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فّلؤملا لوح  ةملك 

ةقطان ةيكيجلب  ٍةدلاو  نم  ماعلا 1968 ، يف  سنوت  يف  سينيغ  كام  كيرتاب  دلُو 

اهيف ا  ةفلتخم  نادلب  شاع يف  .يدنلريإ  لصأ  نم  يزيلجنإ  ٍبأو  ةيسنرفلا  ةغللاب 

، كرويو جديربماك ، تاعماج  يف  سرد  ك  اكيجلبو ، اسنرفو  اليوزنفو  ناريإ 

ةينقأ ناونعب  اتناكو  ةيرعشلا ، دئاصقلا  نم  تعومجم  بتاكلا  ّفلأ  .دروفسكوأو 

ٍبتك ةدع  ّفلأ  كلذكو  تاغل ، ةدع  ىلإ  اتمجُرت  دقو  ةروجهملا ، ةنيدملاو  خيرملا ،

.اطيربلا بدألاو  يسنرفلا  بدألا  لوح 

نوسنفيل ةزئاج  ىلع  كلذكو  رعشلل ، يروغيرغ  كيريإ  ةزئاج  ىلع  كيرتاب  زاح 

تامدخلل ًارظن  ليخنلا  ةفعس  سراف  ماسو  حِنُم  ك  مألا ، رعشلا  ةسسؤم  نم 

اهيف ا  ةعاذإلل ، اهمّدقو  ةديدع  جمارب  كيرتاب  بتك  .يسنرفلا  ثارتلل  اهمّدق  يتلا 

.لساكتلا بدأو  ءابغلا  خيرات  نع  ةذبن  ناونع  تحت  تناكو  يرث ، ويدار  تاقلح 

شيعيو دروفسكوأ ، ةعماج  نراقملا يف  بدألاو  يسنرفلا  بدألا  ذاتسأ  وه  كيرتاب 

.بتاكلا تاياور  ةروكاب  ةخألا  ةئملا  مايألا  َربتُعت  .زلياو  نوفرنراك ، يف 
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لوألا مسقلا 

اهدقتفن يتلا  ءايشألا  نإ 

...ةايحلا يه  انتايح  يف 

ليراج لادنار 
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لوألا لصفلا 

نم ًةلاح  ناكو  يضاملا ، نرقلا  تاينينا  رخاوأ  يف  اينامور  ىلع  مأسلا  ّميخ 

اهنأل كلذو  اهيف ، ٍلدتعم  ءيش  يأ  نم  تلخ  يتلاو  تالاجملا ، فلتخم  فرطتلا يف 

اهنأكو ودبتف  هموي ، ةياهن  ىتح  اهعم  هّرجتو  يهتني ، ٍنمز ال  ًاقلاع يف  ءرملا  لعجت 

كفتلا يف يبرغلا ، نحن  اندتعا ، اننكل  .لفسألا  نم  ٍبراق  ندبب  كتحت  ةرخص 

انناذآ يف حدصت يف  يتلا  ىقيسوملا  مهاست  يذلاو  عئاض ، ٌتقو  هنأكو  مأسلا  اذه 

، ًاما ٌفلتخمف  ةيلومشلا  ةمظنألا  مأسلا يف  امأ  .هّللختي  يذلا  للملا  نم  فيفختلا 

اهبلجي يتلا  لمألا  تابيخب  سفنلا  ىلع  لقُثي  يذلا  راظتنالا  نم  ٌةلاح  هنأل  كلذو 

ةقلح ًاعم  لّكشتف  هقبست  يتلا  تاعقوتلا  عم  ثدحلا  طلتخي  اذكهو  هعم ،

.تايونعملا طوبهلا يف  نم  ةورذلا  دعب  هيلي  امو  رتوتلا ، نم  ةغرفم 

رجاتملا مامأ  فقت  تناك  يتلا  ةليوطلا  سانلا  فوفص  يف  ةلاحلا  كلت  تّلث 

كلذكو ةيلشلا ، ايروك  نم  دالبلا  ىلإ  لصت  نيدرسلا  بلع  قيدانص  تناك  امدنع 

زبخلا ةفغرأ  ىتح  وأ  ةقباسلا ،)  ) ايفالسوغوي نم  ةيتآلا  ةصيخرلا  بارشلا  عاونأ 

، دأ وأ  رفصلا  لداعت  ةرارح  ةجرد  نوفقي يف  سانلا  ناك  .اطاطبلا  نم  عونصملا 

، ةدراش عألا  تناك  .نورظتنيو  قاطي ، ال  يذلا  ديدشلا  رحلا  طسو  يف  وأ 

لقاثتبو ةوطخ  ةوطخ  نومدقتي  اهباحصأ  نيب  دربلا ، ةدش  نم  ًةردخم  داسجألاو 

، فنص يأ  نم  يقب  مك  فرعي  نكي  ًادحأ   ّنكل  .راظتنالا  فص  ةمدقم  وحن 

ىلإ رمألا  لصو  .رجاتملا  ةدوجوملا يف  فانصألا  نم  ًادكأتم  نكي  ءرملا   نإ  ىتح 

لك نأ  عيبلا  ةهجاو  ىلإ  هلوصو  روف  فشتكيل  تاعاس  عبرأ  ءرملا  فوقو  دح 

اهلوصو نورظتني  يتلا  فانصألا  نوسني  صاخشألا  ضعب  ناك  .تدفن  دق  فانصألا 

فنصلا وه  مهيديأ  يذلا ب  فنصلا  ناك  اذإ  ام  نوراتحي يف  وأ  اهلجأ ، نم  اوتأو 
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يدابزلا يف للا  ىلع  لصحي  ناك  ءرملا  نأ  كلذك  لمتحيو  .ًاليوط  هورظتنا  يذلا 

بلطب نوّحلي  اوناكف  بارشلا  ىلع  نونمدملا  امأ  .زبخلل  ًابلط  ءاج  هنأ  ح 

قيرفتلا ب بعصلا  نم  ناكو  ةيذحألا ، عيملت  فانصأ  وأ  ةصيخرلا ، مهتابورشم 

ةرتف فصتنم  ّغتت يف  فصلا  نوفقاولا يف  اهبلطي  يتلا  فانصألا  تناك  .فنصلا 

ةلسلا ةرك  ةيذحأ  راظتنا  فص  ىلإ  محللا  راظتنا  فص  لوحتي  اذكهو  راظتنالا ،

لّوحتي ناكف  ةلتحملا  طسلف  نم  آلا  لاقتربلا  امأ  .ينيص  ٍعنص  نم  تناك  يتلا 

مهملا يف نم  نكي  .ةيقرشلا   ايناملأ  ةعونصملا يف  ريوصتلا  تالآ  راظتنا  فص  ىلإ 

تناك ةيلاملا  تالماعتلا  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ءرملا  هيرتشي  ٍفنص  يأ  حلا  كلذ 

ناعرسو ءادوسلا ، قوسلاو  ةضياقملا  تاكبش  طشنت  تناك  اذكهو  طقف ، ةيديه 

.ةديدج ٌعلس  رهظت  ام 

ليوط ٍتقول  ةفو  تناك  ٍةعلس  دافن  تقو  ةفرعم  ءرملا  ىلع  ليحتسي  ناك 

ىلإ ةيساسأ  نم  ام  ٍةعلس  فينصت  ّغتي  ىتم  ديدحت  كلذكو  ئجافم ، ٍلكشبو 

ءدبلا دعب  كلذو  عضولا ، كلذب  تاومألا  ّرثأت  دح  ىلإ  رمألا  لصو  .ةيلك 

ّبلطت ثيحو  يضاملا ، نرقلا  تاينينا  لئاوأ  يف  ةقالمعلا  ةينارمعلا  عيراشملاب 

تاهجاو ليمجت  لجأ  نم  اهماخرو  نفادملا  راجحأ  ىلع  ةلودلا  ءاليتسا  عضولا 

مئاوقو ةيبشخلا ، حاولألا  نفادملا  ترهظ يف  اذكهو ، .ةيلخادلا  ميماصتلاو  ابملا 

رصق داعبأ  سايق  ناكمإلاب  ناكو  .سناكملا  يصع  ىتحو  يساركلاو ، تالواطلا ،

ناك .كلذك  روبقلا  دهاوش  راجحأب  لب  ةعبرملا ، راتمألاب  طقف  سيل  وكسيشواشت 

دوجوملا ديحولا  وه  عقاولا  نكي  ول   كلذك  نوكي  نأ  داك  وأ  ًايلايروس ، عضولا 

.لعفلاب

كلذ دعب  تنقيأ  يننكلو  لؤافتلا ، عاونأ  نم  ًاعون  يعم  ًالماح  دالبلا  ىلإ  ُتلصو 

ينعأ انأو ال  .كأ  ءوست  فوس  رومألا  نأ  ىلع  ةديكأ  ًةمالع  ناك  روعشلا  كلذ  نأ 

نم رباع  ةقد  كأ  ٍفيصوتب  وأ  دالبلا ، ٍرباع يف  درجم  يننأل  كلذو  ّيلإ ؛ ةبسنلاب 
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اهنكلو  يربع ، ىتحو  يقوف ، نمو  يلوح ، نم  ثدحت  ءايشألا  تناك  .دالبلا  لالخ 

، ثادحألا طسو  تنك يف  امدنع  ىتح  عضولا  اذه  قدصي  .قالطإلا  ىلع  ثدحت يل 

.ةخألا ةئملا  مايألا  لالخ  يأ 

تلخد امدنع  كلذو  ويه ، راطم  يف  ءارولا  ىلإ  نمزلاب  دوعأ  يننأب  ترعش 

ةكرش يهو  مورات ، لوطسأ  ناك  .ةغراف  اهدعاقم  فصن  تناك  يتلا  ةرئاطلا 

ةكرش تناك  غنيوب  عون  نم  تارئاط  نم  ًافلؤم  ةينطولا ، ةينامورلا  ناطلا 

ءيش لك  عم  لاحلا  ناك  لثم  يأ  يضاملا ، اهليغشتب يف  موقت  ةيسنرفلا  ناطلا 

رّكذي ءيش  لك  ناك  .مادختسالاو  ريودتلا  ةداعإ  ىلإ  عوضخلا  يأ  اينامور ، رخآ يف 

تافيضملا امأ  .تاينينثلا  نع  ةركف  يطعي  ّم  كأ  يضاملا  نرقلا  تاينيتسب 

.ةغص تاعبق  نرمتعاو  ةيمسر  تالذب  نيدترا  دقف 

، ةرئاطلا نم  يمامألا  مسقلا  يف  ةغرافلا  فوفصلا  دحأ  يف  ٍدعقم  ىلع  تسلج 

اهخيرات دوعي  يتلاو  ةرئاطلا ، ةدوجوملا يف  ةدقلا  تالجملا  ىدحإ  ةءارقب  تأدبو 

، ةيهشلا ةينامورلا  ةمعطألا  نع  تالاقم  ىلع  ةلجملا  توتحا  .نمزلا  نم  تنس  ىلإ 

وهو ارتشالا ؛ رصنلا  ةداج  نع  اعملا  ةحضاو  جذنل غ  روص  ىلع  توتحا  ك 

سيئرلا دهع  يف  ةثيدحلا  ةينامورلا  ةيؤرلا  ةورذ  هنأب  ةلجملا  هتفصو  عورشم 

ضعب ىلإ  تعضخ  يتلا  وكسيشواشت ، ةروص  تناك  .وكسيشواشت  يالوكين  قيفرلا 

قيفرلا ميعزلا  ادب  .ةلجملل  يلخادلا  فالغلا  ةعوضوم يف  اهنيسحتل ، تاليدعتلا 

.ةكيمسلا قيحاسملا  لضفب  كلذو  ةنس ، نيرشعب  ةيقيقحلا  هّنس  نم  رغصأ 

.ةطنحم ٍةثج  هجو  لثم  ههجو  ادب  اذكهو ،

، هيف شيعن  يذلا  رصعلاو  هيف  تعِنُص  يذلا  دلبلا  نع  ٌجذو  اهنأكو  انترئاط  تدب 

، اهوتل طبهت  يتلا  تارئاطلاب  ًامود  ظتكي  يذلا  ويه  راطم  ىتح يف  كلذك  يهو 

.ديعب نم  انل  ىءارتت  يتلا  ةرهازلا  ندنل  نم  برقلاب  انلوح  نم  علقت  يتلا  كلت  وأ 

فصنو تاعاس  ثالث  ةدمل  ناطلا  نم  ثكب  دعبأ  رصعلاو  دلبلا  كلذ  نأ  ادب يل 
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.تسراخوب ىلإ  لوصولل  ةرئاطلا  اهقرغتست  يتلا  ةعاسلا 

.ةلحرلا دعوم  لبق  يتلذب  علخو  يلزنم ، ىلإ  ةدوعلل  يفاكلا  تقولا  ّيدل  ّرفوتي   

، يديب اهلمحأ  يتلا  ةبيقحلاو  يتعتمأ  ةبيقح  يعم  ًابحطصم  ةزانجلا  ُترضح 

.ثثجلا ةقرحم  ىنبم  ةهدر  ةزانجلا يف  ةالص  لالخ  تبيقحلا  تكرت  دق  تنكو 

تناك يتلحر  نأل  كلذ  تلعف  اإو  لحارلا ، ةميق  نم  ليلقتلا  دصقأ  يننكل  

عطاقت ح  فدصلا ، هتءاش  ام  وه  كلذ  ناك  .مويلا  كلذ  يف  ةرفوتملا  ةديحولا 

ركاذت نأ  عقاوو  ديدجلا ، دلبلا  كلذ  ىلإ  يلوصو  عم  ةديدجلا  يتفيظو  دعوم 

: ينبنؤي هنأكو  ينم  برقلاب  ًافقاو  ناك  ٌصخش  لاق يل  .عاجرتسالل  ةلباق  رفسلا غ 

يلثم َتنك  اذإ  نكل  ال ، يرس : هل يف  تلقف  موي .» لك  هدلاو يف  ءرملا  نفدي  «ال 

اهتاذ ةبسانملا  هذه  نإف  ةفيظو ، ىلع  لوصحلا  نم  نكمتت  نأ  موي  لك  لمأت 

، ةقيرطلا هذهب  هبجأ  عبطلاب   يننكل  .يبلسلاو  دّقعملا  اهبناج  عم  قفارتت  فوس 

مهنأبو ةالصلا ، نوكراشي يف  مهنأب  اورهاظت  نيذلا  نيرخآلا  تبقارو  تأموأ  لب 

مهنإ لوقلا  ىلع  دعب  ام  مهدعاسي يف  هنأ  دب  ٌرمأ ال  وهو  ديعبلا ؛ ىلإ  نوعلطتي 

، ءاشعلا ماعط  اورّكف يف  امدنع  اوئطخي  مهنإو   ءاسملا ، اذه  توملا  عم  اوحلاصت 

.ةليللا هذه  نويزفلتلا  تاشاش  ىلع  اهضرع  ررقملا  جماربلا  وأ يف 

نيذلاو اهنتم ، ىلع  مهلمحت  نيذلا  تايصخشلا  لوزن  انرظتناو  ةرئاطلا ، تطبه 

نرهظ اوللاو  مهعم ، مهتاجوز  اوبحطصاو  نوللا ، ةيدامر  ةيمسر  تالذب  اودترا 

تايصخشلا بئاقح  ضرعتت  .درتسكلاو   تنمسإلا  نم  ةعونصم  ليثا  نهنأكو 

تيأر نأ  قبس يل  .نوللا  ءادوس  نيزوميل  تارايس  لخاد  تعِضُو  لب  شيتفتلل ،

، فلخلا يف  ةعوضوملا  اهتاكرح  ونير 14  تارايس  يأ  لبق ، نم  هذهك  ٍتارايس 

جذا نم  ةينطولا  تارايسلا  ةكرش  اهتعنص  يتلاو  ايساد  عون  نم  تارايس  يهو 

خيراتلا لوقي  .ىنعم  هل  مسالا  اذه  نأ  ةليلقلا  اءارق  نم  ُتملع  .ةيسنرف 

راصح نم  اوجن  ايساد  لاجر  نإ  وكسيشواشت ، لاجر  هحّقن  يذلا  يمسرلا 
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يتينتال يف ةريزج  اوسسأف  مهتليبق ، نع  اولُِصف  كاسم  ءابرقأ  اوناكو  ةداورط ،

اهو كلذ ، دعب  كارتألا  مهلتق  مث  فالسلا ، بعشب  طاحم  اوناكو  ةيقرشلا ، ابوروأ 

.ايفوسلا داحتالل  ملظملا  كلفلا  نورودي يف  نآلا  مه 

امأ .انلابقتسا  تناك يف  ديدشلا  رحلا  نم  ةجوم  نكل  ناسين ، رهش  كلذ يف  ناك 

تحت ًاجزلو  ًاعمال  ناك  جردملاف  رحلا ، يف  حبسي  ءيش  لك  ناكف  ةرئاطلا  جراخ 

نم ةعساو  تاحاسم  راطملا  جايس  ءارو  نم  تدتما  .هتويزب  ًاقرعتمو  مادقألا ،

هّرجت ًاثارحم  تيأرو  ةيكبشلا ، ةجيسألاب  ةطاحملا  شابطلاك  ءاضيبلا  باشعألا 

قلع نأ  هل  قبس  قفان  ٍناويح  دوجو  تظحال  ك  ةبوعصب ، ضرألا  قشيو  لويخلا 

.ثارحملا اهمسر  يتلا  مالثألا  قوف  هؤالشأ  ترثانت  نيب  يلآ ، ثارحم  تارفشب 

ادب .ةيقيسوم  تاتون  اهنأكو  تدب  يتلا  لوقحلا  َمالثأ  كلذك  وجلا  نم  تيأر 

ّرم ىلع  حاترت  ًاضرأ ال  ىرخأ ، دعب  ةرم  اهبيلقت  يرجي  ضرأ  درجم  وجلا  نم  رظنملا 

.اهيف لصاوتملا  حدكلا  مهمزهو  مهروهظ ، تنحنا  ٌلاجر  اهيف  لمعيو  نسلا ،

اهيف كرحتت  يتلا  اهتاذ  ةقيرطلاب  ةيمسرلا  تايصخشلا  تارايس  بكوم  انع  دعتبا 

ىلإ علطتلا  نود  نم  يأ  اهيف ، مهاقلت  ٍةنكمأ  يأ  يف  نيذفانلاو  ءايرثألا  بكاوم 

ً.امود مامألا  ىلإ  هجتت  مهراظنأف  فلخلا ،

يتلا ةداحلا  ةحئارلا  اعلا ؛ تاراطملا يف  عيمج  زِّيُ  يتلا  ةحئارلا  طسو  تفقو 

، ةيئابرهكلا فيظنتلا  تالآ  نم  ثعبنملا  ءاوهلا  ةحئار  راودلا ، ىلع  ثعبت 

نوزوألاو ةثافنلا ، تارئاطلا  دوقو  ةرخبأو  دسافلا ، ءاوهلاو  ةنخدألاو ، روطعلاو ،

.يقنلا قرزألا  اهنول  ءسلا  يطعي  يذلا  قرتحملا 

هتيضرأو ةيجاجزلا ، هناردجب  زيمتيو  قباط ، نم  ينيبوتوأ  راطم  ىنبم  فلأتي 

نيذلا ال فظوملا  نم  لئاهلا  ددعلاب  كلذكو  رمحألا ، نوللاب  ةّططخملا  ةيماخرلا 

عيمج ىلع  ّميخي  ثارتكالا  مدعو  ةبهرلاب  ّفلغملا  وجلا  اذه  ّنكل  ً.اثك  نوكرحتي 
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نم ةمداقلا  ةيلاتلا  ةلحرلا  نأ  كلذك  تظحال  .اينامور  ءاحنأ  لك  ةماعلا يف  ابملا 

يتلاو انتلحر ، تقبس  يتلا  ةلحرلا  امأ  .نمزلا  نم  تعاس  لبق  لصت  نل  وكسوم 

ًاناكم راطملا  ناك  .نمزلا  نم  ناتعاس  اهلوصو  ىلع  تضم  دقف  دارغلب  نم  تمِدق 

اهانرداغ يتلا  ةرئاطلا  لثم  ةتقؤملا ؛ ءايشألاو  ةادلا ، ةيطسولاو  ةادلا ، ةدهدهلل 

ةليوط ٍتارتفل  ًاعم  انيقبت  يتلا  يه  انيلإ  ةبسنلاب  ةتقؤملا  نكامألا  هذه  نكل  .انوتل 

.كأف كأ  ًاضعب  انضعب  ىلإ  انّدشتو 

كلذك رهظ  مكب .» بحرت  اينامور  : » اهيلع بتُك  ناولألا  ةيثالث  ةقلعم  ةحول  ُتأرق 

.طسولا يف  بزحلا  راعش  عم  رمحألاو ، رفصألاو  قرزألا  هناولأب  امورلا  ملعلا 

.ةفيفخ ٍءاوه  ةمسن  لك  بوبه  ىدل  فرفري  ناكو  هتيراس ، ىلع  ُملعلا  ىلدت 

.دحاو ىلإ  نثا  ةبسنب  ًاددع  يندملا  نوقوفي  ايشيليملا  دارفأ  نأ  كلذك  تظحال 

ةفاجلا حسملا  ريرمتب  ةيلاع  ةيذحأ  نلعتنا  اوللا  فيظنتلا  تالماع  تكمهنا 

عطق تافالغ  عم  رئاجسلا  باقعأ  عيزوت  داُعي  ناك  اذكهو  ىنبملا ، ةيضرأ  قوف 

تاذ ةبكلا  ةيناوطسألا  ضفانملا  امأ  .ىنبملل  ةيماخرلا  ةيضرألا  قوف  ىولحلا 

ءاقرز ًةلالغ  نأ  كلذ  ىلع  دِز  .ةقوحسملا  رئاجسلاب  ضيفت  تناكف  وبنألا  لكشلا 

.وجلا ًةقلعم يف  تيقب  ةنخدألا  نم 

نورعشي مهنأ  ودبيو  ثبخلاب ، مستي  ٍلساكتب  نولمعي  كرجلا  وفظوم  ناك 

ةيؤر نم  تنّك  .هب  نوبّبستي  يذلا  سؤبلا  نم  ةرّربملا  غ  ةّذللا  نم  ٍردقب 

ةداج اهداعتبا يف  ءانثأ  ةيجاجزلا  ناردجلا  لالخ  نم  نوللا  ءادوس  ايساد  تارايس 

يتلا ةنيدملا  وحن  ْتهجتا  ّمث  شيتفتلل ، اهباكر  ةعتمأ  عوضخ  نود  نم  ينيبوتوأ 

.ةلبقملا ةرتفلا  اهيف يف  ثكمأس 

يتلا اهتايوتحم  نع  غالبإلاو  يتبيقح ، غارفإ  ىلإ  تررطضا  يرود ، ناح  امدنعو 

هدحأ هجو  ناكو  نازتالا ، نم  بك  ٍردق  ىلع  كرجلا  افظوم  ادب  .ةليلق  تناك 

ىلع لدت  ةفلتخم  باعتب  اثلا  فظوملا  هجو  ىحوأ  نيب  ٍبعت ، يأ  نم  ًايلاخ 
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ٍةغلب لوألا  فظوملا  ثّدحت  .اهنم  دوصقملا  لاصيإ  تلشف يف  حمالم  يهو  قوفتلا ؛

ةيكمأ رئاجس  نخدي  ناك  يذلا  اثلا  فظوملا  ثدحت  نيب  ةكيكر ، ةيزيلكنإ 

ناكل اهل  ًاجذو  راتخت  نأ  ةينامورلا  ةطرشلل  ناك  ول  هنأ  دقتعأ  .ةحضاو  ٍةجهلب 

يذلاو ال حمالملا ، بلصو  باعتلا ، نم  يلاخلا  جذومنلا  يأ  تاذلاب ؛ فظوملا  اذه 

.هرعاش هرهظم  يشي 

.»؟ اينامور ىلإ  كب  ءاج  يذلا  ام  »

ًابسانم تقولا  نكي  نكل ،  .ءاكذ  نع  ًاعبانو  ًاما ، هلحم  يف  ًالاؤس  كلذ  ناك 

، لا فلغم  فظوملا  ذخأ  .دالبلا  ناكس  هب  عتمتي  يذلا  حرملا  ّسح  رابتخال 

كلذ دعب  هتارظن  ينقرافت  .ًاليلق   هريراسأ  تللهتف  الوكوشلا  نم  عبصإو 

هليمز عراس  نيب  همدختسأ ، يذلا  نكاولا  زاهج  تايراطب  اهيلإ  فاضأ  امدنع 

هتبلج يذلا  ةبيرضلا  نم  ةافعملا  رئاجسلا  بلع  قودنص  ةرداصمو  هب  قاحللا  ىلإ 

.يعم

«. ةبيرضلا اهنإ  : » باعتلا نم  ٍلاخ  ٍهجوب  لاق يل 

تاحاس ًةططخمو  نوللا ، ءاضيب  ايساد  عون  نم  تناك  ةرجأ  ةرايس  تللقتسا 

قطني .اهل   بسانم  قرزألا غ  نوللا  وذ  قئاسلا  باب  ناك  نيب  أدصلا ، نم 

ٍةرمل ولو  اري  فلخلا ل  ىلإ  هرودب  علطتي  و  ةملكب ، ههجو  َرأ  يذلا   قئاسلا 

.ةدحاو

، قوف نم  ءرملا  اهيلإ  رظني  امدنع  روفلا  ىلع  تسراخوب  زّي  يذلا  نيابتلا  رهظي 

عيراشملا اهبناوج  ىلع  دت  يتلاو  ةيديلقتلا ، ةسدنهلا  تاذ  تاداجلا  رهظتف 

.قفألا ّنيزت  يتلا  ةيمسرلا  ابملاو  ةيلاعلا ، ابملا  كلذكو  ةديدجلا ، ةيناكسإلا 

، لزانمو ةيولتم ، تاقرطو  ةدق ، سئانك  اياقب  ةديدجلا  ابملا  هذه  ب  رهظت 

ةنيدملاف وجلا ؛ نم  رهظت  ك  ضرألا  نم  ةنيدملا  رهَظتو  .ةغص  تاهزنتمو 
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ىلع ةديدجلا  ةنيدملا  رهظت  نيب  تاقبط ، لكش  ىلع  اهسفن  نع  فشكت  ةدقلا 

.ةعطاقتم طوطخ  لكش 

، ةيحاض رثإ  ةيحاضو  يح ، رثإ  ًايح  ًايجيردت  ىشالتت  ةنيدم  تسراخوب  نكت   

يتلا ةيفيرلا  قطانملا  ىلع  هتاذ  رمألا  قدصيو  .ةيفير  ٍضرأ  ىلإ  كلذ  دعب  لوحتتل 

، ةطاسب لكبو  رظنملا ، رصتقا  ً.اينيدم  ًازكرم  حبصتل  عراش  دعب  ًاعراش  فثاكتت  ال 

ىلإ ًةأجف  لصت  نأ  ىلإ  كلذو  لوقحلاو ، ةدبعملا  قرطلا غ  نم  ليم  دوجو  ىلع 

، ةدبعم ٍتاقرط  ىلإ  ةرعولا  تاقرطلا  لوحتت  ثيح  ةيلاعلا  ةينبألا  تاعمجم 

.كلوح نم  ةنيدملا  رهظتو 

نم ًةفلؤم  تناكو  اهتقانأو ، اهمجح  يف  ةأجافم  يل  ةصّصخملا  ةقشلا  تلّكش 

عقيو يف رشع ، عساتلا  نرقلا  ىلإ  هدهع  دوعي  بك  لزنم  نم  هلمكأب  اثلا  قباطلا 

يتلا ةدقلا  تسراخوب  نم  ٌءزج  يهو  وارتساه ، ةقطنم  وردناسكلأ يف  ايلآ  يح 

يذلا بكلا  ثيدحتلا  جمانرب  اهلمشي  يتلاو   نآلا ، ىتح  اهلاح  ىلع  تيقب 

مهمظعم ناكف  هيف ، ُتنكس  يذلا  يحلا  اذه  ناكس  امأ  .وكسيشواشت  هدمتعا 

كانه يتماقإ  تدمتعا  .بناجألاو  يسامولبدلاو  بزحلا ، لوؤسملا يف  رابك  نم 

ُتظحال .ءاقبلاب  اهيف  نوحمسي يل  يتلا  ةرتفلا  ىلع  وأ  لّمحتلا ، ىلع  يتقاط  ىلع 

ةدقلا عراوشلا  تليزأ  ك  ةنيدملا ، ءاحنأ  ةمّدهملاو يف  ةدقلا  سئانكلا  راشتنا 

جيجض الول  سكعلا  ّليختن  نأ  انه  نكمملا  نم  ناك  .اهناكم  تنمسإلا  ّلحيل 

ً.ادبأ أدهت  يتلا ال  ةدقلا  ابملا  مده  تايلمعو  ةديدجلا ، ءانبلا  لعأ 

دعم راطإ  لخاد  ةقاطب  ىلع  ًابوتكم  لازي  ةقشلل ال  ميدقلا  لغاشلا  مسا  ناك 

ىلع يوتحي  ٍفورظم  ىلع  ًابوتكم  ناكف  يمسا  امأ  .ف  روتكدلا  رجناليب ، غص ،

نأ تظحال  .ةقشلا  ةيقبتملا يف  علسلا  لك  فّرصتلا يف  ىلإ  وعدت  ةقروو  ٍحاتفم ،

امأ .فانصألا  ىتشب  ةئلتمم  نئازخلاو  داّربلا  نأ  ك  عوطقم ، فتاهلا غ  طخلا 

كانه تناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .يل  ةبسانملا  بايثلاب  ةئيلم  تناكف  بايثلا  نئازخ 
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زاهج كلذكو  يسفنب ، اهيقتنأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  يتلا  كلت  تاناوطسأو ؛ بتك 

ىلع اهكرت  دق  ةقشلا  هذهل  قباسلا  لغاشلا  نأ  دقتعأ  .نويزفلت  زاهجو  ويديف ،

نلعي رادجلا  ىلع  ًاقصلم  تيأر  .صق  ٍتقو  دعب  مداق  يننأ  فرع  هنأ  وأ  لجع ،

لثم ًازراب  وكسيشواشت  هجو  ناكو  بزحلل ، رشع  ثلاثلا  ماعلا  رؤملا  نع 

.راونألا نم  ةرماغ  ةعشأ  هقوف  نم  ترشتنا  نيب  عمال ، ٍرارج  دوقم  ءارو  سمشلا 

ةحوللا تدب  .ةراشبلا  ةحول  رظنم  ّلث  ةغص  ٌةنوقيأ  رظنملا  اذه  ءارو  ترهظ 

ةرهاظ ةنوقيألا  تايصخش  نكت  و  ًابحاش ، بهذملا  راطإلا  ناك  نيب  ًادج ، ةدق 

لثم تعمتلا  راطإلا  لخاد  ءارمحلاو  ةيبهذلا  طوطخلا  نأ  نم  مغرلاب  حوضوب ،

ةنسلا هذه  يف  يأ  خيرات 1989 ، ةنوقيألا  تلمح  .ةقرتحم  ٍتجأ  ب  نانلا 

هلاخدإ يف مت  غص  يديلقت  ٍبيلص  عم  ًاقفارتم  وكسيرتيب  عيقوت  تلمحو  اهتاذ ،

.باقث دوع  ةطساوب  ةحوللا 

ةبلع تلوانتو  ةجالثلا ، ىلإ  ُتهّجوت  امدنع  ًءاسم  ةسداسلا  ىلإ  ةعاسلا  ابرقع  راشأ 

ًاراح طالبلا  ناك  .ةفرشلا  ىلإ  تجرخ  مث  رجناليب ، اهكرت  يتلا  بارشلا  بلع  نم 

.يتحت عراشلا  بقارأ  دهعلا ل  ميدق  ٍدعقم  ىلع  تسلج  كلذل  ًادج ،

ىلع تظقيتسا  امدنع  ًّيخم  ناك  مالظلا  نأل  ًاليوط ؛ مونلل  تملستسا  يننأ  ودبي 

نر تعمس  ً.ادراب  ناك  ةفرشلا  ةيضرأ  طالب  نأ  .بابلا ك  حتفأل  سرجلا  توص 

ىلع ّميخملا  مالظلا  طسو  تارم  ثالث  لبق  نم  هتيأر  نأ  قبسي يل  ٍفتاه   زاهج 

يتلا ةليقثلا  فتاهلا  ةعس  تعفر  ً.اددجم  داع  مث  ًاليلق ، نرلا  ّفقوت  .ةفرغلا 

تعمس .دحأ  توص  عمسأ  يننكل   دوسأ ، ٍنول  تاذو  تيالكياب  عون  نم  تناك 

.لفقم ٍطخ  ىلإ  ُشت  يتلا  ةليوطلا  ةمغنلا  لبق  كلذ ، دعب  ةفيفخ  ًةعقرق 

ةقطنم نأ  نم  مغرلاب  اهلمكأب ؛ ةنيدملا  نع  ًاعوطقم  ابرهكلا  رايتلا  ناك 

سلا ةكرح  تأده  .عاطقنالا  اذه  نم  ًةافعم  تناك  اهيف  نطقأ  يتلا  وارتساه 

تالآو نداعملل ، ةرمتسملا  ةعقرقلا  عس  نم  تنك  كلذلو  تقولا ، اذه  يف 
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روثعلا نع  تزجعو  ةملظلا ، طسو  يس  تعت يف  .ةرداهلا  تاكرحملاو  رفحلا 

رركتملا نطلا  نم  بابلا  ناكم  مختب  تيفتكا  كلذلو  ةرانإلا  حيتافم  ىلع 

.سرجلل

لجرلا هجو  ناك  .ًاليلق  ىنحنا  دقو  ةماقلا  صق  ًانيدب  ًالجر  بابلا  مامأ  تيأر 

مدع نم  مغرلاب  لجرلا  ةيوه  تفرع  .بارشلا  ةحئار  هنم  حوفتو  سؤبلاب ، يحوي 

ناكملا اذه  يدوجو يف  ىلع  لدي  لكشب  لوخدلاب  هل  ُترشأ  .لبق  نم  هل  يتيؤر 

ىتح رجناليب ، ةقش  يتيب يف  يننأ يف  ول  ترعش ك  .ةليلق  ٍتاعاس  نع  ديزت  ةرتف 

.ينع ةبيرغ  اهنأ  نم  مغرلاب  ةبسانم يل  تدب  هضارغأ  نإ 

.»؟ ركذتأ .ياهوأ  ويل  : » هئاذحب ةرخاس  ةيركسع  ةطبخ  عم  ديدجلا  مداقلا  لاق 

ةيمسرلا ةفيحصلا  ايتنيس ، ةفيحص  نم  ةخسن  هترتس  بيج  نم  لجرلا  عزتناو 

نم نكأ  نأ  لبق  ًابناج  اهاّحن  هنأ  الإ  يوحن ، هيدي  ىدحإ  ّدم  مث  بزحلل ،

«. كعم ةلباقملا  ىرجأ  نم  انأ   » .اهب كاسمإلا 

تابلط يدقت  نم  مغرلاب  كلذو  لجرلا ، اهنع  ثّدحت  يتلا  ةلباقملا  رضحأ   

نم اهلك  تناك  تالباقم  تس  ءارجإل  ُتيعُدتسا  دقف  فئاظو ، رشع  نم  كأل 

نم ينعنم  ٍمؤاشتب  ترعش  اينامور  ةفيظولا يف  نع  تعمس  امدنعو  .ةجيتن  نود 

ءارجإ دعوم  ىلع  موي  رورم  دعب  تّملست  يننأ  غ  .ةلباقملا  ءارجإل  هّجوتلا 

يتلا ةلمجلا  يهو  مكمالعإ ، انرورس  يعاود  نم  ةلمجب ، تأدب  ًةلاسر  ةلباقملا 

دعب نكلو  الإ ، سيل  ةحزم  درجم  رمألا  نأ  تننظ  .ةفيظولل  يرايتخا  ّمت  هنأب  ديفت 

نأ وأ  ًاقالطإ ، ًاحازم  سيل  هنأ  تكردأ  نمزلا  نم  ٍعوبسأ  رورم  دعب  ةشأتلا  لوصو 

ديحولا مِّدقتملا  تنك  كنأ  لمتُحي  : » اهنيح يدلاو  لاق  .دعب  لصي  لوبقلا   ديكأت 

تنأ لصحت  نيب  ةّديجلا ، فئاظولا  ىلع  نولصحي  نيرخآلا  نأل  ةفيظولا ؛ كلتل 

نود نم  ءيش  يأب  مايقلا  نع  يدلاو  زجع  ةرتفلا ، كلت  يف  اهنم .» ىقبت  ام  ىلع 

هنأ الإ  ةينيتورلا ، رومألا  نم  كلذ  غو  ماعطلا ، لوانت  ىتحو  ام ، ٍصخش  ةدعاسم 
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ةلاحلا هذه  هنكل يف  .رخآو  ٍح  ب  هذهك  ةرخاس  ٍتاظحالم  هيجوت  نم  نّك 

ُتنّسح يننإ  لاق  امدنع  كلذو  هتايح ؛ ىلوألا يف  ةرملل  كلذو  ًابك ، ًءانث  هّجو يل 

.ةلباقملا يروضح  مدعب  ًاثك  يتيقادصم 

ام انيلكل يف  ًارابتخا  هتايح  نم  ةخألا  رهشألا  لالخ  يدلاوب  ةيانعلا  ةرتف  تناك 

، ىفشتسملا ةحنجأ  ربع  كرحتملا  هيسرك  عفدأ  تنك  .لّمحتلا  ىلع  انتردقب  قلعتي 

ةفرخزملا ةينالعإلا  تاحوللا  أل  يتلا  ءاطخألا  نع  ثيدحلاب  وه  لسرتسي  نيب 

ايلعلا يف ةلصافلا  عضو  ءاطخأو  ةفيعضلا ، دعاوقلاو  ةغللا  ءاطخأو  ىفشتسملل ،

ءانثأ اهنّوك  يتلا  تاداعلا  يدلاو  عم  تيقب  .تاحوللا  كلت  ةدراولا يف  تلكلا 

لمع يف ك  تيرتس ، تيلف  عراش  ًاماع يف  نيرشع  لاوط  لمع  يذلا  وهو  هلمع ؛

هتنهم نقتي  ناك  ً.ايودي  تاحفصلا  ّفصب  موقي  ناكو  فحصلا ، ىدحإ  ةعبطم 

ًالجر نأ  دقتعأو  هبرد ، ةقيفر  تلكلا  تناك  .مايألا  رورم  عم  ثكلا  اهنم  ّملعتيو 

ةيوغللا هتاردق  نم  ثكب  ربكأ  ةروصب  ةدافتسالا  هناكمإب  ناك  ًاظح  هنم  لضفأ 

، عباطملا لع  نم  رخآ  ٍلماع  فالآ  ةتس  عم  لمعلا  نم  فُِرص  امدنع  نكلو  .كلت 

اهتارايس قشرب  أدبو  ةطرشلا ، تاوق  هتعضو  يذلا  كئاشلا  جايسلا  مامأ  فقو 

ةحفاكمل ةصّصخم  ةحفصم  ةلفاح  لمعلا يف  ىلإ  موي  تاذ  داع  هنكل  .ةراجحلاب 

ةلفاحلا نأ  ك  ةيندعم ، ٍةكبشب  ةدّوزمو  ةيلطم  اهذفاون  تناكو  بغشلا ، لعأ 

لمعلا مستي  نأ  يدلاو  ّبحأ  .ةصاخلا  ةينمألا  تاكرشلا  ىدحإ  ةيحب  تيظح 

.يغتلل ًالباقو  ًانرم  نوكي  نأ  طرش  فنعلاب ، يسايسلا 

اننيب قفاوتلا  ةلأسم  عضو  ىلع  هتافو  تقبس  يتلا  ةصقلا  ةرتفلا  يف  انصرح 

ةليلقلا مايألا  يدلاو يف  اع  .ةيداع  ٍرومأ  نع  ثدحتلا  قيرط  نع  كلذو  ًابناج ،

مدع نم  تشا  ك  دلاو ، ةيؤر  بلطو  نايذه ، ةلاح  نم  هتافو  تقبس  يتلا 

.هبضغ ةراثإل  ٍججح  ىلع  روثعلا  هرارمتسا يف  دح  ىلإ  رمألا  لصو  .هترايزل  اهمودق 

وهو ةوطخ ، ةوطخ  هضرم  ةبراحم  يف  يدلاو  ةقيرط  نم  شهُد  بيبطلا  نكل 
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هيلع يضقي  نأ  ناطرسلا  ضر  ضرتُفي  ناك  ةايحلاب يف ح  ًاكسمتم  يقب  يذلا 

فصو ضرملا  ةبراحم  يدلاو يف  ةقيرط  ىلع  بيبطلا  قلطأ  .نمزلا  نم  ٍرهشأ  لبق 

ىلع ةردقلا  يدلاو  تطعأ  يتلا  ةوقلا  تقولا  كلذ  يف  تكردأ  .قدانخلا  برح 

.ةوقلا كلت  بضغلا  ناكو  ةايحلا ؛ رارمتسالا يف 

كأ ٍةقيرطب  تابورشملا  ةنازخ  وحن  روفلا  ىلع  هّجوتو  ةفرغلا ، حيباصم  ويل  رانأ 

عضوو بارشلا ، نم  ًابوك  هسفنل  كلذ  دعب  لجرلا  بكس  .يتقيرط  نم  ةيفارتحا 

بوكلا ىلإ  فاضأو  ةجالثلا  باب  حتف  مث  رخآ ، ٍطشنم  ٍبارش  نم  ًاليلق  ًاردق  هقوف 

بوك ضحت  نم  هئاهتنا  دعب  ةكيرألا  ىلع  سلج  .جلثلا  نم  تابعكم  ةدع 

.نآلا يرود  ناح  .يوحن  ّعلطت  مث  لجر  قوف  ًالجِر  عضوو  بارشلا ،

اهنأ دح  ىلإ  ءيشلا  ضعب  ًةقيض  تناكو  ةيفوص ، ةعبق  رتعا  ىلع  ويل  داتعا 

ىدترا .ةنّضغتم  هتهبج  تدب  نيب  هتهبج ، ىلع  نوللا  ءارمح  تامالع  تكرت 

الإ هتاذ  لوطلاب  اتناك  هيقاس  نأ  نم  مغرلابو  عّقبتملا ، رطفلا  نولب  ًالاطنب  لجرلا 

؛ صاخ يدامر  ٍنولب  ًاططخم  ناكف  هصيمق  امأ  .كلذك  انوكت  لاطنبلا   َيلجر  نأ 

هلسغ يف راركت  عم  نوللا  كلذ  بستكا  هنكلو  ضيبأ ، ناك  يلصألا  هنول  نأل  كلذو 

.نوللا ءاقرز  ةيلخاد  سبالم  ىلع  يوتحت  تالاسغ 

«. ءاشعلا ماعط  لوانتل  جرخنس  »

نكل فتاهلا ، نر  يفلخ  تعمس  .رمملا  انرسو يف  ةقشلا ، جراخ  ىلإ  ويل  ينعفد 

.هءارو بابلا  قلغأ  دق  ناك  ويل 

نأ عيطتسي  يذلا  ديحولا  صخشلا  ويل  ناك  قرشلا .» سيراب  كب يف  ًالهأ  : » لاق يل

.ةعباتتم ةقيرطبو  اهتاذ  رومألا  ءازإ  ًارخاسو  ًاقداص  نوكي 

ةداعلا ترج  دقف  .لبق  نم  هتعمس  نأ  قبس يل  ًاهيبشت  كلذ  ناك  ...قرشلا  سيراب 

.ةديعب ةنكمأ  ىرخأ يف  ةبك  ندم  ءسأب  ةيناثلا  ةجردلا  نم  ندملا  ةيمست  ىلع 
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يذلا نزحلاب  صخألا  ىلعو  ىرخأ ، ةنيدم  يأ  هبشت  نكت  تسراخوب   نكل 

.اهدوسي
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اثلا لصفلا 

هب يف حومسم  ٌرمأ  وهو  هتاذ ؛ تقولا  هبورشم يف  لوانتيو  ةرايسلا  دوقي  ويل  ناك 

تاونس ةرتف  ىلإو  دوقولا ، يف  صقنلا  ىلإ  كلذ  ببس  دوعي  ارو  ةنيدملا ، هذه 

تارايسلا عنصم  نم  ةديدج  ةرايس  ىلع  لوصحلا  اهبلطتي  يتلا  عبسلا  راظتنالا 

ةرايس بوكرب  نوكي  ام  هبشأ  ويل  اهدوقي  ةرايس  بوكرلا يف  ناك  .ةلودلل  عباتلا 

ةئيه ةراش  دوجو  عم  صخألا  ىلعو  حابشأ ، ةنيدم  لخاد  ةغص  ةيئابرهك 

ةرايس رخؤم  ىلع  اهتيبثتب  ماق  مث  ءادوسلا ، قوسلا  نم  اهارتشا  يتلا  ةيسامولبد 

ةنكمألا لك  ةرشتنملا يف  ةبكلا  تارافحلاو  تاعفارلا  تطعأ  .اهدوقي  يتلا  ادوكس 

لاز ام  طقف  تايلآلا  هذه  ضعب  ناك  .ةروجهم  ٍهالم  ةنيدم  رظنم  تسراخوب 

لعلا لالظ  لقنت  اهنأكو  تدبف  اهتردق ، فصنبو  لغشملا  ددع  فصنب  لمعي 

.بحاش ٍرمق  وحن 

مهءايزأ اودترا  ايشيليم  لاجر  ىلع  تلمتشا  لالظلا  نكل  ةيلاخ ، ةفصرألا  تدب 

ىلع داتعي  نأ  دعب  ّالإ  مهتيؤر  نم  نكمتي  ءرملا ال  نكل  .يمسرلا  اهنولب  ةيمسرلا 

نوشيعي يتلا  ةملظلا  هبش  طسو  ًائيشف  ًائيش  روهظلاب  مهلاكشأ  أدبتف  ةملظلا ،

ٌقرتخم همظع  مدهتملا  يسيرابلا  يحلا  نإف  ةدقلا  تسراخوب  يف  امأ  .اهيف 

قرشلا قناعتي  اذكهو  لوبنطسإ ، دئاسلا يف  يرعملا  زارطلا  ىلع  ةينبم  ٍحاوضب 

سلجي يتلا  تافرشلا  نم  ةيلدتملا  تاتابنلا  تيأر  ً.ايدبأ  ًايرعم  ًاقانع  برغلاو 

مهتزهجأ نع  رداصلا  تفاخلا  قرزألا  ءوضلا  نكل  ةملظلا ، يف  سانلا  اهيلع 

سئانكلا امأ  .هيلإ  نوجاتحي  نيذلا  ءوضلا  ضعب  مهيطعي  ناك  ةينويزفلتلا 

لعلا فقو  نيب  عومشلا ، راونأ  اهذفاون  فلخ  نم  تجوا  دقف  ةيقرشلا 

ّعلطتم اوسلج  نأ  دعب  تمصب  مهتابورشم  اولوانتيل  تالواط  مامأ  نوبوانملا 
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.لفسألا وحن 

ٍديص براق  اهنأكو  تدبف  تارايسلا ، نم  ةيلاخ  ةحاس  وحن  ويل  ةرايس  تفطعنا 

هجاوي ثيح  ةيروهمجلا ، ةحاس  كلت  تناك  .عساولا  رحبلا  وحن  ٍعفدنم  غص 

ٍفوصرم قيرط  عطاقت  هنيب  لصفيو  بزحلل ، ماعلا  رقملا  يرام  ةكلملا  رصق 

كأ ٍلكشب  نآلا  اهعمسأ  يننكل  هذهك ، ًاتاوصأ  تعمس  نأ  يل  قبس  .ةراجحلاب 

يتلا ال ءانبلا  لعأ  نع  ةجتان  تاوصألا  كلت  تناكو  .اهنم  ارتقا  دعب  ًاحوضو 

جزم تالآ  تاوصأو  ةغرافلا ، ةيندعملا  ءانبلا  بيبانأ  ةلازإ  تاوصأو  ًادبأ ، فقوتت 

لعلا لوازي  ثيح  لشلا -  ةهج  نم  بحاشلا  ءوضلا  ًاضيأ  تيأر  .تنمسإلا 

.ارتشالا رصنلا  ةداجو  بعشلا  رصق  ىلع  راهن  ليل  ّطلسملاو  راهن -  ليل  مهلعأ 

باحس يف ةحطانب  نوكت  ام  هبشأ  يهو  ةعفترم ، ةيانب  رصقلا  نم  برقلاب  تيأر 

ةنوكرم ءادوسلا  ايساد  تارايسو  ةيبرغلا ، تارايسلا  كلذكو  ئداهلا ، قفألا  كلذ 

كلت لخدم  دنع  ةراودلا  باوبألا  نم  برقلاب  نولوجتي  نوباوبلا  ناك  .اهمامأ 

.ةيانبلا

نم ديدج  ٍبوك  لوانت  ةيناكمإ  نكل  هذه ، انتلوج  لاوط  تمصلا  ويل  مزتلا 

.مالكلا ىلإ  هتعفد  بارشلا 

ناكملاو انودام ، وكسيد  زكرم  لاتننيتنوكرتنا ، قدنف  وه  اذه  : » هديب ًاشم  لاق يل 

باب نم  قيمعلا  ىقيسوملا  توص  ّللست  بزحلل .» للدملا  نبالا  دنع  لّضفملا 

.هقالغإو بابلا  حتف  بسحب  ضفخنيو  ولعي  ناكو  يضرألا ، قباطلا 

جراخ ًةنوكرم  نوللا  ءارمح  شروب  ةرايس  ةحاسلا  نم  رخآلا  بناجلا  يف  تيأر 

ةحضاو ماقرألا  تدبو  يآ يس 1 ، نأ  مقرلا  لمحت  اهتحول  تناكو  يليللا ، ىهلملا 

، ةرايسلا نم  نوللا  قرزأ  ًاصيمق  يدتري  ٌلجر  لّجرت  .عراشلا  حابصم  جهو  ببسب 

ةصق ةرونت  هنم  لك  تدترا  دقو  تليحن ، تاتفب  ًاعوبتم  قدنفلا  ةهدر  لخدو 
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اهنأكو ىدص  كرتت  تناك  اهنأ  دح  ىلإ  ٍلاع ، ٍبعك  اذ  ًءاذح  تلعتناو  يضف ، ٍنولب 

.ةيبذاجلا ناوق  ىدحتت 

وكسيشواشت نبا  تاذللاب ، سمغنملا  مألا  وقين ، هنإ  : » لاقو ًارخاس  ويل  مستبا 

«. ودبي هثيروو ك 

دنع يسنرفلا  زارطلا  ىلع  دّيشملاو  قباوط ، ةثالث  نم  فلؤملا  ايسباك  ىنبم  عقي 

نع جذو  ةباث  ناكو  تينيوك ، راغدإ  ادارتسو  ايروتكيف  ايلاك  عطاقت  ةيواز 

تدب .رشع  عساتلا  نرقلا  ةياهن  سيراب يف  ًادئاس يف  ناك  يذلا  يرعملا  زارطلا 

، ةعمتلملا ماعطلا  ةفرغو  عضاوتملا  لخدملا  ةرهاظلا يف  ةثالثلا  باوبألا  ةعومجم 

ءاضوضلا باوبألا  هذه  عن  .ةصاوغ  يف  طغضلا  غارفإ  فرغ  يف  باوبألا  لثم 

عن ك  جراخلا ، يف  عراشلا  ىلإ  بّرستلا  نم  ةماخفلا  رهاظمو  حئاورلاو 

، ايسباك ثيولت  نم  عراوشلا  نوبوجي  نيذلا  مورحملاو  عئاجلاو  نيدرشملا 

.هيف ماعطلا  لوانت  ةبرجت  داسفإو 

، ةعماللا مهرارزأو  ةنكادلا  ءارضخلا  مهليوارمو  ءاضيبلا  مهناصمقب  لُدُنلا  لاج 

مهؤايزأ تناك  .ةضفلا  نم  ةعونصملا  قابطألاب  ةئيلملا  ماعطلا  دئاوم  لوح 

ةدق جذا  اوناك  يأ  كلذك ، نكت  ةقيلحلا   مههوجو غ  نكل  ةعئار ، ةيمسرلا 

نم تاينيعستلا  ماوعأ  يف  للشلاب  سيراب  اوباصأ  نيذلا  يسنرفلا  لدُنلا  نع 

ظافتحالا قح  مهحن  هيف  اوبلاط  يذلاو  مهبارضإ ، ببسب  رشع  عساتلا  نرقلا 

ىلع تناكف  زوحب  ناك  يذلا  ليلدلا  بسحبو  تسراخوب ، امأ  .مهبراوشب 

، يسنرفلا ةايحلا  بولسأو  ةينيتاللا ، ةيسنرفلا  كولسلا  دعاوق  ةريزج  يلاتلا : لكشلا 

ةدعب بيتكلا  حصن  .ايسباك  وحن  ُتعلطتو  بّيتكلا ، ُتجرخأ  .يسنرفلا  ماعطلاو 

ةبقارمو ةفرشلا ، ىلع  سولجلاب  يضقت  ىرخأ  ًةحيصن  فاضأو  بارشلا ، نم  عاونأ 

بّنجت ةرورضب  ريذحت  عم  ةحيصنلا  هذه  تقفارت  .اههوجو  لكب  تسراخوب  ةايح 

.يحصلا فرصلا  ةعولاب  نم  برقلاب  يساركلا  عضو 
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روثعلا نم  تنّك  يذلا  اينامور  نع  ديحولا  وهو  زوحب ، يذلا  بّيتكلا  نكل 

، تاسنب ةرشع  هن  ناكو  ماعلا 1899 ، ىلإ  هخيراتب  دوعي  ناك  يدلب ، يف  هيلع 

ّبلقو ينم ، بيتكلا  ويل  ذخأ  .مافسكوأ  زغود  ةريزج  نم  هتيرتشا  دق  تنكو 

ال : » يل لاق  مث  باتكلا ، ةدلج  نم  رمحألا  طيرشلا  ىلدت  اذكهو  شهلا ، هفالغ 

ىلإ ةبسنلاب  امأ  .اهناكم  يف  لازت  ال  هايملا  ةعولاب  نكل  بارشلا ، نع  ًائيش  فرعأ 

.» ...ـ كدعأ ب نأ  اكمإب  هنأ  دقتعأف  اههوجو ، لك  تسراخوب يف  ةايح 

نيذلا نوينامورلا  ناك  ً.اماع  عست  لبق  يأ  ماعلا 1899 ، ىلإ  باتكلا  خيرات  دوعي 

تناكو بتكلا ، ثدحأب  مهسوؤر  اوألم  دق  تقولا  كلذ  يف  اسنرف  نم  اوداع 

ناك نويروجنوبلا .» ” بقلب نوفَرُعي  اوناكو  ءايزألا ، ثدحأ  يدترت  مهداسجأ 

ماعطلا مئاوق  هتايوتحم : لك  تناك  كلذكو  ةبقحلا ، كلت  اياقب  نم  ايسباك  ىهلم 

.ةليقثلا ةيضفلا  ماعطلا  تاودأو  ةيديلقتلا ، تالواطلا  ةيطغأو  ةشوقنملا ، ةيدلجلا 

خبطملا يف  مكب  ًالهأ  ماعطلا : ةاق  فالغ  ىلع  ةعوبطم  ايسباك  ةملك  ُتيأر 

، سقمدلا رئاتسو  ةيبهذلا ، مزاوللا  يأ  ىهلملل ، يلخادلا  روكيدلا  امأ  .امورلا 

عم بسانتت  تناكف  رابغلا ، اهولعي  يتلا  اهقاروأب  ةليوطلا  ةيئاوتسالا  تاتابنلاو 

تناك .سوارتشل  ةفوزعم  اومّدق  نيذلا  ةيرتولا  تالآلا  ىلع  ةعبرألا  فزاعلا 

ترهظ ك  نسلا ، رورم  لعفب  ًاليلق  ةنكاد  تناك  اهنكل  ايارم ، ةباث  ناردجلا 

ةقلاع يهو  ةسكعنملا  هتروصب  رعشي  نأ  ءرملا  ناكمإب  ناك  .تاققشتلا  ضعب  اهيف 

.لزنملا تاطالب  قلاع ب  خسو  اهنأكو  تاققشتلا  يف 

نم ةعومجم  ةعاقلا  رخآ  تيأرو يف  ماعطلا ، فانصأب  ةئيلملا  تابرعلا  لدُنلا  عفد 

بهللا ةنسلأ  تقلطنا  نيب  يوقلا ، بارشلاب  مهعاتمتسا  ءانثأ  يسايسلا  رابك 

.لفسألا نم  مههوجو  تءاضأف  ةأفدملا  نم 

وح ماق  دق  بزحلا  نأ  تظحال  له  .كانه  رظنا  : » ةيرخسب ًستبم  ويل  لاق 

: ويل مهل  لاقف  مهماعط ، غض  اورمتسا  مث  اومستباو ، نويسايسلا  علطت  رقفلا .»!
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!«. قافر اي  مكل  ًائينه  »

ةلواط وحن  ةركاملا  هتارظنب  انداقو  قينألا ، يمسرلا  ّهيزب  لُدُنلا  سيئر  انيلإ  ّعلطت 

ةيؤر انناكمإب  ناك  .رياتيليم  لوكس  ىلع  فرشت  نكاد  جاجز  تاذ  ةذفان  ةاذاح 

.لخادلا ام يف  ةيؤر  نم  صخش  يأ  نكمتي  نأ  نود  نم  نكل  جراخلا ، رظنملا يف 

معطم يف لضفأ  ميدقت  ّلثمتت يف  يتلاو  ةينامورلا ، ةقيرطلا  يه  هذه  نأ  تكردأ 

يتلا رجاتملا  ءرملا  ىري  نيب  ةفيطل ، تابرضب  ةّعطقملا  نايربوتاش  حئارش  ةنيدملا 

َعراوشلاو ةقصاللا ، اهقاروأب  عمتلت  يتلا  اهيف  ةغرافلا  َفوفرلا  ديعبلا  يف  رهُظت 

.غارفلا ءبع  تحت  ةعقاو  يهو  ةئيرب  ودبت  يتلا 

فانصألا مظعم  هيف  رفاوتت  يذلا  ديحولا  ناكملا  تناك  ايسباك  نأب  ويل  ربخأ 

اذه ىلإ  ةصق  ماعطلا  ةاق  لعجي  ام  وه  اذه  : » لاقو ماعطلا ، ةاق  ةدراولا يف 

اذه ناك  .ةلواطلا  ىلع  اهعضوو  تنك  عون  نم  رئاجس  ةبلع  ويل  جرخأ  دحلا .»

ةصنوأ هيمسن  نأ  نك  ام  وأ  لاملا ، نم  ةبك  ةيمك  يواسي  رئاجسلا  نم  عونلا 

لوصحلاب نوبزلا  ةبغر  ىلإ  ةراشإ  ةلواطلا  ىلع  اهعضو  ناك  اذكهو ، .غبتلا  نم 

ةجاجز ويل  بلط  .متهالا  اذه  ن  عفد  ىلع  هتردق  ىلإو  صاخ ، ٍمتها  ىلع 

.روفلا ىلع  لدانلا  اهرضحأف  بارشلا  نم 

رومألا ضعب  كانه  : » ةبوعصب اهعلبو  ٍبارش  ةعرج  لوانت  نأ  دعب  همالك  ويل  أدب 

ةرملل ًالوزنو  ًادوعص  ينلّمأت  لب  هتلمج ، لمُكي  ...اهفرعت »   نأ  بجي  يتلا 

اهعاضأ هنكل  ةبيقح ، نود  نم  رفسلا  هناكمإب  ٍصخش  لثم  ودبت  : » لاقو ىلوألا 

«. لعفلاب

ب تيقوتلا  يف  قرافلا  ببسبو  يتلحر ، ةجيتن  بعتلاب  رعشأ  يننإ  هل  تلق 

، مِلظُم اهفصن  ةمصاع  طسو  ضماغ  ٍمعطم  ٌسلاج يف  يننإو  ايناطيربو ، اينامور 

ىلع يلوصح  ببسب  انه  ٌدوجوم  يننإو  ل ، ٍلجر  ةقفرب  ةيسيلوب  ٍةلود  يفو 
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يه يتعتمأ  نإو  قالطإلا ، ىلع  اهيف  كراشأ  ةلباقم   دعبو  اهيلإ ، مّدقتأ  ةفيظو  

.ةيقيقح ودبت غ  يتلا  تاقوألا  هذه  هب يف  كسأل  يدل  ام  لك 

ًائيش ويل  لاق يل  نأ  قبسي  ...كنع »   ًائيش  ربخأ  .ينع  ثيدحلا  نع  فقوت  »

حص ةمالعب  ترشأ  كنأ  ك  ةلباقملا ، يف  ًادج  ًاعِنقُم  َتنك  : » لاق يل .هسفن  نع 

«. دونبلا لك  ىلع 

.»؟ يتحلصم يروضح يف  مدع  ناك  فيك  لق يل  نكل ، .كحضم  ٌرمأ  هنإ  »

نأ ...ةيلوألا ك  تاعابطنالا  ءارو  ام  ىلإ  ذافنلا  ىلع  ردقب  رختفأ  يننإ  ًانسح ، »

انحجن يف اننأ  دقتعن  اننإ  ً.ايصخش  كتلباقم  ىلإ  علطتي  هرودب  وكسينوي  روسيفوربلا 

...نم نكمتي  يذلا  صخشلا  وهو  ةفيظولا ، هذهل  بسانملا  صخشلا  فيظوت 

نونف سويرولاكب  ةجرد  ةفاضإب  انيسفنل  انحمس  اننأ  ًاضيأ  ظحالتس  .اهيف  سّرمتلا 

قوف ةداهشلا  ويل  عفد  يبناج .» نم  ةيبيحرت  ةيده  كلذ  ناك  .كمسا  بناج  ىلإ 

متخ ىلإ  ةفاضإلاب  ةدع  ًاماتخأ  لمحتو  ةفرخزم ، ةيداكأ  ةداهش  تناكو  ةلواطلا ،

ديرأ  » .فرش ةجردب  ةداهش  كلت  تناك  .عمال  ٍطيرشب  ةفوفلم  تناك  ك  عمشلا ،

كيلع ّعتيف  ةفسلفلا  هاروتكد يف  ةداهش  ىلع  لوصحلا  تدرأ  اذإ  كنأب  ككذت 

«. نيرخآلا لثم  اهن  عفدت  نأ 

عوضوملا ىلإ  لوخدلاب  أدب  هنأ  يل  ادبو  ٍتاكحض ، ةدع  قلطأو  هيفتك  ويل  ّزه 

«. ةيلاع ةيمهأ  تاذ  تسيل  اهنإ  ينقّدص ،  » .لوخدلا اذهل  ًادعتسم  ناكو  يلاتلا ،

فقوتي هنكلو   قالطإلا ، ىلع  ةباعد  نكت  اهلعل   وأ  ةفيخس ، هذه  هتباعد  تدب 

ودبي .لبق  نم  ةديدع  ٍتارم  همّدق  يذلا  ّرثؤملا  ثيدحلاب  ويل  أدب  .دحلا  اذه  دنع 

دمصي نكل   يلبق ، ثيدحلا  اذه  ىلإ  اوعمتسا  دق  صاخشألا  تارشع  نأ  ًاضيأ 

نكل هغ ، نم  كأ  دمص  دق  رجناليب  نأ  دقتعأ  .ةليلق  عيباسأ  نم  كأ  مهنم  دحأ 

.هنع ثدحتي  ويل ال 
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ضعب كانه  تناك  .ًاليلق  اهفرخزو  اهقايس  رومألا يف  عيمج  عضوو  رمألا ، ويل  حرش 

ليلقتلا نكُ  يتلا  ىرخألا  رومألا  ضعبو  ًاليلق ، اهيف  ةغلابملا  نكُ  يتلا  ءايشألا 

نإف انه  يدوجو  ىلع  ةليلق  ٍرهشأ  ءاضقنا  دعب  هنأ  دقتعأ  يننكل  .اهتيمهأ  نم 

ميظعتب موقت  ةيسيلوب  ٍةلود  شيعلا يف  دّدحم : ٍعضو  ىلع  رقتست  فوس  رومألا 

عم ةبسانتم  دوعت  ىلإ ح ال  اهلاح  ىلع  اهكرتت  يتلاو  ةغصلا ، تامدخلا  ةيمهأ 

رهاظم رغصأ  ةيمهأ  نم  ّللقت  هسفن  تقولا  يفو  اهل ، ةاطعملا  ةيمهألا 

.تور درجم  اهنم  لعجتل  ةيطارقودلا 

نكن اننأ   ا  نكل  ً.اذيذل  ءيش  لك  ناك  اذإ  حاحلإب ع  لأسيل  انم  لدانلا  مّدقت 

ةرظن تسر  .راسفتسالل  ًابسانم  ًاتقو  كلذ  ناك  دعب ، ماعطلا  نم  انتابلط  انمّدق  دق 

.ةلواطلا ىلع  ةعوضوملا  تنك  رئاجس  ةبلع  ىلع  لدانلا 

«. ًادج ٌذيذل  ءيش  لك  لجأ ، : » ةعنقم ٍةجهلب  ويل  باجأ 

ماعطلا ناك  اذإ  ع  كنولأسي  ةديدجلا ! ةغِوارملا  قئارطلا  هذهل  اي  : » ويل لاق 

ىلع ماعطلا  اوعضي  نأ  لّضفأ  يننإ  .كتبجوب  عاتمتسالا  كنم  نوبلطيو  ًاذيذل ،

نم ًاثيدح  ةقيرطلا  هذه  اوملعت  مهنأ  فرعأ  ...كلذ  دعب  اوفرصنيو  ةلواطلا 

ةرملل لسكورب  نم  يمودق  دنع  انه  ىلإ  تيتأ  .ةيبنجألا  ةينويزفلتلا  تالسلسملا 

عباصأ رفاظأ  ّملقت  تاديسلا  ىدحإ  تناكو  ءادغلا ، ماعط  لوانتأ  ل  ىلوألا 

نآلا امأ  ...يضاملا  مايأ  اهنإ  هآ ! .ةدقلا  اينامور  كلت  تناك  .ةداجسلا  قوف  اهيلجر 

 « ...ءاسملا اذه  كمدخيس  يذلا  لدانلا  انأو  يالوكين ، يمسا  ياه ! الإ  عمسن  الف 

.ّغتلا اذه  ىلع  يتسنياد  لسلسم  مولأ  يننإ   » .ةعيرم ةيكمألا  ويل  ةجهل  تناك 

كلذ ينعيو  .دحاولا  عوبسألا  يف  ترم  هنم  ةقلح  ضرعب  تاطحملا  تأدب  دقف 

ثالث ىلإ  لصت  يتلاو  ةيليللا ، ةينويزفلتلا  جماربلا  ةرتف  عبر  نومدختسي  مهنأ 

خذبلا ةيهارك  ىلإ  ينامورلا  رمألا  اذه  عفدي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  .تاعاس 

بولسأ لسلسملا يف  اذه  نم  اودافتسا  نيذلا  مه  بزحلا  ءعز  نكل  يلسأرلا ،
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جلثلا تابعكم  ةيعوأب  ةحابسلا  كربو  بزحلا  نزاخم  تألتما  اذكهو  مهتايح ،

 «. ...ليتكوكلا بارشو 

ةقيرطلا ىلع  ريزنخلا  محل  نم  قبط  هبلطن : ام  ليجستل  لدانلا  ىلإ  ويل  راشأ 

.ةيماسلل اهلمكأب  ةراق  ةيئادع  صّخلي  قبط  وهو  ةيدوهيلا ،

فرط ىلإ  هعفد  مث  هنيّكسب ، ماعطلا  ّعطقو  غص ، ٍلفط  لثم  هماعط  ويل  لوانت 

دالبلا يه  هذه   » .هيديب همف  ىلإ  هتقل  عفدي  نأ  لبق  كلذو  هعباصأب ، هتكوش 

«. كلذ دعب  راودألا  نولدابتي  مث  رخآلا ، فصنلا  ناكسلا  فصن  اهيف  بقاري  يتلا 

، قالطإلا ىلع  ًاتاكن  تسيل  اهنأ  فرعأ  تنك  يننأ  عم  ةجمسلا  هتاكن  ىلإ  تيغصأ 

ىلإ ناسنإلا  سي  يأ ك  ًاماليإ ، لقأ  ةيواز  نم  ةقيقحلا  ةبراقمل  قئارط  درجم  لب 

ويل ناك  نيب  بارشلاو  ماعطلا  تلوانت  .ةيتاع  ٍحاير  بوبه  دنع  قيرطلا  بناج 

ناكملا نأ  ودبي  .نانئمطالاو  ةراثإلاو ، ةداعسلاب ، هيف  رعشي  كشلا  نم  ًاملاع  فصي 

.ةرفولاب هيف  عتمتي  هنأل  لب  ههبشي ، هنأل  سيل  نكلو  هل ، ًابسانم  ناك 

دوجوم ءيش  لك  : » ويل لاق  .ناكملا  كلذل  هتّبحم  وه  ءيش  لك  نم  مهألا  نكل 

وه ءرملا  هيلإ  جاتحي  ام  لك  ّنكل  .ةيناسنإلا  ةقفرلاو  ةيميمحلاو ، فغشلا ، انه ؛

لوقأ نأ  اكمإبو  ةيدامر ، ةقطنم  اهنإ  ةحارصب ، .فورظلا  هذه  عم  ملقأتلا 

طبترم هنأكو  ايسباك  جراخ  اعلا  ىلإ  راشأو  انه .» يدامر  ءيش  لك  نإ  قدصب 

، بارشلا نم  ىرخأ  ةجاجز  رضحيل  لدانلل  ويل  راشأ  .نآلا  هيف  شيعن  يذلا  اعلاب 

ةيادب ةعيبط  نع  ُتلءاستو  اينامور ، ًادوجوم يف  نيربسألا  ناك  اذإ  ُتلءاستف ع 

.دالبلا هذه  يشيع يف 

نوظفاحي نيذلاو  دالبلا ، ىلإ  نيرخآلا  مداقلا  هبشي  هنأل ال  كلذو  ًاقحم ، ويل  ناك 

نولصي امدنع  مهتاوصأ  نومتكيو  ينامورلا ، مهئالمز  هاجت  يدبأ  ٍكيكشت  ىلع 

هنإ .دُعب  نع  الإ  مهب  نوطلتخي  وأ ال  ثيداحألا ، نم  مهنودعبتسيو  ةفرغلا ، ىلإ 
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مهفورظ ءازإو  هب ، نوطيحي  نيذلا  نيرخآلا  ءازإ  هكولس  نزاو  يذلا  لجرلا 

كلذو ةيمويلا ، مهتايح  ىلع  فورظلا  هتكرت  يذلا  فنعلا  ءازإ  كلذكو  ةيئانثتسالا ،

.برشلا هفارسإو يف  هحّجبت  نم  مغرلاب 

بزحلا ءعز  ةاقلا ب  تاضقانتلا  نم  ةيرخسلا  ةصاخ يف  ةعتم  دجي  ويل  ناك 

نورعشيو ةءافكلاب  نوعتمتي  الو  داسفلا  نوسراو  سانلا  نومكحي  نيذلا 

لواقملاو لعألا  لاجرو  يسامولبدلا  نم  ءابرغلا  بو  ةهج ، نم  ةيهاركلاب 

مهيدان نوداتريو  ةنيدملا  نم  برغلا  ىلإ  عقي  ركسعم  يف  نوشيعي  نيذلاو 

ةهج نم  مهتلود  ةرافسل  عباتلا  رجتملاو  ةعلقلاو ، ةنيفسلا  ىعُدي  يذلا  يزيلكنإلا 

رطع لثم : مهب ، ةصاخ  روطعل  ءسأ  فيلأت  يف  هتاباعد  ىدحإ  تلث  .ىرخأ 

روضحلا يف مئاد  بارشلا  ناك  .اهل  جيآ : نفيتسو  يلمورب ، لجرو  ضيرعلا ، جردلا 

بوك لوانت  ىلع  رصتقا  هنأ  ولو  نايحألا ، ضعب  يف  ًايلسم  اذه  ناكو  مهتالفح ،

ةقلحلا هذه  نكل  ةيزيلكنإلا ، فحصلا  ثدحأ  ةءارق  ةصرفو  بارشلا ، نم  دحاو 

.ةقئاللا ةيكولسلا غ  تافرصتلاب  ةئيلم  تناك  هفصو  دح  ىلع 

.رهاظلا َضقانتم يف  اناك  نإو  ايسباك ؛ يسولج يف  دنع  نثا  ساسحإب  ترعش 

قِّيُضيو ّيلع  قِبُطي  اعلا  نأب  ساسحإلا  ىوصقلا : اذ  دودح  ىلإ  الصوأ  دقو 

قوتلاو حايترالاب  ساسحإلاو  قانتخالاب ، يدسجلا  ساسحإلا  وهو  قانخلا ؛ ّيلع 

كلت ىلإ  علطتأ  تنك  نيب  يلوح  نم  عاستالاب  ذخآ  ءيش  وهو  نكمملا ؛ وحن 

هذه تدجاوت  يذلا  فدهلا  وه  ءالخلا  باهر  نأكو  رمألا  ادب  .ةيلاخلا  ةحاسلا 

ةنيدم عنص  يذلا  يسايسلا  ماظنلا  نأ  ك  هنيوكت ، لجأ  نم  ةديدجلا  ةنيدملا 

هذه تناك  ً.افيثك  ًايلخاد  ًءاضف  حبصيل  ًايلخاد  هسفن  مجرتي  ناك  تنمسإلا 

.ةسوكعملا ةقاطلا  نم  هل  دودح  ٍلاجم ال  حتفل  ةّرذلا  قلف  ةيناكمإ  هبشت  ةقيرطلا 

.تايناكمإلاب ًةئيلم  عناوملاو  دويقلا  هذه  لك  طسو  ايح  تدب  اذكهو ،

امو سانلا  لصفلا ب  وه  ًاديدحت ، ويل  نم  هتّملعت  يذلاو  هتّملعت ، ءيش  لوأ  ناك 
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تناك .مهلاعفأ  نع  ٍلصفنم  ٍاع  يف  نودجاوتي  سانلا  نأل  كلذ  لوقأ  .هنولعفي 

امأ .ةيسيلوب  ٍةلود  يف  تاقادصلا  ىلع  ةظفاحملل  ةديحولا  ةقيرطلا  يه  كلت 

ةطرشلا لاجر  مامأ  انبتاكم  ةّيلكلا -  ةنيمأ رس يف  يهو  اكيدور -  تحتف  امدنع 

لزنملا ةبحاص  حس  ىلع  ضرتعأ  امدنع   وأ  انقاروأ ، لك  خسنو  انتعتمأ  شيتفتل 

نكل فرعأ ، يننأ  نوفرعي  مهنأ  تقولا  كلذ  ُتفرع يف  دقف  يتّقش  لوخدب  مهل 

.ءيش يأ  ّغي  كلذ  

يأ ةوسقلاو ، ةبارغلا  كلت  لك  نم  مغرلاب  انتاقالع  دّدح  ًايعيبط  ًارمأ  كلذ  ناك 

داسفلاو قافنلا  بسحب  سيلو  انفورظ ، بسحب  انسفنأ  فييكت  ىلع  رشبك  انتردق 

يأ انمامأ ، ٍقئاع  ربكأ  هتاذ  تقولا  كلذ يف  ناك  .فورظلا  هذه  ءارو  نافقي  نيذللا 

ىلإو ح ةيئرم ، رومألا غ  هذه  لك  حبصت  نأ  ىلإ  تبكلاو ؛ ىسألاو  ةجاحلا  تور 

.همامأ ثدحت  يتلا  تاعاظفلا  ءازإ  ىتح  ءرملا  ريدخت 

رومألا نم ب  ناكو  تسراخوب ، نع  ًافلس  هفرعأ  تنك  ًائيش  يرابخإ  ويل يف  عرش 

ددعلا تسراخوب  يف  دجاوتي  ...حيحص  .مهملا  وه  اذه  : » يل اهلاق  يتلا  ةليلقلا 

«. دحاولا درفلا  ىلإ  ًاسايق  اعلا  نيسلا يف  رود  نم  ربكألا 

هباوبأ لافقإ  كشو  ىلع  ناك  ايسباك  نأ  ك  ةليللا ، هذهل  ينيفكي  اذه  نأ  ويل  رّرق 

، بارشلا نم  رخآ  بوك  ىلع  لوصحلا  ويل  دارأ  .ليللا  فصتنم  براق  تقولا  نأل 

هذه ٍءطبب  ةرايسلا  داق  .يلزنم  ىلإ  يلقنب  مّركت  اذكهو  مونلل ، ةجاحب  تنك  يننكل 

ال ىقيسوملا  تناك  .نكامألا  ضعب  ىلع  ينفّرعي  ل  ةدع  ٍتارم  فقوتو  ةرملا ،

رصق يأ  ةماخف ، كأ  ةيانب  كلذ  دعب  انيأر  .لاتننيتنوكرتنالا  قدنف  ًةحداص يف  لازت 

تارايسل نوللا  ةيبهذ  ةيمامألا  حيباصملا  هتحاب  يف  عمتلت  ثيح  هينيثأ ، قدنف 

، ةيانبو ةيانب  نيسلل ب  راد  دجاوتت  ثيح  ةداجلا  كلت  ويل يف  راس  .نيزوميللا 

.ديول دلوراهو  يدراهو ، ليرولو  نوتيك ، رتسب  اهءسأ  دّدعو يل 
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.ميظعلا روتاتكيدلا  مليف  ببسب  روظحم  وهو  انه ، نلباش  دجاوتي  ال  : » ويل لاق 

نأ ءرملل  نكو  اذه ، مهفأ  ال  يننإ  .سكرام  ةوخإلا  كلذكو  كلذ ؟ ظحالت  له 

 «. ...ربتعي

، ديولو نوتيكو  ورايب ، لثم  نم  ةنيزحلا  مالفألاب  ًافغش  ةينامورلا  ةباقرلا  كلت 

كلذكو رومألا ، نم  ٍلئاه  ٍّمك  عم  مداصتت  يتلا  ةكحضملاو  ةيواسأملا  تايصخشلاو 

مالفأ نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .هرادحناو  برغلا  دوعص  نمز  يف  تلماه  تايصخش 

نم ًاملاع  سكعت  يتلاو  هتايح ، نم  ةذوخأم  ٍتايصخش  رهظت  ةيديموكلا  برغلا 

يأ انه ، امأ  .هشيمهتب  موقتو  نيرخآلا  نع  ءرملا  ةيداملا  علسلا  لزعت  ثيح  ةرفولا ،

غارفلاو يف اهبايغو ، علسلا  صقن  وه  ءرملا  هاري  ام  لكف  وكسيشواشت ، اينامور  يف 

ةلحر ب ءايزيف  لثم  هنع  ةبيرغ  اهرابتعاب  ةيداملا  ةرفولا  ىلإ  رظنيو  تاحاسملا ،

.موجنلا

، ةيئابرهكلا حيباصملا  حيتافم  ةنكمأ  فرعأ  نأ  نود  نم  جردلا  ُتدعص 

ةقشلا تلخد  نإ  ام  نكل ، .ةملظلا  طسو  ًادوعص  يعباصأب  يقيرط  تسّسحتو 

تيقلتساو دئاسولاو ، ريرسلا  ةيطغأ  عضوب  ثرتكأ  .يريرس   ىلع  تع  ىتح 

تثحب .يسأر  ٍأب يف  ترعش  نيب  ًافاج ، يمف  ناك  .ةنشخلا  ةيفوصلا  ةيناطبلا  ىلع 

اهنأب ترعش  ةفرغ  ُتيقلتسا يف  اذكهو  ةدحاو ، ىلع  عأ  يننكلو   ةداسو ، نع 

.اهنم دعبأ  ةلاح  ىلإ  ُتلصوو  ةلثلا ، ةلاح  ُتزواجت  .ةراود 

هنامرحب هيدل  ةفولأملا  تاوصألا غ  ببستت  ًةداع ، همون  ناكم  ءرملا  ُّغي  امدنع 

يذلا  تمصلا  ناك  مونلا  نم  ينمرح  يذلا  نإف  ةليللا ، هذه  امأ يف  .مونلا  نم 

نوكسلاو يف ةكرحلا ، دح  ىلإ  لصي  يذلا ال  رمتسملا  فيفحلاو  هيلع ، ًاداتعم  نكأ 

غ ٍهايم  برشل  وأ  مّحلا ، ىلإ  باهذلل  ةدع  ٍتارم  ُتظقيتسا  .رجناليب  ةقش 

يف كلذ  ناك  اذإ  م  ًادكأتم  نكأ  يننكل   فتاهلا ، ّنر  .ةيفنحلا  نم  ةفيظن 

ْتعّمجت يف .يظاقيتسا  روف  ةرم  لك  فقوتي  ناك  نرلا  نكل  ً.ايقيقح  وأ  يملح ،
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ةعمتلملا يف ةيضفلا  اوألاو  ةرئاطلا ، مويلا : ثادحأ  نم  ٌءازجأ  كلذ  دعب  ينهذ 

تركذت يننأل  تبّذعت  يننكل  لُدُنلا ، سيئرل  ناتيشحولا  نانيعلاو  ايسباك ،

دجاوتلا اكمإب  ناك  يتلا  ندملا  لكو  اهيلع ، لوصحلا  اكمإب  ناك  يتلا  فئاظولا 

قبسي يتلا   ندملا  كلت  نم  ةدحاو  لك  روص  تعّمجت  ...غارب  وأ  ةنولشرب ، اهيف :

كلت لك  هيف  تعمجت  يذلا  ناكملا  ناكو  ينهذ ، ةدحاو يف  ةروص  اهترايز يف  يل 

ٍتاعاس ىوس  اهيف  يدوجو  ىلع  ّر  يتلا   ةنيدملا  يهو  تسراخوب ؛ وه  روصلا 

بوذتو ديدشلا ، ّرحلا  نم  اعت  ةسرش  ةهاتم  نع  ةرابع  تسراخوب  ّنكل  .ةليلق 

.ةفصرألا راجشألا  روذج  قرتخت  ثيحو  رّكسلا ، بوذي  اهجاربأو ك  اهناردج  اهيف 

انأو ٍّراح  ٍّوج  طسو  سمشلا  عولط  دعب  ُتظقيتساو  ةليللا ، كلت  ًارخأتم يف  ُت 

يقاروأ ميلستب  ةنيدملا  هذه  ٍحابص يل يف  لوأ  ُتلغشنا يف  .ّينيع  لقثب يف  رعشأ 

تاعفارلا لعجل  يفكي  ا  ةبك  ةحاسم  ىنبملا  لغشي  .ةيلخادلا  ةرازو  ىلإ 

تيأر .ونا  كيم  ةقلع  اهنأكو  ودبت  ةنيدملا  عراوش  ةرشتنملا يف  ةبكلا  تارافحلاو 

نأ اهنك  يتلاو  قيرطلا ، لوط  ىلع  دجاوتت  يتلا  ةدقلا  ابملا  نم  ًاليلق  ًاددع 

لعألا لعفب  اهتاساسأ  ترّرضت  له  نكل ، .اهمدق  ببسب  ةرقتسم  غ  نوكت 

نوضغ يفتخت يف  فوس  ةينبألا  هذه  نأ  دقتعأ  اهمده ؟ ةرورض  ىلإ  حملت  يتلا 

نأ يف ح  قودنص ، لكشبو  ًايدامر  جراخلا  نم  ةرازولا  ىنبم  ودبي  .ةليلق  ٍرهشأ 

تناك داكلابف  لخادلا ، نم  امأ  .صجلا  نم  بزحلا  راعش  يه  ةديحولا  هتفرخز 

ناردج ّنيزت  يتلا  ركشيإ  تاقصلم  يلوخد  دنع  تركذت  .ةموهفم  هتسدنه 

، زيلاهدلاب ًائيلم  ناكملا  ادبو  لعفلاب ، ًادقعم  لخادلا  نم  ىنبملا  ناك  ذإ  بالطلا ؛

ٍباوبأ ىلع  حتفنت  باوبألاو  اهسفن ، لوح  فتلت  وأ  غارفلا  ىلإ  يدؤت  جردلا  تويبف 

ةبك تالواط  ىنبملا  كانه يف  تناك  ...ىرخأ  ٍفرغ  ىلع  فُرشت  تافرشلاو  ىرخأ ،

قاروألاو رئاجسلا ، ضفانمو  فتاوهلا ، ةزهجأ  غ  اهقوف  ءيش  يأ  نود  نم 

ثيح ال ًادج  ةتفاخ  اهنكلو  لِفُجت ، يفكي   ا  ةيلاع  تاوصألا  تددرتو  .ءاضيبلا 
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نوبرتقي اوناك  نيذلاو  اهباحصأ ، فرُعي  مادقأ ال  تاوطخ  تعِمُسو  اهمهف ، نكُ 

.توص يأ  ثادحإ  نود  نم  ةأجف  نولصي  نيذلا  كانه  مث  اورهظي ، نأ  نود  نم 

فيفر اهنأكو  ناكم ، لك  تناكف يف  ةيئرملا ، ةطشنألا غ  نع  ةجتانلا  تاوصألا  امأ 

؛ اكفاك هّفلأ  يذلا  باتكلا  ةعلقلا ، يركذت  ببس  فرعأ  ال  .ةملظلا  يف  تارشح 

يذلا بدألا  نم  عونلا  كلذ  نمض  عقي  هنأ  فرعأ  يننكلو  هأرقأ  باتك   وهو 

.اكفاك ةعلق  تّليخت  اذكه  .كلخاد  ام يف  ٍناكم  عرزنيو يف  كمساب ، ثدحتي 

تحاف نيب  هينيع ، ىدحإ  لجرلا  ضمغأ  .نمزلا  نم  ةعاس  رورم  دعب  ٌلجر  رهظ 

تيهنأ .ةيضرألا  تحت  ام  قباوطلا  يف  ءرملا  اهّمشي  يتلا  كلتب  رِّكُذت  ةحئار  هنم 

تدّمعت .ةغراف  ءابرقألا  ةناخ  تكرت  يننكل  اهايإ ، اطعأ  يتلا  جذنلا  ةئبعت 

ىتح بيرق يل ، ال  : » تلق .ةفيظنو  ةيلاخ  اهنأل  تحتراو  ةغراف ، ةناخلا  هذه  َكرت 

دالبلا دجاوتت يف  هنإ ال  لاقو يل  ًائيش ، بتكأ  نأ  ىلع  ّرصأ  لجرلا  نكل  ديعب .» نم 

.ويل مسا  تبتكف  ةيلاخ ، جذا 

لوخدب حسلا يل  ةقاطب  يهو  ةموتخمو ، ةغص  ٍةقاطب  ةتبثم يف  روص  تناك 

.بناجألا نم  يسامولبدلل  ةصّصخملا  يداونلاو  دوقولا ، تاطحمو  رجاتملا ،

ةيراجلا يف لعألا  ةجيتن  ةدعاصتملا  رابغلا  بُحُس  تّميخ  دقف  جراخلا ، امأ يف 

، مهسوؤر ىلع  ٍذَوُخ  عضو  نود  نم  لاجرلا  لمعي  ثيح  يأ  ةبيرقلا ، ةداجلا 

ىوس نولعتني  الو  مهرودص ، يطغت  ناصمق  نود  نم  لمعلا  تالذب  نودتريو 

اولعشأو قيرطلا ، ةفاح  ىلع  ءانثألا  هذه  يف  دونجلا  سلج  .ةطيسب  لدانص 

ءادوس ةغصلا  تالفاحلا  تناكو  .مهبكر  قوف  مهقدانب  اوعضوو  مهرئاجس ،

.مهنم برقلاب  رظتنت  ةيديدحلا  نابضقلا  اهذفاون  يطغت  يتلاو  نوللا ،

نيرشع ةفاسم  رخآلا  نع  دحاولا  دعتبي  ثيح  ٍقرف ، يف  ايشيليملا  لاجر  دجاوت 

اوناك يأ  مهل ، ةبك  ةيمهأ  الو  ًاراغص  اودب  ةقباسلا  ةليللا  مهنأ يف  ُتظحال  .ةدراي 
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اوفقو مهنكل  .مهل  دوجو  ال  نطاوم  ب  نولوجي  اوناكو  ةكرحتم ، ٍلالظ  درجم 

للملا ودبي  نيب  ةبسانم ، ًابايث غ  اودترا  دقو  ديدشلا ، رحلا  طسو  حنرتم  نآلا 

دوجوب نيرخآلا  كذتل  اإو  يلعف ، بقارمك  لاجرلا  ءالؤه  لمعي  ال  .مهيلع 

نع تباغ  ذإ  .ام  ءيش  بايغب  يس  ءانثأ  ُتسسحأ  .رخآ  ناكم  ةديدش يف  ةبقارم 

تباغ ك  رجاتملا ، وأ  لزانملا  نم  ةداع  دعاصتت  يتلا  ىقيسوملا  تاوصأ  َّيعمسم 
هيف فقوتأ  ًاناكم  دجأ  ك   ءانغ ، وأ  ًافص  عمسأ  .ويدارلا   ةزهجأ  تاوصأ 

نوفقي ًاصاخشأ  كلذك  َرأ  .ام   ًائيش  لكآ  ل  وأ  ةوهقلا ، نم  ٍناجنف  برشل 

ردصي .مهدحو   كلذ  اولعف  دقف  نوسي  اوناك  نيذلا  امأ  مهضعب ، عم  ثدحتلل 

ًابورشم عيبي  فحصلل  ًاكشك  ُتدهاش  يننكل  سرادملا ، بعالم  نم  جيجض  يأ 

قاروأل ءارضخلا  تامورألاو  رئاجسلاو ، ةينامور ، الوك  يأ  الوكور  ىعدي  نوللا  ّينب 

.اهراعسأ ءرملا  ّليختي  نأ  بعصلا  نم  ناك  نكل ، .بيصنايلا 

نم تبرتقا  امدنعو  .يتّقش  ةاذاح  سلا  ىلإ  تدع  امدنع  ًةبلج  ُتظحال 

اهتاذاح يرورم  نم  مغرلاب  ًاليلق  عدصتلاب  تأدب  دقو  ةيانب  تيأر  نيرهمجتملا ،

لثم ةيانبلا  هذه  ذفاون  جاجز  ناك  .كلذ  يتظحالم  مدعو  لبق  نم  تارم  ثالث 

تحت ناك  ناكملا  اذه  نأ  ًاخأ  تكردأ  .ءيشلا  ضعب  ًانشخو  ًالغربم  ايسباك  جاجز 

ناك ةينقتلا  ةيلاع  ةصاخ  ةدايع  ّمضيو  ةملكلا ، ىنعم  لكب  بزحلا  فّرصت 

اهيف ا  ةفاك ؛ تايلمعلا  ءارجإ  لجأ  نم  مهرسأ  دارفأو  بزحلا  ءعز  اهداتري 

ناك .ايميكلا  جالعلاو  بلقلا ، ةحارج  ىتحو  لصافملاو ، ضاهجإلا  تاّيلمع 

ٍةدوزم ٍةفرش  ىلإ  جردلا  يدؤي  نيب  ةيديدح ، ٍتاباوب  نم  ًافلؤم  ىنبملا  لخدم 

فاعسإلا تارايس  ضعب  كلذك  تيأر  .فاّفش  غ  هنكل  قينأ  يجاجز  ٍفقسب 

حيباص ةدوزملاو  ءارمح  ٍطوطخب  ةّططخملا  سديسرملا  تارايسو  بزحلل ، ةعباتلا 

.ةراود راذنإ 

، نوللا ةيدامر  ىنبملا  ةهجاو  مامأ  نيرشتنم  لمعلا  ءايزأ  نودتري  ًالع  ُتدهاش 
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ضعب لغشنا  ح  يف  تاباتكلا ، ضعب  قوف  نوللا  ضيبأ  ًءالط  نوعضي  اوناكو 

ةئفاكتم ةكرعم غ  كلت  تناك  .مهتبقار  ةيمسر  تالذب  نودتري  نيذلا  نابشلا 

ةملك تأرق  .ةقيقرلا  ءالطلا  ةقبط  تحت  نم  ةرهاظ  ّتلظ  ءارمحلا  فرحألا  نأل 

ك ةملكلا ، يَفصن  لصف  ىلع  ءادوسلا  ةباوبلا  نابضق  تلمع  نيب  ايد  يبيإ - 

نم ليلقلا  ناك  .ةليوط  ةمالع  تلّكشتف  تلكلا  قوف  ةاشرفلا  رّرم  مهدحأ  نأ 

مالفأ دحأ  نم  دهشم  ليسي يف  مد  هنأ  ول  ودبيو ك  ًازراب ، لازي  رمحألا ال  ءالطلا 

.يدامر ٍناكم  يف  رمحألا  نوللاب  ززقملا  فنعلل  ًادهشم  ناك  .ةصيخرلا  بعرلا 

.ةلءاسملا نم  ًافوخ  ةرشابم  ىنبملا  ىلإ  رظنلا  نود  نم  مهقيرط  ةّراملا يف  عرسأ 

ك نمزلا ، نم  ٌروهش  اهيلع  تّرم  يتلا  ناردجلا  ىلع  ةباتكلا  تيأر  نأ  قبس يل 

مأ اهدوجو  ّليختأ  تنك  اذإ  ًادكأتم م  نكأ  يننكل   اهتلازإ ، دعب  اهل  ًاراثآ  تيأر 

.ءوضلا نع  ةثحاب  تلظ  فرحألا  نكل  ميدقلا ، ءالطلا  تاقبط  تحت  نم  ترهظ 

ةليحنلا هوجولا  ًايرشب : ًالكش  تذخأ  اهنكل  يلوح ، ناكم  لك  يف  ةملكلا  تناك 

هنم ةدافتسالا  نكُ  ءيش  يأ  نع  نوشتفي  نيذلا  كئلوأو  ىضرملا ، هوجوو  ءارقفلل ،

ءاسم يف  مايأ ، ةدع  رورم  دعبو  .امورلا  عمتجملا  اهيمري  يتلا  تايافنلا  ماوكأ  ب 

ناكو اهيلع ، داهجإلا  ادب  ةيرجغ  ةباش  لمعلا  نم  دوع  ءانثأ  تيأر  ةعمج ، موي 

نم ةدالق  تلدت  نيب  ةنولم ، اهبايث  تناك  .ةخألا  اهتاعاس  اهنأ يف  حضاولا  نم 

ةحار ىلع  ًاقبطم  اهماهبإ  ناك  نيب  لّوستلل ، ةدودمم  اهيدي  ىدحإ  تناكو  .اهقنع 

زمرلا اهنأل  ينهذ  يف  ًةقلاع  ةقيقدلا  ليصافتلا  هذه  تيقب  .ةحوتفملا  اهدي 

فقو نيب  ةفقوتم ، ٍمارت  ةبرع  نم  دهشملا  تبقار  .سأيلاو  رقفلل  يقيقحلا 

اهيقاس ب  يرجي  لوبلا  ناك  .فيصرلا  ىلع  ًةسلاج  تناك  ثيح  اهبرق  نايدنج 

مث هيديأ ، نوللا يف  ءاضيب  ةيطاطم  تازافق  نايدنجلا  عضو  .فطعنملا  قوفو 

اهدسج دودح  طوطخ  نكل  ايساد ، عون  نم  ةغص  ةلفقم  ةنحاش  اهالخدأ يف 

.هنم ةبوطر  ةرطق  رخآ  اهدسج  ظفل  ثيح  رادجلا  ىلع  ًةقلاع  تيقب  قرعتملا 
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اوناك نيذلا  ليحنلاو  سرشلا  نابشلا  عأ  يف  ةرهاظ  ايديبإ  ةملك  تناك 

مظعم نأ  ةجرد  ىلإ  ةردان  ةيعارزلا  تاجتنملا  ثيح  قوسلا  فارطأ  نوبوجي 

يتلا تاجتنملا  تناك  ً.احابص  ةنماثلا  ةعاسلا  دنع  اهلمع  يهنت  تناك  كاشكألا 

ةضورعم كانه ، ًادج  ةفو  نوكت  يتلاو  سايكألابو ، ةرفوب  اهئارش  ىلع  تدتعا 

.ةيتنمسإلا تالواطلا  فارطأ  ىلع  ةدحاو  ةدحاو  تعِضُو  دقو  تارهوجم ، اهنأكو 

، ةهوشملا هلاكشأب  رزجلاو  ةدق ، براوج  اهنأكو  ًةلباذ  رضخألا  لفلفلا  را  تيأر 

ةّللخملا راضخلا  ناكف  ةكب  رفاوت  يذلا  ديحولا  ءيشلا  امأ  .سخلا  نم  ليلقلاو 

ةيدود دئاوزو  ءاضعأ  وأ  تانابطرم ، لخاد  ةغمدأ  اهنأكو  تدب  يتلا  روذجلاو 

ةيح يف ءاضعأ  ىلإ  اهليوحتل  ةيئابرهك  ةمدص  ةرظتنم  دياهيدلامروفلا  لئاس  لخاد 

هذه ليوحتل  ًايفاك  نوكيس  ابرهكلا  رايتلا  نم  عون  يأ  نكل  .يرشب  ٍمسج 

.راوث ىلإ  ةرسكنملا  ىمدلاو  ةينحنملا  ةيرشبلا  لاكشألا 

كلذ ببس  ناك  له  ثدحي ؟ فوس  اذه  نأ  انم ، ٍدحاو  يأ  وأ  انأ ، َرأ  اذامل   نكل ،

اذه نوكي  نأ  لمتُحي  ددحملا ؟ هتقو  الإ يف  لعفلاب  ثدحيل  نكي  ثدح   ام  نأ 

نأ امإ  : » لوقي ناك  ذإ  .ثدحيس  ا  ملعي  ناك  ويل  نأ  يل  ادب  نكلو ، ً.احيحص 

فلخ ام  ءيش  ىلإ  شيو  هيبجاح  سّوقي  ناكو  ةعرسب .» جرخت  وأ  ةوقب ، دمصت 

.»؟ لّضفت هيأ  : » لمُكيو هبناج  ىلإ  وأ  صخشلا ،
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ثلاثلا لصفلا 

ءايشألا ادع  ام  ءيش  لك  ليجستب  ديدج  ٍناكم  ىلإ  لصي  يذلا  صخشلا  موقي 

ةحئار اعملاب : ةئيلم  اهنأكو  ودبت  ليصافتلا  لقأ  نكل  ًاقناخ ، ءاوهلا  ودبي  .ةماهلا 

؛ قرعلاو ةيضرألا ، عيملت  داومو  رئاجسلا ، ةحئار  نم  ثملا  طيلخلاو  تارمملا ،

نولب ةفاثكب  ةيلطملا  ناردجلاو  ةئّيسلا ، ةيوهتلا  ببسب  ًاعم  اهلك  تطلتخا  يتلاو 

كلذكو هحالصإ ، ليحتسي  يذلاو  كانهو  انه  قزمملا  مويلونيللاو  ضيبلا ، رشق 

سيبابدلاو ةيكلسلا ، تازرلاب  ةئيلملاو  ّلفلا ، نم  ةعونصملا  ةينالعإلا  تاحوللا 

افع تاركذمو  ةقزمملا ، تاقصلملا  اياوز  كلذكو  ةقزمم ، ةيقرو  عطقب  ةثبشتملا 

ةليئضلا ةيداملا  اهتميق  نم  مغرلابو  ءايشألا -  هذه  لك  يل  تدب  .نمزلا  اهيلع 

تثدح يتلا  رومألا  نم  لعفلاب )؟ ةيعقاو  كأ  يه  له   ) ةيعقاو كأ  اهمدقو - 

نأ لمتُحي  .ىضوفلاو  صاصرلا  قالطإو  ةجئاهلا ، هجلاو  لتقلا ، ثداوح  ًاقحال :

لك نأكو  ىّقبت ؛ ام  رزو  لمحت  يتلا  يه  ليصافتلا  هذه  نأ  يرابتعا  وه  ببسلا 

وأ انم ، ةركف  دُعب  ىلع  هنأك  وأ  تقولا ، لاوط  ًاان  ناك  ًابعرم  ًافرطت  هربتعن  ام 

.لقعلل ةئطاخ  ةفاطعنا 

تيأر .يبتكم  ىلإ  نسلا  بك يف  ٌلح  دشرأو  ةعماجلا ، ىلإ  موي  لوأ  تلصو يف 

يدامر ًالاطنب  يدتري  ناكو  ةيكيتسالب ، ٍفيرعت  ةقاطب  ىلع  ًابوتكم  وكيم  مسا 

ٍلكشب ًاّنيزم  ًارادج  هردص  ادب  .تاباُرشلاو  ةمسوألاب  ةلقثم  ءاقرز  ًةرتسو  نوللا 

كلذ يف  فرعأ  .يلاحلا   هعضو  لاح  ةيأ  ىلع  وأ  ةيلاحلا ، هتفيظو  عم  نيابتي 

نّك ٍصخش  درجم  وأ  عنصم ، ًاجِتنم يف  ًالماع  وأ  ًازيمم ، ًايدنج  ناك  اذإ  ام  تقولا 

ترمتسا اذإ  نكل ، .اينامور  هتاذ يف  دحب  ًازاجنإ  ربتُعي  يذلا  رمعلا  ىلإ  لوصولا  نم 

نإف يضاملا ، دقعلا  هيلع يف  تناك  يتلا  اهتاذ  ةبسنلاب  طوبهلا  رعألا يف  تاعقوت 
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.لقألا ىلع  نثلا  رمع  ىلإ  لصو  هنأ  نم  دب  الو  لعفلاب ، هتيلاديم  قحتسي  وكيم 

اوللا يأ  تالطبلا ، تاهمألل  ةثك  تاداهشو  ٍتايلاديم  حنم  ةموكحلا  تداتعا 

لصأ نم  مايأ  ةثالث  نولمعي  نيذلا   ) لاطبألا لّعلاو  كأ ، وأ  ٍدالوأ  ةسمخ  جنأ 

ردني ناك  اذكهو  لاطبألا ، ضرألا  يحالف  ىلإ  وأ  رهشلا ،) ةعبرألا يف  داحآلا  مايأ 

.دالبلا ةيلاديم يف  ىلع  اولصحي  نيذلا   صاخشألا  دوجو 

زاتجي هنأكو  ودبي  هلعج  يذلا  هجرع  نم  مغرلاب  كلذو  ةعرسب ، كرحتي  وكيم  ناك 

نود نمو  ةبطر  ةراجيس  نأ  تظحال  .ةيئرم  غ  تناك  نإو  ةمظتنم ؛ تابقع 

.نارطقلاو باعللا  نم  ةجوزللا  ديدش  ٍجيز  ىلفسلا  هتفشب  قصتلت  رتلف )  ) حشرم

يتلا ةحوللا  ىلإ  راشأو  حاتفملا ، لجرلا  اطعأ  .تهبتنمو  تعماد  هانيع  تناك 

ةلالدلل ةعيرس  ٍتاءاإب  هيدي  كّرح  مث  بابلا ، ىلع  ةتبثملا  رجناليب  مسا  ىلع  لدت 

.لدبتست فوسو  بيرق  ٍتقو  لاُزت يف  فوس  ةحوللا  هذه  نأ  ىلع 

ال ٍتالحر  نع  ةدق  ٍتاقصلم  كلذكو  ةلواطلا ، قوف  ةدق  ةبتاك  ةلآ  تيأر 

قصال ٍطيرش  ةطساوب  رادجلاب  ًةتبثم  تناكو  اهب ، ماق  دق  بالطلا  نم  ًايأ  نأ  دقتعأ 

لثم يزيلكنإلا ، بدألا  نم  ةهش  تايصخش  ّلث  ًاروص  كلذك  تيأر  ً.اما  ّفج 

ةقصال ةظحالم  ةقرو  ًاضيأ  تظحال  .فلوو  اينيجرفو  ساموت  ناليدو  بسكش 

ةيلحملا ةيفتاهلا  ماقرألا  ضعب  تناك  .فتاهلا  زاهج  ىلع  ًةقصلم  نوللا  ءارفص 

نم ةقرولا  ُتعزن  .اهباحصأ  ءسأ  ركذ  نود  نم  نكلو  ةقرولا ، ىلع  ًةبوتكم 

.ةرارح الب  ناك  يذلا  زاهجلا  ةعس  ُتعفر  مث  ةذفانلا ، ىلع  اهتقصلأو  اهناكم 

.يتفرغل ةرواجملا  ةفرغلا  يف  ةعيرس  ةيئابرهك  ةبتاك  ٍةلآ  لمع  توص  تعمس 

ٍتارقنب مامألا  ىلإ  مث  فلخلا ، ىلإ  ةعباطلا  عاجرإ  توص  كلذك  تعمسو 

عبتو لكشلا ، ةيورك  ةقرولا  لعج  نع  جتانلا  توصلا  كلذ  دعب  تعمس  .ةعراستم 

لبق ةيخوراص  ةعرسب  تايافنلا  ةلسب  ةقرولا  كلت  ماطترا  توص  روفلا  ىلع  كلذ 

ةغللاب ىنعملا  ةموهفم  غ  تلك  كلذ  دعب  تعمس  .ضرألا  ىلع  جرحدتت  نأ 
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توص تعمس  مث  ةينامورلا ، ةغللاب  تلك  كلذ  دعب  اهتعبتو  ةيزيلكنإلا ،

يتلا اهتاذ  ةقيرطلاب  ةبتاكلا  ةلآلا  ىلع  لمعي  ويل  ناك  .ىرخأ  ٍةقرو  ىلع  ةعباطلا 

.هترايس اهب  دوقي 

ٌثمد ٌلجر  وهو  ىلوألا ؛ ةرملل  وكسينوي  روسيفوربلا  ةرئادلا  سيئر  ةرايزل  تبهذ 

ىلع سرشلا  عارصلا  ىلإ  ًاليم  هحمالم  ءارو  يفخي  هنكلو  لكشلا ، يرئاد  ٍهجو  وذ 

ةديس يهو  نايلروأ ، اكيدور  هتدِعاسم  امأ  .دورشلا  نم  ٍباجح  تحت  ذوفنلا 

تناكو بجي ، ىذغتت ك  الو  جازملا  ةيبصع  تدب  دقف  ثلاثلا ، اهرهش  لماح يف 

تبّحرو  اكيدور ، تمستبا  .ماودلا  ىلع  اهينيع  نم  عومدلا  لوزن  مواقت 

.يتنطل اهعسوب  ام  تلذب  ّمث  لوخدلل ، ينتعدو 

يتلا ةيعجلا  فرصلا  ةيلمع  ىلع  فرشأ  يذلا  وهو  ًانكمتم ، ًابخ  وكسينوي  ناك 

ةعماجلا ةيزيلكنإلا يف  ةرئادلا  ديدجت  ّمت  امدنع  يأ  نمزلا ، نم  ماع  لبق  ترج 

دقف ًازراب  ًايسكرام  ًاثحاب  ناك  يذلاو  قباسلا  ةرئادلا  سيئر  امأ  .لماش  ٍلكشب 

نوقباسلا نويعماجلا  ةذتاسألا  ناك  .ءايميكلا  ةيلك  ربتخم  يف  ًادعاسم  حبصأ 

ايندلا روجألاب  نولمعي  حابشأ  درجم  اوناكو  مئاد ، ٍلكشب  ةعماجلا  ابم  نوروزي 

، ًاقباس اهيف  نورضاحي  اوناك  يتلا  تارضاحملا  ةفرغ  ذفاون  جاجز  نع  رابغلا  ةلازإل 

مهؤالمز زفقي  نيب  ةعبرألا  مهفارطأ  ىلع  عكار  تايضرألا  عيملتب  نوموقي  وأ 

فّقثملا ىلع  روثعلا  ناكمإلاب  هنأب  ةدق  ةباعد  تدافأ  .مهقوف  نم  نوقحاللا 

لك هبشت  ةباعدلا  هذه  تناك  .اينامور  تاعماج  ةفاظنلا يف  لع  يقيقحلا ب 

اهنم ةلتكلا  كلتل  ٍزمر  ىلإ  برقأ  تناكو  ةيعويشلا ، ةلتكلا  نع  ةعئاشلا  تاباعدلا 

.لاحلا عقاو  فصو  ةغلابملا يف  ىلإ 

.وكسينوي ءازإ  ًايئادع  ًاروعش  ّنكي  ًادحأ   نأ  ناك  ةشهدلا  ىلإ  وعدي  ام  نكل 

قرزأ ًايمسر  لمع  ّيز  ًايدترم  ناك  يذلا  ةفيظولا  هفلس يف  عم  ةرم  تاذ  هتيأر 

نأ هل  قبس  ويل  نكل  .عراشلا  يف  سانلا  حفاصيو  ةدو  ثدحتي  ناكو  نوللا ،
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لثم تناك  مهلاعفأ  نأ  ك  مهلاعفأ ، نع  لصفنم  اوسيل  سانلا  نأ  رّذح بـ

يتلا ةسوكعملا  ةيدوجولا  نم  ًاعون  كلذ  ناك  .قسغلا  تقو  يف  ّهلظو  مسجلا 

.ةشقانملل ةلأسم  هعابتأو  رتراس  ءاطعإ  ديفت يف 

يف ةبكلا  ةيسنرفلا  تاهجاولا  تناك  .هبتكم  ىلإ  اعدو  روسيفوربلا  بّحر  

تالاقسلاو تاعفارلا  هقرتخت  يذلا  قفألا  ىلع  لطت  ةفرش  ىلع  حتفنت  هتفرغ 

ةطحم دييشت  متي  ثيح  ةبك  ةرفح  ةيؤر  ناكمإلاب  ناكف  لفسألا ، امأ يف  .ةبكلا 

نم ةلسلس  نأ  ك  تقولا ، اذه  اهيف يف  لمعي  نكي  ًادحأ   ّنكل  .ةديدجلا  ورتملا 

اذه ناك  .ةراملاو  تارايسلا  نع  عقوملا  لصفب  موقت  تناك  ءارمحلا  ةطرشألا 

رظنملا اذه  نكل  .ةنيدملا  قمع  قرتخي  يذلاو  ماطحلا ، عيمجتل  ًاناكم  هبشي  عقوملا 

ٍلكشب ىنبم  لمعلا يف  أدبي  نأ  برغتسملا  نم  نكي  و  ةنيدملا ، ًافولأم يف  ناك 

ةدارإل ةجيتن  يرجي  كلذ  ناك  .كلذك  ئجافم  ٍلكشب  كلذ  دعب  كُرتي  مث  ئجافم ،

، لعلا فالآ  تارشعو  تافارجلاو ، تارافحلاو  تاعفارلا  تائم  كيرحتب  موقت 

هشتين اهّس  يتلا  ...ةدارإلا  كلت  اهلك  دّسجت  يتلاو  تنمسإلا ؛ نم  نانطألاو 

.ةطلسلا ةدارإ 

ٌتاحول اهيف  تدجاوت  دقف  وكسينوي  بتكم  تاهجاو  نم  ىرخألا  ةهجلا  امأ 

ايدتراو تاعبقلا  اهيف  ارمتعا  دقو  وكسيشواشت  انيليإو  يالوكين  ّلث  ٌةقلعم 

وكسينوي عضو  .حبذ  طيحت  يتلا  تانوقيألا  رهظت  ك  ةيعماجلا ، فطاعملا 

ةدابعلا سقط  هبشي  ا  أموأ  ّمث  رظنملا ، ىلإ  راشأو  ّيفتك  لوح  هيعارذ  ىدحإ 

.اهتماقإ ىلع  نوفرشي  نيذلا  سيدقللو  ةديدجلا ، تسراخوبل  ةينلعلا 

نم ًةعرج  وكسينوي  لوانت  .ياشلا  اكيدور  انل  تمّدق  مث  سولجلا ، ىلإ  تيعُد 

.ةيكرتلا ةقيرطلا  ىلع  يأ  بيلحلا ، نم  يلاخلاو  ّىلحملا  ياشلا 

.ةيحابصلا ةوشنلاب  ًاعتمتسم  لجرلا  ناكو  ًاحابص ، ةعساتلا  ىلإ  ةعاسلا  تراشأ 
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تقو لضفأ  كلذ  ناك   ) ًاقحال أت  لجرلل  دّيجلا  جازملا  نم  ةهظلا  ةلاح  تناك 

ىّحنتن يتلاو  كلذ ، دعب  أت  تناك  طوبهلا  نم  ةلاح  نكل  هنم ،) ءيش  يأ  بلطل 

.هقيرط نع  ًاعيمج  اهلالخ 

فراعتلا نم  ةليلقلا  لحارملا  هذه  دعب  عوضوملا  بلص  ىلإ  وكسينوي  لصو 

، ةزاتمم ةيزيلكنإلا  هتغل  تناك  .ىلوألا  اعابطناو  يتقشو ، يتلحر ، يأ  يعتجالا ؛

، هعبصإب ًاشم  ةرم  تاذ  رّذح  .ةفورعم  تارابعل  ٍتاغايص  ةداعإب  ةئيلم  اهنكلو 

ىلع لصحت  ةليمجلا  ةأرملا  نأب  ةجرد ، ىصقأ  ىلإ  يعم  ًادودو  نوكي  نأ  ًالواحمو 

وكسينوي ءالمز  نم  نانثا  قحال  ٍتقو  لداجتو يف  .اهينيع  كيرحت  درج  هديرت  ام 

.ةشقنلاو ةرطلا  ةطساوب  ةلأسملا  ّلح  حرتقا  هنكلو  ةديدج ، بتاكم  لوح 

هترّاظن وكسينوي  عزن  ةبيط .» ةاتفو  ٍةدهتجم ، ٍةبلاطب  فيرعتلا  كنم  بلطأس  »

ةحنم بلط  نع  ةرابع  جذومنلا  اذه  ناكو  هتلواط ، قوف  نم  ًاجذو  يل  مّدقو 

لماكلاب ًأبعم  بلطلا  ناك  .ةيناطيربلا  تايلكلا  ىدحإ  نمزلا يف  نم  عوبسأ  ةدمل 

يف يمسا  ةباتكب  هسفنل  حمس  دق  ام  ًاصخش  نأ  ُتظحال  .هَلبِق  نم  ًاقّدصمو 

.عيقوتلا ىوس  ّيلع  نكي  .ةحشرملل و  يزيلكنإلا  بّردملا  يتفصب  جذومنلا 

فيكف .لمعلا  لوألا يف  يموي  وه  اذهو  روسيفورب ، اي  انه  ًادحأ  فرعأ  يننكل ال  »

 «. ...ويل الإ  ِقتلأ  ةيصوت ؟  ةباتك  اكمإب 

ىلع فّرعتلل  رخآ  ٍتقو  يأ  لثم  ٌبسانم  موي  لوألا  مويلا  نأل  طبضلاب ، لجأ  »

ال .هتئبعت  ةقشم  كيلع  ّرفون  ل  جذومنلا  ةئبعت  اكيدور  نم  تبلط  .ناكملا 

«. كعيقوت عضو  ةبسانملا ؟ ةرابعلا  يه  ام  ...ىوس  كنم  بلُطي 

.يعيقوت  ادع  ام  ًالماك  ناكو  ةأرما ، مسا  لمحي  ناك  يذلا  جذومنلا  ىلإ  ترظن 

نأ ك  طنطسق ، ايليس  مسا  لمحت  يتلا  ةأرملا  هذه  مساب  تعمس  نأ  قبسي يل 

ةغللاب حوضوب  ًةعوبطم  يتيصوت  تناك  .الط  ةاق  يف  ًادراو  نكي  اهمسا  
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يتبلاط ىلع  راح  ٍءانث  ىلع  توتحا  ك  وكسينوي ، اهنقُتي  يتلا  ةيزيلكنإلا 

.ةموعزملا

يفرصت ناك  انتابلاط .» نمض  نم  تسيل  اهنكل  : » يضارتعا راهظإ  ًادمعتم  ُتلق 

يننأ تننظ  يننأ  دح  ىلإ  كلذو  ةنميهلا ، لوصأل  يمهف  ةلآض  ىلع  ةمالع  كاذ 

نإ .ينم  ًاقبسم  ًاناعذإ  اذه  اتربتعا  دقف  ناتبخلا  وكسينوي  انيع  امأ  ً.افقوم  ذختأ 

ً.افلس مهل  ناعذإلا  ينعي  وكسينوي  لثم  ٍصاخشأ  عم  ٍلادج  ءرملا يف  لوخد  درجم 

 «. ...كلذك سيل  رمألا  »

هتعمس تارملا  نم  مك  فرعأ  ال  ةنورملاب ! يحوي  يذلا  غوارملا  باوجلا  اذهل  اي 

فورظلا يف  ُُك  نيرخآ  نم  وأ  ويل ، نم  وأ  وكسينوي ، نم  ناكأ  ءاوس  ًاقحال ؛

.قالخألا نم  ةيلاخلاو  نوناقلا ، مارتحا  نم  ليلقلا  ردقلا  الإ  لمحت  يتلا ال  ةيداعلا 

.يسفنب بولسألا  اذه  مادختساب  ُتأدب  ىتح  ليوط  تقو  ِض   

ةيحانلا نم  ًايقالخأ  سيل  رمألا  نإ  تلقو  ةضراعملا ، ضعب  ُترهظأ  ةيادبلا ، يف 

وه هنأل  هسفنب  هعيقوت  وه  هلعف  هيلع  ناك  ام  لك  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ةيئدبملا 

هذه نإ  .رطسلا  ىلع  ةطقنو  ٍزئاج ، غ  رمألا  الك ، تلق : ً.ايصخش  هالمأ  يذلا 

ّربعت يتلا  ةنيزرلا  تارابعلا  ضعب  مادختسا  تلواح  ...يدالب  ثدحت يف  ءايشألا ال 

.ارابع نكت  اهنكل   ًادج ، ًةبسانم  تدب يل  يتلاو  ةماقتسالا ، نع 

ًازاتمم يف َتنك  كنأب  ياهوأ  روتكدلا  ربخأ  : » لاقو يعم ، هبولسأ  وكسينوي  ّغ 
مأ ويل ، هيلع  بذك  له  .ينم  جذومنلا  بّرق  مث  ًاليلق ، مستباو  ندنل .» ةلباقم 

ينفّرعيل وكسينوي  ةقيرط  هذه  تناك  له  مأ  يرجي ؟ ام  لك  ًاعم يف  اكرتشا  هنأ 

ديلقت ةعبات  هل  نيدأ  اذكهو  ةيمهو ، ٍةلباقم  ةجيتن  انه  ىلإ  تيتأ  يننأب 

؟ ةيمهولا تالباقملا 

بحري هنأكو  ادب  .ّيفتك  لوح  هعارذ  عضوو  جذومنلا ، ُتّعقو  امدنع  ينم  برتقا 

٤١



كنأكو ودبت  نأ  كديرأ  ال  اّيه ، نآلاو  ً.اثك  كركشأ   » .يداونلا دحأ  ىلإ  يمضناب 

اكيدور وكسينوي  ىدان  ةيمهألا .» ديدش  ٌصخش  كنأب  َتنهرب  كنأل  ًاثك  ٌلوغشم 

دحأ درط  ديري  امدنع  يهاقملا  دحأ  لدان يف  لعفي  يأ ك  جراخلا ، ىلإ  ينقفارتل 

.هيف ًابوغرم  دعي  و  هبارش ، ىهنأ  يذلا  نئابزلا 

، ةيبزح ةبغرل  ةيبلت  درجم  ًاما  ينع  ٍبيرغ  ٍصخشل  ةيصوتلا  ةلاسر  عيقوت  ناك 

نم ناك  ك  دودحلا ، عاونأ  نم  ًاعون  تعطق  يننأكو  رعشأ  نأ  ضرتفملا  نم  ناكو 

نع تفقوت  يننأل  ثدحي  اذه   نكل  .كأ  ٌلغشنم  يننأب  رعشأ  نأ  ضرتفملا  

.رمألا كفتلا يف 

ءادغلا ةحارتساو  لمعلا ، ناكم  ىلإ  سلا  ًادّدحم : ًالكش  ذخأت  ايح  ْتأدب 

ةرتفو لزنملا ، ىلإ  ًاس  ةدوعلا  ّمث  صق ، ءادغ  دودح  ىدعتت  يتلاو  ةليوطلا 

هيدل ناكو  ةدحولاب ، روعشلا  ّيلع  ليحتسملا  نم  لعج  ويل  نكل  .ةيئاسملا  ةءارقلا 

تالوجو هب ، عتجالا  ّيلع  ّعتي  ام  صخشو  هايإ ، ينيل  ام  ءيش  ماودلا  ىلع 

.تسراخوب نع  هباتك  يف  تدرو  يتلاو  ةنيدملا  نم  ةديدج  ٍءازجأل  ةيعالطتسا 

ةدوعلا ّيلع  ّعتي  ةثك  ءايشأ  دوجوب  ءاسم  لك  ةقشلا  ىلإ  دوع  ىدل  ُترعش 

لكب تلمع  .يتنهمو  ايح  يف  ينلغشتس  يتلا  ءايشألا  ىلإو  يسفن ، ىلإ  اهيلإ :

ضحتلاب ًاثك  تعتمتساو  بالطلا ، تببحأو  ةينامورلا ، ةغللا  ّملعتل  داهتجا 

، كلذ ادعو  .رادجلا  ىلع  اهتّقلعو  ٍراطإ  لخاد  ةديدجلا  داهش  تعضوو  .يفوفصل 

ً.اثك ينتبسان  اهنأل  هيلع  تناك  رجناليب ك  ةقش  تكرت 

يننكل .ةقفارملا  بكاوم  مساب  فرُعت  ًةرهاظ  دهشأ  ًاثك   راظتنالا  ىلإ  رطضأ   

يننإ ىتح  كلذ ، دعب  اهتظحال  داكلاب  يننأ  ةجرد  ىلإ  ةياهنلا  يف  اهيلع  ُتدتعا 

حابص تاذ  اهكّرحت  تعمس  امدنع  اهتلهاجت  يننأ  ةجردل  ةثك  ٍتارم  اهتدهاش 

هتعمس ٍبكوم  رخآ  كلذ  ناك  .رهشأ  ةينا  رورم  دعبو  لوألا ، نوناك  رهش  نم 

رورم دعب  ةطلسلا  نع  لجرلا  حيزأ  دقف  .هيلإ  ءاغصإلا  تلشفو يف  وكسيشواشتل ،

٤٢



كلذ تدهاش  يننكل  لوتقم ، ٍبلك  لثم  فيصرلا  ىلع  ىقلتساو  ةليلق ، ٍتاعاس 

تائم دُعب  ىلع  نويزفلتلا  تاشاش  ىلع  ةياهن  ام ال  ىلإ  هضرع  ديُعأ  يذلا  دهشملا 

نم ةلاه  ءافضإ  بعصلا  نم  ناك  .ابوروأ  راظتنا  ةفرغ  ربتُعي  ام  لخاد  لايمألا 

تناك يتلا  يهو  خألا ، بكوملا  راذنإ  تارافص  تاوصأ  ىلع  ةخألا  ةيدهشملا 

.بكاوم نم  اهقبس  ام  لك  نع  ةفلتخم 

نأ تاعفارلاو  تارافحلا  ثبلت  ال  مث  تاقرطلا ، يف  فقوتت  سلا  ةكرح  تناك 

.توملا رطخ  رعشتست  تاناويح  اهنأكو  ًاما ، فقوتت  نأ  لبق  اهتاوصأ  شعترت 

مهنأ كلذب  ينعأو  روفلا ، ىلع  نورهظي  تالذب  نودتري  نيذلا  لاجرلا  ناك 

داوملا ىلع  لوصحلا  نورظتني  نيذلا  فوفص  نوقرتخيو  ناكم ، لك  نم  نورهظي 

ىتح وأ  ةقيقد ، نيرشع  وأ  قئاقد  رشع  راظتنالا  ىلإ  رطضي  ءرملا  ناك  .ةيئاذغلا 

يتلاو ديعب -  نم  ةيتآلا  راذنإلا  تارافص  تاوصأ  ثبلت  ال  مث  ...ةعاس  فصن 

امأ .هينذأ  ّدس  ىلع  هربجت  نأ  كأف -  كأ  ىوقت  نأ  لبق  ةيادبلا  ًةتفاخ يف  نوكت 

نوللا ءادوس  ايساد  عون  نم  ةلثتم  تارايس  تس  نم  ًةداع  فلأتي  ناكف  بكوملا 

تناكف تسبادوب ، ةرايز  ةيبنجألا  تايصخشلا  دحأ  دارأ  اذإ  امأ  .ءادوس  ذفاون  عم 

.تالحملا تاهجاو  اهضرعو يف  علسلا  غيرفتب  موقت  ةطرشلل  ةعبات  ةلفقم  تانحاش 

يتلا هكاوفلاو  موحللا ، حئارشو  راضخلاو ، زبخلا  ىلع  لمتشت  علسلا  كلت  تناك 

نم تاهجاولا  هذه  مامأ  لهمتت  تارايسلا  تناك  .اهدوجو  نوسني  سانلا  داك 

اهتاذ ةلفقملا  تانحاشلا  تناكف  نيرئازلا ، فارصنا  دعب  امأ  .رظنملا  باعيتسا  لجأ 

.بازحألا يلوؤسمو  يسامولبدلاب  ةصاخلا  رجاتملا  ىلإ  اهتاذ  علسلا  ليمحتل  دوعت 

ست يف تارايسلا  تناك  طقف ، وكسيشواشت  ةلئاع  مضي  بكوملا  ناك  اذإ  نكل ،

ال انيليإو  وكسيشواشت  ناك  .ةعاسلا  يف  ٍرتموليك  ةئم  ةعرسب  ةيلاخلا  عراوشلا 

لك ءافخإ  بجاولا  نم  ناك  اذكهو ، .راظتنالا  فوفص  هينطاوم يف  ةيؤر  نابحي 

، هتاذ تقولا  نكل يف  .علسلا  دافن  رهاظم  نم  ٍرهظم  لكو  سانلا ، ةجاح  رهاظم 

٤٣



، تارايسلاو راذنإلا ، تارافص  هتاذ : دهشملا  رّركتي  تسراخوب  ىرخأ يف  نكامأ  يفو 

أوسأ يف  لاتخت  ىرخألا  هيومتلا  تارايسو  هترايس ، تناك  .وكسيشواشت  بكومو 

، وكسيشواشت بلكل  ةصصخم  تارايسلا  ىدحإ  تناك  نيب  ابوروأ ، تايروتاتكيد 

ٍصخش يأل  نك  ةتكن ال  بذتجا  يذلا  رمألا  وهو  ليدب ؛ بلك  كلتما  هنأ  ك 

.هتفاخس عم  الإ  هتواسق  ىواستت  ٍاع ال  لوح  رودتو  اهيوري ، نأ  ناك 

لهسأ نأ  ادبو يل  اهيف ، قّمعتأ  انأو  ىتح  ةيمويلا  ةايحلا  ةرارم  نع  ًابوجحم  تنك 

تيرجأ نأ  قبس يل  .يلوح  نم  ثدحي  يسفن ع  لصفأ  نأ  يلإ  ةبسنلاب  رومألا 

تاراهملا تناك  هذه  نأ  لمتُحي  .انه  ىلإ  يئيجم  لبق  نيرتلا  نم  ًابك  ًاردق 

.يل هئاقتنا  ببس  نع  ةحارصب  هتلأسو  ُهتهجاو  امدنع  ويل  اهركذ  يتلا  ةصاخلا 

ينيب قيمعلا  لصفلا  كلذ  سفت  يف  اذه  نم  مغرلاب  ةبوعص  تدجو  يننكل 

.ينيتورلا فنعلا  وأ  عمقلا ، تاددرت  نم  اهقفاري  ام  عم  طيحت   يتلا  ةايحلاو 

، ديكأت لكب  نيرخآلا  ىلإ  ةبسنلاب  حيحص  اذه  عضولا ؟ اذه  سفت  بعصي  له 

، هب ةصاخلا  هدعاوق  عمقلا  عضي  ً.ابعص  سيل  عضولا  اذه  لظ  يف  شيعلا  نكل 

نأ اندوجو  ثبلي  الو  اندوجو ، حطس  ىلع  وفطي  وهو  موي ، لك  ًارصتنم يف  جرخيو 

.لخادلا دوجوملا يف  فنعلاب  ّغتي  وأ ال  ّغتيو ، هيلع ، قبُطي 

ةحابسلاو يف ةيسامولبدلا ، رجاتملا  نم  قّوستلاب  أدبأ  نأ  لبق  ليوط  ٌتقو  ِض   

.ةيبرغلا بازحألا  طاسوأ  يف  داتعم  وه  ام  لك  ةسرمو  يسامولبدلا ، يدانلا 

، برغلا يف  ةدوجوملا  كلتل  ةهباشملا  يهاقملا  ىلإ  باهذلا  ىلع  كلذك  تدتعا 

اهمّدقي يتلاو  ةيكمألا ، تاليتكوكلل  ةهباشملا  ليتكوكلا  تابورشم  مّدقت  ثيحو 

هديلقتو ناكملا  ةيجاودزا  ىلع  تدتعا  اذكهو ، .اكمأ  مهءالمز يف  نوهبشي  ٌلُُدن 

.برغلا دوجوم يف  وه  ام 

لئاسو مادختسا  مدع  ىلإ  ًابلاغ  كلذ  دوعيو  نطولا ، عم  الاصتا  ًاثك  تصلقت 

ةينامورلا تالاصتالا  ةكبشو  ةينامورلا ، ةيديربلا  تامدخلا  نكل  .تالاصتالا 

٤٤



ً.ادبأ كلذ  دصقأ  يننكل   نطولا ، عم  الاصتا  ًادبأ  عطقأ  .كلذ   ىلع  تدعاس 

ةسبايلا نع  ًائيشف  ًائيش  دعتبي  براق  ىلع م  يدوجوب  نوكي  ام  هبشأ  رمألا  ناك 

نم اهفرعأ  تنك  ةاتف  ةلسارم  ىلع  ةرتفلا  هذه  تبظاو يف  .ةيئرم  دوعت  نأ ال  ىلإ 

ب ةفطاعلا  نم  ٍلاخ  باتع  لدابت  ىلع  ترقتسا  لئاسرلا  هذه  نكل  ةعماجلا ،

.لماكلاب ةلسارملا  تعطقنا  مث  نومضملا ، نم  تلخ  نأ  تثبل  امو  رخآلاو ، حلا 

اننأ ةجرد  ىلإ  ًاثك  تفلتخا  انتايح  نإف  اقدصأ ، عم  السارم  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

وكسينوي حمس يل  ةرتفلا ، كلت  .انلئاسر يف  هتاذ يف  اعلا  نع  ثدحتن  انك  داكلاب 

ءاطسولا دحأ  ةلسارم  ُتدرأ  امدنع  كلذو  هبتكم ، يف  سكافلا  زاهج  لعتساب 

يهو ةثرولاو ، ثّروملا  عم  كلذكو  ةكرتلا ، يادلاو  هسأ  ع  ًاليكو  ناك  يذلا 

تالماعملا ىلع  فارشإلا  ضرتفملا   نم  ناك  .ةيكلملا  لقن  نوؤشب  ىنعت  ةسسؤم 

، ايشيليملا لاجر  لك  نم  كأ  اهتيشخ  ةمهم  كلت  تناكو  .زو  رهش  اهماإ يف  دعب 

، ًارح تحبصأ  اذإ  يننأل  كلذو  اينامور ، ةيسيلوبلا يف  بالكلاو  ينمألا ، ءالمعلاو 

.نطولا ىلإ  ّدشي  يذلا  ىسرملا  ةباث  ىقبي  فوس  لزنملا  كلذ  نإف 

كلذ زايح  دعب  سيل  لقألا  ىلع  نطولا ، ىلإ  نحلاب  روعشلا  اكمإب  نكي   

ىلإ تلُِقن  يننأو  ينع ، ًغر  ٌعلتقم  يننأب  رعشأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  نكل ، .لزنملا 

نكل ًافئاخ ، تنك  ّيلعل  مأ  .ىلوألا  عيباسألا  كلت  يف  صخألا  ىلعو  رخآ ؛ ٍناكم 

انه ًانزاوتم  تارايخلا  مادعنا  ناك  .كلذ  نم  ًالدب  ّيلع  رطيس  يذلا  وه  لوضفلا 

تاذ ويل  ينغلبأ  .ةددحم  بقاوع  هل  تناك  ءرملا  هلعفي  ام  لك  نأ  ةقيقح  عم 

 « ..ً.ادج ٌقيمعو  ٌقيض  ةروانملا  شماه  نأل  ناكملا ؛ اذه  بحت  فوس  : » ءاسم

راطم يف  جزللا  جردملا  كلذ  يامدق  اهيف  تئطو  يتلا  ةظحللا  نم  كلذ  تفرع 

.ينبوتوأ

دعبو لوألا ، نيرشت  رهش  ةيلكلاب يف  قاحتلالل  ماعلا 1987  لزنملا يف  تكرت  امدنع 

ٍعانق ءارو  ًاديعب  فارجنالاب  لب  ةيرحلاب ، رعشأ  غيبنياو ،  يف  بارضإلا  ءاهتنا 

٤٥



ًاضيأ تدقتعا  .ىلوألا  ةليلقلا  رهشألا  لالخ  يعادخل  يفكي  ا  ٌعنقم  هنكلو  ٍفئاز 

نأ يدلاو  دارأ  ذإ  .ّيدلاو  تاينمأ  قيقحت  قيرط  سأ يف  ينلعجتس  ةعماجلا  نأ 

اققحي نأ  هل  نكمملا  نم  ناك  .ةملعم  حبصت  نأ  دلاو  تدارأو  ًايفحص ، حبصي 

ةقبط نم  اناك  ول  ديكأتلابو  فلتخم ، ٍليج  نم  هنأ  ول  تاه  هيتينمأ 

.ةفلتخم ةيعتجا 

عونلا نم  ناك  هبرق  ّنكل  يدسجلا ، برقلا  ىلإ  ةبسنلاب  لقألا  ىلع  بيرق ، اناك 

يه امأ  ةعابطلا ، لعأ  يف  لمع  دق  وهف  اهعطق : نكُ  ال  ةفاسم  رهُظي  يذلا 

بسحب ةسردم  ىلإ  ةسردم  نم  لقتنتو  بلطلا ، دنع  ةدعاسمك  لمعت  تناكف 

عوبسأ ةرتفل  يتسردم  ترم يف  دلاو  تلمع  .سلجملا  عم  لجألا  ةصق  دوقع 

لكأت تناكو  ءادغلا ، ةحارتسا  لالخ  اهتيأر  يننأ  ةرم  تاذ  رّكذتأ  .ةرم  لك  يف 

نولمعي نيذلا  اهئالمز  نع  ةديعبو  ةديحو ، سلجت  تناك  .ةبلع  نم  اهرئاطش 

كلذ اهادي يف  تشعترا  ً.اعم  نونّخديو  نوكحاضتي  اوناك  نيذلاو  لماك ، ٍماودب 

نع منت  يتلاو  اهل ، ةرمتسملاو  ةيئادعلا  هتقياضمو  اهعم ، هبرح  أدب  هنأل  مويلا - 

قوف نم  ٍلجخب  تمستباو  يوحن ، تعلطت  مث  اهل -  هراقتحاو  هراغصتسا 

ةقفشلل يف ناكم  ال  نكل ، .ةقفشلل  ةثمو  ةفيعض  تقولا  كلذ  تدب يف  .اهتطش 

.اهتزواجتو اهوحن  ُتعلطت  اذهلو  ةسردملا ،

ً.ادبأ اهباوج  عمسأ  .يفلخ   نم  اهلأسي  مهدحأ  تعمس  كنبا .»؟ اذه  سيلأ  »

نم ةنس  رورم  دعب  ّالإ  رمألا  نع  ثدحتن  و  ُهتلعف ، مويلا ع  كلذ  ثدحتت يف   

مويلا كلذ  ًاركاب يف  هلمع  نم  يدلاو  ءاج  .رشع  اثلا  يداليم  ديع  يأ يف  نمزلا ،

ةرئاط جذو  نع  ةرابع  ةيده  ترتشا يل  دق  يمأ  تناكو  بارشلا ، لوانتي  أدبو 

عطقلاو ءارغلا  ةبلع  عم  انأ  تمصب : انسلج  .روفلا  ىلع  اهعيمجت  يف  ُتأدبف 

ةدراش تناكف  يه  امأ  هبارش ، بوكو  هرئاجسو  هتفيحص  عم  وهو  ةيكيتسالبلا ،

لك أدب  ً.ااد  لصحي  اهل ك  ههابتنا  بذجت  كرحتت  ال  الأ  ًةلواحمو  اهتداعك 
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ىلإ اهداقتفاو  لّفطتلاو ، ءابغلاب  ماهتالاو  تانعللاو ، تاناهإلا ، ديدج : نم  ءيش 

.اهنم ةدئاف  ةشعترم ال  ةأرما  اهنإ  اهل  لوقلاو  ةعاشبلاو ، ةيبذاجلا 

ىلإ تعرسأ  يهجو ، عفصت  ىنميلا  هدي  تناك  نيبو  هينيع ، نم  ًابرتقم  ُتضهن 

يرعش دشت  ىرسيلا  هديب  ُترعش  نيب  يمف ، ءامدلا  تألم  اذكهو ، .هعبصإ  ّضع 

ردقلاب يقنع  ينمَكلو يف  انسأ ، نم ب  هعبصإ  عزتنا  .ءارولا  ىلإ  يسأر  عجُرتو 

.قراغ صخش  لعفي  لثم  سّفنتأ  تدهجو   ًاضرأ ، ينحرطيل  ةوقلا  نم  يفاكلا 

لبق هنكلو  .لزنملا  رداغ  مث  انيلع ، ًاكحاض  صقري  أدبو  يدلاو  فقو  اهدنع ،

لكر مث  هفصن ، ُتمأ  دق  تنك  يذلا  ةرئاطلا  جذو  هيمدقب  قحس  هليحر 

وه اهل  هلعف  تعطتسا  ام  لك  ناكو  دلاو ، ينتقناع  .ةداجسلا  قوف  هاياظش 

اهل يف ح يراذتعا  ُترّرك  .مويلا  كلذ  ةسردملا يف  اهل يف  يلهاجت  نع  راذتعالا 

لازت ال  اهنأب  يدّكأت  نم  مغرلاب  هتيسن  اهنأ  وأ  رمألا ، ظحالت  اهنأب   ترهاظت 

ءيش يأ  نم  كأ  ارو  ىذألا ، اهل  ّببس  دق  رمألا  اذه  نأ  كلذك  تفرع  .هركذتت 

يذلا هجولا  مهرم  ةحئار  ُتممشو  اهقنع ، نم  يهجو  تبّرق  .اهعم  يدلاو  هلعف 

لسغ يف  همدختست  يذلا  ليسغلا  قوحسم  ةحئار  كلذكو  ليللا ، يف  هعضت 

ًاضفار يعومد  ُتسبح  .اهفوخ  تبك  نع  جتانلا  اهقرع  ةحئار  كلذكو  اهسبالم ،

يننأل اهلجأ ؛ نم  وأ  يلجأ  نم  ءاكبلا  يف  بغرأ  بأ ؟  نَِمل  نكل ، .ءاكبلا 

ً.ادبأ ءاكبلا  نع  فقوتأ  نلف  ُتلعف  اذإ  يننأ  تدقتعا 

.هقحتست يذلا  ضيوعتلا  نم  ًاعون  نوكيس  ةعماجلاب  يقاحتلا  نأ  دلاو  تربتعا 

ناك ءيش  ىلع  يذاوحتسا  وه  ةعماجلاب  يقاحتلا  نأ  دقتعا  دقف  يدلاو  امأ 

.ىرخأ ةيواز  نم  نكل  هتاذ  ناك  رمألا  نأ  لمتُحي  .وه  هقحتسي 

ةرملل ًايلام  ًايفتكم  تحبصأ  اذكهو  لاملا ، نم  يفكي  امو  ةحنم  ىلع  ُتلصح 

ىلع تلصح  يننأل  عضولا ؛ اذه  نم  لجخلاب  ترعش  يننكل  .ايح  يف  ىلوألا 

نم كأ  ىلع  تلصح  ك  هلمع ، يدلاو يف  هيلع  لصحي  يذلا  ًابيرقت  هتاذ  رادقملا 
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.هتصح

يننأل ةقيقدلا ، ةملكلا  تسيل  ةسارد  ةملك  نأ  عم  ةيسايسلا ؛ مولعلا  ُتسرد 

تاراعشلا تملعت  اهنمو  ةيسايسلا ، ةيرظنلا  نع  تارضاحملا  رضحأ  تنك 

كلذ يف  ةايح  هنأ  يل  ادب  ام  يف  كلذ  دعب  يسفن  تمحقأ  .اهءارو  ام  تلمهأو 

جراخ ارتشالا  لماعلا  ةفيحص  عيبب  يمايق  ّدح  ىلإ  رمألا  لصو   دقو  .تقولا 

ةديقع ةفيحصلا  رشن  نمو  بضغلاو ، دقحلا  نم  تللم  ىتح  قّوستلا  زكارم 

ضّرعتلا حلا  كلذ  يف  تلّضف  .لماكلا  اهزّيحت  اهءارو  يفخت  يتلا  ةهجاوملا 

ددعلا هاجت  بنذلاب  روعشلا  نم  ًالدب  ةفيحصلا  نورتشي  نيذلا ال  ةراملا  ةناهإل 

نيذلاو ًاقالطإ ، اهتءارق  نود  نم  ةفيحصلا  نورتشي  اوناك  نيذلا  سانلا  نم  ليلقلا 

كلذو اكم ، نع  مهداعتبا  دعب  تايافنلا  لالس  يف  اهّسد  ىلإ  نودمعي  اوناك 

.مهبقاري ًادحأ ال  نأ  نونظي  اوناك  امدنع 

ىلع لب  اعلا ، رّوصت  ةداعإ  فدهب  سيل  ةسايسلا  ّملعتن  اننأ  تنقيأ  امدنع  نكل 

سيلو ةلكاشلا  هذه  ىلع  هدوجول  انريربت  رارمتسا  لجأ  نم  يأ  كلذ ، نم  سكعلا 

يمايأ يف تيضمأ  اذكهو ، .نفلا  خيرات  ةسارد  ىلإ  لوحتلا  تررق  ًاتاتب ، رخآ  ٍرمأل 

نإ لاجملا  اذه  يف  لوقأ  نأ  بحأو  .تاجولاتكلا  ةءارقو  ةينفلا  ضراعملا  ةرايز 

يف ققحتلا  روط  يف  ناك  يذلاو  ددحم ، غ  ءيشب  ينتدافأ  دق  تاءارقلا  هذه 

، هرسك وأ  هّكل  ىلإ  ةجاحلا  نود  نم  همهفو  لجلا  يف  ةبغرلا  يأ  يلخاد ؛

اهنأب فيرعتلا  نود  نم  ىوصقلا  رعاشملا  نع  ثدحتلل  ةصرفلا  كلذك  ينتطعأو 

ام ّنكل  ةقيقحلا ، نم  ءزج  درجم  كلذ  لك  نوكي  نأ  لمتُحي  .ةصاخلا  يرعاشم 

يتقو تكلهتسا  يننأل  يدلاو  ءايربك  ناك  ةرتفلا  كلت  يف  لعفلاب  هب  تعتمتسا 

.ثيدحلا حيسملا  ةيصخشل  يحلا  ديسجتلا  هسفن  ربتعي  ناك  يذلا  وهو  هلامو ،

ىلع ًاينهذ  دراشلاو  اهنم ، لئاط  ال  ةعيضو  فئاظو  بئارضلا يف  عفاد  وه  ناك 

تعمجتساو عوبسألا ، ةياهن  تازاجإ  ىدحإ  يف  ةعماجلا  نم  تدع  .ماودلا 
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، ةينفلا تاحوللا  ىدحإ  نع  ثيدحلل  ءاشعلا  ماعط  لوانت  ءانثأ  يتعاجش 

همف حسمو  هماعط ، يدلاو  ظفل  اهدنع ، .ةعئار  ةملك  ثيدحلا  ءانثأ  تمدختساو 

.ةدئاملا رداغ  مث  ليدن ،

دقف ةعماجلا ، ةخألا يف  تحبصأ  يتلاو  ىلوألا ، يتنس  يعم يف  ثدح  ام  مهأ  اّمأ 

ىلإ باكرلا  دحأ  تعفد  يننأل  كلذو  نوجسلا ، دحأ  ةنازنز  ةليل يف  يتيض  ناك 

.راغلفارت ورتم  ةحاس  يف  يقوف  وطخي  ناك  نيب  اتك ، ىلع  قصب  هنأل  ضرألا 

هبايثو رح ، ٍلمع  بحاص  رهظي  ام  ىلع  ناكو  ًستبم ، هتيأرو  ىلعألا  ىلإ  تعلطت 

يذلا لجرلا  نأ  ودبيو  .تاينينثلا  دقع  مايأ  نم  ةكحضم  قنع  ةطبر  عم  ةقينأ 

ىلإ كلذ  يدؤي  نأ  نود  نم  ةلدتعم  ةيدرف  راهظإب  ًامرغم  ناك  ةيودي  ةبيقح  لمح 

تناك يتلا  لجرلا  قنع  ةطبر  ُتبذج  .قيرف  نمض  ًابعال  هفصوب  هتعمسب  رارضإلا 

هسأر برتقا  حو  .رضخأ  ٍطاسب  قوف  بارشلا  تاجاجزو  يبغورلا  تارك  لكشب 

ببسب يدض  ىوكش  لجرلا  عفر  .ضرألا  ىلع  ههجو  عضو  ىلع  هتربجأ  ينم ،

ًاريذحت يلدعلا  يلّجس  لمح  اذكهو ، .دهاش  راضحإ  نم  نّك  ك  هيلع ، ادتعا 

لعج ًافّرصت  ناكو  ًاِرضُمو  ، ًاشئاط  ًالعف  ةثداحلا  تناك  .هذه  يتلعف  راركت  نم 

ًايفاضإ ًالاجم  اناطعأ  ٌرمأ  وهو  نوحبارلا ؛ مهنأ  ةظحلل  نونظي  يلاثمأ  نم  سانلا 

.هب تمق  ٍفينع  ٍلعف  لوأ  كلذ  ناك  .فصلا  فوقولا يف  دنع  وأ  ىهلملا ، رخفلل يف 

هفيصوت ةقيرط  ناك  دقف  ىلوألا  ةطقسلا  وحن  قيرطلا  طسو  لّكش  يذلا  رمألا  امأ 

.اعلا ىلإ  اهب  رظني  يتلا  ةقيرطلا  قايسلا  كلذ  حضف يف  يذلا  رمألا  وهو  رمألل ؛

ىلع لماك  ٌماع  ىضم  دق  ناكو  ةليلق ، رهشأب  كلذ  دعب  ىفشتسملا  يدلاو  لخد 

.تادعاسملا ضعبو  ةيموكحلا  ةناعإلا  ىلع  دمتعا  اذكهو  لمعلا ، نم  هفرص 

لصتا  مث  فحصلا ، عئاب  دنع  هدجاوت  ءانثأ  راهناو  هلاعس ، عم  ءامدلا  تطلتخا 

ًءاذحو ًايبط ، ًابوث  هل  رضحأ  دقو  انناج  دحأ  يلوصو  دنع  تيأر  .ىفشتسملا  نم 

لجأ نم  سنب  ةئف  نم  ةيدقنلا  عطقلا  ضعب  ىلع  يوتحي  ًاسيكو  ًافيفخ ،
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يتلا ةقيرطلا  نأ  لمتُحيو  انراظتنا ، يف  يبطلا  دعاسملا  ناك  .ةيفتاهلا  هتالاصتا 

غ ومنلاو  ةسفانتم ، ايالخ  لثم  باعت  همادختساب  ناطرسلا  نع  اهب  حرش 

ٍمسج نع  ثدحتي  نكي  هنأب   تحوأ  يتلا  يه  ادعلا ،» ذاوحتسالاو  طبضنملا ،

ةديحولا ةغللا  يه  هذه  نأ  ّنظ  هنأ  كلذك  لمتُحي  .مهسأ  قوس  نع  لب  يرشب 

.اهمهفن يتلا 

.ةلباقملا يف  ُتنك  لثم  يصخش  نومضملا يف  نم  ًاغراف  نوكأ  نأ  لمأي  ويل  ناك 

نم شهُد  هنأب  معز  هنأل  ناكملا ؛ اذه  ىلإ  يلوصو  ةمدص  تبعوتسا  يننأ  دقتعأ 

يننأ  لجرلا  فشتكا  .دالبلا  هذه  يف  ةايحلا  عم  اهيف  ُتفّيكت  يتلا  ةقيرطلا 

يف ةمراصلا  ةايحلا  ةبارغ  نأ  نم  مغرلاب  كلذو  ءيش ، يأ  نم  ةبهرلاب  رعشأ 

هليصفت يف نم  تنّك  ًانايك  تلخد  يننأب  يساسحإ  لضفب  ينمدصت  تسراخوب  

ناك يتلا  تاناوطسألاو  بتكلاو  ينبسانت ، يتلا  سبالملاب  ةئيلملا  ةقشلا  ينهذ :

يسفنب اهراتخأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  يتلا  روصلاو  يسفنب ، اهراتخأ  نأ  نكمملا  نم 

ّليختأ يننأ   نم  مغرلاب  اهبسانأ  ةفيظو  كلذكو  يتفرغ ، ناردج  ىلع  اهقيلعتل 

ًادهج لذبأ  يننأل   يل  تحنُم  يتلا  يهو  هيلع ، يوطنت  امو  اهتعيبط  ًادبأ 

طغض نم  نّك  يذلا  وهو  ًاضيأ ، ويل  كانه  ناك  .قالطإلا  ىلع  اهيلع  لوصحلل 

ُتجرخو .طقف  قئاقد  سمخ  ةرتفل  تدتما  ةثداحم  ةقادصلا يف  نم  ةنس  نيرشع 

ثيحو كستمو ، ينغ  ٍضام  ييعو  عِرُز يف  هنأكو  روعشب  ًاعم  انل  ةيسمأ  لوأ  نم 

.دلوأ نأ  لبق  تأدب  اهنأكو  انعتجا ؛ تقبس  دق  انتقادص  نإ 

لجر ناك  يذلا  وهو  انه ؛ ًاحاترم  نوكأ  نأ  هتبغرل يف  ةهيجو  ًابابسأ  ويل  كلتما 

فظوم نم  فلأتت  ةعساو  ةكبش  كلتماو  تسراخوب ، لوألا يف  ءادوسلا  قوسلا 

عاونأ فلتخم  يف  ةكبشلا  كلت  تلماعت  .مهنم  ًاءوس  كأ  نئابزو  نيدساف ،

.ةدقلا ءايشألاو  تالمعلاو ، ةيئاذغلا ، داوملاو  سبالملاو ، رئاجسلاو ، تابورشملا ،

تنك اذكهو  ميقتسم ، ٍلجر  ىلإ  يأ  ةيرشب ، ةيطغت  ىلإ  ًاجاتحم  لجرلا  ناك 
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لباقملا ةملك يف  بحي  ويل ال  نأ  نم  مغرلاب  لباقملا -  يفو  .هعم  نواعتلاب  ًارورسم 

.ةطورشملا هتقادص غ  مّدق يل  - 

عيزوتب موقي  ناك  ذإ  .يتقش  نئازخ  ةبّرهملا يف  هداوم  نيزخت  نع  ويل  رخأتي   

نم ةثالث  كلذكو يف  يتقش ، يفو  ةنيدملا ، ءاحنأ  لك  ترشتنا يف  ئباخم  هعلس يف 

.ةبسانم ٍنحش  طاقن  ىلع  يوتحت  يتلاو  ناكسلاب ، ًاظاظتكا  تسراخوب  ءايحأ  كأ 

تقولا هتحتو يف  نوناقلا  قوف  ويل  ناك  تاطلسلا ، عم  هتاهجاوم  نم  مغرلاب  نكل 

هزجعي نكي  و  هنوقحالي ، نيذلا  نم  ةداعلا  يف  ًاذوفن  كأ  هنئابز  ناكو  هتاذ ،

.نوبز ىلإ  ٍققحم  يأ  ليوحت 

، بارشلا لثم  ةرخافلا  علسلا  لباقم  ةينامورلا  ةلمعلاب  تارافسلا  ديوزت  ويل  داتعا 

ناك .هعيب  وأ  هلادبتسا  نكُ  ءيش  يأو  ءايزألا ، رود  نم  بايثلاو  سارغ ، اوف  وأ 

تاعبقلا وأ  ريوصتلا  تالآ  لثم  ٍعلسب  نايحألا  ضعب  هل يف  نوعفدي  نئابزلا  كئلوأ 

.هتضياقم وأ  هعيب  هنك  ءيش ال  يأ  لبقي  نكي  نكل   رعشلا ، فيفجت  تالآ  وأ 

هيرتشي ناكو  يدنلتكسالا ، بارشلاب  ةيموكحلا  رئاودلا  دّوزي  يذلا  وه  ويل  ناك 

نوذوحتسي نيذلا  تارازولا  يفظوم  ىلإ  هن  فعضب  هعيبيو  ةصيخر  ٍراعسأب 

نم ةليلق  ةبخن  عم  ةرشابم  لماعتلا  ىلع  ويل  داتعا  .ةرخافلا  مهئاسؤر  علس  ىلع 

كلذكو دوقولا ، مئاسق  ىلع  لوصحلل  هردصم  ناك  يذلا  لقنلا  ريزو  لثم  نئابزلا ،

ُهتفرع يذلا  طنطسق  اينام  ىتح  وأ  ةيلخادلا ، ريزو  بئانو  ةفاقثلا ، ةرازو  ليكو 

ءاحنأ لك  يف  ويل  فراعم  ةكبش  تدتما  .هب  اقتلا  نم  ليوط  ٍتقو  لبق 

ةيرس ال طوطخ  قيرط  نعو  ةيرس ، قئارطب  نولصاوتي  اهدارفأ  ناكو  تسراخوب ،

.مهب ةصاخ  ةنيدم  ةباث  تناك  يتلا  يهو  اهلمكأب ؛ ةنيدملا  ربع  دتو  دحأ ، اهاري 

يدتريو ةديدع ، ٍماشوأ  اذ  ًايرجغ  ناك  .لوأ  مزالملا  مساب  يراجتلا  ويل  كيرش  فِرُع 

هتجاردب ةقفلا  تسراخوب  ءايحأ  بوجيو  ًايزاقوق ، ءاذح  لعتنيو  ًاصق ، ًالاطنب 

ىدترا .يديدحلا  راتسلا  لخاد  نئمطملا  بكارلا  هنأكو  ناب ، عون  نم  ةيرانلا 
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أ انه  نمو  ةيبهذ ، ٍرارزأ  تاذو  ةطرشألا ، اهنم  ىلدتت  نوللا  ءاقرز  ًةرتس  لجرلا 

باصتغالا ةقرف  نمض  نم  لوغملا  براحملا  ءامدق  دحأ  هبشي  ناك  ك  هبقل ،

، يدنلوبلا نم  ًاشيج  سأريو  ةيتسجوللا ، رومألاب  متهي  لوأ  مزالملا  ناك  .بهنلاو 

ربع نولقنتيو  ليللا ، عراوشلا يف  نوبوجي  نيذلا  ينامورلا  نم  لفاوقلا  باحصأو 

نوزفقيو ةكئاشلا ، كالسألا  تحت  نوفحزيو  ةرفقملا ، يراربلاو  لابجلاو  لوقحلا 

اهنأكو مهيلإ ، ةبسنلاب  ةلهس  قئاوعلا  كلت  لك  تناكو  .ةبرهكملا  ةجيسألا  قوف 

نم دوقولا  ةقرس  مهيلإ  ةبسنلاب  لهسلا  نم  ناك  .حابصلا  رهظي يف  يذلا  بابضلا 

، لمعلا نع  ةفقوتملا  عناصملا  نم  تايلآلا  اوقرس  ك  ةلودلل ، ةعباتلا  تاطحملا 

لمحت يتلا  ةيليللا  لفاوقلا  ةهجو  اوّغو  ةيعجلا ، عرازملا  نم  ليصاحملا  اوبهنو 

يف ّغتت  ةيئاذغلا  داوملا  تانوزخم  ةيمك  تناك  اذكهو ، .خبطلا  تيزو  حطلا 

.ةكبشلا كلت  دارفأ  لّخدت  بسحب  دالبلا  ءاحنأ  عيمج 

اهتقبأ يتلا  يهو  دالبلا ؛ ةدحو  ظفح  ءادوسلا يف  قوسلا  ىلإ  دوعي  لضفلا  ناك 

تلعف اهنكلو  ةرِّمدملا ، ةيطارقوبلا  حالصإو  ةثك ، تارغث  ءلم  قيرط  نع  ةاع 

.هنم لظلا  ةهجو  ماظنلل ، ىرخألا  تاذلا  ةباث  كلذ  ناك  .بك  ن  لباقم  كلذ 

ىلإ هئاقبب  رادجلا  نيدي  لثم  يأ  ءاقبلاب ، اهل  نيدي  ناك  ماظنلا  نأ  كلذك  لمتُحي 

ً.ااق هيقبي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  حبصي  نأ  لبق  ًافاج  هيقبي  يذلا  شرعملا  بالبللا 

كلذ يه  تسراخوب  تناك  لب  ميظعلا ، ويل  عورشم  نكت  ءادوسلا   قوسلا  نكل 

.ةعئاضلا تاهزنلا  ةنيدم  ناونعب  اهنع  هفلؤي  ناك  يذلا  باتكلا  عم  عورشملا ،

هتألم يف يذلا  جذومنلا  نع  يمودق  ىلع  نمزلا  نم  ٍرهش  يضم  دعب  ويل  ينلأس 

ةناكم وأ يف  كليكو ؟ اذه  ينلعجي  له  .ءارطإلاب  رعشأ  كبيرق ؟ انأ  له  : » ةرازولا

.»؟ تابجاو ّيأ  ...ّيلع  بترتت  له  كلهأ ؟

يقب روعش  يأ  نم  كأ  سيل  لقألا ، ىلع  .ويل  يف  ّيوبأ  ءيش  يأ  كانه  نكي   

٥٢



تام .هنهذ  تسرغنا يف  دق  ةركفلا  نأ  تكردأ  يننكل  .يدنع  لهألا  ىلإ  ءتنالاب 

ًادج ًةضيرم  تيقب  يتلا  دلاو  توم  عم  لهألا  ىلإ  ءتنالاب  روعشلا  اذه  يدنع 

ةبسانم هنم  كأ  اهتافو  ىلع  ديكأت  درجم  ناك  اهتوم  نأ  ةجردل  ةليوط ، ةرتفل 

ناك صخش  ةلاه  لثم  تناكو  اّهلظ ، عم  نمزلا  نم  ماع  ةرتفل  ُتشع  .اهليحر 

فوس اهنأب  ًادبأ  كشأ  يننأ   ةجرد  ىلإ  ًهم  اهدوجو  ناك  .يضاملا  يف  ًامراص 

هتّملعت ام  اّمأ  .اههاجت  يدلاو  اهرهظأ  يتلا  ةينانألا  ةيجمهلا  لك  ىلع  بلغتت 

مهنأل  ةعجر  ىلإ غ  نورسكني  مهنإف  نورسكني ، امدنع  ءايوقألا  نأ  وهف  اهنم 

ةبتكم .مهرمدي   ام  عم  مهسفنأ  اوفّيكي  مهنألو   لبق ، نم  عّدصتلا  اوفرعي 

دمحأ يحمرلا 

دعبو رشع ، ثلاثلا  يداليم  ديع  نم  صق  ٍتقو  دعب  موي  تاذ  لزنملا  ىلإ  تدع 

شعترت اهتيأر  .ةراجيس  لكش  ىلع  عانعنلا  غضمأ  تنك  .هزنتملا  اهب يف  تمق  ٍةلوج 

نايفخت اهانيعو  ًابحاش ، اههجو  ناك  نيب  مالكلا ، ىلع  ةرداق  غ  ةكيرألا  ىلع 

ضحتل ضوهنلا  اهنم  ًابلاط  اهّزهي  يدلاو  ناك  .هنع  بعتلا  نكُ  ام  زواجتي  ًىسأ 

.ةقيقد نوضغ  حي يف  فوس  مدقلا  ةرك  ةارابم  دعوم  نإ  اهل  لاقو  هئادغ ، ماعط 

ةرشن نكل  هلاق ، ام  تبُثي  ل  رابخألا  ةرشن  ىلع  نويزفلتلا  زاهج  يدلاو  لّغش 

تارئاطو جئاه ، ٍرحب  يف  نحاطتت  يتلا  ةيبرحلا  نفسلا  نع  تثدحت  رابخألا 

عم ٌةطيرخ  ترهظ  ك  دنالكلوف ، ءس  أل  يتلا  ةلتاقملا  تارئاطلاو  رتبوكويلهلا ،

، ًايسايسو ًايفارغج  ًاقالطإ  ةماه  غ  يل  تدب  ةسبايلا  نم  ةعقب  ىلإ  شي  مهس 

يف ةسردملا  يف  كلذ  نع  ُتنلعأ  امدنع  نكل  .اطيربلا  ملعلا  دوجو  عم  ىتح 

ينيع ةمكلو يف  ةينيدلا ، داوملا  سردم  نم  اصع  ةبرضل  ُتضرعت  تئافلا  عوبسألا 

نع اهتربخأ  امدنع  كحضلا  دلاو يف  ْتقرغتسا  .فصلا  المز يف  دحأ  اهدّدس يل 

يدلاو نأل  ًاليوط  كحضت  اهنكل   .ينيع  تحت  رهظ  يذلا  نكادلا  نوللا  ببس 

.ةعيرس ةبرضب  اهنيع  ىلع  ٍةمكلب  اهلجاع 

٥٣



.اهرّكذت ىلع  ردق  نم  كأ  ىتحو  اهتافو ، دنع  هب  ُترعش  يذلا  ىسألا  نآلا  رّكذتأ 

ًالوأ ىشالتيس  ايح : ةيقبل  ىشالتي  فوس  اهلايخ  نأ  اردإ  يأ  رخآ ، ًانزح  كلذ  ناك 

يذلا لفطلا  ةركاذ  نم  ىشالتيس  مث  اهيف ، دجاوتلا  ىلع  تداتعا  يتلا  نكامألا  نم 

نم دكأتأ  هب ل  موقأ  ءيش  يأ  نع  فقوتأ  ةليوط  ٍماوعأ  ىدم  ىلع  تيقب  .اهبحأ 

نم ىشالتي  بحاش  ٍلكش  ىوس  لايخلا  كلذ  نم  َقبي  .ينهذ   ٍقاب يف  اهلايخ  نأ 

نزحلا ىلع  نزحأ  تنك  يننأ  يأ  ًادج ، ًاليئض  راص  لايخلا  ّنكل  .هتعجرتسا  ام  ةك 

يكذت ىلإ  لقألا  ىلع  نزحلا  كلذ  ىدأ  دقو  .نمزلا  عم  هتّدش  َدقف  يذلا  هتاذ 

.ءرملا اهب  ّسحي  يتلا  رعاشملا  ةعيبطب 

مهنأب مهءابآ  بتكلا  يف  سانلا  فصي  امدنع  ىضم  ام  يف  ةغلاب  رعشأ  تنك 

.لولحلا عاونأ  نم  ًاعون  نوكي  نأ  نكُ  دعُبلا  اذه  نإف  ةبسنلاب يل ، امأ  .نوديعب 

اهنم مهأ  نكي  هنكلو   .اهب  ىظحي  يتلا  ةايحلا  نم  ةيمهأ  كأ  هنأ  يدلاو  ربتعا 

تناك يذلا  ليلقلا  نم  لقأب  تيضر  امدنعو  هل ، ةدبع  ةباث  دلاو  تناكو  .ثكب 

هنأل ًابيهرت  كأ  ناك  يذلا  فنعلابو  ءايتسالاب ، اهتأفاكم  ىلإ  عرسأ  هيلع  لصحت 

اهنأكو رمألا  ادب  مويلا ، كلذ  تراهنا يف  امدنع  اّهنأ  .دّمعتملاو غ  ردانلا  عونلا  نم 

فطللا امأ  .اهنادقف  لّبقت  ىلع  انتدعاسمل  دسجلا  انل  تكرت  اهنكلو  لعفلاب ، تتام 

ً.ابرغتسم نكي  ملف  اهنادقف  عم  قفارت  يذلا 

نّكأ يننكل   .ةقاطلاب  ينتدّوز  ةيهارك  يهو  يلخاد ، ديازتت يف  هتيهارك  تأدب 

حماستلا ُتفشتكا  .انأ  ايح  ةايحلا ، لاوط  ًةرمتسم  ةيهاركلا  هذه  لعج  نم 

سانلا حماست  ال  تنأف  هئارو : نم  ةيرسلا  ةيهاركلا  تفشتكاو  ةقيرطلا ، هذهب 

رعشي ذإ  .تاذلا  ريرحتل  ةقيرط  حماستلا  فصوب  لب  حورلا ، ومس  نم  ًاقالطنا 

ةحماسملاب يظح  يذلا  صخشلا  امأ  ماودلا ، ىلع  ٍةيرحب  ىماستي  هنأب  حِماسملا 

وه اذه  نأ  لمتُحي  .ميحجلا  ىلإ  يدؤي  يذلا  ردحنملا  وحن  كأف  كأ  قلزني  هنإف 

وه اذه  .يرس  ٍحالسك  حماستلا  مادختسا  ىلإ  ةدع  ًانايدأ  عفدي  يذلا  ببسلا 

٥٤



ىلإ تنك  .كلذ  فرعي  نأ  ىلع  ُتصرح  ك  هتحماسم ، ىلإ  ينعفد  يذلا  ببسلا 

، يريرس ةيطغأ  تكرتو  ةّيلكلا  تكرت  .ناطرسلا  ضرم  نم  هتاناعم  لاوط  هبناج 

ىلإو غنيباو ، ىلإ  ًادئاع  راطقلا  تبكر  مث  سبالملاو ، بتكلا  نم  بئاقح  ثالثو 

لّضفملا هدعقم  ىلع  سولجلا  داتعا  ثيح  ةيمامألا  ةفرغلا  ىلإ  تدع  .يلزنم 

زكرم هترايز يف  تدتعا  .ءايشألا  لك  هلوح  رودت  يذلا  دوسألا  بقثلاو  هب ، صاخلا 

هتارظن زّكري  ناك  نيب  فحصلا  هل  تأرق  ك  هديب ، كاسمإلاو  موي  لك  ةياعرلا 

تامالع ىلإ  علطتو  ةعابطلا ، فرحأ  سايقب  ماق  دقو  .فرحألا  تاغارفلا ب  ىلع 

نم ناك  فيك  هل  تحرش  .ةفيعض  تحبصأ  يتلا  ةبخلا  هنيعب  شماوهلاو  فقولا 

ًاليلق نفدأ أ  تنك  ىلب ، ...موي  لك  كابأ  نفدت  كنإ ال  .انعضو  نوكي  نأ  نكمملا 

.موي لك 

ةنسلا غنيباو يف  تثدح يف  يتلا  تابارطضالا  ءانثأ  ةسردملا  نم  لزنملا  ىلإ  تدع 

لويخلا ثور  عمج  ىلع  فصلا  يف  يقافر  ُتدعاسو  دلاو ، ةافو  تلت  يتلا 

.رحبلا برق  مهدادجأ  اهرجأتسي  يتلا  يضارألا  ىلإ  اهوذخأيل  ةطرشلل  ةعباتلا 

رطاقتت تناك  ثورلا  ةراصع  نأ  ك  درابلا ، سقطلا  طسو  ةيماح  سايكألا  تناك 

يف رسكتملا  جاجزلاو  راجحألا  ىدافتن  انكو  سايكألا ، اهتلقثأ  يتلا  انروهظ  ىلع 

اياقب كلذكو  طوغضملا ، هايملا  ميطارخ  اهفلخت  يتلا  ةلحوملا  كربلاو  انقيرط ،

يضارألا نيب  ةفو ، و1987  ماعلا 1986  ليصاحم  تناك  .ةلمهملا  تاقصلملا 

تناك نيب  مهيضارأ ، نوسرحي  نسلا  رابك  ناك  .راضخلاب  عمتلت  ةعورزملا 

ةغللاب اهتيمست  ةداعإو  اهميسقتو ، مهلوح  يضارألا  ريوطتل  مدقتت  تافارجلا 

عيراشمو ياوك ، عورشم  ةعانصلاو : تامدخلا  عاطقب  ةصاخلا  ةيزيلكنإلا 

لثم ةبلص  رايخلا  را  كلذ : دعب  تاكنلا  ترشتنا  .ينيلرتسالا  فيصرو  يسلطألا ،

، بغشلا ةحفاكم  عورد  اهنأك  فطصت  فوفلملا  فوفصو  ةطرشلا ، لاجر  يصع 

.عومدلل ليسملا  زاغلا  لثم  ةداح  فيرخلا  شئاشحو 

٥٥



يعارصم هعفر  ءانثأ  يدلاو  هلوقي  ام  اذه  ناك  .نآلا  ةبكلا  ةروصلا  تلمتكا 

.سقطلا ةلاح  نع  رظنلا  ّضغب  موي  لك  هلعفي  ناك  ام  وهو  ةيمامألا ؛ هتفرغ  ةذفان 

هنم ناك  ف  ٍتارم ، ةدع  رسكلل  ةذفانلا  جاجز  ضّرعت  ًارارم ، كلذب  همايق  ببسبو 

تنك .ماس  ةذفانلا  راطإ  ىلع  ىوقملا  نوتركلا  نم  ةحول  تّبث  نأ  الإ  ًاخأ 

لب أطخ ، ىلع  سيل  نكل  رومألا ، فِسلُفي  وهو  لوألا  هبارش  لوانتي  نأ  لبق  هعمسأ 

ةجاجز حتف  ب  ةلصافلا  ةرتفلا  يف  هارأ  تنك  .سئاي  ٍلكشب  كلذ  لعفي  ناك 

ةرم تاذ  ربخأ  يذلا  لجرلا  كلذ  بوكلاب ، بارشلا  مادطصا  توصو  بارشلا 

: ةروصلا حضوتت  اذكه  .هيغت  تاودأ  ءرملا  حن  اعلا  ةيفيك س  كفتلا يف  نأب 

لجر ناصحب  ًارورمو  تيرتس ، غننواد  ىتحو 10  يداب ، رزج  فوفص  نم  ًاءدب 

.ةطرشلا

ضعب نع  ءانغتسالاو  ةيلومشلا ، ميلعتل  ةيفاك  ةيرسألا  ةايحلا  تناك  لجأ ،

دجاوتي هنأ  دقتعأ  يننكل ال  .لشفلاو  ضغبلا  رادار  تحت  شيعلا  مُّلعتو  تايرحلا ،

قّوذت لجأ  نم  وكسيشواشت  اينامور  ىلإ  اوءاج  نيذلا  سانلا  نم  بك  ٌددع 

.ىلوألا ةرملل  ةيرحلا 

عم اهنع  تثدحت  نأ  قبسي يل  و  رومألا ، كلت  لك  هربخأ  تنك  نيب  ويل  يلإ  قّدح 

ك هعم ، يثيدح  ءانثأ  فجترأ  تنك  .ةقيرطلا  هذهب  لقألا  ىلع  وأ  صخش ، يأ 

فوس هنأ  ةظحلل  ُتدقتعا  .دورب  ببسب  ُتبعترا  لثم  يفعض  ببسب  تبعترا 

هلاق يل: ام  لك  ناك  نكل  .انه  ىلإ  هب  تتأ  يتلا  ةصقلا  يأ  هتصق ، يرابخإب  أدبي 

ةحفص نم  ًاليلق  كأ  طبضلاب ، لوقأ  اذام  فرعأ  ...نوكت ال  نأ  لمأن  انك  يهلإ ، اي  »

«. ءاضيب

٥٦



 
عبارلا لصفلا 

يتلا مايألا  ب  يأ  هغارف ، تاعاس  تسراخوب يف  نع  هباتك  ماإ  ىلع  ويل  لمع 

يتفرعم تقّمعت  لك  نكل ، .تاقفصلا  ءاهنإ  اهيض يف  يتلا  يلايللاو  اهيف  ّملعي 

ةينبألا يف ةلازإ  لعأ  ةعباتم  نم  ويل  نّكمتي  .كأ   ًةيسح  هتباتك  تحبصأ  هب 

ةينبألا تناك  .لعألا  كلت  اهب  متت  تناك  يتلا  ةعرسلا  ببسب  كلذو  ةنيدملا ،

يتلا ثلا  تاونسلا  ويل يف  دهاش  .اهفصو  ةيناكمإ  نم  عرسأب  مدهلل  ضرعتت 

، ةريدألاو سئانكلا ، ةدقلا : تسراخوب  ةحاسم  عبر  براقي  ام  مده  انه  اهاضمأ 

بتكلا ىوس يف  ٍرثأ  يأ  ةينبألا  كلت  نم  َقبي  .ةماعلا   ةينبألاو  ةصاخلا ، لزانملاو 

قوف ةسدكملا  روصلاو  تاظحالملا  قاروأ  نم  زنكلا  كلذ  نكل  .سانلا  تاركاذو 

، تقولا كلذ  لالخو  .ةين  ٍصوصن  ىلإ  هليوحت  رظتني  ناك  ويل  ءادغ  ةلواط 

ىلإ فدهت  صوصن  ىلإ  ثادحألل  درس  دّرجم  نم  ةينلا  صوصنلا  كلت  تلّوحت 

يذلا تقولا  نم  طيسب  ٍءزج  يف  كلذ  لصح  دقو  .ةينبألا  كلت  ىركذ  ديلخت 

، عيباسأ وأ  رهشأ ، ىلإ  جاتحي  ةداع  كلذب  مايقلا  ناك  ذإ  ةداع ؛ كلذب  مايقلا  هّبلطتي 

، تايرفس ةكرش  حلاصل  يلمع  ٍليلد  ةباتكب  ويل  أدب  دقف  .مايأ  ةعضب  ىلإ  ًانايحأو 

يتلا نكامألا  ىركذ  ّدلخ  دقف  ةنيدملل ؛ ةيثرم  فيلأتب  هب  ىهتنا  رمألا  ّنكلو 

تناك يتلا  شوقنلا  لكو  راجحألاب ، ةفوصرملا  تاقرطلا  ىلع  تاهزنلا  وأ  تفتخا ،

.ةدمعألا جوتت 

.طئاحلا ىلع  ًةقلعم  تسراخوب  ّلث  دحاو  عبرم  رتم  ةحاس  ةطيرخ  تيأر 

يتلا ةنولملا  سيبابدلا  نم  تاعومجمو  ٌطوطخ ، ةطيرخلا  هذه  ىلع  ترهظ 

تاهزنلا ىلإ  ءارمحلا  سيبابدلا  شت  : » لاق يل .ّلفلا  نم  ٍةحول  ىلع  ةتبثم  تناك 

اهب يف موقن  فوس  يتلا  تاهزنلا  ىلإ  شتف  ءاقرزلا  سيبابدلا  امأ  اهب ، انمق  يتلا 
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، نآلا دعب  اهب  مايقلا  اننك  كلت ال  يه  ءادوسلا  سيبابدلا  نأ  يف ح  لبقتسملا ،

«. ةدوقفملا تاهزنلا  يأ 

.»؟ كباتك ناونع  اذه  له  ...ةدوقفملا  تاهزنلا  ةنيدم  »

.ءايحألا بسحب  ًةمسقم  تناكو  ةدئاملا ، ىلع  ًةموكم  ةزهاجلا  تاحفصلا  تناك 

، وارتساهو يتسدودو ، يتنابورود ، ٍلاع : ٍتوصب  ءايحألا  ءسأ  ُتأرق 

ينلوانو هيف ، شيعأ  يذلا  ناكملا  فصت  يتلا  تاحفصلا  ويل  ىقتنا  ...اكسبيلو 

: شماوهلا مهسألاو يف  طوطخلا  اهيف  ترهظ  ةعوبطم  ةقرو 

ٌةبترم يف يهو  اردنسكلأ ، ايلآ  فلخ  ثعلا  نفلا  زارط  ىلع  ةّينبملا  لزانملا  عقت 

تناك .طابرلا  عراش  ىتحو  قيرطلا ، ىلع  ترشتناف  رجاتملاو  غبادملا  امأ  .فوفص 

ءاحنأ يف  اهتالوج  نمض  ةيفختم ؛ ًارارم  رجاتملا  هذه  روزت  يرام  اينامور  ةكلم 

مدقأ ّمضيو  تسراخوب ، نم  لشلا  ىلإ  عقي  غص  دجسم  كانه  ناكو  .ةنيدملا 

سيدقلا ةسينك  امأ  .رشع  سداسلا  نرقلا  رخاوأ  ىلإ  هخيراتب  دوعي  ك  ةنذئم ،

ةدراي ةئم  دُعب  ىلعو  دجسملا ، نم  برقلاب  ناعقتف  ةيدوثيملا  ةسينكلاو  ليس 

ةرواجملا ةيانبلا  امأ  .ةيناملألا  ةيلاجلا  مدخت  يتلا  ةيرثوللا  ةسينكلا  ةهجاو  هنم ،

هتكلتما يذلا  رالويكتراب  قدنف  مضتف  رشع  عساتلا  نرقلا  ىلإ  اهدهعب  دوعت  يتلا 

.نانفلا داحتا  نآلا  مضت  ك  ونازاك ، ةرسأ 

لك ترز  نأ  يل  قبسي  هنأ   ًلع  ناكملا ؛ اذه  يف  ةيرثول  ةسينك  يأ  فرعأ  ال 

يتلا ةمحازتملا  تاعفارلا  هبشي  جرب  يأ  ةيؤر  ركذتأ  الو  .تاحابلا  لكو  عراوشلا 

ةينثعلا غبادملاو  دجسملا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .يتفرش  نم  اهارأ  يتلاو  قفألا  قرتخت 

، يضاملا هيف يف  دجاوتت  نأ  نكمملا  نم  ناك  يذلا  ناكملا  ديدحت  نم  نكأ  ملف 

.بيرق يحص  ٍزكرم  ةقرحمل  ةعبات  ةيديمرق  ةنخدم  ناك  ةنذئملا  ىلإ  ءيش  برقأو 

احجنت يف اهتسدنهو   ةنيدملا  طيطخت  ةداعإ  نأ  ويل  لاثمأ  نم  صاخشألا  ربتعا 
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ؤت ةدقلا  ةنيدملا  نإ  اذكهو ، .هسفن  نع  ناكملا  اهب  ظفتحي  يتلا  ىركذلا  وحم 

، هدسج نم  روتبم  وضع  ناكم  ألاب  ناسنإلا  اهب  رعشي  يتلا  اهتاذ  ةقيرطلاب  ويل 

.ةرم تاذ  هلتحي  ناك  يذلا  ناكملا  ىلع  هثأتب  ظفتحي  روتبملا  وضعلا  نأ  يأ 

نيب رمحألا ، نوللاب  ًابوطشم  ةرقفلا  كلت  يف  ةدراولا  تامولعملا  فصن  ناك 

، تيتس ةملك  ىلإ  دانعب  راشأ  ويل  نكل  رّرحملل ، ةلزتخم  تلك  اهبناج  ىلإ  ترهظ 

فوس ةنكمألا  كلتو  تيقب ، يتلا  ةديحولا  ةملكلا  يه  كلت  تناك  .ىقبت  يأ 

.طقف تلكلا  لالخ  نم  ىقبت 

نم نّك  ك  تانوقيألاو ، تاحوللاو  بتكلا  اهّزتبا  يتلا  لاومألاب  ويل  ىرتشا 

نم ثكلا  ىرتشاو  ةمدهتملا ، ةينبألا  نم  علسلا  نم  بك  ٍددع  ىلع  لوصحلا 

ويل ناك  .مدهلا  تايلمعب  نوموقي  نيذلا  لاجرلا  نم  ةينفلا  تاحوللاو  ثاثألا 

مث فاعسإ ، ةرايس  لكش  ىلع  ةهومم  ةلفقم  ةنحاش  يف  لوأ  مزالملا  عم  جرخي 

امأ .تافارجلاو  ةمخضلا  مدهلا  تالآ  لوصو  لبق  ةمدهملا  ةينبألا  بهنب  ناموقي 

ضماغ  ٍناكم  اهتلدابم يف  وأ  اهعيبب ، موقي  ناكف  اهديري  نكي  يتلا   ضارغألا 

كلذ ّنكل  رجتم 36 . ًاطيسب : ًسا  لمح  يذلاو  لبق ، نم  هتيأر  نأ  يل  قبسي 

تناك ثيح  ميدقلا ، ماظنلا  رجتم  وهو  ةراثإ ، كأ  ٍبقلب  كأ  ًافورعم  ناك  ناكملا 

.بزحلا ةقزترمو  تاباصعلاو  حايسلا  ىلإ  عاُبت  ةدقلا  اينامور  اياقب 

ثيح ويل ، ةقش  نّزخت يف  تناك  انلوح  ةمدهتملا  ةينبألا  اياقب  لك  نأكو  رمألا  ادب 

ةقباطتملا تايلا غ  نم  ًاءدب  كلذو  ةقّرفتم ؛ تاعومجم  ءيش يف  لك  عضو  ّمت 

افناك تاحولو  ةارع ، ًاصاخشأ  ّلث  يتلا  روصلا  ىلإ  ًالوصوو  ةدقلا ، دعاقملاو 

اياقب لثم  كانه ، ءيش  لك  ناك  .اهتاحول  تدقف  تاراطإ  وأ  اهتاراطإ ، تدقف 

تلتحاو جرُد ، لك  تألم  ك  اهلمكأب ، ةقشلا  ةحاسم  تلتحا  يتلا  يهو  ةفرخزم ؛

ةضرقنم عاونأ  عيمجت  ةداعإ  فاحأ -  اع  وهو  هييفوك -  ناكمإب  ناك  .ةيواز  لك 

داعأ دق  ويل  نأ  لمتُحيأ  .ةيمامألا  قاسلا  ةمظع  نم  ءازجأ  وأ  ذخفلا ، ماظع  نم 
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عيمج تناك  هتقش ؟ يف  اهرشح  يتلا  ةعماللا  اياقبلا  كلت  نم  تسراخوب  ءانب 

ةفّنصمو ًةبترم  رجاتملا  تاحولو  عراوشلا ، راجحأو  تاحوللاو ، تانوقيألا ،

، ةدقلا ايارملاو  تارهوجملاو ، سبالملا  كانه  تناكو  .فوفرلا  ىلع  ةعوضومو 

يوتحي غص  تارهوجم  قودنص  ًاضيأ  دجاوت  ك  ...عراوشلا  ءسأ  تاحولو 

ةديحولا ةعطقلا  قوف  عبرتي  قودنصلا  اذه  ناك  .ّيسنم  سيّدق  عبصإ  ماظع  ىلع 

جاجزلا غ نم  ةعونصم  ةنازخ  نع  ةرابع  تناكو  سولجلا ، ةعاق  ةدقلا يف  غ 

.ياف ياه -  ويديف  زاهجو  ثيدح ، نويزفلت  زاهج  عم  فافشلا 

يف طقف  سيل  رامدلا ؛ نع  ويل  اهطقتلا  يتلا  روصلاب  ةنادزم  ناردجلا  تناك 

ةدق ىرق  مدت  مت  ثيحو  كلذك ، اهنع  ةديعبلا  قطانملا  يف  لب  تسراخوب ،

مدختسا ويل  نكل  .يرعملا  وكسيشواشت  يرازج  دي  ىلع  ضرألاب  اهتيوستو 

، دالبلا ءاحنأ  فلتخم  نم  ةلدألا  سيدكت  لجأ  نم  هل  ةعباتلا  نيربخملا  نم  ًةكبش 

تاصاصقب ويل  ظفتحا  .اكمأو  ابوروأ  رابخألا يف  تالاكو  ىلإ  اهمّدقي  ناك  يتلاو 

ىلع اهعضو  يتلا  بتكلا  نم  ٍفص  تياز يف  يدو  زاتلاو ، دنومول ، فحص  نم 

مالفأل ويديف  ةطرشأ  ىلع  يوتحت  يتلا  بلعلا  نم  ٌفص  كلذ  ىلإ  فاُضي  .هتلواط 

، وبمارو ور ، لثم  ةينويزفلتلا  جماربلاو  تالسلسملاو ، بعرلا ، مالفأو  فنعلا 

مساو خيراتلا  لمحت  ةطرشألا  بلُع  تناك  .زنوج  انايدنإو  ةرشع ، ةثلاثلا  ةعمجلاو 

عراوشو ىرقلا  مدت  نع  اهوروص  يتلاو  هغ ، وأ  ويل  مالفأ  كلت  تناكو  .ناكملا 

.ةريدألاو سئانكلا  نع  كلذكو  ةنيدملا ،

نايرودل ةيفلخ  ةحول  لثم  يأ  ةنيدملا ، نم  ّأبخملا  بناجلا  ىلإ  ويل  ةقش  تلّوحت 

ةباث هتقش  تحبصأ  اذكهو ، .انلوح  نم  ىفتخا  دق  هتاذ  ناكملا  نأل  كلذو  يارغ :

.ةطوغضم ةماخف 

ةاطغملاو ةرطنقملا  رجاتملا  نم  ةعومجم  ىلإ  شي  وهو  ةليل  تاذ  ويل  يل  لاق 

لثم وأ  ةيرطملا ، تاباغلا  لثم  ةدّدهم  نكامألا  هذه  : » اكسبيل يف  جاجزلاب 
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ةدحاو لك  صتخت  يتلا  ةغصلا  شرولا  نم  ًاجودزم  ًافص  تيأر  ...سوغابالاغ » 

رخآ ٌفص  أدبيل  راسيلا ، ةهج  ىلإ  فطعني  فصلا  اذه  ناك  .ةفلتخم  ةعنصب  اهنم 

تدجاوت ً.اصاخ  ًقر  اهنم  لك  لمحي  يتلاو  ّعم ، ٍماظنل  ةعضاخلا  رجاتملا  نم 

ثيح عراشلا  ىلع  ٌحرسم  كلذكو  ةروفان ، عم  ةيرجح  ةحاب  نمزلا  نم  ةنس  لبق 

نم ةراملا  كلذكو  راوتافرسنوكلا ، بالط  نم  مهمظعمو  نويقيسوملا  عمجتي 

، مهعس نم  نكمتي  لاز  ام  هنأ  ويل  معز  .يلاجترا  لكشب  نوفزعي  نيذلا  رجغلا 

«. عمسا : » هينيع ضمغأ  نأ  دعب  ًاسمه  لاقو  يعارذ ، ىلع  هيدي  ىدحإ  عضو  مث 

لاز ام  ًائيش  اهيف  عمسي  يتلا  ةبوبيغلا  عاونأ  نم  ٍعون  يف  قرغتسي  ويل  ناك 

نكي ةدوقفملا   نكامألا  كلتل  رمتسملا  دوجولا  هناإ يف  نأ  كلذ  ينعيو  ً.ارمتسم 

.يظفل ٍمهو  درجم 

نارفألاو جعلا  ةحئار  نأ  ك  ةبيرقلا ، نارفألا  دحأ  ةءاضم يف  حيباصملا  تناك 

جراخلا مونلل يف  دادعتسا  ىلع  اوناك  نيذلا  سانلا  باذتجا  نم  تنك  ةئفادلا 

، ليلقب ليللا  فصتنم  تقولا  زواجت  .جزاط  ٍزبخ  ىلع  لوصحلا  ةصرف  كالتما  ةيغب 

ماعلا يف  ًاعونصم  ًادق  ًاحابصم  مدختسم  ةءاضملا  غ  عراوشلا  بوجن  انكو 

نحنف  » ً.ادوجوم ناك  ام  لباقم  هكلت  ام  سايقب  موقن  اذكه  اننإ  ويل  لاق  «. 1920

كءاغصإ نإ  .دوجولا  نم  ىفتخا  ام  لك  جيجض  عمسنو  هنم ، ىقبت  ام  سن يف 

«. اهييحي يذلا  وه 

ىلإ اهدهع  دوعي  يتلاو  ليلدلا ، بتك  وأ  ةدقلا ، طئارخلا  ماودلا  ىلع  انمدختسا 

ويل ربتعي  .نيرشعلا  نرقلا  تاينيتسو  تاينيعبرأو  رشع ، عساتلا  نرقلا  تاينيعست 

تضم ةبقح  عاجرتسا  ناكمإلاب  هنأ  ةعيبطلا  ءارو  ام  ىوقو  تايبيغلاب  نمؤي  يذلا 

ةيماخرلاو ةدرابلاو  ةملظملا  تاحابلا  روبع  انناكمإب  ناك  .ةظحلل  اهؤايحإو 

انك يف اننأب  انديفت  ةطيرخ  مادختسا  قيرط  نع  كلذو  وكسيشواشت ، تسراخوبل 

ةداجلا رخآ  ىتح  انيشم  .ةيليللا  يداونلاو  يهاقملاب  ٍءيلمو  محدزم  ٍعراش 
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لالخ نم  انذخأتس  اهنأ  تمعز  يتلا  ةطيرخلاب  اندشرتساو  ةديدجلا ، ةضيرعلا 

.تاعّمجملا دحأ  نم  مسق  ةدوجوملا ب  ةيوتلملاو  ةقيضلا  تاقرطلا  نم  ةكبش 

لك نم  ةغراف  دت  يتلا  ةسيئرلا  تاقرطلا  نم  ةسناجتم  ةكبش  انلوح  انيأر 

، هايملاب حشرت  ناردج  ةاذاح  ّر  اننأ  ربتعا  ويل  نكل  .ىرخألا  نارمعلا  رهاظم 

ناخدلا ةحئار  تحاف  نيب  انمامأ ، رياطتت  ةرسكتملا  جاجزلا  عطق  تناكو 

نم تفتخا  يتلا  تاقرطلا  ىلإ  ويل  راشأ  .انفونأ  تألم  ىرخأ  حئاور  ىلإ  ةفاضإلاب 

عم ةلثتملا  اهتافاسمو  اهتاغارف  قوف  تاظحالم  بتكو  ةديدجلا ، طئارخلا 

هبشت طئارخلا  كلت  تناك  .اهيلع  هتاقيلعت  فاضأو  ةدقلا ، ةينبألاو  عراوشلا 

بقحلا لك  دجاوتت  ثيحو  ةنمزألا ، ىلإ  شت  تاقبطلا  ثيح  ةيجولويجلا ؛ موسرلا 

.اهعاجرتسا ةلاحتساو  اهئاهتنا  نم  مغرلاب  اهبقاعت ، بسحب  ةيخيراتلا 

اوناك ءاسنو  ٍلاجرب  يتنابورود  يح  قمع  يف  ويل  عم  ةيناثلا  يتلوج  يف  انررم 

ىتح وأ  اوثدحتو ، اوسلجو  بارشلا ، ليمارب  نم  نورضاحلا  برش  .محللا  نووشي 

دهشملا ناك  .نكلا  تالآو  نويدروكألا  ماغنأ  ىلع  حيباصملا  ءاوضأ  ىلع  اوصقر 

ءانغلا وأ  صقرلا  اوعباتو  ثيدحلا ، نع  سانلا  فقوت  دقف  .ملحلاب  نوكي  ام  هبشأ 

ام  ٍةبسان  نولفتحي  اوناك  مهنأ  ودبيو  بارشلاو ، ماعطلا  اومدق  ك  ءاإلا ، وأ 

، كانه اوناك  مهنأ  فدص  انلثم  ةراملا  نم  ًاددع  انيأر  .قالطإلا  ىلع  ةحضاو  نكت 

ناك ويل  ّنكل  نوملحي ، مهنأ  ةيادبلا  يلثم يف  اودقتعا  دقو  .هنوري  اوشهُدو م 

ةئيلم تناك  ةنيدملا  نإ  لاق يل  .هانربع  يذلا  يضاملا  نم  ًائيش  دهشن  اننأب  ًاعنتقم 

لقنتلا انناكمإب  هنأ  هل  ادبو  هاندهش ، يذلا  لثم  رضاحلاو  يضاملا  تاعطاقتب ب 

يف مئاغلا  حابصلا  ىلإ  اندعو  كانه ، هلمكأب  ليللا  انيضمأ  .نمزلا  تاقبط  ب 

.انلعأ ءدبل  بسانملا  تقولا 

ءيش لك  نأ  دّكأ يل  ويل  نكل  ةيعج ، ةسوله  ىلإ  انقلزنا  اننأ  ةيادبلا  تننظ يف 

لاق .رمألا  اذه  لوح  لادجلا  هلمكأب يف  راهنلا  انيضمأ  اذكهو ، ً.ايقيقح  ناك  هانيأر 
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سلا يف ناك  .اهتاذ  ةليللا  كلت  دوعن يف  فوس  اننإو  دوعن ، نأ  انناكمإب  هنإ  يل 

ةذيوعت ضحت  هبشي  ّعم  ٍبيترت  يفو  ةنيعم ، عراوش  يف  سلاو  ّعم ، ٍعراش 

يأ ديرفلا ؛ اهَبيترتو  اهب ، ةصاخلا  اَهظافلأ  تفتخا  يتلا  قيرطلا  كلت  .ةيرحس 

فصتنم ًاددجم يف  اهيلع  انع  اننأل  ًاقحم ؛ لجرلا  ناك  .ىرخأ  ةذيوعت  يأ  لثم 

.اهئافتخا لبق  تيفاضإ  ترم  اهترايز  نم  اّنكو  ةنيدملا ، تاحاب  ىدحإ  يف  ليللا ،

، ضرألا تحت  مئاقلا  ونيزاكلا  لثم  رخآ ، ءيش  نع  ثحبلاب  ويل  أدب  كلذ ، دعب 

ةروجهملا تانيكاملا  ةفرغ  حتف  مت  ثيح  نفادملا ، ةطيرخ  لضفب  هيلع  انع  يذلاو 

قفن رفحب  ءدبلا  دنع  موينيثألا  تحت  ةعقاولاو  رشع  عساتلا  نرقلا  ىلإ  دوعت  يتلا 

لوح قلحتم  اوناكو  هل ، انترايز  دنع  لاجرلاو  ءاسنلاب  ًائيلم  ناكملا  ناك  .ورتملا 

ميدقتل تالذب  نيدترم  ناكملا  نوبوجي  لدنلا  ناك  نيب  بعللا ، تالواط 

حيتافم ةحول  ىلع  هاقيسوم  فزعي  ونايبلا  يفزاع  دحأ  ناك  ك  تابورشملا ،

هارن ام  نأب  ًاعنتقم  ناك  ويل  نكل  ةيافكلا ، هيف  ا  ًايقيقح  ناكملا  ناك  .ةيئابرهك 

؛ اهؤانب ديعأ  ةدقلا  تسراخوب  نأو  ضرألا ، تحت  شيعي  ٍعمتجم  نم  ًاءزج  ناك 

ناكو ةنكمألا ، هذه  ىلع  روثعلا  ويل  ناكمإب  ناك  .ضرألا  تحت  سانلاب  ةئيلم  يهو 

