








« اوخأو  » وخإ ىلإ 

« ةبيتكلا »

.ريدقتلا صلاخ 



ضرألا جرت  دحاو ال  لجر  ىطُخ 

وبغإلا نم  لثم 

انتيب نونجملا  محتقا 

ةسدقملا انيضارأ  اًسندُم 

اعلا ةديحولا يف  ةقيقحلا  كالتما  ًعاز 
ديدحلاب ءانحنالا  ىلع  انتنهك  رابك  ًاربجم 

لافطألا معن  هآ 

انفالسأ روبق  قوف  اوشم  نيذلا 

نونجلا مهبرضي  فوس 

ةءاظَع بلاخم  مهل  تبنت  فوس 

اننيعأ مامأ  رخآلا  مهدحاو  مهتلي  فوس 

ةقيتع ةيصول  اًقفوو 

مهفاقيإ انيلع  مَّرحُي 

نوك يسيزام 



1
نودايص

.نودايص نحن 

برغ يف  ةعقاولا  ةدلبلا  كلت  يروكأ ؛ نع  اندلاو  لحر  امدعب  ماع 1996 ، نم  رياني  يف  نيدايص ، وخإو  انأ  تحبصأ 

؛ الوي عرف  ىلإ  هلقنب  اًرارق  يدلاو ، هب  لمعي  يذلا  يجينلا  يزكرملا  كنبلا  ردصأ  .انتايح  ةليط  اًعم  انشع  ثيح  ايجين ،

ةليل ركذتأ  .قباسلا  ماعلا  نم  ربمفون  نم  لوألا  عوبسألا  يف  رتموليك ، فلأ  نم  كأ  دعبت  ةفاسم  ىلع  لشلا  ةدلب يف  يهو 

ةسماه تالوادم  يمأو يف  لظ أ  تبسلا ، ىتحو  ةعمجلا ، كلت  ذنم  .ةعمج  ةليل  تناكو  لقنلا ، باطخب  تيبلا  ىلإ  داع أ 

انيلإ رظنلا  تبنجتو  للبم ، رأف  ةيشم  تبستكا  اًفلتخم ؛ اًنئاك  يمأ  تجرخ  دحألا ، حابص  لح  امدنعو  .دباعملا  ةنهك  لثم 

، أ سبالم  نم  ةموك  يوكتو  لسغت  تيبلا  تلظو يف  مويلا ، كلذ  ةسينكلا يف  ىلإ  بهذت  .تيبلا   ءاجرأ  ست يف  يهو 

اجوبو اَّنيكيإ  وخإو ، انأ  تملعت  .لأسن  نحنو   وخإلو ، يل  ةملك  هنم  ٌّيأ  هِّجوي  .عينم   ردك  اههجو  ىلتعا  دقو 

الأ انيلعف  مدلا ، خض  نع  ناكسُ  حو  تمصلاب ، ناذولي  امدنع  بلقلا ؛ نيطُبلا يف  لثم  انتيب  انابأو يف  انمأ  نأ  يبوأو ،

ةفرغ ةدمعأ يف  ةينثلا  تاذ  هتنازخ  نويزفلتلا يف  بنجتن  تاقوألا ، كلت  لثم  يف  اذكهو ، .تيبلا  انقرغأ  الإو  هجعزن ،

نحن نيبو  .ةلئسأ  حرطن  اننكل ال  قلقلا ، انرماخيو  كلذ ، لعفن  اننأب  رهاظتن  وأ  انسورد  عجاف  انِفرُغب ، ذولنو  سولجلا ،

.فقوملا نع  عيطتسن  ام  لك  عمجل  انراعشتسا  نورق  بصتنت  كانه ،

ةيأ : » شيرلا فيثك  رئاط  نم  تابغز  لثم  اهسفن  يجانت  يهو  يمأ  نم  تامولعملا  ضعب  انطقتلا  دحألا ، ليل  لولحب 

ةياعر نم  نكأس  فيك  ٍدايأ ، عبس  تناك يل  ول  ىتح  هدالوأ ؟ ةيبرت  نم  هعنو  هتيب  نع  ًالجر  دعبُت  يتلا  كلت  ةفيظو 

.»؟ يدحو لافطألا  ءالؤه 

ىلع هدحو  اًسلاج  ناك  .ديكأت  لكب  ذأ أ  تباصأ  اهنأ  الإ  هنيعب ، صخش  ىلإ  ةهجوم  نكت  ةمومحملا   اهتلئسأ  نأ  عمو 

فصنلاب تصنيو  يعو ، فصنب  أرقي  ةلضفملا ، هتديرج  نايدراجلا ،»  » نم ةخسنب  بوجحم  ههجو  سولجلا ، ةفرغ  ةكيرأ يف 

يتلا كلت  رشابم ، لكشب  هيلإ  ةهجوملا  تلكلل غ  ءص  اًنذأ  ريدي  ام  اًاد  هنأ  الإ  هتلاق ، ام  لك  عمس  دقو  يمأ ، ىلإ  رخآلا 

يف هأرق  ام  اًئيش  اًركنتسم  ٍلاع  توصب  قلطني  اًنايحأو  ةطاسبب ، ةءارقلا  لصاوي  ةنابجلا .» تلكلا  «ـ ب ةداع  اهفصي 

هلإ اذه  اليف » ، » واو ، » (1)« ةرحاسلا كلت  اشتابأ ،»  » ةأرما تلَّمرتل  اعلا ، لدع يف  كانه  ناك  ول  : » هيلع اًينثم  وأ  ةديرجلا ،

، ميقع مألا  حاون  نأ  اًعابطنا  يطعيل  طقف  ءيش  يأ  . (3) !« درطلا قحتسي  ابأ » بوير  ، »» (2) !« اي ر كحر  ةهلآلا ! نم 

.دحأ هيلإ  تفتلي  نأو ال 

مظعم انل  رسفيل  هيلع  دمتعن  ام  ًاثكو  ةرشع ، ةسماخلا  غولب  ىلع  كشوأ  يذلا  انيكيإ ، نَّمخ  ةليللا ، كلت  مانن يف  نأ  لبق 

، فقوملل هسفتب  جرخي  ول   قمحأ  ودبي  نأ  يشخ  دقف  ماعب ، هرغصي  يذلا  اجوب ، امأ  .هلمع  نم  لقنُيس  نأ أ  رومألا ،

وهو يف يبوأ ، امأ  .موي  تاذ  اهلعفي  نأ  فاخن  انك  اًما ك  رغلا ،» اعلا  ىلإ  ، » جراخلا ىلإ  رفاسم  كش  الو  نإ أ  لاقف 

.ًاليوط رظتنن  اننكل   .هلثم  تنكو  يأر ، هل  نكي  ملف  تنسب ، ربكيو  ةرشع ، ةيداحلا 

عضوو اينُب ، اًصيمق  اًيدترم  يبوأ ، عم  اهمساقتأ  يتلا  ةفرغلا  ةأجف يف  أ  رهظ  امدنع  يلاتلا  حابصلا  باوجلا يف  ءاج 

لكاشم يأ  اوببست  نأ  مكديرأ  الو  دالوأ ، اي  مويلا  نم  اًءدب  الوي  شيعأ يف  فوس   » .هبتنن ةراشإ ل  يف  ةلواطلا ، ىلع  هتراظن 

، ءطبب ثدحتي  حار  .انلخادب  فوخلا  حابشأ  ةراثإ  بغري يف  امدنع  لعفي  ناك  ك  كلذ ، لاق  امدنع  ههجو  ىوتلا  مكمأل .»

، ةَّرم هانيصع  نإ  اذكه ، .انلوقعل  ةيبشخلا  حاولألا  تاصوب يف  عست  قمعب  سرغني  دتو  لثم  ةملك  لك  ىلعأو ، قمعأ  هتوص 

«. مكل تلق  دقل  : » ةطيسب ةرابع  اًمدختسم  اهليصافت  لماكب  تيلعتلا  اهيف  اناطعأ  يتلا  ةظحللا  رضحتسن  انلعجيسف 



تالكشم يأ  دصقأ ، ، » هتلك ىلع  ددشيل  هتبابس  عفر  ...ةئيس ،» رابخأ  يأ  ُتعمس  نإو  ماظتناب ، اهب  لصتأ  فوس  »

.« ةَّيطعلا مكيطعأ  فوسف  اهب ، نوببستت 

ةدروألا اهعم  ترفن  ةغلاب  ةوقب  كولسلا ، ءوس  ةبوقع  ىلع  اهب  ددشي  وأ  ام ، اًريذحت  اهب  دكؤي  يتلا  ةيطعلا ،»  » ةملك لاق 

نم تقرو  يولعلا  هفطعم  بيج  نم  جرخأ  مث  .ةلاسرلا  لمكت  ام  ًةداع  جرخت ، نأ  روف  ةملكلا ، هذه  .ههجو  يبناج  ىلع 

.انب ةصاخلا  ةساردلا  ةلواط  ىلع  هكرتو  هريان ، نيرشع  ةئف 

.ةفرغلا رداغ  مث  كنم ،» لكل  ةدحاو  : » لاق

لزنملا جراخ  هيلإ  ثدحتت  يمأ  انعمس  امدنع  كلذ ، لك  مهفن  نأ  لواحن  انشارف ، سلاج يف  لازن  يبوأو ال  انأ  تنك 

.لعفلاب ًاثك  دعتبا  دق  هنأك  هعم  ادب  ةياغلل ، ٍلاع  توصب 

«. هوأ كل ، لوقأ  انأ  .انه  اًراغص  اًدالوأ  كيدل  نأ  ركذت  يإ ، : » تلاق

انأ تعره  كرحملا ، توص  قالطنا  دنعو  وجيب 504 .» «ـ لا هترايس  كرحم  يدلاو  لَّغش  امدنع  ثدحتت  لازت  ال  تناك 

.ًالحار ةباوبلا ، نم  لعفلاب  جرخ  دق  ناك  نكل أ  انتفرغ ، نم  يبوأو 

، اًعم اننوكل  ةخألا  ةَّرملا  لِّثُ  يذلا  حابصلا  كلذ  تركذتو  انتصق ، تركف يف  لك  نآلا ، ىتحو  نسلا  نم  نيدقع  لالخ 

لك ناك  باطخلا ، لوصو  لبق  .كاذ  لقنلا  باطخ  ُّطَق  َّقلتي  هنأ   ول  لحري ، هنأ   ول  ُتين  اًاد ، انك  ك  ةدحاو  ةرسأ 

قوسلا يف  جزاطلا  ماعطلل  اهرجتم  ريدت  يمأو  حابص ، لك  عم  لمعلا  ىلإ  بهذي  أ  يعيبطلا : هراسم  يف  سي  ءيش 

ركفن نكن  .يروكأ   ُرسألا يف  مظعم  لافطأ  لثم  ةسردملا ، ىلإ  نحن  بهذنو  ةسمخلا ، وخإبو  ناينتعيو   ةحوتفملا ،

ةئيلم ءسلا  ةقلاع يف  تاباحسب  أت  مايألا  تناك  .تقولا  كاذ  اًئيش يف  ينعي  نمزلا  نكي  و  ثادحأ ، نم  ىضم  يف  ًاثك 

مسرت اًدي  نأك  انل  ودبي  ةطملا ، مساوملا  يفو  .ليللا  ىتح  ءسلا  لظت يف  سمشلاو  فافجلا ، مساوم  بارتلا يف  نم  تانفحب 

تناك املو  .فقوت  الب  رهشأ  ةتسل  ةيدعرلا  فصاوعلا  تاصلقتب  ةضبان  تاناضيف  رطملا يف  رمهنيو  ءسلا ، ةشبغم يف  اًروص 

لبقتسملاو رضاحلا  وه  مهي  ام  لك  .ركذتلاب  ريدج  موي  ة  نكي  مَّظُنملاو ،  فورعملا  قسنلا  اذهل  اًقفو  ست  رومألا 

، هبلق دوسأ يف  محفب  لمألا ، نم  نابضق  ىلع  رفاسي  يراخب  راطق  ةروص  أت يف  لبقتسملا  اذه  نم  تاضمو  تناكو  .روظنملا 

 - كسأر سمهت يف  يتلا  ةيلايخلا  راكفألا  نم  تاتش  وأ  مالحألا  ربع  تاضمولا  كلت  ثعبنت  اًنايحأو  ةليفلا ، ميهنك  ٍلاع  فصو 

ناك .هل  اهانلكش  يتلا  ةروصلا  وه  لبقتسملا  ناك  دقل  ةيحورم . تارئاط  كلتمأ  ايرث ، ايجينل ، اًسيئر  وأ  اًرايط ، حبصأ  فوس 

نمزلا رورم  ىلإ  تفتلن  انأدبو  الوي ، ىلإ  أ  لاقتناب  ةلداعملا  تَّغتو  .هيلع  موسرم  ءيش  يأ  لُّيخت  اننك  ضيبأ  اًشق 

.لبقتسملاو رضاحلا  نم  كأ  هيلإ  قاتشن  انحبصأ  يذلا  يضاملا ، ىلإو  مساوملاو ،

قيدص وياب ، ديسلا  تاملاكم  لابقتسال  ساسألا  مدختُسملا يف  رضخألا ، فتاهلا  حبصأو  حابصلا ، كاذ  ذنم  الوي  شاع أ يف 

ىلع ةمالع  عضتو  للك ، الب  هتاملاكم  رظتنت  يمأ  تناك  .هعم  لصاوتلل  ةديحولا  ةليسولا  ادنك ، شيعي يف  يذلا  أ  ةلوفط 

دعب ام  ىلإ  راظتنالا  ءانثأ  يمأ  ربص  دفنو  لودجلا ، اًموي يف  أ  تَّوف  اذإف  اهيف ، اهفتاهي  يتلا  مايألا  مامأ  اهتفرغ  ةمانزور 

تَّطخ يتلا  ةشمركملا  ةقرولا  اهنم  جرُختو  اهيدترت ، يتلا   (4)« اَّبرلا  » ليذ ةطوبرملا يف  ةدقعلا  لحت  ثكب ، ليللا  فصتنم 

توص عمسنو  اهلوح  عمجتن  ظقيتسم ، لازن  انك ال  نإو  .اهبيجي  ىتح  ةياهن  الب  مقرلا  برضت  لظتو  هفتاه ، مقر  اهيلع 

ةنيدم الوي  نأ  رركيو  رارصإب ، ضفري  أ  نكل  ةديدجلا ، ةنيدملا  ىلإ  هعم  انذخأي  ل  هيلع  طغضت  نأ  اهيلع  حلُم  أ ،

انللظ .وبغإلا  انتليبق -  ىلإ  يمتني  نم  دض  اًصوصخ  عساو ، قاطن  ىلع  علدني  يذلا  رتاوتملا  فنعلا  نم  خيرات  اهل  ةبلقتم ،

ىلع ًاخأ  أ  ةملاكم  انعطتسا  امدنع  سرام 1996 . ةيومدلا يف  ةيفئاطلا  بغشلا  ثادحأ  تعلدنا  نأ  ىلإ  هيلع  طغضن 

مجاه امدنع  ةخألا  ةظحللا  يف  توملا  نم  تلفأ  فيك  عطقتملا ، صاصرلا  توص  نم  ةيفلخ  ىلع  انل ، ح  فتاهلا ،

لثم اولتُق  راغص  لافطأ   » .اهلمكأب هل  هجاوملا  تيبلا  نكست يف  يتلا  ةرسألا  تحبُذ  فيكو  هنكسي ، يذلا  يحلا  ءاغوغلا 

عوضوم هثدحي يف  نأ  ىلع  لقاع  يأ  اهعم  ؤرجي  ةقيرطب ال  راغص ،» لافطأ   » ةرابع ىلع  ةوقب  اًددشم  اهلاق  نجاودلا ،»!



.رمألا ةياهن  تناك  كلتو  لاقتنالا ،

دعب اًكهنم  نولاصلا ، وجيبلا 504  هترايس  اًمدختسم  هتاداع ، نم  ًةداع  عوبسأ  لك  عوبسألا  ةياهن  ةرايز  نم  أ  لعج 

نحنو اهحتفن ، ل  عرهنف  ةباوبلا ، دنع  هترايس  فن  عمسنل  كلت  تبسلا  مايأ  رظتنن  انك  .ةعاس  ةرشع  سمخل  اهتدايق 

وحن وأ  عيباسأ  ةعضب  لك  هتيؤر  ىلع  ءطبب  اندوعت  نأ  دعبو  .هعم  اهرضحأ  يتلا  ايادهلا  وأ  ةفيفخلا  ةمعطألا  ةيؤرل  نوقاوت 

هماظنو .ءالزابلا  ةبح  مجحب  حبصيل  ايجيردت  عجارت  ءودهلاو ، مارتحالاب  يحوي  يذلا  قالمعلا  همرج  .رومألا  تغت  كلذ ،

اندوجول اًزيمم  اًط  ليوط  تقول  لظ  يذلا  ةيرابجإلا ، ةلوليقلاو  ةساردلاو ، ةعاطلاو ، شأجلا ، ةطابر  ىلع  مئاقلا  خسارلا 

طسبأ ةظحالم  ىلع  هتردقب  نمؤن  انك  تللا  تصبلا ، هينيع  لوح  باجح  فتلاو  .ايجيردت  هتضبق  َدقَف  يمويلا ،

لثم ريذحتلا ، ةادأ  طوسلا ، ىلع  تضبق  ام  ًاثك  يتلا  هعارذ  تفصقنا  ثلاثلا ، رهشلا  ةيادب  .ارس يف  اهبكترن  يتلا  ءاطخألا 

.اندويق ترسكنا  اهدعبو  .بعتم  ةرجش  عرف 

بعلم ىلإ  باهذلاب  انرماغ  .هيلع  اندوعت  يذلا  انملاع  جراخ  مَّرحملا  اعلا  فاشكتسال  انأَّيهتو  فوفرلا ، ىلع  انبتك  انعضو 

ملف بائذلا ، نم  اًعيطق  اوناك  ةيبصلا  كئلوأ  نكل  .موي  لك  رهظ  دعب  مدقلا  ةرك  عراشلا  دالوأ  مظعم  بعلي  ثيح  ةيدلبلا ،

اوناك مهنإف  انم ، عراوش  ةعضب  دعُب  ىلع  شيعي  يذلا  يدوياك ، وهو  طقف ، اًدحاو  الإ  مهنم  فرعن  اننأ   عمو  .انب  اوبحري 

تاراهم نم  مغرلا  ىلعو  .تلكلا  طايسب  موي  لك  اننودلجيو  اننوفنعي  اوناكو  انيدلاو ، مساو  انترسأ  نوفرعيو  اننوفرعي 

اندلاو نم  اًضيأ  اورخس  ام  ًاثكو  ةاوه .»  » اننأب انوفصو  ىمرملا ، ةسارح  يبوأ يف  بئاجعو  ةغوارملا ، ةلهذملا يف  انيكيإ 

اباب  » بقل ىلع أ  اوقلطأو  للدم ، ًالافطأ  انفصوبو  يجينلا ، يزكرملا  كنبلا  لمعي يف  ايرث  ًالجر  هفصوب  ووغأ ،» ديسلا  »

، اذكهو .اًنبا  نورشعو  دحاوو  تاجوز  تس  هيدل  ابورويلا  ةغلب  هش  ويزفلت  لسلسم  لاطبأ  دحأ  مسا  وهو  لينوأ ،»

ةغلب مسالا  نأ  .انِّيح ك  ةروطسأ يف  تحبصأ  دق  ءانبألا  نم  ثكلا  ىلع  لوصحلا  هتبغر يف  تناك  يذلا  نم أ  مسالا  رخسي 

اوناك املو  تاناهإلا ، كلت  لمحت  عطتسن  .ةحيبق   ةيلكيه  ءارضخ  ةرشح  يهو  ِّيلصملا ،» فوعرسلا   » ينعي ابورويلا 

نأ يحيسملا  لافطألا  ةقيرط  ىلع  اًرارم  مهيلإ  انيكيإ  لسوت  دقف  ةكرعم ، مهيلع يف  راصتنالا  عيطتسن  الو  اًددع  اننوقوفي 

دالوألا دحأ  انيكيإ  حطن  ءاسم  تاذو  .اورمتسا  مهنكل  مهقح ، اًئيش يف  ابكتري  هنأ   اًصوصخ  انيدلاو ، ةناهإ  نع  اوفقوتي 

تَمسرو هيلع ، قبطأو  هتدعم  يف  انيكيإ  يبصلا  لكر  ةعيرس  لعف  ةدر  يفو  بقلل ، هركذ  دنع  هنونج  نُج  دقو  هسأرب ،

دلولا عفد  ةياهنلا  يفو  اًعم ، نارودي  هو  لامرلاب  ىطغملا  بعلملا  لوح  ةلمتكم  غ  فيفالت  ةصق  ةظحل  همادقأ يف 

رصن لاروك  مهتاوصأ يف  تباذ  نيب  اًيلاع ، دلولا  اوعفرو  ةيبصلا  ةيقب  فتهف  ههجو ، ىلع  بارتلا  نم  ةنفح  ىمرو  انيكيإ 

.ىرخأ ةرم  كانه  ىلإ  عجرن  و  بورضم ، ءاسملا  كلذ  تيبلا يف  ىلإ  اندعو  هووأ .» هووأ  «ـ لاو ووب » «ـ لا تاوصأ  هعم  ىلاعتت 

« ميغ ويديفلا   » زاهج جارخإب  عنقت أ  ىتح  يمأ  ىلإ  انلسوت  ينم ، حارتقا  ىلع  ًءانبو  .جورخلا  انمئس  ةكرعملا ، هذه  دعب 

داتعا يذلا  اجوب -  داع  امدعب  ام ، ناكم  يف  هأبخو  يضاملا ، ماعلا  يف  هرداص  دق  ناكو  ةتيمملا ،» ةكرعملا   » ةبعل بعلنل 

ريذحت عم  نورشعلاو » عبارلا  زكرملا  : » رمحألا ربحلاب  هتداهش  يف  بتُك  دقو  تيبلا  ىلإ  هلصف -  يف  لوألا  زكرملا  قيقحت 

ةقفرم هتداهش  تءاجو  اًذيملت ، عبرأ  ب  رشع  سداسلا  ناكف  لضفأ ؛ جئاتن  انيكيإ  ققحي  و  رمألا .» راركت  لتحا  »

اي كحر  : » تلك الإ  اهنم  عمسأ  بضغ   ةبون  هتباصأف  باطخلا  أرق أ  .وب  ةديسلا  هتسردُم  نم  يصخش أل  باطخب 

رودن انلعجت  ام  ًاثك  تاظحل  نم  دبألا  ىلإ  انمرحو  باعلألا ، رداص  اهدعب  .رارمتساب  اهددري  لظو  اي ر ،»! كحر  ر !

عسوُي اهدنعو  هيلع ،» ِضقا  : » ًالئاق رملا  غ  ةبعللا  قِّلعُم  رمأي  امدنع  فتاهو  خراص  ةراثإلا ، طرف  نم  انسفنأ  لوح 

كلذ دعب  .ءامدلاو  ماظعلا  نم  ةعشب  اياظش  ىلإ  هعطقي  وأ  ءسلا ، ىلإ  هلكف  اًبرض ، بولغملا  تيرفعلا  بلاغلا  تيرفعلا 

دق نكي  و  مَّحلا ، نم  يبوأ  عره  ةَّرم ، تاذ  .بهل  نم  فورحب  ةلتاق » ةباصإ   » ةلمج اهيلع  ترهظ  دقو  ةشاشلا  زئت 

دقو ةلتاق ،» ةباصإ  هذه  : » زاهجلل وصلا  قيلعتلا  دلقت  ةيكيرمأ  ةنكلب  خرصن  نحنو  انعم  رضحيل  هتجاح ، ءاضق  نم  ىهتنا 

.هبتني نأ  نود  نم  طاسبلا  ىلع  زاربلا  نم  اًعطق  طقسأ  هنأ  تفشتكا  امدنع  اًقحال  يمأ  هتبقاع 

نم اهيف  ررحتن  يتلا  ةسردملا  دعب  ام  تاعاس  هب  أل  ايدسج  اًطاشن  دجن  نأ  ىرخأ  ةَّرم  انلواحف  طابحإلاب ، روعشلا  انكل 



، يدوياك انوعد  .انراد  فلخ  عقاولا  ءانفلا  مدقلا يف  ةرك  بعلنل  ناجلا  نم  انءاقدصأ  انعمج  اذكهو ، .ةمراصلا  دعاوق أ 

.ةادلا ةفيطللا  ةماستبالاو  يوثنخلا  هجولا  اذ  ةيدلبلا ، بعلم  يف  بائذلا  عيطق  ب  هيلع  انفرعت  يذلا  ديحولا  َّيبصلا 
ينيك وج ، : » كلأسيف ةيتوصلا  كلابحأ  هعم  كهنت  مصأ ، فصن  يبص  وهو  وت ، همع  نباو  يفابغإ ، انراج  اًضيأ  انيلإ  مضناو 

، ةناهإلاب رعشي  ناك  ام  اًردانو  هدسج ، نم  اًءزج  اتسيل  هنأك  ناودبت  ناتبك  نانذأ  هلو  تلق ،»؟ اذام  ةرذعم ، وسن ؟ - وأ 

بعلملا رارمتساب يف  يرجن  انك  ةيبنرألا .» نذألا  بحاص  وروهيإ  - يتيليإ  : » اًسمه لوقن  نحنو  اًنايحأ  انعمسي  هنأل ال  ار 

ام ًاثكو  هيتاعم ، اننأك  بعلنو  ةيوركلا ، انؤسأ  اهيلع  اًعوبطم  ةصيخر  مدق  ةرك  َناصمق  يدترن  نحنو  هضرعو ، هلوطب 

نكامألا ىلإ  لصن  نايحألا ، نم  ثك  يفو  .اهتداعتسال  ءاقرخ  تالواحم  ىلع  مِدقُن  مث  ناجلا ، تويب  لخاد  ىلإ  ةركلاب  حيطن 

تمدص دق  ةركلا  نوكت  ام  اًبلاغو  انيلإ ؛ اهديعيل  انتالسوتب  ٍّينعم  غ  ةركلا ، قز  وهو  راجلا  دهشنل  ةبسانملا  ةظحللا  يف 

نع هتطقسأف  هسأر  اًدعقُم يف  ًالجر  تمدصو  ناجلا ، دحأ  روس  قوف  ةركلا  تراط  ةَّرم ، تاذ  .اًئيش  تمطح  وأ  اًصخش 

.ةذفان جاجز  ةركلا  تمطح  ىرخأ ، يفو  .هيسرك 

نم أ  يذلا  يدوياك ، الإ  ةديدج ، ةدحاو  يرتشنو  دوقنلا  عمجنف  اًعم  كرتشن  انتارك ، نم  ةرك  ناجلا  قز  امدنع 

اًبلاغ يدتري  ناك  .دحاو   (5)« وبوك «ـ ىتح ب ةمهاسملا  عطتسي  ملف  فارطألا ، ةيمارتمو  رقفلا  ةديدش  ةدلبلا  ةقطنم يف 

ةلمتكم ةيانب غ  يف  ةيلوسرلا ، حيسملا  ةسينكل  نايحور  نيعز  هو  نسملا ، هيدلاو  عم  شيعيو  ةقزممو ، ةيلاب  تاتروش 

نأ هللا  نم  اًبلاط  ةرك ، لكل  ِّيلصي  حار  ةمهاسملا ، عيطتسي  ال  هنألو  .انتسردم  ىلإ  قيرطلا  فطعنم  دنع  قباط  نم 

.ءانفلا زواجت  نم  اهعنو  لوطأ  ةدمل  اهب  ظافتحالا  ىلع  اندعاسي 

َّىلص نأ  دعبو  يف 1996 . ةيبملوألا  باعلألل  اتنالتأ  ةرود  راعش  اهيلع  ةديدجو ، ةليمج  ءاضيب  ةرك  موي  تاذ  انيرتشا 

.ءابطألا دحأ  اهكلت  ةرَّوسم  راد  تطبهف يف  ةركلل  ةلكر  اجوب  هَّجو  بعللا ، نم  ةدحاو  ةعاس  دعبو  بعللا ، انأدب  يدوياك ،

اقلطنتل حطسلا  ىلع  تان  اتناك  تمح  ًةعزفم  اًبخاص ، ًاتوص  ًةثدحم  فرتملا  لزنملا  ذفاون  ىدحإ  ةركلا  تمطح 

، ةهرب دعبو  .انتقحالمل  مهدحأ  جرخ  اذإ  رارفلل  ةيفاك  ةفاس  ظفتحن  ةدعبم ل  ىلع  انرظتنا  .مومحم  ناط  تبراه يف 

أدب رادلا ، ىلإ  ناثوعبملا  لصو  امدنع  .لخدتي  ل  برلل  َّىلصو  يدوياك  ىنحنا  نيب  لزنملا ، ىلإ  اجوبو  انيكيإ  هجوت 

كلذ تيبلا يف  ىلإ  انلوصو  دعب  انفرعو ، .براه  حيرلل  انناقيس  اًعيمج  انقلطأف  ةدراطملا ، يف  هرظتني ، هنأكو  بيبطلا ،

.تهتنا دق  مدقلا  ةرك  عم  انتصق  نأ  قرعتمو ، ثهال  ءاسملا ،

***

، رياني ةياهن  كلذ يف  ناك  .ةديدجلا  ةركفلاب  اًرثأتم  يلاتلا  عوبسألا  ةسردملا يف  نم  انيكيإ  داع  امدعب  نيدايص ، انحبصأ 

ةزوبخم يف ةكعكب  عوبسألا ، ةياهن  ةلطع  يف  رياني 1996 ، يف 18  رشع ، عبارلا  اجوب  داليم  ديعب  انلفتحا  اننأ  ركذتأ  يننأل 

اهتدم ةينمز  ةرتف  يهو  رمعلا ،» يواستلا يف  رهش   » أت يف هداليم  دايعأ  تناك  .ءاشعلا  نم  ًالدب  ةفيفخ  تابورشمو  تيبلا 

هليمز يف نومولوس  نم  انيكيإ  عمس  .دحاو  ماعب  هلبق  رياربف ، دولوملا يف 10  انيكيإ ، عم  رمعلا  اًتقؤم يف  اهيف  ىواستي  رهش 

ثيح اًضيأ ، ةيزجملاو  ةقوشملا  ةربخلاب  ةضايرلل  نومولوس  فصو  انيكيإ  انيلع  صقو  ديصلا ، جهابم  نع  هاكح  ام  لصفلا 

ةكمسلا ثعب  ةيناكمإ  هدنع  تدَّلو  ةركفلا  نأل  كأ ؛ انيكيإ  تفا  دقو  .لاملا  نم  ًاليلق  بسكيو  كمسلا  نم  اًضعب  عيبي 

( صرُق « ) نودوسيفميس  » ةكمس تفيضُتسا  نويزفلتلا ، راوجب  ةَّرم  تاذ  اًعباق  ناك  يذلا  كمسلا ، ضوح  يف  نودويوي .» »

قلطأ دقو  .بحاشلا  رضخألاو  يزمرقلاو ، يجسفنبلاو ، ينبلا ، ناولألا : نم  ةرمعتس  ةهيبشو  ةعيبطلل ، ةقراخو  ةليمج 

عفر أ .ةكمسلا  عون  وهو  نودوسيفميس ،»  » قطن ًالواحم  اهب  ةهيبش  ةملك  يبوأ  قطن  امدعب  نودويوي »  » مسا اهيلع أ 

بُرش هاي  اهيغتو  هايملا  بكسب  ةرذقلا ،» اههايم   » نم ةكمسلا  ريرحتل  ةلواحم  يف  اجوبو ، انيكيإ  ماق  امدعب  ضوحلا 

.ةقلأتملا تايناجرملاو  تاوصحلا  فص  قوف  عفترت  دعت  ةكمسلا   نأ  اظحالف  اًقحال  اداع  دقو  ةفيظن ،

ىلإ اجوب  عم  بهذو  ةديدج ، نودويوي »  » ىلع ضبقيس  هنأ  انيكيإ  دهعت  ديصلا ، رمأب  انقيقش  نومولوس  ربخأ  نأ  دعب 



فيطاطخب تدوزم  ديص  رانص  ايرتشا  .ةكمسلا  كلت  ةكمسلا و هذه  لوح  نايذهي  اداعو  يلاتلا ، مويلا  نومولوس يف  تيب 

تناك .همادختسا  ةيفيك  حرشي  حارو  هتفرغ ، يف  ةلواطلا  ىلع  انيكيإ  هعضو  مث  نومولوس ، هيلع  هَّلد  ناكم  نم 

نأ انيكيإ  ركذو  هفرط ، ةيديدح يف  فيطاطخ  لمحي  طيخلاو  طيخ ، اهتمق  طوبرم يف  ةيبشخ  اصع  نم  ةنوكم  ةرانصلا 

يوغت ل  رخآ ، ءيش  يأ  وأ  زبخلا ، تاتف  وأ  صارص ، وأ  ضرألا ، ناديد  موعطلا : اهيف  قلعُت  يتلا  يه  فيطاطخلا  هذه 

، ةسردملا دعب  موي  لك  ناجرخي  احبصأ  لماك ، عوبسأ  ىدم  ىلعو  يلاتلا ، مويلا  نم  اًءدبو  .خفلا  يف  اهعقوتو  كسألا 

لصف نطعي يف  يذلا  انتيب  فلخ  ءانفلا  قرتخم  انِّيح ، ةياهن  يف  الأ » - يموأ  » رهن ىلإ  ليوطلا  جرعتملا  قيرطلا  ناعطقيو 

حئافصب نادوعيو  عراشلا ، نم  نيرخآ  ةيبصو  نومولوس  ةقفرب  نابهذي  اناك  .ريزانخلا  نم  ةليبقل  اًنطوم  حبصيو  رطملا 

ةيؤر دنع  ةراثإ  نم  هب  انرعش  م  مغرلا  ىلع  هعم ، باهذلاب  يبوأو  انأ  يل  احمسي  ةيادبلا ،  يف  .كسألاب  ةئيلم 

كنم لعجن  فوسو  اناعبتا ، : » يبوألو يل  انيكيإ  لاق  موي ، تاذو  .اهدايطصا  يف  احجن  يتلا  ةغصلا  ةنولملا  كسألا 

.هانعبتو نيدايص .»!

انيكيإو نومولوس  هدوقي  بكوم  يف  عراشلا  نم  نيرخآ  لافطأ  ةقفرب  ةسردملا  دعب  موي  لك  رهنلا  ىلإ  بهذن  انأدب 

، يفابغإو يدوياك ، نحن -  لمحن  نيب  ةدق ، اَّبر  عطق  وأ  لسأ  نانصلا يف  نوفلي  ام  ًةداع  ةثالثلا  ءالؤه  ناكو  .اجوبو 

اهمدختسن ةتيم  صارصو  ناديد  ىلع  يوتحت  نوليان  سايكأو  ديصلا ، سبالم  اهلخادب  تابعُج  انأو -  يبوأو ، وتو ،

اًبورد ضوخنف  رهنلا ، ىلإ  اًعم  يض  انك  .اهداطصن  يتلا  فغارشلاو  كسألا  اهيف  ظفحن  ةغراف  تابورشم  حئافصو  معُطك ،

ىلع ءاضيب  اًبودن  فِّلُختو  ةيراعلا  انناقيس  دلجت  يتلا  ةتيملا  ةكئاشلا  صاَّرقلا  تاتابن  نم  بارسأب  رماع  فيثك  لغد  لخاد 

يهو ناسيإ ،» ، » ةقطنملا يف  ةنميهملا  ةبشعلا  مسا  عم  مجسنت  انداسجأ  ىلع  صاَّرقلا  تاتابن  تاعسل  تناكو  .اندولج 

، تاتابنلا كلت  زواجتن  نأ  روفو  دحاو ، فص  بوردلا يف  كلت  عطقن  انك  .ابورويلا  ةغلب  رأثلا »  » وأ ماقتنالا »  » ينعت ةملك 

سبالم نودتريو  مهسبالم  نوغي  اجوبو ، انيكيإو  نومولوس  اننيب ، ربكألا  ةيبصلا  ناك  .ناجملا  لثم  رهنلا  هاجتا  قلطنن يف 

معُّطلاب ةمغلملا  فيطاطخلا  صوغت  ىتح  ءاملا  قوف  مهنانصب  نوكسو  رهنلا ، نم  برقلاب  نوفقي  مث  ةخستملا ، ديصلا 

ليلقلا الإ  كلذ  عم  اودصحي  ملف  هدهَم ، رهنلا يف  اوفرع  نيذلا  يلاوخلا  مايألا  لاجر  لثم  نوداطصي  اوناك  مهنأ  عمو  .هلخادب 

.ةردان تاقوأ  يف  يطلبلا »  » ضعبو ديصلا ، ةبعص  ةينُبلا  هالاكبلا »  » ضعبو اهمجح ، ةرمتلا يف  زواجتت  يتلا ال  تايرزبلا  نم 

غلابملا اهسوؤرو  ةقلزلا ، اهداسجأب  فغارشلا ، تببحأ  .تابورشملا  حئافصب  فغارشلا  ضعب  فارتغاب  يفتكن  انكف  نحن ، امأ 

، ءاملا حطس  تحت  كارح  الب  ةقلاع  يهو  راهبناب  اهبقارأ  تنك  .ناتيحلا  نم  ةرغصم  ةخسن  اهنأك  يمالهلا  اهلكشو  اهمجح ، يف 

ةيلاخ اًفادصأ  وأ  ةيناجرم  اًفادصأ  طقتلأ  تنكو  .اهدولج  ىلع  عمتلت  يتلا  ةيدامرلا  ةجوزللا  طرف  نم  يعباصأ  ُّدوستو 

، تاناويحلا ضعب  نانسأو  ةيئادبلا ، تانئاكلا  هبشت  ةريدتسم  تانوزلحب  انكسمأ  .ليوط  نمز  ذنم  تتام  لجرأ  تايلصفمل 

نم ءازجأو  تيبلا ، ىلإ  هعم  اهذخأو  روصانيد  نانسأ  اهنأ  عطاق  لكشب  اجوب  ررقو  قيحس ، رصع  ىلإ  يمتنت  اهنأ  نيدقتعم 

.متهالل ًاثم  هدجن  ءيش  لكو  رهنلا ، ةفض  ىلع  اربوكلا  يعافأ  ىدحإ  هتحرط  دلج 

بذج دق  نومولوس  ناك  .مويلا  كلذ  تركف يف  ام  ًاثكو  اهعيب ، اننك  ةبك  ةكمس  دايطصا  طقف يف  ةدحاو  ةَّرم  انحجن 

ةيئاذغلا داوملا  قوس  ىلإ  نومولوسو  انيكيإ  بهذ  اهدعبو  الأ ،» - يموأ  » يف هانيأر  ءيش  يأ  نم  ربكألا  ةقالمعلا  ةكمسلا 

تيبلا ىلإ  وخإو  انأ  تعجرو  هريان ، ةرشع  سمخ  هعمو  ليلقب  ةعاس  فصن  نم  كأ  دعب  رهنلا  ىلإ  اداعو  ةبيرقلا ،

انرهس ام  ًاثكو  ربكأ ، ةيدجب  داطصن  انأدب  تقولا  كلذ  ذنمو  .دودح  الب  حرف  عيبلا ، ةيلمع  نم  انبيصن  تسلا  تاريانلاب 

.انتاربخ شقاننل  يلايللا  نم  رخأتم  تقو  ىلإ 

ةحئارل متهن  .انعجشيو   اندهاشي  رهنلا ل  ةفض  ىلع  ايموي  عَّمجتي  اًصلخم  اًروهمج  نأكو  ةلئاه ، ةسحب  داطصن  انك 

، نايثغلل ثملا  بلاحطلا  دهشمو  ءاسم ، لك  فافضلا يف  لوح  ديقانع  عَّمجتت يف  يتلا  ةحنجملا  تارشحلاو  ةنسآلا ، هايملا 

صوغت ثيح  رهنلا  ةفض  نم  ديعبلا  فرطلا  دنع  ةبرطضملا  نادلبلا  نم  ةطيرخ  هبشي  ام  لِّكشُت  يتلا  رجشلا  قاروأو 

، ةللحتم ناديدو  ةتيم ، تارشحو  أدصلا ، اهولعي  حئافصب  موي  لك  بهذن  .يلاودلاب  ةباصم  ناقيسك  هايملا  لخاد  راجشألا 



.ديهزلا دئاعلاو  تابوعصلا  نم  مغرلا  ىلع  ديصلا ، اذه  نم  ةغلاب  ةحرف  دمتسنف  ةدق ، سبالمو  ًالسأ  نيدترم 

كلذ ىلإ  تالحرلا  ىدحإ  اغت يف  انملاعو  انتايح  نأ  كرُدأ  يبلص ، نم  لافطأب  تقزُر  دقو  كلذ ، ىلإ  مويلا  رظنأ  امدنع 

.نيدايص انحبصأ  كانهو  ةيمهأ ، بستكي  نمزلا  أدب  كانهف  رهنلا ،
(. مجرتملا  ) .اشتابأ ميرم  هتجوزو  و1998 ، يماع 1993 ، ايجين ب  سيئر  اشتابأ ، اس  لاجلا 

(. مجرتملا  ) .فورعم يجين  يسايسو  يقوقح  طشانو  يقيسوم  وك ،» اليف  : » اليف

(. مجرتملا  ) .يجين يمالعإو  يفحص  ابأ : بوير 

(. مجرتملا  ) .دسجلا لوح  فُلت  شقلا  نم  ةعطق  اَّبرلا :

(. مجرتملا «. ) هريان «ـ لا نم  ةئام  ىلع  دحاو  وبوكلا :



2
رهنلا

.اًبيهر اًرهن  ناك  الأ » - يموأ »

نطوتسملل رفوي  ايقن  اًرهن  لبق  نم  ناكو  اهلافطأ ، ترجه  مأ  لثم  ليوط ، نمز  ذنم  يروكأ  ةدلب  ناكس  هنع  فرصنا 

راهنأ نم  ثكلا  لثمو  .اهضرعو  اهلوط  نابعثك يف  ىولتيو  يروكأب ، رهنلا  طيحي  .ةفيظنلا  برشلا  هايمو  كسألا  لئاوألا 

بلاط هيلإ  اوددوتو  دباعملا ، همساب  اوبصنو  هودبعف ، ةهلآلا ، نم  هلإ  الأ » - يموأ  » نأ يضاملا  يف  سانلا  دقتعا  ايقيرفأ ،

ءاج امدنع  رمألا  َّغت  مث  .هايملا  نكست  يتلا  ةهلآلاو  حاورألا  نم  اهغو  تايروحلاو ، اشوأ ،» و« اجو ،»  » ةيادهو ةعافش 

هيلإ نورظني  يحيسم ، مهبلغأ  حبصأ  دقو  سانلا ، أدبو  هعابتأ ، الأ » - يموأ  » نم عزتناف  ليجنإلاب ، ابوروأ  نم  نورمعتسملا 

.ةراذقلا هتخَّطل  اًدهمو  اًريرش ، اًناكم  هفصوب 

ةعئاشلا كلتو  .هيتفض  ىلع  ةينثولا  سوقطلا  عاونأ  لك  نوسرا  سانلا  نأ  اهنمو  ةثيبخلا ، تاعئاشلل  اًردصم  رهنلا  حبصأ 

ىلع دقرت  وأ  رهنلا  حطس  ىلع  وفطت  يتلا  ةيسوقطلا  داوملا  نم  اهغو  ةقفان ، تاناويحو  ثثج  نع  ريراقت  اهتمعد 

سلجم ردصأف  اهدسج ، نم  ةيويح  ءازجأ  تُرتب  دقو  رهنلا ، ةأرمال يف  ةهوشم  ةثج  ىلع  ُع  ماع 1995 ، لئاوأ  يفو  .هيتفض 

رم ىلع  ىرخأ  دعب  ةدحاو  عئاقولا  تمكارت  مث  .رهنلا  رجُهو  رجفلا ، ىلإ  قسغلا  نم  رهنلا  ىلع  لاوجت  رظح  ةدلبلا 

هدعاسي .راقتحالا و  ثي  حبصأ  تقولا  رورم  عم  هركذ  درجم  نأ  ةجرد  ىلإ  همسا ، ةخطلمو  رهنلا ، خيرات  ةثولم  نسلا ،

، ةعمُّسلا ةئيس  تناك  دقف  ضيبألا ،» ءادرلا  ةسينك   » وأ ةيوسلا » ةسينكلا   » ىمسُت ةينيد  ةفئاط  هنم  برقلاب  ترقتسا  نأ 

.ةيفاح مادقأب  نولوجتيو  ءاملا ، حاورأ  نودبعي  اهعابتأو 

ةراج انتأر  ىتح  رمألا  ركفن يف  كلذ   عم  .رهنلا  ىلإ  بهذن  اننأ  افشتكا  نإ  باقعلا  دشأ  اننابقاعيس  انيدلاو  نأ  انكردأ 

قوف اهلمحت  ةينيص  ىلع  صمحملا  ادوسلا  لوفلا  عيبتل  ةدلبلا  يف  لوجتت  ةأرما  يهو  رهنلا ، ىلإ  انقيرط  يف  نحنو  انل 

كسمأ مويلا ، كلذ  يف  .عيباسأ  ةتس  وحنب  اهلبق  ديصلا  انأدب  دقو  رياربف ، رهش  رخاوأ  يف  كلذ  ناك  .يمأ  تغلبأف  اهسأر ،

ةينغأ ينغن  انقلطناو  صشلا ، نم  تالفنالا  ًةلواحم  هايملا  اهنم  رطقتو  ىولتت  اهتيؤرل  انزفق  ةبك ، ةكمسب  نومولوس 

.ةرضتحم اهسفن  لوح  ةكمسلا  فافتلا  ةظحل  لثم  ةورذلا ، تاظحل  اًاد يف  اهينغن  انك  .نومولوس  اهعرتخا  يتلا  نيدايصلا 

ةوقلا  » لسلسم لطب  ورواشيإ ، سقلل  ةينازلا  ةجوزلا  اهينغت  يتلا  ةهشلا  ةدوشنألا  ىلع  ةعيونت  ةينغألا  تناك 

نأ عمو  .اهتئيطخ  ببسب  اهيفن  دعب  ةسينكلا  ركذتت  يهو  تقولا ، كلذ  يروكأ يف  يحيسم يف  لسلسم  رهشأ  ةقلطملا ،»

، لاثملا ليبس  ىلعف  .اًعيمج  انم  تجرخ  ةينغألا  تلك  ةياهنلا  تلَّكش يف  يتلا  تاحارتقالاف  نومولوس ، ةركف  تناك  ةركفلا 

ىلع برلا  ةردقب  اهفارتعاب ، انلدبتساو  ِكب .» انكسمأ  دقل   » نم ًالدب  ِكب » انكسمأ  نودايصلا ، نحن ،  » عضو اجوب  حرتقا 

تناك .تلفت  اهعدن  الف  اهديص  دعب  ةكمسلا  ىلع  انتضبق  ماكحإ  ىلع  انتردق  ناطيشلا ، تاياوغ  ةهجاوم  يف  اهظفح 

: ةسردملا وأ  تيبلا  اهب يف  ندندن  انك  اًنايحأ  اننإ  ىتح  ةمراع  ةينغألا  كلتب  انتحرف 



، ةيوسلا ةسينكلا  نهاك  وه  انسُم ، اًخيش  نإ  ىتح  ةليللا ، كلت  نومولوس يف  ةدْيَص  دعب  ادج  ٍلاع  توصب  ةينغألا  انينغ 

لخاد ةسينكلا  كلت  انفشتكاو  رهنلا  ةرايز  انأدب  امدنع  .حبشل  هنأك  ةتفاخ  هيمدق  ىطُخو  مدقلا ، يفاح  رهنلا  ىلإ  ءاج 

، ينغوهاملا بشخ  نم  ةعونصملا  ةعرشملا  ذفاونلا  نم  لصملا  ىلإ  رظنلا  سلتخن  انك  .انتارماغم  اًروف يف  اهانجردأ  انقاطن ،

انيكيإ ىأر  .ةمومحملا  مهتاصقرو  مهتاكرح  دلقنو  رشقتملا ، قرزألا  ءالطلا  تاذ  ةغصلا  ةسينكلا  ةعاق  ىلع  حتفت  يتلا 

، نُسملا خيشلا  هنم  ءاج  يذلا  رمملا  ىلإ  برقألا  تنك  .ةينيد  ةفئاطل  ةسدقملا  ةسرملا  هاجت  شم  لعف  كلذ  نأ  هدحو 

.ئطاشلا ىلإ  عرهو  ةرانصلاب  ىقلأ  لجرلا ، ىلع  هرصب  عقو  امدنعو  رهنلا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  اجوب  ناكو  .هآر  نم  لوأو 

كناكمإب نكي  و  بناجلا ، ىلع  تاجشلا  نم  ةدتمم  فوفصب  عراشلا  ةيقب  نع  داطصن ، ثيح  رهنلا ، نم  ءزج  بجُح 

نأ دعب  نهاكلا  فقوت  .رواجملا  عراشلا  نم  تاجشلا ، طسو  قوقشملاو  ديداخألاب ، ءيلملا  رمملا  كلست  نأ  ىلإ  هايملا  ةيؤر 

.انيديأب هانرفح  تلحض  ترفح  تعوضوم يف  انب  ةصاخلا  تابورشملا  حئافص  نم  تنثا  ظحال  دقو  برتقاو ، رمملا  لخد 

.هسأر زهي  وهو  اًدعتبم  رادتسا  مث  هلوح ، نم  موحي  بابذلاو  تحيفصلا ، تايوتحم  ىل  لفسأ  ىلإ  قدح 

نوفرعت الأ  ىراكسلا ؟ نم  ةبصع  لثم  نوحيصت  اذامل  اذه !؟ ام  : » يعماسم ىلع  ةبيرغ  ةنكلو  ابورويلا  ةغلب  نهاكلا  لأس 

ىلإ ًالماك  هدسجب  ريدتسي  وهو  ةسينكلا ، هاجتا  يف  راشأ  ةرشابم .»؟ رخآلا  بناجلا  ىلع  برلا  تويب  نم  اًتيب  كانه  نأ 

.»؟ هيإ برلل ؟ مارتحا  مكيدل  دجوي  الأ  : » رمملا

دري نأ  نم  ًالدبو  .در  انيدل  ناك  اذإ  ىتح  ءيشب ، انمهتي  انس ح  ربكألا  ىلع  درن  نأ  ةحاقولا  نم  هنأ  ىلع  اًعيمج  انيبرت 

.رذتعا نومولوس ،

«. حايصلا نع  فكنس  .اباب  اي  رذتعن  : » اًعم هيتحار  كرفي  وهو  لاق ،

ههايم تحبصأ  يذلا  رهنلا  ىلإ  ًاشمو  نومولوس ، ًالهاجتم  نهاكلا ، لأس  اذكه  هايملا ،»؟ هذه  نم  هنوداطصت  يذلا  ام  »

.انيف هتارظن  اًبلقُم  هينيعب ، فرط  مكتويب .»؟ ىلإ  اًعيمج  نودوعت  اذامل ال  اذام ؟ تايرزب ، فغارش ،  » .ًتعم ايدامر  اًشارف 

.ناوألا تاوف  دعب  نكل  هلبأ ؛» : » اًسماه مغمغي  وهو  انيكيإ  هرجزف  ةكحض ، يفابغإ  تبك 

مهنأ قي  ىلع  انأ  مكرومأ ، ءايلوأ  ىلع  قفشأ  يننإ  اًنسح ، اًكحضم ؟ رمألا  نظت  له  : » يفابغإ قدحي يف  وهو  لجرلا  لاق 

ىلإ ءيجملا  نم  سانلا  تعنم  ةموكحلا  نأ  اوعمست  .كلذ أ  فاشتكا  مهؤوسي  فوسو  انه ، ىلإ  نوئيجت  مكنأ  نوفرعي  ال 



ال متيقب ، مأ  متفرصنا  ءاوس  : » لاق مث  ةشهدلا ، تارامأ  ههجو  ىلعو  ًةيناث  هتارظنب  راد  ليجلا .»! اذه  لافطأ  نم  ٍهآ  انه ؟

.»؟ نوعمست له  .ىرخأ  ةَّرم  مكتاوصأ  اوعفرت 

فرفري وهو  ضيبألا  ءادرلا  نيدلقم  كحضلا ، انرجفنا يف  .اًدعتبم  ىضمو  نهاكلا  رادتسا  هسأر ، نم  ةزهو  ةقيمع  ةديهنتب 

لمحت عطتسي  يذلا   فيخملا  لجرلا  نم  انكحض  .هيلع  عساو  فطعم  لفط يف  رهظم  هحنم  دقو  ليحنلا ، هلكيه  ىلع 

مشل يفكي  ا  اندحأ  برتقي  نإ   ىتح   ) همف ةحئار  انليختو  بعرب ،) كمسلا  قدح يف  هنأل   ) فغارشلاو كمسلا  ةيؤر 

(. هسافنأ

نم ةحيفص  لمحي  ناك  كلذ .» نم  أوسأ  اهنإ  سانلا  لوقي  يتلا  ةنونجملا  يدولوأ ،» ايإ   » هبشي لجرلا  اذه  : » يدوياك لاق 

تراصف كلذب ، ٍعاو  غ  ادب  هنكل  ليسي  هفنأ  ناكو  .باكسنالا  نم  اهعنميل  اهاطغف  هدي ، يف  لي  فغارشلاو ، كمسلا 

لبق .تقولا  بلغأ  يف  اسوكاملا »  » صقرت .ةدلبلا  ءاجرأ  اًاد يف  صقرت  اهنإ   » .هفنأ لفسأ  ةقلاع  ةيبيلحلا  ءاضيبلا  تازارفإلا 

راوج ىلإ  قوسلا ، طسو  تصفرق يف  اهنإ  اولاق  مهنأل  ابوأ ،» - اجوأ  » ةحوتفملا يف ةبكلا  قوسلا  نم  اهوجرخيل  اهودراط  مايأ ،

«. تطوغتو محللا ، ةعاب  دحأ  ةشيرع 

وهو هيتبكر  ىلع  هيدي  طقسأف  هتقاط ، لك  كحضلا  فزنتسا  اأكو  كحضي ، وهو  شعتري  اجوب  حارو  اذه ، ىلع  انكحض 

ىلع ءاملا  نم  جرخ  دق  انديص ، نهاكلا  عطاق  ذنم  ةملك  قطني  يذلا   انيكيإ ، نأ  انظحال  امدنع  كحضن  لازن  انك ال  .ثهلي 

هيدتري يذلا  تروشلا  مازح  كف  عرش يف  .رهنلا  ةسطاغ يف  دجست  ةيواذلا  ناسيإلا  شئاشح  تناك  ثيح  ىرخألا ، ةفضلا 

.هسفن ففجيو  ءاملاب ، رطقت  يتلا  ديصلا  سبالم  علخي  وهو  هبقارن  انحر  .هيلإ  انهبتنا  امدنع 

.»؟ لعفت اذام  يإ ، : » نومولوس لاق 

تسلو بلاط  انأ  .سردأل  بهذأ  نأ  ديرأ  .تيبلا  ىلإ  عجرأس  : » ربصلا غرافب  لاؤسلا  رظتني  هنأكو  مسحب ، انيكيإ  باجأ 

«. اًدايص

«. ...نحنو اًركبم  تقولا  سيلأ  نآلا !؟ : » نومولوس لاق 

ديصلاب ةالابماللا  هاضتق -  فرصتلا  نآلا يف  انيكيإ  عرش  يذلا  روعشلا  ةرذب  تناك  .مهف  هنأل  هتلمج  نومولوس  لمكي   

نأ ديرأ  : » لاق امدنع  اذكهو ، .مويلا  كلذ  يف  رهنلا  ىلإ  انعم  ءيجملاب  هانعنقأ  دقو  قباسلا ، عوبسألا  يف  تسرغنا  دق  - 

ءيش يأ  لعفن  نكن  يبوأو   اجوبو  انأ  اننألو  .ةلئسألا  نم  اًديزم  دحأ  هلأسي  اًدايص ،»  تسلو  بلاط  انأ  .سردأل  بهذأ 

يتلا ةيلابلا  اَّبرلا  عطق  يف  نانصلا  يبوأ  مزح  .ةدوعلا  لجأ  نم  انسبالم  يدترن  انحُرو  هانعبت ، انيكيإ ، ةقفاوم  غب 

عزانتو ىولتت  ةيقبتملا  ناديدلا  هلخادبو  نوليانلا  سيكو  حئافصلا  انأ  ُتطقتلاو  ةدقلا ، يمأ  قيدانص  دحأ  نم  اهانقرس 

.ءطبب رضتحتو 

.هتوخإ نحن  انراظتنا  ىلع  اًصيرح  ُدبي  يذلا   انيكيإ ، عبتن  نحنو  يدوياك  لأس  اقح ،»؟ نورداغتس  له  »

مكنم بلطأ  أ  ولوبأ ؟ هيف  متيقتلا  يذلا  مويلا  ببسب  مأ  نهاكلا ، ببسب  اذه  له  نآلا ؟ نولحرت  اذامل  : » نومولوس لاق 

.»؟ ريرشو نونجمو  لوبخم  لجر  درجم  هنإ  مكل  لقأ  أ  هيلإ ؟ تصنن  الأ  مكنم  بلطأ  أ  رظتنن ؟ الأ 

دوسألا نوليانلا  نم  اًسيك  طقف  اًكسمم  انيكيإ  انمدقتي  ةطاسبب ، انس  انعبات  .هيلإ  ردتسن  و  ةملكب ، انم  ٌدحأ  دري   

.هب ةصاخلا  اَّبرلا  اهلمحو يف  اهطقتلا  اجوب  نكل  ةفضلا ، دنع  هترانص  كرت  دقو  هب ، صاخلا  ديصلا  تروش  هيف  عضي 

«. انسفنأب داطصن  نأ  عيطتسن  .مهيلإ  جاتحن  نلف  نولحري ، مهعد  : » انفلخ نم  لوقي  يفابغإ  تعمس 

انقيرط يف  يض  نيبو  .تماص  تارمملا  يف  سن  انأدبو  مهنع ، انتلصف  ام  ناعرس  ةفاسملا  نكل  انم ، نوأزهي  اوأدب 

ىلع اًبلاغ  دمتعأ  تنكو  هتارارق ، وأ  هتافرصت ، مهف  اهيف  عيطتسأ  تاقوأ ال  كانه  تناك  انيكيإل ؟ ثدح  يذلا  ام  تلءاست :

.رومألا حرش  دعاسيل يف  يبوأ 

غتلا نع  ةلوؤسملا  اهنأ  ىأر  ةصق  يبوأ  انل  ح  هِّوتل ، نومولوس  هيلإ  راشأ  يذلا  يضاملا ، عوبسألا  ولوبأب يف  انئاقل  دعب 

ىأر دق  ناك  وبايإ .»! امام  رظنا ، انيكيإ ، يهلإ ! اي  : » اجوب خرص  امدنع  هتصق  ركفتأ يف  تنك  .انيكيإب  لح  يذلا  ئجافملا 



.اهلبق رهنلا  ىلإ  ءاج  يذلا  نهاكلا  عم  ةسينكلا  مامأ  ليطتسم  دعقم  ىلع  ةسلاج  ادوسلا ، لوفلا  ةعئاب  انتاراج ، ىدحإ 

.ةأرملا انتأرو  تاف ، دق  ناوألا  ناك  ههيبنت ، اجوب  قلطأ  امدنعو 

.»؟ انه نولعفت  اذام  .يإ  هآ ، هآ ، : » ءانجس لثم  ئداه  ر  نحنو  انتدان 

!«. ءيش ال  : » ىطخلا عرسي  وهو  انيكيإ ، باجأ 

«. كملكأ انأ  انيكيإ ! انيكيإ ، مكيديأ ؟ اذام يف  : » انيلع ضقنتس  اهنأكو  ناتعوفرم  اهاعارذ  ر ، لثم  اهيمدق ، ىلع  تضهن 

ةرجش عرف  ثيح  رودلا ، ىدحإ  فلخ  صقلا  فطعنملا  انكلس  .هءارو  نحنو  بردلا  ىلع  لورهو  انيكيإ ، اهل  ثرتكي   

متيأر له  : » لاقو انيكيإ  انيلإ  رادتسا  كانه ، ىلإ  انلوصو  روفو  .مولثم  فلود  مطخ  لثم  ينحني  ةفصاعلا ، هتمصق  زوم 

!«. اوتصنت نكل   يبغلا ؟ رهنلا  كلذ  ىلإ  باهذلا  نع  فكن  نأ  بجي  اننإ  لقأ  أ  مكتقح ؟ هتببس  ام  متيأر  له  اذه ؟

: هديب هتهبج  برض  مث  ؟ ،» نانهارت له  .ديكأت  لكب  انمأ  ربختو  انب  يشتس  : » هسأر ىلع  ىرخألا  قوف  هادحإ  هيدي  عضو 

.»؟ ةنهارملا نوديرت  له  »

«. نورت فوس  كلذك ؟ سيلأ  نآلا ، ترصبأ  مكنيعأ  نورت ؟ له  : » عباتف هيلع ، درن   

ةلمرأ يهو  يمأل ، ةقيدص  ةأرملا  .انع  يمأ  غلبتس  ديكأتلاب  اهنأل  يفوخ  تراثأف  يض ، نحنو  ذأ  تلكلا يف  هذه  تقد 

، اهجوز ةرسأ  ديب  فصن  تمسقنا  ةسئاب  ةكرت  اهل  كرتو  يقيرفألا ، داحتالا  تاوق  عم  براحي  وهو  نويلاس  اهجوز يف  ِّيفُوت 

مدقتت نأ  ىلإ  يمأ  تعفد  يهتنت ، ال  يتلا  تاجايتحالا  نم  اًرحبو  ةيذغتلا ، ءوس  نم  نايناعي  انيكيإ  رمع  يف  نباو 

.ادج فئاخ  انك  .طخلا  رهنلا  دنع  انبعلب  يمأل  يشتو  ليمجلا  وبايإ  امام  درتس  ديكأتلاب  .رخآ  ىلإ  تقو  نم  اهتدعاسمل 

***

ىلإ نورخآلاو  نومولوس  بهذ  .يمأ  ةدوع  نيرظتنم  انيتفرغ ، انيقبو يف  يلاتلا ، مويلا  ةسردملا يف  دعب  رهنلا  ىلإ  بهذن   

اًهجوم انيكيإ ، مهحصن  .انع  لاؤسلل  اوداع  أن ، نل  اننأ  اونقيأو  اًتقو  اورظتنا  نأ  دعب  نكل  مهب ، قحلن  نأ  لمأ  ىلع  كانه 

كحض .هترانص  انيكيإ  هاطعأ  هتحيصن ، ىلع  نومولوس  ضرتعا  امدنعو  .ديصلا  نع  اوفقوتي  نأ  نومولوس ، ىلإ  هثيدح 

لظ الأ .» - يموأ  » لوح لالظلاك  دصرتت  راطخأ  نم  انيكيإ  هددع  ام  هاجت  ةعانم  هيدل  نم  ءيسب  ىضمو  هيلع ، نومولوس 

بردلا اذه  سلا يف  ةلصاوم  ىلع  نوممصي  نيذلا  ةيبصلا  ءالؤه  ىلع  ةقفش  هسأر  زهيو  نودعتبي ، مهو  مهبقاري  انيكيإ 

.موؤشملا

.انع تغلبأ  ةراجلا  نأ  روفلا  ىلع  انمهف  داتعملا ، اهدعوم  نع  اًركبم  مويلا ، كاذ  رصع  تيبلا يف  ىلإ  يمأ  تداع  امدنع 

ًاليوط انتعنص  انيفخأ  دقل  معن ، .هسفن  تيبلا  انعم يف  اهشيع  نم  مغرلا  ىلع  اهتلفغ  ةأطو  نم  ًاثك  ةجعزنم  يمأ  تناك 

ةطيحملا زاغلألا  فرعن  اننأل  اجوبو ، انيكيإ  ةفرغ  يف  قباطلا  يذ  ريرسلا  تحت  فغارشلاو  كمسلا  ئبخم  ادج ،

يتلا كسألا  نإ  ثيح  نايثغلل ، ةثملا  تيملا  كمسلا  ةحئار  ىلعو  نسآلا ، ءاملا  ةحئار  ىلع  انيطغ  الأ .» - يموأ «ـ ب

