا

 ماعط اذه : هل ًالئاق « يركسعلا ىلإ هديعأ « هنم اًئيش لكأ وأ « هلوانتأ

 يئاسملا ليللا اهدعوم « ئطاخلا دعوملا يف اهنإ لوقت ما -

 نونجم ينثأ نظ ةيادبلا يف . يحابصلا ليللا يفيد نبت تأت تن تنأو

 ا

 دعب اميف . تمصأ تنك ةيادبلا ىف !!ىرت اي نونجلا انيف نم « فيرعت

 ةيضرأ ىلع هبلقأو ماعّطلا نحص ذآ تنك « نوخت حئاورلا تناك َنيح

 « تانايخلا تّلق دعب اميف . هفظني نأ يركسعلا نم بلطأ مث ةنازنزلا

 !!ةعجر ريغ ىلإ تانايخلا كلت تفتخا يلايللا نم دوقع دعب مث
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 فلق
 مدعلا فلخ ةثهال تاوطخ خيراتلا

 « قرسي « لكأي ؛ نأش يف هرمأ نم وهو « ةبئاد ٌةَكَرَح خيال

 كسودي « مامألا ىلإ برهي « نعلي « ىفشتي « رخسي « كحضي « شهني

 يف نيفطصلا عفصي « كتريح مد يف طّبختت هفلخ ككرتيو همادقأب

 الو ‹ نيجرفتملل ناكم ال ؛ اوقيفتسا : مههوجو ىلع نيجّرفتملا روباط
 « مّدلا ةحئار « ة ةحئارلا عابتا ىلع داتعم بئذك مدلقتي !نيفقاولل ءازع

 جرخت مث « كانه للحتت « هفوج يف ٌرقتست نأ لبق ًاليوط هتسيرف مشي
 ؛ قفألا ساقم ىلع ةماستباب كوحن لبقُي ؛ محري ال خيراتلا ؛ ةلبزلا ىلإ

 كقناعُيو هيف كشت نأ نم كنّكمُي ال ءودهب مدلقتي « هتبيط ىلإ ٌنئمطت

 نم كيفتك قوف هنانسأ ةلاكطصا رهظُت كفلخ يتلا ةآرملاو « ًاليوط

 محل يف صئاغلا هرجنخ وه كنطب ىلإ ُللستي يذلا ءفّدلاو ‹ ظيغلا

 كتاحيص رخآ قلطت تنأو « كمد تارطق عم كحور ليست ٠ كتدعم

 !!توف ال نكلو !!هب ق قثأ الأ يلع ناك : بدان ءاهلبلا

 فرجلا يذ يداولا ىلإ ةرئاس « مدعلا فلخ ةثهال تاوطخ خيراتلا

 هلبقن نأ اًنكمم دعي مل ةريخألا ةوطخلا لبق هلبقن انك ام« قيمعلا
 أبنتت نأ نكمُي ال « تادودعم تاظحل دْعَبلاَو لّبقلا نيبو ءاهدعب

 لوت ال ؛ رهظلا ىف ةنعطلا تعلتبا دق نوكت نأ دعب الإ اهئاضقناب

 تأتي نلو بضغي نل !؟وهو ؛ هنم ربكأ تسل تنأف ؛ كرهظ خيرات
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 !!مدعلا ىلإ | كدوجو يفني فوس طقف « هل كلامهإب

 نحن نوکن يتلا ةايحلا ةرود نم اءزج شيعن رارقو راق نيراف
 وأ« هحماسُت وأ « هاسنن ؛ يضاملا عم 0 نأ لواحن ‹ اهلكشت تاودأ

 هانيسن نيح !؟وه مأ نحن !؟انيف مثآلا نم : نكلو !!ةركاذلا نم هيغلن

 انتبثأ ةركاذلا نم هانيغلأ نيحو « انيلع دقح هانحّماس نيحو « ناك

 فاطتخاو « مالحألا ةقرسو هيوشتلاو لتقلا ةركاذ ؛ ةضيرملا هتركاذ يف

 ( !!تاينمألا

 ةسدنهلا ةّيَلك يف يرابجإ قاسم ثادحتسا رقولا سيئرلا رّرق
 « ةسدنهلا ةّيّلك ةبلطل ةّيسارّدلا ةطخلا رييغتو (بيردت 494) مساب
 ةعاّسسلا « اهموسر عفد عم بالّطلا ىلع ةّيرابجإ تاعاس تس فاضل
 اّمأ « اًرانيد (50) عفديس هّنأ ينعي امم « ريناند )٠١( ب ىمادقلا ةبلطلل

 يف رداصلا رارشلا اذه دعب ةبلطك نيلجسم ةعماجلا ىلإ اودفو نيذلا

 ارانيد )١15( عفدب نوبلاطُم مهنإف ‹ ۱۹۸7 = ٥ يساردلا ماعلا

 (10) مهفّلكُت ةطخلا ىلع ةّيفاضإلا موسّرلا هذه نأ ينعي امم ةعاّسلل
 . اًرانید

 حلاص يف نكت مل اذإ ةضرغُم اًمئاد ةعئاشلاو ؛ ةعئاش ربخلا لّوأ

 : فئاز فطلب بلطي هارتو  اهيفن ىلإ عراسي ام اًبلاغو «رارقلا عناص
 اهرداصم ىلإ اهتلاحإو« رابخألا لقن يف ةقدلا أورحت مكوجرأ

 ءادمع سلجم وه هذه لثم تارارق هنع جتنت يذلا ردصملاو . ةحيحّصلا

 دّدري ناك دقلف ؛ سيئّرلا صخشب لَِتحُي ام اًريثك ناك يذلا « ةعماجلا
 يقابلاو دحاولا انأ . صْنو دحاو اهلك ةعماجلا» : اهنودب وأ ةبسانم
 !!«صن

 ةعاشإلا - ربخلا ةّيبعشلا ةهبجلاو نوّيعويشلا ؛ نوّيراسيلا ىقلت

97 



 تناك يذلا جايهلا عم قفاونت : نأ نكمُي يتلا ةكرحلا ىلإ ريبك عوجب

 ؛ ةّيبالطلا تاّيعمجلا لمع فعض ببسب ةرتفلا كلت يف لوقعلا ةشيعت

 رثكأ يف بيرم ا اهتوكسو « بالّطلا حلاصم قيقحن ىلع اهتردق مدعو

 . ةثداح نم

 ىلع ةعئاشلا مهعياش نمم مهاوسو مه نوعيشي نوّيعويشلا أدب

 تائم اهيمرب ةرم « ةلصقم ىلإ تلو ةعماجلا نأو 1 ٌديكأ ربخ اهنأ

 ةيناث ة هرمو < يمكارتلا لدعلا رارق لعب عراوشلا يف ةعماجلا جراح ةبلطلا

 اهعيطتسي ال موسر صرفب مرفقا نيزوعملاو نيمّدعُلا بويجل اهقحسب

 ناک E اا اسي ال) | نيذلأب كلاب امف « ۴ و

 ريغ دداع مهو - 0
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 انولمعي رخ ايسارد الصف نواجؤيو ايسارد الصف "نس 00 ليلق

 . لمعلل رخال ۰ و ينصت ‹ نيفصن يسال مايأ 5
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 كانه تناك . يساقلا لمعلا اذه يف هتيأر انأ اولّيخت « راجح لمع

 لبجلا نم اريبك ازیح ذخأت , (فسوي ريد) ) تكلس نع حب

 هروزأ نأ ة ةرم ترّرق 4 (نولجع) ا | بهاذلا رابسي ىلع عقاولا يرخصلا

 ىرقلا ىدحإ (ةنمد) نم امهالكو « هتدلب نبا وهف تادارج حلاصو انأ

 نمو « ميسنلا راود ىلإ حلاصو انأ انيشم . كركلا ةظفاحم ىف ةعقاولا

 عمجا نم ةمداقلا (اكبح)و (فسوي ريد) تاصاب 7 تناك كانه

 ةعاسلا ةرجحملا انلصو ‹ ةبهاللا فيصلا ماّيأ دحأ ىف كلذ ناك < ميدقلا

08 



 مكو ؛ نوراّجحلا اهيف لمعي يتلا ةحاّسلا ىلإ انلخدو « ارهظ ةيناشلا

 ايناثو ‹ همامأ هيلجر ىدحإ ادام « هافق ىلع اًمسلاج ناك ؛ هرظنمل تشهد

 اًشاقنم ىرخألابو « اليمزإ هيلي ىدحإب اكسُمّمو ٠ هتحت ىرخألا

 تناك ا ی ريح فيني غلا شاقنملا قرطي

 "لك فّلغت ةربغلا هذه تناكو « ءاضيبلا ةراجحلا ةربغب ئلتمت ةحاّسلا
 ام ةرثكل ضيبا يذلا رمسألا ههجو ىلع بعتلا ادب « اهب طيحي ءيش

Eاملك ؛ ءاضيب كلذك تناك هبجاوحو هينيع شومر «رابغلا اذه  

 ؛ ًاليلق هسفن حارأ  تاعباتتم تابرض شاقنملا ىلع ليمزإلاب برض
 فرطب هتهبج قوف بّبصتي يذلا هقرع حسمل كلذ لغتسا امّبرو

 بعتلا مغر اًديعس ودبي ناك « ديعب نم حلاصو انآ هانبقار « هصيمق

 شاقنملاب اهيف قرطي تاظحل هب ترم امّبرلو « ههجو ىلع مستري يذلا
 ضعب عاقيإلا اذه عم ددريو يقيسوم عاقيإب رجحلا قوف ليمزإلاو
 « همامأ ةأجف روهّظلاو هيلع مالسلاب هانّمغاب نيح . يناغألا وأ راعشألا
 ءاسملا انيضق مويلا كلذ يف ٠ هسبالم خاستا نع رذتعاو « انقناعو 5

 باّرللا راجشأ تحت هانبرشو « بطحلا ىلع يالا انُعنِص « هدنع هلك
 يبأ كلمي ال : لاق ؛ هسفن نع اًيضار ناک . رجا نم ةييرعلاورسلاو

 غ نكس لاو انه ىلإ كركلا نم يب يتأب يذلا صابلا نمث
 . انه يلمع نم اهعفدأ يتسارد موسرو

 ليجسَتلا موسر ينيتأت يذلا انأ « يسفن نم تلج لعفلاب
 . ةمعّنلا هذه رّدقأ نأ نود ىلهأ نم ةدراب ةبّيط ةزهاج ةايح ا فيراصمو
 قتلا ةيلاعلا ةّيسفنلا هذه ئدل نوكت نأ تين ذقف لاح ةّبأ ىلغو

 ظ . (قيفوت) اهكلتمي
 : هل تلق « هرجحم يف تيبيل هانكرت ليللا نم رّخأتم تقو يف
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 انفقوو « ماعلا قيرطلا انلصو ىح حلاصو انأ انيشمو . قيفوت اي قيفوتلاب
 ىلإ انلصوُي نأ لبقو (تابكبلا) دحأ ءاج ىح ةعاسل امّبر كانه

 | | . دبرإ

 مالتسا يف نيّيمالسإلل ةبسّنلاب رهشألا 0 وه 194/6 ماع ناك

 تاهّجوتلا لك ىلع اقحاس اًراصتنا اوقّقح « ةّيِبألَّطلا تاّيعمجلا

 باطخلا مادختساو « مهفوفصل طيسب ميظنتب اوعاطتساو « ىرخألا

 نم موعدملا سوردملا كرحتلاو « بلقلاو ةرطفلا ىلإ برقألا ينيدلا

 نم ۰ ا وا جراخلا يف مهنع نيلوؤسملا

 . تاوصألا

 ىلإ ظحلا فقي 1 نيذلا رظن يف ادب يّودملا راصتنالا اذه نأ ديب

 تناك . ةتيم ثشُج سوؤرب بعلو « أم يف صفر نأ ىلع مهبناج
 ن عمو« قوبسم ريغ لّهرت نم يناعُ ةرتفلا كلت يف ةّيِبألَّطلا ةكرحلا

 ‹ نكْمُم لك ىلع حتفنتو « ةكرحلاب جضت ةعماجلاو « اًيلاع ناك توّصلا

 ا ةداعإ يف حجنت مل ةجبذؤألا تاكرحلل ةي ةّيركفلا ةيفلخلا نأ اإ

 . ًاليلق ةمهّتلا هذه نم اجن يذل يمالسإلا راّيّتلا ءانثتساب «اهيبستنم

 ر ِلکشب ةمهتلا هذه نم راّيتلا اذه داعبتسا نكمُي ال نكلو

 اوُلظ نيذلا نوّيغويشلا؛ حضاور لكشب نييراسيلا دقع طرفنا

 لو يه ةّيمدقتلا مهراكفأ ناب نّيبت « نوّيمدقت مهنأب سوؤرلا نوعّدصي

 يف نحنو « يه يه نيرشعلا نرقلا علطم ذنم تلاز امف « مهبذك نم

 اينامورو ايفالسغويو اينولوبو ايكافولسكيشتو ايسور يف قّبَط امو « هتياهن

 دالبلا يف ةيصوصخلا تناك اذإو « ةّيبرعلا دالبلا يف قبطي يذلا هتاذ وه

 راكفأ نم مدق امب كلاب امف «رخآ ىلإ دلب نم فلتخت اهسفن ةيبرعلا

 !!ةفلتخم ةيفارغجو ةيجاتنإو ةيعمتجم ةعيبط تاذ دالب نم ةّيعويش
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 مهدوجوو مهمجح رغص نع نييراسيلا نم نوريثكلا ضّوع
 هاجتالا عمو« ةَيلوأ ٍةجردب اضيف مهضعب عم تاوادع لاعتفاب

 يوضنن اتك يذلا يطارقمبدلا سرعلا نأ ادبو . ربكأ ةجردب يمالسإلا

 ةركسلا تبهذو « ضفنا دق 6 ماع لبق اًعيمج هتميخ تحت

 نويراسيلا مهتا ؛ قفألا يف حولت ٌرشلا رْذُت تأدب معن . ةركفلا تءاجو
 مهيلع درو« ا مهنأبو نولمعي ال ر نييمااسإلا

 اذهب اوقدشتت ىتح ةحاّسلا يف مكمجخام متنأو : : نويمالسإلا

 لك صّيرتو . تاماهّتالا ليك الإ نقتن ال لماك مام انللظو !؟مالكلا
 داع ايخيرات اًريبك اًنَدَح نأ الولو « ةحناس ةصرف لك عم رخآلاب فرط
 ‹ ةعماجلا مرح لخاد نسلألاو يديألاب كراعتن انكل ديدج نم ايي

 | . مّلس هللا نكلو
 تاّيعمجلا : نيّيمالسإلا هجو ىف ةريخألا ةقلطلا نوّيراسيلا قلطأ

 ةرادإ نم اًعابت يتأت تارارقلا ؛ اًئيش نولمعت ال 0 مكيديأ نيب اهلك

 هب مرفي E دعب اتامّرف ردصُي سيئرلا ٠ نوجرفتت رفتت متنأو ةعماجلا

 موسرلا عافترا « انينعي الو مكينعي ال رمألا ّنأك نوتمصت متنأو انداسجأ

 ءاصحإب اإ نوموقت ال متنأو رقفلا ةقنشم ةقنشم ىلع انئابآ قانعأ عافتراب رذني
2 
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 انتلتك خب رجم بکن طلا نوؤش ةدامع « قناشملا هذه ددع

 نودّدعت « 2 راصتنالا ةوشن نوشيعت متلز ام متنأو ةدحاولا ةّيبالطلا

 ددع نوصحتو « تاباحختنالا يف اهيلع متلصح يتلا ةيكلفلا ماقرألا

 رثكأ (ءابغلا) فصو قحتسي فقوم نم له ءاهيف عزف يتلا تاّيعمجلا
 مكئالمز بناج ىلإ فوقولا نوعّدت نَم اي اوكرحت !!؟فقوملا اذه نم

 اهّيأ ًاليلق اوضفتنا « ةراجحلا تمص نوتماّصلا اهّيأ اًئيش اولوق « ةبلطلا

 ىلإ لصت نل نيكّسلا نأ نودقتعتأ , اعّيمج انرُحَت ىلع نوجّرفتملا
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 !!نيح دعب ولو مكيلع زهجتس انيلع تزهجأ يتلا اهتاذ يه « مكقانعأ
 ةشئاط تاصاصر . ةثفانو « ةحباذو « ةلتاق تاماهتالا تناك

 ٌريثك ناك « ةيئرب اهلك نكت ملو نيّيمالسإلا تكبرأف نوّيراسيلا اهقلطأ
 نأ عطتست مل يتلا تاّيعمجلا مسج باصأ يذلا للّشلاب اًيَفشت اهنم
 « بسحف فوقولا يعدتست ال ةلاحلا نأ نيح يف« ‹ اهيمدق ىلع فقت

 . قمر رخآ ىّمح ةمواقملاو لاتقلا يعدتستو لب
 ولو « راشتسن نأ لمأن اتك « هعقوتن نكن مل ام تلعف ةعماجلاو

 تارارقلا هذه لثم ىف تاّيعمجلا ءاسؤر ضعبل ةراشتسالا هذه تناك
 رارقلا نام كلر اشك يحن ذل او عاش ت اا

 N لهف <« اديبع مهنود امو « مهدحو ةداس مهسفنأ نودقتعي

 !!؟هدبع

 . اًنزحُمو ...ائجافم موسرلا عفر رارق ناك دقل ؛ ىلب

 ىعدتسا هتمواقمو هل يّدصتلاو همامأ فوقولا نأ فرتعأو . . . اكبرمو

 !!ةدعصألا ةفاك ىلع اماع يفت
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)١6( 
 !!اناسنإ ناسنإلا نم عنصي يذلا ام

 . درو اي هلو . . . درو : ءاردزاب حاصو « فنعب بابلا قرط

 نأ لواحأ انأو تجرع « يذؤملا هخارّص توص ىلع تظقيتسا

 ينيع تكرف « بابلا مامأ ههجاوأل ؛ اًعرسم تجرخو « يئاذح لعتنأ
 هدي نأ الول « , ينمطلي وأ « يهجو يف قصبي داك ‹ حوضوب هارأل

 ىلع عقت : نأ اهكسمُي ناك ایفح اًرَدَق ّنأك اهناكم يف ترّمست ةجّنشتملا

 : هبضغ غّرفيو « هتروث ثفني نأ لبق هنانسأ تكطصا « يهجو

 : (عبات مث . . ةبيقحب ىلإ دمو) . . . دخ -

 اهنم كيتآ نأ تيضر امل« ىّمأ توم دعب ىنتبر ىتخأ نأ الول -
 دا ىف هح نأ جب ا اا و

  !لاًتاسنإ هنم عنصي
 : لوخدلا ىلإ هوعدأ انأو « هب تح

 !!؟زيزعلا يلاخ اي اًناسنإ ناسنإلا نم عنصي يذلا امو -
 . لفغُم اي باتكلا . . . لهاج اي باتكلا .. . ياتكلا -

 1 بااااااتكلا

 !؟ةليمجلا توعّتلا هذهب ينتعنت نأ ىلع ٌرِصُت اذامل . . . يلاخ اي -
 امّبرو . باتك فلأ تارق نأ دعب اهّيفشتكا ةقيقحب يع هاا يحد

 !!ةيناثلا فلألا 5 ج ةي فاس
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 مل دا ديلا لمح مسا ا اک س

 نسال د 0 !!!

 بيلقنتب أدبن نيح اهيلإ فّرعتن ؛ ةعّبضملا انتاوذ بتكلا -

 يهنث نيح انفرعت « ةءارقلا أدبن نيح اهفرعن ءام باتك تاحفص

 !!ةءارقلا

 "0 و

 0 ل هن) نإ يل تلق

 نبا اي اديفم ادحاو اًئيش . . . حابصلا اذه ىف هب ياشلا قؤوذتن انعد

 . . . ىتخأ

 اي اًديفم اًميش اهيف كل عنصأ يتلا ةديحولا ةّرملا ىه هذه تسيل -

 !؟كلذك سيلأ ؛ ىلاخ

 ‹ ةفرغلا باب نيمي ىلع « ىلاخ اهب ءاج ىتلا ةبيقحلا تعضو
 طبهأ انأو ةُنوص ينءاج « ياشلل عنعتلا ةلتشب يتآل تاجرّدلا تطبهو

 : اهفصتنم يف ينفقوأف « ديعب نم تاجرّدلا

 تیب حاتفمب ىمر امنأك ههقفي نأ نود باتكب هفلخ ىمر ْنّم -

 . هلخدي نأ نود

 ريدأ انار كلك تلف) یلغار قاض. اغ ايريقاسد

 سلبان : لوطأ ةديهنت اهدعب قلطأو « سأكلا نم ةليوط ةفش فشر
 دعي مل« ةّيعجّرلا يديأ هنهَوِش سمألاب ًاليمج ناك ام « درو اي عيضت

 ينارأ , مومهلا نم يردص ىلع مكارت امم أربأ نأ لدبو « يه اهنزح يف
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 اوقلطأ زوجع ناصحك ىّولتأ انأو ‹ (اكفاك) خاسمأ نم خسم لإ تلو

 e ةيحض انالك < ةضاضر فلا هيلع

 ةنج مأ « ليحّرلاب عاض ابُخ !؟دجأ اذام ةميدقلا اهتاراح يفو

 ركذتأ ال « ةعباّرلا يف انأو تتام يّمأ « لالتحالاب ميحج ىلإ تلوحت

 نيعأ نع اًديعب « ةيبرغلا ف ذ ةوسنلا نم ريبك ددع عامتجا ىوس

 نعلخ ءاسنلا ضعب ؛ نحرو رت ةرئاد يف نج لاجرلا

 ىتخأ تماق ؛ ٍلاع تودع نحخرصيو نهروعش نددشي نحرو نهباجح

 « لاجّرلا ىلإ توصل ره ال نح ارحل ا ىريبكلا

 ا ‹ تمصب يكبت اها ديت نم ؛ ةبدانلا ةقلحلا ىلإ تداعو

 ةقشن قشنتو « ىرخأو ةظحل نيب اهحسمت يهو اهيداخ ىلع اهعومد

 !!هاوفألا نم رفت داكت هک ةخرص اهب تکست ةليوط

 نحن - انب تينع « يّمأ توم دعب ىّمأ تحبصأ ىربكلا يتخأ

 ‹ ةسماخلا يف يلعو « ةعبارلا يف انأ « اًراغص اتكو « اًعيمج - ةوخإلا

 انّمأ لمعي نكلو « ةعباّسلا زواجتت ْنكت مل !؟يهو « ةيناّثلا يف ةرونو

 اهنأ ريغ ؛ اليقث اًعبع كلذ ناكو ؛ اهناكم ىلوتت نأ ىلإ اهأجلأ ئجافألا

 نكي ملو « همهفن نكن مل يذلا يرسقلا بايغلا نع اًريثك تضّوع
 . ادر هل عيطتسي دحأ

 نيمي ىلع رقتسملا ينيطلا مرح ربحا و a يتلا يه

 يف نيجعلا نكرتو « ليّللا يف ُنجعت « ىَربُكلا رادلا ةباّوب نم لخادلا

 فرغلا نم تاجرّدلا طبهت مث « قورشلا لبق رجفلا رظتنتو « ةفرغلا ةيواز
 قوف نيجعلا (نقل) لمحت يهو « لخدملا دنع تيبلا ةحاس ىلإ ةّيولعلا

 ء رونتلا يف راثلا دقوتل نرفلا لصتو « ةجضان ة ةريبك ةأرما اهنأك اهسأر

 دحأ ةدعاق هنإ دعب اميف يل تلاق يرئاد رجح ىلع نيجعلا ( قر أدبتو
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 ٍةراهمب نرفلا لخاد ىلإ قوقرملا نيجعلاب عفدتو ؛ نا ةدمعألا

 ىلإ لخدت « ةرحاّسلا زبخلا ةحئ يسد لوطل اهتبستكا

 نع اهقرع حست يتخأ تناك فيصلا يف ؛ ي ىشتنأف يحور قامعأ

 تناك ءاتشلا يفو « وجل ا هرمز نا م اعلا ةرارحلا ةدشل اهنيبج

 اًعيمج ةوخإلا نحن اًنم يتخأ لوح سلجي نم لك ئفدت نرفلا ةرارح

 رشع يتخأ رمعب عفد يّمأ توم « سانلا رامعأ يف ٌديزت بئاصملا

 توملاب لقنو « ةبيصملاب ٌربكنو ءرّدقلاب كلون نحن « مامألا ىلإ نينس
 ماعّطلا ؛ اعّيمج انّتايح تألم دق ىربكلا يتخأ تناك !؟هذه ةايح ياف

 ‹ لسغت يتلا يهو « اهيدي ىلع مّدقُيو  اهيدي ىلع هديعاوم يف دعي
 حسقمتو « انتيفقأ نم ةجراخلا انتاروذاقو « انخّسو فطظنتو ملتو « رشنتو

 بحستو « ببس نود نم وأ ببسب اندودخ ىلع ةردحنملا انعومد
 انظقوتو ؛ ءاتشلا يف انئفدتو لل يف ةريغصلا انماسجأ ىلع ءاطغلا

 اهاوس انسيلتو « اتع اهعلختو ءانسبالم انل راتختو « حابّصلا يف
 ”نرهك نيحو « بايإلاو « باهذلاو ؛ ةسردملاو ؛ ماعطلا ديعاوم بقارتو

 يف اهرأ ملو . . . ادحاو اًدحاو انمّلعُتو انبتكب كسمُت تناك ًاليلق

 . انّمأ هيف اندقف يذلا مويلا كلذ يف الإ ةيكاب الو  ةيكاش يتايح

 اننيعأ نع اًديعب اهسفن نيبو اهنيب رس كلذ لعفت تناك ْنِإ يردأ الو

 !!اهينيع نم طقست ةدحاو سؤب وأ نزح ةعمد ىرن ال ىتح
 يف ةكئالملا رودب تماق نعل 6 ةريغملا ا هذه تناك نم

 يتلا رادلا ّنأك اًنماص هرهد رثكأ ناك !؟يبأو !؟انّمه لمحو« انتياعر
 قوق اهراذعج دمنا دق ةيبأ نع اهر نأ دعب نامّرلا نم دقع ذنم هّنلقأ

 . .. يش هنأ يردي الو يش راصف «هردص ىلع اهروس مطحناو ؛ رهظ

 ةظحل ةرظتنم مكارتت : يتلا عومّدلا فالآ هنيع روغ يفو « اديحو « اًبيئك
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 ًالوهذم شاعف « ةظحّللا هذه نم ىّبح مرح هّنكلو « ليست يكل ةيلاخ
 !!هلوح رودي ام كردي ال هنأك

 هيف تيأر يذلا مويلا كلذ يف ةدحاو ةطقل نم لإ ميلا فرعأ مل

 لكشي مل« تتام دق انّمأ نإ : يل اولاق . . . نيكبيو َنْعمِتِجَي ءاسنلا

 متيلاب ترعش ينتكلو . يلثم ةعبارلا يف لفطل ةبسّنلاب قرف ريبك كلذ
 ةدلبلا يف ةيئابرهك ةشرو يف لماعلا (رهاش) نإ انل ليق امدنع يقيقحلا

 تغلب دق (ةراس) تناك « (ةراس) نم جّوزتي يك يبأل مَدقتي ةميدقلا

 يذلا سؤبلا ريغ يف اهقيرط دجت نأ اهل نآو « اهرمع نم ةرشع ةعباّسلا
 . تغابملا انّمأ ليحر ذنم اهرهظ قوف ةيضار هّمح

 نم انراد تلخو « (رهاش) تيب ىلإ (ةراس) تلحرو « يبأ قفاوو

 يف نزحلا لالظ تّدتماو  اهشورع ىلع ةيواخ تراصو « اهدعب

 لك ىلع ءادوّسلا اهناصغأ ٌدمتو , اهناردج قوف شرعت « اهئاجرأ

 بايغلا يف يحور تطقسو ؛ ءيش لك ٌدهنا دحاو موي دعبو « اهتراجح

 متيلاب ترعش طقف اهئيحو « تاقرطلا ىلع تججرحدتو « رهقلاو
 . دزو اي اهب كل اًئينهو نآلا كّمأ اهّنِإ ؛ يقيقحلا

 ترفاسو « تربك نيح يبأ ىلعو يسفن ىلع ْتدّرمت يننأ فرعت
 يتايح ىرأ يكل يرمع نم ةرشع ةسداّسلا يف انأو ندنل ىلإ اًظاتغم

 ريثكب تعنتقاو « هرّرحتو برغلا تيأرو « ىوهأ امك تشعو ؛ يقيرطو

 فانكأ يف شيعأ نأ مويلا هاّنمتأ ام ىصقأ نأ ريغ « هتاداعو هراكفأ نم

 اينّدلا تاراضح نإ . ليمجلاب اهل اًنافرع اهيمدقب يدخ حّسمأو « يتخأ

 !!كّمأ لثم ةينافتم ةأرما اهعنصت اهلك
 كلذ ينم بلط ول يبأ نأ عم « اهنم ضارغألاب كيتآ اذامل فرعتأ

 نم مادقألا ىلع اًيشم كيتآ نأ ينم تبلط ولف يه اّمأ « ضفرأ امّرلف
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 بعلأ تنك . اهل اًماركإ تلعفل كانه نم نطبلا ىلع اًوبح وأ « سلبان

 دقو «رخآ اًقلخ دوعأو تاراحلا ىف ةّيشامقلا تاركلاو داوعألاو ىصخلاب
 دق يبأ نم ةدحاو ةخرص نأ ملعأو « يسبالم تخسّناو « يهجو ٌربغا
 يتخأ نم ةديعاو 5 نأ لباقملا يف كردأ ينذأ ريغ « يداؤف اهل علخني

 ىلع ينلبقتست لعفلابو « يحور فلت ةنينأمطلا تاباحس لعبت فوس

 لك ليزُت ةيفاصلا اهتمسب « يرخأت ىلع ىشخت نمك ةريبكلا ةباوبلا |
 اًرظَتنُم اًبئاغ لبقتست نمك اهيدي دمت « بلقلا يف وأ حوّرلا يف ذ ىذأ

 « ماّمحلا ىلإ ينلخدتو « يديب كسمُ مث « يننضتحت بحل ا لكبو

 . . ةأرملا يف رظنا : لوقتو « يرعش يل طشمُت «رخآ الخ ينديعُت
 . اهيدي ىلع هلك لامجلا تفرع ىننأ : لّيخت !!ليمج تنأ مك . . . هآ
 اهنم هّنَمْلعت يذلا لامجلا ةميق ىلإ فضُت مل ندنل يف يتسارد لكو
 !!اًعيش

 الأ ترّرق اذهلو : اهعم ءيش لك لحر كيبأ ىلإ تلحر نيح
 ىف اهدوجو تدقف دق تمدام هدقفأ نأ نكمُي ءيش ىلع ىسأ

 نس ىلع تيوطناو « ىلوألا عيباسألا يف د .يتايح
 يتوخإ يفلخ ءيش لك تكرت , ةقراف ةظحل يف مث . . يب تيلتخاو

 الإ اهّلك سلبانب انطبري كانه ءيش دعي ملو يبأو يتاوخأو

 يأ لجأل ال اهلجأل اهروزأ « ةّرم ماع لك اهروزأ نيحو . .. (ةراس)
 ينّبحت تناك يّمأ نأ ىنمتأ نينّسسلا هذه لك دعبو مويلاو . ٠ . رخآ ءيش
 كّبحت املثم ينّبحت تناك يّمأ تيل : عباتُي مث « ًاليوط دّهنتي .. . اهلثم

 !!!. . . ناوألا لبق تلحر اهّنكل « يردي ناك ْنَمو . . . يتخأ

26 21 

108 



 نم رثكأ هل حيبقلا هجولا - امير - ينترأ « يلاخب' ةعطقتملا يتقالع

 اليمج اًهجو يلاخل نأ تفشتكا نمْزلا عم ينّنكل ؛ ليمجلا هجولا كلذ

 هرئاجس ناخد نيب نم علطيو « يل ةقحالتُلا همئاتش نيب نم زربي

 . يمامأ صقارتملا

 ماهس اهنأك يسأر ىلع لزنت تناك يتلا دسافملا ةرثك ىلع هّنأ ريغ

 ةدلبلا يف (كيبلا) دجسم يف هيلع تيّبرت ام ءاقن قرتخت ةئدص

 هل نكي مل ولو « اًعئارو اًديفُم ادحاو اًئيش هنم تمّلعت ينّنأ الإ ؛ ةميدقلا

 ةروصلا كلت ءازجأ مّمري نأ لجأ نم اًيفاك ناكل وه الإ يلع لضف نم

 ؛ اهناولأ لامجو « اهءاهب يلإ لديعيو « هنع ينهذ يف ةعبطنملا ءادوسلا

 . ةءارقلا بح : ناك ءيشلا كلذ
 ةلحرملا العز نيم غمو نأ انظفح (كيبلا) دجسم يف

 لك رجف ةالص دعب اكو ميركلا نآرقلا نم ءازجأ ةرشع ةّيسارّدلا

 ةرك بعلنو « دجسملا نم ةبيرقلا بعالملا دحأ ىف ىقالتن ةعمج

 يف سلجن « طاوشألا يهتنت نأ دعبو « ةرئاطلا ةرك بعلي انضعبو « مدقلا

 لوانتنو « ةقلح يف ةّتس لك < ؛ بعلملا فرط ىلع ةّيرئاد تاقلح

 ءاثايحأ لبتمو « لفالفو لوفو صّمح - ةداع - وه يذلا «روطقلا

 انيدل نّوك « ايبهذ اًرصع (كيبلا) دجسم رصع ناك . تالّلخْلا ضعبو

 . دعب اميف انيف بّيطلا هرثأ ىسنن ن نأ نكمُي ال يعامجلا لمعلاب اسح

 يف انعامتجاب ةرئاّدلا عّسون انك « روطقلا ةبجو نم يهتنن اًلاح

 راكذأ يعامج لكشب أرقنو « نيثالثلا نع ديزي ددع يف « ةدحاو ةقّلَح

 حورلاو بلقلا يف هبستكن انك ام ىسنأ الو « (تاروثأملا) : حابّصلا

 ٍتايأ نم هتنُمضت ام اصوصخو « ةيعدألا هذه راركت نم نادجولاو

 فاز ىلاعت هلوق لتري وهو (ةماسأ) خيشلا توص ىسنأ نل ؛ تادلاخ
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 هسفن خيّشلا ناك ام اًريثكو . (نونمؤملاو هّبر نم هيلإ لزنأ ام لوسرلا
 رهظ نع اهانظفح يتلا ديشانألا ضعبب رحاس دن توصب انفحتي
 : ةدوشنأب اهمتخي هنكلو ‹ ديشانألا هذه نم ىوهي اب دوجي ناك « بلق

 اًعيمج فقن « ةدوشنألا هذه رود يتأي نيحو ؛ (ٌةدانجأ ٌدشحي قحلا وه)
 . هيعدتستو فوقولا قحتست تناك « اهلترن نأ لجأ نم

 « هسفن ىلع اًمقان ىلاخ أشن « ةايحلا نم ىرخألا ةفّضلا ىلع
 ىقبي نأ راتخاو « هسفن ىلع أفكناو « يّمأ جاوز دعب سالا نع لزعنا

 ام ببسب ىّمأ ىلع اقفشُم « هترسأ لاحل ايثار « نيعألا لك نع اًديعب

 ملو . يتالاخو يلاوخأ ةّيقب هاجُتو ههاجُت ةميسج ةيلوؤسم نم هُنلَمَحت
 ةرارم يرادُي هسفن يّدج ناك دقف « اًئيش اهل لعفي نأ عيطتسي نكي

 !!اًيكاب هُدالوأ هری ال يك هيدي نيب ههجو نفذب عقاولا
 دجو دحاو ءىشب هتاذل اهراتخا ىتلا صوكتلا ةلاح ىلاخ ضّوع

 نا ناك لاف نك ام داسا لا ةءارقلا ؛ هتولس هيف

 دجوو « رتراسو لجيهو نينيلب هغامد وشحيو « ةّيسكراملا تاّيبدألاب
 ناك ؛ تاعبت يأ نمو عقاولا نم بورهلل ةنيمث ةصرف ةءارقلا يف يلاخ
 ؛ مامتها يآ هتسارد ريعُي نكي ملو « اباتک اًبيرقت رقت موي لك يف أرقي

 ىلع ةيئالعتسا ةرظن هدنع نوک < يبرغلا بدألا ىلع هعالطاو

 يقيسوم وأ نائف وأ رعاش نع مهلاؤس نول اًمئاد دمعي ناكف ‹ نيرخآلا

 اهب تغابُيو « هنع تامولعملا نم ٍلئاه مكب وه درفني يكيرمأ وأ يبوروأ
 تارم كلذ يعم لعف « , هيلع هقوفتبو « راصتنالا وهزب رعشي يكل هلئاس

 كلذ رظتنا ترص دعب اميف يننكل ؛ جعزنأ تنك ةيادبلا يف « ةريثك .

 لوح ةءارقلا أدبأل ةدّيج ةراشإ نوكت نأ نكمُي اهنأ ملعأ يننأل هنم
 يتلا ءازهتسالا ةدح فيفختل ينم اًيعسو « هنم ةدازتسالاو عوضوملا
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 ةءارقلابو « ةءارقلاب كلذ نم صلختلا لواحأ تحر ىلاخ اهئمدُي ناك

 ىلع ئراقلا ةذفان ةءارقلا ؛ لبق نم اهارأل كأ مل ملاوع يل تحتفنا

 . ةديدج ةذفان حتف اًياتك أرق نمو « رحّسلا

 اهاضق « ةداهش اهيف لّصحُي مل تاونس ايناطيرب يف يلاخ ثكم

 نوريابو يليشو تويلإو نوتلمو ريبسكش بتك ام لك ةّيزيلكنإلاب أرقي

 سمخلا هتاونس « هتاذ ءيشلا لعفي انه وهو . . . نورخآو « ستيك نوجو
 نيب يزيلجنإلا بدألا يف سويرولاكبلا ةداهشب قلُث مل كومريلا يف
 كلت طقست نأ لبق رخأ تاونس نم ىقبيس مك يردي دحأ الو هيدي

 !!ديلا كلت يف ةداهشلا
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)1١5( 
 ١ نوتجلا نم ربك اقشعل

 : ىلعألا توكلملا ىلإ هليحر نم رهشأ ةعضب دعب يل اولاق يلهأ
 نينفدت اذاملف تنأ اّمأ « هللا ةمحر هيلعوه ؛ كقيرط يدجت نأ كيلع

 ٤ !؟ةليمج ةباش تنأو ةملظملا ناعيقلا يف ٠ كسفن

 هذ نم ديجأ نايكف :قيرطلا هع تلحئرو 5 هنأ اورد 5

 ؛ هعم ءيش لک ليحر هليحر ناك يذلا وهو !!ئلع ينّلدت اقيرط

 ..و«رمقلاو« سمشلاو ؛ تايسمألاو ؛رونلاو ؛ ةايسحلاو « قيرطلا
 تا نأ عيطتسأ ال تايركذلا نم ةّلس ىقبأو ءيش لك ذخأ . . . انأو

 هنم برهلا نوكيأ !!؟ءيش لك يف ٌرضاح وهو برهلا نيأ ىلإو !!اهنم
 ىف ىنرظتني كاله نم ناك اذإو !؟هنم ىتاجنك هب یتاجن نوكتأ « هيلإ
 يح ةياهّتلا لمجأ ام ؛ هئاقلب ىرشُبلا كالهلا اذه ىفف «رمعلا رخآ
 / هلجأ نم نوكت

 ثعبي يتايح يف هروضح ناك « هل الإ ةليمج تنك امو !؟ةليمج
 مويلا لعفأ اذام . هينيع قيرب لالخ نم اًسورع ودبأف يقورع يف ءامّدلا

 رقُح ينّتلعتباو « قرطلا تّدّسو « بورذدلا تملظأ دقو  امهنود نم
 الإ ىنعم لامّجلل نكي مل !؟قارفلا تاهآ يبابش ىلع تضقو « نزحلا
 نيح الإ ٌمعط ماّيألل نكي ملو « ىركّسلا ةهلاولا داؤفب هيلإ رظنأ نيح
 الإ يفك هادي تسمل ةّرم نم ام !!ةيناحلا هدي يف مانت ةفجترملا يدي نوكت
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 . ةرطاعلا ءاذشألا امهئاضف يف تقبعو « نيحايّرلا امهقورع يف تتبن

 اهكلم راوجب ريست ةكلم ين وعش أل هاج ىلإ يشم هرم نم امو

 . داؤفلا شرع ىلع جوا
 يف بحت نم لولحب امْنِإ  هجولا يف نسحلاب فّرعُي ال لامجلا

 لك ناكو « بلقلا ناكو ءاديوسلا ناكو فاغشلا ناك ؛ و فاغشلا

 !!!ء يش

 ١159 ماع ىلإ اهخيرات دوعي ةميدق ةروص ءاهمامأ تفقو

 وه اهطاقتلاب ماق يذلا نأ ودبي « اهمدق مغر IT ‹ دوسألاو ضيبألاب

 ٌردصو « قوشمَم ٌدَق ؛ (رصان) فقو ةروّصلا نيم ۽ ىلع « فرتحم روصُم
 ىلإو « ةعشم ءاضيب هدايا سرلا فصن يّطغت ةذوخو « ٌعوفرم

 ‹ ةيدج لقأ ودبي هتکل« الیلق هنم لوطا (قيفو) هبرد قيفر فقو هبناج

 هطسو ىلع اهايإ اًركار ىنميلا فليو « ىرسُيلا هديب ةذوخلا كسمُي ناك
 ةضبار « ةلتاقُم تارئاط ثالث رهظت امهفلخ . همف ءلم اًكحاضو

 ددع رهظي ةروصلا نم دعبألا راطإلا يفو « ضرألا ىلع دماعتم لکشب

 ا 5 و ا نا ىلإ تلوحت تارايطلا نم

 رهظت جردملا اذه ةيضرأ ىلعو « ةيلاخ تدب تارئاطلا جردم نم ةعساش

 ترمتساو « رصان مادقأ تحت نم اهادحإ تّرم ةميقتسم ءاضيب طوطخ

 ىدحإ دعب ةروّصلا هذه : ةميعن تلاق . ةروّصلا رخآ ىلإ لّعوتلا ىف
 اهدعب لان « ةّيلاتق ةعلط تناك « هقيفر عم يجوز اهذّقن يتلا تاعلطلا

 رخآ راطإ ىلإ تراشأ مث . لوألا هللا دبع كلملا نم اًماسو امهنم لك

 لوألا فصنلا يف « نيفصن ىلإ مسقنا دقو « ةروّصلا تاب دقري ناك

 راّيطلا ةروص ربخلا يفو « ةعلّطلا هذه نع اًربخ بتكت ةّيربع ٌةفيحص

 اننطو ءامس قرتخي يباهرإ ٌمرجم : ضيرعلا طخلاب هتحتو « (رصان)
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 يف ربخلاو « ةّيولعلا ةروّصلاب ةهيبش ةروص يل فصنلا يفو . سّدقملا
 انلاطبأ نم ٌلطبو انروقص نم ٌرقص : ضيرعلا طخلابو « ةّيبرع ةفيحص
 تفلتخاو رابخألا تهباشت : ىسفن ىف تلق . ٌودعلا ءامس قرتخي
 رظن ةهجو نم الإ ًالاطبأ اوسيل لاطبألا ؛ دحاولا فوصوملا ىف تافّصلا
 !!مهئادعأ ةّينهذ يف الإ نيمرجم اوسيل نر و مهيِسدقُم

 , ةيانعب ةفوفصملا روّصلا هذه ىلإ مامتهاب رظنن « ةلواطلا لوح انرد
 نأ لبق « ًاليوط اهرذص ىلإ اهّنبّرق « اهنم ةدحاو دنع (ةميعن) تفقوت

 ا اف ةئداه ةلبقب اهيلع يوهت مث ‹ اهمشتل اهعفرت
 ىلع ىرخألا طحتو « دعبألا هفتك لوح اهيعارذ ىدحإ فلت تناك

 لماك سوماق نع اهتماستبا تبان دقو اهتيحان ليت يهو برقألا هفتك
 ءامهفلخ نم ةّدتمم ةريحب ةفاح ىلع نافقي اناك « ةداعّسلا ىنعم رّسفيل

 ثالث ىلع زكترا « ةعّبرُم ةريغص راجحأب ٌرسج ودبي ةريحبلا هو
 لصي رسجلا ناك « ريغص براق لوخدل اهنم ةرطنق لك عّستت 7 « رطانق
 ةفتلم راجشأ تقسب اهنم ىنمُيلا ةّقاحلا ىلع « ةريحبلا يفرط نيب

 ىف ءاملا ىلع اهروص تكسعناو ؛ اهلخادتل اًبابق تلكش ةلخادتم

 ةريثك ٌعاونأ رهظت ىرسُيلا ةفاحلا يفو « لامج ىلإ ًالامج اهدازف ةريحبلا
 اهلاكشأ فالتخا اًيلج ودبي ناك « ةفاحلا لوط ىلع كتمت دورولا نم
 ةآرمك ءاملا لمعو « ةريحبلا ءام يف اهروص تسكعنا عبطلابو ؛ اهناولأو
 ءاذحو . ةّيضاير ةلذب سبلي (رصان) ناك . ةلثاملا لامجلا ةيآ داعأ

 هانيع تقرب دقو « هتوقو هبابش ناوفنع راسو ‹ ضيبأ (ساديدأ)

 ةثالثب اهدعب َدهْشَّتسا : اهوحن ريشت يهو ْتلاق . نمألاو ىضّرلاب
 ةيلكلا يف ناكرأ ةرود ذخأيل بهذ < اًبكرت يف اعم انك عيباسأ

 ٌماهس رادقألا ؛ فطعنلا فلخ ىبتخي ام ملعي دحأ ال . كانه ةّيركسعلا
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 نحنو مهّسلا كلذ رظتنن اتك . اهباحصأ عطخُت ال ءامّسلا نم ةلزان

 يف يجوز بانف « اًدحاو انمهس ناك امر : يردي نَم نكلو ؛ مس
 نم نآلا ةحاترم تنكل يدحو ينباصأ وأ ء اعم انباصأ ول  يّنع هيقلت

 يذلا مهّسلا . ةدحاو ةظحل يف نيَّمهس لمتحي ْنَم؛ ىركذلا عجو

 هليحرب ينباصأ يذلا مهّسلاو « كانه ىلإ هب ىقتراف يجوز باصأ

 !!؟ىرت اي (ىقبأو اًباذَع كش اَنيأ» ؛ انه يناقبأ هنكلو

 فلي وهو ؛ (رصان) هجو نم نميألا بناجلا اهيف ودبي ةروّصلا هذه
 طقف « ءيش (ةميعن يعن) هجو نم ودبي ال « (ةميعن) رصخ لوح هعارذ
 ني هل كيبل ورايت ا نط لافسجل هرعت

 دنع اهسأر ىوتسم ادب ذإ « ىلعأ نم اهيلإ رني وهو « اهب طيحت ىت هعارذ

ETاةلدب سبل لحفر: يععب  

 ءادوس ةنويببو ‹ ضيبأ اًصيمقو « ةميقتسم ةبراقتم طوطخ تاذ ةّيمسر

 نم ناك هيلع سولجلا ناكراشتي يذلا دعقملا « صيمقلا ىلعأ ٌرقتسسن
 ؛ لامجلا نم ةحسم هيطعي يرئاد لكشب "فتلي هدنسم ىلعأ « ةراجحلا

 قاروألاب تألتما ةّيضرأ اهمامأ « اًرهاج اًبلاق سیلو توحنم هنأ ودبي

 اروعش تطعأ اهنكل ؛ لّمِهُم يئاوشع لكشب ترثانت دق « ناولألا ةفلتخلا

 نم للستت يهو ةتهاب او ةروصلا ىلعأ ىف « لامجلاو ةّيرح لاب .

 فرطلا ىلع ةفقاولا راجشألا نم ددع نيب نم ةيلاخلا تاحاسملا لالخ

 نأ ودبي « يفوص ءاطغ فرط رهظي ةروّصلا نم لفسألا ءزجلا يف . ّيصقلا

 اذه فرط نم « لوطأ اتقو رجحلا ىلع اسلجيل امهتحت هّتعضو ةميعن
 يرجحلا دعقملا نم سرقألا ءزجلاب طيحت ةفوفلم ناطيخ رثانتت ءاطغلا

 ثعتبا دق وجلا حالس ناك « اينروفيلاك يف انل تطقتلا ةروّصلا هذه : تلاق

 . تامولعم او ةربخلا نم ديزل اكيرمأ ىلإ نيراّيطلا نم اًددع
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 ‹ ةصقو ةصق فلأب قطنت اهدحو روّصلا « ئقيقح فحتم ةفرغلا

ETEء اهجوز ةافو نم ماع لالخ فحتلا اذه تعا نك ناك  
 قت نمل الإ لوقت امك هحتفت الو « دوقع ةثالث لاوط هيلع ٌظفاحُت تيقبو

 نإ : انل تلاق « اهلوقت يتلا تاملكلا اورّدقي نأ نكمي مهّنأ رعشتو « مهب

 يف هخيراتو يجوز نع اًريرقت تعاذأو انه ىلإ تءاج دق ةعاذإلا

 ىلإ ليبس ال ةبراه تايركذ نع يعم ءاقل هُنئّمضو ءّوجلا حالس

 !!اهب قاحّللا وأ اهكاسمإ

 ةنمزأ كل رصتخت ءاهوحن كشت « ةبيرغ ةحئار ةفرغلا ىف

 مل اًثيش كلخاد يف عنصتو « سيساحأو عانعم كل تنر ةنكمأر

 «ءافولا : اهنيوانع نم ناونع لقأ ةّصق كانه ؛ اهلخدت نأ لبق نم نكي

 نم ةدلاخ ا ةفرغلا هذه ءاوه نم ةرذ لك !!قشعلا : اهطسبأو

 . ةأرملا هذه هتشاع ام نمز

 !!ةنونجم ةأرملا هذه : (ملاس) يل لاق « ةفرغلا نم انجرخ َنيحأ
 نيح قشعلا تافيرعت دحأ نونجلاو « نونجلا نم ربكأ قشعلا : هل تلق

 عقت نأ دعب ةيساقلا كّماكحأ ْرْفو كوجرأ ءوه الإ هب هفّرعت ام دجت ال
 مكحيل اقشاع نوكي نأ ناسنإلا ىلع بجي لهو : ىلع ٌدرف !!هيف تنأ
 , مهاو : هّنبجأ !!مهب رعشيل نيّبحْملا لاوحأ ىري نأ هيفكي !؟بحلا ىلع
 . مهلاوحأ قدص مهتاملك يف اوفصُي نأ نوعيطتسي ال مهسفنأ قاشُعلا
 ‹ سيساحألا نوخت ام اًريثك تاملكلا نكل « مهسيساحأ مهنع بونت

 ام رشع يواسُي ال « هب ةنونجم اهنأ انّدظو (ةميعن) انل هّتلاق يذلا ّلكو

 دسفت الف « يقيدص اي توملا لح ةق ةقشاع يه < اهقامعأ يف لمتعي

 !!ةجذاّسلا كتاءاعداو « ءافوحجلا كتاملكب همهفت ال يذلا اهقشع اهيلع
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)1۷( 
 : نيتشا ىلع ةمسقلا لبقت ال ةقيقحلا

 نع ةرداّصلا (كومريلا ةبلط) ةديرج يف (ةمّمعُلا عدافّضلا) ةلاقم

 بالطلا طسو يف رك ير كراش ةعماجلا يف ةبلطلا نوؤش ةدامع

 نم أرهتو مهنم رحست ةلاقملا هذه نأ نويمالسإلا رعشو 6 ةذتاسألاو

 ‹ مهتريسم نم ليتلا لواحتو « مهميظنت هب لكشتي يذلا بولسألا

 ‹«دحاو نم رثكأ اهب حّرصيو « ةبلطلا لوقع وزغت تاليلحتلا تأدتباو
 . ليلحت يأ يقلتل ةزهاجلا ماهتالا تالواط ىلعو

 شيوشتلا لواحي نأ لجأ نم ةلاقملا بتاك تعفد ةّيروس نإ : اولاق

 عضت مل اًبرح نإ ذإ « نيملسملا ناوخإلا تاذلابو نيّيمالسإلا ىلع

 ناوخإلا نيب تبشن دق تناك ةلوّدلا ىضري يذلا هجولا ىلع اهرازوأ

 بناج ىلإ فطصا اهبتاك نإ : نورخآ لاقو . ةّيروس يف ماظتلا نيبو
 لّوألا : ناقيرف ليلحتلا اذه ىلإ بهذ « مهنم اًدحاو هرابتعاب نيّيعويشلا
 زح) ب ةلاقملا بحاص هب عقو يذلا عيقوتلا ببسب كلذب لاق
 0 اهب ينم يتلا يزهلا اسس سس كلذب لاق يناشلاو 4 )غ نيثارحلا

 ءاقلإ ربع الإ كّرحتلل ا هل دعت فخ ةعماجلا يف يراسيلا

 تل ةيفلخلا ةحاسلا يف ةلعّتفملا قئارحلاو ) ةيمالكلا لبانقلا هذه

 اونو
 ْ ةانق يف نوزماهلا اهيف دجوو « بالطلا نيب ةلاقملا ت رشتتنا
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 تاّداشم اهببسب تعقوو « يَفْسَتلل ةحسفو ءردنتلل ةصرف نّيمالسإلا

 نيح « أدهي ام ناعرس هنكل « يديألاب كارعلا ىلإ اهضعب رّوطت ةيمالك

 « تاملكو فورح ؛ لاقم ةياهنلا يف هنأ لاقملا لوح نوشقانتملا كردي

 اهنأ اإ ‹ ةعماحلا يف ريبكلا طّعللا اذه تراثا ناو فورحلا هذه نأو

 نأ نم ىمسأ مهف « بالطلا نيب ةعيقو ىلإ ةياهنلا يف يدؤت لأ تحت

 ىلع ام ةياغل تًفطصا ٌفورح ءايمعلا ةيهاركلا كلاسم مهب كلست
 مل يذلا يعماجلا مرحلا ةرئاد يف ةروصحم ةيبالط ةديرج تاحفص

 اًريبك - دتمملا راوحلا لالخ نم - ادب ْنِإو « هتّيفارغجب د
 ا !!هراكفأب

 أدب « ةفلتخم تاهاجتا ووذ ةبلطلا نم ٌددع عمتجا ايريتفاكلا يف
 رصانع لوخد عم لاع توصب شاقن ىلإ رّوطت ام ناعرس اًثداه شاقل

 فتلا نأ دعبو « شاقتلا ةلواط اوعّسوي نأ ىلإ نوسلاجلا ٌرطضا « ةديدج

 وتلا ءاًصخش نيرشع ىلإ ماقملا مهب ىهتنا « ةثالث ةيادبلا يف اهلوح
 ددعلا لامتحا لجأ نم ضعب ىلإ نهضعب ؛ نففَص تالواط ثالث لوح
 ينثأ ديب « هتانوكم دحأ تنك « هنم لمجأ ايرشب ل ديازتملا

 طقتلأل ًاليلق ءارولا ىلإ عومجملا اذه نم باحسنالا يسفنل تحمس

 ومنت راجشأ اهنأك ةظحل لك يف عفترت يدايأ اوناك : هلة ا ةروص

 ةلوقب (ةيواخ لخت ٌراجغأ اهّنأك) يهتنت ميلا (نك) : 0
 ةسامحلا هذحأت ام ناعرسو « اًثداه مدخلا مهدحأ أدبي . ىرخأ (نك)

 ىهانتي ةسلجلا يف نيرتاولا دحأ هعطاقُي نيحو ؛ اليلق هتوص عفتريف

 اًضيأ وه لوقيل دسحلا فقي توّصلل اًعابتتساو « ىلعأ ئدم ىلإ توّصلا
 0 نأ 0 اولاق . هلوق تاملكلا عطتست ملام ةعراستملا تاكرحلاب

 : ايلات لاق نم وأ « الأ لاق ْنَم
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 افلا قيزق ودر ندا دلا دخلا اد

 yy كلذ تفرع فيك -

 . لضفأ اذهو « تکست وأ « سوسدم هنأ عطاقلا ليلدلاب

 بزحب عقو هنكلا يقيقحلا همساب عقول« اًسوسدم نكي ملول -

 . ةيرخسلل ةاعدم هنِإ « بزحلا اذهب لبق نم مكدحأ عمس له ؛ نيثارحلا

 ‹ نيحداكلا بزح وهو « ٌمئاق بزح هّإ « ةّيرخّسلل ةاعدم سيل -

 و هس دا انأو

 فاصوألاهذهب مهفصيو « ناوخإلا ىلع يعّدي نم م لهاجلا -

 اكا ترا كب هالا فاو ألا ده وم امضو نأ ولو قلا
 حيحص ؛ لاقملا بتاك ةبساحم ىلإ نوردابت متنأ اذامل « ةعامج اي -

 ريرحت سيئر بساحُي نأ بجي يذلا نكل . بّساحُي نأ بجي هنأ
 E عسا ةفيحّصلا

 لاقم ثدحُي نأ نكمُي ام ردقُي نكي ملأ نكلو ...

 . يبالطلا بلا یت نش اا
 وهو« هسفن ريرحتلا سيئر وه بتاكلا نوكي دق نكلو . . . ىلب -

 ةوادعلا عقوت نأ نآلا اهّمهي تارباخلاو , تارباخلا نم نّيعُم صخش

 اًمئاد اذامل « اهدعبو تارباخلا لبق ىقيدص اي ةدوجوم ةوادعلا -
 . تارباخلا ةبقر يف لكاشملا لك نوقّلعت

 ةرثك نم ةنجلا لخدتس تارباخلا نإ : لوقت نأ ديرت كتنأ ودبي -

 . اهيلع اًفارُج اهيقلن يتلا مهتلا

 ا . تارباخلا نم انوبيس -

 ةفصاعلل راجشألا ينحت : . رمت ةفصاعلا اوعد . . . اًكيش اولعفت ال -
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 هانكرت ول امم ٌدشأ ررّضلا نوكي امّبرل ثدحلا انرّوط ول . َملَمَقُت ال ىح
 !!هليبس لاح يف يضم

 . اًعيرس ةكرحلا يعدتسيو ٌريطخ عضولا ؛ كسفنل كمكح رو -
 !؟اَذِإ حرتقت اذام -
 !!ةركف ىندأ يدل تسيل « متنأ اوحرتقا -

 بطحلا اّمأ « ةلعشلا الإ مهيديأ يف ْنكي ملراتلا نودقوُي نيذّلا -
 :اهاسجا يف بقت ىتلا راثلا اوتوكت ال تابش اي... ارهاج ناک
 كانه ّنأ اوسنت ال ؛ هناكم يف ٌحارتقا عوضوملا نايسن حارتقا هللاو
 . تايولوأ

 ةعاجشلا . . . نج نبُج ةّيبالطلا ةدحولا قز ام ىلع توكّسلا -
 صّرفلا ؛ اهل تقو لضفأ اذهو يعي اهنامز يف نوكت نأ بجي

 . تاّيولوألا هقفب اهعّيِضُت الف ؛ ةليلق قحلا عم نوكتل رّدقلا اهحنمي يتلا

 ا ( تمول . سرخا -

 . مكيزخ ىلع ادهاش لاز ام كتعامجو تنأ موسّرل
 ةزرابم ىلإ لوحتت ةميتشلا ّنإف ؛ ادحأ متشت ال. . اليلق ئه -

 ‹ كنم ةطالس دش هّناسل ْنَم جت ام اًبلاغو « ناسللا ةطالس ىدم يف

 . اشاحفإ رثكأو
 بناج ىلإ نيفقاولا ةذتاسألا ضعب اوريشتسا ... بابش اي -

 . اناياضق

 نع لِفَغ مهيصحُيل فقر رب 550 . حا ملك

 !بكرلا نع رّحخأتو قيرطلا
 !!!!. . . . ىديس اي -
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 ءارآلاو « تاعاس عبرأ نم رثكأل وللا اذه لغ شالا رمو

 N فالخلا ءانف يف اهلك طقستف « ضعب هوجو اهّضعب برضي

 اوبعتو : مهئارآ لك اولاق نيِذّلا نأل «دحأ هعمسي ال ريخأ توص الإ
 اه نب ا
 !!ةاجّنلا هيف نوكت

 نم دب الو . اهيلإ قيرطلا يف ينثأو « ةّيعون ةفاقث كلمي هّنأ فرعأ
 ةليل تاّيتنمسإلا تاجرّدلا تدعص . تلعف ام اذه ؛ هب ٌرمأ نأ اهلجأ

 رخآ يف هتيب ناكو « ناكملاب طيحُت ةملّظلاو « اقاحُم ردبلا ناك « سيمخلا

 نأ تفخ « لامشلا ةهج نم (نوديإ) لّوأو « بونجلا ةهج نم (دبرإ)
 الو نيزبرد نم كانه نكي ملو « جردلا تيب يف يسأر ىلع طقسأ

 ‹ هنم قثبنت ءانبلا كالسأ ضعب تلاز ام يذلا طئاحلا تسّملت «
 دوسألا هباب تلصوو . طوقّسلا نم ىسفن ىمحأ ىكل اهب تكسمأ

 : لخاّدلا نم رض یان ا ت رطو « ئدّصلا

 !؟نيم -

 مرو فم لاك اب هزوك

 ا وجعا دلل

 قئاقد يلاخ اي قئاقد -

 « ةغراف تاجاجُي قرط يعمس ىلإ ا كماظع لحلب هللا -

 رفحا نم اًمداق اًكولعص هتفرغ نم جراخل ءوضلا يف ادبو « بابلا حتف

 نم ريثكلا رتسي ال (اترش ش)و ءرفَح (ةليناف) سبلي ناك « ةقيمعلا
 . (تلخدف « هديب ىلإ راشأو « بابلا ةحتف نع اليلق ىّحنت ... هيقاس

 !ميهب اي فيكلا يلع تبّرخ .. ةعاّسلا اهب كّباج يلإ وش

rكيلع ليطأ نل«  . 
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 ناتروص ترهظ « يل لباقُلا طئاحلا ىلع اًعّبرتُم تسلج

 سلج نأ دعب « اًريثك نيّيقيسوملا روصب مّرْغُم يلاخ نأ ودبي « ناتديدج
 نم هللاب تذعتساف « هلوح ةلسانتملا هتاجاجز نم ةجاجُ ىلإ دم

 ظ : ميجرلا ناطيشلا

 !!ادحو اًموي ولو هللا ىلإ كقيرط فرعت الأ . . . ىلاخ اي -

 ۰ !!لَقَخْلا اهّيأ كنم رثكأ ةفرعأ -

 تاجاجزلا هذه روضح كتايح يف رضحي ٌناطيشلاو !؟. . فيك -

 | ۰ !!كتفرغ يف
 كّلديل اًضيأ ناطيشلا فرعت نأ جاتحت هللا ىلإ كقيرط يف -

 . هيلع
 . ةجضلا هذه لك تراثأ ىتلا ةلاقملا ىف كيأر فرعأل تئج

١ ١ pk 
ay - 

 جاتحت ءارضخلا لوقحلا لكأت يتلا نارئفلا ضعب . ب قست الك ١

 . اهنم صلت لجأ نم مس ىلإ
 نوكي نأ بجي . ةّيبالطلا تاراّيّتلا نيب قاقشلا عوي اذه نكلو -

 . اًنزاوتم مهنيب باطخلا

 « قاتلا روُص نم ةروص يهف ؛ ةنزاوتل تاباطخلاب فرتعأ ال انأ-

 لماجملا لوقلا + سياسألا نيف وف ال وأ اس نود كيأر لوقت نأ اّمِإ

 ةمسقلا لبقت ال ةقيقحلاو « يقبتملا اهفصن هّوشيو ةقيقحلا فصن يفخُي

 ' . .  نينثا ىلع
 !!ءارتفا ةلاقملا ىف ام لك ناك اذإ اذام -

 . ًاليوط دمصت ال ةيرفلا -
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 نم لئاك ناين اهيلع ينب دق ةيرفلا هذه تناك ول اذامو -
 . تارارقلا

 وصتت امم عرسأ ناينبلا راهنيس -

 ا ا ب ب رم

 | ْ / 1 ةعنقألا

 Nene نوفشكني ام ناعرس ةعنقألاب

 !!بوبُه لوا دنع اهطقسُت
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(۱۸) 
 « « 3ِ 1 نب دلخلا هم

 ,ءيش لك مّلعت « ناردجلا هذه عم هفالتا ىلعّرم ٌلماك ٌماع

 0 0 ا 0 هذهب صتخي

 ” هتل 9 ةاعتساو ؛هاكفأ هيلع شوش نينحلا 010

 57 وسو ع

 ام « ناسنإلا يف نجلا هعنصي ام لقألا ىلع اذه « ةفلتخُم اًحور اهيف

 ‹ جورع حورلاو « جارعم ةولخلا « حولا يف ةولخلا تاغام ةا

 نم لضفأ ناکم يأ يف حاتت نأ نكمُي ال سفتلاب ءاقتلالا تاعاسو

 كلت يف كانه ّبتكُي ام « تاملكلا قرشُت اهتامّلظ يفو « ةولخلا

 باعت عيطتسي الو « نمّزلا عم وبخي ال يدمرس رونب ظفتحي تامتعلا

 . هجهو ئفطي نأ ماَيألا

 )١(: ةيمويلا

 قيقحتلاو . هيف ام أوسأو ناسنإلا يف ام نسحأ رهظُي نجّسسلا

 « سالا لّمختي امك ًالاطبأ انسل . كلذ لجأ نم ةلماك ةصرفلا كيطعُي

 ‹ ةركفلا ىلع ةفطاعلا انبلغت ام اًبلاغو « بابسألا هفتأل عقن 2 : اهاريثك
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 عم ةلكشم يدل سيل. ققحملا نم ةطيسب ةقعّر درج فوخلا انب ٌدبتسيو |

 ةقفت الأ لواحأ « يسفن عم ىربكلا يتلكشم ؛ باذعلا عم الو قيقحّتلا

 يل رفغت اهنأ ةقيقحلا . قيقحتلا تاسلج يف رايهنالاب يل اهمارتحا

 هسفن باذعلا نم رثكأ ينبذعت دق اهّنكلا ةفيفخلا تاطقّسسلا ضعب
 ةأرملا لثم نجّسملا نأ يل ادب . ىربك تافارتعا هاجتاب ةّيلك راهنأ نيح

 اذإ كحماست نأ نكمُي ال اهّنكل يقتل اياطخلا ىف فل فك

 !!اهتمارك تّسسم وأ « اياطخلا كلت تربك

 :(؟) ةيمويلا
 بعلي اًمات بوعشلا لثم ؛ رابكلا مهب بعلي تاودأ نجّسلا ساّرح

 ةّمأ نأ ملعاف « باقعلاب يركسعلا كل حولي امدنع . ءامعرلا مهب

 ءاملع نم اهي ام کب ةئ ؛ لهاج كرما طوسب داق نأ نکس هلمكأ

 و هتّيناسنإ نم عوزنم دالج ةضبق ىف عقت ةت نأ نكمُي ءارعشو ةيركفمو

 , ديري اذام يردي ال هسفن وهو ؛ هتبغر ىلع اههّجويو هاوه ىلع اهقوسي
 ا زعتر اذا فرحي ألو

 :(۳) ةيمويلا

 و ةركفلاب يفاكلا عانتقالا مدع هببس رايهنا لك نأ تفشتكا

 نأ نيدالجلا د حف عطتسي مل نودقتعي ی اوقدصو مهراكفأب اونمأ

 مهتادقتعمب راحل | ناميإلا اوكلمي مل نيذلا اًمأ . مهئدابم نع مهحزحزي

aر  EY0000  

 E نأ ؛ ٤ ا e اا ا يف ةمهئالمز ىلإ
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 ءلّعم اهب انمآ ىتلا ةركفلل كركنت ينبذعت نأ نم ريثكب نوهأ طوّسلاب
 1 قيرطلا انب تطش امهم اهئادتفا ىلع اندهاعتو

 )٤(: ةيمويلا

 رئاط يمف نم ثعببدي مل «داكأ الو هعلتبأ «داسزلاب ء ءولم يمف

 ةموك دعبأ نأ ادهاج لواحأ « سيئب عقاو انه انأو ةا كلتف ءاقنعلا

 د ا ىقانتخاب لّجعُتو ىمف دست ىتلا دامّرلا

 الو ًءام ُبلطأ ؛ نايثغلاب ىنرعشُتف ىناسل تحت لمتعت اهاياقب ْتْلظو
 نأ لواحأ « ديعب نم يب أزهت تاوصأ كانهو ء انه يل بيجتسي دحأ (

 ؛ يرهظ لفسأ ناتدّيقُم امهنكلو « دامّرلا اذه ضعب ليزأل ' يدي 0

 ناف« ةدسافلا راكفألا ضعب هيلإ لخدتو كلقع ةباوب حتفت نيح

 نوثولتملا . نآلا ىتلاح ىه امك « ًاليحتسم ودبي اهراثآ نم صّلختلا
 افلا اج ىلع ويصف رب ىو اجا نوار اخي نروار ا

 :(5) ةيمويلا
 لاق نَم يردأ ال «اتجس ةلوّدلا قلغت نأ ينعي اباتک ساتلا أرقي ْنأ»

 ىرأ « ةءارقلاب نمّزلا ىلع انه لاتحأ انأو ىننأ ريغ ؛ لبق نم ةرابعلا هذه

 نأ دقتعأ ةّيبرعلا اندالب ىف. اند دادزتو ءاددع دل نأ

 ارقي نأ : ةطاسبب حبصُت ةرابعلا كإف هيلعو « نيفّقشُلاب ىلتمت نوجسلا
 نيفقشملا لكل عستي اتجس ؛ ائجس ةلوذلا حتفت نأ ينعي اًباتك سانلا

 نأ ذنم ٌمئاق فقثملاو ةطلّسلا نيب ءادعلا ؛ ةطلسلل نوقْفِصُي ال نيذلا
 نوناّجّسلا مهفي ال اذال ْنكلو . نجّسلا ةركف ناسنإ لّوأ لابب ترطخ
 كلو « كنع فالتخالا لبقأ : اننيب ةّوهلا رّسجت دق ةدياحُم ةركف
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 يأرل يف 08 ا كعم م ال كن یا

 نأ 35 كهبشأ نَا ss نسيلو ) 0-5 1 0 رات عب

 :(5) ةيمويلا
 داوملاو « ةدام ناسنإلا « ىرخأو ةرتف نيب ميمرت ىلإ جاتحن نحن

 ‹ لُبذت حراوجلا ءأدصت لوقعلا ؛ ةيانعلاب دهم ملام فلا اهبيصب

 طقاستت دلخلا ة ةرجشو ¢ تاملكلاو ¢ حيشي ر بلقلا ¢ مرهت خيرا

 ام لا ل نجسلا يف و ةداعإ نم دب ل. ةقرو

 دوعي قشعلا تام : بلقلاو . وفصت ةولخلا تاعاسب : 35 1 8

 دارو هل و ويت ا 6 ناييلكلاو .ءاتابش
 س

0 

 :(۷) ةيمويلا
 انأو . نجّسلا نم شحوأ برد الو « باتكلا نم صلخأ قيدص ال

 ربقك كردص ىلع هناردج طغضت نرجس ؛ ةفعاضُم ةشحو يناعأ انه
 نكمي باتكلاب « ةليحتسم ةينم ةينمأك كعباصأ نيب نم ٌرفي ٌريزع باتكو

 و صاعق
 ؛ باتكلاب انرامعأ ديزنو « انمالحأ دّدجُتو « انلاوع لّدبُتو « انتاوّيَح رّيغن
 لقعلاو نامّرلاو ناكملا ديق نم كرّرحي نأ ىلع ٌرداق باتكلا هدحو

 ا ا دوي مناهل انا يتم نی وهب جراف تیار سولار
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 (۸) ةيمويلا
 ) ةيلاب ٍةركك يمامأ جرحدتأ .. .اخماش فقأو ىعادتأ |

 سا یال ا . ةقرحب ىكبأو « نونجب كحضأ . . . دمصأو

 . . ينيقتلأو « ينم برهأ . . . يلإ دوعأو « ينع ضكرأ . . . ءىش لك

 ها ىنبيجأو ) راتحأف ىنلأسأ E ىلإ نئمطأو 59 فاخأ

eeفيجترأ . ٠ . يوذي لاقّيف تمصأو ‹ يذهَي لاقّيف ينملكأ ..  

 ىلإ ا ا ةفروك

 ا ءاضيب قو نأ« هلعفي ملو يف هلعفي نأ رجلا عيطتسب

 !!اهّرادقأ ةضيغبلا نجلا دي اهقوف

 بيبحك «ًالورهُم تجرخ « قّقحلا ينادان اًرهش رشع ةّنس دعب

 نم رجفتي مالكلا رهن ناك « لاؤس يأ ينلأسي نأ لبقو « هبيبح ىلإ ٌرفي

 نَم عم ناسللا ىلع فورحلا ةبرجت ىلإ يف رّمختُملا شطقعلا « يكف نيب

 ع هيلع تملس . روصتلا ٌدح قاف دق ناك ةّيرشبلا ةئيهلا يف ينهبشُي

 نيققحملاو « نرجو « هتانبو ؛ هئانبأ 4 هلهأ رابخأو ) هرابخأ نع هتلأسو

 , اهبكري يتلا ةراّيَسلا نعو « هبتار نعو « هرمأ رّبدتي فيكو « نيرخآلا

 ؛ غبت ةبلعو « ةفيحصو « ةأرماو « اًباتكو « اًدّيج اًماعط هنم تبلطو

 ددع نع هّتلأسو « اًيفاك ءاطغو « اًشارفو « اًفيظن ءامو « ةجاجزو

 نمو « يقب نَمو « مهنم جرح نَمو « مهتاّيموكحم ةّدمو « نيجاسملا

 ؛ نيزانّرلا انعم مستقي انه لظ يذلا ِنّمو « ةّيماظن نوجس ىلإ لّحُر

 يب 00 GSS .و
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 عم ةهربل تفقوت . .. هبتكم يف هقرغُي داك يذلا تاملكلاو فورحلا

 نكي مل« ديدج نم قفدتملا رهّنلا ىلإ تدع مث « حضافلا هتوص ٌولع
 دحأ له « ءاقدصألا ىلع يل مّلس « نكست نيأ : دعب ىوترا دق يشطع

 « ناوخإلا نم هنإ نوفرعت .. . درو اي هآ « درو « جارس « ملاس « انه مهنم

 « قفوُم , حلاص « مرک . . انأ ال انه يناكم نوكي نأ ىلوألا وه هنأ نظأ

 انه هب متيتأ ول ءرمسألا نامعن هآ « نامعن ؛ اهلك سنألا ةّلش « لداع

 الو انفرعت ال سمشلا «زيلاهّدلا يف عوبقلا لوط نم ضيبا امر

 ءلامك . . . ضايّبلا ضعب هنول بستكيل ُبسانم ٌناكم اهفرعن

 نم مهتأ دقتعأ ءانه ةلشلا هذه نوكت نأ نكمُي ال ء مساب « ناطلس

 ثدحي ؛ ققحسو ليمز + قام ىلإ مهدحأ لوحتي دق ؛ مكل نيققصأ
 ‹ تايركذلا نم ةكرتشم ةحاسم كانه نوكتس « ؛ لضفأ امر « اًنايحأ

 يل تاه « لوقلاب اهعجو نم ففختن نأ لواحن « اهلوقن ىتّلا تايركلا
 ea ae نأ كي قو
 . خيطب رفصأ ضيبأ رمحأ ينينيل يفوص يعويش يسكرام انأ : لوقأ

 اّمأ « ءاوترالا نم ليلقب تسسحأ « مالكلا نافوط ةّرملا هذه هقرغأ

 هبتكم حطس طبخ ‹ بضغلاو ةشهّدلا نم هسأر لجرم الغ دقف وه

 اتنإ : لوقي وهو « بتكملا فرط ىلع سرج ىلع ةّيبصعب طغضو « هديب
 . . لووووونجم . . . نونجم

 ينلشتنا . . . هوتعملا اذه نم ينحر : هل لاق « ركاسعلا دحأ لخد

 يفوجو « ٌرضخا يناسل « حاترا دق يقامعأ يف ام ءيش ؛ يركسعلا

 ةنازنزلا ىلإ قيقحتلا ةفرغ نم قيرطلا يف . . . تعنيأ يحورو « ىّدنت
 . رفزي وهو ةنازنزلا يف يب ىقلأ « مالكلا ليس يركسعلا عم تعبات

 2 2إ
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 : يل ملاس لاق
 ملا ‹ نجسلا ىف ذ رمتسا اذإ يعماجلا هدعقم (يفصو) دقفيس -

 تا نم دعا م لا ةرتفلا هذه لاوّطو « مهني ملو « مّكاحُب

 (تلق) . لوصفلا هل لجن -

 . هزواجتي نأ فاخن « اضيأ ىدم هل لوصفلا ليجأت -

 . اًبيرق جرخي نأ لمأن . كلذ نم لضفأ هل كلم ال -

 . ةريثك ثادحأ ترج اهلالخ . لوصف ةثالث نآلا ىّتح هل انلجأ

 نأ ةريبكلا هزومر ضعبب بزحلا لواح « ريزولا ةطاسو عفنت مل نيح

 ةرملا هذه « هتداعك مالكلا (يفصو) أدب 1 ىرخأ ةرم هودان رهش دعب

 رتل ا ا ا

 . هنا فقوتت ىتح اهترود لمكت اهرظتنا 4 7 مستبا ¢ ةلحعلا

 ىرخأ ةرتف رظتناو « ةداعلا ريغ ىلع اًمستبُم اًتماص لظ تفقوت نيحو

 ‹ هسأر ىف تالجعلا اهننحط ىتلا تافلخلا فظني ىكل تقولا نم

 نود هيدي نيب اقاروأ بلقي حارو (يفصو) ىلع زوكرملا هرظن لوح اهدعب
 ةقرو قاروألا نم لتسا « اًعاسّنا دادزت هتمسبو اهاوس ءىشل رظني نأ

 ىلإ (يفصو) راظنأ تلوحت امنيب . ثّدحتي نأ نود اهيف رظني حارو

 كش الب ريخألا حجن « ققحلا هلوقيس ام راظتناب هاتفش تتمصو ةقرولا
 اتماص (ىفصو) لعجي نأو « راودألا سكعي نأو « هتحاس ىلإ هّرجي نأ

 يتلا تاملكلا ىلإ اًفَّوشتم « لاؤّسلا هيلع حّرطُي نأ اًرظتنم « هتّيعوطب

 . ققحملا اهلوقيس
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 !؟بزحلا ىف كمظن يذلا نم -

 (ةحراج ةيرخسب يفصو باجأ) (احّبص) يتّدج -
 !؟اذه ىلع ةليصأ ةّيعويش كتّدج -

 . لّوألا يعويشلا نايبلا هاّيإو تغاص « هسفن (سكرام) ةقيفر -
 ۰ !؟هفرعت « نیدایز بوقعي -
 معن چ

 !؟هب كتقالع دودح ام -

 يذلا وه ةعماجلا يف اهّنعَزَو يتلا تاروشنملا لك ّنأ دقتعأ -
 امم رثكأ مكدنع هب نوظفتحتو « ينم رثكأ هنوفرعت مكنأ نظأ . اهبتكي

 . هفرعأ ال -

 !؟ئسلباتلا ناميلسو -

 . ًالصأ مكّتعامج نم . همحري هللا -

 !؟شبح جروجو !؟ةقاوح فيانو -
 !!طبخْلُم كلكش ؛ مهيلع لهسي هللا -
 !؟. . . وتنإ بزح مك يخأ اي -

 !!(ىوقعي) الإ فرعأ ال -

 ةكرح : ةرمو « نييراسي عمجت : ةرمو « يندرأ يعويش بزح ةرم -

 نويعويش ةرمو « يسكراملا حانجلا ةرمو « ينينيللا حانجلا : ةرمو « ةبيبش
 . رب ىلع وُكْلوُسُرِإ يخأ اي . . . ةّرمو « نوّلقتسم

 . (بوقعي) الإ فرعأ ال -

 . مويلا دعب كنم هديرأ ام يدل سيل . تناه . . . ةطيسب -
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 !اًميش یم نوديرت

 1 . . قيفر اي تناه . . . تناه -

 ةفرغ ىف هانفضتسا « ءاعبرألا ءاسم (تاديبع لامك) انءاج

 يف اًدغ جرخيس (يفصو) « ًاليوط سلجأ نأ ديرأ ال : انل لاق نامر
 . هاقلتيل مكذحأ بهذي نأ لضفُي « اًحابص ةعساتلا

 (يسكت) نامعنو ملاسو جارم رسو انأ اًعيمج انذخأ « ةعباّسلا يف

 ىلع سراحلا ناك فصنلاو ةنماثلا يف ٠ نامع يف يلدبعلا ىلإ انقلطناو

 ا اليلق رظتنت نأ اتم بلط « انئيجم ببس فرع دق ىابلا

 ‹ اَقَهَرُم ودبي ناك « ديعب نم نينثا نيب ىّداهتي (يفصو) انيأر ىتح انب

 . ةحرفلا نم حيصن نحنو ؛ ًاليوط هائضتحا « ًالوطو وغض دادزا دقو

 ناميإ ادب امهيفو « ءافص رثكأ راص هينيع قيرب ؛رّيغت دق هيف ام ءيش

 . قمعأ ٌرارصإو « قيمع
 لا ةمراعلا ةروثلا لبق جرح ؛ ليلقب 5 ثادحأ لبق جرخ

 خيراتلا يف لب « ةّيبالطلا ةكرحلا خيرات يف اًداح اًفطَعنُم تلكش

 : ةدودو ةماستباب ( عشي وهو ا يل لاق . ندرألل يسايسلا

 اهيف طرخنأ ؛ ىرخأ ةروث هجاوأل تجرخو « ةروث ببسب تلخد -
 اي فنصلا اذه نم انأ !!نيتروث نيب مهّرادقأ عقت سانأ كانه . ديدج نم

5 
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(۱۹) 
 2 2ص وو و

 ةّمداق رَّشلا ردن

 نأ تدرأ اذإو « ةعباتملل ةنجل هل لكشف المع لشفُت نأ تدرأ اذإ

 انطو لتقت نأ تدرأ اذإو « اًميعز هيف نطاوم لك نم ٌعنصاف اًبعش قّرمُت

 !ءاوه يف َنيقباستُملل ربانلا قلطأف
 نأ ىلع صنت ةعماجلا تاميلعت تناك ١980 - ۲ ماعلا ىتح

 ةيعمجو « مولعلا ةّيعمج : يه« تس ةّيبالّطلا تاّيعمجلا ددع

 مولعلا ةيعمجو « نادآلا ةّيعمجو « ةلديّصلا ةيعمجو « ةسدنهلا

 ةعماجلا تاّيلك نم ةّيلك لكل نأ ىنعمب ؛ داصتقالا ل ةّيَبطلا

 تاودّنلا دقعو ةطشنألا ذيفنت ىلع موقت E اة يمس

 رمألا اذه ناكو . ةفلتخُلا ةبلّطلا اياضقب مامتهالاو « تاعامتجالاو

 ؛ ةعباتملا يف ةيلومشو « ةكرحلا يف ةعسو ؛ حرطلا يف ذةوق اهيطعُي

 . مامتهالا يف اديازتو

 نيب ةمحّلا هذه قرت نأ تدارأف ةبلَطلا نوؤش ةدامعل رمألا قري مل

 تقّبطو « نيناوقلا نم اًددع تنسف « ةبلطلل ةلّئمملا تاّبعمجلا هذه

 تيتشتو لمعلا فاعضإ ىلإ فدهت نحل تاءارجإلا نم ةعومجم

 ىلإ تّسلا ت تايعمجلا حيطست وه هيلع تلمع ام لّوأ ناكو « دوهجلا

 نوكي نأ لدب ةّيعمج مسق لكل راص اذكهو ؛ ةّيعمج نيرشعو عبس
عمج كانه نوكت نأ نم - لاثملا ليبس ىلع - الدبف « ةّيلك لكل

 ةي
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 . اهل ةعباتلا ماسقألا ددعب « اهل نامث وأ عبس كانه راص بادآلل ةدحاو

 فعّضلا بدو « لامعألا هذه لك مظني ناك ٌدحاو ٌدقع طرفنا اذكهو
 0 هجوب مسجلا يف

 تاهّجوّتلا لك برضت نأ قيزمّتلا اذهب ةعماجلا ةسائر تدصق

 ةكرحلا ةمساحلا ةقلطلاب تدارأو « ةعماجلا يف ةّيبزحلاو ةّيركفلا

 اًراشتنا عسوألاو ؛ دشحلا ىلع ةردق رثكألا اهنأ فرعت اهنأل « ةّيمالسإلا

 وهو « نيتفضلا اتلك نم نيبستنُم مضت ةكرحلا هذه نالو « ىآلّطلا نيب

 هل هّجوت فيك فرعت دحاو قيرف عم لماعتت ال اهنأ نوار نيف رف لماغ

 نم ٌريبك ٌردق ناك دقف تاميظنتلا ضعبل ةبستلاب اّمأ . ةتيمملا ةبرضلا

 ثدح « ةيقابتسالا ةوطخملا هذه هققحت نأ نكمُيو « مهل اًنومضم حاجنلا

 ال رومأب مكنأش امف رهّلا يبرغ نم متنأ ؛ (حتف) ةكرح ءاضعأل اذه

 نوكراشُتو « مكل تسيل ةحاس نولخدت اذالو ؛ هّيقرش مُه ْنَم الإ مهت

 نوكت نأ نكمُي ال مكتاودأ أل ۰ اهيف مکتراسخ ةعقوم يف

 ةعقوملا هذه يف لامعتسالل ةحلاص

 يف قمعألا فدهلا ناك اسال شيما ص فزاد

 يأ - مهنأ الإ ؛ ةبلطلا نوؤش ةدامع تارارق رّيسُت يتلا ةّينم ةينمألا ةينه

 مهوحن تقلطأ يتلا زاغلا ةلبنقب اوكسمُي نأ اوعاطتسا - هع

 بعلم ىلإ ديدج نم اهفذقب اوموقيو « مهيلع ةيؤّرلا شيبغتو مهقيرفتل
 . ةدامعلا

 وأ سمشلا قورشب فرتعت ال تاعامتجا ىلإ نوّيمالسإلا دمع
 جاخخ نم نييزاوُم نيلماع اودس «ةرثعبملا فوفتصلا اومن «اهبورغ
 , ايالخ ىلإ لمعلا اومّسقو « مهتاّمِهَّم اوعّزوو « مهقاروأ اوبتر « ةعماجلا
 نع نيلوؤسملا لكو « ايبالط ًالوؤسم عبتت ةّيلخ لكو « ةّيلخ مسق لكل
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 اّمأ . ناّمع ىف اًيناث ًالوؤسمو « دبرإ ىف الأ ًالوؤسم نوعبتي ةفاك ايالخلا

 دقف اه ةٌيلمعلا يف مهمو 0 لماع يهو ةّيباختنالا ةياعّدلا

 ةّينازيم ىلإ جاتحي ال رمألا ؛ لماكلاب اهليومت ةّيمالسإلا ةكرحلا تّلوت

 نم ةّيعرفلا تاطفايلاو « شامقلا نم ةّيزكرملا تاطفايلاف ؛ ةريبك

 نأ نكمُي نانثا ناطاطخو ءرثك مهو ناوخإلا نم نوطاطخلاو ‹ نوتركلا

 يف زرب ألا ناكف ئئاستلا رصنُعلا اّمأ اهعيمج تاطفايلا ءبع اولمحي

 . لاجرلا نم رثكأ ٍبأدبو دب ا و ءاستلا ؛ ةفكلا حيجرت

 ةيلخ ىلإ نوّيمالسإلا لّوحت تاباختنالا هيف ترج يذلا مويلا يفو

 تع نيالا Cs يحل تاج ل . . ءودهلا فرعت ال لحن

 مادقأ تحت 0 ٍلكشب 0 ظ تاهّجوتلاو تاكرحلا لك مادقأ

 فوس امل نيرظتنماو نيبقارملا لكل ةئجافُم ةجيتنلا تناكو ؛ نيمالسإلا

 اودصح دقف ؛ نيّيمالسإلل یّتح اًتغابم كلذ ناك « عقلا هنع فشكني

 !!ةيعمج (۲۷) لصأ نم (؟5)
 ةعضب رم مل نكلو « انيلع اهب نم هللا نأو « ةريبك ةمعن اهّنأ اتنظ

 تأدبو « بكرملا انب بلقنا ىتح راصتنالا ةوالح انشع نأ دعب عيباسأ

 « بوصو ٍبَدَح لك نم انوحن ةبّوصُم انسوؤر قوف نم رياطتت ماهسلا
 انتآو « ةقدص اناوجن يدي نيب مّدقن ملو « اًئيش لعفن ملاننأب انمهّتت

 عوجلاو « اهتاذ قيرطلا مهعم انّمستقا نَّم لك انيصقأو « لمعلاب اندرفنا

 !!ةدامعلا تانعط اعم ةيراعلا انرودص تلبقتساو « هتاذ مقلعلاو « هتاذ

 يتلحرم لُج اهيف تينفأ يتلا يبالّطلا لمعلا تاونس لك دعب

 اننأ فار ةصالخو « يبابش ةرهز اهل تلذبو « ةيعماجلا

 انلعجتو انبناج ىلإ فقت يتلا ةّيطارقمبدلاب الإ نمؤن ال رشبك اًعيمج

 جهلن انك نيذّلا نحن انّنإف انريغ ٌمَدَقُت يتلا كلت اّمأ «دهشملا ردصتتن
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 نأ تفشتكاو . مويلا اهب ٌرفكي نَّم لّوأ سمألاب اهنساحم ركذو اهركذب
 . درولاب ملحن نحنو باختنالا ةقروب اهيلإ يقلن يتلا عارتقالا قيدانص
 اوفقو نيذلا كنلوإ نأو . انداسجأ يف هسوؤر سرغنت اك ري انيلإ دوعت

 انتاوصأب يلد / نحنو « ةقيمع ةماستباب انوحفتو قودنصلا ا انعم

 وو ىلع اهومطحُيو 5 قيدانّصلا كلت ةهازنب اوككشيل اوداع ءاعم

 ام انلعفل منام انك ول اير !؟يردي نمو !!مهُزرفُت ملو انتزرفأ اهنأ درحم
 مکن اَذِإ نيأ نمف !!هيف وخر يذلا لحولا يف انعقوأو «اولعف

 ام ريغ ىلع باختنالا قاروأ ترج اذإ لمعلا يف مهتّيعرش نوبل
 هللا ةنعل الأ . . . قيدانّصلا هذه ىلع هللا ةنعل الأ !!؟نورساخلا ىهتشي
 . . قيدانصلا ف ىلع

 ‹ نيّيمالسإلا حاجن لاشفإ يف ةسوردم رک ةدامعلا تعبتا

 مضي سلجم وهو « (ةّيبالَطلا تاّيلكلل ماعلا سلجما) ءاغلإب تماق دقف
 ةّيعمجلا سيئر مضي « ةقباسلا تسلا تايلكلا نم ةّيلك لك نم نينثا

 ةعماجلا بابش نم اًوضع ١١ مضي اًسلجم ناك هنأ ىنعمب « ٌرّسلا نيمأو

 موقي ام اًريثك « ايقيسنت اًسلجم ناك دقو « تاّيلكلا عيمجل نيلثمملا
 حاجتلا اهل بتكُيو ةّيوق نوكت ام ابلاغ يتلا ةيزكرملا تاطاشنلاب

 هئاغلإ لبق ماعلا سلجملا اذه نأ نم مغل ىلعو . يريهامجلا رولا;

 تناكو « ةدامعلا لّبق نم هيلع ةضورفملا ةياصولا نم ىناعُي ناك

 ناك ةدودحلا تناتطحااتملا هذهب وهو ىّبح هنأ الإ « ةدودحم هتاّيحالص

 م ةقلح راصو يغلأ سلجملا نآلا . هب ةناهتسالا نكمي ال رودب موقي

 !!نيلوؤسملا نم تاّيعمجلا لمع راصحل ضورفملا قوّطلا دادزاو « غارفلا
 ام اذه لعفلابو ؛ هنيكاكس رثكت لّمجلا عقي امدنع : لثملا ىف اولاق

 تعنم لب « تاّيعمجلا لاصوأ قيزمتب ةسائّرلا فتكت مل : ثدح
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 طاشن ىلع ةّيعمج (۲۷) لا نم ناتّيعمج قفّتت نأ ةديدجلا اهتاميلعت
 تعباقت مث. اًمرحُم ناك ةدحاو ةيار تحت ¿ نيتنثا عمجت ىتحف « دحاو

 ىف لخدتلا نم ا تعنمف ؛ يبالّطل دسحلا يف نيكاكسلا

 لَّخدَتلا يف تاّيعمجلل قح نم لالا مهلكاشمو بالطلا اياضق

 تالحرلاك ةّيجهنم ال تاطاشن نم ةبلطلا صخي اميف الإ ءىش ىف

 دلا ادبو......و + ةّيفراعتلا تاءافللاو ةّيتفلا تالفحلاو ةف لا

 ىدملا يفو « عوجّرلاب حمسي ال لوخّدلا ناك  ملظُلا قفّتلا يف لخدي

 ال وهو « هانلخد نأ دعب انيلع قلغأ هنأل جورخلاب حمسي ال ديعبلا
 نيمداقلاب صبرتم تومك فقي تمصم رادج ىلإ الإ هتياهن يف يضفي
 ن ا تاوضا تنام فاه ا عايّضلا نم

 : نويمالسإلا اهيأ : حيصت يهو مهاوسو نيّينطولاو نيّيمّدقَتلاو

 اتع متيلختو « مكتدالب ةرفح يف انومتعقوأو « مكئابغ قفن انومتلخدأ
 تناكو.. . اهب نولظتست ا ةلظملا يور نحنو

 انرعش لعفلابو . . . ةبوصم قدانبلاو ةعَرشُم رجانخلاو ةلتاق تاوصألا

 . انيديأ نم تلفت رومألا تداكو « ىودجاللاب

 َحوارُت يك انيديأ ْتْلُع ء انب لح ام اّبرَط ةدامعلا ُبلق صقرو

 مل يذلا ءالمّزلا لكل تحمس لباقملا يفو , مامألل ةوطخ نود انناكم
 ,ةنسلاب) انوقلسيو انهوجو يف مههاوفأ اورغفي نأ هسفن انئام نم اوبرشي

 نم ثر ام انحلصأو « انهوجو ءام نم بكسنا ام انعّمَج . (دادح

 الماك اتان اهدنا ىف اخضر و الا ىلإ ةقثب انمّدقتو « انبايث

 لك نّمضتي جمانربلا ناكو « (نيطسلف ويسار ناونع تحت ماقُمل

 هنع نيلوؤسملاو « ةيداملا ةفلكتلاو ؛ ناكملاو « نامّرلاو ‹ نيرضاحم ا : ءىش

 راذآ ۳١ يف ضرألا موي نم ذختي عوبسألا اذه ناكو . . . بالّطلا 7
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 تاو ةدامعلا تضفر وتلا ريغ ىلعو . هقالطنال 0 ةنس لك نم

 ٍبوغرم ريغ نيرضاحملا ءامسأ نأ اهجَجُح تناكو « الماك عوبسألا

 0 نيلوؤسملاو ةعماجلا ةمجاهم ىلع تداتعا ءامسألا هذه َنأو « اهيف

 ريشي (نيطسلف عوبسأ) مسالا نإ اضيأ اولاقو « مهتارضاحُم يف

 نأ نكمي هل نارععلا دع و ارعا و تك و: تارا

 يف تاّرم ثالثل عوبسألا هتحت ميقأ دق ناونعلا اذه نأ بيرغلا ؛ ماقُي

 O PEE ىلا ةيساسحلا هذه لثم ثدحت ملو ةقباس تاونس

 ا اولاقف ‹« عوبسألا ىّمسُي نأ نوحرتقت اذامو : انلأسف «اهيف

 نأ انل ادبو . ينيطسلفلاو يندرألا ثارتلا عوبسأ وأ « نيطسلفو ندرألا

 يئالمز ٌرصأو . قباسلا نم رثكأ ةّيرصنعلا ريشي عوبسألل ديدجلا مسالا
 نأ دقتعأو . هرييغت ىلع ةدامعلا تّرصأو « قباسلا همساب ىقبي نأ ىلع

 ةوطخو « ةدامعلا هاجّناب مامألا ىلإ ًةوطخ نأ « اًبطخُم ناك نيفرّطلا الك
 نأ ريغ . عدّصلا بأرب نيتليفك اتناك انهاجتاب ةدامعلا نم مامألا ىلإ

 تّعتو « ةّينالقعب ريكفتلاو ةّيوّرلا دودح اًنايحأ زواجتت بابشلا ةسامح
 ضرف . ةرواحملاب ةركفلا لوبقو عانقإلا دودح زواجتي ةطلّسلا بحاص
 ىف ٌلاتقو تابث هّنأب انظ انفقوم بّلصتو « ةدامعلا ناد ةّوقلاب يأرلا

 نأ دقتعأ يننإف ةراسحخ كانه نوكت نيحو . انفقوم ناد ةروانملا نيدايم

 !!اهررش هبيصي فوس عيمجلا

 ۲٠ ماطخ كلمن نيذلا نحنو « ةميزه انفقوم نع عجارتلا يف انيأرو

 ةرئاد نم تاءالمإلا هذه لبقن نأ انل فيكف ؛ ۲۷ لصأ نم ةّيعمج

 نإ : ةرئادلا ريدمل لوقي نأ ةرواشم نود (لئان) عّربتو « يبالطلا طاشتلا
 يف سيلو « بسحف ةطشنألاب مكغلبن نأ ىلع صنت تاميلعتلا

 « مكانغلبأ دق نحن اهو « اوقفاوت ال وأ اهيلع اوقفاوت نأ تاميلعتلا
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 . نيبضاغ انجرخو « هتاّيلاعف عيمجب هدعوم يف عوبسألا ميقنسو

 , ءاوجألا ئّدهأل ةبلطلا نوؤش ديمع فتاهأ نأ تيأترا ءاسملا يف

 يضرُي لح ىلإ هعم تلّصوتو « ةّيئدبم ولو ةقفاوم هنم صلختسأو
 ىلع طاشن لك « ةدرفنم ةطشنألا ماقُتو « عوبسألا ةتفال ىَعلُت : نيفرطلا
 انبسكو ناونعلاب انيّحض : يسفن يف تلق . عوبسأ هنأ ىلع ال ء ةدح

 ىف شحو ىلإ لوحتت اهنأل ءامسألا انلتقت برعلا نحنو . نومضملا

 ام ىلإ رظَلا اًمأو « ريغ ال انلايخ يف احرص اهل ميقنو « بسحف انلوقع

 الإ ّبللا ىظحي الو « اننونج ةرشقلا ريثُت ؛ انمهي الف ءامسألا هذه تحت

eةرمثلا فوج ملم نإ ميحجلا ىلإ ةرشقلا بهذتلف !! 