اهنأ يأ  ناكملا ،] نامزلا -   ] ناكمزلا جيسن  عاونأ  نم  عون  بوقث يف  اهنأ  دقتعي 

.ناكملا جراخ  ناكمو  نمزلا ، جراخ  نمز 

يأ ةديدجلا ، تسراخوب  ةرايز  ىلإ  ينعفدف  ةدقلا ، ةنيدملا  ملح  ةنزاوم  ويل  دارأ 

يحاوض ىلإ  لاقتنالاو  ةوقلاب ، ناكملا  ءالخإ  ىلع  عرازملا  ءايحأ  ناكس  ِربُجأ  ثيح 

ةداع نوكت  يتلاو  ةغص ، ققش  ىلإ  تلقتنا  يتلا  تالئاعلا  تتتشت  .تنمسإلا 

مهتيشام مهنم  ددع  بحطصا  .ذفاونلا  ىتح  وأ  ءابرهكلا  وأ  ءاملا  نم  ةمورحم 

تكرت ك  ةرثانتملا ، تنمسإلا  عطقو  ةئدص ، ةيندعم  لكايه  لوح  تلاجف  مهعم ،

تأدب دقف  اهتنكمأ ، تّغت  يتلا  ةغصلا  ةكيدلا  امأ  .تاحابلا  يف  اهتالضف 

تضبر نيب  ءانبلا ، لعل  ةفاشكلا  حيباصملا  تحت  ليللا  فصتنم  حايصلاب يف 
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ةنشخلا يديألا  يوذ  نم  نسلا  رابك  امأ  .تالاقسلا  بيبانأ  ىلع  تاجاجدلا 

ءاسنلا نم  زئاجعلا  نأ  ح  يف  اطاطبلا ، شقتب  اوكمهنا  دقف  ةقّيضلا  نويعلاو 

تقرتخا يتلا  تاعفارلا  ةدهاشمل  يطلل  ةلباق  دعاقم  ىلع  ةيفيرلا  نهبايثب  نسلج 

ةديدجلا شوحولا  تاوصأو  تارافحلاو ، تالاّبجلا  تاوصأ  ىلإ  ءاغصإلاو  قفألا ،

ًايثراك ًالقن  كلذ  ناك  .تنمسإلا  اهّاطغ  يتلا  لوقحلا  يف  لاوجتلاب  تأدب  يتلا 

، اوناك ثيح  ىلإ  وأ  مهيضارأ ، ىلإ  ناكسلا  نم  بك  دٌدع  داع  .مهيلإ  ةبسنلاب 

اذه تاقرطلا ؛ بناوج  ىلع  هئات  نوسي  ناجم  هابشأ  كلذ  دعب  اودجُو  مهنكل 

تيّوس يتلا  مهخاوكأ  ىلع  نوكبي  اوناكو  .ةنيدملا  دودح  يطخت  نم  اونّك  اذإ 

عرازملا يف  اوقب  نيذلا  مهنم  ةلقلا  امأ  .اهودقف  يتلا  ةيشاملا  ىلعو  ضرألاب ،

اولمع وأ  ًالع ، مهتفصب  خلاسملا  وأ يف  تالآلا  ىلع  فئاظو  اولوت  دقف  ةننكمملا 

ضرألاب ًةديقم  ةيشاملا  ثيح  ماسلا  سكويدلاب  ةئيلملا  ةبكلا  تاعدوتسملا  يف 

.فوخلاو ةملظلا  طسو  اهنزو  ةدايز  رظتنتو 

ةعاذإ ىلإ  كلذ  دعب  تعمتسا  .دالبلا  هذه  يف  ًارخأتمو  ًاموتكم  ءيش  لك  ناك 

يحوي يذلا  يلمخملا  اهعيذم  توص  ناك  يتلاو  . يس ،  . يف  يملاعلا  مسقلا 

لك نأب  يحويو  ةعاذإلا ، اهيورت  يتلا  قئاقحلا  لك  ءازإ  اننِئمُطي  ربصلاو  دايحلاب 

ابوروأ ويدار  ىلإ  كلذك  تعمتسا  .هيلع  نوكي  نأ  يغبني  اعلا ك  اذه  ءيش يف 

ثادحإل ةصّصخملاو  ةدحتملا ، تايالولا  اهلّو  يتلا  ةعاذإلا  ةطحم  يهو  ةرحلا ،

ىلع رابخألاب  ةئيلم  ةطحملا  هذه  تناك  .ةيتايفوسلا  ةلتكلا  يف  تابارطضالا 

يتلا ثادحألاب  مئاد  ٍعّالطا  ىلع  عمتسملا  يقُبت  تناك  اهنأ  نم  مغرلابو  ماودلا ،

داكلاب اهنأ  الإ  ةيقرشلا ، ايناملأ  وأ  ايكافولسوكيشت ، وأ  ايفوسلا ، داحتالا  يرجت يف 

عمسن يتلا  نكامألا  كلت  نأ  وه  ءرملا  هعمسي  ام  لك  ناك  .اينامور  ركذت  تناك 

دقف اينامور  امأ يف  ً.ايبسن  عمقلل  ةسرم  لقألا  يه  عمقلا  صصق  مظعم  اهنع 

هنأكو  يديدحلا ؛ راتسلا  نع  نوثدحتي  اوناك  سانلا  نأل  ًافلتخم ، عضولا  ناك 
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ًاماظن تناك  ةيعويشلا  ةيقرشلا  ابوروأ  ّنكل  عونلا ، اذه  نم  ٍدحاو  ىوس  دجاوتي 

اع ًلظم يف  ًابكوك  اينامور  تناك  .راتسلا  ءارو  راتسلاو  ةيلاتتملا ، تيسقتلا  نم 

.نوكيموكلا ةمظنم 

نأب فحصلا  رابخألا يف  زجوم  مسق  ةليلقلا يف  تارابعلا  نم  جتنتسي  ءرملا  ناك 

دق ةيئاذغلا  داوملا  يف  صقنلا  ببسب  بغش  لعأو  انه ، تفِرُج  دق  ام  ًةيرق 

اع نم  روطسلا  ب  نم  جتنتسي  نأ  ءرملا  ناكمإب  ناك  اذكهو ، .كانه  تعُمق 

ضرعتي يذلاو  ثيداحألاو ، تاعئاشلل  قونخملا  توصلا  َدوجو  قلغملا  اينامور 

.ئيس يجراخ  يفتاه  طخ  لعفي  لثم  ناللستي  نيذللا  جيجضلاو  شيوشتلل 

.لاونملا اذه  ىلع  يرجت  ةيمويلا  انتايح  تناك 

وأ تملاكم  نايحألا  ضعب  ىقلتأ يف  تنكو  ةتماصلا ، ةيفتاهلا  تاملاكملا  ترمتسا 

طخلا ناكو  .عوبسأ  لاوط  ًائيش  ىقلتأ  ًانايحأو ال  دحاولا ، مويلا  تاملاكم يف  ثالث 

.تصنتلا ةزهجأ  نع  رداصلا  دمعتملا  شيوشتلا  لعفب  ًاتاوصأ  رِدُصي  يفتاهلا 

توص ًااد  عمسأ  تنكو  بقارم ، يفتاه  ّطخ  نأب  قبسم  ٍملع  ىلع  تنك  يننكل 

ناك لوقأو  تارملا -  ىدحإ  يف  ناك  .ةشعترملا  هسافنأ  توصو  ددرتملا ، لصتملا 

، مسا لثم  ام  ءيش  كانه  ناكو  ملكتي ، نأ  كشو  ىلع  لجر -  هنأ  نم  دكأتم  يننأل 

.توصلا نم  بيرق  ءيشو  ةملك ، وأ 

ناك .فحاتملا  روزأ  ُتنك  وأ  وارتساه ، هزنتم  روزأ  نأ  ءاسملا  تاقوأ  تدتعا يف 

ًاناكم ناكو  فحاتملا ، كلت  لك  ىلع  ىغطي  امورلا  يعويشلا  بزحلا  فحتم 

جمانرب نم  مغرلاب  راهنلا  لاوط  ةءاضم  حيباصملا  ىقبت  ثيح  ٍلاخ ، هنكل  ًاعساو 

يعيبطلا خيراتلا  فحتمو  امورلا ، خيراتلا  فحتم  نيب  ابرهكلا ، رايتلا  نقت 

هذه يعويشلا يف  بزحلا  فحتم  نلعأ  .ةملظلا  َقراغ يف  اناك  نارواجملا  مولعلاو 

مئادلا هضرعم  بناج  ىلإ  كلذو  ةلئاعلا ، ةلوطب  لوح  ضرعم  ةماقإ  نع  ةرتفلا 

.هتجوزو دئاقلا  نع  ويجاموأ 
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ناونعب ناكو  ةراثإ ، كأ  ًاضرعم  ءانثألا  هذه  يف  يعيبطلا  خيراتلا  فحتم  مّدق 

ةرظن لمحت  ةقالمع  ًةيلحس  رِهُظي  قصلم  عم  ًاقفارتم  ناكو  ءانفلاو ، ءوشنلا 

رادج ىلع  نآلا  ّقلعملا  قصلملا  تيرتشاو  ترم ، ضرعملا  كلذ  ترز  .ةيرخس 

.يبتكم

ةقاطلا فوت  فدهب  كلذو  تاعومجم ، ىلإ  نومسقني  فحتملا  راوز  ناك 

عطُقيو ةعومجملا ، لوخد  روف  ابرهكلا  رايتلاب  دّوزت  ةفرغلا  تناكو  ةيئابرهكلا ،

تاذ تاعاقلا  ددرتت يف  ةيئابرهكلا  عطاوقلا  تاوصأ  تناك  اذكهو ، .اهجورخ  روف 

، ءرملا قحالي  ةملظلا  رايت  نأكو  تاقوألا  كلت  يف  رمألا  ادب  .ةيلاعلا  فوقسلا 

ةيمظعلا لكايهلا  مامأ  نم  انررم  .هّجوت  نيأ  ةفرغ  رثإ  ةفرغ  مالظلاب  رمغيو 

ةطساوب اهناكم  يف  ةتبثملا  اهماظع  انيأرو  سوروسويكاربلاو ، ثوماملا  تاناويحل 

اهنأكو ةحوتفم  اهكوكفو  ىلعألا ، ىلإ  ًةعوفرم  اهمجج  نيب  ةيندعم ، تالّصفم 

اعلا نأو  فازنتسالا ، لقثب  روعشلا  ءرملا  ةعاطتساب  ناك  .ةموتكم  تاخرص  قلطت 

.ضيوعتلا ىلع  هتردق  نم  ربكأ  ةعرسب  صقانتي 

تاتابن تجأب  ةدوزم  تناك  ك  ةطسبنم ، ةثيدحلا  تسراخوب  تاهزنتم  تناك 

نم نكمم  ٍلاجم  عسوأ  سلاجلا  يطعت  ثيح  ةّبترم ؛ ةليوط  دعاقمو  ةمزق ،

ًاليوط ثوكملا  رئازلا  عسوب  نكي  .ةحارلا   مدع  نم  نكمم  ٍردق  ىلعأو  رظانملا ،

.ةيئرملا غ  ةبقارملا  ببسب  تاهجلا  لك  يف  ىطخلا  عرسي  ناكو  ناكم ، يأ  يف 

لثم مالسب ، اوتام  نيذلا  دحأ  لاث  مامأ  نم  انررم  .ةفاج  عيبانيلا  لك  تناكو 

اهنومضم نم  تغِرُفأ  ليثا  يهو  ءلعلاو ، خرؤملاو  ءارعشلاو  يقيسوملا 

فصو اهيلع  قِلُطي  لاتس  ناك  ً.سا  لمحت  يتلا ال  ةيمسرلا  بصُنلا  ةك  ببسب 

.مهدادعأ ةدايز  ةمهاسملا يف  نم  لجخلاب  رعشي  و  نيديفملاو ، نمآلا  وملا 

برقألا هزنتملا  ناكو  ًاماحدزا ، كأ  تناكف  ًامدق  كألا  قئادحلاو  تاهزنتملا  امأ 

ةفوصرملا ةعطاقتملا  تارمملاو  راجشألاب  ًانادزم  فيلسيك  لوكراب  ينكسم  ىلإ 
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كلت تناك  .عراشلا  نع  هزنتملا  لصفت  يتلا  ناصغألا  ساوقأب  ةاطغملاو  ىصحلاب ،

الف نآلا ، امأ  .تسراخوب  يف  ةردان  تناك  يتلا  ةيصوصخلا  ءرملا  حن  تاذالم 

ولوؤسمو بناجألا ، نكسي  ثيح  ةيقارلا  ءايحألا  الإ يف  تاهزنتملا  هذه  دجاوتت 

ةيهافرلا تناك  .ةايحلا  ديق  ىلع  نوقابلا  ةيزاوجربلا  ةقبطلا  اياقب  وأ  بزحلا ،

ءاطشن ناكو  ةطرشلا ، ةبقارمل  عضخيو  ًانّنقم  ًائيش  ينامورلا  مظعم  ىلإ  ةبسنلاب 

ةطشنألا لك  اهيف  فقوتت  يتلا  تاعاسلا  ىتح يف  لمعلا  نع  نوفقوتي  ماظنلا ال 

.ةكرحلا أطابتتو 

اوناك .مهبقارأل  فقوتأ  تنكو  مهيلإ ، ةجاحلا  ةلآض  نم  اودافتسا  نسلا  رابك  ّنكل 

نوعفري مهو  رهظملا  يقينأ  اوناك  مهنكلو  مجحلا ، راغص  ًالاجرو  نيدودو ،

مهدعاقم ميدقت  ىلع  نوسفانتي  وأ  مهمامأ ، نم  تاديسلا  رورم  ىدل  مهتاعبق 

ياشلا يف لجي  ةوسنلا  تناك  .ةينبلا  فيعض  ٍلجرل  وأ  ًانس ، مهنم  ربكأ  ٍصخشل 

نمقي نكو  ةطرشألاب ، ٍةفوفلم  ٍبلع  ىولحلا يف  كلذكو  ةرارحلل ، ةظفاحلا  ةيعوألا 

تاكنلا نهعس  دنع  نكحضيو  ةحقولا ، تابلطلا  لك  ءازإ  ًايفن  نهسوؤر  ّزهب 

، ةسماهو ةقيقد ، ٍةغلب  نهنيب  ام  ثيداحألا يف  تاديسلا  تلدابت  .نهيدل  ةفولأملا 

طارقونكتلا ةعج  امأ  .ايقيرفأ  لش  ةيسنرف  مساب  فرُعت  ةظفحتمو 

ام ةبقح  نم  نوقابلا  اتسيروجنوبلاو  نوقباسلا ، بزحلا  ولوؤسمو  نودعاقتملا ،

.مهتبقارم مهتاقوأ يف  نوّعيضي  ةطرشلا ال  لاجر  ناكف  ةيعويشلا ، لبق 

نسلا رابك  دحأ  راشأ يل  امدنع  مايألا  دحأ  ءاسم  نم  رخأتم  ٍتقو  ًارام يف  تنك 

هنإ هآ ، « !؟ نكسأ نيأ  نكست .»؟ نيأ  : » بيرغلا لجرلا  ينلأس  .هرظتنأ  هاصعب ل 

«. كعم سأ  فوس  كلذل  يلزنم ، نم  بيرق  ناكم 

هدي تناك  .ةحفاصملل  هدي  ّدم  مث  ميفورت ، ويجس  هسفن ، نع  لجرلا  فّرع 

هعبصإو هتبابس  نأ  تظحالو  دبكلا ، اهكرتي  يتلا  تامالعلاب  ةئيلمو  ةفاجو ، ًةغص 

تفلي نزولا  ليقث  ًايبهذ  ٍجاوز  متاخ  لجرلا  سبل  .تدوجوم  غ  ىطسولا 
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نيزم اناكف  هصيمق  ّك  امأ  .مجحلا  بك  نوللا  يزوف  رجح  هّنيزيو  راظنألا ،

.رويد ةكرام  لمحت  ةدق  رارزأب 

«. يرورس يعاود  نم  : » يمساب هتربخأ  نأ  دعبو  ًاليلق ، ُتينحنا  نأ  دعب  هل  تلق 

هنأكو لبق ، نم  هفرعي  هنأكو  همامأ  ّر  صخش  لك  ىلع  ةيحتلا  يقلي  ميفورت  ناك 

.هش لجر 

تاراشلا امأ  .بزحلل  ةدق  ًةعمال  ًةراش  هترتس  ردص  ةيط  ىلع  لجرلا  عضو 

.يزمرق نولبو  كيتسالبلا ، نم  ةعونصمو  مجحلا ، كلذ  فعض  تناكف  ةديدجلا 

فصوت نأ  نكمملا  نم  ناكو  تهاب ، يزمرق  ٍنولبو  ةزيمتم ، ميفورت  ةراش  تناك 

يقاب عم  ةراشلا  تبسانت  .تاعمتجملا  نم  رخآ  عون  تناك يف  ول  ىتح  ةقينأ ؛ اهنأب 

ميوقت كالسأو  ةنكادلا ، ةيدامرلا  ةلذبلاو  فيظنلا ، ضيبألا  صيمقلا  هرهظم :

رعشلا ادع  ام  علصأ ، ناك  .ثولملا  غو  عماللا  ءاذحلاو  نوللا ، ءارمح  نانسألا 

ةعبق رمتعا  ك  هينارغ ، يد  نويسنرفلا  هيمسي  يذلاو  بناجلا  ىلع  ضيبألا 

ةتبثم ةشير  لثم  ودبي  يذلاو  صق ، صاصر  ملق  اهّنيزي  بناجلا  نم  ةيوطم 

...اهّفلي يذلا  طيرشلاب 

ءيطبلا هيشم  نأ  نم  مغرلاب  كلذو  ًاعم ، لظن  يتعرس ل  فيفخت  ىلإ  تررطضا 

.يدسجلا هلساكت  نم  كأ  انثيدح  ةلاطإ  هتبغر يف  ببسب  ناك 

رومألا ييأر يف  عس  بلطيو  يتبوجأ ، ىلإ  يغُصي  ناكو  ًاقبل ، ًاثّدحم  ميفورت  ناك 

هتقيرط يف تناك  .اهنأشب  يأر  نيوكت  تلواح  يتلاو  ًائيش ، اهنع  فرعأ  ال  يتلا 

عضو يف  هتينقت  تصّخلتو  ...ربخأ »  : » ةلكاشلا هذه  ىلع  أدبت  ةلئسألا  حرط 

ىوتسملا ىلع  نوكي  نأ  ىلع  كلذ  دعب  هربجيو  ًائيش ، فرعي  نم  عضو  هثّدحم يف 

كأ وه  نمو  كأ ، فرعي  نم  عضو  ءرملا يف  عضي  ناك  هنأ  يأ  هنع ، هنّوك  يذلا 

ً.اجضن

٦٨



، جراخلا ٍةمهم يف  نم  نيدئاعلا  يسامولبدلا  دحأ  يننأكو  يعم  ميفورت  ثّدحت 

ةلود لاجر  نع  يعم  ثّدحت  .ةيضرألا  ةركلا  لماك  ىلع  دت  هثيداحأ  تناكو 

ناك ً.ايصخش  اهيلع  ٌدهاش  هنأكو  ةيملاعلا  ثادحألا  نع  ّملكتو  مهفرعي ، هنأكو 

ارايز دعب  هتجتنتسا  ام  اذهو  اّهلك ، سيلو  ثادحألا  ضعب  ىلع  ًادهاش  لجرلا 

وهو يعيبطلا ، خيراتلا  فحتم  نم  برقلاب  عقت  يتلا  هتّقش  ىلإ  ةيعوبسألا 

ثيح هزنتملا ، ىلإ  كلذ  دعب  هتقفار  .تاروصانيدلا  تيب  هنأب  هفصو  يذلا  فحتملا 

جنرطشلا بعلي  ناك  ميفورت  نأ  .ثيداحألا ك  نولدابتيو  سلاج  هؤاقدصأ  ناك 

بحيو ليحنو ، ةماقلا  ليوط  لجر  وهو  تانوقيألا ، ماسر  وكسرتيب ، هقيدص  عم 

ميفورت ناك  .ليقث  بيلص  اهنم  ىلدتي  ةدالق  عضيو  ناولألا ، ةنكاد  بايثلا  ءادترا 

فوس مهنأ  دقتعأ  : » فحتملا ةهدر  مئاق يف  ثومام  لاث  ىلإ  رظني  امدنع  لوقي 

.هسفن نع  ثدحتي  هنأ  اهنيح  تدقتعا  ...نوعضي » 

لزنملا عقيو  ورتساه ، ةداج  عقي يف  ٍلزنم  دنع  هيف  انقفارت  ٍموي  لوأ  انفقوت يف 

ةرايس تاباوبلا  مامأ  انيأر  .اهنكسأ  يتلا  ةقشلا  نم  عراوش  ةدع  دعب  ىلع 

هذه تدق  .اهب  رختفأ  يتلا  يتيكلم  اهنإ   » .بحاش ينب  نولب  سأ  يد  نيورتيس 

دخإب سورلا  مايق  دعب  يأ  ماعلا 1968 ، تسراخوب يف  ىلإ  سيراب  نم  ةرايسلا 

ٍةديدج ٍعطق  لوصو  رظتنأ  انأو  تنس ، ذنم  ةرايسلا  دقأ  يننكل   غارب ، عيبر 

نم ةقبط  تناك  .ةبوطعملا  هدي  عفر  امدنع  ميفورت  كحضو  انأ .» يلثم  يأ  ...اهل 

يذلا غمصلا  ببسب  ًاجزل  اهفقس  ناك  نيب  ةنوكرملا ، ةرايسلا  هذه  ّفلغت  رابغلا 

نع ركيديب  ليلد  ةدايقلا  ةحول  قوف  تيأر  .هقوف  ةرجشلا  نم  هيلع  طقاست 

اذه يف  نكاسلا  نأ  يل  ادب  ماعلا 1929 . ىلإ  هخيراتب  دوعي  يذلاو  تسراخوب ،

.هيف نوشيعي  يذلا  رصعلا  ادع  ام  روصعلا ، لك  نع  هلثم  تابيتك  نوكلت  يحلا 

سأ .يدلا  ةرايس  باب  حتف  ىلإ  عرسأف  باتكلا ، تظحال  امدنع  ميفورت  آر 

.هايإ اطعأ  مث  ركيديب ، باتك  لوانتو  قئاسلل ، رواجملا 

٦٩



نأ كنك  .نآلا  دعب  لاوجتلل  ةديفم  دعت  طئارخلا   نكل  كل ، ةيده  هنإ  .هذخ  »

«. ويل كقيدص  شيعي  ثيح  يأ  ةنيدملا ، تايركذ  اهربتعت 

ةفرغلا ناردج  نم  ةثالث  تناك  .ميفورت  ةشيعم  ةفرغ  انسلج يف  قحال ، ٍتقو  يفو 

ىطغم عبارلا  رادجلا  نيب  فقسلا ، ىتحو  ضرألا  نم  بتك  نئازخ  ةباث  ةعبرألا 

عمو ستورت ، عم  اهيف  رهظي  ميفورت  ناك  يتلا  ةيفارغوتوفلا  روصلاو  تاحوللاب 

راسيلا لاطبأ  ّمضت  ةسم  ميفورت يف  ّمث  افير ، وغييد  عم  ىرخأو  جس ، روتكيف 

ةاذاح ةغص  ةلواط  ىلع  لاجرلا  كئلوأ  روص  طسو  لمعي  لجرلا  ناك  .يواسأملا 

سوبعبو رقصلا ، هجو  هبشي  يذلا  نكادلا  اههجوب  هتدعاسم  تناك  نيب  ةفرشلا ،

يذلا ياشلا  ءاعو  ناكو  نمثلا ، يلاغ  بوساح  ىلع  عبطت  ةيعقاو ، ةيكارتشا 

.ةفرغلا ةيواز  ًاعباق يف  راخبلا  هنم  دعاصتي 

بتكأ يننإ   » .هعون نم  بيرغلا  هقزأم  هل  ةيناثلا  رايز  يف  ميفورت  يل  حرش 

...ىلإ ًاديعب  قاروألا  ذخأت  مث  اهيلع ، هيلمأ  ام  موي  لك  دعاسم  بتكت  .اركذم 

تلكلا نع  ًايلك  ةفلتخم  يهو  حيحصتلا  نم  قاروألا  دوعت  .ريرحتلا  لوقن  انعد 

كنأ دقتعأ  .ينم  يتصق  نوقرسي  مهنأ  كلذ  ينعي  .دعاسم  ىلع  اهتيلمأ  يتلا 

ٍصخش ىلع  ءيش  يأ  ضرع  يفكي  ثيح  يأ  يديورفلا ، جالعلا  ثيدح  تعمس 

شيعن يف اننإ  ًانسح ، .انه  يغصي  يذلا  صخشلا  ماودلا  ىلع  كلت  اننإ  .يغصي 

.ايح نم  يننوجلاعي  مهنإ  مالكلاب : يعويشلا  جالعلا  وه  اذه  .ةيديورف  ةلود 

ةتكنلا كلت  ًاضيأ  فرعت  .موي  لك  ينقحالت  ايح  تضم يف  يتلا  ثادحألا  نكل 

«. ّغتلا نع  فكي  يذلا ال  يضاملا  هنإ  .دّكؤم  ةيعويشلا  عم  لبقتسملا  ةدقلا :

يصوصن دوعت  يهو ال  يصوصن ، ةداعتسا  ىلع  ًارداق  تسل  : » ًافسأتم ميفورت  لاق 

غ هتشاش  ىلع  َرأ  يننكل   بوساحلا ، وحن  ُتمدقت  ّيلإ .» اهنوديعي  امدنع 

موقت مث  نرم ، ٍصرق  ىلع  ءيش  لك  خسنت  هتدعاسم  تناك  .تارايخلا  تانوقيأ 

ةجاحب تناك  اهنأ  فرعت  نكت  اهنكل   .ةشاشلا  نع  مويلا  لاوط  هتبتك  ام  وح 
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نأ ملعت  و  ةرم ، لك  يف  بوساحلا  يف  تالمهملا  ةلس  نم  هتحم  ام  وحم  ىلإ 

عم لماعتت  ةدعاسملا  تناك  .بوساحلا  يف  بلصلا  صرقلا  ىلع  ىقبت  تافلملا 

مهسلا كّرُحأ  انأو  اهل  تلق  .تايركذلا  ةعابطل  ةبتاك  ةلآ  درجم  هنأكو  بوساحلا 

دنعو يرظنا .» : » ةجودزم ةرقنب  ًاطغاض  ةشاشلا  تالمهم  ةلس  وحن  ًالوزن  ّرشؤملا 

لوصفلا بحسب  تمق  .ساسألا  لصفلا  يلت  يتلا  لوصفلا  تانوقيأ  انيأر  كلذ ،

لك ُتلقنو  غراف  ٍنرم  ٍصرق  ىلع  تع  .اهتحتفو  ةشاشلا  ىلإ  ّرشؤملا  مهسلاب 

ةمايقب رزاعيلا  ةزجعم  تّذفن  يننأكو  يوحن  ميفورت  علطت  .هيلإ  لوصفلا 

كلذ ينعي  .ينع  ىنغتُسي  ال  ٌلجر  يننأبو  رخفلاب ، ترعش  اهدنع ، .تامولعملا 

.اهب رعشأ  نأ  ميفورت  دارأ  يتلا  اهتاذ  ةقيرطلاب  ترعش  يننأ 

، ةزجعملا كلت  حارتجا  ىلإ  ًاعفد  ينعفد  دق  لجرلا  نأ  تقولا  كلذ  يف  ملعأ   

.رطاخملاب ةفوفحم  ةمهم  يهو  هِدِعاسم ، ةمه  مايقلاب  يطيروت  لجأ  نم  كلذو 

دق هنأب  نآلا  ىتح  ًادكأتم  تسل  يننإ  ىتح  رمألا ، تلهاجت  دق  ُتنكل  تفرع  ولو 

وك درجم  نأل  ًائيش ؛ رمألا  ّغي يف  نل  كلذ  نأ  فرعأ  يننكلو  رمألا ، اذهل  ّططخ 

دق ُتنكل  كلذك  تنك  ولو  .وكش  بسحب  فّرصتأ  يننأ  ينعي  ًاككشتم ال  ًالجر 

يننأ كلذك  لمتُحيو  .نيرخآلا  لكو  ايليسو ، ميفورتو ، ويل ، ًاعيمج : مهنع  تدعتبا 

هتملعت ام  لك  ّنكل  .ءيش  لك  لبق  ناكملا  اذه  ىلإ  ءيجملا  نع  تعنتما  دق  تنك 

يتفرعم نم  مغرلابو  ةديدج ؛ ءاطخأ  ىلإ  قالزنالا  ةيفيك  وه  ةيضاملا  اطخأ  نم 

.لساكت لك  يمامأ  نم  حيزت  ةبسنلاب يل  تاذلا  ةفرعم  تناك  .اهب 

تنك ك  ةاغلملا ، ميفورت  تافلم  ةداعتسا  نم  تيهتنا  ناسين ، رهش  ةياهن  عمو 

خدتو هسولج  ءانثأ  ميفورت  ّيلع  هيل  ام  ةباتك  نمو  اهحيحصت ، نم  ءاهتنالا  نم 

كلذ دعب  صوصنلا  ذخأت  هتدعاسم  تناك  .هتايركذ  نع  هثيدحو  هرئاجس 

امأ .ةلودلل  ةعباتلا  رشنلا  راد  اهتباتك يف  ةداعإو  ةباقرلا ، ىلع  اهضرعو  اهحيقنتل ،

تاركذملا ىلع  انلمع  ك  تافلملا ، ةداعتسا  يف  ميفورت  عم  تلغشنا  دقف  انأ 
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، ةيناطيربلا ةرافسلا  ةبتكم  اهعبطأو يف  كلذ  دعب  تافلملا  كلت  ذخآ  تنكو  .ةماهلا 

.ميفورت باتك  رهظ  اذكهو  هعم ، اهحيقنتل  هتّقش  ىلإ  اهب  دوعأ  مث 

دقل ًاذإ  ًانسح ، كلذك ؟ سيلأ  ميفورت ، قيفرلا  َتيقتلا  دقل  ًاذإ ، : » ويل يل  لاق 

ةباتكب موقي  زوجعلا  ميفورت  نإ  لاُقي  .لاتس  دي  تحفاص  يتلا  ديلا  َتحفاص 

ُدقتعأ .طخ  ٍقزأم  طّروت يف  ويجس  نكل  ةيمهألا ، ةياغ  رمأ يف  وهو  هتاركذم ،

ٌبيرغ كلذ  .هتفرغ  رادج  ىلع  لاتسل  ةروص  يأ  ّقلعي  ال  هنأ  َتظحال  كنأ 

تامدخلا ضعب  هل  انمدق  نحنو  نيرخآلا ، فرعن  ك  هفرعن  اننأل  لعفلاب ؛

 «. ...اهيف هروزت  يتلا  ةيلاتلا  ةرملا  تامدخلا يف  كلت  نع  هلأست  نأ  كنك  ...انرودب 

٧٢



 
سماخلا لصفلا 

لوح ةرضاحم  يقلأ  تنك  .دالبلا  ىلإ  يلوصو  نم  ةليلق  عيباسأ  دعب  ايليس  ُتيقتلا 

؛ ةسيئرلا ةعاقلا  رخآ  ْتسلجو يف  رخأتم ، ٍتقو  تتأ يف  امدنع  ةلاقملا  ةباتك  نف 

توص ىلإ  مالكلا  ليوحتب  موقت  يتلا  ةيتوصلا  ةزهجألاب  ةدوزم  ةعساو  ةعاق  يهو 

.يرشب نايك  لك  ميخضتل  ةليسوو  ةينامورلا ، ةقيرطلا  يه  كلت  تناك  .ّتتشم 

وحن تعلطت  مث  خألا ، فصلا  نيدعقم يف  تلتحاو  اهتراظن ، ىلع  ايليس  تقبأ 

.رابغلا نم  ةقبط  اهولعت  يتلا  ةيجاجزلا  ةبقلا 

ىلع اهمامأ  نوسلاجلا  ءاسنلاو  لاجرلا  اهيلإ  تفتلا  .هسفن  ىلإ  شي  اهدسج  ناك 

اهنأ ىلع  رمألا  رصتقي  .ةعومسم   غ  ةرافصل  بيجتست  بالك  مهنأكو  روفلا ،

تدقتفا ايليس  نأ  عمو  .دالبلا  هذه  لجلا يف  نم  يفكي  ام  دجوي  هنأل  ةليمج ،

تالجم اهدجن يف  يتلا  تازيملا  ىلإ  ىتح  وأ  ةطقلا ، ةيشمو  خراصلا  لجلا  ىلإ 

تناك .تديحوو  تفصاع  اتناك  اهينيع  نأ  ّالإ  ًانكاد -  اههجو  ناك  ذإ  لاجرلا - 

ًاعمتلمو دوسأ  ناكف  اهرعش  امأ  ةعطاسلا ، ةرمحلاب  عمتلي  اهمفو  ةنكاد ، اهترشب 

ةرحاس ةملك  تناك  .بزحلل  يسايسلا  بتكملل  ةعباتلا  نيزوميللا  تارايس  لثم 

هذه اهمادختسا يف  نم  ليلقتلا  انتلواحم  نم  مغرلاب  كلذو  اهفصول ، ىلضفلا  يه 

، اهنم بارتقالا  ةيلباق  مدعو  ةيبذاجلا  ب  ايليس  تعمج  .ةيسيلوبلا  ةلودلا 

ةقيرط نع  فلتخت  ةقيرطب  اهلضفأو ؛ ةيبرغلا  ءايزألا  ثدحأ  اهئادترا  ةقيرطو 

ىلدتت ثيح  ةيلاجترا ، ةقيرطب  كلذ  لعفت  اهنإ  .انه  سبالملل  سانلا  ءادترا 

ٍتاعومجم ال نم  اهسبالم  راتخت  اهنكلو  بايثلا ، ىلع  ةيراجتلا  تامالعلا  تاقاطب 

ول يأ ك  رخآ ؛ ٍدلب  نم  كلذكو  ىرخأ ، ٍةبقح  نم  ٍةأرما  لثم  ايليس  تدب  .بضنت 

اهيلإ رظُني  ناك  ك  اسنرف  وأ  يضاملا ، نرقلا  تاينيتس  ايلاطيإ  نم  تءاج  اهنأ 
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نم تاينينثلا  ماوعأ  رخاوأ  يف  ةدحتملا  تايالولل  ةيئارشلا  ةوقلا  ةرتف  لالخ 

.اهنوفرعي عيمجلا  نأ  كلذك  ادبو  اهدوجو ، نوظحالي  عيمجلا  ناك  .يضاملا  نرقلا 

ًةيداهتم ةعاقلا  ايليس  لوخد  دنع  ةبسانملا  تلكلا  ىلع  روثعلا  نع  زجعأ  تنكو 

ديرت ثيح  ىلإ  ةيلاخلا  دعاقملا  فوفص  ربع  اهراظنأ  ةزّكرمو  ةرضاحملا ، ءدب  دعب 

.سلجت نأ 

، ام ًاعون  ٌيبغ  يننأب  ترعشف  اهب ، يتيصوت  ىلع  ركشتل  كلذ  دعب  ينم  ْتمّدقت 

ودبأ امدنع  يأ  رعشلا ، نع  ةرضاحم  اقلإ  لالخ  تتأ  اهنأ  ول  ُتين  يننكل 

.ةثيدحلا ةياورلا  ّفص  لالخ  وأ  هسفنب ، ٍروخف  دعاوق  ذاتسأ  نع  ًاليلق  ًافلتخم 

اهداجيإ نكُ  يتلا  كلت  نم  ةيحيضوت  تارابعب  هّوفتأ  تنك  امدنع  تتأ  اهنكلو 

لثم تارابع  ةيعوضوملا ، تالاقملا  يف  يأ  ةيديلقتلا ، تالاقملا  بيلاسأ  يف 

دحأ دعي  ...نأب   ضارتعالا  اننكو  ىرخأ ، ةهج  نمو  ةهج / نم  ةصالخلاو ،

ةغللا كلت  يأ  ةيلودلا ، ةيزيلكنإلا  ةغللاب  ةباتكلا  دنع  الإ  ةقيرطلا  هذهب  بتكي 

تايوستلا ب  عمجلا  ىلإ  اهئارو  نم  فدهت  يتلاو  ناجللا ، اهمدختست  يتلا 

.ةيدايحلاو

اهنكلو اهدالب ، هذه  تناك  .ةوهقلا  لوانتل  شحوم  معطم  ىلإ  ًاعم  انهّجوت 

نم مغرلاب  كلذو  ناكملا ؛ اذه  يرايتخا  ريربتل  ٌرطضم  يننأ  ول  رعشأ ك  ينتلعج 

ىرحألا ناكو  ةلكاشلا ، هذه  ىلع  معطملا  نوكي  نأ  دارأ  يذلا  ماظنلا  نم  ءزج  اهنأ 

.ةيادبلا ذنم  ةقيقحلا  هذه  فرعأ  نأ   

مغرلاب كلذو  عفدلا ، قودنص  ىتحو  معطملا  لخدم  نم  نيرظتنملا  فص  ّدتما 

نم ًافص  ءرملا  دجو  اذإ  امأ  .ءانعلا  اذه  لك  قحتسي  ال  هنورظتني  ام  نأ  نم 

فرُعت تناك  ةضورعملا  ةديحولا  ةوهقلا  .مهعم  رظتني  نأ  هيلع  بجيف  نيرظتنملا 

ّغتلا عم  ةرم  لك  ّغتي يف  هنأل  هل  ددحم  قاذم  ال  ليدب  يهو  زتاسرإ ؛ مساب 

ىلع تنك  نيذلاو  انع ، مهراظنأ  اولّوح  نيذلا  بالطلا  انبّنجت  .هتانّوكمل  مئادلا 
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.مهعم ةقادص 

ةوهق ىلع  ًاخأ  انلصح  امدنعو  ً.ائيشف  ًائيش  ّلقي  ناك  انثيدح  نكل  انرظتنا ،

.اهنع ًاديعب  ناجنفلا  تعفد  مث  اهل ، ٍةفشر  لوأ  دنع  ايليس  ينتزمغ  زتاسرإ ،

ةباتك ينم  بلط  يذلا  وهف  وكسينوي ، يركشت  نأ  كيلع  ّعتي  : » اهل تلق 

«. اهعيقوت وه  ُهتلعف  ام  لك  ناك  .ةيصوتلا 

«. كتقفاوم الول  كلذ  لعفيل  ناك  ام  هنكل  كلذ ، فرعأ  »

نم ِتسل  كنإ  ىتح  ِكفرعأ ، انأف ال  .ّيلع  طغضي  ول   يتقفاوم  يطعأل  نكأ   »

«. انبالط

ينعي اذهو  ةشأتلا ؛ ىلع  لصحي  نأ  كبالط  نم  دحأل  ناك  ام  نكل ، .حيحص  اذه  »

وهف رمألا : اذه  ًايلمع يف  وكسينوي  ناك  .ءيش  ىلع ال  كتيصوت  عّيضت  فوس  كنأ 

ٍصخش ىلع  ةحنملا  ّعيضي  هنكلو  ةحيحصلا ، ةقيرطلاب  كلذ  لعفيو  جذنلا ، أل 

؟ دحأ دافتسا  له  نكلو ، .اهنم  ديفتسيل  ناوقلا  رسكي  وأ  اهمادختسا ، عيطتسي  ال 

ٌةداع يهو  ةيزيلكنإ ، ةراجيس  ايليس  تلعشأ  اهنم .» ُتدفتساو  انأ  تبهذ 

.ندنل ىلإ  اهتلحر  لضفب  اهتبستكا 

.ام ٍناكم  ىلإ  ةدوعلا  ديرت  تناك  اذإ  ّع  ُتلءاستف  اهتعاس ، ىلع  ايليس  ْتعلطت 

، مئادلا رئازلا  ةيزيلكنإ  يأ  روفلا ، ىلع  اهزّي  يتلا  ةيزيلكنإلا  ةغللاب  تّملكت 

دعاوقلا بتك  اهانملعت يف  يتلا  ةعنطصملا  ةغللا  تسيلو  ةثيدحلاو ، ةرصاعملاو ،

ىلع اينامور  ةرداغمل  ٍدادعتسا  ىلع  الط  مظعم  نكي  .ةدرابلا   برحلا  ءانثأ 

علسلا تادرف  ةفرعم  ىلع  ةاتفلا  تناك  .ةفلتخم  تناك  ايليس  نكل  قالطإلا ،

ايلاطيإ ىلإ  ْترفاس  دقو  .ةدوجوم  اهنأ  نيرصاعملا  مظعم  فرعي  يتلاو ال  ةيداملا ،

لضفب كلذو  نطسوب ، ةعماج  ةيسارد يف  ةرتف  تضمأ  اهنإ  ىتح  .اينابسإو  اسنرفو 

.مهتاحومط قيقحت  ىلع  ةيقرشلا  ابوروأ  بالط  ةدعاسم  ىلإ  فدهت  تناك  ٍةحنم 
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حرسمو ةيسنرفلا ، ةمعطألاو  ةيكمألا ، مالفألا  نع  ثدحتلا  نم  ايليس  تنّك 

يتلا لاومألا  ردصم  نع  ثيدحلل  ًادبأ  ٍدادعتسا  ىلع  نكت  اهنكلو   دنإ ، تسو 

نأ نود  نمو  ًةينغ ، يأ  لاونملا ، اذه  ىلع  شيعت  هتلعف ل  وأ ع  اهيلع ، لصحت 

ىتح ْنكلو  ردصملا ، كلذ  ينع  ِفُخت  اهنأ   .اهدالب غ  اهب  ّر  يتلا  يسآملاب  رثأتت 

ىدم يأ  ىلإو  ماظنلا ، اهطروت يف  ىدم  ةفرعم  ّيلع  ليحتسي  ناك  ُهتفشتكا  امدنع 

مظعم ةايح  نم  ةداعس  كأو  لضفأ  ةايح  يهو  اهترطف ؛ بسحب  شيعت  تناك 

ٍةرمل ىتحو  اهعمسأ  و  .ماظنلا  تاعاظف  يف  طروتت  اهنأ   الإ  .نيرخآلا  سانلا 

، اهنايمحي نيذللا  بزحلا  وأ  ماظنلا  نع  اجيإ  ءيش  يأب  ظفلتت  يهو  ةدحاو 

نيذلا هاجت  فسأ  يأ  نع  ًاضيأ  ّربعت  اهنأ   غ  .شيعلا  ةيهافر  اهل  اّرفوو 

اوضرعت وأ  اومِكوح  نيذلا  ىتح  وأ  اينامور ، يف  رقفلا  طوطخ  تحت  نوشيعي 

.يفنلل

رمألا حرشو يل  هجوأ .» ةدعب  ةاتف  اهنإ  .ايليس  هآ ، : » صق ٍتقو  دعب  ويل  لاق يل 

، ايليس تفرع  يننأ  نم  ًادكأتم  نكأ  ...هجو »   دعب  ًاهجو  كلت  اهنإ  : » كلذ دعب 

ويل نأ  نآلا  فرعأ  يننكل  انيلك ، انيلإ  ةبسنلاب  ناوألا  تاوف  لبق  سيل  لقألا  ىلع  وأ 

ً.ائطخم ناك 

كلت تناكو  .اهعم  ٍناث  ٍءاقل  بغرأ يف  ول   ًاددجم  اهيقتلأ  الأ  نكمملا  نم  ناك 

وعد تناكو  ًاددرتم ، اهتوعد  .ةرداغملل  ضهنت  تناك  نيب  ةخألا  ةلواحملا  يه 

.ةوعدلا و بحس  ةلوجخلا يف  ةبغرلاو  جرحلا  ضعب  عم  قفارتملا  عونلا  كلذ  نم 

مويلا يف  ينبحطصتل  أت  فوس  اهنإ  تلاق  ذإ  ةوعدلا ، سكع  يف  ايليس  رخأتت 

كلذ ةرضاحم يف  يطعأ  نأ  رّرقملا  نم  ناك  ً.اعم  ءادغلا  ماعط  لوانتن  ل  يلاتلا 

.دغلا ةرضاحم  نع  بّيغتأ  فوس  يننأل  كلذ  اهل  لقأ  يننأ   الإ  تقولا ،

يف تيفاضإ  تعاس  تيضمأ  دقف  .ةراثإلا  ضعب  ّعقوت  يف  يلاتلا  مويلا  تيضمأ 

بابلا قلغأ  انأو  هتيأر  ام  رخآ  ناكو  .ةعبارلا  ةعاسلا  دنع  ُتفرصنا  مث  ميلعتلا ،
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يتلواط ىلع  تناك  يتلاو  اهيلإ ، ٍراشُم  غ  تالاقم  ولعت  يتلا  ةقرولا  وه  ارو 

، هبتكم ويل يف  ةيؤرل  كلذ  دعب  تهجوت  .اهتاذ  ءاوهلا  ةرودب  اهقاحل  ءانثأ  ًةشعترم 

نأو ةليلقلا ، تلكلا  ضعب  ىوس  مهفأ  .ةينامور   ٍتارابعب  ةعرسب  ظفلتي  ناكو 

تاديقعتلا ضعب  ببسب  ىفشتسملا  دجاوتت يف  يتلا  اكيدور  لوح  رودي  ثيدحلا 

.اهلمح قفارت  يتلا 

ةنازخ نم  تنك  رئاجس  نم  ةبلع  كلذكو  هدعقم  قوف  نم  هترتس  ويل  لوانت 

.رمملا ىلإ  هعم  ّرج  مث  تافلملا ،

«. ةرايسلا ءيش يف  لك  كربخأس  »

صرح هنأل  باصعألا ؛ ّمطحت  ةقيرطب  ةرايسلا  دوقي  ناكو  ًائيش ، ربخي  ويل   نكل 

مامأ نم  انررمو  ةعماجلل ، عباتلا  تارايسلا  بأرم  نم  انقلطنا  .دحأ  هفقوي  ّالأ  ىلع 

وحن انهجتاو  ةنيدملا  طسو  كلذ  دعب  انربعو  يداكألا ، ةداج  انرس يف  مث  ةبتكملا ،

ةداج يهو  ارتشالا ؛ رصنلا  ةداج  ديعب  نم  تيأر  .ةيقرشلا  ةيلشلا -  يحاوضلا 

ىدحإ تيأر يف  .اهيلإ  ءيش  لك  بذجتو  اهل ، ةياهن  ةيؤر  ءرملا  ىلع  بعصي  ةلئاه 

رصقل ةيذالوف  لكايه  نع  ةرابع  تناك  يتلاو  ةينيدملا ، ايزاتنافلا  هبشي  ام  اهتاياهن 

ىنبم ربكأ  رصقلا  اذه  نوكي  نأ  ررقملا  نم  ناكو  .بعشلا  رصق  ةماخضلا : لئاه 

غ رايخ  يأ  اهل  سيلف  هراوج ، ىلإ  تيقب  يتلا  ةدقلا  ابملا  امأ  .اعلا  يف 

سمشلا دوجوب  ةفافش  لكايهلا  تدب  .رصقلا  ةماخض  ءازإ  اهرغصل  ناعذإلا 

.اهب طيحت  يتلا  رابغلا  ةقبط  تدب  ك  اهفلخ ،

اهعيمج ًةيلطم  تناك  يتلا  يهو  ناكملا ، ءاحنأ  ةينكسلا يف  تاعّمجملا  ترشتنا 

تسراخوب نم  قئاقد  رشع  دُعب  ىلعو  .يدامرلا  نوللا  نم  ةفلتخم  ٍتاعيونتب 

، اهءسأ تدقف  يتلا  يهو  ةميقتسم ، عراوشلا  تدب  ةنيدملا ، طسو  نمو 

مامأ كلذك  انررم  ةحابو 32 . ايلاك 9 ، عراشلا 4 ، يمقرلا : ماظنلل  تملستساو 
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سانلا ناكو  ةبك ، ةريدتسم  دنع  انفطعنا  مث  ًاماقرأ ، هرودب  اتلمح  تسردم 

ىلع ءاضيب  فشارش  قوف  ةضورعم  عطقلا  تناك  .تالآلل  رايغ  عطق  نوعيبي  اهيف 

حيرشت ةعاق  دهشم  لثم  رمألا  ادب  .تاودألا  ماوكأو  تيزلا  ةيعوأ  بو  ضرألا ،

ةكرح ّنكل  رجاتملا ، ضعب  مامأ  نيرظتنملا  سانلا  فوفص  ضعب  تيأر  .تاتوبورلا 

.ةليلق تناك  ةفصرألا  ىلع  ةراملا 

تاراطقلا تابرع  ضعب  ىلع  ترصتقاو  اهرودب ، ةفيفخ  سلا  ةكرح  تناك 

تراس .ةرذق  ةنخدأ  قلُطت  يتلاو  نمزلا  اهكهنأ  يتلا  تالفاحلاو  ةيئابرهكلا 

مسقت يتلا  ةانقلا  يهو  هايملا ؛ نم  تلخ  ٍةانقل  ةيناسرخلا  ةفاحلا  قوف  ةرايسلا 

ام رضخألا ، ىلإ  ءوضلا  ّغت  انرظتناو  رسج  قوف  انفطعنا  مث  فصن ، ىلإ  ةنيدملا 

، تقولا كلذ  يف  ةرايس  يأ  رسجلا  ربعت  .قرط   عطاقت  دنع  سلاب  انل  حمسي 

عضوت يف اهتراجح  تناكو  ةمدهم ، ةدق  ةسينك  نم  ىقبت  ام  يراسي  ىلإ  تيأرو 

ٍرجح لك  ناك  .ةرِظتنملا  تانحاشلا  اهليمحت يف  لبق  رجح  دعب  ًارجح  قيدانصلا 

ةيلمعلا هذه  ىلع  نوفُرشي  تالذب  نودتري  ًالاجر  ُتيأرو  ًقرو ، ةقاطب  لمحي 

ءادوس ًابايث  نودتري  نيذلا  صاخشألا  نم  ًاددع  ًاضيأ  تيأر  ك  اهلمكأب ، ةبيرغلا 

اهنم ىلدتت  دئالق  مهقانعأ  لوح  نوعضي  مهضعب  ناكو  يرجي ، ام  نودهاشي 

.نومتمتيو مهيديأب  بيلصلا  ةمالع  نومسري  رخآلا  مهضعب  حار  نيب  نابلص ،

يف ةراجحلا  قيدانص  ىقبت  نأ  امإو  .ةسينكلا  نوكّكفي  مهنإ  : » ويل يل  لاق 

«. قلطلا ءاوهلا  فحاتم  دحأ  ضَرُعت يف  وأ  تاعدوتسملا ،

.»؟ ةحوتفم ةسينكلا  تلاز  ام  له  »

دقف ...ةحوتفم  ةملكب  هينعت  ا  قلعتي  رمألا  نكل  ةرداصم ، اهنإ  لوقلا  كنك  »

سئانكلا ىدحإ  اهنإ  .ةحرابلا  اهكيكفتب  اوأدبو  نمزلا  نم  ٍعوبسأ  لبق  اهولفقأ 

ٍتاساسأك اهتراجح  مدختُست  نيب  ةطاسبب ، مدُهي  اهمظعم  نأل  ةظوظحملا ؛
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ةينكسلا عيراشملا  هذه  دحأ  ءرملا  رفح  اذإ  امأ  .ةديدجلا  ةينكسلا  تاعّمجملل 

«. ميدق ٍريد  وأ  ةسينك  راجحأ  نم  ًاضعب  اهتحت  دجي  فوسف 

.»؟ لاجرلا كئلوأ  نوكي  نمو  »

ىتحو عباسلا ، مويلا  يرظتنمو  ينوملا ، عم  نولماعتي  مهو  ةرازولا ، لاجر  مهنإ  »

لاجر ىلإ  ةبسنلاب  نوواستم  ًاعيمج  مهنكل  .ءيشلا  ضعب  بيرغلا  يحيسملا 

نأ لبق  مّهجتلا  ضعب  عم  انه  كحض  نايدألا .» ةرازو  حيحص : اذه  ...نايدألا  ةرازو 

دييشت ىلإ  نودمعي  يضاملا  يف  دودحلا  ىلع  نونطاقلا  نوحالفلا  ناك  : » لمُكي

نوضّرعتي ةرم  لك  اهنكامأ يف  يغت  نم  اونكمتي  كلذو ل  تالجع ، ىلع  مهسئانك 

«. نآلا ةقيرطلا  هذهب  اوركفي  نأ  مهل  لضفألا  نم  ناك  .كارتألا  وزغل  اهيف 

نأ بجي  : » لاقو انس ، ةهجو  ىلإ  ًاددجم  ةرايسلا  تكرحت  امدنع  ويل  يل  حرش 

هنأ او  مسا ، هل  سيل  ىفشتسملا  اذه  نكل  انه ، ام  ٍناكم  ىفشتسم يف  دجاوتي 

اهجوزو ...ضاهجإلل  اكيدور  تضرعت  .ةطيرخلا  ىلع  هدجأ  ال  انأف  ًاما  ديدج 

نكل .ةرتف  دعب  الإ  انه  ىلإ  روضحلا  عيطتسي  نلو  جولك ، هلمع يف  ناكم  دوجوم يف 

ةطرشلا زكرم  ىلإ  نمألا  لاجر  نم  لفغملا  ضعب  اهلقن  دقف  ءيش ، لك  سيل  اذه 

انه امأ  نادلبلا ، مظعم  ةاسأم يف  لافطألا  نادقف  ربتُعي  ذإ  .اهلفط  تضهجأ  اهنأل 

«. ةرج ربتعُيف 

!«. ةرج »

يالوكين مدقتلا  ةرانم  قيفرلا ، سيئرلا  هتاذب ، لجرلا  لاق  لثم  لجأ ، »

وهو لعفلاب ، اهلاق  .لجأ  هوأ ، كلذ ، ينعي  ناك  .ركفلا  بوناد  وكسيشواشت ،

بجني نأ  دحأ  ديري  ال  ساسألابو ، نكل ، ...بعشلا  كلم  وه  نجلا  ًايفرح : اهينعي 

نأب يضقي  ًانوناق  ردصأ  زوجعلا  يالوكين  نأ  غ  عللا ، ناكملا  اذه  يف  ًادالوأ 

ددع ةدايز  ىلإ  ةجاحب  اننإ  لاقو  .لقألا  ىلع  ٍلافطأ  ةثالث  ةلئاع  لك  بجنت 
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اذإ وأ  مهل ، فئاظو  مأت  وأ  مهماعطإ ، انتعاطتساب  ناك  اذإ  ام  مهي  ال  ناكسلا !

ضاهجإلاو ةرج ، ربتُعي  لمحلا  عنم  لئاسو  لعتسا  ...ةسيعت  ةايح  اوشاع 

هلفطل ناسنالا  نادقف  نإف  نآلا ، امأ  .كلذك  ةرج  لمحلا  عنم  بوبحو  ةرج ،

!«. ةعينش ةرج  ربتُعي 

، ءيش يأ  قيدصت  اكمإب  حبصأو  دحاو ، رهش  دالبلا  هذه  يدوجو يف  ىلع  ىضم 

لبق ةيفاضإ  قئاقد  رشع  تضم  .نهلافطأ  نهتراسخ  ببسب  ءاسنلا  ميرجت  ىتحو 

.لعفلاب ناهئات  اننأ  ويل  نقيأ  ثيحو  ًسا ، لمحت  ةداج ال  ىلإ  انلوصو 

نيأ ةنعللا ، : » لاق مث  هيديب ، ةدايقلا  ةلجع  عفصو  هتوص ، ىلعأب  ويل  خرص  ةأجف ،

!«. ءسلا قحب  نحن 

ناك هتعمس  ام  نأ  فرعأل  انلوح  دتمملا  ءالخلا  وحن  علطتلا  ىلإ  ةجاحب  نكأ   

ولخت يتلا  يهو  عاستالا ، اذهب  ٍحاوض  دييشت  نكمملا  نم  ناك  اذإو  ً.اغيلب  ًالاؤس 

ناكملا اذه  نإف  اهيف ، هتاهاجتا  ةفرعم  ءرملا  عيطتسي  ال  ثيح  تامالع  يأ  نم 

ىلع روثعلا  ليحتسملا  نم  هنأ  كلذ  ينعيو  .ةركفلا  هذه  حاجن  ىلع  ناهرب  زربأ 

، هيلع زيكرتلا  اهنك  ال  ٍءيش  ىلع  روثعلا  يف  لشفت  علا  نأل  ناكملا ؛ اذهل  ٍرثأ 

، انه نوهيتي  نكاسلا  نأ  دقتعأو  .اهيلع  رقتست  ٍحطسأ  نع  ثحبلا  لصاوت  اهنكلو 

ىلإ ًاسايق  مهيلإ  ةبسنلاب  ةمعن  ربتُعي  دق  كلذ  نكلو  لقألا ، ىلع  مهمظعم  وأ 

.اهيلإ نودوعيس  يتلا  نكامألا 

ةدوجوملا نكامألا  فصن  نإ  : » ةدئاف يأ  هل  مّدقت  اهنكلو   ةطيرخب ، ويل  ناعتسا 

يف ةطيرخلا  هذه  تيرتشا  يننأ  ًلع  عقاولا ، اع  يف  اهل  رثأ  ال  ةطيرخلا  ىلع 

عيطتسأ يننكل ال  هدصقن ، يذلا  ناكملا  وه  اذه  نأ  ُتدقتعا  طقف ! يضاملا  ماعلا 

ناكملا يف ناكو  ءارمحلا ، ءاوضألا  ةحاس  اهنإ  .يهلإ  اي  .انه  ءيش  يأ  ىلع  فّرعتلا 

هسأر ويل  ّزه  ًاراهن .» ًاليل  اهباوبأ  حتفت  يتلا  قدانفلاو  يهاقملاب  ًائيلم  ىضم  ام 

٨٠



ءاوضأ يه  نآلا  اهتيؤر  اننك  يتلا  ةديحولا  ءارمحلا  ءاوضألا  نإ  : » عباتو ًابضاغ 

!«. تايمدرلا لقن  ىلع  لمعت  يتلا  تانحاشلا  حباكم 

قاحللا اننك  ةرايس  ّيأ  َرن  و  تاهاجتالا ، نع  هلأسنل  صخش  يأ  ىلع  عن   

ةثك يف كاشكألا  هذه  تناك  .يفتاه  كشك  ىلع  عو  ةرايسلا  نم  ويل  لزن  .اهب 

هتيأر .اهيلإ  هلوخد  دعب  هلوقي  نأ  ءرملل  حمُسي  ناك  ام  سكعب  كلذو  تسراخوب ،

ام يف ًائيش  خرص  نأ  ثبل  امو  رخآ ، كشك  نع  ثحب  مث  ةدع ، ٍتارم  كشكلا  لكري 

.فتاهلا ةعس 

لخدملا دنع  انفقو  قئاقد  رشع  نوضغ  يفف  .ةعرسب  رومألا  تراس  كلذ ، دعب 

ملاعو فصنو ، تعاس  دعبي  ناكملا  اذه  نأ  يل  ادب  .ىفشتسملل  ةرذقلا 

تيأر .ايديبإ  اهتيأر يف  يتلا  ناردجلا  ةفرخزمو  ةمخفلا  ةدايعلا  نع  يداصتقا 

اهوقئاس فقو  نيب  ىفشتسملا ، لوح  ةنوكرم  ايساد  عون  نم  فاعسإ  تارايس 

اندعصو لخدملا ، مامأ  ةرايسلا  ويل  نكر  .بارشلا  نولوانتي  وأ  نونّخدي  اهلوح 

يأ دهاشن  .رمملا   ىلإ  انلوصو  دنع  دحأ  انقيرط  ضرتعي  نأ  نود  نم  جردلا 

نم ًاطوطخ  هانيأر  ام  لك  ناكو  .فرغلا  ىلإ  شت  مهسأ  وأ  تاظحالم ، وأ  تاراشإ ،

ةلس انيأر  .ديحولا  انليلد  تناك  يتلا  يهو  ناردجلاو ، رمملا  ةيضرأ  قوف  ءامدلا 

اهلوح قلحت  يتلاو  ءامدلاب  ةثولملا  ةطبرألاب  ةئيلم  تناكو  ةحوتفم ، تالمهم 

ّببست يتلا  ةحئارلا  هذه  ةجيتن  يس  ُتليا يف  ً.اجعزم  ًاجيجض  ًاثدحم  بابذلا 

.راودلا

يننكل رشتاث ، اهتمّدق  يتلا  يحصلا  نضلا  ةطخ  ةجيتن  متيناع  مكنأ  فرعأ  »

ّبتو يل ام ، ءيشب  يمدق  تكتحا  نآلا .» هارتس  امل  ًاقبسم  رضحتت  نأب  كحصنأ 

رحب ليدنق  اهنأكو  تدبو  ةفتلملا ، اهروذج  ىلع  ةيقلتسم  ٌنس  اهنأ  كلذ  دعب 

، هيف ةرشتنملا  ىضوفلا  وأ  ىفشتسملا ، اذه  ةراذق  ينبعرت  .هعرذأ   ىلع  ٍقلتسم 

ضارمألا ىلع  لدت  تامالع  تيأر  ناكملا : يف  رشتنملا  غارفلا  اذه  ينبعرأ  لب 
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ً.ادحأ َرأ  يننكل   تامدصلاو ، ثداوحلاو 

ىلإ تبذجنا  اننيعأ  نكل  حانجلا ، ىلإ  انلوصو  دعب  هارن  ٍصخش  لوأ  اكيدور  تناك 

، ًةدرابو ةبحاش  تناك  .ريرسلا  ةيطغأ  تخطل  يتلا  ءامدلا  ببسب  اهريرس 

دارأ هنأ  ُدقتعأو  اهدي ، ويل  كسمأ  .رقتسم  غ  هنكل  قيمع  ٍمون  يف  ًةقرغتسمو 

رعشأ ول   يرودب  هتاذ  رمألا  لعفأس  تنك  .ةايحلا  ديق  ىلع  اهنأ  نم  دكأتلا 

تيأر .ْتسفنت  لك  طبهيو  عفتري  ناك  ريرسلا  ءاطغ  نكل  هتيأر ، ام  ءازإ  ةمدصلاب 

نم تدتما  يتلا  بيبانألا  ضعب  كلذكو  اهديب ، ًةتبثم  ةيكيتسالب  ةيديرو  ةنقح 

ناك .ريرسلا  ةلواط  ىلع  ضباق  ٍدوزمو  لكشلا  ّعبرم  قودنص  ىلإ  اهفنأ 

ً.أفطم ناك  ءوضلا  نكل  ًالاغش ، قودنصلا 

ةحصبو ءايحأ  ٍلافطأ  عم  نهضعب  ناك  نهلمح : لحارم  فلتخم  يف  ءاسن  انيأر 

ءامدلاب ةئيلم  ةيطغأ  تحت  ندقري  نك  اكيدور  لثم  تايرخأ  نيب  ةديج ،

دعوم لولح  نرظتني  ّنكف  تايقابلا  ةوسنلا  امأ  .نهبرق  ةيلاخ  لافطألا  تانضاحو 

، نهلافطأ ندقف  اوللا  تاهمألا  ةبقار  لبقتسملا  تاهمأ  تلغشنا  .نهتدالو 

تافوفصم حاجنب  ةدالولا  ةبرجت  نضخ  اوللا  تاهمألا  تناك  .حيحص  سكعلاو 

.ضاهجإلل نضرعت  اوللا  ةوسنلاو  ةدالولا ، دعوم  تارظتنملا  ءاسنلا  بناج  ىلإ 

تناكو ةفرغلا ، هذه  ىلع  ةيريرسلاو  ةيرشبلا  تالضفلاو  قرعلا  ةحئار  ترطيس 

ةراجيس لعشي  وهو  ضرمملا  دحأ  تيأر  .قحاسلا  نزحلابو  فوخلاب  ةقباع 

ويل ىشم  .هبرق  بارش  ةجاجز  كلذك  تيأرو  ةفرغلا ، فرط  يف  قرولا  بعليو 

هنع دعتبا  ضرمملا  نأ  غ  هعارذب ، حّولي  ناكو  تاوصألا ، تلع  نيب  هوحن 

هفطعم نم  ويل  هكسمأ  اهدنع ، .قرولاب  بعللا  دواعيو  ىرخأ ، ةراجيس  لعشيل 

لوانت نأ  ويل  ثبل  امو  تمص ، ةرتف  تّرم  .هنع  ًاديعب  لجرلا  هعفد  نيب  ضيبألا ،

.رومألا تّغت  كلذ  دعبو  تنك ، رئاجس  نم  ةبلع 

موقأل اكيدور  ريرس  ىلإ  الينالفلا  نم  ةعطقو  هايملا ، تاجاجز  ضعب  تِرضُحأ  دقف 
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بناج ىلع  ُتطغض  .ةجالثلا  يف  تناك  اهنأل  ًادج  ةدراب  هايملا  تناك  .اهبيترتب 

الينالفلا ةعطق  ُتّللب  مث  ةنوخسلا ، ةديدش  تناك  يتلا  اهتهبج  قوف  هايملا  ةجاجز 

نأ تثبل  امو  رمملا ، يف  تخرصو  ةضرمملا  تضهن  .اههجو  قوف  اهتررمو  ءاملاب 

نم تبرتقاو  ويل  وحن  ةبيبطلا  تأموأ  .ةليلق  قئاقد  نوضغ  يف  ةبيبط  ترضح 

مدعب اهل  ترشأف  .ةينامورلا  ةغللاب  ًائيش  ينتلأسو  اهترارح ، تصحفت  مث  اكيدور ،

.»؟ اهبيرق تنأ  له  : » ةيزيلكنإلاب ينتلأس  مث  اهمالك ، مهف  ىلع  ردق 

«. لمعلا اهليمزو يف  اهل ، ٌقيدص  يننإ  .الك  »

اذإ ربخأو  لاعت  : » تلاقو يوحن ، تتفتلا  مث  ويل  وحن  ةبيبطلا  تهّجوت 

«. ًاديفم نوكي  دق  هنأل  هلعفت  ام  عِباتو  .تظقيتسا 

وه هثودح  مدع  لمأت  ام  لضفأ  نأو  اهتاعقوت ، يف  ةاشتم  ةبيبطلا  نأ  يل  ادب 

ً.انس ينم  ربكأ  ةبيبطلا  نكت  .أوسألا  

تناك دقف  ً.اعيرم  ًائيش  ناكو  نمزلا ، نم  ةرتف  دعب  اكيدور  عم  ثدح  ا  انفرع 

يف شيعت  تناك  ً.امد  فزنت  تأدب  امدنع  ةقباسلا  ةليللا  يف  اهتقش  يف  ةديحو 

ةقيرطب تنك  اهنكلو  ًافتاه ، كل  يهو ال  ًالطعم ، دعصملا  ناكو  نماثلا ، قباطلا 

ةرايس ىلإ  لوصولا  يف  اهتدعاسمل  اهناج  دحأ  تظقيأ  مث  جردلا ، لوزن  نم  ام 

دعب نم  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع  ىفشتسملا  ىلإ  اكيدور  تلصو  .اهتاقيدص  ىدحإ 

.ءامدلا نم  ًابك  ًاردق  تدقف  نأ  دعب  يعولا  نع  ةبئاغ  تناكو  ليللا ، فصتنم 

.اهتلاح ترقتسا  ًاحابص  ةسداسلا  ةعاسلا  لولحب  نكل  اهنينج ، اكيدور  تدقف 

نم ةغص  ةعطق  لكأتو  ءاملا ، نم  ليلقلا  برش  نم  نكمتتل  يفكي  ا  تفاعت 

ًاسدنهم يف لمعي  يذلا  اهجوز  ىلإ  ةلاسر  تلِسُرأ  .اهعم  اهترضحأ  يتلا  الوكوشلا 

دعب ثدح  ا  ًادبأ  جوزلا  ملعي  .لزنملا   ىلإ  باهذلاب  هل  حمُسي  نكل   جولك ،

.كلذ
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يبزحلا نم  اناكو  اينامور ، طارقونكت  ةقبط  ىلإ  نايمتني  اهجوزو  اكيدور  تناك 

دالبلا نم  ىقبت  ام  ةرادإ  ىلع  تدعاس  يتلا  ىطسولا  ةقبطلا  نمو  زكارملا ، يوذ 

يتلا ةلماعملا  ّليختي  نأ  ءرملا  ىلع  بعصي  نكل ، .اهيلع  ماظنلا  ىضق  نأ  دعب 

يتلا ةلماعملا  يه  هذه  تناك  اذإ  يعتجالا  ّملسلا  لفسأ  مه يف  نم  اهاقلتي 

.اهلثم ٌصخش  اهاقلتي 

و مويلا ، حابص  نم  ةرشاعلا  ةعاسلا  دنع  نمأ  َيلجر  نم  ةرايز  اكيدور  تّقلت 

حرش يل .قيقحتلل  عضخت  ضاهجإلا  تالاح  لك  نأل  ةبرغتسم  ةرايزلا  كلت  نكت 

ضاهجإلا تالاحب  ةقلعتملا  تاءاصحإلا  ماقرأ  نأ  ظحُالي  هنأ  قحال  ٍتقو  ويل يف 

فيخم ٍلكشب  ةيلاع  تناك  ًادمع  لماوحلا  اهيلع  مدُقت  يتلا  كلت  وأ  ةيعرشلا  غ 

لافطألا نم  ةبك  دادعأ  تفُشتكا  هنأ  ويل  فاضأو  .بعرم  ٍّدح  ىلإ  ةعشبو 

.مهب ةئيلم  دالبلا  ماتيألا يف  رود  نأو  ماظنلا ، طوقس  دعب  صخألا  ىلعو  قاعملا ،

ةروصب ضاهجإلا  تايلمع  ءارجإل  تادايعلا  نودصقي  اوناكف  بزحلا  ءاضعأ  امأ 

ًانويلم نيرشعو  ةثالث  نم  دالبلا  ناكس  ددع  ةدايزل  وكسيشواشت  ّططخ  .ةيرس 

ىلع باجنإلا  مدع  ةبيرض  تضُِرف  اذكهو ، ماعلا 2000 . لولحب  ًانويلم  ثالث  ىلإ 

لاسرإ ّمت  ك  كلذ ، ىلع  نهتردق  مغر  باجنإلا  نع  نعنت  اوللا  ةوسنلا 

نلعأ دقو  .ةيسنجلا  نهتاداع  نأشب  ءاسنلا  باوجتسا  لجأ  نم  لوؤسم 

نع نلعأ  امدنع  كلذو  ًاراف ،» باجنإلا  بّنجتي  ٍصخش  لك  ربتُعي  : » وكسيشواشت

اوللا تاهمألا  ةأفاكم  ىلع  لمتشت  يتلا  تاهمألا ] ةوحص   ] اكيروي امام  ةطخ 

داوملا نمو  بيلحلا  نم  ولخت  تناك  دالبلا  نكل  .كأ  وأ  دالوأ  ةسمخ  جُني 

ةيذغتلا امأ  .ةمّقعم  ماعط  ةزهجأ  ىلع  روثعلا  ليحتسملا  نم  ناك  ك  ةيئاذغلا ،

تناك يتلا  ثراوكلا  لثم  يأ  ةيئاوشعو ؛ ةعطقتم  تناكف  ابرهكلا  رايتلاب 

.ةدقلا تاراضحلا  بيصت 

ك اهعم ، قيقحتلل  ىفشتسملا  نم  اهلقن  دنع  ألا  نم  ىولتت  اكيدور  تناك 
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.اهعم قيقحتلا  ىلع  تعاس  رورم  دعب  ةطرشلا  زكرم  جراخ  عراشلا  يف  تكُرت 

تداع امدنع  اهنأ  غ  .ىفشتسملا  ىلإ  ةدوعلا  نم  ام  ةقيرطب  تنّك  اهنكلو 

اوققح نيذلا  لاجرلا  ضفر  .ةماس  ٍةمدصل  اهمسج  ضّرعت  ك  ةدشب ، فزنت  تناك 

ةبوقعلا نع  ثحب  ويل  ّنكل  .ال  مأ  نادت  فوس  تناك  اذإ  ام  ىلع  ديكأتلا  اهعم 

ةهازن قحب  ةرج  تناكو  تابوقعلا ، نوناق  بسحب  اهيلع  ضَرُفت  فوس  يتلا 

.ةينامورلا ةلئاعلا 

تبثن نأ  انتّدحت  ك  فسألاب ، وأ  لوهذلاب  الو  لجخلاب ، ةباشلا  ةبيبطلا  رعشت   

بابسألا تناك  نإو  ةيناثلا -  ةرملا  يه  كلت  تناك  .اهتمرب  ةلأسملا  يف  انطروت 

ايليس نم  ًةرم  هب : ةقالع يل  ءيش ال  ريربتل  يدحتلاب  اهيف  ترعش  يتلا  ةفلتخم - 

وناروم ايليتوأ  ةروتكدلا  دي  ىلع  انه  ةيناث  ةرمو  اهدلب ، يسآم  لك  تزواجت  يتلا 

.يسآملا كلت  طسو  تلمعو  تشاع  يتلا 

نأ تربتعا  اذإ  الإ  انه ، هب  مايقلا  كنك  م  ثكلا  كانه  سيل  خب ، نوكتس  »

«. لمتحم ٌرمأ  كلذ  نكل  .دعاسي  دق  دودو  ٍهجو  ةيؤر 

نم مكل  نكل ، .اهتضفر  اهنكلو  تنك ، رئاجس  نم  ةبلع  وناروم  ةروتكدلا  ويل  لوان 

نورِهُظي انه  مرتحملا  سانلا  مظعم  نأ  فرعأ  ضفرلا ؟ نم  نكمتتس  تقولا 

ىلع نونعذي  نيذلا  كئلوأ  نم  كأ  ءالؤه  مرتحأ  انأو  .ةوشرلل  ةيرهاظ  ةمواقم 

كوكشلا يف ثي  ناك  ةوشرلا  لوبق  ضفر  ىلع  ُّرصي  يذلا  ليلقلا  ددعلا  نكل  روفلا ،

اهيف فداُصي  يتلا  ةردانلا  تارملا  يف  حايصلا  ىلع  ويل  داتعا  دقو  .رمألا  عقاو 

!« عللا هيزنلا  اذهل  اي  : » لوقي ناك  ذإ  هزازتبا ، وأ  هتوشر  نع  زجعي  ام  ًاصخش 

ةروتكدلا وحن  علطتو  هسأر ، سّملت  نأب  ىفتكا  لب  ةرملا ، هذه  ًائيش  لقي  هنكلو  

يّقلت نأ  ىلع  دعب  َدتْعت  اهنأ   لمتحيو  ةباش ، ةبيبطلا  تناك  .ًالسوتم  وناروم 

.ةهازن كأ  ءرملا  لعجي  ىواشرلا ال  ضفر  نأ  وأ  أوسأ ، ءرملا  لعجي  ىواشرلا ال 
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نأ دعب  ةأجف  اهل  تلقو  اكيدور ، ريرس  ىلع  اهتيمرو  ويل  نم  رئاجسلا  ةبلع  ُتذخأ 

 « ...اهايإ هيطعأ  وأ  اهيذخأت ، نأ  هللاب  ِكفلحتسأ  : » هارأ م  ءايتسالاب  ترعش 

قاروأ ةلواط  قوف  نم  انوحن  علطتي  ناك  يذلا  ضرمملا  وحن  يسأرب  ترشأو 

«. اهلجأ نم  رئاجسلا  ذخأ  ىلع  يصرحا  ً.اماه  سيل  رمألا   » .بعللا

يننأ درجمل  ةيادبلا  يف  اهتشهد  نع  ّمنت  ةرظنب  ينتمرو  ّيلإ  ةبيبطلا  تقّدح 

لبقت دق  اهنأ  تضرتفا  يننأل  بضغ  تارظن  ىلإ  اهترظن  تلوحت  مث  تملكت ،

هذه ءاهتنا  ةيفيك  ًارظتنم  ينبقاري ، هنأب  ترعشو  ءارولا ، ىلإ  ويل  عجارت  .ةوشرلا 

ناكو ّيلإ ، رظنلا  دواع  يذلا  ضرمملا  وحن  وناروم  ةروتكدلا  تعلطت  .ةهجاوملا 

ةبلع تلوانتو  اكيدور  ريرس  نم  تَمدقت  مث  .هلثم  تسل  انأ  لوقي : اهلاح  ناسل 

.ةثولم ةعلس  اهنأكو  اهنع  ةديعب  اهتقبأ  اهنكلو  رئاجسلا ،

يف ةعبتملا  ةقيرطلا  يه  هذه  له  : » ةبضاغ ٍةرظنبو  ةيرخسب  ةبيبطلا  ينتلأس 

.»؟ كدالب ثكلا يف  هنع  انعمس  يذلا  ةيحصلا  ةياعرلا  جمانرب 

لجرلا كنأ  تفرع  .نكمتم  يسامولبد  كنإ  : » ىفشتسملا انترداغم  ءانثأ  ويل  سمه 

ناك يف يذلا  ضرمملاب  ىفشتسملا  ةهدر  انروبع  ءانثأ  انررم  ةفيظولل .» بسانملا 

ضرمملا مستبا  .لصملا  سايكأو  ةيودألا  قيدانص  هعم  ًالماح  ناكو  اكيدور ، حانج 

نأ ذنم  انتمدخ  راص يف  يذلا  وهو  هتراجيس ، ناخد  لالخ  نم  انوحن  ّعلطت  امدنع 

، ةوشرلا نولبقي  نيذلا  صاخشألا  ءرملا  فرعي  نأ  دّيجلا  نم  هنأ  ترّكف يف  .هانوشر 

.ةقيشر ًةءاإ  هوحن  ُتأموأف 

نيب ةعساتلا ، ىلإ  شت  ةعاسلا  تناكو  انتدوع ، قيرط  يف  ةبوعص  فداصن   

ىلإ هتدوع  دنع  ويل  حتف  .قفألا  قوف  اهرون  نتو  اهبورغ ، وحن  عرست  سمشلا 

ًازبخ انلكأو  تمصب ، انسلج  .بوك  انل  ألمو  رمحألا ، بارشلا  نم  ةجاجز  هتقش 

يحاوضلا ءارو  ًاما  تباغ  نأ  ىلإ  سمشلا  ءوض  ىشالت  نيب  ًابلعم ، ًحلو  ًانبجو 
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.ةنيدملل ةيبرغلا 

ةنيدملا عراوش  ربعو  مادقألا ، ىلع  ًاس  يتقش  ىلإ  نمزلا  نم  ةعاس  دعب  تدع 

ترظنو يتّقش ، ةفرش  كلذ يف  دعب  تفقو  .ةيئابرهكلا  حيباصملا  ىلإ  تدقتفا  يتلا 

تدعو .مدنلا  وأ  قوشلاب  روعشلا  نود  نم  يدلب  يف  تركف  ّمث  ديعبلا ، ىلإ 

لعأ هيف  رمتست  يذلاو  ةفاشكلا ، راونألاب  قراغلا  ةنيدملا  طسو  ىلإ  يراظنأب 

ربع ةرام  تاباحس  عضب  قرتخي  يذلا  بعشلا  رصق  يف  ةداوه  نود  نم  ءانبلا 

ةراملا دحأ  نم  تيربك  ةلعش  تعمتلا  امدنع  يتحت  ةّميخم  ةملظلا  تناك  .قفألا 

لاعشإ يف  نورخآ  هعبت  .ةمتعلا  يف  تفتخا  نأ  تثبل  امو  فيصرلا ، ىلع 

.عراشلا حاتجت  ةجوم  هنأكو  رظنملا  ادبف  مهرئاجس ،

نيذلا ال مون  هنإ  لاق  امدنع  كلذ  دعب  ويل  ينحزامو  .ةليللا  كلت  ًاديج يف  ت 

.رمألا عقاو  حز يف  نكي  هنكل   نوثرتكي ،
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سداسلا لصفلا 

رطملا لوطه  فقوت  .ةفرشلا  ىلع  وهق  تبرشو  يلاتلا ، مويلا  ًاركاب يف  تظقيتسا 

ةنخدأ ةحئار  ةجعزملا : تسراخوب  حئاور  ترشتنا  اذكهو  ةنيدملا ، ىلإ  يلوصو  ذنم 

.ةذافنلاو ةيوقلا  رابغلا  ةحئارو  تايافنلا ، ماوكأ  نم  ةباسنملا  لئاوسلاو  دوقولا ،

فقو ثيح  يأ  رئاجسلا ، باقعأ  نم  ًةموك  يتفرش  تحت  ضرألا  ىلع  تيأر 

كانه ًادحأ  َرأ  نآلا   يننكل  .ينبقارو  رظتناو  ويل  ةقش  نم  ينعبت  يذلا  لجرلا 

نولتقي نيذلا  وأ  مهلعأ ، زكارم  ىلإ  هجتم  ءطبب  نوسي  نيذلا  صاخشألا  غ 

.دعم ءانإ  نم  برشي  كشكلا  ايتنيس يف  عئاب  تيأر  .يلاتلا  راطقلا  راظتناب  تقولا 

وحن ّعلطت  مث  ًالوزنو ، ًادوعص  عراشلا  بقاري  ذخأو  حابصلا ، ةيحت  لجرلا  ّايح 

ةدئاع تناك  يتلا  ىنبملا  ةسراح  يتحت  تيأر  .ضرألا  ىلع  رئاجسلا  باقعأ  ةموك 

نع تثحب  مث  ةعرسبو ، ًاديعب  اهرظنب  تحاشأو  ىلعألا ، ىلإ  ْتعلطت  .قوسلا  نم 

يحوي ناك  ءيش  لك  ّنكل  ءيش ، يأ  ّغتي  ً.ادبأ   دصوي  يذلا   بابلا  حيتافم 

.ئجافم ٍوحن  ىلع  ةبقارملل  ضرعم  عراشلا  اذه  نأب 

ىلإ دوقت  يتلاو  رتوتلاو ، ديدهتلا  ءاوجأ  عم  مالفألا  يف  ةقحالملا  دهاشم  قفارتت 

نإف عقاولا ، اع  يف  امأ  .ام  ٍلكشب  اهتورذ  غلبت  نأ  لبق  ماودلا  ىلع  ام  ٍناكم 

، اهل فده  ةلأسم ال  قَحالملا  صخشلاو  ةقحالملاب  موقي  يذلا  لجرلا  ةقالعلا ب 

يتامارد ءيش  يأ  دجاوتي  ذإ ال  .ةياهن  وأ  فصتنم ، وأ  ةيادب ، نود  نم  ةقحالمو 

ىرخأ ةغص  تانيمطت  ىلإ  لوحتت  ىتح  ةيرسلا  ةراثإلا  يهتنت  نإ  امو  .رمألا  نع 

.ةقوثوملا سقطلا  تاعقوت  وأ  تالفاحلا ، تامدخ  لثم  يأ  ةايحلا ، تانيمطت  نم 

ةليللا اهتيأر يف  يتلا  باقثلا  دوع  َةلعش  نأل  ديدشلا  رتوتلاب  ترعش  ةيادبلا ، يف 

دارأ دقف  .يتقش  جراخ  هتيأر  يذلا  لجرلا  هب  ماق  ًافيخس  ًالمع  نكت  ةقباسلا  
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لاوط يتبقارمل  ةجاح  هنأو ال  ناكملا ، ىلع  ّميخت  ةملظلا  نأ  نهربي يل  نأ  لجرلا 

، اذكه يرجت  رومألا  نأ  تكردأو  ًادعاصف ، نآلا  ذنم  كأ  هبتنأ  نأ  ُتررق  .تقولا 

ًايناث ًابوك  تّرضح  .يل  اهودارأ  يتلا  ةمهملاب  موقأ  انأو  يهتني   فوس  رمألا  نأو 

ىتح خبطملا  ءانغلاب يف  تأدب  نإ  ام  اذل  ةكرح ، لك  ظحالأ  ترصو  ةوهقلا ، نم 

يننإ ىتح  مّحلا ، باب  لافقإ  ىلع  تصرح  دقف  يمحتسا  ءانثأ  امأ  .ّتمص 

.فاشكتسالاو ةبقارملا  لعأ  ثأت  وه  اذه  نأ  دقتعأ  ً.اديج  هقالغإ  تمكحأ 

ال نكل ، .انتاوذ  بناج  ىلإ  شيعلاب  أدبنو  اهيلع ، اندتعا  يتلا  انتاذ  دوعن  نحنف ال 

اذلا يعولا  ةجرد  ىلإ  اهلاصيإ  نك  ال  كلذكو  ةيرشبلا ، ةعيبطلا  يغت  نك 

ىلإ رارطضالاو  بنذلاب  روعشلا  يلخاد  يف  ديازت  .اهتعيبط  نم  اهغرُفي  يذلا 

ثرتكي يذلا   هلمكأب  عراشلا  ىلع  تعلطت  نأ  دعب  ئجافم  ٍوحن  ىلع  يفختلا 

.افرصتب

يف رخأت  اذهلو  ًارخأتم  داع  هنأ  لمتُحي  .هنم  ًاباوج  َقلأ  يننكل   ويلب ، تلصتا 

.هبايث لماكب  كانه  مانو  اناوج  دنع  ناك  هنأ  وأ  مونلا ،

.ليلق دعب  فتاهلا  سرج  ّنر 

ينعي .ةطرشلا  زكرم  ىلإ  يّنلقي  نأ  هب  ضرتفي  ناك  كانه ؟ كعم  وه  له  ويل ؟ »

نم رخآلا  فرطلا  ىلع  ويل  ةبيطخ  اناوج  تناك  يراطقب .» قحلأ  نل  يننأ  كلذ 

.طخلا

دري هنكلو   لزنملا ، يف  هب  لاصتالا  تلواح  دقف  .كعم  هنأ  ُتدقتعا  اناوج ! »

«. يلع

.»؟ ةيضاملا ةليللا  تنك يف  نيأ  .انه  سيل  هنإ  ًانسح ، »

.ليصافتلا مظعم  درس  تبنجت  يننكل  انك ، نيأ  اهتربخأ 
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لصتي الأ  بيرغلا  نم  سيل  .دوعأ  امدنع  اهارأل  بهذأس  ةنيكسملا ! اكيدورل  اي  »

«. لاؤسلا وه  اذه  نآلا ؟ وه  نيأ  لاح ، يأ  ىلعو  .ويل   

انه ىلإ  تيتأو  ةرشاعلا  ةعاسلا  وحن  دنع  هتّقش  تكرت  دقف  .اناوج  اي  فرعأ  «ال 

«. قحال ٍتقو  لزنملا يف  ىلإ  عجر  مث  ىفشتسملا ، ىلإ  داع  هنأ  ُتضرتفاو  .ةرشابم 

.»؟ يه ىفشتسم  يأ  يف  نكل ، .كلذك  ناك  رمألا  نأ  ودبي يل  «ال 

نكمملا نم  سيلو  مسا ، هل  سيل  ناكملا  نأ  ادبو يل  .ىفشتسملا  مسا  ًادبأ  فرعأ   

.اهل ىنبملا  فصو  تلواح  يننكل  ةيناث ، هيلإ  دوعأ  نأ  ًادبأ 

«. كل ًاليزج  ًاركش  .ناكملا  تفرع  يننأ  دقتعأ  ...ممه  »

ءاطعإل ةدوعلا  ىلإ  رطضم  هنأ  يأ  ةرشاعلا ، ةعاسلا  دنع  ًافص  هدنع  نأ  ملعأ  »

«. هترضاحم

نأشب اذام  نكل ، .ويل  نع  ثدحتن  نحنف  ءيش ؛ يأ  لعف  ىلإ  ًارطضم  سيل  هنإ  »

ٍطخ توص  لثم  ًارتوتم  ادب  اهتوص  نأ  ك  قاروأ ، فيفح  ُتعمسو  يراطق .»؟!

لصتي نأ  هل  لق  .راطقلا  ةطحم  ىلإ  يلاصيإ  راج  نم  بلطأس   » .شوشم يفتاه 

«. مقرلا فرعي  وهو  ّيدلاو ، ةقش  نوكأس يف  ءاسملا ، اذه   

نكل ً.ادر  عمسأ  يننأ   غ  ةيزيلكنإلا ، ةغللا  ةرئاد  ويل يف  بتكم  باب  ُتعرق 

باشلا هنإ  ٍهآ ! : » ةحرم ٍةجهلب  لاقو يل  تردتسا ، نإ  ام  يقيرط  ضرتعا  وكسينوي 

رطعلا ببسب  ًاما  ةحضاو  ًاحابص غ  هلوانت  يذلا  بارشلا  ةحئار  تناك  هنيع .»!

عقوأ  » .بابذلا ةحفاكم  ذاذر  ةحئارب  هبشأ  هتحئار  تناك  يذلاو  هعضو  يذلا 

.»؟ وه ثيح  نم  هراضحإل  قفارتن  نأ  ديرتأ  .بك  ٍقزأم  هسفن يف  ويل  انقيدص 

.»؟ نآلا وه  نيأو  »

«. ودبي ام  ىلع  تسراخوب  طسو  ةطرشلا يف  ةدايق  زكرم  هنإ يف  »
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، ةقيقد نيرشع  ّيضم  لبق  لصت  اهنكلو   فتاهلا ، ربع  ةرايس  وكسينوي  بلط 

ةعابطلاب ًاكمهنم  ًاما ، ينلهاجتو  هبتكم  ةلواط  ىلإ  ةرتفلا  هذه  لالخ  سلج  دقو 

.همامأ ناك  قبط  نم  تايولحلا  ضعب  لوانتو 

مساو ويل  مسا  ىوس  اهنم  مهفأ  ةّعطقتم   ًةثداحم  ىرجأو  فتاهلا ، ةعس  عفر 

مدختسي ناك  يذلا  بقللا  وهو  دّيسلا ؛ يأ  لونمد ، وكسينوي  اهاعد  ةيصخش 

بقلب لدُبتسا  نأ  ثبل  ام  بقللا  اذه  نكلو  ةبتر ، ىلعأ  لوؤسم  ةبطاخم  ىدل 

بقللا اذه  مادختسا  ىلع  بأدي  نأ  ءرملا  ةحلصم  نم  ناكو  .قيفر  يأ  لوسرافوت ،

.لّسوتم ىلإ  هيف  ةايحلا  هتلّوح  يذلا  ناكملا  اذه  يف 

 «. ...ربختس له  نآلاو ، : » ةرايسلا لخاد  انحبصأ  امدنع  هل  تلق 

ىلإ علطتو  هنذأ ، وحن  مث  هيتفش ، وحن  هعباصأ  ىدحإ  عفرو  وكسينوي ، ينعطاقف 

غرُفت تناك  يتلا  تانحاشلا  ضعبب  ًاصاخ  ًامتها  رهظأو  ةذفانلا ، ربع  جراخلا 

.تقولا كلذ  تنمسإلا يف  سايكأ  نم  اهتلومح 

هيلإ جاتحت  ام  وه  اذه  .انه  ةثكلا  ءانبلا  لعأ  لك  ءرملا  ىري  نأ  ديج  رمأل  هنإ  »

«. بسانم ورتم  تسراخوب :

بطاخي هنأكو  ّملكت  وكسينوي  نكل  قئاسلا ، غو  يغ  ةرايسلا  يف  دجاوتي   

ةضّرعم ةرايسلا  تناك  ول  ًابسانم  ًءارجإ  هثيدح  ناك  .ءابرغلا  نم  ةعومجم 

بسانت يتلا  ةجهللا  هذهب  ثدحتلا  ىلع  انه  عيمجلا  داتعا  دقف  .تصنتلل 

ٍتاحيرصت ءاطعإل  مَدختُست  ةجهل  يهو  هتاذ ؛ تقولا  ماعلاو يف  صاخلا  ثيدحلا 

عونلا اذه  ناك  .ثيدحلا  عمسي  نم  ناذآ  ىلع  ماركلا  رورم  ّر  وأ  ًائيش ، ينعت  ال 

.اهب انثّدحت  ًاعيمج  نحنو  ءاملا ، لثم  ةفافش  َبطاخملا  بسانت  يتلا  تاراوحلا  نم 

كلذ نأ  فشتكا  هنكلو  ءيش ، ال  نع  ًاباتك  بتكي  نأب  ملحي  تبولف  ناك 

نع ٌزجاع  هنأو  ّبالكلا ، لثم  اهب  قلعتو  ءايشألا  لخدت يف  ةغللا  نأو  ليحتسم ،

٩١



دقف اينامور  انه يف  امأ  .اعلاب  اهطبرت  يتلا  تاّبالكلا  هذه  رسكل  ءيش  يأ  لعف 

.ةرملا هذه  ةيقيقح  ةيتبولف  ةمهم  ىلع  سانلا  مدقأ 

سيئرلا  ] لوألا قيفرلل  ضيبألا  ماخرلا  نم  ًالاث  ةطرشلا  زكرم  مامأ  ُتيأر 

لاثمتلا ناكو  ىنبملا ، مامأ  ةرفاوتملا  ةغصلا  ةحاسملا  ّلتحا  دقو  وكسيشواشت ،]

ىلع ًافقاو  ًايرجغ  تيأر  .ةّديشم  فصن  ةدمعأو  رسكتم ، رجح  نم  ةيفلخ  مامأ 

وكسيشواشت ليثا  تناك  .حوضوب  ادب  يذلا  دئاقلا  بجاح  عّملي  وهو  ّملس ،

ىلإ فقو  اذإ  ًاغص  ءرملا  ودبي  ثيح  يقيقحلا ، مجحلا  نم  فصنو  ًجح  ّلث 

هذه هتيناسنإ يف  ٍصاقتناب يف  رعشي  ءرملا  نإ  ةيعقاولا ، ةيحانلا  نم  نكل ، .اهبناج 

لوط ناكو  هّلث ، ةقالمع  ليثا  غنوس  ليإ  ميكو  سح ، مادص  عنص  .ةلاحلا 

دارأ دقف  .كلذك  سيل  وكسيشواشت  لاث  نكل  ًامدق ، عبس  غلبي  اهنم  دحاولا 

دئاقب قيلي  كو  رشبلا ، نع  ةقوفتم  ًةخسن  يأ  ًافلتخم ، ودبي  نأ  ةطاسببو  لجرلا 

لادتعالا اذه  ناك  .ةعيبطلا  قوفتب  سيلو  يرشبلا ، قوفتلاب  نمؤت  ةينلع  ةلود 

اهنم بارتقالا  لعجيو  اهيف ، ًاغلابم  وكسيشواشت  ليثا  لعجي  يذلا  وه  هنيع 

ً.اجعزم

زجاح ىلإ  انلوصو  دنع  ًادج  ًارتوتم  وكسينوي  ناكو  ةطرشلا ، عّمجم  ىلإ  انلصو 

ىلإ ةجاحب  لجرلا  ناك  .ايسادلا  دعقم  يبناجب  ناكسمتت  هادي  تناك  ذإ  شيتفتلا ،

.ىرخألا دعب  ةدحاولا  ابراك  رئاجس  نّخد  كلذ  نم  ًالدب  هنكلو  بورشم ، لوانت 

مث انرظتني ، نأ  قئاسلا  نم  وكسينوي  بلط  ىنبملا ، لخدم  ىلإ  انلوصو  دنعو 

.ةجودزملا باوبألا  ربع  انلخدو  يعارذ  نم  ينكسمأ 

ةطقنل عباتلا  نمألا  لاجر  نم  ةعومجم  مامأ  هتيوه  ةقاطب  وكسينوي  َرَهَش 

، ويل حارس  قالطإ  تالماعم  ماإل  كلذ  لبق  لصتا  دق  هنأ  ُتضرتفا  .شيتفتلا 

ام لك  ناك  .يمامأ  يرجي  ناك  يذلا  ثيدحلا  نم  ءيش  يأ  مهف  عطتسأ  يننكلو  

ُرهشي وكسينوي  ناك  .رخآلا  ولت  دحاولا  ةلوهسب ؛ سارحلا  انزتجا  اننأ  وه  هتظحال 
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لثم ناك  اذكهو ، .تارالودلا  نم  ةعومج  اهقفريو  هتيوه ، ةقاطب  ةرم  لك  يف 

انلصو اننكل  رخآ ، رثإ  ًاقباط  ىنبملا  انلزن  .ةيدقنلا  قاروألا  نم  حانجب  ةشارف 

فوخلا رمغ  .دحاو  ٍلجرل  الإ  عستي  ثيح ال  ًادج  ًاغص  ناك  دعصم  ىلإ  ًاخأ 

نكأ الأ  تيشخو  يدحو ، هيف  تفقو  امدنع  انل  ًاخف  دعصملا  اذه  نوكي  نأ  نم 

وكسينوي هعم  ًالماح  داعو  ًادوعص ، كرحت  دعصملا  نكل  ًادبأ ، ناكملا  ةرداغم  نم 

يف لاوجتلا  قيرط  فرعي  هنأكو  ناكملا  يف  سي  هنأ  يف  ترّكف  .ّيلإ  ّمضنا  يذلا 

.ةفرعملا هذه  هباستكا  ةقيرط  ديدحت  نم  نّكأ  يننكل   هذهك ، نكامأ 

ىلإ عرفتي  ليوط  ٍرمم  نع  ةرابع  تناك  يتلاو  ةياهنلا ، ةطقن  ىلإ  ًاخأ  انلصو 

ةيتايفوسلا ةخسنلا  هنأكو  دهشملا  ادب  .ٍنابضقب  ةلفقم  اهنكلو  هنم ، رغصأ  تارمم 

ةينبم تناكو  اهيف ، انلغوت  لك  قيضت  تارمملا  تناك  .بئاجعلا  دالب  سيلأ يف  نم 

تليا نيب  ةسوقم ، فوقسلا  نأ  ك  عماللا ، جيبلا  نولب  ةيلطمو  راجحألا ، نم 

حوفت يف ةفاظنلا  ةحئار  تناك  .اهيف  ةقلعم  تناك  يتلا  لسالسلا  نم  حيباصملا 

ناكملا فيظنت  متي  هنأ  حضاولا يل  نم  ناك  .ةمّقعملا  داوملا  ةحئار  كلذكو  ناكملا ،

ناك هنإ  لوقلا  نك  لب  هلاقع ، نم  هيف  قِلُطأ  دق  فنعلا  نأو  ةمظتنم ، ٍتاقوأ  يف 

نم مادطصالا  اذه  ءادصأو  نابضقلاب  مادطصا  تاوصأ  انعمس  ً.ايلعف  هيف  ًاسَرم 

.نيرظتنم ةيكيتسالب  ةلواط  ىلإ  انسلج  .يرشب  ٍتوص  يأ  عمسن  اننكلو   ديعبلا ،

ةنوفعلا ىلع  ّيرظان  تزّكر  نيب  هئاذح ، وحن  ّعلطتو  هيعارذ  وكسينوي  ّفتك 

اهنأ اهيلع  يزيكرت  ءانثأ  ادب يل  .يتبكر  نم  برقلاب  رادجلا  ىلع  ةفحازلاو  ةمكارتملا 

لثم يعباصأ  ىلع  ترياطتف  اهسملأ ، ل  تينحنا  .ّينيع  مامأ  ومنتو  كرحتت 

.قوحسملا

.هل انتيؤر  لبق  ويل  توص  انعمس 

ىلع ةيئاسنلا  ضارمألاب  ةصاخلا  ةينمألا  مكتدحو  عم  ثدحتأ  نأ  ديرأ  .معن  هآ ، »

!«. روفلا
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نكل .تارمملا  ءاحنأ  اهادص يف  دّدرت  يتلاو  دخلا ، ىلع  ٍةعفصب  عطوق  همالك  نكل 

.ةزيجو ٍةظحلل  ىوس  هفقوت  ةعفصلا  

اونوكي نأ  لمتُحيأ  ً.اباوج  َقلأ  و  ئراوطلا ، مقرب  تلصتا  .ةطرشلا  ىلع  ةنعللا  »

.»؟ ينطولا مهبجاوب  نوموقي  مهنأو  مهتّرسأ ، نآلا يف 

، رشلا تامالع  نم  كأ  انيلإ  ويل  ّلس  نيذللا  لجرلا  ىلع  رتوتلا  تامالع  تدب 

هنيع ىلع  ترهظ  يتلا  ءادوسلا  ةمدكلا  نع  نالوؤسم  هنأ  تضرتفا  نيذللاو 

تدب دقف  هاسرام ، هنأ  نم  مغرلابو  ةبسنلاب يل ، رشلا  َادأ  اناك  .ةفزانلا  هتفشو 

ىلع تيبرتلا  ىلع  هدحأ  مدقأ  .هتيحض  ءازإ  ةبيرغ  ةقيرطب  ًةيبلس  هتارظن 

هيّدخ خفن  دقف  هقيفر  امأ  .ىرسيلا  هدي  دَقُع  ىلع  رارمحالا  تظحالف  ويل ، فتك 

عفر .ةماقتسا  كأ  ٍتاطلس  ةسرم  ىلإ  دوعي  فوس  هنأل  حاترم  هنأ  ادبو  رفزو ،

نيذاتسأك اَودبو  .هيسأر  ناّزهي  اناكو  هفارصنا ، ءانثأ  لجرلل  ةيحت  هدي  ويل 

.هيدلاو ىلإ  سارملا  بعص  ًادلو  نّلسي  بعتم 

ةنازنز ًةليل يف  يض  نأ  ام  ٍصخش  ناكمإب  ناك  ول  هنأ  دقتعأو  ً.ايوق  ًالجر  ويل  ناك 

اهيلإ هلوخد  ىدل  هتلاح  نم  لضفأ  ٍةلاحب  اهنم  جورخلا  نم  نّكمتيو  ةينامور ،

حئاور نم  ًاطيلخ  تناك  ذإ  ةجعزم ؛ تناك  هتحئار  نكل  .صخشلا  كلذ  ويل  ناكل 

ةلباق ءادوس غ  ةعقبب  ةاطغم  ةقوقشملا  هتفش  تدب  .لوبلاو  بارشلاو ، قرعلا ،

هبجاح ىلع  ًاقيمع  ًاحرج  تظحالو  .ةقبطم  تناكف  ىرسيلا  هنيع  امأ  .ءافشلل 

دعب كلذو  غبتلا ، نم  ًادج  ةغص  ءازجأ  هيلعو  ءامدلاب ، ىطغمو  ًاجزل  ادب  يذلا 

ضعب ىلإ  ويل  جاتحا  .مدلا  فزن  فاقيإ  لجأ  نم  هحرج  ىلع  رئاجس  ةقرو  هعضو 

بارشلاب رثأت  هنكل  ةيويحلاب ، جضي  ناك  هعضو ، نم  مغرلابو  هنأ  غ  َبطقلا ،

.مونلا ةلقو  ألاو 

ىلع رداغأس  تنك  دقف  ءيجملا ، كيلع  ناك  ام  ّيقيفر ! اي  : » ًالئاق هيعارذ  ويل  حتف 
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.هدي قوف  مدلا  نم  ًاطيخ  ًاكرات  همف  حسمو  ...لاح »  ةيأ 

ربع انرورم  ّنكل  .ةدع  ٍتاعاس  تقرغتسا  دق  رونلا  ىلإ  انتدوع  ةلحر  نأ  يل  ادب 

يتلا دوقنلا  دافن  ببسب  كلذو  ةطقن ، لك  دنع  كأ  لوطي  ناك  شيتفتلا  طاقن 

ةئف نم  ًالاومأ  وكسينوي  مهاطعأ  نيذلا  صاخشألا  امأ  .ةوشرلل  اهانمدختسا 

سوبعلاب اوفتكاو  ًادبأ ، هنوفرعي  مهنأكو ال  اوفرصت  دقف  ةليلق  قئاقد  لبق  رالودلا 

ٍتوصب ًاسماه  ويل  لاق  .ةنكمم  ةرتف  لوطأل  مهقيقدت  ةلاطإل  اودهجو  ههجو ، يف 

تناك انه .» حيحصلا  قيرطلاب  سي  ال  داسفلا  ىتح  : » ًاعومسم نوكي  داكي 

ةبلع ىلع  رتس  بيج  تع يف  يننكل  .اهصحفل  ذخؤتو  قيقدتلل ، عضخت  قاروألا 

ىلإ اهتّملسف  تارالود ، ةرشع  ةئف  نم  تيدقن  تقروو  تنك ، عون  نم  رئاجس 

روف ةثالثلا  نحن  اننيعأ  انضمغأ  .لوؤسملا  دحأ  دي  يف  اهّسد  يذلا  وكسينوي 

.ءاوجألا رمغي  سمشلا  ءوض  ثيح  ىلإ  انجورخ 

.»؟ ويل اي  كترايس  نيأ  : » وكسينوي َلأس 

انأو كانه ، ىلإ  يلقنب  فطلتت  نأ  كديرأ  .سالاب  هينيثأ  تارايس  فقوم  اهتكرت يف  »

فصل رضاحم  ءاطعإ  نم  نكأس  ار  اهدنعو ، .لستغأو  لزنملا  ىلإ  اهدوقأس 

«. ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا 

نحنو كارأ ، نأ  ديرأ  ال  .ويل  اي  مويلا  اذه  ةلطع  يف  كسفن  ربتعت  نأ  كنك  »

ةينامورلا ةغللاب  يّدجلا  هثيدح  وكسينوي  عبات  كفوفص .» ةيطغت  نمؤن  فوس 

.ةباعد ىلإ  ثيدحلا  لك  ليوحت  ًالواحم  روبحب  باجأ  مث  ويل ، ىغصأ  .كلذ  دعب 

.ةميلسلا هنيعب  زمغو  يوحن  رادتسا  ًاخأو ،

هنإ هل  ًالئاق  فرصني  نأ  قئاسلا  نم  وكسينوي  بلط  سالاب ، هينيثأ  ىلإ  انلوصو  دنع 

، ةدشب هفتك  ىلع  ّتبرو  ويل ، نم  برتقا  مث  .قيرطلا  نم  ىقبت  ام  يش  فوس 

.»؟ اذه ةروطخ  كردت  له  : » هل لاقو 

٩٥



ام ًاعون  ةحضاو  ةركف  تذخأ  يننإ  لوقلا  يننك  .ّيلإ  رظنا  روسيفورب ، اي  ًانسح  »

 «. ...رمألا ةروطخ  ىدم  نع 

نم كّصلخي  ًايبنجأ ال  كنوكو  ةبعل ، تسيل  اهنإ  ءيش ! لك  فيخستب  موقت  تنأ  »

 «. ..ً.اضيأ كّصلخي  ةلكاشلا  هذه  ىلع  كنوك  الو  ماودلا ، ىلع  بعاتملا 

.يوحن هتارظن  لّوحو  هيف ، غلابملا  مدنلا  تامالع  ويل  رهظأ  ّسير .» اي  فسآ  »

ًانمآ سيل  يزكرمف  .ةظحللا  هذه  ّيلإ يف  ةبسنلاب  ةميقتسم  رومألا  ودبت  ال  عمسا ، »

كذاقنإل يف تقولا  كلمأ  يننإ ال  لاح ، ةيأ  ىلعو  .هذهك  رطاخم  ذخأل  يفكي  ا 

ءيش يف يأ  لعفل  تقولا  كلمأ  يننإ ال  ...بعاتملا  اهيف يف  كسفن  مِحُقت  ةرم  لك 

 «. ...مايألا هذه 

لوقأو .هيف  حلُفت  يذلا ال  ديحولا  لاجملا  وه  اذه  نوكي  نأ  روسيفورب  اي  لمآ  »

 «. ...انأ يلجأل  نكي  اذإ   كبالط  لجأل  اذه  كل 

، مامألا ىلإ  ويل  مّدقت  .هعارذب  هطاحأ  مث  هسأر ، ّزهو  ويل  وحن  وكسينوي  علطت 

ًاغص ويل  ادبو  حايترالاو ، ىسألا  ةجيتن  َبعتم  نالجرلا  ناك  .هينيع  ضمغأو 

حلصأو وكسينوي  بحسنا  نأ  ىلإ  ًابناج  يرظن  ُتيحن  .نمزلا  نم  ٍةظحلل  ًاموزهمو 

.هتراظن عضو 

رئاجس نم  ةبلعو  ًارالود ، سمخ  غلب  نيدت يل  كنإ  ياهوأ ، روتكد  اي  ةبسانملاب  »

وكسينوي أدب  انه .»! ديدجلا  انليمزل  ًارالود  نيرشع  ىلإ  ةفاضإلاب  كلذو  تنك ،

.تارايسلا فقوم  انكرتو يف  داعتبالاب ،

!«. ديربلاب ًاكيش  كل  لسرأ  فوس  »

مدع نم  بك  ٍردق  عم  ءاوهلا  ةعفاد  ءاوهلا  يف  وكسينوي  دي  تعفترا  اه .» »

.ثارتكالا
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، ءيش لك  عاض   » .هتظفحمو هحيتافم  َدقف  هنأ  فشتكيل  هبويج  يف  ويل  ثحب 

عاض .ةيوهلا  ةقاطبو  لاملاو ، بتكملا ، حيتافمو  لزنملا ، حيتافمو  ةرايسلا ، حيتافم 

، كلذ لعف  يذلا  وه  ةنازنزلا  ينكراش  يذلا  لجرلا  نأ  دب  ال  ةنعللا ، .ءيش  لك 

حمست يل فوس  لقألا  ىلع  يهف  اناوجب ، لّصتا  .ٌل  هنأ  رهاظتي  ناك  يذلا  وهو 

«. ةقشلا ىلإ  ةدوعلاب 

«. كنع لأستل  حابصلا  اذه  ْتلصتا  دقل  .يسايإ  ىلإ  اناوج  تبهذ  »

«. ٍلايل عضبل  هيلإ  أجلي  ًاناكم  زيزعلا  كقيدص  حن  فوس  كنأ  ودبي  ًانسح ، »

ناكم تلتحا  يتلاو  يقفأ ، لكشب  ةنوكرم  تناك  يتلا  هترايس  وحن  مدقتو 

ًادادعتسا همدق  عفر  مث  هتهبج ، ويل  ّكح  .ةّديقم  تناك  اهتالجع  نكل  ترايس ،

.ةخألا ةظحللا  كلذ يف  نع  فقوت  هنكلو  هترايس ، لكرل 

ديرأ : » لاقو بارشلا  لوانتل  ةصّصخملا  قدنفلا  ةقيدح  ةلظم يف  تحت  ويل  سلج 

نع ٌديعبو  لاملا ، كلمأ  يننأل ال  بارشلا  رضحت يل  نأ  كديرأ  ً.ابورشم  لوانتأ  نأ 

«. لزنملا

، بارشلا ىلع  نمدملا  ىلإ  ةبسنلاب  لّضفملا  ناكملا  وه  سالاب  هينيثأ  ىهقم  ناك 

هطبرت يتلا  ةديحولا  ةمالعلا  ّنكل  .دَّمعتم  ٍلكشب  راونألا  تفاخو  ًاقينأ  ناكو 

؛ ةهجاولا ةفاح  تحت  تدتما  يتلا  حيباصملا  نم  ةلسلس  تناك  نيرشعلا  نرقلاب 

رحبلا راودب  ءرملا  باُصي  اذكهو ، .جومتملا  ةداجسلا  ميمصت  زُربي  يذلا  رمألا  وهو 

.ضرألا ىلإ  هعلطتو  بارشلا  نم  ةليلق  ًاباوكأ  هلوانت  دعب 

اوكمهنا نيذلا  يبوكلا  لعألا  لاجر  ضعب  ادع  ام  سانلا ، نم  ًايلاخ  ىهقملا  ناك 

تنك يفو  .رئاطشلا  ضعبو  يدنلتكسألا  بارشلا  مهلوانت  ءانثأ  ةقفص  دقع  يف 

تنك يننأ  تكردأ  .انل  رئاطشلا  ضعب  ُتبلط  كلذل  عوجلاب ، ترعش  مهبقارأ 

نم ةبوعص  اعأ  ال  يننأ  نم  مغرلاب  كلذو  تسراخوب ؛ تقولا يف  ةليط  ًاعئاج 
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ناكملا ىلع  ّميخملا  عوجلا  بعوتسأ  تنك  يننأ  ًاضيأ  تكردأ  .ماعطلا  لوانت  مدع 

.هنم اعأ  نأ  نود  نم 

مّوكت تناك  يف  اهرئاجس ، ةضفنم  ءارو  نم  ةرتهتسم  سموم  يوحن  ْتعلطت 

ناك نيب  تّرمحمو ، تدراش  اهانيع  تناك  .ةثفنو  ةثفن  ب  اهرئاجس  دامر 

لثم يف  تايتفلا  نكل  .اهبايث  ناولأ  عم  ةأجف  عجارتيو  ليتي  ليحنلا  اهدسج 

دعب درطلل  نضرعتي  نكو  ةيحايسلا ، قدانفلا  لوخدب  نهل  حمُسي  نكي  اهتلاح  

ىوس اهل  َقبتت  هنأ   ُتضرتفا  .نهداسجأ  ىلع  ديعاجتلاو  ضرملا  تامالع  روهظ 

دودح جراخ  ةعقاولا  ءانبلا  عقاوم  لمثلا يف  ةمدخب  أدبت  نأ  لبق  ةليلق  عيباسأ 

هاهجو ناكو  ةلواط ، ىلإ  نَاتسلاج  نايرخأ  ناتأرما  كانه  تناك  .ةنيدملا 

ةلجم يف  ةلاقم  ناأرقت  اتناك  .يوذي  ذخأ  لجب  نافصتت  اتناك  ك  نيدودشم ،

اتدبو ُتلخد ، امدنع  هيهجو  ناتأرملا  تعفر  .املألا  ةايحلا  بولسأ  نع  ةيناملأ 

.لفسألا ىلإ  رظنلا  اتدواع  مث  يعرلا ، نع  تّفقوتو  تلفجأ  يتلا  لويخلا  لثم 

.»؟ كعم ثدح  اذام  نآلا  لوقتس يل  له  .ايه  : » ُتلأس

ةدع لوانتو  اكيدور ، ةرايز  نم  انتدوع  دعب  سالاب -  هينيثأ  يف  انه -  ويل  ّفقوت 

تيسن يننأب  لوقلا  كقدصأ   » .ناملألا لعألا  لاجر  ضعب  عم  بارشلا  نم  باوكأ 

هلعل وأ  ...هتلق  ام  ًائيش  ناك  ببسلا  نأ  لمتُحي  .اننيب  بشن  يذلا  لادجلا  ببس 

برضب أدبو  يقنع ، نم  مخضلا  توارك  ينكسمأ  لاح ، يأ  ىلع  ...هولاق  ءيش 

ناسموم تءاج  اذكهو ، ً.افيض  انأ  نكأ  فويضلا و  اوناك  مهنكل  .ةلواطلاب  يسأر 

«. ًاجراخ ايمرو  ليقثلا  نزولا  نم  ناصخش  ءاج  مث  يعارذ ، مجحب  ًاّبالك  نالمحت 

.»؟ لزنملا ىلإ  فارصنالاو  ةمكحب  فّرصتلا  كيلع  بجي  ناك  ًاذإ ، »

َرايس ىأر  قدنفلا ، جراخ  حبصأ  هنأ  ويل  كردأ  امدنعف  .ثدحي  كلذ   نكل 

حجرألا وأ  لفغم ، ةملك  رفحي  نأ  ةيلاتلا  هتوطخ  تناك  .نوللا  يَوادوس  سديسرم 
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كّرحم ءاطغ  ىلع  كول  سرآ  ةملك  رفحف  كأ ، املألا  نم  لاني  نأ  دارأ  هنأ 

ةدوعلا ررق  ويل  نكل  ةصقلا ، ةياهن  هذه  نوكت  نأ  نكمملا  نم  ناك  .ةرايسلا 

ناملألا لعألا  لاجر  ىأر  امدنع  شهُد  هنأ  الإ  اهب ، ماق  يتلا  ةباعدلا  حرشل 

مث جراخلا ، ىلإ  هاّرجو  ةيناملألا ، ةطرشلا  نم  نالجر  لصو  امدنع  نكل  .نوكحضي 

وه ناك  هنأ  كردأ  اهنيح  هنالمحي ، تللا  ْنيوصعلاب  هيلجرو  هيدي  ىلع  هابرض 

فسلل ةعبات  ةرايسلا  تناك  .ناملألا  كحض  اذهلو  اهتّيحضو ، ةباعدلا  فده 

ًاظوظحم ويل  ناك  .سالاب  هينيثأ  هراّوز يف  فيضتسي  ناك  يذلاو  ايناملأ ، امورلا يف 

ويل مساقت  .طيسب  ٍبرضل  ىوس  ضرعتي  و  طقف ، ةنازنز  ةدحاو يف  ةليل  ىضق  هنأل 

ناك لمثلا  لجرلا  كلذ  نأ  لمتُحي  نكل  بارشلا ، نم  ةجاجز  ةنازنزلا  هليمز يف  عم 

ٍتاعاسل لو  ودبي ، ام  ىلع  تارابختسالا  حلاصل  لمع  هنأ  الإ  رهاظلا ، ًابيط يف 

.ةرجلا حرسم  ىلإ  دوعي  نأ  لبق  ةليلق 

«. ثكب أوسأ  نوكي  رمألا  داك  لجأ ، : » لوقلاب هذه  هتالمأت  ويل  متخ 

.محللاو صّمحملا  زبخلا  نم  ٍجاربأب  هبشأ  تناكو  ًاخأ ، محللا  رئاطش  تلصو 

ذوفنلا نع  ُتلءاست  نجسلا ؟ نم  ويل  جارخإ  ىلع  وكسينوي  صرح  اذامل  نكل ،

.نسلا بك يف  ةعماج  ذاتسأ  هيلع  لصحي  نأ  نكُ  يذلا 

.رومألا هذه  ةجلاعم  ةيفيك  فرعي  وهو  ّبيط ، لجر  وكسينوي  لجأ ، : » ويل لاق يل 

يننكل هدصقت .» نأ  كنكميف  ةيقيقح ، ةلكشم  ينعأ  ةلكشم ، يف  َتعقو  اذإو 

لينولوك يف ُّعي  نأ  ًادج  ديفملا  نم  هنأب  فشتكتس  : » كلذ دعب  هلاق  ا  ُتمدُص 

«. ةعماجلا ةرئاد يف  سيئر  نوكيل  تارابختسالا 

، هدصقي ّع  ةركف  اطعإ  هنم  ُتبلط  .ليصافتلا  نم  ديزملا  اطعإ  ويل  ضفر 

«. هفرعأ ام  لك  كل  ُتلق  : » لاق هنأ  الإ  ةيفاضإلا ، صصقلا  ضعبب  يرابخإو 

اذه : » ينعي هنأ  تقولا  اذهو  ناكملا  اذه  قايس  نمو  اذه ، همالك  نم  ُتمهفف 
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«. كل هلوقأ  نأ  ديرأ  ام  لك 

 
هّجوتملا ابرهكلا  راطقلا  ةبرع  ىلإ  زفق  امدنع  هتدهاشو  يحيتافم ، ويل  ُتيطعأ 

لخاد ىلإ  زفق  امدنع  هتيأرو  ةطرشلا ، زكرم  يف  همازح  ويل  كرت  .وارتساه  ىلإ 

ديلاب كسمأ  نيب  هيدي ، ىدحإب  هلاطنب  نم  ةيمامألا  ةهجلا  ًاكسمم  مارتلا  ةبرع 

ٍتاونس ىدم  ىلع  سانلا  فرعي  نأ  ءرملل  نك  .ةبرعلا  باب  ضبقم  ىرخألا 

يف ًةقلاع  ةدحاو  ةروص  ىقبتو  مهعم  ّغتي  نأ  ءيش  لكل  نك  نكل  ةديدع ،

نآلا اهارأ  يتلا  ويل  ةروص  نإف  ةبسنلاب يل ، امأ  .مهنع  هفرعي  ا  ةقلعتمو  هنهذ 

.ينهذ ًةقلاع يف  ىقبت  فوس  يتلا  يه 

حوتفملا بابلا  لالخ  نم  تعلطتو  وكسينوي ، بتك  ُتررمو  ةعماجلا ، ىلإ  ُتدع 

علطتلا قيرط  نع  ةيّرسلا  هتايح  نع  ٍءيش  ةفرعم  نم  نّكأ  فوس  يننأكو 

ذفاونلا تناك  نيب  داتعملا ، هناكم  ًاسلاج يف  ناك  .هبتكم  ثاثأو  هبتك  ىلإ  ًاددجم 

ةنزاوتم هتراظن  تناك  .هرهظ  ءارو  حابشألا  لثم  رياطتت  رئاتسلاو  هءارو ، ةحوتفم 

.كرحتي نأ  نود  نم  ًاتباث  هسأر  ناك  نيب  ةءارقلاب ، ًالغشنم  ناكو  هفنأ ، ةبنرأ  ىلع 

شيعأ تنك  اذإ  ّع  تلءاست  يننأ  ةجرد  ىلإ  ةيدايح  ٍةجهلب  كلذ  لاق  معن .»؟ »

.حابصلا اذه  ذنم  ًايراهن  ًلح 

ةيلاعلا ىقيسوملا  تاوصأ  تعمس  .هلاح  فيك  فرعأل  ويل  عم  ًالاصتا  تيرجأ 

.كل ًاركش  .لجأ  ميظع ،  » .محتسالا هايم  توص  تعمس  ك  ينباجأ ، امدنع 

ةفلؤم ًةميلو  تّليخت  .يل  ءاشعلا  ماعط  ضحتب  دعَوو  طشنتأل .»! لستغأ  يننإ 

ءايشألا يهو  ةيوشملا ؛ كسألاو  بوبحلاو  ةجالثلا ، نم  جراخلا  زبخلا  نم 

، يفكي ا  ةئيس  فانصألا  كلت  تناك  .هخبطم  ويل يف  اهب  ظفتحي  يتلا  ةديحولا 

، قبطلا كلذ  تقوذت  نأ  قبسي يل  .جاجدلاب   ريويساش  ناك  لّضفملا  هقبط  نكل 
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يه ويل  ةبيصم  نأ  دقتعت  تنك  اذإ  : » لاق يل دقو  لبق ، نم  هقّوذت  وكسينوي  نكل 

نأل كلذو  رمألا ، كفتلا يف  ديعت  نأ  كيلع  بجيف  ةيسنرفلا  تلكلل  هظفل  ءوس 

ٍمسا يأ  كلت  ال  قبطلا  اذه  نأب  كعنقت  جاجدلاب  ريويساش  نم  ةدحاو  ةمقل 

«. رخآ

، هيلع قفتملا  دعوملا  نم  ةدحاو  ةعاس  رورم  دعب  يبتكم  ىلإ  ايليس  تءاج 

، اهراظتناب تارايسلا  ىدحإ  تناك  .بابلا  قرطت  نأ  نود  نم  بتكملا  تلخدو 

، بحاشلا قرزألا  نوللاب  ةرتس  اهقئاس  ىدترا  نيب  ًالاغش ، يقب  اهكرحم  نكلو 

مامأ اهجراخ  ةرايسلا  نكر  ّمث  ةيتابنلا ، قئادحلا  ىلإ  قئاسلا  انلقن  .ةعبق  رمتعاو 

.نوللا ءارفص  فرحأب  فوقولا » عونمم   » اهيلع بتُك  ةحول 

يدي شاعترا  ةقيرط  نم  اهديرأ  يننأب  ترعش  اهنأ  دقتعأو  يدي ، ايليس  ْتكسمأ 

ةدراشلا ةماستبالا  كلت  ْتمستباو  اهتراظن ، تعزن  اهنأل  كلذو  ينتسمل ، امدنع 

، كلذ دعبو  .فطلب  لاجرلا  ّدص  ىلع  تداتعا  ةأرما  اهمستبت  يتلا  ةعضاوتملاو 

ً.اددجم يدي  تكرت 

ىلع اهتعضو  مث  اهتحتفو  انويلا ، بارشلا  نم  ةجاجز  اهعم  ايليس  ترضحأ 

مث اهرهظ ، ىلع  كلذ  دعب  تقلتسا  .يبشعلا  طاسبلا  قوف  ةّططخم  ةيناطب 

حازنا .اهينيع  ىلإ  لوصولاب  سمشلا  ةعشأل  تحمسو  اهرعش ، قوف  اهتراظن  تعفر 

اهلاورس نم  ىلعألا  مسقلاو  اهنطب ، رهظف  ىلعألا  ىلإ  هتدترا  يذلا  صيمقلا 

نم ًابك  ًاءزج  َرأ  .هتدترا   يذلا  زنيجلا  لاورس  تحت  نوللا  دوسأ  يلخادلا 

اهدلج قوذت  رخآ  ءيش  يأ  نم  كأ  ُتدرأ  هلك ، هب  ُتبغر  يننكلو  اهدسج ،

ةمعانلا ةرشبلا  كلت  قَرَعلاو ؛ ليناش  رطعب  حوفي  يذلاو  ينم ، بيرقلاو  قّرعتملا 

يف سمشلا  ةعشأ  لعفب  كأ  ًانكاد  حبصي  اهنول  نأ  اهعم  ادب  ةجرد  ىلإ  ةنكادلاو 

.اهبقارأ تنك 
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تويبلل لكشلا  ةيسادس  ببقلا  نيب  صق ، ٍتقو  ذنم  ًةيورم  انلوح  ضرألا  تناك 

ةئيفدلا ةدوجوملا يف  تاتابنلا  تناك  .ةبوطرلا  ّصت  ضرألا  يف  ةنكاس ، ةيجاجزلا 

ام ءيش  ىلإ  لّسوتت  اهنأكو  ةبولقم ؛ ٍديأ  لثم  اهقاروأ  تدبو  ةلباذ ، ةيئاوتسالا 

ةطاحم قاروألا  ضعب  فارطأ  تناك  .لخادلا  يف  اهيوتحي  يذلا  جاجزلا  فلخ 

ىلع تلصح  اهنأ  وأ  ةرارحلا ، ةجرد  ًائجافم يف  ًاضافخنا  ينعي  اذهو  ينبلا ؛ نوللاب 

جراخلا نم  ًاءدب  ءطبب  تو  تاتابنلا  هذه  تناك  .ءاملا  نم  ليلق  وأ  ثك  ردق 

ًايجاجز ًاتيب  هنوك  نم  كأ  يلقع  ٍحصم  لثم  دهشملا  ادب  .لخادلا  ىلإ  ًالوصوو 

محفلا تلّوحت  .ةباصملا  تاتابنلاو  هّوأتلا ، اذه  لك  عم  صخألا  ىلعو  .تاتابنلل 

نم اياوزلا  بيضقلا يف  تاذ  ةيئابرهكلا  ئفادملا  تيقب  نيب  دامر ، ىلإ  لعتشملا 

، ةعورزملا ةقيدحلا  تاتابن  ب  ةبك  ٍدادعأب  ءابدنهلا  تاتابن  ت  .ءابرهك  نود 

لتك قوف  رثاكتلاو  فحزلاب  تأدب  اهنأ  ك  داتعملا ، نم  ربكأ  اهقاروأ  تناكو 

لك لوحو  اهنيب  تتبن  يتلا  تاتابنلا  لوح  ةقناخلا  باشعألا  تّفتلا  يف  دسلا ،

.اهنم قاسو  عذج 

اهعباصأ ب  ًةقرو  ايليس  تكرف  اينامور .»؟ ىلإ  ءيجملا  ىلإ  َكعفد  يذلا  ام  ًاذإ ، »

ّيلع ْتحرط  .عانعنلا  ةحئارب  ةجوزمم  ةفيظنلاو  ةبيرغلا  ةتبنلا  ةحئار  تحافف 

اوج ناك يف  ديحولا  ّخفلا  نأ  لَمتُحي  نكل ، .خَّخفم  ٌلاؤس  هنأكو  لاؤسلا ، اذه 

، وكسينويو ويل  دئاكم  عقأس يف  يننأب  ةركف  يأ  ّيدل  نكت  هنإ   اهل  تلق  امدنع 

يننكلو .مهيقتلأ  دق  نيذلا  نيرخآلا  صاخشألا  نم  هملعأ  ال  ٍددع  ىلإ  ةفاضإلاب 

ةيحانلا نم  فطاعتم  يننإو  هتغل ، ّملعت  اكمإب  ٍدلب  ةرايز  تدرأ  يننإ  اهل  تلق 

ديكأتلابو يعويشلا ، تايكولس  عم  سيل  نكلو  ةيعويشلا ، ئدابم  عم  ةيسايسلا 

.نآلا دعب  سيل 

«. ًائيش فرعت  كنأ ال  دقتعأ  : » ثارتكا نود  نم  تلاقف 

ةرابعلا نكت  انه .»  يدوجوب  ديعس  يننإ  .آل  تنك  ام  الإو  حيحص ، اذه  »
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تدبف اهلوق  تلواح  .تقولا  كلذ  سيل يف  لقألا  ىلع  وأ  ًاما ، ةحيحص  ةيناثلا 

.اهينعأ تنك  ةديعب  نكت  يتلا   ةياهنلا  نكلو يف  تقولا ، كلذ  ةعنقم يف 

، يسنم ٌدلب  اننإ  .انلكاشمو  انتفاقث  نعو  اّنعو ، اينامور ، نع  ًائيش  فرعي  دحأ  «ال 

لاثمأ كلت  الو  يدنلوبلا ، لثم  ًاناعجش  وأ  كيشتلا ، لثم  نيثم  انسل  نحنو 

 «. ...زلياو الو  لفاه 

مث ايليس ، وحن  تّعلطت  ةثك .» لكاشم  نم  نوناعت  مكنأ  ودبي يل  ال  : » اهل تلق 

بارش ِكيدل  : » اهل تلقو  ىفشتسملا ، يف  اهتفرغ  يف  ةعباقلا  اكيدور  يف  ترّكف 

لضفأ ٍلكشب  اهنيدترت  كنإ  ىتح  .ةيبرغ  سبالمو  ةيلاطيإ ، ةيسمش  ةرّاظنو  انوي ،

نإ لوقأ  نأ  دصقأ  .فسآ  انأ  .ةصاخلا ال ، كترايس  نيدوقتو  ...يبرغلا  مظعم  نم 

كنأكو نيدبت  ال  ًايصخش ، ِتنأ  كينعأ  انأو  ِتنأ ، ...كترايس  كل  دوقي  ًاقئاس  كيدل 

ةبسنلاب اذه  نم  ًادكأتم  تسل  يننكل  .زلياو  وأ  لفاه  لثم  صاخشأ  ىلإ  جاتحت 

 «. ...كينطاوم مظعم  ىلإ 

: ناكملا ءارو  امو  جراخلا ، يفو  انبرق ، نيدجاوتملا  لك  ىلإ  تراشأ  نأ  دعب  تلاق 

 «. ...هينعت ام  كلذ  ناك  اذإ  ...اذه  لك  نم  ًاءزج  تسل  يننإ  »

هنيدصقت يذلا  امو  ةرابعلا ؟ هذهب  هنيدصقت  يذلا  ام  اذه ! نم  ًاءزج  ِتسل  »

ةرطضم ِتسل  كنأ  وأ  كتيلوؤسم ، تسيل  اهنأ  نعت  له  طبضلاب ؟ اذه  ةملكب 

.»؟ كبعش هيناعي  ةاناعملا م  ىلإ 

.دعب أدبت  يتلا   انتقالع  يهني  دق  هتلق  ام  نأ  ترّكف يف 

حئاسلا اهيأ  كل  حرشأ  فوس  يننكل  ةركف ، يأ  كيدل  تسيلو  فرعت ، ال  تنأ  »

 «. ...يلوضفلا

ً.اقبسم اهنهذ  اهتّرضح يف  دق  تناك  اذإ  تلءاستف ع  ةعئار ، ةرابع  كلت  تناك 

١٠٣



اهتحئار ّمشأ  يننأ  يل  ادب  ةبضاغ  تحبصأ  امدنع  اهنكلو  ايليس ، اتنجو  تّرمحا 

.اهدسج ةرارحب  رعشأو  اهرطع  مشأ  كأ ؛

نلو ام ، ءيش  نم  ًاءزج  حبصت  ل  انه  ىلإ  ِتأت  كنأ   نم  دكأتم  تنأ  له  »

ٌبيرغ يننأ  ول  وأ ك  أشب ، ةفسآ  اهنأكو  ينتلأس  هعم .»؟ شيعلا  ىلإ  ًادبأ  رطضت 

اذكهو ةظحلل ، بحسلا  ءارو  سمشلا  ِتأبتخا  .اهبجأ  ملف  .يعفاود  نع 

.ةرارحلا تضفخنا 

لكش ىلع  ٍةفرغ  ىلإ  ينتذخأو  يدي ، نم  ايليس  ينتّرجو  ..ً.ائيش »  كيرأ  نأ  ديرأ  »

عضخت تناكو  قئادحلا ، ةيقب  نع  ةلصفنم  تناك  يتلاو  ةقينأو ، ةغص  ةبق 

ًازاهج هديب  لمحيو  لمع ، ّيز  يدتري  ناك  يذلا  نمألا  لاجر  دحأ  ةسارحل 

نع فلتخم  اوناك  ةقيدحلا  لع  نإ  ىتح  .قالطإلل  ًازهاج  ًاسدسمو  ًايكلسال ،

مهرجاتم اروتالكنمون )  ) عمتجملا يف  ايلعلا  تاقبطلا  دارفأ  كلتما  .مهئالمز 

.مهب ةصاخ  معاطمو  ةحابس  يداونو  مهسرادمو ، مهتايرفس ، تالاكوو  مهيداونو ،

.مهب ةصاخلا  ةيتابنلا  مهقئادحو  مهتائيفد  اوكلتما  مهنأ  كلذك  ودبي 

ةتبنلا هذه  ةيؤر  نم  انّك  .نمزلا  نم  ٍدقع  لك  الإ  رهزت  ًةتبن ال  لخادلا  تيأر يف 

نم ىرخأ  ةرودل  دعتستو  لخادلا ، ىلإ  شمكنت  تناكو  اهراهزإ ، ةرتف  ةياهن  يف 

اهترود ربتُعت  يتلا  يهو  طقف ، موي  فصنل  شيعت  تارشح  كانه  تناك  .تابسلا 

، ةنس ةئمل  دجاوتت  هذه ، لثم  تاتابن  كانه  تناكو  ةايحلا ، نم  ًةرغصم  ةقلح 

لك ةتبنلا  هذه  شيعت  .تاونس  رشع  لك  دحاو  ٍعوبسأل  ىوس  شيعت  اهنكلو ال 

هذه ربتعأ  .ةقدلا   ةديدش  ةقدم  لوح  ًةفتلم  ةليلقو  ةقّيض  معارب  اهتايح يف 

ةثالثلا ءازجألا  يف  ةرهز ، طقف  اهنم  دحاو  ءزج  ربتعي  يتلا  يهو  ةماه -  ةتبنلا 

يجاجزلا تيبلل  يفكي  ا  ةردان  تناك  اهنكل  اهتعمس -  اهحن  يتلا  يه  ةيقبتملا 

لاوط امأ  .ةيتابنلا  ةايحلا  نم  رخآ  عون  يأ  ىلع  لمتشي  ال  ل  ةئيفدلا ) )

نم ةيقبتملاو  ًاعوبسأ  سمخو  ًادحاو  اهددع  غلابلا  عيباسألاو  عستلا  تاونسلا 
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راطإ ىلع  ةتبثم  ةنولم  ةروص  ىلإ  رظنلاب  ءافتكالل  نورطضم  نيرئازلا  نإف  دقعلا ،

جذا نأ  ٍرخفب  تنلعأ  دقو  راطإلا ، بناج  ىلإ  ٌةقلعم  ةقرو  كانه  تناك  .يبشخ 

ةيتابنلا قئادحلا  يفو  يرليوتلا ، رصق  قئادح  دجاوتت يف  ةتبنلا  هذه  نم  ىرخأ 

نم ةتهاب  ةخسن  ميلا  ىلإ  يجاجز  ٌقودنص  رهظأ  .دروفسكأ  ةعماجل  ةعباتلا 

انيليإو يالوكين  ةروص  تناكو  ماعلا 1979 ، ىلإ  اهخيرات  دوعي  ةفيحص 

ةروص نع  ةخسن  دجوت  ك  ةتبنلا ، هذه  قوف  ناينحني  هو  وكسيشواشت 

ةدحاو وأ  ةغص ، تناك  امدنع  ةتبنلا  لمحت  يهو  اينامور -  ةكلم  يرلث - 

ةيجاجزلا ةفرغلا  كانه يف  انفقو  .يراخف  ءانإ  ةعوضوم يف  تناكو  اهفالسأ ، نم 

نم ةينيص  ىلع  ءام  بكسي  لعلا  دحأ  ناك  نيب  انيدسج ، نم  ببصتي  قرعلاو 

يف تحاف  يف  ةديدشلا ، ةرارحلا  لعفب  ققشتي  يدلج  داكو  لعتشملا ، محفلا 

.ربنعلا ةحئار  ناكملا 

ال  » .ينع ًاديعب  اههجوب  تحاشأ  اهنكلو  اهمف ، ليبقت  قحال  ٍتقو  يف  تلواح 

تالواحملا هذه  ّدص  نكل  ةناهإلا ، وأ  ىذألاب  رعشت  كلضف .»  نم  يليبقت  لواحت 

.حيحصلا قايسلا  ءاج يف  ةفيخسلا 

اهقئاس تارظن  تناكو  يلزنم ، ىلإ  ءاسملا  كلذ  نم  ٍركبم  ٍتقو  ايليس يف  ينتلصوأ 

ةيؤرلا ةآرم  ربع  يوحن  ةبوصم  هتعبق -  لضفب  ًاليلق  ةبوجحم  تناك  يتلاو  - 

ًافص انيأرو  .ةيرشب  ٍدوشح  ماحزب  ايروتكيف  ايلاك  ىلإ  انلوصو  دنع  انقلع  .ةيفلخلا 

دوشحلاب دونجلا  طاحأ  .ةداجلا  ىلع  ءطبب  نوسي  نيذلا  سانلا  نم  ًاليوط 

غ ةقرف  ماغنأ  ىلع  نوش  مهنأ  ول  ك  اودبف  مههاجت ، نورّفصي  اوناكو 

نم اوجرخ  مهنأ  ودبيو  .ةسولهلا  عاونأ  نم  ٍعون  نولخدي يف  مهنأكو  ةعومسم ،

نورخآ عفر  نيب  ءاوهلا ، ًامالعأ يف  مهضعب  عفر  .للملا  وأ  غارفلا  ببسب  مهلزانم 

ةعاسو توص  ربكم  لمحت  ًةأرما  تيأر  .مات  ٍمغانت  يف  اهوضفخأو  مهتاضبق 

تارتف ب  مهعرذأب  حيولتلاو  فقوتلل  رماوألا  مهل  ردصت  تناكو  تيقوت ،
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ةيامر ناديم  ٌفقاو يف  ٌصخش  اهنأكو  تدبف  يشملا ، بايث  ةأرملا  تدترا  .ةيواستم 

مهنإ : » ايليس تلاق  ً.اعم  نثالا  تناك  ارو  شيجلا ، يف  ٍديقعك  وأ  يبملوأ 

ناهبشي نيذللا  ّكفلا  تاذ  ةأرملا  تبرتقا  لعلا .» ديع  ضارعتسا  ىلع  نوبّردتي 

ناك ف  ام ، ًةقرو  اهيلع  قئاسلا  ضرع  .اهلخاد  ىلإ  ْتعلطتو  ةرايسلا ، نم  ٍروث  ّكف 

دوشحلا اوقّرف  نيذلا  دونجلل  ام  ءيشب  تحاص  مث  تعجارتو ، تأموأ  نأ  الإ  اهنم 

اهتيأرو فلخلا ، ىلإ  ترظن  .اهانزواجت  امدنع  انل  ةيحتلا  ةأرملا  تّدأ  .ر  ل 

.ءايتسالاو باجعإلا  اهؤلم  تارظنب  انبقارت 

.اهديب تحّول  دخلا ك  ىلع  ةلبقب  ينتعّدوو  يلزنم ، نم  برقلاب  ايليس  ينتلزنأ 

يف هب  ترعش  ام  ضيقنب  راهنلا  نم  ىقبت  ام  ةليط  ترعش  .ءيش  لك  اذه  ناك 

ديدش يف فافجب  ترعشو  راودلاب ، بارشلا  ينباصأ  .ةدعاو  تناك  يتلا  ةيادبلا 

.يتّقش لخدأ  نأ  لبق  ًاقيمع  ًاسفن  ُتذخأ  .يمف 

لازت ال  هنيع  تناكو  .يمون  سبالم  ىدترا  دقو  ةكيرألا  ىلع  ًايقلتسم  ويل  ناك 

.اهنع طقس  ىتح  ةكيرألا  ىلع  ويل  ّبلقت  ً.افيظن  ناك  همف  نكل  ةضمغمو ، ةمّروتم 

، نوللا ةيّنبو  ةمروتم  ةعقب  مونلا  سبالم  يف  دوجوملا  قشلا  لالخ  نم  تيأر 

، ةضفنملا ىلع  تراجيس  تيأر  .هذخف  ىلع  ءاذح  بعك  لكش  ىلع  ًاشودخو 

نم بك  بوك  بناج  ىلإ  ةدرابلا ، ةوهقلاب  ئلتمم  فصن  ةوهق  يَقيربإ  كلذكو 

.ةيناطيربلا ةرافسلا 

يرجي : » هب صاخلا  خستلا  زاهج  ىلع  ةوهقلا  قيربإ  عضي  ناك  يف  ويل  لاق 

دادتما اهنأكو  ودبت  ةمخض  ةأرما  كانه  ...رصنلا  ةداج  يف  بك  ٌضارعتسا  نآلا 

«. ضارعتسالا كاسملا يف  كئلوأ  دوقتو  فينيجيربل ،

«. ضارعتسالا ىلع  نونّرمتي  مهو  لعلا ، ديع  موي  برتقا  »

عيباسأ انه  يدوجو  ىلع  ىضم  .ةمولعملا  هذه  ىلع  كل  ًاركش  نكل ، .ةنعللا  »
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ًابوك هسفنل  ويل  بكس  فسؤملا .» ربخلا  اذهب  زوجعلا  ويل  ربخت  تنأ  اهو  ةليلق ،

بتكم يف  ةفيظو  ىلع  لوصحلا  كنك  : » لاق مث  يدنلتكسألا ، بارشلا  نم 

له .اهكلت  يتلا  ةعساولا  ةفرعملا  هذه  لك  عم  ةينامورلا  ةيجراخلا  نوؤشلا 

.»؟ لّعلا موي  َتلق 

بايث ىلإو  هيلإ  ترظن  مث  يمون .» سبالم  ينِطعأو  ويل ، اي  اذه  لك  نم  كعد  »

: هل تلق  ًاخأو  اهءادترا ، يونأ  يتلا  سبالملا  كلت  ةلاح  يف  ترّكفو  يمون ،

يننأ  تركذت  لستغأو .» بهذأس  .رضاحلا  تقولا  اهب يف  ظفتحت  نأ  كنك  »

ْتَرس خبطملا  ويل يف  هّرضحي  نأ  نك  ام  ترّكف يف  امدنع  يننكلو  ماعطلا ، لوانتأ 

.معاطملا دحأ  لكأنل يف  جرخن  نأ  هيلع  ُتحرتقاو  يمسج ، ةريرعشق يف 

ضحتب ءدبلا  ىلع  نآلا  كتمهم  رصتقت  .يقيفر  اي  رمألاب  ُتممتها  نأ  قبس يل  »

«. كلذ وحن  وأ  نمزلا ، نم  ةعاس  دعب  انتبجو  لوانتن  فوس  .تالّبقملا 

ٍةفلكم يف ٍةبجو  يفو  ةماخف ، كأ  ٍزاوم  ٍاع  ايليس يف  عم  ءاشعلا  ماعط  ترّكف يف 

ايساد يف ةرايس  ةعتمم يف  ةلوجب  ءاهتنا  بارشلاو ، عومشلا  ءاوضأ  عم  ام  ٍناكم 

.يدوجول قاتشا  يذلا  ريرسلا  ىلإو  ةقشلا ، ىلإ  انتدوع  قيرط 

يتفشنم تيأرو  هايملاب ، ًةئيلم  تناك  مّحلا  ةيضرأ  نكل  لستغأل ، تبهذ 

ةئيلم نوباص  ةوغر  كانه  تناك  .محلل  ةداجس  ىلإ  تلوحت  دقو  ةديحولا 

ُتدع .محلا  تاطالب  ىلع  تادّضلا  نم  ٌءازجأ  تعمجت  نيب  ةجزلو ، رعشلاب 

، ةيملاعلا ةعاذإلا  ةطحم  ىلع  ويدارلا  زاهج  ليغشتب  ويل  ماقو  سولجلا ، ةفرغ  ىلإ 

وهو زاهجلا  راطإ  عس  نم  اهعم  تنّك  ةجرد  ىلإ  ًادج  ًايلاع  توصلا  ناكو 

.ّزتهي

ماق اكيورتسيربلا ، ةسايس  ىلع  يفاضإ  ليلد  اهنأ  ىلع  اهسفت  اننك  ةوطخ  يفو 

ةيرحو ةراجتلل ، ٍدودحم  ريرحت  ىلإ  ةوعدلاب  فيشتابروغ  ليئاخيم  يسورلا  ميعزلا 
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نم سورلا  دونجلا  بحسل  هتيزوهج  نع  ّربع  ك  ايفوسلا ، داحتالا  بعتلا يف 

تدأ ادنلوب  ةيعج يف  تابارضإ  ذيفنت  مت  ءانثألا ، هذه  يفو  .ةيقرشلا  ةلتكلا  لود 

شيل نماضتلا  ةباقن  سيئر  نلعأو  .ندم  ةدع  يف  ئراوطلا  ةلاح  نالعإ  ىلإ 

...اسيلاف

.عمسا ينعمستأ ؟ .نآلا  ثدحت  اهنإ  .نآلا  ثدحت  اهنإ  : » هتوص ىلعأب  ويل  خرص 

له كب ؟! ام  ...بِقار  .ثدحتس  اهنكلو  انه ، ثدحت  نل  اهنإ  نولوقي  مهنإ 

.»؟ ينعمست

ً.اروف هيلع  بابلا  تقلغأو  ...ةملك »  لك  ويل ، اي  ةملك  لك  تعمس  لجأ ، »

نع محتسالا  ءام  فيفجتب  ءاوهلا  ماق  نيب  توفغو ، ريرسلا  ىلع  تيقلتسا 

ىلع ديدج  ٍرئاز  فيرعتب  ويل  ماقو  .سرجلا  نر  توص  ىلع  تظقيتسا  .يدسج 

يفلخلا هبيج  ّسد يف  .ايسباك  نم  خّابطلا  سيئر  صخشلا  كلذ  ناكو  خبطملا ،

هنقذ قلحو  هبايث ، ويل  ىدترا  .تبيقح  هعم  لمحي  ناكو  ةبعصلا ، ةلمعلا  ضعب 

ءامدلاب ةئيلملا  ةيقرولا  ليدانملا  نم  ءازجأ  تقلعف  ةداتعملا ، ةيئاوشعلا  هتقيرطب 

.هنقذو هيّدخ  ىلع 

.ايسباك معطم  ةقيرط  ىلعو  لزنملا ، ًاخوبطم يف  ًءاشع  لوانتن  فوس  : » ويل لاق 

ٍءاسح نم  ةفلؤم  لوقعم  ٍرعسب  ةبجو  انل  ّرضح  دقو  ةاهطلا ، بك  ترجأتسا  دقف 

اذه نع  نآلا  ّفقوت  .تيزوس  بيركو  نوتيزلاب  ةوشحملا  محللا  عطقو  ٍذيذل ،

ةيطغأ ةحاتف  ينلوان  مث  ةبسانملاب .» قيلي  حرفب ك  ْفّرصتو  فيخسلا ، كولسلا 

.اهنم ٍفص  ىلإ  شي  وهو  ّلفلا ، نم  ةعونصملا  تاجاجزلا 

ةحفصو محللا ، نم  ناتحيرش  ترهظف  ةفافل  خابطلا  سيئر  حتف  خبطملا ، يفو 

ءايزألا ايدترا  دقو  وكسيشواشت  جوزلا  ةيؤر  نم  تنكو  ايتنيس ، نم  ةجودزم 

تلمع .حالفلا  نم  ةعج  نم  ةيفيرلا  ايادهلا  ضعب  نّلستي  هو  ةيديلقتلا 
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فاضأ .ءامدلاب  تخطلتف  ةراه  محللا  حئارش  ضحت  ىلع  خابطلا  سيئر  عباصأ 

زرألاو نوتيزلاب  اهوشحب  ماقو  فورظم ، اهنأكو  اهّقش  مث  تابّيطملا ، ضعب  اهيلإ 

ءادوسلا يف قوسلا  نأ  ويل  حرش يل  اهدنع ، .طيخب  اهطبر  ًاخأو  ّعطقملا ، لصبلاو 

لك ةيئاوشعلا يف  ةرازجلا ] تالحم   ] محالملا روهظ  ىلإ  تّدأ  تاناويحلا  حبذ  لاجم 

ةيلفسلا قباوطلا  يفو  معاطملل ، ةيفلخلا  فرغلا  يف  يأ  ةعقوتملا ؛ غ  نكامألا 

تازيهجتلا لك  نأل  كلذو  ةنيدملا ؛ يف  تدجاوتملا  تحرشملا  يف  ىتحو  ةينبألل ،

اهلوصو لبق  كانه  موحللا  تيقب  مك  ةفرعم  ليحتسملا  نم  ناك  .كانه  ةرفاوتم 

نم الإ  ال  مأ  ةجزاط  تناك  اذإ  ام  ةفرعم  ناكمإلاب  نكي  اذل   تالحملا ، ىلإ 

نأ نم  مغرلاب  كلذ ؛ ةفرعمل  ةديحولا  ةقيرطلا  يه  هذه  تناك  ذإ  .اهتحئار 

.كيكشت عضوم  تناك  ةفاظنلا 

، ًاعئاج ضحتلاو  ةبقارملا  هذه  لك  ينتلعج  نأ  دعب  يس  الو  ًاذيذل ، ماعطلا  ناك 

ايسباك فظوم  ّغ  .ةيلايروسلا  ةربخلا  نم  ةيلاع  ةجرد  ىلع  اهدقت  ىلإ  ةفاضإلاب 

نم يفاصلا  ءاسحلا  ميدقتب  أدب  مث  نوللا ، ءادوس  ةدحاوب  اهلدبتساو  هقنع ، ةطبر 

ناك ك  يقرو ، ليدن  ٍةفوفلم  ةجاجز  نم  بارشلا  انل  مّدق  .ىطغمو  ٍقيمع  ءانإ 

ىلإ ويلو  انأ  تسلج  .بارشلا  اهيف  انل  مّدقي  ةرم  لك  دعب  ٍةقيشر  ٍةتافتلاب  موقي 

ءوض ىلع  هماعط  نالوانتي  نامأ  اننأكو  لباقتم ، ةليوطلا  ماعطلا  ةلواط  َيفرط 

.هل ٍمداخ  رخآ  عم  عومشلا 

رئاجس ويل  هل  مّدقف  بورشملاو ، كيكنابلا  مداخلاو  لدانلاو  ةاهطلا  بك  انل  رضحأ 

ميدقت تاودأ  هعم  ذخأو  لجرلا ، رداغ  ًاخأو ، .ةرارحب  هحفاصو  شيشقبك ، تنك 

.بئاقح اهلك يف  اهعضوو  راخفلا ، نم  ةعونصملا  يهطلا  ةيعوأو  ةيضفلا ، ماعطلا 

.ىرخأ ةفيظو  ىلإ  وأ  لزنملا ، ىلإ  ههّجوتو  جردلا ، هلوزن  ءانثأ  ةعقرق  تردصأ  دقو 

«. كلزنم ايسباك يف  ءاشع  كيأر ؟ ام  ًانسح ، : » ًارسفتسم ويل  لاق 
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ييأر نع  ينلأست  نأ  كناكمإب  ناك  نكل ، .كل  ًاركش  ويل ، اي  ًادج  ًاعئار  كلذ  ناك  »

«. يتقش لوجتلاب يف  يلوضفلا  لجرلا  كلذ  موقي  نأ  بغرأ يف  يننأل   ًاقبسم 

ام لضفأ  امأ  .كتقش  لاوجتلا يف  هل  قحي  نم  نأشب  انه  ًارايخ  كل  كنأ  نظأ  «ال 

«. كلذب موقي  ٍصخش  يأ  عم  ةبيط  ةقالع  ىلع  ءاقبلا  وهف  هلعف  كنك 

.»؟ ًاضيأ تنأ  كعم  ينعتأ  »

، بعتلاب كروعشب  اهرّربأ  فوس  يننكل  ًاقح ، ةعجوم  ةعجوم ، ةبرض  هذه  »

«. ةيزكرملا ةطرشلل  ميدقلا  رقملا  كتلوج يف  دعب  كتيساسحو 

نم هذخأ  ًايبوك  ًاراجيس  لعشأو  هسأك ، بارشلا يف  نم  ىقبت  ام  رخآ  ويل  بكس 

نوزخم نم  ًاءزج  هذه  راجيسلا  ةبلع  تناك  .ةأفدملا  ّفر  قوف  تناك  ةبلع 

يتلا ةعقرقلا  تعِمُسو  تمص ، مث  ًاددجم  فتاهلا  ّنر  .هل  رصح  يذلا ال  رجناليب 

ً.اددجم دحأ  ّملكتي  .ةليلق   ٍناوثب  كلذ  دعب  تصنتلا  ىلع  لدت 

١١٠



 
عباسلا لصفلا 

، ينيلاتس ٌبعر  يه  كأ م  عَّنقم  ٍدادبتساب  نوكي  ام  هبشأ  ويل  عم  ايح  تناك 

انساسحإ ناك  .ةداع  ةفيخس  اهنكلو  ةكحضم ، ًانايحأو  ءاقرخو ، ةسرش  تناك  يأ 

كلت ضرفل  ةيافكلا  هيف  ا  ًّظنم  نكي  هنأ   انداقتعا  ىلع  ًاينبم  ماظنلا  ةعاظفب 

ًارداق ًاصخش  ءرملا  فرعي  امدنع  امأ  .اذه  انداقتعا  ئطخم يف  انك  اننكل  .ةعاظفلا 

عينم هنأب  رعشيسف  ويل ، لعف  لثم  يأ  لكاشملا ، نم  ٍبك  ٍددع  نم  صالخلا  ىلع 

ءرملا حن  دق  ةهافتلا  نأ  قالطإلا  ىلع  ينهذ  رطخي يف  نكل ،  .ٍرطخ  لكشب 

.بك ٍّدح  ىلإ  هتاذ  روعشلا 

، ىرخأ ةايح  ىلإ  ًاضيأ  وه  لقتنا  دقف  بورهلا ؟ ىلإ  ويل  عفدي  يذلا  رمألا  ام  نكل ،

بعصلا نم  ناك  نكل ، .ةفيظولا  هذهل  راتخا  امدنع  هبجعأ   ام  اذه  ارو 

ام انعم  لمحن  انمظعم  نأ  .كاذ غ  هرارق  ءارو  نماكلا  يساسألا  ببسلا  ةفرعم 

نم فيفختلا  عاونأ  نم  ًاعون  كلذ  ناك  ارو  هنم ، برهن  يذلا  رمألا  ىلإ  شي 

مظعم عفاود  نم  قمعأ  ناك  ويل  عفاد  ّنكل  .مدنلا  وأ  أطخلا ، وأ  رارضألا ،

ىلع ةدمتعمو  ةحجان  ةيداكأ  ةنهمو  ّمطحم ، جاوزو  نيديعب ، دالوأ  نيرخآلا ؛

لجرلا ّفلأ  .ةلماش  ةيقوثوم  مدعو  بالطلا ، عم  اهب  كوكشم  تاقالعو  بارشلا ،

ةرشع سمخ  رورم  مغر  ةعبطملا  لاز يف  ام  ٌباتك  وهو  تالحرلا ، بدأ  لوح  ًاباتك 

نإو اينامور ، ةيماركإ يف  هءاقل  ّملست  ك  هلقح ، ًايجذو يف  باتكلا  ربتُعيو  ةنس ،

تع يننكل  .اينامور  يف  ةبعصلا  ةلمعلاب  ةديفم  ةيماركإ  اهنأ  الإ  ةيزمر  تناك 

يجراخلا فالغلا  ىلع  ويل  ةروص  ترهظ  .ةعماجلا  ةبتكم  هباتك يف  نم  ةخسن  ىلع 

رعشلاب ءيلم  ٍسأربو  ةنس ، ةرشع  سمخب  ًانس  رغصأ  ويل  رهظو  باتكلل ، خألا 

تّغت يذلاو  نآلا ، هفرعأ  يذلا  صخشلا  وه  كلذ  نكي  .ةقينأ   ٍبايثبو  صقلا ،
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قوذت ىلع  داتعا  يذلا  باشلا  كلذ  نكي  ً.ادراش   ادب  نيب  هاّكف ، زربو  هحمالم ،

هتايح نأ  كلذ  لك  ينعي  .ةربخلا  نم  بك  ٍردق  نود  نم  نكلو  ماعطلاو ، بارشلا 

.ةلماك ةطخ  تسيلو  ةطخ ، نم  ًاءزج  تناك 

ةقفرب اهب  ماق  يتلا  هتاهزن  ىدحإ  دعب  كلذو  انه ، لاحلا  هب  ىهتنا  فيك  هتلأس 

انه لاحلا  كب  ىهتنا  فيك  ةرابع : تدب  .ءافتخالاب  ةذخآلا  ةنيدملا  ءاحنأ  ليلد يف 

ةغللا مسق  ام يف  ٍصخش  دوجو  ببس  سفتب  رمألا  قلعتي  امدنع  ًابسانم  ًابعت 

دحلا ىلإ  ةبسانم  تدب  اهنكلو  ماعلا 1989 ، يف  تسراخوب  ةعماج  يف  ةيزيلكنإلا 

يريرس ىلع  مايألا  دحأ  ُتظقيتسا يف  : » لاق يل دقف  .اهل  ويل  مادختسا  دنع  ىصقألا 

، نيدلوو ةجوز  ادع  انه  ينيقبي  يذلا  ام  ترّكفو : ةيقرشلا ، يسلوم  يتفرغ يف  يف 

اي انه  انأ  نآلا ، رظنا  ...انه  ىلإ  ّدشي  رخآ  ءيش  ال  .ةفيظوو  لزنمو ، نهرو ،

!«. انه انأ  .يقيفر 

 
ثيح  قيضت ، ويل  هلغشي  يذلا  عدوتسملا  ةحاسم  تأدب  ةليلق ، ٍتاونس  ذنم 

خيراتلا فحتم  ةيلفسلا يف  قباوطلا  لعتسا  نآلا يف  أدب  اذكهو ، .هيفكت  دعت 

لثم ةينهم ؛ هبش  ٍلعأ  عم  اذه  هلمع  قفارتو  .ةينطولا  ضرعلا  ةلاصو  يعيبطلا 

مهرودب فحتملا  ءاردمل  تناك  دقو  .ةيوديلا  لعألا  ىتحو  قيدانصلا ، ةئبعت 

ءايشأ عيمجت  ىلع  بيترتلا  اذه  مهدعاس  دقف  .هذه  ويل  ةبعل  يف  ةحلصم 

فلخ ئبتخم  كلذ  اولعف  مهنكلو  ةيعويشلا ، لبق  ام  نمز  ىلإ  دوعت  مهسفنأل 

، ضرُعت تناك  وأ  اهنيزختو ، تاقاطب  فُحتلا يف  بيوبت  ّمتي  ناك  ذإ  .فحتملا  مسا 

؛ ةيفلخلا ةهجلا  نم  ةقاطبلا  ىلع  ةفحتلل  يقيقحلا  كلاملا  مسا  ليجست  مت  نيب 

ٍلاجو انه ، ريزو  ىلع  لدي  يذلاو  ويل ، هعرتخا  ليوط  ٍزومر  ماظن  ةطساوب  كلذو 

، حراسم ءاردمو  نانفو ، بزحلل ، ةيزكرملا  ةنجللا  يف  نيدعاقتم  ءاضعأو  كانه ،

.فحتلا كلت  نم  ةفحت  لك  كلام  فرعي  يذلا  ديحولا  وه  ويل  ناك  .بّاتكو 
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وأ تانوقيألاو ، ثاثألا ، نيزختب  ويل  فيلكت  ىلع  ىوتسملا  وعيفر  نولوؤسم  داتعا 

مهفُحت نوروزي  اوناكو  ميدقلا ، ماظنلا  ىلإ  اهلك  دوعت  يتلا  ثيدحلا  نفلا  تاحول 

لب نيدب ، ٌلجر  وهو  لمعلا -  ريزو  امأ  .اهب  مهباجعإ  نورِهُظيو  عيباسأ  ةعضب  لك 

ب نم  يوديلا  لمعلا  ىلع  هادي  فرعتت  يذلاو   لاجرلا ، ب  ةنمس  كألا 

ةليلخ رخآ  عم  ويل  ةقش  ةرايز  ىلع  داتعا  دقف  مهتفرع -  نيذلا  صاخشألا  عيمج 

، حِرملاو نيدبلا ، لجرلا  اذه  ناك  .اهيف  اهنّزخي  يتلا  تارهوجملا  ةيؤر  لجأ  نم  هل 

هتالماعت ًابلطتم يف  ويل  نكي  .ةديدج   ٍةقهارم  ةاتف  عم  رهش  لك  أي  دسافلاو 

ءارزو مهمظعمو  صاخشألا ، نم  ةنّيعم  ةقبط  عم  لماعت  هنأ  الإ  ةيراجتلا ،

.مهايإ هتلباقم  دعب  هيدي  لسغ  داتعا  دقو  تاسمومو ،

ةدهاشمل وأ  ءارشلل ، نوتأي  سانلا  ناكو  هتّقش ، يف  تادازملاب  موقي  ويل  ناك 

.ميدقلا اعلا  نم  تيقب  ةفلتخم  ٍعطق  كالتمال  مهلاومأ  نوقفني  مهو  نيرخآلا 

ٍةرقفب رعسلا  قفُري  مث  اهنم ، لك  ىلع  رعسلا  عضيو  فحتلا ، بيترتب  موقي  ناك 

رظتني مث  ردصملاو ، خيراتلا  عضي  ناك  ك  ةفحتلا ، نع  ام  ًائيش  حرشت  ةبضتقم 

فرعي دحأ  نكي  .بزحلا   قيرط  نعو  ةيّرس  ةقيرطب  هلصت  تناك  يتلا  ضورعلا 

دقو .فحتلا  عّبتت  عنم  قايس  يف  أي  كلذ  ناكو  ةعطق ، ّيأ  ىرتشا  يذلا  نَم 

تاقصلم ثبلت  الو  ةثداحم ، لكشب  ًةهومم  ضورعلا  أت  نأ  ىلع  ةداعلا  ترج 

يتلا ال ضارغألا  لك  ريوصت  متي  ناك  .راعسألا  ةحئال  أل  نأ  تعيب  ةملك  اهيلع 

.ةيحابإ ٌروص  اهنأكو  يديألا  اهلدابتت  ةلواط ل  ىلع  روصلا  عضوت  مث  اهلقن ، نك 

رهش نم  ركبم  تقو  ويل يف  تادازم  دحأ  اهيف  ُترضح  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك 

، رشع سماخلا  نرقلا  ىلإ  اهخيرات  دوعي  يتلا  تاتوحنملا  ىدحإ  عيبي  ناكو  رايأ ،

ةتوحنملا هذه  ىرتشا  .مدهلل  تضرعت  يتلا  سئانكلا  ىدحإ  نم  تعُزتنا  دقو 

هذه عضو  نم  نكمتي  ةسينكلا   مدهب  رمأ  يذلا  وهو  نايدألا ؛ نوؤش  ريزو 

.همون ةفرغ  ةتوحنملا يف 
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، وناتسوك ىعُدي  لجر  كانهف  .ةينامورلا  ةايحلا  عطاقت  ةطقنب  ٍملع  ىلع  ويل  ناك 

ةلاص غصلا يف  هبتكم  موادي يف  ًافقثمو  ًانيزر  ًالجر  ناكو  فحاتملا ، سيئر  وهو 

نم تاينيثالثلا  مايأ  هتالايخ يف  هتورذ يف  غلب  يذلا  رعشلا  أرقيو  ةينطولا ، ضرعلا 

عطق هل  نّمؤي  ويل  ناك  يذلا  وكسيلوكين ، برضملا  ةرك  لطب  كلذكو  .يضاملا  نرقلا 

يليإ ةرجافلا  سموملا  كلت  نع  ًالضف  .بارشلاو  يربب  بايثو  سديسرملا ، تارايس 

لاجر ةيح  تحت  نلمعي  نك  اوللا  تايتفلا  نم  اهتكبش  تناك  يتلا  - 

تناكو بناجألل ، تاردخملاو  سنجلا  تامدخ  تمّدق  يتلا  تارابختسالا - 

رمألا ةمشتحم ؛ غ  ٍعاضوأ  يف  ًاروص  مهل  نوطقتلي  نيذلا  نيرّوصملا  رجأتست 

تادعاسملا ىلع  دمتعي  ويل  ناكو  .مهزازتبا  ةيرسلا  ةطرشلا  ىلع  لّهسي  يذلا 

ناكو .اينامور  ىلإ  ةدفاولا  تايصخشلاو  ءارفسلا ، تاعومجم  نم  اهاقلتي  يتلا 

نم هتكبش  ًامِدختسُم  تايفلا  تارايس  ةيبرغلا يف  علسلا  داتسا  رمأ  مهل  ّبتري 

لّكشت ال  ةفاثكب  تايرودلا  اهبوجت  يتلا  دودحلا  تناك  .ينولوبلا  وأ  رجغلا 

، تاطالخلاو ويتسلا »  » ةزهجأ امأ  .ةكبشلا  هذه  ىلإ  ةبسنلاب  قالطإلا  ىلع  ةبقع 

تاجالثلاو تاداربلا  تناك  نيب  اسمنلا ، وأ  ايناملأ  نم  اهقيرط  قشت  تناكف 

ويل عم  نولمعي  نيذلا  ينولوبلا  تلّيخت  .ةكئاشلا  كالسألا  قرتخت  تالاسغلاو 

ك ةمخضلا ، تاداربلا  اهنتم  ىلع  اولّمح  يتلا  ةغصلا  مهترايس  نودوقي  مهو 

، تارم رشعب  ًجح  اهقوفت  ةتيم  تارشح  ّرجت  يهو  لنلا  رظنم  تلّيخت 

لقن ىلع  ةرم  تاذ  ويل  فرشأ  .ضرألا  تحت  اهماعط  تارجح  ىلإ  اهذخأتو 

فوغانس اليف يف  ىلإ  ةرخافلا  مونلا  فرغ  ٍصّصختم يف  املأ  ٍرجتم  نم  يزوكاج 

نأ مهف  هنأب  ةصقلا  هتياور  ءانثأ  ويل  معز  .تسراخوب  يحاوض  يف  ةعقاولا 

بزاعلا باشلا  وكسيشواشت ، وقين  اهكلت  ٍةمخف  ةراد  ىلإ  لَقُني  يزوكاجلا 

هقيرفو ويل  ّنكل  ً.اما  كلذ  نم  ًادكأتم  نكي  هنأ   نم  مغرلاب  كلذو  ّللدملاو ،

.خيراتلا ةماود  مسا  ويل  اهيلع  قلطأ  دقو  .يزوكاجلا  ةبرجت  ادارأ 

١١٤



، ويل قيرط  نع  مهتيقتلا  نيذلا  ب  نم  ًةراثإ  صاخشألا  كأ  كلذ  دعب  ُتيقتلا 

تناك اهنإ  ليقو  ةنس ، ثالث  ةرتفل  سيراب  تشاع يف  ةيطارقتسرأ  ةمأ  تناكو 

رخاوأ يف  تسراخوب  ىلإ  ةدوعلا  أطخ  تفرتقا  اهنكل  .يلاف  لوبل  ةقيشع  رخآ 

ًانكسم ةأرملا  كلت  .حلا   كلذ  ذنم  دالبلا  رداغت  و  يضاملا ، نرقلا  تاينيتس 

ام امأ  ً.اقباس  هكلت  اهتلئاع  تناك  قدنف  نمض  تفرغ  تشاع يف  دقو  اهب ، ًاصاخ 

ةرافسلا ىلإ  باهذلا  ةأرملا  تداتعا  .لعلا  نكسل  صِّصُخ  دقف  قدنفلا  نم  ىقبت 

عماسم ءانغإو  نوساوركلا ، لوانتو  ةيحابصلا ، ةوهقلا  برشل  ةيسنرفلا 

تاينيثالثلا ماوعأ  ينامورلا يف  نيرجاهملا  ةفاقثو  سيراب ، صصقب  يسامولبدلا 

اذإ ع  لاؤسلل  ةيلصنقلا  ةرايز  ىلع  كلذ  دعب  تداتعا  ك  .يضاملا  نرقلا  نم 

ةقورأ نم  ام  ٍناكم  يف  ةشأتلا  هذه  تقلع  دقو  .تلصو  دق  اهتشأت  تناك 

تناك ةيمسرلا  ةيمستلا  نكل   ) ةساردلا ديق  ةشأتلا  تناك  .ةدمجم  ةرازو 

يستاب ىلع  جّرعتو  اهلزنم ، ىلإ  دوعت  ةأرملا  تناك  ً.اماع  نيرشع  ةّدمل  ةلّعفم )

تايولحلا نم  ةبلع  اهئاطعإب  اهيلع  لّضفتي  ريدملا  ناك  ثيح  ايروتكيف ، ايليس 

.قباسلا مويلا  ةعونصملا يف 

يتلا تابسانملا  يف  نيوعدملا  ةحئال  ىلع  ًااد  ًادوجوم  ةديسلا  كلت  مسا  ناك 

اهنمو .ةنيزلاو  بايثلا  عاونأ  رخفأ  ماودلا  ىلع  يدترت  تناكو  .ةرافسلا  اهميقت 

ىلإ عجرت  ليناش  ميمصت  نم  تعطق  نم  ةلذبو  فيصلا ، شيرلا يف  نم  ةعبق 

ًاحاشو عضت  تناك  ةنسلا ، لوصف  نم  ىقبت  ام  يفو  .يضاملا  نرقلا  تاينيعبرأ  ةرتف 

تحبصأ دقف  ةرم  تاذ  ةنتاف  َربتُعت  تناك  يتلا  ءارفلا  فطاعم  امأ  .ءارفلا  نم 

ىلإ اهتوعد  ىلع  نويسنرفلا  نويفاقثلا  نوقحلملاو  ءارفسلا  داتعا  ذإ  .ةدق 

ةصيرح تناك  اهتهج  نم  يهو  .لقأ  ٍةتوب  كلذ  نولعفي  اوناك  نإو  مهتابسانم ؛

تّفج يتلا  اهديب  ةدشب  مهحفاصت  تناكو  اهلك ، تاوعدلا  كلت  ةيبلت  ىلع 

عم امأ  .تالماجملا  تلكب  تقولا  كلذ  مهرطو يف  ةليوط ، ةرتف  ذنم  اهعباصأ 

١١٥



ىدل ناك  .ددوتلا  نم  ةيلاخو  ةفلكتم ، ةيبوروأ  ةيطارقتسرأ  تناكف  نيرخآلا 

، ًاينيد نيدّدشتملاو  قباسلا ، يعاطقإلا  نم  قفارم  نم  فلؤملا  اهقيرف  ةمألا 

يأ قفارملا  دفولا  اذهل  عفدت  نكت  .ملاحلا   قباسلا  ةكلاملا  ةرسألا  ءارمأ  نمو 

ةداعتسا لجأ  نم  ماظنلا  نم  اهئايتسا  ىلع  نولّوعي  اوناك  مهنكلو  تابترم ،

داليم ديع  ةبسان  ةيونس  ٍتالفح  ةماقإ  ىلع  ةمألا  تداتعا  .ةدقلا  مهداجمأ 

تابسانملا هذه  تربتعا  يتلا  تاطلسلا  فارشإ  تحت  تناك  ٌتالفح  يهو  كلملا ،

، فويضلاب بيحرتلاو  يدايألا ، ليبقت  ىلع  تالفحلا  كلت  تلمتشا  .ةيرولكلوف ك 

هتيقرب لسري  لاشيم  يفنملا  اينامور  كلم  ناك  .رودصلا  ىلع  بيلصلا  ةمالع  مسرو 

دعب تاولصلا  ماقت  مث  ةنازرب ، أَرُقت  تناكو  ةيسنرفلا ، ةرافسلا  قيرط  نع  اهيلإ 

ياشلا ةحئار  اهيف  حوفت  تناكو  تانوقيألاب ، تنادزا  دقف  اهتّقش  امأ  .كلذ 

ىوتسم نم  ةيسنرفلا  ايسباك  ةمألا  تربتعا  دقو  .ةدقلا  بتكلاو  روخبلاو 

زارطلا نم  فرخزملاو ، مخفلا  ثاثألاب  ةمألا  ةقش  تألتما  .اهيلإ  ةبسنلاب  طسوتم 

هنع لاُقي  نأ  نكُ  يذلا  بيليف  سيول  دعقم  كلذكو  راظنألل ، تفاللا  ورابلا 

.هيف غلابم  لكشب  وشحمو  ةميقلا  ليلقو  شه  هنإ 

دقف انه  امأ  .وكسيتناك  رام  تيناوطنأ  ةمألا  مسا  سيراب  ةأرملا يف  كلت  تلمح 

يتلاو اهفرعن  يتلا  ةديحولا  ةديسلا  يهو  وكسيتناك ، اتيناوطنأ  ةنطاوملا  تناك 

ّفظوي هنأب  ًايمسر  هب  فرتعملا  ديحولا  صخشلا  ىرحألاب  وأ  اهيدل ، ةمداخ  فظوت 

اهتمداخ تناك  .ةيدوبعلا  رهاظم  نع  ةديدع  ةلثمأ  دوجول  ًارظن  كلذو  ةمداخ ؛

ىلع وكسيتناك  ةلئاع  ةمدخ  تيقب يف  اهتلئاع  نأ  ك  ًابيرقت ، اهّنس  لثم  ةديس يف 

.ىنبملا نم  ةيلفسلا  ةقبطلا  ةغص يف  ةفرغ  شيعت يف  تناكو  ةدع ، ٍلايجأ  ىدم 

ةقيرط داقتناب  اهتّديس  موقت  امدنع  رورسلا  ةورذ  ىلإ  لصت  اهتمداخ  تناك 

يذلا ماعطلا  وهط  ةطلغ يف  فشتكت  امدنع  وأ  اهتعاشب ، ىلع  اهّبنؤت  وأ  اهئانحنا ،

يتلا ةيلجلا  ةرظنلا  تناكف  ةلوسك  اهنأب  اهتّديس  اهفصت  امدنع  امأ  .هّرضحت 
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ايح اُهتدهش يف  يتلا  ةماتلا  ةيحورلا  ةداعسلا  نع  ٍبعت  ربكأ  اههجو  ىلع  رهظت 

.قالطإلا ىلع 

كو .ةمدهتملا  راثآلا  ضعب  ةرايزل  بهذي  ٍصخش  لثم  ةمألا  ةرايزل  انهّجوت 

زمر وهو  اهيف ؛ مئاد  ءيش  دجوي  هنأ  انل  ودبي  ناك  راثآلا ، ىلإ  ةبسنلاب  لصحي 

جراخ شيعت  اهنأكو  ديجملا  اهيضا  ةمألا  تّقلعت  .ةزهلا  مامأ  ةوقلاو  دومصلا 

لك نأ  تربتعاو  كلذب ، فرتعت  نأ  نود  نم  عقاولا  ةقف يف  تناك  اهنكل  خيراتلا ،

تناك .عقاولا  ىلع  دينعلاو  دّمعتملا  لايخلل  ًاراصتنا  تناك  نمزلا  نم  ر  ةقيقد 

ىلع مهدعاست  اهيلإ   اوعلطت  نيذلاو  اهنود ، نيذلا  عم  اهنونج  كراشتت 

.دّمعتملا لايخلا  كلذ  ىلع  ءاقبإلا  ىلعو  دومصلا ،

نم رايأ  رهش  ةمألل يف  رفسلا  ةشأت  مأت  نم  ًاخأ  نّك  يذلا  وه  ويل  ناك 

ىلإ لوؤسملا  ىدل  هتطاسو  مدختساو  ةوشرلا ، ميدقتب  ويل  ماق  دقف  .ةنسلا  هذه 

ةفلك عفد  يذلا  وهو  رفسلل ، ةحلاصو  ةخرؤمو  ةموتخم  ةشأتلا  ترهظ  نأ 

.سيراب ىلإ  باهذلا  ةركذت 

نع اهزجع  ءانثأ  ةرايسلا  اههجو يف  تبقارو  ويل ، عم  راطملا  ىلإ  ةمألا  ُتبحطصا 

بيهملا رظنملا  كلذو  ةديدجلا ، بتاكملاو  ققشلاب  ةطاحملا  تاداجلا  ىلع  فرعتلا 

، رظانملا كلت  تأر  نأ  اهل  قبسي  هنأ   لمتُحي  .ةيتنمسإلا  ةينبألاو  ءانبلا  تالاقسل 

ٍتقو ذنم  تمدُه  يتلاو  اهبابش ، مايأ  تسراخوب  وه  هتأر  ام  لك  ناك  ارو 

راطق قالطنا  زكرم  ناك  يذلا  وهو  اهشهدأ ، راطملا  نكل  .اهتينبأ  حابشأو  ليوط ،

عيمج ةرم  تاذ  تزجح  دق  اهتلئاع  تناكو  يضاملا ، يف  عيرسلا  قرشلا 

اّنّكو ءاسملا ، كلت يف  انتلحر  تناك  .ةيبوروألا  نادلبلا  ربع  اهتالوجل  تاناملوبلا » »

ال يتلا  ةغصلا  تاكرحملا  كلت  صارصلا ؛ تاوصأ  عس  نم  ةرداغملا  ةعاق  يف 

، اهقئاثو ةمألا  تلوان  مث  تازاوجلا ، قيقدت  زكرم  ىلإ  انلصو  .راجشألا  ىلع  أدهت 

سراحلا رظن  .اهليبقت  ةرظتنم  ٍناوث  عضبل  ةدودمم  زافقلاب  ةاطغملا  اهدي  تقبأف 
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انل تراشأ  مث  اهديب ، انل  تحّولو  ةمألا  تتفتلا  .كحضو  اهوحن  باشلا 

كلذ ثدحو  ةيجاجزلا ، ةهجاولا  نم  ةلباقملا  ةهجلا  تحبصأ يف  امدنع  فارصنالاب 

.مدخلا تفرص  نأ  دعب 

رطاخلا ةرسكنم  يهو  نمزلا ، نم  ٍرهش  دعب  تداع  اهنأل  هاندقتعا ؛ ام  كلذ  ناك 

ويل اهآر  .طقف  نامزلاو  ناكملا  ةديعب يف  يضاملا  تناك يف  اهنأ  يف ح  ةلزعنمو ،

ربع قّدحت  تناك  اهنكلو  ًابترم ، اهرهظم  نكي  .لصاولا   فص  ليتت يف  يهو 

فرعي دحأ  نكي  ًاددجم .»  ةنونجملا  تداع  : » لاقو ةعساش ، ةيلخاد  ٍةفاسم 

.ءيش يأ  لقت  يهو   سيراب ، اهعم يف  ثدح  ًائيش ع 

، ترئاغ اهانيعو  راظنألا ، تفلي  لكشب  ةليحن  تناك  .اهلزنم  ىلإ  اهانبحطصا 

نم حوفت  تناكو  دالبلا ، ةرداغم  دنع  اهتدترا  يتلا  اهتاذ  بايثلا  يدترت  تناكو 

.ةبحتسم ةحئار غ  اهدسج 

، باحرتلاب ةمداخلا  اهتلباق  .اهتّقش  ىلإ  ًالوصو  جردلا  دوعص  ىلع  ويل  عم  اُهتدعاس 

نم ًادقع  رمعلا  تُربك يف  اهنأكو  ةمداخلا  تدب  .اهتديس  لاح  حالصإ  ىلإ  تعراسو 

تناك ذإ  طبضلاب ، اهتديس  اهتكرت  ةقشلا ك  ةمداخلا  تقبأ  .اهعم  نمازتلاب  نمزلا 

.ثاثألا عطقو  بتكلا  نع  رابغلا  ضفنو  ةيضفلا ، اوألا  عيملتب  تماق  دق 

تضرُع يذلا  جردلا  تيب  ىلوألا : ةرملل  اهتيب  ىرت  اهنأكو  اهلوح  ةمألا  تعلطت 

عم هيلع  تقلحزت  يذلا  جردلا  جايسو  ةلئاعلا ، دارفأ  روص  موي  تاذ  هناردج  ىلع 

دنع رخآلا  ىفتخا  نيب  ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا  هنم يف  دحاو  يفوت  اهيقيقش - 

تاسفلا هيف  تضرعتسا  يذلا  عساولا  رمملا  كلذكو  دالبلل -  تايفوسلا  حايتجا 

نم ناردج  ةطساوب  نآلا  مسقنا  يذلاو  ةيمسرلا ، تابسانملا  يف  اهتدترا  يتلا 

بلع قوف  ةماع  تاظحالم  اهيلع  تقصلأ  يتلا  ناردجلاو  ىوقملا ، نوتركلا 

تدبو اهناكم ، ةقلعم يف  تيقب  دقف  ةدقلا  ايلا  امأ  .ةونع  تحُتف  يتلا  لئاسرلا 

ةثالث ّنكل  ً.اموي  اهلمحت  تناك  يتلا  لاتسيركلا  عطِق  نم  ةيراعو  ةشه  ًةعطق 
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امأ .ًءاضم  ناكملا  ءاقبإل  تدهج  دحاولا  حابصملل  طاو »  » عبرأ ةوقب  حيباصم 

امإو ةدوقفم  امإ  اهيطغت  تناك  يتلا  كييازوملا  عطق  تحبصأ  دقف  ةقشلا  ةيضرأ 

فرخزملا زيرفإلا  ءارو  تدب  ك  .تنمسإلاب  اهتيطغت  ت  دقو  ةرسكتم ،

.اهفعض ببسب  عقرقتو  زئت  تناك  يتلا  ةيئابرهكلا  تاليصوتلا 

دعي و  ىضم ، ٍتقو  يأ  نم  كأ  اهنع  ةديعب  اهيلإ  تداع  نأ  دعب  سيراب  تدب 

يذلا وه  سيراب  نونج  ناك  هتدقف  ام  تدقف  امدنع  اهنكل  .اهتليخم  دوجو يف  اهل 

تشاع يف اهنأل  ًانونج ؛ يلايخ  ٍاع  شيعلا يف  سيل  : » اهنع ويل  لاق  .ةلقاع  اهاقبأ 

وه نونجلا  ً.اضيأ  كلذ  انلعف  نحن  ارو  ةليوط ، تاونسل  ةداعسب  يلايخلا  اهملاع 

ًةلوزعم نوكت  هتاذ  ءرملا  دي  ثيح  يأ  يقيقحلا ، اعلاو  يلايخلا  اعلا  لاجملا ب 

«. قالطإلا ىلع  لاجملا  كلذ  نم  عوجر  كانه  سيل  نكل ، .َملاعلا  نع 
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نماثلا لصفلا 

اينامور يف  امأ  .ةيقرشلا  ةلتكلا  نادلب  عيمج  يف  ةيمسر  ةلطع  لعلا  ديع  ناك 

اهل طيطختلا  مت  يتلا  ةيئاوشعلا  تالافتحالا  نم  ٍضرع  ةماقإل  ًةبسانم  ناك  دقف 

، مرصنملا عوبسألا  نم  تايسمأ  ثالث  ضورعلا  كلتل  تاضحتلا  تقرغتسا  .ةقدب 

ةبقارملا عأ  تحت  قاوبألا  قالطإب  مهتيوفع  نع  نوّربعي  تسراخوب  لّع  ناكو 

فقوتت ءانبلا  لعأ  لك  تناكف  ديعلا ، موي  لولح  دنع  امأ  .ةطرشلل  ةثيبخلا 

نيب مالعألا ، قيلعت  عم  أدبي  حابصلا  ناك  .ةنيدملا  ءاحنأ  لك  يف  ءانثتسا  نودب 

تناكو .قناقنلاو  هغو ، ةينامورلا ) الوكلا   ) الوكورلا بورش  كاشكألا  ئلت 

ءانثأ ويل  لاق  .ايتنيس  ةلجم  نم  ةبك  ًادادعأ  عيبت  فحصلا  عيب  كاشكأ 

ايلاناكاب اهنإ  : » قافشإلا نع  منت  ةيرخس  ةجهلب  تالافتحالا  تاضحت  هتادهاشم 

ىضرلابو مهلعأ ، بك يف  ٍحرفب  نورعشي  لعلا  نأ  تاتفاللا  تمعز  ةيقيقح .»