نم هانبلج  ءام  اهانظفح يف  اننأ  عمو  .اهدايطصا  دعب  موي  نم  كأ  ءاقبلا  عطتست  و  ةيهاوو ، ةهفات  تناك  اهاندطصا 

ةئلتمم اجوبو  انيكيإ  ةفرغ  دجنل  موي  لك  ةسردملا  نم  دوعن  انك  .تابورشملا  حئافص  تقفن يف  ام  ناعرس  اهنأ  الإ  رهنلا ،

حئافصلا ىلع  َّرسحتن  نحنو  انراد ، روس  فلخ  ةمقلا  بلقم  يف  ةحيفصلا  عم  اهيمف  ةتيملا ، فغارشلاو  كمسلا  خنزب 

.لانملا ةبعص  ةغرافلا 

الأ ىلع  اجوبو  انيكيإ  صرح  دقو  تالحرلا ، كلت  ءانثأ  انتباصأ  يتلا  ةديدعلا  تاباصإلاو  حورجلا  يفخن  اًضيأ  انللظ 

نيدايصلا يف ةينغأ  ينغي  هعمس  امدعب  يبوأ  برضي  هلعج  يذلا  ببسلا  نع  انيكيإ  تَبوجتسا  ةَّرم  تاذ  .يمأ  اهفشتكت 

طخس قحتسي  هلعج  ام  ريزنخلا ،» سأر  «ـ ب هفصو  هنأل  هبرض  انيكيإ  نإ  ًالئاق  هيلع  ةيطغتلاب  يبوأ  عراسف  مَّحلا ،

فشكب اًفزاجم  يمأ ، دوجو  تيبلا يف  ةينغألا يف  يبوأ  ينغي  نأ  ةقحلا  نم  ىأر  هنأل  هبرض  دق  ناك  انيكيإ  نكل  .انيكيإ 

ةمطللا سيلو  ريذحتلا ، اذه  .اًددجم  رهنلا  ىري  نلف  ةيناث ، أطخلا  اذه  بكترا  اذإ  هنأ  نم  يبوأ  انيكيإ  رذح  مث  .انرس 

نم برقلاب  رحبلا  تاناطرس  دحأل  داحلا  بلخملا  لخاد  اجوب  عبصإ  ترشحنا  امدنعو  .بي  يبوأ  لعج  ام  وه  ةفيفخلا ،



ةركل ةارابم  يف  بيصأ  هنإ  اهل  انلقو  يمأ ، ىلع  انبذك  هلدنص ، مدلا  رمغو  انترماغم ، نم  اثلا  عوبسألا  يف  رهنلا ، ةفض 

نأ انيكيإ ، ءانثتساب  اًعيمج ، انم  بلط  نأ  دعب  همحل  نم  ناطرسلا  بلخم  بحس  دق  نومولوس  ناك  ةقيقحلا ، يفو  .مدقلا 

مغرلا ىلع  توملا  ىتح  فزني  نأ  نم  فوخلاو  رفاولا  اجوب  فيزن  ةيؤر  هبضغ  تراثأ  يذلا  انيكيإ ، ناكو  .انهوجوب  حيشن 

اذه بَّبس  هنأل  ةَّرم  فلأ  هنعلي  وهو  ًيشهت ، ناطرسلا  مشه  دق  ثدحي ، نل  كلذ  نأب  ةمساحلا  نومولوس  تانيمطت  نم 

انلقو انبذك  دقو  عيباسأ ، ةتس  نم  كأ  اذهك -  ليوط  تقول  ارس  رمألا  ءاقبإ  انحجن يف  اننأل  يمأ  تملأت  .اجوبل  طخلا  ىذألا 

.نودايص اننأ  كش  درجم  هلالخ  كشت  و  طقف -  ةثالث  اهنإ 

.ءاشعلا انل  مِّدُقت  و  ةحيرجو ، ةليقث ، ىطخب  تيبلا  عرذت  ةليللا  كلت  يمأ يف  تحار 

نأ نوقحتست  متنأ ال  : » ةسك اهحورو  ناتتباث ، اهاديو  سكعلابو ، اهتفرغ  ىلإ  خبطملا  نم  ءيجتو ، حورت  يهو  تلاق ،

«. هب اوعبشاو  طخلا ، رهنلا  كلذ  نم  هودطصا  يذلا  كمسلا  اولكو  اوبهذا  .تيبلا  اذه  اًئيش يف  اولكأت 

ىتح ادج ، ةكبترم  تناك  اهنكل  شارفلا ، ىلإ  اهباهذ  دعب  لوخدلا  نم  انعنمتل  حاتفملاب  هتدصوأو  خبطملا  باب  تقلغأ 

لكو ةليللا ، كلت  يف  اهمف  نم  تطقس  ةملك  لك  .ةمومهم  يلايللا  يضقت  ح  ةداع  لعفت  ك  اهسفن  يجانت  تلظ  اهنإ 

.ماظعلا لغلغتي يف  مس  لثم  انلوقع  قرتخي  ناك  اهنم ، جرخ  توص 

فرعأ هفرعأ ، انأ  .انه  ىلإ  عجريو  رخآ  ءيش  لك  كرتيس  اذه ، عمس  اذإ  هنأ  قي  ىلع  انأ  .متلعف  ا  يإ  ربخأ  فوس  »

نونظت  » .اهب ةصاخلا  اَّبرلا  فرط  طخمتت يف  يهو  اهتوص  انعمسو  اهيعبصإب ، تَعقرط  نورت .» ..فوسو  ..اورظتنا  .يإ 

اي انن  اوكأ  ءان  اينأ ن  .ال  .مكسفنأ  ءاذيإ  مترتخا  مكنأل  تومأ  نل  رهنلا ؟ كلذ  متقرغ يف  وأ  ءوس  مكباصأ  ول  تومأس  يننأ 

ةئزهتسملا علا  اي  - اوك  يئاغ  وغوأ  - وموأ اي ، اتوبوغئاغ  ووغرووغادن  اموأ ن  - ولوغوأ يتن ، اي  ينن  انيإ  اديلين  ن  وا ،

«. رسنلا خارف  اهلكأتو  يداولا ، نابرغ  اهرِّوقت  اهمأ ، ةعاطإ  ةرقتحملاو  اهيبأب ،

ح .هلك  سدقملا  باتكلا  اهفرعأ يف  تنك  ةبعرم  ةيآ  كأ  يهو  لاثمألا ،» رفس   » نم ةيآلا  كلتب  ةليللا  يمأ  تمتتخا 

يتلا يه  دقحلا ، مومسب  تلكلا  تعَّبش  يتلا  وبغإلا  ةغلب  ةيآلاب ، اهداهشتسا  ةقيرط  نأ  كرُدأ  ءارولا ، ىلإ  نآلا  رظنأ 

لصاوتي يتلا  ةغللا  وبغإلا ، نم  ًالدب  ةيزيلجنإلاب  رخآ  ءيش  لك  لوقت  يمأ  تناك  اذه ، فالخب  .دحلا  اذه  ىلإ  ةبعرم  اهتلعج 

ةغللا اهنوك  نم  مغرلا  ىلع  ةيزيلجنإلا ، امأ  .يروكأ  ةيلحملا يف  ةغللا  ابورويلاب ، اًعم  نحنو  ملكتن  نيب  انعم ، انادلاو  اهب 

عضت تنأف  كبراقأ  وأ  كئاقدصأ  دحأ  اهب  َتبطاخ  اذإو  دعابألاو ، ءابرغلا  اهب  ثدحتي  ةيمسر  ةغل  يهف  ايجينل ، ةدمتعملا 

تلكلا نم  ضرغلا  نوكي  امدنع  هذهك ، تاظحل  الإ يف  ةيزيلجنإلا ، ناثدحتي  ام  اًردان  انادلاو  ناك  اذل  .هنيبو  كنيب  ةحاسم 

لثم تلك  تجرخ  ثيح  يمأ ، تحجن  اذكهو  .كلذ  يف  ةراهملاب  انادلاو  عت  .انمادقأ  تحت  نم  ضرألا  بحسَت  نأ 

.ليللا لاوط  انبذعتو  أكلتت  تلظ  مث  ةيماهتاو ، ةنوحشمو ، ةبوسحمو ، ةليقث ، ءوس » و« تومأ ،» و« ءيش » لك  و« متقرغ » »



3
باقُعلا

.اًباقُع ناك  أ 

ٌكيلم سرحي  ك  اهبقاريو ، راغصلا  هخارف  قوف  قلحيل  هنارقأ ، ةيقب  قوف  اًيلاع  هشع  عرز  يذلا  يوقلا  رئاطلا  كلذ 

ةضبقب همكحي  يذلا  ناكملا  نوصملا ، هركو  وه  انيكيإ -  ةدالو  ماع  هارتشا  دحاو  قباط  نم  ولاغنب  وهو  انتيب -  ناك  .هشرع 

يذلا ءالبلا  عقو  املو  ساسألا ، نم  لانملا  لهس  انتيب  حبصأ  امل  يروكأ ، رداغي  ول   هنأ  عيمجلا  نظ  ببسلا  اذهل  .ةمومضم 

.انب لح 

اًمورحم همأ  راوج  ىلإ  بش  يذلا  ديحولا  نبالا  وه -  ملح  نيب  لسنلا ، ديدحت  ةراشب  عيمجلا  عبتا  .يداع  لجر غ  أ 

ةيرخسلا نم  ًاثك  ملحلا  اذه  هيلع  بلج  دقو  .هدسج  نم  جرخت  ةليبقو  لافطألاب ، رومعم  تيبب  تاوخألاو -  ةوخإلا  نم 

ةطيرخو انلبقتسمل ، اًططخم  مسرو  ضوعبلاك ، تاناهإلا  قحس  هنكل  تاينيعستلا ، ايجينل  صراقلا  داصتقالا  لظ  يف 

نم عيجشتبو  ةركبم ، نس  تارئاطلاب يف  هناتتفا  انيكيإ  رهظأ  امدعب  اًقحال ، نكل  اًبيبط ، حبصي  نأ  انيكيإل  رَّرق  .انمالحأل 

رَّرقو .رايط  ىلإ  ةطخلا  َّغ أ  ناطلا ، ملعت  انيكيإ  عيطتسي  ثيح  اشتينوأو ، يدروكامو ، وغونإ ، ناطلل يف  سرادم  دوجو 

ينتعأ وأ  ةباغ ، لمعأ يف  نأو  ايرطيب ، اًبيبط  نوكأ  نأ  تلَّضف  يننأ  عمو  .ةرسألل  اًبيبط  يبوأو  اًيماحم ، حبصي  نأ  اجوبل 

انقيقش ديفيد ، امأ  .ايعماج  اًذاتسأ  حبصأس  أ  ررق  أ  نإف  تاناويحلاب ، قلعتي  رخآ  ءيش  يأ  وأ  ةقيدح ، تاناويحلاب يف 

كانه نكي  .اًسدنهم و  حبصي  نأ  اًررقم  ناكف  الوي ، ىلإ  لقتنا أ  امدنع  بسحف  هرمع  نم  ةثلاثلا  ناك يف  يذلا  رغصألا ،

رومألا هذه  لثم  ريرقتل  ةرورض  كانه  تسيل  هنإ  لاق أ  ذإ  دحاولا ؛ عيبرلا  تاذ  انتقيقش  ميكن ، هنهتمتس  امل  زهاج  رايتخا 

.ءاسنلل

انلغش حبصأ  هنكل  .اهنيح  رمألا  ركفن يف  اننأ   الإ  أ ، ةاق  ىلع  دوجوم  غ  ديصلا  نأ  ةيادبلا  ذنم  فرعن  اننأ  عم 

دقتعت تناك  .انيلع  طخس أ  نم  فوخلا  نان  ةججؤم  انديص ، نع  رابخإب أ  يمأ  اهيف  انتدده  يتلا  ةليللا  دعب  لغاشلا 

قرحتو سمشلا  يوهت  نأ  لضفن  اننأ  فرعت  تناك  .طايسلاب  درطُت  نأ  دب  الو  كلذ  لعفل  انتعفد  يتلا  يه  ةريرش  اًحاورأ  نأ 

نيذلا كئلوأ  نم  ًالجر  سيل  نأ أ  انيسن  اننإ  تلاق  .انتارخؤم  محل  ىلع  بيهرلا  باقع أ  ىقلتن  الو  اهيلع ، نحنو  ضرألا 

.تيفاح مدقب  ضرألا  عطقي  نأ  لضفي  هنإ  ةبطر ، مهتيذحأ  نأل  نيرخآلا  ةيذحأ  مهمادقأ يف  نوسدي 

، انتعنصب ةصاخلا  ةلدألا  لك  مادعإ  انلواح  تبسلا ، موي  وهو  يلاتلا ، مويلا  ميكنو يف  ديفيد  عم  رجتملا  ىلإ  تَبهذ  امدنع 

تيبلا ءانب  ذنم  ةيقبتملا  ةئدصلا  فيقستلا  حئافص  تحت  اهانأبخ  يتلا  ةيفاضإلا  نانصلاو  هنانص  ءافخإ  ىلإ  اجوب  عراسف 

عطقلاب ىقلأو  هنانص ، انيكيإ  َّرسكو  .مططلاب  ةعورزملا  ةيفلخلا  يمأ  ةقيدح  يف  روسلا  راوجب  ةموكتملاو  ةنس 1974 ،

.انراد روس  فلخ  تايافنلا  بلقم  ةمطحملا يف 

ةالص يبوأو  انأ  تيلص  .رهنلا  داطصن يف  نحنو  انب  كاسمإلا  نم  مايأ  ةسمخ  دعب  اًديدحتو  تبسلا ، كلذ  أ يف  انراز 

ىلع اًعم  انعكر  .طوسلاب  انبرض  نع  عنت  هلعجيو  أ  بلق  س  دق  برلا  نأ  تحرتقا  نأ  دعب  هترايز ، ةَّيشع  ةَجاحلا 

هعد .ةيناث  انروزي  نأ  حمست أل  ال  ْنِبو -  اجوبو  انيكيإو  انأ  انبحت -  كنإ  لوقت  تنك  اذإ  بر ، اي  : » وه لاقو  انيلصو ، ضرألا 

، راقبألا دلج  نم  جابرك  هيدل  عمسا ، فرعت ؟ الأ  هطوس ؟ ةوق  فرعت  له  َّيلإ : عمتسا  كوجرأ  .بر  اي  كوجرأ  .الوي  ىقبي يف 

نل جابركلاب ، انبرضو  عجري  هتكرت  اذإ  بر ، اي  عمسا  ادج ! ؤم  جابركلا  اذه  .رَّمحملا  محللا  عئاب  نم  هارتشا  وكوبوك » »

«. مآ اًدبأ ! ةيناث  ةسينكلا  قفصنو يف  ينغن  نلو  ةيناث ، دحألا  ةسردم  ىلإ  بهذن 

«. مآ : » هءارو ُتددرو 

طسو رادلا  ةحاس  ىلإ  ةرايسلاب  ًالخادو  ةباوبلا ، دنع  ًافن  اًقلطم  اًاد ، لعفي  ك  راهنلا  كلذ  رصع  أ يف  لصو  امدنع 



انجرخ نإ  كأ  أ  جعزن  دق  اننأل  مونلاب  رهاظتنو  ةفرغلا  لظن يف  نأ  انيكيإ  حرتقا  .هتيحتل  وخإو  انأ  جرخن  ليلهتلا ، 

يتلا ةظحللا  رظتننو  تاكرح أ ، ىلإ  هابتناب  تصنن  انيكيإ ، ةفرغ  انعمتجا يف  اًئيش .» لعفن  اننأكو   اذكه ،  » .هب بيحرتلل 

ةفرغ ةكيرألا يف  ىلع  هراوج  ىلإ  سلجت  اهيف أ ، عجري  ةَّرم  لك  .اًروبص يف  ةءاَّكح  تناك  ثيح  اهريرقت ، يمأ  اهيف  أدبتس 

، ةيسردملا انريراقت  اًدوقن ، تراعتسا  نمم  اهتَّبل ، فيكو  تابلطتملا  هبايغ : يف  تيبلا  لاوحأو  انلاوحأب  هربختو  سولجلا ،

.باقعلا قحتسي  هنظت  وأ  لتحالا  قوفي  يذلا  نايصعلا  ىلإ  اًديدحت  ههابتنا  تفلت  تناك  .ةسينكلا 

اذكو اذك  هنزو  ًالفط  تبجنأ  يتلا  انتسينكل ، ةعباتلا  ةأرملا  كلت  رابخأ  هعمسُت  تليل ، رادم  ىلع  تلظ ، فيك  ركذتأ 

توصلا تانوفوركيملا  تمَّخض  فيكو  يضاملا ، دحألا  ةسينكلا يف  ربنم  ىلع  دصق  نود  نم  طرض  يذلا  سَّشلاو  .دنواب 

ءاغوغلا عاطتسا  فيكو  انِّيح ، ةمكاحم يف  نود  نم  مدعُأ  ماَّجه  نع  هل  اهتياكح  صوصخلا  هجو  ىلع  ينتبجعأو  .جرُحملا 

ةردق نم  اهبارغتسا  ىلع  تددش  .هقنع  لوح  هوعضوو  ةرايس  راطإب  اوؤاجو  راجحألا ، نم  ليسب  براهلا  صللا  عرص 

تصنأ لثم أ ، تحر ، .تادودعم  قئاقد  صللا يف  نانلا يف  مهمارضإو  ةضمغ ع ، نيزنب يف  ىلع  لوصحلا  ىلع  ءاغوغلا 

 - ةناعلا ةقطنم  اًصوصخ  هدسج -  نم  ةرِعشملا  ءازجألا  تججأتو يف  صللاب ، نانلا  تطاحأ  فيك  فصت  يهو  هابتناب 

ليصافتب ةيودملا ، هتخرصو  بهللا ، نم  ليلكإ  يف  صللا  قِّوطي  وهو  نانلا  لاكشِم  يمأ  تفصو  .ءطبب  همهتلت  يهو 

تحبصأل ةسردم ، تمَّلعت يف  ول  يمأ  نإ  انيكيإ  لاق  .ركاذ  تلظ يف  قرتحملا  لجرلا  ةروص  نإ  ىتح  ةيويحلاب ، ةمعفم 

.أ بايغ  ثدح يف  ءيش  يأ  نم  ةدحاو  ةليصفت  يمأ  تتوف  ام  اًردانف  اقحم ؛ ناكو  .ةميظع  ةخرؤم 

اننأ عمو  ةرادإلا .» هذهل  ةنفعتملا  ةيوعرلا   » تحت هريانلا  روهدت  نع  هترظنو  ةفيظو أ ، ةيضَرعلا : رومألا  نع  ًالوأ  لكت 

تاقوأ ةيرورض يف  انل  تدبو  تاقوألا ، ضعب  اهانهرك يف  دقف  أ ، اهفرعي  يتلا  كلت  لثم  اًظافلأ  فرعن  نأ  انين  ام  ًاثك 

ةملك .ةمهملا  تلكلا  يوحت  ال  اهنأل  وبغإلا ، ةغلب  شقانُت  نأ  نك  ال  يتلا  كلت  ًالثم ، ةسايسلا  شقاني  امدنع  ىرخأ ؛

، موؤشم صم  ىلإ  يزكرملا  كنبلا  هجتا  .تلكلا  كلت  نم  ةدحاو  تناك  نظأ ، بسح  تقولا  كلذ  تيمُس يف  ك  ةرادإ ،» »

، ايجينل سيئر  لوأ  يويكيزأ ،» يدمان  «ـ ةلمتحملا ل ةافولا  وه  مويلا  كلذ  بك يف  لكشب  هيف  لسرتسا  يذلا  عوضوملا  ناكو 

ىلع اًرسحتم  ةرارملاب ، أ  رعشو  وغونإ ، ىفشتسم يف  يف  هيمسي ، ك  كيز ،»  » ناك .اًدشرم  ًلعُم  هاريو  أ  هبحي  يذلا 

يذلا شحولا  نم  اكش  مث  ايجين ، وبغإلا يف  شيمهتب  ددنو  اشتابأ ، روتاتكدلا  بسو  دالبلا ، ةسئابلا يف  ةيحصلا  تآشنملا 

، هماعط لوانت  أدب يف  امدنع  .هماعط  دعُأ  ىتح  اذكه  لظو  ايجين ، مساب  ةدحوم  ةلود  تقلخ  ح  ايناطيرب  هتدجوأ 

يزإ  » لاق امدنعو  اهنوبحي ؟ ميكن  اهيف  تلجس  يتلا  ةناضحلا  يف  سردملا  لك  نأ  فرعي  له  .ةملكلا  هنم  يمأ  تذخأ 

نأ أ  دارأ  يروكأ ؟ كلم  ابوألا ،»  » نع اذامو  .ةظحللا  ىتح  ةغصلا  ميكن  ةلحر  تايموي  درست  تحار  حيحص »؟ ووكوأ  -

، عاطقنا الب  تلسرتساو  اهل ، ةمصاع  يروكأ  لث  يتلا  ةيالولل  يركسعلا  مكاحلا  عم  ابوألا »  » عارص ليصافتب  هتربخأف  فرعي ،

«. ءيشب كربخأ  نأ  ديرأ  ميد ، اي  : » اهعقوتن نكن  ةظحل   تلاق يف  نأ  ىلإ 

«. ةيغاص ناذآ  يلك  : » در أ

«. هليخت نك  اًحيبق ال  ًالعف  اًنيشم ، ًالعف  اوبكترا  ماجنبو ، يبوأو  اجوبو  انيكيإ  كؤانبأ ، ميد ، اي  »

.ةدحب هنحص  ىلع  تايضفلا  توص  عفترا  دقو  اهلاق أ  اولعف .»؟ اذام  »

.»؟ ...ادوسلا لوفلا  عيبت  يتلا  ةأرملا  فسوي ، ةجوز  وبايإ ، امام  فرعت  له  ميد . اي  اًنسح ، هيه ، »

هقياضي صخش  يأ  بطاخي  نأ  أ  دَّوعت  يتقيدص .» اي  اولعف ، اذام  ةرشابم  يلوق  اهفرعأ ، معن  معن ، : » أ حاص 

«. يقيدص «ـ ب

- يموأ  » نم ةبيرقلا  ةيوسلا  ةسينكلا  مدخي يف  يذلا  نهاكلا  كلذل  ادوسلا  لوفلا  عيبت  تناك  ةأرملا  كلت  هيإ ، »

ىلع نوموادي  مهنإ  اهل  لاق  مهفرعت ، اهنأ  نهاكلا  تَربخأ  امدنعو  رهنلا ، ىلإ  يدؤملا  بردلا  نم  جراخ  اًدالوأ  تأرف  الأ ،»

كألا وه  ام  فرعت  له  .هيلإ  اوعمتسي  مهنكل   تاَّرم ، ةدع  مهريذحت  لواح  هنإو  ليوط ، تقو  ذنم  رهنلا  ديصلا يف 

انيكيإ كئانبأ : ىلع  دالوألا  تفرعت يف  وبايإ  امام   » .ةعورملا لاؤسلا  ةباجإل  هلقع  ئِّيهتل  اهيديب  يمأ  تقفص  ةيواسأم .»؟



!«. اهولهاجت مهنكل  مهيلع ، تدانو  .ماجنبو  يبوأو  اجوبو 

هذه لأسي  هنأكو  هلوح ، نم  ءيش  لكو  ةراتسلاو ، فقسلاو ، ضرألا ، ىلإ  رظني  اهلالخ  حار أ  تمص ، ةظحل  كلذ  تبقعأ 

، ةفرغلا ءاجرأ  نالوجت يف  َّينيع  ُتكرت  تمصلا ، رارمتسا  عمو  .هعمس  يذلا  ميمذلا  ثدحلا  ىلع  ةدهاش  نوكت  نأ  ءايشألا 

ىلع ةقَّلُعملا  ةديحولا  ةمانزورلاو  سبالملا ، بالودو  بابلا ، راوج  ىلإ  قَّلُعملا  اجوبب  صاخلا  مدقلا  ةرك  صيمق  ىلع  تعقوف 

ةسائرل قباسلا  حشرملا  الويبأ ،» .وأ  .هيك  .مإ   » راوج ىلإ  ةعبرألا  نحن  انعمجت  اهنأل  M.K.O ؛»  » ةمانزور اهيمسن  انك  .طئاحلا 

دهجلاب اذه  رَّكذ  .ةيلابلا  ءارفصلا  ةداجسلا  ىلع  ناحطلفم  هاَّكف  .بضغ  ةروس  لتُق يف  ار  اًتيم ، اًروصرص  ُترصبأ  .ايجين 

انثحب .اهاندجو  ام  اذإ  ديصلا  نع  انيهلتس  تناك  يتلاو  انم ، اهأبخ أ  يتلا  ميغ » ويديفلا   » ةبعل ىلع  عنل  هانلذب  يذلا 

يأ اهيلع يف  عن  اننكل   نيغصلا ، عم  جراخلا  يمأ يف  تناكو  ةبعللا ، ىلع  روثعلل  ةلواحم  موي يف  تاذ  انيدلاو  ةفرغ  يف 

، أب صاخلا  ميدقلا  دعملا  قودنصلا  انلزنأ  مث  .ةفرغلا  اهل يف  رصح  يتلا ال  جاردألا  نم  ٍّيأ  الو يف  ةنازخ أ ، ال يف  ناكم ،

نأب قي  ىلع  انيكيإ  ناك  ةنس 1966 . سوغال  ىلإ  اًهجوتم  ةيرقلا  اهيف  كرت  ةَّرم  لوأ  يف  هل  هترتشا  انتدج  نإ  لاق  يذلا 

لك برجي  اجوب  حارو  انيكيإ ، ةفرغ  ىلإ  هب  انبهذو  توبات ، هنأك  ليقثلا  يديدحلا ، قودنصلا  انلمح  .كانه  ةدوجوم  ةبعللا 

تزغ مث  ئدصلا ، دعملا  قودنصلا  نم  روصرص  قرم  ءاطغلا ، عفر  دنعو  .اداح  اًريرص  اًقلطُم  ءاطغلا  حتُف  ىتح  حيتافملا ،

باب ىلع  لفسأ  ىلإ  هسأرو  فحزي  رخآو  كابشلا ، ىلع  روصرص  كانه  ناك  ع ، ةفرط  يفو  .ةنكاد  ءارمح  تارشح  ةفرغلا 

وحنل روصرص  فلألا  قحسنل  انمادقأب  بدن  انحرو  اًعيمج ، انخرص  .يبوأ  ءاذح  لخاد  ىلإ  للستي  ثلاثو  سبالملا ، بالود 

ةفرغلا انسنك  نأ  دعبو  .جراخلا  ىلإ  قودنصلا  انلمح  مث  ناكم ، لك  ةعرسم يف  قلطنت  يهو  اهايإ  نيدراطم  ةقيقد ، ثالث 

اًقوحسم اًسأرو  ةدراش ، ةرخؤم  صارصلا : َقزِم  هيمدق  تحت  تيأرف  شارفلا ، يبوأ يف  ىقلتسا  صارصلا ، نم  اهفظننل 

ترصُتعا اهنأ  دب  ءارفص ال  ةنيجعو  هيمدق ، عباصأ  قلع ب  اهضعب  ةعزتنم ، ةحنجأ  نم  ًاتاتفو  ترفانتم ، نيعب  اًحطلفم 

.ناشورفمو ناجودزم  هاحانجو  ةقرو ، كمُس  اًحطلفم يف  هلماكب ، اًددمتم  روصرص  ناكو  .تارشحلا  رودص  نم  ةجراخ 

تنأ وكادأ ، اي  نذإ ، : » ةداعلا ىلع غ  ئداه  توص  لاق أ يف  امدنع  اهنارود ، دعب  ةيضف  ةلمع  لثم  ةأجف ، يلقع  فقوت 

دنع ةأرملا  مهتأر  نم  مه  ماجنبو -  يبوأو  وبكويمينوناجوبو  انيكيإ  يدالوأ -  نإ  ةحارص  لكب  لوقتو يل  انه  سلجت 

.»؟ هدنع اوفتخا  غلابلا  نم  اًددع  نأ  فورعملاو  هلوح ، لاوجت  رظح  اوضرف  يذلا  طخلا  رهنلا  كلذ  رهنلا ؛ كلذ 

خألا عطقملا  ىلع  دَّدش  دقو  ةيزيلجنإلاب ، ثدحتي  ةأجف  عرش  نأل أ  ةيزيلجنإلاب ، هتباجأ  كدالوأ ،» مه  ميد ، اي  معن  »

.هتوص عفرب  اوفتخا »  » ةملك نم 

مللاي  » لثم تلكلا  تجرخو  تخسفت  عطاقملا  نإ  ىتح  عيرس ، عباتت  يف  ةَّرم  دعب  ةَّرم  أ  حاص  ةبيصملل ،»! اي  »

.يديدح حطس  ىلع  ءرملا  قدي  امدنع  أشني  يذلا  توصلاك  ابيص ،»

.»؟ هلعفي يذلا  ام  : » ءاكبلا ةفاح  ىلع  حجرأتي  وهو  يبوأ ، لأس 

، نومولوس مالك  عس  مترتخا  مكنكل  ديصلا ؟ نع  مكهنأ  أ  سرخت ؟ نأ  نك  له  : » بضاغو تفاخ  توص  انيكيإ يف  در 

«. ةجيتنلا يه  اهو 

«. معن : » لوقت يمأ  انعمسو  يدالوأ .»؟ اوناك  مهتأر  نم  نأ  اقح  نيدصقت  تنأف  نذإ ، : » لاق أ انيكيإ  ثيدح  ءانثأ  يفو 

!«. ةبيصملل اي  : » ىلعأو ىلعأ  توصب  حاص أ 

، فيطاطخ ديص : تادعم  اورتشا  مهنأ  ًاليبس  لضألاو  أوسألا  .كسفنب  ىرت  فوسو  مهلأسا ، .لخادلا  مهلك يف  : » يمأ تلاق 

«. مهل هتيطعأ  يذلا  فورصملاب  تاساطغو ، اًطويخو ،

لثم هسفن  ىلع  ضبقنا  هنأ  دب  .أ ال  محل  قمعب يف  سرغنا  مهل » هتيطعأ  يذلا  فورصملاب   » ةرابع ىلع  يمأ  ديدشت 

.زه تزكُن  ةدود 

.»؟ كلذ نولعفي  اولظ  تقولا  نم  مك  : » اهلأس

.»؟ ءكب ءص  لأسأ  له  : » اهيف أ خرص  ىتح  موللا ، نم  اهسفن  نِّصُحت  نأ  ةلِواحم  ةلهول ، يمأ  تددرت 



.موزهم توص  ةملستسم يف  اهتلاق  عيباسأ ،» ةثالث  »

.»!؟ دحاو فقس  تحت  مهعم  تنأو  عيباسأ ، ةثالث  وكادأ ! اي  ةبيصملل  اي  »

ةمولعملا كلت  نكل  انتطلغ ، مظِع  نم  كلذ  ففخي  نأ  لمآ  طقف  عيباسأ  ةثالث  اهنأ  يمأ  انربخأ  ثيح  انتبْذِك ؛ كلت  تناك 

.أ طخس  ةراثإل  ةيفاك  تناك  ةقيقدلا  غ 

!«. ان - يإ انيكيإ ! : » اًيدانم رأج 

مث بابلا ، ىلإ  هجتاو  ثدح ، ا  أ  غالبإ  يف  يمأ  تأدب  امدنع  اًسلاج  ناكو  ضرألا ، نم  هيمدق  ىلع  انيكيإ  ضفتنا 

اًعيمج اننأ  عم  أيس ، ام  رثأ  فيفختل  تاتروشلا  نم  جوز  ىدترا  دقو  هترخؤم ، سسحتو  فلخلا  ىلإ  عجارت  مث  فقوت ،

!«. يديس : » حاصو هسأر  انيكيإ  عفر  .ةيراعلا  اندولج  ىلع  انبرضيس  حجرألا  ىلع  نأ أ  فرعن 

«. ًالاح انه  ىلإ  لاعت  »

مث هقيرط ، ةأجف يف  بصتنا  رم  غ  اًزجاح  نأك  فقوتو  لمامد ، لثم  ههجو  ىلع  رثانتم  شمنب  ًةيناث  انيكيإ  مَّدقت 

.جراخلا ىلإ  عفدنا 

!«. نآلا .انه  اًعيمج  مكارأ  ةثالث ، ىلإ  دعأ  نأ  لبق  : » خرص أ

.انيكيإ فلخ  ةراتسك  انفقوو  روفلا ، ىلع  ةفرغلا  نم  انعفدنا 

اذه له  .مكمأ  هب  ينتربخأ  ام  متعمس  اًعيمج  مكنأ  دقتعأ  : » هتهبج ىلع  ةدروألا  نم  ليوط  طخ  رفن  دقو  أ ، لاق 

.»؟ حيحص

«. يديس اي  حيحص  : » انيكيإ باجأ 

.رئاغلا انيكيإ  هجو  ىلع  ةأجف  هينيع  تبث  دقو  اهلاق أ  حيحص ،»؟ وهف  نذإ ، »

قدحي كئارألا  ىدحإ  ىلع  سلاجلا  ديفيدب ، ناتلغشنم  يانيع  نيبو  .اًبضاغ  هتفرغ  ىلإ  بهذو  ةباجإ ، أ  رظتني   

هدحأ راقبألا ، دلج  نم  ناجابرك  هدي  يفو  عجر أ  دلُجن ، نحنو  انتدهاشمل  هسفن  ئيهي  تيوكسب ، ةبلع  هدي  يفو  انيف ،

اهتفظن يتلا  يمأ ، امأ  .ةفرغلا  طسو  ىلإ  هماعط ، اهيلع  لوانت  يتلا  ةغصلا ، ةلواطلا  دشو  هتضبق ، رخآلاو يف  هفتك ، ىلع 

ىدا يف أ  نأ  اهيف  رعشتست  يتلا  ةظحللا  راظتنا  اهردص يف  لوح  اَّبرلا  تمكحأ  دقف  ةيشق ، ةقرخب  ِّوتلل  اهتحسمو 

.باقعلا

هذه ىلإ  متيتأ  ك  يراعلا ، هدسج  ىلع  هءازج  ىقلتيس  ٌّلك  .ةلواطلا  هذه  ىلع  طاسب  لثم  ددمتي  مكنم  ٌّلك  : » لاق أ

اونوكت نأ  نوديرت  مكنكل  نيرضحتملا ، لاجرلا  لثم  ايبرغ  ًيلعت  اوقلتتف  ةسردملا  مكلخدأل  حدكأو  لمعأ  انأ  .ةآلا  ايندلا 

رمأ نويلملا ، ةَّرملل  اهلاق  نأ  دعبو  ةنوعلم ، ةملك  اهنأكو  ةَّرم  دعب  ةَّرم  ةملكلا  هذهب  خرصي  لظ  نيد .»! - اي -ـ .نيدايص ص

.ةلواطلا ىلع  ددمتلاب  انيكيإ 

ٌّلك لزنأ  دقو  ةلواطلا  ىلع  ناددمم  هو  اجوبو ، انيكيإ  .انيلع  لزنت  يهو  تابرضلا  دعن  انلعجو  ايشحو ، اًبرض  برض 

نأ يمأ  تلواح  .انم  ٍّلكل  ا  يبوأو  انأ  تددع  نيب  بيترتلا ، ىلع  ةرشع ، سمخو  نيرشع ، اَّدع  صقلا ، هلاورس  هنم 

، ةمراعلا هتبضغ  ىلإ  رظنلابو  .برضلا  نم  اهبيصن  ىقلتتسف  تلخدت  نإ  اهنأب  نم أ  مراص  ريذحتب  تهجوُو  اهنكل  لخدتت ،

أي لمعي ل  هنوكل  اًطخاس  يمأ ، تالسوتو  انئاكبو  انتاهوأتو  انخارصب  رثأتم  غ  أ ، رمتسا  .هلوقي  ام  ينعي  ناك  ار 

كس نحنو  هفتك ، ىلع  حورطم  هجابركو  هتفرغ ، ىلإ  بحسنا  ىتح  مراع ، بضغب  نيدايص »  » ةملك اًقصابو  دوقنلاب ،

.بحتنم انتارخؤم 

***

يذلا اعلو  يعوج  نم  مغرلا  ىلع  ءاشعلا ، لوانت  نع  وخإ ، لثم  تعنتما ، دقو  .ةيساق  ةليل  ةَّيطعلا »  » ةليل تناك 

، اهلوانتب انل  حمسي  نل  انءايربك  نأ  ًةملاع  يمأ ، اهتدعأ  ةردان  ةبجو  يهو  ةَّنجلا -  زومو  يلقملا  كيدلا  محل  ةحئارل  ليسي 



ثيح ليوط ، تقو  ذنم  انتيب  مَّدقُي يف  يلقملا )  ةَّنجلا  زوم  « ) ودودلا  » نأ ةقيقحلاو  .كأو  كأ  انبقاعت  نأ  ىلع  ًةمزاعو 

انيأر اننإ  انلقو  انبذكو  يمأب ، صاخلا  دُِّربملا  نم  عطقلا  ضعب  يبوأو  انأ  ُتقرس  امدعب  كلذ ، وحن  وأ  ماع  لبق  يمأ  هتعنم 

خبطملا يف  ةدوجوملا  ةعبرألا  نوحصلا  نم  نحص  لوانتو  ةفرغلا  جراخ  للستلل  اًقوش  تقرحت  ودودلا .»  » لكأت ناذرجلا 

عوجلا اذه  .ماعطلا  نع  اًبارضإ  نوكي  نأب  اودصق  يف  وخإ  ةنايخل  اًبنجت  لعفأ  يننكل   انبيصن ، يمأ  تعضو  ثيح 

.مونلا تقرغ يف  ىتح  ليللا ، لوط  بأ  تذخأف  يملأ ، نم  مقاف  ديدشلا 

«. ْنِب كديري ، كوبأ  ظقيتسا ، ظقيتسا ، ْنِب ، : » لوقتو يفتك  ىلع  تبرت  يهو  يلاتلا ، حابصلا  يمأ يف  ينتظقيأ 

نأ ينحارأ  كلذ ، عم  .محللا  نم  اًضئاف  تبستكا  يفادرأ  نأ  ادبو يل  ألا ، طرف  نم  قرتحت  يدسج  ءازجأ  لكب  رعشأ  تنك 

انيدلاو دض  انداقحأ  رن  انك  ثيح  رمألا ، ةياهن  رمتسي يف  نل  يلاتلا ، مويلا  ىلإ  دت  نأ  تيشخ  دقو  ماعطلا ، نع  انبارضإ 

نأ لضفألا -  وهو  هل -  حمسنو  هيلإ  دوعن  مث  ةرتفل  ماعطلا  لوانت  ضفرنو  هبنجتنف  ةيشحولا ، تابوقعلا  هذه  دعب 

.هسفنب اناعدتسا أ  ثيح  ةَّرملا ، كلت  كلذ  نم  نكمتن  اننكل   .انبضغ  نم  ائدُهيو  ارذتعي 

امدنع .ماس  ةوشحم  اهنأكو  ينملؤت  يفادرأو  هايإ ، اًطساب  َّيمدق  تلزنأ  مث  هفرط ، ىلإ  ًالوأ  تفحز  شارفلا ، كرتأل 

سولجلا ةفرغ  تئيُضأو  ةقباسلا ، ةليللا  ءابرهكلا يف  تعطقنا  ثيح  ةمتعم ، تلاز  اهتدجو ال  سولجلا ، ةفرغ  ىلإ  تلخد 

اًشمكنم هتيشم ، فيفخ يف  جرع  ةو  سلج ، نم  رخآ  ناكو  اجوب ، ءاج  .فصتنملا  ةلواط  ىلع  ةعوضوملا  سوكلا  ةبملب 

تَّكف نيب  .هنقذ  ىلع  هاديو  ةليوط ، ةهربل  انيف  قدحي  حارو أ  اندعاقم ، اًعيمج يف  انسلج  .ةوطخ  لك  عم  هسفن  ىلع 

، اهردص ةلح  تعفرو  اهطبإ ، تحت  ةدقع  ةطوبرملا يف  اَّبرلا  بناج  ينم ، ليلق  دعُب  ىلع  انتهجاوم  تسلج يف  يتلا  يمأ ،

ةملحلا ةهارشب  ةعيضرلا  تطغ  .ةغصلا  ميكن  ةضبق  يف  بيلحلاب  نارماعلا  ناريدتسملا  اهايدث  ىفتخا  ام  ناعرسو 

نع تفتخا  امدنعو  متهاب ، ةملحلا  أ  بقار  .هتسيرف  ىلع  مجهي  ناويح  لثم  اهمفب ، ةبلصتملا  ةنكادلا  ةريدتسملا 

ةرشبلا اجوبو -  انأ  اننيبو  هنيب  بكلا  هبشلا  ودبي  هتراظن ، علخي  ح  وهو  .ةلواطلا  ىلع  اهعضوو  هتراظن  علخ  راظنألا ،

اهنول هبشت يف  يتلا  يمأ ، ةرشبب  َلبرسم  يبوأو  انيكيإ  ناك  .اًحوضو  كأ  ايلوصافلا -  ةبح  هبشي  يذلا  سأرلاو  ةنكادلا ،

.لمنلا شع 

نم رداغأ  نأ  لبق  مكترمأ  ًالوأ ، بابسأ : ةدعل  هومتلعف  ام  ينملآ  دقل  .مكعيمج  نآلا ، َّيلإ  اوتصنأ  : » ةيزيلجنإلاب لاق أ 

هرظنب ب لاج  تالكشملا .» لك  ُمأ  يه  ةلكشم  يلو -  اهل -  متببس  متلعف ؟ اذام  نكل  .مكمأل  لكاشم  يأ  اوببست  الأ  انه 

.رخآلا دعب  اًدحاو  انهوجو 

ىعسَم يف  اوطروتي  نأ  ايبرغ  ًيلعت  نوقلتي  مكلثم  لافطأل  نك  فيك  .ئِّيس  .ادج  ئِّيس  رمأ  هومتلعف  ام  اوتصنأ ، »

انأ تعِّوُر  اًيناثو ،  » .ةيساق ةملك  اهنأ  ينملعأ  اهب ، أ  خارص  نكل  اهتقو ، ىعسَم »  » ةملك ىنعم  فرعأ  اذهك .»!؟  يربرب 

لوح ناكم  يأ  اودجت يف  نل  .اهيلإ  مكتلسرأ  يتلا  ةسردملا  كلذ  سيل  .اهوذخأ  يتلا  ةطخلا  تافزاجملا  هذه  نم  مكمأو 

ةشكت عم  اهب .» متها  مكيدل  دعي  بتكلا ،  ةءارقب  مكترمأ  نأ  قبس  يننأ  عمو  .اهنوؤرقت  اًبتك  لتاقلا  رهنلا  اذه 

تيبلا اذه  ىلإ  عجري  نَم  اقدصأ ، اي  مكرذحأ  : » لاق ةباهملاب ، يحوت  ةءاإ  ةعوفرم يف  ديو  ههجو ، ىلع  ةماهجلا  ةديدش 

.« ووكأ - وبغوأ لخنلا -  ذيبن  جرختسي  وأ  عرزي  ةيرقلا ل  ىلإ  هلسرأ  فوسف  ةئِّيس  ةيسردم  تاجردب 

نم ٌدحأ  لعفي  نل   » .ةممُسملا أ  تلك  درطتل  اهسأر  قوف  اهيعبصإب  عقرطت  يهو  درلاب ، يمأ  تعراس  هلل ،»! اشاح  »

!«. كلذ يلافطأ 

اذه ىلإ  نوبهذي  اولظ  دقو  فيك  هلل  اشاح   » .ةقيقرلا يمأ  ةربن  اًدلقم  اهلاق  هلل ،» اشاح  معن ،  » .بضغب أ  اهيلإ  رظن 

ىلع ةتسلا  عيباسألا  دِّدعُي  وهو  هسأر  زه  ةلماك .» ..عيباسأ  ..ةتس  عيباسأ ، ةتس  ةدمل  وكادأ ، اي  كرصبو ، كعمس  تحت  رهنلا 

حبصيس نآلا  نم  عمست ؟ له  .مهبتك  نوأرقي  مهنأ  نم  دكأتلا  ِكيلع  اًدعاصف  نآلا  نم  يتقيدص ، اي  يعمسا   » .هعباصأ

ءالؤه كرتأ  نأ  عيطتسأ  .تبسلا ال  مايأ  يلمعت يف  نلو  ةعباسلا ، سيلو  ةسماخلا ، وه  لمعلا  نم  كِتدوعل  اهنلا  دعوملا 



«. كرصبو كعمس  تحت  انم  نوعيضي  لافطألا 

.اهناسلب كسكسُت  يهو  وبغإلاب ، يمأ  اهتلاق  لعفأس ،» »

دب اًدعاصف ال  نآلا  نم  لوقلا ، ةصالخ  : » ةروسكم ةرئاد  فصن  هلوح يف  نم  نوقلحتم  نحنو  انيف ، قدحي  وهو  عبات أ ،

«. دحأ .هلافطأ ال  دلَجب  عتمتسي  دحأ  .بيط ال  ًالافطأ  اونوكت  نأ  اولواح  .مكتاعيلقت  نع  اوفكت  نأ 

نأ كشو  ىلع  ناك  .اهئارو  نم  لئاط  ءايشأ ال  سغنالا يف  ينعت  ةملكلل ، رركتملا  همادختسا  نم  انمهف  ك  تاعيلقتلا ،

يمأ تءاضأ  .ةعوطقملا  ءابرهكلا  ةدوعل  ةراشإ  يف  فقسلا ، ةحورمل  ئجافملا  نارودلا  هعطاقي  نأ  لبق  هثيدح ، لمكي 

، اهيلع حابصملا  جهو  طوقس  عمو  ةظحللا ، هتبلج  يذلا  نوكسلا  يفو  .سوكلا  ةبمل  ليتف  تلزنأو  ابرهكلا ، حابصملا 

ةروص لمحت  يتلا  رياربف ، ةحفص  ىلع  ةبولقم  لازت  ةمانزورلاو ال  سرام ، رهش  انك يف  ماعلا : ةمانزور  ىلع  يانيع  تطقس 

ناتظحاجلا ناتيتوقايلا  هانيعو  ةفوقعم ، هبلاخمو  ناتددمتم ، هاقاسو  نادورفم ، هاحانج  هناط ، ءانثأ  تطقُتلا  باقُعل 

حانجب هلإ  ءيش -  لك  قلخ  نَم  وهو  هل  كلِم  اعلا  نأكو  ةيفلخلا  قفألا يف  ىلع  ادتمم  هؤاهب  ناك  .اماكلا  ناقدحت يف 

نأ تفخ  .لَّوطملا  نوكسلا  رسكيو  ةفطاخ  ةظحل  ثدحيس يف  ام  اًئيش  نأ  فارطألا ، لشي  فوخب  اهتعاس ، ُتركف  .شيرو 

تفخ .هاقاس  كرحتت  نأو  ناتظحاجلا ، هانيع  فرطت  نأ  تفخ  .ناقفخلا  اعرشيو يف  ةأجف  نادمجتملا  رئاطلا  احانج  بوذي 

تاحفص انيكيإ  بلق  امدنع  رياربف ، نم  اثلا  ذنم  هيف  رصحنا  يذلا  ءسلا  نم  ءزجلا  كلذ  ءاضفلا ، باقُعلا  كرتي  نأ 

.باسح الب  هيف  ءيش  لكو  اعلا  اذه  غتيف  ةحفصلا ، هذه  ىلإ  ًالوصو  ةمانزورلا 

ةعاجش مككالتما  اًددجم  سكعي  هنأ  الإ  أطخ ، هومتلعف  ام  ناك  اذإ  هنأ  اًعيمج  اوملعت  نأ  مكديرأ  ىرخأ ، ةيحان  نم  »

ءيش ىلإ  حورلا  هذه  اولوحت  نأ  مكديرأ  اًدعاصف ، نآلا  نم  اذل ، .لاجرلا  ميش  نم  ةرماغملا  حورلا  هذه  .ةرماغم  لوخدلا يف 

«. رخآ عون  نم  نيدايص  اونوكت  نأ  مكديرأ  .اًعفن  كأ 

نم ددع  ربكأ  ىَّقلت  نم  وه  ناكو  ضرألا ، ىلع  هينيع  ىقبأ  يذلا  انيكيإ ، ءانثتساب  شهدنم ، ضعب  ىلإ  انضعب  رظن 

.انفاقيإ لواح  هنأ  فرعي  نأ  نود  نم  دلج ، ىسقأ  هدلجو  موللا ، نم  ثكلاب  هيلع  اندلاو  ىقلأو  تابرضلا ،

اوضبقي نأ  دعب  الإ  نوعجارتي  الو  ةبيطلا ، مالحألا  نوداطصي  نيذلا  نيدايصلا  نم  ةعومجم  اونوكت  نأ  مكنم  هديرأ  ام  »

«. بوهرم ةاتع ، ةربابج ، نيدايص  اونوكت  نأ  مكديرأ  .ربكألا  مهديص  ىلع 

ئموي يذلا  يبوأ  ىلإ  ترظن  ىنعملا ، باعيتسال  ةلواحم  يفو  .ةملكلا  رقتحي  هنأ  تننظ  دقل  ةغلاب ؛ ةشهدب  تبُصأ 

.ةماستبا حبش  هتهبج  ازغ  دقو  هلوقي أ ، ام  لك  ىلع  هسأرب 

ىلع ةروثلاو  بضغلا  اهرشن  يتلا  ةنشخلا  ديعاجتلا  ىلع  ةموعنب  مسترت  ةعساو  ةماستباو  أ ، مغمغ  نوبيط ،» دالوأ  »

.ههجو ةحفص 

مكثحأ .ةديج  ءايشأ  صالختسا  اًاد  نوعيطتست  ئِّيس  فقوم  لك  مكنأ يف  نم  ًاثك ، هايإ  مكتملع  امل  اًقبط  اوعمسا ، »

نودايص اإو  الأ ،» - يموأ  » لثم رذق  عقنتسم  داطصي يف  يذلا  عونلا  كلذ  سيل  .نيدايصلا  نم  اًفلتخم  اًعون  اونوكت  نأ  ىلع 

، نيرايطو ءابطأ ، اوحبصيو  حاجنلا ، اوققحيل  اهتاطيحمو  اهراحبو  ةايحلا  راهنأ  مهيدايأ يف  نوسمغي  نورماغم ، نولقاع ،

.»؟ هه ماحمو ، يعماج ، ةذتاسأو 

.»؟ نآلا اًديشن  متولت  َّاله  .يل  اًدالوأ  مهديرأ  نيذلا  نودايصلا  مه  ءالؤه  : » ةيناث هلوح  رظن 

.ضرألا ىلع  ةتبثم  هنيعأ  تلظ  نيذللا  نثالا  ىلإ  رظنف أ  روفلا ، ىلع  يبوأو  انأ  تأموأ 

.»؟ تنأ اجوب ، »

«. معن : » اًددرتم اجوب  مغمغ 

.»؟ يإ »

«. معن : » ةليوط ةفقو  دعب  انيكيإ  لاق 



«. ةرب - ابج نآلا : اًعيمج  اولوق  عئار ، »

«. ةرب - ابج : » انددر

«. ةات -ـ .ةاتُع ُع »

«. نوب - وهرم .نوب  - وه - رم .نوب  - وه - رم »

«. ةبيطلا ءايشألل  نودايص  »

، ودنشيرك لثم  دعاصتملا  هتوصبو  .ةوقب  انيف  قدح  مث  هقنع ، ةطبر  نم  لدعو  ةحوحبم ، ةقيمع  ةكحض  أ  كحض 

«. نودايص نحن  : » حاص مامألا ، ىلإ  هقنع  ةطبر  تَّط  ءاوهلا  هتضبق يف  نم  ةبرضبو 

ىلإ اًبيرقت ، دهج  نود  نم  ةأجف ، انلوحت  فيك  نوشهدنم  نحنو  انتاوصأ ، ىلعأب  لاروك  لثم  انددر  نودايص ،» نحن  »

.ةراثإلا هذه 

«. انتاساطغو اننانصو ، انفيطاطخ ، عبتن  نحن  »

نأ لبقو  .لصاون  نأ  لبق  اهدحو  ةملكلا  قطنن  انلعجف  عبتن ،»  » نم ًالدب  عبسن »  » لوقي اًصخش  عمس  هنكل  هءارو ، انررك 

ميلعتلا  » ةغل ةيزيلجنإلا  نم  ًالدب  تقولا  لاوط  ابورويلاب  ثدحتن  اننأل  ةملكلا  فرعن  ال  اننأ  ىلع  رسحت  كلذ ، لعفي 

«. رغلا

«. ةاتع نحن  : » هدعب نم  انرركو  عبات ،

«. ةربابج نحن  »

«. نوبوهرم نحن  »

«. اًدبأ لشفن  نل  »

.»؟ ددُجلا نيدايصلا  نم  اًنضح  لانأ  نأ  له يل  .يدالوأ  مه  ءالؤه  : » بسرتي ٌلفِث  اهنأك  أدهت  انتاوصأو  لاق ، مث 

انمادقأ ىلع  انضهنو  نانتما ، ىلإ  قيمعلا  زازئمشالا  بلقيل  أ  هارجأ  يذلا  يرحسلا  لوحتلا  هاجت  نوبلتسم  اننأ  انرعش 

لوانت .اهلِّبقُيو  انسوؤر  ىلع  تبري  اهيف  حار  ٍناوثل  هانقناع  .حوتفملا  هفطعم  يحانج  انسوؤر ب  انعضوو  رخآ ، دعب  اًدحاو 

كنبلا متخب  موتخم  يقرو  طيرشب  ةطوبرم  هريان ، نيرشع  ةئف  ةديدج  ةيدقن  قاروأ  ةمزح  جرخأو  هتظفحم ، كلذ  دعب 

، ديفيد نم  ٍّلكل  ةدحاو  ةقرو  ىطعأو  تقرو ، يبوأو  انأ  اطعأو  تاقرو ، عبرأ  اجوبو  انيكيإ  ىطعأو  يجينلا ، يزكرملا 

.ميكنو ةفرغلا ، اًان يف  ناك  يذلا 

«. مكل هتلق  ام  اوسنت  «ال 

هيدي عضوف  انيكيإ ، ىلإ  هجوتو  ةأجف ، ءيش  هفقوتسا  دقو  رادتسا  هنكلو  ةرداغملل ، دعتساو أ  انسوؤرب ، اًعيمج  انأموأ 

.»؟ مهنم كأ  كتبرض  اذامل  فرعت  له  يإ ، : » لاقو هيفتك  ىلع 

«. معن : » اهيلع اًضورعم  ًليف  كانه  نأكو  ضرألا ، ىلع  تبثم  ههجوو  انيكيإ  مغمغ 

.»؟ اذامل : » هلأس أ

«. مهدئاقو ركِبلا ، يننأل  »

، لعفت ام  نولعفي  مهنأل  مهيلإ ، رظنا  لعف ، يأب  موقت  نأ  لبق  اًدعاصف ، نآلا  نمو  كلقع ، يف  كلذ  ظفحا  معن ، »

«. انيكيإ اي  كتوخإب  فرحنت  .ضعبلا ال  مكضعب  نوعبتت  مكنوك  مكل ، بسُحي  اذه  .بهذت  نيأ  نوبهذيو 

«. اي أ لعفأس  : » انيكيإ در 

«. مهل وه خ  ام  ىلإ  مهدُق  »

«. اي أ لعفأس  »

«. ميلسلا قيرطلا  ىلإ  مهدشرأ  »

«. اي أ لعفأس  : » مت مث  ًاليلق ، انيكيإ  ددرت 



، أطخ تبكترا  نإ  كنأ  دصقأ  .اهلكأ  لبق  اًديج  اهلسغ  بجي  جيرهص  طقست يف  يتلا  دنهلا  زوج  ةر  نأ  اًاد  رَّكذت  »

«. هحالصإ كيلع  نوكيسف 

، ايفرح اهقبطن  اًنايحأ  اننأل  ةيفخ ؛ ٍناعم  ىلع  يوتحت  يتلا  تابعتلا  هذه  لثم  حرش  ىلإ  ًةجاح  انادلاو  دجو  ام  ًاثك 

ةغايصل ةرفوتم  ظافلألا  نأ  عم  .وبغإلا  ةغل  اهيلع  تينُب  يتلا  ةقيرطلا  ثيدحلا ، اهب  اوملعت  يتلا  مهتقيرط  كلت  تناكو 

تاذو كناسلب .» كنانسأ  دع  ونوأ  - يزيإ  وغ  يغ  يريإ  يج  : » نولوقي اوناك  اًرذح ،» نُك   » لثم ةرشابم ، ةيريذحت  تابعت 

دعجت دقو  همف ، فرح  ىلع  هناسل  كرحي  يبوأ  ىأر  امدنع  اًكحاض  رجفنا  مث  هبكترا ، أطخ  ىلع  يبوأ  أ  خبو  ةَّرم ،

ىلإ لاوحألا  بلغأ  انيدلاو يف  ئجُلي  ام  وه  اذه  ناك  .هنانسأ  ىلع  دادعت  ءارجإ  ًالواحم  هيكف ، ىلع  ليسي  هباعل  حارو  هادخ ،

ام اًبلاغ  أ  ناك  كلذ ، عم  .هبضغ  ءانثأ  هنالوقي  ام  حرش  ىلإ  نارطضي  ال  ثيح  بضغلا ، هيرتعي  امدنع  ةيزيلجنإلا 

، ًالفط ناك  امدنع  هنأ  ةَّرم  تاذ  انيكيإ  انربخأ  دقو  .ةيزيلجنإلا  ةيحالطصالا  تابعتلاو  ةليقثلا  ظافلألا  مادختسا  زواجتي يف 

طئاحلا ةعاس  لزنأو  ماعطلا  ةلواط  ىلع  دعص  هرمأل ، ًالاثتماو  كتقو ،» ذخ   » ةيدجلا ةديدش  ةربنب  أ  هل  لاق  دالو ، لبق 

.اهرسم نم 

«. يديس اي  كعمسأ  : » انيكيإ لاق 

«. كتحماس انأو  : » لاق أ

نأل اًشهدنم ؛ هسفن  انيكيإ  تيأرو  .هدِعَي  نأ  لبق ، نم  اهلثم  دهاشأ  ةظحل   يف  هنم أ ، بلط  نيب  هسأرب ، انيكيإ  أموأ 

انيكيإ لاق  امدنعو  .اًدعو  وأ  ًالدابتم  اًقافتا  بلط  نأ  هل  قبسي  و  هتلكل ، لاثتمالا  انم  بلطي  نأ  اًاد  داتعا  أ 

رداغي هنأل  انرصتعي  ألاو  ارتلا ، قيرطلا  ىلع  يض  يهو  هترايس  دهاشنل  هانعبتو  اًجراخ ، ىضمو  أ  رادتسا  كُدعأ ،» »

.ةيناث



4
ةلصألا

.ةَلَصأ ناك  انيكيإ 

لَّوحت .باعثلا  يقاب  نم  ىلعأ  تايوتسم  يف  راجشألا ، ىلع  شيعي  يشحو  ناوعفأ  ىلإ  لَّوحت  يذلا  يربلا  نابعثلا  كلذ 

مئادو عابطلا ، داحو  جازملا ، بلقتم  اًفلتخم ، اًصخش  حبصأ  هتفرع  يذلا  انيكيإ  .ًاثك  َّغت  .دلَجلا  دعب  ةلصأ  ىلإ  انيكيإ 

، باقِعلا دعب  ىلوألا  ةَّرملل  تحال  هرهاظم  نكل  ليوط ، تقوب  دلَجلا  لبق  ايجيردت  هلخاد  يف  تبن  لوحتلا  اذه  .ةكرحلا 

.بك صخش  ءاذيإ  ركفي يف  نأ  اهلوأ  اهلعف ، ىلع  رداق  هنأ  اننظ  ام  ءايشأ  لعفي  حبصأف 

يمأ تبهذ  دقو  هتفرغ ، يف  يبوأو ، اجوبو  انأ  انيكيإ ، انَعمج  حابصلا ، كلذ  الوي يف  ىلإ  ةرداغم أ  نم  ةعاس  وحن  دعب 

ةسينكلا يف ىلإ  بهذن  .انب   تشو  يتلا  ةأرملا  وبايإ ، ايإ  بقاعن  نأ  بجي  اننأ  نلعأو  نيغصلا ، انيقيقش  عم  ةسينكلا  ىلإ 

.هيلإ انيغصأو  هتفرغ  شارفلا يف  ىلع  انسلج  اذكهو  برضلا ، رثأ  نم  نوكعوتم  اننأ  انيعدا  اننأل  مويلا  كلذ 

اذهب أ  انبرض  امل  يمالك ، متعمس  ول  .ببسلا  مكنأل  اذه ، يف  يعم  اونوكت  نأ  بجيو  يقح ، ذخآ  نأ  بجي  : » لاق

«. ...اورظنا اورظنا ، .فنعلا 

تدب .ئلتمملا  هيفدر  ىلع  ءارمح  اًطوطخ  تيأر  .لعفأ  يننكل   هينيع ، يبوأ  ضمغأ  .صقلا  هلاورس  لزنأو  رادتسا ،

طوطخلا لثم  ةقرفتمو  ءارمح ، « X  » ةمالع هبشي  ا  ةعطاقتمو  ةصقو ، ةليوط ، يرصانلا : عوسي  رهظ  ىلع  طوطخلا  لثم 

.موؤشم صخش  دي  ةحار  ىلع 

عقرط اهتبقاعم .» ةقيرط  لوح  راكفأب  اًعيمج  اوجرخت  نأ  بجي  اذل ، ءاهلبلا ! ةأرملا  كلتو  متنأ  هومتلعف  ، ام  اذه  »

عفد نود  نم  ةاجنلا  مث  انعم  ثبعلا  اهنك  هنأ ال  فرعتس  ةقيرطلا  هذهب  .مويلا  اذه  لعفن  نأ  دب  ال   » .هيعبصإب انيكيإ 

«. نمثلا

.«! هيييهيهيييربمم : » ةذفانلا جراخ  نم  ءاغث  نايدجلا  دحأ  قلطأ  ثدحتي ، ناك  نيب 

!«. يدجلا كلذ  ًةيناث ، نونجملا  يدجلا  كلذ  : » هيمدق ىلع  اًضفتنم  حاصف  اجوب ، ظيغ  توصلا  راثأ 

«. ةسينكلا نم  امام  عجرت  نأ  لبق  ةأرملا  كلت  نأشب  راكفألا  ضعب  ينطعأ  .نآلا  هنأشو  هعد  .سلجا  : » انيكيإ حاص 

اجوب لظ  ةهربل  تاجاجدلا .»؟ نم  ثكلا  اهيدل  وبايإ  ايإ  نأ  فرعت  تنأ  .اًنسح  : » سولجلا دواعي  وهو  اجوب  لاق 

: لاق هنأ  الإ  يدجلا ، ءاغث  ىلع  تُبث  هزيكرت  نأ  عمو  .ولعي  يدجلا  ءاغث  لازي  ثيح ال  ةذفانلا  هاجتا  ههجوو يف  اًسلاج ،

«. تاجاجدلا نم  ثكلاو  ثكلا  اهيدل  معن ، »

.قوقوت تاجاجد  تسيلو  كويد  اهنأ  حضوأل  ُتلخدت ، كويد ،» اهمظعم  »

فقوتت نأ  اًرارم  كتربخأ  جاجدلا ؟ سنجب  انربخت  نأ  بجي  له  نكل  معن ، : » لاقو دَّهنت  مث  ءازهتسا ، ةرظنب  اجوب  امر 

.»...ـ لا رومألا  تاناويحلاب يف  يبغلا  كعلو  ماحقإ  نع 

ىلع بضغلا  تقولا يف  عِّيضُت  تنأ  .كتركفب  انربخأ  مهملا ؟ رمألا  زيكرتلا يف  ملعتتس  ىتم  اجوب ، اي  هوأ ، : » انيكيإ هرجز 

!«. ةجاجدلاو كيدلا  قرفلا ب  لثم  هفات  ءيش  ىلع  ْنِب  رهنتو  قمحأ ، يدج  ءاغث 

«. اهرِّمُحنو اهحبذن  مث  اهنم ، ةدحاو  ذخأن  نأ  حرتقأ  اًنسح ، »