 نيرصبملا ىنأ بيغلا ا !!ةمداق ّرشلا ردت نإ لوقي م

 ددا طق خلا زكرم يف ةرئاد لك !؟قيدحتلا اولاطأ ولو هوري نأ

 كلت يف نكن مل. رتسكتت ىّبح فاوحلا ىلع عستتو « اهدعب اهنم ٌعسوأ

 هانيقلأ يذلا رجحلا انك انثأل « ىلوألا ةقّيّضلا ةرئاّدلا الإ ىرن ةلحرملا

 تامظنم وأ تاموكح نيب ٌرئاود ّنأ ملعن نكن ملو « ةريحبلا كلت يف

 . انلوح فتلت انم ربكأ

 ةدوعلاب تاّيلكلا ءادمُع عانقإ ىلع نيرخآلا ينال عب لمص
 يفو ‹ تاقاطلاو دوهجلل ريفوت نم كلذ يف امو« (۲۷) لدب (۷ ۷) ىلإ

 ماسقألا ةّيقب نع بوني زّيمتملا دحاولا طاشّنلا ّنأو ‹ ةّينازيملل ةياهّتلا

 عنتقا ليوط ٍشاقن دعبو « ةدحاولا ةّيلكلا يف ماسقأ (۸) ىلإ لصت يتلا

 2 ىقبت نأ ىلع ّرصأ دقف « بادآلا ةّيلك ديمع ءانثتساب ءادمعلا لك

 سيئر بئان ىلإ ربخلا لصو نإ امو « كلذب انيضرو . ةمسقم تايعمجلا
 افعض كلذ عو « ءادمعلاب ءوّسلا نظ نظو « هترئاث تراث ىتح ةعماجلا

 تسيل تايهيلعتلاو:«ةديدخحلا تاهيلعتلل فا 1 مهتايصخش يف
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 نيب قافتالاب اهزواجت نكمُيو اهب ٌدشرتسُي دونب يه امنإ  اًنوناق
 قطان سيئّرلا بئان دّعوتو . ةّيلكلا ديمع نيبو ماسقألا نم نيب
 « ةتتشُم ةعوزنم تناك امك اهديعُيو « قافتالا لشفُي نأ هدّيس مساب
 , انلمع لاشفإب اقافتا كانه نأ موي دعب اًموي عنتقن انتبو « دارأ ام هل ناكو

 ءالعف اهكلمي الو الكش ةطلّسلا كلي يذلا فيعضلا رهظمب انراهظإو

 كلذ ذيفنت ىلع ةدارإلا كلي ال هنكلو « لمعلاب يوفش ضيوفت هيدل
 . لمعلا

 نم اصعلا كسم - يئالمز نم ريسي ريغ ددع عم - ُتللَظ

 ةفكانم لك يف يباجيإلا بناجلا ىلإ رظنلا ىلإ ٌدمعأ تنكو « طسولا
 يونن طاشن لك يف نيّرَشلا نوهأ تذختاو « ةعماجلا نيبو اننيب لصحت

 روحو اًقعض كلذ دعي نم ءالمّرلا نم اننيب رهظي ناك نإ « هب مايقلا
 انقانعأ يف بالطلا اهعضو يتلا ةنامألل ءافولا مدعب ينتعني نمو

 : مههاجت ةحيحص ةروصب انبجاوب موقن ال اننا نوري مهو ءانل مهباختناب

 فرحلاب ىل لاق . ةحبص وبأ لئان فيّسلا اولمح يذلا ءالؤه زربأ ناك

 ی ترور اا ىف العلا معلا لغ ف قوس ااا
Na E E 

 اوا هل ةناتلا هل اا
 قهرُت الف « ةثالث نم ٌرثكأ اهلْمَح ىوت عقاوملا رهشأ يف هنأ تريعت
  قيرطلاو « ةدحاو ةيارلا : ىل لاقف ؛ اهتقاط قوف اهليمحتب كسفن

 | !!نيطلا ىف ةياّرلا طقس نأ كنّيالتب فاخأ انأو « ةحضاو

 ماعلا يف ةرمُع ةلحر رييستل بلطب انمَّدقت : ديدج نم انظح انبرج
 وه « مكصاصتخا نم سيل اذه : درلا ءاجف « ۱۹۸٦ - ۱۹۸۰ يساردلا

 هيلع فرشُيو « ةبلطلا نوؤش ةدامع يف طاشنلا ةرئاد صاصتخا نم

140 



 ةفدلا انأ تهجوو « ةّصّقلا انغلتبا . ىآلّطلا نم ال هيجل

 يف نيبهاذلا نم 4١/ ةياهّتلا يفف « مهقيرط نع ولو اهب لوبقلا وحن
 مهْعَد : : روثي ام ناعرس يذلا لئانل تلقو « اًبالط نونوكيس هذهك ةلحر

 هذه نم ربكألا حبارلا نكيلو دادعإلا يف ةلماك ةيلوؤسملا مه اوّلوتي

 ىلع عنتقا ؛ ةّيلوؤسم ةّيأ نم ةيلاخ انسوؤرو انباهذب ةبلطلا نحن ةكرعملا
- 

.- 

 و

 يانكلا يضرعم دانا هير نايس هل: ىرخا تاج

 ةقفاوم نود روفلا ىلع هترّيغ « (يمالسإ) ةملك نم اوجرحت . يمالسإلا

 ليقارعب اوركف « اًمامت اوعنتقي مل « (يبدألا باتكلل ضرعم) ىلإ (لئان)
 هميقن نأ عيطتسن الو ‹ ةزرجحم اهلك تاعاقلا ّنكلو : اولاق « ةديدج

 ىف ماقي نأ لبقن : ةعرسب تحرتقا « ضراعملا تاعاق نم ةعاق يأ يف

 . ةعاق يف نوكي نأ اًطرش سيل تاّيلكلا تاحاس نم ةحاس يأ

 يج سقطلاو « ءامّسلا ىلع ةحوتفم يهف « زجح ىلإ جاتحت ال ةحاّسلا
 مل : دحاو ببسل اوقفاو « قلطلا ءاوهلا يف هتماقإ نيبو اننيب لوحي ال

 ضرعملا ميقأو . طاشّتلا ةلقرعل اهفلخ ءابتخالا نكمُي ٌةَّجح كانه دعت

 ناكو « لخادلا ني ىلع ةحيسفلا ةحاّسلا يف بادآلا ةّيلك ىنبم مامأ

 انك ول امم لضفأ حجنو « ةبلطلا نم اديزم بطقتسا اًجيهب اهب اًرظنم

 رهتلا فقوت ول: لئان نذأ يف تسمه ؛ ةقّلّْلا تاعاقلا يف هدقعنس

 ةرخصلا نع لوحت يخأ اي ؛ نمز ذنم هؤام فحل ههجاوت ةرخص لّوأ دنع

 نم كنكمُي ال ةرخخّصلا دانع ؛ قّفدَتلا ةيرارمتسا كل نمضي ام

 ‹دكأرلا ءاملا علبت ضرألا !!كفاقيإ نم اهنكمُي ال اهذانعو  اهعالتقا

 . يراجلا ءاملاب يوترت لوقحلاو
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 هل |
 دساح دّسح الو دئاك ديك مهرضي ال نولماعلا

 ةحفص يف بُحُسلا ٌرْيغت : : ةّيرشبلا سفنلا يف تاعانقلا رّيغتت

 كّرحت امك فقاوملا اهكرحت سفنلا يف ةمطالتملا ةعانقلا اف « ءامسلا

 عفاد لعفب هعضوم يف رقتسي ا هنأ امكو « باحّسلا حايرلا

 يجراخ اد لكن اهبحاو صلي رمت : ةعانق ال كلذك يجراخ

 « نيلهاجلا ةرخض كردص ىلع طغضت َنيح اذه ثدحي . اًضيأ

 . نيدقاحلا بارح كهجو ىف بصتنتو

 ناك ام ىلإ ليمأ تأدب ماعلا كلذ نم لوألا ا 0

 ةرادإ فقاوم ينترّيغ ؛ ىلوألا ةجرّدلاب هفقاوم ينريغت مل« (لئان) هلوقي

 ادبو . لصفلا اذه ةيادب نم هل تططخ ام ذيفنت ىلع اهرارصإب ةعماجلا

 نمؤن . تاسرامملا يف اهب رفكنو « نيناوقلا يف ةّيطارقميّدلاب نمؤن انثأ
 نمؤن . ٌرّسلا يف اهب رفكنو  هعُْمّسو ملاعلا رصب مامأ ةّيطارقميدلاب
 ءارو انيفخت نيح اهب رفكنو . دهشملا ةرادص يف انتقبأ نإ ةّيطارقميدلاب

 | يف الإ اهل دوجو ال ةيطارقميدلاو ؛ غوارمو قفانمو بذاك ملاعلا . اهرهظ

 ضيرم وشاف لاي اهعرتخا ةبذك الإ تسيل يهو ؛ يضارتفالا ماعلا

 ' مكحي ناو « اهروكيدب هراطسب ضرفي نأو « اهمساب رطيسي نأ دارأ
 !!اهعفادمب رشبلا

 انّثكلو « نوريثك كانه ناك « ناديملا يف اندحو لمعن نكن مل
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 تأشنأ لباقملا يف « ةبّختنْملا تاّيعمجلا ةتفال لمحن انك نيذّلا اندحو
 اذإ : راعش تحت ؛ اسفانم وأ ًاليدب 0 تاّيعمجلل ايزاوم رايت ةعماجلا

 نكلو مهسوؤر ىلع قودنصلا رّسكنلف قودنصلا يف مهتيزه عطتسن مل
 ‹داهشألا سوؤر ىلع قودنصلا كب ءاج اذإو . ةينوناق ةتفال تحت

 راتلا: مالظلا ج يفو راتّسلا ءارو نم كقيرط يف ماغلألا عرزالف

 نأ نكمي اًماحقإ ة ةّيبالطلا ةكرحلا قايس يف محقأ يذلا ليخدلا ليدبلا

 تناك هتطشنأو ةمخض ةينازيم هل تدصُر ٠ يمسرلا راّيتلا هيمسن

 ال يذلاو ‹ بختنم لا ريغ محا اذهو « ةبلطلا نوؤش ةدامع مساب ردصت

 ذإ ؛ ةعماجلا ةسائرل لّلدملا لفطلا ناك « ةيفاك ةيبعش ةيبعش ةدناسمب ىظحي

 نأ الإ جاتحي الو « ةلوذبم هل لاومألا لكو ٠ ةحّتفُم هل باوبألا لك ظ
 لك رفاضتت ىّتح هب اوملحي وأ « ريكفت دّرجم طاشنلاب هباحصأ ركفي

 امامت انعم يرجي ناك ام نيا هحاجنإل نيلماعلاو نيفظوملا دوهج

 ىلع ةلثمألاو !!مهسفنأ ةبلطلا نم ةبلطلا ليثمتل انرايتخا مت تاّيعمجك

 ةعراف « ةرساح ةريشك < ةقلطملا ءانبأ نحن اتكو « ةّيظحملا ءانبأ اوناك مهنأ

 . ةعراد

 ةأرملا ريرحت : داوم تحت ةودن ةماقإل ةعاق انبلط ‹ دوهشملا ماعلا ف

 ' اهقطان ُبيِصُي ءاد اهنأك مالسإلا ةملك مهّبعسل مالسإلا يف

 !؟اهتماقإ نودوت نيأو « معن : اولاق « بسحف ةأرملا ريرحت انلقف « بّرجلاب
 عوبسألا كلذ يف جرادملا 28 زوجحم اولاق « (يدنكلا جردم) يف انلق

 !؟تاعاقلاو . اتم ٍةلفغ يف ةزوجحم تراص طاشنلا ةماقإ هيف انيون يذلا

 نينثالاو تبسلا يموي زوجحم !؟(۲۰۱ ق) جّردملاو . ةزوجحم اهلك

 مايألا ةيقبو « ةييداك ألا تارضاحمملل ءاثالثلاو دحألاو « تاودنلا ةنجلل

 ماّيألا نم عع يف نكي مل اذإو « ةّيركسعلا مولعلل ةعمجلااهيف ا
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 بردتي يتلا ةّيحرسملا تافوربلل كلذك حبصُي ايئاقلت هّنإف اًروجحم
 ىتح ةعاق يأ اهسفنل زجحت تافوربلا هذه تناك « ةدامعلا ةبلط اهيلع

 هللا الإ اهملعي ال ةليوط ددمل تافوربلا هذه ٌرمتستو « قبسُم نذإ نود

 امئاد يهف ةّيساملا ةعاقلاو ضراعملا ةلاص نأ !١ ةلطسللا ةقرفلا ريترو
 تاهجل اّمإو « اًعارتخخا عرتخُت يتلا ةعماجلا ةطشنأل اّمِإ ةزوجحم
 02 ؛ 8 روهشل ٌرمتسي كلذ ناكو « ةعماجلا جراخ نم تاسسؤمو

 نع مهعم ملكن َنيحو لوصفل ةزوجحم تاعاقلا هذه ضعب ىقبت
 ءزهاج ا َدَرلا نوكي « ٍبَالَّطلا َلقُتل ةعماجلا تاصاب ريفوتو تالحّرلا
 موي ةلوغشم تاصابلا) : ظوفحم صن ىلإ لوح ناويت ىذلاو

 نم هل دب ال قئاّسلاو « ةّيمسر ةلطع ةعمجلاو « عمتجملا ةمدخل سيمخلا
 ؛ لاجم شيف ام : نعمل يبرعلابو . (هتقفاوم لاح يف ةرجأ فرص

 ظ ( !!انَع اولح

 ال دتماو . تّبُحَر ا اهتاجّردمو ةعماجلا تاعاق انيلع تقاضو
 نأ َدُب الو « ناردج الب تاعاق اهنوك « تاحاّسلا ىلإ بالطلا يعو
 هوجو يف تاعاقلا قالغإ نم ةعماجلا ةسايس نإ : اًعيمج فرتعن

 تاحاّسلا مادختسا ةركف ىلع تالطلا ءالؤه تأّرج « ةبلطلا ةطشنأ

 اوج ةيادبلا يف ةئيرب ةطشنأ يف اهمادختساو.« ةيادبلا يف ةطشنألل

 يف اهمادختسال دعب اميف - ءابقرلا نم ةلفغ يف - لّوحتت ْنأل ةلباق

 ولو . ةرئاثلا تاماصتعالاو ةّيجاجتحالا تاريسملاو ةدشاحلا تا رهاظملا
 ‹ ةعماجلا تاعاق بالّطلا ةطشنأ ىلع قلغأ ةرادإلا يف اًديشر ًالجر نأ
 عمسأ ىّتحو « ءامّسلا نانع غلب ىتح بألعلا ءالؤه توص الع ال

 ديرأ < يقح ديرأ : بحرلا ءاضفلا يف خرصي وهو هجراخو ندرألا

 !!ىقح
0 
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 يناثلا ليسا يرد دنع ةظحللا كلت ىتح لازأ ال تنك

 نأ لجأ نم ةكرتشُم :ُم ةحاسم داجأ نأ لواحأ - تلخ تاونس عبرأل

 رعشت نأ لباقُملا يفو « ىضّرلاو ة ةّيرحلاب مهتطشنأ يف يئالمز رعشي

 نم جرخي ملرمألا ّنأو ‹ يبالطلا لمعلا لصافم ىلع اهفوقوب ةسائرلا
 نيلوؤسملا بلق يف روعشلا اذه رارمتسا ىلع اًصيرح تنك معن « اهدي

 تلظ يطاشتلا اهبناج يف ةزيزعلا ةعماجلا هذه نأ ريغ . ا

 ‹ بيجع ءايربك تاذ ةّيصخش يهو ةهج نم سيئرلا ةّيصخشب ةقّلعُم
 نيتم هّنكل يئرم ريغ ينمأ طيخب ةدودشمو . ةقراف ةّيئالعتسا ةرظنو
 مساب انتطشنأ ةّيرح ديقيل ينمألا رارقلا باحصأ زيلاهد نيب نم جرخي

 فعضأ وهو ءاوهلا نأ ملعي دحأ نكي ملو. ىرخأ ةهج نم ةدامعلا

 . ةقّلخُلا ةذفاتلا قوقش نيب نم اًقيرط هل دجي نأ عيطتسي سوسحم

 ةيبرعلا ةغللا ةّيعمج تمقت فيرشلا يوبتلا دلوملا ىركذ يف

 ‹ ةقفاوم اهنأب ةدامعلا ترهاظتو « ةبسمانملا هذهب ةيسمأ ةماقإب ةدامعلل

 مسالا حرتقن : اولاقف « اتماص ىقبي نأ نكمُي ال یتارباخلا طيخلا نكلو

 الو رعاشلا اذه ديرن نحن : اهل انلقف . هومتحرتقا يذلا لدب « ”ىنالفلا

 بلطب مكل مّدقتن اذاملف اذِإ نورت امك رمألا ناك ولو « مكرعاش ديرن
 نوحرتقت متمد ام مكفارشإ تحت ةيسمألا متنأ اوميقتلف ‹ ةيسمألا ةماقإ

 الو « ةلاح ا هذه يف انل رود ال هنإ ؛ مكدنع نم اهيف نيكراشملا ءامسأ

 نم ةروص مداقي نأ هيلع ينالفلا رعاشلا كلو « قفاون : اولاق . ةرورض
 نولصفت متنأ ىرخأ ةّرم ينعي : انلقف !!اهيقلُي نأ لبق انل هدئاصق
 ‹ مكل سيلو « انل طاشنلا اذه مكل لوقن نحن « مكساقم ىلع طاشتلا

 نوكن نأ ةدئاف امو !؟ةّيهجنعلاو « فافختسالاو ‹ تّنعّتلا اذه لك مل

 ةيرعش ةيسمأ ةماقإ ةّيحالص انل سيلو تاّيعمجلا سلجم يف ءاضعأ
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 ‹ تاّيعمجلا لخدن لأ اَذِإ انب ىرحألا ناك « اهيف نولخدتت ال ةدحاو

 انن ولو « قرف يأ ثدحُي مل اهيف انزوف نف ؛ تاباختنا ىَرجُت نأ الو
 همساب بلاط همّدقو « تاّيعمج كانه نكي ملو طاشنب مكل انمدقت

 اذامل ؛ لضفأ مكتهج نم هل لّبقّتلاو طاشّتلاب لوبقلا ناك امّبرل « يدرفلا

 ةلحر ناك ولو تاّيعمجلا ةبلط هب ركفي طاشن لك نم نوسّسحتت
 ٍديدج ددع ميظنتب موقنس ةلحرلا هذه يف انثإ : اتع نولوقتس و

 اًويع اهيف متثعب ةرمُع ةلحر نم مك !!ناوخإللا د ةبلطلا نم

 ةسّدقملا رايدلا يف انيلع متيصحأو ةدامعلا نع يلتمس مساب انيلع

 نيحو !!!انّبارشو انّماعطو « انمانمو انسابلو « انّبايإو انّباهذو « انسافنأ
 « تاداهشلاو لاوقألا متزربأو ‹ تافلملا متجر خأ ننس دعب انضغب جرخت

 تانادإ اهنأكو « مهمالحأ نع نيثحابلا تاءافكلا باحصأ اهب متززتباو

 وأ ةفيظولا نم نامرحلاو قيقحتلا يعدتست مئارج وأ « باقعلا قحتست

 !!لمعلا

 ثدحو « انتاطاشن ءاغلإ يف ةجهنمُلا تاقييضّتلا ةلسلس تلاوتو
 يتلا ماوعألا نم هاوس يف ثدحي ملام قييضتلا نم ماعلا اذه يف

 ةرداس ةعماجلا ةرادإ نأ احضاو ناك . اهعيمج اهيلع دهاش انأو ؛ هتقبس

 ْتدأو « هب موقن نأ نكمُي دهج لك سمطت نأ ىلع ٌةمّمصُم « اهّيغ يف

 اهيف ىرأ تن ل ةّيعمقلا لوقأ نأ ديرأ الو « ةبيعملا تاسرامملا هذه

 الو. ةبلطلا سوفن يف قوبسم ريغ ناقتحا ىلإ تدأ « ةحضاو ةينايبص

 ةدشل يلغت لجارمو روفت رودق مه نيلماعلا ةبلطلا نأ دحأ ىلع ىفخي

 . اهلالخ نوكرحتي علا ةثيبللو « هيف مه يذلا رمعلل ارظن ؛ مهتسامح

 عون نم ةلقرع ىري نيح بابسألا ىندأل روثي بابشلا نم رفن ناك دقلو

 و نيذلا يئالمز نم ددعو انأ تيلوت دقلو « ةعماجلا لبق نم ام
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 نم لضفأ ةعماجلا ليقارع اوربخو مهاوس نم رثكأ يبالطلا لمعلا
 ناكو « رطاوخلا ةئدهتو « سوفتلا هذه طبض ةّمهم انيلوت : لوقأ « مهريغ
 تاطاشنلا نم نكمب ددع ربكأ ريرمت عم « رئاسنلا لقأب جورخلا : فدهلا

 ءانبابش ةروفل هبأت ملو « كلذ انل ةعماجلا رّدقُت ملو . ةنهاّرلا فورظلا يف

 بابش : نيرصنعلا رفاوت عمو . ةفحجألا اهتاسايس ىلإ تفتلت ملو
 ثدحتو « تاروشلا موقت ملظلا يف نعمت ةسايسو « قحب بلاطُي
 هجو يف اهب حوليو ءاصعلا ٌدتشت نيحو . ناردجلا راهنتو « تاضافتنالا

 حول ْنَم سيلو ؛ اهب حّول ْنَم ربكألا رساخلا ناف , هزازفتسا دمعتي رئاثلا
 ظ . ههجو ىف اهب

 ‹ تمظاعت رودقلا ْنكلو « ءالمّرلا سوفن نم تعطتسا ام تأده

 نمك انرصو « ترثاكت ليباقعلاو « ترفانت رودّصلاو « ترفاضت ماهسلاو
 حبصأو « لاصتلا ىلع لاصتلا ترّسكتف بناج لك نم لابّنلا هتباصأ
 نيلرؤسملا ن عم ذيج ينادداع حلف ملو اكيشو ةثراكلا عوقو
 اهنم الدب تعرعرتو ء اننيب لصاوتلا عيباني تفجو « ثعشلا ةململ يف

 زجعلاب يئالمزو انأ ترعشو  اًفازج ُلاكُت يتلا تاماهّتالا لظانح

 ةليح نم انل نكي ملو« دّصوُملا بابلا مامأ هجول اًهجو انفقوو  ةرسحلاو
 . ادبأ

 ناكرب وه ؛ عاضوألا ةئدهت ليبس يف ىربكلا يتبقع (لئان) ناك
 ترد قيكفرو ماع هنم ربكأ ؛ ةلاد هيلع يل ناك . لجر ةروص يف

 يعافألا انتر املك ءّرْلا داصحلاو ولحلا راذبلا تاونس همكراشو ؛ ليوط

 اذإ ناسللاب دري نأ ةّرم ريغ يناجرو « ماقتنالاب ركفي ناك تليشاو اا

 هبضغ بابسأب اًمشك مّدقُي نأ ىلإ اًقاوت ناك ؛ ديلاب دری نأ عطتسي مل

 ناكو . هّنفقوأف « هب عمتجي نيح سيئّرلا ىلإ انعم ةدامعلا لماعت نم
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 نأ ديري ناكو . هّتفقوأو (كومريلا ةبلط) ةديرج ىف ًالاقم بتكي نأ ديري
  لوقأ ةّرم لك يف تنكو . هُْفقوأو ةّيزمر ةتماص ةّيجاجتحا ةفقو مّظني

 ربصاف) « هودماح لقيو هودساح رثكي نأ نم نمأي مل لمع ْنَم : هل
 .زجاعلا ةليح ربصلا : دريف « (ةلتاق كربص ّنإف دوسحلا ديك ىلع

 اهنأ ىرأ : دريف « (هلكأت ام ذجت مل ْنِإ اهضعب لكأت راتلاو) : فدرأف

 ديك مهّرِضي ال نولماعلا : عبتأف . انيلع نوجّرفتي مه نوفقيسو « انلكأتس

 . ءاشحألا اهرانب قت داكت ةليوط ةرفزب دريف . دساح ٌدسح الو « دئاك

 ءاًطخم تنك ينتأب : فرتعأ سأرلاب أفلا تعقو ْنأ دعب مويل
 كسأر ضفخا : اولاق نيذلا نأو . قيرطلاب ينم ٌرصبأ ناك (لئان) ناو

 اوطتميل ةفصاعلا هذه اوّلغتسا نيذّلا مه «مالسب رمل ةفصاعلل

 !!انروهظ
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(۲۱) 
 (قتارلا ىلع َقرَخلا عستا)

 ىف هايملا قفدتتف أرقن .. . بوهسلا ىف لوقحلا ٌرضختف أرقن»

 ا

 انأ لوحّدلاب مهن نحنو يلاخ كلذ انل لاق «ىنعمو امعط ءيش لكل

 وهو نيكساّنلا بايث يف انل زرب ٌنيح « هتفرغ ىلإ (تادارج حلاص)و
 مويلا يف ذ هتربخأ . ريبسكشل (ريل كلملا) ةيحرسم هيدي نيب لمحي

 نيح ةفرغلا نم حلاص ريغ رثأ لك يفحُب نأ هذه انترايز دعومل قباّسلا
 وذو خيشلا (حلاص) . (حلاص)و انأ سّدقملا انروعش ىلع اًظافح « هيتأن

 الو  ارهاط اًبلق كلذ ىلإ كلمي يجشلا توصلاو « ةيوقلا ةرجنحلا

 . ششحُتو برشت امم ءادوّسلا كراثآ یری نيح هتءارب شدخت نأ كديرأ

 دنع انهجاو ام لّوأ نأ كلذ « اًسوكعم مالكلا يلاخ نأكو

  ةكلاهتم « اهحطس مظعم ُسوّسسلا رخن ينب نولب ةّيبشخ ةلواط لوخلا

 لكشب ةغرافلا تاجاجزلا اهقوف فص دقو « اهتروع يمحي ءاطغ الب
 . رمحألا ركاب نیلم نتجاخز مرهلا اذه يدي نيب مدقو « يمره

 ‹ ةعماجلا يف ثدحي اميف هيأرب سنأتسنل؛ (حلاص)و انأ هانيتأ

 وا

 !؟انتطشنأ ىلع قييضت نم ةعماجلا يف ثدحي ام ىرتأ -

 ( !؟ىمعأ ينبسحت لهو -
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 !؟ىرت اميف لحلا امو -
 ' . ىقمحلا نم ةعومجم متنأ -

 ينعدف « مئاتشلا راوشم يعم أدبت نأ تدرأ اذإ .. . يلاخ اي -

 . اهنم لحرأ

 . ةمالسلا عم -

 ‹ (حلاص) فقوملا لهذأ « جرخنل هديب انل راشأو « بابلا حتفو ماقو

  ةّيجراخلا ةبتعلا انلصو امدنع . لقأ ةجردب نكلو كلذك ىنلهذأو

 0 ` :لاق

 (تكسو) . . . لحلا : اًئيش امكل لوقأس -

 !؟ىلاخ اي لحلا ام -

E أ 

 ˆ !!ىلاخ اي -
 نيب رايخلا ؛ ةعماجلا (بيدوأ) حبصتسف كلّبَه ىلع تيقب نإ -

 كينيع علقت نأ وأ « ةعماجلا ينيع علقت نأ اّمِإ : امهل ثلاث نود نينثا

 !!سؤبلا يف اهدعب كتايح لاوط شيعتل كسفنب

 هسفن ثداحُيو .فكب افك برضي حلاصو هدنع نم انجرخ

 يوعت بائذلاو « ةليوطو « ةشحومو « ةملظم بوردلا تناك « سوسمملاك
 الب يشم ينتُأ ترعشو « يلاخ مالك نم ساه ينباصأو . فقوت الب

 يف ىعادتنو , كوش يف طّبختن نحنو يندوقي (حلاص) نأو « نينيع
 ا

 يتلا ةجيتنلا ىريل و ره یر ىف ار (لئاتز ناك

 : مكهتب يناقلت « يلاخ دنع نم اهب تجرخ

150 



 فيك يردأ ال انأ ؛ يسفن ضيرم كل يمارتحا عم كلاخ -

 - !!ةّيريصم رومأ يف هريشتست
 !؟لاق ام يردتأ -

 . اهنم حوفت نأ نكمُي ةحئار يأو « ةرْعَّبلا لوقت نأ نكمُي اذام -
 . يماّسلا كماقمل يمارتحا عم اًعبط

 الا للا ةعماجلا ينيع علقن نأ بجي : لاق -

 رّيغو « اًباجعإ اثالث وأ نيتّره هسأر رهو « هتسلج نم (لئان) لّدع
 : لاقو « ةقباسلا هتوص ةربن

 !!. . نوزوم مالكلا اذه . . . مهفب هللاو -

 ْنَم عيمجل ءاشعب انوتأيل عراشلا زيلاهد يف (حلاص)و (جارس) باغ
 ادیدج باسح فشك مقي (لئان) ناك « ءانثألا هذه يف « تيبلا يف

 . ضرألا ىلع دامر نم ًاليذ بحسيو « بلقلا ىلع مَحَولا نم ديزي

 ةعوبطم نيرهش ذنم ةعماجلا عباطم يف عبطن نأ عطتسن مل: لاق

 وأ ‹ ةيّبط وأ ةّيحص تامولعم وأ ‹ ةالّصلا لضف نع تناك ولو ةدحاو

 ةعبطملا : نودري اوناك « ناك عون يأ نم تامولعم يأ وأ « ةّيملع ىّتح
 تاّيوطملا ضعبل ةجاح يف اتسلو ء مهأ وه اب لصفلا رادم ىلع ةلوغشم

 جا اير درن نيحو « ةبلطلا لوقعل اًميش مق ال يتلا

 يف قرولا رعسو ؛ ادج ةيلاع جراخلا يف ةفلكتلا : نولوقي « ةعماجلا

 نيأ : درنف . يفكت ال تاّيعمجلا ةّينازيمو « رانلا لثم رابحألاو « عافترا

 لقأ ' الإ اهنم قفنن مل نحنو « تاّيعمجلا لكل ةلماكلا ةّينازيملا بهذت

 !!كانه وأ انه مكتباقر نم ةبراهلا تاطاشتلا ضعب ىلع « ليلقلا

 «اهلامتحا نكمُي ال ةتيقّم ةّيطارقوريب انهجو يف تفقو ّمث
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 قفاوُي س چ طاشن يأ ؛ ؛ ةطشن الاب صاح اتوناق ةدامعلا تقلتخا

 حرّتقْلا طاشَتلا ىلع الأ عقوي « تاعيقوتلا نم لرب رمي نأ بجي هيلع
 مثوانل عملا فرقم ا كلا نبأ لا ست

 , اسداس مسقلا سيئر مث « اسماخ طاشّتلا ريدم مث « اًعبار اهراشتسم

 فلت نأ ىلإ جاتحت عيقاوتلا هذه لكو  اًعباس ةّيّلكلا ديمع امّرو

 امم ةدحاو ة ٍةقرو يف اهعمجت نأ نم اهاضقأ ىلإ اهاصقأ نم ةعماجلا

 یا اا وك هللا نق الماك اًعوبسأ نايحألا ضعب يف ىعدتسا
 ..رخآلاو لوألا جو اذإ اذه ءرخآلا ىلإ ليحُي لكو « حيشاوّتلاو

 مهروعشو ؛ ةطشنألا ىلع نيمئاقلا حور طيبثت ىلإ ةياهنلا يف كلذ ىدأ

 هذه نم اًيره يقالخألا هرود نع ىّلْخَتلا ىلإ انضعب نكرو « ةّيثبعلاب

 لك يف ةروفحملا ديداخألاو ‹ ةدعصألا ةفاك ىلع ةبوصنملا خاخفلا

 . بناج

 كئلوأ نع اذام !؟ةحاّسلا كرتيو همه اتم دحاو لك لمحي له

 نابهرلا فوقو قيدانصلا مامأ اوفقو امدنع « هلك ريخلا انيف اولمأ نيذلا

 ةبتك طوطخ قاروألا يف مهيلثمم ءامسأ مهيديأب اوطخو « عماوّصلا ىف يف

 نم قبانزلا هيف علطت « يدرو ماعب نوملحي مهو « قاقّرلا يف يحولا
 ىمدت مهب اذإف « ليبّسلا ءانبأو نيرباعلاو نيمداقلا يّيحت « فارطألا
 فكألا لبق هوجولا يف زرغني كوشلا الإ نودجي ال نيح مهلجرأ
 !!مادقألاو

 لجأ نم ريذاعملا قالتخا يف نئفتلا ىلع اًئيمأ ناك نم ذجأ مل

 يف انمدقت دقل ؛ سيئبلا ماعلا اذه يف ثدح امم رثكأ ةطشنألا لاشفإ

 ‹ هنم نينثا ىلع الإ ققاوي ملو « اًعونتم اطاشن رشع يتثاب لوألا لصفلا

 لبق - انمّدقت « يناثلا فصلا رطش ههجو يلوي لصفلا اذه ناك نيحو
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 خيراتلاب « ‹ تالّصفم ٍتايأ « رخآ اًطاشن رشع ينثاب ةعماجلا ا هتياهن

 E حمست ملو « ةّينازيملاو ناكملاو نامّرلاو

 رمتسا راض لاتقدعب« دحاو طاشن ىوس ةطشنألا هذه نم روثلا

 نس قادشأ نيب نم اًعيدو ًالمح عزتنن انك ول امك هانعزتناو < عيباسأل

 !!اًيداع اًمئذ

 يعدو ءرومألا ٠ ترو ) هيلع ( قفوو هنأ ٍطاشن تاذ تالا

 وا ةنكمألا ىلع هتانالعإ تعزوو ؛ ءيش لك دّدُحو « رضاحملا

  طاشٌنلا ءاغلإب رارقلا ءاج مث .. . طاشّنلا ناكم يف ةبلطلا دشتحاو

 نم نكت ملو ؛ دعب رفّسلا ءاثعو نم هنيبج حسمي مل نيكسملا فيضلاو
 نولو « أمظلا معط الإ« ةحئار الو نول الو معط البف تناك ّنِإو « ةجح

 !!ءاوخلا ةحئارو « أدّصلا

 . نوبقارُيو نوبقري نيذلا كئلوأ ؛ نيجّرفتملا فص يف . . . كانُهو
 ةبسانُلا ةصرفلا نورظتني « نيكاكّسلا نوذحشي نيّبناجلا ىلع نوفقيو
 ةصرفب اوظحي مل نّمم « كّهنْلا يبالّطلا لمعلا دسج يف اهودمغُيِل
 ةصرف ةعماجلا مهتطعأف « انناكم اونوكي نأ وأ « تاباختنالا يف حاجنلا

 ناك يذلا انعقاو ىلع عساولا داقتنالا ةصرف « ةتامشلا ةصرف ؛ ربكأ

 0. هموقت لواحن اشبع ,لئام رادجب هبشأ

 موصخلا لکو« ىلعألا نم ةدامعلا ٠ نيَكف نيب اننأ انكردأو

 برّدلا قافر همقليو ‹ ىلعألا كفلا كّرحتي ‹ لفسألا نم نيّيسايّسلا

 انئالمز نم وأ اًنم ٌدحأ تفتلي ملو « نحطننف لفسألا نم انّبَح
 انقحس اننأ فشتكن ةياهنلا ىفو < 2 نوحاّطلا يف اننأ نيّيراسيلا

 طغضي يكل ةيتاوملا ةظحللاو ةبسانملا ةصرفلا أيه انضعب نأو ءاعم

 ا . هتاذ نآلا يف ىحّرلا رجح تحت رخآلا انّضعب
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 سايلام ةلاخ انفدعفأ تقر نام انديسج حلا فل

 حيّرلا نع اًديعب رخآ هاجتا يف كرحتلا نم دب ال ناكو « ةحراج
 حبسن نأ رمألا بّلطت اذإ : تركف . ةظحللا انوحن بهت يتلا ةفصاعلا
 نم . تاّيعمجلل يعادتملا مسجلا ذاقنإ لجأ نم لعفنسف انام ريغ يف
 « ةخوسم تحبصأ ةبلّطلا دنع تاّيعمجلا ةروص نإ : لوقن نأ فصنملا

 نم لحو يف قرغتو  يّلك للش نم يناعتو « ةحيسكو « ةهّوشُمو
 . مصاقلاو عيرملا قافحإلا

 بورّدلاو « مطالتت جاومألاو « ىلاوتت فصاوعلاو راهنت رذجلا

 ىلوألا ةجرّدلاب نولوؤسملا نيملسملا ناوخإلا بابش ؛ نحنو . . . رفق
 لك يف بألّطلا انئالمز مامأ ةلماك ةّيقالخأ ةّيلوؤسم كلذ لك نع
 ةتامشلا تيزب ةسومغلملا ةراجحلاب فذقن كلذ لا نحنو . ةعماجلا

 فرتعي دحأ الو . ةأفطم اننويعو « ةضيهَم انتحنجأو « ةدّيقم انيديأو

 ٍنمز نم معّملا هيف دعا زوكرَم خفو « ةجهنمُم ةعيدخ ٌةّيحض انّأب

 فرخ ىف قبالطلا لمعلاب اقل اأ قوس فرخي دحأ ال .ديعب

 حلاصمل بتاكملا كلت انللغتساو « عقاوملا هذه انللتحا انّنأو « مدعلا
 1 !!اًئيش مدقن مل ةياهنلا يفو « ةقيض

 ؛ ليلد نم اهل دب ال قيرطلاو « بصم نم هل دب ال رهثلا : تخرص

 تارهاطلا بولقلا ‹ ىولقلا نع تشتف؛ ِبلق نم هل دب ال ليلدلاو

 ءامب تّيقُّس اذإو « لمعلا حلص تفص اذإ | ةّينلا كإف « لكلا اذه لمحتل

 ظ . ةرمثلا تعنيأ صالخإلا

 . دبرإ يف اتع نيلوؤسملاو « اًعيمج تاّيعمجلا ءاسؤر عم تعمتجا
 نأ ىف نيّيراسيلاو نيّيسكراملا يئالمز تنذأتسا « تيبلا يف ىلإ اومدق

 ئىفنم نع اوثحببي نأ مهناكمإبو « سيمخ موي ناك « تيبلا انل اولخُي
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 هواعفت نأ نكمُي ام ىرئس : نيعل دحتب ( (يفصو) يل لاق « مهل دینا

 ةروانملا لاطبأ متمد ام : ءازهتساب (ملاس) يل لاقو !نوكرابملا اهّيأ
 (نامعن) اّمأ . تاراسخلا نم اًديزم بسكنس كش البف تابسّتكملاو

 وأ « اخأ حبصأ نأ مكريضي ام : ًالئاق عامتجالا يف انيلإ مضني نأ بلطف
 . ناك ام ناكو . فطلب هل ترذتعا !!ءاقفُر متنأ اوحبصُت

 ذاقنإ لوادتو « ةعمجلا رجف ةالص ىّتح عامتجالا ٌرمتسا

 نكمي « ةصاخ ةنجل داجيإ ىف تارارقلا تصخلتو « تاّيعمجلا

 نأ ىلع بابشلا نم ةرشع نم لّكشتت ؛ (ذاقنإلا ةنحل) : اهتيمست

 مهل سيئر بّدتنُي  ةّيعمج (؟0) لا نمض مهتاّيعمجل ءاسؤر اونوكي
 ‹ طاشنلا عباتُي يكل « ةعماجلا جراخ نم يكرح لوؤسمو « اضيأ مهنم

 تضفر يتلا ةنجللا اهتاذ يه ةنجّألا هذهو . تارارقلا ذيفنت ىلع رهسيو
 داق ىلع ترضاو«كناّيعمتملا ساجم ساب الكت نووكلا ةدامع
 محَر جراخ ةنجللا تلكشت اذكهو . ةقّرفتُم ةتّئْسُم تاّيعمجلا كلت
 . مهكيتكتو ناوخإلا بولسأبو « هلخاد نوكت نأ لدب ةعماجلا

 قوقش نم بّرستت هايملا تأدب ليكشتلا اذه نم نيعوبسأ دعب
 راهم راهتعالا نيعب E مل ينب يذلا دّسلا نأ حضتا «دّسلا

 ىلع عستي قرخلا أدبو !؟دحأ يأ هينبي نأ نكمي ءانب يآ نأكو ؛ ينابلا

 ول امم لشفلا وحن و يف عرسأ ةنجللا هذه نأ يل دّكأتو ؛ قارا

 اننابسح يف نكت مل ةديدج تايّدحت تزرب ؛ لصألا نم لكشُت مل

 انضعب دنع راص ؛ ناوخإلا بابش نم نيلماعلا نم لوألا ليجلا نحن
 ءاهسفن ةنجّللا ا لمعلا ناكو ءرارقلاو يأرلاب دارفنالا ىف یوه

 وه بسنألا جالعلا قيرط نأو . باصعألا ىلإ لصو دق سوّسلاو

 هذه لك عم رهظو « نينيعلا أقف يلاخ حارتقا ينيع يع مامأ عمتلاو « علخلا
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 لمعلا ىف ةربخلا وليلق ةنجللا هذه ىف انئالمز ضعب نأ يويعلا
 ذاحخَتا يف ةّيصخش يأ كلمي ال مهضعب ّنأو اهويدع لب « يبالطلا

 ةبلط دنع افورعم سيلو « ةيلوؤسملا لمحت الو « هنع عافدلا الو «رارقلا
 يف ةّين الو « ءادتبا تاباختنالل حشرّتلا يف ةبغر هل نكي ملو « همسق
 هخضت يذلا يتاّذلا عفّدلاب حجن ِهّنأو « مسقلا يف هئالمز ةمدخل لمعلا
 اًعامتجا رضحي مل نآلا ىلإ وهو « ةّيباختنالا ةلمحلا يف ةّيناوخإلا ةلآلا
 !!همسقب ةصاخلا هتيعمج ىف ادحاو

 تيعادت يذلا يحالصإلا راّيَتلا َدناعُتل اهلك ف ادا

 عفني ام : تلقو « ديدج نم هيف حوّرلا ثبل يئالمز نم نوصيرحلاو انأ
 !!ءاملا ىلع ّماق اذإ هيناب ةرثك ناينبلا

 ام ىلع اهب انلتحا يتلا نم ةليح دجُت ملو « اءوس عضولا دادزاو
 اهنيكس تحارو « باينألا نم ديدج نع ةدامعلا ترشكو ؛ هيف نحن

 دحأ كلي ملو « ديدج نم اهترثعب يف نعمل ة ةرثعبلا ا ىف كوك

 دقو يناعُت ةّيعمج لك تراصو . ادَر اهتاسراممل الو « اًفاقيإ اهتاسايسل
 نم ناوخإلا بايت نم تارخم تلح ذا لماكلا دسجلا نم تتلتفا

 ملو < فادهألا ىمرم يف اوراصو ؛ ة ةفقوم وأ ة ةروتبم E لالخ

 وحن ریست رومألا e فاشكنالا اذه لباقُم : ءيش لّصَحتي

 ديعب نم للا ىلع انأ تفقوو !!ةلماكلا ةروشلا وأ « ىعامجلا راحتنالا

 !!بارخلل اًروذنمو « اءوبوَمو « اًبّبَضُم ناك هّنكل وشو دهشملا ىرأل
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)1( 
 ةرم فلارونلا نوتعليو عومشلا ءافطإ نونقتي

 ا ةسدنهلا تاّيعمج سلجم توعد ةي ةيفيظولا ىتفصب

 هّتحئار تألم دق تسلا يفيصلا بيردتلا تاعاس رارق ناك « ئراط

 تابرضلا نم ديزل تدهم فرخأ ةيريغ ناكو  ءاوجألا لك ةقئاخلا

 6 اا ٍلكش يأب فرصتلا بجيو . . .وءةقحالتملا

 06 انيلإ هجوت یتح < ةقباسلا ةبرضلا ميوقتو سافنألا طاقتلال الام

 !!اهتخأ نم ىسقأ ةن

 يعرشاللا رارقلا اذه يطعأ يمّنأ كردأ ؛ رارقلا ةعباتمل ةنحل تلكش

 ولو اًرايخ كلمأ ال ينتكلو « ةنجّللا هذه ليكشتب ةّيعرشلا نم اًديزم
 0 عيمجو؛ اًمامت رصاحم انأ ؛ كلذ نع اليدب ادحاو ناک

 ةدامع ةنجللا تعجار . تارارقلا لصاقم ىلإ مهباقر نم نودودشَم
 يتآلا رّوصتلاب تجرخو « ةذتاسألا تاعامتجا عبانم تعّبتتو « ةّيَلكلا
 ةّيلك سلجم نم ةعماجلا سلجم ةنجل تبلط» : هذاختا ةّيفيك نع

 اًقاسم ِهلْعَجِب كلذو « يفيّصلا ا رل ى دا
 لعجب هتايصوت ةّيلكلا سلجم عفر ةساردلا دعبو « ةدمتعم ٍتاعاس اذ

 هذه تضفر ةنجللا نكلو « ةعاس (رفص) عقاوب اقاسم ئفيصلا بيردتلا

 تاعاس (5) عقاوب هلعج ةّيناكمإ ةسارد مهنم تبلطو 5 تايصوتلا

 ERDE يو وب
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 (5) ىلعو اهيأز ىلع ترصأ ةعماجلا سلجم ةنجل نكلو « نيتدمتعُم
 بيسنتو « ةقفاوملا ىلإ ةّيلكلا سلجم ْرطضا امم « ةدمتعُم تاعاس

 . هرارقإل سيئرلا ىلإ هبيسنتل « ةعماجلا سلجم ىلإ ديدج نم رارقلا
 !!«ةمزاللا ةّيلاملا تاءا رجلا قيبطتو

 َتاّيلك تايعمج يف نيبحتسلا لكل ئراط عامتجا ىلإ توعد

 دهشأ نأ تدرأ ؛ اًبلاط ( «ه) ) يلاوح ددعلا ناك « ةفاك ةسدنهلا

 . رشابُم ٍلكشب مهتايلوؤسم مامأ مهعضأ نأو « عقاولا ىلع اتم نيبحتنلا

 راكفألا هيف تحرط ‹ تاعاس ثالث رموشك ال شاقتلا رها

 فقوملا ضخمتو ٠ هراغلا ةعماجلا نسر تاک ألمي ام تايصوتلاو

 ۱۹۸٩ /۲ /۲ ىف ةّيلكلا ديمع ةرايزل بالط (؟ ) نم دفو ليكشت نع

 : ةيتآلا طاقٌّتلا حرطو « هعم رارقلا عوضوم ثحبو
 هذهو « ةّيسارّدلا ةطخلا نوناقل اًحيرص اكاهتنا لمحي رارقلا -

 . ةعماجلاو ةبلطلا نيب هماربإ مت دقع ةباثم يه ةطخلا

 ليبس يف نولتاقيسو «رارقلا اذه نع اوتكسي نل باللا نإ -

 . عيمجلا ( قحب فحجُم وهف ؛ ؛ هطاقسإ

 ‹ مويلا اهحيتافم دحأ ٌرحنو « ا رح ا ا

 PEE ميس لل بابلا متحتف دقف متضرعأ
 . نحن مهيف نمب عيمجلا يديأ

 نم ةرك يف ثالشلا طاقثلا تاذ ةقرولا ةدامعلا سلجم عضو

 : اهل هبآ ريغ هرهظ يلوي وهو كاّبشلا نم هلجرب اهفذقو « ةثر طئارش
 هله تعقو <« ا ةّيلك تاّبحالص نع جرخ دق رارقلا عوضوم)

 ةريغص تارک ىلإ تلوحت « تقتفنا « ةسدنهلا ةدامع بعلم يف ة ةركلا

 تاعا ا بخ نق اناس راغ ثفنت يهو اهسفن لوح رودت
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 !!ةزيزعلا ةعماجلا عوبر ىلع رشتنم اًمسق (۷) يف ترجفنا

 سيئر لك ؛ةرشع يلوح اوناك  ديدج نم مص سلا توعد
 !؟لمعلا ام : ةق رحب تلأس ءّرْسلا نيمأ عم ةسدنهلا ةيلك يف ةّيعمج

 دبسع) لاف اتد ني وهو هغ تحيين ةعاس انللظ ٌحارتقا انحارأ

 ا ف لوح ةعيماخلا جراخ نم ماحُأ اراسفتسا مّدقن : (بلطمْلا
 ةعماجلا يف اهب لومعملا حئاوللا : ايريس درلا ءاج . انتاضارتعا ةهاجوو

 ال . ديدج نم انيديأ يف طقسأ !!رارقلا اذه ذاختا ءادمعلا سلجم زيجت

 اًقده انرسخ نئلو « هلوأ يف طوّشلا لاز ام ؛ ىرخأ ةّرم ثحبلا نم دب
 يبل اهيف اصن نركر دقو طيش ىا اناذهأ نإ قالا اذه يف
 يف عضو هنأل لمألا ءايلوأ نحنو . ىتوملا حور سأيلا . ديدج نم أدبنلف

 !!انئالمز نم انباقر
 هاجتالا بّرجنلف « ينوناقلا هاجتالا حلفُي مل ءرخآ ماجاب 0

 اذه هضرفي يذلا يفيصلا بيردتلا ةفلك يهو اًرانيد (10) ؛ يبعشلا

 اًضيوفت ذخأنلف « ةسدنهلا يف انئالمز رثكأ ةنكم يف تيل رارنقلا

 : اهمسا ةّيديعصت ديعصت ةوطخ كانه نوكتسو « هضْفَرب مهتهج نم اًيبعش
 ىلع ضارتعا صيخلتب انه ةركفلا صخلتت . (ةّيب ةّيبالطلا ةضيرعلا)

 57 هتحت لمحيو <« ر هذه ردصتي بالطلا مساب رر

 ةتفال تحت تسيلو ةتحب ةّيبالط ةضيرعلاو « رارقلا ىلع نيضرتحملا

 كئلوأ نم ىتح دييأتلا نم ديزم بسك لجأ نم كلذو تاّيعمجلا
 . اهسفن تاّيعمجلا يف نييمالسإلا نحن انلمع ىلع نيضرتعلا

 . ءالمزلا نم عيقاوتلا حج أدب ك0 1 /4 ءاثالثلا حابص يف

 يصر داز ةضيرعلا ىلع ليمز عقو املك ءانّرونك عمجن نيفّهلتملاك اند

 ع ةّيرحلا تامّسن نم ةديدج ةمسنب رجلا التماو « ةّيبالطلا ةكرحلا

159 



 )۳1( : شئاط مهس لكل ةأطأطملاو 4 ةّيعبتلا نم تاللفنالاو

 يئاقفر نم تْبلط « ماّيأْلا كلت يف ةسدنهلا ةبلط عيقاوت لج يه اًعيقوت

 ةيلكلا تاهدر يف اهقيلعتو ةريبك قاروأ ىلع اهريوصت تاّيعمجلا يف

 قاروألا ليصوتل نيبلاط انيدتنا مث 3 لوؤسم لك نيع اهيلع عقتل

 سيئرلا يدي نيب ةّرملا هذه اهميدقتو « ةعماجلا ةسائر ىلإ ةّيلصألا

 .٠ (يتايحالص نع جرخ عوضولا) : : لاق هنأل ةّيلكلا ديمع نيزواجتم

 يب ىحتتناو ينفقوتسا 4 ءالمّرلا ضعب عم رودأ (ملاس) ينيقل

 ملأ !؟ةضيرعلا هله رادصإ لجأ نم اعم شت : مل اذامل : لاقو اناج

 تضرعو « ههجو ىف تمستبا . اًعيمج انمساب جرخت نأ ىلوألا نكي

 ناك ؛ ةهج الو ةتفال يأ لمحت ال اهنأب دكأتي ىكل اهقاروأ ىدحإ همامأ
 يذلا يركفلا وأ ىبزحلا بسكملا سيلو « ةّيبعشلا ةئبعّتلا وه فدهلا
 (نامعن)و وه بلطو . عنتقا . ةلاح ا هذه لثم يف عفني امم رثكأ رضيس

 . ةركفلا ميعدت ىلع اولمعي نأ امهرداوك نم

 دحأ ال « ءادمعلا سلجم سأر ىلع ةقعاصلاك ةضيرعلا تلزن

 بصع يف ةوذجلا داقيإب هع تبت تنأ#؛ قحلا دادرتسا يف قحلا كيطعُي

 « ةلحار ىلإ جاتحا لبجلا دوعّص دارأ نّمو . رثكأ ىري يلاعلا . ةدارإلا

 رادأ لبجلا كلتما نمو « لبجلا كلتما هّتلحار هقحب ناميإلا لعج ْنّمو
 . ريصملا نمض ةكرعملا رادأ نمو ‹ ةكرعملا

 حبصأو 6 تادحتسملا شقانتل نيعوبسأ ةلهم اتم ةسائرلا تّبلط

 ىلثع ّنأو ‹ كّرحتت تأدب ةدكاّرلا هايملا نأ« ةعماجلا ىف اًعئاش
 ىفو : نيلوؤسملا فونأ اهُرابغ مکز و اوراثأ ددا تايعمجلا

 . اهرارق نع ةعماجلا عوجر يف لؤافتلاب يئالمز نم ٌريثك رعش نيح
 انأ ءاوجألا ىف ةيؤّرلا تبجح اهنأ نظن ىتلا ةعبوزلا : لوقأ تنك
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 . ناجنف يف ةعبوز دّرجم الإ تسيل اهْنأ نم فئاخ
 ا يبصر اجو اح نما اغ افا

 نم لهو !؟ديدج نم له !؟ةمداقلا مكتوطخ يه ام !؟رمألا لصو

 طارفإلا مدعب يئالمز يصوأ تنكو !؟مويلا ءامّسلا هجو رّيغتس ةباحس

 ماهسب اننوقشري نيذلا انتاوخأو انتوخإل اولوقي نأبو « لؤافتلا يف
 . ةسائرلا ديرب نم درلاب لجازلا مامحلا ىتأي ىتح ٌرظتنن اننأب ةلئسألا

 ديدبت ىف ةطلّسلا نئفتت . انّبابش لكأت ةمتعُم زيلاهد ىف ريسن

 1 اي تحس يحي E E اول ود: اهاقاط

 نوت اهتحو رسنا اهناطوأ ىف: ااا افلا ىلإ ىرتخأ م اهتداغإ
 ١ مالّظلا يف شيعلا نوداتعيو 87 فلأ رولا نونعليو ؛ عومشلا ءافطإ

 ىلوألا اهتّمهم حبصُت شيفافخ ىلإ ةليوطلا هتافدُس يف نولوحتيو
 ام الو « هلهأ الو « حابصلا نولمتحي ال مهنأل !؟لاوزلا نم هيلع ظافحلا

 !!ناطوألاو ساّنلل ريخلا نم هب ىتأي
 قارتحالا نم نيعوبسأ دعب در « ةيطاطملا هتارابع سيئرلا داعتسا

 لک تلظو . «فيلاكّتلا طقف ةبلطلا عفدي» : راظتنالا رمج ىلع

 نم اهيلإ رظني لك راصف « ‹ ىنعملا بجشم ىلع ةا «فيلاكتلا»

 ملو « فيل فيلاكتلا ا نضال هاوه ىلع اهرّسفُيو ةصاخلا هتيواز

 ةحل يف كرو ىمادقلا مأ لا ةبلطلل تناك ول اميف سيئّرلا حصفأُي

 انيلع ةبلطلا طوغض ثدازو « لوألا عبرا ىلإ اندعو . ديدج نم ة 0

 ءالمّرلا نم تائم لظو « ةّيفاضإلا موسرلا هذه ءاغلإل انبجاو ءادأ يف

 . مئاّسسلا راظتنالاو ليوأتلاو قلقلاو بقرتلا لصتل مهباقر ةعّرشُم
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(Y) 
 يجردلا طوبهلا فصتنم يف

 يتيصخش ليكشت د يعأ - 8

 وأ اهتوكسب (ةميعن) انتعجش « أدهت ال لحن ةّيلخ ىلإ انتيب لوحت

 ذه نم يتاح ر ر ا اهنا ا ند اا

 تاعاس ىتح اهتيب يف ةي ةيبزحلا انتاعامتجا لّمحت ىلع ۱۹۸١ ماعلا

 نازخلا ةروسام ىلع اههزوکب ةفولأملا اهتقرط فرطت دعي ملا ‹ ىلوألا رجفلا
 دعبأ تبهذ ةقحالتلا انتاعامتجا نم دعب اميف . ليللا فصتني َنيح

 لغشي اعلا ىف هار لويخ كارت 7 ام اًرمأ نأ تفرع ؛ كلذ نم

 «ةوهقلاو ياشلا دادعإب موقت يتلا يه تناكف اًعيمج ةبلّطلا لاب
 . رفاوت امم م رئاطفلا ضعب اًنايحأو

 دیر ییا بیو د را ادب

 ىلع ناك ولو ىّبح بكرملاب نوقحتلي نوّرطضألا « ةلبقُلا ةبيرقلا ةرتفلا
 ةدّدعتملا تاّيلامتحالاب ريكفتلا نم نمثأ ةايحلا ءادن . قرغلا كشو

 باب نع ثحبلا دوعي ال ناردجلا كهجو يف است نيحو . توملل

 دقلو . اهسفن ناردجللا رفت نأ كيلع نوكيس « . ًالوقعم اًرمأ جورخلل

 اهءاضف تعنص ترصوح نف « ءاضفلا ىف قلحتل تقلخ رويطلا : ليق

 !!انب صال ا انءاضف عنصن انك : هلواحُ انك ام اذهو ؛ اهب صاخلا

 مضناو « ةسدنهلا ةبلط نم ايناوخإ ناك ْنَم لك يتيب يف عمتجا
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 ةّمهملا ليهست لجأ نم بتكملا مهدفوأ نيراشتسمك نورخآ ةثالث انل
 : قمعم ٍسرادت دعب يتالاب انجرخ . ةجاحلا دنع

 ٠۹۸٩ /۲ /۱۹ ءاعبرألا حابص نم فصنلاو ةنماثلا ةعاّسلا يف :

 باوبأ ىلعو « تانالعإلا نكامأ يف تانالعإ قاصلإب اتم ددع موقي

 يب الط عامتجا ىلإ مامضنالا يف ةكراشملل ةيلطلا نعزتت كنا ضاحملا

 . يفيصلا بيردتلا موسر عفر نمضتملا ةعماجلا رارق لوح

 ٠٠(. جم) ةعاقلاب عامتجالا عقوم دحي -

 ءاعبرألا موي نم احابص ةرشع ةيداحلاب عامتجالا نامز دّدحي -

 1/۹ ۲/ ۱۹۸٩

 وأ انبابش نم نورشعو مخ موقي اعبر الإ ةرشع ةيداحلا يف 5

 ‹ ةروكذملا ةعاقلا لوخدب بتكملا يف نيلوؤسملا عم قيسنتلا بسح رثكأ

 لّوأ يف زكرمتلاب كلذ نوكيو « ةدامعلا نم قبسُم نذإ نودب اهزجحو

 نم نمألا دارفأ نم دحاو يأ عنمو « اهيلع ةرطيسلل اهرخآو ةعاقلا

 رهظملا ىلع ظفاحُت نأ ىلع , اهقالغإل ىّتح وأ ةعاقلا ءالخإل لَخدَتلا

 ءالمّرلاب دودولا بيحرّتلاو تاباّوبلا دنع انفوقو يف يراضحلا
 . عامتجالا عقوم ىلإ نيمداقلا داشرإو ؛ تالليمزلاو

 ةديعبلا ةّيلكلا تاهدر يف ةرشع اهماوق ةيناث ةعومجم عّروتت -
 . ةروكذملا ةعاقلا ىلإ هّجوتلا ىلع ةبلطلا ثحت تارضاحملا باوبأ ىلعو

 ةزجوم ةملك نّمضتيو « اًحابص ةرشع ةيداحلا يف عامتجالا أدبي -

 نم ةعماجلا فقوم حّضوت اهءاقلإ (دْرَو) ىلوتي.ةعاس عبر نع ديزت ال
 ر ىلع فافتلالا دصقيو « اًمهبُم ادر ناك اهيلع دّرلا نأو « ةصيرعلا

 ةدح فخأ ٍةجهلب نكلو هقيبطت ةداعإو لب « هئاغلإ يف ةلطاملاو

 الإ ّيقيقحلا اهريسفت ٌدحأ كلب ال(قيلاكت) ةنفلك ناو ارور
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 نأ ىرنو لب «رمألل لح يأ مدي ل ةعماجلا سيئرو « ةعماجلا سيئر

 : انبلاظع نيهتسي
 .ةتماص ةريسم يف ةكراشملل ةبلطلا وعدن « انفقوم نايبت دعب -

 ' ىلإ ديدجلا ىنبملا نم ةلصوملا قيرطلا ربعت « ةعماجلا ةسائر هاجتاب

 اهميظنت بابّشلا نم ٌددع ىّلوتي « ةمّظنم ةطبارتم فوفص ىف ةسائّرلا
 نع ديزي ال دحاولا يقفألا فصلا ددع لعجو فوفّصلا نيب ةدعابم اب

 . مهل قورطملا عراشلا عسّني ىتح نيرشع
 ةبلطلل نيلم ةعبرأ رايتخخا متي ةسائّرلا ىنبم ىلإ لوصولا دنع -

 ءريتمخا دق دفولا نوكي نأ ىلع . وا ةلباقمل

 « بلطملا دبع دومحم « ةحبص وبأ لئان « رهاش دْرَو) : مه نوراتحملاو

 ‹ ةسدنهلا ةّيَلك يف تايعمج ءاسؤر مهعيمجو « (يركلا دبع روشاع

 . مهرايتخا ىلع دياي نأ دحأ عيطتسي الف

 اعوفرم اباتك سيئّرلا ميلستب ةعبرألا ءالؤه نم نوركا دفولا موقي -
 نع رداصلا رارقلل انتيؤر نمضتي ؛ هقيرط نع يلاعلا ميلعتلا ريزو ىلإ
 . ةسائرلا

 ةبلطلا عومج تجرخو « هتيانع انيلع لزنأ هللا ٌنأك هل طط ام م
 ةسائرلا هاجّناب اًيونج ٌدتمملا عراشلا بابُع رحمت « ديدجلا ىنبملا باب نم

 زكرمّتلا مهبجاو ناك نيذلا ةبلطلا لّوحتو « ةمظتنُم ةّصارتُم فوفص يف
 تفل « اًبيهم اًرظنَم ناك . ةريسملل نيمّظنم ىلإ اهرخآو ةعاقلا لّوأ يف
 انتيضق ىلإ نيترادإو نيلماعو ةذتاسأو ةبلط نم ةعماجلا يف نَم لك رظن

 اذه كانه نيلماعلا لاه ةسائّرلا باب ىلإ انلصو َنيحو . خراص لكشب
 EE ؛ ميظنتلا اذهو دشحلا

 نم اًرخؤم انيلإ تلصو ىتلا ةي ^ ةيمسرلا دودرلا ةءارقب تقولا لْغَشل انططخ
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 . ةلماك ةقيقحلا ءالمّرلا فرعيل ةعماجلا ةسائر
 ؤت تافاتُهلا ْتَلْظ « فاتُهلاب مهرجانح تحدص نورخآ

 ير رج حلاص) عنص دقو« سوفنلا هب بهلتو « فقوملا
 يف هيراجُي ال (اًفيّته ه) ناك ؛ داتعُلا هعينص ةطلّخملا ّيطنحلا « ةنيجعلا

 نكي مل إو « ةيادبلا نم انتاجاجتحا بكاو دقو « راجُم ةسامحلاو ةّوقلا
 ىرخألا تاّيَلكلا يف انئالمز نم نوريثك كردأ دقل ؛ ةسدنهلا ةبلط نم

 ةّيقب نأشب ذحتت فوس ىرخأ تارارق نإف ء«ّرم اذإ اذه لغم اًرارق نأ

 اک اهنا نک فرست الکل
 ا يك عومجلل تزرب هد داشتحالا نم ةعاس يلاوح دعب

 « سيئّرلا اولباقُيل مكيلّثمُم يلإ Sh تلم
 امو . يل ةفاضإ ا مهيلع قافتالا ر مّ نيذلا ةثالثلا ةوخإلا مدقتو

 نيب نم ذحاو فئه ىتح « ةسائرلا جرد ربع دوعّصلاب مهن اندك

 عاقيإ يف أطخأ نمک هيلإ تفتلاف . كرو ا روا 0

 : الم ةرامعلا ةسدنه نع اوجرخ مل لاقف . مَظَتنُم يقيس :
 ؛ مهلثمُم تنأ : ةعرسب هيلع درلاب (لئان) ينذقنأف « اليلق ل

 . انعم دعصاف

 انل راشأ « 57 خبطم ىلإ يضفُي يذلا ينوزلحلا جرّدلا اندعص

 نكمي ام علطتسي امشير راظتنالا ةهدر يف سلجن نأ سرحلا ضعب

 ال هنأو , دوجوم ريغ سيئرلا نإ : انل لوقيل ليلق دعب انيلإ داع « هلعف
 « ةرملا هذه دّرلا تأي مل . سيئّرلا بئان ةلباقم انہلطف . راظتنالا نم ةدئاف

 ناعراسُي ةبلطلا نوؤش ديمعو « ةسدنهلا ةّيلك ديمع انذهاش انتأ لإ

 اًفتاه نأو « لَجَع ىلع امهنأ ودبي ناكو « ةسائّرلا باب نم لوخدلاب
 نيذه مامضناب . مت دق روفلا ىلع امهيّبتكم نم امهئاعدتساب رمأي
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 نحن سيئرلا بئان بتكم لوخدب انل حمس ةقوجلا ىلإ نيديمعلا
 ‹ ثيدحلاب يئالمز نم ْتْضَوُف . ةثالّثلا نيلوؤسملاو ‹ ةسمخلا بآلّطلا

 ر سيئرلا بئانل تلق  ةبلطلا انئالمز رظن ةهجو حرطو
 تضرف يتلا يفيّصلا بيردتلا موسر ىلع ةبلطلا جاجتحا نإ -

 اذه لخدي نأ مهنم بلطت فيك ذإ ؛ اهناكم يف تاجاجتحا يه
 ناك نأ دعب تاعاس (5) عقاوب ةّيرابجإ ةدمتعم تاعاسك بيردتلا

 )5١( يواست هلباقم ت عفد ىلع مهمغرت مث « ةعاس ٠( ) يواسي
 . ددجلا نيلجسملل اًرانيد (١1)و؛ ىمادقلا ةبلطلل ارانيد

 . ليوط رواشت دعب لإ ذخؤي مل رارقلا اذه نكلو -
 ةبلطلا ةبسن مک فرعتأ !؟فدهَتسُي ةبلطلا ةحلصمو ‹ رواشت يأ -

 !؟اهومتلعتفا ىتلا ةّيفاضإلا بئارّضلا هذه لّمحت نوعيطتسي ال نيذلا

 تاعماجلا لك يف هب لومعم ٌيفيّصلا بيردتلا موسر ماظن -
 وا !!بابش اي ةرّضحتملا ةّيملاعلا

!!!!. ... - 
eيتلا ةّيحيلشَتلا مكتاءادن ةيبلت نوعيطتسي ال انئالمز  

 ظ . مهلاومأ لبق مهءامد فزنتست

 نأ ةعماجلا نم بّلطتي ٍيفيّصل بترا ناك تای ای
 ةهجلا ىلإ بّردتملا بلاطلا لّبق نم هيلع ةبترتملا فيلاكتلا ةفاك عفدت
 ةعماجلا ةّيلام عيطتست ال ايفاضإ يلام اًئبع لكْشُي حبصأ اذهو « ةبّردملا
 . هلمحتت نأ

 . نيحداكلا ةبلطلا ىلإ ءبعلا اذه ليحرتب نوموقتف -
 !؟لعفن نأ نكمُي اذامو -
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 دجتسف « ةلداعُلا جراخ بلاّطلا بيج عد لكل . . . ةريثك ءايشأ -

 . ةدّدعتم ٍتارايخ

 !؟اذام ثم -

 وأ ةعماجلا لخاد ةقالخ راكفأ تاذ عي راشم ةطيسب تا رامت حشا

 تامزلتسملاو « قاروألا ريوصتو بتكلا كاشكأ : لثم ءاهجراخ

 عاطقلا نم رمثتسم ىلإ اهؤاطع دنسُي يتلا معاطملا ضعبو « ةيعماجلا
 وأ نوتيزلا راجشأب ةيلاخلا ةعماجلا تامنود ةعارزو « ةبسن لباقم صاخلا

 هذه لك ... اهريغو « هقيوستو جتانلا عيبو ىرخألا ةرمثملا راجشألا

 بيردتلا فيلاكت حابرألا هذه يطغُت نأ نكمُي اًحابرأ ردت تاحرّتمملا

 . ةدايزو ىفيصلا

 سلجم ىلع ىرخأ ةّرم ةلكشملا هذه ضرعأ نأ مكدعأ . ليد

 . لصفلا اذه ةياهن لبق لحتس هللا ءاش نإو . ءادمُعلا

 ةسائرلا ىنبم جراخ انئالمز نم تائملا نكلو !!لصفلا اذه ةياهن -

 بالطلا لم دقل !!اننودعت !؟مهل لوقن اذام . اديدج اًئيش اتم نورظتني
 نود راظتنالا ةعراق ىلع اهيمرو ةلكشملا ليجأت دوعولا . دوعولا ةرثك نم

 يف نيرهمجتملا عنقُي نأ نكمُي ايلمع اًئيش ٌديرن نحنو . اهّلحب ريكفتلا

 هذختا اًرارق يغلأ نأ عيطتسأ ال (دزو) خأ ايو . . . بابش اي هللاو -
 :. نييك رلا

 جرخن نأ دعب انئالمز هجو اهب لباقن نأ نكمُي ةمساح ةوطخ -
 : كشكم - نم

 نيعوبسأ انولهمأ -

 جرخن ملو ةضيرعلا مايأ لبق نم نيعوبسأ مكانلهمأ دقل -
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 مكتبقر ىلع تسيل نيكّسلاو . ادحأ عنقُت نل ةلطامُم هذه « ةجيتنب

 -. انتبقر ىلع اهنم برقأ
 نأ هاعدتسا ديدش قيضب كلذ لاق) درو خأ اي... درو خأ اي -

 نآلا سيئرلا . . . (ةيواّرلا يف هراصحنا ىلع ةلالد هيدي ضفنيو « فقي
 ءادمعلا سلجم عامتجا نوكيسو ! تبّسلا دوعيسو « سيراب يف

 . هللا ءاش نإ و موو دحألا

 نأب اومهفو يديب ءالمّزلا ىلإ ترشأ « ضاعتمالاب يسأر تززه

 ترعش « ةسائّرلا باب نم انجرخ نيح . ىهتنا دق دحلا اذه دنع ءاقللا

 ىلإ انب يوهت تاجردلا هذه نم ةجرد لك نأ جرَدلا طبهن نحنو
 لا ول ع ا ال ب يع يح ارم
 يف راتلا تبيه اذإ : يسفن يف تفتهو . رعتسم دوقو ىلإ لوحتتف راثلا

 يف ديعأ تأدب ئيجردلا طوب هلا فصتنم يف !!اهعفطُي نأ نكمُي ءام
 ؛ سيئرلا بئان اهب تلباق يتّلا ريغ ةديدج خم لكف ىلعاد
 راذعأب ماصتعالا ء ءاهنإب ةبلطلا عانقإ ىلع ةرداق ة ةدودو نوكت ةيصخش

 ىقبت ام طبهأ انأو راذعألا هذه ركتبأ نأ ىلع ناكو « كانه نمو انه نم

 -  !!تايواهلا تاجردلا نم
 ماوأ ئفطُتو « بولقلا درت ةملك عامس ىلإ ةقئاتلا عومجلا انتقلت

 لاومألا مهبويج ىلإ دي ا ىلإ ةفهلتملا عامسألا تغصأو . راظتنالا

 اهبلسب رضخألا ءوضلا ةعماجلل ىطعأو « اهتقرس رارقلا س 5
 حمالم ريغأ نأ تلواح «اعيمج انهوجو يف ءاوخلا اوؤرق . مهنم

 نم فيفش راتسب ىَطغُت ْنأ نم ربكأ تناك ةقيقحلا نكلو ؛ ‹ يهجو
 ةلاهلا نع امهتحاشإب كلذو يناحضفت ال ىح ينيع ُتيَطغ . عصا
 2 ىنع ةفدلا ىلوتف ‹ يراسكنا (لئان) ىأرو . نيبقرتملا نويع نم ةمداقلا
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 : عومجلاب حاصو
 . . . دعوو « ارمثم ناك سيئّرلا بئان عم انؤاقل -

 دحاو قداص عو تأي مل. .. اًمئاد ةبذاك دوعولا . .. بذك -

 (ةرداهلا تاوصألا يوذ نم ةبلطلا ذحأ هعطاق) . . ةطلس بحاص نم

 . ءالملا ةنسلأ ىف قفدتملا قدّلا اذه نم لئان اي بهذت َنيأ

 نأ دعب يسفن يف تفته) جرحا كفقوم يف تسل ينتأ هللدمحلا

 : ديدج نم (لئان) مهلجاع . (دّرلا اذه تعمس

 . راوحلا ءدبل ماصتعالا ضف طرتشي سيئرلا بئان -

 . انه نم كرحتن نل-
 نيذلا دفولا نحن انسلأ « ءازعألا ءالمزلا اهّيأ ... بابش اي -

 جرخي ا اولبقا مكوجرأ . . . ةسائّرلا ةلداجُم اتم متبلطو « متنأ انومترتخا

 . دفولا اذه هب

 لبق نا
 نيذّلا نحنو . رابتعا يأ قوف مكتحلصم انعضو دقل هللاو -

 اهيفو « ىرخأ ةرم هللا ءاش نإ مكعمج ىلع نيرداق مويلا مكانعمج
 ‹ ةريخألا ةصرفلا هذه ةسائرلا طعنل . رومألا لك ىف شقانتن فوس

 ( .:(راذلا بابل رايعلا قحال) : لاقي امكو

 . بضغلاو رّمذتلا نم ءارفص اًحير مهفلخ اوكرتو « ةبلطلا فرصنا

 . هدعب ام هل اًموي ناكو . ةمالسب رومألا ترج
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(٤( 
 دوت ةروثلا ؛عتصت ال ةروثلا

 يف لإ اهر فت نكت مل ةروطخ ىلع يوطني ةبلطلا عنج حبسا
 نع ةرابع يه اهقوقحب ةبلاطملا ةكرحتملا ةّيرشبلا ةلتكلا نإ . مويلا كلذ

 نم تلفنتو اهلاقع نم قلطنت نيحو « ةرّجفتتُم لبانقو « ةتوقوُم ماغلأ
 ريكفتلا لثم دشحلاب ريكفتلا راص . ءيش لك اهقيرط يف مشهتي اهمامز
 نأل < اهل دادعإلا يف ةريبكو ةريغص لك باسح بجي ةّيراحتنا ةّيلمعب

 حبصُت ةسّدقملا اهتابسّتكُم نم ءادن تحت تلكشت اذإ ة ةّيرشبلا عيماجلا

 . ةظحل يأ يف رّمدملا يرشبلا راطشنالل ةلباق «راسكنالا ىلع ةّيصع

 حبصيسو يفيصلا يترا موسر غلأ ؛ ادج طيسب !؟اذإ لحلا ام

 تّدلو ىركذ وأ ةعماجلا راوسأ جراخ ةليل يف اّمّلُح ناك ول امك رمألا

 تعقو ثادحأ نع ةديصق بتكي عقاولا نع لصفنم رعاش لايخ يف

 ناك اذإ لوألا بلطملا لّبقت . ساسألا نم ةعماجلا ءاشنإ متي نأ لبق

 بلاطملا نم ةيلاوتم دلاوتت نأ ينعي هضفر ّنأل ؛ ةلادع نم ةحئار هيف

 . اههجو ىف تابثلا وأ اهلّمَح ىلع تايساّرلا لابجلا ردقت ال ةديدجلا

 نأ عيطتسي ةطلّسلا بحاص : يهتنت ال ةقباس تاراوح يف مهل تلق

 رظنيل هتفرش نم ةدحاو ةرم لزن هنأ ول نامألا نم اًديزم هتطلس بهي

 ليدبت سرامت نيح . اهتحت نيدشتحمل ا عقوم نم اهسفن ةفرشلا هذه ىلإ

 . لاوحألا دعب اميف اهلجأ نم حلصتو راوطألا اهل اًعبت لّدبتت راودألا
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 اهتحت نمو ةيلاعلا مهتفرش نم رومألا ىلإ رظّنلا ىلع نوّرصُي نيذّلل ليو
 !!اهفوج يف ءيش لك علتبت داكت رشبلا جاومأ

 ةعماجلا سلجم عامتجا هنع ضخمت ام يسامخلا ٌدفولاو انأ تعبات

 ٠۱۹۸٩ /۳ /۲ دحألا موي كلذ ناك . هانحرط ام صوصخب رارق نم

 نكلو « لّمؤن انك امك ةعماجلا سيئر ةلباقل يئالمز عم تبهذ نيح

 نود يئ المزو يسفن تيتا ٍببس يأ نود انتلّباقُم ضفر سيئرلا

 نأ ترعشو ‹ يقامعأ يف رهاظتي بضغلا ناك ؛ ةدحاو ةملك لوقن نأ

 قيرطلا يف . . . عوقولا ةكيشو ةثراك ىلإ يَدْؤيس سميئّرلا ء ءالعتسا
oS CT 

 : هانيقتلاو « هوحن راسملا انلوح
 (تلق) !؟جئاتتلا ام -

 (در) . دغلا حابص نم ةرشاعلا يف باوجلا نوكيس -

 كش الب هنورسخت ؛ هنورسجت مأ تقولا نوبسكت ؛ ةديدج ةلطامم -

 ةقزمُم يتفش نيب نم جرخت تاملكلاو ينانسأ ىلع كصأ انأو تفدرأ)

 (اهيلع يطغض ةدشل
 رارقلا نوكيس ديكألا ىلع اًدغو « اًيئاهن اًرارق ذختي مل سلجم ا -

 ةيئاهنلا هتغيصب رولبت دق
 سيئرلا ىلإ ةلاسّرلا هذه لصوت نأ وجرأ ؛ ديمعلا ةدايس عمسا -

 ‹ مكعم لحلا حيتافم نحنو « ةسمخلا انعم نولماعتت مويلا متنأ : هسفن

 تائملا عم اولماعتت نأ مكيلع نوكيس انيديأ نيب نم رمألا جرخي نيح

 مكيلعو ‹ عوضوملا نم انيديأ انعفر دق نحن نوكن اهنيحو « فولألا لب
 . مكدحو ججأتملا عورملا بضغلا اوهجاوت نأ

 !!ينعي ديدهت -
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 . سيئّرلا ىلإ لصتو « ةلاسر تلق انأ -

 كلف دعب ام لحوم يف ریل نسل

 ‹ یضرلاب ET ركركلا اذه تیب يف 1 هذه (تادارج

 ٍتوصب قشعلا مينارت هبلق ىف لمحي ؛ وي باتو ير

 ةهوتكا » دبرإ ءايحأ لك نم انيدانت !!ىقيسوم نينحلا لو داك

 خر انهلغلا كود طا اننأ 557 ناوخإلاو تايعمجلا نع التم نيرشع

 مهلا نولمحي نيذلا نأ هضرف عقاولا اذه نأ م نيموقلاو نييراسيلاو

 نم اوناك ءالؤهو « تاّيعمجلا ءاضعأ مه ماّيألا كلت يف يبالطلا
 ينمهاد هنأ الإ . اهتّيوضعتب اوزاف نيذلا مهف مهتّيبلاغ يف ناوخإلا

 ةّيركفلا تاهّجوتلاو ةّيبالطلا تائفلا لك كارشإ بوجوب خراص ٌروعش
 هيف يذلا 1987 /” /۳ نينثالا دوعوملا مويلا ةّيشع عامتجالا ناك

 . "فيصلا بيردّتلا تاعاسب نيقلعتملا اهرارقو اهفقوم ةعماجلا نلعّتس
 تصخلت دقو « ةعماجلا نالعإل ةيلاتلا ةوطخلا عامتجالا اذه يف شقون

 : ىتآلا ىف تاشاقتلا

 : ىه تاالامتحا ةثالث ىلع يوطني ةعماجلا 5

 ١ ةّيلكلاب رارقلا ءاغلإ وهو يباجيإلا درلا -

 بيردتلا نع اًرانيد )٠١( ةبلطلا عفدي نأ وهو لوقا 0

 رارق يف امك اًرانيد (9:0- 50) ةبلطلا عفدي نأ وهو يبلسل ل
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 ميقنو ؛ ةبلطلا عمجنس اننإف (يباجيإلا) لوألا درلا ةلاح يف : انلق

 ةّيوطلس ىلع ةّيبالّطلا ةدارإلا راصتتناب اًحَرَف « اًيلافنرك ًالافتحا مهل

 راصتنا نأل < اهريغو ةسدنهلا تايلك يف انءالمز هل وعدنسو « ةعماجلا

 ا طلا ل ةبلطلا عيمج ٌراصتنا وه الا ةنللط

 نمو ةدامعلا قيرط نع ةكرحلا اهب تجر يتلا تارثعلا لك نم مغّرلاب

 : ارو

 رابتعاب « رارقلا رغ فوس انتإف (لوقعملا دّرلا) ىناغلا ّدّرلا ناك اذإو
 ةبسانملابو . هلجأ نم ديعصتلا يعدتسي اًقلبم تسيل ارانيد )1١( نأ

 دحأ جرو « كاذ انعامتجا يف ةليللا كلت يف دلو )٠١( مقر نإف

 هجوب ةبلطلا بويج هلّمحتت نأ نكمُي يلام غلبل ىلعأ حك بابل

 )١6( موسر ةبلطلا ضفر اذإ هِّإ : تلاق ةديّدع اتاوصأ نأ ريغ . ماع

 00 درلا اذه نوكيس اهنيحو « مهفقوم عم یافت نأ بجيف اًرانيد

 ظ فخأ هنأ قرت اك انکل هتهجاومل كرحتلا ةقي ةقيرط يف ثلاثلا دّرلاب

 . ةياغلل ةبعص نوكت نل هل وبقب ةبلطلا عانقإ ةّمهم ّنأو « نيررضلا

 مايقلا ىلإ نورطضم اننإف ( (يبلسلا دّرلا) ثلاخلا دّرلا ناك اذإو

 بارضإلاو . اهماسقأ عيمج لشي ةسدنهلا ةّيَلك يف لماش بارضإب
 نوكيس « بالّطلا ةهج نم ةركفلا لّيقتو ةّيمالعإ ةنكام ىلإ جاتحي

 قفا 2 ةددحم ةرتفل تاناحتمالا ميدقتو تارضاحلا روضح نع اًبارضإ

 قيرط يف لثمألا بولسألا سّملتت ةيادبك ماّيأ ةثالثل نوكت نأ ىلع

 وأ بلاط يأ نم تاعاقلا غّرفن نأ بجي : انلقو . يملّسلا جاجتحالا

 هلباقُت الو « اًدحأ اهيف دجي الف ةرضاحلا ىلع روتكدلا لحديلو « ةبلاط

 . لتاقلا ءودهلاو « ةماّثلا ةنيكّسلاو « توّصلا مادعناو غارفلاو ناردجلا الإ

 عيزوتب ءدبلاب e نيح تهبيف « هتاناحتما قاروأب رخآ روتكد تأيل م مث
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 اًدحأ تن ال حاولألاو « ةيواخ فوفصلاو « ةيلاخ دعاقملا دجيف قاروألا

 او نكمل
 اهدوقو نوكي يركف معد ىلإ جاجمت ةرابج ةركف بارضإلا ةركف

 نامزلا نّمْؤيو ؛ و ناكملا نمؤي (يتسيجول) معدو « ججْوُلا
 ةعماجلا ةسايس نأ اوأر نّمم نيريثك ةغمدأ لتحت تأدب دقو !!راظتنالاب

 سميئرلا نأو « ةبلطلا د نم دارت اك ان دنع ةدعوصتلا ىف ةيضام

 مهتحلصم يف بصي هلعفي ام ّنأ ˆرظيو « سَألَّطلا ةدارإب فحختسي ناك ناك

 ةعدبملا هراكفأ ىلإ دعب اوقتري ل ةلهجلا نم ةعومجم مهنأو ‹ ةياهنلا ىف

 ملعلا دهاعم ىقرأ نم اهملعت يتلا رومألا ةرادإ يف هتقيرط ىلإ الو

 . اكيرمأو اًبوروأ يف ةرادإلاو ركفلاو
 عامتجالا نأ ا « ءالمزلا نم ينيرشعلا دشحلا يف تفقو

 « (لئان)و انأ : نينثا ىلع رصتقي رّْغِصُم عامتجا ىلع تيقبأو « ىهتنا
 عيمجلا ترمأو « تقولا ضعبل ةفرغلا انل َيلَخُي نأ (حلاص) نم تبلط

 دشحلاب ريكفتلاو . تالامتحالا ةفاكل ىئسفُنلا دادعتسالاو ةرداغملاب
 نأ ىلعو . ثلاشلا دلا دا يف ةيلالا ةوطخلا ذاختال يريهامجلا
 يف دغلا حابص نم ةعباسلا يف رّعصْلا تايعمجلا سلجم ينيفاوي

 ا ةّيلك لخدم

 : فجترم ٍتوصب هنذأ يف تسمهو 5 ىنم (لئان) تيندأ

 !؟رظت ام -
 . يقيدص اي ةروث اهنإ -

 افکت
 . كارأ امك كلذ لعفت اهارأ « ثلاثلا دلا ىلإ دمعتس ةعماجلا -
  !؟كلذ لعفت نأ اهذيرت مأ !؟كلذ لعفت اهتيأر -
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 . ةدحاو ةجيتنلا ةياهتلا يف . انأ تدرأ مأ « يه اهتيأر ؛ نايس -

 !؟ةدحاو -

 . ةجيتنلا يه هذه . . . ةروثلا . . . ةروثلا -

 . ةمزألا هذه نم نمآ جرخُم نم له -
 « يقيدص اي ةروقلاب الإ نوكي ال هّنكلو « نمآ جرم دجوي « ىلب -

 الإ اهل لولح ال ةطلّسسلا عم نوكت يتلا تامزألا ؛ لوقأ ام ينعأ « ةروثلاب

 يف كلذب انركف له « اهعنصن ال نحن « اًدحأ رظتنت نل ةروثلا . ةروشلاب

 ىلع اهركذ خرط ةّمث له ء اذهب اَنم ٌدلحأ بغر له !؟مويلا عامتجا

 ام اذإو , دلوت ةروشلا ؛ عنصت 5 ال يقيدص اي ةروشلا . تاراوخا ماه

 هنكمي ضرألا هجو 0 دحأ ال هنإف اهداليمل ةلماكلا فورظلا ترفاوت

 : لوقتس ؛ ةيقيقح ةروث ىلع نولبقُم نحن , اههجو يف فقي نأ

 ةفطاعلا هلعشُت يذلا ضيرملا لايخلا ؛ لانكا هب طش ورفع نوت

 ال اهب عّتمتأ ىتلا يتافص ّنكلو « كلذك انأ « قح كعم : لوقأ . ءاجوهلا

 . ةيعمقلا تاسّرامملاو رهقلا فوج نم اقاثبنا قثبنت ةروثلا ر عنصت

 !!ةاناعملا محّر ىف ةعستلا اهروهش تمتأ اهنأل ةمداق كش الب ىهو
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 ةّيرحلاو ةروثلاو لامجلاو قشعلا تاوتس اهتإ

 ‹ تويبلا تمان نأ دعب « ةشباعلا قرطلا ىف تيبلا ىلإ تدع

 ءاوضألا نم الإ سورّدلا تيا ةدمعألا نم الإ عراوشلا تلخو

 ‹ تايركذلاو ٌنزحلا بلقلا ىف ريثُت ىتلا كلت  ديعب نم ةمداقلا ةتفاخلا
 ‹ شه يننأ فرتعأ . تا واكل عبانم نويعلا يف رّجفتو

 يسفن قوسأ ينثأ رعشأ . رايهنالا ىلإ يقيرط يفو راجو ‹ فيعضو

 ناک . يب ثبعي يذلا ليلا اذه ضومغ صضماغ رد ىلإ يئالمزو

 نأ نكمي ناك « كومريلا ريغ ىرخأ فاح يف بلاط نوكأ نأ نكمي

 انأ ؛ يلهاك ىلع تاّيعمجلا E محا ا بلاط يأك اهيف نوكأ
 كاوشألاب ةفوفحم قيرط يف ريّسسلا نع ىنغ يف تنك كانه نم مداقلا

 !!ةكرحتملا لامّرلاو تاعقنتسملا اهتاحاسم ىلع رشتنتو « ماغلألاو
 عيب لحم مامأ تفقو « نيديدش وسو درعي رعسلا كبك

 ‹ ةعماجلا عراش يف ليلا نم ةرخأتم ةعاس ىّتح ىقبي (تاشتيودناس)

 درابلا ءاوهلا بوبه عم تحاف ىلا ةيلقملا لفالفلا ةحئار هيلع ى

 هانيعو ةّيفصن ةماستباب (يجمعطملا) يب بّحر . لامشلا ةهج نم
 ةافصملا كسي وهو « هطسو ىلع هدي زكر « ساعّتلاو بعتلا نم ناتلباذ
 . ماعّطلا ىلإ ةّيرشبلا ةزيرغلا اياحض لاشتنال دعتسيو ىرخألا ديلاب

 ةدشل عقرفي راصو « يلغلا تيّرلاب اتما يذلا ىلقملا يف تقدح

176 



 اهلوح نم تاعاقفلاب ةًجاض بلقتت تحارو هيف تاّبحلا توه « ةرارحلا
 نأ ترعش ؛ يسيساحأ تضفتتا ٌةّبح هيف ْتيقلأ امّلك ىلقُ يهو
 . لفالفلا تاّبحب ىلقملا اذه هلعفي ام انب لعفتس انيلع ةمداق اّماَيأ

 جرخن « جضنن « خرصن « جضن « ناكم لك نم توم نينا وسب
 ال نيذّلا نحن انل ءاَرَع الو « ءابرُع فاوجأ يف حبصُنو « لكؤُتو « ىتوم
 !!هيلإ انرص امو انك ام نولكآلا يردي

 ناضمغنت نينيعب يلإ رظن ؛ ‹ معطملا بحاص هلبألا يقيدحت ٌراثأ

 فد « يدورش نم ينصلخيل لجع ىلع ةشيودنتسلا َدعُي حارو « ايجيردت

 اركاش يدي تددم « سلجأل تت لا ىلا ايسرك حسو ىلإ اهب

 موعطلا ترّغت « ارم ءيش لك معط ادب نمشلا هثدقن نأ دعب تجرخو

 نم برشأو « يئانإ ريغ نم لكآ نأ ىلع ينربجُي يذلا ام . يمف يف
 لصاوأ انأو يسفنل كلذ تلق !!يت ةدئام ريغ ىلإ سلج -أو « يسأك ريغ

 و قيرط

 ىنجّرخ يذلا (كيبلا) دجسمو « اهران نم ىنّتعلطأ ىتلا لابجلا
 اغ اللا ف2 هتابنج يف هّيعدأ ينّيعنصو « هفانكأ يف
 ادیدج ىفنم حبصتل دوعت ىفنم تناك ل (سلبان)و . احلم اروضح

 «ءارولا ىلإ نزحلاب عجارتت مويلا . ماع لك ةياهن يف اهيلإ تدع املك
 تاحاسم ؛ ىنيمي نع تفتلأ . مامألا ىلإ هتاذ نزحلاب (دبرإ) مّدقتتو

 نم الإ اًيلاخ قفألا كل مدقت لوهس « رجحلاو رشبلا نم ةيلاخ ةّدتم

 ‹ اهيلتاقُمو . اهشيجو « (كومريلا) ةداق نأ دب ال , ءوضلا راسكناو ةمتعلا

 اهتاسرفو « اهلابنو « اهّسورتو « اهعوردو « اهحامرو ءاهفويسو
 لخاد نوظقيتسي اوناك ول امك مهب رعشأ داكأ . انه نم اورم نيّيروطسألا

 مهتاءادنب « درابلا ليللا اذه يف مهلويخ تامّحُمَحب رعشأ « يحور
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 ىدنب للملا بارتلا يف مهتاولصب «ريرحتلاو ررحتلا ءاضف يف ةحباّسلا
 ءانه ىلإ اولصو ريسملا مهلقثأ دقو مهارأ .. . مه اه. . . ءادهشلا

 روث ىلع ينشنت يتلا مهحناوج يف نيجاضو مهتائيه يف نيتماص

 نیللکم « (روث ىلع ٌروُن « ران هلت ملول ء ءيضُي اهتيز داكي) ؛ ةمراع
 ال ثيح « ىمظُعلا ةياغلا ىلإ مهليمذ الإ مهنم قطني ال ةبيسهلاب

 . هقيقحت لجأ نم اوؤاج ا اإ نولغشني

 يفلخ كرتأل (سلبان) ىلإ دوعأس له .. . يل ةريخألا ةنّسلا اهّنإ
 تللب ا تايركذلا كلت ينشهانتت مأ !؟تايركذلا نيمساي نم اًماوكأ

 ءافجلا عقي مأ !؟(دبرإ) ةرحاسلا هذه ينيقبتستف قشعلا ىدنب يداؤف

 ىفنم ىلإ رداغأف « امهنم يأ بحب ىظحأ الف اًعم ينناظفلتف امهنيب

 !؟ثلاث

 تاون لعفت اذام ؛ يئانثتسا ف نيضمي نکي سمخ تارت

 اذامو « هنم ذخأتس اذام ا دق اذام !؟يلثم قش ةشاعب

 نوكن يكل اننادجو يف دلوي نأ نكمُي اذام !؟يضاملاو هل يقبتس

 قشعلا تاونس اهنإ !؟هرسأ نم تالفنالاو « هنايسن ىلع نيرداق
 . ديدج نم تدلو (دبرإ) يف انأو ؛ ةّيرحلاو ةروثلاو لامجلاو

 لجأ نم ةداعلاك ترد « ةأفطُم راون ألا تناك « تيبلا ىلإ تلصو

 ةتماص ةحاّسلا . فوّرلا ىلإ هتاجرد دعصت يذلا يبناجلا بابلا جلأ نأ

 ينثأ يلإ لّيُخ ,تفقوتو يتاوطُخ ىلوأ توطخ « نابهّرلا تمص
 نم ٌمداق هنأ ودبي ؛ رثكأ عمسلا تفهرأ . نينألا هبشُي اًنوص تعمس

 اهيلع اهزوكب قرطت تناك ثيح ناّزخلا ةروسامل ةقصالملا (ةميعن يعن) ةفرغ

 دكأتأل كاّبشلا هاجتاب ًاليلق ْتمّدقت . انتاشاقنو انرهس يف يلاغُت نيح
 سو م

 تناك « (ةميعن) اهنا يردكأت ةرملا هذه « عمسلا تفهرأ 1 يسجاوه نم
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 ىلكث وأ « ءاكبلا نع هووذ هرهني لفط ءاكبب هبشأ « اًثوبكم ءاكب يكبت
 ةأرملا نأكو . هنم تاخرّصلا تالفنا ياردتل اهمف ىلع اهيدي عضت

 تءاضأف « درابلا وجا يف ةبوقثملا يسافنأ لالخ نم يدوجوب تسخا

 نم . اهتولخ اهيلع محتقا يذلا اذه نَم دكأتتل راتّسلا تحازأو « ةفرغلا

 دقو (ةميعن) تدب . دهشملا ةّيوادوس داز يذلا بحاشلا ءوضلا فلخ

 تركي عال تناك ؛ اهيف اهتيأر رم رخآ نع اًماع نيرشع تمره
 دش نم نيتَخفتنم اهانيعو « يزئانج دهشم ىلإ هتلوحو اههجو
 يطغُت ةراحلا عومّدلاو « طبهيو ولعي اهردصو ؛ عطقتت اهسافنأو « ءاكبلا

 ةروص ىلع اهيديب شت تحار مث ينتأر نيح اهنينأ تلصاو . اههجو

 ةدوجولا روصلا ريغ ىرخأ ةروص . ديدج نم بح هنضتحتو (اهجوز)
 نيرايطلا ةزب نأل (رصان) هنأ فرعأل اًدهج فلكتأ مل« فحتملا يف

 ‹ ةعوللا نم اراح اقيمع اًسفن ىلخاد ىلإ تبحس . روفلا ىلع هتفشك

 اذام . ةّيرشبلا لكل ربكألا كرتشلملا مساقلا وه نزحلا نأ تسسحأو

 نم تلجخ « ةّيحّتلا اهيلع تيقلأ !؟ةنيكسملا ةأرملا هذهل لعفأ نأ نكمُي

 نم للستت تحار ةعمد ىرت ال ىٌح يديب يهجو تيطغ « يزجع
 يراكفأ تململ . اجشلا ثعبي اجشلا نف ؛ ءاكبلا ىلع اهُّجِّيهّتف ينيع

 تدعصو  رّثخُملا نزحلاب ةنوعطم يفلخ اهّتكرتو « ةرّمعبمْلا يسجاوهو

 . يتفرغ ىلإ
 لوكنت هظقوأ نأ اشأ مل « قيمع مون يف طغي (جارس) ناك

 نم ةرازيش تناك « ءوضلا لعشأ نأ أشأ ملو« فصعت اًمومه

 يف ذئنآ تلعتشا دق هريسفت الو هفصو نكمُي ال يذلا (ةميعن) قشع

 ‹ ئداهلا رمقلا ءوض ىلعو « ةفرغلا جراخ ىلإ اشک تبحس « يحور

 . بتكأ نأ تررق ١ ٠ سراقلا دربلا يفو
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 قشعلا هنكل . ن اًمامت فرعأ انأ !!جذاس لاؤس !؟بتكأس نل

 ال يذلا لاؤسلا نأ. ةدحاو ةرظن نم ءاهلُبو نيناجم ىلإ انلوحي ىذا

 نم صلختن E !؟بحلا يف بتكن اذامل : اجذاس ودبي

 تاقرط ىلع انعْرو نيح ؛ انب بحل ا هلعف ام ممرنل مأ !؟ةباتكلاب انعاجوأ

 تارظنلا اهتلاتغا علا انسفنأ ديعتسنل مأ . بنذ ريغ ىف ىلتق نينحلا

 داكي يذلا نزحلا ءاولغ ففخنل مأ . تاحفاسلا تاملكلاو 2 تاحباذلا

 نحن اذإ اًعقوتم راحتنا ىدافتنل مأ ةفطاعلا اك انداسجأ حرش

 عاجوأ مأ انعاجوأ !؟بتكن اذامو . بتكن نأ نود هلانملستسا

 . بحلا يف متيلا ةبيصُم امهعمجت ٌدحاو مأ نانثا نحن لهو !؟انيقشاع

 ليبس يف هبذعتسن !؟باذعلاو . انباذعب نيرخآلا حرف مأ اننزح ُبتكن

 عومدلاو تاهآلا ربع الإ هقيرط دجي ال بحل ا نأ مأ !؟بحن ْنَم
 الا

 !؟ایحن مأ توم !؟اًضرم دادزن مأ فسكت : ةباتكلاب نحن (لئان) اي

 كلذ لعفن ا دادزن مأ ىضرلاب سحن !؟اهعّيضن مأ انينيفنأ ك

 هيمسن يذلاو انقامعأ ف دوجوملا ليمجلا نئاكلا نم صلختتن يكل

 !؟اروضحو i ا دادزا دقو هيلع يقبنل مأ ث قوشلا
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 هركلا يش ٍرْمُم ىلعرصتنت ب حلا يف ةعاس نإ
 !؟ترّيغت -

2 
 يف حيّرلاو « نايدولا يف ءاملا كلذكو «رّيغتي ءامّسسلا يف باحسلا
 تلا راثلاو . راجشألا يف قاروألاو « نابثكلا يف لامّرلاو < ا

 ىلاعألا ىف ىتلا كلت« ‹ هلفسأ ىف دقو ىتلا ريغ لبجلا ىلعأ دقوت

 ةرانم سا نأ ضف ناو: ءافدتسالل لفسألا يف يتلاو « ةيادهلل
 ءفدلاب معنأ ادماج ارجح حبصأ نأ ىلع < دلا ينلكأي ةيداه

 . نامألاو

 تعمج تاونس سمح ؛ مويلا يلثم ْنكأ مل تاونس سمح لبق
 ام ةقرو لك ىلع تبتك ‹ تايركذلاو قاروألا نم اًفالآ يرمع ماّيَأ اهيف

 اهيلع تكي ءاضيب ةقرو نحن ؛ مايهلا ربح يف لاسف داؤفلا نم حربا
 ؛ ءاقللا ةحئار هديعتست بتك امو ؛ انحاورأ ىلع طخ ام انئامد نم رّدقلا

 ‹ ىلوألا ةملكلابو « ىلوألا ةدرولاب « لوألا بحل اب « ىلوألا ةأرملاب ءاقللا

 ظ . لّوألا نونجلابو « ىلوألا ةشهّدلاب
 تاراصتنالاو نايذهلاو e رتافد (دبرإ) يف انه يتايركذ

 يف ةردقلا تكلتماو ؛ اًكاح تعج . . . قاوشألاو نينحلاو تامازهنالاو

 ا جا اب عبا زا ديد نم لانا ناک ويلك
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 ‹ ةيؤرلا شبع يف ملحلا دقفأو « برطضُمو روعذمو فئاخ ينأب مويلا
 نأو « يلع رمي اًيساق ءاتش نأ فرعأو « ديرأ ال ام ىلإ قلزنأ يندجأو

 لكبو اجا ىب كتفت نأ كشوت ديعبلا قفألا يف ا

 .٠ ةنتافلا ةنيدملا ا
 فاجتراب ترطست يعل قاروألا هذه لك عمجأس ين ذأ ةليللا لّيختأ

 « اليوط يبلق فاغش ىلإ اهمضُأ ‹ عصانلا ةقرولا ضايب قوف قشاعلا دي

 ةقرو ةقرو اهقزمأف اعيمج اهيلإ ٌدمعأ مث « تاربعلا ضعب اهقوف ُبكسأو
 نأ ةرظتتنملا ةفصاعلا وعدأ مث اهنم رغصأ عطق ىلإ من : « ةريغص عّطق ىلإ

aحيّرلا اهب ٌدتشتف « تاصاصقلا كلت اهل ضّرعأف « برغلا  

 لك ىلع اهعزوتو « ضرأ لك قوف اهرشنتو «ناكم لك ىلإ اهلمحتف

 لوهسلا كلتل تاصاصقلا هذه لوقتل « ةبيبحلا (دبرإ) لوهس نم ةعقب
 قشاغلا احح قلو «تاانلا نينسلا يف هلْوَق انأ عطتسأ ملام

 يتدّيس : نيتدرابلا اهيتئر يف سمهي نأ نم ءايحلاو لجخلا هعنم يذأا
 ٠ .ديرولا ىلإ ديرولا نم كيف حوبذم انآ : ىلحألا يتنتافو ىلوألا

 نأو «رشبلا حلطصي نأو « لدعلا دوسي نأب ملحأ انأو ديعب نمز نم

 ؛ سوفتلا ىلع اريثأت بحلا نم ىوقأ ال . مهنيب ةقالعلا بحل ا نوكي

 ناک ْنَم ئربُيو « ًالاض اهنم ناك ْنَم يدهيو « اجوعُم اهنم ناك ام موق
 ‹ لغلاو دسحلاو ةرثألا بلقلا نع ليزيو « رطاوخلا ئّدهُيو « اًميقس اهنم
 مكنيب بحلا ةيار اولغأ سالا اهّيأ . اًجسفنبو اًقبنزو اًئيمساي اهلدبُيو

 ٍرِمُع ىلع ٌرصتنت بح لا يف ةعاس نإ . ةنينأمطلاو ةنيكسلا مكيلع لّرنتت

 كترطف ىلإ كديعُيو « كثّبَح نم بحل ا كيّقنُي نأ لهسأ ام . هركلا ىف

 يف كتّيناسنإ يلعُيو « لامجلاو قحلاو ريخلا مّيق كيف عرزيو « ىلوألا
 !!شوحولا اهيف قرغت يتلا ةّيداملا لباقُم
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 ىلع فاخأ ؛ دغلا اذه نم فاخأ ؛ لصافلا انؤاقل نوكيس ادغ

 كا یوا ی ا درب ن اا كلام كلوا ىبلق

 فا: تار نال تاهجلا طالتخا يف عيضيف ةداجلا نع او
 اهيف نوكأ نأ تلواح نينس سمخ ةراهط ىلع يضقيف دغ يتأي نأ
 عون يأ نم ةقالع مهب انفطبر يذلا لكل ابحُم ميش لكل اقشاع

 . ضرألا هذه عوبر يف تناك

 انتغاب اذإ الإ ةحار الو بعتن ءاندلو ذنم نولحترُم « رفَس ىلع انتإ
 اهنم ملح افش ىلع انرص ان اًننظ املك « تاياغلا ىلإ ريسن . توملا
 برد يأ يف نكلو ريسن . يدمرسلا بايغلا يف تنعمأو « انع تدعتبا

 ةايحلا تاملظ لن انن لايجأ دعب فشتكنو ريسن !!ىّهَتُم يأ ىلإو
 نأ انل نآو ةياغلا ىلإ انلصو اننأ انيلإ لّيخ امّلكو . قحلا ليدانق نود

 جَو ءافخإ ماعلا انراكنإ عطتسي مل عئاجف ىلع انوحص ةلحاّرلا حيرت
 بورذدلا انكلس انّنأو « قيرطلا يه تسيل قيرطلا نأ ادبف ءاهتقيقح
 !!ةئطاخلا

 ىلع نتفلا ومنتسو « نيبرغَمو نيقرشُم ىلإ سانلا مسقنيس « اًدغ
 عقنتسم ىف ء ءانحشلا ٌمعربتتو « هيأرب ِيأر يذ لك باجعإ ءام |

 اهب وجني نأ نكمُي ة ةقيرط يأ . سفنألا يف ةرتتسملا ةنيفدلا تاوادعلا

 ES ةقلاع قحلا ة ةحئارو لطابلا بالك نم ءرملا

 انعّمأ لجأ نم لمعنسو . لائملا ديعب ناك ولو لمألل يتغنس

 ىلإ بلقلا نم دع ٌريبك نطو انلو . ةلامّعلاب انمهّتا ولو انقوقحو
 الو . ءاطَعلا راهنأ هايانث يف بيغتو « بحل اسمش هيلع قرشتو « بلقلا

 الو ؛ ةليخد تانايكب الو « ةمذرشُم تاليٌوُدب الو « دودحب فرتعن
 مث « انرئامض مث ءانع هللا ىضري نأ لجأ نم انلمَع . ةفّيِزُم ءامسأب
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 اذه لثم ٌبضغ امنإف « بضغي نأ ءاش ْنَم بضغيلف اهدعبو . خيراتلا

 . كاذ لثم ىضر يف بوذي

 ةنيدملا هذه كرتأ نأب مهأ انأو « نينّسلا ا فرعأ

 نأو « ليحّرلا ىلع ىوقأ نل« ”اهين نوعان لبق ىف ب تشاع يتلا

 نكمي ال ةفيفش ناعم ينتقثؤأو ‹ ةريثك ءايشأ ينم تذخأ (دبرإ)

 يل يف ىقبيسو « ءيش ينم اهل اهيف ىقبيسف ٌتلحر نئلو « اهريسفت
 تملعت انهو « ةروّثلاو بحل ا تاّيدجبأ تمّلعت انهف ؛ ءايشأو ءايشأ اهنم

 لجأ نم ناك اذإ توملا نأو . ةصاصّرلا نم ىوقأ ةركفلا نوكت فيك

 : توم ادم اب ةايكلأ ناق: اخ الا

 جراعم ىلع ينامأ تّرضخا انهو « ىؤَرلا ملاوع ىلع تحتفنا انه
 سيل رشلاو ءّرشلا الإ ا انهو « ىدهلا

 عرقت E ناسنإلا بحيو كولّسلا هّركيف . كولتس رشلا ؛ اثاسنإ

 :ناسللاب م موقي « ناينبلا يف جاجوعالا ناو ‹ ةشئاطلا ةقلطلاب ال ةّجحلاب

 اميف نيرخآلا ةّيرح رداصأ نأ نكمي 1 ينتأو . نانسلاو فيّسلاب ال

 . مهمئاتش رجانخب يننونعطي مهو ًالماك اًرهد اوقب ول ىّبح « نولوقي
 ساتلا نم يرشبلا دملا اذه يف بلقلا ىلإ برقأ ناك يذلا (لئان)

 ‹ يدعب نم ةمهملا ىلوتيس « مهتايح تربعو « يتايح اوربع نيذلا
 انأو « هلغشأ تنك يذلا يدايقلا رودلا م نأب ةوخإلا هل وحبس

 نم ترض يننكل؛ نيمأ ٍلكشب هبجاو د هنأ ىلإ نئمطُم

 هذي قبست : انايحأ هنأ ريغ . نا ل لجروهف؛ ةا

 ناب مظاعتي ؟لمألاو . هلقع ةدقوتملا هتفطاع لوا 1

 ْنَم بابشلا نم هلوح نأو « دحاو صخش ىلع فقوتت نل ةّيِب
 يسوي يي اي و
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 نأ انيلع نوكيس تاّيفخلا تامداقلا راظتنا يف رجفلا ٌعزبي نيحو
 لك يف تبنت دورو ىلع الإ رجفلا غزبي الف « انمادقأ ئطاوم نم ققحتن
 اهّيأ كمدق ئطوم ىلإ رظنا اهتيح . ءاضف لك يف حوفي ىذشو « ناكم

 اهرطع عاذأو « رجفلا عولط اهتبنأ يتلا دورولا سودت ال ىّبح رباعلا
 . تارطقلا نم ىدتلا ليسم اهّدَخ بطرو « تاحباسلا تامسّنلا ٌراشتنا

 اَنإو . مالحألا ُدّروتت هقفش نمو « لامآلا و ءرجفلا هنإ

 قاتشنل اًنإو !!ةلاحم ال ٌنئاك وهو فيكف « نوكي نأ لبق دغلاب ملحنل
 نأب مهن نحنو فيكف , اهلجأ نم ها ل ىذش ىلإ

esالو« هليدي مالظ الو « , هينفُي ليل الف « ‹ رجفلا هنإ  

 هّنِإ ء هوحم ٌنايغّط الو « هلّطعُي توربج الو , هفقوُت ةّوق الو ‹ هعنمب ملظ

 !!اًريصبو اًرشبُمو دهاش رولا ىلع هب ىفكو رجفلا
 ذجتس « لبا ىلعأ يف ملا كبف انأف « ينعم :ةبتا (لئان) اي

 اندقفُت نأب ّمهت لبجلا لفسأ يف عابّضلا نإ ينعّبْنا «روّلاو راّثلا يدنع
 فشكأ نأ يلع مّيحُت ةلاسّرلا ةّيسدقف ينغَبْلا . مثآلا اهراعُجب ليبّسلا
 رون نع ىّماعتي نأ عيطتسي نم . تاهل لك نم نيمداقلل تانج

 !!تاملظلا لك هل تقرش أ يلاعألا يف

185 



)۷( 
 !؟رانلا ئفطي نمو !؟قيرحلا فقوي نم

 يف مهنم ُتبلط نيذلا ةرشعلا عم اًبيرقت عبّرلاو ةعباسلا يف تيقتلا

 ةبلطب ٌجضت ةعماجلا تناك « 0 باب ىلع ينوفاوُي نأ ةتئافلا ةليّللا

 تاحابصلا دحأ هنإ ؛ عم هنكل دراب يراذآ حابص « ىلوألا ةرضاحملا

 درولا نم تالتشو » يقن ءاوه ؛ ةايحلا ةميقب ناسنإلا هيف سحي نا

 ‹ ناولأ الب بابشو « ةعماجلا عراوش دادتما ىلع ضاوحألا يف يروجلا

 ام ةايحلا نأ يحوت ةياغ لك "ىلإ ةبئاد ك ‹«ناولألا لکب و

 . هاجتا الب ةكرح الإ يه

 عّروتس يتلا تانالعإلا عبط ةّمهم ىّلوت دق (ينولجحلا مرك) ناك

 ؛ ةّيلكلا يف تاّرمملاو تاعاقلاو « ةعماجلا يف ةيسيئّرلا ذفانملا لك ىلع

 ةعاسلا دكت ملء ةعاس فصن نم لقأ يف اهعيزوت ةرشعلا نحن انيلوت

 ةليل يف هيلع قف قفُنا امم ءيش لك ناك ىّتح ةنماّقلا نم برتقت
 قاصلإ ىلإ افشا ‹ تانالعإلاب تاعاقلا تلم . دق عامتجالا

 ثدحي ناك امك اهُتلازإ بعصي ىّتح ؛ ةقباس ةبرجت نم غمّصلاب اهضعب

 ةدامعلا ا موقيامدنع« ةسيكدلا تانالعإلا عم ةديدع ٍتارم

 . اهقيزمتو اهنكامأ نم اهعلشب يعماجلا سّرحلاو
 تادايق دحأ قيرط نع هب انغلبأ يذلا يناوخإلا رارقلا ناك

 مويل نوكي ةعماجلا نم دولا راظتنا يف عّمجتلا نأ ةعماجلا يف ناوخإلا
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 سيل عبطلاب . فورّلا تناك امهم اًقحال ضف نأ ىلع طقف دحاو

 لوأ الو« ةرواشم نود يعماجلا يبالطلا انلمع يف ينجعزي لغدت لوا

 ىلع ةرتف ذنم تدرعت دق ينّدكل « ةدايقلا لّبق نم انيلع سَراَمُي طیب

 . تالاحلا هذه عم لماعتلا

 ةرشاعلا يفو , دوعوملا مويلا وهو ٠١/ / ۱۹۸١ نينثالا موي هنإ

 يف . يئاهتلا هرارقب ةعماجلا سيئر وأ ةّيلكلا ديمع انيلع لهي فوس
 عّمجتلا أدب . ىلوألا ةا ءاهتنا دعبو « مويلا كلذ نم ةعساتلا

 كلف اكو « ةّيكيناكيملا ةسدنهلا مسق نم مهرثكأ اب اًبلاط (۳۰) يلاوحب

 ىلع انُسلج . انيلإ 24 ىلإ نوعراسُي ةبلطلا 82 5 سلا ةملك

 ‹ مهمامأ (لئان)و انأ تفقوو « i ىنبملا مامأ تاليلقلا تاجرّدلا

 : , فتهأ تأدبو

 او ظنا الي انغامتجالو اوُمتلا ا بالٰط اي

 يجبيي مزال ْبلاطلا كح يجيه يجيه يكوُئرَي اي

 ةبلطلا نم تائم عّمجت ىّبح اًنالث وأ نيتّرم فاتهلا رّركن ذكن مل
 ربكألا بذاجلا وه فاتهلا اذه ناكو « انعم نوفتهي اوؤدبو « ىنبملا مامأ

 عطقملا نوددري مهو نوجيهي اوناك مكو « مهيلع رحّسلا ريثأت هل ناك < مهل

 يفو « ربكتو ربكت كانه ةعمجتملا ةّيرشبلا ةلتكلا تأدبو . هنم يناثلا

 مامأ ةدوجوملا ةحسفلا هراشتناب زواجت دق ددعلا ناك فصتلاو ةعساتلا

 انأ رداغأ نأ يلع ناك ةظحّللا هذه يف . عراشلا ىلإ لصوو ىنبملا
 ام اذهو . ديمعلا ةلباقمل ةسدنهلا ةّيلك يف ةبلطلا ىلثم نم ةعومجمو

 لجأ نم (لئان) ىلع تيقبأو « يئالمز نم ةعبرأو انأ ترداغ . ثدح
 ةلحرملا لجر هنأ : اًمامت كردأو ؛ ةد تافاتهلا ةوذج ىلع يقبي نأ
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 هجو يف ةّيوق تاقروب حيولتلاو « ديعصتلا ىلإ نوجاتحُم انتأو ء نآلا
 . ةدامعلاو ةسائرلا

 تائملا هذه عم لفتحنسف رارقلا يغلأ نإ« ديدج نم رولبتي فقوملا

 ديزي ال ام ىلإ موسّرلا ضيفخت عم هيلع يقبأ إو ء انه عّمجنت يت

 «نآلا ىتح اهانمصتعا علا تاعاسلاب يفتكنسف ٠ ارانيد )١165( نع

 امك موسرلا عفر رارق يقبو « قباّسلا اهفقوم ىلع ةعماجلا تّرصأ ْنإو
 اذه ةباحس انجاجتحا نوكيسو . اًيلاع توّصلا عفرنو « دّعصنسف . وه
 رواشتلا نوكي نأ دعب « عبتت فوس ىرخأ تاجاجتحال ةمّدقُم مويلا

 ا ت ا

 هلابترالاو بايترالا هيلع ادب « ةرّقوُلا يتعومجم عم ديمعلا تيقتلا
 هيف يرست اكئاش اکلس ناك ول امك ضوبقللا ههجو يل فشكت ءاّعم

 يدلل ةليسو لضفأ نإ : ةلئاقلا ةمكحلا ترذق 5 اضفت دادزيف ءابرهكلا

 E هجوأل « ةصرفلا هذه زهتنأ نأ ىلع تمَّمصف « موجهلا يه

 روفلا ىلع تدقتعاو « اًيرطضُمو ازتهُم يمامأ ادب يذلا اذه ىلإ ةيضاق

 ةبرض ىلإ تعجارتف « لعفلاب ةيضاق نوكتس ةيضاقلا ةبرضلا نأ
 تلق ء انح اصل مامألا ىلإ ًةوطخ فقوملا ديزتو « نارّودلاب هبيصُت ةشئاط
 لماكلا انمارتحا عم سيئرلا ةلباقم ىلع نومزاع نحن : روفلا ىلع هل
 ىلإ انقفارتل كّسفن زهج كلذلو « لجّرلا كلذ ديب رمألا نأ فرعن « كل