اهيف لوجي  يتلا  ةنكمألا  لك  ظحالي يف  ءرملا  ناك  .اهجراخ  مارتحالاو  مهلزانم ، يف 

، بزحلاو بعشلا ، : » ةثالثلا ةطلسلا  ميناقأ  هينذأب ، اهيف  عمسي  وأ  هرظنب ،

كلذو ةيهافرلاو ، راهدزالاو ، مالسلا ، تاراعش  ةيثالث  كلذكو  وكسيشواشتو ؛»

.حرفلاو ةماركلاو ، رونلا ، رصع  يأ  وكسيشواشت  ىدل  لّضفملا  ءزجلا  ىلإ  ةفاضإلاب 

زاهج ناك  .خدتلاو  بارشلا  لوانتل  ةفرشلا  ىلع  اناوجو  ويلو  انأ  تسلج 

هيف ا  جراخلا ؛ ضارعتسالا يف  ىلإ  عتسالل  توصلا  انمتك  اننكل  ًالاغش ، نويزفلتلا 

ىلع ويل  ع  .دالبلا  ءاحنأ  لك  يف  اهسفن  ماغنألاب  حدصت  ةينطو  ىقيسوم  نم 

ٍناوص ىلع  فوفص  يف  اهنزخي  ناك  يتلاو  بارشلاب ، ةجوزمملا  الوكوشلا  ضعب 

لمح نيب  يعويشلا ، بزحلا  اغأ  ينغيو  ًال ، ويل  ناك  .ةقانأب  اهضرعيو 

همامأ ًةحوتفم  لوراف  ايسول  ةيفاقثلا  ةلجملا  تناك  .هتبابسو  هماهبإ  ةراجيس ب 
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كالملا ةينطولا ، وكسينمإ  ةمحلم  نم  اهمسا  تذخأ  يتلا  يهو  ةلواطلا ، ىلع 

تلمح دقف  فالغلا  ةحفص  امأ  .رفيسول  ءاسملا  ةمجن  ىلإ  لّوحت  يذلا  طباهلا 

، بّاتكلا ةباقن  ءارعش  دحأ  اهبتك  دقو  ءوضلا ، ّانث  حدم  ناونعب  ةديدج  ةديصق 

.انل اهتمجرتب  أدب  كلذلو  هب ، ٍةديج  ٍةفرعم  ىلع  ويل  ناك  يذلاو 

ءيضي يذلا  رونلا  هبتك ، ام  اوعمسا  .تاونس  ذنم  وكسنيلاب  ُتفرع  : » ويل لاق 

اونوكي نأ  ىنأ  يهلإ ، اي  ةدحاو ! ٍسمش  لثم  نالعشت  ناسمش  ردصم ! هل  انرصع 

 «. ...ةينغألا هذه  لباقم  ًاديج  ًارعس  هل  اوعفد  دق 

«. لشاف ناسنإ  وكسنيلاب  : » لوقلاب اناوج  هتعطاقف 

اي ...ةرطخلا  راحبلا  ربع  رحبتو  ةقث ، لكب  ةلودلا  ةنيفس  اهب  يدتهت  ٌةرانم  هنإ  »

مسقني اعلا ال  نإ  لوقلل  ًارطضم  تسل  يننكل  ِتنأ ، كدالب  اهنإ  اناوج ، زيزع 

نيذه نم  يفاكلا  ددعلا  دجاوتي  ال  .كلذك  سيل  رمألاف  لاطبألاو ؛ لشافلا  ب 

 «. ...اعلا اذه  يقيقح يف  ٍقرف  ليكشتل  فنصلا 

نوقنخيو لاجرلا  نم  هلاثمأ  عم  رثاكتي  وهو  .طبضلاب  لشاف  ناسنإ  وكسنيلاب  »

«. قابلا

اهنأ عيمجلا  ملعيو  .يذؤملا  غو  صيخرلا  رعشلا  نم  ةديصق  درجم  اهنإ  اناوج ، »

مهعيمج .كلذك  اهنأ  نوملعي  ةلجملا  يف  نولماعلاو  هؤاسؤرو  وهو  .ةهفات 

نم نادكأتي  فوسو  مالكلا ، نم  عونلا  اذه  ناقّدصي  انيليإو  ِكن  نكل  نوملعي ،

ضعبل ينامورلا  ضعب  ناهذأ  يف  قلعي  يذلا  رمألا  تافارجلا ؛ دادعأل  هركذ 

نوديري سانلا ال  مظعم  نإ  .اذه  لعفن  انعيمج  .كلذ  دعب  هنوسني  مث  تقولا 

نود نمو  ىذأب ، اوباصي  نأ  نود  نم  مويلا  ةياهن  ىلإ  لوصولاو  شيعلا  ىوس 

، ًائطاخ ًارمأ  سيل  اذه  نأ  دقتعأ  .هنولعفيو  هنولوقي  ءيش  لك  ةيقالخأ  ىدم  مييقت 

 «. ...و
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رمألا نورّركي  مهنإ  .بيذاكأ  اهلك  بيذاكأ ، اهلك  : » ربكأ دانعو  رارصإب  اناوج  تلاق 

يأب روعشلا  نع  زجعي  نأ  ىلإو  ءيش ، يأ  قيدصت  ىلع  ًارداق  ءرملا  دوعي  ىتح ال 

مهنأ كلذ  ينعيف  هنولوقي  ام  عيمجلا  قّدص  اذإ  يأ  هلوقأ ؛ ُتنك  ام  اذه  .ءيش 

مهسفنأ نم  ءزجلا  كلذ  نإ  .لعفلاب  هنوعمسي  ام  نوقّدصي  فوس  مهنكلو  ءاهلب ،

فوسو اذكه ، تو  نلو  رمألا ، داتعيو  كانه  ىقبي  فوس  هعمس  ام  قّدص  يذلا 

كلذكو ايتنيس ، ةفيحص  وحنو  انوحن ، اناوج  تراشأ  ةيرخسلا .» ىلإ  لوحتيو  ىنفي 

يفتكن اننإ   » .كلذك اهسفن  ىلإ  تراشأ  مث  لخادلا ، يف  نويزفلتلا  زاهج  ىلإ 

نع مواقن  اننأ  دقتعن  نحنو  ًائيش ، بعوتسن  نأ  نود  نمو  ءيش ، ىلإ ال  عتسالاب 

انبعتتو ...موي  دعب  ًاموي  فشكتت  بيذاكألا  نكل  .عاضوألا  نم  ةيرخسلا  قيرط 

«. اهعم

..ً.اقالطإ ًاحيحص  سيل  اذه  ال ، : » هبجعي ام ال  عمس  هنأل  ةيّدج  ٍةجهلب  ويل  لاق 

نم نكمتت  ال  اهنأو  بيذاكأ ، اهنأ  فرعن  نحنو  بيذاكأ ، اهنوك  وه  ببسلاو 

«. فرعن انوعديلف  ردقلا  اذهب  انيلع  اوبذكي  نأ  نوديري  اوناك  اذإ  .انيلإ  لوصولا 

ةرج أوسأ  نأ  ويل  ربتعي  .ضرألا  ىلإ  تعلطتو  ثيدحلا ، اذه  اناوج  تهنأ 

كلذ ربتعي  ناكو  .ةيّدجلا  ىلإ  هثيدح  ليوحت  يه  هقحب  ءرملا  اهفرتقي  دق  ةيعتجا 

ناك هنكلو  ًاسمحتمو ، ًاقحمو  ًابضاغ  ويل  نوكي  نأ  نكُ  .ةديصملا  عاونأ  نم  ًاعون 

ةيمهأ نم  ليلقتلا  وأ  ةغلابملا ، لّضفي  وهف  اذهلو  هيلع ، ًةبعص  ةيدجلا  ربتعي 

.هجعزت يقيقحلا  اهمجحب  اهتيؤر  نأل  رومألا 

كلذ دحأ يف  نم  ةرايز  عقوتأ  نكأ  .ءيش   لك  ضفر  ىلإ  لي  ًةاتف  اناوج  تناكو 

.اهفتك ىلع  يربب  نم  ًاسيكو  ايليس ، ُتيأر  بابلا  ُتحتف  امدنع  يننكلو  .تقولا 

.روفلا ىلع  لزنملا  تلخدو  يمف ، ىلع  ايليس  ينتّلبق 

مهنأل كلذب ، مايقلل  ةجاح  كانه  نكت  هنأ   ادب يل  نكل  اهيلع ، اناوجو  ويل  ُتفّرع 
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نوقتلي مهنأكو  اوفرصتف  يتلماجم  اودارأ  مهنكلو  ًاضعب ، مهضعب  نوفرعي  اوناك 

ءيش ىلع  زيكرتلاب  موقت  امدنع  ئجافم  ٍوحن  ىلع  اناوج  ضفر  رهظي  .ىلوألا  ةرملل 

انتلفح ىلع  هتضرف  يذلا  ئجافملا  يغتلا  نم  ةجعزنم  تدب غ  ايليس  نكل  .ام 

هنم ترهظف  سيكلا  تحتف  مث  ْتسلج ، كلذ ؟ ْتظحال  له  نكل  .هذه  ةغصلا 

.ةيلاطيإلا نوتيزلا  تاّبح  ضعبو  ّجلثملا ، يسنرفلا  بارشلا  نم  ةجاجز 

روضح اهيلع  بجوتي  هنأ  وهو  ًارذع  تقلتخا  دقو  نيرداغملا ، لوأ  اناوج  تناك 

، اهدنع .نآلا  ىتح  هركذت  يذلا   رمألا  ةنيدملا ؛ نم  رخآلا  فرطلا  يف  ةبسانم 

ىلع رهظي  .هترداغم   لبق  ايليس  عم  بيحرت  تلك  عضب  لدابتو  ويل  ضهن 

هيلإ تهجوت  لب  خبطملا ، نع  ينلأست  .هترداغم   نم  تجعزنا  اهنأ  ايليس 

نم ًايضام  كلت  جناليب  ةقش  نأ  حضاولا  نم  ناك  .باوكألا  ضعبو  ًءانإ  بلجتل 

تارطق نإ  ثيح  ًادج ؛ ًادراب  بارشلا  ناك  .ةنسحلا  ةفايضلاو  راوزلاب  بيحرتلا 

.ةجاجزلا ىلع  ترهظ  هايملا 

دوجو ُتظحال  .اهنانسأب  نوتيزلا  تابح  تحتف  نيب  لفلا ، ةحّاتف  ايليس  ينتلوان 

، ةيمامألا اهنانسأ  ّفص  لوط  ىلع  ًاثيدح  عضُو  يذلا  هافشلا  رمحأ  نم  غص  ٍطخ 

تلواح امدنع  هتقوذت  دقف  رمحألا ، عمشلا  معط  هبشي  يذلا  همعط  ترّكذتو 

ترعش .بارشلا  بكسب  يه  ْتماقو  ةجاجزلا  ُتحتف  .انل  ٍءاقل  رخآ  اهليبقت يف 

غبتلا ةحئار  نكل  ًادج ، ًايوق  ويل  ةراجيس  ناخد  ناكو  يمف ، يف  ٍديدش  ٍفافجب 

هتبلج يذلا  بارشلا  قاذم  ناك  .هنم ك  ىوقأ  تناك  هعم  تقفارت  يتلا  انويلا 

ليحتسملا نم  هنأ  فرعأ  .عاونألا  رخفأ  نم  ناك  ذإ  هرظنم ، لثم  ًاما  ًاعئار  ايليس 

يسامولبدلاب ةصاخلا  تالحملا  يف  ىتحو  انه ، عونلا  اذه  ىلع  روثعلا  ًابيرقت 

كراملاب وأ  رالودلاب ، وأ  ينيلرتسإلا ، هينجلاب  عفدلا  ناكأ  ءاوس  ةيبرغلا ، قدانفلاو 

.املألا

هذه ُتكردأو  .ةقباسلا  انتاءاقل  هيلع يف  تناك  ٍفلتخم ع  ٍجازم  ايليس يف  تناك 
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.رارقلا كلذ  ةعيبطب  يتفرعم  مدع  نم  مغرلاب  أشب ، ًارارق  تذختا  اهنأ  ةرملا 

ًامتها  تدبأ  اهنأ  ًاضيأ  تكردأو  ً.ارذح  لقأو  ًاحاتفنا ، كأ  اهدسج  ةغل  تناك 

ٍنايك الماكت يف  فصنلا  نيذه  نكل  ِل ، فصنو  ٍرّدخم  هبش  تنك  .ىلوألا  ةرملل 

ًادادعتسا كأ  يننأو  اهعم ، ًاديعب  ًاطوش  تعطق  يننأ  ُتفشتكا  ً.اعانقإ  كأ  دحاو 

.يهاجت اهقيقدت  ةهجاومل  ًاحاتفنا  كأو  اهعم ، ٍةقالع  ءدبل 

يأ ناجرهملا ؛ ءدب  ىلع  تاعاس  عبرأ  تضم  دقو  ةسماخلا ، ىلع  ةعاسلا  تبراق 

تاروشنملاو ىقيسوملا  نم  تاعاس  عبرأو  رهاظتلاو ، ىقيسوملا  نم  تاعاس  عبرأ 

يف لقنت  نويزفلتلا  ةطحم  تناك  .باحسلا  تسمال  يتلا  تارئاطلا  ضارعتساو 

نأ قبس يل  يذلا  يفاذقلا  ديقعلا  تيأر  .تايصخشلا  ضعب  روص  نايحألا  ضعب 

ناكو .برغلا  اهعضو  يتلا  ةيسايسلا  تاعازفلا  ةعومجم  نمض  نم  هيلع  تفّرعت 

ناك دقف  تافرع  رساي  امأ  .ةيمسرلا  مهئايزأب  ةقرافألا  نم  ًافص  مّدقتي  اغوم 

بناج ىلإ  سلجي  ناكو  وكسيشواشت ، اهميقي  يتلا  تالافتحالا  هب يف  ًاقوثوم  ًافيض 

هدقع ٍرؤم  رخآ  ٍفرش يف  فيض  ةفصب  نمزلا  نم  ٍرهش  دعب  تافرع  ّلح  .ميعزلا 

مامألا ىلإ  نوعلطتي  اوناكو  يسامولبدلا ، كلسلا  نم  ًاصاخشأ  هءارو  ُتزّيم  .بزحلا 

رتوتلا نم  ةداتعملا  هباعت  ىلع  ظفاح  دقف  اطيربلا  فسلا  امأ  دورشب ،

ًاءدب ءيش ؛ يأ  ىلع  لدت  دق  باعت  يهو  مفلاو ، نيعلا  قييضتلاو يف  فيفخلا ،

هجول ةبّرقملا  روصلا  امأ  .يقالخألا  بضغلا  ىلإ  ًالوصوو  يلخادلا  رتوتلا  نم 

ىلع ًاسرتحم  ىقبي  يذلا  لجرلا  وهو  متهالل ، ًةراثإ  كأ  تناكف  وكسيشواشت 

تظقيتم اتناكو  هلوح ، يرجي  ًائيش م  نائطخت  ناتغصلا  هانيع  نكت  .ماودلا  

.باهرلاب روعشلاب  نايحوتو 

بعصلا نم  ناك  نكل  ةولحو ، ةئفاد  رجناليب  نوزخم  نم  ةيناثلا  ةجاجزلا  تناك 

مكحت يتلا  ةصقانتملا  دئاوفلا  نوناق  ةجاجزلا  هذه  تنهرب  دقو  .اهب  عاتمتسالا 

تدب .كأف  كأ  ّلقأ  ةدئافلا  تحبصأ  كأف  كأ  داز  لك  يأ  راهنلا ، بارشلا يف 
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يهتنت فوس  رهظلا  دعب  ام  ةرتف  نأ  نم  تيشخ  يننكل  يفكي ، ا  ةديعس  ايليس 

.ةرشاعلا دنع  مونلا  دعومو  ةعباسلا ، ةعاسلا  لبق  كلذو  عادصلاو  نايثغلاب 

.اههجو ىلع  رهظ  نأ  سوبعلا  ثبل  امو  اهدحو ، بارشلا  ايليس  تقوذت 

.كل ٍةتفال  ىلع  عن  فوسو  ضارعتسالا ، كرتشن يف  انعد  انب ، ايه  : » ايليس تلاق 

«. هتدارإب ضارعتسالا  نيديحولا يف  َكراشملا  عقاولا  نوكنس يف 

اهنأكو تدبف  رهاظ ، ٍحر  تراسو  ةقشلا ، انترداغم  دنع  يعارذ  ايليس  تّطبأت 

لوقأ .ضارعتسالا  طسو  انحبصأف  وردناسكلأ  ايلآ  ةيواز  ىلإ  انلصو  .اهعم  ّرجت 

غ ٍدويقب  كراشملا  طبرت  ةليوط  ٍةلسلسب  هبشأ  ناك  دهشملا  نكل  ضارعتسالا ،

، ًاضعب اهضعبب  ةطوبرم  اهقفارمو  اهلحاوك  نأكو  ست  هجلا  تناك  .ةيئرم 

ةيفلخلا ةهجلا  وحن  ميقتسم  ٍلكشب  علطتت  تناك  وأ  ةينحنم ، سوؤرلا  نيب 

رفصألا ناولألاب  ةيهاز  تاتفال  كراشملا  ضعب  لمح  .اهمامأ  ست  يتلا  سوؤرلل 

شيجلا تاراعش  لكش  ىلع  تمسُر  يتلا  بزحلا  زومر  كلذكو  دوسألاو ، رمحألاو 

.ةلساكتمو ةمظتنم  ةكرحب  كلذ  دعب  عومجلا  تمدقت  .امورلا 

نم ًاليلق  ًاددع  نكل  هتجوزو ، وكسيشواشت  روص  تاتفاللا  مظعم  تلمح 

كلت نكل  ءارزولا ، نم  مهنأ  ضرتفملا  نمو  نيرخآ ، ٍلاجرل  ًاهبش  لمح  تاقصلملا 

اتدجاوت ب نيلو  سكرام  نالث  تنثا  وأ  ةحول  نأ  الإ  ً.ادج  ةليلق  تناك  روصلا 

نيب فزعلا ، يف  ةمدقملا  يف  ست  يتلا  ةيقيسوملا  ةقوجلا  ترمتسا  .تاتفاللا 

ٍوحن ىلع  ةجوملا  تفقوت  .هيف  كراشملا  نم  ةجهب  نود  نم  ضارعتسالا  تمدقت 

ةئيلم تارتموليك  ةثالث  ةفاسم  فلخلا  ىلإ  فقوتلا  اذه  تاددرت  تداعف  ئجافم ،

اهنكل يف ًايكيناكيم ، ًامدقت  نويزفلتلا  تاشاش  ىلع  ةروصلا  تدب  اذكهو ، .سانلاب 

ً.اددرتمو ًائيطب  ًافحز  تناك  رمألا  عقاو 

.اهلمحي يتلا  ةتفاللا  اهءاطعإ  هنم  تبلطو  لاجرلا ، دحأ  فتك  ىلع  ايليس  تّتبر 
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ةحارإو ةتفاللا ، اهئاطعإل  ةداعسلاب  رعش  هنأ  غ  ةيادبلا ، ًاككشتم يف  لجرلا  ناك 

نع ةربكم  ٍرفس  زاوج  ةروص  ىوس  ةتفاللا  ىلع  ةعوبطملا  ةروصلا  نكت  .هعارذ  

صيمقلاو ةيدامرلا ، ةرتسلا  يعويشلا : كورابلا  بولسأب  ةجلاعمو  طنطسق ، اينام 

وأ ةحول  ىوس  كانه  نكت  .لجنملاو   ةقرطملا  راعشو  ةداحلا ، ةرظنلاو  رّرزملا ،

اذه نكل  .انيليإو  يالوكين  ّلث  يتلا  روصلا  جاومأ  طسو  ةروصلا  هذه  نم  تنثا 

رخآ ٍصخش  يأ  ودبي  نأ  ضرتفملا  نم  سيل  هنأل  ًادبأ ؛ ًابرغتسم  نكي  رمألا  

نيذللا كيرشلا  نيذه  نم  كأ  هروهظ  رركتي  نأ  ىتح  وأ  لضفأ ، ٍلكشب 

.دالبلا نكحي 

ىلع يدايتعا  ىدم  ىلع  ةمالع  كلذ  يف  ناك  .اهلمحأ  ةتفاللا   ايليس  ينتلوان 

، اهدلاو هجو  ُتزّيم  امدنع  ُتلعف  لثم  يمامأ ؛ تفّشكت  يتلا  رومألا  ةبارغ 

ُتعباتو ةضماغ ، ةعطق  هايإ  يرابتعاب  تيفتكا  يننكلو  اهدلاو ، هنأ  تفرعو 

.سلا

ايليس تناك  .قئاقد  رشع  ةدمل  ايروتكف  ايلاك  وحن  ديب  ًادي  مامألا  ىلإ  سلا  انعبات 

يقاب نم  ةداحلا  سوبعلا  تارظن  تبذتجا  اذكهو  سبالملا ، ةقينأو  ةكحاضو  ةل 

يننأل ُتأتسا  يننكل  مايألا ، نم  ٍموي  ًادج يف  ًاقينأ  نكأ  ملف  ةبسنلاب يل ، امأ  .سانلا 

.ناكملا اذه  اهعم يف  ماجسنالا  نم  تنك 

مهضعب ةيذحأ  ىلع  سانلا  ضعب  ساد  ً.اضفارو  ًايئادع  ةسملل  ماعلا  جازملا  ناك 

اوشمو ضرألا ، ىلع  اوقصبو  ةرصاخلا ، ةهج  نم  ًاضعب  مهضعب  اوزكوو  ًاضعب ،

مهباحسنا لبق  ةصق  ٍةهربل  هجول  ًاهجو  ًاضعب  مهضعب  ىلإ  اوعلطتو  لاتخم ،

عم تجزتما  اهنكلو  ناكم ، لك  ًةرشتنم يف  رابغلاو  قرعلا  ةحئار  تناك  .مهتمتو 

دحأ يف  ةأجف  ةسملا  تفقوت  .ةدع  ٍتارم  يزواجتب  تماق  امدنع  ايليس  رطع 

مث يوحن ، اهرهظ  ْتسّوقف  اهوحن ، فلخلا  نم  مهدحأ  ينعفدو  ةنكمألا ،

ًائفاد اهرعش  ناك  .يمف  ىلع  اهقنع  طغض  نيب  يفتك ، ىلع  اهسأر  تعضو 
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.ًاليقثو

ىلإ مهلوصو  دنع  فقوتلا  ىلإ  نورطضيس  : » جيجضلا اذه  لك  طسو  ايليس  تحاص 

تاباطخلا ىلإ  اوعمتسيل  تاعاس  ثالث  ةدمل  كانه  نوفقيسو  بكلا ، بعلملا 

دعتست سمشلا  تناك  .صاخ  ٍلكشب  ةفسآ  اهنأ  اهيلع  رهظي  تالافتحالاو .» 

دعتساو اهلمكأب ، مهديع  ةلطع  اذه  حرفلا  موي  كلهتسا  اذكهو  بايغلل ،

تاحاسملاو ءانبلا  عقاو  ًارورم  يحاوضلا  يف  مهققش  ىلإ  ةدوعلل  مهمظعم 

دحأ ناك  .ايشيليملا  لاجرو  دونجلاب  ًاطاحم  ناك  يذلا  عمجلا  كّرحت  .ةغرافلا 

دحأ يف  ءابتخالاو  ةسملا ، نم  باحسنالا  رخآلاو  حلا  ب  لواحي  صاخشألا 

ناك .ةوقلاب  ةسملا  ىلإ  دوعي  نأ  لبق  عفصلا  ىقلتي  ناك  هنكلو  ةيعرفلا ، عراوشلا 

ىلع نيرداقلا  اندحو  ايليسو  انأ  انك  .يرشب  عيطق  ِقوسب  نوكي  ام  هبشأ  كلذ 

وأ ةرم  ةلذب -  ًايدترم  ناك  يذلاو  مهدحأ -  لواح  .فوفصلا  ب  نم  ّللستلا 

، ههجو يف  اهتيوه  ةقاطب  رهُشت  تناك  ايليس  نكل  ءارولا ، ىلإ  انعفدي  نأ  ترم 

يف مهينطاوم  ىلع  رانلا  مهسفنأ  نابشلا  ءالؤه  قلطأ  .اهتّيحت  ىلإ  عراسي  ناكف 

ةركف ةيأ  ّيدل  نكت  .ةقنتخملا   ةنيدملا  كلت  ةيقيقح يف  تدب غ  يتلا  مايألا  كلت 

تحتفنا قيرطلا ، يف  نيرتموليك  دُعب  ىلع  نكل  .هيلإ  دوقت  يذلا  ناكملا  نع 

.بعشلا بعلمل  امورلا  زارطلا  تاذ  تاباوبلا  انمامأ 

وحن ًادوعص  مث  يعرف ، ٍعراش  ىلإ  اهبناج  نم  ٍقبسم  ٍراذنإ  نود  نم  ايليس  ينتّرج 

انل حمس  مث  همدقب  ضرألا  برضو  سارحلا ، دحأ  فقو  ثيح  ةضيرع  ةداج 

نيب هب ، طيحت  زركلا  راجشأف  اذهك ، ًاناكم  تيأر  نأ  يل  قبسي  .لوخدلاب  

ناكو ةنكاد ، ٍتاهجاو  اذ  ًارجتم  ُتيأر  ك  فيصرلا ، ىلع  اههازأ  تالتب  ترثانت 

عراوشلا تناك  ً.ايمسر  ًايز  نودتري  نيذلا  ايشيليملا  لاجر  دحأ  ةسارحل  عضخي 

ُتيأر .ءاوهلا  ةّللبملا يف  ةفصرألا  ةحئار  ترشتنا  نيب  اهديربتل ، هايملاب  ًةشوشرم 

.ةفيظن ك ٍتاصنم  قوف  ًةنوكرم  سديسرمو  ايساد  عون  نم  تارايس  كلذ  دعب 
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هنأ ول  ك  ادبو  ةليمجلا ، بيلوتلا  تالتش  ضعب  قوف  ًاينحنم  ًايناتسب  ُتيأر 

ثيح ةّللظم ؛ ةحاب  ىلإ  ايليس  ينتداق  .رضخأو  ًاعناي  ءيش  لك  ناك  .اهترارح  سيقي 

قاروألا تاذ  تاتابنلاب  تافرشلا  تألتماو  ًاتفاخ ، ًاريرخ  ردصت  هايم  ةروفان  تناك 

تدعاصت يف ك  ًادوعص ، ًافتلم  ناك  يذلاو  دراب ، ٍجرد  تيب  ىلإ  اهتعبت  .ةضيرعلا 

، لوألا قباطلا  يف  اهتقش  تناك  ً.اثيدح  ّرضحملا  ياشلل  ةفيظنلا  ةحئارلا  رمملا 

يف ٍعيفر  ٍلوؤسم  ةنبا  ايليس  نأ  كلذ -  يعأ  نأ  نود  نم  نكل  ملعأ -  تنكو 

كلذو تهجوت ، نيأ  اهب  ْتعت  يتلا  ةناصحلا  نم  ًاحضاو  كلذ  ناك  .بزحلا 

اذه لكب  تعت  يتلا  يهو  اهيف ، تاقبط  ال  ةيعويش  ةلود  يف  اندوجو  طسو 

.اعلا ٍناكم يف  لك  مهدجن يف  نيذلاو  تازايتمالا ، يوذ  ءاينغألا  زّي  يذلا  حرملا 

امدنع ءاينغألا  مامأ  لاجملا  ناحسفي  هتاذ  ءاوهلاو  يداملا ، اعلا  نأكو  رمألا  ادب 

نود نم  ةايحلا  اهب  نوضوخي  يتلا  ةقيرطلا  نم  سانلا  كئلوأ  فرُعي  .نوكّرحتي 

عمتجملا كلذ  نم  ٌءزج  اهنأ  يأ  مهنم ، ةدحاو  ايليس  تناك  .اهئازرأب  مهّس  نأ 

ًاءزج نكي  اهدلاو   نأ  وه  ةظحللا  كلت  ىتح  هفرعأ  ام   ّنكل  .ّهفرملا  يملاعلا 

تدب نيب  ترسأل ، عّستت  ايليس  اهنكست  يتلا  ةقشلا  تناك  .طقف  ةبخنلا  نم 

مالفألاب ةئيلم  اهنأ  يف ح  ينفلا ، كدرون  جولاتك  نم  ةّثثؤم  اهنأكو  ةشيعملا  ةفرغ 

خبطملا امأ  .ةينابايلا  ةينورتكلإلا  ةزهجألاو  ةيزيلكنإلا  بتكلاو  ةيكمألا  تالجملاو 

تيأر .يزيلكنإلا  تيوكسبلا  عاونأو  يسنرفلا ، بارشلاو  نوتيزلاب ، ًائيلم  ناكف 

اهدلاوو ايليس  تدب  .روصلاب  ةئيلم  ًافوفرو  ناردجلا ، ىلع  ًةقلعم  ةينف  ٍتاحول 

روصلا ىدحإ  تيأر يف  .مئاعلا  درفراه  بكرمو  يتيب ، رصقو  نب ، غيب  ةعاس  مامأ 

ةسداسلا وأ  ةسماخلا  تناك يف  امدنع  نكلو  ايليس ، اهنأ  ُتضرتفاو  ةغص ، ًةاتف 

يف ءارضخ ، ٍةحاب  قوف  نيرخآ  ٍدالوأ  عم  بعلت  تناك  امدنع  ًابيرقت ؛ اهرمع  نم 

لوانتب ةعتمتسم  ةرواجملا  تالواطلا  ىدحإ  ىلإ  رابكلا  نم  ةعومجم  ْتسلج 

، ةلواطلا سأر  ىلإ  ًاسلاج  وكسيشواشت  يالوكين  ناك  .قلطلا  ءاوهلا  يف  ماعطلا 

َفقاو نالدان  رهظ  .ةلواطلا  ىلع  هقفارم  اعضوو  هني ، ىلإ  انيليإ  تسلج  نيب 
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نرقلا ةكلاملا يف  تالئاعلا  طاسوأ  رَوص  داتعم يف  ٌرمأ  وهو  ةروصلا ؛ َيفرط  هءارو يف 

وأ رصيق ، دئاوم  عم  نامداخلا  ناذه  رهظي  نأ  نكمملا  نم  ناك  .رشع  عساتلا 

.ناطلس وأ  روطاربمإ ،

تنكاد تّينب  نيع  كلت  ةليمج  ةباش  ةروص  روصلا  كلت  عيمج  طسو  ْترهظ 

.رمحألا مفلاو  ةيبهذلا  ءارمسلا  ةرشبلا  كلذكو  ايليس ، لثم  ًاريزغ  دوسأ  ًارعشو 

تاينيعبسلا فصتنم  تطُقتلا يف  دق  ةروصلا  نأ  اهسبالمو  اهرعش  نم  ُتجتنتسا 

بكارمو سمشلاو ، قرزأ ، ٌرحب  ةروصلا  ةيفلخ  رهظ يف  نيب  يضاملا ، نرقلا  نم 

تذُخأ يف ةروصلا  نأ  نم  دكأتلل  ةديحولا  ةقيرطلا  تناك  .ضايبلا  ةعصان  ةيحايس 

لوؤسملا رابك  نم  ةعومجم  ىلإ  ّعلطتلا  يه  ناك ، ةنيدم  سيلو يف  اتناتسنوك ،

.اهلوح اوّقلحتو  ةقينأ  غ  سبالم  اودترا  نيذلاو  هجولا ، يمّهجتم  يعويشلا 

تناك .مايألا  هذه  يف  اهتنبا  ةيويح  هبشت  يتلا  اهتيويحب  مهنع  ًةزيتم  تدب 

تناك يتلاو  مايألا ، هذه  اهقنع يف  لوح  ايليس  اهعضت  يتلا  ةدالقلا  عضت  ةأرملا 

؛ دحاو ٌرمأ  ايليس  عم  ينعمجي  .ةغلاب  ٍةقدب  روفحم  ةضفلا  نم  لاله  لكش  ىلع 

كلتب اهيلع  نزحلاب  رعشت  لازت  يهو ال  ةغص ، تناك  امدنع  اهّمأ  ترسخ  دقف 

سرغنت يف اهنأل  ًاديج  اهمهفأ  رعاشم  اهنكلو  اهسفن ، ةمهبملاو  ةضماغلا  ةقيرطلا 

اذإو .يرمع  نم  ةنماثلا  تنك يف  امدنع  يّمأ  تتام   » .هلعفأو هب  موقأ  ءيش  لك 

هنإف اهركذتي  نأ  دارأ أ  اذإ  امأ  ةروصلا ، كلت  ىلإ  علطتأ  انأف  اهركذتأ  نأ  تدرأ 

تّوسو فلخلا ، ىلإ  تدنتسا  مث  ينضح ، ىلع  اهدي  ايليس  تعضو  ّيلإ .» علطتي 

ببسب تّراح  تناك  تللا  اهينيع  ُتلّبقو  ىلعألا ، ىلإ  اهسأر  ُتعفر  .اهرعش 

ً.ادبأ رمهنت  يتلا   عومدلا 

نع ًادبأ  لأسأ  و  ًادبأ ، فرعأ  يننكل   .ءاسملا  كلذ  يف  ًاعم  ريرسلا  ىلإ  انيوأ 

ءيجملا ىلإ  اهعفد  يذلا  ببسلا  نعو  أشب ، اهيأر  يغت  ىلإ  اهعفد  يذلا  ببسلا 

تنكل ُتفرع ، ول  نكل  .هيف  دجت  يذلا  ناكملا  تفرع  فيك  ىتح  وأ  يتّقش ، ىلإ 
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ريدقت لقأ  ىلع  وأ  ثدحي ، نأ  نكُ  امل  لضفأ  ٍلكشب  ّرضحتلا  نم  تنك  دق 

نأ ّملعتأ  و  لأسأ ، نأ  ّملعتأ  يننكل   .ثدحيس  ام  لك  يعقوم يف  تفرع  تنكل 

.ىتح لاؤسلاب  قّمعتأ  نأ  الو  لءاستأ ،

ةيلاخو ةبلطتمو ، ايليس ، لبق  نم  ةحيرص  اهب  انمق  يتلا  ةميمحلا  ةقالعلا  تناك 

لود ةميمحلا يف  تاقالعلا  لوح  ةقبسملا  ميهافملا  ضعب  ّيدل  تناك  .رتوت  نم 

يتلاو نونفلا ، ةانق  ىلع  ةيكيشتلا  مالفألا  ةدهاشم  لضفب  كلذو  ةيقرشلا ، ةلتكلا 

عم رعشلا  ذاذر  ةحئار  ةليللا  كلت  تجزتما يف  .ليللا  فصتنم  دنع  ضرعلاب  أدبت 

برقأ رمألا  ناك  .طبإلا  رعشو  ةيدامرلا  ةيطغألا  تدبو  بارشلاو ؛ مسجلا  ةحئار 

، اينامور نكامألا يف  لك  هتدهاش يف  ٌرمأ  وهو  ةّللدملا ؛ ةأرملا  تالجم  دهاشم يف  ىلإ 

.مهتمعطأ نويراغلبلا  اهنم  دروتسي  يتلا  دالبلا  يهو 

بناج ىلإ  ريرسلا  بناجب  ةغصلا  ةلواطلا  ىلع  ًاعوضوم  ايليس  رفس  زاوج  ناك 

ةباقرلل يف ًاعوضخ  كألا  نارمألا  امأ  .عنصلا  ةيسنرف  لمحلا  عنم  بوبح  ضعب 

ٍمرج ةباث  هتزايح  تناك  ذإ  .بنج  ىلإ  ًابنج  ةبوصخلاو  رفسلا  هف  اينامور 

اكيدور يف  ترّكف  .هفاخت  ءيش  يأ  ايليس  ىدل  نكت  نكل   نجسلا ، يعدتسي 

يدحتو وناروم  ةروتكدلا  يفو  توملاو ، ىسألاب  ةطاحم  يهو  ىفشتسملا  ةعباقلا يف 

، ايليس ةقش  انه يف  نيرخآلا  اع  نع  فلتخي  ٍاع  شيعأ يف  يننأ  ادبو يل  .اهبضغ 

نم ةركفلا  هذه  درط  تلواح  .ةبيرغ  ةقيرطب  طبارتم  اناك  ملاعلا  نيذه  ّنكل 

ًايفاك اذه  ناكو  اذه ، لك  نم  ًاءزج  تسل  يننأب  ايليس يل  لوق  تركذتو  ينهذ ،

لاجملا وه  سنجلا  ناك  ً.ايفاك  نوكي  نأ  تدرأ  يننأل  تقولا  كلذ  ةبسنلاب يل يف 

لاجملاو ةيمويلا ، ةايحلا  يف  نامرحلا  رهاظم  نم  صلختلا  لفكي  يذلا  ديحولا 

ًائيش فرعت  تناك  اكيدور  نكل  .هيلإ  لوصولا  نم  ةلودلا  نكمتت  يذلا ال  ديحولا 

هنأ لمتُحيو  درفلل ، ًاكلم  ىرخألا  ةيعويشلا  نادلبلا  دسجلا يف  ربتُعي  ذإ  ًافلتخم ،

ةلازإ ةبح  انه  ىّمست  يهو  ذالملا ، يه  سنجلا  ةسرم  تناكو  .ةديحولا  هتيكلم 

١٣٠



مايقلا نم  رمألا  عقاو  يف  نونكمتي  نيذلا  مه  ةبخنلا  دارفأ  ّنكل  .قفلا  عادص 

سنجلا ناكف  نيرخآلا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .بقاوعلاب  ثارتكالا  نود  نم  كلذب 

ً.ايرس ًاسفنتم 

قوقح نم  ناربتُعي  ىرخألا  ةيقرشلا  ةلتكلا  لود  لمحلا يف  عنمو  ضاهجإلا  ناك 

تناك .ةينوناق  ًالعأو غ  ةرطخ ، رومألا  هذه  تناك  دقف  انه  امأ  .ةينوناقلا  ءرملا 

بعصلا نم  ناكو  ةسارشب ، هباجت  يركذلا  يقاولا  عاُبي  ثيح  ءادوسلا  قوسلا 

اهلسغ دعب  ىرخأ  دعب  ةرم  مدختست  تناك  اهنأ  ةجردل  ةعلسلا ، هذه  ىلع  روثعلا 

، ًايمسر ٍدوجوم  وهو غ  ًارس ، لازي  زديإلا ال  ضرم  ناك  .اهبيلعت  ةداعإو  اهفيفجتو 

.يمسرلا يفنلاو  ميتعتلا  طسو  هراشتنابو  هدوجوب  نوملعي  اوناك  سانلا  نكل 

تاوصأ تعمس  .ىمحلا  لثم  ةقرتحملا  لئاسرلاو  ايديبإلا ، يسفنب : كلذ  تيأر 

قدانفلا يف  ةيلاملا  قاروألا  فيفح  عم  اهتظحالو  ليللا ، يف  نرت  لاملا  تاودأ 

.تاسموملا لمعت  ثيح  يداونلاو 

صاخ عنصلا  يديوس  ويتسا  زاهج  نم  ثعبنملا  ليشتيم  وج  توص  دّدرت 

عم ًايحاص  ىقبأسو  يتبيبح / كنم ، ًاقودنص  برشأ  نأ  يننك  هوأ ، : » ايليسب

ترضحأ .ةعيرسلا  ةوهقلا  ضحت  ةلآ  نم  راخبلا  دعاصت  ةرتفلا ، هذه  يفو  كلذ .»

تماق يتلا  ةيرسيوسلا  الوكوشلا  ضعبو  ةنخاسلا ، ةوهقلا  ضعب  كلذ  دعب  ايليس 

.ريرسلا ىلع  موينيمولألا  نم  ةقرو  قوف  اهتنو  ةغص ، ءازجأ  ىلإ  اهعيطقتب 

وأ تابقع ، يأ  اهتايح  قيرط  فداصت يف  هيف :  كاكتحا  ٍاع ال  ايليس يف  تشاع 

تشعو كاكتحالا ، نم  يلاخلا  اعلا  كلذ  اهعم  تمساقت  .نيرخآلا  عم  تاكاكتحا 

يتلا تارسملا  نم  ةديحولا  تاطوغضلا  تءاج  ثيح  ءاوه ، ةداسو  قوف 

يهجو ّسدأ  تنك  ذإ  مونلل ؛ اهمالستسا  دنعو  يلايللا ، كلذ يف  ناك  ً.اعم  اهانكراشت 

كلذ ميسنلا يف  ماق  .ةيطغألا  اهنع  عزنتو  ّيعارذ  نم  صلمتت  نأ  ىلإ  اهيفتك  ب 

ىلع ايليس  عارذ  تقلتسا  نيب  انيدسج ، نع  قرعلا  فيفجتب  انل  لوألا  ءاسملا 
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. ةكسمتم  اهتقبأ  دقف  يعارذ  امأ  ةفخب ، يردص 

ةفلؤم ةيقيسوم  ةقوج  انعمس  .ديعلا  تالافتحا  ماتتخا  ىلإ ح  مونلل  انملستسا 

، تلكلا ةمجرت  عم  كلذ  قفارتو  ةينغأ ، نوّدؤي  اوناك  نيذلا  صاخشألا  تائم  نم 

وكسيشواشت يف تازاجنإ  نع  ةينغألا  تثدحت  ً.ايلومش  وأ  اراك  ناك  كلذ  نأ  يأ 

دتعالا نك  نيذلا  ثلاثلا  اعلا  ةداق  هصاصتخا  ناك  .ةيشافلا  ةمواقم  نمز 

يتلا يهو  هنم ؛ ةلثم  تارايز  راظتناو  تارايزلاب  مايقلل  ماودلا  ىلع  مهيلع 

ب ةيوخأ  تالدابم  ايتنيس  ةفيحص  اهتفصو  ك  وأ  ةلود ، تارايز  ىلع  لمتشت 

دادعأ روهظ  تببست يف  اهبلق  ةعرس  وأ  ةمظنألا ، هذه  رايهنا  ةعرس  ّنكل  .ةداقلا 

.ينيسورتوك رصق  يلودلا يف  ةداقلا  نم  ةقفدتم 

، فيشتورخو نوسكن ، لاثمأ  نم  ةداق  عم  ةماعلا  وكسيشواشت  تاءاقل  ّنكل 

ةجردلا نم  ءعز  عم  تاءاقل  ىلإ  ًاخأ  لوحتتل  تّصلقت  دقف  ارتلكنإ  ةكلمو 

ةسمخ ةبارق  ةطلسلا  يف  وكسيشواشت  رمتسا  .ءاهجولا  راغص  نم  وأ  ةيناثلا ،

.ةرخصب ءام  لودج  طيحي  لثم  هلوح  حلاصملا  باحصأ  ّقلحتو  ًاماع ، نيرشعو 

، ةرورضلاو قطنملا  اهعفدي  ةميظع  ةوق  هفصوب  خيراتلا  نع  سكرام  ثّدحت  دقو 

امأ .هعيرست  ناكمإلاب  سيل  نكل  هرايت ، سلاو يف  هل  ّرضحتلا  ناكمإلاب  هنإ  لاقو 

ىلع تحجن  دق  ةيسنرفلا  ةروثلا  تناك  اذإ  ام  لوح  ٍلاؤس  نع  باجأ  دقف  وام 

دتعا داتعملا  نم  ناك  كلذ .» ةفرعم  ًادج  ركبملا  نم  لاز  ام  : » يلاتلا لكشلا 

ّنكل كانه ؟ تناك  ةيؤر  يأف  ًاديج ، انلوح  انعلطت  اذإ  نكل  دمألا ، ةليوط  ةيؤرلا 

خيراتلا نكي  .بوعشلا   هذه  عم  دمألا  ةليوط  ةبعللا  هذه  بعلي  خيراتلا ال 

يتلا فورظلا  حيحصتب  موقي  وأ  لايجألا ، ربع  ةيكيتكلايدلا  هتسم  حيطستب  موقي 

تاقد عس  ناكمإلاب  ناكو  تيقوت ، ةعاس  هفصوب  لمعي  ناك  لب  هسفنب ، اهنّوك 

.ةداقلا كئلوأ  راودأ  ءاهتنا  ًةنلعم  ةعاسلا  هذه 
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عساتلا لصفلا 

 «. ...كاجوك ىلإ  ُتقتشا  : » يمامأ ويل  نلعأ 

نم فيفختلا  بحلا يف  اذه  مهسأ  ك  ًايروطسأ ، كاجوكل  وكسيشواشت  بح  ناك 

نم يفكي  ام  عم  سوفنلا  يف  سرغنا  يذلاو  همسا ، عم  قفارتي  يذلا  فوخلا 

ةيداعلا مايألا  مظعم  دهاشي يف  دئاقلا  ناك  .حرملل  ًالاجم  حتفت  يتلا  ةيرخسلا 

، هيلإ ةبسنلاب  ةئيسلا  مايألا  امأ يف  .هب  صاخلا  نيسلا  حرسم  كاجوك يف  لسلسم 

اتلك يف  وكسيشواشت  رهتشا  .مألا  ينيليهلا -  نوناقلا  لجر  ىلإ  أجلي  ناكف 

.تاقوألا مظعم  كاجوكب يف  هباجعإب  تلاحلا 

يتلا ةيحاتتفالا  تلكلا  ةباث  ةرابعلا  هذه  تناك  كاجوكب ؛ ٌبجعم  يننإ 

امدنع اننكل  .هّرقم  جراخ  ةيسمأ  ءاضق  حرتقي  نأ  لبق  ةرم  لك  ويل يف  اهمدختسي 

دحلا ىلإ  هيعارذ  ب  دعاُبي  ناك  قدنفلا ، معطم  يف  قحال  ٍتقو  يف  يقتلن  انك 

ةباجإلا نم  نكأ  نأ  لبق  نكل ، يزيزع .»؟ اي  بحت  نم  تنأو  : » لوقيو ىصقألا ،

!«. مكبزحو مكبعش  نوبحت  متنأ  : » ةرخاس ةجهلب  بيجي  ناك 

فيضتسي ناك  يذلا  وهو  تاعونمملا ، ةمانزور  جمانرب  ضرع  روضحل  ويل  اعد 

ضراعملا ةرايز  نم  فويضلا  نكمتي  ثيح  ةنسلا ، يف  ترم  فحتملا  تالفح 

يتلا ةيمسرلا  غ  فُحتلا  ةعومجم  مهتنياعم  لبق  فحاتملا  دحأ  يف  ةيمسرلا 

تناك .ةيرس  ةقيرطب  كلذو  ضرألا ، تحت  تاعدوتسم  يف  ويل  اهب  ظفتحا 

خيراتلا فحتمو  ونايتارب ، ىلع  عقاولا  وتوس  رصق  يه  هيدل  ةلضفملا  فحاتملا 

لعأ مهسأ يف  باحصأو  نئابز  هؤاردم  ناك  يذلاو  فيلسيك ، عقاولا يف  يعيبطلا 

تلِسُرأو .وتوس  رصق  ةسلجلا يف  هذه  دقع  ررقملا  نم  ناك  .هتاذ  تقولا  ويل يف 

نيدّدحم تقوو  موي  ليجست  ّمت  دقو  فحتملا ، بتكم  ىلإ  ةرفشملا  تاوعدلا 
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ىلإ تاعاس  تسو  ددحملا ، مويلا  ىلإ  مايأ  ةتس  ةفاضإب  ةرفيشلا  تضق  .اهيف 

ةعاسلا دنع  نثالا  موي  لابقتسا  لفح  ىلإ  ةوعدلا  نإ  اذكهو ، .ددحملا  تقولا 

تناك .ةعساتلا  ةعاسلا  دنع  يلاتلا  دحألا  موي  ىلإ  لوحتت  رهظلا  دعب  نم  ةثلاثلا 

يلخادلا ءزجلا  ةرانإ  ّمتت  مث  لخادلا ، نم  ناكملا  بجحتل  ّىطُغت  فحتملا  ذفاون 

ٍلكشب ةفاك  ةنيدملا  ءاحنأ  نم  نورهظي  لدُنلا  ناكو  .عومشلاو  زاغلا  حيباص  هنم 

نأ نود  نم  فاتكألا  برق  نوفقيو  تسراخوب ، يف  سانلا  لعفي  لثم  ئجافم 

مغرلاب ةئفاد  مهيديأ  نوكت  كلذكو  رطملا ، لوطه  نم  مغرلاب  مهيلع  للبلا  رهظي 

، رحلا تاجوم  نم  مغرلاب  عرستم  غو  حاترم  نودبي  اوناكو  .ديلجلا  نم 

نكل .اهتالحر  ديعاوم  تغلأ  يتلا  تالفاحلاو  ةفقوتملا ، ابرهكلا  راطقلا  تابرعو 

لجر وهف  ايسباك ؛ نم  خابطلا  بك  ناك  لالظلا  نم ب  مهعمجي  يذلا  لجرلا 

ىلإ ناكم  نم  لاقتنالا  ةبوعصب  الإ  نراقت  هّماهم ال  ةلوهس  تناكو  .روضحلا  مئاد 

يذلا وأ  رداغيو ، لصي  يذلا  صخشلا  هنأ  ىلع  هيف  ركفأ  يننإ ال  .ةنيدملا  ناكم يف 

ٍةظحل لالخ  يفتخي  وأ  هسفن  رِهُظي  يذلا  ءوضلا  لثم  ٍصخشك  لب  بهذيو ، أي 

.ةطاسب لكب  هنم  جرخيو  ناكملا  لخدي  هنأ  يأ  ةدحاو ،

نأ نوثبلي  الو  راونألا ، ةتفاخ  تارايسب  نوتأي  نيذلا  فويضلا  نع  ثيدحلا  ىقبي 

كلذ ببس  عجري  نكلو ال  ًاسمه ، عيمجلا  ثدحتي  .تمصب  فحتملا  ةهدر  اوأل 

ةموتكملا تاوصألا  ةبسانملا : مئالي  سمهلا  نأل  لب  سمهلا ، ىلإ  مهرارطضا  ىلإ 

رَّرُ نيب  اهقيلعتو ، مهفطاعم  عزنب  نورضاحلا  موقي  .ًاليلق  ةطخلاو  ةيسحلاو 

مسر ذخأب  ةاهطلا  بك  موقي  كلذ ، دعب  .دشحلا  ب  ةفرخزملا  بارشلا  اوص 

دارفأل ةبسنلاب  تارالود  ةرشع  وه  لوخدلا  مسرو  .ةنيزر  ةقيرطب  لوخدلا 

وأ باتكلاو ، نانفلل  ةبسنلاب  ةينامورلا  يال  ةلمع  نم  ةليلق  تائمو  ةبخنلا ،

ءيش يأ  رفاوت  نود  نم  ةينامورلا  ةلمعلا  نم  ثكلا  نوكلت  نيذلا  ويل  ءاقدصأل 

مث ءاجرألا ، ددرتت يف  ةيعابر  ةقرف  اهفزعت  يتلا  ةئداهلا  ىقيسوملا  تناك  .هنورتشي 
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باجعإلا نولدابتيو  ًاضعب ، مهضعبب  نوطلتخي  سانلا  ناكو  .تالبقملا  رود  أي 

.زاغلا حيباصم  راونأب  ةّفلغملا  فحتلاو  تاضورعملاب ،

نم نسلا  رابك  أي  ذإ  .تعومجم  ىلإ  مسقنت  تاءاقللا  هذه  تناك 

ءيش لك  اودقف  مهنأ  الإ  بذهمو ، ملعتمو  نيزر  اوناك  نيذلاو  يزاوجروبلا ،

، مهكالمأ ميمأتو  مهلزانم ، ةرداصُم  اودهشو  ةيعويشلا ، ىلإ  لّوحتلا  ةيلمع  لالخ 

اولمحتو بزحلا ، ةيوضع  نم  ءالؤه  مظعم  مِرُح  .ةيعتجالا  مهتاكبش  قّرفتو 

لمعلاب مهتشيعم  يفكي  ام  ىلع  لوصحلل  اودهجو  ةيقبطلا ، قراوفلا  ةلازإ  ةيلمع 

يهو حراسملا ؛ نيدشرمك يف  لمعلاب  وأ  فحاتملا ، ةمدخلاو يف  ابملا ، ةسارح  يف 

ّنكل .مهتفاقثو  مهيضامو ، مهلزانم ، هودقف : ا  ًايموي  مهتعمج  فئاظو  اهلك 

يضام نم  مغرلاب  ةيبزح  بتارم  ّقلست  يف  نايحألا  ضعب  يف  اوحجن  مهضعب 

ةيزكرملا ةنجللا  نيذفان يف  ءاضعأ  اوحبصأ  اذكهو  .طنطسق  اينام  لثم  مهتالئاع ،

نأ نكمملا  نم  ناك  يتلا  اهتاذ  زكارملا  يهو  يسامولبدو ، ءارزوو  ةبخنلا ) )

نونيدي نيذلا  ديدجلا  ليجلا  دارفأ  ًاضيأ  دجاوت  .ميدقلا  ماظنلا  لظ  اهولتحي يف 

ًابيرق ناك  يذلا  وكسيشواشت  ىلإ  ًاديدحت  كأ  ٍلكشبو  بزحلا ، ىلإ  ءيش  لكب 

نوئيلم مهنكلو  ةنشخلا ، عابطلا  يوذ  نمو  ملعتم ، هبش  مهنأ  يأ  مهنم ؛

.لماكلاب نودسافو  نوصلخمو  ثبخلاب 

ٍدلج تاذ  ةيراع  ةأرما  ّلث  ةيبعت  ٍةحول  مامأ  ةلاصلا  فرط  ميفورت يف  سلج 

.ثيمسرتنو ليج  ةيناطيربلا  ةرافسلا  يف  يداصتقالا  قحلملا  ةقفرب  ناكو  رفصأ ،

ىوتحُم ناك  اذكهو  هتاذ ، تقولا  يف  تارسكملا  غضو  ملكتي  ثيمسرتنو  ناك 

ًايعوبسأ هعمجت  ام  ىلع  قبطت  يهو  تايافنلا  عمج  ةبرع  هيوتحت  ا  ًاهيبش  همف 

تحبصأف ليتكوكلا ، تالفح  تالوكأم  ىلع  قحلملا  كلذ  عباصأ  تداتعا  .اهنم 

هبناج ىلإ  فقو  .ةفاك  ةفيفخلا  تالوكأملا  عاونأ  لوانتت  ةفرغ  نوكت  ام  هبشأ 

لك ىلإ  لي  نيدب  ّدم  ٌلجر  وهو  .ةيكمألا  ةرافسلا  هظن يف  لينبراش ؛ كنارف 
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يتلا ةيركسعلا  ءايزألا  ءادترا  بحيو  يركسعلا ، عم  قفارتت  يتلا  رهاظملا 

رهظ روهظلل  لينبراش  دهج  .ةديدع  ٍبويجو  ةمزحأو  تاباحس  ىلع  لمتشت 

هدي عضي  ناكو  ءاسؤرلا ؛ اهب  موقي  يتلا  ةلودلا  تارايز  ءانثأ  يروهمجلا  سراحلا 

لوجت نيب  ًايجولونكت ، ةمدقتم  نذأ  ةعس  ىلإ  يغُصي  هنأب  ًارهاظتم  هنذأ  ىلع 

نع ًالاثم  هتقادص  تناك  .لمتحم  فرطتم  نع  ًاثحب  ةفرغلا  ءاجرأ  هانيع يف 

هباجعإ لينبراش  رهظأ  دقو  .ةدرابلا  برحلا  لالخ  ةيكمأ  ولجنألا -  تاقالعلا 

ىلإ خألا  اذه  ّعلطت  نيب  يزيلكنإلا ، راّحبلا  ءاكذ  لثا  يذلا  ثيمسرتنو  ءاكذب 

.لاعفأ لجر  هفصوب  لينبراش 

نوظفتحي نيذلا  لاجرلا  ىلع  فّرعتلا  يه  ثيمسرتنو  دنع  ةياوه  مهأ  تناك 

ميفورت ع لأسي  ناك  .ةجئارلا  تاعئاشلا  سفتل  كلذو  ةفاحصلا ، عم  تاقالعب 

يف تابارطضالا  نم  ديفتست  دق  قاقشنا  ةكرح  يأ  ثودحب  ٍملع  ىلع  ناك  اذإ 

الإ انه ، يدوجو  ىلع  ليوط  ٍتقو  ّيضم  مدع  نم  مغرلاب  نكل  .ةيعويشلا  ابوروأ 

هنأل لاؤسلا ؛ اذه  نع  ةرشابم  ةبوجأ  دجوت  هنأ ال  ربتعأ  يفكي ل  ام  فرعأ  يننأ 

.ةرشابم ةلئسأ  حرط  ةقحلا  نم 

هنكلو ال حضاولاو ! رشابملا  جهنلا  اذهل  اي  : » ةقثاو ةيزيلكنإب  لوقي  ميفورت  تعمس 

يتلا ةقيرطلا  تناك  ...يديس »  رشتاثل ، عبات  يسامولبدب  ىتحو  يسامولبدب ، قيلي 

لينبراش امأ  ثيمسرتنو ، عجارت  .فعضلا  نع  ّمنتو  ةيهاركلاب ، ةَعبشُم  اهب  سمه 

.ىمظعلا ىوقلا  ةيهجنع  ىلع  لدت  يتلا  تلكلا  ضعبب  متو  هردص ، خفن  دقف 

.»؟ دنوب ساج  هنأ  لجرلا  دقتعي  له  : » نالجرلا دعتبا  نأ  دعب  ميفورت  لأس 

«. ثيمسرتنو ليج  .ثيمسرتنو  همسا  : » ًاكحاض تلقف 

اه : » ةفرغلا ربع  هديب  ًاشم  ويل  تيأر  تردتسا  حو  يفتك ، ىلع  ٍةتيبرتب  ترعش 

يف سيل  لقألا  ىلع  نيّوعدملا ؛ ةحئال  يف  ًادراو  سيل  اهمسا  ّنكل  .كتكيرش  يه 
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 «. ...انأ يتاق 

هلوانت نأ  لبق  لُدُنلا  بكل  اهفطعم  تّملس  دقو  بابلا ، دنع  ًةفقاو  ايليس  تيأر 

.ةيدقن ةعطق 

 «. ...اهل ًةوعد  هّجوأ  ينّنكل   »

بِّحرت نأ  كل  لضفألا  نم  نكل ، .ديكأتلاب  كلذ  فرعأ  : » لاقو هيبجاح  ويل  عفر 

.ةءاربب تمستباف  بارشلا  نم  ًاسأك  ويل  اهلوان  اهب .»

.»؟ عتجالا اذهب  ِتفرع  فيك  : » اهتلأس

دقتعأ .بزحلا  ةمانزور  نمض  نم  اهنإ  ةيئاسملا ؟ ياهوأ  روتكدلا  ةوعد  ينعتأ  »

رير كنك  ال  كلذك ؟ سيلأ  دوصقملا ، وه  رجنخلاو  ةءابعلا  عتجا  ربتعت  كنأ ال 

ايليس تراشأو  ...كانه »  ام  ٍصخش  غالبإ  نود  نم  تاعتجالا  نم  عونلا  اذه 

نم دجوي  هنأب  ةديدج  ايساد  ةرايسب  كنهارأ  يننإ  : » عباتت نأ  لبق  فقسلا  ىلإ 

نيربخملا ءالؤه  ب  نم  ًادحاو  ّنكل  .دحاو  ربخم  انه  نيوعدم  ةسمخ  لك  ب 

اذه لجل  اي  .مهنم  رذحلا  بجي  نيذلا  صاخشألا  مهنإ  .نيرخآلا  ةعبرألا  بقاري 

!«. ماظنلا

يذلا ال بكوملا  اذهو  هذه !؟ فوخلا  ةكبش  ليمجلا يف  ام  ماظنلا ! اذه  لجل  اي 

!؟ سّسجتلل نوضرعتي  نيذلا  سيساوجلا  نم  هل  ةياهن 

«. ةلئاعلا اهكل  فحت  ةعومجم  صّحفتأ  انه ل  انأ  لاح ، يأ  ىلع  »

تاضورعملا ضعب  مكيدلأ  : » ربكأ متهاب  تاضورعملا  ىلإ  رظنأ  انأو  اهتلأسف 

.»؟ انه

، بارشلاو هافشلا ، رمحأ  ةحئارب  اهسافنأ  تجزتما  دقو  ًاسمه  تباجأ  اهدنع ،

يسامولبدلا يف نم  يدلاو  ةلئاع  تناك  : » ةبيرضلا نم  ةافُعملا  رئاجسلا  ناخدو 
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نم هدلاوو  يّدج  ناكو  .ميدقلا  ماظنلا  نآلا  هنومسي  ام  وأ  ةيضاملا ، مايألا 

يف نآلا  ةدوجوم  مهتاكلتمم  مظعم  نكل  يزاوجروبلا ، رابك  نمو  ءارفسلا ،

...ةديدج ًاعطق  يرتشي  وأ  اهنم ، ًاضعب  رخآلاو  حلا  يدلاو ب  يرتشي  .فحاتملا 

.«

.»؟ ينطولا فحتملا  نم  اهنم  ًاضعب  نورتشت  فيك  نكل ، »

فيظنت دوع  ةطساوب  رضخألا  نوتيزلا  بوبح  ضعب  لوانتت  يهو  دانعب  تباجأف 

لثم ثارتكالا  مدع  ناك  اذإ  نكل ، هديرت .»؟ ءيش  يأ  تنأ  يرتشت  فيكو  : » نانسألا

اذهف ةيلابم  ايليس غ  تناك  اذإ  امأ  .ًالهس  ًارمأ  نوكت  فوس  ةالابماللا  نإف  عرد ،

.نآلا ىتح  ةملكلا  كلت  مادختسا  ةيناكمإ  ًادبأ  ينِطعت  ايح   نأ  ينعي 

انيأرو دشحلا ، ب  ينتداقف  ىرأ .» ينيعد  : » اهل تلقو  اهعارذب  ُتكسمأ 

، ةضهنلا رصع  ىلإ  عجري  ميدق  قودنص  نم  ةفلؤم  تناك  يتلا  اهدلاو  تاكلتمم 

اومسر ينامور  نانف  ةشيرب  تاحولو  ةيناغفأ ، تاداجسو  فرخزم ، فيسو 

تراشأ .ماظنلا  رظنب  ّطحنم  نوَربتُعي  نيذلاو  يبرغلا  ةذتاسألا  ةقيرط  ىلع 

قرشلا راطق  تابرع  ىدحإ  نم  اهلوزن  ءانثأ  ةّديس  ّلث  ةيبيعكت  ةروص  ىلإ  ايليس 

اهمسر ةرهش  كأ  ةحول  رهظت يف  يتلا  كلت  لثا  ٍلكشب  اهتكرح  ترهظو  عيرسلا ،

نويعلاو فونألاو  ءارفلاو ، تاعبقلا  ةديسلا  كلت  رورم  عم  ترياطت  .بماكيد 

تكرت مث  ءاوهلا ، اهتامالع يف  تكرتو  تارهوجملاو ، رواسألاو  عرذألاو ، ناقيسلاو 

.اهطوبه تامالع  اهءارو 

ام اذه  ...ةيزاوجربلا  ةيداملاو  ةيدرفلا  ضر  ةثولم  : » فيزم ٍقدصب  ايليس  تدّدر 

نع ةبيرغو  ةيلجو ، ةطحنم ، تاهافتلا : هذه  لكو  ةسردملا ، يف  هايإ  انوّملع 

رظنا ً.ادج  ةليمج  اهنكل  : » لمكت نأ  لبق  ايليس  تكحض  ...ةيكارتشالا »  تامتها 

 «. ...ةدالقلا كلتو  ناتسفلا ، كلذ  ىلإ 
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ىلإو ءارفلا ، نم  حاشوو  ليناش ، عنص  نم  تعطق  نم  ةيلح  ىلإ  علطتأ  انأو  تلق 

: ميقتسملا دوسألا  شماهلاو  نيوادوسلا ، نيعلاو  بحاشلا  يواضيبلا  هجولا 

: ًاشهدنم ُتحصو  ايليس ، تكحضف  مّايألا .» يضام  ةمأ يف  تناك  اهنأ  لَمتُحي  »

غص يف ٍبّهذم  ٍطخب  بوتكملا  رطسلا  ىلإ  علطتأ  تنكو  ةمأ .»! اهنإ  يهلإ ، اي  »

«. وكسيتناك اتيناوطنأ  ةسيتنوك  يولوتيرتروب  : » راطإلا لفسأ 

ةمألا هذه  تيأر  مث  ةعاقلا ، يف  بارطضالا  ضعب  ُتظحال  ةظحللا ، كلت  يفو 

بغرتو يف اهتلئاعل  ًاكلم  ةرم  تاذ  ناك  ًائيش  اهتداعك -  ةمألا -  تدهاش  .تاذلاب 

ءارشب موقي  نايحألا  ضعب  ناك يف  هنإ  ىتح  اهئاضرتسا ؛ ىلع  ويل  داتعا  .هعاجرتسا 

.اهيلإ اهدقتل  فحتلا  نم  تاعجترملا 

مهتاكلتمم لوح  ًالادج  نويطارقتسرألا  ثِدُحي  ام  ًاثك  : » قلقب ايليس  تلاق 

انكرت .يولعلا  قباطلا  ةهدر  ىلإ  ينتداقو  كلذ  دعب  يدي  ْتكسمأ  ةرداصملا .»

غ ةفرشلا  ىلإ  انلوصو  دنع  حايترالاب  انرعشو  راحلاو ، محدزملا  يلفسلا  قباطلا 

ميسنلاب رعشن  نحنو  دوعصلا  انعبات  مث  ةدرابلا ، ةيماخرلا  اهتاطالبو  ةفوقسملا 

.درابلا ءاوهلا  لعفب  ّفجي  يرهظ  ىلع  قرَعلا  ناك  اذكهو ، .جردلا  تيب  ىلع  درابلا 

ىلع ّميقلل  ةصّصخم  تناكو  ضرعملل ، ةعبات  ةيبناج  ةفرغ  ىلإ  ايليس  ُتعبت 

.ةيفارتحا لكب  اهفلخ  نم  هحتفت  تناك  نيب  بابلا  دنع  تالبقلا  انلدابت  .فحتملا 

رمتساو يمازح ، كبشم  ىلع  اهدي  تعضو  نأ  دعب  ةيعجارت ، ٍةكرحب  ينتّرجو 

ءايشأ نم  اهيلع  ام  تلازأ  اهدنع ، .ةلواطب  تمدطصا  نأ  ىلإ  لاحلا  كلت  ىلع  رمألا 

اهيلجر تّفل  نأ  تثبل  امو  اهقوف ، اهمسج  تعفر  مث  اهيلإ ، تفتلت  نأ  نود  نم 

ترمتساو ينع ، ًاديعب  اههجو  تقبأ  اهنكلو  ةعيرس ، ةميمح  ةقالعب  انمق  .يلوح 

ًاولحو ربنعلا ، ةحئارب  ناك  يذلا  وهو  ّرملا ؛ اهرطع  معط  تقّوذت  .بابلا  ةبقارم  يف 

تيقبو يتفش ، ايليس  تّضع  .ةرارحلا  ديدش  اهمف  ناك  .ةليلق  تاظحل  لبق  ًادج 

ىلع اهيتفش  تقبأ  اهنأ  الإ  يتفش ، نم  لاس  مدلا  نأ  مغرو  .ةدشب  ًةكسمتم  
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.يملأ نم  داز  ام  ّيتفش ،

يهجو ْتّلبق  مث  ْتهوأتو ، ربكأ  ةدشب  اهنم  ينتبّرقف  اهمساب ، مهدحأ  اهادان 

سمخ رظتنا  : » ةفرغلا نم  اهجورخ  لبق  يل  تلاق  .اهرهظم  بيترت  تداعأو 

سراح وهو  ةهدرلا ، وناتيت يف  تيأر  ًادغ .» كب  لصتأس  .كلبق  جرخأ  قئاقد ل 

يف ًاقباس  ًاعراصمو  سأرلا ، علصأو  ةماقلا  مخض  ًالجر  ناكو  يصخشلا ، اهدلاو 

ّبحي : » اهدنع تلاقو يل  ايليس ، يقتلأ  ُتأدب  امدنع  ةأجف  لجرلا  رهظ  .ايفادلوم 

نوكيل مالكلا  اذه  تلاق يل  دق  تناك  اذإ  ام  فرعأ  ءيش .»  لك  ةبقارم  يدلاو 

.رمألا اذه  نع  اهنم  راسفتسالا  يف  بغرأ  و  مطتلا ، فدهب  مأ  يل  ًاراذنإ 

ًةلبق يف تلسرأ يل  مث  جردلا ، لفسأ  ىلإ  اهلوصو  دنع  ىلعألا  وحن  ايليس  تعلطت 

أتس تناك  اذإ  ام  فرعأ  اذكهو   ايليس ، نم  ًابرغتسم  كلذ  نكي  .ءاوهلا  

وهو اهب ؛ قلعتي  ٍساسحإب  ترعش  .بهذتس  نيأ  ىلإ  فرعأ  ك   مأ ال ، ةليللا 

مث ءيش  لك  كيطعي  نأ  عيطتسي  ٍصخشك  يأ  هب ، اهركذتأس  يذلا  ساسحإلا 

.كلذ دعب  كدحو  ككرتي 

اه ًاذإ ، : » شعنملا ءاوهلل  ًابلط  جراخلا  ىلإ  يجورخ  دعب  لالظلا  نم ب  ويل  ىدان 

ادوكس عون  نم  هترايس  نم  برقلاب  ًافقاو  ويل  ناكو  كنع .» ثحبأ  تنك  .انه  تنأ 

«. بكرا : » لاقو

انفقوأ مث  ارتشالا ، رصنلا  ةداجل  ةيجراخلا  دودحلا  ىلإ  ةليلق  قئاقد  دعب  انلصو 

ةهجاو يذ  دحاو  قباط  نم  ٍرجتمو  كاشكأ  ةعضب  ىلع  لمتشي  ٍعراش  ةرايسلا يف 

دهاشن .تامارهأ   لكش  ىلع  ةّبلعملا  كسألاب  ةئيلم  فوفرلا  تناك  .ةيجاجز 

عراوشلا حيباصم  ببسب  كانهو  انه  ّفخأ  ةملظلا  تناك  .رخآ  ءيش  يأ  كانه 

ضعب ىلع  ءوضلا  طيلست  تحجن يف  اهنأ  ةجرد  ىلإ  ةفيعض  اهراونأ  تناك  يتلا 

.اهلوح نم  بابذلاو  ثعلا  تاعّمجت 
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ةهجلا نم  هيلإ  ءيجملا  انيلع  عتي  .انه  نم  : » عراشلا ينمّدقت يف  امدنع  لاق يل 

«. بولطملا ثأتلا  ىلع  لوصحلل  ةيمامألا 

ةزهجملا بتاكملاو غ  تالحملاب  ةئيلمو  ةديدج  ةعساو  ةداج  ىلإ  ًالوزن  انفطعنا 

، فيصرلا فارطأ  ىلع  ةبراقتم  تافاسم  ىلع  ةسورغمو  ةينحنم  ًاسارغأ  انيأر  .دعب 

كالسأ ضرألا  نم  تزرب  يف  ةميقتسم ، اهيقبتل  ناديع  اهعم  تعِضُو  دقو 

.ةقباطتم تناك غ  نإو  ةعماللاو ، ةديدجلا  تالحملا  تاتفال  ًاضيأ  انيأر  .بيبانأو 

نكل ةبكلا ، رجاتملاو  بايثلاو  نارفألاو  نيراّزجلا  تالحم  ىلإ  تاتفاللا  تراشأ 

ةنيزم تايرفس  ةلاكو  ةقرافملل -  كانه -  تناكو  .ةغراف  تناك  تالحملا 

.دوسألا رحبلا  تاعجتنمو  ةيراغنهلا ، تاحبلا  ّلث  يتلا  تاقصلملاب 

ققشلا نم  تاقبط  ا  كانهف  ةبهرلا ؛ ثي  دح  ىلإ  ةمظتنم  ةداجلا  هذه  تناك 

تاعمجملا تاهجاو  يف  ةقباطتم ، ذفاونو  باوبأ  ىلع  لمتشت  يتلا  بتاكملاو 

.رظتناو ةبك  ةريدتسم  دنع  ويل  فقوت  .ضيبألا  ماخرلاب  ةوسكمو  ةقباطتم 

ىلع ةأجف  تهتنا  دقو  ًايلك ، ةزجنم  ةقيض غ  عراوش  تيأر  هوحن ، ترس  امدنعو 

رادج ىلع  ماطحلا  اذه  نم  ةعطق  ترهظ  .ماكرلاو  ماطحلا  نم  ةبك  ةلتك  دُعب 

ةوطخلا راظتنا  اهب يف  لمعلا  فقوأو  عراوشلا  راسم  ضرتعا  يذلاو  ميدق ، ٍريد 

، روفحم دومع  اهيبناج  نم  ّلك  ىلإ  ةيلطم ، ةيبشخ  ةباوب  ُتدهاش  ك  .ةيلاتلا 

ك ىواهتي ، داكي  نفدم  لخادلا  يف  يل  ادب  .غص  فقس  نيدومعلا  طّسوتيو 

يف امأ  .ىعري  عيطق  اهنأكو  ةيئاوشعب  ةعبملا  ةيرجحلا  روبقلا  دهاوش  ترهظ 

تارافحلا تفقو  .ذفاونلا  فلخ  نم  ودبت  حيباصملا  راونأ  تناكف  فلخلا ،

، ةكرح نود  نم  ةقلاع  اهبلاخم  تناك  نيب  ريدلا ، جراخ  ةبكلا  تانحاشلاو 

اهارن يتلا  تاروصانيدلا  لكايه  ُترّكذت  .ةيفاصلا  ءسلا  وحن  ةحوتفم  اهكوكفو 

ضكرلاب يف تأدبو  ًادّدجم  ةايحلا  ىلإ  تداع  دق  اهنأكو  رمألا  ادبو يل  فحتملا ، يف 

دجاوتي ال  ءاضيب  ًةصنم  تيأرف  ةريدتسملا ، فصتنم  ىلإ  ويل  ُتقحل  .عراوشلا 
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عبرأ ًايلاخ  لاز  ام  يذلا  بصُنلا  اذه  ةصنم  دنع  تقتلا  دقو  .ءيش  يأ  اهيلع 

بناج ىلع  تأرق  ً.اعم  ةعطاقتم  اهنأ  غ  ةيهتنم  غ  اهلكو  ةمخض ؛ تاداج 

: ةيلاتلا تلكلا  ةصنملا 

: كولملا كلم  سايدنازوأ ، يمسا  »

!«. يسأيو اردقو ، يلعأ ، ىلإ  اورظنا 

 
بارخلا اذه  ىلإ  رظنا  .ىقبي  ءيش  ال 

، ًايراعو هل ، دودح  الو  ًخض ، ناك  يذلا  ىنبملا  اذه  بارخ 

.ديعبلا ىلإ  دت  ةيوتسملاو  ةديحولا  لامرلا 

...وكسيد نازوأ  ناونعب  يليش  رعاشلا  تايبأ  اهنإ  : » هردص ًاخفان  ويل  حاص 

 «. ...انه أرُقت  نأ  يغبني 

.»؟ ةينيلاتسلا دنالوغيل  انه يف  لعفن  اذام  .ويل  اي  ًادج  كحضم  اذه  »

: لاقو ةجرد  رادأو 180  ةيضارعتسا ، ةقيرطب  ّيفتك  نم  ينكسمأ  نأب  ّيلع  ّدرف 

«. بعشلا رصق  .ارتشالا  رصنلا  رافيلوب  ...كل  مّدقأ  »

كلذ ناكو  .ةنيدملا  ىلع  ّميخي  هنأكو  ديعب  نم  ءرملا  هيلإ  رظن  اذإ  رصقلا  ودبي 

ةيلاملا هتفلك  كفتلا يف  نع  فقوتلا  ىلإ  انب  تّدأ  يتلا  تاكنلا  نم  ٍددع  ردصم 

ةاناعملاو ةفلكلا  كلت  عالتبا  نم  رصقلا  نّك  .تيلاعلا  ةيرشبلا  ةاناعملاو 

ىري نم  دقتعي  .مخض  ىوتسم  ىلع  ٍكحضم  قوذبو  ةفيخس ، ٍماجحأب  هتداعإو 

ةداجلا تفقو يف  امدنع  يننكلو  ٍذؤم ، ءيش  يأ  ىلع  لمتشي  هنأ ال  رصقلا  اذه 

راجحألا نم  ًةلتك  الإ  سيل  هنأل  كلذو  ينمجاهي ، رصقلا  نأب  ُترعش  ةسيئرلا 
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ٍلكشب يدي  ُتعفر  .ةيناسنإلا  نع  دعبلا  لك  ةديعبلاو  طرفم ، لكشب  ةفرخزملا 

.ةقحالتم ٍتابرض  لكشب  أي  ناك  هرظنم  نكل  يسأر ، يمحأ  يزيرغ ل 

هعافترا غلبيو  بونادلا ، رهن  نم  ضرعأ  ارتشالا  رصنلا  ةداج ] وأ   ] رافيلوب ناك 

ةالابماللاو لساكتلا  نم  ٍلئاه  ٍردق  ةجيتن  هدييشت  َربتُعيو  ًاقباط ، رشع  ينثا 

ةلتكلا نادلب  يف  ةماعلا  عيراشملا  زّي  يتلا  رومألا  يهو  ةمظعلا ؛ نونجو 

ءوض ىلعو  ناذآلا ، ّمصي  يذلا  تالآلا  جيجض  طسو  نولمعي  لاجرلا  ناك  .ةيقرشلا 

دوست نيب  ءانبلا ، عقوم  نم  ةفلتخم  ءازجأ  ةعّزوملا يف  ةعطاسلا  ءاضيبلا  راونألا 

تعّمجت دقف  انلوح  ترشتنا  يتلا  رَفُحلا  امأ  .ٍدحاو  رتموليك  دعب  ىلع  ةملظلا 

أدصلا ةحئار  اهنم  حوفت  يتلا  ةيعانصلا  تايافنلاو  ةحئارلا ، ةهيرك  ةنسآ  هايم  اهيف 

اهيف يرجتو  ردحنملا ، ىلعأ  نم  أدبت  ًةحوتفم  ًةانق  انيأرف  كأ ، انبرتقا  .ةداحلا 

.ِهب لمعلا  ِهتني  ماخرلا   نم  ٍجرد  لوط  ىلع  ةطباهو  ةعراستمو  ةلحوم  تاجوم 

يذلا اذه  ةعيبط  ويل ، هلمحي  يذلا  بيجلا  حابصم  ةدعاسو  ىلعألا ، يف  انيأر 

ىلإ شت  ةيلاعلا  ةمغنلا  تاذ  اهتاوصأ  تناكو  نارئفلا ، نم  ةكرحتم  ةداجس  يرجي :

نكل عيباسأ ، ذنم  ةقطنملا  هذه  رطملا يف  لطهي  .يعجلا   اهعافدنا  ءانثأ  اهبعر 

.ةذاّفنلا ةبوطرلابو  ةهيرك  ةحئارب  ًاجوزمم  ناك  انه  ءاوهلا 

تلدت نيب  ناردجلا ، ىلع  ةقلاع  ءاملا  تارطق  تناكو  ءاشنإلا ، ديق  ةيانب  انلخد 

ةّطلبم ةفرغلا  هذه  تناك  .رضخألا  نوللا  ىلإ  ةلئام  ةيدامر  ءايشأ  فوقسلا  نم 

.ةيماخرلا  ناردجلا  ءيضت  ةبك  تايرث  ثالث  ىلع  توتحا  ك  كييازوملا ، طالبب 

لخاد اهدجن  يتلا  ةنوفعلا  لثم  ةنفعتم  تدبو  لبق ، نم  ةفرغلا  هذه  مدختُست 

ًاديعب تدقوأ  ٍنان  نع  ةجتان  تناكو  ءوضلا ، نم  ةرك  وحن  ويل  داق  .ميدق  ٍدارب 

.قلطلا ءاوهلا  يف 

!«. ًابحرم ويل ، هآ ! »
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.»؟) كلاح فيك   ) يتيساف يام  يس  لوتنيف ، ًابحرم  : » ويل باجأ 

ناك ٍلعشم  ءوضب  ةنتسم  ءاسنلاو  نابشلا  نم  ةعومجم  لالظلا  ب  تّقلحت 

ةحئار مهنم  حوفت  مهضعب  ناكو  .دوقولاب  ةّللبم  شق  ةعطق  نع  ةرابع 

لعشملا ران  وحن  اونحناو  لجر ، قوف  ًالجِر  ةعومجملا  هذه  دارفأ  عضو  .تاردخملا 

دادضألا ةباث  ءالؤه  ناك  .لفسألا  نم  مههوجو  تُنأ  اذكهو  ةعذاللا ،

نيذلاو ىلوألا ، يتليل  ايسباك يف  اهتيأر يف  يتلا  ةعومجملل  ةشوشملا  تاساكعنالاو 

نأ كأف  كأ  مهفأ  تأدب  .هنولوانتي  يذلا  رخافلا  بارشلا  لعفب  مههوجو  تنأ 

، طبارتتو بسانتت  دادضألا  ّنإ  ىتح  .ةيناثلا  هتاذو  هل  ًادض  كلت  انه  ءيش  لك 

.صخألا ىلع  دادضألا  ارو 

ثالثو لاجر  ةعبرأ  تيأرف  ةملظلا ، ىلع  يانيع  داتعت  ثير  فلخلا  ىلإ  ُتعجارت 

ب اناوجيراملا  نم  ناتراجيس  ءانثألا  هذه  يف  تراد  .رانلا  لوح  قلحتم  ءاسن 

ةينغأب ويتسا  زاهج  نم  ةدعاصتملا  ىقيسوملا  تحدص  يف  ةعومجملا ، دارفأ 

ًاعيمج اودترا  دقو  بابشلا ، حورب  نوحضني  ةعومجملا  دارفأ  ناك  .مملا  تيملا 

يذلا اههجو  ىلع  ًاباصع  ةعضاو  ةاتف  تيأر  .انه  ءرملا  اهاري  نأ  ردانلا  نم  سبالم 

تزرب دقف  .ّينيع  نم  ليست  عومدلا  لعج  يذلا  رمألا  ةثك ؛ بوقث  هيلع  ترهظ 

تناك .اهترجنح  قوف  نم  ةدودشملا  اهقنع  ةرشبو  اهيّدخو  اهيبجاح  ىلع  بوقثلا 

ناك يذلا  دلجلا  ربع  زرُغت  يتلا  ةمقعملا  ةربإلا  ًايتاذ : سرا  ءايشألا  هذه  لك 

ةعومجملا دارفأ  رعش  ناك  .ةحئارلا  ليزم  ذاذرب  وأ  جلثلا ، عطق  ةطساوب  رّدخي 

تارظن تناكو  .لعاشملاو  روهزلا  موسرب  تنادزا  ًاناصمق  اودترا  دقو  ًاليوط ،

أل يتلا  ةاتفلا  تلاق يل  .يهاجت  ةكّكشتم  بورحلا  دض  اورهاظت  نيذلا  نابشلا 

اونقيأ امدنع  ًاليلق  نورخآلا  حاترا  نيب  ةينامورلا ، ةغللاب  ًائيش  اههجو  بوقثلا 

.ةراجيس ةاتفلا  ينتلوان  كلذ ، دعبو  .يبنجأ  يننأ 

: ةراجيسلا هذه  تقّوذت  نإ  ام  ةيوفع  ةقيرطب  ُتعجارت  امدنع  ةاتفلا  تلاق 
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يذلا اهفنأ  لوح  شمنلا  رشتنا  نيب  تبك ، ةاتفلا  انيع  تناك  ...انيليم »  ليم -  »

ُتنّخد .اهيلع  لعشملا  ءوض  سكعنا  يتلاو  ةغص ، ةيجاجز  ةعطقب  ًابوقثم  ناك 

نكي .يمد   ىرجم  قرتخيو  ّيتئر ، رشتني يف  وهو  اهناخدب  ترعشو  ةراجيسلا ،

دالبلا نكل يف  .اهيف  تطلتخا  دق  ام  ةيئايميك  ةدام  نأ  ادبو يل  ًايعيبط ، اهمعط 

يأ جزم  برغتُسي  ال  فيغرلا  مجح  بكتل  بشخلا  ةراشنب  حطلا  جز  يتلا 

ئلت نأ  لبق  هئامد  نم  غرفي  داكي  يبلق  نأب  ُترعش  .تاردخملا  عم  ءيش 

ك اهنم ، ٍءيش  ِمهف  نم  نكأ  نأ  نود  نم  ةثداحم  ةيادب  تعمس  ً.اددجم 

تامالعلا ُتظحال  يننأ  ُتننظ  يننكلو  زاهجلا ، نم  ةثعبنملا  ةينغألا  ُتعمس 

تاوصأو ةينغألا ، تلك  ةلاطتسا  اهيف  ا  ةيراطبلا ؛ فعض  نع  ةجتانلا  ىلوألا 

روعشلا ببسب  كلذ  لك  ُتعمس  ار  وأ  ...ةحجرأتم  تدب  يتلا  راتيغلا  راتوأ 

! ةسارشلاب يحوي  يذلا  ناونعلا  اذهل  اي  ...مملا  تيملا  .ّيلع  رطيس  يذلا  نايثغلاب 

هذه ترّكفو يف  ّيتبكر ، ب  يسأر  تدنسأو  بطرلا ، رادجلا  وحن  ًالوزن  ُتقلزنا 

.ءاضفلا أل  يتلا  ةيقارلا  ىقيسوملا 

.ةعومجملا كلت  ًايعو ب  كألا  وه  ًالوأ  ويل  بطاخ  يذلا  باشلا  ناك 

: لاق مث  نيرخآلا ، نع  ًالوؤسمو  هيأرب ، ًادرفتم  ادب  يذلا  رخاسلا  باشلا  زكو 

.»؟ كلذك سيلأ  ويل ، قيدص  تنأ  »

.»؟ لاؤس اذه  له  »

، نكل .كتملكب  تقثو  انأو  ًاديفم ، نوكت  نأ  ديرت  كنإ  َتلق  : » رمألا ويل يل  حرشف 

.»؟ هلوق ديري  ام  عسو  حيرلا ،)  ) لوتنيف ءاقل  نم  ىربكلا  ةدئافلا  يه  ام 

ىلع وبحي  وهو  ًايوق  ادبو  .ليوط  ٍرعش  اذو  ًايحتلمو ، ةماقلا  ليحن  باشلا  ناك 

اذه نكل  ئيطبو ، نيرّدخم  هلوح  نم  عيمج  ناكو  .زفقلل  ًادعتسمو  ضرألا 

علطتأ نأ  تلواح  .ّيلع  هرظن  زّكرو  يوحن ، علطت  .مزحلاو  رتوتلاب  ىحوأ  باشلا 
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نأب ترعش  يّننأ  .ّيلع غ  رطيسي  يذلا  راودلا  ينع  ضفنأ  ضهنأ   نأو  هوحن ،

.عذال هقاذمو  جزل  اعل 

.»؟ انه يرجي  ام  حرشب  دحأ  لّضفتيس  له  ًانسح ، : » تلق

ذنم اندعاسي  ويلو  دالبلا ، هذه  نم  ليحرلا  ىلع  سانلا  دعاسن  اننإ  : » لوتنيف لاقف 

مدع نع  ّمنت  ةرظنب  ويل  ّعلطت  رجناليب .» لعف  كلذكو  نآلا ، ىتحو  تاونس  عبرأ 

ٌةعج اننإ   » .هتراجيس نم  ًايوق  ًاسفن  بحس  مث  رجناليب ، مسا  ركذ  دنع  حايترالا 

وأ ايراغنه  ىلإ  دودحلا  روبع  ىلع  سانلا  نودعاسي  نيذلا  صاخشألا  نم 

لوصحلا مهتدعاسمل يف  ويلو  تنأ  كلثم  صاخشأ  ىلإ  ةجاحب  اننكل  .ايفالسوغوي 

ام صخش  ىلع  روثعللو  ...بناجألا  نم  ةمزاللا  ةوعدلا  لئاسر  وأ  قاروألا ، ىلع 

«. دالبلا نم  مهجورخ  دعب  مهتدعاسمل 

«. عفدلل نيّدعتسملا  صاخشألا  نم  لاومألا  عازتناو  : » ًالئاق ويل  لخدتف 

يلام ٌدعب  كانه  ويل ، لوقي  كو  : » لاقو ءايتساب  هوحن  لوتنيف  علطت  اهدنع ،

تناك ...يلام  ٌدُعب  كانه  لعألا .» هذه  لك  نم  لاملا  ينجن  ال  اننكل  ةلأسملل ،

ًةديعبو ةغيلبو  ةقيقدو  ةيمسر  ةغل  تناك  اهنأ  يأ  ةيئانثتسا ، لوتنيف  ةيزيلكنإ 

.رهاظملاب كسمتلا  نع 

نيب يراعلا  اهردص  رظنم  نم  هينيع  عابشإل  ليم ؛ ردص  ىلع  هتارظن  ويل  زّكر 

امأ بيلحلا ، نولبو  ةيفاص  اهترشب  تناك  .ىرخأ  ةراجيس  ضحتل  ينحنت  تناك 

ناكو ةحيحصلا ، اهتنكمأ  غ  يفو  ّةقدلا ، ىلإ  دقتفتف  اههجو  أل  يتلا  بوقثلا 

ليم نم  ٍةراجيس  ذخأب  ّمهي  وهو  ويل  لاق  .اهدلج  قرتخي  ندعملا  نم  بك  ٌرادقم 

، طقف تانوقيألا  مسرب  موقي  ًالثم ال  وكسيرتيبف  نوطروتم : مهلك  : » ةوقب اهنيخدتل 

.رفسلا تاشأت  رّوزيو  ةيطاطم  ًاماتخأ  عنصيو  ًاضيأ ، رفسلا  تازاوجب  بعالتي  لب 

تاعماجلا نم  تاظحالم  اهولعت  يتلا  قاروألا  ضحت  مهاسيف يف  وكسينوي  امأ 
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وناتسوك يف لمعيو  .انه  ىلإ  اهديعيو  تارؤملا  نم  داوملا  ذخأي  وهو  ...ةيكمألا 

نوكت يتلاو  ...نحش  قيدانص  ةعضب  انضارقإب  موقيو  يعيبطلا ، خيراتلا  فحتم 

امأ .شقلا  ضعب  ىلع  يوتحتو  اهيلإ ، ءاوهلا  لوخدب  حمستل  بوقث  ةدعب  ةبوقثم 

نع نوثحبي  نيذلا  جاوزألل  ةصاخ  ىلوألا  ةجردلا  ةروصقم يف  ّرضحُيف  بوب  معلا 

«. لضفأ ٍةايح 

.صاخشألا ءسأ  ركذل  هدادعتساب  الو  ويل ، ةرثب  ًاعتمتسم  لوتنيف  نكي   

نيذلا نابشلل  ةدَهجملا  عألا  نم  ةعومجم  وحن  كلذكو  ويل ، وحن  ُتعلطت 

ةباصعلا كلتو  ةاوه  اهب  موقي  يتلا  ةيلمعلا  هذه  ترّكف يف  .رانلا  لوح  اوّقلحت 

ةزهجألا دشأ  دحأ  هجو  يف  نوفقي  نيذلاو  تاعماجلا ، ةذتاسأو  ماسرلا  نم 

.اعلا ًافسعت يف  ةينمألا 

ثيداحألا يف  يزكرم  ةوق  ديعتسأ  ل  ةيعيبط  ودبت  يتجهل  لعجأ  نأ  تلواح 

.»؟ ًّهم ًاحاجن  متزرحأ  له  : » ةرئادلا

«. رّوصتت ّم  كأ  انحجن  : » لوتنيف باجأف 

.»؟ نولشفت امدنع  ثدحي  اذام  : » هتلأس

ىزغم تاذ  ًةءاإ  أموأو  ...ةبعص »  ةنمزأ  شيعن يف  اننإ  .كنأش  نم  سيل  اذه  »

؟ ماظنلا اذه  يمست  اذام  ةيلسأرلا ؟ انل  مّدق  يذلا  وه  ويل  نأ  ملعتأ   » .ويل وحن 

قلعتم وهو  رارمتساب ، غتي  رعسلا  اذهو  رعس ، هل  ءيش  لكو  بلطلاو ، ضرعلا 

هلوخد ديرن  يذلا  ديدجلا  اعلا  وه  اذه  .هديرت  كنأ  ويل  دقتعي  يذلا  رادقملاب 

 «. ...نآلاو ًاعيمج ،

.»؟ ًايفتاه لصتا   ْنَم  تنأ  تنك  له  »

.تصنتلل ٌضّرعم  رجناليب -  فتاه  وأ  كفتاه -  نأ  الإ  كب ، لاصتالا  لواحن  اّنك  »
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بيترتب موقن  فوس  نآلاو ، .ةبقارملا  تحت  ةعوضوم  فتاوهلا  لك  رمألا ، عقاو  يفو 

«. اندعاست نأ  ديرت  تنك  نإ  اذه  انعتجا ،

.»؟ فيك نكل  »

لقنت نأو  ةثك ، ٍرومأ  قيقدتلا يف  كنك  ك  ةيصوت ، لئاسر  بتكت  نأ  كناكمإب  »

ىتش ةدعاسملا يف  كناكمإب  يأ  كتلمعو ، كتانوذأ  مادختسا  اننكو  .انضارغأ  انل 

.»؟ لباقملا ديرت يف  اذام  .ةرطخ  اهلك  تسيلو  ةغصلا ، رومألا  عاونأ 

 «. ...هلعف نوعيطتست  يذلا  ام  ىرأل  انه  ىلإ  تيتأ  .لباقملا  ءيش يف  يأ  ديرأ  «ال 

ام ...يحلا  مضلاو  ذوفنلاو ، لاملا ، لباقملا : ام يف  ءيش  ىلع  لوصحلا  ديرن  اننإ  »

.»؟ قرفلا

.»؟ كلذ دقتعت  الأ  قرف ، دوجوب  دقتعأ  يننأل  كلذف  اذه  لك  لعفأس  تنك  اذإ  »

هذهك ةثداحم  ُتيرجأ  ناكف : هانع  ام  امأ  كلذ .» َتلق  اذإ  قرف  كانه  نوكيس  »

«. كنم لضفأ  ٍصاخشأ  عم 

.تاددرت عم  قفارت  دقو  ًايئح ، ًءارجإ  كلذ  ناكو  يفتك ، لوح  هعارذ  ويل  عضو 

لصتي  يف فوس  هنأ  لوتنيف  ربخأ  .ةوسق  دشأ  مصخ  نم  ينيمحي  ويل  ناك 

. هلاصتا  دنع  ءيش  لك  حِّضويس يل  هنأو  ةمداقلا ، ةليلقلا  عيباسألا  ام يف  ٍتقو 

ةراجيس ّفل  ك  رمحألا ، بارشلا  نم  ةعرج  لوتنيف  علتبا  انثيدح ، ءاهتنا  دنعو 

.اغألا طيرش  يغتب  مهدحأ  ماق  ةظحللا ، كلت  يفو  .هسفنل  اهاقبأ  ةكيمس 

لوتنيف ّزهف  .عيرس  صقر  عاقيإ  تاذو  ةيوق  ةيبعش  ىقيسوم  عسب  انأدب  اذكهو ،

تظحال .هتجاجز  نم  بارشلا  لوانت  يف  ىقيسوملا ، عاقيإ  عم  ًايشا  هسأر 

صاخشألا لك  ناك  .يوقلا  ههجوو  ةلوتفملا ، تالضعلا  تاذ  هتبقرو  هيعارذ 

ادع ام  ضومغلاب ؛ نومستي  اوناك  ك  زيكرتلا ، ىلإ  مهتارظن  دقتفت  نيدجاوتملا 
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ةصقر ةيدأت  ل يف  نابش  ةثالث  كمهنا  نيب  مونلل ، ناتاتف  تملستسا  .لوتنيف 

تاجاجز نابشلا  عضو  .نانلا  هيلع  لعتشت  يذلا  جودزملا  ّملسلا  لوح  ةيفير 

راجفنالاب تأدبف  ّلفلا ، ةيطغأب  اهقالغإ  اوداعأ  نأ  دعب  ملسلا  قوف  ةغراف 

.ىرخألا ولت  ةدحاو  ٍلاع  توصب 

.بالكلا ءاوعو  خارصلاب  ةعوبتم  ةيوق  ةفاشك  حيباصم  راونأ  انيأر  ةأجف ،

!«. نآلا اوجرخا ! : » رمملا ىلإ  ةوقب  ينعفدي  وهو  ويل  حاص  اهدنع ،

.الخدت نأ  كيلع  عتي  .اجرخت  نأ  كنم  نوعقوتي  مهنإ  .الك  : » لوتنيف لاقف 

«. ايلاعت

ّرمتسا لجر  ىلإ  ةبسنلاب  ةئجافم  هتقاشر  تناكو  لوتنيف ، زفق  روفلا ، ىلعو 

، ًاليلق هيلع  تاردخملا  ثأت  ناك  .ليللا  لاوط  بارشلا  لوانتو  تاردخملا  خدتب 

ثالث ىلإ  مهمّسقو  ةوقب ، لوتنيف  مهظقيأ  .راودلا  نم  ةلاح  اوناك يف  نيرخآلا  ّنكل 

، ماري ام  ىلع  تسل  يننأب  ُترعش  .ةفلتخم  ٍتاهاجتا  انهّجو يف  ّمث  تاعومجم ،

توصلا زاهج  نم  حدصت  ىقيسوملا  ّتلظ  .داتعملا  نم  ًةفخ  كأ  ناك  ويل  نإ  ىتح 

.ضرألا ىلع  غصلا 

ءوض لعفب  عملي  ءارفصلا  نويعلا  نم  ًاجوز  انيأرو  ةملظلا ، طسو  ًاجيجض  انعمس 

.املألا درفيش  عون  نم  بلك  انيأر  كلذ ، دعبو  .لعشملا 

، كلذ دعبو  هنايرت .» ّع  رظنلا  ّضغب  ىنميلا ؛ ةهجلا  ىلإ  اهّجوت  : » لوتنيف لاق 

!«. كب لصتن  فوس  : » ّيلإ همالك  هّجو 

.ىنبملا قمع  ىلإ  انكّرحتو  يوديلا ، حابصملا  ويل  أفطأ 

تارمملا ربع  انرسو  ةديدع ، ٍتاعاس  اهانبسح  ةرتفل  ميلا  هاجتا  ىلع  انظفاح 

تناك يتلا  ىرخألا  تاوصألا  كلذكو  انتقفار ، بالكلا  تاوصأ  نكل  تاعاقلاو ،
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كلت نكل  .لانيردألاو  فوخلاو ، تارّدخملا ، دّدمتي : تقولا  نأب  انرعش  .انفلخ 

، ةملظلا طسو  أيقتي  ويل  ناك  .ةقيقد  ثالث  وأ  نيرشع  ىلع  عقاولا  دزت يف  ةرتفلا  

رثأ اندقف  .ةليوط  ةلحر  اهنأكو  انل  ادب  رمألا  نكل  انناقفارت ؛ ناتاتف  كانه  تناكو 

ك تنمسإلا ، ءالدو  ءالطلا  ةيعوأب  انسم  ءانثأ  انّعتو  ام ، ناكم  يف  تاتفلا 

ىلإ دنتسيل  رخآلاو  حلا  ب  ّفقوتي  ويل  ناك  .بيبانألاو  كالسألاب  ًاضيأ  انّعت 

بشخلا نم  ةموك  لب  ًارادج ، هيلإ  دنتسا  ام  نكي  تارملا ،  ىدحإ  يفو  .رادج 

هلقث ّلك  ويل  عضو  نأ  دعب  ةجض  تثدحأو  تطقس  ام  ناعرس  يتلا  طوغضملا 

ءيش غ يأ  ةيؤر  نم  نكمتن  كلذل   ءانثألا ، هذه  هحابصم يف  ويل  َدقف  .اهيلع 

ىلإ انلصو  ًاخأو  .جراخلا  يف  عراوشلا  راونأ  نم  وأ  رمقلا ، ءوض  نم  تاضمو 

.مونلل ملستساو  ويل  سلج  كانهو  .ةبطر  ةيواز  اندجوف  صقرلل ، ةصّصخملا  ةعاقلا 

غارف غ  عَمُسي  توص  يأ  كانه  نكي  نكل   جيجضلا ، ىلإ  عتسالا  تلواح 

.اهسفن ءادصأ  تدّدرت  يتلا  ةيانبلا 

جلبني بحاشلا  حابصلا  ءوض  ناك  .ةليلق  قئاقد  وأ  ةدع  ٍتاعاس  دعب  ُتظقيتسا 

ويل ناك  ً.اضيأ  ًابحاش  ادب  ناردجلا  وسكي  يذلا  ماخرلا  نأ  ك  ًاديور ، ًاديور 

، ًاضيأ نيرخآلا  ةيذحأو  اذح  قوف  تأيقت  دقف  انأ  امأ  تقولا ، اذه  يف  رخشي 

، اهنم انتلوج  انأدب  يتلا  اهتاذ  ةفرغلا  انك يف  .ركذتلا  وأ  دكأتلا  اكمإب  نكي  نكل  

دنع ًانمآ  نوكيس  ناكملا  نأ  َبسحو  ةرود ، يف  انلاسرإ  ىلإ  لوتنيف  دمع  دقو 

تيقب نكلو  ةيماح ، لازت  ال  رانلا  تناك  .تحجن  دق  هتطخ  نأ  ودبيو  انتدوع ،

تبهذ نيأ  نكل ، .ةقرتحملا  فصن  نوصغلا  قوف  ضيبألا  دامرلا  رابغ  نم  ةقبط 

تدّكأت ام  لالخ  نم  ّللستملا  ءوضلا  طاقتلا  أدب يف  دقف  ايلا  جاجز  امأ  تايتفلا ؟

.شاوكس ةبعل  ةعاق  فصن  مجحب  ةفرش  ىلع  فرشت  ةيسنرف  ذفاون  اهنأب  نآلا 

.لكشلا يرئاد  ًاحرج  هتهبج  ىلع  تيأرو  ةيوفع ، ةروصب  هوأتلاب  أدبو  ويل  قافتسا 

لّمحتت يّنس  دعت  ...يهلإ   اي   » .هيلع ةدمجتملا  ءامدلاب  رعشو  حرجلا ، ويل  سمل 
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، رادجلا ىلإ  هدانتسا  ةيعضو  نم  ىّوسو  ًاددجم ، هينيع  ضمغأ  مث  ءايشألا .» هذه 

ً.اددجم رخشي  أدب  هنكلو 

يننكل اهلغشي ، ام  فشتكأ  نأ  ُتلواحف  ةيوازلا ، نارئف يف  ةكرح  تاوصأ  ُتعمس 

تداتعا كلذ ، دعب  ضرألا ؟ ىلع  ىقلم  فطعم  وه  له  .هزيي  نم  نكأ   

تاوصأ عس  نم  تنك  .غراف  ٍتنمسإ  سيك  هنأ  ُتفرعف  مالظلا ، ىلع  يانيع 

لمعلا ِهتني  ٍةذفان   ةفاح  وحن  تهّجتاو  تضهن  .ةدشب  كطصت  يهو  اهكوكف 

.ةفرغلا نم  ىرخألا  ةهجلا  ىلإ  ويل  قوف  نم  تزفقو  دعب ، اهيف 

عضو ك  بنج ، ىلإ  ًابنج  نايقلتست  درفيش  نامج  عون  نم  بلكلا  اّتثج  تناك 

يذلا بارتلا  لالخ  نم  تبرست  هءامد  نكل  هقوف ، تنمسإلا  سايكأ  مهدحأ 

سيك هنع  تعفر  مث  نيدماج ، اناك  هنكل  اذحب ، هتزكو  .هبرق  ناك 

تناك .ودبي ك  ام  ىلع  توملا  راظتناب  ةحوتفم  هنويع  تناك  ً.اغراف  تنمسإ 

تلاس يتلا  ءامدلاب  ةطلتخملا  هئاشحأ  ضعب  تيأرو  تقّزمم ، هاتبقر 

.كانه تنوكت  ةبلص  ةموك  تيأر  .تنمسإلا  رابغ  نم  ةغص  ٍةموك  عم  تجزتماو 

.ءامدلاب ّططخملا  أدصلا  نولب  تناكو  ةموكلا ، تلكر 

ناعبات نابلك  ناذه   » ً.اديعب علطت  مث  ينم ، برتقا  ويل ح  عمسأ  يهلإ .»!  اي  »

.»؟ ءسلا قحب  اذه  لعف  نم  .هاقنع  عُِطق  دقو  ايشليملل ،

ءاوهلا ىرجم  ّضع  مت  وأ  ًاقيز ، اقِّزُم  دقل  ويل ، اي  رظنا  .هاقنع  َعطُقي   »

«. ةرشابم

ىلع نمدملاو  رجغلاو ، ءارقفلا ، سانلاب  ةينبألا  هذه  ئلت  .انه  نم  جرخن  انعد  »

«. ًادج رطخ  وهو  ءارقفلا ، يح  لثم  ناكملا  ودبي  ...نيدرشملاو  تاردخملا ،

ةعاس لضفب  تقولا  تفرع  دقو  ليللا ، فصتنم  دعب  نم  ةعبارلا  ةعاسلا  تناك 

تانحاشلا تأدب  نيب  اهلمع ، تأدب  دقو  جراخلا  تاعفارلا يف  ُتيأر  .ةئيضملا  ويل 
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ام نوقلتي  ال  لاجرلا  نأ  يل  ادب  .ةفصرألا  ىلع  لعلا  لازنإب  ةغصلا  ةلفقملا 

وأ ًاضيرم  مهضعب  ناك  .حجرألا  ىلع  مهلوحن  ببس  اذهو  ءاذغلا ، نم  يفكي 

نوحلسم ٌسارح  ىلوت  .تاباصعلا  دارفأ  لثم  رخآلا  مهضعب  ادب  نيب  ًادج ، ًافيعض 

انأ انأبتخا  ءانثألا ، هذه  يفو  .اهيلع  مهعيزوت  مث  لمعلا ، نكامأ  ىلإ  لّعلا  ةدايق 

.سارحلاو لعلا  فرصنا  ىلإ ح  تنمسإ ، سايكأ  لقنت  ةنحاش  ءارو  ويلو 

لمحت يهو  نجسلل ، ةعبات  تانحاش  هذهو  جاسملا ، نم  مهنإ  : » ويل لاق 

ليوارسلا ىلإ  رظنا  ...افاليج  نجسل  عبتت  ارو  شيجلل ، ةعبات  ٍليجست  تاحول 

ىنُبت .يرابجإلا  لمعلا  هنإ  .رهظلاو  ردصلا  ةهج  نم  ماقرألاو  ءارفصلا ، ناصمقلاو 

«. يرابجإلا لمعلاب  نآلا  اّهلك  ابملا  هذه 

اذه فده  نم  ًادكأتم  تسل  : » ةرايسلا لخاد  انحبصأ  نإ  ام  ويلل  تلقف 

«. ّراسلا ضارعتسالا غ 

«. ىرت فوس  : » عباتو كّرحملا ، لّغش  مث  هتآرم ، ةيعضو  ويل  لّدعو  ىرت .» فوس  »
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رشاعلا لصفلا 

فرعأ نأ  ردانلا  نم  ناكو  ايليس ، عم  يتقالع  نأشب  يمسر  ءيش  يأ  كانه  نكي   

ىنعملاب ادع  ام  لعفلاب ، ًائيش  تسرد  دق  تناك  اذإ  امو  تقتلا ، نمو  اهناكم ،

.ةعماجلا ىقيسوم يف  ةذيملت  اهتفصب  يمسالا ،

يذلا تقولا  نع  ءيش  يأ  يتفرعم  مدع  ببسب  اهيلع -  غ  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

دقف تقولا -  كلذ  نع  ثيدحلل  ةسيسخ  قئارط  ىلإ  اهئوجلو  ينع ، ًاديعب  هيضقت 

تبقارو اهلزنم  ىلإ  ةرم  تاذ  اهتعبت  يننأب  يفارتعا  ّنأل  كلذو  .يلخاد  اُهتمتك 

كلذ دعبو  ًاددجم ، اهتعبت  هوبشم  ءيش  يأ  ىلع  يروثع  مدع  ببسب  هنأو  اهتّقش ،

نأ كلذ  ىلإ  فاُضي  .غلو  اهل  يمالستساب  فرتعأ  يننأ  ينعي  ناك  ىرخأ ، ةرم 

نكل .قحم  هنأ  نهربي  نأ  ام  ٍةلحرم  يف  بغري  ةغلاب  رعشي  يذلا  لجرلا 

ةرتف دعب  بغري  ءرملا  نأل  كلذو  ءيش ؛ يأ  رثتسالا يف  لثا  كشلا  رثتسالا يف 

.هرثتسال دئاع  ىلع  لوصحلا  يف 

نكأ اهعم ،  نوكأ  امدنعو ال  .طقف  قبسم  دعوم  ىلع  ًءانب  ايليس  يقتلأ  تنك 

ضعب لصأ يف  تنك  .ةداتعملا  الوج  اهيقتلأ يف  يننأ ال  ك  ءيش ، يأ  اهنع  فرعأ 

تنك اهدنع ، .اهوتل  تفرصنا  اهنأب  روعش  رمغيف  ةنكمألا ، دحأ  ىلإ  نايحألا 

وأ لقألا ، ىلع  اهترايس  حملأ  وأ  اهتيؤر ، نم  نكأ  نأ  لمأ  ىلع  عراشلا  ضكرأ يف 

.يل ةبسنلاب  ًايفاك  اذه  ناكو  اهتحئار ؛ مشأ 

تناك ىنمتي !؟ تلاق  له   . ءاقتلالا  ىنمتي  اهدلاو  نأ  ينتربخأ  مايألا ، دحأ  يفو 

لوقلاب ءافتكالا  نم  ةيوطلس  كأ  هتاذ  تقولا  اهنكلو يف  ًابيذهت ، كأ  ةملك  هذه 

اننأو ةيمسر ، انتقالع  لعجي  دق  انءاقل  نأ  ُتننظو  رورسلاب ، ترعش  .كلذ  ديري  هنإ 

ىلإ اهتقفار  ك  ًاعم ، تابسانملا  ىلإ  تاوعدلا  ّيبلن  انك  .جوز  حبصنس  اذكه 
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يف موينيثأ  ةقوج  عم  تّنغ  امدنع  كلذكو  ةيقيسوملا ، تالفحلا  ىلإ  وأ  حرسملا ،

، يمامألا فصلا  اهيف يف  ًادعقم  يل  تزجح  يتلا  ةلفحلا  يهو  ةيفيصلا ؛ ةلفحلا 

ديعاوملا جراخ  اهب  ءاقتلالا  نع  ًاضيأ  ُتعنتما  .ةلئاعلا  دارفأل  ةداع  زَجُحي  يذلاو 

اهمالعإ نود  نم  ايليس  روزأ  لاجم ل  يأ  كانه  نكي  اذكهو ،  .يل  اهّبترت  يتلا 

، ىرخأ ةنيدم  وك يف  هبشي  رمألا  ناك  اهعم  نوكأ  امدنع ال  يننكل  ً.اقبسم  كلذب 

ءاقدصأ انيدل  نكي    ) نوكرتشم ءاقدصأ  انيدل  نكي  ذإ   اهيقتلأ ؛ يننأل ال  كلذو 

: اقدصأ نع  ليلقلا  فرعأ  يننأل  تحترا  يننكل  لاح .) ةيأ  ىلع  عونلا  اذه  نم 

ةيئزجلا ةفرعملاب  ءافتكالا  نأ  فرعأ  انأف  .ويل  ىتحو  وكسينويو ، ميفورتو ، ايليس ،

.دالبلا هذه  دَقعت يف  يتلا  تاقادصلا  لكل  ٌطرش 

يف اهدي  بلطتس  له  : » اهدلاو يقتلأ  دق  يننأ  هتربخأ  امدنع  ًارخاس  ويل  لاق 

كنإو عئار ، سيرع  كنإ  هل  لق  راجيسلا ؟ نّخدتو  بارشلا ، نم  ًاسأك  لوانتت  تنأ 

ال مورحم ؟ ٌحئاس  كنإ  تلاق  له  َْكتفصو ؟ اذا  ركذتأ  .كتسارد  َتكرت  دقو  ميتي ،

هينعأ ام  .كّفلم  ىلع  لصح  ارو  طبضلاب ، تنأ  نَم  فرعي  هنأل  كسفن ؛ عدخت 

«. كبقاري هنأ  فرعت  نأ  ديري  هنأ  وه 

نم ةعبارلا  ةعاسلا  دنع  فتاهلا  سرج  َّنُر  ناريزح ، رهش  فصتنم  مايأ  دحأ  يفو 

ةملاكم ىلع  بيجأ  يننأ  ول  تفّرصتو ك  ةعسلا ، تلوانتف  ليللا ، فصتنم  دعب 

.لخدملا باب  مامأ  تناك  ةبيقح  قوف  توطخو  ةهدرلا ، ُتربع  دق  تنكو  .ةيداع 

ررقملا نم  ناكو  نطولا ، ىلإ  ةرايز يل  لوأ  دعوم  برتقا  دق  ناك  تقولا ، كلذ  يفو 

يتعتمأ بيترتب  تمق  اذل ، .مداقلا  رهشلا  يف  ةدحتملا  ةكلمملا  ىلإ  دوعأ  نأ 

ةدوعلا ىلإ  يرارطضا  لتحال  ًابسحت  ةبترم  اهتيقبأو  مايأ ، ةرشع  لبق  ةغصلا 

ةينامور ةجهلب  ًازِّيمتمو  ًاددرتم ، فتاهلا  ةعس  نم  رداصلا  توصلا  ناك  ً.اعيرس 

ذنم ةيزيلكنإلا  مهتغل  انه  عيمجلا  بستكا  .ةيكمألا  ةنكللا  نم  جيزم  عم  ةليقث 

الط داتعا  .ةيكمألا ك  ةيسيلوبلا  تالسلسملا  لضفب  يضاملا  نرقلا  تاينيعبس 
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ظفلتلا نم  اونكو  كرودو ، كناب  لثم : فاصوأب  ًاضعب  مهضعب  فصو  ىلع 

ليوط تقو  لبق  كلذو  ىضم ، ام  ًايقار يف  ًايح  اذه  ناك  لثم : تارابعب  ةيوفعب 

.ةيمويلا مهثيداحأ  ةيحتلا يف  تارابع  مهباعيتسا  نم 

.»؟ رجناليب روتكدلا  تنأ  له  ..ً.ابحرم  »

«. رجناليب روتكدلا  ُتسل  الك ، »

.»؟ ملكتأ نَم  عم  ةفرعم  يننكأ  »

.»؟ كنكأ َتلق  له  »

نأ ول  ادبو يل ك  نمزلا ، نم  ٍةظحلل  ًائداه  يقب  ّطخلا  نكل  ةباجإلا ، عمسأ   

دق ملكتملا  نأ  ول  وأ ك  ملكتملا ، ردص  ىلع  ٌةعوضوم  ىرخألا  ةهجلا  ةعسلا يف 

ىلع ّلدت  ةظحل  كلت  تناك  .هبرق  ام  ًادحأ  شتسي  ةعسلا ل  ىلع  هدي  عضو 

هلعف هيلع  يغبني  ام  نأشب  ًاددرتم  ناك  ّدحم  ّنأكو  ةربخلا ؛ ىلإ  دقتفي  ملكتملا  نأ 

.ثدحتلل هتعاجش  عجتسا  ًابيرقت يف  رهشأ  ةثالث  هتيض  نم  مغرلاب  كلذو  ًايلات ،

تناك اننيب  تثدح  يتلا  تمصلا  تارتف  نأل  كلذو  هتاذ ؛ ملكتملا  هنأ  تكردأ 

ُتدتعا .اهيلع  اندتعا  يتلا  انتارابع  وأ  انم ، ٍّلك  ةنكل  لثم  يأ  اهعون ، نم  ةديرف 

ىلإ اهلاخدإ  دنع  هسافنأ  توص  ىلعو  ثيدحلا ، هئاهنإ  ةقيرط  ىلع  نآلا  ىتح 

.هيتئر نع  ردصي  يذلا  فيفخلا  زيزألا  ىلعو  هردص ،

هثودح عقوتأ  نكأ  ٌرمأ   وهو  ةملاكملا ؛ ءاهنإ  دنع  ردصي  يذلا  توصلا  ُتعمس 

ةفرغ ىلإ  ًادئاع  تردتساو  ّيفتك ، ُتززه  يننكل  ً.اخأ  ةيقافتالا  انمربأ  نأ  دعب 

دقو ةان ، تناك  يتلا  ايليس  ىلإ  تعلطت  .اهيف  ًاظوحلم  ًاروطت  تدهش  يتلا  يمون 

ىلع ةدنتسملا  ةبكلا  ةآرملا  ربع  اهتيؤر  اكمإب  ناك  نكلو ، .يوحن  اهرهظ  ترادأ 

ةيطغأ تذخأ  نيب  ةفرغلا ، أل  رمقلا  هلسري  يذلا  يضفلا  نوللا  ناك  .رادجلا 

ىلإ ُتدعص  .ةعمتلم  ةيدامر  ةفَدَص  لكش  اهنع  اهتلكر  يتلا  ةموكملا  ريرسلا 
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، تشعتراف اهذخف  ُتسمل  .اهتحئار  تممشو  اهرهظ ، ىلع  ةلبق  تعبطو  ريرسلا ،

.يوحن ريدتستل  تداع  اهنكلو 

ترظن مث  ةفرشلا ، ُتدصقو  ةعرسب  ريرسلا  نم  ُتزفقو  ثدحي ، ام  تكردأ  ةأجف ،

يف باهرلا  ودبي  .فتاه  َكشك  تادراي  ةدعب  ةقشلا  تحت  تيأر  .عراشلا  ىلإ 

نأ يأ  ةبوجحملا ؛ ةايحلا  تاراشإ  ةءارق  ىلع  ةردقلا  نم  كأ  سيل  نايحألا  ضعب 

ُتفرع .ةسداس  ةساح  ىلإ  لب  ةديعس ، غ  تاليخت  ىلإ  هببس  عجري  ال  باهرلا 

ناك ّملكتملا  ّنأو  كشكلا ، كلذ  نم  تتأ  اهنأو  ةملاكملا ، كلت  ردصم  روفلا  ىلع 

.كلذ فرعأ  نأ  بغري يف 

ًاطوبرم فتاهلا  ليلد  ناك  .قيرطلا  ُتربعو  ُتلزن  مث  بايثلا ، ضعب  تيدترا 

دعب تامالع  تيأر  .ةنيدملا  يف  بك  ٍرجتم  مسا  ىلع  ًاحوتفمو  كشكلا ، لخاد 

.تاحفصلا ىدحإ  يف  ترشُح  رئاجس  ةبلع  بناج  ىلإ  تناكو  ةليلق ، ٍتاحفص 

لهسي زمر  ةباث  كلذ  ناك  .ةرئادب  طيُحأ  دقو  وه 5 ، ناونعلا  مقر يف  لوأ  ناكو 

.هكيكفت

ا ويل  وأ  ايليس  ربخأ  .رهظلا   دعب  نم  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  ينعي  كلذ  ناك 

رجتم هل -  ًابسانم  ًسا  لمحي  يذلا  رجتملا  ةهدر  يف  ُتفقو  امدنعو  .لصح 

نئابزلا تيأر ب  دحاو ، ٍعونب  هيف  ام  لك  أي  يذلا  رجتملا  وهو  بكلا -  موكونوم 

، هيفتك ىلإ  لصي  ًاليوط  هرعش  ناكو  جراخلا ، ًافقاو يف  ناك  ًاباش  لملمتب  نيرظتنملا 

ينبلا نوللاب  ةيدلج  ةرتسو  بحاشلا ، يزمرقلا  نوللاب  ًاصيمق  ًايدترم  ناك  ك 

، ًاكحاض يوحن  اههّجو  ّمث  عنصلا ، ةيسور  ريوصت  ةلآ  صحفتي  باشلا  ناك  .حتافلا 

ًاروص طقتلي  هنأب  رهاظت  مث  جراخلاو ، لخادلا  ىلإ  زيكرتلاب  كرحتت  اهتسدع  تيأرو 

دقف .يرتوت  تراثأ  ةضيرعلا  هتماستبا  نكل  هفنأو ، هينيع  ريوصتلا  ةلآ  ّتطغ  .يل 

اذه ناك  .ىنعم  يأ  اهءارو  بجحت  الو  ةعنطصم ، غو  ةيقيقح  ةماستبا  تناك 

اذه ةيلاتلا ؛ هتكرح  راظتنا  يرجي يف  ام  ًابقارم  تفقو  .كوكشلل  ًاثم  هدحو  رمألا 
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.هتيؤر لجأ  نم  تيتأ  يذلا  صخشلا  وه  ناك  اذإ 

نوكي نأ  برغتسي  ءرملا  نأ  ةجردل  ًادج  ًاليحن  ادبو  ً.ايحتلمو  ًاليحن  باشلا  ناك 

لدت ةراشإ  يأ  كانه  نكت  هتاذ ،  تقولا  نكل يف  .ماظنلا  نم  نيديفتسملا  نم 

هنأ ول  ك  ماجسنالا ، نم  اع  طسو  ادب  باشلا  ّنكل  .هيف  نيرساخلا  نم  هنأ  ىلع 

.نمثلا عفد  ىلإ  هرارطضا  نود  نم  هفالتخا  هيلإ  لصي  نأ  نكُ  يذلا  ىدملا  فرعي 

ةاعدم نكي  كلذ   لك  ّنأ  غ  زيتلا ، ضعبو  لايتخالا  ضعب  باشلا  كلتما 

ك نونيل ، نوج  عون  نم  ةراظن  عضيو  رهظملا ، قينأ  باشلا  ناك  .هب  كيكشتلل 

ةيدلج ًةرتس  قنعلا  دنع  حوتفملا  هصيمق  قوف  ىدترا  دقو  .ةراجيس  نّخدي  ناك 

هلاورس امأ  ماعلا 1960 . ىلإ  دوعت  يتلاو  اهيف ، شودخلا  ضعب  نم  مغرلاب  ةقينأ 

ادبو يزاقوقلا ، زارطلا  ىلع  هؤاذح  ناك  نيب  لفسألا ، نم  ًاعساو  ناك  دقف  زنيجلا 

ةهجاو ىلإ  ريوصتلا  ةلآ  باشلا  داعأ  .يميهوبو  يركسع  ءاذح  هنأ  روفلا  ىلع 

.روفلا ىلع  رجتملا  رداغو  عيبلا ،

ةقحالم لثم  هتقحالم  تناكو  عراشلا ، ةراثإلا يف  لك  عيرسلاو  ليحنلا  همسج  ّرفو 

راثآ كرت  ىلع  بوانتت  نوللا  ةينب  هيمدق  راثآ  تناك  اذكهو ، .جلثلا  قوف  ٍبلعث 

، تافطعنملا عابتا  ىلع  ًاصيرح  باشلا  ناك  .لزانملا  لخادم  ربع  هجورخو  هرورم 

ددع دوجو  نم  مغرلاب  نكل  ةورذلا ، ةعاس  كلت  تناك  .سلا  تاراشإ  ىلإ  ًاهبتنمو 

ياومارتلا تابرع  امأ  .سانلاب  ةمحدزم  ةفصرألا  تناك  تارايسلا  نم  ليلق 

ام ناكم  نكل يف  .ايروتكيف  ايلاك  ًاضعب يف  اهضعبب  ةلصتم  تناك  دقف  تالفاحلاو 

يتلا راذنإلا  تارافص  تاوصأ  تعِمُس  ةليلق ، ةينكس  ٍتاعّمجم  نم  كأ  دعبي  ال 

تارازولا ًازواجتم  اكسبيل  وحن  هس  عبات  باشلا  نكل  بكوملا ، عم  قفارتت 

.تارافسلاو

ُتويبلاف .نسواه  لبق  ام  سيراب  ةنيدمل  ةدقلا  روصلاب  اكسبيل  ينترّكذ 

نم ٌفلؤمو  ٌمحدزم  ّيحلاو  تاعافترالاو ، لاكشألا  فلتخم  نم  يهو  ٌةلئام ،
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ةئم لبق  ناكملا  اذه  ناك  .ةفلتخملا  ءانبلا  داومو  تازارطلا ، نم  ةعونتم  ةعومجم 

حبصأ دقف  نآلا  امأ  ةرجلاو ، ضارمألاو ، تاعئاشلا ، قالطإل  ًايلاثم  ًاناكم  ةنس 

ضعب نأ  ك  ةيواستم ، غ  عراوشلا  راجحأ  تناك  .تآجافملاو  لمأتلل ، ًاناكم 

نيب ًادج ، ًةردان  ةصاخلا  تارايسلا  تناكو  .ةفصرألا  ىلإ  تدقتفا  تاقرطلا 

نم تارارشلا  رياطتتو  ةيعرفلا ، عراوشلا  قوف  اهراسم  ىولتت يف  ياومارتلا  تابرع 

.اهتالجع تحت 

كلذو ةطرشلا ، لاجر  ةرطيسل  ًاعضاخ  نكي  ارو   ًايوضوفو ، ًارعو  ناكملا  ناك 

نيربخملا نم  بك  ددع  كانه  دجاوت  .ماودلا  ىلع  ًاَبقارم  ناك  هنأ  نم  مغرلاب 

نيذلا يلصألا  يحلا  ناكس  نم  ٌددعو  يحلا ، كلذ  ناكس  ىلإ  اولّوحت  نيذلا 

مظعم ناكو  .تئفلا  تاه  ب  راودألا  اولدابت  نيذلا  وأ  نيربخم ، ىلإ  اولوحت 

.ةنيدملا رجغلا يف  ةقطنم  ًاضيأ  ناكملا  ناك  .ةئفلا  كلت  ىلإ  نومتني  مهفرعأ  نيذلا 

نيذلا رجغلاب  ةئيلم  تناكو  بارخلل ، تكُرت  دقف  ةعئارلاو  ةدقلا  يحلا  ابم  اّمأ 

رمألا ةياهنلا ؛ يف  اكسبيل  ةلازإل  ًاضحت  مهلزانم  مده  ىلع  ةموكحلا  اودعاس 

فرغ َدقوت يف  يتلا  نانلا  تيأر  ماعلا 1990 . هلوصح يف  ررقملا  نم  ناك  يذلا 

فقسألاو ةمدهتملا ، ناردجلاو  لزانملا ، تارمم  يف  مانت  يتلا  لويخلاو  ةشيعملا ،

.هعيب فدهب  اهنم  حيفصلا  عُزتنا  يتلا 

دقو راهنلا  رخآ  سمش  رونب  نوعتمتي  وأ  فقاو ، رجغلا  نم  ًابك  ًاددع  تيأر 

نأ نوديري  مهنأكو  مهيديأ  تاحار  اوحتفو  مهعرذأ ، اوّدمو  مهنيعأ ، اوضمغأ 

يف ةايحلا  نأ  يل  ادب  .هتاذ  نمزلا  نم  ةغرافلا  مهتاعاس  نع  ًاضيوعت  اوقلتي 

نم مغرلاب  مهلزانم ؛ مهلوخد  دنع  نونحني  مهتيأر  .مهقعأ  ةسورغم يف  ةعيبطلا 

مهارتف لخادلا  يف  امأ  .مهسوؤر  قوف  ٍمادقأ  ةدع  ىلإ  لصي  لخدملا  عافترا  نأ 

ةفرغ نوميقي يف  مهنأكو  اهيف ، نوميقي  يتلا  ةفرغلا  عاستا  ناك  هم  قصالتم ؛

رداغي .عقوقتلا  ىلإ  يعيبط  ًاليم غ  مهيدل  نأكو  رمألا  ودبيف  ً.اصلقت  دادزت  ةقيض 
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.ليللا فصتنم  دعب  اهيلإ  نودوعيو  ًاحابص ، ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  مهلزانم  رجغلا 

يتلا لزانملا  نأكو  ةيعيبطلا ؛ مهتئيبو  مهلمع ، ناكمو  مهتشيعم ، ةفرغ  رهنلا  ناك 

.ةملظلا تاعاس  مهداسجأ يف  اهيف  نوعدوتسي  نكامأ  الإ  يه  ام  اهوملست 

نم هل  اوحّول  وأ  هعم ، تايحتلا  اولدابتو  هوفقوأ  سانلا  نأل  هس  باشلا يف  أطبأ 

مامأ يرورم  دنع  ُتظحال  .هتقطنم  تناك  هذه  نأل  عراشلا ؛ نم  رخآلا  بناجلا 

ىلع ودبي  يذلا  بضغلا  نم  تجتنتساو  .ام  ٍحاتتفاب  ًالافتحا  غص  ينف  ضرعم 

هذه نأل  نانفلا ؛ داحتا  لبِق  نم  صّخرم  غ  ناك  لافتحالا  نأ  فويضلا 

يلحملا ِربُخملا  نإف  ًاظوظحم ، ءرملا  ناك  اذإ  امأ  .تقو  يأ  ىغُلت يف  دق  تاعمجتلا 

بارشلا نم  يفكي  ام  مهبُْرشو  ماعطلا ، لفتحملا  لوانت  ءاهتنا  ىلإ ح  رظتنيس 

ةيؤرل ٍفاك  ٍتقو  ىلع  نولفتحملا  لصحي  اذكهو  ةينمألا ؛ ىوقلا  ءاعدتسا  لبق 

ثدحتي ناكو  رمحألا ، بارشلاب  ًائيلم  ًايكيتسالب  ًابوك  ًالماح  ويل  تيأر  .راهنلا  ءوض 

هنكلو ويل ، فتك  ءارو  نم  وكسيرتب  تحمل  .تانوقيألا  ماسر  وكسيرتبو  اناوج  عم 

صتخملا بيبطلا  ونابماك  كلذك  تيأر  .آر  هنأ  ىلع  لدت  ةراشإ  يأ  رِهُظي   

قوف بحاشلا  رفصألا  نوللاب  ةرتس  يدتري  ناكو  .نّخدي  ناك  يذلاو  ضارمألاب ،

، ةذفانلا ىلع  ةقلعم  ةبك  ةحول  تيأر  .ةحرشملا  هيدتري يف  نوللا  قرزأ  ٍصيمق 

نم ةيفلخ  مامأ  بيلحلاو  زبخلا  نومساقتي  نيذلا  لعلا  نم  ةعومجم  ّلثو 

.ةعمتلملا تاركبلاو  تالجعلا 

ٍتادراي دُعب  ىلع  نكل ، .نوللا  يزمرق  ًاصيمق  يدتري  يذلا  ّباشلا  رثأ  ُتدقف 

بدلا ةرابع : اهيلع  تَبتُك  دقو  بوبصملا ، ديدحلا  نم  ةعونصم  ةحول  تيأر  ةليلق 

ءانحنالا ىلإ  تررطضا  .سيئرلا  بابلا  ةضراع  ىلع  ًةقلعم  تناكو  ابراكلا ،

هّمعيو ًحدزم  ًايليل  ًايدان  تلخد  .حزحزتي  الو  ًايساق  هتاذ  بابلا  ناكو  لوخدلل ،

ّيلجر عباصأ  ىلع  تفقو  ول  يننأ  ةجردل  عافترالا  ليلق  هفقس  ناكو  جيجضلا ،

اذه تحت  امأ  .ينبلا  نوللاب  يلطملا  فقسلاب  يسأر  شدخأ  نأ  اكمإب  ناكل 
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هوجو يطغي  يلبج  بابض  لثم  تدبف  ناخدلا ، نم  ةباحس  تمّيخ  دقف  فقسلا 

يتلا ةراجيسلا  يهو  ابراكلا ؛ ناخد  لب  بابض ، كانه  نكي  ْنكل   .نئابزلا 

لب ابراكلا ، ناخد  سفنتي  ءرملا ال  نأ  وه  عقاولاو  .سََفن  لك  عم  تئرلا  قز 

سلج دقو  .يميهوبلا  لثم  نودبي  ًاراغصو ، ًارابك  انه ، عيمجلا  ناك  .هغض 

نم ليلق  ددع  ًاضيأ  دجاوتو  .يبيهلا  عم  لعلاو  نيدعاقتملا ، عم  بالطلا 

.رجغلا

نم لوؤسملا  كسيئر  عِجار  .ينمألا  فاشكتسالا  بيردت  يف  َتلشف  دقل  »

!«. كلضف

ناكو ةوغرلا ، هولعت  بارشلا  نم  بوك  ًالماح  كانه  باشلا  تيأرف  ُّتفتلا 
ُتبجعأ .ًالوزنو  ًادوعص  ًاضعب  انضعب  انلّمأتو  انحفاصت ، .هراصتنا  ةظحلب  عتمتسي 

يل مّدق  .ةنازرلاو  ةواقشلا  نم  جيز  فّصتي  هنأ  ودبي  ذإ  روفلا ؛ ىلع  ىتفلاب 

هيلع قلطأ  ام  وه  كلذ  ناك  .ٍةعصرم  ةبلع  نم  اهجرخأ  رت  غبت  ًةفافل  باشلا 

ًاعفد مويلا  ةياهن  ءاطعإل  ًايفاك  ناكو  ةيمسرلا ، لمعلا  تاعاس  تاءارجإ  مسا  ويل 

ًةئيلمو ةضيرع ، هتماستبا  تناك  .تّاليختلا  يف  ةغلابملا  نود  نم  ًافيطل  ًايونعم 

بيرغ نم  يأ  ءابغب ، َْمستبم  ًاضعب  انضعب  ىلإ  انعلطت  اذكهو ، .حرملاو  ءفدلاب 

.بيرغ ىلإ 

راتوأ ىلع  هعباصأ  رّرم  هصحفتأ ، يننأ  ظحال  حو  ةفيظنو ، ةليوط  هرفاظأ  تناك 

يف ًاردان  ربتُعي  ٌرمأ  وهو  ىلعألا ؛ هبيج  يف  نكاو  زاهج  دوجو  تظحال  .ةراثيق 

ٍليجست زاهج  باشلا  بحس  كلذ ، دعب  .برغلا  ىتح يف  ًاديدج  ربتُعيو  اينامور ،

.»؟ سيراب 1919 لياك ، نوج  بحتأ  : » لاقو يل يلخادلا ، هبيج  نم 

نم ةبك  ٍتاعرج  انلوانت  نأ  دعب  لاق  هنكلو  هعس ، دعب  طيرشلا  اذه  تببحأ 

«. كيلع فّرعتلاب  ديعس  انأو  رتيب ، يمسا  .فسآ  انأ  : » بارشلا
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.ةفرغلا اياوز  ىدحإ  فزعلاب يف  ةغص  زاج  ةقرف  تأدب  مث  ًاليلق ، ءاوضألا  تتفخ 

ا ثيدحلا  نوأدبي  نيذلا  ئدتبملل  ةينامورلا  يتغل  هبشت  ةيزيلكنإب  ينلأس 

ذخأي ذإ  بولسألا : اذه  فرعأ  تنك  زاجلا .»؟ بحت  له  : » مهبجعي وأ ال  مهبجعي 

؛ دودحلا دعبأ  ىلإ  ًاثك  اهل  متهي  يتلا ال  عيضاوملا  نأشب  رخآلا  فرطلا  يأر  ملكتملا 

نع تّربعو  هتاذ ، لوكوتوربلا  انأ  تعّبتا  .ةيراج  ةثداحملا  ءاقبإل  الإ  ءيشل  كلذو ال 

حّول مث  هحايترا ، ًارِهظُم  رتيب  أموأ  .ايح  ةليط  رمتسا  يذلاو  زاجلل ، قيمعلا  يبح 

ًاصيمق ةاتفلا  تدترا  .ةليوطلا  دعاقملا  دحأ  ىلع  ةسلاج  تناك  نابلا  نم  ٍةاتفل 

نك ال  هنأل  كلذ ؛ ينلهذأ  .رشتاث  ةديسلا  ةروص  هيلع  ةموسرم  ّمكلا  صق 

.يدالب لاحلا يف  وه  لثم  يأ  روفلا ؛ ىلع  ةيرخسلا  نم  ًاعون  هرابتعا 

نع ًاضيأ  ربخأ  ً.ايديلقت  ةراثيق  فزاعو  ةعماجلا ، ىقيسوم يف  َبلاط  رتيب  ناك 

فزع مزتعي  ثيح  موينيثألا ؛ يف  اهييُحي  فوس  يتلا  ةمداقلا  ةيقيسوملا  هتلفح 

بغرأ يف تنك  اذإ  ّع  ينلأسو  .وبموم  وكيريدفو  سوبول ، اليفو  خاب ، تاعوطقم 

ٍددع ىلع  يوتحي  ٍرتفد  نم  ركاذتلا  نم  ةعومجم  كلذ  دعب  ينلوان  .ةلفحلا  روضح 

؛ قف سيئرلا يف  ةراثيقلا  فزاع  ناك  رتيب  نأ  صق  ٍتقوب  كلذ  دعب  تملعو  .اهنم 

، اهتالفح ةماقإب  تاطلسلا  اهل  حمستو  ةيرس ، هبش  ةروصب  لمعت  كور  ةقرف  يهو 

غ مهاقيسوم  نم  ًاعطقم  رتيب  ينعمسأ  .ةديدش  ٍةبقارمل  اهعضُخت  اهنأ  الإ 

نكت ةقرفلا   نأل  كلذو  ةيمسر ؛ غ  ةقرفلا  تاليجست  لك  تناك  .ةيمسرلا 

، تاهويدتسالا مادختساب  اهل  حمُسي  نكي  كلذلو   يقيسوملا ، داحتا  ًةلجسم يف 

هدلج ناك  ًاصحفتم : هيلإ  ُتعلطت  .ةيقيسوملا  تالفحلل  ةصّصخملا  حراسملا  وأ 

ةقينأ هبايثو  ًاعامل ، ناك  دقف  هرعش  امأ  .بك  ٍدح  ىلإ  تمعان  هاديو  سململا ، معان 

.هصيمق قوف  ًاقلعم  ًايتلس  ًابيلص  تيأر  يننكل  ةفيظنو ،

عطق ثالث  نم  ةلذب  يدتري  ناك  قينأ  ٌباش  وهو  بكلا ؛ نكلا  فزاع  تيقتلا 

يهو يوب ؛ يديت  ةقيرط  ىلع  ًاحرسم  هرعش  ناك  ك  تاينيسمخلا ، ماوعأل  دوعت 
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.رعشلا تاحيرست  تاليدوم  مدقألا ب 

، دعب ام  يف  كارأس  .انه  َقبا  : » يل لاق  نأ  دعب  ةقرفلا  ىلإ  ّمضناو  رتيب  ضهن 

«. كلذ دنع  ثدحتنسو 

زاجلا تافوزعم  نم  ةعومجم  ىلإ  ُتعمتسا  مث  ارش ، ءاستحا  تعباتو  ُتسلج 

دقو ةقيقد ، عبرأ  ترمتسا  ٍفزع  ةسلج  دعب  انتلواط  ىلإ  رتيب  داع  .ةلجترملا 

.هرهظب هصيمق  قصتلاو  قرعلاب ، هرعش  للبت 

يه اكسبيل  تناك  .ةرشاعلا  ىلإ  ةعاسلا  ابرقع  راشأ  نأ  دعب  يليللا  يدانلا  انرداغ 

امأ .ًءاسم  ةعساتلا  ةعاسلا  دعب  ةايحلاب  جضي  يذلا  تسراخوب  نم  ديحولا  ءزجلا 

ًاحرسم وأ  حايسلل ، دئاصم  نوكت  نأ  امإف  ةنيدملا ، يف  ةيليللا  يداونلاو  قدانفلا 

ٍلابح ىلع  سلا  ةايحلاب : ّجضت  عراوشلا  تناكف  انه  امأ  .يبزحلا  رابكل  ًاقلغم 

نوعيبيو نورتشي  سانلا  ناك  .ةفصرألا  ىلع  ةماقملا  بارشلا  قئادحو  ةدودشم ،

تالماعتلا تناكو  ً.اضيأ  ةدوجوملا  كلتو غ  اهتيؤر ، نم  نونكمتي  يتلا ال  علسلا 

، ةروثلاو مدتلاو ، ةايحلا ، ىلإ  زمرت  تالماعتلا  تناك  ذإ  .علسلا  سيلو  ةماهلا ، يه 

نم ةيرجغلا  ىقيسوملا  تحدص  .ةدوجوملا  علسلا غ  لوح  ةّداحلا  تامواسملاو 

. يس  . ةعاذإ  ّهثبت  ام  انعسأ  ىلإ  ىهانتو  ةحوتفملا ، ذفاونلا  نم  وأ  تاحابلا 

عراوشلا نم  ةيتآلا  ةبلجلا  هذه  ردصم  ةفرعم  انيلع  رّذعت  نكل  ٍلاع ، ٍتوصب 

ةعاذإ  ) سواه شوب  توص  مث أ  ةمراع ، ىضوف  ىلإ  ءاضوضلا  تلّوحت  .ةيعرفلا 

بجي او  دنارتس ، كانه يف  ىنبملا  ترّكف يف  .ةحارلا  ىلع  ثعبي  يذلا  . يس )  .

، ةمحدزم يداونلاو  ةئيلم ، ورتملا  تابرع  تقولا : اذه  يف  ندنل  هيلع  نوكت  نأ 

ليخادملا رخبتت  اذكهو ، .ةيراجتلا  اهتامالع  ةرهظم  عشت  ءارمحلا  نوينلا  فرحأو 

.ندنل ليل  اهب يف  فرصتلا  نك  يتلا 

سانلا يف جرخي  ذإ  تسراخوب ؛ اّهبحأ يف  يتلا  تاقوألا  كأ  نم  تقولا  كلذ  ناك 
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دهاشت اهلخاد  يفو  .ةحوتفم  لازت  ةليلقلا ال  يهاقملاو  راهنلا ، مهل يف  تاهزن  رخآ 

ثعلا بارسأ  ةحنجأ  تناك  .ليللا  نم  رخأتم  ٍتقو  ىتح  بارشلا  نولوانتي  ًاسانأ 

ديازتت ليللا  ةدورب  ديازت  عمو  .ضوعبلل  ةعناملا  تاكبشلاب  مدطصت  ةبعترملا 

ةنخدأو قرتحملا ، دوقولاو  حاقللا ، تابيبح  كلذ : دعب  أزجتتو  راهنلا ، حئاور  ةفاثك 

ناك .عذاللا  ءاوهلا  طسو  تقولا  اذه  تعونت يف  اهلك  .رئاجسلا  ةنخدأو  ىرخأ ،

قِّوذتُم هنأكو  هينيع  ضِمُغي  ذإ  ةبيرغ ، ٍةقيرطب  طيلخلا  اذه  لك  سفنتي  رتيب 

ةروص ّيلإ  داعأ  يذلا  رمألا  وهو  ةديج ؛ ٍةجاجز  حئاورب  عتمتسي  فرتحم  بارش 

.ويل

مغرلاب ًاعم ؛ انس  انعباتو  ينبجي ، هنكلو   هيف  نكسي  يذلا  ناكملا  نع  هتلأس 

رتيب تدجو  ثيح  ةغص  ٍةحاب  ىلإ  انلصو  دعبو ح ، ً.ايلك  ًاهئات  نكأ  يننأ   نم 

، هتماقإ ناكم  نع  ًاددجم  هتلأس  .ىرخأ  ةراجيس  ّفلب  موقي  وهو  كانه ، ًاسلاج 

ياومارتلا تابرعو  تالفاحلا  تناك  .ةنيدملا  دودح  جراخ  ةديدج  ةقطنم  ركذف 

نأ دَعبتُسملا  نم  ناك  يتلا  ةرجألا  تارايس  كلذكو  تقولا ، كلذ  تفقوت يف  دق 

راشأف يل مانتس .»؟ نيأ  : » ُهتلأس .تقولا  اذه  ةديعبلا يف  ةقطنملا  كلت  ىلإ  بهذت 

«. ئفاد وجلا  : » لاقو ثارتكالا  مدع  ىلع  ّلدت  ةقيرطب  هديب 

، يعم ةدوعلل  رتيب  ةوعد  يف  ترّكف  .يتقش  يف  ايليس  يقتلأ  نأ  ررقملا  نم  ناك 

لقي هنأ   كلذ  ىلإ  فاُضي  .ةئطاخ  ةوطخ  نوكي  فوس  كلذ  نأ  تكردأ  يننكلو 

يف بلاط  اناك  هنأ  يف  كلذ  دعب  ترّكف  .ينم  هديري  يذلا  ام  نآلا  ىتح  يل 

ً.اضعب هضعب  افرعي  نأ  لَمتُحي  يأ  ...ةعماجلا  ىقيسوملا يف 

.»؟ كب لاصتالا  ىلإ  ينعفد  يذلا  ببسلا  نع  لءاستت  كنأ  دقتعأ  »

«. مويلا كلذ  لوتنيف يف  اقلب  قلعتي  ءيش  هنأ  ضرتفأو  .لجأ  كلذ ، دقتعأ  »

«. ءاقللا كلذب  قلعتي  رمألا  لجأ ، »
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.»؟ دلبلا نم  جورخلا  ديرت  له  »

دعأ ُتلحر و  اذإ  لحرأ !؟ اذلف  يدلب ، اذه  : » باجأو روفلا  ىلع  رتيب  كحضف 

ىقبأ ينلعجي  يذلا  ببسلا  وه  اذهو  اذ ؛ نع  ىلختأ  يننأ  كلذ  ىنعمف  ًادبأ 

باهذلا ديرأو  رفاسأ ، نأ  دوأ  يننكل  شيعلا ! ةبوعصل  اي  ...ءيش  لك  نم  مغرلاب 

نأ ءرملا  ىلع  بعصي  نكلو ، ...ةدحتملا  تايالولاو  ادنكو ، ايناطيربو ، اينابسإ ، ىلإ 

اذإ ةدوعلا  بغرأ يف  فوس  انأو  .رضاحلا  تقولا  ةليحتسم يف  ةدوعلا  نأل  رفاسي ،

.قالطإلا ىلع  لحرأ  نل  يننأ  ينعي  كلذ  نأ  لَمتُحي  .لحرأ  نل  اذهلو  ًاموي ، ترفاس 

ديرأ يننإ  .لعفلاب  اولحر  مهضعبو  ليحرلا ، نوديري  اقدصأ  نم  ًابك  ًاددع  ّنكل 

«. انتدعاسم عيطتست  تنأو  مهدعاسأ ، نأ 

.»؟ ًاضيأ ةيرحلا  ىلع  لوصحلا  ديرت  الأ  تنأ ؟ كنأشب  اذامو  »

ئطخت يف الو  ةيرحلا ، فرعأ  : » لاق ذإ  هلامآ ، تبّيخ  دق  يلاؤس  ةوسق  نأ  دقتعأ 

.اهيف شِعأ  يننكلو   ةيرحلاب ، ُتعت  دقف  .ةيرحلا  ىنعم  فرعن  اننأب ال  داقتعالا 

.يدلب ًارح يف  تنك  اذإ  الإ  ًارح  نوكأ  نل  يننأ  فرعأ  يننأل  رظتنأ  نأ  يننك  نكل ،

.»؟ تنأ اَهتفرع  يتلا  ةيرحلا  ام 

نم ةيرحلاب  ًاساسحإ  كلتمأ  يننكلو  لعفلاب ، ًادكأتم  نكأ  ًادكأتم .»  تسل  »

ةيرحلل يلعفلا  يمادختسا  نع  ةخسار  ةليلق  ًةلثمأ  كلتمأ  يننأ  الإ  ةدّرجم ، ةيحان 

نكأ انأف   هتاذ ؟ دحب  ةيرحلا  ىلع  ًاليلد  كلذ  ناك  له  نكل ، .يل  ةحونمملا 

.اهب هتلعف  ام  ريربت  ىلإ  ًارطضم  نكأ  و  اهب ، عتأ  يتلا  ةيرحلا  سايق  ىلإ  ًارطضم 

انأ و  قلعتي  ، اذه  : » ةددحم ءايشأ  نع  ثيدحلاب  ءافتكالا  تررق  يننكل 

...ءاشأ ثيح  ىلإ  رفاسأ  نأو  هديرأ ، ام  لوقأو  تّوصأ  نأ  يننكو  رح ، انأ  .طقف 

.«

.»؟ ًارح نكت  كنكلو   ةيرحلا ، َتشع يف  كنأ  لمتُحيأ  »
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ضومغلا نم  ًابعتم  تنك  ...هينعت »  ام  ُتمهف  اذإ  لمتُحي  لوقأ  .كلذ  لمتُحي  »

نم ةليوط  ٍتاسلج  نع  ةرابع  تناك  يتلا  تاشقانملا  هذهب  طيحي  يذلا  رمتسملا 

ةيئارشلا ةوقلاو  لاملاب  الإ  نوفرتعي  نيذلا ال  يبرغلا  فادهألا ب  ديدست  لدابت 

ىلع نوّرصي  نيذلا  ينامورلاو  ةراضحلا -  تامالع  نم  هفصوب  كلذو  - 

ٍلبقتس مهدعي  ًانهاو  ناك  هم  مهماظن -  نأب  رهاظتلا  قيرط  نع  مهتمارك 

اذه يف  هلاق  امو  ميفورت  تركذت  .كلذ  يف  ماظنلا  بغري  نإ   ىتح  لضفأ - 

.هئدابم قيقحتل  ةيعويشلاب  ٌكسمتم  هنأ  وهو  قايسلا ؛

ٍدعقم ىلع  هرهظ  دنسأو  هتراجيس ، نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحس  امدنع  رتيب  ُتبقار 

.يبشخلا دعقملا  ةفاح  قوف  حبصأ  ثيح  مامألا  ىلإ  همسجب  قلزنا  مث  ليوط ،

تنك .يتعاس  ىلإ  تعلطتف  أدبت ، نأ  كشو  ىلع  ةديدج  ةشقانم  نأب  ترعشو 

.رتيب هلاق  ام  تبعوتسا  يننكلو  لزنملا ، ىلإ  يقيرط  سملتأ  نأو  ةرداغملل ، ًارطضم 

ببسب لب  ةحيحص ، ىتح  وأ  ةيكذ  وأ  ةذاّفن  هتملك  نأ  ىلإ  كلذ  ببس  دوعي  الو 

.يلوطبلاو ماتلا  اهئطخ  ببسب  ًاخأو  اهتلاصأو ، انثتسالا ، اهئاقن 

ايرح ُتعنص  يننكلو  ً.ارح  سيل  ٍناكم  شيعأ يف  يننأل  ايح  ةيرحلا يف  ُتفرع  »

، كانهو انه  ٍتاظحل  ىلع  ترصتقا  ارو  ةصق ، تايرح  تناك  .تقّمعت  يتلا 

أطخلا امأ  .اذه  لك  نع  ًابيرغ  تسل  يننكل  .لاح  ةيأ  ىلع  ةيرح  تناك  اهنكلو 

شيعيو طقف ، ةيحض  هنأب  ركفي  هنأ  وهف  برغلا  شاع يف  اذإ  ءرملا  هفرتقي  يذلا 

ثيح نمأم ؛ انتايح يف  نم  ٍءزجب  ظافتحالا  اننك  هنأب ال  رّكفيو  ...ٍنحنم  سأرب 

ةبسنلاب ةهباشتم  ةثك  ءايشأ  كانه  .ديرن  ام  حبصنو  ءادعسو  يعيبط  نوكن 

قاذم ةعتملا ، ةقادصلا ، توملا ، بحلا ، مكيلإ : ةبسنلاب  رمألا  وه  لثم  يأ  انيلإ ،

انهو اهيف .» هيلع  لوصحلا  ديرن  يتلا  تاقوألا  يف  بيطلا  بارشلاو  ماعطلا 

 «. ...هتاذ ىنعملاو  اهتاذ  ةميقلا  كلت  يهو  : » عبات مث  رتيب  كحض 

 «. ...سانلا ءازإ  أطخلا  كلذ  فرتقأ  الأ  لواحأ  »
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نورظنت فيك  فرعأ  يننكلو  ً.اضيأ  نورخآلا  ارو  كلذ ، ديرت  ال  كنأ  لمتُحي  »

ةيرحلا يف يه  له  مكتيرح ؟ ةعيبط  يه  ام  نكل ، .مكلثم  ًارارحأ  انسل  اننأل  انيلإ 

ءاطعإ وأ  ًافلتخم ؟ ًاليدوم  نيرشع  ب  نم  ريوصت  ةلآ  ءاقتنا  وأ  ءايشألا ؟ ءارش 

يه هذه  له  روطفلا ؟ ةبجو  دنع  ماعطلا  نم  ةفلتخم  عاونأ  ةتس  مكدالوأ 

، مهدلب ةرداغم  ىلإ  يدالوأ  عفدي  يذلا  ببسلا  وه  اذهأ  ةيرحلاو ؟ ةدايسلا 

نم نونّكمتي  ثيح  نكامأ  شيعلا يف  لجأ  نم  دودحلا  روبعل  مهتايحب  ةرطاخملاو 

.»!؟ حابصلا سبوب يف  وكوك  وأ  ويشلا  لوانت  نأشب  رايتخالا 

انأف .كعم  لداجتأ  نأ  ديرأ  يننأل ال  بسانملا  صخشلل  مالكلا  اذهب  ظفتحا  رتيب ، »

هنوناعت ام  ةاواسم ب  كانه  نإ  لوقلا  كنك  نكلو ال  يلاثم ، برغلا  نأ  معزأ  ال 

نم ًابك  ًاردق  ّعيضن  انك  نإ  ىتح  برغلا ؛ يف  نحن  اههجاون  يتلا  ءايشألاو  انه 

ربكأ تارايخ  ىلإ  زمرت  اهنكلو  ةغص ، تارايخ  هذه  .ةهفات  ءايشأ  ىلع  انتيرح 

.هب نمؤن  امو  هلعفو ، هلوق  رايتخاب  انل  حمُسي  امو  انمكحي ، ن  قلعتتو  ثكب ،

دوجو ىلع  لدي  اهلوانتن  يتلا  بوبحلا  عون  رايتخا  ةيرح  انكالتما  نأ  لمتُحي 

«. ةمظنألاو تاموكحلا  رايتخا 

نم ًاعيمج  اننإ  ً.انوبز  كنوكب  كلذ  قلعتي  لب  ةيرح ، تسيل  هذه  : » رتيب لاق 

كانه سيل  رشتاث ؟ ةديسلا  تلاق  اذام  .نئابزلا  دلب  نوشيعت يف  متنأو  .نئابزلا 

.هتحلصمل شاقنلا  ماتتخا  ىلع  ّلدت  ةكحض  رتيب  كحضو  ..ً.اعمتجم »  ىعُدي  ءيش 

 «. ...دعب ثدحي  اذه   نكل  انم ، يهتنت  امدنع  ًاحيحص  كلذ  نوكي  نأ  لمتُحي  »

، ءاقبلا ترتخا  انأف  .دلبلا  رداغم  ببسب  سيلو  انه ، ىقبأس  يننأل  رح  يننإ  »

نإ ىتحو  .هديرأ  ام  لوق  اكمإب  نكي  نإ   ىتح  ًارح ؛ ينلعجي  ام  وه  اذهو 

فزع نم  وعنم  نإ  ىتحو  يتنيدم ، نورّمديو  ماودلا  ىلع  يننوبقاري  اوناك 

ةقبسم ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  ىلإ  ماودلا  ىلع  ًارطضم  تنك  نإ  ىتحو  .ىقيسوملا 
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«. برهأ ّالأ  ترتخا  يننأل  ٌرح  يننإ  ...الفح  جمارب  ىلع 

، شاُعت ك  ةيرحلا  قمع  يف  نمؤي  رتيب  ناك  ذإ  .هلاق  ام  ىلع  در  يدل  نكي   

، هيدترت ام  ةطيسبلا : تارايخلا  نم  ةعومجم  ربع  عزوتت  يتلا  اهتايمكب  سيلو 

جلاعي نم  رايتخا  ةيرح  كيدل  نوكت  نأو  اهيرتشت ، يتلا  تافظنملا  ةكرامو 

يتلا فورظلا  يفو  انه ، هنكل  .ةباصملا  كنانسأ  وأ  اهب ، َتبصأ  يتلا  ساوبلا 

.هلعف  ا  ناإلا  رايخ غ  يأ  رتيب  ىدل  نكي  .هتاذ   ةقيقح  دجو  هب ، تطاحأ 

وهو ةجردلا ؛ هذه  ىلإ  هنع  عافدلا  بعصي  كلذ  عمو  ًاعانقإ ، كأ  ءيش  يأ  عمسأ 

ةفسلف كلت  تناك  .همامأ  ةحاتملا  ةايحلا  عاونأ  نم  عون  يأ  عم  بسانتي  ءيش ال 

ناك عقاولا ، يفو  ً.ايلاثم  ادب  كلذ  نكل  .دجاوتي  هضيقن   ىلإ  جاتحي  يذلا  ضيقنلا 

، قمعلا ىلإ  هجتي  وهف  ًايقفأ  دّدمتلا  نع  ءرملا  زجع  اذإ  ءيش ، لك  دعبف  ً.ايتغارب 

.ةيمكلا لحم  لحت  ةفاثكلا  ثيح  ًاقطنم  عرتخا  هنأل  طبضلاب ؛ رتيب  هلعف  ام  اذهو 

.دويقلا عاونأ  لك  ريربت  ةيرح  ةيرظن  ىّنبت  هنأل  فّيكتلا ، نم  نّكو 

هنأ ادب يل  نكلو ، .تنسب  ينم  ربكأ  يأ  هرمع ، نم  نيرشعلاو  ةثلاثلا  رتيب يف  ناك 

ءايشأ هعم  تثدح  هنأ  دقتعأ  .ةثكلا  ءايشألا  قبسملا يف  ناإلا  ًائيش غ  فرعي  ال 

بعصو ًارخاس  هلعجلو  دقتعملا ، اذه  ىّنبتي  ل  يفكت  ةصقلا  هتايح  ةثك يف 

دنع هظحلأ  يذلا   ءودهلا  عاونأ  نم  ًاعون  هيدل  تظحال  يننكلو  .سارملا 

تقولا يفو  كلذ ، عمو  .ناكملا  اذه  يف  ينم  كأ  بيرغ  هنأ  يل  ادبو  .نيرخآلا 

ٍةخسن نم  ءاج  هنأكو  هنأشب ، ام  ءيش  كانه  ناك  .رمألا  ىلع  ًاداتعم  ناك  هسفن ،

ٌخُسن ةخسنلا  كلت  رودتو يف  .اهب  فرتعم  اهنكلو  نامزلاو  ناكملا  اذه  نم  لضفأ 

، انسفنأب اهّانوك  يتلا  ةيساقلا  عئاقولاب  ثولتت  نأ  نود  نم  انتاوذ ، نم  ىمسأ 

يفّرعت دنع  نكلو ، .لجرلا  كلذ  نع  ٍعابطنا يل  لوأ  كلذ  ناك  .اهرودب  انتنّوك  يتلاو 

.هنع يعابطنا  قّمعت  كأف  كأ  هيلع 

يف هادلاو  شاع  دقو  .ةدحاو  ٍةقش  يف  ةقيقشلا  غ  هتخأ  عم  نكسي  رتيب  ناك 
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هنكلو اراوشميت ، يف  َسدنهم  احبصأ  دق  اناك  اينافلسنارت ، يف  ةيعارز  ةقطنم 

عرازم ىدحإ  يف  نالمعي  َعرازم  اناكف  هاّدج  امأ  .تاومألا  دادع  يف  نآلا 

ًاروخف رتيب  ناك  .دالبلا  يف  ةيعجلا  عرازملا  ىلوأ  يف  المع  مث  يطارقتسرألا ،

سدنهم يف ىلإ  ةباتكلاو  ةءارقلا  نولهجي  حالف  نم  هتلئاع  روطتب  يأ  رمألاب ؛

.دحاو ٍليج 

قايس يف  انرّوطت  .ةراثيق  فزاع  انأ  نآلاو  ْسدنهم ، نباو  حالفلا ، ديفح  انأ  »

ةيطارقونكتلا ىلإ  يدجملا  لمعلا غ  نمو  ةدحاو ، ةلئاع  ىلإ  يمتنت  لايجأ  ةثالث 

مكدالب مكدنع يف  له  .روطتلا  وه  اذه  .يدجملا  نفلا غ  ىلإ  نآلا  اندعو  ةلاعفلا ،

هدي عضو  مث  هئاذح ، بعكب  هتراجيس  بقع  ًاقحاس  كحضو  اذه .»؟! هبشي  ام 

كنأ فرعأو  اندعاست ، نأ  دون  اننإ  .يفارصنا  تقو  ناح  : » ًالئاق عباتو  يفتك ، ىلع 

انيدلف ً.ادج  ٍبيرق  تقو  يف  ام  ًائيش  كنم  بلطيس  وهو  لوتنيف ، عم  َتّملكت 

«. هيف انكراشت  نأ  بحن  عورشم 

يلوشتابلا تويزو  دلجلا ، نم  ةفيفخ  ةحئار  هءارو  ًاكرات  ىفتخا  مث  رتيب ، ينقناع 

تيشخو .ترخأت  يننأ  ينعي  ام  ةرشع ؛ ةيداحلا  ىلإ  ةعاسلا  ابرقع  راشأ  .غبتلاو 

، ةقشلا تلخد  دق  نوكت  نأ  دب  ايليس ال  نأ  دقتعأ  .لزنملا  ىلإ  دوع  دنع  هوتأ  نأ 

، ةغص ٍةحاب  يف  ديحولا  صخشلا  تنك  .هلكأتل  ةجالثلا  يف  ام  ًائيش  تدجوو 

هاجتا ناكو يف  يمامأ ، ام  ٍناكم  نم  قفدتت  يهو  هايملا  توص  عس  نم  تنكو 

ةماتلا ةملظلا  ّتلح  .هيف  ترس  مث  ّيدل  ًافولأم  ًايعرف  ًاعراش  ترتخا  ً.ابيرقت  يلزنم 

يتيز ٍحابصم  وأ  ٍةعمش ، ءوض  ةطساوب  الإ  يقيرط  سّملتأ  و  تقولا ، اذه  يف 

مث رئاجس ، ةعالو  توص  ليلق  دعب  ُتعمس  .ذفاونلا  ىدحإ  فلخ  نم  هرون  ودبي 

نأ لبق  ًةرشابم  ّيلإ  نارظنت  نيعو  ام  ٍهجو  ةيؤر  نم  تنكمتف  بهللا  مّخضت 

سّفنت توص  تعمسو  بارشلا ، ةحئار  ّمش  نم  تنّك  .ةملظلا ك  ىلإ  اعجارتت 

تيأر ك  اهنم ، ًاسفن  هبحس  ءانثأ  هتراجيس  فرط  جّهوت  تحمل  ّمث  صخشلا ، كلذ 
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.ةطرش لجر  ةعبقل  دوسألا  راطإلا 

دنع عراشلا  راجحأ  ىلع  عطست  راونألا  تيأرو  ةديدع ، ًاتاوصأ  كلذ  دعب  تعمس 

ام يف ناكم  نم  ردصت  ىقيسوم  تاوصأ  ّيَعمسم  ىلإ  تلصوو  .يلاتلا  فطعنملا 

.قّيضلا عراشلا 

تيأر .عمتلملا  رمحألا  نوللا  اهيف  عطسي  ةقطنم  ىلإ  يعرفلا  عراشلا  نم  تجرخ 

، مّدهم هبش  ينبم  ب  طبري  يذلا  تادهنتلا  روسج  عاونأ  نم  ٍعون  تحت 

تسلاج اتناكو  ةصق ، ةرونت  يدترتو  ًايطاطم  ءاذح  هنم  لك  لعتنت  تباش 

دونج فقو  .ةدّعجملا  هتاحفصب  تيناملأ  تلجم  نآرقت  ٍحابصم  ءوض  تحت 

وأ ٍتاجاجز  نم  نوبرشي  نوؤانبلا  ناك  .نولداجتي  اوحارو  هنم ، برقلاب  نول 

، ةدق تالذب  نيدترم  ًالاجر  تيأر  .تّاللخملاب  ةئيلم  نمز  ذنم  تناك  ٍناوأ  نم 

لدابتو ةيلام ، ٍقاروأ  ّدع  كمهنم يف  اوناكو  .ةبترم  غ  قنع  تاطبر  نوعضيو 

ويتسا زاهج  لاجرلا  بناج  ىلإ  ناك  .رئاجسلا  بلعو  ةيلاملا  قاروألا  نم  تامزر 

تاتفلا ىدحإ  تلذب  .ةيبرغ  وكسيد  اغأ  ماغنأ  هنم  تدعاصت  يذلاو  ديدج ،

ةدنتسم كلذ  تلعف  دقو  ضوهنلل ، اهدهج  رّدخملا  ثأت  تحت  اهنأكو  تدب  يتلا 

، يدي كسمتل  ةفاجلاو  ةغصلا  اهدي  تّدم  مث  ذفاونلا ، ىدحإل  ةيعادتم  ةفاح  ىلإ 

تشدخ اذكهو  يغسرب ، اهعباصأ  تكّس  .اهيف  ةوق  يأ  ظحلأ  يننكلو  

مث بلاخم ط ، هكرتت  يذلا  كلذ  هبشي  قمعب  يعارذ  ةيلطملاو  ةرسكتملا  اهرفاظأ 

يف ترئاغو  لالظلاب  تطاحم  اهانيع  تناك  .سملا  ُتعبات  نيب  ْتطقس 

تدب .اهيّدخ  ىلع  ةموسرم  تناك  رمحألا  نوللا  نم  رئاود  نأ  ك  هيرجحم ،

، ضرألا ىلع  نسلج  دقو  اهفلخ  تايتف  تيأر  .ةروسكم  ةبعل  اهنأكو  ةاتفلا 

.ىمدلا حرسم  يف  رظنم  هنأكو  دهشملا  ادبف  رادجلا ، ىلع  نهروهظ  ندنسأو 

ويل يف عم  لاتننيتنوكرتنا  قدنف  اهتيأر يف  نأ  قبس يل  دق  ناك  اذإ  ّع  تلءاست 

نأ ك  اهنوهبشي ، ليلق  ًاصاخشأ  نأ  كلذ  دعب  تدكأت  يننكلو  .مويلا  كلذ 
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.ىمحلا نم  كأ  ةراثإلا  لعفب  تّرمحم  اتناك  ...اهينيع 

، قرولا بعلل  سلاج  رابغلاب  ةئيلملا  مهلمع  بايثب  ءانبلا  لّع  ضعب  ُتيأر 

، لعلا ءارو  ناسموم  تفقو  دقو  .ةلواطك  ةبولقملا  قيدانصلا  دحأ  مدختسمو 

دحأ يف  ةقفارملا  تايتف  لثم  يأ  هنم ؛ نثا  يَفتك  ىلع  هيسأر  اتدنسأو 

ملح طسو  سأ  تنك  يننأكو  متها ، يأ  دحأ  رُِعي  .ةيقارلا   تاهونيزاكلا 

ةقطنم يف  يلفسلا ؛ اعلا  اذه  لوجأ يف  تنك  نيب  ّيلإ  سانلا  علطت  .رخآ  ٍصخش 

للملا ةحئار  نع  ةرابع  تناكو  زازتبالاو ، ةراعدلاب  جعت  يتلا  ميعنلا  نم  مورحملا 

ةيرشبلا تالضفلا  ةحئار  حوفت  نأ  لبق  ليوط  تقو  ر  .اياحضلاو   ضرملاو 

ٍجاجزو ةمعان  خاسوأ  ىلع  اذحب  تسد  .تاهوأتلا  عس  لبقو  ًاضيأ ، ءيقلاو 

نكلو ينقحالي ، يذلا  يطرشلا  ناكو  يمامأ ، فقوو  صخش  ضهن  ًةأجفو ، .رسكتم 

ٍرتفد ىلع  ام  ًائيش  نّودو  يقاروأ  يطرشلا  ذخأ  .ام  ةقيرطب  يمامأ  هب  ىهتنا  رمألا 

.ام ًاقافتا  اندقع  وأ  ام ، ًارس  انكراشت  اننأكو  زواجتو  ةيرخسب ، ّايح  مث  غص ،

.محتسالل روفلا  ىلع  تهجوتو  بابلا ، جراخ  خاسوألاب  ثولملا  اذح  تكرت 

ْتمستبا يل، .نويزفلتلا  ةشاش  مامأ  ةكيرألا  ىلع  اهسفن  ىلع  ةروكتم  ايليس  تناك 

تحسفأ روفلا ، ىلعو  .ةكيرألا  عارذ  ىلع  نمثلا  ةيلاغ  الوكوشلا  نم  ًةبلع  ُتيأرو 

ةحئار تحاف  اذل  وتلل ، اهرفاظأ  ءالط  تهنأ  دق  ايليس  تناك  .سولجلل  ًاناكم  يل 

يف مالفألا  ثدحأ  ايليس  هدهاشت  يذلا  ويديفلا  طيرش  ناك  .ءاوهلا  يف  شينرولا 

دهاشأ ل  بسانملا  تقولا  يف  ُتلصو  يننأ  ودبي  .دنوب  سميج  مالفأ  ةلسلس 

هوتعملا كلذ  ديرجتب  ةدورب  لكبو  ليمعلا 007  هيف  موقي  يذلا  ونيزاكلا  دهشم 

.ةشهدلا هتبلغ  ٍروهمج  مامأ  هتناهإو  لاملا ، نم  بوعللا 

امدنع  يننكلو  .يلجر  قوف  اهيمدق  ىدحإ  تعضوف  ينحزا ، نأ  ايليس  تدارأ 

.بارشلا ضعب  بلجتل  خبطملا  ىلإ  تهجوتو  ويديفلا ، طيرش  تفقوأ  اهل  بجتسأ 
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.»؟ ىقيسوملا نوسردي  نيذلا  كئالمز  عيمج  فرعت  له  : » ًالئاق اُهتيدان 

 «. ...تارضاحملا عيمج  رضحأ  يننكل ال  .كلذ  دقتعأ  »

.»؟ رتيب لوألا  همسا  ًاصخش  نيركذت  له  »

لّضفت له  ...عئاش  مسا  هنإ  ...رتيب  مسا  نولمحي  نيذلا  بالطلا  نم  ٌددع  كانه  »

 «. ...حابصلا اذه  يسامولبدلا  رجتم  ىلإ  ُتبهذ  ضيبألا ؟ وأ  رمحألا  بارشلا 

هنأ تكردأو  ويل .» عم  ُتجرخ  دقل  .ِكل  ًاركش  .ثكلا  تبرش  دقف  ًائيش ، ديرأ  «ال 

تعباتف ايليس ، مامأ  رمألا  سفت  يغبنيو يل  رتيب ، فرعأ  يننأب  حيرصتلا  يغبني يل 

، ةراثيقلا ىلع  فزعيو  ليوط ، هرعش  ّنكل  هتلئاع ، مسا  فرعأ  ال  يننإ  : » ًالئاق

 «. ...ءيشلا ضعب  راوطألا  بيرغ  ودبيو 

قوف ًاعوفرم  دوسألا  اهناتسف  ناكو  بابلا ، برق  ايليس  تفقو  تقولا ، اذه  يف 

اهنأ ودبيو  ًاليلق ، ْتسبع  ً.اددجم  ةكيرألا  ىلإ  تداع  مث  ءيشلا ، ضعب  اهذخف 

.هركذتت ّالأ  تلواح  اهلعل  وأ  مسالا ، ركذتت  نأ  لواحت 

: تعبات مث  ةعيرس  ةكحض  تقلطأو  هتاذ .»؟ قفلا  ةراثيقلا  فزاع  ينعتأ  هآ ، »

ّنهل متهي  ال  هنإ  نلق  نهنكلو  هنببحي ، تايتفلا  .ودبي  ام  ىلع  هبقل  وه  اذه  »

.»؟ اذامل نكل  .ةيضاملا  ةنسلا  ةيقيسوم يف  ٍةلفح  ءانثأ  نهتيأر  ..ً.اثك 

يف ةبغرلاب  ترعش  .انغ  ٍجمانرب  نمض  همسا  تيأرو  موينيثألاب  ُتررم  ...هوأ  »

ًةدحاو تيرتشا  ًانسح ، ...عقاولا  .ركاذتلا يف  ضعب  تيرتشا  كلذلو  هتلفح ، روضح 

«. ةلفحلا كلت  روضح  نيديرت  كنأ ال  ُتضرتفا  دقف  ...طقف 

ذيفنتل دنوب  داع  ك  ةكيرألا  ىلإ  ايليس  تداع  اهرضحأ .» نل  يننأ  لمتُحي  »

ماعط لوانت  امدنع  اهادترا  يتلا  ةلذبلا  ًايدترم  ةبك  ةرخص  ّقلستو  هتمهم ،

ايح هلعفأ يف  امل  ثرتكت  اهنأل ال  كلذو  قلقأ ؛ ببس   كانه  نكي  .ءاشعلا  
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.جاعزنالاب رعشأ  هتاذ ل  دحب  ًايفاك  كلذ  ناكو  .اهعم  هيضمأ  يذلا  تقولا  جراخ 

اكرحتب اهمتها  نكل  اهتاقوأ ، يض  نم  عمو  هلعفت ، ام  رارمتساب يف  رّكفأ  انأف 

نورعشي نيذلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةغلا  لوحتت  .بّذهملا  لؤاستلا  دودح  ًادبأ  زواجتي   

ةلدابتملا ةغلا غ  نأ  كلذ  ينعيو  .روعشلا  ةلاصأو  فغشلا ، ىلع  ٍليلد  ىلإ  اهب 

.لدابتملا بحلاك غ  ًاما  ةئيس 

ًاقباس هتمّدق  يذلا  ضرعلا  ةيميمح  تناك  اذإ  ام  فرعأل  اهذخف  قوف  يدي  ترّرم 

تقبأ اهنكلو  اهمف ، نم  يمف  ْتبّرقو  ًاليلق  اهيقاس  تدعابف  .ةرفاوتم  تلاز  ام 

جراخ ىلإ  اهلمحأ  تنك  نيب  ةشاشلا  ىلع  ّطلسم  يفتك  قوف  نم  اهيرظان 

.ةفرغلا
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رشع يداحلا  لصفلا 

ةليلقلا يتعتمأ  بئاقح  عضوب  أدب  امدنعو  فيصرلا ، ىلإ  هلوصو  دنع  ويل  ينلأس 

.»؟ اذه نم  ٌدكأتم  تنأ  له  : » ادوكس عون  نم  هترايس  قودنص  يف 

.»؟ كلذ نم  ينعن  يذلا  ام  .دكأتم  انأ  عبطلاب  : » هتبجأ يننكلو  ًادكأتم ، نكأ   

...يحايسلا عجتنملا  سقطو  ةولحلا ، ايليسو  كباحصأ ، كرت  بغرت يف  له  ينعأ  »

لك دجتو  دوعت  نأ  لَمتُحي  ...كبايغ  ءانثأ  ةروث  ثدحت  نأ  لَمتُحي  ملعي ؟ نم   ؟

وأ هنكست ، يذلا  ىنبملا  مده  ىلع  مهدحأ  مِدُقي  نأ  لمتُحيو  .ىفتخا  دق  ءيش 

 «. ...كتقيدص كبلسب  مهدحأ  موقي  نأ  ىتح 

ةرايس ةعرسلا يف  ّرشؤم  راشأو  ينيبوتوأ ، رافيلوب  ةبك يف  ةعرسب  ةرايسلا  ويل  داق 

ةعرسلا يه  هذه  تناك  .ةعاسلا  ًارتموليك يف  تبراق 120  ةعرسلا  نأ  ىلإ  ادوكسلا 

ةرايسلا تاراطإو  ًاراح ، سقطلا  ناك  .رافيلوبلا  اذه  ىلع  اهب  حومسملا  ىوصقلا 

امدنع قودنصلا  ءاطغب  تقولا  اذه  يتبيقح يف  تمدطصا  .قيرطلاب  ةكسمتم 

لبق تيتأ  دقف  قلقت ، ال  : » ويل لاقو  .ةنيدملا  دودح  دنع  ميقأ  ٍزجاح  دنع  انفقوت 

«. ددحملا تقولا  نم  تعاس 

ةدمل كانه  ىقبأ  نأ  ضرتفملا  نم  ناكو  .يدالب  ةزاجإ يف  لوأ  ءاضقل  ًادئاع  ُتنك 

مث هعيبو ، ّيدلاو ، لزنم  تالماعم  ءاهنإ  يونأ  تنك  ك  نمزلا ، نم  عوبسأ 

ءانثأ ةقباسلا  ةليللا  ايليس يف  ُتعّدو  .كانه  اقب  ةدم  لالخ  يدلاو  نويد  ديدست 

، ليللا فصتنم  دعي  نم  ةيناثلا  ةعاسلا  دنع  هينيثألا  رصق  نم  لزنملا  وحن  انس 

ّمث يلزنم  جرد  ىلع  ايليس  ينتلّبق  .ايساد  ةرايس  ةيرسب يف  انقحالي  وناتيت  ناك  نيب 

نم ةليل  لبق  ام  ٍصخش  عم  مانت  نأ  اّهظح  ءوس  نم  هنأ  تمعزو  ةرايسلا ، تبكر 
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ةرظتنم تناك  يتلا  ةفصاعلا  نكل  ةديدش ، ةبوطرلاو  ةكلاح  ةملظلا  تناك  .هليحر 

.ِتأت مويلا  

عضوو يسامولبدلل ، صّصخملا  ناكملا  نيرفاسملا يف  ةعاق  مامأ  هترايس  ويل  نكر 

ةيلاتلا تلكلا  ةقاطبلا  تلمح  .راعش  اهولعي  ًةقاطب  تاداّدعلا  ةحول  قوف 

تلاحأ ك  ةيسامولبد ، ةئيه  ةينامورلاو : ةيسنرفلاو ، ةيزيلكنإلا ، تاغللاب 

ةعقاولا ايناطيرب  ةكلم  ةلالج  ةرافس  يلصنقلا يف  مسقلا  ىلإ  تالؤاست  يأ  ةقاطبلا 

صاخشألا نم  يننأل  ًاليوط ، رخأتأ  نل  : » ًالئاق ويل  حرش  .هيليكيم  لوج  عراش  يف 

«. عادولا نوبحي  نيذلا ال 

، يتبيقح تّملس  اذل ، .تعاس  رورم  لبق  رئاط  علقت  الأ  رّرقملا  نم  ناك 

ةطاحملا نيرفاسملا  ةعاق  تناك  .ويل  سلجي  ثيح  ةلواطلا  ىلإ  ُتممضناو 

يمسرلا نم  ةعومجملا  كلت  امأ  ً.ابيرقت  نيرفاسملا  نم  ةيلاخ  جاجزلاو  تنمسإلاب 

ناك .ةحارتسا  تايعضو  اوسلج يف  وأ  اوفقو  دقف  ةددحم ، ةمهم  نودؤي  نيذلا ال 

نم ٌفص  رظتنا  نيب  دارغلب ، نم  ةيتآ  ةلحر  لوصو  تقولا  اذه  ررقملا يف  نم 

تابرعلا تيأر  .ةحوتفم  تارايسلا  باوبأو  جردملا ، ىلع  نيزوميللا  تارايس 

نأ لبق  تايصخشلا  ةلاص  ىلإ  هّجتت  يهو  بارشلاو  تالوكأملا  فانصأب  ةئيلملا 

نم عفدنت  يهو  لفلا  عطق  توصو  باوكألا  ةعقرق  تعمسو  .ةغراف  دوعت 

.دعب ةرئازلا  تايصخشلا  لوصو  مدع  نم  مغرلاب  تاجاجزلا ؛ تاهوف 

َتلق يل .ىقبت  نل  كنأ  ُتننظ  : » يبناج ىلإ  هئاقب  يتبغر يف  نم  مغرلاب  ويل  ُتلأس 

.»؟ ركذتأ عادولا ، بحت  كنإ ال 

دجوت .لصاولا  لكب  متهأ  يننإ  عقاولا ، .ملعت يف  ك  راوزلاب  بيحرتلا  لّضفأ  »

ام ةفرعم  ديفملا  نم  هنأ  ك  دالبلا ، ىلإ  مداقلاب  بيحرتلاب  ةصتخم  ةنجل  انه 

«. لصو يذلا  وه  ًايفالسوغوي  ًادفو  نأ  ودبي  ...ضرألا  ىلع  يرجي 
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هلعف يف يونأ  ّع  ينلأس  .انم  لكل  ًابوك  بكسو  بارشلا ، نم  ةجاجز  ويل  بلط 

صيلختو لزنملا  عيب  تابيترت  ةقحالم  ادع  ام  ٍططخ ؛ يأ  ّيدل  نكت  .زاجإ  

كلت ةقحالم  نكل  لاح ، ةيأ  ىلع  باهذلا  يف  ةبغرلا  ديدش  نكأ  .هقاروأ  

ىلع دعاست  نأ  اهنأش  نم  ةيلمعلا  هذه  نأ  .يتيلوؤسم ك  نم  تناك  تابيترتلا 

.ةديدجلا ايح  ءابعأ  ةهجاوم 

ةرتفلا هذه  مظعم  انيضمأ  اننكلو  صق ، ٍتقو  ىوس  رتيب  ىلع  يفّرعت  ىلع  ِض   

هتايح لمتشت  يذلا  ويل  نع  ًاثك  فلتخي  يذلا  وهو  هيلإ ؛ ُتبذجنا  ً.اعم  ةصقلا 

دق رتيبف  .ةليخملا  ةطساوب  ةليلق  ٍتاضموب  هقيقحتو  فلتخم  ٍاع  رّوصت  ىلع 

نم ناكملا  اذه  شيعلا يف  نم  نّك  دقو  .نآلا  ىتح  شيعي  لاز  امو  انه ، شاع 

هتطخ كلتما  هنكلو  .اهتماتق  وأ  ةايحلا ، ةواسقل  ملستسي  وأ  برهي ، نأ  نود 

ٍةكبشب ةنيدملا  طبر  ىلع  ةطخلا  هذه  تلمتشاو  اهيف ، شيعي  يتلا  ةنيدملل 

بتكلاب همتها  نكي  و  تفتخا ، يتلا  تاقرطلاب  ًتهم  رتيب  نكي  .ةدحاو  

يتلا ةسرشلا  ططخلاب  همتها  نم  كأ  ويل  اهدمتعي  يتلا  ةدقلا  ةيداشرإلا 

هسأ يذلاو  رخآ  ًائيش  هنهذ  يف  عضو  هنكلو  وكسيشواشت ، وسدنهم  اهعضي 

.ةينواعتلا عورشم 

، ةينكسلا اهتاعّمجمو  اهعناصم  تدهاشو  رتيب ، ةقفرب  ةديدجلا  تسراخوب  ُترز 

ضيقن تناك  ةديدجلا  ةنيدملا  هذه  نأ  كلذ  ينعي  .ةلثتملا  ةديدجلا  اهيحاوضو 

ةنيدملا يأ  ركيدياب ؛ ليلدو  ةيداشرإلا ، بتكلا  يف  اهدجن  يتلا  ةدقلا  ةنيدملا 

نكل .تايركذلاو  ةرسكتملا  ةراجحلا  ماوكأ  نثارب  نم  اهذاقنإ  لواحي  ويل  ناك  يتلا 

تالوطبلاب رهتشت  اهنأ   نم  مغرلاب  اهب ؛ صاخلا  اهلج  تكلتما  ةنيدملا  كلت 

مهدالوأ نولسريو  ةنينطب ، شيعلا  نولواحي  سانلا  نأل  كلذو  .ةماركلاب  رخفلاو 

مهدالوأ قاحلإب  ةلودلا  دنع  ةيمسرلا  تالطعلا  مايأ  نوضّوعيو  سرادملا ، ىلإ 

سانلاو لاجرلا  رعش  .خيراتلا  وأ  بدألا  وأ  مولعلا  داوم  ةيمسر يف  ٍفوفصب غ 
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ىلإ ةدوعلا  نم  كلذكو  اهتبقارم ، يف  ةلودلا  غلابت  يتلا  فئاظولا  نم  قاهرإلاب 

اهديعاوم نوكت  نأ  نود  نم  ماحدزالا  ةديدش  تالفاح  م  ىلع  مهلزانم 

رايتلا ةرركتملا يف  تاعاطقنالاو  رجاتملا ، ةغرافلا يف  فوفرلا  نم  كلذكو  ةمظتنم ،

نابشلا امأ  مهدعاقت ، تاّبترم  ةيافك  مدع  نم  نوّنسملا  َبعت  ك  .ابرهكلا 

ةبجو عضو  لجأ  نم  وأ  ةغصلا ، مهئادغ  تابعوتسم  ءلمل  نوحفاكي  اوناكف 

، عوجلا حبش  لظ  تحت  دالبلا  هذه  يف  عيمجلا  شاع  .مهدئاوم  ىلع  ةلماك 

ءاسؤر نع  ةبقح  ىتح  وأ  ٍاع ، دُعب  ىلع  اوناكو  للملا ، هبّبسي  يذلا  بعتلاو 

ةدقلا ويل  تسراخوب  امأ  .بناجألا  لعألا  لاجرو  يسامولبدلاو ، بزحلا ،

اهنأ اوفرع  اذإ  اذه  سانلا ؛ ءالؤه  تامتها  نمض  نكت  ملف  ةليمجلا ، نكلو 

ً.اساسأ ةدوجوم 

تاعومجملا كلت  تحارو  نطاوملا ، نم  تاعومجم  اوّمظن  سانلا  ءالؤه  نكل 

.لافطألا بيلحو  ةيودألا  لثم  ةيساسألا  علسلا  عزوتو  باصملاو ، ىضرملاب  متهت 

داصتقا يف  اهعمجو  تاعومجملا ، هذه  ب  لمعلا  قيسنت  ناكف  رتيب  ملح  امأ 

ماظنلا تاوفه  سحتب  ليفكلا  داصتقالا  وهو  ةيانعب ؛ هل  ٍططخمو  دحاو  ٍداضم 

ءانبب موقي  رتيب  ناك  .ءادوسلا  قوسلا  هلث  يذلا  داسفلا  ةمهاسملا يف  نود  نم 

، نوسدنهملاو نوكاّبسلاو ، ةذتاسألا ، نواعتي  ثيح  تاراهملا ؛ فرصم  هسأ  ام 

ذاتسألا ناك  .مهتاقوأو  مهبهاوم  نم  ةدافتسالل  لعلاو  نويبطلا ، نودعاسملاو 

دحأ نم  لمع  َيتعاس  ىلع  كلذ  ءاقل  لصحيو  تعاس ، ةدمل  ًاسورد  يطعي 

مدختسي نأ  ذاتسألا  كلذل  نكُو  .كاّبسلا  دحأ  نم  وأ  ءابرهكلاب ، ّصتخملا 

بَسِنل دوجو  .هيلإ ال  هتجاح  ىلإ ح  هب  ظفتحي  وأ  هلداُبي ، وأ  تعاسلا 

ناك لب  رثتسالا ، وأ  دقنلا  ىلع  ةدنتسملا  تايداصتقالل  الو  ماظنلا ، اذه  ةدئاف يف 

ٍةبسن عاطتقا  ىلإ  دمعت  ةيزكرملا  ةرادإلا  نأ  ك  لمعلاو ، تقولا  ىلع  ّهلك  دتعالا 

نع لطاعلا  وأ  ىضرملل  يعتجا  ٍهافر  ماظن  نيوكت  لجأ  نم  هنم  ةنيعم 
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دقو .يعتجالا  قودنصلا  مسا  ماظنلا  اذه  ىلع  رتيب  قلطأ  .ّنسملا  وأ  لمعلا 

يتلاو اهلمكأب ، تسراخوب  يطغت  ةكبشبو  عمتجم ، لخاد  ٍعمتج  ملحي  رتيب  ناك 

لعفلاب يف ماظنلا  اذه  نم  ٌخسن  دجاوتت  .اهلمكأب  دالبلا  لمشتل  ةياهنلا  دتمتس يف 

قيسنتلا يف ناك  هيلإ  ةبسنلاب  بولطملا  ّنكل  .ىرقلا  وأ  ةينكسلا  تاعّمجملا  ضعب 

نع طئارخ  نكت  اهنكلو   هطئارخو ، هططخ  رتيب  ّيلع  ضرع  .دالبلا  ءاحنأ  لماك 

يف يل  رمألا  حرش  نم  هئاهتنا  دنع  هل  تلق  .سانلا  نع  لب  ابملاو  عراوشلا 

ودبت : » روب نايثابراك  عبتت  يتلا  بارشلا  ةقيدح  انك يف  امدنع  يأ  يضاملا ، عوبسألا 

لب بُجي ، هنكلو   اهنيح ، أموأف  ةيعويشلاب .» ًادج  ةهيبش  ططخلا  هذه  يل 

هبشي : » هل تلق  .ءاوهلا  ناخدلا يف  خفن  مث  هتراجيس  نم  ًاسفن  بحس  نأب  ىفتكا 

دعب : » يقيلعت حّحصيل  لاقو  يوحن ، رادتساف  لاملا .» لبق  ام  َاع  ماظنلا  اذه 

«. لاملا دعب  لاملا ،

ٍتاعدوتسم يف  رتيب  ةقرف  اهتماقأ  يتلا  ةيقيسوملا  تالفحلا  كلذ  دعب  تءاج 

أوسأ خدت  طسوو  ةقناخو ، ٍةمحدزم  ٍءاوجأ  يفو  بالطلا ، تائم  مامأ  ةملظم 

اغأ بتك  عيزوت  ةلفحلا  هذه  لالخ  متي  ناك  .بارشلا  لوانتو  تاردخملا  عاونأ 

دوعت ّالأ  ىلإ  ًارارم  اهخسن  داُعيو  خسُنت  يتلا  ةخوسنملا  ةطرشألاو  تادزيماس ،

يه هذه  تناك  .ةحفص  ىلع  ٍلالظ  درجم  تلكلا  حبصتو  ةحضاو ، ىقيسوملا 

تهتنا نأ  دعبو  ًاجذو ، اهلعج  نم  ويل  ىهتنا  امدنع  تيقب  يتلا  تسراخوب 

ناك اذه .» ويل ، اي  هب  أدبن  نأ  بجي  ام  وه  اذه   » .ضرألاب اهتيوست  نم  ةلودلا 

، ةيقيسوملا تالفحلا  ىدحإ  ءاهتنا  دعب  يلايللا  ىدحإ  ويلل يف  رتيب  هلاق  ام  كلذ 

ٍصقر ةصنم  ىلع  نيروشحملاو  قرعتملا  بالطلا  نم  ةعومجم  ىلإ  هديب  ًاشم 

يذلا حرسملا  ناك  يذلا  خلاسملا  دحأ  يف  اهفيظنت  مت  يتلاو  ةتقؤمو ، ةغص 

.ناكملا ءامدلاو يف  تافظنملا  حئاور  تحاف  نيب  ةليللا ، كلت  قف يف  همدختسا 

تسراخوب ثس  نَمف  الإو  كانه ، دوجوم  وه  ا  يأ  هكلت ، ا  أدبن  نأ  انيلع  »
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.»؟ ًاثك اّهبحت  يتلا  ةدقلا 

صرحو حلا ، كلذ  ذنم  ويل  تاداع  تّغت  دقو  .عيباسأ  ةثالث  ذنم  كلذ  ثدح 

ىرتشا .رتيب ك  ءاقدصأ  كلذكو  رتيب ، ءاقل  ىلع  ءادوسلا  قوسلا  هتالماعت يف  لالخ 

ركسلاو حطلا  لثم  ةحبرم  غو  ةقارب  غ  ىرخأ  ًاعلسو  ةيسردم ، ًابتك 

ةليقث ٌعلس  اهنإ  اولاقو  يغتلا ، اذه  نم  اوكتشا  هءاكرش  نكل  .ةبلعملا  تالوكأملاو 

داتعملاك هترجاتم  مدع  ببس  نع  هولأسو  .حبرلل  ٍشماه  يأ  كلت  الو  ةصيخرو ،

يتلا تايلكلاو  اهلمح ، لهسي  يتلا  ءايشألا  يأ  تاعاسلاو ؛ يدنلتكسألا  بارشلاب 

كلذ ىلإ  فاُضي  .ءاخسب  اهن  نوعفديو  ةلوهسب ، ءايرثألا  بزحلا  ءاسؤر  اهيرتشي 

ناك وأ  صخرأ ، ٍرعسب  يراشلل  اهعيبي  ناك  ةيودألاب  رمألا  قلعتي  امدنع  ويل  نأ 

رتيب نأ  كلذ  ينعيو  .اهنم  ًاضعب  رتيب  يطعي  دّروملا ل  نم  ةضئاف  ٍتايمك  يرتشي 

تاقوأ ىلع  هزيكرت  نم  داز  ك  هتراجت ، ويل يف  لُماعت  ةقيرط  يغت  نم  نّك  دق 

عيضت وأ  نايحألا ، ضعب  يف  اهفده  ئطخت  يتلا  ةيوضوفلا  هتبيط  ىلعو  هوهل ،

يرود نأ  ك  يلالخ ، نم  نالصاوتي  نالجرلا  ناك  .عادخلاو  ةنهادملا  طسو 

ةايح يف  سمغنأ  يننأب  يقيقح  ٍساسحإ  لوأ  اطعأ  هنيب  ًاطيسو  يفصوب 

وأ ةغص ، تانحاش  ىلع  لوصحلل  ةمزاللا  تابيترتلاب  موقأ  تنك  .تسراخوب 

، لئاسرلا ميلست  ىلإ  ةفاضإلاب  كلذو  ميلستلا ، لبق  ىلوأ  ٍتاعفد  ىلع  لوصحلا 

يعتجالا قودنصلا  أدب  .ةيئزجلا  تالدابتلاو  ةيلاملا ، تاعفدلا  ىلع  فارشإلاو 

يتلا قئارطلا  ىلإ  تقولا  اذه  لالخ  جاتحا  دقو  روهظلاب ، رتيب  هل  ّططخ  يذلا 

نم كلذكو  قشنملا ، بوره  فيلاكت  مأتل  مزاللا  لاملا  ىلع  لوصحلل  ويل  اهعّبتي 

نإ رتيب  لاق يل  .ةدسافلا  ةيسيلوبلا  ةلودلا  اهضرفت  يتلا  تامارغلا  ضيفخت  لجأ 

ءاشنإل هعفد  بجي  ًان  نآلا  ربتُعي  كلذ  لك  ّنأ  غ  ًاليوط ؛ رمتسي  نل  عضولا  اذه 

قودنصلا سسأ  ءاسرإو  تقولا ، ءارشل  ةيرورضلا  رومألا  نم  وهو  ديدج ؛ ٍماظن 

لوتنيف يأ  ءايشألا ، هذه  لك  ىلع  فرشي  يذلا  وه  لوتنيف  ناكو  .يعتجالا 
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.يفرصملا

ويل أدب  دقو  .ويل  عم  هيضمأ  يذلا  كاذ  نم  لوطأ  ًاتقو  رتيب  عم  يضمأ  تنك 

ًاضيأ يدنع  ّصلقت  دقو  .يغتلا  اذهب  ّرثأت  هنأ  ًادبأ  رهُظي  هنكلو   كلذ ، ةظحال 

ةايحو ليتكوكلا ، تالفحو  ايسباك  نم  فلؤملاو  ويل  هيف  شيعي  يذلا  اعلا 

ميفورت عم  رعشأ  تنك  يننأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ةيقارلاو  ةهفرملاو  ةفرتملا  تسراخوب 

يفو تسراخوب ، ةايح  نم  ةفلتخم  ٍعاونأ  ةعبرأ  شيعأ يف  يننأب  ايليسو  رتيبو  ويلو 

يننأب كلذ  عم  ترعش  يننكلو  يلالخ ، نم  الإ  ءالؤه  ِقتلي  .ةفلتخم   ٍبَقِح  عبرأ 

ً.اضعب مهضعب  نع  نيديعب  اوناك  مهنأل  اهديرأ  يتلا  ةايحلا  شيعأ  ال 

ىلإ ٍدحاو  نم  لّقنتأ  تنك  يف  كلذو  ةمحدزم ؛ ٍةلزع  شيعأ يف  يننأب  ُتسسحأ 

: ٍزاوتم ٍلكشب  ةصاخلا  هتايحب  مهنم  لك  ظافتحا  عمو  لصفنم ، مهئاقب  عم  رخآ 

...ةيقيسوملا رتيب  تالفحو  ءادوسلا ، ويل  قوسو  ايليس ، ريرسو  ميفورت ، باتك 

.ايح نم  ًاعيمج  مهحرطب  يمايق  دعب  ىقبت  ام  يه  ةيقيقحلا  اذ  نأ  ضرتفأ 

؟ كلذك سيلأ  رتيب ، نأشب  ًايقيقح  ودبي  ال  ...ءيش  كانه  : » موي تاذ  ويل  لاق يل 

راطم يسولج يف  ءانثأ  نآلا ، ركفأ  ...ّغتي »  نأ  كشو  ىلع  ًائيش  كانه  نأ  فرعتأ 

ًّايقيقح رتيب  ناك  ًادج .» ٌلمتحمو  لمتحم ، كلذ  نأب  ارو  ءيش  ّلك  ًاكرات  ينيبوتوأ 

رظنلا ضغب  هنأب  يوقلا  روعشلا  كلذ  هنإ  .ويل  هدصق  ام  فرعأ  يننأ  الإ  يفكي ، ا 

.كنع ام  ًائيش  يفخي  لظي  هنأ  الإ  ةقث ، نم  كاطعأ  همو  هب ، كتفرعم  ةوق  نع 

ال ًاردق  هتاذ  يف  كلت  هنأل  لب  هئافخإ ، يف  بغري  هنأ  كلذ  ببس  سيل  نكلو ،

.هلمكأب هباعيتسا  عيطتست 

، ًاذإ .يفكي  ا  ًاطيسب  اهيلع  يثأت  ناك  رمألا ، عقاو  يف  ً.اضيأ  ايليس  يف  ترّكف 

.انتقالع عوبسأ يف  ةدمل  اهنع  ايغ  رثؤي  نأ  نكمملا  نم  فيك 

ًادَّدَمُم يف اهيضمأس  يتلا  مايألا  كلت  نم  تيشخو  يدالب ، ىلإ  ةدوعلا  نم  تيشخ 
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تاداجسلا ةموكو  ةنوفعلا ، ةحئار  نم  تيشخ  يننإ  ىتح  .يلاخلا  لزنملا  كلذ 

...ّيدلاو سافنأ  نم  ىقبت  ام  لك  ناك  يذلا  ميدقلا  رئاجسلا  ناخدو  ةيوطملا ،

هادسج اهيلع  سلج  يتلا  ةقراغلا  دئاسولا  هضارغأ : نم  ًاضيأ  تيشخو 

اهيلع اعضو  يتلا  ةلواطلا  تحت  اهناكم  تلاز يف  ام  يتلا  ةدقلا  هلاعنو  ًاقباس ،

هنم ةحفص  لك  ربتُعت  يذلاو  غرافلا  هبش  نيوانعلا  رتفد  كلذكو  فتاهلا ، زاهج 

ُتنك نإ  فرعأ  ال  يتلا  كرال  ةديصق  ترّكذت  .هتايح  غارف  ىلإ  روبع  ةذفان 

ًابسانم هوكرت ؛ ك  يقب  يذلا  لزنملا  لزنملا ؟ اهناونع  ناك  له  .اهناونع  رّكذتأ 

ّمشأ نأ  اكمإبو  ...ءيش  لك  ىلع  مّيخي  ميظعلا  نزحلا  ...هرداغ  نَم  رخآ  ةحارل 

ساسحإلا وهو  يلخاد ، يف  ناك  نزحلا  كلذ  نإ  ىرحألاب ، وأ  .انه  نم  هتحئار 

.لزنملا كلذ  يضام  نم  ًائيش  حبصي  فوس  هنأب  مّدقتملا 

قئاقد ىدم  ىلع  ملكتأ  يننأ   تكردأ  نأ  دعبو  يراكفأ ، أرق  نأ  دعب  ويل  ينلأس 

، كلذ مغر  : » يرارق ًارثؤم يف  فاضأو  كرارقب .»؟ رظنلا  ةداعإ  رّكفت يف  له  : » ةدع

دمحأ يحمرلا  ةبتكم    «. ًالزنم لظي  لزنملا  نإ 

لوصو دعب  كلذو  فرشلا ، نولاص  نم  ةماهلا  تايصخشلا  نم  ةعومجم  تجرخ 

ةثجلا مخض  ٌلجر  ةعومجملا  هذه  مّدقتي  ناكو  .دارغلب  نم  ةمداقلا  ةرئاطلا 

ٌددع ناكو  .تاينهد  ىلإ  تلوحت  دق  هتالضع  نأ  ودبيو  نوللا ، ءادوس  ًةلذب  يدتري 

نوموقيو هب  نوطيحي  ةمزاحلا  هوجولا  يوذ  نم  يصخشلا  سارحلا  نم 

اهبناج نم  زربي  يتلاو  ةفولأملا ، ةينمألا  تالذبلا  نودتري  سارحلا  ناك  .هتسارحب 

ببسب سيل  رفانلا  لكشلا  كلذب  نورهظي  سارحلا  ناك  .سّدسم  لكش  رسيألا 

ضبري يذلا  اثلا  سدسملا  ىلإ  لوصولا  مهيلع  لهسيل  لب  ةدق ، ٍةضو  مهفغش 

يذلا قَرَعلا  ناك  دقف  ةمّدقملا ، يف  راس  يذلا  لجرلا  امأ  .يفلخلا  مهبناج  ىلع 

قاحلإ يف  ةبغرلاو  ةيدسجلا  ةوقلاب  يحوي  ناكو  هدلج ، ايانث  أل  هنم  بّبصت 

تبيرق هانيع  تناك  ً.اعم  نيرمألا  ىلع  ًاثك  بّردت  هنأ  ادب  ك  نيرخآلاب ، ىذألا 
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هتلاح يف  نكل  .ًاليزه  ادبل  رخآ  ٍصخش  هجو  يف  اتناك  ولو  ًاضعب ، هضعب  نم 

ثحبي يف ٍلجر  انيع  هنأ  يأ  .عداخملاو  ثيبخلا  لجرلا  رهظم  هانيع  هتحنم  هذه ،

هرعش نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ماودلا  ىلع  اهدجيو  ةثيبخلا ، عفاودلا  نع  هلوح  نيذلا 

ةقطنملا سيل  نكلو  هصيمق ، ةقايب  تلصتا  يتلا  هتمجمج  ةماخض  رهظأ  صقلا 

تناك يتلاو  محللا ، نم  ةفيثك  ٍتايط  سمخ  لالخ  نم  لب  هتبقر ، نم  ةلصافلا 

تلكب .نوللا  ةيرهز  ةيئاوهلا  تاجاردلا  تاراطإ  نم  ةموكب  نوكت  ام  هبشأ 

.يفالسلا ينيلوسوم  لجرلا  ناك  ىرخأ ،

ايليس دلاو  هراتخا  يذلا  لوؤسملا  هنإ  .ةيلخادلا  ريزو  ...وكيوتس  نويإ  وكيوتس ، »

عم هنكلو  ظفلاو ، مسلا  عرازملا  وهف  .لعفلاب  قح  ٌلجر  هنإ  .دحاو  ببسل 

هنأ ةجرد  ىلإ  مهباهرإ  لصي  نيذلا  سانلا  كئلوأ  نم  ٌدحاو  هنإ  .هلبأ  سيل  فسألا 

.ةيناجم ةياوه  ةسرمل  مهلتقي  لب  ةنيعم ، ٍرومأب  مايقلا  لجأ  نم  سانلا  لتقي  ال 

تلوحت دق  ةرازولا  هذه  نأ  ملعتأ  ...ةيهاركلاب  ةئيلم  ةيرق  هترازو  لجرلا  لعج 

يذلا دعاسملا  هنإ  .جاجدلا  لثم  نوحبصي  نيذلا  سانلا  نم  صلختلل  ةليسو  ىلإ 

لكب وكسيشواشت  ىلإ  نيدي  هنأ  ك  وكسيشواشت ، ةقث  نم  ردق  ربكأب  ىظحي 

ءطبب ّملكتو  ةضغإ ، فصن  هينيع  ويل  ضمغأ  قلطملا .» ءالولاب  هل  نيديو  ءيش ،

غص مرجم  درجم  هنإ   » .يلخاد ٍفيشرأ  ةنوزخم يف  تافلم  نم  أرقي  هنأ  ول  ك 

سينك يف قارحإب  ماق  ك  دوهيلل ، يشاف  دايص  دّرجمو  هرمع ، نم  عبارلا  دقعلا  يف 

نأ رهظيو  هيف ، وكسيشواشت  ناك  يذلا  هتاذ  نجسلا  ةرتف يف  ىضمأ  مث  يسايإ ،

نم ًابّرقم  ًاقيفر  ناك  هنإ  لوقتف  ةيمسرلا  ةياورلا  امأ  .باصتغالا  تناك  هتمهت 