اًباوص هنظأ  ينكل ال   » .ؤيقتلا كشو  ىلع  هنأك  ههجو ، ىلع  لاعفنالا  مسترا  دقو  انيكيإ ، خرص  اذكه  ةعجوم ،»! ةبرض  »

، اهانقرس اننأ  كشتس  ةحئارلا ، مشتس  اًئيش ، انرَّمح  اننأ  امام  فرعتس  اهرِّمحُنس ؟ فيك  .ةأرملا  هذه  ةجاجد  لكأن  نأ 

«. كلذ ديري  انم  دحأ  الو  ةدح ، كأ  طوس  تابرض  انيلع  بلجتس  ةقرسلاو 



هرأ و  هنيب ، لدابتم  مارتحا  كانه  ناك  .ايلم  اهيف  ركفي  نأ  نود  نم  اجوب  تاحارتقا  ضفر  ىلع  ُّطَق  انيكيإ  دتعي   

«، أطخ  » وأ ال ،» : » لثم ةمساح  تلك  مدختسم  يتلئسأ  ىلع  اهب  نابيجي  يتلا  ةقيرطلا  سكع  ىلع  لبق ، نم  نالداجتي 

، ةأرملا تيب  ىلع  اًراجحأ  يمرن  نأ  اهدعب  يبوأ  حرتقا  .اًرارم  هسأرب  أموأو  انيكيإ ، ريربت  ىلع  اجوب  قفاو  حيحص .» غ   » وأ

.تيبلا نم  دحأ  جرخي  نأ  لبق  رابدألا  يلون  مث  اهئانبأ ، دحأ  بيصت  وأ  راجحألا ، كلت  اهبيصت  نأ  وعدنو 

مهيدلو ةقزمم ، سبالم  نودتري  نيذلا  رابكلا  ىعوجلا  ةيبصلا  كئلوأ  اهدالوأ ، نأ  ول  اذام  .ةديج  غ  ةركف  : » اجوب لاق 

.ةلوتفملا مهتالضع  ةوق  انل  رهظيل  هيعارذ  عفرو  انوبرضو .»؟ انب  اوكسمأ  رغينزراوش ، تالضعب  هبشأ  تالضع 

!«. برض أ نم  ىوقأ  نوكيس  مهبرض  : » انيكيإ قَّلع 

!«. كلذ اوليخت  .معن  : » اجوب لاق 

.حارتقاب جرخي  يذلا   ديحولا  انأ  تحبصأو  .اًقفاوم  انيكيإ  أموأ 

.»؟ تنأ كيأر  ام  ْنِب ، : » اجوب لاق 

رارق ذاختا  ىلع  ينم  ربكألا  وخإ  ينثحي  امدنع  روخت  ام  ًةداع  يتقث  تناك  .يبلق  تابرض  تعراستو  يقير ، ُتعلتبا 

«. ةركف يدنع  : » ينع لقتسم  هنأك  وص  جرخ  امدنع  ركفأ  لازأ  تنك ال  .ينع  ةباين  هوذختي  نأ  نم  ًالدب 

!«. نذإ اهلق  : » ًالئاق انيكيإ  رمأ 

«. ...مث ، » ههجو ىلع  َّينيع  ُّتبث  ...مث ،» كويدلا ، دحأب  كس  نأ  حرتقأ  .اًنسح  يإ ، اي  اًنسح  »

.ةأجف ةبوجعأ  تحبصأ  اأك  َّيلع  ةتَّبثم  اًعيمج  مهنيعأ  تناكو  معن .» : » انيكيإ لاق 

«. هسأر عطقن  : » ًالئاق تلمكأ 

تشحوت دقو  قيفصتلا ، اجوب يف  عرشو  ًالعف ،»! ةمصاق  ةبرض  هذه  : » انيكيإ حاص  ىتح  تملكلا  تاهب  قطنأ  دكأ   

.ةأجف هانيع 

نع يساردلا ، لصفلا  ةيادب  يلصفل يف  ابورويلا  ةغل  سردم  اهاكح  ةيبعش  ةصق  اهردصم  ناك  ةركف  ىلع  وخإ  داشأ  

ىلإ ٍوتلم  قيرط  انناهذأ  يفو  انراد  نم  جراخ  انعره  .ةقطنملا  جاجدلاو يف  ةكيدلا  لك  سوؤر  عطقيو  جاتهي  ثيبخ  دلو 

شانملل يلاعلا  توصلا  نم  اهيمحنل  انيديأب  انناذآ  دسن  نأ  انيلع  ناكو  راَّجن ، لحمو  ةغص  لاغدأب  انررمو  ةأرملا ، تيب 

ةفرش انتيب : ةهجاو  هبشت  هتهجاو  دحاو ، قباط  نم  نوكم  غص  ولاغنب  تيب  وبايإ يف  ايإ  شيعت  .بشخلا  رشنت  يهو  ةيلآلا 

نم ةيحلل  بابو  طئاحلا ، ىلع  تبثم  ءابرهك  دادع  قودنصو  تارشحلا ، عنمل  كابشو  عيراص  ناتذفانو  ةغص ،

طرف نم  عضاوم  ةدع  ققشتم يف  لاصلصلاو ، طلا  نم  اإو  تنمسإلاو  بوطلا  نم  عنصُي  تيبلا   روسو  .فصاوعلا 

دتو راجشألا ، ىدحإ  عورف  قرتخت  سوؤرلا ، قوف  ةقَّلعُم  ءابرهكلا  كالسأو  .تاخطلو  عقُب  هيلع  رثانتت  سمشلل ، ضرعتلا 

.ٍلاع ءابرهك  دومعب  لصتتل  رادلا  جراخ  ىلإ 

قلست انيكيإ ، نم  ةراشإبو  .ةيلاخ  رادلا  نأ  اجتنتسا  ام  ناعرس  اجوبو  انيكيإ  نكل  ةايحلا ، تاوصأ  ىلإ  ةيادبلا  انيغصأ يف 

ىلإ ازفق  نأ  روفو  .بقال  انيكيإ  عم  تللظ  نيب  اجوب  هب  قحل  .هيلع  فقيل  انيكيإ  يَفتك  اًمدختسم  روسلا ، يبوأ 

نادراطي هو  َّيقيقش  مادقأ  تاوصأ  تلاعت  ك  مومحم ، وحن  ىلع  هيحانجب  فرفريو  قعزي  كيد  توص  ىلاعت  لخادلا ،

امدنع لوقن  انك  ك  اًما  تلفي ،» هعدت  .هكسمأ ال  .هكسمأ  : » لوقي اجوب  انعمس  ىتح  رركتت  تاوصألا  تلظ  .كيدلا 

«. الأ - يموأ  » داطصن يف نحنو  كسألا  ىدحإ  اننانص  كبشت 

تلك ددري  فقو  لب  لعفي ، هنكل   هب ، اكسمأ  دق  اناك  اذإ  ىل  اًعرسم  روسلا  قَّلستي  نأ  انيكيإ  لواح  ةحيصلا ، دنع 

هيمدق يف ىدحإ  سدي  وهو  هلاطنب  طسو  ىلعأ  ىلإ  هافدر  قلزنا  تلفي .» هعدت  .تلفي ال  هعدت  ال  : » رادجلا فلخ  نم  اجوب 

اًكسمم ىلعأ ، ىلإ  هسفن  عفر  هيمدق ، ىدحإ  تيبثت  عمو  .بارتلا  لثم  هلفسأ  ةدقلا  ءالطلا  ةقبط  ترمهنا  .روسلا  ةرفح يف 

هفصن ناك  يفو  .عمالو  معان  ناولألا ، ددعتم  اهدسج  ةجاتهم ، تبرهو  ةيلحس ، تجرخ  هدي ، فلخ  نم  .رادجلا  ةفاحب 

!«. دلو تنأ  دلو ! تنأ  : » حيصي وهو  اجوب ، نم  كيدلا  انيكيإ  لوانت  جراخلا ، رخآلا يف  فصنلاو  تيبلا ، لخاد  ىلإ  ادتمم 



اهب طيحي  مدق ، ةرك  بعلم  ةحاسم  عبُر  غلبت  اهتحاسمو  ةيفلخلا ، ةحابلا  ةقيدحلا يف  ىلإ  ةرشابم  انبهذو  انراد ، ىلإ  اندع 

ابغأ لآو  ةيحان ، نم  يفابغإ  ةرسأ  انيراج -  عم  دودحلا  نالكشت  اهنم  ناتنثا  تاهج ، ثالث  نم  يتنمسإلا  بوطلا  نم  روس 

ةرمعتسم شيعت  ثيح  تايافنلا  بكمل  ةمخاتم  تناكف  انتيبل ، ةرشابم  ةهجاوملا  ةثلاثلا ، ةهجلا  امأ  .ىرخألا  ةيحانلا  نم 

قاروألا تاذ  يفسويلا  ةرجش  تبصتنا  نيب  ةرشابم ، روسلا  قوف  تايافنلا ، بكم  نم  اياباب  ةرجش  تدتما  .ريزانخلا  نم 

انراد لخاد  ًارتم  سمخ  وحن  قمعب  دت  ةرجشلا  كلت  .انلزنم  رئبو  روسلا  ب  ددجتملا ، اهبابشب  راطمألا ، مسوم  ةعنايلا يف 

هلفقي يديدح  ءاطغ  اهولعي  تنمسإلا ، نم  ةعونصم  ةبقر  اهب  طيحت  يتلا  ضرألا ، ةبكلا يف  ةحتفلا  تاذ  رئبلا  نع  اًديعب 

بناجلا ىلع  .ءاملا  بلجل  انتيب  ىلإ  للستلا  سانلا يف  عرشيو  يروكأ  رابآلا يف  فجت  امدنع  فافجلا  مسوم  لفقلاب يف  أ 

عرزت ةغص  ةقيدح  دجوت  يفابغإ ، ةرسأ  تيب  ةيحان  نم  روسلا  ةيواز  ىلإ  ةدتمملا  ةحاسملا  يفو  ةيفلخلا ، ةحابلا  نم  رخآلا 

.ايمابلاو ةرذلاو  مططلا  يمأ  اهيف 

اتَّبثو انيكيإ  هيلإ  مضنا  .خبطملا  نم  يبوأ  هبلج  يذلا  كسلا  لوانتو  ةراتخم ، ةعقب  ىلع  بوعرملا  كيدلا  اجوب  عضو 

، ةبيرغ ةلوهسب  اجوب  دي  كرحتي يف  وهو  كسلا  اًعيمج  اندهاش  مث  .ةيلاعلا  هتاقعزب  ئباع  غ  هناكم ، رئاطلا يف  اًعم 

ضفتنا .ىرخأ  ةَّرم  همدختسي  نأ  هل  اًردقم  ناكو  لبق ، نم  تاَّرم  ةدع  كسلا  مدختسا  هنأكو  ةدعجملا ، كيدلا  ةبقر  قشيف 

ىنبملا نم  يولعلا  قباطلا  ىلإ  روسلا  قوف  نم  ُترظن  .ماكحإب  هانتبثف  انيديأب  اًعيمج  اهانحبك  ةجنشتم  تاكرح  كيدلا يف 

ةعضب لبق  ةثداح  دعب  سرخلاب  بيصأ  مجحلا  غص  لجر  وهو  يفابغإ ، دج  تيأرو  انتيب ، ىلع  لطي  يذلا  قباطلا  يذ 

اًردصمو ةكوحضأ  هذختن  انكو  مويلا ، لاوط  كانه  سولجلا  ىلع  داتعا  .انتيب  باب  مامأ  ةبكلا  ةفرشلا  يف  اًسلاج  ماوعأ ،

.انتاكنل

ايؤر لثم  ادب يل  .مكبألا  زوجعلا  ىلإ  يرصب  اًهجوم  ُتردتسا  .هنم  قفدتي  مدلاو  ُّضخي  هايإ  اًكرات  كيدلا ، سأر  اجوب  عطق 

ةرفحلا طقسي يف  وهو  كيدلا  سأر  َرأ  .ةفاسملا   دعُب  ببسب  هريذحت  عس  ىلع  نيرداق  نكن  ديعب   رذنُم  كالمل  ةرباع 

هاحانجو ةيحان ، لك  يف  مدلا  اًرثان  فنعب ، قفخي  وهو  هدسج  تدهاش  يننكل  بارتلا ، يف  انيكيإ  اهرفح  يتلا  ةغصلا 

مسري مدلاو  اجوب ، ةضبق  سأرلا يف  ةعوزنم  ةثجلاو  انقلطنا  مث  ايجيردت ، نكس  ىتح  ربكأ  ةوقب  وخإ  هتَّبث  .بارتلا  ناثي 

نم حوبذملا  كيدلاب  اجوب  ىقلأ  .ةبهر  انيلإ يف  نورظني  اوحار  نيذلا  سانلا  نم  ليلقلا  ددعلاب  ئباع  غ  اناطخ ، راسم 

.انرأثب انذخأ  اننأل  اضرلاب  انرعش  راظنألا ، نع  اًديعب  حبصأ  نأ  روفو  .ءاوهلا  هقالطنا يف  عم  رثانتي  مدلاو  روسلا ، قوف 

***

انب كس  نأ  لبقو  ليوط ، تقوب  أ  ةَّيطع »  » لبق أدب  لب  ةثداحلا ، كلت  دنع  انيكيإل  بعرملا  يخسملا  لوحتلا  أدبي   

سرغنا ثيح  ةميقع ، ةلواحم  تناك  اهنكل  ديصلا ، هركن  انلعج  هتلواحم  ًالوأ يف  ىَّدبت  .رهنلا  دنع  داطصن  نحنو  ةراجلا 

، رهنلا اذه  اًثيبخ يف  هربتعا  ءيش  لك  كلت ، ةنهاولا  هتالواحم  انيكيإ يف  شبن  .تقولا  كلذ  انبولق يف  يارش  ديصلل يف  انبح 

.طئاغلاب ةئيلم  رهنلا  لوح  تاجشلا  نأ  نم  انب ، ةراجلا  كاسمإ  نم  مايأ  ةعضب  لبق  تشا  .لبق  نم  اهظحالن  ءايشأو  

، ةَّرم تاذو  .يبوأو  اجوبو  انأ  هلداجن  انل ،  اهفصو  هسفن يف  دهجأ  يتلا  ةحئارلا  مشن  و  اهلعفي ، اًدحأ  ُّطَق  َرن  اننأ   عمو 

.يبوأ عم  اهمساقتأ  يتلا  ةفرغلا  اهب يف  ظفتحن  انأدبف  هتفرغ ، ىلإ  اهلاخدإ  نم  انعنمو  ةثولم ، الأ » - يموأ  » كسأ نإ  لاق 

.ءوس قيدص  نومولوس  نإ  لاقو  داطصي ، وهو  الأ ،» - يموأ  » حطس قوف  وفطي  ايرشب  ايمظع  ًالكيه  ىأر  هنأ  اًضيأ  تشا 

، انكَّلو انلخادب  ىمانت  ديصلاب  فغشلا  نكل  اهراكنإل ، لاجم  الو  هِّوتل  اهفشتكا  ةقيقح  اهنأك  ءايشألا  كلت  لوقي  ناك 

هرك انطاشن : نأشب  تاظفحت  اًعيمج  انيدل  تناك  كلذ  عمو  .هتباذإ  سيلا  نم  دعي  ةجاجز و  دمجت يف  لئاس  لثم  حبصأو 

هثت امو  ءاملا  تحت  ةمتعلا  ثيح  ليللا ، كمسلا يف  هلعفي  يبوأ م  شهدناو  ةدئافلا ، ةليلق  هكسأو  رهنلا  رغِص  اجوب 

كلاحلا دوسألا  مالظلا  حيباصم يف  وأ  ءابرهك  كل  يهو ال  كسألا  كرحتت  فيك  لءاست : ام  ًاثكو  فواخم ، نم  سفنلا  يف 

نحنو ىتح  ةلوهسب  اهتوم  ىلإ  يدؤي  م  فغارشلاو ، تايرزبلا  فعض  هركأ  تنكو  ليللا ، ةءالم يف  لثم  رهنلا  يطغي  يذلا 

، يلاتلا مويلا  انباب يف  قرطي  نومولوس  ءاج  امدنع  .اًنايحأ  ءاكبلا  بغرأ يف  ينلعجت  اهتشاشه  تناك  رهنلا ! ءام  اهنزُخن يف 



جرخنس اننأ  ىأر  امدنع  نكلو  رهنلا ، ىلإ  باهذلا  مدع  ىلع  ةيادبلا  انيكيإ يف  رصأ  انتراج ، هيف  انتكسمأ  يذلا  مويلا  وهو 

.ةراسج كألا  دايصلا »  » هنأب انفتهو  هل ، اًعيمج  انللهف  اجوب ، نم  هترانص  ذخأو  انيلإ  مضنا  هنود ، نم 

ططخن نيب  ةيتاوملا ، ةظحللا  اًنيحتم  هلخادب ، ئبتخي  للكلا ، فرعي  ودعب ال  هبشأ  انيكيإ  فزنتسي  يذلا  ءيشلا  ناك 

اجوب ىلع  طقف  اًيقبم  يبوأو ، انأ  هتقالع   هيف  عطق  يذلا  مويلا  كلذ  ذنم  هيلع  رطيسي  أدب  .وبايإ  ايإ  نم  انماقتنا  ذفننو 

نم عوبسأ  دعب  هافشتكا  يذلا  ديدجلا  مدقلا  ةرك  بعلم  هيلإ يف  مضنالا  نم  انامرحو  هتفرغ ، لوخد  نم  اناعنم  .هعم 

.اًديعب برستت  اهنأ  ادب  يتلا  انتَّوُخأل  فهلتم  ىودج ، الب  ءاسم  لك  هعوجر  رظتنن  انحرو  هتبحصل ، قوتن  انك  .دلَجلا 

غرفي لجر  لثم  جراخلا ، ىلإ  ةياهنلا  انَلَعس يف  نأب  هقلح  ىودع يف  نم  صَّلخت  انيكيإ  نأ  اًحضاو  حبصأ  مايألا ، رورم  عم  نكل 

.ةئلتمملا هكلاسم 

نيذلا رادجلا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  انناج  ابغأ ، ديسلا  دالوأ  دحأ  عم  اجوبو  انيكيإ  رجاشت  اًبيرقت ، تقولا  كلذ  يف 

يف تعرعرتو  تأشن   » راعش موسرملا  اهلكيه  ىلع  شقُن  ثيح  انيتنجرأ ،»  » مساب فرعُت  ةكلاهتم  ةنحاش  نوكلت 

مهمون نم  سانلا  ظقوتو  ناكملا ، عقعقتف يف  اهليغشت ، دنع  ناذآلا  مصت  ءاضوض  ردصت  تناك  اهلازه ، ببسبو  انيتنجرأ .»

تارجاشملا ىدحإ  نم  ابغأ  ديسلا  جرخو  تارجاشمو ، ىواكش  ةدع  كلذ  نع  تدَّلوت  .راهنلا  نم  ةركبم  تاعاس  يف 

رابخإل هلافطأ  دحأ  لسري  ابغأ  ديسلا  أدب  اهتقو ، .اهئاذح  بعكب  هل  ٌةراج  هتبرض  نأ  دعب  هسأر  مئاد يف  مروتب  اًباصم 

: نلعم تاَّرم ، عضب  ناجلا  تويب  دحأ  ةباوب  وأ  باب  ىلع  لافطألا  قرطيف  ةنحاشلا ، ريدي  نأ  ديري  ةَّرم  لك  ناجلا يف 

كأ حبصأ  يذلا  انيكيإ ، كراعت  حابصلا ، كلذ  .يلاتلا يف  تيبلا  ىلإ  نوضكري  مث  هوأ ،» انيتنجرأ ، لِّغشُي  نأ  ديري  اندلاو  »

ثملا صخشلا  فصول  اهمدختسا أ  ام  ًاثك  ةملك  يهو  جعزم ،»  » هنأب يبصلا  مهتا  امدعب  دالوألا ، ربكأ  عم  اًقزنو ، ةسارش 

.ءاضوضلل

انأ تللظو  بعلملا ، ةركلا يف  بعلل  اجوبو  انيكيإ  جرخ  انماعط ، انلوانتو  مويلا  كلذ  ةسردملا يف  نم  اندُع  نأ  دعب  اًقحال ،

حي يذلا  هسفن ، جمانربلا  عباتن  لازن  انكو ال  نويزفلتلا ، اندهاش  .هعم  بهذن  اننأل   نزحلا  انرمغي  تيبلا ، يبوأو يف 

تظحال هتفرغ ، ىلإ  نالورهي  اناك  نيبو  .ةعاس  فصن  نم  كأ  ابيغي  .اعجر   امدنع  ةيلئاعلا ، تاعازنلا  ضفي  لجر  نع 

« اشتوكوأ  » مجنلا مسا  لمحي  يذلا  هصيمق  ىلع  مدلا  نم  عقب  ةو  ةخفتنم ، ايلعلا  هتفشو  بارتلاب ، ىطغم  انيكيإ  هجو  نأ 

عمسلا قرتسن  رادجلا  بناجب  انفقوو  انتفرغ ، ىلإ  يبوأو  انأ  تعره  بابلا ، اقلغأ  نأ  روف  .هرهظ  ىلع  بوتكم  مقر 10  عم 

ىلع همادقأ  توصو  اهقالغإو ، سبالملا  تانازخ  حتف  توص  الإ  عمسن  ةيادبلا ،  .ثدح يف  اذام  فرعنل  هراوح  ىلإ 

، انأ تلخدت  نإ  نالخدتيس  نوغيسو  ناثان  نأ  تركف  : » تلكلا طقتلن  نأ  لبق  ليوط  تقو  رم  .ةيلابلا  ةداجسلا 

نل هنأ  طقف  فرعأ  تنك  ول   » .دعب ِهتني  و  اجوب ، توص  كلذ  ناك  كارعلا ،» ُتلخدتل يف  كلذ  الولو  اًددع ، اننوقوفيف 

«. طقف فرعأ  تنك  ول  الخدتي ،

دقل اقح ، كبرضي  عدفضلا   اذه  نكل  : » اجوب عبات  اهدعب  ةداجسلا ، ىلع  قدت  مادقأ  توص  حيرصتلا  كلذ  بقعأ 

«. كلذ لعف  ...هنأ  : » ةبسانملا تلكلا  نع  ثحبي  هنأكو  فقوت  ...هنأ ،» ظحلا  هفلاح 

!«. ركنُت نأ  كايإ  .دهاشُت  تفقو  لب  .يلجأل ال ! كراعتت  تنأ   : » ةأجف انيكيإ  رجفنا 

«. ...نأ اكمإب  ناك  : » لوقي عرشو  تمصلا  اجوب  رسك  ةصق ، ةفقو  دعب 

«. اًنكاس تفقو  دقل  .لعفت  .ال   : » انيكيإ خرص 

تضهن .لاهسإب  تبيُصأ  ميكن  نأل  مويلا  كلذ  لمعلا يف  ىلإ  بهذت  يتلا   يمأ  هعمست  يفكي ل  ا  اًيلاع  هتوص  ناك 

.هباب ىلع  قرطت  تحار  مث  اهيفُخب ، تارم  ةدع  ضرألا  تعفصو  اهتفرغ ، نم  اهيمدق  ىلع 

.»؟ ناحياصتت اذامل  ثدحي ؟ اذام  »

«. مانن نأ  ديرن  امام ، : » اجوب لاق 

.»؟ حايصلا اذه  ببس  ام  : » تلاق ابيجي  امدنعو   هتلأس ، بابلا ،»؟ ناحتفت  اذهل ال  »



!«. ءيش ال  : » ةدحب انيكيإ  در 

«. كل لضفألا  .ءيش  نوكي ال  نأ  كل  لضفألا  : » يمأ تلاق 

.اهتفرغ ىلإ  ةدئاع  يهو  تباث  عاقيإ  ًةيناث يف  ضرألا  اهافُخ  عفص 

***

لصاوتلا ةداعإل  فقوملا  لالغتسا  اًعمطو يف  .هتفرغ  َّالظو يف  يلاتلا ، مويلا  ةسردملا يف  دعب  بعَّلل  اجوبو  انيكيإ  جرخي   

.ةشيعملا  ةفرغ  ىلإ  هب  أي  ل  صوصخلا ، هجو  ىلع  انيكيإ  هبحي  ويزفلت  جمانرب  ةصرف  يبوأ  صنتقا  هعم ،

سلجن انك  مايأ  ىلإ  ًاملأتم  نحي  يبوأ  رمتساو  الأ ،» - يموأ  » دنع ةراجلا  انب  تكسمأ  نأ  ذنم  نويزفلتلا  هنم  ٌّيأ  دهاشي 

«، لاغدألا رغنك  يبيكس  و« ابورويلاب ، قطانلا  لسلسملا  يوأ ،» الابغأ   - » ةبخاص ةجهبب  اًعم  ةلضفملا  انجمارب  ةدهاشمل  اهيف 

نم اًفوخ  هسفن  عن  هنكل  هربخيو ، بهذي  نأ  يبوأ يف  ركف  تالسلسملا  هذه  نم  لسلسم  أدب  لك  .ةيلارتسألا  اماردلا 

هقنعب َّبأرشا  انيكيإل ، لَّضفملا  لسلسملا  وه  لاغدألا » رغنك  يبيكس   » نأل هنزح  طرف  نمو  مويلا ، كلذ  يفو  .هقياضي  نأ 

عاقيإ عم  توص  الب  ناكرحتت  هاتفش  تذخأ  بيلصلا ، ةمالع  مسر  نأ  دعب  مث  هال ، هتفرغ  باب  بقث  نم  رظنيل 

: لسلسملا ةينغأ  دشني  وهو  ةفرغلا  عرذي  أدبو  سدقلا ،» حورلا  نبالا ، بألا ، : » تلكلا

لاغدألا رغنك  يبيكس  يبيكس  يبيكس 

لاطبألا لطب  يبيكس  يبيكس  يبيكس 

يننكل قاقشلا ، اذهل  ٍّدح  عضو  ديري  هنأ  ةاقلا ، مايألا  كلت  انيقيقش ، نع  انلاصفنا  مايأ  ىدم  ىلع  ًاثك  يبوأ  ربخأ 

اي ال   » .ًةيناث هيلع  تيشخ  ةينغألا ، كلت  ينغي  أدب  امدنعو  .ةَّرم  لك  هينثأ يف  نأ  تعطتساو  هطخس ، ةراثإ  نم  هترذح 

.فقوتي نأ  هايإ  اًيعاد  اهتلق ، كنابرضي ،» فوس  وأ ،

اًقثاو م سيل  هنأك  ةئكلتم  ةرظنب  امرو  فقوت  .اًنهاو  لعف  در  الإ  بلجت  ةئجافم   ةصرقب  هبشأ  رثأ  يستلال  ناك 

: عباتو هسأر ، زه  مث  هعمس ،

لاغدألا رغنك  يبيكس  يبيكس  يبيكس 

دمجت .سلجو  يبناجب ، ةكيرألا  ىلإ  هجوتو  انيكيإ ، رهظ  .ةوقب  َّيقيقش  ةفرغ  باب  ضبقم  كرحت  امدنع  ءانغلا  نع  فقوت 

هتدالو دعب  انيكيإ  لمحت  يهو  مأ أ ، ينينل ، ةرطؤم  ةيفارغوتوف  ةروص  تحت  طئاحلا ، راوج  ىلإ  لظو  لاث ، لثم  يبوأ 

.سلجو هدعب  اجوب  ءاج  مث  رادجلا ، ىلإ  اًتبثم  ناك  ول  ادج ك  ًاليوط  عضولا  اذه  دَّمجتو يف  ماع 1981 .

هيلع ضقني  ةَّرم  لك  ةلهذم يف  تازفق  زفقي  ناكو  سارجألا ، تاوذ  نم  ناوعفأ  لاتق  نم  هِّوتل  رغنكلا  يبيكس  ىهتنا 

.هيفك قعلي  نآلا  وهو  ممسملا ، هناسلب  ناوعفألا 

!«. ةجعزملا ةقيرطلا  هذهب  هيفك  قعلي  امدنع  يبغلا  يبيكس  هركأ  هوأ ، : » اًبضغ انيكيإ  طاشتسا 

«. ...ىرت نأ  بجي  ناك  .هِّوتل  اًنابعث  لتاق  دقل  : » يبوأ لاق 

.»؟ تنأ كلأس  نَم  تلق   » .هيمدق ىلع  زفقي  وهو  انيكيإ  رده  تنأ ،»؟ كلأس  نَم  »

زاهجو نويزفلتلا ، لمحي  يذلا  بكلا  فرلاب  مدطصاف  بضغ ، يف  ميكنب ، صاخلا  كرحتملا  يتسالبلا  يسركلا  لكر 

يجينلا يزكرملا  كنبلا  غص يف  فظوم  وهو  يجاجز أل  حول  ءارو  ةظوفحم  ةرطؤم  ةروص  تطقسو  .نوفلتلاو  ويديفلا ،

.ةرثانتم عطق  ىلإ  تمشهتو  ةنازخلا ، ءارو 

نويزفلتلا رز  طغض  .هبلق  ىلع  ةزيزعلا  يدلاو  ةروص  صم  ًالهاجتم  ةثلاثلا ، ةَّرملل  انيكيإ  اهررك  تنأ ،» كلأس  نَم  »

.اًما نكسف  رمحألا 

!«. مكفرغ ىلإ  اوبهذا  ايوأ ، : » ًالئاق حاص 



«. مكفرغ ىلإ  اوبهذا  تلق  انه ؟ رظتنت  اذامل  اجوب ، : » لوقي انيكيإ  تعمس  انتفرغ  نمو  .ثهال  يبوأو  انأ  تضكر 

.»؟ اًضيأ انأ  يإ ؟ اي  اذام  : » اًشهدنم اجوب  لأس 

!«. اوبهذا ..اوبهذا  تلق  معن ، »

رادتسا اًعيمج ، انرداغ  امدعب  .عفصُي  وهو  اهباب  توص  مث  هتفرغ ، ىلإ  اًهجتم  اجوب  يمدق  توص  ىوس  تمصلا  رسكي   

.دهاشي هدحو  سلجو  نويزفلتلا  ىلإ  انيكيإ 

ةطقن ترهظ  نأ  قبسي  ثيح   ةَّرم ، لوأل  اجوبو  انيكيإ  لصافلا ب  طخلا  اهيف  ىدبت  يتلا  يه  ةظحللا  كلت  نأ  تنقيأ 

.تاغارفلا رجفنتو  مججلا  هيف  نُجت  نمز  ىلإ  انتداقو  انتايح ، لكش  ةظحللا  هذه  تَّغ  .كلذ  لبق  طخلا  اذه  نم  ةدحاو 

.ًاليوط يبوأو  انأ  هيف  انزُجتحا  يذلا  عقوملا  ىلإ  طبهو  ءسلا ، نم  طقس  كالمك  اجوب  انيلع  لزنو  .مالكلا  نع  افقوت 

***

طسبنتو دوعت  نأ  هرصتعتو ، هبلق  ىلع  ضبقت  يتلا  ديلل  اًعيمج  انين  انيكيإل ، يخسملا  لوحتلا  نم  ةركبملا  مايألا  كلت  يف 

.ةيماح ةلداجم  دعب  اجوب  برض  كلذ ، وحن  وأ  عوبسأب  اهدعب  .كأف  كأ  انيكيإ  انع  دعتباو  تراد ، مايألا  نكل  اًعيرس ،

اجوب نكل  اهيف ، انيكيإ  دوجو  لاح  ةشيعملا يف  ةفرغ  بنجتن  انأدب  اننأل  كلذ ، ثدح  امدنع  انتفرغ  يبوأو يف  انأ  تنك 

ًاتاوصأو تابرض  تعمس  .لادجلا  اذه  ببست يف  يذلا  وه  هرارصإ  نم  انيكيإ  بضغ  نأ  دب  الو  .هناكم  لظي يف  ام  اًبلاغ  ناك 

ذخأت تبسلا ، مايأ  لمعلا يف  ىلإ  بهذت  دعت  يتلا   يمأ ، تناكو  تبس ، موي  ناك  .مئاتشلا  نالدابتيو  نالداجتي  هو 

عضرُت تناك  اهنأل  تبكُّرلا  ىلإ  ردصلا  نم  ًةطَّمقم  ةشيعملا ، ةفرغ  ىلإ  تعفدنا  ةجضلا ، تعمس  امدنع  .اهتفرغ  ةلوليق يف 

.اهل اثرتكي  هنكل   فقوتلاب ، هترمأف  َلتاقتملا  قِّرُفت ب  نأ  ةيادبلا  يمأ يف  تلواح  .اهلبق  خرصت  تحار  يتلا  ميكن 

صِّلخي نأ  انيكيإ  لواح  امدنعو  اًيدحتم ، انيكيإ  صيمقب  اجوب  كسمأو  هنيب ، ةدودشم  تحبصأ  ىتح  هلصفتل  تَعفدنا 

اهلاورس فشكناو  تَّرعتف  اهب ، ةطَّمقم  يمأ  تناك  يتلا  اَّبرلا  أطخلاب  َّدشف  اجوب  عارذل  ةبضاغ  ةْرتَنب  كلذ  لعف  هسفن ،

.يلخادلا

ىرت نأ  ىنعم  فرعت  له  .ينتيرع  دقل  تلعف ؛ اذام  رظنا  ةنعلب ؟ كسفن  بيصت  نأ  ديرت  له  هوويإ ! : » يمأ تخرص 

نم هتلعف  ءيش  لكب  يإ  ربخأ  فوس   » .ةيناث اهردص  لوح  اَّبرلا  تطبر  ؟».  ولأ سيندت -  كلذ  نأ  فرعت  له  ييرُع ؟

«. اقلقت ال  ءايلا ، ىلإ  فلألا 

.هسافنأ طاقتلا  نالواحي  نيدعابتم ، نافقي  هو  هنم ، ٍّلك  مامأ  اهيعبصإب  تعقرط 

.»؟ ناكراعتت اذامل  كل ؟ لعف  اذام  انيكيإ ، اي  نآلا  ربخأ  »

كنم ربكأ  وه  نَم  هجو  سيسهلا يف  قالطإ  نأل  ُتقعُصو  .اًنجهتسم  اًسيسه  قلطُي  وهو  هب  ىقلأو  هصيمق  انيكيإ  علخ 

.هعم حماستلا  نك  اًزوشن ال  وبغإلا  ةفاقث  ُّدعُي يف 

.»؟ انيكيإ اي  اذام  »

!«. امام اي  هيإ  : » انيكيإ لاق 

ام آن  يغيإ  اك  وم  وبوأ  : » تلاق اهبلق ، ىلع  اهيدي  عضت  يهو  مث  ًالوأ ، ةيزيلجنإلاب  يمأ  اهتلاق  يهجو ،»؟ َتسسه يف  له  »

؟». وسوأ ول 

ةفرغلا باب  عفص  .هتفرغ  ىلإ  ىضمو  هصيمق  لوانتو  كارعلا ، لبق  اًسلاج  ناك  ثيح  ةكيرألا  ىلإ  عجارتو  انيكيإ ، دري   

رغفنا دقو  فرصناو ، اهكرت  هنوكل  ةئيذبلا  ةناهإلا  نم  ةلوهذم  يمأ  تفقو  .تلصلص  سولجلا  ةفرغ  عيراصم  نإ  ىتح  ةوقب 

ةفش تَظحال  اهنكل  انيكيإ ، بيدأتل  بابلا  ىلإ  هجوتلا  ىلع  تكشوأ  .اهطخس  لعتشاو  بابلا ، ىلع  اهانيع  تدمجتو  اهاف ،

.تيمادلا هيتفش  ىلع  ةيزمرق  عقبب  ىطغملا  هصيمقب  تبري  وهو  ةعوطقملا ، اجوب 

.»؟ اذه كب  لعف  نَم  وه  له  : » يمأ هتلأس 

هنأ ينعيس  كلذ  نأ  ىوس  رهنالا  نم  اهعن  ةسيبح   عومدب  تءولمم  نيوارمح ، هانيع  تناك  .هسأرب  اجوب  أموأ 



انك .ةيساسح  قطانملا  كأ  برضُن يف  وأ  ةديدش  تطل  ىقلتن  امدنع  ىتح  كراعتن ، امدنع  بن  وخإو  انأ  نكأ  .بُرض  

.اًنايحأ اًراردم  رمهنتف  اهحارس ، قلطُن  طقف  اهتعاس  نويعلا ، نع  نيديعب  حبصن  ىتح  عومدلا  تبك  اًاد  لواحن 

.»؟ سرخأ تحبصأ  له  ينبجأ ! : » يمأ تخرص 

«. اهلعف نَم  وه  امام ، اي  معن  »

.»؟ كلذ لعف  ان  - يإ نَم ؟  - يينوأ »

، ةحيرجلا هتفش  سملت  نأ  تلواحو  يمأ  هنم  تبرتقا  .هيدي  خطلملا يف  صيمقلا  ىلع  هانيعو  هسأر ، نم  ةءاإب  اجوب  در 

.حرجلا قدحت يف  لازت  يهو ال  فلخلا ، ىلإ  تَعجارتف  ًاملأتم ، ىولت  اجوب  نكل 

.»؟ اهلعف نَم  وه  انيكيإ  نإ  تلق  له  : » هِّوتل اهبجي  هنأكو   ًةيناث ، هتلأس 

«. امام اي  معن  : » اجوب لاق 

انيكيإ ًةرمآ  هيلع ، برضت  تعرشو  انيكيإ  ةفرغ  باب  ىلإ  تعره  مث  .ةَّرملا  هذه  ةوقلا  نم  ديز  ًةيناث ، اَّبرلا  تمكحأ 

اًمزع اهيلع  يفضتلو  اهناجهتسا  ةيدبم  اهتلك  ىلع  ًةددشم  ٍلاع ، توصب  ددهت  تأدب  ةباجتسا ، دجت  املو   .هحتفب 

«. َّيقاس نم ب  تلزن  كنأو  كمأ ، يننأ  كيرأس  نآلا ، بابلا  حتفت  اذإ   انيكيإ ، : » اًرارصإو

.ةداعلا غ  ىلع  اًيدحتم  انيكيإ  ناك  .خارصو  تطل  كلذ  بقعأو  هيلع  تزفق  .بابلا  حتفني  نأ  لبق  ًاثك  رظتنت   

وه حارو  تطللا ، نم  اًديزم  يمأ  هيلإ  تهَّجو  .كأ  اهبضغ  مقاف  ام  اهَّدري ، نأب  دَّده  لب  اجتحم ، ةعفص  لك  ىَّقلتو 

، ةياهنلا .كارعلا يف  ىلإ  ىدأ  يذلا  هزازفتسا  ىلع  ًالوأ  اجوب  فِّنعت  اهنأل   اههركي  هنإ  ًالئاق  توص  ىلعأب  رمذتيو  خرصي 

دق هتدجو  سولجلا ، ةفرغ  ىلإ  تَلصو  امدنعو  .ًةيناث  طقست  اهب  ةصاخلا  اَّبرلاو  يمأ ، هتدراط  .اًبراه  َّرفو  ضرألا  ىلع  اهعفد 

: اهتبابس فرطب  اهناسل  سملت  يهو  نعلتو ، بست  تحار  مث  لبق ، نم  تلعف  ك  اهردص  يطغتل  اَّبرلا  تعفر  .لحر 

، لكأي نيأ  ينمهي  .مكوبأ ال  عجري  ىتح  ًةيناث  تيبلا  اذه  ءيش يف  يأ  لكأي  نل  انيكيإ  .ضرألا  ينعمستو  ءسلا  ينعمست  »

لكأي نل  .هرفس  نم  يإ  عجري  ىتح  تيبلا ، اذه  سيل يف   » .عومدلاب ةقونخم  اهتلك  تناك  تيبلا .» اذه  سيل يف  نكل 

!«. انه

نم حجرألا  ىلع  نوتصني  نيذلا  ناجلا  ار  نيرخآ ، ىلإو  سولجلا ، ةفرغ  انعَّمجت يف  نيذلا  نحن  انيلإ  اهثيدح  تهَّجو 

، عراشلا نم  ىرخألا  ةيحانلا  ىلإ  قيرطلا  ربع  هنأ  حجرألاو  انيكيإ ، ىفتخا  .يلاحسلاب  لوهأملا  روسلا  نم  رخآلا  بناجلا 

ثالث قوف  ةدقلا  لالتلا  ولعت  ثيح  ةنيدملا ، نم  ءزجلا  كلذ  ىلإ  دوقي  يذلا  ارتلا  بردلا  ىلع  وباس ، ىلإ  ًالش  ىضمو 

عجري .موي   لك  رجف  ةرابج  تانوفوركيم  هقوف يف  نم  ةالصلل  نذؤملا  نذؤي  بك  عماجو  ٍعادتم ، ىنبم  نيسو يف  سرادم ،

.اًدبأ اهدعب  هنع  فشكي  ام   ناكم  مان يف  .مويلا  كلذ  يف 

ليللا فصتنم  ترطضا يف  امدنعو  .بابلا  انيكيإ  قرطي  نأ  قلقب  ةرظتنم  ليللا ، لاوط  ةيداغ  ةحئار  تيبلا  يمأ  تعرذ 

اهعمو ةرظتنم  تسلج  مايألا -  كلت  يروكأ يف  اًعئاش يف  ًاثدح  حلسملا  وطسلا  ناك  ثيح  نامألا -  لجأ  نم  ةباوبلا  قلغ  ىلإ 

يذلا  اجوب ، الإ  سولجلا  ةفرغ  اهعم يف  َقبي  و  مانن ، انفرغ ل  ىلإ  انتعفد  اهلبقو  .يسيئرلا  بابلا  نم  برقلاب  حيتافملا 

كلت اًرارم يف  تَجرخ  .انيشارف  نم  يمأ  ىلإ  تصنم  انللظو  يبوأو ، انأ  منأ  .انيكيإ   نم  اًفوخ  هتفرغ  لوخد  عطتسي 

تأدب امدنعو  .سلجت  دكت  .ةَّرم   لك  اهدرف يف  دوعت  تناك  اهنكل  ةباوبلا ، ىلع  اًقرط  عمست  اهنأ  تنظ  ح  ةليللا ،

ةَّرم هسفن  فتاهلا  توص  رركي  نيبو  .ةباجإ  الب  رمتسا  رركتملا  سرجلا  نكل  تَفتاه أ ، قحال ، تقو  رمهنت يف  لويسلا 

هتراظنو رطاخملاب ، ةفوفحملا  ةنيدملا  ديدجلا يف  تيبلا  اًسلاج يف  أ  ليختأ  نأ  ُتلواح   ، نوب - نوب نوب ، - نوب ىرخأ ، دعب 

لعج م  اًفسن ، طخلا  شيوشت  اهفسن  هل  اُهتمسر  يتلا  ةروصلا  كلت  نكل  نويبيرتلا ،»  » وأ نايدراجلا »  » أرقي ههجو ، ىلع 

.ةعسلا عضت  يمأ 

، ايهاوموأ نم  برقلاب  ونامأ ، انتيرق ، يف  وخإو  يسفن  تدجو  ام  ناعرس  يننكل  رمألا ، ةياهن  يف  ت  ىتم  فرعأ   

يف ناك  يذلا  ةاشملا  رسج  ىلإ  ةأجف  ةركلا  اجوب  لكرو  رهنلا ، ةفض  نم  برقلاب  قيرف -  لك  نانثا يف  مدقلا -  ةرك  بعلن 



وزغ لاح  هيلع  روبعلا  نوعيطتسي  ليدب  رسجك  لجع ، ىلع   (6) ارفايب دونج  هدَّيش  دقو  رهنلا ، قوف  ديحولا  ربعملا  ىضم 

نم هعالضأو  ةباغلا ، يف  ايفخم  ناك  .ةيجينلا  ةيلهألا  برحلا  ءانثأ  يسيئرلا  رسجلا  اوفسن  امدعب  ةيجينلا ، تاوقلا 

، هربعي وهو  هيلع  دانتسالا  ءرملا  عيطتسي  نيزبارد  هب  نكي  .ةظيلغ   لابحو  ةئدص  ةيندعم  تاقلحب  اًعم  تطبُر  بشخلا 

هايملا لفسأ  ةيئرم  ةباغلا  لالت  نم  ةدتمملا  راجحألاو  روخصلاو  روخصلاب ، نطبم  رسجلا  لفسأ  باسني  يذلا  رهنلا  ءزجو 

ةأجف كردأ  ةركلا ، طقتلا  امدنع  هنكل  هفصتنم ، راص يف  ع  ةضمغ  يفو  كفت ، نود  نم  رسجلا  ىلإ  انيكيإ  ضكر  .ةرشابم 

.روخصلاب مدطصيو  اهيف  طقسي  ٍةتيمل  ىؤر  هينيع  ةوهلا يف  تعرز  هلفسأ ، نم  ةوهلا  اًعاترم يف  قدح  حو  .رطخ  هنأ يف 

«. لاعت لاعت ، يإ ، : » هفوخ لثم  فوخب  هيدانن  انعرشف  وذقنأ ،»! وذقنأ ! : » خرصي عرشف  ةأجف ، فوخلا  هيلع  قبطأ 

وطخي يف صخش  ةيشمك  هتيشم  ءطبب ، انهاجتا  يف  راسو  قشلا ، طقست يف  ةركلا  كرتو  هيدي ، درف  انتالسوتل ، ةباجتساو 

، للحتلاو نمزلا  لعفب  تراخ  يتلا  ةيبشخلا  عالضألا  تعدصت  طخ ، وحن  ىلع  ًالقلقتم  انتيحان ، هجتي  ناك  يفو  .لحَولا 

ةجرجرتم داجنتسا  ةخرصو  نداعملاو ، روسكملا ، بشخلا  نم  حاولأ  عم  روفلا  ىلع  انيكيإ  ىوه  .فصن  ىلإ  رسجلا  رسكناو 

رطخلل هتايح  ضيرعت  ىلع  انيكيإ  خبوت  يمأ  توص  ُتعمسو  ةأجف ، ُتظقيتسا  امدنع  هطوقس  يف  لازي  ال  ناك  .ةيلاع 

خفتنيو قهشي  لب  طاشنب ، قدي  بضاغلا ال  لجرلا  بلق  نأ  ةَّرم  تاذ  ُتعمس  .اًضيرمو  ًاللبم  ةدوعلاو  جراخلا  مونلاب يف 

ةفرغ ىلإ  ُتضكر  هتوص ، ُتعمس  امدنع  حابصلا ، عولط  عم  .يخأ  لاح  كلت  تناك  .ةياهنلا  يف  شمكني  مث  نولاب ، لثم 

.اًبذعم اًسئاب  ًالجر  ةوق ، الو  لوح  الب  ءاملاب ، ًالضخم  داع  هنأ  َّينيعب  تيأرف  سولجلا 

***

ةيهاولا يف تاكرحلا  كلت  ىلإ  هدوجو  عجارت  .اًبيرقت  مايألا  كلت  هارأ يف  تنك ال  .انع  اًداعتبا  انيكيإ  دادزي  ر ، موي  لك  يف 

يمأ هنم  بلطت  ىتح  اًيلاع  هتوص  عفري  ام  اًبلاغ  يذلا  روتسزنارتلا  ويدارو  ًةداع ، هيف  غلابملا  هلاعس  بخص  ىلإ  لزنملا ، ءاجرأ 

ههجو َرأ  ينكل   تاقوألا ، بلغأ  ًالجعتم يف  ةصق ، ةرتفل  لزنملا  رداغي  اًنايحأ  هارأ  تنك  .تيبلا  نوكت يف  هضفخي ح  نأ 

ناك .نويزفلتلا  مدقلا يف  ةرك  ةارابم  دهاشيل  جرخ  امدنع  هسفن  عوبسألا  كلذ  نم  قحال  تقو  ًةيناث يف  هتيأر  .ةدحاو  ةَّرم 

ةغرفتم مويلا  كلذ  ةدلبلا يف  قوس  اهرجتم يف  ىلإ  يمأ  بهذت  و  هءاشع ، أَّيقتو  ةقباسلا  ةليللا  اًضيرم يف  طقس  دق  ديفيد 

يذلا  انيكيإ  سلج  .ةارابملا  دهاشن  وخإو  انأ  تحر  اهتفرغ ، يف  ديفيدب  يمأ  ينتعت  نيبو  ةسردملا ، دعب  .هتياعرل 

ةلواط قوف  اًيلاعتم  ةدوجوم ، يمأ  نأل  ةفرغلا  نم  انجارخإ  اًضيأ  عطتسي  و  ةارابملا ، ةيؤر  يف  هتبغر  ةمواقم  عطتسي 

رشع ةئف  ةيدقن  ةقرو  اهدي  يفو  سولجلا  ةفرغ  يمأ  تلخد  لوألا  طوشلا  ةياهن  بارتقا  عمو  .يبظ  لثم  اًتماص  ماعطلا ،

اجوبو انيكيإ  بطاخت  اهنأ  دكؤمف  مسالا ، ركذت  اهنأ   عمو  ديفيدل .» ًءاود  ارضحتو  ابهذت  نأ  كديرأ  : » تلاقو تاريان ،

.لوهذلاب يمأ  باصأ  م  اًربش ، هناكم  نم  هنم  ٌّيأ  كرحتي  تاظحلل ،  .انس  ربكألا  هنأل  اهتابلط  ةيبلت  ادوعت  نيذللا 

، تبنت انيكيإ  ةيحل  رداوب  ىأر  هنأ  يبوأ  ربخأ  نأ  قبس  .هنقذ  كحي  وهو  انيكيإ  اهباجأ  ديحولا ،»؟ كنبا  انأ  له  امام ، »

نم اًغلاب  ًالجر  ناك  َّينيع ، يفو  ِّوتلل ، هرمع  نم  ةرشع  ةسماخلا  انيكيإ  غلب  .هلداجأ  ينكل   اهتقو ، اهظحالأ  يننأ   عمو 

ىلإ بهذيو  انع ، لصفني  نأ  نم  ديدش  فوخب  ةبوحصم  تءاج  هغولب  ةركفف  كلذ ، عم  .ةيحل  هل  تبنت  نأ  يعيبطلا 

ينهذ ةقلاع يف  تلظو  تقولا ، كلذ  لماك يف  وحن  ىلع  لَّكشتت  ةركفلا   كلت  نكل  .بسحو  لزنملا  كرتي  وأ  ىلعأ  ةسردم 

لظي فاقيإلا  رز  ىلع  مهدحأ  طغض  ذإ  هنكل  ةلهذم ، ةزفقب  ماق  دقو  نويزفلتلا ، مهارن يف  نمم  تابوركأ  بعال  لثم 

.هتزفق لكإ  ىلع  رداق  غ  ءاوهلا ، اًقلاع يف 

.»؟ اذام : » يمأ هتلأس 

«. ناكم يأ  ىلإ  باهذلا  ديرأ  الو  بَعتم ، انأ  اًاد ؟ انأ  نوكأ  نأ  بجي  له  رخآ ؟ اًصخش  يلسرت  نأ  نك  الأ  »

.»؟ عمست له  وغونيإ - .درت  مأ   تدرأ  ءاوس  ءاودلاب ، نايتأتو  اجوبو  تنأ  بهذتس  »

نكل بهذأس ، انأ  بهذأ  نأ  ِتررصأ  اذإ  اًنسح ، : » هسأر زهي  وهو  لاق  مث  يشحو ، لمأت  ةظحل  يف  هينيع ، انيكيإ  ضفخ 



«. يدحو بهذأس 

فرصتلا اذه  مدص  .اهايإ  ةئبخم  ةيدقنلا ، ةقرولا  ىلع  اهتضبق  تمض  يمأ  نكل  دوقنلا ، لوانتيل  اهيلإ  مَّدقتو  فقو 

.»؟ بهذأ ينيكرتتو  دوقنلا  ينيطعت  نلأ  : » اهلأسو اًهودشم ، فلخلا  ىلإ  عجارتف  انيكيإ ،

.« اقح اقح ، فرعأ  نأ  ديرأ  كوخأ ؟ كب  هلعف  يذلا  ام  كلأسأ : ينعد  رظتنا ، »

«. بهذأ ينيعدو  دوقنلا  طقف  ينيطعأ  .خب  انأ  امام ، اي  ءيش  ال  ءيش ! ال  : » انيكيإ خرص 

.اًبيرقت لماكلاب  لمدنا  يذلا  اجوب  حرج  ىلإ  تراشأ  اجوب .» ةفش  ىلإ  رظنا  .كيخأب  كتقالع  نع  نكلو  كنع ، ملكتأ  انأ ال  »

«. ...كمحل نم  وه  يذلا  كقيقشب  هب ، تلعف  اذام  رظنا  »

«. بهذأ ينيعدو  دوقنلا  ينيطعأ  : » هدي دمو  انيكيإ  رأج 

نم جرخ  تلكلا  نم  ًاليس  قلطم  اهسفن ، ةظحللا  ىلع  اسفانت  اذكهو  وه ، ملكتي  نيب  شأج ، ةطابرب  يمأ  تلصاو 

سفن نم  دوقنلا  عضر  يذلا  ينيطعأ  كوخأ  اب  - اغ  وم  اك  ولوهن  هإ  ارنأ  اون  وغيإ  ولوه  وم ن  يي  يغ  اون  : » اذكه هيلك 

.«! بهذأ هنم  َتعضر  يذلا  ينيعدو  ردصلا 

قوف دعصتف  يمأ  اهلوقت  ةملك  لك  عم  كأ  جاتهي  هنأك  ىلعأ ، توصب  انيكيإ  خرص  بهذأ ،»! ينيعدو  دوقنلا  ينيطعأ  »

.اهسأر نم  ةبيتر  ةزهو  ةتفاخ  ناجهتسا  تاكرحب  تباجأ  يمأ  نكل  هتلك ، جَرَد 

ينيطعأ ِكيلإ ، لسوتأ  ِكوجرأ ، .يدحو  بهذأ  نأ  ديرأ  طقف ، دوقنلا  ينيطعأ  : » سفنلا طبض  نم  ربكأ  ردقب  انيكيإ  لاق 

«. طقف دوقنلا 

.»؟ هه انيكيإ ، اي  ادحتت  تنأو  ىتم  ذنم  اي ر ! هإ ! ميكينيشت  انيكيإ ! اي  كمف  ىلع  ةقعاص  لزنتل  »

ءاطخألا نيديصتت يل  اذامل  رمألا ؟ ام  ِكل ؟ ُتلعف  اذام  : » بضغ هيمدقب يف  ضرألا  برضيو  جتحي  عرشو  انيكيإ ، خرص 

.»!؟ أشو يننيكرتت  اذامل ال  ةأرما ؟ اي  ِكل  ُتلعف  اذام  اًاد ؟

اي : » هلوقب  ، انمأ يمأ ، انيكيإ  بطاخي  فيكف  ةمدص ؛ اًعيمج ، انتباصأو  يمأ ، تباصأ  دقو  اندعاقم ، سلاج يف  انللظ 

«. ةأرما

لثم اهيحانجب  فرفرت  ةطب  تنأ ، اذه  له  تنأ !؟ اذه  له  انيكيإ ، : » اهتبابسب هيلإ  شت  يهو  ضَّورم ، توصب  هتَلأس 

اهيعبصإب تعقرط  مث  هحتفي ، وهو  يمأ  هتعباتف  ملكتت ، اهايإ  اًكرات  بابلا ، ىلإ  هجوت  انيكيإ  نكل  تنأ .»!؟ اذه  له  كيد ؟

«. دوعي ىتح  طقف  رظتنا  قلقت ، .تحبصأ ال  فيك  هل  لوقأس  كدلاو ، لصتي  ىتح  رظتنا  : » هئارو نم  اهتوص  تعفرو 

هفلخ نم  بابلا  عفصي  وهو  تيبلا ، نم  اًجراخ  عفدنا  انتيب ، قوبسم يف  ٍّدحتل غ  رفاس  ضارعتسا  يفو  انيكيإ ، سهسه 

ددرتي اهنينط  تكرت  ًاخأ ، تفقوت  امدنعو  ًاليوط ، اينونج  ًافن  تارايسلا  ىدحإ  تقلطأ  ِّوتلل ، ثدح  امل  نالعإ  هنأكو  .ةوقب 

.انيكيإ يدحت  ةماسج  اًظِّلغم  يسأر ، يف 

ناتثبشتم اهاديو  ةسئاي ، اهسفنل  مدمدت  يهو  اهبلق ، نارصتعي  بضغلاو  ةمدصلاو  كئارألا ، ىدحإ  ىلع  يمأ  تسلج 

«. نورق هل  تتبنو  ربك  انيكيإ  ربك ، دقل  : » اهردصب

لكو اًكاوشأ ، تبنأ  هسمل ، تداتعا  دق  تناك  اًءزج  اهدسج ، نم  اًءزج  نأ  ادب يل  .ةسئايلا  لاحلا  هذه  اهآرمل يف  ُترثأت 

.اهيدي تمدأ  ءزجلا  كلذ  سمل  تلواح 

«. امام : » يبوأ اهادان 

«. اباب مانن - اي  هيإ  : » تباجأ

«. اًفئاخ تسل  انأ  .يعم  ْنِب  أيسو  ءاودلا ، ءارشل  بهذأس  .دوقنلا  ينيطعأ  »

.اهينيع نت  ةماستباو  تأموأو ، هيلإ  اهسأر  تَعفر 

«. كرذح اذخ  .كعم  اجوب  بهذيس  .َّلح  مالظلا  نكل  .وأ  اي  اًركش  : » تلاق

«. اًضيأ انأ  بهذأس  : » يسبالم بلجأل  ضهنأ  انأو  تلق ،



«. نانثا يفكي  .يعم  انه  َقبا  .ْنِب  اي  ال  : » يمأ تلاق 

«، نانثا يفكي  : » انتاويح تمطحت  نأ  دعب  َّيدل  روطتت  تأدب  يتلا  ةيلقعلا  ةلاحلا  ءانثأ  ةلمجلا ، كلت  تركذت  ام  ًاثك 

يبوأو يمأ  راوج  ىلإ  ُتسلج  .مويلا  كلذ  نم  عيباسأ  ةعضب  دعب  انترسأب  لحتس  يتلا  ةموؤشملا  ثداوحلل  ريذن  اهنأكو 

ناك اًعيمج ، اننيب  نم  .ج  ابح  اهبحي  ناك  يمأ ، عم  ةظلغلا  هذهب  فَّرصتي  هتيأر  نأ  قبسي يل  .انيكيإ   ُّغت  ركفأ يف 

تاجوزتملا ءاسنلا  تناك  ايقيرفأ ، نم  ءزجلا  اذه  .اوتسالا يف  لمنلا  شع  نولب  هيبشلا  اهترشب  نول  ذخأ  .اهب  اًهبش  كألا 

ةياعرب عت  نم  لوأ  انيكيإ  ناك  وكادأ .»  » وأ يإ » امام   » مساب يمأ  تفرُع  اذكهو ، ركِبلا ، نهنبا  مسا  نلمحي  ام  ًةداع 

.هب ةصاخلا  لافطألا  ةياعر  تاودأو  ةيودألا  لالس  انثروو  تاونسب ، هدعب  اًعيمج  ان  هدهم  يفو  اهلافطأ ، ىلع  اهب  تقدغأ 

يه ذختت  نأ  لبق  وه  انبقاع  يمأ ، رماوأ  انيصع  اذإو  .أ  ىتح  يضاملا ، عيمجلا يف  ةهجاوم  يمأ يف  راوج  ىلإ  فقو  ام  ًاثك 

ةرقنلا .هبايغ  ىتح يف  ةديج ، ةيبرت  لانن  نأ  اًعيمج  عيطتسن  اننوك  نع  اضرلا  تحنم أ  ام  يه  هتكارش  .لعف  ةدر  يأ 

، بضغ ةروس  يمأ يف  برض أ  ماوعأب ، دلوأ  نأ  لبقف  انيكيإ ؛ ةضع  نم  ةبدن  ىنميلا  دي أ  ةعبارلا يف  عبصإلا  ةغصلا يف 

.عبطلاب ةكرعملا  ىهنأ  ام  وهو  هعبصإ ، هَّضعو يف  انيكيإ  هيلع  ضقناف 
(. مجرتملا . ) يماع 1967 و1970 ب  ارفايب » ةيروهمج   » تسسأ ةيلاصفنا  ةكرح  دهش  يجين  ميلقإ  ارفايب :



5
يخسملا لوحتلا 

.يخسم لوحتب  ر  انيكيإ 

كرتي أدب  هبايغ ، نم  مغرلا  ىلع  نكل  انع ، اًديعب  هسفن  ىلع  انيكيإ  قلغأ  .ر  موي  لك  عم  ةايحلا  ُّغت  ةبرجت  ترمتسا 

عوبسألا ةيادب  لاعفألا يف  كلت  دحأ  عقو  .ةميقم  اًراثآ  انتاويح  ىلع  تفَّلخ  لاعفأب  لزنملا  ءاجرأ  هسفن يف  نم  ًاتاتف  هءارو 

يف اًديحو  انيكيإ  لظ  .اًركبم  ةسردملا  انتجرخأف  سرُدملاو ، رومألا  ءايلوأ  عتجا  موي  ناك  .يمأ  عم  هتنحاشم  الت  يذلا 

ىتح اًعيمج  انيرعت  .ةداعلا  غ  ىلع  اراح  اًموي  ناك  .قرولا  بعلن  انتفرغ  يف  يبوأو  اجوبو  انأ  انسلج  نيب  هتفرغ ،

دنعو .ءاوهلا  لخدُي  غص ل  رجحب  اًروشحم  هرخآ ، نع  اًعرشم  يبشخلا  انكابش  انكرتو  ةداجسلا ، ىلع  انسلجو  طسولا ،

«. تيبلا نم  جرخي  يإ  : » اجوب لاق  قلغُيو ، حتفُي  هتفرغ  باب  عس 

حبصأ يذلا  انيكيإ  َرن  ناموي   انيلع  رم  .سولجلا  ةفرغ  يف  هقالغإو  فصاوعلا  باب  حتف  انعمس  ةغص ، ةهرب  دعب 

اجوب ىتح  .اهلخدي  نأ  دحأ  عيطتسي  ال  كانه ، نوكي  امدنعو  هتفرغ ، ىقبي يف  هدوجو  ءانثأ  ىتحو  اًردان ، لزنملا  هدوجو يف 

عجري نأ  ىلإ  هنع  اًديعب  ىقبي  نأ  يمأ  هنم  تبلطو  ةخألا ، هتكرعم  ذنم  انيكيإ  نم  طاتحي  لظ  ةفرغلا ، هكراشي  يذلا 

امدنع هذهك ، تاقوأ  الإ يف  ةفرغلا  لخدي  ال  تقولا ، بلغأ  انعم  اجوب  لظ  اذكهو ، .هتنكس  يتلا  ةريرشلا  حاورألا  درطيف  أ 

يبوأو انأ  تللظ  نيب  اهيلإ ، جاتحي  يتلا  ءايشألا  ضعب  ذخأيل  ةعرسب  ةفرغلا  ىلإ  اًبهاذ  ضهن  .انيكيإ  جورخ  نم  دكأتي 

بيحن يف ةحيص  يهو  « - ! يبغوم : » خرصي يبوأو  انأ  هتعمس  ىتح  جرخي  دكي  .بعللا و  فنأتسنل  هتدوع  نيرظتنم 

.«!M.K.O ةمانزور ، M.K.O ةمانزور : » خرصي اجوب  حار  جراخ ، انضكر  نيبو  .ابورويلا  ةغل 

.انسفنأب انيأر  مث  ةفرغلا ، ىلإ  عفدنن  نحنو  هانلأس  اذام ،»؟ اذام ؟ »

اهعضوم ثيح  طئاحلا  ىلإ  ترظنف  ةيادبلا ، يف  قدُصأ  .اًبرإ   اًبرإ  ةقزمم  انيدل  ةثألا  « M. K. O  » ةمانزور تناك 

ةفخب ةخَّطلم  هفاوحو  طئاحلا ، طسو  اًعمال يف  نوكي  داكي  اًقارشإ ، كأو  فظنأ  اًيلاخ ، اًعبرم  اًحطس  الإ  َرأ  يننكل   مئادلا ،

«M.K.O  » ةمانزورف رمألا ، باعيتسا  ينهذ  عطتسي  و  رظنملا ، ينبعرأ  .ةمانزورلا  تبثت  تناك  يتلا  قصللا  طئارش  ناكم 

ناك .ميظع  رخفب  انسفنأ  ىلع  اهدرس  ديعن  انك  ام  اًادو  انتازاجنإ ، ربكأ  لِّثُ  اهيلع  انلوصح  ةصقو  ةمانزور ، درجم  نكت   

سرجلاو اًحابص  ةسردملا  ىلإ  انلصو  دقو  ةيسائرلا ، تاباختنالا  تالمح  جوأ  يف  ةنس 1993 ، سرام  رهش  فصتنم  يف  اًموي 

ةحاس لوصفلل يف  اًعبت  ةتباث  اًفوفصو  باوط  لِّكشم  نيرثملا ، ذيمالتلا  طسو  روفلا  ىلع  انجمدناف  هتاقد ، رخآ  عرقي 

فصلا روباط  انيكيإو يف  عبارلا ، فصلا  روباط  اجوبو يف  لوألا ، فصلا  روباط  يبوأو يف  ةناضحلا ، روباط  ُتفقو يف  .ةسردملا 

نودشني ذيمالتلا  حارو  حابصلا ، عمجت  أدب  باوطلا ، تلَّكشت  نأ  روفو  .روسلا  راوج  ىلإ  خألا  لبق  روباطلا  سماخلا - 

، ةصنملا ىلع  سرُدملا ، بك  سنرول ، ذاتسألا  فقو  مث  .يجينلا  ينطولا  ديشنلا  نونغيو  برلا ،» ةالص   » نولتيو ديشانألا ،

اي معن  : » انيديأ عفار  درن  نحنو  مهتالئاع ، ءسأو  مهئسأب  ذيمالتلا  ىدانو  بكلا ، يسردملا  روضحلا  لجس  حتفو 

فصلا روباط  ىلإ  سنرول  ذاتسألا  لصو  امدنعو  .ةسردملا  ةئعبرألا يف  ذيمالتلل  روضحلا  ذخأي  ناك  ةقيرطلا ، هذهب  يديس .»!