 ةناهإب سحأو ٠ اًصأقتو اًبوحشو اًروفن ههجو حمالم ثدادزا . كانه
 ةبرضلا رثأ نم ةيواهتملا هتمارك دنسيل خرصف «زجاحلا هباجح قرتخت

 : الئاق ةفنآلا

 يه يخأ اي .. . متنإ الإ ةلْمَع الو ةلْغَش يقال شم سيئرلا اوه -

 . . دوجوم انأ
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 . بابشلاو تنأ دعقا لّضفت -

 . ةجيتنلا ديرن -

 . هنع ةَعْجَر الو ءادمُعلا عامجإب مت رارقلا : لوقي سيئرلا -

 ة ةتثافلا ةليللا سواسو تناك ديمعلا دنع نم تجرخ امدنع
 بابلا ىلع دشتحما ٌعمجلا يجورخ لّوأ ينيقل . ققحّتلاب تأدب

 نأكو تفقو « هب تلخد يذلا هجولا ريغب ينآر دقو « درلل بقترُلاو
 ا ةييتنلا عما وك
 رو + فقام لع ال ايس ان غ دي ا هيف اروا

 امم ىّبح رطخأ ةظحللا كلت يف مداقلا ٌنإف « يضاملا نم ال مداقلا نم
 نكلو « ثيدحلل تأّيهت . ةدرابلا ةت ةتئافلا ةليللا يف يلايخ هب حطش

 ,ةملك تابنإ ىلع رداق ريغ « اًموزهم « اًسٌبيتُم ناك « ينناخ ناسللا

 نوکت نأ يف اج لا كلتمأ مل. هفاوح ىلع ولو ةدحاو ءارضخ

 ةلمجب راد اّمع هتربخأو « (لئان) ىلإ تلمف « نافوطلا لّوأ ىتملك

 ةصرفلا نأك هعذج دش . ىنع رابخإلا ر نأ هتوجرو ةا

 ىلإ اهلزنأ مق « ةبّتوتملا هّقكب هتيحل طاحأو « ةليوط ةرفز رفزو « هتتاو دق
 : هعباصأ فارطأب اهتياهن يف تاليلقلا تارعشلا كرف نأ

 . افرح رارقلا يف رّيغُي مل سيئّرلا ّنِإ لوقت ةدامعلا -
 (روهمجلا دحأ لاق) !؟مالكلا اذه ينعي اذام -

 نع اهلمع أدبتس ةلصقملا ْنأو « انيلع برحلا تنلعأ ةسائّرلا نأ -
 انرجانح يف يقب ام ملظلا دض ُفتهنس .. . انه توقا نحت بيرق

 فوس ءانل اهو اهنأ ؛ ةسائرلا تّنظ يتلا ةعفّصلاو . حاصي توص

189 



 ةّيهافرل يولحلا رقبلا تسيل انئابآ سويج . ةفَعاضُم اًفاعضأ اهّدرن

 قسيت ولا

 تأدبو « (لئان) مهنم بلط امك « ضرألا ىلع بالّطلا سلج
 ‹ ىرخألا تاّيلكلا بالط نم ٌريبك ددع عمتجا . ناكملا حاتجت تافاتهلا

 رعشو . تافاتهلا كلتل جري ةعماجلا دسج نأ ادبو « انتفقو يف انودئاس

 تأدب انتّيضق نأ انفشتكاو « مهداسجأ يف قرضا ةذفان رب ةبلطلا

 رارق نأ ترعشو . تاّيلكلا يقاب ىلإ ةسدنهلا ةّيَلك زواجتت اداعبأ ذخأت

 تأدبف ةعماجلا تاقّرط ىف تّبه ىتّلا ةرارشلا نوكيس اذه سيئرلا

 ٠ قرت اا ا اا ىف تكسو وحلا

 يئاشحأ هب قّرمتت اًخارُص ناك . ٌدحأ ينعمسي ملو .. . قرتحت ةعماجلا

 . ينزواجُي ال هنأ ريغ
 OS لة ‹ يتابنج يف راثلا تّبه

 رجا ردو ا الا عطب داوا تقرب افا
 الو « هتبلط نم يأ لاح سيئّرلا ثرتكي مل . اًعيمج انبولق يف ةسورغملا
 ‹ هنويلغ لعشأ . ءيش لك نع هينذأ مصأو « ةرّركتملا تاءادّتلا نم

 اثاح ىضمو « هفلخ راّثلا ةدقّوب ىمرو « موؤشملا هثافث هنم بحسو

 يف نوبيغي بالطلاو ةعماجلاو خيراّتلا هفلخ اكرات « هتسائر ىلإ هتاوطخ
 !!ناريثلا لزانم

 ‹ لتاقو ضماغ ٌمداق هنأ يل ادب امم يفاعتلا لواحأ لازأ ام تنك

 ميرك) توص تطقتلاو « ةرّجفنلا ةّيرشبلا ةلتكلا ىلإ تعجر نيح

 : همف ءلم فتهي وهو (ينولجعلا
 عيقاوتلا لك مفر يدرف ورارق ... رارقلاو

 عيضاوملا لك برخيت 2يدِض وذختا سيئرلاو
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 ‹ قيمع رحبلا ناب رش يذلا ج ي اا ةجوملا تلاوتو

 دملا فرعت تحبصأ جاومأ يف قرغلل ةَحشرُم ةسبايلا 0

 ةعماجلا . كانه نمو اته نم مخا ددعلا ىعادتو اف ا

 ةّيضقلا تحبصأو « ةسدنهلا ةبلط عم فقت اهلكو « ضفتنت اهلك

 وأ ةّيلكلا هذه ةبلط ال « ماع هجوب ةبلط مهنوكل ةبلطلا اهب يدانُي « ةّماع

 ةولحلا هرامث دصحنس « ّيبالطلا لمعلا يف انفال الوت كلذ ناكو . كلت

 . نيح دعب - يردن ال - ةرملا وأ
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)۸( 
 كرهظ ءاطتما عيطتسي دحأ د

 ءاينحنم تنك اذإ لإ

 سالا ناميإو . ةدحاو ةياهن ىلإ ىضف ال ةدّدعتملا قرطلاك راكفألا

 اهب وفطي وأ  اهعلتبي نأ امإ ؛ بشخلا ةعطقب رحبلا ناعإ لثم ةركفلاب
 دامرلا عمجت نأ لثم يأر ىلع ساتلا عمجت ْنأو . ئطاشلا ىلإ اهفذقي وأ
 الو يفخُي بلقلا ٌلطوتسي نيح دسحلاو . فصاعلا مويلا يف رئانتملا

 بلقلا يف ةدقتملا هرانو . ناسل نم ةتلف وأ نيع نم ٌةفرط هيدبتف « ىفْخَي

 نيذّلا كئلوأ ‹ نيرخآلا هوجو يف اهثفنب الإ اهئافطإ ىلإ ليبس ال
 !!اهايإ ةركفلاو « اهنا بردلا نومستقي

 انيأر نع ردصن نأ اودارأ « انثالمز نم ددع عم انلاح ناك اذكه

 الهس كلذ ناك دقو . ميظنت وأ ركف وأ ةعامج ىلإ جر نود صاخملا

 وه لشفلا ناكل « اودارأ امك وأ اودارأ ل رومألا انكرت ول انثأ ريغ « لوقلاب

 مث « نيموي وأ مويل وأ تاعاسل حجنن دق ؛ هب موقنس امل ةّيمتحلا ةجيتنلا

 دقو . ةقباس براجت نم كلذ لوقأ . غارفلا ةعراق ىلع كلذ دعب يهتنن

 نم اهّتْضلختسا يبآلّطلا لمعلا يف ةدعاق مهل لصوأ نأ لواحأ تنك
 مودي نأ لمعل َتْدرأ اذإ اذإ : اهدافم « نول ٍتاونس عبرأل ةليوطلا يتبرجن

 ديو « هرارمتسا ةنامض ةركفلا عوصُنو ؛ هدوقو ةياغلا حوضو لعجاف
 ةركف البو « ءاملا يف شقن ةياغ الب المع ّنإف ؛ هدشرُمو هليلد ةعامجلا
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 ٠ ءابهلا يف ةهاتم ةعامج البو « ءاوهلا يف ٌمسر .
 ةظيفح راثأ دق ئسدنهلا بيردتلا موسر ىلع ءاقبإلا رارق ناك

 اوؤدبف ‹ ةصرفلا هذه نييراسيلا نم انئاّبحأ ضعب زهتناو « نيريثكلا

 نيمو « ةهج لك نم دقتل ماهس انيلإ تهجوتو الزج مّ نوليك
 ةرادإل ا نوعيضُت مكنإ : ليقو « ةدحاو سوق نع
 اندوهج نورثعبتو 5 0 نود ءارعلا يف اننوكرتت و « انيلع لّوْغّتلاب ةعماجلا

 اًصقر ودعي ال هب متمق ام لكف ؛ يقيقح لَمَع نم دب الو . لئاط نود

 دقو . ةيلاخ ضرأ يف اًخارص وأ « ةقوزخم ةبرق يف اًخفن وأ « ةمتعلا يف

 اليلق الإ اولاق اميف اوقدص

 يف هلبأك افقاو ًديحو ابا ENE حبصأ
 لزنت ةميتي ةرطقب أبعي نم ؛ ةميق يأ هحتف وأ هقالغإل سيل ءارحصلا

 ثرتكي ْنَم !؟ناكم لك نم نافوطلا اهلي ٍضرأ ىلع ةرباع ةباحس نم
 يف ناريطلا نم ىّح هفعض هنكمُ ال حانحلا ضيهم ريغص روفصعل

  ةريغص ةكمسل متهي ( نم !؟ةيواز لك نم ةحراجلا رويطلاب حضي د ءاضف

 ةدامعلا انئأجلأ اذكه !؟هرخآ نع ناتيحلاب ئلتمي رحب يف 0 تلف
 !!زجعلاو تمّصلا رادج ىلع. ةقلغُم ةيواز ىلإ

 ثدحت تناك« ةّيبالطلا تاقالعلا يف تابارطضالا هذه لظ يف

 ‹« ىرخأ نود ةهج اهب موقت « ةدرفنم تاطاشن ىرخألاو ةنيفلا نيب
 كلذ ثدح ؛ كلذ نود اذه ىلع بّسحتل يبزح يسايس عباطب عّبطتو

 تناكو ؛ ضرألا موي ىركذ يف 4 ١/ /۲۹ يف تاروشنملا عيزوت يف
 تقلطنا يتلا ةّيبعشلا ةّبهلا كلتب لافتحالل ةرشاعلا ىركّذلا يه كلت
 ضرألا كلت « هضرأ نع عافدلل ينيطسلفلا بعشلا نم يوفع لكشب

 0 غارفإ ىلع اهيف 19175 ماع ةّيرّسسلا (غننيك) ةقيثو تّصن يت
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 بعشلا ٌبهف « اهديوهتو اهكالمأ ةرداصمو اهيضارأ لالتحاو « اهلهأ نم
 اهاقلتو « ةّيليئارسإلا تافاّرجلاو تاباّبدلا تلخدو « هبارُث نع عفاديل
 يف ةحباس اًموجن ءادهشلا نم ٌددع ىقتراو « ةيراعلا مهرودصب سائلا

 ةروث تناكو « اهدعب يندملا نايصعلاب بعشلا دّدهو « E ءاضف

 . مويلا ىلإ لضانملا ينيطسلفلا بعّشلا نادجو يف ةروفحم تّلظ
 يخيراتلا مويلا اذهب لافتحالل ةبلطلا یدانت ۱۹۸٩ /۳ /۳۰ یف

 بعشلا ةكرح» : عيقوت لمحت تناك يتلا تاروشدملا عيزوت هيف ا
 هذه تمأظن نم يه (حتف) نأ احضاو ناكو . «ينيطسلفلا يبرعلا

 ةرشع ةيداحلا ةعاّسلا ىفف ؛ اهحاجنإ ىلع تماق اهرداوك ّنأو « ةرهاظتلا

 ةّيَلك ىنبم مامأ بلاط ٠ نم ںرقی ام رهاظت مويلا كلذ حابص نم

 تادايق نم تاباطخ تيقلأو « نطولل ةفتاه رجانحلا تردهو « مولعلا

 دييأت حلاص يف بص دق يسايّسلا اهنومضم ناكو « ةعماجلا يف حتف

 . ةّينيطسلفلا ريرحّتلا ةمظنم
 نأ احضاو ناك ؛ هتعاضب اهيف ليصف لك ضرع ؛ ةمئاق قوس اهنإ

 رادتبا رّسف ام اذهو ىلخادلا نمألاو ةعماجلا ةرادإ جعزأ دق كلذ

 نأ ةّينمألا تاهجلا ترعشو « اهل م طاشن لك يف ةينلا ءوس ةدامعلا

 نأو ؛ ةركف وأ ةعامج وأ بزح لكل ة ةحوتفم تحبصأ ةعماجلا ةحاس

 ىلإ تدمعف « ةعماجلا نمأ ىلع ةّيبلس راثآ هل يبالّطلا لمعلا سييست

 هب عّمتت تناك يتلا ةّينلا داسف ببسبو ؛ طاشن 00

 تناك اذهلو ‹ عيمجلل ةودع نوكت نأ اهسفنل تراتخا دقف ةدامعلا

 نيب قرفت دعت مل اهنأ ةجرد ىلإ ؛ تاهجلا لك ىلع ماهّسلا يمرت اهُسوق
 ٍليصف نيبو ؛ ةرح تاباختنا ربع تايعمجلا هب تءاج يبالط ل

 . كانه اهل افيدر نوكيل ةعماجلا ةحاس يف ةيسايسلا بازحألا فأ
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 ام هتافسلف يف لعل « يلاخ ىلإ ىرخأ ةّرم تهَجوت كلذ ٌلظ يف
 طاحأ يذلا ةجاج]لا قنع نم جورخلا ىلع يثالمزو انأ يننيعي

 ثيح .راذأ ةياهن يف عّمجلا ىدحإ رصع نم ةعبارلا تناك . انقانعأب

 تدعص . دبرإ باضه ىلع ةيئاسملا اهتالبق عبطت ةئفادلا سمشلا

 5200 مامأ ينزح لماكب تفقوو « اهاّيِإ تايواهتملا تاجرّدلا
 ؛ دّرلا عمسأل تاظحل ترظتناو « هيلع ةفيفخ تاقرط ثالث تقرطو
 اتماص دّرلا ناك ةرم لك ىفو « نييرخأ نيتّرم كلذ تلعفف « رأت هتكل

 ىلإ لزن هنأ وأ  تيبلا جراخ يلاخ نأ تدنظ . اًقبطُمو اًشحوُمو
 رداغو ةعماجلا كرت نوكي نأ ؛ كلذ نم دعبأ وه ام ىلإ تركفو « سلبان
 اذه نم تارارق ذحاتي وهف ؛ ةقراف ةظحل يف سيراب وأ ندنل ىلإ ندرألا

 يدل تمخضت دقف « نيعوبسأ ذنم هرأ مل ينثألو ؛ ددرت يأ نود عونلا

 . بابلا اذه نم وه ليوطلا هبايغ نأب ةعانقلا

 « بابلل يرهظ ريدأ انأو ةهربل تفقوت ينأ ريغ « عوجّرلاب تممه
 ترّمست « لخاّدلا نم اًمداق ةثاغتسا توص تعمس ىنتأ ىلإ لّيْخ

 ام ةقيمع رثب رعق يف ريغص رجح ماطتراب هبشأ توّصلا ناك « يناكم
 مو ل رب اك ار حل كلذ يف ءاملا ضعبب ظفتحت تلاز

 . رثكأ يعمس تفهرأو يسافنأ تمتك « ينذأ قناع ىتح رئبلا قُّدُع يف

 يلعل : يسفن يف تلق . ناكملا فلي يك داع شحوألا تمّصلا نأ ريغ

 سجاوهلا ةديصم يف ينتعقوأ يحور ىلع يلاخ ةلاح ةرطيس . لّيختأ
 قيحّسلا يضاملا نم . ىلب !؟اًتفاخو اًنكاد . معن !؟هتوص . تاؤّيِهّتلاو
 ام ءادن لعل . ىلب !؟حوّرلا ةنكمأ يف لحيل خيراّتلا ةنكمأ زاتجي يذلا
 اد اع ىنفتوا يذلا وه يلخاد يف

 ا ا يتلا يمادقأ تعزتنا

195 



 ‹ بايغلا روضح يغلُي يكل داغ توّصلا نكل . يتبيخ لماكب رداغأ نأ

 كانه نم هنإ « يقامعأ نم دعصي توّصلا نوكي نأ نكمُي ال ةّرملا هذه

 ىلجر تررج « اهيلإ تعمتسا اذإ الإ ناكملا رداغُت ال ةشحولا ثيح
 , ةبئاغلا ةقيقحلا مامأ هجول اهجو تفقو ؛ 00 يناتعواط « دوعأل

 تفقوت مث « يدانأ انأو قرطلا تلصاو « ءاجر نم نيديب بابلا تقرط
 « يبلق تاقد ريغ عمسأ ملف« بابلا ىلع ينذأ تعضوو تاظحل

 . يبناج ىلإ ا تلزنأو « قشاعك هب يدحخ تقصلأ

 ءفّدلاب عتمتسأ تحرو « بابلا ىلع ىنمُيلا يهجو ةحفصب تزکتراو
 ىلع حاتري قشاع لثمو . بايغلاب نذأت وتلا سمّشلا لعفب هيف ءوبخل ا

 ىلع تّرم قئاق د عضبل ءفثلا اذهل اًملستسُم تيقب هتبيبح ردص

 رويط تناك ديعب نمو . ةَفَتلُم ةمَّجَأ ىلع رم ءابظ عيطقك يحراوج
 ؛ اهشاشعأ هاجتاب لت يهو ءاضفلا ألمت ءطبب اهّتحنجأ قفخت ةتماص

 ملح يف دهشلاا تقرأ انأو ‹ ةنمآلا اهتاتويُب يف تطح اهنم فالآ

 تقرغو ؛ مظتنت يبلق تاقدو «ٌرقتست يسافنأ تأدب اهدنع ءوحصلا

 . ةكئالملا ىرت ال ام اهيف تيأر ةيدمرس ةوفغ يف

 هجو يف حيصي وهو ميدقلا هتيب ةحاس يف فقي يّدج ناك

 ا عا وي اع
 ريشت ىتعبلا هالك فتاك“ ملكتت الو ضرألا ىلإ اهرظنب قرطت

 ميد 0 عراشلا ة ةهج ىلإ ةعرسب اهجاجترا لالخ نم ةحضاو

 مّدقتي وهو يلاخ رهظ ةأجف . ةيلاب ةريصح لثم تيبلا ةبتع مامأ طسبنا

 ةخسّتم ةّينطق ةزنك سبلي « هرمع نم ةنماغلا يف ادب « قيرطلا رخآ نم

 تنابف اهمامكأ تققشتو ؛ a ردص ع نايف ىلعألا اهفرط حتفنا

 لك يف ةبرتألا ُهحّطل اًيلحُك ًالاطنب يدتري ناكو « ةليحن دعاوس نع
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 يدج قار املاح . E و لسنت اًنرتهم ناك « ةعقب

 ناك اصعب يدج هاقلت فوخلا نم فجري وهو بابلا هاجتاب م عره

 لاسو ملا هنم بخشناف هسأر ىلع اهب ىوهو ىرسُيلا هدي يف اهلمحي

Eيتدج تعكر . مل ا  
 ‹ ادیعب اهلكر هنأ ريغ « اهنباب همح رتست اهنأ تفرعف يدج يمدق ىلع

 نيب ضرألا ىلع طقسو « برّضلا ةدش نم حرت يذلا يلاخل غّرفتو
 يلاخ ىلع اهمسجب يتدج تقلأ ةّيئادجتسا ,ةكرحبو . ةايحلاو توملا

 اهيلع اصعلاب يوهي يّدج ٌرمتسا اميف اهيعارذب هطوحتو هيّطغت تحارو
 تطقس اًبناج يّدج اهحازأ نيح . ةايحلا تقراف اهنأب ترعش ىح

 اهكرت . ةايحلا رون امهنم فج « نيتدماج اهانيع تناك « اهرهظ ىلع

 يسأر جراف « ةدشب هفلخ هقفصو «ريبكلا بابلا نم لخدو يدج

 ىا تحرو « سوباكلا اذه نم اًروعذم تظقيتسا . بابلا ةجاجترال

 تفقوت ؛ لخاّدلا يف ٌدوجوم ىلاخ نأ ةعانق يدل تناك « ةدشب بابلا

 توص يعمس ىلإ ىهانتف بابلاب ىرخأ ةّرم ىنذأ تقصلأ قرطلا نع
 غ هذه لمتحأ مل« ةفرغلا نم انآ ضرألا ىلع ٍجاجُر راسكنا

 لماكب تيقلأو « بابلا هاجتاب تعفدناو « تاوطخ ثالث ءارولا ىلإ

 لظ هنكل عافدنالا مامأ بابلا حنرت « لخاّدلا ىلإ هتعفدو « هيلع ينزو ظ

 . باجتسا ةغلاغلا يفو « ًاليلق هدانع نع ىّلخت ةيناثلا ىف « (دينع

 . ءادوّسلا ةقيقحلا ىلع حتفنيل هناكم نم علخناو « يتلتكل

 ىدحإ توطنا دقو« ضرألا ىلع هتفرغ يف اددمُم يلاخ ناك

 ا ىرخألا توتسا اميف « هتحت هيلجر

 رظنملا ىنقعص « ىرخألا تاجاجزلا ضعب رثانتت همدق دنعو « ةغراف

 نيزح لوهذو ةمات ةريح ىلع ينفقوأو « يقورع ىف مّدلا دّمجو
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 هاتفشو « نيتضّمغُم فصن هانيع تناك « هوحن نونجملا لثم تضكر

 تيخرأ . ةدماه ةثج لظف كّرحتيل هئززه « اًبحاش ههجوو « نيتسباي

 ؛ ةّيثلا هلجرب تكسمأ . ةئيطب تاّقد تعمسف هبلق ةهج ينذأ

 . اهلاح ىلع ْتّلظو ينعواطُ مل ةسّبيتُم تناك « اهليدعت تلواحو

 ثحبأ يناكم نم تزفقو « اهُتكرت « اهيْنَت ءانثأ ةحراج ةهآ هنم ْتَدن

 تارّطق تبكس مث . هحسمأ تحرو ؛ هضعبب ههجو تقشر مام نع

 اا دارد شم قرنق رح, طفيف حاز ديو ٠ هد ىف هنن

 ىلع هعضأل هلمح يف تدهج . هتدعتسا يذلا انأ يئّنأك تحرف

 اهعضو ىلإ اهئدعأ اًئيشف اًئيشو ةّينثملا هلجر ىلإ تدعو ؛ شارفلا

 . اليلق اعفتريل ةداسو امهتحت تعضوو هيّمدق لفسأ ُتعفر ؛ يعيبطلا

 رون تامولتستو «عيياغلا ةايحا تاظ و الجتيم ازال هينيع هينيع يف ترظنو

 ضعب ناكذ برقأ نم تيرتشاو « جراخلا ىلإ تعم . تات

 را نأ نود نيّموي و ب .زبخلاو بيلحلاو درابلا ءاملا

 الهس حبصيل ءاملاب زبخلا سمغ . اًتخاس بيلحلا هيقسأ تنك ؛ اًدحأ

 0 ةدحاولا همقلأو « عالتبالا ىلع

 داعتسا نيحو « ينركشي مل« ثلاثلا مويلا يف هتيفاع داعتسا نيح
 !!؟كّباج وش : نيتملكب الإ قطني مل« مالكلا ىلع ةّيعيبطلا هتردق

 نأ رادقألا هذه نم تبلط انأ : ىل لاق !!كيلإ ىنتقاس رادقألا : هل تلق
 ١ !!ةايحللا هذه نم یب لحرت

 : هل تلق « ماودلا نم عبارلا مويلا ءاسم ىف هيلإ د

 ؟يلاخ اي ىرخأ ةرم كريشتسأ نأ ديرأ -

 !!اًيرزَم حبصأ ةعماجلا ىف انعضو -

198 



 . مكسفنأب اذه مّتعنص نيذلا متنأ -

 !؟یلاخ اي فيك -
 كلذلو نوؤرقت ڌ ال متنأ ةلفّسلا مكاطتماف مكروهظ مّتينح متنأ -

 ناوخإلا . ناوخإ يل لقت ال . ثبعلا نم مكيمحت ةءارقلا . نوناهُت

 كتلشو تنأ رثول نترام أ أرقت ملأ . ةءارقلاب مهسفنأ اورّرحي مل تالاب

 متنأ «اًينحنم تنك اذإ اإ كرهظ ءاطتما عيطتسي دحأ ال» : ةيجنوحإلا

 لوس ى تا متنا همت هبا كازا رقت ربت ل

 !؟ريشُت مب !؟لمعلا امو -

 اي ءيش لك نع عانتما . يخأ اي يندم نايصع . يخأ اي ةروث -

 ريزول ةّرم اهنوثعبت يتلا لئاسّرلاو بتكلا لدب « ديفُم ءىش يأ . يخأ

 . ةعماجلا سيئرل ةرمو « ميلعتلا
 !؟كلغن اذامو -
 ةّيدوبع قوف بوعشلا ةّيّرح . ةماعّرلا قوف ةدارإلا ؛ ءىش لك -

 متنأ ؛ لوقأ ام كل تلق ام ةيلاغلا يتحأ الول . يتخأ نبا اي . ةطلسلا

 اذام ؛ ءاقرخلا مكلئاسرلو ءافوجلا مكتاملكلو مكل ابت !!لئاسّرلا نوجد

 ربجُت يتلا لئاسّرلا . اهليقتسي نَم كانه نكي مل اذإ لئاسرلا لعفت

 . رولا نم سيلو ديدحلا نم ةعونصم اهلابقتسا ىلع رخآلا فرطلا
e,؟سنألا ةلش اي كلذ نوكردُت ىتم كلا ! 

 ةصالخلاو -
 . ىطعُي الو عَْتتُي قحلا . نافوّطلاب ا ن الما -

 معطم نع ثحبأ اًعرسم تجرخو « ةّراحلا هتاملكب ىنعفصي هتک رت
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 جهو نم يفعض يرادأ : تلق . ةّيرحلا ىلإ يعوج هب يرادأ ةراحلا يف
 تناك . ةّيوس لكأنل ءاشعب ىتآو « سرّدلا بعوتسأ امثير هتاملك

 اهّلحم ثعبيل  ةدرابلا هسافنأ ظفلي ثيح ءراذأ ماي رخآ يف ةعساتلا
 . ءفدلاو درولا

 ةحارل تشهدنا ؛ اًمستبم ناك « معطملا يف لماعلا هجو يف ترظن

 ول تينمتو ؛ هتماستبا لالخ نم ههجو ةحفص ىلع تدب تلا ريج لا

 يحور ايالخ انطوتسا ناذّللا سأيلاو نزحلا . ةظحلل اهب ىظحأ يننأ

 يّلجر طبري رَدَق نأو « ةيواهلا ىلإ ريسي هلك مّلاعلا نأ نظأ ينالعج

 اهب يقلي مث « راينالا ةاح ىلإ اهّرجيو دسم نم لبحب ةيضرألا ة ةركلا
 هتمسب عباتي وهو لفالفلا يلقي لماعلا لظ ىودجاللا ميدس ىف

 تداعأ يلقلا ةشطشّط . اهنم اًبراه وأ مومهلا نم اًيلاخ يّنغيو « ةيفاّصلا
 تحازأ يفنأ لخاد اهبايسناب ةّيهشلا ة ةحئارلاو  ةّيعق ةّيعقاولا نم اًئيش يل
 ةبذكلاقالتخا الإ سيل مهولا : يّرس يف تفته . مهولا تابابض

 ساتل رثكأ عه ةواخاو» ميقس بلق اهقدصيو ضيرم لقع اهب يحوي
 . ماهوألل اقالتخا

 هلوقأ نأ نكمُي ام ىلع تبردت تادعاصلا تاجرّدلا ىفو « تدع

 كتثروأ اهنإف تاجاجزلا كرتا يلاخ اي : : ءاشعلا عم هيلإ | ولخأ نيح هل

 هئيضت ال نيعلا يف : ءافطناو ؛ كتافسلف لک هرينت : ال بلقلا يف ادادوسا

 يف اًمقّسو كتك كبتك ه6 لجأ هحلصُ ال حورلا يف اًعجوو « كسومش ٌربكأ
 روض ةجاجّتلا امْنِإ : يلاخ اي . كتالاهتبا لمجأ هئربُت ال حراوجلا
 يف تلاس ْنِإ اهن اهّنِإ . اهلئاس يف لماكتتو « اهروُلَب ىلع لياختت ناطيشلا
 نايوتسي لهف ؛ هنا رثوك هنظت تنأو مّنهج ٌميمح هيف لاس كفوج

 اشطع كثر وُ يهو « اًئينه اير هيف مّهوتت اهنم ةدحاو ةبرش نإ !؟الثم
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 كنأ نظتو . يقابلاب بهاڌلا لدبتستو؛ را لجألا عيبت 7 . اليوط

 وه امّنِإ : يلاخ اي ف ارا ف اورا ىف
 مرحي ب الاح تيأرأ "ةجاجّرلا هذه يف لح هنأل م مارح هنکلو ءام

 مر .تادابعلا فرشأ يهو ةالّصلا ناف ؛ ىلب !؟هيف لولحملا ةيصوصخل

 . ناكم يف نامز لول رصعلا دعب

 نم انآ هدر ىلإ لي « تايواهلا تاجرّدلا دوعص متا نأ لبق
 مل ام تفرعل ثأرق ام أرقت نأ كلرّدُق ولا يتخأ نبا اي : رادلا ةخوخ

 كتّيحت نو . ةلضُم ةلالضو « ءايمع ةلاهج يف تنأ امّنِإ ؛ فرعت

 لهجتو « ملعت ام ملعأ ينتكلو « ملعت ام لهجأ يّنأ كمهوأ ةحيصتلا

 اهبلقأ ؛ يسفن يه امّنِإ ‹ كنم ناك ام ځدار يل ناك ولو ؛ ملعأ ام تنأ

 اهناطيش دا ريق مللي اهتدروأ يننأ يردأو ؛ ءاشأ امفيك رمألا يف

 تطاحأ ىتح ىلع تلوغت مويلا يهف ‹ اهفاع اهل ىلمأو اهل لوس يذلا

 « يّنمأ !؟رفأ يأ نمف ؛ اهلك تاهجلا يه تراصو « بناج لك نم يب
 رارفلاو هتاذ عايضلا اهنإف !؟اهنمأ !؟ينفرعأ دعأ ملف يف تعض ينإف

 عئاضلا يرمع يضقأ امنإ : يتخأ نبا اي !؟رارفلا نوكي رارفلا نمأ « هايإ

 a اطل ىف دنجاو انوي ول نك مل هلال ءانع يف

 يمالأ ةجاجّلا امنإ . حيبذلا دسجملا ةرداغمب ةنخشم ا حورلا نذأت نيح

 يتلاب ينوادو» : يلبق فراعلا اهلاق دقو« يمالآ يوادأل يف اهبكسأ

 مل نجلا يف ءام ىلإ قوش الإ اهئام ىلإ قوشلا امو . «ءادلا يه تناك
 املف ؛ ؛ نييلع يف تناك نيح انحاورأ هنقاذ دقو « هنع انريخأ اًنكل « هقذن

 اي. ٍناف دسج يف لثمت إو « اًمئاق حوّرلا قوش لظ « نيّجس ىلإ تطبه

 ءاملاب يقّرَش امو « ربكألا عزفلا مويل اهيصحأ يماّيأ يه امّنِإ : يتخأ نبا
 ام قلخي» كبر نكلو « مويلا كلذ يف ءاملا كلذ ينامرح نم اًفوخ الإ
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 هَتمحر آل « يف نيناظلا نظ بّيمخيس ةرخآلا يفو «راتحخيو ءاشي ١

 !!!يلاثمأ نيمورحملل اهبتكيسف «ءيش رک تعسّولا

 ىلع هدعب ةقّلعم هاياصو ٌتَّلظو « تمصب لكأ « اًعم ءاشعلا انلوانت

 اتناك « هينيع نم كلذ فرعأ تنك ؛ ريخألا ءاشعلا ناك . يحور راد

 هتادهنت هنع ئبنُت « اًنيكَم الأ هتحت يفخُي لظ ههجوو . ًديعب ناقّلحُت

 . عطقنت ال يتلا

 مث هب نمآ يذلا يبرعلا هنطو ء اهلك ةّيبرعلا دالبلا كرتي نأ رّرق
 نأ یری هنأل اكيرمأ ىلإ رجاه . اًرفك دادزا مث ‹رفک مث هب نمآ مث « رفك

 ٠ هسفن لع هّنأو « ئرتهم سوماق يف ةتّيم ةملك حبصأ ي يبرعلا فرشلا

 ( ال ىعلا ةددعتملا سانجألا يف بيغيس كانهو «ًالذاتبُم ارض ا امسا

 . ةّيرحلا : ىمسُت ؛ ةريبك ةبذكب فرتعت اهنكلو « هللاب ىتح ف
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)1۹( 
 ةطلسلا هر هرذت يذلا ام

 !!ةقيقحلا نع اومعيل اهعابتأ نويع يف

 . نجشلاو بحل ا هعم لحو « حيّرلل روذنمل انرمع يف ناسين لح

 يف اديدج اخیرات تبكس يتلا ةروشلا « ةمداقلا ةروشلا عيبر ناسين ناك

 ةلمج اهّنّصْخل ىبألطلا محالّتلا نم ةديرف ةلاح تعنصو « انبولق
 !!(انيباصملا َنْعَمْجَي بئاصلا نإ) : يقوش

 : انمانمو انوُحّص يف دشنت انتألو « ادحأ محرتل ثادحألا نكت مل

 بحلا اذهب انيلثبا دقف (يناطوأ بْرُعلا دالب) : انمالحأو انعقاو يفو

 ءامعّرلا هنم دافتسا نيح يف ٠ بوعشك ءالشأو اتشج هنمث انعفد يذلا

 ۱٠١ /٤ / ۱۹۸٩ يف ثدح ام اذه . انباسح ىلع ةفئاز ةّيبعشو يسارك

 دعاوق نم اهضعب قلطنا ةيكيرمأ ةرئاط ٠٠١ نم رثكأ تماق بح

 تفصق ةّيوج ةراغ نشب طئسوتملا ضيبألا رحبلا يف ةزكرمتم ةّيكيرمأ
 . يزاغنب و ‹ سلبارط ةيبيللا ةمصاعلا اًفادهأ اهلالخ نم

 اكيرمأ تناك َنيحو . تارّجفنملا نم نط نيِّبس نع ديزي ام ْتقلأو

 ةقطنم كدت اهتارئاط تناك ةّيركسع ةّيبيل عقاوم فدهتست اهب حجبت

 تائمو « ىلتقلا تارشع عقوأ امم. ناكّسلاب ةظتكملا (روشاع نب)

 تلا مهناطوأ سمش ىلع نوبّيطلا نا نا لدبو ‹ ىحرجلا

 خيراوصلا تاوصأ ىلع نوقيفُي اوناك « حوّرلاو داؤفلا مهنم لتحت
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 اهمويو . فئاذقلاو لبانقلا ةيراعلا مهرودصب نوقلتيو ٠ تاراجفنالاو
 هذه نأ اكيرمأ ءاسؤر ةداعك (ناغير دلانور )يكيرمألا سيئرلا معز

 بعشلا ةيامحلو ةلودلا باهرإ ةهجاومل تءاج ايبيل ىلع ةراغلا

 تارئاط ّنأو « ةيادبلا اهنأ دّعوتو . ةّيباهرإلا تاديدهّتلا نم ىكيرمألا

 . كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك ةّركلا ديعُتل ةزهاج اكيرمأ

 هاجت عيرس فقوم ذاختا نم دب ال هنأ قافّرلا نذأ يف تسمهو

 . اهتمارك ىلعو ةّيبرعلا ةّمألا ىلع اًتاودُع هانددع يذلا ناودُعلا اذه

 نايب رادصإب يفتكن نأ يأرلا ناك ناوخإلا نم انيلوؤسمب انعمتجا نيحو
 اًنكلو « اتم ددع ءايتسا رارقلا اذه راثأ . ةريسم وأ ةرهاظم ميظنت نود

 يأر مارتحا لباقُم ىروشلا ىلع انّيّبرت دقف ؛ ةعاطلاو عمّسلا انمزتلا
 !!ىوهن ام ريغ ىلع ءاجو « انيأر فلاخ ْنِإو ةّيرثكألا

 ءانتكس امك اوتكسي مل ىرخألا تاميظنتلا يف انقافر نأ ريغ

 اهل دشحي ةرهاظم ةماقإل اًسّمحت انرثكأ ناك (نيسح نامعن) نأ قفتاو

 برقي ام دشتحا ۱۹۸ 869 يفو « كلذ هبزح ررق دقو « عاطتسا ام

 نكي ملو نيّيراسيلا نم اوناك مهلك « مولعلا ةّيلك مامأ اًبلاط 50 نم
 ةصرفلا هذه تارباخلا تلغتسا دقو . نيّيمالسإلا نم ٌدحأ مهنيب

 تلضتحو ةلماك ةزهاطظملا ارق تروصف نرالا ةرضاحم ةّييهذلا
 امم أوسأب ةّيبعشلا ةهبحلا فشكنت ملو « نيرهاظتملا عيمج ءامسأ ىلع
 مدعب افراج اًمول نيّيمالسإلا نحن انيقلتو . مويلا كلذ يف هيف تفشكنا
 انني ضخ داو ةحراج تاماهتا انمهتاو « مهبناج ىلإ فوقولا

 نم اًئيش ةّيبالّطلا ةلتكلا ىلإ داعأ رخآ اًثدح نأ الول ءريبك ٌقاقش
 . دوشنملا محالتلا

 (نيسح نامعن) ىلوت « اًحابص ةرشع ةيداحلا يف ةرهاظملا تأدب
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 (نادمح ملاس) ملتسا نيح يف « ةّيكيرمألا ةراغلا ٌدض تافاتهلا

 دّدنو « يكارتشالا فقوملا اًيحو ‹ يكيرمألا ناودُعلا نادف ةباطخلا

 ةعاّسلا دودحب . ةبلّطلا اياضقل مهتبراحمبو , ةعماجلا يف نيلوؤسملاب
 نوّينمألا نولوؤسملا مّوق نأ دعب مويلا كلذ نم فصتلاو ةرشع ةيناثلا
 ىلع تاوارهلاب سّرحلا نم ددع لاهنا « ًريبك سيل هنأ اودجوو ؛ ددعلا

 يف اودروطو ‹ مهئامسأ ليجستو « مهقيرفت ع ام ناعرسو « نيرهاظتملا
 . مهنم ددع لقتعاو , ةعماجلا تاحاس

 نميف القّتعا امهّنأ تنقيتو « تيبلا نع (ملاس)و (نامعن) باغ

 موصلا ليل ف« نيموي ملزما مهبايغ ٌرمتسا « ةرهاظلا كلت يف اولقتعا
 نالطُي ناكسإلا راود نم اًبيرق يتفرغ كابش نم امهّمحمل ثلاثلا

 ضبقلا ءاقلإ ةيشخ امهلوح ناتفلتيو ءودهب ناّبدي امهو امهيسأرب
 ىلإ يدؤلا جرذلا ايت نآادعب يتهجاوم يف اراص امنيح ؛ امهيلع
 الاق « نيبضغُمو نينيزح اناك ؛ جارسو انأ ىتع امهيهجوب احاشأ فوّرلا

 ةّيبرعلا ةّمألا اياضق اّمأ « ةّيبزحلا مكاياضق الإ مكمهت ال هّنأ ودبي : يل
 !!مكتادايق رظن يف ةرفاك ةلود ايبيل نأ ما اهنع نوكي ام دعبأ متنأف

 يف امهنم لك باغ « ينالهمُي ملف « فقوملا امهل حرشأ نأ تلواح
 بّيطنو ءاشعلا ماعط مهل عنصن نأ جارسو انأ تقفتاو . هتفرغ

 . امهرطاوخ

 امهنإ : الاق ءامهيهجو ىلع اًحضاو كاهنإلا ادب « ءاشعلا ىلع

 ٍلكشب امهيلع تزكر يتلا ةّينمألا ةدراطملا نم تالفإلا اعاطتسا

 اعاطتسا كانه نمو« ةّيقرشلا ةباوبلا ربع ةعماجلا نم اجرخو . صاخ

 دحأ تيب يف كانه ائبتخا ثيح « ةراوح ىلإ (يسكات) القتسي نأ

 امهانوجرو « ماعطلا انيديأب امهل انْمَدق . ةّيبعشلا ةهبجلا نم ءالمرلا
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 نود تارارشلا پا يقركتا مهبل كلذ ذنم تأدبو . مهفتلا
 لمعلا صخت ت تارارقلا هذه نأ ةعيرذ تحت ناوخإللا تادايق ىلإ عوجرلا

 هلنهف اهلك ةّيسدنهلا ماسقألا تاّيعمج سيئر ينوكلو « يبالطلا
 الإ يتادايق ينعت الو ‹ ىلوألا ةجرّدلاب يئالمزو انأ ينينعت تارارقلا

 تاّيعمجلل اًسيئر (۲۷) انيدل انتلاح ىفو . ةرورض اهل تيأر اذإ ةروشملاب
 00 !!ةيفاك مهترواشمو ةّفاك

 مهلا ايا ٌتلعتشا « ةرهاظملا كلت نم عوبسأ نم لقأ دعب
 لجرأ بيصي جرعلا لظو .اًعيمج انناهذأ يف ديدج نم يبالطلا

 . انتاثاغتسا عامس نع ةعماجلا ممص دادزاو . ةلماك (۲۷) لا تايعمجلا

 ؛ الصاف وكي دحاو فقوم ْذاَختا لجأ نم مهلك ةبلطلا ىعادت اهنيح

 برقأ تاّيعمجلا لمع لظو « ءيش نع رفست مل ةقباّسلا دوهجلا لكف

 ةدامعلا ةسايس تدبو . جرعأ وأ ىمعأ نوكي نأ نم ةدماهلا ةثجلا ىلإ

 وهزلاب رعشتا بارخلا ةلت ىلع تفقوو « اهلا ت تتآ دقو اهتايلجت ىلعأ يف
 ‹« اميطحت مُطُح دق لمعلا نإ ذإ ؛ اتق اهروعش ناکو . راصتنالاو

 . هتيثراك نم عنمت مل هتيقيقح نكلو

 ةّيبالطلا تادايقلل اًعسوم اعامتجا دقعن نأ يف (ةميعن (ةميعن) تنذأتسا

 تقفاو ؛ حوطسلا ىلع انتقش مامأ ةيلاخلا ةحاسلا يف فورلا ىلع

 ‹ ناوخإإلا : اًعيمج انيدانت . انتمدخ ىلع موقت نأ يه ترصأو « ةعرسب

 ‹ نويلاربيللاو « نييواحتفلا ضعبو « نويعويشلاو « ةيبعشلا ةهبجلاو
 ميرك)و « (بلط يفصو) : عبطلاب رضح ؛ نورخآو « نولقتسملاو
 (بهلس جارس)و (ةحبص وبأ لئان)و (نادمح ملاس)و (ينولجعلا

 نم ريثكو (ةنبابع حيمس)و (نيسح نامعن)و (تادارج حلاص)و
 . رواشّتلا لجأ نم انئالمز
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 انعضو : تلق « فقوملا مهل تْصخلو تفقو ءانذقع لمتكا امنيح

 طاشن لك « اًئيش لمعن نأ عيطتسن ال ةّيعمج (۲۷) نحن : يتالاک

 اهتدهش ىلا انتاجاجتحاو ¢ ليقارعلا نم ةئم همامأ ةدامعلا عصت

Eا  Egبيردتلا  

 ا 1 ةربجتم ا تم يباع لمعلا: دشا راصتخاب

E nا دو  

 ا يم اًرارق ذختن نأ لجأ

 لزغمرادف« عيمجلا اهرظتنا ةّيمالك ةلبنق تيقلا ىنتأكو
 : حرتقا امو ليف ام لمجم ناكو 4 بوؤد ٍلكشب تاحارتقالا

 . تايعمجلا جمدب بلاطو ةدامعلا مامأ مصتعن -

 . دشأ فقوم ىلإ ةجاحب نحن « جمّدلا تقو اذه سيل -

 : .نييترلا

 لمعلا قْنَخ دِض نحن ام رثقب سيئرلا ةض انسل نحن -

 ا ءالمزلا بویج قرَحو ‹ يبالطلا

 . ةسائرلا مامأ فق وتت ةتماص عومش ةريسكب موقن -

 . مالّسلا دهع ىَلو « مالس تامامح ىلإ جاتحي ال فقوملا -

 ةلصقم فقوتو « انقوقح عزتنت : يك ربكأ لكشب ةبراض ةوق ىلإ جاتحن

 . انقانعأ ىلع لمعت ىتّلا تارارقلا
 نيعوبسأ ةّدمل ولو تاّيعمجلا قلغُتو يبالطلا لمعلا نع برضن -

 . احاجتحا
 م
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 ؛ اذهب موقن نأ ىّنمتت ةعماجلا ؛ هّلحم ريغ ىف حارتقا اذه -
 حارتقالا اذهب نحن « تاّيعمجلا لمع ليطعتل اهتارارق لك ساسألاب

 !!بهذ نم قبط ىلع ةنيمث ةّيده اهل مّدقن

 كردت يک ۰ 56 هيف كراشي يريهامج ( يوبعت طاشنب موه -

 یل يبالطلا لمعلا نأ بالّطلاو ةعماجلا

 نأ ةعماجلا نم ديرن نحن « دوصقملا اذه سيل ؛رشب وأ ريخب -

 لمعو « ةياهّتلا ىلع كشوأ لصفلا نإ مث . ةملاظلا اهتارارق نع عجارتت
 . ءاوهلا يف ا

 يبالط رمتؤم لمع -
 : هيف فن نأ نمي قامو هتاف ام كلود

 انررق ةياهنلا يفو « اًرجف ةيناثلا ةعاّسلا ىتح تاحارتقالا أدهت مل

 برقأ ةيقفاوت ةغيصب جورخلا مت 29 ًالوبق تاحارتقالا رثكأ ىلع تيوصتلا

 تّلظ اهّنكل « ضارتعالا نم اهطاقن ضعب ملست مل إو « عامجإلا ىلإ

 لمع) : ىتآلا وحّتلا ىلع تناك ةغيّصلاو . هيف انرواشت امم لضفألا

 لك حّضوي « ءانثتسا الب ةعماجلا ةبلط لك هيلإ ىَعدُي يبألط رقؤم
 ْثَحِبُتو « ةبلطلا ىلثم عم ةعماجلا ةرادإ لماعت يف ةريخألا تاسّبالملا
 : ةيناثلا . يبالطلا ليثمتلا : ىلوألا : اياضق ثالث رقؤملا اذه يف

 نوؤش ةدامع نم ّىفّسعتلا قيبطتلا : ةئلاثلا . اهتاميلعتو تاّيعمجلا

 ةعماجلا ةرادإ غالبإ ىلع قافّتالا ناكو . (تاّيعمجلا تاميلعتل ةبلطلا

 سيئر ةوعد كلذكو « يمسر بلط ميدقت قيرط نع يبالطلا رمتؤملا اذهب
 /۲۸ نينثالا موي كلذو .رمتؤملا اذه روضحل تاّيلكلا ءادمعو ةعماجلا

 . احابص ١١ ةعاسلا ٤/ ۱۹۸١

 نم اوناك اًبيرقت مهلك ةّيعمج (15) ءاسؤر ةغيّصلا هذه ىلع عقو
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 ةجحلا ذإ ؛ هسفن ميدقلا يزيجعتلا ببّسلل ناكملا دّدحُي ملو . ناوخإلا

 كلذ يف ناك نأ قفتاو « ةلوغشم تاعاقلا عيمج نأ : ةدامعلا دنع

 قرف 2 0 0 e چ ةدامعلل ا

 . ةكيّبدلاو
 موي كلذ ناك « ةبلطلا نوؤش ديمع ىلإ ةوعّدلا ليصوتب انأ تلفكت

 ‹ ةوعّدلا نومضم ىلع هانيع تعقو امنيح « 1985 /54 /755 تبّسلا

 ظ نم هسفن مّدقي لظ يذلا هعانق تحت امهافخأ فوخو ةشهد ةتناقنا

 نم ناك ْنِإو ء. تاّيعمجللو ىبالطلا لمعلل ٌريصن هنأ ىلع هلالخ
 : هل تلق . ٌرّسلا يف اهل نيبراحم ا

 . مكروضحب انوفرشت 7 نأو ناكملا ددحن نأ ىقب -

 رمؤملا اذه ىلع قفاوأ ليحتسم -

 ا ا

  E«ةيماح ةديدحلا» .

 . اعقاو 2 تاب رمتؤملاو . ءيش لك ىلع نوقفتُم ةبلطك نحن -

 . هيلع قفاوي سيئرلا ليحتسم -

 نإو ‹ رضح ءاش نإ« سيئرلا ها 00-0 1

 دفا لك الع مدس

 3 يبالطلا رمتؤملا ةماقإ لدب : احارتقا كيلع حرتقأس « درو خأ أي -
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 ىف رظنيل « ةّيبالّطلا ةياعّرلا لوح اصتخُم اييداكأ اًرضاحُم اوفيضتسا
 1 . ام عون نم تالكشم كانه ناك نإ مكتالكشم

 كترضح تغلبأ انأ ِداو يف نحنو داو يف تنأ روتکد ايد

 الو . ةيعمج سيئر (؟) لبق نم هيلع قوم ىرت امك ةوعدلا باتكو
 اًتاكم انل اورفوت مل ْنِإ . طقف ناكملا يف ةلكشملا . عجارّتلل لاجم
 . اًبسانُم اثاكم انل نحن دجن فوسف

 . سيئّرلا بأ ةصرف ينوطعأ . . . ْبّيط -
 ءادمعلاو سيئرلا غيلبت « نيرمأل مويلا ءاسم ىلإ ةصرف كعم -

 .رمتؤملا دقعل جردم وأ ةعاق داجيإ يناثلاو « اعيمج مهتوعدو

 . تاّيعمجلا ةبَقَر ىلع سعدنيل ةقيرطلا ياهب هللاو -
 نم رمتؤملا ىلع نا رول يق هدم روتكد اي ديدهتلا -

 اوعفادت نأ : دحاو ا وو A ءاوس اهمدع

 . ملظلاب مترعش اذإ اعيمج - بالطلا مامأ مكسفنأ نع

 اهنأو « بعص هاجتاب روطتت رومألا نأ رعشأ انأو « هدنع نم تجرخ
 ديب حبصُت نأ ىلإ اهقيرط يف اهّنأل « يديألا نيب نم تلفُت أدب
 اهيلع ةرطيّسلاو « ادبأ ةلهس تسيل ريهامجلا ةدايقو « ةّيبالطلا ريهامجلا
 > ا اا

 نيتنثالا نم ايا كلغ نكن

 اهنأ سحأ يتلا ةئ ةثراكلا كرادتب ديمعلا را هسفن مويلا يف

 ناوخإلا تادايقو ‹ ناوخإلا نم ةعماجلا ةرتاكد ىلإ هجوتف « عقتس

 ناوخإلا ةبلط ىلع اوطغضي نأ لجأ نم مهب دجنتسيل ةعماجلا جراخ

 شقانُي امثير هولَجْؤي لقألا ىلع وأ « رقؤملا اذه اوغلي يك ةعماجلا لخاد
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 وأ ةباجتسا يأ دجي ع نأ عمو . ةعماجلا سيئر عم رمألا

 نافعا مه مهنأل بالطلا ىلإ هوعجرأو « ناوخإلا ةرتاكد نم فطاعت

 يف ىلإ روتكدلا اذه ءاجو ؛ مهدحأ قارتخا ىف حجن هنأ الإ « ةيضقلا

 بقاوعلا نم ينفّوخو «رمّدؤلا يغلأ نأ ينم بلطو « تبسلا ليل
 ةعامجلا ةدايق نم ةقفاوم كانه نوكت 1 هنأ ينغلبأو « هل ةّيئراكلا

 « ةّيميظنتلا هتناكم تمرتحاو « هيأر تلقت تلبقت «ادج لك ريك لمع لع

 ذافنإل ءالمزلا ةّيقب عم مط تيقبو « يردص ىف ا تنفدو

 . ءاطبإ نود رمألا

 تالاصتالا دنع فقوتت مل رقؤملا ضاهجإ ديمعلا ةلواحُم نأ ريغ

 ضعبب تالاصتالا ىلإ اهتدعت لب « ةعماجلا جراخ ناوخإلا تادايقب

 تاّيعمجلا ءاسؤر ضعبو « يبالطلا لمعلا يف ءاطشتلا نم ةبلّطلا
 ‹ ةبلطلا بيدأت نيناوق ليعفتبو « ةديدش ةيباقع تاءارجإب مهديدهتو

 اذه نأبو ٠ ةقحالملاو لصفلاب بالطلا نم اريثك ديمعلا دعوت دقلو

 تاميلعت يف دنب نم كانه سيلو « ةعماجلا نيناوقل فلاخم رمتؤملا

 رصح ال ًالاكشأ ةدامعلا نم تاديدهتلا تذختاو . هَرقُي تاّيعمجلا

 7 8 ١

 لصي ملو ءاطخلا ءيطب « سافنألا موتكم « اليقث تبّسلا موي رم
 داقعنال ناكم يأ زجحب ةّيباجيإ ةراشإ ةّيأ - عبطلاب - ديمعلا نم انيلإ

 يف اهترایز كلذو تادايقلا طشنأ عم ةعيرس تالاصتاب تمقف ءرمتؤملا

 حطسملا وه كلذل ٍناكم لضفأ نأب انجرخو « ناكل ىلع قافتالل اهتويب

 9 ؛ فولألاب 0 ملذإ تالاب عّبطت تانالعإلا تأدبو ءرضخألا

 حابص نم ءادتبا تانالعإلا هذه نم ةئم ةعاس لك لزنت نأ قافتالا

 ةدامعلا نأ ملعن - ةقباسلا انبراجت نم - انثأل 1985 /4 /۲۷ دحألا

211 



 نم ءاوعش ةلمح ةدامعلا تنش لعفلابو . اهنالعإ روف اهقيزمتب موقتس
 سرحو نيربخملا ةبلطلا نم اًريبك اددع كلذل تشّيجو « حابّصلا

 نحن انمقو . اهقيزمتو نالعإلا قاروأ عّبتتل نيفظومل ضعبو ةعماجلا
 ٠ ةعاس لك عبطت ةنكامك انبالط لمع ذإ ؛ اًعَلَس اهل َدَعُم ةّداَضُم ةلمحب

 صلختلا بعصي غمصب اهتيبثت وأ « ةقزمملا ناكم اهقاصلإب موقتو ةئم
 نوبرقي نيذلا ةعماجلا بالط ناك ىتح دحألا ءاسم رمي مل اذكهو . هنم

 بورحلا لك مغر يبالطلا رمتؤملا رمأب اوملَع دق بلاط فلأ )١١( نم
 !!ةّيهيوشّتلا تالمحلاو « ةّداضملا

 . ليقثلا رايعلا نم ةأجافُم لمح « يدحألا ءاسملا اذه ّنكل
 نإ تع ا هله: لاول انا ىلع ا ادع اط ىنا نزلا
 تاّيعمجلا ءاسؤرب اًعامتجا اتم بلطي ؛ هناي دي معن ؛ طخ باتكب
 للي : م ءانيلع هب فوطي نوؤّشلا ديمع عمو نينثالا ءاسم

 دي شا ناكو«رمألا يف ثحابتلل انئاقلب بغري ر شنرلا

 فرصو رمتؤملا ءاغلإب موقن نأ ىلع ةبلطلا يلثممل عّسوُم عامتجا دقَعب
 تايعمجلا ءاسؤر نم (9) لا ةوعدلا هذه تلصو . هتماقإ نع رظنلا

 ءاسؤر نم ىقبت ام ىلإ لصت مل يهف « ادج ةرحأتم تءاج اهّنكلو
 تحت تعقو اهنأو ؛ اهيف رارطضالا اًحضاو ناكو « (۲۷) لا تاّيعمجلا

 هل لاق دقف . دعب اميف انّملع امك سيئّرلا هل ضّرعت يجراخ طغض
 ريدُم وأ ءارزولا سيئر هنإ دعب اميف ا ليق ءريبك يمسر و
 !؟«ةعماحلا ىف كدنع ثدحي يذلا ام . . . كتيب ؛ تتر : تارباخملا

 ىلع اظ« تارارقلا ذاختا يف نمّرلا ةّيّمه ا ةه سيتل كردي مل
 ربخألا وهو ؛ مهتعفنمب فرعألاو بالّطلا 8 ىردألا وه هنأ هتعانق

 ىلع اَدَيَر الإ الا انسل ةبلطلا نحن انثأو « هتعماج ةرادإل لثمألا بولسألاب
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 ب وبيع يايا يس ياس هجو

 ( !!ةدحاو رزج
 نع اوّمعيل اهعابتأ نويع يف ةطلّسلا هٌرذت يذّلا ام !؟اذال ْنكلو

 ال اذامل !؟ساّنلا ىلع اوّلاعتيل مهب يسركلا هعنصي يذلا ام !!ةقيقحلا
 سميلأ !!؟ةمراع ةروثب وأ يجراخ طغضب الإ مهقح اهءانبأ ةطلسلا يطعت

 مهديب ْنَم عي ملأ !؟نامألا رب ىلإ هتكلم دوقي « ديشر ٌلجر ةطلّسلا يف

 ىلإ N ةجضانلا ديلاقم

 0 يا اهشاشخب طلتختف ضرألا

 !!لذ اهكرت ْنّمو «َّزَع اهب لغتشا نم « ةفطاخ ةمكح ةظحل طوقّسلاو
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)۳۰( 
 هلجأ نم ايحت يذلا ءيشلا

 هلجأأ نم تو يذلا ءيشلا هتاذوه

 دّمحم كلذ لاق «رطخلا ىطخت دقف فوخلا ٍىطخت اذإ ناسنإلا»
 حابص دعتسن نحنو انسفنأل كلذ انلقو (ةكم ىلإ قيرطلا» يف دسأ

 ةبلط باطقتسا يف ىّربكلا انتأجافم ريجفتل ۱۹۸٩ /5 /۲۸ نينثالا

 تانالعإلا . انتاطايتحا انذخأ ةنمآثلا نم . ريهشلا انرمتؤم ىلإ كومريلا
 ىلوت . ةدهاشملا ىلإ برقأ نوكت ىتح تاعاقلا لخاد ديزملا اهنم قصلأ

 ةنماثلا تارضاحم لبق رمتؤملا فادهأ حرش انيرصانُم نمو اتم تارشعلا

 دوجو ال ةقيقحلا طسب ىلإ ٍفداهو ٍئداه ٍبولسأب ةرشاعلاو ةعساتلاو

 . تانحاشلا وأ تافكانُملل هيف

 تس الإ ةرشع ةيداحلا يف ؛ ليقث عون نم ةديدج ةأجافم انيقلت

 نويلغلا ناكو ‹ هبئانو وه رمتؤملا عقوم ىلإ سيئرلا ةماخف رضح قئاقد
 ةدحاو ةصحاف ةرظن نأ ريغ « هتداع ىلع ىرسُيلا همف ةيواز لتحي

 « هئافخإ يف حجني مل يذل بارطضالا ىدم فشكت نأب ةليفك تناك

 , نيتعيرّسلا هيدي ةكرحو « ههجو تانضغت لالخ نم اًحضاو ادبف
 جرخُيو اقيمع اًسسَفَت ٌبحسي ناك دقلف ؛ لصاوتملا نرخ طو
 رضخألا حّطسملا فرط ىلع فقو . ىرخألا ولت ةّرم فيثكلا هناخد

 ىلإو ةرات هتعاس ىلإ رظّنلا هانيع بوانتتو « امهناكم يف هامذق كّرحتت
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 ةبلطلا نم عّمجت دق ْنكي ملو انوحن مّدقت مث . ىرخأ ةرات ةبلطلا دفاوت
 ةقثلا اًعنطصُم مّدقت « اًّبلاط ٠٠ وأ ٠ نم رثكأ ةظحللا كلت ىتح

 فلاخُم هنأل لمعلا اذه زوجي الو « اوفرصنا بالط اي» : الئاق ءودهلاو

 سيئر اي : هل لاقو « ءالمزلا دحأ هيلإ مّدقت اهتيح . «ةعماجلا نيناوقل

 سلجتل ايسرك كل ترضحأ تئش اذإف «رمؤملا نع قئاقد تس ىقب

SEE REG EASEةبلطلا دحأب  

neo N E e 

 !!ةعماحلا

 ام عمتجا نأ دعب (ينولجعلا ميرك) زربألا تارهاظملا رعاش ىربناو

 : سيئرلا عمس ىلع فتهي أدبو « بلاط )3٠١( نم برقي
 ناردب اي سلجا سلجا نسيئر اي سلجا سلجا
 دازو « سرلا بضغ رجفت ىف ا تناك تاملكلا هذه نأكو

 اًفاته انرعاش لج راو 5 (ميرك) فلخ اهنوددري اوؤدب ةبلطلا نأ هبضع نم

 : اديدج
 حبني ودب ٌرَمَْؤملاو حيصي ماق سيئرلاو

 ماقتلالا فاشال ٌماقُو لع ز سيئرلاو

 يعن ىلا قلح دادزاف ¢ ءاضفلا هل جر توصب ةبلطلا هءارو ددرو

 رمتسا سيئرلا جورخب . ةموهفم ريغ تاملكب رفزي وهو اًبضغُم بحسناو
 : فتهي (ميرك) رمتساو « قيفصتلاو فاتهلا

 هُبالَط عم خطسما ع دعقُي مزال 00

Eهباوج لازم لكل ْمُهِيطْعَي ة ل  
 2 وو

 ْمَه هلك بلاطلا عضو حجم نشم نيكل

215 



 يف عمتجا دق ناك عبرلاو ةرشع ةيداحلا ةعاّسلا يلاوح يفو

 فاتُجلا ِءْدَب مهعمج . بلاط )٠٠٠١( نع ديزي ام رضحخألا حطسملا
 ةسامحلاو « توصلا e ةبلطلا ف لصو يذلا يلاعلا

 . نوعمتجملا اهادبأ ىتلا ةديدشلا

 ةّيبزحلا ةّيبالطلا تاراّيَّتلا ةفاك نولثمي نودشتحُأا ةبلّطلا ناك

 نم ناكو «راسيلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم مويلا كلذ يف عمتجاو
 نيب يعون داحتا متي ةّرم لّوألو . اهدعب امل تسّسأ يتلا ةدوهشملا ماّيألا
 ةظيفح راثأ ام وهو « عامتجالا اذه يف نيّيراسيلا عم نيملسملا ناوخإلا
 ّجُر نيح « دعب اميف نيققحُلا ةلئسأ هلوح تزكرتو « تارّباخملاو ةعماجلا

 . تالقتعلا يف نيريثكلاب
 نيح (نامعن) اهأدب « تاراّيتلا لثق تاملكلا نم ددعب رمتؤملا لفح

 تومنس يذلا ءيشلا هتاذ وه هلجأ نم ايحن يذل ءيشلا نإ» : لاق

 (وه عباتو « ةرداهلا هترجنح عباتأ انأو يسفنل تلق ٌريبك مالك) .هلجأ نم

 توق نأ وأ كتايح يف ةماركلا ىنعم ققحُ يكل ايحت نأ نيب قرف ال
 نم طبه ( نيحو !!«توملاو ةايسحلا نيب لصاولا دحل ا اهنِإ ؛ اهليبس يف

 ةجاتهم ةلث هّتفحو داحلا قيفصتلاب ةّيبعشلا ةهبجلا رداوك هّتقلت هئايلع

 قوف نم جري ليحُتلا هدسج لظ يذلا (ملاس) هدعب دعص . مهنم
 نم عفدن نحن» : لاق ؛ ةجئاملا هتاملك عاقيإ ىلع نيتحجرأتملا هيمدق

 رذقأ ٌدابعتسا كانه لهف ؛ الدو اًرقف دادزن ةياهتلا يفو « انوبكري نأ لجأ
 نم صلختن يكل يضفتناو ةليمجلا اهتّيأ يظقيتسا . .. كلذ نم
 اي يظقيتسا .. . انتعماج اي يظقيتسا . . . بولحلا ةرقبلا ةيدوبع

 اًيبالُط اميعز ديدج نم جونو عومجلا هد هدعب نم تجاهو («. . . كومري
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 يف چ نواعت 0 ‹ رقما ميظنت يف اچ ٍتاكيتكت اندمتعا

 يتلا انبلاطم يف انقافتا انبراقت نم دازو « ةديدملا تاک ا حاجإ

 قرف ىلإ انسفنأ نيمظنملا نحن انْعّرو . اهب انيدانو اهلوح انففتلا
 ا تا يظل م كاع كفاك تاو
 نم رضخألا حّطسمْلا دودح ةسارح ْتّلوت ذإ ةسارحلل ةغلاثو « تافاتهلل
 لاشفإلا وأ بيرخّتلا نم رمتؤملا ةيامحل سّرحلاو تارباخلا رصانع لوخد
 ىلماح نيرّوصملا ةحفاكمل ةعبارو « هنم نيّيدايقلا ضعب لاقتعا ىّبح وأ
 موقت ىرخأ رئاودو ةدامعلا عابتأ نم مه نيذلا كعلوأ تاريماكلا

 تابوقع لازنإ وأ دعب اميف مهلاقتعا لجأ نم رمتؤملا يف نيلعافلا ريوصتب

 رياك ىلع ءاليتسالاب ةعومجملا هذه تماق دقو . مهب ةعماجلا لبق نم

 ةبلطلا نيعأ معا هقارحإو « اهيف يذلا ملفلا جارخإو « نيرّوصملا دحأ نم

 هنأ دعب اميف انفشتكا اًنكلو . قيفصّتلاو فاتهلاب دهشملا اولباق نيذلا ٠

 اميف تارشّعلاب اهب انوهّجاو ةريثك مالفأو « ىرخأ تاريماك كانه تناك

 ةرزجمب مايقلاو انتنادإل ةّيسادّسلا قيقحتلا ةنجل اهتمدختساو . دعب

 !!اقحال ةبلطلا تاثم ىلع تقّبْط يتلا ةعماجلا نم لصفلا

 ىلع اًقبسُم انقفتا يتلا ةثالّثلا رواحما انشقان « دوهشلا رمتؤملا ىف

 تاميلعتل نوؤشلا ةدامع نم يفّسعَتلا قيبطُتلا : ةبلطلا مامأ

 ةفاك ىلع مودعملا هبش يبالطلا ليشمتلاو « ةّيبالّطلا تاّيعمجلا

 ةّيران ةملك (بلط يفصو) ىقلأ مث . تاّيعمجلا تاميلعتو . ةدعصألا

 نامعن) فدرأو « ريهامجلا بضغ تراثتسا يعويشلا بزحلا نع

 ءراثلا ىلع تيّرلا تّبص ىرخأ ةملكب ةّيبعشلا ةهبجلا نم (نيسح

 تعزتنا نيذلا بالطلا بضغ نا يف مات ٍلكشب اهفده تدأو

 . مهقوقح مهنم
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 ادرب تلزن ةدوشنأب يجشلا توصلا وذ (تادارج حلاص) حدصو

 : اهاياضق لوح افافتلا عومجلا تدازو < بولقلا ىلع امالسو

 ءادتلا توصل اوبیجتساف اهينب تدان قلا وعد

 ءامّدلاب اهْلْمَر اوب ضخ اهورهط مكضرأ اورهط

 ةنجل ىلع ضّرعُت تاملكلا تناكو « هل طْطُخ امك رقؤلا راسو
 انتابلاطُم ىلع جورخ اهيف نوكي ال ىّتح اهّسيئر تنك يتلا رمؤملا

 بناجلا يف اهرصحن نيحف « ةّيسايس وأ ةّيبزح رومأ ىلإ انقوقحب
 اط ريثأتو « ىوقأ اهلوح مهلك ةبلطلا فافتلا نوكي يميداكألا

 مل ريرحتلا ٍبزح نم اًبلاط نأ ريغ . ربكأ رارقلا باحصأ دنع ةلداع

 هتكلو . تضفرف ةملك يقلي نأ بلط جمانربلا ىلع ةجّردُم هتملك نكت
 تحمسف . عئاّرلا مكفقوم ىلع مكركشأ نأ طقف ديرأ انأ : ًالئاق ّرصأ
 ةلكشملا بابش اي» : خرصي أدب « هيدي نيب ةعاّمسلا تراص نيحو . هل

 ةلكشم يه ىربكلا ةلكشملا . هريغ وأ ةّيبالط تاّيعمج ةلكشم تسيل

 تذحأو « عوسلملاك ؛ تزفق اهدنعو «. . . لازُي نأ َدُب ال هلماكب ماظن

 هتاكسإ بابشلا ضعب ىلوتو « هثيدح لمكيل هكرتأ ملو « هنم ةعاّمّسلا
 ٍ . رمتؤملا نم هجارخإو

e؛ ةّيعامج ةلاقتسا تاّيعمجلا ءاسؤر مّدق رمتؤملا ةياهن  

 «هذهك ةيئرج ة ةوطخ ذاا نم َدُب ال ناكو « اهتظحل ًالئاه ايود تن
 ةادأ نوكن نلو « مكيلع الو انسفنأ ىلع كحضن نل نحن : اق اهو
 ىلإ انتلوح ةعماجلا تاسايس نأ نيح يف تاّيعمج ءاسؤرك انرود لثمت

 مكلثمنس مويلا دعبو . ةغراف نيتارك ىلإ تايعمجلا تلوحو « نيزجاع
 تاّيعمجلاب يمرن انّنِإ « مكتتفال الإ ةتفال نود ءاّرعألا ةبلّطلا اهّيأ متنأ

 اهرودو يقيقحلا اهاوتحُم نم اهوغّرفو , ةهّوشُم اهودجوأ نيذّلا هجو يف
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 . انقوقح عازتنال اًعم لمعنسو « انّئصح ةّيبالط ريهامجك متنأ . لعافلا

 سملتو ؛رارقلا حص رئاود يف ةيوونلا ةلبنقلا يود رمتؤملل ناك
 مهفارطأ فرا نا تريح رجالا امو نيالا
 ةفاكل قوبسملا ريغ جامدنالا اذه وه مهل لا اجعزم ناک ام ّرثكأ

 ال ناك هيلعو . داشتحالا اذه لثمو ةدحاو ةقتوب يف ةيركفلا 0

 راكفألا تيبثت يف رقؤلا حن دقف انبناج نمو . عيرّسلا فّرصتلا نم

 يبالطلا ليغمَتلا ّنأب ةبلطلا ماهفإ : اهّمهأ نمو , اهلجأل دقعنا ۴
 ريصقتلا نأو . اهتاباسح لك نم ىغلُمو « ةدامعلا نوناق ىف همد كوفسم

 ءاسؤر هببس نكي مل ةبلطلا اياضق يف ماعلا اذه لالخ هوسمل يذلا

 لك تقحس يتلا ةدامعلا اهّنكلو « نوملسملا ناوخإلا الو تاّيعمجلا

 ةرادإ هتسرام يذلا يركفلا عا ىوتسم حيضوت كلذك ر متو . ءيش

 ةدامعلا ناو « ةبلطلا قوقحب نيبلاطلا تاّيعمجلا ءاضعأ دض ةعماجلا

 . اًدبأ لمع نود ةتفالب E ةروص تاّيعمج ا 0

 ىلع نورداق مهنأ رمتؤملا اذه دعب ةبلطلا مومع نهذ يف رقو دقل

 تاميلعت ةشقانم يف يوق عفاد مهيدل راصو . رييغتلا ىلعو < لعفلا

 اهرييغت ىلع نومّمصُم مهنأو « ىلتُي انآرق تسيل اهتإ ذِإ تاّيعمجلا
 هاجتالاب ةقشلا ةداعإ عاطتسا رمتؤملا اذه نأ هيف كش ال امو . ردع

 . لمعلا نع سعاقتم هّنأب يساردلا ماعلا لالخ مهتا يذلا ّيمالسإلا

 لمعلا يف ءانثتسا نود تاراّيتلا عيمج كارشإ كلذك عاطتساو

 ذخأ ٌرخاز رايت - رمتؤملا اذه رامث نم - لكشتو . هاياضقو « يبالطلا
 يذلا طغضلا جهن يف اهرارمتسا ةبغم نم ةعماجلا ريذحت هقت ا ىلع

 . ادحاو اًراجفنا سيلو « ةيلاتتم تاراجفنا دّلويس

 ىلإ كلذ دتما لب ؛ علهلاب ةعماجلا سيئر رمتؤملا ةجوم بصُت مل
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 ذإ ؛ كانهو انه تاعامتجا دقعُت تأدبو « ةعماجلا جراخ ةّينمألا رئاودلا

 تلاز ام تاّيعمجلا ءاسؤر ىلإ اهتهجو يتلا ةوعدلا نأ ةدامعلا تربتعا
 يلاوح عمتجا A ٤ مويلا كلذ رصع نم ةعبارلا ةعاسلا يف « ةمئاق

 سيئرلا بئانو ؛ ةبلطلا نوؤش ديمع عم تاّيعمج ٩ نم اًبلاط ٥

 مدع نإ ذإ ؛ ةليوطلا ةمث ةمئاقلا ىلإ فاضي اًديدج اًراتهتسا اذه ناكو

 لاز ام يذلا فافختسالا اذه نع رّبعُي عامتجالا اذهل سيئّرلا روضح

 اًموي اًعاسّناو اًرُجفت دادزت ةّيبالط اياضق عم هلماعت يف هاتضقمب لمعي
 هودصح ام لكف « نيضار عامتجالا كلذ نم ةبلطلا جرخي مل . موي دعب

 ملو «روّنلا رت ملو « قرو ىلع اًربح ْتَلظ يتلا دوعولا نم ديزم وه د

 ةبلاطُلا ئوتسم ىلع ْنكلو « عامتجالا كلذ رضحأ مل عبطلاب
 روضح مدعب ىلوألا : نيتّرم دثو هسفن راوحلا نإف «راوح لا ةرئاد عيسوتب

 هروضح مدعبو « هئانبأ بلاطم ىلإ عمتسي يك يبالطلا رقؤملل سيئّرلا
 ءاطعإ ىوتسم ىلع اّمأ . هسفنب هيلإ اعد يذلا يئاسملا عامتجالا اذهل

 بسح رّيغتتل تاميلعتلا يف رظنلا ةداعإو « ربكأ تاّيحالص تاّيعمجلا

 ‹ رخۇي الو مدقي ال ايوفش اًمالك ّلظ بلطلا اذه نإف  ءالمزلا بلاطم

 مل ا اهسفن تارابعلا كالت ني يفو ءاسملا كلذ يف ةبلطلا جرخو

 !!ةتبلأ عقاو ىلإ لوحتت

 هعامتجا سيئرلا توف «رارقلا باحصأ دنع تاعامتجاالا تلاوت و

 يفو هسفن مويلا يف : ايئانثتسا اًعامتجا دقع هّنكلو « ةبلّطلا نلف

 ةبلطلا رارمتسا ثحبل ةعماجلا ا 3 اهايإ ةعبارلا ةعاسلا

 . نيّرتهملاو نيفئاخلا عامتجا ناكو . كلذ مهّضعب ىون اذإ ماصتعالاب

 ‹ هبتكم يف ائراط اًعامتجا دبرإ ظفاحُم دقَع هسفن مويلا ءاسم يفو
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 نأ دعب رمألا كرادتل ةظفاحُملل ينمألا سلجما ىلع عامتجالا رصتقاو

 ىلإ مهرمتؤم ليوحت نووني ةبلطلا ضعب ْنأب ديفت تامولعم هيلإ تراط

 ىلإ نوينمألا عمتساو . كلذ لوح ءابنألا تبراضتو . حوتفم ماصتعا

 وه له : يرّسلا عامتجالا كلذ ىلإ اهب اوعّسو اهوفقلتو « ةعئاش لك

 ينابمب ررضلا قحليس له !؟تاناحتمالا لطعتتس له !؟حوتفم ماصتعا

 !؟اهقفارمو ةعماجلا
 دقعنملا ينمألا سلجملا ىلإ ةدراولا ةّيتارباخْا يراق نكت مل

 ظفاحلا ىعدتساف « رمألا ةقيقح ىلع عالّطالل ةيفاك ظفاحُلا بتكم
 سيئرلا لثتما لعفلابو ؛ هبتكم ىلإ ةعماجلا سيئر ةسداّسلا ةعاسلا يف

 تحل ادقعنم لازي ام ناك يذلا ةعماجلا يلج عامتجا رداغو « بلطلل

 نم هش ةيدجلاو م ناك كانه . ةظفاحملا ىلإ عرهو ‹ ةظحللا كلت

 رمألا ادب . نيعمتجّلا سوفن يف لعافتت يلخادلا يسفتلا جاجترالا

 اهكرادت متي مل ام « ةرطيّسلا نع جورخلل اهقيرط يف رومألا ّنأو « اًريطخ

 . ةعرسلا هجو ىلع
 نيم) : ةطح ىلع لمعلاب ىضقت ةّيرئاشعلاو ةينمألا ةّيلقعلا تناك

 « حجنت ام اًبلاغ يت ا ا هته ااا (مهيلع ْنوُمِيب

 ىلوألا : نيتمولعم دا نأ دبرإ تارباخم ريدك نم ظفاحملا بلط

 مجحب قّلعتت : ةيناغلاو «رقؤملا اورضح نيذّلا بآلّطلا مجحب قّلعتت

 ناب ريرقتلا دافأ ( نيحو . بالّطلا ءالؤه لخاد ةعامج وأ بزح لك ليثغ

 ينمألا ا قوق © يلكلا عومجما يف بلاغلا مجحلا وه ناوخإلا مجح

 ناوخإلا ةبلطلا نع ةلوؤسملا ةعماجلا جراخ ناوخإلا تادايقب لاصتالا

 , دلبلا ةحلصم : لوح ىلوألا هتركف رودت راوح ىلإ ةوعّدلاو « اهلخاد

NS |( 
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 ةصاخو « ةلوّدلا عم نوئطاوتُم مهنأب ناوخإلا ةداق مهتي ام اريثك

 اوناك . صوصخلا هجو ىلع اهنم ةّينيطسلفلا « ةّيراسيلا تاميظنتلا نم
 فوس تارباخم ريدم عم ناوخإلا نم دحاو يدايق ةسلج نإ : نولوقي

 : هئانبأل لوقيل يناوخإلا بألا يتأي . انقوقح عيضتو ‹ بئاصملاب يتأت

 ا نيدشار مكتويب ىلإ اودوع « نآلا ىتح متلعف ام يفكي

 : ءانبألا دري اهنيحو . ةمداقلا ةرطخلا يف انم يأرلا اورظتنت نأ مكل نآو

 ال ٌدارفأ مهنأب نومهتيف تل ةبستلاب اما ایا ا ةفاطو امت

 نم رثكأ نوّيعويشلا ؛ دحاو يار نع نوردصي الو ٌدحاو كلس مهمظني

 نوّيموقلا امأ نوّيناملعلاو نوُيلاربيْللا كلذكو؛ E ةسمخ

 اًمئاد لاقُي . ةّيبالطلا تاكارحلا يف لمج الو مهل ةقان الف نويثعبلاو

 مكلكأت « ماعطلا يف ةّيقبلاو « سأكلا يف ةلضفلا نوهبشُت متنأ : : مهنع

 حولت نيح مكتلصوب هاجتا رّيغت نأ عيطتستو . ةدحاو ةمقلب ةلودلا

 « ةكعكلا ماستقا تاعامتجا تالواط شماه ىلع دحاوإ تيت
 اکا وساركو

 بان اهيف زرغني ىتلا: ةظحللا اهْنِإ « تاماهتالا ليك ةصرف اهتإ
 و رمال ةنايخحلاو « ةلامعلاو «ؤطاولا : ب ماها
 يآ مدّنلا عمد ىلع كحضي يذلا ديحولا مصخلا ماظّنلا وه اميف
 راصتنالا نحل دشنُي بارخلا ةلت ىلع سلجي . اندودخ ىلع باسنت
 . يفشّتلا تاملك كوليو

 ةرفح نم جورخلا لجأ نم نيرمأب اينعم رجلا اذه لثم يف تنك
 « يفرح ٍلكشب ناوخإلا تارارق لك ذفنأ الأ : لوألا : هذه تاماهتالا

 . اهلوح كلا فافتلالا ينعي ام رذقب اهيلع دّرمّتلا كلذ ينعي الو
 نم نييراسيلا نيبو مهنيب نواعّتلاو لصاوّتلا روسج ّدمأ نأ : يناثلاو
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 يتبرجت لالخ نم تكردأ . جئاتّنلا لضفأب جورخلل دوهجلا ديحوت لجأ

 ءاضف يف رثعبتت فوس اندوهج نأ ناوخإلا ريغل ىتقادصو ىتشياعمو

 دحاو فده ىلع قافتالا ىلإ عراسن مل ؛ فالخلا ةا رذمب ثبعلا
 ديعب دح ىلإ تحجن فدهلا كلذ تدجو َنيحو . انلك انعمجي كرتشم
 . هلوح ساتلا عمجب
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)۳( 
 ةبئادلا ةكرحلا عم

 رخصلا قلفت نأ ةدحاو ةرطق عيطتست

 لضافت كانه سيلو . ةهباشتُم تسيلو ةلماكتُم . سانجأ سانلا

 لثم اهلّوأ يف ريخلا . كاذ اوشيعي ملو نمّرلا اذه اوشاع مهتأل سالا نيب
 انسفنأ مّدَقُت . ناطيش لإ ةرطفلا هذه نم ولخي دحأ ال ؛ اهرخآ يف ريخلا

 ىدبتت . انروهظ فلخ ئراطلا رشا عانق كرتن نأ دعب انسفنأ ىلإ

 . مالظلا بهايغ ىلإ سوفنلا عزنت نيح اندوقتل رونلا ةآرم ىلع انتيناسنإ
 . ظوفحلا بيغلا باتك ىف اهانأرق امك انتايح شيعن نأ لواحن نحن

 ناسنإلا . انمالحأب هانجسن ام ال انلاعفأب هانططتخ ام بيغلا باتك
 ثبُ ىلع ةا ةمالس اهيف رثؤ ب يتلا كلت هلحارم ريخو « لحارم
 . ةنطفلا ءوس ىلع َنْظلا نسحو « ةريرسلا

 ةكرحلا خيرات يف ًالصاف اّموي ۱۹۸٩ /4 /۲۸ نينثالا موي ناك
 دعب اميف . صاخ ٍهجوب كومريلا يفو « ماع هوب ندرألا يف ةّيبالطلا

 0 نعو « ندرألا ”ةيلطن ماع داحتا نع اًروفومو دهس هيلا نوكسن

 نكي مل كلذ نكل . دحاو يكرح راطإ يف تاعماجلا بالط لك عمجي

 رخآ يف . تلذب دق ةقباس دوهجو تايحضت نأ الول الهس نوكيل

 لواحُت يهو ضرألا عاقب ا ودا سمشلا حفاكت ليللا تاعاس
 اهتقثو « بوؤدلا اهتكرح الول  ءيش ّلكب طيحللا مالظلا ىلع بلغتلا
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 مامأ . اًموي ضرألا َمُعَيِلروُنلا اذه ناك ام رولا نم اهيدلامب ةماّتلا
 ةرطق عيطتست ةبئاذلا ةكرحلا عمو ؛لابجلا دنت نأ نكمُي رارصإلا
 تارطقلا هذه نم اًنالآ نكلو ةدحاو ةرطق يه ؛ رخّصلا قلفت نأ ةدحاو

 ةظحل ىلإ قيرطلا اهل تدهم ىّنح لبق نم ةكرحلا داهج يف تبعت
 اراضتالا

 هذه تحبصأو ؛ ةّيبالطلا تادايقلا ىلع نويعلا لك ٌرقؤملا حتف

 مل لكشب نيفدهتسُم انرص ؛ ا اا نوم يف تادايقلا

 ةّيلقعلاب ركفت تّلظ ةلودلا يف ةمزألا ةرادإ لعلو . ليغم ل قب

 تناك . ةدعابتم تارتف ىدم ىلع اهريكفت تغبص يتلا ةيعمقلا

 ,لكشب ةقّيض ةلودلا تارايخ لعجت ةسئابلا ةّيلقعلا هذه ّنأ يف ةلكشملا
 ا ىلإ يدؤت تارايخملا لك ؛ فسؤم ٍلكشب ةدولحمو؛ خراص

 يف ةبراحُم « لصف « تاّيّرح ةرداصم < را عقنتسملا

 ىلع ةيسكع جئاتن ىلإ تاسرامملا هذه يدؤت ةّرم لك يفو . . . « قزرلا

 وهأ ؛ هسفن أطخلا رركت ةثداح لك ىف اهنأ بيرغلاو « ةلوّدلا ىوه ريغ

 ةركاذ اهل ؛ ىسنت تورغا : نولوقي اوناك !؟ءابغتسا مأ !؟يسايس ءابغ

 برجن ال مل. . . ثدحي ام ثدحيف ىلوألا ةرملا يف لقتعت . كمّسسلا

 اًناتيح كمّسلا نم نأ مهدلخ يف ردي مل !!!. . . ىرخأ ةّرم لاقتعالا

 ىلع يوهت ةّرم لک يفو !!اهتقيرط يف فقي ام لك علتبت نأ نكمُي
 نم دعبأ اوناك يتلا ةقيقحلا ؛ تامّدقُم الب ةّيخيراَتلا ةقيقحلا مهسوؤر

 اتابث راكفألا ديزت ةّيعمقلا تاسّرامملا : ا اوفلاتي وأ اهومهفي نأ

 . اًراشتناو
 ةعاس ىتح ظفاحللا بتكم يف ينمألا سلجما عامتجا رمتسا

 ‹ صيحمتلاو يكمل دعبو . دوهشملا مويلا كلذ ءاسم نم ةرخأتم
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 رك ةبوعرملا ةلودلا لظ تدبأ ةيريصم ٍتارارق ررق «ريدقتلاو ريبدتلاو

 فبكت اا ةّينمألا ةيلقعلا راوع ني ةيوقلا ةلودلا ةوطس نم

 لكأتل ةقرحملا اهتنسلأ دعمت راثلا هذه ّنأب ركفت نأ نود راّنلا لاعشإب

e 

 بضغ ا نوكرادتي ءامكُح كانه نوكي نأ انعقوت

 نم عباتلا لوؤسملا يلقعلا راوحلا نم ّوج يف مهبلاطم نومهفتيو ةبلطلإ
 ةيركسع ةّينهذب اولغتشا مهنكل « ريربتلا ةءاسم نم ال ريدقتلا ةمكح

 : تلءاستو ؛ ةتحب

 ؟ءامكحلاو ركسعلا نيب قرفلا ام -

 . نولعفي مث نوركفُي ءامكحلاو « نوركفُي مث نولعفي ركسعلا -
 . بيصُي ام اًبلاغ يناثلاو عىطخُي ام اًبلاغ لّوألا

 : يهاودلا تعمتجاو « ماوطلا تن تثدح نأ دعب « يمف ء ءلمب لوقأ انأو

 . اًمامت نيئطخُم اوناك دقل

 صخي اميف هتارارق ّىنمألا سلجلا ذختي نأ بجّعلا بجعأ

 رثكأب ظحي مل امّيرلو « اهتعانص يف ةعماجلا سيئر كارشإ نود ةعماجلا
 يتلا ةينمألا ةيلقعلا راوع فشكي - ىرخأ ةّرم - اذهو « اهب همالعإ نم
 رظنتو ءرمأ يأ يف اهفنأ رشحتو « ءيش لك يف اًمكَح اهسفن بّصنُت
 !!سيئّرلا وهو «رمألاب لوألا ينعملا ىلع ىتح ءالعتساب

 وف وب مه رمتؤملا يف ا نيذلا نأ ينمألا سلجملا ررق

 ‹ نيضّرحملا نم ٌريثكو « مهب رّرَْلا نم ليلقو « بغشلا يريشمو نيبّرخلا
 ءامسأ نيابتل اًرظن : اذلو « مهتبساحُم يف ةعرّسلا نم ُب ال هنأو

 ناف « ةّيبالّطلاو ةّيمسّرلا تارباخلا نم سلجملا ىلإ ةدراولا نيضّرحملا

 Eg لا يسيل كا
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 مم نأ دعبو . اهتّيمهأو اهتروطخ بسحب مئاوق ىلإ ءامسألا

 : ىلإ ةعراسملا بجت ةنتفلا سوؤر حضّتتو
 .ىلع نيضّرحللا عيمج ىلإ سيئّرلا نم ةّيطخ تاراذنإ هيجوت -

 راذنإلا نم ةخسُن لسرُت نأ ىلع« ةسارّدلا ليطعتو رهمجّتلاو ىضوفلا

 ظ . بلاطلا رمأ يلو ىلإ
 نيفورعملاو « نيبغاشُلا ةبلطلا رومأ ءايلوأ ءاعدتسا متي كلذ دعب 5

 ةنيشملا مهئانبأ تاّيكولس ىلع مهعالطإو « يبيرختلاو يداعُلا مهطاشنب
 فارصنالاب ءانبألا مازلإل ءابآلا نم تادهعت ذحأو . ةعماجلا لخاد

 . ةساردلا ىلإ لماكلا

 متيف ةّيكلملا ةمركملا باسح ىلع نوسردي نيذلا ةبلطلا اّمأ -

 رمقؤملا يف مهكارتشا توبث لاح مهقحب يروفلا لّصفلا تاءارجإ ذاحتا

 . بغشلا لامعأ وأ ةقباسلا تا ردك وأ

 نيلضْلا نيالا ةنتفلا سوؤر نم 'يبيرّتلا لمعلا تادايق اأو -
 ارو نأ ةو لا ااا تج ااه ا ميل بنيت
 بغشلا لامعأب رّركتملا مهكارتشا ءارج ةّيئاهتلا مهتاناحتما ةيدأتب

 . ةساردلا ريس ليطعتو رهاظتلاو

 ىأرم ىلع ةعماجلا ةرصاخ ىلإ اهدي ةّينمألا ةزهجألا تدم اذكهو

 يف ةكراشملا وأ ضارتعالا قح هل نوكي نأ نود سيئرلا نم عمسمو
 ينمألا سلجلا هرّرق ام ذفنُي نأ الإ ءيش هرمأ نم هل نكي ملو . يأّرلا
 هسأر سيئرلا رهو . ظفاحملا بتكم يف هعامتجا نم مويلا كلذ يف
 بحسي ؛ مل طاسبلا ذا رهو رلسلا# ةديهنت دهنتو «زجاعلا فسأب

 لكب ةلواطلا راهنتل هرهظ ىلع بلقني هلعجو لب ءبسحف هتحت نم

 فشار ىلع اهقوف يتلا قاروألا
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 جراخ نم ام اًثوص نكلو «اقيقحت حتفي نأب ى سيئرلا دعو

 اذكهو . ءاطبتسا نود دفن : هنذأ يف خرص ةعماجلا راوسأ ؛ راو ل

 يأ ىلإ عوجرلا نود ةددعتم ٍتابوقع مصت علا قاروألا نرم تعفو

 قا ا تااررط واب ر

 تناكف تابوقعلا ذافنإ يف یئ د يعل ةّلدألا اما

 نم عمست نأ لدب : هل اولاق . اهنم ريثك يف ةيرخّسلاو كحضلل ةاعدم

 نوّينمألا انًلاجر اهطقنلا يتلا ةّيفارغوتوفلا روّصلا دهاش بلاّطلا
 ال اع ةرهاظتلا كلت وأ رمتؤملا اذه يف انه مهنإ ؛ مهل کک نونواعتلاو

 نم قحأ انثداهشف نمألا ةزهجأ نحن انلأسا مث ف نأ نكمل

 انعمس اننإ م مث ٠ نوفتهيو نورهاظتي اننيعأ مأب مهانيأر معن ؛ ؛ مهتداهش

 ىف مهكارتش ا ا مهتاوصأ

 ٠ !!ةّيبيرختلا لامعألا هذه

 «اّركنُم ملظلاب توّصلا فرو « ةيرج قحلاب ةبلاطملا تلّوحت اذكهو
 نم“ دلع نم يو 00 !!ةيانج ةلتاقلا 9و - ف فوقولاو

 يف ف كراش ءادمعلا نم اددع نأ یی امم ؛ د هن عقوتس يذلا

 يذلا بلاطلا وه نم فرعي نأ نود ضايب ىلع عيقوتلاب ةرزجا هذه

 !!كلت وأ ةبوقعلا هذه ا ردصت

 نم ليسو 4 ةيرسلا تاعامتجالا نم ةفصاع دعب لوقأ يننأ عمو

 دحلا ىلإ ةطلّسلا باحصأ ةّيلقع يف مخض رمألا نإ : ةرئاجلا تارارقلا
 دقو « اًدبأ دحأ حلاص ىف نكت مل تارارق ذاختا ىلإ مهأجلأ يذلا

 يذلا امف ؛ لا تقح يتلا ةراسخلا ةحادف دعب اميف مايألا ٠ تفتك
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 . ةيلوؤسملا نم وج يف رقم ا مت دقل دقل !؟ثدح ام قحتسن ىّتح هانلعف

 علَتقُي ملو « فظوُم يأ َذْوُي ملو « ةعماجلا تاكّلَتمُم ىلع هيف ظفوُحو

 مهمومه نع ةبلطلا ريبعت ناكو , هناكم نم قرووأ ر جش وأ رجح

 بجي ىتلا نذألا ريغ ان ذأ اوريعأ رارقلا باحصأ نأ ريغ . اًيقارو ع
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)۲( 
 قيرطلا يف اهتعيض ةركف نع ثحبأ

 اذإو . لبجلا ىلعأ ىلإ دوعّصلاب !؟ههجاوت فيكف نافوطلا كءاج اذإ
 لك يف هنإ لب ؛ كلذ لاق ْنَّم !؟هدعصتل لبج نم كانه نكي مل

 لبج ىلتعا اذإ اا ديفي اذامو . مدنلا لبج ينعأ . دوجوم لاوح ألا

 . ةمداقلا ةاسأملاب لبقي نأ !؟مدنلا

 الو  ةرماؤملا ةيضرف اهيدل سيلو « رشبلا ةعينص تسيل نيكاربلا
 يذلا دحلا ىلإ ةّيسنامور تسيل يهو « ةّيناسنإلا تاباسحلل عضخت
 دحلا ىلإ ةنابج تسيلو « اهتروث ٌدِمْحَّتف ةدحاو بح ةملك اهيضرُت
 يف ةّراق اهّممحو . اههجو يف اصعلاب حولت دادتمالا نع اهفقوُي يذلا

 رولت اهلعجي يذلا امف ؛ تارتموايكلا تاغم ىلإ اًقيمع ضرألا نطاب
 لك يف اهظاوُشب فذقت ىّبح ٌدحلا اذه ىلإ اهّبضغأ يذلا امو !؟ادإ

 متكي لظ يذلا طغتفلا هئ !؟قيرط لك يف اهب يهل ليسيو ؛ هاج
 يقيقحلا راجفنالا ِهّنِإ : ةبلُطلا ةلاح يفو . راجفنالا دلو ىتح اهسافنأ
 !!ريبكلا

 /4 /؟4 يف اًعّسوُم اًثراط اًعامتجا ناوخإلا تادايق اتم تبلط
 فوخلاب نيعوفدم انعره 5 تالا نولثمُي نيذلا ةبلّطلا لكل ما

  ةريحبلا ىف ةدكاّرلا هايملا كّرح هانلعف ام ّنأ اًحضاو ناك . نيتهج نم
 . ةجارجّرلا ةكرحلا كلت ىلإ ةفاضإلاب الئاه اود ثدحأ اًضيأ هتكلو
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 ةعاقلا يف نورظتني ءادتلا مهيلإ هّجُو نّمم ايناوخإ نيثالث يلاوح اوناك
 . سجاوهلاب ةجاضلا ناردجلا ةتماصلا

 نأ نم ةعاقلا لّوأ يف ةكلاهتم ٍةلواط ىلإ سلج يدايق حجني مل

 ليكي أ ادب نيح ًالاعتشا اهداز كلذ ىلإو 5 لا ءاوجألا ئهي

 طيطخّتلل اهتضراعُم يف ةعامجلا ريس طخ نع جورخلاب انل تاماهّتالا
 رهظي ةرم لوأل مايألا هذه لثم يف تارمتؤملا ةماقإو تارهاظُملل

 ريرحتلا ةمظنمو ةيندرألا ةموكحلا نيب ةرتوتملا ةقالعلا نع ثيدحلا

 : ةقحالملاو ىذألل ضّرعتن دق ءاوجألا هذه لثم ىف اننأو ةّينيطسلفلا

 لك نع ىنغ يف انّنأ ىرت ناوخإلا ةعامج نو « انريغ بنذب ذَحوُت دقو
 ىودج ال هّنِإف « ءاهتنالا ىلع براق دق يناّقلا لصفلا نأ امو . اذه
 1 . ةتبلأ ٍطاشن يأ ةماقإ نم

 ءاهتنا دعب رمتؤملا موي ءاسم يف ىقتلا دق نوؤّشلا ديمع ناك

 ‹ ةعماحلا يف نيلماعلا ناوخإلا تادايق دحأب سيئرلا عم هعامتجا

 رضيس هب اوماق ام ّنأو « ناوخإلا بابش ىلع صرحي هّنأ هغلبأو

 م اهنع ىنغ يف يه تاقّحالّمو تاماهتال اهضّرعيسو « ةعامجلاب

 رهي نأ رعاشملا يف ليغمّتلاو « فقاوملا يف نّولتلا عاطتسا 5 ءابرحلا لعفت

 دعب ةيتاوم ةصرفلا تناك نيحو . انبحاص سفن يف تاعانقلا ضعب

 نأ روتكد اي كيضريأ : وك ديمعلا قلطنا ء مسلا سدل لسعلا ةقعلم

 ‹ تاعاقلا يف نيسّردُلا ىلع اودتعاو « مويلا ةساردلا اولطع كَبابش

 هتيادب يف مهرمتؤم سيئرلا رضح نيحو . ةبلطلاو نيفظوملا ةناهإب اوماقو
 نإ مث !!؟هدض اوفتهو هتتيكاج قيزمتب هيلع اودتعاو مئاتشلاب هورداب

 هّنأ عم رمتؤملا اودقع كبابشو ٠ هقفو كرحتتو نوناقلاب لمعت ةعماجلا

 رمقؤملا اذه ىلع نيمئاقلا نأ ةفداصملا ليبق نم سيلو « نوناقلل فلاخُم
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 نيذّلا نمو « اًييداكأ نيلشافلا ٍبَألَّطلا نم مه ةقباّسلا تا 5
 هذهب مهو « /750 نم مي مهتالدعم نأل تاراذنإ اًعيمج مهيلإ تهَج

 !!مهئالمزل قوقحب ؛ ةبلاطللا ةعيرذب مهلشف ءافخإ نولواحُي تاك ا
 عامتجالا اذهب يلاتلا مويلا يف اهب انهجوُو تاماهتالا هذه لك

 « هب رعشن انك امم رثكأ ملظلاب انروعش دادزاف ؛ عّسوملا يبالطلا ين ناوخإلا

 اثم ةداج ةيعامج ةفقو لإ جاتحن اهنيح اكو . احرار ىف و

 . هل انضّرعت يذلا سيلدّتلاو روزلاو بذكلا ىدم انتادايق ماهفإل

 لمعُي نأ ىلع ناوخإلا تادايق نم انفقوم مهفتب عامتجالا ىهتناو

 ةّيلمعلا يف رارمتسالاو  ةّيجاجتحا رهاظم نم ىضم امب ء ما

 نع ضار ريغ جرخ ةبلطك انمّظعُم نأ ريغ يعيبط لكشب ةّيس ةيساردلا
 ةجوملا بكرن مل نإ نإ هنأ انيأرو . را ةركف

 ليق ام ىلع ينبني نل دغلا : (لئان) نذ أ يف تسمهو . قرغنسف ةرداهلا

 ظ ' !!مويلا

 فك ىلع اندوجو : ءانمألا نولضانملا اهّيأ « ءافرشلا نوّيراسيلا اهّيأ
 قلطن نأ اًمإو « ةنمآلا تا ا نم انراكقأب تلت ذأ اّمإ؛ تيرفع

 الو « عِجارّتلل لاجم نم دعي مل . ةسئابلا انلاوحأ ىلع ةمحّرلا ةصاصر
 فتك ىلإ افتك اعم انيضم ْنِإ : ةحضاو ةركفلا لادجلل الو « نيوحتلل
 تصاغ انسفنأ ىلع موللا ةءاذب حضن انيقب نو ءانْحَجَن اهقيقحتل
 . هيتلا لامر يف انمادقأ

 ءادمُع ىلإ انقلطناو « ةددعتم ناولأب ةريغص ايالخ انلكش
 ةبلطلا نم ةعومجم مهرمتؤلاب ماق نم نأ مهل حضون « تاّيلكلا

 مهنكل؛ مهاياضق يف مهولثمُيل مهل ءالمز را نيذلا ‹ نيعاولا

 اهلك ةحاّسلا كلي نم نأو « لماكلاب ةبعللا جراخ مهسفنأ اودجو
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 ءانرظت ةهجُو نّيبُت انكرحت اديمع رشع ينثا نم رثكأ ىلإ . مهاوس

 ىلع نيجراخو ‹ نيمرجم مهنيعأ يف رهظن ال ىّتح فقوملا ىّلجُو
 ةعماجلا ةسائر ديرت امك نيّيوضوفلا نم ةعومجم انتأو « نيناوقلا
 : انرهطت نأ ةينمألا تاعيسرماو

 ىلع انعّروت نيح 1485 /4 /۲۰ ءاعبرألا حابص كلذ ناك
 ءادوس ةرزجم ّنأو « انل قفلت ةزهاج اًمَهّت كانه ّنأ انرعش انّثأل ءادّمُعلا
 ناك دقو . اهفقون نأ ليلدلاو ا لواحن مل انيلإ اهقيرط يف

 يف رو هيوشتل سروم يذلا ليلضتلا مجحل شهدي ءادمعلا ضعب

 يذلا قطنملا ةّوق نم دجي ام مامأ اًرئاح اتماص لظي مهضعبو « هنهذ

 ءارو ناك يذلا يقيقحلا ببسلا هلالخ نم هاا هب ثدحتن

 ةّيلالغتسا تاعومجم كانه نأ : انل لوقي ناك مهّضعبو . رمؤملا داقعنا
 تاعومجملا تّلظ عيطلابو . ةّص ةّصاخلا اهحلاصمل مكتاكرحت لالغتسا لواحت
 ناك اذام ردن ملو ةّصاخلا حلاصملا كلذكو انل ةبسّنلاب ةلوهجم ةلغتسملا
 ضف نأو « ايلام راهنم ةعماجلا عضو نأ حضو ءادمعلا ضعبو . دصقي

 ىدافتي يكل سيئرلا نم ايرارطضا ناك ةسدنهلا ةبلط ىلع موسرلا
 هدنع سيئرلا نإ : فدرأو « ةعماجلا ههجاوت يذلا يلاملا رايهنالا

 - انل برس مهضعبو . تاماصتعالا هذه لمتحي الو ةريثك تالكشم

 سوؤر ضعب ّدض ذخّتتس تابوقُع كانه نأ - دعب يردن نكن ملو
 اهدض فقأسف اهيلع تيوصّقلا م نإ : كردتسا هّنكل « ةبلطلا

 ةساثرلا نأ تامولعم يلإ تلصو : لاقف رثكأ أر ارج مهضعبو . مكحلاصل

 ‹ يفصو « لئان « درو : ينهذب َقلَعو « بالط ةسمخ لصف يونت
 تادايقلا ضعب نأو « ةلاحم ال مداق ا لّصفلا نأ اَذِإ حضتا

 اقرب نأ نود نورظتني اولاز ام نيرخآ نأ أو « العف كلذب اهيلع مكُح دق
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 ءادمُحلا ضعب نأ نّيبتو . ال مأ تارارقلا هذه يف ةجّردُم مهءامسأ نأ
 ىلع لذت تانيوتستلا نأو « ةبلطلا قحب تابوقعلا لازنإ يف اوشقانُي مل
 اوفرعي نأ نود اهيلع اوعَقوُي نأ مهيلع نأو ةمزاح تاءارجإ كانه نأ

 ةظحللا يف اهنع نالعإلا قح كلي طقف هدحو سيئرلا نأو « اهمجح

 ةا اهاري ىتلا

 ءاوقتسالا ىلع ةطلّسلا ترطُف « اًبلاغ ناعمتجي ال قحلاو ةطلّسلا .
 رون اهتغابُي نيحو « ناتهّبلاو بذكلا ةرجش تحت عرعرتلاو « لطابلاب

 نأ عيطتست ال اهلك مالظلا شويج نكلو ٠ مالظلا شويج هل دشحت قحلا

 لك ىلع قلغأ باب يف قش نم اًمداق اًمفاخ ناك ولو رون قفدت فقوت

 ؟مينداق رك تتلو ا نسور ةقيقح

 . روجلا ديبيو « لدعلا دوسيو

 اهتعّيض ةركف نع ثحبأ « قيمعلا ليللا يف يهجو ىلع تمه
Nلك يف ةبعشنلا تاقّرَطلا يل تدب .  