عقاو هنكلو يف  .ةحجانلا  ةروثلا  قالطإ  هدعاس يف  دقو  باشلا ، وكسيشواشت  قافر 

امدنع دوهيلا  لتقل  ةبسانم  ةقيرط  يف  كفتلا  مئاد  صخش  درجم  ناك  رمألا 

نيذلا لاجرلا  عنصي  خيراتلا  نإ  نولوقي  مهنكل  .ةطلسلا  ىلع  نويعويشلا  ىلوتسا 

نأ .تافاخسلا غ  كلت  لكو  لاجرلا ، أي  تقولا  أي  امدنعو  ...خيراتلا  نوعنصي 
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لاثمأ نم  ...لفطتملا  طقتليل  هنطب  ىلع  خيراتلا  فحزي  ذإ  .كلذك  سيل  رمألا 

«. خيراتلا بانذأب  نوقلعتي  مهلكو  ...نيرخآلا  لكو  ...وكسيشواشتو  وكيوتس ،

لاجر يديأ  ىلع  تَّدُم  نأ  ءارمح  ةداجس  تثبل  امو  تارئاطلا ، ىدحإ  تطبه 

ةّنيزم اهنكلو  ةيندم ، ةرئاط  كلت  تناك  .فلخلا  ىلإ  مهعجارت  ىدل  اوعتو  اونحنا 

ءرملا ىري  نأ  نكمملا  نم  يتلاو  ةيكاخلاو ، ءارضخلا  عقبلاب  يأ  ةيركسع ؛ ناولأب 

نكمتي يتلاو   تاج ، ةيفالسوغويلا  ةينطولا  ناطلا  ةكرش  مسا  اهلالخ  نم 

ً.اما اهتيطغت  نم  ءالطلا 

.دفولاب بيحرتلل  ًادادعتسا  هيدعاس  ًاطاحم  وكيوتس  فقو 

هاطعأو وكسيشواشت ، هاقتنا  : » همالك عباتو  هبوك  يف  ةفشر  رخآ  ويل  عّرجت 

، بزحلا وكيوتس  دعبتسا  .ةيدلب  سيئر  هلعج  مث  يسايإ ، بزح  ةرادإ  ةيلوؤسم 

، انه هعضو  وكسيشواشت  نكل  .ليئارسإ  ىلإ  دوهيلا  لاسرإب  أدب  مث  سُنُكلا ، قلغأو 

دحأ وهو  لعفلاب ، ًاقح  ًالجر  وكيوتس  َربتُعي  .ةيلخادلا  ةرازو  ةيلوؤس  هلكوأو 

دحب ًاقذاح  ًانوبز  َربتُعي  يذلا  ميفورت  كقيدص  داسفإ  نع  لوؤسملا  لاجرلا 

يف امور  عضو  ىلإ  فدهي  جمانرب  لوأ  نع  ًالوؤسم  ًاضيأ  وكيوتس  ناك  ...هتاذ 

يه هتمهم  تناك  .يضاملا  نرقلا  نم  تاينيعبسلا  لئاوأ  كلذو يف  ىلوألا ، ةدسلا 

سيل رخآ  ٍصخش  يأو  يفادلوملاو ، ناملألاو ، راغنهلا ، يموقلاو  دوهيلا ، داعبإ 

لزنم ماعلا 1972  وكيوتس يف  دصق  دقو  .ةطلسلا  زكارم  نع  ةئملا  ةئم يف  ًاينامور 

رانلا قلطأو  وكسيشواشتل -  ًائوانمو  ةيزكرملا  ةنجللا  ءاضعأ  دحأ  وهو  فوغانس - 

غلبأ هنكلو  هتجوز ، عم  ةقالع  ىلع  ناك  هنأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ترم  هسأر  ىلع 

، كلذ دعبو  .هيلع  رمآتي  ناك  كسملا  كلذ  نأو  هلجأ ، نم  كلذ  لعف  هنأب  سيئرلا 

ةركف قّبطي  لجرلا  ناك  .هتجوز  دعبأ  مث  ةأرملا ، ىلع  لصحو  ةيقرت  وكيوتس  ىقلت 

تخأ ةنبا  جوزتيل  اهنم  ّصلخت  نأ  ثبل  ام  هنكلو  ...ةعتملاو  لمعلا  ب  عمجلا 

«. جيد ويجروج  قباسلا  سيئرلا 
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لوخدلا يف نم  ةنيخثلا  وكيوتس  عباصأ  نكمتت  نأ  ليحتسملا  نم  هنأ  تدقتعا 

تاسدسم اوعنص  مهنأ  لَمتُحي  دالبلا ، هذه  نكلو يف  .سدسملا  نامألا يف  ةحتف 

.هلثم ٍنيدبو  ٍمس  نوبزل  ةصاخ 

نوعضيو لاتقلا  سبالم  نودتري  نيذلا  يركسعلا  هبش  نويصخشلا  ساّرحلا  ناك 

ةنيزد كلذ  دعب  مهعبت  مث  ةرئاطلا ، نم  لزن  نم  لوأ  مه  ءوضلل  ةسكاع  تاراظن 

نم ولخت  يتلا  ةيدامرلا  ةيعويشلا  تالذبلا  نودتري  نيذلا  يداعلا  لوؤسملا  نم 

نابش كلذ  دعب  مهعبت  .ةيولعلا  مهناصمق  رارزأ  اوتبث  نيذلاو  قنعلا ، تاطبر 

ةقيرط ىلع  مهرعش  تاحيرست  تناكو  .ةيدلج  ٍتارتسو  زنيجلا  بايث  نودتري 

ةيذحألا نولعتنيو  ةيبرغ ، ٍتاعاس  مهمصاعم  لوح  نوعضي  اوناك  ك  تيلوملا ،

يف رهظف  هفتك ، قوف  هترتس  مهدحأ  عضو  .ةيئاوهلا  تاجاردلا  ةدايقل  ةبسانملا 

لجر راس  دقف  ةعومجملا  رخآ  امأ يف  .رسن  لكشب  ناك  يذلا  همشو  هعارذ  ىلعأ 

حضاولا نم  ناكو  ئلتممو ، ريدتسم  ٍهجوو  نولمو ، ثعشم  ٍرعش  وذ  ةماقلا  صق 

نوبقاريو هراظتناب ، نوفقوتي  عيمجلا  ناك  .اهلمكأب  ةعومجملا  نع  لوؤسملا  هنأ 

.ةحفاصملا وأ  فوقولا ، وأ  سلا ، ةعباتمل  بسانملا  تقولا  ىلع  لدت  يتلا  هتاراشإ 

.هقناعو ءارمحلا  ةداجسلا  ىلإ  وكيوتس  لصو 

.داتعملا ملعلا  نع  ًافلتخم  ناك  هنكلو  رئازلاب ، ًابيحرت  يفالسوغوي  ٌملع  فرفر 

ًاهجو ضيبألا  نوللاب  نارسن  رهظ  ك  ءارمحلا ، ةمجنلا  ناكم  جات  رهظ  اذكهو ،

.باشلا عارذ  ىلع  ادب  يذلا  مشولل  ًاما  ًاهباشم  هرظنم  ناكو  هجول ،

يذلا برصلا  ملع  هنإ  ...برصلا  : » هسفن ثّدحي  هنأكو  تفاخ  ٍتوصب  ويل  لاق 

ةرايز هذه  نأ  دقتعأ  ال  يننكل  ...وتيت  تام  نأ  ذنم  ناكم  لك  يف  ءرملا  هاري 

بحرتلل ةيفالسوغويلا  ةرافسلا  يفظوم  نم  ٍفظوم  يأل  دوجو  ال  رظنا ، .ةيمسر 

«. رئازلا دفولاب 

١٨٣



ةصصخملا ةلاصلا  وحن  هقيرط  يف  كرجلاب ، صاخ  ٍلاخ  كشك  ربع  دفولا  راس 

معطم نم  تالبقملاب  ناتئيلم  ماعط  اتبرع  تقولا  اذه  ترهظو يف  .تايصخشلل 

.روفلا ىلع  اتفتخا  مث  راطملا ،

ةعضب نم  دكأتلا  ديرأ  .دفولا ك  اذهب  قلعتي  ام  ءيشب  مايقلل  بهذأس  ًانسح ، »

عراس اذكهو ، .ةيلمع  تراصو  ويل  تارظن  تّغت  ةقفوم .»! ةلحر  كل  ىنأ  .رومأ 

.ةرداغملا ىلإ 

نأ ررقملا  نم  ناك  .رخآ  بارش  بوك  لوانت  يف  تبغرو  تقولا ، رورم  ترظتنا 

نوكي ام  هبشأ  ناك  راطملا  ءاقبلا يف  نأ  ك  نمزلا ، نم  ةعاس  دعب  رئاط  رداغت 

سانأ لعأب  مايقلاب  عيمجلا  لاغشنا  عم  كلذو  لزعنم ؛ ٍناكم  يف  دجاوتلاب 

ادب اذكهو ، .نيرخآلا  ةايح  عم  عطاقتي  لكشب  مهتايح  ةليط  حدكلا  يفو  نيرخآ ،

.اهلمكأب ةيضرألا  ةركلا  يطغت  يتلا  ناطلا  طوطخب  ًاهيبش  دهشملا 

يعم اذه  ثدح  كلذك ؟ سيلأ  ةرداغملا ، ديرت  كنأ ال  دقتعأ  : » هتاحيملت ويل  عبات 

نم ةعاس  ةدمل  ناكملا  ًالمأتم  ُتسلجو  انه ، ىلإ  تيتأ  .دالبلا  ىلإ  ىلوألا  يتلحر  يف 

«. يجاردأ تدع  مث  نمزلا ،

«. لزنملا ىلإ  ذخ  .تحبر  دقل  ويل ، اي  ًانسح  »

ً.ارورسم هيديب  قّفص  مث  اهتلق .»! َتنأ  ًانسح ، لزنملا ؟ لزنملا ! »

فظوملا نكل  نيرداغملا ، نيرفاسملا  بتكم  نم  يرفس  ةبيقح  ةداعتسا  تلواح 

نأل ةيمهألا ؛ هذهب  سيل  رمألا  نأ  تربتعا  اهدنع ، .هنم  هبلطأ  ام  َمهف  ضفر 

نم ةعتمألا  مازح  رودت يف  فوسو  ىرخألا ، بئاقحلا  ماحز  طسو  لظتس  يتبيقح 

اهذخأي فوس  ام  ًافظوم  نأ  فرعأو  .ويه  راطم  دحأ يف  اهيلع  فّرعتي  نأ  نود 

عم تقولا  نم  ةددحم  ةرتف  يضمتس  ثيح  ةدوقفملا ، ةعتمألا  مسق  ىلإ  اهلقنيو 

ةلحر يهتنتس  نيأ  .ينهذ  يف  اهتعباتم  تلواح  .اهل  ةهباشملا  ىرخألا  ةعتمألا 
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؟ تايافنلا عم  ىمُرت  فوس  مأ  ًاددجم ، مدختُستس  له  ىرت ؟ اي  ةدوقفملا  ةعتمألا 

تكردأ يننكلو  ...ءيش  يأ  ءافتخا  مدع  ةركفب  ًاذوخأم  تنك  ًالفط ، تنك  امدنع 

، مهبايث سانلاب : قلعتي  ام  لك  وهو  يفتخي ، ًادحاو  ًائيش  نأب  تقولا  عم 

وأ ةقيرطب  يفتخت  اّهلكف  .مهسايكأو  مهبئاقحو ، ةراعتسملا ، مهنانسأو  مهتيذحأو ،

.ةدرخ اهفصوب  عاُبت  وأ  قّزو  قحُستو ، قرُحتو ، تايافنلا ، عم  ىمُرت  ذإ  ىرخأب ؛

.بسحف نوض  مهنإ  سانلا ؟ نأشب  اذام  نكل ،

نكمتت يذلا  ءيشلا  وه  كلذ  ناك  ارو  .هيلإ  ةدوعلا  تمزتعا  ام  وه  كلذ  ناك 

طاقسإ قيرط  نع  لب  هيلع ، ّبلغتلا  لجأ  نم  سيل  هيف ؛ دعاسم  نم  تسراخوب 

اذامل ًاذإ ، .ويل  عم  تسراخوب  هتلعف  ام  اذه  .ةصاخلا  ايح  ىلع  اهيسآمو  اهثادحأ 

!؟ ًاضيأ انأ  يعم  هلعفت  ال 

لب ًائيش ، ويل  لقي  .اهتسبح   يننكلو  ّينيع ، أل  نأ  كشو  ىلع  عومدلا  تناك 

نكلو ةطرشلا ، هتماقأ  يذلا  زجاحلا  انزواجت  .ةرايسلا  ىلإ  ءودهب  يعم  ىشم 

نيذلاو بضاغلا ، بناجألا  راوزلا  ببسب  قناخ  ٍلكشب  ةمحدزم  تناك  قيرطلا 

لوألا نوناقلا  دعب  اوملعتي  نيذلا   مهو  مهملكت ، ءانثأ  مهديأب  نوشي  اوناك 

يف فوقولا  هبشي  رمألا  نأل  ةيعويشلا ؛ لظ  يف  فوفصلا  يف  فوقولل  ديحولاو 

.اهيف هقرغ  دادزا  اهل  ءرملا  ةمواقم  تدادزا  لك  ذإ  ةكرحتملا ، لامرلا 

: ام ءيش  ةهجاوم  يلشف يف  ينعي  ةرئاطلا  ىلإ  يدوعص  مدع  ناك  اذإ  ّع  تلءاست 

تاهافتلا كلتو  يضاملا ، ةهجاوم  نع  مالكلا  كلذ  لكف  .ٌّيسفن  رمألا  نأل  الك ، »

كيلع ضرفت  ةدعاق  دجوت  ذإ ال  .هفات  رمأ  كلذ  غو  ةعيطقلا  ةلأس  ةقلعتملا 

نإ .ءايشألا  ةهجاوم  ىلإ  ٌرطضم  كنإ  لوقي  ام  كانه  سيلو  .ةدوعلا  رارمتسالا يف 

كلذ لوقي  الو  هب ، ًادّيقم  كئاقبإل  ةقيرط  الإ  وه  ام  كلذ  نأل  ككلت ؛ كيضام ال 

تاطحم يف  ةيمالكلا  جماربلا  يف  نورهظي  نيذلا  نويناحورلا  نودشرملا  الإ 

عبات هلوقأ : ام  قّدص  .كءارو  ءاشت  ام  كرتو  ضوهنلا ، كناكمإب  الك ، .نويزفلتلا 

١٨٥



ام ةطقن  دنع  فقوتلا  ىلإ  تررطضا  اذإ  نكلو ، .كلذ  عيطتست  تنك  نإ  سملا 

ُدشرم ياه  وأ  ويل  نأ  كلذ  ينعي  له  روفلا .» ىلع  قلطنت  نأ  كيلع  بّجوتيف 

.يل ةبسنلاب  ةايحلا  بولسأ 

يف ديحولا  زاهجلا  وهو  هبتكم ، يف  سكافلا  زاهج  لعتساب  وكسينوي  يل  حمس 

عم ةلاسر  تكرت  ك  يديعاوم ، لك  ءاغلإ  تدرأ  ذإ  .يجراخ  ٍطخب  دّوزملا  ينبملا 

، هعيب نك  ام  عيبب  هل  حمسي  ام  وملا ؛ لزانم  ةيفصت  بتكمو  لدعلا ، بتاك 

.ىقبتي ام  يمرو 

تاجوم ْتحجنف  ةحورملا ، تلّغش  مث  يقاروأ ، تحفصتو  يبتكم ، ىلإ  تدع 

تاظحالملا تاركذملا  ةحول  ىلع  تيأرو  يلوح ، تعلطت  .يهجو  ديربت  يف  ءاوهلا 

نأ ىلوألا  ةرملل  تظحالو  .يلوصول  لوألا  مويلا  فتاهلا يف  زاهج  نع  اهتعزن  يتلا 

مقر ناك  فورعملا  رجناليب  طخب  قاروألا  ىدحإ  ىلع  ًابوتكم  هتيأر  يذلا  مقرلا 

يهو لعفلاب -  فرعأ  نأ  نود  نمو  ةيادبلا ، ذنم  كلذ  تفرع  يننأ  دقتعأ  .ايليس 

ةيؤرلل يفرعملا  لِداعملا  يأ  انه ، ءايشألا  مظعم  اهتطساوب  فرعن  يتلا  ةقيرطلا 

نآلا امأ  .قباسلا  يف  ينقلقي  رمألا   نكل  .ةقالع  ىلع  اناك  هنأ  لافيب - 

ةقلحب نوكي  ام  هبشأ  هنأو  قِّلعتم  ، رمألا  نأ  رمألا  يف  رّكفأ  انأو  ترعشف 

.ايح ىتح يف  سيلو  اهتاذ ، ةايحلا  سيل يف  ةينويزفلت ؛

.انه يننأب  بيرق  فرعتس ع  يهف  .اهب  لصتأ  الأ  تررقو  ايليس  مقر  ىلإ  تّعلطت 

دق ةرئاطلا  نأ  لمتُحي  ً.اقحم  ناك  ويل  نأ  دقتعأو  ءاقبلاب ، يرارقل  كأ  تحترا 

ضارغألا ةعاق  ةقلاع يف  نوكت  ارو  اهصمل ، ةكورتم  يتبيقح  نأو  نآلا ، تطبه 

دقتعأ ...لطعم  لعافم  هنأكو  ىسألاب  عشي  يذلا  لزنملا  كلذ  ترّكفو يف  .ةدوقفملا 

نع ًاجراخ  نكأ  اذإ   اذه  ةظحللا ، هذه  لقألا يف  ىلع  ةيؤرلا ؛ نع  جراخ  يننأ 

.مهفلا لاجم 

١٨٦



يبتكم ةفرغ  لخد  مث  بحسنت .» نأ  لضفألا  : » هلوخد دعب  لاقو  بابلا  ويل  قرط 

.هتداعك ةدحاو  ةكرحب  يتلواط  ىلع  هيلجر  ًاعضاو  سلجو 

رجناليب ةظحالم  تناك  بحسنأ .»؟ ّمم  : » هتلأس مث  يسأر  تعفرو  َّينيع  تكرف 

.يعباصأب ةقصتلم  لازت  ةقصاللا ال 

«. ةظحللا كلت  كلغشي يف  ناك  ءيش  يأ  ...نم  بحسنا  »

هنأ نع  ادع  ينعأ  هلعفي ؟ ناك  يذلا  امو  وه ؟ نم  ًاقح  ينعأ ، رجناليب ؟ وه  نم  »

.»؟ يتقيدص عم  ةقالع  ىلعو  يتقش ، شيعيو يف  يبتكم ، لمعي يف  ناك 

ينمزلا لسلستلابو  يقطنم ، ٍلكشب  اذهب  موقن  انك  اذإ  ام  يف  رّكفأ  يننكل  »

تيشم ...سكعلا »  سيلو  ةلئسألا ، هذه  كيلع  حرطيس  ناك  يذلا  وهف  .حيحصلا 

.زتاسرإ ةوهق  انبلطو  معطملا ، ىلإ  هايإو 

ةرايز قباس  ٍتقو  هانيأر يف  ام  نكي  .تايرحتلا   ضعبب  ُتمق  : » ًارخافتم ويل  لاق 

ناك هانيأر  يذلا  صخشلا  نإ  ً.ايبرص  ًادفو  ناك  لب  يفالسوغوي ، دفول  ةيمسر 

ٍتقو عتجا يف  دقع  ىلإ  هقيرط  وهو يف  ديدجلا ، رصلا  سيئرلا  شتيفوسوليم ،

يننكل .كلذ  غو  ةيوخألا  تايحتلا  نالدابتي  فوسو  وكسيشواشت ، عم  قحال 

دمعيس .ةيمهأ  كأ  ًارومأ  ناشقانيس  هنأب  ايسباك  نم  محل  ةحيرشب  كنهارأ 

اذه موقي  نأ  عقوتأ  .رخآلا  ولت  ًاءزج  ايفالسوغوي  ميسقت  ىلإ  قحلا  لجرلا  اذه 

هنك يذلا  دلبلا  فرعي  ل  ةقيدصلا  ةيكارتشالا  لودلا  ىلإ  تارايزب  لجرلا 

طقف ناتهج  كانه  لوقي : ميدق  رص  لثم  كانه  .لبقتسملا  يف  هيلع  دتعالا 

ةيأ ىلع  .تهجلا  كنيت  ىلإ  اينامور  ةفاضإ  اننك  هنأ  لمتُحيو  برصلا ، عم  نافقت 

«. ًاثك مهارن  نل  لاح ،

.انعقوت ّم  عرسأ  تقو  مهانيأر يف  اننكل 
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ىلإ ددرتن  نكن  اننأ   مغر  لاتننيتنوكرتنا ؛ ىلإ  قحال  ٍتقو  يف  ويلو  انأ  تهّجوت 

هيف نأل  ودعلا  ةقطنمو  ةفِلكُم ، ةقطنم  هربتعي  ويل  ناك  ذإ  ً.اثك  قدنفلا  كلذ 

ةيرسلا تسراخوب  نكامأ  كأ  هنأ  ك  ءادوسلا ، قوسلا  يف  ٍسفانم  ٍزاهج  رقم 

وه بزحلا  نأ  ًاضيأ  لمتحيو  بزحلا ، ةيح  تحت  عقي  هنأل  كلذو  .ةوقو  ًاضومغ 

.ناكملا اذه  نم  هتاردخم  جوريو  هتايتف  ريدي  يليإ  ناك  .هريُدي  يذلا 

، ةيقيسوملا تالفحلل  صّصخملا  عقوملا  دنع  قدنفلا  كلذ  ىلإ  يقيرط  تّفقوت يف 

مضنالل هتوعد  نأ  قبس يل  ذإ  تقولا ، اذه  انه يف  نرمتي  ار  رتيب  نأ  ترّكذتو 

يه بّردتلل  تقو  ىلع  هتقرف  اهيف  لصحت  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  تناك  .انيلإ 

ناك .ةيكيسالكلا  ةرجحلا  ىقيسوم  ةقرف  اهفصوب  ىقيسوملا  ةعاق  زجح  لالخ  نم 

ةعاس دعب  نكل  ًايكيسالك ، ًايقيسوم  هسفن  ربتعي  قف  ةقرف  ءاضعأ  نم  وضع  لك 

، نمآ ٍناكم  يف  لّحلا  وكيم  زجحب  موقت  ةقرفلا  تناك  ةيمسرلا ، نيرتلا  نم 

لوبطلا ةدعو  ةيتوصلا  ةزهجألاو  تاراثيقلا  رهظت  مث  توصلا ، زاهج  هنم  عزتنتو 

.نوفسكاسلاو

قباطلا عقي يف  يذلا  يليللا  يدانلا  اذه  ىلإ  رتيب  ةوعد  نأ  ربتعأ  يننإف  نآلا ، امأ 

.ةطلغ ناك  روجهملا  فصن  لفسألا 

بزحلا سيئر  ةنبا  يهو  نايلار ؛ انيليإ  اهتاقيدص : ضعب  ةقفرب  كانه  ايليس  تناك 

، بايثلاف .ايليس  نع  لصألا  قبط  نوكت  داكت  ةخسن  ربتُعت  ك  تسراخوب ، يف 

عيمجت مت  دقو  ةعئاض ، ةاتف  يهو  .اهتاذ  روطعلا  عون  ىتحو  رعشلا ، ةحيرستو 

نويإ نبا  ًاضيأ  دجاوت  ك  .نيرخآ  ٍصاخشأ  نم  ةخسنتسم  ٍهجوأ  نم  اهتايوه 

موقي ٍصخش  لثم  ودبيو  ةيلوضف ، تارظن  وذ  رتهتسم  باش  وهو  وكيوتس ،

هل مدقيس  نم  رايتخا  ىلإ  هرارطضا  نود  نم  نكل  ةدراب ، ماقتنا  ةبجو  ضحتب 

، ءاكذلا نم  بك  ردقب  عتمتي  يذلا ال  وكينليتسوب  روتسن  كلذكو  .ةبجولا  هذه 

ةيزيلكنإلا باعتلا  برقأو  يزمر ، ٍبقلب  فَرُعي  هنكلو  ةيجراخلا ، ريزو  نبا  وهو 
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نوعضيو ةيبرغ  ءايزأ  نودتري  نورخآ  كانه  ناك  .نايبشخ ك  ناحول  وه  هيلإ 

الإ .مهنع  قلغنملا  عمتجملا  ةلاه  بجح  نع  اوزجع  مهنكلو  ًاضيأ ، ةيبرغ  تاروطع 

كأ ًايبرغ  ادب  دقف  ويل  امأ  .كلذ  نم  تنك  يتلا  مهنيب  ةديحولا  يه  ايليس  نأ 

ءاذحلاو نوليانلا ، نم  عونصملا  رفصألا  هصيمقو  موكونوملا ، هلاطنبب  نيرخآلا ؛ نم 

ىلإ نرمتت  ارتسكروأل  يرصبلا  لِباقملا  ويل  سبالم  تناك  .هلعتني  يذلا  يراغلبلا 

.ةروصلا هذه  لمح  رمتسا يف  دقو  .دبألا 

برصلا ءعز  دالوأ  ةيلستل  ةليللا  هذه  يف  نوذفانلا  نويبزحلا  نابشلا  جرخ 

تايتف تناك  يف  .تايتفلا  عم  نوثدحتيو  ًاثك  نوبرشي  اوناك  دقو  .شحوتملا 

يليإ داوقلا  امأ  .مهرذح  ىلع  بلغتيل  نئابزلا  هلعف يف  بارشلا  لعفي  نأ  نرظتني 

ىلعو تاثمو ، لمعلل ، دادعتسا  ىلع  هتايتف  تدبو  هبايث ، لضفأ  ىدترا  دقف 

نكي نهنكلو   جورخلل ، ةوعدلا  نرظتني  تايتفلا  تناك  .ةينهملا  نم  ةيلاع  ةجرد 

.نهرمأ نم  ةلجع  ىلع 

ىلإ كلذ  دعب  اهترظن  تلدبت  مث  ةشهدلاب ، ترعش  ايليس  ينتأر  امدنع  ةيادبلا ، يف 

ً.اديعب ىقبأ  ينترّذحو ل  اهسأر  تّزهو  بضغلا ،

انعد .ةئيس  ةوطخب  انمق  : » ةفرغلا نع  يداعبإ  ًالواحم  لاقف  ايليس ، ويل  ىأر 

تهجوتو يقيرط ، تعبات  يننكل  كأ .» ٍقار  هنأ  دقتعأ  ...سالاب  هينيثألا  بّرجن 

.اهيلع سلجن  فوس  يتلا  ةلواطلا  ىلإ  ترشأ  مث  لابقتسالا ، ةهجاو  وحن 

، يولعلا قباطلا  يف  ءادغلا  ماعط  نولوانتي  برصلاو  تناتسنوكو  وكيوتس  ناك 

ةيعوأ نم  ًافص  تيأر  .لفسألا  انه يف  مهسفنأ  ةيلست  نوفرتملا  نابشلا  لّضف  نيب 

ةلواطلا قوف  اهنوعضي  تاجاجزلا ، ىدحإ  غرفت  امدنع  اوناكو  .ةلواطلا  قوف  جلثلا 

يف مهكراشت  اهنكلو   مهنيب ، ايليس  تسلج  .ىرخأ  ةجاجز  بلاط  نوخرصيو 

اهتعاس ىلإ  رظنت  تناكو  بيذهتب ، كحضلاو  خدتلاو  سولجلاب  تفتكا  لب  ءيش ،
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رمألا نكل  اهيلإ ، تارظنلا  قرتسيو  اهنم  ًادج  ًابيرق  يبرصلا  دحأ  ناك  .رارمتساب 

اهل لعشأ  امدنعو  .اهردص  ىلإ  هتارظن  دّدسي  ناك  ذإ  رظنلا ، قارتسا  نم  كأ  ناك 

.ةعالولا تيبثت  تلواح  امدنع  اهدي  سملو  ةرشابم ، اهينيع  ىلإ  رظن  اهتراجيس ،

تناك يذلا  غصلا  حرسملا  ىلإ  هّجوتو  صقرلا ، ةصنم  يبرصلا  نابشلا  دحأ  ربع 

ًائيرج ًاضرع  ةينغملا  كلت  تمّدق  .اهتاينغأ  هيلع  يدؤت  انويد  افيد  ةادلا  ةينغملا 

نع تردص  يتلا  ةظاظفلاو  ةيمالكلا  تاناهإلا  نم  مغرلاب  تقولا ؛ اذه  ىتح 

ةليل لك  اهسفن  رشحت  يتلا  ةمرتحملا  ةديسلا  يهو  ًاليلق ، اهفرعي  ويل  ناك  .نّابشلا 

كلت تّدأ  .اهردص  نم  ًابك  ًسق  رِهُظي  صيمق  يفو  قّيض ، يدلج  ٍلاطنب  يف 

، لطب ىلإ  جاتحأو  بلقلل ، يلكلا  فوسكلا  لثم : ةيبعش  مينارتو  تاينغأ  ةديسلا 

ةقرف اهنأكو  تدب  يتلا  قرفلا  ىدحإ  اهفزعت  ةيفلخ  ىقيسوم  عم  قفارتلاب  كلذو 

يتلا ةفيثكلا  ليمجتلا  قيحاسم  ببسب  ةدّيسلا  تدب  .عئاجلا  نيرماغملا  نم 

سبالم ءادترا  يف  طِرُفت  اهنأكو  راعتسملا  فيثكلا  اهرعشو  اههجو ، ىلع  اهعضت 

ويل لءاست  .ةباذج  ةأرما  تناك  هلك  اذه  ءارو  عقاولا  يف  اهنكلو  رخآلا ، سنجلا 

ةقيرط يف  رخآلا  سنجلا  نوّدلُقي  نيذلا  سكع  اهنأ  كلذ  ينعي  له  : » ًابعادم

انويد نكل  رسكتملا .» جاجزلا  نم  سيك  توص  هبشي  اهتوص  مهسبالم ؟ مهئادترا 

ضعب يف  ةداعلا  ترج  دقو  .اهتاذ  دحب  تسراخوب  تاسّسؤم  ىدحإ  تناك 

يقيسوملا نم  نورخآ  نئابز  لصي  نأ  راتسلا ، لادسإو  لافقإلا  دعبو  نايحألا ،

يتلا ةدقلا  ةيفيرلا  اغألا  يدؤت  يهو  اهعسل  ملاحلا  ضعبو  بالطلاو 

.كول ناب  اهتلوفط يف  ءانثأ  اهتّملعت 

ةظفتحم تعجارت  اهنكلو  اهوقياضو ، حرسملا  ىلإ  نويبرصلا  نابشلا  دعص 

ةكرح يقُبت  ةقّيضلا  ةيدلجلا  اهبايثو  ناليتي ، اهئاذح  ابعك  ناك  نيب  اهئايربكب ،

نم الإ  كرحتت  اهنأ   يأ  يلآ ؛ ناسنإ  لثم  كرحتت  اهنأكو  تدبف  ةتباث ، اهدسج 

لعألا لاجر  نم  مهنأ  ُتكردأو  نئابزلا ، ىلع  يرظنب  تلج  .اهلصافم  دنع 
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نيذلا يلحملا  نطاوملاو  هئاتلا ، حايسلاو  ناملألا ، تانحاشلا  يقئاسو  بناجألا ،

مسقلا شيعي  فيك  اودهاشي  تاروظحملا ل  ةكبش  جراخ  ىلإ  ّللستلا  نم  اونك 

.مهينطاوم نم  رخآلا 

.ىوهلا تانب  نم  بّرقتلاب  لاجرلا  هيف  أدبي  يذلا  ليللا  نم  تقولا  وه  كلذ  ناك 

نم بّرقتلا  تسراخوب يف  تروفكنارف -  طخ  ىلع  لمعي  ناكو  مهدحأ  حجن  دقو 

رهاظتي نأ  بحي  هنأل  كلذو  راثلا ، تربرون  وأ  تربرون ، هنوداني  اوناك  .تايتفلا 

ناك هايإ  ّنهيطعي  يذلا  لاملا  نأو  تايتفلا ، ةثداحم  ىلع  رداقو  باّذج ، هنأب 

ماعط نهل  يرتشي  ناك  ً.ارجأ  سيل  هنأ  يأ  اهضفر ، وأ  اهذخأ  نهناكمإب  ةيده 

.مخف ٍقدنف  ةليل يف  ءاضق  ّنهل  نمؤيو  ءاشعلا ،

، هتصنم ىلإ  برصلا  نم  باش  دوعص  دعب  ًابناج  ىقيسوملا  ّمظنم  ىّحنت 

يفو .ةعونتم  ةينثإ  ةينقت  ىقيسوم  قالطإب  اأدب  مث  هتزهجأ ، ىلع  هذاوحتساو 

.ةرركتم ٍتاكرحب  فنعب  اوصقرو  صقرلا ، ةصنم  نم  نويبرصلا  مّدقت  ءانثألا ، هذه 

.عيرملا يرولكلوفلا  صقرلاو  سأرلل ، رركتملا  برضلا  نم  ًاطيلخ  هب  اوماق  ام  ناكو 

قنع قوف  عبصإ  ريرمتب  مهنم  نانثا  ماق  مث  ةيحتلا ، ءاقلإب  مهضرع  نابشلا  ىهنأ 

.هنم لك 

هفوقو ىلع  ىضم  مك  نكل ، .همف  ًاحتاف  ةفرغلا  نم  رخآلا  بناجلا  رتيب يف  فقو 

يدلب سيلو  هدلب ، اذهف  بضغلاب ؛ ترعش  مث  .بنذلاو  جارحإلاب  ُترعش  كانه ؟

اذه نأ  تكردأ  كلذ ، عمو  هيف ؟ ثدحي  ّع  ةيلوؤسملاب  رعشأ  اذامل  نكل  انأ ،

بعرلا راثأ  ام  ٍلبقتسم  ىلإ  هلالخ  نم  علطتي  ناك  هنأ  ادبو يل  .هبعرأ  دق  دهشملا 

.رخآ ٍناكم  ىلإ  هبحطصأ  نأ  وأ  ناكملا ، رداغأ  نأ  لضفألا يل  نم  ناك  .هسفن  يف 

ىشمو ًاددرتم ، انوحن  راسف  سولجلاب ، رتيب  ىلإ  ُترشأ  .ايليس  ةبقارمل  تيقب  يننكل 

.اهطسو ّسلا يف  بّنجتي  ةفرغلا   دودح  دنع 
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.»؟ انه ىلإ  َهترضحأ  اذامل  يهلإ ، اي  : » ويل لاق  اهدنع ،

اذه هّجوأ  نَم  ىلإ  فرعأ  نأ  نود  نم  يقورع  يلغي يف  مدلا  لعجي  يبضغ  ناك 

اي انه  ىلإ  ينترضحأ  اذامل  : » هتباجإ ىلإ  تعراس  اذل ، .ًال  تنك  ك  بضغلا ،

.»؟ ويل

لثم ًاما  زخت ؛ اهنأ  ول  ك  ترعشف  ءاوضألا ، تعملو  ىقيسوملا  تحدص 

يلخاد زّفحم  ثأت  وذ  بارشلا  نإ  ذإ  .ّيفصن  عادص  نم  ءرملا  اعي  امدنع  لصحي 

هدي عفدت  يهو  اهتيأرو  ةيوازلا ، ايليس يف  رشح  نم  يبرصلا  دحأ  نّك  .ريرش 

.لخدتلا مدعب  ةشم  ّيلإ  ترظن  مث  ةلواطلا ، تحت  نم  اهنع  ًاديعب 

.ةعومجملا نع  ًاديعب  هدحو  هتلواط  ىلإ  ًاسلاج  ناك  يذلا  وهو  اهبقاري ، وناتيت  ناك 

ىلع ةعوضوملا  نوميللا  ةعطق  نأ  ك  ةشق ، مادختساب  نوميللا  صع  برشي  ناك 

.ءيشلا ضعب  بيرغ  رهظ  ودبي  هتلعج  هبوك  ةفاح 

ثدحتتل قحلتو   هذه  راشإ  ايليس  مهفت  نأ  لمأ  ىلع  ضاحرملا  ىلإ  تهّجوت 

يبرصلا دحأ  مامأ  ًاحنرتم  تررم  اذكهو ، .ةرتفلا  هذه  ًاليلق يف  حنرتأ  تنك  .يعم 

ًاتاوصأ تعمس  ً.اضيأ  ًاحنرتم  هس  عبات  مث  تثرتكم ، نيعب غ  ّيلإ  علطت  يذلا 

دحأ ّيلإ  رظنو  بابلا ، حتفنا  مث  محلا ، يف  تاجحلا  ىدحإ  نم  ةثعبنم 

، ليلق دعبو  .هيدي  لسغ  مث  كلذك .»؟ سيلأ  ةدّيج ، : » لاقو ةيرخسب ، يبرصلا 

هتعبت مث  ضاحرملا ، ءاملا يف  قفد  ضبقم  ىلع  طغضلاب  تاسموملا  ىدحإ  تماق 

.اهمف ةيواز  دنع  مدلا  طاقن  ضعب  تظحال  يننكلو  .اهترونت  تّبتر  نأ  دعب 

.رتوتب اهلوح  تعلطت  مث  ينتلّبق ، .ةهدرلا  ايليس يف  يْنترظتنا 

«. دغلا آس يف  ُتنك  : » ذأ ْتسمهو يف 

لظ هنأكو  ام ؛ ءيش  ينهذ  رطخ يف  ةأجف  نكل ، ...انه »  ىلإ  ءيجملا  دّمعتأ   »
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.هب كاسمإلا  نم  نكأ  نأ  نود  نم  هناط  ءانثأ  ضرألا  ىلع  ّر  رئاط 

يننإ .تيقب  كنأ  مهملا  لاح ، يأ  ىلع  .تيسن  دقل  عبطلاب ، الك ، : » يل تلاق 

كودجيو اوتأي  نأ  مهديرأ  ذإ ال  نآلا ، باهذلل  ةرطضم  يننكل  ...كلذل  ةرورسم 

«. رداغت نأ  ىنأ  عقاولا ، .انه يف 

«. نيرتهتسملا قهارملا  نم  ةباصعلا  هذه  عم  هب  موقت  ام  مهفأ  يننإ ال  اذام !؟ »

ةيأ ىلع  خب  يننإ  .دحأ  ّيلع  سّسجتي  نأ  نود  نم  ةرهسلا  لكإ  نم  نّكأس  »

«. يرجي ام  بقاري  وناتيت  نأل  لاح ،

!«. ةنيعللا ةليللا  هذهل  اي  لوهلل ! اي  »

.ليلق دعب  ءيش  لك  يهتنيس  لقألا ، ىلع  .دعب  ًائيش  َرت   : » ًةهوأتم يل  تلاقف 

«. كلضف نم  بهذا 

: هل تلقو  هتيدان  اهدنع ، .انع  ًادعتبم  ّللستلا  لواحيو  يفلخ ، ًافقاو  رتيب  ناك 

كنأ دقتعأ  .يقيدص  ونامور ؛ رتيب  اذه  ايليس ، .طنطسق  ايليس  هذه  رتيب ، »

.ةظحللا كلت  ًاسرشو يف  ًال  تنك  ديكأتلاب .» تيقتلا  دقل  ً.اضعب  كضعب  نافرعت 

لعفأ نأ  ّيلع  ناك  ام  هنأ  روفلا  ىلع  تكردأ  يننكلو  احفاصت ، مث  تارظنلا  الدابت 

ترعش .اهينيع  تارظن  ًابنجتم  هسأر  أطأطو  ًاليلق ، رتيب  هجو  بُحش  دقف  .كلذ 

، لوطأ ةرتفل  هدي  يف  اهدي  ءاقبإ  تلواحو  شوشتلاب ، جوزمملا  بضغلاب  ايليس 

.ّيلإ رظنلا  ًةبّنجتُمو  ًةرداغُم  تكّرحت  اهدنع ، .ىفتخاو  اهبحس  هنكلو 

هنأ ديكأتلاب  ودبي  قباسلا ؟ كقاّشع  دحأ  وه  له  هب ؟ ام  : » ًابضاغ اهتلأسف 

 «. ...كفرعي

دقتعت كنأ  ودبي  .كعم  اذه  شقانأ  نل  : » تلاقو نزحب  اهسأر  تّزه  ايليس  ّنأ  غ 

سيل رمألا  نكل  .انه  ًانلع  شقانتو  اهنع ، َلأُسيو  فَرُعت ، نأ  بجي  ءايشألا  لك  نأ 
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«. ًاضيأ هل  كراذتعا  نم  دكأت  رذتعت يل ، امدنع  .كلذك 

، اهتلواط ىلإ  ايليس  تداع  .كأف  كأ  كلت  ةلتاقلا  كورلا  ىقيسوم  توص  الع 

ىلإ اهقحال  يذلا  رصلا  كلذ  اهبذج  امدنع  اهئوده  ىلع  ظافحلا  نم  ْتنكو 

اهتعفد ايليس  نكل  اهرهظ ، لفسأ  ىلإ  ًالوزن  هدي  رّرم  امدنع  ُهتبقار  .صقرلا  ةبلح 

ايليس ّنأ  غ  اهرطع ، ةحئار  ًاقشنتم  ةيراعلا  اهفتك  نم  ههجو  بّرق  .ىلعألا  ىلإ 

اذل هتوق ، نم  فعضأ  تناك  اهتوق  ّنكل  .اهنم  ةدحاو  ٍعارذ  ةفاسم  ىلع  هتقبأ 

ءاهتنا دنع  رصلا  اهكرتي  .هاهجو   سمالت  نأ  ىلإ  هوحن  اهبذج  ام  ناعرس 

لوانتي نأ  نود  نم  ةبقارملاب  ىفتكا  لب  ًانكاس ، كّرحي  وناتيت   نأ  ك  ةينغألا ،

.هبارش نم  ًائيش 

ًالواحم تضهنو  ياوق  تعمجتسا  اذل ، .كلذ  نم  كأ  لّمحتأ  نأ  عطتسأ   

ءالؤه عم  بعالتلا  كنك  .انه ال  َقبا  : » ًالئاق يل ينفقوأ  ويل  ّنكل  اهيلإ ، لوصولا 

عيطتست اهنإ  .انه  نم  كجارخإ  ىلإ  رطضأ  فوس  وأ  ًائداه ، َقبا  .صاخشألا 

تلعف دقف  فقوملا ؛ اذه  لثم  ةجلاعم  ةيفيك  ًاما  فرعت  يهو  اهسفنب ، ءانتعالا 

«. اهتايح لاوط  كلذ 

نم تنّك  اهّنكلو  ًادج ، ةليوط  تدب يل  ٍةظحلل  ىتفلا  اهكسمأ  ً.اقحم  ويل  ناكو 

.اهتلواط ىلإ  تداع  مث  اهيلع ، ةبردتم  اهنأ  يل  ادب  ةقيقر  ةكرحب  هنم  ّصلختلا 

ىلع ظافحلل  قئاقد  عضب  هدرف  صقر  مث  ضرألا ، ىلع  باشلا  قصب  اهدنع ،

.هئايربك

ناك .برصلا  يقابو  شتيفوسوليم  عم  طنطسق  اينامو  وكيوتس  لخد  ليلق ، دعب 

طالتخالا بحي  هنأكو  فّرصت  اينام  نكل  ً.احضاو  ايليس  دلاوو  وكيوتس  روفنلا ب 

كولس ىلع  ءاضقلا  ةمظنألا يف  سرشأ  ىتح  لشف  .سرشلا  تاباصعلا  نابش  عم 

ههجوب يطارقتسرأ  هنأكو  ادب  وكيوتس  ّنكل  ىطسولا ، ةقبطلا  نم  ربكألا  مسقلا 
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ىقيسوملا كلت  عمس  امدنع  كلذو  هلوخد ، دنع  وكيوتس  لفجأ  .ئلتمملاو  مراصلا 

لاج .ةئلألتملاو  ةعمتلملا  راونألا  ىأرو  بطرلاو ، نخاسلا  ءاوهلاب  رعشو  ةبعرملا ،

انأ اهيلإ  انسلج  يتلا  انتلواط  دنع  هتارظن  تّفقوت  مث  ةفرغلا ، ءاحنأ  يف  هرظنب 

كّرح ك  ًاديعب ، هرظنب  حاشأو  ًاروف  رتيب  لفجأ  .اننيب  رتيب  سلج  نيب  ويلو ،

ًأطخ تبكترا  يننأ  كردأ  ل  يفكي  ا  توحص  اهدنع ، ً.ابناج  هلمكأب  هدسج 

.ءيدرلا ناكملا  اذه  ىلإ  رتيب  راضحإب  ًابك 

جاوفأ تناك  نيب  ةرسيو ، ةن  تارالودلا  عّزوف  هتالاح ، لضفأ  وكيوتس يف  ناك 

ىقلأ .هيلإ  هدقتل  يدنلتكسألا  بارشلا  تاجاجز  راضحإ  يف  قباستت  لُدُنلا 

، نهروص ظفحي  نأ  لواحو  ناكملا ، يف  تادوجوملا  تايتفلا  ىلع  ةرظن  وكيوتس 

ًاليزن يف ناك  هنأ  لمتُحي  ً.اقحال  اهنم  ديفتسي  فوس  ةينهذ  ٍتاظحالم  لّجس  ارو 

ةليللا مهتيض  دنع  بزحلا  لوؤسملا يف  رابك  ةداع  لعفي  لثم  يأ  قدنفلا ، اذه 

ةيرسلا تاقالعلل  ةنيدملا  طسو  يف  ةقشب  نوظفتحي  اوناك  وأ  مهلزانم ، جراخ 

ةنجللا يلوؤسم  أبخم  : » بقل نكامألا  كلت  ىلع  قلُطي  ويل  ناك  .ةحارتسالاو 

.اّهلك هتايوتحم  عّرجتو  ليوطلا  هبارش  بوك  وكيوتس  كسمأ  بزحلل .» ةيزكرملا 

، ىطسولا هعبصإو  هماهبإ  هبوك ب  كسمأ  دقو  ًاضيأ  هبارش  طنطسق  عرجت  ك 

قوف هدي  عضو  حو  .هتلهاجت  يتلا  ايليس  ىلإ  ةليلق  ٍتلك  كلذ  دعب  هّجو  مث 

.ناكملا رداغ  مث  اهسأر  ىلعأ  ىلع  اهّلبقو  كلذ  دعب  ضهن  .ةوقب  اهتحازأ  اهدي 

هنكلو يرجي ، ام  ًابقارم  كلذ  لك  طسو  رصلا -  لوؤسملا  شتيفوسوليم -  سلج 

.هبارش لوانتي   

يسفن ثيو يف  ميحجلاب ، هبشأ  ناكملا  اذه  انه ؟ ىلإ  ينترضحأ  اذامل  : » رتيب ينلأس 

ويل امأ  ً.اضيأ  ًافئاخ  ادب  ك  لعفلاب ، ًادج  ًاضيرم  رتيب  ادب  زازئمشالاب .» روعشلا 

هذه حرملاب يف  رعشي  نأ  هيلع  بُعص  دقف  نمز ، ذنم  تسراخوب  شاع يف  يذلا 

ىلع تنك  كنأ  ول  نآلا  ىنمتت  كنأ  نم  دكأتم  انأ  : » ذأ سمه يف  دقو  .ةيسمألا 
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.»؟ ةرئاطلا كلت  م 

ىلع ةعومجملا  زّكرتل  ودبي  ام  ىلع  تقولا  ناح  ةماهلا ، تايصخشلا  ةلواط  ىلإو 

دارفأ دحأ  ماق  دقف  .يزئارغ  ٍهيجوتب  لصحي  يرجي  ام  نأكو  ةليللا ؛ هذه  اهسفن 

ىلع رئاجسلا  دامر  رخآ  نيب ن  قمحأ ،»  » سأر ىلع  بارشلا  بكسب  ةعومجملا 

ام ةثرتكم ، غو  ةفيعض  ةكحض  قمحألا »  » قلطأ روفلا ، ىلعو  .هيفتكو  هرعش 

حرم يف  ةكراشملا  نم  نكمتي  نل  هنأ  هتّملع  دق  ةليوط  نس  نأ  ىلع  ّلدي 

.تاكحضلا ردصم  وه  ناك  اذإ  الإ  ةعومجملا 

؛ ناكملا ام  ٍصخش  لوخد  دنع  قمحألا »  » هل ضّرعت  يذلا  لالذإلا  كلذ  لك  ّفقوت 

عزن ىلإ  ىقيسوملا  ّمظنم  عراس  روفلا ، ىلعو  .ةدراشو  ةنزتم  غ  ةيصخش  وهو 

.تاوصألا تتفخف  هتصنم ، نم  تاليصوتلا  كالسأ 

ةمدقم ٍسلاج يف  ٍصخش  لثم  ادبو  ًاحنرتم ، بابلا  نم  وكسيشواشت  وقين  لخد 

نيب هسفن ، تيبثت  لجأ  نم  تدعابتم  هاقاس  تناك  .ةفصاعلا  هفذاقتت  ٍبكرم 

ناعشت اتناك  هينيع  ّنكل  .عبشلا  فرعت  يتلا ال  هتيهش  ببسب  ًالهرتم  ههجو  ادب 

ّيبحم نم  َقفار  نانوكي  ام  هبشأ  اناكو  ناسراح ، هفلخ  فقو  .ةددجتم  ةيهشب 

ًةلسلس عضوو  ردصلا ، طسو  نم  ةحوتفم  ًاصيمق  هدحأ  ىدترا  .يبرغلا  وهللا 

هؤاذح امأ  نادراك ، رايب  عنص  نم  هادترا  يذلا  صيمقلا  ناكو  هقنع ، لوح  ةيبهذ 

ثالث وقين  فلخ  تفقو  .ساديدأ  ةيراجتلا  ةمالعلا  نم  ًايضاير  ًءاذح  ناكف 

.رتوتلا نهيلع  ادبو  تاقهارم ، تايتف 

عم اهسفن  ةفرغلا  دجاوتلا يف  ىلإ  رطضأ  و  تاونس ، ا  ذنم  انه  يننإ  .ةنعللا  »

تايوتحم ويل  عّرجتو  ...تنأ »  كببسب  انحبصأ  نيأ  رظنا  نكل ، ً.اموي  دغولا  اذه 

ً.اددجم هألم  مث  بارشلا  نم  هبوك 

ً.ابعترم ادب  يذلا  رتيب  ىلإ  تّعلطتو  هنع ، ًاديعب  يرظنب  ُتحشأو  انأ .»! يببسب  »
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يتلا يهو  لافطألا ؛ ةبوجعأب ب  هبشأو  ةهش ، زابمج  ةبعال  وقين  ةقيفر  تناك 

سول يف  تميقأ  يتلا  ةيبملوألا  باعلألا  يف  ةيضف  ةيلاديم  تحبر  نأ  اهل  قبس 

ةرودلا يف  ةيبهذ  ةيلاديم  لينل  ةحشرم  اهنأ  ك  .تاونس  سمخ  ذنم  سولجنأ 

وقين عضو  .تقولا  كلذ  اهرمع يف  نم  ةرشع  ةثلاثلا  تناك يف  .ةمداقلا  ةيبملوألا 

فرعي عيمجلا  ناكو  .ةفرغلا  ءاحنأ  اهينيعب يف  لوجت  تيقب  اهنكلو  اهلوح ، هعارذ 

نكل ةيمسرلا ، هتقيفر  تناك  يتلاو  ًانس ، هبراقت  اربوأ  ةينغم  عم  هتقالع  نع 

انيلوب زابمجلا  ةبعال  تكلتما  .نسلا  تاغصلا يف  لّضفي  هنأ  ًاضيأ  فرعي  عيمجلا 

ًايبلس ًالماع  نرملاو  ليحنلا  اهمسج  ناكو  تعساوو ، تبك  نيع  وكسيلإ 

ةصقلا اهترونتو  نايلاعلا  اهئاذح  ابعك  امأ  .ةنيزلا  زاربإل  ًاناكمو  اهيلإ ، ةبسنلاب 

غص ٍدلو  رهظ  ًاهيبش  اهرهظم  ادبو  .تتباث  تليوطلا غ  اهيقاس  تلعج  دقف 

يذ اهصيمق  ببسب  ًاحضاو  ناك  اهردص  ّنكل  .هتايح  يف  تاوطخلا  ىلوأ  وطخي 

ةئيلملا ةيوقلا  اهعارذب  ًااد  هءافخإ  لواحت  اهلعج  ام  ةضفخنملا ؛ ةقايلا 

.تالضعلاب

، تاديوتسلا ذخأ  نم  تانيكسملا ؛ تايتفلا  ءالؤه  اهشيعت  ةايح  يأ  هللا  ملعي  »

وقين موقي  ثيح  ةيضايرلا ، تاركسعملا  يف  تانيجس  نّهنأ  ك  ...تاردخملاو 

نلمأيو اينامور  نركفي يف  نهو  هل  نملستسي  نهنإ  .نهنم  هل  ولحت  نم  ءاقتناب 

تايضايرلا نكل  .ةيحانلا  هذه  نم  هلعفي  ام  ديُجي  وه  يف  ةعرسب ، يهتني  نأ 

ناك يف  ّنهيلإ ، ويل  قّدحو  ...لمحلا »  عنم  بوبح  لوانتب  نهل  حمُسي  نهنم 

.همف ةيواز  نم  يعم  ثدحتي 

كلذ دعبو  هتبابسو ، هماهبإب  هفنأ  حس  مث  ءاوهلا ، قشنتسي  وهو  وقين  تيأر 

هديري ام  بلطف  تابورشملا ، ةهجاو  ىلإ  وكيوتس  هبحطصا  .هلاطنبب  هحس 

يبرصلا ىلع  وكيوتس  هفّرع  كلذ ، دعب  .تاسموملا  ىلإ  هلوح  وقين  علطت  .اهنم 

صوصخلا غ هجو  ىلع  شتيفوسوليم  ادب  .ةسح  نود  نم  هتيحتب  اوماق  نيذلا 
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ةيسيلوبلا ةلودلا  نبا  وه  ىري  زكارملاو ، ةطلسلا  نورخآلا  هيف  ىري  يفف  .متهم 

حفاص .دساف  ٍماظن  ىلع  لفطتملا  باشلاو  ةيّسحلا ، تاذلملا  يف  سمغنملا 

.هايإ ًالهاجتم  سلج  مث  وقين ، دي  شتيفوسوليم 

ناكو ًاضعب ، هضعب  نافرعي  اناك  .ايليس  وحن  ههابتنا  ليوحت  نع  وقين  رّخأتي   

ً.اماع نيرشع  غلبي  يذلاو  هنيب  نسلا  قراف  نم  مغرلاب  حوضولا  ىهتنم  كلذ يف 

، فويضلاب ًابيحرت  هيعارذ  ّدمو  بارشلا ، تاجاجز  نم  ًاددع  وقين  بلط  كلذ ، دعب 

هّجوت نأ  ثبل  ام  يذلا  هيقفارم  دحأل  ام  ٍءيشب  سمهو  بخن ، برش  حرتقا  مث 

ضّرعتي ٍشحو  لثم  هتزهجأ  فلخ  شعتري  ناك  يذلا  ىقيسوملا  ّمظنم  ىلإ  ةرشابم 

، ةئداهلاو ةصقارلا  ىقيسوملا  ضعب  اهنم  ًالدب  ًاعضاو  ىقيسوملا  ّغ  ّمث  ةقحالملل ،

، هآ : » ةمزاح ٍةجهلب  ويل  لاق  .يضاملا  نرقلا  نم  تاينينثلا  ًةجئار يف  تناك  يتلاو 

نم عونلا  اذه  عس  بلطل  ةصرفلا  تحنس يل  نأ  قبس  .ربورغ  تايكيسالك  اهنإ 

«. ىقيسوملا

ىقيسوم ىلع  داتعا  يذلا  يعاطقإلا  وهو  هتاقيفر ؛ عم  صقرلا  وقين  لواح 

ةقطنم هلعفي يف  ام  وه  كلذ  ناك  .تاينينثلا  ةعئاش يف  تناك  يتلا  وكسيدلا 

باهذلا ىلع  ؤرجي  دحأ  نكي  .كانه و  بزحلا  ميعز  ناك  ثيحو  يسايإ ، هذوفن ،

صقرلا تاكيرش  ىلوأ  تناك  .هب  ءاقتلالا  نم  ًافوخ  معاطملا  وأ  ةيليللا  ةيدنألا  ىلإ 

تفقوو ةددرتم ، انيليإ  تضهن  .نايلار  انيليإ  يه  هتصقارمل  وقين  اهاعد  يتلا 

ىلع هدي  وقين  رّرم  .اهينيع  تضمغأ  مث  اهتفش  تّضعو  ليمجلا ، اهدسجب  همامأ 

، انيليإ تشعترا  .ًاليلق  اهصرقي  نأ  َسني  و  اهرهظ ، وحن  ًالوزن  اهدسج  لماك 

ءيش ىلإ  جاتحاو  ةراثإلا ، نم  عونلا  اذه  بحأ  دقف  ربكأ ، ٍةوقب  هوحن  اهبذج  هنكلو 

صقرلا نأ  ًاربتعم  تقولا ، لاوط  ايليس  ىلإ  علطتي  وقين  ناك  .هيلع  طغضي  ام  

تلغشنا دقف  زابمجلا  ةبعال  هتقيفر  امأ  .اهيلإ  هلصوتس  ةمدقم  درجم  انيليإ  عم 

تلصح .ةليللا  هذه  ةحارتسا  ىلع  لصحت  دق  اهنأل  ةحاترم  تدبو  الوكلا ، برشب 
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ىلإ تداعو  تاينغأ ، ثالث  ماغنأ  ىلع  تصقر  نأ  دعب  ةحارتسا  ىلع  نايلار  انيليإ 

يذلا قمحألا »  » ىلع رهظي  أدب  دق  بارشلا  ثأت  ناك  تقولا ، كلذ  يفو  .اهتلواط 

دامر نم  ةموك  ترهظ  نيب  مونلا ، يف  قرغتساو  ةلواطلا ، ىلع  هسأر  دنسأ 

.للبملا هرعش  ىلع  رئاجسلا 

اهبناج ىلإ  هسفن  رشح  نإ  ام  هنكل  .ايليسب  شّرحتي  وقين  أدب  تقولا ، اذه  يفو 

اهادانو اهعبت  لب  عدتري ، وقين   ّنأ  .ىرخأ غ  ٍةلواط  ىلإ  تهجوتو  تضهن  ىتح 

نإ ىتح  ثدحي ، امل  عيمجلا  ةبقارم  طسو  هتلهاجت  اهنكلو  ةدوعلا ، اهنم  ًابلاط 

اهنكلو ايليس ، قاس  ىلع  هدي  وقين  عضو  اهدنع ، .ضفخني  اهعاقيإ  أدب  ىقيسوملا 

، روفلا ىلعو  .هنع  تلصفنا  اهنأكو  رمألا  ادبف  ةوقب ؛ هوحن  اهتداعأو  اهنع ، اهتدعبأ 

.اهمف ىلع  همفب  ّضقنا  مث  اهقنع ، نم  اهكسمأو  اهمجاه 

ام كاردإ  نم  نكمتن  .ثدحي و  ءيش  يأ  َرن  ثيح   ةبك ، ةعرسب  وناتيت  كرحت 

قثوأو ةدشب ، وقين  لوح  هيعارذ  وناتيت  مكحأ  دقف  .رمألا  ءاهتنا  دعب  الإ  لصح 

هذه يفو  .هرصخ  َيبناج  ىلإ  فعضب  نايلدتت  هادي  تراصف  هيبناج ، ىلإ  هيعارذ 

هجو ناك  .وناتيت  يَعارذ  داعبإ  وكيوتس  لواح  نيب  مئاتشلا ، وقين  قلطأ  ءانثألا ،

عفديو اهقلطي ، ناك  يتلا  تاخرصلا  لعسي ب  ناكو  ًخضتمو ، نوللا  رمحأ  وقين 

ثير رظتناو  ًافقاو ، ّلظ  وناتيت  ّنكلو  .وناتيت  ردص  ىلع  فلخلا  ىلإ  هسأرب 

.ةيماخرلا ضرألا  ىلع  ةوقب  هاقلأو  رمملا ، وحن  راس  مث  هاوق ، لك  وقين  كلهتسا 

ام ن  نعفدي  فوس  نهنأل  كلذو  بعرب ؛ لصحي  ام  وقين  تاقيفر  تدهاش 

نأ نود  نم  هتئدهت  لواحم  هلوح  اوقلحت  دقف  هقافر  امأ  .ةناهإ  نم  هل  ضّرعت 

هنأكو ايليس ، بناج  ىلإ  تقولا  اذه  فقو يف  يذلا  وناتيت  عم  ثدحتلا  اولواحي 

عنم لواحتو  ةبوعصب  سفنتتو  اهتبقر  دّس  ايليس  تناك  .تينارغلا  نم  دومع 

يذلا قمحألا ؛»  » ادع ام  اهنع ، اودعتبا  دقف  اهؤاقدصأ  امأ  .رهنالا  نم  اهعومد 

.ينعنم ويل  ّنكل  ايليس ، ىلإ  مضنأ  ل  ضوهنلاب  تممه  .فئاخ  غ  يقب 
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ً.اقالطإ لخدتأ  نأ  ينم  ديرت  اهنأ ال  ّيلإ  اهترظن  نم  ُتمهفو 

هذه : » رثأت وأ  كارح  نود  نم  فقو  يذلا  وناتيت  هجو  خرصي يف  وكيوتس  ناك 

امأ : » اهل لاقو  ايليس  وحن  كلذ  دعب  هّجوتو  تيهتنا .» دقل  كسيئرو ! تنأ  كتياهن ،

ندقتعتو ًادبأ ، نّغتت  تايزاوجروبلا ال  اهتيأ  ّنكنإ  ...ةرورغملا  ةحقولا  اهتيأ  ِتنأ 

رياطت نيب  هيتفش ، لوح  ةوغرلا  ضعب  دوجو  ُتظحال  ًاعيمج .» انم  لضفأ  ّنكنأ 

هجوب وكسيشواشت  وقين  سلج  هفلخ ، .وكسيدلا  راونأ  ةيفلخ  ىلع  هباعل  ذاذر 

.لافطألاك ًايكاب  ءامدلاب ، ىطغم 

وناتيت اهقفار  نيب  ةليلق ، قئاقد  رورم  دعب  ترداغو  اهضارغأ ، ايليس  تعمج 

ىلع لدت  ةمالع  يأ  ارِهُظي  هنكلو   .قدنفلل  يفلخلا  لخدملا  ىلإ  هلوصو  ىتح 

.اذاح هرورم  ءانثأ  هتفرعم  

 «. ...ةليللا لصح  ّع  ًائيش  دغلا  فحص  ركذت  نل  يهلإ ، اي  : » ًالئاق هسأر  ويل  ّزه 

مث رئاجسلا ، بلعب  ةئيلملا  نهتاظفحم  قالغإ  ىلإ  تاسموملا  تعرسأ  روفلا ، ىلعو 

نهيلإ ةجاحب  نوكي  نل  ًادحأ  نأل  يليللا  يدانلا  نهيلع يف  بّجوتملا  غلبملا  نعفد 

اّمأ .بارشلا  نم  ًاسأك  تلوانت  مث  ويل ، وحن  انويد  افيد  تأموأ  .ةليللا  هذه 

نم ةجاجزو  ةيضف  ةينيص  ًالماح  ةهدرلا  فقو يف  دقف  تابورشملا  نع  لوؤسملا 

.وقين اهنم  برش  يتلا  ةجاجزلا  يهو  بارشلا ،

نأ الإ  نيرخآلا ، ةقياضم  بحيو  ًاطحنمو  ًارذق ، ًالجر  ناك  وقين  نأ  نم  مغرلاب 

يتلا ةلماعملا  تناك  دقو  .سمخ  ىتح  وأ  تاونس ، رشع  لبق  ثدحيل  ناك  ام  اذه 

ةيمهأ كأو  اينامور ، يف  ةقيضلا  ةيلخادلا  تاسايسلل  ًاسايقم  ةليللا  اهاقلت 

.تارهاظملا وأ  ةيئاذغلا  داوملا  ببسب  تلصح  يتلا  بغشلا  لعأ  نم  ىزغمو 

بعشلا هب  رعشي  يذلا  سأيلا  ىلع  ّلدت  تاضمو  درجم  ءايشألا  هذه  تناك 

اذه نأ  تكردأ  .اهتاذ  ةطلسلا  تايلكيهل  ًاناحتما  نآلا  هانيأر  ام  ناكو  .فيعضلا 
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هآر يذلا  هتاذ  رمألا  وهو  ةداح ؛ ٍةيؤرب  عتمتي  يذلا  رصلا  ميعزلا  هظحال  ام  وه 

قفارتلاب كلذو  يقرلاب ، هرهاظت  لك  ىشالت  دقو  هبارش  عرجتي  ناك  امدنع  وكيوتس 

تّمع يتلا  ةيورقلا  ةننكملا  زُربت  يتلا  بارشلا  ةجاجز  ىلع  حالفلا  ةروص  عم 

.دالبلا ءاحنأ 

ءانثأ هقاسب  مطتري  هتفرغ  حاتفم  ناكو  ناكملا ، جراخ  ىلإ  شتيفوسوليم  ّللست 

مغرلاب ًايحاص  ناكو  .رداغ  مث  لابقتسالا  بتكم  نم  ةوهقلا  نم  ًءانإ  بلط  .هس 

« قمحألا  » ناك .هوتل  لمعلا  أدب  ٍلجر  لثم  ادبو  اهعرجت ، يتلا  بارشلا  ةيمك  نم 

فرط ىلع  هسأر  دنسأ  ثيح  هتهبج  ىلع  ٌطخ  رهظ  نيب  ّحنرتي ، وهو  ًافقاو 

يذلا ديحولا  صخشلا  ناك  هنكلو  ناكملا ، ثدح يف  ام  لجرلا  دهشي  .ةلواطلا  

ءاكذلا ضعب  عم  ًثعلتم -  لاجرلا  غلبأ  اذكهو ، .ةينمألا  ةزهجألا  روضح  دنع  يقب 

ً.ائيش عمسي  وأ  َري  هنأب   - 

جورخ باب  نم  انرداغو  يعارذ  نم  ويل  ينكسمأ  انفارصنا .» تقو  ناح  »

ثدح ّع  اهتاليمز  ربُخت  بتاكملا  دحأ  يف  ءاسنلا  ىدحإ  تناك  .فظوملا 

حي نإ  ام  هنأو  لمعلاب ، تأدب  دق  تاعاشإلا  ةنوحاط  نأ  كلذ  ينعيو  .ًةسمحتم 

عناصملاو بتاكملا  ألو  تسراخوب ، ءاحنأ  عيمج  رابخألا يف  رشتنت  ىتح  حابصلا 

.ةيبنجألا فحصلاو  تارافسلا  ىلإ  اهلوصو  لبق 

كلذ نأل  حايترالاب  ترعشف  .ىفتخا  دق  ناك  هنأ  غ  هنع ، تثحبو  رتيب  تركذت 

يغبني كلذكو  ًادبأ ، كلذ  رخأتأ يف  ّالأ  ّيلع  بجي  نكل ، .نآلا  هل  راذتعالا  ّيلع  ّرفو 

.كلذك يدلب  هنأ  ةليللا  ترعش  يننكلو  رتيب ، دلب  اذه  ناك  .ايليس  نم  راذتعالا  يل 
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رشع اثلا  لصفلا 

دودحلا يف زايتجا  ىلع  نيرخآ  ةدعاسم  ةيلمع  لوتنيفو يف  رتيب  يتكراشم  تءاج 

رورم دعب  نآلا  انأ  اهو  .دعوملا  ميدقت  مت  هنأل  كلذو  تعقوت ، عرسأ م  ٍتقو 

دودحلا ىلإ  ويل  عم  هّجوتأ  وكسيشواشت  وقينل  لصح  ام  ىلع  ٍدحاو  ٍعوبسأ 

ىلإ نورخآ  ةسمخو  لوتنيفو  رتيب  لصي  نأ  رّرقملا  نم  ناك  دقف  .ةيفالسوغويلا 

يف انلوانتو  قيرطلا ، بناج  ىلإ  انفقوت  .ةفلتخم  قيرط  نم  نكلو  هتاذ ، ناكملا 

موقي ويل  ناك  .الوكورلاو  ضيبألا  جلاو  زبخلا  نم  ةفلؤم  تناك  ةبجو  ةرايسلا 

هدعو ذّفن  ك  انودام ، وكسيد  يف  اهانيضمأ  يتلا  ةيسمألا  كلت  نع  ضيوعتلاب 

.حلا كلذ  ذنم  ايليس  وأ  رتيب  َرأ  .بارشلاو   ماعطلا  نم  ةرخاف  عاونأ  بلجب 

، ةقورسم ةرايس  انءارو يف  نآلا  هّنكلو  .دحأ  هملعي  ناكم ال  لجرلا يف  ىفتخا  دقف 

ً.اضيأ هنم  رذتعأو  هل ، حرشأ  نأ  تمزتعا  .بيرق  ٍتقو  هارأ يف  نأ  ررقملا  نم  ناكو 

ساّرح نأ  ك  ةيفتاهلا ، املاكم  ىلع  درلا  نع  ْتعنتما  دقف  ايليس  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

اهتكرت يتلا  لئاسرلا  تحوارتو  .ةباوبلا  زايتجا  نم  وعنم  هنكست  يذلا  ىنبملا 

.مدنلا عم  قفارتملا  غ  ماهتالاو  مدنلا  راهظإ  ب  ام  وصلا  بيجملا  ةلآ  ىلع 

اهنأ غ  تالاصتالا ، كلت  ءانثأ  طقف  ةدحاو  ةرم  فتاهلا  ةعس  ايليس  تعفر 

.طخلا تلفقأ  وص  تعمس  امدنع 

قيرطلاو ةيعارزلا  يضارألا  انمامأ  تدتما  .ءاسملا  نم  ٍرخأتم  ٍتقو  كلذ يف  لصح 

ةنيدم دودح  انزايتجا  دعب  كلذو  تاعاسو ، ٍتاعاسل  اهب  طيحت  يتلا  ةدهمملا 

.ءارمحلا  ُسمشلا  بحسلا  نم  الخ  يذلا  قفألا  يف  تعمتلاو  .تسراخوب 

يقرشلا لشلا  ىلإ  امأ  .ىعري  وأ  كرحتي  ءيش  يأ  ظحلن  و  تاناويح ، يأ  دهاشن 

رمألا ادب  .اهتنخدأ  ظفلت  ةيئايميك  ورتبلا -  افويارك  جاربأ  تناك  دقف  انناكم ، نم 
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.ءيزُج دعب  ًائيزُج  هب  تقلعو  وجلا ، تألم  رمألا  عقاو  اهنكلو يف  تفتخا ، اهنأكو 

دهشم ناك  .ثّولتلا  نم  ةكبش  رمألا  عقاو  تناك يف  ةنكادلا  ءسلا  ةقرز  نأ  ك 

قارتحا نع  ةجتانلا  ةنخدألا  ثولتلاب : ًائيلم  فيصلا  مايأ  نكادلا يف  سمشلا  بايغ 

، مويلا كلذ  رطملا يف  طقاستي  ...نوبركلا   نع  ةجتانلا  ةنكادلا  ةنخدألاو  طفنلا ،

بّرست اهلّكش  يتلا  كُربلا  يف  تناك  اهانيأر  يتلا  ةديحولا  حزقلا  ساوقأ  نأ  ك 

.ءانبلا داوم  لقنت  يتلا  تانحاشلا  تحت  نم  طفنلا 

ةقّيض ٍةعقر  نع  ةرابع  يهو  ايفالسوغوي ؛ عم  دودحلا  فعض يف  ةطقن  دجاوتت 

ةبقارمل ةعضاخلا  ةكئاشلا  كالسألاب  تطيُحأ  يتلاو  بونادلا ، رهن  بناج  ىلإ  عقت 

كراشتت .ةاد  ةسارح  نود  نم  ةكورتم  اهنأ  الإ  كانه ، نم  ّر  يتلا  تايرودلا 

كأ ككفتلاب  تأدب  يتلا  ايفالسوغوي  نكل  لود ، سمخ  عم  اهدودح  اينامور 

اذكهو .دالبلا  ةرداغم  بغارلا يف  ىلإ  ةبسنلاب  ةلضفملا  روبعلا  ةطقن  تناك  كأف 

، تالحرلا هذه  نم  ثالث  نآلا يف  ىتح  ويل  كراش  .برغلا  وحن  ىرخأ  ةوطخ  ربتُعت 

يتلاو ةديدجلا ، هتايح  نع  تاراشإ  لسرأ  طقف  نيّرافلا  نم  ًاليلق  ًاددع  نكل 

تاسمهلا لثم  اهلقانت  يرجي  لئاسر  وأ  ةرفشم  ةيديرب  ٍتاقاطب  نع  ةرابع  تناك 

.ضرألا تحت  ةاقلا  تاونقلا  ربع  ةينيصلا 

ىعدت ةغص  ٍةدلب  نع  ةرابع  ناكو  ةعساتلا ، ةعاسلا  ةبارق  اندصقم  ىلإ  انلصو 

، قدانفلا دحأ  ويل يف  انل  زجح  نأ  قبس  .دودحلا  نع  ةليلق  ًالايمأ  دعبتو  افونيه ،

ةاق كلذكو  بارشلا ، ضعب  ويل  بلط  دقو  .هيف  نيديحولا  ءالزنلا  انك  ثيح 

مث زتاسرإ ، ةوهق  انلوانت  .عطاقم  ةسمخ  نم  تّفلأتو  ًايهفش ، انيلإ  تلِقُنف  ماعطلا ،

ةيزكرملا ةحابلا  ىلع  لواطتت  لالظلا  تناك  .قدنفلا  جراخ  ىلإ  ًاليلق  انيشم 

يف ءيش  لك  ناكو  .اينامور  يف  ثيدحتلا  عورشم  اهلطي  يتلا   ةدلبلل  ةغصلا 

ةيلاخلا ةكربلاو  باشعألا ، نم  ةيلاخلا  ةحابلا  ةيمهألا : مدعب  ّعشي  ةدلبلا  هذه 

.صجلا نم  ٍلتك  ىلإ  تلوحت  يتلا  يسنملا  لاجرلا  ليثا  ضعبو  هايملا ، نم 
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يوعت بالكلا  تحارو  ليثتلا ، كلت  تاّصنم  لالظ  بالكلا يف  نم  عيطق  عّمجت 

دعاقم ىلع  اوسلج  دقف  نوّنسملا  لاجرلا  امأ  .اهدهشت  يتلا  ةكرحلا  مادعنا  ىلع 

ىنبملا ناك  .ٍعادتم  ىهقم  نم  ةيبعشلا  ىقيسوملا  تاوصأ  تددرت  نيب  ةليوط ،

نمو لكشلا  عبرم  ناك  يذلاو  بزحلا ، ىنبم  وه  ةدلبلا  يف  ديحولا  ثيدحلا 

تاحولو ناولألا ، ةبحاش  ٌمالعأ  هقوف  تعفترا  دقو  نوللا ، يدامر  تنمسإلا 

.ةئدصلا تاراعشلا 

، رتيبو لوتنيف ، تيأر  .ةدلبلا  فرط  دنع  عقي  تارايس  بأرم  نيرخآلا يف  انيقتلا 

اهتيقتلا يف يتلا  ليم  تناكو  ةدحاو ، ىوس  هنم  فرعأ  تاتفو   نابش ، ةثالثو 

تلمح .ّانآ  اهمسا  ناك  ةليللا  هذه  نكل  .ارتشالا  رصنلا  رافيلوب  دنع  ةليللا  كلت 

اتحارو رتوتلاب ، ةجوزمملا  ةأرجلا  اتكلتماو  ًاطوبرم ، ًاسيك  اهرهظ  ىلع  ةاتف  لك 

ببس اّمأ  .هئوده  ىلع  اظفاح  نيذللا  نيديحولا  لوتنيفو  رتيب  ناك  .نارثت 

.يرجي يف ام  ىلع  زّكري  نأ  هيلع  بجي  اذل  لوؤسملا ، هنأ  ىلإ  دوعيف  لوتنيف  ءوده 

يننإ : » هل تلقف  مستباو ، رتيب  ينحفاص  .يرجي  ام  لك  قوف  ودبي  رتيب  نأ  ح 

، لاح ةيأ  ىلعو  .نآلا  سيل  : » ينباجأف ...ةليللا »  كلت  ثدح يف  ام  نأشب  فسآ 

، ةرمتسم انتقادص  نأ  نم  ًادكأتم  تنك  لعفلاب .» هتيسن  انأو  ءيش ، لك  ىهتنا  دقل 

وأ يتيحل  كلذ  ناك  اذإ  ام  فرعأ  الو  ًاليلق ، عجارت  هنأب  ُتسسحأ  يننكلو 

اذإ ينلأس ع  اذل  يفكي ، ا  هتقياض  ايليسب  يتفرعم  نأ  دقتعأ  .هسفن  ةيحل 

ةيأ ىلع  .هفرعأ  يننإ ال  هل  تلق  امدنع  ًاحايترا  ىدبأ  هنكلو  اهدلاو ، فرعأ  تنك 

.مايألا هذه  هيقتلأ يف  نأ  دعبتسملا  نم  ناك  لاح ،

ٌلك بحطصا  نيب  ًالوأ ، ويلو  انأ  انمدقت  اذكهو ، .تاعومجم  ثالث  ىلإ  انمسقنا 

نمزلا نم  ٍةعاس  ةبارق  انيشم  .فلتخم  هاجتا  يف  نيرخآلا  لوتنيفو  رتيب  نم 

ةفاجو ةلحاق  ٍلالت  ةلسلس  ىلإ  انلوصو  لبق  كلذو  مسالا ، ةلوهجم  تدب  ٍضرأ  ربع 

.ةفيثك ٍتاباغ  دودح  ىلإ  انتلصوأ 
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.توص يأ  ىلإ  ًاديج  يغصن  ل  ةدراي  نيرشع  لك  فقوتن  انكو  رذحب ، انيشم 

ًاضافخنا يف روفلا  ىلع  انظحال  اهيلإ  انلوخد  دنعف  لظ ؛ درجم  اهنأكو  ةباغلا  تدب 

.ةيعيبر باشعأ  قوف  وطخن  انأدب  ك  ةرارحلا ، ةجرد 

«. بلاعثلا دض  تسيل  اهنكلو  بلاعث ، خاخِف  دجوت  : » ويل سمه 

ًارمم انيأر  ً.ايودي  ًاحابصم  ويل  جرخأ  مث  ةباغلا ، لخاد  ةدراي  يتئم  ةبارق  انرس 

ةّفتلملا باشعألا  نم  ثكلا  انيأر  ك  ةيكوش ، تاتابنو  ةحطسم  ٍكاوشأب  ًائيلم 

ٍلظ شيعت يف  ٍتاتابن  كلذك  تدهاشو  .لفط  غسر  ةكس  اهتكس  لثا  يتلا 

، ةديدع ٍلايمأب  رحبلا  حطس  تحت  شيعت  يتلا  كسألا  كلت  لثم  يأ  مئاد ،

هّجو نأ  دعب  ويل  يل  لاق  .ةكلاح  ةملظ  طسو  شيعتو  ةنيمس  ةداع  نوكتو 

اهنإ : » ءاضيب تحبصأ  يتلا  نوللا  ةيروشبط  تالضفلا  نم  ةموك  ىلإ  هحابصم 

.انتحت ليتت  ضرألا  لعج  يوديلا  حابصملا  ءوض  نأب  انسسحأ  بئذ .» تالضف 

ةحتاف بلاعث  ةديصم  تيأرف  مامألا ، ىلإ  تطقسو  تعت  سأ ، تنك  يفو 

ةدع قلع  .حوتفم  شرق  ةكمس  كفب  نوكت  ام  هبشأ  تدبو  ةئدصلا ، اهنانسأ 

مهلزانم ىلإ  اوراس  وأ  توملا ، ىتح  اوفزنو  يضاملا  ةديصملا يف  هذه  يف  ٍصاخشأ 

مهتلواحم دعب  ةقيمع  حارج  وأ  ةقوحسم ، ٍماظع  نم  نوناعي  مهو  حنرتم 

نم ٌدي  تمّدقت  ةديصملا ، قوف  عوقولا  كشو  ىلع  تنك  ام  يفو  .مهسفنأ  صيلخت 

ناك ذإ  .خارصلا  نم  نكأ  نأ  لبق  يمف  تطغ  مث  يطوقس ، نود  تلاحو  يفلخ 

؛ اهلافقإ نم  نّكو  ةديصملا ، هاصع يف  عفدو  انفلخ ، نم  ًاعرسم  ءاج  دق  لوتنيف 

.تقولا لاوط  انءارو  ناك  يذلا  وهو 

ناكو ةملظلا ، طسو  انمامأ  ّقفدتي  بونادلا  انيأرف  ةباغلا ، ةياهن  ىلإ  انلصو  ًاخأو ،

رمقلا رون  تحت  عملي  ناكو  ةرانإ ، نود  نم  ةبقارم  جرب  انيأر  ً.انكادو  ًاقيمع  ودبي 

جربلا اذه  لصفت  تناك  .هايملا  ىرجم  سكعب  تادرايلا  نم  ٍةليلق  ٍتائم  دُعب  ىلع 

يتنثا ةفاسم  هايملا  نع  دعبت  يتلا  ةبرهكملا  ةكئاشلا  كالسألا  نم  ٌةكبش  هايملا  نع 
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زيزأب هبشأ  ادب  يذلا  ةبرهكملا  كالسألا  زيزأ  عس  انناكمإب  ناك  ً.امدق  ةرشع 

.ةرشح

.انرظتناف تاظحلل ، ًائيش  عمسن  .ةموب   توص  نع  ةرابع  ناك  ًءادن  لوتنيف  ردصأ 

، ءوض ضيمو  تيأر  مث  رهنلا ، نم  ةلباقملا  ةهجلا  نم  درلا  انعمس  ليلق ، دعبو 

اننيب لصفتو  انع ، ًاديعب  ءوضلا  كلذ  ناك  .ةلباقملا  ةفضلا  نم  ٍتآ  هنأ  ُتضرتفاف 

مث  رخآ ، ًءادن  لوتنيف  قلطأ  .تادرايلا  تائم  دت  ةفاسم  ىلع  هايملا  هنيبو 

ً.ائيش عمسن 

اومزتلا .ابرهكلا  رايتلل  يلاتلا  عاطقنالا  رظتنن  فوس  نآلا  اننأل  ًاليلق ؛ اوحيرتسا  »

ًاعضاو مامألا  ىلإ  ىنحنا  ك  ةبوعصب ، سفنتي  ويل  ناك  راجشألا .» برق  ءاقبلاب 

، مهنم دحأ  ملكتي  .ةباغلا   فرط  اورظتناو يف  نورخآلا  سلج  .هيتبكر  ىلع  هيدي 

ناك نيب  ةبرهكملا ، كالسألا  زيزأ  ىوس  ءانثألا  هذه  عَمُسي يف  .اوكرحتي و  و 

.اهلالخ يرسي  لتاقلا  رايتلا 

كالسألا كلت  فلخ  تدجاوتو  .كالسألا  تزتهاف  ًاخأ ، ابرهكلا  رايتلا  عطقنا 

نأ لبق  ءوضلا ، تسكع  نأ  دعب  تعمتلا  دقو  ةداح ، فارطأ  تاذ  ىرخأ  كالسأ 

غو ةنمآ  اهنأل  كلذو  ةيانعب ؛ ةراتخم  ةعقب  هذه  تناك  ً.اددجم  ةملظلا  دوعت 

، ةيانعب اهثادحإ  مت  تاوجف  يهو  كالسألا ؛ ٍتاوجف يف  دوجو  ُتظحال  .ةظوحلم 

أدبو ًالوأ ، لوتنيف  بهذ  .ةيلمعلا  ءاهتنا  دنع  اهلافقإ  ةداعإ  لهسلا  نم  ناكو 

ًاحراش ويل  يل  لاقف  .ةيوق  ٍكالسأ  ةعطاق  ًامدختسم  ةيئابرهكلا  كالسألا  عطقب 

اذإف  ىرخأو ، ةيلمع  لك  ب  ًايراس  ابرهكلا  رايتلا  ءاقبإ  انيلع  ّعتي  : » رمألا

نم اننك  مدع  ينعي  كلذو  تقُرتخا ، دق  كالسألا  نأ  نوظحالي  فوس  كلذ  لعفن 

لازأ ًاراذنإ .» قلُطي  ابرهكلا  رايتلا  ٍعطق يف  لك  نأل  ً.اددجم  ّرمملا  اذه  مادختسا 

اهلصفو برهكملا ، كلسلا  نم  مادقأ  ةدع  حتف  مث  ديدش ، ءطبب  كالسألا  لوتنيف 

كالسألا عم  هتاذ  هلمع  رّركو  ةحتفلا ، كلت  لالخ  نم  لوتنيف  ّللست  .اهضعب  نع 
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هايم ىلع  سكعنملا  رمقلا  ءوض  لعفب  ةرطخ  ٍةجرد  ىلإ  ًايئرم  لوتنيف  ناك  .ةداحلا 

ةلسلس حتف  قئاقد يف  ةدع  رورم  دعب  حجن  دقو  .ةبك  ةعرسب  لمع  هنكلو  رهنلا ،

، كلذ دعبو  .اهربع  رورملل  يفكي  ا  ةبك  تناك  يتلاو  كالسألا ، تارغثلا يف  نم 

.نمآ قيرطلا  نأ  ينعي  كلذ  ناكو  .رادتساو  فقوت  مث  رهنلا ، ةفض  ىلإ  فحز 

سكعنيف ةعرسب ، جومتت  يهو  هايملا  ةيؤر  نم  انّك  اذكهو  ًايوق ، هايملا  رايت  ناك 

ضارعتساب موقي  رهنلا  نأ  ول  ك  دهشملا  ادبو  .ضيمو  لكشب  ءوضلا  اهيلع 

، كلذ دعب  ناتاتفلا  تمدقتو  باش ، عم  سملا  نوأدبي  مهو  مهتدهاش  .هتالضع 

اناك ناذللا  ناباشلا  ادبو  نيرباعلا ، داسجأ  هايملا  ترمغ  .خألا  باشلا  مهعبت  مث 

مهانبقار دقف  نحن  امأ  .هتعاجش  تشالت  نأ  دعب  َبعترم  ةيادبلا  يف  ناحر 

، هايملا ةدورب  ببسب  اهقالطإ  اودارأ  تاخرص  نوتبكي  مهو  هايملا  مهقالزنا يف  ءانثأ 

مهدحأ ادب  .لفسألا  وحن  مهّدشتو  مهتيذحأو ، مهبايث  أل  هايملا  تناك  نيب 

هبحس يذلا  رهنلل  ملستسا  ةياهنلا  هنكلو يف  حبسي ، نأ  نم  ًالدب  هايملا  قوف  ًايفاط 

.انراظنأ نع  عيمجلا  ىفتخا  مث  ههايم ، عم 

ناك هنكلو  ةكئاشلا ، كالسألا  حالصإب  أدبو  رهنلل ، ةيرخصلا  ةفضلا  ىلإ  لوتنيف  داع 

كالسألا فارطأ  لصول  قابسلا  أدب  اذكهو ، .ءانثألا  هذه  ةليلق يف  قئاقد  رسخ  دق 

؛ بسانملا تقولا  يف  لمعلا  ءاهنإ  يف  لوتنيف  حجن  دقو  .جايسلا  نم  ةعوطقملا 

ابرهكلا رايتلا  داع  ةليلق  ٍناوثب  كالسألا  نع  هيدي  دعبأ  نأ  دعب  هنأل  كلذو 

.رهنلا َيتفضب  اهمادطصا  دنع  هايملا  توص  ىلع  كالسألا  زيزأ  بلغتو  ًاددجم ،

اهب لفتحن  فوس  كل ! ةمهم  لوأ  هذه  تناك  : » لاق يل مث  ينقناعو  رتيب  مستبا 

رهنلا ىرجم  اعبتي  مث  ةباغلا ، ىلإ  لوتنيفو  رتيب  دوعي  نأ  رّرقملا  نم  ناك  ًابيرق .»

وجناف وحن  ًاهجتم  كأف  كأ  اينامور  قعأ  هلوخد  لبق  دلبلا  لخاد  ىلإ  دئاعلا 

رادتساو صاخشألا .» ضعب  اهيف  فرعن  ةغص  ةيرق  كانه  : » لوتنيف لاق يل  .ريام 

.فرصناو كلذ  دعب 
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انتردق نم  عرسأب  عمجتت  ىلوألا  رجفلا  طويخ  تناكو  افونيه ، ىلإ  ويلو  انأ  اندع 

انررم ً.ارجف  ةسماخلا  ةعاسلا  ةبارق  يأ  ًاركاب ، قدنفلا  ىلإ  انلصو  .سلا  ىلع 

.انيتفرغ ىلإ  انهّجوتو  يلاخلا ، لابقتسالا  بتكم  ةاذاح 

 
دقف مكل ؟ اهتمّدق  ٍةعفنم  ّيأو  ويل ؟ اي  كانه  ىلإ  احطصا  ىلإ  كعفد  يذلا  ام  »

 «. ...ةبقارملاب ًايفتكم  طقف  كانه  ُتفقو 

كانه تفقو  كنكلو  بقارتل ، تفقو  كنأ  حيحص  ...ةميظع  ةمه  َتمق  : » ويل ّدر 

كنك ءيش  يأ  نم  انلو  مهل  ةدئاف  كأ  عقاولا  اذهو يف  انعم ؛ كتكراشم  ًادّكؤم 

صق ٍتقو  دعب  كسفن  دجت  فوس  كنأ  كلذ  ىلإ  فاضي  ...لعفلاب  هب  موقت  نأ 

ةيمامألا فوفصلا  روهظلا يف  مدع  ةصرف  زِهتنا  اذهلو ، .رمألا  اذه  ًايلك يف  ًاسمغنم 

«. كلذ عيطتست  نيب 

افويارك ةعطاقم  ىرق  ربع  ةرايسلا  يف  ٍةلوجب  انمق  مث  روطفلا ، ماعط  انلوانت 

طحقلا دعب  ضرألا  ةبوصخ  انتيؤر  ىدل  انمدُص  .ايسراغيس  يف  بنعلا  لوقحو 

، ةرذلاو ةرودنبلا ، ليصاحم  قيرطلا  يَبناج  ىلع  انيأر  .تسراخوب  معي  يذلا 

راضخلا لوقحو  ةهكافلا ، عاونأ  فلتخ  ةئيلملا  تاسبلا  انيأر  ك  فوفلملاو ،

سمشلا موقت  نيب  ءيش ، لك  يطعت  ضرألا  نأ  انل  ادب  .سمشلا  تحت  ةعمتلملا 

، اهنوصغ نم  ىلدتت  يتلا  ةبكلا  ديقانعلا  انيأر  .ءاخس  لكب  ليصاحملا  جاضنإب 

را ًاضيأ  انيأرو  .ةميقتسملا  اهطوطخب  ٍتاكبش  قوف  عفترت  يتلا  شئارعلاو 

ىولتت نيب  مدق ، ةرك  مجح  اهنم  ةدحاولا  مجح  غلبي  يتلاو  ضرألا ، ىلع  خيطبلا 

ةيح قافنأو  ةئيفدلا ، تويب  كلذك  انيأرو  ةنكادلا ، ةبرتلا  ربع  اهنوصغ 

يمامأ ةدتمملا  لوقحلا  صّحفتأ  انأو  ويل  آر  .ديعبلا  ىلإ  ةدتمملا  تاعورزملا 

ةر ىتح  اوري  كاسملا   كئلوأ  مظعمو  ريدصتلل ، ٌّدعم  هارت  ام  لك  : » لاقف
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رقفلا اذه  نكلو  اهتعيبطب ، ةيخس  دالب  اهنإ  .يتسنياد  لسلسم  يف  الإ  خيطب 

«. عنطصم عللا 

نأ ك  روب ، نايثابراك  يف  انئاقلل  ًادعوم  رتيب  ددحي  نأ  نود  نم  عوبسأ  ىضم 

مويلا يف  هب  لاصتالاب  هدعو  هنأ  نم  مغرلاب  كلذو  ًاضيأ ، ويلب  لصتي  لوتنيف  

.ٍرثأ يأ  هل  رهظي  نكل   ىقيسوملا ، تارضاحم  تاعاق  رتيب يف  نع  ُتثحب  .يلاتلا 

تيِغُلأ اذكهو ، .ةيناثلا  نع  مث  ىلوألا  قف  ةقرف  تابيردت  نع  رتيب  ّبيغت  ك 

.زو رهش  نم  لوألا  ةررقم يف  تناك  يتلا  ةلفحلا 

؛ ةليللا كلت  يف  ثدح  دق  ام  ًائيش  نأ  لمتُحي  .يتيؤر  اهضفر  يف  ايليس  ترمتسا 

نم نّكأ  يننكلو   وكسيشواشت ، وقين  هل  ضّرعت  يذلا  لالذإلا  ءيش غ  وهو 

ىهلملا كلذ  يف  صاخشألا  كئلوأ  لك  تعمج  يتلا  يه  فورظلا  له  .هتفرعم 

نأ اهنيح  ردقلا  ءاش  لهو  ايليسو ؟ اينامو ، وكيوتسو ، وقينو ، يبرصلا ، بيهرلا :

ىلإ ىّدأ  يذلاو  تسراخوب ، ةرداغم  مدعب  رارقلا  كلذ  ةخألا  ةقيقدلا  ذختأ يف 

ةفداصم ثدح  يذلا  ءاقللا  كلذ  كّرح  لهو  رتيبو ؟ ويل  عم  ىهلملا  كلذ  ىلإ  اهذ 

دق رتيبو  ينبنجتت ، ايليسف  اهتعيبط ؟ انتفرعم  نود  نم  هجئاتن  ققحتت  ام  ًائيش 

.هتقش أبتخاو يف  هسفن  ىلع  أفكنا  دقف  ويل  امأ  ىفتخا ،

 - املأ ةنحاش  قئاس  ناك  ذإ  .عيباسأ  ةثالث  رورم  دعب  ىلوألا  ةعئاشلا  ويل  عمس 

عم ةيلاتتم  ٍلايل  ثالث  ىضمأ  هنأب  رخافتي  راثلا -  تربرون  ليمز  ناك  يذلاو 

ىعدت يتلا  ةاتفلا  هذه  تناكو  .ةينامور  ةاتف  يهو  غروبماه ، اهتاذ يف  سموملا 

.اهظفحت رسك  نم  نّك  هنأ  نظي  هنإ  لاق  دقو  .ةبعللا  هذه  ىلع  ةديدج  ّانآ 

ةدع عضت  ةاتفلا  تناك  هاشخي : ناك  ام  ىلع  لصحو  ةاتفلل ، ًافصو  ويل  بلط 

اهتّديس نم  ةاد  ةبقارمل  عضخت  تناك  ك  اهفنأ ، يف  بوقث  يف  طارقأ 

.ةيفالسوغويلا
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تايتفلا كئلوأ  نم  تائملا  دوجو  لمتُحي  ديكأتلاب ! يه  تسيل  : » هل ُتلق 

ةاتفلا قيرفتلا ب  عيطتسي  زناه ال  نإ  لاح ، يأ  ىلعو  .أفرم  لك  تانيكسملا يف 

، ةصغ وأ  ةحب  لثم  ام ، ٍءيش  عم  ًاقفارتم  ناك  وص  نكل  ةيسورلاو .» ةينامورلا 

..ً.اسئاي ادبف 

مسا اطعأ  نأ  رتيبل  قبس  دق  ناكو  .رتيب  ةماقإ  ناكم  ىلع  روثعلا  ويلو  انأ  انررق 

.ةعماجلا غ تانايب  ةدعاق  ناونعلا يف  ىلع  ويل ع  نكل  هيف ، نطقي  يذلا  ناكملا 

تناك رشع  ينثالا  ةينكسلا  تاعّمجملا  نأل  انل ؛ ةبك  ةدئافب  ِتأي  كلذ   نأ 

بقارملا ّنكل  ينكسلا 14 . عّمجملا  ىلع  روثعلا  هعم  بعصي  ٍلكشب  ةلثتم 

عيطتسي يأ  ةراهنملا ، تاهجاولاو  نفعلا  راثآ  نم  كلذ  ريرقت  عيطتسي  كّنحملا 

عيطتسي يتلا  ًابيرقت  اهتاذ  ةقيرطلاب  هغ ؛ لبق  هدييشت  ّمت  يذلا  عّمجملا  زيي 

كلذ ليحتسي  يف  ةفلتخملا ، ءاقرزلا  جلا  عاونأ  جوضن  ريرقت  ءاربخلا  دحأ  اهيف 

.يداعلا ناسنإلا  ىلع 

.يمالس ايوص  قودنص  اهنم  لزنأو  عباسلا ، عّمجملا  بأرم  يف  هترايس  ويل  نكر 

حايرلا قيرط  عقت يف  ةيعارزلا  بوبحلا  لوقح  نأل  مالظلا ؛ جهوتت يف  اهنأ  ىرتس  »

، هترايس ةذفان  نم  دلجلا  نولب  ةطقرم  اصعب  ويل  حّول  لبونشت .» نم  بهت  يتلا 

.ةيولعلا قباوطلا  ىلإ  دوعصلا  ينم  بلطو 

نكل  رزلا ، ىلع  تطغض  .هترجح  يف  ًاضبار  ىنبملا  لخدم  دنع  دعصملا  تيأر 

ناك .جردلا  ىلع  نماثلا  قباطلا  ىلإ  دوعصلا  ّيلع  ّعت  اذكهو ، .ءيش  يأ  ثدحي 

اهيف تجزا  ٍةماود  ىلإ  جردلا  تيب  لّوحت  اذكهو  ًاتتفمو ، ًانشخ  جردلا  تنمسإ 

، لافطألا خارصو  سانلا ، تاوصأ  ب  عمجت  ةلصاوتم  غو  ةعطقتم  ٌتاوصأ 

، ةبوطرلاب ةئيلم  ناردجلا  تناك  .قباط  لك  دنع  دحاو  ويزفلت  ٍجمانرب  تاوصأو 

تارطقلا كلت  ىدحإ  تطقس  .ةطقاستملا  هايملا  تارطق  ءادصأ  يلوح  تعمسو 

.روشبطلاو لخلا  قاذ  تناكو  ايلعلا ، يتفش  ىلع 

٢١٠



ةحئار هبشت  ةحئار  تألم  .يسافنأ  طقتلأ  تفقوتو   نماثلا ، قباطلا  ىلإ  تلصو 

تالضف ةحئار  نم  لضفأ  تناك  اهنكلو  هلمكأب ، رمملا  تارم  ثالث  يلغملا  بنركلا 

تيأرو بابلا ، ىلع  ُتع  .يدوعص  ءانثأ  اهتزّيم  يتلا  ئرتهملا  ماطحلاو  بالكلا 

: ةيلاتلا تلكلا  اهيلع  تعُِبط  دقو  قصال ، ٌطيرش  اهيطغي  ةعبرم  ةقاطب 

. ونامور ،

.وأ وناروم ،

بابلا لفسأ  ىلإ  ُتينحنا  .ترظتنا  اذكهو  دحأ ، ّيلع  ّدري  نكل   بابلا ، تعرق 

ىلإ دعصت  تاوطخ  تاوصأ  كلذكو  حيتافملا ، ضعب  ةعقرق  ةملظلا  طسو  تعمسف 

نم ةيتآلا  وناروم  ايليتوأ  ةروتكدلا  جردلا  تيب  نم  ْترهظ  مث  .قباطلا  اذه 

تاذ ضيبأ  ناك  يذلا  يبطلا  اهئادربو  بعُتملاو ، بحاشلا  اههجوب  ىفشتسملا 

اهنكلو اهديب ، ًاحابصم  لمحت  ايليتوأ  تناك  .ّحطسملا  بعكلا  يذ  اهئاذحو  موي ،

.يهجو ىلع  اهحابصم  ءوض  تّطلسو  ينتأر ، نإ  ام  فوقولل  ًادهج  تلذب 

يهو يهجو  ىلع  ًاطلسم  اهحابصم  ءوض  تقبأو  بابلا ، وحن  ةروتكدلا  تعرسأ 

.»؟ تنأ نَم  : » ينلأست

«. ىفشتسملا انيقتلا يف  : » ةيزيلكنإلا ةغللاب  تبجأف 

«. ينع دعتبا  : » تلاقو لخدملا  دنع  ةأرملا  تعجارت  اهدنع ،

كلت اكيدور يف  يتليمزو  يتقيدص  جالع  ىلع  ةفرشملا  ةبوانملا  ةبيبطلا  ِتنك  دقل  »

«. ةبيهرلا ةليللا 

ةيداعلا ةليللا  كلت  ينعتأ  ةبيهرلا ! ةليللا  كلت  : » روفلا ىلع  ايليتوأ  تحاترا 

.»؟ ةرم تاذ  َهترز  نأ  فدص  يذلاو  امور ، ىفشتسم  ةمظتنملاو يف 

يف خبطمو  سولج  ةفرغ  تناك  ةغص  ةفرغ  نم  فلأتتو  ةقّيض ، ةقشلا  تناك 
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تءاضأ .مون  ةفرغو  مح ، اهبناج  ىلإو  ةدئاملا ، تعِضُو  ثيح  هسفن  تقولا 

نأو انيلع ، طقسي  داكي  فقسلا  نأ  تّليختف  زاغلا ، ىلع  لمعي  ًاحابصم  ايليتوأ 

رارزأ ىلع  ةبيبطلا  تطغض  .ةتباثلا  غ  بهللا  ةنسلأ  لعفب  شمكنت  ناردجلا 

كلذ يف  ًاعوطقم  ناك  يذلا  رايتلا  ةدوعل  ًابسحت  كلذو  ةيئابرهكلا ، حيباصملا 

.تقولا

ًالوصوم ًانرف  كلذ  دعب  تلعشأو  ءاملا .»؟ مأ  ياشلا  لّضفت  له  : » ايليتوأ ينتلأس 

ةدروتسملا ةبلعملا  كسألا  نم  ًةبلع  كلذ  دعب  تيأر  .ناتويبلا  زاغ  نم  ةروراقب 

.ّللبم ٍشقب  ىطغم  زبخلا  نم  فيغر  فصن  اهبناج  ىلإو  ةيلشلا ، ايروك  نم 

ةكيرألا ىلع  انأ  ُتسلج  نيب  اهماعط ، مامأ  عفترم  دعقم  ىلع  ةبيبطلا  تسلج 

تدعبأ اهيلع ح  سولجلل  ًالاجم  تحسفأ  نأ  دعب  كلذو  ريرسك ، مَدختُست  يتلا 

َّقلعم توص  مّخضمو  ةراثيق  قودنص  تيأر  ً.ابناج  ةداسولاو  ةيوطملا  ةيطغألا 

.رادجلا ىلع 

.»؟ اهذخأل دعي  «أ 

.ةلواطلا ىلع  اهقفرم  تدنسأ  نيب  ّيلإ ، اهرهظ  ترادأ  دقو  ةسلاج  ايليتوأ  تناك 

ك يرحبلا ، أدصلا  نولب  ةكمسلا  تناك  .اهنانسأ  ًةقلاع ب  ماعطلا  ةكوش  تناكو 

.ةفرغلا تألم  اهتحئار  نأ 

«. هنم ٍةملك  يأ  دحأ  عمسي  و  هنع ، ربخ  يأ  لسري  .الك   »

داع دقل  عقاولا ، يفو  .ليحرلا  رّكفي يف  هنأ  ىلع  لدي  رثأ  يأ  َرن  و  كانه ، تنك  »

«. اينامور لخاد  ىلإ 

تنأو مهعم  لعفت  َتنك  اذام  : » ينتلأسو ةشهدنم  ّيلإ  ايليتوأ  ترظن  اهدنع ،

كنأ دصقأ  : » تلاقف اهمالك  فيطلت  تلواح  مث  ...ةفسآ »  انه ؟ ٍحئاس  درجم 

«. رئاز
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.رتيبب اهتقالع  نع  اهتلأس  مث  فقوملا ، ةقيقح  اهل  تحرش 

تنك يف امدنع  رتيب  دلُو  .فلتخم  نيَدلاو  نم  اننأ  يأ  قيقشلا ، غ  يخأ  هنإ  »

لقي يل  : » تفاضأو ةرشابم  ّينيع  ىلإ  ْتعلطت  ًاعم .» انأشنو  يرمع ، نم  ةعبارلا 

«. كنع ًائيش 

«. كلذك نوكن  نأ  ىنأ  يننإ  ينعأ ، .ناقيدص  اننكلو  لعفي ، هنأ   لمتُحي  »

كلذب ايليتوأ  تّسحأ  .يضاملا  ةغيصب  ةرابعلا  ةغايص  مدع  ىلإ  ام  ٌزفاح  ينعفد 

لوانت نع  تفقوت  اذل ، .يضاملا  ةغيصب  اهيلإ  ىحوأ  يذلا  رمألا  وهو  لاح ، ةيأ  ىلع 

.اهيدي اهسأر ب  تدنسأ  مث  ماعطلا ،

.ءيش ال  لصتي ، و  ةلاسر ، لسري  وهف   .هنع  ءيش  يأ  عمسأ  يننأل   ةقلق  يننإ  »

كلذ ذنم  رتيب  باغ  دقف  .هعم  ثدحتلا  اننك  هقافر  نم  ٍصخش  يأ  كانه  دعي   

لبق نم  اهنم  يأ  نع  بيغتي  يتلا   نيرتلا  نع  كلذكو  فوفصلا ، نع  مويلا 

«. ًاضيأ ىفتخا  دق  لوتنيف  هقيدص  نأ  ك  طق ،

.»؟ ثدح هنأ  نيدقتعت  يذلا  ام  »

ًائيش انملست  دق  اّنكل  ًاحيحص  كلذ  ناك  اذإ  نكل ، .هيلع  ضبقلا  يقلأ  هنأ  دقتعأ  »

نم ماقتنالا  وه  هلك  كلذ  نم  مهألا  نكل  .رخآ  ٍربخ  يأ  وأ  ام ، ٍةلاسر  لثم  ام ،

ىلع .ءيش  يأ  ثدحي  نكل   .لاثملا  ليبس  ىلع  انأ  يلثم  هتلئاع ؛ دارفأو  هئاقدصأ 

«. انأ يلثم  يأ  دالبلا ، رتيب  رداغي  نأ  دعبتُسملا  نم  لاح ، ةيأ 

يل كرتي  ناك  : » تعبات مث  ًائيش ، لوقت  نأ  نود  نم  نمزلا  نم  ةقيقدل  ْتسلج 

نكي و  مالكلا ، نع  ةبيبطلا  تتكس  مث  ...ماودلا »  ىلع  ىفشتسملا  يف  لئاسر 

ايليتوأ تعضو  .اهناكم  يف  اهيقبت  يتلا  ةملظلا  غ  اهمامأ  رخآ  لاجم  كانه 

ءادصأ تددرتف  ةبلعلا ، اهيف  تمرو  تايافنلا  ةلس  تحتف  مث  ًابناج ، اهتكوش 
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.ةموزهم ةبيبطلا  تدب  .ةفرغلا  ءاجرأ  ةيناوطسألا يف  ةلسلاب  ةبلعلا  ماطترا 

ّع ّفقوت  كوجرأ ، هل : تلق  نأ  يل  قبس  دقو  .اذه  ثدحي  نأ  ىشخأ  تنك  »

، ًادبأ لحري  نل  هنإ  لاقو يل  قلقأ ، الأ  ينم  بلط  هنكلو  .دبألا  ىلإ  لحرا  وأ  هلعفت ،

كئلوأ سانلا : نم  ناعون  دجوي  هنإ  ًااد  يل  لوقي  ناك  .ةيحلاب  عتمتي  هنإو 

هنأ فرعي  ناك  .مهتاوذ  اوققح  نيذلا  سانلاو  ىفنملا ، مهسفنأ يف  اورسخ  نيذلا 

«. ًادبأ لحري  نل  هنأ  فرعأ  تنكو  هتاذ ، رسخي  فوس 

.»؟ ةيحلاب عتمتي  هنإ  لاق  امدنع  هينعي  ناك  يذلا  ام  »

.»؟ ةيحلا هل  مدقيس  يذلا  نَم  نكل ، ً.ادبأ  ينبجي  هنكلو   هتلأس  »

ترعش ك  اهتزنك ، تحت  تليحنلا  اهيفتكب  ُترعشو  اهلوح ، يعارذ  ُتعضو 

، تمروتم اهالجر  تناك  .اهدسج  ىلع  طغضي  يذلا  قّيضلا  اهردص  ةلّح  مازحب 

.مضقلل تضّرعت  يتلا  اهرفاظأ  قوف  يعبصإ  ترّرم  .تنشخو  تفيعض  اهاديو 

نأ تلواح  ً.ادعجتمو  ًاليحن  ناكف  اههجو  امأ  ةرشقتمو ، ءارمح  اهترشب  تناك 

ناك .ءاذغلاو  مونلا  نم  ًايفاك  ًاطسق  لانت  امدنعو  ةديعس ، نوكت  امدنع  اهروصتأ 

، يلاعلا اهيّدخ  ماظعو  تنكادلا ، تينبلا  اهينيعب  اهيف ، انوي  ءيش  كانه 

، موكونوم سوبد  ةطساوب  فلخلا  ىلإ  هتعفر  يذلا  دّعُجملاو  فيثكلا  اهرعشو 

ًاحوبكم ودبي  اهلج  ناك  .اهينيع  قوف  ًةفرفرم  كلذ  مغر  هتالصخ  تلظ  يذلاو 

.ةدشب

، ضرألا تحت  ام  ٍناكم  ئبتخي يف  رتيب  نإ  اهل  تلقو  لمألا ، نم  ًاقيرب  اهل  تمّدق 

تاراثيق نع  ثحبي  هنأ  وأ  لاصتا ، ءارجإل  بسانملا  تقولا  رظتنيو  دلبلا  رداغ  وأ 

، ترم وأ  ةرم  اهسأرب  ئموتل  يفكي  ا  ةفيطل  ةبيبطلا  تناك  ...انراك  عراش  يف 

.يثيدح ءانثأ  يعباصأ  ىلع  اهعباصأب  طغضتلو 

دعأس يتلا  هايملا  تناك  يف  اهتبقار  ً.ايهيدب  ًايناطيرب  ًارمأ  ياشلا  يضحت  ناك 
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دقو ةكيرألا ، ىلع  ةسلاج  تناك  ذإ  نايلغلا ؛ ةلحرم  ىلإ  ًايجيردت  لصت  ياشلا  اهنم 

دعب .بوك  ياشلا يف  ُتبكس  .رتوتب  اهدسج  نم  اهيتبكر  تبّرقو  اهسأر  تأطأط 

، تاظحل دعبو  .مّحلا  ىلإ  تهجوت  مث  اهبايث ، تّوسو  ايليتوأ  تضهن  كلذ ،

ةيفاح ةليلق  قئاقد  رورم  دعب  تداع  .روبنصلا  نم  هايملا  قفدت  توص  ُتعمس 

طقسي اهرعش  ناكو  ًايودي ، ًاعونصمو  ًانولم  ًايفير  ًاناتسف  ةيدترمو  مدقلا ،

تمستبا ك  هيلإ ، ةايحلا  تداعف  اهيّدخ  تكرف  اهنأ  تظحال  .ديري  ثيح 

مث ةعرج ، اهنم  تعرجتو  بارشلا ، نم  ةجاجز  تلوانتو  اهسفن ، نم  ةقثاو 

.اهدي رهاظب  اهمف  تحسم 

يهو دغ ؛ مويل  ءايشألا  ضعب  ضحت  ّيلع  ذإ  نآلا ، لمعأ  نأ  ّيلع  ّعتي  »

.كئيجمل ًاركش  .مانأس  مث  دحأ ، اهأرقي  ال  يتلاو  تالاح ، ةدع  نع  تاظحالم 

«. ًائيش ُتعمس  اذإ  كغلبأس 

ظحال امدنع  هنكلو  تفرع .»؟ اذام  ًانسح ، : » ةرايسلا ىلإ  تدع  نإ  ام  ويل  ينلأس 

ةحئارلا هذه  لوزت  فوس  فسآ ، : » فاضأ ةرايسلا  يلوخد  ىدل  تلفج  يننأ 

«. هذه يمالسلا  ايوص  وه  ببسلا  نأ  دقتعأ  .ةرايسلا  ست  امدنع  ةهيركلا 

ربع ءاوهلا  تسن  رورم  دعب  كلذو  ايليتوأ ؛ اقل  دنع  ثدح  ام  ىلإ  ويل  ىغصأ 

ٍتلكب نكل  اهتاذ ، ءايشألا  ترّرك  ً.ائيش  لقي  هنكلو   ةحوتفملا ، ةرايسلا  ةذفان 

ً.اديدج ىنعم  اهيلإ  فيضأ  فوس  يننأب  ينم  ًاداقتعا  كلذو  ةفلتخم ،

«. ةظحلل رّكفأ  ينعد  نكل ، .هدصقت  ام  تمهف  ً.انسح  ًانسح ، : » ويل لاق 

كنأ فرعأ  رمألا ؟ ام  ويل ، : » هتلأسف قئاقد ، رشع  رورم  دعب  ىتح  ًائيش  ويل  لقي   

«. كسأر لوجي يف  ا  ربخأ  .ام  ٍءيش  رّكفت يف 

، لاح ةيأ  ىلع  ئطخم  يننأ  لمتُحي  .ةنعللا  نكل ، .نآلا  هلوقأس  ام  ّبحت  نل  »

نم كلذ  نإ  لب  لعفلاب ، أطخلا  اذه  رزو  لمحتت  كنإف ال  ًاقحم ، ُتنك  اذإ  ْنكلو 
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سيلأ ايليس ، ىلع  رتيب  َتفّرع  دقل  كل : حضوأ  ينعد  .عللا  ماظنلا  ةيلوؤسم 

.»؟ كلذك

تنك ةليللا .» كلت  طقف يف  نكل  لجأ ، : » لاؤسلا ىزغم  كردأ  نأ  نود  نم  تبجأف 

.ةحارص كأ  ينلعج  يذلا  رمألا  وهو  ًابعتم ؛

حضاولا نم  ناك  نكلو  ايقتلا ، دقل  ًاذإ ، .انه  ًةيفاك  ةديحولا  ةرملا  كلت  ربتعت  »

.لاتننيتنوكرتنالا ك قدنف  كلذو يف  ًاضعب ، هضعب  عم  ثدحتلا  ابغري يف  هنأ  

، وكيوتس نويإو  تناتسنوك ، اينامو  وكسيشواشت ، وقين  مامأ  ثدح  كلذ  نأ 

ءالؤه لك  ناوعأو  سيساوجلاو ، رارشألاو ، يزاهتنالا ، نم  ىرخأ  ةعومجمو 

بلاط اذام ؟ ...وه  امأ  بزحلا ، بك يف  ٍميعز  ةنبا  اهنإ  .مهددع  فرعن  نيذلاو ال 

لوتنيفو يف رتيب  بهذي  مايأ ، ةدعب  كلذ  دعب  .هنم  كاكف  بك ال  ٍقزأم  ٌعقاو يف 

«. ةأجف نايفتخي  مث  لبق ، نم  ٍتارم  رشع  اهلث  اماق  ةمهم 

يف كلذب  تسسحأ  ً.ادراو  حبصأ  لب  ةيناكمإلا ، زواجتي  ام  ىلإ  نآلا  رمألا  لّوحت 

ناك يذلا  بنذلاب  مهبملا  يروعش  نمو  قيضلاب ، يروعش  نم  كلذ  دازو  يلخاد ،

حار ٌروعش  وهو  لماكلاب ، نآلا  ًاحضاو  حبصأ  رمألا  نكل  .عيباسأ  ةدعل  دتما  دق 

.هتيلوؤسم لّمحتأ  فوس  يننأ  حّجرملا  نمو  ام ، ءيش  ثدح  ةدشب : ّيلع  قبُطي 

«. انه ديكأتلاب  ءيش  يأ  فرعي  دحأ  الو  فرعت ، تنأ ال  : » لاقو عجارتلاب ، ويل  أدب 

ةعومجم دجوت   » .ام ءيش  باشلا  باصأ  هنأ  ىلإ  ةدكؤم  ةراشإ  اذه  هلوق  ناكو يف 

كانهو .هيلع  ضبقلا  ءاقلإ  لتحاب  داقتعالا  ىلإ  انعفدت  يتلا  بابسألا  نم  ةبك 

«. هيناكم ةفرع  تاطلسلل  حمست  يتلا  لئاسولا  نم  ةبك  ةعومجم 

انل راشأ  ةطرشلا  لاجر  دحأ  نأ  ةجردل  ديدش ، ٍءطبب  ةرايسلا  دوقي  ويل  ناك 

وأ ةرثلا  ىلإ  ويل  رداُبي  .ةيتوبثلا   انقاروأ  بلط  مث  قيرطلا ، بناج  ىلإ  فقوتلاب 

انل راشأ  مث  انقاروأ ، يطرشلا  صّحفت  .نواعتلا  لك  رهظأو  ًايدج ، ناك  لب  ّقلمتلا ،

٢١٦



ًائيش هنم  رظتنا  كلذلو  ويل ، ةعمس  فرعي  ناك  ذإ  .هتشهد  طسو  سلا  ةعباتمل 

.ةلذتبم ةتكن  لوق  ىتح  وأ  ةبك ، ةوشر  ميدقت  لثم  ةيويح ، كأ 

الو هيف ، كفتلا  كرتا  .نآلا  عوضوملا  ىسنت  نأ  كنم  ديرأ  .كتّقش  مامأ  كلزُنأس  »

نع هتفرعم  يننك  يذلا  ام  ىرأس  .فورظلا  تناك  هم  ايليس  عم  هشقانت 

«. رمألا
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

هيف دعتسي  يذلا  مويلا  وهو  .زو  رهش  نم  رشع  عبارلا  ليتسابلا يف  ىركذ  تناك 

ديحولا صخشلا  ناكو  .ةيسنرفلا  ةرافسلا  هميقت  يذلا  بكلا  لفحلل  بناجألا 

لك يف  اهتاذ  ةلاسرلا  لسرت  تناك  يتلاو  ةمألا ، وه  ةوعدلا  ةيبلت  ضفر  يذلا 

ةداعس ىلإ  ركشلاب  مّدقتأ  : » يلاتلا لكشلا  ىلع  أدبت  اهتلاسر  تناك  دقو  .ةنس 

نم رشع  عبارلا  ربتعأ  يننأ ال  ملعي  نأ  هيلع  بجي  نكل  ةفيطللا ، هتوعدل  فسلا 

لّصفملا ثيدحلاب  ةلاسرلا  يض  مث  ...اهب »  لافتحالا  قحتست  ةبسانم  زو  رهش 

دقتعأ .اهلشف  طاقنو  ةيروهمجلا ، اهب  تماق  يتلا  رزاجملل  ليوطلا  خيراتلا  نع 

زو نم  رشع  عبارلا  تسراخوب يف  ةيروهمجلا يف  ةحاب  سي يف  صخش  يأ  نأ 

يتلا ةليوطلا  راظتنالا  فوفص  مغر  نكل ، .يأرلا  اهقفاويس  ناك  ماعلا 1989  نم 

ةينمألا يف ىوقلاو  ةطرشلا  تاوق  راشتناو  ةيئاذغلا ، داوملا  صقنلاو يف  ًايموي ، رهظت 

.داتعملا نم  ًاءودهو  ةءارب  كأ  ناكملا  ناك  ناكم ، لك 

عراوشلا تناك  ذإ  .ببسلا  تكردأ  ح  ةعماجلا  ىلإ  لوصولا  كشو  ىلع  تنك 

؛ قالطإلا ىلع  ًالهس  ًالمع  كلذ  نكي  .ةبتاك   ٍتالآ  نولمحي  نيذلا  سانلاب  ةئيلم 

ةزهجم تالآ  يهو  ديدحلا ؛ نم  ةعونصمو  ةدق  تالآلا  كلت  مظعم  تناك  ذإ 

ماظن لضفب  اهتيلج  ىلع  ظافحلا  مت  دقو  ةرفانو ، ةليوط  تيالكياب  حيتاف 

بتاكم نم  ةيئابرهك  ةبتاك  ةلآ  نالمحي  لجر  تقولا  اذه  تدهاش يف  .نقتم 

دقف بتكملا  تافظوم  امأ  .ةدالولا  ثيدح  ٍغص  ٍليف  مجحب  تناكو  مورات ، ةكرش 

نهيلع ادبو  فيظنلاو ، حّرسملا  نهرعشو  ةيلطملا ، نهرفاظأب  جراخلا  يف  نفقو 

يف فقت  ٍةنحاش  ىلإ  لقُنت  شحولاب  ةهيبشلا  ةلآلا  كلت  تناك  نيب  نزحلا 

.راظتنالا
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ىلإ فدهت  ةيونس  ًةبسانم  تناكو  ةبتاكلا ، تالآلا  موي  مساب  ةطخلا  كلت  تفِرُع 

تاروشنملا وأ  ّقشنملا ، تاروشنم  دادعإ  مدختُست يف  دق  ةلآ  يأ  تالجس  ظفح 

لاسرإ يأ  ةبعتم ؛ نوكتس  اهّعبتت  ةقيرط  ّنإف  كلذك ، رمألا  ناك  اذإ  نكل ، .ةيرسلا 

رمألا وهو  .ةبتاكلا  تالآلا  صحفل  ةنيدملا  ءاحنأ  فلتخم  ىلإ  فظوملا  تارشع 

ًادر أي  ًاعمق  ربتُعي  ال  اذه  ّنكل  .َلئاه  ةيرادإ  ةفلكتو  ًاتقو  قرغتسيس  يذلا 

ديلا طوطخ  فيشرأ  نع  ويل  ربخأ  نأ  قبس  ً.ايقابتسا  ًاعمق  لب  ام ، لعف  ىلع 

نمضتي فيشرألا  كلذ  ناك  .وكسيشواشت  انيليإ  راكفأ  تانب  نم  وهو  ينطولا ،

ةدوجوملا ةعباطلا  تالآلا  حيتافم  لكل  ناليملاو  ةغمدلا ، لاخدإو  ةيلآلا ، ةخسنلا 

ةديسلا ةروتكدلا  روسيفوربلا  نأ  اهدافم  ةدق  ةباعد  ترس  دقو  .دلبلا  يف 

نم كلذو  دُعب ، نع  بطاختلا  ثاحبأ  ًابك يف  ًادهج  ترمثتسا  دق  وكسيشواشت 

.هراكفأ تاددرتو  ءرملا  ةنكل  هيف  لَّجُست  فيشرأ  ةماقإ  لجأ 

ضرفي يدارإ  الو  يوفع  فّرصت  وهو  ةوهقلا ؛ دادعإل  فظوملا  ةفرغ  ىلإ  تهّجوت 

دقوملا نأ  ك  ٍّنب ، يأل  ًادبأ  دوجو  هنأل ال  كلذو  قباس ؛ ٍدوجو  ةجيتن  ًانايحأ  هسفن 

ةليقث ةلآ  يهو  مئاد ؛ ٍلكشب  ةلطعمف  ةخسانلا  ةلآلا  امأ  .ليوط  نمز  ذنم  ٌلطعم 

ً.اددجم لمعلل  مويلا  اهرايتخا  مت  دقو  ةيقرشلا ، ايناملأ  عنص  نم  ميمصتلا  ةبيرغو 

نم ًاعون  ةيليغشتلا  ةلآلا  ةلاح  تناكو  ناكملا ؛ يف  ًاعمجتم  ًاغص  ًادشح  تيأر 

يرجي ام  ةشهدب  بقاري  دشحلا  ناك  .هيلإ  ةبسنلاب  ةيراضحلا  ةروطسألا  عاونأ 

نع فقوتت  نأ  لبق  اهتظفل  مث  ةّشه ، ةقرو  ةقحاس  لمعلاب  ةلآلا  تأدب  .همامأ 

.لمعلا

هنأب تدافأو  وكسينوي ، روسيفوربلا  نم  يبتكم  باب  ىلع  ةقلعم  ةظحالم  تيأر 

ةاطغم ةلواط  همامأ  تيأرو  ءيشلا ، ضعب  ًايبصع  لجرلا  ناك  .هترايز  ينم  بلطي 

ةبتاكلا ةلآلا  تناك  يتلا  ةحاسملاب  طيحي  عبرم  لكش  ىلع  رابغلا  نم  ٍةقبطب 

.اهلغشت
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كرظتني ذإ  ةعماجلل ، عباتلا  تارايسلا  بأرم  ىلإ  كلضف  نم  بهذا  : » يل لاق 

«. صاخشألا دحأ  كانه 

ديري صخش  كانه   » .مؤش ةراشإ  وكسينوي  دنع  ءودهلا  ناك  نَم .»؟ : » هتلأس

هبلط ببس  فرعأ  .كتلباقم ال  طنطسق  اينام  ريزولا  بئان  بلط  دقف  .كتلباقم 

قيرف ىلإ  ّمضنأ  نأ  لمتُحي  ذإ  .ببسلا  فرعأل  ًاليوط  انه  ىقبأ  نل  ارو  اذه ،

«. كلضف نم  نآلا  بهذا  .سارحلا  لمع 

ةعبات ليجست  ةحول  لمحت  نوللا  ءادوس  سديسرم  ةرايس  جراخلا  يف  تيأر 

حوفتو ةقينأ ، سبالم  ايدترا  دقو  نستبم ، ناباش  ةرايسلا  نم  جرخ  .بزحلل 

؛ ًاضيأ بّذهم  ناباشلا  ناك  .ةقالحلا  دعب  عضوت  ةيسنرف  روطع  ةحئار  هنم 

.اهرودب قلقلا  ثت  ةمالع  هذهو 

نع ةداع  ردصتو  ديدهتلا ، نم  ةيلاخ  اهنكلو  ةمزاح  ٍةجهلب  باشلا  دحأ  لاق 

تنأ انعم ؟ أت  نأ  كنكأ  : » ديدهتلا لعتسا  ىلإ  ةجاحب  اوسيل  نيذلا  كئلوأ 

ةروصلا نافرعي  ناباشلا  ناك  اذإ  ّع  تلءاستف  صاخشألا .» دحأ  ةلباقمل  وعدم 

ًاثك يف رهظت  يتلا  ءادوسلا  قوسلا  ىلإ  رظنلاب  نكل ، .اهناسرا  اناك  يتلا  ةيطمنلا 

هنأ لمتحملا  نم  هنأ  يل  ادب  ايفاملا ، تالسلسم  يفو  ةيكمألا ، فنعلا  مالفأ 

ًاضرع ال نامّدقيو يل  نوللا ، ءادوس  نيزوميل  ةرايس  ناعباق يف  ناسراح  اهنافرعي :

.هضفر يننك 

«. اهيقلأ نأ  ّيلع  بجي  ةرضاحم  ّيدلو  نآلا ، لمعأ  يننكل  ً.اعئار  كلذ  نوكيس  »

ءيش لك  قلقت ، ال  : » ةمخفلا ةرايسلا  لخاد  ىلإ  شي  وهو  رخآلا  باشلا  لاقف 

، نآلاو .كنع  لوؤسملا  روسيفوربلا  عم  ءيش  لك  بيترتب  انمق  دقف  .ماري  ام  ىلع 

ةرايس جاجز  ناك  ءادغلا .» دعب  انه  ىلإ  كديعنس  .تحمس  ول  لوخدلاب  لّضفت 

براقيو ًادج ، ًادراب  ناك  ةفّيكملا  ةرايسلا  لخاد  ءاوهلا  نأ  ك  ًانكاد ، نيزوميللا 
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انسأ تحار  نيب  هيف  ترّكف  ام  اذه  ناك  .ىفشتسم  ةحرشم  ةرارحلا يف  ةجرد 

.ةضفخنملا ةرارحلا  لعفب  ّكطصت 

نكر نأ  دعبو  .ةيلخادلا  ةرازو  ىنبم  ةحاب  انلوخد  ءانثأ  زجاوح  يأ  دنع  فقن   

.ىنبملا ةهدر  ىلإ  ًاعم  انرس  ةرايسلا ، ناباشلا 

ةيلاخ اهناردج  ةحيسف  ةفرغ  الخدأو  يولعلا ، قباطلا  ىلإ  ناباشلا  ينبحطصا 

ًةلواط ُتيأر  .رفان  ٍلكشب  لجنملاو  ةقرطملا  راعش  كانه  ادبو  ٍلاع ، ٍفقس  تاذو 

، يماخر َلماح  ىلع  ًاعوضوم  ىوقملاو  كيمسلا  جاجزلا  نم  ًابك  ًاحولو  ًةدحاو ،

ةداعلا ترج  ام  بسح  اهب -  طيحت  يتلا  ةيسنرفلا  تاهجاولا  هفلخ  تدب  دقو 

هدي ًادام  ةلواطلا  ءارو  سلاجلا  صخشلا  فقو  .وكسيشواشت  لآ  ّلث  تاحول  - 

نولب ةلذب  ًايدترم  ناك  .ةيلخادلا  ريزو  بئان  طنطسق ، اينام  هنإ  ةيحتلاب ؛

ءس زّيُ  يذلا  نكادلا  قرزألا  نوللاب  ور  ليفاس  ةكرام »  » نم ًاصيمقو  محفلا ،

ةوهقلا ضحت  ةلآو  ةلواطلا ، فارطأ  دحأ  قوف  فحص  ةدع  تيأر  .ةيئاتش  ةيسمأ 

ةموك يف  ةيبنجأ  تالجم  ةدع  تيأر  ك  ًاما ، ةلواطلا  طسو  يف  ةعيرسلا 

، يشير رونيس  ةكرام »  » نم رطع  ذاذرِم  كلذك  تدهاش  .اهبناج  ىلإ  ةيئاوشع 

قوسلا رجاتم  يف  ًاينيلرتسا  ًاهينج  ثالث  هنم  ةدحاو  ةروراق  رعس  غلبي  يذلاو 

.ةفرغلا ءاوهل  ًارطعُمو  اينولوك ، هفصوب  مَدختُسيو  ةرحلا ،

ةعوبرم نهادحإ  تناك  .ةعابطلاب  تكمهنم  تدعاسم  رواجم  ٍبتكم  تيأر يف 

؛ ايليس عم  ًابك  ًاهبش  لمحتو  ةليمجو  ةليحن  ىرخألا  نيب  ةديسك ، ودبتو  ةماقلا 

.يه تسيل  اهنأ  نم  دكأتأ  ًاددجم   اهيلإ  رظنلا  ىلإ  تررطضا  يننأ  ةجردل 

يوق لجر  فنك  شيعت يف  ةدّيسك  تدب  اهنكلو  تمستباو ، يوحن  ةباشلا  تتفتلا 

.ةبيه يذ 

فقو نيب  ةقرعتملا ، يديب  هتحفاص  اينام .» وعدت  نأ  كنك  : » حر لجرلا  لاق 
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ةرتف ةيض  اننك  هنأ  ُتدقتعا  : » همالك اينام  عبات  .نايوق  ناقفارم  ََّيبناج  ىلإ 

ءاقدصأ ىلع  فّرعتأ  نأ  بحأ  انأف  ً.اضعب  انضعب  ىلإ  فّرعتنل  ..ً.اعم  حابصلا 

«. يتنبا

ذنم اهعم  ملكتأ  انأف   .اهءاقدصأ  اوناك  نيذلا  ينعت  تنأ  : » ًاحِّحصُم هل  ُتلقف 

«. الاصتا ىلع  درلا  نع  تعنتما  اهنأ  ك  رهش ،

تّعقوت دق  نكأ  ًالوأ .»  ِقلحن  نأ  يغبني  نكلو ، : » يمالك ًالهاجتم  لاق  هنأ  غ 

.اذكه حابصلا  ةرتف  ةيض 

تاراشإ لهاجت  قئاسلا  ّنكلو  .تارايسلاب  ةمحدزم  تاقرط  ربع  ةرايسلا  انتلقن 

ام ًةنعل  نأب  رعشأ  تأدب  اهدنع ، .لاتننيتنوكرتنالا  قدنف  ىلإ  انلصو  نأ  ىلإ  سلا 

ضعب ريدملا  لزنأ  .ماودلا  ىلع  هيلإ  ديُعت  ام  ًةنعل  نأو  ناكملا ، اذهب  طيحت 

زكرم ىلإ  انبحطصا  ّمث  عومسم ، ٍتوصب  اهب  تمطتراف  ضرألا ، ىلع  ةعتمألا 

.انلوصو راظتناب  ناقالح  كانه  ناك  ثيح  قدنفلل ؛ عباتلا  ليمجتلا 

اينام نكل  .ةنخاس  تارفشو  فشانم  ناقالحلا  جرخأ  نيب  بنج ، ىلإ  ًابنج  انسلج 

تررمتسا يف يننأ  .ةآرملا غ  ةحفص  ربع  ّيلإ  رظني  وهو  يعم  ّثدحت  طنطسق 

ةرفشلا نأ  كلذ  ىلإ  فاُضيو  .يهجو  قالحلا  تّبث  نأ  ىلإ  هوحن ، يهجو  ةرادإ 

يننأ كردأ  لقألا ،  ىلع  .حرجت  امدنع  ؤت  ال  اهنإ  ثيح  ًادج  ًةداح  تناك 

يأ ًعان ، اهيف  عيفرلا  ذالوفلاو  ةنخاس  ةرفشلا  تناك  .ءامدلا  ُتيأر  نأ  ىلإ  تحِرُج 

عفر امدنع  عومدلاب  يانيع  تألتما  .ًالتاق  نوكي  دق  للبملا  دلجلا  ىلع  اهقالزنا  ّنأ 

.قلطنت تداك  ًةسطع  ُتحبكو  هتوجف ، ةرفشلا يف  لخدأ  مث  ّيرخنم ، دحأ  قالحلا 

، هئادعأ خانم  قش  ىلع  راّزجلا  دالف  داتعا  : » يننئمطي نأ  ديري  هنأكو  اينام  لاق 

«. ءاوهلا شق يف  عطق  لثم  رياطتت  تناك  اذكهو 

مث لوتنملا ، ةحئارب  جوزمملا  داحلا  ذاذرلا  ضعب  انيقنُعو  انيسأر  ىلع  قالحلا  ّشر 
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ضّرعتي يتمجمج  دلج  نأكو  ترعش  .ةيكرتلا  ةقيرطلا  ىلع  انيسأر  ديسمتب  أدب 

.ةيلاع ةيندب  ٍةيفاعب  ترعش  يننأ  غ  نوللا ، يغتو  شقتلل 

ك ةآرملا ، ربع  مهيلإ  رظني  وهو  نيرخآلا  ىلإ  ثيدحلا  ىلع  ًاداتعم  طنطسق  ناك 

عم ملكتي  امدنع  ًاسوكعم  ٍءيش  لك  ناك  ذإ  .ثيدحلا  اذه  ةيزمرب  عتمتسي  ناك 

ناك .ةسكعنملا  هتروص  ىلإ  ًاضيأ  ثدحتأ  ك  ةآرملا ، ةحفص  ىلع  ةسكعنملا  روص 

لثم ًادساف  نوكي  دق  هنأ  انثيدح  ةرمغ  يف  تيسن  ً.اقيشر  ًاظفاحمو  ًايكذ ، ًالجر 

دقف .هتنبا  لثم  ًاما  ديكأت -  لكبو  هنأ -  .مهلثم ك  ًايساقو  نيرخآلا ، لوؤسملا 

كلذكو هّدض ، ةهجوملا  تاماهتالا  لك  نع  سفنلاب  يأنلا  ىلع  ةردقلا  لجرلا  كلتما 

وه هنيب  قرفلا  ّنكل  .تايلوؤسملا  ءازإ  ثارتكالا  مدع  راهظإ  ىلع  اهتاذ  ةردقلا 

نم نكمتي  اينام  نأ  ح  يف  ءيش ، لك  نع  اهسفن  داعبإ  نم  نكمتت  ايليس  نأ 

نأ نك  ّعو  وتلل ، ةعماجلا  يف  ُهتيأر  دق  ُتنك  ّع  ُهتلأس  .هديري  ام  ذيفنت 

.وكسينوي عم  ثدحي 

: عباتو ًاليلق ، كحض  مث  ...ةبتاكلا »؟  تالآلا  رهظلا ، دعب  ةرتف  ضارعتسا  ينعتأ  »

ةكايحو يبعشلا  صقرلا  لثم  يأ  مايألا ؛ هذه  يف  ديلقت  ىلإ  كلذ  لّوحت  دقل  »

امأ .ايلعلا  تاطلسلا  نم  أت  رماوألا  نأل  ًاقالطإ ؛ قلعتي   كلذ ال  نكل  .لالسلا 

انأو ال وكيوتس ، قيفرلا  ةيلوؤسم  نم  هنإف  روسيفوربلا  كقيدص  عضو  ىلإ  ةبسنلاب 

«. هلقح سودأ يف  انأ ال  ارتلكنإ ؟ كلذ يف  نع  نوّربعت  فيك  .هنوؤش  لخدتأ يف 

ةيودم ةكحضب  ينعطاق  ّهنأ  غ  ينطولا .»؟ طخلا  فيشرأ  نأشب  اذامو  : » هتلأسف

قيفرلا صاصتخا  نم  كلذ  نأ  ًاددجم  كل  دكؤأو  ً.اضيأ  هنع  تعمس  لجأ ، : » لاقو

كنأ نآلا  دقتعأ  .ةفلكمو  ةّيبغ  ةردابم  ّالإ  وه  ام  فيشرألا  نكل  .وكيوتس 

 «. ...دُعب نع  رطاختلا  ةلأس  قلعتي  ام  ةيراجلا يف  ثاحبألا  نع  ينلأستس 

ناقالحلا أدب  نأ  ىلإ  كلذ  دعب  ًائيش  لقن  و  ًاليلق ، هتسلج  يف  اينام  ىخرتسا 
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.انْيصيمق َيتقاي  نع  رعشلا  فيظنتب 

«. فوغانس وروبتيلوب يف  معطم  يفيض يف  نوكت  فوس  نآلاو ، »

ةلوهسب هذه  انتلوج  يف  انربع  دقو  .ةعاسلا  عابرأ  ةثالث  دعب  معطملا  ىلإ  انلصو 

عون نم  يهو  ويل  ةرايس  يف  انك  ولو  .ماكرلا  اهيف  رثانت  يتلا  تاقرطلا  ضعب 

نيزوميللا ةرايس  امأ يف  .رتوتلل  ًةثمو  ةقاش  نوكتس  ةلحرلا  نأ  دب  الف  ادوكس ،

ةلحرب نوكي  ام  هبشأ  معطملا  ىلإ  انباهذ  ناك  دقف  اينا ، ةصاخلاو  ةرازولل  ةعباتلا 

ر نيب  تاينيسمخلا ، يف  رهظت  تناك  يتلا  تارايسلا  عاونأ  دحأ  م  ىلع 

.نكادلا جاجزلا  مامأ  نم  ةيعيبطلا  رظانملا 

لمتشتو ًاّجيسم ، ركآ »  » نيرشع ةحاسم  ىلع  فوغانس  ةيكارتشالا يف  ةيرقلا  دت 

تايصخشلا مهأل  ةصّصخم  اهلك  يهو  ةمخفلا ، تآشنملاو  لزانملا  نم  ٍعمجم  ىلع 

تامّحو ةيضاير ، ٍداونو  ةيحص ، ٍداون  ىلع  لمتشتو  بزحلا ، يلوؤسم  نم 

تآشنملا كلت  ذفاون  تناك  .ةخوخيشلا  خأتو  دلجلاب  ةيانعلا  زكارمو  انواسلا ،

رخآو ةرخافلا  ةمعطألاو  ةيلكلا  علسلا  عاونأ  عيمج  عيبتو  نكاد ، جاجزب  ةدوزم 

ناكف بزحلا ، يف  ةيزكرملا  ةنجللا  ءاضعأ  تاجوز  امأ  .بايثلا  تاليدوم 

، ةيرانلا تاجاردلا  نهدالوأ  بكري  نيب  ماعطلا  لوانتو  قّوستلا  نهتعاطتساب 

تناك .نيسلا  رود  اهضرعت  يتلا  ةيكمألا  فنعلا  مالفأ  ةدهاشم  لبق  كلذو 

يهف كلذلو  اهتيلجو ، اهبيترتب  اهتاذ  تسراخوب  نع  ًاثك  فلتخت  ةقطنملا  هذه 

.يديدح ٍراتس  ةباث  اهنأ  يأ  اديرولفو ، ارسيوس  ىطسو ب  ةبترم  عقت يف 

دقف ةقطنملا ؛ هذه  يف  رعألا  لّدعم  اوضّفخ  نيذلا  مه  راغصلا  نابشلا  نكل 

اوناك .ةدحوم ك  ءايزأ  نيدترم  ةصارتم ، ٍفوفصب  تايتفو  ًانايتف  نوسي  اوناك 

لماح ةمظتنم  تاوطخب  اوشم  .بزحلا  ةبيبشل  عباتلا  راغصلا  عوطتملا  نم 

لوح هايم  ريراوق  نوعضيو  تالصوب ، مهيديأ  يفو  ةغص ، بئاقح  مهروهظ  ىلع 
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اوراسو ةيلوطبلا ، ديشانألا  اودشنأو  ةقسانتم ، تاوطخب  نايتفلا  ىشم  .مهقانعأ 

فوفصلا ةاذاح  قمحأ  ّرم  .ةيلآلا  ةلوفطلا  عاقيإب  ةيعويشلا  ناتيتلا  بئاتك  لثم 

ةكرام نم  ةراظن  ههجو  ىلع  عضي  ناكو  ابسيف ، زارط  نم  ةيران  ةجارد  ىلع م 

.تسوكال ةكرام  نم  ةزنك  ىدترا  يف  ناب ، يار 

انضعب نأ  نم  مغرلاب  ةيزكرملا ؛ ةنجللا  عّمجم  وه  اذه  : » طنطسق يل  حرش 

نم ةيجراخلا  نوؤشلا  بتكم  نم  دفو  ةفاضتسا  مزتعأ  .ةنيدملا  شيعلا يف  لّضفي 

«. كل ٍةوعد  هيجوت  مزتعأ  ك  ناكملا ، اذه  لوألا يف  نوناك  رهش  كدلب يف 

جاتحأو هرظتنأ  يذلا  داليملا  ديع  وه  اذه  .كل  ًاليزج  ًاركش  ًاركش ، يّرس : ترّكف يف 

عم نوطلتخي  امورلا  بزحلا  ءاسؤر  نيب  ةلذب ، تيدترا  دقو  ًافقاو  ارتس  .هيلإ 

ريزولا بئان  موقيس  ّمث  ةئيسلا ، ةعمسلا  يوذ  نم  ةحلسألا  راجتو  يسامولبدلا 

ةّغللاب ُتبجأ  .مهعم  ةيرس  حالس  تاقفص  دقعب  ظفاحملا  بزح  ىلإ  يمتني  يذلا 

يف اذه  لّجسأس  : » ناكمإلا ردق  ًةرخاس  يتجهل  نوكت  نأ  ًالواحم  ةينامورلا ،

وه أوسألا  نكل  .ةيبنجأ  ٍةغل  ىلإ  ةبسنلاب  ةبعص  ةنكلب  رابع  تءاج  ركفم .»

.ثدحيس ام  لك  يتكراشم يف  لتحاب  يتفرعم 

هذه نكل  .ثيدحلا  زارطلا  ىلع  ماعط  ةفرغ  انتلواط يف  ىلإ  لوؤسملا  انبحطصا 

تفلتخا .ةمخفو ك  ةحيسف  اهنأ  ايسباك يف  ةفرغلا يف  نع  ةفلتخم  تناك  ةفرغلا 

ءيش لك  ناك  .ةشهدم  بارش  ةاقو  ةبكو ، ةعونتم  ماعط  ةاق  ىلع  اهلتشا  يف 

عاونأ فلتخم  نع  ًالضف  ةيربلا ، تاناويحلا  ىلإ  راحملا  نم  ًاءدب  ةلوهسب ؛ ًاحاتم 

مهنأ ًاضيأ  لمتُحيو  .ةيعافد  ةيداكأ  نم  مهراضحإ  مت  لدُنلا  نأ  ادب يل  .بارشلا 

لاح يف  بزحلا  يف  لوؤسملا  رابك  نع  عافدلل  نيدعتسم  يلظمك  نولمعي 

؛ مهلاقتعا ءانثأ  مهتدهاشم  وه  كلذ  دعب  ينشهدأ  ام  ّنكل  .ام  ٍدر  ثودح 

.لعفلاب بالقنالا  كلذ  عقو  امدنع 
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ٍتوصب طابضلا  ثدحت  .شيجلا  طابض  رابك  نم  ةعومجم  ةفرغلا  ةيواز  تيأر يف 

تاجاجزلا نإ  ثيح  ةبك ؛ ةعرسب  بارشلا  تاجاجز  نوغرُفي  اوناك  نيب  ٍلاع ،

متف بارشلا ، عاونأ  دحأ  طنطسق  بلط  .تالواطلا  ةيطغأ  سمالت  داكلاب  تناك 

دقف انأ  امأ  .بزحلا  راعش  نالمحت  سأك  ىلإ  ةفاضإلاب  بارشلا  ةجاجز  راضحإ 

توصلا تاربكم  نع  تردص  يتلا  ةئداهلا  ىقيسوملا  تدب  .الوكلا  برشب  ُتيفتكا 

نم ًافصنو  ًافعض  غلبت  ةعرسب  اإو  ةنيزح ، ىقيسوم  رِدُصي  غروأ  توص  اهنأكو 

.ةيداعلا ةعرسلا 

رصق وه  اذه  : » ةيرجحلا ةفرشلا  ءارو  عقت  ةقطنم  ىلإ  ًاشم  طنطسق  لاق يل 

ةهزن بكارمو  تاساودب ، ةغص  بكارم  رصقلا  لفسأ  تيأر  انه .» لوألا  قيفرلا 

، ةقطنملا هذه  ءارو  تدهاشو  .ةيفاصو  ءاقرز  ةحب  هايم  بوجت  يهو  ىرخأ 

تلق .رتبوكويله  ةرئاط  هلوح  موحت  تناك  جرب  ةمق  ةديعب  ةفاسم  ىلعو 

وكسيشواشت كلتما  دقف  هلزنم .» ىلإ  لصو  هنأ  ودبي  : » يديب شأ  انأو  ًاشهدنم 

روصقلاو لزانملا  كلت  نم  ٌلكو  ً.ارصق  نيرشعو  ًادحاوو  ًالزنم ، عبرأو  ًادحاو 

لزانملاو روصقلا  كلت  نم  دحاو  لك  نأ  ًاضيأ  لمتُحي  .كرحتلل  ٍزهاج  قيرفب  ٌزهجم 

وقين نأ  ًاضيأ  ُتعمس  : » ًالئاق ُتفضأ  .هلوح  موحت  رتبوكويله  ةرئاطب  ٌزهجم 

«. انه نم  برقلاب  شيعي 

يقرو ليدن  همف  حسم  مث  وقين ، مساب  عمس  نإ  ام  ًابناج  هسأك  طنطسق  عضو 

.تفتلي هنأ   الإ  هبرق ، لُدُنلا  دحأ  كّرحت  .لجنملاو  ةقرطملا  راعش  لمحي 

ٌباش ةضايرلاو  بابشلل  انريزو  نإ  .لجأ  لوألا ؟ قيفرلا  دنع  لضفملا  نبالا  ينعتأ  »

هيلع ىقبي  نكل ، .ةيصخشلا  هلكاشم  عم  لماعتلا  ةيفيك  انملعت  اننأ  غ  برطضم ،

 «. ..ً.ائيش لعفي  نأ 

ضعب هوجو  ىلع  تفرعتف  هرورم ، دنع  اينام  ىلع  ةيحتلا  ءاقلإل  سانلا  جرخ 
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ةرمز يفو  معاطملاو ، نيذفانلا  يبزحلا  رجاتم  مهتيؤر يف  تدتعا  نيذلا  صاخشألا 

عم ثيداحألا  اينام  لدابت  .ةيجراخلا  ةرازوو  يليللا  يدانلا  يف  نوعمتجي  نيذلا 

اهخيراوتو يف تاعتجالا  تاقوأ  لّجس  هلعل  وأ  ضفخنم ، ٍتوصب  صاخشألا  ضعب 

ار هنأ  ينهذ  رطخو يف  ةبك ، ةيبعشب  عتمتي  اينام  نأ  ادب يل  .ةيبزحلا  هتركفم 

ٍءيش ىلع  دمتعي  لب  اهديري ، يتلا  ءايشألا  زاجنإل  هتطلس  ىلع  دتعالاب  يفتكي  ال 

يداعلا صاخشألا  نأ  يف  ًاضيأ  ترّكفو  .ةيقافرلا  حورلاو  صالخإلا  نم  ٍبيرق 

لماعي ناك  ك  هيلإ ، ةبسنلاب  مهاوس  نع  ةيمهأ  نّولقي  مهعم ال  ثدحتي  نيذلا 

ءاوس هزكرم  ةبيهب  طّرفي  هنأ ال  نم  مغرلاب  كلذو  ةدومو ؛ ٍفطل  لكب  فظوملا 

.ةرتتسم مأ  ةرهاظ  تناكأ 

ّفلكت لكب  اينام  وحن  ًاليلق  أموأ  هنكلو  طابضلا ، ةلواط  ىلإ  وكيوتس  ّمضنا 

ّيلإ هفرعت  ىلع  لدت  ٍةراشإ  يأ  وكيوتس  رهُظي  .هدعقم   ىلع  سلج  مث  ةدوربو ،

ليحتسملا نم  ناك  نكلو ، .يبرصلا  عم  ًاعيمج  اهيف  اندجاوت  يتلا  ةليللا  نم 

هف محللا ، نم  ةلتك  يف  ناترئاغلا  ناتثيبخلا  نانيعلا  ّكنات  هئبخت  ام  ةفرعم 

اذه : » بخن برش  وكيوتس  حرتقا  .ههجو  ىلع  رهظي  دق  بعت  يأ  نايفخت 

مهدحأ دهوش  اذإو  .ضوهنلا  عيمجلا  ىلع  ّعتي  هنأ  ينعي  كلذ  ناكو  قيفرلل .»!

اينام رطضا  .تاقيلعتلا  نم  ثكلا  ثي  فوس  كلذ  نإف  بخنلا  برش  نع  ًاعنتمم 

ٍباخنأ برش  كلذ  عبت  .مهيلإ  مضنالا  ىلإ  بارشلا  نم  بوكب  عتمتسي  ناك  يذلا 

، اذكهو .ةيشافلا  دض  لاضنلا  بخنو  داورلا ، راغص  ةحصبو  انيليإ ، ةحصب  ىرخأ :

.تقيقد لك  سولجلاو  ضوهنلا  ىلإ  ماعطلا  ةعاق  نيرضاحلا يف  لكب  رمألا  ىهتنا 

.لجع ىلع  ناكملا  ةرداغمو  مهتابجو  لوانت  عارسإلاب يف  نودوجوملا  أدب  اهدنع ،

انأ تيفتكا  نيب  اربوس ، ةراجيس  اينام  لعشأو  ةفرشلا ، ىلإ  انتوهق  َاجنف  انذخأ 

«. ةينطولا تاجوتنملا  عم  ءاقبلا  ديرت  كنأ  ظحالأ  : » قيلعتلا ىلإ  عرسأف  ابراكلاب ،

تفتلا اهدنع ، .لخادلا  ءانغلاب يف  تأدب  دق  وكيوتس  ةرمز  تناك  تقولا ، اذه  يف 
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قراوفلا كلت  نكل  ةيعيبطلا ، قراوفلا  ءاغلإ  كناكمإب  : » لاقو ًاليلق  مهوحن  اينام 

.»؟ كلذ دقتعت  الأ  .ماعطلا  تابجو  لوانت  لالخ  ام  ٍةقيرطب  روهظلل  دوعت 

ماعطلا تابجو  ءاغلإ  قيرط  نع  رمألا  ةجلاع  متأدب  مكنأ  ُتدقتعا  : » هتبجأ

 «. ...يداعلا بعشلا  ىلإ  ةبسنلاب  ينعأ  ً.ايلك 

نإ لوقأ  نأ  ّيلع  ّعتي  نكل ، ً.اعيرس  كّدر  ءاج  عقاولا ، يف  لجأ ، حيحص ! اذه  »

، محللا ةحيرش  كماهتلا  ةعرس  ىلإ  ًارظن  ينعأ  ً.ادبأ  تابوعصلاب  رثأتت  كتّيهش  

 «. ...كلذك درتسكلاو 

ًاسفن تبحس  كلذ ، دعبو  ءايشألا .» لصفلا ب  تملعت  دقف  ً.اقح  حيحص  كمالك  »

.ابراكلا نم  ًايوق 

ىلإ كئيجم  نم  ليوط  ٍتقو  لبق  لصفلا  اذه  ةقيرط  تملعت  كنأ  دقتعأ  هآ ، »

ىلإ ةلحرلا  كلت  ىلع  لوصحلا  يف  اهتدعاس  كنأ  ايليس  ينتربخأ  دقف  ...اينامور 

يأ كتدعاسم يف  يتعاطتساب  ناك  نإ  ربخأ  اذل  ًادج ، كل  ٌمم  يننإ  .ايناطيرب 

«. ًاديج يتنبا  لماعت  نأ  ىنأ  يتهج ، نمو  .هيلإ  جاتحت  دق  ءيش 

كلذ نأ  وه  هلوق  عيطتسأ  ام  لكو  .اهسفنب  متهالا  ايليس  عيطتست  : » هل تلقف 

 «. ...هلعفت ام 

سانلا نم  ًابك  ًاددع  نأ  .لجأ ك  : » ًالئاق كحضو  ةلواطلا  ىلع  هبوك  اينام  عضو 

ّةيدجلا ىلإ  اينام  لّوحت  مث  ..ً.احيحص »  اذه  نوكي  نأ  ىنأ  .كلذ  اهنع  نولوقي 

فرعأ نأ  ديرأ  ال  .كئاقدصأ  عم  ثدح  ءيش  ىلع  اهمولت  كنإ  تلاق يل  : » لاقو

«. رمألاب اهل  ةقالع  هنإ ال  كل  لوقأ  نأ  يتعاطتساب  نكلو  ليصافتلا ،

«. رمألا اذه  نم  ًادج  ٌدكأتم  كنأ  ودبي  »

يعم ملكتو  يفتك ، قوف  ًاعارذ  عضو  مث  ةفرشلا ، ربع  علطتو  هتراجيس ، اينام  ىهنأ 
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ىلع كسفن  عّجشت  فيك  وأ  رمألا ، ىلإ  تنأ  رظنت  فيك  كربخأ  ينعد  : » برق نع 

انأ ُتيطعأ  كلذ ، دعب  .ينتربخأ  مث  كقيرط  نع  يرجي  ام  ايليس  تفشتكا  همهف :

؟ يبيهلا نم  ةرمز  هلعفت  ّم  قلقأس  اذامل  نكل ، .كؤاقدصأ  لحر  .رماوألا 

ليوط و ٍتقو  ذنم  رمألاب  تفرع  يننأ  وأ  ًاقبسم ، رمألاب  تفرع  يننأ  ضرتفنلو 

.»؟ نآلا كرحتأس  اذلف  ءيش ، يأ  لعفأ 

.»؟ فرعت َتنك  لهو  »

«. نأشلا اذهب  ًائيش  لعفأ  انأف   فرعأ  تنك  اذإو  .نآلا  انعوضوم  اذه  سيل  »

 « ...لعفلاب كرحت  نأ  ثبل  امو  ام ، ٍصخش  ىلإ  ةمولعملا  هذه  ترّرم  كنأ  لمتُحي  »

ادبف مهماعط ، قوف  اونحنا  يف  مهرودص  قوف  ىلدتت  ةدئاملا  ليدانم  ُتيأر 

وكيوتس ادب  .نوللا  ةيرهز  ةلهرتملا  مههوجوو  ةغصلا  مهناذآو  صقلا  مهرعش 

ليوروأ ةياور  نع  ةكرحتملا  روصلا  مليف  يف  رهظت  يتلا  ريزانخلا  لثم  هترمزو 

تلقو مهنم  ًادحاو  ةهيجو  ٍبابسأل  ناك  يذلا  اينام  ىلإ  ُّتفتلا  .تاناويحلا  ةعرزم 

!«. اذكه ةأجف  نوفتخي  سانلا ال  نإ  لاح ، ةيأ  ىلع  : » هل

.»؟ كلذ نم  دكأتم  تنأ  له  .الك  هآ ،  » ًالئاق كحضو  هيبجاح  اينام  عفرف 

كل لوقأس  : » ضفخنم توصب  ّملكت  مث  ةليلق ، ٍتاظحلل  هتوهق  كّرح  كلذ ، دعبو 

انثيدح نع  ريرقت  عفر  ىلإ  ُتررطضا  ول  ىتحو  ّيلع ، ًارطخ  لّكشي  هنأ  عم  اذه 

.كعم دعت  اهنأل   ًادج  ٌفسآ  يننأ  ك  ايليس ، لجأ  نم  اذه  كل  لوقأ  انأو  .اذه 

نأ كنك  اذه : كل  لوقأس  نآلا  يننكل  ىرخأ ، ةصرف  كأ يف  رمألا  كل  حرشأس 

ً.اتاتب رمألاب  ةقالع  يأ  اهل  تسيل  هنأ  كل  دكؤأ  يننكلو  ينع ، تئش  ام  دقتعت 

، ىرخألا ةرازولا  دض  لمعت  ةرازو  لك  نأل  مايألا ؛ هذه  ٍرطخ يف  انلك يف  اننأ  دقتعأ 

لك كلذكو  ةقرتخم ، تاسسؤملا  لك  نأ  ك  .رخآ  ريزولا  دض  لمعي  ريزو  لكو 

كرحتي نم  ىلع  دمتعي  رمألا  نكل  مولعم ، ءيش  لكو  ءاقدصألا ، نم  ةعومجم 

٢٢٩



.كرحتلا ررقيل  ام  ًاصخش  عفدي  يذلا  ببسلا  ىلعو  ىتمو ، ةمولعملا  كلت  بسحب 

، اولخدت اذإ  ينعأ  لخدتلا ، ىلإ  هءاقدصأ  عفدي  يذلا  ببسلا  ءرملا  فرعي  اذكهو ،

«. هتاذ تقولا  كّرحت يف  نم  فرعيو 

بارطضالا اذه  ُتمهف  كأ ، ٍةقدبو  .هلوقي  ام  يف  ٌقحم  هنأ  ُتظحالو  ُتأموأ ،

كانه نأ  دكؤملا  نم  ناك  ً.اموهفم  همالك  َتلعج  يتلا  ةلودلا  ةيبصع  نع  جتانلا 

، رخآلا صخشلا  اهب  موقي  يتلا  ءايشألا  ماودلا  ىلع  فرعي  ام  ٍناكم  يفو  ام  ًاصخش 

هنولعفي يذلا  ام  نكل ، .هسفن  تقولا  هتاذ يف  رمألاب  صاخشأ  ةدع  فرعي  ًانايحأو 

ةدع نأ  لمتُحيأ  اهنوضياقي ؟ وأ  اهنوعيبي  وأ  اهنومدختسي  لهو  ةفرعملا ؟ كلتب 

ًاجمانرب كلت  مهنم  ًالك  نأو  هتاذ ، تقولا  تامولعملا يف  كلت  نوفرعي  صاخشأ 

رمألا وهو  ةمولعملا ؟ هذه  يغُلي  ثيح  نيرخآلا ، جمارب  عم  ًاضقانتم  وأ  ًافلتخم 

دعب ةيناثلا  ةبترملا  يف  أت  يتلا  ةيصوصخلا  ضعب  ّينعملا  صخشلا  حن  يذلا 

ويل لمع  ةقيرط  يه  هذه  تناك  لاح ؟ ةيأ  ىلع  ليحتسم  اذهو  ةماتلا ، ةيرسلا 

ةعباتمل كلذكو  ضماغلا ، هلمع  رارمتسالل يف  تامولعملا  ضقانت  ىلع  دمتعي  يذلا 

.ميركتلاو ةحلاصملا  هيعاسم يف 

.ءانبلا ططخ  ضارعتساب  لغشنم  اوناكو  ءارزولا ، نم  ةعومجم  انءارو  تفقو 

، دوسأ راطإ  تاذ  ةراظن  هنم  لك  عضو  نيذللا  سدنهملا ، نم  نثا  ىلإ  ةفاضإلاب 

دادزي : » يل سمهو  يقفرم ، اينام  كسمأ  .ةفتلم  ةيلاع  ةقاي  تاذ  ًةزنك  ىدتراو 

مدع ىلإ  كلذ  ببس  عجريو  رخآو ؛ ٍتقو  اذه ب  ثدحيو  تقولا ، اذه  رتوتلا يف 

.فوخلاب رعشي  لوألا  قيفرلا  نأل  وأ  ماظنلا ، نم  ام  ًاءزج  باصأ  يذلا  رارقتسالا 

كأ حضتت  نأ  لمتُحيو  ةليلق ، رهشأ  نوضغ  يف  ًاددجم  رومألا  أدهت  نأ  لمتُحي 

«. بعاتملا نع  ًاديعب  ءاقبلاب  كحصنأ  انأف  نآلا ، امأ  .اهدنع 

ىلإ ًاعيمج  انيغصأو  مالكلا ، نع  اينام  تمصف  ةفرشلا ، ىلع  نورخآ  انيلإ  ّمضنا 

رَفُحت يف يتلا  ةيعانصلا  ةانقلا  نع  حرشي  ءارزولا  دحأ  ناك  .ءارزولاو  سدنهملا 
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تناك .اهراسم  مسر  ةداعإ  يغبني  هنإ  لاقو  ةنيدملا ، طسو  يف  مايألا  هذه 

ةدع ربع  ّر  ميقتسم  رمحأ  ٌطخ  اهيف  رهظو  هيتبكر ، قوف  ةحوتفم  ةطيرخلا 

لمتشي نل  اذه  نأ  ةمات  ٍةعانقب  ّب  هنكلو  ًائداه ، سدنهملا  دحأ  ناك  .ءايحأ 

اهرفح قرغتسا  يتلاو  عفنلا ، ةدع  تحبصأ  يتلا  ةرفحلا  ءلم  ةداعإ  ىلع  طقف 

ةينكسلا ءايحألا  نم  نثا  َمده  رمألا  بلطتيس  لب  ةخألا ، ةثالثلا  رهشألا 

ًاراعش تمدختسا  دقف  ةئيرج  تارظنب  زيمتت  يتلا  ةباشلا  ةريزولا  امأ  .ةدقلا 

عتمتي انّحالم  نكل  ةلحرلا ، يف  اهل  ّططخم  غ  هايم  هذه  : » اهتباجإ يف  ًافورعم 

رّرمو ًادبأ ، هسأر  عفري  نأ  نود  نم  هرظن  ةهجو  نع  سدنهملا  عفاد  ةبك .» ةربخب 

داس اهدنع ، .تسراخوب  ةطراخ  قرتخي  يذلا  كيمسلا  رمحألا  طخلا  قوف  هعبصإ 

، ليلق دعبو  .هدودح  ام  ٌصخش  ىطختي  امدنع  فولأم  ٌرمأ  وهو  ةرتفل ؛ تمصلا 

لّمحتل ًازهاج  ناك  اذإ  ّع  ةحارص  لكب  هتلأسو  ثيدحلا ، ىرجم  ةريزولا  تّغ 

ّمهو ءيش ، لكل  دعتسم  هنأب  سدنهملا  باجأف  .عورشملا  نع  يلختلا  بقاوع 

ليمز كّرحت  تاذلاب ، ةظحللا  هذه  يفو  .ءادغلا  ىلع  ةريزولا  ًاركاش  ةرداغملاب 

ام بقاري  ناك  يذلا  ةريزولا -  يدِعاسم  دحأ  مدقأو  .هدعقم  ىلع  سدنهملا 

ىلع هتوهق  ناجنف  عضو  ىلع  ةظحللا -  هذه  ىتح  تمصلاب  ًامزتلم  لصحي 

ةقيرطبو ءودهو ، ءطبب  ّملكتو  سدنهملا ، فتك  ىلع  هدي  عضو  مث  ةلواطلا ،

.عسإلا ىلإ  فدهت  يتلا  دوصقملا  سمهلا 

اذه رداغتس  لكشلا : اذه  ىلع  رومألا  ستس  يزاوجروبلا ، ريزنخلا  اهيأ  عمسا  »

كتشعو تنأ  نوكتس  نكل ، .لاح  ةيأ  ىلع  لمعلاب  موقن  فوس  نحنو  ناكملا ،

كحصنأ .عوبسألا  مايأ يف  ةعبس  ةدمل  ةديدجلا  ةانقلا  رفحيس  نَم  دوهيلا  نم  اهلك 

ةعساتلا نم  موي  لك  اهيف  ثوكملا  ىلع  تدتعا  يتلا  وارتساه  كتّقش يف  عيدوتب 

مك ...كدالوأ  امأ  .لعلا  نكاسو  ةيليللا  ةبوانملاب  بيحرتلابو  ةسماخلا ، ىتحو 

ماتيألا رود  ىدحإ  يف  مهناكسإ  ةداعإ  اننك  ةتس ؟ وأ  ةعبرأ  مهددع ؟ غلبي 
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بحت تنك  اذإ  .يسايإ  يف  اهنأ  لمتُحي  اهفرعت ؟ له  ةبسانملاب ، .ةلودلل  ةعباتلا 

لعتسا لّضفت  كتجوز  تناك  اذإو  يدنلتكسألا ، كبورشمو  ءادوسلا  كتزنك 

فوس انرودب  نحنو  كسأرب ، ئموت  نأ  يفكيف  برغلا  نم  ةيتآلا  ةيحصلا  طوفلا 

«. ارتشالا قوذلا  قحب  كتطلغ  ىسنن 

ترظن نيب  ًاديعب ، ههجوب  حاشأ  هليمز  نأل  كاذ  هفقوم  ًاديحو يف  سدنهملا  ناك 

نوركذتيس مهنكلو  ًائيش ، اوعمسي  مهنأب   نورخآلا  رهاظتو  .اهئاذح  ىلإ  ةريزولا 

هسأر ّزهو  ةلواطلا ، ىلع  هتوهق  ناجنف  اينام  عضو  .انلثم  ًاما  اهوعمس ؛ ٍةملك  لك 

.ثكب اذه  نم  ربكأ  ءايشأ  لعفيو  لوقيس  ناك  هنأ  نم  مغرلاب 

راسو هفتك ، نع  لجرلا  دي  سدنهملا  دعبأ  دقف  .بيهر  ءيش  ثدح  كلذ ، دعب 

نأ ّالإ  هليمز  نم  ناك  ف  .ةلواطلا  ىلع  يقرولا  هليدنم  ىمر  نأ  دعب  ًادعتبم 

اهيدل نكي  ذإ   مالكلا ، نع  ًةزجاع  ةريزولا  تفقو  اهدنع ، .هيدي  هسأر ب  ىفخأ 

ةماستبا مستبا  دقف  دعاسملا  امأ  .عقوتملا  غ  فقوملا  اذه  بساني  ٍراعش  يأ 

.ةناهإلل تضّرعت  دق  هّتيداس  نأ  ىلإ  شت  ةريرش 

، يعارذب اينام  كسمأ  امدنع  هعمسأ  ام  ىلإ  يغصأو  فقوملا  بقارأ  تنك 

.قئادحلا ىلإ  ًالوصو  ةفرشلا  ربع  ينمّدقتو 

.»؟ هل ثدحيس  اذام  ً.اعاجش  ًافقوم  كلذ  ناك  .يهلإ  اي  »

كلذ تاديدهت  ضعب  نإف  رمألل ، نِعُذي  اذإ   نكل ، .حس  ةرتفب  ىظحيس  »

ىلإ رومألا  تلصو  اذإ  هنأل  قلقت ؛ نكل ال  .اهمظعم  ارو  ققحتت ، فوس  ريرشلا 

الف ً.اقالطإ  ةبسانم  غ  ءاطخأ  فرتقا  دق  سدنهملا  نأ  ينعي  اذهف  دحلا ، اذه 

«. ناكملا اذه  مهدجت يف  نلف  اودجاوت  اذإو  انه ، لاطبألل  دوجو 

وأ ًاخ  ناكأ  ءاوس  هقحتسي ، ام  ٍءرما  لك  لاني  ثيح  ةنونيدلا  موي  مودق  ترّوصت 

مهتملا ىلع  ةاضقلا  مكحي  ثيح  تكاحم  ءارجإ  ترّوصت  اينامور ، انهو يف  ً.ارش 
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ةياهنلا ، .مهقحب يف  اوأطخأ  نيذلا  عم  مهنكامأ  ليدبتب  نوموقي  مث  مهنونيديو ،

.ماكحألا رودصب  قلعتي  ام  الإ يف  ًاثك ؛ ًائطخم  نكأ 

ةليلق تاظحل  ّالإ  ِض  و  .هلمحي  يذلا  ةادانملا  زاهج  ىلع  ةلاسر  اينام  ّملست 

ناك .نوفزيز  راجشأب  ةطاحم  ةداج  ىلإ  ءادوسلا  سديسرملا  ةرايس  تلصو  ىتح 

تحت الوكورلاو  يمالسلا  ايوص  نم  فلؤملا  مهماعط  نولوانتي  راغصلا  نوعوطتملا 

ًالفط عبرأ  ب  حوارت  مهددع  نأ  دقتعأ  .ةعطقتم  ودبت  يتلا  راجشألا  لالظ 

ةيلآ ةقيرطبو  تمصب  نولكأيو  ةرئاد ، لكشب  ماظتناب  سلاج  اوناكو  سمخو ،

.عَّضُر مّهنأ  ول  ك 

هتاركذم ةباتكب  عتمتسي  ميفورت  كقيدص  نأ  دب  ال  : » لاقو ًاددجم  اينام  ّملكت 

هنأ لَمتُحيو  .ةلمم  اهنكلو  ّبيط ، يعويش  لجر  تاركذم  اهنأ  تعمس  .نآلا 

.ءاقدصأ ىلإ  جاتحي  دقف  كلذك  لاحلا  نكت  اذإ   نكل ، .اذكه  اهئاقبإ  بغري يف 

«. جراخلا ءاقدصأ يف  ينعأ  ال  ةلاحلا ، هذه  يفو 

.»؟ ديدهت اذه  له  : » هتلأس

، كلذ هل  لق  .سكعلا  لب  ًاديدهت ، سيل  هلوقأ  امو  ماودلا ، ىلع  يمهف  ءيست  كنإ  »

يف ئداهلا  زحلا  لجرلا  نأل  ًاديدش ؛ ًابضغ  اينام  رهظأ  فرعي .» فوس  وهو 

ّع تلءاست  انتدوع ، قيرط  يفو  .هب  قوثولا  مدع  ببسب  ةناهإلاب  رعشي  رهاظلا 

ةنكمم ةقيرط  أوسأب  هلاق  ام  لك  سفتل  يتيزوهجو  ةقبللا ، اقيلعت  تناك  اذإ 

.ةناهإلاب هروعش  تببست يف  دق 

انأف .فسآ  يننإ  : » ًالئاق هنم  ترذتعاو  ةرايسلا ، نم  يلوزن  دعب  هوحن  ّتفتلا  اذل ،

مك كل  لوقأل  ةجاح  ال  هنأ  دقتعأو  .ةداعلا  اهنكلو  ًارخاس ، نوكأ  نأ  دصقأ   

حّول نأ  ّالإ  اينام  نم  ناك  ف  ...مهب »  قوثولا  كنك  صاخشأ  ءاقتنا  بعصي 

ام رطع  تممش  هعارذ ، ْتكرحت  يفو  .ةناهإلل  هضّرعت  ةركف  دعبتسا  هنأكو  هديب 
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تناكو ال هزي ، يتلا  نوميللا  ةحئارب  ناك  يذلاو  همدختسي ، يذلا  ةقالحلا  دعب 

ةحئار نم  ًاجعزنمو  ًاقّرعتم  تنكف  انأ  امأ  .ةرارحلا  ةدش  نم  مغرلاب  ةيوق  لازت 

.يقرع

 « ...ينقّدصت نأ  كيلع  ّعتي  هنأ  لمتُحي  نكل ، .لاحلا  ةعيبطب  قثت   الأ  بجي  »

.»؟ نيرمألا قرفلا ب  ةفرعم  نع  ًازجاع  تلز  ام  له  : » فاضأ مث  مستباو 

فيك يسفنب  تدهاش  يننكلو  لوتنيفو ، رتيبل  ثدح  ام  ةفرعم  نع  ًازجاع  ُتللظ 

، نكل .رمألاب  ايليسل  ةقالع  هنأ ال  ربخأ  امدنع  اينام  تقّدصو  انه ، رومألا  ست 

؟ كلذ ويل  قّدصيس  له  رمألا ، نكي  ًايأ 

ربع ترظنو  اثلا ، قباطلا  جرد  ةحسف  يبتكم يف  ىلإ  دوع  قيرط  تّفقوت يف 

ةفرعم رظتني  كانه  ام  ٍناكم  يف  سدنهملا  ناك  .تسراخوب  ةنيدم  ىلإ  قفألا 

وأ كانه ، نوزجتحم  هغ  نيرخآو  رتيبو  لوتنيف  نأ  كلذك  لمتُحيو  .هصم 

ادب ك  كانه ، ناكم  لك  ةرشتنم يف  تاعفارلا  تدب  .ىنأ  تنك  نوئبتخم ك 

.تالاقسلاو تاعفارلاب  ًاظتكم  قفألا 

دماجلا ُلثتلا  ءاروف  .ةديدجلا  تسراخوبل  ًازمر  فوغانس  ماعطلا يف  ةفرغ  تناك 

كانه ناك  ةدماجلا ، تينارغلا  وأ  ماخرلا  حطسأو  ةيعويشلا ، هيلع  لمتشت  يذلا 

ىلع تضق  اهنكلو  ترهدزاو ، ققحتلا  ىلإ  اهقيرط  تدجو  ةيوتلم  ططخو  ديقعت 

، ميفورتو وكيوتسو ، اينام ، ناك  ذإ  .هتاذ  تقولا  اهوعضو يف  نيذلا  ىلعو  ةنيدملا 

تقولا مهيلع يف  ُِيضقو  دقو  ةدقلا ، تسراخوب  ىلع  اوضق  نيذلا  مه  وكسينويو 

يسيلوبلا مكحلا  ةسولهو  هتاذ ، قحالي  يذلا  باهرلا  نم  ءزج  ًاعيمج  مهو  .هتاذ 

.ةلئاهلا بزحلا  زيلاهد  هل يف  ضحتلا  متي  يذلا  اذلا 

تيأر .وكسينوي  بتكم  جراخ  تعّمجت  يتلا  قيدانصلا  وه  هتظحال  ام  لوأ  ناك 

تلمع يتلاو  ايتنيس -  ةفيحص  نم  ةدق  ٍخسنب  ةفوفلملا  ةرطؤملا  تاداهشلا 
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لثم هيف  ادب  يذلاو  شكرزملا ، يمسرلا  ّهيزب  وكيم  ُتيأر  مث  اكيدور -  اهيلع 

يف امأ  .ةكرعملا  ناديم  يف  اوطقس  نيذلا  هقافر  نفدب  موقي  مرضخم  يدنج 

.بارشلا نم  ةجاجز  همامأو  ًانيزح  وكسينوي  سلج  دقف  لخادلا ،

ةرشابم اهيلإ  ربخلا  لقن  ّيلع  ّعتي  هنأ  ضرتفأ  كلذب ؟ اهرابخإ  يننك  فيك  »

ةغللا لعتسا  ةديرفلا يف  هتبهو  ًاظفتحم  لازي  وكسينوي ال  ناك  ةحارصبو .»

.ةديدجلا هتفيظو  اهمادختسا يف  نم  ار  نكمتي  نل  هنأ  نم  مغرلاب  ةيزيلكنإلا ،

.لمعلا نم  ًافرص  سيل  اذه  رمألا ، عقاو  يف  : » هل لاق  دقو  لمألاب ، ًاكسمتم  ويل  ناك 

.لصح ام  ةقرشملا يف  ةهجلا  ىلإ  رظنت  نأ  كنم  ديرأ  ً.اعيرس  كتفيظو  ىلإ  دوعتس 

حمالم تراشأ  ةيلكلا .»! ةننكم  ىلع  فارشإلا  كيلع  ّعتي  نل  لقألا ، ىلعف 

رضحيس ىتم  : » هثيدح ويل  عباتف  لؤافتلا ، ىلإ  ناعذإلا  هضفر  ىلإ  وكسينوي 

.»؟ وه نم  كلذ ، لك  نم  مهألاو  ديدجلا ؟ لوؤسملا 

نلو وربخي ،  : » هتاسأم ةدش  نع  تّربع  ةرفز  رفزي  وهو  وكسينوي  باجأف 

«. دحأ ربخي 

ىتح ترشتنا ، دق  اهنيح  تاعئاشلا  تناكو  .ويل  ةرايس  ىلإ  وكسينوي  ضارغأ  انلقن 

.وكسينوي ةبتر  ضيفخت  رمأب  نوفرعي  اوناك  تارايسلا  بأرم  يف  قئاسلا  ّنإ 

رمملا نم  ةيناثلا  ةهجلا  ىلإ  لاقتنالاب  وأ  ًاديعب ، مهتارظنب  ةحاشإلاب  ءالمزلا  ىفتكا 

ةدعاقلا نكل  .رومألا  أدهت  امدنع  هترايز  مهضعب  مزتعا  يف  .هوبنجتي  ل 

حبصي نأ  ىلع  لجرلا  كشوأ  .ًاليلق  هنع  داعتبالا  عيمجلا  ىلع  ضرفت  نآلا  ةيبهذلا 

همسا لمحت  يتلا  ةحوللا  عَزُنت  نأ  ًاضيأ  ررقملا  نم  ناك  .ءافتخالا  ىلعو  رم ، غ 

.نثالا موي  ةبتكملا  فوفر  نم  هبتك  لازنإ  متي  نأو  ءاسم ، ةعساتلا  ةعاسلا  دنع 

دق ناكو  هتحفاصمل ، نوللا  قرزأ  ًايز  يدتري  ٌلجر  مّدقت  وكسينوي ، عّدون  انك  يفو 

.هلبق هتفيظو  نم  دِعُبتسا 
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يأ وكسينوي ؛ ىلإ  ةبسنلاب  ثكب  بعصأ  ةلبقملا  ةلحرملا  نوكت  نأ  رّرقملا  نم  ناك 

هتماقإو وارتساه ، سكلبودلا يف  هتقش  هترداغم  ببس  هتجوزل  حرشي  نأ 

اذه .تفرغ  نم  فلأتتو  ةدق ، ودبت  تناك  نإو  يحاوضلا ؛ ةديدج يف  ةقش  يف 

.ةنيدملا ءاقبلل يف  يفكي  ا  ظوظحم  اناك  اذإ 

هتفيظو ةعيبط  فرعيل  مداقلا  نثالا  موي  وكسينوي  دوعي  نأ  ًاضيأ  رّرقملا  نم  ناك 

ٍبأرم بقارم  ام ب  حوارتي  ءيش  يأ  ةفيظولا  هذه  نوكت  نأ  لمتُحيو  .ةديدجلا 

.ماعطلا ميدقت  مسق  يف  بيش ، تسوغ  خباطم  دحأ  لّحو يف  يميلقإ ،

يِطُعأ دقل  ةبتكم ! يف  ًادعاسم  راص  : » فتاهلا ةعس  ربع  ًاجهتبم  ويل  فته 

!«. طبضلاب انهو  ةبتكم ! دعاسم يف  ةفيظو 

ذإ .يدحو  ويدارلا  زاهج  ىلإ  عمتسأ  تنك  يف  تبسلا ، موي  حابص  كلذ  لصح 

نماضتلا ةكرح  نع  ًاجمانرب  عيذت  ةيملاعلا  يس   .  . ةعاذإ  ةطحم  تناك 

ةعبارلا ةعاسلا  دنع  تظقيتساو  سوباك ، نم  اعأ  انأو  ةليللا  ُتيضمأ  .ةيدنلوبلا 

، قرعلاب تّللبت  دق  تناك  يتلا  ةيناطبلا  تحت  خرصأ  انأو  ليللا  فصتنم  دعب  نم 

ىلع ترطيس  فنعلا  ةديدش  ةمدص  دعب  قابطألا  لسغ  ضوح  يف  تأّيقت  مث 

، ًاراركت هنم  تيناع  يذلا  سوباكلا  كلذ  ّيلإ  داع  دقف  .يلقع  ىلع  كلذكو  يمسج ،

ئداه يادلاو  ناك  ندنل : رداغم  دنع  هنم  تّصلخت  يننأ  تننظ  يذلاو 

ٍةفرغ قوف  نم  ّيلإ  ناشي  اناكو  ايح ، يف  ًاموي  هَرأ  ك   ًاعم  نيديعسو 

ةئيلم ةحاسم  ىلإ  ةفرغلا  تلّوحت  دقف  اينامور ، تحبصأ يف  دقو  نآلا  امأ  .ةمخض 

، يليل ٍدان  نم  ٍءزج  ىلإ  وأ  ارتشالا ، رصنلا  ةداج  ةيعادتملا يف  ةيماخرلا  ليثتلاب 

تبرتقا نإ  ام  نكل ، .اينام  ةقفرب  اهيف  تنك  يتلا  فوغانس  ةدئاملا يف  ةفرغ  نم  وأ 

، هنع ًاديعب  ءاقبلا  ينم  نابلطيو  يننارّذحي ، اناك  هنأ  تكردأ  ىتح  هنم 

، ألا ةدش  نم  ايّولتو  هضعب ، اقناع  كلذ ، دعب  .هنع  داعتبالل  ّيلإ  نالسوتيو 

، دامرو ماظع  ىلإ  هاهجو  لّوحت  نيب  قاروألا ، لثم  هفارطأ  دنع  اقرتحاو 
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.تمصب اخرصو 

ناك امدنع  ىتحو  ةديدع ، تاونس  ىدم  ىلع  ينمزال  دق  سوباكلا  كلذ  ناك 

، نكلو .تسراخوب  ىلإ  تئج  نأ  دعب  هنم  تصلخت  يننأ  تننظ  دقو  ً.ايح  يدلاو 

كلذ دواع  .ةديدجلا  يتئيب  بعوتسا  دق  سوباكلا  كلذ  نأ  نآلا  يل  حضتا 

ةدع رورم  مغر  نآلاو ، .يضاملا  يف  هيلع  ناك  ّم  ةسارش  دشأ  ةروصب  سوباكلا 

لاز ام  هنإ  ىتح  ينقرافت ؛ سوباكلا   كلذ  ةلاه  نأ  الإ  يظاقيتسا ، ىلع  تاعاس 

.قيرحلا ةحئار  مش  اكمإب 

ىلإ لوصولل  يمون  ةصرف  ًالغتسُم  يفلخ ؛ هتكرت  ءيش  لك  ّيلإ  داع  دق  اه  نآلاو ،

يف ًالهس  يل  ادب  يذلا  فّيكتلا  ىلع  ةديدع  ٍرهشأ  يضم  دعب  كلذو  يقعأ ،

دق نوكأ  ار  ام  ءيش  ببسب  بنذلاب  روعشلا  ّيلع  رطيسو  ايليس ، ينتكرت  .ةيادبلا 

تنك ذإ  .لوتنيفو  رتيب  ىلإ  ةبسنلاب  هلعف  ردجي   ام  فرعأ  يننأ   .هتلعف ك 

كلذ ىلإ  فاضي  .اهممق  تيأر  داكلاب  يتلاو  داسفلا  نم  ةيديلج  لابج  ًاقلاع ب 

يتلا ةطشنألا  دحأ  ببسب  مويلا  نم  ةظحل  يأ  يف  رطخلل  ًاضَّرعُم  تنك  يننأ 

هلك كلذ  نم  أوسألا  امأ  ً.اّيلعف  اهنم  ًاءزج  نوكأ  نأ  نود  نم  كلذو  اهب ، تطبترا 

ام اذه  سيلأ  ًانسح ، .هيلإ  ةدوعلا  يننك  ءيش  يأ  وأ  ناكم  يأ  التما  مدع  وهف 

.لاؤسلا اذه  حرطأ  انأو  يسفن  تعمس  ُهتدرأ ؟

رابخألا يه  هذه  لهو  : » ةديدشلا هتسح  هترطاشم  نع  زجاع  انأو  ويل  تلأس 

.»؟ ةبيطلا

ناك يأ  ثكب ، أوسأ  رومألا  نوكت  نأ  نكمملا  نم  ناك  .يقيدص  اي  رمألا  رّكف يف  »

ًاناكم ُترّكذت  ...ادروت »  يف  تامحلا  فيظنت  ةفيظو  لغشي  نأ  لمتحملا  نم 

كلتميس هنأ  ك  ، » يقرشلا لشلا  ىلإ  ام  ناكم  يف  عقي  يذلاو  مسالا ، اذهب 

ةرداغم ىلإ  ًارطضم  نوكي  نلو  ةءارقلل ، هيلع  سولجلا  عيطتسي  ًاغص  ًادعقم 
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نك ناك  ّم  ثكب  لضفأ  رمألا  نأل  قث   .هتيؤر  نم  نكمتن  فوسو  ةنيدملا ،

«. لصحي نأ 

.»؟ ةئيسلا رابخألا  يه  امو  »

، بوبحم لجر غ  وهو  ايبوب ، ىعدي  هنإ  .مسقلل  ديدجلا  سيئرلاب  ةقالع  اهل  نإ  »

جردي ويل  ناك  اذإ  ام  فرعأ  يتنورب .»  يصاصتخاو يف  هئاسؤرل ، عيطمو  ربخمو ،

زحلا ايبوب ، نويإ  .صالخإلا  ّملس  يف  يلزانت  مأ  يدعاصت  بيترتب  تافصلا  كلت 

؛ ءرملا هلوقي  ءيش  لك  ةيفخم يف  ٍناعم  ىلع  زّكري  يذلاو  ىمعأ ، ٍلكشب  صلخملا 

ةقالع هل  ّع  ًاثحب  قيقدتلل  ضّرعتي  ناك  ًاضيأ  سقطلا  نع  مالكلا  نأ  ةجردل 

ةدحو ىلإ  هلاق  ام  لك  ًاقبسم  ّملس  دق  ايبوب  نإ  ًالئاق  ويل  ينحزام  .ةسايسلاب 

فاضأو .نمزلا  نم  عوبسأ  لبق  كلذو  بزحلل ، ةعباتلا  لمعلا  نكامأ  تاثداحم 

«. هدض ام  ًائيش  كلتمأ  يننأل  كلذ ؛ سأب يف  ال  نكل ، : » ةضماغ ةروصب  ويل 

دق نكأ  .ءاسملا   كلذ  هزنتملا يف  انيقتلا يف  امدنع  ثدح  ام  لكب  ميفورت  ُتغلبأ 

.داهجإلاو فعضلاب  رعشأ  تنك  ك  يسوباك ، راثآ  نم  ًاما  تصلخت 

امأ ً.ايئاوشع  نوكي  نأ  ةرورض  وه  لمعلا  نم  فرصلا  ىلإ  ةبسنلاب  نوناق  لوأ  »

بصنملل حشرملا  لك  فقي  ثيح  ةيقرتب ؛ يهتني  نأ  ةرورض  وهف  اثلا  نوناقلا 

قافنإ ةرورض  وهف  ثلاثلا  نوناقلا  امأ  .ماظنلا  دض  سيلو  ًاضعب  مهضعب  دض 

ببسب ىوكشلا  نم  ًالدب  يرجي  ام  ىنعم  مهف  مهتلواحم  دنع  ربكأ  ةقاط  سانلا 

نم هلوقأ  ام  ّميُقي  ميفورت  ناك  يرجي .» امل  ًايلاثم  ًاجذو  اذه  ودبي  .ملظلا 

.ةعئار ةينف  ةحولب  هباجعإ  يدُبي  ٍرجات  لثم  يأ  ةيلجلا ، ةيحانلا 

يداكأ ٌلجر  هنأ  ك  أطخ ، يأ  لجرلا  فرتقي  وكسينوي ؟  اولاقأ  اذامل  نكل ، »

 «. ...صلخم زح  لجر  وهو  قومرم ،

لمعلا نم  هفرصل  سيل  ارو  .ةصاخلا  هتقيرط  ىلع  نكلو  لعفلاب ، كلذك  هنإ  »
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مايألا تداع  دق  اه  .ةيلخاد  ةينمأ  هطت  ةيلمع  نمض  لب أ  ةعماجلاب ، ةقالع 

دعقملا ىلع  ميفورت  حارتسا  سفتلا .» ةلحرم  أت  هطتلا  دعب  هنأل  ةيضاملا ؛

يتلا تاقفصلاو  ةيرسلا ، ططخلا  ءيش : لك  ىلإ  دقتفأس   » .هنويلغ لعشأو  ليوطلا 

نأ ّنظأ  ...بزحلا  اهبعلي  يتلا  اهلمكأب  ةيسايسلا  جنرطشلا  ةبعلو  ءافخلا ، مُربت يف 

لغتسي ناك  وأ  يماظن ، وهو غ  هب ، قثوي  يذلا  لجرلا  كلذ  نكي  وكسينوي  

هنأ الإ  ًائطاخ ، ناك  هبولسأ  ّنأ  مغرو  .ةيداكألا  هتنهم  زيزعتل  ينمألا  هبصنم 

.جراخلا رشنلا يف  ىلإ  اهقيرط  فرعت  تأدب  هلعأ  نأ  ك  ًابوبحمو ، ًافورعم  حبصأ 

ك هنوشخي ، سانلا  نكي  ذإ   هدي ! نم  تلفت  نأب  رومألل  حمس  هنأ  ًاضيأ  دقتعأ 

دودحلا نمض  كلذو  ةديعس ؛ ةيعماج  ًةيلك  ريُدي  ناكو  ًامرتحم ، ًالجر  ناك 

 «. ...انه ظحُالت  رومألا  هذه  فرعت ، كف  .انه  اهب  حومسملا 

هنأ ىلع  رصتقي  رمألا  نكل  نيرخآلا ، لثم  ًاما  ٍساق  ٌلجر  هنأ  عيمجلا  فرعي  »

«. ًاريرش سيل 

ليوط ٍتقو  لبق  كلذو  ًائدتبم ، ًارضاحم  ناك  .هلمع  ةيادب  دنع  وكسينوي  رّكذتأ  »

ّدح لثم  ًاقيقدو  ًاباش  ناك  .تاينيسمخلا  رخاوأ  يأ يف  وكسيشواشت ، ءيجم  نم 

يأ وكسينوي ، ناك  اذكه  .عِنُقملاو  فيطللا  لجرلا  ماودلا  ىلع  ناك  هنكلو  ّكسلا ،

يدوهيلا ميفورت ]  ] ميفاس دعاس  .بّذهملاو  فيطللا  دّيسلاو  حصانلاو ، سيئرلا 

تاينيسمخلاو تاينيعبرألا  يف  هطتلا  تالمح  نم  ةاجنلا  نم  نّك  يذلا 

، هقلطأ هنأ  يأ  ...ناجل  ةدع  يف  هنّيعو  يفيظولا ، ّملسلا  ّقلست  ىلع  وكسينوي 

ىلع لوصحلا  يفو  هتّيلك ، ةبوغرمو يف  ٍةمرتحم  ةفيظو  ىلع  لوصحلا  هدعاسو يف 

يتلا ةرتفلا  مايأ  دحأ  يفو  .ةيفيظولا  زكارملا  ّملس  هئاقترا  ةياعرب  ماق  ّمث  ةيقرت ،

بناجألا يف ناكم  ينامورلا  لالحإ   ] ةنمورلا لجأ  نم  هطتلا   » مسا اهيلع  قِلُطأ 

، رمملا تكُرتو يف  تلُِقن  دق  هضارغأ  نأ  دجوو  لجرلا  لصو  ةماعلا ،»] فئاظولا 

ٍلعف در  لوأ  ناك  .قيدانصلا  يف  ضارغألا  عضوب  اومّركتي  نأ  لبق  كلذ  ناكو 
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هضارغأ يف لكو  هبتكم ، جراخ  هدجوف  وكسينوي ، هترايز  وه  مرضخملا  روسيفوربلل 

، كسملا يقيدص  اي  : » هتياعرب ماق  يذلا  لجرلل  مرضخملا  روسيفوربلا  لاق  .رمملا 

، يلإ ةبسنلاب  رخأت  دق  تقولا  نوكي  ار  .رمألا  يف  كتطّرو  يننأل  فسآ  يننإ 

لقي وكسينوي   نإ  ليق  ءارجإلا .» اذه  نم  كئافعإل  يدهج  لذبأ  فوس  يننكلو 

، هدي نم  ميفورت ]  ] ميفاس بتكم  حاتفم  ذخأب  ىفتكا  لب  تقولا ، كلذ  ًائيش يف 

هلوقت يذلا  ام  .بابلا  لفقأو  وتلل  ًايلاخ  حبصأ  يذلا  بتكملا  ىلإ  ةرشابم  راس  مث 

! ًاضيأ هلمع  نم  دُِرط  دق  وكسينوي  نأ  كسملا  لجرلا  كلذ  ّنظ  دقل  نأشلا !؟ اذهب 

لجرلا درط  ىلإ  تقولا  ةليط  ىعس  يذلا  وه  وكسينوي  ناك  عقاولا ، يف  نكلو 

«. هلمع ىلع  لوصحلا  فدهب 

 «. ...لقألا ىلع  رمألا  سفت  وكسينوي  ةعاطتساب  ناك  كلذ ! قّدصأ  ال  : » هل تلقف 

يه هذهف  ً.اما  تثدح  ةصقلا ك  كل  تيور  دقل  هسفت ؟ هنم  ديرت  يذلا  ام  »

دعي كلذ ،  دعبو  .هل  ةعيفر  ةفيظو  لوأ  ىلع  وكسينوي  اهب  لصح  يتلا  ةقيرطلا 

ةئيلم ةايحلاو  .ًاليوط  رمتسي  كلذ   نكل  ...هتميق  نم  ليلقتلا  ىلع  ؤرجي  دحأ 

«. هرود ٍصخش  لك  رظتني  اذكهو ، .لاح  ةيأ  ىلع  هذهك  ٍصصقب 

انأف .ءيش  ىلع  مدنأ  يننأ ال  دقتعت  نأ  كنم  ديرأ  ال  : » لاقو يعارذ  ميفورت  كسمأ 

لك ىلإ  تّدأ  ةدوجوم -  تلاز  امو  فورظو -  بابسأ  كانه  تناك  نكلو  مدان ،

نم بك  ٍددع  ب  نم  دحاو  كيلإ  ةبسنلاب  يننأ  فرعأ  .اهانبكترا  يتلا  ءاطخألا 

لقأ يننكل   يوحن ، علطتو  نآلا .» هيلع  وه  ام  ىلع  ناكملا  اولعج  نيذلا  سانلا 

ملكتي ل  رّربملا  انأ  تنك  نيب  هسفن ، عم  ملكتي  ناك  هنأ  كلذ  ينعيو  ً.ائيش 

نمثلا وه  كلذ  ناك  تقولا ، كلذ  يفو  .هعفد  يغبني  ٌن  كانه  ناك   » .ٍلاع ٍتوصب 

شاع دقف  .هيلع  وه  ام  ىلع  لاحلا  ىقبي  نأ  دوصقملا  نكي  نكلو ،  .بسانملا 

، لتقلا لعأ  ضعب  تثدح  دقل  عقاولا ، يفو  .عمقلا  ةرتف  ار يف  ناليج  وأ  ٌليج 

اهانربتعاو يفاكلا ، تقولا  كلت  اننأ  اهتقو  انّنظ  .اهتاذ  دحب  ًةياهن  نكت  اهنكلو  
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نكت و  : » عباتي نأ  لبق  هسأر  ّزهو  ًادبأ .» ًةبعل  نكت  اهنكلو   ةليوط ، ًةبعل 

«. يفكي ا  ًةليوط 

«. تلكلا هذه  ينعأ  كباتك ؟ كلذ يف  ركذتس  له  : » هتلأس

.يعارذ كسمأو  نزحب  كحضو  لزنملا .» ىلإ  لصن  امدنع  اهترّكذت  اذإ  اذه  .لجأ  »

نوكي ام  هبشأ  اهرعش  ادبو  .انلوصو  دنع  بتكملا  رداغت  ميفورت  ةدِعاسم  تناك 

ةفرغلا امأ  .كستم  ٍلكشب  ًاحَّرسُم  ناك  ذإ  ثيدح ؛ فرتحم  تاحن  اهعنص  ةفحتب 

ً.اكستم اهرعش  ءاقبإل  ْهتمدختسا  يذلا  ذاذرلا  ةحئارب  قبعت  تناكف 

كئلوأب ةصاخ  َربتُعت  يتلا  هتداع  هذه  تناكو  مخفلا ، خبطملا  ميفورت يف  ىفتخا 

اوألاب كاسمإلا  يف  زّيمتتو  ةيلزنملا ، ةفرعملا  نم  ًاليلق  ًاردق  نوكلت  نيذلا 

نيرونتملا ةذتاسألا  ىلإ  هدي  ةحار  ربع  تاءاحيإلا  رورم  راظتناو  اهيلإ ، قيدحتلاو 

ىلع ًاعوضوم  ةوهقلا  ضحتل  ديدج  ٍزاهج  دوجو  تظحال  .هعم  نولمعي  نيذلا 

نم نكي  ديكأتلاب   هنكلو  ضيبألاو ، دوسألا  هينولب  عملي  ناكو  ةذفانلا ، زيرفإ 

عضو ناكم  نع  ثحبو  زاهجلا ، نم  يفلخلا  مسقلا  ميفورت  صّحفت  .موكونوم 

قئاقد رشع  رورم  دعب  ةفرشلا  ىلإ  جرخ  مث  ً.اعم  نثالا  ىتح  وأ  هيف ، لا  وأ  ءاملا 

ةيدهك هّملست  يذلاو  ةليوطلا ، ديلا  اذ  ةيبرعلا  ةوهقلا  ضحت  ءانإ  داتعملاك  ًالماح 

َعبُشملا راخبلا  ناكو  ةدحتملا ، ممألا  ىلإ  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  دفو  نم 

.هنم دعاصتي  ةذيذللا  لاهلا  ةحئارب  ةجوزمملا  ةوهقلا  ةحئارب 

باعلألا نإ  ىتح  حابصلا ، اذه  تاءالمإ  ىلع  مويلا  بوساحلا  زاهج  يوتحي  »

فوس ديدجلا  لصفلا  ىلع  لمعلا  نأ  دقتعأو  .اهنمض  نم  ةخألا  ةيبملوألا 

ةوطخلا يف  كفتلا  نم  نكمتن  فوس  اهدنعو ، .نمزلا  نم  عوبسأ  قرغتسي 

«. ةيلاتلا

هل ُتلقو  .ميفورت  ىلإ  اهلقن  يف  ُتعرسأف  طنطسق ، اينام  ةلاسر  ةأجف  تركذت 
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فيك فرعأ  ال  : » يلوضف ءافخإ  نم  نكمتت  نأ  اهعم  ُتين  ةثرتكم  غ  ٍةجهلب 

«. لاح ةيأ  ىلع  يه  هذه  نكلو  كل ، اهّرسفأ 

مايقلا مزتعأ  يننأ  فرعي ، هنأ  نظي  وأ  ريزولا ، فرعي  ذإ  .ةطاسبلا  ةياغ  اهنإ يف  »

نونوكي ال  دقو  نوفرعي  نيرخآلا  نإ  لوقلل  هتقيرط  يه  هذهو  .ام  ءيشب 

هل مّدقأ  نأ  ينم  عقوتي  لباقملا  يف  هنكلو  ةمدخ ، يل  مّدقيس  .هلثم  حماستم 

«. ةمدخ

.»؟ يه ام  »

لقن ىلع  كل  ًاركش  معن ، نكل ، .فرعأ  يرودب ال  انأو  نآلا ، ىتح  فرعي  هنإ ال  »

«. دقتعأ ام  بسح  ةديج  ءابنأ  اهنإ  .ةلاسرلا 

ُتثحب .ينيتورلا  انلمع  كلذ  ناكو  هتافلم ، ىلع  لمعلا  رهظلا يف  دعب  ةرتف  انيضمأ 

كلذ يف دعب  تلّقنتو  .بوساحلل  ةيضارتفالا  تالمهملا  ةلس  مويلا يف  فلم  نع  ًالوأ 

يتلا تافاضإلا  ّيلع  يلُو  يني  ىلإ  ًاسلاج  ميفورت  ناك  نيب  ةرقف ، ةرقف  تافلملا 

.نمزلا نم  تاعاس  ثالث  وأ  تعاس  ةداع  انم  قرغتسي  لمعلا  كلذ  ناك  .اهبتك 

تالمهملا ةلس  ىلإ  فلملا  تلقن  مث  ٍنرم ، ٍصرق  ىلإ  ءيش  لك  ُتخسن  كلذ ، دعب 

ةبتكم اهعبطل يف  ًاديه  تافلملا  ذخأ  لبق  كلذو  ىرخأ ، ًةرم  بوساحلل  ةيضارتفالا 

ةعباتلا ضرألا  لخاد  عقي  ٍزهاج  ميدق  ىنبم  نع  ةرابع  يهو  اطيربلا ؛ سلجملا 

.ةرافسلل

ليج يفلخ  رهظ  ةعوبطملا ، قاروألا  يعم  ًالماح  مويلا  ىنبملا  رداغم  دنع 

ىلإ طقف  سيل  ةراشإ  كلذ  يفو  رايتلا ؛ بقل  هيلع  قلطي  نأ  ويل  داتعا  .ثيمسرتنو 

بّبستلا ىلع  هتردق  ىلإ  لب  ةفرغلا ، يف  هدوجو  هضرفي  يذلا  ةدوربلا  ّوج 

، ساسحإلا اذهب  نآلا  ترعش  .يوقلا  هروضحب  ساسحإلا  ىلإ  ءرملا  عفدت  تاشاعتراب 

ةقيقرلا ةينهدلا  هترشبو  تعمتلملا ، تيدامرلا  هينيع  تيأر  .هتهجاومل  تردتساف 
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داوملا ثأتب  ًاعمال  حبصأ  يذلا  هرعشو  ةداحلاو ، ةبّذشملا  هتيحلو  ةبحاشلاو ،

نلعأ دق  ةماعلا -  سرادملا  ءاردم  ضعب  لثم  هلثم  فسلا -  نأ  ا  نكل ، .ةيتيزلا 

نكلو مكلا ، صق  ضيبأ  ًاصيمق  ثيمسرتنو  ىدترا  كلذل  ةيفيصلا ، مكألا  رمأ 

ةحوتفملا هصيمق  ةقاي  امأ  .قرعلا  لعفب  نوللا  اتّيّنب  ناترئاد  هيطبإ  تحت  ترهظ 

يواضيب هاعارذ  تناك  .لحولاب  ةّخطلم  ةقلح  لثم  ةيلخادلا  اهتهج  نم  تدب  دقف 

ىلعألا وحن  تّدتماو  ًاضيأ ، هردص  ىلع  روثبلا  ترهظ  .روثبلاب ك  تّاطغمو  نوللا 

.ةدمجم ةجاجد  يَحانج  لثم  تدبف 

تنكو يف ميفورت ، تاركذم  نم  ةحفصلا 180  ىلإ  تقولا  اذه  انلصو يف  دق  انك 

.ةحفص ىلإ 15  اهددع  لصو  يتلاو  مويلا ، اذه  قاروأب  ًاكسمم  ةظحللا  كلت 

تنكو تاركذملا ، نم  ءزج  ثدحأ  نم  ةديحولا  ةخسنلا  يه  قاروألا  هذه  تناكو 

ثيمسرتنو ظحال  .باتكلا  يثلث  لوأ  يوتحي  يذلا  نرملا  صرقلا  اهبناج  ىلإ  لمحأ 

.ةوقب ةبيقحلاب  كّسأ  يننأ 

، ءارفصلا هنانسأ  تزربأ  يتلا  ةيناطيشلا  هتماستبا  ترهظف  ثيمسرتنو ، مستبا 

.»؟ بارشلا لوانتب  كيأر  ام  : » لاقو يل

نم هلوانت  دارأ  ام  ثيمسرتنو  بلط  نيب  لساه ، دنآ  تيش  ىهقم  ُتسلج يف 

فشانم تيأر  .بارشلاو  ناخدلاو  قرعلا  حئاورب  حوفي  ناكملا  ناك  .بَرشملا 

تالواطلا ةيطغأ  امأ  .ًةقلعم  بارشلا  عاونأ  ضعبل  ةيراجتلا  تامالعلا  لمحت 

ذفاونلا تناك  .ةيسنملا  رئاجسلا  باقعأ  اهتكرت  يتلا  قيرحلا  راثآ  اهأل  تناكف 

ةحول دوجو  ُتظحال  .وجلا  ةيقنت  ىلع  لمعي  ءاوهلا  نأ  ودبي  نكلو ال  ةحوتفم ،

ةحول ًاضيأ  تيأر  ك  .اهطسو  يف  مهسألا  دحأ  قلع  دقو  مهسألاب ، قشرلا  ةبعل 

تيأر .دالوألل  ةصصخم  ةقطنملا  كلت  نأ  ىلع  ّلدت  يتلاو  يلاس ، ةمعلا  بيوصت 

.بَرشملا فلخ  ًةقلعمو  ةحفصلا 3  ىلع  ةحوتفم  زيلفول  تامانزور  ىدحإ  كلذك 

ناكملا نكل  ارتلكنإ ، طسو  يهاقملا يف  دحأ  ىهقملا  اذه  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك 
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.ضرألا ىلع  ءيش  لك  رايهنا  عقوتي  ءرملا  داكيو  ريوصت ، عقو  نوكي  ام  هبشأ  ناك 

نم يسامولبدلا ؛ عم  نزاوت  ةماقإ  لجأ  نم  يناطيربلا  نم  رخآ  ٌدشح  عّمجت 

وأ ءانب ، لّع  وأ  قباسلا ، يركسع  وأ  ةطرش ، لاجرو  ةرافسلل ، نمأ  ساّرح 

نم كاذ  وأ  حانجلا  اذه  ريوطتل  نطولا  نم  اولِسُرأ  نيذلا  روكيدلا  يسدنهم 

تاعيبم ةلوجب  نوموقي  نيذلا  لعألا  لاجر  نم  ليلق  ددع  ىلإ  ةفاضإلاب  .عّمجملا 

، انم ٍتالواط  ةدع  دُعب  ىلع  امأ  .ةفورعم  ةيراجت  ةمالع  نع  نوثحبيو  ةيجراخ 

ءسأب ةحئال  ٍلاع  ٍتوصب  أرقي  ًاليلق -  ًال  ودبي  يذلاو  لعلا -  دحأ  ناكف 

ْتفقوو .ةروهشملا  هتالبق  ىدحإ  ىلع  لوصحلا  راظتناب  فصلا  نوفقي يف  صاخشأ 

ادب نكلو  .ةليمجو  نوللا  ةبحاش  ترهظ  دقو  ءارفسلا ، دحأ  ةجوز  ةفرغلا  رخآ  يف 

نوثبعي مهو  اهدالوأ  ةبقار  تلغشنا  دقو  مأسلاب ، رعشت  اهنأ  حوضوب  اهيلع 

ةيضمتب نوكي  ام  هبشأ  رمألا  ناك  .ونياب  ةلجم  نم  يضاملا  رهشلا  ددع  تاحفصب 

.دالبلا تاعطاقم  ةيسمأ يف 

تاباوب جراخ  وه  ام  ىلإ  ةبكلا  هعباصأب  راشأ  نأ  دعب  ينلأسو  ثيمسرتنو  سلج 

ال نحنف  كلذك ؟ سيلأ  كانه ، ءايشأ  يف  كسفن  تمحقأ  كنأ  دقتعأ  : » ةرافسلا

تنأو يرجي ، امل  ام  ٍروصت  عضول  انعسوب  ام  لعفن  اننإ  .ةرافسلا  يف  ًاثك  كارن 

ٌصخش يننأب  تحوأ  هتجهل  نكل  راذتعا ، لكشب  هتلك  تتأ  ...كلذ »  فرعت 

.اوناك ًايأ  هينطاوم  نم  لضفأ  هسفن  ربتعي  رورغم 

ةفرغلا تناك  كبخن .» : » بكلا مجحلاب  ناك  يذلا  وك  نم  ًةعرج  ذخآ  انأو  تلق 

ثيمسرتنو دّدرت  .ّيبجاح  ُتحسمف  ّينيع  قوف  ليسي  حار  قرعلا  نكل  ةدراب ،

ةأجف ُتركذتف  .غصلا  مجحلا  نم  ناك  يذلا  هبوك  نم  ةعرج  ذخأ  يف  ًاليلق 

لوانتي لجرب  قثت  نأ  كايإ  هتايح : يف  اهايإ  اطعأ  يتلا  ةديحولا  ةحيصنلا 

.غصلا مجحلا  نم  بوك  بارشلا يف 

ام ىلع  تنأ  له  : » ثارتكا نود  نم  اإو  متها ، اهيف  ٍةجهلب  ثيمسرتنو  ينلأس 
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.»؟ ماري

ٍباوج ىلع  لصحأ  نل  يننأ  تكردأ  يننكلو  هديري ، ةحارصب ع  هتلأسو  ُتأموأف 

دقف .درلا  ىلع  هتثثح  اذإ  ًائيش  رسخأ  نل  يننأ  غ  صق ، ٍدر  ىلع  ىتح  وأ  حيرص ،

ةصق تارابعب  تايقربلا : ةغل  هبشت  ٍةغلب  ثّدحتلا  يسامولبدلا  مظعم  داتعا 

دقف مهنم ، ًادحاو  سيل  ثيمسرتنو  نكل  .ةعطقتم  تاعاقيإب  ظَفُلت  ةموهفم ، غ 

هيضقت يذلا  تقولا  كلذ  لك  عم  هنأ  ضرتفأ  : » ةفلكتم ةماستبا  مستبي  وهو  لاق 

اذإ ًادج -  بّرقم  كنإ  ًاضيأ  لاُقي  .يرجي  ع  كأ  فرعت  تأدب  ياهوأ  ويل  عم 

 «. ...بك ٍلوؤسم  ةنبا  نم  مايألا  هذه  يف  بعتلا -  زاج 

نم ليلق  ددع  يدنعو  ويل ، لباقأو  يتفيظوب ، موقأ  انأف  .صاخ  ٍلكشب  سيل  »

تعرج نم  كأ  وك  َقبتت يف  ملف  ةعرسب ، بارشلا  لوانتب  تأدبو  ءاقدصألا .»