.كحاض ذيمالتلا  رجفنا  ووغأ ،» ديرفلأ  وبكويمينوناجوب  ، » ةاقلا مسا يف  لوأ  ىدانو  عبارلا ،

«. اًعيمج مكئابآ  هوجو  هذه يف  : » هتوص ىلعأب  حاصو  ذيمالتلل ، اكاو »  » ةراشإ يف  هعباصأ ، اًدعابم ب  هيدي  اجوب  عفر 

ام ناعرس  تهمه  ضعب  الإ  ةملكب ، دحأ  هوفتي  و  دحأ ، كرحتي  نكاس ،  اوفقوف  ذيمالتلا ، تاكحض  هترابع  تَسرخأ 

يذلاو نم أ ، كأ  ؤم  لكشب  دلجي  يذلا  مهفرعأ  نمم  ديحولا  صخشلا  بعُرملا ، سنرول  ذاتسألا  ىتح  .تشالتو  تتفخ 

ىلإ بهذن  نأ  لبق  ىتح  حابصلا  كلذ  اًبضاغ يف  اجوب  ناك  .ةلهول  زجاعو  هئات  هنأ  ادب  طوس ، نود  نم  اًبيرقت  دَهاشُي   

ىدان امدنع  هلعف  ام  نوكي  دقو  .ظقيتسا  نأ  دعب  اهللب  يتلا  ةبترملا  جرُخي  نأ  هنم  بلطو  أ  هجرحأ  ثيح  ةسردملا ،



نم لجر  وهو  سنرول ، ذاتسألا  حفاك  لك  ذيمالتلا  كحضي  نأ  اًداتعم  اًرمأ  ناك  ذإ  كلذل ؛ ةجيتن  همسا  ىلع  سنرول  ذاتسألا 

تاوصأل همادختسا  ىلع  داتعاو  سنرول ، ذاتسألا  روصق  فرعي  اجوب  ناكو  .اجوبل  لماكلا  وبغإلا  مسا  قطنل  ابورويلا ،

ناك ام  وهو  وكوولوناجوب ،)  ) ادج كحضملاو  ووكونوناجوب ،)  ) ادج رفانتملا  ب  هجازمل ، اًقفو  حوارتت ، ةيبيرقت ، ةسناجتم 

مسا ناك  ول  ك  هقطن ، صخش  يأ  عيطتسي  ًسا ال  لمحت  ةطخ  ةيصخش  هنوكب  ىهابتيو  ًةداع ، هرضحتسي  هسفن  اجوب 

.ةدحاو ةَّرم  تشا  نأ  هل  قبسي  حابصلا   كلذ  ىتحو  تاظحللا ، كلت  ةعتم يف  ًةداع  اجوب  دجي  .هلإ 

نم لقتني  وهو  ًاليوط  ًافص  توصلل  ربُكملا  قوبلا  ردصأ  .اًتَغابم  سنرول ، ذاتسألا  عجارتو  ةصنملا ، ىلإ  ةرظانلا  تهجتا 

.اهدي ىلإ  هدي 

تديُش يتلا  ةقومرملا  ةسردملا  هذه  ةيئادتبالا ، وياتوموأ  ةسردمو  ةناضح  يف  تلكلا  هذه  لاق  نَم  : » ةرظانلا تلاق 

.»؟ برلا ةملك  ىلع  تسُسأو 

«، لمعي  » نأ هنم  بلطُي  وأ  ةصنملا ، ىلع  دلُجي  ار  هفرصت ، ىلع  اجوب  هاقلتيس  كيشو  داح  باقع  نم  فوخلا  ينكل 

ينيع نع  تثحب  .تيراع  نيديب  ةسردملا  مامأ  تاجشلا  نع  باشعألا  عزن  وأ  اهلمكأب ، ةسردملا  سنك  ينعي  ام  وهو 

.اجوب ىلع  ةتبثم  تناك  هراظنأ  نكل  فصب ، ينع  دعبي  روباط  يبوأ يف 

.»؟ اهلعف يذلا  نَم  : » يروهج توصب  ًةيناث  ةرظانلا  تحاص 

«. ديس اي  انأ  : » فولأم توص  باجأ 

.»؟ تنأ نَم  : » لبق يذ  نم  ضفخأ  توصب  هتلأس ،

«. اجوب »

ىلإ اجوب  هَّجوت  امدنعو  .توصلا  ربكم  يف  انه » َلاعت   » لوقت يهو  زيمملا  ةرظانلا  توص  اهدعب  عفترا  مث  ةصق ، ةفقو 

ِتنك اذإ  اذام ؟ هلعف ؟ يذلا  ام  ًالدع ! سيل  اذه  ديس ! اي  ال  : » هتوص ولعب  حاصو  همامأ ، فقوو  انيكيإ ، ضكر  ةصنملا ،

.»؟ هنم نورخسيو  نوكحضي  اذامل  .اًضيأ  هنم  اوكحض  نم  لك  يبقاعف  هنيبقاعتس ،

ربكم زتها  .ةظحلل  ايناحور  ادب  اجوبو ، انيكيإ  هادبأ  يذلا  يدحتلا  كلذ  ةئيرجلا ، تلكلا  كلت  بقعأ  يذلا  تمصلا 

ىلإ تعجرو  ةصنملا ، ىلع  هتعضو  مث  توصلا ، ربكم  تَطقتلا  .ٍلاع  فصب  اًضرأ  طقس  مث  اًجرجرتم  ةرظانلا  يدي  توصلا يف 

.فلخلا

.ًالدع سيل  اذه  نأ  ةقيقحلا  : » لالتلا هاجتا  رحبُت يف  رويطلا  نم  ةرمعتسم  توص  نم  ىلعأ  اًددجم ، انيكيإ  توص  عفترا 

ىَّقلتن نأ  اننك  ثيح  لضفأ ، سرادم  كانه  .نآلا  .رداغنس  يخأو  انأ  .ًاملاظ  اًباقع  ىقلتن  نأ  ىلع  مكتسردم  كرت  لضفُن  اننإ 

«. ةثكلا دوقنلا  هذه  مكل  عفدي  لظي أ  نل  ايبرغ ، ًيلعت 
ةءاإو ةليوطلا ، اصعلل  هدي  د  وهو  سنرول  ذاتسألا  يمدقل  ةقثاولا  غ  تاكرحلا  ةقارقرلا ، ةركاذلا  ةآرم  يف  ركذتأ ،

فطلب تحتفنا  دقو  باوطلا  اَّقش  نيذللا  اجوبو  انيكيإب  قاحللا  عاطتسا  ام  هتكرت ، ول  ىتح  كلذ ، عم  .هتفقوأ  يتلا  ةرظانلا 

، يبوأ ديو  يديب  نابكلا  ياقيقش  ذخأ  مث  .سردملا  نأش  مهنأش  فوخلا ، نم  اودمجت  نيذلا  ذيمالتلا  ب  هلجأل 

.ةسردملا نم  جراخ  انضكرو 

اننإ انيكيإ  لاق  .دعب  اًما  َفشُت  اهِّوتل و  ديفيد  تدلَو  دق  تناك  يمأ  نأل  ةرشابم ، تيبلا  ىلإ  باهذلا  انعسوب  نكي   

هبلغأ لَّكشتي يف  دودسم ، عراش  انيضم يف  .ةسردملا  ىلإ  انترداغم  ذنم  ةعاس  نم  لقأ  دعب  تيبلا  ىلإ  اندع  نإ  اهقلق  ثنس 

ةهجاو دنع  انفقوت  لوخدلا .» عونمم  نالفو ، نالفل  ٌكلم  ضرألا  هذه  : » اهيلع بتُك  تاتفال  اهب  ةيواخ ، ةيبشع  ضرأ  نم 

لامرلا مارهأو  يعادتملا  بوطلا  ىلع  ناكم  لك  يف  ةرثانتم  بالك  تالضف  هنأ  ادب  ام  انيأر  .روجهم  تيبل  ةلمتكم  غ 

لاق .سولجلا  ةفرغ  حبصيس  هنأ  يبوأ  نَّمخ  فوقسمو -  دهمم  ءزج  ضرألا يف  ىلع  انسلجو  ةيانبلا ، انلخد  .ةيواهتملا 

رظانملا غلابن يف  نحنو  هانلعف ، ا  ىهابتن  انحرو  ذيمالتلاو ، سردملا  اندلق  ةرظانلا .» ةنبا  هجو  اورت  نأ  دب  ناك ال  : » اجوب

.ةيئنيس دهاش  هبشأ  اهلعجنل 



.ديعب نم  ىلاعتت  ءاضوض  ةأجف  انهابتنا  تبذتجاو  ةسردملا ، ثدح يف  ع  ملكتن  اًبيرقت ، ةقيقد  ثالث  كانه  انسلج 

«(، الويبأ .وأ  .هيك  .مإ   » وأ  ) الويبأ دوهشم  ميعزلا  هجو  لمحت  تاقصل  ةاطغم  ءطبب ، برتقت  دروفديب »  » ةنحاش انيأر 

نوردهي ةحوتفملا ، ةنحاشلا  رهظ  قوف  سانلا  نم  اًدشح  انيأرو  .ةسائرلل  حماطلا  يعتجالا ، يطارقدلا  بزحلا  حشرم 

سانلا ناك  لجرلا .»  » هفصوب « M.K.O  » نأش نم  عفرت  يتلا  ةينغألا  مايألا : كلت  ًاثك يف  ةلودلا  نويزفلت  ىلع  عاُذت  ةينغأب 

، عراشلا ءاجرأ  يفو  .قوبلا  ناخفني يف  « M.K.O  » ةروص هيلع  ضيبأ  اًصيمق  هنم  ٌّلك  يدتري  نالجرو  نولبطيو ، نونغي ،

مهضعب لصفنا  دشحلا ، كرحتي  نيبو  .ذفاونلا  نم  قدحي  ضعبلا  حارو  رجاتملاو ، شئارعلاو ، تويبلا ، نم  نوجرفتملا  لطأ 

لمحي ًاغص  اًقصلم  فلخلا ، نحن يف  انيقب  نيب  مهتاقالمل  مَّدقت  يذلا  انيكيإ ، اوطعأ  .تاقصلم  عزوي  حارو  ةنحاشلا  نع 

دنع لفسأ  ىلإ  ىلعأ  نم  ةبوتكم  رقفلل » اًعادو  لمألا 93 : : » تلكو ضيبأ  ناصح  هراوج  ىلإو  ًستبم ، « M.K.O  » ةروص

.قصلملا نم  ىنميلا  ةيوازلا 

ًاثك رخافتنس  تاباختنالا ، دعب  سيئرلا  حبصأ  اذإ  M.K.O ؟»  » ىرنو دشحلا  اذه  ءارو  سن  اذامل ال  : » ةأجف اجوب  لاق 

!«. ايجين سيئر  انلباق  اننأب 

لازي تقولا ال  نأ  نوفرعي  مهف  اننودرطي ، دق  يسردملا ، انيز  مهعم يف  انبهذ  اذإ  نكل  حيحص ، معن ، : » ًالمأتم انيكيإ  لاقو 

«. نآلا قلغُت  نأ  نك  ةسردملا ال  نأو  اًركبم ،

«. مهانيأر اننأل  انرداغ  اننإ  مهل  لوقن  نأ  عيطتسن  اذه ، اولاق  اذإ  : » اجوب در 

«. كأ اننومرتحي  كلذ  مهلعجي  دقو  معن ، معن ، : » انيكيإ قفاو 

: عباتو عَّجشتف  انيكيإ ، نم  ةقفاوم  ةءاإ  زاح  ةيصان .»؟ ىلإ  ةيصان  نم  ديعب ، نم  مهءارو  انرس  اذإ  اذام  : » اجوب لاقو 

.«M.K.O ىرن هسفن  تقولا  يفو  لكاشملا ، نع  اًديعب  ءاقبلا  اننك  ةقيرطلا ، هذهب  »

.نويلشلا اهيف  شيعي  ةقطنمو  ةبك  ةسينك  لوح  فتلم  عراشلا ، ةيصان  لوح  انفطعناف  انسوؤرب ، ةركفلا  تقصتلا 

حاولألا ىلع  قدت  كاكس  انعمس  انرورم  دنعو  .بكلا  رزجملا  عقي  ثيح  قاقزلا  فطعنملا يف  لوح  ةداح  ةحئار  تثعبنا 

عكر .قدلا  عم  فتكب ، اًفتك  دارِّطاب ، عفترت  نيرازجلاو  راصنألا  دشح  تاوصأو  محللا ، نورازجلا  عِّطقُي  ثيح  ةيبشخلا 

قيربإ نم  أضوتي  هنم ، راتمأ  ةعضب  دعُب  ىلع  ثلاث  فقو  نيب  نايلصي ، هو  ةداجس  ىلع  رزجملا  ةباوب  مامأ  نالجر 

ىلع ةتبثم  هنيعأو  انتيب  ةباوب  مامأ  نافقي  ةأرماو  ًالجر  انيأرو  انتجب ، انررمو  قيرطلا ، انربع  .هديب  هكس  غص  يتسالب 

تدب عراوشلا  نكل  انري ، انناج   نم  اًدحأ  نأ  دكأتنل  انلوح  نم  رظنلا  سلتخن  نحنو  ىطخلا ، انعرسأ  .ةأرملا  دي  باتك يف 

طيحت ةلاهو  حيسملل  ايليصفت  ًسر  اهرادج  لمحي  حيفصلاب ، ةفوقسمو  جاصلا  نم  ةينبم  ةغص  ةسينكب  انررم  .ةروجهم 

تربع .ةرهاظلا  هعلضأ  تحت  عطقنت  اهنكل  ءامدلا ، نم  تارطق  طقاستت  هردص ، بقث يف  نمو  .هسأر  قوف  كوشلا  جاتب 

سبالملا تقلُع  .بوقثملا  َردصلا  ةعيضولا  اُهتئيه  تفخأو  بصتنم ، ليذب  ةعباتتملا  مدلا  تارطق  همسرت  يذلا  طخلا  ةيلحس 

، ةبَّلُعملا تابورشملاو  مططلا ، نم  ماوكأ  اهيلع  تسِّدُك  ةلقلقتم  تالواط  اهمامأ  تعضُو  يتلا  ةحوتفملا  رجاتملا  باوبأ  ىلع 

قوس كانه  تناك  ًةرشابم  ةسينكلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلعو  .ضارغألا  نم  اهغو  بيلحلا ، حئافصو  ةرذلا ، قئاقر  تاوبعو 

مهتانحاش تناكو  رجاتملاو ، كاشكألاو ، رشبلا ، قيضلا ب  بردلا  اًرباع  بكوملا  قلزنا  .ضرألا  نم  ةبك  ةحاسم  ىلع  ةدتمم 

اهنأك جايه  ةلاح  رشبلا يف  نم  ةظتكم  ةلتك  انيأر  قوسلا ، ءاحنأ  ةفاك  يفو  .قوسلا  يداترم  بذتجتل  ةلقاثتم  اهس  ُّدكت يف 

يبوأ هدشو  لدنصلا ، طيرش  ىلع  هئاذحب  طغض  ًالجر  نأل  يبوأ ، لدنص  كفنا  قوسلا ، قرتخن  نيبو  .تاقلا  نم  ةليبق 

نحنو هيمدق  رجرجي  يبوأ  حار  .بشبش  لثم  طقف  يمامألا  هطيرشب  لدنصلا  اًكرات  عطقناف ، لجرلا  ءاذح  تحت  نم 

.تاردحنملا ثك  تابكرملل  قيرط  ىلإ  قوسلا  نم  جراخ  يض 

، اوعمسا : » مومحم وحن  ىلع  حاصو  هنذأ ، ىلع  هدي  رَّوكو  يبوأ ، فقوت  ىتح  قيرطلا  اذه  ىلع  انمادقأ  عضن  اندك  ام 

!«. اوعمسا

.»؟ اذام عمسن  : » انيكيإ لاق 



.ةَّرملا هذه  كأ  ةسوسحمو  برقأ  اهنكل  بكوملا ، ةجضل  ةهباشم  ةجض  ُتعمس  اهدنع ،

.«! توكيله توكيله ! : » اًخراص رجفنا  ةأجف ، مث  .ءسلا  بوص  اًقدحم  ةدحب  يبوأ  اهلاق  اوعمسا ،» »

.ءسلا ىلع  نازكرت  نالازت  اتناك ال  هينيع  نأل  فنخأ  جرخ  توصب  اجوب  اهلاق  رت ،» - بوك - يله »

.يحلا قباطلا يف  تاذ  ةينبألا  ىوتسم  ىلإ  ايجيردت  لزنت  يهو  نآلا ، رهظت  تأدب  دق  ةيحورملل  ةلماكلا  ةروصلا  تناك 

لخاد زفقلل  ئيهتم  ضيبأ  ناصحل  مسر  اهيلع  رفُح  دقو  يجينلا ، ملعلل  نيزيمملا  نوللا  ضيبألاو ، رضخألاب  ةيلطم  تناك 

، ةطرشلا يز  ًالجر يف  نايفخي  اهيباب ، دحأ  ةبتع  ىلع  ةغص  مالعأب  ناكس  نالجر  سلج  .اهلكيه  طسو  ةليطتسم يف  ةرئاد 

.وأ .هيك  .مإ  : » تاحيصب اهلك  ةقطنملا  تبخطصاو  .يرحب  قرزأ  نولب  عمال  ابورويلل ، يديلقتلا  يزلا   «، ادابغأ  » يف رخآو 

أدب نيب  ناذآلا ، مصي  ليوع  ةيراخبلا يف  تاجاردلا  تاكرحم  تجضو  تاقرطلا ، ىلع  اهفن  تابرعلا  تقلطأو  الويبأ ،»

.دعبلا ىلع  ام  ناكم  عمجتي يف  لئاه  دشح 

«. ةيحورملا هذه  M.K.O. M.K.O يف  : » اًحئان انيكيإ  حاص 

لجلا ةعئار  ةيانب  مامأ  طبهت  اهاندجو  .هيف  طبهتس  ةيحورملا  نأ  انرَّدق  يذلا  هاجتالا  يف  انضكرو  يدي ، نم  دش 

تناك .ذفان  يسايسل  ةكولمم  اهنأ  ودبي  مادقأ ، عست  هعافترا  ةكئاشلا  كالسألا  نم  روسو  راجشألا ، نم  ةعومج  ةطاحم 

نم لوأ  «، M.K.O  » راظتنا ةباوبلا يف  مامأ  ناك  يلَبق  ميعزو  نيدعاسملا  بناج  ىلإ  اننأ ، انئجوفف  اهانبسح ، م  برقأ 

يهو ةيحورملا  بقال  انفقوت  اننكل  «، M.K.O «ـ ةصاخلا ب ةلمحلا  اغأ  نم  ةدحاو  ينغن  نحنو  انلصو  .ناكملا  ىلإ  لصو 

هو راظنألا  نع  ةريدق »  » هتجوزو « M.K.O  » تبجح بارتلا  نم  ةباحس  ثت  ةعرسب  رودت  يتلا  اهتحورم  شايرأو  طبهت ،

، دوشحلا عمجت  عمو  .عمال  يديلقت  بوث  نايدتري  هتجوزو  « M.K.O  » انيأر ةباحسلا ، تعشقنا  امدنعو  .اهنم  نالجرتي 

، همساب نوحيصيو  نوللهيو ، نورقرقي ، سانلا  ناك  .هولزعيل  اًرادج  ةيداعلا  ءايزألاو  دحوملا  يزلا  يوذ  نم  سارحلا  لَّكش 

، اهعيزوت اندعأو  اهيلع ، انوطس  ةيسنك  ةينغأ  ينغي  انيكيإ  أدب  دهشملا ، اذه  فشكت  عمو  .مهيلع  ادر  هديب  ميعزلا  حَّولو 

لحم « M.K.O  » انيكيإ عضو  نآلاو ، برلا .» «ـ ب امام »  » انلدبتسا دقو  انم ، بضغت  امدنع  اهئدهن  يمأل ل  اهينغن  انكو 

: انتوص ىلعأب  ينغن  هيلإ ، اًعيمج  انممضناو  امام ،» »

فصولا قوفي  كلج   M.K.O
كتعور نع  بعتلا  نع  تلكلا  زجعتو 

تانئاكلا لمجأ  تنأ 

تعمس ٌنذأ  الو  تأر  ٌع  لثم ال 

ةيئاهناللا كتمكح  سملي  نأ  عيطتسي  نم 

كبح راوغأ  ربسي  نأ  عيطتسي  نم 

فصولا قوفي  كلج   M.K.O
يلاعألا جوتم يف  كلالجو 

انفقوو انقيرط  انققش  جايتها ، يفو  .هنم  برتقن  انوكرتيل  هيدعاسم  ىلإ  « M.K.O  » راشأ امدنع  ةينغألا  راركت  انعرش يف 

اًصخش حبصأ  .اًدئاز  اًفطل  هحمالم  هانيع  تحنم  مستبا ، امدنعو  .ايطورخم  هسأرو  اًرودم ، ههجو  انيأر  بيرق ، نم  .هيدي  ب 

ايداع ًالجر  ةأجف  راص  دئارجلا ، تاحفصو  ةينويزفلتلا  تاشاشلا  اع  الإ يف  اهل  دوجو  ةيصخش ال  درجم  دعي  ايقيقح : 

َّينيع تلزنأو  ءانغلا ، نع  تفقوتف  ئجافم ، فوخب  يلجتلا  اذه  ألم  .لصفلا  المزو يف  يفابغإ  ىتح  وأ  اجوب ، وأ  لثم أ 

اًتحن ءاذحلا  يبناج  دحأ  ىلع  تيأرو  عيملتلا ، طرف  نم  قربي  يذلا  هئاذح  ىلع  هتَّبثو  قُرشملا ، « M.K.O  » هجو نع 

هل ركذأ  نأ  دعب  اًقحال ، انيكيإ  ربخي  فوسو  ةربابجلا .» عارص   » لَّضفملا اجوب  مليف  يف  ازوديملا »  » هبشُي نئاك  سأرل  ايندعم 

عطتسي هنأل   ةقرفتم  مسالا  فورح  قطن  دقو  .هسفن  شقنلا  اهيلع  ناكو  ةيذحأ أ  دحأ  عيملت  هل  قبس  هنأ  سأرلا ، اذه 



«. ف-ر-س-ا-ت-ش-ي : » ةملكلا قطن 

.»؟ مكؤسأ ام  «: » M.K.O  » انَلأس

«. يبوأو اجوبو ، ماجنب ، وخإ : ءالؤهو  ووغأ ، انيكيإ  انأ  : » انيكيإ لاق 

«. يديفح مسا  اذه  .ماجنب  هآ ، : » ةعساو ةماستباب  الويبأ ، ميعزلا  لاق 

ىلع ءرملا  تبري  يسأر ك  ىلع  تتبرو  ةعمال ، ةبيقح  اهدي  يفو  «، M.K.O  » بوثل لثملا  اهبوثب  هتجوز ، َّيلع  تنحنا 

.متاخ هنأ  تفرع  اهدي  تَبحس  امدنعو  رعشلا ، ةصق  يسأر  ةورف  ةفخب  شدخي  دعم  ءيشب  ُترعش  .ءارفلا  رفاو  بلك 

يف هِّوتل  عَّمجت  يذلا  لئاهلا  دشحلا  ةيحتل  هدي  « M.K.O  » عفر .اًبيرقت  اهعباصأ  نم  عبصإ  لك  يف  اًدحاو  عضت  تناك 

 - ابورويلا ةغلب  ءالؤه »  » ينعتو نووأ  - ةملك  رركي  ةهربل  لظو  لمألا 93 ،»! لمألا 93 ! : » ةلمحلا راعشب  اًفتاه  ةقطنملا ،

.عِّمجتملا دشحلل  هتوص  عمسُي  نأ  ًالواحم  ةفلتخم ، تاربنب 

يبين يي  وموأ  نووأ  : » خرصو هتضبقب  ءاوهلا  « M.K.O  » برض تمصلا ، نم  لوقعم  ردق  هبقعأو  فاتهلا ، عجارت  امدنع 

.« ول ناكن  وبغوبغ  وج  اويل  وأ.هيك.مإ 

عبات مث  اوأدهي ، نأ  راظتناب  انيف  قدح  .همف  يتيواز  هعباصأو يف  رَّفص  مهضعبو  ةيشحو ، ناسحتسا  تاحيصب  دشحلا  در 

دشحلا هعطاق  ...اجوز .» نم  ىتح  اذهك ، اًئيش  تعمس  نأ  قبسي يل  نآلا ،  ىتحو  يسايسك  ايح  ةليط  : » ةيزيلجنإلاب

.« ول اكن  وبغوبغ  وج  او  وم يل  فصولا -   قوفي  يلج  نإ  لاق يل  نأ  دحأل  قبسي  هنأ   دصقأ   » .ةبخاص ةهقهقب 

.هديب يفتك  كرفي  وهو  ًةيناث  دشحلا  تاوصأ  تفته 

«. يتعور نع  بعتلا  نع  زجعت  تلكلا  نإ  نولوقي  »

.كأف كأ  فصلا  ىلاعتو  قيفصتلا ، نم  لباوب  هتلك  ىلع  دشحلا  در 

«. تعمس ٌنذأ  الو  تأر  ٌع  لثم ال  يننإ  نولوقي  »

ايجين ةيروهمج  ع  َرت  لثم   : » ةنكمم ةحيص  سرشأب  « M.K.O  » رجفنا اوأده ، نأ  روفو  ًةيناث ، دشحلا  جاتها 

!«. اهنذأ تعمس  الو  ةيلارديفلا 

.مهيلإ سيلو  انيلإ  ةَّرملا  كلت  هثيدح يف  هجو  هنكل  ًةيناث ، ثدحتي  هوكرتي  نأ  لبق  اًرهد ، ادب  نمزل  دشحلا  تاوصأ  تلاعت 

.انل ةروص  اوطقتليل  يعم  نوفقتس  .يلجأل  اًئيش  اًعيمج  نولعفتس  : » انقوف ءاوهلا  يف  ةرئاد  مسرت  هتبابسو  لاق ،

«. انتلمح اهمدختسنس يف 

«. يديس اي  ةعسلاو  بحرلا  ىلع  : » انيكيإ لاقو  انسوؤرب ، انأموأ 

«. يعم اوفق  ايوأ ، »

لجرلا ىنحنا  .ءارمح  قنع  ةطبرو  ةمكحم  ةينُب  ةلدب  يدتري  ةينبلا  يوق  لجر  وهو  مدقتيل ، هيدعاسم  دحأ  ىلإ  راشأ 

قرزأ اًصيمق  يدتري  قينأ  لجر  برتقا  ع ، ةضمغ  يفو  اماك .»  » ةملك الإ  هنم  عمسن  ءيشب   هنذأ  يف  سمهف  ههاجت 

نيرخآ نيدعاسم  ةعضب  لواحو  نوكيان .»  » ةملك هيلع  رركتت  دوسأ  طيرشب  هردص  ىلع  ةقَّلعُم  اماك  هعمو  قنع ، ةطبرو 

نع اًفقاو  لظ  يذلا  يسايسلا  كلذ  هفيضم ، حفاصيل  ةقيقدل  انع  « M.K.O  » لصفنا يف  فلخلا ، ىلإ  دشحلا  اوعفدي  نأ 

.»؟ نآلا نودعتسم  متنأ  له  : » انيلإ « M.K.O  » رادتسا مث  هيلإ ، تفتلي  نأ  راظتنا  برق يف 

«. يديس اي  معن  : » دحاو توص  انبجأ يف 

يبوأ فقوو  هني  نع  انفقو  انه .» ىلإ  : » انيكيإو انأ  َّيلإ  راشأ  ...تنأ .» اكرحتو  فصتنملا  فقأس يف  .اًنسح  : » لاق

«. اًنسح .اًنسح  : » متو هراسي ، نع  اجوبو 

.ع ةضمغ  انهوجو يف  عطاس  ضيمو  ءاضأف  ةيناثلا ، ينثيو  ضرألا  ىلع  هيتبكر  ىدحإ  عضي  وهو  اماكلا  روصملا  هَّجو 

ٍّلك ىلإ  شي  وهو  « M.K.O  » اهلاق انيكيإو ،» يبوأو  ماجنب  اي  مكل  اًركش   » .فتهو دشحلا  قفصو  «، M.K.O  » قفص



- وب : » ةلئام عطاقم  يف  « M.K.O  » هددر .همسا  لوقي  اجوب  لعج  م  اًكبترم ، فقوت  اجوب ، ىلإ  لصو  امدنعو  همساب ، انم 

.»؟ براحت له  (، » ابورويلا ةغلب  ُتبراح »  » ينعتو ) « اج وم  هبشي  هنإ  واو ! : » اًكحاض بَّجعت  مث  اج .»

.اًيفن هسأر  اجوب  زه 

.»؟ كتسردم مسا  ام  .ةديج  تسيل  برحلا  : » اًرذحم هعبصإ  زهي  وهو  عبات  مث  اًدبأ .» لعفت  .ميظع ال  «: » M.K.O  » مت

لك لاؤسلا  ىلع  درلل  اهانملعت  يتلا  ةبيترلا  ةقيرطلا  كلتب  اُهتلق  يروكأ ،» ةيئادتبالا يف  وياتوموأ  ةسردمو  ةناضح  »

.حرُط

ةرسأ نم  ةعبرألا  دالوألا  ءالؤه  داسو ، اديس  : » لاقو دشحلا  ةيحان  هسأر  عفر  مث  ْنِب .» اي  ميظع  «: » M.K.O  » لاق

««. الويبأ يلاوالوأ  ويشاك  دوهشم   » ةلمح نم  ةيسارد  اًحنم  نآلا  نوقلتيس  ةدحاو 

نم ةنفح  انيكيإ  ىطعأو  هيدتري ، يذلا  ادابغألا »  » بوثل بكلا  يبناجلا  بيجلا  هدي يف  سد  قفصي ، دشحلا  حار  يفو 

مكءسأ ذخأيو  مكيدلاو ، ىلإ  مكملسيو  مكتيب ، ىلإ  دراشتير  مكذخأيس  : » لاقو هيلإ  هيدعاسم  دحأ  بحس  مث  تاريانلا ،

«. مكناونعو

هيدعاسم عم  بكلا  تيبلا  ةيحان  هجتا  .انعمس  هنأ  ودبي  ال  نكل  دحاو ، توص  يف  اهب  انحص  يديس ،» اي  اًركش  »

.دشحلل حولي  رخآو ل  اًريدتسم ب ح  هيفيضمو ،

كلذ ذنمو  .اهب  لزنملا  ىلإ  انلصوأو  قيرطلا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  ىلع  ةفوفصم  ءادوس  سديسرم  ىلإ  دعاسملا  ءارو  انرس 

.«M.K.O  » دالوأ اننوك  انسفنأب  ىهابتن  انأدب  مويلا ،

، ةرظانلا تقلأ  نأ  دعب  اًقيفصت  انيَّقلتو  حابص ، تاذ  ةسردملا  عتجا  ءانثأ  ةصنملا  ىلإ  ةعبرألا  نحن  انئسأ  ىلع  يدون 

ىدل ةديج  تاعابطنا  كرت  ةيمهأ  نع  ًاليوط  اًباطخ  «، M.K.O  » لباقن انتلعج  يتلا  ةفدصلا  دعب  انتحماسو  تيسن  يتلا 

، ووغأ ديسلا  اندلاو ، نأ  ربكأو ، ربكأ  ناسحتسا  طسو  تنلعأ ، مث  ةسردملل .» نيديج  ءارفس   » نوكن نأ  ةيمهأ  نعو  سانلا ،

.ةسردملا تافورصم  انل  عفدي  نأ  كلذ  دعب  هيلع  نوكي  نل 

أ هلان  يذلا  يلاملا  ءافعإلاو  هلوحو ، انِّيح  لخاد  اهانبستكا  يتلا  ةرهشلاو  ةحضاولا ، بساكملا  هذه  نم  مغرلا  ىلع 

دقتعي لجر  ىلإ  انباستنا  ىلع  ةداهشو  انل ، ناشين  ةباث  تناك  .انبساكم  ربكأ  تدَّسج  « M.K.O  » ةمانزور نإف  هتحرفو ،

لجأل يوق  لمأ  كانه  ناك  ةمانزورلا  هذه  يف  .ايجينل  مداقلا  سيئرلا  حبصيس  هنأ  اًبيرقت  ايجين  برغ  يف  نَم  لك 

نوكيس اًسيئر ، حبصي  امدنع  « M.K.O  » نأ انيكيإ  دكأ  «. M.K.O  » ءافلح لمألا 93 ،»  » ءانبأ اننأب  نمؤن  انك  ذإ  لبقتسملا ،

نأ اًضيأ  دكأو  ةمانزورلا ، زاربإ  درج  لوخدلاب  انل  نوحمسيسو  اجدوبأ ، ايجين يف  ةموكح  رقم  ىلإ  بهذن  نأ  انناكمإب 

قَّلعتو ثدحيس ، كلذ  نأب  اًعيمج  انمآ  .ام  اًموي  ايجينل  اًسيئر  اندحأ  لعجي  ارو  بك ، بصنم  انعضيس يف  « M.K.O»

.نآلا انيكيإ  اهقزم  يتلا  ةمانزورلا ، هذه  ىلع  انلمأ 

***

ثحبت يمأ  تحار  اهفنك ، شيعن يف  يتلا  ةعدلا  ددهت  تأدبو  ةيثراك ، ةروص  انيكيإل  ةيخسملا  تالوحتلا  تذختا  امدعب 

، انيكيإ نأ  اًحضاو  حبصأ  مايألا ، رورم  عمو  .ىودج  نود  نم  نكل  رِّذحتو ، يلصتو ، ةلئسأ ، حرطت  تراص  لح ، نع  ةسئاي 

، ةيئانثتسالا ةمانزورلا  قيز  موي  نكل  .طيحملا  اهب يف  يقُلأو  ماكحإب  ةقلغم  ةبلع  سبُح يف  ام ، اًموي  انل  اًقيقش  ناك  يذلا 

ةدشب اًبحتنم  سلجي  يذلا  اجوب  اهاطعأو  ءاسملا  كلذ  لمعلا يف  نم  تداع  دق  تناك  .فصولا  قوفت  ةجرد  ىلإ  يمأ  ترثأت 

ةمانزور هيلع  تحبصأ  ام  اذه  : » لاقو ءاضيب ، ةقرو  يف  اهعمجو  اهسنك  يتلا  ةمانزورلا  اياقب  ةرثانتملا ، قزملا  طسو 

«. يمأ اي  « M.K.O»

يسركلا ىلع  تسلج  .اهيدي  ةقرولا يف  درفت  نأ  لبق  غرافلا  رادجلا  ىرتل  ةفرغلا  ىلإ  ةقدصم  يمأ غ  تبهذ  ةيادبلا ، يف 

ىلع ةدحاو ، أ  حنم  دقو  تخسن ، الإ  كل  اننأ ال  انلثم ، فرعت ، تناك  .زيزألا  نع  فكت  يتلا ال  ةجالثلا  ىلإ  تدنتساو 

ةيسارد ةحنم  « M.K.O  » ميعزلا ودعاسم  انل  دصر  نأ  دعب  اهبتكم  اهتقَّلع يف  يتلا  انتسردم  ةرظان  ىلإ  ةعسلاو ، بحرلا 



.كانه

ةمانزورلا اهتيح ؛ لجأ  نم  هسفنب  ةيحضتلل  ادعتسم  ناك  يتلا  ةمانزورلا  هذه  تسيلأ  انيكيإب ؟ لح  يذلا  ام  : » تلاق

عقرطت يهو  ةَّرم ، دعب  ةَّرم  هلل ،» اشاح   » ةملكل وبغإلا  فدارملا  « ! ايفوت  » ةملك تقصب  اهلجأل .» يبوأ  برض  يتلا 

اهيف برض  يتلا  ةَّرملا  ىلإ  تراشأ  .انيكيإ  كولس  هتأر يف  يذلا  رشلا  داعبإ  دصقت  ةيفارخ  ةءاإ  يف  اهسأر ، قوف  اهيعبصإب 

ىرسيلا علا  ىلع  ةضوعبلا  مد  رثأ  نم  ىحُ  ال  ةعقب  اًفلخم  ةمانزورلا ، ىلع  ةضوعب  قحس  هنأل  يبوأ  انيكيإ 

.«M.K.O «ـ ل

يذلا ركبلا  بيبحلا ، خألا  ناك  بيرق  تقو  ىتح  انيكيإ  نأل  قلقلا ، اهباصأ  .انيكيإب  لح  لءاستت ع  اهناكم  تسلج يف 

ناك هنأ  عمو  .ةءاضإلا  عطاس  حابص  انداقو  انحو ، اندشرأ ، نَم  وه  .باب  لك  انمامأ  حتفو  اًعيمج ، انلبق  اعلا  ىلإ  قلطنا 

قلقُي امدنع  فاَّوط  دسأ  ىلإ  لوحتي  ام  ناعرس  هنأ  الإ  لئاسملا ، ضعب  اجوب يف  عم  فلتخيو  اًنايحأ ، يبوأ  وأ  انأ  ينبقاعي 

أدب ام  وه  ديدحتلاب  كلذ  نكل  هتيؤر ، نود  نمو  هعم ، لصاوت  نود  نم  ةايحلا  نوكت  فيك  فرعأ  .انتحار   بيرغ  يأ 

.انءاذيإ دمعتي  هنأ  ادب  مايألا  رورم  عمو  ثدحي ،

يتلا ونوبغألا  ةبروش  ردِق  تنخسو  ابيإ ، وهطب  تفتكا  .ةليللا  كلت  يف  غرافلا  رادجلا  ةيؤر  دعب  ةملكب  يمأ  هَّوفتت   

، اًبيرقت ليللا  فصتنم  نكل يف  تمان ، اهنأ  ُتننظو  اهتفرغ ، ىلإ  تَبهذ  انماعط ، انلوانت  نأ  دعبو  .قباسلا  مويلا  اهتدعأ يف 

.يبوأو انأ  يتفرغ  تَلخد 

«. اظقيتسا اظقيتسا ، : » انيلع رقنت  يهو  انتدان 

.سمادلا مالظلا  نافرطت يف  تزراب  نيع  ىوس  َرأ  َّينيع ،  ُتحتف  امدنعو  .اهتسمل  دنع  ُتخرص 

«. انأ عمست ؟ له   ، انأ هذه  : » يمأ تلاق 

«. امام اي  معن  : » تلق

«. ميكن ظقوت  ىتح ال  كتوص  عفرت  ...ششششش ال  »

.خرصي هنكل   هسأرب ، اًضيأ  يبوأ  أموأو  يسأرب ، تأموأ 

.»؟ ناهبتنم تنأ  له  كنم ؟ اًئيش  بلطأ  نأ  ديرأ  : » يمأ تسمه 

.يبوأ ينعبتو  ٍلاع ، توصب  معن »  » ةملك اًضوضخم  ُتقلطأ  .ًةيناث  يقاس  ىلع  تَرقن 

اًديدحتو ةليلق ، مايأب  مويلا  كلذ  لبق  .هيلك  وأ  ءاكبلا  وأ  ةالصلا  ًاليوط يف  اًتقو  تضق  اهنأ  ادب  هيإ .» : » يمأ تمهمه 

نس تَزواجتو  ةلفط ، دعت  يهو   ًاثك  يمأ  ءاكب  نع رس  يبوأ  تلأس  اجوب ، عم  ةيلديصلا  ىلإ  باهذلا  انيكيإ  ضفر  موي 

.ءاكبلا ىلإ  تالايم  ءاسنلا  نأ  نظي  هنكل  اًضيأ ، فرعي  هنأ ال  اهتعاس  يبوأ  ربخأف  ثكلا ، ءاكبلا 

انأ .اجوبو  انيكيإ  قاقشلا ب  اذه  ببسب  اربخت  نأ  كديرأ   » .ريرسلا ىلع  انعم  تسلج  دقو  يمأ  اهتلاق  اعمسا ،» »

«. ةعرسب ةعرسب ، اربخأ  اذل ، نافرعت ، كنأ  قي  ىلع 

«. امام اي  فرعأ  ال  : » تلق

«. اركذت .ام  ءيش  اهب ؛ ملعأ  ةنحاشم   وأ  ةكرعم  .ثدح  دق  اًئيش  نأ  دب  .فرعت ال  لب  : » تَّجتحا

.ديرت اذام  مهفأ  نأ  لواحأ  ركفأ ، تأدبو  يسأرب  ُتأموأ 

«. يبوأ : » يمأ تلاق  تمصلا ، نم  رادجب  اهراسفتسا  لبوق  املو 

«. امام »

اهردص لوح  اهب  ةصاخلا  اَّبرلا  تدقع  .ةَّرملا  هذه  ةيزيلجنإلاب  اهتلاق  كيوخأ ،»؟ قاقشلا ب  ببس  ام  كمأ ، انأ  ربخأ ، »

.»؟ اكراعت له   » .ةيبصعلا اهتاكرح  ىدحإ  يهو  تلحنا ، دق  اهنأك 

«. ال : » يبوأ در 

.»؟ ْنِب اي  حيحص  »



«. امام اي  حيحص  معن ، »

.وبغإلا ةغل  ىلإ  تداع  دقو  تَلأس ، ،»؟  انحاشت له  ؟  - وغوأ ور  ول  اف  »

.ينع ًاليلق  يبوأ  رخأت  دقو  ال ،» : » نثالا نحن  انددر 

، ون ول  يم  يفيإ  ون  اوغ  يويكيزأ ، يوغإ ، يبوأ  َّيمأ ، اي  هيإ ، اربخأ ، ثدح ؟ يذلا  ام  نذإ ، : » ةصق ةفقو  دعب  تَلأس 

هذه لثم  يف  انيلع  اهقدغت  يتلا  كلت  بلقلا ، بيذت  يتلا  ليلدتلا  تلك  ًةمدختسم  انيلإ ، تلسوت  َّيجوز .» اي  وكيب 

بقل هيلع  تغبسأف  ةيكلم ، باقلأب  يبوأ  ىلع  تمعنأ  .تامولعملا  نم  ديزملاب  اهربخن  نأ  انم  ديرت  امدنع  تاقوألا 

هذهب انتدان  نأ  روفو  .ايجينل  ينطو  سيئر  لوأ  يويكيزأ ، يدمان  روتكدلا  مسا  ينتبهوو  .يلَبقلا  كلملا  وهو  يوغإ ،

اًزهاج نآلا  حبصأ  يمأ ، تالسوت  هتثحتسا  دقو  هنكل ، هلوق ، ديري  اًئيش ال  ة  نأ  ىلع  ةلالد  َّينيع ، يبوأ يف  قدح  ءسألا ،

.لعفلاب ترصتنا  دقل  .رمألا  يبوأ  فشكي  نأ  لبق  ىرخأ  ةَّرم  اهتافطالم  رركت  نأ  الإ  يمأ  جتحت  اذكه ،  .هلوقل  اًما 

ضعب فاشتكا  ناديري  امدنع  انسوفن  لخاد  قمعب  نابقني  فيك  نافرعي  انلوقع ، لخاد  رفحلا  نيرهام يف  أو  يه  تناك 

.هنم دكأتلل  نايعسي  طقف  اإو  هنع ، نالأسي  ام  لعفلاب  نافرعي  هنأ ال  قدصن  نأ  بعصلا  نم  ناك  هنإ  ىتح  رومألا ،

««. الأ - يموأ  » ولوبأ يف انلباق  موي  أدب  رمألا  امام ، : » يبوأ لاق  اهتافطالم ، يمأ  تررك  نأ  روف 

.بعر اهيمدق يف  ىلع  ضفتنت  يهو  تخرص  نونجملا ،»!؟ ولوبأ  اذام ؟ »

ناك .ةملكب  سبني  و  همامأ ، طسبنملا  يراعلا  شارفلا  ىلع  اًفوخ ، ار  هينيع ، ىمرف  هذه ، لعفلا  ةدر  يبوأ  عقوتي   

اننيب ًالصاف  اطخ  مسري  انيكيإ  أدب  نأ  دعب  صخش  يأل  اًدبأ  هفشكن  الأ  اجوب  انرذح  ارس  دعم ، ءاطغب  اًنيفد  ارس  كلذ 

، انيتركاذ نم  رمألا  وح  نأ  هاندعوو  انقفاو ، همف .» كنم  ٌّلك  قلغيلف  .انيكيإل  ثدح  يذلا  ام  تيأر  دقل  : » لاق .هنيبو 

.ًالاصئتسا انيلقع  نم  هلصأتسنو 

.»؟ نونجملا متلباق ؟ ولوبأ  ُّيأ  .ًالاؤس  كتلأس  : » يمأ تلاق 

انوكي نأ  نم  اًسجوتم  انيوخأ ، ةفرغ  نع  انتفرغ  لصفي  يذلا  طئاحلا  ىلإ  رظن  ام  ناعرسو  اًسماه ، يبوأ  دكأ  معن ،» »

.رسلا فشكي  وهو  هاعمس  دق 

، ةظحلل بيهرلا  اهتمص  تلظ يف  .اهسأر  قوف  اهاديو  ريرسلا ، ىلع  ءطبب  سلجت  تداع  مث  ين .» - يشت : » يمأ تخرص 

، تلق يبوأ ؟ اي  ينتعمس  له  هومتلباق ؟ امدنع  ثدح  اذام  روفلا ، ىلع  ربخأ  : » ةأجف تلاق  مث  ةنجهتسم ، اهنانسأب  رصت 

.»؟ رهنلا كلذ  دنع  ثدح  اذام  ربخأ  ةخألا ، ةَّرملل  لوقأو 

ةدحاولا ةرابعلا  كلت  يف  ايئزج  اهفشك  يتلا  ةصقلا  أدبي  نأ  نم  غلاب  فوخ  هارتعا  دقو  لوطأ ، ةهربل  يبوأ  ددرت 

اًحراج تأر  اهنأك  ضاضقنالا ، عضو  ةأجف  تذختا  دقو  قلقب ، رظتنت  لعفلاب  يمأ  تأدب  ذإ  تاف ، ناوألا  نكل  .ةحضاولا 

.اهمواقي نأ  دارأ ، ول  ىتح  يبوأل ، نكمملا  نم  دعي  .هتهجاومل   دعتست  روقصلا ، ةيبرم  يهو ، اهتظح  نم  برتقي 

***

ةيقب عم  الأ » - يموأ  » رهن دنع  نم  نيدئاع  وخإو  انأ  تنك  ًاليلق ، كأ  وأ  عوبسأ  وحنب  انرمأ  انتراج  فشكت  نأ  لبق 

انثدحت تيبلا  ىلإ  انتدوع  قيرط  يفو  رهنلا ، دنع  ديصلا  نم  انيهتنا  دق  انك  .يلمرلا  قيرطلا  ىلع  ولوبأ  انيقتلا  امدنع  دالوألا 

انلصو امدنعو  صرُق ،) ةكمس  هادحإ  نأ  ةسارشب  انيكيإ  رصأ  دقو   ) مويلا كلذ  هاندطصا يف  تللا  يطلبلا  يتكمس  نع 

! ةرجشلا لفسأ  تيم  لجر  كانه  اورظنا ، : » يدوياك حاص  ةيوسلا ، ةسينكلاو  وجناملا  راجشأ  ثيح  ةعساولا  ةقطنملا  ىلإ 

!«. تيم لجر  تيم ! لجر 

هسأرو وجناملا ، ةرجش  لفسأ  ةطقاسلا  قاروألا  نم  ةصح  ىلع  اًددمتم  ًالجر  انيأرو  راشأ ، ثيح  ىلإ  اًعيمج  انردتسا 

 - ءارمحو ءارضخو ، ءارفص ، ناولألاو -  ماجحألا  ةفلتخم  وجناملا  تابح  تناك  .اًقروم  لازي  غص ال  روسكم  عرف  ىلع  دنتسي 

عباصأ تناك  .رويطلا  تارقن  نم  نطع  اهضعبو  قوحسم ، اهضعب  .ناكم  لك  ةرثانتم يف  للحتلا  لحارم  فلتخم  ىرخأو يف 

اهتلعجف اهئاجرأ ، لك  اًراتوأ يف  تقش  ةيرطفلا » مدقلا  ةفعس   » ىودع نأك  ةحيبق  اننيعأ ، تحت  ةيراع  لجرلا  يَمدق 



.رتو لكب  ةقلاع  ةتيم  رجش  قاروأب  ةنولم  ةدقعم ، ةطيرخب  هبشأ 

«. ناجملا فرصتي  اذكه  نونجم ؛ هنأ  دب  ال  نحللا ، اذهب  ندندي  نَم  وه  اًتيم ، ًالجر  سيل  اذه  : » ئداه توصب  انيكيإ  لاق 

.هيلإ انهابتنا  انيكيإ  تفل  امدنع  اهتعاس  هتعمس  لبق ، نم  نحللا  عمسأ  يننأ   عم 

اذه نم  زئمشأ  انأ  : » ًالئاق هيعبصإب  عقرط  مث  رصبتسملا ،» نونجملا  ولوبأ ، هنإ  .قح  ىلع  انيكيإ  : » نومولوس لاق 

«. لجرلا

.»؟ وه اذه  .هآ  : » انيكيإ حاص 

«. ولوبأ وه ، هنإ  : » نومولوس لاقو 

«. هيلع فرعتلا  عطتسأ   : » انيكيإ لاق  مث 

ددع كانه  ناك  .لبق  نم  هتيأر  أ  ركذتأ  ينكل ال  هنافرعي ، هنأ  نومولوسو  انيكيإ  فشك  يذلا  نونجملا ، ىلإ  ُترظن 

.هابتنالل وعدي  زيمم  ءيش  مهنم  ٍّيأ  نكي يف  و  يروكأ ، عراوش  نولوجتي يف  لوستملاو ، نيدرشتملاو ، ناجملا ، نم  لئاه 

نيبو .اًفورعم  ودبي  مسا  اًضيأ ، مساب  لب  بسحف ، ةزيمم  ةيوهب  عتمتي  لجرلا ال  اذه  نأ  تفرع  امدنع  تشهدنا  كلذل ،

.ةبهرلاب ينتباصأ  ةباه  تنكاس ، بيرغ ، وحن  ىلع  ءاوهلا  هاقبأو يف  هيدي  نونجملا  عفر  هيلإ ، رظنن  انك 

«. كلذ ىلإ  اورظنا  : » اجوب لاق 

.اًديعب رظني  حارو  هناكم ، تبثم يف  هنأكو  هتسلج ، ولوبأ يف  بصتنا 

«. هنأشو هكرتن  بهذن ، انوعد  .هعم  ملكتن  الف  انقيرط ، ِض يف  انوعد  هنأشو ، هكرتنلف  : » ةظحللا كلت  نومولوس يف  لاق 

.اًعتمم رمألا  نوكيس  .اذكه  يض  نأ  بجي  .ًاليلق ال  هسكاشنل  ايه  ال ، ال ، : » لاق لجرلا ، هاجتا  مَّدقت يف  يذلا  اجوب ، نكل 

«. ...نأو هفيخن  نأ  اننك  اوعمسا ،

.»؟ هفرعت الأ  لجرلا رش ؟ اذه  نأ  فرعت  الأ  نونجم ؟ تنأ  له   » .ةدحب نومولوس  لاق  «ال ،»

ةيتابوركأ ةزفق  ولوبأ  زفق  اهدنعو ، .انيلإ  اًعجار  فلخلا  ىلإ  زفقو  اجوب  عزفف  ةرداه ، ةئجافم  ةكحضب  نونجملا  رجفنا 

ىلع طقس  هدسج ، نم  ءزج  يأ  كرحي  نأ  نود  نمو  هيقاس ، ىلع  اًضباق  اًبناج ، هيدي  اًعضاو  هيمدق ، ىلع  بصتناو  ةرابج ،

.هب اًباجعإ  انفتهو  انقفص  يزابمجلا ، هضرعب  اَّنتُف  ذإو  .ةقباسلا  هتيعضو  هرهظ يف 

.نورخآلا كحضو  نامربوس ،»! قالمع ، هنإ  : » يدوياك حاص 

تنك .اًبيرق  انع  ثحبلا  انمأ يف  أدبت  ارو  قفألا ، ةحفص  يطغيل  ءطبب  لزني  مالظلا  نيب  تيبلا ، ىلإ  نودئاع  اننأ  انيسن 

!«. دسأ لثم  هنإ  : » تلقو يمف  لوح  يدي  تكرح  .بيرغلا  لجرلا  اذهب  اًروهبمو  اًنوتفم 

له ءيش ، يأ  لثم  سيل  هنإ  .ْنِب  اي  تاناويحلاب  ءيش  لك  نراقت  تنأ  : » لاقو هتقياض ، ةنراقملا  نأك  هسأر  انيكيإ  زه 

«. نونجم نونجم ، درجم  عمست ؟

يلقع ألتما  ىتح  زيكرت ، نم  هعجتسا  تعطتسا  ام  لكب  عئارلا  قولخملا  اذه  بقارأ  ُتللظو  ةظحللا ، يف  ُتمه 

، اهنم اًضعب  هعم  عفر  هيمدق ، ىلع  فقيل  ةفخب  عفترا  امدنعو  خاسوألاب ، مدقلا  ىلإ  سأرلا  نم  ًالبرسم  ناك  .هليصافتب 

ةحضان لتك  هرهظ  ىلع  تلتكت  دقو  ةرشابم ، هنقذ  لفسأ  ةَّيرط  اًبدن  ههجو  لمحي  .ضرألا  ىلع  عقب  رخآلا يف  ضعبلا  كرتو 

ام ةيبلول ، تاتابن  عرفأ  لثم  دت  اًثعشم ؛ هرعشو  تققشتمو ، تفاج  هاتفش  تناك  .ةنفعتملا  وجناملا  تابح  ضعب  نم 

كسلا يبعالو  رجغلا  نم  رانلا  يخفانب  قورحم ، هنأك  ٌّدَوسم  اهمظعمو  هنانسأ ، ينتركذ  اتسرلا .»  » عابتأ رهظم  هحنم 

ةقرخ نم  الإ  اًدرجم  َّينيع ، مامأ  اًيراع  لجرلا  ناك  .اًنايحأ  قرتحت  مهنانسأ  لعجي  مههاوفأ م  نم  رانلا  نوخفني  نيذلا 

لثم اًيخترم  ىلدتي  قورعملا  هبيضقو  هطسو ، رعشلا يف  نم  فيثك  لغدب  ةاطغم  هتناعو  هطسو ، ىتح  هفتك  نم  ةلدهتم 

.اهرخآ ىلع  ةدودشم  ٍلاودب  تخفتنم  هاقاسو  لاورس ، لبح 

اهنأك اهب  كسمأ  .روفلا  ىلع  ءاوهلا  اهطقتلا يف  اهعقوتي ، نونجملا  نأكو  ولوبأ ، هاجتا  اهامرو يف  وجنام  ةبح  يدوياك  طقتلا 

، اًيلاع وجناملا  ةبح  ىمر  ناذآلل ، ةبقاث  ةيلاع  ةحيصبو  هيمدق ، ىلع  ءطبب  ضهنو  هنم ، هبرقي  نأ  عيطتسي  قراح ال  ءيش 



.انمادقأ تحت  نم  دي  ضرألاب  رعشن  اذه  انلعج  .اًبيرقت  ًاليم  نيرشع  دعُب  ىلع  ةدلبلا ، طسو  ار يف  اًديعب ، تطقس  ىتح 

ام نورت  له  نورت ؟ له  : » لاقو مامألا ، ىلإ  نومولوس  كرحت  ىتح  لجرلا ، اذه  بقارن  تمص ، نيدمجتم يف  كانه  انفقو 

ىلإ عجرن  انوعد  .ٌّرش  لجرلا  اذه   » .وجناملا ةبح  هاجتا  ىلإ  راشأو  اذه ،»؟ لعفي  نأ  يداع  ناسنإ  عيطتسي  له  مكل ؟ هلوقأ 

هنذأ ك ةمحشب  كسمأ  هاخأ .»؟ لتق  لجر  نم  أوسأ  نوكي  نأ  نك  اذام  هه ؟ هاخأ ؟ لتق  هنأ  اوعمست  .هكرتنو أ  تيبلا 

!«. نآلا تيبلا ، ىلإ  اًعيمج  اوعجرت  نأ  بجي   » .لافطألا نوملعُي  مهو  نوغلابلا  لعفي 

«. تقولا رخأت  دقل  .تيبلا  ىلإ  اًعيمج  عجرن  نأ  بجي  .قحم  هنإ  : » كفتلا نم  تاظحل  دعب  انيكيإ  لاق 

انل حولي  وهو  نومولوس  انَّثح  هولهاجت ،»  » .ةبخاص ةكحض  يف  ولوبأ  رجفنا  كرحت ، نأ  دعب  نكل  هقيرط ، يف  ىضم 

زفقي نأ  نم  فوخ  هل ، نومولوس  فصو  ةجيتن  ئجافم ، فوخ  ينباصأ  .تفقوت  يننكل  سلا ، انلصاو  .انس  رارمتسالاب يف 

.كأ يفوخ  ججأت  انبقعتي ، هنأ  تيأر  امدنعو  تردتسا ، .انلتقيو  انيلع  طخلا  لجرلا  اذه 

!«. انلتقيس .يرجن  ايه  : » ُتخرص

«. نوحلسم اننأ  ىري  هنإ  : » نونجملا هجاويل  ةعرسب  رادتسا  مث  انلتقي .» نل  ال ، : » انيكيإ لاق 

.»؟ اذا : » اجوب لأس 

«. رهنلا هتثج يف  يمرنو  كسألاب ، لعفن  لثم  نانصلاب  همحل  قز  فوس  انم ، برتقا  اذإ  .نانصلاب  : » ةدحب انيكيإ  در 

انلصاو .ةبيرغ  تاوصأ  هنم  ردصتو  ههجو ، نايفخت  هادي  ديدهتلا ، اذه  نم  عدترا  اأك  اًنكاس ، لظو  نونجملا  فقوت 

.مودصم روفلا  ىلع  انفقوتف  انيكيإ ، مساب  ةيلاع  ةحيص  انعمس  امدنع  ةلوقعم  ةفاسمل  اندعتبا  دق  انكو  سلا ،

« نونلا  » ىلع ديدشتلا  ففختو  لوألا ، فرحلا  يف  يإلا »  » توص ليطت  ابوروي  ةنكلب  اًددجم  توصلا  ىدان  هنيكييإ ،» »

.« هنيكييإ  » لثم جرخيل 

ةعضب دعُب  ىلع  فقي  .انرظن  قاطن  ديحولا يف  صخشلا  وه  ولوبأ  ناكو  توصلا ، بحاص  ىل  كبترم  انراصبأ  انردأ 

.هردص ىلع  ناتدوقعم  هاعارذو  انم ، راتمأ 

.انم برتقي  وهو  ٍلاع ، توصب  ولوبأ  اهررك  هنيكييإ ،» »

وو - وأ يل  .ولوبأ  تاءوبن  ىلإ  اوتصنت  ال  : » ويوألا ةجهل  نم  ةَّنخب  ةظلغ  ابورويلا  هتغل  تدادزا  دقو  نومولوس ، انيف  خرص 

ولوبأ تاءوبن  عمست  نأ  اًديج  اًرمأ  سيل   » .مامألا ىلإ  انيكيإ  عفد  نآلا .» بهذن  انوعد  تيبلا ، ىلإ  بهذن  انوعد  .رطخ  اذه 

!«. بهذن انعد  .يإ  اي 

«. نويحيسم نحنو  ناطيشلا ، عابتأ  نم  هنإ  يإ ، اي  معن  : » يدوياك لاق 

!«. ال : » حاصو هسأر  زه  انيلإ ، ريدتسي  نأ  نود  نمو  .نونجملا  ىلع  هينيع  تَّبث  يذلا  انيكيإ  اًعيمج  انرظتنا  ةظحلل ،

نم ةعطق  اًكرات  اًررحتم ، هضفن  انيكيإ  نكل  هصيمق ، نم  انيكيإ  بذج  مث  نومولوس ، لأس  ولوبأ ،»؟ فرعت  الأ  اذام ؟ «ال 

.نومولوس دي  يف  اماهابلا »  » عجتنم صيمق 

.»؟ يمسا يداني  فيك  فيك ؟ يمسا ؟ فرع  فيك  يمسا . يداني  .يمسا  يداني  هنإ  .يضمأ  نل  .ينكرتا  : » انيكيإ لاق 

«. اندحأ نم  هعمس  ار  : » ةيوقلا هتربن  انيكيإ يف  يراجي  وهو  نومولوس ، لاق 

«. دحأ نم  هعمسي  .هعمسي   ال ،  : » انيكيإ خرص 

قلطناو هيدي ، نونجملا  عفر  مث  هنيكييإ .» : » ةَّرملا هذه  ًاتوفخ  كأو  معنأ  توص  يف  ًةيناث ، ولوبأ  ىدان  كلذ ، لاق  نأ  روف 

ءايشألا عراز  : » اهناونع ناكو  ينعت ، اذام  وأ  تتأ  نيأ  نم  فرعأ  نأ  نود  نم  اهنونغي  لبق  نم  ناجلا  ُتعمس  ةينغأ  ينغي 

«. ءارضخلا

صيمق ةقزم  ىمرو  هترانص ، طقتلاو  هسأر ، نومولوس  زه  مث  .ةهربل  ناوشنلا  هئانغ  ىلإ  نومولوس  انعمو  اًعيمج  انعمتسا 

«. ىقبأ نل  يننكل  كتوخإو ، تنأ  ىقبت  نأ  عيطتست  : » لاقو ضرألا ، ىلع  انيكيإ 

، يفتخملا انثلا  بو  اننيب  هتارظن  ليجي  لظ  دقف  هفقوم ، دِّدُحي  يذلا   يفابغإ ، امأ  .يدوياك  هعبتو  نومولوس  رادتسا 



.رتم ةئام  وحن  دعب  ضكر  ىتح  اًديعب ، يض  أدب  ءطبب ، مث 

هادان هنأ  ادب  امدنعو  .انيكيإ  مساب  ةادانملا  رركي  حارو  راظنألا ، نع  انتبحص  تفتخا  امدنع  ءانغلا  نع  ولوبأ  فَّقوت 

وهو خرصو  كتم ،» موي  رئاط  لثم  طبرُت  فوس  هنيكييإ ، : » حاصو هيدي ، عفرو  ىلعأ ، ىلإ  هينيع  ىمر  فلألا ، ةَّرملل 

.ىمعلا ىلع  ةلالد  هيديب  هينيع  يطغي 

.هيديب هينذأ  َّدسو  اهلاق  مصأ ،» حبصت  فوس  هنيكييإ ، »