 قرطلا قرتفم ىلع فوقولا . لوهجا : دحاو عيش ىلإ ىضفت

 ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال) ةسكاعتلا ىوُقلا نم ةّيرفّصلا ةلّصحملا هبشُي

 | . (ءالؤه

 عراشلا كلذ ؛ تاج ىلع ةرشتنملا تاتويبلا نيب تلقنت

 لوح ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا ةكرحلا لعفب نكاسملا هلوح تأشن يذلا

 ناقد ريخا ا لمحي ناك « كلذ لحب اا یو ماا

 عراش ىلإ مسالا لّوحتو . (نوديإ) ةدلب ىلإ يضفي هنأل ؛ نوديإ
 ءايفارغجلا ال داصتقالا كلمي نم ىلإ ساتلا تاهاجتا نأل ؛ ةعماجلا

 روس اًيذاحم رج اسال ةيصان ال لاملا سأر ىلع فقيو

 1 . ةياغ ريغ ىلإ اًيضام « ّيبرغلا ةعماجلا
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 ميهأ « ناكملا فلي ٌلتاق و ليلا فصتنم دعب ةيناّثلا تناك

 يذلا تمّصلا ىلإ نكرأو « ىركذلا تاجرعنم نيب يسفن تامّلُظ يف

 فوخلاو « سمألا حارجب ةنخشُلا يحور ىلع یتح ءيش لک ىلع مخي
 ثاهللا 0 يرارمتسا عم يسافنأ م عقو عمسأ تربص . دغلا ت اط نم

  ودبت ةيبرغلا ةهجلا يف ديعب نم . ةدعاصلا قيرطلا هذه لوهجما ءارو

 ةروص اهيف ىرأ ؛ يتليخم رادج ىلع صقرت حابشأ نم الإ ةيلاخ لالّتلا

 ّرشلاو ةّرم ريخلا اهيف ىرأ داسجأ الب اًحاورأو ءاهشيعن يتلا ةايحلا

 . رشلا لعفي كلذكو « انيف ناسنإ حور صّمقتي ريخ لکو « تارم
 ريخلا لحي نأ نكمملا نم لهو ؟اذه لك نم يحور عقت نيأ : لءاستأو

 !!هدرطيف رشلا يتأي مث حورلا يف
 حابُت هعطقي نوكّسلا « يمومه نم الإ ةيلاخلا قيرطلا كلسأ تيب

 نم ام ناكم يف راتمألا فالآ دعب ىلع ةعباق ةّيودب ةميحخ يف بلك

 عراش نم ةرباع ةراّيس تالّجع قالزنا هتّمشُي وأ . غوارْلا مّلاعلا اذه

 ‹ ةنونجم تاكحض عمسأ ٠ يصقلا بونجلا هاجتاب لتلا يفصو

 عافترا عم حباوكلا توص ولعيو « اهيبكار هاوفأ نم جرخت ةئيذب ٍتاملكو

 تقولا نوفرصي نيعكستُمو نيرومخَم لمحت اهّنأ فشتكأف تاهفهتل
 يف تيأر اذا يردأ ال ؛ اهعاطقنا يف توما مهمهادي نأ لبق ا

 له : يّرس يف تفتهو ؛ رشبلا ةروص اهباكُر لا

 !!!مهفتح ىلإ ىراكُسلا نم ةعومجم دوقت ةشئاط ةبكرم ةايحلا
 نأ نود هلبألا يريس تلصاوو « ةعماجلا روس يف ةيواز رخآ تزواجت

 دبرإ تراص نأ دعب دعصأ تللظ . نونجلا اذه يهتنيس ىتم يردأ

 ‹ يفتخت تويبلا تأدب . يفلخ حاجا اهنسّحو « حباذلا اهثوده لماكب

 اهضعبو « بعلاو مالظلا اهفل اهكيبابش ضعب « ًاليلق اهددع راص
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 اًاع ناب يحوي ناك « لوسک تهاب رفصأ ءوض اهقاس نع فشك رخآلا

 . ذفاونلا كلت فلخ رتستي ناسنإلا هشيعي يذلا اذه ريغ

 الو ودبتو « يفتخت ةعماجلا روس نم ةريخألا ةيوازلا تأدب نيح

 يردص يف يبلق كرحت . ام عون نم ةّيميمحب ترعش دق تنك «ودبت

 :تنعضو نيحو « صفقلاب مطتراو ةفيفخ ةزفق زفق « ةفولأم ريغ ةقيرطب
 فرعأل يلوح تفلت . يعيبطلا هناكم ىلإ ءودهب داع هيلع ىنميلا يدي

 تيب ىلإ يدؤملا يعرفلا عراشلا سأر ىلع فقأ تك ديرك ديو سلا

 رداغ هنأ 2 مث ٤ هئاقلو هترايز يف ةيوق ةبغر ينتحاتجا . يلاخ

 . اًبيرغ تومي نأ مسقأو | ةرتف نم ندرألا

 نقويو عئاض هنأ فرعي هنأ هيف ام شحوأ ؛ ٌعئاض ناسنإ يلاخ

 برج . اهدجي مل هنأ ريغ هسفن نع اهيف ثحبي هتيأر ةرم مك « كلذب

 رظتناو ؛ دحأ شعي مل امك شاعو «ردلب لك ىلإ رفاسو ؛ ءيش لك
 مل هنكل راكنإ | لوط دعب هّسفن فرعيف « هيلإ هديعت اش ةزجعم

 هسفنب هئاقل ىلإ ٍبوُؤّدلا هيعس يفو . ققحتت مل ةزجعملا هذهو « حجني

 . عفتري هتدحو ىلع ريرملا هؤاكبو « لحفتست هتبرغو « دادزي هعايض لظ
 تاونس ثالث نم رثكأل هربعأ تنك امك يعرفلا عراشلا تربع

 ‹ ةمكحلاو عكستلاو دّرشتلا يف يلاخ اهاضق تاونس ثالث ؛ نيضَم

 تدعص . عقاولاو يعولا نع بئاغلا هفهك يف هيقتلأ يك ربعأ تنك

 تنك يتلا حورلا !؟نيأ ىلإ : اهفصتنم يف تفقوتو « اهاّيإ تاجرّدلا
 يفخلا ءادتلا اذه نع ينذأب تحشأ يننأ ريغ !!انه دعت مل اهيلإ يوأت

 ؛ حبش لثم بابلا مامأ تفقو يللا ٌرقتسملا ىلإ يدوعص تلمكأو
 يننأ كشلا ينرواس ىتح اتکاس كّرحأ نأ نود فوقولا تلطأ

 يرهظ تردأ « ةبهّرلاو توملاب يحوي يلوح ءيش لك ناك « ينتسل
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 ةدوملا ءفدب ترعش « هب هّئقصلأو « ءارولا ىلإ ةوطخخ تعجرو « بابلل

 يدسج تاماسم ربع لخدت يلاخ تاملك تناك ءّوججلا ةدورب عم

 ناك ؛ هقشعأ ينلعج هتاملك يف ام ءيش . بلت تارجح یر

 تاملك عمجي ناك . اقيصح اًتراقو , اميكح اًيوفعو « اًقداص ايرو

 ةوطخلا تدعتسا . ةغلاب ةمكح يل اهمّدقُّيو ةيقابلا مهراثآ نم نيدلاخلا

 ؛ ديدج نم بابلل يهجو تردأ مث اهُتمّدلقت « ينم بابلا اهقرس يت

 ؛ ترظتناو « ةفيفخ تاقرط تقرط مث ؛ يهجو تلمأو يدي تعفرو

 الب انأ حبش . لبق نم اذه لثمب هتشحو ينبهرت مل شحوُم تمص

 نول . نجأ داكأ « يوذأ « درفنأ ؛ سولهأ « يذهأ ؛ ملحأ ؛ كش كش
 م.

 بابلا ةدامب ديلا ةدام تكتحاو بابلا تقرط اذإ . نبقي ةداملا : تلق

 نوكي دق روعشلا نكل ؛ ترعشف تلعف . ملحأ ال ىنّنأ كلذ ىنعمف

 يلإ لّيخف « ينذأ تفهرأو ينيع تضمغ 2 أو ةشلاثلل تلعف . اعداخ

 اذه لك اذاك) : ةدرابلا ةفرغلا فوج نم امداق هتوص ُتعمس يأ

 !!!(اًدوجوم دعأ مل انأف بابلا ىلع قلا
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 ينطو انأ :لوقي مهلك

 مل يلاخ تيب ىلإ اًيضام اهثكلس يتلا قيرطلا انتيب ىلإ تدع
 ةياغ بسح ىلع قرطلا رّيغتت : . اذئاع اهّثيشم يتلا قيرطلا يه نكت

 يلا را ربما و رمد اهيشمن يتلا تاوطخلا
 . نم مك . قرطلا هجو مهتاوطخب نوريغي نورباعلا ؛ يج يه لظتو نيترم
 E كئلوأ نم ببسب ةايحلا يف رّيغتت ڌ قرط

 لبق ًاليلق تفقو يرجشلا تيبلا روس فّصنتي يذلا بابلا ىلع

 ناك تيبلا اذه لجر « اعيرس ينهذ يف يضاملا روص تربع « لخدأ نأ

 ممقلاب ىتح فرتعي ال رسن لثم تاءاضفلا بوجي اراّيط ىضم اميف

 مل يذلا يندرألا رايطلا اذه ةلتاقملا هتراّيط ريجفتب ىضق مث « ارقتسُم

 نأو « أزجتت ال نطولا ةّيضق نأ ىلع ادهاش ّلظ هلثم ًالطب هدعب بجنُي

 انهي ناک ىلا ىلوألا ةلعشلا وه نيبصاغلا ّدِض هنع عافلا

 رخأ جنون يه ةتحوزوت« ويلعلا ةركيعلا عقارلا فضقت راط ئراوض
 صخش يأ نم رثكأ هنّبحأ يتلا كلت ؛ ةّيخي ةّيخيراتلا رادقألا الإ هعنصت ال

 اذه ببسب كلهت تداك ىّتح هتافو دعب هل ةّيفو تّلظو اهتايح يف رخآ

 ا ا رس ل

 نم ًاريثك دهش يذلا تيبلا اذه باوبأ (ةميعن ةميعن) انل تحتف دقل . ىرخأ

 انيلع بدحت تّلظو « نيللدُم ءانبأك انتلَّماعو « ةبخاّصلا انتاعامتجا (
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 ىلإ بحألا ؛ كومريلا ةعماج يف انبخَص رمُعو انرمع نم نينس لاوّط

 سوقلا رتو راصو « ةعقّرلا تعسُنا نأ دعب مويلاو . اخيراتو ىركذ انبولق

 ‹ تاياغلا وحن ةضكاّرلا انتاملك راوذ نم اهحيرن نأ انل نأ « لوطأو دشأ

 . اعيمج انلو اهل عستيو « انراكفأ يوؤي ناكم نع ثحبنو

 دوم روز ىلعأ نم ن تاک الق ا ينالايخ نم نانا
 ىلإ ريشُت ةعاّسلا تناك «روّسلا دودح ىلع تاتباتلا تارجّشلا نم

 ل ةريغصلا ةقيدحلا ىلإ ؛ لخادلا ىلإ تفلد ؛ اًرجف فصنلاو ةيناثلا

 ىلإ دعاّصلا جدلا باب ىلإ لصن ىتح اهلوح فقلنو اهروبعل ٌرطضن

 يتلا ةفرغلا كاّبشب رمت نأ كيلع ةروبعملا ةريصقلا ةحاسملا يفو . (انفور)

 دعب اًئيضُم ةفرغلا هذه ءوض ىرت نأ نكمُي ال (ةميعن) اهيلإ يوأت

 حابّصلا يف اهيدل « اًركِبُم ظقيتستو اًركبُم مانت ةأرملا تا اعلا

 اهسوقط ؛ لوقت تناك امك اًماع نيثالث نم رثكأل اهنع لختت مل ٌسوقط
 رثكأ نيتعماد نينيع ىلإو « ريسفت ىلإ جاتحت امم رثكأ ريكفت ىلإ جاتحت

 اهمامأ فقت امم رثكأ اًثيزح اهمامأ فقتسو « نيّتمساب نيّتفش نم

 يهو ‹ حوضو هرسفُي ال ضومغو « ضومغ هفنتكي حوضو « اشهدنُم
 ظ ر ةماغ نيلاحلا يف

 ءاعدلا مسقتو « هلو اهل رجفلا يلصت اهّنأ « ةركبملا اهسوقط نم

 - فقت اهرئاعش يهنُت نيحو ؛ هاوسل ًاليثض اًبيصن لعجت دقو هل هرثكأ
 حابّصلا ةّيحت هيلع يقل ةقينألا ءاقرزلا ةيركسعلا هتزب مامأ - اهتداعك

 هلأست ةعاّسلا يلاوح هثداحت ىقبتو « مويلا ىلإ اهيف اًمئاق لاز ام هّنأك

 اذامو « ةيوجلا مهتاعلط رابخأو « حالّسلا يف هقافر رابخأو هرابخأ نع

 ناك ْنِإ هلأستو « مهتامانم يه فيكو « ةّيركسعلا ةدعاقلا يف نولكأي

 هريرس قوف ةراقلا ىرخألاب اهلدبتسي ةديدج ةداسو ىلإ اًجاتحُم
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 « ةقالحلا نوباص هل ٌدعّتف  ماّمحلا ىلإ لقتنت مث . ركسعملا يف يديدحلا
 بوكلاو « قرزألا ضبقملا تاذ ةاشرفلاو « ءاقرّرلا طوطخلا تاذ ةرفشلاو
 نحو ةاخرلا ةا فلا ةف نس نأ لجأ نفاس ءا وحي قلا

 الإ ةيلاخلا ةأرملا ةحفص ىلع مسترت هحور نر شل ةأرملا يف رظنت
 ريغ يل تمسقأ ؛ هارت اهّنكل , نوكي الو نوكي يذلا لاخلا ىلع « هنم
 تاذ ْتْنظ امك اًنونج سيل اذه نأ يل تدكأو ةآرملا يف ذ هارت اهن ةّرم
 . يهبلا ساكعنالا كلذ لتحت اهارت يتلا ةيهارلا ةروّصلا يفو « ةّرسم

 ام اًبلاغو « دّيج لكشب تقلُح اهنأ دكأتتل ًالامشو انيمي هنقذ كسم

 فجل عطنا كاذ وأ ءزجلا اذه ىلع ةرفشلا ريرمت ديعُي نأ هنم بلطت

 مث « اليلق هريرس ىلإ سلجب سلجي « اعم ناجرخيو « نيتيراعلا هيفتك ىلع

 طق دات ء خبطملا ىلإ يه لحخدت . ةيركسعلا هسبالم ءادترال دعتسي

 O ىلع مرد هنا فرست

 ؛ يرط فيغر فصن ىلع لسع ةقبط عم ةدوشقم ا ةدبزلا « اهّبحُي
 !!ءاعب براو اک حابص (دعس مأ) هب ١ يتأت يذلا جزاطلا ا

 أب اهّثيأر دقل « نيروكذملا نيمويلا يف تيبلا ىلإ يتأت دعس ّمأ ْتْلَظ

 ءاضيبلا اهرئافض تلزنو « اهّرهظ بدودحا « نيضاملا يف اًروجَع ينيع

 فلي هتفاظن ةلقل داوّسلا حشا يلاقترب ءاطغ تحت نم اهيفتك ىلع
 قوف هيتهج نع جرخلا ىلدت ايدامر اًرامح قوست يهو  اهسأر ةساط

 نع بيلحلاب ضيفت موينملألا نم (ةّيْبُذ) ةهج لك تلمحو « هرهظ
 نيتبرش اهديبو بسانلا تقولا يف اهل جرخت (ةميعن ةميعن) تناكو . اهبناوج
 اًنمث اًيقَرَو رانيد فصن (دعس ّمأ) ٌدقنت مت نمو « امهؤلمت كيتسالبلا نم
 . !؟تيبلا يف ريبكلا لاز امأ : (ةميعن) لأست ةّرم تاذ اهتعمسو ءامهل

 : لوقت يهو ًاليلق اهسأر ةضفاخ اهمف ىلع اهعبصإ (ةميعن) عضتف
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 !!ظقيتسي ال ىّتح كتوص يعفرت ال مئان هنإ . . . شششإ "ياكل

 زبخلا هيلإ فيضتو « و بيلحلا ةحئارب روطفلا ةدئام لمتكتو

 نم هئارش ىلع صرحت (ةميعن) تناك يتلا ةيكمّسلا ةقبطلا اذ حورشملا

 دعاصتت هترخبأ لازت ال هش اًئخاس اھت نم بيرقلا (يماهلا زبخم)
 يف اهدضنتو رايخلاو ةرودنبلا نم مار فصت تناك اثايحأو . هقوف

 سلجت نأ لبقو « ةدئاملا ىلإ هفيضتو عفر يو ٍلكشب عساو قبط

 رخأتت ال : هسبالم لدبي مونلا ةفرغ يف هتكرت يذلا ايتو ىداتن اهيلإ

Eسلجتو . . . يتأت ىتح كرظتنأس ... . كرظتنأ انأ ..  

 ررکت لظت ٠ يتأي ال يذلا اهجوز ءادن : يف ٌرمتستو ةدئاملا ىلإ (ةميعن

 رظتنتو ؛ فقوتت اهتوص ۶ نيحو « ا نهرا ةعجافلا

 ةمقل لكأت نأ نودو . قبط يأ ىلإ اهدي دمت نأ نود تمصب نکل

 ملو ءءيش اهنم لكؤ مل يت روطفلا ةدئام 0 نيّبعاس دعبو « ةدحاو
 اتخاس ةدئاملا ىلع لح يذلا بيلحلا نأ الإ ‹ ءيش اهتاودأ يف ريغتي

 !!اذراب اهرداغ

 نم روّصلا هذه حيزأ انأو « اهفطُل ينعسل دق رجفلا تامّسَن تناك
 ةقيدحلا كلت ارباع « ةعراقلا ىلع تايركذلا ر

 ريغ ىلع ةءاضم ةفرغلا ؛ رفصألا (ةميعن غن) كاَبش ينفقوتسا « ةريغصلا

 عبرأ ذنم ىلوألا ةرملا يه هذه !؟ةظقيتسُم ْتلاز ام (ةميعن) له « ةداعلا

 دق ام اًئيش نأ َدُب ال !؟تقولا اذه يف ةءاضُم ةفرغلا اهيف ىرأ تاون

 يضمأو فقوملا لهاجتأل ىرخألا ةهجلا ىلإ يهجوب تحشأ !!رّيغت
 حبش نأ ىلإ لّيَخ هجولا كاذب حيشأ نأ لبق « تيبلا ىلإ ادعاص
 ‹ كاّبشلا هاجتاب اًمداق ةفرغلا يف ىداهتي ةراتسلا فلخ نم (ةميعن)

 يه تدبو « هيد ىدحإ ىلع كاّبشلا حتفنا مث « ًالّوُأ ةراتّسلا تحازنا
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 PT فو وع

 يف تدّمجتف يتلابف تفقو . (ىونين) وزعم اهب وش يتلا ةّيقيس
 يف تلق) !؟ليللا نم تقولا اذه يف ةأرملا ظقيأ 7و

 ال !؟هعوجرب لفتحت يهف ديدج نم اهجوز فيط اهيلإ داع له ( (يلخاد

 م اا ا ا نأ دب

 ٠ يب

0 
 ا

 !؟هنم ةعاّسلا هذه يف دوعت ىح حلا اذه ىلإ ليوط ليلا له -

 ينعدت مل) .. . دنع تنك ىنكلو .. . يتلاخ ايال...ال -

 (لمكأ
 !!كيتآس . . . رظتنا -

 باب نم رودتل « اًحوتفم كاّبشلا تكرتو ةءاضُم اهتفرغ ترداغ

 مامأ طسبنت يتلا ةريغّصلا (ةدنرَبلا) كانه ناك بابلا ىلع . تيبلا

 تاوطخلا هذه ىشمأل تردتسا . لاعت : اهنم ىلع تدان « لخدملا

 بيغأ نل . كثداحأ نأ ديرأ ٌسلجا : يسركلاب ىلإ تراشأ « تادئاعلا

 | . ياّشلاب دوعأ امثير رظتنا . ًاليوط
 يسركلا ىلع ينتكرتو ‹ تيبلا ةبايغ يف ةّينيسمخلا ةأرملا تلخدو

 ىهو يهو اهتکرح ؛ توض . سجاوهلاو تالاينخلاو راكفألا نم اًديزم عراصأ

 «ذغنآ ليلا هب لفح اًفعاضُم اًقطل اًعزان يناتأ خبطملا يف ياشلا دعت

 ىرخألا لدسأو « يتبكر ىلع يانمُي عضأ انأو « ضرألا يف تقرطأ

 يما تجرح ... ةديعبلا ندا يف ىرخأ هرم تصغو « يبناج ىلع
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 تقولا ناك ؛ (سلبان) يف تيبلا ردص ىلع اًوهس تقلع ةنسوس لغم

 ههجو نع فشكي مل رجفلاو « ليلا نم ريخألا عيزهلا ٍشّبغ يف
 ىلع حتفي يذلا يبشخلا كابشلا نم ىّمأ تلطأ ةأجف « دعب ضيبألا

 يفو « دحل ا اذه ىلإ ةنيزحو ةديحوو ىشطع اهن اهلاهو « ةنيمسايلا
 )دم مرا و ی باا قم رک يتلا ةظحللا
 اهدي يفو يمأ ترهظ < ةعجاف ةقيرطب دودملا لك هيف دم يجش توصب

 رهظ ىّتح كلذ لعفتل ينحنت كت مل« ةنيمسايلا يقستل ءام قيربإ
 ىلإ رظنيو ةفاصفص عذج ىلع هفتك زكري وهو ديعب نم مواقُلا يخأ
 ظ مودقب دعب ترعش دق نكت ملو ةنيمسايلا يّمأ تقس . اًمستبُم يَّمأ
 حوفت اًيفاص رمحأ ناك قيربإلا نم بكسنا يذلا ءاملا نأ ريغ « يخأ

 نأ الإ «يلإ ليَ اذكه وأ هنول ىلإ يم يعد ملول يرد

 تغفو « ةعرسب تعرعرتو « قيربإلا نم هلك ءاملا تبّرشت ةنيمسايلا
 طقف ٌدحاو ءىش ؛ برغتسأ نأ نود دهشملا تعبات « ةنّيَللا اهثاصغأ
 ىلإ ةنيمسايلا كلت يف ضيبلا تارهّرلا تلّوحت دقل ؛ قهشأ ينلعج
 يكئالم توصب يدانُي يخأ ناك كلت لوحتلا ةظحل يف رمح تارهز

 ء يخأ توص ىلإ هبتنت ملف يّمأ امأ «رطقت ةنيمسايلا تناك « يّمأ ىلع

 ىنحنا اهتلابق راص نيحو « اضايب هتماستبا تدادزاو ‹ رثكأ اهوحن مدقت

 لبقو اعم هيتبكر ىلع ىنحنا مث «اهیدی لبقف هيتبكر ىدحإ ىلع
 اهلوح اًنالث وأ نيترم تتفلت اهّنأ ىوس اًئيش ىّمأ لعفت مل ءاهيمدق
 . هارت ال يهو اهاري يخأ نأ اًحضاو ادب هنأ ريغ « ءيشب سحت اهنأك

 صاغو نيتيناح نيّديب يَمأ مضو هيمدق ىلع ديدج نم يخأ فقو
 اهب

 نم ةميعن توص ىنظقيأ) !!؟دحلا اذه ىلإ بعت تنأأ -
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 (عقاولا ىلإ ينديعيل ةوقب ينعفصو « يتالايخ
 . . دهشتسا هنأ دب ال . . . ىخأ دهشّتسا دقل -

 ۰ ۰ !!؟لوقت ادیب

 . ملحأ تنك ...ءيش ال... ال -

 يلا يا او يد عب برع :) تبحس

 اًتخاس ياّشلا ءاج « هسافنأ يف ٌةدوربلا ترشتنا دق وجا ناك . ياشلا
 ناس تی يعن)و انأ انللظ . .تايركذلا اهتدّمج يتلا يقامعأ ئفدُيل

 ىرخأ ةهج ىلإ يتارظن لّوحأ مث تاظحلل انضعب هوجو يف رظنن « امام

 ريغ قبطُلا تمّصلا عطقي نكي مل ةلمتحُم ةهجاوُم نم برهأ ينثأك
 ىف (ةميعن) تأرجت . ةنيكسملا ياشلا سوؤك نم انتافّشَر تاوصأ

 ١ : نمز نم هحاتتفا دوت تناك اًراوح يعم حتتفتل ةياهتلا

 !؟مهلا اذه لك مل -

 !!مه يأ -

 . كرس نافشكت كانيع ‹ حجنت مل هئافخإ ىف ةدهاجلا كتلواحم -

 . مومه اهنإ -
 . ةيغاص ناذآ ىلك -
 ا نمت اج +

 اهأجافف دغلا ىلإ تّنأمطا ىتلا انأ « هيلإ نئمطت نأ نم يخ -
 نا ام ةا ىف ا ن اهنم اخ نا دلا ا

 !؟يرجي يذلا ام ينربخأ ؛ اًبناج كفوحخ ْعَد . مويلا

 . ةطيسبلا اناياضقب كلغشأ نأ ديرأ ال -

 كَمُأ انأ . كلغشي ا ىلإ ّرسأ . طسبأ اهلعجن نأ اًعم لواحن نحن -

 . نيطسلف يف كانه كَّمأ نع ينغأ ال تنك ناو « ٌثدرألا يف انه
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 . قوف نكسن نيذلا نيدّرشملا نحن ايهما ما تنأ -

 . ةعماجلا

 | كلا ا

 انعفص سيئّرلا . ةعماجلا يف ميحج ىلع نولبقُم اننأ رعشأ -

 . موي لك نودّعِصُي ءالمزلاو « انقوقح ىلع سادو « انل هلامهإب

 نود ةنيفّسلاب فقأ نأ ْترّرق اذإ  مطالتملا جوملا اذه يف مهتنيفس نار
 يبابضلا قيرطلا يف انْعِض انرحبأ إو « جاومألا انتعلتبا رحبأ نأ
 نأ رعشأ داكأ . . . انيفو اهيف ءيش لك مطحتو ءاجوه ةرخصب انمدطصاو

 . ةلاحم ال نوكلاه اننأو « قرغت ةنيفّسلا

 !؟ةاجّنلل ةليسو نع ثحبت -
 ٠ !!عيطتسأ ينتيل -
 رارقلا يف نوكي جرخملا نأ دقتعأ . اًجرخم كانه نأ دب ال -

 ظ . ميكحلا

 يرارق نأ فرعأ نيأ نم ؛ ةلكشملا يه كلت نكلو « فرعأ -

E 

 يف تنأف كنطو ىلإ ريشت :: ىتّلا ةلصوبلا َكرارق تلعج ْنِإ . نطولل
 . حيحصلا هاجتالا

 ؛ بعص هيلع ليلدلا نكلو , ةلهس ىوعد ّبحلا امنإ .. . هآ -
 !!انه بحلا ليلد مّدلا نوكيفأ

 الإ ركفت زل يري مالل E سيفو مذلا اال بمالا»

 توملاو مّدلا تدعبأ نيح مويلا ىلإ ايح (رصان) تلعج دقل . . . ةايحلاب
 . ةايحلا ىلإ ةقاّوّتلا يرعاشم يف هناكسإبو « ايح هب يريكفتب هنع
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 ةلحرم ؛ مويلا اههجاوأ ةلحرم بعصأ ناف .. . ةلاخ اي ىنيدشرأ -

 . بئاصلا رارقلا ذاحتا

 يف هسيراضت لكشتتو « بلقلا يف مستري نطولا لعجت نيح -

 يف هذختت رارق يأ نأ ملعاف « نييارشلا ىف ههايم بكسنتو « لقعلا

 . اًبئاص نوكيس لاخلا هذه

 انأ : لوقي مهّلكو ؛ رثك نوعّدلاو « ةريثك ماهّسلا امّلإ . . . ةلاخ اي -

 نك . نيرتتسملا نيقداّصلا ّلقأ امو « نيفوشكملا ةبذكلا رثكأ ام -

 ظ . كنطو عم نكت نيقداصلا عم

 ءابإلاو ءادفلاو ةماركلاو بحل ا ؛ ةميق هنإ ؛ ايفارغُج سيل نطولا -

eمرام  eنطولأ . قشاعلا حلا  e 

 e ةياغلاو يقتل e 6 كنوأو ا تنأ

e 
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 (؟5)
 (ادشألا بطخلا عفوت ديدشلا بطخلل نال نم)

 يف تقرتحا ةلصوبو « قيرطلا يف اهُنعيِض اهُنعّيض ةركف يلع ينغتس اذام

 اهيداح تام ةلفاقو 4 تاهل يف e 0 فسا 4 تاقرّتمملا

 يف فج ٌعوبنيو ‹ريجهلا يف تلحمضا ةباحسو « ءارحّصلا طسو يف

 اترسك ناديو « عيبرلا قاتفنا دنع اهناصغأ تعْطُق ةرجشو , فيصل

 قشعلا رانب قرتحا بلقو ٠ ةيواهلا رخآ دنع امهقوف جلغلا ةرك يوهب

 !!!!نويع الب اذه لك يف اذه قوف انأو « نزحلا ءادب رطفناو

 الو ليحرلا نيأو « ناكم لا أو . ةهج الو رارفلا نيأ

 نيأو « عمتسُم الو ىركذلا ني وخ الو الا + نيأو « توم

 4 فرح الو ةملكلا نيأو ؛ نيع الو روثلا نيأو « مف الو لوقلا

 ةقبف ةقيقح الو ليلّدلا نيأو « قدص الو قشعلا ¿ نيأو « بلق الو ةمكحلا

 !!!!دوجو الو انأ نيأو

 ةدعبم ىلع ةعماجلل ةّيسيئَرلا ةباوبلا نم ةّيلامشلا ةهجلا يف
 تاريجشلا ضعب , لخادلا ةهج نم ه هولعت « عئطاو يتنمسإ روسو ةليلق

 يتلاو 4 ةبشعما ةحاسلا « هل ةيلحخادلا ةحاسلا نم اًئيش ت يتلا

 يل و E يك و ا هيو وع

 . (ناتسبلا معطم) عقي نيصصلتملا ىلع ةيفاخلا ةعيقشلا
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 ءاقل ىلع قاشُعلا بأدو « (ةداعس فسوي) يحيسملا معطملا كلي

 ةلذاعلا نيعألا نعو « ةّيسيئّرلا ةباوبلا نع هدعُبل ؛ هيف اًضعب مهضعب

 قسفلا مهي نأ ةيحل يذ لكل نكمُلا نم ناكو . ةدساحلا بولقلاو

 ىتح هسأر نم ةهبشلا هبكرت نأ ىناوخإ كلو ؛ هلخد اذإ | روججفلاو

 اذإ ىتح لب « ليذرلا هئانف ىف ا هلخد اذإ سيل هيمدق صمخأ

 لّوحأ نأ ترّرق اذه لجألو ؛ هناكرأ ىلإ هينيع َدَّمو هباتعأ ىلع فقو
 !!هيلإ ةريخألا انتاعامتجا

 ناكو « فايطألا لك هيف عمجن نأ عيطتسن ؛ اًعساو ناكملا ناك

 نعو ةلودلا نيعأ نع هدعُب يهو« ةيماس ةياغ خن هيف عامتجالا

 هيف ناوخإلا دقعي نأ اهدنع قطنملا نم نكي ملف « اهيربخُم

 ؛ يسفن ىلع يرارق قبطأ نأ يلع الهس ناك كش الب . ا

 و تهجاوو ع هيف ا ىلع اضرتعا (حلاص)و (لئاو) نأ ريغ

 . اليوط ٌرمتسي نلو « تّقؤمو ئراط رمألا ّنأو « كلذب امهعانقإ يف
 ناولألا ددعتمو ادش ادشاح ناك 1985 /ه ٤/ موي هيف لّوألا انعامتجا

 انل عمج . يبالّطلا لمعلا تادايق ىلع كلذ عم رصتقاو ؛ تابطألاو

 نم برقي ام اهلوح فتلاو ء اهضعب ىلإ تالواط تس (نوسّرجلا)
 يناوخإلا ّيلاملا معلا ضعب نوك - مهل تبلط . ةليمزو اليمز (۲)

 هذه نوقلتي مهو مهيلع تولتو ؛ ادراب اًيارش - يبيج ىَفدُي لازي ال ناك

 مهضعب يلع ٌدرف « (اًروهَط اًبارش معبر مهاقسو) : ىلاعت هلوق سوؤكلا
 اعم انحرطو . (!ًروكَْشَم کس ناكَو ءازج ہک ناك اذه َّنِإ) : امستبُم

 قحب لصفلا تارارق ةّيضق لوألا : ةدايرلل نيلباق شاقّنلل نيروحم

 ةمداقلا ةوطخلا : يناثلاو ء انضعب ىلإ اهنع ٌرابخأ تبّرست يتّلاو ءالمّزلا
 ا .تا رارقلا هذه ةهباجمو ةعماجلا ةرادإ عم لماع ف
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 : انضعب لاق

 (رخآ لاقو) .راشنملا ةلآ هيف لمعت ايبشخ ًالكيه انسل -

 ظ . مهبويجب ةلمُع انسل -
 . ةوقلابو ةوقب هباجي نأ بجي لصفلا رارق -

 ةاناعم نم اهيف ام لكب اًسمخ وأ تاونس عبرأ نأ نولّيمختت له -

 هعيقوتب يشاف سيئر نم ملق ةرجب بطشُت ةظهاب ةّيدام فيلاكتو بعتو
 . لصفلا رارق ىلع

 داكأ . زايتماب ةّينمأ ةّيضقلا « ةعماجلا سيئر تسيل ةّيضقلا -

 ( . روطرط سيئرلا نأ سحأ

 انسلأ « فقوم هل سيلأ « ةملك هل سيلأ ؛ ضرتفنلو يدّيس اي -
 !!؟ىعّدي اًمئاد ناك امك هءانبأو هبالط

 ٠ !؟نوحرتقت اذامو -
 . اهلك تابّتجلا يف اهلعشن نأ بجي . تاحارتقالا دهع ىّلو دقل -
 ٠ دو لزم ا ادا

 ىتح مئاّدلا ماصتعالاو « لماشلا بارضإلاب الإ لح دجوي ال -

 . مهتارارق نع هفلخ نمو سيئرلا عجارتي
 ال انه راوحلا . . راوحلا ةسايس عابتا نم ناوخإلا اهّيأ مكاّيإ -

 ندرألا هنع ثّدحتت يخيرات موي يف مكتوق لماكب اوعفدا -

 نم ىلعأ انقوقح :ةدحاو ةُّجوع اًرداه ادحاو اًفص اوفق . . . اهّلك

 TT کس
 بطخلا عقوت ديدشلا بطخلل نال نَّم) : لئاقلا لوقب اوخرصا -

 . (اًدشألا
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 ذكي ملف « هيلإ اهلك َنيعألا بذج نيعألا نع ديعبلا ناكملا أكو
 اًنم كانه نأ ءابنألا ترتاوت ىتح كاذ بخاّصلا انعامتجا ىلع م موی 7
 سيئر نم تبلط اهنأو « ةّينمألا ةزهجألا ىلإ ءاقللا ليصافت لقن نم

 ًالعف اذهو ؛ رمألا حاضيتساو راوحلاو رواش تالا ءاز اعا
 !!ناك ام وه

 تادايق ىلإ سيئّرلا لسرأ عامتجالا الت يذلا مويلا ةحيبص ىف

 ةبلطلا تادايق نم اوراتخي نأ مهنم بلطي ةعماجلا ةذتاسأ نم رل

 جورخلا ىلع اهرودب ةرداق راوحلا نم ةحاسم ءاشنإ ىلع ٌرداق وه ¿ نم

 ٍباهش قارتحاک رمألا انَلَصَو . .روظحمو اة ةعماجلا بتجي قافتاب

 ٌرذ ‹ ديدش ردحنُم يف اًحئاس ًءام اننيب ربخلا رش رشتناو « ةيجاد ةليل يف

 نم انئاكرش ىلإ ربخلا لقن ىلإ يرودب تعراس . هيبناج ىلع هذاذر

 ءاقلي قاحنلالا يف قحلا مهل نكي مل اينوناق ؛ نييناملَعلاو نييراسيلا
 ايقالخأ نكلو ‹ تايعمجلا يف ءاضعأ اوسيل مهنأل ٤ نينيكرلا

 نآلا سيئرلا ؛ يرجي ام ةقيقحب مهرابخإ ىلإ اًعوفدم يسفت دجأ تنك
 . ةا ةمزألا تمقافت نأ كل لشي ملا همحلو همحشب انيقتليس

 . يأّرلا اننوكراشتسو ةّيلوؤسملا انعم نولّمحتتس ءاكرشلا اهّيأ متنأو
 نم ةلتاق فادهأ تاذ ةّيخوراص تاحارتقا اوحرتقي نأ مهنم تبلط

 . سيئرلا ىلإ يعم اهلمحأ نأ لجأ

 5 دبرإ يف انلوؤسم لاق ةّيناوخإلا انتادايق ى ىلع

 مهنم (لئان) نوكي الأ ىلع تاّيعمجلا سلاجم ًالّْثمُم اًبلاط نيرشع
 ريغ هنإ : يل لاق !؟اذهک مهم ءاقل نم هنوجرخت اذاملو : ها نيحو

 سيئرلا ىلع هناسل تلفني نأ فاخأو « دج يبصع وهو « نومضم ظ

 : هل تلق . انيلع ةسائرلا يدعتستو ةمقثلا بلجتست تاملكب ظفلتيف
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 عامتجالا متي نلو <« هروضح ىلع رص انأف ريخألا هيلا لجأ نم ١

 5 لاا 007 ا سيئرلا 00 ) هنودب

 و ا ا
 اهلك ةعومجملا نم نيلخاّدلا لأ اعم نوكنو « ىبناجب نوكي

 ىلإ لّصوتلا نكي مل لوألا سيئّرلا فده نأ عامتجالا نف نبت

 رور اهتدقع نم جورخلا ىلع يصعتست يتلاو ةمئاقلا ةلضعُملل لح

 انتادانم نم هفده ناك لب « ةّيئاهنلا لصفلا تاناحتما بارتقاو ماّيألا

 ولو مهيلإ عمتسيو هتبلط رواحي يذلا يطارقميَدلا رهظمب هسفن رهظُي نأ
 لئاسو يف كلذ راهشإ هاجتاب عفدي ناكو . ايلكشو ايرهاظ كلذ ناك

 . ةحاتملا ةّيعماجلا مالعإلا

 نأ يناوخإلا انلوؤسم ةّرم ريغ يناّصو نأ دعب عامتجالا ىلإ انيضم

 تاملكلا اننيب انبتر . مالكلا حيتافم هعم طبضأو (لئان) بناجب ّلظأ

 تاهجو E ةمهم - يسفن ءاقلت نم - انأ تيلوتو «راودألا انعّروو

 فيطلتل ةفيطللا تاملكلا ءاقتناو رطاوخلا و نييئرلا عم رظنلا

 رومأ 0 تروحمت يعل انبلاطم نع نوک م نود نكلو 3

eمي مت هنأ نم دكأتلا دعب ةبلطلا تادايق لصف رارق نع  

 . هيلع , اع قو

 ‹ بتكملا ءاوجأ ألمي هناخذ ثافث اميف ىرخألاب هنويلغ و هنقذ

 هشيشحب هأّبع دق انئاقل لبق ةري ريخألا ةعاّمسلا فصن يف هنأ اًيلج ناك
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 ءودهلا عتصت 5 نو اللعفنُمو ار وتم ادب . ةديدع تارم هلعشأو لَّضفْلا

 . ريثولا هّيسرك دنسم ىلع هتحارإو هرهظ عاجرإب اًنايحأ

 كرحتي ال « نّيلاثمتك نيتماص هلامشو هنيمي نع هادعاسُم سلج
 سيئرلا ثيح رارقلا زكرم یک رودت تحار لا امهنويع الإ امهنم

 يف اًسولج انّمظتنا نيح . ةظحللا كلت ىتح اًمماص لازي ام ناك يذلا
 لظ « ياشلاب هناملغ دحأ انيلع فاط < هتلابق ةفوفصملا ىساركلا ةقلح

 تّرقتسا ىح هنويلغ ناخد ثْفن اًعباتُم يفخخ فرط نم انبقار

 جرم هثيدح أدب مث« انمامأ ةريغّصلا تالواّطلا ىلع ياشلا تاساك

 فقوم نم رثكأ يف دولا عنصتو « لاعفناب ةربنلا زتهمو . بضغب توّصلا
 ؛ يئانبأ متنأ : ةعاس نم برقي ام رمتسا يذلا هثيدح فقاوم نم
 مكل ديرأ ال انأو !!مكيديأب اهوبرخت نأ مكيضرُي لهف « مكتيب ةعماجلاو

 ىلعألا بصنملا اهثّوبتو ةعماجلا يقر نع الإ ثحبأ الو « ةحلصملا الإ

 نما ىوتسم ىلع لب « نطولا ىوتسم ىلع ال تاعماجلا نيب
 نأ َدُب الو . فدهلا اذه ليبس يف هلذبأو الإ اًدهج رخّدأ نلو « برَعلاو

 ۴ اوفقت مل إف « مكنيبو اننيب ةكارش ىلإ جاتحي فدهلا اذه قيقحت
 الإ قّبطت نل يفيصلا بيردتلا موسرو !؟فقي نمف مكتعماج بناج
 الف ىمادقلا ةبلطلا لا عر ةنّسسلا هذه رورم دعب
 اهارأو تثدح يتلا ىلا لا تم ال انيس اكلم آلا نونا

 . هلجأ نم ثدحت

 ءاًضرعوأ ًالوط اهّجعبَي « ةطاّطملا هظعاومب يقلي سيئّرلا لظ

 وهو لصفلا تارارق وأ تابوقعلل قرطتي ملو ءارفّصلا هنانسأب اهكلعيو
 انل مق . ةنهارلا ةظحّللا كلت يف انلاب لغشي ناك يذلا مهألا رمألا
 ‹ لثملاو ميقلا نع روركملا ثيدحلا نم ةقرتحم ةبج و ةلماك ٍةعاس لالخ
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 رودت يتلا ةلصقملا ىلع هثيدح يف ارورم ولو ري ملو « ةراّبجلا هدوهجو
 ثيدحلا يف انرود ءاج نيحو . يبالطلا لمعلا تادايق نأشب اهتارارق

 اهلك تايلكلا يف ةعماجلا ةبلط يلم نحن سيئرلا انذاتسأ : هل تلق
 مهباصأ نيذّلا كئانب أ ىلع بدحتف «انل ايقيقح اب نوكتل كب عمتج

 ةمزاحلا مكفقاوم نع ربعي يدايس رارق نم رثكأ جاتحي ال رمألا « ميضلا

 . ةهج نم اذه« يفيصلا تر ا موسر عفر رارق نع اوعجارتت 7 نأ يف

 اهتأ انغمس يتلا ةيفَسعَقل ت تارارق ىغلُ نأ ةيناث ةهج نمو

 0 ةظحللا ىّتح نيدّكأتم ريغ اَنُك نإو اتم اددع تلاط

 ةفاضإب دمخُي ال ناكربلاو «راثلاب أفطت ال راثلا نأ نيفراعلا لّوأ تنأو

 ىلإ رومألا دوعت نأ انتيغُب ٌدحاو ٌرادج تنأو نحنو  هيلإ ممحلا
 !!انراوج ىلإ تنأو ملظُ نل اننأ نظأو ء اهباصن

 م نأك ةقيمع ةهآ ٠ ثعبو « هيتفش مزو هسأر نضيكرلا ره

 هرطمأ نيح « ةديدج ٍةظعوم لوقل دعتساو « هيدي نيب كبشو < هحرج

 : تاضارتعالاو ةلئسألا نم لباوب انم ٍليلق ريغ ددع

pngتللظ « ديرن ام كنم  

 عقت الو ىمحلا لوح رودت

 وأ ةسائرلاو ةبلطلا نيب لاصتالا تاونق نأ ىرن يلا أي -

 . ةيتنمسإ تابصب ةا افلا

 ‹ لوألا لصفلا ةيادب ذنم مادعإلاب اهيلع موكحم انتاطاشن نإ -

 ةعماجلا لاشفإ ىلإ دوقيس انتطشنأ لاشفإو انلاشفإ يف دّمعتلا اذه ّنِإو

 ةثراكلا ٌرجتس يبالطلا لمعلا ةرادإ يف انرظن تاهجو لامهإ -

 . عيمجلا ىلع

253 



 انعمتجا يذل مويلا كلذ ۳ نم ةدحاولا ىلإ ريشت ةت ةعاسلا تناك

 لك يف سيئرلا ¿ن نقتأ نيتعاس نم رثكأ ٌرمتسا يذلا ءاقللا لالخو « هيف

 لك ىلع اًحوتفم بابلا لظو « ةحيرّصلا ةباجإلا نم بّرهَتلا تاباجإلا
 ؛ ةئجافم ةقي ةقيرطب عامتجالا ىهنأو « ةّيبلسلاو ةيباجيإلا تالامتحالا

 هيمدق ىلع فقوو « ةعدفض هتحت نم تزفق نمك هّيسرك نع ضهن
 : لوقي وه جرخو « هتتيكاج اًمدنهم

 دقتعأو « ةرباكملل يعاد الو « ةحضاو ت تتاب رومألا لك نأ نظأ -

 . اطخلا يف يدامّقلا نم ريخ دش ىلإ ةدوعل نأ

 ىلا سديسرملا هترايس ىلإ هنادونقت امهو نيتنثالا هيلجر رشن

 ريغ ىضمو « مهم دعوم ىلإ قلطنُم هنأ ادب ؛ ةسائرلا ج -راخ هرظتنت

 يف توبكملا ناكربلا راث . ءاقّللا ءاهنإ | يف هتقيرط نم انلوهذب ٍئباع

 : هفلخ نم هيف حاصو « سيئّرلاب قحلا « (لئان) ردص
 ةظحلل هنهذ يف ردي ملو اًيضام سيئرلا لظ) . . . هيه . . . هيه -

 : (لئان رركف , دوصقملا وه نوكي نأ

 قيشر اي . . . اشاب اي... سیر اي كمسا اي... هيه... هيه -

 . (ءازهتساو بضغب كلذ لوقي ناك) . . . قلا

 ' هانيع تناك ءاّنم اذحأ أ ىري ْنكي مل هّنكل « هئادهأ يك هب تقحلو
 لبق هقبس ىّبح هَعَبات « ررشب نايمرت سيئرلا ةهج نيتبَوصُم ناتبضاغلا
 يف رسألا ديدش مخضلا هدسج لماكب فقوو « هترايس ىلإ لحدي نأ

 : ءيش لك هيلع يّطْغُب اًيرشب دس ىأر نيح سيئّرلا فقوت « ههجو

 صكتن مث : « يرشبلا قالمعلا اذه هجو ىريل ىلعأ ىلإ رظنلا دَعص
 عباتن كلذ دنع انفقو نيل نحن انيلإ تفتلاو ءارولا ىلإ هسأرب

 بضغلا اهب طلتخا ءارفص ةماستبا نع ٌرتفي سيئرلا رغث تيأر « دهشملا
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 زواجتي نأ دارأ مث « هداشلا فقوملا اذه نم هجّرَح اهب ىرادو « فوخلاب

 نيتوطخ القنُم نيميلا ىلإ (لئان) حازناف « ةرايّسلا ىلإ جليو (لئان)

 فته « ةكرحلل لاجم سيئرلا مامأ دعي ملف قيرطلا ىطغو نيَئّيبناج

 سرلا هجو يف امام ةحضاو ديدهت ةربن لمحي نشَح توصب (لئان)

eنع رابخأ ىلإ | تلصو . . . اشاب اي عمسا..  

 !؟حيحص اذه لهف « اندض لصفلاب تارارق ذاختا كتدايس ةّين

ee = 

 بلقن فوسف حيحص رمألا اذه نأ ول هللاب مسقأ : ةدحاو ةملك -

 : نوكي ام اهدعب نكيلو 3 كتزهجأو تنأ كسأر ىلع ةففاجلا

 متك هنأ الول خرصي داكو . لاع توصب مُهْمَهَو  سيئرلا دسج جرا

 لظف هقيرط نع (لئان) دعبيل ىنميلا هدي دم « هراجفنا لبق هخارّص

 6 س © ىم

 دسج ةرملا هذه را ‹ ةلغأ ديق كرحتي مل ادماج همامأ فقاولا رادجلا

 ىلع سرلا مجه « ةلجلجُم ةكحض (لئان) نم ْتّدنف « رثكأ قيس لا

 نم تجرخف سيئرلا اّمأ ‹ ةقثو ءوده لكب قيرطلا مهل حتفف (لئان)
 : هخارص اهنم حشر « ةموهفم ريغ تاملك همف

 هعفدو هسرح دحأ هوحن مّدقت) . . . همسا اوتاه . . . همسا اوذخ -

 . (ةلوهجم ةهجو ىلإ ةرايّسلا ترداغو « بابلا قلغأو « ةراّيَسلا لخاد
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)00 
 3 ةرفانلا لويخلاك5 :رئاثلا ريهامجلا
 كسودت ؛ فوسف اهتتعأ كلمت مث نإ

 اهثلث فقو « فرجلا ةّفاح تلصو ىح ةرخّصلا حِزحَُي دانعلا لظ
 وق نم سيل. ةسبايلا ىلع نيرقتسُم الاز ام اهاٹلثو ؛ ةيواهلا هاجتاب

 اهُتياغ ُنوكت ةغلاب ةمكح لإ نيّراقلا نيّئلُتلا ىلإ يواهلا ثلّتلا ديعُت

 لوحتتس ةرخصلا ناف رارقلا هديب نم عرسي مل ْنِإ ‹ ةّماطلا كّرادت ىلوألا

 لكب ةعماجلا لاح لوؤيسو « اهقيرط يف ءيش لك فرجت ةقعاص ىلإ
 ٍ !!ربكألا عزفلا موي ىلإ اهيف نَّم

 ول امك اهفاوح ىلع ةفوفصملا راجشألا تدب « ةيفلخلا ةقيدحلا ىف

 اهنأك فيرخلا ةمتع يف اهصقرُ حيّرلا تذخأ « حاورأ الب لكايه تناك
 ىلإ تلوحت مث « اًبعرُم ايزئانج ال حيّرلا كلت تفزع . ةفيخُم نج حابشأ
 تناك « ةقيدحلا ءانف يف تفثكت نأ ىلإ أطابتي اهّريده لظ « ةرداه ةعبوز
 رودت ةيفوص ةرضح ىلإ ءارفصلاو ةسبايلا قاروألا و دق كانه ةماودلا

 درولا تاريجش « ىلعألا توكُلَلا ىلإ ٌرمسلا دشنت يهو اهسفن لوح
 حيّرلا مامأ دمصت ملو « ةيهازلا ناولألاو ةرضاّنلا تالَتَبلا لك اهنع تطقس
 دعت مل « ةايحلاب ر نوتفم لكل ةايحلا رس ؛ ا ةانقلا . كاوشألا اإ
 يتلا بلاحطلا ضعب ترهظو ؛ ةّينيطلا اهضرأ تققشت ؛ ةسوبُيلا الإ لمحت

 . اهنم هلالتساب حيرلا اهعجفتف قمر رخآب ثّبشتت نأ لواحت
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 ةيلاعلا لابجلاو ةديعبلا ىراحّصلا نم اًباثذ ىلإ بذج يّرلا ءاوُع

 دجستل يلاعلا ىلإ اهتعفر « يحور لاصوأ تقزمت « يف شراهتت اهلعجو

 يهو ليلق دعب تطبه اهّنكل « عير شراهتلا اذه نم حاترتف هيدي نيب
 لبقي ال يلاعلا» : نونكُم رس يف اهضعب يل لاق ؛ يدسج يف ىّولتت

 يدي تكرتو ءادّنلل تنكتسا . «نيطلا مهنطومف نوثيبخلا اّمأ . اًّيط الإ
 قوف يسأر تضفخو « يبكُر ىلع تعكرو « يبناج ىلع نالدسنت

 !!ینرهط : ىلاعلاب تفتهو « يردص
 فا نم تلا ارداف لا ام نا س ن

 ديدج نم بابلا تقلغأ « اًعيشّرت مل اهّنكل ًالامشو ايم تفلت دلا
 بائذلاو هلوطب ليللا يلع ّرم . يبس مل ايل ايجراا هفلخ تفتخاو .

 يف . توم الو ةايح ال انأو « يفارطأ جَجْرُي دربلاو « يحور يف شراهتت
 نأ تعطتسا « يلإ ءفدلا ضعب برست سمشلا تقرشأ نيح حابّصلا

 (ةميعن) تجرخ . ليللا يف : ينم دقفنا ام ضعب ديعتسأو ينارأ
 ‹ يرجشلا روّسلا ا اه . بابلا ىلع (دعس ٌّمأ) اهاقلتتل

 لمحت (ةميعن) تناك ... شييييه . .. شيه (دعس مأ) تحاصو
 افش ىلع وجع انحبصأ دق (دعس )ادب امه

 ا یی انو حاس اواو يا ویا
 وم رشتناو « ةدحاو ءادوس ةرعش
 تدب دقف (ةميعن) اّمأ . رمُعلا ةحول يف رهّدلا دي رثأ ىلع تلد اطوطخ

 ذخأت اهْنإ . اهّتيأر ةرم رخآ يف هيلع تناك اّمم رثكأ ةمره ىرخألا يه
 . ادغ اهناكم توملا ذخأيس (دعس ٌمأ)و « سمألاب (دعس َمأ) ناكم مولا
 E E EE | ناك ا اوس نحو

 « يبايثب اًعفلتُم ينتأرف راسيلا ىلإ ةتافتلا اهنم تناح « نيتبرشلاب
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 اهاطخخ تذغ مث ءرمألا لّوأ تقهش « ةقيدحلا طسو يف بهارك سلجأ
 . برشا : يل تلاقو « نيتبرشلا ىدحإ ىلإ تدم « يوحن ةقثاولا

  ىتح اًديور اًديور تبرشو « نيتفجترُم نيديب يمف نم ةبرشلا تيندأ
 !!عئاج كنأ ودبي : تلاق . مستبت (ةميعن)و اهيف ام لك ىلع تيتأ

 انأو يمف نع بيلحلا راثآ تحسم « اًميش لوقأ نأ نود يسأر تززه

 تدع ينٽأب ترعشو ديدج نم ٰيمدق ىلع تفقو . ةبرشلا اهل ديعأ

 .. انابتفإ

 اي اًريثك كنع انثحب دقل : ( (لئان) ) يل لاق « ةثداحلا نم نيموي دعب
 ءاقللا ت يف لوادتلل رّمَقملا عامتجالاب تقحتلا !؟تنأ نيأ لجر

 رثكأو ايناوخإ اًبلاط نيثالث نم رثكأ « ناوخإلا نم مهلك اوناك « سيئرلاب
 زّيمأ نأ تعطتسا دبرإ نم مهضعب « نيّيناوخإلا نيلوؤسملا نم ةرشع نم .

 . ىرخأ نكامأ وأ ناّمع نم اوؤاج مهنأ ودبي ةّيقبلاو « مهنم ةثالث

 هأوبتأ نأ ضّرَتفملا نم يذلا ناكملا يف هنيمب ىلإ (لئان) ينسلجأ
 . تايعمجلا ءاضعأ ةّيقب نع يبالط لوؤسمك

 . ةّيريصم تارارق هيف ذخؤت مل نإ عامتجالل ةدئاف نم دعي مل

 نيلوصفملا نمض نم يننأ ةبوتكم تابيرست لالخ نم ليلدلاب نّيبت
 (ينولجعلا ميرك) و (لئان) لثم ناوخإلا نم ىرخأ ةعومجم كلذكو
 يفصو) : مسا حشرف راسيلا نم اّمأ ... مهريغو (بهلس جارس)و

 نيح يف « يئاهن لصف وه انلصف نإ ليق دق ةسمخلا نحن انك . (بلط
 وأ ةنس وأ نيتنسل لصفلا رارق مهّقحب ردص نّمم تارشعلا كانه نأ

 تارارقلا هذه لك « ةيئاهن تارذنإ مهتباصأ نمم تائملا كانهو ء« لصف

 . ماَيأ ةثالث نم لّجبْلا سيئرلاب انئاقل دعب اهيلع عقُو دق
 نالا مخضألا ناك هنأ عم اًريثك انعامتجا مدي مل
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 همّدق حارتقا وهو اًدحاو اًرمأ انشقان اننأ ببّسلاو « ةقحالتملا انتاعامتجا

 ذخأ . ةدشاحلا تارهاظملا وهو الأ ةعماجلا ةرادإ ىلع طغضلل (لئان)

 ۰ : حايصلاو ماهتالاو طغللا نم اًريثك هلوح شاقنلا
 مهتحاقو ؛ ةسائرلاو ةدامعلا سوؤر ىلع ةعماجلا بلقن نأ بجي -

 هجاوي اذهك ٌرمأ . شاقتلاو راوح اب هعم لماعّتلا نكمُي ال ادح تلصو
 (لئان كلذ لاق) . نايصعلاو تارهاظملاب

 (دبرإ جراخ نم نيّيدايقلا دحأ در) . ةضوفرم تارهاظملا -

 ‹ يئاهن لصف ةسمخ مويلا . كلذ نولعفي مهو « اننوسودي فوس -
 . ةئم هدعبو ةرشع اًدغو

 ٌ لح لا يه تسيل تارهاظملا -

 . ديحولا لحلا يه لب -
 نل ينذأ نوفرعتو ياسا انأ . ةضوفرم ينعي ةضوفرم تلق انأ -

 ىيأر ريغأ

 يف فوقولا عيطتسي ال هتهاجو ىلع وهو ار درف يأر كي -

 . تارهاظُلا ديؤت يتلا ءارآلا هجو

 نأ نوديرتأ « ةسمخ مكنم نآلا نولوصفملا ... بابش اي -

 ار تسل تارهاظلا < اوج نو لوف نخ ا

 (ٌدحتب لئان لاق) !!روخو نيج وه تارهاظملا هاجتاب عفدلا مدع -

 ملكتي ناسنإ لکو .. :روهت اذه ةعاجف كسل هذه کلو

 . (بضغب يدايقلا در) . هسفن نع
 . (ءودهب لئان لاق) تيوصتلل رمألا حرطنلف -
 . رارقلا يف كيرش وهو « يذيفنتلا بتكملا مالعإ بجي -
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 بتكملا قح نم ْنكيلو «ايئدبم تيوصتلل رمألا حرطن انعد -
 نم ءيشب لئان باجأ) . ىرخأ ة رم تيوصتلا ديعُي نأ يذيفنتلا

 (ءودهلا
 « يدعب ةقفاولا يديألا e قفاوم انأ : يدي اعفار تفقو

 رابكلا ةداقلا جرح . تارهاظملا دّيؤي نيثلُثلا نم رثكأ نأ دعلا دعب نّيبت

 ةماستبا مستبي ناك « (لئان) وحن تفتلا « مهدعب نحن انيقبو « نيرئاح
 . راصتنالا ةوشنب ناقربت هانيعو « ةقيمع

 ماسقنالا ادبو « خويشلاو بابشلا يأ نيب عسا لات

 انشهنت ىعفأك اهسأرب لطت ةياصولا ضعب تدبو « نيرا نيب اًحضاو

 ىلع ةرداق ةليدب ةّيبابش ةد ةدايق ىلإ نيجاتحم انك ءرخخآل نيح نم اهبانب

 . تايصوتلاو تاياصولا براس يف هيتلا نود ةعرسب 2 ذاختا

 ريغ تاّيعمجلا سيئر انأف « ءادتبا ينام ىلع ومالا ناب ترعشو

 ٌريهظ يعمو كّرحتأ نأو عقوملا ل ىّلوتأ نأ دب ال هنأ تكردأو < جوتا

 ؛ ةهجاوملا هاجتاب مدقتأو « فوفّصلا دّحوأ نأو « (لئان) لثم يوق

 كيلع ديرت نأ نود اًدئاق ثّدحلا كنم عنصي نيح» : يرس يف تفتهو

 . «ديرت امك اًدئاق اهنيح حبصت نأ

 مهنأ ول بابشلا دنع لوبق هل ةعامجلا يأر نوكي نأ نكمُي ناك

 اوضفر مهنكلو . اًعنقُم نوكي نأ نكمُي تارهاظُلا نع ًاليدب اوحرط
 يف اهنارين ْتّبش يتلا ةمزألل الح اومّدقُي ملو جئاتّنلا فوخ تارهاظملا
 ءاضعأ نم مهيلّثمت نحن انتدارإ لماك ىلع تتأو « بالّطلا فارطأ
 ةدارإ ىلإ جاتحت اهنكل « ريكفت ىلإ جاتحم لولحلا نأ حيحص . تايعمجلا

 | حودمم لعف ىلإ جوجمم لوق نم اهلوحت يكل
 نم نييدايق نودب مهديرأ تنك ؛ ةعاقلا يف ءالمزلا ىلع تيقبأ
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 نع ةعماجلا جرخُن نأ انيلع : تلقو « ثيدحلا ةفد تملتسا « جراخلا

 دهعتت نأ امو « يلج لكشب نيلوصفملا ءامسأ نع نلعُت نأ امإ ؛ اهتمص

EYنع جرخي ومع ألا او بلاط يأ لصف مدعب اط  

 نأ باوصلا نأ دقتعأو « تارهاظملا ىلع ممصم راسيلاف ؛ ةرطيّسلا

 لمع ةدايقو « ةّيرثكألا نحن ءاهدقفن نأ لبق رومألا مامز ملتسن

 ىلع راسّيلا عم قيسنتلا بجيو « ردجأو هب ىرحأ نحن ريبك ا

 لبق انربص نودفنتسي فوس ناوخإلا : لوقأ ام اوقثو . تارهاظملا حابنإ

 اهتنعأ كلمت مل ْنِإ ةيداعلا لويخلا لثم ريهامجلا . ةقفاوملا ذخأن نأ

 كاوس سودتو كسودت فوسف « ةياغلا ةياهن ىلإ اههجوت يك كيديب

 | 0. اهقيرط يف نيفقاولاب أبعت نأ نود
 تناك . هلوح شاقتلا لجأ نم انرثكأ دنع فّقوتيل مالكلا نكي مل

 لعفلا ىلع رداق توص لاصيإل عيرسلا كّرحتلا يف ةنيفد ةبغر كانه

 : ةعماجلا يف رييغتلاو

 راسيلا عم قيسنتلا ةركف نكلو (لئان لاق) هللا ىلع انلكوت -

 تاجاجتحالا وعناص مه مهن نورهظي فوس « اًمات اهل انئمطم تسل

 . انعومجم نم ادج اًطيسب اءزج الإ نولَكْشُي ال مهو

 وأ انتسامح لثم تاجاجتحالا هذهب مايقلل مهتسامح ّنكلو -

 (هتبجأ) . اهقوفت
 . بسحف فقاوملا ليجست نوديري « نويزاهتنا مهتإ -
 انل نوهّجوي مهنأ ملعت له نكلو « تلق ام لوقت نأ كحيرُي دق -

 !!هسفن ماهتالا

 !!(هّتقرم وشو صوّصلا وش) . ءارُه -
 لمعن نأ انيلعف حجنن نأ تدرأ اذإ . كوجرأ مهتاردقب نهتست ج
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 نوكي راكفأ ىلع لب « صاخشأ ىلع موقت ال تاروثلا . دحاو قيرفك

 نأ نظأو « ةلعتشُم اهتوذج ءاقبإ ىلع نورداق صاخشأ اهفلخ نم
 ظ ` يفلت نقل راسل

 يف فّرصّتلا يف كتمكح ينتعنقأ . اًمات ينعنقت مل . سأب ال -
 دقتعأ « ةّيجاجتحالا تارهاظملا هذه أدبت نأ : مهألا نكل . رثكأ رومألا

 !!تحادنا نإ هتباتك ىلع ةرداقلا يه نوكتس خيراتلا نم اءزج نأ
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(۳٦) 
 اهباحصأ اهعيض اذإ الإ عيضت ال قوقحلا

 وهو « ۱۹۸٦/٥/۹ ةعمجلا موي دوهشملا ماعلا اذه يف ناضمر طبه

 ناك . هتايعادتب نطولا اذه ءانبأ نم نيريثكلا ةركاذ يف ّلظ يذلا ماعلا
 كلت انناطوأ ؛ انناطوأ قامعأ نم ةّيجش ةّنأو « انبولق نم اًفِزان احرج

Eاهقح يف انفرسأ  
 ىلع تماق اهعدون نأ نود اندعب نم ءابرغلل اهانكرت نيحو « انّتحماس

 اهمحَر نم يتلا ان اهنإ . انتعدوو نانح نم نيقاسو ةّبحم نم نيّمدق

 انيبش ال مث « انربك اهتحار باسح ىلعو « انيذُع اهبيلح نمو « انيتأ

 !!نارجُهلاب اهل انركنتو « دعُبلاب اهانقَقَع قوّطلا نع
 عامتجالا لجأ نم (ناّمع) يف (حليوص) ى انم E قلطنا

 انك « يذيفنتلا بتكملا بودنمو يبالطلا ناوخإلا ميظنت نع لوؤسملاب

 تايوتسملا ىلعأ ىلع تارهاظملا ميظنت بوجو يف انرظن ةهجو انصخل دق
 انأّيهو « هتدوعل اًبلطو عئاّضلا قحلل ةبضغ ةعماجلا يف تاقاّطلا ةفاكبو

 ةقش يف (هللا دبع وبأ) انلبقتسا . تناك ٍةليسو ةيأب اهب هعانقإل انسفنأ

 تيبلا ناك . ضرألا ىلع تاشرفلا ضعب الإ ءيش لك نم ةيلاخ

 حئاور هنم حوفت خبطمو ؛ امهيلإ يدؤي لخدمو « نيتفرغ نم اًنّوكم
 ناونع ةيّرّسلا تناك . هلوخدب نينكاملا دهع لوطل ةنوفعلاو أدّصلا

 يلاوح يف امهنم انّلزن « ةدوصقملا ةقطنملا ىلإ نيَتراّيس انّبكر « عامتجالا
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 تعمس « تاقرّطلا يف نوبعلي ةرذق سبالمب ةيبص رشتنا . ةسماخلا
 تبءاثت , اضعب مهضعب اهب نودانُي ءامسألا لحم لحت ا
 ءانثأ ىلع اطبه نيذللا ساعثلاو ادرط يدسجب تق

 كلذ ١ يف ةيئاسملا ا الي شعنم ءاوه نم يتئر تألمو ؛ لاحرتلا

 تفوت دق امهانبكر نيتألا نيترايّسلا نم ةراّيس لك تناك . لَمهُلا يحل ا
 ةقّيض ةبوراز انمامأ تّدتما . انترثعبل ةيفاك ةفاسم ىرخألا نع اش

 انلخد « نيقباط نم نّوكم تنمسإلا نم يدق تيب يف ةقشلا ىلإ يدؤت

 دحاو لك لوخد نيب اًبيرقت ةدحاو ة ةقيقد تلصفو ؛ ىَدارف ةبورازلا هذه

 انلبق اًدوجوم يذيفنّتلا بتكملا وضع ناك لخاّدلا يفو « اهيلإ اتم
 نيح . ةثالث اوناكو ناوخإلا نم (دبرإ) ويدايق فلخلا يف انعبت ؛ اعيمج

 تآكتم نودبو ةيجنفسإ | تاشرف ىلع نيتفرغلا ىدحإ يف اندقع ع مظتنا

 يف راطفإلا ماعط انل دعي ناك هنأ ودبي خبطملا يف مهدحأ توص تعمس

 هنإ « ةعومجلا هذه يف رشع ثلاغلا صخشلا ناك « لوألا يارا مويلا

 « ةيرسلا تاعامتجالا هذه لثمل اهدادعإو ةقشلا هذه حتفب فلكملا نذآلا

 ىلإ هرودب اهلصوُيل « هيلإ ةياهّنلا يف لوؤت تاعامتجالا هذه رضاحمو
 ةطيسب ةّقشلا . ٌرَّسلا ةنامأ كيش ىف 0 ثيح ناوخإلل ماعلا زكرملا

 ٍةبوطر نع جان نفعلا ضعب اهالع ءاضيب ناردجلا , دودحلا دعبأ ىلإ

 يفو . كيتسالبلا نم ة ةريصح ضرألا ىلعو . اهفلخ اهفلخ ءاتشلا دي اهتكرت

 ىدحإ يفو ٠ مظتنُم ريغ لكشب ةالصلا تاداجس نم ددع رثانتي اياوزلا

 خوض اددع لمحت ففرأ ةثالث يف ةريغص ةنازخ كانه تناك اياوزلا

 . انبلا نسح مامإلا اهَعّمج يتلا (تاروثأملا) نم تابّيتُكو « فحاصلا
 وج يف قّلحُت رهطلاو ةطاسبلا نم اًحور نأ ءارم الب رعشي انه سلاجلا

 . ةفرغلا تابتج فلت ةنيكّسلا نم ءيشو « ناكملا
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 ناك . اريثك هنع تعمس نأ دعب (هللا دبع وبأ) ىرأ ةّرم لّوأل

 بّبسي ةرضاحُم وأ ةودن يف هفيضتسنل ةعماجلا ةرادإل همسا ركذ دّرجم

 انلواح انن عم مودقلاب هل حامّسلا نكمملا نم نكي مل« ىّربك ةّيلاكشإ
 اعوبرم ناك . حجنن مل انتكل ةقباسلا ماوعألا يف تارم رشع نم رثكأ

 ههجو « هتيحل داوسب ضايبلا طلتخا ‹ هرمع نم تاينيعبرألا رخاوأ ىف

 ادبي َنيح ودبت ءودهلا اذه فلخ ةروث يفخُيو اًثداه ودبي يذلا -
 ا اع اعقب رک نيلي نأ ىلع یاد باخ ناک کا
 رثعبتت اهلعجت ءاّرلا يف ةغثل هيفو اًثداهو اقيمع ناك هّنوصو « ضيبأ اًبوثو
 aS هتكحض تلجلج كحض اذإو « رجفنت نأ نود

 ىيدايق وهو ؛ ةرّيمتملا هتيصخش تزال اهنأ ودبي اميف (فيك فياش)

 ةنامأللو « اهب اهب مّلسُم ةقيقحلا اطْسِب ودبت هتارارق ضعبو « ا زارط نم

 هلع قف قفا ام ذيفنت يف مزاح هّنكلو « ىروش نود ارم عطقي نكي مل
 . اًيساق وأ بعص ناك ولو هذختا ام جئاتن لمحتيو

 بابسأ ةرشع نم رثكأ تأيه دق تنك « ثيدحلاب انل حمم نيح

 ىمعي ال راهنلا ةعبار يف اسومش اهُتدرف « تارهاظملاب مايقلا ىلإ وعدت

 يرجي انئالمز نم اددع نإ : تلق . نيوادمر اتناك ولو نينيع وذ اهنع

 مهيلع تعقو نيرخآو « مهقحب يئاهن ٍلصف تارارق ذيفنت ايلاح
 انعطتسا ام هل اندشح يذلا يبالّطلا رمؤملا نإ مث . ةفلتخم تابوقع

 Ea الأ انيلع طغّضلا نم ئوتسم لكش اًحجان ناكو

 وتت اهلعج امبرو ةعماجلا ةرادإ ره يذلا ىوتسملا د وداع

 ةا بولطملاو < ةفحجلا تارارقلا نم اًديزم ردصت نأ لبق اًيلم

 بجي لب ؛ هرثأ نع صوكتلاو « هنع لوزتلا ال طغضلا نم ىوتسملا اذهب

 رقؤملا بلاطم ىوتسم نع تعجارتو ترتف انمّمه نأ ولو « هيلع ءانبلا
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 نيُكلاب ىّمرُث فوس كلذ نم دعبأو لب « ةّيجازملابو ةّيمسوملاب مهتنسف
 يف اترهظ نيتّللا ةّوقلاو ةأرحلا ىوتسم ىلع ةظفاحملا بولطملاو . فونحلاو
 تئافلا عوبسألا علطم ذنم نيّيناملعلاو نيّيراسيلا نإ مث . رمتؤملا كلذ

 ىلإ فوقولا لجأ نم تاريسمو تارهاظمب مايقلا نوديري نوتلفتي مهو
 مهن !؟نولوصفملا ءالمّزلا ءالؤه نّمو « نيلوصفملا نم مهئالمز بناج
 نمف انلجأ نم رهاظتلا نووني نويراسيلا ناك اذإف « ناوخإلا نحن ؛ نحن

 مل ةعامجلا نأ ةّجحب انسفنأ لجأ نم رهاظتن الأ لجخأألاو

 اننإ ؛ لاجّرلا ييحُي  لاجرلا ( سض ذ سيلأ مث !!نآلا ىح رمألا يف تبت

 يذلا انتوخخإ ىلإ ديِعنس انّنِإِف تارهاظملا هذه يف لوخدلا نري ا اذإ
 . تالا ةداعتساو ةدارإلاو ةيزعلاو ةّمهلا لّسكلاو روخلاو للملا مهباصأ
 نم رثكأ نإ : ةمكحب هعم فّرصتتو هيعت نأ ةدايقلا ىلع مهم رم كانهو

 لب « تارهاظملا ىلإ لوزتلا دْيؤي ةعماجلا يف ناوخإلا بابش نم ٠
 مل مأ ناوحخإلا ( يضر ر نييراسيلا عم اهيف كراشيس هنأ مسقأ مهضعب نإ

 هذه ىلع ةقفاوملاب رارقلا ْذاَحّتا يف ةعامجلا وكلت نأ دقتعأو « اوضري

 ‹ ةهج نم نيسمحتملا ت ءالؤه دنع ةنتف ثدحيس تارهاظملا

 ةهج نم دشحلاو ميظنتلاو قبّسلا يف ا يطعيسو
 نأ لبق هئاوتحا يف عرستو رمألا اذه كرادتت نأ ةدايقلا ىلعو « ىرخأ

 ةيادب ذنم ةّيبالطلا ةريسملا نأ مزجأ داكأو . هابقع دّمحي ال ام ثدحي

 ةعانق اهيدل تلكشت دق تئافلا ماعلا نم 4 رهش ذنم يأ لوألا لصفلا
 طغضلاب الإ ةملاظلا اهتارارق رزاجم فاقيإل ةعماجلا ةرادإ عم لح ال هنأ
 . تارهاظملاب الإ ةعدار ةجيتن ىلإ يدؤي نأ نكمي طغض الو « اهيلع

 ناك هنأ هتداع نمو « ديدش ءاغصإب عمتسي (هللا دبعوبأ) ناك

 عفر تيهنأ نيحو ؛ هثدحُم تاملك يف زيكرّتلا دارأ امّلك هينيع قّيضُي
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 دوي ةوخإلا نم ّدحأ ناك ام اذإ فرعأ نأ ديرأ سأب ال : لاقو « هنقذ

 ىلع ةيلات ةعماجلا ىف انتبرجت نإ : لاقف (لئان) ثّدحت ؛ كلذك ثيدحلا

 ام لاجلا اذه يف لمعلاو ميظنّتلا ىف قبّسلا نم هلو « (دَْو) انيخأ ةبرجت
 انأو , اهيلع ةقفاوملا لاح يف تارهاظُملل ايقيقح ادئاق نوكي نأل هحّشرُي

 هخيرات ميركتو هيركت باب نمو « اهيف يناديملا دهشملا ردصتيل هحرطأ

 ةمماجلا دقن يف هنا تي لإ ةيرا انا ان جو ةسدنهلا ةيلك يف

 امك اًيئاعّدا ايلوطب اًققوم انه ينعأ ال « لفاحلا َخيِراَّتلا اذهب قيلي ام
 ندعم ىلع دكؤي اي ايقالخأ افقوم لب ‹ نهذلا ىلإ ردابتي نأ نكمُي

 امهم هتياهن ىلإ قيرطلا يف ريّسلاو أدبملا ىلع تابّلا نم ناوخإلا
 ىلع قبي مل ناك اذإو « تاقلزنملاو رطاخماب ةفوفحم قيرّطلا هذه تناك
 هتريسم جوت نأ وجرأف « انيلع ةلبقملا ماّيألا هذه ًالإ ةعماجلا يف هجّرخت

 نمؤي ال ةعماجلا يف رّبكتم لك بلق ىلع هب متخي لاضنب ةّيلاضتلا

 نأب قيلي هتمق لصو يذلا هءاطع نا ىرأو . اهيلع يدتعيو انقوقحب

 قيقدلا مظنملا لمعلاب الإ كلذ نوكي الو « ةمقلا هده فار هعرزي

 نم ةعماجلا ةرادإ يف نيلفاغلا ظقوي لمع 5 تارهاظملا هذه ريجفتل

 صيحت الو اهبف ءارم ال تأ ةيزألا ةقيقحلا ىلع مهيَحصُيو مهتلفغ

 طقست ال مئارجلاو , اهباحصأ اهعّيض اذإ الإ عيضت ال قوقحلا : اهنع

 دودراطمو نومولظم نحنو « ةّيحضلا اهنع تتكس اذإ الإ مداقتلاب

 يف سرع رجنخ نع انمد حسمن نأ ةلوجّرلا نم لهف ؛ انقوقح ةموضهمو
 !!انلتاق ىلإ هديعن مث انردص

 ‹يروعشلا سوماقلا نم رذقلا اذه كلم (لئان) ١ نأ كردأ

 تعنتقا دقو « بولسألا اذه مادختسا ىلإ ليمي ةّرم لّوأ هنأ تسسحأو

 غلاب هنأ نظأ تنك نإو « رارقلا عنص يف ربكأ لكشب رّثؤيل اذه لعف هنأ
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 ةهجاوملا ناقتإ ىلع بأد هنأ عم ةفطاعلا رتو ىلع برضو « هفاصوأ يف

 . ةيفطاعلا ةروانملا هناقتإ نم رثكأ ةّيداملا

 اًعيمج انثّدحت ىتح «انل عمتسيو « هينيع قّيضُي (هللا دبع وبأ) لظ
 . ةئطاخلا ةبّرسمْلا تامولعملا نم س اننيب فقو . هتاذ نأشلا يف
 ' نم عمست ملامو . ةبئاصلا تاارغل ردم 8 ةقلط تاعئاشلا
 قالطإ يف كتيرقبع زاربإ نع فق وتت نأ كيلعف هسفن صخشلا

 يف كينذأ حتفت نأ بجيف باوضصلا تدرأ اذإو . هيلع ماكحألا

 ٍلقعب مكحت مث اهلك تاهاجتالا يف كبلقو « ةينامثلا تاهاجتالا

 . ةيضام ةميزعو ةذفان ةريصبو « رينتسم
 نم ابره تارهاظملا هذهب مايقلا يونن انن ناوخإلا ةدايق تّنظ

 كلا داوملا لمح نم افوح اهيلع ٌرصن اننأو 3 ةّيساردلا تامازتلالا

 نولشافلا مه نيّيراسيلاو ناوخإلا نم ةكراشلا سوؤرلا نإ : اًضيأ ليقو
 ةعماجلا ةرادإ ةيلقع يف تلكشت دق تناك اهسفن ةعانقلا هذهو « ايسارد

 س س ع

 ةبلاغلا ةبسنلا نأ ةئاظ ةفحجملا اهتاسايس ىف يضملا يف اهأرج امم

 اينما ىلإ تاريصتالا ديرتو تارهاظملا هذه ديت ال بالطلا نم

 . اهنوؤشب مامتهالاو
 نيجيرخلا نم ناك اتم ٌريبك ددع ؛ ةتبلأ اًحيحص كلذ نكي مل

 . بحرأ ةايح ىلإ قالطنالاو جرختلا اتو نی ىلإ د رر نيالا
 ةسدنهلا بالطو ةسدنهلا ةّيَلك نم تقلطنا تاجاجتحالا ةيادبو
 ِ نوكي دقو . مهتساردب ثيثحلا مهلاغشنابو يملعلا مهقوفتب نوفورعم

 ةقالع هل سيل ريصقتلا اذه َنكل تابجاولا ضعب يف اًرّصقُم انضعب
 عمتجم لك يف كلذ دجوي دق ذإ ' اهمدع نم تارهاظملاب ا

 رّصقملا كانه اًمئادف « ماع هجوب عمتجم لك يفو ؛ يعماج يبالط
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 يبالطلا مهلاب لاغشنالا نم ءاج يسارا ريصقتلا ضعب لعلو ء ربما
 يسيئرلا عفالا ف .DIN ET اذهو « ماعلا

 ا ليلدلاو < ملظلا عفر وه تارهاظملاب ةبلاطملاو تاجاجتحالل

 نم ناك نإو يسايس هجوت يأ لمحت ال ةفرص ةيميداكأ تاجاجتحا

 !!نويعيلط مهنأل الإ كلذ امو نوم ماق

 انتفرغ ىلإ لخد . روطفلا ماعط دادعإ نم ىهتنا دق نذآلا ناك

 كي ا ىلإ داعو انمامأ هعضو . ءاملاو رمتلا هيدي نيب لمحي

 ددرن نحنو « انيديأ هدعب نم 0 ايفاص ءاعد أدبو هيدي (هللا دبع وبأ)

 : يجلا يف ةعورزملا نذآملا نم فيفش ءادن : ىلاعت . نيمآ : ةلمج لك دعب

 لخد يذلا لّوألا ماعطلا ر رس رمتلا تاع ىلإ انيديأ 15 ربكأ هللا

 ناك انفاوجأ ىلإ اهب يقلُت نأ لبقو « مّلسو هيلع هللا ىّلص ّيِبَنلا فوج

 لوألا هؤاذغو حورلا رمت يه يلا ةملكلاب ةمقثللا قبسي روثأملا ءاعّدلا

 نا قورعلا تلتباو ا بهذ» : كلذك

 يف نوكن نأ اندوع خيش دي ىلع انأشن (كيبلا) دجسم يف

 ءزج فصن « اعم نأرقلا ولتن « ةعاس فصنب برغملا ناذأ لبق دجسملا

 ملاوع يف فرفرت رويط ىلإ انلوحي ينوك يعامج ديشن « لاع توصب
 انداسجأ اهعاقيإ ىلع تلكشت تادلاخ تاملک ٠ ةضماغ ة ةروحسم

 ل ةدومو « بحل او اضرلا رهن انحاورأ يف تعز ىقيسومو « ةضغلا

 امم بلقلا هسملي ًالامجو « افشك اهّرسل فرعن ال ةمظَتنْلا ا

 ةرخآلا ةايحلا انبناج ىلإ موقت اًعم ة ةالّصلل موقن ( نيحو .رّسفَي الو سَحَب

 ا اراض ةالّصلاو موّصلاب قيرطلا اذه اوربعا : انل لوقتل

 يعامجلا يلوفطلا دهشملا كلذ يف الإ ةمالّسلا ىننعم ّسحأ نكأ

 له : انبونذ تّبعشتو « انّماثآ انعم تربكو انربك نأ دعب مويلا . رحاّسلا
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 !!نيملاس لصن يكل اهتاذ قيرطلا يف ريسن انلز ام
 « هفلخ نيَفص يف انّمظتنا « (هللا دبع وبأ) ءارو ةقّشلا يف انيّلص

 e و دع هين اربع ةعفر هيف اناّلذت ناك ؛ دوجّتسلا لاطأ

 دق ٍبونذلا نم ًالبج ّنأ انسسحأ سولجلا يف انيوتسا َنيحو ةفئأ هيف

 ياو داب راجل ادور تام ا يارا

 . ءامّسلا يف اهانعرز حاورألا ّنأو « نيّطلا
 تناك سدعلا ةحئار . ةدئاملا دادعإ يف دعاسُي يكل اتم ددع ماق

 ثالغلا نويعلا يذ زاغلا قوف تّرقتسا ةريبك ةرجنط « ءاوجألا تألم دق
 ةّيكيتسالبلا نوحّصلا انألم « بوطلا نم ارتم عفتري فص قوف دملا
 .E ىلإ اهب اندُعو ماعطلاب ةدّدعتملا ناولألا تاذ

 AE ةميدقلا لقا را م ادع اطر نأ تعب ةعساو

 . ةحضاو ةّيهشب انماعط لوانتن انحُر اهضايب اهُداوس بلغ
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 راهزألا علطتس
 ص

  ةمداقلا سومشلا ءوض يف

 تعطص مذ ليا لم كاكاو اهيف آلإ لامجلا اذه لثم دَّجوُي ال

a Oلوقلا ءدبو . نيرخآلاو نيلوألا رطع اهل .  
 ءاقللا ةوهبش نم ديزتل تافّطعنُلا ىّنتت اهدسج يفو « ٌنفلا متتحم
 اإ اننا هيف يهتني ال ادسج فوطت يلا ليلا ؛ ةمومحلا ليلا ةرارحو

 ؛ ةردّسلا لظو « ىوأملا ةنجو ؛ ةياوغلا ةرجش ىه . ديدج نم هيف أدبيل

 ل ع تانج ا نين يحدق
 ىلإ جاتحي رصتلا . هعنصت الو رصتلا فرعت ال ةموكشلا لويخلا

 ال  ةحباس جُرُنمو ةعطقُم محل ىلإ « ةظحّللا قبست ةيرح ىلإ « حومج

 ىدملا يف حبضت يلويخ تناك . ةأفطُم نويعو ةروقعُم مئاوق ىلإ
 اهفارعأ ةّدام « ىهّتنملا ىلإ ةعئاج « يدبألا قفألا يف حبستو يلزألا

 ىوأمو « نيكلاسلا جرادمو < نيقئاتلا لا ثيح فارعألا ىلإ

 !!نيملاحلا

 . ءافش هنم لّمْؤُي الو « ءرُب هل ىَجرُي ال ءاد ؛ اهب انأ باصُم

 بلان يفر عشا وردم باسن عف ةحب باس

 ةوهشلا مامأ (كّل َتْيَه) نم نومثآلا ىفشُي نأ نم ٌدعبأ اهنم ىفشت أو

 ضايبب ىذشلاو « بوثلا ةلباسب بيّطلا قولُع كب قلعت . ةيغاّطلا
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 يف ةايح نع ربخي قتف لثم قوتلا ةرارمو قشعلا ةرارح اهل . نيمسايلا
 ال ٌقيرحو « ةظحل لك يف راطشن نال ةلباق ةلبنق يف اهدوجو « تّيم دلب

 !!ءافطنالا هنك يردي الو لاعتشالا ىنعم كردي

 لإ ٌدحأ هآر ام ٌلامَج اهل . ضرألا يفو تاوامّسسلا يف يه ةكرابُم
 نيئاّرلا بولق نم يهلإلا لامجلا اذه ذحأ « دوجولاو راقولاو لقعلا هّبلس
 ‹ نيقشاعلا ءاقتلاو « بولقلا عمجم اهيفف « هسفنل هزاتحاو ريثأ اءزج

 5 اهلابح يف نيعقاولا 5 اهرحسب نيذوخأملا « اهّبحب نيخئادلا ىوهم يهو

 اع دق ةا تاب ةر مع ةع : ار يف رشملا بوق لك
 قروب اهفّلغأ نأ لواحأ يتلا تايركذلا ؛ اهيلإ يندوقي ءيش ا

 يتاذ جراخ تسميلو ( يف اهنأ دجأل اهنم برهأ يلا ةنكمألا « نايسنلا

 ةهجلا يف اهمامأ ينتدجَو ةهج نم بورهلا تلواح امّلكو « ةرسكنما
 . اعم نأ يف راو ولحلا وح ولا تاظيجلا تاهجلا لک يهف ؛ ىرخألا

 س ا تاهيهو « صالخل اب ملحأ انأو اهعاجوأ تيضق يتلا يلايللا

 يف كمسري يفطاعلا جضنلا eas هليجبت تملعت يذلا باتكلا

 يذلا عراشلا . ةلمُج لك يف هّلولا نم ًالاثمت كفقويو ءةحفص لك

 كبو انينح كيلإ يندازف نينحلا نم ىفشأ يكل يفلخ لزا تسر

 . اًراطفنا كيفو اًعجو
 كئلوأ !؟كلذ فرعت ؛ ةقثاو اطخب توملا وحن ريست تلا اندالب

 ىلإ اهنوقلُي كانه نمو ةفاحلا ىلإ دسم نم لابحب اهنوّرجي نيذلا
 دي ا نم دشأ يدالب اي ملا ا الد فرا قيحتيلا ىفاولا

OPE ENE ESكيدالج لوح  . 

 م E كارن نحنو انحاورأ يف اهلمحن نأ عيطتسن نعل كلت ةق
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 نيعئابلا ىلع نيه تاقرطلا يف اضورعم امل .ةساخنلا قوس ىف ا

 نيحبذت . .ةكرخلا ىلع ةردفلا التفت فرن« اش لعفن ال مث نيراشلاو
 لاس يذلا كمد اهّسمي نأ نم انمادقأ بقارن نأ ريغ ديجن الو انمامأ

 !!ةيدوألاو باعشلا ألم ىّبح

 . . لبالبلا قنخ ؛ ةَمتاقلا بوردلا الم يذلا تولا انهنأ اذ

 قرس ٠ ااا وی اق e جک

 : ةملاظلا دوشحلاب ركسع ٠١ ةرولا ساد د . نارينلا لعشأ .. . ينام الا

 اهشنعل كيلعو يتمْحَر يه. 0 يب
 كلت اهءاقن ” سمت : الأ مُهَرَذت اوفو اهل اوضق نيذلا م مدو ..

 ا ُمالظلا تشاو ملظلا ديتسسا اقم: ةَمثآلا 0

 . ةمداقلا سومشلا ءْوَض يف ٌراهزألا حلطتو « ليمجلا

 هّجوي يذلا وه لهو ' انعنصي خيراتلا م خيراتلا عنصن نحن
 لك دعت نحن مأ ٠ ‹ اهل انططخ دق نوكن نأ نود هنم اءزج حبصتل انّلاعفأ

 ْبتكاو كبلق ةاود ىلإ كدي دمو كردص ةحفص حتفا : هل لوقنو ءيش
 ٌراظتنا هبقعأ دق ريخألا انعامتجا ناك !!خيراتلا لعفن انتإف ؛ لعفن ام
 وأ ةَّماَتلا ةءاربلاب يضقي مكحلا نج رانا ت رازتقلا روال
 نوكي طسولا لحلاف ؛ طسو لح نم كانه نكي مل. مارا مادعإلاب
 ماسلا ال TE تاعامجلا ال دارفألاب قناعتي نيح اتکمُم

 ددمملا اهدوجو نع عفادت نأ ةنامأ كيدي نيب ر عضت نيحو

 حبصُتل كنع كتبغر جرخت .ذئنيح ؛ قحّسلاب ةدّدهملا اهقوقحو « مدعلاب
 ىلإ ة ةقاوتلا سوفنلا ةدارإل نعذتل كسفن نم ادرجتم تسل ةماع ةبغر

 !!لامّرلا يف اهسوؤر نفدت نأل ةّرطصُم ريغ ةزيزع شيعت نأ
 انلعف ام انلعف له !؟هيلع نومدقُم نحن اب نيعنتقُم انك له
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 رايتمخا مأ درفلا رارطضا : رخآلا هاجتاب او مأ ارارطضا

 يف اضخُبو ابُحو « اعم اًنومو ًةايح دحاولا دهشملا حبصُي فيك !؟عومجلا
 ىلإ نوعفدنم نحنو انكأ ؛ اهتاذ ةظحللا يف ا اعافدو 0 دحاو نأ

 مأ تومن انكأ : ءانفلا انريغ هيف ىريو صالخلا هيف ىرن يذلا تلا

 ؛ لتقم يف اهيمرن مأ اهنع عفادنو « اهضغبن مأ انّالب بحنو «ايحن

 يذلا رهتلا ةّفض ىلع فقاولا : ةقيقحلا رّرقُيْنَم !؟رحت يف اهبيصُنو
 امهالك ؛ ىرخألا ةفضلا ىلع كانه فقاولا مأ انه قحلا هيف يرجي

 الو « تنأ : لوقي نَم دجأ مل ميظعلا رهتلا اذه دادتما ىلع . انأ : لوقي

 عيضت نحتلاو انألا نيبو . نحن وأ انأ : اولاق مهلك ؛ ءايلوألا ىّتح

 أبعي ال هاهتنُم ىلإ اًرئاس لظي قحلا رهن نكلو ء«ةدوشنملا ةقيقحلا

 ( !!هيَتفض ىلع نيفقاولا تاءاعّداب

 ينءاج « ةعماجلا عراش يف تابتكملا ىدحإ نم ىّمأب تلصتا
 « كلذ لك لعف ىخأ بايغ ّنأ فرعأ ؛ اًتهاو رخآلا فرطلا ىلع اهّنوص
 دمه هبايغ لظ . تيبلا ىلع ءودُهلاو نزا نم ًالالظ رثن دق هُبايغ ناك

 اًحْوف اهحْوَب لعجيو « اهرّمدُيو اهرذجيو يّمأ بلق يف ةّدوملا ةرجش
 ةعباسلا ءامّسسلا ىوهم يف ة رئاغ موجن لثم الإ رهظي نكي مل« اًرطاع
 ىلإ اهرون نم دم وأ ءس تاواّمس يف باجحلا اهنع هللا فشك

 را مل : يل تلاق . اهّومُسسو اهئاهب ىلع ًاليلد رولا اذه نوكيل نيضرألا
 : ةنيفد ةّصغب اهتبجأ !؟هنع رابخأ كدنع له ‹ روهش ةرشع نم كاخأ

 . رجف تاذ نيمسايلا ةرجش نيقست تنك نيح تنأ هيرت ملأ نكلو ءال

 تل, ٠ هيف سرغناف يردص ىلإ | رس اد هالا تق

 !!كلذك هتيأر دقل : اهتبجأف « اًملُح ناك دقل

 يدنع نازحألا ركب تدادزا ةملاكملادعب يسفن ىلإ تدع نيح

274 



 2 ثيح ؛ كانه ىلإ نوبهاذ اننإ : اهل لوقأ نأ لجأ نم اهفتاهأ تنك « ءام

 نإ لوقأ نأ ديرأ تنك !؟دوعن ال 0 هنم دوعنأ يردن الو « (كانه) انلكأي

 انفقوتو . ةبهرلاو فوخلا اتع iT یئالمزو انأ نامألاب انفلتس اهتاوعد

 : 9 اي هللا كل . ددرتلا 9 انئشهن نأ دعب نيقيلا ترق ىلع

 لمحأ بوهّسلا يف انأو « ةّيقدنبلا لمحي لابحجلا يف يخأ ؛ نابايغ
 ظ !؟(ًلَعَم نايوَتْسَي ٌلَه) ف ؛ باتكلا

 نيمئاتلاو . . لابجلا ىلإ نيبهاذلا دانزلا ىلع نيضباقلا نب نمش |

 ترّفعت َنيِذْلا َنيب . .. لالَظلا ءيف يف دزولا نوؤرقي كئارألا ىلع
 كئلوأو ... لاتقلا له نم لاوُهَآلا ىلع اًبالصأ َنوُبحَي ْمهُتاهَبَج
 : اهَدْجَم يني : مّلعلاو ةّمَأ يمحي فيّسلا . . . َلاَّتلا بكلب نيضالا
 نمف . لامتكا ٌريَغ نم ُموقي ءانبال « ىمح مث ىو ألو

 !!؟لاجّرلا نم لاضتلا جهر يف عمجا ىقالت اذإ ! لاجرلا

 ثيح . ةجهبو ًالدج رثكألا تيبلا ىلإ تدع تويبلا ىلإ انقَرفت ت

 انأ يلع ناك . انيس ودم نادر نسي ىلع بتل اكفألا

 انيلإ يمري نجلا ةقحالتملا ةلئسألا ف ترهل ة ةيفخ 8 نأ (جارسو)

 يخيراتلا انعامتجا هنع ضخم اًمع (ملاس)و (نامعن)و (يفصو) اهب
 مانيش يف نأ ىلع ةداق داق ةكرح نم كانه له (حليوص) يف

 ناك « انتدارإ ىلع تزهجأو انتحبذ لا تاّيديلقتلاب نوفتكتس مکتأ

 لوطل كلذ فرعأ ؛ هولوقي مل نإو قافرلا ءالؤه دلخ يف رودي ام اذه

 تناك اذإ ةذفان نوكت بالطلا ةدارإ : مويلا ؛ قح ىلع مهو « ةرشع

 اهيلع ءاضقلا لهسيسف قارتخالا ضعب اهباصأ إو « ةدحّتم ةعمتجم

 . اهبيرختل لّلسَتلا وأ

 قيرطلا انعطق ‹ تيبلا ىلإ (ليلخ خيشلا عّمجم) نم قيرطلا يف
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 بوكرب حمسي ال اليل تقولا ناك « مادقألا ىلع اًيشم (جارس)و انأ

 سيفرّسلا قئاس ىلإ اهُعفدت شورق ةسمخ نأ ىلإ ةفاضإ « سيفرّسلا
 لعجي اتم دحاو لكل لفالف ةشتيودنس اهب يرتشن نأ اننكمُي ناك
 عا اورق ةقيقد ةرشع يج اف ان اار ورخ ای

 لك له : جارسل تلق ؛ ثلحتنو لكأن انك ٠ ‹ تيبلا ىلإ لوصولا

 ثدحي نأ هاشخأ ام ىشخأ ؛ تارهاظُأاب مايقلاب نوعنتقُم بابّشلا
 ةئم اًعنتقم تسل ايصخش انأ : يل لاق !امدّنلا هدعب بلجيف هاركإلا

 ىلع ةوخإلا عامجإ ناك اذإ ةعاّطلاو , عمّسملا ىلع انيبرت انتكلو « ةئئلاب

 ؛ ًراتحُم اهمامأ فقأ تاذلاب هذه ةعاطلاو عمّسلا ةّيضق : هل تلق . كلذ

 مدعو ؛ ةيرج هيلع جورخلا َدعُي ُسدقُم صن اهتأك اهب لماعتتن اذان
 ةفلاخملا ىف ةيرح كانه نوكي نأ نكمُي الأ ىخأ اي !!ةنايخ هل لاثتمالا

 كلذ ّنكلو : يل لاق !؟كلذ ريغ ىلع ةّيرثكألا يأر ناك ولو ىّبح
 خألا مدقأ اذإ رثكأ قشّيس فصلا : هّئبجأف !؟ملعت امك فصلا قشيس

 جناح نوكتس انه ؛ هنع ضار الو هب عنخقم ريغ وهو لمع ىلع
 عمان. اهرثأ لقيف عومجما ىلع ةراسخا زون لئنيح : باجأ . ةيئراك

 هداعبأ لك ذخأ دق رمألا نوكي نأ دعب ةصاخو « ةعاطلاو عمسلا ةركف

 . ءارآلا هيف تضافتساو شاقن ره

 « هاوس ليل هب لْدُب  موجُنلا ناريح « بكاوكلا ءيطب «رخآ ليل رم

 نيح توملا ةعجه تعجه دق تنك . ٍبلُب ىطمتيو « لكلكب ءوني

 يابلا ىلع نين انزل يعد r املج نركب
 نم مداق هنأ فاشتكاو توّصلا لوه نم دعب يقير علبأ مل  اًعِزَف تمقف

 ىلإ لّيخ هنأ ةجردل هقباس نم ّدشأب قرّطلا داع ىّبح يجراخلا بابلا

 تحتف « كانه ىلإ تعرُه « هقراط يدي نيب علخني فوس بابلا نأ
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 لماكب (لئان) يل ادبف « اهفّرط نم ترظنو « هولعت يتلا ةريغّصلا ةذفاتلا
 تحتف . لجر اي حتفا .. درو اي حتفا : ةعرسب لاق «محضلا هحبش

 تقفاو دقل : حرفلا نم خرصي وهو « ناضحألاب ينلبقتساو « اعله اعله بابلا

 ...HHH تقفاو دقل . . . تارهاظملا ىلع ”ةعامجلا
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)۳۸( 
 كملك ةروثلا حاتفم

 ترمثأ مث« ؛ سوؤرلا يف ةركف تدلو يتلا ةروتلا ؛ ةروتلا حابص هنإ
 يف داسج الاب ‹ تجز مث ) بورذدلا يف رانلا تلعشأ ٠ مث ) بولقلا ىف

 : يئانثتسالا ( ي رولا حابصلا اذه يف نآلا e ةئجلا : نيطا رّصلا

 !؟اهراجفنا نمای نمو افراد Ê نم !؟اهذوقي ( نم !؟اهعنصي ۲ نم

 نيعداولا اهيفتك ىلع لدسنملا لاشلا 07 ملا ةعماحلا هجو ريغت

 اتاهج ىلإ انابحأو انار نم اهيلإ | وفول م نحنو ةبخرم اهيار انل

 تقردم ةماستبا ديعن نأ انل یا نم !؟ثدحيس يذلا 5 !؟ثدحي

 ىف حادنا دق نوكي نأ دعب برقلا ىلإ | ءاملا دوعي لهو !؟تفطخ او

 ( !!؟ىرّثلا ايانث
 ةرّمصملا ةدايقلا عم ايريتفاكلا ىف اًحابص ةنماثلا ىف تعمتجا

 حلاصو بهلس جارسو ينولجعلا ميركو ةحبص وبأ لئانو انأ : ميظنتلل

 نم نيعبرأ يلاوح مضي عسوأو رکا ةدايق سلجم انئارو نمو . تادارج

 : كلذك نيتعومجم ىلإ مهتعزو دق تنك ايناوخإ نوعبرألا . ناوحخإلا

 ىلع ناك . ةهجاوملا سلجم نيقابلا نيرشعلاو « دانسإلا سلجم نيرشع
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 اههيجوتو اهتردإ ىلع فرشتو « تارهاظألا بقارُت نأ دانسإلا ةعومجم
 اهدارفأ نم يأ نوكي الأ ىلع تصرح ةّيرس ةعومجم يهو ؛ دعُب نم
 ىلع تدّدشو ؛ ةرطيّسلا نع جرخ ام الإ نمّثلا فلك امهم نلعلل اًرهاظ
 دحاول مام اذإ . فاشكنالا ىوتسم ردقأ انأ : مهل تلقو ءرمألا اذه

 هيلع فشکنا نم ؛ هاوس هب لدبتسأ نأ يلعف - هللا حمس ال - مكنم

 يف انيذْغُت يلا ةّيفلخلا ةقي ةقيدحلا متنأ « نيّجتحملا روهمج ىلإ لوحتي نأ

 ةيناديملا ةرادإلاب موقت ةت نأ اهيلع ناكف ا ةعومجم اّمأ . ةمّدقملا

 أ : ةهجاوملا ةعومجم ىلع راودألا ؛ تعزو . ريهامجلا ةدايق نع الضف

 ١ يي دعب تاّيلاكشإلا يف تبلاو تانايبلا ءاقلإو رماوألا ءاطعإل

 : ةصنملل (جارس) « تافاتهلل (حلاص)و (لئان)  دئاصقلا ءاقلإل (عرك)
 نورحخآلاو . تقولاو ةعامسلاو تارهاظملا ةريسمو ناكملا طباض وهو

 اطخأ ةّيأ ديرأ ال . دوشحلا ميظنتو ةّيريهامجلا تاكرحتلا ةبقارل

 ءرفتغت الو « ةلتاق ءاطخألا (نيعبرألا ىف ةقباّسلا ةليللا ىف تفته)
 يف انسل : ةتحب ةّيميداكأ انتاراعشو . ةذفاّتلا فو

 ؛ ةعماجلا ةرادإ تل ةهجاوم يف نحن . ماظَتلا عم الو ةلودلا عم ةهجاوم

 الو ؛ فجر انئيب ناكم الو . لوزي نأ ىلإ هيو كاملا ؛ ملظلا عم

 ‹ ءارولا ىلإ تافتلا الف قيرطلا يف انيضم نإ . فلخُ الو « فرس

 !!نوكت نلو انفلخ اًموي انفادهأ نكت مل ؛ هللا ىلإ انرمأو

 اهتإو « رايخ الو ةفزاّتلا بردلا اهّنِإ : دوهشملا فقوملل تلئامت
 نأ انردق ناكو ؛ رايك الو ةتباثلا ةفق ةفقولا اهنإو « رارف الو ةليقثلا ةنامألا

 !!اًعم تاليولا قوذنو اعم خيراتلا عنصنو اعم يضغ

 هذه ىدحإ تعضو « ءىش لك ىلإ اهدي ةّينمألا ةزهجألا تدم

 تنبب سبنت ال : هل تلاق « سيئّرلا مف ىلع ةريثكلاو ةليّوطلا يدايألا
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 كلت عفرت نأ وه ثيدحلاب نذإلا ةمالع تناكو « كل نذأن ىّبح ةفش

 ىلع يه هل وقت ام اهنم أرقيل ةقرو ىرخألا ديلا هل دقو مفلا نع ديل

 لوح هب رودت تحارو ريثولا هّيسرك ىلإ هيلجر تطبرو ؛ 3 هلوقي هنأ

 رارق ىلع ةزهجألا تلّوغت اذكهو . . . نزاوّتلا هئدقفأ ىح هسفن

 رسي ال هفقومو « ةمساحلا ِماّيألا يف اًقيعض سيئرلا رهظو « ةعماجلا
 !!اسئابو ابذبذتمو اكبترمو ١ اودع

 ناضمر نم ثلاثلا 1485 /ه ١١/ دحألا موي نم اًحابص ةعساتلا

 ؛ ةنونيكلاب خيراتلا نم فارتعالا هي ىلع تارداقلا تاروثلا تيقوتب

 يئانثتسالا مويلا كلذ يف ات تلا كلتل الإ | روح كلذ سيلو

 « انناطوأ يف نيعورزملا « انقوقحو انسفنأ ىلإ اا نفق ؛ لهذملا

 نمث نع لأسن نأ نود انتّيَّرَح ىلإ نيبهاّذلاو  انتمارك نم نيمداقلا
 ٠ ا!اًقَّلكُم ناك امهم كلذ

 : ةفاك ناوخإلا رداوك ىلإ تلصو دق ناك ةّيميظنّتلا تاغالبلا

 ‹ كومريلا ةعماج ىف ةّيجاجتحالا تارهاظملا ىف ةكراشملا انرّرق دقل)

 ثدح ام اذه !!(دحأ ٌنفّلَختي الو « اهيف ةكراشملا اًميمج ةوخإلا ىلع
 ديدجلا ىنبملا مامأ عّمجتن ايناوخإ نيسمخ اَنُك اًعبر الإ ةرشاعلا يف

 « ناوخإلا نم نيرخآ دارفأ ىلإ ةفاضإ الماك ةهجاوملا سلجم « (جم)

 . خيرات تاذ دحلا كلذ انعم اوعنص نيذلا نيعويشلا تادايق نم ددعو

 ٌرحبلاو مكمامأ نم ُودعلا) : لك لا | عنصتو ؛ ةملك ةروثلا حاتفم

 ينوك) : ةملك ةمحّرلا لّوأو « (أرقا) : ةملك ةلاسّرلا لّوأو ماب
 دشأو « (نوُمّلَكُت الو اهيف اوُوَسْحا) : ةملك باذعلا مظعأو « (اًمالسو ادب
 نيلاعلاب يوهتو « (هدعب ءاقل ال ٌمالس . . . كيلع ٌمالس) : ةملك ةرسحلا

 مانصألاب ٌحيطْتو « (اًعيمَج اهنم اوطيها) : ةملك مهميعن يف نيعتارل
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 ناكرأ طو « (اَقوُمَر ناك لطابلا نإ لطابلا قَهَرو قحلا ءاج َلُقَو) : ةملك
 : ةملك يناعلا رم كافتو « (تعنيأ دق اًسوؤر ىرأل ىَنِإ) : ةملك ةلودلا

 نم مهيلع ٌدشأ) : فلك برا ىلإ مهسلاك ذفنتو « ( (ءاقلّطلا متنأف ويهداا

 ؛ ةملكلا اهّنإ . (ُنوُكَيَف نك) : ةملك مدعلا نم دوجولا عنصتو « (لبّتلا عفر

 « لطابلا يلوُيف قحلا جهو ىلع اهفورح لكشُت نحن اهّنإو « ةروُلا ر
 !!ملظلا رسحنيف لدعلا ءْيَف ىلعو

 : يوقلا ةتوصب فته ؛ (مرك) اهأدب

 كفك ىنعُمس ىلاعلاب كفص ْدّحَو . . . كفص ْدَّحَو

 كفك ينس يلاعلاب  ْكَّفّص ذُو... ْكّفّص ْدّحَو
 ءادّتلا اذهب تعمس ْنِإ ام « ءاملا ىلإ دولا اهقاش اطقلا أكو

 ناكملا ةيقاس لوح تفتلاو « اًبارسأ اًيارسأ تعمجت ىتح قيمعلا طيسبلا

 عبر نم لقأ يف ةئمسمخ انرصف نيسمخ اتك تاعامج تاعامج

RELىلغت بالّطلا رودصو « ةنوحشم ءاوجألا تناك « انلوح  » 

 ىلع تاذلا هذه ةردقب ٌرخآ ٌروعشو ؛ مظاعتي تاذلاب لخاّدلا يف روعشو

 يتلا تاملكلاب مويلا كلذ يف هنع انربع « ىمانتي هيلإ وبصت ام قيقحت
 . ءاوجألا يف ريصاعألاك قلطنتو « مفلا ألمت

 انتاجاجتحا نأ اهيف تنلعأ ةملك تيقلأو « ةعاّمّسلا تذخأ

 صخلتت ةظحللا كلت ىتح تناك ءانبلاطم قيقحت متي ىّتح لصاوتتس 7

 نيقي هبش انيدل راص نأ دعب بالطلا نم نيلوصفللا ةداعإ : نيرمأ يف

 نر ل يفيّصلا بي رردلا موسر ءاغلإو « تارشعلاب مهدادعأ نب

 بناج ىلإ ةبلطلا فوقو نأ تنبو . ىمادقلا م أ ددجلا ىلع تناكأ

 ققحيسو « اهلك ةّيبالّطلا ةلتكلا رْزَأ نم دشي فوس نيرّرضتملا مهثالمز

 . ةميقعلا تاراوحلاب هقيقحت نع انزجع ام
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 اوعرزنا « ناكملاب نوطيحُي تارباخملاو نوؤشلا ةدامع وفظوم ناك
 ال ةهجاوم ىلإ نوبهاذ انثأك ادبو ‹ ةيواز لك يف ةميقعلا راجشألاك

 ‹ مهطاسوأ ىلع مهيدايأ اوعضو 3 هيلع ةرطيسلا مامزب كابسمإلا نكمي

 تماق دوشحلا هذه نأكو ¢ ةقيمع هرک تارظنب دوشحلا نوقمري اوحارو

 مه اوناكفأ ؛ ملّظلا ءانف لجأ نم الإ مقت مل اهنأ عم مهئانف لجأ نم

 نكن مل يمتيراغول لكشب ديازتت دادعألا تناك نيحو !!هتاذ ملظلا

 ةركفلا ؛ ةركف انك ؛ اًبولق و أ اًصاخشأ هجاون كلذب اننأ ةظحلل ركفت

 ةدساف e م اع نا :١ فقت ةحلاص ةركف ؛ يكب 3

 مماقا بلاطل ةثرتهم ةبيج ىلع موسرلا م عفر ر سیل !(ذاطاب 5 نم

 + ىلب !الطاب ٍرقفلا ماكر نيب نم وأ « ماعلا اذه رمش مل ةنوتيز تحت نم

 !!؟انبويج ريغ ةطلّسلا مهن عابشإل ىرخأ لئاسو دجوُي الأ . ىلب فلأو
 !!؟انروهظ ريغ ةنفعلا ةطلسلا هيطتمتل رخآ اًبوكرم دجوي الأ