.فارصنالا نم  ينّك  لبق 

.»؟ هعم ثدح  ةركف ع  كيدل  له  .وكسينوي  نع  ةفسؤم  ًارابخأ  ُتعمس  »

ام راودلاب ، ترعش  يننكلو  ةلواطلا ، نع  ًاديعب  ضوهنلا  تلواحو  يسأر  ُتززه 

وأ ءادغلا ، ماعط  يلوانت  مدع  كلذ  ببس  ناك  له  ً.اددجم  سولجلا  ىلإ  ينعفد 

، ببسلا ناك  ًايأ  نكل ، ةديدشلا ؟ ةرارحلا  وأ  ميفورت ، دنع  ةوهقلا  برش  يطارفإ يف 

ينبقار .ليلق  ذنم  اهتلوانت  يتلا  بارشلا  نم  ةبكلا  ةيمكلا  كلت  هنأ  دقتعأ  ال 

َتررمتسا يف اذإ  ًاثك  اندعاستس  : » لاق يل مث  هبوك ، ةفاح  قوف  نم  ثيمسرتنو 

ىلع لوصحلا  يف  كيلع  دتعالا  انناكمإب  ناك  اذإ  اذه  يرجي ؛ ام  ةظحالم 

«. تامولعم

يننكلو ةظحللا ، كلت  يف  زيكرتلا  ّيلع  بُعص  ثدحتت .»؟ تامولعم  يأ  نع  »

عاونأ لك  ةفرعم  اكمإب  هنأ  فرعي  ثيمسرتنو  ناك  .هيلإ  حّملي  ام  تكردأ 

يدنع نكي  و  رمألا ، عقاو  ًائيش يف  فرعأ  نكأ  يننكلو   تاعئاشلاو ، تامولعملا 
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نم وكسينوي  فُِرص  .قرف  ةثك ال  تاراسم  يدنع  تدجاوت  ار  وأ  يلخاد ، راسم 

هيلع ناك  ام  ىدعتت  ءايشأ  ينعي  كلذ  له  كلذ ؟ هينعي  يذلا  ام  نكل  .هتفيظو 

بارشلا لوانت  اهيف  متي  ةلفح  تيأر  نأ  قبسو يل  لمعلا ؟ نم  فُرصي  ول   لاحلا 

وكسيشواشت وقين  تدهاش  ك  يبرصلا ، ضعب  عم  ةرطيسلا  دودح  جراخ  ةكب 

تناكو غ ةثك ، تاعئاش  ُتعمس  دعب ؟ اذام  .يليللا  يدانلا  نم  ًةونع  هدرط  دنع 

ُتلءاستو ينقلقت ، يتلا  يه  رتيبو  لوتنيف  رابخأ  تناك  .ةموهفم  غو  ةحضاو 

.كلذ دعاسي يف  فوس  ثيمسرتنو  عم  يلماعت  ناك  اذإ  ّع 

.عقاولا اذه  ىلع  تدتعا  دقو  لجرلا ، اذه  قوثولا يف  يننك  هنأ ال  فرعأ  تنك 

؟ اهيلع دتعالا  يننك  قئارطب  ناك  هب  ةقثلا  مدع  له  نكل ،

، كيلإ ةبسنلاب  ًائيش  ينعت  ال  يتلا  تامولعملا  عاونأ  لك  ىلع  روثعلا  كنك  »

كلت رير  كنك  .اهعيمجت  نم  انّك  اذإ  انيلإ  ةبسنلاب  ام  ًائيش  ينعت  دق  اهنكلو 

انعم ًانواعتم  رجناليب  كفلس  ناك  ...اهتعيبط  نع  رظنلا  ّضغبو  انيلإ ، تامولعملا 

رابخألاب ًالوغشم  اينامور  بتكم  ءاقبإ  نم  لجرلا  نّك  دقو  .نأشلا  اذه  ًاثك يف 

«. نمزلا نم  ماع  ىدم  ىلع  ةحرفملا 

تناك له  : » ثيمسرتنو ُتلأسف  ًاددجم ، رجناليب  ىلإ  ثيدحلا  داع  دق  اه 

«. ةديفم مكل  اهمّدق  يتلا  تامولعملا 

ام ةفرعم  ىلع  ةدعاسملا  ينعأ  .نايحألا  ضعب  يف  ٍفاك  ٌرمأ  ةفرعملا  درجم  نإ  »

«. قايسلا حيضوتو  يرجي ،

.»؟ دحاو بناج  نم  قافتا  هنأ  وأ  اذه ، رود يل يف  كانه  لهو  »

فرتحم ٌلجر  لوقي : نأ  ديري  هنأ  ول  ك  ثيمسرتنو ، هّوأتو  هديرت .»؟ يذلا  ام  »

.ٍواه ٍلجر  عم  لماعتي 
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.»؟ كلذ لباقم  يلجأ  نم  ًائيش  نولعفتس  لهو  »

نم كأ  ةقثلا ، مدع  نع  ةجتان  ةبوسحم  ًةزفقو  لوهجملا ، يتبرض يف  هذه  تناك 

تناكو هل ، ًانيدم  نوكأس  يننأ  ينعي  اذه  له  نكل ، .ةقثلا  ىلع  لدت  ةوطخ  اهنوك 

هتربخأو لوتنيفو ، رتيب  نع  هتربخأ  .ّيلإ  ةبسنلاب  لوبقلا  ةبعص  تاذلاب  ةركفلا  هذه 

ويل رودو  يرود  نع  ًائيش  هل  ركذأ  يننكلو   اهنامزو ، ةيلمعلا  ناكم  نع  ًاضيأ 

.اهيف

كانه وأ  فرعت ، نأ  تنأ  ُديرت  له  ينعأ ، فرعي ؟ نأ  ديري  يذلا  نَمو  : » ينلأس

.»؟ كقيرط نع  فرعي  نأ  ديري  رخآ  صخش 

ةلص هل  ميدق  ليمز  دوجو  تعرتخا  اذل  عوضوملا ، جراخ  ايليسو  ايليتوأ  كرت  ُتدرأ 

ثيمسرتنو رظن  .ىرخأ  ليصافت  هل  مّدقأ  يننكلو   ةعومجملا ، كراشملا يف  عم 

دق عادخلا  ىلع  ردق  تناك  .ال  مأ  بذكأ  تنك  اذإ  ام  ريرقت  ًالواحم  يوحن 

ردق نم  دعب  ًادكأتم  تسل  يننكلو  تسراخوب ، ىلإ  يلوصو  ذنم  ًاثك  تنسحت 

.لاجملا اذه  فرتحملا يف  ىلع  بلغتلا  ىلع 

، ظحلا نسحلو  .ةيلمعلا  ةسايسلا  ةرضاحم يف  اطعإ  ىلإ  ةجاحب  ثيمسرتنو  ناك 

وه نآلا  ثدحي  ام  نإ  : » هيلإ يمري  ام  تحضوأ  يتلا  يه  ةرضاحملا  هذه  تناك 

ةثعب رضحتس  اذهلو ، .انه  سيل  نكلو  ابوروأ ، ءاحنأ  لك  يف  ةمظنألا  يواهت 

ددع عيبب  ةثعبلا  لمأتو  ةليلق ، ٍرهشأ  نوضغ  يف  ةيجراخلا  ريزو  ةقفرب  ةيراجت 

تاقفصلا ربكأ  نم  ةدحاو  ةقفصلا  هذه  نوكتس  .تاماوحلاو  تارئاطلا  نم  بك 

عم لماعتلا  ىلإ  رطضن  فوس  ينقّدص ، .طسوألا  قرشلا  ةقطنم  جراخ 

ثدحي ام  ىلإ  رظنا  .هعم  لمعلا  ىلإ  نورطضم  اننأ  يأ  ليوط ؛ ٍتقول  وكسيشواشت 

ينمألا زاهجلا  نيب  انعسأو ، انراظنأ  تحت  مدهلل  ضرعتت  ةنيدملا  جراخلا ، يف 

ًادحأ نأ  ودبي  الو  قشنم ، دوجو  مدع  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ىضم  ٍتقو  يأ  نم  ىوقأ 
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نم سيل  كلذ  نأل  ءيش  يأ  لعف  نوينامورلا  بحي  ذإ ال  .ءيش  يأ  لعف  بحي 

ةدعاسم نع  نوزجعي  نيذلا  كئلوأ  دعاسي  دحأ  دجوي  ال  نكلو ، .مهعبط 

«. لاملاب ةئيلم  ةلس  هنكلو  ةلس ، دلبلا  نإ  ينعأ ، .مهسفنأ 

لذبتس له  : » ةرداغملل دعتسأ  انأو  هتلأس  كلذلو  ديزملا ، عسب  ًتهم  نكأ   

.»؟ باشلا كنيذ  نع  ءيش  ةفرعمل  كدهج 

قلعتي ام  يف  ينعأ ، مويب ؟ ًاموي  هفرعت  ءيش  لك  ىلع  يعالطال  دعتسم  تنأ  له  »

دق طخسلا  ىلع  لدت  ةمالع  يأو  ةيبالطلا ، تاعومجملاو  ةعماجلا ، يرجي يف  ا 

ءيش لك  ةفرعم  ديرأ  .ةعلسو  قوس  ةفرعملا  نأ  ملعتأ  .اهنع  عمست  وأ  اهظحالت 

لاوط ةغصلا  يتبيقح  ىلإ  رظنلا  ثيمسرتنو يف  رمتسا  ...هيلع »  روثعلا  كنك 

بتكت له  : » ينلأس .اهقوف  يعارذ  تعضوو  ينضح ، اهتيقبأ يف  يننكلو  انثيدح ،

كتياور يف ىلع  عالطالا  ّبحأ  .كانه  قاروألا  نم  ةمزر  عبطت  تنأو  كتيأر  ةياور ؟

«. ام ٍتقو 

لمعأ تجرت  درجم  يهف  .ةماه  اهنإ غ  : » تلقو وده  ىلع  ةظفاحملا  تلواح 

تأدب ىتح  يليللا  يدانلا  باب  دنع  تفقو  نإ  ام  نكل ، ...رعشلا »  ضعبو  اهيلع ،

نأ تثبل  امو  ةيادبلا ، ةفيفخ يف  تاجوم  لكش  ىلع  كلذ  ثدحو  .ةدشب  قّرعتأ 

ىلع رداق  ...كنأكو غ  ودبت  ماري ؟ ام  ىلع  تنأ  له   » .ىوقأ ٍتاجوم  ىلإ  تلّوحت 

ءاضيبلا عباصألا  تناك  .يوحن  هدي  ثيمسرتنو  ّدمو  كنزاوت .» ىلع  ةظفاحملا 

نيب ةأجف ، تعطقتم  ناديلا  تدبو  دوسألا ، رعشلا  نم  ثكلاب  ةاطغم  ةليحنلاو 

ُتأيقت ثيح  محلا ، وحن  ًاروف  ُتهّجوت  .بلاخم  هنأكو  ّينيع  مامأ  رعشلا  صقارت 

.ةدشب

ىلع ةمسترم  ةشهد  ةرظنو  ىنميلا ، هدي  صّحفتي  ثيمسرتنو  تيأر  دوع ، دنعو 

ٍةلاح َتسل يف  كنأل  تقولا  ضعبل  انه  ىقبت  نأ  لضفألا  نم  : » لاق يل مث  ههجو ،
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انه دجاوتم  ةرافسلا  بيبط  نأ  فدصلا  تءاش  .لزنملا  ىلإ  باهذلاب  كل  حمست 

«. ًادغ هاري  ضيرم  لوأ  كلعجأ  نأ  يننك  .نآلا  انه  وهو  رهشلا ، اذه  مايأ  ةعضبل 

ترس نأ  دعب  يننكلو  .يبيرقت  ٍهاجتا  يلزنم يف  ىلإ  ترسو  ًاحنرتم ، ةرافسلا  ترداغ 

.تاقرطلا عطاقت  دنع  زاوت  ةداعتسا  نم  تنك  قئاقد  سمخ  ةدمل  ةعرسب 

.ام ٍناكم  نم  ةيتآ  بكاوملا  دحأ  نع  ةرداص  راذنإ  ةزهجأ  قاوبأ  تاوصأ  تعمس 

.ّيتبكر ىلع  يسأر  تدنسأو  ةقلغملا ، نارفألا  دحأ  لخدم  دنع  تسلج 

داهجإلاب اورعش  نيذلا  ةراملا  دحأب  ًاهيبش  ةظحللا  كلت  يف  ُتودب  يننأ  دقتعأ 

ٍةبوانم يف  ٍلماع  لثم  ىتح  وأ  ةالابماللا ، ببسب  وأ  بارشلا ، طارفإلا يف  ببسب 

نأب ُتسسحأ  .ةماعلا  تالصاوملا  لئاسو  لوصو  تارتف  حيرتسيل ب  ماني  ةيراهن 

نأ ىلإ  ةعرسبو  ةدشب  تقّرعتو  .دعم  ٍديدش يف  ٍرتوتب  ُترعش  ك  رودي ، يسأر 

.ايث ّتلتبا 

ٍبعك يذ  ٍءاذح  نع  ةرداص  تناكو  ييعو ، ىلإ  يذخف  ىلع  ةيوق  ةلكر  ينتداعأ 

زاهجل ًاعبات  ينلكر  يذلا  لجرلا  ناك  .لفسألا  نم  عساو  لاطنب  هولعي  كيمس ،

ًابجاح يقوف ، فقي  ةلذب  ًايدترم  ًاباش  ُتيأر  ةلودلا .] نمأ  وأ   ] يلخادلا نمألا 

نم اهّملعت  هنأ  دب  ال  ةراشإ  يهو  ءاوهلا ؛ يف  هماهبإب  ًاحولمو  ينع ، سمشلا 

ًاصل مهلكر  ءانثأ  ةطرشلا  لاجر  اهيف  رهظي  يتلا  ةيكمألا  ةرجلا  تالسلسم 

.كاجوك لسلسم  عباتي  ناك  هنأ  ًاضيأ  لمتُحي  .كرويوين  يحاوض  ىدحإ  ًاغص يف 

نأ ك  اتشعترا ، ّيقاس  ّنكل  ضهنأ ، نأ  تلواح  .ةبسانم  ًابايث  ًايدترم  يطرشلا  ناك 

وهو ةيزيلكنإلاب  لاق يل  مث  ةيتوبثلا ، يقاروأ  يطرشلا  ذخأ  .الضع  تّلطع  ةلكرلا 

«. اهحتفا : » ةغصلا يتبيقح  ىلإ  شي 

تارافصلا تاوصأ  نأب  ُترعشو  ةيعماج .» ٌقاروأ  اهنإ  : » ةينامورلا ةغللاب  هتبجأف 

.زاوت ينتدقفأ  دق 
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«. اهحتفا »

اهبناج ميفورت يف  صوصن  قاروأ  طقست  نأ  ىلع  ًاصيرح  تنكو  ةبيقحلا ، ُتحتف 

قلطنا ةظحللا ، كلت  يفو  .اهجارخإب  ّمهو  قاروألا  هدي ب  يطرشلا  عضو  .غرافلا 

يطرشلا طقسأف  .همدختسي  يذلا  لساللا  لاصتالا  زاهج  نم  ٌخراص  ٌتوص 

، ةبيقحلا ُتلفقأ  اهدنع ، .دحاو  اجيإ  وص  عطق  ّدرو  اهناكم ، قاروألا 

هدي عفر  مث  .ءارولا  ىلإ  ينتعجرأو  يفتك  تكسمأ  هدي  نكل  .ةرداغملل  تزّهجتو 

ناكو يوحن ؛ راشأ  كلذ  دعبو  هينيع ، ىلإ  هماهبإو  ىطسولا  هعبصإب  راشأو  ىنميلا ،

ربكي نكي  و  حمالملا ، داحو  ًافيحن  لجرلا  ناك  .ةبقارملا  تحت  يننأ  كلذب  ينعي 

دقو نمألا ، لاجر  نم  هنأ  دب  .تاصوب ال  تسب  ينم  رصقأ  ناك  ك  ثكب ، ًانس 

ىقلت مث  ةلودلل ، ةعباتلا  ماتيألا  رود  ىدحإ  نم  هتقهارم  ماوعأ  رخاوأ  ذُِخأ يف 

نكي .ءيش   لكب  ةلودلل  نونيدي  هقافرو  هنأ  يأ  ةبقارملاو ؛ لاتقلا  ىلع  هبيردت 

، بعتلا نم  ةيلاخلا  هحمالم  تناك  ذإ  بّردُم ؛ لتاق  هنأ  ركذتأ  نأ  ّيلع  بعصلا  نم 

نم هئافخإ ، نم  داحلاو  عّنقملا  هرتوت  نّك  داكلاب  يذلا  هينيع  يف  دورشلاو 

.ةايحلا ىدم  ىقبت  يتلا  لماوعلا 

، راودلا ببسب  يسأر  يف  لقثب  رعشأ  تنكو  سكاعملا ، هاجتالا  يف  ًاعرسم  ترس 

يعس ذنم  طقف  قئاقد  رشع  ترم  ًالعف  له  .ةعراستملا  يبلق  تاقد  عم  قفارت 

سأ يننأ  ترعش  ثيح  ًاطاطم ، حبصأ  تقولا  نأ  ُتسسحأ  تارافصلا ؟ توص 

عطاقت َرأ يف  .ةيقيقح   غو  ةئيطب  اوطخ  نم  ةوطخ  لكو  عئام ، ٍطسو  قوف 

يتلا ةفوصرملا  قيرطلا  راجحأو  نمألا ، لاجر  نم  ديزملا  الإ  يلاتلا  تاقرطلا 

ام راونأ  امأ  .اهقوف  تارايسلا  تالجع  رورم  ةك  ببسب  سمشلا  ءوض  تسكع 

نم بحاشلا  روشنملا  كلذ  لعفب  راشتنالاب  تأدبو  تّرسكت ، دقف  ءاسملا  لبق 

دعب .فطعنملا  دنع  ًاحنرتم  ترسو  يس ، ءانثأ  ديدش  ٍلقاثتب  ترعش  .ناولألا 

، ةديدج نايثغ  تابون  ةدعب  ترعش  ً.اددجم  تّأيقتو  ًارجتم  تلخد  كلذ ،
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هباصأ دق  هلمكأب  يمسج  نأب  ُتسسحأ  .ديدش  ٌرتوت  اهباصأ  يتلا  دعم  تغرفأف 

.يماظع ىلع  طغضو  رتوت  يدلج  نأ  ك  فافجلا ،

، ةسيئرلا تاقرطلا  نم  لوطأ  تناك  يتلا  ةيفلخلا  عراوشلا  يس يف  تعرسأ يف 

يأ ّر  نكلو   تارافصلا ، تاوصأ  تشالت  .زجاوحلا  نم  ةيلاخ  لقألا  ىلع  اهنكلو 

طقف سيلو  ًاضيأ ، ةقطنملا  هذه  رورملا يف  تبّنجت  دق  تارايسلا  نأ  دقتعأ  .ةرايس 

دعب تعمس  .ةيمهولا  هبكاوم  اهيف  ّرو  اهمدختسي  قيفرلا  ناك  يتلا  تاقرطلا  يف 

ةعرسب يف ر  ةليقثلا  اهتالجع  تناك  يتلاو  يفلخ ، تارايس  تاكرحم  تاوصأ  ح 

، هرورم تّعقوت  يذلا  بكوملا  وه  كلذ  ناك  .دحاولا  هاجتالا  يذ  عراشلا  اذه 

وأ عبس  ةعرسب  ست  تحار  نوللا  ءادوس  ايساد  تارايس  عبرأ  نم  ًافلؤم  ناكو 

ىلإ تزفق  .اهقاوبأ  تاوصأ  ًةقِلطُم  غصلا ، عراشلا  ةعاسلا يف  ًارتموليك يف  نا 

ءانثأ يتبقر  ىلع  يتبيقح  مازح  طغض  نيب  ًاضرأ  ُتعقوو  عراشلا ، بناج 

ضهنأ تنك  نيب  نكلو ، .ةيناثلا  اهتعبت  مث  ىلوألا  ةرايسلا  تّرم  .يطوقس 

نيعلا نكادلا  جاجزلا  ربع  تيأر  .ةثلاثلا  ةرايسلا  ةذفان  جاجز  ةهجاو  تحبصأ 

حّول .لوألا  قيفرلل  تمومزملا  تفشلاو  دّعجملا ، هجولاو  تلوهذملا ، تغصلا 

كلذ ناك  له  ً.ابيرقت  ههجو  فصن  ىفخأ  نأ  دعب  ٍددرتب  وكسيشواشت 

؟ ىرت اي  ههيبش  هنأ  مأ  ًالعف ، وكسيشواشت 
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رشع عبارلا  لصفلا 

ٍرحب ةمجن  لثم  يتشيعم  ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  ًايقلتسم  دجو  يذلا  وه  ويل  ناك 

ًاسيكو ةرارح ، نازيم  ةلماح  يقوف  تنحنا  يتلا  ايليتوأ  رضحأ  يذلا  وهو  ةفاج ،

نولب عمتلا  يذلاو  حلام ، ٍلئاس  ىلع  يوتحي  ًابوبنأو  بحاش ، ٍلئاس  ىلع  ًايوتحم 

ٍةوقب ترعشف  ّينيع ، وحن  يدي  تعفر  .ةبراغلا  سمشلا  ءوض  لعفب  لابوألا 

.بيبانألا نم  عاونأ  ةدعب  لوصوم  يننأ  اهدنع  ُتكردأف  .فلخلا  ىلإ  اهّدشت 

.اديم ىفشتسم  ةفرغب يف  هبشأ  يتفرغ  تحبصأ  اذكهو ،

هعارذ تحت  ًالماحو  ًالهمتم ، ةفرغلا  ويل  لخد  ويل .» اي  كب  ًالهأ  : » ايليتوأ ْتدان 

.دحألا راهن  تامزلتسم  نم  ًةقاب 

ويل ميمحلا  كقيدص  ماق  نيب  جراخلا ، ةبيطلا يف  ةبيبطلا  تفقو  دقل  .قلقت  «ال 

ويل عضو  تادّيسلاب .» ّقلعتي  ٍلمع  يأ  كانه  نكي  .هفيفجتو   كلاطنب  عزنب 

عضت ال  ةبسانملاب ، : » لاق يل مث  يقاس ، ىلع  ّتبرو  ريرسلا ، فرط  ىلع  تالجملا 

.انرداغ مث  ًستبم ، كلذ  دعب  ايليتوأ  زمغو  كمف .» كاذ يف  ةرارحلا  نازيم 

ؤيقتلا ببسب  رجنح  ٍأب يف  ترعشو  ّشجأ ، وص  ناك  ينباصأ .»!؟ يذلا  ام  »

ىلع وفطت  رذق  ٍلئاسب  ًائيلم  ًءاعو  ضرألا  ىلع  ريرسلا  بناجب  تيأر  .فاجلا 

.تاعقنتسم هايم  هنأكو  لئاسلا  كلذ  ادبو يل  ةوغرلا ، نم  ةقبط  هحطس 

.»؟ ةبيطلا ءابنألا  عسل  ٌدعتسم  تنأ  له  »

؛ ةحول نم  أرقي  هنأب  رهاظتو  هفنأ ، فرط  ىلع  هتراظن  تناك  .يقوف  ويل  ىنحناو 

هسافنأ ةحئار  تناك  .لزنملا  بيبطلا يف  مليف  نيدبلا يف  راشتسملا  لعفي  لثم  يأ 

كتباصإ دعب  موي  ذنم  انه  تنأ   » .ءاسم هلوانت  يذلا  بارشلا  ةحئارب  ةجزتمم 
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يننأل ًاظوظحم  َتنك  كنكلو  ةيادبلا ، ًاعيمج يف  اهب  انبصأ  .ةيبيمألا  ايراطنزودلاب 

اهيلإ َتجتحا  يتلا  تاجالعلاو  ةيودألا  لك  ةولحلا  ايليتوأ  كل  ْتبلج  .كيلع  تع 

هذه انه يف  هنولوقي  يذلا  ام  ملعتأ  .ىفشتسملا  ىلإ  باهذلا  ءانع  كيلع  ّرفوت  ل 

ال ضيرملا  نأ  يه  ةلكشملا  نكلو  ماودلا ، ىلع  ٌريرس  دجاوتي  ةيكارتشالا ؟ ةّنجلا 

ُتعفر ةحرفملا .» ءابنألا  يه  هذه  .نآلا  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  ّنكل  ..ً.ادبأ  جرخي 

نل ذإ  .ءابنألا  نم  جعزملا  ءزجلا  كلذ  دعب  أي  : » هثيدح ويل  عبات  نيب  ًاليلق  يسفن 

«. بيبطلا رماوأ  بسحب  كلذو  رخآ ، عوبسأ  رورم  لبق  لزنملا  ةرداغ  كل  حَمُسي 

.»؟ رايزل ايليس  تءاج  له  »

نأشب يذهت  َتنكو  كترخؤم ، ناك يف  ةرارحلا  نازيم  نكلو  ةحرابلا ، تتأ  .لجأ  »

اهنأب رعشأ  .راهزألا   نم  ًةقابو  ةبيطلا ، تاينمتلا  ضعب  كل  ْتكرت  .ثيمسرتنو 

نم اهّوتل  تداع  دقو  ةيضاملا ، ةرتفلا  دلبلا يف  جراخ  تناك  ...ىضرملا  ةرايز  بحت 

هل ُترشأف  .ئجافم  ٍوحن  ىلع  ام  ًائيش  رّكذت  هنأكو  ًاليلق ، هحمالم  تّغتو  دارغلب .»

«. حاترت ًاليلق   رظتنا  .نآلا  سيل  : » ًالئاق هسأر  ّزه  هنكلو  فتاهلا ، زاهج  وحن 

ام لك  ىلع  لوصحلا  نم  ةيوتلملا  ويل  بيلاسأ  لضفب  تنّك  اهنإ  ايليتوأ  تلاق يل 

.ةيبطلا تازيهجتلا  كلت  ردصم  ةفرعم  بغرت يف  اهنأ   ك  يتجلاعمل ، هيلإ  جاتحت 

نم عونصملا  ضافحلا  نأ  ك  ةينانويلا ، ةغللاب  ٍتاباتك  لصملا  بوبنأ  لمح 

ديفت ةيبرع  تلك  تلمح  ةبلع  نم  هراضحإ  مت  همدختسأ  تنك  يذلا  نوليانلا 

ةفلتخملا ةيودألا  بوبح  بلع  امأ  .رت  بيضوت  نمو  رمحألا ، لالهلا  نم  هنأب 

ٌلزعنم يننأب  ترعش  .اهتاذ  دحب  ةدحتم  ممأ  ليكشتل  يفكت  تاباتك  تلمح  دقف 

ءيش لك  ناك  .ءيش  يأ  لعف  ىلع  ىوقأ  نأ  نود  نم  نكلو  حاترمو ، نيرخآلا ، نع 

مدعو راونألا ، عتلا  نّسحتلا : قيرط  ىلع  هنأ  ّالإ  بيرغ ، ٍلكشب  ًاشوشم  يلوح 

ىلع لمتشا  يذلا  ءاعولا  كلذكو  ذفاونلاو ، باوبألا  فارطأ  ىلع  ادب  يذلا  حوضولا 

لعج ام  شمشملاو ؛ حافتلاو  لاقتربلا  لثم  ةبيرغ  نكت  اذإ   اذه  ةردان ؛ ةهكاف 
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.ةيويحلاو ةايحلاب  يحوت  يريرس  بناج  ىلإ  ةلواطلا 

ةلاسرلا تناك  .لئاسرلا  ليغشت  ّرز  ىلع  ُتطغضف  يفتاه ، رمحألا يف  ءوضلا  عمتلا 

ّينيع ُتضمغأ  .لفجأ  ينتلعج  ةخرص  لثم  هتوص  ءاجو  ميفورت ، نم  ةدراولا 

دجو دق  ناكو  تقولا ، نم  ةرتف  دعب  ويل  توص  تزّيم  .مونلا  ىلإ  تدعو  ًاددجم ،

ّديقت يتلا  ةطبرألا  نم  تّصلخت  دقو  ةنخاسلا ، ريرسلا  ةيطغأ  ب  ًاّبلقتم 

. ةيملاعلا  ةعاذإلا  توص  ليللا  فصتنم  نم  ام  ٍتقو  ُتعمس يف  .لصملا  بيبانأو 

نوكي ام  هبشأ  ناكو  عيرم ، ٍجيجض  توص  ىلع  كلذ  دعب  تظقيتساو  .يس   .

ريرسلا نم  بيرقلا  حابصملا  وحن  يسفن  تعفد  .رهن  رعق  ىصحلا يف  مادطصاب 

دعقملا ىلع  ًاسلاج  ناك  يذلا  ويل  تدجو  يننكلو  هب ، صاخلا  حاتفملا  نع  تثحبو 

يننكلو هسأر ، ىلع  ًلق  تيقلأ  مث  هايإ ، ًايدانم  تخرص  .رخشي  وهو  هبايث  لماكب 

.هظاقيإ تلشف يف 

نم يفكي  ا  ترعشو  عبارلا ، مويلا  يف  ةطبرألاو  لصملا  بيبانأ  نم  تّصلخت 

تنك ةرتفلا ، هذه  لالخو  .ةدعاسم  نود  نمو  يدرف  مّحلا  ىلإ  باهذلل  ةوقلا 

تطاحأ نيب  ءيشلا ، ضعب  ارِمض  دق  ّيّدخ  نأ  ك  نزولا ، ضعب  ترسخ  دق 

.نقحلا بوقثب  ياعارذ  تألتماو  ًابحاش ، يدلج  راصو  ّينيعب ، ناتنكاد  ناترئاد 

ناك نيب  هتيأر  .كانه  ّميخملا  هبشي  ام  ويل  ماقأ  ثيح  ةشيعملا ، ةفرغ  وحن  ُترس 

ّرمتسا .ةيزيلكنإلا  ةغللاب  وكسوم  ويدار  ّثب  ىلإ  عمتسيو  لوراف  ايسول  حّفصتي 

: ًاددجم ةلاسرلا  ىلإ  ُتعمتسا  اذكهو  ضيمولا ، فتاهلا يف  درلا يف  زاهج 

موي الو  دحألا ، موي  رضحت  .ماري   ام  ىلع  نوكت  نأ  ىنأ  زيزعلا ، يقيدص 

ينعد .انلمع  هيلإ  لصو  ام  ىلع  لاحلا  ةعيبطبو  كيلع ، قلقلاب  رعشأ  .نثالا 

دجت اذإ   امأ  .داتعملا  اكم  جنرطشلا يف  تاكرح  ةسارد  مزتعأ  .ىرج  ا  فرعأ 

...ميفورت ويجس  كقيدص  اين ، بيطأ  .نوكأ  نيأ  فرعت  تنأف  كانه 
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يذلا وهو  ةيديربلا ؛ لئاسرلاب  نوكت  ام  هبشأ  ةيفتاهلا  ميفورت  لئاسر  تناك 

ركذبو ةبيطلا  تاينمتلاب  ةملاكملا  يهني  ّمث  ةمات ، ٍلمجب  قطنيو  تاّيحتلاب ، اهأدبي 

، اهب تبصأ  يتلا  ىمحلا  طسو  اهتّليخت  يتلا  ةلاسرلا  يه  هذه  تناك  .همسا 

.ضماغلا زيمرتلا  نم  ًاعون  اهتربتعاو 

ذنم لجرلا  ري  ...ماه   ٌرمأ  هنإ  .ميفورت  عم  ثدحتأ  نأ  ديرأ  : » ويلل تلق 

يتبيقح نأ  ُتظحال  ةظحللا ، كلت  يفو  هّصخي .» ءيشب  ظفتحأ  انأو  ًابيرقت ، عوبسأ 

نرملا صرقلاو  قاروألا  نكل  اهلخاد ، تثحب  .بابلا  ضبقم  ىلع  ةقلعمو  ةحوتفم 

.تفتخا دق  تناك 

مأ ايسباك  يف  هءادغ ؟ لوانتي  هنأ  نظت  نيأ  .رمألا  انّبتر  دقل  : » لساكتب ويل  ينباجأف 

نيدعقم ىلع  لمتشت  ةنازنز  يف  مأ  ةدقلا ؟ هترازو  يف  تالافتحالا  تاعاق  يف 

...ءيش لك  لبق  ةسسؤملا  كلت  نبا  هنإ  افاليج ؟ نجس  صاخشأ يف  ةيناو  ليوط 

يفُخي هنأل  لب  ويل ، نع  ًائيش  ىفخأ  ميفورت  نأل  سيل  لوهذلاب ؛ ترعش  « 

ام رخآ  نع  كلذكو  بّرقملا ، هئاقدصأ  نع  ىتح  هبتكي  ام  ةعيبط  نع  تامولعم 

عضولا نيذهب  ٍملع  ىلع  نكأ  .هرشنل   هططخ  نعو  هباتك ، يف  هيلإ  لصو 

دحأب ةناعتسالاب  يسنرف  ٍرشان  عم  لصاوتي  هنأ  يتفرعم  نم  مغرلاب  نيخألا ؛

ءازجأ ءاقبإ  دمعتي  ميفورت  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ةيكيجلبلا  ةرافسلا  يّفظوم 

، تاغل ربعو  ةنيدملا ، ءاحنأ  يف  ةعبملا  ةيجحألا  ءازجأ  لثم  يأ  ةكّكفم ، ةروصلا 

.ةديدع ةيعتجا  ٍتالاجم  ربعو 

وهو يزيغرآ ؛ رودويت  فيلأت  نم  ًادق  ًاباتك  يل  كرت  دق  ميفورت  نأ  تظحال 

ًاّعقوم باتكلا  ناك  .وكسينوي  ىدل  كلذكو  ميفورت ، ىدل  لّضفملا  رعاشلا  ةبسانملاب 

مسا لمحت  ةدحتملا  ممألا  نم  ةئنهت  ةقرو  هلخاد  تدجاوت  ك  يزيغرآ ، نم 

.خبطملا ءادغلا يف  ماعط  ضحت  ويل يف  لاغشنا  ءانثأ  باتكلا  تحّفصت  .ميفورت 

مدع ةجردل  ًادج  ًابعتم  تنك  يننأل  كلذو  يهابتنا ؛ راثأ  ام  تلكلا  نكت  نكل ، 
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، رفصألا تاحفصلا  نول  وه  يهابتنا  راثأ  ام  لب  .تلكلا  ىلع  زيكرتلا  ىلع  ردق 

باتكلا تاحفص  تناك  .اهقّز  نم  ًالدب  ّتتفتتو  دّعجتت  تأدب  اهنأ  فيكو 

ةحنجأ لثم  تدبف  فارطألا ، دنع  ةنّنسم  تناك  ك  ّزرألا ، قاروأ  نم  ةعونصم 

ءوض نم  بارتقالل  ةبوؤدلا  اهتالواحم  ببسب  ررضلل  تضرعت  يتلا  تاشارفلا 

، رجنحب قلع  ًارابغ  اهايإ  يبيلقت  ءانثأ  قاروألا  تردصأ  .ذفاونلاو  حابصملا 

.ّينيع ّكحأ  ينلعجو 

ماعلا نم  ترمتسا  يتلا  برحلا  لالخ  ودعلا  عم  ًانواعتم  يزيغرآ  رودويت  ناك 

ماعلا 1939 نم  ترمتسا  يتلا  برحلا  ةيشافلا يف  دض  ناكو  ماعلا 1945 ، ىتحو   1914

ةبقح يف  ًايموق  ًارعاشو  لاتس ، مكح  تاونس  يف  ًاقشنمو  ماعلا 1945 ، ىتحو 

، ينيلاتسلا دي  ىلع  بجشلل  ضّرعت  ةيناثلا ، برحلا  دعب  نكلو ، .جيد  يجرويج - 

رعاش هنأب  رعشلا  طاطحناو  طاطحنالا  رعش  ناونع  تلمح  ةلاقم  فِصُو يف  ك 

...نفعتملا مضلاو  داسفلاو  ةالاغملاو  لالحنالاو  لالتعالا  رعاشو  يزاوجروبلا ،

ًاليلق يزيغرآ  ميفورت  فرع  .ميفورت  تاركذم  نم  تامولعملا  هذه  لك  ُتفرع 

ناك هنكلو  كلذ ، دعب  هليهأت  ةداعإ  ىلع  فرشأ  امدنعو  هقياضي ، ناك  امدنع 

راعشأ ظفحي  ميفورت  ناك  .هبتك  ةءارقل  ًهن  ءاّرقلا  كأو  ماودلا ، ىلع  هب  ًابجعم 

ةيزكرملا ةنجللا  ءاضعأ  دحأ  هنوك  نم  مغرلاب  كلذو  بلق ، رهظ  نع  يزيغرآ 

مييقتلا مييقت  ةداعإ  يهو  ةصاخ ؛ ةيلوؤس  هيلإ  دِهُع  يذلاو  يعويشلا ، بزحلل 

نم رعاشلا  درط  يف  كلت  مييقتلا  ةداعإ  تبّبست  دقو  .يزيغرآ  لعأل  يدقنلا 

.هراعشأ رظحو  بّاتكلا  داحتا 

كلت سيلو  ةيلصألا ، تاركذملا  ينعأو  ميفورت -  تاركذم  يف  ٌلصف  كانه  ناك 

تلت يتلا  ةرتفلا  نع  هيف  ثدحتي  ةيمسرلا -  رشنلا  رادل  اهبتكي  ناك  يتلا  ةفئازلا 

زركلا عيب  ىلإ  رطضا  فيكو  هيلع ، ًابوضغم  ناك  ّنُسملا  رعاشلا  ّنأ  فيكو  برحلا ،

ىرتشا .هتشيعم  مأت  لجأ  نم  روسيترام  ادارتس  عقاولا يف  هناتسب  هجتني  يذلا 
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يبشخ ٍجرد  ىلع  ًاسلاج  يزيغرآ  دهاش  نأ  دعب  موي  تاذ  زركلا  ضعب  ميفورت 

اوببس نيذلا  دحأ  نأ  ةفرعم  اهنيح  نسملا  رعاشلا  عسوب  نكي  .قيرطلا   بناجب 

نع رشلا  لعف  ناكمإلاب  هنأ  كرُدي  ناك  ميفورت  ّنكل  .همامأ  ًافقاو  ناك  باذعلا  هل 

ٌلجر يننأب  ترعش  : » هتاركذم يف  ميفورت  بتك  دقو  .دُعب  نع  مّكحتلا  قيرط 

فيك ذإ  ءيش ، ار ال  يهاجت -  هب  رعشي  ام  ةفرعم  نع  ًازجاع  تنك  ك  سيسخ ،

، حطسلا ىلإ  اذل  يتيهاركو  ونذ  لك  بحس  نم  نّك  هنكلو  فرعي - ؟ نأ  هل 

ناك يذلا  زركلل  ًايلاع  ًارعس  رعاشلا  بلط  .تفراعلاو  تذافنلا  هينيع  ةرظنب 

و بنذم ، يننأ  فرعي  ناك  .هيلع  فراعتملا  رعسلا  فعض  ُتعفد  اذكهو  هعيبي ،

«. ىفكو فرعي  هنإ  .هيلإ  ةبسنلاب  قراف  يأ  يبنذ  ةعيبط  لكشت 

تُربك دقو  .وارتساه  يف  ةعقاولا  هتقيدح  يف  زركلا  روذب  ىدحإ  ميفورت  عرز 

ةنس عبرأ  ىدم  ىلع  روهظلا  ترمتسا يف  اهراهزأ  نأ  ك  كلذ ، دعب  ةرجشلا 

.ةدحاو ٍزرك  ةبح  ولو  رمُثت  ةرجشلا   كلت  نكلو  عيبرلاب ، ةبّحرم 

دوهجلاب هيدي  ثِّولي  وهف   دُعب ،» نع  مّكحتلا   » هنأب ثدح  ام  ميفورت  فصو 

نابشلا دحأ  بدتنا  هنأل  كلذو  يزيغرآ ، ةعمس  هيوشت  ىلإ  ةيمارلا  ةيمويلا 

هيوشت ّلثمتملاو يف  رذقلا ، لمعلا  نأ  كلذ  ينعيو  .ةمهملا  هذهب  مايقلل  يعماجلا 

ىلع مهزيفحتو  هئاّرقو  هئاقدصأ  ىلع  قييضتلاو  ةفاحصلا  يف  يزيغرآ  ةعمس 

ةداعإ ىلع  ميفورت  فرشأ  امدنع  نكلو ، .باش  بدأ  ذاتسأ  ةدايقب  ناك  هذبن ،

دعي يذلا   هتاذ  بدألا  ذاتسأ  راتخا  تاونس ، رشع  رورم  دعب  يزيغرآ  ليهأت 

رعاشلا زكرمل  رابتعالا  ةداعإ  رُّربي  ٍثحب  ةباتكب  هّفلكو  لبق ، نم  ناك  ك  ًاباش 

كلذ ةيمست  ىلإ  ميفورت  دمعي  .ةيبدألا   انتايح  َزنكو  ًايموق  ًارعاش  هفصوب  نسملا 

تنك امدنع  همساب  يرابخإ  ضفر  ىلع  ًارصم  ّلظ  ك  هباتك ، دألا يف  لوؤسملا 

.نايسنلا ةسيرف  عقو  وأ  تام ، هنأ  تضرتفا  اذكهو ، .هنع  هلأسأ 

ًائيلم ًافورظم  تيأر  يزيغرآ ، راعشأ  نم  ةحفص  رخآ  ىلإ  تلصو  امدنع  نآلا ، نكل 
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؛ يدعاصت لكشب  ًةبترم  قاروألا  هذه  تناك  .فحصلا  نم  ةعطتقم  ءارفص  ٍقاروأب 

تناك يتلاو  ىلوألا ، ةلاقملا  تلمح  .هنمضتت  يذلا  عذاللا  دقنلا  ةجرد  بسحب  يأ 

ةلاقملا امأ  .يزاوجروبلا  عجارتلا  رعش  ناونعلا  ماعلا 1965 ، نم  راذآ  خيراتب 

ناونعلا تلمح  دقف  نمزلا  نم  عوبسأب  ىلوألا  ةلاقملا  دعب  ترهظ  يتلا  ةيلاتلا 

نفعتلا لثم  ىرخأ  نيوانع  تلاقملا  تاه  دعب  تيأرو  .ةيفطاعلا  ايفارغونروبلا 

يتلا بابسألا  ىلع  تلمتشا  يتلا  ةلاقملا  يهو  ةايحلل ، يزيغرآ  ةناهإ  لالحنالاو :

.ةيساردلا جهانملا  نم  هراعشأ  ءاغلإو  بّاتكلا ، داحتا  نم  يزيغرآ  درط  بجوت 

.وكسينوي هيردنآ  مساب  ةّعقوم  تالاقملا  هذه  لك  تناك 

دعبو ميفورت ؟ نم  بلطب  تناك  وكسينوي  لعأ  نأ  كلذ  ينعي  له  وكسينوي !

ىدحإ تمعز  دقف  ً.ايسكع  اهسفن  ةيلمعلا  ترّركت  نمزلا ، نم  ٍدقع  رورم 

ام عم  ةبرجتلاب  فارتعالل  يفكي  ام  نآلا  نمضتي  ارتشالا  قوذلا  نأ  تالاقملا 

.ةحضاولا ةيملعلا  ةيداملا  قئاقحلا  ضيقن  اهفصوب  ةيعوضوملا  تاوزن  هتمسأ 

لهإلا اياوز  نم  يملاعلا  بدألا  قالمع   » رهظ ةياهنلا  يف  هنأ  ةلاقملا  تفاضأو 

ةئيلم ةلاقملا  تناك  هجازم .» فطلو  هعضاوت  ببسب  ًاليوط  اهنم  اع  يتلا 

هذه ةيهاكف يف  تحبصأ  اهنأ  نم  مغرلاب  ةقفشلا ، ثي  يذلا  دحلا  ىلإ  ةيرخسلاب 

ويل ظحال  .اهءارو  نماكلا  فوخلاو  ةوسقلا  حوضو  نم  مغرلابو  فورظلا ،

لاقف يل: اهتءارق ، ىلإ  ينقبس  يتلا  تالاقملل  يصّحفت 

دعب مث  كسملا ، رعاشلا  ةعمس  رّمدي  ميدقلا  وكسينوي  ًالهذم ؟ اذه  سيلأ  »

ءرملا ىلع  بعصي  نرقلا ! رعاش يف  مظعأ  هنأب  هفصوب  موقي  ةليلق  تاونس  رورم 

مايألا هذه  رودي يف  ام  لعجي  اذه  نإ  .اناوج  ربخأ  نأ  ىلإ  رظتنا  رمألا ! مهفي  نأ 

«. ًايئدبم ودبي  ثادحأ  نم 

.لمألا ةبيخو  نزحلاب  ترعشو  فرلا ، ىلع  هناكم  ىلإ  هتدعأو  باتكلا  ُتقلغأ 

ليصافتلا فرعأ  .ءيش   لك  تفرع  ةياهنلا ، يف  نَم ؟ ءازإو  اذام ؟ ءازإ  نكل ،
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، وكسينويو ميفورت  نأشب  تفرع  .يرجي  ام  تفرع  يننكلو  لاحلا ، ةعيبطب 

.اذه تفرع  يننإ  ىتح  يرودب ، رمألا  يف  ًاعلاض  تنكو  ...نيرخآلا  لكو  ايليسو ،

ك .يدحو  يننأ  مغر  ةثك ؛ ءايشأب  لغشنم  يننأب  ةظحللا  هذه  يف  ترعش 

.قالطإلا ىلع  هدعاوق  غتت  ٍاع ال  طروتم يف  يننأب  ترعش 

يننأل  كلذو  هسفن ، عم  هثيدح  ويل يف  لّخدت  يضاملا .» هلعف يف  ام  ينّمهي  «ال 

ال وكسينوي ! كسملا  ىتفلل  اي  نكل ، ً.اقحم  وكسينوي  ناك  : » عباتو ًائيش  هل  لقأ 

ىلع لجرلا  لصح  ً.ائيش  حبري  زوجعلا   ميفورت  نإ  ىتح  انه ؟ نوحبار  دجوي 

تارايزب مايقلاب  هل  حِمُس  ك  لاملاو ، تاقيدصلاو  ةطلسلا  كلتماو  ةليمج ، ٍةقش 

ىلع ٍعكار  ٍماظن  لباقم  كلذ  ناك  له  اذام ؟ لجأ  نم  نكل ، .دالبلا  جراخ  ىلإ 

ام لب  هتاذ ، دحب  ًارش  سيل  كلذ  ّنكل  .هنم  عمسم  ىلع  مدهنت  ةنيدم  هيتبكر يف 

َربتُعي ...ةيسيلوبلا ال  بالكلاو  بكاوملاو ، ينمألا ، زاهجلاو  .ةنكاد  ةباحس  الإ  وه 

وهو هقوذتت ، نأ  كنكأ  .رمتسمو  ٌعيرذ  ٌلشف  ءيش  لكو  ًالشف ، لب  ًارش ، كلذ  لك 

زبخ قاذو  ايسباك ، نم  نايربوتاشو  نمثلا ، يلاغ  بارشلا  نم  ةروراق  قاذ 

.ايروك  نم  ةيتآلا  كسألا  ضعبو  قباسلا ، مويلا  ّرضحملاو يف  يساقلا  اطاطبلا 

مأ نآلا ، هّمشأ  ام  ليناش 5  ةكرام  نم  ايليس  رطع  ناك  اذإ  ام  ريرقت  نم  نكأ 

«. اهتاذ لشفلا  ةحئار  اهنإ  .ةدرشتم  ةأرما  طبإ  ةحئار 

نم مئان  فصن  هلالخ  تنك  يذلا  تقولا  ضعب  رورم  دعب  ُتنكو  .هيلع  ّدرأ   

تناك اهتحئار  ّنكلو  لمعلا ، بايث  يدترت  تناك  .يبناج  ىلإ  ايليتوأ  ةحئار  زيي 

ىرخألا ةهجلا  ىلإ  لقتنتل  ّيلع  ْتدنتسا  نإ  امو  .فيظنلا  دلجلاو  نوباصلا  ةحئار 

تدب ٍراهزأ  ةحئار  زيي  نم  تنّك  .يهجو  اهرعش  سمال  ىتح  ريرسلا  نم 

ادب نكلو  ًاليلق ، ّينيع  ُتحتف  .اهفرعأ  ٍةرهز  يأ  ةحئار  نكت  اهنكلو   ًادج ، ةفيفخ 

اهعباصأ تعضوو  يوحن ، تنحنا  دقف  ينع ، ًارداص  ًافيفخ  ًاتوص  تعمس  اهنأ  يل 

ُتهبتنا  . ةطيحم  تناك  يتلا  ةملظلا  ديعتسأ  هتَضمغأو   فطلب  ّينيع  ىلع 
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بابلا توص  تعمس  مث  رواجملا ، بابلا  دنع  ةسماه  تاوصأ  ىلإ  كلذ  دعب 

.اهلزنم ىلإ  اهقفاري  ويل  ناك  نيب  ءودهب ، قلغي  وهو  يمامألا 

.ّينيعب هارأ  يننأكو  ميفورت ؛ باتك  نم  لسلسملا  هبشي  ا  ةليللا  كلت  تملح يف 

يننأ دب  الو  يسفنب ، اهتعبط  يننأل  كلذو  ةملك ، ةملك  لوصفلا  كلت  تركذت 

درابلا اهلجب  ليصافتلا ؛ لك  لقن  يف  ًاقيقد  ُتنكو  ةقيرطلا ، هذهب  اهتظفح 

ٌديسجت اهنإ  ةينيلاتسلا  باكر  يف  سلا  رّرق  امدنع  اهنع  ميفورت  لاق  .نيزحلاو 

، هتيدوهيل رّكنتو  هتاقادصو ، هتافلاحت  نع  لجرلا  ّىلخت  اهدنع ، .ةيتغاربلل 

.ةعيرس ةيقرت  لان  اذكهو  وفعلا ، نم  نيديفتسملا  ىلإ  مضناو 

ماعلا 1951: لاتس يف  ءاقل  لجأ  نم  وكسوم  ىلإ  قيرطلا  ءيش يف  لك  حضوت  »

نم ٍرادج  ءارو  ئبتخت  ةبراغلا  سمشلا  تناكو  ةرئاطلا ، ةذفان  نم  ُتعلطت 

غارفلا هدلوي  يذلا  طغضلا  كلذو  ةيوجلا ، تاضفخنملاو  سراقلا ، دربلاو  ديلجلا 

ُتلق يف ...هتاذ  تقولا  اهمدتب يف  ددهي  نيب  ةنمآ  وجلا  ةرئاطلا يف  يقُبي  يذلا 

تحت غارف  يأ  قباسلا ، يرجت يف  تناك  اذكهو  رومألا ، يرجت  ًاذإ  اذكه  يسفن :

تناكأ ءاوسو  نسلا ، نم  ةيلاتلا  دوقعلا  لالخ  ةرئاط  ُتبكر  ّلك  نكل ، .ةرطيسلا 

نإف ةصاخلا ، ةثافنلا  رجنيسك  ةرئاط  ىلع م  ةلحر  مأ  مورات  ةكرشل  ةيلحم  ةلحر 

تلز ام  .رومألا  يرجت  اذكه  ةلوق  يكذتل  رارمتساب  تدجاوت  ةيؤرلا  كلت 

ءوض ىلع  هب  تمق  ّم  ثكلا  راركتل  ًادعتسم  تسل  يننكلو  ةلوقملا ، هذهب  نمؤأ 

ً.اددجم ةصرفلا  تحنس يل  نإ  ةفلتخم  ٍةقيرطب  هب  مايقلا  وأ  دقتعملا ، كلذ 

يننأل  فسآ  : » لاقو يل ةعساتلا ، ةعاسلا  دنع  يلاتلا  مويلا  حابص  ويل يف  لصو 

افيشاراب يف ناس  ةسينك  نأ  انعمس  ً.ادج  ًالغشنم  تنك  دقف  ةيضاملا ؛ ةليللا  دعأ يف 

فيك ىرت  نأ  تدارأ  ذإ  كانه ؛ ىلإ  ايليتوأ  ينتقفار  دقو  .مدهلل  ضرعتت  اكسبيل 

يننكلو انلوصو ، دنع  اهلمع  نم  تهتنا  دق  مدهلا  تارك  تناك  .رومألا  يرجت 

«. روصلا ضعب  طاقتلا  نم  تنك 
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ًالاجر ةّميخملا  ةمتعلا  هبش  طسو  تيأرو  زاهجلا ، يف  ويديف  طيرش  ويل  عضو 

ماكرلا طسو  ةبقلا  كلت  تدب  .بابقلا  ىدحإ  نع  ةيساحنلا  حاولألا  عزنب  نوموقي 

.تاشّكلاو قراطملاب  اهيلع  نوزِهُجي  لعلا  ناك  نيب  ةمخض ، ةافحلس  اهنأكو 

ناك ةرواجم  ةذفان  نم  ريوصتلا  مت  ذإ  ةزتهم ، تناك  لب  ةحضاو  ةروصلا  نكت   

اهل حمسيو  ًانايحأ ، اهّرطؤي  ناك  ك  ماودلا ، ىلع  ةروصلا  ضرتعي  يبشخلا  اهراطإ 

حبش ناك  نيب  ٍتمصب ، رداغتو  أت  تانحاشلا  تناك  .ىرخأ  ٍنايحأ  روهظلاب يف 

راسيلا نم  ٌدي  تمدقت  ةليلق ، قئاقد  رورم  دعبو  .ماكرلا  ءارو  نم  عفتري  سمشلا 

ىلإ هداعأو  زاهجلا  نم  طيرشلا  ويل  جرخأ  .ءيش  لك  كلذ  ناك  .ةسدعلا  ّتطغو 

.نيدوقفملا دادع  يف  سيرون ، كوش  ناونع  تلمح  يتلا  هتبلع 

يموي مظعم  يضمأ  تنك  .نمزلا  نم  عوبسأ  رورم  دعب  ىلوألا  ةرملل  ايليس  ينتراز 

لصتت ايليتوأ  تناك  .يتّقش  ميقيل يف  يضرم  ةصرف  لغتسا  ويل  نأ  ك  ريرسلا ، يف 

وأ ب حابصلا ، نم  ةرخأتم  ةرتف  ةداع يف  كلذ  لعفت  تناكو  مايألا ، مظعم   يف 

ٌءاتسم هنأ  تكردأو  ترم ، راز  دقف  ميفورت  امأ  .ىفشتسملا  اهتبوانم يف  تارتف 

دق ةصلخملا  هتدِعاسم  نإ  يل  لاق  دقو  .هلمع  ىلع  أرط  يذلا  خأتلا  نم 

نايرداه همسا  ناكو  بوساحلاب ، ةيارد  ىلعو  ٍلاوم ، زح  ٍلجرب  تلدُبتسا 

ةخسنلا هعم  ذخأيو  ديدج  ٍفلم  ّلك  ءاغلإب  موقي  ناكو  لياتنيف ، رادجلا ) )

انيلع ّميخ  لمعلا ، انأدب  نأ  ذنم  ىلوألا  ةرمللو  .موي  لك  لمع  نم  ةديحولا 

.دفني أدب  تقولا  نأبو  عورشملا ، ليجعتلا يف  ةرورضب  ٌساسحإ 

اهقاروأ تدب  مجحلا  ةبك  سانانأ  ةرو  راهزألاو ، الوكوشلا ، ضعب  ايليس  ترضحأ 

رطعلا نم  ةنّيع  ترضحأ  .ةكرحتم ك  موسر  ةقلح  راجفنا يف  دهشم  ودبي  لثم 

نع اهتلأس  .يتيفاع  ةداعتسا  ىلع  دعاسم  لجأ  نم  اهدلاو  همدختسي  يذلا 

.ةيضاملا ةرشعلا  مايألا  اهمودق يف  مدعو  رايزل ، ءيجملا  اهرخأت يف  ببس 

كنأ تظحال  يننكل  .تيتأ  ول  ام  ًائيش  عطاقأس  تنكو  كب ، متهي  نَم  كيدل  ناك  »
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فرط ىلع  تسلجو  كتيفاع .» ديعتست  ىتح  كترظتنا  دقو  ةنيمأ ، ٍديأ  ب 

يتلا ةيئايميكلا  ةفرغلا  ةحئار  عم  تطلتخا  نأ  اهرطع  ةحئار  تثبل  امو  ريرسلا ،

لوم لاب  ةراجيس  تلعشأ  ك  اهرفاظأ ، ءالطب  تماق  اهنأ  تظحال  .اهل  مسا  ال 

تابلطتملل اهنم  ًالزانت  كلذ  َربتعيو  ةذفانلا ؛ جراخ  ىلإ  اهناخد  تثفنو  ىرخأ ،

ك ضيبألا ، نوللا  يذ  زنيجلا  اهلاطنبو  اهصيمقب  ًةرمس  كأ  ايليس  تدب  .ةيبطلا 

يدترت اهنأ  كلذك  ُتظحال  .اهرعش  قوف  اهتعضوو  ةيسمشلا  اهترّاظن  تعفر 

زكرم نأ  ودبي  .ىلوألا  ةرملل  انيقتلا  امدنع  اهيدترت  تناك  يتلا  اهتاذ  بايثلا 

ناك دارغلب  سقط  نأ  وأ  اهب ، ًالغشنم  ناك  لاتننيتنوكرتنالا  قدنف  يف  ليمجتلا 

.ةقراح ٍةجرد  ىلإ  ًاسمشم 

لك نع  ًاديعب  ةشيعملا  ةفرغ  ىلإ  انهّجوتو  ريرسلا ، نم  ضوهنلل  ًادهج  تلذب 

مث ينبسانت ، ةططخم ال  ةءابعب  تعفلت  .نيرخآلا  ىلع  دتعالاو  ضرملا  تامالع 

، اهتدوع دنع  اهعارذ  ُتسمل  .ياشلا  ضحت  اهنم  ُتبلطو  ةكيرألا ، ىلع  ُتسلج 

.ًاليلق تدعتباو  تلفج  اهنكلو 

ءيش لك  نأ  اهتسمل -  امدنع  اهلافجإو  اهدلج  ةدورب  نم  ةظحللا -  كلت  ُتفرع يف 

يذلا لكشلاب  ًايئاهن  ناك  كلذ  نأ  ادبو يل  ًادج ، ةظفحتم  تناك  دقف  .ىهتنا  دق 

ناكمإلاب هنأو  لقعلا ، ةهجو  يغت  ناكمإلاب  هنأ  فرعأ  .هدحو  دسجلا  هرّرقي 

سكع نك  ال  هنأ  غ  اهدهع ، قباس  ىلإ  دوعتل  ةينالقعلا  تايلآلا  ةعجارم 

ةليلقلا عيباسألا  اهبّنجت يل يف  ببس  ًاضيأ  ةظحللا  كلت  تكردأو يف  .دسجلا  ةفرعم 

كلت ذنم  لاصتالا  ؛ وأ  يعم ، ملكتلا  مدع  ىلإ  اهعفد  يذلا  ببسلاو  ةيضاملا ،

دق ام  ًائيش  نأ  ةليللا  كلت  ذنم  تفرع  .يبرصلاو  وقين  عم  اهانيضق  يتلا  ةليللا 

.ّغت

«. كيلع نئمطأل  تئج  : » ّفلكتب تلاق 

٢٦٢



.»؟ دعب اذامو  »

تظحال .لعفلاب  ككفت   ةعيبط  ةليللا  كلت  ترهظأ يل يف  دقل  ينعت !؟ اذام  »

كئلوأ تيأر  امدنع  كتشهدو  يننكل ، كنأكو  ّيلإ  كرظن  ةقيرط  ءيش : لك  اهنيح 

هنأ ةيادبلا  ُتننظ يف  ...مهلتق  دارأ  كنم  رخآ  ًاءزج  نأ  فيكو  يننوسملي ، داغوألا 

قثت تنأف ال  ً.ادبأ  ثدحي  نل  كلذ  نأ  حضاولا  نم  نكلو  ًاعم ، نوكن  نأ  انناكمإب 

كنأ دقتعت  كنأ  فرعأ  كلذ ، عمو   . ٌمتهم  كنأ  نم  ةدكأتم  تسل  يننأ  ك  ، 

يقارلا انتشيعم  ىوتسم  ضافخناو  ةيسنجلا ، انتقالع  ءاهتنا  دنع  نكل   . متهت 

اذه نأ  دقتعت  تنكو  ينع ، تثحبو  يَنتعبت  كنأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ينهركت  فوس 

.كلجأ نم  ةفسآ  يننإ  .لاحلا  ةعيبطب  كلذ  نم  كأ  فرعت  كنكلو ال  بحلا ، وه 

...باشلا كنيذل  ثدح  ءيش  يأ  هتبعل يف  ًارود  نأب يل  َتككش  كنإ  ىتح  يهلإ ، اي 

.ينع ًاديعب  اهتارظنب  تحاشأ  كلذ  دعبو  « 

.»؟ باشلا كنيذل  ًالعف  ثدح  يذلا  امو  : » ةعرسب اهتلأسف 

ثدح ّع  ةلوؤسم  يننأ  دقتعت  كنكلو  فرعأ !؟ نأ  ضرتُفي   اذاملو  .فرعأ  «ال 

«. هل

فرعت تنأو  كلذك ، تلز  امو  ِكب  ًامرغم  تنك  دقف  ً.احيحص  سيل  هنيلوقت  ام  »

«. اذه

نوكأ نأ  ديرأ  يننأ  نظت  َتنك  كنأ  فرعأ  نآلا  يننكلو  .فرعأ  يننأ  دقتعأ  تنك  »

كتقيدص لثم  يأ  نوبذعتي ؛ نيذلا  كئلوأ  لثم  ةيقن  وأ  ةليبن  تسل  يننأو  ةيبرغ ،

 «. ...لاثملا ليبس  ىلع  ايليتوأ  ةديدجلا 

 «. ...ايليتوأ بو  ينيب  ءيش  «ال 

كلتو الف ، انأ  امأ  .كلالخ  نم  رظنلا  عيطتست  اهنأل  كلذو  كنيب ؛ ءيش  ار ال  .ال  »
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هكولس ءارو  ويل  ئبتخي  .لوألا  مويلا  ذنم  كؤاقدصأ  ينهرك  دقو  .يتطلغ  تناك 

اهتالهؤ اناوج  لثم  ينم  لضفأ  اوناك  نيذلا  ءايقنألا  كؤاقدصأ  امأ  ايبصلا ،

مالكلا نع  ايليس  تفقوت  انهو  ...ىفشتسملا »  اهلمع يف  ببسب  ايليتوأو  ةلماكلا ،

تثفنو اهتراجيس  خدتل  تداع  اهنأ  غ  لمكت ، نأ  تلواح  مث  اهقير ، تعلبو 

كانه نأ  ادبو يل  اهينيع ، تضمغأ  مث  اهعباصأ ، فاجترا  ُتظحال  .يوحن  اهناخد 

نآلا فرعأ  لاح ، ةيأ  ىلع  ةلئاق ...« : تعبات  ليلق ، دعبو  .هلوقت  نأ  دوت  رخآ  ًائيش 

«. مايألا نم  ٍموي  يأ  ةرح يف  نكأ  ارو   ةرح ، تسل  يننأ 

ةنيعللا ثيداحألا  هذه  لك  نم  يفكي  ام  تعمس  .كلذ  يلوقت  ال  ةرح ؟ لوقتأ  »

 «. ...ةيرحلا نع 

«. ةقالعلا هذه  أدبأ  نأ  ردجي   نكي  .كعم   نوكأ  ةرح ل  ينعأ  .تكسا  »

!«. ديكأتلاب كلذ  ُتننظ  كلذك ؟ سيلأ  رخآ ، ٍصخش  عم  ةقالع  ىلع  ِتنك  دقل  ًاذإ ، »

مِقأ يننكلو   .كيقتلأ  نأ  لبق  مهدحأ  عم  ةقالع  ىلع  تنك  يننأ  ينعأ  .الك  »

هذه انه يف  كلذ  ثدح  دقو  ً.اضيأ  هفرعت  َتنأ  ً.اعم  انك  امدنع  دحأ  عم  ةقالع 

ويل ينعت  تناكو  ...نوفرعي »  مهو  لاحلا ، ةعيبطب  كلذ  فرعت  تنأو  ةقشلا ،

 «. ...ًاليلق دّقعم  رمألا  : » لمكت نأ  لبق  ًاليلق  تتمص  ...رجناليب »  ناك   » .اناويو

ةدوع ةصق  تايثيح  مهفأ  يننأ  نظأ  يننكلو  ةيعماجلا ، يتسارد  لمكأ   »

لزنم عاضوأ  ةيوست  ضرتُفي   ناك  يذلا  تقولا  قباسلا يف  اهبيبح  ىلإ  يتقيدص 

قدنف ىلإ  اهذ  يل  ةبسنلاب  فسؤملا  نم  ناك  مك  هنع ! هتثرو  يذلا  ّيدلاو 

!«. ةليللا كلت  لاتننيتنوكرتنالا يف 

هدعأ يننأ   غ  هيلإ ، ةدوعلا  ينم  بلطو  لصتا   دقف  .لوقت  سيل ك  رمألا  »

تبهذ اذل  دلبلا ، ةرداغم  ىلع  هربجأ  دقو  ههركي ، يدلاوف  .ءاقللا  غ  ءيشب 

«. كلذ لعفأ  نأ  ردجي   ناك  ام  ةفسآ ، يننإ  .دارغلب  هئاقلل يف 
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ضحت كنم  قرغتسا  لهو  : » ةنكمملا ةيرخسلا  نم  ٍردق  ىصقأب  اهتلأس  اهدنع ،

، لعفلاب اهترسخ  يننأ  كلذ  دنع  تكردأ  دق  تنكو  عيباسأ .»؟ ةتس  كلذ  لك 

تاسلجو وقين ، عم  صقرلا  ةرتف  ثدح ب  رمألا  ىلع  كميمصت  نأ  مأ  : » تعباتف

كيلإ  لّسوتلا  مرصنملا يف  رهشلا  ُتيضمأ  ايسباك ؟ ىلإ  تارايزلاو  رفاظألا ، ءالط 

امأ تالاصتالا ، ىلع  درلا  زاهج  ىلع  لئاسرلا  كرتأ  انأو  يسفن  ُتللذأو  ينيحماست ،

«. قباسلا كقيدص  عم  ةلغشنمو  دارغلب  ًةعباق يف  ِتنكف  ِتنأ 

نم لضفأ  ًائيش  كنم  تعقوت  : » تلاقو تعماد ، نيعب  فرصنتل  ايليس  ترادتسا 

ىلع ةبك  ةيمهأ  ّقلعت  كقعأ   يفو  يرابتعا ، نم  َتّللق  كنأ  ودبي  نكل ، .اذه 

تدرأ ام  ىلع  َتلصحو  هارت ، نأ  َتدرأ  ام  َتيأر  دقل  ًانسح ، .كعم  يدوجو 

«. نآلا لحرأ  فوسو  ةفسآ ، يننإ  .هيلع  لوصحلا 

يننأ غ  ةرداغملا ، نع  اهينث  لواحأل  ضوهنلا  تدرأو  ئجافم ، ٍبعتب  ُترعش 

قلغني وهو  بابلا  توص  تعمس  ليلق ، دعبو  ً.اددجم  يدعقم  ىلع  تيرا 

.اهءارو

مونلل ُتملستسا  دق  تنك  .ءاسملا  كلذ  نم  ٍقحال  ٍتقو  ايليتوأ يف  عم  ويل  داع 

ةئيلم ىلوألا  مايألا  تناك  .درابلا  يقرعب  للبم  انأو  تظقيتساو  ةكيرألا ، ىلع 

نآلا امأ  .هنم  ضرملا  درطي  أدب  دق  يمسج  نأ  ىلع  ةمالع  كلذ  يفو  تاجنشتلاب ،

نم مومسلا  جارخإ  نم  ةدرابلا  ةلحرملا  تأدب  تاجنشتلا ، ةتو  ؤطابت  عمو 

تأدب يننأب  يعانقإ  ديرت  تناك  اهلعلو  هتاذ ، ضرملا  لثم  ألاب  رعُشت  يمسج 

ٍجاز اناكو  ريراوقلاو ، تايرتشملا  سايكأب  لّمحم  ايليتوأو  ويل  ناك  .نسحتلاب 

ايليتوأ عانقإ  ويل يف  حجن  دقف  .هتاراجم  نع  تزجع  يننأ  دح  ىلإ  حِرَمو ؛ ّديج 

.اهتمواقم رسك  عاطتسا  يأ  نيذفانلا ، يبزحلا  رجاتم  دحأ  ىلإ  هجوتلاب 

خبطب ايليتوأ ، ةدعاس  ماق  دق  ويل  ناكو  .ءاشعلا  ةدئام  ىلإ  اناوج  انيلإ  تّمضنا 
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ناك يف ح  لصفنم ، ٍقبط  اهنم يف  ٍءزج  لك  اعضو  اذكهو ، .ةنزاوتم  غ  ةبجو 

دتما ءاشعلا  دادعإ  نأ  ةجيتنلا  تناكو  .دحاو  ٍقبط  ءازجألا يف  لك  عضو  بجوتي 

نم ةيتآ  كحضلاو  حرملا  نم  تارتف  هتّللختو  ليللا ، نم  ٍمدقتم  ٍتقو  ىتح 

ىلع ةدحاو  ةرم  بعر  ةخرص  انعمس  .يلاقملاو  قابطألا  ةعقرق  طسو  خبطملا ،

.ةكحضب يهتنت  نأ  لبق  حايترالا  نع  بعت  ىلإ  تلّوحت  نأ  تثبل  ام  اهنكلو  لقألا ،

مغرلاب اهبعرأ  دق  ناكملا  نأب  ينتباجأف  بزحلا ، رجتم  هتلعف يف  ّع  ايليتوأ  ُتلأس 

عت يهف   .دالبلا  ةجئارلا يف  تاعئاشلا  نع  ةروص  نيوكت  نم  اهنّكم  هنأ  نم 

.اهرّرحت  مهاس يف  كلذ  نم  اهدكأتو  .لبق  نم  هنع  فرعت  كانه   ءيش  ىلع 

داتعملا رغلا  نطاوملا  انأ  ًاهودشم -  ُتفقو  نأ  ذنم  ليوط  تقو  ىضم  دق  نكي 

ىتح اهباوبأ  حتفت  يتلا  تالحملاو  رجاتملا  يف  علسلاب  ةمحدزملا  ففرألا  ىلع 

نكل .انه  ةيلا  ةقبطلل  ةرفوتملا  ةرخافلا  علسلا  يتيؤر  دنع  ةرخأتم -  تاقوأ 

.ديكأتلاب ايليتوأ  لثم  ةأرما  ىلإ  ةبسنلاب  ثكب  ربكأ  نوكتس  ةشهدلا 

ةقالعلا نأ  نم  مغرلاب  كلذو  ىضم ، ٍتقو  يأ  نم  لضفأ  ٍجاز  اناوج  تّعت 

رمأ وهو  ةيادبلا ؛ يف  اهكوكش  تراثأ  دق  ويلو  ايليتوأ  ب  تطبر  يتلا  ةقيثولا 

ويل متها  نع  يل  ةديحولا  اهترايز  لالخ  اناوج  تثّدحت  ً.اثك  هيلع  ينتمال 

هتقالعل ًابسانم  ًارذع  ناك  يضرم  نإ  لوقت يل  نأ  كلذب  تدارأو  بطلاب ، ئجافملا 

فرتعي يذلا  عونلا  نم  تسيل  اهنأ  غ  ةئطخم ، تناك  اناوج  ّنكل  .ةديدجلا 

يف ةبقع  درجم  كلذ  ناكو  هنع ، داعتبالا  يف  اناوج  تعّرست  .ءاطخألا  هباكتراب 

.ماودلا ىلع  اهبناج  ىلإ  ةقيقحلا  نأ  ىرت  تناك  اهنكلو  .ةقيقحلا  ةفرعمل  اهتسم 

؛ ةددعتم تسيلو  ةحضاوو ، ةئزجتلل ، ةلباق  غو  ةدحاو ، اهيلإ  ةبسنلاب  يهو 

.ةيئزجلا وأ  ةحضاولا  قئاقحلا غ  عم  لماعتي  يذلا  وه  ويل  نأل  كلذو 

، ةيبيرجت تقل  ذخأت  تناك  ةيادبلا ، يف  .ماعطلا  اهلوانت  ءانثأ  ايليتوأ  ُتبقار 

ينتأجاف .كلذ  دعب  ةركلا  ديعت  مث  يسنرفلا ، بارشلا  نم  ةعرج  اهدعب  لوانتتو 
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محللا نم  ةعطق  لوانت  ىلإ  تعراسو  تمستباف ، اهيلإ  رظنأ  انأو  تارملا  ىدحإ  يف 

.اهتكوش لعتساب  ويل  قبط  ناك يف  يذلا  وشحملا 

محللا اهيف  تلكأ  يتلا  تارملا  ةدحاولا  ديلا  عباصأ  ىلع  دعلا  يننك  هنأ  دقتعأ  »

، ةصلصلاب اهايإ  ًةسمغم  اهقبط ، فارطأ  ىلإ  محللا  ةعطق  ايليتوأ  تعفد  اذكه .»

«. ةقيقحلا نع  ًادج  ًةديعب  نكأ  ..ً.انسح   ...نكلو  غلابأ ، يننإ  : » تعبات مث 

، لجرلا نيذه  عم  ةثك  ًاتاقوأ  ض  ِكنإ  : » تلاقو اهوحن  اناوج  ترظن  اهدنع ،

ايليس ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .تسراخوب  يف  محل  ةلكآ  كأ  نوكت  فوس  كلذلو 

رطضن يذلا  ببسلا  ىلع  يحلا  ليلدلا  اهنإف  انه -  انقيدص  ةبيبح  طنطسق - 

وه كلذ  ناك  ايوصلاب .» ةسمغملا  محللا  حئارشو  قولسملا ، بنركلا  لكأ  ىلإ  هيف 

بيوصت ىلإ  تعراس  كلذلو  ةحرملا ، تاظحللا  اناوج يف  هدمتعت  يذلا  جذومنلا 

.ةعيرس ةماستبا 

: لجرب قيلت  ةقثاو  ٍةجهلب  ُتفضأو  ةمولعملا ، حيحصتل  ُتلخدت  اهدنع ،

اذل ةيضاملا ، ةليلقلا  مايألا  بجي يف  ك  ماعطلا  تلوانت  دق  نكأ  ةقباسلا .»  »

«. ةقباسلا ةبيبحلا   » .دعم ليقث يف  ماعطلا  نأب  ترعش 

هايإ انئاقل  نعو  لوتنيفو ، رتيب  نع  نيرضاحلا  تربخأ  ةقباسلا .»!؟ : » ويل خرص 

ا ايليسل  ةقالع  هنإ ال  تلقو  ةوقب ، هب  نمؤأ  ام  مهل  تحرشو  قباس ، ٍتقو  يف 

نكل يف .قالطإلا  ىلع  لوتنيفو  رتيب  عم  ثدح  دق  ءيش  يأ  ناك  اذإ  اذه  ثدح ؛

ثدح دق  ام  ًائيش  نأ  ايليس  ْتفرع  دقل  ينهذ : ةركف يف  ترطخ  ةظحللا ، كلت 

...باشلا كنيذ  تلاق  دقف  كلذك ؟ سيلأ  هل ،

ام لك  ءارو  اهنأ  نحن -  فرعن  ك  ًاديج -  فرعت  : » يتعطاقم ىلإ  اناوج  ْتعرسأ 

ام لوصح  يف  بغرت  ارو   ةيلوؤسملا ، لمحتت  ال  اهنأ  لمتُحي  .هعم  ثدح 

، كلذ دنع  ...بزحلا »  ميعز  ةنبا  يهو  انتقلح ؛ ىلإ  تّمضنا  اهنأ  .هل غ  ثدح 
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.عوضوملا حتف  ىلع  ُتمدن 

سيلأ انتقلح ، اهلخدأ  يذلا  صخشلا  يننأ  وه  هلوق  لواحت  ام  نإ  : » ُتلقو

.»؟ كلذك

َتفّرصتو لضفألا ، هنأ  َتننظ  ام  َتلعف  دقل  : » تباجأو هتلق  ام  اناوج  ركنت   

قيقدلا ىنعملاب  كتطلغ  تسيل  اهنإ  .كيلإ  ةبسنلاب  ةيعيبط  َربتُعت  يتلا  ةقيرطلاب 

اناوج نأب  ًاحوضو  كأ  ةلالد  كانه  نكت  ...ةملكلل   قيقدلا  ىنعملاب  ةملكلل .»

.يتطلغ اهنأ  دقتعت 

، انه ًأطخ  بكترت  كنأ  نظأو  .يتطلغ  اهنأ  دقتعأ  ال  : » تلق لب  تكسأ ، اهدنع ، 

ال .رخآ  ءيش  دوجو  نم  دب  الو  موهفم ، غ  كلذ  ّنكل  .ءاطخألا  بكترن  انلكف 

هلعفي ا  ايليس  متهتس  اذلف  .رخآ  ٍناكم  نمكي يف  باوجلا  نكل  وه ، ام  فرعأ 

اهنإ  ىتح  .هالعف  ا  متهت  يهو ال  ًادبأ ، اهيلع  ّرثؤي  رمأ ال  هنإ  لوتنيفو ؟ رتيب 

امو حايترالاب ، رعشأ  ًابيرغ .»؟  كلذ  سيلأ  نكل ، .ةدحاو  ةرم  ولو  هنع  لأست 

تقولا يف  نكل ، .لوتنيفو  رتيب  ءافتخاو  ايليس  طبرت ب  ةقالع  نأ ال  دقتعأ  تلز 

اهنأب ىحوأ  ام  هنع ؛ اهب  تثدحت  يتلا  ةقيرطلا  ام يف  ءيش  كانه  ناك  هسفن ،

ًالغشنم نكأ  ول   كأ  اهيلع  طغضأ  نأ  اكمإب  ناك  ...دّدحم  ءيش  دوجوب  فرعت 

.انتقالع نم  ىقبت  ام  ىلع  ءاضقلا  وأ  اهتمجاهم ، ىلإ  يتجاحب 

لثم رمأ  اهطروتبو يف  اهب ، قلعتي  وهو  .رمألا  اذه  ام يف  ءيش  كانه  : » ويل لاق 

اهثارتكا مدع  وه  ايليس  ةيهارك  ىلإ  كعفدي  يذلا  ببسلا  نأ  اناوج  اي  دقتعأ  .اذه 

تناك لاح ، يأ  ىلع  نآلا ؟ طروتتس  اذامل  نكل ، .ةهفرم  ةايح  شيع  ءيش غ  يأب 

 «. ...ىرخأب وأ  ةقيرطب  ةروصلا  ةدوجوم يف  ايليس 

اهنإ .مهنم  رخآ  ٍصخش  يأ  لثم  ريراقتلا  عفرتو  بقارت  يهو  ةيبغ ، تسيل  ايليس  »

يف قوستتو  ةدحتملا ، تايالولا  ىلإ  بهذتو  يدادبتسالا ، دالوأ  عم  طلتخت 
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دقتعت له  .ويل  اي  الك  اذه ؟ تيسن  له  رجناليب ، عم  اهتقالع  نع  اذامو  ...قدانفلا 

نأل انه ؛ فدُصلل  ناكم  ال  اهتابستكم ؟ لك  ةيحل  كلذ  اهسفن يف  محقت  نل  اهنأ 

«. اهئاغلإب اوماق  يعويشلا 

ركذ دقف  .اهدي  نم  ٍةراشإب  ينتعطاق  اناوج  نكل  رجناليب ، نع  لاؤسلاب  تممه 

.وه نم  دحأ  لقي  نكلو   همسا ، عيمجلا 

هجو ىلع  ءيش  يأ  فرعي  دحأ  ال  .مكلضف  نم  اوفقوت  : » ايليتوأ تلاق  اهدنع 

تاعئاشلا ىلإ  ّالإ  عمتسن  الأ  ءيش  يف  ديفملا  نم  سيل  هنأ  دقتعأو  .ديكأتلا 

«. ًاددجم هيلع  روثعلا  دعاست يف  نلو  ءيش ، يأ  عجُرت  نل  اهنأل  تاماهتالاو 

ثبلل هقيرط  افيشاراب  ناس  ةسينك  مده  باقعأ  ويل يف  هرّوص  يذلا  مليفلا  دجو 

ةينويزفلتلا تاطحملا  تلقانتو  .املألا  نويزفلتلا  رابخأ  تارشن  يلاتلا يف  مويلا  يف 

.طيرشلا اذه  ّثب  ايناطيربو  ةدحتملا ، تايالولاو  اسنرفو ، اينابسإو ، ايلاطيإ ، يف 

دقو .رابخألا  ضرعل  ةضيرع  ةيمقر  ةديدج  ةشاش  لساهو  تيش  ىهقم  عضو 

ناك .ةيشحو  كأ  تدب  يتلا  مدهلا  دهاشم  ةضيرعلا  ةشاشلا  كلت  تضرع 

ةبقلا ىلع  لعلا  موجه  ةظحل  لضفأ : ةروصب  لمعلا  زيي  دهاشملا  ناكمإب 

ريوصتو يرجي  ام  ةدهاش  ينمألا  زاهجلا  دارفأ  موقي  نيب  ضرألا ، ىلع  اهمدهو 

ناكملا كلذ  لوح  ةمخضلا  مدهلا  تاركو  ةبكلا  تافارجلا  ترشتنا  .نيرهاظتملا 

تفقو اهنكلو  ةضيرعلا ، ةيوازلا  ةينقتب  هريوصت  نم  ويل  نّك  يذلاو  مّدهملا ،

.اهلمع تهنأ  نأ  دعب  ةتماص 

اهنإ مالعإلا ، لئاسو  ىلإ  ةبسنلاب  نكلو  .تاونس  ذنم  يرجت  لعألا  كلت  لك  تناك 

ايناملأو غارب ، تثدح يف  يتلا  تابارطضالا  ببسب  هنأ  لمتُحيو  .ظَحُالت  امدنع  أدبت 

يرجي يف ّع  تاقيقحت  ءارجإ  ىلإ  عفدي  يقيقح  مخز  نّوكت  دق  ادنلوبو  ةيقرشلا ،

مسقلا ناك  .بآ  رهش  لولحب  ةبك  ةصق  ىلإ  ثادحألا  كلت  تلّوحت  دقو  .اينامور 
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قودنص يف  لمعي  باش  عم  ةلباقم  عيُذي  ةيناطيربلا  ةعاذإلا  ةئيه  يف  يملاعلا 

ماظن اهب  ماق  يتلا  بيرختلا  ةيلمع  باشلا  بجش  دقو  .ةيرعملا  ةسدنهلل  مألا 

تّللختو .بعشلا  رصق  رهُظت  ةيوج  ٍروص  ةدع  ةلباقملا  تنّمضتو  .وكسيشواشت 

ةيناسنإلا ةاسأملا  امأ  .اهلج  ىدمو  ابملا  ةبالص  لوح  تاقيلعت  ضرعلا  اذه 

.ةعاذإلا ةطحم  ىلإ  ةبسنلاب  ةيمهأ  تاذ  نكت  ملف  اينامور  اهلوصف يف  يرجت  يتلا 

ىلع هيلع  بذكلاو  هبيذعتو  هعيوجتو  هبعش  لاقتعا  ىلع  وكسيشواشت  بأد 

.برغلا لود  نم  ؤطاوتب  ًابلاغ  كلذ  لعف  دقو  ًابيرقت ، نمزلا  نم  نيدقع  ىدم 

.دسافلا يرعملا  هقوذ  تناك  ةيقيقحلا  هترج  نأ  ودبي  نكل 

متها طحم  اندالب  تحبصأو  جرملاو ، جرهلا  نم  ةلاح  ةرافسلا  ىلع  تّميخ 

ٍناكم عقت يف  ًةيسنم  ًةكلمم  دعت  و  طباه ، ٍراسم  ىلع  تناكو  رابخألا ، تارشن 

بتكم نإ  ويل  لاق يل  دقو  .نادلبلا  ةيمهأ  مدع  سايقم  ايراغلبو يف  اينابلأ  ام ب 

زكرم ىلإ  نايسنلا  هلكآتي  ٍبتكم  نم  لّوحت  دق  يس   .  . ةطحم  يف  اينامور 

«. تقو برقأ  فظوملاب يف  دوزتي  فوس   » بتكملا نأ  ك  ةطحملا ، ةكرحلا يف 

ًابسانتم همسا  نكي  يذلا   هسيئر -  حنم  ةصرف  ًازهتنم  عضولا  ثيمسرتنو  لغتسا 

لجرلا ناك  .ةيحص  ٍعاودل  دلبلا  ىلإ  ةدوعلا  ةصرف  يسوب -  ميج  هتيصخش ، عم 

تالالد نم  ًابراه  هتايح  لماك  يسوب  ىضمأ  دقو  .هتاذ  تقولا  ًارتوتمو يف  ًافيطل 

قئاس عم  ىتح  عيمجلا ؛ عم  ًاظفحتم  لجرلا  ناك  .ّطلستلاب  يحوت  يتلا  همسا 

ةجرد ىلإ  ةيدارإاللا  تاكرحلاو  تاشاعترالل  ًاضرعم  ناك  همسج  نأ  ك  هترايس ،

نم ةليوط  تارايهنال  ضّرعت  ك  مالهلا ، نم  ٍعونصم  يلآ  ٍلجر  لثم  يش  ناك  هنأ 

أدب ءانثألا ، هذه  يفو  .تاونس  ىدم  ىلع  كلذو  اهب ؛ دحأ  فرعي  نأ  نود 

.بتكملا لوألا يف  دعاسملا  بئان  هتفصب  لمعلاب  ثيمسرتنو 

ماقو دالبلا ، ءاحنأ  اهب يف  ماق  يتلا  ةيعالطتسالا  هّماهم  ًايفاضإ يف  ًاتقو  ويل  ىضمأ 

نم جراخلا  هئاقدصأ يف  ةدعاس  نّك  ك  اهليجستو ، مدهلا  تايلمع  ريوصتب 
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اهتاليثم ينبتب  اهبجو  برغلا  تادلبلاو يف  ىرقلا  موقت  ثيح  ةمأوت ؛ ةطخ  عضو 

اذه يفو  .ةثادحلا  مسا  تحت  اهل  قيوستلا  مت  يتلا  ةطخلا  يهو  اينامور ، يف 

عم ةيرق  عبرأ  ينبت  ّمت  اذكهو ، .ةينامورلا  ىرقلا  اوثيغأ  راعش  زرب  تقولا ،

، يلحملا يسايسلاو  تايدلبلا ، ءاسؤر  نأ  كلذ  لك  ىلإ  فاُضي  .لوليأ  رهش  ةيادب 

ىلإ ًاعيمج  اوبتك  يبرغلا  يلحملا  خيراتلا  تايعمج  ءاضعأو  سرادملا ، بالطو 

.مهتادلبل امورلا  مأوتلا  ثدحي يف  ام  ىلإ  هابتنالا  تفلب  بلاطم  فحصلا 

موقيل بردتملا ، مسا  ويل  هاطعأ  ئدتبم ، ولوب  يسامولبدو  مزالم  بُِدتنا  دقو 

، ويل دوجو  ناكم  ةفرعم  ّيلع  بعصلا  نم  ناك  .ينلعلا  غ  قيوستلا  ةمه 

باب ىلع  اهّقلع  يتلا  ةقيقد  دعب 15  دوعأ  ةحول  لادبتسا  ىلإ  تررطضا  اذكهو 

مايأ ةعضب  لك  ةحوللا  ءالط  تررق  ًاخأو ، .اهيلع  اوبتك  بالطلا  نأل  ترم ؛ هبتكم 

أدب ويل  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .تاشبرخ  نم  اهيلع  بالطلا  هكرتي  ام  وحمأ  ل 

ميلست لفغأ  ك  تاعتجالا ، ةكراشملا يف  نع  ّفقوتو  هتارضاحم ، نع  ّبيغتلاب 

ةحرشم يف لمعلا يف  هبشي  ام  ىلإ  لّوحت  لمعلا  ّوج  نكل  .هنم  ةبولطملا  ريراقتلا 

اقلل تهّجوت  امدنع  .بوبهلا  نع  تفقوت  ةدرابلا  مئاسنلا  نإ  ىتح  ايبوب ، دهع 

تيأر لبق  نم  اهلغشي  وكسينوي  ناك  يتلا  ةفرغلا  لغش  يذلا  ايبوب  عم  لوألا 

نّكُ يتلا  ةيوازلا  ىلإ  تلُقن  بتكملا  ةلواط  نأ  .ءيش ك  لك  نم  ًايراع  بتكملا 

رشُح دق  دعقملا  يسرك  نأ  تظحال  .هتاذ  تقولا  ةذفانلاو يف  بابلا  ةيؤر  نم  ءرملا 

؟ يوش غنيف  باهر  نع  كلذ  ّربعي  له  .ناردجلا  اهدنع  يقتلت  ةيواز  قيضأ  يف 

، اذل .درلاب  بغرت  وأ   لزنملا ، جراخ  تناك  امإ  اهنكلو  تارم ، ةدع  ايليسب  تلصتا 

زواجت نم  نكأ  يننأل   كلذو  اهيف -  نكست  يتلا  ةداجلا  لخدم  دنع  ُترظتنا 

تلواحو ةباوبلا ، ربع  جرختو  لخدت  ءادوسلا  تارايسلا  تناك  نيب  سارحلا - 

ىلإ يدؤملا  عراشلا  ىرخأ يف  دعب  ةليل  سأ  ُتحرو  .نكادلا  اهجاجز  ربع  رظنلا 

تءاب كلت  الواحم  نكل  ةفدص ، اهارأ  نأ  لمأ  ىلع  ًائكلتم ؛ ايليس  نكست  ثيح 
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مث يوحن ، علطتي  ناك  ذإ  .ةرم  لك  قيرطلا يف  ّيلع  ّدسي  ناك  وناتيت  نأل  لشفلاب ،

نأ قبسي يل  هنأ   تركذت  اهدنع ، .هسأر  ّزهي  كلذ  دعبو  اهتذفان ، وحن  علطتي 

دعاقم ىلع  ةميمحلا  انتاقالع  ءانثأ  انسرحي  ناك  امدنع  ىتح  هتوص ، تعمس 

اهمدختست تناك  يتلا  ايسادلا  ةرايس  ىتح يف  وأ  قدانفلا ، فرغ  وأ يف  حراسملا ،

يسأرب ئموأ  تنك  اذل ، .هسيياقم  بسحب  ًادودو  ًاريذحت  كلذ  ناك  .اهتالقنت  يف 

هذه تناك  .هتاذاح  يرورم  ءانثأ  يفتك  ىلع  ّتبف  يلزنم ، ىلإ  ةدوعلل  ريدتسأو 

تناكو هبناج ، نم  ةتوبكم  ةبيط  ىلإ  تراشأ  دقو  ًادبأ ، هنم  اهعقوتأ  ةرداب  

يتلا عومدلا  تحسمو  ئداهو  ملظم  ٍناكم  نع  تثحب  يننأ  ةجردل  ًادج  ةرثؤم 

.ّيديب ّينيع  نم  تلاس 

تاطلسلا ضرف  دعب  ةنمآ  دعت  اهتقش   نأل  يتّقش ؛ ايليتوأل يف  ةفرغ  ُتصّصخ 

ًاقساف رخآلا  نيب  ًاربخم ، هدحأ  ناك  .نيديدج  باش  عم  اهتقش  مساقت  اهيلع 

انعراسف ايليتوأ ، انب  تلصتا  روفلا  ىلعو  .هلوصو  روف  اهب  شرحتلا  لواح  ًاغوارم 

تروصو بايثلا  ضعب  اهيف  ةدق  ةيضاير  ةبيقح  عم  يتقش  ىلإ  اهلقن  ىلإ 

كلمأ ال  : » ينتباجأف حابصلا .» ةيقابلا يف  كضارغأ  ِرضحنس  : » اهل تلقو  ترطؤم ،

«. ىرخأ ًاضارغأ 

تاهزنتملا يف  ايليتوأ  عم  هزنتلا  ىلع  عوبسألا  ةياهن  تالطع  تدتعا يف  اذكهو ،

تناك ةيادبلا  يف  اهنكلو  تارملا ، ضعب  يعم يف  أت  تناك  .ميفورت  رايز  لبق 

، نمثلا ةيلاغ  ٍةقش  شيعي يف  يذلا  بزحلا  قباسلا يف  لوؤسملا  اذه  نم  ةكّكشتم 

نامرحلا نم  ةليوط  ٍتاونس  لالخ  اهعمج  ةيلسأر  تايلكب  هسفن  طيُحيو 

يسدنهم نم  ًادحاو  ًاقحال  هتربتعا  اهّنكلو  .بعشلا  ىلع  ةيعويشلا  هتضرف  يذلا 

عونلا كلذ  ىلع  ظافحلا  ةبهوم  نانثالا  كلتما  دقو  .هيف  شيعن  يذلا  اعلا  اذه 

لاصيإ نم  نكمتت  يتلاو  تلكلا ، لدابت  نود  نم  ةناتم  دادزت  يتلا  ةقادصلا  نم 

اهعارذب كاسمإلاب  هل  حمست  تناك  .ةسوسحم  طئاسو غ  ربع  رعاشملاو  راكفألا 
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هرودب ناكو  .ود  نم  فحاتملا  ةرايزب  ناموقي  امدنع  وأ  ًاعم ، انتاهزن  ءانثأ 

ةفيحص يف  ًاكارتشا  اهل  نّمأ  ك  اهلجأ ، نم  ةيبطلا  تالجملا  نم  ٍخسنب  ظفتحي 

.تيسنال

تاذو .لوليأ  رهش  فصتنم  لولحب  عبطلل  ًازهاج  حبصأو  باتكلاب ، لمعلا  ىهتنا 

مودق بارتقاب  انرعشو  سمشلا ، بورغ  دهاشنل  ميفورت  ةقش  ةفرش  انفقو يف  موي ،

ءاهتناب ًالافتحا  ةيكيجلبلا  ةرافسلا  نم  هراضحإ  مت  ًابارش  انلوانت  .فيرخلا  لصف 

، تقولا اذه  يفو  .ةعابطلل  ةّدعم  ةحفص  ةئالث  بخن  انعفرو  باتكلاب ، لمعلا 

تناك .باتكلا  اهيوتحي  فوس  يتلا  روصلا  رايتخا  ايهنأ  دق  ايليتوأو  ميفورت  ناك 

ًاماخاح ناك  يذلا  هدلاو  عم  اهيف  رهظيو  هتلوفط ؛ ميفورت يف  ّلث  روصلا  ىدحإ 

اهيف يف رهظ  ىرخأو  ةباشلا ، هتجوز  عم  ىرخأ  رهظ يف  يف  هيتقيقش ، عم  كلذكو 

هتنايد ىلع  لدت  ٍتامالع  يأ  نود  نم  روصلا  كلت  هترهظأ  .ةيبزح  تاعتجا 

باشلا يف ميفورت  رهظ  .طقف  قنع  ةطبر  عضيو  ةلذب  ًايدترم  ناك  ذإ  ةيدوهيلا ؛

نالجرلا فرع  .ةليلق  ٍتادراي  دُعب  ىلع  وكسيشواشت  هءاروو  ًانيجس  روصلا  ىدحإ 

الوانتو هتاذ ، نجسلا  اناك يف   ) كلذ دعب  يعويشلا  مث  يشافلا ، دي  ىلع  نجسلا 

رهظ ...ءيش .)  لك  كلذ  ناكو  هتاذ ، سارحلا  ليدبت  ماظن  افرعو  هتاذ ، ماعطلا 

ةروصلا امأ  ...يدينيك  عم  ّمث  فوشتورخ ، عمو  لاتس ، عم  ىرخأ  روص  ميفورت يف 

، بوقعي ىلإ  نآلا  همسا  ّغت  يذلا  نويإ  هنبا  عم  اهيف  رهظف  باتكلا  ةخألا يف 

.ليشارو ةراس  هيتديفح  عم  كلذكو  بيبأ ، لت  ماخاح يف  نآلا  وهو 

عضو ةيلمع  نم  روصلاو  صنلا  داع  ك  ًاضيأ ، ًازهاج  ّفيزملا  باتكلا  ناك 

؛ ايفوسلا بارشلا  نم  بوك  لوانتب  ًاضيأ  باتكلا  اذهب  انلفتحا  .ةخألا  تاسمللا 

ققش عّمجم  ةروص  باتكلا  فالغ  ىلع  ترهظ  .موكونوم  رفاوتملا يف  ديحولا  وهو 

رظانلا لعجي  ام  أدصلا ، نولب  فرحأب  اهيلع  بِتُك  دقو  يدامرلا ، نوللاب  ةينكس 

انلافتحا انكراشو  انعم ، نايرداه  ناك  .هيدي  ًايجولويب ب  ّللحتتس  اهنأ  رعشي  اهيلإ 
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روتكدلاو سيئرلل  ءادهإلا  ةمدقم  ةباتكب  يسفنل  ُتحمس  قيفر ، اي   » .رصنلاب

ضعب ةفاضإ  كناكمإب  نكل ، .هب  لومعملا  جذومنلاب  ُتمزتلاو  وكسيشواشت ،

نأ ةبذهمو  ةرخاس  ةجهلب  هنم  بلطو  ميفورت ، هركشف  ةيصخشلا .» تاسمللا 

.هنع ةباينلاب  ةيصخشلا  تاسمللا  ضعب  عضي 

، هتاذ مويلا  باتكلا يف  رودص  رمأ  ّبتر  اذكهو ، .هلعفي  ا  ًاعتمتسم  ميفورت  ناك 

.لوألا نيرشت  رهش  نم  عباسلا  يأ يف 

، يبزحلا هناوعأو  نايرداه  ةرداغم  دعب  باوكألا  انعفر  ءانثأ  قحال  ٍتقو  يفو 

.»؟ نآلا لعفتس  اذام  : » هتلأس

«. جنرطشلا ىلع  نرأ  نأ  لضفألا يل  نم  هنأ  دقتعأ  »

لاق يل دقو  لوألا ، نيرشت  رهش  نم  نيرشعلا  ثيمسرتنو يف  نم  ًالاصتا  تيّقلت 

تعقو دقو  دودحلا ، نم  برقلاب  ران  قالطإ  ثداح  نع  تامولعم  انتلصو  : » هيف

يه هتدرأ  ةملك  نكت  .هتدرأ   ام  اذه  ناك  اذإ  ينلأسو ع  ةدحاو .» ةباصإ  هيف 

.»؟ ةدحاو ةباصإ  َتلق  له   » .ددعلا سكع  ىلع  ًاقفاوم  ناك  خيراتلا  نكل  ةبسانملا ،

دودحلا سرح  عمس  دقف  .ةقوثوم  انتامولعم  نكل  هفرعن ، ام  لك  اذه  : » ينباجأ

مّدق قحال ، تقو  يفو  .رهنلا  هايم  ربع  ةدحاو  صاصر  ةقلط  نويفالسوغويلا 

، دودحلا دنع  دِقُع  عتجا  يف  كلذو  ثدح ؛ امل  ةيمسرلا  مهتياور  نوينامورلا 

فرصتي ّحلسملا  صخشلا  ناكو  ةدحاو ، روبع  ةلواحم  ةقاعإ  ّت  هنإ  اولاقو 

ثدح ام  نأ  ريرقتلا  دروأ  دقو  .َلتُقي  نأ  لبق  ًالوأ  صاصرلا  لجرلا  قلطأ  .هدرف 

، ةصقلا هذهب  نويفالسوغويلا  عنتقي  .ةمظنملا   ةرجلا  رصانع  لعف  نم  ناك 

لوصو لبق  تقولا  نم  ةرتف  رمألا  قرغتسا  .اهغ  مهلغشي  ام  مهيدل  ناك  نكل 

«. ةقوثوم تامولعم  اهنكلو  دارغلب ، بتكم  نم  تامولعملا 

هناكمإب ناك  فيك  .يقطنم  اذه غ  ّنكل  طقف ؟ ةدحاو  ةصاصر  لوقتأ  : » هتلأس
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.»؟ طقف ةدحاو  ةصاصر  كانه  تناك  اذإ  ًالوأ  رانلا  قالطإ 

اهنإ تلق  لب  ةكستم ، ةياورلا  نإ  ًادبأ  لقأ   : » هلوقي ا  ًايضار  ثيمسرتنو  ادب 

 «. ...تامولعملا نم  يلاتلا  مسقلا  لثم  يأ  ةقوثوم ، تامولعم 

.»؟ وه امو  : » هتلأس

همايق ببس  ّرسفي  اذهو  مالفألا ، نم  ًابك  ًاددع  دهاش  دق  ثيمسرتنو  نأ  فرعأ 

اوع  » .ثأتلا نم  ٍردق  ىصقأ  ثادحإ  دصقب  اهنع  حصفي  يتلا  تامولعملا  ةئزجتب 

«. تثج ىلع  يلاتلا  مويلا  يف 
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اثلا مسقلا 

، ةعيبطلا خيراتلا ك يف  «يف 

«. ةايحلا ربتخم  وه  لالحنالا 

سكرام لراك 
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لوألا لصفلا 

لب ًائيش ، اهل  لقأ  يننكلو   ليللا ، فصتنم  دنع  ةبعتم  اهلمع  نم  ايليتوأ  تداع 

اهل تلقنو  تظقيتسا ، امدنع  روطفلا  ماعط  اهل  ُتّرضح  حابصلا ، يفو  .مانت  اهتكرت 

هذهبو .ريرسلا  ىلع  ةيقلتسم  تناك  نيب  ثيمسرتنو  اهب  ءاج  يتلا  رابخألا 

.رخآ ناكم  عقت يف  نل  اهنأ  نم  تدكأت  ةقيرطلا 

ددع ةنم  تحت  هسفن  عقوأ  اذكهو ، .ةدعاسملا  ًابلاط  ةديدع  تالاصتا  ويل  ىرجأ 

فزنتساو تثجلا ، نع  تامولعم  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  صاخشألا  نم  بك 

عفدو فتاهلا ، ربع  ثّدحتي  وهو  تاعاس  ىضمأ  .هتالاصتا ك  ةكبش  لماك  كلذب 

هنكلو  ةثداحلاب ، ةقالع  اهل  ةديدج  طويخ  ىلع  لوصحلل  ًايعس  تارالودلا  تائم 

هتّفلك ةدودسم  قئارط  ىلإ  لوصولا  ادع  ام  يف  ةديدج ؛ ليصافت  ىلع  لصحي 

.ثكلا

نم غ ناك  ّيلإ  ةبسنلاب  نكلو  .طنطسق  اينا  لاصتالا  ّيلع  ويل  حرتقا  اهدنع ،

.هتنبا بو  ينيب  لصح  ام  دعب  ًاددجم  اقل  ىلع  لجرلا  قفاوي  نأ  لمتحملا 

ديرت كنأ  نم  دكأتم  تنأ  له  : » ينلأسو هحارتقا  نع  عجارت  ام  ناعرس  ويل  نأ  غ 

.»؟ ًاددجم هعم  طروتلا 

تناك اذإ  هنأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ةخألا  يتصرف  ءاقللا  اذه  نوكي  ار  : » هل تلقف 

«. هلعف يننك  ءيش  لقأ  اذهف  ّيلع ، عقت  ةيلوؤسملا  تناكو  رمألاب ، ةقالع  هل 

.»؟ اهيلإ لّصوتت  دق  يتلا  ةقيقحلا  ةهجاوم  ىلع  كتردق  نم  دكأتم  تنأ  له  »

«. ةهجاوملا ىلع  ردق  نم  ةدكأتم  تسل  »
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ًامروتم اههجو  ناك  .بابلا  دنع  ةفقاو  ايليتوأ  انيأرو  نثالا ، نحن  انردتساف 

تسل  » .ّضعلا ةك  نم  فزنت  تناكف  اهعباصأ  لصافم  امأ  عومدلاب ، ىطغمو 

«. ةقيرطلا هذهب  سيل  لقألا ، ىلع  .ةقيقحلا  ةفرعم  يتبغر يف  نم  ًةدكأتم 

مدع لثم  .يل  ةبسنلاب  لقألا  ىلع  ًااد ؛ ةثك  دئاوف  عم  ةفرعملا  مدع  قفارتي 

لصحي يتلا  ءايشألا  فصن  ةفرعم  مدعو  رجناليب ، نعو  ايليس  نع  ءيش  يأ  ةفرعم 

، لوتنيفو رتيب  ءافتخا  ىلع  نيرهش  رورم  عم  نكل ، .ءادوسلا  قوسلا  نم  ويل  اهيلع 

.رمألا ّغت  دقل 

ًائيلم فتاهلا  ربع  اينام  توص  ءاج  ًاحابص .» ًادغ  ةاتفلابو  كب  مهدحأ  لصتيس  »

ىلع درلا  زاهج  ىلع  ةلاسر  هل  ُتكرت  نأ  دعب  هدر  ًاعيرس يف  ناك  ً.امزاحو  ةيويحلاب 

ًاليلق ُتحترا  .هيلإ  اهترّرم  اهنأ  دب  ال  يتلاو  ايليس ، همدختست  يذلا  تاملاكملا 

لاق يل: .يلئاسر  ىلإ  يغصت  اهنأ  ينعي  اذه  لقألا ، ىلعف  .ةلاسرلا  تيقلت  امدنع 

«. ةنماثلا ةعاسلا  دنع  ًازهاج  نك  »

ثيح ًاثك  برش  هنأ  ًعاز  ةكيرألا  ىلع  ويل  دقرو  .انم  دحأ  مني  ةليللا ،  كلت  يف 

يتلا ىلوألا  ةرملا  يه  هذه  تناك  .ةرايسلاب  هلزنم  ىلإ  ةدوعلا  نع  ًازجاع  تاب 

لسري نيب  تمصب ، ضرُعت  ويديفلا  ةطرشأ  تناك  .مدنلا  اذه  لثم  اهيف  رهُظي 

ريرسلا ىلإ  ايليتوأ  تهّجوت  .طئاحلا  ىلع  ةبكلا  ءاقرزلا  هلالظ  نويزفلتلا  زاهج 

تلوجتو تأرقو ، ًاليلق ، توفغ  .ةءاضم  ةفرغلا  تقبأ  اهنكلو  ةليللا ، كلت  ًاركاب يف 

ءانبلا تايلمع  نع  ةرداصلا  تاوصألا  ىلإ  ًايغصم  ةفرشلا  ىلع  ُتفقو  مث  ناكملا ، يف 

ءامدلا نول  هنولب  هبشي  ٌءوض  ءسلا  يف  رشتنا  .ةليل  لك  انقفارت  يتلا  مدهلاو 

ماودلا ىلع  ًةرمتسم  ىرخأ  مدهو  ابملا  دييشت  تايلمع  تناك  .ضيبلا  رافصو 

دسجلا يقبي  يذلا  ضبّنلا  وأ  بلقلا ، تّاقد  وأ  سافنأ ، اهنأكو  ّعطقت ، نود  نمو 

ةزاجإ تايسمأ  يفو  ًائطب ، مايألا  كأ  ىتح يف  نكل ، .توملا  نم  كأ  هبّرقيو  ًايح 

تنك .يهتنت  ال  تاوصألا  كلت  نإف  ًاللم ، كألا  ًةداع  نوكت  يتلا  عوبسألا  ةياهن 
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، اهيف فقوتت  يتلا  ةردانلا  تابسانملا  امأ يف  مانأ ، امدنع  ىتح  تاوصألا  كلت  عمسأ 

.ينم ًاءزج  تحبصأ  تاوصأ  يهو  يسأر ؛ لخاد  اهعمسأ  تنكف 

ةشاش مامأ  قيمع  ٍمون  يف  طغي  ويل  ناك  .ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  ُتظقيتسا 

، اهبايث لماك  ةيدترم  تناكف  ايليتوأ  امأ  .جماربلا  ءاهتنا  ةراشإ  ثبت  يتلا  نويزفلتلا 

شعترا نيب  ًاليلق ، رخشت  تناك  .ٍقيمع  ٍمون  طغتو يف  ريرسلا ، ىلع  ةيقلتسمو 

لخاد نم  ردصي  ًاتوص  ُتعمس  .ةضمغم  هبش  اهنيع  تناكو  اهينفج ، دحأ 

يتلا ةيضايرلا  ةبيقحلا  تناك  .اهرعش  سملأ  اهبرق   ةظحلل  تيقبو  اهدسج ،

ةروص ةليلقلا : اهضارغأ  اهنم  تزرب  ثيح  ضرألا ، ىلع  ًةحوتفم  ًامود  اهقفارت 

يضاملا لكب  مدهلل  ضّرعت  هنأ  روفلا  ىلع  ُتفرع  ميدق  لزنم  ةروصو  اهيدلاو ،

، زنيج لاورسو  ةيدلجلا  هترتس  ًايدترم  رتيب  ةروص  ًاضيأ  تيأر  .هلمحي  ناك  يذلا 

ًةرونت تيأر  .ةايحلاب  هعاتمتسا  ىلع  لدت  يتلا  ةماستبالا  ًستبم  نخدي  ناكو 

ضرألا ىلع  ةيوطم  زنيجلا  ليوارس  ضعب  ترهظ  ك  بجشملا ، ىلع  ةقلعم 

ةبتع ىلع  عوضوملا  هّبنملا  ناك  .لمعلل  ةصّصخملا  ةيذحألا  نم  جوز  نم  برقلاب 

ىلإ تلّوحت  يتلا  قئاقدلا  هعم  ًانحاط  شجأ  ٍتوصب  تقولا  لّجس  دق  ةذفانلا 

.ءابه

بلُعب هباب  مادطصا  ىدل  ةعقعق  ًارِدصُم  فحصلا  عيب  كشك  حُِتف  لفسألا ، يف 

ةفيحص ةدحاو ، ٌةمأ  ايتنيس : ةفيحصل  ديدجلا  راعشلا  تحمل  .ةغرافلا  ماعطلا 

يرتشأ تنك  نيب  ىلعألا  ىلإ  هيدي  عفر  دقف  رخاسلا  فحصلا  عئاب  امأ  .ةدحاو 

.يتخسن

هل اهترضحأ  يتلا  ةوهقلا  برشي  ناك  دحاو .» ئراق  ةفاضإ  اوسن  دقل  : » عئابلا لاق 

يتلا يهو  طقف ، ةدحاو  ةتكن  لجر  مالكلا ، ليلق  ٌلجر  هنإ  .اهقاذم  ىلع  ًازّكرم 

حّولي ناك  ذإ  .اهراركت  ىدل  ًاكاحضإ  كأ  حبصت  يتلا  تاكنلا  ةئف  ىلإ  يمتنت 

نَم : » يدانيو حابص ، لك  لزنملا  رداغم  ءانثأ  قاروألا  نم  ةعومج  يوحن 
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.»؟ لوسارافوت اي  ظوظحملا 

حيتافملا تاوصأ  ارو  ناردجلا ، للبت  يهو  محتسالا  هايم  تاوصأ  تعمس 

هترجنح قلع يف  ام  هغارفإو  ويل ، حنحنت  توص  تعمس  مث  محلا ، ةيئابرهكلا يف 

.يضاحرم يف 

نع ةركف  كيدلأ  كباحطصال ؟ طنطسق  لاجر  أي  امدنع  ثدحيس  اذام  : » ينلأس

.»؟ هيلإ كنوذخأيس  يذلا  ناكملا 

ةركف يأ  كلتمأ  انأ ال  .ُتقفاوو  ْنيزهاج  نوكن  نأ  بلط  .كل  هتلق  ام  َتعمس  »

«. كنم كأ  عوضوملا  نع 

 «. ...ةعيفرلا زكارملا  ءاقدصأ يف  هيدل  يذلا  لجرلا  تنأ  ًانسح ، »

لك ىلع  يلوصح  ببسلا يف  كنأ  ك  يقيدص ، هربتعأ  داكلابو  دحاو ، قيدص  ّيدل  »

«. ءاقدصألا كئلوأ 

يداعلا صاخشألا  نم  نونوكي  ام  ًابلاغو  اقدصأ ك ، نأ  فرعت  تنأ  .الك  هآ  »

«. اذكه ةدئاف  كأ  رمألا  نأ  دقتعأ  .ةعيضولا  زكارملا  يوذ  نم 

، زاهجلاب ةقصتلم  هنذأ  تناك  نيب  ةليوطلا  ةجوملا  ىلع  ويدارلا  زاهج  ويل  رادأ 

نم ناك  .اهزومر  تاوصأ  ىلإ  ءاغصإلا  قيرط  نع  ةنزخ  حتف  ىلع  كشوي  هنأكو 

ءاحنأ ترشتنا يف  يتلا  تاروثلا  رابخأ  عس  بّنجت  ةرتفلا  كلت  ًادج يف  بعصلا 

اكيورتسيب ءابنأو  ...ايراغنه  ايكافولسوكيشت ، ادنلوب ، ةيقرشلا : ابوروأ 

ةغللا نم  ًاءزج  حبصت  نأ  نكمملا  نم  تلك  يهو  فوشتابروغ ، تسونسالغو 

.اينامور نع  دُعبلا  لك  ٌديعب  ثدحي  ام  لك  نأ  ادب  نكل ، .ةيزيلكنإلا 

ً.ايفاك نكي  يذلا   قيمعلا  اهمون  ببسب  ءيشلا  ضعب  ةشّوشم  ايليتوأ  تناك 

عيذملا ضافتسا  .ةيمهأ  يأ  انتراعأ  داكلاب  اهنكلو  روطفلا ، لوانت  ىلع  اّهثح  انلواح 
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مضنالا مدع  ايناطيرب  ةبغر  نعو  ةغصلا ، ةيقيرفألا  بورحلا  نع  ثيدحلا  يف 

، ءانثألا هذه  يفو  .ناغيرو  رشتات  مئاقلا ب  يوونلا  لزغلاو  وروألا ، داحتالا  ىلإ 

.مّحلا ىلإ  تهّجوتو  ايليتوأ  تفتخا 

.اينام ةرايس  لوصو  تقولا  اذه  انّبقرت يف  اهيلإ .» هابتنالا  كيلع  ّعتي  : » ويل لاق 

ل هئاقل  بغري يف  ينم  ٌءزج  ناك  اهيلع .» اذه  ثأت  نوكيس  فيك  فرعأ  «ال 

.لعفلاب رومألا  يهتنت  نأ  ىشخي  رخآلا  ءزجلا  يف  رومألا ، ماإ  نم  نكمتن 

وه هنأ  ّبت  اذإ  ينعأ ، ّيلع ؟ رمألا  اذه  ثأت  نوكيس  فيك  كيأرب ، : » هتلأس

.»؟ انلاح نوكيس  فيك  كانه ، يقلتسملا 

كب ّقلعتي  رمألا ال  نأ  ك  ثدح ، ام  ةيلوؤسم  لمحتي  نم  تسيل يف  ةلأسملا  »

...ال مأ  فرعت  نأ  بجي  ناك  نإو  اهل ، ثدحي  نأ  نكُ  او  اهب ، ّقلعتي  لب  ًاضيأ ،

.«

ةلاح تدبو يف  .ةقئال  ًابايث  تدتراو  تلستغا  نأ  دعب  اهتفرغ  نم  ايليتوأ  ترهظ 

يتلا كلت  نم  اههجو  ىلع  ليمجتلا  داوم  ضعب  تعضو  ك  ةفلتخم ، ةيونعم 

تناك نيب  هافشلا ، رمحأب  ًايلطم  اهمف  ناك  .محلا  اهتكرت يف  دق  ايليس  تناك 

نم ًالاورس  ايليتوأ  تدترا  اراكسملاب .»  » تّططخمو لالظلاب  تطاحم  اهانيع 

تدبف هقوف ، ًامازح  تعضوو  اصمق  دحأ  تدترا  ك  ًافخ ، تلعتناو  زنيجلا 

فوس ام  ةرارم  نم  ةيقيقحلا  اهتاذ  يمحت  اهنأ  ول  ك  ةديدج ؛ ةيصخش  اهنأكو 

.ثدحي

تفقوو اهردص ، ىلع  اهيعارذ  تكبش  دق  تناكو  ةزهاج .» انأ  : » ايليتوأ تنلعأ 

مث هتّلبقو ، ويل  وحن  تهّجوت  كلذ ، دعب  .ردقلا  هيفخي  ام  ةهجاومل  ةدعتسم 

ايتنيس ةفيحص  عئاب  عفر  .يلفسلا  قباطلا  ىلإ  ينتمّدقتو  ماكحإب  يدي  تكسمأ 

.هتاذاح انرورم  دنع  ترم  هماهبإ 
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ىلإ همالكب  هّجوت  مث  يديس .» خلا  حابص  : » انراظتناب ناك  يذلا  باشلا  لاق يل 

يف ءاج  يذلا  هتاذ  وه  باشلا  ناك  كلضف .» نم  ديس ، خلا  حابص  : » ايليتوأ

ايليتوأ عضو  نع  ًائيش  فرعي  هنأ  دقتعأ  ً.احاترمو  ًاقينأو  ًابذهم  ناكو  ىلوألا ، ةرملا 

ًّاظف ناك  ول  كأ م  اهقنح  راثأ  يذلا  رمألا  وهو  اهعم ؛ ًاروبصو  ًافيطل  ناك  هنأل 

ناك .ةرايسلا  لوخد  ىلع  اهايإ  هتدعاسم  ىدل  اهسمل  امدنع  تلفج  اهنكل  .اهعم 

ٍمسق سأر  ىلع  اينام  نوكي  نأ  ًاثك  لمتُحي  .بلقلا  نم  ًاعبانو  ًاقداص  هراذتعا 

ءافطلو ءايكذأ  مهنأ  مهيلع  ودبي  ًاصاخشأ  ّفظوي  هنكلو  يعمقلا ، زاهجلا  نم  بك 

كرتت و  ةرايسلا ، يف  ةثداحم  يأ  ِرجت  .ةرزاؤملا   رعاشم  راهظإ  ىلع  نورداقو 

ًابيرق اهدسج  راصف  اهفتك ، لوح  ىرخألا  يعارذ  ُتعضو  دقف  انأ  امأ  .يدي  ايليتوأ 

.يدسج نم 

لك عم  عقاولا  نراقتو  اهلوح  رظنت  ايليتوأ  تناكو  ةرازولا ، ىنبم  ةحاب  انيشم يف 

ةيضاملا ةليلقلا  عيباسألا  لالخ  ايليتوأ  تنّك  .نسلا  ربع  اهتعمس  يتلا  غَيصلا 

ٍعمتجم تارسم  تقوذتو  لايخلا ، جسن  نم  اهربتعت  تناك  يتلا  رجاتملا  ةرايز  نم 

عمتجت نأ  رّرقملا  نمو  .بزحلل  ةيلخادلا  ةقلحلا  فلؤي  يذلاو  عمتجملا ، لخاد 

.تام دق  اهوخأ  ناك  اذإ  ام  فشتكتل  ريزولاب  نآلا 

اهعضو ةعيفرلا  زكارملا  باحصأ  داتعا  يتلا  ةداتعملا  راظتنالا  دعاوق  اينام  ضرفي   

حفاصو ًاروف ، انلباق  لب  قئاوعلا ، عضوو  فيوختلا  لوكوتورب  نم  ًاءزج  اهفصوب 

تكردأ اهدنع ، .عضاوت  نود  نمو  ايليتوأ ، مامأ  ةرارحب  هسفن  نع  فّرعو  يدي ،

ةديس اهفصوب  اهلماعي  هنأ  ُتربتعاو  انل ، هلوق  ديري  ًاددحم  ًائيش  كانه  نأ 

، بكلا هبتكم  ةذفان  مامأ  ضفخنم  ٍتوصب  ناثدحتي  هو  هتبقار  .ةنوزحم 

.اهّملكي وهو  اهنع  ًاديعب  هرظنب  حيشي  ناك  نيب  ههجاوت  ايليتوأ  نأ  تظحالو 

نم ادكأتتو  ايرت  نأ  كنم  ديرأ  .هلوقأس  ام  اعمستل  ًاعم  انه  انوكت  نأ  تدرأ  »

ًاروف تكردأف  يدي ، تكسمأو  ايليتوأ  ينتعدتسا  اهدنع ، أطخ .» يأ  اكترا  مدع 
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.اهلجأل هتنبا  تكرت  يننأ  يأ  اينام ، هيف  رّكفي  ام 

يف اهتدعاسملو  ايليتوأ ، قيدص  يتفصب  انه  يننإ  : » رمألا ًاحِّضوم  هل  تلق  اذل ،

«. انه يرجي  ا  ةديحولا  يتقالع  يه  هذه  .اهقيقش  ىلع  روثعلا 

تّغت هتجهل  ّنكل  ًاحاترم ، اينام  ادبو  دكأتم .»!؟ تنأ  له  ...ةديحولا  كتقالع  »

ةبقارملل يدودح  ٍزكرم  نم  برقلاب  رهنلا  ناتثج يف  تدِجُو  : » ةيدج حبصتل  ةأجف 

ىلع اتقرُحأو  ةحرشملا  ىلإ  ناتثجلا  تلُِقن  دقو  .ةيديدحلا  ةباوبلا  نم  برقلاب  عقي 

روص تذُِخأ  ةبسانملا -  ةرابعلا  يه  هذه  تناك  اذإ  ظحلا -  نسحل  نكل  .روفلا 

ًادهج ُتلذب  دقل  .كلذ  ىلإ  ةجاح  كانه  نكت  هنأل   هحيرشت  متي  .تثجلل و 

لدت تاراشإ  دجوت  هنأ  نايرتس  .انه  ىلإ  اهراضحإو  روصلا  ىلع  لوصحلل  ًابك 

«. روصلا ةدهاشمل  ًاديج  اّدعتست  نأ  كديرأ  .صخشلا  نيذه  توم  ةيفيك  ىلع 

، ماوعأ ةسمخ  ىدم  ىلع  بعشلل  ةيبطلا  تامدخلا  ةبيبط  ُتنك  قيفرلا ، ةرضح  »

«. ّماهملا مظعم  ءادأل  ةزهاج  انأو 

ناك .نوللا  رمسأ  ًافورظم  هعم  ًالماح  هدعاسم  داع  ةظحللا  كلت  يفو  اينام ، مستبا 

روصلا هنع  حِصُفتس  ءيش  يأ  نأ  كلذ  ينعيو  .ةفيخم  ةروصب  ًاقيقر  فورظملا 

ً.احضاوو ًارصتخم  نوكي  فوس 

ناتخفتنم ناتثج  ىلوألا  ةروصلا  يف  ترهظ  .روص  ثالث  ىلع  فورظملا  لمتشا 

ةعبملا تايافنلا  ضعب  ترهظ  .ةلحوم ك  رهن  ةفض  ىلع  ناتعوضوم  ناتيدامر 

.ءاملا حطس  ىلع  ةيفاط  ةنكاد  ةوغرو  ءالط ، بلُعو  ةيكيتسالب ، سايكأ  ناكملا : يف 

فّرعتلا نكمملا  غ  نم  ناك  نكلو  ًاضعب ، هضعب  بناج  ىلإ  ناتثجلا  تعِضُو 

تفتخا نيذللا  هجولا  ىلإ  ةبسنلاب  رمألا  كلذكو  لحولا ، ببسب  هنم  ٍّيأ  ىلع 

ليتقلا دحأ  ةرتس  تناك  .خولسملا  دلجلا  ببسبو  خاسوألا  ءارو  هحمالم 

ةروصلا امأ  .ةنكاد  ةدام  نم  لكشلا  ةعبرم  ةحاس  ههجو  ىفتخاو  ةحوتفم ،
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امأ ًاصق ، رعشلا  ادب  .ىطغم  هجولا  نكي  ذإ   ليلقب ؛ حضوأ  تناكف  ةيناثلا 

؛ لوتنيف وأ  رتيب  نّالث  ناتروصلا  نكت  .لحولاب   ناتئيلمو  ناتحوتفمف  نانيعلا 

فرعأ ىتف   ىلع  تفّرعت  يننأ  الإ  ًاثك ، هيلإ  رظنلا  تّققد  يننأ  نم  مغرلاب 

، اهتدوربب هّفلغت  هايملا  تناك  ح  هسافنأ  تاوصأ  تعمس  يننكلو  ًادبأ ، همسا 

.ةخألا هسافنأ  كلت  تناكو 

حضاولا نم  ادبو  .ًاليلق  هفيظنت  دعب  تثجلا  رِهُظت  تناكف  ةيلاتلا  ةروصلا  امأ 

رهظ .مارتحالا  عفاد  نم  كأ  تثجلا  ىلع  فّرعتلا  عفادب  ناك  فيظنتلا  اذه  نأ 

ءاملا ببسب  ًاللبم  لازي  الو  ًاقورفم  هرعش  ادب  يف  هيسأر ، بناج  ىلإ  ٌولد 

ٌحرج رهظ  اذكهو ، .هنع  لحولا  ضعب  حازأ  يذلاو  هيهجو ، ىلع  بكسنا  يذلا 

ىلإ علطتأ  تنك  يننأ  يف ح  رّرزم ، ٍفطعم غ  ىلإ  رظنأ  يننأ  تننظ  ثيح  بك 

لفسأ ىتحو  فتكلا  ةمظع  نم  ّدتما  ًاحرج  ُتيأر  .محللا  نم  ٍةلوصفم  ٍةعطق 

طلتخاو هدلج ، نم  جرخي  داكي  هنأكو  ةثجلا  بحاص  ادبو  .يردصلا  صفقلا 

دلجلا ادب  .ىرخأ  ٍتابسرت  ىلإ  ةفاضإلاب  لحولاب  ءامدلا  نم  غرف  يذلا  محللا 

تشهن نيب  َتضمغم ، اتناكف  نانيعلا  امأ  رمقلا ، ءوض  لثم  نوللا  ضيبأ 

يذلا ام  نكل ، .اثلا  ىتفلا  وه  كلذ  ناك  .هجولا  نم  ًاءزج  كسألا  وأ  تاناويحلا 

نكي نيرخآلا ؟!  باشلل  ثدح  يذلا  ام  وأ  هعم !؟ قلطنا  يذلا  ليمل  ثدح 

ةروصلا ّنكل  .بئاغ  اناك  نيذللا  لوتنيف  وأ  رتيب  ىلع  لاؤسلا  حرط  ناكمإلاب 

انعفدي كلذ   نأ  الإ  .هيّتثج  روصلا  هتيأر يف  ام  نكي  ًادحاو :  ًازغل  تحضوأ 

.هلمكأب زغللا  ّلح  وحن  ةدحاو  ةوطخ  ولو 

.ةحرشملا حول  ىلع  بنج  ىلإ  ًابنج  هجولا  ترهظأ  دقف  ةثلاثلا  ةروصلا  امأ 

بوقثلاب ءيلمو  نشخ  يتنمسإلا  حطسلاف  يهابتنا : حوللا  اذه  ةيعون  تعرتسا 

ةراجيس ًاضيأ  ترهظ  .يلصألا  حوللا  نول  تّغ  يتلا  ءامدلا  بّرستب  حمست  يتلا 

.اهنم دعاصتي  ناخدلا  يف  هجولا ، دحأ  برق  ةفاح  ىلع  اهعضو  مت  ةلعتشم 

٢٨٤



ادب ذإ  شالفلا ؛ ةدام  ًامدختسم  باشلا  لسغ  ىلع  مدقأ  دق  ام  ًاصخش  نأ  ادبو يل 

: رخآ ءيش  لك  ىلع  سكعنا  يذلا  ءوضلا  هصاصتما  دعب  ةنوشخلا  ىهتنم  دلجلا يف 

، ةيلك لكش  ىلع  ناك  يذلا  نحصلاو  بيرقلا ، طرشملاو  تاصقملاو ، حطسألا ،

.ةيجاجزلا باوكألا  كلذكو 

ردجي  ناك  نكلو  دهاشملا ، هذه  لك  نع  ايليتوأ  داعبإ  ءابغب  تلواح  دق  تنك 

ٍةمدصب ُترعش  .تقولا  لاوط  رظانملا  هذه  ىرت  يهف  اهنم ، يسفن  ةيح  انأ 

وهو ءيش ؛ لكب  طيُحي  يذلا  فنعلا  نم  ردقلا  اذه  اردإ  ىدل  تهِدُشو  ةبك ،

.باعتلا نم  يلاخلا  توملا  كلذكو  نوكسلا ، نم  ردق  يأ  هئافخإ  نع  زجعي  فنع 

رتيب نأ  نم  تدّكأت  نإ  ام  نكل ، .اهسأر  تّزه  مث  اينام  ىلإ  رظنلاب  ايليتوأ  تفتكا 

ًاددجم تداع  حايترالا ، ةجوم  تهتنا  نأ  دعبو  تيملا ، باشلا  نيذه  دحأ  سيل 

نم ىرخأ  ةيضق  ثحبلا يف  اهلمعب يف  موقت  ةيبط  ةدعاسمك  يعيبطلا  اهرود  ىلإ 

.توملا اياضق 

ٍتامالع يأ  ىرأ  الو  قرغ ، ةلاح  مامأ  اننأ  ودبي  ...دلجلل  ًاّرشقتو  ًامروت  ظحالأ  »

ببس كلذ ، عم  : » تلاق مث  ًاررضت ، كألا  ةثجلا  ىلإ  كلذ  دعب  تراشأو  ىرخأ .»

وهو فتكلا ، ةمظع  مظتنم يف  قش غ  هنأ  ودبي  نكلو  ًاحضاو ، ودبي  قشلا ال 

دتما ول  نكل ، .نّنسم  ءيش  قوف  هفرج  دق  ًايوق  ًارايت  نأ  دقتعأ  .قيمعو  بك  حرج 

ثودح دنع  ًايح  باشلا  ناك  .تجرخ  دق  هؤاشحأ  تناكل  ىرخأ  ةصوب  حرجلا 

تسيلو ًاعيرس ، ناك  مدلا  نادقف  نأل  ةليوط ؛ ةرتفل  كلذك  لظي  هنكلو   كلذ ،

يننكل : » تعباتو اهنع  روصلا  ايليتوأ  تدعبأ  ةصاصرب .» هتباصإ  ىلع  ةمالع  كانه 

تمستباو باشلا .» اذه  ةافو  ببس  حيضوت  يف  ةدعاسملل  انه  ىلإ  ِتآ   

.ىفشتسملا ةرم يف  لوأل  انيقتلا  امدنع  اهتيأر  يتلا  ةداتعملا  اهتماستبا 

رورسم يننإ  ً.اثك  هنم  بيرق  هنإ  لقألا  ىلع  وأ  هيف ، انرّكف  ام  اذه  : » اينام لاق 

.»؟ هنيفرعت له  نكل ، .هدحأ  سيل  كقيقش  نأل 
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ببس يأ  كانه  نكي  نكل ،  الك .» : » نفج اهل  ّفري  نأ  نود  نم  ايليتوأ  تباجأف 

.هتايح نم  بناجلا  كلذ  اهنع  ىفخأ  رتيب  نأل  كلذو  هيمسا ؛ فرعت  اهلعجي 

.ال مأ  بذكت  تناك  اذإ  قحال م  ٍتقو  دكأتلا يف  ىلع  ُتمزع 

.»؟ تنأو : » اينام ينلأس 

.يتيقدص ىدم  ّميقت  ايليتوأ ل  رود  ناح  اهدنع ، ةركف .» يأ  ّيدل  تسيل  .الك  »

ىلإ ءرملا  رطضا  اذإ  ةمزاحو  ةطيسب ، رومألا  ءاقبإ  بوجو  ملعتأ  تنكف  انأ  امأ 

.بذكلا

الف .عوضوملا  اذه  نع  ثيدحلا  يفكي  نكل ، .هتضرتفا  ام  اذه  : » ددرتب اينام  لاق 

بلطلاب يفتكأس  تنك  باشلا  نيذه  َيّتيوه  تفرع  ول  كنأل  رمألل ؛ ةيمهأ 

، انه ةصقلا  هذه  يهتنتس  .كلذ  لعفيس  كغ  دحأ  نأل ال  هبراقأ ؛ غالبإ  كنم 

.دحأ هيلع  عي  ناكم ال  اهعضو يف  وأ  روصلاو ، قاروألا  لك  فالتإ  متي  فوسو 

 « ...نحن امأ  .ءيش  يأ  ثدحي  و  روصلاو ، قاروألا  هذه  دجاوتت  ًايمسر ،  نكل 

اذهب قلعتي  ءيش  يأ  شقانن  ملف  : » عبات مث  انوحن  ءاوهلا  يف  هديب  اينام  حّولو 

«. رمألا

 «. ...ةدعملا لاصئتسا  امأ  : » تفاضأ اذل  اهمالك ، تهنأ  دق  ايليتوأ  نكت   

اهيلع نوقلطي  مهنإ  .اهتعيبطب  ةيربرب  ةينمألا  تاءارجإلا  ضعب  نأل  رذتعأ  »

مت دقف  ةعدارلاب ! اهفصو  نك  داكلابف  ةيرس  ىقبت  اهنأ  ا  نكل  عدرلا ، فصو 

شانم تارفشو  ةيندعم ، ماسمو  ةكئاش ، ةيندعم  كالسأب  رهنلا  نم  ءازجأ  ءلم 

، اذه لك  ريربت  ديرأ  ال  .عناصملا  ًاقباس يف  مدختست  تناك  يعانص  مجحب  ةبك 

ةينعملا تارازولا  لخاد  ىتح  ٍلدج  راثم  ىقبي  رمألا  اذه  نإ  لوقلا  يننك  نكلو 

«. ةلوؤسملاو

نكل ىرج ، ام  ىلع  فاصوألا  عاونأ  ىتش  قالطإ  اننك  : » ءودهب ايليتوأ  تلاق 
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ةبتاكلا ةلآلا  توص  ّفقوت  روفلا ، ىلعو  ةلود .» ةرج  هنأ  حوضوب  يل  ودبي 

.انفلخ

نم عونلا  اذه  ىلع  ةلود  ةرج  فصو  قالطإ  ىلع  ةيعجرلا  طاسوألا  تداتعا  »

روبع نولواحي  نيذلا  كئلوأ  نأ  يركذتت  نأ  ِكنم  بلطأس  يننكلو  .ثداوحلا 

نوناقلا ةفلاخمو  ً.اضيأ  نوناقلا  نوفلاخي  مه  اإ  ةيعرش  غ  ةروصب  دودحلا 

دعب .عانتقا  نود  نم  نكلو  بزحلا ، تيلعت  ولتي  اينام  ناك  رطاخم .» عم  قفارتت 

: هقيدصت ةبوعص يف  تدجو  يننأ  ةجردل  ًالهذم  ًائيش  لاقو  ههجو  قرشأ  كلذ ،

الأ .ةينلع  ةينمألا  تاءارجإلا  هذه  انلعج  اذإ  كأ  ًاعدار  نوكيس  كلذ  ّنكل  »

.»؟ يأرلا ينناقفاوت 

ناك ذإ  .انيلع  هحرتقي  ام  هتاذ -  تقولا  ُتكردأ يف  ك  ايليتوأ -  تكردأ  اهدنع ،

.رابخألا هذه  رشن  ىلإ  انثحي 

دق هلمكأب  عتجالا  ناكو  ًابيرقت ، ةعساتلا  ىلإ  تراشأ  يتلا  هتعاس  ىلإ  اينام  ّعلطت 

كوجرأ اذل ، .روطفلا  ةدئام  ىلإ  عتجا  ّيدل   » .نمزلا نم  ةعاس  نم  لقأ  قرغتسا 

.هيلإ باهذلا  ناديرت  ٍناكم  يأ  ىلإ  كلصوي  فوس  هيردنأ  نكل  ارذعت ، نأ 

 - ايزنيس تدعتسا  روفلا ، ىلعو  قّوستت .» نأ  ديرت  اهنأل  ايزنيس  كقفارتسو 

يزلا يدترت  يهو  ىتح  ةليمج ؛ ًةباش  تناكو  .انعم  ةرداغملل  اينام -  ةدعاسم 

جراخ انيأر  .ةرازولا  ةعابطلا يف  ىلع  تالماعلا  لك  هيدترت  يذلا  دّحوملا  يمسرلا 

اوناك .ةقينأ  ًابايث غ  نودتري  نيذلا  نيدبلا  فظوملا  نم  ةعومجم  اينام  بتكم 

اوناك ً.اضعب  مهضعب  تارظن  بنجتمو  نيدعابتم  سلاجو  تمصب ، نيرظتنم 

مهنأكو مهرظنم  ادب  ...ميلاقأ  ءعزو  ءارزو ، َباونو  يميلقإلا ، نيدعاسملا  نم 

ىلع نيرخآلا  ىلع  مهرودب  هنوّطلسي  يذلاو  مهيلع ، ّطلسملا  فوخلاب  نورعشي 

.ماظنلا اهدمتعي  يتلا  ةاواسملا  تايلآ  نم  ًاءزج  كلذ  ناك  .ءاوس  ٍّدح 
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ًسق ُتعمس  .ايليتوأ  عم  ثيداحألا  ايزنيس  تلدابت  ةرايسلاب ، انتدوع  قيرط  يفو 

.لبق نم  ًاضعب  هضعب  نافرعت  هنأ  تفشتكاف  هنيب ، راد  يذلا  ثيدحلا  نم 

ًةداع ةظفحتم  نوكت  نأ  تداتعا  يتلا  ايليتوأ  اهتباجأف  رتيب ، نع  ايزنيس  اهتلأس 

ماقرأ ناتأرملا  تلدابت  .اهددرتو  اهظفحت  لك  ىشالتو  رورسب ، اهتلئسأ  لك  نع 

، اهفتاه مقر  ايليتوأ  ايزنيس  تطعأ  ىرحألاب ، وأ  .ةرايسلا  تفقوت  امدنع  هيفتاه 

لك نم ب  ًادحاو  ًاصخش  ّنإ  دالبلا ، هذه  يفف  .اهلزنم  ناونع  ايليتوأ  اهتطعأ  يف 

هتطعأ يذلا  نكسلا  ناونع  امأ  .هب  صاخ  يفتاه  طخب  عتمتي  نطاوم  ةئالث 

.انأ اونع  ناكف  ايليتوأ 

انكو ًاعم ، ةسردملا  يف  انك  : » ةرايسلا نم  انلّجرت  نأ  دعب  ايليتوأ  يل  تحرش 

دّرجم انك  لب  ةنيتم ، تناك  انتقادص  نإ  لوقلا  يننك  ال  نكل ، .تقيدص 

ًاددجم يقتلن  فوس  اننأ  دقتعأ  يننأل   ةشهدلل ؛ ٌثم  رمألا  نأ  دقتعأ  .تقيدص 

نيب يموكح  ىفشتسم  ةبيبط يف  نوكتس  انادحإ  نأو  تاونس ، رشع  رورم  دعب 

«. هديرت ءيش  يأ  لعفت  نأ  اهناكمإب  ناكو  ةيكذ ، ةاتف  تناك  .ريزولا  ةليلخ  ىرخألا 

.»؟ كلذك سيلأ  ريزولا ، ةليلخ  تحبصأ  فيك  ّرسفي  اذه  ًاذإ ، »

يأ انزارحإ  مدع  نم  مغرلابف  .يفتك  لوح  اهعارذ  تعضوو  ايليتوأ ، تمستباف 

دق هل  اتسيل  تثجلا  نأ  انتفرعم  درجم  نأ  الإ  لوتنيفو ، رتيب  نع  انثحب  مدقت يف 

، يرورض غو  ًافينع  باشلا  توم  ناك  .ةبيرغ  ةروصب  حايترالاب  انروعش  تزّزع 

ُترعش .ايليتوأ  هتدصق  يذلا  وناقلا  ىنعملاب  لتق  ةرج  سيل  ثدح  ام  نكل 

دويق رسكب  تحمس يل  اينام  اهب  دّوز  يتلا  تامولعملا  نأ  ك  اهلجأل ، رورسلاب 

.لقألا ىلع  رضاحلا  تقولا  يف  فوخلا ؛

كألا نكل  .بنذم  اينام غ  ّنأ  ودبي يل  : » انعتجا نع  هانربخأ  امدنع  ويل  لاق 

«. ةدعاسملل هدادعتسا  وه  اذه  نم  ةيمهأ 
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ذخأ ىلع  اّنثحي  هنأكو  ادب يل  دقف  .انتدعاسم  دّرجم  ىدعتي  رمألا  ّنأ  رعشأ  : » تلق

«. هب قثأ  يننإ  .تيحضلا  يتلئاع  عم  لصاوتلاو  ةيدودحلا ، خاخفألا  روص 

هنأ ك  دودحلا ، نمأ  نع  لوؤسملا  وه  وكيوتس  : » انكذت دصقب  ويل  لاق  اهدنع ،

اينامو .دودحلا  لوط  ىلع  لتقلا  دصقب  صاصرلا  قالطإ  ةسايس  نع  لوؤسملا 

اذه دقتعي  يف  اينام ، سيئر  وكيوتس  نأ  ً.اضعب ك  هضعب  ناهركي  وكيوتسو 

نع لوقي  هتهج  نم  وكيوتس  نكل  .دينع  ينيلاتس  ّحالف  وكيوتس  نأ  خألا 

فصولا فذح  كناكمإب  ..ً.ايسنج  فرحنمو  يدوهيو ، يزاوجروب ، هنإ  طنطسق 

هئالو نع  يلختلل  ٍدادعتسا  ىلع  طنطسق  نأ  لّيختأ  نأ  يننك  .ءاشت ال  يذلا 

ْهتَمدخ يتلا  ئدابملا  يهو  ئجافم ؛ ٍلكشب  امورلا  يعويشلا  بزحلا  ئدابمل 

«. رومألا كيرحت  ديري  هلعل  نكل ، .ةعئار  ةروصب 

.»؟ اذه لك  انرود يف  وه  امو  »

..ً.ادج ةليوط  قعال  نكل  كيرحتلا ، وه  انرود  نإ  : » ةطاسبب ويل  باجأ  اهدنع ،

.«

ةعبارلا ةعاسلا  ةبارق  بابلا  تحت  نم  قلزني  ام  ًائيش  تعمس  يلاتلا ، مويلا  يفو 

ًابوجحم هفصن  ناكو  هيأ 4 ، مجحب  فورظم  نع  ةرابع  ءيشلا  كلذ  ناك  ً.ارجف 

.هنع عُزن  دقف  يلصألا  ناونعلا  امأ  ًادعجمو ، ًادق  فورظملا  ناك  .بابلا  ةداجسب 

نكُ ام  ىدص  ُتعمس  لب  ًائيش ، َرأ  يننكلو   عمسلا ، ُتيغصأو  بابلا  ُتحتف 

يتلا ةفرشلا  ىلإ  تعرُه  .ىنبملا  لخدم  نع  دعتبت  ٍمادقأ  تاوطخ  نوكي  نأ 

غ هاجتا ، لك  نم  تادرايلا  تارشع  دُعب  ىلع  دجاوتي  ءيش  يأ  ةيؤر  نم  يننك 

ً.ائيش َرأ  يّننأ  

دوسألا نوللاب  ىرخأو  ناولألا ، ةحضاو  ٍروص غ  ثالث  تيأرف  فورظملا ، ُتحتف 

تزرب دقو  اينام ، اهنع  ثّدحت  يتلا  ةينمألا  عقاوملا  عبرألا  روصلا  ترهظأ  .ضيبألاو 
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يرئاد ٌراشنم  روصلا  ىدحإ  زرب يف  ذإ  .اهنع  ثدحت  يتلا  ةعدارلا  ءايشألا  كلت  اهيف 

هنول ّغت  دقو  ًائدص ، راشنملا  ناك  .ءاملا  طسو  ٌننسم  ٌلاله  هنأ  ول  ادبو ك  بك ،

ىلعأ وهو  رتم ؛ عافترا  ىلع  ءاملا  حطس  قوف  راشنملا  زربو  .بلاحطلا  ببسب 

ترهظأو .بونادلا  رهنل  قّيضلا  فطعنملا  ضرع  ىلع  دتما  ك  .هل  ٍعافترا 

بابذلا نم  برسك  ودبي  ناك  امو  رهنلا : نم  ةفلتخم  عضاوم  نايرخألا  ناتروصلا 

حطس تحت  دت  يتلا  ةكئاشلا  كالسألا  نم  ةلتك  نع  ةرابع  رمألا  عقاو  ناك يف 

عقوملا ناك  .هايملا  نم  ةزراب  ةيندعم  ٍكالسأ  ةثالث  ةخألا  ةروصلا  تيأر يف  .هايملا 

روصلا نأ  ًاضيأ  ُتظحال  .اهنم  لك  افق  ىلع  ًاعوبطم  ةروص  لك  هيف  تطُِقتلا  يذلا 

ّنكل بونادلا ، نم  امورلا  بناجلا  نم  ةفلتخم  ةنكمأ  ةثالث  نم  اهطاقتلا  مت  دق 

خيراتلا رهظ  ك  رتم ، يتئم  وحنب  اهترّدق  ٍتافاس  ةدعابتم  تناك  عقاوملا 

ةروص لك  طاقتلا  تاقوأ  ترهظأو  .ةروص  لك  لفسأ  يف  ةغص  ماقرأب  تقولاو 

.ةقباسلا ةروصلا  طاقتلا  ىلع  ةعاس  نيرشعو  تنثا  رورم  دعب  تذُِخأ  اهنأ 

ةفلكملا تازيهجتلا  كلتما  دق  روصلا  كلت  طقتلا  يذلا  صخشلا  نأ  ًاروف  تكردأ 

.ةيرح لكب  كانه  لّوجتلاب  هل  حمس  ام  نذإلاو 

صّحفتو ليلق ، دعب  ويل  لصو  كاجوك .»؟ دوجو  تلّيخت  له  : » فتاهلا سرج  ّنر 

كقيفر ركشن  نأ  انيلع  ّعتي  : » لاق مث  نمزلا ، نم  ٍةعاس  فصن  نوضغ  روصلا يف 

.ةعرسب ةيناملألا  ةفاحصلا  ىلإ  اهلاصيإب  موقأس  انأو  .روصلا  هذه  ىلع  اينام 

ٍةيطايتحا ٍخسنب  ظافتحالا  ديرأ  يننكلو  ًاضيأ ، يناطيربلا  عم  لصاوتلا  لواحأس 

«. اهنم

رعشأ دق  هنأ  نم  مغرلابف  ثيمسرتنو ، ىلإ  ركشلاب  نيدأ  يننأ  دقتعأ  : » هل ُتلقف 

كو عقاوملا -  هذه  ّنكل  .ةيضقلا  هذه  طويخ  لوأ  اطعأ  هنأ  الإ  فوخلاب 

ادع ام  اهنم  بارتقالا  صخش  يأ  ةعاطتساب  نكي  و  ةيرس ، تناك  اينام -  اهسأ 

لمتُحي .برهلا  نم  نيرافلا  عنم  ةمه  مهفيلكت  ّمت  نيذلا  وأ  دلبلا ، نم  نيّرافلا 
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«. مهل ةمدخ  ءادسإ  ىلع  ًارداق  نوكيس  ثيمسرتنو  نأ 

.ةيلصألا خسنلا  كلت  هنكلو ال  ًاقحم ، نوكت  نأ  لمتُحي  ًانسح ، : » كّكشتب ويل  ّدر 

ٍواه كنإ  عقاولا ، .رخآ يف  ءيش  يأ  هل  لقت  نكلو ال  طقف ، خسُنلا  كلت  كنإ  هل  لق 

«. كعم فوس آ  كلذلو  يرقبع ،

، ينعأ .اينام  ديب  ةبوعلأ  نوكن  نأ  ةيناكمإ  وهو  ينقلُقي ؛ ءيش  كانه  : » هل تلقف 

وكيوتس يف عاقيإل  ةبسانم  قئارط  داجيإ  لواحي  هنإ  لب  ًانِسحُم ، سيل  اينام  نإ 

ماجحألا تاذ  شانملا  نأ  ربتعيس  هنأ  لَمتُحيو  .هتفيظو  لغشي  ل  بعاتملا 

 «. ...ززقتلل ًاثم  ًارمأ  رهنلا  ةعوضوملا يف  ةيعانصلا 

«. ًاضيأ ىضوفلا  ببُسيو  هئاذح ...« : طيرش  طبري  وهو  ويل  حرتقا 

، لضفأ لئاسوب  هتبعج  ًاظفتحم يف  نوكي  الأ  نكأ  .هلوقأ  ام  ٌداج يف  يننإ  ويل ، »

.»؟ هناكم لالتحاب  هل  حمست  ةيلاعف  كأو  ًاحوضو ، ّلقأو  ًةفاظن ، كأو 

يتلا شرقلا  كسأو  ةسرتفملا ؟ كسألاب  بونادلا  ألم  هنإ  لوقت  نأ  ديرتأ  اذام ؟ »

.»؟ ةيثارولا ةسدنهلل  تعضخ 

...ةسارشلاو عمقلا ، لئاسوو  ةمدقتملا ، فيوختلا  لاكشأ  نم  ًايأ  ينعأ  يننإ  »

قيقحت ىلإ  هيعس  يف  ءاذيإ  كأ  نوكي  الأ  نمضي  يذلا  ام  ...يدسجلا  فنعلاو 

.»؟ هفده

«. هئاقدصأ رايتخا  ءرملا  عيطتسي  ال  لاُقي : ام  فرعت  تنأو  .كلذ  نمضي  ءيش  «ال 

رايتخا امأ  كئاقدصأ ، رايتخا  كناكمإب  ّهنإ  لاُقي  لب  لاُقي ، ام  اذه  سيل  ويل ، اي  «ال 

«. لوقلا اذه  نم  فدهلا  وه  اذه  ً.انكمم  ًارمأ  سيلف  كتلئاع 

مستباو تاونسلا .» كلت  لالخ  ًائطخم  وك  ببس  ّرسفي  اذه  ًاذإ ، ًاقح ؟! هآ ، »

.جرخو يفتك  ىلع  ينمكل  مث  ةرخاس ، ًةماستبا 
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؛ ويل ىلإ  ةيحت  هيجوتل  ًالوأ  وكيم  ضهن  .ةرازولا  ىلإ  انقيرط  يف  انرس  ةيادبلا ، يف 

سانلا هب  لماعي  يذلا  ددوتلا  نم  عونلا  كلذ  يمامأ  رهظأ  يذلا  فرصتلا  وهو 

ةردابلا هذه  لهاجت  هنكلو  هتأّنهو ، ًاضيأ  اكيدور  تفقو  .مهنم  ىوقأ  مه  نم 

.هدي نم  ةفيطل  ةراشإب 

ةقيرطب ينيلماعت  نأ  كنم  ديرأ  الو  .اكيدور  اي  ًاعيمج  نوواستم  انه  اننإ  »

نأ دعب  ةخألا  هترابع  فاضأو  ًاليلق .» كلذ  يلعفت  نأ  كنك  ًانسح ، .ةزيتم 

.»؟ انه ريدملا  له   » .ةلبق ىلع  لوصحلل  ًادادعتسا  اههجو  ىلع  هّدخ  دنسأ 

 «. ...ياهوأ روسيفورب  ...انه  هنإ  لجأ  لجأ ، »

!؟ روسيفورب تلاق  له 

رمأ كتاف  ثيح  ًاثك ، كتارماغ  ًالغشنم  َتنك  : » رخف لكب  ويل  نلعأ  اهدنع ،

«. ًاليوط اهترظتنا  يتلا  ةيقرتلا  ىلع  يلوصح 

يأ يطعت  ال  تنأو  انه ، ىلإ  كلوصو  ذنم  ليوط  تقو  كيلع  ِض  ةيقرت !  »

مامأ انفقوو  بابلا ، انلفقأ  رهشأ .»! ذنم  عتجا  ّيأ  رضحت  كنأ   ك  تارضاحم ،

.روصلا خسنل  ريوصتلا  ةلآ 

يننأ دكؤت  اّهلكو  روضحلا ؛ لجس  اهنمض  نمو  تالجسلاب ، ءيلم  ٌفلم  دجوي  »

خسنلا ةيعون  تناك  تالجسلا .»؟ هذه  ةفلاخم  عيطتسأ  له  .يلاثم  ٌرضاحم 

.ةفاحصلا غ ىلإ  اهلاصيإ  ةيفيك  سفت  بعصي  نكل ، .أجاف  يذلا  رمألا  ةديج ؛

.يفكي ا  ًاحضاو  نوكي  فوس  لهذملا  اهازغم  نأ 

.»؟ ايبوب دض  كيدل  اذام  : » ويل ُتلأس 

ةيمرهلاب قثي  ٍلجر  ىلإ  ةبسنلاب  هنإ  لوقلاب  يفتكن  انعد  وأ  ةينهم ، رارسأ  اهنإ  »

لصفلاب قلعتي  ام  بيرغو يف  ّيوق  ٍفقو  ظفتحي  هنإ  لمعلا ، ناكم  ةمراصلا يف 
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 «. ...سبالملاب رمألا  ّقلعت  اذإ  سنجلا ؛ ب 

.»؟ هزازتبا يونتو  ّيوس  هنأ غ  ينعتأ  »

ينعأ هل ؛ هتّبحم  ًابيرغ يف  ًارمأ  كانه  نأ  دقتعأ  عقاولا ، يف  : » لاقو يل ويل  مستباف 

ةئف كانهو  بيهرتلا ، نم  رخآ  ٌعون  الإ  وه  ام  كلذ  لك  نأ  فرعت  كنكلو  .زازتبالا 

الو فوخلاب ، روعشلا  نود  نم  شيعلا  نوعيطتسي  ال  نيذلا  صاخشألا  نم 

كرابخإ يونأ  يننإ ال  لاح ، يأ  ىلع  نكل ، ...نيرخآلا  ةلماعمل  هغ  ةقيرط  نوفرعي 

ناك لصح  ام  نإ  كل  لوقأ  نأ  يننك  نكل ، .هنع  اذه  لك  يتفرعم  ةيفيكب 

هتلوانم ىلإ  تررطضا  ..ً.ادئاس  مالظلا  ناكو  ًاليلق ، ًال  ُتنك  .اننيب  ةرشابم  ةهجاوم 

يننك ربكأ م  ةجرد  ىلإ  كلذو  ةديس ؛ لعفت  لثم  فطلب  اهكرفب  ماقف  اهايإ ،

«. هتجوز نع  هلوق 

ةعشبلا ويل  ةقيرط  يهأ  كأ : ينمدص  ّع  ًالئاستم  يسأر  ُتززه  اهدنع ،

ّيوسلا غ  كسملا  لجرلل  اي  ل ؟ وهو  ايبوب  ةروص  مأ  زازتبالا ، ةعداخملاو يف 

نم ايبوب  نّك  .ًاليحتسم  ودبي  ٌرمأ  اذه  ةبقارملل ! عضاخ  عمتجم  شيعي يف  يذلا 

يتلا يه  هيلع  ويل  اهسرام  يتلا  ةطلسلا  نأ  لمتُحيو  ويل ، ءاج  نأ  ىلإ  هرومأ  ّربدت 

تابورشملاب يف حسلا  مدع  كلذكو  ةعماجلا ، ةبتكم  لمعلا يف  وكسينويل  تنمض 

.ادروت

ةحول ّنكل  .رجناليب  روتكدلا  تناك : يبتكم ك  باب  دنع  فيرعتلا  ةحول  تيقب 

رابغلا ةقبط  امأ  .ياهوأ  .ل  روسيفوربلا  ىلإ : تّغت  ويلب  ةصاخلا  فيرعتلا 

قاقحتسا مدع  ىلع  دهاش  ربكأ  تناك  دقف  روسيفوربلا  ةلواط  تطغ  يتلا  ةقيقرلا 

عضوب أدب  مث  هديب ، رابغلا  حسمو  ويل  سلج  .ةيديلقتلا  قئارطلاب  هبقل  لجرلا 

ٍطخب هيلع  بتك  عبارلا ، فلغملا  ىلإ  ويل  لصو  حو  .تافلغم  خسُنلاو يف  روصلا 

ويل بلط  كلذ ، دعب  .مرتحملا  ثيمسرتنو  ليج  ةيلاتلا  تلكلا  يلوفطو  ٍضيرع 
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.فتاهلا ةعس  ينلوان  مث  ةرافسلا ، مقر 

يتلا كلتك  ةيسمش  ةراظن  عضي  ناكو  جردلا ، دنع  ًارظتنم  ثيمسرتنو  ناك 

غ ٍلكشب  هينيع  اتقدح  اهيتسدع  فلخ  تعّسوتو  سيساوجلا ، اهمدختسي 

نكي .كسألاب   ٍءيلم  ٍضوح  يف  حبست  تانئاك  لثم  هرظنم  ادبف  نزاوتم ،

.اهيف غلابملاو  ةيوقلا  ويل  ةحفاصم  ببسب  ىوذ  هنأ  ك  ويل ، عم  ًاحاترم  لجرلا 

نيد ّدرأ  تنك  يننأ  يف ح  نكل ، .ناكمإلا  ردق  ًايداع  انءاقل  لعجي  نأ  ويل  دّمعت 

ً.اكِرش كلذ  مدختسي  ويل  ناك  ثيمسرتنو ،

نم ةرافسلا  تلصتا  يف  دقل  تننج !؟ له  : » انلوصو روف  يسامولبدلا  لاق يل 

!«. يبغ يواه  نم  كل  اي  ةبقارملل ! ٍعضاخ  ٍفتاه 

«. سّسجتلا ةيساسأ يف  ةدعاق  ةباث  وهو  ًاجودزم ، ًاعادخ  ىّمُسي  اذه  : » ويل ّدرف 

: لاق مث  روصلا ، صّحفتب  ثيمسرتنو  أدبو  لساه ، دنآ  تيش  ةلواط يف  ىلإ  انسلج 

، اهيلع تلصح  نيأ  نم  الوقت يل  نل  كنأ  دقتعأ  .كل  ًاركش  .ةمهم  اهنإ  لجأ ، »

نم ققحتلا  اندرأ  لاح  يف  اذه  لوقأ  كلذك ؟ سيلأ  اهايإ ، كاطعأ  يذلا  نمو 

«. اهتلاصأ

فوسو ليج  اي  انعم  لاعت  ًانسح ، ةيقيقح !؟ روصلا  هذه  نأ  كش يف  كيدل  لهو  »

: فاضأ مث  راشنملا  نانسأ  ىلإ  هديب  ويل  راشأو  انه .» نم  ةبيرقلا  هايملا  كلزنن يف 

كيأر يف ام  .روصلا  ةلاصأ  نم  ققحتلا  نم  نكمتتس  كدسج  راشنملا  عطقي  يفو  »

يذلاو قنعلا ، دنع  حوتفملا  ثيمسرتنو  صيمق  ىلإ  هعبصإب  ويل  راشأو  اذه .»؟

.رمحألا هدلج  نع  فشكي 

قودنص يف  مهدحأ  اهعضو  دقف  .لوهجم  ٍردصم  نم  روصلا  انّملست  : » ُتلقف

«. يديرب
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ٌخُسن يه  له  : » انلأسف كأ ، ةقيقد  تامولعم  ىلع  لصحي  نأ  ثيمسرتنو  دارأ 

.»؟ ةيلصألا روصلا  نع 

اهنإ معن ، : » باجأو بارشلا ، نم  رخآ  بوك  ىلع  لصحي  ل  ويل  ضهن  اهدنع ،

فوس اهل  كذخأ  مدع  لاح  يفو  .اهذخأ  نع  عنت  وأ  اهذخأت  نأ  كنك  .كلذك 

نوكت فوسف  اهتذخأ  اذإ  نكل ، .اهب  بّحري  رخآ  ناكم  ىلإ  اهقيرط  روصلا  دجت 

«. اهمادختسا ىلإ  ًارطضم 

رظنأس يف : » ًالئاق هتبيقح  اهعضوو يف  روصلا  ذخأ  نأ  الإ  ثيمسرتنو  نم  ناك  ف 

.اهتحص نم  قّقحتن  ّداوم   لعتساب  لمعلا  ّبحن  نحنف ال  .هلعف  يننك  ام 

«. روصلا ردصم  ةفرعم  ىلإ  ةجاحب  اننإ  اذهلو ،

نم ةيمكب  هتقحالم  كنك  ثيح  تلق ، ك  انردصم  ةفرعم  ديرت  له  »

ةقيرطلا هذهب  ةحلسألا ؟ تاعيبم  وأ  طفنلا ، تاعيبم  نع  ةديفملا  تامولعملا غ 

لوصحلل مهتاضوافم  يف  ةيراجتلا  تاثعبلا  يف  كئاقدصأ  ةدعاسم  نم  نكمتتس 

«. لضفأ تاقفص  ىلع 

خسنلا يه  هذه  له  : » مالكلاب ّيلإ  هّجوتو  ويل ، ثيمسرتنو  لهاجت  اهدنع ،

.»؟ ةديحولا

ويل ّمهو  ...ءافعضلا »  ّصخت  رومألا  هذه  ناسنإلا ؟ قوقح  نع  ثدحتت  له  »

نوديري اوناك  اذإ  قافرلا  جاعزإ  ديرأ  ال  : » لاقو غرافلا  هبوك  هديب  ًالماح  ضوهنلاب 

 «. ...انم تابابّدلا  ضعب  ءارش 

دب الف  خُسن  اهنأ  ا  نكل ، .يملع  دح  ىلع  ةديحولا  خسنلا  اهنإ  : » ُتبجأف انأ  امأ 

«. اهناكم فرعأ  يننكل ال  .ام  ٍناكم  ةدوجوم يف  ةيلصألا  روصلا  نأ 

، برشملا برق  فقي  ويل  ناك  مكسفنأل .»؟ خسُنلا  ضعبب  اوظفتحت  أ  نكل ، »
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.يدحو ةبذك  راكتبا  ىلإ  ًارطضم  تنك  كلذلو 

؛ ةديدش ٍلمأ  ةبيخب  يحوي  ٍلكشب  ّيبجاح  تسّوقو  ةرشابم ، هينيع  ىلإ  ترظن 

عفاود دوجوب  ًاماهتا  نوهجاوي  امدنع  نويسايسلا  اهمدختسي  يتلا  ةقيرطلا  يهو 

نع يل  اهتمّدق  يتلا  تامولعملا  لباقم  كل  نيدم  يننأ  كتربخأ  .الك   » .ةثيبخ

«. ليمجلا كل  ّدرأ  انأ  اهو  ّتثجلا ،

.»؟ ءيش ىلإ  تلّصوت  له  ...ناتثجلا  هآ ، : » ًةأجف رّكذت  نأ  دعب  لاقف يل 

ىلع تعقو  كلذلو  مهسألاب ، فادهألا  ةباصإ  يف  ةارابم  بعلب  أدب  دق  ويل  ناك 

انحرط دقف  .دودسم  قيرط  ىلإ  انلصو   » .ةبسانم ةبذك  ىلع  روثعلا  ةمهم  يقتاع 

تثجلا ّنأ  ةياهنلا  انل يف  ّبت  نكلو ، .تايرحتلا  ضعبب  ويل  ماقو  ةلئسألا ، ضعب 

ةيتوصلا ةزهجألا  نم  براق  ةلومح  لاخدإب  ناموقي  اناك  رجغلا  نم  باش  ناّصخت 

 «. ...ايفالسوغوي نم 

.ٍقنحب تامولعملا  ىّقلت  هنأ  ُتظحالو  .ةرداغملل  رذتعاف  هبارش ، ثيمسرتنو  ىهنأ 

معزيو هسيئر  ىلإ  بهذي  فوسو  هقحتسي ، يذلا  ءانثلا  ىلع  لصحي  فوس  هنكلو 

اذكهو هتكبش ، يف  نولمعي  نيذلا  يلحملا  هرداصم  دحأ  نم  ًارابخإ  ىّقلت  هنأ 

ءاحنأ لك  يف  ًاناذآو  ًانيعأ  كلت  يذلا  تسراخوب  ليمع  هتفصب  هسفن  رهظُيس 

...ةنيدملا

موقي فوس  هنأ  لمتُحي  .روصلا  مادختسا  مزتعي  ال  هنإ  : » ةقث لكب  ويل  لاق 

نورّرقيس مث  ًاليلق ، نوقرعتيو  نوشهُدي  فوس  نيذلا  هئاسؤر  ىلإ  اهريرمتب 

ةقيرطب يفتخت  نأ  ىلإ  كيلاود  اذكهو  ...ايلعلا  زكارملا  ىلإ  اهرير  مهرودب 

ىلإ ةجاحلاب  مهكذتب  موقي  فوس  ثيمسرتنو  نأ  دقتعأ  .ىشالتتو  ةيرحس 

يهتنيس اذكهو ، .ةيلاتلا  ةيراجتلا  ةثعبلا  لجأ  نم  ةقادصلا  حور  ىلع  ةظفاحملا 

لك نأ  كلذ  ينعيو  .ءارجإ  ال  هيلع : بوتكم  ٍفلم  لخاد  ًةظوفحم  روصلاب  رمألا 
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«. تقولل ةعيضم  ناك  ءيش 

ةهجلا فقاو يف  ثحابم  لجر  ىلإ  ويل  راشأ  ةرافسلا ، تاباوب  ىلإ  انلوصو  دنعو 

«. قحالم انك  دقل  ًاذإ ، : » ةحاقوب انوحن  رظني  ناك  يذلاو  عراشلا ، نم  ىرخألا 

.قحالم انك  عبطلاب  : » لاقو دنوب  ساج  ةقيرط  ىلع  هبجاح  ويل  سّوق  اهدنع ،

هتّملعت ءيش  كانه  ناك  اذإو  .ةبعللا  ةيساسأ يف  ةدعاق  يهو  ةيثالث ، ةعدخ  اهنإ 

«. درفم ٍددعب  ءاهتنالا  ىلع  صرحلا  وهف  عادخلا ، نف  يف 

لمعلا نم  ةزاجإ  ىلع  لصح  دق  ثيمسرتنو  نأ  ُتعمس  ةليلق ، مايأ  رورم  دعب 

يف انئاقلل ؛ ةيلاتلا  ةليللا  فينع يف  موجه  ىلإ  ضّرعت  دقف  .دحاو  ٍعوبسأ  ةدمل 

ينعيو .بيرختلاو  ةقرسلل  تضرعت  دق  هتّقش  نأ  .هدالب ك  ىلإ  هقيرط  ناك يف 

زاوج نأ  ك  نمأ ، لجر  ةقحالم  نود  نم  كرحتلا  ىلع  ًارداق  دعي  هنأ   كلذ 

.هنم بحُس  دق  يسامولبدلا  هرفس 
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اثلا لصفلا 

داحتا ىلإ  تاوعدلا  لاسرإ  يف  وارتساه  يف  ةعقاولا  هتقش  يف  ميفورت  كمهنا 

يذلا بسنألا  ناونعلا  وه  ةمدخلا  نم  ةلماك  ةايح  ناك  .هتاركذم  قالطإل  بّاتكلا 

تاوطخلا باتكلا  ةمدقم  تصّخل  دقو  .هازغ  يحوي  يذلاو  باتكلل ، هرايتخا  مت 

ٍدالب نم  اهمّدقت  ءانثأ  كلذو  وكسيشواشت ، ةدايق  تحت  ةمألا  اهتزجنأ  يتلا  ةرابجلا 

نايرداه باتكلا -  اذهل  يقيقحلا  فلؤملا  امأ  .يجذو  يملع  ٍعمتجم  ىلإ  ةيعارز 

فرصتلا اذهب  ميفورت  حمسو  .نيوعدملا  ةحئال  ةعجار  كمهنا  دقف  ليتنيف - 

.باتكلل يلصألا  صنلا  اهل  ضّرعت  يتلا  ىرخألا  لالذإلا  تالاحب  حمس  لثم 

نحن نيبف  .باتكلا  قالطإل  تنمازتم  تلفح  ّمظن  دق  ميفورت  ناك  عقاولا ، يف 

مويلا بّاتكلا يف  داحتا  رقم  لخاد  ةمدخلا  نم  ةلماك  ةايح  باتك  بخن  برشن 

ةنايخلا تاركذم  باتك  عيزوت  أدبي  نأ  ررقملا  نم  ناك  لوألا ، نيرشت  نم  عباسلا 

وهو سيراب ؛ يف  بّاتكلا  داحتا  يدان  يف  كلذو  هفلؤم ، بايغب  نكلو  ةيلاثملا ،

باتك رشان  ىهنأ  .ةينامورلا  ةرافسلا  رقم  نم  بيرق  هنأل  هرايتخا  مت  يذلا  عقوملا 

؛ باتكلا ناونع  ديدحت  لفغأ  هنكلو  تاوعدلا ، لاسرإ  تقولا  اذه  يف  ميفورت 

بسحب نكل  .هتاذ  باتكلا  نم  كأ  يسنرفلا  متها  ثي  كيتكت »  » اذهو

نم باتكلا ؛ قالطإ  لفح  نورضحيس  برتغملا  ينامورلا  فقثملا  نإ  ميفورت ،

، نالويك مئاشتملا  فوسليفلاو  وكسينينوت ، رخاسلا  يحرسملا  بتاكلا  لاثمأ 

حبصأ يذلا  ودلوزيآ  ناتسيرت  يلايروسلا  ىتحو  ودلوزيآ ، ونايلإ  ةروطسألا  خّرؤمو 

ىدحإ نم  ذوخأم  ٍدهش  نوكي  ام  هبشأ  دهشملا  ناك  .هرمع  نم  تاينيعستلا  يف 

يف نيب  هفلؤم ، بايغب  سيراب  يف  باتك  قالطإ  يأ  وكسينينوت ؛ تايحرسم 

.هسفنب هبتكي  ًاباتك   قِلُطي  هتاذ  فلؤملا  ناك  لايمألا  فالآ  دعبت  يتلا  تسراخوب 
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بّاتكلا دحأ  دوجو  نيوعدملا  ةاق  ظحالي يف  نايرداه  ناك  رخآلاو ، حلا  بو 

يف رظنلا  ةداعإ  ميفورت  نم  بلطيف  ىضرلاب ، نوظحي  ال  نيذلا  يسايسلا  وأ 

هنأ ك  فورعم ، يعجر  نالف  دّيسلا  اذه  قيفرلا ، اهيأ  : » هيلإ ةوعدلا  هيجوت 

ةقادص ةقالع  تأشنأ  دقف  ةنالف  ةسنآلا  امأ  ...ةيكارتشا  غ  ةطشنأ  يف  طروتم 

وهف تانوقيألا ، عناص  وكسيرتب ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .ةيمدقت  غ  رداوك  عم  ةقيثو 

 «. ...ةينيدلا ليثتلاو  روصلل  فورعم  ٌبّرهمو  ٌنيدتم 

؟ يجذو رّرحم  نايرداه  نأ  َتظحال  له  : » ئداهو قيقر  توصب  ميفورت  لاق يل 

!«. اقادص حيقنت  أدب يف  ىتح  باتكلا  حيقنت  ىهنأ  نإ  ام  هنأل 

نلعأو ةعّنصتملا ، هتماستبا  ًستبم  انوحن  علطتو  هلمع ، نع  هينيع  نايرداه  عفر 

، نكل .كلذ  تلواح  عبطلاب  .كانهو  انه  قيفرلا  ةدعاسم  تلواح  : » رخف لكب 

رادصإ ىلإ  ليملا  نعو  ةركاذلا ، لهاست  نع  ةجتانلا  تاوفهلا  ضعب  كانه  تناك 

ماكحألا هذه  عضو  لضفألا  نم  هنأ  ح  يف  فسألا ، عم  عباطلا  ةيتاذ  ماكحأ 

هذه لثم  تعمس  نأ  يل  قبس  دق  نكي  يعوضوملا .»  خيراتلا  رهجم  تحت 

.عانتقالا نم  ةجردلا  هذه  لثو  لبق  نم  باعتلا 

ينتفل نوتركلا .»  » غض نوكت  ام  هبشأ  اهنأ  تظحالو  باتكلا ، تاحفص  تّبلق 

ٍتاحفص عست  لغش  دق  تاونس  ا  ماد  يذلا  ةدحتملا  ممألا  ميفورت يف  لمع  نأ 

مت دق  عستلا  تاحفصلا  ب  نم  تاحفص  ثالث  نأ  ك  .باتكلا  نم  طقف 

درجم تاحفصلا  كلت  تناك  .وكسيشواشت  انيليإو  يالوكين  ةرايزل  اهصيصخت 

تقفارت يتلا  لوغيدو  رجنيسكو  نوسكن  عم  تاءاقللا  امأ  .ةحلصملا  عفادب  ٍوشح 

، ةيبوكلا خيراوصلا  ةمزأ  امأ  .ةدرفم  ٍلمجب  اهتجلاعم  ت  دقف  ةبك  ةيمهأ  عم 

اهلك يهو  ماعلا 1968  - سيراب يف  ثادحأو  ايراغنه ، درمتلاو يف  مانتييف ، برحو 

ً.ايلك باتكلا  نم  تباغ  دقف  اهيلع -  ًادهاش  ناك  وأ  ميفورت ، اهيف  كراش  ثادحأ 

كلذو طقف ؛ ةدحاو  ةرم  لاتس  ركذ  ىلع  ءاج  دق  باتكلا  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي 
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ةيوق ةقالع  ىلع  ناك  هنأ  يلصألا  ميفورت  باتك  نم  تفرع  يننأ  نم  مغرلاب 

ةيجاتنإ نع  ثّدحتت  كانهو  انه  ًةعزوم  تارقف  ًاضيأ  باتكلا  نّمضت  .هب  ةقيثوو 

ىلع ءانثلا  يف  ثلاثلا  اعلا  ءعز  لاوقأ  نم  تافطتقم  نع  ًالضف  اينامور ،

وكسيشواشت ةقفرب  ميفورت  رِهُظت  يتلا   ةديحولا  ةروصلا  امأ  .وكسيشواشت 

ليدعتلل تعضخ  دق  ةديحولا  ةروصلا  هذه  ّنإ  ىتح  .لفط  وهو  هتروص  تناكف 

.هريرس بناج  ىلإ  رهظي  ناك  يذلا  ماخاحلا  هدلاو  ةروص  فذح  لجأ  نم 

ضهن خيراتلا .» مامأ  نايع  ٍدهاشل  ةداهشو  ةيمهألا ، ديدش  باتكلا  اذه  نوكيس  »

ًانالعإ مّدقي  يلآ  بنرأك  ادبو  ًايخرتسم ، سلجو  داع  مث  هتملك ، لاقو  نايرداه 

.ًاليوط مودت  يتلا  تايراطبلل 

هنع ثدحت  يذلا  الثلاو  جودزملا  عادخلاو  عادخلاو ، لالظلا  نم  ٍاع  انشع يف 

ال تللا  ةلبرغلاو  ةباقرلا  نم  ٍهانتم  غ  ٍردقل  ًاجاتن  باتكلا  اذه  ربتُعيو  .ويل 

ًارجفت كألا  باتكلل  ًايلك  فلتخم  مأوت  فئازلا  باتكلا  اذهو  .ةياهن  نافرعت 

.ةروطخو

، للملا ىلع  ثعبي  هنم  ٌدحاو  بنج : ىلإ  ًابنج  هلقع  باتكلا يف  ىري  ميفورت  ناك 

دودر نم  ديدعلا  ةراثإ  ىلع  كشويو  عونتلاو  رطاخملا  عم  قفارتي  رخآلا  نيب 

لقألا ىلعو  .ةبك  ًةجض  ثِدُحي  فوس  هنأ  دقتعأ  لجأ ،  » .هّدض ةديدشلا  لعفلا 

فوس يذلا  باتكلل  رشانلا  جيورت  ةقيرطب  ًادج  رورسم  يننأ  ك  كلذ ، ىنأ 

ىلع ةدعاسملل  تاوعد  ىّقلتأ  فوسو  ةسيئرلا ، فحصلا  عيمج  ىلإ  هقيرط  دجي 

«. جيورتلا

يتلا ةصاخلا  تابسانملا  لك  ركذتي  نأ  لواحو  رورس ، لكب  ًاقفاوم  نايرداه  أموأ 

ةبتكم باتكلا يف  عيقوت  كيدل  ًانسح ،  » .ةلودلل ةعباتلا  رشنلا  راد  اهل  تّططخ 

، بزحلا نم  نيثك  ءاضعأ  ديكأتلاب  بذتجي  فوس  يذلا  ثدحلا  وهو  اينيمول ؛
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.انيماتباسو ايتنيس  اتفيحص  اهرشنت  فوس  يتلا  باتكلا  تاعجارم  تيأر  يننأ  ك 

«. ةعئار تاعجارم  اهنإ 

«. تاعجارملا كلت  َتبتك  كنأل  صخألا  ىلعو  كلذ ، ىنأ  : » ًتمتم ميفورت  ّقلع 

امدنع ثدحي  فوس  ام  ترّكف يف  له  : » ميفورت ُتلأس  نايرداه  فارصنا  دنعو 

رسخت دقو  لاقتعالل ، ضّرعتت  دقو  كتازايتما ، لك  رسخت  فوس  ربخلا ؟ رشتني 

«. بزحلا نم  هيلع  لصحت  يذلا  دعاقتلا  شاعم  كلذكو  كتّقش ،

لكب تالتحالا  هذه  لك  دض  ًانَّصحُم  تسل  يننأ  فرعأو  كلذ ، لك  فرعأ  »

ً.اديهش ينم  اولعجي  نأ  نود  نم  هلعف  مهنك  امل  ًادودح  كانه  ّنكل  .ديكأت 

عفس يذلا  ديحولا  يننأ  دقتعأ  الو  .ثدحي  دق  ّم  ديزملا  كانه  نأ  فرعأ 

نأل مهتضبق  نودّدشي  مهنإ  نآلا ؛ اينامور  يف  ثدحي  ام  ُتيأر  ً.ايلاع  توصلا 

بزحلل اهلك  ايح  تيطعأ  .ءافخلا  يف  مهيديأ  نم  تلفنت  تأدب  رومألا 

دادعتسا ىلع  تسل  يننأ  ك  ليدب ، ٍروصت  يأ  ًادبأ  ّليختأ  يّننإ ال  .ةيكارتشاللو 

مالك ادب  كرحتي .» نأ  هيلع  بجي  يذلا  وه  بزحلا  ّنكل  .رّوصتلا  اذه  لثم  معدل 

ً.افلس ٌرضحم  حيرصت  هنأكو  ميفورت 

ام يف لك  اذه  .لخادلا  نم  يغتلا  ثدحي  نأ  ىنمتت  كلذلو  بّيط ، يعويش  كنإ  »

هتّمرب رمألا  : » ُتلقو ةكورتم ، جنرطش  ةعقر  اهيلع  تالواط  وحن  تأموأ  ...رمألا » 

.»؟ كلذك سيلأ  كيتكتلاب ،»  » قلعتي

ايناطيرب ناكأ يف  ءاوس  اندودح -  جراخ  كانه  وأ  انه  يلوح  نم  ًائيش  فداصأ   »

، ىلثملا ةغيصلا  يه  ةيكارتشالا  ةلودلا  نأب  يداقتعا  ةعزعز  نم  نّك  اكمأ -  وأ 

رابك ارو  فقي  ال  انأو  ًائيش ، فداصأ  .يرشبلا   عمتجملل  ًافاصنإ  كألاو 

ك رحلا ، داصتقالا  لود  نم  نويسايس  وأ  ابابلا ، وأ  نويكمألا ، تاكرشلا  باحصأ 

«. ىربكلا تاكرشلل  ًانمآ  ًاذالم  يدالب  لعج  ديرأ  يننأ ال 
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.»؟ ًاددجم ًاحجان  دلبلا  اذه  لعجت  فوس  وكسيشواشت  ةحازإ  نأ  نظت  له  »