ىلع طقسو  اًعم  هيتبكر  طبخ  مث  عرضتي ، هنأكو  هيفك  دقعو  هيقاس ، دعابو ب  اهلاق  اًقاعُم ،» حبصت  فوس  هنيكييإ ، »

.ةأجف ترسكنا  دق  هيتبكر  ماظع  نأكو  بارتلا  هرهظ يف 

هانثو جراخلا ، ىلإ  هناسل  عفد  ةيناث ،» كمف  ىلإ  عجري  نلو  عئاج ، شحو  لثم  كمفب  قصتلي  فوس  كناسل  : » لاق امدنع 

.همف يبناج  دحأ  ىلإ 

« ...مويلا كلذ  ملكتتل يف  كمف  حتفت  فوس  هنيكييإ ، .عيطتست  نل  كنكل  ءاوهلا ، قشنتستل  كيدي  عفرت  فوس  هنيكييإ ، »

«. كمف دمجتت يف  فوس  تلكلا  نكل  - » هآ  هآ ، اًيلاع ، قيهش  توص  جرخأو  همف  نونجملا  حتف  - 

امدنعو ةيادبلا ، سئاي يف  نأب  هبشأ  هلعجف  هتوص ، ىلع  اهبخص  ىطغو  ءسلا  ةرئاط يف  تقلح  ثدحتي ، ناك  يف 

رهن حبست يف  فوس  هنيكييإ ،  » هقلطي هانعمس  حيرصت  رخآ  .ةلصألا  ىعفأ  لثم  هتلك  ةيقب  علتبا  كأ ، ةرئاطلا  تبرتقا 

ةيؤرل نوفتهي  نيذلا  لافطألا  تاوصأ  بخص  .داكلاب  اًعومسم  ناك  ...كتايح ،» نإ  .ًةيناث  هنم  جرخت  نل  كنكل  رمحأ 

عبات هبضغ ، ةروس  يفو  .كابترا  ىلعأ يف  ىلإ  ةروعسم  ةرظن  ولوبأ  ىمر  .زاشنلا  نم  ةشبغ  ءاسملا يف  قرغأ  ةقطنملا  ةرئاطلا يف 

، هنيكييإ : » لوقي اًعيمج  هانعمس  ةجضلا ، عجارت  عمو  .ةنهاو  تاسمه  ىلإ  ةرئاطلا  بخص  هتتش  ىلعأ  توص  همالك يف 

«. كيدلا تو  تو ك  فوس 

ءاوهلا قَّلعُم يف  باتك  وأ  ةقرو  ىلع  ملقب  اًئيش  طخي  هنأك  هيدي  ىدحإ  كرح  مث  ةحارلا ، نم  ههجو  قرشأو  ولوبأ ، تمص 

.قفصيو ينغي  وهو  هقيرط  ىضم يف  ىهتنا ، امدنعو  .هاوس  هتيؤر  دحأ  عيطتسي  ال 

لثم انيلع  طقاستت  ةنوحشملا  ةينغألا  تلكو  صقريو ، ينغي  وهو  فلخلا  ىلإو  مامألا  ىلإ  حجرأتي  يرقفلا  هدومع  انعبات 

: حيرلا ىلع  لومحم  رابغ 



ةرجشلاب قلع  يذلا  هلظو  هتحئارو ، هدوجُو ، ةينسجلا -  هتلفاق  داعتبا  عم  هتوص  ىشالت  ىتح  ينغي ، نونجملا  لظ 

ةلظ اعلا  فقس  ىطغف  انلوح ، نم  هلودس  ىخرأ  ليللا  نأ  ُتظحال  راظنألا ، نع  اًديعب  حبصأ  امدنعو  .هدسجو  ضرألاو ،

حابشأ ىلإ  اهلوح  نم  دتمملا  ناسيإلا  لغدو  وجناملا  ةرجش  يف  رويطلا  شاشعأ  لَّوح  ع ، ةفرط  هنأ  ادب  يفو  ةيقسغ ،

هرمغ رتم  يتئام  دعُب  ىلع  ةطرشلا  مسق  قوف  فرفري  ناك  يذلا  ايجين  ملع  ىتح  .اهب  ر  راصبألا ح  اهكردت  ءادوس ال 

.ضرألاو ءسلا  لصاف ب  هنأكو ال  ةملظملا  ءسلا  عم  ةديعبلا  لالتلا  تجمدناو  مالظلا ،

انلوح يف نم  اعلا  رمتسا  نيب  اًبرض ، اهيف  انوعسوأ  ةرجاشم  انلخد  اننأك  مولكم ، اهدعب ، تيبلا  ىلإ  وخإو  انأ  تدع 

نيذلا ةفصرألا  ةعابل  يليللا  زاشنلاب  جضت  ةيح ، عراوشلا  تناك  .انباصأ  دق  اًموؤشم  اًئيش  نأ  ىلع  ةراشإ  الب  داتعملا ، هس 

، ابملاو راجشألا  ىلعو  ناردجلاو ، ضرألا  ىلع  ةعبم  مهلالظو  نولوجتي  سانلاو  مهتالواط ، ىلع  اًعومشو  حيباصم  نوعضي 

بلقي عمشملاب ، ةاطغم  ةيبشخ  ةشيرع  ءارو  يلش  ءادر  يف  اسواهلا  نم  لجر  فقو  .يعيبطلا  مجحلاب  تايرادج  لثم 

هايملا هيف  يرجت  فرصم  ةو  فيثك ، دوسأ  ناخد  اهنم  ىلاعتي  ةيندعم  ةرجنط  لخاد  محف  دقوتسم  ىلع  محللا  خايسأ 

.ةرذلا ناصمحت  رانلا ، ىلع  تينحنم  ليطتسم ، دعقم  ىلع  اتسلج  تأرما  نع  هلصفي 

دقو انتثالث ، مامأ  فقو  .فقوتلا  ىلع  قابلا  اًربجم  ةأجف ، سلا  نع  انيكيإ  فقوت  امدنع  انتيب  نم  رجح  ىمرم  ىلع  انك 

لظ ةرئاطلا ؟ رورم  ءانثأ  هلاق  ام  مكنم  ٌّيأ  عمس  له  : » بوسحم هنكلو  برطضم  توصب  لاقو  ةيلظ ، ةروص  درجم  حبصأ 

«. هعمسأ يننكل   ملكتي ، ولوبأ 

َّينيع ُتلَّلظ  دقو  زيكرتب ، اهعباتأ  تحر  يل  تحال  امدنعو  ًاثك ، يهابتنا  ةرئاطلا  تبذتجا  ثيح  نونجملا ، عمسأ   



يبوأو  اجوب  نأ  ودبي  نكل  .حجرألا  ىلع  رغلا  اعلا  ام يف  ناكم  ىلإ  نوهجوتي  مهو  بناجألا  اهباكر  ةيؤر  ًالواحم  َّيديب 
.ةملكب هنم  ٌّيأ  سبني  ذإ   اًضيأ ، هلاق  ام  اعمسي 

«. هتعمس انأ  : » يبوأ لاق  نيب  هقيرط  ىضمو يف  انيكيإ  رادتسا 

.راتمأ ةعضب  انتثالث  عجارتو  نذإ .»؟ رظتنت  اذام  : » اًرداه انيكيإ  خرص 

.انيكيإ هبرضي  نأ  فاخ  دقو  هباصعأ ، يبوأ  كلا 

.»؟ مكبأ تنأ  له  : » انيكيإ خرص 

يذلا هلظ  ىلع  كلذ  نم  ًالدب  تزَّكرو  هتيؤرو ، مامألا  ىلإ  رظنلا  بنجتأل  يسأر  تسَّكن  .انيكيإ  توص  بضغلا يف  ينعزفأ 

ا يمري  هتيأر  بارتلا ، ىلع  هلظ  تاكرح  لالخ  نم  يقيقحلا  هدسج  تاكرح  بقارأ  تنك  نيبو  .بارتلا  ىلع  ليطتسي 

تبث امدنع  .هلكش  ىلإ  اًدئاع  شمكنا  مث  ًالوأ  هسأر  لاطتسا  دقو  يبوأ ، هاجتا  هلظ يف  باسنا  مث  ضرألا ، ىلع  هكس 

ناتكمس .َّيقاس  ىلع  رثانتت  اهتايوتح  ترعشو  طقست ، يبوأ  ةحيفص  توص  ُتعمس  مث  ةظحلل ، هاعارذ  تفرفر  لظلا ،

يذلا بارتلا  ناطبختتو يف  نايولتت  اتعرشو  ةحيفصلا ، جراخ  اتقلطنا  صرُق - » ةكمس   » هادحإ نأ  انيكيإ  رصأ  ناتغص - 

ىتح فغارشلاو  هايملا  نم  ديزملاب  ةفذاق  بنج ، ىلإ  بنج  نم  ةحيفصلا  حجرأت  عم  بكسنملا  ءاملا  لعفب  اًنيط  لاحتسا 

ةخرص كلذ  تبقعأو  عراشلا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  ىتح  تدتماو  ٌدي  تلاطتسا  مث  كارح ، الب  لالظلا  تلظ  ةظحلل ، .تتبث 

!«. ربخأ : » انيكيإ توصب 

نم ةعقوتم  ةبرض  نم  هسفن  يمحت  هديو  هناكم  يف  دَّمجت  دقو  يبوأ  نأ  عم  اًدعوتم ، اجوب  لأس  هعمست ،»؟ «أ 

.مالكلا أدب يف  دق  ناك  انيكيإ ،

اًدايص نإ  لاق  ..لاق  دقل  : » ةيادبلا نم  ثدحت  مث  .اجوب  ملكت  امدنع  فَّقوت  هنكل  ...لاق ،» دقل  : » ًالئاق يبوأ  مثعلت 

«. يإ اي  كلتقيس 

.»؟ دايص اذام ؟ : » اجوب حاص 

.»؟ دايص : » انيكيإ رركو 

.شعتري ناك  ثيح  ةَّرملا ، كلت  يبوأ  لمكي  يص ،»...ـ  معن ، »

.»؟ اهلاق فيك  : » اجوب لاق  هسأرب ، يبوأ  أموأ  امدنعو  دكأتم .»؟ تنأ  له  : » اجوب لاق 

نيعبو .ضرألا  ىلإ  مث  هجو  ىلإ  هجو  نم  هرصب  ليجي  وهو  نافجترت  هاتفشو  فقوت ، ...فوس .»» هنييكييإ ، » لاق : »

«. دايص ديب  تو  فوس  انيكيإ ، لاق : : » ًالئاق لمكأ  ضرألا ، ىلإ  نارظنت 

نع ثحبي  نمك  هرصب  عفر  .هتلك  يبوأ  قطن  امدعب  انيكيإ  هجو  ىلع  تلزن  يتلا  ءادوسلا  ةمغلا  نايسن  بعصي 

.يلاقتربلا نوللا  ىلإ  تلوحت  ءس  الإ  ىرُي  ام  كانه  نكي  و  نونجملا ، هيف  ىضم  يذلا  هاجتالا  ىلإ  هرادأ  مث  ام ، ءيش 

رصبأ : » لاقو اًديدحت ، انم  دحأ  ىلإ  نارظنت  نيعب ال  انيكيإ  انَهجاو  امدنع  انتيب  ةباوب  ىلإ  لوصولا  ىلع  انكشوأ  دق  انك 

«. ينلتقي فوس  مكدحأ  نأ  ايؤر  نونجملا 

دي هتَّدش  لبحب  ةطوبرم  اهنأكو  لخادلا ، ىلإ  تبحُس  اهنأ  ادب  بكسنت ، اهنكل   ةثك ، ةمومحم  تلك  هيتفشب  تقلع 

عرش دق  اجوب  ناك  ذإ  اندحأ -  قطني  نأ  راظتنا  نود  نمو  هلعف ، وأ  هلوق  بجي  اًدكأتم م  نكي  .هلخاد   نم  ةيئرم  غ 

.هانعبتف انتيب ، ةباوب  ربعو  رادتسا  اًئيش -  لوقي 



6
نونجملا

نونجلاب مهبيصت  مهمدت ، ةهلآلا  راتخت  نيذلا 

وبغإلا نم  لثم 

.اًنونجم ناك  ولوبأ 

يذلا يبوأ ، ناك  .هلقع  اهيف  دقف  ةثداح  هعرصم يف  ىقلي  داك  نأ  دعب  ةلئاس ، ًءامد  راصو  رهصنا  هَّخم  نإ  يبوأ  لاق 

ناك ولوبأ ، نإ  لاق  .ةليل  تاذ  هب  ربخأو  نيأ -  نم  ملعي  هدحو  هللا  ولوبأ -  خيرات  فرعي  هلالخ ، نم  رومألا  مظعم  ُتمهف 

ةسردم لضفأ  سانيوكأ ، ةيلك  نارضحي يف  نيذللا  نيوخألا  دحأ  هفصوب  انعراش  ناكس  ضعب  هركذتيو  انابأ .»  » همسا خأ  هل 

هاخأ بحأ  ولوبأ  نإ  يبوأ  لاق  .اًاد  عصانو  فيظن  ضيبأ ، اك  تروشو  ةداس ، دوسأ  صيمقب  ةدلبلا ، نبلل يف  ةيوناث 

.ناقرتفي انوكي  و  ًاثك ،

سانلا مظعم  .دعي  طسلف و  ىلإ  ةيحيسم  جح  ةلحر  ناغص يف  هو  هوبأ  لحر  بأ ؛ نود  نم  هوخأو  ولوبأ  بش 

عم اسمنلا  ىلإ  رداغ  هنإ  اهسفن  ةلحرلا  هعم يف  اوناك  نمم  هئاقدصأ  دحأ  لاق  نيب  سدقلا ، ةلبنقب يف  لتُق  هنأ  نودقتعي 

ىتح ةرشع ، ةسماخلا  تَغلب  نإ  ام  يتلا  ىربكلا  هتخأو  همأ ، عم  انابأو  ولوبأ  شاع  اذكه ، .كانه  رقتساو  ةيواس  ةأرما 

.اهتنهم ةسرمل  سوغال  ىلإ  تلقتناو  ةراعدلا ، تفرتحا 

نإ أ يبوأ  لاق  .تاينينثلا  انعراش يف  اًروهشم يف  ناكو  حيفصلاو ، بشخلا  نم  اًديشم  ًاغص  ًعطم  همأ  ترادأ 

ولوبأ مدخ  .ام  ٍّدح  ىلإ  اهتنادب  ببسب  ماعطلا  دادعإ  عطتست  ًالماح و  يمأ  تناك  امدنع  تاَّرم  عضب  كانه  هماعط  لوانت 

نانسألا تاشاكن  امَّدقو  تابجولا ، دعب  ةلقلقتملا  تالواطلا  افظنو  نوحصلا ، السغف  ةسردملا ، دعب  معطملا  يف  هوخأو 

، تارايس يناكيم  ةشرو  لثم  تدب  ىتح  ماع  دعب  اًماع  خاسوألاو  ماخسلا  نم  ديزملاب  ثولتت  يتلا  ضرألا  احسمو  نئابزلل ،

، هنالعفي اناك  ام  لك  نم  مغرلا  ىلعو  .لخنلا  فيلب  ةوسكم  ةيودي  حوار  ءاوهلا  احَّورو  ةطملا ، لوصفلا  بابذلا يف  ادراطو 

.بسانم ميلعت  ةفلك  لمحت  هناكمإب  نكي  و  ًاغص ، ًالخد  ردي  معطملا  لظ 

نيدلولاب رمألا  ىهتنا  اذكهو ، .سأيلا  نم  اياظش  اهباقعأ  تفَّلخ يف  ةيودي ، ةلبنق  لثم  هيلقع  ةجاحلاو يف  زوعلا  رجفنا 

تقلطأ دوقنلاب ، ةءولمم  ةبيقحب  براه  ةبعل ، قدانبو  كاكسب  ةيرث  ةلمرأ  تيب  ىلع  ناوطسي  اناك  امدنعو  .ةقرسلا  ىلإ 

قيرط روبع  لواحي  وهو  ولوبأ  ةعرسم  ةرايس  تمدص  .سانلا  نم  دشح  هدراط  ام  ناعرسو  هبوره ، روف  راذنإلا  ةلمرألا 

.باصملا هيخأ  عم  هدحو  انابأ  اًكرات  اًعيرس ، قَّرفت  رظنملا ، دشحلا  ىأر  امدنعو  .ةبراه  ترفو  هيدراطم ، نم  برهيل  ليوط 

نإ يبوأ  لاق  .لعفلاب  عقو  فلت  ءاوتحال  ءابطألا  عره  ثيح  ىفشتسملا ، ىلإ  هب  لصي  نأ  عاطتساو  ولوبأ ، هدرف  انابأ  عفر 

.ةبيهرلا ةيلمعلا  ةممتمو  يلقعلا ، هنيوكت  ةِّغم  هسأر ، ىرخأ يف  قطانم  ىلإ  اهتارجح  نم  تفرجناو  تفط  ولوبأ  خم  ايالخ 

مسرُت ءاضيب   ةحفص  لثم  هلقع  ةدالولا ، ثيدح  لفطك  رخآ ، اًنئاك  تيبلا  ىلإ  داع  ىفشتسملا ، نم  ولوبأ  فُرص  امدنع 

ناديحولا يف ناوضعلا  هينيع ه  نأكو  زيكرتو -  ءاوخب  قيدحتلا -  الإ  اًئيش  لعفي  مايألا ،  كلت  .ةدحاو يف  ةطقن  اهيلع 

تبن تقولا ، رورم  عمو  .علا  ءانثتساب  ةتيم  تناك  هئاضعأ  لك  نأك  وأ  ءاضعألا ، ةيقب  فئاظو  ةيدأت  ىلع  نارداقلا  هدسج 

فصن نيعب  ماني  رِ  لثم  هثتست ، ءايشأ  كانه  تناك  دقف  نايحألا ، ضعب  يف  ًالماخ  دقر  هنأ  عمو  .شير  هنونجل 

ام لوأ  ناكو  .ءيش  يأ  ام ، ةملك  ام ، دهشم  ام ، رظنم  ةايحلا : هيف  خفنتو  هنونج  ثتست  يتلا  ءايشألا  تعونت  .تحوتفم 

لخدت الولو  .ةرئاطلا  رورم  دنع  هسبالم ، قزمو  ةبضاغ ، ةحيص  ولوبأ  قلطأف  تيبلا ، قوف  تقلح  ةبخاص  ةرئاط  كلذ  لعف 

ىلع دَّد  مث  هاوق ، تراخ  ىتح  هناكم ، هتبثو يف  اًضرأ ، هطقسأو  انابأ ، هعراص  .تيبلا  نم  جرخل  بسانملا ، تقولا  انابأ يف 



لخدت اهآر  امدنع  سولجلا  ةفرغ  يسارك  دحأ  ىلع  اًسلاج  ناك  .همأ  يرُع  ةيؤر  دنع  هنونج  راث  ةيلاتلا  ةَّرملا  .مانو  ضرألا ،

، بابلا ةحتف  نم  محتست  يهو  اهبقاري  حارو  بابلا ، ءارو  أبتخاو  اًحبش ، ىأر  هنأك  هيسرك  نم  زفقف  سبالم ، الب  مَّحلا 

كشو ىلع  اهنأ  ىأر  امدنعو  .هبعادي  حارو  بصتنملا  هبيضق  جرخأف  هخم ، ءاجرأ  ةبيرغ يف  ةثك  درن  راجحأب  رظنملا  ىمرو 

.اهبصتغاو ريرسلا  ىلع  اهامرو  اهتفرغ ، ىلإ  لسنا  مث  ءودهب ، هسبالم  علخو  أبتخا  جورخلا ،

داع ىتح  هيعارذ  بحتنتو ب  بت  تحار  نيب  هتجوز ، تناك  ول  اهنضتحا ك  اهدعب ؛ همأ  راوج  نم  ولوبأ  كرحتي   

نم ولوبأ  بره  ىتح  همأ ، تالسوت  ىلإ  ةباجتسالا  اًضفار  يدلج ، مازحب  هبرضي  حارف  ولوبأ ، هلعف  امل  انابأ  نونج  نُج  .هوخأ 

اًقلطُم رادجلا  ىلإ  هب  هاخأ  تَّبثو  ةفرغلا  ىلإ  اًدئاع  عرهو  ةفيعضلا ، هتلاَّقث  نم  نويزفلتلا  اوه  عزتناو  غلاب ، ةفرغلا يف أ 

.لماكلاب هنونج  رقتسا  دقو  تيبلا ، نم  اًضكار  جرخ  مث  اًعورم ، ءاوع 

تحتو ةحوتفملا ، ريراجملاو  تايافنلا ، بلاقمو  ةلمتكملا ، غ  ابملاو  قاوسألا ، مانو يف  ولوبأ  ىشم  ىلوألا ، تاونسلا  يف 

تناك .انتيب  نم  راتمأ  ةعضب  دعُب  ىلع  ةيعادتم  ةنحاش  دجو  ىتح  هيلع ، ليللا  هيف  لحي  ناكم  لكو  ةفوفصملا ، تارايسلا 

ببسب ةروجهم  تكرُت  مث  ثداحلا ، يف  اهعرصم  اهلمكأب  ةرسأ  تيقلو  ةنس 1985 ، ةرانإ  دومعب  تمدطصا  دق  ةنحاشلا 

، اهدجو نأ  روفو  .ليفلا  ةشيشحو  رابصلا ، ةيربلا : تاتابنلا  نم  ةكلمم  ىلإ  ةلوحتم  ايجيردت ، تلكآتو  يومدلا ، اهخيرات 

تاخطل ال دعاقملا  ىلع  مهؤامد  تكرت  نيذلا  ةيشحولا ، وملا  حاورأ  اًدراط  بكانعلا ، نم  ًمأ  اًدِّرشم  لمعلا ، عرش يف 

ىضقو ُّثعلا ، هرخن  يذلا  ةنحاشلا  ثاثأب  تقلع  بلاحطلا  نم  ةغص  ةيرب  اًرزُج  عزنو  ةعبملا ، جاجزلا  اياقب  لازأ  .ىحُ 

نم ةكورتم  ءايشأو  ةمقلا ، نم  اهطقتلا  داوم  يهو  هتايجاح -  نزخ  مث  .ةوق  الو  هل  لوح  صارصلا ال  نم  شيج  ىلع 

.اًتيب اهنم  ذختا  مث  ةنحاشلا ، يف  هلوضف -  راثأ  ءيش  لكو  عاونألا ، فلتخم 

هدحأ بعلي  امدنع  .هلقع  فقوت يف  الب  عزانتم  نحل  نافزعي  مأوت  ناطيش  نأك  عون ، نم  ولوبأ  نونج  ناك 

صقريو يف بابذلا ، نم  رحب  هبقعتي  ةراذقلاب ، اًرومغم  اًنتن ، اًخسو ، اًيراع ، ولوبأ  لوجتي  يدايتعالا ، وأ  مظتنملا  نونجلا  نحل 

عم ثدحتي  وأ  ٍلاع  توصب  هسفن  يجانيو  اهلكأيو ، ةمقلا  قيدانص  نم  تالضفلا  طقتليو  يصاونلا ، ىلعو  عراوشلا 

، بارتلا اهدجو يف  ناديِعب  هنانسأ  فظنيو  ءايشألا ، خرصيو يف  اعلا ، اذه  نم  تسيل  تاغلب  يئرم  غ  نارقأو  صاخشأ 

رعشلا نم  ةباغ  هسأر  ىلعو  يضو  نودرشملا ، نوذوبنملا  اهلعفي  يتلا  ءايشألا  لك  لعفيو  قيرطلا ، بناج  ىلع  طوغتيو 

نع فقوتي  ال  ًالاوج ، حبصي  هذه ، نونجلا  ةبلح  نوكي يف  امدنع  .خاسوألاب  مَّحشم  هدلجو  روثبلاب ، عَّقرم  ههجوو  ليوطلا ،

ىلإ رهش  نمو  مسوم ، ىلإ  مسوم  نم  ةدهمملا  غ  قرطلا  ىلع  سوديف  تيفاح ، مدقب  تقولا  بلغأ  سيو يف  .سملا 

يضارأ ىلعو  ةققشتملا ، ةيبشخلا  حاولألا  تاذ  ةلقلقتملا  روسجلا  ىلعو  ةمقلا ، بلاقم  ىلع  يش  .ماع  ىلإ  ماع  نمو  رهش ،

امدنع ةَّرم ، تاذ  .ةداحلا  ءايشألا  نم  اهغو  جاجزلاو ، تاودألا ، ماطحو  نداعملاو ، ماسملا ، رثانتت  ثيح  شرولاو  عناصملا 

ىتح ًاثك  فزني  حارو  مشهملا ، جاجزلا  طسو  عقو ، ثداح س  نأ  كردم  غ  ولوبأ ، راس  قيرطلا ، ىلع  ناترايس  تمدطصا 

اومدُصو تام ، هنأ  ثداحلا  اوأر  نمم  نوثك  نظ  دقو  .هتدعبأو  ةطرشلا  تءاج  نأ  ىلإ  بارتلا  ىلع  دقرو  ةءغإب ، بيصأ 

ناتئيلملا هاقاسو  ىفشتسملا ، سبال  ىطغم  بودنلاب  ءيلملا  هدسجو  مايأ ، ةتس  دعب  هتنحاش  ىلإ  سي  هودهاش  امدنع 

.براوجلا نم  جوز  ناتبئاغ يف  يلاودلاب 

، لجخ الب  اًنايحأ -  اًبصتنم  نوكي  يذلا  لئاهلا -  هبيضق  اًحجرؤم  اًما ، اًيراع  لوجتي  نونجلا ، اع  ولوبأ يف  نوكي  امدنع 

عيمج اًصصق يف  اهنع  سانلا  ىور  ةهش ، ةحيضف  ةَّرم يف  تاذ  هبيضق  ببست  دقو  .هريان  نويلم  هتميق  ةبطخ  متاخ  هنأكو 

ةليل تاذ  هدي  نم  هتبحس  ولوبأ : ءاوغإب  لفط ، ىلع  لوصحلا  ةيغاط يف  ةبغر  اهتباتنا  دقو  ةلمرأ ، تماق  ثيح  ةدلبلا ، ءاجرأ 

املو .ةأرملا  كلت  عم  ناك  امدنع  اًتقؤم  ىفتخا  ولوبأ  نونج  نإ  تاعئاشلا  تلاقو  هعم ، سنجلا  تسرامو  هتمَّمحو ، اهتيب ، ىلإ 

ءاسنلا هاجت  ةقحام  ةفهلو  نونجملا  ًةكرات  ةدلبلا ، ترداغ  ولوبأ ، ةجوزب  ةلمرألا  نوداني  اوأدبو  سانلا ، ةقالعلا ب  رمأ  عاش 

ندتعا تارهاع  عضب  نإ  ليق  مور .» ال   » قدنف ىلإ  ةيليللا  هتارايز  نع  تاعئاش  ترس  ليلق ، تقوب  اهدعب  .هلمل  سنجلاو 

انل حو  .ولوبأل  يروطسألا  ينلعلا  ءانمتسالا  تاعئاشلا  كلت  عم  ىشفت  دقو  .ليللا  راتسأ  تحت  نهفرغ  لخاد  ىلإ  هبيرهت 



راوجب ةيوسلا  ةسينكلا  برق  وجنام  ةرجش  تحت  ينمتسي  سانلا  نم  ددعو  وه  هآر  نونجم  نع  ةَّرم  تاذ  نومولوس 

انل حيل  نومولوس  عبات  مث  .ءانمتسالاب  دصقي  اذام  فرعأ  نكأ  و  تقولا ، كلذ  ولوبأ يف  فرعأ  نكأ  يننكل   .رهنلا 

كسمأ .ةبكلا  وردنأ » تناس   » ةيئاردتاك مامأ  ءارذعلل  ناولألا  يهاز  ًالاث  قلستي  وهو  ةنس 1993 ، ولوبأ ، ىلع  ضبُق  فيك 

عَّمجت نيب  قبشب ، نهيلإ  رظني  اللا  ءاسنلا  سكع  ىلع  هتمواقمل ، اًنكاس  كرُحت  ةليمج   ةأرما  هنأ  هنم  انظ  لاثمتلاب ،

بيصنتو سندملا ، لاثمتلا  لازنإب  يلوثاكلا  سلجملا  رارقب  رمألا  ىهتناو  .ءايقتألا  ضعب  هدعبأ  ىتح  هيلع ، كحاض  سانلا 

.زارتحالاو مأتلا  ليبس  ىلع  ةيديدح  ةباوبب  هتطاحإ  مث  هلوح ، روس  دييشتو  ةسينكلا ، ةحاس  رخآ يف 

.اًدحأ يذؤي  نكي  هنإف   جازملا ، اذه  وهو يف  ولوبأ  اهيف  ببستي  يتلا  تازازفتسالا  كلت  نم  مغرلا  ىلع 

نم طقتلي  كاذ -  هملاع  وهو يف  هنأكو  ةئجافم ، تاروف  اهلخدي يف  ةلاح  يداع ؛ غ  ناكف  ولوبأ  نونجل  اثلا  اعلا  امأ 

نم اع  ناوشن يف  هسفن  دجي  اهلعفي -  يتلا  ءايشألا  نم  ٍّيأ  وأ  ةعومسم  غ  ىقيسوم  ىلع  صقري  وأ  ةمقلا  قيدانص 

ناك ول  ك  كانه  ىرخأو  انه  قاس  ملاعلا -  الك  لغشي  لب  لماكلاب ؛ انملاع  رداغي  ال  ةلاحلا ، كلت  وهو يف  نكل  .مالحألا 

، ةنكاس اًحاورأ  رضحتسيف  اذه ، انملاع  سانلا يف  فدهتست  هلئاسر  تناك  .ًالفطتم  ًالوسر  وأ  تكلمم ، ايناحور ب  اًطيسو 

نوكت امدنع  تايسمألا  اًبلاغ يف  اعلا  اذه  لخديو  .نيثكلا  تاويح  لبلبيو  اهنان ، رشنيف  ةغص  تالعش  ىلع  حِّوريو 

للستي .تاءوبنلاب  يقليو  قفصيو ، ينغي ، وهو  لوجتي  يبنتملا ، ولوبأ  ىلإ  لوحتي  نأ  دعبو  .اهرون  تحرط  دق  سمشلا 

يأ ةحار  قلقُيو  .كانه  صخشل  تاءوبن  هيدل  نوكت  امدنع  صل ، لثم  نابضقلا ، نم  ةيلاخلا  تويبلا ، تاباوب  نم  اًرباع 

يف ناك  دقف  كلذ ، عم  .اًرصبتسمو  اًدوبعمو ، ةعازفو ، ايبن ، حبصأ  دقو  .تازانجلا  يف  ىتح  هاؤر -  نع  نلعي  ل  صخش 

نأ ديري  سانأب  ر  امدنع  .ةراكب  ءاشغ  ةقر  زجاحلا يف  نأك  هنيب  بلقتي  وأ  َملاعلا ، رادجلا ب  مطحي  لاوحألا  بلغأ 

هتءوبنب خرصيو  ةكرحتملا ، تابرعلا  دراطيف  ةءوبنلاب ، مهربخيو  اًتقؤم  ىرخألا  ةلاحلا  يف  لغوي  هتاءوبن ، مهيلع  يقلي 

، اًنايحأ ىذألاب  هل  نوضرعتيو  ايؤر ، ليصوت  لواحي  امدنع  اًنايحأ  فنعب  هعم  سانلا  فرصتيو  اهلخادب ، صخشب  ةصاخلا 

.ةخستملا سبالملا  نم  ةموك  لثم  ديعولاو ، عومدلاو  تانعللا  هسأر  ىلع  نومكاف 

تاءوبنلاو اًبرقع ، هناسل  ناك  .ثراوكلا  نم  ًجعُم  يوحي  هناسل  نأ  اودقتعا  مهنأ  هنوهركي ، سانلا  لعج  يذلا  ببسلاو 

دعب ثدح  عقو  ىتح  هتلكل ، ةيادبلا  دحأ يف  ثرتكي  .مهرظتني   يذلا  ملظملا  صملا  نم  اًفوخ  دلُوت  سانلل  اهيطعي  يتلا 

سلا ثداحب  أبنت  امدنع  اهرهشأو ، ثادحألا  هذه  لوأ  .تافداصم  درجم  اهاري  يتلا  ءايشألا  نوكت  نأ  ةيناكمإب  اًحيطم  رخآ 

ك اًما  اوقرغف ، ووأ ، ةنيدم  نم  برقلاب  الأ » - يموأ  » مهترايس يف تسطغ  اهلمكأب ، ةرسأ  لتقم  ببست يف  يذلا  عورملا 

، مايأ ةعضبب  اهدعب  ةراعدلل  تيب  نم  ًالومحم  لجرلا  كلذ  جرخو  ةعتملا ،»  » نم توميس  هنأ  هل  أبنت  يذلا  لجرلا  مث  .لاق 

بهل يف نم  فورحب  اهسفن  تَّطخ  ثادحألا  نم  ةلسلسلا  هذه  .تاسموملا  ىدحإ  عم  سنجلا  سرا  وهو  تام  نأ  دعب 

نودقتعيو اهبنجت ، نك  رئاصمك ال  هاؤر  نوري  سانلا  أدب  .مهلوقع  ولوبأ يف  تاءوبن  نم  اًفوخ  ترفحو  سانلا ، تاركاذ 

، اهتيمتحب صخشلا  كلذ  نمآ  صخشل ، ةءوبن  لاق  لك  اهتقو ، نم  .ةيفارغلتلا  ردقلا  لئاسر  طخي  يذلا  بتاكلل  لوسر  هنأ 

تاذ ةاتفلا  ةلاح  سانلا ، اهاسني  يتلا ال  ةلثمألا  دحأ  .ثودحلا  نم  اهعنم  نولواحي  سانلا  راص  ةدع ، لاوحأ  هنأ يف  ةجردل 

لفطلا دي  ىلع  يشحو  باصتغال  ضرعتت  فوس  اهنأ  ولوبأ  أبنت  .ةدلبلا  بكلا يف  حرسملا  بحاص  ةنبا  اًماع ، رشع  ةسمخلا 

تكرتو اهسفنب ، اهسفن  تلتق  رظتنملا ، متعملا  لبقتسملا  كلذ  اهعزعز  يتلا  ةاتفلا ، نأ  ةجيتنلا  تناكو  .هب  لمحتس  يذلا 

.لبقتسملا اذه  ةهجاوم  رظتنت  نأ  ىلع  اهسفن  لتقت  نأ  تلَّضف  اهنإ  اهيف  لوقت  ةلاسر  اهءارو 

عيمجل ةفورعم  ةءوبن  لك  دعب  اهينغي  يتلا  ةينغألا  تحبصأو  ةدلبلا ، اًبعرو يف  اًديدهت  لثُ  تقولا  عم  نونجملا  حبصأ 

.اهنم نوبعتري  اوناكو  اًبيرقت ، ةدلبلا  يلاهأ 

ضَّوق ام  ًاثكف  مهلبقتسم ، ىلإ  رظنلا  سلتخي  ك  سانلا ، يضام  ىلإ  رظنلا  سالتخا  ىلإ  ولوبأ  ليم  وهف  اًجاعزإ ، كألا  امأ 

اًاد جئاتنلا  تناكو  .ةنيفدلا  رارسألا  نم  ةنَّفكم  ماثج  نع  بجُحلا  فشكو  سانلا ، اهدَّيش  يتلا  ةلطابلا  راكفألا  كلم 

نونجملا حاص  اذكه  « ! ايفوت «. » ةرهاع  » اهنأ هترايس ، نم  نالجرتي  اهجوزو  ةأرمال  هتيؤر  دنع  ةَّرم ، تاذ  فشك  .ةبيهر 



دعبو ءايحلا .»! فرعت  ال  ءايحلا ! فرعت  ِتنأ ال  ةيجوزلا ؟ شارف  ىتح يف  ِكجوز ، قيدص  ويثام ، عم  مانت  ِتنأ   » .اًقصاب

اًما اًيسان  هليبس ، ىضم يف  بير ، هتجوز ال  قِّلطُيسو  ةقالعلا  رمأب  فرع  جوزلا  نأل  ةجيزلا ، كلت  رانلا يف  نونجملا  مرضأ  نأ 

.هِّوتل هلعف  ام 

اًحلسم اًوطس  اوطبحأف  سانلا ، دعاس  ام  ًاثك  هنأل  ةايحلا ، هل  اودارأو  ولوبأ  يروكأ  يلاهأ  نم  ٌضعب  بحأ  اذه ، لك  عم 

، ةليللا كلت  يحلا يف  نومجاهيس  ةنكاد » سبالمو  ةعنقأ  لبرسُم يف   » لاجر ةعبرأ  نأ  نلعأو  هعوقوب ، ولوبأ  أبنت  نأ  دعب 

ددع أبخم  فشك  ةقرسلاب ، هؤبنت  دعبو  .ةطرشلا  مهتفقوأ  صوصللا  رهظ  امدنعو  عراشلا ، ةبقارمل  ةطرشلا  تيعدُتسا  دقو 

تعبتت ةليل ، تاذو  ةيالولا ، يسايسلا يف  دحأل  ةنبا  ةاتفلا  تناك  .ةيدف  ىلع  لوصحلل  ةغص  ةاتف  اوفطتخا  لاجرلا  نم 

لاقو اًنانتما ، ولوبأ  بسك  اًددجمو ، .ةاتفلا  تذقنأو  لاجرلا  تلقتعاو  ولوبأ ، اهركذ  يتلا  ةقيقدلا  تاهاجتالا  ةطرشلا 

نيرخآ نكل  هجالعل ، ةيسفن  ةحصم  ىلإ  هتداعإ  ركف يف  يسايسلا  نإ  ليقو  ايادهلاب ، نونجملا  ةنحاش  ألم  يسايسلا  نإ  سانلا 

يتلا ةثداحلا  دعبف  يسفنلا ؛ جالعلا  نم  ولوبأ  بره  ام  ًاثك  .ةدئاف  هل  ىقبت  نلف  هرجه  اذإ  نونجلا  نإ  لئاق  كلذ ، اوضراع 

، لقاع هنأب  اًددهُم  كانه ، ءابطألا  ىَّدحت  هنكل  ةيسفن ، ةحصم  ىلإ  سانلا  هذخأ  مشهملا ، جاجزلا  نم  ةكرب  ىلع  اهيف  راس 

ىلع اًضفار ، ماعطلا ، نع  يراحتنا  بارضإ  لخد يف  كلذ ، هدعاسي  امدنعو   ةينوناق ، غ  ةقيرطب  زجتحم  هنأ  اًيعدمو 

اوقلطأ اًيماحم ، بلطي  أدب  هنألو  بارضإلا ، نم  تو  نأ  نم  اًفوخو  ةدحاو ، ءام  ةعرج  برشي  نأ  طوغضلا ، نم  مغرلا 

.هحارس
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روقصلا ةيبرم 

، رئاود رقصلا يف  رودي 

روقصلا رم  عمسي  الو  رودي 

ستيي .ب  .و 

.روقص ةيبرم  تناك  يمأ 

انلوقع يف نم  اًخسن  كلت  .اهلافطأل  ًةيح  اهمودق ، رعشتست  يتلا  رورشلا  عفدت  نأ  لواحت  بقارتو ، لالتلا  ىلع  فقت 

ةفصاع نج  لُّكشتب  ةراحبلا  سحي  ك  اهلُّكشت ، ءانثأ  اًركبم  ةلوهسب  تالكشملا  ممشت  ىلع  ةردقلا  اهيدل  .اهلقع  بويج 

.يروكأ أ  رداغي  نأ  لبق  ىتح  انتاثداحم  اياظش  طاقتلال  تالواحم  انيلع يف  تصنتت  رخآ ، ىلإ  تقو  نم  تناك  .ةكيشو 

.ةسبلتم اهاف  بابلا  حتفيو  هءارو ، يمأ  فقت  له  ىل  بابلا  ىلإ  اندحأ  لسنيف  َّيقيقش ، ةفرغ  اًنايحأ يف  عَّمجتن  انك 

ام اًبطخ  نأ  لبق  نم  تَرعشتسا  ار  .انعبتت  اًبلاغ يف  يمأ  حجنت  ةفرعملا ، قح  اهرويط  فرعت  يتلا  روقصلا  ةيبرم  لثمو 

لوحتب ر  انيكيإ  نأ  تَفرعو  تَرعشو ، تأرو ، تَممشت ، ةقزمم ، « M.K.O  » ةمانزور تأر  امدنع  نكل  انيكيإ ، باصأ 

ةلباقملا ليصافت  يشفي  هلعجتو  يبوأ  ىلع  لاتحتل  اهعفد  م  لوحتلا ، كلذ  زفح  يذلا  رمألا  فاشتكا  تلواح  .يخسم 

.ولوبأ عم 

ر ةرئاطلا  تناك  نيب  ولوبأ  لوق  نم  هب  اًعيمج  انربخأ  امو  ولوبأ ، ةرداغم  دعب  ثدح  ام  اهل  ِكحي  يبوأ   نأ  عم 

!«، اي ر اي ر ! : » ةشعترم ةخرصب  ةياكحلا  ةطقن يف  لك  ىلع  تدكأ  .يشحو  نزح  يمأ  ىلع  رطيس  دقف  انسوؤر ، قوف 

نود ةفرغلا  نم  كلذ  دعب  تَجرخ  .لخادلا  نم  ًةقزمم  لملمتتو ، اهيتفش  ىلع  ضعت  يهو  تفقو ، يبوأ ، ءاهتنا  دعب  نكل 

يف ركفن  سلاج  يبوأو  انأ  ُتللظ  نيب  درب ، ةلزنب  تبيصأ  اأك  اهيمدق  ىلإ  اهسأر  نم  فجترت  يهو  ةملك ، قطنت  نأ 

نأب اهاربخي  اذامل   هلأستو  ههجاوت  يهو  هيتوصو  اهتوص  ُتعمس  .رسلا  اهل  انيشفأ  اننأ  افرع  اذإ  اناقيقش  هلعفيس 

.رسلا اهل  فشك  يذلا  هلبألا  نع  ًالئاس  بضغ ، انتفرغ يف  ىلإ  انيكيإ  عفدنا  هتفرغ  يمأ  ترداغ  نأ  روف  .ثدح  اذهك  اًئيش 

انيكيإ انكرت  .تَلعف  دقو  .لخدتتو  يمأ  هعمست  ىتح  اًيلاع  نوكي  نأ  دصق  توص  يف  كلذ ، ىلع  هتربجأ  اهنأب  يبوأ  عرذت 

.اهبايغ انبقاعيس يف  هنأب  اًدعوتم 

سأر ءاطغ  عضت  تناك  .ةشيعملا  ةفرغ  انتعمج يف  ءيشلا ، ضعب  ىفاعتت  يمأ  تأدب  دقو  كلذ ، وحن  وأ  ةعاسب  اهدعب 

.ةالصلا نم  اهوتل  تهتنا  اهنأ  ىلع  لدي  م  رئاط ، ليذ  لكش  ىلع  اهسأر  فلخ  اًدوقعم 

ألمأو ريدغلا  دنع  ينحنأو  ةصاخلا  ، ودوألا »  » لمحأ لودجلا ، ىلإ  بهذأ  امدنع  : » جدهتم حوحبم  توصب  يمأ  تلاق 

ةهربل هيف  تقدحو  يمأ ، تفقوت  .ةديهنت  بحسو  ليوط  بؤاثت  همف يف  انيكيإ  رغف  ...لودجلا .» نع  دعتبأ  مث  ودوألا ،» »

«. ةغراف اهدجأف  ةرجلا  طحأ  كانه  ىلإ  لصأ  امدنع  .يتيب  ىلإ  يتيب ، ىلإ  سأ ، : » تلمكأ مث 

اهسأر ىلع  ةنزاوتم  راخفلا  نم  ودوأ  ةلماح  رهنلا  ىلإ  ست  اهتليخت  .اننيب  اهينيع  ليجت  يهو  سطغت ، تلكلا  تَكرت 

، اهب اهتكح  يتلا  ةربنلاب  ةطيسبلا ، ةصقلا  كلتب  ادج  اًرثأتمو  اًبوذجم  تنك  .تاقبطلا  ةددعتم  ةقلح  ةفتلم يف  اَّبر  ةدعاس 

اًاد يوحت  أطخ ، بكترن  نأ  دعب  اذكه  صُقت  يتلا  صصقلا  كلت  نأ  فرعأ  يننأل  اهانعم ، ةفرع  ًاثك  َنْعُأ  يننإ   ىتح 

.لاثمألاو تاياكحلاب  ركفتو  ملكتت  يمأ  تناك  ذإ  اهبلق ؛ اعم يف 

نأ ودوألا ،»  » يف مكلمحأ  يننأ  يعم ، مكنأ  تننظ  ةصاخلا  ، ودوألا »  » ب نم  متبرست  يلافطأ ، اي  متنأ ، : » تَعبات

عيباسأ متللظ  يرصبو  يعمس  َتحتف  .ةئطخم  تنك  يننكل   » .قيمعلا ءانإلاك  هتسوقو  اهيدي  تدم  مكب .» ةئيلم  ايح 

، نامأ يف  مكنظأ  انأو  ًالتاق  ارس  نورمضت  لوطأو ، لوطأ  ةدم  ذنمو  نآلا ، متنأ  اهو  .نوداطصتو  رهنلا  كلذ  ىلإ  نوبهذت 



«. راطخأ يأ  مكتهجاو  نإ  فرعأس  نظأو أ 

.اهسأر تزه 

.ةسينكلا ال سادقلا يف  ىلإ  ءاسملا  اذه  يعم يف  نوبهذتس  .ولوبأ  مكيلع  اهاقلأ  ةثيبخ  ةنعل  لك  نم  اورهطتت  نأ  بجي  »

«. ةسينكلا ىلإ  اًعيمج  بهذنس  ةعبارلا  حت  امدنعو  مويلا ، ناكم  يأ  ىلإ  مكدحأ  بهذي  نأ  ديرأ 

نم تهتنا  نأ  دعب  دَّلوت  يذلا  تمصلا  تَلَغشو  ميكن ، عم  هتكرت  ثيح  يمأ ، ةفرغ  نم  ةحرملا  ديفيد  ةكحض  تلاعت 

.انسوؤر تصاغ يف  تلكلا  نأ  نم  دكأتتل  انبقارت  تحارو  اهتملك 

: ةدحب تلاقو  ترادتسا  .انيكيإ  هلاق  اًئيش  تعمس  نأ  دعب  ةأجف ، تفقوت  اهتفرغ  ىلإ  اهقيرط  يفو  اهيمدق ، ىلع  تضهن 

.»؟ تلق اذام  ينيغ ؟ - يسيإ  انيكيإ ، هيإ ؟ »

نأ قيطأ  .هطتلا ال  لجأ  نم  مويلا  مكعم  ةسينكلا  ىلإ  بهذأ  نل  يننإ  تلق  : » وبغإلا ةغل  ىلإ  دوعي  وهو  انيكيإ ، در 

.ةكيرألا ىلع  نم  اًضهان  َّبه  ام .» ةنعل  نم  يصيلخت  اولواحيل  ٍلع ، نم  َّيلع  نوُّلطي  سانلا  عدأو  دشحلا  كلذ  مامأ  فقأ 

«. خب انأ  .تيرفع  يأب  اًسوبلم  تسل  .بسحو  كلذ  ديرأ  يننأ ال  دصقأ  »

.»؟ كلقع تدقف  له  انيكيإ ، : » يمأ تلاق 

«. بسحو كانه  ىلإ  باهذلا  ديرأ  يننكل ال  امام ، اي  «ال 

.»؟ ان ـ-ـ يإ اذام ؟ : » يمأ تخرص 

وكيب - امام ، اي  بسحو  باهذلا  ديرأ  ال  : » هسأر زه  بسحو .» باهذلا  ديرأ  .امام ال  اي  ةقيقحلا  يه  هذه  : » اهباجأ

«. ةسينك يأ  ىلإ  باهذلا  ديرأ  ال  كلضف ، نم 

نل .امام  اي  انأ  الو  : » لاقو ويزفلتلا ، جمانربلا  لوح  هراجش  ذنم  انيكيإ  عم  ملكت  دق  نكي  و  هيمدق ، ىلع  اجوب  ضهن 

«. كانه ىلإ  بهذأ  نل  .ءيش  نم  صالخلا  ىلإ  ةجاحب  دحأ  يأ  وأ  يننأ  رعشأ  .هطت ال  يأل  بهذأ 

اهرصب ليجت  تحار  .ملس  قوف  نم  طقسي  لجر  لثم  اهقلح  ىلإ  ةدئاع  تعت  تلكلا  نكل  ام ، ءيش  لوقب  يمأ  تَّمه 

.اههجو ىلع  ةمدصلا  ءيسو  اجوبو  انيكيإ  ب 

ةنهاو ةعاقف  باعللا  لَّكش  ققحتت .»!؟ نأ  نونجملا  ةءوبنل  ناديرت  له  ءيش ؟ يأ  كملعن  أ  وبكويمينوناجوب ، انيكيإ ، »

ام .لعفلاب  كيلع  رمألا  رثأ  فيك  رظنا  انيكيإ ،  » .ةيناث ملكتت  تأدب  امدنع  تَعقْرَف  اًحوتفم ، هتكرت  يذلا  اهمف  يتيواز  ىلع 

كنإ لوقتو يل  ينهجاوتو ، انه ، فقت  نآلاو ، كنولتقيس ؟ كتوخإ  نأ  قدصت  كنأ  نكي  نإ   اذه  ككولس  ءوس  ءارو  ببسلا 

يإو يف انأ  هانلذب  يذلا  بكلا  دهجلاو  ةليوطلا  تاونسلا  نم  اًئيش  ملعتت  أ  هطت ؟ ىلإ  جاتحت  الو  تاولص ؟ ىلإ  جاتحت  ال 

؟». هيإ كميلعت ؟

ةباوب مشهي  نأ  هنك  رارصإب  انيكيإ  لاقو  .ةيحرسم  ةكرح  ىلعأ يف  ىلإ  اهيدي  عفرت  يهو  خألا  لاؤسلاب  يمأ  تخرص 

ضهن ةفرغلا  باب  قلغأ  نأ  روفو  .اجوب  معدب  عَّجشت  هنأك  هتفرغ  ىلإ  داع  مث  هفرعأ .» ام  لك  اذه  .بهذأ  نل  : » ديدحلا نم 

ىلع سولجلل  ًةتماص  تداع  دقف  يمأ ، امأ  .يبوأو  انأ  اهكراشتن  يتلا  ةفرغلا  ىلإ  سكاعملا -  هاجتالا  يف  بهذو  اجوب 

اًئيش لوقت  اهنأك  كرحتي  اهمفو  اهدسج ، لوح  ناتفوفلم  اهاعارذ  ةئلتمملا ، اهراكفأ  رْدِق  حطس  تحت  تصاغو  ةكيرألا ،

ًالواحم اًيلاع  كحضيو  ةعبم ، ىطخب  اهءارو  يرجيو  ةرك  يمري  ديفيد  ناك  .عومسم  هنكلو غ  انيكيإ ، مسا  ىلع  يوتحي 

.يمأ راوجب  سلجيل  يبوأ  كرحت  امدنع  هدرف ، داتسالا  يعجشم  توص  ديلقت 

«. كعم بهذنس  ْنِبو  انأ  امام ، : » لاق

.عومدلا نم  تاغ  نيعب  هيلإ  اهسأر  يمأ  تَعفر 

هيعارذ عضوو  كأ ، اهنم  يبوأ  برتقا  نآلا .» بيرغ  احبصأ  ..اجوبو  ..انيكيإ  : » اهسأر زهت  يهو  ةلئاق  تَمثعلت 

«. نآلا بيرغ  : » يه ترركو  اهفتك ، ىلع  تليحنلا  تليوطلا 

هلعف ام  لك  اًببس يف  ايؤرلا  كلت  تناك  فيك  هلمكأب ، رمألا  ركفأ يف  اًسلاج  ُتللظ  ةسينكلا ، ىلإ  انرداغ  ىتحو  مويلا  ةيقبل 



. اًدبأ رمألاب  اًدحأ  ربخن  الأ  يبوأو  انأ  اجوب  انرذح  امدنع  اهثودح ، دعب  ولوبأ  عم  ةلباقملا  تيسن  .انبو  هسفنب  انيكيإ 

حبصأ نآلا ، نكل  .هتقدص  دقو  .طوسلاب  انبرض  أ  نأل  لاق  انبحي ، انيكيإ  دعي  اذامل   ةرم ، تاذ  يبوأ  ُتلأس  امدنعو 

.اًئطخم تنك  يننأ  ةبسنلاب يل  ايلج  اًحضاو 

ةفرغ يف  ةدمعألا  تاذ  ةنازخلا  ىلع  ةرظن  ُتيمر  كلذ  ءانثأو  ةسينكلا ، ىلإ  انبحصتو  اهسبالم  يدترتل  يمأ  ترظتنا 

تامالع يهو  .هفرط  ىلع  ةروشنملا  توبكنعلا  ةكبشو  بارتلا ، نم  ٍفاحلب  ىطغملا  دومعلا  ىلع  يانيع  تطقسو  سولجلا ،

نم عيباسأ  ةعضب  دعب  انفقوت  دقو  فوفرلا ، فيظنتل  ايعوبسأ  راودألا  لدابتن  انك  تيبلا ، هدوجو يف  ءانثأف  بايغ أ ؛ ىلع 

نأكو يرحس ، وحن  ىلع  تيبلا  طيحم  عستا  أ ، بايغ  .لاَّعف يف  وحن  ىلع  ةيلمعلا  ريدت  نأ  يمأ  عطتست  و  هترداغم ،

تبثي وهو  ىتح  انلوح ، أ  دوجو  ناك  .هتحاسم  اوعسوو  يقرو ، تيبب  نولعفي  ك  طئاوحلا ، اوحازأ  يئرم  غ  ئاَّنب 

حو .تيبلا  يف  بدألا »  » هيمسي ا  مزتلن  انكو  ةمارص ، مظنلا  كأ  ليعفتل  اًيفاك  باتك ، وأ  ةديرج  تاحفص  ىلع  هينيع 

ًاثك تينو  ىلإ أ ، اًقوش  فهلتأ  تحر  ةنعل ، نوكي  دق  ام  رسكنل  ةسينكلا  ىلإ  انعم  ءيجملا  نع  َّيقيقش  عانتما  ركفأ يف 

.عجري نأ 

يذلا ليوطلا  قيرطلا  ىلع  ةعقاولا  برلا ،» تاعج  ةسينك  ، » انتسينك ىلإ  يمأ  ءارو  يبوأو  انأ  ترس  ءاسملا ، كلذ  يف 

قرعتلا نم  هيمحتلو  .اَّبرب  اهرهظ  ىلع  ميكن  تقلعو  اهيدي ، ىدحإب  ديفيد  يمأ  تكسمأ  .ديربلا  بتكم  ىلإ  دت 

دقو ةبكلا ، ةسينكلا  ةعاق  تيأر  .يرُّكنت  لفح  هنأكو يف  ناعملت  اتراصف  هيتبقر  ىلع  اًقوحسم  تن  يدلجلا ، حفطلاو 

لمجأ ضيبأ ، ءادر  ةباش يف  ةأرما  تدهاش  ربنملا  ىلعو  .عبرألا  فقسلا  اياوز  نم  ةليوط  فوفص  حيباصملا يف  اهيف  تقلُع 

لظ سانلا ، نم  فص  اًبناج ب  انيشم  .ةيبنجأ  ةنكلب  ةعئارلا » ةمعنلا   » ينغت ءاحنألا ، هذه  يداعلا يف  ةقرافألا  نم  ًاثك 

ربنملا فلخ  ىلإ  يمأ  تبهذ  امدنع  وكش  تدادزاو  .نوبقارم  اننأ  روعش  دوار  ىتح  َّينيع  ىلع  مهنويع  نوتبثي  مهمظعم 

، ةصنملا سقلا  ىلتعا  ةينغملا ، تهتنا  امدنع  .سقلا  نذأ  تَسمهو يف  نسلا ، رابكو  هتجوز  عم  ةسينكلا  يعار  سلجي  ثيح 

.تالحب قلعم  هلاطنبو  قنع ، ةطبرو  اًصيمق  اًيدترم 

ىلإ انررطضاو  ةعجر ، الب  تمصت  انفصل  ةرواجملا  تاعسلا  لعج  هنإ  ىتح  ٍلاع  توصب  هثيدح  أدب  ءاقشألاو ،» ةوخإلا  »

ىلإ ى  هنإ  لقأ  وعد  ةليللا ، برلا  ةملك  عم  لمكتسأ  نأ  لبق   » .ةعاقلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ةعسلا  نم  هتوص  طاقتلا 

نم سانأل  ىذألاب  ضَّرعت  دق  اًعيمج ، هنوفرعت  يذلا  يبنتملاو  تيرافعلاب ، سوبلملا  ولوبأ ، ةروص  يف  ناطيشلا ، نأ  ِّوتلل  يملع 

انيلواب تخألا  انه ، ةزيزعلا  انتخأ  جوز  هنوفرعت ، اًعيمج  متنأ  ووغأ ، سميج  زيزعلا  انيخأ  تيب  باصأو  ةدلبلا ، هذه  يلاهأ 

- يموأ  » دنع نوداطصي  مهو  انتخأ ، ينتربخأ  ك  اوطبُض ، دقو  نيثك ، ًالافطأ  هيدل  نأ  فرعي  انه  مكضعب  .ووغأ  وكادأ 

«. اكابغالأ عراش  يف  الأ »

.دشحلا طسو  ةتفاخ  شاهدنا  ةمهمه  تَددرت 

لافطألا ءالؤه  ىلإ  ولوبأ  بهذ  : » نوفوركيملا يف  بضغب  تلكلا  جرُخي  وهو  عفتري  هتوصو  زنيلوك ، سقلا  عبات 

«. ...نم يهف  هللا ، نم  نكت  اذإ   ةءوبنلا  نأ  نوفرعت  اًعيمج  متنأ  اقشأ ، .بيذاكأب  مهربخأو 

.دحاو توص  دشحلا يف  حاص  ناطيشلا ،»! »

«. ركنُت نأ  دب  الف  ناطيشلا ، نم  تناك  اذإو  .معن  »

!«. لجأ : » اوددر

«. ...نأ دب  الف  ناطيشلا  نم  تناك  اذإ   » .هتضبق زهي  وهو  نوفوركيملا  سقلا يف  قعز  مكعمسأ ،»  »

يف راغص  لافطأ  رجفنا  دشحلا ، لوح  نمو  .برح  ةخرص  لثم  يل  تدب  ىتح  ةبك  ةسحب  دشحلا  خرص  ركنُت ،»! »

.رداهلا توصلا  مهعزفأ  دقو  ميكن ، مهنيب  نم  حاونلا ،

.»؟ هراكنإل نوزهاج  متنأ  له  »

اهنأ تيأرف  اهيلإ  ُترظن  .اهلك  تفقوت  امدعب  رمتسيو  اًعيمج ، مهتاوصأ  قوف  يودي  يمأ  توصو  ةقفاوملاب ، دشحلا  رده 



.اًددجم ءاكبلا  تعرش يف 

«. حيسملا عوسي  برلا  مساب  ةءوبنلا  كلت  اوركنأو  اوفق  نذإ ، »

.ةيراضلا تاولصلا  نم  ةيسح  ةسلج  اوطرخناو يف  مهمادقأ ، ىلع  سانلا  زفقو  فوفصلا ، تعفترا 

***

، تجاتها دق  هترئاث ، تراث  شحو  لثم  ةءوبنلا ، تناك  ثيح  ىدُس ، انيكيإ  اهنبا  ةاوادم  لجأ  نم  يمأ  دوهج  تعاض 

ىتح تالواطلا ، ةبلاق  سبالملا ، بيلاود  ةغرفم  ناردجلا ، ةمطحم  تاناهدلا ، ةعزان  نونجلا ، ةسارشب  هلقع  رمدت  تراصو 

توملا نم  فوخلا  ناك  انيكيإ ، يخأل  ةبسنلاب  .ةعبم  ىضوف  هيلع ، حبصأ  ام  لكو  هيلع ، وه  ام  لكو  هفرعي ، ام  لك  راص 

.هءارو ءيشل  دوجو  ًاملاع ال  جرخم ، الب  هلخاد  نم  رصُح  اًسيبح  ًاملاعو  اًسوملم ، حبصأ  ًيظع ، ولوبأ  هب  أبنت  ك 

، يخأ ىلع  اذه  قبطني  نأ  نك  .لءاضتي  هلعجي  صخش ، بلق  ىلع  ذوحتسي  امدنع  فوخلا  نأ  ةَّرم  تاذ  تعمس 

.هناإو هتحصو ، هتاقالعو ، هلاب ، ةحارو  همالس ، ةثك : ءايشأ  نم  هدَّرج  هبلق ، ىلع  فوخلا  ذوحتسا  امدنعف 

، راطفإلا تِّوفيو  اًحابص ، ةعباسلا  ظقيتسي يف  ناك  .اجوبو  وه  اهيلإ  بهذي  يتلا  ةسردملا  ىلإ  هدحو  سي  انيكيإ  أدب 

تابجولا يهو  ةسورهملا ، مايلا  وأ  ابيإلا »  » نم نوكتت  ح  ءاشعلاو  ءادغلا  تابجو  تِّوفيو  .اجوب  عم  باهذلا  بنجتيل 

هيتوقرت ب  ةرئاغ  تاسوقت  ترفحنا  ىتح  رمضي  أدب  كلذل ، ةجيتنو  .دحاو  ءاعو  نم  هتوخإ  عم  اهلكأي  نأ  هيلع  يتلا 

يمأ تَظحال  .بحاشلا  رفصألا  ىلإ  هينيع  ضايب  لوحت  تقولا ، رورم  عمو  .ةيئرم  تراصف  هيتنجو  ماظع  تزربو  هتبقرو ،

، ويلوي نم  لوألا  عوبسألا  يساردلا يف  لصفلا  ةياهن  بارتقا  عمو  حابص  تاذ  .ىودج  الب  نكل  تَددهو ، تَلسوتو ، تَّجتحاف ،

كلذ اًناحتما يف  هيدل  نأل  ًطحم  انيكيإ  ناك  .ةسردملا  ىلإ  هباهذ  لبق  راطفإلا  انيكيإ  لوانتي  نأ  تَّرصأو  بابلا  تَدصوأ 

يننيكرتت اذامل ال  .ينيكرتا  مأ ال ؟ تلكأ  اذإ  كمهي  اذام  يمسج ؟ كلذ  سيلأ  : » جورخلاب هل  حمست  نأ  يمأ  ىلإ  لسوت  .مويلا 

اهنم رمذتي  حارو  ضيبلا ، ةجعو  زبخلا  لكأ  .لكأو  ًاخأ  ملستسا  ىتح  تكسا  يمأ  نكل  جشني ، ذخأو  راهنا  أشو .»؟

.اًددجم دحأ  هاري  الف  اًبيرق  لزنملا  كرتي  نأ  دعوو  ههركي ، ةرسألا  نَم يف  لك  نإ  لاق  .اًعيمج  انمو 

فوس .اًعيمج  ينم  نوررحتتسو  اًبيرق ، يهتنيس  كلذ  لك   » .هدي رهظب  هينيع  حس  وهو  اًددهم  اهلاق  نورت ،» فوس  »

«. نورت

لك لعفت  تنأ  .كتوخإ  نم  دحأ  الو  انأ ، ال  كهركي ؛ دحأ  .انيكيإ ال  اي  اًحيحص  سيل  كلذ  نأ  فرعت  كنكل  : » يمأ تدر 

لجر ىؤر  قِّدصُت  نأ  ترتخا  دقل  انيكيإ ، .انيكيإ  اي  كيديب  هتعرزو  هتثرح  يذلا  فوخلا  فوخلا ، عفادب  كسفنب  كلذ 

يتلا فغارشلا  ال ، ةكمسلا ، هنراقأ - ؟ اذا  نم -  كأ  سيل  اًناسنإ ، هيمسن  نأ  ًالصأ  قحتسي  ال  هل ، ةميق  صخش ال  نونجم ،

نم عضرت  ًالوجعو  لقح ، ىعري يف  اًعيطق  دجو  هنأ  موي  ذنم  قوسلا  سانلا يف  ح  لجر  .رهنلا  نم  اهنوطقتلت  متنك 