 ظ : ديدج نم (ميرك) فته
 كلضصف َموُيلا متاذإ دعب نيم . . دعب نيم

 ٌءَّرع اوراص يكومريلا  كقح لّصح كقح ْلّصَح
 كليمز دعب ةقيقحلا ىلع ْنّمف « قامعألا يف ٌرتهت بولقلا تناكو

 يذلا لبحلا فقوتل مويلا مقت مل ْنِإف . تنأ الإ ةعماجلا نم لوصفملا
i n0  

 ا هيلإ دقت اذإ 5 ا ىلإ مدقتي هل !؟نيج فعلا

 !!ساطرقلاو حمرلاو فيسلاب
 ذخأ ايرشب , اتافوط نأ ادبو < عومجلا تدامو « ريهامجلا تجاه

 ص
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 اهّنأ دقتعت يتلا ةطلّسلا . ةطلّسلا تاباسح نم ةلفغ ىلع دّدمّلاب
 ةطلّسلا نيب امو . اههركت ام ابلاغ يتلا ةقيقحلا « ةقيقحلا ركتحت
 يف ٌرصن اهيبناج ىلعو « فصتنملا يف بوعشلا ةدارإ قتفنت ةقيقحلاو

 الإ نيّبناجلا دحأ ىلإ ضرألا ىَوطُت الو« ةرسيملا يف ةميزهو « ةنميملا

 عم ايدبأ افلح تدقَع تّدجُو نأ ذنم تايحضتلاو ؛ تايحضتلاب

 !!رصتلا
 نأ ينعي اّمم « بلاط فالآ ةثالث براقُي ام ىلإ ددعلا مخضت

 مضحلا اذه يف حاسنا دق ةعماجلا يف بالط ةعبرأ لك نم اًبلاط

 عاقيإلا طباض ناك « انسافنأ طقتلنل اًريثك (يرك) انلهمُي مل. رداهلا

 : ةّرملا هذه اًيلاع 00 ايلا بعللا يف زربألا

 هل ا
 بضغ نم اتيز نأكو « بهتلت رجانحلا تناك ريخألا عطقملا عمو

 تلعتشاف ة ةدقولاب اهيلإ تاملكلا تمر ّمث « بطح نم ةموك ىلع بص
 راّثلا لعشت اهنأ ةطلّسلا بئاجع نم . تاهجلا لك يف ناريل
 تملع امو « اهئافطإل اههجو يف تاوارهلا عفرت مث ءاقمحلا اهتاسايسب
 اهل ىنأو « ةوارض دادزتف « اهمقتلتف تاوارهلا هذه ىلإ عراست : رانلا نأ

 !!نوكلا هايم لك اهقوف تّبْص ولو  اهئافطإل ةليسو نم ذئنيح

 انکو انقيرط يف ءيش لك علتبن ؛ ءارحص ىلإ ٌرحب راس امك انس
 ديدجلا ىنبملا نم ةلتمملا قيّرطلا يف انتحنجأ انطسب « هييحُت كلذ عم

 ئلتمتل تداع ةشحوُم تناك يتلا برّدلا يفو « اًبونج ةسائرلا ىلإ

 تدادزاو ء اهل دح ال ةقكب رعشن انأدب « نوريثكلا ا ا ا

 ةقلغملا اهباوبأ حتفنت نأ ثبلت ال ةّيصعلا بورّدلا نأ انيف ةضماغ ةعانق
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 اهيف ةمهبُم رعاشم - لقألا ىلع - يف تفثكتو . بحأرلا ءاصقلا ىلع

 تاون تاعبتو ts جئاتن نع ةّيلوؤسملا نم طيلخ

e Eةدايق نأ ال ؛ ىرخأ 0 رم  

 تاک اا ريد فقوي نا عيطسي ين "ربل مي هيعّرلاو «زربألا

 0 ةلتمملا ني دحأ ىلع تدعص . دك ةسبكب ورعب

 تي
 يذلا انأ . ىلجألا ةركفلاو , ىلعألا ةياّرلاو ءزربألا ميعزلا انأ ؛ يفلخ

 اًدئاق ينوضتراو نويناملعلاو نويراسيلاو نويعويشلاو ناوحإلا ىنمدق

 يأ ؛ ةّيبالَطلا تاكرجلا خيرات يف ةرداّنلا تاجاجتحالا هذهل اَيعّْمَج

 نأ نكمُي يذلا كلذ بلق يأو « ىقنعب طيحت ىتلا هذه اذإ ةّيلوؤسم
 !!هللا حمس ال تلشف ول اميف اهلشف لمتحي

 « يهجو يف مستبت ءاضيبلا ةيلاعلا اهساوقأب ةيلامشلا ةباوبلا تدب
 ىلإأ ؛ اهتحت دشتحا نّمو كانه بالطلا نم رطاقت نم ديعب نم تيأر

 ؛ نيّبناجلا ىلإ ةتافتلا ينم تناح !!؟دادتمالا رهّنلا قشعي دحل ا اذه
 ىلإ تمت اهعورفو « اًنابث ّدشأ اهناقيسو « اخومش رثكأ راجشألا ترهظف

 ا صصألا يف د ناولأب د دورو ترهظو . لواطت ال ءامس

 الصاف ادح عضأ دعأ مل. قبعلا بيطأب تحاف اهعيمجو 1 ةديعبلاو

 ١ نينثالا يف عرفو ¢ اههبلك يف امهالك اا ؛ رشسلاو رجشلا نب

 تاقرط تناكو 4 ايقيقح اًيرشب انافوط ناك . و خومشو

 لمحأ نأ - كي توا يلع ناكو « افصفّص اًعاق ةعماجلا

 !!ريسدو قول تاد ىلع يعم نيجانلا
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 ةضل
 أ أ و مرو سار و سس 0 س ل تدي

 ةقيقفحلا ركتحي هنأ معزي نمم سابا ال

 ينتكرعدقل؛ كظعاو يّنإف كّبلقو كأ ينل (لئان) اي

 : تاذلا ةنتفو لوقلا ةنتفو يأرلا ؛ ةنتف ؛ نتفلا ينتضّحمو 2 بيراجتلا

 نتتفاو « قحلا هلوق نأ لوق يذ لک ىأرو ٠ هيأرب ير يذ لك بجعأف

 رودي لظو اهلوح ٌرادف « اهاوس هتيشخل قّلْحَي مل كبر ناک هتاذب لک

 عقت كنيع لعجت الف« لحمضا هسفن لوح ماح نم لك . تينف ىّتح

 ةمثآ اهنإف كحفاصتل كيلإ تت كدي لعجت الو « ةبذاك اهنإف كيلع

 ام . دو لك كحفاصُب مهيلإ كدي دمو . لامَج لك رت نيرخآلا ىلإ رظنا

 نم َدُب ال اعم اهدقوتو ةلعشلا لمحت دي نم امو « اهسفن حفاصت دي نم

 زكرت ةسماخو « ينبت ةعبارو « لمحت ةثلاثو « دشت ىرخأو « دقوت دي
 ٌرصن درفلا هفطقيو عومجما هعنصي يذلا رصنلا . رصنلا ةورذ يف ةياّرلا

 نإ « ارحب عنصت ال ةدحاو ةرطق نف ؛ هلهأل لضفلا دنس ؛ لداع ٌريغ

 رحبلاب ىتأي تارطقلا عومجم نكلو « اضور لّمجت ال ةدحاو ةدرو

 . رطاعلا رضانلا ضورلاب يتأي تارهّرلا عومجمو « رداهلا عساولا
 انسل : انرئامض يضر ام لوقن نأ انيلع اًمازل راص دقل : (لئان) اي

 بهاذملا يف انقرفت  ممقلا ىلإ ةدعاّصلا ةلوهلا قرطلا ىف نيديحولا

 الفأ « مهّفدهو انّقده تناك ةّمقلا كلو . معن « كانه ىلإ ةيقترأا

 نأ ىرت الأ !؟لّبُسلا تدّدعت نإو ةدحاو ةياغ ىلإ لصن نأ كيضرُي
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 ملف ؛ مهّتباصأو انّئباصأ كانه ىلإ نيدعاّصلا ىلع تقلطأ يتلا ماهّسلا
 ت1 ينال نيالا وص يح الو اًحضاو انمد ىرن

 سأبأ ال : (لئان) اي !؟ميحجلاو ميعتلا نازخ اًنكفأ !؟راّنلا يف مهالتقو

 عطقُت تاياغلا نأ نظي نّمم َسأيأ الو. ةقيقحلا ركتحي هنأ معزي نّمم

 !!تاينمألاب
 طيحُي نيرئاثلا تقبس « داضتقالا ىنبم ثيح نيميلا ىلإ انفطعنا

 تدعصو ؛ اهمامأ دتمملا عراشلا ىلإ ةهجاوملا سلجم نم ةعبرأ يب
 عومجلا ترظتناو « تاهج ثالث نم قيرطلا ىلع تافرشملا تاجردلا

 ملتسا « كلذك اولصو دق (لئان)و (حجان)و (يرك) ناك « لصعل
 : تافاتهلا ةّرملا هذه (حجان)

 ذانع لكي وكايا اندَب ذاصتقا ای انيج انيج
 ذادّسلاو ْنوُعلاوُكنم  ذاصتفا اي ئيِلمآ

eSيف تمّصلا جاج كلذب انحرجف ؛  
 ىنبملا لخاد مهتارضاحم نم بالّطلا جرخو ؛ ةّيزاوجربلا ةّيَلكلا هذه
  نوبرغتسُم مهو مهعماسم ىلإ ىهانت يذلا جايهلا اذه اوعلطتسيل
 دادزت ةّيبالطلا ةتلكلا نأ ادبو « انيلإ مهنم ريثك مضنا رمألا اوفرع نيحو

 تی ٤ داصتقالا يف انه ةدئاّسلا ةهكنلا فالتخا ىلعو . اًمخضت

 سوؤر باحصأو « تاوذلا ءانبأو ؛ نيمَعنملاو نيِهْفرْا رثكأ اهيف سردي
 ةهكن ؛ ربكألا ةهكتلا يف تباذ ةفلتخملا ةهكّنلا هذه نأ الإ لاومألا

 ايابص ىرت تنك . ةلداعلا بلاطملا يذ دحاولا يِبالَّطلا مسجلاب روعّشلا

 دق اوناك ول امك انفلخ نهتانكلو ٌنهتاجهلب َنّفتهي داؤفلا ٌنهل هّوأتي
 دمأ نم حداكلا ّيروثلا عومجملا اذه ىلإ مامضنالا ىلع ةّيّنلا اودقع
 . دعب

2 
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 : ديدج نم ةعامسلا ىلع ضبقي وهو دوشحلا ىلإ هتوص لصو
 داعنت ن بياصلا داصتقا ايو ةرادإ اي

 ةبعل وه ام بلاطلا قح ةِساحُم او ةّيلام اي

 ‹ كانه ةنكاسلا ءاوجألا كّرح تاملكلا يف ةفطاعلا راردتسا لعلو

 ىف انعم اوراسو ةناكلا كلف ىف نيفطاقلا نم ك دغ انيلإ بلقناف

 نيرام بادآلا ةّيلك هاجتاب يوهن نب مهن نحنو ةبهتلملا بردلا

 ليلق ٌريغ ٌددع جرخ تابلاطلا نكس ةاذاحم انردص نع. :كابلاطلا

 نهيديأ نعفريو « انعم تافاتهلا َنْدَدرُي نحو « ذفاوُتلا ىلإ نهنم
 تدادزا یتح (قراط اک نك له ؛ انوحن نهبولق تاداشو 1 تاییحم

 ةحاس ىلإ انجلو ىتح م فذقن انيقب . ىلب 0( دوشحلا

 هيا غ ىتح دفاوتت دادعألا تل: ةا بادآلا

E,اا تيقن تيقتراو « ةّبَلكلا لحخدم لإ تارفاتلا تاجردلا  

 ترا مث 5 ا تاذو نيميلا تاذ دوشحلا ىنارت يكل 0

 هلهاك نع يقلب اًشيج ّنأك نومهمهُي مهو اوسلجف ٠ سولجلاب
 « اليلق لاتقلا تاعبت نم حاتري نأ لاحلا هل نّيزف هلقثأ دق ناك 0

 ةكرعملا ىلإ اهئارو نم دعتسي يتلا براحملا ةحارتسا ىلإ ن كريو
 1 . ةمداقلا

 رظنملا ىقلأف نيرئاشلاب تّصغ تلا ةحاسلا ىلإ يئايلع نم ترظن

 ةدارإ نإ ؛ ٍضماغ 0 يحور ا تمدأ « عورلا يعور يف

 هذه هفلخ اًخراص اتوص إو مزهت 7 نل ةرفاتلا | عومجلا هذه ايفل

 هذه ايفا ةحبفاو ةقيقتخ ناو «ادبأ تكس نل ةرداهلا رجانحلا

 ةعبّسلا ناولألاب غبطصي دشحلا ناك . اًدبأ سمطُت نل ةبّنوتمل مئازعل
 : ةيلاغلا ةدازالا ر اب ا ن لاج اق يعن جرم اهلك
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 یا ينشق هلا امك ىنتمدق : يع ةّببالّطلا تادايقلا الول انأو 5 غارفلا

 رهن ليسم يف ةقرو تنكل ؛ دعب نم لعفي ملو لبق نم يتايح يف
 ايو ‹ نيسح نامعن ايو ‹ بلط ىفصو اي . ءاشي امك ىرجملا اهب بعلي

 « مكل نتمُم انأ : ةّيرحلا ىلإ ةّبئرشُلا سوفتلا اهتّيأ ؛ نادمح ملاس

 نم لايجألا يتأت نأ لمأ ىلع اعم هانعنصو < مكب خيراتلا تی

 ‹ ميهبلا ليللا ىف اطخلا رثأ الو ‹ ميقّرلا يف ملقلا رثأ ىسنت الف اندعب

 نم رفقأ نأ دعب ميمعلا ضورلا يف ةحئارلا قنع دمت يهو ةدرولا رثأ الو

 ١ !!هلهأ

 تاوصأ هناكم يف لملمتي وهو تلصلص « مثجملا نم شيجلا ماق
 ةّيراسيلا تادايقلاو انأ هتمدقت « ةسائرلا ىنبم ىلإ قلطناو . تامهمهو

 ترخأتو 3 ةهجاوملاو ميظنتلا ةعومجمو؛ ىناشلا فصلا تادايقو

 رثانتت نأ نم ةروثلا مسج لا معدلا ةعومجم

 4 تاجردلا تدعص ¢ ةسائرلا ىنبم م ىلإ انقل بورذلا يف هؤازجأ

 « يدي نيب يذلا يواسي يفلخ ن اهددع اهفصتنم دنع تفقوو

 ايالح نم ةيلخ لكب نورئاشلا هيلإ ىغصأ ايكيا اباطخ تيقلأو

 يقيقح ا دحاو يبرع ميعز 6-0 مل اميرلو < يحاور مهداسجأ

 ا ةرثك ىلع يئانثتسالا مويلا كلذ يف انأ تيظح املثم هيلإ

 !!!مدلاب ولو انبلاطم : نيتملكب اهموي باطخلا صضخلت !!ىهتاباطخو

 دلب يف ةسارشو ةربخ نم كلمت ام لكب ةّنمألا ىوقلا ترفنتسا

 ؛ قيضألا ةرثادلا يف ينمألا جايهلا أدب 3 ندرألا لثم نئمطم ٍنمأ ا

 لك لمشيل عسي أدب مث « تارّباخملا ىنبم ؛ اهنم قيضأ ةرئاد يف ؟دبرإ

 ج ىلإ هب يدويس ريبك رطخب ددهم ندرألا نأ هعور يف يقلأ نع
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 رئاود تحادنا . ةعلا هجو ىلع رمألا كرادت متي مل اذإ ةيناكرب

 هلاكشأب مو فقوو ¢ e کک
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20 
 !!يبتلا عاولص مّئاعلا لامع اي

 يهتني يكل هيرادت يهو لوطي ليللا لظ » اهءاشحأ لاعسلا جرخأ

 تاباغ لحاد لغوتلا ىف ا ليلا نأ ريغ « اهُمالآ هعم ىهتنتف

 يلإ اهتوص لصو . ةفهلل تاقرُط يف اهب صرتي لظ ملألاو . ةشحولا
 عطق يذلا اهتينأ لمتحأ مل« انفرع لفسأ ةعباقلا اهتفرغ نم اًمداق

 ىلإ جرّدلا تطبه . تضهنو « ىّنع ءاطغلا تحزأف « مالظلا نوكس

 تهانت ‹ يتهجاوم يف اهتفرغ كاّبش حبصُمل اًراسي تلتفناو « ةحاّسسلا
 تبرتقا «رخآل نيح نم لاعّسلاب اهعطقت يهو تايكابلا اهتاملك ّىلإ

 نم رشبل فورحلا كلت نكت ملا عمّسلا تخصأو كاشلا نم رثكأ

 مث قوشلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم اهغوصت وعلا فورحلا اهنإ ؛ لبق

 نم اهجرخت مث « (ةميعن ةميعن) ضرألا بكوك ىلع ىَعدُي يرشبل اهمّلعُت
 Re اًباذع رطقت اههافش نيب

 ؛ مالّظلا يف ةروّصلا حمالم نّيبتأ مل (رصان) ةروص نضتحت تناك

 ھا نأ نم ينتنكم فارطألا دحأ ىلإ تزاحنا علا ةراتّسلا نأ ريغ

 ءادف تام يذلا اذه « هري اهناضحأ نيب عقي بيبح يأو « اهيدي نيب

 كلذب يدفتو « هيف يه تومتف ؛ a نو د سام وايرسلا

 2« بونجلا ةهج نم ةمداق ةدراب ءاوه ةمسن ينتزه . اًعم نطولاو بيبحلا

 قاوشألا يف ظقوي اذيذل ادرب يرادأ يعذج ىلع يعرذأ تففلف
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 : لوقت نسا

 ديق ىلع ينيقبُي ءيش ال « حلام ءاملا ىتح ءَّرُم كدعب ءيش لك»

 تبهذ مل: برّذدلا ةمتع ىف لحارلا اهُيأ « كتاجانُم ريغ ةايحلا

 ءاّعم لحرن نأ وأ امم ىقبن نأ ءافولا نم نكي ملأ !!ةديحو ينتكرتو
 وأ يلإ كديعتل ةليسو نم امأ !!انه اهيضقأ انأو كانه ةايحلا يضقت فيك

 !؟توملا مأ ةايحلا وهأ !؟اننيب لصفي يذلا زجاحلا ام !!كيلإ يب بهذتل

 توملا ناك اذإو ‹ كلجأ نم اهنع ىلَختلل ةدعتسم انأف ةايحلا تناك اذإ

 ماع نوثالث نكت ملأ . كب قاحلا لمأ ىلع هلابقتسال ةدعتسم انأف

 ام لمتحي نَّم !؟موُرلا ىلإ تاذفاّنلا تانعطلل يدصتلل ةيفاك
 يف رهزتل لمألا روذبب اهتاذ ةقيدحلا عرزي نأ ىلع ىوقي نم !!تلمتحا

 انأو اًماع نوثالث !!نينّسلا هذه لك كوشلا ريغ ينجي ال مث رمُعلا عيبر
 سلجتف ةّيوحجلا كتاعلط نم دوعت كلعل راطفإلا ةدئام ىلع كيلإ سلجأ

 تنك اذإ : ليتقلا لتاقلا لحاّرلا اهّيأ . ءاشعلا ةدئام ىلع ول ٠ نعي

 ةديحو رفحلاب ةءولمملا ةلحوملا بورّدلا يف ينكرتت : ملف لعفلاب ينّبحت

 يدي نم كدي عزنت الف ينّبحت تنك اذإ !!.. ي يتاح اع

 ينّبحت تنك اذإ . . . ةرم فلأ موي لك اهاَيإ يراك يف طقسا ىإذ

 تنأو « ةدرابلا تاءاسملا يف كراظتنا نم تللم دقف كيلإ ينذخف
 !!«ةيلاعلا ءامسسلا ىف قيلحتلا لصاوت

 نياق فراق ااا اضافه اهناشسأ نه فت ام لالا وقنا
 ا ىلع و ا و ت تاكل كرو عقو ىلع

 هبتنا « هفتك نم (جارس ) تززه « تيبلا ىلإ SS ام
 5 مويلا رهظ ةعماجلا عراوش تباج تلا تارهاظملا نأ دب ال« اروعذم
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 : وحنلا اذه ىلع وحصي هتلعج دق ةّرمتسملا تالاقتعالا ةكرحو

 ا كلذ لاق) !؟درو اي كب ام -

 . ةميعن . . . جارس أي ةميعن -

 . اقاش اًموي ناك دقل .. .ًاليلق ترآ يعد . ايليا

 مق . ىفشتسلملا ىلإ اهذخأن نأ بجي « تومت داكت ةميعن -

 . يسكت نع ثحبأ نأ لواحأسو « اهيلإ لزناو « سبلاف
 : ينلأسو ؛ اًيناج بطلا ينذخأ « تاصوحفلا دعب ىفشتسملا يف

 ,  ؟اهفرعت له-
 : هبيجأ نأ لبق اليلق تددرت

 . يَمأ اهنإ :

 ناب نظأو . دبكلا يف داح باهتلا اهدنع ؛ كيلع يفخأ ال -

 ضعب اهل تبتك ؛ مويلا اهذخأت نأ عيطتست . ماروألا ضعب كانه

 لامكتسال عوبسأ نوضغ يف ىفشتسملا ىلإ دوعت نأ ىلع . تاجالعلا

 . تاصوحفلا
 د د

 ةياهن نم انبرتقا دق انك « لوألا يروّتلا مويلا ءاسم نم ةئلاّثلا يف
 ىهو دوشحلا نّمؤت نأ ةهجاوملا ةعومجم ىلع ناكو . ةدشاحلا انتريسم

 ام ىلع ظفاحت نأ دانسإلا ةعومجم ىلعو « ةّيسيئرلا ةباّوبلا نم ةجراخ
 نود مهجورخ نيمأت متي ىتح ةعماجلا لخاد نيرئاشلا نم و

 يف نيكراشملل اهاتلعأ ىلا رفصلا ةعاس تناك . كلذك لاقتعالا

 لخدملا ناك « تارايسلا جورخل تاباوبلا حتف ةظحل يه ةدشاحلا ةرهاظملا

 رخآو جورخلل اًباب مضي ةّيلامشلا ةباوبلا يهو ةعماجلل ئيسيئرلا
 هيف ريسن نيهاجتاب اًصراش قلغث اريك ًةباَِب امهنيبو « لوختلل
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 عفادتي نأ لجأ نم حتفيل ريبكلا بابلا اذه رظتنن اتك « تاراّيّسلا

 وأ سرحلا نم دحأ نكمتي الف هنم جورخلل ةدحاو ةرم اا

 جورخلاب نيفظوملا تاراّيس أدبت اًرصع ةئلاّثلا دعب . هلاقتعا نم تارباحلا
 نيبابلل ةفاضإلاب « اهعيراصم ىلع ناوبألا حتفتو ‹ ةباوبلا هذه نم

 ةظحللا تناح یتح دحاو مسج يف انلّمكت ىلع انظفاح . . نيرخآلا

 لّجست نأ لواحت حلا تارباخلا نویع تناك ديعب نم« ةبسانملا

 ةّمهم ليهست لجأ نم تادايقلا طو رولا طظقتلتو ءامسألا

 يف سلا نيتم دشح يف ءاقبلا يرماوأ تناكو . اهيلع ق ءاقلإ

 ا تال ىلإ تائملاب قالطنالا مث « نيصّبرتملا لهذُي ىّتح فاتهلا

 ةحاسملا ىطغُي يرشبلا نافوطلا ناك ثلثلاو ةئلاثلا ىف ء اهحاتفنا

 ظ باا سّرحلا ضعب مجهو « ثالثلا تاباوبلل ا
 تادايقلا هذه لوح ديدشلا فافتلالا نكلو « تادايقلا ضعب لاقتعال

 ىهتتناو . رخصلا مف نم ءاملا ةقافدناك اوجرخو « مهلاقتعا نود لاح

 ظ !!كلذ ىلع ىهتنا هنأ ادب وأ« ريخ ىلع لوألا مويلا
 ملا ناتسبلا معطم يف ئراطلا انعامتجا انذقع لوألا جورخلا دعب

 ام هناردج لقنت نأ نكمُي اذه ناتسُبلا معطم ىّتح « ةنمآ نكامألا دعت

 كلت يف فارطألا عيمج ىدل ًالوبق رثكألا رايخلا هّنكل « هلخاد راد
 ْ . ةرتفلا

 قلحي ةبقارملا رئاط نأك عساولا هوهَب لخدن نحنو انلوح تقلتن اتك
 ىلع ةدحاو ةقلط تقلطأ ىل ةبستلاب . انفاتكأ ىلع طحي وأ انسوؤر قوف
 نيكس و ا نطل ف سا قرف یک قدلا كلذ

 دّيس ينأك يريسم تعباتو ء ُهيحبذف يفتك ىلع طحي يذلا كلذ ىلإ
 تادا بلغأ !هابتشا الو كش الو 8 الو فوخ ال ؛ اهلك فقاوملا
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 مويلا يف ذ تأر ءاهسفنل ديجمُتلو ةسامحلاب رّجفتت تناك ةي ةراسيلا

 نحن انفالخ ىلعو . ةيقيقح ةروث عنصي نأ 05 ارداق اًحاجن لوألا

 تازقاظلا ى ةكراشما رمأ يف تتب دق مهتادايق تناك نيّيمالسإلا

 رثكأ ءاج ةكراشملاب يخيراتلا مهرارق ناب نوهابتي اا امم 1

 نوحجرأتي اولظ نيذلا كئلوأ نم لبقتسملا فارشتسا ىلع ردقأو اًياوص

 . اهل (معنزو ةكراشُملل (ال) نيب لودنب لثم
 ناك « يقفاوت ميعزك مهثركشو ةقلغُم م ةرئاد يف انسلج نأ دعب

 شاقّنلل ةّمهملا رواحما انخرط « ينيي نع (لئانو) « يراسي نع (يفصو)
 (يفصو) ىلوت . دغلا ءادأل طيطخّتلاو « مويلا ءادأ موقت : نيتدعاق ىلع
 ةكراشم عّسون نأ انقفتاو . راد ام لك انفلخ نم بتكو ّرّسلا ةنامأ

 نم هرداوك ةعامج وأ هّجوت وأ بزح لك ضاهنتسا لالخ نم تابلاطلا
 / : امالا

 معطملا كلذ يف ناضمر نم ثلاثلا يف برغملا ناذأ عّمجلا دهش
 يعويشلاو يناوخإلا هتالواط ىلإ سلجيو ؛ يح يسم هكلمب يذلا
 ىف ءاملاو رمتلا انءاج . ةبولسملا هقوقح ىلإ | الإ يو يواهبجلاو

 ب تالواطلا ةحازإب دعب نم (لئان) عراسو 5 نلا ضعبو ةيادبلا

 يستأي ىَلصُي يتايح يف هرأ مل نم تيأر اهموي ينلاخإ ؛ ةالّصلل اًناكم

 حلاص اهيف انّمأو « ةالّصلا تميقأ نيح انفتك ىلإ فتك فطصيو « انب
 2 دادزت انمادقأ لعجو « مهلأو ىجشأف « نونحلا هتوصب تادارج

 اقيإ ىلع تبرط مك ركذأ لز ال . فصلا يف اًنابثو « ضرألا يف
 اص ىلع ل كيلإ ( رع يذلاب كسمتساف» : أرقي وهو هتوص

 يذهن ىوهنام نع تايآلا لوؤن نحنو انكأ يردأ الو (ميقتسم

 يه ناضمر ءاوجأ نأ مأ . ديرن اب ناميإلاو لعفلاب نيقيلا هنأ مأ « طتشنو
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 رمألا انل فرخز انتّيضق لوح اًعم انفافتلا نأ مأ «كلذب تحوأ يتلا
 ًروطف تبلط « اندعاقم ىلإ اندُعو ةالّصلا نم انغرف نيحو !!؟هتّمرب

 انرعشو . تابّروشلاو ٌدرألاو جاجّدلاب تألتما دق دئاوملا تناكو « عيمجلل
 انريس عباتُت انك قابطألا تعفُر نيحو . انبلاطمو انب اًقاصتلا دادزن اننأ
 . ىمظُعلا ةياغلا ىلإ

 ىهاهلوخ دحر نأ ىلع انقفتا ىلا ةيعتفلا روسألا نم
 ناك اذإو . اهب نيفتاهلا ةمصب لمحت تناك تافاتهلا ّنِإ ذإ « تافاتهلا
 نمر يعي احر هجر فبقي طصخم ساس نمو

 (يفصو) كلذ ىلع نيجتحملا ربكأ ناك . هتّيلعاف عم نيرخألا رود

 انأف ينم ةقفاوم ىلإ جاتحي رمألا نكي مل . (نامعن) و (ملاس) هعياشو

 : لاق نيح دهشملا هتيرخسب (يفصو) رّدِصت ‹ كلذل نيديؤملا دشأ نم
 كنأ نظت ال ةبسانملاب « يفوص يعويش انأو « يفرح يناوخإ تنأ درو اي

 اذه نم كعد . دحللا نمآ : لوقتس . ينم رشكأ نآرقلا نم ظفحت

 خزربلا لعجنو ؛ نيرحبلا نيب عمجي اًفاتُه فلؤن نأ كير ام ؛ ءارُهلا

 ايقتلي نلو «ناّيْعُبَي ال َحَرْرَب امهتيب» : (لئان) لخدت « نايقتلي امهنيب
 ىلإ ترشأو « توكّسلا هنم تبلط !!هللا تايآب ئزهتست « انذرأ ول ىّتح

 سالا ؛ دزو اي : (يفصو) عبا . ةديدجلا هتعيلقت عباتت نأب (يفصو)
 ةدشلايعويش ترص كنأ هوو اهناوبخإ ١ ترص ينثأ نع ثّلحتت

 لوقن ال ملف « نحن هلوقن ام ال سالا هلوقي ام ء انّطبرت يتلا ةقالعلا

 !!هلوق ديرن ام نحن

 . (اودحتا ملاعلا لاّمُع اي) انراعش -

 !!. معن -
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 . مكل يناثلاو انل لّوألا ؛ نيمسق همسقن -

 "يع اذامف ؛ معن -

 . يبّنلا عاولَص ملاعلا لاّمُع اي -
 ىلإ رظنيو مهمهُي حار يذلا (لئان) الإ كحّضلاب ةعاقلا تّجِض

 ةفارط نم ىتحت جرجرتت يسركلا ةمئاق تداكف انأ اّمأ . بضغب عومجلا

 : هتلأس « بخّصلاو كحضلا ةرمغ ىفو « فقوملا

 شيش فيلا نف اًمّلع عنصن نأ انذرأ ول اذام -
 !؟اننیب اميف دحوتو

 اأ امناک ةباجإب ناعملت هانيعو يفصو در) . . . ةطيسب -

 (افلس

 . ةّرملا هذه كيدل اذام -

 يفو . رضخأ رخآلا فصنلاو رمحأ هفصن ؛ نيئولب اًملع نوكيس -

 . شوكاشو لاله هطسو

 هبْشُي لالهلاف « مكبناج ىلإ ةفكلا ليمتس اذكه نكلو -
 !!اوق وقَقدُي مل ام الجنم سالا هتظيسو « لجنملا

 !!هيف رضخألا نوللا دوجو يفكي الأ -

 . امامت دو

 نوللا لكشيس محال نوللاب مث ءرضخألا نوُللاب ادن اًذإ -
 !؟لدع اذكه . رسيألا فصلا رمحألاو « نمألا فصتلا رضح ألا

 هتعرتخا يذلا ريخألا فاتهلا انفضأو كلذ انلعف اذإ رمألا متيس -
 . (يبتلا عاولص ملاعلا لاّمُع اي) : هتحت

 هدي يفصو عفر) . . . ءارمحلا تايارلا باحصأ نحن نوقفاوُم -

 . (مستبيو ءالمزلا ضعب ىلإ تفتلي وهو
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 يدي تعفر) ءارضخلا تايارلا باحصأ نوقفاوُم كلذك نحنو -

 . (ينيمي ىلإ سلجي سلجي نم دنع ل ةكحاضلا هوجولا يف يهجو ريدأ انأو

 (تادارج حلاص) ىلإ تافاتهلا ةغايص انلكوأو « عامتجالا انبات

 يدايق يأ تيبم مدع ىلع قافتالا ناك مهألا رمألا . (نيسح نامعن)و

 . لاقتعالل ضرعتي ال ىتح هتيب يف

 رمأ كانه ناك ؛ (جارس)و انأ ياوس «رارقلاب عيمجلا مزتلا دعب اميف

 تناك « (ةميعن) ) اهنإ ؛ يلاقتعا ةلأسم نم يدنع ّمهأ ىنقلقُي رخآ

 اهبناجب ىقبأ نأ يلع ناكو « ةريخألا ماّيألا يف عجارتت اهتحص

 ةيفيك (جارسو) انأ ترّبدت دق تنكو ؛ كلذل تجاتحا اذإ اهدعاسأل

 تلت يتلا ةليللا كلت ىف انلاقتعال ٌدحأ ءاج ول اميف لاقتعالا ةهجاوم

 ۰ ٠ تا لوألا مويلا

 ول اميف (جارس) و انأ لاقتعالا نم تالفإلاو سرهلل ةّطْخ تددعأ

eكانخ تناك ء انترسأ ريغ يف ةليللا كلت انف  

 اهيف انفظن « تاودرخلا ضعب (ةميعن ةميعن) اهيف عضت فوّرلا ىلع ةفرغ

 انسفنأ ىلع انقلغأ نأدعب مولا اا ا

 كلت ةّيضرأ ىلع لامهإب ةاقللا تاودرخلا عومجم نم اتك ول امك بابلا

 دجسم ماّيأ ةفاشكلا نم هُمْلعت ام تقّبط رخآ بناج ىلع !!ةفرغلا

 جردلا باب ةبتع ىلع )اح ا

 تاودرخلا ةفرغ كاّبش ىلإ طيخلا تبحسو « فوّرلا ىلإ دعاّصلا

 ةظحللا يف « اًريغص اًسرج لخاّدلا نم هفرط ىلع ُتقّلعو , يديدحلا

 دشنيس ةّيضرألا ةبتعلا ليلا راَوُر نم نيمداقلا لأ اهيف وطخي يت

 يرودب ظقوأس . يظاقيإل اًيفاك اًئوص سرجلا ردصّيسو « لبحلا
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 . حطّسلا نم ةسكاعُلا ةهجلا ىلإ بابلا نم ءودهب لسننسو « (جارس)
 فقس رادج رال بشخ تالاقس ىدحإ تددم دق تنك ان

 هب ءاج دق ةلاقّسلا بشخ ناك . ناريجلا تيب رادجو (ةميعن) تيب

 وبأ) معاطم بناجب ىنبُت د يتلا ءانبلا تاشرو ىدحإ نم (نامعت)
 لهّسلا نم نوكيس ةبشخلا هذه ىلع . ةّيلامشلا ةباوبلا لباقم (دومحم
 ىلإ لوزتلا اننكمُي كانه نمو ناريجلا تيب حوطس لصن ىتح يشلا
 . (ةراو) ىلإ !؟نيأ ىلإ ْنكلو . . . برهلاو انتيب عراشل يزاول عراشلا
 اذإ ‹ ةيفاك ةفاسم اغ ىتح سكاحعملا هاجتالاب ضكرنس !؟فيك

 يف اًنعمُم تقولا ناك اذإو « هلقتسن فوس (يسكت) كلذ دعب اندجو
 ىلع اًيشم ريّسلا لصاونسف هتمص عطقت ةراّيس دجوت ال ثيحب ليلا
 تادايقلا دحأ دنع كانه عئيبتخنو « (ةراوح) لصن ىتح مادقألا

 . ةظحللا كلت ىتح ةلوّدلل ةفورعملا ريغ ةيناوخإلا
 يذلا ام فرعأ ال « ةفلتخُم ئباخم مهل اوذختا ءالمزلا ةّيقب

 نيح كلذب ينربخأ هنأل لقألا ىلع (نامعن) ) أبخم فرعأ يكل « هولعف
 جرد تيب يف هنإ نجلا یتح هيلع لدتسي ال ه هؤبخم ؛ ةلاقسلاب ين ءاج

 مدعل ناكملا كلذ راتخا « ةّيلامشلا ةباوبلا نم ةبيرق اًثيدح و ةرامعل
 ىتأي ناكو ٠ نكامألا ةيقب نم اًعفد رثكأ هنألو « ةشرولا ىف دحأ دوجو

 ت ل ا تنر ل ةعئاس نم جالا | كالاوبل) صعب
a i EE 

 نكن مل ةّيلضفأ نم ناكملا هنكمو . هفصي ناك امك ذيذل مونب اًمعان
 . تاوطخ عضب الإ ثادحألا حرسم نع دعبي ال هّنِ ؛ اهب نحن عّممتن

 ةّيراسيلا تادايقلا نم مهريغ الو (يفصو) الو (ملاس) عطتسي مل
 يف مهنم اًريثك ّنأل ؛ مههّجوت باحصأ نم مهئالمز تيب يف اوماني نأ
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 (حلاص)و (مرك)و (لئان) اّمأ . تالقَتعلا يف عبقي ناك ةرتفلا كلت

 ؛ مهتويب ريغ يف اوتيبي نأ اوعاطتسا دقف ناوخإلا بابش نم مهريغو

 تناكو « اهجراخو اهلك دبرإ نكرم ب رثك ا تو تناك

 يدايقلا ءاويإ ناك ىّتح بابشلا لك نيب ةمل تعنص دق ثادحألا

 !!نوّيداعلا ساّنلا هيلإ قباستي اًفرش مهريغ نم وأ ناوخإلا نم رئاثلا

 ينمجاهُي مل امك فوخلا ينمجاهو « تايركذلا ىنتدواع ليّللا ىف

 هتيأرف (جارس) ىلإ ترظن « « عطتسأ مل ينكلو موّنلا تلواح « لبق نم

 يقبو « كلذ ىلع هثدسحف ةديعب اًطاوشأ موّنلا يف بهذ دق
 زرخم

 يذلا سجاهلا وه لشفلا نم فوخلا ناك « ىبناجب لتشني فوخلا
 ؛ ةثكلا هتيحلب (لئان) ترضحتسا ؛ تاظَحللا كلت يف يلع رطيس

 امم بضغلا ههجو ىلع ودبيو هناوفنع لماكب يمامأ فقي هّتلّيخت

 تيملعر ةا ىف ااا ناسا معطم عامتجا يف ثدح

 ‹ ناتقيمعلا هانيع ينتهجاوو هئايلع نم طبهف هيلإ ؛ ترشا اه اعلن كنف

 نأ را ىلإ ينرطضا مونلا يف طاغلا | (جارس) نکل« ادوجوم سيل هنأ فرعأ

 ةمئاجلا بعلا ةلتكب هيلإ يقلأ ناسنإ ىلإ اًجاتحم تنك ؛ هرضحتسأ

 امتأك يف ناقّدحُت امهو ءافصب هانيع ْتّرتفا « حاترأل يردص ىلع

 يريهامجلا دئاقلا مويلا تنك اذإ لئان اي» : مالكلا ىلع ينناتحتست

 لك نإ « نيح لک يف بعّرلاب ينبيصُ تعض هونك ةيلوؤسم لمحتأ انأف زربألا

فاحأ نأ عطتسأ مل اذإف ؛ ةروثلا حرص يف نيل يه ريت ةظحل
 ةدحو ىلع ةف

 يثراكلا رايهنالا ريصم نف متت ىّح اهيمانت ىلع رهسأو « تانا هذه

Eىف ةداق نوكن نأ ىلإ انتأجلأ حلا كلت رادقألل ة ةوسق يأ .  

 . «هتابلقتب ا

 بابلا تحتف « يتاؤُيهت يلع لفسألا نم مداقلا لاعّسسلا عطقأ
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 طيخلا زواجتن نأ ىلع جارسو انأ تصرح دعب اميف . . تلزنو ءرذحب
 ىفشتسملا نم اندُع نأ دعب ... . هعطقن نأ نود ةبتعلا ىلع تّبْلا
 لالخ نم ماحتقالا ةلاح انبايغ يف نّلعأ دق ناك سرجلا نأ انفشتكا
 نم تبلطو « فوخو رذحب انلوح انتفلت .. . ةبتعلا ىلع عوطقملا طيخلا
 تعبات « ىلعألا ىلإ يعم دعصي نأ نود ةحاّسلا يف ىقبي نأ (جارس)
 اغار اوراق هلك تملا ناك + . يعباصأ فارطأ ىلع يدوعص
 ىلع اهتايوتحم لكب يقلأ دق تناك تاودرخلا ةفرغ ىح « بقع
 !!حوطّسلا
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(51) 
 نيناجملا الإ هعتصي ال ميظعلا خيراتلا

 لکشب مكنوؤش اورّبدت طقف < ىلع اوقلقت ال لاح نسحأب انأ»

 . «مكعم يبلقو ثدحي ام فرعأ « دّيج

 ا ا ا :) تلاق

 لا ىف وف اا دقق تتنك + ىلزألا ةليللا

 هذه تحت كاوا ةفرغ عم هلمكأب فوّرلا رمأ حضتفا نأ دعب ةّيفلخلا

 ةعئار ةّيفيص يلايل دوقع ةثالث نم رثكأ لبق ناجوّرلا ىضق ةشيرعلا
 اا قاشُعلا سمه ناسماهتي مهو

 دعب ّدحأ ةشيرعلا هذه بارت ئطو ال يئانبأ لم مكنأ الول -

 يننكل ‹ مكيمحي نأ يف ةظحل دّدرت ال ويلا نب احين ناكأول» (رصان)

 كرحتت رحتت ةقزترمو « ىقمح دونج ةهجاوم يف ةأرما لعفت اذامو ؛ ةأرما

 !!قررلاب تنوار لالا ةلضوب

 . ةلاخ اي ءارزو سيئر نم رثكأ ةسايّسلا يف نيمهفت تنأ -

 (اهتبجأ)
 ءالؤه ؛ ءارزو سيئر الو ءارزو انيدل سيل ع سيئر -

 . بعشلاو نطولا مهّمهي ام رخآ صوصألا نم ةعومجم
 يف انتارهاظم يدوقتو انلثم ةيروث يحبصت نأ ةلاخ اي كيأر ام -

 (اًحزامُم اهُيلأس) ؟ةعماجلا
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 كتأحلأ تنأو رو تدلو انأ !عّبطتلاب ' و تنأو عبطلاب رو انأ -

 . اهنطب ىلع اهدي دشت يهو« مزحب تدر) . اًرئاث حبصُت نأ ىلإ فورظلا
 . (امهئافص ناكم لحيس اًديدج افيض نأ ادب نيتمراص نينيعب يلإ رظنتو

 . (يقامعأ يف تسمه) !!اهينيع ريغ رخآ اًنطوم فرعي نزلا تيل
 ضعب ْتبّرقو « اهشارف اهل ْتأَّيهو ءاهتفرغ ىلإ اهعم انفلد

 ةضفلا نم ةقعلم عم نبل بوك « اهريرس نم ةّيرورضلا تاّيجاحلا
 قعالملا نم لماك مقط عم هيلإ تّيدهأ لحاّرلا تاثوروم ىدحإ ةقعلملا)
 نأد نعل ةقعلملا 8 يه ؛ (ندنل ىلإ هتارفس ىدحإ يف كوشلاو

 ةريغص ةلواط قوف بتر ٍلكشب اهتعضَو « اهب هماعط لوانتي نأ (رصان)
 ا ا ا يتلا رثبلا نم ءام ةروراقو « ريرسلا بناجب تّرقتسا

 : ةروراعلا نملك ىو تلاد امهجاوز لو
 نزخنو « انيديأب رهاطلا ةراومتا دحض اذكه -

 يف بحلا ريسي ءاملا اذه نم ىقسن نيحو « هفيواجت يف بذعلا هءام

 مّدلا هنود نوكيف ؛ حورلا عم حناوجلا يف قّيعتيو « مدلا عم نييارشلا
 نم ترفط ةعمد تحسم) كلذ يل لوقي نأب فتكي ملو . حورلاو

TS LS E 

 اًناَتُف لماكلاب هدسج رثانت نيح ؛ اًيامع كلذ قّبط لب (اههجو لماك
 لثم اهيف ناك اذإ لتحت (درَو) اي ناطوأ ال ؛ رهاطلا ندرألا ىرث قوف

 اذإ تومت نأ نكمُي راكفأ الو « نوكلمي ام ىلغأ اهليبس ىف نولذبي ءالؤه
 نم لتاقت ام رادقمب « نحن الإ راكفألا يه ْنَم . . . اهلجأ نم تلضان
 !!تتام اهب اننامإ ٌرتهاو اهلجأ نم لاتقلا نع انلذاخت ناف « ايحت اهلجأ

 “اك اهنم ذخأ دق بعّتلا ناك ءوفغت يهو ةملكلا هذه رخآ تلاق
 ‹ نانتمالا نع اريبعت اهسأر ا افشرش تبحس . ذخأم
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 ىلإ ابجي افدتع نم عارم ديانا انف قيمع مون يف تصاغ مث

 ةيلاد نم ةطقاستملا قاروألا تناك « ةشيرعلا ثيح ةّيفلخلا ة ةقيدحلا

 غ اهفيظنتل اندهج ؛ اهلماكب ضرألا ت تشرتفا دق بنعلا

 طوبرم ةيلادلا ىلعأ نم ّدتما يكيتسالب رداشب لالا ةنيدج الا

 هبش ةفرغ هبشُي روّسلا عم راص ٠ اهلفسأ ىلإ ةعيفر ةّيندعم كالسأب

 ةايحلاب ةدعاولاو ةغيتخملا بنعلا ديقانع نم نوكملا اهفقس ناك « ةقلغم

 لالخ نم ءامّسلا نم ذفانلا ءوضلا ضعب لسرُي حار دق بيرق اّمع

 انددمو بارتلا انتحت انهم « ةبيرقلا عراشلا ةدمعأ نمو تاوجفلا

 . ازهاج ديدجلا انتيبم راصو نيءاطغو نيتشرف

 يف انلاقتعا ةلأسم تراص دقو « انُه تيبملا ىلع انربجُي يذلا ام -

 : چارس يل لاق !؟اًعقاو اًرمأ ناكملا اذه

 اذإ ؛ يمأ لثم اهنأ رعشأ ءاهدحو (ةميعن ةميعن) كرتأ نأ عيطتسأ ال -

 ًةضيرم يهو اهيناج ىلإ فقي نم« يأ سكرت املاک اهدحو اهكرت

 ريبك ردق ىلع يوطني انه انؤاقب ؛ اهنأش نولوتي باتا

 ةا والا ن

 . اهمحَر نم اهل ىقبت ام رخآ وه اًخأ اهل نإ ةّرم تاذ يل تلاق -
 !!؟اهضرم يف اهبناجب نوكي ال اذامو -

 . اكيرمأ يف هنإ -

أ نم رطخلل انسفنأ ضّرعن نأ يف ةدئافلا ام .. . نكيلو -
 لج

 !!اهاعري نأ اناوسل نكمُي ناك ةأرما

 ٍبضاغ ت وصب تلقو « ينّئقعص ءابرهك ّنأك يشارف نم تزفق

2 
 : داح
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 كتاهّرُت ىلع كحماسأس . . . اي ىّمأ هذه !!. . . ةأرما !!. . ةأرما -
 .. مث ... يهجو يف نآلا هفذقت يذلا مُلا اذه نع تفقوت اذإ
 انضّرعت ولو اهبناج ىلإ اًعم ىقبن فوس . . . هب مزتلت نأ كيلع . . . رمأ

 . نآلا ةلحرملا دئاق انأو . . . ّيميظنت
 انأو هل تلق . هلك مالكلا علتبا اكو رجس لاك حارس تجس

 هيلع ةريخألا تاملكلا ةأطو ا نأ 0 هفتك ىلع تبرأ 4

 ةححاس یرنف ةعماجبا ىلإ ر يسن نأ كا ام ًاليلق رشمتن :ن انعد -

 . برق نع ةهجاوملا
 !!ةعاسلا هذه يف نآلا -

 مويلا يف E ادام ىلع قلق انأ . ةعاسلا هذه يف نآلإ -

 . يسفنب عقوملا فشكأ نأ ىلع ؛ يناثلا

 !!نونجم تنأ -

 . نيناجلا الإ هعنصي ال ميظعلا خيراتلا.-

 لقألا ىلع ئداه و معنت (ةميعن) نأ اتنأمطا نأ لعب انجرخ

 «انفلح اول يد تلا ةباوب انكرت ¢ ةظحللا كلت ىتح

 لصاولا 0 يف ابونج 0 ث لا 0 د 00

 5 55 تا ةبراهلا 5 0 و 5 يف عّمسي

 م 4 انفلخ ةعماجلا راود نیر e 0007 ىلإ ةثهاللا

 ليامتت ىهو قيقرلا مالكلا ضعبب م أا e . لتاقلا
 ثيح ؛ برغلاو لامّشلا نم تامداقلا تامستلا ضعب عاقيإ ىلع
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 راجشأ تماق نيهاجتا يف بهاذلا عراشلا طسو ىف . ةحوتفملا لوهّسلا
 يف كلذك خومشلاو ةبيهلا ثب يذلا ردقلاب ةخماش تناك . ةيلاع ورس

 رماوألا نعلي - امّبر - وهو يبناج ىلإ يشمب (جارس) لظ . يسفن
 ةلحّرلا هذه يف ينقفارُيو ينعيطُي نأ ىلع هتربجأ ىتلا ةّيميظنتلا

 عضي وهو لوقيل ىلإ تفتلا نيح « بيرلا هتمص ّمطق . ةنونجلا ةريصقلا
 : ىلعأ ىلإ هيفتك عفريو « هلاطنب يبيج يف هيدي

 ةباوبلا دنع تارباخملاو ةطرشلا رصانع ضعب دوجو لمّتحُي الأ -

 . لاقتعالل ةلهس ةسيرف نوكنف ةّيلامشلا
 ۰ تلو اال د
 !!؟اذامل -

 ىوق ىلوتتس « ثدح ام مامأ ةّيدرف رصانع اوعدتسي نل مهنأل -
 . ةمداقلا ةلحرملا ةهجاوم ربكأ

 . . . دصقت له !؟دصقت اذام -

 . ةلأسملا يف لخدتيس هتاذب شيجلا نأ دقتعأ . معن -

 . ةطاسبب كلذ لوقتو -
 رعشي بلقب اههجاوت نأ - اًنايحأ - جاتحت ال ةريطخلا رومألا -

 لظي نأ ليبس يف ءيش لک عاب بلقب اههجاوت نأ كيلع . رطخلاب

 . اهّراتخا ىتلا قيرطلا ىف اًرئاس

 و انا رادع ناك اة د
 نة نأ ةيلعت اا ا ىلا وه ج لج #

 . اهتياهن ىلإ اهيف اًيضام لظيو هرايتخا تاعبت
 !؟كلذ لك ّقحتسي رمألا لهو - ۰

 ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف . كلذ نم دعبأ وه ام قحتسي لب -
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 تسب رمألا انريس لضاوت نالا اد ينعأ ام كل فشكتيس
 . ةباوبلا نم ٍةبرقم ىلإ لصنس . ةلواحملا

 ‹ اهيلع بالكلا موجه ىشخت : ةفئاخ طّطق لثم ءودهب ريتسلا انغبات

 ىدحإ يف انرصو « ةرّجشْلا قيرطلا انكرت . ينعبتي نأ جارسل ل
 رولا ىلإ ناحل ةعردس ةا راع هغ افا ن تاحال ا
 رومألا ةبقارمو ءابتخالل ابسانم اثاكم ناک . (دومحم وبأ) معاطل يبرغلا

 اهطویحخ لسرت ا ا رشا تناك د ی نع
 قمع ل ةيسيئرلا ةباوبلا نم ةبهاذلا قيرطلا ىلع ةئداهلا ةنهاولا

 ناك يذلا اهعراش ىلع مانأ نأ يلابب نع . اًرحاس رظنملا ادب . ةعماجلا
 ناك يذلا اهءاوه مستو ‹ قباسلا موملا ةريهظ نيرهاظتملا مادقأب م ع

 راس لا ةتافتلا ينم تنا نيرئاثلا نيبضاغلا تافاتهل رب

 نم ءوض هنم ثعبني ليلا سراحلا كشك كانه ادب ةباوّبلا نم لخادلا
 ر ريطت ملا يبشخلا هفقس يف تّبثم تّبثم كلاهتم قيتع حابصم

 اذه ىلإ ئداه ناكملا نأ تْبَجعت . اًمئان ناك هنأ ودبي «ديعب نم انل
 عاس ع

 تئاف مو نم ةعاس تاد هربعت مل فالآلا هذه نم ادحأ ناكو دحلا

 ريغ يش يأ يل شكت ملف هلوح اسو ناكلل يف يرظن تلجأ

 ناك « ىأر امل ةنينأمطلا نم جارس هب رعش ام سكع ىلعو ؛ يعيبط

 ريغ ينهذ ىلا E E E يبلق

 ف ناتيحلا تناك ؛ ا گاس اداه د حطس 7 اهداف

 كمسلا نم كيرم ماهتلا ىلع سفانتت يهو اعم عرطصت هقامعأ

| 
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 ىف ؛ تاوطخ لإ عبي ال يذلا هئبخم ىف (نامعن) روزأ نأب تّْممَه

 ربجأ ال يكل تمّصلا ترثآ يأ ريغ « معاطملا نم ىرخألا ةهجلا

 قيرطلا يف . نيعجار انلفق . كلذ نم رثكأ ديري ال ام لعف ىلع (جارس)

 « بنعلا ةيلاد تحت انعداخم ىلإ انللسنا نيحو « ةدحاو ةملك لقن مل

 ام مانن نأ لبق انلعف ام رخآ يه انضعب هوجو ىف ءاهلبلا انتارظن تناك

 مويلا ىف لاضنلا راوشم أدبن نأ لبق لئالقلا قئاقّدلا نم انل ىقبت

 !ةديجلا ةروثلا هذه نم ىناثلا
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(٤۲( 
 كفواخت دبع تنأو ققحتت ال ةيرحلا

 ةليللا انترايز نم (جارس]و انأ انلوفق دعبف ؛ ةءوبتلا تقدص

 تاعّردملاو دونجلاب رصوح دق هلمكأب ةعماجلا طيحُم ناك ةّيلامشلا

 . ةضماغلا را ألا هقوف موعت رحب يف شهتلل دادعتسالاب تأدب ناتيحلا

 . تغابما راصحلا اذه ذنم اهمخضتو تاذلا فاشتكا ةلحر تأدبو

 . فيفش مون دعب ينظقوتل يوحن ْتدُم ةّيفخ ادي ناك فظن عما

 فصتلاو ةسماخلا ةعاّسلا تناك . ةليوط تاعاس تغ 0 تضهن

 : ةالّصلا ىلإ (جارس)و ان انهّجوت . ةئداهلا ءاوجألا قشي ب رجفلا ناذأو

 ةهجاوملا ةعومجم يلصُت نأ ناوخإلا تادايق عم هيلع قفا ناک

 ةعماجلل يبرغلا رولا ىلع عقي يذلا ةعماجلا دجسم يف اهلمكأب

 تلا تارارقلا لك نأ نيح يف« هنم ةليلق ةدعبم ىلع راوّدلا بونج

 ةعاس فصن نع ديزي ال يذلا ة ةالّصلا دعب ام عامتجا يف ذَتمس

 ةعساّتلا يف دانسإلا ةعومجم ىلإ هغيلبتب (ينولجعلا مرك) لّفكتيس
 يف ةعساتلا لبق عمتجأس يرودب انأو . نينثالا مويلا اذه نم اًحابص

 . عيمجلا تارارق نيب قفاوتلا نوكيل ؛ راسيلا تادايق عم ةّيزيلجنإلا ةيرقلا

 تارشع (جارس) و انأ انيشم نأ دعب تفسُت ةطخلا هذه لك نأ ريغ

 ىّتح ةعماجلا اود نم برتقن دكت مل . انتيبب نم نيجرامخ تاو
 ةتبثملا كلت نم وأ ةدمعألا نم ةثعبنملا ةتفاخلا ءاوضألا ىلع انل تدب

2 
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 دهاشن نأ انعطتسا . ةدّدعتم ةّينمأ تاليكشت « ةعماجلا راوسأ دحأ ىلع

 نيذّلا ةطرشلاو ركاسعلاو دونجلا تائم طقف انل رهاظلا بناجلا يف

 دادتماب ةّيبونجلا ةهجلا ىلإ ادوعص راوسألا فاوح ىلع ناكملاب نوطيحي

 كلذ ىلع امإ مثجن تارشعلاب ةي ةيركسع تاّيلآ كانه تناكو . عراشلا

 نم رظنملا ينلاه . ا ةانعملا ةفصرألا ىلع وأ« انيأر يذلا عراشلا

 ءارولا ,e (جارس ) فتكب كسمأ انأو ةأاحف تفقوتو ديعب

 وه هبتناو . يضل يف رارمتسالا نم هعنمأ يننأك ةّيدارإ ال ةكرح يف
 تام ةقطان كلذ دعب انانيع تقتلاو « هناكم دمِجف دهشملا ىلإ

 : ةلئسألا

 . (ىنلأس) !؟لعفنس اذام -

 :عأف « لقتعت ملو ائيأر ام تأر دق ةهجاوملا ةعومجم تناك اذإ -

 . رخآ دجسم ىه ةميلّسلا ةهجولا نأ

 !؟دحسملا اله مهل تدّدح لهو -

 . (لتلا هللا دبع) دجسم -

 انللظو انتيب نم بيرقلا راودلا انقرتحخا . نيعرسُم هوحن انقلطنا
 ةسردم مامأ ضباّرلا بعلملا انلصو ىتح ًطوبه نوديإ عراش ىف يشم

 انعطق < + يلاهشلا ققرشلا هبناج ىف عقي دجسملا ناك < (يلوُحلحلا)

 ةقيرطب تاجرا ا هتحاس ىلإ ًالَوأ انفلدو هروحم
 ا اک مس ا ةقحالتملا انسافنأ توصو ةلورهلا ىلإ برقأ

 نيدوجوم اوناك اتم رشع ةسمخ نأ انفشتكا ةالّصلا دعبو « مامإلا فلخ
 انّئيع تناك يتّلاو ةعماجلا يف نيلماعلا نم انتادايق دحأ مهيف نمب كانه
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 فرط يف ةّيبناج ةقلح يف انعمتجا . رارقلا خباطم يف رودي ام ىلع

 ءاسم نم ةثلاثلا دعب ةعماجلا نأ (ديسأ وبأ) يدايقلا انربخأ « دجسملا

 ةدامع ىلإ ةعماجلا يف تالماعلا تاريتركسلا لك تعدقنا دق سا

 نيذلاو نيالا ةيلطلا دعب ةعَقوما تابوقعلا عبطب نلغشناو نوؤشلا

 ديد اها تزرب دقو . ٍدورطمو رنو ٍلوصفم نيب نيتئملا ىلع اوداز

 سيئرلا نأ انربخأ مث . لوألا مويلا يف تارباخلا نّيعأ اهتدصر نأ دعب

 نأ مهنم بلطو « سمأ ءاسم ءادمعلا سلجم اًيئانثتسا اًعامتجا دقع

 ىمادقلا بالطلا قخب تّقؤملاو ّيئاهّتلا و ىلع اوعّفوي
 ىلع ءانب مهلصفب ادرفنم اًرارق وه ذخَتا نيدذلاو لبق نم نيلوصفلملا

 0 ةزهجألا ىلإ نيلوصفملا ءالؤه ةمئاق ؛ ثعبو « ةينمأ تو

 ةدراولا عنم ةّينمألا تاطلّسلا نم بلطو < (ظفاحلاو تارياخُلا)

 اددع كانه نأ انربخأ امك . ةعماجلا لوخد نم ةمئاقلا يف مهؤامسأ

 (لئان) نع هلاؤسب تعراس . لقّتعا دق ةّيبالطلا ناوخإلا تادايق نم

 ام هنأ حّجرُي ناك ْنإو . فرعي ال هّنأ ينباجأف نيلقَتعُلا نمض ناك ْنإ

 لاقف . ةعماجلا راوسأ لوح ايركسع اًقوط كانه نأ هئربخأ . اًقيلط لاز

 يف ٌعرزنم وه لب « بسحف عبرألا اهتاهج نم اهلي ال قوّطلا اذه : يل
 ر نم تائملا نكت مل نإ تارشعلا مضي رخآ قوط كانهف « اهلخاد

 تشيعترا: يندم رهظمب لخادلا نم راوسألا ىلع نورشتنم ةّينمألا

 يذلا مداقلا فقوملا ةهجاول يئوده ديعتسأ نأ لبق تاظحلل يحراوج

 رظني وهو حبات . عراستم لكشب ةينمألا ةضبقلا ماكحإ ىلإ روطتي هنأ ادب

 ةلحرملا ةرادإ | عيطتسأل ةمولعملا ىقلتأ نأ ينديري هنأك ينيع ىف

 باب يأ نم لوخّدلا ىف لمأ ال . ةقلغم باوب ألا لك : ةّينآلا ةجّجأتملا

 ءامسأ سرحلا ىدل كانهو ؛ ةّيلامّشلا ةباّوبلا وهو ّيسيئّرلا بابلا الإ
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 اي كمسا اهتمّدقم يف عبطلاب ؛ اهلاقتعا بجوتي يتلا بالطلا تادايق

 لاقتعاب يضقت مهتسايس . ةقيرط يأب كلوخد نيمأت انيلع « (درو)
 . هذه تاجاجتحالا ةكرح ىلع ءاضقلل ةكرحملاو ةلعافلا تادايقلا
 ىرخألا تادايقلا نوكت نأ ىنمهي ام . لخدأ فيك فرعا ىننإ : هتبجأ

 ةملك . اهيف رارمتسالاو ةرهاظملا ةيادب نّمؤن يكل لاقتعالا نع ىأنم
 نأ ىّنَمتأ « نيّيراسيلا انئالمز عم اهيلع قفّتُم ةرهاظملا ةيادب يف ّرّسسلا

 بهايغ يف عبقت الو ةقيلط تلاز ام اهيلع دمتعأ 5 سوؤرلا نوكت

 ةسامح لعشُيس ْنَم هنوك (ينولجعلا مرك) نع هتلأس . نوجّسسلا
 !!سمأ لقّتعا دقل : ءودهب ينباجأ . ىرخأو ةرتف نيب هدئاصقب بالّطلا
 : ينانسأ نيب فجتري داكي فرحلاو « ضاعتماو ةشاهدناب هَتلأَس

 !؟فيك
 (نكيدانكد) نول: قيركدتم تارئاخلا طاش نه ددنغ اخ

 ىلإ اهلويذ: لدعتت E ىلع ءاريضخلا قاع نورعتعيو «ءاصبب
 فاصنأ ىلإ ىلدتت ةعنطصُم ىحل نوعضي اوناكو « مهروهظ فصتنم

 ىلوملا مساب اهيف نوحّبسُي مهعباصأ يف تازرخ ىلع نوضبقيو « مهنوطب
 ةروع اوفشكي ال يك اًبناج اوحتناو « مج بدأب بابلا اوقرط . ريدقلا
 ‹ ضرألا يف مهسوؤر اوقرطأ « بابلا مهل ميرك مآ تحتف نيحو « تيبلا
 ميرك نع لأسن انئج ةوعّدلا لاجر نم هؤالمز نحن : مهدحأ اهل لاقو

 مألا مهتباجأف . انل يوعد ءاقل رخآ ذنم ةرايزب هاندعو دق اتكو

 برغملا ليبق هودجوو « كانه ىلإ اوعره . دجسملا يف هنإ : اهتطاسبب
 وبل يلا هدئاصق بتكيل ههذ يصب ارل نم واز يف ايت
 ىنبم ىلإ (قرفملا) نم مهتاراّيس يف هوداتقاو ضبقلا هيلع اوقلأ « يناثلا
 . دبرإ تارباخم
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 تناك نإو اهكلست فوس دحاو هاجتاب قيرطلا حبصُت َنيح)

 نم كب نيصّبرتتملا باينأ كرظتنتو « كفلخ نم كفواخم دراطت

 ىلإ الإ برهم الو ةهجاوملا يف ًالإٌرفم ال ذنيح هّنإف كمامأ

 ثداوح اهتزرفأ ٠ ثيح « مويلا كلذ ناونع ةلوقلا هذه تناك . (مامألا

 ا

 ضعب تدّدحو تاهيجوتلا ضعب ٌتبَرس نأ دعب سلجلا ضفنا
 ىلإ (جارس)و انأ يدحو تدعو . اهنيح ةدوجوملا تادايقلل تاّمهملا

 ةيشحخ كانه ىلإ دوعن الأ ىنوجري وهو هنانسأ ىلع دش . تيبلا

 تسلا لاخلا, هك ماف نه فتي ا ههه تيس ناال

 يلم زا علا مزحب ْذَخَنُت نأ بجي تارارقلا ؛ شاقتلل ةحورطم
 نم ىلإ اًجاتحم تنك يلخاد يف لاقتعالا نم فاخت تنأو ةروث

 > يرسم نأ درجن فجترأ داكأ ةقيقحلا يف انأف « مداحلا اذه ج ا

 نمو ةعماجلا سيئر يدي ىلع رخبتلاب ةنذآ ةسدنهلا ةّيَلك يف سمخل لا

 | يعرصم ىلإ يتأك اطخلا ذغأ تللظ . ةيساق ةّينمأ ةيلقع نم هفلخ

 ىلوألا هتالبق عبط دق سمشلا رونو « علط دق رجفلا ناك . اهيشمأ

 جّجأتت رانلا تناك . سفنتي حابّصلا اهيف أدب وتلا تاقرطلا ىلع ةفيطُألا

 ا نأك ءاوجألا یف ىداهتت ءاوهلا تامسن تناك امنیب يلخاد يف

 لبق هل تلق . و ال تسي ينل ةاكرأ فب ال وأ ثدحي مل

 ءيش لجأل انه ىلإ تئج : يلوح رذح رئاطك تفلتأ انأو بابلا جلأ نأ

 يخيراتلا انموي أدبن نأ لبق اغ لا نأ ديرأ . اهلجأل ؛ دحاو

 2 هعنصت خيراتلا نأ ملعت الأ ؛ ةيفاص ةوعدب اهنم ىظحأو « ينال

 !!تاهّمألا

 ةعباسلا ىلإ ريشُت اهتفرغ رادج ىلع رقتست يتلا ةعاّسلا تناك
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 (ةميعن) رّيغُت مل (موحرملا) ثرإ نم يه يتلا ةعاّسلا هذه . عبرلاو
 . دوقع ةثالث نم رثكأ لبق ناكملا اذه ىف رصان اهعضو نأ ذنم اهناكم

 (ةميعن) لبقت ملف اهتّيراّطب تغرف نأ دعب ةعاّسسلا تلّطعت موي تاذو
 PE سي وو و دا ا
 تناك ولو ىتح ةعاّسلا هذه سمي نأ دحأل حمست مل : اهل دح ىلع

 تلظ . (رصان) لجألا بيبحلا ادي ةريخألا ة ملل اهتم نأ دعب يه

 ىلع هنتر اطيب ريختر و عن) عنتقت نأ لبق الماك اًماع ةفقوتم عانس

 رثأ ا ا انيديأ يف عضن نأ
 تا ةريخألا ةّرملل هيدي نيب اهلمح نيح اهبيبح عباصأ

 لبق يح نئاك اهنأك ةعاّسلاب قفّرلا يف اهتاميلعتب يقل يهو (ةميعن)
 . ىرخأ ةرم طئاحلا e نأ

 SES مدرس ىف تا تناك

 : لاقو (جارس) يلإ رظن . هربع لوخدلاب فيفخ یئاوه رایتل

 . ةحرابلا ذنم اهتمون رّيغت مل اهنأ ودبي -
 . رظنا (ىنمُيلا اهدي ىلإ ريشأ انأو هل تلق) . عئطخم -

 يخترملا نميألا اهدعاس نطاب يف ٌرقتست اهاّيِإ (رصان) ةروص تناك

 . هنود نم مونلا عطتست مل ؛ هراضحإل تضهن دقل . ريرّسلا فرط ىلع
 نأ لبق تددرت . ةعاس عبر ةّدمل نيتماص اهلوح (جارس)و انأ انُسلج

 : تقافتساف فطلب اهفتك نم اهُتززه . اهظقوأ
 (اهل تلق) . كيلع نئمطأل تئج -
 يهو ةسعان جرخت فورحلاو كلذ تلاق) . كيلع ىضري هللا -

 تمسر دقو « لامشلا تاذو نيميلا تاذ ةداسولا ىلع اهّسأر كّرحت

 . (اههجو ىلع ةئداه ةماستبا
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 انل يعدا . ديدج يروث موي انيدل . ءيش ىلإ ةجاتحُم تنأ له -

 ظ . ةلاخ اي
 : (رصان) هلوقي ناك ام اوركذت . مكرصني هللا .. . ءيش ال -

 لك نم اورحتت نأ مكيلع ؛ «كفواخل دبع تنأو ققحتت ال ةيرحلا»

 . اهلجأ نم ءيش
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 !!كيه وم نيطسلف اوررحي مهدب وت هللاو

 راوسألا ىلع ربش لك ؛ يدايتعا ٍلکشب ةعماجلا لخدت الو

 ؛ لخدت نأ مهلا ؛ كلوخد ةقي ةقيرط تن رتخاف ؛ كلاقتعال ايهم باوبألاو

 رداوكلا لك ىلإ ايوَس اريفنو ايفخ ءادن اذه ناك . رح ال ةروثلا نأل

 . اهنيح ةّيبألَّطلا ةكرحلا ءامعز لك ىلإ انعطتسا ام هانلصوأ . ةّيبلّطلا
 ؛ ةعماجلا نع ديعب يسكع هاجتا يف ةيادبلا يف (جارس) و انأ انهجَنا

 ىلإ ًالوزن ةعماجلا عراش ربع ناكسإلا راود نم مادقألا ىلع اًيشم انطبه

 ‹ يركسعلا ىفشتسملا سيفرس عقي رتم يتئمب هلبق . (لتلا يفصو) راؤد
 ةرجأ تناك ؛ اندحو )۱۹١( ةميدقلا سديسرملا تاراّيس ىدحإ انللقتسا

 ارق نيوشعو هغي فد فهو ورق نيتك دجال ا كأ ا

 مل « بونجلا ىلإ ةدئاع انب تدعص . ةلماك ةرايّسلا نع شرقلا فصنو

 يف « ءيش لك يف ةبيرلا انذجو نيذلا نحن ؛ اًبيرم اًميش ٌدحأ ظحلي

 رم لوأ ىلإ انملسُيف يف نيربخُملا نم ٌدحأ انعم دعصي نأ انفخ ةيادبلا

 ىتح «اندحو راسلا انبكر اذهلو ؛ للشلاب ةكرحلا باصتف ةّينم

 ا 0 طاولات ا ياسو

 . انسوؤر نع اضّوع انماظع يف رخنت فواخلا ّنأو « (ةميعن) نم مويلا

 تأدب ةعماجلا راد نم تبرتقا نيحو قيرطلا فصن ةراّيّسلا تعطق
 ص

 نأ دب ال « زایتماب ةيركسع ةنكث ةعماجلا ةقطنم تناك . ةلوهملا دهاشملا
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 دونجلا ضعب ادب , اهيلع بيرغ هنأو دبرإ هفلأت مل ديدجلا هجولا اذه

 ‹ ةليوطلا تاشاشرلا ىلع ةضباق مهيديأو كّرحتت ال مانصأك نوفقاو مهو

 راتمألا تارشع نيبو « اًباهذو ةئيج عراشلا نوعرذي شيلا نم نورخآو
 راوسأب طيحملا دحلا ىلع رشتنت تاعّردُم كانه تناك ىرخألاو

 اهئافطإ ءام كلم ال اهئْدَب ةرارش كلمّي ْنَمو !!اذإ برحلا اهّنِإ ؛ ةعماجلا
 حرطأ نأ يلابب نع . كلذب هدمت يتلا يه طيحُلا ميطارخ تناك ولو
 : قئاسلا ىلع اجذاس ايرابتخا الاؤس

 ؟مع اي ركاسعلا هذه لك اذامل -

 . ةعماجلا لخاد تارهاظم كانه نولوقي -

 !؟دوشحلا هذه لك ىلإ جاتحي رمألا لهو -

 ىتح نيلماع ٍبالّطلا اونوكي مهدب شيإ . . يديس اي ءايبغأ -
 !!كيه وم نيطسلف اوررحي مهدب ول هللاو 2 . ركاسعلاه لك مهلورشحي

 عم تسيل سائلا ةّماع ؛ ةنينأمطلا ضعب يبلق يف ترقتسا

 يثيدح تعبات « ةبلطلا بلاطم عم لماعّتلا يف اذه ةلوّدلا بولسأ
 . هعم

 !!مع اي اهودّوز ةبلطلا نوكي دق -
 يما ا د يمل

 000 ع هللاو

 !! كسعلا

 كا ا راود دق سيدرسملا نم اداري

 روسلا يف فرعأ « ةّيبونجلا ةباّوبلل لباقملا قيرطلا بناج ىلع ةرشتنملا
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 ىلإ ترشأ « اهلباقم يف انرص امدنع . ءابقرلا نيعأ اهيلإ لصت ال ةحتف

 تنأو « روفلا ىلع اهنم لخدأو اًينحنم اههاجتاب ضكرأس ىيننأ (جارس)
 ينتضتتقاو حيّرلل يناقيس تقلطأ . قئاقدب يلوخد دعب يلثم لعفا

 . (جارس) كلذ يف ينعبتو تلعف . اهلخدأل ينحنأ نأ رثكأ ةحتفلا

 , ةرهاظملا زكرم ثيح (جم) ديدجلا ىنبملا هاجّناب ,ةعيرس تاوطخب انيشم
 ؛ ةثم نع مهددع ديزي ال ةّلق ناك نيرهمجتما نأ يل ادب لصأ نأ لبق

 تدك ام « ديدج نم اطخلا تثثح تثثح « ةيادبلا ةرفاص نورظتني اوناك امّبر

 يهاجتاب ضكر « يلاقتعاب فّلكُلا سرح لا دحأ ينآر ىّتح مهيلإ لصأ
 اًيلاع هنيميب هسّدسُم عفري وهو ‹ رهمجتلا نم اًرتم نيسمخ دعب ىلع
 مهو سراحلا ىلع اومجه ىتح دهشلا ةّيقبلا ىأر نإ ام . حيصيو

 . اًبراه ىو نأ الإ هنم ناك امف ةيلاع تاحيص نوقلطُي

 (مرك)و « يلو يسيمحت راعش نم دب الو ةمساحلا تاظحللا اهتإ
 ‹ (نامعن)و (حلاص) كانه ركل. لَقَععُم كلذ ىلع داتعا يذلا

 : ريخألا نم سلا ةملك تقلطناو

 كفك ينْعمَس يلاعلاب 2 ْكَفَص ْدَّحَو ... كفص ْدَّحَو
 ْكَفَك ينس يلاعلاب  ْكَّفَّص ْدَحَو ... ْكَّفَص دحر
 ‹ قارتخالا ىلع يصع رادج لثم انودبو . يناثلا يروثلا مويلا ًادبو

 اهل تغصأو « ةعماجلا تابّتج يف تلجلج يتلا تافاتُهلاب رثكأ انصح
 ؛ قئاقد رشعب ءدبلا دعب قيرفتلل ىلوألا ةلواحملا تأدب . هلك ٌندرألا ُنذأ

 يندملا سابّللاب تارباخملاو نمألا لاجر نم نيرشع نم برقي ام لّثكت
 نولمحي مهو انهاجتاب ةدحاو ةعفد اومجهو « ةعماجلا سرح عم
 عيرّسلا ٌدّرلا ةهجاوملا ةعومجم تلوت اهدنع « مهيديأ نيب تاوارهلا

 داك « نيسّمحتملا نم ٌريبك ٌددع اهعم جرخو مهوحن ٌداضملا موجُهلاب
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 وأ تارباخملا ةهج نم فوخلا نأ الول ماحتلالا ثدحيو نايقتلي ناعمجلا
 موجهلا ةعباتم نعاوفقوت ذإ« فقوملا داس دق يردأ ال ةمكحلا

 انففكو « مهباقعأ ىلع اوصكنف عجارتلاب مهل مهدحأ راشأو « انهاجتاب

 . ديدج نم (جم) ةحاس ىلإ اندعو انرودب نحن
 اهنم خست تقلع دق تائملا ىلإ تلصو يتلا لصفلا تارارق تناك .

 نورخآلا ءالمرلا اهآر عبطلاب « مهتاَيلك يف بالطلا نم نيّينعملل
 ىلع نم تعزتنا تارارقلا هذه ضعب « انعم مهفّطاعت دادزاف اهوؤرقو

 نيعأ مامأ او ةرهاظملا زكرم ىلإ اهب ءيجو تانالعألا تاحول

 : نونغي جا
 تايملاب انوتْعكْفدُو انو دَقَعو انوتننج

 تاناحتمالا مول سب ملعلا ونإ انوُيمنَع

 : رطش لك دعب نوددري ةبلطلا ناك دعاصتملا یوقلا عاقيإلا ىلعو

 ةّيعويشلا ردارخلا دحأ عم لبطلا ناكو . . ييه . . يه . . يه . . يه

 طاب e . بط . E هيراعي وهو عاقيولا عباتي

 : ةحداصلا ةرجنحلا لمكتو

 تاراظت انهت ئبّلو ٠ انوٌيمُعو انوتْضرَم
 تايعممج انلزن ىّتح انوتيشغو انوتم ف

 تاّيعمَجانإ صاَّلو انوا ةَبَّطلا انو
 تالا لك اوتفقؤأو > انوتدّمجُو انو لشق
 يف اًرثأ تاراّيتلا وأ بازحألا معاد بحت تي ال لوهملا ددعلا اذه

 ميضلا سيل ىلع مهبولق تدحتا نيذلا بالّطلا بزح نإ ؛ دوجولا
 ماسقألاو تاّيلكلا رْدُج ىلع تقّلُع يتلا تابوقعلا تناك « مهنم ايأ

 اذه تّدمأ دق يروثلا مهراجفنال ٌدح عضوو مهفيوختو ةبلطلا باهرإل
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 ةبلط نم دحأ نم امف « يبعشلا دوقولا ل

 هسفن هثالحت وأ « ةذيذللا ةيرحجا هذه يف ك رتشم وهو الإ 2 كومريلا

 ىطغ وأ «اًعفتنُم ناك نّمِم ًاليلق الإ بكرلاب قحتلي نأ نس اب ةرامألا

 نأ نم اهتاذ سمشلا بجح ىح هينيع مامأ ءيش لك ىلع فوخلا
 | !!راهتلا حضو يف اهاري

 ةورذلا تناك « فالآ ةعضب اولصو ىتح مهداشتحا بالطلا لصاو

 نم رخآ ددعب دست نأ دانسإلاةعومجم ىلع ناكو « مويلا كلذ يف
 ةعومجم تناكو « ةيرارمتسالاو قيسنتلاو ةيامحلا نيمأتل رداوكلا

 ٌدحأ نكي ملف ؛ دهشملا ىلع نافوطلا بلغت نم اًضيأ يناعُت ةهجاوما

 امعن)و (ملاس) نم تبلطف « هيلإ لصو ام ىلإ دشحلا لصي نأ عقوتي

 ةهجاوم لا يتعومجم لقألا ىلع نيرخآ نيرشعب اومعدي نأ (يفصو)و
 نم برقي ام تلقتعا دق ةّينمألا ةزهجألا تناك . كلذ متو . دانسإلاو
 ايدايق ناك نّمم مهضعب ثدحأ دقو « ةتئافلا ةليللا يف ايروث ٌرشع ةثالث
 هقف ةظحللا كلت ذنم أشنو . ةليدبلا تادايقلاب هانددسف « غارفلا ضعب

 لاقتعا لاح ةظحل لك يف اهنيمأتب ركفن انرصو « «ةليدبلا تادايقلا»
 اا ىلع ةقفاوملا (يفصو)و انأ يلع ناكو . ةقباس ةدايق يأ

 اذإ اميف مويلا كلذ ةريهظ ىف ء ءامسأ ةّبس تحرط ق

 !!نالفو نالفو الف لقتعا

 ةا ةرهز هيف تدجو تما املك ؛ ؛ ضورلا لثم عومجملا

 ناك اذكه . ةفلتخم ةيذش ا اهنم تحافو ديدج ٍدولب تغبطصا

 انحارأ « ةرابج 55 ةقالخ بهاومب ةبقاعتملا ولا انتدمأ ؛ انلاح

 اهتغايصو تافاتهلا ةلأسم يف هيناعن اتك ديدش صقن نم اهّضعب

 رمألا اذه يف زرب الا (يرک) نأو ةصاخ « اهب حداّصلا رداهلا توصلاو
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 ةبلطلا نم ٌددع رمألا اذهل صخش دقو . تاطّلّسلا يديأ نيب اًيهر راص
 ؛ مويلا ىلإ همسا ركذأ تلز ال ؛ شاهدإ امُيأ انوشهدأ نّمم نيرومغلا

 ةيفصن ةيك وش ةّبقك عفترت يتلا ششكلا يوذ نم باش « (عَدْعَد داؤف)

 داكي ال زنيجو ؛ ةعقاف ناولأب تريش ىت هرتسي ليحن دسج ؛ هسأر قوف

 عقعقتت لبج وه امثأك ناك هتوص نكلو « طوقسلا نم رماضلا هّنطب هيقي

 هل فاته ةلصو لّوأ دعب ينثأل مويلا همسا ركذتأ . ا

 ىوهف لايخ نم احرص ناك ىوهلا نيأ لست ال (يداؤُ) اي
 : ىنباجأف

 ىور ٌعمّدلا املاط يتع وزاو هلالطأ ىلع برشاو ينقْسا
 لزن نأ دعب ةيناشلا ةلصولا يفو . اعم نيلفط لثم انكحضو

 : هدشنأ انأو هتكرت ( مث « يدي هعالضأ تداكف هتنضتحا

 مائّللا بهت ام لثم ٌرمُعو ُمادملا هيل ام (ٌداؤف)

 : ىنباجأف

 ماخض ثثُج مهل تناك إو ٌراغص سان و

 ىرخأ ةرم انكحضو يناثلا رطشلا لمكُي وهو (لئان) ىلإ راشأو
 !!ةيديموك ةّيحرسم الإ سيل انمامأ ججأتي يذلا يلايرّسلا دهشملا َنأك

 يف ىلستي نمک نحنو « انلوحو انقوف نم طقاستت ناريتلاو محلا تناك
 !!لاوهألا يف ةباعُد حرطيو « ميحجلا

 نأ دعب « ةَّرَح ىرخألا هدي كرتو ‹ ةعاّمّسلا دي ىلع (داؤف) ضبق

 ُدوشحلا ىرتل (جم) ىنبملا لخدم ما تعضؤ دق تناك ةلواط ىلتعا

 لعج دقف هتوص مآ ييهاجملا هجيج مارا هدي تحارو . لكلا

 : اًجايه دقّتت فارطألاو « اًران لعتشت بولقلا

320 



 لوط ىلَع اًمود انتدخو لوقنو ىدبن ام لَو

 لوريل للا رار يس م

 عكزت -َ ةبلّطلا توصل عصجرت مزال ناردب اي

 يف نوّيعويشلا نّدفتو « ظافلألا هذه عقو ىلع ريهامجلا تجاهو
 نأ دعب ديدج نم (حلاص) دعصو « سانلا حاصو . لوبطلاب عاقيإلا

 : عاقيإلا تاذ ىلع لمكأو (داؤف) دي نم ةعاّمّسلا فقلت

 ناطيحلا لك يل يلو ارْدَباي ْبُثكأ بكا
 ناهني ام ادبأ ةرمعو نابَج وُم بلاطلا اذه
 بالطلاَم انوُعَمْسِبَو بارفل نلغنب موُيلاو

 بابش اي دياب دبإ بابخألا يز دځوتنو

 ديإ) : هتعورو هلوهل دبرإ فارطأ لصو توصب ريهامجلا تددرو
 0 ش ا اي دياب

 هعم سلجت نأ عقوتي الف هتيب ىلإ ةبضاغلا عابّسلا لخدأ ْنَم
 ْنَم سارتفاب اهماعط نّمؤت نأ وه هب ركفُت ام لوا نإ !!زافلتلا دهاشتل
 هنإ ؛ كلذ لعف اذامل هب ثبع نمع لأسي ال ريبابّدلا شغو . اهلخدأ

 سئارف : ةلوّدلاو نحن اتك ؛ باوجلا هنم عمسي نأ لبق هيلع يضقي

 ملأ !!ًدحلا اذه ىلإ انلصو اذامل يردأ الو . نيثباعو ريبابدو « نيسرتفُمو

 يش لک مهتلتس اهنأ ادب يتلا نيحاوطلا ريده فقوي ٌلقاع اننيب نكي

 ' !اهقيرط يف عقب
 لخاّدلا نم نيطبارملا نيّينمألا ضعب ٌربص دفن اًرهظ ةيناثلا يف

 !/ اخراص اًرازفتسا تافاتهلاو تاملكلا يف اوأرو « نوعمسيو نوري امم
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 ةرشع اوناك ؛ ؛ مهيلوؤسم دحأ نم بلطب مهنم ةّينمأ ةعومجم تلّكشت

 ىأر نإ ام يذلا مهديس ةراشإ نورظتني اولظو «اديج نيبردملا 0

 هيلع تمجه ىّتح ةجئاهلا ةلتكلا نع يصق فرط يف حبصي (لئان)
 « دعاوتسلاب دعاوّسلا تمحتلاو « مهضعب هب كسمأو « مهترشعب ةقرفلا

 . امام هنم اونكمتي مل هتّنُج ةماخضلو « هيلجرو هيديب مهعفادُي حارو

 ا هوصأخُيل ةعومجما ىلع اومجهو رظنملل ٍبآلّطلا جاهو (

 اهضعب كبتشاو رارفلاب اهضعب ذال ىّتح اهيلع نيمجاهلا ىرت ةعومجلا

 ؛ اًبجع اًرمأ لعف مهيديأ نم (لئان) تلفأ الو ةبلطلا ضعب عم رخآلا

 جئاه روث لشم درا لب ٠ ؛ اكيشو ناك لاقتعا نم هريرحتب فتكي ملذإ
 ‹ هيطغُي يذلا يديدحلا كبشلا كسمأو « ىنبلا كيبابش ىدحإ ىلإ

 هنأ الإ ‹ تنمسإلا يف تلا ديدحلا همواقف رفزي وهو هيدي اتلكب هزهو

 نم رثانتي هسأر قوف هعفرو « هتنمسإ نم هعلتقا ىح ةلواحملا عبات

 0 ا و

 هوحن هريس عبات هنكل « نيعزف اوحاص ىّتح هوأر نإ امو « تارباخُملا

 نأ ّدحأ عطتسي ملو . هللا ُفطُل الول مهضعب سر مشهي داكف هب مهامرو

 ٍتقو ىلإ جاتحي رّجفتم ناكرب اهنأ تدب يتلا (لئان) ةروث ئدهُي
 هردصو هرهظ تطحأو « هئارو نم ةتملتساو ههاجّتاب تضكر . دمخيل

 انا يننأ ىأر امدنع هتکلو ؛ ينم تلفُي نأ لواحو ياعارذ هتعسو ام

 لاق . رخآ تقول اذه جاتحن ؛ أدها : هل تلق ؛ ًاليلق نكس هكسمأ يذلا

 . هيلإ تعمتسا ام كريغ ناك ول : ضفتني وهو
 - انمهوت امك - انبناج ىلإ رصتلا اهيف زاحنا يتلا ةكرعملا نأكو

 : ةديدج ٍتافاته مهتحرف اوغاصف نيعدبملا لايخ تقلطأ

 ساررلا اوُعْفرب .. . كوُمرَيلا ٍبالُط يساركلا اوفص .. . يساركلا اوفّص
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 مهيني اورسك .. . كوُمرَيلا بالط 2... ْمُهْيلَع يلْيو ... مُيلَع يلو
 , هّدشأ ىلع ةعماجلا راوسأ جراخ ينمألا دشحلا ناك ةثلاثلا يف

 مامأ ىصقألا هفرط مثاجلاو انل لباقملا عراشلا بوجت تاعّردملا تحارو

 ءاوجألا ألمي ةطرشلا تاراّيس ضعب قيعز قلطناو . (دومحم وبأ) معاطم

 فاتهلاب لبوق هتکلو « (.. يو .. يو .. يو . . يو) :انبهرُيِل
 لثم تراص ءارولا ىلإ ةدوعلا نأ اتم نيريثكلا ةعانق تدادزاو « حايّصلاو

 ‹ نيحلا كلذ ىتح لقألا ىلع توملاب بغري اتم ٌدحأ نكي ملو « توما

 خيراتلا ةعانصو « اًحوضو ٌدشأ ةّيرحلا توصو « ةبلاغ ةايحلا ةدارإ تناك

 . انعجارتو انلذاختب اهتاحفص دّوسن نأ وأ « اناوسل اهكرتن نأ نم عتمأ

 مه اوؤدبو ؛ نمآلا جورخلاب ريكفتلا أدب فصّنلاو ةشلاثلا يف

 ةرخصلا عالتباب مهي شرق كمسك رحبلا نم نيجراخلا عالتبال بهأتلاب

 لباقملا يف مه اودشتحاو « اًضْرَع تائملاب انثشتحا . هسأر ا

 نمألا فقو , ةهجاوملا عم دعوم ىلع اناك نيشيجلا ٌنأكو « انلعف امك

 فوفص تلاوت هدعب نم < امظتنم ادحاو مهام يركسعلا هاج

 5 ينبعرأ امن رثكأ ليمجلا رظنملا يندشو ‹« ةعورلاو ميظنتلا يف ةياغ را

 ىلع يوهأو مههاجتاب ضكرأ نأ - ةّيعيبط رومألا نأول - تيهصقو

 (لئان) توص ىلع ةمثآلا يتالايخ نم تظقيتساو « اقناعُم مهفاتكأ

 تحت نأ دعب قالطنالا ةراشإ يعبصإب هل ترشأو ‹ ديدج نم فتهي

 يف هعزعزف يركسعلا دصملا ىلع فراجلا ليّسلا حادناو ؛ تاباوبلا

 لقتعاو « هضعب تباصأف ليّسلا ىلع تاوارهلا تلاهنا مث « ةيادبلا

 ةلئاه ةّيرشب عومج ىرخألا تادايقلابو يب تطاحأو « تارشعلاب ددع

 ىوأم الب دبرإ تاراح يف انقرفتو ءانلاقتعا نم ركاسعلا تعنم
 !!يلاَّثلا مويلل ططخنل يقتلن فيك فرعن ملو « فادهألا تماغو
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 عئفطُتل ْتّدتما ةضماغ ةنينأمُط هاذي اک ةا رشلا ارخ

 نكمُي ناك دي عنص نم حورج ىلع حسمتلو « لبق نم ناك ام بيهل
 ءاسملا ناك اًيزح !!يحباذ وأ يلتاق دي ال يخأ دي وأ يدي نوكت نأ

 نجشلا ديزيل ةديدجلا ةميدقلا دبرإ دجاسم نم ولعي برغملا ناذأو
 تمسترا يتلا ةسيئبلا دهاشملا مامأ نزحلا ةنانك ٌعوجلا رثنيلو « اًنجش
 ةّيقشلا « ةبيرقلا ةديعبلا ؛ ةيساقلا ةبيبحلا نم جورخلا تاظحل يف
 ا ةئداهلا ةرئاثلا « ةئناهلا

 لجر بابلا ةفد نم لطأ 3 يلفسلا قباطلا ىلع بابلا تقرط >

 : هتناخ ةركاذلا نأ ريغ ركذتي نأ لواح < يرظنم ا تب

 هّنِإ ؛ ةّيولعلا ةفرغلا ىف نكسي ناك يذلا بلاّطلا كلذ بيرق انأ -
 . ىلاخ

 !؟ديرت اذامو 9

 . هدعب دحأ اهرجأتسي مل اذإ اهرجأتسأ نأ ديرأ ج

 د عدا اهرجأتسا دقل -

 . اًماَيأ الإ ثكمي مل مهنم

 !؟؟ع اي ببّسلا امو -
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 نإ لاق مهضعبو « اًناوصأ ليلا يف عمسي هنإ لاق مهضعب -

 Ea اهكاّبش نأ یعدا م ,و . اهنكست تيرافعلا

 فوهكلا يف اسلا ۰ لابجلا يف راجشألا ىلع مانن انك ؛ ءانبجلا

 . انبابش ماي
 . ةظحللا ذنم اهرجأتسأ نأ ديرأ انأ « نولعفي اوناك ام ىنّمهي ال -

 . ليحرلا اهنم بلطتل عوبسأ دعب ينتأت ال -
 يلاخ عم اهيف موثلا تدتعاو اًدّيج ةفرغلا فرعأ انأ « فخت ال -

 . ةرباغلا يلايللا يف

 . اًمَدَقُم رهشلا ةرجأ عفدا اَذِإ -

 . قفاوم -
 مهي وهو كلذ يل لاق) !؟كلاخ بهذ نيأ ىلإ : نب اي يل لق -

 (يل هئاطعإل هبيج نم اهحاتفم جارخإب
 . يردأ ال . كرويوين ىلإ وأ « ندنل ىلإ امّبر . مع اي يردأ ال -

 . ساك بحاص ناك . هيدهي هللا -

 . هيدهي هللا -

 ينثأ الإ هلوانتي ناك يذلا عيظفلا ركنُلا مغر . اًبّيط ناك هّنكل -

 . يئانبأ نم دحاوك يبلق لك نم هتببحأ
 . معاي اًركش -
 ر ر فا اهين حرستا, ةملظُم تناك . اهتلخد

 نم اهباب ىلع ينتلبقتساو . يفنأ تمكز ةنفع ةحئار اهنم تعبنا

 اهتز ء يهجوب تقصتلا بكانعلا جيسن نم ةقيتع طويخ لحال

 يلاخ حبش يل حال . غارفلاو مالّظلا يف تاوطخلا ىلوأ توطخو « ىّنع
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 . اًعماج ةيوازلا ىلإ هرهظ اقصلُم سلجي هنأ يل نيم ؛ ةديعبلا اهتيواز يف
 ۽ هیقاس ىلع هيعارذ افالو « امهنيب هسأر اتفادو هردص ىلإ تک خنت

AOEب  

 يذلا ضيرملا لايخلا ةنتف اهنأ تنقيأ يننأ الول ‹ هنضتحأو هوحن وطخأ

 ردأ مل؛ ءاكبلا يف ةمراع ةبغر ينّدحاتجا . ينهذ يف يلاخ ةلاح هّنزكر

 يلاخ نأ ترعش ام ببسب مأ « مويلا ةروث دعب هيلإ انرص ام ببسب يه
 نم يقامعأ يف ةتوبكملا رعاشملا تحبن نيلاحلا يف ؛ هيلإ لآ دق بيبحلا
 انأو اي حسا اًعيرس يتنجو ىلع ترطاقت عومدلا نم ددع جارخإ
 نم مداقلا تفاخلا ءوضلا نم يه ىلع ةفرغلا ءاحنأ يف فرطلا ليجأ

 يردأ ال « ىلاخ دنع نيتريثألا نيتروصلا ناكم ىلإ تفتلا « بابلا قش وش

  (زمايليو يناد) كانه اناك ءامهٌتلّيخت ينثأ مأ امهُتيأر تنك نإ

 لر يأ وأ (لئان) وأ (جارس) لأسأس ٌدعب اميف . (نوسيراه جروج)و
 تحلصأو ء عطتسأ ام ةفرغلا تفت !!ال مأ ىرأ ام ىري ناك نإ رخ

 ذنم ةأفطُم لازت ام تناك « فقّسسلا نم يلدتملا ديحولا اهحابصم ءوض

 نمع ثحبأ اًعرسُم عراشلا تدصق . اهيف نكاس رخآل جورخ رخأ
 ام ثحبل عامتجالا لجأ نم لاقتعالا قاطن جراخ ةلودلا هتقبتسا

 . ةمداقلا تاوطخلاو هيلإ انرص

 . ةفرغلا يف اًيدايق رشع دحأ انعمتجاو « ضعب ىلع انضعب لد

 (انه انتاعامتجا نوكتس ًالوعفم ناك اًرمأ هللا يضقي ىّتح مویلا ¿ نفر
 . نيصّصلتْملا نيعأ نع دعُبلا لك ٌةديعب يهف ةفرغلا هذه يف ؛ مهل تلق

 لأسنو « مداقلا مويلا رمأ ربدتن نحنو سمهلا ىلإ برقأ انتاوصأ تناك

 نأ دعب ليلا فصتنم يف اًروحس مهل تزّهج . انضعب عم ثدح امع

 هذه عقوتن مل؛ بلقلا يف حرجب انبصأ دق انك . اعابت نورخأ رضح
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 قا ٍضعب رزأ انضعب دش دقف كلذ عمو . ةهجاوملا ىف ذ ةوارضلا

 . طيطختلاو رارصإلا نم ديزم ةمزألا ةهجاوم ىلع عيمجلا

 نأ ودبي ناك . انب ب قحتلاو ةراوح نم 7-0 (ديسأ وبأ) عم انلصتا

 نم ديزم رادصتسا ىلإ مايألا كلت يف ةّيعمقلا هتّيلقع هترج سيئّرلا

 لا نم التر رجأتسا هنأك ادبو « بيدأّتلاو لصفلا تارارق

 ىلإ لوحت هنأ احضاو راصو < بالطلا ( قحب هتارارق as تافظوملاو

 ۰ !!ةنيمّسلا هقارخ انك انئأو «راّرج
 خيبت اولواحي يكلو « اًضعب مهّضعب مدخيل ساتلا دلو

 نم اولسانتو ةدحاو محر نم اوطقس نيذلا كئلوأ ؛ ةايحلا تابوعص
 شهنيل سالا َدِلوُي نأ اّمأ . لوألا محّرلا كلذ ىلإ دوعت ةفلتخم ماحرأ
 .هيخأ هجو يف فيّسلا مهدحأ عفريلو « ضعب داسجأ مهضعب

 تأت مل ام كلذف ؛ هدبعتسيو « لذلا رينب هيمدقو هيدي طيحيو « هبكريلو

 روتسد وأ « باغلا ةعيرش تناك ولو ىّنح ضرألا هجو ىلع ةعيرش هب
 . مئاهبلا

 نيذلا نحن هعنصن نيذلا نحن لب ء هسفن عنصي ال ةيغاّطلا

 يذلا مهولا هنإ ؛ انعفصيل انسوؤر هل ينحنو « انحبذيل انسفنأ هل نّمسُن

 يف انقوقح طسبأ رداصُي نأ ىلع رداق هنأ يف ميقسلا انلايخ هقلتخا

 انمامأ يوعيل ناك ام ةاشك همامأ وغثن انتأ الولو . ةّيّرحلا يفو « ةايحلا
 مكخيرات اوعنصا : مكفواخم نم ررحتلا ىلع نورداقلا اهّيأ . بثذك

 بّوصي يذلا ةيغاطلا ناف ؛ ؛ مكيديأب مكدجم اوبتكاو « مكسفنأب

 نيعب هيلإ مترظن نإ « جاجز نم اًمنص الإ سيل مكرودص ىلع ةّيقدنبلا

 حولي وهو كلذ (يفصو) لاق . اًرّسكتم اًرئانتُم هئايلع نم رخ نيقيلا

 . هلي ةضبقب
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 !؟هنم جورخلاو يعماجلا مرحلا ىلإ لوخّدلا ةطخ انددعأ له : تلق
 ةمومحملا تالاقتعالا تالاح ىف ةليدبلا تادايقلا انددعأ له

 صقن نم !؟ناتدعتسُم دانسإلاو ةهجاوملا اتعومجم له !؟ةّيئاوشعلاو
 اهتادايق عنصت ةروثلا ؛ المتكُم نيتعومجملا ددع ىقبي نأ ديرأ !؟امهنم

 لحم لحي نأ ىلع ارداق ناك مویلا ةبلطلا نم مك متيأر دقل  اهسفنب
 بلطتت اذام ؛ تادايق ىلإ مهنم تائملا لوحتي نأ ديرأ انه ٍدحاو يأ

 . فوخلاب الإ رفكي ال بلقو « ةرماغملاب الإ نمؤت ال حور : : ريهامجلا ةدايق

 قيقحت لجأل نوجاتحم مويلا دعب نحن ؛ اًبناج يعولا عد !؟يعولاو

 !!ءالقُع ىلإ انتجاح نم رثكأ نيناجم ىلإ انبلاطم
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9 
 برستي امردّقب فاخَت نحت

 انبولق جراخ نيقيلا نم

eS 

Ni سعي TRT اوعفري نأ 

 (جم) ديدجلا ىنبملل ةلباقملا ةهجلا يف ينال مويلا يف : اوعفر ؛ قدّصلا
 انيلإ ٍةجاحب ندرألا» .. . ىلعأ نطولا» : اهيلع بتُك تاتفال . . .« «

 ءارعشلاك تارتا نأ مهلظ نع باغو ). . . بيهرتلل الو بيرختلل ال»

 رثكأ عيطتسي ال دامر دقوم يف ٌررمج رولا نأ نع اولفغ عنصُت الو دلو

 يف فئاكتت يتلا ةرارشلا كات: 0 م

 ت ن كل دعب ةمكلا هامل .