ًاروصت نوكلت  مكنكلو  .نآلا  ىتح  ًاحجان  نكي  دلبلا   اذه  ًاددجم ؟ َتلق  له  »

متلأس له  نكل ، .ةحجان  ةلود  ةيلاربيللا  ةيلسأرلا  ةلودلا  نأب  يحوي  ًائطاخ 

وأ مكئارقف ، ةحلصمل  لمعت  ال  اهنإ  ةلودلا ؟ كلت  لمعت  نَم  ةحلصمل  مكسفنأ 

مهتاورثو ثلاثلا ، اعلا  لود  نم  مداقلا  لعلا  وأ  مكنم ، لمعلا  نع  لطاعلا 

لمعي ال  هنإ  صيخرلا ؟ لورتبلا  لمعي  نم  ةحلصمل  متلءاست : لهو  .ةبوهنملا 

.صيخرلا جاتنإلا  ىلإ  ةبسنلاب  هتاذ  لاؤسلا  حرط  اننكو  .هنوجتني  نيذلا  ةحلصمل 

الو لاتس ، ىتح  الو  يتعانق ، يغت  هناكمإب  ًائيش  فداصأ  نآلا   ىتح  انأو 

ةيلطملا ايديبإ  ةملك  ىلإ  ميفورت  راشأو  ...هذه »  ىتح  الو  ...الو  وكسيشواشت ،

نوشيعت يف نم  اي  متنأ  نونظت  له   » .يعيبطلا خيراتلا  فحتم  رادج  ىلع  ًاثيدح 

ٍشاعمو ةفيظو ، ىلع  لوصحلا  يف  مكقحب  نونمؤت  نيذلاو  ةيلسأرلا ، نادلبلا 

اذإ  كلذ  لك  ىلع  نولصحتس  متنك  مكنأ  اّجم  ميلعتو  ةيحص ، ةيانعو  مرتحم ،

بتكمو يعتجالا ؟ هافرلا  ةلود  نع  اذامو  قيرطلا ؟ ةيكارتشالا  مكل  حّضوت 

ام نأ  نوفرعت  لهو  .قيرطلا  ةيكارتشالا  مكل  ْتحضوأ  دقل  ةينطولا ؟ ةحصلا 

تابهو ةحنم  هنأ  ساسأ  ىلع  لمعلا  مكؤاسؤرو يف  مكلمع  بابرأ  هايإ  مكيطعي 

دألا دحلا  لب  ةايحلا ، تارورض  نم  رمألا  ةقيقح  وه يف  ةيعتجالا  ةكارشلا  نم 

ةيوفع ًالاعفأ  اهنوربتعت  وأ  تازايتما ، درجم  ءايشألا  هذه  لك  نوربتعت  مّكنإ  .اهنم 

! ةيعتجالا ةنورملا  نع  ملكتأ  نأ  لبق  كلذ  لكو  ظحلا ، وأ  ناسحإلا  لعأ  نم 

نم ناكل  جس  روتكيفو  ستورتو ، نيلو ، ةيكارتشالا ، نود  نم  هنإ  كل  لوقأ 

نم اهيف  ام  لضفأب  ةيلسأرلا  انل  نيدت  .ءايشألا  هذه  لثم  رّوصت  ليحتسملا 

«. تازيم

لاتس نود  نم  لوقتأ  : » هتلأسف ةيلاثملا  نم  ةئجافملا  ةجوملا  هذه  فاقيإ  تدرأ 

.»؟ ًاضيأ
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قلطأ مث  ةيادبلا ، يف  لاؤسلا  حرط  نم  ىّذأت  نم  ةرظنب  يوحن  ميفورت  علطت 

ةليط كل  هلوقي  ويل  كقيدص  ناك  يذلا  ام  : » لاقو ةثرتكم ، غو  ةرخاس  ةماستبا 

دلبلا رداغت  وأ  لمحتت ، نأ  كب  ردجي  هنإ  كل  لقي  أ  ةيضاملا ؟ ةليلقلا  رهشألا 

.»؟ ةعرسب

 «. ...ليبقلا اذه  نم  ًائيش  لاق يل  »

.رارفصالا ىلإ  لئاملا  يرهزلا  نوللاب  ًانولم  طقرملا  هدلج  ناكو  ًادراش ، ًابلك  انيأر 

ىلإ ّللست  مث  ًاقيمع ، ًاسََفن  ذخأو  ةّللبملا ، ىصحلا  نم  ٍةموك  هفنأ يف  بلكلا  عفد 

.اهدقتعي ال يتلا  ةقيرطلاب  سيل  نكلو  قحم ، هنأ  لمتُحي  ًانسح ،  » .ةبيرق ٍةمجأ 

لجأ نم  ّيدي  تثّول  يننكلو  ًارماغم ، ًايلسأر  ربتعي  فوس  ًادحأ  نأ  نظأ 

ةءاربلا تلن  .بيرق  ٍتقو  دعب  نورخآ  فرعيس  كو  فرعت ، ك  يأ  بزحلا ؛

ّلقألا ىلع  ًاصاخشأ ؛ ُتلتق  طوغضلل ، تضرعتو  ةوقلا  ُتسرام  ماهتالل ، تضّرعتو 

«. ةروثلا ديرأ  يننإ ال  .يعيقوتب  ...يملقب 

«. لخادلا نم  ًايغت  ديرت  َكنإ  كل  ُتلق  نأ  قبس يل  »

ةقيرطلا تسيل  اهنأل  انه ؛ ةروث  ثدحت  نلو  .ءامدلا  كفس  نود  نم  ًايغت  ديرأ  »

«. نوينامورلا اهيف  ركفي  يتلا 

.»؟ ءامد كفس  لصح  ول  اذامو  »

فوشتابروغ نأ  دقتعأ  .هدعاسأ  فوس  انأو  بزحلا ، لخدتيس  ةلاحلا  هذه  «يف 

ءاقبإ عم  اإو  حاتفنالاو ، رّرحتلا  ىلع  دمتعي  انءاقب  نإ  لاق  امدنع  قحم 

، مهليدبت نكمملا  نم  يأ  نولحريو ، نوتأي  هلاثمأو  وكسيشواشت  نإ  .طباوضلا 

«. ىقبيس بزحلا  نكل 

يذلاو يغتلل ، بحملاو  نرملا  كفتلا  وذ  لجرلا  وهو  هّتيدج ، ىلإ  ميفورت  داع 
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ًاظفتحمو ًابلص ، ىقبي  هنكلو  حرملا ، ىلإ  ليملا  ىلإ  ةفاضإلاب  تافصلا  كلت  لك  كلت 

ًائطخم تنك  .القعلا  لؤاستلا  نع  ةديعب  تيقب  يتلا  ةيضقلا  ةيباوصب  هناإب 

لكب يدئاقع  هنكلو  غارب ، ارو  يدئاقع ، ٌلجر  هنأل  ًاقشنم  هتربتعا  امدنع 

ءوس ىلإ  اهبابسأ  دوعت  ةديقعلاب  تقصتلا  يتلا  لشفلا  طاقن  لك  نأ  ربتعيو  ديكأت ،

ً.اضَرَع الإ  ثدحت  الو  هنع ، ةبيرغ  ماظنلا  ةيربرب  لك  نأو  اهقيبطت ،

ًاينقت ًابعت  َتدرأ  اذإ  وأ  ءاره ، الإ  وه  ام  كلذ  لك  : » قحال ٍتقو  ويل يف  لاق يل 

.قنُشي فوسف  دالبلا  يف  ةروث  تثدح  اذإ  هنأ  ًاديج  ميفورت  فرعي  .كولوب  هنإ 

«. ًاخأ هيلإ  نولصي  فوس  مهنكلو  لوألا ، نوكي  نل  هنأ  فرعأ 

نمآ يتلا  هتادقتعم  نع  ىلختو  ملستسا  اذإ  هنأ  دقتعأو  .كلذ  نم  ًادكأتم  تسل  »

ٍلمع يف يأ  هيدل  سيلو  هيدل ، ةلئاع  الف  .ءيش  يأ  هيدل  ىقبي  نلف  هتايح  ةليط  اهب 

هنإ .نآلاو  انه  دوجوم  وه  ام  ًائيش غ  كلت  هنأ ال  يأ  بزحلا ؛ ادع  ةايحلا  هذه 

نم دكأتم  يننإ  .هتايح  لك  هل  سّرك  يذلا  هعورشم  ىلع  لب  هتايح ، ىلع  ٍقلق  غ 

نأ ينعأ  ً.اضيأ  هسفن  يمحي  هنأ  نم  دكأتم  يننكلو  ةروصلا ، نم  ٌءزج  هلوقت  ام  نأ 

يه قاقشنالا  تاماهتا  دض  هسفن  نع  عافدلل  ءرملا  ىلإ  ةبسنلاب  ىلضفلا  ةقيرطلا 

«. هتمجاهم سيلو  بزحلاب ، هتقث  نع  نالعإلا 

 «. ...رخآ ًارمأ  يفُخي  هنأ  لمتُحي  : » لاق مث  هتلق  ام  رّكفو يف  ويل  سلج 

.»؟ اذام لثم  »

.»؟ ًالثم ةدوعلا  »

روصلا لوألا  نيرشت  نم  سماخلا  ةيناملألا يف  ةيعوبسألا  تياز  ياد  ةلجم  ترشن 

تلتحاو ةيلودلا ، رابخألا  مسق  يف  روصلا  كلت  تُِرشن  .اينام  انل  اهلسرأ  يتلا 

نادقع ناونعب  وكسيشواشت  نع  ةماع  ةياور  اهيلإ  تفيضأ  ك  اهلمكأب ، ةحفص 

تدب دقو  .خألا  ينيلاتسلا  وه  ةلاقملل  ماعلا  ناونعلا  ناك  .ئّيسلا  مكحلا  نم 
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ترهظ ك  ةنولم ، نكت  اهنأل   بعرلل  ةراثإ  كأ  ةلجملا  ترهظ يف  يتلا  روصلا 

.رماه بعرلا  لزنم  مليف  نم  ةطقل  لثم 

ٍديدج ءزج  ىلع  زّكري  ناكو  ةفلتخم ، ةجهلب  ةرم  لك  اهأرقو  ترم ، ةلاقملا  ويل  أرق 

ةدراولا روصلا  اينام  ىأر  له  .اهفرعن  يتلا  ىرخألا  رومألا  قايس  تامولعملا يف  نم 

بقاوع دهشيس  يذلا  وهو  هتمرب ، رمألا  نع  لوؤسملا  وهو  ةلاقملا ، هذه  يف 

ام ًةمدمد  ًابقرتم  هتلواط  قوف  تياز  ياد  رشن  دقو  هبتكم  يف  هترّوصت  اهِرشن ؟

لوألا قيفرلا  نم  ًايساق  ًاخيبوت  هيقلت  دعب  كلذو  وكيوتس ، بتكم  نع  ردصتس 

ىلع ناكف  رخآلا  ويرانيسلا  امأ  ةلمتحملا ، تاهويرانيسلا  دحأ  كلذ  ناك  .انيليإو 

.عيقوتلل ةزهاج  هتافارتعا  ةقرو  نوكت  نيب  اينام ، ىلع  ضبقلا  ءاقلإ  يلاتلا : لكشلا 

مادقإ نإ  ذإ  ةليلق ؟ ٍتاونس  لبق  نوطنأ  لاجلا  هفلسل  ثدح  ام  دحأ  ركذي  له 

ً.ادج ٍبعص  فقوم  يف  هكرت  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  هءوجلو  قاقشنالا  ىلع  هنبا 

نكلو هنم ، ؤربتلاب  رهاظت  هنإ  ىتح  هنبا ، نع  هسفنب  يأنلا  لجرلا  لواح  دقو 

، هسدسم لوانت  اهدنع ، .وكيوتس  هراز  كلذ ، دعب  .ةيفاك  نكت  ةوطخلا   هذه 

كلت ةدعبتسم يف  ةرجلا  تناك  .هسفن  ىلع  رانلا  قلطأ  ثيح  ةباغلا  ىلإ  هّجوتو 

.ليدبلا ناك  يرسقلا  راحتنالا  نأ  الإ  تالاحلا ،

 
ناكو .ايروتكيف  ايلاك  يف  عقي  يجراتاك  وتنوم -  ازاك  وأ  بّاتكلا ، داحتا  ناك 

ٍلكشب ةقسانتم  ةقيدح  ىلع  فُِرشي  فيصرلا  نع  ًاليلق  دعبي  يذلا  ىنبملا  لخدم 

تحت يماخر  ٍجردب  أدبي  ًاقحال  ثِدُحتسا  يذلا  يجراخلا  رمملا  نأ  الإ  لهذم ،

.ديدحلاو جاجزلا  نم  ٍةلظ 

خسن نم  ٌمزر  تعِضُو  ثيح  يزيغرآ ؛ ةلاص  ًاصخش يف  نوسمخ  وأ  نوعبرأ  دجاوت 

فالغلا ىلع  فلؤملا  ةروص  تيأر  امدنع  ُتشهد  .ةمدخلا  يف  ةايح  باتك  نع 
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نيلو وكسوم ، يف  بلاطلا  ميفورت  اهيف : رهظي  يتلاو  باتكلل ، خألا  يجراخلا 

ويل هيلع  قِلُطي  نأ  بحي  ام  يه  ةروصلا  هذه  تناك  .هيدعاسم  دحأو  يحتلملا ،

ام ًاردان  مايألا  هذه  اننكل يف  فقت ؟ ٍةهج  يأ  تنأو يف  خيراتلا ، بناج  ىلإ  فقأ 

.ةدق ًاروص  ىرن 

نّالث ناتبك  ناتروص  اهيلع  تنميه  اهمسا -  نم  مغرلاب  يزيغرآ -  ةلاص  نكل 

، وكسنيلاب نايردأ  رصقلا  رعاشل  ةديصق  تروصلا  تحت  تزرب  .وكسيشواشت  لآ 

هتربتعا يذلا  هيبشتلا  وهو  ركفلا ؛ بوناد  هفصوب  يالوكين  اهيف  حد  يتلاو 

ةديصقلا تلك  تناك  .لتاقلا  رهنلا  كلذ  عم  ةثيدحلا  يتبرجت  ىلإ  ًارظن  ًابعرم ،

ٍاع يف  تاراعتسالاو  هيباشتلا  نفل  ٍلمأ  يأ  كانه  نكي  و  اهرودب ، ةعيرم 

ءيلم ٍعطقم  ةباتك  لوح  ةرم  تاذ  ويل  ينحزام  .اذهك  ٍعقاو  ىلع  لمتشي 

مث هرجتم ، لافقإو  هبئاقح ، مزحب  يدوراب  موقي  ثيح  هيباشتلاو ، تاراعتسالاب 

تاراسفتسا يأ  كانه  تناك  اذإ  .لفقم  اهيلع : بتُك  بابلا  ىلع  ةحول  عضو 

تعفد يتلا  ةخألا  ةشقلا  وكسنيلاب  دئاصق  تناك  .عقاولاب  لاصتالا  ىجري 

لب ٍلاع ، ٍتوصب  تكحضو  تايبألا  ىلإ  ايليتوأ  تعلطت  ً.اركاب  دعاقتلا  ىلإ  يدوراب 

نأ يل  قبسي  ٍلكشب   ةيلاعو  ةلثتم  غو  ةعطقتم  ةيتوص  عطاق  تهقهق 

.هوعمس ام  اونجهتساو  انم  نوبيرقلا  صاخشألا  لفج  .لبق  نم  هتعمس 

يتلاو يزمرقلاو -  يبهذلا  نوللاب  ةيريرحلا  رئاتسلاب  ةنيزم  ناردجلا  تناك 

يتلا ةيجاجزلا  نئازخلا  نم  ٍّفصب  كلذكو  عقبلاب -  ةئيلمو  ةخستم  نآلا  تحبصأ 

تعِضُو دقف  وكسيشواشت  لآ  روص  تحت  امأ  .ةيلصألا  يزيغرآ  صوصن  ضرعت 

يتلاو ةميظعلا  يزيغرآ  دئاصق  ىدحإ  نم  ةذوخأم  ديلا  طخب  ةبوتكم  ةحفص 

: تانعل ناونعب  تناك 

اهفحز ناديدلاو يف  دلُخلا  اوعد 
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.اوتام نيذلا  نيروهشملا  ثثج  قوف 

نارئفلا تائم  ريرص  اوعمساو 

ةيناوجرألا باوثألا  ب 

ةبيرغلا تارشحلاو  ثعلا  اوعد 

ةنيمثلا ءايشألا  شعشعت ب 

.بهذلاو ئلآللاب  ةوشحملا 

ةتماصلا اهطويخ  د  بكانعلا  اوعدو 

...نكلاو ةراثيقلا  راتوأ  قوف 

سيل ةيبيرخت ؛ ةديصق  يهو  كانه -  تاذلاب  ةديصقلا  كلت  عضَو  يذلا  نَم  نكل ،

اجن مث  دوصقملا -  غ  اهقايس  يف  اإو  اهنومضم ، ىتح  وأ  اهتياغ  ثيح  نم 

؟ هتلعفب

، ةعاقلا نم  رخآلا  فرطلا  نم  اينام  حّولف يل  انلوصو ، نع  ايليتوأ  ةهقهق  تنلعأ 

عيمج أل  ايارملا  تناك  .ههجو  رارمحالا  الع  دقو  ًاحنرتم  انوحن  ميفورت  مّدقت  يف 

ناكم يأ  هنأ يف  كلذ  ينعيو  .ىربكلا  تاعاقلا  عيمج  لاحلا يف  يه  ناردجلا ك 

ناك .هبناج  ىلإو  هفلخ  نوفقي  نيذلا  عيمج  ةيؤر  نم  نكمتيس  ءرملا  هيف  فقي 

اهيف ءرملا  جاتحي  يتلا ال  دلبلا  ةليلقلا يف  نكامألا  نم  ًادحاو  بّاتكلا  داحتا  ىنبم 

ثاثألا لاكشأب  ةئيلم  ةعاقلا  تناك  ك  .ماودلا  ىلع  فلخلا  ىلإ  علطتلا  ىلإ 

تالواط مأ  ةعيفر ، مئاوق  تاذ  يسارك  مأ  ةقينأ  ًاعطق  تناكأ  ءاوس  ةبيرغلا ،

باقعأ نم  دعاصتي  ناخدلا  ناك  .ةعّدصتمو  شودخلاب  ةئيلمو  اهالعأ  ةرشقتم يف 

، وجلا يف  رشتنت  تناك  رخآلاو ، حلا  ب  نكل  .ضفانملا  يف  ةمّوكملا  رئاجسلا 

ناك يتلا  ةديدجلا  ةيبرغلا  روطعلا  دحأ  ُةحئار  ناكملا ، دئاسلا يف  جيجضلا  طسوو 
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هذه حئاور  تناك  .بزحلا  رجاتم  وأ  كرجلا ، نم  ةافعملا  رجاتملا  اهردصم 

تاركو ةدقلا  بايثلا  نم  ةدعاصتملا  ةبحتسملا  حئاورلا غ  ىلع  بلغتت  روطعلا 

؛ ليناش ةحئار  ُتزّيم  ً.اديعب  ىشالتت  نأ  ثبلت  يتلا ال  موثلا  ةحئار  ىلعو  ثعلا ،

ىلإ ةفرغلا  ربع  رطعلا  اذه  هكرت  يذلا  رثألا  تعبتت  اذل  ايليس ، هعضت  يذلا  رطعلا 

ةعطق ّسدت  تناك  يتلاو  بزحلا ، يدايقلا يف  دحأل  ةنيدب  ٍةجوز  ىلإ  تلصو  نأ 

.اهمف ىولحلا يف  نم 

نأ كردأ  تنك  .مأسلا  ىلإ  وعدي  ٍلكشب  ًاضعب  مهضعب  عم  نويسامولبدلا  طلتخا 

ام ةلاح  هبشي  ام  يأ  ةيجراخلا ، دسجلا  براجت  نم  ًاعون  نوكي  نأ  نكُ  مأسلا 

يسامولبدلا كلسلا  ديمع  امأ  فرتحم ، اوناك  يسامولبدلا  ّنكل  .ةعيبطلا  ءارو 

مايقلل ةيلمعلا  هتايح  سّرك  دق  ياريزوأ  لوألا  لصنقلا  ناكو  ًايكيجلب ، ناك  دقف 

لبق طّروت  لجرلا  نكل  .نزلا  ةفسلف  بسحب  كلذو  ةكرحلا ؛ نم  نكمم  ٍردق  لقأب 

ٍعضو ٌروص يف  هل  تطُِقتلاو  ينمألا ، ءالمعلا  دحأ  عم  ةرماغم  ةليلق يف  ٍتاونس 

ناك ام  ماإ  ىلع  ةيادبلا  يف  ّرصأ  ياريزوأ  نإ  ليق  تقولا ، كلذ  يف  .ّيوس  غ 

ءادترا ىلإ  عراس  ًاجودزم  ًاليمع  حبصي  نأ  هنم  ِبُلط  امدنع  نكلو  هيلع ، عِمُزي 

ةرازو تدّمعت  دقو  .عضولا  هل  حرشيل  هتلود  فس  ىلإ  ةرشابم  هّجوتو  هبايث 

نوعضخي ال  صاخشألا  ضعب  نأ  دّكؤي  ًالاثم  نوكيل  هبصنم  يف  هءاقبإ  هتيجراخ 

.يل ًةيحت  هبوك  عفرو  مستباف  هبقارأ ، تنك  نيب  لجرلا  ّيلإ  هبتنا  .زازتبالل 

لقألا ىلع  تناك  طالتخا  ةملك  ّنكلو  نيرضاحلا ، عم  طالتخالا  ثيمسرتنو  دّمعت 

ًازيممو ًاعراب  ناك  يذلا  رمألا  وهو  نيرخآلا ؛ ىلع  هلّفطت  فصول  همدختسي  ام 

رهظ .روصلا  هانيطعأ  نأ  ذنم  اهيف  هارأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  هذه  تناكو  .هيف 

دوجو تظحال  .برضلل ك  هضّرعت  ذنم  كلذو  ًاليلق ، ًاشودخم  ههجو  نم  بناج 

.هفنأ ةمدقم  ىلع  بطُقلا  ضعب 

وحن ّعلطتو  انبناج ، ىلإ  ثيمسرتنو  فقو  كلذك .»؟ سيلأ  ثدحتن ، نأ  اننك  »
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ُتشِهُدو فافختسا ، ةرظنب  ايليتوأ  هتقمرف  انه .» اهعم  ثّدحتلا  ينعأ  : » ايليتوأ

ايليتوأ ْتهّجوت  كلذ ، دعب  .هدوجو  ةيرارمتسا  نم  دكأتلل  هسفن  صرقي  هنأل  

ءارولا ىلإ  تعجارت  اهدنع ، .اهليبقت  ىلإ  عراس  يذلا  ياريزوأو  ميفورت  ءاقلل 

تالماجملاب اهرمغب  هل  تحمس  نأ  تثبل  امو  ًالجخ ، اهاّدخ  ّرمحا  دقو  ةعرسب 

.ميدقلا هملاع  ةدئاسلا يف 

.»؟ كلذك سيلأ  روصلا ، كلتب  ًائيش  لعفت  كنأ   ضرتفأ  : » ثيمسرتنول تلق 

، فرعت ك  ًايصخش  اهل  ًاسمحتم  تنك  ...الك  ًانسح ، : » ةجنشتم ٍةجهلب  باجأف 

فاُضي .ةحجان  ةيجيتارتسا  اهنأ  نوعمتجملا  ربتعي  ًاعتجا ،  اندقع  اننكلو ح 

 «. ...اهنع مجنت  دق  ةحضاو  بقاوع  ىلإ  تدقتفا  اهنأ  كلذ  ىلإ 

.»؟ مداقلا يراجتلا  ضرعملا  روصلا  كلت  لقرعت  نأ  نكمملا  نم  ناك  هنأ  ينعتأ  »

كلت ببسب  حايترالاب  نويسنرفلاو  ناملألا  رعشي  ...عقاولا   هجاون  انعد  ًانسح ، »

اورسخ دق  يتاوركلا  نأ  ُتعمس  .مهئارفس ك  ءاعدتساب  اوماق  كلذلو  روصلا ،

نوكت نأ  اهل  دارأ  ًةماستبا  ثيمسرتنو  مستباو  ...لقألا »  ىلع  ةدحاو  ةبك  ةقفص 

، ةدئاف نود  نم  بهت  ةئّيسلا  حايرلا  عبات ...« : مث  ةيرمآتلا ، تاماستبالا  عون  نم 

«. ليلق ٍتقو  دعب  انيلع  بهت  فوس  اهنأ  دقتعأو 

وأ ةيوجلا ، تاعانصلل  ةدحتملا  ةكلمملا  ةسسؤم  انيلع  ةملكب  ينعت  كنأ  دقتعأ  »

 «. ...ةيناطيربلا عافدلا  ةمظنأ 

صاخشألا تائم  ّفظوت  يتلاو  ةمرتحملاو ، ةينوناقلا  ةيناطيربلا  تاكرشلا  ينعأ  انأ  »

«. اهلمكأب قطانم  مهيلع  دمتعت  نيذلا 

تاكرشلل ةيسامولبدلا  عارذلا  ىلإ  ةيناطيربلا  ةرافسلا  تلّوحت  ىتم  ذنم  نكل ، »

تاعانصلا ىلع  ةدمتعملا  قطانملاو  تادلبلا  كسفنب  ىرت  نأ  َتدرأ  اذإ  ةصاخلا ؟
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، ةيجراخلا نوؤشلا  بتكم  معد  ىلع  وأ  ةيموكح ، ٍتاناعإ  ىلع  لصحت  ال  يتلا 

ُتكردأ ...ذالوفلا »  عناصم  لعو  مجانملا  لع  ىلع  ةرظن  يقُلت  نأ  كناكمإبف 

تفقو ً.ابك  أطخ  نوكيس  يتظاغإل  ةصرف  ثيمسرتنو  اطعإ  ّنأ  روفلا  ىلع 

يتبقار وه  ىفتكا  نيب  بضغلاو ، ظيغلا  ةدش  نم  يهجو  ّرمحا  دقو  كانه 

؟ ًارورسم

فرعي نم  ة  نإ  لوقي  هنأ  ول  ادبف يل ك  ...فلؤملا »  ار  وأ  : » ًالئاق مستبا  مث 

نإ ً.اديج  ككراعم  راتخت  نأ  بجي  ك  هيغت ، عيطتست  ام  ّغت  نأ  ّملعت   » .يتصق

ماحقإ اكمإب  سيل  هنأ  ك  ةقفاوملا ، مدع  وأ  ةقفاوملا  ىلع  لمتشت  يتفيظو ال 

ةيلالقتسا راهظإ  دارأ  هنأ  ول  فاضأ ك  مث  ام .» ءيش  ليطعتو  رمألا  يرعاشم يف 

داصتقالا نإ  عقاولا ، نكل يف  .اهيلع  قفاوأ  ةثك ال  رومأ  كانه  عقاولا ، يف  : » هكفت

.ةيداصتقا تارارق  ةيسايسلا  تارارقلا  نإ  .مايألا  هذه  ةسايسلا يف  كِّرُحي  يذلا  وه 

«. عوضوملا اذهب  ّقلعتي  ام  ءيش يف  يأ  لعف  اننك  الو  عقاولا ، وه  اذه 

، هآ : » لاق مث  ثيمسرتنو ، دي  لوح  هعباصأب  قبطأو  اننيب ، هسفن  ياريزوأ  محقأ 

«. كلذك سيلأ  تربليج ، رتنو ؟ ديم  ويسم 

.ةيسامولبد ةقيرطبو  ليلقب ، كأ  هتضبق  يجلبلا  دّدش  ليج .» ثيمسرتنو ، »

َّّيلوت ةيادب  ترّكذتف  ميكحلا ، كليلحت  ًاضَرَع  ُتعمس  ً.اما  اذكه  لجأ ، هآ  »

هيلإ يف مضنالل  اناعد  مث  هينيع ، ضمغأو  ياريزوأ  تمص  ةيسامولبدلا .» يّماهم 

تاعاقلا تاروصانيدلاو يف  نويسامولبدلا  لّوجتي  ثيح  يأ  خيراتلا ؛ لبق  ام  ةبقح 

يسامولبد وهو  زيالرافين -  يه  نورابلا  يقيدص  نإ   » .اهتاذ ايارملاب  ةدوزملا 

نمو اعلا ، اهفرع  يتلا  ةمساحلا  تايغتلا  نم  ةنس  سمخ  ىلع  فرشأ  ميظع - 

اع دجاوتي يف  باشلا ، اهيأ  : » ًاموي نورابلا  لاق يل  دقو  .نفج  هل  ّفري  نأ  نود 

ىشالتت .ةبكلا  لكاشملاو  ةغصلا  لكاشملا  لكاشملا : نم  ناعون  ةيسامولبدلا 

٣١٠



.اهلايح ءيش  يأ  لعف  عيطتست  نلف  ةبكلا  امأ  اهسفن ، ءاقلت  نم  ةغصلا  لكاشملا 

كتّمه رابتخا  نإ  .كرحتلا  ىلع  ّكثحي  عفادلا  نم  كتنهم  تايدحتلا يف  ربكأ  أيو 

ديس اي  ةعئار  ةحيصن  اهنإ  هتهجاوم .» يف  كلبن  ىدم  ىلع  دمتعي  لمعلا  يف 

.»؟ يأرلا ينقفاوت  الأ  رتنوديم ،

رعش دق  ثيمسرتنو  نأ  ودبيو  ...هتدصق »  ام  اذه  نكي  ةحارصب ،  ًانسح ، »

نم رظتنت  يتلا  لعألا  نم  ثكلا  كانه  ..ً.انسح  ...دصقأ  : » فاضأ مث  رتوتلاب ،

 «. ...يسامولبدلا

ةماستبا ببسب  تفتخا  ام  ناعرس  ثيدحلا  ةعباتم  ثيمسرتنو يف  ةبغر  نأ  غ 

، ءارولا ىلإ  ثيمسرتنو  عجارت  هتضبق  يجلبلا  ىخرأ  امدنع  نكلو ، .ياريزوأ 

، هعم مّدقت  يأ  زِرحأ  .كل   ًاركش   » .مِزُه دق  هنأب  رعش  نأ  دعب  دشحلا  ىلإ  ّمضناو 

«. هعم يثيدح  ببسب  اصعأ  دقفأ  تأدب  يننأ  ك 

لبقتسملا نوكي  فوس  هنأ  ىشخأو  عيرم ، لجرلا  كلذ  نكل  .يرورس  يعاود  نم  »

«. كدلب يف 

ام ءيش يف  يأب  مايقلا  مدع  نأشب  ينعأ  هلوقت ؟ ام  ينعت  ًاقح  تنك  له  : » هتلأس

.»؟ لكاشملاب ّقلعتي 

وه يمسرلا  دحأ  ناكو  درلا ، ءانع  نم  لجرلا  ةلواطلا  ىلع  ةيوق  ةبرض  تذقنأ 

.كلذب ماق  نم 

قالطإ لفح  مويلا  اذه  بّاتكلا يف  داحتا  فيضتسي  نأ  بكلا  انرورس  يعاود  نم  »

تازفقلا نع  ةديرف  تاحمل  تاركذملا  هذه  يطعت  .ميفورت  ويجس  تاركذم 

ىلعو ةيضاملا ، عبرألا  تاونسلا  ىدم  ىلع  اعلا  انتّمأ يف  اهتققح  يتلا  ةميظعلا 

ةنس نيرشع  تناك  اهنإ  لوقلا  اننكو  .ةخألا  نيرشعلا  تاونسلا  يف  صخألا 

برتقا دق  ًاقنأتم  ادب  يذلا  ويل  نأ  ّبتو يل  ةعاقلا ، رخآ  ةجض يف  تعمس  ةرمثم .»
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لخد مث  .هتيؤر  نم  نّكأ  ام   ٍصخش  ىلإ  شي  حارو  ةيجاجزلا ، تاهجاولا  نم 

ةحنرتم اناوج  هب  تقحلو  بابلا ، نم  يلفسلا  مسقلا  همدقب  مدصو  ةعاقلا ، ويل 

ءارولا ىلإ  لافتحالا  مّدقم  تفتلا  .جارحإلاب  رعشت  اهنأ  ًاحضاو  ادبو  ةقلأتمو ،

نكأ نأ  يرورس  يعاود  نم  هنإ   » .لمُكي نأب  هل  راشأ  ويل  نكل  رمألا ، ًاعلطتسم 

يالوكين اندئاق  يداكألا ، سيئرلا  نم  ةبّيطلا  تاينمتلاب  ةئيلم  ةلاسر  ةءارق  نم 

هنإ .ىرخأ  ٍلوقح  هتربخ يف  ىلإ  ةفاضإلاب  بدألل ، هّبحب  فَرُعي  يذلاو  وكسيشواشت ،

 « ...بهاوملا لكل  ًاليصأ  ًاداحتا  ّلث  وهو  ىنعم ، نم  ةملكلل  ام  لكب  ةضهن  لجر 

لدت تهمه  ةعاقلا  يف  تدّدرت  يف  ًاقيمع ، ًاسفن  ذخأو  ًاليلق ، لجرلا  تمص 

.نيرضاحلا نم  ليلق  ٌددع  قّفصو  ةلماشلا ، ةقفاوملا  ىلع 

روعشلا نيرضاحلا  ىلع  رطيس  نيب  ديهمتلا ، نم  ىرخأ  ةقيقد  نورشع  تّرم 

نم ةجاجز  هعم  ًالماح  ةعاقلا  جراخ  ىلإ  ويل  ّللست  ءانثألا ، كلت  يف  .للملاب 

تايلمع هدنع  تفقوتو  ةبوبيغلا ، عاونأ  نم  ٍعون  ياريزوأ يف  لخد  نيب  بارشلا ،

ينتزكو .يوتشلا  اهتابس  ةرتف  يف  ةافحلسلل  لصحي  لثم  يأ  اذغلا ؛ ليثمتلا 

برتقي اهدسجب  ترعش  .يتهقهق  متك  ىلإ  تررطضاف  يرهظ ، لفسأ  يف  ايليتوأ 

تدنتساو كأ  ينم  تبرتقا  اهنكلو  اهرصخ ، تسملو  يفلخ  يدي  تعضوف  ينم ،

.يرهظ ىلع 

لزنأو بزحلا ، راعشب  ةّنيزملا  ةباطخلا  ةدضنم  وحن  راسو  ميفورت ، رود  نآلا  ءاج 

ءاقلإ يف  ميفورت  رمتسا  .هتملك  ءاقلإب  أدب  مث  ةليلق ، تاصوب  نوفوركيملا » »

َباطخلا ّللخت  .هرظن  عفري  نأ  نود  نم  كلذو  ةعاس ، فصن  ىدم  ىلع  هباطخ 

ةناّنطلا تلكلا  كلذكو  للملل ، ةراثإ  ةيعويشلا  تايانكلاو  تاراعشلا  كأ 

نم تلخ  ك  حرملا ، وأ  تاكنلا  اهاقلأ  يتلا  ةملكلا  ّللختت  و  .ةقّمنملاو 

رخآ ددعو  وكسيرتب  لهُذ  .ةيلاع  ةفاقث  ىلع  لدت  يتلا  كلت  وأ  ةبذهملا ، تاقيلعتلا 

اذهو مهسوؤر ، ّكحب  اوأدبو  هزنتملا ، مهيلع يف  تفّرعت  نيذلا  ميفورت  ءاقدصأ  نم 
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: هانعم ا  ّيلإ ؛ رظني  وهو  هيبجاح  ويل  سّوق  ً.اكبترم  ادب  يذلاو  ًاضيأ  ويل  هلعف  ام 

ّنكل .اهسأر  اناوج  تّزه  اهدنع ، .ةشهدلا  طرف  نم  يبجاح  تّسوقف  يرجي ؟ اذام 

ةتكن يف  ةكراشملا  ىلإ  وعدت  اهنأكو  يدي  ىلع  تطغضو  ةهبتنم ، تدب  ايليتوأ 

نود نم  اههجو  ىلع  مسترت  ةضيرع  ًةكحض  نأب  ُتسسحأ  .طقف  اهب  ّقلعتت 

يذلاو ةعاقلا ، رخآ  نم  ًارداص  ًاليوط  ًابؤاثت  انعمسو  .اهيلإ  رظنلا  ىلإ  ةجاحلا 

.ويل وحن  نيرضاحلا  عيمج  راظنأ  تهجوتف  ةداح ، ةرخشب  ىهتنا 

، جاعزإلا ةجرد  ىلإ  ًالمم  نوكي  نأ  هل  دارأ  دقو  ٍليوط ، ٍباطخ  ءاقلإ  ميفورت  دّمعت 

لب طقف ، ةنّيعم  ٍرومأ  ىلع  ءوضلا  طيلستو  ديلاقتلا  زواجتب  كلذ  لعفي  وهو  

.ناعذإلا طارفإلا يف  لالخ  نم  عاضخإلا  ًالصأ : ليقثلا  اهقطنم  ىلإ  ٍبك  ٍلقث  ةفاضإب 

ً.ايودي ًاحابصم  لمح  نأ  دعب  وبقلا  ىلإ  ويل  داق  نيّوعدملا ، فارصنا  دنعو 

ادب يذلا  برستملا  ءاملا  نم  ةكرب  طسو  زتهي  ناك  ميدق  ٍدارب  توص  كانه  تعمس 

.ناكملا ءاحنأ  تعّزوت يف  يتلا  قاروألاو  بتكلا  نم  ًاماوكأ  تيأر  .أدصلا ك  نولب 

ثأتب رضخألا  ىلإ  اهنول  لّوحت  وأ  ةلتبم ، وأ  ةئرتهم ، تناك  بتكلا  تاحفص  ّنكل 

باب حتف  كلذ ، دعبو  فيشرألا .» وه  اذه  : » لاق مث  ًاحنرتم ، ويل  هقهق  .نفعلا 

ظهاب يسنرفلا  بارشلا  نم  تاجاجز  تس  ديحولا  ّهفر  ىلع  تعمتلا  يذلا  داربلا 

قودنص يف  اهتعضو  نأ  دعب  يولعلا  قباطلا  ىلإ  تاجاجزلا  ُتلمح  .نمثلا 

متو ام  ٍةحيضفل  ضّرعت  نأ  قبس  وأ  ّيسنم ، ٍبتاك  مسا  هيلع  بوتكم  ّحطسم 

.قودنصلا ىلع  همسا  بطش 

كلذو ياريزوأ ، لوألا  لصنقلا  قيرط  نع  ليب  ال  رشن  راد  نم  ةيده  اهنإ  »

«. سيراب باتكلا يف  قالطإب  لافتحالا  ىلع  انتدعاسمل 

ىلع فرشأ  يذلا  لجرلا  يأ  انثلاث ؛ ةكرحاللا  أدب  مزتلملا  ياريزوأ  ناك  له  ًاذإ ،

نع ةباينلاب  نيرشانلا  عم  ضوافت  يذلاو  ءيش ، لكل  ةيسنرف  تاياهن  عضو 
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: لاقو تالافتحالا  ةعاق  ىلإ  انلوصو  لبق  كلذو  يعارذ ، ميفورت  كسمأ  ميفورت !؟

، اذل ...يدي  نم  تجرخ  دق  رومألا  نأ  ينعأ  .ءارولا  ىلإ  ةدوعلل  لاجم  ال  نآلا ، »

بك لاجم  كانه  نوكي  نل  هنأل  باتكلا ؛ رودصب  ًالافتحا  نآلا  برشن  انعد 

«. نآلا دعب  لافتحالل 

ْقشاعلا ةلحرم  انلخد  اذكهو  .مادقألا  ىلع  ًاس  لزنملا  ىلإ  ايليتوأو  انأ  اندع 

ةميمح ةقالعب  انمقو  ًاعم ، مونلا  ةفرغ  ىلإ  انهّجوت  ةليللا ، كلت  يفو  .تمصب 

كلذو رخآلا ؛ نع  ًاديعب  مانو  ًابناج ، انم  لك  رادتسا  مث  ةضمغم ، نويعبو  تمصب 

كأ تناك  ايليس  عم  ةميمحلا  يتقالع  ّنكلو  .ءيش  يأ  لوقن  نأ  نود  نم 

نيب ةقالعلا  كلت  ءانثأ  يسفن  بقارأ  تنك  ذإ  .ةيحابإلا  ىلإ  برقأو  ةيسنامور ،

ةوشنلل ًايعاو  نوكأ  نأ  تقولا  كلذ  ّيلع يف  ّمتحتو  .اهرودب  ينبقارت  ايليس  تناك 

ذإ .يدسج  لخاد  ةوشنلا  كلتب  روعشلا  نم  نّكأ  نأ  لبق  كلذو  لمتُحت ، يتلا ال 

ّنكل .مييقتلل  عوضخلاو  ًالوأ ، ّينيعو  يغامد  ربع  رورملا  ةوشنلا  كلت  ىلع  ّعت 
، لكأن وأ  يش  انك  امدنع  ىتحف  .ةبقارملل  ةعضاخو  ةررحتم  ةقالع  تناك  انتقالع 

.انيسفن ىلإ  رظنن  اننأكو  ودبي  رمألا  ناك  ًاعم  ةيداع  ءايشأب  موقن  انك  امدنع  وأ 

ةفعاضم ىلإ  ىدأ  يذلا  رمألا  ًايفاضإ ؛ ًاعفد  ةقالعلا  كلت  ةعيبط  انتحنم  دقو 

ةبسنلاب يل، نكل  .ةبقارملا  تحت  شيعن  اننأ  وه  كلذ  ببس  نأ  لمتُحيو  .انتارسم 

نكسأ يننأب  يساسحإو  ةيتاذلا ، ةبرغلاب  يروعش  بناوج  نم  ًابناج  كلذ  ناك 

.اذلا ييعو  لخاد 

تاوصأ عافترا  لبق  كلذو  ةملظلاو ؛ اناوس  دحأ  كانه  نكي  ملف  ايليتوأ  عم  امأ 

كلت اهتظقيأ  دقو  .ينع  ةرداص  اهنأ  ُتفشتكا  يتلاو  ينتظقيأ ، يتلا  تادهنتلا 

يمف ةيطغتو  اهدسجب  يدسج  ةيطغتل  ريدتست  تناك  يفو  ً.اضيأ  تادهنتلا 

نأ ول  ك  بيرغو ؛ قيمع  ساسحإبو  يلخاد ، ّرسكتي  ام  ًائيش  نأب  ترعش  اهمفب ،

ّقش نم  ًاءدب  عّدصتي  ذخأ  دق  نمزلا  نم  ةليوط  ةّدمل  ًادّمجتم  ّلظ  ةحب  حطس 
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ثلاثلا لصفلا 

ترخأت يف اهنكلو  ًاحابص ، ةعباسلا  ةعاسلا  دنع  ىفشتسملا  ايليتوأ يف  ةبوانم  أدبت 

ًامالظ كأ  حبصت  تأدب  حابصلا  تاقوأ  ّنإ  ذإ  .تعاس  ةدمل  اهلمع  ىلإ  باهذلا 

ًالظ تمسر  يتلا  راونألا  يهو  حوطسلا ؛ ىلع  ةطلسملا  ةفشاكلا  ءاوضألا  الول 

اهبايث اهئادترا  دنع  اهدسج  ّلظ  رهظ  ذإ  ةذفانلل ؛ هجاوملا  رادجلا  ىلع  اهل  ًايبناج 

ةقشلا ءاحنأ  يف  دّدرت  يف  ًابحاشو ، ًافيحن  ناكملا  ىلع  ةّميخملا  ةمتعلا  هبش  يف 

.يلغت تناك  يتلا  هايملا  قيربإ  فص 

اذإ ّع  لءاستأ  تحر  اهدنع ، .ءيش  ثدحي  نكل   ةرانإلا ، حاتفم  ىلع  ُتطغض 

عاطقنالا ةرتف  تناك  نإ  وأ  ءابرهكلا ، نقت  تارتف  نم  ىرخأ  ةرتف  هذه  تناك 

ًةكسمم خبطملا  يف  اهيلإ  ُتممضنا  امدنع  ايليتوأ  تيأر  .ةرمتسم  لازت  ال  اهتاذ 

ىلع اهتعضو  نأ  ْتثبل  امو  .اهضارغأ  عيمج  ىلع  يوتحت  يتلا  ةيضايرلا  اهتبيقحب 

كلذ بلطتي  نل  كمون ؟ ةفرغ  ىلإ  يضارغأ  لقنت  نأ  كنكأ  : » ةلئاق يل ةلواطلا 

تيخرتساف ًاددجم  يمف  تلّبقو  يدي ، تكسمأو  ْتمستبا يل ، ّمث  ًاليوط .» ًاتقو 

ضيف درجم  ةيضاملا  ةليللا  اننيب يف  ثدح  ام  نوكي  نأ  ىشخأ  تنك  .اهيعارذ  ب 

اهنأو ةتوبكملا ، تارتوتلا  قالطناو  اكملا ، برقلا  نع  ةجتانلا  فطاوعلا  نم 

، زاوت دقفأ  يننأب  ترعش  ينتلّبق  امدنع  اذل ، .ينع  داعتبالا  ىلإ  كلذ  دعب  دمعتس 

.ةلواطلا ىلع  ينتسلجأ  نأ  الإ  اهنم  ناك  ف 

اعي فوس  هنأ  تكردأ  ذإ  ميفورت ؛ ةرايزل  ُتفقوت  يلمع  ناكم  ىلإ  يقيرط  يفو 

ةنايخلا باتك  قالطإ  لفح  بقاوع  ةهجاومل  هدادعتسا  مغر  ةثك  بعاتم  نم 

هباحطصا ىلع  ُتمزع  دق  تنكو  .قباسلا  مويلا  يف  سيراب  ّمت يف  يذلا  ةيلاثملا 

ىلع ًاضيأ  ُتمزع  ك  ايليتوأ ، نع  هربخأس  ثيح  ءاشعلا ؛ ماعط  لوانتل  يعم 
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اذه هيف  لتحيس  يذلا  تقولل  طيطختلاو  فيرخلا ، سمش  تحت  هعم  هزنتلا 

...فحصلا نيوانع  باتكلا 

زجاوح عضو  مت  هنأ  تدجو  هيف  ميقي  يذلا  عراشلا  ىلإ  تلصو  امدنع  يننأ  غ 

نأ يل  قبس  دق  ناك  .هيف  رورملا  ةكرح  قاعأ  يذلا  رمألا  هيفرط ، دنع  ةيقرط 

ةلاح يف  مويلا  اودب  تايشيليملا  لاجر  نكلو  لبق ، نم  عراشلا  اذه  يف  تيشم 

ميفورت باب  ةيؤرب  يفتكأ  نأ  لضفألا يل  نم  هنأ  تكردأو  قيرطلا ، ُتربع  .بّهأت 

يننكل .ةلدسم  رئاتسلاو  ةلفقم ، ذفاونلا  تناك  .عراشلا  ىلع  لطت  يتلا  هتفرشو 

مث ايشيليملا ، نم  نالجر  هنم  جرخو  بابلا  حتفنا  ىتح  ىنبملا  نم  تبرتقا  نإ  ام 

مهتلأس .قيرطلا  لكإ  نم  وعنم  دقو  نمألا ، زاهج  طابض  نم  ةثالث  هعبت 

، ةيتوبثلا يقاروأ  مهتيطعأ  اهدنع ، .يلاؤس  نع  اوبيجي  مهنكلو   هنوديري ، ّع 
ام نأ  تكردأ  ةظحللا ، كلت  يفو  .كوكشلا  ثت  ةجرد  ىلإ  ديدش  جاعزناب  رعشأ  انأو 

ً.ايداع ًاشيتفت  سيل  يرجي 

ٌقيفر وهو  يقيدص ، ةرايز  بغرأ يف  انأف  انه ؟ يرجي  ّع  مكلأسأ  نأ  يننكأ  »

انأو ميفورت ، ويجس  هنإ  ًاقباس ، ًاريزو  ناكو  بزحلا ، ًاعيفر يف  ًازكرم  لتحي  ناك 

 «. ...هلمع هدعاسأ يف 

، كلذ دعب  .هبيج  مهدحأ يف  اهعضو  مث  يقاروأ ، اوصّحفت  لب  مهنم ، دحأ  ّملكتي   

يننكلو .نوللا  ءادوس  ايساد  ةرايس  لخاد  ىلإ  ايشيليملا  دارفأ  دحأ  ينعفد 

كراشأ يننإو ال  يداع ، رئازو  اطيرب  ٌنطاوم  يننإ  مهل  تلقو  مالكلاب ، تررمتسا 

ةراتسلا تيأرف  ميفورت  ةذفان  ىلإ  فلخلا  ىلإ  ترظن  ّمث  ...وناق  ءيش غ  يأ  يف 

بولق يف  بعرلا  لازنإ  ةيفيك  نوفرعي  ةرايسلا  لخاد  لاجرلا  ناك  .زتهت  يهو 

َقلُطي ناكو  هلاثمأو ، وكيوتس  تجتنأ  يتلا  اهتاذ  ةنيطلا  نم  مهو  نيرخآلا ،

يمسرلا ّيزلا  تناك  بايثلا  كلت  نأ  وه  عقاولا  ّنكل  ةيداعلا ، بايثلا  بقل  مهيلع 

ايشيليملا دارفأ  دجاوت  ً.ادبأ  نيرخآلا  عم  اوطلتخي  نأ  داتعملا  نم  نكي  و  مهل ،
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لك يف  ةديدشلا  ةبقارملا  مس  نقحلو  مهدوجوب ، اورعشيو  سانلا  مهاري  ل 

مهنأ كلذ  ىلإ  فاُضي  .ّيوفع  ٍعّمجت  لك  بو  عراش ، فطعنم  لك  دنعو  ةفرغ ،

يتلا اهتاذ  تالذبلا  يهو  بحاشلا ؛ رفصألا  وأ  يّنبلا  نوللاب  تالذب  نودتري  اوناك 

ةبسانم ليوارسو  اهيف ، تاسدسملا  عضوب  حمست  ةخفتنم  تارتس  نم  فلأتت 

رعش تاحيرستب  نوفّصتي  اوناك  ك  ةيلاعلا ، بوعكلا  تاذ  ةيركسعلا  ةيذحألل 

ضّرع ارو  مهنم ، ةيرخسلل  ًابابسأ  كلتما  دق  ويل  نوكي  نأ  لمتُحي  .ةيركسع 

ترعش يننأ  الإ  .كلذ  لعفأ  ملف  انأ  امأ  كلت ، هتيرخس  ببسب  برضلل  هسفن 

كلذ لثم  يفوخ  نكي  .ارتشالا   رصنلا  ةداج  رايز  ذنم  ىلوألا  ةرملل  فوخلاب 

، هرّوصت نك  ًارش ال  وأ  ًائجافم  ًارطخ  هتهجاوم  ىدل  ءرملا  هب  رعشي  يذلا  فوخلا 

ً.احداف ًأطخ  بكترا  نم  هب  رعشي  ًافوخ  ناك  اّإو 

تحت عقت  ةغص  ةقش  ىلإ  وذخأ  لب  يلخادلا ، نمألا  ةطرش  رقم  ىلإ  وداتقي   

، ةبوطرلا راثآب  ةئيلم  ناردجلا  تناك  .ةطرشلل  يزكرملا  رقملا  نم  برقلاب  ضرألا ،

نايسرك دجوي  ثيح  ةغص  ةلواط  ىلإ  وسلجأ  .رشقتملا  ناردجلا  قروب  ةاطغمو 

ول ادب ك  قنأتم  لجر  ّيلإ  مضنا  نوكسلا ، نم  ةقيقد  نيرشع  رورم  دعبو  .طقف 

ً.افلم حتفو  مستبا  مث  يوحن ، قنأتملا  لجرلا  علطت  .تاعماجلا  ةذتاسأ  نم  هنأ 

ىلع اهتبتك  يتلا  تاظحالملا  هيلع  ُتضرع  ول  نكل ، .تصوب  ةكسب  يّفلم  ناك 

.تاصوب ا  ةكسب  راص  دق  فلملا  ناكل  نمزلا  نم  تنس  ىدم 

ام ةياغلل يف  يرس  وه  ام  كانه  سيل  : » يلاتلا لكشلا  ىلع  يعم  هثيدح  لجرلا  أدب 

اندّوز يتلا  تامولعملاب  ٌينغ  فلملا  اذهو  .نآلا  ىتح  دلبلا  اذه  كتماقإب يف  ّقلعتي 

ّيلع ضرع  مث  ...كتبقارم »  ءانع  انيلع  اوّرفو  نيذلا  مهو  كؤالمزو ؛ كؤاقدصأ  اهب 

تبهذ يتلا  ىلوألا  ةرملا  روصو يف  ةفرشلا ، ىلع  روص  روصلا : نم  ًاددع  لجرلا 

انك يف  ىرخأو  معطملا ، يفظوم  عم  ةروصو يل  مادقألا ، ىلع  ًاس  لمعلا  ىلإ  اهيف 

ءانثأ تارايسلل  ىرخأو  ىلوألا ، ةليللا  كلت  يف  ايسباك  نم  َجراخ  ويلو  انأ 
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ايليتوأ يف عم  ةدحاوو يل  ةيئاسملا ، ويل  تارضاحم  ىدحإ  دعب  فحتملا  اهترداغم 

ويلل ىرخأو  يلزنم ، جراخ  ايليتوأل  ةروص  كلذكو  ميفورت ، ةرايز  نم  انتدوع  قيرط 

ةروص كلذكو  تاسموملا ، ىدحإ  عم  تالمعلا  لدابتيو  هفنأ  ىلع  هدي  عضي  وهو 

يأ َرأ  يننكل   .ةرافسلا  تاباوب  دنع  ّيلإ  ثّدحتي  وهو  ثيمسرتنو  اهيف  رهظي 

ًايقيقح ًارطخ  نالّكشي  ناذللا  ناديحولا  ناصخشلا  هو  لوتنيف ؛ وأ  رتيبل  ةروص 

دب الو  .اينام  وأ  ايليسل  ةروص  يأ  كلذك  َرأ  و  مهيلع ، تفرعت  نيذلا  نم ب  ّيلع 

.ام ءيش  جاتنتساب  حمسي يل  اذه  نأ 

ةرتفلا لّكشت  ذإ  .اركذم  لجأ  نم  ًاقحال  روصلا  هذه  ينيطعت  نأ  كنم  ديرأ  »

هذه نأ  دكؤملا  نمو  مهم ، هنكلو  ةصقلا  نم  ًاغص  ًاءزج  اينامور  اهتيضق يف  يتلا 

«. انه يدوجو  ببس  نع  ربخأ  نآلاو ، ً.اقيثوت  لضفألا  نوكتس  روصلا 

! ةيزيلكنإلا ةهيدبلا  ةعرسل  اي  : » هتماستباب ًاظفتحم  ةلثم  ٍةجهلب  لجرلا  ينباجأف 

نع بك  ٍفل  ظفتحن  اننإ  ...ديدجلا  عضولا  اذه  كمدختس يف  فيك  ىس  نكل ،

ىلإ فاُضي  .ةلودلا  حلاصم  دض  َربتُعي  ةطشنألا  كلت  نم  ًاددع  نأ  ك  كتطشنأ ،

تالمعلا لدابت  لثم  حيرص ؛ ٍلكشب  ًاينوناق  سيل  ةطشنألا  كلت  نم  ًاددع  نأ  كلذ 

، مرجم عم  طالتخالاو  ةلودلا ، يفظوم  ةوشر  ةلواحمو  ءادوسلا ، قوسلا  يف 

 «. ...تاسموم عم  ةقالعلاو 

سموم يف يأ  عم  كبعت -  بسحب  ةقالعب -  تمق  نأ  قبسي يل  تاسموم !  »

تسيل ةلواحم  ةملك  نأب  مزجأ  يننإف  ةوشرلا ، ةلواحم  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .ايح 

 «. ...تالواحملا كلت  ءانثأ  ضفر  ةلاح  يأ  هجاوأ  يننأل   ةبسانم ؛

كتنادإ ّت  اذإو  عئاش ، ٍمرج  ىلإ  ةلدألا  هذه  لك  شت  .يتقو  عييضت  نع  ّفقوت  »

لخدتت كدالب ال  ةرافس  نإ  ذإ  .تالوطب  يأل  لاجم  كانه  نوكي  نلف  مرجلا  اذهب 

«. كسفن ىلع  دمتعت  فوس  كنأ  كلذ  ينعيو  يمارجإلاو ، يبيرختلا  كولسلا  يف 
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«. بهذأ ينعد  وأ  هب  ينمهتت  ّع  حّرص  .ءيش  يأب  كتدعاسم  عيطتسأ  «ال 

نم ثكلا  تدهاش  كنأ  دقتعأ  بهذأ ! ينعد  وأ  هب  ينمهتت  ّع  حّرص  »

كحضو ينيوس .» وه  لضفملا  يلسلسمف  انأ  امأ  ةيسيلوبلا .»  » تالسلسملا

ترقتسا ةيوق  ًةمكل  ىرخألا  هديب  ّيلإ  هّجو  كلذ ، دعبو  .هتراظن  علخ  مث  قّقحملا ،

ُتسسحأو .ةيمامألا  انسأ  دنع  تّقُش  دق  يتفش  نأب  ترعش  .يهجو  طسو  ىلع 

عزتنا دق  ةرجش  ءاحل  نأكو  ةبرضلا ؛ هذه  ببسب  طغضنا  دق  يفنأ  نأب  روفلا  ىلع 

.يمف ألم  يذلا  ريزغلا  مدلا  معط  تقّوذتو  هناكم ، نم 

دحأ دنع  ةراشإ  عضو  مث  ثدحي ، ًائيش   نأكو  يفلم  ةءارق  يف  قّقحملا  ىضم 

- 38 :10 تقولا -  لّجسو  هلمحي ، يذلا  ّفلملا  فالغ  ىلع  ةموسرملا  تاعبرملا 

دّمعت دق  ناك  هنأ  غ  عيقوتلا ، نم  همسا  ةفرعم  تلواح  .هعيقوتب  كلذ  قفرأو 

ةطرشلا يف تافيشرأ  اوحتف  امدنع  مهنأ  تفرع  قحال ، ٍتقو  يفو  .هحيضوت  مدع 

ريراقتلا مظعم  نأ  اوظحال  ىرخألا ، ةقباسلا  ةيعويشلا  لودلا  يفو  ناكملا ، اذه 

نوأجليو ًالوهجم ، ًسا  نوعضي  اوناك  مهنأ  يأ  ةضماغلا ، ةقيرطلا  هذهب  ةّعقوم 

.عيقاوتلا كلت  ديقعتل  زومرلا  ىلإ 

: ةديعس ٍةقادصل  تم  ٍساسأ  عضو  نم  يهتني  هنأكو  ددوتب ، ققحملا  نلعأ 

فرعت نأ  بجيو  ةياهنلا ، يف  انتدعاسم  ىلإ  رطضت  فوسو  ًاددجم ، ثدحتنس  »

رداغ مث  يتحفاصمل ، اهب  ينمكل  يتلا  هدي  يل  ّدم  ًاخأو ، كيدل .» رايخ  ال  هنأب 

ىدحإ تناكو  .ءامدلاب  ًارومغم  يهجو  ناك  نيب  يسأر ، قرعلا  رمغ  .ةفرغلا 

، ناكملا اذه  ىلإ  اداتقا  ناذللا  نمألا  الجر  رهظ  .ةقوقشم  ٍّةثلب  ةقلعم  انسأ 

دق ام  ًادحأ  نأ  تظحالو  .ايسادلا  ةرايس  لوخد  مث  جردلا ، دوعص  ىلإ  اعفدو 

نيذلا رخآ  اهكرت  يتلا  راثآلا  ةيطغت  لجأ  نم  دعقملا  قوف  ةيكيتسالب  ةيطغأ  عضو 

.باوجتسالل اوعضخ 
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رسك ّنكل  .روسكم  لفقلا  نأو  حوتفم ، اهباب  نأ  تظحال  يتقش ، ىلإ  يعوجر  دنع 

اوّشتف دق  اوناكو  .ماودلا  ىلع  حيتافملا  نوكلت  مهنأل  ًايرورض  نكي  لفقلا  

اوحتفو اهتايوتحم  نم  نئازخلا  اوغرفأ  ك  اهتايوتحم ، اوعبو  فرغلا  عيمج 

.فتاهلا طخ  اوعزتنا  يف  ةقرسلل ، تضرعت  دقف  ةينفلا  تاحوللا  امأ  .جاردألا 

ضرأ نأ  ح  يف  .ناردجلا  نم  تعُزتنا  يتلا  اهفوفر  نم  ًةيمرم  يبتك  تناكو 

بايثلا تناك  يمون  ةفرغ  يفو  .ةرسكتملا  جاجزلا  عطقب  ًةاطغم  ترهظ  خبطملا 

دحاو ٍقش  ثادحإو  ايليتوأ  ةبيقح  قيز  مت  نيب  ضرألا ، قوف  ًةقزممو  ًةعبم 

.اهيف

ىطغم حرجلاو  ةمروتم ، ايلعلا  يتفش  نأ  تظحالو  محلا ، يف  يهجو  تلسغ 

نم كأ  يّتثلب  ةقلعم  تناك  يتلا  نسلا  بلطتت  .مدلا   نم  ةقيقر  ةقبطب 

، يسبالم تلّدب  .يدي  ةحار  ىلع  تّرقتسا  ام  ناعرس  ذإ  اهعازتنال ؛ ةدحاو  ةلواحم 

يننكلو  خيراتلا ، فحتم  ىلإ  يلوصو  دنع  ويلب  تلصتا  .لزنملا  نم  تجرخ  مث 

.لمعلا مأ يف  لزنملا  ناكأ يف  ءاوس  هنم  ٍّدر  ىلع  لصحأ 

ىلإ نوكي  ام  برقأ  يرظنم  ناك  ذإ  .اهيلإ  راشإ  دنع  ةرجأ  ةرايس  ةيأ  فقوتت   

ٍزكرم تامح  نم  وأ  نجس ، ةنازنز  نم  ًاثيدح  جرخ  تامدكلاب  ىطغم  ٍل  ٍلجر 

صق ٍصيمق  نم  ةفلؤمو  ةقسانتم ، غو  ةدعجم  ايث  تناكو  .ةطرشلل  عبات 

، نوللا رضخأ  زنيجلا  نم  ٍلاورسو  لطبلا ، راعش  لمحي  نوللا  رمحأو  ّمكلا 

ىلإ تلصو  .يمف  ةيطغتل  ّيفوص  ٍلاشو  ةلسلا ، ةرك  ةبعلب  صاخ  ينيص  ءاذحو 

نكلو رالودلا ، ةئف  نم  ةيلام  ٍقاروأب  ةراملا  تارايسلا  مامأ  تحّولو  رصنلا ، ةحاس 

.فقوتلا ىلع  ٍقئاس  يأ  ؤرجي   

ءاقرز ادوكس  ةرايس  ترهظ  مث  يفلخ ، نم  ردصي  ةرايس  قوب  تعمس  ةرتف ، دعب 

هولعف يف ام  دعب  نوداج  مهنأ  تننظ  يهلإ ، اي   » .فيصرلا ةاذاح  ويل  اهدوقي 

«. كتقش
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سأ يف تنك  دقف  .كلذ  لعف  ىلإ  مهعفد  يذلا  ام  وأ  ثدح ، يذلا  ام  يردأ  «ال 

 «. ...تلصو امدنع  يننكلو  .ويجس  ةرايز  تمزتعاو  لمعلا ، ىلإ  يقيرط 

ليصافتلا لك  دجتس  : » لاقو ةرايسلل  يفلخلا  دعقملا  نم  تفيحص  ويل  لوانتف 

«. انه

: ناونعب ةلاقم  ىلعأ  ميفورتل يف  ةروص  نويبيرت  دلاه  نم  ىلوألا  ةحفصلا  تزربأ 

ةلاقملا تنّمضت  دقو  .هنع  ءاطغلا  نوعفري  وكسيشواشت  داّقن  ةسمخلا : ةلاسر 

ةلاقتسا ىلإ  اهيف  نوعدي  نيزراب  يعويش  ةسمخ  اهبتك  ةحوتفم  ًةلاسر 

دعب .برغلا  ةسيئرلا يف  فحصلا  لك  ىلإ  ةلاسرلا  هذه  تلِسُرأ  دقو  .وكسيشواشت 

باتك نع  ةلاقم  ترشن  يتلاو  ةيسنرفلا ، نويساربيل  ةفيحص  ويل  ّيلع  ضرع  كلذ ،

ةفيحص تدمعو  .سيراب  يف  هباتك  قالطإ  لفح  نع  ةيفاو  ًةيطغتو  ميفورت ،

تلعف لثم  يأ  يلاتلا ؛ عوبسألا  نم  ًاءدب  تاقلح  ىلع  باتكلا  رشن  ىلإ  نويساربيل 

.تسوب نطنشاو 

لّصتا ك  ةنيدملا ، ءاحنأ  لك  ربخلا يف  رشتناو  ةيربجلا ، ةماقإلا  ديق  ميفورت  عِضُو  »

«. حابصلا اذه  ياريزوأ   

ةديقع سيسأتو  ئيس ، لكشب  داصتقالا  ةرادإب  وكسيشواشت  ميفورت  ةلاسر  تمهتا 

ةيشيعملا فورظلا  ضرفو  بزحلا ، ديمجتب  هتمهتا  ك  .ةينيلاتسلا  ةيصخشلا 

نع ًاضيأ  ةلاسرلا  تّربعو  .دالبلا  ىلع  ثلاثلا  اعلا  لود  اهببسب  اعت  يتلا  ةبعصلا 

ىلإ وكسيشواشت  ةوعد  ىلإ  تُصلخو  جاجتحالا ، تارهاظمو  تابارضإلا  معد 

ةمظعلا يف نونج  لصو  اهيف : ليق  ذإ  ةيغالب ، ٍةحس  ةلاسرلا  تمتخو  .ةلاقتسالا 

راع طقف  سيل  نآلا  هدهاشن  ف  ةبعرم ، ٍبَِسن  ىلإ  دحاولا  درفلاب  ّقلعتي  ام 

، ةلاسرلا ىلع  ّعقوملا  زربأ  ميفورت  ناك  دقو  .ةمألا  ثارت  مدت  اإو  ةيعويشلا 

وعدت يتلا  ةلاسرلا  بتك  يذلا  وه  ميفورت  نأ  كشلا يف  نم  ليلق  ٌردق  دجاوت  ك 
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ّبتو .فوشتابروغ  هدوقي  يذلا  ةيعويشلا  حالصإ  راطق  ىلإ  مضنالا  ىلإ  اينامور 

نأ يف ح  ةحزم ، درجم  ناك  باتكلا  داحتا  ميفورت يف  هاقلأ  يذلا  باطخلا  نأ 

بيترت نم  ميفورت  نّك  .هلاصيإ  دارأ  يذلا  يقيقحلا  ىزغملا  تناك  ةلاسرلا  هذه 

.نيرخآلا صاخشألا  نم  ليلق  ٍددعو  ياريزوأ ، ةدعاس  رومألا  هذه  لك 

رارزألا لك  ىلع  طغضلا  ةيفيك  فرع  يذلا  ركاملا  زوجعلا  كلذل  اي  : » ويل لاق 

اكيورتسيربلاو سورلا ، دييحت  لجأ  نم  دحاولا  يررحتلا  بزحلا  ةيكارتشا  ةبسانملا :

يبوروألا عِنُقي  يذلا  ناعجشلا  ّقشنملا  نم  بسانملا  ددعلاو  اهقفاري ، ام  لكو 

نطنشاو يف  صاخشأ  دجاوت  اذإ  شَهُدأ  نل  ًايصخش  انأو  .ةلحرملا  لجر  هنأ 

هعم لماعتن  نأ  اننك  يذلا  لجرلا  وه  ميفورت  ويجس  نأ  نوركفي يف  وكسومو 

اي .حالصإلا  لطب  ىلإ  لوحت  يذلاو  زوجعلا ، ينيلاتسلا  بلعثلا  هنإ  ...مايألا  هذه  يف 

«. يهلإ

وهو هيلإ ، ةبسنلاب  يسايس  ٌراحتنا  اذهف  كلذك ؟ سيلأ  ىهتنا ، هنكلو  : » هل تلقف 

.»؟ كلذ نم  كأ  هل  هولعفي  نأ  مهنك  يذلا  ام  .ةيربجلا  ةماقإلا  ديق 

لوؤسملا رابك  نم  ةسمخ  ًاديج : لّمأت  .ثكلا  لعف  ىلع  نورداق  مهنأ  دقتعأ  «ال 

لك يف  ةلاسرلا  هذه  عاذتس  .ةيملاعلا  ةفاحصلا  ىلإ  ةلاسر  نوبتكي  يعويشلا 

ابوروأ ةعاذإو  روتلاك ، سنارفو  ةيملاعلا ، . يس   . ةليللا : هذه  ةعاذإلا  تاطحم 

ءاحنأ لك  يف  كلذك  ةلاسرلا  ترشتنا  .وكسوم  ويدارو  اكمأ ، توصو  ةّرحلا ،

ىلإ فاُضت  .اراوشميتو  فوشارب ، جولك ، كلذك : ىربكلا  ندملا  ارو يف  تسراخوب ،

ارو ًاليلق ، هنوقياضي  فوس  ...تاعماجلاو  تايلصنقلاو ، تارافسلا ، كلذ 

، تابتكملاو ةيقارلا  معاطملا  ىلإ  دقتفت  يتلا  ةيعانصلا  ندملا  ىدحإ  ىلإ  هنولقنيس 

نجسلا يف  هوعضو  اذإ  امأ  .ءيش  لك  اذه  نكل ، .قّرعتي  هلعجت  فوس  يتلاو 

وهو هرمع ؛ نم  عبسلاو  ةثلاثلا  لجرلا  غلب  دقف  ً.اديهش  هنم  نولعجي  فوسف 

يف فورعم  ةلود  لجر  هنأ  ك  يعويشلا ، ةداقلا  ىلإ  ةبسنلاب  بابشلا  رمع 
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«. تاونس ةدع  ىوس  هل  َقبتت  نكل   .بزحلا 

.»؟ نونوكي نَم  نيرخآلا ؟ نأشب  اذامو  »

: ةيشماه تارازو  قباس يف  ءارزوو  ةقومرملا ، زكارملا  باحصأ  نم  ةعبرأ  اوناك  »

يذلا لوتسوبأ  ىوس  فرعأ  ال  يننكل  ...لوتسوبأ  وسينفالس ، نايلار ، ويسناتس ،

زواجتو هترايس ، قوب  ويل  قلطأ  هتقيرط .» ىلع  بّيط  ٌلجر  هنإ  .هعم  تثدحت 

هسفن دجو  هنكلو  تاينيتسلا ، يف  جيد  ويجروج  ةفيلخ  ناك   » .تنمسإ ةنحاش 

يذلا لجرلاب  اوقحتلي  ل  هؤافلح  هنع  ىلخت  نأ  دعب  ةيفلخلا  زكارملا  ةأجف يف 

.شدالغنبو اليوزنف  لثم  نكامأ  يف  هدلبل  ًافس  حبصأ  اذكهو  .كاجوك  بحي 

فرعأ ال  انأ  كلذ ، نع  ادعو  .ام  ًاعون  نايلار  ةنبا  فرعأ  يننأ  كلذ  ىلإ  فاُضي 

«. ءسألاب الإ  نيرخآلا 

ةعاذإ تصّصخو  ميفورت ، ةلاسر  نع  رابخألا  تارشن  لك  تثدحت  مويلا ، كلذ  يف 

امأ .اهنع  ثدحتلل  ةسيئرلا  اهرابخأ  ةرشن  نم  ًابك  ًسق  ةيملاعلا  يس   .  .

نمزلا نم  ةعاس  هضرع  قرغتسي  ًاجمانرب  تصّصخ  دقف  ةرحلا  ابوروأ  ةعاذإ 

، ةلاسرلا يف  اوكراش  نيذلا  ةايح  َِس  نع  تثّدحت  ك  اينامور ، نع  ثيدحلل 

توص ةعاذإ  تكراشو  .نيروهشملا  ةيعويشلا  يبقارم  نم  تاقيلعت  ىلإ  ةفاضإلاب 

ّنكل .وكسيشواشت  اينامور  نع  صاخ  ٍريرقتب  ةنماثلا  ةعاسلا  دنع  ًاضيأ  اكمأ 

ةلَّجسُم ةلباقم  عاذأ  يذلا  وكسوم  ويدار  ناك  تاعاذإلا  كلت  لك  ب  نم  زربألا 

رشن نم  مايأ  ةثالث  لبق  ودبي  ام  ىلع  ترج  يتلاو  ةيسورلا ، ةغللاب  ميفورت  عم 

ك وكسيشواشتل ، هتضراعم  بابسأ  ةلباقملا  هذه  يف  ميفورت  دّدع  .ةلاسرلا 

ةراشإ حضوأ  كلت  تناكف  ً.اررحتمو  ًايلاوم  ًايعويش  هتفصب  هتالهؤم  نع  ثّدحت 

.وكسوم معدب  ىظحي  هنأ  ىلع  ّلدت 

ناك هم  ٍربخ  ّيأ  عبتتو  ويدارلا ، زاهج  ويل  حتفو  ...يرجي »  ّع  كربخأس  ةنعللا ، »
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ايليتوأ تناكو  .ثيدحلل  ةصرف  ىلع  لصحي  هنأ   غ  تاطحملا ، عيمج  ًاغص يف 

ادفارب يف ةفيحص  بتكم  ريدم  ةلباقملا  كلت  ىرجأ  : » كلذ دعب  تثّدحت  يتلا  يه 

يضاملا عوبسألا  ةلباقملا يف  تيرُجأ  دقو  ً.ارضاح  يسورلا  فسلا  ناكو  تسراخوب ،

.ةبك ةشهدب  اهوحن  ويلو  انأ  انرظنف  ميفورت .» ةقش  يف 

.»؟ ةليلق عيباسأ  ذنم  ىوس  لجرلا  ىلع  يفرعتت  تنأو   كلذ  لكب  ِتملع  فيك  »

ببسب ّيلع  ترطيس  نكلو  ةغلاب ، يروعش  ببسب  لجخلا  نم  ةجوم  ينترمغ 

.ىرخأ ٍلجخ  ةجوم  كلذ 

نكلو ةناصحلاب ، نآلا  ميفورت  ّعتمتي  : » تلاقو مروتملا  يمف  تلّبق  ّمث  ْتمستباف 

فرعي وكسيشواشت  ّنأ  .ةدشب غ  هتبقارمو  ةيربجلا  ةماقإلا  ديق  هؤاقبإ  مهنك 

نورطضي يف فوس  اذكهو  سورلا ، كّرحتي  فوسف  ىذألا ، هب  قحلأ  اذإ  هنأ  ًاديج 

«. هكرت ىلإ  ةياهنلا 

فوس كنإ  ِكل  تلق  .ةيرقبع  ِتنأ  : » لاقو باجعإلا  ةدش  نم  ويل  قّفص  اهدنع ،

ًالماح داعو  ةجالثلا ، ىلإ  ويل  هّجوت  ّمث  ذلا .»! زوجعلا  كلذل  اي  ً.اددجم  نيزربت 

دعبو بارشلا .» ضعب  لوانت  عضولا  اذه  يعدتسي  : » لاقو ًايناركوأ  ًابارش  هديب 

هذه ِّغو  باوكألا ، ضعب  ِرضحأو  مق  : » لاقو ًاددجم  ّيلإ  هثيدح  هّجو  كلذ ،

!«. كهجو ىلع  رهظت  يتلا  ةبيئكلا  ةرظنلا 

كشو ىلع  ناكو  هينيثأ ، رصق  قدنف  يف  ياريزوأ  ىلإ  انممضنا  ةليللا ، كلت  يف 

ىلع داتعا  نيذلا  يسامولبدلا  هئالمز  دحأ  عم  ةليوط  ةبجو  لوانت  نم  ءاهتنالا 

ةئيلملا ةلواطلا  لّمأتي  وهو  ًاراجيس  نّخدي  ناك  .مهعم  ءادغلا  ماعط  لوانت 

ضارعتساب موقي  يركسع  دئاق  هنأكو  لمثلا  هقافر  لّمأت  ك  ةغرافلا ، نوحصلاب 

.لاتقلا هكهنأ  يذلا  هشيج 

نم ةردان  ةرتفب  ناّر  اناوجو  ويل  ناك  نيب  برشملا ، دنع  ايليتوأو  انأ  انفقو 
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ضهن .ةرواجم  ةعاق  حدصت يف  ةهش  ربورغ  ةينغأ  ماغنأ  ىلع  ناصقريو  مغانتلا ،

.انيلإ ّمضنا  مث  هئاسلج ، نم  رذتعاو  ةبوعصب ، هناكم  نم  ياريزوأ 

عم وتلل  تّملكت  يننكلو  .هلهجن  ٍناكم  ىلإ  ميفورت  لقن  ّمت  : » ياريزوأ لاق 

«. ءاسملا اذه  نم  ةرشاعلا  ةعاسلا  دنع  ةرايسلاب  هولقن  مهنإ  لاقو يل  فيشتلام ،

.برشملا نم  رخآلا  فرطلا  ًاسلاج يف  ادفارب  ةفيحص  بتكم  ريدم  فيشتلام  ناك 

ةءارق ةقيرط  لضفب  كلذ  فرع  دقف  همسا ؛ انركذ  امدنع  انوحن  لجرلا  أموأو 

ىلع بيردتلا  تاونس  لالخ  كش ، نود  نمو  اهّملعت ، يتلا  هافشلا  تاكرح 

.اهاقلت يتلا  تارابختسالا 

روثعلا بعصي  ثيحو  ًاحاترم ، نوكي  نل  ثيح  ام  ناكم  ىلإ  هنوذخأي  فوس  »

لوتسوبأ ىلع  ضبقلا  ءاقلإ  مت  ك  .نجسلا  يف  هوعضي  نل  مهنكلو  هيلع ،

«. ءاشعلا تقو  دنع  نيرخآلاو 

.»؟ سورلا نم  تامولعملا  هذه  لك  تتأ  له  »

فورظلا : » هرودب هبوك  عفر  يذلا  فيشتلام  وحن  هبوك  ًاعفار  ياريزوأ  باجأف 

«. ةديدج تافلاحت  يعدتست  ةديدجلا 

ةلمح عقاولا  يف  ناك  ميفورت  لبق  نم  ةعاجش  هانربتعا  ام  نأ  انل  ّبت  اذكهو ،

تكردأ ً.افرتحم  ًايجيتارتسا  ًاطيطخت  كلذكو  ةيسايسلا ، ةبلحلا  ىلإ  ةدوعلل  ةمظنم 

ا يغالبإ  ميفورت  لواح  .ثكب  ينم  عرسأ  يرجي  ام  تمهف  دق  ايليتوأ  نأ  ًاضيأ 

، تارماؤملاو يزيغرآ ، نع  صصقلا  ةصاخلا : هتقيرطب  كلذ  لعف  هنكلو  يرجي ،

سكع ىلع  لب  ّيلع ، لجرلا  بذكي  .ةدّدعتملا   تانايخلا  كلت  لكو  هطتلاو ،

ًايلاثم ًالجر  هرابتعا  تلّضف  يننكلو  .ناكمإلا  ردق  ةديدع  ٍتارشؤم  اطعأ  كلذ ،

تذختا يننأ  كلذ  ىلإ  فضأ  .دعاقتلا  ىلع  ليُحأ  ًازوجع  ةلود  لجرو  ًاطبحم ،

عقاولا هنكلو يف  .هسفنب  هتقث  نم  ةغلاب  ترعش  يننإ  ىتح  هلايح ، ًايعافد  ًافقوم 
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يفلخ نم  ًاتوص  ُتعمس  .هئادعأ  لوح  ك  هئاقدصأ  لوح  رئاود  مسر  دق  ناك 

فيشتلام توص  كلذ  ناك  .ةديعس  ةليل  قدنفلا  يف  لابقتسالا  ّفظومل  ىّنمتي 

.هقافر عم  رداغ  يذلا 

.ةرم لك  دحاو يف  ٍصخش  رور  حمسي  ًاراّود  ًاباب  سالاب  هينيثأ  قدنف  لخدم  ناك 

ضارعتسا نوبغري يف  نيذلاو  نوقحالم ، مهنأ  نودقتعي  نيذلا  كئلوأ  َّبحأ  دقو 

طقف ًادحاو  ًاصخش  نأل  كلذو  هربع ، نور  مهسارح  لعج  يصخشلا ، مهساّرح 

ًاسايقم ربتُعي  ًاماظن  راودلا  بابلا  كلذ  ناك  اذكهو ، .ةرم  لك  رورملا  عيطتسي 

لك نأل  يجاجزلا ؛ روشنملا  لثم  لمعي  ناكو  ةبقارملل ، عضاخلا  عمتجملل  ًايلاثم 

ناكو فيشتلام ، يلخادلا  نمألا  رصانع  نم  نانثا  عبت  .لصفنيو  أطابتي  ناك  ءيش 

بابلا ًاعم يف  هيسفن  رشح  الواح  ذإ  وتلل ؛ فايرألا  نم  نايتآ  هنأ  حضاولا  نم 

.يج  . رصانع  دحأ  هفلخ  راس  .طقف  دحاو  ٍصخش  رورمل  عّستي  يذلا  راودلا 

دعبو .ةعبق  رمتعيو  ًافطعم  يدتري  ناك  يذلاو  ةيسورلا ) تارابختسالا  زاهج   )

لاجرلا دحأ  اهعبتو  دحأ ، اهظحالي  نأ  نود  نم  ءاسنلا  ىدحإ  تلخد  هترداغم ،

ًالماك ًازاهج  نأ  كلذ  ينعيو  .ةعبق  رمتعاو  رطملا  نم  ًايقاو  ًافطعم  ىدترا  يذلا 

.دحاو يسور  يفاحص  رهظ  ىلع  رهدزا  دق 

هتروص ُتيأر  .رطملا  نم  ًايقاو  ًافطعم  ًايدترم  ًاصخش  تيأر  ةظحللا ، كلت  يفو 

ناك .عراشلا  ىلإ  راودلا  بابلل  رخآلا  بناجلا  نم  جرخ  جاجزلا ح  ىلع  ةيبناجلا 

اهلزنأ ةعبق  رمتعيو  ةراظن ، عضيو  ةقانأب ، ٍحرسم  ٍصق  ٍرعش  اذو  ًايحتلم ، لجرلا 

ام كلذ  لقألا ، ىلع  وأ  هتيوهب ، يشي  هيف  ام  ءيش  كانه  ناك  نكل ، .هتهبج  ىلع 

تيأر يننأ  دقتعأ  ينلعج  يذلا  رمألا  وهو  قحال ؛ ٍتقو  يف  هب  يسفن  ُتعنقأ 

تخرصو جاجزلا  ىلع  تقرط  اهدنع ، .ةيبناجلا  هتروص  نم  هتزّيمو  لوتنيف ،

ناك له  .رخآ  ٍصخش  يأ  نم  ًاّعقوتم  ناك  يذلا  رمألا  لفجي ؛ هنكلو   همساب 

نم مغرلاب  هس  عبات  هنكلو  ًاددجم ، جاجزلا  ىلع  ُتقرط  لوتنيف ؟ صخشلا  كلذ 
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.ّيلإ هب  نوطيحي  نيذلا  عيمج  تافتلا 

ةديس راودلا  بابلا  ْتقلع يف  دقف  .ماحدزالا  نع  ًاحضاو  ًالاثم  بابلا  دنع  ُتيأر 

يفو .هيف  قابطألا  لسغ  دعب  خستملا  ءاملا  نولب  ناك  يذلا  غصلا  اهبلك  عم  زوجع 

ناك عراشلا ، ىلإ  جورخلاو  راودلا  بابلا  ربع  رورملا  نم  هيف  ُتنّك  يذلا  تقولا 

.اوفتخا دق  عيمجلا 

يشملا ةعباتم  اكمإب  ناك  .ىفتخا  دق  ناك  هنكلو  هيبوكسيبإ  ادارتس  وحن  ُتضكر 

ً.اما ىفتخا  دق  نوكيس  كانه  ىلإ  لصأس  ح  يننأ  غ  وجام ، رافيلوب  ىلإ 

مامأ ىرج  ّم  ًائيش  ركذأ  .ةرجأ   ةرايس  فقوأ  ل  سلا  ُتدواعو  ُتردتسا 

ترشتنا يذلا  ةرايسلا  ةذفان  جاجز  لالخ  نم  قّدحأ  تنك  يف  نكل ، .ايليتوأ 

، كلذ دعب  ً.ائيشف  ًائيش  صقانتت  هتيأر  ا  يتقث  تأدب  رطملا ، تارطق  هقوف 

.ةتفاخ ةءاضإ  يذ  ٍرمم  ىلع  ىطخلا  عرسي  وهو  فورعم  ًاصخش غ  ُتدهاش 

ثحبأ تنك  ٍصخشب  اهمهف -  نع  زجعأ  بابسألو  ةيبناجلا -  هتروص  ينترّكذ  دقو 

له هفطعم ؟ نول  وه  ام  ًائيشف : ًائيش  ينهذ  لّكشتت يف  لجرلا  ةروص  تناك  .هنع 

اذامو هرعش ؟ نول  ناك  اذام  ًاسيك ؟ وأ  ةبيقح  لمحي  ناك  له  ةعبق ؟ رمتعي  ناك 

تضرعت يتلا  يتقش  ىلإ  هيف  ُتلصو  يذلا  تقولا  يف  ْنكل ، هينيع ؟ نول  ناك 

.هتيصخش ام يف  ءيش  ةلاه  ادع  ام  ينهذ ؛ نم  هتروص  ءازجأ  لك  تشالت  بيرختلل 

وكنيفالس امأ  .ةنيدملا  يحاوض  ىلإ  اولُقن  دق  نيرخآو  لوتسوبأو  ميفورت  نأ  تملع 

عيقوت ىلإ  عراسو  هب ، كاسمإلل  يلخادلا  نمألا  رصانع  رضح  نإ  ام  نعذأ  دقف 

ناذللا لوتسوبأو ه  ميفورت  نإ  لاقو  ةلاسرلا ، عيقوت  نع  هعجارت  دكؤت  ةقيثو 

يفيرلا هلزن  ظافتحالاب  هل  حِمُس  كلذل ، ةجيتنو  .ةلاسرلا  كلت  ىلع  هعيقوت  اعضو 

اعي نايلار  ناك  نيب  يركسلا ، ءادب  ًاباصم  ناك  دقف  ويسناتس  امأ  .وارتساه  يف 

يتلا ةينكسلا  تاعّمجملا  دحأ  يف  نالجرلا  عِضُو  اذكهو ، .يشملا  يف  ةبوعص  نم 

ميقي يف ميفورت  نأ  كلذك  ياريزوأ  معز  .زاغلاو  ءابرهكلا  ىلإو  دعاصملا ، ىلإ  دقتفت 
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يتلا  ةينكسلا  جاربألا  دحأ  حطس  ىلع  عقت  اهنأو  ةدحاو ، ةفرغ  نم  ةفلؤم  ةقش 

فييكتلا ةزهجأو  فقسلا  وه  ديحولا  هايملا  ردصم  ثيحو  دعب ، اهب  لمعلا  ِهتني 

.تاوجف لكش  ذخأت  يتلا 

نافسلا بلط  دقف  رابخألا ؛ هلوادتت  يذلا  زربألا  عوضوملا  ىلإ  ميفورت  لّوحت 

َرازو ىلإ  ينامورلا  ءارفسلا  ءاعدتسا  مت  نيب  هتلباقم ، يسورلاو  مألا 

ةيجراخلا ريزو  امأ  .ةيمسر  ٍجاجتحا  لئاسر  هميلستل  نيدلبلا  الك  ةيجراخلا يف 

ّقشنملا حارس  قالطإ  ىلإ  وكسيشواشت  هيف  اعد  ًاباطخ  ىقلأ  دقف  يسنرفلا 

لفح نع  نلعأ  ذإ  ةلمحلا ، هذه  ميفورت يف  باتك  رشان  كراش  هرودبو ، .قابلا 

ةفاحصلا لاجر  اهرضح  ةمخض  ةيمالعإ  ٍةبلج  ىلإ  لّوحت  يذلا  باتكلا  قالطإ 

ةفسالف نم  ةعومجمو  نويسايسلا  نويفنملاو  ءارزولاو  ناسنإلا  قوقح  ءاطشنو 

ةعبطلل ةلماش  ةيطغت  ةباث  لفحلا  ناك  ك  نويحرسملاو ، ءارعشلاو  لوقعماللا 

دهع ةيادب  نع  ٍتافطتقم  زات  يادنص  ةفيحص  ترشن  دقو  .باتكلا  نم  ىلوألا 

لجس ليدعت  نع  ًالوؤسم  ناك  هنأ  ميفورت  اهيف  فشك  يتلاو  وكسيشواشت ،

انيليإ ميفورت  فصو  .ةيشافلا ك  دض  ًالضانم  ًالطب  هلعجو  رحلا ، لوألا  قيفرلا 

؛ ةفرتحم ةيركف  لعأ  ةقراسو  ةينقت ، ةيصاصتخا  داكلاب   » اهنأب وكسيشواشت 

دقو .نسلا  ىدم  ىلع  اهمساب  مهؤسأ  تلِدُبتسا  نيذلا  ءلعلا  ءسأ  ًادِروم 

.هتجوزو وكسيشواشت  اهب  ماق  يتلا  ةلودلا  ةرايز  نع  ًاروص  ىرخأ  ةفيحص  ترشن 

ريزو عم  ديص  ةلحر  ءانثأ  ةكلملا  عم  هتجوزو  لوألا  قيفرلا  ةروصلا  ترهظأو 

نم ةيرخف  هاروتكد  ةجرد  انيليإ  تّملست  نيب  نايشيلبوأ ، ظفاحملا  بزح 

لوبق تضفر  تاعماج  ا  نأ  ًاضيأ  ميفورت  فشكو  .كينكتيلوبلل  ندنل  دهعم 

راشتسملا بئان  ةحفاصم  ةيادبلا  تضفر يف  اهنأو  اهيف ، ةساردلاب  اهقاحتلا  بلط 

.يدوهي هنأل 

ميفورت حبصأ  اذكهو ، .ةعرسب  مهنايسن  مت  دقف  نورخآلا  ةعبرألا  نوّقشنملا  امأ 
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قشنملا ةلودلا  لجر  هفصوب  زرب  ك  ةفاحصلل ، ةبسنلاب  سيئرلا  متهالا  عوضوم 

، يناطيربلا ءارزولاو  مألا  ةيجراخلا  ريزو  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضيو  .لوألا 

هتايح ىلإ  ةراشإلاب  ئجافم  ٍوحن  ىلع  اوأدب  يسنرفلا  يموكحلا  لوؤسملاو 

، هتايح ةس  نع  ةذبن  ترشن  دقف  تسوب  نطنشاو  ةفيحص  امأ  .ةرهابلا  ةينهملا 

ليبنو ظقيتم ، اسنإو  يعقاو ، لجر   » هنأب رجنيسك  يه  اهيف  هفصو  يتلاو 

حشرم هنأب  ةطاسبب  هتفصو  ادفارب  ةفيحص  ّنكل  .ةدقلا  ةسردملا  نم  وروأ 

ًارمأ حبصأ  كلذ  ّنكل  .ةقيقحلا  نع  ًاديعب  ناك  يذلا  رمألا  وهو  بزحلا ؛ هراتخا 

ًاقِفارتم ًاكيتكت  كلذ  ناك  .ادفارب  نم  حابصلا  كلذ  ددع  بزحلا  أرق  نأ  دعب  ًاعقاو 

.وكسيشواشت مهتيهارك  ثكب  قوفت  سورلل  ينامورلا  ةيهارك  نأل  ةرطاخملا ؛ عم 

نأ ا  لضفأ  ًارايخ  نآلا  اوحبصأ  سورلا  ّنأل  ًاديج ؛ رمألا  سرد  لجرلا  ّنكل 

قافرلا ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .يطارقدلا  يغتلل  ةديحولا  ةصرفلا  ّلث  فوشتابروغ 

.وكسيشواشت طقس  اذإ  مهسوؤر  ةيحل  ةديحولا  مهتصرف  ناك  دقف  يبزحلا ،

ياريزوأ ناكو  ميفورت ، زاجتحا  ناكم  ديدحت  نم  نّكمتن  نأ  لبق  مايأ  ةرشع  تّرم 

هذه ىلع  هلوصح  ةيفيك  نع  دحأ  هلأسي  .تامولعملا   انل  رّرم  يذلا  وه 

جمانرب نع  تامولعم  ىلع  انلصح  اننإ  ىتح  .ةقيقد  تناك  اهنكلو  تامولعملا ،

ةلصافلا ب ةرتفلا  يهو  هترايزل ؛ طقف  ةعاس  فصن  انيدل  تناك  .ميفورت  ةسارح 

انعفد اذل ، .طقف  ٍدحاو  ىلإ  سارحلا  ددع  اهيف  صلقتي  يتلاو  ةسارحلا ، َيتبوانم 

، دّمجملا محللا  عطق  نم  سيك  نع  ةرابع  تناكو  ايح ، اُهتدهش يف  ةوشر  ربكأ 

ةزهجأ ةثالثو  تنك ، رئاجس  نم  ةنيزدو  يدنلتكسالا ، بارشلا  نم  تاجاجز  تسو 

ةضّرعم سراحلا  ةايح  تناك  لباقملا ، يف  نكل  .رالود  ةئم  ىلإ  ةفاضإلاب  نكاو 

نم ةوشرلا  كلت  نأ  دقتعأ  تأدب  قحال ، ٍتقو  يفو  .رمألا  فاشتكا  لاح  رطخلل يف 

تنكو .اينامور  ناسنإلا يف  ةايح  اّهلك  يواست  ةيئابرهكلا  ةزهجألاو  ماعطلاو  لاملا 

يننكل كلذ ، نم  صخرأ  ناسنإلا  ةايح  ثيح  نكامأ  اعلا  يف  دجوت  هنأ  فرعأ 
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.لعفلاب ّت  يتلا  ةلدابملا  هذه  ىلإ  ةرملا  هذه  نوكي  ام  برقأ  تنك 

، ينكس ٍعمجم  نم  ٍمتعم  ٍرمم  يف  ديدشلا  بعرلاب  رعشي  يذلا  سراحلا  اناقتلا 

هيف تزرب  يذلا  بطرلا  تنمسإلا  نم  بك  ٍارمع  ٍحرص  ةباث  عّمجملا  كلذ  ناكو 

تاّطالخ نكلو  ًاكيشو ، ىنبملا  اذه  ماإ  نكي  .ندعملا   نم  ةئدص  فئافل 

دقو .ةيلاتلا  ةشرولا  ىلإ  اهلك  تلقتنا  دق  تناك  تاعفارلاو  تانحاشلاو  تنمسإلا 

مكوجرأو حاتفملا ، مكيلإ  .ةسداسلا  ةقشلا  رشع ، عبارلا  قباطلا  : » سراحلا انل  لاق 

«. ّيلع ًاديدش  ًارطخ  لّكشي  هنولعفت  ام  نأل  ًاليلق  اوعرسأ 

، بالكلا تالضف  ىلع  ءوضلا  ّطلسي  ويل  هلمحي  يذلا  حابصملا  ناكو  جردلا ، اندعص 

ًابلك اندهاش  .ةفاج  ةره  ةفيج  نم  ةحطسم  اياقبو  ةرسكتملا ، جاجزلا  عطقو 

تعلطت .اهراغص  عِضُرت  ةبلك  تناك  نيب  دعصملا ، ةفرغ  ةيواز  ًافجترم يف  سلجي 

ةمزح ىلإ  رظنت  يهو  ترجمز  مث  لاتقلل ، اهاوق  لك  تعمجتساو  انيلإ  ةبلكلا 

بالكلا لوبب  ةئيلم  تارمملا  تناك  .دعصملا  باب  ةكبش  قفص  ويل  نأ  .ءوضلا غ 

نلعي ًانشخ  ًاتوص  رشع  عبارلا  قباطلا  انعمسو يف  .دعب  عَمُجت  يتلا   تايافنلاو 

دعب ًانيع  انيلع  زّكر  دقو  ةدحب ، هسفن  كِّرُحي  ناك  ٍغص  ٍّيرب  ٍكيد  دوجو  نع 

كيدلا اذه  نأ  لمتُحي  .هل  لزنم  ةباث  تناك  ةغراف  ةوجف  ىلإ  هلاقتنا  لبق  ىرخأ 

نع ثحبي  وهو  ةنيدملا ، تاناويح يف  ةعرزم  نم  ثلاثلا  وأ  اثلا  ليجلا  نم  ناك 

.ةديدج ٍحاوض  هتشيعم يف 

تناك .جاجز  نود  نم  ةذفان  ىلع  ةّقلعم  تناك  ةراتس  انتعفصف  بابلا  ويل  حتف 

ك سيل ، نود  نم  ًةكورتم  اهيف  تنمسإلا  ناردج  تناكو  ةيراع ، ةقشلا  هذه 

؛ ىضوفلل ةكورتم  ةسيئرلا  ةفرغلا  تناك  .ةيوتسم  غ  ةيتنمسإلا  ضرألا  تناك 

ةحئار ًاضيأ  انتعفص  .ةلوصوملا  غ  بيبانألاو  ةكئاشلا  كالسألا  تعّمجت  ثيح 

امأ .ةبطر  ضرألا  تناك  نيب  ةرواجم ، ةفرغ  نم  تءاج  يتلا  ةداحلا  ضاحرملا 

ّطلس مث  همون ، نم  هانظقيأ  .ةفرغلا  ةيواز  ٍشارف يف  ىلع  ًايقلتسم  ناكف  ميفورت 
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.»؟ كانه نم  : » ًاخراص سلجو  هينيع  كرفف  حابصملا ، ءوض  ويل  هيلع 

، هيلع ضبقلا  ءاقلإ  دنع  اهيدتري  ناك  يتلا  اهتاذ  ةلذبلا  ًايدترم  لازي  ميفورت ال  ناك 

، بتك ذخأب  هل  اوحمسي  .هعم ك   ءيش  يأ  راضحإب  هل  اوحمسي  مهنأل   كلذو 

ٍحرج يف دوجو  انظحالو  انقناع ، امدنع  هادي  تفجترا  .ويدار  زاهج  الو  قاروأ ، الو 

انل مّدقو  هسافنأ ، ميفورت  طقتلا  .ةمتعلا  طسو  ضرألا  ىلع  هطوقس  ببسب  هسأر 

ضعب ويل  جرخأ  ً.اغص  ًادقوم  لعشأ  مث  ةفرغلا ، يف  دوجوملا  ديحولا  يسركلا 

، بوبحلا بلُع  ضعبو  بارشلاو ، تيوكسبلاو  عومشلا  لثم  ةغصلا  ضارغألا 

نم مهألاو  .ةيناملألا  يمالسلا  نم  عطقلا  ضعبو  زنياه ، ءاسح  نم  بلعلا  ضعبو 

ميفورت ادب  .ةغلاب  ةسحب  ميفورتل  ويل  اهمّدق  زوملا  نم  تابح  ثالث  كلذ ، لك 

يف ماع  ىضمأ  هنأ  ترّكذت  .ديدش  ٍلاعس  نم  اعي  ناك  ك  ًابعتمو ، ًاليحن 

تنك .يدارفنالا  نجسلا  ٍرهشأ يف  ةتس  هدعب  ىضمأ  مث  برحلا ، لالخ  نجسلا 

اوزواجت نيذلا  لاجرلا  مظعم  نم  نجسلا  ءانع  لّمحتل  كأ  ٌلهؤم  هنأ  دقتعأ 

ملكتي ناك  ذإ  كلذ ؛ نم  مغر  هيلع  ترهظ  رمعلا  راثآ  نكل  مهرعأ ، نم  عبسلا 

.دهجب سّفنتيو 

يننإ .انه  ىلإ  يئيجم  ذنم  ءيش  يأ  عمسأ  رابخأ ؟  نم  مكيدل  اذام  : » اَنلأس

غ طقف ، ةلزعلا  اإو  بيذعتلل ، الو  برضلل ، ضّرعتأ  .يدحو   مايألا  يضمأ 

«. رمألا ربدتأ  يننأ 

تّعلطتو همد ، طغض  ْتصحف  .ميفورت  صيمق  ّمك  تعفرو  ويل ، ايليتوأ  تزواجت 

تاخاّخبلا نم  بوبنأ  تلوانت  كلذ ، دعبو  .هردص  ىلإ  تغصأ  ّمث  هينيع ، ىلإ 

، تانيتورب بوبح  ىلع  يوتحي  ًابوبنأو  اهفطعم ، بيج  نم  سفنتلا  ىلع  ةدعاسملا 

ىلوألا ةرملل  ُتظحال  .فافجتلا  ةحفاكم  ىلع  دعاسي  يذلا  قوحسملا  نم  سيكو 

نم ةيندعملا  هايملا  نم  ٍتاجاجز  ثالث  ايليتوأ  تجرخأ  ً.اضيأ  ًةبيقح  لمحت  اهنأ 

تلوان ًاخأو  قوحسملا ، هيلإ  تفاضأو  بوك ، اهنم يف  ليلقلا  تبكس  مث  اهتبيقح ،
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.بوكلا ميفورت 

نأ لِواح  .هبرش  لبق  انه  ءاملا  يلغب  مقو  ًائفاد ، َقباو  مونلا ، نم  ًاطسق  ذخ  »

تنأ  » .اهدي قوف  هدي  عضوو  هسأرب ، ميفورت  أموأف  موي .» لك  ًاليلق  نرمتت 

تارم ثالث  هذه  ةيويحلا  تاداضملا  بوبح  ذخ  اذل ، .يوئر  باهتلاب  ٌباصم 

«. نمزلا نم  ٍعوبسأ  ةدملو  ًايموي ،

.»؟ نيرخآلل ثدح  اذام  : » ميفورت اَنلأس 

امأ .ةلاسرلا  عيقوتل  هتعدخ  كنإ  الاقو  نايلارو ، وكينفالس  عجارت  : » هل ُتلق 

ادع ام  لوتسوبأ  نع  ًائيش  عمسن  و  .ضيرم  هنكلو  ًادماص ، لاز  ف  ويسناتس 

«. اسييناب ام يف  ٍناكم  هدجاوت يف 

فوس هنأ  دقتعا  اذإ  لوتسوبأ  دمصيس  : » لاقو أموأ  نأ  الإ  ميفورت  نم  ناك  ف 

، ّبيط ٌلجر  وهف  .هيلإ  ةبسنلاب  فلتخم  رمألاف  ويسناتس  امأ  زوفلا ، نم  نكمتي 

ينعي اذهو  .ءادعأ  مأ  ءاقدصأ  اوناكأ  ءاوس  صخش ؛ يأ  عم  قّفتي  الو  دينع  هنكلو 

ىلإ هتكحض  تلّوحت  مث  ءيش .»! يأ  ّغي  نلو  ضحم ، ٍدانع  نع  ٌجتان  هدومص  نأ 

.»؟ رمألا نع  فحصلا  تثدحت  فيك  : » عباتي وهو  لاعس  ةبون 

اذه هيف  حرطتس  يذلا  تقولا  نع  لءاستأ  تنك  يقيفر ، اي  هآ  : » ويل باجأ 

هيلع عالطالا  كنكو  فحصلا ، تافطتقم  نم  ًافلم  كل  تّرضح  دقل  لاؤسلا !

لعأب كيدلا  كقيدص  موقي  نيب  مخفلا ، كقدنف  ةصرفلا يف  كل  حنست  امدنع 

«. ناكملا ةيرودلا يف 

خألا اذه  عرسأف  فحصلا ، تافطتقم  ىلع  يوتحي  يذلا  فلملا  ميفورت  ويل  لوان 

يذو تسوب ، نطنشاو  نم  تالاقم  ىلع  تافطتقملا  تلمتشا  .ةعرسب  اهصحفت  ىلإ 

، ةزوم شقتب  ماقو  ههجو ، تسق  ىلع  حايترالا  ادب  ...نويساربيلو  ادفاربو ، زات ،

دعبو .قاذملاب  عتمتلا  نم  نكمتي  نيعلا ل  ضمغم  وهو  ءطبب  اهلكأب  أدب  مث 
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بكس مث  ةلوسغمو ، ةغراف  ٍكمس  ةبلعو  ًاحدقو  حيفصلا  نم  بوك  لوانت  كلذ ،

.بارشلا اهيف 

ديعتسأس .جراخلا  يفو  نطولا ، ءاقدصألا يف  بخن  : » لاقو ًايلاع  هبوك  ميفورت  عفر 

ال مهنأ  ك  هلتحا ، نوعيطتسي  ال  عضو  هنإ  .بيرق  ٍتقو  يف  يتيّرح 

كلذ ىتحو  نآلا  نم  يل  ةمدخ  ءادسإ  مكناكمإب  له  .انه  اقبإ  نوعيطتسي 

«. تقولا

.»؟ يه ام  »

.هترايزب اوموقت  نأو  هتجوزو ، ويسناتس  زاجتحا  ناكم  اوفرعت  نأ  مكنم  ديرأ  »

.»؟ هيلإ ضارغألا  ضعب  لاصيإ  مكناكمإب  لهو 

ىهتنا دقل  ًانسح ،  » ً.ابعترمو ًاثهال  سراحلا  لخد  مث  بابلا ، ىلع  ًايوق  ًاعرق  انعمس 

لاقو ضارغألاب  ءيلملا  ميفورت  سيك  وحن  سراحلا  ّعلطت  نآلا .» نوتأيس  .تقولا 

يأ يف  وأ  ضاحرملا ، يف  وأ  شارفلا ، تحت  ضارغألا  هذه  ّئبخت  نأ  كديرأ  : » هل

ّلدت ةملك  اهنإ  ...لونمود  ...لونمود »  كوجرأ ، .اهنوري  مهعدت  ال  نكل ، .ناكم 

.هيناّجس هدوجو ب  ءانثأ  انه  ىتح  ةيلاعلا ؛ ميفورت  ةناكم  ىلع 

تاجوملل ًاغص  ويدار  زاهج  يعم ؛ هترضحأ  ام  ميفورت  تيطعأ  رداغم ، ليبقو 

ركشيل ينقناعف  زاهجلا ، تايراطب يف  ُتعضو  ك  تاعسلا ، ضعبو  ةصقلا ،

اهيف رِهُظي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت  تناكو  هينيع ، ًاعومد يف  تيأر  .يتيده  ىلع 

، ةعرسبو ءاكذب  ّدرلا  ىلع  تالاحلا  هذه  داتعا يف  يذلا  وهو  .هذه  فعضلا  ةطقن 

كانه تفقو  امدنع  نكل ، .ةفطاعلا  نم  ةيلاخ  عادو  ةملكب  وأ  ةحفاص ، وأ 

هتلواحم نم  مغرلاب  ةحئارلا  كلت  ُتممش  تليحنلا  هيفتك  لوح  ّيعارذ  ًاعضاو 

الإ لوبلاو ، رابغلاو  قرعلا  ةحئار  هسبالم  نم  تحاف  ذإ  ًاّبترمو ، ًافيظن  هسفن  ءاقبإ 

هاجت هتاذ  روعشلا  كلتمأس  ُتنك  يننأب  ُتسسحأو  .ههاجت  مارتحالاب  ترعش  يننأ 
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هنأ ول  ك  ُترعش  .زجعلاب  باصيو  نسلا  مّدقتيل يف  يفكي  ا  شاع  ول  يدلاو 

ىقبي يعاولا  هلقع  نأ  غ  ليحنلا ، ميفورت  دسج  لتق  لهسلا  نم  ناك  .يل  دلاو 

لب سيلاوكلا  ءارو  نم  طقف  سيل  ىمدلا ، حرسم  ريدي  يذلا  دّيسلا  هنإ  ً.امدقتم 

.ةرذقلاو ةبطرلا  ةنازنزلا  هذه  نم  ًاضيأ ؛ انه  نم 

نم ةيفاضإ  ةيمك  هل  انمّدق  نأ  دعب  ويسناتس  دوجو  ناكم  نع  سراحلا  انربخأ 

.ضارغألا

.»؟ كلذك سيلأ  نآلا ، كانه  ىلإ  هّجوتن  نل  : » ويل ُتلأس 

ليللا ةسارحلل يف  ٍعضاخ  هنأ غ  ك  نمآ ، وهو  انه ، نم  بيرق  ناكملا  َو ال ؟ »

«. ناكم يأ  ىلإ  باهذلا  عيطتسي  هنأل ال 

، لوسنإلا بيبانأو  نقحلا  ضعب  ىلع  تعو  ةيبطلا ، اهتبيقح  ايليتوأ يف  ْتثحب 

«. اهتيؤر دنع  حرفيس  : » تلاق مث 

قباطلا عساتلا ، عّمجملا  دارغنيلاتس ، رافيلوب  : » انعماسم ىلع  ناونعلا  ويل  رّرك 

ينعي كلذو  ً.افيظن  ىنبملاو  لمعي  دعصملا  ناك  ةرشع .» ةثلاثلا  ةقشلاو  سداسلا ،

هتّقش عم  ةنراقملاب  ًائيس  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  ناكم ؛ أوسأ  عضوي يف  ويسناتس   نأ 

«، طاو ةوقب 40 « ًةءاضم  رمملا  حيباصم  تناك  .هنم  اهوعزتنا  يتلا  وارتساه  يف 

انلّضف اننكل  هروحم ، لوح  دعصملا  ريرص  انعمس  .ةمتعلا  نم  ًائيش  تلازأ  اهنكلو 

.ةرطاخم ةيأب  مايقلا  مدع 

، تنثا وأ  ةقيقد  رورم  دعبو  ً.اددجم  هانعرق  در  يأ  عمسن  حو   بابلا ، انعرق 

مدق توص  انعمس  ليلق ، دعب  .بابلا  تحت  نم  ةقرو  لاخدإ  ىلإ  ويل  دمع 

امو .ةأرما  ءاضرتسا  لواحيو  ًايلاع  ثّدحتي  لجر  توص  انعمس  مث  ًافخ ، نالعتنت 

، نامألا ةلسلس  هب  حمست  يذلا  ّدحلاب  ٍءطبب  بابلا  حتفنا  ىتح  تاظحل  الإ  يه 

.رعشلا ةّللبمو  هجولا ، ةئلتمم  ةدّيس  ًاليلق  حوتفملا  بابلا  ربع  انيلإ  ترظنو 
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.اهتوص فوخ يف  ةربنب  انرعش  نوديرت .»؟ اذام  »

، ًاليلق مامألا  ىلإ  ههجو  ويل  عفدو  هتجوزو .»؟ ويسناتس  ديسلا  لزنم  اذه  له  »

، ًابناج ويل  ايليتوأ  تحازأ  اهدنع ، .بابلا  قالغإ  ةلواحم  ةأرملا  تعجارت  نيب 

: ةلئاق بابلا  ىلع  اهمف  تعضوو 

، تمص ةرتف  تّرم  كجوزل .» ةيودألا  ضعب  زوحبو  ةبيبط ، انأ  .ويسناتس  ةدّيس  »

«. ميفورت ويجس  اَنلسرأ  : » ايليتوأ تعباتف  نامألا ، ةلسلس  حتف  توص  انعمس  مث 

يجوز ك دعي  و  بعاتملا ، نم  يفكي  ام  لجرلا  كلذ  انل  بّبس  دقل  .اوبهذا  »

«. ءيش لك  ىلع  مدان  وهو  لصح ، ا  هل  ةقالع  الو  قباسلا ، ناك يف 

مهل يحمسا  ةأرما ، اي  هللا  قحب  : » ةقشلا لخاد  نم  ردصي  ًابضاغ  ًاتوص  انعمس 

هتجوزو ويسناتس  ّديسلا  انيأرو  هعاستا ، ىلع  بابلا  حتفنا  ةأجفو ، لوخدلاب .»!

ناك دقف  لجرلا  امأ  ً.اما  ةيعويش  ةّديس  تدبو  ًعان ، هتجوز  دلج  ناك  .انتلابق 

ناكو تصق ، قاس  يذ  زوجع  ٍسرافك  ادبو  عقبلاب ، ٍخطلم  ليمرب  لكش  ىلع 

.تعمتلم هانيعو  نوللا ، رفصأ  هدلج  ناك  .يشملا  ىلع  هدعاستل  اصعب  عتسي 

فشكلاب موقت  ايليتوأ  نأ  ُتسسحأ  ً.ايدن  هدلج  ادبف  هنم  بّبصتي  قرعلا  حارو 

بسحت نأ  لواحت  تناك  ك  ةيشيعملا ، هعاضوأ  بسحب  اهمسقتو  هللع  نع 

.ةايحلا هذه  هل يف  يقبتملا  تقولا 

انأ ال .نآلا  دعب  ثرتكأ  نل  يننكلو  ًاثك ، اعن  اننإ  متنأ ؟ نَم  : » ويسناتس اَنلأس 

لكشلا ىلع  يرجت  ايح  تناك  ةيادبلا ، ذنمف  .ةيافكلا  هيف  ا  ُتركنأ  دقف  ركنأ ،

مق .كاذ  راكنإب  مقو  اذهب ، ِفرتعا  مث  حيرصتلا ، كلذ  نع  عجارت  هذه ، عِّقو  يلاتلا :

مكناكمإب .كلذ  لك  نم  ُتمئس  .هذه  ليهأت  دِعأو  ّفظوملا ، اذه  هطتب 

هنأكو مامألا  ىلإ  هنقذ  بّرقو  ٍلقاثتب ، ةكيرألا  ىلع  سلج  مث  ًاعيمج .» فارصنالا 

.انادحتي
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اي ادعلا  كمالك  مرتحأ  يننإ  : » ًالئاق رومألا  ةئدهت  ىلإ  ويل  عراس  روفلا ، ىلعو 

كقيدصف .كلذ  نم  سكعلا  ىلع  لب  كنم ، ءيش  يأ  بلطل  ِتأن  اننكلو   قيفر ،

، كقيدص ةملك  هعس  دنع  زّزقتب  ويسناتس  مهمه  روفلا ، ىلعو  ...ميفورت » 

كقيفر انم  بلط  : » همالك ويل  عباتف  ًاضيأ ، اهحيحصت  بلط  نع  عنتما  هنكلو 

«. كأ كحيري  ءيش  يأ  ىلإ  ٍةجاحب  َتنك  نإ  ىل  كترايز ، ميفورت 

ىلإ دقتفت  اهنكلو  ةيلمع ، هتجوزو  ويسناتس  اهيف  زُِجتحا  يتلا  ةّقشلا  تناك 

ك خبطملا ، ةلواط  ىلع  ةهكافلا  را  ضعبو  حطلا ، نم  ًةبلع  انيأر  .تايلكلا 

ىلع ةرداق  دعت  ويسناتس   ةديسلا  نأ  لمتُحي  .ةفرغلا  نويزفلت يف  زاهج  انيأر 

علسلا لك  ىلع  لصحت  ودبي  ام  ىلع  اهنكلو  ةرحلا ، قوسلا  رجاتم  نم  قّوستلا 

.ةيرورضلا

«. هيلإ جاتحت  يذلا  لوسنإلا  بيبانأ  ضعب  كلت  يهو  يقيدص ، اي  انه  ةبيبطلا  »

.ءايضلاب قرشي  ههجو  ناك  نيب  أموأ  مث  ايليتوأ ، ىلإ  ويسناتس  ّعلطت  اهدنع ،

ضعبو لوسنإلا  بيبانأ  ىلع  يوتحت  يتلا  ةغصلا  ةيبطلا  ةبيقحلا  ايليتوأ  هتلوان 

.ةخألا ةظحللا  يف  عجارت  هنكلو  اهركش ، ىلع  كشوي  هنأ  ول  ك  ادبف  نقحلا ،

ام اهب  العفت  نأ  كتجوزو  تنأ  كنكو  انه ، اهكرتأس  يتلا  ءايشألا  ضعب  ّيدل  »

ةجاجزو ّبلعملا ، محللا  بلع  ضعبو  رئاجسلا ، ضعب  ويل  جرخأ  مث  ناءاشت .»

كرحتي .ةليوطلا   الوكوشلا  عطق  ضعبو  يدنلتكسألا ، بارشلا  نم  ةئلتمم  فصن 

لك تأبخو  ةعرسب  تضهن  ويسناتس  ةدّيسلا  نأ  غ  هناكم ، نم  ويسناتس 

.رداغنل كلذ  دعب  انضهنف  ةنازخلا ، ضارغألا يف 

، هلاوحأ نع  هانربخأ  ميفورت .»؟ عم  ثدح  اذام  : » انلأسو ويسناتس  انَفقوأ  اهدنع ،

كلذ ناك  املاطل  : » لاقو يقرو  ٍليدنم  ةيماله يف  ةدام  قصب  مث  ًاددجم ، حنحنتف 

ٍباب ىلإ  كفلخ  لوخدلا  نم  نكمتي  يذلا  ديحولا  وهو  .ماودلا  ىلع  ًاركام  زوجعلا 

«. ميفورت وه  اذه  .كمامأ  هدجتف  راود 
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اذإ : » انترداغم ءانثأ  انب  خرصو  ًابضاغ ، ويسناتس  هيلإ  قلمح  ويل ، كحض  حو 

ةيلكلا ضارغألا  هذهو  ةيلسأرلا ، مكتقفش  ىلع  مكركشأس  يننأ  متننظ 

 «. ...ةغصلا

.لخدملا وحن  انهّجوت  ءانثأ  هتئدهتل  هيدي  ويل  عفر  ...فرعأ »  .فرعأ  لجأ ، »

.ةدشب انفلخ  هقالغنا  دنع  يودملا  بابلا  توص  انعمس  مكيلع .»! ةنعللا  »... 

ال يذلا  لطبلا  وهو  ضيرملاو ، نيدبلاو  فّقثملا  غو  حِقولا  ويسناتس  كلذ  ناك 

ضفري يذلاو  ًائيش ، بسكي  نأ  نود  نم  ءيش  لك  نع  ىلخت  يذلاو  دحأ ، هحدت 

هنإ ميفورت  هنع  لاق  .دانعلا  طرف  مأ  ةعاجشلا ، كلذ  ببس  ناكأ  ءاوس  عجارتلا ؛

.مهنم ٍّيأ  عم  ىطاعتي  نأ  ديري  ال  وهو  ءادعأك ، وأ  ءاقدصأك  امإ  سانلا  لماعي 

امدنع نويفاحصلاو  نوخرؤملا  اهيف  هعضيس  يتلا  ةناكملا  نع  اهنيح  تلءاستف 

ميفورت لاثمأ  نم  يعويشلا  ضعب  ّنكل  .ةيعويشلا  ةياهن  نع  مهتالاقم  نوبتكي 

اولمحتو عراشلا  ىلإ  نورخآ  لزن  يف  ايلعلا ، ةيسايسلا  مهتايجيتارتسا  اومدختسا 

ماظنلا ّلش  ىلع  ويسناتس  لثم  نورخآ  مدقأو  اهروذج ، نم  رومألا  عفد  ةيلوؤسم 

تلءاست اهدنع ، .رّوهتلا  وأ  ةعاجشلا  رهُظت  ةيصخش  تارداب  هتفاخس  داقتناو 

طاسأ وأ  ءظعلا ، لاجرلل  ةيصخشلا  صصقلاب  مرغملا  خيراتلا  ناك  اذإ  ّع 
.صاخشألا ءالؤهل  ًاناكم  دجيس  يعجلا  لمعلا 

موي ىضمأ  نأ  دعب  هتقش  ىلإ  داعو  نمزلا ، نم  عوبسأ  دعب  ميفورت  حارس  قِلُطأ 

هنأ الإ  ةبقارملا ، تحت  هئاقب  نم  مغرلاب  نكل ، .بزحلل  ةعباتلا  تادايعلا  ىدحإ  يف 

ىلإ ةدوعلاب  لوتسوبأو  ويسناتسل  حِمُس  ك  ً.اددجم  راوزلا  لابقتساب  هل  حمُس 

هراّوز نم ب  ناكو  .هترايزل  سانلا  دفاوت  هلزنم  ىلإ  ميفورت  ةدوع  روفو  .هيلزنم 

لمح دقو  مألاو ، يجلبلاو ، املألاو ، يسنرفلاو ، يسورلا ، ءارفسلا : نم  ةلسلس 

ةيربجلا ةماقإلا  ديق  لجرلا  ناك  .هتيجراخ  ريزو  نم  ةلاسر  مهنم  دحاو  لك  هيلإ 
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هيدعاسم اوحبصأ  ام  ناعرس  هترايز  نم  سانلا  عن  لكوملا  سارحلا  نكلو  ًايرظن ،

ثبل امو  ايليتوأ ، ةقفرب  تنكو  موي ، تاذ  هعم  ءادغلا  ماعط  تلوانت  .يعتجالا 

: لاقو هيقفارم  عم  ةفرغلا  لخد  نأ  ميفورت  ةبقارم  نع  لوؤسملا  ةطرشلا  بيقن 

هل تلق  .انه  ٌدوجوم  يدنكلا  لعألاب  مئاقلا  ّنكل  لونمود ، جاعزإلا  ىلع  فسآ  »

.»؟ ةهدرلا راظتنالا يف  هنم  بلطأ  لهف  ةرايزلا ، ىلع  ًاركبم  لاز  ام  تقولا  نإ 
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عبارلا لصفلا 

حارو هاشملا ، نم  هفصوب  ةيرسلا  هبش  ةديدجلا  هتايح  عم  ميفورت  فّيكت 

دّوزت دقف  .ةليوط  ةزاجإ  هئاضق  دعب  هلمع  ىلإ  داع  ٌلجر  لعفي  لثم  فّرصتي 

رمتساو .تسراخوب  يف  نيدجاوتملا  طاّيخلا  نم  سيل  اإو  ةديدج ، ٍتالذبب 

يتلا ةبقارملا  لعأ  سانلا -  بولق  يف  فوخلا  لزُنت  يتلا  هتاءارجإ  يف  ماظنلا 

 - ةيفتاهلا تاملاكملا  ىلع  تصنتلاو  تويبلا ، ماحتقاو  دّمعتم ، ٍءابغ  عم  قفارتت 

.تاءافعإ ةدع  ميفورت  تاطلسلا  تحنم  سورلل ، ماظنلا  مارتحا  ببسب  نكلو 

.اهيف ٍعوبسأ  ءاضقل  اثلا  نيرشت  رهش  لئاوأ  وكسوم يف  ىلإ  رفسلاب  هل  حِمُس  دقف 

تاطلسلا تماقف  سيراب ، ةرضاحم يف  ءاقلإل  يعُد  دحاو ، ٍعوبسأب  هتدوع  دعبو 

، هرفس تالماعم  عيرست  ىلع  تصرحو  روفلا ، ىلع  هل  ةشأت  مأتب  ةينامورلا 

.هتدوع ىدل  اهلذخ  هنكلو 

، ةيبلق ةحبذب  بيصأ  دق  ويسناتس  نأ  ميفورت  عمس  عوبسأب ، هتدوع  دعبف 

عقي يذلا  بزحلل  يسايسلا  بتكملل  عباتلا  يحصلا  زكرملا  هترايزل يف  ينبحطصاف 

ةيناطب تَعِضُو  دقو  بلودم  ٍّيسرك  ىلع  ًاسلاج  ويسناتس  تيأر  .شالاهيم  عراش  يف 

، دامرلا نول  ىلإ  نوكي  ام  برقأ  ههجو  نول  نأ  ُتظحال  ك  هيتبكر ، قوف  ةدق 

راعشب ةّنيزملا  رئاجسلا  ةضفنم  تضاف  دقو  .شعترت  ىرسيلا  هدي  تناك  نيب 

ةرايزلا ةفرغ  ةدوجوملا يف  فوفرلا  تألتما  نيب  انافاه ، راجيس  باقعأب  بزحلا 

، سكرام مهنمو : فلؤم ، ةدعل  ةديفملا  ةيبدألا  بتكلاب  يحصلا  زكرملل  ةعباتلا 

تاساردلاو بطخلا  نم  ٍبك  ددع  ىلع  هباتك  لمتشا  يذلا  وكسيشواشتو  زلجنإ ،

قفو تعوضوم  بتكلا  فوفر  يبناج  ىلإ  تيندعم  تلواط  تيأر  .ةيملعلا 

لمحي ناكو  تاميلوبلا ، نع  دلجم  هادحإ  ىلع  عِضُو  دقو  .ةرظانتم  تافاسم 
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ىرخألا ةلواطلا  ىلع  عِضُو  نيب  ًالعف ، اهفيلأت  نم  نوكي  نأ  نود  نم  انيليإ  مسا 

تيأرو .ديدجلا  عمتجملاو  ةيكارتشالا  ناونع  لمح  وكسيشواشت  فيلأت  نم  باتك 

الإ اهنم  أرقي  روغ ،  فيلأت  نم  ةيسورلا  ةغللاب  ةياور  ويسناتس  نضح  ىلع 

ىلإ عمتستو  يرجي  ام  بقارت  تاضرمملا  ىدحإ  تحارو  .ةبولقم  تناكو  اهفصن ،

.ثيداحألا

ويسناتس قلطأو  بعاتملا .»؟ نم  يفكي  ام  ببست يل  أ  ًاددجم ! َتنأ  اه  ةنعللا ، »

همف نم  جرخت  نكل   ًاددجم ، قصبي  نأ  لواحو  لعس  مث  ةعنطصم ، ةكحض 

.هتءابع ّمكب  اهحسم  ام  ناعرسو  هنقذ ، ىلع  تلاس  ةليلق  ٍتارطق  ىوس 

ةقيرطلابو ةيديلقتلا ، ةجهللاب  ميفورت  هلأس  ةقئال .»؟ ٍةروصب  كنولماعي  له  »

.توملا كشو  ىلع  ًاناسنإ  ءرملا  اهب  بطاخي  يتلا  ةرذحلا 

أيهتي يذلا  يدسج  ىلإ  ءاغصإلا  ىوس  لمع  يأ  ّيدل  سيلو  ّيدل ، ىوكش  «ال 

، ةّللبم يقاس  نأ  نايحألا  ضعب  يف  رعشأ  .ياشلا  جانف  تاوصأ  ىلإو  توملل ،

دق ارش  ناك  نإ  وأ  ًاددجم ، يسفن  تّللب  دق  تنك  اذإ  ّم  دكأتأل  اهصّحفتأف 

، عللا روغ  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  : » لاق مث  ءاملا  نم  ليلقلا  َبرشو  اهيلع .» بكسنا 

( .يج   .  ) ةيسورلا تارابختسالا  تافيشرأ  حتف  دنع  هنأ  نم  قثاو  يننإف 

«. للملا وه  هئافخإ  ىلإ  لاتس  عفد  يذلا  ببسلا  نأ  نوفشتكي  فوس 

ببس انأف  قيفر ؟ اي  اهايإ  كيدسأ  نأ  يننك  ةمدخ  نم  له  : » ميفورت هلأس 

 «. ...بعاتملا هذه  كماحقإ يف 

.لوواش : » ضفخنم ٍتوصب  لاقو  ةقث ، لكب  مامألا  ىلإ  ويسناتس  ىنحنا  اهدنع ،

كحضو وكسينوطنأ .» لاشراملا  اهأدب  يتلا  ةمهملا  ِهنن  اننأل   ًامود  فسأتأ  يننإ 

ديزملا بلجت يل  مداقلا ل  عوبسألا  دوعت يف  نأ  كديرأ  نكل ، : » فاضأ مث  ًاليلق 

ىدحإ ىدان  مث  انافاه ، راجيس  نم  ةغراف  ةبلع  ىلإ  راشأو  ...هذه »  نم 
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.كرحتملا هيسرك  عفدتل  تاضرمملا 

ىلعو ديدش ؛ حرم  سحب  لجرلا  ّعتمتي  : » ميفورتل ُتلق  جراخلا  انحبصأ يف  امدنعو 

ةكحضم تناك  دقف  .وكسينوطنأ  نع  اهلاق  يتلا  ةتكنلا  كلتب  قلعتي  ام  صخألا يف 

شأ تنكو  كلذك .»؟ سيلأ  يسايإ ، ةقرحمل  ًاثك  ثرتكي  هنأ  دقتعأ  يننكلو ال  ًادج ،

يدوهي فالآ  ةرشع  لُِتق  امدنع  يأ  ماعلا 1941 ، نم  زو  رهش  ثدح يف  ام  ىلإ 

.هتقيقشو ميفورت  ادلاو  مهنيب  نمو  ةيشافلا ، وكسينوطنأ  تاوق  يديأ  ىلع 

هّغ دقو  يدوهيلا ، همسا  وهو  لوواش ، يقيقحلا : ميفورت  مسا  ويسناتس  مدختسا 

ةيسنجلا ميفورت  باستكا  قاروأ  تناك  .كأ  ةينيتال  ًةلالد  لمحي  هنأل  ويجس  ىلإ 

لوواش ّلظيس  هنأ  ىلع  نوّرصي  سانلا  ضعب  نكل  تلمتكا ، دق  ةينامورلا 

.رخآ ٍرصعو  رخآ  ٍاع  ىلإ  ًايمتنم  ىقبيس  هنإو  يسايإ ، ماخاح  نبا  سنفورت ،

يننكو كانه ، ناك  دقف  ...اهنع  ءيش  لك  فرعي  وهو  اّهبحي ، يتلا  هتباعد  اهنإ  »

ويسناتس ناك  دقف  ...قحلا  ءاول  عفرت  يتلا  ةهجلا  نمض  نكي  هنأ   فيضأ  نأ 

هنأ ك  يشافلا ، عم  براحي  ناكو  تقولا ، كلذ  وكسينوطنأ يف  شيج  ًافيرع يف 

ميظنتلا يف نع  لوؤسملا  برحلا  لالخ  ُتنك  ً.اضعب  انضعب  فرعن  انكو  يتيرق ، نم 

مادعإلاب ًكح  ُتلن  .يدوهيو  يعويش  يننأل  ًانوجسم  تنك  يننكلو  يسايإ ، بزح 

تنك يننكلو  .ًالوأ  ذّفني  فوس  يذلا  مكحلاب  قلعتت  ةلأسملا  تناكو  تّرم ،

يف ماعلا  بئانلا  بصنم  ُتلغش  نجسلا  نم  تجرخ  امدنع  يننأل  ًاظوظحم ؛

يذلا ويسناتس  فلم  ُتلوانت  .وكسينوطنأ  مكاحت  تناك  يتلا  ةيادبلا  ةمكحم 

دعب .رحلا  هلجس  تقزمو  لاتقلا  يف  وكسينوطنأ  قيرف  عم  هتكراشم  نّمضت 

نإ ذإ  .بزحلا  ىلإ  ّمضناو  ماقتنالا ، تالمح  نم  ةاجنلا  نم  لجرلا  نّك  كلذ ،

وه ببسلا  اذهلو  .برحلا  دعب  ًاثك  هدعاس  دق  وكسينوطنأ  يدالج  دحأ  هنوك 

«. ٌنيدم يل

.ًاليلق حاتري  هييراتينوم ل  عراش  عقت يف  ةدق  ةسينك  جايس  ىلع  ميفورت  دنتسا 
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ّرشك مث  ةحئارلا ، ّمش  .ءاوهلا  روخبلا يف  ةحئار  تقبعف  ةحوتفم ، باوبألا  تناك 

: ًالئاق همالك  عباتو  هفطعم ، نم  ةيمامألا  ةهجلا  ّفظنو  عجارت  كلذ  دعبو  ًاليلق ،

وكسينوطنأ ردص  ىلع  ةخألا  ثالثلا  تاصاصرلا  قلطأ  يذلا  وه  ويسناتس  ناك  »

ةصقلا هذهب  رخافتلا  لجرلا يف  رمتسا  دقو  .هبلق  ةباصإ  دونجلا يف  أطخأ  امدنع 

اهيف قلطي  ةرم  لك  يف  ضفتنت  ةثجلا  تناك  ذإ  .نمزلا  نم  ٍدوقع  ىدم  ىلع 

عم نكل  .ويسناتس  فصو  ّدح  ىلع  ابرهك  ٍرايتب  ةلوصوم  اهنأ  ول  ك  ةصاصر ؛

حيرملا نم  ناك  تاينيسمخلا ، رخاوأ  دوهيلا يف  هطت  نم  ةيلاتلا  ةجوملا  ثودح 

ربتُعي ال  رمألا  ةقيقح  يف  وهو  اهتاذ ، ةهجلا  يف  ويسناتس  نوكي  نأ  يل  ةبسنلاب 

ةيماسلل نيداعم  اونوكي  انلتق   اولواح  نيذلا  مظعم  ّنكل  ...ةيماسلل  ًايداعم 

مهددع ناك  نيذلاو  دوهيلا ، نوهركي  نيذلا  نم  كأ  يننوفيخي  ءالؤهو  ًاضيأ ،

«. ًاليلق

ىلإ ثّدحتي  هنأكو  ًةأجف  ّملكت  هنكلو  قئاقد ، رشع  ةدمل  تمصب  ميفورتو  انأ  انرس 

نكمتي كانه ل  ميفورت  ّيلإ  جاتحا  ...يعم »  كذخآ  فوس  ًانسح ، : » لاقو هسفن 

.هسفن عم  ثدحتلا  نم 

اتايب 1 ىلإ  اندع  مث  ةدايعلا ، ةاذاح  انررمف  كالاهيم ، ىلإ  ًاددجم  اندعو  انردتسا 

ببسب ًاقهرم  ناك  يذلا  ميفورت  ىلإ  ةبسنلاب  ًادج  ًةبعتم  ةهزنلا  هذه  تناك  .يام 

، يعارذ ىلإ  دنتسا  اذل  .ةقّيضلا  ةقشلا  كلت  يف  اهاضمأ  يتلا  باقعلا  عيباسأ 

لصفي يذلا  يرئادلا  طخلا  كلذو  هقنع ، نم  ىلدتي  يذلا  لهرتملا  دلجلا  تظحالف 

عطاقت ىلإ  انلصو  .قنع  ةطبر  ىلإ  دقتفت  يتلا  ةرّرزملا  هصيمق  ةقاي  نع  هقنع 

طلا ةقبط  قوقشلا  تألم  ًايلاع  ًارادج  انيأرف  كالاهيمو ، لوكين  ادارتس  يَعراش 

تفوفلم تباوب  ًاضيأ  انيأر  .ةرسكتملا ك  تاجاجزلاب  ًاعورزم  ناكو  هيطغت ، يتلا 

أرقف ميفورت ، ىلإ  تعلطت  .لفق  نود  نم  ةلسلس  ىلإ  ةفاضإلاب  ةكئاشلا ، كالسألاب 

ةنفح لازأ  ام  ناعرس  ذإ  هلعف ، ةدر  رخأتت  .ينهذ و  لوجي يف  يذلا  لاؤسلا  ًاروف 
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رهظتل ةباوبلا  راسي  ىلإ  ةعوضوم  ةخسو  ةيساحن  ٍةحول  نع  بالبللا  قاروأ  نم 

ترهظف نابضقلا ، ب  اهرّرمو  هاصع  عفر  .ةيدوهيلا  نفادملا  ناتيلاتلا : ناتملكلا 

راجشألا قاروأ  ناولأ  عم  ام  ةقيرطب  تبسانت  يتلا  نكادلا  زنوربلا  نم  ةقلح 

ىقبت ام  ململت  سمشلا  نيب  راهنلا ؛ ةياهن  انك يف  .رارمحالا  ىلإ  ةلئاملا  ةيبهذلا 

.فيصرلا ىلع  طوطخ  لكشب  ةطقاستملا  اهتعشأ  نم 

.هس ءانثأ  هترتس  رّرزي  ناكو  ًالقاثتم ، سراحلا  خوك  نم  جرخي  ًاصق  ًالجر  انيأر 

لالخ نم  ةرارحب  ميفورت  هحفاصف  مولاش ،» : » لوقلاب ميفورت  لجرلا  ّايح 

يهو اهيلع ، اداتعا  يتلا  ةيحتلا  يه  كلت  تناك  لوسارافوت .» : » هل لاقو  نابضقلا ،

هنم لك  ظافتحا  عم  نكل  هتاذ ، تقولا  ةيعويشلاو يف  ةيدوهيلا  ةينيدلا  ةيحتلا 

.ةصاخلا اهتزي 

هفلخ روبقلا  ترهظو  .أدصلا  ببسب  هحتف  دنع  ًاجيجض  ناتباوبلا  تردصأ 

وأ ةيعادتم  اهراجحأ  تدب  نيب  قّيلعلاو ، باشعألا  تجأ  عم  ةلخادتم 

ٍةقبط تحت  تفتخا  ةدق  ًاشوقنو  تاباتك  انيأر  .ةّوحمم  اهشوقنو  ةروسكم ،

تاراعشلا ةرئاغ : ٍتاتوحنم  ىلإ  نوكت  ام  برقأ  تحبصأو  ءالطلا ، نم  ةديدج 

نوداعملا رمتسا  .ةيديدحلا  ةباوبلا  سارح  راعشو  ةفوقعملا ، نابلصلاو  ةيزانلا ،

يف  رباقملا ، سيندتو  مهداقحأ  نع  بعتلل  ناكملا  اذه  ىلإ  ءيجملاب  ةيماسلل 

رباقملا هذهب  ةيانعلا  رمأ  تكرتو  ةيسكذوثرألا ، رباقملاب  الإ  ةلودلا  فرتعت 

ىلإ اهلوط  لصي  ٍباشعأب  ةطاحم  تارمملا  تناك  ببسلا ، اذهلو  .عوطتملل 

تارمملا هذه  اهيلإ  يدؤت  يتلا  تاهاجتالا  جاتنتسا  ءرملا  ناكمإب  نكي  و  رصخلا ،

رورملا ةك  ببسب  ضرألا  ىوتسم  ىلع  تحبصأ  يتلا  باشعألا  ىلإ  رظنلا  دنع  الإ 

ربقلا ىلإ  لوصولل  نوزحملا  دحأ  هلذب  يذلا  دهجلا  لضفب  وأ  كانهو ، انه  اهيلع 

ءسأ درجم  لب  ةغيلب ، تلك  الو  راهزأ ، وأ  فراخز  يأ  دهاشن  .هدصقي   يذلا 

روبقلا دهاوش  يلاعأ  ىلإ  ءرملا  قّدح  اذإ  امأ  .ةينامورلا  وأ  ةيربعلا  ةغللاب  خيراوتو 
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.برطضم ٍرحب  ةيلاع يف  جاومأ  لثم  ودبت  اهنأ  ظحالي  فوسف 

هاشم رباقم  اهيف  رهظت  ةدعجمو  ةرّوصم  ةطراخ  سراحلا  خوك  جراخ  اندهاش 

ٍزمر لضفأ  ةطراخلا  هذه  ّلثو  .ةحفصلا  لفسأ  ًةبوبمو يف  ًةمقرم  تناكو  .دوهيلا 

.نسلا نم  كلذ  وحن  وأ  ةخألا ، ةئملا  تاونسلا  ىدم  ىلع  دوهيلا  عم  ثدح  امل 

اياقب ىلع  يوتحت  بارتلا  ةقراغلا يف  وأ  ةلئاملاو ، باشعألاب ، ةرومغملا  رباقملا  هذهو 

مهنأ يأ  اكمأو ، اسنرفو  ليئارسإ  تقولا يف  اذه  مهدافحأ يف  شيعي  ٍءاسنو  ٍلاجر 

نيذلا وملا  ببسب  سيل  نكلو  توملل ، ًاناكم  ناكف  ناكملا  اذه  امأ  .نوظوظحم 

يتلا ءسألا  ىلإ  تّعلطت  .هيلإ  ءيجملا  نع  اوفقوت  ءايحألا  نأل  لب  مهيوتحي ،

دالب يف  ةدوجوم  ءسأ  يهو  ماينبو ؛ موشجو  مارفأ  لثم  ةيدوهي  تناك 

لّوحت اذكهو ، .ةيديلقت  ةينامور  ءسأ  ىلإ  تلوحتو  تّرسكت  اهنكلو  تاتشلا ،

نم كلذ  غو  وجس ، ىلإ  لوواش  مسا  لّوحتو  ميفورت ، ىلإ  سنفورت  مسا 

...ءسألا

، هدادجأ ترّوصت  ً.اديج  عمسلا  ىغصأو  ةباوبلا ، ءارو  ام  ىلإ  فوخب  سراحلا  ّعلطت 

رفاوح ىلإ  ٍهابتنا  لكب  يغصي  ًاغص  ًادلو  هتينب  فعضو  هّنس  بسحب  هترّوصت  وأ 

.ةيلاتلا جهتلا  ةجوم  تاكرحم  ريده  ىلإ  وأ  ةيلاتلا ، ةحبذملا  تقبس  يتلا  ليخلا 

ً.افلاخم ناك  نفادملا  سراح  يأر  نكل  نآلا ، ىهتنا  دق  كلذ  لك  نإ  اولاق 

، وه هنيدب  ًاطبترم  يأ  ًاينيد ؛ ًاناكم  ناك  يذلا  نفادملا  طيحم  يف  ميفورت  يقب 

اهتاعبر بزحلا  نفادم  دحأ  ًاموي يف  نفُدي  فوس  هنأ  ًاديج  فرعي  ناك  هنكلو 

دحأ اهيلع  فُرشي  يتلاو  اهّنيزت ، يتلا  لجنملاو  ةقرطملا  تاراشو  ةيتينارغلا ،

نفادم فرعأ  تنك  .كلذب  فرتعي  دحأ ال  ناك  نإو  يعقاولا ؛ يكارتشالا  تاحنلا 

ةرئاطلا لاثو  ةدماعتملا ، اهعراوشو  ةيسدنهلا ، اهتاحابب  فوغانس  يف  بزحلا 

جرفنم ةرئاطلا  تحت  رايط  فقي  ثيح  اهطسو ، لتحي  يذلا  مخضلا  يزنوربلا 

علخ ًاكمهنم يف  ودبيو  هرصخ ، عم  ةيدومع  ةيواز  هاعارذ  لّكشت  نيب  قاسلا ،
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ً.انفك علخي  هنأكو  هتلظم 

اهفارطأ يف تفتخا  يتلا  روبقلا  ىلإ  سلا  ىلع  هدعاست  يتلا  هاصعب  ميفورت  راشأ 

ةعشألا تحت  ةدشب  جّهوتت  اهنم  ىلوألا  ةليلقلا  فوفصلا  تناك  نيب  ةملظلا ،

ُتقلطنا يف ناكملا .» لّوجت يف  ايه ، : » لاقو يل سمشلا ، نم  اهيتأت  يتلا  ةخألا 

حاولألا اهيف  رشتنتو  اهناكس ، اهالخأ  ًةدلب  هبشي  ناكملا  نأ  تظحالو  يتلوج ،

يتلا رباقملاو  اهيعارصم ، ىلع  اهتاباوب  تحُِتف  يتلا  ةيلاخلا  ةيبقألاو  ةرسكتملا 

ةيمظعلا لكايهلا  نيب  ةيرحب ، ناكملا  لّوجتت يف  ةططقلا  تناك  .اهباوبأ  تَحُتف 

تعمس .ةيماخرلا  حاولألا  قوف  ةرثانتم  ةغصلا  تاناويحلا  وأ  ةيربلا ، مئحلل 

ّمضنا تاظحل ، دعبو  .ةسبايلا  ناصغألاو  ةقوحسملا  ىصحلا  تاوصأو  يفلخ ، ًاتوص 

. قحلي  هلذب ل  يذلا  دوهجملا  دعب  ةّعطقتم  هسافنأ  تناكو  ّيلإ ، سراحلا 

يفتكي لب  نفادملا ، طيحم  زواجتي  ال  هنكلو  عوبسأ ، لك  أي  هنإ  : » يل لاق 

ىدم ىلع  همامأ  ةباوبلا  كلت  حتف  يف  تررمتسا  .ليوطلا  دعقملا  ىلع  سولجلاب 

سلجي ناك  ينحفاصي ، نأ  دعبف  ماودلا ، ىلع  رركتي  هتاذ  رمألا  ناكو  ً.اماع  ثالث 

«. فرصني مث  ةعاس ، ةدمل 

دعي نكل   فيخس ، لاؤس  هنأ  روفلا  ىلع  تكردأو  هتلئاع .»؟ نفدم  نيأ  : » هتلأس

.هبحس اكمإب 

ادع ام  ءيش  لك  ثدح  ال ، هتلئاع ؟ نفدم  تلق  له  : » باجأو هسأر  زوجعلا  ّزه 

هنبا ءاج  : » ًاددجم ّملكت  مث  ةيلاتلا ، ةليلقلا  قئاقدلا  لاوط  ًائيش  لقن  ...اهنفد »  

يننإ .ةسردملا  هئالمز يف  دحأ  عيدوتل  تاونس ، رشع  لبق  ار  ةرم ؛ تاذ  انه  ىلإ 

سنفورت يف لونمود  سلج  .نآلا  ليئارسإ  شيعي يف  يذلا  ماخاحلا  نع  ثدحتأ 

ًانفدم هيدل  نإو  يفكي ، ام  عمس  هنإ  لاقو  ليوطلا ، دعقملا  ىلع  داتعملا  هناكم 

ةبترم ءايشألا  لك  نإو  فوغانس ، هراظتناب يف  عبقي  لكشلا  ليطتسم  ًاعئار  ًايماخر 
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يننكلو : » فاضأو هتوص  سراحلا  ضفخأ  مث  ...تاديقعت »  نود  نم  ةلوقعمو ،

!«. رظنا : » بعترم ٍتوصب  سراحلا  حاص  ًةأجف ، هنباب .» روخف  هنأ  فرعأ 

دقو انس ، يف  انعرسأ  نأ  دعب  هنم  انبرتقا  .دعقملا  قوف  ًايقلتسم  ميفورت  تيأر 

اهب عتسي  يتلا  هاصع  تناك  .تلكلاب  هنع  بعتلا  نك  ٌفوخ ال  انيلع  رطيس 

، ويجس : » هتيدان .دعقملا  ةفاح  ىلع  هدي  دنسأ  نيب  ضرألا ، ىلع  ةيمرم 

كلذ لضفب  نكلو  ىصحلا ، رمم  ًاعرسم يف  تضكر  .كّرحتي  هنأ   غ  ويجس .»

ةيؤر نم  تنك  لانيردألا  ّقفدت  هب  ببستي  يذلا  ئجافملا  ينهذلا  عّسوتلا 

نوللا ءاقرز  ةغصلا  ةيديدحلا  ةحوللا  كلت  ةظحالمو  ةماه ، غو  ةيداع  ليصافت 

، اهب ةصاخلا  اهتكبشب  توملا  ةنيدم  .نشكالاغ  الاغ  رافيلوب  ضرألا ، ةزورغملا يف 

ىرخأ ةنيدم  اهنإ  .ءاضيب  ةيفلخ  ىلع  قرزألا  نوللاب  ةيلطملا  اهعراوش  ءسأو 

!«. لوواش  » .ةدوقفم تاقرط  تاذ 

شّوشم ادبو  هلوح  ّعلطت  مث  ةموتكمو ، ةبيرغ  ةخرص  قلطأو  ميفورت ، زفق 

يف ُتقرغتسا  دقل  .فسآ  انأ  : » لاقو هحتف  مث  هينيع  ضمغأ  ًاخأو ، .نهذلا 

 «. ...مونلا

ىلإ نوللا  بحاشو  ًافيعض  لجرلا  ادب يل  .مالكلا  نع  ُّتمص  مث  ...كنأ »  ُتننظ  »

.ّعقوت درجم  نم  كأ  تناك  ٌتيم  ةملك  نأ  ةجردل  ديعب ، ٍّدح 

ًاليلق ىنحناو  لعس  مث  كحض  كلذ ، دعبو  ...طقف »  نّرأ  تنك  ً.ادبأ  ...ال  الك ، »

.هسافنأ ديعتسي  ل 

.لزنملا ىلإ  انتدوع  ءانثأ  كأ  ٍةوقب  ّيلع  دنتسا  مث  ضوهنلا ، ىلع  هتدعاس 

، حابصلا جورخلا يف  ويل  داتعا  دقو  .ٍساق  ٍءاتشب  اثلا  نيرشت  رهش  شابت  تحوأ 

ًاليوط ًاسفن  ذخ  ...اذه  ّمش  كنكأ  : » يل لوقلا  مث  ةقيمع ، ٍسافنأ  َذخأو 

«. ةنيكسلا ةحئار  ّمشت  ..ً.اقيمعو ل 
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امأ .ةدحاو  ةليل  طقاست يف  يذلا  رطملا  ةجيتن  اهقاروأ  تدقف  دق  راجشألا  نأ  ادب 

عرسم اولّقنت  دقف  ةيقبتملا  تاهزنتملا  ةحاسم  نم  ثكلا  اورسخ  نيذلا  سانلا 

، رجشلا ناصغأو  ًادوقو ، نوكيل  حلاصلا  بطحلا  نع  ثحاب  ىرخأ  ىلإ  ٍةيرب  نم 

رمقلا ءاضأ  دقو  ةليل  تاذ  مهتدهاش  .مهتئفدتل  اهقرح  نكُ  يتلا  ءايشألاو 

مهسوؤفب نيدّوزم  ًاباطح  ثالث  وأ  نيرشع  تيأر  .ةدراب  ٍءس  تحت  مههوجو 

تناك .اهنع  ةغصلا  ناصغألا  عزنل  ةعوطقملا  راجشألا  عوذج  ىلع  توه  يتلا 

ىلع ّميخملا  تمصلا  رسكت  بشخلا  لتك  عطقت  يهو  سوؤفلا  كلت  تاوصأ 

تناك نإو  ىطسولا ، روصعلا  رظانم  نم  ًافولأم  ًارظنم  كلذ  ناكو  .ناكملا 

.دهشملا اذه  نم  ضيقنلا  ىلع  تفقو  دق  ةيلاعلا  تاعفارلاو  باحسلا  تاحطان 

دهشملا اذه  دنع  ًاليوط  تفقوت  .ليغورب  اهمسر  ةحول  نم  ٌءزج  هنأكو  دهشملا  ادب 

ةدوجوملا ةبعرملا  روصلا  نم  ثكب  كأ  ناكملا  ضومغ  سكعي  يذلاو  ىسألل ، ثملا 

.ويل تافلم  يف 

تادادمإ تناكو  .يعويشلا  بزحلل  رشع  عبارلا  رؤملل  تسراخوب  تّدعتسا 

ةدّوزملا نكامألا  امأ يف  .ةنيدملا  ءاحنأ  مظعم  ةعطقتم يف  ةيئابرهكلا  ةقاطلاو  زاغلا 

ةدملو عاطقو ، ٍعاطق  لك  ةروادم ب  لصت  ءابرهكلا  تناكف  ةمزاللا  تاديدمتلاب 

ًايجيردت هجراخ  ىلإ  لقنتت  مث  ةنيدملا ، طسو  نم  ًاءدب  كلذو  ةرتف ، لك  تعاس يف 

ىلإ ماظنلا  اذه  ىّدأ  دقو  .ءاسملا  نم  ٍرخأتم  ٍتقو  يحاوضلا يف  ىلإ  لصت  ىتح 

دعاصتت يتلاو  ةدشب ، ةءاضملا  ةينكسلا  تاعمجملا  يف  رشتنت  ةيلايروس  دهاشم 

.ليللا فصتنم  دنع  ةرازغب  ةباسنملا  محتسالا  هايم  تاوصأو  خبطلا ، حئاور  اهنم 

تناك يتلاو  ًاليل  ةايحلا  اهيف  ّبدت  يتلا  ءايحألا  ب  نم  بويجلا  هذه  تناك 

ةروثلا ةيادب  يأ يف  قحال -  ٍتقو  كلذ يف  ىدأ  دقو  .ةنيدملا  طيحم  لوح  ةرثانتم 

تايولوأ ةاق  رخآ  مهمظعم يف  ناك  نيذلا  ناكسلا  نم  ةبك  تاعاطق  مايق  ىلإ  - 

ةبك ًادادعأ  نإ  ىتح  كّرحتلاب ، هتسارشو -  هتءافك  مدع  نولمحتي  اوناكو  ماظنلا ،

٣٤٨



.اولستغا دق  مهنم 

نم مهخباطم  نوماني يف  ءاسنو  ٍلاجر  نع  صصقلا  لقانت  مت  تقولا ، كلذ  يفو 

لوأ زاغ  ببسب  كلذ  دعب  نوتو  مث  ءفدلل ، ًابلط  كلذو  نارفألا ، ءافطإ  نود 

.مهمون دعب  اهتداعإ  مث  زاغلا  تادادمإ  عطق  ّمتي  ناك  ذإ  ماسلا ؛ نوبركلا  ديسكوأ 

ٍلكش ىلع  دعاصتت  كيتسالبلاو  طاطملا  قرح  نع  ةجتانلا  بهللا  ةنسلأ  تناكو 

.رجانحلاو نويعلا  بهُلي  داح  ٍناخد 

تدهاش يننأب  ويل  غالبإ  بزحلا  رؤم  داقعنا  نم  ٍدحاو  ٍعوبسأ  لبق  ُترّرق 

، ربخلا اذهب  هئجافأ  نأ  تدرأ  .ميفورت  باتك  قالطإ  ةليل  سالاب  هينيثألا  لوتنيف يف 

ربخلا متك  انم  الك  نكل  هانيأر ، انيلك  اننأو  تاوطخب ، ينقبس  هنأ  تفشتكا  يننكلو 

، اينام ُتدصق  : » يل لاق  دقو  .رمألا  نم  قّقحت  دق  ناك  ويل  نأ  الإ  هقيفر ، نع 

ىلع ناك  لوتنيف  نأ  ّفلملا  يف  دروو  وكيوتس ، ىلإ  لِسُرأ  ًافلم  ىأر  هنأ  ربخأف 

ًالوؤسم ناك  هنأو  نمألا ، زاهج  ًاليمعو يف  ةيلخادلا ، ةرازو  ًاعورزم يف  ًاِربخم  ماودلا 

ريدي ناك  هنأو  اهنم ، ةيرسلا  كلت  صخألا  ىلعو  بالطلا ، ةطشنأ  ىلع  فارشإلا  نع 

«. وكيوتس نع  ةباين  رارفلاو  قاقشنالا  جمانرب 

.»؟ كلذ َتفرع  ىتم  ذنم  وكيوتس ؟ ديب  ىمد  انك  اننأ  ينعتأ  وكيوتس ! »

.اينام ىلإ  ايليتوأ  عم  اهب  َتمق  يتلا  ةرايزلا  دعب  يأ  ةليلق ، عيباسأ  ذنم  تفرع  »

يف وكيوتس  لجر  ناك  نم  طبضلاب  فرعي  هنكلو   يسفنب ، اينا  ُتلصتا  دقف 

اوفتخا دق  مهلكو  صاخشألا ، نم  ليلق  ددع  ىلإ  تالتحالا  ّقيض  هنأ  ّالإ  لخادلا ،

كّنكلو .هروص  تيأر  نأ  كل  قبسو  اتام ، دق  مهنم  نثا  نأ  فرعن  اننكلو  .نآلا 

نورخآلا نمألا  زاهج  ءالمع  امأ  .ءيرب  كنأ  ًةداع  ينعت  انه  تيم  ةملك  نأ  فرعت 

تيأر كنأ  ا  نكل ، .مهنيب  نم  رتيب  نوكي  نأ  عقوتملا  نم  ناك  دقف  نولمتحملا 

ّنأ دقتعأ  اذل ، .رتيب  سيلو  ربخملا  وه  هنأ  فرعن  ًاذإ  نحنف  انأ ، هتيأر  لوتنيف ك 
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هنأ داقتعالا  ىلإ  ليمأ  يننكلو  ةدوجوم ، برهلا  حجن يف  دق  رتيب  نوكي  نأ  ةيناكمإ 

«. لعفي  

: همالك عباتي  نأ  لبق  سلجأ  نأ  ويل  ينم  بلطف  ىرج .»؟ يذلا  ام  : » هتلأس

، رارفلا تايلمع  اذه : نم  دكأتم  انأو  ةرماؤم ، درجم  ناك  ىرج  ام  لك  نإ  »

ىلإ يهتنت  تايلمعلا  كلت  مظعم  تناك  .ليللا  فصتنم  تارماغمو  قاقشنالاو ،

يف مهداسجأ  عيطقتب  رمألا  مهب  يهتني  وأ  نيّرافلا ، ىلع  َضبُقي  ناكو  لشفلا ،

نم ءزج  هنأل  كلذ  ثدحي  .سئابلا  باشلا  كنيذل  لصح  لثم  يأ  هايملا ؛

متي يتلا  كلت  يهف  حجنت  يتلا  ةديحولا  رارفلا  تايلمع  امأ  .يمسر  هبش  ططخم 

ىلإ نهبيرهت  متي  تايتف  مه  رارفلا  نوحجني يف  نيذلا  مظعمو  .لاومألا  عفد  اهيف 

نفرعي نّهنأ ال  ك  رفس ، تازاوج  تايتفلا  كلت  .تاسمومك ال  لمعلل  برغلا 

نم ةدوعلا  ىلإ  نوعفدُيف  لاجرلا  امأ  .دوصقملا  ناكملا  ىلإ  نهلوصو  روف  نهقوقح 

هيف ا  ظوظحم  اونوكي  اذإ   اذه  نوجسلا ؛ وأ يف  مجانملا  لمعلل يف  اوتأ  ثيح 

ناّبشلا امأ  .برهلا  ىلع  مهنودعاسي  مهنأ  ضرتُفي  نيذلا  يديأ  نم  رارفلل  ةيافكلا 

يف نولمعي  وأ  تاباصعلاب ، نوقحتليف  دالبلا  نم  جورخلا  يف  نوحجني  نيذلا 

سانلا قفدتي  ذإ  لصحي ، ام  ظحالت  نأ  كنك  ...سانلا  بيرهتو  ءادوسلا ، قوسلا 

ءدبلا تحجن يف  اهنأ  َتننظ  يتلا  ةاتفلا  نأ  عمسن  مث  ناكم ، لك  نم  برغلا  ىلإ 

«. يوق املأ  ٍتانحاش  قئاس  فتك  كيلدتب  ٍلمع  ىلع  الإ  لصحت  ةديدج   ةايحب 

، هتنحاش ةروصقم  تاينامورلا يف  تايتفلاب  رخافت  يذلا  ةنحاشلا  قئاس  تركذت 

ايليتوأ نط  يذلا  رمألا  امأ  .دحاو  ٍتقو  تاتف يف  ىلع  لصحي  ةداع  ناك  يذلاو 

تحّضوت .ةديدج  ةايح  ءدبو  رارفلا  يف  نحجن  دق  تايتفلا  نأ  اهداقتعا  ناكف 

كلذكو ّرس ةيفتاهلا ، تاملاكملا  وأ  لئاسرلا  مادعنا  ببس  حّضتا  ك  ًاخأ ، رومألا 

ىلع بئاغ  دودحلا  سارح  نوكي  ح  يأ  ةلوهسب ؛ متت  تناك  يتلا  تايلمعلا 

ىرج ام  نكي  ً.اما   ةبسانملا  تاقوألا  ةكئاشلا يف  كالسألا  عطق  متيو  ماودلا ،
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هلئاسو ىدحإ  ناكو  ماظنلا ، نم  ًاءزج  ناك  لب  ماظنلا ، نم  بوره  تايلمع 

نأ هبشتو  ةعيرم ، ةركف  كلت  تناك  .ةديدج  نكامأ  هخاسنتساو يف  هسفن  ريدصتل 

.مهنكامأ نوبعاللا  رداغي  نأ  نود  نمو  ًادبأ ، يهتنت  جنرطش ال  ةبعل  ءرملا يف  قلعي 

ام يمهف  ىلإ  ىدأ  كلذ  دعب  ويل  هلاق  ام  ّنكل  ةيافكلا ، هيف  ا  ًافيخم  رمألا  ناك 

.ثكب دقتعأ  تنك  ّم  أوسأ  رمألا  لعج  هنأ  مغر  روفلا ؛ ىلع  يرجي 

اذهو يعادخ ، نم  نّك  لوتنيف  نأل  يرجي ، ام  مهفأل  تقولا  ضعب  ُتقرغتسا  »

ةليط هئاطغب  ًامزتلم  ناكو  تاونس ، عبرأ  ذنم  لجرلا  تفرع  دقف  .همهفأ  ام  

تاوق ترضح  امدنعو  ارتشالا ، رصنلا  رافيلوب  يف  ةليللا  كلت  يف  امأ  .تقولا 

كلذ لعفيس  ناكو  هتطيح ، نع  ىلختي  داك  دقف  ...ةيسيلوبلا  بالكلا  عم  ةطرشلا 

ا ةليوط  ةرتفل  نكلو  انداعبإ ؛ نم  لوتنيف  نّك  دقل  .انيلع  ضبقلا  يقلأ  ول 

ناك .ةطرشلا  هابتنا  ّتتشيو  بالكلا ، لتقيلو  هسفنب ، رومألا  ّبتل  يفكي 

نم حنرتملا  كئلوأ  ناكمإب  ناك  دقف  .كلذ  اودارأ  ول  انيلع  ضبقلا  ءاقلإ  مهناكمإب 

هئاتو ل  لجر  ىلع  ضبقلا  ءاقلإ  ًاليل  نولمعي  نيذلا  ايشيليملا  لاجر  لاثمأ 

، سئابلا كلذ  مهفرع  ار   » .اهركّذت امدنع  هسأر  ويل  ّزه  ...ليم »  .ةاتف  ةبحصب 

مهبالك لتق  ...ةيلمع ك  ليطعتب  نوموقي  مهنأ  مهربخأو  ليحرلا ، مهنم  بلطو 

.كلذ ىلع  رداق  هنأ  مهل  نهربيل 

اهتحت ضرألا  نيب  ةقزمم ، اهقانعأ  تناكو  يسازلإلا ، عونلا  نم  بالكلا  تناك  دقف 

ّمت لب  كسلا ، مادختسال  رثأ  كانه  نكي  .اهنم   تلاس  يتلا  ءامدلا  ببسب  ةجزل 

 » .عباتي نأ  لبق  ًاليلق  مالكلا  نع  ويل  فقوتو  طقف .» نانسألاو  نيديلا  لعتسا 

رمتسا ذإ  .جراخلا  ىلإ  اهتّدعت  لب  دودحلا ، نم  بناجلا  اذه  انه يف  ةصقلا  ِهتنت 

ةيلمع كلت  تناك  .دوهيلاب  اوأدب  دقو  تاونس ، ىدم  ىلع  رشبلاب  ةرجاتملاب  كئلوأ 

اذهلو وكيوتس ، صاصتخا  كلذ  ناك  .لاملا  ضعب  بسكل  ةصرفو  يقرع ، هطت 

عم هتاذ  رمألا  اورّرك  دقو  .انيليإ  صخألا  ىلعو  وكسيشواشت ، لآ  هّبحأ  ببسلا 
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ٍةصرف ىلع  طابضلا  رابك  ضعب  لصح  حلا  كلذ  ذنم  اذكهو ، .ةيناملألا  ةيلقألا 

مهنك ال  هنأ  اوكردأ  دقو  ّغتت ، رومألا  ّنكل  .مهسفنأل  لاملا  ضعب  ينجل 

ضعب بيرهت  مهل  لضفألا  نم  هنأ  اورّكفف يف  دبألا ، ىلإ  لاونملا  اذه  ىلع  رارمتسالا 

ٍلمع ىلع  لوتنيف  لصح  اذكهو ، .رومألا  تءاس  لاح  يف  جراخلا  ىلإ  لاومألا 

دعاس يف ك  جورخلا ، ىلع  سانلا  دعاسو  يفاضإ ، لوخدم  ىلع  لصحو  يبناج ،

ٍصخش ةحلصمل  لمعي  ناك  هنكلو  .مهجورخ  دعب  ًاددجم  مهيلع  ضبقلا  ءاقلإ 

«. هغ نيرخآ  لثم  ًاما  رخآ ؛

ًارومأ نأ  وه  هينعأ  ام  دودحلا ؟ نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  دجاوتي  يذلا  نم  : » هتلأس

ىلإو لاملا  ىلإ  جاتحت  يهو  ميظنتلا ، عاونأ  نم  ٍعون  نود  نم  حجنت  ال  هذهك 

دقف .رجناليب  هنإ  .لاؤسلا  حرطأ  انأو  ىتح  باوجلا  ُتفرع  يننكلو  ...تاكبشلا » 

انه ىلإ  ءاج  هنإ  ىتح  نكامألا ، لك  ىلإ  ينقبسو  ناكم ، لك  يف  رجناليب  دجاوت 

.يلبق

نقتأ ك  ّديج ، ٍلكشب  انلمع  .ةدع  تاونس  لبق  انأ  يعمو  انه ، أدب  رجناليب  »

كلت يف  ًاليلقو  انه ، ءادوسلا  قوسلا  يف  ًاليلق  لماعتي  ناكو  روفلا ، ىلع  لمعلا 

هنأ يأ  ضياقيو ، يرتشيو  عيبي  ناك  ً.ايلك  ناوقلاب  مازتلالا  متي  ثيح ال  ةقطنملا 

امدنع صرفلا  ىري  ناك  هنأ  ...ينعأ  ًانسح ، ...ايؤر  كلتو  هتعيبطب ، ًارجات  ناك 

، ةجمدملا صارقألا  نم  ةرّوزم  ٍخسن  عنص  رّكف يف  نم  لوأ  ناكو  .ديعب  نم  هل  حولت 

تقو ّر  و  ...كلذ  غو  ةيحابإلا ، مالفألاو  فنعلا ، مالفأو  ويديفلا ، ةطرشأو 

ناكو تاردخملا ، لثم  اهب ، لماعتلا  تضفر  ءايشأب  لماعتلاب  أدبي  نأ  لبق  ليوط 

تاردخملا نم  أوسأ  ءايشأ  كلذ  ا يف  اهيلع ؛ روثعلا  هنك  ةصرف  يأ  نم  ديفتسي 

ام لتق  ىلإ  تاردخملا  نم  اهيلع  لصح  يتلا  تاعفدلا  ىدحإ  تّدأ  دقو  .ثكب 

نم بك  ٍددعل  ىمعلاب  تبّبست  ك  يملع ، دح  ىلع  ًاصخش  رشع  ينثا  نع  ديزي 

ك ...نيداّوقلاو  يليإ  عم  جورخلاب  أدبو  تايتفلاب ، لجرلا  كلذ  َرجات  .سانلا 

٣٥٢



ىلإ فاُضي  .ويلبد  .مأ   . ةرايس  رجناليب  ىرتشا  .مهيلع  ةطلسلا  نم  ًاعون  كلتما 

لورتب يف  الإ  نولماعتي  ال  صاخشأ  عمو  جراخلا ، عم  تالاصتا  ىرجأ  هنأ  كلذ 

تاردخملاب لماعتلا  ىلإ  ةأجف  اولّوحت  يداع  ٍصاخشأ  عم  وأ  ءادوسلا ، قوسلا 

 «. ...ةخسو ٍلعأ  ىلإ  اهاحضو  ةليل  لعألا ب  هذه  تبلقنا  دقو  .تاسموملاو 

سيلأ ةلواطلا ، قوف  تناك  كتالماعت  لك  ّنأل  ديكأتلاب ؛ لجأ  : » ًارخاس تلق 

نع ّربعي  ًاّقحُم  ًابضغ  ناك  كلذ  نأب  يسفن  عانقإ  تلواحو  ًابضاغ ، ُتنك  كلذك .»؟

ً.اضيأ ةغ  كانه  تناك  نكلو  طخسلا ،

ٍءزج ىلع  لوصحلا  هناوعأ  عم  دارأ  هنكلو  لخدتلا ، وكيوتس  رّرق  ىتم  فرعأ  «ال 

رجناليب لّوحت  لاح ، يأ  ىلعو  .هدصق  يذلا  وه  رجناليب  نأ  لمتُحيو  .ةكعكلا  نم 

.لظلا داصتقا  طروتم يف  يلخادلا  نمألاو  ةرازولا ، تناك  املاطل  نكلو ، .هليكو  ىلإ 

ءارش لثم  ةيداع ؛ ءايشأب  ةديدع  ماوعأ  ىدم  ىلع  هعم  ُتلماعت  دق  تنك 

، اهسرامو ًاديج  ةبعللا  رجناليب  فرع  دقو  ...تارالودلا  ليوحتو  رورملا ، تانوذأ 

ناكو .مهفيظوتب  أدب  لب  مهتوشرب ، ِفتكي  و  ًامدق ، ةيفاضإ  ةوطخ  اهعفد  هنكلو 

يفو .وكيوتس  لمع  ةسر  أدب  ك  مهسألا ، لماح  بقل  وكيوتس  ىلع  قِلُطي 

مث ةشيعملا ، ةفرغ  ىلإ  ويل  راشأو  ...كانهو .»  كلذ ، لكب  هتهجاو  رمألا ، ةياهن 

نع ّفقوتي  نأ  هنم  تبلطو  هنهذ ، يف  لوجي  ام  فرعأ  يننإ  هل  تلق  : » عبات

ًةعرج فشترا  مث  سبعو ، هيستحي  ناك  يذلا  بارشلا  بوك  ىلإ  ويل  رظنو  كلذ .»

لجأ نم  كلذ  ُتلعف  دقو  فنعلا ، ىلإ  ءوجللا  نود  نم  هتعفص  .هنم ...«  ةبك 

ىفتكا لب  لتاقي ، وأ  مواقي  و  كلذب ، يل  حمس  دقف  وه  امأ  .ركف  رير 

«. كلذ نم  ًالدب  ينم  رخس  هنكلو  ًابرض ، ينعسوي  نأ  هناكمإب  ناك  .ماستبالاب 

يننإ : » لاقو ةقشلا  لخاد  وحن  أموأو  تايركذلا ، هذه  هعاجرتسا  دنع  ويل  شعترا 

هنأب رعشي  ٍصخش ال  ةكحض  عمسأ  جردلا ، كلذ  اهيف  دعصأ  ةرم  لك  اهعمسأ يف 

تلصتا كلذلو  هيذؤأ ، نأ  تلواح  يننأ  ينعأ  ...تلواح  يننكلو  .ةناهإلل  ضّرعت 
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«. ةمدخ ًابلاط  هب 

.»؟ اينا تلصتا  كنأ  ينعتأ  : » هتلأس

.كبقارن اننإ  ةدقلا : ةلوقملا  فرعت  كنكلو  ًاسرد ، هنيقلت  هنم  تبلط  دقل  .لجأ  »

صوصللا راغص  ةبقاعمل  برضلا  تايلمع  عم  ةيلشلا  ادنلريإ  يف  رمألا  حجني 

مث ةتفاخ ، ةكحض  ويل  قلطأ  ةيلحملا .» تايشيليملا  يديأ  ىلع  كلذو  مرجملاو ،

كلذ ناك  دقف  يبلط ؛ ةيبلتب  ًادج  ًاديعس  اينام  ناك  : » همالك عباتو  يوحن  رادتسا 

مايأ دعب  اذكهو ، .نثالا  نحن  انمدخي  ًاسرد  هنيقلت  ناكو  هتنبا ، دعاوي  سئابلا 

اهادحإ تبِطُعأ  دقو  هيقاس ، ميطحتو  رجناليب  ةمجاهم  ىلع  مهدحأ  مَدقأ  ةليلق ،

ريُدي راص  هنكلو  دلبلا ، لجرلا  رداغ  دقف  ً.ايفاك  نكي  كلذ   ّنكل  .مئاد  لكشب 

نم هترمإب  نولمعي  ًاصاخشأ  كلت  هنأل  أوسأ  رمألا  اذهو  جراخلا ؛ نم  هلعأ  لك 

رمألا ّنأ  .هلعأ غ  راهدزا  ىلع  تدهش  يننأ  وه  عقاولا  ّنكل  .انييف  ىتحو  انه 

لالغتساو تاردخملاب ، راجتالاف  ً.ارطخ  كأو  ثكب ، بعصأو  نآلا ، ًافلتخم  حبصأ 

ّنإو .يساسألا  هلمع  ىلإ  الّوحت  لب  هيلإ ، ةبسنلاب  يبناج  لمع  اداع  ام  تايتفلا 

 «. ...عم ةنراقملاب  ًادج  ليئض  هلعفأ  ام 

يف ويل  ةسردم  نم  طشنلا  جرختملاو  يساسألا ، بّردتملا  ناك  رجناليب  نأ  فرعأ 

.ديدج ىوتسم  ىلإ  هذاتسأ  لمع  لصوأ  هنكلو  زازتبالاو ، بيرهتلا 

.»؟ كلذ لك  ءارو  فقي  هنأ  نم  دكأتم  تنأ  له  : » هتلأس

نيب ربصب ، تاكبشلا  بصني  يذلا  وه  رجناليب  نأب  دكأتم  يننإ  .لجأ  لجأ ، »

سانلا بيرهتب  أدب  يذلا  صخشلا  وهف  .ةدقلا  ةيقرشلا  ابوروأ  لود  لك  ىواهتت 

ةين يف نسح  نع  ًاعبان  ًايدرف  ًالمع  ناك  كلذ  نأ  نم  دكأتم  انأو  دلبلا ، جراخ  ىلإ 

كلت ءارو  سيئرلا  ببسلا  نكي  لاملا   نأ  دقتعأ  يننإ  لقألا ، ىلع  .ةيادبلا 

دمتعي يذلا  لجرلا  وه  لوتنيف  ناك  دقف  .ًاليوط  رمتسي  كلذ   نكلو  تايلمعلا ،
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، ةراعدلا تاقلح  عيمج  ىلإ  مث  وكيوتس ، ىلإ  انلصوي  اذهو  لخادلا ، يف  هيلع 

فاُضي ...اهغو  ةرّوزملا  ويديفلا  ةطرشأو  ةجمدملا ، ةطرشألاو  تاردخملا ، قرطو 

ةيبناج ٍلعأب  نوموقي  يعم  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  عيمج  نأ  كلذ  ىلإ 

نأ نود  نم  هحلاصل  ٍلعأب  موقأ  تنك  يننأ  ينعي  كلذ  نإ  يهلإ ، اي  ...هحلاصل 

 «. ...كلذ انلعف  ًاعيمج  اننأ  دقتعأ  ...يردأ 

.»؟ اذه لك  نم  رتيب  نيأو  »

يدؤي فوس  هلعفي  ام  نأ  دقتعأ  يننكلو  قالطإلا ، ىلع  ًهم  سيل  هيف  ييأر  ّنإ  »

«. ةلاحم تيم ال  هنكلو  كلذ ، ثدحيس  ىتم  وأ  فيك  فرعأ  .توملا ال  ىلإ  هب 

يتلا لاومألاو  علسلا  كلت  لكو  هأشنأ ، يذلا  ارتشالا  قودنصلا  نأشب  اذام  نكل ، »

.»؟ اهل ثدحيس  اذام  اهبيرهتب ؟ ماق 

نأ رّكذت  .ساسألا  دوجو يف  هل  ناك  اذإ  اذه  ىشالتي ، فوس  رتيب  هأشنأ  ام  لك  ّنإ  »

هنأ لمتُحيو  نكامألاو ، ءسألا  كلت  يذلا  لجرلا  وهو  يفرصملا ، وه  لوتنيف 

نيب رجناليبو ، وكيوتس  ىلإ  اهداعأو  ةنيمثلا  ءايشألاو  ةيدقنلا  لاومألا  لك  بّره 

اهنأ لمتُحي  نكل ، .اهيلإ  نوجاتحي  نيذلا  ىلع  اهعيزوت  متي  هنأ  دقتعي  رتيب  لعج 

حئاول ةدراولا يف  ءسألا  تناك  دقف  ةيقيقحلا  ءايشألا  امأ  .لصألا  دجاوتت يف   

ىلعو يفكي ، ا  ةيقيقح  يهف  لاومألا  امأ  .يلخادلا  نمألا  ةزوحب  نآلا  اهلعلو  رتيب ،

«. نمزلا نم  ٍةرتفل  لقألا 

لك ايليس يف  ماحقإ  تأطخأ يف  يننأو  رمألاب ، ةقالع  نأ يل  دقتعأ  ينتلعج  كّنكلو  »

!«. ءيش لك  تفشك  اهنأو  اذه ،

كلذ ناك  دقف  لصح ؟ ام  دعب  رّكفن  نأ  اّنم  ديرت  َتنك  فيك  نكل ، .فسآ  انأ  »

َتنك كنكلو  .كلذك  تلاز  امو  رجناليب ، ةقيدص  تناك  ايليسف  ًايقطنم ؛ رمألا 

هسأر ويل  ّزه  رمألا .» ةطروتم يف  اهنأ  انّنظ  عبطلابو  كلذ ، فرعي  يذلا   ديحولا 
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نم انأف  .انأ  وهف  موللا  لّمحتي  دحأ  كانه  ناك  اذإ  عمسا ، : » عبات مث  هانحأو ،

.هلعأ هتقلطأو يف  قيرطلا  هل  ُتدّهم  يذلا  انأو  ءيش ، لك  لبق  رجناليب  رضحأ 

 «. ...هجاوأ ينلعجي ال  يذلا  ببسلا  نآلا  َتفرع  له 

.هسفن ثّدحي  ويل  ًاكرات  ةدشب  ارو  بابلا  تقفصو  ةفرغلا ، ُترداغ  يّننأ  غ 

اهنكلو تام ، دق  رتيب  نأب  ايليتوأ  غلُبي  نم  نحن  نوكن  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 

ةشيعملا ةفرغ  يف  ويل  ُتكرت  نأ  دعبف  .ةنكمم  ٍةقيرط  عشبأب  ربخلا  تفشتكا 

ةبارق فتاهلا  ّنر  .يدنلتكسالا  بارشلا  نم  ةبك  ةيمك  لوانتيو  هسفن  ثّدحي 

.ًءاسم ةرشاعلا  ةعاسلا 

تاكرحملا تاوصأ  ببسب  ًاتفاخ  ناك  اهتوص  ّنكل  انأ .» هذه  : » ايليتوأ تحاصو 

.تاماّوحلاو

.»؟ ِتنأ نيأ  »

عطقنا مث  كوجرأ .» انه  نم  ينبحطصتل  لاعت  .انه  ٌدقار  رتيبو  ةحرشملا ، انأ يف  »

نأ مأ  ةملاكملا ، تهنأ  يتلا  يه  تناك  اذإ  ام  مزجلا  بعصلا  نم  ناكو  .لاصتالا 

لدابتن نكن  و  هترايس ، حيتافم  عم  هتقش  يف  ويل  ناك  ً.ادمع  عُطق  دق  طخلا 

ةعطاقملل ٌببس  كانه  دعي  ْنكل   ً.ابضاغ  ةفرغلا  نم  يجورخ  دعب  ثيدحلا 

.يرجي ناك  ا  فرع  هنأل 

ةداع قرغتست  اهنأ  يف ح  نمزلا ؛ نم  ةعاس  وحن  ةحرشملا  ىلإ  ةلحرلا  تقرغتسا 

، دعاصتملا ناخدلاب  ةئيلم  ًءس  روليروتايفآ  فلخ  ُتيأر  .طقف  ةقيقد  نيرشع 

ةسارحل عضخت  ةحرشملا  تناك  ً.اضعب  اهضعب  نع  ةدراي  يتئم  دعبت  زجاوحو 

ايليتوأ نأ  ُتننظ  يذلا  فتاهلا  كشك  تيأر  .ةروجهم  اهتحاب  تناك  نيب  ةطرشلا ،

راظتنالا نم  نكمتت  اهنأ   كلذ  ينعيو  ً.اروجهم  ناك  هنكلو  هنم ، ينتفتاه  دق 

لزنملا ىلإ  تهجوت  دق  اهنأ  ينعي  اذهف  انه  راظتنالا  نم  نكمتت  نإو   .انه 
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اهفداصن يف نأ  لمأ  ىلع  لزنملا  ىلإ  انتدوع  ىدل  ةفلتخم  ًاقيرط  انعّبتا  .اهسفنب 

.انقيرط

هنخادم تناك  نيب  نانلا ، همهتلت  يذلا  مورلاتيم  لمعم  قرشلا  ىلإ  اندهاش 

تابرع ا  ارتشالا  رصنلا  رافيلوب  لوأ  انيأرو يف  .اهدحو  ةبهتلملا  ءسلا  هجاوت 

كلت لخاد  انيأر  .ةحوتفم ك  اهباوبأو  ليغشت  ةلاح  اهتاكرحم يف  تناكو  ةعردم ،

.مهتحلسأ نولمحي  مهو  ةصارتم  ٍفوفص  سلاج يف  ايشيليملا  نم  ًادارفأ  تابرعلا 

ةيؤرلا تارّاظنو  ةماسلا ، تازاغلا  نم  ةيقاولا  مهتعنقأو  مهتاذوخب ، كانه  اوسلج 

ىلع اونحنا  دق  اوناك  .سيقفتلا  كشو  ىلع  ضيب  مهنأكو  مهب  ةصاخلا  ةيليللا 

.عراوشلا ىلإ  مهقالطإ  ةظحل  نيرظتنم  نوكسب  اوسلجو  ةيكيتاموتوألا ، مهقدانب 

انيأر .ثدحي  دق  ا  ةثرتكم  غو  ةيصخش ، غو  ةيلابم ، غ  مهتارظن  تدب 

ةيئابرهك ٍتادلو  تدّوزمو  تلفقم  تغص  تنحاش  تابرعلا  نم  برقلاب 

.تلقنتمو تدّربم  ةحرشم  َيتنحاش  ىوس  انوكت  و  هيحطس ، ىلع 

كلذ نكي  هنكلو   قرتحملا ، لمعملا  نم  قلطنملا  صاصرلا  توص  انعمس  ةأجف ،

قّز ًافيفخ  ندعم  توص  ناك  اإو  مالفألا ، يف  هعمسن  يذلا  يّودملا  توصلا 

.ءاوهلا
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سماخلا لصفلا 

ّجعت تسراخوب  تناكو  .دعب  تداع  دق  ايليتوأ  نكت  لزنملا   ىلإ  انتدوع  ىدل 

نم ويل  نّك  .ةيعانصلا  ةقطنملا  ثدحي يف  ام  ءيش  كانه  ناك  ذإ  نمألا ؛ لاجرب 

ةعاذإلا ميفورت يف  توص  عمسيل  بسانملا  تقولا  ويدارلا يف  زاهج  ىلإ  لوصولا 

قشنملا كأ  هفصوب  نآلا  فَّنُصي  يذلا  ميفورت  ناك  .يس   .  . ةطحمل  ةيملاعلا 

يملسلا ماصتعالا  ىلع  ًاّدر  شيجلا  هب  ماق  يذلا  فينعلا  فرصتلا  شقاني  ًامارتحا ،

ّيوق ٍضرع  لوأ  ماصتعالا  اذه  لّكش  دقو  .مورلاتيم  لمعم  يف  ثدح  يذلا 

اذه لّوحت  : » ًالئاق ميفورت  حرش  دقو  .ةمصاعلا  وكسيشواشت يف  دض  ةضراعملل 

ةكرح ىلإ  مضنا  دق  رواجملا  تارايسلا  عنصم  نأ  ك  بغش ، لعأ  ىلإ  ماصتعالا 

«. ماصتعالا

قفارت يذلا  فنعلاب  شّوشم  يفتاه  ٍطخ  ربع  ثدحتي  ناك  يذلا  ميفورت  دّدنو 

نإو اوتام ، دق  تارشعلا  نإ  ًاضيأ  لاقو  .ماصتعالا  ةكرح  ىلع  ةموكحلا  ّدر  عم 

مويلا هارن  ام  نإ  : » ىحرجلا نوقحالي  نيذلا  نمألا  لاجرب  تألتما  دق  تايفشتسملا 

تاوطخلا نويكارتشالا  انناج  ذّختي  نيبف  .ةيكارتشالا  نع  ةفئاز  ةروص  اينامور  يف 

لّعلا دضو  مهسفنأ ، سانلا  دض  برحلا  ىوس  انه  ىرن  ال  ررحتلل ، ةيرورضلا 

اذه دنع  يفتاهلا  لاصتالا  عطقناو  مهتمدخ .» لجأ  نم  انتموكح  دجاوتت  نيذلا 

يلاتلا يف دنبلا  ىلإ  لقتنا  مث  رابخألا ، ةرشن  أرقي  ناك  يذلا  عيذملا  رذتعاف  دحلا ،

.ايراغلب عم  دودحلا  حتف  ناك  يذلاو  هترشن ،

الإ ح ايليتوأ  لوصو  ىلإ  هبتنن  ثيح   رابخألا ، ىلإ  عتسالا  ويلو يف  انأ  انلغشنا 

ربع تّرمو  ةنيدملا ، عراوش  ربع  ًايشم  تءاج  دق  تناك  .ةرشابم  انمامأ  تفقو 

ناك يذلا  وهف  .اهنهذ  ًةعبطنم يف  رتيب  ةروص  تناك  نيب  ساّرحلا ، مامأو  زجاوحلا 
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.ةّرملا هذه  ةحرشملا  دقري يف 

كلذو ءاسملا ، نم  ٍركبم  ٍتقو  اهب يف  لصتا  دق  يعرشلا ، بيبطلا  ونابماك ، ناك 

تلُقن يتلا  ثثجلا  تارشع  نم  ةدحاو  قوف  ةيتوبثلا  رتيب  قاروأ  ىلع  نأ ع  دعب 

تناك ًالوأف ، .اهغ  نع  ةفلتخم  ةثجلا  كلت  نأ  بيبطلا  ظحال  .ىفشتسملا  ىلإ 

هنأ روفلا  ىلع  فرعف  ةحرشملا ؛ ةفولأملا يف  ةدوربلا  كلت  يأ  ماظعلا ، ىتح  ةدراب 

مت مث  ةحرشملا ، تعدوأ يف  دق  ةثجلا  نأو  ةافولا ، ىلع  ةدع  عيباسأ  تضم  دق 

مت ةصاصرب  مادعإ  ةيلمع  ةجيتن  تثدح  ةافولا  نأ  ًايناث ، .ئجافم  ٍلكشب  اهميلست 

تقلُطأ تاصاصر  ةجيتن  اوطقس  اياحضلا  ةيقب  نأ  ح  يف  سأرلا ، ىلع  اهقالطإ 

لكب ةيتوبثلا  مهقاروأ  نم  نيرخآلا  لك  ديرجت  ّمت  ًاخأو ، .ةتوافتم  ٍتافاسم  نم 

متي نأ  دارأ  مهدحأ  نأ  كلذ  ينعيو  .اهقاروأب  تظفتحا  ةثجلا  هذه  نأ  الإ  ةيانع ،

ًافاصوأ تطعأو  ةيمييقت ، ايليتوأ  ةجهل  تناك  .ةثجلا  بحاص  ىلع  فّرعتلا 

وه كلذ  ناك  .رتيب  ةهبج  ىلع  قرتحملا  دلجلا  ىلإ  ًالوصو  ًاّدج  ةلصفم  ةيريرس 

.رايهنالا قبسي  يذلا  ءودهلا 

مدختُست يتلا  جلثلا  تابعكم  ب  اهطوقس  ببسب  ةّللبم  ايليتوأ  سبالم  تناك 

وهو ونابماك -  لواح  دقو  .ابرهكلا  رايتلا  عاطقنا  تارتف  ءانثأ  ثثجلا  ديربتل 

اياحض عم  لمعلاب  ًاكمهنم  ناك  هنأ  مغر  اهتدعاسم  ةداع -  نيزحو  ٌساسح  ٌلجر 

عمجتستو هيف  سلجتل  ًاناكمو  هبرشتل ، ًائيش  بيبطلا  اهاطعأ  دقف  .مورلاتيم 

دارفأو دونجلا  اهل  حمسو  ةطاسب ، لكب  لزنملا  ىلإ  تراس  كلذ ، دعب  .اهراكفأ 

.بغاشم سي ب  ٌحبش  اهنأكو  اهس ؛ ةقاعإ  نود  نم  رورملاب  ايشيليملا 

وه هنم  ًادكأتم  ناك  امو  .طبضلاب  رتيب  مادعإ  تقو  نع  اهغالبإ  نع  ونابماك  زجع 

ةرازو تايشيليم  نم  ةعومجم  ّنأو  ةحرشملا ، تاجالث  تعدوأ يف  دق  ةثجلا  نأ 

.نيرخآ اياحض  سمخ  عم  ةليللا  هذه  اهترضحأ  دق  ةيلخادلا 
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ثيلوبلا يف نم  ٍسيك  َدوجو  مالكلاب  ايليتوأ  تأدب  نأ  ذنم  ىلوألا  ةرملل  تظحال 

.لخادلا نم  ًاللبمو  ًافافشو  ًاكيمس  سيكلا  ناك  .ماكحإب  هب  كس  تناكو  اهدي ،

.ةمكحملا اهتضبقب  هب  كس  تناك  ثيح  هتحتف  لوح  ءاملا  تارطق  تعّمجت  دقو 

ًاموتكم ناك  توصلا  ّنكلو  ًاتوص ، ردصأف  ةلواطلا ، ىلع  سيكلا  ايليتوأ  تعضو 

.انيلإ ترظنو  كانه  ايليتوأ  ْتفقو  .ةّللبملا  قاروألا  ببسب 

«. هاحتفا ايه ، : » ٍّدحت ةجهلب  انل  تلاق  ّمث 

غرفأ مث  سلجو ، هّوأت  نأ  ّالإ  هنم  ناك  ف  يسأر ، ُتززهف  يوحن  ويل  ّعلطت 

نم تناك  يتلا  رتيب  دي  ةعاس  نع  ًةرابع  تناكو  ةلواطلا ، ىلع  سيكلا  تايوتحم 

هؤارش يف نك  ام  لضفأ  نم  َربتُعت  يتلاو  توشالغ ، عون  نم  ةيقرشلا  ايناملأ  عنص 

، يدي يف  ةليقثو  ًةدراب  اهتدجوف  اهصّحفتأ  اهنم   ُتبرتقا  .ةيعويشلا  ابوروأ 

ىلعو .اهئانيم  لخاد  ةعمجتملا  ةبوطرلا  نم  مغرلاب  ةقدب  لمعت  تناك  اهنكلو 

رتفدو ةيندعملا ، دوقنلا  عطق  ضعب  ًاضيأ  تيأر  .ةلواطلا ك  قوف  اهتعضو  روفلا ،

عضول ٍةحتفب  ًادوزم  رتفدلا  ناك  .هيناغأ  تلك  هيلع  نّودي  رتيب  ناك  تاظحالم 

بولك انافاه  عون  نم  حيتافم  ةقلح  ًاضيأ  تيأرو  .يطاطم  ٍطابرو  صاصر ، ملق 

حسم مث  رتوتو ، ةيانعب  ويل  اهصّحفت  ةيوه  ةقاطبو  حيتافملا ، نم  ةيلاخ  اهنكلو 

تلاقف ايليتوأ ، وحن  ويل  ّعلطت  .رخآ  ءيش  يأ  كانه  نكي  .هماهبإب   اهنع  رابغلا 

«. ةيوهلا ةقاطب  حتفا  : » هل

َنذإ ةيمسرلا  ةينامورلا  ةيوهلا  ةقاطب  فالغ  لخاد  ىأرف  هنم ، هتبلط  ا  ويل  ماق 

كلذ دوجو  هيلع  لدي  ام  فرعأ  .نتئالا   ةقاطب  مجحب  ناكو  ًاّفلغم ، ٍروبع 

ًاددع ادهاش  هنأل  صخألا  ىلعو  ًاديج ؛ هتلالد  افرع  ايليتوأو  ويل  ّنكلو  نذإلا ،

ايليتوأ تحاشأ  نيب  هعباصأ ، قرحأ  هنأكو  نذإلا  كلذ  ويل  كرت  ةأجف ، .هلثم  ًابك 

رتيب يف ةروص  ترهظو  هيف ، تطقس  يذلا  ناكملا  ةقاطبلا يف  تيقب  ً.اديعب  اهرظنب 

دئارلا حلاصل  ةيلخادلا  ةرازو  نع  ًارداص  نذإلا  ناك  .فقسلا  ًةهجاوم  يمسرلا  ّهيز 
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.ونامور رتيب 

تابون اهمسج  تحاتجاو  اهجيشن ، ءانثأ  ةدشب  اهتنضتحاف  ءاكبلاب  ايليتوأ  تعرش 

، ثثجلا ديربتل  صصخملا  جلثلاو  ناخدلا  ةحئار  اهبايث  نم  تحاف  .ةفينع  ٍجنشت 

ةحئار بجح  يذلا  دياهيدلامروفلا  ةحئار  عم  انلزنم  ىلإ  ةحرشملا  تلقتنا  اذكهو 

نم انم  يأ  نّكمتي  .اهلمكأب   ةفرغلا  ىلع  ةحئارلا  تمّيخ  ثيح  ةوقب ، توملا 

.ةيرسلا ةطرشلا  ًادئار يف  رتيب  ناك  دقف  ةأجافملا : لوه  مامأ  مالكلا 

نإو ةّفيزم ، ةقاطبلا  هذه  نإ  لاقو  راذعألا ، وأ  تاسفتلا  ضعب  ميدقتب  ويل  أدب 

ام قّدص  هنأ  دقتعأ  ال  .ةديكم  هلمكأب  رمألا  نإ  وأ  ةوقلاب ، اهيلع  ربُجأ  دق  رتيب 

لاح ةمزأ  لك  ةهجاومل  ويل  اهيلإ  أجلي  يتلا  ةقيرطلا  تناك  كلت  نكلو  هلوقي ،

ثيحو ةيلاتلا ، ةمزألا  ةهجاومل  مامألا  ىلإ  يضملاو  اهبّنجت  فدهب  كلذو  اهزورب ؛

.اهسفن ةلكشملا  فاعضإ  لمأ  ىلع  ةلكشم  لك  تايطعم  ّغي 

تاعقوتلا نع  ّفقوت  .ويل  اي  اذه  نع  ّفقوت  : » تلاقو هتعطاق ، ايليتوأ  تعرسأ 

«. تالبعزخلا هذه  نم  ديزملا  عس  ديرأ  .ةبيرغلا ال  تانيمختلاو  تاعئاشلاو 

مونلا ىلع  اهسفن  تربجأو  ريرسلا ، ىلع  تقلتساو  انتفرغ  ىلإ  ْتهجوت  مث 

، تمان اهنأ  ُتدكأت  نأ  دعب  هترثرث  عم  ويل  ُتكرت  .ةمونملا  بوبحلا  ةدعاس 

ناكو مراصو ، ضفخنم  ٍتوصو  سرجلا ، نر  ىلع  تظقيتسا  .اهبناجب  تيقلتساو 

ةدمل ان  اننأ  يأ  ةنماثلا ، ىلإ  تقولا  كلذ  ةعاسلا يف  ابرقع  راشأ  .اينام  توص  كلذ 

ترعشف جلثلاك ، ًادراب  ءاملا  ناك  .يهجو  تلسغو  ُتضهن  اهدنع ، .تاعاس  ثالث 

، ةآرملا روص يف  ىلإ  تعلطت  .ةرسكتم  ٍجاجز  عطقب  يهجو  ةرشب  كرفأ  يننأكو 

غ مروتم  نيّدخو  تلقاثتم ، نيعو  نوللا ، رمحأ  ًالوقصم  ًاهجو  تيأرف 

.قيلح

ءانثأ دحأ  هاري  ّالأ  ىلع  هصرح  ببسب  كلذو  ىنبملا ، ةيواز  دنع  هترايس  اينام  نكر 
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ملعأ .كلذ   ثودحل  فسآ  انأ  : » ويل ىلإ  ثيدحلاب  اينام  هّجوت  .ةقشلا  هلوخد 

ولسأ يف سيل  ىرج  ام  نإ  .ينقّدصت  نأ  كيلع  ّعتي  .ةليللا  هذه  ىتح  ءيش  يأ 

اننأ دقتعأ  .سلجا  : » لاق كلذ  دعب  آر  حو  رازو .» تسيل  اهنإ  ىتح  لمعلا ،

عرزنم ًاصاخشأ  وكيوتسو -  انأ  انيدل -  هنإ  كل  لوقأ  امدنع  ًاضعب  انضعب  مهفن 

، كلذ ىلإ  انرارطضا  دنع  ةرذق  بيلاسأ  ىلإ  أجلن  اننإ  .ةضراعملا  تاعجلا  ب 

فرعي نأ  انم  لك  ديري  ذإ  .اهب  موقن  يتلا  ةفيظولا  بلص  نمو  يعيبط ، ٌرمأ  اذهو 

لمعي ٌصخش  كانهو  هيلع ، سّسجتأ  انأو  ّيلع ، سّسجتي  وهف  .رخآلا  هب  موقي  ام 

نم ًادحاو  نأ  وه  هفرعأ  ام  ّنأ  وه  هلوق  ديرأ  ام  .وكيوتس  يفظوم  اسحل ب 

بيرهت يفو  اهتاروشنمو ، ةيقيسوملا  ةعماجلا  ةطشنأ  يف  ًاكراشم  ناك  هيفظوم 

، ًاليمع هتفصب  ًاحلاص  دعي  و  نآلا ، فشكنا  هنكلو  .تاقاقشنالا  ةكرحو  سانلا 

لُِتق يتلا  ةليللا  يأ يف  لاتقلا ؛ ثودح  دعب  ةليللا  كلت  ةدماه يف  ًةثج  كَرت  اذل 

نم ةبيرق  ةفاسم  نم  ليتقلا  سأر  ىلع  ةصاصر  تقِلُطأ  دقو  ناباشلا ، اهيف 

ٍةصاصر قالطإ  نع  انب  ةصاخلا  ريراقتلا  عم  ةياورلا  هذه  بسانتتو  .دودحلا 

نكأ يذلاو   هنأشب ، يتلباقمل  تيتأ  يذلا  باشلا  وه  ليتقلا  كلذ  ناك  .ةدحاو 

ىلإ ةثجلا  تديعأ  كلذ ، دعب  .رتيب  ينعأ  تقولا ، كلذ  يف  ًائيش  هنع  فرعأ 

حلاصل لمعي  ناك  يذلا  َليمعلا  باشلا  كلذ  رابتعا  يف  ةبغرلا  عم  تسراخوب 

نم وكيوتس  هّفظو  يذلا  لجرلا  نكمتي  ثيح  ّهلك ؛ موللا  ىقلتي  نأ  يفو  وكيوتس ،

: هيف ّكشت  لقألا  ىلع  وأ  ىقبت ، ام  فرعت  كنأ  دقتعأ  .هتطشنأ  ةسرم  ةدواعم 

هينيثألا هتيوه يف  تفِرُعو  دِهوش ، دق  لوتنيف  مساب  هنوفرعت  يذلا  ليمعلا  كلذ 

ركذ ركفي يف  كنم   ًادحأ  ّنكل  هيلع ، فّرعتلا  نم  ويلو  تنأ  َتنك  دقو  .سالاب 

«. هبحاص مامأ  عوضوملا 

فدهب لتقأ  ببسلا !؟ اذهل  رتيب  لُِتق  له  : » تلاقف بابلا  دنع  ًةفقاو  ايليتوأ  تناك 

نمألا طباض  لحم  لولحللو  نمألا ؟ زاهجل  عبات  ٍعل  ٍصخش  ةطشنأ  ىلع  ةيطغتلا 
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اهسرا يتلا  ةطلسلا  باعلأ  ىلإ  ةدوعلا  نم  كلثم  نمو  تنأ  نكمتتل  هلتق ؟ يذلا 

اهرفاظأ تزرغو  ىنميلا ، اهديب  ىرسيلا  اهعارذ  ىلع  ايليتوأ  تضبقو  بزحلا .»؟

.اهدلج يف 

رجناليبو وكيوتس  نيُدت  ةثك  ًةلدأ  كلتما  هنأل  رتيب  لُِتق  .لوقت  سيل ك  رمألا  »

مهل بسكيو  يردي ، نأ  نود  نم  مهحلاصل  لمعي  ناك  يذلا  وهو  نيرخآو ،

ناك هنكلو  ةديدج ، ةايح  ءدب  ىلع  مهدعاسي  هنأ  ًادِقتعُم  سانلا  بّرهيو  لاومألا ،

وه هيف  ّكشي  يذلا ال  ديحولا  صخشلا  ناك  فسألل ، نكلو  ...بيرق  ّع  فرعيس 

«. ةياهنلا ىتح  هب  قثي  هلعج  يذلا  ببسلا  وه  اذهو  لوتنيف ؛

بارتقالا نم  هعنمل  اهنم  ٍةراشإ  اهدي يف  ّدم  ىلإ  تعراسف  ايليتوأ ، وحن  اينام  مّدقت 

عباتو اهنع ، ًاديعب  عجارت  مث  اهتبغرل ، ًانِعذُم  هيدي  َيتحار  عفر  اهدنع ، .كأ  اهنم 

هتمهم تناكو  .ةرادإلا  لخاد  هب  قثأ  يذلا  لجرلا  ناك  .يعم  رتيب  لمع  : » ًالئاق

، ةيجراخلا مهتاطابترا  ةفرعمو  لاملا ، ىلع  مهلوصح  ةقاعإو  بّرهملا ، ةقحالم 

ىلع ًاضيأ  هتمهم  تلمتشا  دقو  .نمألا  زاهج  طابض  نم  نيدسافلا  حضفو 

اينام ّعلطتو  ...كلذ »  حجن يف  دقو  اهلمكأب ، ةيلمعلا  ريدي  يذلا  لجرلا  فاشتكا 

فرعت تنك  لاحلا ، ةعيبطب  ويل  اي  كلذ  فرعت  َتنك  كّنكل  : » فاضأ مث  ويل  وحن 

ويل ّمه  ...كسفنب »  هتقلطأ  كنأل  كلذو  اهلمكأب ؛ تايلمعلا  ريدي  يذلا  صخشلا 

انبرتقا ً.اديعب  هرظنب  حاشأ  نأ  ثبل  ام  هنكلو  هسفن ، نع  ًاعافد  ام  ٍءيش  لوقب 

.ةخألا ةظحللا  كلذ يف  نع  انعجارت  اننكلو  رجناليب ، مسا  ظفل  نم  ًاددجم 

نع ةركف  دأ  يدل  نكت  رايزل   ِتيتأ  امدنع  : » لاقو ايليتوأ  وحن  اينام  تفتلا 

ول لضفألا  نم  ناك  ارو  لوتنيف ، عم  هطروت  ليصافت  فرعأ  نكأ  ذإ   .كلذ 

رتيب  روهظ  ُترظتنا  دقف  .ركبأ  ٍتقو  طبضلاب يف  ثدح  ام  سفت  كتدعاس يف 

، ةجودزملا هتايح  نع  ىلختي  ل  ًاددجم  رهظي  فوس  هنأ  ُتننظو  ِكب ، لصتأ 

هنأو ًابّيط ، ًالجر  ناك  رتيب  نأ  فرعأ  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  يأ  ثدحي  نكلو  

٣٦٣



، نطاوملا عمق  كراشي يف  و  نيرخآلا ، ىلع  سّسجتي  هنأو   انمظعم ، نم  لضفأ 

.رومألا سحتل  ماودلا  ىلع  هزكرم  مدختساو  صاخشألا ، نم  ًابك  ًاددع  دعاس  ك 

بزحلل نكُ  ناك  ام  لِّثُ  وهو  ًاضيأ ، ًايكارتشا  ناك  هنكلو  .اذه  لك  فرعت  ِتنأو 

لثم ًاعيمج  انسل  اننكل  .هئدابمو  هروذجب  هناإ  ىلع  ظفاح  ول  هيلع  نوكي  نأ 

وكيوتس لعأ  هركيو  ةيشحولاو ، داسفلا  هركي  رتيب  ناك  دقل  .هناوعأو  وكيوتس 

نآلا انحبصأ  اننإ  لوقلا  يننك  ىرج ، ام  ٌءازع يف  انل  ناك  ولو  .نيرخآلاو  رجناليبو 

يتلا ةلدألا  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضيو  .وكيوتس  دض  كّرحتلاب  انل  حمسي  ٍعقوم  يف 

«. هنيدت فوس  يتلا  يه  رتيب  اهعمج 

.هفطعم بيج  نم  ًائيش  لوانتو  انوحن  تفتلا  مث  ًاليلق ، ّفقوتو  بابلا  اينام  حتف 

لك ءسأ  ىلع  لمتشي  يذلاو  رمحألا ، هفالغب  ءسألا  فلم  وه  ءيشلا  كلذ  ناك 

، مهفئاظوو مهنيوانعو ، ةلدابتملا ، ةدعاسملل  هتكبش  يف  رتيب  مهّفظو  نيذلا 

.مهلامو مهتاقوأ  مهتاماهسإ يف  ليصافتو 

نمألا لاجر  نأل  فلملا  اذه  فالتإ  بجي  ...اذه  : » لاقو فالغلا  ىلع  اينام  رقن 

، هخسنب ٌمَزلم  يتفيظو  مكحب  انأو  دوجوم ، هنأ  لوتنيف  فرعي  .هنع  نوثحبي  فوس 

وهو هايإ ، مكيطعأ  فوس  يننكل  .انه  همسا  بِتُك  صخش  لك  دض  كرحتلاو 

«. هوقرحأ .بونادلا  رعق  ام يف  ٍناكم  عئاض يف  ّيلإ  ةبسنلاب 

يأ حرط  نم  انعنم  يذلا  رمألا  ًاثك ؛ شهدنم  انك  اننأل  ًاروف  انم  يأ  كّرحتي   

ويل لعشأ  ذإ  ناخدلا ، ةحئار  تممش  ةليلق ، قئاقد  رورم  دعب  نكل  .رخآ  لاؤس 

ًاقّزمم ةفرشلا  ىلع  فقوو  اهمدختسأ ، يتلا  ةيندعملا  تايافنلا  ةلس  يف  رانلا 

ىلإ اهنول  لوحتو  تاحفصلا  تقرتحا  .اهقرحأ  مث  فلغملا  يف  ةدوجوملا  قاروألا 

سمشلا جهو  ببسب  رم  غ  ناخدلا  ناك  .ءاوهلا  يف  رثانتت  نأ  لبق  ينبلا 

انأو ايليتوأ  تفقو  نيب  فلملل ، بلصلا  فالغلا  ويل  ىمر  ةياهنلا ، يفو  .يوقلا 

.ةلعتشملا رانلا  برق 
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ولو .ةّمات  ّةيرسب  ّمت  دقو  ءامد ، كفس  نود  نمو  ًاعيرس  وكيوتس  طوقس  ناك 

اينام ةيقرت  دعب  صخألا  ىلعو  ةليمجلا ؛ ةياهنلا  كلتب  بجعأس  تنك  ميفورت  تنك 

عضو يذلا  صخشلا  هفصوب  ةديدجلا  هتعمس  هباستكا  دعب  كلذو  ًاريزو ، حبصيل 

وكيوتس اهيلع  زكتري  يتلا  ةطلسلا  ةدعاق  تأدب  دقف  .بزحلا  داسفل  ًاّدح 

ىوتسم شهدأ  .ىرخأ  زكارم  ىلإ  هوفظوم  لُِقن  ك  موي ، دعب  ًاموي  كّكفتلاب 

نم ردق  ربكأ  نم  اودافتسا  نيذلا  فظوملا  رابك  ىتح  هريُدي  ناك  يذلا  داسفلا 

رتيب هعمج  ّم  تناك  هدض  اهدقت  ّمت  يتلا  ةغمادلا  ةلدألا  ّنكل  .داسفلا  كلذ 

تاباصع نم  ةكبش  ريدي  ناك  وكيوتس  نأ  تنهرب  يتلاو  بك ، ٍءانع  دعب  ّةقدب 

حلاصم نع  ةباينلاب  نولمعي  نيذلا  لاتحملا  فاّرصلاو  نيداّوقلاو ، رشبلا ، بيرهت 

.ةيبنجأ

دق وكيوتس  وه  اه  .رجناليب  ينعت  ةيبنجألا  حلاصملا  : » لوقلاب رمألا  ويل  حرش 

.»؟ كلذك سيلأ  نقتم ، ٌلمع  هنإ  ...هتفيظو  ىلع  اينام  لصح  نيب  لحر ،

له رجناليب ؟ ءاقلل  دارغلب  ىلإ  تهّجوت  امدنع  ايليس  هتفشتكا  ام  كلذ  ناك  له 

نأ نود  نم  نكل  ملعت ، اهنأكو  ودبت  اهلعج  ام  كلذ  ناك  لهو  ام ؟ ًائيش  اهل  لاق 

؟ لعألا كلت  ٌطروتم يف  هنأ  رهُظت  نأ  نود  نمو  يغالبإ ، ىلع  ردقت 

عمتجم هب  حمسي  يذلا  دحلا  ىلإ  هب  قحل  يذلا  راعلا  ةهجاوم  نم  وكيوتس  نّك 

، يحاوضلا ىلإ  لقتناو  هنكس ، ناكم  يغت  نم  نك  اذكهو ، .ةيرسلا  ىلع  دنتسي 

اينام نكل  .ةليلق  ٍمايأ  نوضغ  هتجوز يف  هتّقلط  نيب  فِرشم ، ةفيظو  ىلع  لصحو 

ٍمحتسا تايفنح  دجاوتت  ذإ   .نيدسافلا  ةقبط  نم  لضفأ  ةقبط  ىلإ  يمتني  ناك 

نم ةبك  تايمك  اهيف  دجاوتت  و  ةزرطم ، ونوميك  باوثأ  الو  هتقش ، ةيبهذ يف 

دتعي اينام   ّنأ  .موكونوم ك  ةيروكلا يف  كسألا  تدجاوت  لثم  يأ  رايفاكلا ؛

.انودام وكسيد  بارشلا يف  لوانتي  نأ  دعب  أّشجتي  الو  هدي ، رهاظب  همف  حسم  ىلع 

اهميقي يتلا  تالفحلا  يف  ةيئاسنلا  هتارماغ  رخافتي  هنأ   كلذ  ىلإ  فاُضي 
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تقولا يف  ةقالحلا  دعب  امل  ةيسنرفلا  روطعلا  نم  عاونأ  ةثالث  عضي  و  بزحلا ،

.ةفيظن هرفاظأ  تناكو  هتاذ ،

يذلا بّعشتملاو  نكادلا  يرسلا  اعلا  لب  ةرازولا ، طقف  سيل  كلت  نآلا  هنكل 

، ةرازولا هطت  : » ويل حاص  .نيروجأملا  صاخشألاو  نيربخملا  لمشي  يذلاو  هيذغي ،

يذلا ةموكحلا  نم  ءزجلا  اذه  يف  سمغني  هنأل   ةرارملاب  ويل  رعش  هاه .»!