ةروصلل اهراقتحا  رهظُتل  قاصب  توص  يمأ  تقلطأ  اهادحإ .»! عرض  نم  عضري  أدبو  راقبألا  ىلإ  مضناف  اهتاهمأ ، عورض 

كلذ تلعف  دقل  انيكيإ ، اي  ال  ةرقب !؟ نم  عضري  لجر  هلوقي  ام  قِّدصُت  نأ  نك  فيك   » .ةرقب نم  عضري  لجرل  ةجعزملا 

يأ مُلت  .كسفن ال  لجأل  ةالصلل  باهذلا  تضفر  نأ  دعب  ىتح  كلجأل  انيلص  دقل  .اًدحأ  مولت  نأ  بجي  ال  هيإ ؟ كسفنب ،

«. ميقع فوخ  شيعلا يف  كرارمتسا يف  ىلع  صخش 

هبلق طاين  تقَّزم  يمأ  تلك  نأو  هتقح ، كردأ  هنأ  ادب  ةيناثل ، .همامأ  طئاحلا  ءاوخب يف  اًقدحم  يمأ ، ىلإ  انيكيإ  تصنأ 

ليوط يف تقو  ذنم  ىلوألا  ةَّرملل  ماعطلا  ةلواط  ىلع  هتبجو  لوانت  .هنم  برستلل  ءادوسلا  فوخلا  ءامد  تعفدف  بذعملا ،

هب قطني  يذلاو   ةبجو ، لك  دعب  انيدلاول  ههجون  يذلا  داتعملا  ركشلا  ِكل ،» اًركش   » يمأل مت  ىهتنا ، امدنعو  تمص ،

هتفرغ وأ يف  ةلواطلا  ىلع  اهكرت  نم  ًالدب  لعفن ، نأ  يمأ  انتمَّلع  اهلسغو ك  خبطملا  ىلإ  نوحصلا  ذخأ  .عيباسأ  ذنم  انيكيإ 

.ةسردملا ىلإ  اًهجوتم  رداغ  مث  عيباسأل ، لعفي  لظ  ك 

سولجلا ةفرغ  ىلإ  مَّحلا ، مادختسا  نم  يبوأ  يهتني  نأ  رظتني  لظو  هِّوتل  هنانسأ  لسغ  يذلا  اجوب ، لخد  جرخ ، امدنع 

.انيكيإ عم  اهكراشتي  يتلا  مَّحلا  ةطوفب  اًفوفلم 



«. لحريو هديدهت  ذفنُي  نأ  ىشخأ  : » يمأل لاق 

ىوس اهنم  رهظي  دعي  ىتح   ينحنت  يهو  تلاق ، مث  .ةقرخب  هفظنت  يذلا  داَّربلا ، ىلع  نازكرت  اهانيعو  اهسأر ، يمأ  تزه 

.»؟ بهذيس نيأ  ىلإ  .لحري  نل  : » داَّربلا باب  تحت  اهيقاس 

«. فئاخ يننكل  فرعأ ، ال  : » اجوب در 

.اقح كلذ  قِّدصُت  اهنأ  ُتنقيأو  نئَمطم ، توصب  يمأ  اهتلاق  هرداغي ،» فوس  مودي ، نل  فوخلا  اذه  .لحري  نل  »

ايبوللا لكأن  نحنو  وبايإ  ايإ  تلخد  امدنع  دحأ  موي  رصع  ركذتأ  .هتيحو  هحارج  ةاوادم  لجأ  نم  يمأ  تدهاج 

لعفي ك  تارهمجتلا  هذه  ةدهاشمل  جرخن  الأ  انمَّلعت  اننكل  تيبلا ، لوح  جرهلا  تيأر  دق  تنك  .ليخنلا  تيز  ةصلصب 

يمأ نأل  انيتفرغ ، انللظ يف  نوباصت .» ارو  نان ، قلطُت  ارو  اًحلسم ، مهدحأ  نوكي  ار  : » اًاد انرذح أ  .ةدلبلا  لافطأ 

مولعلا يف  يلاتلا ، مويلا  يف  نيرابتخا  مدقي  نأ  اجوب  ىلع  ناك  .بنذملا  نع  أ  غلبت  وأ  انبقاعتسو  تيبلا  يف  ةدوجوم 

باتكلا يف  ةيخيراتلا  تايصخشلا  لك  نعلي  بضغلا ، عيرس  حبصأ  دقو  ههركي ، ناتدام  هو  خيراتلاو ، ةيعتجالا 

سولجلا ةفرغ  انسلجف يف  اذكه ، طبحم  وهو  هنم  بارتقالا  وأ  هجاعزإ  يبوأو يف  انأ  بغرأ  و  ءايبغألا .)» وملا  ءالؤه  )»

.بابلا ةأرملا  تقرط  امدنع  يمأ  عم 

.ةأرملا لوخد  روف  اهدعقم  نم  ضوهنلاب  عرست  يهو  يمأ ، تدان  وبايإ ،» ايإ  هآ ، »

«. يإ امام  : » انع تغلبأ  اهنأل  اههركأ  يتلا  ةأرملا ، تلاق 

«. لكأن نحن  ماعطلا ، لوانتل  انيلإ  يمضنا  : » يمأ تلاق 

.روفلا ىلع  اهيسرك  نع  اهتعفر  يتلا  ةأرملل  هتدمو  ةلواطلا  نع  اهيدي  ميكن  تعفر 

.»؟ ثدح اذام  : » يمأ تلاق 

«. مويلا اهجوز  تلتق  نوريدأ  .نوريدأ  : » ةأرملا تلاق 

.«! وو - يإ : » يمأ تخرص 

اهنأ عم  اًديج ، اهمهفت  يتلا  يمأ  عم  ابورويلا  ةغلب  ملكتت  ام  ًةداع  تناك  يليش  .» وأ يس ، وو ،  : » لوقت ةأرملا  تعرش 

وبايإ ايإ  تلاق  .اهنع  ةباين  سانلا  عم  ملكتن  اًاد  انلعجت  لب  رخآ ، دحأ  عم  اهب  ملكتت  داكت  الو  اهيف ، ناسللا  ةقيلط  تسيل 

زتهت تأدبو  اهسأر  ىلع  اهيدي  تعضو  اًيراع .» لزنملل  ءاجو  سمأ ، ناركس  ناك  ييب  : » ةنجهم ةيزيلجنإ  ىلإ  لقتنت  يهو 

.ةحئان

«. ينيربخأو دها  وبايإ ، ايإ  اي  ِكوجرأ  »

يفو يه  برضيو يف  برضي  أدب  وه  نكل  ءاود ، دوقن  ينيطعأ  هل  تلاق  لخد ، اهجوز  .ضيرم  وه  نوداليينوأ ، اهلفط ، »

«. لفطلا

.اهيديب اهمف  تطغو  يمأ ، تقهش  «، ! ين - يشت »

، هلتقيس هنإ  لاقو  برشي ، هنأل  فاخ  يهو  ضيرم ، لفط  برضت  اذامل  لاق  نوريدأ  .ثدح  اذه  -   : » وبايإ ايإ  تلاق 

«. يسركب هجوز  برضو 

«. هيإ هيإ ، : » يمأ تمثعلت 

«. اذكه تام  .تام  لجرلا  : » وبايإ ايإ  تلاقو 

ةنكاس يمأ  تسلج  .اهيقاس  زهتو  اهدسج  حجرؤت  تحارو  بابلا ، ىلع  اهسأر  ةدنسم  ضرألا ، ىلع  ةسلاج  ةأرملا  تناك 

«، ييب اغوأ   » توم ربخ  يعس  روف  يمف  يوتل يف  هتسسد  يذلا  ماعطلا  تيسن  .بعر  اهسفن يف  تنضتحاو  ةمودصم ،

ركُّسلا ةلاح  يف  وهو  ًالقاثتم  يشو  مدمدي  ناك  دقف  اًنونجم ، سيل  هنأ  عمو  .يدجلا  هبشي  ناك  .ديقفلا  فرعأ  يننأل 

ناركس اًحنرتم ، هارن  ءاسملا  نكل يف  اًنزتم ، هتيب ، ىلإ  اًدئاع  سي  ةسردملا ، ىلإ  قيرطلا  ىلع  هارن  ام  ًاثك  حابصلا ، .ةداتعملا يف 

.ديدج نم 



«. ةحوتفم نويعب  وه  تلتق  اهنأ  نظأ  ال  فرعت ، : » اهينيع حس  يهو  وبايإ ، امام  تلاق 

.»؟ نيدصقت اذام  هيإ ، : » يمأ تلاقو 

«. هلتقي هجوز  نآلا  .هيلع  زيزع  كأ  هلتقي  هنإ  ييبل  لاق  وه  .وه  ببس  ولوبأ  نونجملا ، اذه  »

ةفرغ سيل يف  ام ، ناكم  يسرك يف  قوف  نم  صخش  ضهن  .اننويعب  اهانيع  تقتلاو  ةزخو ، اهتباصأ  اأك  ةرظنب ، يمأ  انتمر 

ةفرغلا نَم يف  لكو  يمأ  نأ  حضتاو  .هتفرع  دقف  هتيؤرل ، ردتسأ  يننأ   عمو  .ةفرغلا  رهظو يف  ةقرب  بابلا  حتفو  سولجلا ،

.انيكيإ هنإ  .اًضيأ  هنوفرعي 

«. انه ءيشلا  اذه  ءارهلا ، اذه  يلوقت  نأ  كديرأ  .وبايإ ال  ايإ  ال ، ال ، : » ٍلاع توصب  يمأ  تلاق 

.»؟ ...اذام هآ ، »

.»؟ فيك لبقتسملا ؟ ىري  نأ  نك  اًنونجم  ًالجر  نأ  قِّدصُت  فيك  تلق ال ! : » يمأ تخرص 

«. ...وه نإ  نولوقي  مه  .يإ  امام  اي  نكل  : » ةأرملا تمغمغ 

.»؟ نآلا نوريدأ  نيأ  .ال  : » يمأ تلاق 

«. ةطرشلا مسق  »

.اهسأر يمأ  تزه 

«. اهيلع اوضبق  مه  : » وبايإ ايإ  تلاق 

«. جراخلا ملكتنل يف  بهذن  ايه  : » يمأ تلاق 

هنأك ةايحلا  نم  ناتيواخ  هانيع  كانه ، اًفقاو  انيكيإ  لظ  هجورخ ، دعب  .ميكن  هعبتت  اًعم ، اتجرخف  ةأرملا ، تضهن 

كلت تناك  .ةلسغملا  ؤيقتلاب يف  مهيو  ةقونخم  ًاتاوصأ  ردصُي  وهو  مَّحلا  ىلإ  عفدناو  ةأجف ، هنطب  ىلع  ضبق  مث  ةيمد ، انيع 

هلقع يف  تخَّسر  دق  لجرلا  توم  ةصق  نأ  ادب  ذإ  هتحص ، نم  فوخلا  هدَّرج  امدنع  هضرم ، اهيف  أدب  يتلا  ةظحللا  يه 

.دعب قرتحت  ءايشأ   نم  دعاصتي  ناخدلا  تلعجو  رفم ، وأ  برهم  اهنم  سيل  يتلا  ولوبأل ، ةدكؤملا  ةيؤبنتلا  تاردقلا 

، ةرذ ةديصعو  ايلقم  اًماي  ماعطلا ؛ ةلواط  ىلع  راطفإلا  لوانتن  اًعيمج  انك  تبس ، موي  حابص  يف  مايأ ، ةعضبب  اهدعب 

مهفن نأ  لبقو  .رخني  هنطب ، ىلع  هديو  ةأجف ، اًجراخ  هتفرغ ، ىلإ  بهذو  هماعط  ذخأ  دق  ناك  يذلا  انيكيإ ، عفدنا  امدنع 

ناك شرع أ .»  » اهيمسُن يتلا  ءاقرزلا  ةكيرألا  فلخ  ةطلبملا  ةيضرألا  ىلع  أيقتملا  ماعطلا  نم  ةنفح  تطقس  ثدحي ، اذام 

، أيقتو ضرألا ، ىلع  هيتبكر  ىدحإب  طقس  اهءاوتحا ، لواحي  يتلا  ةوقلا  هتعنم  دقو  نآلا ، نكل  مَّحلا ، ىلإ  هقيرط  انيكيإ يف 

.ةكيرألا فلخ  هنم  ءزج  ىفتخاو 

هنأ يف عم  خب ، هنأب  جتحا  هنكل  هعفر ، تَلواحو  انيكيإ ،» انيكيإ ، : » ةحئاص هوحن  ةعفدنم  خبطملا  نم  يمأ  تَجرخ 

.اًضيرمو اًبحاش  ادب  ةقيقحلا 

.اهبجي هنكل   اذه .»؟ لك  أدب  ىتم  انيكيإ ؟ اي  رمألا  ام  : » فقوت امدنع  يمأ  هتلأس 

.»؟ اذامل هيإ ، اذامل ؟ ينبيجت ؟ اذامل ال  اذامل ؟ انيكيإ ، »

«. كلضف نم  نآلا ، يسفن  فظنأل  بهذأ  ينيكرتا  .فرعأ  ال  : » ًالئاق مدمد 

يبوأ لعف  كلذكو  هسفن ، ءيشلا  تلقو  يإ .»! اي  فسآ  : » اجوب لاق  مَّحلا ، ىلإ  انيكيإ  هجوت  نيبو  هدي ، يمأ  تكرت 

.ءودهب هدصوأو  هقلغأ  لب  ةَّرملا ، هذه  بابلا  عفصي  هنكلو   انتاساوم ، ىلع  انيكيإ  دري  .اًضيأ   ديفيدو 

لثم ةعيفرلا  لخنلا  فايلأ  ناديع  نم  ةشقمو  فوراجب ، داعو  خبطملا  ىلإ  اجوب  عفدنا  راظنألا ، نع  انيكيإ  داعتبا  روف 

ٍلاع توصب  تلاقف  يمأ ، رعاشم  خاسوألا  فيظنتل  اجوب  اهب  ضكر  يتلا  ةعرسلا  تكرح  .مكحم  طابرب  اًعم  ةطوبرم  ةربإلا 

لاعت نكل  كتوخإ ، دحأ  كلتقي  نأ  نم  فوخ  يف  شيعت  تنأ  انيكيإ ، : » ءاملا توص  قوف  نم  انيكيإ  اهعمسي  ىتح 

«. ...رظناو

«. ...ِكوجرأ اهيلوقت ، ال  ال ، ينن ، ال ، ال ، ال ، : » ةوقب اجوب  اهيلإ  لسوت 



نل انيكيإ  نإ  ًالئاق  اجوب  ضرتعا  ...و .» طقف  لاعت  مهيلإ ، رظناو  انيكيإ  اي  لاعت  .هربخأ  ينعد  ينكرتا ، : » امام تلاق 

.يمأ عدري  كلذ   نكل  هأيق ، فظني  هنأ  فرع  اذإ  دعسي 

ىلإ رظناو  لاعت  .كأيق  نوفظني  مهو  مهيلإ  رظنا  .كلجأل  نوكبي  مهو  مهسفنأ  ةوخإلا  ءالؤه  ىلإ  رظنا  : » تلمكأ

«. ديرت تنأو ال  ىتح  كرمأل ، نومتهي  مهو  كئادعأ » »

، فاطملا ةياهن  جرخ يف  هنكل  مويلا ، كلذ  مَّحلا يف  نم  جرخي  نأ  لبق  ًاليوط  اًتقو  قرغتسي  انيكيإ  لعج  ام  وه  كلذ  ار 

، ءيقلا اهلاط  يتلا  ةكيرألا  رهظو  طئاحلا  نم  ءازجأو  ضرألا  حسمو  عقبلا ، اجوب  سنك  تقولا ، كلذ  .ةطوف يف  اًفوفلم يف 

اهنأ هديدهتب  كلذ ، دعب  ىفشتسملا  ىلإ  اهعم  باهذلا  ىلع  انيكيإ  يمأ  تربجأ  .ناكم  لك  لوتيدلا يف  رهطم  يمأ  تَّشرو 

.اهل ملستسا  كلذلو  ةديدش ، ةيدجب  ةيحصلا  رومألا  ذخأي  نأ أ  فرعي  انيكيإ  ناك  .ضفر  نإ  أب  لصتتس 

، ىفشتسملا يف  زجُحو  ديوفيتلاب ، انيكيإ  بيصأ  .تاعاس  دعب  اهدحو  تيبلا  ىلإ  ةدئاع  يمأ  تيأر  يننأ  يعزف  راثأ 

هنأب انتنطو  يمأ  انتدهده  فوخلا ، انيلع  ذوحتسا  دقو  يبوأو ، انأ  ُترهنا  امدنعو  يديرولا ، نقحلاب  اًجالع  ىقلتيل 

.خب نوكيس  هنأو  يلاتلا ، مويلا  ىفشتسملا يف  نم  فرصُيس 

سردم ينبرض  ىتح  زفتسي  صخش  لك  عم  تكراعتو  ةسردملا ، ًاثك يف  ملكتأ  و  ءوسب ، انيكيإ  باصُي  نأ  نم  ُتفخ 

باقعلا نم  بعترأ  تنك  .اًضيأ  َّيسردمل  اإو  طقف ، َّيدلاول  سيل  اًعيطم ، ًالفط  تنك  ثيح  ردان ؛ رمأ  اذهو  .طابضنالا 

يلخادب ةريرم  ةيهارك  مرضأ  روهدتملا  يخأ  عضو  ببسب  هب  ترعش  يذلا  نزحلا  نكل  .هبنجتل  ءيش  لك  لعفأو  يدسجلا ،

.هيلع فاخأ  ُتحبصأو  يخأ ، ىفاعتي  نأ  لمألا يف  ىشالت  .اهيف  نمو  ةسردملا  اًصوصخ  ءيش ، لك  هاجت 

داحآ ةثالث  ةسينكلا  ىلإ  باهذلا  تَّوف  .هناإ  نم  هتدرج  هلاب ، ةحارو  هتحص  نم  انيكيإ  دقحلا  مومس  تدَّرج  نأ  دعب 

يلاتلا دحألا  حابص  نكل يف  .ىفشتسملا  تليل يف  هئاقب  ببسب  هرضحي  يذلا   دحألا  ىلإ  ًةفاضإ  هضر ، اًعرذتم  ةيلاتتم ،

ةثالثل رمتست  ةيبيردت  ةرود  اناغ يف  ىلإ  رفاس  نأ أ  فرع  امدنع  أَّرجت  دقو  ةسينكلا ، ىلإ  باهذلا  ديري  هنأ ال  انيكيإ  نلعأ 

.هتدوع ىتح  ةيناث  يروكأ  روزي  نلو  رهشأ 

.»؟ انيكيإ اي  اًديج  كتعمس  له  : » يمأ تلاق 

«. هلإ دوجوب  نمؤأ  دعأ  مِلاع ،  انأ  امام ، اي  يعمسا  .اًديج  ينِتعمس  معن ، : » ةوقب انيكيإ  در 

.»؟ تلق اذام  انيكيإ ،  » .ةداح ةكوش  ىلع  تساد  اهنأك  فلخلا  ىلإ  عجارتت  يهو  يمأ  تخرص  اذام ،»؟ »

.ةسباع ةبيطقت  ههجو  ىلعو  ًاليلق ، ددرت 

.»؟ انيكيإ اي  تلق  اذام  كُتلأس : »

ةفدارم ةملكل  دوجو  ثيح ال  ةيزيلجنإلاب  اهلاق  عزفم ، ٍّدحتب  ناكملا  يف  مِلاع »  » ةملك تَّنرو  مِلاع .» يننإ  تلق  : » اهباجأ

.وبغإلا يف 

ىلإ تراشأ  هتلق .» يذلا  هيركلا  مالكلا  اذه  لِمكأ  انيكيإ ، اي  لِمكأ  : » لوقت نأ  هب  تلبوق  يذلا  تمصلا  اهعفد  مث .»؟ »

.دحلُم نبا  انيدل  نوكي  نأ  اًدبأ ، لبقن  نلو  لبقن ، يإو ال  انأ  َّيلإ : رظنا  انيكيإ ، : » تلاقو ةيماهتا ، ةكرح  يف  اهعبصإب ، ههجو 

!«. اًدبأ

اي اذكهو   » .ةركفلا درطت  اهسأر ل  قوف  اهيعبصإب  تقرطو  اهناسلب ، تاوصألا  ضعب  ةثدحم  هلاق  امل  اهناجهتسا  تدبأ 

«. نآلا كشارف  نم  ضهنا  .هيف  اًماعط  لكأت  نأ  وأ  تيبلا ، اذه  نم  اًءزج  ىقبت  نأ  اًبغار يف  تنك  اذإ  انيكيإ ،

دقو دقلا  يدلجلا  يمازح أ  دحأب  ةكسمم  تداعو  اهتفرغ  ىلإ  تَلخد  .ديدهتلا  اذه  عمس  امدنع  انيكيإ  شمكنا 

هسفن بحس  رظنملا ، كلذ  انيكيإ  ىأر  امدنعو  .لبق  نم  هلعفت  ءيش   وهو  هدلجل ، ةدعتسم  اهمصعم ، لوح  هفصن  تفل 

.ةسينكلا ىلإ  باهذلل  دعتسيو  محتسيل  مَّحلا  ىلإ 

نألو سانلا ، مامأ  تاعوضوم  يأ  يمأ  هعم  حتفت  ىتح ال  سادقلا ، دعب  تيبلا  ىلإ  انتدوع  قيرط  انمامأ يف  انيكيإ  راس 

يف الإ  ةرشابم  تيبلا  ىلإ  ةسينكلا  نم  عجرت  نكت  .يسيئرلا   بابلاو  ةباوبلا  انل  حتفيل  حاتفملا  هيطعت  ًةداع  تناك  يمأ 



اندعتبا امدنع  ةرايزلا .» تابجاو   » دحأ روضحل  وأ  سادقلا ، دعب  ءاسنلا  تاعتجا  لجأل  نيغصلا  عم  رظتنت  ثيح  ردن ،

عراش ربع  تيبلا  ىلإ  لوطأ  اًقيرط  انيكيإ  كلس  ام ، ببسل  .تمص  هانعبتو يف  هاطخ ، عرسي  انيكيإ  أدب  يمأ ، راظنأ  نع 

ناك .ةيبشخ  خاوكأ  يفو  يلطم ، غ  اهبلغأ  ةفلكتلا  ةليلق  تويب  نوشيعي يف  نيذلا  ءارقفلا  هنكسي  عراش  وهو  اكوغيإ ،

، ةدمعألا نم  بك  عبرم  لخاد  نزفاقتي  تايتف  ةو  ةرذقلا ، ةقطنملا  نم  اًبيرقت  نكر  لك  نوبعلي يف  راغص  لافطأ  كانه 

.اًجزل اًمره  لِّكشُتو  هنم  لزنت  زاربلا  نم  ةَّدوسم  ءارفص  لابح  هنأ  ادب  ام  ىلع  ٍنحنم  هرمع ، نم  ةثلاثلا  زواجتي  ال  دلو ، ةو 

بارسأ نم  جعزنم  غ  اصعب ، بارتلا  ىلع  مسريو  بعللا ، لصاوي  دلولا  لظ  ءاوهلا ، ثوليو  لَّكشتي  مرهلا  كلذ  ناك  يفو 

انلدانص ةمدق  روفلا  ىلع  قاصبلا  انحسم  ةيزيرغ ، ةكرحب  مث  بارتلا ، ىلع  وخإو  انأ  ُتقصب  .هلوح  موحت  يتلا  بابذلا 

حس نأ  لواحي  وهو  ةأجف ، يبوأ  انع  رخأت  ريزانخ .» ريزانخ ،  - » يحلا يلاهأو  غصلا  دلولا  نعلي  اجوبو  ر ، نحنو 

اذإ هقصب -  يذلا  صخشلا  نإف  باعل ، ىلع  لماح  ةأرما  تساد  اذإ  هنإ  لوقت  ةفارخب  اًمازتلا  قاصبلل  انُحسم  ناك  .هقاصب 

.يرحس وحن  ىلع  يفتخي  فوس  صخشلا  وضع  نأ  ينعت  اهنأ  تقولا  كلذ  تننظ يف  دقو  ةاد ، ةَّنعب  باصيس  اًركذ -  ناك 

قباط  نم  ةلمتكم  غ  ةيانب  يف  هيدلاو ، عم  يدوياك  انقيدص  هيف  شيعي  يذلا  عراشلا  كلذ  قحب ، اًرذق  اًعراش  ناك 

عفدنت ةعشأك  هفقس  نم  تدتما  ديدحلاو  تنمسإلا  نم  ةدمعأ  نإ  ىتح  ةيئادب ، ةلاح  تيبلا يف  ادب  .اهضرأ  الإ  اهنم  طلبُي 

راطإلا يفو  بوطلا ، بوقث  يفو  .تيبلا  ءاجرأ  ترشتنا يف  يتلا  بلاحطلا  نم  ةَّرضخم  ةيلطملا  لتكلا غ  نم  ماوكأو  ىلعأ ، ىلإ 

همأ نأ  ةَّرم  تاذ  يدوياك  انربخأ  .ناكم  لك  يف  قر  تحار  يتلا  تاروقنقسلاو  يلاحسلا  نم  دوشح  تششع  هلمكأب ،

نم مايأل  ءاملا  حطس  ىلع  ةيفاط  ةتيملا  ةيلحسلا  تلظ  .خبطملا  برشلا يف  هايم  نونزخي  ثيح  ليمربلا  لخاد  ةيلحس  تدجو 

ضرألا يف ىلع  ةتيملا  ةيلحسلا  تقلزناو  ليمربلا  همأ  تغرفأ  امدنع  .اًبيرغ  اًقاذم  ءاملا  بستكا  ىتح  دحأ ، اهظحالي  نأ  نود 

نم نكر  لك  .للحتلا يف  تأدب يف  ءاملا  قرغت يف  يتلا  ءايشألا  لك  لثم  و فعضلا ، ىلإ  خفتنا  دق  اهسأر  ناك  ءاملا ، نم  ةكرب 

فراصملا يف  ةمقلا  نم  ضعب  مكارتو  .قرطلا  ىلع  تبكسناو  طالبلا  ةمقلا  نم  ماوكأ  ترخن  اًبيرقت ، يحلا  ناكرأ 

ب رويط  شاشعأ  لثم  ةضبار  ةلصألا ، يعافأ  لثم  ةاشملا  روسج  لوح  ةفتلم  ماروأ ، لثم  ةقناخو  ةدعوتم  ةحوتفملا ،

لك نسآ يف  ءاوه  قلعو  .رشبلاب  ةَّجاضلا  ةينفألاو  ةغصلا  ضرألا  فيواجت  لمامد يف  هبشت  قيرطلا ، يبناج  ىلع  كاشكألا 

.ةيئرملا هتناتنب غ  ابملا  اًطبار ب  ناكملا ، ءاجرأ 

تيأر قيرطلا ، يبناج  دحأ  ىلع  .اهراتسأ  تحت  تالظم  ليكشت  ىلع  راجشألا  ربجت  ءسلا ، ةيساق يف  سمشلا  تناك 

يبناج نم  دارِّطاب  دعاصتت  ناخدلا  نم  جاومأ  تناكو  ةيبشخ ، ةفيقس  تحت  دقوتسم  ىلع  ةينيص  اًكمس يف  يلقت  ةأرما 

ىلع سلاج  لجر  هلخادب  ُتحمل  تيب  ةفرشو  ةفقوتم  ةنحاش  رخآلا ب  بناجلا  ىلإ  انربع  .انهاجتا  ةفحاز يف  دقوتسملا ،

ةلواط تحت  ئبتخت  اهلافطأو  ةزنع  تناكو  .ءطبب  اهسأر  رِّودت  ةيدومع  ةحورم  نيب  نلكتي ، هو  نائموي  ةَّينُب ، ةبنك 

.اهتالضف نم  ءادوس  نورقب  ةطاحم  ةفرشلا ، مامأ 

ءانثأ ةسينكلا  لوخد  لواحي  ولوبأ  تيأر  : » اجوب لاق  ةباوبلا ، انيكيإ  حتفي  نأ  رظتنن  نيبو  انتيب ، ىلإ  انلصو  امدنع 

نوبعليو ةيلحملا ، انتسينكل  لوبطلا  نوفزعي  ةيبصلا  نم  قيرف  ىلإ  اجوب  مضنا  ٍراع .» هنأل  عنُم  هنكل  مويلا ، سادقلا 

ولوبأ ىري  هلعج  ام  اذهو  حبذملا ، نم  برقلاب  ةسينكلا  مامأ  سلج  اذكهو  مويلا ، كلذ  اجوب يف  ىلع  رودلا  ناكو  لدابتلاب ،

كبتشا يف حاتفملا  نأل  جراخلا  ىلإ  هبيج  بلقو  حاتفملا ، نع  هبيج  انيكيإ يف  شتف  .ةسينكلل  يفلخلا  بابلا  نم  لخدي  وهو 

ترمهناو ربحلاب ، اًعقبمو  اًرذق ، بيجلا  ناك  .صالختسالا  بعص  راصف  اهلوح ، فتلاو  ةدورفملا ، فايلألاو  ناتكلا  نم  طيخ 

هنكلو  حاتفملا  كباشت  كف  لواح  .جراخلا  ىلإ  هبلق  امدنع  بارتلا  لثم  ضرألا  ىلع  ادوسلا  لوفلا  روشق  نم  ةغص  تاتف 

قدصت كنأ  فرعأ  يإ ، : » اجوب لاق  امدنع  بقثلا  حاتفملا يف  ةرادإل  دعتسي  ناك  .بيجلا  عطقو  فنعب ، هعزنف  حجني ،

«. ...برلا لافطأ  اننأ  فرعت  كنكل  ةءوبنلا ،

«. يبن هنإ  : » ةدحب انيكيإ  در 

«. برلا دنع  نم  سيل  هنكل  معن ، : » اجوب لاقو  بقثلا ، نم  حاتفملا  جرخأو  بابلا ، حتف 



.»؟ تفرع فيك  كلأسأ ، تفرع ؟ فيكو  : » اجوب ىلإ  ههجو  ريدي  وهو  انيكيإ ، رجفنا 

«. دكأتم انأ  يإ ، اي  برلا  دنع  نم  سيل  »

.»؟ كليلد ام  هه ، كليلد ؟ ام  »

نم ةعونصم  ةيقرو  ةرئاط  هيلإ : رظني  ام  انيأرو  انرظنف  انسوؤر ، قوف  ام  ءيشب  انيكيإ  انيع  تقَّلعت  .اجوب  قطني   

.ديعبلا اًيلاع يف  باسنت  نوليانلا 

نأ رهنل  نك  فيك  .رمحأ  رهن  حبستس يف  كنإ  لاق  .رمحأ  اًرهن  ركذ  دقل  عمسا ، .ثدحي  نأ  نك  هلاق ال  ام  : » اجوب لاق 

نونجم هنإ   » .ةءاإب يبوأ  درو  .هلاق  امل  دييأت  نع  اًثحب  انيلإ  رظني  وهو  ةلاحتسالا ، ىلع  ةراشإ  هيدي يف  درف  رمحأ .» نوكي 

«. لوقي اذام  فرعي  .يإ ال  اي 

نأ بجي  يإ ، اي  ينقدصت  نأ  بجي   » .هفتك ىلع  هدي  عضو  ةعقوتم ، غ  ةعاجش  ةءاإ  يفو  انيكيإ ، نم  اجوب  برتقا 

.هيخأ قعأ  فوخلا يف  لبج  ضِّوقي  نأ  ًالواحم  انيكيإ  يفتك  زهي  وهو  اهلاق  ينقدصت ،»

ادب ةظحل  لمأ ، ةظحل  تناك  .اجوب  تلكب  رثأتلا  هيلع  ادب  دقو  ضرألا ، ىلع  ناتتبثم  هانيعو  هناكم ، انيكيإ يف  فقو 

يبوأ نكل  هلتقأ ، نأ  نك  يننإ ال  انيكيإل  لوقأ  نأو  اجوب ، لثم  لعفأ  نأ  تدرأو  .انم  عاض  ام  عجرتسن  نأ  نك  اننأ  اهيف 

.اهدعب ملكت  نَم  وه 

دقل .نيدايص  ىنع  نيدايص  انسل  نحن  ..يإ  اي  ..انسل  نحن  .انم  ٌدحأ  كلتقي  نل  .قحم  ..هنإ  : » ًالئاق يبوأ  مثعلت 

«. قحب نيدايص  انسل  اننكل  يإ ، اي  كلتقيس  اًدايص  نإ  لاق 

ءاج مث  .هينيع  عومدلا يف  تقلعو  هعمس ، كبترم م  صخش  بعت  ههجو  ىلع  مستراو  يبوأ  ىلإ  هينيع  انيكيإ  عفر 

.يرود

روعش زخو  دقو  ناكمإلا ، ردقب  هتعمجتسا  توص  اهتلق يف  اًعيمج ،» انم  ربكأو  يوق ، تنأ  يإ ، اي  كلتقن  نأ  نك  «ال 

اننإ َتلق  دقل  يإ ، يخأ  : » لوقأو هدي  لوانتأ  نأل  ةراسجلا  اطعأ  يذلا  ام  فرعأ  يننكل   .اًئيش  لوقأ  نأ  بجي  يننأ 

«. صخش يأ  نم  كأ  ادج  كبحن  اننإ  .حيحص  اذه غ  نكل  كهركن ،

اباب نم  كأ  ىتح  كبحن  اننإ  : » ءوده نم  هعجتسا  تعطتسا  ام  لكب  تعبات  اهتقو ، يقلح  ءفدب يف  ترعش  يننأ  عمو 

«. امامو

نأ ادب  اًعئاض ، انيكيإ  ادب  ةظحلل ، .هسأرب  ئموي  ناك  يذلا  اجوب ، ىلع  يانيع  تطقسو  فلخلا ، ىلإ  تعجارتو  هتكرت 

ههجوو مدلا ، نولب  نيوارمح  هانيع  تناك  .هينيعب  اننويع  تقتلا  عيباسأ ، ذنم  ىلوألا  ةَّرمللو  هيف ، اًرثأ  تكرت  دق  انتلك 

هجولا حبصأ  تقولا -  كلذ  لمتحت يف  ركاذ  تناك  ام  ردقب  هنأ -  ةجردل  مهفُي ، ال  فصوُي ، بعت ال  هيلع  ْنكل  اًبحاش ،

.رخآ هجو  يأ  نم  كأ  نآلا  هب  هركذتأ  يذلا 

، هتفرغ ىلإ  عرهو  رادتسا  ةيئرم ، غ  حور  هتزكل  اأكو  .اهدعب  هلعفيس  ام  رظتنن  انلكو  ميظع ، لمأ  ةظحل  كلذ  تلت 

وكرتا مكرذحأ ، انأ  .يدحو  وكرتاو  مكلاح  اوقبا يف  .نآلا  دعب  مكنم  ٌّيأ  ينجعزي  نأ  ديرأ  ال  : » ًالئاق اهلخاد  نم  حاصو 

!«. يدحو

***

ضاخ هنأ  ادب  .هتوخإ  نحن ، انعم  اهبرقأ  تناكو  هتاقالع ، رَّمد  هناإو ، هتحصو ، انيكيإ ، لاب  ةحار  فوخلا  رَّمد  امدعب 

ام لك  لعفي  أدب  اهتحص ، تبثت  نأ  ةءوبنلا  ىدحتيلو  .رمألا  ءاهنإ  يف  اًبغار  حبصأ  مث  ادج ، ليوط  نمزل  ةيلخاد  ةكرعم 

ةفيحص نم  ةخسن  ةنيمثلا : انتيكلم  بَّرخ  هنأ  فشتكنل  انظقيتسا  هعانقإ ، انتلواحم  نم  موي  دعب  .انيذؤيل  هعسوب 

: قيلعت اهتحتو  ىلوألا  ةحفصلا  ىلع  انيكيإ  ةروص  انيتروص : لمحت  ةفيحصلا  تناك  وينوي 1993 . خيراتب 15  دلاه » يروكأ  »

انيكيإ ةروص  قوف  غص  عبرم  ةعوضوم يف  يبوأو  اجوبو  انأ  روصو  نامألا ،» رب  ىلإ  راغصلا  هتوخإ  دوقي  غص  لطب  »

ةمانزور نم  ىتح  ىوقأ  انب ، ةصاخ  فرش  ةيلاديم  يه  نمثب ، ردُقت  ةفيحصلا  نكت  .ةفيحصلا   مسا  تحت  ةبكلا ،



لعأ ءانثأ  نامألا  رب  ىلإ  انداق  فيك  ةفيحصلا  حت  .اهلجأ  نم  لتقَي  نأل  ادعتسم  انيكيإ  ناك  رخآ ، تقو  يف  «. M.K.O»

.يروكأ ةايح  ءيش يف  لك  تَّغ  ةمساح  تاظحلو  ةيراض ، ةيسايس  بغش 

قلطت تارايسلا  ضعب  تأدب  امدنع  ةسردملا  انك يف  «، M.K.O «ـ انئاقل ب نم  طقف  نيرهش  دعب  دوهشملا ، مويلا  كلذ  يف 

يروكأ يف  يلغي  يذلا  بارطضالل  كردُم  غ  ةسداسلا ، اوزواجتي  هيف   نَم  بلغأ  فص  يف  تنك  .عاطقنا  الب  اهفن 

ةرابع لوقي  وهو  اًرباع  اهركذ  ام  ًاثك  ليوط ، تقو  لبق  تبشن  برح  نع  ثدحتي  تعمس أ  .ايجين  ءاجرأ  فلتخمو 

برحلا نكل  «ـ ب اًنايحأ  همالك  يهني  اهدعبو  برحلا ، ثادحأب  ةقالع  اهل  سيل  ةلمجب  ًةداع  اهعبتُي  مث  برحلا ،» لبق  »

وهو هبوره  ةصق  انل  حي  ناك  فعضلا ، وأ  لسكلا  نع  مني  كولس  ىلع  انخبوي  وهو  تاقوألا ، ضعب  يف  كلذ .» لك  تفقوأ 

نهلجأل داطصيو  نهتاجايتحا ، يبليل  تاغصلا ، هتاوخأو  همأ  عم  هدرف  كرُت  امدنع  برحلا ، ءانثأ  ةرشاعلا  يف  يبص 

.يجينلا شيجلا  دي  ىلع  انتيرق  وزغ  نم  اًبره  ةبكلا  وبغوأ »  » ةباغ ىلإ  عيمجلا  جرخ  نأ  دعب  نهيمحيو ، نهمعطيو 

دعب : » اًبلاغ ةرابعلا  نوكت  كلذ ، نم  ًالدب  برحلا .» ءانثأ   » ثدح ءيش م  ركذ  ىلع  اهيف  يتلا أ  ةديحولا  ةَّرملا  كلت  تناك 

.ةروكذملا برحلاب  اهل  ةلص  ةديدج ال  ةلمج  لَّكشتت  مث  برحلا ،»

لافطألا حار  يف  سردلا ، ةفرغ  تلخ  اهترداغم ، روفو  .تارايسلا  فنو  بغشلا  أدب  امدنع  اًركبم  انتسردُم  تفتخا 

نيب يضرألا ، قباطلا  يلصفو يف  ةناضحلا  تناكو  قباوط ، ةثالث  نم  ةسردملا  تينُب  .مهتاهمأ  ىلع  نوداني  مهو  نوضكري ،

نم اًدشح  يفص  ةذفان  نم  تيأر  .اثلا  ىتحو  لوألا  قباطلا  نم  ةيئادتبالا ، فوفصلا  لوصف  ربكألا ؛ لوصفلا  أدبت 

راظتنا يف  كانه ، ُتسلج  .ةفقوتم  اهضعبو  ةعرسم ، قلطنت  اهضعبو  ةحوتفم ، باوبأب  اهضعب  ةفلتخم ، لاوحأ  تارايسلا يف 

هتبجأ .يمسا  ىلع  اًيدانم  يفص  باب  دنع  رهظ  اجوب  نكل  مهلافطأ ، ذخأل  اوؤاج  نيذلا  نيرخآلا  ءابآلا  لثم  أ  ءيجم 

.يتيمزمزو يتبيقح  تلوانتو 

«. تيبلا ىلإ  عجس  َلاعت ، : » يهاجتا تالواطلا يف  قوف  وطخي  وهو  لاق 

«. رظتننلف أ اذامل ؟ : » يلوح تفتلأ  انأو  تلق 

.ينتكسيل هيتفش  ىلع  هتبابس  عضوو  اهلاق ، أي ،» نل  «أ 

لبق ةبَّترم  تناك  يتلا  ةرثانتملا  يساركلاو  ةيبشخلا  تالواطلا  فوفص  انيرج ب  .فصلا  جراخ  ىلإ  داقو  يدي  بحس 

ىلع اهتايوتحم  تعبت  دقو  دالوألا ، دحأ  صخت  ةروسكم  ماعط  ةبلع  بولقم  يسرك  تحت  تيأر  .بغشلا  لعأ  ءدب 

تعزن .ةيواهلا  ةفاح  ىلع  حجرأتن  اًعيمج  نحنو  نيرطش ، ىلإ  رطُش  هنأك  جراخلا  اعلا يف  ادب  .كمسو  رفصأ  زرأ  ضرألا - 

.أ رظتنأو  يفص  ىلإ  دوعأل  اجوب  ةضبق  نم  يدي 

!«. تيبلا ىلإ  عجل  .سانلا  نولتقي  مهنإ  .بغش  لعأ  اهنإ  نونجم ؟ اي  لعفت  اذام  : » اجوب حاص 

«. رظتنن أ نأ  لضفألا  : » ةرذح ىطخب  هعبتأ  انأو  تلق 

لمألا دالوأ  «، » M.K.O دالوأ  » انتفصب انيلع  نوفرعتيس  ةسردملا  لاجرلا  ءالؤه  محتقا  اذإ  .عيطتسن  ال  ال ، : » اجوب ضرتعا 

«. رخآ صخش  يأ  نم  كأ  انب  اًقدحم  رطخلا  نوكيسو  مهءادعأ ، «، 93
، جورخلا لواحم  ةباوبلا  دنع  انس  ربكألا  ذيمالتلا  نم  هبلغأ  دشح  عَّمجت  .ًاتاتشأ  يددرت  تمَّطحو  هتلك ، ينتبعرأ 

انيكيإب انقحتلاو  ةسردملا ، جراخ  ليخنلا  راجشأ  نم  فص  ربع  انيضمو  يعادتملا ، روسلا  انربع  .كانه  ىلإ  هجوتن  اننكل  

.اًعم انضكرو  لغدلا ، ةرجش يف  فلخ  انارظتنا  نيذللا  يبوأو ،

فرع غص  برد  ىلإ  هجراخ  لغدلا  انَعفدو  قئاقد  .ءاوهلا  نم  نافوط  َّيتئر  محتقاو  انمادقأ ، تحت  تارشحلا  تقحسنا 

.ولوسيإ عراش  هنأ  روفلا  ىلع  يبوأ 

انناذآ دس  ىلإ  ةيداعلا ، مايألا  يف  رطضن ، انك  ثيح  بشخلا ، قوس  مامأ  نم  يرجن  انذخأ  .اًبيرقت  اًروجهم  عراشلا  ناك 

تاباغلا نم  ليقثلا  بشخلا  لقنت  يتلا  ةديدعلا  ةكلاهتملا  تانحاشلا  تناكو  .بيهرلا  ةيلآلا  بيقاثملا  توص  نم  اهتيحل 

بيضقب مسق  ىلإ  اًموسقم  عساولا  قيرطلا  انيأر  انه ، نم  .اهلوح  دحأ  نكي  نكل   بشخلا ، ةراشن  نم  لبج  مامأ  ةضبار 



ناكملا يجينلا ، يزكرملا  كنبلا  ىلإ  قيرطلا  يدؤي  .ىرخألا  مامأ  اهادحإ  ةعوضوم  يمادقأ  نم  ًاثالث  لثا  هضرع  ليوط 

.كانه لمعي  أ  نأل  هيف  ءابتخالا  اننكو  حلسم ، سارحب  يمحم  ناكم  برقأ  هنأل  هيلإ ، بهذن  نأ  انيكيإ  حرتقا  يذلا 

يف « M.K.O  » يديؤم ىلع  ةراغإلا  ىلع  ةمزاعلا  يركسعلا  بالقنالا  تاوق  نإف  الإو  كانه ، ىلإ  بهذن  نأ  انيكيإ  رصأ 

سانأ نم  تطقس  ةيصخش  ضارغأ  ةعبملا -  ءايشألاب  اًئلتمم  قيرطلا  تيأر  مويلا ، كلذ  .انلتقتس يف  يروكأ ، هسأر  طقسم 

نم رخآلا  بناجلا  ىلإ  انربع  امدنع  .لئاه  عافترا  نم  يروكأ  ىلع  اهتلومحب  تقلأ  ةرئاط  نأك  ةرزجملا -  نم  نوبرهي  مهو 

روفو .ةينونج  ةعرسب  قيرطلا  يف  سانلاب  ةئلتمم  ةرايس  تقلطنا  ةثك ، راجشأ  هب  رَّوسم  تيب  دجوي  ثيح  قيرطلا ،

يمامألا اهدعقم  يف  سلجت  ءاقرز ، زنب » سديسرم   » ةرايس هنم  انئج  يذلا  قيرطلا  نم  تجرخ  راظنألا ، نع  اهداعتبا 

.اهليبس تقلطنا يف  ةرايسلا  نكل  اهل ، ُتحولف  اهديب ، تَحَّولو يل  فصلا ، اليمز يف  ىدحإ  الوسيجوم 

دالوأ اننأ  نوفرعيس  ةسردملا ؛ يف  لظن  نأ  انل  ناك  ام  .انب  ايه  : » انراظنأ نع  ةرايسلا  تدعتبا  نأ  دعب  انيكيإ  لاق 

.هعمسن اًئيش   عمس  هنأك  هانيع  تعستاو  هديب  راشأ  قيرطلا .» كلذ  نم  بهذنل  .رطخ  حبصنسو يف  «، M.K.O»

ىلإ انلخد  .توملا  نم  سوملم  فوخب  ةحئار ، لكو  يانيع ، اهتأر  يتلا  بغشلا  ليصافت  نم  ةذاَّخأ  ةليصفت  لك  ينتألم 

«. اًنمآ سيل  قيرطلا  اذه  .يسيئرلا  قيرطلا  سن يف  نأ  بجي  .اوفقوت ال  ال ، ال ، : » انيكيإ خرصف  فطعنم 

نم عطقو  ًطحم ، اهدحأ  باب  ناكو  اهباوبأ ، ةقلغم  رجات  ةئيلم  ىربك ، ةيراجت  ةراح  انلخدو  رخآلا ، بناجلا  ىلإ  انربع 

هب قلغم  ٍراب  ناكم ب  فقوتلا يف  ىلإ  انررطضا  .مطحملا  بابلا  نم  طخ  وحن  ىلع  ىلدتت  ماسملا  رفاو  روسكملا  بشخلا 

«، سينيغ و« و«33 ،» رغال ب ،» راتس   » تاقصلم اهحطس  ىلع  رثانتت  ةنحاشو  ضعبلا ، اهضعب  قوف  ةموكم  ةب  قيدانص 

ىلع هديدحت  عطتسن  ناكم   نم  ابورويلا ، ةغلب  ةثاغتسا ، ةحيص  تلاعت  ةظحللا ، كلت  .ةيراجتلا يف  ءسألا  نم  اهغو 

.قدحملا رطخلا  نم  انفوخ  ىمانتف  انتسردم ، ىلإ  قيرطلا  هاجتا  ضكرو يف  رجاتملا  دحأ  نم  لجر  جرخو  روفلا ،

ءارو انيكيإ  ىنحنا  .هتفرش  ىجسم يف  لجر  نثج  ةو  قرتحي ، اًتيب  هيف  انيأر  عراش  انرسو يف  ةمقلا ، بَكَم  انعطق 

.اًتيم ًالجر  اهيف  ىرأ  اًعيمج ، انل  ةبسنلاب  ارو  يل ، ةبسنلاب  ةَّرم  لوأ  تناك  .شعترن  نحنو  هانعبتو ، قرتحملا  تيبلا 

امدنع .يسردملا  روش »  » ةرخؤم ىلع  ءطبب  برستي  يذلا  يجيردتلا  ءفدلاب  اهتظحل  تسسحأو  يبلق ، تاضبن  تعراست 

انأو ضرألا ، ىلإ  برستت  يهو  ةليلقلا  ةخألا  طاقنلا  تدهاشو  يلاورس ، تللب  يننأ  تكردأ  يتحت ، نم  ضرألا  ىلإ  ترظن 

توملا : » نوفتهيو ءاحنألا  يف  مهراصبأ  نوليجي  مهو  لجانمو ، تاوارهب  حلسملا  لاجرلا  نم  دشح  انمامأ  رم  .شعترأ 

ةرمزلا يف هذه  هيف  تلظ  يذلا  تقولا  ةليط  راجحألاك  تماص  بالكلا ، لثم  صفرقم  انللظ  الويبأل .» مكحلا  اديغنابابل ،

نم رخآلا  بناجلا  ىلع  ةفقوتم  تيم  لجر  اهب  ةنحاش  اندجوو  تويبلا ، دحأ  فلخ  انفحز  مهرورم ، روفو  .انراظنأ  لاجم 

.اًحوتفم يمامألا  اهباب  ناكو  ةيفلخلا ، ةحابلا 

نم موجهلل  يساسألا  فدهلا  يلشلا : نم  هنأ  ضافضف ، ليوط  يلاغنس  ءادر  وهو  لجرلا ، هيدتري  يذلا  بوثلا  نم  انفرع 

بو هيلإ ، يمتني  يذلا  برغلا  عارص ب  ىلإ  اهولوحو  بغشلا  لعأ  اوفطتخا  نيذلا  الويبأ ،» .وأ  .هيك  .مإ   » يديؤم لبِق 

.اديغناباب لاجلا  يركسعلا ، سيئرلا  هيلإ  يمتني  يذلا  لشلا 

ماطتراب ةرايسلا  جراخ  لجرلا  طقسف  اهيلع ، اًرداق  دحأ  هنظي  ةوقب   ةرايسلا ، دعقم  نع  لجرلا  ةثج  انيكيإ  عفر 

.ءاكبلا ُتعرشو يف  ُتخرص  .مطحملا  ههجو  نم  ضرألا  ىلع  رثانتي  مدلاو  موتكم ،

.ينكلمتي يذلا  فوخلا  ةدش  نم  فقوتلا  عطتسأ  يننكل   ْنِب .»! اي  تكسا  : » اجوب حاص 

.يفلخلا دعقملا  يبوأو يف  انأ  تسلجو  هبناجب ، اجوب  سلجو  قئاسلا  دعقم  انيكيإ يف  لخد 

«. ةعرسب باوبألا  اوقلغأ  .أ  بتكم  ىلإ  ةرايسلا  هذه  لقتسن  ايه  .انب  ايه  : » انيكيإ حاص 

.ليوط ريدهب  نارودلا  أدبو يف  كرحملا  رأزف  ةبكلا ، ةدايقلا  ةلجع  راوجب  كرحملا  قَّلُعملا يف  حاتفملاب  ةرايسلا  انيكيإ  رادأ 

.»؟ ةدايقلا فرعت  له  يإ ، : » اًدعترم يبوأ  لأس 

«. ةرتف ذنم  ينمَّلع  .معن أ  : » انيكيإ لاق 



توص انعمس  اهدنعو  ًةيناث ، اهريدي  عرش  .تفقوت  مث  فلخلا ، ىلإ  عفدنت  يهو  ةرايسلا  تجتراو  كرحملا ، ةرود  عَّرس 

.اننكامأ اندَّمجتف يف  ديعبلا  ةخذ يف 

.اًضيأ ههجو  ىلع  باسنت  عومدلا  تأدبو  هيديب ، فرفري  وهو  اًبحتنم ، يبوأ  اهلاق  اهب ،» قلطنا  كوجرأ  انيكيإ ، »

.»؟ تومنس نآلا  ةسردملا ، كرتن  نأ  انم  تبلط  »

عراش نم  انبرتقا  دق  انكو  .مويلا  كلذ  يروكأ يف  تقرُحأو  ناكم ، لك  ةلعتشم يف  تارايسلاو  ةمرطضم ، نانلا  تناك 

ًاغص ايبص  نأ  مهدحأ  ظحال  .لاتقلا  يز  دونجب يف  ةئيلم  ةيركسع  ةنحاش  انبناج  ىلإ  تقرم  امدنع  ةدلبلا  قرش  يلنيشوأ 

لقني و  ةتباث ، ةعرسب  انيكيإ  داق  .فقوتت  ةنحاشلا   نكل  انهاجتا ، راشأو يف  هقيدص  زكلف  انترايس ، ةدايق  ةلجع  ءارو 

ةَّرم لك  كلذ يف  لعفي  ح  أ  اًدلقُم  بك ، مقر  ىلإ  لصي  ةعاسلاب  هيبشلا  رمحألا  دادعلا  رشؤم  ىأر  امدنع  الإ  ةعرسلا 

«، ييوتاولوأ عراش   » ةتفال اجوب  أرق  نأ  ىلإ  فيصرلا ، ءاذحب  نيرئاس  قيرطلا ، موخت  نم  انبرتقا  .ةسردملا  ىلإ  اهيف  انذخأي 

نم انوجنو  نامأ ، يف  انحبصأ  اننأ  اهتظحل  انفرع  يجينلا .» يزكرملا  كنبلا   » اهيلع بوتكم  ةغص  ىرخأ  ةتفال  اهتحتو 

.يروكأ صخش يف  ةئام  نم  كأ  اهيف  لتُق  يتلا  تاباختنا 1993  ةضافتنا 

نم ةرمز  نأك  ودبي  مويلا ، اذه  بارتقا  عمو  ماع ، لك  .ايجين يف  خيرات  اًدوهشم يف  اًموي  وينوي  نم  رشع  اثلا  حبصأ 

، ةيداعلا ريدختلا غ  داومو  ربإلاو ، ةيراشنملا ، بيقاثملاو  كاكسلاب ، مهمادقأ  صمخأ  ىتح  حلسم  رم ، حاَّرج غ  فلأ 

ةيغدص ةحارجب  نوموقي  سانلا ، ماني  نأ  دعب  ليللا ، يف  مث  يروكأ ، يف  نورقتسيو  لشلا  حير  بوبه  عم  نوتأي 

ةحارجلا يف تاثأت  أدبت  نأ  لبق  رجفلا  دنع  نوفتخي  مث  ةملؤم ، غ  ةعيرس  تاكرح  يف  مهحاورأل  ةروعسم  ةيلاصئتسا 

نويعو دقفلا ، ىركذ  نم  ةيخترم  سوؤرو  فوخلاب ، ةضبان  بولقو  قلقلاب ، ةلَّضخم  داسجأب  سانلا  ظقيتسيو  .روهظلا 

ةشَّبغم موسر  لثم  اًعيمج  نوحبصي  .عزجلا  نم  ةفجترم  داسجأو  ةليلج ، تاولصب  ةشعترم  هافشو  عمدلا ، اهنم  رطاقتي 

لثم لخادلا  ىلإ  ةنيدملا  بحسنت  حلاكلا ، عضولا  كلذ  .حسُ يف  نأ  راظتنا  يف  لفطل ، دَّعجم  مسر  سارك  صاصرلا يف  ملقلاب 

سانلا يف عمتجيو  رجاتملا ، قَلغُتو  ةدلبلا ، نم  لشلا  ديلاوم  جرخي  رجفلل ، متعم  ءوض  لوأ  دنعو  .رطخلاب  رعشي  نوزلح 

.مويلا رورم  راظتناب  رهشلا  كلذ  ةداعلا يف  يه  ةنهاو ك  زوجع  لثم  يروكأ  تحبصأ  دقو  مالسلا ، تاولص  ةيدأتل  سئانكلا 

***

ٍدحأ نم  دب  ال  يبوأو  انأ  يل  لاق  ديدج ، نمو  .لكأي  نأ  عطتسي  ملف  ةلئاه ، ةمدصب  اجوب  ةفيحصلا  قيز  باصأ 

«. نُج دقل  .هلقع  دقف  انيكيإ  .اذه  رمتسي  نأ  نك  ال  : » كلذ دعب  ةديدع  تاَّرم  اهرركو  انيكيإ ، فقوُي 

ىتح تاياكحلا  لدابتن  انللظ  دقو  ان ، يبوأو  انأ  تنك  اهباينأ ، نع  سمشلا  ترشك  نأ  دعب  يلاتلا ، ءاثالثلا  حابص  يف 

هكراعم ىلوأ  ذنم  هتيبم  ناكم  سولجلا ، ةفرغ  مان يف  دقو  .اجوب  ناك  .ةأجف  انظقيتساف  ةوقب ، انتفرغ  باب  حتفنا  .ليللا  رخآ 

.هنانسأب رصيو  هدسج  نم  ءزج  لك  كحي  اًرهفكمو ، اًدراب  ةفرغلا  لخد  .انيكيإ  عم 

!«. اقح تبعت  .انيكيإ  هلعفي   تبعت م  دقل  .سمأ  ةليل  ينلتقي  نأ  ضوعبلا  داك  : » لاق

نكل يبوأ ، ىلإ  ترظنو  يبلق ، تاقد  تعراست  .هتفرغ  نم  انيكيإ  هعمسي  نأ  تفخ  يننإ  ىتح  ادج ، اًيلاع  هتوص  ناك 

.بابلا اذه  فلخ  نم  انيتأيس  اذام  ىل  رظني  يلثم ، هنأ ، ُترعشتسا  .بابلا  ىلع  اتناك  هينيع 

ىلع هديب  برض  يتفرغ .»! لوخدب  حمسي يل  ال  ناليختت ؟ له  .يتفرغ  لوخدب  هحس يل  مدع  هركأ  انأ  : » اجوب عبات 

«. نثالا نحن  انل  انادلاو  اهاطعأ  يتلا  ةفرغلا   » .ةيكلم ةراشإ  هردص يف 

هب يف قحل  دقف  انيكيإ ، نم  رصقأ  ناك  هنأ  عمو  .صرُق  هنأب  رعشي  ثيح  هدلج ، ىلع  عضاوملا  ىلإ  راشأو  هصيمق  علخ 

هترس تحت  نم  نكاد  لظ  دتماو  هيطبإ ، تحت  رعشلا  نم  ةكبش  تلَّكشتو  هردص ، ىلع  رعشلا  و  تامالع  ترهظ  .غولبلا 

.هلاورس لخاد  ىتح 

هعمسي نأ  تفخ  يننأل  هثيدح  لمكي  نأ  دُرأ  .هتئدهتل   ةلواحم  هتلأس يف  ةجردلا ،»؟ هذه  ىلإ  ئِّيس  نولاصلا  له  »

.انيكيإ



!«. كانه ماني  نأ  عيطتسي  دحأ  ال  ههركأ ! .كلذ  ىلع  ههركأ  انأ  ادج ! ئِّيس  : » لبق يذ  نم  ىلعأ  توصب  خرص 

، ينيصلا نم  نحص  لثم  اجوب  تلك  تطقس  .فوخلا  هلكأي  يلثم ، هنأ ، ُتظحالف  ةظفحتم ، ةرظن  َّيلإ  يبوأ  رظن 

عضوو سلج  ثيح  رخآلا ، وه  فرع  اجوب  نأ  ادبو  ثدحيس ، اًئيش  نأ  يبوأو  انأ  تفرعو  .ناكم  لك  هاياظش يف  تقرفت 

لخدو مادقأ ، عقو  ىلاعت  مث  ٍلاع ، توصب  هريرص  اًقلطُم  لزنملا ، لخاد  نم  باب  حتُف  قئاقد ، نوضغ  يفو  .هسأر  ىلع  هدي 

.ةفرغلا انيكيإ 

.»؟ ينهركت كنإ  تلق  له  : » ءودهب انيكيإ  لاق 

ةقرب بابلا  قلغأ  هينيع ، اًعومد يف  ُتيأر  دقو  اًغودلم ، ادب  يذلا  انيكيإ ، .ةذفانلا  ىلع  تتبثم  هينيع  ىقبأو  اجوب ، دري   

مهو ةدلبلا  ةيبص  ةداع  ىلع  هصيمق  علخو  بقاث ، حمرب  هبشأ  راقتحا  ةرظنب  اجوب  ىمر  مث  ةفرغلا ، لخاد  ىلإ  ىضمو 

.كارعلل نودعتسي 

.يسركلا نع  اجوب  عفدو  ادر ، رظتني  هنكل   انيكيإ ، خرص  مأ ال ،»؟ كلذ  تلق  له  »

!«. كهركأ .يإ  اي  كهركأ  معن ، : » اًبضاغ خرصيو  ثهلي  وهو  روفلا  ىلع  هيمدق  ىلع  ضهنو  ةخرص ، اجوب  قلطأ 

ىرأ .ىودج  نود  نم  نكل  ةطقنلا ، كلت  دنع  فقوتتو  يلاحب  فأرت  ركاذ ل  ىلإ  تلسوت  ةعقاولا ، كلت  تركذت  لك 

لَّكشتت يف نأ  لبق  ةليوط  ةهربل  ناكرحتت  هاتفشو  تلكلا ، كلتب  اجوب  قطن  نأ  دعب  ةظحلل  اًنكاس  فقي  وهو  انيكيإ  اًاد 

نم اًقرشم  ادب  ههجو  نإ  ىتح  ةلئاه  ةوقب  تلكلا  كلتب  قطن  انيكيإ  نكل  اجوب .» اي  ينهركت  تنأ  : » تلك ةياهنلا 

.ةعمد اًدراط  هينيع  ضمغأو  هسأرب ، أموأو  مستبا ، .ةحارلا 

يرفس يف زاوج  تيمر  ببسلا  اذهل  .تقولا  اذه  لاوط  قمحأ  تنك  طقف  .فرعأ  تنك  .فرعأ  تنك  : » ًالئاق هسأر  زه 

، ىلعأ توصب  مَّلكت  انيكيإ  نكل  ملكتي ، نأ  لواحو  تلكلا ، كلت  عس  دنع  اجوب  هجو  ىلع  بعر  ةرظن  ترهظ  رئبلا .»