 ضفر هيكل ةيجاجتحالا ا اب ىقتاز نأ ءادمعلا دحأ

 لباقأ مل. هلم الدب كذب موقي نأ هبئان ىلإ لكوأو . ءالعتساب

 ةفورعملا ريغ ع ةديدحلا تادايقلا نم نينثا تشعبف ؛ ءالعتساب ا

 امهنأ الإ يبالَطلا لمعلاب ٌةربخ امهل سيل نينثا « دعب تارباحُلا ىدل

 عافدلاو مهئالمز بناج ىلإ فوقولل ماّيألا كلت ىف نيسّمحتملا نم اناك
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 ءيش عامتجالا اذه نع جتنيس ناك اذإ : يسفن يف تلق  مهنع ٠
 بلاطملا . مهئالمز قوقح دادرتسال مهتسامح نم ببسب نوكيسف

 ةفاك نع جارفإلاو « تابوقعلا عفرو « نيلوصفملا ةداعإ : ةريبك ل

 كانه مل« ةريخألا ثادحألا هتفاضأ ريخألا بلطملا ؛ نيلقتعملا

 ي نك كل قل تئافلا دحألا موي لبق امم نولقتحم
 نم 30 ةلواحم دّرجم ناك . هيف ضيوفتلاب ىتح الو « رارق يأ ذافنإب

 يف ا راسي ينس راعتو واعتا تادن يتلا ةجوملا ةئدهتل سيئرلا
 يفخب امهُتشعب ناذّللا ناليمُرلا عجر . اًموتحم نوكي داكي ارمأ اھبابع
 اهبردأ تنك يننکلو ثدحيس كلذ نأ فرعأ تنك ةقيقحلا يف ؛ نينح

 !!نيلوؤسملا ةهجاومو ضوافّتلا ىلع
 نأ سيئرلا كردأو « سيئرلا عا يف ءادمعلا سلجم لظ

 شاقنلل رمألا حرطف ظ تناعاقلا يف تاناحتمالا دقع - ر ةبلطلا

 ةماقإو ‹ اهقيلعت مدعو ةساردلا يف رارمتسالا ةرورضب رولا سلجم ا جرخو
 بيجي نأ بجي ناك يذلا لاؤسلاو . اهديعاوم يف ةرّرقملا تاناحتمالا

 ةبلطلا نم /۷۰ يلاوحو تاناحتمالا ةيدأتب موقيس نم: : مهنم ٌدحأ هيلع

 !!ةيراج الو ءاملا اهيف ىغط 5 ةروثلا هذه يف نوکراشم

 لجأ نم ٠م ةدّدعتم ةّينمأ اًقاوطأ برضت نأ تررق دق ةلودلا تناك

 نإ ذإ « اهنابسُح ريغ يف اذه ءاجو , فقوملا ىلع اهترطيس ماكحإ

 تعّسو دق لوألا مويلا دعب ةعماجلا لوح تضرُف لا ةثالثلا قاوطألا

 مهو ؛ ةلداعُلا يف ديدج رصنع لخدف « ةبلّطلا ريغ نم ةكراشملا ةرئاد

 لام دق ناك نإو . اًمئاد ةروثلا حلاص يف رصنعلا اذه نكي ملو . يلاهألا

 . هنع دعتبا امم رثكأ اهبناج ىلإ
 شيجلاو ةطرشلا انكرتت مل « يناثلا مويلا يف يعامجلا انجورخ دعب
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 ةقزألاو تاراخا يف انقحالت تلظ ؛ انداسجأ نم مهتاواره تلا نأ دعب

 حاحا رثكأ لايخ هب ملحي 1 انيس ارظنم ناكو . تاقرطلاو

 ال يذلا يخيراتلا دهشملا اذه يف كرتشت اهلماكب دبرإ تناك . اًعادبإ

 وأ انه رشعبُم يبالط عّمبجت يأ هاجتاب قلطُ زاغلا لبانق تناك . رركتي

 تلو ةثداهلا ةنيدملا ءاوجأ يف ناخّدلا بحس تعفتراف كانه

 ب ‹ ةطرشلا تارايسو ةّيركسعلا تاراّيّسلا نم راذنإلا تارافص

 جنت ملو « ةعساولا عراوشلا يف ةبلطلا عيماجم تارايّسلا هذهب ةقحالملا

 ةبلّطلا رثأ عّبتت اضيأ تحار ىا ةيرانلا تاجاّردلا) نم عيماجلا هذه

 . تاهاجتالا لك يف ةباوبلا كلت نم لمّتلاك نيجراخلا

 نوموقي يلاهألا ضعب ىرت نأ لبق نم افولأم نكي مل دهشم

 ًابتخا مهنم ددع « مهلاقتعا متي ال ىَتح نيبراهلا بالطلا ةيامحب

 كلت مان مهضعبو « اهباوبأ اهّباحصأ مهل حتف نأ دعب تويبلا لخاد

 نأل مهلاقتعا متي مل تاغم لب ءانم تارشع « كانه اهلماكب ةليللا

 يلاهألا ءالؤه ضعب . تالفإلا م اننكم انتيضق عم لهألا م

 ناك ام ردقب اًمجهت سيل ركاسعلا هوجو يف ةراجحلا اوفذق نيِبّيطلا

 ءامس يطغُت ناخّدلا بحس تناك اميف . كانه وأ انه بلاطل اًذاقنإ

 وأ ءامغإلا وأ بّعتلا نم طقسي ليلق ريغ ددعو ةع ةنيدملا

 ةنيدملا لهأ نم رخآ ددع ناك « عومدلل ةليسملا مال ءارج قانتخالا

 ىلإ ةصاخملا مهتارايس يف انولمح ؛ نيقنتخملا ءالؤه تاي موقي

 ةيلوألا تافاعسإلا ءارجإب اًبيبط مهنم ناك نّمم م ‹ تايفشتسملا

 ىلع اهعزوي لصبلا سوؤر هيدي نيب لمحي ناك فاك ددعو ؛ انضعبل

 لصبلا سوؤر كرفب هراثآ نم اوصلختي يكلزاغلا مداوع مهتباصأ ْنَم

 . اهمش وأ نويعلا يف كلت
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 دحأ ىلع لامشلا ةهج ةّيصق ةبوراز ىف ةطرشلا نم نانثا ضقنا

 هرجو هيدي يف دويقلا عضو يف ناكمهني اناك اميفو « هنم انتو ةبلّطا

 ينام ٌروجع امهل زرب نيلقتعملا نم رخآ ددع عم هلاقتعال ةع “دلا ىلإ

 زاکُع ىلع نكتب ؛ امهيفو هيف رهّدلا لعف لوطل هنالمحت ال هالجر داكت

 نيّيطرشلا نم تاوطُخ عضب دعُب ىلع ناك . يشملا ىلع هب نيعتسي
 نيّرخاس اكحض هيلإ ةتافتلا امهنم تناح الو « هاتلفُيل امهب حاص
 . اًباش َداعف ةايحلا هيلجر ىف تّبدو امهيلع وه ضقنا اميف « هالمهأو
 ٍباشك امهوحن هجتاو ىرخألا هذيب هزاكغ عفر ۽ ديب هسابل نع رمشو

 هتابرض ىمرم ىلع اراص نإ امو « ديزيو يغريو دعوتي وهو ينيرشع
 امهو تابرضلا نايقلتي احارو امهسوؤر ىلع ز زاکُعلاب یوم ىتح
 برخي ودب اذه . .. برخم اذه . . . يجح اي.. . يجح اي : نالوقي

 PRE RATE . يجح اي دلبلا

 وتنإ . . . دلبلا برخي وّدب اذاه : لوقي وهو امهسوؤر ةعمق ىلع ةبلّصلا
 ‹ هتابرض ءارج نم ناّيطرشلا 0 . بلكلا دالو اي رج لإ

 ىلع زوجعلا سأر لّبقي بلاّطلا حار اميف . . . رارفلاب اذالو بلاطلا اتلفأو
 !تويبلا دحأ [ لخاد ايتن يراه يلويو لَجَع

 ءٌراحلا عمّدلاب لهنت نويعلا تلظ ةّيسيئّرلا ةباّوبلا نم جورخلا دعب
 نم يلاهألا اّمأ . اهتيشم يف طّبختت مادقألاو  لاعسلاب لعتشت هاوفألاو
 آلّطلا ىلع اهب نوفوطي مهيديأ يف ءاملا نولمحي اوُلظف ةصاخ بابشلا

 اهّلعل بارتلا وأ مدلا نم مهيديأب قلع امو  مههوجو اهب
 . شطعلاو موّصلاو قارتحالا ةأطو ففخُت

 نّمم دجاسملا ءانمأ ىلع اوعزو دق لوألا مويلا ءاسم ذنم ناوخإللا ناك
 ىلا عسسل باب عرتيالا يايات ةعامجلا ىلإ نوبستني
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 ضعب نأ ركذأو. راّوثلا ةبلطلا ةدناسمل ةعماجلا نم ةبيرقلا عراوشلاو تاراحلا

 ا ةدناسملا يف تكراش دق دجاسم ةرشع نم رثكأ نأ ىنتربخأ تادايقلا

 . انل اًريبك انوع اوناكو « نیسمخو ةئم نع اهيبستنم ددع ديزي ‹ عيطتست
 ٍبرح ةحاس ىلإ نينثالا يناثلا مويلا ءاسم اهلك دبرإ تلّوحت

 لا ررق جورخلا ةظحل تاوارهلا مهتباصأ نمم انئالمز ضعب « ةّيقيقح

 وأ « ةرجش نم اًنصغ علتقاف « ( (نّسلاب ٌنّسسلاو نيعلاب نيعلا) : باب نم

 ةطرشلا هوجو اهب فذقي حارو ةغراف ةجاجز وأ ةبوط وأ ارجح لمح

 ‹ ةهجاوملا هذه يف يجو بيصأ دق مهنم اددع نأ كش الو « مهروهظو

 ٍضام برحلا راوأ نأ ادبو « ناقيرفلا زاتماو . رثكأ وأ ةبلطلا لان ام هلانو

 !!راعُسلاو راعتسالا نم ديزم ىلإ

 « تاراحلا يف نوباسني ةبلّطلاو « قّرفتت عومجلا ديعب نم تيأر

 جايهلاو « لتاقتف ٌدترت كانه وأ انه عيماجمو «رارفلاب َنْذّنَي تابلاّطلاو

 دهشملا ىقيسوم راص يذلا زاغلا لبانق فئاذق توصو « ناكملا ألم

 يوهت ةحداص تلظ ىلا ىقيسوملا يهو ؛ ءاوجألا يف حدصي ةفولأملا

 نزحلا ىنا ٍتاعاس ثالث نم رثكأل انمادقأ نيبو انسوؤر قوف

 لوقأ تنك ةظحّللا كلت يفو لبق نم ينلخدي مل امك هيلإ انلأ ام ىلع

 ةزهجألا يأر نع ال هيأر نعّردص ةعماجلا سز ناول يسفنل

 يواسأللا دهشملا اذه ىلإ انلوحت امل ةغلاب ٍ,ةمكحب فرصتو ةّينمألا

 تخیأ تنگ يدخ ىلع طقست ةراح ةد ياردأ تنك و عجافلا

 د رك ةوعد تادايقلا ىلإ لصوي يكل كلا ضعب نع

 غلبت ىّنح ةوقو ا ةروثلا دوقأ نأ ىلع يرارصإ داز دقلف ؛ ئراط

 وجنن نأ امِإَرَدَقْلا دي يف انتأ ادبو ‹ اهاهتنم جئاهلا رحبلا يف ةنيفّسلا

 !!قرغن نأ اًمإو
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 عراش يف ةيعرشلا ةسبلألا لحم ىلإ يضمأ انأو ياطخ تعّسو
 تاوصأ تلعو؛ ٍنمز ذنم عفترا دق برغملا ناذأ ناك ‹ (امنيسلا)

 تبلطو ١ يتجوزل نابع ديرأ يننإ عئابلا تلأس « حيوارتلاب تاولصلا

 نوللا ترتخا « اهنم اهنم ددعب يلإ اشا اًيفاضو اضافضف نوكي نأ هنم

 له : ينلأسو « اًشهدنُم يلإ ع ابلا تفتلا . هبّرجأل تلخدو « دوسألا

 : هبارغتسا عفاود ىلإ هبتنأ نأ نود هّثبجأ !؟نابلجلا سايقب موقتس

 ىلإ تعراسف « هيف تعقو ام ىلإ تنطفف « اعاستا هانيع تدادزاف . معن

 انجاوز ديعب اهئجافأ نأ ديرأو , اًمامت يضرعبو يلوطب يتجوز نإ : لوقلا
 . اهساقم ىلع 0 يساقم ا ا فلا ت لوألا

 ىلإ راشأو يبابسأب امامت عنتقي مل داو ههجو ىلع ةفيفخ ةماستبا تناب

 تربع « ل لامشلا ا تهجتا . تجرخو نمثلا هتد سايقلا ةفرغ

 راود ىلإ تقلطناو « لجع ىلع ترطفأ « ةّيسدملا ةقزألا ضعب
 . ناكسإلا

 يتلا يه ةلودلا « كتنحم كنع لختأ مل « (ةميعن) اي ينيحماس

 نئمطأ نأ لجأ نم ليحتسملا لمعأس ىننأ ريغ « كلذل ىنترطضا

 نويعلا نأ عم كروزأ نأ يف ةفراج ٌةبغر ينحاتجت اذنأ اه مويلا كيلع
 ‹ ةليسولا مدعأ نل يننكل ِنيح لك يفو « بوص لك نم يب صئرتت
 كارأ نأ عيطتسأ الف هيلع يه امم بعصأ رومألا حبصت دق يردي نمو

 . تلواح امهم ٌدعب اميف

 راودب يبونجلا اهفرط يهتتني يتلا ةّيراجّتلا قوّسلا فلخ
 م الإ دحأ هلخدي ال قوّسلا هذه فصتنم ىف قاقُر كانه « ناكسإلا
 نينطاقلا تويب ثيح ىرخألا ةفضلا ىلإ لصيل هقرتخي نأ دصقي ناك
 باب كانه ناك هفصتنم يفو « يفلخو يلوح اًتفلتم هتلخد . كانه
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 .هيف تيوزنا ةيراجتلا لاحملا دحأل ٍدزخم ل يضرأ جرد ی ىضفي

 قوف يمسج ىلع هٌتلدسأو ؛ هيف يسأر تلخدأ تالا ا

ك فل اي را تتعنص ءادوسلا ةحفللابو « زنيجلا نولطنبو 5
 لما

 عراشلا ىلإ اًدئاع ؛ تجرح و« يهجو فصن ىفخأو « ىس 5

0 

 يف ) ةمرتحُم ةأرما ةيشم دلقأ نأ ادهاج تلواحو « ءودهب تيشم

يأ مهمل « ةيشملا هذه نوكت نأ نكمُي فيك يردأ ال ةقيقحل
 ؛ تيشم 

 لالخ نم 0 فشكني الأ ۰ يف لک تناك

 0 0 تفخ ےن «ركاسعلا چ < هيل اإ يتؤلا 2 ناقل

 نيحو ؛ س انأ اهعقون ن نحنو رو حابص نزح 2

 ترعش ؛ لعفلا ًةأرما یئوتظ ا ب رصانع نم تيل

 ف (عراب لثمُم ينثأ ڏُب ال) : يسفن يف تلق« ‹«رخفلاو روبحلاب

خ نيفوصرملا ىلع ةريخأ ةرظن 2 انأو يجراخلا بابلا
 نم يفل

 ؛ فشكنأ العل رظنلا ؛ تحشاف# مهدحأ ينيعب يانيع تقتلاو ؛ ل

 ) ةيمامألا ةقيدحلا ل رمألا ةقيقح يف مالظلا 2 دقل

 لوخٌّدلاب ؛ تممه « بابلا تقرط ؛ : يلحادلا بابلا ةهجاوم يف ترصو

  ةلقاثتم اهشارف نم تضهن اهنأ ودبي . ًاليلق ترظتنا يننكلو ةا

 کک .ةأرما نم ةرايز دهعت مل« يرظنم نم تبرغتسا ينتأر نيح

 نم اهنذأ يف سمهأل اهنم تبرتقاف فقوملا رش نأ تلواح « ‹ لبق نم
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 . نأ تدارأو ءارولا ىلإ تعجارت . فوخلاو ناركنلا اههجو يف بد . نوكأ

 . ةلاخ اي (دْرَو) انأ : ةعرسب اهل تلق . يهجو يف بابلا قبطُت
 نأ اهل ترشأ . . . درو : اهتوص ىلعأب ةأجافملا لوه نم تحرص . (درو)
 ينئلخدأو يدي نم ينتكسمأ . بقارُمو قَحالُم انأف اهتوص ضفخت
 : اهيلإ تسلجو يهجو نع ماثلل تطمأ « اهتفرغ ىلإ

 ةبوعص مغر كارأ نأ الإ تيبأ .. . يتلاخ اي كلاح فيك -
 . فورظلا

 ىلع متنأو ؛رودي ام لك فرعأ . اد تنأ كيمحي هللا -

 . اوددرتت الف قحلا

 مل« ةهجاوملا راسم تذختا رومألا نكلو « هللا ءاش نإ لعفنس -
 . هيلإ ىعسأ الو كلذ ديرأ نكأ

 متنأ ؛ اهب مكيتأت يتلا ةقي ةقيرطلا راتخت يتلا يه (درو) اي ةيرحلا -

 . مكيلإ هيف هيف ىعست يتلا ليبسسلا ددحت يتلا يه اهّنكلو ء اهيلإ نوعست
 !؟ىفشتسملا ةعجارم دعوم ىتم . نآلا كتحص ينمهي -

 . ريخب يننكل « مداقلا عوبسألا علطم -

 . ادّيج كروم نيربدتت له -
 . ىعم (رصان) نأك ؛ اًمامت -
 . ماعطلا ضعبو ءاملاو بيلحلا كل زهجأس -

 : ةعئاح تينل# ليلق ذنم يراطفإ تلوانت « كسفن بعتت بخت ل

 ظ . ةلاخ اي مداقلا نم فاخأ -

 فاخن نحن « هل دوجو ال فوخلا نإف « نيقيلا كيدل ناك اذإ -

 ُغصتست هب كَحوُر الما « انبولق جراخ نيقيلا اذه نم بّرستي ام رقب
 . ةياغلا ليبس يف بعت لك
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 . اًئيش كنم بلطأ نأ ديرأ -

 تاخرص انعماسم ىلإ ىهانت ىتح ا ىترابع لمكأ ذكأ مل

 ةّيمامألا ةحاّسلا قارتخاب ٌمهت يهو الا مهمادقأ عقوو « ركسعلا

 مجهت ةسرتفم شوحو ةباربلل لباقملا كابشلا لالخ نم مهرظنم يل ادب

 ؛ برهم نع اثحب يلوح تفلت « يناكم نم تزفق « نيمث ديص ىلع
 مهعنمتل مهوحن تهّجوتو « اهريرس نع تزفق دق ىرخألا يه تناك

 ةهجلا ىلإ اهسأرب ىل تراشأ « تيبلل ئلخاّدلا بابلا روبع نم

 : ةبهرلا ةديدش ةظحل يف نانحلا ديدش 050 تلاقو ؛ ةسكاحملا

 E ا ع هاا اه نم ترها ٠ر

 . ءافرشلا ءالؤه . . . بالك اي نوقحالت نَم .. . اهءاذح مههوجو
 تيب اومحتقت نأ ىنعم مكمّلع ناكل انه (رصان) ناك ول هللاو
 ضرألا ىلع ام تلوانت مث . . . ةلتقلا اهّيأ . . . شوحولا اهّيأ . . . ةلمرأ

 ىلإ اوعجارت مث « ةدسأتسملا ةأرملا رظنمل اوفّقوت « اهب مهّبمرو تاسادّم نم
 .تلوانت لب « نوعجارتي مهو ىتح مهكرتت مل اهنكلو « اًديور اًديور ءارولا
 هذه يف تنك . اهب مهّتقشرو ةقيدحلا يف ةاقلملا ةراجحلا ضعب

 ةقيدحلا ربع سرهأو ةّيلخاّدلا فرغلا كيبابش نم للستأ تاظحللا

 « ةيلاّدلا تحت (جارس)و انأ اهانينب يتلا ةتقؤملا ةفرغلا تربع « ةّيفلخلا

E PRا  

 ال يكل بابلجلا نم تصلحت روّسلا دعصأ نأ لبق . . . ناريجلا ةقي

 ا ىنخ لاخلا ةحابلا يف تيكر لا ا

 هئثربع « يتلفسإلا بعلم ا لخخاد ترصو « يتنمسإلا اهروس نع تزف
 تصفرق . ةديعبلا فوفّصلا دحأ يف تأبتخا مث « تاماّمحلا هاجتاب

 لصو اذإ فّصلا اذه لخدي ْنَم يناري ال ىح ةبلطلا جاردأ دحأ فلخ
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 يجراخلا هكبَش هبشُي يذلا كاّبّشلاب ةَقّلعُم ينويع تّلظو « انّه ىلإ
 ىلإ هلالخ نم ركاسعلا ٌدحأ يدتهي نأ نم اًفوخ جاجّدلا صافقأ

 ىف ركفأو ظ يسافنأ طق لأ انأو ٌرهد اهنأك ةعاس فصن تّرم

 ةفيك تاظحللا كلت يف ينلغشي ناك 5 مهأ . ةمداقلا تاوطخلا

 نأ كردأ ينتأ ا لجأ نم تادايقلا ضعبب ولو ءاقتلالا

 |  اهسفنب اهسفن د وقت نأ اهرودقمب راصو « اهتکس يف تضم دق ةرونلا
 . ةعجارملاو يوقتلاو طيطحتلا نم دب ال ناك هنأ

 يّدؤملا عراشلا ءاوضأ تناك . ءودهب تجرخو « فصلا نم تلّلست
 ىلإ دوعأ نأ أشأ مل« لسكب هربعت تاراّيَسلاو « ةتهاب ةليصقلا يح ىلإ

  ةديعب تناك اهتأ لّوألا : بابسأ ةثالثل اًرخْؤم اهُثرجأتسا ىتلا ةفرغلا
 قيرطلا نأ : ىناعلاو . نايذهلا دح اًبعَتُسو « تولا دح اًقهرم تنك انأو

 « يلع ضبقلل ةعّلطتملا ركاسعلاب ءولمملا ناكسإلا رارد ربع رت اهيلإ
 راص ةّيميظنّتلا تاعامتجالا اهيف دقعت يتلا دجاسملا دحأ نأ : ثلاثلاو

 انسي ركاز نکم ةحارلا نم طسق لجأ نم هيلإ لرو اسرق

 يف تيضمو « ةنيعّللا ةدراطُلا هذه ببسب يمادنه نم دسف ام تحلصأ

- 

 ةيداحلا نم تبرتقا دق ةعاّسلا تناك « (راربألا) دجسم ىلإ ىقيرط

 كلمأ « مركلا نآرقلا راد ىلإ يّدؤملا جرلا يف تيوه . ًاليل ةرشع
 ؛ دجسملا بابشل ةوالّقلا يف اًسورد اهيف تيطعأ املاط « اهل اًحاتفم
 ؛ ةقلطُم ةقث يب قثي دجسلا مامإ ناك ءرّسألا اهيف انقع تاّرمو
 ,ةشرف ىلإ تيوأ . تلخدو بابلا تعفد . حاتفملا نم ةخسُت ينكلمف

 ا نأ امام فرعأ ؛ تف ام ناعرسو ةرثانتما تاشرفلا نم

 . لضفأ دغب لمأ ىلع تمن كلذلو « امئاد ايادهلاو تآجافملا
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(55) 
 ةشيرلا

 اوقلأ ركاسعلا نأ ملحأ تنك « اًروعذم 0 تظقيتسا

 ملا (حلاص) ىلإ هعبصإب ريشي ملحلا يف تيأر ؛ يلع ضبقلا
RAEسلا وف غهم  

 اهبلاخم ملستسي هت أر نيح ُتلهذ«اًيلاع هب ْتقّلحو هتفطتخاو حراوجل

 ةعصاتلا هتماستبا ضْمَو ىلعو « ةمواقُم يأ يدبُي الو م بیو

 ىلإ ًدعاص هيلإ رظنأ انأو يهجو ىلع مّدلا نم تارطق تطقاست

 ةلثام ةخرصب اهتعياش ءاضفلا نوكس تقش ةخرص ْتَوَد . ىلاعألا

 اعضا ءاتنلانو اكرم تق نع ءاطنلا تجرأ اعا تلطتيقساو

 ةئيلملا ةّيضرألا ةعاقلا يف يدحو تنك « يلوح ُتَفلتو « ءوّمفلا

 ناصع ايان وج ترعش تبءاثت « سمشلاب اهدهع لوطل ةبوطّرلاب
 تاره er هلكآ ءيش نع ءاجرألا يف تشحب ءرشتسُم

 كانه هتدجو ام لك تلكأ « ةقباس راطفإ ةلفح نم ودبي اميف تايقابلا

 ناذأ ىلع يقب دق ناك « نورق ذنم مالا ىلإ عئاج ةّيهشب رمتلا نم

 ؛ ءام تبرش « دجسملا ىلإ ت دعصو ٌتأضوت ؛ ةعاس فصن رجفلا

 . ءاجّرلاو فوخلا نيب ءاعّدلاب ٌنهعيمج نجهل « تاعكر عبرأ تيَّلصو

 ةالّصلا دعب . تاللذتملا تاعراضلا تاملكلاب هللا يدي نيب تمقو

 ام لّوأ مهتلأس اند قع مظتنا نيح . ةسمخ انك « ديدج نم انيقتلا
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 تيب يف عبتخُم وهو « ريخب هّنِإ : مهدحأ يل لاق « (حلاص) نع مهّتلأس
 عمو هعم قافتالا راص ةعساتلا يفو . نيعألا نع اًديعب ةوخإلا دحأ

 ةروص ىلع لجع ىلع قفّتنل ناتسبلا معطم فلخ يقتلن نأ نيرخآلا
 ريخب (حلاص) نأ يرس يف هللا تدمح . ثلاثلا مويا اذه يف 0

 عوجلاو فوحخلاو بعتلاو ءانعلا نأ ودبيو « ج ثاغضأ» : تفتهو

 (لئان)و . عيظفلا سوباكلا كلذ جتن اذه لك رذح او بَقرَتلاو شطعلاو

 لمعلا ةّيجيتارتسا ىف نوشقاني اوناك نيذلا ةوخإلا دحأ اًعطاقُم تلأس

 هنأ دقتعأ « هلقتعي نأ عيطتسي دحأ ال !؟(لئان) : درف هولا اذهل

 س انحارجو انكکحض . هب كاسمإلل لماك شيج ىلإ جاتحي

 !!انبولق ىلع e ضعي انملأو انمستباو

 : يه دجاسم ةثالث يف ىقتلت انتادايق نم ىمظّعلا ةّيبلاغلا تناك

 يف « (يماهلا) دجسمو  (راربألا) دجسمو (لّثلا هللا دبع) دجسم
 ال 5 تاءاقللا هذه ىلع مرح دق ناك (ةعماجلا) دجسم نأ نيح

 نم ددع دجسم لک يف ناكو . راوسألل ركسعلا قيوطتو تاجاجتحالا

 ىلوتي ناك مهدحأ . كومريلا ةعماج يف نيسرادلا ناوخإلا ةبلط

 لك يف ناكو « ةدح ىلع دجسم لك يف تاطاشنلا ليعفت ةّيلوؤسم
 نم 5 ناهتسي ل دد E ا تاقلح ةدع دجسم

 ىلع موقت دجاسملا يف ناوخإلا ةوعد تناكو « اراغصو ارابك يلاهألا

 نيب رشتنت ةوعدلا تناك اذهلو « هيلع موقت ام ضعب يف رمألا اذه

 نأ نم ربكأ فده نيملاسملا دبرإ لهأل نكي مل ؛ اًبيط ىدص دجتو سانلا

 ددع ىلإ ةفاضإ « امهنوظفحيو ثيدحلاو َنآرقلا ٌراْغَّصلا مهؤانبأ مّلعتي
 منيل نبيل ادارفأ بذتجت تناك يتلا ةّيهيفرتلا ىرخألا تاطاشنلا نم

 هذه يف نوط مهسفنأ اودجو مهنأ الإ ناوخإلاب ةلص نم
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 تالفحو « ةيهيفرّتلا تالحّرلا مّظنن اتك ؛ اهتدئافو اهتعتمل تاطاشتلا
 تناك ةريخألا هذهو « رمّسلا تارهسو « نآرقلا تاقباسمب نيزئافلا ميركت

 يلاهألا ناهذأ ىلإ اهديرُت ىتّلا ةمولعملا برست يتلا ةلئسألاب ّجعت
 يضام نع اهتباجإ يف فشكت يتلا ةلئسألا ىخوتن انك « مهئانبأو

 ةباحّصلا خيراتو مّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبّنلا ةرينسو قرشملا نيملسملا
 لكل اًجيوتت ناك يذلا يمسوملا طاشنلا اّمأ . ماظعلا ةداقلا تالوطبو

 ss ىف لمجاير ؛ هدحاو ةقتوب يف اهنيب عمجيو ةطشنألا هذه

 نا ناك دقف قبس ام لك عست تاّيباجنيإ
 ىرخأو فيصلا يف ةّرم « ةنُسلا يف نيترم ماقت تامخلا تناك

 ةلسلس ثيج (نيّبد) يف ماقُي ام اًبلاغ ناك يفيّصلا مّيخلا « ءاتشلا يف

 يوتشلا مّيخلاو . ةبهاللا وجل ا ةرارح نم ففخت ةعفترملا نولجع لابج

 0 يداو) ةقطنم يف صحخألابو , روغلا ىف و ماقي ام اًبلاغ ناك

 نم لضفأ كانه ْنكي مل. ًالّمتحُم هتدوربب يساقلا اا مجبل

 شال ليدل ر تامّيخلا تناك « سوفتلا ةيبرتل تامّيخل ا

 اًمع اًمات ةفلتخم اهؤاوجأ تناكو . لامتحالاو « ةعاطلاو ءربّصلاو
 نم دسف ام حلصُت تامّيخلا يف انك « هلهأ نيبو هتيب يف ناسنإلا :هشيعي

 نيب اهبعاصمب ةايحلا ماستقا ناكو « اهجازم نم جوعا ام لدعنو « انسوفن
 نأ نكمُي يتلا ةايحلا نأ ىلع ليل ةق ةقهاشلا لابجلا يف ميخلا كلت

 يف عوترلا ىلع انبأد ىتلا ةايحلا تسيل يه لمجأ لكشب اهايحن

 ةتّسلا تامّيخلا نم يأل اًريمأ نكأ مل ينتأ ىلعو . اهئاوهأو اهتاذلم

 نم نينثا وأ دحاو يف ةميخ نع ًالوؤسم تنك يننأ الإ اهُبدهش يتلا

 ةرشع نع لقي ال ام اهلخاد يف مضت ةميخ لك تناك . تامتشلا هذه

 ءرجفلا ةالصل أيهتنل حابّصلا يف وحصنو « ضرألا ىلع مانن « دارفأ
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 دوعن مث « ةيضاير ٍةعاس يف ميخلا لوح فوطنو « اهدعب تاروثأملا ةءارقو

 يذلا لمكألا جمانربلا اهدنعب نم أدبي مث « راطفإلا ماعط لوانتن يكل

 وأ ؛ انيف اورضاحُيل ةديعبلا تافاسملا نوعطقي دق نيرضاحمم مضي

 نأ بجع الو . لخاّدلا ىف ءارمألا ضعب نم اهاقلتن ىلا سورّدلا
 « ةرطاخُم وأ ةغلاب ةروطخ ىلع يوطني ناك تامّيحُلا هذه لثم ميظنت

 زجحيو اهئاهتنا دعب نولفاق نحنو انفقوُي نمألا ناك ةّرم نم رثكأو
 . مه ام ٌريثكو ةّيوهلا كلتل هلمح مدعب عّرذت نم الإ انتاّيوه

 ‹ ميخما فيظنتل ىرخأو « ماعطلا دادعإل تاعومجم كانه تناك

 نأ كش الو . ةّيليللا رمّسلا تالفح دادعإل ةعبارو « هتسارحل ةغلاثو
 وأ ءارعش وأ نيلثم تجتنأو نيريتكلا تمهلأ هذه رمّسلا تاالفح

 i مهارركا ملو < هتاذ ميخلا لحخاد مهبهاوم تفشتكا نيدشنم

 تك يلا ّخالا نإ ميش لك اذه سيلز لبسق نم مهسفنأ دنع

 يف ليثم اهل سيل ةايحلا ةواسق انمستقا نيح كانه اًبّرشت : اهبرشتن

 ءافصلا نإو ىرخأ ةذل اهلداعت ال اهنم ةلصحتملا ةذللا نإو © هلک ملاعلا

 اذهلو ؛ دعب نمو لبق نم ام دحأ هبّرجي مل هشياعن انك يذلا يحورلا

 مظنن انكو ايوانساف ديرإ ىلإ ةدوعلاو ميخلا ءاهتنا نالعإ موي ناك هلک

 ةئملا نع ذئنيح انددع داز امّبرلو اًعيمج هيف فقن اقئال اًيعادو اًدهشم
 ربما يكل دا عيوب نوت ةحابيب يئاةزلبم ةرئاو دقو والا

 ‹ هنيمي ىلع .هيلي نم ىلع مدلسلاب عادي رثؤملا ةّيع ةيعادولا ةملكلا ميخلا

 يف فقوو داع ريمألا ىهتنا اذإف « هتاذ ءيشلا لعفي هيلي يذلا مث نمو
 دحاو لك ناك اذكهو « هتاذ لعفلا هيلي يذلا لعفيو « لوألا هعصوم

Wwے4  

 تناك اهموي ءامّسلا نأ ولو . هعدويو هقناعُي مخا يف ْنَم لك ىلع مْلْسُي

 عوبسأل هانفلأ يذلا ناكملا قرافن نحنو انئاكب ىلع تكبل نويع تاذ
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 نم انحاورأ هيف انيقنو « ةوخألا ةوالح هيف انقذو « انفلأو ماَيأ ةرشعل وأ

 ءاكُب يكبي ةمحّرلا هبلق يف بتك نّمم انضعب ناك دقلو . ثبخ لك
 ناكملا كرتي نأ ىبأيو ؛ قا ريغ ةارادم هيديب هعمد يراديو « لوهذملا

 ؛ هعور نم ئّدهُيو « هتعول نم فّفخيف هيلإ ةوخإلا برقأ هيتأي ىتح
 0 !!ءاقتلاو ءافّصلاو نواعتلاو ةّبحما ةوعد ؛ ناوخإلا ةوعد يه هذه

 ةوخإلا نم ةسمخ نم ةعومجم اولكشي نأ اوررق دق ةوخإلا ناك

 ناك < E يتاكرحت ةفاك يف ص ةطاحالل ةديدشلا داسج ألا يوذ

 « فورظلا تناك امهم لقّتعُت الأ انّمهي : اولاق . (لئان) عبّطلاب مهدحأ
 نوكي نأ نكمُي دحأ الو « ةلماك (ارتسكروأ) ىف ءْدَّبلا ةراشإ كلمت

 !!ةلحرملا هذه ىف كنع ًاليدب
 ينعيو « يناثلا مويلا ثادحأ هتجتنأ ديدج حلطصُم : «ةشيرلا»

 اذإ الإ طقف اًدحاو اًعيلبت لمحت «ةشير» لك « تاغيلبتلا نم ةعومجم

 رداوك ةفاك ؟ فوطي نأ غليبتلا اذه ىلع « كلذ ريغ ةرورضلا تضتقا

 هلمحت يذلا غيلبتلاو ء رجفلا ةالص ىلع وأ روحّسسلا يف اّمِإ ناوخإلا

 كلت هلصت نم لك ىلع بجوتي هنإ ذإ ؛ اًسَّدَقُم اًرمأ دعي «ةشيّرلا»

 وأ فيك لأسي نأ نود هريفاذحب هنمضتت يذلا رمألا ذفني نأ «ةشيّرلا»

 وهو « تاغيلبّتلل (مّيق) كانهو . بقاوعلا يف ركفُب نأ نودو « اذال

 لكو « بيقر لك ىلإ اهليصوتب لفكتي « ميظنتلا يف ءابقّرلا لوؤسم
 اب درف لك ىلإ اهلصوي بيقن لكو « بيقن لك ىلإ اهلصوي بيقر
 : عاطتسا

 لثم فقن يناوخإ يتئم نم رثكأ انك قئاقد رشع الإ ةعساّتلا يف

 لبجلا دوعص رظتنن (دومحم وبأ) معاطمل يفلخ طئاح برق ةرجاهُم رويط
 اإ هلوقنل ءيش نم كانه نكي مل حفلا ىلع اهانغ ةبخاص ةليل دعب

343 



 ظ يأ : نيدوجوملا ضعب لاق . «ةشيرلا مكيلإ | تلصو له» : ٌداحاو ء ءيش

 « اًدحاو اًدحاو مهفرعأ « نيّيراسيلا نم اوناك !؟نودصقت اذام !؟ةشير

 ميظنت : (يفصو) ىل : ىل لاق ةشيرلا ىوحف مهل ضرعأ مهيلع تفط

 نأ لبق همف ىلع يدي تعضو . . . املاب ههبشأ ام يمره ميظنت ناوخإلا
 E E هعمسو لما

 مث لجر اي حزم انآ : يل لاق همف نع يدي تعفر نأ دعب « تاظحللا

 ركني نمف «راكفألا ىف دصقأ ال « ةّيمرهلا ةقيرطلا ىف ههبشي تلق انأ

 ميظنت وه هتمويدو هترادإ يف ةقيرطلا هذه ىلع دمتعي اًميظنت ّنأ
 ةقيرطب لوخّدلا فورظ ةئيهت ىلإ ىتجاحل هتاملك تلهاجت !!يديدح

 اثاذيإ اذه ناكو ةعومجملا 00 يدي تعفر . اسلا احا

 روس ناك « ةّيلامشلا ةباّوبلا ىلإ تاعومجم يف انهّجوت . قالطنالاب

 نعو « ةعماجلا راود ج ةباوبلا هذه نمي نع دتمي يلامشلا ةعماجلا

 لقأ اهنيمب نع عقي يذلا وسلا ناكو . ةظقاحلا ةهج ىح اهلامش
 عقت يذلا لوألا ناك اميفو « اهلامش نع عقي يذلا كلذ نم اًعافترا

 برقي امل عفتري يناثلا ناك لقأ وأ فصنو رتمل عفتري مولعلا تاّيلك هفلخ

 لصو دق ةشيرلا هلمحت يذلا يميظنتلا رمألا ناك اذلو . راتمأ ةثالث نم

 روسلا ةهج ةمظتنم فوفص ةثالث ىف اوفطصا» : ىتآلا وحنلا ىلع

 ىلإ هنع اوزفقاو ههاجّناب اوضكراو « ةبسانملا ةصرفلا اونّيحتو ؛ ئطاولا
 انناقيس انقلطأ « هيف نواهّتلا نكمُي ال اًيكرح اًرمأ ناك . «لحخادلا

 نيرشعل هولعي يذلا يديدحلا كبشلاب انكسمأ روّسلا انقّلست « حيّرلل
 مل انضعب « لخاّدلا يف اثم تارشعلا ناك تاظحل يفو ارتميتنس

 حياصت « لاقتعالا يف عقوو ذيفنتلا ةّيلضفأ بستكا « زفقلا عطتسي

 يكل ةئجافملا ةكرحلا مهلهمت مل بوص لك نم انيلع اومجه « ركسعلا
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 نم (حلاص) ناك  مهيديأ يف اوطقس ةوخإلا ضعب نأ الإ ديزملا اولقتعي
 امك هولمح دق ةرشع نم رثكأ اوناك « ملح ا يف امك مستبي هتيأر  ءالؤه

 مهتاواره تلان « لاقتعالا يف هاوس نود ادوصقم ناك « اتوبات نولمحي

 هاجتا يف هب اوضكر « هنولمحي مهو ههجو ىلع همد لاس « ههجو نم
 نأ ىسألل حمست نأ اثكمُم دعي مل . اهلخاد هوفذقو مهتاعّردُم ىدحإ

 تبحس « هينيع ىدحإ دقف زوجع بئذك اهتظحل تنك « كدومص لاتغي

 ةريبك ةهآ لكش ىلع اهّمقلطأ ّمث يلخاد ىلإ ءاوهلا نم ةريبك ةلتك

 ال ةركفلا» : يدي نم (لئان) يندش « ىضرلاو رهقلا يناعم لک تلمح

 ؛ ةروثلا زكرم ىلإ انب اًيهف (حلاص) بحت تنك اذإ « اندحأ لاقتعاب تومت

 ا ا را رار يوم يصب تملا

 ةقباّسلا مايألا يف امك نلعُتس ثيح  ديدجلا ىنبملا ىلإ هعم تضم

 دحو» : ةرحاّسلا ٌرَّسلا ةملك انئظ بّيخت ر ملو« تاجاجتحالا ةيادب

 ؛ بابّشلاب ةكربلا ّنكلو « (حلاص) لاقتعاب ةّيبهذ ًةرجنح اندقف
 اهو الفار کا هدام جاا اه جالا
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(Vv) 
 كسمت نأ يطتست مت اذإ .

 اهتوص دمخت نأ لواحف حيرلاب

 ناك امهم تارهاظلا هذه ىلع ءاضقلا بجي ؛ ةلوّدلا تس رشتسا

 يتلا ةّيبيرخّتلا تاكرحلا هذه جئاتن نم ىلغأ نمثلا نرك لاول

 ىلع اًسأر ةايحلا بلق نوديري ناوخإلا ؛ دلبلا يف نمألا رارقتسا دّدهت

 تاك ول« ةليمع ةّيجراخ تادنجأ يفتت مهل حسن نلو « بقع

 نع اوفكي نأ دارفألا نم ةطاسبب مهسوؤر بلطل ندرألا ةحلصم نوديري

 « دسجلا يقاب حاصيس فيكف اًدساف س أرلا ناك اذإ | نكلو « اذه مهثبع

 !!مالعإلا قاوبأل ةلودلا تلاق اذكه . مسحلا نم اإ دب ال
 ةّجحل عمتسي رح ْنِم ام. ديبعلل لوقت ةطلّسلا !؟نل لوقي ْنَم

 اولوتا نم لك ؛ ؛ اهفادهأ ةمئاق ىف هدابعتسا نأ فرعي هنأل ؛ ةطلّسلا

 حبذلا مويل نّمسُت نأ بجي تالا نه غم اا ا ةلفاكل

 . .!!اهتيدُم دم دح دَح تحت عوكرلا ىدافتتل اهدمحب حّبسُت نأ وأ ء مظعألا

 بلق اهل چرا یتح انتاوصأ تلع « ةبخاّصلا تافاتهلاب انأدب

 ثادحأ نم اهّتدمتسا ةديدج ةَّوق تافاتهلا ضعب تذختاو « ياحّسلا

 انئامسأب فته ةلئاهلا ةّيرشبلا عيماجلا تراص « ةريخألا لاقتعالا
 ا ًالاطبأ انعنصت ةلودلا ؛ نيع ةفرط يف لاطبأ ىلإ انلوحت « ادحاو ادحاو

 نوكن « ةعدار اهنأ ةبذاكلا ةوقلا اهتمهوأ تارارق نم انقح يف هذخششت
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 ال اهماهس نم مهس لّوأ ةلودلا انيلع تقلطأ اذإف ةلوطبلا محر يف ةّنجأ

 مهفاتكأ ىلع َّنماَنلا انلمحي ؛ ةقلامعو ةدّرَم ىلإ ةأجف لوّحتن لب « توغ

 مدلا نيبارشانخإ  ُمَتْهتال لقت اي
STEENعدلا نيبارش نخإ  

 ةّيلك يف تاعاق سمخ كانه نأ ةهجاوملا ةعومجم وف يتداج

 روفلا ىلع . اهماقرأ تيطعأو « ة ةّيئاهّنلا تاناحتمالا اهيف دقعت بادآلا

 ةرشع يلاوح نم نّوكتت ةعومجم لك تاعومجم سمخ تلكش
 ةعاقلا مقر اهيلع طوطخم ةقرو هدي يف « مهنع لوؤسم ريمأ مهلو بالط

 ىلإ هتعومجمو وه هلوخد لاح اهب دّيقتي نأ بجي يتلا تاميلعتلاو
 . ةعاقلا كلت

 نم نذأتست « لوخّدلا لبق بابلا قرطت نأ ٍةعومجم لك ىلع ناك

 وأ ةعزانم نود « داب ا مج بدأب لخدت م مث « كانه دوجوملا روتكدلا

 اوناكو ‹ كانه نينحتمملا ىلإ اهمالك هّجوت نأ بلطتو < حايص وأ بابس

 نعو مكنع نوعفادي مكؤالمز ةوخإ اي» : ةرشابم ةبلطلا ةبطاخمب نوؤدبي

 ' قح هجو يأ نود ةعماجلا نم نيلوضفم مكل ءالمز نعو « مكاياضق

 ‹ نيرخألا مكئالمز بناج ىلإ مكفوقوو « انعم مكنواعت مكنم بلطن
 نيرخآ نأ نيح يف تاناحتمالا ىلإ متنأ ومّدقتت نأ لوبقملا نم سيلف

 تّحض ؛ ةشهدُم لعفلا ةدر تناكو «قحلا اذه نم اومرُحو نؤلوصفم

 نم تاناحتمالا قاروأ 000 مهنم ددع ماق ‹ حايصلاو قيفصتتلاب ةعاقلا

 ال : مهضعب حاصو « ةعاقلا كيبابش نم اهوّمَر نورخآ « هسفن ءاقلت

 اذه مامأ كلي روتكّدلا نكي ملو ... تاناحتمالل ال... تاناحتمالل

 !!ثدح ام ىلع ةبلطلا ٌرقأو انّرقأ مهنم ٌرفنو ء اًميش جايهلا
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 مل ام هراسم نع فرحنيل ٍضام راطقلا نأ ودبي ةروثلا زكرم يف -

 عايهب اهلك ةدئفألا ال ىتح بخاصلا فاتهلا ٌرمتسا . هكرادت متي

 ةدحولا رارق تولكو دشحلا ىف تفقو : اليلق رجانحلا تحرأ . فعار

 نم ٌةثالثو ناوخإلا نم ٌةثالث . ءاضعأ ةّنس نم تلَّكشت ىلا ةّيبألّطلا

 ماود كانه نوكي نلو « تاناحتما كانه نوكت نل) : رارقلا ناكو «راسيلا
 لوخد نم ةذتاسألا عنم ىلع لمعنسو . بلاطملا قيقحت ىح مويلا دعب
 e ايعيزمج موقنسف ةلئسألا عزوو مهضعب لحد اذإو « تاعاقلا

 : الجاع ءادن التو (يفصو) دعص مث ٠ كلذ لوح اوفتلاو اوعمس الل ةبلطلا

4 E TT ءادن 

 ليطعتو انيلإ مامضنالا مكنم وجرن : كومريلا ةبلط عيمج ىلإ
 . ماودلا

 . . . ءعاذن . . . ءاذن . . . ءادن

 ءاطعإ نع ّفكلا وجرن : كومريلا ةعماج يف ةذتاسألا عيمج ىلإ
 . ةحضاو ةديكأ انقوقحف ؛ انعم نماضتلاو « تارّضاحملا

 . . . ءعادن . . . ءاذن . . . ءادن

 ءاطعإ نع فكلا وجرن : سيردتلاو ثحبلا ىدا عيمج ىلإ

 . انعم نماضتلاو ماودلا ليطعتو « تاربتخلاو مسارملا

 نفاد عادت اعادت

 نكسلا كرت وجرن : نكسلا يف تادوجوملا بك عيمج ىلإ
 انيلإ مامضنالاو

 نهنأك نرطاقتيل اذه لثم اًدحاو ءادن ذ نرظتني نك تابلاطلا نأكو

 لعشأف ؛ عمسلاو داؤفلا ءلم ىداهتي د « ءاملا نع حلا هأرغأ مامح

 ‹ ةنيفد تناك بولقلا يف ¥ ظقيأو , اًنماك ناك سوفتلا يف اًبيهل
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 ذقولا لعتشاف ءراّتلا يف تيإلا وضح عملا يف نهروضح لّككشو
 ْ «اهلازلز ضرألا تلزلزو» « هلمكأب

 انل عمتسي ملو . 4٠/ يلاوح تاناحتمالا ليطعت حاجن ةبسن تناك
 هئايربك رش دصحيلف ٠ « هتلباقب ىّتح انيلع فّطعتي ملو ء اهلبق سيئرلا

 ةزهجألاو سيئرلا عمس لصو ىتح كلذ ىرس نيحو « هتارارق ءوسو
 دق مظَعلا رسك ةظحل نأ ةبلطلا نظو « اديقعت فقوملا دادزا ةّينمألا

 دعي مل دإ + وبلا كلل مرتك نحس ترص نرخ لوب ديردللا

 ريهامجلاب نحن « ةوق نم هديصر دفني ام رادقمب الإ عجارتلا دحأ رودقمب

 ىلجناو . ةلتاقلا زاغلا لبانقو صاصّرلاب مهو « ةبضاغلا ةّبعشلا ةّيبالطلا

 : ددا الإ ديدحلا لفي ال» : هيف ءلمب لوقيل ميدقلا يبرعلا لثملا

 اذإ بضغلل ْنّمو « بشن اذإ قيرحلل نمو «. تلعتشا اذإ راتلل نَم
 قيرحو . لطابلا هاومأ لك اهدمخت ال قحلا ران . دحأ ال !!رجفنا

 ال بضغلا راجفناو . ءامكحلا تافسلف لك هئفطُي ال مهتّيرحب نيبلاطملا
 نم عمت : هكيلإ !؟اَذإ لحلاو . ءاضرإلا تافرخز لك هرامد حلصُي

 . بشني الف بارتلا ىلإ هب فّرحتُي قيرحلاو « لعتشت الف كاكتحالا

 بشن اذإو . كلت تلعتشا اذإف . رجفني الف ةمكحلاب لّوختُي بضغلاو

 . مالّسلا ةّيناسنإلا ىلع أرقاف ؛ كاذ رجفناو « اذه
 : ةدماخ لك لعشُي فيك فرعيو ؛ ةيهاد لك نقتُي (يفصو)و

 يجب مزال بلاطلا قَح يجيه يجيه كوُمري اي

 يزتغا ةللاو كبالَّطُبَو يزتها يزتها كوُمري اي

 اومضنا هللاب بارضإلالز اوُمَتلا اولا بالاي

 سولا يز ْبلاطلا راص سورعاي وريا
 سوّسادَم دحاوانيفام َنسوُرَعاي كومرياي
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 ينّتكل « عئاّرلا هفاتُه ىلع ُهُييّيح « ثهلي وهو لزن نأ دعب هّتكسمأ
 يز ْبلاَطلا راص) : هل تلق ؛ ريخألا لبق تيبلا هتعور نم تينثتسا

 ول !؟(سوُلا) لعفي اذامو « (سوُلا يز) ؛ يفصو اي ةفيعض هللاو (ْسوّنا
 ينباجأ « ىوقأ ناكل (ةّيقدنُب بلاطلا راص هيأ اي ُكوُمْرَي اي) : تلق
 (رطاشتا كرود يجيي سبا ی کن هفتك ضفنيو مستبي وهو

 اكدر
 يف ولو ٠ اهتوص دمخت نأ لواحف حيرلاب كسمت نأ عطتست مل اذإ»

 عطتست مل. ةّينمألا ةزهجألل ئه اذكه . «لقألا ىلع كسأر

 ىلإ تمضنا ىتلا ةلوهملا دادعألا ىمانت فقوت نأ تالاقتعالا

 0 ترص تکی نأ نالا يعقل اهلقع اهادهف ٠ تاجاجتحالا

 ی تاباطخ او تافاتهلا يف يف مدختسُت تناك يتلا تاعاّمّسلا ةق

 دجسم يف نيلصأا نئازخ يف تاعاّمّسلا كلتب ظفتحن انت 0

 . كانه ىلإ تارّجفتملا كيكفت (ءاربخ) نم ددع بهذف « (ةعماجلا)

 فقو « ارتم نيرشع نم رثكأل دتمو نيرتمل عفتري نئازخلا فص ناك
eSاوحارو « مات دادعتسا ةئيه يف نيسّرمحملا ءاربخلا ءالؤه نم  

 نم اهئاشحأ يف اج ناو 2 ةنازخ ةنازخ ديدحلا نورقني بجانسلاك

 يف ةغلابم لجرألاب تسيد بتكو قاروأ ضرألا ىلع ترثانت « دويّص
 مرتحت ةّمأ ؛ اهرايهنا وأ ا يأ ةأشن ببس وه يذلا باتكلا مارتحا

 سادت نأب ٌةزيدج اهمادقأب هسودت ةّمأو « ملاعلا دوقت نأب ةريدج باتكلا

 ءيش نم نكي مل. ةليلذ ةعبات مألا ليذ يف نوكت نأو مادقألاب يه
 نأ كشال؛ ؛ عيطاخ فيصوت اذه ؛ رافنتسالا اذه لك بجوتسي ريطخ
 اورثع !!كلذ نم ىسقأ وه يحس ةروطخ ىلع يوطني باتكلا

 دادزا ام ناعرس هنكل . معن !؟ًاليلق اض تف تاعامس ثالث ىلع
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 اتم ادحأ ربخي ملو نيعوبسأ نم رمألل طاتحا (لئان) . ًراجفنا

 نذر هسة A ىلإ ساسلا ىلا نما دن هعس ا يدلنا
 ديا ا فاك وا تالا يف بالّطلا تاماّمح
 لبق اهئارشب ناوخإلا يف نيروسيملا نيّيدايقلا دحأ عنقأ يتلا تاعامّسلا

 ىألَم اهتاّيراطبو ةديدج تاعامّسلا تناك . تئاف رهش نم رثكأ
 لكل . ديدج نم حدصن انأدبو « اهربع انتاوصأ ىلإ تقاتشا ؛ ةعاتلّمو

 . هيلع يضقت ىرخأو هييحُت ةذيوعت رحاس
 تاكرحلا ىلع نيبردم ةفضلا نم نومداقلا ةعماجلا بابش ناك

 دهع لبق ٌرطضن مل نيذلا كئلوأ نحن اتم رثكأ ةع ا2 احلا
 هل درأ ملام ثدح فاتهلا بحخص ىفو . اهلعفن نأ «كومريلا»

 زاكلاب تفل دف تناك ريضعلا تاجا نم حاج تردتتتا ۲توا ا

 ةئدحُم اهتحاس يف ترجفناو ايريتفاكلا هاجّناب تيمُرو ةليتفب تّدمأو
 5 دترملا هادصو ايريتفاكلا مامأ دوجوملا غارفلا عم هتوص مخضت ايود

 هّنكل « هئافطإب ءالمّرلا ضعب هكرادت اقيرح ثدحأو « ةلباقملا ناردجلا

 نأ ىلع تدكأو اهنيح تفقوو . سوفتلا يفو ضرألا ىلع اًرثأ كرت

 ىلع انصرح انتعماج ىلع نوصيرح نحنو « ةتحب ةييداكأ انبلاطم
 ةّيجاجتحالا تاكرحلا هذهل ةلثم ةّيبالط تادايق انفضوب نحنو « انتويب

 مت هنأ ا ضعب ينملعأو . هراركتب حمسن نلو ثدح ام ضفرن
 ‹ فصلا قش قشب دداهيس كلذ لثم رخآ المع نأو كلذب ماق نم ريذحت

 . هلثم اثَدَح دّيؤي نم لك اهلك ةرهاظملا نم جرحي فوس ذئنيحو
 ابيل (نامعن) فقوو « تاراجفنالا ةيلاوتم لبانق هنأك فاتهلا ٌرمتساو

 هارتل هيفتك ىلع هلمحي نأ ناوخإلا دحأ نم تبلطف « فاتُهلا ىف هرود

 : همس ْنَم لك هعاقيإ ىلع ليات قثاو توصب حدصو « ةدشتحألا عومجلا
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 نيحداكلا عومج انحإ نيم انحاو نيم مه

 اود انْخود لولا انو خارفو ْمامَح اوُنُكايِب مم
 ةطضوأب ة ةرشَع لك انخو ةضوُم رخآ اوُسَبليب مه

 تاسيبوُتوألا يف توم انحو تا ربتع اوكري مه

 فاتهلا اذه يف ةملك لك نم و ءارمحلا ةّيعويشلا تناكو

 ا اولا تذحأو ) نيفرطلا رق بهأتلا رهاظم تدادزاو . رّيمملا

 باح : باف اهيأ» : هتيصو ىقلي ن نأ بلطو ةعاّمسلا ردتباف ءاطشننلا

 تام اذإو « يلادّب ةرشغ علطي مزال تلقتعا وأ تم اذإ ينأب مكيصوأ

 : (درو ب علطي مزال درو

 مههوجو ىلع نابو « عشاخلا ءاغصإ ىغصأو « لاق امل عمجللا نكسو

 . هبحاص ام لک يدفيو . انب اقاصتلا دادزن يكل ةصرف تناكو «رْثأَتلا

000302 



)58 
 ,نامألا نطوم, هللا تيب
 ظ هدابع نع ىَلْخَتَي ال هللاو

 يذلا لجرملا لقثب يقلأ نأل جاتحُم يئإف كند ينلنأ (لئان) اي
 يفاكلا طقلا هنم ذخؤي مل اذإ ءاملا نإ  هّبحأ دحأ ىلإ يبلق يف يلغي

 ءرجفنا ضيفلا ىلإ ليبس نم جي مل اذإ هّنإو . ضاف ةدقوملا راّثلا تحت
 ام َدُسَأ كتمزع نم ينطعأو « كبلق سأب هب يراد ام يبلق نم ذخف

 يتلاح يف نكمملا نم ناكأ» : لئان اي. ا

 ىلع حوبقا ملّظلا اذه تعقوأ ةسائرلا ّنأ ول ةروثلا هذه موقت نأ كتلاحو
 راتخت تاروث كانه : (لئان) اي !؟نيّماع وأ ماعب ا ةلطلا
 يف توغ نأ انيلع اًمازل ريصيسف انتراتخا اهنأ انمآ ول اميفو « اهتادايق

 نيب اهّسوق ٌةروُثلا عضت نأ يزخُلا نم نوكيسو « اهفادهأ قيقحت ليبس
 !!«اهماهسب نيمارلا نوكن ال مث : انيديأ

 ةّيلامتحا تعفتراو « ذفانملا ىلع اهتضبق ةّيركسعلا ةوقلا تمكحأ
 ةليسولا يف رواشتن انأدبو « ةيلاع ةبسن ىلإ جورخلا ةظحل لاقتعالا
 رخآو قيبطتلل ًالباق اهّضعب ناك « ةديدعر اكفأ تحرط . لثمألا

 دنع ءالمّرلا ضعب فاتكأ ءاقترا « ةّينونجلا راكفألا جاا

 ‹ ةعرس ىصقأب برهلاو « لوهجلا هاجتاب دسجلا فذقو ةئطاولا راوسألا

 لخاد مهتيبم رمأ اورّبد نورخآ . لقّتعا مهنم ٌريثك « اهذفن اتم ٌددع
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 ولا اكون NE يلخاّدلا نكّسلا ىف ةرتاكدلا ضعب « ةعماجلا

 . ىرخأ ةركف يدنع تناك يل ةبسّنلاب . ليلق ريغ عمج مهتويب
 ةعماجلا يف يرادإلا (ديسأ وبأ) ةراّيسل يفلخلا قودنّصلا تحتف

 نذأت علا ةعماجلا ةراشإ لمحت هتراّيس تناك « ناوخإلا يف يدايقلاو

 يفلخلا قودنصلا تقلغأ . يدايتعا ٍلكشب جورخلاو لوخدلاب اهقئاسل

 يردص ىلع يلجرب طغضأ لأ تلواح « يسفن ىلع ترّوكتو « يلع

 نم ليلق لجأ نم ةحتفلا نم اًبيرق يسأر تعضو ؛ اًعيرس قنتخأف

 اتذخأف يالجر اّمأ « قوقشلا لالخ نم برستي نأ لمتحُي يذلا ءاوهلا

 قودنصلا لخاد مالظلا ناك « اهيف ارقتست نأ نكمُي ٍةيواز نع ناثحبت

 لخادلا نم قودنّصلا رهظ ىلع يّفكب تبرض ؛ اًسماط سماد يفلخلا

 . انكمُم راص قالطنالا نأو ةلوقعم رومألا ّنأب ينم اناذيإ كلذ ناكو

 ةباوّبلا ىلإ ليجستلا مسق نم ةدتمملا قيرّطلا ىف ةرايّسلا تداهت

 نأ انهبق اع ناك ام رثكأ (ادال) ةراّيس تناك اجل و

 .مجحلا يف اهلثامت ا تارايسلا e نم عسوأ ناك اهقودنص

 ةثعبنملا مداوعلا حئاورو « اهمدقل اهتعقرق توص اهيف ناك ام أوسأو

 يتحتف نم اًبيرق ظحلا ء ءوسل عبقي ناك يذلا (تزوزكإلا) نم ةفاثكب

 فورظلا هذه نلغل اهتأيهو ةرايسلا تحلصأ كنأ ول ديسأ ابأ 57 يفنأ

 اذإ» : اهّتعبتأ مث ؛ ‹ يسفنل كلذ تلق («اًرطخ لقأو رسيأ رمألا ناكل

 نإ الو ءال مأ يارم فورا تناك نإ كّمهي الف اس انه نم تجرح

 يف ةرايسلا تزفق . «اهبطَع ىلع تيقب مأ تحلصأ دق ةراّيسلا تناك

 ناطغضت .يالجر تاك ةّرم لک يف « بطم نع اًنالث وأ نت ف طلا

 ناك يذلا نيجسكألا اءوس رمألا دازو « يسفت قيضيف يردص ىلع

 . (تزوزكإلا) ببسب اًثَولم ناك وأ « قودنّصلا كلذ يف مودعم ةبش

354 



 ىلع انرص انْنأ تفرعف « قئاقد 0 يلاوح دعب ةراّمسلا تفقوت

 ةفاسم نم هتوص يلإ ىهانت ايطرش تعمس . اهنم نيبيرق وأ ةباوّبلا
 اهلالخ تناك « رثكأ وأ نيتقيقدل انفّقوت « فقوتلاب نيقئاّلا رأي س
 نم نوبلطي نمألاو ةطرشلا نأ تقرع واع ىرخأ باوبأو حتفت ناوبأ

 تعراست ‹ ةيفلخلا قيدانصلا باوبأ حتفب هب ةباوبلا ربعت لا تارايسلا

 N ويم دحوم تنقيأو ىبلق تاضبن
 قلا دذ ا اج هلق رود نأ تفرعف كلذ دعب ةرايسلا تكّرحت . ام عون
 سافنألا ةرارحو « لخاّدلا يف صقانتي ءاوهلا ناك « يهجو ىلع اًبّبصت
 . ناكملا ةرارح ديزت

 (ركاسعلا دحأ لاق) . يفلخلا قودنصلا حتفا -

 يبلق ىلإ | َنذفن تانعط ثالث نک َنهّنكلو « تاملك ثالث تناك
 . ىلإ داقأ اذنأ م لاقتعأالا يف عقأ اذنأ اه دا ‹ يرهظ نم نجرخو

 ذولأو هنم زفقأو ةد باب علخأ نأ يلابب نع ؛ شيتفتلا مكاحم

 تلجأف « مهقدانب صاصرب ًاليتق طقسأ يسفن تلّيخت ينّدكل « رارفلاب

 . اذه نم لضفأ وه اج يتأت ةمداقلا يناوثلا لعل :ًاليلق ةركفلا

 ىلعأ ٍتوصب ركاشمعلا دخاررك). يفلخلا قودنصلا حتفا -

 . (ظلغأو
 (ديسأ وبأ) لصاوتي نأ تين « ديدج نم ىلإ تانعطلا تذفن

 ةسارد ىلع سودأ نأ ؛ هناكم تنك ول تممه املثم مهيف ايركف يعم
 اهتكلو . يقيل يف ءيش لك مطحأف ةعرُس ىصقأب قلطنأو نيزنبلا
 ءادنلا اذه ىف رتتسي دقو ا ءاقبتساو ةايحلا ءادن اهضرف ةركف

 بابلا حت. ENT ينتناخ . هسفن توملا يزيرغلا
 : يطرشلا بطاخُي هتعمس « هنم لزن (ديسأ وبأ) نأ ودبي « يبناجلا
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 نم « ىفشتسملا ىلإ اهذخآل ةجاحب يهو دج ةضيرم ىّمأ نإ -

 . لجعتسم انأ كلضف

 ةثلاثلا ةّرملل ركاسعلا دحأ حاص) . يفلخلا قودنّصلا حتفا -

 . . . روتكدلا انأ -

 . . مرتحُم اي قودنّصلا حتفا . . . مه الب روتكد الب -

 ىوهف « هباب ىلع هدي توهو ‹ يفلخلا قودنّصلا نم وه برتقاو

 ررك « هعواطُي مل بابلا نكل هحتفي نأ لواحو « يلجر نيب اهعم يبلق

 كلت يف . كينع بابلا لظف هراطس بب هبرض « حجني ملف ةلواحلا

 رّمْذَّتلا نع اًنلعُم قلطني ءادمعلا ضعب تاراّيس روماز ناك تاظحألا

 . جاعزنالاو

 . قودنصلاهب يشإ يف ام ديكأ -
 ` !!يشاالو-
 .. نوه نم ىشما ... . نوه نم ىشما ۰ . الي... الی -

 ىلع يوات ال ةراّيّسلا تقلطناو نا دبا اوا بكرو

 نم اهقودنص ىلع تبرض « ةيفاك ةفاسم ةرايمسلا تعطق نأ دعب . ءيش

 لفسأ دوجوملا ضياقلا نم قودنّصلا حتف ‹ (ديسأ وبأ) فقوت « لخاّدلا

 . حبشك تبغو . هتقناع . تلزن « هّيسرك

 نأ رئاودلا يريدمو نييرادإلا نمو ةفاك ءادمعلا نم شيئرلا ةيلط

 ‹ ةبلّطلا نوؤش ةدامع يف ةعباسلا ةعاّسلا ءاثالغلا مويلا ءاسم اوعمتجي

 ةبلطلا ٌنأ ودبي : ةيتآلا ة ةركفلا ذيفنت سيئّرلا بلط عامتجالا يف

 ‹ مكتعماج اهنإ ؛ ةساردلا ليطعتو تاناحتمالا فاقيإ ىلع نومزاع

 ذقنتسن نأ بجي « اًيسارد نيلشافلا وأ مهب ررَعُلا نم ةعومجم مهّنإو
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 . اًحضاو رمألا راص « اهيلإ مهتاقامحب اهنورجي يتلا ةيواهلا نم ةعماجلا
 هللا ذئنيحو مهل ملستسن نأ امإو « مهتاطّطخُم ذيفنت نم مهعنمن نأ امإ

 ىقبتل نيئسلا هذه لك تلتاق دقل « ثدحي فوس ام ملعي هدحو

 نورّمدي ةلوهسب اذكه مهكرتأ نل « ءيش لك يف ىلوألا يه ىتعماج
 ام مكيلإ . تاظح يف بوؤد ا هجو رارصإو ت رعب هتينب ام لك
 ةيلمع يف ةكراشملاب همسق يف لك نوّيرادإلا نوفطولا موقيس : لعفنس

 ) تاّيوهلا ىلع يقتلوا «تاعاقلا ةسارحو تاناحتمالا ةبقارم

 ىلإ ةفاضإلاب نييرادإلا نم ددع ربكأ ةعاق لك يف نّمؤن نأ لواحنسو

 نامألاب يحوي امخز يطعنل 0 نإ مسقلا سيئرو ةداملا ذاتسأ

 دض اهنع عافّدلاو انتعماجل انءالو تبثنل ةصرف يهو « نينحتمملل

 ٍ نييئاغوغلاو عاعرلا نم ةعومجم
 اوسيل نوفظوملاو « حجنت نل ةركفلا هذه : ءادمٌعلا دحأ هل لاق

 طاشتساف . نوناقلل فلاخُم اذهو « اهتيامح وأ ةعاق يأ ةسارحل نيلوخم

 ناري اوموتيل ىکا مهسابلب ةطرشلا رصانع لاخدإب دّدهو اًبضغ
 ةيلوؤسملا لمحتت اذامل : هبضغ نم ئّدهيل رخآ ديمع هل لاق . تاعاقلا

 رظناو ىلعل ميلعتلا سلجم سيئر هنوك ءارزولا سيئرب لصتا ؛ كدحو

 عفر . ضضَم ىلع ريخألا حارتقالا لجبل سيئرلا لبق . لوقي ام
 ال هنأ ىلإ ءادمعلاو انأ ا هل لاقو ءارزولا سيئر ىلع ةعاّمّسملا
 ام اذهو ةسارّدلا قلعن نأ اّمإف ؛ اهدعوم يف تاناحتمالا دقع نكمي

 ةيامحلا نيمأتب ةموكحلا موقت نأ اًمإو « هيلإ نوفّوشتيو ةبلّطلا هيلإ ىعسي
 نأ تاناحتمالا ىلع» : رخآلا فرطلا نم دلا هءاج . «ةعماجلل ةمزاللا
 يصوأسو « هليجأت وأ ماوّدلا قيلعتل ةرورض الو « اهديعاوم يف دقعت

 ثعبأسو « تاعاقلاو تاناحتمالا ديعاوم رشنب اًدغ ةّيمسرلا فحصلا
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 ىلع ظافحلا ةّيلوؤسم ىلوتيل هتاّيحالص ةّفاكب ع د ا

 ةأطو تحت نئت ةعماجلا تناك اميف « ءادعُتصلا سيئرلا سفنت . «نمألا

 . لقعلا قبست يتلا ديلا
 رجفلا ؛ رجفلا ىلإ اهبادهأب ةدودشم ينويع ْتّلظو . مان ْنَم مان

 وأ دراطم وأ حيرج نيب مويلا انرص . ىدم دعبأ ىلإ مالظلا هرخأ يذلا

 متي القل ارد ٤ يشاج ةطابر ىلع اًظفاحُم لظأ نأ يلع ناك . لقّتعُم

 تزواجت نيح « يلاخ اهنكسي يتلا ةفرغلا ىلإ تدع . ةلوهسب يلاقتعا
 اذامل : يسفن يف تفته « يلاخ ىلإ مراع ٍقوشب ترغتت ميسنلا راد

 يردت يما تناك ولفأ « يدحو رعصضلا اذه هجاوأ ينتكرتو تبهذ

 نم انيمي فطعنأ نأ تبون نيح . كلذ اهيضرُي ناكأ كلاحو يلاحب

 ؛ تيبلا هرحخآ يف عقي يذلا يعرفلا عراشلا لد يسيئرلا عراشلا

 لك ةّرذ تحت ٌعورزم اّمامت اًيلاخ ودبي يذل عراشلا ناب سجاه ينءاج

 تيوزناو « اف اًبناج تذخأ يضلا يف تددرت . يركسع هيف لمر

 انأو ةعاّسلا يلاوح ٌرظتنأ تعبقو « ةقلغْلا ةمدقلا لاحلا دحأ فلخ

 مل اتماص قيرطلا ّلظ « ةفرغلا كلت ىلإ يدؤملا يعرفلا عراشل بقارأ

 كيبابشلا دحأ نم ةأرما نهادحإ يف ترهظ « نيترم وأ ةر ةرم الإ ملكتي

 لفسأ ةزوكرملا لابحلا دحأ ىلع اهرشنتو سبالملا ضعب اهديب ضفنت

 ىلإ يرهظ تعجرأ . افقاو تلدتعاو ئبتحملا يفصن تجرخأ . كاّبشلا

 يف تيشمو « يمادنه نم اًئيش تحلصأو ريّسلل ٌدعتسي نمك ءارولا
 5 ىلإ و ىتح ةيداع ودبت رومألا تلظ . سرخألا عراشلا كلذ

 ؛ ةفرغلا ىلإ جردلا اًدعاص تيضمو « قفرب هئعفد « تيبلا بحاص

 فلغ يذلا يبلق ّنكل « اهتاقباس نم رثكأ اًنامأ ينديزت ةوطخ لك تلظ
 زخو تحت ضبقني نميألا هفصن ّلظ ةنينأمّطلا حانج رسيألا هفصن
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 : نصلك ل اا تحرر ةف دلا بإب ت رذتملا نيكي
 هيلع ناك ام ىلع ناكملا ادب « اهلخاد يف وطخأ نأ لبق ءوضلا تلعشأ

 (يفصو) غبت لاز امو  ءاقدصألا حئاور تممش « عامتجا رخآ يف

 ريماسملا دحأ ىلع ةقلعم (هتزنك) كرت دق ناك « ءاوجألا يف اًقباع
 «بابلا حّنَف ةظحل هّيمتك يذلا سْفّنلا تدعتسا . طئاحلا يف ةقوقدملا
 يننوبقاري مهنأ ةركف ينتءاج امدنع ديدج نم ءوضلا تأفطأ . تلخدو

 ىلا ةيوارلا مالظلا يف تسسحت . ناريجلا حطسأ قوف نم وأ ديعب نم

 ءاضأو قرزألا ء ءوّضلا عشف اهنم اًئيع تققط « نويع ةثالثلا وذ زاغلا اهيف

 ريغ بابلا نأ تركذت . ةفرغلا ملاعم نم اًئيش هيف ىرأ نأ نكمُي اًبناج
 تفاخلا قرزألا ءوضلاب ولو يدوجو حضفت نأ نكمُي هقوقش نو لدتعُم
 « لح لضفأ ةلاحلا هذه لثم ىف موّنلا نأ تركفو «زاغلا تأفطأف
 . دغلا رجف ذنم انرظتني اقاشو اًبعص اًموي كانه نأ ةصاخ

 حازناف هيلع تدّدمتو « ي يشارف قوف تينئناو  ءطبب يلجر تبحس

 تحرو . امهُتْدرف امدنع يلجر نم ردخلا لست« ءبعلا فصن ىنع

 ا ةطيسب بقا تراک يا طيس... نبلاء ر
 ديرت يوحن تضقنا ةّرملا هذه اهنكل « ديدج نم حراوجلا روسنلا يل

 نما فيتم يملا يلح يتناول رحت د نر ىتحا
 دق تنك نإ يردأ ال « نومداق مهنأ دب ال : يسفن تثّدح « بعلا

 اتقوم تنك ينتكل « ال مأ جرّدلا دعصت يهو مهمادقأ توص تعمس

 نود بورهلا ىلإ يقيرط يف بابلا تعلخو « يمدق ىلع تفقو « كلذب
 ىلع تزفق « ةفرغلا فلخ ٌراقلا غارفلا ىلإ | تدمع « يلجرب سبلأ نأ

 ولعت يتلا (ةشوطربلا) نم نيتبيرق اتراص ىتح يلجر تيد ءروّسلا
 رشع يلاوح ةقيرطلا هذهب برهلا ىلع تبّردت . . . تيبلا بحاص ةذفان
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 يف ىّلستي ٌدرق ينّنأ نظ ةظحللا كلت يف ينآر ْنَمو « لبق نم تارم
 (ةشوطربلا) ىلع طقسي يدسج تكرت ءرخآل ناكم نم زفقلا
 ؛ ةذفانلا كبش ىلع ديدج نم يمسج تلد مث « ءاهقوف تصفرقو

 اهيلإ عره دق تيبلا بحاص ناك ىلفُسلا اهّتفاح ىلع ترص امدنع

 علهب يلإ رظن « ةجئاهلاو ةقحالتملا تاوصألا عمس نيح رمألا علطتسيل

 0 تيبلا اذه نأ لبق نم نونكاّسلا هل هلوقي ناك ام كردأ امّبرو

 ىلع ت قو « هعزف ةرود لمكُي هّكرت « فلخلا ىلإ عجارت « نج اب
 نم لتك نيقباَسلا نيمويلا يف اهتمت تسرك دق تدك ينا ضرأل

 ردحتملا نم ىّقبت ام تزن . يطوقس ةداج نم فقل معاّلا لمرلا
 ةقزألا يف تبغو ؛ تا نيب ةبوراز ىلإ يدؤملا لئاملا يوا

 . تبخ ام ناعرس ةلابذ ةشاعتراك

 N O E بكم
 ها وره ولا ناو يرهق حابشألا ةفرغ نم اًمداق

 نأ بجي : عزل يسفن نع فحل تاق . ةميتشلا مغر يلخاد يف

 يف تللظ . ةّبنمألا ةضبقلا نم تاللفإلاو يفحتلا ( نف يف تارود يطعأ

 عيرأ نم برقي ام رجحك اًثماصو « عوطقم ةرجش عذج اناس يناكم
 دجسم وحن ُتِهجّناو « ةدراطملا رابع لاز نأ دعب تضهن مث « تاعاس

 ىلإ ريشي تقولا ناك . هيلإ تلصو ىتح ةعاسل ايفاح تيشم (يماهلا)

 ءاج نيلصملا نم ددع ؛ اًحوتفم هتدجو . ليللا فصتنم دعب ةدحاولا

 بئاحس يبلق تفلو « ةنيكّسلا لئالغ ينئرمغ « هيف ليلا موقيل
 «هدابع نع ىلختي ال هللاو ‹ نامألا نطوم هللا تيب» « ةنينأمطلا

 انه ؛ انه ّتمو انه تشعل رايخ نم يل ناك ول (يقامع يف تسمه)
 اذه لدم يدر يحسن هاا هتایآ لالظ يفو ؛ هللا يدي نيب
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 لاومأ لكب ولو هجراخ هنع ثحبأو انه دجسملا ةضور يف هسحأ يذلا

 وه هنأل ‹ لباقم هل سيل نمث هل سيل انه هايإ هللا انيطعي ام !!اينّدلا

 ىذألا لك مغر تيضرو « عمّدلاب يبلق صغ . هادعام لكل نمثلا

 لك نع ىلختت نأ نكمُي ام تابت ا هذه يف انه ناك ؛ ينباصأ يذلا

 ادب ةمّدقملا يف كانه ؛ ؛ دجسملا قمع ىف . هلجأ نم اينّدلا يف كلمت ام

 فوقولا اندتعا يتلا ريغ ضرأ ىلع نوفقي انناكول انك جلعلا فِ

 ءيش ناك . اهيف شيعلا ىلع انبأد يتلا ريغ ايند يف نوشيعيو « اهيلع

 المت يوبنلا دجّولا نم تاحفنو « نوُقتريف مهمادقأ فحي مامغلا نم

 نآرقلا فورح توص ىلع يلوهذ نم تقفأ . نونكسيف مهتدشفأ

 ثيح نم ؛ ةّنجلا نم كانه نم تامداقلا « ةمحّرلا ءاضف يف تاحباّسلا

 يف بستکت ؛ ؛ اهلك ةنمزألا ربعت يه اه ؛ مظعألا يبنلا بلق ىلع تلزن

 يذلا يهلإلا رحّسلاب ةنوحشم انيلإ لصتو اد ور ةقاط ِنمز لک

 ٍتوصب م أرق ؛ مهعم تيلصو تأضوت ؛ ةأضيملا تدصق . تومي ال
or ص 

 الح َنيذلا لَم مكت ا لا اوت نأ مسح مو ميخر يوامس

 نيذلاو لوسرلا لوي ىح اولزلرو ءاَرِضلاَو ءاسأبلا مهم ْمُكَلْبَق نم
 تلخو يحور تنكس . بيرق هللا رص نإ الأ هللا ٌرصَت ىتَم ُهََم اونم

 دحأ ينظقيأ . ةالّصلا أ نأ لبق مايهلاو ءايعإلا نم تطقس ىننأ

 . . يخأ اي روحّسلا : يل لاقو « ثّرمتسا مك يردأ ال ةرتف دعب نيَّلصْلا

 . . يخأ اي روحسلا
 مويلا : مهل تلق « انباهيش نم ةثالث عم تعمتجا رجفلا ةالص ىلع

  ةعماجلا يف مان اتم اريبك اددع نأ فرعأ « انتاقاط لك دشحن نأ بجي

 نوكي الأ ىتنم . مويلا اذه يف ةرهاظملا ًأدبتس يتلا تادايقلا اَنّمأ دقل

 ةلودلا ىرت نأ ديرن . راسيلا تادايق نم اًريبك اددع لاط دق لاقتعالا
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 مهلاقتعا مت اذإ سوؤر ةعومجم وأ ٌدحاو سار ا نأ

 4 تب لك نوكي نأ ديرأ تاذلاب مويلاو مويلا ؛ تارهاظملا فق
 : ةلوذلا ىلإ مهتلاسر لصت نأ ديرأ « اًسوؤر ةّيروُعلا يي هذه
 اذإ 0 نافوط ةروشلا ؛ ؛ اهايإ ةروشلا ضهجي ر ال ةزرابلا ةّيروثلا تادايقلا

 هتلتك ىلع اًظفاحُم لظيس هبابُع ّنِإف ةجئ ةجئاملا هتكرح ىف هثام ضعب دقف

 ةعومجم نم ةلودلل فورعم ريغ اذيدج اددع اًضيأ ديرأ . ةلئاهلا
 مث اهلوح ةّينمألا ناكا ةّيجراخلا راوسألا ةبقارمب موقت دانسإلا

 - ىل ةبسنلاب . كانه ديدج وه ام لكب انيفاوتل يدايتعا لكشب لخدت

 ةراّيس عم نكل  سمأ اهب تجرح يتلا ةقي ةقيرطلاب لخدأس - تلق
 ىلع ؟ تم ينثأ ول« سمأ يلع يضقت تداك (ادال) لا ةراّيس ؛ ىرخأ
 !!ملآلا مغر انمستباو . محرأ ناك امّبرل ركاسعلا يديأ
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 !!خيراتلا عنصأ نأو فوخلا لّتقأ نأ تْرَرَق

 لوح فات ديدح نم دي ىلع عبا ميا ةحيبص دبرإتظقيتسا

 تلا ةينمألا قاوطألا . عبرألا اهتاهج كالسألاو كوشلاب طيحتو « اهقنع

 ناكو ءاهوحن ةبرسنملا ى ىرقلا لك ىلإ تت تناك اهلوح تضرُف

 ةايحلا هجو ريغ ام مهارق نم نوجرخخي نيح نوري يحاوضلا نم 0

 طاقتلاب ةّماعلل حمسي ال افيثك اينمأ اراشتنا ؛ اهاحضو ةّيشع ةيشع نيب

 تناك هبونجو ندرألا طسو نمو نامع نم نومداقلاو . 0 آلا

 كسر هجر ةنيدملا لخادم ىلع طبارث ةيركسع لاترأ مههج

 نيبو مهنيب طس وتت نأ لواحت يتلا ىرقلاو . ةبهرلاب يديد

 ةليقثلا تاشاشرلاب بّيَطلا اهارث نوقلي ركسعلا ناك « مهتبيبح

 . ةعّردملا تابّرعلاو

 لواحن انك رذسحلا نم ةلفغ ىلع نيمئاتلا  دبرإ يف انه نحنو

 انسفنتُم ةّيبرغلا ةيبونجلا ةهجلا تناك . ديدج نم ةروثلا ةايح ؛ ةايحلا

 يف فعضألا ةطقتلا يهو « ةعماجلا ىلإ لوخّدلا يف امادختسا رثكألا

 هيلع عقي ناك اهنم (ءزج ألو « ةهج نم اهدعُبل ؛ ةينمألا تانيصحتل

 ىلإ هفاوح دحأ يف ىضفُي هّرنتملا اذهو « لافطألل هّرنَتُم وهو (تّبنتسُلا)

 هلخدنو ‹ هيلع ةينم ةينمألا ةباقرلا توفخ ٌلغتسن اًنكفءةعماجلا

 . يعماج ا مرحلا ىلإ هلالخ نم ذفنن مث « نيهّرنتمك
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 روتكدلا ةبحصب تلخد ٠ ةرشاعلا ىتح لوخدلا نم نكقأ مل

 مل عبطلاب ؛ ةبلطلا اياضقل يفولا يعماجلا ذاتسألا ؛ (ةفق ةاوشلا رهام)
 نكمُي ناك اذهك اًرظنم نأل ؛ يمامألا يسركلا يف هبناج ىلإ سلجأ
 قودنصلا يف تأبتخا يننكلو ؛ ‹ جاجزلا ىلع صاصنلا ةّيهش ةيهش حتفي نأ

 ‹ تاراّيسلا ثدحأ نم (فل )٠٠١ سديسرملا ةراّيس تناك . ىفلخلا

 كلا ريرس ناك ول امك هيف تدّلمت « لمحل عسّني يفلخلا ب
 باب قلغأو ةئداه ٍةماستباو ‹ ةيفاص ةرظنب روتكدلا ينجدح ؛ مداقلا

 2 يش لكب تطاحأ ىلا ةملظلا مغر نامألاب ترعش « قفرب قودنصلا

 فقرأ: نوحيصي ركسعلا ضعب عدس a0 ةباوبلا ىلع

Erهجو يف سراحلا ظني نأ لبق تاظحلل ةرايسلا تفقوت ).  

 انحإ» « «تبيوق» : و (روتكد وق : ةّيحتلا هلدابيو 559

 0 تامهمه تحمس (لضفت .. . لضفت .. . كانلطع « نيفسأ

 تباسنا.( . انتعامج نم اظاه» : هلرسفي سراحلا توصو عجارتت

 بقرتلاو نيا ةنوحشملا ةعماحلا تاقرط ةرخام ءودهب ةرايسلا

 . ةفجرلاو

 تداعو « ديدج خم یی نق ةايحلا تقرشأ ؛ قودنصلا نم تزفق

 نيذّلا كئلوأ نوليلق ؛ربقلا نم جورخلا ةباثمب كلذ ناك ؛ حورلا يلإ
 داصتقالا ةباوب دنع يناقلت . ءايحأ اهنم لوجرخيو مهروبق ر

 « (جم) ىنبم ىلإ انلصو یقح يب اوفح , ةهجاولا حف نم ةرشغ

 : ةيادبلا ةرفاص قلطأ ىتح (داؤف]) ينأر نإ ام

 عمس كتوص ينعمسو عمج ةبلظلا عّمَج

 يكوُمْرَلاب انئ لصق يکخاو ةبلطلا عمج
 نإف مهراتخت نيحو « اهات تراتخاة ةركفلا ) مويلا 7
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عاق تلخ . مهتمظع مامأ ينحنت نأ لجأ نم فقت ضرألا
 تا

 خيراتلا اذه يف عورألا مويلا اودهشيل اوؤاج « بالطلا نه وكلا

 داصتقالا ةّيلك يفو ؛ ةعماجلا تابنج فالآلا تفاط . دخلا يكومريلا

 ؛ تادلاخلا نتاعك ردكم ايمانا علا عراشلا ىلع مسرن نأ انرتخا

 : انلق ام ةأطو تحت عراوشلا ترجفتف

 راعلا ىضرتب ام انت دُحو راصعإلا ؛ يز انتدخو

 ةيرحلا اهدا انندخو ة وق ةدخو انتدخو

 قحلا مدب ةسومغم تناك ًالإ ميألا هذه يف تليق ةملك نم ام

 . انمساب ملکتیو اندوقي يذلا وه را م ىج تقولا رورک مظاعت يذلا

 اهتحاس يّبناج عيمجلا المو « بادآلا ةّيلك تغلب ىَتح فالآلا تراس

 ىنبمو ةّيلكلا ىنبم نيب فقت ةّصنما تناكو , اهيف ةطالب لك ىّطغو

 : (ملاس) فته ديدج نمو « ةسائرلا

 ةبوهنملاو ةقوو للاي . . يبويج اي. .. يبويج اي

 ةبورخم .. . ةبورخم هتويبو عياض ي تلاقطلاو

 ةصنملا دعصو« ةروشلا ص اإ ةيلاخلا ضرألا يف ىدّصلا ددرتو

 ذبني نأ ثادحألا تارا :ًاليلق هترجنح تحاترا نأ دعب (داؤف)

 يا

 نيلوؤْسملا بويج اوبعو 2نيحداكلا ٍبوُيْج اوُضف

 ‹ ةّيلكلا يف تاجردملاو تاعاقلاو تاباّوبلا نم تاما جرخو

 كانه نم تطبهو « نيح لك يف ةماخض دادزي يذلا دسجلا اومّظعو

 ديدجلا ىنبملا مامأ ديدج نم اندُع نأ ىلإ انرسو « عومجلا مّدقتأل

 : تادايقلا رثكأ نشؤوز يديلقتلا لاؤّسلا قرط اًرهظ ةيناثلا ذنمو . (جم)

 e باصن وأ ةطرشلا ةضبق يف عقن نأ نود مويلا جرخنس فيك
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 نم رثكأ نلكشي نك دقل « تابلاَطلا دوجوب رثكأ انيلع لاؤّسلا حلأو
 کو ةقباسلا مايألا يف اًنولأم نكي مل ٌدهشم وهو , نيرهاظتملا فصن

 دعي مل ةثلاثلا يف ٠ مويلا ةورذلا تغلب يتلا ةسامحلا ةموميد يف اًببس

 !!ةلمتحم ولو ةباجإ نم برهم

 نينطاوملا ىلع ناكأ ؛ دبرإ لهأل ةلودلا اهمدقت قتلا: كلت ة ةروص ي
 نم اهيدقتب ماّيألا حجنت مل ةديرف ةلاح ةيؤر ىلإ انآ 5
 فصلا يف ةصارتم ٍفوفص يف اودشتحا ركاسعلا نم لاترأ !!لبق

 زاغلا نم ةيقاولا ا تاوارهلاب ةطرشلا نم تائم تمظتنا لوألا
 تمظتنا يناثلا فصلا يفو . مهمامأ ةبصتنملا ةّيكيتسالبلا تاذلصملابو
 بناج ىلع رقتسا دقو عقربملا سابللاب شيجلا تادحو نم تائم

 امهنيب امو « ةقلط )١5( لا يذ (توشاربلا) ُك نم تاسدسم مهضعب

 ةزهجأ نولمحي مهو تارباخلا طاًبض نم ددع اات يشي حار

 فلخ نمو « ىرخأو ةرتف نيب شجألا اهتوص ردصت يتلا ا
 ‹ للشلاب رورما 4 تبيصأ اًبرغو ةر تاسلا عراشلا يف هلك دهشملا

 e ةعّردملا ةيلحكلا تابرعلا ريغ عراشلا 0

 . يو , : اهقيعن قلطُت يتلا ةطرشلا تاراّيس وأ « صاّنق س
 e ةفوشكملا ةّيركسعلا تابرعلا ضعب وأ ... يو
 ىلع ضبقي يركسع اهفلخ ٌرقتسي ةدعاق ىلع لومحم شاشر يفلخا
 !!ةمساحلا ةظحلل اًمئاد بهأتمو ؛ دانزلا

 "صارتم لكشب فصت ةرت تناك انل جاوا يركسعلا فصلا يف
 نوبرضي اوراصف < , مهل يطعأ ذك اهلا نا ود ةصاخلا ةطرشلا تارق

 أدبو ‹ مظتنم عاقيإب ةفافشلا ةّيكيتسالبلا مهتايقاو ىلع مهيوارهب
 نورّمهُي اوحار مث « مهريطاسبب ضرألا نوطبخي مهو ولعي توصلا
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 ٍنفسل ةعرشأ ودبتف تاوارهلاب نوحوليو ةيلاع اتاوصأ نوردصيو
 ( ةرحبم

رم اًرظظنم ةكرحلا عم نيتوصلا داحّتا لکش « ةريغُم ٍتارئاطل ةمنسأ وأ
 ابع

 لوقلاب داؤفلا تيبثتو ناميإلا الولو . دهر لوأل ول يف عزجلا ىقلأ

 . اذه لك نّياعو عمسو ىأر نّمم ةريثک بولق يب تفجول تباثلا

 سوفنلا ىف ف عقيل ةسوردم ٍتاكرحب ىد اَذِإ جهنَمْلا بيهرتلا وه

 تاع ينعي نآلا ا نأ اًحضاو ناك « هرامث يتؤيو ةيرشبلا

 اننأكو « كلذ لعفن نأ قمحلاو ءابغلا نم هنأو « نيباصملاو اياحضلا

 ؛ ءيجلا يف انتناخ ةحار ةظحلب زوفي نأ رظتني هسافنأ متکی ناك سج

 امامت ةفاسملا فصتنم يف فقي يذلا لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ةظحل اهنإ

 اتك دقلو « اننيب اميف تاباّربلا دح ىلع فقي هْنِإ « ةايحلاو توملا نيب

 !!توملا اوناكو ءايحلا

 نيميلا نم نييدايق ةينامث 7-5 اننيب اهيلع ٍقفتُم ةدحاو ةراشإب

 اتا (جم) تاعاق ىدحإ يف ايرواشت اًعامتجا دقعن راسيلا ىلإ

 نم هللا الإ هملعي ال اددع عقويس فالآلا وأ فاعلا ولو جورخلا نأ ىلإ

 . اهلخاد ماصتعالاو ةعماحلا يف ءاقبلا ىلع يأرلا انب ٌرقتساو « اياحضلا

 اعم محالتن نأو « اذهك يخيرات رارق ةيلوؤسم لّمحتن نأ ىلع اندهاعتو

 ماصتعالا ةركفب نيرث اغلا عنقت 20 ةيتسيجولا ةلاح داجيإ لجأ نم

 !!ةعماجلا| تاحاس ةرداغم مدعو

 هملعي ال يذلا ردقلل اراظتنا مأ ابره ؛ رجاحملا يف رودت يقآما تناك

 ةّيلوؤسم لّمحتن نأ ًالهس نكي مل !!ةفيخ هنم سّجوتيو ام حا

 انثأ مهنع ةبايتلاب انرّرق دق نوكن نأ دعب فالآلا حاورأ ىلع ظافحلا

 يحانجك اتفَجَر يانيع . ًالوعفم ناك ارمأ هللا يضقي نأ ىلإ انه نقاب

 رفن ياديو « باوصلا لعفأ يننأ ىف يلخاد ىلإ : دترأ انأو ةبابذ
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 ريغ مدلا دراطُي نم ؛ هدراطُي ءيش نم برهي هنأك امهقورع يف مدلا

 ةلودلا ؛ ةلوّدلا هتغاص ىلا مهولا « مهولا هجسن يذلا فوخلا وا

 ؛ ىقمحو نيقاع نونوكي ام اًريثك نيذّلا ءانبألا  اهءانبأ بحت يتلا
 ةا ظا يف خيراتلا ةعانص ةصرف مهل نيحت نيذّلا مه ىقمحلا

 فوخلا لتقأ نأ ترّرق رق موا كلذ يف !؟انأو . ااا نيب نم اهنوعيضيو

 ( !خيراتلا عنصأ نأو

 ةباوبلا هذه لح ىلعو « ىنبملا ةباوب ب
 رفسأ يذلا رارقلا رظتنت بّقرَتلا بوث تسبل دق ةدشتحلا عومجلا تناك
 يفلخ ةيواهلا نيب املا ردامرلا ةقطنملا ىلع تفقو . انعامتجا هنع

 ةملكلا ىلع ةظحّللا فّقوتي ءالؤه لك ريصم ّنأ ينلاهو « يمامأ ةّمقلاو
 ىلإ تاعيصو E نم لولا حسا مهل اهلوقأس يتلا

 ةجوم تنحش « ءارولا ىلإ رظني ال يذلا عونلا نم ةعاجش بلقلا

 دئاق هلوقي نأ بجي ام مهل تلقو « فرحلا يف ةقثلا تبكسو « ةرابعلا

 !!نيرئاثلا حاورأ هتاملكل تنهترأ
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 نجس ىلإ لوحتت ةعماجلا

 هعبتو « ماصتعالا ةحاس وحن هتنميُم كرحي يبالطلا بلا ادب

 نيب تاشاقن لبق نم تدهش يتلا ايريتفاكلا مامأو . ةرسيملا مث

EN 500وع مويلا ىلإ اهسيسأت لّوأ نم ةعماجلا ةريسم ربع  

 5 نعدعبألا ةهجلا يف تايلكلل نم انزهج . نوّجتحملا

 انيلع راصو ؛ عراوشلا اوطغ ىتح اًبرغو اقرش نورئاثلا ددمتو « ايريتفاكلا

 . ةمداقلا ةوطخملا مسرن نأ

eنلو « انه تيبنسو « انه مصتعنس انن تنلعأو  

 . اهُعيمج انبلاطم ققحتت نأ لبق اًدحاو اًربش انتنكمأ نع حزحزتت
 تلاعتو ‹ تامّهْمّهلا ترسو « تلق امل نيدّيؤم نورهاظتملا فتهو
 ادادعتسا ضرألا ىلع هلاحر شيلا ىقلأو « تابضاغلا تارفزلا

 ءاعبرألا موي رصع دعب نم ةسماخلا ىلإ ريشت ةعاسلا تناك

 ىتلا ةدارإلا رصع ؛ نحن انرصع هيف انسّسأ يذل رصعلا 4
 . نيكّسلا ىلع رصتنت ىلا ةدرولاو « ةشئاطلا ةّيقدنبلا ىلع بلغت
 ضيفت مل انلءاستو « ةيناح تاسمل يف ةئفادلا 0 يلا تالسرأ
 !!ديهشلا ىن ناضمرلا ءاسملا اذه يف ءفّدلا اذه لكب

 تناك حاورألا نأ ريغ ةنهاو نادب لاو اًصامخ نوطبلا تناك
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 ءفد وه انحناوج ىلع ونحي يذلا اذه لثم اًئفد نأ رعشن 5 قلل

 ةطلستُم ءاوهأل نيخضار نوكن نأ انيبأو « اهل انسفنأ انرذن يتلا ةّيرحلا

 ةرهلا عنصي ْنَم ؛انلبقّتسُم اهتامامتها رخآو انبويج وه هب رفت ام لو
 !!ةضيرملا لوقعلا ووذ الإ ةطلّسلاو نحن اننيب اميف

 ٍلتاقم فالآ ةينامث نم برتقن اننإو « ناضمر نم سداّسلا هنإ

 نأ اإ هرخآ ىلإ طوشلا يف نوضام انّنإو ؛ ةحاسلا هده يف صبري ديغ

 هقح ىأر اذإ بلقلا اذ نأ ريغ « اهنع انسفنأب ًابرن انتإف ؛ ةنتف نوكت

E E 

 لك نّوهي ناميإلا « هب بلاطت ا ناميإلا نم ةفجاولا بولقلا تيبشت يف
E ESذحأي يذلا قحلا اإ  

 . ىلوألا نيكمتلا بتارم ىلإ هبحاصب

 5 بيجتسي نأ دب الف ةايحلا دارأ اًموي بغشلا اذإ

 ٌرِسكني نأ ديقلل دب الو 2يلجني نأ ليل دب الو
 ْرَفُحلا نيب رْمدلا دبأ شعي 2 لابجلا دوعص ًبحُي ال ْنَمو

 تايبأب تحدص الإ ةدشتحُلا فالآلا نم ٌةرجنح قبت ملو
 كلت تناكو « ةوقو ةسامح نم هشعبت امل اهب تمترتو « (يِباّشلا)

 يذلا دحوألا فدهلا يف نابوذلا موهفمل ةديدج ةغايص مدقت تاظحللا

 يف ةلخاّدلا ناولألا عونت ٍذئموي ةليمجلا ةحوللا رضي و هيلع انعمجأ

 دحاو اًثول تناك ولو « « عونا اذهب ًالامج تدادزا امّنِإ اهّنإف « اهليكشت

 !!اهقيربو چ ا تدقفل
 ‹ قانعألا ىلإ تّبأرشاو « نويعلا ىلإ تف وشتو ةصنملا تدعص

 يف نوبتكتو « مكماصتعاب كاومريلا دج نورطست 6 تلقو

 نإ دحأ ديب ةبعل اونوكي نأ نكمُي ال ةبلطلا نأ ةي ةيقابلا اهتحفص
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 نوكيل ةّيبزحلاو ةّيوئفلاو ةّيميلقإلا ىلع ىلاعتي يذلا يبألّطلا كارحلا
 هذه اورّطسُت نأ مكب بيهأ ينتإ . ملظلا ةعفادم ا هبزح

 هتظحلب اوكسمي مل اذإ هيعناص ىسني خيراتلا نف « ةّيخيراتلا ماّيألا

 هريغص « مكعم ثّدحي ام اوبتكا . نيدلاخلا لجس يف اهونّوديو ةرباعلا

 نم راثلا إو ؛ ةركف تتبنأ وأ ةروثل تدهم ةريغص برف ؛ هريبكو
 نعو مكرعاشم نعو مكسفنأ نع اورّبع «لاقُي امك ررشلا رغصتسُم
 مويلا هومتنأ يذلا يكومريلا ليجلا اذه ىلإ قوتلا هنإ « مكدغب مكمالحأ

 يفو « قوقحلاب طيرفتلا مدع يف ةمداقلا لايجألا لكل اجذومن حبصُيِل

 هداجمأ بتكي يذلا وه ديرفلا ليجلا ّنأل اوبتكا . ةّيَرحلا لجأ نم توما
 :فتلت مكبولق اولعجا . ملقلا وأ بلقلا وأ ناسّألا وأ ديلا وأ لعفلاب اّمِ
 ال ء اعمطم الو اًحمطم نيدسافلل اوققحت ال « مكتعماج بادهأ ىلع

 شراهتت بالك نيلاحلا يف يه امتإف « اهبيغرتو ةطلّسلا بيهرتل اونعذُ
 ثدح امل ًالماك اًفيشرأ ّنِإ . نطولا دسج شوانتت باثذو « لمألا بلق
 تاّيعمجلل ةّيمالعإلا ةنجّللا لبق نم َدَحُي ةيضاملا ةليلقلا مايألا يف
 ةّمهملا هذه ايلوت دق (ينولجعلا مرك)و (تادارج حلاص) ّنإو « ةقباّسلا
 َنآلا امهو « ىفكي ال اذهو ىمالسإلا هاجتالا نم امهّنكلو « اقباس

 ةيراتلا بنكي ا قبلا هيل يفق حما« نامت
 نيذلا نحن ؛ انلو مكسفنأل اوبتكا « هتغايص يف اوكراش نيذلا لك

 ‹ ةيمالعإ تاكربف نود ثدحي امو انه ثدح ام ملاعلا فرعي نأ بجي

 ‹ سفنتي املثم بذكلا نهتمي ةطلّسلا مالعإ نإ ؛ نيوخت وأ ريهشت نودو

 تيبلا ىلإ لخدي نأ لبق دّيّسلا اهسودي ةبتعلا ىلع ةيلاب ةقرخ هّنإو
 !!هّيسرك ىلع َس لجيل

 رصانعلا تائم ؛ ةمْعلُم عبرألا اهتاهج نم ةعماجلا راوسأ تراص
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 ال نيسوبحم انرصو ؛ مصعم اب راوّسلا ةطاحإ اهب طيحُت ةبهأتملا ةّينمألا
 ذنم نّدرألا يف ةّيبالّطلا ةكرحلا خيرات يف ةّرم لّوألو « جورخلا عيطتسن
 نأكو «ريبك نجس ىلإ ةعماجلا لّوحتت ت نامزلا نم دقَع ىلع ديزي ام

 انتعماج اولد 5 ةيفاك نكت مل نيطشانلل ىرخألا تالقَتعُلاو نوجسلا

 ةعماجلا نأ يلعن نحنف ؛ رايتخا ال رابجإ هّنِإ ديد نكح ىلإ ةا

 فوطَحلا اهبلق انل حتفت تسلا وأ سمخلا انتاونس لاوط تلظ يتلا

 مكحت نأ ىلإ ةطلّسلا اهرطضت مويلا ؛ موؤّرلا ٌمألا ةباثمب انل تناك
 e انترصاخ ىلع اهتضبق شتو « انيلع اهراوسأ

 ىلحألا انرظن يف ىقبت اهتأ الإ ايرارطضاو اًهيرك هيلإ تقيس يذلا

 !!ىفوألا اهرظن يف ىقبنو
 ( نع بالّطلا لصفني نأ ةدشاحلا عومجلا نم دعب نم تبلط

 ترشأو « ةرسيملا ىف ذ تابلاطلاو فوفصلا ةنميم يف بالطلا . تابلاطلا

 عمجلا حاتراو قد ةياغلاو ليوط ماقملا نإف ؛ اوسلجا نأ اًعيمج مهيلإ

 بولق يف اب نهكتت نأ عيطتست نل . ةعاسلا ةبارق مهنيب اميف نوثّلحتي
 تناك امهم ناكملا اوحرابُي الأ اوعمزأ دقو مهلوقع يفو ذئموي سانتلا

 . بابسألا

 نع ًاريثك تخاش دق اهتيأر ؛ دموي يتركاذ يف يما ترضح

 اهنزح . رهشأ ةعضب لبق اننيب ٍلاصقا رخآ يف اهل اهّتْدسر نتلا ا
 راتخا ينْلا توملا « اهحناوج يف تا توملا لعج يخأ دقف ىلع

 اهفيط ّرم . بيرق اّمع اهيفاوُيل اطخلا اهيلإ دغي هنأ ودبي اًديهش يخأ
 فقت اهارأ ىنّنأ ىلإ لّيُمخ « ةبحاش ندب « ةّرتهّم ةمثاغ ةروص ىمامأ
 ريغ هيلإ رظنت تناك « اهبناج ىلإ توملا فقيو ةمرّهلا ةرجّشلا تاذ دنع
 برتقا . امهمكحت ام عون نم ةقالع ّنأك اهبناج ىلإ وهلي ناكو « ةّيلابُم
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 رثكأ هبارتقا نم داز « ةنهاو ةماستبا ههجو ىف تمستباف «رثكأ اهنم
 يف رعألا بدف « تاظحل داعب اهنوكيس هنأ تنقيأ « يبلق فجتراف

 ةدشب يسأر تززه ٠ ةمداقلا ةظحللا لوه نم يانيع تظحج ؛ « يعلضأ

 ‹ ةيبابض تدادزا . ةمئاغلا ةروصلا تّرتها « يمامأ لثاملا رظنملا دعبأل

 تعلب . اهتطقَسس توص ىلع توحص . يدي نم ةعاّمّسلا تطقسو
 ىلإ ةتافتلا يتم تناح . ميجّرلا ناطيشلا نم هللاب تذعتساو . يقير
 ىف تنك ىتنأ تسسحلا «ءوذهلا ضعب تدعتساف ةضيارلا ذودكحلا

 لّثمُت يرظان مامأ ةدشتحما عومجلا تناك . وتل هنم تجرخو توملا ملاع

 !!اهشيعن اننأ قيدصت ىلإ جاتحت يتلا ةايحلا ؛ ةايحلا

 عوجلا ناك . و ىلع ديقلا دادتشا بلقلا ىلع راصحلا ٌدتشا

 وأ ةدحاو زبخ ةر برت ملا نيرئاثلا نم امهغلبم اغلب دق شطعلاو
 E ماّيأ ذنم نيريثكلا فوج ىلإ ةميتي ءام ةرطق

 تناك . سافنألا يف ءافّصلا ةيار عفرو « بلقلا ءاقن لدار علا
 . نيروبحم اهتضور يف سلجن انلعج ام ةنيكسلا نم اهيف ءاوجألا

 اًيلاخ ةّيلامشلا ةباوبلا ىلإ هتياهن يف لصوملا عراشلا ادب ديعب نم
 تدب جراخلا نم اهسفن ةباّوبلا ىلعو . اًنهاب « افاج « ةايح يأ نم
 رمأ رظتنت مانصأ لثم تفقوو «اهدجاوت تّقأ دق ةّيركسعلا دوشحلا

 لبجلا ةّمَق يد حمار روخص لكم انودن ةروثلا زكرم ثيح انهو . بلا
 ةودعلاب اّنُك . دراملا لبجلا اذه لملمت ام اذإ لبولا لك ليولاو ء هحفسو
 نيَعمجلا نأ اندحأ دلخ يف ردي ملو « ىوصقلا ةودّلاب مهو اينُدلا
 !!ايقتلي نأ نكمُي

 ‹ ةلجعتسُم ةّمهمل ةتسب ىنيفاوت نأ دانسإلا ةعومجم نم تبلط

 ا رج نأ هنم طور فرو: توا تحلو لا اج
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 حتفي دجسملا باب مامأ ريصي َنيحو « ةعماجلا دجسم ىلإ بابّشلابو
 ظ . اهيف ام ذفنيو ةقرولا

 دجسملا يف توّصلا تارّبكُم انعمس ىتح قئاقد رشع رمت كت مل
 . ماركلا دبرإ يلاهأ اي» : يتآلا لجلجملا نايبلا اهنم قلطنيو حتفُت

 نود ةعماجلا راوسأ لخاد نورّصاحُي نآلا مكءانبأ نإ نإ ءايفوألا اهّيأ

 مهنع راصحلا رسكل ةعماجلا ىلإ ناكم لك نم روضحلا ءاجّرلا . بنذ

  ةلالّدلا حضاو اًريصق ءادن ناك . «لاقتعالاو ءاذيإلا نم مهتيامحو

 سمخ ءادنلا بحاص هرّرك دقو« سانلا لك ىلإ هتلاسر لصت نأ ديرن

 . هنم تبلط امك تاّرم

 مهثعبأ نأ ىلع تمزع دقو « ةحاّسلا ىلإ ءادّنلا ةعومجم تداع

 ٍتارم ةلاسّرلا نالعإب اوموقيل ربكأ ددعب حيوارتلا ةالص ىلع ىرخأ ةّرم

 سادام .رخ
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 «ردفور كف هنإ»

 ‹ رصيق اهلثم شمي مل تاوطخب ىشمو « ريثولا هبتكم نم لّجرت
 حيّرلا يف سبايلا قرولا فوفح هلاجر هب تفح . ىرسك اهفلأي ملو
 يف ريسي نأ رّرقو « ةيامحلا هل اونًمؤيل ناكملا اوبهانت « رجشلاب فصاعلا

 ٌديزت سوفتلا لخدت ةمّظَع بكوملل . ةّيحورملا لقتسي نأ ىلع بكوم
 يلا و
 ا / ا

 ةطرش طاّبض يدان ىف لبقتساو « ءاسم ةعبارلا ىف دبرإ ىلإ لصو

 : مهسفنأ نوفرعي نوّينمألا « هيلإ تسلج تلا هوجولا يف عّلطت « دبرإ
 رابك نم مقاطو « اهتارباخم ريدمو , اهتطرش ريدمو « دبرإ ظفاحم
 كانه نكي مل ةعماجلا سيئر نكل « نيّيركسعلاو نيّيندملا طاًّبضلا

 نوضغ يف « روفلا ىلع رضحيل هفتاهي نأ هيدعاسم دحأ نم بلط
 يرادُي وهو يدانلا ةباوب ىلع لخادلا نم ُفجتري سيئرلا ناك قئاقد
 يف ىقبت ام ىلع هفك نطاب رّرم . ةّيَنبلا هتتيكاج رارزأ قالغإب هفاجترا
 ‹ ءودهلا عنطصا . هبارطضا ىفْحُيل همادنه حلصأ «رْعش نم هسأر ىلعأ

 . هقئاس نود اديحو لخدو

 ءرابتعا لك قوف ٌندرألا نْمَأ : ىلعألا توّصلا بحاص لاق
 مل ةعماجلل سيئرك كّنأ بجعأو « رمحأ طخ تابارطضالا رارمتساو
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 . ةقّلغُم مهسوؤر باللا : هيلع در رومألا ىلع رطيسُت نأ عطتست
 رمألا ؛ ددرت نم كانه سيل . قلغُم سر ربكأ رسكت هداك انيدل : هباجأ

 نمألا ىلا ا ىلا ديلا عطقأ نأ نإ تررطضا اذإو ءاهلك دودحلا قاف

 ١ . دغ لبق مويلا لعفأسف

 ترا مهبولق ّنأك « يفخ فرط نم نورظني - هادع ام - اوناك

 نأ نم اهوطبض مهسافنأ ىّتح ؛ ًركر مهل عمست دعت ملو فوحل

 نم اوعفديل شجألا هتوص تاظحل اولغتتساو ‹ هتمص لاح يف جرخت

 E !اوقنتخي ال يك سافنألا كلت نم هوسبتحا ام مهرودص
 ىّتح ينمألا ريرقتلا هل مّدقي نأ ةطرشلا ريدم نم بلطو « ةلوّطلا ىلع
 هل يصحُي نأ هيلإ بلط مث «تاّرم ثالث مّلكتي وهو هعطاق . ةظحللا
 . ةعماجلا راوسأ لوح ةدوجوملا ةّينمألا رصانعلا ددع

 ال ين ينعأ ؛ مهافّتلل ةصرف كانه تلاز ال : ةعماجلا سيئر لاق

 نأ ذقتعأ ال « مالظلا لولح عم مهبارضإ ةبلّطلا كفي نأ لمآ تلز
 : (ارخاس) توص ىلعأ لاق . فقوملا دّعصُن نأ ىضتقت ةمكحلا

 تناك ول « ةقبانسلا ماّيألا لاوَّط ةئبتخُم كتمكح تناك َنيأ !!ةمكحلا
 ةعماجلا رصاحت نأ ىلإ ياا تاد اعا ةيقاكلا ةمكحلا كيدل

 نيمأتل ةّيتسيجوّألاو ةّيداما فيلاكّتلا مجح كردت له « مايأ ةثالث
 لك ؛ اًئيش فرعت ال كنأ دقتعأ ؛ كلذ لباقُم شيجلاو نمألا رصانع

 ىلع ةعماجلا ةبلط لكل يفيّصلا بيردّتلل اهضيفخت اوبلط يت موسّرلا
 يف رصانعلا هذه ىلع هقفنن ام فصن يواسُ ال تاونس سمخ ىدم

 اا 0 !!اَذِإ ٠ iT م

 ال ىغصت نأ كيلعو « اهيف كرتشُم نآلا تنأو ةاسأملا هذه بّنجتت نأ

 !!ةكرتشُم ةّيلوؤسملا : (هقير علتبا نأ دعب) هباجأ . مكحن اج مكحتو لوقت
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 صرحأس ةهجاوم ثّدحت نيح اًدغ . كتيب ىف اذه لوقت ةت : (ازفتسم) در

  عفدملا ةهّوف كلمي مالعإلا كي ْنَم . ةهجاولا يف تنأ نوكت نأ ىلع
as 

 نأ نود رمألا بقاري لظ تارباخلا ريدم « ليقث ؛ تمص میخ

 نكت مل ةقيقحلا يف« ةفش تنبب اوسبني الأ هلاجرو وه صرح « مّلكتي

 كلت قلغأ - ةيعاوط نع - مهريدمو « مهريدم ةفش الإ ةفش نم مهل

 ‹ همامأ يذلا ريرقتلا ٍتوص ىلعأ بلق . ىمسُم ريغ لجأ ىلإ ةفشلا

 تاباصإب لماك ماحتقا لضفألا» : نيدوجوملا يف قدحو هتراظن عفر

 ةريخألا ةلمجلل ناك < عقوتُم نسي لك ةعاقلا تعلتبا . «ةدودحم

 ايه « نيح دعب هناكم يف سيئرلا لملم بولقلا ىلع ةقعاّصلا عقر

 :: نلعألا توتفلا رك ديدج نم تمص مث , اًميش لوقيل هسفن

 نيم سيف لا كرب: «يندملا نمألاو ةطرشلاو شيجلل لماك ماحتقا»