نم عاونأ  ةعضب  ىوس  رمألا  بلطتي  الو  يراغلبلا ، مّحلا  مسا  انه  هيلع  نوقلطي 

...داتعملاك لمعلا  يضميل  روطعلا  تاخاخب 

وأ هعم  ٍلاع  ٍتوصب  تملكتو  وارتساه ، ةحب  حطس  ىلع  رتيب  دامر  ايليتوأ  تن 

ىلإ انعجارت  دقف  ويلو  اناوجو  انأ  امأ  .الحر  نيذللا  اهيدلاو  عم  وأ  اهسفن ، عم 

نأ ح  يف  .انءارو  ليوط  ٍدعقم  ىلع  ونابماك  عم  ميفورت  سلج  يف  فلخلا ،

ميفورت نابقاري  لجر  نم  ًادحاو  ناك  يذلاو  ةيداع -  ًابايث  ىدترا  يذلا  لجرلا 

نيب ةيفاص ، ءسلا  تناكو  ًاليمج ، ًاموي  كلذ  ناك  .هتعبق  علخ  مويلا -  ةليط 

.قاروألا نم  ةنكادلا  راجشألا  عورف  تدرجت 

يفو .نتكلا  ديق  هحلاصل  رتيب  هب  ماق  يذلا  لمعلا  هئاقبإب  هفورعم  اينام  لمكأ 

دعاسي وهو  تام  دق  رتيب  نأ  اهدافم  تاعئاش  ترشتنا  دق  تناك  تقولا ، اذه 

ُتبجعأو ام ، ٍّدح  ىلإ  ًاحيحص  ناك  كلذ  نأ  ُتضرتفا  .دودحلا  روبع  ىلع  نيرخآ 

ظافتحا دّيجلا  نمف  ماهوألاب ؛ ّقلعتأ  يننكلو   هل ، ٌنيدم  يننأب  ترعشو  اينا ،

.دوقنلا وأ  ماعطلا  وأ  دوقولا  نّزُخي  هنّزخي ك  نأو  هفرعي ، ا  ءرملا 

ثبخلا اعب  ٍثّولم  غ  هنأ  ُتدقتعا  يذلا  ديحولا  صخشلا  وه  رتيب  ناك 

ًاكراشم ينتربتعاو  تعِدُخ ، اهنأب  ترعش  ايليتوأ  ّنكلو  .هيف  شيعن  يذلا  عادخلاو 

يلهج ببسب  ةقدلا  ٍهجو  ىلعو  يلهج ، ببسب  ًاكراشمو  كلت ، عادخلا  ةبعل  يف 

يتلا راكفألاب  ةبك  ةقث  انيدل  تناك  .يمتها  مدعو  يدورش  ببسب  يأ  دوصقملا ؛
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رمألا كوكشلاو ؛ ةيرخسلا  ةيؤر  نم  انتعنم  ةقثلا  كلت  نكل  اهحرطي ، رتيب  ناك 

، بيذاكألا زواجتي  نأ  ءرملا  ناكمإب  ناك  اذإ  نكلو ، .جودزملا  هلمع  نم  انح  يذلا 

.ةقباس ةقيقح  يأ  دوجوب  داقتعالا  نع  فقوتلا  ًاذإ  هيلع  ّعتيف 

ايليتوأ اهيف  تيقتلا  يتلا  ةليللا  ذنم  تام  دق  رتيب  نأ  تفرع  يننأ  كلذ  ىلإ  فاُضي 

ناك يذلا  توصلا  ّربكمو  اهقودنص ، ةكورتملا يف  ةراثيقلا  تيأر  امدنعو  هتّقش ، يف 

ةغل ًاديج  فرعأ  تنك  دقف  .ابرهكلا  رايتلا  ىلإ  دقتفي  يذلا  سبقملاب  ًالوصوم 

.تقولا كلذ  يف  هتفرعو  يدلب ، يف  هتّملعت  يذلا  رمألا  وهو  ةلمهملا ؛ ءايشألا 

ينتلّمح دقو  اهنع ، اهل  حصفأ  و  ةمولعملا ، كلتل  لاجملا  حسفأ  يننكلو  

.كلذ ةيلوؤسم 

هنأ فرعأ  انأف  .ّمهملا  رمألاب  اسيل  هلعفي  امو   رتيب  هلعف  ام  نإف  ةبسنلاب يل ، امأ 

امأ .هب  صاخلا  هعورش  ويل  ةقثل  ًاما  لثم  كلذو  ًاّيلك ، هعورش  قثي  ناك 

ةلواحم لب  هل ، ًابنجت  وأ  عقاولا  نم  ًابّرهت  تسيل  رتيب  ةقث  نأ  وهف  هنيب  قرفلا 

رتيب ةقالع  نأ  اينام  دقتعي  .لضفأ  ءيشل  ساسأك  همادختساو  عقاولا ، كلذ  يغتل 

ّع يضاغتلا  نم  رتيب  نكمتي  ذإ   .نظن  انك  ًاديقعت م  كأ  تناك  ةيكارتشالاب 

يقب همو  يعقاو ، ناك غ  هم  عورشملا -  امأ  .كلذ  ميفورت يف  لثم  ناكو  هاري ،

رتيب نكل  ًاّرس ، ّقشنم  سانلا  مظعم  ناك  .كلذ  ىلع  ًايفاك  ًاليلد  ناك  دقف  هنم - 

مغرلاب يفكي ؛ ا  ًايقيقح  ناك  هب  ماق  يذلا  خلا  نأ  الإ  نلعم ، ًايعويش غ  ناك 

اهتربخأو ايليتوأل ، رمألا  اذه  حرش  ُتلواح  .كلذك  نوكي  دق ال  هسفن  وه  هنأ  نم 

يوحن ترظنف  هب ، قثنو  هنع  هفرعن  ام  يغُلت  اهشاع ال  يتلا  ةجودزملا  ةايحلا  نأ 

.»؟ بزحلاب وأ  ةسينكب ، قحتلت  اذامل ال  : » تلاقو يل ءاردزالا  نم  ءيشبو  قافشإب 

رتيب بقاعت  تناك  كلذلو  اهدحو ، راعلا  هجاوت  ل  تكُِرت  اهنأ  ايليتوأ  تربتعا 

نوأدبي امدنع  ةفرغلا  رداغت  تناك  وأ  سانلا ، تعطاق  ذإ  .اهسفن  تبقاع  امدنع 

نع مجان  هنأ  ىلع  اهلعف  در  نوّرسفي  سانلا  ناكو  .هاقيسوم  ىلع  ءانثلاب  وأ  هئاثرب 
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ً.اعم انتايح  دوسي  تمصلا  نأ  ك  ينّملكت ، داكلاب  نآلا  اهنكلو  .نزحلا 

لمعلا نم  ةبونب  أدبت  ّمث  ةمظتنم ، غ  ٍتاقوأ  لزنملا يف  ىلإ  أت  ايليتوأ  تأدب 

يف مانتو  رجأ ، نود  نم  يفاضإ  ٍلمعب  موقت  تناكو  .رطاخملاب  ءيلملا  يتسهلا 

راد رجأ يف  نود  نم  عوبسألا  ٍموي يف  لمعب  عربتتو  ىفشتسملا ، اهلمع يف  ناكم 

يلايللا يفو  .هبونذ  نع  ًةرافك  مّدقت  اهنأكو  ناطرسلا ؛ ىضرم  حانج  وأ يف  ماتيألا ،

يلايللا كلت  نأ  غ  فوخو ؛ ٍقلق  تقولا يف  يضمأ  تنك  اهيف ، بيغت  تناك  يتلا 

ًاديج اهيلإ  عمسلا  تيغصأ  .لزنملا  ىلإ  اهيف  دوعت  يتلا  يلايللا  نم  لضفأ  تناك 

لواحأ تنك  امدنعو  .ةمتعلا  طسو  جشنت  امدنع  وأ  محلا ، أيقتت يف  تناك  امدنع 

دّدوت ةردابم  لك  دنع  لفجتو  ةسمل ، لك  دنع  دعبت  تناك  اهنع  فيفختلا 

يف ةدرابلا  هايملا  توص  ىلإ  عمتسأو  مون ، نود  نم  ليللا  يضمأ  تنك  .اهوحن 

.مويلا لمع  بعر  نم  ّصلختلا  ايليتوأ يف  اهيض  يتلا  تاعاسلا  دعب  مّحلا 

ضيبألا اهءادر  تيأرو  ةسماخلا ، ةعاسلا  دنع  اهلبق  ُتظقيتسا  اتش ، حابص  تاذ 

تحتفو ضوحلا ، هلسغأ يف  خبطملا ل  ىلإ  ءادرلا  ُتلقن  .محشلا  وأ  لحولاب  ًاثولم 

تلخد كلذ ، دعب  .ّيدي  ىلإ  لحولا  لصوف  يرفاظأب ، هطشكب  تمقو  تايفنحلا ،

ىتح رمحألا  نوللاب  اتنّولت  دقو  ّيدي  تيأرف  حيباصملا ، تءاضأو  خبطملا  ايليتوأ 

.أدصلا نولب  ٌةقبط  ضوحلا  تطغ  نيب  ءامدلاب ، يرفاظأ  تطغت  ك  غسرلا ،

تاضحتلاو تاروشنملا  زيهجت  اهعم  أدبو  بزحلا ، رؤمل  تاضحتلا  انلوح  تأدب 

ىقيسوملا عقو  ىلع  يركسعلا  ضارعتسالا  ىلع  دونجلا  بّردتو  ةيركسعلا ،

ةمجان ناخد  طوطخبو  ةثافنلا  تارئاطلا  تاوصأب  ءسلا  تألتما  .ةيبرحلا ك 

يف تالفاحلا  تيقب  ضرألا ، ىلع  انه  نيب  .وجلا  يف  اهدوقو  قارتحا  نع 

جاتنإلا فادهأ  امأ  .مهلزانم  سانلا  مزتلا  ك  دوقولا ، نادقف  ببسب  اهتاعدوتسم 

لمع تابوانم  داس  يذلا  بارطضالا  نم  مغرلاب  عافترالا  ترمتسا يف  دقف  ةنلعملا 

دقو .مهبتاكم  وأ  مهعناصم  ىلإ  لوصولا  نع  لعلا  زجع  نم  مغرلابو  فظوملا ،
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ديزملاو تارايسلا ، نم  ديزملاو  ذالوفلا ، نم  ديزملا  جاتنإ  فادهألا  كلت  تّبلطت 

ميطحت نع  ًارابخأ  ايتنيس  ةفيحص  ترشن  تقولا ، اذه  يفو  .ةرذلاو  حمقلا  نم 

، دوشنملا فدهلا  ىلإ  انلاصيإب  ليفكلا  يعجلا  دهجلاو  جاتنإلل ، ةيسايقلا  ماقرألا 

رّدصتي يذلا  ناونعلا  ناك  اذكهو ، .ةديدج  ةيريونت  ٍةبقحل  فحصلا  تجّور  ك 

! رونلا ةبقح  وه  ةفيحصلا 

ةوقب ةنيعللا  حيباصملا  ةبقح  : » ةفرغلا ءاضف  ةفيحصلا يف  ىمر  امدنع  ويل  حاص 

رابتخا ديرأ   » .تقولا اذه  نقتلل يف  تعضخ  دق  حيباصملا  تناكو  طاو .»» » 40

مث ّيلإ .»؟ مضنالا  دحأ  ديري  له  .يدنلتكسألا  ارشل  اُهتعضو  يتلا  فادهألا 

.هدحو ةبيئكلا  هتّمهم  أدبو يف  بارشلا ، نم  ةديدج  ةجاجز  ءاطغ  حتف 

فانصأ عّونتت  و  هفده ، قيقحت  يف  لشف  ك  ًاعفن ، هِدُْجي  بارشلا   ّنكل 

، انه هنئابز  ةراسخبو  زازتبالا ، نع  ّيلختلاب  ويل  أدب  اذكهو ، .ايسباك  يف  ماعطلا 

ام ببسب  هيلإ  ةبسنلاب  ّلطعت  دق  ءيش  لك  نأ  كردأ  .كانه  هتيلست  نايسنو 

، هتشيعم مأت  يف  ترمتسا  هتفيظو  ّنكل  .رجناليب  ببسبو  رتيب ، عم  لصح 

نكامألا صقانت  عم  ةكس  دادزي  أدب  يذلا  ةدوقفملا  تاقرطلا  نع  هباتك  كلذكو 

.اهفصو نكُ  يتلا 

ةغرافلا تاحاسملا  نإ  ثيح  تقولا ، اذه  يف  ةنيدملا  يف  مدتلا  ةعرس  تدادزا 

نم نكي  و  .ةليلق  مايأ  لبق  سانلاو  ابملا  تدجاوت  ثيح  روهظلاب  تأدب 

ىفتخا هنأ  ةأجف  فشتكيل  ًاّديج  ءرملا  هفرعي  ٍناكم  يف  رورملا  ًاضيأ  برغتسملا 

يلراشل ًاتماص  ًليف  ُترّكذت  .ةدحاو  ًةعفد  هتعلتباو  تّقشنا  دق  ضرألا  نأكو 

.ىفتخا هنأ  ةظحالم  نع  زجعيو  مّدهت  يذلا  هتيب  ىلإ  ٌلجر  دوعي  ثيح  نلباش ،

هحتفيو لفقلا  ناك  ثيح  حاتفملا  لخُدي  مث  دوجوملا ، بابلا غ  وحن  لجرلا  سي 

ةدوجوملا يف راوزلاب غ  بيحرتلا  ةداجس  قوف  هءاذح  حسم  هنإ  ىتح  لخديو ،

ضرألا ىلع  هطوقس  دنع  الإ  ءيش  يأ  هيدل  َقبتي  هنأ   لجرلا  كردي  .عقاولا  
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.ىركذلاو غارفلا  عمجي ب  يذلاو  لّضفملا ، هّيسرك  ىلع  سولجلا  هتلواحم  دعب 

ىلإ ةيمسر  ةرايز  يف  ٍدفو  سأر  ىلع  ةيناطيربلا  ةيجراخلا  ريزو  بئان  لصو 

ضفخ مت  نكلو  هتاذ ، ةيجراخلا  ريزو  لوصو  ضرتفملا  نم  ناكو  .سرغنوكلا 

ويلو ميفورت  ضفر  اهدنع ، .ابوروأ  اينامور يف  ةلزع  ديازت  ببسب  دفولا  ىوتسم 

اذكهو يعم ، ثّدحتلا  تضفر  ايليتوأ  نأ  ك  دفولاب ، بيحرتلا  لفح  ةكراشملا يف 

عم هلماعت  ءانثأ  ًاقلمتم  ادبو  لوؤسملا ، وه  ثيمسرتنو  ناك  .يدحو  ُتبهذ 

يتلا ايليس  ىلإ  راشأو  هتاذاح ، تررم  امدنع  ةبيرم  ةقيرطب  زمغ  .فويضلا 

ينتّيحف اهنم  ُتبرتقا  .سراقلا  دربلا  نم  مغرلاب  ًةديحو  ةفرشلا  ىلع  نّخدت  تناك 

.ّيلإ تفتلت  نأ  نود  نم 

ةنيفسلا ىلإ  ذخأت  نأ  كنكأ  : » ةرافسلا عّمجم  ىلإ  رظنت  يهو  ينتلأس  مث 

يف اهعارذ  ْتلخدأ  ّمث  ناوألا .» تاوف  لبق  ام  ًائيش  حّضوأ  نأ  ديرأ  ةعلقلاو ؟

ىلإ تداع  دق  ايليس  ّنأو  ًاددجم ، بيرغ  اندع  اننأ  ُتكردأ  يننكلو  يعارذ ،

ترعش يف .ىلوألا  ةليلقلا  انتاءاقل  تزّيم  يتلا  ةيحطسلاو  ةثرتكملا  ةيميمحلا غ 

؛ ماودلا ىلع  اهعم  رعشأ  تنك  ًاما ك  ةدحولابو ؛ اهتيبذاج  ةوقب  تقولا  كلذ 

ترعش يننإ  ىتح  .اهعم  اهيف  دجاوتأ  ةرم  لك  ّيلع يف  رطيست  تناك  رعاشم  يهو 

.ام ءيش  ىلإ  دقتفت  اهعم  اهتيضق  يتلا  ةرارح  تاظحللا  كأ  نأب 

.»؟ دعب ًالعف  ناوألا  تفي  أ  ناوألا ؟ تاوف  لبق  لوقتأ  : » اهتلأس

 «. ...ماودلا ىلع  ديزملا  كانه  .ديزملا  كانه  .الك  : » ينتباجأ

ءادوسلا ةيمسرلا  اهترونت  يدترت  تناكو  ةعاقلا ، ةيواز  عقت يف  ةلواط  ىلإ  انسلج 

ّعلطت .ةقينألا  غ  يتلذب  انأ  تيدترا  نيب  تابسانملا ، يف  ًةداع  اهيدترت  يتلا 

اهترشبو رمحألا ، اهمفو  ليوطلا ، دوسألا  اهرعش  اولمأتو  اهوحن ، نورضاحلا 

نيوادوس اتناكف  اهانيع  امأ  .قّدصي  ال  ٍلكشب  شمنلا  نم  ةيلاخلا  ءارمسلا 
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.دربلا ثأتب  نارمحأ  اهاّدخ  يف  تذاّفنو ،

 «. ...رتيبل ثدح  ام  نأشب  ينعأ  كلذك ؟ سيلأ  فرعت ، ِتنك  »

دحأ نع  ًائيش  نايرولف  ركذ  امدنع  الإ  ملعأ  انأف   ةيادبلا ؛ ذنم  سيل  نكل  لجأ ، »

لمعي يذلا  يرسلا  ليمعلا  عم  لماعتي  يذلا  وكيوتس -  لاجر  دحأ  ناكو  هلاجر - 

رومألا تأدب  رهشأ ، ذنم  .دودحلا  ىلع  نمألا  زاهج  ليمع  هفصوب  يدلاو  حلاصل 

لاؤسلا ديرت  ام  اذه  ناك  اذإ  اذهب ؛ رجناليب  رمأي  .وكيوتسو   يدلاو  نايلغلاب ب 

حجن امدنع  نكل ، .هيلإ  ةبسنلاب  ًاداهجإ  كأ  عضولا  اذه  ناك  عقاولا ، يفو  ...هنع 

ةكبش فصن  هعم  ذخأ  وكيوتس  طاقسإ  يف  اينام  حلاصل  لمع  يذلا  لجرلا 

تناك نإ  رومألا  هذه  لكب  ةقالع  يأ  كل  تسيل  نكل ، ...تسراخوب  نايرولف يف 

«. كحيرت ةمولعملا  هذه 

؟ هيلإ نيدوعت  يذلا  لجرلا  وه  اذه  له  نكل ، ً.احاترم  ينيربتعا  : » ًارخاس ُتلقف 

.»؟ هنيبحت يذلا  لجرلا  وهأ  ينعأ ،

، نايرولف وه  نَم  فرعأ  يننإ  .لجأ  : » تلاقو ةشهدب  يوحن  ايليس  تعلطتف 

«. يدلاو بحأ  انأو  يدلاو ، وه  نم  فرعأو 

 «. ...نايرولف نع  ينيربخأ  .رجناليب  نع  ينعأ  ..ً.اذإ  هنع  ينيربخأ  »

اهنكلو ةلواطلا ، ىلع  طقسو  اهتراجيس  دامر  زتهاف  اهعباصأ ، تشعترا  اهدنع ،

: ينتلأسو اهتراجيس  نم  ًاليوط  ًاسََفن  ْتذخأ  مث  ضرألا ، ىلع  هتعقوأو  هيلع  تخفن 

 «. ...عتسالا ًالعف يف  بغرت  تنأ ال  كلذ ، ادعو  أدبأ ؟ نيأ  نم  »

ً.احيحص كلذ  ناكو 

لوأ ًاباش يف  ًارضاحم  هتفصب  هوتل  لصو  دق  ناكو  ماعلا 1984 ، نالجرلا يف  ىقتلا 

ةغللا فرع  .هدادجأ  دلبل  ةرايزب  موقي  ناكو  ةدحتملا ، ةكلمملا  جراخ  هلغشي  ٍزكرم 
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 - ْسنرفتم ْيتسراخوب  اناك  نيذللا  هيّدج  نم  اهّملعت  نأ  دعب  ةينامورلا 

، ناكملا نع  ًائيش  فرعي  نكي  .برحلا   دعب  ارجاه  نيذللاو  تسيروجنوب - 

ادب .ةنوفدم  ةيلئاع  ةبرجت  نم  هنع  هتامولعم  يقتسي  هنأ  ادب  ةيادبلا  ذنم  هنكلو 

وف اجيد  مسا  ةبرجتلا  هذه  ىلع  قلطأ  ك  لبق ، نم  ناكملا  راز  دق  هنأكو  رمألا 

كلذب سحأ  هنإ  ايليس  تلاق  لبق .) نم  ناكملا  دجاوت يف  هنأب  ضماغلا  روعشلا  )

حتفني ناكملا  نأ  ظحالو  ينبوتوأ  راطم  ىلإ  اهيف  لصو  يتلا  ةظحللا  ذنم  روعشلا 

ًارهام يف حبصأ  مث  ةنيدملا ، اهب يف  لقنتي  يتلا  ةلوهسلاب  ةيادبلا  ئجوف يف  .همامأ 

ناك هنإ  ىتح  بلق ، رهظ  نع  ةطيرخلا  ظفح  هنأل  صخألا  ىلعو  تالقنتلا ، كلت 

ناكو ويل ، عم  ًاليل  لاوجتلاب  أدب  كلذ ، دعب  .همامأ  رهظت  عراوشلا  يأ  يف  سي 

ٍحاتف هبشأ  تناك  ةوطخ  لك  نإ  لاق  دقو  .ماودلا  ىلع  ًاعم  نالوجي  نالجرلا 

ثالثب مودقلا  هقبس يف  دق  ناكف  ويل  امأ  .هامدق  هأطت  يذلا  ناكملا  حتفب  موقي 

سيراضت فاشكتساو  هيمدق ، تيبثتل  يفاكلا  تقولا  كلتما  كلذلو  تاونس ،

رجناليب ّنكل  .هب  ةصاخلا  بيرهتلا  ةيروطاربمإ  سيسأت  نم  نّك  يأ  ةقطنملا ،

هناكمإب يذلا  ىدملا  فرعي  هترطفب  ناكو  ًالعف ، ناكملا  فرع  يذلا  لجرلا  ناك 

بسانملا نمزلاو  اهراعسأ ، فرع  ك  اهعيب ، عيطتسي  يتلا  ءايشألاو  هيلإ ، لوصولا 

ىلإ ةفاضإلابو  ًايواه ، ناك  دقف  ويل  امأ  .قوسلا  اهحرط يف  تقوو  علسلا ، نيزختل 

رورسلاب رعشي  رجناليب  ناك  يف  اهب ، لماعتلا  ديري  ءايشأ ال  كانه  تناك  كلذ 

ةبسانملا ةرابعلاب  ايليس  ترّكف  انهو  ...رجناليب  نايرولف  حبصأ  اذكهو ، .اهب  راجتالل 

...ةدايقلا دعقم  ...لوقت يف  نأ  لبق 

.»؟ تيقتلا فيكو  »

هنأ نم  مغرلاب  ًاضعب  انضعب  ىلع  انفّرع  يذلا  وه  يدلاوف  .يدلاو  قيرط  نع  »

ةيسنرفلا ةرافسلا  تميُقأ يف  ةلفح  ءانثأ  كلذ  لصح  دقو  .ةعرسب  كلذ  ىلع  مدن 

اذكهو هدرف ، هلعأب  مايقلاب  أدبو  كانه ، رجناليب  ناك  .زو  نم  رشع  عبارلا  يف 
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، ابملاو نفلا ، يهو : ويل  اهّبحأ  يتلا  ءايشألل  ًامارتحا  ّنكي  ال  هنأل  ويل  ههرك 

لعألا كلت  نإ  لاقو  ةنيدملل ، ثدحي  ام  همهي  نكي  ملف  رجناليب  امأ  .بتكلاو 

لوقي ناكف  ويل  امأ  .اهلقنو  ...ءايشألا  عيب  ةيناكمإ  لّهستو  ةيلاخ ، تاحاسم  ّرفوت 

...ةلوقنم ءايشألا  لعج  ىلإ  هببس  عجري  لعألا  حاجن  نم  ةئملاب  سمخ  نإ  ًااد 

ايليس تمستباو  ...ءيش .»  لك  وه  اذه  هتيفرح ، ىلع  همالك  رجناليب  ذخأ  ةلوقنم !

هيغارب عزنو  ءيش  لك  كيكفت  مت  : » تعبات مث  تايركذلا ، هذه  اهعاجرتسا  ىدل 

ينبحطصا يتلا  ىلوألا  ةليللا  يفو  .هعيبو  هبيلعتب  رجناليب  ماق  يف ح  هتئزجتو ،

هدهاشن ام  هبشت  ةمخف  ةقشو  لاتننيتنوكرتنالا ، حانج يف  هيدل  ناك  ةهزن ، اهيف يف 

يف ةقراغلا  تسراخوب  دهاشأ  ينلعجو  ةذفانلا ، برق  فقو  .ةيكمألا  مالفألا  يف 

ةنيدملا هذه  نوكت  فوس  مايألا  نم  ٍموي  يف  هنأ  ينغلبأو  بك ، دح  ىلإ  مالظلا 

، ةيليل ٍداونو  ًاليل  حتفت  رجاتم  اهيف  دجاوتت  فوسو  ندنل ، وأ  كرويوين  لثم  ًةءاضم 

تاتفالو نيس ، رودو  حراسمو  ةعاس ، نيرشعو  ًاعبرأ  اهباوبأ  حتفت  معاطمو 

اهركذ يتلا  نكامألا  كلت  نأ  قّدصأ  و  تقولا ، كلذ  ُتكحض يف  .نوينلاب  ةءاضم 

«. تقولا كلذ  سيل يف  لقألا ، ىلع  ً.اساسأ  ةدوجوم 

، ديردمو سيراب ، ىلإ  ينبحطصا   » .لبقتسملا تسراخوب  اهل  مّدقي  رجناليب  ناك 

ضبقلا ءاقلإ  لواحو  ...مرجملاب  هفصوو  هعم ، اهذ  ىلع  يدلاو  قفاوي  .امورو  

تناكو تقولا ، كلذ  يف  وكيوتس  عم  لمعي  ناك  رجناليب  نكل  .هليحرتو  هيلع 

رعش أ كلذلو  ًايمحم ، ناك  رجناليب  نأ  كلذ  ينعيو  .ةذفانلا  يه  وكيوتس  ةملك 

هدّده ك  هيقاس ، ميشهتو  هتمجاهم  ىلع  مهدحأ  مدقأ  موي ، تاذو  .ةناهإلاب 

ةقيرطب يشملا  نع  رجناليب  زجع  تقولا ، كلذ  ذنمو  .دلبلا  يف  يقب  اذإ  لتقلاب 

«. دلبلا رداغ  نأ  ثبل  امو  ةحيحص ،

ناك لاجرلا  نم  عون  يأ  نع  رظنلا  ّضغب  هنأل  اهمالك ؛ ىلع  ًابيقعت  ًائيش  لقأ   

اهنأ فرعأ  .نآلا  ىتح  هّبحت  لازت  الو  تقولا  كلذ  ايليس يف  هتّبحأ  دقف  رجناليب ،
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.ةقيرطلا هذهب  ًادبأ  ينع  ملكتت  نل 

ً.افينع  وأ  ًاريرش  نكي  .ليبقلا و  اذه  نم  ءيش  يأ  وأ  تاباصع ، لجر  نكي   »

 «. ...هيف ٌطروتم  هنإ  اولاق  ّم  ءيش  يأ  َرأ 

رجاتي ناك  ك  تاردخم ، رجات  انمظعم  هفرعي  يذلا  رجناليب  ناك  : » اهتعطاقف

ًاعطق ًاضيأ  رجناليب  عاب  دقو  .سنجلا  ةراجت  نم  ةلئاط  ًالاومأ  بسك  دقو  رشبلاب ،

سؤبلا ىرتشا  هنأ  كلذ  ينعيو  .نمألا  لاجر  عم  لماعتو  ةككفتملا ، ةنيدملا  نم 

ةديدشلا يتسحب  تئجوف  حابرألا .» بسكيل  هعابو  ةسخب  راعسأب  يرشبلا 

دقف ...ايليس  ببسبو  ويل  ببسب  رجناليب  تهرك  يننكلو  هنع ، يثيدح  ىدل 

نم ترعتسا  يننأ  ينعي  اذهو  ًالوأ ، هعم  اوناك  ٍصاخشأ  عم  شيعأ  يننأ  تفشتكا 

.ايح شاعنإل  ًاصاخشأ  هتايح 

تسل كنأ  ك  انم ! تسل  تنأ  اذه ؟ لوق  ىلع  ؤرجت  فيك  انمظعم ؟ َتلق  له  »

، انعم ست  تنأ  ّالإ ! سيل  يرجي  ام  بقارت  تنأف  .قالطإلا  ىلع  ءيش  يأ  نم  ًاءزج 

كلذو ميفورت ، ميدقلا  ينيلاتسلاو  ايليتوأ ، ويل ، دِجُو : نَم  عم  رايتلا  عم  ستو 

عم برشملا  مامأ  ناك  يذلا  ثيمسرتنو  وحن  تأموأو  كانه .» جمسلا  نيدبلا 

تناك ثيدحلا  هتكراشم يف  نأب  رعش  نأ  ثبل  ام  هنّكلو  ةيجراخلا ، ريزو  بئان 

مهف يف  حجنو  ةثك ، ٍرومأ  زاجنإ  نم  نايرولف  نّك   » .هديب انل  حّولف  ةليئض 

هكلت ّم  ديزملا  ىلع  لوصحلا  دارأ  هنكلو  ًاريرش ، نكي  .ءايشألا   لمع  ةقيرط 

ً.ائيش ك هنم  لعج  هنأب  ىفتكا  لب  ماظنلا ، رتخي  وهو   .انلك  انلثم  يأ  لعفلاب ؛

اينام سيل  هنإ  ىتح  وكيوتس ، وأ  وكسيشواشت  سيل  وهو  .اعلا  نِّوكي  ّهنأ  

صوصللا اهيلع  رطيسي  ةمكحم  يف  سولجلا  ىلإ  ًارطضم  سيلو  طنطسق ،

«. نورمآتملاو نومرجملاو 

يننكلو رجناليبل ، ةروص  ّيدل  نكت  ميقعلاو .»!  نَجهتُسملا  قطنملا  اذهل  اي  »
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ةيهارك لك  ىعدتسا  يذلا  رمألا  بوجحم ؛ ٍهجو  تاذ  ةروص  ينهذ  يف  تيأر 

.»؟ نآلا وه  نيأ  : » اهتلأس .ههاجت  اهعجتسا  نم  تنك 

قصتلت يتلا  نفعلاو  ةبوطرلا  ةحئار  تممشو  يفلخ ، ام  ءيشب  ترعش  ةأجف ،

ثيمسرتنو لاق  .رق  فقي  ثيمسرتنو  نأب  ُتسسحأو  فلخلا ، نم  ٍوبق  بابب 

: عضولا بساني  هنأب  رعش  ٌرمأ  وهو  اهزافقب ؛ ةّاطغم  تناك  يتلا  ايليس  دي  ًالِّبقُم 

«. كئيجمل رورسم  يننإ  »

ّيلع ّعتي  : » جيجضلاب ةئيلملا  ةفرغلا  رداغت  نأ  لبق  ةدوربب  ينقناعت  يهو  تلاقف 

«. نآلا فارصنالا 

ربخت نأ  كنكو  ًابارش ، َكل  رضحأس  : » هيبجاح ًاعفار  ثيمسرتنو  لاق  اهدنع ،

 «. ...ءيش لك 

رّايتب ترعش  .بارشلا  هراضحإ  ءانثأ  لزنملا  ىلإ  ًادئاع  ناكملا  ترداغ  يّننأ  غ 

.هباينأ نع  ّرشكي  ءاتشلا  ناك  .رفصلا  نود  ةرارحبو  ٍدراب  ءاوه 
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سداسلا لصفلا 

يف كلذ  دعب  تظقيتسا  يننأو  راطق ، لخاد  ٌمئان  يننأب  ةليللا  كلت  تملح يف 

حباكملا نع  رداصلا  جيجضلا  دعاصتيو  ّزتهت  ةبرعلا  نيبو  كّرحتي ، لازي  راطقلا ال 

نع ةمجانلا  تارارشلا  تدعاصت  تقولا ، اذه  يفو  .ندعملا  ىلع  اهطغض  ءانثأ 

نع بئاقحلاو  سبالملا  تطقس  .تيربكلا  ةحئار  ترشتناو  حباكملا ، ىلع  طغضلا 

، ىرخأ ىلإ  ٍةهج  نم  لاله  لكش  ىلع  ناك  ٌرمق  ليتف  جراخلا  يف  امأ  اهفوفر ،

.يسيطنغم ٍمِّونم  ةعاسب  طيحت  يتلا  ةقلحلا  هنأكو 

ءودهب الّقنت  اذكهو ، .يرجي  ا  نيرثأتم  ةبرعلا غ  رخآ  َلحارلا يف  َّيدلاو  ُتيأر 

ينع ادعتبا  هنكلو  هب ، قاحللا  تلواح  .ىضوفلا  هذه  لك  طسو  ءاوهلا  ربع 

هّتطغ كلذ ، دعبو  .ةيداع  هيهجو  باعت  تناك  .ضومغلا  اع  وحن  كأف  كأ 

ماظع دّرجم  احبصأو  اباذ  نيذللا  هيهجو  ىلع  ألاو  بعرلا  رطيسو  لالظلا ،

لثم هقرحتو  هلكآتت  ةمتعلا  تناك  نيب  يوحن  هيديأ  يادلاو  عفر  .ةمتعو 

، ايفتخا ّىتح  هيلإ  ُتلصو  نإ  ام  يننأ  غ  نانلا ، همهتلت  ٍمليف  يف  طيرش 

.يعباصأ ىلع  ٍنخاس  ٍدامرب  ُتسسحأو 

يلوح ُتعلطت  .كرحتت  ّتلظ  ءايشألا  نكل  ًاددجم ، تظقيتسا  امدنع  ملحلا  ىهتنا 

هتاساسأ نم  ًاءدب  هلماكب ؛ لزنملا  ّزتها  دقف  .ّزتهي  هلمكأب  ىنبملا  نأ  ُتنقيأف 

جاجز ّرسكت  تاوصأو  ةليوط  ةيتوص  ةجوم  تاددرت  كلذ  تعبتو  هالعأ ، ىتحو 

عونلا نم  نوكسلا  كلذ  ناكو  ناكملا ، ىلع  نوكسلا  مّيخ  ليلق ، دعبو  .ىنبملا 

قزمتي نمزلا  نيب  كّرحتي ، ءاوهلاف ال  ةبك ؛ ةثراك  لولح  دعب  الإ  هعمسن  يذلا ال 

.هتاذ عمجتسيو 

ك ضرألا ، ىلع  يمون  ةفرغ  ةراتس  ةكس  تيأرو  ركابلا ، حابصلا  كلذ يف  ثدح 
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نم ًاعوزنم  ةذفانلا  راطإ  ُتيأر  .معانلا  صجلا  قوحس  ريرسلا  ةيطغأ  تّرثدت 

تئجوفو ريرسلا ، نم  تضهن  اهدنع ، .ًةليتم  بتكلا  فوفر  ّتلدت  نيب  هناكم ،

تارايتو ًادراب ، وجلا  ناك  .ّيمدق  تحت  ًةتباث  تلاز  ام  ضرألا  ّنأ  تظحال  ح 

دنع ًاليلق  تزتها  دقف  ةفرشلا  امأ  .ةفرغلا  لخاد  ىلإ  عفدنت  ةعذاللا  ءاوهلا 

.هتاساسأ ىلع  حاتري  ىنبملا  نأ  تكردأ  يننكلو  اهيلإ ، يجورخ 

فيصرلا بو  فيصرلاو ، قيرطلا  ب  ةقّقشتم : نكامألا  لك  تناك  جراخلا ، يف 

نع اعلا  ةطقن يف  لك  تلصفنا  ك  .اهتاراطإو  ذفاونلا  بو  لزانملا ، لخادمو 

، هايملا جراخلا : ىلإ  ةنيدملا  تحت  وه  ام  لك  زربو  اهب ، ةلصتملا  ىرخألا  ةطقنلا 

هايم نم  اهلخاد  يف  هلمحت  ام  ببسب  تقّقشت  يتلا  يحصلا  فرصلا  بيبانأو 

ةحفاكم بيبانأ  امأ  .ماكرلا  ءازجأو  لحولا  ضرألا  ىطغ  ك  خاسوأو ، ةلذتبم 

نأ لبق  ةيلاع  ٍتاعافترا  ىلإ  تلصوو  ىلعألا ، ىلإ  اهّداو  تعفد  دقف  قئارحلا 

يهو ضرألا -  تحت  ةعباقلا  بيبانألا  ّنأ  .ةفصرألا يف ح  ىلع  ًاددجم  طقست 

، ىلعألا وحن  ةهّجتم  قوقشلا  نم  ٍقش  لك  نم  ءطبب  تعفدنا  قعألا -  شحو 

.ءاوهلاب اهكاكتحا  دنع  ةماخض  تدادزا  ةعمال  ةينب  ٌةلتك  ترهظو 

نم ًاعوزنم  جايسلا  ناك  .يلفسلا  قباطلا  ىلإ  تعرهو  ةعرسب  ايث  تيدترا 

ابرهكلا رايتلا  نأ  يف ح  طقف ، اهكالسأب  ةقلعم  ةعاقلا  حيباصم  نيب  هناكم ،

ُتيأر .لوحولاب  وأ  هايملاب  تّللبت  دق  كالسألا  عيمج  نأل  دّيج  ٌرمأ  وهو  عوطقم ؛

فصعت يف تناك  يتلا  حايرلاب  تسسحأو  قرب ، لكش  ىلع  رادجلا  ًابك يف  ًاقش 

نع ًاديعب  راجحألا  ناعفدي  دربلاو  ةملظلا  تناك  .ةعاقلا  اهلوخد  دنع  جراخلا 

ً.اضعب اهضعب 

اوحار نيذلا  سانلا  توصأ  ىتح  الو  راذنإ ، تارافص  الو  تاوصأ ، يأ  عمسأ   

قوقشلا ربعت  تحار  يتلا  ةرفاصلا  حايرلا  ىوس  كانه  نكت  .رعذب و  نوكرحتي 

امأ ً.ارجف  عبرلاو  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  ةيناث  ةزه  تثدح  ً.اثيدح  تنوكت  يتلا 
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يف طقف  تليا  ابملا  نإ  لب  بك ، ٍرامد  ىلع  لمتشي  ملف  جراخلا  يف  دهشملا 

، ًاليلق ةينحنم  ةينكسلا  تاعّمجملا  ضعب  تناك  .اهنزاوت  ىلع  ظافحلل  ةلواحم 

ىلع الإ  ةدنتسم  ناردجلا  نكت  نيب   طوقسلا ، كشو  ىلع  اهيف  راجحألاو 

مغرلاب ًايعيبط  ناكملا  ادب  .ةيذالوف  نابضق  ىلع  تدنتسا  دقف  تافرشلا  امأ  .ءاوهلا 

نم ةئجافم  ةعفد  ىلإ  ضّرعت  هنأكو  هيلع ، أرط  يذلا  فيفطلا  ّغتلا  نم 

.كالهتسالا

رشع دُعب  ىلع  اكسبل  تناك  .ويل  لزنم  وحن  ُتقلطناو  ريوصتلا  ةلآ  ُتلوانت 

ةدافتسالا يننك  ءيش  ىلع  روثعلا  نم  دب يل  ناكو ال  مادقألا ، ىلع  ًاس  قئاقد 

.هنم

رخآلا فرطلا  ىلإ  يلوصو  ءانثأو  ً.ابيرقت  ةقيقد  نيرشع  لبق  ةيضرألا  ةزهلا  تثدح 

ةعباتلا تارايسلاو  ديعبلا ، راذنإلا يف  تارافص  ًاتاوصأ : ُتعمس  ايروتكيف  ايلاك  نم 

وحن اهقيرط  قشت  تناكو  ةيمامألا ، اهحيباصم  ترانأ  دق  نكت  يتلاو   ايشيليملل 

ادب يذلاو  ميفورت ، هيف  نطقي  يذلا  عراشلا  ُتررم يف  .ةبك  ةعرسب  ةنيدملا  طسو 

عاونأ نم  ٍعون  ىلإ  لّوحت  عيمجلا  هب  رعش  يذلا  فوخلا  ّنكل  ً.يلس  همظعم 

عيسوت ىلإ  يّدؤت  فوس  ةّزهلا  نأ  نّمخي  وهو  صاخشألا  دحأ  تعمسو  لوضفلا ،

ءانثأ ُتعمس  ك  .اهتعاشب  نم  ديزتس  يلاتلابو  ةنيدملا ، طسو  يف  رامدلا  ىدم 

ًابيرغ مهدحأ  ةيؤر  ىدل  هص  ةملكب  ًةعوبتم  ةرذحلا  تاكحضلا  ضعب  يس 

.ريوصتلا ةلآ  ًالماح 

غ ةعج  تّملست  نأ  دعب  كلذو  ةكرحلاو ؛ جيجضلاب  ةئيلم  اكسبل  تناك 

، تادضلا عيزوتب  همايق  ءانثأ  َّْيرجغ  ًاضيأ  تيأر  .ةردابملا  مامز  ةيموكح 

مئاوقلاب فَرُعي  ّم  صاخشألا  ءسأب  َنيدانم  ناكملا  بزحلا يف  لاجر  لاج  نيب 

، ويل هنطقي  يذلا  ىنبملا  جراخ  تاديس  ثالث  تيأر  .اينامور  ىتح يف  ةيباختنالا 

مامأ سانلا  دشتحا  .ياشلاب  ءيلم  بك  ءانإ  تحت  رانلا  ةيكذت  ندعاسي يف  ّنكو 
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رادقم ىلع  لوصحلل  مهرود  نيرظتنم  اوفطصاو  راخبلا ، هنم  دعاصتي  يذلا  ءانإلا 

لثم ٍناوأ  نم  هيلع  روثعلا  نم  اونّك  ام  مهعم  لماحو  بارشلا ، نم  ةفرغم 

ناك .ةروسكملا  اشاقلا  قابطأو  ةيكيتسالبلا ، باوكألاو  ةغرافلا ، ةيندعملا  بلعلا 

ةرارحلا نم  ٍتاجوم  تثعب  ةجهوتملا  دقاوملا  ّنكل  ًاعوطقم ، ابرهكلا  رايتلا 

بوك ينتلوانف  ويل ، تأر  دق  تناك  اذإ  ّع  ءاسنلا  ىدحإ  ُتلأس  .ةقراحلا 

لوانتي ويل  ناك  ثيح  يلاتلا  فطعنملا  ىلإ  ينتلسرأو  ياشلاب ، ئيلم  يكيتسالب 

.ليتكوك ةلفح  ءانثأ  تارسكم  اهنأ  ول  ك  ءاعو ، نم  نيربسألا  بوبح 

تثدحأ اهنأل  نوظوظحم  اننإ  .تاونس  ىدم  ىلع  ىرخأ  ٍةّزه  ّعقوت  اورمتسا يف  »

، عبسو ةعبس  ماعلا  يف  ٍةّزه  رخآ  تثدح  دقف  .طقف  رامدلا  نم  رادقملا  اذه 

ًارارضأ تثدحأ  دق  ةّزهلا  هذه  نأ  دقتعأ  ال  .صخش  يَفلأ  لتقم  نع  ترفسأو 

ابملا ىلإ  ًارظن  كلذو  يحاوضلا ؛ نوكي يف  فوس  يقيقحلا  ناحتمالا  نكل  ةبك ،

فاضأ ّمث  ياشلا ، نم  ًةفشر  لوانت  ...فرعأ »  .كانه ال  اهوماقأ  يتلا  ةفيعضلا 

.هبيج اهلمحي يف  ناك  ةجاجز  نم  بارشلا  نم  ليلقلا  هيلإ 

ةفاضإلاب نخادمو ، فقسأ  ةدع  طوقس  ادع  ام  ةبك  ٍرارضأل  اكسبيل  ضرعتت   »

يذلا رمألاب  سيل  اذه  ّنأ  غ  اهتاذ ، اكسبيل  ادارتس  يف  ٍقّقشت  ثودح  ىلإ 

ّقلعملا ريوصتلا  ةلآل  لماحلا  طيرشلا  ويل  ظحالو  ةعرسب .» هحالصإ  نع  نوزجعي 

.»؟ متهالاب ريدج  ءيش  يأ  َتدهاش  له  : » ينلأسف يفتك ، ىلع 

، ةنيدملا ىلإ  اههّجوت  ءانثأ  ايشيليملا  تارايس  نم  ةلفاق  ريوصت  نم  تنّك  دق  تنك 

كلذو ةحضاو ؛ ٍةروص  طاقتلال  ًايفاك  ناك  ءوضلا  نأ  نم  ًادكأتم  نكأ  يننكلو  

.ريوصتلا ةلآل  ضماولا  ءوضلا  ُتمدختسا  اذإ  هابتنالا  بذج  بغرأ يف  يننأل  

، ةبيرقلا ذفاونلا  ىدحإ  نم  ةرداصو  ويدار  زاهج  اّهثبي  ةيبعش  ةينغأ  توص  انعمس 

ملف يس ،  .  . ةيملاعلا  ةعاذإلا  ىلإ  عمتسي  لفسألا  قباطلا  يف  ويل  ناك  نيب 

يأ دهاشأ  داتعملا ،  ىلعو غ  .حابصلا  اذه  تثدح  يتلا  ةّزهلل  ٍركذ  يأ  عمسأ 
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.اهنأشو تكُرت  دق  اكسبيل  نأ  ينعي  ام  كانه ؛ ةطرش  لجر 

.رصقلاب تقحل  يتلا  رارضألا  حسمل  ةنيدملا  ىلإ  اوهّجوت  دق  ًاعيمج  مهنأ  لَمتُحي  »

قباوطلا دجاوتلاب يف  بغري  دحأ  .يحاوضلا ال  لاح  يه  فيك  ملعي  هدحو  هللا 

!«. كاسملل اي  كلذك ؟ سيلأ  حابصلا ، اذه  تاعمجملا  كلتل  ايلعلا 

يذلا ديحولا  ىنبملا  ناكو  ةميلس ، تسراخوب  يف  ةدقلا  ابملا  عيمج  تيقب 

عوقو ببسب  فصن  ىلإ  مسقنا  يذلاو  ويل ، هنطقي  يذلا  عراشلا  ررضلا يف  هقحل 

هرادج ىوس  ىنبملا  كلذ  ملسي يف  .ةيضرألا   ةزهلا  ببسب  سيلو  هيلع  ةعفار 

، كلذ عمو  .ةلعتشم  تيقب  يتلا  هتأفدمو  ةميلس ، تيقب  يتلا  هموسرب  يفلخلا 

ةاطغم تناك  اهنكلو  ةأفدملا ، ّفر  ىلع  ةدوجوملا  ةينفلا  فحتلا  لك  تمِلس 

.ةلهذملا اهتعور  ىلع  تظفاح  كلذ  مغرو  رابغلا ، نم  ةقبطب 

يهف ةعئارلا ؛ ةنيزلاو  ةيلكلا ، ءايشألاو  ماودلا ، ىلع  ةغصلا  ءايشألا  اهنإ  ىرتأ ؟ »

ظحالن ةيرثألا ، عقاوملا  بيقنتلا يف  دنع  .ةنيمثلا  ءايشألا غ  كلذكو  مودت ، يتلا 

ءازجأ ىلع  وأ  ةلوغشملا ، ةيبهذلا  عطقلا  نم  ليلق  ددع  ىلع  نوعي  مهنأ  ًااد 

يذلا رمألا  رطع ؛ ةروراق  وأ  نذأ ، طرق  ىلع  ىتح  وأ  يراخف ، ءانإ  نم  ةرسكتم 

هدييشت متي  ام  لك  نإ  .ةدوقفملا  ةراضحلا  نع  ةروص  نيوكت  ةداعإ  نم  اننّك 

نم ام  هنأ  كلذ  ينعيو  .يفتخي  وأ  ىواهتي ، وأ  ...لاوزلا  هصم  دبألا  ىلإ  ىقبيل 

نزت يتلا  ةعفارلا  يه  اه  رظنا ، ...كلذل  طيطختلا  مت  ك  هتصق  يوري  ناكم 

لازي ال  اشاقلا  نم  عونصملا  غصلا  بلكلا  لاث  ّنكل  ىواهتت ، ًانط  عبرأ 

 «. ..ً.ادوجوم

دقف .اهعسل  ًادعتسم  نكي  هنكلو   ويل ، هلاق  ام  تارغثلا يف  ضعب  كانه  تناك 

هقحلأ يذلا  بيرختلا  لك  ىلع  ةبوقع  ةباث  ةّزهلا  هذه  نأ  ويل  ربتعا 

ةميلس تويبلاو  ةدقلا  سئانكلا  ّتلظ  ةّزهلا ، دعب  .تسراخوب  وكسيشواشت يف 
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اهدييشت ّمت  يتلا  ةرواجملا  ابملا  تقّقشت  نيب  ىذأ ، يأ  اهقحلي  نأ  نود  نم 

ثدح ام  رابتعا  مدع  بعصلا  نم  ناك  .اهفوقس  نم  ىتحو  اهتاساسأ  نم  ًاثيدح 

.ويل اهدروأ  يتلا  ةبيرغلا  هيباشتلا  مادختسا  نود  نم  ىتحو  ماقتنا ، ةباث 

ىلع اهضاضقنا  ءانثأ  ءسلا  يف  دارجلا  نم  بارسأ  ةيؤر  عقوتأ  تدك  اذكهو ،

.ةنيدملا

ّلح يف يذلا  رامدلا  ىلإ  وكسينوي  لمعي  ثيح  ةعماجلا  ةبتكم  ةبق  نم  انّعلطت 

قفألا يف  تسراخوب  تدب  .ةوهقلا  دادعإب  قباسلا  انسيئر  كمهنا  نيب  ةنيدملا ،

ىنبم ادب  ذإ  .ةيعيبط  رومألا  تدب  دقف  ةنيدملا  طسو  يف  امأ  اهحارج ، ململت 

تايئاردتاكلا جاربأ  كلذكو  ًيلس ، هتفاحنب  ةربإلا  هبشي  يذلا  ايتنيس  ةفيحص 

ببقلاو غ حطسألا  لوح  ةّقلأتملا  ممقلا  نم  ةعومجم  اهنأكو  تدب  يتلا  ثالثلا 

ثيح يأ  يحاوضلا ؛ يف  كلذ  ناك  .ةدقلا  ةنيدملا  يف  اهتاعافترا  يف  ةيواستملا 

.ديعب نم  روهظلا  لحز يف  تاقلحب  ةهيبشلا  تاقلحلا  أدبتو  تسراخوب ، يهتنت 

.يقيقحلا رامدلا  رهظ  كانهف 

احبصيل هيف  فقس  ىلعأ  رايهنا  نم  اع  ينكس  ٍعمجم  ىلإ  ًاشم  ويل  ينلأس 

.»؟ رظنملا اذه  ًادوقفم يف  ًائيش  تظحال  له  : » ًادحاو ًافقس 

نيرصنعلا اناك  ذإ  سانلاو .»؟ جيجضلا  جيجضلا ؟ ينعت  له  : » ًانّمخم ُتلقف 

.ماودلا ىلع  انه  بئاغلا 

ىلإ رظنا  ققشلا ، كلت  ىلإ  رظنا  .رظنا  الك ، .هيلإ  ةفاضإلاب  رخآ  ًائيش  ينعأ  »

دعب مهنأل  ةينبألا ؛ ميعدتل  ةيذالوف  نابضق  يأ  دجوت  ال  .رسكتملا  تنمسإلا 

نوثرتكي ال  مهنإ  .قفتا  فيك  ءانبلاب  نوأدبي  قباوط  ةدع  دييشت  نم  مهئاهتنا 

ًاجربو رخآ ، قوف  ًاقباط  نونبي  مهو  .ةيبشخلا  ضراوعلا  وأ  مئاعدلا  مادختساب 

ءيش يأ  كانه  دوعي  ال  ةليلق ، قباوط  دييشت  نم  ءاهتنالا  دعب  نكلو ، .رخآ  قوف 
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«. اهمعدي ل 

.اهل ًةدعتسم  تافارجلا  ىوقأ  ىتح  نكت  ٍمده   ةبون  ةيلاتلا  عيباسألا  تدهش 

تسراخوب نم  ءازجأ  مدهل  اهل  ةعيرذك  ةيضرألا  ةّزهلا  ابملا  ةيريدم  تمدختساو 

يف اهيف  نونكسي  يتلا  ققشلا  نم  سانلا  نم  ةبك  دادعأ  لقن  ّمتو  .ةدقلا 

، دعب اهب  لمعلا  ِهتني  تايانب   ىلإ  يتنابورودو ، يتسدودو  اكسبيل  لثم  قطانم 

رامد غ طسو  سانلا  نم  بك  ددع  َقِلع  اذكهو ، .ةنيتم  اهنوك غ  ىلإ  ةفاضإلاب 

.لوصولا ضفري  ٍلبقتسمو  دوجو  هل  دعي  ٍضام   بو  ًاقالطإ ، يسنامور 

تايلمع نع  ويديف  مالفأ  ليجستو  ةيفارغوتوفلا  روصلا  طاقتلا  ويل  عم  ُتعبات 

ًليف رشع  ينثا  ُتألم  .ةبك  ةعرسب  يرجت  تناك  تايلمعلا  كلت  نكل  مدهلا ،

مالفألا هظتب  ويل  متها  دقو  .رخآ  ًليف  رشع  ينثا  ءلم  اكمإب  ناكو  روصلاب ،

ولو راوسول  َيتفيحصو  زرتيور ، ةلاكول  ريراقت  ّرضح  ك  جراخلا ، ىلإ  اهلاسرإو 

تحت جاجتحالاب  اوأدب  دقف  تسراخوب  يف  نولماعلا  نويسامولبدلا  امأ  .وراغيف 

يف ثدحي  ّم  طقف  ًاءزج  تسراخوب  يف  ثدحي  ام  ناك  .ياريزوأ  فارشإ 

، اذكهو .تايلقألا  اهيف  شيعت  قطانم  يفو  افودلومو ، اراوشميت  لثم  تاعطاقم 

بارخلا ناك  .تافاقثلا  فلتخمل  ةعباتلا  تامالعلا  لك  ةلازإ  ءانثألا  هذه  ّت يف 

اهفرج يف مت  نمزلا  نم  نورق  ىدم  ىلع  تدمص  يتلا  ىرقلا  تويبلاف يف  ًالماش ؛

، اذكهو .عناصملا  تاعمجم  وأ  ةيلاعلا  ةينكسلا  جاربألا  اهلحم  لحتل  دحاو  ٍحابص 

ىلإ ال اينامور  تلّوحتو  تارجملا ، ةلوزعم ب  ٍتارمعتسم  لثم  ىرقلا  كلت  تراص 

.هل يضام  ال  مخض ، ناكم  - 

وهو بعشلا ؛ رصق  ىلإ  يأ  اعلا ، يف  ىنبم  ربكأ  ىلإ  هديب  شي  وهو  ويل  لأس 

ربكأ هنإ  اذه ؟ ىرتأ   » .ماخرلاب هسيبلت  مت  يذلا  ذالوفلاو  ةناسرخلا  نم  عّمجم 

، هنولخدي فوس  يعويشلا  عيمج  هئانب ، نم  ءاهتنالا  دنعف  .اعلا  يف  ةربقم 

ةنيدم نونبي  مهنأ  نودقتعي  مهنإ  .نوتوميس  مث  باوبألا ، عيمج  مهيلع  َقلُغتسو 
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سيلوبوركن ولاغيم -  رظتنت  .مهتربقم  الإ  اوّديشي  عقاولا   مهنكلو يف  لبقتسملا ،

«. اهءالزن

يذلا دهشملا  وهو  مدتلا ؛ رهاظم  أوسأ  اثلا  نيرشت  رهش  ةيادب  يف  اندهش 

لعأ لك  ىلع  ًادهاش  ىقبي  فوسو  مدهلا ، عاونأ  لك  ىلع  ًادهاش  لظي  فوس 

ىلإ تلوحت  يتلا  ةيلمعلا  يهو  ةنيدملا ؛ ةسدنه  ةداعإ  ةيئادب  ىلعو  بيرختلا ،

.ةلزهم

ىلع نمزلا  نم  نورق  ىدم  ىلع  دمص  دق  سايدوثيمو  ليس  ْسيدقلا  ريد  ناك 

هجرب نأ  ودبيو  قيرطلا ، فقي يف  نآلا  هنكلو  ةانقلل ، ةيبرغلا  ةيبونجلا  ةفضلا 

ٍذاش ٍرظنم  ىلإ  لّوحت  دق  تلخ  ةنس  ةئمعبرأ  ىلإ  هئانب  خيرات  دوعي  يذلا  ميدقلا 

، قئارحلاو لزالزلا ، هجو  يف  جربلا  اذه  دمص  .ةنيدملل  ديدجلا  قفألاب  ةنراقم 

هّنكلو لهإلاو ، كارتألا  هجو  يف  دمص  ك  باشخألا ، رخنت  يتلا  تارشحلاو 

ضعبو ةقيض ، تارمم  ىلع  لمتشت  يعويشلل  ةببقم  ةحاس  ىلإ  نآلا  لّوحتي 

ميماصتلا تناك  .مويلا  لاوط  اهنم  حدصت  ةليمجلا  ىقيسوملا  نيب  تاقرطلا ،

يتلا ضراوعلاو  ةثيدحلا ، ةيكيسالكلا  ةدمعألا  بزحلل : سيئرلا  رقملا  ةضورعم يف 

لاتسيركلا نم  عونصملا  رصقلاو  جاجزلا ، نم  ًاعونصم  ًخض  ًاسرج  لمحت 

.ةيلومشلا ةمظنألا  مجتسالل يف  صصخملاو 

مادختسا متي  نأ  ررقملا  نم  ناكو  ةيدايتعا ، غ  مده  ةيلمع  كلت  تناك 

تمّشهت و دق  راجحألا  نأ  نم  دكأتلا  ىلإ  فدهي  ديدج  ءارجإ  وهو  تيمانيدلا ؛

اّمأ ً.اددجم  اهمادختسا  ةداعإ  ليحتسي  اذكهو ، .طقف  ًاضعب  اهضعب  نع  لصُفت 

، ككُفت ةّمهملا  ةينبألا  تناك  دقف  ةليلق ، ٍتاونس  لبق  مدهلا  تايلمع  تأدب  امدنع 

راجحألا تافيشرأ  ىقبت يف  ةراجحلا  كلت  تناك  .تاعدوتسملا  اهتراجح يف  عضوتو 

ةقحالمل ًاددجم  عافترالل  ةدعتسم  نوكت  ثيح  مهرباقم ، نودقري يف  ءايحأ  لثم 

جفتلل ضرعتت  يتلا  ةينبألاف  ربكأ ؛ ًادقح  نآلا  لمح  رمألا  ّنكل  .وكسيشواشت 
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.اهيف ةدوجوم  تناك  يتلا  نكامألا  ةبك يف  ٍرفُح  رَمُطتو يف  عَمُجت  مث  قَحُست ،

رفح ىلع  نونوجسملا  َربُجي  ُثيح  توملا ؛ تاركسع  نوكي  ام  هبشأ  رمألا  ناك 

.مهيلع صاصرلا  قالطإ  لبق  اهورفح  يتلا  رفُحلا  عوكرلا يف  ىلع  مث  مهرباقم ،

هثيدح نم  مغرلابو  .يرجي  ام  ىلع  ىربكلا  ةربقملا  فصو  قلُطي  ويل  ناك 

ةتيمم يف تاقوأ  وه  هب  ّر  ام  نأب  رعشن  ًاعيمج  انأدب  هانعمس ، يذلا  يمؤاشتلا 

.هتاذ تقولا  اهحبشو يف  اهتربقم  تحبصأ  يتلا  تسراخوب 

ب نم  تفرع  .نمألا  لاجر  تاماكو  دربلا  هجاوي  غص  ٍدشح  عم  انفقو 

دقو تابثب ، يش  هنكلو  بوحشلا  ديدش  ناكو  ويفيل ، هيردنآ  رعاشلا  نيرضاحلا 

ناك .هابتنالا  بذج  هروضح  نأ  ك  جاجتحالا ، ةكراشملل يف  اتناتسنوك  نم  ءاج 

ةلأسم نأ  نوملعي  اوناك  عيمجلا  ّنكل  نوكس ، ةلاح  هنم يف  اعي  يذلا  ناطرسلا 

رعاشلا هّبش  دقو  .ءادلا  كلذ  عم  ةكرعملا  هتراسخ  لبق  تقو  ةلأسم  ىوس  تسيل 

مهفوفص يف ميظنت  نوديُعي  نيذلا  نيرمآتملا  نم  ةعومج  اهب  ر  يتلا  ةلاحلا 

تعنم دق  تاطلسلا  تناكو  .همسج  ىلع  مهبالقناب  مايقلل  نوزّهجتيو  ءافخلا ،

ثّدحت يتلا  ناطرسلا  ةلاح  نأ  ربتعا  ةفاقثلا  ةرازو  يف  ةباقرلا  زاهج  نأل  هباتك 

زاهج ّنكل  .ةلودلا  هب  ر  يذلا  عضولا  نع  بعتلل  ةراعتساو  هيبشت  يه  اإ  اهنع 

.ضرملا ينعي  ًايزاجم  ًابعت  تحبصأ  يتلا  يه  ةلودلا  ةملكف  ًائطخم ؛ ناك  ةباقرلا 

ام برقأ  اناكو  ًاعئار ، ًايئانث  نالّكُشي  اناكو  هتجوز ، عم  ًادوجوم  ورانيرام  نويأ  ناك 

يذلا ابروي  يليساف  اورلا  هتقفرب  ناك  .اينامور ك  نيس يف  يَمجن  ىلإ  نانوكي 

تناكف هل  ةياور  ثدحأ  امأ  .ةحارصب  هراكفأ  نع  ثيدحلاب  أدب  ًاصلخم  ًايبزح  ناك 

ةيباقع يف ةرمعتسم  نع  ثدحتتو  لبقتسملا ، اهثادحأ يف  رودت  يملع  لايخ  ةصق 

اهتاذ وكسيشواشت  انيليإ  نأل  كلذو  ةباقرلا ؛ زجاوح  تزاتجا  داكلاب  يهو  خيرملا ،

اّمأ .ةلودلا  ةسايس  فادهأ  نم  ًافده  اهفصوب  اهحرطت  يتلا  ةركفلا  تّنبتو  اهتأرق 

 - ةفُرشملا ةريدملا  اهتفصب  انيليإ  هَُسأرت  يذلاو  امورلا -  نوكلا  ثوحب  زكرم 
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برضيو ًانّخدم  نآلا  فقي  يذلا  وهو  رخاسو ؛ ليحن  لجر  ىلإ  هدوجوب  نيديف 

سانلا ءالؤه  فقو  .يموقلا  ءاضفلا  جمانربل  لوهجملا  بألا  ناكو  هيمدقب ، ضرألا 

.ىلوألا ةرملل  تاطلسلا  ةهجاوم  يف 

فرعي مهنم   ًادحأ  ّنأ  غ  نيرضاحلا ، بيرجتلا ب  ةبغرلا يف  نم  ةحفن  تداس 

ٍتايعضوب روهظلا  نوّجتحملا  لواح  دقو  .كلذك  ودبي  وأ  ًايّدحتم  فقي  فيك 

ةيزوهج نكت  .مهتايونعم   ىلع  ظافحلل  ٍلاع  ٍتوصب  اوثدحتو  ةفلتخم ، باعتو 

دخإ يف  اوكرتشا  دق  نمألا  لاجر  ضعب  نأ  انملعو  ًالاح ، لضفأ  ةطرشلا  لاجر 

ةرملا هذه  رمألا  نأ  غ  كلذ ، لك  فرعن  انك  .مجانملاو  عناصملا  تابارطضالا يف 

، بزحلا ءاضعأو يف  نانفلاو ، بّاتكلا  نم  اوناك  ّجتحملا  ءالؤه  نأل  ًافلتخم ؛ ناك 

ّيأ تعضو  دق  تاطلسلا  نكت  .يسامولبدو و  بناجأو ، طارقونكتو ، نمؤمو ،

.عضولا اذه  عم  لماعتلل  ططخ 

لوجي فيشتلام  ناك  .نيدشتحملا  فلخ  يسورلا  لعألاب  مئاقلاو  ياريزوأ  فقو 

هلوقي ام  لِّجسي  حار  يذلا  ادفارب  ةديرج  ييفحص  دحأ  ىلإ  ًاثدحتم  دشحلا  ءارو 

حنم دقو  .روصلا  تارشع  طقتلي  رّوصملا  ناك  نيب  ليجست ، زاهج  لعتساب 

تافاته فلخلا  يف  تلاعتف  ًابك ، ًعد  كانه  عمتجملا  يسورلا  روضحلا 

ٍناكم نم  جتحملا  دحأ  خرصو  .اكيورتسيبو  فوشتابروغ »! فوشتابروغ ! »

ةهبج : » لبق نم  هب  تعمس  نأ  قبسي يل  ٍمساب   فته  ك  ميفورت ،»!  » رخآ

!«. ينطولا ذاقنإلا 

تطقسو جربلا  ّزتها  ام  ناعرسو  سمشلا ، بورغ  دنع  تارجفتملا  توص  عِمُس 

نأ سرجلا  لمحي  يذلا  غصلا  يبشخلا  جربلا  ثبل  امو  .حطسلا  نم  راجحأ  ةدع 

هلمكأب ءانبلا  ىواهتي  نأ  لبق  ددرتلا  نم  ىرخأ  ةظحل  تّرم  .هاعد  تواهت 

ةقيرطلا تناك  .ماكرلاو  رابغلا  نم  ةباحس  تعفترا  مث  ةدحاو ، ةموك  حبصيو 

ّقشت مث  بالكلا ، نم  عيطق  اهنأكو  ىنبملاب  مطترت  مدهلا  تارك  تحار  ذإ  ةطيسب :
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ًاخأ ّمطحتو  ةربقملا ، رّمدت  ّمث  ةباوبلا ، ّمطحتو  ةجيسألا ، لالخ  نم  اهقيرط 

.تيربك ناديع  اهنأكو  ةيبشخلا  ضراوعلا  ترياطت  اذكهو ، .ريدلا  ناردج 

عجارتلا ىلإ  رطضا  هنكلو  مامألا ، ىلإ  ةطرشلا  هتماقأ  يذلا  زجاحلا  ربع  ويل  عفدنا 

ةرايس ىلإ  هجوتلا  ىلع  سدسملا  ديدهت  تحت  ينمأ  طباض  هربجأ  ح  ًاددجم 

ام اهنكلو  تقلطناو ، ةرايسلا  تكّرحت  ىتح  اهيلإ  دعص  نإ  امو  ً.ابناج  ةرظتنم 

.هايملا نم  ةغراف  ٍةانق  هيمر يف  ّمت  مث  ةدراي ، ةئم  دُعب  ىلع  ًةتغب  تفقوت  نأ  تثبل 

هسأر نم  فزنت  ءامدلاو  اهرعق  يف  ويل  تيأر  ةانقلا ، ةفض  ىلإ  تلصو  حو 

.ههجو ىلع  ليستو 

دحأ نم  اناوجب  تلصتا  كانهو  قيرطلا ، ىلإ  هلقن  يف  رجغلا  نم  نانثا  دعاس 

: لوقلا وه  اهل  ٍلعف  ّدر  لوأ  ناك  .ظحلا  نسحل  ةلماع  تناك  يتلا  فتاهلا  كاشكأ 

، اهناج دحأ  اهكلت  ادال  ةرايس  ةطساوب  ناكملا  ىلإ  اناوج  تلصو  لعف .»؟! اذام  »

ةجزللاو ةئفادلا  ءامدلا  تلاس  اذكهو ، .هتبقر  ُتدنسأو  فيصرلا ، ىلإ  هانلقنف 

ْتدنسأو فيصرلا  ىلع  اناوج  تسلج  .هسأر  ةورف  غصلا يف  حرجلا  نم  ءطبب 

لمعت يذلا  ىفشتسملا  يف  تناك  يتلا  ايليتوأب  تلصتا  نيب  اهنضح ، ىلإ  هسأر 

كلت يفو  .اهنم  ًادر  ىقلتأ  نأ  لمأ  ىلع  ةيزيلكنإلا  ةغللاب  ةلاسر  اهل  ُتكرت  .هيف 

ًةفيعضو ةعطقتم  هسافنأ  تناك  نيب  نوللا ، يَواقرز  ويل  اتفش  تناك  ءانثألا ،

نع ُتزجع  ذإ  تاومألاب ؛ نومتهي  نيذلا  كئلوأ  تامدخ  بلط  ىلإ  ُتررطضا  ً.ادج 

.ءايحألاب نومتهي  صاخشأ  ىلع  روثعلا 

مث هتراجيس ، نم  ًاسََفن  ذخأي  هتعمسو  يعسوب .» ام  لعفأس  : » ونابماك لاق 

هنأ فرعأ  نكأ  ولو   .اشاقلا  نم  ءانإ  قوف  دعم  ءيش  ةعقرق  توص  تعمس 

دقتعأس تنك  دعم ، ٍنحص  ىلع  هطرشم  عضي  هنأو  حيرشت ، ةيلمع  طسو  ناك 

وه ينم  هبلطت  ام  نإ   » .هتبجو هئاهنإ  دعب  حاتل  ًابناج  هنيّكسو  هتكوش  عضي  هنأ 

«. يعسوب ام  لعفأس  يننكلو  ...كلذ  فرعت  تنأو  يصاصتخا ، نم  رخآلا  فرطلا  يف 
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ناكو .ةحرشملل  ةعبات  ةلفقم  ةنحاش  ونابماك يف  لصو  ةليلق ، قئاقد  نوضغ  يفو 

.لافقإلل ةلباقلا  نوللا  ءادوس  سايكألا  نم  ةعومجمو  ةلاقن ، هعم  رضحأ  دق 

: هسافنأ ىلإ  ىغصأو  هضبن  صحف  نأ  دعب  لاق  مث  ويل ، يَدي  ونابماك  سّسحت 

 «. ...تقولا نم  ٌعستم  انيدل  َقبتي  .لعفلاب   ناتدراب  هنإ  »

بناج ىلإ  ةفقاو  اهتدجوف  ايليتوأ ، ةيؤرل  ُتهّجوت  ىفشتسملا  ىلإ  انلوصو  روف 

ضرألا برضتو  نّخدت  يهو  كانه  ةفقاو  تاضرمملا  ىدحإ  تناك  .ةزهاج  ةلاقن 

اذه يف  ًابيرقت  ّتلح  دق  ةسمادلا  ةملظلا  تناكو  .دربلا  ةدش  ببسب  اهيمدقب 

.تقولا

هِرضحأ .كتعمسو  بتكملا  نخدت يف  انايد  تناك  .كتلاسر  تّملست  : » ايليتوأ تلاق 

.داتعملاك ًاروجهم  ادب  ىفشتسملا  نكل  ةلاقنلا ، ىلإ  ويل  انلقن  انه .» ىلإ 

ُتظحال .ويل  سافنأ  ىلإ  تغصأو  ةيبطلا  اهتعس  ايليتوأ  تجرخأ  انلوصو ، روف 

دحأ ةكرحلا  كلت  َري  و  .اذهب  فارتعالا  تضفر  اهنأ  غ  ًاليلق ، اهسأر  زهت  اّهنأ 

زّكر نيب  ءامدلاب ، ىطغملا  هرعش  بعادت  اناوج  تناك  ويل ، لقن  ءانثأو  .يغ 

هينفج ُتعفر  .تارمملا  نم  هل  ةياهن  ال  ٍددع  ربع  ةلاقنلا  هيجوت  ىلع  ونابماك 

ترهظ ك  هيرجحم ، ىلعأ  ىلإ  القتنا  دق  هينيع  يَؤبؤب  نأ  يل  رهظف  ًايلاع ،

.نوللا اواضيبو  ًاما  ناتنكاس  ناتلتك 

اهارن يتلا  ءامدلا  نإف  قيمع ، ٍرسك  نم  وأ  ةروسكم ، ٍةمجمج  نم  اعي  ناك  اذإ  »

ناك اذإ  امأ  .لخادلا  ثدحي يف  ام  يه  ةلكشملا  لب  ةلكشم ، تسيل  جراخلا  يف 

اننأل ال ...انه  كلذ  لعف  عيطتسأ  انأف ال  هتجلاعم ، عيطتسأ  نلف  فيزن  نم  اعي 

ىلإ رسكلا  ءاّرج  نم  مظعلا  عطق  ىدحإ  تلخد  لاح  يفو  .ةبسانملا  ةزهجألا  كلت 

كانه نكت  ول   ىتح  لاح ؛ ةيأ  ىلع  ًارخأتم  تقولا  نوكي  دقف  غامدلا  ةجسنأ 

فيظنت نم  يهتنأ  نأ  ىلإ  كلذ  فرعأ  نل  يننكل  .غامدلا  ٍفلت يف  ثودحل  ةصرف 
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«. ءامدلا نم  سأرلا  حسمو  ةباصإلا ، عضوم 

، ةباصإلا ةقطنمل  ةيحسم  ةروص  يرجأس   » .تايلمعلا ةفرغ  ىلإ  ويل  انلقن  كلذ ، دعب 

درجم هتباصإ  نوكتسف  ظوظحم  انك  اذإو  ً.ارقتسم  هعضو  لعج  ىلع  لمعأسو 

مغرو ...تامدكلا  عاونأ  نم  عونو  غامدلا ، ةجسنأ  حرج  ىلإ  تّدأ  سأرلا  ةباصإ يف 

.اهتهجاوم ىلع  ةرداق  نوكأس  يننأ  الإ  لاح ، ةيأ  ىلع  ةدوجوم  لظتس  رطاخملا  نأ 

فوس هنأ  لمتُحيو  ...ءامدلا  نم  ةبك  ةيمك  هنادقف  نمكيف يف  رخآلا  رطخلا  امأ 

 «. ...مد لقن  ىلإ  ةجاحب  نوكي 

ءامدلا نأل  اذه  لعف  عيطتست  ...ال ال  ال ! : » ًالئاق هسأر  ونابماك  ّزه  روفلا ، ىلعو 

نم دبكلا  باهتلا  نم  نوناعي  صاخشأب  حراشملا  ئلت  ذإ  .يغبني  صحُفت ك   

كأ ببسلا  اذهل  نوتو  نيذلا  سانلا  نم  بك  ددع  كانهو  ةثولم ، ءامد  ءارج 

كلذب مايقلا  ةلواحم  نوكتس  ً.اضيأ  زديإلا  نع  فرعت  ِتنأو  .ءامدلا  مهنادقف  نم 

«. ىربك ةرطاخم 

: عباتت نأ  لبق  يوحن  مث  اناوج  وحن  ْتعلطتو  كل .» دوعي  رمألا  : » ايليتوأ تلاقف 

قحم ونابماك  نكلو  ءامدلا ، كلت  نحن  .ةحاتملا  تارايخلا  نع  كربخأ  يننإ  »

، اذل ...كلذل  ةبسانملا  ةزهجألا  انكالتما  مدع  ىلإ  ًارظن  بجي  صحُفت ك  اهنأل  

 «. ...ءيش يأ  فرعن  اننإ ال  لب  .ال  مأ  ةثولم  تناك  نإ  فرعن  نحن ال 

، ّيلإ اناوج  تّعلطتف  ةرطضم .» ِتنك  اذإ  اذه  يلعفا  : » ةيوفعب تلق  اهدنع 

.ايليتوأ تأموأ  نيب  ًائيش ، لقت  اهنكلو  

ىلإ اهتهّجو  ةبلودم  ةحورم  ترضحأ  ك  ةيديرو ، ةنقح  عيمجتب  ةضرمملا  تعرسأ 

ًابوبنأ يف تزرغ  مث  ًةمّك ، ايليتوأ  ترضحأ  نيب  ويل ، هيف  يقلتسي  يذلا  ناكملا 

آ فوس   » .يقب ونابماك  نكل  ةفرغلا ، رداغنل  انل  تراشأ  كلذ ، دعبو  .هعارذ 

لوأ كلت  تناكو  .جراخلا  ىلإ  دوقت  يهو  كلذ  تلاق  ديدج .» يأب  كربخأو 
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ترضحأ .رتيب  نع  اينام  هيف  اهربخأ  يذلا  مويلا  ذنم  اهتهج  نم  ةيّدو  ةردابم 

نيب ةخفتنمو ، ةليقث  سايكألا  تدبو  .ةينيص  ىلع  مدلا  سايكأ  ضعب  ةضرمملا 

.نوللا نكادو  ًافيثك  مدلا  ادب 

مث ًاليلق ، يحاتراو  كانه  هيرظتنا  ةقشلا ؟ ىلإ  نيدوعت  ال  اذامل  : » اناوج ُتلأس 

.هعم نوكيل  ام  ٍصخش  ىلإ  ةجاحب  هنإ  .هتدوعل  ًادادعتسا  هيزّهجو  ناكملا  يّبتر 

«. ءيش يأ  فرعأ  املاح  ِكب  لصتأس 

دق تنك  مويلا ؟ اذهب  هربخأس  تنكو  هنع ، يلختلا  كشو  ىلع  تنك  يننأ  فرعتأ  »

حيرصتلل ةأرجلا  نم  يفكي  ام  عمجتسأ  يننكلو   عيباسأ ، ذنم  كلذ  ُتيون 

قبس دق  نكي  .اهيديب   اهينيع  ّتطغو  ءاكبلاب ، اناوي  تشهجأ  اذكهو ، يرارقب .»

ىلع اهتردقب  ًابجعم  ماودلا  ىلع  تنك  يننأ  ك  لبق ، نم  بت  اهتيأر  نأ  يل 

نأ .ةيموجه غ  ةقاط  ىلإ  ألا  ةيبلس  ليوحت  ىلعو  بضغ ، ىلإ  نزحلا  ليوحت 

ةيبلتل هلعف  نك  ام  يف  ترّكف  لب  ًائيش ، لقأ  .نآلا   اهتقراف  ةردقلا  كلت 

كلذ ناك  .ةاد  ةيانع  ىلإ  ةجاحب  ناك  اذإو  ًاطخ ، هضرم  ناك  اذإ  ويل  تاجايتحا 

نأ يأ  اُهتضرتفا ؛ يتلا  ةروصلا  نم  لضفأ  ًارّوصت  ناك  هنكلو  هرّوصت ، بعصي  ًائيش 

باوبألا كلتب  ًارورم  جراخلا ؛ ىلإ  ةلحلا  ىلع  هتثج  لَقُنت  نأو  ًاتيم ، ويل  دقري 

تزّهجو فوخلابو ، دربلاب  ترعش  .ةلفقملا  ونابماك  ةنحاش  رظتنت  ثيح  ةجودزملا 

نوكيس ويل  بايغ  عم  هنأ  تكردأو  طقف ، فوخلاب  رعشأ  .رخآ   ٍنزحل  يسفن 

.ًالماش ةدحولاب  روعشلا 

ليللا لاوط  رهسي  وأ  راهنلا ، لاوط  جرخي  وهف  هعم ؛ ءاقبلا  ليحتسي  ٌلجر  هنإ  »

هباتكب الإ  ثرتكي  وهو ال  .انه  ةنكمم  ًاعم  انتايح  نأ  دقتعأ  .ةباتكلا ال  ىلع  ًابكنم 

طقتليو تاقفصلا ، دقعي  ًااد  وه  اذل ، .ةنيعللا  ءادوسلا  هقوسو  ةنيدملاو 

نأ تدرأ  ببسلا  اذهلو  .ةيعيبط  ٍةروصب  ًاعم  شيعلا  انتعاطتساب  نكي  ...روصلا  

.كلذ لبق  ارو  دودحلا ، اوحتفي  نإ  ام  كلذب  مايقلا  مزتعأ  انأو  دلبلا ، نم  جرخأ 

٣٨٩



ىفتكا لب  هباتك ، ةدوسم  نع  هرظن  عفر  ءانع  هسفن  ّفلكي  هنكلو   كلذب ، هتربخأ 

ينم ًانظ  يمالك  ُترّرك  اهدنع ، .ّيلإ  يغصي  نكي  هنإ   ىتح  ...مممم ،»   » لوقلاب

اذإ يبهذا  : » لاق دقف  ينعمس ، دق  ناك  هنأ  غ  ىلوألا ، ةرملا  ينعمسي يف  هنأ  

تو فوسو  كانه  دقري  وه  اه  نآلاو ، .ّيلإ  رظني  هنأ   كل  دكؤأ  كلذ .» ِتدرأ 

دقل : » تفاضأو ةدشب  يعارذب  ْتكّس  مث  هرجهأ .» نأ  كشو  ىلع  تنك  نيب 

يذلا صخشلا  وهو  هركذتي ، يذلا  وه  هنأو  ناكملا ، ةدحو  ىلع  ظفاحي  هنأ  َدقتعا 

ٍلفطتم نم  كأ  سيل  هنأ  مهفي  هنكلو   .لبق  نم  ناك  ك  ًاكستم  هديُعيس 

أدب هنأ  ةجردل  هيلإ ، ةبسنلاب  ًاثك  رمألا  ءاس  دقل  .ماكرلا  بيقنتلاب ب  موقي  بك 

ةيعقاو كأ  هيلإ  ةبسنلاب  تناك  اهنأ  غ  ًاساسأ ، دوجو  اهل  نكي  ءايشأ   لّيختي 

 «. ...نحن انم 

، رئاجس ةدع  ُتنّخد  دقف  انأ  امأ  .تمانو  ليوطلا  دعقملا  ىلع  اناوج  تقلتسا 

نم مغرلاب  ًاقرع  بّبصتي  وهو  ونابماك  رهظ  ةأجف ، ً.ابايإو  ًاباهذ  رمملا  ُتعرذو 

هرعش ناك  .هتراجيس  نّخدي  ناك  يف  شعترت  هعباصأ  تحارو  سقطلا ، ةدورب 

.هيقفرم قوف  ام  ىلإ  عوفرم  اناكف  هّك  امأ  ثعشأو ، ًاللبم 

تفقوأو ةيحارج ، ةيلمع  هل  ْترجأو  هغامد ، نع  طغضلا  ةلازإ  نم  ْتنّك  دقل  »

ًاّديج بواجتي  هنإ  .ىفاعتت  فوس  اهنكلو  هتمجمج ، ٍرسك يف  دوجو  ّبت  .فيزنلا 

مادختسا ىلإ  رطضي  فوس  اذهلو  لحاكلا ، ٍرسك يف  نم  ًاضيأ  ويل  اعي  .جالعلا  عم 

نم ٍةرتفل  يسركلا  نع  ينغتسي  نل  .ىفشتسملا  نم  هجورخ  دنع  كرحتم  يسرك 

«. تقولا

نل هنأل  ثكلا ؛ يعقوتت  ال  : » لاقو ونابماك  أموأف  هتيؤر .»؟ يننكأ  : » اناوج ْتلأس 

«. يبهذا .ثكلا  لعف  عيطتسي  نل  اهدنعو ، .ٍمايأ  ةدع  رورم  لبق  هيعو  ديعتسي 

هلقنأ نأ  نكمملا  نم  ناكو  .لخادلا  كانه يف  تو  داك  : » لاقو يوحن  تفتلا  مث 

هب متهت  نأ  كيلع  بجي  هنأ  كربخأل  انه  يننكل  .هّقشل  ةحرشملا  ىلإ  يسفنب 
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ٍّفلكتب ونابماك  مستبا  مث  هتعيبط .» ىلإ  ةدوعلا  ..ً.انسح  ...يف  هدعاستو  هاعرتو ،

قثأ ينلعجت  يتلا  بابسألا  نم  يفكي  ام  كلتمأ  انأ ال  يلمع ، لاجم  يف  : » عباتو

الو ةبوجعأ ؛ ربتعي  كانه  لخادلا  ايليتوأ يف  هتلعف  ام  نأ  الإ  بيجاعألا ، لوصحب 

 «. ...ةيبطلا ةيحانلا  نم  سفتلل  لباق  هتلعف غ  .فورظلا ف  هذه  يس يف 

، ءامدلاب ًاثولم  ضيبألا  اهفطعم  ناكو  ارت ، ل  ايليتوأ  تجرخ  ليلق ، دعب 

يفوخ ناكو  مونلا ، نم  ٍطسق  ىلإ  ًاجاتحم  ُتنك  .اهنيبجب  ةقصتلم  اهرعش  تالصخو 

نم ةلاح  ّيلع  ترطيس  يفوخ ، ىشالت  امدنع  اذل ، ً.اظقيتسم  اقبأ  يذلا  وه  هدحو 

نسحتسملا نم  نكل  خب ، نوكي  فوس   » .اهرّوصت نك  يتلا ال  ةحيرملا  ةملظلا 

فوسو كلزنم ، ىلإ  هذخ  .انه  ًةليلق  ًامايأ  يضقي  نأ  دعب  رخآ  ٍناكم  ىلإ  لقُني  نأ 

ًادقاف ويل  اهيف  دقري  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  ينتداقو  عيطتسأ .» امدنع  هصحفل  آ 

يف ةزهجألا  دحأ  ناك  .ةيديرولا  نقحلاو  بيبانألا  نم  ةكبشب  ًاطوبرمو  يعولا ،

ههجو ُتسملو  ويل  قوف  ُتينحنا  .ةمظتنم  ٍةروصب  هتاوصأ  ردصي  ةفرغلا  فرط 

نيأ : » ُتلأس .يفاعتلل  ًادهج  لذبي  هنأ  يل  ادبو  لبق ، يذ  نم  أفدأ  ناك  يذلا 

نأو هب ، رعشأ  يذلا  حايترالا  ضعب  اناوج  ةكراشم  اذه  يلاؤسب  تدرأو  اناوج .»؟

.اهيلع عن  اننكلو   اهنع ، انثحب  .اههجو  ىلع  ًاسكعنم  يروعش  ىرأ 

تسيلو راظتنا ، ةفرغ  ىلإ  نوكت  ام  برقأ  تناك  ةفرغ  ىلإ  ويل  لُِقن  كلذ ، دعب 

، جالعلا ىضرملا  ىقلتي  ثيح  ًاناكم  ةفرغلا  تناكو  .ىضرملاب  ةدّدشملا  ةيانعلل  ةفرغ 

.ةمواقملا ىلع  ًةردق  كأو  لضفأو ، ىوقأ ، مهو  ديدج  ٍعارص  ةهجاومل  نوجرخي  مث 

تارشحلا كلذكو  ًةيفخ ، لوجتت  ضارمألا  ىودع  تناكف  ةروجهملا ، تارمملا  امأ يف 

هيف بشنتو  هيلع ، رقتستل  ديدج  ٍدسج  نع  اهلك  ثحبت  يتلا  تاسوفلاو 

.رارمتساب ددجتت  اهديص  نكامأ  تناك  اذكهو ، .اهباينأ 

اّيحو راسيلا ، وحن  ةيادبلا  هسأر يف  لامأو  هينيع ، ويل  حتف  مايأ ، ةثالث  رورم  دعب 

ةكمهنمو ةسلاج  ايليتوأ  تناك  ثيح  ميلا  ىلإ  هسأرب  لام  مث  .ةفجترم  ٍديب 
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ةيؤر نم  هنّك  يذلا  ىوتسملا  ىلإ  هسفن  عفرو  هيقفرم ، ىلع  ويل  دنتسا  .ةءارقلاب 

.ءايشألا

دعب ًاثك  كلذ  كشأ يف  انأو  ًايح ، تنك  اذإ  ...يهلإ  اي  : » مئاشتم ٍتوصب  ويل  لاق 

«. تومأ نأ  لبق  انه  نم  اجرخت  نأ  كنم  بلطأ  يننإف  يلوح ، تعلطت  نأ 

ع .تادضلاب  ىطغم  هلحاك  ناكو  يتقش ، ىلإ  ويل  انلقن  موي ، رورم  دعبو 

همدختسا يذلا  عونلا  نم  ناكو  نارزيخلا ، نم  كرحتم  يسرك  ىلع  ياريزوأ 

تناك .ءاملاب  ةلتبملا  ةيبشعلا  مهتاحاب  لاوجتلل يف  وغنوكلا  ضيبلا يف  نونطوتسملا 

نيب يسركلا ، يَعارذ  ىدحإ  ىلع  ًةتبثم  ليدعتلل  ةلباق  يدامرلا  ريرحلا  نم  ةلظم 

عارذلا ىلع  بوكو  ةجاجز  عضول  ناصّصخم  ناناكمو  رئاجس  ةضفنم  تناك 

نويلبان هنأكو  لّوجتلاب  أدب  يذلا  ويلل  ًادج  ًابسانم  يسركلا  اذه  ناك  .ىرخألا 

.دونجلا هضارعتسا  ءانثأ  كرحتم  يسرك  ىلع  سلاجلا 

فصو اهيلع  تقلطأ  ةلوج  يف  هتَبحطصاو  ايلوج ، انتذيملت  ينتراز  موي ، تاذ 

.هتلت يتلا  مايألا  نم  لك  يفو  يلاتلا ، مويلا  تتأ يف  مث  .ةيبيرجت  ةدايق 

هتكرت اهنأ  ًاضيأ  فرع  ك  كلذ ، نحن  فرعن  نأ  لبق  هتكرت  دق  اناوج  نأ  ويل  فرع 

ًائيش دجأ  هضارغأ   هل  رضُحأ  هتقش ل  ىلإ  ُتهّجوت  امدنع  اذكهو ، .دبألا  ىلإ 

هنيب ثدح  ٍعادو  يأ  نأ  دقتعأ  يننكلو  ةيعادو ، ةلاسر  ىلع  عأ  .اهضارغأ   نم 

ام ةقيقح  َمهف  دقف  وه  امأ  .هعيدوت  تدارأ  دقف  ىفشتسملا ؛ ىرج يف  هنأ  دب  ال 

لّوحتلا قيرط  نع  مأ  رشابملا ، باعيتسالا غ  قيرط  نع  كلذ  لصحأ  ءاوس  ىرج ؛

.كلذ دعب  اهركذي  اذكهو ،  .هجازم  ىلع  أرط  يذلا 

دعب لمعلا  ىلإ  داع  ك  بلودملا ، هّيسرك  ىلع  ةديدجلا  هتايح  عم  ويل  فّيكت 

كلذ يف لعفي  ناك  .بارشلا  ًالوانتمو  ًانّخدمو  ةقشلا  ًالّوجتم يف  ٍمايأ  ةدع  هتيض 

.زيكرتلا ببسبو  هسأر  هب يف  رعش  يذلا  ألا  ببسب  ةصق ؛ ٍتاعفد  ىلع  ةيادبلا 
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عفدأ تنكف  ةصق ، ةيليل  ٍتاهزنب  مايقلا  بلطي  أدب  هاوق ، هتداعتسا  عم  نكلو ،

ةهزنلا تناك  .موكونوم  رتفد  ىلع  هتاظحالم  نيودتب  وه  موقي  نيب  هّيسرك ،

ةقلح انيأر  .همده  لبق  هلتحي  ريدلا  ناك  يذلا  عقوملا  ىلإ  اهب  انمق  يتلا  ىلوألا 

عم صقارتت  تحار  ةصوصقم  طئارشب  ًةطاحم  ةغرافو ، بارتلا  نم  ةيوتسم 

.مئاسنلا

هبلطتت ّم  لوطأ  ةرتفل  ثك  تناكو  .موي  لك  انترايز  ىلع  ايليتوأ  تداتعا 

انعزتنا .اهيف  ّغت  دق  ًائيش  كانه  نأ  ُتظحال  .ويل  اهيلإ  جاتحي  يتلا  ةيانعلا 

ل هبش  ناك  .محتسالا  يف  ويل  اندعاسو  مايأ ، ةرشع  رورم  دعب  ةصاصرلا 

يلاوح 90 هنزو  غلبي  سكاشم  دلو  هنأ  ول  ادبف ك  هكيرحت ، بعصيو  ًاسكاشمو 

انأفطأف داقرلل ، ويل  ملستسا  مونلا ، سبالم  ءادترا  ىلع  هاندعاس  نأ  دعبو  .غلك 

.انتاكحض ْاك  ةفرغلا  جراخ  ىلإ  انللسناو  حيباصملا ،

يف مونلا  اهيلع  ُتضرع  .ينع  تدعتبا  لثم  ًاما  ًايجيردت ؛ ايليتوأ  ّيلإ  تداع 

كلت يف  .ةشيعملا  ةفرغ  ىلإ  كلذ  دعب  ْتهجوتو  كلذ ، تضفر  اهنكلو  يريرس 

حتفي امدنع  هنأ  تظحالو  ةان ، تسيل  اهنأب  ترعشو  اهسافنأ  ُتعمس  ةليللا ،

، اههجو ُتسمل  حو  .هسافنأ  توص  عمست  نأ  كناكمإبف  ةملظلا ، هينيع يف  ءرملا 

.اهمف ىلإ  يدي  ْتبّرق 

.»؟ ينِتكرت اذامل  »

، رتيب ترّكف يف  دقف  .يسفن  مولأ  ام  ردقب  سيل  نكلو  كمولأ ، تنك  يننأ  دقتعأ  »

هنأ ُتدقتعا  ً.ايلاثم  ًاناسنإ  ناك  يأ  بويع ، الو  ءاطخأ  نود  نم  ناك  هنأ  تدقتعاو 

تعضو ببسلا  اذهلو  .كلذ  لك  ىلع  همول  نم  نّكأ  اذل   أدبم ، لجرو  ءيرب 

«. كلذك هاندقتعا  اننأل  انيلع  موللا 

«. ًاضيأ رخآ  ًائيش  ناك  هنأ  الإ  لعفلاب ، كلذك  ناك  دقو  كلذك ، هنأ  عيمجلا  دقتعا  »
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فرعأ  » .ةيرخسلا الإ  بلجتست  تاقيلعتلا ال  هذه  لثم  تناك  ةليلق ، عيباسأ  لبق 

ىلع همولأ  تنكو  كلذ ، لك  نع  ةديعبو  ةرهاط  ىقبأ  نأ  تلواح  دقو  نآلا ، كلذ 

؛ ًاباسح ءيش  لكل  بسحأ  نأو  نواهتأ ، الأ  تلواح  .تلشف  يننكل  هيلع ، وه  ام 

كردأ نأ  يغبني يل  ناك  نكلو ، .هيلإ  ةبسنلاب  لب  لاح ، ةيأ  ىلع  ّيلإ  ةبسنلاب  سيل 

ًاليلق بسكأو  انه ، ًاليلق  لزانتأ  نأو  انل ، تَمُِّدق  يتلا  عئاقولا  لك  عم  يرجي  ام 

 «. ...كانه

«. ويل لثم  ملكتت  ِتنأ  »

 «. ...ًاليلق كلذ  لعفأل  ناح  دق  تقولا  نأ  لمتُحي  ...ار  انأ ! »

لمعلا نود  نم  كلذك  نوكيس  ناك  رتيبو  اذكه ، انلك  .لزانتلا  ىلإ  عيمجلا  ّرطضي  »

«. لمعلا كلذ  اهيلإ  لصو  يتلا  ةجردلا  يه  ةلأسملاو  طنطسق ، حلاصل 

رّكفت يف اهنأكو  ًةسباع  يوحن  تتفتلاو  كلذك .» كنأ  دقتعأ  ال  دَّدهم ؟ تنأ  له  »

.ىلوألا ةرملل  ةلأسملا  هذه 

، ًادَّدهُم نوكأ  نأ  ّيلع  بجي  هنأ  لمتُحي  ةلماجم ؟ هذه  تناك  له  نعت ؟ اذام  »

«. يتلكشم هذه  نأ  لمتُحيو 

، ءايشألا ةصح يف  كلت  نأ  بجي  ًادَّدهُم  نوكت  لو  .طبضلاب  ةلكشملا  يه  هذه  »

، كسفنب رطاخت  نأ  كيلعو  هحبرت ، ءيشو  هرسخت  ءيش  كيدل  نوكي  نأ  بجيو 

مييقتل تقولا  نم  يفكي  ام  كلت  نأ  كيلع  نكل ، .تاقوألا  لك  يف  سيل  نكل 

...رئاسخلاو بساكملاو ، تاذلا ، ىلع  ظافحلا  قوف  أدبملا  عضو  لجأ  نم  ءايشألا 

«. اذه نم  ٍّيأ  ةصح يف  يأ  كل  كنإ ال  .اذه  لك  كلت  َكنإ ال 

، ميفورتو ويل ، نآلا ؛ ءيش  لك  ًةصح يف  كلتمأ  انأف  .تلكلا  هذهب  يننيذؤت  ِكنإ  »

سيلأ ِتنأ ، كانهو  .انه  وه يل  ام  جراخ  ءيش  يأ  كلتمأ  يننكل ال  ...يتفيظوو 
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ىلع اهدسجب  تطغض  مث  ترادتساو ، ينتلّبقف  مثعلتلاب ، ُتأدب  ...كلذك .»؟ 

.»؟ كلذك سيلأ   » .يذخف ىلع  اهدي  تعضوو  يدسج ،
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عباسلا لصفلا 

دجأل ويل  عم  اهب  ُتمق  ةهزن  نم  اثلا  نيرشت  رهش  نم  عساتلا  ةليل  ُتدع يف 

ثدحتي ٍصخش  ىلإ  عمسلا  يغصت  تناك  .ويدارلا  زاهج  قوف  ًةينحنم  ايليتوأ 

يذلا ويدارلا  زاهج  ةبلع  زازتها  عم  عطقتي  جيجضلا  ناكو  .ديدش  ٍجيجض  طسو 

.ةليوطلا ةجوملا  ىلع  ثبت  يتلا  تاعاذإلا  طقتلي 

ناكو .حرفلا  ةّدش  نع  مجان  جرمو  جره  هنكلو  جرمو ، ٍجره  توص  توصلا  ناك 

ّفقوت .ةداعس  ضيفت  يتلا  تاوصألا  ىلع  ولعيل  هتوص  عفر  لواحي  لسارملا  دحأ 

ربع هتلك  تعّزوت  اذكهو ، .هرعاشم  ىلع  ةرطيسلل  ٍتارم  ةدع  مالكلا  نع  لجرلا 

شيوشتلا ىّدأ  دقو  ً.اددجُم  أدبي  نأ  لبق  ةلمتكملا  غ  لَمُجلا  نم  ةعومجم 

ةيعانصلا رقألا  نع  رداصلا  جيجضلا  عم  قفارت  يذلاو  ويدارلا ، زاهج  نع  رداصلا 

.ثيدحلا نم  ةّمهم  ءازجأ  اننادقف  ىلإ  شيوشتلل  ةصّصخملا  ةينامورلا 

مهو ةيقرشلا  لرب  ناكس  انيأرو  لرب ، رادج  طوقسب  لافتحالا  ىلإ  عمتسن  اّنك 

كَوشلا مهضعب  لمح  نيب  مهقراطمو ، مهسوؤفب  يتنمسإلا  رادجلا  ىلع  نووهي 

ثبل امو  مهرفاظأو ، ةيراعلا  مهيديأب  رادجلا  اومجاه  ىتح  وأ  كاكسلاو ،

«. ًاعيمج نولتُقي  فوس  : » ايليتوأ تلاقف  مهتابرض ، عقو  تحت  ىواهت  نأ  رادجلا 

سرح نإو  جرفتم ، نوفقي  ةطرشلا  لاجر  نإ  لسارملا  لاق  ءانثألا ، هذه  يفو 

اوقلت نأ  دعب  صخألا  ىلعو  مهنيعأ ؛ هارت  ام  لوه  مامأ  للشلاب  نوباصم  دودحلا 

نع ًابعت  روهمجلا  عم  خارصلاب  اوأدب  مهضعب  نأ  ً.ابناج ك  يحنتلاب  ًارمأ  وتلل 

اذه ضرفو  فوخلا ، يف  اهوضق  يتلا  تاونسلا  دمصت  اذكهو ،  .مهتحرف 

ً.ائيش ينعت  دعت  و  فوخلا ،

؛ ةفلتخم ايليتوأ  لعف  ةدر  تناك  نيب  ثدحلا ، اذهب  انتحرف  نع  ويلو  انأ  انّربع 
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ةحاسلا يف أل  فوس  تابابدلا  نأو  نولتُقي ، فوس  مهنأ  ًالعف  دقتعت  تناك  اهنأل 

اهزجع ببسب  كلذو  عقاولا ، اهمامأ يف  ثدحي  هنأكو  دهشملا  اهل  ادب  .ةظحل  ةيأ 

هتعمس نإ  ىتح  اهيلإ ؛ ةبسنلاب  ًايعقاو  ًائيش  رادجلا  طوقس  نكي  ذإ   .هرّوصت  نع 

نويزفلتلا ةزهجأب  هتربخ  مادختسا  ويل  نم  رمألا  ّبلطت  دقو  .ىواهتي  وهو 

.لرب نم  ةرشابم  ةيحلا  روصلا  ةدهاشم  نم  ايليتوأ  نكمتتل  ةيكلسلا  تاراشإلاو 

راز دق  ناك  يذلا  وهو  هتلاقتسا ، ركينوه  كيريإ  ةيقرشلا  ايناملأ  سيئر  مّدق 

ءادوسلا تارايسلا  نم  فلؤملا  هبكوم  تيأر  يننأ  ُترّكذت  .رايأ  رهش  تسراخوب يف 

كلذ ىلإ  فاُضي  .ءاملا  قوف  هقيرط  قشي  يذلا  تيزلا  لثم  اهبايسنا  ءانثأ  ةعماللا 

كلذ يفو  .نمزلا  نم  عوبسأ  لبق  ةيقرشلا  لرب  يف  وكسيشواشت  لبقتسا  هنأ 

ناريدي ميعز  هفصوب  تاثداحملاو ؛ ةيوخألا  تالماجملا  نالجرلا  لدابت  ءاقللا ،

ينعي اذهو  ةيسايسلا ، ةايحلا  نآلا  كرت  ركينوه  نكل  .هيدلب  ثادحألا يف  ةفد 

ةنيفس ىلإ  ةيرحبلا  ةراعتسالا  هذه  لّوحتت  نأ  لبق  تقو  ةلأسم  ةلأسملا  نأ 

...مئاع ٍماطحو  ةمطحم 

ًسا لمحي  يذلا  دوويلوه  يلثمم  دحأ  ماقو  ليللا ، ةليط  رابخألا  ضرع  رمتسا 

موقيو ةينويزفلتلا ، ةدهاشملا  ةورذ  تقو  يف  ضَرُعي  جمانرب  مجن  وهو  ًايناملأ ،

، تقولا اذه  يفو  .رادجلا  ّقلستب  اينروفيلاك ، يف  نيذقنملا  نع  جمانرب  ضرعب 

ةئّيس ةقيرطب  ءانغلاب  أدبف  رادجلا ، ىلعأ  ىلإ  جّرهم  عفرب  تاعفارلا  ىدحإ  تماق 

يتنمسإلا رادجلا  ميطحتل  نيرهمجتملا  ةيقرشلا  لرب  ناكس  نأ  ةجردل  ةضماغو 

ةقيرطب ويل  أموأ  اهدنع ، .ديدش  ٍسوبعب  هيلإ  ّعلطتم  ةديدع  ٍتاظحلل  اوفقوت 

نم ةبلع  ءاطغ  ةقلح  عزتنا  نأ  ثبل  امو  ...ةيرحلا »  ن  اذه  : » لاقو ةيفسلف 

!«. ةيرحلا بخن  : » حاص مث  ءاوهلا  اهعفرو يف  بارشلا 

داع ك  ةسراق ، ًاحايرو  ًةيدامر ، ًابُحُس  هعم  اثلا  نيرشت  نم  رشاعلا  حابص  لمح 

: ايتنيس ةفيحص  عئاب  ىدان  امدنع  نكل ، .ةيساسألا  مهزكارم  ىلإ  ةطرشلا  لاجر 
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يف اندُمج  ليصافتلا .»! لك  اوأرقا  ..ً.اشهدنم  علطتي  اعلا  ...ءيش  لك  اوأرقا  »

له .ىلوألا  ةحفصلا  ىلع  انراظنأ  انزّكرو  كلذ ، دعب  ثدحيس  ام  انرظتناو  اننكامأ ،

!« ليصافتلا لك  اوأرقا  « !؟ رادجلا طوقس  رابخأ  ةيطغتب  ايتنيس  ةفيحص  تماق 

ضرعم حاجنب يف  اينامورل  ديدجلا  رارجلا  شدت  مت  : » ةرهاظ ةيرخسب  عئابلا  لاق 

«. يعارزلا اينابلأ 

.ةرايسلا وحن  كرحتملا  هّيسركب  هّجوتو  ةيلاع ، ةرخش  ويل  قلطأ  اهدنع ،

نل ...تاوركلا  مث  كيشتلا  ًالوأ  قيفر ؟ اي  ثدح  اذام  : » ايتنيس ةفيحص  عئاب  لأس 

هسأر كّرحو  ...كانه »  ةيقيقحلا  رابخألا  ضعب  رشنب  اوأدبي  نأ  لبق  رمألا  لوطي 

ةباتك متت  ثيح  ايتنيس  ازاك  ىنبم  ةدوجوملا يف  ةميظعلا  ةيتنمسإلا  ّةلسملا  وحن 

ىلع دّيشم  مخض  ىنبم  اهتعابطو يف  اهتبقارم ، مث  اهريرحتو ، ةيفحصلا  تالاقم 

.ايفوسلا زارطلا 

رّذعتو لوألا ، قيفرلا  انأ  ُتنك  ول  : » لاقو يأرلا  عئابلا يف  ةفلاخم  ىلإ  ويل  عرسأ 

نلف ةيقرشلا  ايناملأ  ةيكارتشا  رايهنا  ببسب  كاجوك  تاقلح  ىدحإ  روضح  ّيلع 

ّعتي هنأ  لمتُحيو  ةيعويشلا ، هذه  نأشب  ًائطخم  ُتنك  ار  ًانسح ، لوقأو : رّكفأ 

ٍتاباختنا ءارجإ  ىلإ  جاتحأ  يننأ  لمتُحيو  ريونتلا ، ةبقح  نأشب  رظنلا  ةداعإ  ّيلع 

ىوقأ ةقيرطب  مههجاوأ  فوسو  رومألا ، عيرستب  موقأس  لب  ءاره ! اذه  لك  ...ةرح 

ةنيعللا ةمظنألا  هذهل  ةخألا  تارتفلا  نوك  ببس  ّرسفي  ام  اذهو  .ىسقأو  عرسأو 

عوبسألا وكسيشواشت  هلاق  ام  نوركذتأ  .ةروطخ  مظعأو  ةراذق ، دشأو  ةيومد ، كأ 

هزكرم لثم  يف  ٍلجر  ىلع  بجوتي  ناك  ام  لك  لاتس  لعف  لاق : دقل  تئافلا ؟

«. هلعف

تألتما دقو  .لوألا  نوناك  رهش  نم  ٍموي  لوأ  بزحلل يف  رشع  عبارلا  رؤملا  أدب 

نويعويشلا مّيخ  اذكهو ، .ةقيدص  ٍتظنمو  ٍلود  نم  بودنملاب  قدانفلا 

٣٩٨



عابتأ فلتخمو  برصلاو  يسنرفلا  عم  سالاب  هينيثأ  قدنف  جراخ  نوينانويلا 

اّمأ .برغلا  لود  ءاحنأ  فلتخم  نم  اوءاج  نيذلا  ةثيدحلا  ةينيلاتسلا  ةحنجأ 

يبويثألاب ألتما  يذلا  لاتننيتنوكرتنالا  قدنف  يف  مهلك  اوعّمجت  دقف  ةقرافألا 

تاعازن ًاطروتم يف  لازي  مهنم ال  بك  ٌددع  ناكو  .مهغو  يلوغنألاو  ينازنتلاو 

وأ تكللا ، نولدابتي  امدنع  ّصخألا ، ىلعو  .ةقدلا  هجو  ىلع  اهليصافت  فَرُعت   

نوكراعتي اوناك  .ةمتعملا  تارمملا  يف  ًاضعب  مهضعب  ىلع  قصبلا  يف  نوعرشي 

.لدابتملا يراجتلا  رظحلاو  يوجلا ، لاجملاو  دودحلا ، رومأ ؛ ةدع  ببسب 

تاقوأ كأ  يليإ ، نيداّوقلا  ميعزو  رادناب ، ذفانلا  ىلإ  ةبسنلاب  تقولا  اذه  ناك 

مأت لجأ  نم  ةيعتجالا  تاقلحلا  ىلع  هبكوم  عم  لوجي  ناكو  .ًالاغشنا  ةنسلا 

ئلت تسراخوب  يف  راطقلا  تاطحم  تناك  ك  .تاردخملاو  سنجلا  تامدخ 

تالماعلا يف ىلع  ديازتملا  بلطلا  ةيبلت  لجأ  نم  ىرقلا  نم  تأي  اوللا  تايتفلاب 

ًاغلبم ةيبزحلا  تارؤملاو  ةيلودلا  تارؤملا  نم  بسكي  يليإ  ناك  .سنجلا  لاجم 

نم لعجي  يذلا  رمألا  وهو  اهلمكأب ؛ ةنسلا  رادم  ىلع  هلوخدم  نع  ديزي 

تايتفلا كاكتحا  ببسب  ةيلسانتلا  ضارمألل  ةمخض  ةنضاح  ةباث  تسراخوب 

يعويشلا تقّقح  دق  ةيلسانتلا  ضارمألا  نإ  ويل  لاق  .ءابرغلا  عم  تايلحملا 

.عيمجلا كرتشملا ب  ديحولا  ءيشلا  اهنأل  صخش ، لك  دنع  يقيقحلا 

مايقلا يف  تاماّوحلا  ترمتسا  دقف  اهميمص ، يف  ًةنكاس  تناك  ةنيدملا  ّنكل 

لقنتلاب لكشلا  ةيناوطسأ  راونألا  مزِح  تّرمتساو  ليللا ، لاوط  ةيوجلا  اهتّايرودب 

ةنطابق ناك  يتلا  رومألا  امأ  .اهقيرط  ةيلاخلا يف  عراوشلا  ةرانإو  ءسلا  ءاجرأ  يف 

، ناكسلا نم  ةيلاخو  ةدراب  ةنيدم  يلاتلا : لكشلا  ىلع  تناكف  اهنوري  تارئاطلا 

رقملا عقي  ثيحو  قدانبلا ، ظانم  رئاود  اهيف  ةجيسألا  تاقلح  هبشت  يتلاو 

.بزحلل سيئرلا 

ضيبألا قوحسملا  نم  ٍطاسبب  نوكي  ام  هبشأ  ناكو  ناكم ، لك  ىلع  ديلجلا  رطيس 
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تناك .ةيديلجلا  اهرثب  ةقلأتم  راجشألا  تدب  ك  .ةركبملا  حابصلا  تاقوأ  يف 

تلّوحتو تباذ  ام  ناعرس  اهنكلو  ضيبألا ، نوللاب  اهعتلا  ةئيطب يف  جلثلا  كاوب 

«. ىلوألا جلثلا  راذب  اهنإ   » .فيصرلا ىلع  نوللا  يدامر  ٍجزل  ٍلحو  ىلإ  رهظلا  دنع 

دقو .بزحلا  رؤمل  ميظعلا  حاتتفالا  حابص  ايتنس يف  ةفيحص  عئاب  هلاق يل  ام  اذه 

نم ًادج  ةبيرق  سانلل  ةيمويلا  ةغللا  ىقبت  اذكهو  راذبلاب ، جلثلا  لجرلا  هّبش 

اولُقنو مهيضارأ  نم  اوعُلتقا  دق  اهنوملكتي  نيذلا  صاخشألا  ناك  نإ  ىتح  ضرألا ،

طاسب رشتناو  يلاتلا ، مويلا  جلثلا يف  ةفاثك  تدادزا  .ةيتنمسإلا  تارجحلا  كلت  ىلإ 

ةحاس يف  امأ  .قاسلا  ةبصق  ىتح  لصوو  ةنيدملا ، قوف  نوللا  ضيبأ  فيثك 

اهفلخ ةكرات  هعيمجت ، يف  اهلمع  جولثلا  فرج  تايلآ  تأدب  دقف  ةيروهمجلا ،

.ةيلاخ تناك  ةماعلا  تاهزنتملا  نأ  .ىصحلاو يف ح  حلملا  نم  ًةقبط 

قالطإ ةبسان  ًالفح  ةيقارعلا  ةرافسلا  تماقأ  لوألا ، نوناك  نم  ثلاثلا  موي  يفو 

ويل لاقف  .يملعلا  عمتجملاو  ةيكارتشالا  وكسيشواشت  باتكل  ةيبرعلا  ةمجرتلا 

ًةراثإ كألا  لفحلا  : » هديب اهلمح  يتلا  ةفرخزملا  ةوعدلا  ةقاطبب  ًاحّولمو  ًارخافتم 

«. ةنيدملا يف 

ةدهاشمل رونلا  رصق  نيس  راد  ىلإ  انبهذ  مث  ايليتوأ ، ةدعاس  ةرايسلا  نم  ُهتلزنأ 

لوح رودي  يلايروسو  رخاس  يسايس  مليف  وهو  يزاوجروبلا ؛ رحس  ليونوب  مليف 

.ةيعويشلا لوح  رودت  يتلا  ةيلايروسلاو  ةيرخسلا  مالفأ  ًاثك  هبشيو  ةيلسأرلا ،

ةناكم لضفب  ةينامورلا  ةباقرلا  زجاح  زايتجا  نم  نّك  دق  مليفلا  اذه  نأ  ودبي 

تناك تايصخشلا  نأ  ودبيو  .مليفلا  نومضم  لضفب  سيلو  ةيسايسلا ، جرخملا 

مختملاو مهتاجوزو ، بزحلا ، يف  يسايسلا  بتكملا  ءاضعأ  ىلإ  نوكت  ام  برقأ 

يتلا ةديحولا  ءايشألا  قِلُطت  تناكف  ةيحطسلا  مهتارثرث  امأ  .ايسباك  ةمعطأب 

يهو الأ  مهيف ؛ ةلصأتملا  ةديحولا  ءايشألا  ريدقت  لقأ  ىلع  وأ  قمعب ، اهيف  نوركفي 

.حورلا ةلاحضو  فوخلاو ، يريزنخلا ، عشجلا 
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رئاجس ضفان  كلذكو  ةعقبم ، ةيلمخم  دعاق  ًادوزم  ًادق  ًاحرسم  جّردملا  ناك 

ّنكل .دعاقملا  كلت  بناوج  ىلع  ةدوجومو  ثيدحلا ، نفلا  نم  موسرب  ةفرخزم 

بلغتت تناك  ام  ًاردان  يتلا  ابراكلا  ةحئار  طسو  متت  تناك  مالفألا  ةدهاشم 

ةدر ُثي  مليفلا  اذه  نإ  .اهغض  نودهاشملا  موقي  يتلا  موثلا  صوصف  ةحئار  ىلع 

ً.اددجم هضرعب  ةباقرلا  حمست  نأب  ًاثك  ّكشأ  يننكلو  ديكأت ، لكب  ٍلعف 

مت امدنع  لعلاو  بالطلا  نم  فلؤملا  روهمجلا  نم  بيحرتلا  تافاته  تلاعت 

رورم دنع  جاجتحا  تاحيص  اوقلطأ  مهنأ  غ  يزاوجروبلا ، ىلع  رانلا  قالطإ 

مئالولا دهاشم  نم  رخآ  رثإ  ٍدهشم  ةيزاوجروبلا يف  هاوفألا  كلت  رخافلا يف  ماعطلا 

طقسيلف لوقت : تاحيص  ضرعلا  راد  نم  رخآلا  فرطلا  تدعاصتو يف  .ةرخافلا 

ةضيغب ةديس  ةشاشلا  ىلع  ترهظ  امدنعو  .ءامد  صاّصم  وكسيشواشتو  ريزانخلا ،

ةبجولاف يعرسأ ، ّايه  انيليإ ! : » لوقي لجر  توص  عفترا  اهءاسح ، لوانتت  يهو 

.ةيلاع ٍتاوصأب  يّودت  تاكحضلا  تحار  اذكهو ، ةمداق .»! ةيلاتلا 

لاجر ةءاضملا  لخادملا  دنع  انيأرو  ئجافم ، ٍوحن  ىلع  نيسلا  راد  باوبأ  تحتفنا 

: جرفتملا ب  نم  ٌخراص  ٌتوص  دعاصتو  .جراخملا  نوّدسيو  نولخدي  نمأ 

«، نويزان «، » ناذرج : » اوحاصو نورخآ  كحض  يف  مكراكوأ .»! ىلإ  اودوع  »

طقف مهنم  ءاطسبلا  ّنكل  سانلا ، جهتباف  تَقِلُغأ  نأ  باوبألا  تثبل  امو  صوصل .» »

ماق مليفلا ، ضرع  ءاهتنا  دعبف  .اورداغ  دق  نمألا  لاجر  نأ  اودقتعا  نيذلا  مه 

ًاليلق ًاددع  ّنأ  .ةيوهلا غ  تاقاطب  ةيؤر  بلاط  تارمملا ، طيشمتب  نمألا  لاجر 

نابشلا دحأ  برتقا  ةأجف ، .نيسلا  راد  ةرانإ  دعب  خارصلاب  رمتسا  ّجتحملا  نم 

ا ًاحّولمو  هيعارذب ، ًاحولم  هاّدحتو  لخدملا ، دنع  فقاو  اناك  نمأ  َيلجر  نم 

.ةيبزح ةقاطب  هنأ  ادب 

اعي هنأ  ول  ادبو ك  .فصلا  فيّرعو  يذيمالت ، دحأ  ونايلإ ، وه  باشلا  كلذ  ناك 

له كلذ ؟ نالعفت  اذامل   » .ةيبصعلا ةبونلاو  أدبملا  يغت  ب  ئجافم  عارص  نم 
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حّوليو بضغلاو ، فوخلا  نم  شعتري  باشلا  ناك  ةيكارتشالا .»؟ يه  هذه 

ٍتايرودب يف مايقلا  يه  ةيكارتشالا  له  : » ًالئاستم هيهجو  مامأ  ةيبزحلا  هتقاطبب 

ام اذه  له  ةلودلا ؟ فارشإ  تحت  فوخلا  رشن  يه  ةيكارتشالا  له  نيسلا ؟ رود 

.»؟ نيل هدارأ 

رودلا نم  ًاءدب  تاشاقنلا ؛ لك  بزحلا يف  طخ  دناس  يذلا  باشلا  وه  كلذ  ناك 

ناك يذلا  باشلا  وهو  .ةديصقلا  فصولا يف  مادختساب  ًارورمو  بدألل ، ارتشالا 

رطاخي نآلا  هنكلو  .اهيف  كفتلا  لبق  هراكفأ  حّقنيو  هتءارق ، لبق  هأرقي  ام  دقتني 

.هل ةصّصخملا  ةفيظولا  هتراسخبو  بزحلا  نم  هدرطب  رماغيو  هيلع ، ضبقلا  ءاقلإب 

عفدو هينيع  ضمغأ  هنكلو  ةيادبلا ، ينفرعي يف  .هفتك   ىلع  تيبرتلا  ىلإ  تعراس 

.نامألا ثيح  نيسلا  جراخ  ىلإ  هتمدقت  مث  يوحن ، هقاروأ 

ودبي نيذلا  سانلا  كئلوأ  نم  ًادحاو  ناك  هنأو  لوألا ، همسا  فرعأ  يننأ   تكردأ 

نوجاتحي ثيح ال  رخآ ؛ صخش  يأ  نم  نوبرتقي  نيذلاو ال  مهل ، لوأ  مسا  نأ ال 

.»؟ ام ٍناكم  ىلإ  كبحطصن  نأ  ديرتأ  .ونايلوأ  : » هل تلق  .مسالا  كلذ  ىلإ 

.ةمدص ثأت  تحت  ٌعقاو  هنأ  ودبي  : » ايليتوأ تلاقف  دورشب ، يوحن  باشلا  علطت 

.»؟ هترتس ىلع  ةرهاظلا  ةفيخسلا  ةراشلا  هذه  يه  امو  لاح ؟ ةيأ  ىلع  نوكي  نَم 

باوبألا ربع  هتداق  مث  اهلمحي ، يتلا  بزحلا  بابش  ةراش  ايليتوأ  تصّحفت 

ةدعاس مدقتلا  ىلع  سانلا  نّوثحي  ةطرشلا  لاجر  ناك  .رونلا  رصقل  ةجودزملا 

همدختست يذلا  بارشلا  ايليتوأ  تجرخأ  مث  ةرايسلا ، ونايلوأ يف  انْسلجأ  .بالكلا 

ىلع ةعرجلا  باشلا  علتبا  .همف  يف  هنم  ليلقلا  تعضوو  ئراوطلا ، تالاح  يف 

رظن مث  ةرايسلا ، جراخ  ىلإ  رظن  كلذ ، دعبو  ً.اتفاخ  ًانينأ  ردصأ  مث  لعسو ، روفلا 

.ءاسملا كلذ  ىلوألا يف  ةرملل  اناري  هنأكو  ادبو  انيلإ ،

َتهجاو كنأ  ودبي يل  .لوألا  كمسا  فرعأ  يننإ ال  .ونايلإ  اي  فسآ  انأ  : » هل تلق 
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«. كتايح ةينلعو يف  ةبك  أدبم  ةمزأ  لوأ 

امدنع ساسألا  ثدحي يف  ام  اذه  : » ةيوفعلا ةيرخسلا  نم  ءيشب  ايليتوأ  تلاقو 

ًةأجف ةرايسلاب  ايليتوأ  تفطعنا  انمظعم .» اهزواجت  ةلحرم  اهنإ  .ام  ًأدبم  قنتعت 

لثم قيرطلا  ىلإ  تعفدنا  يتلا  قوستلا  تابرع  نم  ةعومج  مادطصالا  ىدافتتل 

أدبو سكتلل ، موكونوم  رجاتم  تاهجاو  تضّرعت  دقف  .ةيشاملا  نم  ٍكبترم  ٍعيطق 
ةليلق باوبأ  دُعب  ىلع  ُتيأر  .نوجرفتي  ةطرشلا  لاجر  فقو  نيب  اهبهنب ، سانلا 

.ةلودلل ٍعبات  بتكلا  عيبل  ٍرجتم  لعتشت يف  ًانان 

هتعاس ءانيم  ىلإ  هعبصإب  راشأو  رعلا ، زكرملا  ىلإ  انلوصو  دنع  ًالو  ًارتوتم  ويل  ادب 

لعفي اذامو  : » فاضأو ةرايسلا  باب  حتف  مث  كيأرب .»؟ نآلا  تقولا  ام  : » لاقو

.»؟! انه غصلا  نيل 

ىلع بلغتلا  ةبوعص يف  دجو  ونايلوأ  ّنكل  لصح ، ا  هانربخأ  امدنع  ًاليلق  ويل  أده 

نأ كلذ  ىلإ  فاُضي  .ةدسافلا  ةيلسأرلا  ّلث  هنأ  ربتعاو  ويل ، نم  يعيبطلا  هفوخ 

نع ريراقت  لسرأ  ك  ويل ، تاطاشن  نع  غالبإلا  ةديدع يف  ًارهشأ  ىضمأ  دق  ونايلوأ 

ةجاجز عفد  مث  هعارذب ، هطاحأو  ونايلوأ ، هجو  لمثلا يف  ويل  سّفنت  .هتارضاحم 

فوخلا وهأ  هروعش ؛ ةعيبط  ديدحت  نم  ىتفلا  نكمتي  .هيتفش   وحن  بارشلا  نم 

؟ لجخلا مأ 

«. كتيب ىلإ  كلاصيإب  موقن  فوس  قيفر ؟ اي  نكست  نيأ  : » ويل لأس 

«. مادقألا ىلع  ًاس  يلزنم  ىلإ  لوصولا  يننك  ً.ايرورض  سيل  اذه  «ال ،

فرعت .لايمأ  ةعبرأ  ةسم  دعبي  كلزنمو  نكست ، نيأ  فرعأ  .قيفر  اي  ءاره  اذه  »

فوس يننأ  ك  ليللا ، نم  ةعاسلا  هذه  تاراطقلا يف  وأ  تالفاحلل  دوجو  هنأ ال 

مت ّمث  بزحلا .» ةبيبش  ءاضعأ  دحأ  ةدعاسم  مدعب  ويل  مهدحأ  مّهتا  اذإ  قياضتأ 

اهنكسي يتلا  تاعّمجملا  ب  يداع  عّمجم  يف  ميُقي  ناكو  ونايلوأ ، ناونعب  ويل 
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ةبسنب سيل  نكلو  كانه ، لضفأ  ةايحلا  تناك  .ىطسولا  ةجردلا  نم  نويبزحلا 

.يفكي ا  وأ  ةبك ،

.باشلا اهيأ  تامولعملا  عمجل  لئاسولا  عيمج  كلت  اننإ  ىرتأ ؟ : » ًاهقهقم ويل  لاق 

 «. ...رضاحلا تقولا  ...نامأب يف  كنإ  كيدلاول  لقو  بهذا  نآلاو ،

عراوشلا حيباصم  اهترانأ  داكلاب  يتلا  ةمتعلا  طسو  هئافتخا  ءانثأ  ونايلوأ  انبقار 

«. طاو  » عبرأ ةوقب  ةتفاخلا 

.»؟ ويل اي  ءيشلا  ضعب  هعم  ًايساق  َتنك  كنأ  دقتعت  الأ  : » ُتلأس

كلذ ّنكل  .نونجلا  ببسب  ارو  ةأرجلا ، باب  نم  هلعف  ام  ناك  : » ايليتوأ تفاضأو 

 «. ..ً.ابك ةأرج  هنم  بلطت 

.كلذك هنأ  لمتُحي  ...لمتُحي  : » لاقو ةرايسلا  ةذفان  جاجز  ىلع  هتهبج  ويل  دنسأ 

ىلع هنأ  وه  هفرعأ  ام  ّنكل  فرعي ؟ نم  ةروثلا ، لطب  ونايلوأ  حبصي  نأ  لمتُحي 

يذلا وهو  فصلا ، لاُقي يف  ام  ّلك  لقن  يذلا  وه  ناك  تيضاملا  تنسلا  ىدم 

دعاقم نع  هقافر  ضِّوعي  فوس  نَم  ...مهب  عِقويو  هقافرل  ًاخاخفأ  بصني  ناك 

يتلا ءادوسلا  تامالعلا  كلت  لك  وح  فوس  نَمو  اهايإ ؟ مهمرح  يتلا  ةساردلا 

.»؟ مهتافلم اهعضو يف 

هنأ دقتعي  ناك  ا  وأ  ماظنلا ، حيحص يف  هنأ  دقتعا  ا  موقي  ناك  لقألا  ىلع  هّنكل  »

اهل حمسي  ويل   ّنكلو  ونايلوأ ، نع  عافدلا  بناج  ذخأت  ايليتوأ  تأدب  ...كلذك » 

.هاجتالا اذه  ًاديعب يف  باهذلاب 

ناك هنأل  طقف  هحماسأ  نأ  ضرتُفي   له  لضفأ ؟ رومألا  لعجي  اذه  لهو  »

نولعفي نيذلا  صاخشألا  نم  لضفأ  اذه  هلعجي  لهو  هب ؟ موقي  ناك  ا  ًاعنتقم 

.»؟ ةيصخشلا مهتعفنم  لجأ  نم  كلذ 
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«. كلذ دقتعأ  .لجأ  لجأ ، : » تلاقو ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  ربع  هيلإ  ايليتوأ  تعلطت 

مدع وأ  عانتقالا  ...ةرملا  هذه  سيل  : » للملاب ًايحومو  ًارتوتم  ويل  توص  ءاج 

له .مهعم  اهتشقان  سانلا  نم  مكو  ةلأسملا ، هذه  ترّكف يف  ةرم  مك  ...عانتقالا 

ءايشألا لعفن  مأ  ةحيحصلا ؟ بابسألل  ةئطاخ  ءايشأ  لعفن  نأ  انل  لضفألا  نم 

ّغأ نلو  ديعب ، ٍنمز  ذنم  ةلأسملا  ُتمسح  يننكل  ةئطاخلا ؟ بابسألل  ةحيحصلا 

؛ ةيصخشلا ةحلصملا  لجأ  نم  ةئّيس  ءايشأب  نوموقي  نيذلا  عم  انأف  .نآلا  ييأر 

.ةطاسبلا هذهب  ةلأسملا  نإ  .هب  نوموقي  ام  نوّغي  مهحلاصم  ّغتت  امدنع  مّهنأل 

 «. ...مكلوح اوعلطتت  نأ  مكنكميف  نيرخآلا ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

.ةملكلا هذه  لّضفت  تنك  اذإ  ءارهلا  وأ  ويل ، اي  مالكلا  يف  ةقاذحلا  يه  هذه  »

دقو ةنيدملا ، ةدساف يف  ةسسؤم  ربكأ  اث  ًاوفع ، وأ  ربكأ ، ريدت  كنأل  كلذ  لوقأو 

ءايشأب موقت  كنأبو  بيط ، ٌلجر  كنأل  خلا  لجأ  نم  ةوق  اهنأب  كسفن  َتعنقأ 

كنإ .ويل  اي  عورشم  ًابسك غ  ىقبي  هب  موقت  ام  نأ  غ  ةقيضلا ، كترئاد  ةنسح يف 

عم شياعتلا  ىلع  كدعاسي  كلذ  نأل  ةليضف ؛ ام  ءيشب  ةقثلاو  عانتقالا  مدع  لعجت 

«. ههركت ٍماظن  شيعت يف  كنأ  ةقيقح 

اولعف دقو  .غصلا  باشلا  كلذ  لثم  نورّوهتم  هأشنأ  هيمست  ماظنلا ك  ...اذه  »

 «. ...ةيعويشلا ةبيبشلا  تاعتجاو  بزحلا  تاراش  قيرط  نع  كلذ 

هئاشنإ نم  نوسّمحتملا  ىهتنا  امدنع  ْنكلو ، .ويل  اي  كلذك  رمألا  نأ  لمتُحي  »

لهاستلا يف اذه  لكب  كّعت  ببسلا يف  وه  اذهو  هترادإل ، كّكشتملا  ىلإ  هوّملس 

«. ةيضاملا ةليلقلا  تاونسلا 

كبترا هنأ  الإ  .هلوق  هنك  ءيش  يأ  كانه  نكي  نكلو   ةعرسب ، درلل  همف  ويل  حتف 

ىلإ ةراشإ  يف  تنثالا  هيدي  عفر  نأ  ثبل  امو  ةليلق ، ٍناوثل  جاعزنالاب  رعشو 

.همالستسا
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.امورلا يعويشلا  بزحلل  ماع  ٍرؤم  رخآل  زيمملا  فيضلا  وه  تافرع  رساي  ناك 

يذلا وكسيشواشت  يالوكينو  انيليإ  بناج  ىلإ  يمامألا  فصلا  تافرع يف  سلج 

نأ حضاولا  نم  ناك  .هينيع  تارظن  يف  ًايلج  هّرتوت  رهظو  ًابحاشو ، ًاليحن  ادب 

لمعت تناك  ار  وأ  ةلطعم ، ءيش  هتوفي  ال  اهمدختسي   يتلا  نذألا  ةعس 

هنأكو ةبيرغو  ةعيرس  ٍتاكرحب  هسأر  وكسيشواشت  رادأ  .بولطملا  قوفي  ٍلكشب 

.اهيلإ قّدحو  هنذأ  نم  اهعزتناو  ةعّسلا  كّرح  مث  روفصع ،

فلخ سلاجلا  كئلوأ  ب  نم  صاخشأ  ةدع  ىلع  فّرعتلا  نم  ُتنك 

بئان كلذكو  ويل ، دنع  نوبز  لضفأو  ةراجتلا  ريزو  لاب  مهنمو  وكسيشواشت ،

زكارملا يوذ  نم  نيرخآ  صاخشأ  ةعضبو  فئاوطلا ، ريزوو  ةيجراخلا ، ريزو 

ناكو ثلاثلا ، فصلا  فصتنم  طنطسق يف  اينام  سلج  .ةعيفرلا  ىتحو  ىطسولا 

ً.اما هبسانت  ةلذب  ًايدترمو  ًاقينأو  ةماقلا  فيحن 

للملا غ تاجوم  مهحمالم  سكعت  نأ  نود  نم  ءوده ، لكب  نورضاحلا  سلج 

ك نمزلا ، نم  ةعاس  تّدتما  يتلا  تاباطخلا  ىلإ  اوتصنأو  اهب ، اورعش  يتلا  ةيئرملا 

نع ثيداحأ  تاباطخلا  تنّمضت  .داحلا  قيفصتلاب  مهيديأ  نوبهليو  نوفقي  اوناك 

ةبوجعألا دح  نم  برتقت  يتلا  ةفولا  ليصاحملاو  ةيسمخلا ، ططخلاو  تاراّرجلا ،

ؤي يذلا  يملعلا  ارتشالا  طيطختلا  نعو  بيجاعأ -  كانه  نكت  هنأ   الإ  - 

ناكف يلاتلا  مويلا  تيقُلأ يف  يتلا  تاباطخلا  روحم  امأ  .ةيملعلا  ةيكارتشالاو  هرا ،

، ةفاقثلا ريزو  هاقلأ  يذلا  باطخلا  وهو  رشتنملا ؛» رونلا  رصع   » ناونعب ًاباطخ 

نم ءزج  لك  سحت  مت  وكسيشواشت  ةرادإ  تحت  هنأ  فيك  هيف  حرش  يذلاو 

عم ءاسملا  ىهتنا  .نكمم  ىوتسم  لضفأ  ىلإ  اهاوتسم  عفرو  ةعوضوملا ، تاسايسلا 

وكسيشواشت نكل  ةقيقد ، نيرشع  وحن  تماد  قيفصتلا  نم  ةليوط  ةلوج 

.عنطصم ٍعضاوتب  اهلهاجت 

نم ناك  ينصُرقا .» : » لاقو يل راهنلا ، فاصتنا  نم  مغرلاب  همون  بايث  ويل يف  يقب 
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ىلع ًاردق  تاب  هنأل  يتقش ؛ هيضقي يف  يذلا  خألا  وه  مويلا  اذه  نوكي  نأ  رّرقملا 

.ةرداغملل هدادعتسا  ىلع  ّلدت  ةراشإ  يأ  رِهُظي  هنكلو   .هسفنب  متهالاو  يشملا 

شيعأ يف يننإ  يلاثم ! اع  شيعأ يف  يننإ  ملُح ! تسل يف  يننأ  فرعأ  ينصُرقا   »

!«. يلاثم اع 

نم جرخ  ليلق ، دعبو  .اهءالخإ  انم  بلط  يتلا  مونلا  ةفرغ  يف  هفص  ُتعمس 

.ًاليلق جرعي  حارو  بارشلا ، نم  ليلقلا  لوانت  هنأ  ادبو  ًافداهو ، ًايلمع  ًالجر  ةفرغلا 

ال يننأ  ةولحلا  ايليتوأل  رهُظأسو  غصلا ، نيلل  ةبيط  ةملك  لوقأل  ٌبهاذ  انأ  »

.هموي أدبيل  كلذ  دعب  ويل  فرصناو  ..ً.ادقح »  رمضأ 

عجإ ةملك  ّنكل  .رؤملا  نم  عبارلا  مويلا  عجإلاب يف  وكسيشواشت  باختنا  ديُعأ 

ءاضعأ ءسأب  ةحئال  نع  ًاثحب  ايتنيس  ةفيحص  ُتصحفت  .ًةقيقد  تسيل  انه 

نكمتي يتلا   ءسألا  نم  ةنيزد  نمضتت  ةغص  ةرقف  تيأرو  ةيزكرملا ، ةنجللا 

ةرتف فصتنم  يف  مهدحأ  تام  دقف  .ةددعتم  ٍبابسأل  تيوصتلا  نم  اهباحصأ 

قيفصتلا ةبون  ءانثأ  ىرسيلا  هعارذ  يف  داح  ٍأب  رعش  نأ  دعبف  رؤملا ؛ داقعنا 

قيرط يف  ناك  نيب  ايساد  عون  نم  تناك  يتلا  هترايس  لخاد  تام  ةليوطلا ،

، رؤملا اياحض  لئاوأ  دحأ  وكسيلانب  نوريام  حبصأ  اذكهو ، .فوغانس  ىلإ  هتدوع 

.فئاخلاو غ ئطاوتملا  ةناخ  عِضُو يف  لب  ناعجشلا ، ةناخ  عضوي يف  هنكلو  

لؤاستلاب ُتأدب  اهموصخ ، ةقحالمو  اهلاطبأ  ءاثرب  ًاقحال  ةروثلا  تأدب  امدنع  ّهنأ 

ةئف يهو  اعلا ؛ اذه  يف  وكسيلانب  لاثمأ  نم  ةئف  تدجاوت  دق  تناك  اذإ  ع 

ةيطسولا نم  ٌبك  ٌمك  رابغلا ؛ نم  ٌتارذ  اهنأكو  خيراتلا  تاوجف  يف  فوطت 

ناكملا اهنأل  كلذو  اهئازجأ ، عومجم  قوفي  ام  ىلإ  لصت  يتلا  ةبذعملا  ةيدامرلا 

.انمظعم هيلإ  يهتني  يذلا 

ةيأ اهباحصأل  نكت  ملف  تيوصتلا  نع  اوّفلخت  نيذلا  ةحئال  ىرخألا يف  ءسألا  امأ 

.طنطسق اينام  خألا : مسالا  تفرع  يننكلو  يدنع ، ةيمهأ 
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نماثلا لصفلا 

فشتكا ةعماجلا  ىلإ  هّجوت  امدنع  هنكلو  .نمزلا  نم  ٍعوبسأ  دعب  ونايلوأ  نع  جِرُفأ 

ً.اقباس مهيلع  سّسجت  نيذلا  بالطلا  عم  لصح  لثم  يأ  اهيف ؛ هدعقم  رسخ  هنأ 

هغل كلذ  لوصح  بّبست يف  يذلا  وه  هنأل  ًاديج ؛ تورلا  كلذ  فرعي  ونايلوأ  ناك 

نم هتنازخ  غرفأو  ةيعماجلا ، هتقاطب  ّملس  اذكهو ، .لبق  نم  ةديدع  تاّرم 

نم نّك  ك  هحمالم ، ىلع  ءودهلا  رطيس  تقولا ، كلذ  لالخو  .ةصاخلا  هضارغأ 

ًالجر هنم  عنص  دقف  نجسلا  يف  هل  ضّرعت  ّع  رظنلا  ّضغبو  .هفده  ديدحت 

نم ونايلوأ  درط  نع  ًالوؤسم  ناك  يذلا  لجرلا  ايبوب -  لواح  .هّمطحي  و  ًاديدج ،

رظنم ىلإو  ةقوقشملا ، هتفش  ىلإو  هنيع ، قوف  ةدضلا  ىلإ  رظنلا  مدع  ةعماجلا - 

ّنكل .ألاب  هروعش  ببسب  هسفنتي  ٍسََفن  لك  عم  هعالضأ  كِسُ  حار  يذلا  ىتفلا 

، هيلإ ةبسنلاب  ًاديدج  ناك  يذلا  ةماركلاب  هساسحإ  لهاجت  نم  نّكمتي  ًادحأ  

.هسفنب ًةقث  كأو  ىوقأو ، ًةماق  لوطأ  ودبي  تاب  هنأ  فيك  كلذكو 

يتلا ادوكس  هترايس  كرحم  توص  يف  هجورخ ، دنع  ونايلوأ  راظتناب  ويل  ناك 

ىلع سلجي  نسلا  ٌبك يف  ٌلجر  كانه  ناكو  ً.ايلاع  ردهي  حابصلا  جلث  قوف  فقت 

حبصأف همامأ  اهطسب  ةيسنرف  ةفيحص  ًالماحو  هتعبق ، ًارمتعم  يفلخلا  دعقملا 

ً.ابوجحم ههجو 

ميفورت ىلع  ونايلوأ  فّرع  اذكهو ، .لضفأ  ٍةقيرطب  ونايلوأ  ةلماع  هدعوب  ويل  ىفو 

نم يلاتلا  عوبسألا  ىدم  ىلع  اّنّك  دقو  .روفلا  ىلع  هل  ًادعاسم  هنّيع  يذلا 

مسري ًانابج  ىضم  ام  ونايلوأ يف  ناك  .ونايلوأ  ىلع  أرط  يذلا  ماتلا  ّغتلا  ةظحالم 

ناكو .ليجأتلاو  تقولا  ءارش  نوديجي  نيذلا  يسايسلا  لثم  مثعلتيو  تارماؤملا ،

هلاورس امأ  .تيزلاب  هرعش  نهديو  لكشلا ، َيتعبرم  تسدع  تاذ  ةراظن  عضي 
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.عساولا هصيمق  يَّمك  تحت  نم  ناليحنلا  هاغسر  رهظي  نيب  ًادج ، ًاصق  ناكف 

دنع حوتفم  ٍصيمقو  زنيج  لاطنب  ءادتراب  أدب  ك  ًاثّعشم ، ادب  نآلا  هرعش  ّنكل 

ةتيحل هتلعج  دقو  .لكشلا  َريدتسم  هتراظن  اتسدع  تحبصأ  يف  قنعلا ،

كلذ ىلإ  فاُضي  .غصلا  نيل  ىلإ  هنم  غصلا  ستورت  ىلإ  برقأ  ودبي  ةغصلا 

.زوربلاب هتالضع  تأدبو  ألتما ، دق  همسج  نأ 

، هلئاسر ةعابطبو  ميفورت ، تاباطخ  نيودتب  ونايلوأ  أدب  صق ، ٍتقو  دعب 

تاباتك ونايلوأ  أرق  ةرتفلا ، هذه  لالخو  .ةماعلا  تابسانملا  ىلإ  هتقفارمو 

غروبمسكول ازورو  جس  روتكيفو  ستورت  لاثمأ  نم  قشنملا  يكارتشالا 

نأ نكُ  ةيعويشلل ك  ًايركف  ًاسراح  حبصأو  هراكفأ  ديدجت  داعأ  ك  سمارغو ،

.كلذ ريوطتب  ىفتكا  لب  هدقتعي ، ا  هتقث  رسخي  ونايلوأ   ّنكل  .نوكت 

يقلتب أدبف  تدادزا ، دق  ميفورت  ىلإ  ةهّجوملا  تاديدهتلا  تناك  تقولا ، اذه  يفو 

فوس مهنأ  فيكو  بالكلا ، اهشهنتل  هتجوز  ةثج  عضوتس  فيك  فصت  ٍتالاصتا 

ديدهتلا ةجهل  نكل  ةرم ، لك  ّغتي يف  توصلا  ناك  ً.اّيح  هدلج  خلسل  هيلإ  نوتأي 

لك لّمحت  ميفورت  ّنكل  .ليللا  تاعاس  لك  ءيذب يف  مالك  هيجوت  عم  اهتاذ ؛ تيقب 

ةردق فداص  هنإ  لوقيو  كلذب ، ّقلعتي  ام  تاباعدلا يف  قلطي  راص  هنإ  ىتح  كلذ ،

ماوعألا لالخ  اهفداص  يتلا  كلت  نم  كأ  ةيفتاهلا  تاملاكملا  هذه  يف  ةيّليخت 

هتكهنأ تاديدهتلا  كلت  نكل  .يمسرلا  بدألاب  اهلالخ  لماعت  يتلا  نيرشعلا 

ىلع عرقلاب  نودِّدهملا  أدب  يفتاهلا ، ّهطخ  عُِطق  امدنعو  .هعجضم  تّضقو  ًايدسج ،

.هديرب قودنص  ةيحابإ يف  روص  ِعْضَوو  هباب ،

اذه يفو  .تسراخوب  عراوش  نع  ةديعبو  ةدرجم ، تاديدهتلا  كلت  لك  تدب 

اهل بغش  لعأ  نعو  تابارضإ ، لعلا  ذيفنت  نع  تاعئاش  ترشتنا  تقولا ،

نع ءابنأ  تدرو  .كانهو ك  انه  ةقرفتم  تاقاقشنا  نعو  ةيئاذغلا ، داوملاب  ةقالع 

ةمهادمو ليللا ، فصتنم  دنع  لزانملا  ةمهادم  لثم  تاكرحتلا ؛ كلت  دخإ 
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.ةيئاوشعلا تالاقتعالاو  يرسقلا ، جهتلاو  تايفشتسملا ،

مده دعب  دودحلا  تحتفنا  .ٍذئنآ  كلذ  فرعن  اننكلو   ىواهتت ، ةيعويشلا  تناك 

ميدقتو ةديدج ، بازحأ  ليكشتو  ةرحلا ، تاباختنالا  دوعو  تعاشو  رادجلا ،

كلت ىلإ  تايركذلاب  اندع  اذإو  .انل  نكت  اهنكلو   ةيبرغلا ، عئاضبلاو  تادعاسملا 

نم طقس  ٍرجح  لك  نأ  يف  كفتلا  ناك  ةلوهسلا  نم  هنأ  فشتكنسف  مايألا ،

نأ لَمتُحي  .رونلا  نم  رخآ  عاعش  اهنم  لخدي  ةرغث  هعم  تحتفنا  ةيعويشلا  نجس 

كلذ ناكف  تسراخوب ، امأ يف  .لرب  وأ  وسراو  وأ  غارب  دئاسلا يف  موهفملا  ناك  اذه 

لك ناك  .رونلا  نم  يفكي  ام  دهشن  نل  اننأو  نوجسم ، انلز  ام  اننأب  انل  ًاكذت 

نويراغنهلاف .انيلع  ًاديدج  ًاطغض  هعم  بلجي  دلبلا  جراخ  ثدحي  يذلا  حايترالا 

تلسرأ ك  .دودحلا  ىلع  دّدشتلا  نم  اوداز  ينامورلا  ّنكل  مهدودح ، اوحتف 

دقف دلبلا  اذه  امأ يف  .ةيقرشلا  ايناملأ  ىلإ  لاومألاو  ةيئاذغلا  داوملا  ةيبرغلا  ايناملأ 

نم ديزملا  ىلإ  سانلا  عفد  اهنأش  نم  يتلاو  ريدصتلل ، ةديدج  ٌفادهأ  تنِلُعأ 

قوسلا نأ  ّدح  ىلإ  رومألا  تلصو  دقو  .لقأ  ٍلوخدم  ىلع  لوصحلاو  جاتنإلا 

، اذكهو .ةليدبلا  ةدراولا  علسلا  ةينقأ  لافقإ  عم  كلذو  ًاضيأ ؛ تررضت  دق  ءادوسلا 

دودح دأ  نم  الو  صصحلل ، ايلعلا  دودحلا  نم  ةدافتسالل  لاجم  كانه  دعي   

تانهارم الو  ءيش ، يأ  صاقنإ  ناكمإلاب  دعي  و  لعفلاب ، ةدوجوملا  علسلا  راعسأل 

ةرشقلا اهنأكو  ةدوجوم ؛ لازت  ال  تايلكلا  تناك  .ةضياقملاب  وأ  عيبلاب  حمست 

.ناكم لك  تدفن يف  ةيساسألا  داوملا  ّنكل  نامرحلا ، رهاظم  قوف  ةعمتلملا 

بكوم تيأر  لمعلا  ىلإ  ًابهاذ  تنك  يف  جلثملا ، لوألا  نوناك  حابص 17  يفو 

راطم وحن  ًاعِرسُم  بكوملا  ناك  .ةفئازلا  هبكاوم  نم  ًادحاو  وأ  لوألا ، قيفرلا 

جلثلا قوف  سلل  ةصّصخملا  لسالسلا  مدختست  تارايسلا  تناكو  ينيبوتوأ ،

نأ لبق  لتك  لكش  ىلع  كانهو  انه  ءطبب  طقاستي  بئاذلا  جلثلا  ناكو  .دوسألا 

.ضرألا ىلع  بوذي 
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ّنكل عراوشلا ، يف  ًادحأ  دهاشأ  .رتوتلاب   ينبيصت  ىلوألا  حابصلا  تاقوأ  تناك 

تاعاس ضعب  دوجوب  رّكذت  تناك  ًاضعب  اهضعب  قوف  تعطاقت  يتلا  مادقألا  راثآ 

وأ مهلمع ، نكامأ  نيدصاق  اوضكر  وأ  صاخشألا  تائم  راس  امدنع  كلذو  ماحدزالا ،

ًاروعش يطعت  هذه  مادقألا  راثآ  تناك  .ةماعلا  لقنلا  لئاسو  راظتناب  اوفقو 

ةلودلا ىلإ  ةبسنلاب  ًايلاثم  سقطلا  اذه  ربتُعيو  .هتاذ  تقولا  ةلزعلاو يف  ماحدزالاب 

يأ اعلا ، تداس  يتلا  دّمجتلا  تارتف  ىلوأ  دعب  : » ًاموي ويل  ينلأس  دقو  .ةيسيلوبلا 

نع باجأ  مث  ةيمستلا .»؟ هذه  ببس  ترّكف يف  نأ  كل  قبس  له  ةدرابلا ، برحلا 

ًادج ةدرابلا  تاقالعلا  نع  ءارهلا  كلذ  لك  ىلإ  دوعي  ببسلا ال  نإ  لوقلاب  هلاؤس 

ول ك  هنامدختسي  هو  حالسلا ، وه  انه  ُدربلاف  برغلاو ؛ قرشلا  ب  ةاقلا 

هضّرعت نع  نويلبان  هلاق  ام  ركذتأ   » ..ً.ايئام ًاعفدم  وأ  ًاسدسم  نامدختسي  هنأ 

 «. ...نمألا لاجر  ناك  انه  ءاتشلا  ًانسح ، ءاتشلا ؟ فصتنم  لاجلا  دي  ىلع  ةزهلل 

تمهف يننكل  ًابعترم ، ادبو  ةعماجلا ، تاباوب  مامأ  ةمراص  ًةيحت  وكيم  ىدأ 

شيتفتب ناموقيو  هتلواط ، ىلإ  َسلاج  نمأ  الجر  ناك  ذإ  .روفلا  ىلع  ببسلا 

.بالطلا

اوقلغأ ك  ةينمألا ، تاءارجإلا  نودّدشي  مّهنإ   » .تلخدو ويل  بتكم  باب  ُتعرق 

قيفرلا ةرايزب  ةقالع  اذهل  نأ  لمتُحي  .لماك  ٍعوبسأ  ةدمل  ةيسايسلا  مولعلا  مسق 

«. ًاثك ةبقارملا  نودّدشي  مهنإ  .ناريإ  ىلإ  ةيمسرلا  يالوكين 

.»؟ ناريإ ىلإ  بهذيس  لهو  »

ًالوؤسم نوكيس  نم  فرعتأ  .ءيش  لك  سيل  اذه  ّنكل  .نونجلاب  بيصأ  هنأ  دب  «ال 

.»؟ هللا تايآ  عم  قتسفلا  هلوانت  ءانثأ  دلبلا  نع 

: ًةفاخس تاباجإلا  كأ  ناك  يهيدبلا  باوجلا  نكل  ًاليلق ، ةلأسملا  هذه  ترّكف يف 

...فرعأ نأ  عيطتسأ  ديكأتلاب ال 
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تناك يهجو  باعت  نكل  ًائيش ، لقأ  باوجلا .»  ىلع  ًاروف  َتلصح  : » ويل لاقف 

.ةيفاك

.»؟ وكسيشواشت انيليإ  ةروسيفوربلا  ةيداكألا  ةقيفرلا  ينعتأ  »

يذلا ام  كل  لوقأس  يننكلو  ً.ايملاع  تيصلا  ةعئاذ  ةملاعلا  فيضت  نأ  َتيسن  »

ملعأ هللاو  .يسايإو  فوساربو ، اراوشميت ، يف  لّوجتت  ةأرملا  كلت  نإ  .هدصقأ 

ىلإ بهذيس  ميعزلا ؟ لعفيس  اذام  نكل ، .اهدصقت  فوس  يتلا  ىرخألا  نكامألاب 

.»؟ كلذ لعفي  نأ  هنم  بلط  نم  مكيلع ! هللاب  ناريإ  ناريإ ،

.بابلا برق  لوجي  ايبوب  أدب 

دعي .ةذفانلا   بناج  ىلإ  فوقولل  ويل  هل  راشأو  ...كئيج »  َتلعف  ًانسح  هآ ، »

اذه هيف  فلتخم  ءيش  كانه  ناك  نكل ، .لوؤسملا  وه  ايبوب  نأ  نآلا يف  ّكش  كانه 

اهيأ كسفن  نع  ًايضار  ودبت   » .رومألاب مّكحتلاو  ىضرلاب  يحوي  ءيش  وهو  مويلا ؛

«. كدنع ام  ِتاه  ًانسح ، .لوؤسملا 

.قاروألا ضعب  زربأ  مث  ةفيخم ، ةروصب  هسفن  نم  ًاقثاو  ادبو  بابلا ، ايبوب  قلغأ 

ىرخأ ةلاسر  كانهو  .اهن  ٍلكشب  كتفيظو  يهُنت  ةيلكلا  ديمع  نم  ةلاسر  اهنإ  »

، كلمع ةصخر  ءاغلإ  كلذكو  دلبلا ، ىلإ  كلوخد  ةشأت  ءاغلإب  يضقت  ةرازولا  نم 

نكل .دلبلا  ةرداغمل  ًاموي  رشع  ةعبرأ  كحنم  مت  ً.ادغ  ناتلاسرلا  كلصت  فوسو 

لبق رشع  ةعبرألا  مايألا  ةرتف  تأدب  ةداتعملا  ةيبتكملا  ءاطخألا  ببسبو  فسألل ،

ةعاس عبرأو  ا  كيدل  نأ  ينعي  اذهو  .كلذ  حيحصت  اننك  ً.اموي ال  رشع  ينثا 

«. رداغت ىتح  طقف 

يه هذه  ْنكل  لتق ، ةلواحمل  ىتحو  ةقرسلاو  نجسلاو  برضلل  ويل  ضّرعت  نأ  قبس 

نم ايبوب  كسمأو  هيسرك ، نع  َزفق  .لعفلاب  ًامومهم  اهيف  هارأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

ةفيظولا هذه  يفو  ناكملا  اذه  نكت يف  نإ   : » همالك عبات  ايبوب  ّنكل  هصيمق ، ةقاي 
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.هتيحالص خيرات  زواجت  لمعلا  نع  لطاع  ٌرضاحم  كنأ  .ةركنو ك  ءيش  تنأف ال 

انفونأ تغّرم  امدنع  كتبقارو  .كنم  رماوألا  ىقلتأ  انأو  ًادج  ًاليوط  ًاتقو  ُتيضمأ 

، ًانسح ...ماظنلا  داسفإب  َتمقو  مهزازتباب ، َتمقو  سانلا  َتدّده  امدنعو  لحولاب ،

.ةيادبلا ذنم  كتهرك  يننإ  كل  لوقأ  نأ  يننك  كليحر ، تقو  ناح  نأ  دعب  نآلاو 

نأ كنك  هديرت : ام  لعفت  نأ  كنك  .دلبلا  نم  كدرط  ةلأس  ةقالع يل  ال  نكل ،

.ءيش لك  يهتني  فوس  اهدنعو  يتفيظو ، دقفت  نأو  يّنلذت ، نأو  ينحضفت ،

«. غوارم تنأ 

وه ام  دعاسمل ؟ هلعف  عيطتست  يذلا  ام  : » لاقو هدعقم  ىلع  سولجلل  ويل  داع 

.»؟ نآلا بولطملا 

نكل هآ ، .ءيش  يأ  لعف  يننك  هنإ ال  لوقلاب  ديعس  يننإ  .ويل  اي  كيلع  ةنعللا  »

تلعف هتلعف ك  دق  تنكل  ءيش  يأ  لعف  يعسوب  ناك  ول  هنأ  نم  ًادكأتم  نك 

، ًائيش لعفأ  نأ  تلواح  دقل  عقاولا ، .طقف يف  يسفن  يمحأ  كلذو ل  ماودلا ؛ ىلع 

اذه نإ  لوقلاب  ٌديعس  انأ  ...كلذ  يف  حجنأ  يننإ   كل  لوقأ  نأ  ىشخأ  يننكلو 

كيلع ّعتي  .رّرح  هنأل  ويل ؛ اي  ةبسنلاب يل  حيرم  ٌرمأ  اذهو  .يدي  سيل يف  رمألا 

 «. ...ىرت فوسو  اهسفن  ءاقلت  نم  يرجت  رومألا  كرتا  .هبّرجت  نأ 

ًاضيأ تنأ  : » يل لاقو  يوحن  تفتلاف  ةيفاضإلا ، ليصافتلا  ضعب  ايبوب  رّكذت 

كتشأت ّنكل  رهشلا ، اذه  نم  نيرشعلا  سمسيركلل يف  كتزاجإ  أدبتس  .ٌدورطم 

نوكت نأ  ًاضيأ  لضفألاو  ىرخأ ، ةفيظو  كسفنل  دجت  نأ  لضفألا  نم  .دَّدُجت  نل 

يننإ لوقي  نأ  ديري  هنأ  ول  ايبوب ك  مستباو  ...كفيظوت .»!  لبق  ةلباقم  كانه 

انه ثك  نل  لاح ، ةيأ  ىلع   » .ةيادبلا هقّقح يف  يذلا  رصنلا  دعب  ةيفاضإ  ةيده 

 «. ...ياهوأ روسيفوربلا  ليحر  دعب  ًاليوط 

نوكيس رخآ  ًارمأ  نإف  ينم  نوصلختي  فوس  مهنأ  ءايبغألا  كئلوأ  دقتعا  اذإ  »
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.دعاسم مهنم  بلطأ  فوسو  نيثك ، ءاقدصأ  كلتمأ  انأف  .مهراظتناب 

بقاري نيب  مهسفنأب ، ةرئاطلا  يف  يعضوو  يريدختو  يطبر  ىلإ  نورطضيس 

!«. اكم اوناك  ول  نوّنمتيو  نورخآلا ،

ةزاجإ ءاغلإ  تنّمضت  دقو  ةموكحلا ، يف  نثا  لوؤسم  نم  هتلاسر  ويل  ّملست 

قاروأ نأل  ةرايزلا ؛ ىتح  مهيأرب  قحتسأ  ملف  انأ  امأ  .هلمع  دقعو  هتشأتو ، هلمع ،

نأ ررقملا  نم  ناكو  .يديرب  قودنص  ىلإ  تلِسُرأ  لمعلا  دقعو  ةشأتلا  ءاغلإ 

.ويل ةرداغم  نم  موي  دعب  يأ  رهشلا ، اذه  نم  نيرشعلاو  ثلاثلا  لولحب  رداغأ 

تارشع ىلع  دتعالاو  دلبلا ، يف  هتاقالع  نم  ةدافتسالا  هناكمإب  هنأ  ويل  دقتعا 

نأل ًائطخم ؛ ناك  هنأ  .ىرخأب غ  وأ  ةقيرطب  هل  نونيدي  نيذلا  نيذفانلا  صاخشألا 

اوقفاو نيذلا  صاخشألا  نم  ليلقلا  ددعلا  ّنأ  .هتالاصتا ك  ىلع  ّدري  مهنم   ًادحأ 

يذلا وه  هدحو  اينام  .هيلع  قافتالا  مت  يذلا  دعوملا  ىلإ  اورضحي  هئاقل   ىلع 

نوناك موي 28  هب  عتجالا  ويل  ىلع  اهيف  ضرع  ةصق  ةلاسرب  هقفرأو  ًادر ، ىطعأ 

دعوم نأ  ًاديج  فرعي  اينام  ناكو  هتركفم .» ةنكمم يف  ةصرف  لوأ  يف   » يأ لوألا ،

.نيرشعلاو يداحلا  ويل يف  ليحرت 

اومرضأو لوألا ، نوناك  اراوشميت يف 19  بزحلل يف  سيئرلا  رقملا  نوّجتحملا  حاتجا 

؛ روصلاو بتكلاو ، بزحلا ، تالجسو  وكسيشواشت ، تاحول  هتايوتحم : يف  رانلا 

ىلع ةطرشلا  لاجر  فقو  ءانثألا ، هذه  يفو  .قرحلا  نم  ملسي  ثاثألا   نإ  ىتح 

ةياهنل ليوط  ٍتقو  ذنم  ةرظتنم  تناك  يتلا  ةظحللا  ّتلح  حلا ، كلذ  .دايحلا يف 

.اهسفن تضرفو  ماظنلا ،

ملعلا يأ  اراوشميت ؛ يف  بزحلل  سيئرلا  رقملا  ةفرش  ىلع  ةروثلل  ٍزمر  لوأ  عِفُر 

، يعويشلا راعشلا  دجاوتي  ناك  ثيح  ءاقرزلا  ءسلا  نم  ٍةحاسم  عم  امورلا 

، ديدجلا ملعلا  اذه  سملل  سانلا  عّمجت  .امورلا  يعويشلا  بزحلا  زمرو 
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.ديدجلا ينطولا  ملعلا  حبصأ  دقو  .مهعم  هولمحو 

.ةيزكرملا ةنجللا  ىنبم  ىتحو  ايروتكيف  ايلاك  نم  دتماو  نمألا ، لاجر  راشتنا  ديازت 

رشع دُعب  ىلع  مهتاسدسم  اوفخأ  نأ  دعبو  ةيمسرلا ، مهتالذبب  نابشلا  فقو  دقو 

، تايوهلا نوصحفتيو  نوبقاريو ، نونّخدي ، اوناك  ً.اضعب  مهضعب  نم  ٍتادراي 

كأل عراوشلا  ملكتيو يف  فقوتي  صخش  يأ  نوبِوجتسيو  تارايسلا ، نوعفديو 

نكل يف ًادشح .» نافلؤي  نانثا  : » راعش تقولا  كلذ  داس يف  .ةليلق  تاظحل  نم 

ةلاقس ىلعأ  يف  ءانب  لماع  فقو  دقف  تاءانثتسا ؛ كانه  تناك  نايحألا ، ضعب 

! اراوشميت اراوشميت ! : » ًالئاق ىدانو  توص ، ربكم  هعم  ًالماح  ينوأ  اتايبب 

نمألا لاجر  نكمتي  نأ  لبق  ةعاس  فصن  ةدمل  اذكه  يداني  رمتساو  اراوشميت .»!