اجوب ناك  لضفأ .» ةايح  شيعأ  ادنك ، يف  نآلا  ُتنكل  ةثيبخلا  ةلعفلا  كلت  الول  رظتنا ! : » وبغإلا ىلإ  ابورويلا  نم  ًالوحتم 

لبق لُّكشتلا ، تلكلا يف  أدبتو  هرخآ ، نع  همف  حتفنيو  .همطلت  ةلماك ، ةلمج  لكو  انيكيإ ، اهقطني  ةملك  لك  نأك  قهشي ،

ىأر ثيح  كأ ، هكوكش  هل  تدكأ  ةبيرغ  اًمالحأ  نإ  ًالئاق  انيكيإ  عباتو  .انيكيإ  نم  عمسا »!  » وأ رظتنا »!  » ةملك اهقرغُت  نأ 

ام مامأ  زجعلاو  ةمدصلا  نم  ديز  هاتنجو  ترمحاو  كلذ ، عسل  اجوب  هجو  جلتخا  .ةيقدنبب  هدراطي  وهو  اجوب  اهدحأ  يف 

«. ينهركت مك  يحور  دهشتو  فرعأ ، اذل ،  » .انيكيإ هلوقي 

ىأر نأ  ةظحل  تفرع  دقل  : » ًالئاق انيكيإ  ثدحت  امدنع  فقوت  هنكل  ةرداغملا ، اًبغار يف  بابلا  ىلإ  تازفقب  اجوب  عفدنا 

«. كغ دحأ  .هنع ال  ملكتي  يذلا  دايصلا  تنأ  كنأ  ايؤرلا  كلت  ولوبأ 

.راعلاب رعشي  هنأك  سكنم  هسأرو  تصني ، اًنكاس  اجوب  فقو 

نل كنكل  .اًاد  ينتهرك  دقل  .ينهركت  كنأ  نآلا  فرتعت  تنأو  اًشهدنم  ُتسل  اذهل  : » ةوسقبو ةأجف ، انيكيإ  لاق 

«. حجنت

مث ايوق ، اًنينر  ًاثدحم  ضرألا ، ىلع  ةعوضوملا  يبوأ  ةاوك  هسأر  مدطصاو  طقسف  ههجو ، ىلع  همطلو  اجوب ، ىلإ  هجتا 

حنرتي اأك  فلخلا  ىلإ  ةوطخ  اًزوزهم ، انيكيإ ، عجارت  .خرصيو  همدقب  ضرألا  برضي  وهو  ةيودم ، أ  ةخرص  اجوب  قلطأ 

.حيرلل هيقاس  قلطأو  رادتسا  بابلا ، ىلإ  لصو  امدنعو  ةيواه ، ةفاح  ىلع 

انيكيإ هآر  ام  َرأ  ةيادبلا ،  يف  هابر .»! : » خرصو ةأجف  فقوت  مث  ةفرغلا ، انيكيإ  ةرداغم  روف  اجوب  ىلإ  يبوأ  مَّدقت 

.ضرألا ىلع  رطقتو  ةاوكملا  ةمق  ىلع  رثاكتت  يتلا  ءامدلا  ةكرب  اهتظحل : هتيأر  يننكل  يبوأو ،

كس تناك  ثيح  ةيفلخلا ، ةحابلا  يف  اهتقيدح  يف  يمأ  اندجو  .هُتعبتو  ةفرغلا ، جراخ  ىلإ  اًعوجفم  يبوأ  ضكر 

، انب تشو  يتلا  ةراجلا  وبايإ ، ايإ  عم  ثدحتتو  لخنلا ، فايلأ  نم  ةلودجملا  اهتلس  يف  مططلا  تابح  ضعبو  فوراجب 

هدسج راصو  بيحنلا ، نع  فك  دق  اجوب  ناك  .رظنملا  هبعرأ  ةأرملا ، عم  انتفرغ  يمأ  تَلخد  امدنع  .توص  ىلعأب  انحصف 

يمأ هتأر  امدنعو  .اًتيم  ناك  ول  ك  ةبيرغ  نوكس  ةلاح  هدسجو يف  تيمادلا ، هيدي  ايفخم ب  ههجوو  نوكس ، اًددمم يف 



.ءاكبلا ترجفناو يف  تراهنا  هناكم ، اًدقار يف 

«. ةعرسب يلنوك  ةدايع  ىلإ  هذخأنل  ايه  : » وبايإ امام  تحاص 

ةدعاس اهفتك  ىلع  اجوب  تعفر  مث  ةليوط ، ةرونتو  ةزولب  تدتراو  دح ، ىصقأ  ىلإ  ةبرطضم  تناك  يتلا  يمأ ، تعره 

.توص الب  اًيكاب  ءاوخ ، ناقدحت يف  هانيع  اًئداه ، اجوب  لظ  .ةأرملا 

.»؟ هاخأ لتق  هنإ  لوقيس  له  انيكيإ ؟ لوقيس  اذف  ءيش ، هل  ثدح  نإ  : » ةأرملل يمأ  تلاق 

مهنإ ةرجاشم ؟ ببسب  كلقع  اذهك يف  اًئيش  لخُدت  فيك  يإ ، امام  هلل ! اشاح  يجام ! نهولوأ  : » ةعرسب وبايإ  ايإ  تدر 

«. ةدايعلا ىلإ  هذخأنل  ايه  .كلذ  نع  يفُك  .هنس  عئاش يف  اذهو  دالوأ ،

، يريرس تسلج يف  .مدلا  ةكرب  هنأ  تيأرف  ُترظن  .ضرألا  ىلع  رطقي  ءيشل  درَّطملا  توصلا  ىلإ  ُتهبتنا  اترداغ ، نأ  روف 

عم أ ةعقاولا ، كلت  ركذتأ  .ينتجعزأ  يتلا  يه  اهرضحتسا  دق  انيكيإ  ناك  يتلا  ىركذلا  نكل  يانيع ، هتأر  ام  ينمدص  دقو 

ناك املو  .ايجين  ىلإ  اًدئاع  ادنك ، أ يف  قيدص  وياب ، ديسلا  ناك  .تقولا  كلذ  يرمع يف  نم  ةعبارلا  تزواجت  دق  نكأ   

ةشأتو رفس  زاوج  ىلع  انيكيإل  لصح  دقف  عجري ، امدنع  هعم  شيعيل  ادنك  ىلإ  انيكيإ  ذخأي  نأب  دعو  دق  وياب  ديسلا 

، وياب ديسلا  عم  ةرئاطلا  لقتسيل  سوغال ، ىلإ  عم أ  انيكيإ  رفاسي  نأ  ررقملا  نم  ناك  ثيح  حابصلا ، يفو  .ادنك  ىلإ  لوخد 

يتلا سبالملا  ةنازخ  هقَّلعو يف  رفسلا ، تيكاج  لخاد  ردصلا  بيج  زاوجلا يف  كرت  دق  ناك  .هرفس  زاوج  ىلع  انيكيإ  عي   

مهنكل  زاوجلا ، نع  اًمومحم  اًثحب  رئاثلا  أ  أدبو  نيرخأتم ، اوناك  .تيكاجلا  كلذ  هدجي يف  هنكل   .اجوب  عم  اهمساقتي 

زاوج ىلع  لوصحلل  ةديدج  تاءارجإ  لخدي يف  نأ  هيلع  نوكيس  ذإ  انيكيإ ، نود  نم  ةرئاطلا  رداغت  نأ  نم  اًفوخو  .هودجي 

فلخ ئبتخم  وهو  اجوب ، فرتعا  امدنع  هلهإل  انيكيإ  عفصي  نأ  داك  .يدلاو  بضغ  دعاصت  ةيادبلا ، نم  رفس  قئاثوو 

هنأ فرتعا  مث  رئبلا .» يف  : » لاقو اًدعترم  اجوب  ناك  وه ؟ نيأو  اذامل ؟ هلأس أ  .رفسلا  زاوج  قرس  هنأ  هبرضي أ ، اليكل  يمأ 

.انيكيإ قارف  بغري يف  هنأل   ةقباسلا  ةليللا  كانه يف  هامر 

ناكمإلاب داع  امو  قزُم  دقو  ءاملا ، حطس  ىلع  ةاع  رفسلا  زاوج  نم  اًعطق  ىأر  رظن ، امدنعو  اًروعذم ، رئبلا  ىلإ  عفدنا أ 

اهنم رسكو  يفسويلا ، ةرجش  ىلإ  هدي  دم  ةأجف ، حور  هيلع  تذوحتسا  اأكو  .زتهي  حارو  هسأر ، قوف  هيدي  عضو أ  .هحالصإ 

ءاقلإ ىلع  اجوب  عم  قفتا  هنإ  لاقو  انيكيإ ، لخدت  امدنع  اصعلاب  اجوب  ىلع  لزني  نأ  داك  .تيبلا  ىلإ  اًدئاع  ضكرو  اصع ،

مهفو اًقحال ، تمهف  يننأ  عمو  .ناربكي  امدنع  اًعم  نارفاسي  فوس  هنإو  هنود ، نم  رفسلا  ديري  هنأل ال  رئبلا  زاوجلا يف 

، نآلا هاري  حبصأ  يذلا  فرصتلا  كلذ  بحلا ، لاعفأ  نم  ًالعف  انيكيإ  هربتعا  ا  اهتقو  رثأت أ  دقف  ةبذك ، تناك  اهنأ  انادلاو ،

.ىوصقلا ةيهاركلا  لاعفأ  نم  ًالعف  اهب ، ر  يتلا  يخسملا  لوحتلا  ةظحل  يف 

، مدلاب ثولملا  شاشلا  ناك  .هسفن  نع  ًالايمأ  دعتبا  هنأ  ادب  مويلا ، كلذ  رصع  ةدايعلا يف  نم  اجوب  عم  يمأ  تداع  امدنع 

، هدقف يذلا  مدلا  مجح  نع  ُتلءاستو  هتيأر ، امدنع  يبلق  صاغ  .هسأر  ةرخؤم  حرجلا يف  يطغي  نطقلا ، نم  ةدض  هتحتو 

هذه باعيتسا  ناك  عطتسأ ؛ يننكل   ثدحي ، امو  ثدح ، ام  مهفأ  نأ  تلواح  .هلمتحا  هنأ  دب  يذلا ال  ألا  نم  ُتفجتراو 

.اًفلكم اًرمأ  ءايشألا 

تَعرش ءاشعلل ، ابيإلا »  » رضحت يهو  اًقحال ، .اهنم  اًربش  مهدحأ  برتقا  لك  رجفني  ًَّغلم  اًقيرط  مويلا  ةيقبل  يمأ  تلظ 

.لعفي هنكل   هعم ، كانه  ىلإ  انلقني  نأ  وأ  يروكأ  ىلإ  اًددجم  هلقن  بلطي  نأ  تلأس أ  اهنأل  وكشت  تحار  .اهسفن  يجانت 

اهمف ال ناك  .اهيلع  اًبيرغ  حبصأ  انيكيإ  نأ  تَعباتو  .اًضعب  مهضعب  سوؤر  نوُّجشي  هلافطأ  مه  اه  لولوت ، تحار  نآلاو ،

تَعضو امدنع  .هيلع  سلجو  يبشخلا  ةدئاملا  يسرك  انم  ٌّلك  بحس  يف  ةلواطلا ، ىلع  ءاشعلا  تَعضو  امدنع  كرحتي  لازي 

.جشنت تأدب  يديألا ، لسغ  ءاعو  يهو  ءاشعلا ، تامزلتسم  رخآ 

نأ فاخ  يذلا  ديفيد ، انَعبتو  اًركبم ، انتفرغ  ىلإ  يبوأو  انأ  تبحسنا  .ةليللا  كلت  فوخلاو يف  تمصلا  تيبلا يف  قرغ 

ةدوع ىلع  ةمالع  يأ  اًرظتنم  تصنأ  تللظ  ليوط ، تقوب  مانأ  نأ  لبقو  .كلت  ةنشخلا  ةيجازملا  اهتلاح  يمأ يف  نم  برتقي 

ناكو .يلاتلا  حابصلا  ىتح  تيبلا  ىلإ  عجري  الأ  ارس  ىنأ  تنك  رظتنأ ، انأو  ىتح  كلذ ، عم  .اًئيش  عمسأ  يننكل   انيكيإ ،



، اجوب هنلعأ  م  يفوخ  ناك  اثلا  ببسلاو  .ءاوجألا  هذه  داع يف  اذإ  هب  هلعفت  دق  امو  يمأ ، ةروث  يفوخ ، بابسأ  نم ب 

دعتبأ نل  يننأب  دهعتأ  : » مسقلا ىلع  ةءاإ  هتبابس يف  ةمق  قعلي  وهو  لاق ، .لمتحي  دعي  هنأ   ةدايعلا ، نم  هتدوع  بقع 

، كانه هدجيو  انيكيإ  عجري  نأ  لتحا  نم  اًفئاخ  تنك  .كانه  مانيل  بهذ  هديدهت ، ذفني  لو  كلذ .» دعب  يتفرغ  نع 

ملستسي يدسج  ناك  نيبو  .هب  تلزُنأ  يتلا  ةديدشلا  ةءاسإلل  ام  موي  اجوب يف  مقتني  نأ  قالمع  سجاهب  كلذ  ألمو 

.يهتنتس نيأ  ىلإو  انيكيإ ، قورع  دقحلا يف  مومس  تََرس  ىدم  يأ  ىلإ  لءاستأو  ركفأ  تعرش  مويلا ، كلذل  يوقلا  ماتخلل 
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دارجلا

.عئالط تناك  تادارجلا 

ةهيبشلا ةغصلا ، ةحنجملا ، تارشحلا  كلت  .ةطملا  مساوملا  ةيادب  ايجين يف  بونج  قطانم  مظعمو  يروكأ  تحاتجا 

اهبذجي ثيح  اًرون ، تأر  لك  دشتحتو  ئجافم ، وزغ  يف  ضرألا  تاماسم  جراخ  طنت  ةيعانصلا ، ديصلا  تابابذب 

سمشلا موست  ثيح  فافجلا ، مساوم  دعب  ضرألا  يفشي  رطملا  نأل  دارجلا ، لوصوب  ًةداع  يروكأ  يلاهأ  حرفي  .سيطانغملاك 

ءاملا نم  ةيعوأ  نوكسو  حيباصملا ، وأ  تابمللا  لافطألا  لعشي  ناتمرهلا .»  » حاير ةدعاس  باذعلا ، ءوس  ضرألا  ةيشحولا 

، صمحملا دارجلا  اياقب  نولكأيو  سانلا  عمجتي  .ءاملا  قرغتو يف  اهتحنجأ  حرطت  اهنولعجيو  تارشحلا  اهيف  نوداطصي  اهبرُقب ،

، فقسألا علتقيف  ةفينع ، ةفصاعب  اًبوحصم  دارجلا -  وزغ  نم  موي  دعب  اًبلاغ  لطهي -  رطملا  نكل  .كيشولا  رطملاب  حرف 

اذكه .رش  ريذن  ىلإ  شب خ  نم  دارجلا  لِّوُحيو  ةبيرغ ، راهنأ  ىلإ  اهلمكأب  اًندم  لِّوُحيو  نيثكلا ، قرغيو  تويبلا ، رمديو 

.اًعيمج يجينلا  ىلعو  يروكأ ، لهأ  ىلعو  انترسأ ، ىلع  اجوب  سأر  ةباصإل  يلاتلا  عوبسألا  هبلج  يذلا  صملا  ناك 

يف .لاجرلل  مدقلا  ةرك  تايئاهن  ىلإ  يجينلا  يبملوألا  مالحألا » قيرف   » هيف لصو  سطسغأ ، رهش  نم  اًعوبسأ  ناك 

اهزوف دعب  بتاكملاو ، سرادملاو  قاوسألا  يف  رون  نم  فورحب  اونوجأ » امويشت   » مسا بتُك  كلذ ، ىلع  ةقباسلا  عيباسألا 

يف ليزاربلا  مزه  نأ  دعب  اهنلا ، يف  تنجرألا  عم  لاجرلا  قيرف  نآلا  بعليسو  .يعادتملا  اندلب  مساب  ةيبهذلا  ةيلاديملاب 

، ةديعبلا اتنالتأ  ظئاقلا يف  فيصلا  ايجين يف  مالعأب  روهمجلا  حولي  نيبو  ةبك ، ةحرف  دالبلا  تَّمع  .اهنلا  فصن  رودلا 

ةدلبلا يف تكرتو  ءابرهكلا  عاطقنا  تببست يف  ةديدش  حايرب  ةججدم  ةليقث ، راطمأ  تحار  .ءطب  قرغت يف  يروكأ  تناك 

موي ةحيبص  ىتح  راطمألا  ترمتسا  .تنجرألاو  يجينلا  مالحألا  قيرف  ةيئاهنلا ب  ةارابملا  ةليل  ةيشع  رمهنت  سماد ، مالظ 

تَّفخ نأ  ىلإ  سمشلا ، بورغ  ىتح  سوتسبسألاو  حيفصلا  نم  ةعونصملا  فوقسلا  تَّكدو  سطسغأ ، نم  ثلاثلا  ةارابملا يف 

، اًتماص هتفرغ ، سيبح  مويلا  بلغأ  ىضق  يذلا  انيكيإ ، مهيف  ن  مويلا ، كلذ  هتيب يف  نم  دحأ  جرخي  .تفقوت   مث  اهتدح 

دق هتلزع  تناك  .يساسألا  هقيفر  حبصأ  يذلا  لومحملا  تيساكلا  زاهج  نم  ثعبنملا  نحللا  عم  ينغيل  الإ  هتوص  عفتري  ال 

.عوبسألا كلذ  لولحب  تلمتكا 

ىرأ انأو  اًئداه  لظأ  فيك   » .ًالوأ هدده  اجوب  نأل  ئطخي  هنأب   ججحتو  اجوبب ، اهعقوأ  يتلا  ةباصإلا  دعب  يمأ  هتهجاو 

اثدحتيل يف اسلجي  نأ  يمأ  هنم  تبلط  نأ  دعب  ىتح  هتفرغ  ةبتع  ىلع  فقي  وهو  رصأ ، اذكه  ددهي ،»؟ هلثم  ًاغص  ايبص 

تلاق .بابلا  قلغأو  هتفرغ  لخاد  ىلإ  هئاكب ، نم  ًالجخ  ار  ضكر ، مث  ءاكبلا ، رجفنا يف  كلذ  لاق  نأ  دعبو  .سولجلا  ةفرغ 

هيلإ ديعُي  عجري أ ل  ىتح  هبنجتن  نأ  بجي  اًعيمج  اننإو  هلقع ، دقف  انيكيإ  نأ  نآلا  ةدكأتم  تحبصأ  اهنإ  اهموي  يمأ 

نل هنأب  قباسلا  هديدهت  نم  مغرلا  ىلع  اجوب ، امأ  .موي  دعب  اًموي  ىمانتي  لظ  انيكيإ  هيلع  حبصأ  م  يفوخ  نكل  .هلقع 

هنع عزُنو  هحرج ، نم  اًما  ئرب  دق  ناك  .انيكيإ  قيرط  نع  اًديعب  لظو  يمأ ، تاهيجوتل  عاصنا  دقف  نآلا ، دعب  لزانتي 

.ةطايخلا لحم  سوقم  ٍّزح  نع  اًفشاك  يبطلا ، قصاللا 

تقولا ءابرهكلا يف  ةدوع  اًعيمج  انرظتنا  .انيكيإ  ىفتخا  اهبارتقا ، عمو  .ةارابملا  ةيادب  ليبق  ةيسمألا ، كلت  رطملا يف  فقوت 

سلاج يف يبوأو  انأ  مويلا  لاوط  تللظ  .ءاسم  ةنماثلا  ىتح  ةعوطقم  تلظ  اهنكل  ةمساحلا ، ةارابملا  دهاشنل  بسانملا 

ءسأب ىمسُتو  تاناويحلا ، هيف  ملكتت  ًاثم ، اًباتك  أرقأ  تنك  .بحاشلا  ةيدامرلا  ءسلا  ءوض  ىلع  أرقن  سولجلا ، ةفرغ 

يتلا ةيربلا  تاناويحلا  ىلع  يوتحي  باتكلا  نكي  .هرخآ   ىلإ  زعام ، جاجد ، ريزانخ ، بالك ، ةسنأتسم -  اهلكو  ةيرشب ،

فصتنم تنك يف  .رشبلا  لثم  ركفتو  تاناويحلا  اهب  ملكتت  يتلا  ةقيرطلا  ينتبذج  دقو  ةءارقلا ، تلصاو  يننكل  اهبحأ ،

«، مور ال   » ةارابملا يف ةدهاشمل  جورخلا  ديري  هنإ  يمأل  لاقو  تقولا ، لاوط  اًنكاس  سلج  يذلا  اجوب ، ملكت  امدنع  باتكلا 



.ميكنو ديفيد  عم  بعلت  سولجلا  ةفرغ  ةسلاج يف  يمأ  تناكو 

.»؟ ةارابملا دهاشت  نأ  بجي  له  تقولا ؟ رخأتي  أ  : » يمأ تلاق 

«. بهذأ فوس  .ًاثك  رخأتي  .ال   »

«. اوهبتنا نكلو  اًنسح ، : » تلاقو انيلإ  اهسأر  تعفر  مث  ًاليلق ، تَركف 

ةءاضم تايانبلا  نم  بويج  تناك  ناكم  لك  .ملظملا يف  عراشلا  ىلإ  انجرخو  يمأ ، ةفرغ  نم  يوديلا  حابصملا  انذخأ 

ءايرثألا نأ  مومعلا  هجو  ىلع  يروكأ  سانلا يف  دقتعي  .ءاضيبلا  ءاضوضلا  نم  دشحب  يحلا  ةرماغ  جيجضب ، زئت  تادلو 

ىتح ةارابملا ، كلت  لثم  ةمهملا ، تايرابملا  ءانثأ  ءابرهكلا  عطقي  ل  ةيئابرهكلا » ةقاطلل  ةيموقلا  ةئيهلا   » عرف نوشْري 

، قباوط ةعبرأ  نم  ىنبم  نع  ةرابع  ةقطنملا ، قدنف يف  ثدحأ  مور » ال   » ناكو .ةلجترم  ةدهاشم  زكارم  دادعإ  نم  اوحبرتي 

نم ةدتمملا  ةعطاسلا  تنسرولفلا  تابمل  تناك  ءابرهكلا ، دوجو  ىتح يف  ليللا ، .ةكئاش يف  كالسأب  دوزم  ٍلاع  روسب  طاحم 

يتلا يلايللا  مظعم  ك يف  ةليللا ، كلت  يف  مور » ال   » ولوؤسم ماق  .رونلا  نم  ةكِربب  هطيحم  لوح  اًطيرش  ءيضت  هناردج  لخاد 

باذتجال قدنفلا  جراخ  ةبك  ةحول  تقلُعو  لجترم ، ةدهاشم  زكرم  ىلإ  لابقتسالا  ةلاص  ليوحتب  ءابرهكلا ، اهيف  عطقنت 

امدنع ةمحدزم  ةلاصلا  تناك  اتنالتأ 1996 .» : » هيلع بتُكو  ةيبملوألا ، باعلألا  ةرودل  نولملا  راعشلا  اهيلع  قصُل  سانلا ،

سايق نويزفلتلا -  يتشاش  نم  ةرظن  طاقتلا  نولواحي  ةفلتخم ، عاضوأ  يف  ةلاصلا ، ءاجرأ  عيمج  سانلاو يف  اهيلإ ، انلصو 

برقألا ةيكيتسالبلا  يساركلا  اًركبم  اولصو  نيذلا  نودهاشملا  لتحا  .تعفترم  تلواط  ىلع  تهجاوتملا  ةصوب -  ةرشع  عبرأ 

.اًجرفتم مهلوح ، ديازتم  دشح  عَّمجتو  تشاشلل ،

يايإ اًكرات  لجَر ، للستف ب  نويزفلتلا ، يتشاش  ىدحإ  نم  ةحملب  ىظحي  نأ  اهلالخ  نم  عيطتسي  ةعقب  ىلع  اجوب  ع 

راسيلا ىلإ  انينحنا  اذإ  ةعطقتم  ةيؤرب  ىظحن  نأ  اهلالخ  نم  عيطتسن  ةعقب  ىلع  ةياهنلا  انع يف  اًضيأ  نحن  نكل  يبوأو ،

ةدمل ةدهاشملا  اهدعب يف  يبوأو  انأ  تسمغنا  .نفع  ريزنخ  محل  لثم  نتن  هاءاذح  ناك  لجَر  ةغص ب  ةحاسم  ربع 

ناك .ةيرشبلا  حئاورلا  ىوقأ  اهنم  ثعبنت  يتلا  داسجألا  نم  نايثغلل  ثمو  قناخ  رحب  يف  كلذ ، وحن  وأ  ةقيقد  ةرشع  سمخ 

، فاجلا ءالطلاب  عبارو  يناويحلا ، مدلاو  محللاب  ثلاثو  ةدقلا ، سبالملا  ةحئارب  ٍناثو  عمشلا ، ةحئارب  حضني  لجر  كانه 

نم تبعت  امدنع  تيبلا  ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  يننأ  يبوأ  نذأ  ُتسمه يف  .ةيندعملا  حئافصلاب  سداسو  نيزنبلاب ، سماخو 

.يديب يفنأ  ةيطغت 

دارأ هنأ  حجرألاو  انفلخ ، بكلا  سأرلا  يذ  لجرلا  نم  ةفيخ  سجوت  رخآلا  وه  هنأ  عم  اًشهدنم ، ينلأس  اذامل ،»؟ »

ىمسُت يتلا  نويعلا  كلت  لثم  ىرخألا ، ىلإ  هنم  لك  رظنتو  لخادلا ، ىلإ  ناقدحت  نانيع  لجرلل  تناك  .اًضيأ  ةرداغملا 

«، تباث فقنل   » انيف حبن  هنأل  طاوطولا  هبشُي  يذلا  حيبقلا  لجرلا  اذه  نم  يبوأ  فاخ  عبُّرلاو .» ةعبارلا  ةعاسلا  نويع  »

.ترذقلا هيديب  ةحاقوب  يبوأ  سأر  عفدو 

«. انه اجوبو  انيكيإ  رداغن ؛ نأ  بجي  ال  : » هينيع ةيواز  نم  لجرلا  ىلإ  تارظن  سلتخي  وهو  اًسماه ، لاق 

.»؟ نيأ : » اًسماه تددر 

«. ...ُتيأر دقل  ةمدقملا ، سلاج يف  هنإ  : » سمهلا ىلع  اًرداق  حبصأ  ىتح  ءطبب  فلخلا  ىلإ  هسأر  ىنحأ  مث  ةظحل ، تمص 

، ءاوهلا تقشو  فده ،»! !« » ينومأ : » ةروعسم تاحيص  تفته  .ىَّود  يذلا  ئجافملا  ريدهلا  عم  اًديعب  فرجنا  هتوص  نكل 

، ءاوهلا يف  هيعارذب  فرفري  وهو  يبوأ  سأرب  طاوطولا  لجرلا  ليمز  قفرم  مطترا  .جاهتبالا  نم  ةبلج  يف  ةعاقلا  ةقرغم 

، ألا نم  اًينثنم  يهاجتا ، طقس يف  مث  لاجرلا ، عم  جهتبي  هنأك  ادبف  جاتهملا ، ليوعلا  اهعلتبا  ةخرص  يبوأ  قلطأ  .حيصيو 

.حايصلا لصاو  لب  هظحالي ، هبرض   يذلا  لجرلاو 

نأ ترعش  يننكل  ئِّيس .» ناكملا  اذه  .تيبلا  ىلإ  عجل  : » هل تلق  مث  تاَّرملا ، تارشع  وأ » اي  سأب  ال  : » يبوأل تلق 

دهاشن نأ  بجي  ال  : » مدقلا ةركل  ةارابم  ةدهاشمل  جورخلا  ىلع  رصن  امدنع  ًةداع  يمأ  هلوقت  ام  تلقف  هعنقي ، دق ال  كلذ 

«. مهتأفاكم انعم  اومساقتي  نل  نوبعاللا  زاف  اذإ  ةياهنلا  يفف  ةارابملا ، هذه 



فتك ىلع  يدي  تعضوو  يقيرط ، قشأ  نأ  تعطتسا  .هعومد  حس  وهو  اًقفاوم  هسأرب  أموأو  ةجحلا ، هذه  تحجن 

.انس ربكأ  يبص  اًروشحم ب  فقي  ثيح  اجوب 

.»؟ اذام : » ًالجعتم ينلأس 

«. بهذنس »

.»؟ اذامل »

.درأ  

.»؟ اذامل : » ةشاشلا ىلإ  هينيع  ةداعإ  ىلع  اًفهلتم  ةيناث ، ينلأس 

«. ءيش ال  : » تلق

«. اًقحال كارأ  اًنسح ، : » نويزفلتلا ىلإ  اًدئاع  ةعرسب  ريدتسي  وهو  لاق 

.هبلط عمسي  اجوب   نكل  يوديلا ، حابصملا  يبوأ  بلط 

مالسب تيبلا  ىلإ  لصنسو  ءطبب ، سن  نأ  عيطتسن  .حابصملا  ىلإ  جاتحن  نل  : » ليوط لجر  رورملل ب  عراصأ  انأو  تلق 

«. برلا لضفب 

، سماد اهمالظ  ةليل  تناك  .مروت  دق  ناك  نإ  ىل  هسسحتي  لجرلا ، هيف  هزكل  يذلا  ناكملا  ىلع  هدي  عضي  وهو  انجرخ ،

عيمجلاف قيرطلا ، ىلع  رخآ  ىلإ  نم ح  ر  يتلا  ادج  ةليلقلا  ةيرانلا  تاجاردلاو  تارايسلا  ءوض  ىلع  الإ  َرن  اننإ   ىتح 

.ةيبملوألا ةارابملا  ةدهاش  اولغشنا 

يبوأ ك أب  ترعش  .ءاكبلا  ةديازتم يف  ةبغر  دهاجأ  انأو  اهتلق  رذتعي ،» وأ  ِلابي  هنإ   شحوتم ، ناويح  لجرلا  كلذ  »

.ءاكبلا ةبغر يف  ينتحاتجاو  هب ، وه  رعشي 

«. شششش : » يبوأ لاق  اهدنع 

كانه اًفقاو  نونجملا  ولوبأ  ناك  .هآر  ام  تيأر  مث  ةيادبلا ، اًئيش يف  َرأ  .يبشخ   كشك  نم  ةبيرق  ةيصان  ىلإ  ينبحس 

هنكل يف الأ ،» - يموأ  » دنع هانلباق  ذنم  هرأ  .ةلهو   لوأل  يقيقح  ادبف يل غ  رظنملا ، أجاف  .انتيب  ةباوب  مامأ  ةلخن  بناجب 

هتصق تعمس  .عجفملا  هدوجوب  دعُب ، نع  ار  وأ  ايبايغ -  اًئلم  ايجيردت ، انتايحو  ايح  ألم  كلذ ، تلت  يتلا  عيباسألاو  مايألا 

نآلا وه  اه  .هتيؤر  بغرأو يف  هرظتنأ  تنك  فرعأ ، نأ  نود  نمو  كلذ ، عم  .هيلع  توعدف  هنم ، ورذحو  هرأ ، يضاملا و  يف 

وهو هبقارن  انناكم  فقاو  يبوأو  انأ  تللظ  .هلوخد  ديري  هنأ  ودبي  نكل ال  رارصإب ، انتيب  قدحي يف  انتباوب ، مامأ  فقي 

وهو ام  ءيشب  اًسماه  انهاجتا ، راسو يف  ةأجف ، رادتسا  .هاوس  هاري  صخش ال  عم  راوح  هنأك يف  ءاوهلا  هدي يف  كرحيو  ئموي 

ىلع ضبق  ذإ  اًديج ؛ هزَّيم  اًضيأ  يبوأ  نأ  تننظ  ءيشب  سمهي  ةقونخملا -  سافنألا  ب  هتعمس -  انب ، رم  امدنعو  .كرحتي 

هتعنص هل  ٌّلظ  دد  .دتمملا  مالظلا  يف  اًديعب  يض  وهو  اًثهال ، هبقارأ  تللظ  .نونجملا  قيرط  نع  اًديعب  ينبحسو  يدي 

.ةنحاشلا بارتقا  عم  ىفتخا  مث  عراشلا ، ىلع  ةظحلل  انراج  ةنحاشل  ةيمامألا  حيباصملا 

.»؟ هلوقي ام  تعمس  له  : » انراظنأ نع  باغ  امدنع  يبوأ  ينلأس 

.يسأر تززه 

.»؟ عمست أ  : » سمه

: اًئيطب اًعاقيإ  مدمدي  لفطلا  ناكو  هيفتك ، ىلع  ًالفط  لمحي  لجر  انمامأ  ىداهت  ةباجإلا ، كشو  ىلع  تنك  حو 

رطم اي  دعبا  دعبا 

رخآ موي  لزناو يف 

نوبعلي راغصلا  عد 

.ةيناث يبوأ  ينلأس  هداعتبا ، روفو 



اهرركي ولوبأ  تعمس  أ  الإ  ةحضاو ، نكت  ةملكلا   نأ  عمف  تبذك ؛ ينكل  عمسأ ، يننأ   ىلإ  ةراشإ  يف  يسأر ، تززه 

.« هنيكييإ : » انمالس ةياهن  هيف  تأدب  يذلا  مويلا  كلذ  اهقطن يف  اهلاق ك  .انب  هرورم  دنع 

***

، سمشلا قورشب  يفتخيو  ليللا  دارجلا يف  رمهني  ك  حابصلا ، ىلإ  ءاسملا  نم  ترشتنا  ةسبتلم ، ةحرف  ايجين  تحستكا 

ىلع قِّلعُي  اجوب  ناك  يف  تصنن  انللظو  ليللا ، لاوط  اجوبو  يبوأو  انأ  تجهتبا  .ةدلبلا  ءاجرأ  ةرثانتم يف  هتحنجأ  اًفلخم 

، فطتخملا نامربوس  ذقني  ك  موصخلا  اشتوكوأ » يج  - يج  » غوار اذكه ، نيس ، مليف  اهنأك  ةقيقدب ، ةقيقد  ةارابملا 

نأ ىلع  ترصأو  اًبيرقت ، ليللا  فصتنم  يمأ يف  تلخدت  زرجنير .» رواب   » لثم ىمرملا  ةفيذق يف  ددس  ينومأ » ليوناإ  و«

زكل ىتح  حابصلا ، نم  رخأتم  تقو  ىتح  اًان  تللظو  ملح ، نويلم  دوار  رمألا ، رخآ  ت يف  امدنع  .شارفلا  ىلإ  بهذن 

!«. ناكراعتي هنإ  ْنِب ! اي  ظقيتسا  ظقيتسا ! : » خرصي وهو  ةوقب  يبوأ 

.»؟ اذام نَم ؟ : » اًكبترم تلأس 

«. لاعت .داج  راجش  هنإ  .اجوبو  انيكيإ  .ناكراعتي  هنإ  : » اًبرطضم لاق 

.ةيماح ةكرعم  اهنإ  عمسا ، عمسا ، : » حاصف شارفلا ، تلز يف  ام  ال  رادتساو  ةشوشم ، ةشارف  لثم  رونلا  عاعش  كرحت يف 

!«. لاعت

، ابغأ لآب  ةصاخلا  ةكلاهتملا  ةنحاشلا  تناك  .نعليو  بسي  وهو  اجوب ، ظقيتسا  ليوط ، تقوب  يبوأ  ينظقوي  نأ  لبق 

! موورف : » عطقتم ريدهب  يعواللا  اع  نع  ملحلا  اع  لصفت  يتلا  ةقيقرلا  ةقبطلا  تقَّزم  دق  انل ، قصالملا  انناج 

نرمتلا نم  نكمتي  ىتح  اًركبم  ظقيتسي  نأ  ءاسملا  ذنم  يوني  ناك  هنأ  عم  ةنحاشلا ، هتظقيأ  «. ! ممممموورف ممموورف !

نأ لبق  يمأ  انل  هتكرت  يذلا  ةدبزلاو  زبخلا  نم  هبيصن  لوانت  مث  لستغا  .انتسينك  دالوألا يف  ةيقب  عم  لوبطلا  برض  ىلع 

هضارغأ نأل  نيديدج ، ًالاطنبو  اًصيمق  يدتريو  هسبالم  غيل  رظتني  نأ  هيلع  ناكو  ميكنو ، ديفيد  عم  اهرجتم  ىلإ  بهذت 

اًرارم ل هيلإ  روقصلا ، ةيبرم  يمأ ، تلسوت  .اهيف  ماني  الو  انيكيإ  عم  اهمساقتي  يتلا  ةفرغلا  هسبالم يف  ةنازخ  لازت يف  ال 

اجوب  نكل  هركو ،» ناطيشلا يف  كرتا  اي  - ولوأ  وسنيوكيإ  ول  وب  اه  : » ةلئاق يبوأو ، انأ  يتفرغ  ىلإ  ًةلماك  هضارغأب  لقتني 

ىلع ناك  ناثدحتي ، ال  انيكيإو ، وه  هنألو ، .اهرداغي  نل  هنإو  انيكيإ ، ةفرغ  يه  هتفرغ ك  ةفرغلا  نإ  لاق  .اهل  بجتسي 

انيكيإ يف لظ  .هحتف  انيكيإ  نم  بلطي  نأ  ىلإ  رطضي  الف  بابلا  لفق  حتفيو  انيكيإ  ظقيتسي  ىتح  رظتني  نأ  ًةداع  اجوب 

ىتح هتفرغ  يف  يقبو  ايجين ، تحاتجا  يتلا  ةبخاصلا  عراشلا  تالافتحا  يف  ةكراشملل  ةقباسلا  ةليللا  مظعم  جراخلا 

لوحك ةحئار  مش  هنأو  ناركس ، اهتليل  تيبلا  ىلإ  داع  انيكيإ  نأ  ليوط ، تقو  دعب  يدحو  يبوأ  ربخيس  .اًبيرقت  ةهظلا 

.ليللا فصتنم  ةباوبلاو يف  يسيئرلا  بابلا  يمأ  تدصوأ  ثيح  انتفرغ ، كابش  نم  هلخدأ  امدنع  هنم  ثعبنت  ةيوق 

بابلا ىلإ  بهذف  هربص ، دفن  ةرشع ، ةيداحلا  نم  ةعاسلا  بارتقا  عمو  .هلخادب  لمتعي  بضغلاو  ًالملمتم  اجوب  رظتنا 

، بيرغ صخش  تيب  هنأك  بابلا  ىلع  هنذأ  طغض  طابحإلاب  رعش  امدعب  اجوب  نإ  يبوأ  لاق  .ةدشب  مث  ًالوأ ، ءودهب  هقرطو 

.»؟ ايح لازي  انيكيإ ال  نأ  دكأتم  تنأ  له  .ةايحلا  ىلع  ةراشإ  يأ  عمسأ  ال  : » لاقو ةقعاص ، هتبرض  نمك  هيلإ  رادتساو 

تَّصنت مث  .انيكيإ  باصأ  دق  هوركم  نوكي  نأ  نم  فئاخ  وهو  يقيقح ، قلقب  لاؤسلا  كلذ  لأس  اجوب  نإ  يبوأ  لاق 

ىلع يداني  وهو  ةَّرملا ، هذه  ربكأ  ةوقب  ةيناث ، قرطلا  عرشي يف  نأ  لبق  ةايحلا ، ىلع  ةراشإ  يأ  عمسيل  ديدج  نم  اجوب 

.بابلا حتفي  نأ  انيكيإ 

فوخو ةحارب  ناتئيلم  هانيعو  فلخلا ، ىلإ  عجارتو  فقوت  مث  .ةدشب  هدسجب  بابلا  طبخي  اجوب  أدب  در ، ِتأي  امدنع  

.ديدج

«. يح هنإ  .نآلا  ةكرح  تعمس  دقل  .لخادلاب  هنإ  : » بابلا نع  دعتبي  وهو  يبوأل  مدمد 

.»؟ يتحار قلقي  يذلا  نونجملا  نَم  : » ةفرغلا لخاد  نم  انيكيإ  رده 

«. اًضيأ انأ  يتفرغ  ةفرغلا  ًالاح ، بابلا  حتفت  نأ  كل  لضفأ  .انأ  نونجملا ال  تنأ  انيكيإ ، : » خرص مث  ةيادبلا ، اجوب يف  دري   



ةبرضلا َري  اجوب   نإ  ىتح  ةديدش  ةعرسب  جرخ  .ةفرغلا  جراخ  انيكيإ  اندجو  ةفطاخ ، ةظحل  يفو  ةعراستم ، ىطخب 

.ضرألا ىلع  وهو  الإ  هسفنب  رعشي  و  ةمداق ، يهو 

فيك .ءيش  لك  تعمس  .ينع  هتلق  ام  لك  تعمس  دقل  : » ةيناث هيمدق  ىلع  ضوهنلا  لواحي  اجوب  ناك  نيب  انيكيإ ، لاق 

لوقت اذه  لك  قوفو  كلذك ؟ سيلأ  توملا ، ىنمتت يل  كل ، هتلعف  ام  لك  دعب  اجوب ، اي  تنأ ، .ايح  تسلو  تيم  يننإ  لوقت 

«. ...مويلا كيرأ  فوس  انأ ؟ نونجم ؟ يننإ 

ىلإ عفدناو  بابلاب  مدطصاف  هب ، تحاطأ  هقاسب ، ةيصقم  ةبرض  قربلا ، ةعرسب  اجوب ، هيلإ  هَّجو  امدنع  ملكتي  لازي  ناك ال 

.نعليو بسي  ألا ، طرف  نم  َّرشك  دقو  انيكيإ ، ناك  يف  اًضهان  اجوب  َّبه  .ةفرغلا  لخاد 

ةيفلخلا ةحابلا  ىلإ  جرخن  ايه  هديرت ، ام  اذه  ناك  اذإ  .اًضيأ  كل  زهاج  انأ  : » يسيئرلا بابلا  ةبتع  قوف  نم  اجوب  لاق 

«. ثدح اذام  امام  فرعت  اليكلو  تيبلا ، اًئيش يف  مطحن  ىتح ال 

.انيكيإ هعبتو  ةقيدحلاو ، رئبلا  ثيح  ةيفلخلا ، ةحابلا  ىلإ  اًجراخ  عفدنا  كلذ ، لاق  نأ  دعب 

***

ةضبق نم  ةبرض  يدافت  ًالواحم  ينحني  وهو  اجوب  ناك  يبوأ ، عم  ةيفلخلا  ةحابلا  ىلإ  تلصو  امدنع  هتيأر  ام  لوأ 

، هيمدق ىلع  نزاوتي  اجوب  ناك  يفو  .ًاعتم  فلخلا  ىلإ  هتَعفدف  هردص  ىلع  ةبرضلا  تلزنو  لشف  هنكل  ةمومضملا ، انيكيإ 

، فصوي بعرب ال  اًذوخأم  تنك  .ةيراعلا  يديألاب  عراصمك  اكبتشاو  ضرألا ، ىلإ  هعبت  مث  هقاسب ، ضرألا  ىلإ  انيكيإ  هعفد 

.افقوتي نأ  هيلإ  لسوتن  ةكرحلا ، نع  نيزجاع  بابلا ، دنع  فوخلا  نم  نيرَّمسم  يبوأو  انأ  تللظو 

.اهضعب لوح  فتلت  يهو  هناقيسل  ةيشحولا  ةعرسلا  انتلهذأو  تابرضلا ، ةوسق  انهابتنا  تتَّتش  ام  ناعرسو  انب ، آبعي   

، اًضيأ انأ  رظنملا  لمتحأ  .أ   هنم يف  ٌّيأ  خرصي  امدنع  قهشيو  هدحأ ، ىلع  ةبرض  تلزن  لك  خرصي  يبوأ  تعمس 

.فنعب برضي  يبلقو  ةكرحلا ، لمتكت  امدنع  هحتفأو  ةفينع ، ةكرحب  هدحأ  موقي  امدنع  اًنايحأ  َّينيع  ضمغأ  تنكو 

.فنعب هرجز  انيكيإ  نكل  ىنميلا ، هنيع  قوف  حرج  نم  فزني  اجوب  أدب  امدنع  ةيناث  لسوتي  يبوأ  حار 

؟ يعم ملكت  فيك  اعمست  أ  .ىقمح  .هب  ناقحلت  فوس  نآلا  اسرخت  اذإ   .سرخا  : » بارتلا ىلع  قصبي  وهو  رجمز ،

«. ...وهو أدب ، نم  وه  .َّيلع  سيل  قحلا 

.بارتلا نم  ةباحس  نيثم  ضرألا ، ىلع  اطقسف  انيكيإ ، طسوب  كاسمإلا  لواحو  هرهظ ، ةفينع يف  ةمكلب  همالك  اجوب  عطق 

عيبي يذلا  يبصلا  عم  هتوق  نم  ثكب  ربكأ  ةوقب  مكلي  انيكيإ  ناك  .هِّنس  ةوخإلا يف  داتعم ب  غ  فنعب  ناكراعتي  َّالظ 

تالافتحا ليبُق  هتجاجد  يرتشت  نأ  تضفر  اهنأل  ةرهاع ، وويشأ  - اهنع  لاقو  انمأ  متش  نأ  دعب  ولوسيإ  قوس  جاجدلا يف 

هنجاود صفق  طقتلاو  هيمدق ، ىلع  يبصلا  ضهن  نأ  دعبو  فنعلا ، لاكشأ  لك  هركت  يتلا  يمأ ، انعمو  هل  انفته  .داليملا  ديع 

، ثكب دشأ  ةَّرملا  هذه  انيكيإ  تابرض  تناك  .برضلا  قحتسي  يبصلا  نإ  تلاق  .رابدألا  ىلوو  لخنلا  ديرج  نم  لوغشملا 

اودده نيذلا  ةيبصلا  عم  كراعت  امدنع  لعف  ربكأ م  ةأرجب  مكلو  اًضيأ ، اجوب  لكر  .ىضم  تقو  يأ  نم  ثكب  ىوقأو  لقثأو 

لك كلمتت  ةوقل  تعضخ  هيديأ  نأك  اًفلتخم ، راجشلا  اذه  ناك  .تبسلا  مايأ  دحأ  يف  الأ » - يموأ  » دنع ديصلا  نم  انعن 

يه نايعاولا -  هانايك  سيلو  ةوقلا -  كلت  تناك  ارو  هئامد ، ةَّيمزالب يف  ةيلخ  رغصأ  ىلإ  ًالوصو  هدوجو ، نم  ءزج 

ىقبت نل  رومألا  نأ  سجاه  َّيلع  ذوحتسا  هكارع ، بقارأ  نيبو  .هيخأ  دض  ٌّلك  ةوسقلا ، هذهب  نالماعتي  هتلعج  يتلا 

ذإو .اهدر  وأ  اهؤاوتحا  وأ  اهدص  نك  ال  ةرابج  مدت  ةوقب  ةلمحم  ةبرض  لك  تيأر  نأ  ينلاه  .كلذ  دعب  اهلاح  ىلع 

راكفألا نم  ةنونجم  تاقلح  رودي يف  اهزكرم -  بارتلا يف  عمجت  ةعبوز  لثم  يلقع -  لظ  َّيلع ، سيساحألا  كلت  تذوحتسا 

.توملا ةركف  راكفأ : نم  اهادع  ام  ىلع  ترطيس  يتلا  ةدوهعملا  غو  ةبيرغلا  ةركفلا  كلت  اًطلست  اهكأو  ةروعسملا ،

وهو حضاو ، ضرألا يف أ  ىلإ  اجوب  صاغ  .بارتلا  ىلع  هكف  نم  رطقو  تاقفد ، مدلا يف  سجبناف  اجوب ، فنأ  انيكيإ  رسك 

ُتفرع .يمادلا  اجوب  فنأ  انيأر  امدنع  ءاكبلا  يبوأو يف  انأ  تعرش  .هصيمق  اهيلإ  لوحت  يتلا  لسألاب  هفنأ  ففجيو  بي 

فحزي يف هتيأر  امدنع  .ُّطَق  اًنابج  نكي  هنأل   ةبيهرلا ، ةبرضلا  هذهل  اجوب  رأثي  فوسو  لوطيس ، راجشلا  نأ  ةيادبلا  ذنم 



لصفيل غلاب  صخشب  أن  نأ  بجي  اننإ  هل  تلقو  يبوأ  ىلإ  ُتردتساف  ةركف ، ينتدوار  ضوهنلل ، ةلواحم  يف  ةقيدحلا ، هاجتا 

.هنيب

.هيدخ ىلع  ليست  عومدلاو  ينقفاو ، معن ،» »

موي لبق  ةدلبلا  جراخ  ترفاس  ةرسألا  نأ  انيسن  .ةباوبلا  ىلع  ًالفق  انيأر  اننكل  رواجملا ، تيبلا  ىلإ  روفلا  ىلع  انعفدنا 

هل انحَّول  .هتنحاشب  انمامأ  نم  ر  زنيلوك  سقلا  انتسينك  يعار  انيأرف  كانه ، نم  انقلطنا  .ءاسملا  ىتح  عجرت  نلو 

فرصم قوف  انزفق  .هترايس  ويتس »  » ام يف ىقيسوم  ماغنأ  ىلع  هسأرب  ليتي  وهو  سملا ، لصاو  .انري  هنكل   جايتهاب ،

.تافوذقملاو راجحألا  اهتقحس  دقو  ةلصأ ، هنأ  بكلا  همجح  نم  ادب  هسفن ، لوح  افتلم  اًتيم  اًنابعث  هيف  انيأر  حوتفم ،

نم ةلسلس  انتيب يف  نم  عراوش  ةثالث  دعُب  ىلع  شيعي  يذلا  تارايسلا ، يناكيم  يدوب ، ديسلا  ىلع  ةياهنلا  يف  انع 

ماوكأو بشخلا  نم  عطق  نم  ةنوكم  ةلمتكم  فصن  ةيانب  تناك  .ناهد  الو  طالم  الب  دحاولا  قباطلا  تاذ  ولاغنبلا  تويب 

ةرجش ءاحل  لثم  حلاك  هجوو  ةلوتفم ، تالضعب  ناعارذو  ةليوط ، ةماق  يركسع : رهظم  يدوب يف  ديسلا  ادب  .ةرثانتم  لامر 

نم سمخلا  تارجحلا  ناكس  ةيقب  عم  همساقتي  يذلا  ضاحرملا  يف  هسفن  حيل  هتشرو  نم  هوتل  داع  .ةروخنم  وكوريإ 

دنع هيدي  لسغي  وهو  هطسو  ىتح  عوفرم  يلخادلا  هلاورسو  اًحوتفم ، لازي  ال  هلاطنب  ناك  .دحاولا  قباطلا  يذ  تيبلا 

.ام اًنحل  ندنديو  رادجلا ، برقب  ضرألا  نم  بصتنم  ةبقرلا  ليوط  روبنص 

«. يديس اي  خلا  ءاسم  : » يبوأ هاَّيح 

.»؟ مكلاح فيك  .دالوأ  اي  ًالهأ  : » انيلإ رظنيل  هسأر  عفري  وهو  در ،

«. يديس اي  خب  نحن  : » دحاو توص  انددر يف 

.»؟ دالوأ اي  رمألا  ام  : » تارايسلا تيزو  جانسلا  رثأ  نم  دوسألا  هلاطنبب  هيدي  حس  وهو  انلأس ،

«. ...نحن ...نحنو  ناكراعتي  اناقيقش  يديس ، : » يبوأ باجأ 

«. اندعاسو َلاعت  كوجرأ  .ًاثك  اًمد  وب  - وأ  يجيإ   نافزني ، هنإ  : » تلقف ةعباتملا  نع  اًزجاع  يبوأ  تيأر 

تللبملا هيدي  كرحي  وهو  لاق ، مث  .ةئجافم  ةتكسب  بيصأ  هنأكو  يكابلا  انيهجو  قدحي يف  وهو  لجرلا  هجو  ضبقنا 

.»؟ ناكراعتي اذامل  نالوقت ؟ يذلا  اذه  ام  : » هففجيل

«. انعم َلاعت  كوجرأ  .يديس  اي  فرعن  ال  : » هدر ةهيدبلا يف  عيرس  يبوأ  ناك 

«. انب ايه  : » يدوب ديسلا  لاق 

يرجلا يبوأو يف  انأ  تعرش  انب .» ايه  : » ًالئاق مامألا  ىلإ  راشأو  فقوت  هنكل  اًئيش ، بلجيس  هنأك  لزنملا  ىلإ  اًدئاع  عفدنا 

.انب قاحللا  يدوب  ديسلا  عيطتسي  ىتح  انفقوت  اننكل  قيرطلا ، ىلإ  انجرخ  امدنع 

«. يديس اي  عرست  نأ  بجي  : » ًالئاق هيلإ  تلسوت 

ةفاح نادست  تأرما  اندجو  تيبلا ، نم  برقلاب  .مدقلا  يفاح  هرودب ، يرجي  أدب  كلذ ، يدوب  ديسلا  عمس  امدنع 

راوجب رميل  يبوأ  عفدنا  .اهسأر  قوف  ةرذلاب  اًئيلم  ًالاوش  لمحت  هنم  ٌّلكو  جانسلاب ، خطلم  بوث  نايدترت  فيصرلا ،

.اًديعب قلطنن  نحنو  اًبابس  ةأرملا  تقلطأو  لاوشلا ، ةحتف يف  نم  ةغص  تابح  تطقسف  هادحإ 

.انناج اهكلت  يتلا  ةلدهتملا ، عورضلاو  ةخفتنملا  نطبلا  تاذ  ىلبحلا  ةزنعلا  ناك  انتيب  ىلإ  انلصو  امدنع  هانيأر  ام  لوأ 

لوح ناكم  لك  .هتركَب يف  نم  كفنا  دقو  قصال  طيرش  لثم  اهمف  نم  ٍّلدتم  اهناسلو  وغثت  ةباوبلا ، راوج  ىلإ  ةاج  اهانيأر 

، ديدصلا هبشت  ةَّينُب  ةنيجع  ىلإ  شورجم  اهضعب  اهزارب ، نم  ةغص  نورق  ة  تناك  نطعلاو  ليقثلاو  نكادلا  اهدسج 

ناك تيبلا  نم  هعس  تعطتسا  يذلا  ديحولا  توصلا  .ةددعتم  نورقو  تايثالثو ، تايئانث ، يف  ختم  رخآلا  ضعبلاو 

لسألا نم  ٌعطق  وه  هانيأر  ام  نكل  ةيفلخلا ، ةحابلا  ىلإ  انضكر  .ليقثلا  ةزنعلا  سفنت  نم  رداصلا  ييوه » ييوه ،  » توص

ناك .همادقأ  راثآ  اههجو  تهَّوش  ليقثلا  بارتلا  نم  ةحفصو  بارتلا ، ىلع  اًطوطخ  مسرت  مدلا  عقبو  هسبالم ، تناك  م 

؟ هنيب لخدت  يذلا  نَمو  ابهذ ؟ نيأف  .ةطاسو  نود  نم  كارعلا  ايهنأ  هنأ  ليختن  نأ  ليحتسملا  نم 



.»؟ ناكراعتي اناك  نيأ  : » ًاحتم يدوب  ديسلا  لأس 

«. ةعقبلا هذه  يف  انه ، : » هينيع مكارتت يف  عومدلاو  بارتلا ، ىلإ  شي  وهو  يبوأ  در 

.»؟ دكأتم تنأ  له  »

.انه ناكراعتي  اناك  انه ، : » تلقف يدوب ، ديسلا  َّيلإ  رظن  انه .» .هانكرت  طبضلاب  انه  انه ، يديس ، اي  معن  : » يبوأ لاق 

نكاد ريدتسم  بطر  رثأ  ثيح  ىرخأ  ةعقب  ىلإو  اكَّبلتف ، بارتلاب  مدلا  اهيف  طلتخا  يتلا  ةعقبلا  ىلإ  ترشأ  مدلا .»؟ ىرت  له 

.ةضمغم فصن  لكش ع  ىلع  نوللا ،

تقَّلح .بارتلا  ُتطخو يف  َّينيع  ُتحسم  كلذ  ءانثأو  ةيناث ، هلوح  رظن  ابهذ .»؟ نيأ  نذإ ، : » اًكبترم يدوب  ديسلا  لاق 

نأك تزفق  مث  ةعرسب ، اهيحانجب  فرفرت  يهو  ىنميلا  يدي  راوج  ىلإ  روسلا  ىلع  تطحو  ضفخنم ، عافترا  ىلع  ةمح 

ءانثأ اًسلاج  هتيأر  ثيح  لازي  ال  يفابغإ  دج  ناك  نإ  ىرأل  َّينيع  ُتعفر  .روسلا  ىلإ  رئبلا  قوف  تقَّلحو  اهمهاد ، اًرطخ 

.هيلع سولجلا  داتعا  يذلا  يسركلا  ىلع  كيتسالبلا  نم  اًبوك  طقف  تيأر  .رخآلا  وه  كانه  دعي  هنكل   راجشلا ،

كارعلا نع  افقوت  ار  .انب  ايه  .هللا  ءاش  نإ  ًاخ  .ىل  لزنملا  ىلإ  لخدن  انوعد  اًنسح ، : » لوقي يدوب  ديسلا  تعمس 

«. لخادلا ىلإ  اداعو 

ةكرحب تمق  .وغثتو  يهاجتا ، يف  جدهت  ةزنعلا  تءاج  .ةيفلخلا  ةحابلا  يف  انأ  تللظو  مَّدقتو ، هسأرب  يبوأ  أموأ 

نأ اًعيظف ، اًئيش  دهش  دقو  لواحي ، قطان  غ  نئاك  لثم  تغَثو  نرقلا ، اذ  اهسأر  تَعفرو  فقوتت ، اهنكل   اهدعُبأل ،

ءاغثب الإ  جرخت  نأ  عطتست  بكلا ،  اهدهج  عم  ىتح  نكل  .ثدح  ام  هب  حي  اًموهفم  اًمالك  جرخُيل  هتوق  لك  عمجتسي 

.ةينايدجلا ةغللاب  اًفاطعتسا  ناك  هنأ  فرعأ  نآلا ، هركذتأ  ح  ءاغث ، «، ! هيييهيهيييربمم : » ناذآلا مصي 

قشأ تنك  .َّيقيقش  ىلع  نايداني  هو  تيبلا ، ىلإ  يدوب  ديسلاو  يبوأ  لخد  .ةقيدحلا  ىلإ  ُتهجوتو  ةزنعلا  ُتكرت 

حاولأ عبقت  ثيح  اهتياهن ، ىلإ  اًبيرقت  ُتلصوو  معانلا ، سطسغأ  رطم  عرعرتت يف  تأدب  يتلا  ةرذلا  سوؤر  ربع  يقيرط 

ىلإ نونجب  تعفدنا  روفلا ، ىلعو  .انخبطم  هاجتا  نم  ةداح  ةحيص  ُتعمسف  طئاحلا ، راوجب  ةموكم  ةدقلا  سوتسبسألا 

.اًبولقم خبطملا  تدجوف  هاجتالا ، كلذ 

ةوهق حئافصو  ءارفص ، درتسك »  » ةبلعو ةغراف ، سكيلروه »  » تاجاجز اهلخادبو  ةحوتفم ، ةيولعلا  ففرألا  ذفاون  تناك 

، عارذلا روسكمو  ىقلُم ، يمأب ، صاخلا  يتسالبلا  خبطملا  يسرك  بابلا  راوج  ىلإو  .ضعب  قوف  اهضعب  ةفوفصم  ةدق ،

حوللا ةمق  ىلع  ةطيرخ  مسرت  رمحملا  ليخنلا  تيز  نم  ةكرب  تيأر  .ىلعأ  ىلإ  ةعوفرم  جانسلا  نولب  ءادوسلا  هلجرأو 

راص تيزلا  هيف  نَّزُخي  يذلا  قرزألا  ليمربلاو  ضرألا ، ىلع  هتفاح  نم  رطقتو  ةخستملا ، نوحصلاب  ةئيلملا  ةلسغملل  رواجملا 

لثم ةاقلم  ماعطلا  ةكوشو  تيزلا ، نم  ىقبت  ام  لك  يه  نوللا  ةدوسم  ةلا  هلخادبو  هبنج ، ىلع  ضرألا  قوف  ىقلُم 

.رمحألا تيزلا  ةكرب  ةنكاس يف  ةتيملا ، ةكمسلا 

صخش كانه  ناكو  .هسأر  ىلع  هاديو  هنانسأ ، ىلع  رصي  هعم  اًفقاو  يدوب  ديسلا  ناك  خبطملا ، اًديحو يف  يبوأ  نكي   

ةهجاوم اًحيرط يف  صخشلا  كلذ  ناك  الأ .» - يموأ  » دنع اهاندطصا  يتلا  فغارشلاو  كمسلا  نم  لقأ  قولخ  هبشأ  ثلاث ،

يذلا همف  جراخ  ٍّلدتم  هناسلو  ءيش ، ةيؤر  ناعيطتست  دحاو ال  ناكم  ناتتبثم يف  هرخآ  ىلع  ناتحوتفملا  هانيعو  ةجالثلا ،

هنطب يفو  رم ، غ  بيلص  ىلع  ناترَّمسم  هنأك  بناجلا  ىلع  ناتدورفم  هاديو  ةيضرألا ، ىلع  ضيبأ  دَبَز  هنم  باسني 

حار كرحتم ، يح ، مد  همدب : ضرألا  تعبشتو  يبشخلا ، هفرط  فصتنم  ىتح  داحلا  هلصنب  يمأب  صاخلا  خبطملا  كس  سرُغ 

يف هؤاقتلا  بجنأ  نيذللا  ونيب » و« رجينلا »  » يرهن لثم  قراخ -  وحن  ىلع  لصتيو  ةجالثلا ، لفسأ  ءطبب  باسني 

مكارتت يف يتلا  هايملا  رَقُن  لثم  ضيبألاو ، رمحألا  نم  ةبيرغ  ةعقب  ًالكشم  ليخنلا ، تيزب  ةمطحمو -  ةلحوم  ةَّمأ  اجوكول » »

تفشب ةمزال  ددري  راثرث ، تيرفع  هنكس  اأك  يبوأ ، لعج  ةعقبلا  كلت  دهشم  .ةيبارتلا  قرطلا  ىلع  ةغصلا  تاوجفلا 

«. رمحأ رهن  رمحأ ، رهن  رمحأ ، رهن  : » تشعترم

ام لك  .ديلا  لوانتم  نع  اًديعب  راصو  نخاس ، رايت  ىلع  اًقلزنم  علقأ ، دق  رقصلا  ناك  ثيح  هلعف ، عاطتسا  ام  لك  اذه 



.بيحنلاو خارصلا  مث  بيحنلاو ، خارصلاب  ةقالع  هل  تناك  كانه  ناك 

جرخف ولوبأ ، ناسل  عاض يف  اسل  نكل  مسالاب ، خرصأ  تللظو  رظنملا ، تيأر  امدنع  يبوأ ، لثم  كارح ، الب  ُتدمجت 

! هنيكييإ اًيشالتمو : اًتيمو ، لخادلا ، نم  اًعوطقمو  اًحيرجو ، اًققشمو ، اًهوشم ، يمف  نم  مسالا 



9
روفصعلا

.اًروفصع ناك  انيكيإ 

انأ انتدوع  دنع  لعفلاب  تهتنا  دق  هتايح  تناك  .ع  ةضمغ  راظنألا يف  نع  اًديعب  ناطلا  ىلع  رداق  ناحانج ، هل  ءيش 

.هئاشلاو يمادلاو ، غرافلا ، هدسج  ناك  ءامدلا  نم  ةكرب  طسو  ضرألا  ىلع  هاندجو  امو  يدوب ، ديسلا  عم  تيبلا  ىلإ  يبوأو 

مايأ ةعبرأ  دعب  انتيب  ىلإ  داع  مث  ماعلا ، ىفشتسملل  ةعبات  فاعسإ  ةرايس  ىفتخا يف  هيلع ، انروثع  نم  لطي  تقو   دعبو 

هنثج  » نع تاحيملت  طقف  انطقتلا  .اهتعاس  هتيؤر  نع  نيزجاع  يبوأو  انأ  تنك  .ةنحاش  ىلع  لومحم  يبشخ  شعن  يف 

: انتاوادم ىلع  ةرداق  ةرُم  ءاود  تابح  لثم  انتاساومل  سانلا  انل  اهلاق  يتلا  ةثكلا  تلكلا  انعلتبا  شعنلا .» راص يف  يذلا 

اًرفاسم ب حبصأ  انيكيإ  نأ  انل  اوركذي  ماري .»  ام  ىلع  رومألا  نوكتس  ايكبت ، ال  ادآ  - ام  اموأ  وم ، نوكوس  اإ يس  وغيإ ، »

زوج ةرشق  يرطش  لثم  ةيواخ  ةددمم  هتاذ  نم  ةيقبلا  اًكرات  هدسج ، نم  اًجراخ  لحتري  ايلوضف  اًرفاسم  اهاحضو ، ةليل 

ةرايس ناك يف  هنأ  عمو  .تقولا  كلذ  يلتحا يف  قاف  رمألاف  تام ، هنأ  تفرع  يننأ  عمو  .ةَّبحلا  جارختسا  دعب  اًعم  اعمُج 

.اًدبأ ةيناث  تيبلا  لخديو  ضهني  نل  هنأ  ليخت  بعصلا  نم  ناك  دقف  لزنملا ، مامأ  فاعسإلا 

تيأر .ام  ٍّدح  ىلإ  اًدرابو  اًبطر  وجلا  ناكو  اًذاذر ، رط  ءسلا  تناك  .انيكيإ  توم  نم  موي  دعب  داعف  اًضيأ ، أ  فرع 

تيضق ثيح  سولجلا  ةفرغ  كابش  صاصِخ  نع  بابضلا  ةقبط  حس  لَّكشت  يذلا  سوقلا  ربع  تيبلا  ةحاس  لخدت  هترايس 

ةدواعمل ةين  نود  نم  هضارغأ ، لكب  داع  .هيدايص  مسا  هيف  انيلع  قلطأ  يذلا  حابصلا  ذنم  هل  ةرايز  لوأ  تناك  .ةليللا 

رهشأ يف ةثالث  ةرمتسملا  ةيبيردتلا  ةرودلا  ةرداغمل  حيرصت  ىلع  لوصحلا  ىودج ، نود  نم  اًرارم ، لواح  دق  ناك  .ليحرلا 

يمأ ترجأ  امدنعو  .انيكيإ  كولس  ىلع  أرط  يذلا  غتلا  نع  هربخت  يمأ  تأدب  امدنع  يروكأ ، روزي  مايأ ل  ةعضبل  اناغ 