 لقن « اهيف يرسي ردخب سحأو « اهناكم نم هترخؤم تحزحزت « ديدج
 : ديدج نم لوقيل ٌدعتساو ءارولا ىلإ امهعجرأو امهدادتما نم هيلجر

 نمض نکی مل اذإ» : ىلعألا توّصلا وذ هيلع در «رخآ حارتقا يدنع»

 . «تاه» : لاق . «اهنمض» : هباجأ . «كدحو هبرشاف ةينمألا ةبرضلا

 تاعاقلا ةيامحب نمألا رصانع موقت نأ قيرفلا ةدايس اي مكنم بلطأ»

 ةعماجلا لخاد نمألا دوجوب الإ تاناحتمالا ءارجإ بعّصلا نم هنأل

 شيجلاو ةطرشلا لاخدإ ىثم بلطت تنأ اذإ» : لاق . «اهجراخ سیلو

 : (ةروعذم ةطقك هسأر ضفخي وهو) هباجأ . «”يعماجلا مرحلا ىلإ
 !!«معن»

 سيئرو طابضلا لك فقوف « هيمدق ىلع ىلعألا توّصلا وذ فقو
 هعبصإ عفر « ادحاو اًدحاو مهيف قدح « مهمادقأ ىلع هعم ةعماجلا
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 . «اَذِإ ةبسانملا ةقيرطلا ىلع قفّتنس» : مهوحن راشأو

 . تاحيضوتلا ضعب ةعماجلا سيئر نم بلط . سلج نيح اوسلج
 جلا تاملكلا ىرجم هب نيل« همامأ ءاملا نم ابوك سيئرلا لوانت

 يركسغلا مهسابلب شيجلاو ةطرشلا لاجر لخدي» : ليلق دعب اهلوقيس
 ةرشع « ةعماجلا تاّيلك ىف ناحتما ةعاق نيعبرأ ىلع نوعّروتي « ةعماجلا

 تارشع عضبو « اهجراخ e ديت ةعاق لكل رصانع
 بادآلا ىتيلك ىف ربكأ ددعلا نوكي نأ ىلع « ةماعلا تاحاّسلا ىف

 كنأ ودبي) : ىلعألا توّصلا وذ در . «امهيف فقوملا ةروطخل هي

 ىنعأ ءاينمأ هل ةميق ال كضيوفت نأ ريغ « اًقَّبسُُم رمألل تطّطخ
 ديرأ انأ « اًميش ىنعي ال ةعماجلا ىلإ ةّينمألا تارَقلا لوخدب كَحامس
 كضوؤفأ انأ» : 8 درو ؛ ظفاحملا حنحنت . (ظفاحُملا نم ضيوفتلا اذه

 نوكي نأ بجي ؛ ءاوهلا يف ٌعراف مالك اذه» : هباجأ . «يديس اي
 . «يديس اي رضاح» : هباجأ . «اًبوتكم

 توّصلا وذ نذأ « بلاطملا ةّيقب ضرعب ةعماجلا سيئر نذأتسا

 ادغ ةّيئاهثلا تاناحتمالا دقعن . «!؟اًضيأ كانه اذام» : هل ىلعألا

 نأ ديري بلاط لك عنمو « ةعماجلا يف ناحتما هيدل نل طقف سيمخلا
 سيل كلقع نأ كش ال» : هباجأ . «ناحتما هدنع سيلو ةعماجلا لخدي

 ةلكشملا ؛ ةعماجلا ىلإ لخدي نم عنم يف تسيل نآلا ةلكشملا ؛ كعم

 يلد نأ ملعن نحنو « نيمصتعُلا ءالؤه نم اهلخاد وه نم جارخإ يف
 تمضصلا داع «!!سيئرلا اهّيأ اهتاحاس يف نآلا مصتعم ةزيزعلا كتعماج

 نّمم مهيلإ ءاهجولا ضعب انثعب ول» : ظفاحُلا لاق . ناكملا فنتكيل
 «!؟دصقت نَم» : ىلعألا توّصلا وذ در . «مهعم اورواحتي نأ نكمُي

 در . «ةّيراسيلا تادايقلا ضعبو ةيمالسإلا ةكرحلا اون ضعب» : هباجأ
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 نكمُي « ريثأتلا اذه اهل سيل ةّيراسيلا تادايقلا» : ىلعألا توّصلا وذ

 لّبقت ةيناكمإ ام» : عبات مث الیلق تمص . «ناوخإلا تادايقب ريكفتلا

 نكمُيف ناوخإلا نم ةّيبلاغلا تناك اذإ» : ظفاحلا در . «مهل نيرهاظتملا

 عنتقي نأ يف ةلكشملا ؛ اهنوجهثني يتلا ةعاطلاو عمّسلا ةركف ىلع بعّللا

 توصلا وذ مهمه ا كف ة ةرورضب طيسولا ىناوخإلا يدايقلا

 رجأ . كل ةّمهملا هذه كرتأ» : اليوط اشاقن يهني يك لاق م مث ؛ ىلعألا

 يف يدنع ةجيتنلا نوكت نأ ىلع ءاشت نم عم كتامهافتو كتالاصتا

 لاق« ظفاحملا ريراسأ تجرفنا . «انمهادُي تقولا ؛ نيتعاس نم لقأ

 نمألا تكا نذإلا ةباتك نم ينيفعي اذه امّبر» : صقار ٍتوصب

 كدي ع بتكا . ال . ال» : ىلعألا توّصلا وذ در . NE ةصاخلا

 تقولا ىف اهمادختسال ةقرولا هذهب ظفتحأ فوس ؛ كيلع اف ام

 قاف E «. . كدنع بتكا . اًملقو ةقرو هوطعأ . بسانملا

 نم دبرإ ظفاحم هاندأ عقوملا انأ بلطأ» : هالمأ . «يديس معن)» : هبلق

 ؛ نيرهاظتملا ماصتعا ضف يف ةمزاللا ةوقلا sk ماعلا نمألا ريدم

 در «!؟تبتک)» : عبات . «نيبسانم امهاري نيذللا نامّزلاو ناكملابو

 كمسا بتكا» : ىلعألا توصلا وذ هيلإ راشأ . «يديس معنا : ظفاحلا

 . «يديس رضاح» . «ةعاسلاو خيراتلا بتكاو عقوو لفسألا يف يعابرلا

 . «تاه»

 رضحت ال ةسلابألا « سوفتلا يف ةنماكلا رشلا ةّوق تشفتتا

 راغصل ةكورتم هذهف ؛ ةطيسب ةرباع تارارق اهنع ضخمتي تاعامتجا

 امم تاعامتجالا كلت تناك اذإ اّمأ نجلا و سنإلا نم نيطايّشلا

 يهف « حاور آلا قاهزإ زإ ىلإ يدؤت ةمساح ةّيريصم تارارق اهنع جتني

 . لوألا سيلبإ صاصتخا نم ةرورضلاب
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 يا ا AES ويم
 د ا ياو ا وق الإ ةقيقح ةقيقح نم

 أ هبحاص دي يف حاملا ایل مالا يف ىفح قده بیم

 e لب رص يع

 ا. تاست اج ربع رو الا رص نم امو ءرصتلا ىلإ دقو ينو
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(۲( 
 وبخي ال يذلا كرونب اهألما

 تناك دجسملا ةنذثمو ةبتكملا ىنبم نيب ام ةلصافلا ةحاسملا يف
 ..ضداسلا يناضمرلا ءاسملا كلذ يف راهنلا تاعاس رخآ عدوت سمشلا

 هظح قاهرإلا ذخأ و ‹ ةفيفش ةلالغ هوجولا ضعب ىلع ُبعّتلا مسترا
 فطلتت تحار يتلا ةليلعلا ءاوهلا تامّسَن نأ ريغ « اّنم دحاو لک نم
 انبولق نذأتست سمشلا توه . سوفتلا يف ىضرلا ضعب تيحأ انب

 ءاقرز ةحفص ىلع يناوجرألا اهّمد لاسو « لحرت نأ لمألاب ةمعفملا

 نر لامج هينادي ال ًالامج ؛ ترشنف يزمرقلا ىلإ لّوحتلاب تأدب

 ‹ تيسأف ةّيلامشلا ةباوبلا لخادم ىلع نيضبارلا ركاسعلا هاجتاب

 !!ةلتاقلا ةقرافلا ةظحللا هذه ىلإ لصن نأ انرطضا يذلا ام : تركفو

 !!ثدح ام لكب مهارغأ 1 انارغأ نم

 تضرحو ء تابلاطلل يلخادلا نكسلا لخدم ىلع (اهُم) تفقو
 نأ يف عقوتت امم لهسأ نهعانقإ ناك « كانه َندْشتحي نأ ىلع اهتاليمز

 نكّسلا ةحاس تناك ةعاس نم ّلقأ يف « دوشحلا ىلإ َنُمِمضنَي هلي

 ةحابلا ىلإ ةرارشلا تّدتماو « هيف تانطاقلا لكب ئلتمت يلخادلا

 تعّمجو (ةدنك) هباب ىلع تلزن ذإ « (يروك مادم) نكسل ةّيلخاَدلا
 باب حتفب نمقو (ةّينوعابلا ةشئاع) نكس ىلإ نهب تراس مث تابلاطلا
 يف تاميقملا نم ةبلاط نم دعي مل ىَّتح دشحلا مظاعت . ةونَع نكسلا
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 (ةدنك) عم (اهُس) تّلوتو « تاحاّسملا ىلإ تلزنو الإ تانكّسلا
 كانه نم نّرسو ‹ نهئالمز اياضقو نهاياضق نع عافّدلل نهسيمحت

 نأ كشوي اًمداق ايدج اددم نأ نمألا تاوقل ادب ديعب نم . انهاجتاب

 تاساردلا ىنبمو ايريتفاكلا نيب ام ضباّرلا شيجلا ىلإ فاضني

 ترظنأ !!كئاشلا ضوّرلا لّمجُت فيك دورولا ىلإ تيأرأ . ةّيمالسإلا
 ددملا اذه انءاج َنيح انك اذكه !!ءاملاب ضرألا المت فيك نويعلا ىلإ
 ظ . ميظعلا يوسنلا

 هاوفألا تناكو « ةعاس فصن نم لقأ برغملا ناذأ ىلع ىقب

 نكسلا ىلإ َنّبهذي نأ تابلاطلا نم تبلطو ٠ ةّصنملا تدعص . ةعئاج
 يف اوكراش ةعماجلا ةذتاسأ ضعب . ماعط نم نعطتسي ام لكب اننيتأيو

 تناك « مهتويب يف نكمُم ماعط ّلكب انيلإ مهئانبأ عم اوثعب ‹ ةمهملا

 ناك ءاسملا كلذ نم عبرلاو ةعباسلا يف ٠ ةقوبسم ريغ محالتلا نم ةلاح

 نيتاركو « ريصع تاوبعو « ةّيكتسالبلا هبلع يف ٌريثك ءام انتزوح يف
 عيزوتب (ةدنك) و (اهُسم) تماق . ةبروشلا نم ٌنوحصو « رمّتلا نم
 خبط دق ناك انيلإ لصو ام ضعب . تابلاطلا ىلع م دادعإ تاّمهم
 ميدقتب ةبلاط لك تدتفتو « ةخوبطملا املأ ناولأ تعونتو . نكسلا ىف

 . كلذ يف نير

 لبق ديد نتا سنن دعب ساو « اًبناج (لئان) تذخأ

 تذحخأ « ثلثلاو ةعباسلا ىلإ ريشت ةت ةعاّسلا تناك . روفلا ىلع ينقفاوف

 مهللا» : يئارو ددرت نأ ةريفغلا دوشحلا نم تبلطو « ٍديدج نم ةعامسلا

 ىلع تقتلاو « كتّبحم ىلع تعمتجا دق بولقلا هذه نأ ملعت كنإ

 ‹ كتعيرش ةرصن ىلع تدهاعتو ‹ كتوعد ىلع تدّحوتو « كتعاط

 ال يذلا كرونب اهألماو < اهلبس اهدهاو ا مدأو 0 اهتطبار مهللا قثوف
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 « كيلع لكوّتلا ليمجو كب ناميإلا ضيفب اهرودص حرشاو «وبخي

 ىلوملا معن َكّنِإ كليبس يف ةداهشلا ىلع اهّنمأو « كتفرعمب اهيحأو
 هيف ئطخت مل« (ةطبارلا درو) يئارو دوشحلا تددرو . «ريصتلا معنو

 ناكو « مهبولق دَحو هنأل هب نوّيناوخإلا مّنرتو « نمز ذنم هظفحت اهتأك

 ينتكلو . عومجلا دشحلا اذه يف ا درولا اذه ارقي نأ الَلَج اذمأ

 . ددرت كود ف لعفأ يسفن تدجو

 رمّتلا نم رفاوت ام اًئيش لكأت نأ ةبلاط تّمه سرغملا ناذأ ليبُق

 لهو» : ةشهدنُم اهّتباجأف «!؟نذأ له» تلا س لف نکل

 ةيحيسم ةيحيسم ينوكو « تالا درو عم انأ معن مويلا» : تدرف (!؟نيموصت

 رغما نلعأ ىتح تاظحل ضمت مل مث . «يئالمز عم نماضتأ نأ عنمي ال

 اهتلأسف . ءام ة ةرطق برشت ملو « ةرمت ىلع اهدي مت ملف ‹ لجألا لولخ

 درو لهو» : تدرف . «كراطفإ نيلوانتت ال اذامل نذأ دقل» : ىلوألا

 يب غلب ولو یتح رمأ يأ ىلع ةدحاو ةوطخ مدقأ نل انأ ؛ كلذب

 اورطفأ انل لوقي ُهّيعمس اذإ « دزو نم ةراشإب الإ غلب ام عوجلاو

 يف انأو راهّتلا يلع علط ولو « لوقي ىّتح ةمئاص ىقبأسف هعمسأ مل إو

 تلاقو بابشلا ىلإ تمدقتو ءاهتشهد د ىلوألا تعلب . «يناکم

 ي رمأيو برغملا تقو لوخد نالعإ درو نم بلطي نأ مهدحأل

 الإ اًئيش لكأت نأ ضفرت ةّيحيسم ةبلاط كانه ّنأل رمّثلا تاّبح لوانتب

 !!هنم ٍدذإب

 «هادع ام لك نم (ربكأ هللا) نأ نلعيل نوما ؛ توص عفترا « معن

 ءايلُعلا ةملكلا يل تناكو « قورعلا تلتباو « ءاملاو رمّثلا ىلإ انيوهو
 أي نأ يَّلصُي ْنَم ترمأو ؛ ةالّصلا دعب ام ىلإ راطفإلا لوانت تاجرأف
 لوح ةمئاهلا رويطلا فافطصا انففطصاو « انتسارحل اًمسق تيقبأو ؛ ى
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 نأ دعبو . ديرم اإ يلجتلا رس الو « ىماظ اإ ءاملا رس يردي امو « درولا

 . نيقيلا انءاج َنيأ نم رد ملروتلا نم اهظح حولا تلان
 هضعب ناك « ًًريسي آلإ هدادعإ يف فّلكتن مل اًريثك اًماعط انقزر

 هب لخدي « ةعماجلا دجسم ةباوب ربع ري دبرإ نم يلاهألا نم يتأي
 ناك ءاشعلا ىح برغملا ةالص دعبو « هبايث يف هي اًيفخُم مهّضعب
 ةباوب ىلإ بلاط ةئم يلاوح تثعب دق تنكو « ٌريثك ريخ مهنم انيتأي
 اندادمإو ماعطلاب نيعربتملا يلاهألا لبقتست ةعماجلا ةهج نم دجسملا

 انه مصتعن نأل يفكي ام ماعطلا نم ءاسملا كلذ يف انيدل موكتو . هب

 ذئتقو دجسملا تاباوب ىلع ةباقرلا نكت ملو . ناضمر رهش ةليط
 هتباوب نم لوخّدلا نم نينطاوملا عنَم لهّسلا نم نكي ملذإ« ةديدش
 لوخد ةلداعم ىف نيحبارلا نحن انكو . هيف ةالصلاو ةنيدملا ىلت ىتلا

 نم ىلوأ نوكت ةيبناّثلا امّبرلو ء دحاو نأ يف نيتدابع نودؤي مه ؛ نيَلصْلا
 !!ربكأ هللا دنع غرا ىلوألا

 تناكو ءاّيحملا ىلع صقارتت راونألا تحارو ء اًمامت مالظلا لح
 يف انتارايخ ترصحناو « ضعب ىلإ انضعب فتلاو « قدصأ بولقلا راونأ
 « لحريل مالظلا رظتني حبّصلا ناك اذإو ؛ هاوس كلمن نكن مل دحاو رمأ
 9 تان ایا لو دابا للا ةنوآلا كلت يف مالّظلا نف
 !!لحري

 (دمحأ) روتكذلا مهسأر ىلع ءاهجولا نم فو رضح ةنماثلا يف

 اوئّيهي نأ بابشلا ترمأو « ناضحألاب هُتلِبقتسا « لح ىلإ انعم لصوتيل

 مودق مهل قري مل نيّيراسيلا نم ٌريثك . مهب قيلي اًتاكم قفارملا هدفولو هل
 ةّيبالطلا ةروثلا ضاهجإل ناوخإلا نم ةلواحم كلذ اوربتعاو روتكدلا
 نع ًاليلق فرّطلا ضغأ نأ رمألا ينمزلتسا . ذغنآ اهتورذ تلصو يتلا
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 ميعزك چ يرود يف رارمتسالاو : يهتنت هل يتلا مهتازلو مهتازمه

 . ةيبلغألا عاتقا دعب الإ ج ارق را is ا

 اوھنت نأ وجرأو « اهل نماض انأو 100 مكبلاطم» : ال لاق

 اهدعبو عيش لك قبيسي بلاطملا قيقحت» : هانبجأ . «مكماصتعا

 ىلع ىفخت دعت مل يتلا انرظن ةهجو لقنيل هدفوو وه جرح . «مهافتن

 مهعم ر رواشتلاو نيلوؤسملا ىلإ دحأ

 اًدحأ رظتني ناك هنأك قلطناف « دشنُي وأ فتهيل (داؤف) تضهنتسا

 : كلذب هل زعوُيل
 ةيضرألا ةركلا يّوض لهو 8 اي لا طا

 ةّيرحب شيعن : انقلح لد شعت ت اتقلخ ام

 ذأ هل تغصاو «ناکلا توکم هل را داو توصب هفلح انفه

 دبرإ يله ىلإ ديدج نم نلعيل اًدحاو نومحي + ةئمب تثعب مث !!ناردجلا

 انمق مث : . فقوملا اذه لكش ناك اي فّرشملا فقوملاب انعم اونماضتي نأ

 . ليلق الإ اتم فّلخت امف حياورّتلا ةالص ىلإ
 دفو هعمو « ديدج نم طّسوتيل (دمحأ) روتكدلا داع ةرشاعلا ىف

 يركسعلا هسابلب دبرإ ةطرش ريدم ٌمض نميف ّمض هقباس نم ربكأ
e eنيرهاظتلا كلل ابن زارت 0  . 

 يتلا ةيركسعلا ةقوجلاو ةطرشلا ريدم u ىلع 58 روتكدلا نذأ

 ا
 ام لوح ضوافتنل ةبلطلا ىلثم ىلإ جرخأ» : يل روتكدلا لاق

 ‹ اهتاعبت لكب ةّصنملا ةرادإ ةّمهم لر نأ (لئان) ترمأ . «هيلإ انفو
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 ا 8 :ءاضعألا ا ةفاضإلاب يتسائرب 5-6

 ¢ يتيامحل ةهجاول ل 2 ةرشع "5 ¢ 26 لا تاسارتل

 اا كابلط ااا ۱۹۸1- ١-¬٥- لا موي ناحتما

 ةبلطلا كلذ يف اج تاناحتمالا ميدقتب ةبلطلا عيمجل حمستو 4 ةّيبالطلا

 تدر. «ةيوهلا ىلع ۾ متيس ةعماجلا لوخدب حامسلا نكلو َ نولوصفلملا

 6 كاما 5 00 اذه» : لاعفناب اير

 0 ماق . يو ا ا ةرادإ ا ملأ

 دول ءاغلإ : رم ای ةريخألا ة ةرملل مكعماسم ىلع اهديعنس»

 ةفاك يف نيلقتعملا ةبلطلا نع جارفإلاو . روف نيلوصفملا ةداعإو تابوقعلا

 ليجأتو . امهريغ وأ تارباخلا وأ ةطرشلا ىف ةينمألا نوجسلا

 باوبأ نع نمألا رهاظم ةفاك ةلازإو . نينثالا موي ىلإ تاناحتمالا

 . «ةعماحلا

 ضعب « (هسفن اًتمطُم لاق) ءاقتلا طاقن كانه . اقسآ روتكدلا جرخ

 اهنكلو « عيمجلا ةحلصمل اهنع لزانتت نأ ةطلّسلل نكمُي ةّيفالخلا طاقثلا

 يف نيرخآ عم هلظ باغ . ةلودلا ةبيهل رسك اذه : لوقت ؛ اًدبأ ديرت ال

 س e دنع شيجلا

 نورئاثلا 00 «أئعم ضوافتلا ا هنأب ا 7 ) دبرإ

 ىلع يولي ال ابراه ىلوف مهنم ددع هيلع مجهو « جايهلاو حايصلاب

 یل تاه درو ايد : كانه نم حاصو « اديعب راص نأ دعب تفتلا « ءيش
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 هل تثعب . هفقوم ىلع تقفشأ «مهعم مهافتأ مكنم ةثالث وأ نينثا
 تاعاق ىدحإ يف ههجاو . ةيامح ةعومجم هعمو (جارس) ناك ؛ ادحاو

 يلاوح سلج هفلخ نمو دعاقملا دحأ ىلإ ةطرشلا ريدم سلج . (جم)

 وه أدتبا . يندم سابلب نورخآو يركسع سابلب مهضعب رثكأ وأ ةرشع
 : راوحلا

 متنأ . انأ يديب رمألا راصو ‹ عوضوملا نع هدي عفر ةعماجلا سيئر -

 ماصتعالا اوضفت نأ بجي « ةلوّدلا نم ربكأ دحأ ال « ةلودلا نوّدحتت

 . مكل لوقأ امك اوجرختو

 ‹ ىباصعأ تطبض « هل سيل رود بعل هتلواحمو « هتّيهجنع ىنتذآ

 ١ ْ 1 هتبجأو

 كدصق ناك اذإ « ةفلتخم نآلا ةروصلا « هناوأ تاف مالكلا اذه -

 انسل نحن « ةبلطلل اهلصوأو كسفنب لضفت « ديدهت ةلاسر ليصوت
 سيل بآلَّطلا ءالؤه « اهل ىنعم ال يتلا كتاديدهت لاصيإل ليسارم
 جراخ دحأ يأ عم ةّيضق الو « ةلوّدلا عم ةّيضق الو .كعم ةّيضق مهل

 يلاّتلابو . ةعماجلا ةرادإ عم ةّيضق مهل بالّطلا ءالؤه « ةعماجلا راوسأ

 ‹ عوضوملا نوسّيست نيذلا متنأف عوضوملا اذه يف مكسفنأ نورشحت نيح
 ىحنم ذختي هنولعجتو ٠ هنومخضت نيذلا متنأو ؛ هلح ال هميزأت نوديرت

 بطاخُت يك لاجملا كل حتفأسف ةّيباجيإ ةلاسر كيدل ناك اذإ . اينمأ

 بالطلا اهلبقي نل: كل لوقأ انأف ديدهتلا لئاسر اًمأ ءروهمجلا|

 سيلف لداع انباطخ نحن . اهتثدهت لدب ءاوجألا ريتوت ىلع لمعتسو

 ةرادإ نم ديرن : انتّيضق . ةّيهداكأ ةّيبلطم ةّيضق انل « ةّيسايس ةّيضق انل
 شماهلا ىلع متنأو « فافتلا وأ ءاطبإ نود انبلاطم ذفنت نأ ةعماجلا

 ‹ يضوافتلا مكفقوم اونّسسحُت نأ لجأ نم نيلقتعم ةّيضق متعنطصا
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 طغّضلا نم اوديزت يكل انبلاطم نم اًثيش اوّبلُت ملو تلخد تاناحتمالاو
 عقاولا رمألل عوضخلل ةبلطلا تاّيسفن ىلع

 جورخ لاب مكرمأ نيح ىنثأ مهفأ انأ « مالكلا اذه مهفأ ال انأ -

 !!اوجرخت نأ مكيلعف نوناقلاو نمألا ةطلسب

 بلاط هعم بواجتي نلو «دحأ هعم ىطاعتي نل مالكلا اذه -

 . ةبلطلا اهلبقتي نل هذه ديدهتلا ةغلو ) شاقنلا جراخ راص مالكلا اذه

 نأ عيطتست فالآلاب كانه يفلخ مه اه « نآلا نم يعم تسيل كتيّنضق

 ىلع رشابملا باوجلا دجتسو ‹ كنم ندب ال ينم نذإب مهبطاخت

 ريثأت ي أاهلّدْعَي مل يتلا ءافوجلا كتاديدهت تلا اذإو . مهتنسلأ

 !!يدعب نم ءاوهلا تاّرذ ددهو 4 بحسنأسف

 نأ بجيو « رهاظت يف امو « اهضرفأ يتلا ةغيصلاب نوجرختس -

 !!ملعّتلا ءىطب كأ ودبي -

 انّثأ ىلع انلموُعو ءانب طيحُت يتلا هجاومأ تفّثكتو « مالّظلا دتشا , 
 انبلاطم عم لماعتلا لظو « تاحاّسلا ىدحإ يف ةاقلم شيخلا نم ماوكأ

Eالو ءدشأ ٍليل ىلع انلبقأو . فافختساب ةبيصعلا  

 ليللا تاغا دشا دعب الإ ىتأي ال رجفلا ؛ نأ انتلاح يف قالصيأ يردن

 اهزواجي الو كانه ددرتي .رودصلا يف اًسوبحم ناک لاوس حطو

 ماحتقاب ةّينمألا تاوقلا تماق اذإ : لاؤّسلا ناكو . اًبّقرتو اًقلقو اًفوخ

 رثكأ « ةزهاج ةباجإلا نكت مل عبطلابو !؟لعفنس اذامف ماصتعالا عقوم

 نأ ليحتسملا نم : يذهي انضعب حارو « متي نل اذه نأ هيف لّمؤن انك ام
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 !!ةماط هذه !!نحن نيأ !!ليحتسم ؛ انتمجاهمب شيجلاو ةطرشلا موقت

 هّسفن يطرشلا ثّدحُت نأ نكمُي ال !!وحّتلا اذه ىلع ريست ال رومألا

 نأ كمي له !!ت تابلاطلا نع اذام ؛ لعفيس هنأ انضرتفا اذإو « انئاذيإب

 ىه ةريثك !!ةبلاط ىلع هدي دمي نأب هسفن ىلع ىنمألا لجّرلا لبقي

 3 انعانتقا مدعب نيعوفدم اهنع انبجأو اهانض رتفا يتلا تالؤاستلا

 دحأ تعضو نومحتقيس مهنأب يكش عم ينثأ ريغ . لخديس نمألا
 ديلاقّتلاو نيناوقلاو فارعألا لك اوزواجت اذإو : لوقت يتلا تاضارتفالا
 !؟لئتقو لحلا ام ؛ ضرألا اهيف اوحسمو « ناسنإلا مارک ىلع اوسادو

 هذه . ال !!؟فرصتن ٍكئنيحو هسفن ضرفي يذلا فرظلل ةباجإلا كرتنأ

 !!ةطُخح عضأ نأ يلع دئاقكو « ءيش يف ةمكحلا نم تسيل
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(or) 
 !!صاصرلا ىمرم يف ةطانرغ

 ةعبس نم رثكأ انه نحن : : رْعصْلا ةروُقلا ةدايق سلجم عم تعمتجا

 صبرتيو ؛ ةعماجلا بالط ىثلث نم برقي ام لَكْشُي اذه « رهاظتم فالآ

 ىلإ ىقلث موحللا متي ةيأرأ . ينمأ رصنع فلأ نع ديزي ام راوسألا جراخ انب

 را انک رت اذإ اهلمحتن ةيلوؤسم ( يأ !!ةغئاس ةمقل اهشهنت بالكلا

 ام ؛ المَّتحُم اًماحتقا اهب هجاونل ةقي ةقيرط نم دب ال !؟ريبدت نود يرجت

 !!مكلضف ماد مكيأر

 ئدابلاو نّسلاب نّسلاو نيعلاب نيعلا ؛ يّصعلاو تاوارهلا زّهجن -
 ١ . ملظأ

 عنصنو تاعاقلا ذفاون يطْغُي يذلا يديدحلا كبشلا لك علخن -
 . سفتلا نع عافّدلل هضعب مدختسنو « موجُهلاب انتغوب اذإ اًدصم هنم

 . (لئان كلذ حرتقا)
 لثم حبصتل ةغرافلا (افيفلا) تاجاجز زهجأ فيك فرعأ انأ -

 . فوتولوم ةجاجزب مهل اهّدرن انيلع قلطُت زاغ ةلبنق لكو ؛ فوتولوملا
 يف اًماوكأ اهموكنو اهرّسكنو اهعلخن نأ نكمُي فيراطألا ةراجح -

 . اهب نمألا تاّوق فذقو اهلؤانت ةبلطلا ىلع لهسيل ؛ ةفلتخُم نكامأ
 انسل انّنأ رطخ ىلإ هبتني مل ادحأ نكل « تمّدُق ةريثك تاحارتقا

 يفلأ نم رثكأ انعم امّنِإ « ةّينمألا عمقلا ةلآ ةهجاوم يف اندحو اًبابش
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 بعصي ةلضعم يف انعضي فوسو قاروألا طلخي فوس اذهو ؛ ؛ ةبلاط

 ةلكشملا ججؤي فوس فينعلا لكشلا اذهب درا نإ مث ؛ اهنم صولخلا

 یر نأ ا ةعيرت يعي فويسو اا ىلع: دعاس ناو
 . اًبيرقت دحأ هيف ينكراشُي مل يذلا ةقيقحلا يف ييأر اذه ناك . ربكأ

 ا دشأ ناكو
 جارت يأ ذفنن الأ مهتدناسمب انررقو نيلدتعم ا ضعب يلإ ! تلمتسا

 "نأ وهو « ًالوبقمو ًالوقعم ائيش لعفن نأ ىلإ ارو نساجب

 ةباوبلا ىلإ برقألا فوفّصلا يهو فوفّصلا ةرخؤم يف تابلاطلا لعجن
 دق ال - لصح اذإ ماحتقالا نأ اًنم اًنظ  اهنع دعبألا نحنو ةّيلامّشلا

 تابلاطلا نم ادس برضت نأ نم دّدرتت فوس ةطرشلا رصانع ّنإف - هللا

 ا او اف ال تور انهو اا
 ۰ ۰ !!!ذهك لعف ىلع مدقُي نأ زخُمو

 هتلبقتسا « ديدج نم انيلإ (دمحأ) روتكدلا داع ةرشع ةيداحلا يف

 نيأ : ادحاو اًرمأ هل لق» : يفصو يل لاق « مهجتب ةدايقلا نم ةرثكلا

 رمألا نأ روتكدلا تغلبأ «ةّيهبلا هتلط ىرن نأ ديرن لّجبملا انسيئر ةدايس
 لغ سيئرلا ىرن نأ ديرن اننأو تاضوافملا نم ديزم ىلإ جاتحي ال

 فصنلاو ة ةرشع ةيداحلا يف . یتا ثيح نم ادئاع لفقو باجتسا روفلا

 ٍ : ارخاس هروضحب فتهي (داؤف) ماكل سيئرلا لاله له

 ياشلا ةساك اهانتساو يا ْلْط (نوُيلَع) ي
 : فدرأ مث . رثكأ جلا نحش امم « هئارو نم نوّجتحُلا دّدرف

 ذوكلبلا ىلع يلق وبلغ اي علطا علطا

 ةّّصتملا ىلع يلفقو ةطصق ةنئمصق وُب اي علطا علطا

 نع هتلزنأو « هب فته اب فتهت ريهامجلاو (داؤف) ىلإ تعراس
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 . سيئرلا لاق (مكسوؤر يلإ اوجرخأ) . ناقتحالا نم ديزل اءرد ةصنملا

 ام « اننيب ةّيلخاد رومألا ىقبت نأ « هديرن اَنُك ام اذه ؛ (ًداسآ انجرخ

 انسلج !!رفاّسلا لخدتلا اذه ام ؛ انب شيجلاو تارباخلاو ةطرشلا ةقالع

 تناك ديعب نمو« ايريتفاكلا ق رش ةعقاولا ا

 نل . ٌيخيراَملا ءاقللا اذه رفسيس مع فرعتل انيلإ فوشتت تت قانعألا

 نأ ديرن «اهفرعت ءامّسلا يف رويطلا تراص ىلا انبلاطم راركت ديعن

 عم تلّصوت» : باجأ . (هل تلق) «كانه نيرئاثلا ئَّدهُي ام كنم عمسن

 نم تاناحتمالل مهلك بالّطلا مّدقتي : ةيتآلا طاقّنلا ىلإ نمألا ريدم

 تاسامتلا ةعماجلا سلجم ثحبيو . لوصفم ريغ وأ ل ضاق مهنم ناك

 . ةعماجلا ىلإ ءودهلا ةدوع لاح تابوقعلا نم مهئافعإ لوح ةبلطلا
 : (يفصو) هعطاق . «طقف ةبلطلا نم برخ نم ةبقاعمل قيقحتلا متيسو

 ترظنو همف ىلع يديب تقبطأ . «اّرب علطاو . . ضوفرم . . ضوفرم»

 ليجأت متي» : فاضأ . لمكُي نأ هتوجرو سيئّرلل ترذتعا . اًبضاغ هيلإ

 . تاناحتمالا نم هريغ ليجأت متي نلو ةعمجلا موي رّرَقُلا ناحتمالا
 ل ل ةمالع عضأسو

 . هتءارب تتبث اذإ دعب اميف ناحتمالا مّدقُي نأ ىلع « لاقتعالا ببسب

 تاوق ل مدعب ماصتعالا 2 ام اذإ بالّطلا ةطرشلا 0 لعيو

 يتلا ةقرولا سيئرلا ىوط . (ةعماجلا تاكلتم تمجوه اذإ الإ نمألا

 : ديدج نم (يفصو) حاص ىّبح اهيوطي دكي ملو ‹ هيلع تيلمأ

 ‹ كلذب (ملاس) هعياشو «. . . ضوفرم . . . ضوفرم . . . ضوفرم»

 حارو «ضوفرم . . . ضوفرم . . . ضوفرم» : ىلعأ توصب (لئان) هعبتو
 تحارف ‹ دوشحلا ىلإ هتوص لصوو « ءاضفلا يف اهّرهيو هديب حولي

 . . ضوفرم . . . ضوفرم» : بولقلا هل تزتها دحاو توصب حيصت
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 دق ءاملا نأو «ناكم اهل دعي مل ةئدهتلا يداوم ) ٠١ ضوفرم

 لتكت نع اديعب هب تتار اًبناج هلي نم سيئا تلا

 ديدهتلاو ديعولا ةغل ريغ نونقتت الأ : الئاق هتبتاع 3 نيبضاغلا

Eوأ طقفب يهتنت وأ ُدعَي ب أدبت امإ اهّتحرط يتلا  

 اًضيأ يدنع اا يلع د درف . «لمتحي الل عضولا روتكد اي .

 يف ديحولا فرطلا تسل انأو « يدهُج ىراصق تلذب ا

 (!!ينم ىوقأ نمألاو؛ ةلأسملا

 ب ؛ ةظحأللا كلت يف ادب امك اًروزهمو اًفيعض سيئرلا دبي مل

 ةقلطم ءايربك بحاص هآرأ تنك ةعماجلا يف اهنيضق تار ني

 ۳ بولغم هل هنأ أدب لدقف مويلا اأ ¢ ةناكتسالاب فرتعي ال ناوفنعو

 قافشإلاب ‹ ترعش .n رم امهالحأ ٠ نيرايخ نيب عضو هنأو « هرمأ

 . نهاوس اميف نرركتي ال يتاوللا تاظحللا كلت ىف لقألا ىلع ؛ هيلع

 !!اًرارطضا هسبل بوث يف ًاليذ سيئّرلا ناك

 ال هو( ةايهع ةقثاعتنو قثأ ْنَم يل كلذ لاق !اث دحيس ام فرعأ

 جورج لعب : لوقلا خيراتلا قاض انأو . لاق نإ ا هنأب كشأ

 دقل !؟انيلكل مأ !؟هل مأ ال ؛ريخألا جورخلا نوكيس هنأ EE نت رلا

 ناک تلا هتارارقب هتقثو « عمدلاب نارفطت ناداكت هانیعو « فجري رهو ىو

 يوم طوقس طقستسو « ةّزتهُم فك ىلع تحجرأت ريكفت نود اهقلطب

سي ةليلعلا هيدايأ انو 0 ير ع ليلا
 ح

 اله نم داو !؟يل ع توملا مقي يذلا
 4 ةفيخ قبطُأ ءودهلا
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 تزكلف . ءاوه راص هّنأ وأ « بلق الب حبصأ نيرئاثلا دسج نأ ترعشو
 ‹ ةّمهلا ضعب ًظقوُي ام فتهي ةّصنملا ىلع موقي نأ (داؤف)
 1 : اًسُّمحُم هيف ءلجب حاصف . ةّمُعلا ضعب

 هَ ةّيضْرألا ةركلا يَوِض لهو ان 0 0مل
 يرحب شيم انفلخ لدن نقف :ت اًنقلخخ ام

 بهلأ يذلا ءادَّنلا «رحاّسلا ءادّنلا مهظقيأ دقو ا رك
 0 يف ءاقبلا ةزيرغ

 (ةّيرحب شيعن انقتلخ لذب شيعنت انقلخ اَم)
 ۰ .رخآ دوقو نم ب ال ناك مث

 تناك اذإو . اهسفن ةلوطبلا اهنيع يف فقوُت يتلا فقاوملا اهتإ

 ت الف ء اهايالخ ىلإ بّرستو « للملا ضعب اهترطفب اهباصأ دق سوفتلا
EESدحر يلا ا ها  SAيف  

 تيقترا . اهلعف ىلع ٌرداق كنأ نهربت يكل مسقت : ةيحضتلا تالاح ٌدشأ

 اله . تالا ءالولا مسق يئارو اوددري نأ نيرئاّتلا نم تبلطو « ةصنملا

 مسقأ « ميظعلا هللاب مسقأ» : ضعب رزأ انضعب ّدشي نأ لجأ نم مستقلا

 اًنباث « ءايفوألا اهتبلطلو « كومريلل اًصلخُم لظأ نأ يتادقتعم لكب

 نم ةرطق رخآ ىح هنع ديحأ الو« يقح يف طّرفأ ال < ‹ يفقوم ىلع
 نيقيلا بلق يف مّدلا ةرطق تطقسو . «ديهش لوقأ ام ىلع هللاو . يمد
 . ديدج نم عجارتلا مدع ىلع ميمصتلا يف حورلا تشب تثثبو « هتيحأف

 هذه ديدج نم دمحأ روتكدلا داع ليأل فصتنم دعب ةدحاولا يف
 هجرب يف ماعلا نمألا ريدم ّلظ عبطلاب « ةطرشلا ري نم كلفن دورا ةرملا
 ديلا وه . ديعب نم تايلمعلا ةفرغ لالخ نم عاضوألا بقاري يجاعلا

 و ؛ رهّتلا ىرج فيك هّمهي الو « ةمساحلا ةظحللا يف ةبراضلا
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 لظ « نيقيرفلل ةريخألا ةصرفلا اهنأ ودبي اميف تناك . بص نيأ هدنع

 نزحلا تامالع ههجو ىلع تارو اتماص دمخ روتكدلا ةرملا هله

 لظ امنيبو كا هذي نم ا نأ ا تفرعو ) ىسألاو

 ةعاسلا یت مكمامأ نإ : ريخألا هءادن ةطرشلا ريدم قلطأ اًقرطُم

 تاوق لخدتتسف الإو ‹« ةعماجلا نم جورخلاو قّرفتلل فصتلاو ةدحاولا

 هجو يف بالّطلا لا «رذنأ نم رذعأ دقو ) اهبجاوب موقتل نمألا

 : بعرلا ناردج نم 59 ام هل ىعادت دحاو توصب ديدهتلا اذه

 + صو راب ا ةع وفر +. ةضوفرما
TENEYلمح اهضعب «  

 ك لجأ رخآلا مهر ةقباسلا و 0 تاجهل

 a در . e ىلإ نمأل تاوق لود دعوم رم عبرا :دحاولا ةعاسلا»

 ريكا 00 در «!!فصنلاو دا ةعاسلا ىتح مهانلهمأ انتكلو

 ةصرف كانه تفز ام الیاف اراه: السفن العفنم باجأ . «عبرلاو کک

 2 e نعبر هجو ر يف ن فایل اغار ةدحاول تلق»

 !!صاصّرلا ىمرم یف 3 ةبيبحلا (هتطانرغ) يه اه ؛ هعباصأ

0 0 ف 0 نيب !!نّمو م نيب ؛ ¢ اَذِإ ا اهنإ
 

 ؛ ن نيب ب ةهجاولل هن يقتْسُ طارص ىلع ير ن نيبو و ی

 ؛ «دانتلا موي ُمكيَلَع فاخأ يْنإلا ( نيبو (مكتيد لد نأ فاح ا نيب

 !!اَذإ (نم ألاب ( نأ نيقيرفلا يأف»
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 ىلعألا توكللا ىلإ اهدوعص حورلا تمتأ

 ىلع فقوو « ضرألا هذه ىلع ةعقبلا هذه يف ءيش لك زفحت
 دّيس رعذلا ناك «دحأ بلق يف ْنمألا لُحَي مل. عله نم نيّمدق
 نحن « اتم اًعزف رثكأ تناك ةبراضلا ةوقلا ‹ اهلك اهلك تالاحلا ديسو « فقوملا

 اذه يف ةرزجما هذه انيقات انن انرودص ىلع خيراًلا بتكيس نيذّ

 تعسّناو اناوس بولق انل عستت مل نيذلا نحن . فزاتلا يناضمرلا رجفلا
 . انيولُق مهتاصاصرل

 2 نيح . ةريخألا ةظحللا فاتهب هتايح متخي نأ (ملاس) دارأ
 ناك . ةّصنملا قوف ةن ةصاخلا ةطرشلل ةبسّنلاب يئرملا وه ناك ةلبنقلا ليتف
 انقل . . . لأدب شْيعْنَت اقل اَم) : نيرئاثلا سّمحُيو فتهي لازي ام
 لا هنادابق نم اذه ليكشتلا دئاق لاق . (ةّيرحُب شيعن
 . يمدق تحت اعكار هديرأ تاذلاب اذه نكل

 نأب ىضقت ةّطخلا تناك « تاباوب ثالث ربع « تالاب اولخد
 ةباوبلا نم جاوفأ ةثالث « نيرئاّقلا عقوم ىلع ةشاّمكلا ةضبق اومكحُي
 هنأ اًننظ ةظحّللا كلت ىح . دجسملا ةباوبو ةّيقرشلا ةباوّبلاو ةّيسيئَرلا
 اًحيولت ّنأو . يروطسألا لكشلا اذهب ٌماحتقا ثدحي نأ لايخلا نم
 !!نيجذاس انك مكو . ثدحي نأ نكمُي ام لك وه اصعلاب

 لّوأ تناك (بغشلا ةحفاكُم تاّوق) نومُشللا ةَ ةّصاخلا ةطرشلا
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 ةباوبلا نم اولخد ءاّعم يزخْلاو فسؤملا ماحتقالا اذه يف لاطب ألا

Eانثأل اننكامأ يف نيسلاج انيقب ءانتاونع ةجاذّسلا تلاز ال .  

 . انزازفتساب اوماق امهم يركسع ليصف يأ هجاون نأ ديرن الو نوّيملس

 نورومأملا مدقت ؛ ركسعلا تازاره ىلإ برقألا نه تابلاطلا تيقبو

 تناك . مهوحن هتابابد عفادم هجوي د ابصاغ التحُم اودع نأك نوضكري

 تابلاطلا روهظ نيبو نيمجاهلا ركسعلا مادقأ نيب ةلصافلا ةفاسملا

 الا ةطانرو ءودهلا ضعبل ةحاسم يطعُت ضرألا ىلع تاسلاجلا

 ةموعزملا شأجلا ةطابر اهعم تصلقتف ةّيفارغجلا ةفاسملا هذه تصلقت مث

 ٌراتمأ الإ ةفاسملا كلت نم قبي ملو « انيلع رطيسُي لوهذلا أدب مث « هذه

 لظ - ةظحللا كلت يف لمألا ىلع هللا ةنعل - لمألا كل« لئالق

 ؛ تايتفلا نم ةعومجم ىلع (اورطاشتي) نل مهتأ انيدل اداقتعا خّسري

 يأ نم نهيمحيو انيمحي فوس انمامأ تايّمَقلا ءالؤه لّثكت ّنأو

 ریست تل ةبهال تاوطخ يف ضرألل ةبهانلا مادقألا نكلو . ءادتعا

 E ىلع انشمکنا « هلثم يتايح يف ٌدهشأ مل راعّسب ٌنهوحن

 A رثبلا TEN ( (ملاس) حاص « برهلاب انضعب مه ىرن ام لوه

 مّدقتلاب اورمتسا مهتكل . (كَفَّص ْدّحَو ... ْكَّفَص ْدَّحَو) : بولقلا

 ( ٠٠ ربك هللا. .. ربكأ هللا) : لجلجُم توصب (لئان) فته ءانوحن
 بهنت يهو رثكأ تعراست مهتاوطخ نکل دوشحلا هفلخ نم تددرو

 نَظلا نسح نسح يف الو « لمآ لمألا يف قبي مل نيحو ءانيل | لصتل ضرألا

 نم تطبه . تاوخألا داسجأ نم لكأت أدب دق تاوارهلا تناك ءيش

 « تاحيّصلا تلاعتو « نوطُبلاو سوؤرلاو روهظلا ىلع نونكم لب ء ءامسلا

 مد شرو « ءامّدلا ترثانتو « داسجألا تطقسو « تابتجلا تجتراو

 تابرضلا ةوارض تدادزاف ةّصاخلا ةطرشلا ضعب هوجو تابلاّطلا ضعب
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 مهضعب طقسف ةبلّطلا عفادت مث . ةحضافلا مئاتشلا نم لويس اهتعبتو
 تاخرص تلعو , سافنألا تقنتخاو « ضرألا تقاضو « ضعب قوف
 يركسع ُبلق اهل حرا امو ءامّسلا ُبلق اهل جرا ةبوعرم تاثاغتسا

 « هاوس نود َسأَرلا دصقت تاوارهلا نأ فيك ينيع ماب ا دحاو

 تابلاّطلا رظنم ىلع قفشُم نم امو , اهرّسسكتل ةمجمجلا ىلع لاهنتو

 . ميحجلا اذه نم برهم نع ثحبن انأدبو ؛ بيجُم الو نئغتسي نهو
 نيلواحُم انللسناو « هنم ذافتلا نكمي ال اًرادج ةيب ةيبونجلا ةهجللا تناكو

 اميف تفّشكت يتلا ةّينمألا ةطخلا نأ الإ « ةيقبتملا تاهجلا نم بورهلا
 نكمُي يتلا تاهجلا نم ةّيركسع تاليكشت ثالث تلخدأ دق , دعب

 ذفننو برهن انلعج سيل فدهلا نأ انذكأتو . برھلا اهلالخ نم

 ربكأ ىلع ضبقلا ءاقلإو « انسوؤر ريسكتو انميطحت فدهلا لب « انشيرب
 . انم ددع

 ىدني عئاظف تبكتراو « ةّيقرشلا ةهجلا نم ةيدابلا تاوق تاو
 دقو « اًبراه ناك ولو ىتح اًدحأ محرت نكت ملو « ةّيناسنإلا نيبج اهل
 نم مهوتظ دقو يندلا مهسابل يف تارباخما رصانع ضعب اهاذأ لان
 ؛ كلثم سيل نم لك برضا» : اًدحاو اًرمأ نومهفي مهف ؛ نيبّرخُملا

 الو برضا . ةّيركسعلا سابل سبلي الو كقيرط يف هدجت نم لك ٌمُطح
 . «اًدحأ محرت

 ىلع ملا بعشنا «قّرمُلا محللا نم اًسايكأ انضعب قوف انشوكت
 ليتق نيب ام اٿم تارشع طقس . ي ىناوجرألاب ناصمقلا نولو هوجولا
 . يعماجلا مرحلا ماحتقاب تاليكشُتلا تلاوت هيلع ىّمْعُمو حيرجو
 ‹ طقاستت داسجأو « حتفت ران تايلضو« رفت تاقلط تازيضأ تعش

 نولخدي مهنم تائم ةيبرغلا ةهجلا نم تدهاش . ىواهتت نيماثجو
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 اهنأك خزت لبانقلا تأدب « عومّدلل ةليسملا لبانقلابو تايقاولاب

 نم ديزملا طقس . ةيؤرلا لاجم ناخّدلا بئاحس ْتّطغ . صاصتلا

 ضعب لبانقلا تاقلط ترانأ . مهيلع ىّمخْلا ٌددع دادزا . اياحّفلا

 . ةيقيقح ةرزجم ةحاس 0 0 ةحاسلا تدبف دال ا

 ضعب تا مهسوؤرو رو ضرألا 0 نيطقاسلا نوطب ةصاخلا

 ىه كلت هتهأ تناك مهضعب ؛ ملألا هةل نم تاقملا هوأن . سوؤرلا

 ٠ ةريخأل

 هنأ تعقوت ام . ا هاجتاب باف eh ةليسملا 0 لوانتي

 ركاسعلا فذقي حارو ) هودعاسيل 0 صضعبب e ) ديلا ء ءلمب

 تبوانت « ةبيجع مي فوتولوملا ةركف ر ةفضلا ءانبأ . ةراجحلاب

 لبانقو ‹ ةقراحلا ةعيضألا عومدلل ةليسملا لبانقلا فئاذق ؛ ناترارشلا

 0 وأ زاكلاب ءالمرلا ءاح نيا نم يردي دحأ ال « ةبهتللا فوتولوملا

 دهشملا راص 3 تقرتحاف راجشألا ضعب راثلا تباصأ !!ت تاجاجّلاب

شي دعس يعول ديوي اًبيهر
 ناد ايلا 

 ماوكأب ا نارين ا (لئان) اهب E ناک يعل ا

طلتخا 4 عراشلا ترك ىلع ةدوجوملا ةلابزلا
 حئاور تحافو ةنخدألا ت

 . توملا ةحئار يه ىوقأ ةحئار ترطيس . ةبيرع

 تاوقو ةصاخلا تاّوقلا تناكف نكّسلا هاجّناب تابلاّطلا تبره
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 تاليمزلا نم ةعومجم اهعمو (اهُس) تمّدقت . داصرملاب نهل ةيدابلا
 اعم لّثكتلل نهتعد ءاقبلا ةزيرغ « مّدلاو راتلاب ةئلتمملا ضرألا ( نقرتخي
 ‹ ةيدابلا تاّوق نهيلع تمجه . نهسفنأ ةيامح يف نْمهاسُي ىتح

 يركسعلا عمس . (كتاوخ لثم انحا) : نُحصي نْحُرو ًاليلق ندمص
 نأ سا ايالخ عطتست ملو « ةفولأم ريغ اهتبيكرت “ركل ةرابعلا هذه
 ؛ سوؤر تجد ش ٠ برّضلاب نهيلع هتقرفو وه لاهناف . ىنعت ام مهفت
 سس ضرألا ىلع (اهس) تطقسف عومجا عفادتو . ءالشأ ترثانتو

 نم اًبيرق تعقو زاغ ةلبنق نكل ضهنت نأ تلواح « تاليمزلا مادقأب

 يوهت تاوارهلاو «اهسودت مادقألا تّرمتساو « اهيلع يمغأ « اههجو
 مّلاعلاب اهلصوُيل طيخ نم دعي مل ىّتح اهمسج نم ةقرفتم ءاحنأ ىلع
 ؛ ليلق لبق هشيعت تناكو ؛ ةهج لك نم اهب هلوه طيحُي يذلا

 7 . اهئرابل حورلا تملسأف

 لواح نمو « ةقلغُم لخادملا لك تناك « تالفإلا ٌدحأ عطتسي مل
 تناك اّمِإ تاّيلكلا تاباّوب نأ ةلكشم هتهجاو تاعاقلا ىلإ لخدي نأ
 اوعاطتسا طقف تارشع « نمألا رصانعب ةطاحُم تناك وأ ةقلغُم
 فالآلا نأ نيح ىف . تاماّمحلا وأ تاربتخلا وأ تاعاقلا لخاد ءابتخالا
 وأ ىلتق اوطقسو « سّشنَتلا نم ىح مهّيعنم ةّينمأ ةضبق مهب تطاحأ
 . نيلقتعم وأ یحرج

 ذفاوتلا تاذ لاقتعالا تاراّيس لوخدل اهلك تاباّوبلا تّحتف ظ

 .« ىضوفلا تراثف اهقيعزو اهتارفاص قلطت تلخد « ةرّرنجملاو ةكبشُلا

 ٍلكشب تاقرّطلا قرتخت يهو اهنم اًبراه مهنم ٌريبك ددع ضكارت
 نكت مل (ةدنك) « ةعرس ىصقأب ضكري نأ عاطتسا نم اجن « ينونج
 تناك « اياحّضلا فوفص ىلإ لقتنت نأ نم اهعنمت يتلا ة ةزيملا هذه كلمت
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 ةبرع مامأ نم برهلا تلواح « اهتخأ نم رصقأ اهيلجر ىدحإ ؛ ءاجرع

 تالجع تمتأ ضرألا ىلع تطقسف تمد « حلفُت ملف ةعّردُس لقن

 !!ىلعألا توكلملا ىلإ اهدوعص اهحور تقأو ‹ اهنارود ةعّردملا

 ةايحلا ةدارإ . ركفُي نأ نود ةّيسيئرلا ةباوبلا هاجتاب (نامعن) بره

 ريطاسبلا هتبهانت . ةواره ةئم هّتقلت . ةدارإ لك نم مظعأو توملا نم ربكأ

 قرافُي داك « هقنع ْتَقُد . هيلع ايشغم طقس « همسج نم ةصوب لك ىف

 E ءاشت ْنَم عّدوتو ديرت نب ظفتحت اهنأ الول « ةايحلا
 هومر مث « اثالث وأ نيتّرم ءاوهلا يف هب اوحّوط « ةمحر نود هيلجرو هيّمدق

 نيلقتعملا فقلتل ةزهاج تناك يت ةّيركسعلا تاليحرتلا ةراّيس يف

 ناك . (نامعُت) لعف امك ًالقّتعُم ولو وجني نأ (ملاس) عطتسي مل
 برقل (درو) هنأ نظ . «هوه اظاه» : مهب حاص . هآر دق ليكشتلا دئاق

 اوبوانت ةرشع . ةيراضلا شوحولا نم اًددع هوحن هجو . امهنيب هبشلا

 ها سارو دیش کفر ك للا دس باها قع

 فيوجت ألمي يذلا مّدلا لالخ نم ةريخأ ًةرظن رظن . هيلجرو « هردص
 موجُتلا ىأر . ضايبلا ةعصان ليللا ةكلُخ يف اهآر , ءامّسسلا ىلإ هينيع
 مل «اًيجيردت مهتاوصأ تتفخ « هيداني هقافر هوجو ضعبو . هل كحضت

 نم دي هيلإ تّدتماو يلاعألا يف باب هل حتفنا طقف « اًئيش عمسي دعي

 ا قاحللا يف يّنع بان دقل !!كانُش ىلإ قفرب هّتلمحو مامغ
 نيريثكلا نال الإ ءيشل ال < اللف لا ارض تدع ةغاس كح

 نمألا ؛ سأر عاطتسا . هرخآ ىلإ طوشلا لامكتسا ىلع نيرداق اودوعي مل

 ةرايس لخدُي نأ نع زجع هتكل ةبراضلا ةّوقلا هذه لك لخدُي نأ

 تشحب « هاجّنا لك يف نوجاّتلا لوره . نيباصلا لقنت ةدحاو فاعسإ
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 5007 همسج ةوق ىلع دمتعا مهضعب ؛ ةاجنلل ذفنم نع مهمادقأ

 قرطي حار « دبرإ عراوش ىلإ جرخو لاقتعالا تاشاّمك نيب نم تلفأف

 ىلع تحتم باوبألا ضعب « هنولفكي تيب لهأ نع ثحبي باوبألا

 تاو مهنازحأ نم فيفختلاو مهتاساومو « نيجاتلا ءافخإل اهعيراصم

 نأ مهينعي اهباحصأ نكي ملا نيبراهلا هجو ىف تدصوأ ىرخأ

 ظ . (ةيبيرخت) رصانع ةيلوؤسم اولمحتي
 تدب « داوّسلاب اهسأر فلتو  اًيناق اًبوث سبلت اهتليل دبرإ تناك

 تزرغ دقو شوحولاو « ديرولا ىلإ ديرولا نم تحب دقو لامشلا سورع
 ‹ ةّيقيقحلا هجو هوشو . ليمجلا ضغلا اهدسج نم ربش لک يف اهباينأ
 ةحيرج تّلظو . عمستو ىرت ام ىلع اًعايتلاو اًنزحو ئىسأ اهداؤف بقثو

 دق ةقيمعلا اهحارج نكت مل . هللا الإ هملعي ال نمزل مويلا كلذ ذنم
 ةعداولا اهحور ىلإ حارجلا كلت تدع لب ينحف اه ثياصأ
 نمف دسمجلا حارج ئربپ نأب اليفك نمّزلا ناك اذإو . ةّيقنلا ةرهاطلا

 و جارخ داربإا لفكتي
 ةحبذم تناك . ةّيقيقح ةاسأم نع لاح لا فشكت نيتعاس دعب

 ةفضرألا قشرو:«رودسصلا هللا طخ تعم نم اع ام رك

 ىلع ىّباتت ةّرُم ةركاذو ‹ تمّصلا ىلع ىّبأتت ةهآ عرزو « ناردجلاو

 !!اذامل : فيسألا مُهِبْلا لاؤّسلاب بورّدلا المو « نايسّنلا
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 تتب امهم تومت ال ةقيقحلا

 فيزلا نم احورص ةّطلسلا اهقوف

 مهنم دحاو لكلو 4 ريثك روهمجلا نكلو 4 دحاو ثادحألا حرسم

 امو صصقلا رثكأ ام . درس يكل a ةصق

Eةيورملا صصقلا ددع نأ نّيبت دقل !!ةسئابلا ةليللا كلت يف  

 كلت اودهش نيذلا ددع يواسي طبضلاب اذهو » ةاوّرلا دلع يواسي

 امم وه (رهاش درو) انأ انه مكل هيورأس ام نأ ىنعي اذهو < ةرزجملا

 نورخآ فالآ . صصقلا كلت اوبتك نّمم هيلع لصحأ نأ تعطتسا

 وأ مكئانب أل اهووراو ةعاجشلا اوكلتما : اوفاخت ال ْنكل !!اوركذتت مل

 اذإ مكن مكدعأف يل اهومتيور اذإو . مكدعب نم ىتأتس ىتلا لايجألل
 !!!ديدج نم مكنع اهيورأسف كلذ متلعف

 تلخ دق ايريتفاكلا مامأ ةضباّرلا ةحاّسلا تناك « اًرجف ةثلاثلا ىف

 ضعب « مهراثأ ريغ اهيف قبي ملو ا داسج ألا نمو نيجتحملا نم

 ةيکم 3 ةقزمم ناف فارطأ 4 كانهو انه فوتشرلا مدلا

 ناخد نم اهيف ىقبت ا تقر اه ل انقر هاةمشوت قران كاجاجا

 اهباحصأ بهذ ةميتي تاخرصو « ةقورحملا تايافّتلا ضعبو . يدامر

 . مهدعب نم اهوفلخو
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 ءرجفلا عولط ىّبح ةبهتلم رومألا تلظ ىرخألا تاحاّسلا يف
 ددع باغو « اهلخادو ينابملا نيبو ةعماجلا عراوش يف نوريثك ىفتخا

 اودعص تارشعو . ةذتاسألا نكسو تابلاطلا نكس يف مهنم ليلقر ريغ

 عذج قّلستي مهدحأ تيأر « اهنوصغ نيب اوؤبتاو ةيلاعلا راجشألا

 اليوطو اًفوشكم عذجلا ناك« ا تّرقتسا ةليوط ةلخن
NEE OR E AOS 

 لقأ يف هيقاسو هيدي ىلع ادمتعم عذجلا كلذ قلست نم نكمت يقيقح

 !!يلاعألا يف اهديرج لخاد باغو « ةقيقد نم

 ةرشع نم نّوكتت ةعومجم لك تاعومجم نمألا تارق تلكش

 تاحاس يف ةبلطلا بّقعتل لئاسولا لكب ةزّهجُم اًرصنع نيرشع ىلإ
 فالآ ةثالث نم رثكأ ىلع ضبقلا رصانعلا هذه تقلأ ءةعماجلا

 فاعسإلا تاراّيسب اّمِإ اقباس اولَحُر فلأ نم رثكأ نأ نيح ىف . رهاظتم
 . يزكرما لقتل تابّرَع وأ ةعماجلا جراخ ةضبارلا

 . لاقتعالا نم اوجن نوليلق < شّتفو الإ ی و نم قيما

 ءاقلإ نم ةّصاخلا ةطرشلا رصانع تنكمت نالطلا نم ةعومجم انه
 يذلا ليكشتلا دئاق فقو . داصتقالا ىنبم نم اًبيرق مهيلع ضبقلا

 دس ع نأ بلاط )ن يرعب ام رمأو مهلقتعا
 ىلإ م )٠٠١( نع ديزت ةفاسم يتلفسإلا عراشلا ربع داصتقالا ىنبم
 . لاقتعالا تابرع لخاد .مهفذق م كانه نمو« ‹ ةيبرغلا ةباوتلا

 ةيرشب ةلسلس يف فقت نأ أ تربجأ بآلّطلا نم ىرخأ ةي

 كسمُي بلاط لك « بادآلا ةّيلك ىنبم مامأ مئاقلا عراشلا دادتما ىلع
 دق اًيلاط )١6١( نم رثكأ عباصأ تناك هبناجب يذلا بلاطلا ناب

 e كلملل اودشني نأ ىلع اوربجأ مث ا ناذآ ىلع صضبقتل
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 ىّتح ةيفقألا ىلع برّضلا عم ةنيهملا ةلاحلا هذهب اوديتقا مث . هتايحب

 . ليحرتلا تاراّيس اوعدوأ

EEسابا تاد ةيدابلا تاوق بيصن نم تناك ةنغلاث  

 ؛ روصخلا ىلع ىلدتتو طاسوألا فلت ىتلا ءارمحلا شيبارشلاب ّىكاكلا

 ىلع اوقلتسي نأ بلاط ةئم نم رثكأ ترمأ ةبراضلا ةعومجملا هذه

 مث ‹ مهسوۇر لكرو مهنوطب ىلع سوّدلاب ذذلتت تحار مث ١ مهروهظ !

 مئاتشلا نم ليسب نيعوُبتَم ةكرحتملا لاقتعالا تاركسعم لخاد اوعفد
 !!ةرذقلا

 . تاباّوبلا ىلإ تلصوو تابلاطلا تانكس ةطرشلا رصانع تمجاه

 ‹ ةطرشلا شطب نم اّئمآ ناكملا اوّنَظ ةبلطلا نم ٌددع اهيف ئبتخي ناك
 ماحتقاب اوّمه لب « ةمرح اونوّصَي ملو ةّمذ اوعري مل ركسعلا نكلو

 « بيرق توملا نأ اورعش كاذنيح . هيف نيئبتخلا سأر ىلع هبلقو نكّسلا

 . نمثلا ناك امهم مهتايح نع اوعفادُيو « اومواقُي نأ اوررقو

 الو ‹ ةليللا كلت يف نيلقتعملل اهنيزانزو دبرإ نوجس عستت مل

 ةسردم يف تارضاحلا ةعاق ىلإ نولقتعملا لقن . ىحرجلل اهتايفشتسُم

 ةماعلا تارباخملا ىنبم ىلإو « دبرإ لت ىلع ضبرت ىتلا ةعانصلا

 جارك ىلإو « ةعانصلا ةسردم ٌئبرغ دبرإ لت ىلع كلذك ضبارلا

 نم بيرقلا يركسعلا نمألا ىنبم ىلإو « ةّيندملا ةطرشلا ىنبم تاراّيس
 نم طاوشأ تأدتباو 0 هيرئازب ناكم لك صغو : ةظفاحملا ىلئبم

 سوور ىلإ لصت نأ ديرت تارباخلاو ةلودلا تناكو « بيذعتلاو قيقحتلا

 . معزت امك تاقيقحتلا هذه ءارو نم ةنتفلا

 . نيمولكملا نيدفاولاب ىرخألا ىه تألتما دقف تايفشتسملا اّمأ

 (ةحرابلا) ةقطنم فارطأ ىلع عقاولا ةمسب ةريمألا ىفشتسم صغ
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 ٍليلق ريغ ددعو « ةفيفط هتباصإ تناك مهضعب « ىحرجلاب دبرإ ئلامش

 يف كتهت ىلإ ؛ نيلجّرلاو نيديلا E نيو حمارا تحاك
 ةيلخاد حورج ىلإ « نينيعلا يف قف ىلإ « يلخاد فيزن ىلإ « سأرلا

 مشهت ىلإ  دلجلا لخاد ةئحاج اياظش رارقتسا ىلإ « ةيجراخو

 م ةمسب ةرمألا ىفشتسم عطتسي ملو كفلا يف روسكو نانسألل

 ىفشتسم ىلإ مهنم ددع لحرف نيباصملا نم لئاهلا ددعلا اذه لابقتسا

 ىفشتسم ىلإ ددعو « ناّمع قيرط يف دبرإ بونج عقاولا (يزاجح)
 صضيبألا ءارذعلا لاثمت فقو تابهارلا ي ةباوب ىلع . (تابهارلا)

 ‹ مهب اًبحرم نيلخاّدلل هيدي حتفي ةعطاس ةرانإب ,e رضخ ألا ءادرلا وذ

 . ةريبكلا مهتنحم يف مهّيساويو مهحارج حس نأ ًالواحُمو
 ثحبت تناك « تايفشتسملا يف نيباصملا عم تارّاخملا ددشتت 3

 ريدم رمأت تناك مهنم نكي مل نم تادايقلا مهو اا نع

 ءالخإو باصُملل ةمزاللا تافاعسإلا ءارجإب ىّبَطلا مقاّطلاو ىفشتسملا

 مهب ظافتحالا لامتحا نم ربكأ دادعألا نأل « ةعرّسلا هجو ىلع هليبس

 مهعم قيقحتلاو
 برحلا تناك ٥-۰-۱۹۸٦ ا موي نم احابص 00 يف

 لمدنت نل اًمحارج اهءارو تفلخو « اهرازوأ تقلأ دق كومريلا ةعماج يف

 يف اقيمع « نطولا ةهبج يف اًرئاغ كومريلا حرج ناك دقل ةلوهسب
 .هءاهب هجولا اذه ىلإ ديعت ىرخأ ٍةكرح ىلإ جاتحن اميرو « هترصاخ

 زحل تايركذلاو مالآلا نع اًديعب هلامج خيراّتلا اذهو

 هيلع توكسلا لهو !!ةيفاع ليلد دسجلا يف مرولا ةيؤر لهو
 : نأ ةمداق رييغت حير تّبه ام اذإ داكي اًرمج دامّرلا تحت نإ !!هيغلُي

5 
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 تانكسلا يف وأ ةعماجلا يف ف مل هتاذ ا ةرشاعلا يف

 ْتّلظو « عوبسأ ةّدمل تقلغأو « لماكلاب ُتْغَرُف ٌدحأ اهيف ةريشتلا

 ةبسنلاب اّمأ . ىرخأ ماّيأ ة ةثالث لاوط نمألا تاوق ةضبق ىف اهراوسأ

 الإ عستت ال نيزانز يف نيعبرألاو نيثالشلاب اوعمج دقف « نيلقتعملل

 ىف دبرإ ةطرش ةّيريدم ةحاس ىف كرت مهضعبو . ةثالث وأ نينثال

 عم ناضمر نم نماشلاو عباسلا ةعمجلاو سيمخللا يموي نمل

 . ةددشم تاسارح

 تادايقلاب ةطرشلا تظفتحاو « تائملا نع اهدعب جرفأو « تبّسلا حابص

 . مهعم قيقحتلا لامكتسال دبرإ تارباخم ىنبم ىلإ اولقنو « طقف

 ةقباسلا يتردق « ةريثكلا ةينمألا قاوطألا مغر تالفإلا نم تنكق
 ئبتخأ تنك سيمخلا موي رجف ذنم « كلذ ىلع ينتدعاس ىفختتلا يف
 (جارس) ناك « مايأ ةثالث هدنع تيقب ! (دمحأ) روتكدلا تیب یف

 قاروألاب ىنيفاوُي نأ هنم تبلط دق تنكو . اًيفختُم موي لك يف ينيتأي
 نياع امو هتبرجت نع بالطلا وأ تادايقلا نم بتك نم لك « ةبوتكملا
 ؛ اهتيخأ نأ ىلع تصرح . ةريثك قاروأب يناتأ . هب ينتأف ماحتقالا موي

 الول عيضي نأ نكمي ناك ةبرجتلا نم 0 اًئيمث اًرنك لكشت تناك دقل

 هيف ةحباس تلظ اذإ ءاضفلا اهب فرتعي 0

 ةقيدحلا يف اهعرزت مث « ‹ ئفاد تيب نع اهل ثحبت , مث اهديصت نأ كيلع

 ل

 . ريثكلا هرشعم نسُحو هفطل نم (دمحأ) روتكدلا تيب يف تيقل

 o ديطوتب اينعم نكأ مل . مهنم اًددحاو هدالوأ عم تشع

 تنك « زيكرتلاو صرحلا ينم بلطتت ىرخأ مومه يدل تناك دقلف
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 ايبسن عاضوألا ٠ تأده نيح . ثادحألا يف ةديرفلا انتبرجت قيث ا

O E 

 يف ةّيلخاّدلا ةرازول نايب عيذأ ةرزجلا الت يذلا سيمخلا موي ءاسم

 بالّطلا نايبلا ٍلّمح « ثادحألا نع ةعومسملاو ةّيئرملا مالعإلا لئاسو
 ::نينزعلاب ةيلطلا سو« تلمح يتلا بغشلا ثادحأ نع ةّيلوؤسملا

 نم ندرألا ىمحي نأ هللا اعدو « شيجلاو نمألا تاّوق دوهجب داشأو

 ١ !!هنمأب ثبعلا ديرت ىلا ةّلاضلا ةئفلا
 فحصلا يف ةيلخادلا ةرازو نايب رشن 1-6-1۹۸1 5 حابص

 ‹ شيجلا دومصو نايبلا ىّيحيل ةروجأملا مالقألا نم ٌددع ىربناو « ةّيلحما

 ضعب « مهنم بّلطُي فصق يأل نيزهاج عيرّسلا لْخدَتلا باك ناك

 ‹ ةلوّدلا ربحب الإ بتكت ال اهّضعبو « لورتنوك توعرلاب لمعت مالقألا

 . تالاحلا لك يف دوس أ لظي نأ ىلع بأد ةلودلا ربحو

 يفعُي نأ وأ ٍىطغُت نأ نكمُي ةقيقحلا نأ يملا مالعإلا َنظ

 تبيصأ تلا فالآلا هذه نأ مالعإلا هاسانت يذلا ُنكل . نمّرلا اهيلع

 اذإو  اهقوقح اهل دعت مل اذإ ىسنت نأ اهل ىنأ بلقلا يف ةقيمع حارجب

 احرص ةطلّسلا اهيلع تب ولو ىّمح توق ال ةقيقحلاو !!ةقيقحلا لقت مل
 فيزلا حورص مدهي نأب ليفكل اخ اقداص ادحاو اًملق نإ . فيزلا نم

 لايجألل ديدج نم ةهوشم ريغ ةلمتكم ةعصان ةقيقحلا مدقيو اهلك

 . خيراتللو

 . نيفوقوملا نع اوفع ا ۱۸-٥-۱۹۸٦ دحألا حابص

 اذهب بيرخّتلاب اهب رّرغْلا ةئفلا هذه موقت نأ ىسألاب رعشي هنإ : لاقو

 ذيفنتب ءارزولا سيئر ىلإ زعوأو . يئانبأ نوقبي مهتإف كلذ عمو « لكشلا

 تادايقلا ضعب ىلع تارباخلا تقبأ كلذ نم مغّرلا ىلعو . وفعلا
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 ريسفتلا اذه نم تجرخو كلملا رارقل اًريسفت تمّدقو « اهدنع ةزجتحم .

 كلملا نأو « فنعلا ىلع ةضّرحما يه اهتأل وفعلاب تادايقلا لومش مدعب

 مهرّيست تادايقلا هذه تناك نيذلا (ليباهملا) كئلوأ نع وفعلا دصق -

 !!!!اهاوه ىلع
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 اًبلاط كسمت نمألا تاّوق تيأر راجشألا فلخ اًيراوتُم تنك امنيب

 انأ . .. تارباخُم انأ : حيصي وهو « فنعو ةدشب هبرضب أدبتو

 نظو « لوقي امب ثارتكالا نود هبرض ىف اورمتسا مهتکل . . . تارّباخُم

 نم قئاقد دعبو « ديدج نم هتاثاغتساب هتوص عفرف هوعمسي مل مهتا وه
 : ًالئاق مهدحأ هلأسو « هبرض نع اوفقوتف « لوقي ام اومهف حربا برضلا
 : هب حاصف . اهدجي مل هّنكل اهنع هبويج يف ثحبي ذخأف !؟ةّيوهلا نيو
 . بابش اي هوتْوَم !!اه . . . تارباخم يلتيكح ... اه !؟تارباخم

 ةرايس ىلإ هورج مث . هيعو دقف ىتح ديدج نم هبرض ىلإ اوداعف

 . اهيف هولقنو فاعسإ
 نع هتراظن تعقوف « ةاجّنلا هاجّناب ضكري اًبلاط تيأر كانهو

 ضرألا ىلع ىنحناف . اًكلاح مالّظلا ناك . اًبيش یری دعي ملف « هينيع

 ىلع ضهنف « اهدجي ملف اهب رفظيل اًراسيو اًنيمب هيدي دعو اهنع ثحبي
 نيب عقي هب اذإو ضكري نيأ ىلإ يردي نأ نود اعرسم ضكرو هيمدق

 . ههجو ىلع ةوارهلاب اًيواه يطرشلا هلبقتساف « يطرش ناضحأ
 ال تاوارهلا ىأر ال ؛ ةاجتلل ها دتا هنأ ودبي رخآ بلاط

 ىلع هسفن ىمر « ضرأ لك يف نوطقاستي بالطلاو « اًدحأ محرت

 يف هوامحو ةطرّشلا ءاجف ءءامغإلاب رهاظتو ةّيليشق ةكرحب ضرأل
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 باب ىلع راص ىتح يعولا هنادقفب رهاظتي لظ « فاعسإلا ةراّيس

 ةحاسلا يفو ٠ هولخديل ة ٍةعرسب ةلاقن ىلع ناضرمُم هلمح « ىفشتسملا

 ث ئراوطلا لخدمو ىفشتسملا 7 نيب ةلصافلا ءاضفلا ىلع ا

 هناقيس قلطأو ةلاقتلا نم زفق مث « ةبسانملا ةصرفلا نّيحت نيحتو « هينيع

 !!لوهذ ةلاح يف نيضرمملا اكراتو ميحبجلا نم ايراه حيرلل

 2 (ةلجد ارنا الو اهيورت ليلا هايم ال) تثدح ة ةريثك صصق

 ىلإ اهميدقت عاطتسا ام لواحُي نأ ّينينامّعلا يكومريلا ليجلا نحن انيلعو

 وأ بلق هل ناك نَم» لك اهنم ديفتسيو « دارأ نم اهب ظعَتي يكل خيرات

 . نيفرطلا نم «ديهش َوْهَو عملا ىَقل
 لكل يلاملاو يسفتلا معّدلا اومّدق مهحارج ناوخإلا ملل

 نأ اوعيطتسي مل امبرو ‹ مهنم فشكنا نم ةيطغتب اوماقو « نيباصملا

 تاقيقحت تناك . حيحّصلا لكّشلاب تاّيسفّتلا ضعب عم اولماعتي
 ريثك بيذعتلا تحت طقسو « ميظنتلا نم اءزج تفشك دق تارّياخُلا

 ديدج نم هتغايص تداعأو نمألا ةزهجأ هتفقلت مالكلا نم

 . اهفيشرأ يف هب ظافتحالاو

 a تايركذ ينهذ يف تفاط ثادحألل سماخلا مويلا يف

 قوشلا ينجاه . ةاسأملا باب ىلع هتقلعو ىسألاب يداؤف تزح ‹ ةريرملا

 ثدح ام نورخألا عمس املثم رابخألا يف اوعمس « يلهأو ىّمأ ىلإ

 مهنم ام حأ أرق اذإ« ليصفتلاب ءيش لك مهل لقأ مل يّنكلو انعم

 يف يذّلاو ‹ ةريثك تانعطلا نکل . نوفرعيس امئرلف اموي تاركذملا هذه

 !!قطني فيك ا هيف

 رخآ ناك « ةضيرم (جارس)و انأ اهانكرت « (ةميعن) يلابب ترطخ

 ىنمتأ !!ىرث اي اهب لح اذام « ماحتقالا قبس يذلا مويلا كلذ اهب يدهع
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 غرفأو ‹ لاوهأ نم انعم ثدح ام لكب اهل حوبأو اهيدي لّبقأف اهيتآ نأ

 عجوأ امو « حرجلا 0 يللا نزحلا تاّرجم
 !!ىركذلا

 نم اًعاجش نوكأ نأ ترّرق ٠١-5 ءاثالشلا موي سداّسلا مويلا يف

 (ةميعن) هيف انثوآ يذلا انتيب ىلإ | بهذأ نأ ديرأ : يسفنل تلق ؛ ديدج

 !؟ماعلا ردا اًرارق ردصأ كلملاو لقتعأ اذال !لقّتعأ نأ فاخأ يننكل

 !!اهقطنمب الإ نمؤت الو « اهتحلصم الإ فرعت ال تارباخما ْنكلو ء حيحص
 , هلعفأ فوس اب (جارس) تربخأ . فوخلا ىلع ةعاجشلا تبلغت
 ‹ طئاحلا ضرع هتحيصنب تبرض « باهذلا مدعو ءودهلاب ينحصن

 . هسفن مويلا ليل يف يتأي نأ هتربخأو

 « ينع اًجيرغ ادب « هباب ىلع مثجي توما ناك اًنكاس تيبلا ناك

 هدعبأ هنع هّبغ يذلا عوبسألا أك ي يناري نأ ديرب ال ينع ههجوب حاشأ

 كّبحأ دقل ؛ كيلع بتاع هنإ | يل لاق يلخاد يف ام ءيش . ارق يتع

 كلو ايرسق اًبايغ ناك هتبجأ !!ليوطلا بايغلا اذه اذاملف هتببحأو ناكملا

 نم يل هيدي دمو رذُځلا ينم لبق . كبلق يف يل يذلا لثم يبلق يف
 !!ديدج

 : ترظتناو هّثقرط « (ةميعن) ىلإ يضفُي يذلا بابلا وحن ُتمّدقت
 مل . درو انأ : ةعولب اهُمبجأ !؟نيم : لخاّدلا نم اًئهاو اهتوص ينءاج
 ةبحاش اهريرس ىلع ةيقلتسُم تناك . تلخدو.بابلا تعفد . اًئيش لقت

 . اهسأر تحت اهاّيإ (رصان) ةروصو « نيّئيعلا ةغئاز  نوألا ةفوطخَم هجولا
 اهيدي ىلع تيوهو اهوحن تمّدقتو « عمّدلا تيراد . يكبأ تدك

 . امهلرقأ
 . يديب زمألا نكي مل . ةلاخ اي ينيحماس -

412 



 ةفاح ىلع تسلج . ينارت الو ينارت اهنأك يب ةقدحُم تَلط

 اياقب اهقوف رثانتت ريرّسلا بناجب يتلا ةلواطلا تناك . اهبناجب ريرسلا
 . ةغراف ءام ةجاجُيو . لايل ثالث نم رثكأ امّبر هيلع ّرم دساف ماعط
 : اهتلأس

 ةعئاج -

Eاذه ام !؟(ةميعن) اي كل ثدح يذلا ام  

 ام !!ءيش لك فلي يذل تمّصلا اذه ام !!كينيع يف رئاغلا دورّشلا
 تبهذو اهتکرت !! قّبعملا نزحلا اإ ءيش يأ لمحت ال يتلا تارظتلا هذه

 ةيلاخ تناك ؛ لكؤُي ايش اهيف دجأ مل ةجآلقلا تحتف « خبطللا ىل

 ٍنمز ذنم لكأت مل ةميعن نأ ودبي . اًضيأ تفخ ينكل « تنزح . امامت

 راج نم كانه سيلأ ناريجلاو . اهتدعاسمب موقي اهبناج ىلإ دحأ الو

 دهعتيو ةدحاو ةرم مويلا يف ولو اهروزيف زوجعلا هذه ةاسأمب 6

 !!ساّنلا بولق نم ةمحّرلا تعزُت له !!اهنوؤش
 تلخد . اهيلإ تدعو اًبارشو اًماعط تيرتشا « جراخلا ىلإ تعرسأ

 . ريرّسلا ىلإ اهتدنسأ , اهيلإ تدع « هلكأتل اًئيش اهل تزّهج خبطملا
 نأ لبق نافجترت اهاتفش تناك . يديب اهمعطأ تحر . ةلدتعم تسلج

 اهل تددم مث تغب ىتح تلكأ: دم اكرم ةمقللا علتبت

 ةيقلتسم اهتدعأ . اهتيفاع ضعب تداعتسا . اهُّئيقسو بيلحلا سأك

 . خبطملا تفّظنو . اهل لماكلاب هّمفطش . تيبلاب ُتسفطو . حيرتسعل
 ظفتحت يتلا تايركذلا ةفرغ ىلإ تلصو ىّتح تاودألا ضعب تبّترو

 مث . هحتفأ نأ لبق تددرت . اقلغُم اهُباب ناك . موحرملا ثاريمب اهيف

 امك (رصان) نم اًئيش ديعتسأ نأ ىلإ قاتشم اًضيأ انأف هحتفل تعّجشت

 تحاف . تلخدو جالزملا تعفد . قباسلا يف (ةميعن) هنع انثّدحت تناك
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 ناك . ءارولا ىلإ تاونس ينتعجرأو . قوشلاب يفنأ تألم . ةميدق ةحئار

 ةداَجساهتحت ةتسد ىلا ةلواطلا ىلع رشتن تنا دق رابغلا ضعب

 هذه لخدت مل (ةميعن) نأ ودبي ؛ روّصلا ضعب ىطغو . (ناشاكلا)

 روّصلاو ةلواطلا نع رابُعلا ةصاخ ةحسممب تحسم . نمز ذنم ةفرغلا

 اهنأك ةعمال تداعف اهعم هتاذ ءىشلا تلعف ةمسوألا ىلإ تلقتناو

 ىلإ تسلج « ةظقيتسُم تلاز ام تناك . (ةميعن) ةفرغ ىلإ تدع

 : اهتلأسو « ديدج نم اهبناج

 تركف (ةتماص ْتْلَظ) !؟كنوؤش ىعريف انه ٌدحأ كب ري الأ -
 ۰ . عمسلا تدقف دق اهنأب

 كانه نأ تنقيأف ديدج نم تتمص !؟قوّسلا ىلإ نيجرخت الأ -

EE 
 يف تقّدح . (يتوص اًعفار تررك) . ةلاخ اي درو انأ . . درو انأ -

 : اريخأ تقطن مث « ةهالبب

 !!درو نيم -

 ل O ا لا

 !!. . . يتلاخ اي جارس نيم !؟. . . جارس -
 تدقف دق (ةميعن) نوكت نأ نكمُي له ؛ يناسل ةشهّدلا تدَقَع

 نطاب تذحأ « ينفرعت ال اهئأك ينقمر رثكأ اهنم تبرتقا « ةركاذلا
 ١ 00 فكلا تّلتبا مث . يّدخ ىلع هّنقصلأو اهفك

 اهنع باغ يتلا ةقّشلا تلخد . فوّرلا ىلإ تدعصو اهّكرت
 موف | ةميعت) ايدك موي ىلا ماجتلا رخآ نم اهدهع ىلع كاك اهلهأ

 ةفرغ نكل « يتفرغ ىلإ لصأل فرُعلا تزواجت . ىفشتسملا نم اهضرم
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 ةفيظن ودبت تناك اهئاجرأ يف يرظن تلجأ ؛ ينّئفقوتسا (ملاس)
 0 ضيفخ توصب اهب تفته ؛ اهبحاص لابقتسال ةزهاجو ةبترمو

 !!دوعي نل ملاسف اًريثك يرظتنت
 . يتلواط قوف رتب ةسدنهلا بيتك تناك ؛ يتفرغ تلخد

 روّصلا تفاط . ركفأ تاو ا فقلنا رادجلا ىلإ اهُتفقوأ

 تداع مث ًاليلق تباغف ٠ ‹اهنم صلختأل يسأر تضفن « ينهذب ةبعرْلا

 تألم . دهاشملا ضعب يلع ترطيس ؛ اأ رکا ةروصب ديدج نم

 ىلع تطغض . ديدش عادصب تيس يسأر تاثاغتسالا تاوصأ

 يفو . ريرّسلا ىلع تيقلتسا . تيكب . اًريثك تبعت . ًأدهيل يسأر
 ١ ينفرج دق مون نافوُط ناك تاظحل

 ا PA OEE 8 ) توص ىلع الإ قفأ مل
 . ًالدتعم ريرسلا ىلع e تبءاثت . تظقيتسا . . . درر

 نأ تعطتسا ام هذه» : قاروألا ضعب ىنلوان . ثدحتتن ا

 نكت ال» . هتبجأ («ءىش لك ديرأ» . يوحن 0 وهو ىل لاق . «هعمجأ

 رطفت مل ديكأتلاب» 0 «ةقيقحلا يف عمط ال» 38 لاق «اعامط

 لواتن» . (عوجلا نم تّيم انأ» . ينلأس (!؟اًعئاج تسلأ ؛ نآلا ىتح

 . «؟دومحم وبأ معطم وأ ناتسبلا يف راطفإلا ماعط

 نإ اهّتلأس « اهدنع انلخد « (ةميعن) ةفرغب نوجراخ نحنو انررم

 ىلإ ىقبنسو « يفاخت ال دوعنس : تفدرأ . بجُت مل !؟اًئيش ديرت تناك
 اذام : جارس ىلإ تفتلا . اهتّمص ىلع تّلظ . هللا ءاش نإ كبناج

 نم انيلإ جوحأ نآلا يه . فرخلاب تبيصأ اهنأ ودبي : هتبجأ !؟اهباصأ

 . قباس تقو يأ

 حارجلا تناك . معطملا روغ يف لخدملا نع ةديعب ةلواط ىلإ انّسلج
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 ةتف انبلط . زيزعل هدقفب ب رخآلا ی نمك نحنو . ةّيرط لازت ام

 (جارس) ينلأس . 0 صئمح

 !؟ةمداقلا 8 ام -

 هللا نذإب جرختنسو 1 ا مدقنس 1 نيلوصفلا ةداعإب ةعماجلا

 . ىلاعت

 . جّرخَتلا تاءارجإ لمكتسن نأ لبق لقّتعُت نأ فاخأ نكلو -

 ردصأ دق كلملا ماد ام انلاقتعا ىلع ٌدحأ ؤرجي نل. فخت ال -

 8 هرارق

 !!نوجّسلا ىف انئالمز ضعب لاز ام نكلو -

 !؟اهباوبأ ةعماجلا حتفتس ىتم مهملا -

 تبّسلا موي ماوذلا ةداعإب ةعماجلا سيئرل زعوأ ءارزولا سيئر -
 5 مداقلا

 قحب اهابكترا يتلا عئاظفلا ىلع امكاحُي نأ بجي نانثالا ناذه -
 . ةبلطلا

 كانه تناك ول امهلبق مكاحُي نأ ىلوأ ىلعألا توّصلا وذ -
 . ةلادع

 انملع امدنع انك « 14-0-1485 تبّسملا موي ةعماجلا ىلإ اندُع
 مويلا رهظ ةيحاجتحا ةفقو ميظنتل تادايقلا ضعبب انلصتا دق رارقلاب
 ةلودلل رهظُت نأ انذرأ انتكلو ةريبك ةرارم انقامعأ ىف تناك . (جم) مامأ

 اًنكو « ايوقو اًيلاع لاز ام ىبالطلا توّصلا ّنأو « نهت ملو فعضن مل اننأ
 . ةرزجلا اياحض اوطقس نيذلا انءادهش ىثرن نأ ديرن اًضيأ
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 انّدكل بولقلا يرسكنم . ةحاّسسلا مامأ ةرجاهملا رويطلاك فقن انك
 تناك ْنَم اتم هلك دهشملا صَحْلُت تاباصإلا تناك . تاماهلا وعوفرم
 فصن يطغُي ضيبألا شاشلا ناك نم اّنمو ‹ هفتك ىلإ ةقلعُم هعارذ
 ال ةروسكملا مهلجرأ نأل دناسم ىلع نوئکتی اوناك نورخآو « هسأر

 تامدكلا رثأ نم ةاطغُم لازت ال هنويع تناك نم امو . مهلمحت

 ءازجأ تط دقو ديعب نم حملت ء ءاضيبلا رئابحلا تناكو . ضوضزلاو

 عارذلا ىلع ءادوس ةباصع فلن انك انعيمجو . ةّيلكلا ا ةريبك

 وأ توملاب ءالمزلا نم هانلقف نم ىلع اًنزح سأرلا طيحم ىلع وأ

 . لاقتعالا

 . يبالطلا فّصلا ةدحو ىلع اهيف انزكر « تاملكلا ضعب انّيقلأ

 عئاظفلا نع نيلوؤسملا لك بّساحُي ىتح رفغن نلو ىسنن نل اننأ ىلعو
 نمألا تاّوق تناك . صاصقلاب بلاطت مّدلا ةحئار ْنأو . تبكترا يتلا

 ضعب انيقلأ . لخدتت نأ نود ديعب نم دهشملا بقارت ىعماجلا

 مث . «ديهش اي كيدفن مدلاب حورلاب» : انفتهو « ةبضاغلا تاملكلا

 . ءادهشلا حاورأ ىلع بئاغلا ةالص انّيلص
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)9۷( 
 !!رودحملا يف عقورذحلا كرت نم

 مهبراجت نع ءالمزلا نم اهعمجب تمق يت قاروألا تناك

 نأب فوخلا ينرواسو ؛ يدي نيب تمخضت دق ثادحألا يف ةّيصخشلا

 اهئافخإل ةقي : ترک ‹ ىدس قاروألا هذه لك بهذتو هاف لقّبعأ

 ٠ Et يوق يكيتسالب ءاطغب اهّتفلغ . نيعألا نع اًديعب

 ةيبرغلا ةيرازلا ىف ىف ةرفح ترفحو « اإ هتقلغأو يديدح قودنص

 ترعشو اهيلع ا بارتلا تاّرذ تلهأ . كانه اهتنفدو ةميعن تيبل

 !!روزي د الأ خيراتلا ناكمإب راض. ةنينأمطلاب

 . ناحتما رخآ يدؤأل )۲١٠( ةعاقلا لخدأ تنك ويام رهش رخآ يف

 ,ةفقو ىلع ترم نينس سمخ . يضاملا روص ينئربع . اهباب ىلع تفقو
 يف اهتلخد ةعاق لّوأ يه ةعاقلا هذه تناك ؛ بابلا اذه مامأ ةهباشُم

 ىننأ فرعأ تنك له . كلذك اهلخدأ ةعاق رخآ ىه اهو « ةعماجلا

 رخرأ ةدّيج تايادبلا تناك : تّمستبا !!اھب ىهتنأو ةعاقلا هذهب أدبأس

 . كلذك تاياهتلا نوكت نأ

 نيعوبسأ نم برقي ام رورم مغر لعافتت تلاز ام ثادحألا تناك
 ‹ تاقفص تدقُعو « ىرخأ تلح « ةريثك ناحل تلكشت « اهليحر ىلع

 . ءاغلإ : جئاتنلا نم ةعومجم نع كلذ لك ضخقتو « تاّيقافتا تمربأو

 يلاوح لصفو « ةعماجلا سيئر ةلاقإو « ماعلا كلذل فيصلا لصفلا .
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 E ةقالع مهل نأ ةلوّدلا تأر نّمم ايرادإو ايعماج اًذاتسأ نيرشع
 رارق نم اونثتس ل ناوخإلا تادايق تالاقتعالا تلاطو « ثادحألا يف

 طاّبض ةيقرت متو « مهدحو بالطلا صخي ناك رارقلا رابتعاب كلملا
 ةلاسرب كلملا ثعبو « ثادحألا عمق يف اوكراش نيذلا نمألاو تارباخلا

 مهمايقل دبرإ ةطرش ريدمو ماعلا نمألا ريدم ىلإ ةصاخ ةّيكلم ركش

 . دلبلا يف نمألا ظفحب

 ءاج تأ يبنجآ ذاتسأ نم الإ ايلاخ حرسملا ناك « ةعاقلا تلخد

 لأ يف تلعف امك ريخألا فصلا يف تسلج . ناحتمالا ىلع بقارُيل
 رخآ تيهنأ امدنع . ةباجإلا يف تعرشو ناحتمألا ةقرو تلوانت « موي

 . اًسدنهم تحبصأ ينّنأ لوقعلا نمأ ؛ اليوط تدقهنت هبت فرح
 يذلا ربح ا لاس « يردأ ال نزح وأ حرف ةعمد ينيع نم تطقس

 . باغف يمك فرطب هرثأ ا فرحلا حاسف هقوف ةعمدلا تطقس

 ديدج نم ملقلا تكسمأ نيع دعب اًرثأ فرحلا كلذ لثم اهتقو تنك

 تدعأو فرحلا تططخو « ديدج نم يتايحب كسمأ تنك ول امك

 ةصرف كانه اًمئاد : يّرس ىف تفته « هيلع ناك امم لضفأب هتغايص

 ١ . ديدج نم انليكشت ةداعإل

 . ةدوجوم (ةميعن) نأ يدورش ةرمغ يف تيسن « تيبلا ىلإ تدع
Eفيط رم . ريرّسلا ىلع تدّدمت ؛ ىسفن نع ًالهاذ تاجردلا  

 دنقل !!نآلا وع رار تی ناخ ىذا ام كلذ ای انا نم لا
 ينئأب سجاه ينكأمت ؛ اًبيرغ توهو ةّيبرعلا دالبلا رداغُي نأ مسقأ
 . اكيرمأ يف يتسارد لامكإل اًبلط مّدقأ نأ يلابب رطح . هلثم لعفأس

 فرظلا اذه يف اًمامت ةح اص يل تدب ةركف . عوسلملاك يناكم نم تزفق
 لا
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 ةدئام ىلإ اهيف تسلج ةّرم نم ام « اًئيزح ١485 ةنس ناضمر َربع

 لكب ليحرلا ماع ناك . ماعطلا علتبأ انأو ةّصغب ترعشو الإ راطفإلا
 يردي نمو « انتايركذ ترداغو انبابحأ باغو انرادقأ تلحر « سيياقملا

 . بيرق امع اًضيأ نحن لحرن دقف

 قيقحتلاو قئاقحلا ىّصقتل ةّيرازو ةنجل تلكش ةلوّدلا نأ تعمس

 ك رولا دوا يقامعأ نم تكحض ؛ ثادحألا يف
 له !!اهب مدقتتس جئاتن يأو !!لوقتس اذامو !!ةّيرازو ةنحل . يدبك

 له . ىطخُم هّنِإ ةنجللا يف ارضع ناك يذلا ةّيلخاّدلا ريزو لوقيس
 زربي نأ بئذلل نكمُي له !!روتاتكيد هنأب هسفن ىلع مكحي روتاتكيدلا

 يأ !!هاياحض موحل شهن نع بات هنإ لوقا نيكسانلا بایث يف اًموي

 : يبنتملا تين تركذت !!هشيعن يذلا اذه ٍثبع

 يتلماعم يف الإ سانلا لدعأ اي

 مكحلاو مْصخلا تنأو . ٌماصخلا كيف

 رح ينّنأ مهتربخأو . يلاوحأ ىلع ًاليلق مهننأمط « ىلهأب تلصتا
 ءاكيرمأ يف ةساردلل اًبلط تمّدق ينتأو « لاح نسحأب يننأ « قيلط

 ضعبب يل ثعببيو « ةتئافلا نينُسلا لك نع ينحماسُي نأ يبأ توجرو

 ىلإ رفاسأس ىننأل « هنم هبلطأ ام رخآ اذه نوكي نأ هتدغوو « لامل
 . لمعأو كانه سردأو اكيرمأ

 هذه لاوط هيلع تربص مكو « كنا ءابعأ تلمحت مك يبأ اي هآ

 احا ةملك كيف نم جرحت ملو < رجصت مل ةرارملاب ةخّمضأما نينسلا

 "9 يبالطلا 0 انلاوحأ رابخأب كقهرأ انأو 9 نم ديف ففأتت
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 كئوده ىلع تللظو . ةنئمطم سفنو ضار بلقب يخأ داهشتسا

 ال هلك ليمجلا نلف « ليمجلا ضعب كل درأ نأ يل نآ دقو . داتعملا

 هلثم هعم نيرمعو هلك يرمع تيضق ولو ميظعلا كماقمل هّدرأ نأ نكمُي

 ىتلا ىنيعو « ةّيرحلا ءاوه اهب تسفنت ىلا ىتئر تنك ىبأ . كلذ ىف
 . ادبأ مويلا دعب امهلذخأ نلو . ةماركلا نطاوم اهب تدهاش

 اكرات ترجاه . ةنعط حوّرلا يف تفلح دقلف يلاخ اي تنأ اّمأ
 كفورظو كفعضل تئملستسا !؟كلثم لعفأفأ 4 عيش لك كءارو

 يرو بأ یم را د نب نيرو وا اونا

 !!امهيف ش ششعي يذلا ثبعلا ىنعم نع لأسي الو كينيع

 ىف هيضقأ نأب تممه « هسأرب ديعلا لطأو « ناضمر لحر
 اكيرمأ ىف ةسارّدلا بلط لوبق نأب تركف ؛ تعجارت ىنّنكل (سلبان)
 ءاقدصألا ىركذب ترثدت . ٌندرألا ىف انه ىلإ لصو دق نوكيس

 مهضعب « دبرإ بارت ىلع نابدت هالجر دعت مل مهنم ريثك « نيلحازلا

 ةبيقح ىقلأ مهضعبو « ىّمسُم ريغ لجأ ىلإ لقتعا مهضعبو « دهشتسا
 ةرهاقلا وأ ىبظ وبأ وأ ناّمع ىف هلهأ ىلإ لحرو ناحتما رخآ دعب هرقس

 نأ لواح (جارس) ىتح . (جارس)و انأ تيقب يدحو ... سدقلا وأ

 ميخم يف ةريخألا همايأ ةّيقب يضقيو ةيضاملا دهاشملا نع هينيع قلغُي

 . (ةميعن ةميعن) نمو يتم الإ رادلا تلخو . هئابرقأ ضعب دنع شرج يف ةرغ

 نع تيلخت ؛ يدنع ام نسحأ تبل رطفلا ديع ماّيأ لوأ حابص

 ا نم نع تملا ةروثلا م ياز يذلا رنيجلا نولطنب

 تا ن ت و ةقررجت اقرعُم ايوامس قرزأ اصيمقو

 دبرإ يف يدلبلا بعللا ىلإ تهّجوتو . لضفملا يرطع (لجنإلا) نم

 روتكدلا ناك . هتحاس ىف ديعلا ةالص ةماقإ ىلع ناوخإلا بأد ثيح
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 نع بعلملا التماو بوص لك نم سالا رطاقت . بيطخلا وه (دمحأ)
 نأ وأ «ديدج نم مهتيفاع اوداعتسا مهتأ ناوخإلا ادبو « هيبأ ةركب

 :٠ ٍءيش اهبصي مل ثادحألا دعب مهتيفاع

 بابش ضعب . اغار ر رک ناخ قداح ةالصلا ءاهتنا دعب

 5 ااو الطب يننوربتعي اوناك « يدي نولبقي اوداك راغصلا دجاسملا

 تيأر . يتارارمو يمالآ ضعب ينتسنأو « ةريبكلا ةوافحلا هذه ينّتنسنأ
 لبق « ًاليوط يننضتحاو يلع مّلس (ادال) لا ةراّيس بحاص (ديسأ وبأ)
 مل أمك ةوخألا ةرارحب ترعش . يصيمق ىلع هينيع دعا نم ةد طق نأ

 . يل وعدي نأ هوجو هرهظ ىلع هر لبق وفا
 . اهدياعأو (ةميعن) ) ىلع ملسأل : رشاعلا يف تيبلا ىلإ تدع

 توملاو ‹ اهينفج نيب نم زنت ةايحلا تدب . هوس دادزت اهتلاح تناك

 ٠ لصعلاو نالا يللا نم اروطف اهل e اًئيطب فحزي
 تبأد يذلا ناكملا (يماهلا زبخم)نم اهل هتیرتشا يرطلا زبخلا ضعبو

 لّبقأ تنكو . هيلع ىّبرُلاو ةدبّرلا ضعب اهل تدّشقو . هنم هئارش ىلع
 اا ندع دقن ا ةزيكقلا وا

 0 . ندرألا

 ارداق نكت مل  اًقيمع اهينيع يف ترظنو « ناکلا اهدعب تفظن

 عاستا نم ينفرعت اهنأ كردأ تنك ينثكل ركذّتلا وأ مالكلا ىلع

 . يضاملا نم ىركذ ةباحس اهترَّبَعو ف رظّنلا تلاطأ املك اهينيع
 اهدغ راظتنا تلمكأو «ريرّسلا يف اهمسج تحارأ امنيب ءاطغلا تحزأ

 ا
 راهتلا ةّيقب تيضق . بهذأ نيأ ىلإ ردأ ملء فوّرلا ىل

 يو ب دوب رمل
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 اذإ ةفصاعلل كسأر نحت ال» : تاقباس فاجع تاونسل اهلوقي لظ يحل

 رک یاخوا و سلع زسا لك ناب م
 نم كبوره سيلأ ؛ لامرلا ىف كسأر تنفد لب « طقف ةفصاعلل كسأر

 يالا اغا ج تا ولا لامر قكل فدوه الا ا

 ىلإ ريشُت تناك « ةعاّسلا يف ترظن « قفرب ةتحزأ . يدي نيب باتكلاو
 كر ءاطتلا تک ي تما ءا غ ةيداحلا

 فوخلا شحو زرغي الو كازواجت هنأ تننظ اذإ الإ | مهلا كلتقي ال
 يف عقو رذحلا كرت نمو . ةت اهلا دنهل توذم اذإ الإ كدسج يف هبان

 وأ ارارق ذحختت نأ يف كددرت نيب الصاف ليلا فصتنم ناك !!روذحملا

 تذخأ دق تنك ديعلل يناثلا ميلا جيف يفو « هذاختا ىلع كمزع

 . هرارق لبق نم يلاخ ذخأ امك يرارق

 ‹ تاجرّدلا مهنم نوثالث دعصو « يحاونلا لك نم تيبلا اورصاح

 سحلا لاوهألا ينتسنأ « ياوس تيبلا يف نكي مل بابلا اوعلخو

 نمو . ارجف ةعبارلا اهنإ | . مواقأ ملا لبق نم هشيعأ تنك يذلا ينمألا

 « يفلخ يادي تدي . لاقتعالا ةنازنز يف رجفلا يلصُت نأ دّيجلا

 يتسارحل هرشع يعم اهيف سلجو ؛ ليحرتلا ةرايس وحن تعفدو
 ةيضاملا اال يف هتيؤر ىلع اندتعا يذلا تارباخلا طباض يل لاق

 حج يكل كتاناحتما يهنت 7 كتكرت» : اًيدق اقيدص ثدحي نمک

 كثوكم» : فاضأ . اتماص تيقب . «فورعملا نوسني اال ماركلا نأ نظأ

 عباتو . تمصلا تعبات . «تدرأ اذإ تاعاس نم رثكأ ٌرمتسي ال دق انه

 لك يهتنيو غارفلا لامكإ ىلإ جام ةصقانلا ركسألا ضعبا) : وه

 : ةثداحملا متخي وهو هتراجيس ناخد ثفن . اعل ةطقلا تلكأ . ب

 . «كلذ سكع ىلإ ينتررطضا اذإ الإ ةبّيط ةلماعم لّماعُت نأ َءلدع
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(OA) 
 مد نم ربحب بتكت تاداهشلا

 تاودأل براجت لقح حبصأو . ةّيرشب شوحو يدسج ىلع تطبه
 مويلا ىتح تدمص . قاطت ال باذعلا نم اًناولأ تلّمحت . بيذعتلا

 ىلإ ناتحوبشم ياديو « يراعلا يدسج ىلع ىَلَدُم ىسأر ناك « ثلاثلا

 يف رظنو هعباصأ فرطب يسأر عفر هاّيإ طباضلا ينءاج . كبّشلا ىلعأ
 انأ . اذه ىلإ ينتررطضا كتكل« فطلب كلماعأ نأ كتدعو» : ينيع

 تذخأ . «اننيب ةفاسملا رصتخن ال اذاملف « ًاليوط دمصت نل كفرعأ
 ئّيهو « ةديدج سبالم ىل رضحأ» : ىكبأ انأو هل تلقو اقيمع اًسفن

 هتبجأ . (!؟فرتعتسا : ةرارحب 0 (ادراب او اتخاس اًماعط ۳

 1 . (ءىش لكب»

 لار طباع راج ةر لام يلح نيماقلا نیلا ىف
 دقل !!ىقب اذام» : هتبجأ . هذه مات ِلکشب انواعتم نوكت نأ كّديرأ»

 قّلعتي ال رمألا . فرعأ)» : در (ءيش لك ىلعو ءيش لكب تفرتعا

 «!!كاري نأ ديري انديس ةلالج . تافارتعالاب

 نوفرعي نيعالملا « اًمات يسايق ىلع تءاج ةّيدامر ةلدب ينوسبلأ
 قنع ةطبر تّلدت متافلا قرزألا صيمقلا قوفو . يدسج سيراضت
 وف یی او ا قاسي یوا ا
 نأ دعب ةأرملا مامأ تفقو . هيف ّْلابُم لكشب يب نيّمتهّم اوب « يرعش
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0 
 ع

 ةفيفح ة ةبدن ءانثتساب « (دويلوه) موجن دحأك تودبف يتأيه جاتنإ ديعأ

. ماع هجوب دهشملا ةيلامج نم عنمت مل بجاحلا قوف ادج
 يف ينودعصأ 

 طباض بناج ىلإ فلخلا يف تسلج « ةرخاف سديسرم هاب

 . يكلملا ناويّدلا ىلإ ناّمع عراوش ربعت ةراّيّسلا تضمو « تارباخُلا

 ةراّيَّسلل ناك ول» ؛ ةراّيّسلل ةّيحّتلا بابلا ىلع نيذّلا سرحلا ىَدأ

 . (يرس يف تفته) «ريبكلا مارتحالا اذهل نانتمالاب ترعشل بلق

 ولعت ةبهذملا ناجيتلا تناك . a aE مامأ اهلاحر ةرايسلا توو

 موجن اهنأك تايرث هفوقس نم ىّلدتت عساو وهب ىلإ اکو هتدمعأ

 ريسلا انعبات . يسفن تناج «ملحأ ا دب ال» . ءامّسلا نم ةطقاس

 عفو صتميو « لجرألا تخ هتوارط صوغت رخاف يمتع دا ىلع

 نب ىعبر) ةّصق ينهذ ىلإ تزفق . افيفح لإ عمست داكت الف مادقألا

 كلذ كلمأ نكأ ملء يدي تاسست . ىرسك رصق ىلإ وو (رماع

 ج يطتمأ انأو ةرخافلا تاداحجسلا هذه هب بقثأ يذلا حمرلا

 اد او ا ا

 ضرعب رفصأ 1 تيك دقو ناردجلا نير ةليصأ هةر

لامَج ىلإ ًالامج اهديزيف لع نم اهئيضُي ةحوّلا
 ةدشب يبلق قفخ . 