اهيلع بِتُك  تاتفال  ترهظ  دقف  موينيثألا  ةحاب  يف  امأ  .هناكم  نم  هلازنإ  نم 

ءامدلا صاّصمل  توملا  ةتفال  امأ  .ةيبشعلا  ةحابلا  قوف  وكسيشواشت  طقسيلف 

.بزحلا فحتم  رادج  ىلع  ةّقلعُمو  رمحألا  نوللاب  ةبوتكم  تناكف  هتجوزو 

؛ ةيعتجالا ةايحلل  ٍّدح  عضو  درمتلا  عمق  تالواحم  ةيادب  دنع  لهسلا  نم  ناك 

تابورشملاو ةيئاذغلا  علسلا  تادادمإ  فاقيإ  وه  هلعف  ةطلسلا  ىلع  ناك  ام  ّلكف 

نأ كلذ  ىلإ  فاُضي  .قاوسألا  نم  تفتخا  زتاسرإ  نإ  ىتح  يهاقملاو ، معاطملا  ىلإ 

ىتحو يف .ةلماع  تيقب  يتلا  يه  اهدحو  ةيملاعلا  قدانفلاو  تارالودلا  يهاقم 

ميدقت يف  ّرمتسا  دقف  ايسباك  امأ  .نئابزلا  نم  كأ  ءالكولا  يقب  قدانفلا  كلت 

ويل ايسباك  فاضتسا  دقو  .مهماعطإو  بزحلا  يلوؤسمو  يسامولبدلا  ىلإ  هتامدخ 

تالافتحا ةباث  كلذ  ناكف  ةضفخنم ، هيف  هتايونعم  تناك  يذلا  عوبسألا  يف 

.ةيسايسلا ةيلايروسلاو  تيمملا  رطخلا  نم  تاضمو  اهّللختت  يتلا  غنكيافلا 

ٍجيجض تاوصأ  ىلع  اثلا  نوناك  موي 20  تاعاس  ىلوأ  ايليتوأو يف  انأ  انظقيتسا 

فوفرلا زازتهاب  رعشنل  يفكي  ا  ًايلاع  جيجضلا  ناكو  انتقش ، نم  برقلاب 

ةعاسلا ىلإ  ناشي  اهَيبرقع  ُتدجوف  ةعاسلا  ىلإ  تّعلطت  .مّحلا  ةيجاجزلا يف 
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ءانثأ مئان  هبش  لزنملا  سرحي  يذلا  يطرشلا  ناك  .ليللا  فصتنم  دعب  نم  ةعبارلا 

دُعب ىلع  نانخدي  هو  نارخآ  نايطرش  فقو  يف  يضرألا ، قباطلا  يف  هفوقو 

جيجضلا ناك  .لزنملا  ترداغ  يننأ  ىلإ  شي  ام  هنم  ردبي  .هنم   ةليلق  ٍتادراي 

.هببسب ضرألا  تزتها  تايلآ  زيزأ  نع  ةرابع  ناكو  تقولا ، اذه  هتورذ يف  غلب  دق 

ىلإ ُترس  امدنع  يننأ  غ  ةديدج ، ةيضرأ  ةزه  لصحي  ام  نأ  تننظ  ةيادبلا ، يف 

تارشع تناك  ذإ  ئطخم ؛ يننأ  تكردأ  روليروتايفآو  وردناسكلأ  ايلآ  عطاقت 

ًاضيأ تيأرو  .اهحيباصم  ةءاضإ  نود  نم  اّإو  ةنيدملا ، ىلإ  هّجتت  ةعردملا  تابرعلا 

نأ تّليخت  املاطل  نكل ، .ةبعرم  ةعرسب  مدقتت  تابابدو  ًادونج ، لمحت  تانحاش 

.يبعر ىراُجت  يتلا ال  اهكرحت  ةقاشرو  اهتعرس  تراثأ  اذل  ةليقثو ، ةئيطب  تابابدلا 

«. اراوشميت ىلإ  دونجلا  نولسري  مهنإ  : » لاقو ًابيرقت  رجفلا  جالبنا  دنع  ويل  داع 

تحاف دق  ناخدلاو  بارشلا  ةحئار  نأ  نم  مغرلاب  ةرملا  هذه  ًادج  ًايحاص  ويل  ناك 

، نآلا ثدحي  ًاماه  ًائيش  نأ  دقتعأو  ًاعيمج ، دونجلا  تازاجإ  ءاغلإ  مت  : » عباتو هنم ،

«. نمألا ةيلوؤسم  تّملست  دق  ًايصخش  وكسيشواشت  انيليإ  نأ  ك 

تابرعو تابابدلا  ءيش : لك  تيأر  ً.اضيأ  انه  ىلإ  دونجلا  نم  ديزملا  نوبلجي  مهنإ  »

«. دونجلا لقن 

اودارأ اذإ  ةقطنملا  جراخ  نم  رارمتساب  دونجلا  نوبلجي  مهف  ًائجافم ؛ سيل  رمألا  »

ىلإ أتس  اراوشميت  شيجلا يف  تادحو  نأب  نهارأ  يننإ  .سانلا  ىلع  رانلا  قالطإ 

«. اراوشميت ىلإ  هجوتت  فوس  تسراخوب  تادحوو  انه ،

ايليتوأ ترعش  ذإ  ويل .»؟ اي  ديكأتلا  هجو  ىلع  هفرعت  يذلا  ام  : » ايليتوأ ْتلأس 

سانلا ضعب  نأ  فرعت  تناكو  ةكب ، ترشتنا  يتلا  تاعئاشلا  ببسب  طخسلاب 

اهّنكلو .اهتعدتسا  يتلا  عئاقولا  نم  ًةراثإ  كأ  اهنوربتعيو  تاعئاشلاب  نودَعُسي 

تادر ىلع  شّوشت  اهنإ  : » يل تلاق  نأ  اهل  قبس  دقو  ةلمم ، تاعئاشلا  ربتعت 
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كناكمإب دوعي  نل  ةعئاشلا ، ةهجاو  كسفن  هيف  قهُرت  يذلا  تقولا  يفف  كلعف ؛

 «. ...اهتاذ عئاقولا  ةهجاوم 

ةسفانم زربت  فوس  هنأ  دقتعأ  يننكلو  .ديكأتلا  هجو  ىلع  ًائيش  فرعأ  .ءيش ال  «ال 

ويل يف ةربن  تّغتو  ةحرشملا .» ونابماك يف  بو  ىفشتسملا  كنيب يف  نئابزلا  ىلع 

ةرئاطلا يف كلت  ىلع م  نوكأ  نأ  ضرتفي   هنأ  فرعأ  : » عباتي وهو  تقولا  اذه 

تقولا وه  نآلاف  ةرداغملا ، ادرأ  اذإ  نكل ، .لحرأ  نل  يننكلو  تقولا ، اذه 

«. كتدعاسم اكمإبو  بسانملا ،

.رداغأ نل  انأ  : » لعفيس رتيب  ناك  ةمزاحو ك  ةئداه  ةربنب  ايليتوأ  تلاق  اهدنع ،

«. يدلب اذهف 

رمألا نيركفت يف  ِتنك  نيب  ِكنأ  فرعتأ  : » لاقو أموأ  نأ  الإ  ويل  نم  ناك  ف 

نم ٍرمتسم  ٍجمانرب  نمض  نم  يعادو  ةلفح  نأ  تربتعا  دقو  .ايسباك  ُتزجح يف 

موي ءاسم  ينبوتوأ  راطم  رداغأ  امدنع   اهتورذ  ىلإ  تلصو  يتلا  ثادحألا 

«. ةعباسلا ةعاسلا  دنع  يقتلن  .ةعمجلا 

ىلع ةدوربلا  ةديدش  هايملا  ترمهنا  امدنع  خرصي  هانعمسو  محلا ، ىلإ  ويل  هّجوت 

.رداغم دعب  ثدحيس  ام  ايليتوأ  عم  شقانأ  .ةنخاسلا   هايملا  روبنص  نم  هيفتك 

، ماري ام  ىلع  نوكيس  ءيش  لك  نأكو  ثدحتلاب  انررمتسا  ططخلا ، عضو  نم  ًالدبف 

يننأب رهاظتلا  نم  نّكأ  .سمسيركلا   يف  انه  ًاعيمج  دجاوتن  فوس  اننأكو 

ءاقبلا ُتدرأ  اذإ  نكل ، .مهنع  داعتبالل  ةقيرط  دجأو  ةطرشلا ، لاجر  غوارأ  فوس 

اننأ ّليختأ  نأ  يننك  ذإ ال  .ةدوعلل  ةقيرط  داجيإ  ّيلع  عتي  فوسف  ايليتوأ  عم 

اذه ةيعقاو  مدع  نم  مغرلابو  .ناكملا  اذه  غ  ٍناكم  يأ  يف  ةايحلا  كراشتن 

.ناكملا اذه  رخآ غ  ٍناكم  يأ  ايح يف  رّوصت  نع  تّفقوت  يننأ  الإ  كفتلا 

يقب دقف  دلبلا  سيئر  امأ  .ليقث  يسيلوب  مالس  تسراخوب  ىلع  مّيخ  مويلا ، كلذ  يف 
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راسملاب اينامور  مازتلا  ىلع  هزيكرتو  يلالملاب ، هعتجا  رهُظت  ًامالفأ  رشنو  ناريإ ، يف 

يف ةديدج  دييأت  رداصم  ىلع  لوصحلا  نم  وكسيشواشت  لآ  نّك  .يعويشلا 

نأ ايتنيس  ةفيحص  تنلعأ  اذكهو ، ً.ايلودو  ًايلحم  لاوحألا  اهيف  تبرطضا  تاقوأ 

ةشقلا ماسو  يأ  دالبلا ، ٍميركت يف  عفرأ  هتحنم  دق  فرتحملا  لالسلا  ئاح  ةباقن 

.ةيبهذلا

تاماّوحلا تناك  نيب  ةثلاثلا ، ةعاسلا  دنع  اهئالخإو  ةعماجلا  لافقإ  نع  نِلُعأ 

؛ ةيئاوشعلا شيتفتلا  زجاوح  ناكم  لك  ترشتنا يف  ءاسملا ، كلذ  يفو  .انقوف  ّقلحت 

ىلع سانلا  ةطرشلا  لاجر  ّثح  نيب  ةيتوبثلا ، قاروألا  يف  قيقدتلا  مت  ثيح 

باوط امأ  ً.اضعب  مهضعب  ىلإ  ثدحتلل  اهيف  نوفقوتي  اوناك  ةرم  لك  كّرحتلا يف 

، بضغلا نع  ةحضاو  باعت  اهتّللخت  دقف  ةيئاذغلا  علسلا  ىلع  لوصحلل  راظتنالا 

اذإف .لكاشملا  نم  ديزملا  عم  تقفارت  يتلا  رومألا  يهو  ةيوفعلا ؛ تاجاجتحالا  وأ 

اوحمس اذإو  بشنت ، فوس  بغشلا  لعأ  نإف  مدقتلل  سانلا  ةطرشلا  لاجر  عفد 

جراخ امأ  .دادزتس  بغش  ثودح  ةصرف  نإف  مهنكامأ  يف  ًاليوط  ثوكملاب  مهل 

.ةروطخ كأ  حبصأ  روباطلا  نإف  وغام ، رافيلوب  عقاولا يف  وهو  باّصقلا ، ّلحم 

ناك يذلا  رخاسلا  ايتنيس  ةفيحص  عئاب  دوجو  ُتظحالف  روباطلا ، ةاذاح  ُتررم 

موقي هنأ  ُتكردأ  .هوحن  سانلا  تفتلاف  عئابلا  ادان  .هتبيقح  عم  ًارظتنم  فقي 

ىلإ ةفاضإلاب  ٍدهاش ، ةئم  وحن  مامأ  يبنجأ  ٍلجر  عم  هثّدحت  يف  ةبك  ةرطاخ 

، ثارتكالا مدعو  ألاو  ةيرخسلا  نع  ّربعت  يتلا  هتماستبا  ُتظحال  .ةطرشلا  لاجر 

.تعساولا هينيع  تارظن  ىلإ  ةفاضإلاب 

عم فصلا  فِقو يف  َلاعت  لونمود ، انه  ىلإ  َلاعت  كلذك ؟ سيلأ  ريونتلا ، رصع  هنإ  »

نيب بِقارو  َلاعت  ...ارتشالا  مهتايح  بولسأ  را  نونجي  نيذلا  ءادعسلا  سانلا 

نوموقي يمسرلا  يزلا  نودتري  نيذلاو  ىرقلا ، نم  نوتآلا  ءاهلبلاو  ىقمحلا  كئلوأ 

اذه يف لك  أرقت  ال  كنكل  .رخآ  ىلإ  ٍروباط  نم  ةيشاملا  نم  ٌعيطق  اننأكو  انعفدب 
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.»؟ كلذك سيلأ  ايتنيس ،

حاصو .مهب  اوحاصو  ةطرشلا  لاجر  ىلإ  ًارزش  اوعلطتو  ةرار ، نورضاحلا  كحض 

فقاو اناك  نالجر  كّرحت  روفلا ، ىلعو  لتاق .»! وكسيشواشت  اراوشميت ! : » مهدحأ

ٍتاظحل نوضغ  يف  هيلإ  الصو  .هوحن  امّدقتو  ةفيحصلا  عئاب  ءارو  روباطلا  يف 

نمألا لاجر  يربخم  نم  نالجرلا  ناك  .دشحلا  نع  ًاديعب  هفتك  نم  هابذجو  ةليلق ،

ترتس نايدتري  اناكو  يداعلا ، ينامورلا  نم  مهنأكو  سانلا  ب  عورزملا 

نالعتنيو بنرألا ، ورف  نم  تصيخر  تعبق  نارمتعيو  ةبسانم ، غ  فطعمو 

، ههجو تسق  لّدبت  دقو  ةينونج  ةكحض  عئابلا  قلطأ  اهدنع ، .موكونوم  ةيذحأ 

لاجرل ةصّصخم  رجاتم  مكيدل  تسيلأ  قافر ؟ اي  روباطلا  نوفقت يف  اذامل  : » لاقو

اهتّفلخ يتلا  جلثلا  ىلع  هيمدق  راثآ  ُتيأر  ...نآلا »  ةغراف  اهنإ  اولوقت يل  ال  نمألا ؟

كّرحت .ءادوسو  ةلفقم  ةغص  ايساد  ةنحاش  ىلإ  هّرج  ءانثأ  ةرسيو  ةن  هتالكر 

ةرورضب سانلا  اوغلبأو  دشتحملا ، روهمجلا  ةئدهتل  مهزكارم  نم  ةطرشلا  لاجر 

اوعلطت مهنكلو  ةدهاشملا ، ّقحتسي  ءيش  دجوي  هنأو ال  راظتنالا ، باوط  ءاقبلا يف 

.ءايتساب نمألا  لاجر  ىلإ 

ً.اديعب ءاقبلا  ينم  ًابلاط  ّيلإ  راشأ  نمألا  لاجر  دحأ  ّنكل  لّخدتلا ، فدهب  ُتكرحت 

«. ةلاثح نومرجم ، نويشاف ، : » لقتعملا عئابلا  حاص  نيب  يمّدقت  تعبات  يننأ  غ 

ةناهإب اوأدبو  تلكلا ، هذه  مهعس  ىدل  نوعمجتملا  صاخشألا  عّجشت  اهدنع ،

؛ مهيلإ نابش  ةعبرأ  مضنا  نم  مغرلاب  ًادج ، ًاليلق  مهددع  ادب  نيذلا  نمألا  لاجر 

يمامألا جاجزلا  ىلع  ًارجح  مهدحأ  ىمر  .ةنحاشلا  نم  اوجرخ  نيذلا  مهو 

عئاب نّك  اهدنع ، .فيصرلا  قوف  ةعرسب  جاجزلا  رثانتو  همّشهف ، ةنحاشلل 

مث هقاثو ، ّكفب  عراسو  ةدئاسلا ، ىضوفلا  هذه  نم  ةدافتسالا  نم  ايتنيس  ةفيحص 

، هبقارأ تنك  يفو  ً.ايعرف  ًاعراش  دصق  كلذ  دعبو  دشحلا ، طسو  ىلإ  ًاعرسم  داع 

فطعنا امدنع  ُهتحمل  .رورملاب  هل  اوحمس  دق  ةطرشلا  لاجر  نم  ةثالث  نأ  تظحال 
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ةجلاعم اوكرتو  مهرودب ، ةطرشلا  لاجر  ىفتخا  .سكاعملا  هاجتالا  يف  بهذو 

.ةيداع ًابايث  نودتري  اوناك  نيذلا  مهئالمعو  نمألا  زاهج  لاجر  قتاع  ىلع  رومألا 

أدب اذكهو ، .اهل  دادعتسالا  متي  يتلا  بغشلا  لعأل  ًاضحت  كلذ  لك  ناك 

نم مهتاقورس  برهلا  مث  رجتملا ، بهنو  تاهجاولاو ، ذفاونلا  سكتب  نويعفنلا 

نيذلا نمألا  لاجر  اوهجاو  دقف  نويلاثملا  امأ  .فحصلا  قروب  فوفلملا  محللا 

، مدقتلاب دشحلا  رمتسا  .دوشحلا  مامأ  مهتارايخ  اوضرعتساو  مهتحلسأ  اوعفر 

.اهذفاون  نم  ىقبت  ام  رسكتف  ةلفقملا ؛ ةنحاشلا  ىلع  رهنالاب  ةراجحلا  تأدبو 

ّنكل تادراي ، رشع  ىوس  نمألا  لاجرو  سانلا  ب  ةلصافلا  ةفاسملا  نم  َّقبتي 
تناكو ةلصافلا ، ةفاسملا  لتحتل  تعرسأ  نوللا  ءادوس  ةيناث  ةلفقم  ايساد  ةنحاش 

ىلإ اوزفاقت  ام  ناعرس  نيذلا  اهئالمع  عيمجتل  ًادادعتسا  ةحوتفم  اهباوبأ  لك 

ناك .قئاسلا  بناجب  يمامألا  بابلا  نم  ءطبب  اهلخد  مهدحأ  ّنكل  .اهلخاد 

هرظنب لاج  هدوعص ، لبقو  .ةراظن  عضي  ناك  ك  ءارفلا ، نم  ةعبق  رمتعي  باشلا 

نم ٍهجو  لك  دنع  ًافقوتمو  ليصافتلا ، لك  ًابعوتسم  ناكملا  ءاحنأ  يف  ءطبب 

دشتحملا روهمجلا  ّسحأ  .مهيلإ  مضنالا  ىلع  هنّوثحي  هقافر  ناك  يف  هوجولا ،

، دشحلا نم  يمامألا  فصلا  ىعادت  .اهكلت  يتلا  ةطلسلابو  فقوملا  ةدوربب 

فوخ تامالع  يأ  اودجي  و  هيلإ ، عيمجلا  علطت  نأ  دعب  مدقتلا  فقوت  اذكهو 

.ههجو ىلع  ةمسترم 

هرهظم ام يف  ًائيش  ّنكل  .هتعبقو  هتراظن  عزني  نأ  لبق  ىتح  لوتنيف ؛ هنأ  ُتفرع 

صق رعش  وذو  ميسو ، وهف  لعفلاب : يقيقحلا  هرهظم  وه  اذه  نأ  كردأ  ينلعج 

، دحلا اذه  دنع  هيومتلا  ىهتنا  .ةحتاف  ةرشبو  بحاشلا  رضخألا  نوللاب  نيعو 

ذنم هيلع  داتعا  يوفع  فّرصت  اذهو  هرعش ؛ زاّفقلاب يف  ةاطغملا  هدي  رّرم  هنكلو 

، رعاشم يأ  راهظإ  نود  نم  انيلإ  علطتو  هتراظن ، ىوط  مث  ً.ايفختم  هلمع  مايأ 

فّرعتي هنأ   لمتُحي  .تارم  ثالث  يهجو  ىلإ  رظنو  هبيج ، ةراظنلا يف  ّسد  ًاخأو 
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زاهجلا ربع  ام  ًائيش  لوتنيف  لاق  .ينيسن  هنأ  لمتُحيو  .حايترالاب  ترعشف  ّيلع 

ناك .درلا  راظتنا  نود  نم  ةلفقملا  ةنحاشلا  باب  حتف  مث  هلمحي ، يذلا  لساللا 

يوحن رظنيل  ًاددجم  تفتلاو  فقوت ، امدنع  ةنحاشلا  لوخد  كشو  ىلع  لوتنيف 

هدي عباصأ  لعج  كلذ  دعبو  ىنميلا ، هديب  همسج  ةاذاح  بابلا  رّرم  مث  ًةرشابم ،

كّرحو يوحن ، هدي  بّوصو  هينيع ، ىدحإ  ضمغأ  مث  سدسم ، لكش  ىلع  ىرسيلا 

، ةدحاو ةصاصر  قلطأ  .مستباو  ةدحاو ، ةرم  ءاوهلا  يلايخلا يف  هسدسم  ةناوطسأ 

دعب .ةيمهو  تناك  نإ  ىتح  ىًدس ؛ ةصاصرلا  ّعيضي  يذلا  عونلا  نم  نكي  وهف  

.مامألا ىلإ  اهعافدنا  ءانثأ  اهلخاد  فلد  مث  ةبرعلا ، حطس  ىلع  ّتبر  كلذ ،

: لءاستأ تحرو  يلاتلا ، مويلا  يتفيحص يف  ةءارق  نم  نّكأ  نأ  ٌكش يف  يدنع  ّدلوت 

ىلإو ءابتخالا ؟ مهنك  نيأو  نمألا ؟ لاجر  مهتهجاوم  دعب  سانلا  بهذي  نيأ  ىلإ 

ةنياع اوأدبو  مهجاردأ ، ةطرشلا  لاجر  داع  اوضكري ؟ نأ  مهنك  ةفاسم  يأ 

، ةروسكملا باوبألا  تاراطإو  رسكتملا ، جاجزلا  لحملا : ةهجاوب  تقحل  يتلا  رارضألا 

، ناكملا فيظنتب  ةطرشلا  لاجر  أدب  .جلثلا  قوف  ترشتنا  يتلا  حئابذلا  ءامدو 

.نمألا لاجر  ةدعاسم  نع  اوعنتما  مهنأل  مهب  بّحرم  مهنم  ةراملا  ضعب  برتقاف 

بارشلاو لايخلا  داز  نأ  دعب  ًءاسم  اهتعمس  دقو  ةعئاش ، ترس  تقولا  كلذ  يفو 

ك نمألا ، لاجر  اوهجاو  دق  ةطرشلا  لاجر  نأ  اهدافمو  اهتماخض ، نم  تاينمتلاو 

...برهلا ىلع  نيرهاظتملا  اودعاس 

كلذ ناك  .ناطلل  مورات  ةكرش  بتاكم  مامأ  ًاما  ةسماخلا  ةعاسلا  لبق  ُتفقوت 

نأ لمتُحي  نكل ، .يدلب  ىلإ  ةدوعلل  رفس  ةركذت  ءارشل  يل  بسنألا  تقولا  وه 

.باوبألا مامأ  اوفطصا  ٍصاخشأل  باوط  تيأر  يننأل  ًاثك ، رخأت  دق  تقولا 

لثم ةأجف ؛ مهرفس  رومأ  اوّبتر  دق  بناجألا  نم  ءايرثألا  مظعم  نأ  ًاضيأ  تملعو 

تادعمو ةبقارملا  ةزهجأ  راجتو  عافدلا ، ةرازو  عم  نيدقاعتملاو  تارافسلا ، يفظوم 

كلذ ينعي  .تاروطتلا  هذه  لظ  ًابيرق يف  اهقوس  حتُفتس  يتلاو  بغشلا ، ةحفاكم 
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ةديدجلا رسألاو  جراخلا ، نم  اوءاج  نيذلا  بالطلا  مه  اوقب  نيذلا  نيديحولا  نأ 

نويبوروألاو ةفلكلا ، ةصيخرو  ةعتمم  تازاجإ  اهئاضق  ءانثأ  تقلع  يتلا 

نيذلاو ًاقباس ، ةيعويش  حبصت  نأ  لبق  تقولا  لطي  يتلا   دالبلا  نم  نويقرشلا 

فرعي ًادحأ   نكل  .سمسيركلا  لولح  لبق  ةيملسلا  مهتاروثب  قاحتلالا  اولواح 

ُتممضنا .ليحرلاب  مهعانقإل  يفكي  ام  اوفرع  مهنأ  غ  ثدحي ، يذلا  ام  طبضلاب 

يننإ ىتح  يلخادلا ، رتس  بيج  يرفس يف  زاوج  تسّسحتو  راظتنالا ، فص  ىلإ 

.ةداحلا هاياوزو  هفارطأ  تسّسحت 

نوأرقي اوناك  مهنم  ةتس  ّنكل  مهتالواط ، ىلإ  سلاج  فظوم  ةينا  ُتيأر 

جيزم دلبلا  ىلع  مّيخ  تقولا ، اذه  .مهرفاظأب يف  نوهلي  وأ  نونّخديو ، فحصلا ،

ّلفلا نم  ةينالعإ  تاحول  ىلع  ًةتبثم  اينامور  طئارخ  تيأر  .ءودهلاو  رعذلا  نم 

تاقوجو ئطاوشو ، سئانك ، ّلث  ًاروص  كلذك  تيأرو  .ناردجلا  ىلع  اهقيلعت  مت 

ًااق يقب  سئانكلا  هذه  نم  مك  نكل ، .ناردجلا  ىلع  ةقلعم  ةيبعشلا  نونفلا 

نم تقنتخا  ئطاوشلا  نم  مكو  ندملا ؟ ىلإ  اولُقن  ّنغملا  نم  مكو  نآلا ؟ ىتح 

؟ ةخفتنملا بالكلا  ثثجو  ةممسملا ، كسألاو  ةيطفنلا ، تابرستلا 

نيدلو نم  ةلئاعلا  تفلأت  دقو  .يناطيربلا  حايسلا  نم  ةلئاع  يمامأ  تيأر 

اراوشميت يف  اهتزاجإ  تعطق  دق  ةرسألا  هذه  نأ  ودبيو  هيدلاوو ، بَعتم 

ليدبت لواحت  تناكو  حابصلا ، اذه  تسراخوب يف  ىلإ  ٍهجوتم  ٍراطق  تعِضُوو يف 

اهنأ ودبي  ذإ  ّدرت ، نأ  لبق  اهلوح  تعلطتف  هوأر ، ةدلاولا ع  ُتلأس  .اهرفس  ركاذت 

نأل ًائيش  َرن  نحن   رمألا ، عقاو  يف   » .ءابرغلا عم  ثّدحتلا  رطاخم  ىلع  تداتعا 

نم موي  لاوط  انوعنم  دقو  .كانه  ىلإ  انلوصو  موي  تلِزُع  دق  ىطسولا  ةقطنم 

ةلفاح يف  حابصلا  اذه  انورشح  مهنكلو  ًادج ، عيرم  ٌرمأ  هنإ  .قدنفلا  ةرداغم 

نأ تفاضأو  اهينيع ، نع  عومدلا  ضعب  ةأرملا  تحسم  ...ةطحملا »  ىلإ  انتلقن 

ةئف نم  ةيدقن  قاروأب  اهجوز  حّول  نيب  اهيلع ، نيدنتسمو  فقاو  امان  نيدلولا 
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ناك .نيرخآلا  لك  لثم  ةعرسب  ّملعتي  جوزلا  ناك  .فظوملا  مامأ  تارالود  ةرشع 

سيلو نايحألا ، ضعب  لاملا يف  قاوسأ  هدهشت  يذلا  علهلاب  نوكي  ام  هبشأ  رظنملا 

نكمتن ثيح   ًةيلطم ، اهيلإ  انولخدأ  يتلا  ةلفاحلا  ذفاون  تناك   » .رفس ةلاكوب 

اهنأكو اهجاردأ  تداع  مث  تارم ، ةدع  ةلفاحلا  تفقوت  .اهجراخ  ءيش  يأ  ةيؤر  نم 

ةقطنملا تناكو  اراوشميت ، ىلإ  كلذ  دعب  انلصو  .كلذ  هبشي  ام  وأ  اهقيرط  تّغ 

ام لك  اذهو  راطقلا ، ًاروف يف  انوعضو  .ةحلسم  ٍةسارح  تحت  تعِضُو  دق  اهلمكأب 

«. ةسئابلا ةلفاحلا  كلت  لخادو  قدنفلا ، لخاد  وه  ام  ادع  ام  ًائيش  َرن  .رمألا   يف 

اذه نوكي  نَم  : » ةيئادع ٍةجهلب  لأسي  أدبو  ركاذتلا ، ضعب  هعم  ًالماح  اهجوز  داع 

.»؟ لجرلا

 «. ...هيلإ ثدحتلاب  ُتأدبو  فصلا ، ٌفقاو يف  اطيرب  لجر  هنإ  ...ينعأ  .فرعأ  «ال 

دعاقم ىلع  لوصحلا  نم  تنك  حمست ؟ له  .انه  نم  جرخنلف  ً.انسح  لجأ ، »

اي فسآ  .ةرشابم  راطملا  ىلإ  بهذن  فوسو  ةليللا ، هذه  رداغتس  ةلحر  يف 

ءادسإ بغري يف  نم  ةجهلب  لاقو  هتجوز ، بو  ينيب  لجرلا  فقو  ...يقيدص » 

هتلهذأ هل ، تمستبا  حو  انه .» هسفنب  هرومأ  ئرما  لك  ربدتي  : » ةني ةحيصن 

حاص مث  بابلا ، ربع  ةبيقح  ّرج  كلذ ، دعب  .بضغلاب  رعش  نأ  ثبل  امو  يتماستبا ،

تعرسأو ينم ، ًةرذتعم  ةأرملا  تمستبا  ال .»؟ مأ  تأتس  له  : » ًاددجم هتجوزب 

ةيقدنب عم  نام  نشكآ  ةبعل  تزرب  نيب  عارذ ، لك  ىلع  ًالفط  ةلماح  هب  قحلتل 

.اهفطعم بيج  نم  ةغص 

وأ تاصوب  عبرأ  حلا  كلذ  جولثلا يف  ةكس  تغلب  .جراخلا  ىلإ  جوزلا  ُتعبت 

ليللا أدب  .ةّحلمملا  تاقرطلا  قوف  ةعقرق  تارايسلا  بيلاود  تردصأ  نيب  ًاسمخ ،

ضايب ىلع  ةسكعنملا  ةتفاخلا  عراوشلا  حيباصم  راونأ  تحوأ  نيب  هلودس ، ءاخرإب 

.يدامرلا نوللاب  ًايلطم  ىفشتسم  الإ  سيل  ناكملا  نأ  فيصرلا 
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تلّغشو يتلواط ، جرد  ىلإ  يقاروأو  يرفس  زاوج  ُتدعأ  لزنملا ، ىلإ  يلوصو  دنع 

يأ وأ  اراوشميت  نع  ًائيش  ةيملاعلا  ةيناطيربلا  ةعاذإلا  ةئيه  لقت  .ويدارلا   زاهج 

، دوع دنعو  .محتسالل  تبهذو  ًالاغش  ويدارلا  زاهج  تيقبأ  كلذلو  رخآ ، ناكم 

لسلسم تاقلح  ىدحإ  دهاشي  ناكو  ثولا ، يدعقم  ىلع  ًاسلاج  ويل  تيأر 

.وبمولوك

.»؟ ًابايإو ًاباهذ  مأ  ًاباهذ ، : » نويزفلتلا زاهج  نع  هرظن  عفري  نأ  نود  نم  ينلأس 

.»؟ لأست ّمع  »

.»؟ مورات ةكرش  بتكم  نم  بايإو  باهذ  ةركذت  مأ  باهذ ، ةركذت  َتعتبا  له  »

له نمألا ؟ لاجر  عم  ةفيظو  ىلع  َتلصح  له  : » هل تلقو  بابلا  ُتحتف 

.»؟ كئاقدصأ ىلع  سّسجتت 

قئاقد دعب  يسفنب  بتكملا  ُترز  دقف  .ةفدصلا  قيرط  نع  ُتفرع  عقاولا ، «يف 

.كانه َتنك  كنأ  ُتملع  اذكهو  ينئابزل ، ركاذتلا  ضعب  ءارشل  كترداغم  نم  ةليلق 

ىلع ةرئاط  ةركذت  ويل  عضو  هيلع .»؟ لوصحلا  ديرت  َتنك  ام  اذه  نأ  لمتُحيأ 

ك ةركذتلا ، ىلع  ًابوتكم  يمسا  ناك  .ةفرغلا  نم  جرخ  مث  ةوقب  ةغصلا  يتلواط 

نيرشعلاو ثلاثلا  ندنل يف  ىلإ  باهذ  ةلحر  اهيلع : ًاعوبطم  يرفس  زاوج  مقر  ناك 

ىلإ تدع  تنثا  وأ  ةقيقد  دعب  يننكل  ً.ابناج  ةركذتلا  تعفدو  ُتلهذ ، .رهشلا  نم 

.رتس بيج  اهتعضوو يف  يقاروأو ، يرفس  زاوج  عم  ةركذتلا  تلوانتف  يدشر ،

ثدحي فوس  ام  ةفرعم  ًادبأ  يننك  ذإ ال  .كل  ةنض  ةباث  هذه  ِربتعا  عمسا ، »

يفو ...ةركذتلا »  هذهب  ظفتحت  نأ  كنم  ديرأ  يننكلو  ةمداقلا ، ةليلقلا  عيباسألا  يف 

فرعت كنكلو  ايليتوأل ، ىرخأ  ةركذت  هذه   » .ىرخأ ةركذتب  ويل  حّول  ءانثألا ، هذه 

«. لاح ةيأ  ىلع  امور  رفس  زاوج  ...رفس  زاوج  اهيدل  سيل  هنأ 
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نكلو لاؤسلا ، كلذ  هيلع  تحرط  اهيدل .»!؟ نوكي  نأ  نكُ  رخآ  رفس  زاوج  يأو  »

...ىلع ًارداق  ناك  ويل  نأ  فرعأ  نأ  ردجي   ناك 

...رخآ صخشل  ًاكلُم  ناك  دقو  ًاما ، حلاص  يسور  رفس  زاوج  ىلع  اهل  تلصح  »

«. بسانملا تقولا  ًازهاج يف  نوكيس 

نع ًاثحب  مورات  بتكم  تدصق  دقف  ةبسنلاب يل ، امأ  .رداغت  نل  اهنأ  فرعت  كنكل  »

نآلا تنأ  اهو  دلبلا ، ةرداغم  تدرأ  يننأل  سيلو  رفس ، ةركذت  ءارش  مدعل  ٍببس 

 «. ...كسفنب ةركذتلا  تبلج يل  دق 

نم تاجاجز  تس  ترهظف  ةذفانلا ، حتف  ثيح  خبطملا  ىلإ  ويل  داق  لجأ .» »

يننأل كلذ  ُتلعف  لجأ ،  » .جلثلا تابعكم  ىلع  يوتحي  قودنص  ةدربم يف  بارشلا 

نع فقوتت  نأو  ًاديج ، رومألا  نزت  نأ  كديرأ  .كسفنب  ررقتو  راتخت  نأ  كديرأ 

«. ِقلَزلا كتايح  ىرجم  عم  فارجنالا 

داشرإلا نع  ًاباتك  ّفلؤت  نأ  كب  ردجي  ناك  : » هعارذ نم  صلختأ  انأو  هل  ُتلقف 

«. اذلا

كلذ ىرت  الأ  .هتعضو  يذلا  ماظنلا  ٍةدراو يف  ةوطخ  لك  عّبتأ  انأو  .كلذ  ُتلعف  »

تناك .ءايزألا  يضراع  ةقيرط  ىلع  ةغص  ةرود  خبطملا  ويل يف  رادو  كسفنب .»؟

يذلا  نوللا  وهو  حتافلا ؛ يجسفنبلا  نوللاب  ءاسملا  اذهل  اهراتخا  يتلا  ةرتسلا 

.تارايسلا بَُعل  جذا  ىوس يف  هتيأر  نأ  قبسي يل 

رانلا ةطرشلا  لاجر  حتف  دقل  .يلغت  اراوشميت  : » لاقو تاجاجزلا  ىدحإ  ويل  حتف 

تقِلُطأ دقل  .ايسباك  تيزوس يف  بيركلا  ىولحو  محللا  لوانتن  انك  امدنع  انيلع 

مدلاب يف ةسمغم  ةحفص  نوكيس  امإ  فّرصتلا  اذه  نأ  دقتعأ  .لتقلا  دصقب  نانلا 

سيل تارارقلا ، ذاختال  بسانملا  تقولا  هنإ  .ةروثلا  ةيادب  وأ  ةيعويشلا ، خيرات 

: لاقو ًايجاجز  ًابوك  ويل  ينلوان  عيمجلا .» ىلإ  ةبسنلاب  اإو  كل ، ةبسنلاب  طقف 
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ءاقبلا يف اودارأ  اذإ  اذه  اينامو ؛ ايليس  لثم  صاخشألو  ايليتوألو ، بخنلا يل ، اذه  »

ًادرب نودمجتي  نيذلا  ءاسعتلا  كئلوأ  ىتحو  عيمجلا ، ُبخن  اذه  ...ّملسلا  ىلعأ 

مهمادقأ يف نوزرغي  اوناك  نيذلا  ةطرشلا  لاجر  ىلإ  ويل  راشأو  لفسألا .» كانه يف 

ً.ايلاع هبوك  عفر  مث  بارشلا ، نولوانتي  مهو  جلثلا 

ام تارايسلا  فقوم  سراح  دي  نم  لوانتو  سالاب ، هينيثألا  قدنف  جراخ  ويل  ّفقوت 

ينم بلطو  لخادلا ، ىلإ  ينبحطصا  مث  .رملا  ىلع  يوتحي  بك  ٌءاعو  هنأكو  ادب 

تناك .ةديج  نم  كأ  ةءاضإب  فصتت  يتلا  ةهدرلا  يف  يفتخي  هتيأر  .هراظتنا 

رشع هترظتنا  .ةفاشكلا  راونألا  تحت  هرورم  دنع  ةبيرغ  ةقيرطب  عملت  هترتس 

، ًاديج رظنلا  ُتّققد  .كرحتي  هنأ  ادب  ًاسيك  لمحي  وهو  ًادئاع  هتيأر  مث  قئاقد ،

ةطبرأب اهطقالم  تطبُر  نيب  ءطبب ، كرحتت  دنكركلا  نم  ةعومجم  تيأرف 

اهيف بلجي  يتلا  ةليللا  يه  هذهو  ايسباكلل ، اذه  : » رمألا ًاحراش  لاق يل  .ةيطاطم 

«. ءيش يأ  رور  حمُسي  الو  ةلفقم ، تاقرطلاف  .مهعم  مهتالبقم  نئابزلا 

تالواطلا مظعم  تناكو  ىضم ، ٍتقو  يأ  نم  كأ  ًحدزم  ايسباك  معطم  ناك 

مهنأكو نكادلا ، قرزألا  داجسلا  قوف  لوجتلاب  لُدُنلا  رمتسا  نيب  ةزوجحم ،

.ةيئرم ٍتالجع غ  نومدختسي 

يذلا سيكلا  ذخأو  ةسح ، يأ  نود  نم  نئابزلا  لابقتسا  نع  لوؤسملا  انلبقتسا 

نم ناك  .اريإلا  رايفاكلا  ىلع  يوتحي  هنأب  نآلا  ُتدّكأت  يذلا  ءاعولاو  ويل ، هلمح 

، نكل .نارهط  قّوستلا يف  ضعبب  ماق  دق  لوألا  قيفرلا  يفظوم  دحأ  نأ  حضاولا 

ضعببو ءوده ، لكب  هباجأ  هب  انحصني  يذلا  قبطلا  نع  ويل  هلأس  امدنع 

ىلإ هتكبش  لقن  نأ  ثبل  امو  ًادج .» ٌجزاط  هنإ  يديس ، اي  دنكركلا  : » ةيرخسلا

.خباطملا

ةيمسر ةروصب غ  فَرُعت  يتلاو  ويل ، ىدل  ةلضفملا  لمعلا  ةفرغ  ىلإ  لوؤسملا  انداق 

٤٢٦



يذلا سيبال  يالوكين  باشلا  قشنملا  رعاشلا  مسا  ىلع  كلذو  سيبال ، ةفرغ  مساب 

شاقن يف  كراشيو  بارشلا  لوانتي  وهو  ماعلا 1956  يف  ةليل  هتيض  دعب  ّحنرت 

لصح دقو  .هسأر  عطق  نع  رفسأ  يذلا  رمألا  راطقلا ؛ ةكس  ىلع  طقس  مث  يسايس ،

.ديدحتلاب ةفرغلا  هذه  ويل  بلط  كلذلو  ةرشابم ، ايسباك  معطم  جراخ  ثداحلا 

ىلإو ًاضعب ، مهضعب  ىلإ  نوعلطتي  ةلودلا  يفظوم  رابك  ضعبو  نويبزحلا  ناك 

ّهيز ًايدترم  ناك  يذلا  ةطرشلا  طابض  رابك  دحأ  تيأر  ً.اضعب  مهضعب  قابطأ 

ًجرتم تيأر  ك  تالذب ، نيدترم  نيرخآ  ٍلاجر  ةثالث  عم  ًاسلاج  لماكلاب  يمسرلا 

يف .ةيركسعلا  مهسبالم  نودتري  اوناك  نيذلا  يلشلا  يروكلا  ضعب  عم 

يف تعضُو  ةيكيتسالب  ريراوق  نم  اتناف  برشب  برعلا  نم  ةعومجم  تلغشنا 

برقلاب ًاسلاج  لمعلا  ريزو  ناكو  .جلثلا  نم  ٍتابعكم  ىلع  يوتحت  تابعوتسم 

نم ةفئاخ  ًةقهارم  فِطُالي  حارو  يقيسوم ، فزاع  ةعبرأ  مضت  ةلواط  نم 

اهيفخت تالواط  لمعلا  ريزو  نم  برقلاب  تيأر  .ةلواطلا  تحت  نم  اهل  هتالزاغم 

دنع فقو  ثيح  ةعيفرلا ؛ بصانملا  باحصأل  ةصّصخم  اهنأ  ادبو  ءاضيب ، رئاتس 

ناكو تالواطلا ، كلت  ىلإ  سلاجلا  دحأ  ُتفرع  .اهل  صصخم  ٌلدان  ةلواط  لك 

أطخ يف ربكأ  باكترا  كشو  ىلع  ناك  هنكلو  شيجلا ، ناكرأ  سيئر  ايليم ؛ لاجلا 

.ءاطخألا كلت  رخآو  هتايح 

رخاوأ زارط  بسحب  لكشلا  ةيواضيب  ةلواط  تعِضُو  دقف  سيبال  ةفرغ  يف  امأ 

بارشلا ةحئار  تحاف  ك  ةلعتشم ، ةأفدملا  ران  تناك  .رشع  عساتلا  نرقلا 

ةليلق قئاقد  دعب  هعبت  مث  ًالوأ ، فيشتلامو  ياريزوأ  لصو  .نابجألاو 

.اهجوز ةقفرب  نكت  يتلا   اكيدور  كلذكو  هتجوزو ، وكسينوي  روسيفوربلا 

ْتسمه يف مث  يّدخ ، ىلع  ًةلبق  تعبطو  صق ، ٍتقو  دعب  انيلإ  ايليتوأ  تّمضنا 

.نآلا ىتح  ...تارشعلاب  اراوشميت  نم  لصت  ثثجلاف  ًادج ، ئيس  عضولا  : » ذأ

«. كلذ دعب  اهنوقرحيو  ةحرشملا  ثثجلا يف  نومري  مهنإ  ونابماك  لوقيو 
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: لاق مث  تارم ، ثالث  هبوك  ىلع  هديب  ويل  قرط 

هذه نأ  مكمظعم  فرعي  .مكئيجم  ىلع  ًاعيمج  مكركشأ  وعد  اقدصأ ، اي  »

يمايأو رونلا ، رصع  يف  ةخألاو  ةليلقلا  يمايأ  ينعأ  .ةخألاو  ةليلقلا  يمايأ 

، هآ ...ةخألاو  ةليلقلا  تاعاعشلاب  مّعنتلا  يف  اهيضقأ  يتلا  ةخألاو  ةليلقلا 

رصع مأ  ويل  لاؤسلا : وه  اذه  ءيش ؟ يأل  ةخألا  تاعاعشلا  نولأست : مكعمسأ 

.»؟ اذه رونلا 

ةفرغلا وكسينوي يف  لاج  روفلا ، ىلعو  .رتوتلا  نع  منت  ةكحض  ةفرغلا  تدّدرت يف 

هذه يف  عورزملا  نمألا  لجر  نوكي  َدق  نَم  فرعي  نأ  ًالواحم  ةبعترملا  هتارظنب 

ناك .ًالتحا  كألا  ربخملا  هسفن  وه  هنأ  كردأ  امدنع  حاترا  هنكلو  ةليللا ، ةفرغلا 

ةنض اونوكيل  مهاعد  دق  ويل  نأ  فرعأ  يننكلو  روضحلا ، نم ب  يبزحلا  ضعب 

ربكألا طيسولا  ناك  هنأل  مهداسف  نع  تامولعم  كلت  يذلا  وهو  هئاقدصألو ، هل 

ناكمإلاب ناك  اذإ  سانلا  داعبتسا  مدع  كيتكت  ويل  مدختسا  ذإ  .مهتايلمع  يف 

.مهتنادإ

ةعومجم فرط  يف  فقي  ناك  يذلا  فيشتلام  وحن  تأموأو  ايليتوأ ، ينتزكو 

ربع ام  ءيش  ىلإ  ًاعِمتسُمو  هلمحي ، يذلا  لاصتالا  زاهج  ًاصّحفتم  نيرضاحلا ،

نع فلتخم  كلذ  نكل  نآلا ، ثدحي  ًّهم  ًائيش  نأ  انكردأ  .ةيفخم  نذأ  ةعس 

نكلو لصحيس ، ام  ّعقوت  انلواحو  تارشؤملا ، انصّحفت  .ءيشلا  كلذ  تالالد  ةفرعم 

ىنعم ءيش  لك  كلتما  دقف  .تارشؤملا  كلت  هينعت  ام  ةفرعم  حجنن يف  نأ  نود  نم 

ىنعملا مأ  دوصقملا ، ىنعملا  وه  همهف  ام  ناك  اذإ  ام  ءرملا  فرعي  و  ًاجودزم ،

.رخآلا

«. هرخؤي ام  فرعتل  هب  لصتا  ميفورت ؟ نيأ  : » ويل ينلأس 

حمسي يل يجازم  نأ  دقتعأ  ال  : » ةلئاق ايليتوأ  ّيلإ  تّمضنا  ويل ، فرصنا  امدنعو 

٤٢٨



لكأنل انه  سلجن  نأ  باوصلا  نم  سيلف  .ةليللا  لافتحالا  اذه  يف  ةكراشملاب 

«. انلوح سانلا  َلتُقي  يف  حازم ، هتمرب  رمألا  نأب  رهاظتنو  برشنو 

ناك ...يرظنا »  .ةكراشملل  جازملا  كلت  ًاضيأ  انم  ًادحأ  نأ  دقتعأ  ال  : » اهتبجأ

، ويل لجأ  نم  ويجس  نع  ثحبأس   » .لومحملا هفتاه  ىمسي  ا  كسُ  فيشتلام 

كلذل ًالطعم ، خباطملا  نم  برقلاب  دوجوملا  فتاهلا  ناك  يلزنم .» ىلإ  هّجوتأس  مث 

رمملا ةياهن  يفو  .تاعدوتسملا  فرغ  تزواجتو  يلفسلا ، رمملا  ىلإ  تلزنو  ُتردتسا 

ناك .بارتلا  ةحئار  ُتممش  .بارشلاب  ظافتحالا  متي  ثيح  وبقلا  باب  ىلإ  تلصو 

هعم لمحي  ناكو  تمصب ، يوحن  علطت  يذلا  لوؤسملا  تيأرف  ًاحوتفم ، بابلا 

نّكأ نأ  لبق  ْنكل  .تاجاجزلا  ىلع  هراونأ  تسكعناف  تيزلا ، ىلع  لمعي  ًاليدنق 

قلغأ مث  هتأطخأ ، يذلا  بابلا  ىلإ  لجرلا  راشأ  فتاهلا ، نع  لاؤس  يأ  حرط  نم 

ةحئار ُتممشو  ةبخاص ، ثيداحأ  تاوصأ  تعمس  كلذ ، دعب  .هءارو  بابلا 

ُتزواجت نأ  قبس يل  .ةئوهتلا  ىلإ  دقتفت  يتلا  ةمحدزملا  فرغلا  زّي  يتلا  ةنوفعلا 

ىلع لمتشت  ةفرغلا  هذه  نأ  يف  ترّكفو  اهظحالأ ، نأ  نود  نم  ةفرغلا  هذه 

.ديكأت لكب  فتاه 

ببسب ّينيع  يف  ٍةقرحب  ترعش  ام  ناعرسو  ةفرغلا ، يلوخد  روف  مالكلا  ّفقوت 

ةقلاع اهنأب  ترعش  يننكلو  ٍةرتفل ، بابلا  ضبقم  ىلع  يدي  ُتعضو  .ناخدلا 

ةزيجولا ةرتفلا  هذه  لالخ  تنك  يننكل  .ةدشب  قلغنا  نأ  بابلا  ثبل  امو  كانه ،

ّيزلا نودتري  مهضعب  ناك  .ةلواطلا  لوح  قلحتملا  صاخشألا  ةيؤر  نم 

ًالجر ال تيأر  .زنيج  ليوارس  وأ  ةيمسر  ٍتالذب  نورخآلا  ىدترا  نيب  يركسعلا ،

ههجو ةرشب  تناك  نيب  نقذلا ، قيلح  نكي  و  ةلواطلا ، سأر  ىلإ  ًاسلاج  هفرعأ 

نأ نود  نمو  طوطخلا ، عطاقتم  ًاصيمق  لجرلا  ىدترا  .َنكاد  قيقرلا  هرعشو 

ب ةقانأ  لقألا  هنوك  نم  مغرلاب  نكل ، .قنع  ةطبر  عضي  وأ  ًةرتس  يدتري 

مدقأ يرجي ، ام  ظحالأ  نأ  لبقو  .مهنيب  ةطلس  كألا  ناك  هنأ  الإ  نيرضاحلا 
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ىلع طغض  نيب  ٍةدحاو ، ٍديب  ةعرسب  هكسمأو  ًاعم ، َّيغسر  بذج  ىلع  مهدحأ 

يفلخ رظنلا  ىلإ  ٍةجاحب  نكأ  .ىرخألا   ديلاب  رادجلاب  يهجو  مدصو  يقنع  لفسأ 

.لُدُنلاب سيل  اإو  ةئيلم ، ةفرغلا  نأ  كردأ  ل 

.»؟ ًاددجم َت  له  ايردنأ !؟ اي  هللا  قحب  لعفت  تنك  اذام  »

امدنعو ةراجيس ، نّخدأ  ل  ُتجرخ  .يّديس  اي  فسآ  : » يفلخ نم  توصلا  أ 

يهجو ىلع  ًاطغاض  ايردنأ  هجو  ناك  بابلا .» حتف  لواحي  وهو  هتدجو  تدع 

.بارشلاو ءينلا  موثلا  ةحئار  هسافنأ  نم  تحاف  نيب  ةدشب ،

داس تمصلا  نكل  رخآ ، ٍصخش  توص  كلذ  ناك  نآلا .»؟ ثدحيس  اذام  .ميظع  »

نامّدقتت مدق  عقوو  ضرألا ، ىلع  ُّرَُجي  يسرك  توص  تعمس  ًاخأو ، .كلذ  دعب 

ىخرأ نأ  زجتحا  يذلا  صخشلا  ثبل  امو  يفتك ، ىلع  ٍةسملب  ُتسسحأو  .يوحن 

بحاص نأ  روفلا  ىلع  تفرع  ويجس .» اي  انه  نم  هجِرخأ   » .ًاليلق ّيلع  هتضبق 

.ةدحلاو رذحلا  نم  ٍةجرد  ىصقأ  ىلإ  ًارذح  ادب  يذلا  طنطسق  اينام  وه  توصلا 

نكي رمألا   ّنكل  حايترالاب ، رعشأ  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  رمألا .» جلاعأس  سأب ، «ال 

رمأو بابلا ، ربع  دوقي  ناكو  يفلخ ، نم  ًايتآ  ميفورت  توص  ُتعمس  .كلذك 

ً.ادبأ ريدتسأ  ّالأب 

، يعارذب ًاكسمم  لازي  ميفورت ال  ناكو  يقنع ، تحسم  رمملا  ىلإ  ًادئاع  ُتنك  يف 

ءانثأ ّيلع  رطيسي  نهولاب  ترعش  يننكلو  دعاس ، ًارهاظتم  كلذ  لعف  دقو 

ناعشت نيعو  ةمعان  ةماستبا  عم  تقفارت  ةيساق  ٍةجهلب  ميفورت  لاق  .انسم 

دعاسن نآلا  انعد  .ءيش  يأ  نع  لأست  ال  : » يمف حتف  نم  نّكأ  نأ  لبقو  ةجهب ،

«. يمسرلا هعادو  لفح  ويل يف 

.بابلا ًابقارم  ةأفدملا  ىلإ  هرهظ  رادأو  فيشتلام ، داع  .ةدراب  ويل  ةلفح  تناك 

.دئاز ٍفطلب  هل  أموأ  يذلا  ميفورت  وحن  علطتو  انلوخد ، روف  مالكلا  نع  ّفقوت 
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قئاقد لبق  عقاولا ، يف  ةليللا -  هذه  ريراقت  تيّقلت  : » لاقو ةراشإلا  فيشتلام  َمَِهف 

ٌذخآ درمتلا  نإ  ليقو يل  اراوشميت ، عساو يف  قاطن  ىلع  ٍدر  دوجوب  ديفت  ةليلق - 

ٍددع عوقو  نع  ديفت  ةدكؤم ، لازت غ  اهنكلو ال  ًاضيأ ، تاعئاش  ترس  .دايدزالا  يف 

ثّدحت ك  .لتقلا  دصقب  رانلا  قالطإب  نمألا  تاوق  موقت  ذإ  .ىلتقلا  نم  ٍبك 

اهنأ ودبي  .عومدلل  ٍليسم  زاغو  تابابدو ، ةّيح ، ةخذ  دوجو  نع  دوهشلا  ضعب 

«. ًادج ةيماد  ةليل 

.ىرخألا ديلاب  ًةجاجزو  هيدي ، ىدحإب  ًابوك  ًالماح  فيشتلام  ىلإ   ويل  فقو 

فوخلاب ترعشو  هلاح ، ىلع  اناك  ةلواطلا  ىلع  بارشلاو  ماعطلا  نأ  ُتظحال 

؛ سأيلا هبشي  رخآ  ٍءيشبو  بضغلاب  ُترعش  ك  ةفرغلا ، نادوسي  نيذللا  عقوتلاو 

.لوهجم ٍعضو  وحن  ةعرسب  سن  اننأب  انئبُني  يذلا  ساسحإلا  وهو 

ٍتقو ةحرشملا يف  ونابماك يف  عم  تثدحت  : » تلاقو اهدعقم  نع  ايليتوأ  تضهن 

عقوتي وهو  اهنم ، تارشعلا  ًاثثج ، ّملست  هنإ  لاق يل  دقو  ...مويلا  اذه  نم  ٍقباس 

ظحال هنإ  لاقو  صاصرلا ، ببسب  اوتام  اياحضلا  مظعم  نأ  فاضأو  ...ديزملا  ّملست 

قَرُحت ثثجلا  نأ  ك  ...بيذعتلل  اهباحصأ  ضّرعت  ىلع  لدت  ٍتارشؤم  دوجو 

 «. ...ًاليل

، ريام والوكيناسو  جارآ ، يف  ةعرسب ، ًخز  درمتلا  بستكي  : » فيشتلام لاق 

امأ يف .ةدع  قطانم  وكسيشواشتل يف  ةيداعملا  تارهاظملا  ترشتنا  ...ايداروأو ك 

ىلإ تعد  دق  ديدجلا  لعلا  سلجم  مسا  اهسفن  ىلع  قِلُطت  ةعج  نإف  فوسارب 

لاز ام  بارضإلا  ّنكل  نيدرمتملا ، ةداق  ىلع  ضبقلا  يقلأ  ح  يف  ماع ، ٍبارضإ 

«. راشتنالا ٌذخآ يف  تابارطضالا  لاجمو  ًارمتسم ،

بكس نأ  دعب  فيشتلام  نم  هبارتقا  ءانثأ  مالكلاب  ميفورت  أدب  تقولا ، اذه  يف 

هترايز راصتخا  مزتعي  هنكلو  ناريإ ، سيئرلا يف  لاز  ام  : » بارشلا نم  ًابوك  هسفنل 
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روجألا لوح  جاجتحا  وه  ثدحي  ام  نإ  هل  ليق  ً.ادغ  تسراخوب  ىلإ  ةدوعلاو 

ام ىرن  فوس  .رومألا  ةجلاعم  ىلع  رداق  هنأ  دقتعي  وهو  ةيئاذغلا ، صصحلاو 

ةزهجألا تطعأو  ةدايقلا ، مامز  انيليإ  تّملست  دقف  نآلا ، امأ  .هلعفيس  يذلا 

«. درلا اذه  انيأر  اذكهو ، .تابارطضالا  ىلع  درلل  ةدّدحم  ٍتيلعت  ةينمألا 

رويطلا لكأل  ايليم  لاجلا  عفدي  ام  وه  اذه  له  : » ًاعطاقم ويل  لّخدت  اهدنع ،

كلذ فرعي  لهو  اذام ؟ مأ  هتفيظو  نم  دُِرط  له  .ةرواجملا  ةفرغلا  يف  نسلا 

.»؟ يرجي ا  نيدبلا  لجرلا 

هرومأ مامزب  ًكحتم  لاجلا  نوكي  نأ  ًاثك يف  ّكشأ  : » ًاككشتم ميفورت  باجأف 

دالبلا هذهل  وكسيشواشت  هلعفي  ام  نأ  ًاحضاو  حبصأ  دقف  .مايألا  هذه  هرادقأو يف 

هذه ءارو  فقي  هلمكأب  بزحلا  نأ  لّيختأ  نأ  يننك  الو  بزحلا ، مساب  هلعفي  ال 

هتقفاوم نم  دكأتيل  فيشتلام  وحن  كلذ  دعب  َتفتلاو  عمقلا .» نم  ةخألا  ةجوملا 

.أموأ نأ  الإ  خألا  اذه  نم  ناك  ف  مالكلا ، اذه  ىلع 

هدقع ةمزأ  عتجا  وتلل  ُتمحتقا  يننأل  كلذو  ميفورت ، هينعي  ام  ُتكردأ 

، طنطسق اينام  لثم  بزحلا  رابك يف  ءاضعأو  ميفورت ، لثم  نوّقشنملا  نويعويشلا 

نم ىقبت  نم  امأ  .ينطولا  ذاقنإلا  ةهبج  مسا  تحت  عمتجم  اوناك  نيذلاو 

مالكلا ىلع  ينم  ًادايتعا  كأ  مهو  سيبال -  ةفرغ  اوعمتجا يف  نيذلا  صاخشألا 

يهو همف ؛ ىلإ  هبوك  ياريزوأ  عفر  .روفلا  ىلع  عضولا  اومهف  دقف  جودزملا - 

ًاعقوتم وكسينوي  مستبا  يف  مهلاعفأ ، دودر  ءافخإ  يف  يسامولبدلا  ةقيرط 

هنم لعجيس  يذلا  رمألا  تابلقت ؛ نم  يرجي  ام  لظ  ةدقلا يف  هتفيظو  هتداعتسا 

هل حمسي  يذلا  رمألا  هل ، ضّرعت  يذلا  ملظلا  ىلإ  ًارظن  كلذو  رهُقت ، ال  ةوق 

نم ةينقتلا  ادروت  ةيلك  نكمتت  فوس  اذكهو ، .ملظلا  كلذ  نع  ضيوعتلاب 

ً.ادج ٍبيرق  ٍتقو  نمض  ددج  باوب  ىلع  لوصحلا 
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ويل نأ  الإ  همالكب ، ميفورت  هدصق  ام  نوفرعي  اوناك  عيمجلا  نأ  نم  مغرلاب  نكل ،

.هتشقانمل ًادعتسم  ناك  يذلا  ديحولا  صخشلا  ناك 

؟ كلذك سيلأ  ةقراغلا ، ةنيفسلا  رجهت  ناذرجلا  نإ  لاُقي  ينعت ؟ اذام  ...بزحلا  »

لفسأ ىلإ  كأ  لزنت  فوس  اهلعلو  رخآ ، ناكم  يف  عّمجتتلل  دوعت  فوس  اهنكلو 

هينعأ ام  ةنيعللا !؟ ةيرحبلا  تايانكلا  هذه  ىلإ  أجلأ  اذامل  يهلإ ، اي  .ةنيفسلا  كلت 

 «. ...داتعملاك مهلعأ  ةعباتم  ىلإ  نودوعي  فوس  مهنأ  وه 

يرظنب ُتحشأ  يننكل  يوحن ، ميفورت  ّعلطتو  ويل .» اي  هذهك  ٍةطخب  ّيدل  ملع  «ال 

 «. ...هل ةقالع  مالك ال  وهو  ةيصخشلا ، يتفصب  نآلا  ملكتأ  يننإ  ، » ًاديعب

لّهسي كلذ  ناك  اذإ  نكل ، .ةدحاو  ٍةظحلل  ولو  كلذ  قّدصأ  ال  ويجس ؟ اي  فرعتأ  »

يزاهتنالا يف نأ  وه  هفرعأ  ً.اددجم ف  كلذ  ركذأ  نل  نكيلف ، كيلإ  ةبسنلاب  رمألا 

امورلا لثملا  وه  ام  .ماظنلا  يف  ام  ًائيش  اورمثتسا  دق  كلاثمأ -  نم  بزحلا - 

 «. ...نهسفنأ نلزي  تاسموملا ال  نكل  ديدج ، ةراعد  تيب  ميدقلا ؟

لاُقي انأ ك  .ططخ  يأ  نع  ّيدل  ةركف  ً.ادبأ ال  هل  ساسأ  ويل ال  اي  هلوقت  ام  نإ  »

 «. ...ّعقوتلاب يسفنل  تحمس  يننكل  ةقلحلا ، جراخ 

نأ ررقملا  نم  ناك  فرعن ؟ اننأ ال  دقتعتأ  تاعقوت ؟ لوقتأ  : » ًالئاق ويل  هعطاق  انهو 

ربكأ م ٍمتهاب  ىظحت  ك  كلذ ، مغر  انه  كنكلو  ةيربجلا ، ةماقإلا  ديق  عضوت 

لك نم  همهفن  يذلا  ام  ًاذإ ، ةدحتملا ! ممألل  ًافس  َتنك  ول  هب  ىظحتس  تنك 

ىلع صاصرلا  َقلُطيو  بك ، ٌدر  اهضرعو  دالبلا  لوط  يف  رشتني  ك  كلذ !؟

...مالظلا حنج  تحت  نوتأي  دونجلاو  بّهأت ، ةلاح  يفف  شيجلا  امأ  .نيرهاظتملا 

تارايس نأ  ك  ايسباك ، يف  هئاقدصأ  ةرايزب  هسفنل  حمس  ميفورت  ويجس  ّنكل 

.»؟ اذه ام  ةقلحلا ! جراخ  هنإ  لوقي  وه  اهو  ...هتقش  جراخ  فطصت  ءادوس  ايساد 

!«. ويل اي  أدها  : » ًالئاق فيشتلام  لخدت  انهو 

٤٣٣



ىرخأ ٌةصق  دجوتف  ًانسح ، انه ، دوجوملا  فيشتلام  ويجس  ىلإ  ةبسنلاب  اّمأ  »

يأ فرعي  فيشتلام  قيفرلا  نأ  نظأ  .اهيلع ال  ءوضلا  ءاقلإ  خرؤملا  ىلع  ّعتي 
امأ .فوساربو  غولكو  اراوشميت  ىلإ  سورلا  حايسلل  ئجافملا  قفدتلا  اذه  نع  ءيش 

ام نكل ، .سورلا  يقتلي  نأ  نود  نم  كّرحتلا  ءرملا  ناكمإب  سيلف  تسراخوب ، يف 

ام ًاقحُم يف  ويل  ناك  سمسيركلا .»؟ ةبسانمل  نوقّوستي  له  انه ؟ هنولعفي  يذلا 

نيذلا سورلا  راوزلا  ددع  ًاظوحلم يف  ًاعافترا  ادهش  يضاملا  عوبسألا  نأل  هلوقي 

، مهتارايسب جوزتملا  نابشلا غ  ءاج  دقف  .ةينامورلا  ندملاو  تادلبلا  ىلإ  اوءاج 

ّنكل تارالودلا ، نم  ةبك  تايمكو  مهب ، ةصاخلا  ريوصتلا  تالآ  مهعم  لماح 

.يداعلا راوزلا  هبشي  نكي  مهنم   ًادحأ 

يفكي ام  انمّدق  دق  ًاعيمج  اننأ  دقتعأ  : » لاقو مامألا ، ىلإ  ةوطخ  ياريزوأ  مّدقت 

؛ لحري فوس  يذلا  ويل  عيدوت  يه  ةبسانملا  هذه  نم  ةياغلا  ّنكل  .تاعقوتلا  نم 

ضعب انعضوو يف  ةيلستلا ، نم  ًابك  ًاردق  انل  مّدقو  ًابيط ، ًاقيدص  ناك  يذلا  وهو 

 « ...هجو لمكأ  ىلع  هيلإ  جاتحن  ام  مأتب  ًاضيأ  ماق  هنأ  غ  رطخ ، تاقوألا يف 

سولجلل نيرخآو  ميفورت  اعدو  هتقفاوم ، ىلإ  ةراشإ  ًايلاع يف  هيدي  ويل  عفر  اهدنع ،

غ ويل ، اهقاس  يتلا  تاماهتالاب  ًارثأتم  لازي  ناك ال  فيشتلام  ّنكل  .ةلواطلا  ىلإ 

.اهدنع ّفقوتي  هنأ  

باهذلا ديرأ  .انه  ءاقبلا  لّمحت  عيطتسأ  ال  : » تسمهو يعارذ  ايليتوأ  تكسمأ 

«. لزنملا ىلإ 

يف ًاكمهنمو  ًادج ، ًالغشنم  ناك  هنكلو  ّينيعب ، ويل  هابتنا  تفلأ  نأ  ُتلواح 

ناكملا ايليتوأو  انأ  انرداغ  اذل ، .ةمدخلا  سرج  ّنر  يفو  باخنألا ، برشو  ةحفاصملا 

ةرابع تناك  يتلاو  تابرعلا ، قوف  لوصولاب  أدبت  ماعطلا  تاعفد  ىلوأ  تناك  نيب 

هذه رورم  ءانثأ  ةشهدلا  تاقهش  عس  نم  تنّك  .خوبطملا  دنكركلا  قابطأ  نع 

.هسفنب اهداطصا  هنأب  رخافتي  ويل  ناك  نيب  تابرعلا ، ةيرحبلا يف  تاقولخملا 
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ناكو انجورخ ، ءانثأ  انل  ًاحوتفم  بابلا  يقُبي  ناك  يف  هيبجاح  لدانلا  عفر 

اننأ غ  ةصاخ ، ةرجأ  ةرايس  ءاعدتسا  انيلع  ضرع  ً.اركاب  انترداغم  نم  ًاشهدنم 

.اذه هضرع  انضفر 

فقوتت ةلودلا  اهكلت  يتلا  ةرجألا  تارايس  نأل  انبناج ؛ نم  ًابك  أطخ  كلذ  ناك 

لزنملا ىلإ  ةدوعلل  انررطضا  اذكهو ، .تالفاحلا  كلذكو  تقولا ، اذه  لمعلا يف  نع 

ًادج ًاديعب  ةنوكرم  ءادوسلا  ايساد  تارايس  نم  ًاليلق  ًاددع  انيأر  .جلثلا  ىلع  ًايشم 

ً.اباكر رظتنت  تارايسلا ال  كلت  نأ  انضرتفاو  معطملا ، نع 

ويل نأ  دقتعت  الأ  : » ايليتوأ ينتلأس  ةيروهمجلا  ةحاب  ةريدتسم  زاتجن  اّنك  نيبو 

«. هتّوفن الأ  انيلع  ّعتي  ناكو  هل ، يعادو  ءاشع  اذهف  بضغي ؟ فوس 

نأ ّالإ  رفس ، ةركذت  ىلع  لصح  هنأ  حيحص  .ناكم  يأ  ىلإ  باهذلا  ويل  مزتعي  «ال 

...راطملا ىلإ  هّرج  ىلإ  نورطضيسف  هليحرت  اودارأ  اذإو  ً.ائيش  ينعي  ال  كلذ 

، ويل فرعت  ِتنأ  ...ثدحي  فوس  كلذ  نأ  دقتعي  ال  هنإ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو 

نم ةلاسر  ىّقلت  اذإ  أَجاُفأ  نل  يننأ  ك  هليحرت ، رارق  نم  صلمتلل  ةقيرط  دجيس 

 «. ...دالبلا ءاقبلا يف  هناكمإب  هنأ  هغالبإل  هسفن  وكسيشواشت 

دغ ءاسم  ىتحو  نآلا  ذنم  هنأ  دقتعيأ  كلذك ؟ سيلأ  لعفلاب ، كلذ  دقتعي  هنإ  »

.»؟ ءيش لك  ّغتي  فوس 

ىلإ دوعصلا  يوني  هنأ ال  فرعأ  يننكلو  ةعدخ ، درجم  هذه  نأ  لمتُحي  .فرعأ  «ال 

«. ًادغ ةرئاطلا  كلت  م 

.»؟ تنأ كنأشب  اذامو  »

.»؟ أشب اذام  »

.»؟ نوكت فوس  ةرئاط  يأ  ىلع م  »
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نم ويل  نّك  دقف  .اهنتم  ىلع  نوكتس  يتلا  اهتاذ  ةرئاطلا  نوكأ يف  نأ  ىنأ  »

«. بسانملا تقولا  ًازهاج يف  نوكي  فوسو  ِكل ، ٍرفس  زاوج  ىلع  لوصحلا 

 «. ...رمألا اذه  انشقان  نأ  انل  قبس  »

رمألا ةشقانم  ًادبأ  هبشي  اذهو ال  يلحرت ، نل  كنإ  ِتلق يل  دقف  .لعفن  الك ،  »

 «. ...لعفلاب

.ةيوهلا َيتقاطب  زاربإ  انم  بلطو  ةطرش ، لجر  موينيثألا  جراخ  انقيرط  َضرتعا 

انوحن يوديلا  هحابصم  يطرشلا  بّوص  .هتأر  امدنع  حايترالاب  ايليتوأ  ترعش 

اذه .ايليتوأ يف  قاروأب  ظفتحاو  انب ، ةقلعتملا  تامولعملا  نّود  مث  انقاروأ ، صّحفتو 

قاروأ تاصاصق  اهنأكو  ةفاثكب  طقاستت  تأدب  دق  جلثلا  فدن  تناك  تقولا ،

ةعاسلا ًادغ ب  ةطرشلا  زكرم  ىلإ  روضحلا  ِكيلع  ّعتي  : » يطرشلا لاق  .ةرثانتم 

نم تجتنتسا  كقاروأ .» نيديعتست  فوس  اهدنعو  ًاحابص ، ةعساتلاو  ةنماثلا 

فص ببسب  سمهلا  هبشي  ا  انيلإ  لصو  هتوص  ّنكل  خرصي ، هنأ  ههجو  حمالم 

.طقاستملا جلثلاو  حايرلا 

ًاسراق دربلا  ناك  ك  زاغلا ، تادادمإ  كلذكو  ًاعوطقم  ابرهكلا  رايتلا  ناك 

دوع ُتلعشأ  ً.اقلطم  ةقشلا  هذه  يف  شعن  اننأكو   انرعشف  ةكلاح ، ةملظلاو 

كانهو ةشيعملا ، ةفرغ  طسو  وحن  انقيرط  انسّملت  مث  ةعمش ، تأضأو  باقث ،

ًاءوض غصلا  ناّخسلا  اذه  اناطعأ  .مجحلا  غص  ٍزاغ  ناّخس  ليغشتب  ُتمق 

نإ ام  نكل ، .تايراطبب  ًادّوزم  ويدارلا  زاهج  ناك  ظحلا ، نسحلو  .ةيؤرلل  يفكي 

.يغسرب ايليتوأ  تكسمأ  ىتح  هليغشتل  هيلع  يدي  تعضو 

.تاعقوتلاو ال تاعاشإلاو  رابخألا  نم  ديزملا  عمسأ  نأ  ديرأ  .كوجرأ ال  لعفت ، «ال 

يمامأ زاغلا  ناّخس  تلمحو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  اهتعبت  ...يرجي »  ا  فرعأ  نأ  ديرأ 

، ديدشلا دربلاو  ةملظلا  طسو  انبايث  انعلخ  .ريرسلا  بناجب  هتعضو  مث  ةيانعب ،
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ىلع قَرَعلا  دّمجت  نأ  ىلإو  ناخسلا ، أفطنا  نأ  ىلإ  ةمتعلا  ةميمح يف  ةقالعب  انمقو 

مهسفنأ نوزّهجي  نيذلا  صاخشألا  لثم  انبايث  انيدتراو  انضهن  كلذ ، دعب  .انيدسج 

.ماننل ريرسلا  ىلإ  اندع  مث  لمعلا ، ىلإ  باهذلل  ًادادعتسا 

حابصلا لولحبو  .ةليللا  كلت  لوألا يف  يمسرلا  اَهنايب  ينطولا  ذاقنإلا  ةهبج  تعاذأ 

دقو .نايبلا  نم  ةيقرو  ًاخسن  ةرحلا  ابوروأ  ويدارو  وكسوم ، ويدار  ّملست  يلاتلا ،

ىلإ تعدو  ًايمسر ، ًايطارقد  ًايسايس  ًابزح  اهنوك  نع  اهنايب  يف  ةهبجلا  تنلعأ 

نع تنلعأ  ك  هتيحنتب ، يعويشلا  بزحلا  مايق  ىلإ  وأ  وكسيشواشت ، ةلاقتسا 

، ءانثألا هذه  يفو  .ىرخأ  نكامأو  اراوشميت  تزرب يف  يتلا  درمتلا  تاكرحل  اهمعد 

نأ كلذ  ىلإ  فاُضي  .اولُتق  دق  تائملا  نأ  اراوشميت  نم  ةدراولا  ريراقتلا  تمعز 

اوّخو شيجلا ، ىلإ  ًاراذنإ  اوهّجو  دق  تايويكلل  سيميت  عنصم  يف  لّعلا 

عنصملا جفت  نومزتعي  مهنإف  الإو  ةنيدملا ، ةرداغم  وأ  مهيلإ  مضنالا  دونجلا ب 

.ةنيدملا مظعمو 

دق انك  تقولا ، كلذ  يفو  .ويدارلا  ىلإ  عتسالا  حابصلا يف  ةرتف  ايليتوأ  عم  ُتيضمأ 

لخدم يف  فقو  ذإ  .ةأجف  هدوجو  ُتظحال  يننكلو  ويل ، نع  ءيش  لك  انيسن 

مالكلاب تأدب  اهدنع ، .همون  بايث  ًايدترمو  هنقذ  قلحي  نأ  نود  نم  ةفرغلا 

ىلع ًةلالد  هديب  حّولو  مستبا  هنكلو  ةتئافلا ، ةليللا  ًاركاب يف  رداغم  نع  ًارذتعم 

.هثارتكا مدع 

«. جراخلا نم  لوألا  قيفرلا  داع  : » ويل لاق 

نوناك تسراخوب يف 21  ىلع  برغتسم ، ٍلكشبو  هدعوم ، يعيبر يف غ  ٌوج  ّميخ 

ك .ةحوتفم  رجاتملاو  ةيداع ، سلا  ةكرحو  ًاسمشم ، سقطلا  ناك  ذإ  .لوألا 

نئابزلل اهباوبأ  ءاتشلا  مسوم  يف  اهباوبأ  قلغت  يتلا  معاطملاو  يهاقملا  تحتف 

ةوهق موينيثألا  يف  انبرش  .اهتامدخ  مهل  تمّدقو  اهيلع ، اودفاوت  نيذلا  ُُكلا 
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دق محللاو  حطلاو  ةدبزلا  لثم  ّداوم  نأ  انظحالو  زتاسرإ ، نم  ًالدب  حابصلا 

رفاوتيل يف داع  دق  دوقولا  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .ئجافم  ٍلكشب  تالحملا  ترهظ يف 

يتلا ةعرسلا  لث  ءاوجألا ؛ ألمتل  ًةأجف  تارايسلا  مداوع  ةنخدأ  تداعو  تاطحملا ،

.اهيف تفتخا 

اراوشميت ةطرشلا يف  نأ  اهزربأ  ناكو  تاعئاشلل ، ٍبك  ٍعنصم  ىلإ  ةنيدملا  تلوحت 

دق قيرفلا  نأو  ةطرشلا ، ىلع  بلقنا  دق  شيجلا  نأو  شيجلا ، ىلع  تبلقنا  دق 

يِعُدتسا دق  ايليم  لاجلا  نأ  تاعئاشلا  تفاضأو  .نمألا  زاهج  لاجر  ىلع  ابلقنا 

سيئرلا رقملا  اوحاتجا  دق  نيرهاظتملا  نأو  هيلع ، ضبقلا  َيقُلأ  ثيح  رصقلا  ىلإ 

هذه يفو  .لوخدلاب  مهل  اوحمس  دق  ةطرشلا  لاجر  نأو  ايلوي ، ابلأ  يف  بزحلل 

ةيملاعلا ةفاحصلا  تثّدحت  نيب  نكل ، .اراوشميت  اياحضلا يف  دادعأ  تديازت  ءانثألا ،

دعب تجارو  .مهنم  فالآلا  نع  تاعئاشلا  تثّدحت  ىلتقلا ، نم  ليلق  ٍددع  نع 

ةدمعأ ىلع  نمألا  لاجر  اهب  موقي  ةيئاوشع  قنش  تايلمع  نع  تاعئاش  كلذ 

يهو ويبيس -  امأ يف  .تسيفوغراتو  افوياركو ، سيرومارام ، عراوشلا يف  حيباصم 

بزحلا يلوؤسم  نم  ةعومجم  تنلعأ  دقف  وكسيشواشت -  يالوكين  ةقطنم 

مث ةعومجملا  كلت  ىلع  ضبقلا  يقُلأ  .ينطولا  ذاقنإلا  ةهبجل  اهدييأت  نع  قشنملا 

ترسو .هلماكب  قرُحأ  دقف  ويبيس  يف  سيئرلا  بزحلا  ّرقم  امأ  اهحارس ، قِلُطأ 

ىلع رانلا  قالطإب  موقيو  ياكوكلا ، ىطاعتي  وكسيشواشت  نأ  نع  ًاضيأ  تاعئاش 

نم يأ  نكت  .اسنرف   دوجوم يف  هنأو  نيرهاظتملل ، ملستسا  هنأو  هسفنب ، سانلا 

ةديحولا ةعئاشلا  نأ  وه  ةيرخسلل  ثملا  نأ  غ  .ةدعبتسم  تاعئاشلا  كلت 

هتقطنم ناعجشلا يف  ةاضقلا  دحأ  نأ  يهو  قيدصتلل -  ةلباقلا  غو  ةدَعبتُسملا 

ةمهتب هيلع  ضبقلا  ءاقلإب  رمأو  يالوكين ، نع  ٍّرحتو  ثحب  ةركذم  ردصأ  دق 

.ةقيقح تناك  باصتغالا - 

تاعومجم يف  بالطلا  فقو  دقف  ةسحو ، ًابخص  كأ  ةعماجلا  يف  وجلا  ناك 
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نم كلذ  اولعف  مهنكلو  مهتقرفت ؛ ىلع  ةطرشلا  لاجر  لمع  نيب  ططخلا ، مسرل 

ىلع اهعيزوتو  لسناتسلا  زاهج  ىلع  ٍروص  خسنب  مهدحأ  ماق  دقو  .ةسح  نود 

ىلإ ترهظ  يف  اتناس ، بايث  ًايدترم  فوشتابروغ  اهيف  رهظيو  رمملا ، ناردج 

نم ةيمامألا  ةهجلا  ىلع  تزرب  دقو  .اينامور  ةطيرخ  لكش  ىلع  ةبك  ةيده  هبناج 

ُتررم كلذ ، دعب  .ءانفلا  قوف  ترركت  ك  ءاضيب ، ٍفرحأب  اراوشميت  ةملك  ةيدهلا 

اهنكلو ةحوتفم ، اهتدجوف  ماودلا  ىلع  ًةلفقم  تناك  يتلا  ريوصتلا  ةفرغ  ةاذاح 

ةحفصلا خسنت  ايلوج  انتذيملت  تناك  لخادلا ، يفو  .اكيدور  ةسارح  تحت  تناك 

تائم تعّمجتف  نويبيرت ، دلاه  ةفيحص  نم  مويلا  اذه  ددع  نم  ىلوألا 

ةرزجم يف يلاتلا ، لكشلا  ىلع  ةفيحصلا  سيئرلا يف  ناونعلا  ءاج  دقو  .تاخسنلا 

ثودح نم  فواخملا  ديازت  يعرفلا : ناونعلا  ناك  ناونعلا  اذه  تحتو  اراوشميت ،

: فالآلا ةملك  ىلإ  ًاشم  اُهتلأس  .اولُتق  دق  فالآلا  ةديدج : م  نآ  نايت  ةحاس 

لب مأ ال ، ًاحيحص  ناكأ  ءاوس  اذهل  ةيمهأ  ال  : » اهباوج ناكف  حيحص .»؟ اذه  له  »

بهذت ةيكيتكلايدلا   اهتفاقث  نأ  حضاولا  نم  ناكو  بعشلا .» فرعي  نأ  مهملا 

.ىدس

لعأب غ يسفن  تلغش  دقو  مويلا ، كلذ  هتفيظوب يف  قحتلا  يذلا  ديحولا  ُتنك 

عنقألو يلمع ، ءاهتنا  ةقيقح  بّنجتأل  ةبسانم  ًةقيرط  كلت  تناك  دقو  .ةّمهم 

ّماهم بيترتب  ُتمق  اذكهو ، .اثلا  نوناك  نم  سماخلا  انه يف  لازأ  يننأب ال  يسفن 

ُتألم .كانه ك  عتجا  دعومو  انه ، يمارغ  ٌدعوم  ةمداقلا : مايألا  ةديدع يل يف 

ةعماجلا ةحاب  ىلإ  ترظن  .اثلا  نوناك  رهش  ثدح يف  ام  تايمويب  يبتكم  ةركفم 

اهدهاش يتلا  ةخألا  رظانملا  يه  هذه  تناك  .يل  ةبسنلاب  ار  ةخألا  ةرملل 

ّبلقأ تنك  نيبو  .هادي  هّتطخ  ام  ًاضيأ  تيأر  .هبتكم  انهو  هّيسرك ، انهو  رجناليب ،

ُتحر ايليس ، فتاه  مقر  نمضتت  يتلا  ةفوفلملاو  ةقصاللا  تاظحالملا  ةقرو 

ةشاش ىلع  همامأ  فشكتت  يهو  ثادحألا  دهاشي  رجناليب  ناك  اذإ  ّع  لءاستأ 
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اهقيدصت بغري يف  يتلا  ةعاشإلا  تقولا  اذه  راتخي يف  ناك  اذإ  ّعو  نويزفلتلا ،

يتلا ةعاشإلا  نوكت  نأ  ّدب  ال  ترشتنا ؛ يتلا  ةفلتخملا  سمخلا  تاعاشإلا  نم ب 

.يفتاه ّنر  ةظحللا  كلت  يفو  .اهغ  نم  كأ  همدخت 

ويل ناك  ةليللا .» هذه  كاجوك  ضرُعي  نل  : » طخلا نم  رخآلا  فرطلا  ويل يف  حاص 

يقُليس  » .وجلا ةرئاط يف  ريده  تعمس  يننكلو  فتاهلا ، كاشكأ  دحأ  نم  لصتي 

، ًءاسم ةسداسلا  ةعاسلا  دنع  نويزفلتلا  تاشاش  ىلع  َّثُبي  ًاباطخ  لوألا  قيفرلا 

«. ةمألا ىلإ  باطخلا  هّجويسو  ًارشابم ، ثبلا  نوكيسو 

.»؟ باطخلا لوقيس يف  اذامو  »

؟ اذام مأ  هتاباطخ  بتاك  انأ  له  هللا ؟ قحب  فرعأ  نأ  فيك يل  لوقيس !!؟؟ اذام  »

«. باطخلا ءاقلإ  ىلع  هتردق  وه  مهملا  لب  هلوقيس ، ام  مهملا  سيل  لاح ، لك  ىلع 

.»؟ نآلا تنأ  نيأ  »

«. راطملا انأ يف  »

.»؟ رفاستس له  اذام !؟ »

تركف يف دقف  رفس  زاوجو  رفس  ةركذت  ىلع  تلصح  يننأ  ا  نكل ، .ال  عبطلاب  »

تقو جورخلا يف  مث  شأت ، متخو  ةرحلا ، قوسلا  نم  ام  ءيش  ءارش  اكمإب  هنأ 

.ايليتوأ رفس  زاوج  ىلع  ًاضيأ  تلصح  ك  .ةمألا  ىلإ  هباطخ  لوألا  قيفرلا  ءاقلإ 

«. دارغنينيل نم  ةاتف  يهو  ةسدنهلا ، ةبلاط  افولوب ، انايتات  ةسنآلا  عم  رفاستس 

هنك ةيفيك  نعو  راطملا ، نم  هجورخ  ةيفيك  نع  ويل  لأسأ  نأ  كشو  ىلع  ُتنك 

.كلذ نع  تعجارت  يننأ  دالبلا غ  ةرداغمو  رفسلا  زاوج  ذخأب  ايليتوأ  عانقإ  نم 

، هتاذ تقولا  ككفتتو يف  دحوتت  دالبلاف  نآلا ؛ ًانكمم  حبصأ  ءيش  لك  نأ  فرعأ  انأف 

ىلإ أجلي  فوسو  رئاجسلاو ، تابورشملاب  هتبيقح  أل  فوس  ويل  نأ  دب  الو 

٤٤٠



ةاق يف  ًادراو  همسا  نوكي  نيب  راطملا  ىنبم  نم  جورخلل  ةوشرلا  لعتسا 

، نكل .ىصقأ  دحك  نثا  وأ  ًاموي  بسكي  فوس  ويل  نأ  كلذ  ينعيو  .نيرفاسملا 

.هيلإ جاتحي  ام  لك  وه  كلذ  نأ  لمتُحي 

.نيرضاحلا لك  تابورشم  ن  عفدب  ويل  لّفكت  كانهو  روب ، نايثابراك  انيقتلا يف 

عسل بنج  ىلإ  ًابنج  فوقولا  ىلإ  انررطضا  اننأ  ةجردل  ًادج ، ًحدزم  ناكملا  ناك 

زتهت تحار  ةقرو  نم  أرقَيل  مامألا  ىلإ  ًاينحنم  ناك  .ةمألا  ىلإ  وكسيشواشت  باطخ 

، رشتاث لثم  ةقلق  تدبو  دي ، ةبيقح  ةلماح  هفلخ  انيليإ  ترهظ  نيب  هدي ، يف 

.اهبناج ىلإ  رفس  بئاقح  ثالث  ترهظو 

تاعئاشلا نأ  وكسيشواشت  معز  دقو  .نسلا  يف  ًابكو  ًابعتم  لوألا  قيفرلا  ادب 

ىلتقلا ال ددع  نأو  ةحيحص ، سانلا غ  فالآ  لتقم  نع  ثدحتت  يتلاو  ةرشتنملا 

مدختسا .ةيجراخ  ٍتاهجل  ًاليمع  ناك  ىلتقلا  كئلوأ  نم  ًالك  ّنأو  ةرشع ، نع  ديزي 

ةطرشلا لاجر  ىلع  ىنثأو  ةدماجلاو ، ةفولأملا  ةيعويشلا  تاراعشلا  سيئرلا 

ةدايسلا ءادعأو  نويلسأرلا ، نوبّرخملا  لثم : تارابع  مدختسا  ك  شيجلاو ،

يتلا كلت  لثا  ةمدختسملا  تارابعلا  تناك  ...نويلسأرلا  نوضرحملاو  ةينامورلا ،

مهعس دنع  ضرألا  ىلع  اوقصبو  سانلا  كحض  .ةينيلاتسلا  تكاحملا  ترهظ يف 

وكسيشواشت ىهنأ  .الوكاردو  لاتسو ، نسملا ، قرخألاب  هوفصوو  تاراعشلا ، هذه 

، روجألا ىلع  ٍتادايز  نع  نالعإلاب  ةقيقد  سمخ  ةدمل  رمتسا  يذلا  هباطخ 

نم نيرضاحلا  دحأ  حاص  اهدنع ، .بالطلل  ةيساردلا  حنملا  ةدايز  ىلإ  ةفاضإلاب 

نأ دعب  قيفصتلا  دعاصت  هللا .»؟ قحب  قافنإلا  كلذ  لك  بهذ  نيأو  : » فلخلا

جازملل سايقمك  حلصي  قيفصتلا  اذه  ناك  اذإ  نكل ، .همالك  وكسيشواشت  ىهنأ 

كأ ىلع  دتعالا  هتعاطتساب  دعي  لوألا   قيفرلا  نأ  ينعي  اذه  نإف  ماعلا ،

.فوخلا يأ  ةيلاعف ؛ هتحلسأ 

نم ًابعتمو  ًاغوارمو ، ًافيعض ، ادب  دقو  .ةئطاخ  تناك  وكسيشواشت  تاباسح  ّنكل 
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هتوص ناك  .هابتنالا ك  ديدش  ةداع  نوكي  يذلا  وهو  نهذلا ؛ شّوشمو  رفسلا ،

تقولا يف  ًاخفتنمو  ًاليحن  ادبو  ًابحاش ، هدلج  ادب  دقو  .ةعطقتم  هسافنأو  ًايلاع 

رهظأ دقف  .ةمداقلا  هتاكرحت  لك  سفت  ىلع  رثؤيس  ةليللا  هءادأ  نأ  ّدب  .هسفن ال 

هذه هفعض  ببسب  هنم  نومقتنيس  سانلا  نأب  كش  الو  هفعض ، وكسيشواشت 

اهرِهُظي ناك  يتلا  ةوقلا  ببسب  هنم  نومقتنيس  يذلا  هسفن  ردقلاب  كلذو  ةرملا ،

اذه لجأ ، هزكرم .» لثم  يف  ٌلجر  هلعفيس  ناك  ام  لك  لاتس  لعف   » .لبق نم 

وكسيشواشت ناك  .ةياهنلا  ىتح  هديب  حالسك  فوخلا  كلتما  لاتس  ّنكل  حيحص ،

.بعشتم ٍغارف  ىلإ  دنتست  ةهجاو  درجم  ًاما : هرصق  هبشي 

اهنم ِبُلط  دقف  .اهتيوه  نود  نم  اإو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  دنع  ايليتوأ  تداع 

، ناكملا ةرداغم  اهنم  ِبُلط  مث  نمزلا ، نم  تعاس  ةدمل  ةطرشلا  زكرم  راظتنالا يف 

عاطق ىلإ  ةأجف  لُِقن  دق  اهتيوه  ةقاطب  ذخأ  يذلا  ايشيليملا  لجر  نإ  اهل  ليقو 

يف نورمتسي  مهنإ  : » ويل لاق  .نآلا  دعب  ءيش  يأ  اهنم  اوبلطي  نل  مهنإو  رخآ ،

ويل ناك  دقو  ةأجف .» مهب  متهالا  نع  نوفقوتي  مث  تقولا ، لاوط  سانلا  ةبقارم 

نألو .ثارتكالا  مدعو  باهرإلا  يأ  هتانوكم ، ىلإ  كّكفتلاب  أدب  ماظنلا  نأل  ًاقحم ؛

نود نمو  ضومغو ، فنعب  ناعراصتي  نارصنعلا  ناذه  كُِرت  رايهنالاب ، أدب  زكرملا 

ناكراعتي َل  لجر  ناهبشي  ثارتكالا  مدعو  باهرإلاف  ةجيتن ؛ ةيأ  ىلإ  لوصولا 

.هزنتملا ٍدعقم يف  لوح  ءطبب 

: ةلئاق تكحض  مث  ًاليلق  هتصّحفتف  ديدجلا ، يسورلا  اهرفس  زاوج  ايليتوأ  ويل  لوان 

...نآلا اهكلتمأ  يتلا  ةديحولا  ةيتوبثلا  ةقرولا  هنأل  هب  كسأس  افولوب ! انايتات  »

اّنك ذإ  .هيبجاح  عفرو  يوحن  ويل  ّعلطت  اهدنع ، يضُفي  .» فوس  نيأ  ىلإ  ىرأس 

ةركذتل اهمادختسا  لتحا  يقب  نكل ، .اهيلع  طغضلا  انب  ردجي  هنأ ال  فرعن  انالك 

ً.ادراو مورات  ةكرش 

نم ةلفاق  تعّمجت  لوألا ، نوناك  موي 22  حابص  نم  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع 
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ّمت ك  روليروتايفأ ، رافيلوب  لوط  ىلع  دحاو  ٍرتموليك  لوطب  ةعردملا  تابرعلا 

ثيح باراساب ، زكرم  ىلإ  نورخآ  ٌتائم  لصوو  دونجلا ، نم  ديزملا  ءاعدتسا 

، كانه ىلإ  مهلوصو  دعبو  .ةنيدملا  طسو  ىلإ  ياتيفيرغ  ايلاك  ربع  تانحاش  مهتلقن 

لزانم اهنأ  ساسأ  ىلع  ةهومم  اهنكلو  ةقلغم ، ةينمأ  تاركسعم  دونجلا يف  ىفتخا 

.ةيداع

اناطعأ يذلا  وه  عراشلا  ّنكل  اندنع ، ةمهملا  رابخألا  ردصم  ويدارلا  زاهج  ناك 

ثثج قارحإب  ةلوغشم  ليللا  لاوط  ةنيدملا  ةقرحم  ّتلظ  دقف  ثادحألا : ليصافت 

؛ نارفألا اهغارفإ يف  لبق  كلذو  تالفاحلا ، ةطساوب  اهلقن  مت  يتلا  اراوشميت  ىلتق 

ًانِعذُم شيجلا  عجارت  دقف  اهتاذ ، اراوشميت  يف  امأ  .ءسألل  ثارتكالا  نود  نم 

برغلا ةقطنم  تحبصأ  اذكهو ، .راشتنالاب  أدب  ك  ًابلص ، بارضإلا  ادب  .لعلل 

وأ ايسورو  ايفالسوغوي ، عم  ةيدودحلا  قطانملا  يفف  .ةروث  ةلاح  يف  اهلمكأب 

ءيش ىضوفلا  هذه  لك  عم  قفارت  نكلو  .كّكفتلاب  عمقلا  ةزهجأ  تأدب  ايراغلب ،

نيب .ينمألا  زاهجلا  رصانع  بايغو  ةفرطتملا ، ةيجهنملا  ةيلاعفلا  بايغ  رخآ ؛

دونجلا عجارت  دقف  يسايإ ، امأ يف  .اهل  ليثم  ٍةّدشب ال  درلا  ىلإ  ىرخأ  ءازجأ  تدمع 

.ةيراجتلا تالحملا  بهنو  ةماعلا  ابملا  حايتجاب  سانلل  اوحمسيل  ةطرشلا  لاجرو 

.تايلمعلا يف كلت  سانلا يف  عم  ةطرشلا  لاجرو  دونجلا  كرتشا  سيرومارام ، يفو 

قراحم يف  مهثثج  اوقرحأو  مهولتقو  لب  سانلا ، اوبّذع  جولك  يف  مهنأ  ح 

.تايافنلا

ةاق أرقي  عيذملا  حارو  .ىلوألا  ةرملل  ئراوطلا  ةلاح  نع  تسراخوب  ويدار  ثّدحت 

، يلسأرلا يلايربمإلا -  نيدرمتملا  يأ  يداعلا ؛ مهب  هبتشملا  ءسأ  تنّمضت 

لوقلاب انتنطب  أدبي  نأ  لبق  كلذو  بناجألا ، نم  يباهرإلاو  ةيعجرلا ، ىوقلاو 

اذه نم  ٍقحال  ٍتقو  يف  دئاقلل  رخآ  باطخ  عيُذأ  .ةرطيسلا  تحت  عضولا  نإ 

، ًاماع نيرشعو  ٍدحاو  لبق  هققح  يذلا  ميظعلا  رصنلل  ًادوصقم  ىدص  ناكو  مويلا ،
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رقملا ةفرش  نم  ًاينويزفلت  باطخلا  َّثُبي  نأ  رّرُقملا  نم  ناكو  .غارب  عيبر  دعب  يأ 

نأ ناكف  عوضوملا  يف  تفاللا  امأ  .ةيروهمجلا  ةحاب  يف  ةيزكرملا  ةنجلل  سيئرلا 

ببسب نآلا  مهنيُدي  ايكافولسوكيشت  اولخدت يف  مهنأل  سورلا  نادأ  يذلا  لجرلا 

.تقولا اذه  هدلب يف  مهلخدت يف  مدع 

اعد دقو  .ةليلق  قئاقد  نوضغ  يف  اثلا  اهنايب  ينطولا  ذاقنإلا  ةهبج  تردصأ 

لعلاو هتعاطإ ، مدع  ىلإ  ةطرشلاو  شيجلاو  ةلاقتسالا ، ىلإ  وكسيشواشت  نايبلا 

اهتانايب ينطولا  ذاقنإلا  ةهبج  ميلست  عقاو  ّنكل  .ماعلا  بارضإلاب  مازتلالا  ىلإ 

كلت اهنأب  يحوي  اهطست  نم  ةليلق  قئاقد  نوضغ  ةيبرغلا يف  مالعإلا  لئاسول 

، ميفورتو اينام ، ُترّكف يف  .كلت  مالعإلا  لئاسو  ىلإ  لوصولا  نم  ةيئانثتسا  ةجرد 

مهتسلج نوعباتي  له  لءاستأ : تحرو  ةفرغلا ، كلت  مهتيأر يف  نيذلا  نيرخآلاو 

مهتانايب بيرهت  نم  نونكمتي  فيكو  مهيمحت ؟ يتلا  ةهجلا  يه  امو  ةحوتفملا ؟

؟ جراخلا ىلإ 

علهلا يف ضعب  ةيؤر  تناك  ثارتكالا ، مدعب  رهاظتلا  نم  ةديدع  عيباسأ  رورم  دعب 

ذخأي ةرافسلا  يف  يرجي  ام  ناك  ذإ  .حايترالا  ىلإ  وعدي  ًارمأ  ةيناطيربلا  ةرافسلا 

اهتدهاش يتلا  مالفألا  مايأ  نم  هركذتأ  يذلاو  اسسؤملا ، يمسرلا  بارطضالا  لكش 

لوصح لاح  يف  اهتيلعتو : ةماعلا  ةمدخلا  اهتيضق يف  يتلا  ةرتفلا  ةسردملا يف  يف 

يفكت ةيوشملا  بوبحلا  نم  ةنوؤ  ظفتحاو  ةلواطلا ، تحت  ئبتخا  يوون  راجفنا 

درلا ءاج  دقف  .ةهباشم  ةلاح  دلبلا  ىلع  تمّيخ  مايألا ، هذه  يفو  .رهشأ  ةتس  ةدمل 

امأ .ياشلا  ةيعوأ  زيهجتو  ةبلعملا ، ةمعطألا  نيزختب  يديلقتلا  يمسرلا  اطيربلا 

، لاوجتلا نع  اوعنتما  دقف  تئافلا  عوبسألا  دلبلا يف  اورداغي  نيذلا   نوفظوملا 

بيلحلا بلع  حتف  ةرافسلا يف  فظوملا يف  تاجوز  تكمهناو  .مهنكامأ  اوقبو يف 

دمع دقو   . شتير  تيوكسب  بلعو  ةليوط ، ةرتفل  ةحلاص  ىقبت  يتلا  ةينوتركلا 

ةيندعملا ياشلا  ةيعوأ  يف  ياشلا  سايكأ  نم  تانفح  عضو  ىلإ  ًاضيأ  نوفظوملا 
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حمست .ةيفلخلاو  اهنم  ةيمامألا  ةهجلا  دنع  ضباق  ةدوزمو  ةمخض  تناك  يتلا 

دقو .هتاذ  تقولا  يف  اهيلع  جرفتلابو  ةرشابم ، اهيف  سغنالاب  ةنسحلا  ةمزألا 

ىلإ جرملاو  جرهلا  نم  ةرتفلا  هذه  تّدأ  دقو  .ياعملا  لكب  ةنسح  ةمزأ  هذه  تناك 

.يناطيربلا دنع  ام  لضفأ  راهظإ 

ناك دلبلا ، ةدئاسلا يف  ةلاحلا  نع  رظنلا  ّضغبو  .هتالاح  لضفأ  ثيمسرتنو يف  ناك 

يرجي لمعلا  نإو  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  نإ  لوقلاب  اننئمطي  ةيادبلا  ذنم 

ياريزوأ ناك  .هدصقي  ام  بسحب  لمعلا  ةملك  ىلع  ديدشلا  زيكرتلا  عم  داتعملاك ؛

.اهنع ًالوؤسم  سيل  هنأل  ًادبأ  ءاطخألا  ءرملا  رّكذتي  ّالأ  ةعيبطلا  ضرفت  ذإ  ًاقحم ؛

.ةيادبلا ذنم  اهدصقم  حِّضوت  اهنأل   ةلوؤسملا ؛ يه  اهسفن  فورظلاو 

؛ فاطملا ةياهن  يف  ثيمسرتنو  راظتناب  ةيناطيربلا  ةيروطاربمإلا  سراف  بقل  ناك 

ةبسنلاب هنم  ًاغورفمو  ًايمتح  ًارمأ  كلذ  ناكو  .ال  مأ  ةرادج  نع  هيلع  لصحأ  ءاوس 

شيجلا كس  ّقلع  ك  اماناب ، ةعبق  رمتعاو  ًاهومم ، ًالاطنب  لجرلا  ىدترا  .هيلإ 

ادبو لينبراش ، لكنرف  نم  ًاسورد  ذخأ  هنأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .همازح  يرسيوسلا يف 

.نيرماغملا ةفاشكلا  دارفأ  دحأ  هنأ  ول  ك 

ال .مهيلإ  ثدحتلاب  نومتهم  نحنو  ينطولا ، ذاقنإلا  ةهبج  نم  ًالاصتا  انيّقلت  »

.تسراخوب انه يف  رطخلا  ةجرد  ىلإ  رومألا  لوصو  ةيناكمإ  ىلإ  شت  لئالد  دجوت 

َقبت اذإ   امأ  .ّغتي  نل  ًائيش  نإف  ةطلسلا  ةموكحلا يف  تيقب  اذإ  هنأ  كلذ  ينعيو 

نود نمو  ّمظنمو ، يملس  لاقتنا  ثودح  ىلع  لدت  تارشؤملا  لكف  ةطلسلا ، يف 

«. ةيعويشلا ابوروأ  لود  ثدح يف  ام  رارغ  ىلع  يأ  ءامدلا ؛ كفس 

.»؟ ديكأتلا هجو  ىلع  ثدحي  فوس  ٍءيش  يأ  ةفرعم  انناكمإب  نوكي  فوس  ىتم  »

رومألا حضوتت  نأ  عقوتأو  ءاسملا ، اذه  ٍنايبب  وكسيشواشت  سيئرلا  يلدُيس  ًانسح ، »

.تاسايسلا ضعب  ىلع  ءوضلا  يقُلي  فوس  هنأ  دكؤملا  نمف  .نايبلا  ءاقلإ  دعب  كأ 
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؛ يلاحلا ماظنلل  ماع  ريرحت  وأ  ةطلسلل ، يملس  ٌلاقتنا  باطخلا  عبتي  نأ  امإف 

«. اهماحتقا يغبني  ةنيصح  ةينامور  ًةعلق  سيل  يغتلاف 

ىلإ رظنلا  نود  نم  هجول  ًاهجو  لبقتسملا  ةهجاوم  ىلع  ةردقلا  يه  ةيسامولبدلا 

.هينيع

نم ةيناثلا  ةعاسلا  دنع  ًةرشابم  لوألا  قيفرلا  باطخ  ّثب  متي  نأ  ررقملا  نم  ناك 

ناك ً.احابص  ةرشع  ةيداحلا  ىلإ  نآلا  ةعاسلا  ابرقع  راشأ  .مويلا  كلذ  رهظ  دعب 

اذه يفو  .ناردجلا  برقو  تاقرطلا ، بناوج  ىلع  ًاموكم  خاسوألاب  جزتمملا  جلثلا 

تألتماو نمألا ، زاهج  ةبقارم  تحت  شيجلاو  ةطرشلا  تاوق  تعِضُو  تقولا ،

تانايبلاب مويلا  كلذ  يف  عيبلا  كاشكأ  يف  ةضورعملا  فحصلل  ىلوألا  تاحفصلا 

بتك نم  ةذوخأملا  ةزهاجلا  ةقاّربلا  تاهيبشتلابو  تايونعملا ، عفر  ىلإ  فدهت  يتلا 

ترهظو ءانثألا ، هذه  يف  ةيسايسلا  ةياعدلا  ةدح  تداز  ك  .يداصتقالا  ومنلا 

: اهتيفاع ةيلوطبلا  تاراعشلا  تداعتساو  تاقرطلا ، بناوج  ىلع  ةديدج  تاحول 

، ةلوطب وكسيشواشتو ، امورلا ، يعويشلا  بزحلا  شاعو  ةدايقلا ، ةوقلا ، ةدحولا ،

ترهظ يتلا  يهو  ًاعيرس ؛ ةديدجلا  وكسنيلاب  ةديصق  ُتأرق  .ةيعويشلا  اينامور ،

ةكبش ةروص  ةديصقلا  ِتَمدختسا  دقو  .ايتنيس  ةفيحص  نم  ىلوألا  ةحفصلا  يف 

ثيح مهدئاقل ؛ يداعلا  ينامورلا  نطاوملا  ةبحم  فصول  ةيموقلا  ءابرهكلا 

يهو ةميظعلا ؛ ةقاطلا  ةطحم  ىلإ  هب  صاخلا  ابرهكلا  رايتلا  نطاوم  لك  مِّدُقي 

.هدلب

تلزنو .اهيف  ةكرحلا  تمدعناف  ايروتكيف ، ايلاك  ةحاب  زجاوحلا يف  نم  ثكلا  عِضُو 

مهعم َلماح  تافاتهلاب ، تّجض  يتلا  ةمحدزملا  تالفاحلا  نم  نطاوملا  دوشح 

، توصلا تاربكم  نم  ةيبابشلا  ىقيسوملا  تاوصأ  تعفترا  ك  ةدقلا ، تاتفاللا 

ميظنتب اوماقو  مهّيصعو ، مهقاوبأ  لماح  مهتيلعتب  ةطرشلا  لاجر  خرصو 

زاهج دارفأ  نم  ةثالث  دهشم  رظنملا  اذه  قوف  زرب  نكلو ، .فوفص  يف  دوشحلا 
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دحأ رِهُظي  .لعلا و  ةبقارم  نم  ًالدب  ًاضعب  مهضعب  نوبقاري  اوناك  نيذلا  نمألا 

مهتمواقمو ديازتملا  نيرهاظتملا  ءايتسا  اوظحال  مهنأ  ىلع  ّلدت  ةراشإ  يأ  مهنم 

.ةطلسلل

لعلا ناكو  اهعقوتن ، اّنك  يتلا  ةمخضلا  ةيبعشلا  ةرهاظملا  يه  كلت  تناك 

روليروتايفآ عطاقت  ىلإ  عراشلا  ربع  ُتعلطت  .ءالولا  راهظإل  ًادج  سّمحتم 

هدحو سي  ناك  .ّيدل  فولأملاو  ًاليلق  ينحنملا  ميفورت  مسج  تيأرو  ناغوردومو ،

بجح ًاحاشو  ةيانعب  ًاعضاوو  لمحلا ، ورف  نم  ةعونصم  ناخارتسأ  ةعبق  ًارمتعم 

امدنعو َّيرظان ، نع  هتبجحف  ةلفاح  تّرم  .هينيع  ادع  ام  ههجو  حمالم  لك 

.ىفتخا دق  ناك  فقي ، ناك  ثيح  ىلإ  ًاددجم  تعلطت 

ةلفاح نيرشعو  ا  دادعت  نم  تنّك  نمزلا ، نم  ٍةعاس  فصن  نوضغ  يفو 

نم مغرلاب  نكل ، ً.اصخش  سمخ  نع  ديزي  ام  لمحت  اهنم  لك  تناكو  .تّرم 

ُتيضمأ نأ  دعب  انه  لصحي  ءيش  يأ  لايح  ةشهدلاب  يروعش  مدعو  يدايتعا 

زاهج اهب  لماع  يتلا  ةقيرطلا  نم  ًاثك  تشهُد  يننأ  الإ  دلبلا ، اذه  ًاصق يف  ًاتقو 

حورلا نم  ليلق  ٍردق  راهظإل  بسانملا  َتقولا  ناك  كلذ  ّنأ  .نيرهاظتملا غ  نمألا 

يف لمعلا  نس  يف  ٍلاجرب  ةنيدملا  َألُ  نأ  ةمكحلا  نم  ناك  له  نكل ، .ةيقافرلا 

اذه يف  ةيشاملا  نم  ٍعيطق  لثم  مهماحقإ  متي  نأ  مث  ةيموقلا ، ةمزألا  تقو 

، لحولاب ّتلتباف  ضرألا  ىلع  مهتاتفال  لعلا  ّرج  تاذلا ؟ راقتحا  نم  ةرهاظملا 

روص مهميلست  ءانثأ  نوقصبي  اورمتساو  .ةخسولا  هايملاو  نوللا ، يدامر  جلثلاو 

ىلإ متنم  اوناك  نيذلا  كئلوأو  مهئاسؤر ، عم  مهنم  ٌددع  لداجت  .وكسيشواشت 

.رومألا مامزب  نومكحتي  اوناك  داكلاب  نيذلا  رجاتملا  لعلا يف  وأ  تاباقنلا ،

نأ ضارتفا  ىلع  اذه  رظتنملاو ؛ مهملا  باطخلا  أدبي  ثير  ناتعاس  كانه  تناك 

تناك دقف  هذه !؟ تناك  نَم  ةركف  نكل ، .دّدحملا  تقولا  أدبي يف  فوس  باطخلا 

ءالوو يبعشلا  معدلاب  قثي  يذلا  دئاقلا  نإ  ذإ  .قَّدُصت  ةجرد ال  ىلإ  ةيبغ  ةركف 
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وكسيشواشت ّنكل  .ةرطاخملا  هذه  لث  مايقلا  عيطتسي  نم  هدحو  تاسسؤملا 

ناك ً.اشوشمو  ًازوجع  نويزفلتلا  ةشاش  ىلع  ادب  دقو  .ةقثلا  هذه  ىلإ  رقتفي  ناك 

ترشتنا دقو  .فوساربو  اراوشميت  يف  زاجملا  باكتراب  رمأ  نَم  هتجوز  وأ  وه 

ةضراعم ةعج  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضي  .دلبلا  ءاحنأ  لك  تارهاظملاو يف  تابارضإلا 

لقن عِنُقأ -  وأ  رّرق -  كلذ ، لك  نم  مغرلاب  نكل ، .هتيحنت  ىلإ  تعد  دق  ةديدج 

سانلا .اننوبحي  سانلا   » .هل مهئالو  راهظإل  ةنيدملا  طسو  ىلإ  صخش  فلأ  ةئم 

.ةمكاحملا ءانثأ  ًاقحال  انيليإ  هتلاق  ام  اذه  ...نونجلا »  اذهب  اوحمسي  نلو  اننوبحي ،

، ةشهدلا ببسب  دب  ّرعشقاو  يردص ، يف  ٍقيضبو  يمف  يف  ٍفافجب  ُترعش 

ترعش تقولا ؛ كلذ  يف  هب  ترعش  يننكلو  .ثدحيس  ام  عقوت  نع  تزجعو 

نأب ساسحإلا  وه  كلذ  ناك  .ةمهملا  ثادحألاو  ةفصاعلا  قبسي  يذلا  نوكسلاب 

، ايليتوأو ويل ، ىدل  ّدلوت  يذلا  هتاذ  ساسحإلا  وهو  ثدحي ، فوس  ام  ًائيش 

كلذ لك  كاردإ  نع  تزجع  يننكل  .نيرخآو  فيشتلامو ، ياريزوأو ، ميفورتو ،

يننأ ينعي  كلذ ال  ّنكل  ثادحألا ، جيسن  تلخد يف  يننأكو  رمألا  ادب  .نآلا  ىتح 

ىتح مكارتت -  يهو  اهب  ترعش  يننأ  غ  اهّعقوت ، ىتح  وأ  اهب  مكحتلا  نم  نّكأ 

.ققحتتل ةزهاج  تحبصأ  دقو  ةحضاو -  غو  ًاليلق  ةمهبم  تناك  نإ 

 
ًاصقانت ّنكل  .ةسارح  نود  نم  هلزنم  نأ  تظحالو  ميفورت ، ُترز  دوع  قيرط  يف 

.ةنيدملا طسو  ادع  ام  ناكم ؛ لك  ًاظوحلم يف  ناك  ةطرشلا  دارفأ  دادعأ  ًائجافم يف 

ٍصاخشأ تاوصأ  تعمس  يننأ  الإ  دحأ ، نم  ًادر  عمسأ  ملف  بابلا  ىلع  ُتقرط 

راظنم ملظأ  ليلق ، دعبو  .ةموتكملا  تاوصألا  عون  نم  ٌتمص  داس  مث  نوثدحتي ،

ًايدترم ناك  .بابلا  حتف  نأ  ونايلوأ  ثبل  امو  نمزلا ، نم  ٍةظحلل  نيرئازلا  ةيؤر 

يفشلبلا باشلا  رهاظم  هنع  تباغ  دقو  نقذلا ، قيلحو  قنع  ةطبر  ًاعضاوو  ةلذب 

.ّقشنملا زّي  ةمالع  ةباث  تناك  يتلا  هنقذو  تسدعلا  ةريدتسم  هتراظنب 
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.يسايسلا لجرلا  رهظم  نآلا  باشلا  بستكا 

نيعب ّيلإ  ّعلطت  مث  بابلا .» ىلع  كتاقرط  عس  نم  ويدارلا  توص  انعَنم  فسآ ، »

.فارصنالا ينم  ديري  هنأ  كلذ  لك  نم  ُتمهفف  بذاكلا ، نازّي  تارظنلا  َيتتباث 

هارأ نأ  بحأ  يننأو  ةهظلا ، ةلحر  م  ىلع  ًادغ  رفاسأس  يننأ  ويجس  ِغلبأ  »

ًارمأ دوع  تناك  اذإ  ام  فرعأ  ال  وأ  دوعأس ، ىتم  فرعأ  ال  يننأل  يليحر  لبق 

ترعش .قلغم  ٍباب  ىلإ  لك  هّجوأ  تنك  ام  ناعرس  يننأ  غ  ...دعب »  ًانكمم 

انه ىتح  شماوهلا  ىلإ  قلزنأ  تنك  ً.اددجم  ٍدويق  نود  نم  يننأبو  ةبك ، ٍةفخب 

ديازتت نكامأ  ىلإ  ينعفدي  ًايفخ  ًارايت  نأكو  ترعش  .ثادحألا  زكرم  دوجوم يف  انأو 

ً.ائيشف ًائيش  ًادعابت 

زاهج ليغشتب  تعرسأ  .ةدحاولا  براقت  ةعاسلا  تناك  يتقش ، ىلإ  يلوصو  دنع 

نم دهاشمو  ةينطولا ، اغألا  نم  ةراتخم  ةعومجم  ضرعي  ناك  يذلا  نويزفلتلا 

ضرعلا اذه  تّللختو  .سيئرلا  اهب  ماق  يتلا  ةلودلا  تارايزو  ةيبزحلا ، تارؤملا 

يموقلا جتانلا  تايوتسم  نع  ةيلافتحالا  تاءاصحإلاو  راحلا  قيفصتلا  نم  عطاقم 

جاتنإلا كلذ  ةيعون  تناك  هم  نكل ، نوثدحتي ! ٍجاتنإ  يأ  نع  مهفأ  .جاتنإلاو  

، ايساد تارايسو  طفنلاو ، تاراّرجلا ، امأ  .ماع  دعب  ًاماع  ًادعاصتم  ناك  دقف 

؛ ةيلاعفب اهجاتنإ  متيو  ةفو  اهلك  تناك  دقف  ...ديدحلاو  ذالوفلاو ، حطلاو ،

تعِضُو يتلا  ةينايبلا  موسرلل  يدومع  ٍروحم  لك  عم  ًاعافترا  تدتما  اهنإ  ثيح 

نيذلا  نيدهاشملا  ددع  ناك  ةدايزلا  فرعي  يذلا   ديحولا  لماعلا  ّنكل  .اهيف 

.ةينايبلا موسرلا  هذه  تدرو يف  ةمولعم  يأ  اوقِّدُصي 

ويل محتقا  ىتح  ةكيرألا  ىلع  ُتسلج  نإ  ام  نكل  نويزفلتلا ، توص  تضفخأ 

دقف .مات  نونج  كانه  ثدحي  ام  ّنإ  .هنيعب  نونجلا  وه  اذه  : » ًالئاق ةفرغلا 

ءيش يأ  اولعفي  نأ  نود  نم  نكل  ةنيدملا ، ةسيئرلا يف  ةحابلا  ىلإ  عيمجلا  اورضحأ 
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يف بزحلا  ةبيبش  فقت  .كانه  ةثك  تارجاشم  تثدح  دقو  .راظتنالا  ىوس 

دوشحلا بناوج  ىلع  امأ  .فوفص  ةثالثب  نوفقي  مهو  قيفصتلا ، فدهب  ةمدقملا 

نيذلا لاوملا  لعلا  طسولا  يف  دجن  اننكلو  ينمألا ، زاهجلا  لاجر  فقيف 

لوقأ ح  يسفنب -  مهتيأر  يذلا  انأ  ينقّدص -  .تاقياضملا  عاونأ  ّىتشل  نوضرعتي 

نمألا لاجر  أدب  دقو  .هروص  نم  لوألا  قيفرلا  يَنيع  عازتنا  كشو  ىلع  مهنإ  كل 

دشحلا قارتخاب  رخآلاو  حلا  ب  نمألا  لاجر  موقي  ذإ  .لعفلاب  سانلا  لاقتعاب 

نيأ ىلإ  نكل ، .هعم  نوفتخي  ام  ناعرسو  جراخلا ، ىلإ  نيرهاظتملا  دحأ  ّرجو 

«. ملعي هدحو  هللا  مهنوذخأي ؟

ًاثك جهتبم  اونوكي  مهنكلو   سئابلا ، كئلوأ  غِرُفت  يهو  تالفاحلا  ُتيأر  »

«. كانه ىلإ  مهلوصو  دنع 

عراش يرورم يف  ءانثأ  تيأر  .اهلاقع  نم  تجرخ  دق  رومألاف  كلذ ؛ كش يف  «ال 

.ةدوعلاب  نرُمأ  نأ  دعب  زجاوحلا  دحأ  دنع  نفقو  اوللا  ءاسنلا  تائم  فيليسيك 

ةطرشلا لاجر  فقو  نيب  نعفادتيو ، نخرصي  ّنك  لب  ءالو ، يأ  نع  ةوسنلا  ّربُعت 

نهلافطأ نلمحو  نهعم ، نهدالوأ  ةوسنلا  ضعب  تبحطصا  .مهرمأ  نم  ةح  يف 

تاهمألا تحّول  ك  .ناكم  لك  يف  نوضكري  راغصلا  دالوألا  حار  نيب  عّضرلا ،

لع رهظ  ك  عناصملا ، لك  تاماصتعا يف  تثدح  .ةنيمسلا  نهعرذأب  تالطبلا 

دقف اهتاذ ، ةنيدملا  امأ يف  ً.ائيش  ةطرشلا  لعفت  نأ  نود  نم  ...عراوشلا  مجانملا يف 

يف بزحلا ، بتاكم  ىلع  تجهلا  تكو  بهنلا ، لعأو  تارجاشملا  ترشتنا 

دحأ ال  اراوشميت ، ىلإ  ةبسنلابو  .تارهاظملا  ىلع  ةرطيسلاب  ًالغشنم  شيجلا  ناك 

لوقلا اننك  يرجي ، ّع  رظنلا  ّضغب  نكل ، .مهعرصم  اوقل  سانلا  نم  مك  فرعي 

نأ ُتعمس  يننأ  كلذ  ىلإ  فاُضيو  .شيجلا  ةرطيس  نع  تجرخ  دق  رومألا  نإ 

دصقب نيرهاظتملا  ىلع  رانلا  قالطإ  رماوأ  ةعاطإ  ضفر  دق  طابضلا  نم  ًاددع 

«. لتقلا
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وكسيشواشت رّرق  ةروث ، ةلاح  يف  دلبلا  فصن  نوك  مغر  هنأ  دقتعت  اذامل  ًاذإ ، »

يف هل ، مهئالو  نع  ًابعت  رهاظتلا  لجأ  نم  ةمصاعلا  ىلإ  سانلا  فالآ  تائم  بلج 

ّبت ٍتقو  يفو  ةيروثو ، ةسح  كأ  مهنأ  نورهاظتملا  هيف  دقتعي  يذلا  تقولا 

.»؟ ةينمألا هتاوق  تامدخ  ىلع  دتعالا  عيطتسي  هنأ ال  هيف 

هنأ ال وه  لوألا  .نالتحا  كانه  ًانسح ، : » ًالئاق هتراجيس  لعشأو  ّيلإ  ويل  علطت 

راهظإو ليوط ، باطخ  ءاقلإو  ةوسقب ، فرصتلا  رّرق  كلذلو  يرجي ، ام  فرعي 

ام ًادحأ  نأ  اثلاو  ...ماودلا  ىلعو  لبق  نم  هعم  رمألا  حجن  دقف  .تاتفاللاو  مالعألا 

تلعف يتلا  يه  انيليإ  نوكت  نأ  لَمتُحي  .ةئيس  ةحيصن  تناكو  كلذب ، هحصن  دق 

ً.ادج ٌبوبحم  هنإ  هل  لوقلاب  هعدخ  يذلاو  قلمتملا ، نم  هيقفارم  دحأ  وأ  كلذ ،

لجأ نم  كلذو  ًادج ؛ ًاديعب  بهذي  نأ  هنم  دارأ  دق  ام  صخش  نوكي  نأ  لَمتُحي  وأ 

ةديعب تسيل  نكامأ  ىلإو  كانه ، ىلإ  سانلا  أيس  ...ةدوعاللا  ةطقن  ىلإ  لوصولا 

مث وارتساه  هاجتاب  هسأر  كّرح  اهدنعو ، ...نآلا »  هيف  دجاوتن  يذلا  ناكملا  نع 

«. ةرارشلا قالطنا  نونمتيو  نوبقاريو  نورظتنيسو  : » لمكأ

رخأت ىلع  ةقيقد  ةرشع  سمخ  تضم  دق  تناكو  لزنملا ، ىلإ  ايليتوأ  تداع 

هعضوو بارشلا  هعم  ويل  بلج  .سيئرلا  هيقليس  يذلا  رظتنملاو  مهملا  باطخلا 

انيعو ل لماكب  نوكن  نأ  اندرأ  اننأل  ًائيش  برشي  انم   ًادحأ  ّنكل  ةلواطلا ، ىلع 

.انلوح يرجي  ام  بعوتسن 

نم حبصأ  ثيح  ةديدع ، ٍتارم  ىلوألا  ةرملل  مويلا  كلذ  يف  هتيأر  ام  رّركت 

ةمغانتم تناك  يتلاو  ةقحاللا ، ادهاشم  نع  هلزعأ  نأ  يل  ةبسنلاب  ليحتسملا 

ىلع ةرم  دعب  ةرم  ةصقلا  هذه  ترركت  .وكسيشواشت  طوقس  ةصق  عم  ةدشب 

كلذكو ةعاذإلا ، ةطحم  يفو  ةينامورلا ، ةطحملا  ىلعو  ةيلودلا ، ةزفلتلا  تاطحم 

، ةيخيرات ةظحل  كلت  تناك  ً.اثيدح  ترهظ  يتلا  ةينقتلا  كلت  تنرتنإلا ؛ عقاوم  ىلع 

نأ نم  مغرلاب  نكل  .ةروثلا  يأ  اهّلث ، يتلا  رومألاب  وأ  اهتيزمرب  تناكأ  ءاوس 
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ًاديدج : » ويل لوقي  يأ ك  ًادلاخ ، ةبسنلاب يل  ىقبي  هنأ  الإ  ًساح  ناك  دهشملا 

«. هنفدم نيل يف  وه  لثم 

داكت تانوفوركيملاو  ةيزكرملا ، ةنجللا  ىنبم  ةفرش  ىلع  وكسيشواشت  فقو  ذإ 

ءارو نم  انيليإ  هجو  ةيؤر  نم  انّك  اننكلو  هدحو ، سيئرلا  فقو  .همفب  قصتلت 

دقو يضفلا ، ىلإ  لئاملا  يدامرلا  نوللاب  تناك  يتلا  ةيجاجزلا  تاهجاولا  رئاتس 

نكاد ًافطعم  وكسيشواشت  ىدترا  .سارتحالاو  يدحتلاب  اههجو  باعت  تحوأ 

كأو ةينبلا ، فيعض  ادب  هنكلو  لمحلا ، ورف  نم  ناخارتسأ  ةعبق  رمتعاو  نوللا ،

، ًازهاج هتوص  نوكي  نأ  لبق  مالكلاب  سيئرلا  أدب  .ةحرابلا  هيلع  ناك  ًاداهجإ م 

تدعاصت ً.احنحنتُم  رمألا  هب  ىهتنا  نأ  ىلإ  ةأتأتو ، ةفيفخ  ٍةحبب  هثيدح  أدب  اذل 

تلمتشاو ةباطخلا ، ةصنم  هئالتعا  ءانثأ  تابسانملا  هذه  لثم  ةداتعم يف  ةجض غ 

نوفقي اوناك  نيذلا  نولاوملا  لّعلا  حّول  .فاتهلاو  بيحرتلاب  تهتنا  ٍةرجمز  ىلع 

ناك ةيمهألا  غلاب  ًائيش  ّنكل  .ةفولأملا  مهتاراعش  اودّدرو  مهتاتفالب ، ةمدقملا  يف 

امأ .عستيو  عّمجتيو  قعألا  نم  جرخي  ناك  ءيش  وهو  مهءارو ، ثدحي 

تاوصألا غ  ءيش  يأ  اوعمسي  نأ  مهعسوب  نكي  ملف  ةفرشلا  ىلع  نودوجوملا 

اّنّكو لب  رخآلا ، توصلا  عس  نم  نحن  اّنك  نيب  .ةرشابم  مهتحت  نم  ةيتآلا 

.ًاليصأ ناك  ءيش  لك  لبق  هنكلو  ًادعوتمو ، ًاضفخنم  ًاتوص  ناك  .ةرشابم  هعس  نم 

توص ةينانألا ، نم  ًادرجم  شجأ  ًاتوص  ميمصلا ؛ نم  ًةخرص  توصلا  كلذ  ناك 

.ةيهاركلاو بضغلا 

هتمظع ةظحل  ءايحإ  ديُعي  هنأ  هنهذ  رادو يف  ًاددجم ، مالكلاب  وكسيشواشت  أدب 

نكل غارب ، عيبر  قحس  ضراع  امدنع  يأ  ًاماع ، نيرشعو  دحاو  لبق  اهشاع  يتلا 

ةدعاصتملا ةكرحلا  نكل  ًاحضاو ، توصلا  نكي  ً.ايجيردت   توفخلاب  ذخأ  هتوص 

يتلا فارطألا  دنع  ديدش  ٌلمل  ظحول  ك  حوضولا ، ةياغ  تناك يف  دوشحلا  ب 

نورخآ ّللست  نيب  ناكملا ، ةرداغ  سانلا  أدب  دقف  .ةطرشلا  لاجر  اهيلع  فرشي 
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ىلإ اماكلا  ةسدع  تداع  ةظحللا ، كلت  يف  .ضورفملا  قوطلا  تارغث  ب  نم 

.ةيكارتشالا ءادعأو  بغشلا ، ىلع  ضّرحملا  ةنادإب  موقي  ناك  يذلا  سيئرلا 

.هلاح ىلع  هاسأك  يقب  نيب  ةشهدلا ، لوه  نم  هيمف  ايليتوأو  ويل  رغف 

يف باقعأ  ةسمخ  تيأر  .كلذ  دعب  اهنايسنو  رئاجسلا  لاعشإب  أدب  ويل  نكل 

عناصملا يف نخادم  لثم  تدبف  ةفرغلا  اهناخد يف  دعاصت  يتلاو  رئاجسلا ، ةضفنم 

ذأ يف  سمهت  تناك  اهنأ  ُتدقتعاو  ماكحإب ، يدي  ايليتوأ  تكسمأ  .يتسيتيب 

يتلا اهنانسأ  نم ب  ةجراخلا  اهسافنأ  توص  ىوس  نكي  كلذ   ّنكل  ام ، ءيشب 

.ةدشب اهتّرص 

! اراوشميت : » حوضوب هعس  نم  اّنّك  تقولا ، اذه  يفو  .ناكملا  خارصلا يف  دعاصت 

نحن هانعمس  نيب  ًاضيأ ، خارصلا  اذه  وكسيشواشت  عمس  اراوشميت .»! اراوشميت !

.اهيلع سلجن  يتلا  ةفرشلا  ىلإ  ءانثألا  هذه  لصوو يف  ةزفلتلا ، ةطحم  لالخ  نم 

نكن و  كانه ، انك  .هتاذ  تقولا  ةعباتتملا يف  اهلوصفو  ةبسانملا  هذه  شيعن  انك 

، ربص غرافب  دّعجملا  ههجو  ّكح  ىلع  وكسيشواشت  بأد  .هتاذ  تقولا  يف  كانه 

؛ دبتسم دئاق  اهب  موقي  ةيدارإ  غ  ةكرح  كلت  تناك  .ءاوهلا  يف  هديب  حيولتلاو 

ةبضاغلا تاحيصلا  مامأ  ملستساو  سيئرلا  ّحنرت  .ةطلس  كانه  دعت  هنأل   كلذو 

، ةيئاذغلا داوملا  نم  ديزملاب  َدَعو  .نآلا  ذنم  هدي  نم  رومألا  مامز  تلفأ  نأ  دعب 

هِدُجي هلك   كلذ  ّنكل  ةيموقلا ، ةلطعلا  ةرتف  ديدمتبو  لاومألا ، نم  ديزملابو 

هّجتم مهتاذاح  رورملاب  سانلا  رمتسا  نيب  عبتلاب ، نولاوملا  أدب  اهدنع ، ً.اعفن 

لثم ةراثإلا  تباذ  نيب  ًابعترمو ، ًافيعض  وكسيشواشت  ادب  .ةيمامألا  فوفصلا  وحن 

يتلا اهتاذ  ةرظنلا  ههجو  ىلع  ترهظ  هنأ  ادب يل  .هينيع  مامأ  عمشلا  نم  ٍرادج 

.سيراب نم  اهتدوع  ىدل  ةمألا  هجو  ىلع  تدب 

نم ٍةظحلل  روهمجلا  ىلإ  اماكلا  تلقتنا  ام  ناعرسو  ران ، قالطإ  توص  انعمس 

ءالمعلا ب  لغلغتلا  يف  سانلا  أدب  اذكهو ، .سيئرلا  ىلإ  اهتدوع  لبق  نمزلا 
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أدب ّمث  ةطرشلا ، لاجر  هضرف  يذلا  قوطلا  تقولا  اذه  يف  رقهقتو  .نيربخملاو 

فرط ىلإ  عراوشلا  نم  نورخآ  لخدو  ايشيليملا ، لاجر  نيزواجتم  نوضكري  سانلا 

لاجر نأ  وه  انيدل  ٍعابطنا  لوأ  ناك  .صاصرلا  تاوصأ  نم  ديزملا  انعمس  .ةحابلا 

وأ صانقلا ، نم  اونوكي  نأ  امإ  مهنأو  رانلا ، قالطإب  اوأدب  نيذلا  مه  نمألا  زاهج 

.ةبيرق ٍةفاسم  نمو  تاسدسم ، نم  تتأ  دق  تاقلطلا  نأ 

موي رازج يف  لثم  ودبيو  ةعبق  ًارِمتعُمو  ةلذب  ًايدترُم  ًانيدب  ًايصخش  ًاسراح  انيأر 

ام ًائيش  سراحلا  هل  لاق  .هنذأ  ًائيش يف  هل  لوقيو  وكسيشواشت  وحن  عَرهي  دحأ ،

هنأ  نم  مغرلاب  مالكلاب  ّرمتسا  وكسيشواشت  نأ  غ  ةيموجه ، ٍةجهلبو  ةعرسب 

ةثم ٍةرثرث  ىلإ  لّوحت  همالك  ّنكل  لبق ، نم  ةقيرطلا  هذهب  ّملكت  نأ  هل  قبسي 

، لخادلا ىلإ  هّرجو  وكسيشواشت  عارذب  يصخشلا  سراحلا  كسمأ  اهدنع ، .ةقفشلل 

ةراتسلا تحتفنا  .ةديازتملا  ىضوفلا  هذه  مييقتل  فلخلا  نم  هجوأ  ةدع  ترهظف 

ادب ً.اددجم  راظنألا  نع  هبجحت  نأ  لبق  تجوا  ّمث  وكسيشواشت ، مامأ  نم 

اذه ّنكل  قراغ ، ٍصخش  قوف  هئوده  ةداعتسا  ديُعي  ّام  ٍحطس  لثم  دهشملا 

.اهّوتل تأدب  ٍثادحأل  ةياهن  عضو  لثا  لوقلا 

دعن و  تّدوسا ، نأ  ةشاشلا  تثبل  امو  نويزفلتلا ، ةشاش  نع  ةروصلا  تفتخا 

.عاطقنالا اذهل  تاسفت  مِّدُقت  اهنأ   ك  تانالعإ ، ةطحملا  ضرعت  ً.ائيش   ىرن 

ً.ادعاصتم ًاريده  انعمس  دقف  جراخلا ، امأ يف  .ةينطو  ىقيسوم  انعمس  ليلق ، دعب 

ثدح ٌراجفنا  هنأكو  هيف ؛ دجاوتن  يذلا  ناكملا  نم  ًاموتكم  ريدهلا  اذه  انل  ادب 

.سانلاب عراوشلا  تألتما  ًةأجف ، .ضرألا  تحت 

.يدنج وأ  يطرش  يأ  َرن  كلذ   عم  اننكلو  تاهاجتالا ، لك  ضكرلاب يف  سانلا  أدب 

رهشألا ىدم  ىلع  اهتفرع  يتلا  عراوشلا  يهو  سانلاب ؛ ةمحدزم  عراوشلا  تدب 

سانلا نكل  .ٌلوهأم  طقف  اهلزانم  فصن  نأ  تّليخت  يتلاو  ةيضاملا ، ةينثلا 

.ةنيدملا طسو  ىلإ  ءاسنلاو  لاجرلا  هّجوتو  باوبألا ، تحُِتفو  لزانملا ، نم  اوجرخ 
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.تقولا رورم  عم  ةفاثك  دادزا  هنأ  غ  اّنع ، ًاديعب  ناك  هنكلو  رانلا  قالطإ  رمتسا 

ةحابلا ام يف  ٍناكم  نم  دعاصتي  دوسألا  ناخدلا  انيأرو  تاشاشر ، تاوصأ  انعمس 

ناكو ةعماجلا ، يف  ًاقيرح  كانه  نإ  ويل  لاق  .ةعماجلا  نم  برقلابو  ةسيئرلا ،

.ةبتكملا طبضلاب : قيرحلا  ناكم  نم  ًادكأتم 

، ةيركسعلا هسبالم  الّدب  ايشيليملا  لاجر  نم  نثا  نإف  وردناسكلأ ، ايلآ  امأ يف 

كلذب َلواحم  دوشحلا  ىلإ  ّضناو  ًاصيمقو ، زنيج  لاورس  هنم  لك  ىدتراو 

.ديكأتلا هجو  ىلع  ببسلا  ةفرعم  بعصلا  نم  ناك  يفختلا ؛ وأ  هيتايح  ذاقنإ 

فرعن ةقشلا ل  انرداغ  ايليتوأو ح  انأ  انفاقيإب  اثرتكي  رمألا ،  نكي  هم  نكل ،

.روليروتايفأ يرجي يف  ام 

ًادج ةيوق  ةحئارلا  تناكو  .عومدلل  ليسملا  زاغلا  اهعم  ًةبلاج  ةدراب  ةمسن  ّتبه 

نوّنغي سانلا  قلطنا  .قيرحلا  ةحئار  انممش  ك  اننيعأ ، تقرح  اهنأ  ةجردل 

طسو نم  مداقلا  لك  اولأس  ك  رابخألاو ، تاعئاشلا  نولدابتيو  نوخرصيو 

روعش داس  ثدحي ، ام  ةسارش  نم  مغرلاب  نكل ، .ثدحي  ام  ليصافت  نع  ةنيدملا 

.ةرداهلا تابابدلا  ةدراي  ةئم  دُعب  ىلع  انيأر  .عيمجلا  ب  لافتحالاو  ءاخرتسالاب 

.ةظحل يأ  ًادراو يف  ًاعيمج  انلتقب  موقي  نأ  لتحاو  شيجلا ، لخدت  لتحا  ناك 

، قمعب ًارارحأ  اوناك  .ةظحللا  هذه  يفو  اذه ، انناكم  يف  ًارارحأ  سانلا  ناك  نكل ،

.لاح ةيأ  ىلع  ًارارحأ  اوناك  مهنكلو  ليوط ، ٍتقول  سيل  ار  نكل  ٍرطخ ، ٍلكشبو 

نّك هنأ  ول  ىنأ  لجأ ، .هدصق  ام  اذه  ناك   » .رتيب هدارأ  ام  اذه  نإ  ايليتوأل  تلق 

فرعنس انك  اهدنعو  : » ضومغلا نم  ءيشب  تفاضأو  نآلا .» ثدحي  ام  ةيؤر  نم 

قباطلا ىلإ  ينتقبسو  ايليتوأ  تمستبا  لمعي .» ناك  ةهج  يأ  ةحلصمل  ديكأتلاب 

، يتبيقح نم  برقلاب  ةغرافلا  فصن  ةبيقحلا  تيأرو  بابلا ، ىلإ  ُتلصو  .يولعلا 

.يرفس زاوج  قوف  ديدجلا  اهرفس  زاوج  ناكو 
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.»؟ كيأر نيّغت  ِكلعج  يذلا  ام  : » اهتلأس

«. كتدوع نمضت يل  يتلا  ةديحولا  يه  ةقيرطلا  هذه  نأل  كعم  بهذأس  »

دونجلا أدبو  ةيروهمجلا ، ةحاس  شيجلا  داعتسا  ليللا ، فصتنم  لولح  دنع 

ٍصاخشأ ىلع  عومدلل -  ليسملا  زاغلا  مادختسا  نود  نم  صاصرلا -  قالطإب 

، ملاسملا مصتعملا  نم  تاعومجم  دّرجم  اوناك  لب  اولتاقي ، نأ  نود  نم  اوعّمجت 

تفلأت سمأ ، .ةدشاحلا  تاعّمجتلاو  تارهاظملاب  مهنم  رخآ  مسق  كراش  نيب 

اوجرخ نوّنسملاو  لافطألاو  ءاسنلاف  مويلا ، امأ  .لاجرلا  نم  اهمظع  دوشحلا 

.ةماركو ماظتناو  ءودهب  ةكراشملل 

لك نكل ، ً.ادبأ  لصت  رماوأ   نيرظتنم  مهزكارم ، وارتساه يف  ساّرحلا يف  فقو 

ةقبط اهيناعت  يتلا  ةموتكملا  ةاسأملاب  يروعش  دادزا  دوشحلا  ب  كأ  ُتلغلغت 

نم جورخلاو  مهتاكلتمم ، ةيحو  ءاقبلا  ام ب  اوراتحا  نيذلا  يبزحلا ، فظوملا 

بزحلل ةعباتلا  ةيئاذغلا  داوملا  رجاتم  تبُِهن  تقولا ، اذه  يفو  .ٍنامأب  ةنيدملا 

.تاذلاب رجاتملا  هذه  نئابز  مه  نوبهانلا  ناكو  ايليس ، نكس  ناكم  نم  ةبيرقلاو 

نم تجراخ  اربوألا  تاينغم  لثم  ناودبت  تأرما  تيأرو  لافقألا ، تعُِزتنا  دقو 

نازجعت ءيش  يأ  ةعرسب  نالكأت  ناتأرملا  تناكو  .ةئيلم  بئاقح  نالمحتو  رجتملا 

.هلمح نع 

هنأ ُتظحالو  لوخدلاب ، ايليس  هنكست  يذلا  ىنبملا  جراخ  فقاولا  سراحلا  راشأ يل 

اذه تيقتلا  نأ  قبس يل  .ةيندم  سبالم  ىدتراو  ًاطايتحا ، يمسرلا  ّهيز  نع  ّىلخت 

مايقلل ايليس  عم  ُتّرضحت  امدنع  يأ  رايأ ، نم  مويلا  كلذ  رهظ  دعب  سراحلا 

نم ٍدقع  لبق  ثدح  دق  كلذ  نأكو  ُتسسحأ  .الوكوشلا  لوانتو  ةميمح  ةقالعب 

ًةعومجم ةحابلا  يمامأ يف  تيأر  .ىضم  ٍماظن  لبق  ديكأت  لكب  ثدح  هنكلو  نمزلا ،

، ةفورجملا جولثلا  نم  ًاماوكأو  شعترت ، ةيراعلا  اهناصغأ  تحار  يتلا  راجشألا  نم 
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يننأ دب  ال  نكل ، .جولثلاب  ةاطغملا  باشعألا  نم  ًالاكشأو  ةيلاخ ، ذفاون  تاراطإو 

ىلع قرط  هنأل  كلذو  ةخألا ؛ ةرملل  ناكملا  لمأتأ  انأو  ةليوط  ةرتفل  كانه  تفقو 

.لوخدلاب ّيلإ  شيل  ٍتارم  ةدع  هكشك  جاجز 

ًايخرتسم تنطسق  اينام  ناكو  تايلمع ، زكرم  ىلإ  ايليس  ةشيعم  ةفرغ  تلّوحت 

سبجلاب ةاطغم  هقاس  تناكو  .ةيكرت  ٍتاداسو  ىلع  هسأر  دنسأ  نيب  ةكيرأ ، قوف 

: هتاذ تقولا  يف  نالمعي  نويزفلت  ازاهج  ناك  نيب  ذخفلا ، ىتحو  لحاكلا  نم 

ةيراجلا ثادحألا  نع  املألا  يعانصلا  رمقلا  نم  دهاشم  ضرعي  ناك  هدحأ 

ةطحم ّهثبت  ام  ضرعي  ناكف  رخآلا  امأ  طقف ، راتمألا  نم  ةليلق  ٍتائم  دُعب  ىلع 

وهو اينام  لاجر  دحأ  تيأر  .ةينطو  ىقيسوم  ّثبيو  امورلا ، نويزفلتلل  ةعبات 

ةقزمملا قاروألا  عضوب  رخآ  لغشنا  نيب  قرولا ، قيز  تالآ  يف  قاروألا  عضي 

.ايليسل ًارثأ  َرأ  يننكل   ءادوس ، ٍسايكأ  لخاد 

ٍتقو ب  عمتلت  اهؤاوضأ  تناكو  هبناج ، ىلإ  فتاوه  ةدعب  طنطسق  ظفتحا 

ةرواجملا ةفرغلا  باب  لالخ  نم  تعمس  .ةطرشلا  تارايس  راذنإ  ةزهجأ  لثم  رخآو 

ل ةفخب  سبجلاب  ةعوضوملا  هقاس  اينام  لقن  .قيقرلاو  ئداهلا  ايزنيس  توص 

.سولجلل لاجملا  حسُفي يل 

.»؟ كقاسل ثدح  اذام  »

ةرازولا جرد  قوف  نم  ُتقلزنا  ً.اثداح  هربتعت  نأ  كنك  ...نم  ًاعون  كلذ  ناك  »

هدعب ُتررطضا  دقو  .لوألا  قيفرلا  عم  ئراط  ٍعتجا  ىلإ  يقيرط  تنك يف  نيب 

ةفيزم ٍأ  ةهآ  اينام  قلطأو  بيرقلا .» لبقتسملا  يف  يديعاوم  لك  ءاغلإ  ىلإ 

.»؟ يدنلتكسألا بارشلا  بحت  له  ً.ابارش  كل  مدقأس  : » لاق مث  حوضوب 

اينام عراس  نيب  ايزنيس  تّدرف  ةيفتاهلا ، ةزهجألا  دحأ  رضخألا يف  ءوضلا  عمتلا 

ةدّوزم تابورشم  ةنازخ  حبصتل  اهزيهجت  ديُعأ  ةيفير  ةنازخ  حتفو  ضوهنلاب 
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ًةحوتفم تناك  يتلا  رئاتسلا  لالخ  نم  ةلئاملا  سمشلا  ةعشأ  تّللست  .ايار 

.هتابورشم ةعومجم  ىلع  تسكعناو  ةليلق ،

قيفرلا ةدعاسمل  جراخلا  يف  كانه  نوكت  نأ  كب  ردجي  الأ  : » ةيرخسب تلأس 

؟ ايليس نيأ   » .بارشلا نم  ليلقلا  بكسو  يلاؤس ، عمسي  هنأب   رهاظت  لوألا .»؟

لقألا ىلع  كناكمإب  ًانسح ، اهتفرغ ؟ ًارقم يف  كل  ميقت  دلبلا ل  نم  اَهتجرخأ  له 

«. جراخلا كانه يف  يرجي  ا  ربخت  نأ 

لصحي ام  ّنإ  .كعم  ًاحيرص  نوكأس  يننكلو  يرجي ، ام  كل  لوقأ  نأ  ّيلع  بعصي  »

ليلقلا الإ  فرعأ  انأو ال  يرجي ، ام  لك  فرشتسن  نأ  اننك  نكلو ال  ..ً.ادج  ٌبعص 

هذه تناكو  بذكي ، هنأ  يتفرعم  نم  دكأتي  ّيلإ ل  ّعلطتو  ...هفرعت »  كأ م 

قيفرلا نإ  لوقأ  نأ  ىشخأ  يننكل  عبات ...« : مث  ةقيقحلا ، ضعب  لوق  هتقيرط يف 

 - رطضم انأ  : » لوقي نأ  لبق  ًاددجم  هقاس  ىلإ  راشأو  بعاتملا .» ضعب  هجاوي  لوألا 

نم ةيلاخ  ةفاجلا  هتكحض  نكت  ...ًالعف »   .اهتحارإ  ىلإ  اذه -  كل  لوقأ  فيك 

ىلإ اينام  داع  ً.اددجم  اهألم  مث  هسأك ، يف  ناك  ام  لك  عّرجت  .ةيقيقحلا  ةعتملا 

.سيراب ىلإ  ةهّجوتم  يضاملا  عوبسألا  يف  ايليس  تلحر  : » لاقو ًاددجم  ةيدجلا 

«. كارت نأ  تدارأ 

اهنأ ودبي يل  يضاملا ؟ عوبسألا  َتلق  له  ...رايزل  أت  نأ  ةجرد  ىلإ  سيل  نكل ، »

نكت يتلا   ةروثلا  هذه  ينعأ  ...نآلا  يرجي  ام  لوح  قبسم  راذنإ  ىلع  تلصح 

«. نابسحلا يف 

نأ كب  ردجي  ناك  .ليحرلا  تراتخاو  تاراشإلا ، ةءارق  نم  ْتنك  ..ً.انسح  لجأ ، »

ناك دقف  ً.اعم  ايقبت  كنأل   ماودلا  ىلع  فسألاب  رعشأ  يننإ  .اهوذح  وذحت 

عمتلا انه .» يرجي  ام  لك  نع  ًاديعب  ايناطيرب  نيديعس يف  انوكت  نأ  كناكمإب 

ىلع ّدرأ  نأ  بجي  فسآ ، انأ  : » لاقف يل فتاوهلا ، ةزهجأ  دحأ  رمحألا يف  ءوضلا 
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اهرّرك لجأ .» : » ةطاسبب باجأ  مث  ىغصأو ، ةعسلا  لوانتو  ةملاكملا .» هذه 

يل: ًالئاق  ةملاكملا  ىهنأ  ّمث  ام ، ٍءيش  نع  هلأسي  ناك  يذلا  هثّدحمل  ةظاظفب 

ًادبأ قلعتي  ال  رمألاو  كتلباقم ، يف  يتبغرل  ًايوق  ًاببس  ُكلتمأ  ً.اديج  ينعمسا  »

لوألا قيفرلا  طوقس  دنع  ةنض  ّيأ  دجوت  .كريذحت ال  يتبغرب يف  لب  كعيدوتب ،

ام امأ  .لاح  ةيأ  ىلع  ةيادبلا  يف  سيل  ثكب ؛ لضفأ  نوكت  فوس  رومألا  نأب 

ىلع سانلاف  كلذ  ثدحي  امدنع  هنأ  وهف  ًاضيأ ، تنأ  كقلقي  نأ  بجيو  ينقلقي ،

لكب هلكاشم  ماظنلا  كلت  .تسراخوب  ىلإ  نودوعي  فوس  مهبراشم  فلتخم 

 «. ...مرجملا ةقبط  ىلع  طباوضلا  ضعب  ىقبأ  هنكلو  ديكأت ،

 «. ...ةقبطلا كلت  ناكم  لولحلا  قيرط  نع  كلذ  لعف  ار  »

تقولا ةلأسملا يف  هذه  ةجلاعمل  يفاكلا  تقولا  انيدل  نوكيس  ...كلذ  لمتُحي  .ار  »

فوس مهنكلو  ةراهنم ، ةموكحلاو  ةحوتفم  دودحلا  ةرتفلا ، هذه  يف  نكل ، .بسانملا 

 «. ...نودوعي

.»؟ دوعي فوس  يذلا  نَم  »

ءادعأو نويشافلاو ، نوداوقلاو ، نوبرهملاو ، تاردخملا ، راجتو  تاباصعلا ، لاجر  »

وأ ايفالسوغوي ، كلذ يف  ةيادب  تيأر  ...يقرعلا  هطتلا  نوسرا  نيذلاو  ةيماسلا ،

«. انه كلذ  ثدحي  فوسو  نآلا ، ىعُدت  تحبصأ  اذام  يردأ  ال 

يننكلو اينام ، هيلإ  يمري  ام  فرعأ  تنك  ويلب .»؟ وأ  كلذ   ةقالع  ام  نكل ، »

.ةرشابم هنم  كلذ  عس  تدرأ 

قّدصأ انأو  لاُقي ، ام  اذه  لقألا ، ىلع  .انه  ىلإ  دوعي  فوس  رجناليب  نايرولف  »

نم يبلط  ببس  وه  اذهو  .لصحي  فوس  اذه  نأ  ملعأ  ماودلا  ىلع  ُتنك  .كلذ 

كأو ًاذوفن ، كأ  نوكيسو  دوعي ، امدنع  ًءارث  دادزيس  وهف  .لحرت  نأ  ايليس 

، ويل عم  مث  ًالوأ ، يعم  هتاباسح  ةيوستب  أدبيس  .ىضم  ٍتقو  يأ  نم  ًاحومط 

٤٥٩



ول ىنأ  تنكو  ةيادبلا ، ذنم  هب  تمرُغأ  دق  ايليس  نأ  فرعأ  ً.اضيأ  تنأ  كعمو 

هنكل فرعأ ، .ةصق ال  ٍةرتفل  كلذ  َتلعف  ارو  هنثارب ، نم ب  اهلاشتنا  َتعطتسا 

تناك اهنأ  هتفرعم  ىدل  ًاديعس  نوكي  نل  هنأ  فرعأو  .اهعجرتسي  دوعي ل  فوس 

دئاكملا كل  كيحي  فوس  ويل  قيدص  كنأ  فشتكيس  حو  .ةرتفلا  كلت  كعم يف 

«. ًاقبسم كلذ  لك  فرعي  هنأ  لمتُحي  نكل ، ً.اعم 

.غرافلا حّجبتلا  اذه  نع  اينام  ىضاغت  يسفنب .» متهالا  عيطتسأ  انأف  قلقت ، «ال 

سراحلل ًارثأ  َرأ  .ينقناعو   ةكيرألا  نع  ضهن  هتحفاصمل  يدي  ُتددم  يننكل ح 

.لزنملا نم  يجورخ  دنع 
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عساتلا لصفلا 

كّرحمو ةزهاج  رفسلا  تازاوج  تناكو  ةرايسلا ، يف  يراظتناب  ايليتوأو  ويل  ناك 

قالغإلو ةقشلا ، ىلع  ةخأ  ةرظن  ءاقلإل  ىتح  ًايفاك  ًاتقو  كلتمأ  .ًالاغش   ةرايسلا 

.رداغم دنع  ارو  روتكدلا ف » رجناليب ، : » اهيلع بتُك  ةحول  لمحي  يذلا  بابلا 

يدؤت ّنأ  ّعقوتي  ويل  ناك  .ينبوتوأ  راطم  طيحم  شيتفت يف  زجاوح  ةدع  تميقأ 

زجاح لوأ  ىلع  انررم  ً.ائطخم  ناك  هنأ  غ  رفسلا ، ةيلمع  ليهست  ىلإ  ىضوفلا 

سراحلا دي  ىلع  قيدصتلاو  قيقدتلل  انقاروأ  تعضخو  ايشيليملا ، هتماقأ  شيتفت 

دوشح ْتعِنُم  تقولا ، اذه  يفو  .ةرداغملا  تاباوب  جراخ  فقاولا  يركسعلا 

.تابقع نود  نم  يلاتلا  زجاحلا  زايتجا  نم  انك  اننأ  غ  لوخدلا ، نم  نيرفاسملا 

نكمتنس اننأو  لوصولا ، يف  انحجن  اننأ  اندقتعا  نيرفاسملا ، ىنبم  انلوخد  دعبو 

.هايإ ةعدوم  ويل  ليبقتب  ايليتوأ  تأدب  اذكهو  ةرئاطلا ، ىلإ  دوعصلا  نم  ًاخأ 

عيمج ءاغلإ  ّمت  مورات : بتكم  قوف  ةعوفرملا  ةتّفاللا  ىلإ  تهبتنا  ًةأجف  نكلو ،

كلذ فظوملا ؛ نم  تلخ  دق  ةكرشلا  بتاكم  عيمج  تناك  .ةكرشلا ك  تالحر 

كلذ ناتلماعلا يف  ناتديحولا  ناتكرشلا  تناك  .ةميق  الب  تحبصأ  انركاذت  نأ  ينعي 

: فظوملا انل  لاق  دقو  .يفالسوغويلا  ناطلا  تاجو  صلا ، ناط  ه  تقولا 

وحن ّتفتلاف  ...نآلا »  ناديحولا  نارايخلا  ه  ناذه  ...دارغلب  وأ  غنيجيب  »

دق نمألا  زاهج  لاجر  نم  ًةثالث  نأ  ىلإ  تهبتناو  .تفتخا  دق  تناك  اهنكلو  ايليتوأ ،

.اهرفس زاوج  نوصحفتي  اوحارو  نيرظتنملا ، فص  نم  اهوجرخأ 

ىلع فوخ  ال  هنأ  ُتننظ  دقف  .رمألا  ُتدسفأ  دقل  ةنعللا ، : » ذأ يف  ويل  لاق 

! كلذ ّعقوتأ  نأ  بجي  ناك  .سورلا  نوفقوي  مهنأل  كلذك  سيل  رمألا  ّنكل  سورلا ،

.»؟! تلعف اذام  ةنعللا ! ماظنلا ! ءادعأ  مه  سورلاف 
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نأ تثبل  امو  ةيسورلا ، ةغللاب  نمألا  زاهج  لاجر  ىلإ  لّسوتت  يهو  ايليتوأ  ُتعمس 

يّنثحتل تحّولو يل  ّيلإ ، ْتعلطت  كلذ ، دعبو  .ةرسكتملا  ةينامورلا  ةغللا  تدمتعا 

.موتكم توصب  بهذا »!  » ةملك تلاق  مث  ةرداغملا ، ىلع 

دعب لبُقي  نل  يرفس  زاوج  نأل  بهذا ، ّايه  : » ايليتوأ تلاق يل  اهنم ، انبارتقا  دنعو 

«. لاجرلا ةدوع  لبق  راطملا  رداغأ  نأ  ّيلع  ّعتي  اذل ، ً.اديج  هب  قيقدتلا 

زاوج رادصتسا  اكمإب  نكي  نكلو   يعسوب ، ام  ُتلعف  .ةّقحم  اهنإ  : » ويل لاقف 

ينلوانو هذه .» ذخ  .انه  نم  اهجارخإ  انيلع  ّعتي  كلذك ؟ سيلأ  اهل ، ينيص  رفس 

ةيفيك ُترحف يف  ةيفالسوغويلا ، ناطلا  ةكرش  نم  دارغلب  ىلإ  ًاباهذ  رفس  ةركذت 

.تاج بتكم  مامأ  ةيوضوفلا  نيرظتنملا  فوفص  زواجت  نم  هنّك 

«. اهنود نم  دلبلا  رداغأ  نلو  باهذلا ، ديرأ  ال  : » ايليتوأ عارذ  ّطبأتأ  انأو  هل  تلق 

بهذتس  » .ينع دعتبت  نأ  لبق  ينلّبقت  يهو  كلذ  ايليتوأ  تلاق يل  رداغتس .» لب  »

نكمتيس وأ  تنأ ، دوعت  نأ  امإف  ً.انكمم  كلذ  حبصأ  ىتم  ةدوعلا  كناكمإبو  نآلا ،

 « ...نآلا بهذا  نكل ، .كيلإ  آس  اهدنعو  لضفأ يل ، ٍرفس  زاوج  رادصإ  نم  ويل 

ًاكسمم اهءارو  ويل  عرسأو  دشحلا ، ب  تفتخا  مث  ةدشب  يردص  نم  ينتعفد 

.اهديب

ليق يل .تضم  ٍرهشأ  ةينا  لبق  تنك  يأ ك  ًاددجم ، راطملا  ًاديحو يف  تحبصأ 

، اذهلو .ةرئاطلا  ىلإ  هّجوتلا  نع  ترخأت  يننإ  يفالسوغويلا  ناطلا  بتكم  يف 

يننكلو كرجلا ، زكرم  ىلإ  تهّجوتو  ةيماخرلا ، ضرألا  ىلع  يتبيقح  تكرت 

اذخأ ناذللا  هو  يمسرلا ، يزلا  نايدتري  نيذللا  هتاذ  ّصللا  كانه  تيقتلا 

شي ءيش  يأ  ارِهُظي  هنكل   .دلبلا  ىلإ  يلوصو  دنع  لاملا  نم  ثكلا  ًاقباس  ينم 

ةاق عم  اهانراقو  ةيحالصلا ، ةيهتنم  شأت  يف  اّققد  لب  ينناركذتي ، هنأ  ىلإ 

احمسو ًارالود  سمخ  ينم  اقرس  ّمث  هيف ، نالمعي  يذلا  كشكلا  رادج  ىلع  ةتبثم 
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ّفلؤملا اذه  هملاع  يف  انه ، نكل  ككفتلاب ، أدب  دق  ماظنلا  نأ  فرعأ  .رورملاب  يل 

.داتعملاك ًارمتسم  لمعلا  ناك  كرجلا ، كشك  نم 

يأ ةطرشلا ؛ لاجر  نم  ةبك  ٌدادعأ  اهيف  ترشتنا  ك  ةبطرو ، ةدراب  دارغلب  تناك 

ىلع ًءانب  هيف  ثكمأس  يذلا  قدنفلا  تيقتنا  .تسراخوب  لاحلا يف  يه  ًاما ك 

ءيش يأ  تسراخوب » قدنف   » كلت .دارغلب   ةطحم  نم  هبرقو  رعسلاو ، مسالا ،

عب ةئفدتلاو  تابطرملاو ، ةنخاسلا ، هايملا  دوجو  انذخأ  اذإ  الإ  هيف ، امور 

ىلع ةرشتنملا  ةمعطألا  كاشكأ  نم  ةدعاصتملا  حئاورلا  ّمش  نم  تنّك  .رابتعالا 

جيجض عس  نم  تنك  ك  ةذفانلا ، ربع  يتفرغ  ىلإ  تّللست  يتلاو  فيصرلا ،

زاهجب ةدوزم  ةفرغلا  نأ  ول  تين  .ةنيدملا  ةيزكرملا يف  ةطحملا  لوح  سلا  ةكرح 

دق ُتنك  .قدنفلل  ةينامورلا  ايازملا  نمض  نم  ناك  زاهجلا  بايغ  نكل  نويزفلت ،

، دارغلب ءاسم  ةيادب  يفو  نآلا  امأ  ةديدع ، ٍتاعاس  ذنم  رابخألا  عس  نع  ُتعطقنا 

نوكيس ثيحو  هيف ، ماعطلا  لوانت  يننك  ناكم  نع  ثحبلل  ُتقلطنا  دقف 

معطملا ةبك يف  ًةشاش  ُتيأر  .اينامور  نم  ةدراولا  روصلا  ثدحأ  ةدهاشم  اكمإب 

جراخ نم  ةيعانصلا  رقألا  ربع  ةدراولا  رابخألا  ضرعت  تناكو  ةطحملل ، عباتلا 

تلصو دق  ةيبرغلا  نويزفلتلا  تاطحمل  ةعباتلا  قَرِفلا  نأ  كلذ  ينعيو  .دودحلا 

.دلبلا ىلإ 

ةرئاط ةطساوب  ءاسملا  كلذ  يف  برهلا  نم  نّك  دق  وكسيشواشت  نأ  ُتملع 

تادحولا امأ  .هلوح  دونجلا  دشح  يف  هتلواحم  لشف  دعب  كلذو  رتبوكويله ؛

، نويزفلتلا ةطحم  ىلع  ةرطيسلاب  تظفتحا  دقف  سيئرلل  ةيلاوملا  ةيركسعلا 

اذكهو نيدّرمتملا ، يديأ  عقو يف  تسراخوب  ويدار  نكل  ةيفتاهلا ، تالاصتالا  زكرمو 

فوساربو اراوشميت  امأ يف  .ةظحلب  ًةظحل  تانايبلاو  رابخألا  ّثب  روفلا يف  ىلع  أدب 

، اهنايلاوي يتلا  ةهجلا  ةطرشلاو  شيجلا  ّغ  دقف  ىرخأ ، نكامأ  ىتحو يف  جولكو ،

اذه يفو  .ةمواقملا  شيجلا يف  تادحو  ضعبو  نمألا ، زاهج  لاجر  ّرمتسا  يف ح 
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ىلع دادحلا  نالعإو  اهيلع ، فّرعتلل  ًاديه  ةفصرألا  قوف  ثثجلا  َتيقُبأ  تقولا ،

امأ .يرفس  لبق  ناك  ك  ًاسرش  تسراخوب  عراوش  يف  لاتقلا  رمتساو  .اهباحصأ 

ضراوعلا تقرتخاو  ةبيهملا ، اهتّبق  تّمطحت  نيب  قرتحت ، تناكف  ةعماجلا  ةبتكم 

.ناخدلا بحس  ةقرتحملا  ةيبشخلا 

تثدحأف ةيزكرملا ، ةنجللا  رقم  ىلع  اهنان  تابابدلا  تبّوص  تقولا ، اذه  يفو 

دقف عراوشلا  يف  وكسيشواشت  روص  اّمأ  .اهل  عباتلا  ىنبملا  ةهجاو  يف  تاوجف 

يندملا ثثج  تراف  ذفاونلا ، نم  مهتاصاصر  اوقلطأ  صانقلا  ّنكل  تقرُحأ ،

نيذلا امأ  ةغص ، ٍتاليكشتب  لاتقلا  ينمألا يف  زاهجلا  دارفأ  رمتساو  .ماكرلا  ىلع 

دربلا مهثثج يف  دّمجتتل  عراوشلا  ةرانإ  ةدمعأ  ىلع  اوّقلُع  دقف  مهيلع  ضبقلا  يقلأ 

.حايرلا لعفب  اهليا  ءانثأ  سراقلا 

فرغ ريوصتلا  ُقَرِف  تفشتكا  رهشلا ، كلذ  نم  نيرشعلاو  ثلاثلا  ةليل  يفو 

بيذعت تاودأو  ةكباشتم ، كالسأ  نم  اهيف  ا  ضرألا ، تحت  ةعقاولا  بيذعتلا 

...بيبانألا ميطارخو  فطاعملا ، كباشم  لثم  تدب  يتلاو  كانه ، تدجاوت  ىرخأ 

اياحضلا تافلمو  قاروألا  تناك  .فرغلا  ءاجرأ  ةدمجتملا يف  ءامدلا  ترشتنا  ك 

تقولا نم  ًاعستم  ٌدحأ  دجي  ذإ   ضرألا ، ىلع  ًةعبم  بيذعتلل  اوضّرعت  نيذلا 

يرجي وأ  قَرُحت ، اينامور  ءاحنأ  فلتخم  قئاثولا يف  عاونأ  لك  تناك  دقف  .اهقرحل 

قاروألا نوقز  لعفلاب ال  ءايكذألا  صاخشألا  ّنكل  قرولا ، قيز  تالآل  اهميقلت 

.اهنع ًاخسن  نوذخأي  لب 

دنعو .تسراخوب  قدنف  ىلإ  دوع  دنع  ليللا  فصتنم  تزواجت  دق  ةعاسلا  تناك 

يتلا ةبعصلا  ةلمعلا  لك  اهعم  تفتخاو  تقُرس  دق  يتبيقح  نأ  تفشتكا  يلوصو ،

ّنكل قراسلل ، ةديحولا  ةيحضلا  تنك  يننأ  ًاضيأ  تفشتكا  ك  .زوحب  تناك 

.قدنفلا  ىلإ  اوقفدت  نيذلا  ينامورلا  ىلع  موللا  ءاقلإ  عراس يف  قدنفلا  فظوم 

، ًادبأ تقولا  اوعّيضي  مهو   ةليلق ، تاعاس  ىوس  انه  ينامورلا  دوجو  ىلع  ِض 
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قدنفلا ال نأ  اهيف  بِتُك  ةحول  ىلإ  ًاروف  ريدملا  راشأ  دقو  .ةقرسلاب  ًاروف  اوأدب  لب 

قحلت يتلا  رارضألا  وأ  هيف ، لصحت  دق  يتلا  تاقرسلا  نع  ةيلوؤسم  يأ  لّمحتي 

ىلع ّفظوملا  ّتبر  ةطرشلاب  لاصتالاب  ُتدّده  امدنع  يننكل  .هئالزن  تاكلتم 

.ةراتس عفترت  لثم  عفترا  هبراش  نأ  ةجردل  ةدشب  كحضو  فلخلا ، نم  يفتك 

ايث ترسخ  ك  يدالب ، ىلإ  دوع  ةركذت  ن  وهو  رالود ؛ يتئم  ُترسخ  اذكهو ،

، ًارالود نيرشع  نع  ديزي  غلبم ال  وه  يعم  يقب  ام  لك  نأ  تكردأ  ةأجفو ، ً.اضيأ 

اطعأ يتلا  يهو  يزيغرآ ؛ دئاصق  نع  ةخسنو  يبيج ، أَّبُخملا يف  يرفس  زاوجو 

ً.اراكذت نوكتل  اهايإ  ادهأ  يتلا  ايليس  عم  روص  ىلإ  ةفاضإلاب  ميفورت ، اهايإ 

ىلإ اهلوصو  روف  تدّمجت  راطمأ  لوطه  عم  دارغلب  سمسيركلا يف  ةليل  تقفارت 

ّنكل برغلا ، ىلإ  ئجاللا  ليس  عطقني  ك   ةحوتفم ، دودحلا  تناك  .ضرألا 

ةبسنلاب ةحارتسا  زكرم  درجم  اوناك  مهنأل  كلذ ؛ نم  اوقلقي  يفالسوغويلا  

ترشتناو .لسكوربو  سيرابو ، لرب ، ىلإ  ينامورلا  فالآ  لصو  .نيرباعلل 

يف تايناطب  ىلع  نومانيو  ةيبرغلا ، ندملا  عراوش  يف  نولّوستي  مهو  مهروص 

ىلإ عضولا  لالغتسا  ّقحم يف  اوناك  دقو  .ةقفشلا  ثي  ٍلكشب  ةيضايرلا  يداونلا 

تاجوم رجغلا يف  كئلوأ  قلطنا  ىتح  ةليلق  عيباسأ  ِض  و  .ىوصقلا  ةجردلا 

.ضارمألا اوبّبسو  تاءادتعالاو ، ةرجلا ،

ٍليلقب يننأ  لَمتُحيو  .رهظلا  لبق  ةيناطيربلا  ةيلصنقلا  ىلإ  هّجوتلا  يغبني يل  ناك 

يل حمست  ةيفرصم  ةلافك  ىلع  لوصحلا  رمأ  بيترت  نم  نكأس  ظحلا  نم 

ناك لصنقلا  بئان  نأ  تظحال  .يدلب  ىلإ  لوصولل  لاملا  نم  ينيفكي  ام  ضارتقاب 

قّرعتي هنكلو  ةيفيص ، ًةلذب  يدتري  ًادودو  ًالجر  ناك  دقو  ءيشلا ، ضعب  ًانيزح 

لِعُشيو رئاجسلا ، نم  ةددعتم  ًاعاونأ  نّخدي  لجرلا  ناك  .دربلا  نم  مغرلاب 

.باقثلا بلع  فوتلا يف  ديري  هنأكو  اهتقبس ؛ يتلا  ةراجيسلا  بقع  نم  ةراجيسلا 

عفدل يفكي  لاملا  نم  ًاغلبم  اطعأف  ًاقبسم ، ةّدعملا  قاروألا  ضعب  ُتألم  دق  ُتنك 
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ٍنا ةدمل  راظتنالا  ةداع  يغبني  ناك  .ماعطلا  تابجو  ضعبو  قدنفلا  تاقفن 

بّجوتيس سمسيركلا ، لولح  ىلإ  ًارظن  نكل  يقبتملا ، غلبملا  ّملستل  ةعاس  عبرأو 

ناكملا نع  ينلأس  .لقألا  ىلع  رهشلا  نم  نيرشعلاو  عساتلا  ىتح  راظتنا  ّيلع 

يف عقي  تمجن  ىوتس  قدنف  ىلإ  باهذلاب  ينحصن  مث  هيف ، ميقأ  يذلا 

صيخر هنأل  ءالزنلاب  ًاظتكم  قدنفلا  ناك  دقو  .ةيلصنقلا  ىنبمل  رواجملا  فطعنملا 

نإ لاق يل  .دُعب  نع  مّكحت  ةزهجأب  ةدوزم  هيف  ةزفلتلا  ةزهجأو  فيظنو ، ةفلكلا ،

بئان اطعأ  مسالا .» دنع  ًاثك  فقت  ال  : » ًستبم فاضأو  اتسال ، قدنف  همسا 

نأ يل  قبس  دق  ناك  .ةثعبلا  سيئر  بئان  روميليف ، سيسنرف  هتقاطب : لصنقلا 

وأ هايإ ، اقتلا  نمز  ديدحت  نع  ُتزجع  يننكلو  لبق ، نم  مسالا  اذهب  تعمس 

.يمامأ همسا  ركذ  يذلا  صخشلا 

، لاملا ضعب  ينم  ًابلاط  ٌلجر  ينم  مّدقت  اتسال ، قدنف  جراخ  ىلإ  يلوصو  دنعو 

زجع ةينامورلا  تلكلا  ضعبب  هتبطاخ  حو  .اراوشميت  نم  ئجال  هنأ  ًايعدمو 

صرفلا حتفي  عضولا  نأ  ينعي  كلذ  ناك  .ينع  دعتباو  يوحن  قصب  مث  درلا ، نع 

زاهج نأ  تفشتكا  اتسال ، قدنف  يلوخد  دنعو  .فئازلا  لوستلل  ةديدج  لئاسول 

اهلوط غلبي  ةلسلسب  زافلتلا  ىلإ  هطبر  مت  دق  موعزملا  دُعب  نع  زافلتلاب  مّكحتلا 

ًارمأ ةفرغلا  روبعو  ضوهنلا  نود  نم  همادختسا  لعجي  يذلا  رمألا  تاصوب ؛ تس 

يتلا ةبيرغلاو  ةرخاسلا  ةيعويشلا  تاكنلاب  نوكي  ام  هبشأ  كلذ  ناك  .ًاليحتسم 

ًالماح ريرسلا  ىلع  تيقلتسا  .ةخألا  ةئملا  مايألا  ىدم  ىلع  ينتدافأو  ينتكحضأ 

بارشلا لوانتب  تأدبو  ىرخألا ، ديلاب  محل  ةطشو  َّيدي  ىدحإب  بارش  ةجاجز 

ودبي .ينطولا  ذاقنإلا  ةنجل  عتجا  نع  لوألا  روصملا  طيرشلا  دهاشأ  تنك  يف 

.يهتني يذلا ال  رضاحلا  ةناخ  لازي يف  طيرشلا ال  اذه  نأ 

اوعمتجا دق  اوناكو  .هطسو  ةوجف يف  عم  نكلو  امور ، ٌملع  عمتجملا  ءارو  رهظ 

نيرضاحلا نأ  .بزحلل غ  ةيزكرملا  ةنجلل  ةعبات  ناخدلاب  ةئيلمو  ةبك  ةفرغ  يف 
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ناك يتلا  قاروألا  بيلقت  نوّرمتسم يف  مهو  هسفن ، تقولا  نوملكتي يف  اوحار 

لكشلا ةليطتسم  ةلواط  طسو  ىلإ  سلجي  ًالجر  نأ  تظحال  .ضيبأ  اهمظعم 

اهيلع دودرلا  ءالمإب  أدبي  نأ  لبق  اهصّحفتي ، مث  تايقربلاو ، سكافلا  قاروأ  ملستي 

لجرلا ناك  .ةقروو  ًلقو  نوفاتكدلا  زاهج  ًالماح  هفلخ  فقو  يذلا  ونايلوأل 

ذاقنإلا ةهبج  سيئر  وكسنيلإ ، هنإ  .ايسباك  اهيف يف  هتيأر  يتلا  اهتاذ  سبالملا  يدتري 

حبصأ يأ  ًاقومرم ؛ ًاقشنم  ًارخؤم  حبصأ  يذلاو  بزحلا ، قباسلا يف  ريدملاو  ينطولا ،

ًادوجوم هرودب  طنطسق  اينام  ناكو  .عزانم  نود  نم  ينطولا  ذاقنإلا  ةهبج  دئاق 

ريزو نآلا  حبصأ  دقو  ةيلخادلا  ريزو  ناك  يذلا  وهو  ةلواطلا ، طسو  نم  برقلاب 

ًادوصقم كلذ  ناكو  هسبالم ، هئاقتنا  يف  ةبك  ةيانع  لجرلا  لذبي  .مالعإلا  

ةقالح مدع  ىلع  صرح  هنإ  ىتح  .هتقانأ  ىلع  صرحلا  داتعا  ٍصخش  ىلإ  ةبسنلاب 

نأ ًلع  ليللا ، ةليط  لاتقلا  قدانخ  ناك يف  هنأب  اذه  هرهظم  ىحوأ  دقو  .هنقذ 

ةنازخو مونلل ، حلصت  ةيكرت  ةكيرأ  نع  ةرابع  تناك  ةليللا  كلت  يف  هقدانخ 

تناكف هتحلسأ  امأ  .ةيئاضفلا  تاطحملا  طقتلي  نويزفلت  زاهجو  تابورشملل ،

كراشي اينام  ناك  .قاروألا  عيطقتل  ةلآو  سكاف ، تالآو  فتاوه ، ةزهجأ  نع  ةرابع 

ىلوت يذلا  ديحولا  ريزولا  ناكو  وكسيشواشت ، دعب  امل  ةموكح  لوأل  ٍعتجا  يف 

.هقاس ّفلي  ناك  يذلا  سبجلل  ًارثأ  دجأ  يننكلو   ّتيرازو ، تبيقح 

اّولح نيذلا  صاخشألا  ًاثك  نوهبشي  ةفرغلا  نورضاحلا يف  نورخآلا  لاجرلا  ناك 

تزّكر دقف  .كلذ  دعب  هتيأر  .نايحألا  مظعم  مهسفنأ يف  مه  اوناك  لب  مهناكم ،

ىلإ تداع  مث  ةفرغلا ، ءاجرأ  لقنتت يف  نأ  لبق  هاصع  فرط  ىلع  ةيادبلا  اماكلا يف 

ءارزولا سيئر  دعقم  نم  برقلاب  ًاليلق  راسيلا  ىلإ  عِضُو  ّيسرك  ىلع  سلجي  ثيح 

عضو رمتسا يف  هنإ  ىتح  هسبالم ، ةقانأ  لهإ  ةرورضب  ميفورت  رعشي  .ديدجلا  

قبس دق  نكي  .مالكلاب   أدب  امدنع  هيلإ  عيمجلا  ىغصأ  .هردص  ىلع  بزحلا  ةراش 

ىلع لدت  ةذاّفن  باعت  يهو  ههجو ؛ ىلع  تمسترا  يتلا  باعتلا  كلت  تحمل  نأ  يل 
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ناك .هارأ  نأ  ُتدتعا  يذلا  كاذ  غ  رخآ ، ًاصخش  ميفورت  ادب  .ةيدايحلاو  زيكرتلا 

نأ ءرملا  ناكمإب  هنأ  غ  .ةدايقلا  زكرم  هّملست  مدع  نم  مغرلاب  ًاذاّخأ  هروضح 

مث هيأر ، نوبلطيو  عيمجلا  اهيف  هشتسي  يتلا  ةقيرطلا  لضفب  هتطلس  جتنتسي 

ةينا ميسارملا  كلت  ددع  غلب  دقو  .اهرارقإ  ءانثأ  ةديدجلا  ميسارملا  هيلع  نوضرعي 

ىلإ ةجاحب  لجرلا  نكي  .ةموكحلا   عتجا  نم  ىلوألا  ةعاسلا  ًاموسرم يف  رشع 

هتيصخش ترهظو  ّغت  دق  ميفورت  نأ  ينعي  كلذو  ًادماج ؛ ًابصنم  ّدلقتي  نأ 

.ةيقيقحلا

دعب وكسيشواشت  ىلع  ضبقلا  يِقُلأ  هنأ  ينطولا  ذاقنإلا  ةهبج  مساب  قطانلا  نلعأ 

ولثمم نّك  دقو  .ةمكاحملل  عضخي  فوس  هنأو  رتبوكويله ، ةرئاط  ةطساوب  هرارف 

ىنبم ىلع  كلذكو  نويزفلتلاو ، ويدارلا  تاطحم  ىلع  ةرطيسلا  نم  بعشلا 

ببسب وكسيشواشتل  لاوملا  نمألا  لاجر  ىلع  موللا  اوعضو  ك  ايتنيس ، ةفيحص 

ذنم بعشلا  بناج  ىلإ  ناك  شيجلا  نأب  قطانلا  ىعّدا  دقو  .لاتقلا  مهرارمتسا يف 

يتلا ىلوألا  ةبذكلا  اهنكلو  ىلوألا ، ةبذكلا  نكت  هذه   نأ  لمتُحي  .ةيادبلا 

.اُهتظحال

حرملاو ةيرخسلا  نم  ةمراع  ٍةجوو  قعألا ، نم  ٍةعبان  ٍةكحضب  ُتئجوف 

ٍءيش ىلإ  تلّوحت  ام  ناعرس  اهنكلو  ينع ، ةرداص  ةكحضلا  هذه  تناك  .نيريرملا 

، عومدلا رود  ناح  كلذ ، دعب  .تاذلا  نم  ةيرخسلاو  مّكهتلاو  بضغلاب  ٍءيلم 

رئاجسلا ناخدب  تجزتما  ام  ناعرسو  عذاللا ، اهمعطب  روعشلا  نم  تنكو 

ال تاسموملا  نكل  ديدج ، ةراعد  تيب  .اشحأ  نم  ةدعاصتملا  بارشلا  ةحئارو 

؟ كلذ لاق  يذلا  وه  ويل  نكي  أ  نهسفنأ ، نلزي 

 
انأو ٍرخأتم  ٍتقو  يف  تظقيتساو  ايث ، علخأ  نأ  نود  نم  ت  ةليللا ، كلت 
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نم ةيفتاه  ًةلاسر  قدنفلا  يف  لابقتسالا  ةلواط  دنع  تدجو  .قرعتمو  مومحم 

درو دقو  .سمسيركلا  ةبسان  ءادغ  لفح  ةكراشملا يف  ىلإ  اهيف  وعدي  روميليف 

ك رهظلا ، لبق  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  نم  أدبي  تابورشملا  ميدقت  نأ  ةلاسرلا  يف 

نأ قدنفلا  لابقتسالا يف  فظوم  ينغلبأ  .لفحلا  ماقيس  ثيح  ناونعلا  تنّمضت 

يتلا ةيحايسلا  ةطيرخلا  ىلع  قيرطلا  ةطراخ  يل  مسر  مث  ًادج ، ٌبيرق  ناكملا 

.تاج ناط  ةكرش  اهايإ  ينتطعأ 

ًالئام ًاجات  رمتعي  ناكو  بارشلا ، نم  حدق  هيديب  ًالماح  بابلا  روميليف  حتف يل 

هدادجأل تاحولب  ةفرخزم  هتشيعم  ةفرغ  تناك  .ةلذتبم  ةقيرطب  هسأر  ىلع 

ويكستروف لثم  ءسأ  اولمح  نيذلاو  تارودوموكلاو ، تالامألاو ، نيزيمملا ،

ةقشلا ثاثأ  نأ  ىلإ  ًارظن  كلذو  ةلالسلا ، نم  ٍدرف  رخآب  ًءاهتناو  غنيرنام ، روميليفو 

ةرك تناك  ةديحولا  هتنيز  ّنكل  .ةلزع  ةايح  شيعيو  بزاع  اهبحاص  نأ  ىلع  لدي 

.ةيطاطم ةرجش  ىلع  ةقلعم  تناك  يتلاو  سمسيركلل ، ًاصيصخ  ةنيزم  ةدحاو 

دق مجحلا  ةغص  ًةأرما  كانه  تيأرو  .غصلا  هخبطم  نم  ءاوشلا  ةحئار  تحاف 

حتفبو اهخبطل ، ًاديه  ةزوإلا  ىلع  قرملا  ّبصب  موقت  تناك  .حاشوب  اهسأر  ْتّفل 

زوين وروي  ةطحم  تناك  دقف  روميليف  ةشيعم  ةفرغ  يف  امأ  .بارشلا  تاجاجز 

ادب .لاقتعالا  ديق  اناك  وكسيشواشت  جوزلا  نأ  ّالإ  ةداتعملا ، روصلا  ضرعت 

َْبعترم اَودب  ك  ثعشألا ، هرعشو  نيَدّعجملا ، هيَهجوب  نيَدراش  ناجوزلا 

.ريوصتلا تالآ  مامأ 

كلذ يف دعب  عرسأو  اذه .» لك  نم  تمئس  كنأ  لمتُحي  فسآ ، : » روميليف لاق 

كنأ فرعأ  تنك  ول  : » يل لاقو  بارشلاب  وك  ألم  مث  نويزفلتلا ، زاهج  ءافطإ 

ةعيبطب كلذ  لوقتل يل  صوصخلا  هجو  ىلع  ًارطضم  َتسل  كنأ  ًلع  ويل -  قيدص 

ىلع كتعضوو  روفلا ، ىلع  لاملا  نم  غلبم  ىلع  كلوصح  تنّمأ  دق  تنكل  لاحلا - 

«. كدلب يف  سمسيركلاب  لافتحالا  كناكمإب  ناك  لقألا ، ىلع  .ةحرابلا  ةلحر  م 
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.يوحن ةغص  ًةعقرفُم  روميليف  ىمرو 

فيفخلا اهتوص  ينلعجف  ةعقرفملا ، ترجفنا  ًةأجف ، ويل .»؟ فرعت  له  : » هتلأس

.اكم زفقأ يف 

.اهيف هتيأر  يتلا  ةخألا  ةرملا  ذنم  ليوط  تقو  ىضم  نكل  تاونس ، ذنم  هتفرع  »

، ةيقرولا تالماعملا  ضعب  لثم  هنع ؛ ةباينلاب  انه  ءايشألا  ضعبب  متهأ  نأ  تدتعا 

كلذ عم  اهنكلو  ةطيسب ، ءايشأ  اهنإ  عقاولا ، يف  ...ريدصتلا  صخُرو  تاشأتلاو ،

كنأ دقتعأ  : » لاقو هبوك  عفر  مث  ةعنطصم ، ًةماستبا  مستباو  داسفلاب .» ةئيلم 

.هنع ال ثدحتنو  هلكأنل  ثكلا  انيدل  نكلو  ةليللا ، هذه  ةلفح  ديحولا يف  يفيض 

دنع كلذو  سمسيركلا ؛ ةبسان  ةكلملا  ةلاسر  ءانثتساب  مويلا ، اذهل  يدنع  ديعاوم 

اذإ روضحلا  كنك  .ةرافسلا  يفظوم  ىلع  بارشلا  عيزوتو  ةعبارلا ، ةعاسلا 

 «. ...تدرأ

كئلوأ قفارت  يتلا  نزحلا  ةحسم  كلت  هنكلو  رشعملا ، فيطل  هنأب  روميليف  زّيمتي 

حايترالا ثي  ًارمأ  هبرق  دجاوتلا  درجم  ناك  .مهتدارإ  ءل  ةدحولا  اوراتخا  نيذلا 

«. ويل كب  لّصتا  دقل  ًاذإ ، : » هتلأس .اهنع  مومهلا  ليزيو  سفنلا ، يف 

هلابقتسا نإ  يل  لاقو  .لومحم  ٍفتاه  نأشب  ةيضاملا  ةليللا  يف  لصتا   دقل  »

مث .ًالعف  لصح  دق  متهالا  كلذ  نإ  هل  تلقف  كب ، متهالا  ينم  بلطو  ءيدر ،

ينم بلط  .نامأب ك  مهنأو  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  نأ  كغالبإ  ًاضيأ  ينم  بلط 

ىلإ ةدوعلا  كنم  بلطأ  نأب  ًادعو  عطقأ  ينلعجو  لاملا ، نم  ٍغلب  كتدعاسم 

.ةيجراخلا نوؤشلا  بتكم  ةحيصن  فلاخأسف  كلذ  تلعف  نإ  يننكل  تسراخوب ،

 - ةدوعلل كتجاح  نع  ضيفي  هنأ  يأ  رالود -  ةئالث  وهو  غلبملا  اذه  ذخ  عمسا ،

ام ويل يف  بساحأ  فوس  انأو  غلبملا  ذخ  .هيلإ  بهذتس  يذلا  ناكملا  كسفنب  رّرقو 

«. دعب
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، ءادوسلا ةطنحلاب  ةوشحم  ةيوشم  ةزوإ  انلوانت  ءانثأ  ةكلملا  باطخ  ىلإ  انعمتسا 

.اوركلا بارشلا  ضعبو 

برق افِقوأ  نأ  دعب  امِدُعأ  هنأل  ًاركاب ، وكسيشواشت  لآ  دنع  سمسيركلا  ىهتنا 

.هيدسج ةايح يف  نم  ىقبت  ام  ءاهنإب  يودي  ٌسدسم  لّفكتو  رادج ،

وكسيشواشت لآ  ةمكاحم  مليف  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  روميليف  ةقفرب  تدهاش 

.نويزفلتلا ةشاش  ىلع  ضرُع  يذلا 

ةغص ٍةلواط  ىلإ  َسلاج  اناكو  هتجوزو ، وكسيشواشت  ىوس  مليفلا  دهاشن يف   

ةظحللا ىتح  يدحتلا  تارظن  ىلع  اظفاح  دقو  .تسيفوغارت  ةيبقأ  دحأ  يف 

فطللا يف اذه  ّنكل  .بجعلا  ىلإ  وعدي  ٍّدح  ىلإ  هكولس  َفيطل يف  اناكو  ةخألا ،

ةهجاوم ارّرق  هنأل  كلذ  العف  هنأ  لمتُحي  .ةركاذلاب  قصتلي  يذلا  وه  كولسلا 

يف ًاحضاو  كلذ  ادب  دقو  ةهجاوملا ؛ كلت  ءاهنإو  ةصق ، ٍةظحلل  توملا  ةبوقع 

، ةيدحتم ةقيرطب  مامألا  ىلإ  اهنقذ  عفدت  يهو  اهفطعم  انيليإ  ريرزت  ةقيرط 

هذه لك  تلاج  .هردص  ًاخفان  اهرعشو  اهدي  يالوكين  اهب  سمال  يتلا  ةقيرطلابو 

قئاقد لبق  تمدقأ  دق  تناك  اذإ  ّع  ُتلءاستو  ةيرح ، لكب  ركاذ  تاكرحلا يف 

ةبعترمو ًادج  ًةشوشم  اهتيأر  .اهقنع  لوح  اهلاش  ّفل  ىلع  ةموتحملا  ةياهنلا  نم 

ىلع ترهظ  ةينونج  ٍّدحت  ةرظن  رُّبدت  نم  تنّك  اهنكلو  زيكرتلا ، ىلع  ةرداق  غو 

نع ةديس  لأست  نأ  كب  ردجي  ال  : » تباجأ اهّنس  نع  ققحملا  اهلأس  حو  .اههجو 

.اهيلع رانلا  قالطإ  نم  طقف  ةعاس  فصن  لبق  ثيدحلا  اذه  لصح  اهرمع .»

روعشلاب ةلفاح  هذه  لثم  ٍتاظحلب  نيدبتسملا  ةداقلا  لك  تكاحم  لفحت 

ءامدلا ةقارإل  انشطعت  هيف  أدبي  ٍتقو  يف  َعقوتملا ، غ  ءايربكلاو  ةماركلاب 

تناك وكسيشواشت ؟ هلوقي  يذلا  ام  نكل ، .انسفنأ  ٍةوقب يف  راث  نأ  دعب  يشالتلاب 

فرتعأ انأ ال  «، » سيئرلا انأ  : » لثم تت  اهنأب  انمهفو  تجرتلا ، ضرعت  ةشاشلا 
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بعشلاو بعشلا ، مامأ  يتبوجأ  مّدقأس   «، » ...ةينوناقلا غ  ةمكحملا  هذهب 

«... هدحو

.»؟ انل مكتأفاكم  هذه  له  .مكب  انممتهاو  مكانعنص ، نحن  : » تلاقف يه  امأ 

له بالقنالا .» اذهب  لبقي  نلو  انّبحي ، امورلا  بعشلاف  ةبك ، ةفاخس  هذه  »

؛ عقاولاب اهل  ٍةقالع  لك  دقفت  نأ  ثبلت  تاليخت ال  درجم  مأ  ةعاجش ؟ كلذ  لك  ناك 

؟ اهعلتبي ٍتمصب  يهتنت  يتلاو  ةينوفميس ، ةمغن يف  رخآ  لثم  يأ 

ًاءدب مئارجلا ؛ نم  ةلسلس  نع  نالوؤسمو  نابنذم  هنأب  اهرارق  ةمكحملا  تردصأ 

رطضا دقو  .ةيذحألا  نم  ةمخض  دادعأ  كالتماب  ًارورمو  هبعش ، عيوجت  نم 

ليكي ناك  هنأل  عافدلا  يماحم  تاكسإ  ىلإ  لحارملا  ىدحإ  يف  ماعلا  يعدملا 

.اماكلا ةسدع  نع  ةديعب  تيقُبأ  دقف  ةيماهتالا  تاهجلا  امأ  .هل  مئاتشلا 

انيليإ وأ  يالوكين  ركذ  دنع  تفِذُح  دق  تاهجلا  كلت  ءسأ  نأ  كلذ  ىلإ  فاُضيو 

نم ُتنّك  .ةشاشلا  ىلع  رهظت  تناك  يتلا  ةمجرتلا  رطسأ  نم  تفِذُح  وأ  اهل ،

اينام توص  ناكو  ةمكاحملا ، يف  ةيماهتالا  ةهجلل  ةدئاعلا  تاوصألا  ضعب  زيي 

يف ةمكاحملا  يف  كراشملا  ءسأ  نع  نالعإلا  مت  هنأ  نم  مغرلاب  نكل ، .اهدحأ 

.اهنيب رهظي  اينام   مسا  نأ  الإ  قحال ، ٍتقو 

ناهجولا ناك  .تثجلا  قوف  اماكلا  ةسدع  تلّقنتو  نآلا ، ءيش  لك  ىهتنا 

ةهجلا نم  هجورخو  تصاصرلا  لوخد  نع  تجتن  يتلا  حورجلاو  ميلس ،

لثم فلخلا  نم  ناتمجمجلا  تحتفنا  اذكهو ، .ةقيقد  هيتمجمج  نم  ىرخألا 

يالوكين امأ  فيصرلا ، قوف  انيليإ  تقلتسا  .هيسأر  نع  ةفصاعلا  هتعزتنا  ٍلاش 

دحأ ماق  .ءارولا  ىلإ  اعفُد  هسأرو  هعذج  نأ  هيتبكر يف ح  ىلع  ًاعكار  تام  دقف 

.هتاضبن ساق  ك  هنيعأ ، حتفب  صاخشألا 

َدقف امدنع  ءاقرز  ٍءسل  ٍعقوتم  ًارظنم غ  انيأرف  ًاديدش ، ًازازتها  اماكلا  تزتها 
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نّك كلذ ، دعب  .هل  نزو  الو  ًاغرافو  ًالماك  ًايدروزال  ًالاجم  انيأر  .هنزاوت  روصملا 

، اذكهو .ةيناثلا  قوف  مث  ىلوألا  ةثجلا  قوف  زفقو  هنزاوت ، ةداعتسا  نم  رّوصملا 

لمتُحي .صاصرلا  ةوق  هتقّرفو  تكباشتم  اتناك  تللا  نيديلل  ةبيرق  ةروص  انيأر 

ءاذح درف  ىدحإ  تناك  .مهسبالم  وه  وملا  نع  انتركاذ  يف  قلعي  ام  لك  نأ 

انيليإ ةبيقح  امأ  هبناج ؛ ىلإ  تناكف  ناخارتسألا  يالوكين  ةعبق  امأ  ةدوقفم ، انيليإ 

.اهقفرم ىلع  ًةتباث  تيقب  دقف  ةياهنلا  ىتح  اهب  تكّس  يتلا 

ةكعك عيطقت  لبق  كلذو  ةيلصنقلا ، نم  ةئنهت  ةقرو  روميليف  مّدق يل  ةرتف ، دعب 

فتاه مقر  هنإ   » .ءيشلا ضعب  ًاليوط  فتاه  مقر  ةقرولا  تنمضت  .سمسيركلا 

اذإ انه  نم  هب  لِّصتا  .هايإ  كءاطعإ  ينم  بلط  دقو  ...لومحملا  هفتاه  ينعأ  ويل ـ

ليلقلا بكسو  ةلواطلا ، ىلع  بارش  ةجاجز  روميليف  عضو  كلذ ، دعب  تدرأ .»

.باقث دوع  ًامدختسم  اهلعشأو  ةكعكلا  قوف  اهنم 

نع ةرداصلا  ةيلاعلا  تاوصألا  تعمسو  ًاسمحتمو ، سافنألا  عطقتم  ويل  ناك 

.هنم بيرق  اناك  نيذللا  ويدارلاو  نويزفلتلا  يَزاهج 

.»؟ تنأ نيأ  : » هتلأس

؛ ياريزوأو ايلوجو ، ايليتوأ ، انه : عيمجلاو  .كتقش  يف  ًانسح ، .ةقشلا  يف  انأ  »

ةموكحلا عيفرلا يف  يسايسلا  راشتسملا  انروزي  نأ  ًاضيأ  لمتُحي  .اورضح  مهعيمج 

يف اهلماكب  ةليللا  تضمأ  نأ  دعب  نآلا  ةان  ايليتوأ  .ميفورت  قيفرلا  ةديدجلا 

.ةرداغملا نع  ةزجاع  اهنأ  فرعت  اهنأ  دقتعأو  دوعت ، نأ  كنم  ديرت  اهنإ  .ىفشتسملا 

«. دلبلا اذهل  يمتنت  يهف 

.»؟ مكدنع لاوحألا  يه  فيك  .كلذ  فرعأ  »

.عمجلا ةغيص  همادختسا  تظحال  رصتنن .» اننكلو  ةحبذم ، انه  يرجي  ام  ّنإ  »

.»؟ تنأ نيأ  »

٤٧٣



ةكعك لوانتب  لفتحن  فوسو  روميليف ، ةفايض  يف  ًاديج ؛ هفرعت  ناكم  يف  انأ  »

«. سمسيركلا

ناح نكل ، .رومألا  لك  كفتلل يف  مّايأ  ةدع  نآلا  كيدل  ًانسح ، ةفلس ؟ كاطعأ  له  »

«. نآلا انه  نمآ  ناكملا  لاح ، يأ  ىلع  ...كتدوع  تقو 

يننأ ك  صاصرلا ! تاوصأ  عمسأ  يننإ  نمآ ؟! ةملكب  هينعت  يذلا  ام  نمآ ! »

لوتنيف عم  ثدح  اذام  نكل ، عللا ! نويزفلتلا  اذه  ةشاش  ىلع  لاتقلا  دهاشأ 

.»؟ ءايقشألا كئلوأ  ةيقبو  وكيوتسو 

ًائيش فرعأ  ...ةدترملا ال  اياظشلا  ضعب  هنوك  نع  ديزي  رمألا ال  ال ، صاصر ؟ لوقتأ  »

روهظلا يف دواعي  نأ  لمتُحي  .هسفن  ةيح  ديري  هنأ  دقتعأ  يننكلو  وكيوتس ، نع 

تّغت ًةأجف ، ةيلوؤسملا .» ةدس  اينام يف  نأ  املاط  ًادحأ  يذؤي  نل  هنكلو  دعب ، ام 

ءانثأ هتعمس  مث  هيلإ ، عمتسي  نَم  فرعي  هلوح ل  رظني  وهو  هتّليختف  ويل ، ةربن 

نل لوتنيف  ّنكل  : » لاقو ضفخنم  ٍتوصب  كلذ  دعب  ّملكتو  .ىرخأ  ٍةفرغ  ىلإ  هلاقتنا 

«. تهتنا دق  هتلكشمو  ًاددجم ، رهظي 

.»؟ تهتنا دق  هتلكشم  نإ  كلوقب  هينعت  يذلا  ام  »

دقل .يرجي  ام  فرعي  ٍصخش  نم  ٍرابخإ  ىلع  انلصح  اننإ  لوقلاب  يفتكن  انعد  »

دقف .هب  متهالاب  هيسوؤرم  ضعب  ماق  دقو  مزالم ، نم  رابخإلا  ىلع  انلصح 

سرام لثملا : لوقي  ك  رمألا  راسو  نمألا ، زاهج  نم  ىقمحلا  ضعب  هرصاح 

«. ةيبسنلا ةلادعلا  بعشلا 

رشنب ويل  ماقف  لوتنيف ، دجاوت  ناكم  نع  ويل  غلبأ  دق  اينام  نأ  ينعي  ويل  ناك 

تاباسحلا ةيوستل  صرفلا  ةروثلا  حن  نأ  برغتسملا  نم  سيل  نكل ، .ربخلا 

.ودبي ام  ىلع  انأ  يعمو  ويلو ، ايليتوأو ، اينام ، عم  ثدح  ام  اذهف  .ةدقلا 

٤٧٤



ام كل  يورأ  ينعد  لعفت ؟ نأ  يونت  اذام  ًاذإ ، يعم ؟ تلز  امأ  ًابحرم ، : » ويل حاص 

«. هتدهاشم كتتاف 

«. ويل اي  كلذل  يعاد  «ال 

نأ ترّرقف  ليللا ، فصتنم  دنع  تسراخوب  ىلإ  ًاهجتم  ًاراطق  كانه  نأ  ُتفرع 

يه ةيعويشلا  تانسح  ىدحإ  نأ  اهنيح  تكردأو  .ةلحرلا  ءاغلإ  ّمتي  اذإ   ّهلقتسأ 

.يداع لمع  موي  سمسيركلا  موي  نأ 

.ةطحملا ىلإ  روميليف  ينقفارو  اتسال ، قدنف  ترداغ 

مث تسراخوب ، ىلإ  طقف  باهذ  ةركذت  تبلط  ركاذتلا ، بتكم  ىلإ  يلوصو  دنعو 

نأ ينم  تبلطو  ةشهدب ، ةفظوملا  ّيلإ  تعلطت  اهدنع ، .لام  نم  يعم  ام  تددع 

ينقفار ًادّدجمو ، .ركذت  عون  مث  هدصقأ ، يذلا  دلبلا  مسا  اهيعمسم  ىلع  ديعأ 

، ءادغلا ماعط  نم  ىقبت  ام  ىلع  يوتحي  ًاسيك  اطعأو  ةصنملا ، ىلإ  روميليف 

.ةيندعملا هايملا  نم  ةجاجزو 

رايز نآلا  هناكمإب  راص  هنأ  لَمتُحي  .يمالس  ويل  غِلبأ  : » ةنيزح ةجهلب  لاق  مث 

«. كأ ٍتارم 

هيلع ًابوتكم  ناكو  ينم ، تصنم  دُعب  ىلع  ًافقاو  لسكورب  ىلإ  هجتملا  راطقلا  تيأر 

، هتارمم نوفقيو يف  هلوخدل ، نوعفادتي  تارشعلاب  سانلا  ناك  .لسكورب  دارغويب /

ام هبشأ  ناك  دقف  تسراخوب  راطق  امأ  .هيلإ  مهقيرط  يف  مهبئاقح  نوّرجي  وأ 

ضعب نم  الإ  ةغراف  ةبرع  ةرشع  يتنثا  دوجوب  كلذو  حابشأ ، راطقب  نوكي 

حتف عم  يس  الو  ةيفاحص ، ةنج  ىلإ  اينامور  تلّوحت  تقولا ، اذه  يفف  .يمالعإلا 

لزانملاو روصقلا  حايتجاو  وكسيشواشت ، لآ  تومو  عراوشلا ، لاتقو  دودحلا 

.ةمخفلا
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تعّمجت ٍجولث  ىلإ  لّوحتت  دارغلب  راطمأ  تحار  يف  راطقلا ، ةرجُح يف  ُتيقتنا 

ُتدهاشو ةدوربلا ، ةدش  نم  دمجتملا  جاجزلا  ىلع  يتهبج  تدنسأ  .ذفاونلا  ىلع 

انراطق مقاط  لصو  .ةطحملا  جراخ  ىلإ  هكّرحت  ءانثأ  لسكورب  ىلإ  هّجوتملا  راطقلا 

تعمسو .ةرّرزم  غ  ةيدامر  ٍتارتسو  ةيحتلم ، ٍنوقذب  ةقيقد  نيرشع  وحن  دعب 

.راطقلا تاكرحم  ريده  ًاخأ 

.ةغراف تارجح  ةدع  دُعب  ىلع  عقت  راطقلا  ةلوهأملا يف  ةديحولا  ةرجحلا  تناك 

ٍتاعبق نورمتعيو  مهرهظم ، ىلإ  ًادانتسا  تاشيليملا ؛ نم  ةرجحلا  كلت  باكر  ناكو 

نم اوناك  ًاعيمج  مهنكلو  .ةحلسألا  نولمحي  مهضعب  ناك  ك  ءادوس ،

كورلا ىقيسوم  ىلإ  عمتسُم  بارشلا ، نولوانتيو  نونّخدي  اوحار  .يفالسوغويلا 

هسفن طاحأو  ةيلاتلا ، ةرجحلا  يف  هدرف  سلج  دقف  مهدئاق  اّمأ  .ةيلاتقلا 

.رقشأ ٍرعش  اذو  تالضعلا ، لوتفم  ناك  .ةيزيلكنإلاو  ةيناملألاو  ةيسنرفلا  فحصلاب 

.هتذفان رئاتس  لدسأ  مث  هيبجاح ، ًاعفار  ًايلم  ينصّحفت  نأ  ثبل  امو 

انّفقوت نأ  دعبو  تاعاس ، ا  رورم  دعب  ةيزكرملا  تسراخوب  ةطحم  ىلإ  انلصو 

تعاس انرظتنا  مث  رفسلا ، تازاوج  قيقدتللو يف  اهمهفأ  ٍبابسأل   تارم  ةدع 

حجني اهضعب   نإ  ىتح  بايإلاو ، باهذلا  تاراطق  ىضوفلا  تّمع  .دودحلا  دنع 

كّس نيذلا  ءاسنلاو  لاجرلاب  ّصغت  تاراطقلا  ضعب  تناك  .ةطحملا  ةرداغم  يف 

فقس ىلع  ًةطوبرم  تناكف  قيدانصلاو  سايكألا  امأ  باوبألا ، ضباق  مهضعب 

دعقم ىلع  نوسلجي  باكر  ةعبرأ  ناك  مونلل ، ةصّصخملا  تارجحلا  يفو  .راطقلا 

.دحاو

تاعبقلا يوذ  نم  يفالسوغويلا  دحأ  فوقو  دنع  رجح  ةرداغم  نم  ُتعنُم 

سارحلا نم  هقافر  ةيقبو  هسيئرل  لاجملا  حسُفي  كلذو   بابلا ، برق  ءادوسلا 

ًالجر يمامأ  تيأر  راطقلا ، نم  لوزنلا  نم  تنّك  نأ  دعبو  .جورخلل  يصخشلا 

جرعي لجرلا  ناك  .لّحلا  ضعبو  هسرح  هب  طيحي  رعشلا  رقشأو  لوطلا  عراف 
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اصع هعم  لمحي  ناك  ك  ةوقو ، ةعرسب  كرحتلا  ىلع  هتردق  نم  مغرلاب  ةدشب 

كذتو هكذتل  اهلمحي  ناك  هنأ  ودبيو  .اهمدختسي  هنأ   الإ  يشملا ، ىلع  هدعاستل 

ام لجرلا  نم  ردصي  .اهزواجت   هنأ  فيكو  هجرع  ةلكش  هب  طيحملا  كئلوأ 

يتلا ةغرافلا  ةحوللا  ولعت  يتلا  ةدقلا  ةعاسلا  تحت  ًافقاو  ويل  ىأر  هنأ  ىلع  لدي 

ربع ملكتي  ويل  ناك  تقولا ، اذه  .تاراطقلا يف  لوصو  تاقوأ  ةداع  اهيلع  رهظت 

ظحلأ .زاتلا   ةفيحص  نم  ًةخسن  ًاطبأتمو  ًايئزج ، هرهظ  ًاريدُم  لومحم ، ٍفتاه 

نم ةرداص  ةيران  ٍتاقلط  تاوصأ  يعس  نم  مغرلابو  .ةطرشلا  لاجرل  ٍروضح  يأ 

لغلغتت ك  اهتعيبط  ىلإ  ةدوعلاب  تأدب  ةايحلا  نأ  تظحال  يننأ  الإ  ديعب ،

تاراطقلا تاوصأو  زبخلا ، ةحئار  ققشتملا : تلفسإلا  ب  نم  ةيربلا  باشعألا 

ًافحص تيأر  امدنع  ُتشهُد  يننكل  .ةحوتفملا  كاشكألاو  تالفاحلاو ، ةيئابرهكلا 

كلذك نِلُعأو  .ةيغاط  ةمكاحم  سيئرلا : اهناونع  ناك  يتلاو  لورافيدأ ، لثم  ةديدج 

.وكسنيلاب فيلأت  نم  ةديدج  ةديصق  نع 

 «. ..ً.احبش تيأر  كنأكو  ودبت  كاهد ؟ اذام  : » ويل ينلأس  انقناعت ، امدنعو 

دقو ءادوس  سديسرم  ةرايس  ىلع  ًةدنتسم  ايليس  تيأرف  هفتك  قوف  نم  ترظن 

يدامر ءارفلا  نم  عونصملا  اهفطعم  يدترت  تناكو  ةيسمشلا ، اهتراظن  تعضو 

لتحالا نأ  دقتعأ  سيراب ؟ نم  تداع  له  .دعم  يف  ٍرتوتب  ترعش  .نوللا 

مدع تدمعتو  ّينيعب ، رجناليب  تقحال  ً.ادبأ  ةمصاعلا  رداغت  اهنأ   وه  برقألا 

تناك .هوحن  ةرادتسالا  نم  هعنم  نم  تنك  اذكهو ، .يقانع  نم  ويل  تالفإ 

ةيأ ىلعو  .ال  مأ  ينتأر  دق  تناك  اذإ  ًادكأتم م  نكأ  يننكلو   ينهجاوت ، ايليس 

نع اهََعفر  امدنع  ايليس  ْتكحض  .رجناليب  بيصن  نم  اهتماستبا  تناك  لاح ،

دعب .تالبقلاب  ههجو  رِطُ  ل  مامألا  ىلإ  اهسأر  تعفد  نأ  تثبل  امو  ضرألا ،

.ناكملا ارداغ  مث  ةرايسلل ، يفلخلا  دعقملا  ىلإ  رجناليب  اهلمح  كلذ ،

نم ويل  َتلفأ  اهدنع ، هفرعأ .» ًاصخش  تيأر  يننأ  تننظ  ً.ائيش  َرأ  ال ،  : » هل ُتلق 
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سكاعم ٍهاجتا  انرسو يف  سانلا ، دوشح  هفلخ ب  ّرجي  وهو  قلطنا  مث  يقانع ،

ةقاطب نآلا -  ًةيمسر  تحبصأ  يتلاو  ادوكسلا -  ويل  ةرايس  تلمح  .مهسل 

ةموكحلل ةعبات  ةرايس  اهيلع : بتُك  دقو  ةدايقلا ، ةحول  قوف  تَعِضُو  ةفلغم 

هذه يفو  .قئاسلل  رواجملا  دعقملا  ىلع  ةلاقن  راذنإ  ةرافص  ترهظ  ك  ةتقؤملا ،

ضعب حطبناو  ةبيرق ، ةقطنم  يف  صاصرلا  تاوصأ  ُتعمس  تاذلاب ، ةظحللا 

ً.ائيش عمسي  ويل   نأ  ودبي  نكل ، .ضرألا  ىلع  صاخشألا 

هنأل  حرفلاب  رعشتس  .ايسباك  ةلواط يف  كل  ُتزجح  ك  كراظتنا ، ايليتوأ يف  »

 «. ...كانه ماظنلا  ٍيغت يف  يأ  ثدحي 

لخدم نأ  ُتظحالو  يلوح ، ترظن  ارتشالا ، رصنلا  رافيلوبب  انرورم  دنعو 

دلبلا ةيقب  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  : » هل تلق  .ررض  يأ  هبصي  و  ًيلس ، يقب  رافيلوبلا 

اذه سيلأ  .نهسفنأ  نلزي  تاسموملا ال  نكل  ديدج ، ةراعد  تيب  نّمخأ : ينعدف 

.»؟ انل هلوقت  َتنك  ام 

...رومألا ست  فيك  فرعت  تنأ  ًانسح ، : » لوقلاب ىفتكاو  يلاؤس  ويل  لهاجت 

 «. ...ةربخلا وه  مهملاف 

 
ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

 
دمحأ يحمرلا  ةبتكم 

 
Telegram @read4lead
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