 يذلا ناميإلا ضعب حومجلا نم يرعاشم فقوأ . ناكملاو فقوملا ةبيهل

 يداوزو 00 ل ا دحسم هيلع ۽ تيبرت

 . دوجولا اذه نع ةبئاغ « ناكملا اذه نع ةديعب ب ةرخآلا تدب . رخال

 . سلجأ نأ تافيرشتلا رک ىلإ راشأو 4 ةريثأ ةفرغ انلخد

5 
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 تارباخلا طباض لظ « هتموعن يف يدسج صاغ يسرك ىلإ تسلج

 . ام اًثيش رظتني الأ َق ادب « اتكاس كّرحُي نأ نود فرطلا ىلع افقاو
 ؛ نامّلع عفترا هيّبناج ىلع نوألا ين ذب ‹ ضيرع بتكم دتما ينيمي ىلع

 ناويدلاب صاح مّلَعو « بتكملا نيمي ىلع يذلا ٌندرألا ملع امهدحأ
 نمو جاتب هتمجن تلدبأ دقو يندرألا ملعلا هطسو يف رهظي 0 3

 فارطألا دحأ يف ٠ ءادوّسلاو ءارمحلاو ءارضنلا ناولألا تعش

RRO PS EEاا  

 اترجش هفارطأ ىلع ترهظ يرجح جرد ىلع سلجت ةلئاعلا تناك

 ةروصلا بلق يف عقي كلملا ناك . ةريغص ورس ةرجش فلخلا يفو « نوتيز
 ل اا ی قنع ةطبر نود مئاف صيمقب « هيدي نيب اكباش

 ايندرأ اًبوث يدترت تناك ىلا رون ةكلملا زّيمأ نأ تعطتسا ةروّصلا
 اًصيمق يدتري يناثلا فصلا يف سلج يذلا هللا دبع ريمألاو « اررطم
 ريمألاو . ةفيفخ ةماستبا مستبيو « هتبكر ىلإ ةّينثملا هدي دنسيو « ضيبأ
 عسوأ تدب هتمسب نکل ضيبأ اًصيمق هيخأك يدتري ناك يذلا لصيف

 . ريثكب
 اهّئيضمأ - ٌديدج ٌصخش رهظي نأ لبق - ةليلق قئاقد ترم

 يف ةأجف تتبث . َءيش لك يف يانيع تفاط . ناكملا ىلع فرعتشلاب

 عطق امد داق ّنأ الول اهليصافت يف صوغأ تدك . ةفرخزملا فقّسلا فاوح

 ةفرغلا نم انجرح . «انه نم . . . درو سدنهم لضفت» : يتالّمأت يلع
 ينلبقتسا « ءانغ ةقي ةقيدح ىلع ةضيرعلا اهكيبابش ّلطُت ةعساو ةعاق ىلإ

 ينم بلطو « ةوافحب يب بحر « يكلملا ناويددلا سيئر اهباب ىلع
 ‹ ةوهقلاب هدي دمو يديلقتلا هسابلب سكارشلا ٌدحأ اتم برتقا . سولجلا
 سيئر يل لاق . يتايح يف ةداسلا ةّيبرعلا ةوهقلا قّوذتأ ةرم لوا
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 لاوط يفوج لخد ام بيطأ اهنإ» : هل تلق (!؟كبجعت ملأ» : ناويلا

 . اديدج اًناجنف بكسف ىرخأ ة و يقاَسلا ىلإ راشأ . «مويلا

 ةرخافلا رئاتسلا اهيبناج ىلع ىلدتت يتلا ذفاونلا ربع ترظن

 سيئر ينلهمي مل . لامجلا ةقث ةقئاف ةي ةحول تدب يتلا ةقب ةقيدحلا لمأتأل

 يوحن هعذجب لامو زازهلا هّيسركب ينم برتقا . كلذ لعفأل ناويّدلا

 تردي هيرب انديس ةلالج» : سمهلا ىلإ برقأ توصب يل لاقو ًاليلق

 را «اًقباس اهّلك اهتلق دقل» : لثامم توصب هتبجأ . «ةقيقحلا كنم

 . «ةرشابم كنم عمسي نأ ؛ بحأ وه)»

 يناقلت . ةيكللا ةرايزلا دعب سداسلا مويلا يف لقتعُلا نم تجر

 تودب . ةرشحك يسفن ترقتحا . اًديحو ينئدجو . بابلا ىلع غارفلا

 ينيع مامأ - اكيرمأ ىلع هللا ةنعل - اكيرمأ تزفق . اهمامأ اهفات اًريغص

 تناك « ضرألا ىلع تقصب . ,ةفلتخُم ةايحو « فيظن لبقتسمب يندعتل

 . يمدق تحت كانه يسفن

 ريغي تافارتعالا يف هلق ام . ءيش لك رّيغت . قيرّطلا يف ترس

 0 رثكأ نكي مل اذإ ةريخألا رشعلا تاونسلا يف ناوخإلا ةطراخ

 ا لحلا نوكتس اكيرمأ . اذه لك دعب مههجاوأ نأ عيطتسأ

 لوأ نم ة ةوطخلا هذه ىلع تمدقأ ينتأ ول. ينم ىكذأ ناك . يلاخ لعف

 . لصح ام لصح الو « امّبر ترّيغت دق رومألا تناكل ةنس

 يقاروأ لك نيعللا تارباخلا طباض يل در لقتعملا باب ىلع

 ت اهتدقر يف لازت ام تناك (ةميعن) راد تلصو « ةّيتوبشلا

 ىلإ راذلا لوح ترد . اًئيش لقأ ملو عادولا ةلبق اهنيبج ُتلَّبق اهوحن
 ؛ يتمارك ذاقنتسا ناونع تناك « قاروألا تجرختسا « ةّيبرغلا ةيواّرلا

ف يريمض ينزخو اذإ ‹ قاروألا هذه الإ ءيش لك ىلع ُتفرتعا انأف
 ي
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 ىلإ تدعصو اهّتنضح . هئدهأل اهيف بوتكم وه ام أرقأس لبقتسلا
 ملع يف وه لجأ ىلإ دبرإ ترداغو ٍلجع ىلع يرومأ تزهج « ةفرغلا
 . بيغلا يف هللا

 نم ئّدهُب نأ لواح . راطملا ىلإ قيرطلا يف (جارس) ينقفار
 اذام : اًدحاو ًالاؤس هّتلأس . هعمسأ مل اًريثك اًمالك لاق . ةناهملاب يروعش
 ار ملكتي ملو تمص !؟(هللا دبع وبأ) وأ (ديسأ وبأ) يف لوقي
 تخم نئاخ تنأ : قرطم وهو ينباجأ !؟نالوقي اذام ههجو يف

 . اوقدص : ةعطقتم فورحلا تحرر يعومد
 يقتلنس» : هنضتحأ انأو هل تلق . راطملا باب ىلع (جارس) تعدو

 هدي لّبقف هللا ملع يف وه مى يأ يف لئان تيأر اذإ ءرادقألا تءاش اذإ

 هتقمرو ةباوبلا تلخد ؛ شفت نه برهأ امّتأك اطخلا ترشا: «ينع

 فلت تح ةو رشألا عادولاب ناحولت هادي تناك « دیعب نم

 . (قاروألا) اهنم ٌتجرختساو رفّسلا ةبيقح ُتمّلس . هيّيفش فرط
 و دعوم رظتنأ تسلجو

 نطولا تعبت « ةذفاّنلا ىلي يذلا دعقملا ىلإ تسلج ةرئاطلا يف
 ءنزُحك ادتم ءايلع ةكلملا راطم ناك . كانه نم هرداغأ وأ ينرداغُي وهو
 تقلطأ مث « جّردملا ىلع اهوذَع يف ةرئاطلا تعرسأ . ىركذك اًيلاخو
 يرهظ ناك ءاضفلا قشت اهتمقم تعفترا نيح « نانعلا اهسفنل
 مثبت قيّضلا نم ًةلتك ناك ًاليقث يردص ناكو . فلخلا ىلإ ادودشم

 . لمألا عرزن ءاطَعلابو « ملألا نم صّاختن ل مايألاب « هيلع :
 اوناک مهتاداهش اوبتك نيذلا ماع: أرقأ تحرو « قاروألا تحتف

 « نييداع سانأل تناك تاداهشلا هذه نم ريثك < مد ر نوبتكي
 نم اًرذق اوسرام ًالاطبأ اوناك نيّيداع مهيّمسن نيذلا ءالؤه ضعب

428 



 ثادحألا لالخ ًالاطبأ اوسر نيذلا نم يأ اهيلإ لصي مل ةعاجشلا

 . نويعلا مهب تألتماو

 دالبلا يف اذه ثدحي . ءاره !؟ءارزولا سيئر نومكاحّمس له

 انقحب تبكترا يتلا مئارجلا نأ مأ !؟مكاحّيس اإ ْنَم . ةّيطارقمبدلا

 له . ةيبرعلا تاير وتاتكيدلا يف ثدحي امك لوهجم ّدض ْتدَيَف

 سيئرل وأ نمألا ريد وأ ةّيلخالا ريزول باوجتسا ةسلج اًموي دهشنس

 ال ةيبرعلا اندالب نأ تيسن . مالحألا يف تفريسأ يننأ ودبي !؟ةعماجلا

 ال نيذلا كئلوأ هجو يفو ؛ ءافعضلا هجو يف اإ نوناقلا ةلصقم خفرت

 !امهيمحي مهل َرهظ
 . ىلإ تلصو امك اهيورأ نأ ترّرق ةّيحلا تاداهشلا باب تحتف

 عجرتسأو تاملكلا يف صوغأ تحر . ةلهذم تناك ؛ اهتءارقب تأدب

 رطسألا ينتلقن ؛ ء ينلتقت ال يكل اهئافخإ يف يفوخ دهاج يتلا روصلا

 ظ ىلع اتم اءزج انيك ثيح ىلإ« ةروّقلا تأدب ثيح ىلإ كانه ىلإ

 بيا و يدم

 !!انب تحض امك اهتايح
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)69( 
 تاداهش حية  ١

 مهنأب لوقيل لئاق ىتأو جراخلا يف يلاهألا خارص عامسب انأدب

 تويبلا قوف بالط خرص ةأجفو « ةبلطلا عم نيسلاج اتكو . مهوبرض
 ينابم ةهج نم ىتأ يذلا جاجزلاب صا ةيامرب اوؤدبو . ةيديدحلا

 نكسلا ةيحان نم ىرخأ تاوقب اذإو « ةبلطلا هبتناف ةميدقلا ءاصحإلا

 مهّنِإ ؛ معن . . . اًضيأ ةّيسيئّرلا ةباّوبلا نمو ةعّردُلا تاراّيسلاب لخدت
 نود اهلك مسجلا ءازجأ ىلع ديدش برضب اوؤدب . ناکم لك نم نوتأي

 عم لخاّدلا ىلإ ةبلّطلا ُشيسجلا عفدو . تابلاطو بالط نيب قيرفت
 3 . . . اوقنخ مهّنأب لخاّدلا يف تانبلا خارّص او تلا تابع
 + هنوكرتي برضلا نم يهتني امدنعو برضي شيلا
 أ ةثالثو ةاتف يفلخ فقت تناك . سفرلاو برضلا ةيلمع
 س يا فتك ىلع اهئمأر ىّلدت مث تخرصو تخرص ةاتفلا
 ملو وحتلا اذه ىلع اهتليمز تأر امنيح اًضيأ خارصلاب تأدب يتلاو

 ن وجو ةمدّصلا نم تتهُب هنا ودبي اهناكم و رع
 لالخ تدفنو « تابّرَضلا اًيدافتُم اضكار تجرخو يمامأ نم تعفد
 ةدامع هاجتاب لغاشملا مامأ ةطرّشلا نم زجاوح ةعبرأ نم يبوره
 ادّدمُم اًبلاط ينيع مأب تيأر . ناكم لك يف 0 بالّطلاو ‹ نوؤشلا
 نومحري الو هنوبرضيو « هيلع نوزفقي شيحا نم أ ضرألا ىلع
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 يوحن دوضكري اوهتنا نأ لعب ةعبرألا تيارت تكس ىتح هخارص

فار قيرطلا يفو ؛ مهنم تالفإلا تعطتساو
 يلوح نم مك ك

 . ضبقلا مهيلع ىقلي وأ نوبرضي وأ نوطقاستي

 انيديأب راجحألا انلمحو « عراوشلا يف ةمامقلا قيدانص يمرب انأدب

 ادادعتسا كانه ةراجحلا انعمجو ) نكسلا ةقطنم ىلإ انعجرو

 ) يدي ألا ىلع تالومحم ٍتاريثك تابلاط تيأر دا » جرجا

 لاحل انكرتي ملو شيجلا ىتأ مث . مهسوؤر نم ةريزغ ءامد نوفزني اًبألطو

 1 همّدقتت تناك نكلو ¢ جاجزلاو ةراجحلاب هانفذقف اليست

AEsليسملا زاغلا لبانق قالطإب أوؤدب م 0 ءاهب نلومتحي مه اوناكو ) 
 ة

 انررفف 5 0 اا نأ نس فلخلا 0 انبحسناف عمال

 ذفاونلا نم ا انك ٠ ثيح لل قباوطلا ىلإ انًلعصو . ثاثألاب انيلع

 جراخ شيجلا يديأ يف اوعقو نيذلا ةبلطلل بيذعتلا نم تالوج

 . كسلا

 رشتناو . و مهو ةيدابلا تاّوق خارص انعمسو رجفلا برتقا

 يف ثلاغلا قباطلا نم رفق اًملاط نأ انعمسو . تابلاطلا نيب رعذلا

 ا 3 علهلاو ا ىلع ةرطيسلا انلواحو . تايانبلا ىدحإ

 نب فاح لا انيلص . عفترا نأ رجفلا ناذأ ثيل ام 3 تاتلاطلا

rt 38انسفنأ نع عافدلا انررقو ةالصلا دعب اعامتجا اندقعو )  

 0 قمرلا ىتح

 2 ضرألا ا هنورجرجُي ولظو لان اطوبرم الجر نوبحسي مهتيأرف

 1 ةعيظف ةجرد ىلإ اًبعرم وجل ا ناك . ا هراس ىلإ نكسلا مامأ نم
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 دعصم انفقرأ ؛ انيلع نكمسلا ماحتقا عنمل ةقيرط يف ركفن نأ انيلع ناكر
 تويزلا عاونأ نم نهفرغو تابلاطلا خباطم يف ام لكب ااو ل

 نم ضرألا قلزنت يكل ضرألا ىلع هتلاسإب انمقو وبماشلاو تارّهطماو
 ًةرألاو سدعلا بح انّبكسو . انيلإ لوصولا اولواح اذإ مهمادقأ تحت
 ايارملا جاجر انرسك مشا ةلوهسب هدوعص نم اونكمتي ال يكل جرّدلا ىلع
 بيبانأ ا مث. ناوبألا ىلع هضعبو جرتلا ىلع هضعب انرئثنو

 ةرسأ نم ةليوط يصعب انيتأو اوبرتقا نإ اهب مهّشرل قيرحلا تايافط
 ةرسألا بشخ انبلقو ؛ انسفنأ عافدلل انيديأ يف اهانلمحو نكسلا

 قرتخي نأ شيجلا عيطتسي ال ( ثيحب تادصمك هانمدختساو يلفسلا

 نم ةعاس لاحلا هذه ع انيقب . . . رانلا قالطإ نودب ةلوهسب انفوفص

 ماحتقالا تول اميف تابلاطلل ثدحي نأ نكمُي امب اهدعب انكفو « نمّلا
 عبو « لوخدلا ةيدابلا تاوق ةصاخو نمألا رصانع تعاطتساو

 انْمَلسو « نكّسلا ةحاس ىلإ انلزن ؛ نيّرشلا نوهأ انررق تارواشُم
 ةطرش زكرم ىلإ نمألا تاصابب انلقنب ةطرشلا تماقو « انسفنأ
 يفو < اتم دحاو مسا يأ اوذحأي الأ قيرطلا يف انودعوو < (نصحلا)

 اس ا مخو اج ااا اودأ ركرلا

 ةحفالط نيمأ

 ۲  ةيح تاداهش

 عم ادوجوم تنك ءادهشلا ةحاس فلا توا تاودأ لوخد لبق

 نم يجمه لكشب نمألا رصانع تلخدو ؛ ةبلطلا لوح ضورفملا قوطلا

 ةبلّطلا رضعب ىمرو « برّضلا نم ٌليوط لسلسُم أدبو « ناكم لك
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 تحت ةبلطلا قّرفت ّنكلو « مداقلا ناودُعلا هاجّتاب افيفلا تاجاجر
 ىلع برّضلا ناكو « مادقألا تحت تايّمَفلا ضعب ُتعقوو « طغّمفلا

 نكّسلا ىلإ تلصو ىّتح تبره . ناكم لك يفو سأرلا ىلعو لجرألا
 زاغلا لبانق تناك ؛ برح ةحاس هبشي نكّسلا لخدم ناك ثيح

 يف لولوي (٠٠٠شاشر) توصو « بالطلا ىلع طقاستت عومّدلل ةليسُلا
 الإ نوكت ال تالوطبلا : اهارأ يتلا ةيرخّسلل اي . ءاجرألا لزلزيو ءاضفلا
 ةطرشلا لاجر ىرأ تنك !!هاخأ خألا ناهأو « هقيقش قيقشلا برض اذإ

 رن هوبرض اًبلاط اودجو اذإف مهضعب عم نوشی رثكأ وأ ةسمخ لك

 ىتح ينابملا 5 دحأ قوف تاأبتخاو تبهذ . لاقتعالا زكارم ىلإ

 نود مهل انملستساف نمألا لاجر انأجاف ؛ ثيح احابص ةعباسلا ةعاسلا

 تاملكلا نع جرح الو ْتّدَح لاقتعالا ة ةريسم لالخو « ةمواقُم يأ

 اًجوف نيلقّمعُم تاراّيّسلا يف ٍبالّطلا ىرأ تنك اذكهو . مئاتشلاو

 ىلع نودانُي اولظو « اًبلاط (۷۰۰) يلاوح انك دبرإ (!7(ةراظن) يف . اًجوف
 ةرشاعلا ةعاسلا ىتح سيمخل ا a ضعب

 ينوذخأ . القّتعُم )۸٠( ىلإ )۷١( نيب لقتعملا يف اهنيح يقبو « اليل

 لك دعب ثدحيس امل مته نكأ ملو ةالابم ال تيدبأ دق تنك قيقحتلل

 ةّيضرأ ةنازنز ىلإ يننودوقي مهو مئاتشلا يلع تلاهنا « ثدح يذل

 ةعاّسلا ذنم اهيف اوزجح دق اوناك كانه ءالمّرلا نم اًددع تيأر ثيح

 ةنازنزلا « ةقباّسلا ا ىرخأ ةنازنز ىلإ انولقن . ايف ةعباسلا

 اما« نيقصالتمو نيفقاو اوناك اذإ اًصخش )1١6( ) يلاوحل عستت ةديدجلا

 انضعب اولقن ةعمجلا موي يف . صاخشأ ةعبرأل عستت الف مونلا ةلاح يف

 )١( فيقوتلا ةفرغ : ةراظتلا .
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 ىلإ رهظلا دعب انولسرأ ‹ اصخش )١١( ىعم لظو « ةعانصلا ةسردم ىلإ

 نايّلوتي ناطباض كانه ناك . قيقحّتلا فرغ ىدحإ ىف يولعلا قباّطلا
 ناوخإ مأ و مأ ؟نوّيعويش مأ ؟نوّيموق متن : انولأس ‹ ةّيلمعلا

 ؟ةّيبعش ةهبج مأ ؟نويريرحت أ !؟نيطايش ناوخإ : هليمز 3 !!؟نوملسم

 نوبحت له : مهدحأ لأس ىتح . امهتلئسأ ىلع درن ال انك !؟اذام مأ

 دّدهي ذخأو « نعليو ببسي ذخأو اًبضغ طاشتساف . ُْبجُت ملف !؟كلملا

 «. . . نوبعتتو نوقشت فوسو جّرختلا دعب اولغتشت نل . . . . اي» : هلوقب

 اوقلطأ ثيح برغملا ىّنح اهيف انيقبو ةنازنّرلا ىلإ انّلزن اهدعبو
 ظ احل

 تاداهش حية  ٠
 مهبلاطم ىلع ةبلّطلا رارصإ مامأ اًعّفوتُم نمألا تاوق لوخد ناك

 نيمئاقلا فّرصتو . . . ٍبِّبَسُم ريغ ٌرارصإ اذهو « اقالطإ مهلزانت مدعو

 ام ريغ ىلإ ىهتنت نأ نكمُي ناكف ؛ اًضيأ غوسُم ريغ ةرهاظُلا ىلع

 ‹ نمألا تاّوق تلخد امدنع ةّيقرشلا ةهحجلا يف تنك. هيلإ تهتنا
 طقاست اوأر امدنع نكل فينع ٍلكشب تاوارهلاب ةيادبلا يف و

 «رارفلا ةبلطلا نم نا اوناكو برضلا اوففخ ضرألا ىلع ةبلطلا

 ءادهشلا ةحاس يف تابّرضلا تلاوت نأ دعب ٍدهجب صَُلخَتلا تداخل

 . . تارّاخملاو نمألا لاجر يوحي ْرمملا ان ناك دإ ةعماجلا باب ىتح

 ضبقلا اهناكمإب ناك يسيئرلا بابلا دنع دبرإ ةطرش نإ لوقأ قحللو

 انضعب ىلع ضبقلا اوقلأ نإو « لعفت مل اهنكلو « نيريثك ىلعو يلع
 ت لوؤسم وأ طا اما تناك دقف
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 ةلباقلا تويبلا دحأ ىلإ تايتف ثالثو بابش ةسمخو انأ تأجتلا
 نر يي ,e يال

 مههوجو ىف اوفقو د نكلو ؛ 5 ضبقلا ءاقلإو اهنم ا
 ثدحي ملو تيبلا نم تجرخ حابصلا يف ٠ لوخدلا نم مهونكمي ملو

 .دمحلا هللو 3 ءيش اهدعب يعم

 ديشرإ ناندع

 ٤ - ةيح تاداهش

 دقو « اليل فصتلاو ةدحاولا ةعاّسلا يلاوح ةعماجلا ماحتقا م
 ةبلطلا ىلإ ةهجّتم ةعماجلا محتقت يهو نمألا لاجر فوفص اندهاش
 مهداسجأ نم اًرجاح اوعضو دق ةبلطلا ناكو « ايريتفاكلا ةحاس يف

 ‹ فوفّصلا برضب تأدبو نمألا تاوق تلصوف « فوفص ةثالث ىلع
 تطرفنا برّمملا ةدش نمو « ضرألا ىلع مهبلغأ طقسو ةبلطلا عفادتف

 ىلع عقو ْنَم لك برضل نومجامهلا هّجوت مث« ةثالّثلا فوفّصلا
 تعمسو . تابلاطلا تاوصأ تلاعتو !؟. . . ةّيئاسنإلا َنيأ .. . ضرألا
 بلغأ تناكو « طق يتايح يف هعمسأ ملام مئاتشلاو تاملكلا نم
 مئاتشلا كلت نم ةميتش طسبأ ّنأ نظأو ؛ تابلاطلل ةهّجوُم تف

 يفو . نمّرلا نم ةطيسب تسيل ةدمل ةبلاط يأ روعش حرجل يفكت تناك
 . . تتام . . . تتام : تابلاطلا ضعب توص عفترا ماحّرلا كلذ طسو
 تنب تّمّدلف : حيبق توص جرخو « مئاتشلا تدازو ٌدحأ نهل ةبأي ملف

 ..لا
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 نم رثكأ دعب اليل ةيناثلا ةعاّسلا ةعماجلا نم جورخلا تعطتسا

 يد يفلح حايصلاو ضكرأ ضكرأ تيقبو « موجهلا نم ةعاس فصن
 . . ةعماجلا يف ثدحي ام ركنتست اهنأك دبرإ عراوش لك يفو يعماسم

 ؛ بعل ةنيدم ةليألا كلت يف دبرإ تناكو « ًالعف بعُ ةليل تناك دقل

 اوا سمادلا مالظلا عطقيو ءناكم لك يف اا ةطرشلا تارایسف

 تحبصأ ةعانقب ةثداحلا كلت نم انجرح دقو ةنولْما نمألا تاراّمس

 ةبردم E بالك الإ مه ام ةيدابلاو نمألا لاجر نأ يه 5-8

 !!اهتداس ءاضرإ ليبس ىف تيمتست

 ديماحم رمع

 0 - ةيح تاداهش

 تناك . ىتم طبّضلاب ركذأ ال ؛ موجهلا أدب ليللا فصتنم دعب
 نكس ولا ءاجتنالا ريب ددع عم تعطتسأ «زييمت نودب ت ةطرشلا
 تفرشأ دقو ةريثك تاباصإ اننيب ناك !!اجرحم افقوم ناكو تابلاطلا

 اندحأ ؛ ةيلوألا فاعسإلا تاودأب اتم ٍددع فاعسإ ىلع تابلاطلا ضعب

 هسأر انففل توملاو ةايحلا نيب ناكو ا يف ةقيلب ةباصإ ل ناك

 خألا عمج رجفلا ناذأ دنع . ريثكلا هل لعفن نأ عطتسن ملو فيزنلا عنل

 لواحو « اًبلاط )٠٠١( براقن اكو تاعاقلا ىدحإ يف ةبلطلا ماّنسب
 توصب نآرقلا ةءارقب أدبن نأ انحرتقا مث . ةمدّصلا عفو نم فيفختتلا

 كلذ دعب تجرح مث . سوفنلا ئّدهنو ةحاّرلا ضعب هيف دجنل يعامج
 نم دحأل حمست ملو ةطرشلا عم ضوافّتلل تابلاطلا نم ةعومجم

 !!لاقتعالا فوخ نعم جورخلاب بابشلا
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 روتكّدلاو ةّيدلبلا سيئر عم نكّسلا نوفلت نم لاصتالاب تمق

 Ù نأش يف ثيدحلل ءارزولا سيئر ىلإ بهذيس هإ يل لاقو . ( (دمحا)

 مل يتلا تاضوافُلا نم ةعاس يلاوح دعب . نيلقَتعُلاو نيرّصاحْلا
 جرفلا نأ انتظف ةّيدلبلا سيئر ءاج « ءيش ىلإ ةطرّشلا عم اهيف لّصوتن
 نيرخاظتلا خم اهناد رعجتا نع لاسبل e اجمد

 0 وا انه ىلإ نأجل ىتاوللا نمو

 . . كتانب انلك) : هب نفتهي تابلاطلا ضعب تذخأف « هينعي ال رمألا

 ءاطعو ذحخأدعبو . مامخما يأ نهءادن رعُي ملف (.. . كتانب انلك

 انمّلستي نأ ال ةطرشلا انمّلستت نأ انبلط انّنكلو انملستسا تاضوافمو

 . لاقتعالا زكارم ىلإ انلقثو ةّينمأ تاصاب ىف انعضُو . شيجلا

 <  هيح تاداهش

 نم جوف لأ لخد امدنع اليل ةدحاولا يلاوح ةعاّسسلا تناك

 مث ٠ مهبورهل اًعنم مهورصاحو ةبلطلا اوقّوط ثيح ةّصاخلا تاَوُقلا
 ىف زيكرّتلا ناك !!ةعشبلا ةرزجملا تأدبو « ةّيبالطلا زجاوحلا اومحتقا
 نم هم ةغرمخش اكو كلت انيأر اهدقعو# تابلاطلا ىلع برضلا

 نع عافدلل راجشألا عوذج رسكب انمقو ةراجحلا يمر انررق ابلاط )م(

 ةمواقُم انمواقو . عومّدلل ةليسُلا لبانقلا انيلع تلاهنا مث . سفّنلا
 ‹ ةصاخملا تاّوقلا دارفأ نم تاوارهلا ضعب طوقس ىلإ ىدأ امم ةديدش

 ةيقب 0 ينميلاب ةراجحلا يمرأ فينك و: قريسلا يدب ةواره 5

 ع ةبلطلا دحأ لبق نم اهنظأ ةراجحب يدي تبيصأ ةأجف . ةعومجملا

437 



 بورهلا ىوس اًئيش لعفأ نأ عطتسأ ملو ضرألا ىلع تعقوف

 و ةرتاكذلا دحأ تيب يفد ءابتخالا ا هيف

 ء مهيلإ املي 50 نأب روتكدلا 3 ما ماب ةص ا تاّرقلا

 مهجرخأ : : اولاقو « جاجزلا اورسكف E يتيب يف ءالؤه : : لاقو صضفرف (

 ىقبأو ؛ مكعم بهذاسو نآلا اوجرخا : بابشلل لاقف . لخدنس الإو

 و لوا ا

 اقف. . اهوضرام نأ نم ىوق يهر رتل 7 تا اًحسصان

 لاو اس ا نم ةيتآلا جاوفألاف يّدصتلا نحن عطتسن

 . ىسنت ال لايجألاو. ناودعلل نودصتيس مهؤانبأف مه اودصتي

 يريودلا كديحا

 ۷  ةيح تاداهش

 ماوّدلا دعبو . ةسايّسلاب ةقالع هل ْنكي ملو « ايملس ماصتعالا ناك
 عقوت كانه ْنكي مل . تافاتهلاو تاملكلا كانه نوكتو « ٍبآلّطلا عمتجي
 . كلذ روصتيل ٌدحأ نكي مل « ماحتقا ثدحي نأ يعماج مرحو ةعماجك

 ثدح ماحتقالا نأ اهقيدصت عيطتسأ ال تلز ام يتلا ةقيقحلا ّنكلو
 اوناك ةيدابلا تاوق لخدت نأ لبق ثيحب ؛ ةّيجمهو ةّيشحو ةروصبو

 بلاطم عوضوم سيل عوضوملا نأ : مهتمهفأ دق ةلوّدلاو « نيئّبعُم
 اوديزي ىّمح ماظّنلا ىلعو ةلوّدلا ىلع ةروثو « ةّيسايس امّنإو « ةيبألط
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 اولخد . ةجئاهلا ناريثلاك اونوكيو « بالطلا ىلع مهبضعو مهقنح نم

 لدو ‹« نيسح كلملا ىلع بالقنا لمع نوديري ةبلطلا ءالؤه نأ ةّيلقعب

 يجمهلا ماحتقالا ذهشم مهيلإ تلصو يتلا يه ةروّصلا هذه نأ ىلع

 ىلع نكي ملو « سأرلا هيف اًدّصقتسُُم برضلا ناكو . ثدح يذلا
 مهّنأ برَّضلا يف ةقيرطلا هذه ءارو نم اًحضاو ناكو ؛ رهظلا وأ لجرألا

 كلذكو . دوشحلا قيرفت وأ فيوختلا سيلو ءانل توملا نوديري اوناك
 لتقلا ىلع ةتّيبم ينا نأ ىلع رخآ ًاليلد اذه ناك ذفانملا تقلغأ امدنع

 . ديدشلا ءاذيإلا وأ

 ليللاو ؛ يجمهلا موجهلا اذه ءاّرج نم تثدح يتلا ىضوفلا
 بّبس كلذ لك . اهيف انوتغاب ىتلا ةتغابملاو « هتملظ ىف نعمأ يذلا
 تحت ىواهتت داسجألا تأدبو ؛ سالا تعفادت ذإ ؛ 1 ريغ ىضوف

 . نيثيغتسملاو نيّرافلاو نيرباعلا مادقأ
 (نادمح ملاس) برض دهشم الول نوهتل تناك ةّيجمهلا هذه لك

 ناك . نرق دعب ولو هنايسن يتركاذ عيطتست نل هشم ؛ توملا ىتح
 ‹ ةبيطلا ديدش اًّيط ناكو صّصختلا يف يليمزو يقيدص (ملاس)

 همسج حار ه هانلسغ امدنع . هتزانج ترضح . قلطُم لكشب اتواعتم

 الب محل هتأك ناك « هماظع تباصأ ىتّلا روسكلا ةرثكل انيديأ نيب ىّنشتي

 ةتتفتم ماظع ىلإ لوحت لب « لماكلا همسج ىلع روسكلا ٍقبُث ملو « مظع
 !!قيقر دلج اهيطغي

 . ةقلغملا قافنألا وأ « بيراوزلا ضعب ىف لخدن انرص ؛ انْعَتشت
 ‹ ةقلغملا قافنألا هذه دحأ ىف تابلاّطلاو بالطلا نم ةعومجم اتك

EEةلداك ةعمانلا  Ee Elsاذه  
 انولخد ةّيندم تاراّيسبو « انلاقتعاب اوماقف « يبناجلا لخدملا وأ قفتلا
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 «دبرإ ةطرش ىلإ انولّحرو . . . متشلاو برمفلا ناكو « تاراّيّسلا يف
 ‹ ةيركسعلا تارابختسالا مسق ىلإ حار انضعب « زرفلا راص كانهو

 ةنازنزلا « ىسفنو يدسج بيذعت كانه ناكو « قيقحتلا أدتبا كانهو

 دعب ا ةعبرأ اّنكو « فصنو رتمب نيرتم تناك اهيف تلقُتعا ىتلا

 نوسبلي اوناك ةيدابلا . اًيولطم نكي مل اذإ جرخي انضعب ناك قيقحّتل
 لتقلا نم تاعاس دعب نوكبدي اوؤدب دقو . شبرشملاو يكاكلا مهسابل
 . «نامع نم» . «؟نيو نم تنإ» : ىنولأس قيقحتلا ىف . سرمفلاو

 . «!!افاي» (!؟كدجو» . «(نامع 5 يوبأ» . (؟نيو ا ..أل»

 . «لمه ةلش هللاو !؟نوه اوبرخت نيياج مكدالب اوبرخت مكافك ام وتنإ»

 عدعد داّؤف
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 ثحبت انترداغ دق ءاضفلا يف نآلا كنأ فرعأ (درو) يقي دص»

 . كلجأ نم اذه تبتك . هب مّلحت ام دجت نأ یت ةديدج ةايح نع

 . هتروص تناك امهم يضاملل ركنتأ نأ ديرأ الو . حورجلا كّلظ تنك

 . انم اضعب دجتس رطسألا هذه تحتو ةرثعبملا تاملكلا هذه ىف انه

 ا . «(1دبأ صلخملا)

 ةصاخو . همقافو فقوملا مْرَأ دق تقولا اذه ىلإ ال ناک

 اذام فرعي الو « اهلهأ اهرظتني ْنَم كانهو تابلاطلا نم ريبك ددع دوجو

 . جيلخلا لود نم اهريغ نمو « نيطسلف نم ةمداقلا كانهو ء اهل ىرج

 يأب ماصتعالا ضف ىلع ةمّمصُم ةديدجلا ةّينمألا ةعومجملا تناك

 نوكتو « ددعلا فخي ىتح ليللا رخآ نورظتني مهنأ يل ادبو . نمث

 هذه ةلباقل ةسمخ انجرخ . لهسأ جَجأتملا فقوملا ىلع ةّينمألا ةرطيّسلا

 ملاسو انأ نكمُم ينمأ ىوتسم ىلعأ يهو ةديدجلا ةّينمألا ةعومجملا

 ىلع نودعاص نحنو . انعم اًضيأ ناباش كانه ناكو «اهُسو نادمح

 . انمساب طقف حا ملكتي نأو « انعيمج ملكت لآ انقفتا دق انك جرنل

 نم اًريثك تردأ يذلا انأ يننألو « ملكتما نوكأ نأ انأ ىلع قافتالا متو

 ناك . لوقأ ام فرعأ نأ لهّسلا نم ناك دقف « ةقباّسلا تاراوحلا

 ‹ ديرإ ةطرش ريدم « دبرإ تارباخم ريدم « ماعلا نمألا ريدم : نودوجوملا
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 ريغ نقتت ال يعافألا . ةعماجلا سيئر ىلإ ةفاضإلاب .دبرإ ظفاحم

 . ءاوعلا ريغ بائذلاو ؛ حيحفلا

 ال انّنأب ةحضاو ةركف لاصيإل سولجلاب مازتلالا بالطلا نم تبلط
 ,تلخد كلذ عمو . مهل ّيئادع عضو يأ يف انسلو « مهعم مداصتلا ديرن
 ةطرش ناكو « فورعملا مهسابلب ةيدابلا « بوصو بدح لك نم تاّوقلا
 1 ادج ةريبك دادعأب ناكملا اومحتقاو « ةمّدقملا يف مه بغشلا ةحفاكم

 ‹ عومدلل ةليسملا لبانقلاو تايقاولا : مهداتع لماكب نيزهجُم اوناكو

 . تاوارهلاو ؛ ةيتوصلا لبانقلاو

 ‹ يرئاد لكشب ناكم لك نم برَتفلا نوّقلتي بالطلا حبصأ

 :ةّوق لكبو ادج اًفينع برّضلا ناكو « ضعب ىلع مهضعب طغضيو
 ءاًماليإ رثكألا برّضلا ىقلت يذلا وه بالطلا نم يجراخلا قوطلاو
 لكشو « هفلخ هفلخ نيذلا قوف طقاستيف فلخلا ىلإ عج ارتي مهضعب ناكو

 حورلا ةوالح نم انّضعب حارو « برضلا نم الأ رثكأ وه ام طقاستلا اذه
 . ةباوبلا نم تالفإلا لواحيو مهعيماجم قرتخيو مهنيب هسفن عفدي
 سيلو اهلك دبرإب طيحت ةّينمألا قاوطألا تناك دقل !اًرفملا نيأ نكلو

 ولو برضلاو ءاذيإلا رمألا نم اًحضاو ناك كلذلو « بسحف ةعماجلاب

 ذفانملا لكو ةعماجلا تاباّوب اوقلغأ مهنأ ليلدلاو « توملا ىلإ كلذ ىدأ

 قيرفتلا مهدصق ناك ولو « اًبرهم بالّطلا دجي الأ لجأ نم ةلمتحملا

 . هسفنب ةاجنلا دارأ نم ذقنث باوب ألا كلت اوكرتل

 ا نم تبره اذإ « ناكملا المت عومدلل ةليسملا زاغلا لبانق تأدب

 رعشت فيثك ناخد هيف ٌوجلاو , كانه اهنم سمح وأ ٌعبرأ كاقلت انه
 تقرتحاف ةلبنقلا هتباصأ مهدحأ . هيلع يمغأ مهضعبو « قانتخالاب

 ‹ تاوارهلا هتقلتف « اروعذم ضكري راصف « هدسجب رانلا تّبشف « هبايث
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 يف جرخف «راثلا عئفطي يكل يجاجزلا يقاولاب 0 مهدحأ ءاج مث

 . روسكلا ضعببو قورحلا ضعبب ةياهّنلا

 لك نم باذعلا هيف اهيلع لاهنا اًبعص اًرشح ةحاسلا يف انرشح

 ماقف يناثلا قوطلا هاقلت لبانقلاو تاوارهلا نم اوّرف نيذّلاو « بوص

 نم ةعماجلا جراخ دراطي ناك يناثلا قوطلا نم ملس يذلاو « هلاقتعاب

 اوزواجت نوباصملا اًعبط . هلاقتعا متي نأ ىلإ اذكهو عباّرلاو ثلاّثلا قولا

 ناك ؛ ةديدشو « ةعونتم روسك كانه ناكو « فالآلا ىلإ اولصوو تائملا

 لواحو اهيلع لماحتف هلجر ترسُك مهدحأ . لجرأو ديأ روسك كانه

 هنطب ىلع فحزف « ضرألا ىلع طقسف ةيناث ةواره هتّقلتف برهلا

 ىلإ علطتف هفنأ نم بيرقلا راطسبلا رظنم ُهَهَدَشَف  هيقفرم ىلع اًدنتسُم

 تحارو . ءاجّرلا نم قفأو بعّرلا نم ءاضف امهيف نينيعب يطرشلا

 نيتدقتم يطرشلا ائنيع تناك « همحري نأ يطرشلا ناوجرت نانيعلا

 ‹بلاطلا اذه ءاجر مامأ امهداقتا بحسنا اًديور ديور « ناترمج امهنأك

 « فلخلا ىلإ هلجر يطّرشلا بحس < ةّقّرلا نم ءيش امهّلحم ّلحو
 . بهذو هكرتو « هيئيع نم تفرط ةعمد هّمكب حسم

 ‹ ةاعارم الو ةداوه الب برضي ةّينمألا تاّوقلا نم لّوألا قوطلا ناك

 ىلع ةبقرلا ىلع هجولا ىلع نيديلا ىلع فتكلا ىلع سأرلا ىلع
 تاوقلاو « نوروصحم سانلا « ناسنإلا مسج يف ناكم لك ىلع « رهظلا

 رادجلاو تاهجلا لك نم لصح برضلاو « تاهجلا لك نم تءاج

 وهو رطخأ وهام ثدح رطخألا مداقلا نم ابره عفادتلابو ؛ ؛ كفلخ

 مل مث ‹ ىلوألا ةبجولا لّمحت بالطلا نم يجراخلا فرحلا . قانتخالا

 . ينمألا رادجلا يف بقث عنص لواحف لامتحالل لاجم نم كانه دعي

 يناثلا رادجلا هاقلتف  جراخلا ىلإ حوّرلا ةرارح نم كلم ام لكب عفدناو
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 ئّبح تاكابتشالا رارمتسا ىلإ ىّدأ اذهو « نمألا تاّوق نم ثلاثلاو
 ٌرمتسا معن « ةعامجلا لخاد ربكألا ةّيرشبلا ةلتكلا تطَعرفت نأ دعب

 نم ىلوألا رجفلا تاعاس ىتح ةطرشلا لاجرو سالّطلا نيب كابتشالا
 ناك . اهجراخو ةعماجلا لخاد كابتشالا اذه ثدحو ٠١-٠-۱۹۸١ موي

 نيب ثدحي « ةفلتخم رئاتوب ربكألا يرشبلا عومجما قرفت دعب كابتشالا
 ثيح تابلاطلا تانكس ىّتح باللا ةدراطم تّمتو . ىرخألاو ةنيفلا
 مهسفنأ نع كانه نوعفادُي بالّطلا ناكو « بآلّطلا نم ددع اهيف ًابتخا

 نكمُي ال ثيحب ةنّيعم ةقيرطب باوبألا قالغإ لثم « ةفلتخم قرطب
 لثم بابلا حتف عني ام كانه نوكي ترسك ولو ءاهرسك وأ اهحتف
 لابح عطق انايحأو « ضرألا ىلع تايافنلا يمر انايحأو « ةنازخ

 رارج نوعفدي ٍبالّطلا ناك اًنايحأو « نمألا اهمدختسي ال ىّتح دعاصملا
 رثكأ اوبرتقا ام اذإ مهنأ مهنودّدهيو « نمألا لاجر هاجتاب اهنوحتفيو زاغلا

 تمت يتلا ةقح ةقحالملا نأل كلذ ثدح «اهنورجفي وأ اهنولعشي تفوق

 . ةيقطنم ريغ تناك بالطلل

 دحأ نم زفق « مولعلا ةّيلك هاجّناب ٌرف بابشلا دحأ نأ فئارطلا نم

 نمو « كاّبش ىلإ كاّبش نم لخدي ّلظ « ىنبملا لخاد ىلإ كيبابشلا
 ةلواط تحت هيف أبتخا « ربتخم ىلإ اًريخأ ىدتها ىتح « ةفرغ ىلإ ةفرغ

 دجو « جراخلا ىلإ كاشلا نم رظّنلا قرتسا ليلا يف « دّيج لكشب
 ةكرح تناك . نوجحسيو نوكبدي اوحارو ةكبد اورمع دق ةيدابلا ةطرش

 5 مهليامتت عم ليامتت مهبناوج ىلع ةيّلدتملا ءارمحلا بيشارشلا
 وُعْب رصنلا انقَقَح .. . هللا دبع وب اي كدونج انح» : نوفتهي

 ينيب ءاملاب ههجو لسغ « ظقيتسا ‹ حابّصلا ىتح مان «!!!. . . هللا
 ةمدختسملا ايارملا ضعب كانه تناكو « ربتخلا ضاوحأ يف ريبانصلا نم
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 ةقث لكب جرخو « همادنه حلصأو « هرعش طشمو « ٍبراجّتلا يف
 درا نأ اناظ « مولعلا ىنبمل يسيئرلا بابلا

 . برضلاب هيلع اولاهناو اًروف هولقتعا
 نم يتوق لماكب يديب تعفدو « ةّيلامشلا ةباوّبلا هاجّناب تبره

 ةرتف دعب عبطلاب  هاجتالا كلذب تقلطناو ‹ ةطرشلا نم يهجو يف ناك

 مهتردق تحبصأو « نوبعتي اوؤدبو « ةطرشلا كهنأ برضلا ةروف نم

 نورخآلا يندراطف « مهضعب نم تلفأ ‹ ةليلق برضلا يف زيكرتلا ىلع

 لاس دق زاغلا ناك « ةعومجم ىلإ ةعومجم نم برهأ « ةعماجلا لخاد

 تلواح . قانتخالا نم ةلاح ىلإ ينلصوأو « عومد نم ّينيع يف ام لك
 كانه يلاقتعا اولواحو ‹ حجنأ ملف تالفإلا ىلإ ييعس يف ةباوبلا زؤاجت

 تزفق « ةيسيئرلا ةباوبلا نم برهلا نم نكقأ مل امدنعو . اوحلفي ملف
 يسيئرلا عراشلا تعطق « قرشلا هاجتتاب تبرهو « ةعماجلا روس ىلع نم

 يف ناك « تارامعلاو رشبلا نم ةيلاخ ٍضرأ هاجتاب تيضمو « دبرإل

 يف بشعلا ناك . يه ام فرعأ نكأ مل ةديدج ةيانب ضرألا هذه ةياهن

 نوللا ىلإ لام دق هضعبو « نيرتمل عفترا دق تارامعلا نم ةيلاخلا ضرألا

 يمري حباسك « هيف يسفن تيمرف « رضخأ لاز ام هضعبو ءرفصألا

 SE SS ا اس يدي ا رج

 ىهانتت اًناوصأ عمسأ تنك. يلجرو يديو ينطب ىلع فحزأ تححرو

 . ٌرمتسمو لاع حايص دعب تتفخ تاوصألا هذه ضعبو « ديعب نم يل

 تخ وأ تاوصألا هذه ضعبو « اوتام وأ مهيلع' يمغأ امإ مهنأ تفرع

 كاسمإلا عطتسي مل اذإ قوط لك نأ تكردأ عبطلاب « اولقّمعا مهنأب ىلإ

 نم هيلي يذلا قوطلل هكرتي مث « ةنّيعم ةفاسمل هقحالي ناك ءاندحأ

 هل ةرّرقملا هتقطنم رداغي ةطرشلا نم ٌدحأ “ركي مل« هب كاسمإلا لجأ
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 مهضعب ارتم نيرشع نم برقي ام مهنيبو ينيب ناكو يفلخ نيذلا
 الأ ىلع اًمّمِصُم تللظف ان امأ لقٌتعاو هقحالث يتلا قاوطألل ملستسا
 ,فوخ ىلع تللظ . يصيمقب كسمُي بئذلا لعجأ الأ ىلعو « لقتعأ

 ‹ ةرذ ناقيسك نافجترت يالجر تناك ؛ هاوتسمب نهكتي نأ نكمُي دحأ ال

 ةعاّسلا تناك . شطعلاو ثاهّللا نم ىقير فجو « تقرزا دق ىهافشو
 ىلع ىّتح الو رطفأ مل مويلا كلذ يف « اًرجف ةثلاثلا وأ ةيناّللا تبراق دق
 ةدمل تفحز « ثادحألل يناثلا مويلا يف ىتح اًمئاص تيقبو « ءاملا

 دّدمأ نأ تلواح « اًديعب تحبصأ ىنثأ ىلإ اهدعب تننأمطا ؛ ةعاس

 يفو « ةبشان حامر يبلق يف ناك عطتسأ ملف وفغأو بشعلا نيب يدسج
 تاوصأ اهدعب تعمسو « ةعاس فصن تثكم . ةذفان ٌماهس ينيع

 قلطُت يهو « ديعب نم ىلإ لصت يسيئرلا عراشلا ىلع ةطرشلا تاراّيس
 يأ نود نمو ...او... يو ...او.. . يو : ةّيريذحتلا اهترفاص

 نيب الر ىف یار ام یاس ایف ا عا نب
 ‹ رثكأ مامألا ىلإ ةروسكملا يعالضأب تفحز . يناكم رييغت تررقف

 اددع تدجوو « غرافلا ىدملا اذه يف ةديدج ةيانب ىلإ تلصو ىتح

 . اهنم غراف دحاو نع تشحب « ءانبلا يف مدختس يتلا ءاملا ليمارب نم

 لخاد يّنع اوثحبي نل : يسفن يف تلق « هلخاد يسفنب تيقلأو
 هيف ام اوغرفُي نأ ىلإ لاا دوس الا ءیلم كش الب وهف ‹« ليمرب
 توفغ « اريبك اًعلبم بعتلا يب غلب . ةراجحلاو ديدحلاو تنمسإلا ىلع
 اونظو حابصلا يف اوؤاج لاّمعلا نأ ةءافغإلا هذه يف تملحف ًاليلق

 ترّسكتف « اهعم ينوطلخو تنمسإلا نم ةرئاد يف ينوقلأف « ءام يننأ
 رهصناو « ةعئاملا هتلتك يف يرعش باذو « شقلا نم داوعأك يماظع

 ةراجح نم اًرجح ترصف « ءانبلا يف ينوّبص مث داوا يقاب عم يمحل
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 اًبراه يلوأو يناكم نم زفقأ نأ تممه . اًروعذم تقفأ !!ىنبملا اذه

eكاملا 0  

 انأ أ ىقبأو ا نلومستبيو يلإ مهيديأب وريشيف هترص يذلا سيحل

 لإ مهل لوقأ نأ عيطتسأ الو ‹ ةرسحب مهيلإ رظنأ ءانبلا ةراجح ىف

 . يتيرشب ىلإ دوعأو يتّيرجح رداغأ نأ جاتحم ىننإو « مهلثم تنك

 ترندو: هوقو م اوان فور تر ىلع ىرشلا هو تقفأ

 تعفد . قيمعلا اهروغ يف صقارتت موجتلاو « ةئداه تناك « ءامّسلا ىلإ

 يل ئيهأ نأ تدرأ . عبطلاب حزحزتي ملف ليمربلا فرط يمادقأ فارطأب

 يف تمدقو ؛ سفتلا ىلع رّوكَتلا اذهب تيضرف « موتلل ًالوقعم اًناكم

 اّيقاو ًاليمرب سبلأ نإ ؛ اهيف انأ يتلا هذه ةمعن يأ : يقامعأ

 نم رم مك يردأ ال . اهتخأ نم ربكأ يهو الإ ةمعن نم ام« صاصّرلل

 نأ رجفلا ادب « ةيلاع تاوصأ ىلع اعرف توحص ٠ كلذ دعب تقول

 فحزلا ناكف « ترطمأ دق ماحتقالا ةليل يف ءامسلا تناك . قشنا

 يتلا تاوصألا . بارلا عم ينلبج دق ةّيبارَثلا ضرألا ىف نطبلا ىلع
 ت امار تناك ردنا ادب شم یا ا

 طحت طبخت مادقأو ) ركابلا حابصلا يف تايحت ةيدأت تاوصأ تناك ؛ اهزيمأل

 ن ا ا ىلع تبعت ا

 بجاولاب نوموقي ركاسعلا نم ةعومجم اوناك دقل؛ ‹ رظنملا ينلاهف

 تارابختسالا ىنبم وه بيرغلا ىنبملا اذه نأ تفشتكاو « ّىحابّصلا

 ا ا ا یا

 نم اًدحأ ن نأ اوعقوتي مل ةّيركسعلا تارابختسالا طاّبضل ةبسّنلاب
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 را اذن لقتعُي وأ برضُب نأ نود ايح انه ىلإ لصي دق بالّطلا
 ‹ ءودهب ليمربلا نم تزفق ؛ ةباهملاو ةبيهلا يف ةياغ ليمربلا بقث نم

 ‹ ءطبب سكاعملا هاجتالاب تفحزو ؛ طقك هنم اجراخ يمسج تططمو

 ةيفاك ةفاسم تدعتبا ىتح < ةحض ةيأ ثدحأ نأ نود ةنماص ةكرحبو

 نآرقلا نم تايآ يعمس ىلإ ىهانت مث ؛ ًاليلق تحرتسا « يبلق ٌنئمطيل

 نم ةباحس يبلق تفل . بيرق دجسم نم ىلتت رجفلا ةالص يف
 ‹« يحورج يواديل يجشلا A اذه رظتنأ تنك يننأكو ةنينأمط

 . ةوشنلا ةياغ ىف انأو أرقي ام هعم تددر . ىحورق هتاملك نم أربتلو

 .ضعب تناك(« ل عراشلل سكاعملا هاجّتالاب فحزأ تيقب

 لخدأ نأ يلابب رطخ « ةغرافلا ضرألا ةولخ عطقت ةديدجلا تايانبلا

 يف تزفق مث « اهفرغ ىدحإ رادج ىلإ قزمملا يرهظ نكرأو اهادحإ
 ّرجأ انأو ريسملا تعبات . ةركفلا تيغلأف برُضلاو لاقتعالا ةّيضرف ينهذ
 تناكو « يفاكلا ردقلاب تدعتبا ىتح « يمامأ يلمأ عفدأو يفلخ يملأ

ESةفساك تءاجف « اهل نذأف « هلحم "حت نأ  › 

 « تويبلا دحأ ىلإ | تلصو . اا اذام يرد ' ال نامامغ اهيطغت

 انأ امم ينلشتنيو يتأي يك يئابرقأ دحأب تلصتاو ؛ مهفتاه تلمعتسا

 ظ . هيف
 نأ مل امك تغ ءاقدصألا دحأ دنعو دبرإ ىرق تويب ىدحإ يف

 ينوظقيأف بابّشلا ضعب ينءاج راهّنلا فصتنم يف « يتايح يف
 دق كلملا ناك « ةبولقم اينّدلاو ؛ جان اتنإ لجر اي : يب اوحاصو « ةدشب

 ‹ ةلضُم ةلاض ةئف هذه» : تقولا كلذ يف ريهشلا هباطخ بطخ

 «. . . نوبرخلا ءالؤهو ‹ نورمأتملا ءالؤه . ديدح نم ديب برضنسو

 فّيزُت ةقيقحلا . اًماقت فلتخم رمألا اذإف رابعا تع رهو
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 ىلع ةرماؤم هذهو « نوبّرخُم « نودتعُم بالّطلا ءالؤه نأ قّوسُي مالعإلاو
 . نمألا لاجر نم ددع حرج دقو ؛ دلبلا

 تلاز ام اهنأل ؛ دبرإ رداغن الأ ةّيميظنت تاغيلبت ىلإ تلصو
 نأ ىلإ. اط وأ لاقتعالا اخاف هم نانا ا ودام ار ةقزطم
 ترداغ « ثادحألا ةياهن دعب سماخلا مويلا يف « ًاليلق رومألا تأده

 يف يلهأ نأ ملعلا عم (شرج) سيلو (ءاقرزلا) هاجتاب صابلاب (دبرإ)
 ةرتف رومألا تكرتو « يلع نأمطاو كانه ىلإ مهنم ددع ءاجو « (شرج)

 قيرطلا لاوط تيقبو « مهيلإ ىرخأ ةّرم ُدوعأ مث نمو أدهت ىتح
 تاّيوهلا ىلع شتفتو « صابلا فقوت ةّيركسع ةزرفم يتأت نأ اًسّجوتم
 اذإ اميف نوردي يلهأ نكي مل ةظحللا كلت ىح . . . يلاقتعا متيو
 ظ . القَتعُم مأ اقيلط « ايم وأ ايح تنك

 مث « ىوتسم ىلعأ ىلإ رومألا دّعِص كلملا نأ اًحضاو ناك اهدعب

 كلملا بطخ . قيفصتلاب هل يديألا بخطصتل « ةدحاو ةعفد اينو

 . ءارزولا سيئر هعم لاقأو « ةعماجلا سيئر لاقأو « اًيناث اًباطخ اهنيح

 يف ةسامحلا مهضعب تذخأ امبرو ؛ يئانبأ نوقبي باللا ءالۇھ لاقو

 اا ‹ ةعماجلا ىلإ مهنم کک ةداعإب رمأو « و

 كلما نع ردصو . تاناحتمالا يدقت نم اونكمتي مل نيذّلل تاناحتمالا

 . ثادحألا يف قيقحتلل ةيرازو ةنجل ا

 ماّيأ ةرشع ىلإ عوبسأ ةرتف اًبيرقت « ثادحألا دعب ةسارّدلا تقلع ]

 كلذ ناكو « ةعماجلا ىلإ هيف انعجر موي لوا يفو . تاناحتمالا تلجأو

 ةغيلبلا تاباصإلا دهشم ناك ةساردلا قيلعت دعب ماودلا ةيادب يف

 وه اذهو ‹ مهداضعأ ىلع ءادوس ةطرشأ نوعضي ةبلطلا لك ناكو « اًعيلب

 اوفتهو « تائملاب اهموي ةبلطلا عّمجت . قحلاب ةبلاطملا ىلع رارصإلا دهشم
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 يلع اودكاو ا و اخ دف

 نأ رارقلا عنص رئاود ىلإ ةّيوق ةلاسر لصوأ اذهو . ةقباّسلا مهبلاطم
 . مهرارصإ ىلع اولاز ام ةبلطلا

 ىلإ لّصوَتلل ةعماجلا ةرادإ ةرواحم ةنحل ليكشت روفلا ىلع ام ّبلُط
 لباقم نوديرت ام لك مكل : اولاق لّوألا ءاقللا يف . محلا يضري لح

 لكو و هنم بلطلاو كلملا ىلإ ماحرتساب اومّدقتت نأ دحاو ءيش

 نودّعصُت متن أ : اولاقف « كلذ انضفر انتكلو . ي لإ دوعي ءيش

 اتم نوبلطت ا انْدروُطو انحرجو انضعب لتق نأ دعب : انلقف « فقوملا

 انتّيضق نكت مل نحن !!انيف راذتعالاب ىلوألا وه نم !!رذتعن نأ
 نأ ةعماجلا ىلعو . اننيب يذلا ألا ةقالع كلملل سيلو « ةيسايس

 . اهتارارق نع دوعت
 ‹ ةغيّصلا ىلع قافتالل « ديدشلا لادجلا نم فصنو ةعاس دعب

 ةنجللا نإ ا او ارا ا تیک
 بلطلاب كلملا ىلإ هّج وتت يتلا يه ةعماجلا سيئر لبق نم ةلكشملا

 . بالّطلا ءالؤهب قفرلاب
 ؛ داصرملاب ةبلطلل تارباخلا تناك . جّرختلا رج ناک عيباسأ دعب

 O تانبو نيبولطملا نم ناك نم يتابع هدعب تلقتعا

 . اهتّمرب ةّيضقلا ةيفصتل ةّينمألا تاءارجإلا

 نأ انّردق ناك عئاظفلا كلت لك ىلع دهاشلا يكومريلا ليجلا نحنو

 امنيه انّريغ هب مّلحي مل ا انمُّلح نيح اناوس هلمحي ملام لمحن

 نم هنأ انقيأ دقلو . هب فرتعت ال اًرومأ ةايحلا ىف نف ؛ نايستلا انلواح

 لدم ااو ا ا هله ىرطت الا
 !!ةایحلا اهفورح
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 ا 8 0 يلع تيك ينل Sa درو يزيزع»

 يا وع م رطسألا هذه تبتك

 . «یتأتس ىتلا لايجألا لجأ

 نم مهتبساحمب بلاطأ ا ل

 نم نوتأيس نيذلا بولق هب رقت هلوقأ ام رخآ ءيش يأ لوقأ نأ لبق انه

 اودرشو اوبذعو اوحرجو اولتف نيذلا مَا 4 00 ' ثادحألاب اوعمسو اندعب

 کک نومرجأ لاني ىتح مهيوذ 2 وأ انمي أدهت نلف

 ىنبم ىلع والعيب ةدراطم وأ ناك وأ ماحتقا ةلواح اًقباس مهضرعتو

 ¢ (ةيطاو) 57-5 نع ةرابع ءاصحإلا ينابم تناكو ¢ ءاصحاإلا

 اذه نأ مهنم اداقتعا (افيفلا) تاجاجزب نمألا لاجر نوفذقي اوؤدبو
 ناك . شيجلا نم يشحولاو حساكلا موجهلا فقوي نأ نكمُي رمألا

 نفقو نهضغب نأ « ماصتعالا ةيادب يف تانبلا نم ىلوطب فقوم كانه
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 موجه ّدصت نأ لواحتو « ىربخألا ديب ةدحاولا كسمت ٍرقوط لكشب

 ::تغابملا شيجلا

 قوف عفادتلا نم سانلا ىوه م ‹ تانيلا يف ءابج برضلا لوأ

 . نسالكم نيحطلا تالاوش لثم لكلا راصو « مهضعب

 زكرملا هاجتاب بره انضعبف ؛ ء انل نكمُم هاجتا يأ يف برهن انأدب

 رثكألا ةّيسيئّرلا ةباوبلا هاجتاب تبره يظح ءوسل انأ . يمالسإلا

 : نولوقي نمألا نم مه نم فرعأ نأ نود مهٌّتعمس . اًينمأ اًئيصحت
 يننكل يفلخ اوضكر « ةريشك عباصأ ىلإ تراشأو .. . ويه .. . وّيه
 ينيراجُي نأ عطتسي مل ةعرسب ضكرأ ان أو مهدحأ « مهنم عرسأ تنك

 ةاورهلا كلت تلظو « ديعب نم ةوارهلا ىمرف ؛ ىلع ضبقي وأ ينبرضيل
 اًمزع بستكت يهو « ةشارفلا لثم اهتكرحب ءاوهلا يف فلت ةئيعّللا

 دلا لاسو ُهَتّجشو ُهّيقشف « يسأر ةرخؤم ىلع ينتبرض ىتح اًديدج
 ىلع تيقبو «روفلا ىلع يلع يمغأ ةبرّضلا هذه رثإ ىلع . اًريزغ
 ‹ يلع يشغم انأو وه مك يردأ ال تقو رم . . . كارح نود ضرألا

 ينطب ىلع يل راطسبلاب ن برض ىلع تقولا كلذ دعب 4

 دبرإ اذإو ... تبرهف . .. ةعماجلا ةباّوب ىلع قلم يب اذإو « يسأرو
 تويبلا دحأ ىلإ عئجتلأ ن أ ًالواحُم برهأ تللظ ٠ ‹ ةظقيتسُم يمامأ اهلك

 ٌسانأ كانه ناكو . . . لاقتعالا وأ بانل ند يبا سلا ين
 هسفنو هتيبل لكاشملا راضحإب بغري دح أ الف ‹ مهمولأ الو نوفئاخ

 ينلخدأف يلع قفشأ تويبلا ىدحإ يف ساتلا دجأ نأ ودبي . . . هلهأو

 مل... ٌدشأ ةرملا هله تناكو « ىرخأ ةّرم ءامغإلا ىلإ م
 تويبلا نم جرمخي ناسنإ لك نأل ىفشتسملا ىلإ | جرخ أ نأ اولبقي

 يتنياعُا ءابطألا دحأ اودان .. . لقّبعُي ناک تاقرَطلا يف فداصيو
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 ‹ كتهت هنأل ؛ مئتلي نأ نكمُي ال هْنِإ : لاق حرجلا ىلع فشك امدنعو

 ام وأ (دويلا) هيلع اوعضت نأ ديفُي الو « بطقُي وأ طاخُي نأ نكمُي الو
 توحص نيح . ةليوط ةءافغإ | يف ترو نكمت امب يفاعسإب ماق هباش

 احب اياسنإ بسلا ناك نإ ىرذأ آل 2 ا ن سرا تیا تا

 عم وأ يعم ةبارق ةقالعب نوطبتري وأ يلهأ نوفرعي وأ يننوفرعي مهنأل

 انأو لوألا تيبلا نم تجرخو « يفاشملا دحأ ىلإ ينتلمحو - يترسأ

 ن ا نع يجو ياو جرجا ی يحي لاقعلاو ةطحلا سبلأ

 . تاقرّطلا يف
 تيهنأ هيبأ ةركب نع نيباصُلاب اًلتم ةمسب ةريمألا ىفشتسم ناك

 ادبت سمّشلا تناكو قيمعلا حرجلا كّرادتل ةعيرس تاءارجإ

 « ةّيلامشلا دبرإ ىرق نم وهو ؛ انبابش نم ٌدحأ ءاج مث . . . قورشلا
 ديرإ تناكو « ةميعنلا ثلثم ىلإ ءاقفرلا نم ةعومجم عم يبيرهتب ماقف
 متي ناكو ‹ تاهجلا لك نم ةّينمألا تانيصحتلاب ةطاحُم مويلا كلذ ي

 « ىطْعُم (بكب) يف انّبكر . تاّيوهلا ىلع شيتفّتلاو « تاراّيَسلا فاقي
 نيعأ نع ةديعبلا قرطلا فرعي ناك . تالا قافّرلا دحأ هتدايقب 1

 - هتراّيسب لخد . . ةّيعارّزلاو ةّيبارّتلا قرطلا فرعي ناكو ‹ نمألاو شيجلا

 . شرج اجاب  تالفإلا انعطتساو « ةيوتلملا قرطلا هذه ىدحإ
 داك « لشفلاب تءابو لوخّدلا اهيف تلواح يتلا تاّرملا ىدحإ يف

 سابللا سبلت ةأرما ينم ةبرقم ىلع تناكو ؛ اهيف ضبقلا يلع ىقلُي
 ةلواحم ثأر الو ءاهسأر ىلع (ةبصُخلا) عضتو « يندرألا يبعشلا
 نم ارجح تلوانت « يب كاسمإلل مهيعس يف يلع ةطرشلا ضاضقنا

 : مهخبوت تحارو « ةركنتسم مهيلع تحاصو مهيلع هتقلأو ضرألا

 . مهتضبق يف تعقول اهحايصو اهرجح الولو ( . . .وكدهي . . .وكرسكي)
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 نم ةيبالط ةكرح خيرات هدهشي مل اننیب فئاكتو محالت كانه ناك

 ن ن ل يا يذلا رطملا نأ كلذ نمو« لبق

 تاّيناطبلاب نيتأيو نكسلا ىلإ َنْبهذي تابلاطلا لعج تاجاجتحالا

 3 انماصتعا لصاون نأ لجأ نمو  هيقتن نأ لجأ نم ةيطغألاو

 وأ رطفُت نأ لجأ نم سانلا ىلع اهنغزويو ةرضخلاو زبخلاب نيتأي

 ال عمال نم عيا يف دحا يأ ىلع ليحتسلا ملك

 و نيف ذءىرخأو را لا انضرتفا اذإو « ماعطلاب

 ماعطلاب ىتأي فكيف نيلاحلا يف اجن هنأ انضرتفا اذإ « لخدي نأ كلذك

 ثيح لخاّدلا نم الإ لاجم نم نكي مل. ةعئاجلا هاوفألا هذه لكل

 . اريبك اًينافت اذه ىف تابلاطلا تنافت

 بولطم ةعبرأ وأ ةثالثو كّنأ رعشت نأ ةبعص تناك ةظحل رشكأ
 وأ بلاط فالآ ةسمخ هيف كرتشي لمعل اوططخُت وأ اودوقت نأ مكنم
 مهنأ ةجردل كيف نيقثاو بلاط فالآ ةّنس كانه ناب كساسحإ !!ةّنس

 لقشبو « تاذلاب غط ساسحإ وه هب رعشت امو « لوقت ام نوعبتي

 مه تنأ هذختت نأ نكمُي يذلا رارقلا ّنأو . قتاعلا ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا
 اضيأ اذهب مهو « هلجأ نم لاتقلاو « هلاثتماو هنع عافّدلل نودعتسم

 ام اذهو « هنع عجارتلا نكمي ال لمعلا نم ىوتسم ىلإ كنولصوُي
 يف ادرف ترص كنأل ؛ اندرأ ول ىتح عجارتلا نكمُي ال ناك ؛ ثدح

 يف ءارولا ىلإ تفتلت نأ بعصلا نم يعامج لكشب كرحتت ةعومجم

 مل نيلقتعُلا ءالمّرلا نع جارفإلا بلطم ّنأ اصوصخو « ةلحرملا كلت
 تقولا يفو « مهل ةنايخ كلذ دعي ناك لب « هنع عجارّتلا نكمُي نكي
 . مظعلا رسك ةلحرم تأدب انه نمو . هاّيإ انحنمب ةلوّدلا لبقت مل هسفن

 اهبلاطم ىلع تعمجأ يتلا فالآلا . . . ةياهّنلا يف ربكألا عومجما
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 كرارق ذختت تنأ ترصو « رارقلا ةدّيس يه تراص فاطملا ةياهن يف

 ةظحللا هذه يفو « كنم مهرارق نوذخّتي نيذلا مه اوسيلو ٠  مهنم
 ىلإ عجارّتلاب ريكفتلا لاوحألا نم لاح يأب اًنكم نكي مل تالاب

 !!ةدحاو ةصوب ولو فلخلا
 قو ق . فعضي دق ةياهنلا ىف ذ ؛ ناسنإلا وه ناسنإلا

 ‹« كفلخ فقت فالآلا هذه نأ ىرت امدنع نكل . . . عجارتلاب كفن

 مل دضاعتو ٍمحالت يف ؛ دحاو يأر نع ردصتو , اهفلخ تنأ فقتو

 يقلث اهتيحو .. . كبلق ىلإ اهقيرط ةعاجشلا دجت « ليثم امهل قبسي

 اليوطو اًمتعُم ناك ولو ىتح قيرّطلا يف ريّسلا لصاوتو « اًبناج فوخلا
 !!. . . ديداخألاب اًعيلمو

 ؛ انيلإ اوُمضناف ةعورشملا انقوقحب ةرتاكذلا نم ددع نمآ دقل

 دقو مهدحأ ركذأ تلز ال . ماحتقالا ةليل ىّتح انماصتعا يف انوكراشو

 ناك . زنيجلا نولطنب اًسبال وه اهبتك يتلا هتطفاي لمحي ماصتعالا لخد

  دادعتسالا ينعي (زنيجلا سبل تقو اجأ) : ةريخألا ماّيألا يف راعشلا

 . أوسألل دادعتسالاو تاماصتعالاو تارهاظملل

 تيب يف مانأ ةرم لك « ةّرم نم رثكأ دحاو تيب يف مانأ نكأ مل

 ‹ تيبملا يل نّمْؤُي يبزحلا ميظنتلا راص كلذ دعب . رخآلا نع فلتخُم

 راظنألا نع تيفتحخا ينثأ ثدحو . تراّيّسلا انل نّمؤي مهدحأ ناكو

 رخآلا انضعب نظو « تدهشتسا ينتأ مهضعب نظف « ماّيأ ةعبرأ ةرم تاذ
 يف تلقنت دق تنك ةرزجما تقبس يتلا ماّيألا يفو . تلقتعا ينتأ
 يف . ةحرابلا « ناحرسلا امس « ةراوح « دبرإ مّيخم : اهنم ةّدع نكامأ

 . لاقتعالا نم تالفالل ةلواحم

 هولتق . ال ؛ انرطخأ هّنأل سيل ؛ (نادمح ملاس) اولتق اذال فرعتأ
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 (ملاس) ناك ةعماجلا ىلإ شيجلا اهيف لخد يتلا ةظحللا يف هّنأل
 شيجلا مجه ذإ « هلتقم ببس ناك اذهو « فتهيو ةعامّسلاب كسمي

 :ةمرصلا تحت تامو « ةيشحوب هيلع

 نيِذّلا ةرتاكدلا دحأ كيلإ يتأي نأ !؟ةنايخلا نوكت فيك فرعتأ

 : بيصعلا فرظلا اذه يف تنأو كل لوغيو ةينمألا ةرئادلا مهتطسو

 جرخت فوس ةيقبلاو « نيبولطملا املس ملستت مزال ء ءامسأ كانه»

 !!ةلصقملا ىلإ انل ليمز قنع هيف دم يذلا اذه مالس يأ . «مالسب

 3 ةلداعلا هذه يف 57 مقرلا هلعجو (درو) زيم يذلا ام نوفرعتأ

 يف هدي عضو اذإ ىذا عونلا نم ناك !!نيّيعويش انکو اًيناوخإ ناك هنأ

 7 جئاتنل باسح نود ةياهنلا ىلإ كعم رمتسي هنإف ةيادبلا ذنم كدي

 ىلإ انواعتُم «ادودو اجذومن ناك . ايزاهتتنا نكي مل راصتخاب « ةراسخلاو

 لوا نإ : مكل لوقأ انو ؛ فيرشلا سفانتلا موهفمب لمعي ناكو . دح ىصقأ

 اتم ذخأ هنأ ىنعمب !!(درو) وه انارع ةّيباختنالا ةّيلمعلا ىف صخش

 هيدل ناك ءرخآلا ْغلُي مل لباقملا يف هّنكلو « فيرش سفانتب تاّيعمنجلا

 . ريظنت دّرجم الو « الوق ال « العف هب الومعمو « اًعساو ةّيكراشتلا موهفم
 رارقلا ةّيلوؤسم لّمحتي هتيأر « ارارق ذختي هتيأر « هيديب لمعي هتيأر

 همرتحأ يمالسإلا ةاجّتالا نم صخش كلانه ناك اذإ . هذخّنا يذلا

 . (درو) نوكيسف
 ثادحألا انّباصأ . رشب انلك ءاّنم دحاو يأ لثم (درو) نكلو

 درقنأوب اتنا نمادی ينأراب امج لاا يف ةقيعلا ان ةقيرطلاو

 ؛ انيلإ سالا برقأ ىتح عيمجلا انّركنأ ةليلقلاب تسيل ةرتفلو « اديعب
 انوكراش نيذلا كئلوأب انل ةقالع يأ انعطق ةعماجلا نم ا ا لز

 ( سفت حول
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(1Y) 
 نيسح نامعن

 ب فرب ازعل ساي عوج دم

 رتت ال كوجرأ . مومسلا حير هنم لخدتو رادجلا يف ُبقث لكشتي

 0 فرعأ . سأيلا ةفصرأ ىلع رثعبتت هت لمألا تاونس

 ؛ ثدرألا نم لمجأ اكيرمأ تسيل . كركنأ عيمجلا أل عيمجلا

 نكل « َلعْفَتْلف كانه ىلإ ريطتس . دبرإ نم ىلغأ تيورتيد تسیلو
 . ءاقباس هلقت مل يذلا لك يل لوقتسو اموی دوعتس كأ ينادع

 ةرطيسلا نكمي ال نورث اث همسا لازلز ثدح . بالطلا جاه

 ءاوجألا رجفيل دحوم فاته نم ُب ال ناك . فتهي لكلا أدب . مهيلع

 (درو) تاشلا عفر اهنيح « ديدج نم ةرهاظملا تلعتشا . ةدحاو ةعفد

 ىلع يالجرو فتهأ ينآر . . . فتهيو فتهي أدبو فاتكألا ىلع

 ‹ ينوعفري نأ ناوخإإلا بابشل راشأو ‹ ينبذجو يدي دش . ضرألا

 هللاب مسقأ» : اعم انمسقأ ةظحللا كلت يف « كانهو . هعم فتهأ ترصو

 هتوص عفر لب « بعشلاب مسقُت نأ ضفري مل «.. . بعشلاب مسقأو ...

 نومصتعم» : اهالعأ ىلع بتك رسكنت ال ةيار ٌمسقلا عفرو ايلاع اهب

 . «توملا ىتح

 اطت ةفيكهلا لجرأ نكت ملو فاتكألا عفرت فاتكألا تناك
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 دضاعتلا ناك ام ةرثكو « قانعألا ىلع عّفرُت انك ام ة ةرثكل ضرألا

 . امئاق فتاكتلاو

 مل يّرس أبخم امهنيب ام وأ ةريسم وأ ةرهاظم لك دعب يل ناك

 نيب ةحارتسالا ةرتف هيف مانأ تنكو « هيلإ ءادتهالا ٌدحأ عطتسي
 رابرطلا بشح نيبو(« تنمسإلا اکا ىلع مانأ انايحأو 4 نيترهاظم ْ

 ِبّقرَّتلاو فوخلا ىدم لّيختت نأ كلو « مداقلا مويلا راظتناب ةلماك ةليل
 تنكو . لاحلا هذه لثم ىف اهيلع تنك ىتلا ةحاّرلا مدعو « قلقلاو
 نيح كلذ دعب 5 ٍئباع ريغ تنمسإلا تاالاوش قوف يسفن عضأ

 ضرغلاب يفي 0 زنيجلا نوو ‹ ةعماجلا لخدأ

 ¢ ىركذلا نم وجنن فيك حارجلا عفو ىلع تلو نتا انمايأ اهنإ

 ءانعم برشتو « انعم لكأت یهو « انوحصو انمانم ىف اثدراطت ىهو

 نوكن نأب وجننسو « لمألاب وجننس « ةباتكلاب وجننس . انعم تيبتو

 . ديدج نم نودلويس نيذّلا لافطألل ىركذلا نحن
 زواجتي ام اوأر نيذّلا ضعب . يح هّنكل « بعر ملف ناك ماحتقالا

 تاّيصخشلا نم كانه « نايذهلا م خف يف اوعقو لقعلا لامتحا دودج

 .اهتايح ةليط اهقفارت سيباوكلا تلظ ثادحألا يف تكراش يتلا

 موي تاھا مويلا ىلإ ةلئام مهتاباصإ راثآ تلظ اوبيصأ نيذلا صعب

 هذه لمحت لظتس . تقف اهنيع يف تبيصأ ةاتف ه- ۲٤ تلا

 !!مويلا اهنيع اهيلإ يع د نم: : سيئرلا يديس . ل

 ا نحصي نهو 57 نم تاعزف نْمَقَي نك تايتفلا ضعب
 نْمَقُي نك نهضعبو . «اوبرها . . . اوبرها .. E . مكوبرضا
 ىلإ َنيردي ال ؛ بورهلا دّرجم . . . هاجتا ال ىلإ ةعرسب نئرهيو مونلا نم
 !!نيا
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 الو . بسحف نيثارحلا ءانبأو ءارقفلاو نيحداكلا ةروشلا بذتجت مل

 ةّيبعشلا ةهبجلا ءانبأ نم زبُخلا ةمقل دجن ىتم فرعن ال نيذّلا نحن

 ةقبط نم اًسانأ ةّيئانثتسالا ةروثلا هذه يوم و

 نأل كلذ « عاخُنلا ىتح نوّيلمحخُم مهنأ عم ثادحألاب اوكراشو ةهّفرُم

 . هاوس نود امسج الو: ةئف نود ةئف ينعت ال ةماع تناك بلاطملا

 غ تاحفضلاو ةطرشلا تارايسل فيثكلا دوجولا اندهاش نيح

 ؛ اًسجاه يل لكشيل كلذ نكي مل « يركسعلا مهسابلب نمألا لاجرو

 اونوكي مل ءالؤه؛ ‹« يندم ٍسابلب تاراحلا لاجر وه ناك سجاهلا |

 . فاخلا نم كيتأت نأ مهنم ةبرّضلا عقوتت و « اورهظيل

 نأ نجما ةيدابلا تاوقو نمألا نأ عقوتيل د دحأ كانه نكي مل

 تفقوو . ةيرخو اك ةعماجلل نأ دقتعن انك اننأل  ةعماجلا لخدت

 ىنعم فرعت ال ةطلسلا برضت امدنع : ةاطغم ريق راه ةا

 . ةمرحلا

 لصي ىتح دبرإ ىلعو ةعماجلا ىلع اضورفم ينمألا قوطلا ناک

 تناك اهّنأ ودبي اذإ « دبرإ ! نع مك ٠١ نم رثكأ دعبت يتلا ةميعّتلا ىلإ

 ءامات اقالغإ تقلغأ ةعماجلا تابارب لك .. . ةقلغم ةّيركسع ةقطنم

 . . تقلغأ اهنم لّلسٌتلا نكمي ةرغث تناك ىلا ةّيزيلجنإلا ةيرقلا ىّتحو
 55 قوشمب « ام اًعون ليوط . ةروثلا يف ةبرحلا سأر (دْرَو) ناك

 ؛ يوق ةينب « ةرشبلا ضيبأ « ءاقرز هنويعو « ةفيفخ ةيحل هل «رقشأ

 اج ةليمج ا رقش هتيحل « امئاد مستبم « ‹ مسجلا كسامتم

 نكي ملو « اًيعيلط ؛ ‹ اًيَحضُم « اًردابُم اًثاسنإ ناك « ادج فيطل باشو

 ادب ةريخألا ةعبرألا مايألا يف« ؛ ماصتعالا نم تارتفلا رخآ يف . اًرفنُم

« اًريبك امه ةلّمحتملا ةّيصخشلا ناك كاذنآ هّنأل ء اًمومهم اًمّهجتُم
 لعل 
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 ` نع 7 هتعامج ىضر مدع لظ يف ماصتعالل هتدايق مومهلا هذه زربأ

 ايعيبط نكي مل هيناعي ناک يذلا طغضلا مجحو « هسفن ماصتعالا

 لباقُم ع ىنبملا دنع . انعّمجتو « مايألا دحأ ىف انلخد
 ةيرقلا دنع نم (ملاس)و (دزو)و انأ ةعماجلا ىلإ تلخد « ايريتفاكلا
 قوطلا انرسك « ۴۳-٥ ثلاشلا مويلا نع نآلا ملكتأ انأ ‹ ةيزيلجنإلا

 يتلا « ةّيزيلجنإلا ةيرقلا ةهج نم انلوخدب ةغماجلا ىلع ضورفملا ينمألا
 ا ةهج ىصقأ نم (تبنتسلا) اهرواجي ناكو « داصتقالا دعب 3

 ةلخادلا هوجولا ةبقارمب رماوأ مهيدل ةعماجلا سرح ناكو < لامشلا
 ةظحل بعصأ يهو « ماصتعالا ءدب ةظحل يه ةظحل بعصأ اهعيمج

 هوجولا ةبقارم نوفّلكملا سرحلا انآر امل ناسنإ ىلع رمت نأ نكمي
 مل ةرشابم ‹راتلا قالطإ أدب داصتقالا ةّيلك دنع اديدحتو « لحخادملاو
 . ديدجلا ىنبملا هاجتاب ةعرسب ةثالثلا نحن انقلطنا « ةيداع انتعرس نكت

 e انأدب كانهو

 (كفك ينْعمس يلاعلاب كْفص دحر. كفص دحو)
 . مويلا رخآ ىتح كلذك لظو < ةروثلا ةنوقيأ وه 557 اذه ناك

 رداغن نأ دعبو « ثدح ام لكب كومريلا ةعماج كرتن نأ دعب لظيسو
 . اهيف هانشع يذلا لامجلا لكب دبرإ

 «دعاقتُم شيج طباض وه راتلا قلطأ هن هنأ نظأ يذلا سراحلا

 ,ثكو معان هرعش «زنتكُمو عّبرم ههجو , ةريصق هتبقر « شركتم
 ني يل | ليو « نآلم همسج
 نيحو « تاسّدسُملا كلت لمحب نيلوخُم ةعماجلا سرح ناك ةرتفلا كلت
 ناك « ماصتععالا ءدب عنم كلذ ءارو نم دصق ءاوهلا يف رانلا قلطأ
 لعشُت تادايقلا ؛ تادايقلا مه ماصتعالا أدبي يذلا نأ نوك ردُي سرحلا
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 ‹ ءدبلا ةراشإ رظتنت تناك سانلاو « ناريثلا مرطصت مهدعب نمو « ليتفلا

 ىلع ديعب نم نوبقارُي اوناك بالطلا « سرجلا قّلعُي نم نورظتني اوناك
 . ماصتعالا ءدبل ةبسانملا ةظحللا يه ىتمو « ثدحيس اذام فارط الا

 قيلعت ىلإ ردابی ناك هنأ ؛ (اًيعيلط) ناك (درو) نأب هتدصق ام اذه

 لاهنت تاوارهلل ضرعتن انك اننأ عمو . بعصألا تاظحللا يف سرجلا

 نأ الإ « ؛ ماصتعالا ءدب نالعإب مهن نأ ةظحل بناج لك نم انيلع

 نم تاوارهلا كلت عنمت انلوح فافتلالا ىلإ ردابُت يتلا ةّيبألَّطلا دوشحلا

 . انلاطت نأ

 (تريش يتلا) سبلي ناك ؛ (لغشلا) سبالم سبلي (دْرَو) ناك

 أدبت نأ لبق كلذك (لئان) ركذتأ . قرزألا زنيجلا نولطنبو «رمحألا
 وه داع نأ دعبو 1١-5 يف تأدتبا يتلا ةمساحلا ةعبرألا ماّيألا

 اسمحتُم اهموي انل لاق « ةعماج لا سيئر ءاقل نم بابشلا نم ةعومجمو

 زنيجلا» : ةتلأس . (!!!ريزانجلاو « زنيجلا بابش اي اورضَح» : اًعّجْشُم

 وه اذهو . «سفتلا نع اًعافد» : لاق . «!؟شيل ريزانجلاو « انمهفو

 . ءاجوه ةَيصخش (لئان» . ىرت امك (دزو) نع فلتخخم وه , (لئان]
 ريتكم تكا هتمص « مالكلا ليلق « ‹ لقاع دْرَوَو ءادج ةعفدنم ةّيصخش

 هيدل نكي ملولو ىّتح « عزانم الب دئاقلا ناك كلذ عمو « همالك نم

 ‹ هتيصخش زّيم ام اذهو «رارقلا ذخّتي وه ناك « ناوخإلا ةعامج نم رارق

 . هلثم نوكي نأ ذفاتلا دئاقلل دب الو « مالكلا ليلق رارق بحاص

 مل كلو « موجهلل حلصت ةيوق ةيصخش تناك (لئان) ّنأ ركنأ ال

 عمجم ةيصخش (درو) !!(درو) ناك امك بالطلا بولق نم اًبيرق نكي

 لك هيلع تقتلاو « لوقعلاو بولقلا هلوح تفلآت ةّيصخش ءاهيلع .

 . تاراّيتلا

461 



 عجوأ ءانعم انئاقفر نم ٌريثك نكي مل «ةرمّقلا فطق موي ءاج نيح
 اورضحي نأ ىلإ ليبس نم نكي ملو ء ايرسق اوباغ نيذّلا كئلوأ ء ءيش
 انلعف « ءمهسنن مل اننكلو . ىرشلا تحت اوراص مهنأل ا لفح

 انوتأي نأ مهيوذ نم انّبلط « ءايحأ اوناك ول امك هديرن انك يذلا ءيشلا

 « ملاس) : ماركلا ءادهشلا ءالؤه روص انيلإ تلصو « مهلة ةريبك روصب

 نأ اننضفر . مهنم عئار لك مجحب تناك ةروص لك . (ةدنكو « ًاهُسو
  مهداسجأب اورضخي مل اذإ | انلق .« نيجيرخلا ة ةمئاق نم مهؤامسأ بطشُت

 لجأ نم ةرادإلا انلتاق . ناكملا يف قّلحُت ةدلاخلا مهحاورأ ّنِإف ةينافلا

 مهيلع يدانُي نَمو . مهيلع ىدانُي نيح نيجيّرخلا يف مهئامسأ جاردإ
 انع نولحارلا اهّيأ !!نوتأيف ةئفاّدلا مهحاورأ يف فتهي نمو !!نوبيجتسيف

 . اًمتعُم مكدعب برّدلا لظ دقل « بردلا ةمتع يف

 ا ىلع مهروص انعضو دق ءالمزلا نم و عم تنك

 ثيح (مويزانمجلا) جردم يفو . ءايحأ ناكل اهف ناش اوناك 5

 مهنويعو ؛ ةمساب ديعب نم ودبت مهروص تناك « جّرختلا لفح ميقأ
 ناك نلاحلا يأ يردي نمو !!لضفأ 1 ىلإ | ةعلطتت ةكحاض

 (ةداهشلا) اومّلستيل مهئامسأ ىلع ( يدون نيح . مهل لا لضفأ

 !!ىلوألا نع ةيناّثلاب اوتغتساف لبق نم (ةداهشلا) اولان دق اوناك
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 .ةنرف

 ايح ناك اذإ خيراتلا ظفحَي نم لضفأ هت

 لوألا جورخلا هن . قالمعلا (تیورتید) راطم يف ةرئاطلا تطبه

 ءاوهلا ؛ ةرئاطلا مّلُسم لزنأ انأو ة ةبيرغ ءاوه ةمسن ينّتحفل . يل ةبسّنلاب

 ‹ بحرأ قفألا ادب .'ةايحلا ريغ ٌةايحلاو ١ هدا دالبلاو « ءاوهلا ٌريغ

 يذلا صابلا هاجّتاب ضرألا بهنت يمادقأ تضم نيح . ىلعأ ءامّسلاو

 هلك لبقتسملا ناكو « ادبأ يئارو تفتلأ مل قدنفلا ىلإ ينذخأيس

 . يمامأ

 عم اهتم ساقت ةلاصو ةفرغب ةريغص ةقش ىلإ قدنفلا نم تلقتنا

 عباتيل ءاج « دبرإ يف انأو هتَلسار دق تنك ناتسكابلا نم بلاط (زيمار)

 ناك . ماعب ةعماجلا يف ينقبس دقو . ةسدنهلا يف ايلعلا هتاسارد ىلثم

 . مالكلا ليلق . مرجلا ريغص . ةرشبلا رمسأ . اًميطلو اًدودو ًاليمز

 ًالاجم ةّرم كرتي ملو . اهيضقي ,ةظحل لكل طّطخُي ناكو . اًشوشب

 ةثالثب ارجتم كلم (يدنبلاور) يف ةيلزنم تاودأ رجات هوبأ . ةفدصلل

 : يسيئر عراش ىلع باوبأ

 ىتنكلا هئاوجأ عم ملقأتلا يف ةيادبلا يف ةبوعّصلا صعب تهجاو

 نكي ملو ماعطلل ةدّدحُم اًناقوأ (زيمار) ضرف . دعب اميف اهيلع تدوعت

 - تررطضا . اًدّيج اخاّبط ناكو ؛ خبطلا ةّيلمع ىلوتو . اهزواجتب حمسي

 يف ىّدغتأو ء اًحابص ةسداّسلا يف هعم رطفأ نأ - ليوط ربص دعب
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 جمانربلا اذه ناك . ءاسم ةسداّسلا يف ىشعتأو « اًرهَظ ةرشع ةيناثلا
 يتلا ماودلا ماّيأ يفو « لطُعلاو ةّيداعلا ماّيألا لك يف عبي يئاذغلا
 . ةبجولا هذه يغلي ناك ةعماجلا يف نحنو ءادغلا تقو اهيف انمهادي

 ماعط عم ءاشعلا ماعط ّدعُي ناك ابف را ىلا تاربتخما ماّيأ يفو
 نأ انل حمسي نكي ملو . ةسداّسلا يف هتقو نيحي ىتح هكرتيو روطفلا

 ةّيسدنهلا انلامعأ رثكأو . ًاليلة ةرشع ةيداحلا ا يف رخأتن

 | . ةعبارلا يف ظقيتسن انك نيح اًرجف اهانزجنأ

 مدخت اهنأل ةبّبحُم تناك اهنكل ةريثك دوبق يلع ا كرت
 عرسأب جرختلاو قوفتلا ؛ هلجأ نم وهو انأ تئج ءج يذلا وهو < ادححاو اًقده

 اًحابص ةنماثلا ةعاّسلا نآدبت ناترضاحم يدنع تناك . نكمم تقو

 لمعأ تنكو . ةعمجلاو ءاعترألاو نينثالا ماي . ةرشاعلا يف نايهتنتو

 « ىولحلا عيبل لحم يف ةّيداعلا مايألا يف ةسماخلا ىتح ةدحاولا نم

 . ءاسم ةئماثلا ىَّتح اًحابص ةنماثلا نم لمعأ تنك لطعغعلا ماّيأ يفو

 ةريغص ةّينوترك بلع يف تايولحلا بيترت ىلع رصتقت يتمهم تناك
 تنك . ضرعلا تالواط يف اهعضوو اهيلع رعّسلا تيبشتو اهفيلغتو
 الصف لمعلا اذه يف تيقب . ةعاس لك نع تارالود ةسمخ ىضاقتأ

 ةفيظو ىلع لوصحلا تعطتسا هيلي يذلا لصفلا يفو « اًدحاو ايسارد
 رثكأ ءاقبلا يل حاتأ اًدّبج المع ناكو « ةعماجلا نم (سيردت دعاسم)

 . ةميظعلا اهتبتكم نم ةدافتسالاو ةعماجلا ىف

 ةعماج ىف ةاروتكدلاو ريتسيجام ا ةلحرم ىف ديدج نم بلاط اذنأ اه -
 امك اكيرمأ يف رابكلا رشعلا تاعماجلا اسا (ربرآ نآ) يف (ناغشتيم)

 تناك . ديدج ملاعب اًناذيإ ةعماجلا يف يل لوألا مويلا ناك . انه اهنومسي
 تناكو هتاحّفص يف دَّجوُي اذام فرعي دحأ ال امخض اًباتك ذآ ةايحلا
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 . باتكلا كلذ نم ةديدج ةحفص ىل حتفت (ناغشتيم) ةعما
 . ةسدنهلا ةّيلك ىنبم ىف ىربكلا ةباوبلا هاجّتاب تاوُطْخلا تعرذ

 ىلع ىنبملا عقتراو ؛ ىطسول روصُعلا نم ةمداق يلا هتراجح ْتدب
 لخادم . ةلماك اهارت ىتح ءامّسلا ىلإ رظنت نأ كرطصضت ةقهاش ةدمعأ

 ةدمعألا ؛ يدقلا ينامورلا ميمصتلاب هبشلا ةبيرق ناك ىرخألا ابل

 . ةضيرعلا ءاضيبلا ةهجاولاو « ةيلاعلا ةينامثلا ةّيناوطسإلا

 . افرتحُم مدق ةرك بعال ناكو « ةليمج ةايح (زيمار) عم تيضق

a E,بعلم ىلع ماقث ةارابم يف بعلل تبسلا ءا  

 ةسارّدلا تابجاو اهيف ىهنُ يتلا تايسمألا يف . اهبالط نيب ةعماجلا

 ضعب همامأ يرودب زربأو ‹ ىقيسوملا يف يمامأ هبهاوم ضعب زربُي ناك
 نأ تأرجت اننيب ةفلألا نم لماك ماع دعب . مسّرلا يف ةنيفّدلا يبهاوم

 . ةروثلا قاروأ نم اًئيش هل أرقأو ىضاملا هترضحب شبنأ

 ىلوألا ةّداملا يف (4) ىلع تلصحو « مالسب لوألا لصفلا رم
 تيضمو . ىناثلا لصفلا داوم تلَجسو . ةيناثلا ةذاملا ىف (4+) ىلعو

 : ةّيلجو ةحضاو فادهألا ءانه ٌحيِرُم ءيش لك . يتسارد يف امد
 ريتسيجاملل ناتنس ؛ ةليوط تسيل برّدلاو « نونواعتم ةذتاسألاو

 تنأف ؛ كمامأ ةرّسيُّم لمعلا صّرَف نوكتس اهدعبو « ةاروتكدلل امهلثمو

 . اكيرمأ تاعماج ّمهأ نم ةسدنهلا ىف ةاروتكدلا ةداهش كلمت

 ‹ تيبلا فتاه ىلع مهدحأ يب لصتا ۱۹۸۷ ماعلا نم  رهش يف

 طقسو ينذأ تارجح توصلا ربع ؛ ‹ يل اًمات هتل ةر تناك

 لاق . عوطقم رتوك انيزحو «رئبك ناك اقیمع قافأف بلقلا ةلفغ يف

 نكأ مل. معنا : باجأ . را تفته . «!؟دعب ينفرعت ملأ» : يل

 كانه اذام» . «لعفأ نأل كرر طبقا يننأ الول ديدجلا كاع كيلع عطقأل
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 . معنا . «!!. . . له !؟اهل ثدح اذام» . و أي ةميعن)» . (!؟جارس اي

 . «تتام

 تطقسو ٰينيع يف اينّدلا تماغ « يدي نم طقست ةعاّمّسلا تكرت

 ةباجس اهدعب تيقب . تتام يتلا يه يّمأ ناك تنزح ؛ ضرألا ىلع
 يعم ىسألا قادشأ ينشهانتتو .نزحلا تاجا ينبهانتت مويلا

 بلغت ؛ اهتّرانج 0 نأ ديدج نم لاقتعالا ىلإ ةدوعلا نم فوخلا

 روضحَرَقسلا ررقو .رضاحلا ىلع يضالاو « فوخلا ىلع بحل
 . اهتزانج

 . اًمماص " تيقب . «؟كمس م 5 ؛ ديرت اذام» : ةفيضملا ينتلأس ظ

 95 هبتنأ ملف يلع لاؤّسلا ترک , يلوح رودي ام لك نع ًالهاذ تنك
 اھت : ةّيبرعلاب يل لاق « يبناحب سلجي يذلا بكارلا يفتك نم ينره
 . «!؟لكأت اذام كلأست

 هذه هد ةلحرلا لاوط ارضاح (ةميعن :) فيط لظ

 مع هرم فلآ رس يف تل است« هزوابتأ نأ نكمُي ال يبلق يف رل

 ينتداعأ . هيلإ اًمات دتهأ ملو ءاضفلا بابع قشت ةرئاطلاو نوكي

 ارباب ىلع هب قرطت يذلا اهزوك تركذت ؛ اًريشك ءارولا ىلإ (ةميعن)
 نحو الوضح تناکام کذب ليلا فصتنم دعب نازح ا
 يف ةيبزحلا انتاعامتجا يف انءاضوض تلّمحت مك تركذت . نومئاص

 . لاقتعالا يف عقأ تدك نيح يع تعفاد فيك تركذت . اهتيب
 ظ . . . تركذت . . . تركذت

 الدب للملا كقفاريسف اهيف باتك كقفاري مل اذإو « ةليوط ةلحّرلا
 : هتبجأ . «!؟ندرألا نم» : يراوجب سلجي يذلا بكاّرلا ینلأس . هنم

 ىلإ ناّمع نم لقتنأس . ال ةقيقحلا يف» . (؟نامع يف نكست . (معناا
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 . «اهيف ميقم كنأ دب ال» . «كلذك انأو» . «معن» . «!!دبرإ» . «دبرإ

 ام علبأ نأ لواحأ انأو تقهش . «ةزانج رضحأ نأ ديرأ ينتكلو . ال

 (!؟يه نم . «اهرأ مل اًماع نيرشع ذنم لّيخت» : عبات . يقير نم 5

 يتقهش تيراذو ديدج نم تقهش 1 «يتخأ» ينباجأ . فوخب هتلأس

 اهّدمو ةّيبرع ةديرجل ةروص هبيج نم جرخأ . ىرخألا ةهجلا ىلإ رظّنلاب
 (ةميعن) يعن لمحت ةديرجلا تناك < ةظحلل يبلق فقوت . يرظان مامأ

 (... لا رصان) يندرألا راّيطلا ةجوز اهنأل ةّيندرألا ةحّلسملا تاّوقلا نم

 تلجاع ةخرص يتم ْتّدن . نطولاو هللا ليبس يف ىضق يذل
 تردأ . اًبرغتسُم اهوخأ ىلإ تفعل ا يدي رهاظب اهنامتك

 يناعت نينّسلا هذه لك كتخأ كرتت ؛ يبلق يف هتنعلو يهجو هنع

 . نيأ !؟اهبناج ىلإ فقت الو ةضيرم توتو « ةدحولاو ٌنازحألاو مالآلا

 !!خلسملا اهّيأ كتّيناسنإ
 يدل» : اًعلطتسُم ىلإ رظن . ىنانسأب هلكآف هيلع ضقنأ ول تين

 تثعب دقلا . «!؟اذام» : 5 هتبجأ . «اهلحأ فيك يردأ ال ةلكشم

 اهنإ لوقت « ةبيرغ ةّيصو . اهتّيصو نع ةروصب ةّيكيرمألا ةرافّسلا يل
 ةمسوألاو تايلاديملاو عورذلا نم لحاّرلا اهجوز تاكلتممب يصوت

 اذه ىلإ لصأس فيك يردأ ال . دزو همسا صخشل روّصلاو

 اهنإ» : يكبأ انأو عبات « ءاكبلا نم اهتظحل يسفن كلاقتأ مل. «صخشلا

 ناك اذإ خيراتلا ظفحي نم لضفأ هنأب اذه درو نع ةّيصولا يف لوقت

 اهاخأ تنعلو يدي نيب يهجو تنفد ؛ عمدلاب اه تقرت «اًيح

 ضعب تدعتسا اذإ ىح« هربخأ مل اًمماص تیقبو « ديداج نم
 فيكف ؛ ةديحو تتام اهنإ يل تلق هذه كتحخأو» : هتلأس « ءودهلا

 اهنم يرتشتل ىرخأو ةرتف نيب اهب رت تناك ةعئاب نم» . «!؟اهتومب اوفرع
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 تنأو) : اًشهدنُم ىلإ رظن . (دعس مأ» ؛ هتعطاق . «. . اهّمسا بيلحلا

 درو انأ « ةءورملا ميدع اي 4 يف نكسأ تنك انأ» : هتبجأ . «!؟اهفرعت

 هقنع ىف يعباصأ تبشن تبشنأو يمدق ىلع ؛ تيفو «ةيناسنإلا 0 اي

 يننأ يديب مهل ترشا هنع ينوكفيل نوفيضُلا عر . ص أ تأدبو
 . يناكم ىلإ تدعو ردا

 ىئيسملا دسمللا لزن . اينلا مومه لك يفتك ىلع ْتْطح ةربقملا ىف
 ثتطغض كانه ىلإ اهعم يحور تلزن ؛ هتملُظ يف باغو ربقلا ىلإ

 نأك فجتري يدسج لظ ؛ بحتتنأ تحرو ينويع ىلع يفك نطابب
 ناك ؛ ديدج نم ةيصولا يف ترظن !!هثباصأ دق روصلا يف خفتلا ةشغر

 نم طقف دحاو ماع دعب يأ ؛ ۱۹۸۲ ماع ىلإ عجري ةيّصولا خيرات

 !!!اهتيب يف ينكس
 ىلإ فاضيس يذلا سدنهملا روتک دلاب اًبحرم هيعارذ لك ملاعلا حتف

 لود رشع نيب نم (رطق) ترتخا . ملاعلا يف نيعدبملا نيسدنهلا ةمئ

 . اًبحرمو ًالهسو ًالهأ : ربها
 يمدق تحت نه ليست لاومألا . ادج ٌريبك بتاّرلا . زاتم ماعطلا

 ءالمُعلا . اهلك (ةحودلا) يف ىقرألا يه اليفلا . تم عوبني اهنأك

 مونلا . ةيسدنهلا تاءاطعلا دوقع ىلع مهل عقوأ نأ نونمتي نوريثك

 . .. عضوملا كلذ يف الإ ءيش لك يف ةحاّرلا . رثكأ لكألا . ريثك
 !!!!ةايتللا یه هذه له . . . هاااي

 مهتالوطب اينّدلا ألمت نيِذّلا نيّيروطسألا لاطب ألا كئلوأ لثم تنك
 لقن يف ءاوهلا تاّرذ ىتح كراشتو « مهنع يناّدلاو يصاقلا ثّدحنيو
 ؛ معن . اًموي نيدوجوم اونوكي مل مهنأك ةأجف نوبوذي مث ةقراخلا مهلاعفأ

 !!دجوأ مل ينثأك
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 ء ةرباغلا مألا ىلع رمت يتلا تاّيفلألا نم ةبقاعتم ٌروهد هنأك ْنمز رم
 نم سداّسلا دقعلا لّوأ يف مويلا انأ . ردقلا دي اهتدابأ يتلا كلت نم
 سرادم يف نوسردي مهلك . ةّيكيرمأ ّمأ نم ناتنبو دالوأ ةثالث . يرمع
 ايلا ًاليلق مكعور نم اوئدله . نوروصتت امك انأ دعأ مل. ةّيبنجأ

 نهب لدبّتسا رقشلا تارعشلا ؛ يف رظنلا اوقق د ده و

 ضعب هُترّيغ دودشأا مسجلا . كانهو انه ّدتماو رشتنا يذلا ضايبلا
 ءانحنالا ضعب هباصأ قوشمملا ماوقلاو . شركلا ةقطنم يف تالهّرتلا

 الا ا

 يداوع مامأ ًالدتعم لظی ن نأ لمتحي مل يذلا عرافلا يلوط لب « دسجلاو
 اذه تلق له ؛ ًاليلق ءرملا ينحني نأ ةمكحلا نم ؛ اليلق ىنحناف نمّزلا

 ينينعي دعي ملو « قّرفأ دعأ مل ةقيقحلا يف !؟يلاخ هلاق مأ ةّرم انأ

 نأ لباقملا نف آلإو « ىنحنت امك ىسنت نأل كّرطضت ءايشأ كانه !!كلذ
 ١ !!كسأر دقفت وأ كقنع فصقُي

 نم تْبلط يتلا ءاقرزلا ةلدبلا ىلع ةيّلدتملا ةمسوألا ىلإ ترظن
 E انستا نن فلا نيفتسملا رها

 نم اًعونصم اًبتكم تيرتشا دقل ' a اهلخاد ةّيهب ةقرشم

 يكل ةبَهذُم ار أ اهل ترتخاو « هقوف نامأب ٌرقتست يكل سونبألا بشخ

 «نمرلا تايقودتلا ١
 يلع مسقأو « ندرألا ةرايزل ينوعدي ميدق قيدص نم فتاه ينءاج

 تنك ةليوط ةلفغ نم تغابملا هفتاه ينظقيأ . يعم (قاروألا) رضحأ نأ

 تحب اهيعناص ٌرربأ تنك يتلا ثادحألا ؛ ثادحألا نع اهيف اًبئاغ

 نم اهتلشتنا . نمّرلا اهيلع افع ٍةيدق تادنتسم يف (قاروألا) نع

 ثرإلا اذه لك نأ لوقعمأ . ناّمع ىلإ دغ ينلقّمس ةرئاطلا بايغلا
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 ثارّتلا اذه لك نع ىّلختأ نأ نكمملا ما . صخّشلا كلذل هيطعأس
 اي يل تلق . نوكي نَم تيسن ةنعللا . . . 1... . أ يدي نيب هعضأل ديجلا

 ظ . . همسا « .. . همسا !؟همسا ام (جارس)

 تهتنا ٠
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 :فلؤمللردص

 :رشنلاو تاساردلل ةييرعلا ةسسؤملا نع

 ١- (ةياور) نجسلا يبحاص اي :
 راذآ « ىلوألا ةعبطلا ۲٠٠۲ .

 ناريزح « ةيناثلا ةعبطلا 7١17 .
 راذآ « ةثلاثلا ةعبطلا 7018 .

 ىناثلا نيرشت « ةعبارلا ةعبطلا 7١١7 .

O ناش ةيسفاشل | ةطلطلا 

 (رعش ناويد) نيعئاجلا تاءوبُت -۲
 . ۲١٠۲ ىلوألا ةعبطلا

 . ۲٠٠۳ ةيناثلا ةعبطلا

 : (ةياور) اهسيسح نوعمسي -۳
 . ۲١٠۲ لّوأ نيرشت « ىلوألا ةعبطلا

 . 7١١7 ىناثلا نوناك « ةيناثلا ةعبطلا
 . ۲٠٠۳ راّيأ , ةثلاثلا ةعبطلا
 . 7١١7 لوألا نوناك « ةعبارلا ةعبطلا

 . 7١١4 ناسين « ةسماخلا ةعبطلا

 (رعش ناويد) يتبيبح كيلع يبلق ٤-
 . 5١١57 راذآ « ىلوألا ةعبطلا

 . ۲٠٠٤ ناسين « ةيناثلا ةعبطلا
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 (ةياور) توملا ةقئاذ -ه

 . ۲٠١٠۴۳ لوليأ « ىلوألا ةعبطلا

 . 7١١ لوأ نيرشت « ةيناثلا ةعبطلا

 . 5١١5 راذآ « ةغلاثلا ةعبطلا

 ٠ (ةياور) دونجلا ثيدح -5
 . 3١١5 طابش « ىلوألا ةعبطلا

 . 7١١4 ناسين « ةيناثلا ةعبطلا

 ىصتألا دجسملا ىلإ ىنذخ -۷

 . ۲١٠۳۰ لوألا ةعبطلا
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