: تلك الإ  لوقت  نأ  اهيف  عطتست  يتلا   ةملاكملا  يهو  اًتيم ، انيكيإ  ىلع  روثعلا  نم  تاعاس  دعب  ةسعتلا  ةملاكملا  كلت 

زكرم هل يف  ليمز  ىلإ  هلسرأو  ةعرسب  هتلاقتسا  باطخ  أ  َّطخ  اًددجم ، ضرألا  ىلع  يرت  نأ  لبق  « ! ااااانأ انيكيإ  يإ ، »

ىلإ اًدئاع  اهداقو  هترايس ، هضارغأ يف  مزحو  الوي ، ىلإ  ةيليل  ةلفاح  لقتسا  ايجين ، ىلإ  هتدوع  دعب  .اناغ  ةيبيردتلا يف  ةرودلا 

.يروكأ

ترشتنا يف ةاسأملا  رابخأ  نأ  عمو  .مولعم  غ  لازي  اجوب ال  ناكم  ناك  نيب  مايأ ، ةعبرأب  أ  ةدوع  دعب  انيكيإ  نفُد 

، انل ةراج  تلاق  .هناكم  فرعي  دحأ  نكي  هوأر ،  وأ  هوعمس  ا  انوربخيل  انتيب  ىلع  نودفاوتي  ناجلا  ناكو  ةقطنملا ، ءاجرأ 

تقولا ةيلاع يف  ةحيص  تعمس  اهنإ  قيرطلا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  انل  ةهجاوملا  تويبلا  دحأ  شيعت يف  ىلبح  ةأرما  يهو 

عيمجلا هيداني  يعماج  هاروتكد  بلاط  وهو  رخآ ، عمس  نيب  .مونلا  نم  اهتظقيأ  ةحيص  اًبيرقت ، انيكيإ  هيف  ِّيفُوت  يذلا 

ىلإ ةدحاو  مون  ةفرغ  نم  نوكملا  غصلا  ولاغنبلا  كلذ  اًبيرقت ؛ هتيب  سلجي يف  الو  دَهاشُي ، َّلق  صخش  فورب - »  » مساب

نع ةصقلا  تلقن  دقو  يفابغإ -  مأ  نكل  .اًبيرقت  تقولا  كلذ  دعم يف  ءيش  ةطبخ  توص  سردي ، وهو  يفابغإ -  تيب  راوج 

ضهن دق  ودبي ، يف  اجوب  هدحأ ، ناك  .ثدح  نوكي  دق  م  ةبيرق  ليصافت  تطعأ  يتلا  يه  يفابغإ -  دج  اهدلاو ،

كلت دنع  .رخآلا  هدراطو  ألاو ، بضغلا  هعأ  دقو  خبطملا  ىلإ  هجتا  كارعلا ، لكتسا  نم  ًالدبو  ضرألا ، قوف  نم  اًحنرتم 

.اجوب بهذ  نيأ  لوقي  نأ  عطتسي  و  تيبلا ، لخدو  تهتنا ، دق  ةكرعملا  نأ  اناظ  اًروعذم ، هدعقم  لجرلا  رداغ  ةطقنلا ،

، لبق نم  هتيأر  مهضعب  يبيئان ، وكإ  يدن  انبراقأ ، نم  اًبيرقت  مهلك  سانلا ، نم  دشح  موي  نوضغ  تيبلا يف  ىلإ  لصو 

اًديعب يف ةظوفحملا  ةبحاشلا  روصلا  كلت  ةيضف ، حاولأ  ىلع  ةطقتلملا  ةثكلا  ةيسمشلا  روصلا  مههوجو  تَنكس  مهضعبو 

ةزانج ءانثأ  ةدحاو ، ةَّرم  اهترايز  انل  قبس  .اهفرعأ  داكأ  يتلا ال  ةيرقلا  كلت  ونامأ ، ةيرق  نم  اوؤاج  مهلك  .ةرسألا  تاموبلأ 



نم عساش  نيدادتما  روصحم ب  لوطلا ، غلاب  ادب  قيرط  ربع  انرفاس  .ديعق  زوجع  لجر  وهو  اسيلوينيك ،» يي   » مع أ

نم رشتنم  شيجو  داصح  ماوكأو  راجشأ  عضب  ىلإ  ميظعلا  لغدلا  اهيف  صلقت  ةعقب  ىلإ  انلصو  ىتح  ةفيثكلا ، تاباغلا 

، مهفرعن اًسانأ  ىرن  انأدب  .فنعب  ضفتنت  يهو  لامرلاب ، ةلمحملا  تانحاشلا  روانت  وجيبلا  أ  ةرايس  تحار  .تاعازفلا 

دحأ ال  ةزانجلا ، بكوم  يف  انرس  سانلا ، نم  عمج  عم  ءادوس  سبالم  يدترن  نحنو  اًقحال ، .بخاص  ٍّيهب  فطلب  انويحف 

الإ عيطتست  ال  تاقولخم  ىلإ  اهنيب  يف  ثيدحلا  ىلع  ةرداق  تاقولخم  نم  انلوحت  اننأك  ءاكبلا ، الإ  توص  الو  ملكتي ،

.ةشهد اأ  كلذ  ينشهدأ  دقو  ليوعلا ،

صخشلا وه  عقاولا ، يف  انيكيإ ، ناك  .طبضلاب  ةَّرم  رخآ  مهتيأر يف  ك  ءادوسلا ، مهسبال  انتيب  ىلإ  سانلا  ءالؤه  ءاج 

كالم رهظم  هادترا  ناذللا  ناقلأتملا  ناضيبألا  لاطنبلاو  صيمقلا  هحنم  دقو  هتزانج ، اًفلتخم يف  اًنول  يدتري  يذلا  ديحولا 

نَم عيمج  فحلت  .ءسلا  ىلإ  ةدوعلا  نم  عنُ  ل  ضرألا -  ىلع  يدام  ٍّلجت  ءانثأ  ةرغ  ىلع  ذُخأ  نأ  دعب  هماظع -  ترسُك 

يتلا مايألا  رم  ىلع  .ِكبن  اندحو   نحن  يبوأو : انأ  انثتساب  نزحلا ، نم  ةنيابتم  تاجردب  اولبرستو  داوسلاب ، ةزانجلا  يف 

يف اهانفرذ  يتلا  ىلوألا  عومدلا  ءانثتساب  ءاكبلا ، يبوأو  انأ  تضفر  انيكيإ ، ةافو  ذنم  لمد  يف  دساف  مد  لثم  تعَّمجت 

انيكيإب صاخلا  يعنلا  قصلم  قصلي  وهو  ةَّرم  تاَّرم : عضب  أ ب  ىتح  .ةايحلا  نم  يلاخلا  هدسج  انيأر  ثيح  خبطملا ،

ةنلقع عيطتسأ  ال  يننأ  عمو  .هل  ىلوألا  ءازعلا  ةرايز  ءانثأ  زنيلوك  سقلا  عم  ملكتي  وهو  ىرخأ  ةَّرمو  انلزنم ، رادج  ىلع 

َّينيع تزكر  ءاكبلا ، نم  ًالدبو  .هسفن  ءيشلا  لعف  يبوأ  نأ  ودبيو  ةوق ، لكب  هب  تكَّس  دقف  عمدلا ، فرذأ  الأب  يرارق 

.يويند ءاهبب غ  قرشي  ىتح  نوتيزلا  تيزب  اًنوهدمو  ًالوسغم  ههجو  ناك  .اًبيرق  عيضي  نأ  ُتفخ  يذلا  انيكيإ ، هجو  ىلع 

سيل هنأك  شهدم ، مالسب  اًئيضم  ناك  ههجو  نإف  ةيئرم ، لازت  تناك ال  هيبجاح  ىلع  ةبدنلاو  هيتفش  ىلع  عومدلا  نأ  عمو 

هآر نأ  قبس  ام  ىلوألا  ةَّرملل  تيأر  كانه ، ددمم  وهو  .مولكملا  ةيقبو  انأ  انمالحأ  جاتن  نم  رظنم  يف  اننأكو  ايقيقح ،

لفسأ رهظت  نآلا  اهنإ  ىتح  اهاحضو ، ةليل  تتبن ب  اهنأك  تدب  .ةيحل  هل  تَ  انيكيإ  نأ  ليوط : نمز  لبق  هفرعو  يبوأ 

.قيقر ملقب  ةموسرم  هكف 

هاقاسو هيبنجب ، ناتقصتلم  هاديو  هينذأو ، هيراخنم  دست  ةينطق  تادادسو  ىلعأ ، ىلإ  هسأر  شعنلا ، انيكيإ يف  دسج  عِضو 

اشه  اًئيشو  اًروفصع ، رمألا  ةقيقح  انيكيإ يف  ناك  .رئاط  ةئيه  ىلع  ةيواضيب  ةلواطتم  ةرك  لكش  هلو  اًعم ، ناتطوبرم 

لكل قيفر  هنأ  وبغإلا  نمؤي  يذلا  يصخشلا  هلإلا  كلذ  هب -  صاخلا  يشتلا »  » ناك .هلجأل  مسُر  لب  هسفنب ، هصم  مسري 

تالحر يف  بهذيو  اًنايحأ  هنيرق  كرتي  يذلا  لوؤسملا  غ  بيقرلا  وهو  وفيلوفيإلا ،»  » عون نم  اًنهاو ، اًفيعض  ناسنإ - 

يسآملاو ةموؤشملا  ثداوحلا  نم  هتيافك  لاني  اًقهارم ، دعب  لازي  ال  وهو  هلعج ، ام  كلذ  .ةيح  الب  هايإ  اًكرات  ةديعب ،

.ءادوسلا فصاوعلا  نم  اع  شيعي يف  روفصع  درجم  ناكف  ةيصخشلا ،

سيك نم  هيتيصخ  ىدحإب  اًحيطم  مدقلا ، ةرك  نابعلي  هو  هيقاس ، جرفنم  يف  ةسداسلا  يف  ناك  امدنع  يبص  هلكر 

يف ىرخأ  ةفرغ  يفو  .ةيصخ  ةعارز  ءارجإل  هلوح  ءابطألا  محازتو  ىفشتسملا ، ىلإ  ةعرسب  لقُن  .هدسج  لخاد  ىلإ  نفصلا 

، يلاتلا مويلا  حابص  .انيكيإ يف  ةباصإب  اهعس  دنع  ةءغإب  تبيُصأ  يتلا  يمأ ، شاعنإل  نوحفاكي  اوذخأ  هسفن ، ىفشتسملا 

تو نأ  نم  تبعترا  امدنع  قباسلا  مويلا  اهباصأ يف  يذلا  نزحلا  لحم  ةحارلا  تَّلح  دقو  مألا  ايح -  لازي  هالك ال  ناك 

داع امدنعو  ماوعأ ، ةثالثل  مدقلا  ةرك  بعلي  .ةدوقفملا   ةيصخلا  نم  ًالدب  هنفص  سيك  ةغص يف  ةاصحب  انيكيإو  اهنبا ،

، ةنماثلا وهو يف  ماعب ، كلذ  دعب  .ههاجتا  ةركلا يف  تلكُر  لك  هديب  هيتيصخ  ةيح  ىلع  اًصيرح  ناك  ةيناث ، بعليل 

، اًنمزم اًفلت  تفلت  ىنميلا  هقاس  نكل  اًضيأ ، ةغدللا  نم  اجن  .هتسردم  يف  ةرجش  تحت  سلاج  وهو  برقع  هتغدل 

.ىرخألا نم  ًجح  رغصأ  تراصف  تشمكناو ،

نم تعنُص  تاقصلمو  راجشأ  عضبو  روبق  دهاوشب  ةئيلم  ةرَّوسم  ةحاس  يهو  وردنأ ،» تناس   » رباقم ةزانجلا يف  تميقأ 

مهغو انتسينك  ءانبأ  لقنت  يتلا  تالفاحلا  ىلع  « A4  » قاروأ ىلع  ةعوبطملا  يعنلا  تانالعإ  ضعب  تقصُل  .نفدلا  لجأ 

، انلزنمل يجراخلا  رادجلا  ىلع  اهدحأ  قلُعو  أ ، ةرايسل  يفلخلاو  يمامألا  جاجزلا  ىلع  اهضعبو  ةزانجلا ، ىلإ  فويضلا  نم 



ىلع دحاو  قصُلو  ةنسل 1991 ، يموقلا  دادعتلا  ءانثأ  محفلا  شابطب  دادعتلا  وفظوم  هبتك  يذلا  يديربلا  مقرلا  راوج  ىلإ 

 - يتسردم ةباوب  ىلع  اًدحاو  اوقصلو  ةسينكلاب ، ةصاخلا  رابخألا  ةحول  ىلع  هغو  انتيب ، ةباوب  مامأ  ريدتسملا  ءابرهكلا  دومع 

.اجوبو وه  اهداترا  يتلا  ةيوناثلا  ةسردملا  كلت  يروكأ ، يف  ةينيوكألا » ةيلكلا   » باب ىلعو  ام -  اًموي  اًذيملت  انيكيإ  ناك  ثيح 

تاقصلملا تناك  ثدح .» ا  ءاقدصألاو  ةرسألا  رابخإل  ، » ةيرورضلا نكامألا  يف  طقف  قصلت  نأ  بجي  اهنأ  أ  ررق  دقو 

«a  » يفرح ليذ  يفو  «، b  » فرح سأر  ىلع  لاسنا  يذلا  ربحلاب  ةعوبطم  بكلا ، طنبلاب  ( obituary « ) يعن  » ةملكب ةنونعم 

.رشع عساتلا  نرقلا  شاع يف  صخش  هنأك  هلعجيو  انيكيإ ، ةروص  هِّو  قرولا  ضايب  نأ  ادب  اًبيرقت ، تاقصلملا  لك  يفو  «. r»و

«، ناوألا حي  امدنع  ًةيناث  يقتلن  نأ  ىنمتن  .يلاغلا  انبوبحم  تنأف  اًركبم ، انتكرت  كنأ  عم  : » ةرابع تبتُك  ةروصلا  تحت 

: بتُك اهتحتو 

.(1996 - 1981  ) ووغأ .أ  انيكيإ 

.ووغأ ةديسلاو  ديسلا  هيدلاو : ةايح  لحر يف 

.ووغأ ميكنو  ديفيدو ، ماجنبو ، يبوأو ، اجوب ، هئاقشأو :

***

نيرخآلا نمو  هلوح ، عمجتلا  انترسأ  نم  زنيلوك  سقلا  بلط  لامرلا ، هيلع  لاُهتو  انيكيإ  نفدُي  نأ  لبقو  ةزانجلا ، يف 

اًركش مكل ، اًركش  هوأ ،  » .ةظيلغ وبغإ  ةنكلب  ةمعطم  ةيزيلجنإب  اهلاق  مكلضف ،» نم  ًاليلق  اوعجارت   » .فلخلا ىلإ  عجارتلا 

«. برلا مككرابيلف  .مكلضف  نم  ىرخأ  ةوطخ  .برلا  مككرابيلف  .مكل 

اًبيرقت عيمجلا  طاحأ  نأ  دعب  .ديعب  نمز  ذنم  اهرأ  هوجو   كانه  تناك  .ربقلاب  نوبرقملا  براقألاو  ةرسألا  تطاحأ 

نم ةبيهر  ةجوم  ةلسرم  ةقراح ، ةعول  ةخرص  تقلطأ  يمأ  نكل  ةالصلا ، لجأ  نم  اننويع  ضمغن  نأ  سقلا  انم  بلط  ربقلاب ،

اهلبقتستو يف هحور  محرت  نأ  هتلك -  نأ  عمو  .شعتري  هتوصو  هتالص ، لصاوو  زنيلوك  سقلا  اهلهاجت  .فصلا  لوطب  نزحلا 

تعمس كنأ  ملعن  اننإف  برلا  اهيأ  كل  دمحلا  ...ناولسلاو  ربصلا  مهحنماو  ...تيطعأ  دق  ام  تذخأ  كنأ  فرعن  ...كتوكلم 

نوفرتغي اوحار  رخآ ، دعب  اًدحاو  .اهتياهن  يف  ةيلاع  ةمهمهب  مآ »  » سانلا ددر  دقف  اًبيرقت ، ىنعم  الب  يل  تدب  انتالص - 

ءالتما تظحالف  يسأر  تعفر  فوراجلا ، نورر  مهو  يرود  رظتنأ  تنك  يفو  .ربقلا  اهنوليهيو يف  دحاو ، فوراجب  لامرلا 

نإ يدامرلا  نوللا  قلعتس يف  ءاضيبلا  نوشلبلا  رويط  نأ  تننظ  يننأ  دح  ىلإ  ةفيثك ، ةيدامر  فوصلاب ، هبشأ  بحسب  قفألا 

يبوأ تيأرف  َّينيع  ُتسكن  .يمسا  تعمس  امدنع  ةظحالملا  كلت  اًدراش يف  تنك  .ةعاسلا  هذه  انسوؤر يف  قوف  تراط 

دادزاو َّيدي ، ًاليقثو يف  ًابك  فوراجلا  ناك  .تشعترم  نيديب  فوراجلا  ينلواني  وهو  عومسم  غ  ءيشب  اًعماد  مغمغي 

امدنع لامرلا  ةموك  يامدق يف  تصاغ  .اًضيأ  اًدراب ، وجلا  ناك  .ةبدح  لثم  هترخؤ  تقلع  يتلا  ةبرتلا  ةلتك  ببسب  ًالقث 

ةموك فرتغاو  ينم ، هلوانت  .أ  ىلإ  فوراجلا  ترَّرمو  ربقلا ، هتيقلأ يف  مث  اهنم ، اًضعب  ُتعفرو  ةبرتلا ، فوراجلا يف  ُتسرغ 

.يفتك ىلع  هدي  عضوو  فوراجلا  طقسأ  دقف  خألا ، هنألو  .ربقلا  اهلاهأو يف  لامرلا  نم  ةلئاه 

ةفاح ىلع  جرح  وحن  ىلع  لام  هنكل  مامألا ، ىلإ  مدقتي  نأ  لواحو  أدبي ، نأ  هل  راشأ  ام  اًصخش  نأك  ًةيناث ، سقلا  حنحنت 

عجارتف هنزاوت ، ديعتسي  لاجرلا ل  دحأ  هدعاس  .طوقسلا  نم  هسفن  عنميل  حنرتي  وهو  هلخاد  ىلإ  اًوهس  لمرلا  اًعفاد  ربقلا ،

.ًاليلق فلخلا  ىلإ 

بدانج هتلك  نأك  تاقفد ، ملكتي يف  حار  برلا .» ةملك  نم  ضعب  ةءارقل  تقولا  ناح  : » لاق هتفقو ، ىوتسا يف  امدنع 

يفو .هتملك  لمكأ  ىتح  ةَّرم ، دعب  ةَّرم ، دعب  ةَّرم ، طني ، مث  بدنجلا  مثجي  ك  فقوتت ، مث  همف  نم  رياطتت  ةيئاوتسا 

سلوب اههجو  يتلا  ةلاسرلا  يناربعلا ، ةلاسر  نم  أرقن  انوعد   » .هترجنح ضفخنتو يف  عفترت  مدآ  ةحافت  تناك  ملكتي ، ناك 

ةرظنب نيزعملا  ةعومجم  ىلع  ضبقو  هسأر ، عفر  رشع .» يداحلا  حاحصإلا  يف  ىلوألا  ةيآلا  نم  أرقن  انوعد  .يناربعلا  ىلإ 

«. ...ىرُت رومأب ال  ناقيإلاو  ىجرُي  ا  ةقثلا  وهف  ناإلا  امأو  : » أرقي أدبو  ًاليلق ، ىنحنا  مث  ةمهجتم ، ةدحاو 

ينتألم هيلإ ، ترظن  امدنع  .ةظحللا  كلت  هرعاشم يف  سايقو  يبوأ ، ةبقارم  ةفراج يف  ةبغرب  ترعش  سقلا ، أرقي  نيب 



راثن يف لثم  هينيع  ًةَّرح يف  وفطت  هنم  تاتف  تأدبو  ةأجف  رجفنا  دق  يضاملا  نأك  ادب  ذإ  نيديقفلا ، َّيقيقش  نع  تايركذ 

يبوأو انأ  يقوف  ولعت  هتماقو  فقي  اًبضاغو ، ناتنكاد ، هانيعو  طوطمم ، ههجوو  انيكيإ  تيأر  ًالوأ ، .ءاوهلاب  ءولمم  نولاب 

نهاكب يبوأ  أزهتسا  نأ  دعب  الأ » - يموأ  » ىلإ انقيرط  ناسيإلا يف  لغد  نم  برقلاب  كلذ  ناك  .ضرألا  ىلع  نوعكار  نحنو 

سلاج انيكيإو  انأ  ينتيأر  اهدعب ، نيرخآلا .» ناإ  مارتحا  مدع   » ىلع اًباقع  عكرن  نأ  انرمأ  امدنع  ضيبألا ، ءادرلا  ةسينك 

كلاه  » رود نابعلي  اناك  .اجوبو  يبوأ  راظتنا  نيدقار يف  وبمار ،» و« ودناموك »  » لِّث انتيب ، يفسويلا يف  ةرجش  ىنحنم  يف 

، ةبعل قدانب  انيلإ  ابوصيل  رخآ  ىلإ  نم ح  ناجرخيو  انراد ، ةفرش  نائبتخيو يف  بيترتلا ، ىلع  سيرون » كناشت  و« ناغوه »

: ةلبنق راجفنا  توصب  درن  انك  هخارصو ، هزفق  ءانثأو  . - - - - وأ  يرررررررررررد  صاصرلا -  تاوصأ  ناردصيو 

! مووبج

باعلألا ةحاسل  ارتلا  رضملا  ىلع  ضيبألا  روشبطلاب  موسرملا  طخلا  ىلع  اًفقاو  ءارمحلا ، هتيردص  اًيدترم  انيكيإ ، تيأر 

اثلا زكرملا  تزرحأو  قرزألا ، قيرفلا  يز  ةناضحلا يف  قابس  ِّوتلل  تيهنأ  دقو  ماعلا 1991  .ةيئادتبالا  انتسردم  ةيضايرلا يف 

فلخ اجوبو  يبوأ  عم  فقأ  يمأ ، يعارذ  ب  نآلا  انأ  ضيبألا .» تيبلا   » ءاَّدع زواجت  نم  ُتنك  امدعب  فلخلا -  نم 

طخلا ىلع  نم  انيكيإل  فتهن  قابسلا ، رضم  نع  جرفتملا  اًزجاح  بناجلا  ىلع  نيدومع  ىلإ  طوبرملا  ليوطلا  لبحلا 

دحاو طخ  ىلع  فقي  يذلا  انيكيإ -  ينحنيو  ام ، ةظحل  ةرفاص يف  قلطنت  .رخآ  ىلإ  نم ح  يبوأو  اجوب  قفصي  يبناجلا ،

ذاتسألا توص  جرخي  يف  ضرألا  ىلع  ةدحاو  ةبكُر  ىلع  رفصأو -  ضيبأو ، قرزأو ، رضخأ ، ىرخأ : ناولأ  ةعبرأ  بناج  ىلإ 

ًاليلق َتمص  مكنكامأ .»! يف  : » ًالئاق يضايرلا ، طاشنلا  نع  ًالوؤسم  اًضيأ  ناك  يذلا  عئانص  عبسلا  بحاص  سردملا  سنرول ،

!«. اودعتسا : » سنرول ذاتسألا  حاص  مث  رغنكلا ، تاناويح  لثم  ضرألا  ىلع  مهعباصأ  اوعضوو  اًقاس  نوؤادعلا  عفر  نيب 

اوقرفت مث  .فتكب  اًفتك  فقاو  هسفن ، طخلا  ىلع  اولظ  مهنكل  قالطنالا ، اوعرش يف  مهنأ  ادب  اوقلطنا ،»! : » حاص امدنعو 

عتي مث  ةفلتخملا ، مهنكامأ  لتحتو  ىرخأ  ناولأ  أتل  يفتخت  مث  ةرباع ، ايؤر  لثم  مهناصمق  ناولأ  رهظت  .رخآلا  دعب  اًدحاو 

وهو انيكيإ  ىري  اجوب  نكل  ناخدلاب ، نيرومغم  ةيبصلا  ودبي  .ءاوهلا  يف  رابغلا  ًاثم  طقسيو ، رضخألا ،» تيبلا   » ءاَّدع

نم برسب  اًطاحم  حبصي  ةفطاخ  ةظحل  يفو  .اًضيأ  انأ  هارأ  مث  ةياهنلا ، طخ  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ًالافتحا  هعارذ  عفري 

انأو ب ةحرفلا  نم  يمأ  زفقت  رمحألا .»! تيبلا  ايحي  رمحألا ! تيبلا  ايحي  : » نوفتهي مهو  ءارمحلا » تايردصلا   » باحصأ

يإ : » حيصي وهو  ةياهنلا  طخ  هاجتا  لورهو يف  زجاحلا  لبحلا  تحت  فحز  دقو  اجوب  تأر  اهنأل  ةأجف ، فقوتت  مث  اهيدي 

.ةليوط اصعو  ةمومحم  ةعرسب  زجاحلا  سرحي  يذلا  سردملا  يرجي  هفلخ ، نمو  زئافلا ،»! يإ  زئافلا !

، ذيواعت يقُلي  هنأك  ىلعأ  هتوص  راصو  ثالثلاو ، ةسماخلا  ةيآلا  ىلإ  لصو  دق  سقلا  ناكو  ةزانجلا ، ىلإ  يهابتنا  داع 

هتاحفصب سدقملا  هباتك  سقلا  قلغأ  .صش  تعقو يف  ةكمس  لثم  ضبنتو  لقعلا ، ةرانصب  قُلعت  اهؤرقي  ةيآ  لك  تراصو 

.هتهبج حسم  مادختسالا  نم  بطر  ليدنو  هطبإ ، تحت  هعضوو  اياوزلا  ةيوطم 

«. هللا ىلإ  لهتبن  انوعد  : » لاق

يانيعو يتعاطتسا  ردق  ٍلاع  توصب  ولتأ  تحرو  .هل  ةباجتسا  ةبخاصلا  رجانحلا  نم  ةقفر  ةزانجلا يف  نَم يف  لك  عَّمجت 

.دبألا ىلإو  نآلا  انيلع  سدقلا ، حورلل  ةولحلا  ةقفرلاو  برلا ، ةبحمو  حيسملا ، عوسي  انديس  ةمعن  لحتلف  : » ةوقب ناتضمغم 

«. مآ

ىلعو روبقلا ، يرافح  ىلإ  سقلا  راشأ  .اهتغل  تمصلا  ناك  يتلا  ةلئاهلا  ةربقملا  فوفص  اهتلمحو  اًئيطب ، مآ »  » تَرضتحا

اهناكم ىلإ  ةموكلا  نوديعي  نوبيرغلا  لاجرلا  ءالؤه  أدب  .ةزانجلا  ءانثأ  نوكحضيو  نوملكتي  اوسلج  ثيح  نم  اوعجر  روفلا 

لتك تناك  حو  .ًةيناث  دحأ  هاري  نل  هتيطغت ، روف  مهنأ  ةقيقح  نع  نولفاغ  مهنأك  انيكيإ ، سمط  نم  لجعم  ةعرس ، يف 

جتنملا زوجلا  لثم  اًبيرقت  ةزانجلا  نَم يف  لك  ءاكبلا  حتفناو يف  نزحلا ، نم  ةديدج  ةجوم  ترجفت  هيلع ، طقست  ةبرتلا  نم 

ىلع مدرلا  نورافحلا  لصاو  .دقفلل  سوململا  يقيقحلا  دملا  رمغ  دقف  كانه ، ِكبأ  يننأ   نم  مغرلا  ىلعو  .اكوفيإلا  نورقل 

لمرلا ةلت  ةنوفدم يف  فصن  بارتلاب  ةاطغم  ةحطلفم  هايم  ةجاجز  جرخيل  مهدحأ  فقوتو  ةِّحم ، ةالابمالب  عرسأ ، وحن 



يلقع ةبرت  ُتشبن يف  ربقلا ، بارتلا يف  نم  ديزملا  نوليهي  مهو  لاجرلا  بقارأ  تنك  نيبو  .انيكيإ  نثج  نآلا  يطغت  يتلا 

.اشه اًقيقر  اًروفصع  ناك  انيكيإ  نأ  اهعوقو -  دعب  الإ  رومألا  حضتت  ك ال  ةأجف -  حضتاف يل  ةدرابلا ،

ةبيئكلا هحور  طش  ةنوزحملا  راكفألا  تقلطنا  ام  ًاثكو  هحورل ، نانعلا  قالطإ  ىلع  ةرداق  ةغص  ءايشأ  كانه  تناك 

ناتكباشتم هاعارذ  ًالمأتمو ، اًركفم  ةيفلخلا ، ةحابلا  سلج يف  ام  ًاثك  ةغصلا ، هنس  وهو يف  .ىسألاب  اهؤل  رفح  نع  اًثحب 

نابلص ىلع  ةغصلا  ءايشألا  قِّلعُيو  عم أ ، ًاثك  اهيف  هباشتي  يتلا  ةمسلا  يهو  ءايشألل ، داقتنالا  ديدش  ناك  .هيتبكر  قوف 

وأ مكهتلل  ناكم  هيدل  نكي  .دحأ   همولي  نأ  نم  ًاثك  عاتريو  ام ، صخشل  اهلاق  ةئطاخ  ةملك  يف  ايلم  ركفيو  ةبك ،

.هجعزت رومألا  كلت  تناك  ةيرخسلا ؛

، بيرقلاو ديعبلا  بحي  ناك  .ةتباث  تاءالو  الو  تيب ، انيكيإ  بلقل  نكي  ًاتويب ،  كل  اهنأ ال  اننظ  يتلا  فاصعلا ، لثم 

رئاطلا كلذ  اهنم  ركذتأ  .هرسأيو  هفطاعت  بذتجي  ام  كأ  تناك  ةغصلا  ءايشألا  نكل  .فولأملاو  بيرغلاو  بكلاو ، غصلاو 

صقري نيب  داليملا ، دايعأ  دحأ  ةيشع  هدحو  تيبلا  ةهدر  اًسلاج يف  ناك  ماع 1992 . مايأ يف  ةعضبل  هكلتما  يذلا  غصلا 

برتقاو انيكيإ  ىنحنا  .ضرألا  ىلع  همامأ  رئاط  طقس  امدنع  نوبرشيو ، نولكأيو  مينارتلا ، نودشنيو  لخادلا  نورخآلا يف 

، نيدايصلا دحأ  هداطصا  هشير ، ضعب  عزتنا  اًروفصع  ناك  .شيرلاب  ىطغملا  هدسج  لوح  هيدي  فل  مث  مالظلا ، هنم يف 

ةثالثل همعطأو  هاعرو  هحف  روفصعلا ، ةيؤر  دنع  انيكيإ  حور  ترطفنا  .هقاس  لوح  اًطوبرم  لازي  طيخ ال  ةو  بره ، هنكل 

ةرفح رفحو  هدي  ةايحلا يف  نم  يلاخلا  رئاطلا  دسج  عفر  حابص ، تاذو  .ضفر  هنكل  هحارس ، قلطي  نأ  يمأ  هنم  تبلط  .مايأ 

اًضيأ انيكيإ  ىفتخا  .راظنألا  نع  باغ  ىتح  لمرلاب  غصلا  روفصعلا  اجوب  هعم  ىطغ  .مطحم  هبلقو  ةيفلخلا ، ةحابلا  يف 

، ههجوو هيعارذو ، هيقاس ، مث  ضيبألاب ، نفكملا  هعذج  روبقلا  ورافحو  نوزعملا  هلاهأ  يذلا  ىلا  ىطغ  اهسفن : ةقيرطلاب 

.دبألا ىلإ  نويعلا  نع  باغو  نايسنلا ، يط  راص يف  ىتح  ءيش ، لكو 
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رطفلا

.اًرطف ناك  اجوب 

.كلذك هدسج  ءاضعأ  ةيقب  ارو  روطفلاب ، باصم  هناسلو  روطفلاب ، ةءولمم  ًءامد  خضي  هبلقو  روطفلاب ، ءولمم  هدسج 

نأ نم  قلقلا  يمأ  دوار  .ةرشع  ةيناثلا  غلب  ىتح  هشارف  ليلبت  نع  فقوتلا  عطتسي  روطفلاب   تءولمم  اتناك  هيتيلك  نألو 

نم ةغص  تاجاجز  حوسملا -  تيزب  هشارف  فاوح  ددحت  تأدب  ةالصلل ، هتذخأ  نأ  دعب  .شارفلا  ليلبت  ةنعلب  اًباصم  نوكي 

لمحتي نأ  هيلع  ناكو  فقوتي ، نأ  اجوب  عطتسي  كلذ ،  عمو  .ماني  نأ  لبق  موي  لك  تاولص -  اهيلع  تئرُق  نوتيزلا  تيز 

اًفزاجم سمشلا ، فجي يف  ل  حابص ، لك  ةفلتخم -  تاساقمو  لاكشأ  تاذ  لوبلا  نم  عقبب  ثوُل  يذلا  هشارف -  جارخإ  راع 

ناك .قباوطلا  ددعتم  مهتيب  نم  انتيب  ةيؤر  هناكمإب  ناك  نيذللا  وت ، همع  نباو  يفابغإ  اًصوصخ  يحلا ، لافطأ  هاري  نأب 

يذلا ماع 1993 ، نم  دوهشملا  حابصلا  كلذ  ةسردملا يف  ةلبلبلا يف  ثي  هلعج  ام  وه  هشارف  هلوبت يف  ببسب  هل  أ  خيبوت 

.«M.K.O  » هيف انلباق 

نأ نود  نم  انيكيإ ، توم  دعب  مايأ  ةعبرأ  انتيب  يف  رم  غ  اجوب  شاع  لفاغ ، لئاع  دسج  يف  رطف  ئبتخي  لثمو 

اًطيخ كرتي  .هنع   ثحبت  اهلمكأب  ةدلبلا  لب  هلمكأب ، يحلا  نيب  مالكلا ، نع  اًفزاع  اًئبتخم ، اًنكاس ، كانه ، ناك  .فرعن 

لوح تالحن  لثم  انتيب  اوحاتجا  نيذلا  نيزعملا  حج  حبك  لواحي  .راوجلا   هنوك يف  ىلع  لدي  ةيجينلا  ةطرشلل  اًدحاو 

يف ةدلبلا : ءاجرأ  يف  ىشفت  ازنولفنأ  ءابو  لثم  ةيفاط  تهاب ، ربحب  قصلم  ىلع  ةعوبطملا  هتروصل  متهي  .لسع   ليمرب 

.ةدلبلا يلاهأ  هافش  ىلع  عبُط  يذلا  همساب  لغشني  .تاقرطلاو   لُزُّنلاو ، تارايسلا ، فقاومو  تالفاحلا ، تاطحم 

عراش ةيوناثلا ، يروكأ  ةسردم  قيرط  مقر 21  هلزنم  ةرم يف  رخآ  دهوش  اًماع ،  14 ووغأ ، اجوب »  » وبكويمينوناجوب

صيمقلا ناك  .اماهابلا  عجتنمل  ةروص  هيلع  اًموسرم  اًتهاب  قرزأ  اًصيمق  يدتري  . 1996 سطسغأ ، يف 4  يمورارأ ،

لاصتالا وأ  ةطرشلل ، زكرم  برقأ  غالبإ  هيلع ، روثعلا  ةلاح  يف  ًءاجر ، .ةرم  رخآ  دهوش  امدنع  اًقزممو  مدلاب  اًعقبم 

مقرب 8904872-04.

تقو نم  ًابك  اًردق  ةدفنتسم  فقوت ، الب  هتروص  ثبت  يروكأ  نويزفلتلا يف  تاشاش  تحار  امدنع  هحايص  َلاعتي   

يفو ًاليل ، انمالحأ  رهظي يف  نأ  ررق  هناكم ، نع  وأ  هسفن ، نع  فشكي  نأ  نم  ًالدبو  «. NTA»و « OSRC  » انق ثبلا يف 

يتلا ةليللا  يف  يبوأ -  ملح  يف  انسولج  ةفرغ  يف  ةبكلا  ةكيرألا  يف  سلجي  حار  اذكهو  .يمأل  ةبرطضملا  ىؤرلا  تالايخ 

، سولجلا ةفرغ  هتأر يف  اهنأ  يمأ  ترَكذ  ام  ًاثكو  .نويزفلتلا  يف  رتسم ب »  » بيعالأ ىلع  كحضي  انيكيإ -  نفد  تقبس 

هنكل رطف ؛ درجم  اجوب  نكي  كلذ ،  عم  .حابصم  وأ  ةبمل  ةءاضإب  هيلإ  هابتنالا  تفل  تلواح  لك  يفتخي  مالظلا ، اًنفكُم يف 

اًرسق هسفن  جرخأو  اعلا ، ىلإ  اًرسق  هسفنب  ءاج  ةوق ، اذ  ًالجر  اًرمدم : اًرطف  ناك  .هسنج  ينب  نم  ةعساو  ةليكشت  دَّسج 

ةوقب ىولتت  اهءاعمأ  نأكو  قَلط ، اهتغاب  ةلوليقل يف 1982 . دعتست  شارفلا  يهو يف  يمأ  محر  نم  اًرسق  هسفن  جرخأ  .هنم 

يهو اهشارف  قوف  تفحزف  لفسأ ، ىلإ  ألا  اهبحس  .اهتحستكا  ألا  نم  ةقلط  تناك  ىلوألا  ةزخولا  .ةيجرش  ةنقح  لعفب 

تءاجف خرصت ، تقولا  كلذ  يف  انادلاو  هيف  شاع  يذلا  تيبلا  ةكلام  اهتعمس  .اهدسج  كيرحت  نع  ةزجاع  خرصت ،

اهتفلو شقلا  نم  ةعطق  تلوانتو  بابلا ، تقلغأ  ىفشتسملا ، ىلإ  يمأ  لقنب  حمسي  تقولا ال  نأ  ةأرملا  تأر  املو  .اهتدجنل 

يذلا شارفلا  ىلع  تَدلوف  ةوق ، نم  تعاطتسا  ام  لكب  هيلع  تحَّورو  يمأل  ميمحلا  عضوملا  تخفن يف  مث  يمأ ، يقاس  لوح 

ةلئاه ال ةعقب  لَّكش  ىتح  شارفلا  ربع  ريزغ  مد  برست  فيك  تاونسب ، كلذ  دعب  يمأ ، تركذت  ام  ًاثك  .أ  عم  هكراشتت 

.ضرألا ىلع  ىحُ 



نم تعاس  نم  لقأ  دعبف  .مايألا  كلت  ةدحاو يف  ةقيقد  سلجي  داكي  ناك أ ال  .ةفاحلا  ىلإ  اًعيمج  انعفدو  انمالس ، رمد 

كلذ لاق  .اجوب  نع  ثحبلا  تاروطت يف  نم  دجتسا  ام  عباتيل  ةطرشلا  زكرم  ىلإ  بهذيس  هنأ  نلعأ  انيكيإ ، نفد  نم  انتدوع 

!«. اباب اباب ! : » اًيدانم هفلخ  ودعأ  نأ  ىلإ  ينعفد  يذلا  ام  فرعأ  .سولجلا و  ةفرغ  اًعيمج يف  نوسلاج  نحنو 

ترشأف حوتفم ، هلاطنب  باَّحس  نأ  تظحال  .هتبابس  ةقلعُم يف  حيتافم  ةلسلسو  ريدتسي ، وهو  ينلأس  نِب ،»؟ اي  اذام  »

.»؟ رمألا ام  : » هباَّحس ىلإ  رظن  نأ  دعب  ةيناث  ينلأس  .درأ  نأ  لبق  هيلإ 

«. كعم بهذأ  نأ  ديرأ  »

ذنم ةدحاو  ةعمد  فرذأ  يننأ   ظحال  ار  .هقيرط  هاقتلا يف  ةبيرلل  ثم  ءيش  يننأك  َّيف  قدحي  وهو  باَّحسلا ، عفر 

قيرط ىلإ  اًراسي  فرحني  مث  ةفطع  لوح  فلي  يذلا  ميدقلا  يديدحلا  طخلا  ءاذحب  اًديشم  ةطرشلا  زكرم  ناك  .هتدوع 

 - ةيجينلا ةطرشلا  نول  دوسألاب -  ةيلطم  تابرع  عضب  همامأ  تفُص  ًابك  ىنبم  زكرملا  ناك  .لحوملا  ءاملا  نم  رفُح  هؤل 

ىتح ايارع  مهعيمج  بابش ، ةعضب  ناكو  .ةفوصرملا  ةيضرألا  تُبث يف  ديدح  نم  ةبوبصم  اهتدمعأ  ةيشق  ةلظم  لفسأ 

انهجوت .ةطرشلا  طابض  مهيلإ  تصني  نيب  ةقزمم ، ةيشق  ةلظم  تحت  ام  ءيش  لوح  ٍلاع  توصب  نولداجتي  مهطسو ،

ناك اذإ  أ  هلأس  .رهظ  الب  ٍلاع  دعقم  ىلع  طباض  هفلخ  سلجي  مخض ، يبشخ  بتكم  وهو  لابقتسالا ، ناكم  ىلإ  ةرشابم 

.ثحابملا نواعم  ةلباقم  ناكمإلاب 

وهو بءاثتي  ناكو  ماستبالا ، نم  ٍلاخ  هجوب  بتكملا  ىلإ  سلاجلا  يطرشلا  هلأس  يديس ،»؟ اي  كسفنب  ينتفرع  َّاله  »

.ةيثرم ةيماتخ يف  ةملكك  تجرخ  ىتح  يديس ،»  » ةخألا ةملكلا  اًرجرجم  ملكتي ،

«. يجينلا يزكرملا  كنبلا  فظوم يف  ووغأ ، سميج  ديسلا  : » لاق أ

هيلإ داعأ  .قرشأ  مث  ههجو  ىوتلاو  يطرشلا ، اهصحف  .لجرلل  ءارمح  ةيوه  ةقاطب  رهظأو  هردص  بيج  ىلإ  هدي  أ  دم 

.هيديب هيغدص  كحي  وهو  ههجو ، أل  ةماستباب  ةقاطبلا 

.»؟ كلذك سيلأ  يديس ، اي  بجاولاب  انعم  موقتس  : » لجرلا لاق 

يدبي ام  ًاثكو  ايجين ، ءابولاك يف  ةرشتنملا  داسفلا  لاكشأ  لك  ةدشب  هركي  يذلا  قياض أ ، اذه  يفختملا  ةوشرلا  بلط 

.اهنم هرمذت 

«. دوقفم ينبا  .اذهل  تقو  يدنع  سيل  : » لاق أ

كرادت مث  دالوألا .»؟ ءالؤه  وبأ  نذإ  تنأ  : » اًمودصم هلأسو  .ةأجف  هتتاو  ةعيظف  ريونت  ةظحل  نأك  يطرشلا ، حاص  هآ ،»! »

«. كلضف نم  رظتنا  يديس ! اي  فسآ  : » هلاق ام  ةأجف  كردأ  نأ  دعب  رمألا 

هدي اًعفار  اًهابتنا ، فقو  .ةكبترم  ةقيرطب  هيمدق  كرحي  وهو  ةهدرلا ، نم  رخآ  يطرش  جرخف  صخش ، ىلع  يطرشلا  ىدان 

.هقاس بنج  ىلع  هدي  طقسأ  مث  هنذأ ، قوف  ةدورفم  هعباصأو  نكادلا ، رماضلا  ههجو  بناج  ىلإ 

«. ثحابملا نواعم  سيئرلا  بتكم  ىلإ  هلصوأ  : » ةيزيلجنإلاب لوألا  يطرشلا  هرمأ 

.ةيناث ضرألا  ىلع  همدقب  قدي  وهو  ةبتر  دألا  يطرشلا  اهب  حاص  يديس ،» اي  كرمأ  »

اننكل يديس ! اي  فسآ  : » لاقو هحمالم ، تمهجت  دقو  انهاجتا ، يف  بيرغ ، وحن  ىلع  اًفولأم  ادب  يذلا  يطرشلا ، مدقت 

«. لخدت نأ  لبق  اًعيرس  كشيتفتب  موقنس 

نإ ينلأس  مث  ةهربل ، هينيعب  ينحس  هنأ  ادبو  َّيف ، قدح  .اًشتفم  لاطنبلا ، بويج  ىلإ  اًدعاص  أ ، دسج  ىلع  هدي  رَّرم 

ًالئاق فتهو  ةيناث ، هنذأ  قوف  ةروكم  هديب  ةيحتلا  رركو  اًعنتقم  ينع  رادتساف  يسأر ، تززه  .يبيج  اًئيش يف  لمحأ  تنك 

«. يديس اي  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  : » رخآلا يطرشلل 

.ةعاقلا ىلإ  انمدقتو  هعبتن ، انيلإ ل  ًاشم  ةطيسب ، ةءاإ  خألا  أموأ 

، ههجو قوف  زاودرإ  حول  لثم  ايضرع  دت  هتهبجو  ةتفال ، هجو  ةبيكرت  هل  ادج ، ًاليوطو  اًفيحن  ًالجر  ثحابملا  نواعم  ناك 



.انلوخد دنع  اًعيرس  هيمدق  ىلع  ضهن  .نامروتم  هنأك  نائتان  هابجاحو  ادج ، ناترئاغ  هانيعو 

.»؟ كلذك سيلأ  ووغأ ، ديسلا  : » حفاصيل أ هدي  د  وهو  لاق ،

«. ماجنب ينباو  معن ، : » مدمد أ

«. سولجلاب لضفت  كب ، اًبحرم  »

نم بيرقلا  رادجلا  راوجب  رخآلا  يسركلا  ىلع  سلجأ  نأ  راشأو يل  بتكملا ، ةلواط  مامأ  ديحولا  يسركلا  ىلع  يدلاو  سلج 

عطاس بيضق  ذفن  .تافلملاو  بتكلا  نم  سادكأب  ةءولمم  ةفرغلا  ثالثلا يف  تانازِخلاو  زارطلا ، ميدق  بتكملا  ناك  .بابلا 

بتكمل ارايزب  ينتركذ  يتلا  ردنفاللا ، ةحئارب  ءاوهلا  حافو  ةءاضإلا ، بايغ  ةَّينُبلا يف  رئاتسلا  ةجرفلا ب  ربع  راهنلا  ءوض  نم 

.يروكأ يزكرملا يف  كنبلا  عرف  لمعي يف  لازي  وهو ال  أ 

لوقأ نأ  ينفسؤي  ووغأ ، ديس  ممم ، : » لاقو اًعم ، هيدي  كبشو  بتكملا ، ةلواط  ىلع  هيقفرم  لجرلا  عضو  انسولج ، روف 

انزرحأ اننكل  : » اًعيرس درطتسا  مث  هيدي ، كفو  هيسرك ، ىلع  هتسلج  لَّدع  كنبا .» ناكم  نع  تامولعم  رظتنن  انلز  ام  اننإ 

كلذ رصع  عراشلا يف  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ام  ناكم  يبصلا يف  تأر  اهنأ  انل  تدكأ  ناجلا  نم  ةأرما  انبوجتسا  .اًمدقت 

«. مدلاب ةثولم  سبالم  يدتري  ناك  هتأر  يذلا  يبصلا  كفاصوأ : عم  قفتي  هب  تلدأ  يذلا  فصولاو  مويلا ،

.»؟ بهذ هنإ  تلاق  هاجتا  يأ  ىلإ  : » برطضم لجعت  لأس أ يف 

لعسيل همالك  عطق  ...انقيرف ،» نم  لاجر  كانه  .ايلم  ققحن  اننكل  نآلا ، ىتح  فرعن  ال  : » لوقي ثحابملا  نواعم  عرش 

.ةفخب فجتري  وهو  هدي ، يف 

.لجرلا هركشف  كتمالس ،» : » مت أ

اذإ ىودج  الب  نوكيس  كلذ  ىتح  فرعت ، كنكل  .ثحبلاب  موقي  انقيرف  نأ  دصقأ  : » ليدنم قصب يف  نأ  دعب  همالك  لصاو 

هنأك ادبو  همامأ ، ىوقم  فالغب  اًباتك  حتف  اننودعاسي .» مهلعجنو  ةدلبلا  ناكس  كرشن  نأ  دصقأ  .اًبيرق  ةأفاكم  نع  نلعن   

سنكب هبشأ  اندوهج  حبصتس  كلذ ، غب  .نوبيجتسيس  سانلا  نأ  قثأ  ةيلام ، ةأفاكم  دوجو  عم  : » ملكتي وهو  هيف  أرقي 

«. ةنهاولا رمقلا  ةعشأ  ىلع  دصقأ ، ليللا ، ةسنك يف  عراشلا 

رظتنأ نأو  نأشلا ، اذه  يف  يساوح  يف  قثأ  نأ  ديرأ  يننكل  نواعملا ، ةدايس  اي  هلوقت  ام  مهفأ  : » ةهرب دعب  أ  لاق 

«. ةيصخش ططخ  يأ  أدبأ  نأ  لبق  يلَّوألا  ثحبلا  لكتسا 

.ًالجعتم هسأرب  ثحابملا  نواعم  أموأ 

«. هلعف ام  ببسب  بسحف  ئبتخي  ار  .ام  ناكم  نِمآ يف  هنإ  لوقي يل  ام  ءيش  كانه  : » عبات أ

هيسرك لَّدع  هتسلج ، حاترم يف  هنأ غ  ادب  كلذك .» رمألا  نوكي  ار  معن ، : » ًاليلق عفترم  توص  ثحابملا يف  نواعم  لاق 

هبتكم حطس  ىلع  ةرثانتم  اًقاروأ  طقتلي  ةيلآ  ةقيرطب  أدبو  بتكملا ، ةلواط  ىلع  هيدي  عضو  مث  يلفسلا ، ضبقملا  اًمدختسم 

همحل نم  هقيقش  لتقي  نأ  دعب  دصقأ ، اذهك ، اًبيهر  اًئيش  بكتري  نأ  دعب  غلابلا ، ىتحو  لفطلا ، نأ  فرعت  : » ملكتي وهو 

كانه لب  ءيش ، لك  نم  وأ  لبقتسملا ، نم  وأ  هيدلاو ، نم  اًفئاخ  وأ  ةطرشلا ، نحن  انم  اًفئاخ  نوكي  ار  .اًفئاخ  نوكي  همدو ،

«. اهلمكأب ةدلبلا  رداغ  دق  نوكي  نأ  لتحا 

.هسأر زهي  وهو  ةيسأتم ، ةربن  اهلاق أ يف  معن ،» »

ةبيرقلا ل نكامألا  كبراقأ يف  نم  ٍّيأب  لصتت  نأ  تلواح  له  ءيشب : ركذي  اذه  : » هعبصإ نم  ةعقرطب  يطرشلا  لاق 

«. ...لأست

ةَّرم كلذ  اولعفي  و  ادج ، اًراغص  اوناك  امدنع  اًردان  الإ  انبراقأ  اوروزي  انبأف   اًاق ؛ ًالتحا  هنظأ  ال  يننكل  معن ، »

يتلا هقيقش  ةزانجل  اوؤاج  دقل  .مهنم  دحأ  هري  و  انه ، انبراقأ  مظعم  نأ  ىلإ  ةفاضإ  .مهمأ  بايغ  وأ  انأ  ايغ  ةدحاو يف 

«. ةليلق تاعاس  لبق  تهتنا 



يذ يركسعلا  لجرلا  بو  هنيب  بكلا  هبشلا  ًالمأتم  هيف ، قدحأ  انأو  ةظحللا  كلت  َّينيعب يف  ثحابملا  نواعم  انيع  تقتلا 

.اشتابأ اس  لاجلا  يجينلا ، روتاتكدلا  هفلخ -  ةقَّلعملا  ةروصلا  ةنكادلا يف  ةراظنلا 

«. وه هددحي  يذلا  تقولا  يف  هسفنب ، عجري  نأ  لمأنو  اندهج ، ىراصق  لذبن  فوس  .لوقت  ام  مهفتأ  »

«. يديس اي  مكدوهج  ىلع  اًركش   » .قنتخم توصب  اهرركو  اهلاق أ ، اًضيأ ،» نحنو  »

موحت يف هنطب  سورغم يف  كسلاو  انيكيإ  ةروص  تحارو  ةيناث ، تبغ  ثيح  هعس ، عطتسأ  ءيش   نع  لجرلا أ  لأس 

.بتكملا انرداغ  مث  احفاصتو ، لجرلاو  ضهن أ  .يلقع 

***

وأ هل ، ثدح  ام  اًعيمج  لهجن  ثيح  باذعلا ، نم  مايأ  ةعبرأ  دعب  .هسفن  فشكي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  اًرطف  اجوب  ناك 

و ىرج ، ام  ببسب  كلاهت  أ  نأ  فرع  ار  وأ  نزحلا ، نم  تو  تداك  يتلا  يمأ ، ىلع  قفشأ  .هسفن  رهظأ  نوكي ، نيأ 

يلاتلا حابصلا  رادلا يف  ىلإ  هترايسب  أ  داع  امدنع  .فقوت  الب  همولتو  هبست  يمأ  نأل  تيبلا  سولجلا يف  ىلع  اًرداق  دعي 

أ كل ؟ لقأ  أ  : » هقانخب ةكسمم  خرصت  يهو  رطملا ، تحت  هترجرجو  هترايس ، باب  تَحتفو  هتيحان ، تَضكر  انيكيإ ، ةافول 

ال همف ، حتفيو  ققشتي  يذلا ال  رادجلا  نأ  فرعت  نكت  أ  يإ ، كل ؟ لقأ  أ  كل ؟ لقأ  أ  يدي ؟ نم  نوبرستي  مهنإ  كل  لقأ 

، ةجضلا اهتظقيأ  دقو  ابغأ ، ةديسلا  تضكر  امدنع  ىتح  هكرتت ، فرعت .»؟  نكت  أ  يإ ، هلوخد ؟ يلاحسلا  عيطتست 

، يإ اي  انهاوفأ  انحتف  دقل  .رظنا  رظنا ، انيلإ ، رظنا   » .لخدي أ  عدت  نأ  يمأ  ىلإ  لسوتت  يهو  رادلا  ةحاس  ىلإ  ةلخاد 

«. يلاحسلا نم  ثكلا  علتبن  نحن  اهو  اهرخآ ، نع  اهانحتف 

يذلا ءودهلا ، كلذ  ىلع  رطملاب ، ةبَّرشم  هسبالمو  هسافنأ ، بحسيل  قهشي  وهو  أ ، ظفاح  فيك  ىسنأ  نأ  يننك  ال 

، هتمجاهم تَلواح  ةيضاملا ، ةعبرألا  مايألا  يف  ةثك ، تاقوأ  .يمأ يف  يدي  نم ب  هوعزن  ىتح  هيلع ، اًرداق  نكي  هنأ   مسُقأ 

ةبحتنم ءارو أ ، ست  تلظ  يتلا  ميكن  ىلإ  ةمحرلا  عب  اجوب  رظن  ار  كلذك ، .انتاساومل  نوتأي  نيذلا  سانلا  الإ  اهعن  و 

يمأ هبرضتف  اًنايحأ ، ببس  الب  اًضيأ  خرصي  يذلا  ديفيد ، ىعري  تقولا  بلغأ  يبوأ يف  ناك  .اهاعرت  يمأ ال  نأل  فقوت ، الب 

هنأل هسفن ، فشك  ىلع  بسحف  اًربجم  ناك  ار  وأ  .اًضيأ  انيلعو  اهيلع  قفشأو  كلذ  لك  اجوب  ىأر  ار  .اهيلع  لقثي  امدنع 

.اًدبأ فرعيس  دحأ  .كلذ ال  نم  كأ  ءابتخالا  عطتسي   

ضقنيس هنأكو  روصملا  هاجتاب  اهيف  هدي  دم  يتلا  هتروص  تناك  .ةطرشلا  زكرم  نم  أو  انأ  انتدوع  دعب  هسفن  نع  فشك 

مالحألا قيرفل  ويديف  دعب  ةرشابم  دوقفم ،»  » ناونع تحت  « OSRC News  » ةانق تانالعإ  يف  اهِّوتل  ترهظ  دق  هيلع ،

ةرك يف  ةيبهذلا  ةيلاديملاب  ةدحتملا  تايالولا  نم  اًدئاع  سوغال  ىلإ  هلوصو  دنع  ةئنهملا  دوشحلا  طسو  يجينلا  يبملوألا 

رخآلا ءزجلا  ةداجسلا يف  ىلع  ةدقار  يمأو  ديفيدو ، أو  يبوأو  انأ  ليخنلا -  تيز  ةصلصو  مايلا  لكأن  انك  .لاجرلل  مدقلا 

نم رخآ  تالاخلا ، ىدحإ  تناكو  .ةينالديصلا  يسوب ،» امام   » نضح ميكنو يف  .دوسألا  يدترت  لازت  ال  سولجلا ، ةفرغ  نم 

يمأ تثدحت  .يمأو  يسوب  امام  راوج  ىلإ  سلجت  هسفن ، مويلا  يف  اَبأ »  » ىلإ ةيليللا  ةلفاحلا  ذخأتس  يتلا  نيزعم ، نم  ىقبت 

ىلع تزكرم  يانيع  تناك  نيب  نآلا ، ىتح  انترسأ  نازحأ  عم  سانلا  بواجت  فيكو  يسفنلا ، مالسلا  نع  تأرملا  عم 

ةديسلا انيأر  كور .» وسأ   » اشتابأ يف َلاجلا  اشتوكوأ » يج  - يج تسوأ   » مالحألا قيرف  بعال  حفاصي  ثيح  نويزفلتلا ،

ىدحإ اهقمع  رئب  يهو  انرئب ، نم  ءاملا  بلجتل  تءاج  .خرصت  يهو  انتيب ، باب  ىلإ  ضكرت  قصالملا ، تيبلا  انتراج يف  ابغأ ،

امدنع اهنومدختسي  ام  ًاثك  ابغأ ، لآ  اًصوصخ  انناج ، ناكو  .ةقطنملا  رابآلا يف  قمعأ  نم  ةدحاو  اهنأ  دقتعُي  اًمدق ، رشع 

.اههايم ىوتسم  لقي  وأ  مهرابآ  فجت 

.« !! وووووويإ ووووووويإ ! : » خرصت يهو  انب ، صاخلا  فصاوعلا  باب  ةبتع  دنع  اهسفنب  تمر 

.»؟ بطخلا ام  يلنالوب ، : » اهخارصل ضفتنا  دقو  اهلأس أ ،

.«! ووووويإ ووووويأ ، .رئبلا  ..هنإ يف  : » ضرألا ىلع  ةرسح  ىولتتو  بحتنت  يهو  ابغأ  تلاق 



.»؟ رئبلا يذلا يف  نَم  اذام ؟ نَم ؟ : » ٍلاع توصب  لأس أ 

هنأل وويشأ ؛»  » اهيلع قلطأ  ام  ًاثكو  اهبحي ، اجوب  نكي  يتلا   كلت  رركت ، ةأرملا  تلظ  اذكه  رئبلا ،» يف  كانه ، كانه ، »

«. مور ال   » قدنف لخدت  ةَّرم  تاذ  اهآر 

.ارو يبوأ  جرخو  هءارو ، ُتجرخ  .تيبلا  نم  اًجراخ  يرجي  حار  لأسي ، وهو  نكل ، نَم .»؟ ِكتلأس  »

يتسالبلا ولدلا  ناكو  مادقأ ، ا  ىلع  ديزي  ىوتسم  ىلإ  ءاملاب  ةءولمم  ًاليلق ، خسفتملا  دعملا  اهئاطغب  رئبلا ، تناك 

نولاب لثم  ةخوفنم  هفلخ ، نم  توشاراب »  » لِّكشُت هسبالمو  ءاملا ، ىلع  اًيفاط  اجوب  دسجو  رئبلا ، ةهوف  دنع  انتراجب  صاخلا 

اًعوفرم هسأرو  ةخفتنمو ، ةمومضم  ىرخألاو  يفاصلا ، ءاملا  حطس  تحت  نم  اهتيؤر  نكو  ةحوتفم  هينيع  ىدحإو  ئلتمم ،

ءانثأ دمجت  هنأك  ءاملا  قوف  ءطبب  ناحجرأتت  قيقرلا  دلجلا  اتاذ  هادي  نيب  نوللا ، لئاح  رئبلا  بوط  ىلع  اًدنتسم  ءاملا ، قوف 

.هاوس هتيؤر  عيطتسي  رخآ ال  صخش  قانع 

اهنأ ودبي  رقَص -  ىثنأ  تطقس  ماع ، لبقف  .هخيرات  نم  اًءزج  تناك  ام  ًاثك  رهظ ، مث  اهلخادب ، أبتخا  يتلا  رئبلا  كلت 

تلظف اجوب ، نأش  اهنأش  ةدع ، مايأ  دعب  الإ  دحأ  اهفشتكي  و  تقرغو ، ةحوتفملا  رئبلا  لخاد  ام -  ةقاعإ  اهب  وأ  ءايمع  تناك 

، تقولا كلذ  نكل يف  ىلعأ ، ىلإ  تفطو  تخفتنا  اهتقو ، ناح  امدنعو  مدلا ، ىرجم  مُس يف  لثم  ءودهب ، ءاملا  لفسأ  ةدقار 

ةراشبلا ةلمح   » يف ديدجلا ، هدقتعم  اجوب  هيف  قنتعا  يذلا  تقولا  تعقو يف  ةثداحلا  كلت  للحتلا . تأدب يف  دق  تناك 

هناإ عضو  .هبرشيو  ءاملا  ىلع  يلصيس  هنأ  اجوب  نلعأ  يف 1994 . نوب ، دراهنير  املألا  يليجنإلا  ظعاولا  ةدايقب  ىمظعلا »

مكرضي الو  ودعلا ، ةوق  لكو  براقعلاو  تاَّيحلا  اوسودتل  اًناطلس  مكيطعأ  انأ  اه  : » لوقت يتلا  سدقملا  باتكلا  ةيآ  يف 

فاخ امدنعو  هنم ، اًسأك  اجوب  برش  ءاملا ، هطتل  أ  مهاعدتسا  نيذلا  هايملا  نوؤش  ةرازو  يفظوم  رظتنن  نيبو  ءيش .»

ةوقب هدلجي  نأ  مسقأ  دقو  ىفشتسملا ، ىلإ  اجوب  ذخأ أ  .رعذلاب  انيدلاو  باصأ  م  رسلا ، ىشفأ  هقيقش ، تو  نأ  انيكيإ 

كلذ دعب  هتلتق  رئبلا  نكل  اهتقو ، رئبلا  اجوب  مزه  اذكهو  .خب  هنأ  ليلحتلا  جئاتن  ترهظأ  امدنع  اًعيمج  انحترا  .اهدعب 

! تاونسب

دشح عمجت  نيب  اًبعترم ، َّيف  قدحي  يبوأ  فقو  .جراخلا  ىلإ  عفُر  امدنع  اًنكمم  هيلع  فرعتلا  دعي  ملف  هلكش ، َّغت 
لحترت ليبقلا  اذه  نم  ةيواسأملا  ثداوحلا  تناك  مايألا ، كلت  ايقيرفأ يف  برغ  ةغصلا يف  تاعمتجملا  .انِّيح يف  ءاجرأ  نم 

 - مهفرعن نيذلاو ال  مهفرعن  نيذلا  سانلا -  أدب  اهتحيص ، ةأرملا  تقلطأ  نأ  روف  ناتمرهلا .»  » حاير عم  تاباغلا  قئارح  لثم 

اجوب فقون  نأ  يبوأو  انأ  لواحأ  انيكيإ ،  توم  دهشم  ثدح يف  ام  سكع  ىلعو  .اهوألم  ىتح  انراد  ىلع  نودفاوتي 

، رمحأ رهن  رمحأ ، رهن  : » ةرابعل روحسملا  ليترتلا  نم  ىفاعت  نأ  دعب  اهتقو ، لعف  يبوأ ك  فرصتي  .اًديعب   هنوذخأي  مهو 

، يإ اي  َحصا  يإ ، اي  َحصا  : » اًيدانم همف ، لخاد  جسكألا  خضي  نأ  اًجاتهم  لواحو  انيكيإ ، سأرب  كسمأو  رمحأ ،» رهن 

.ةفرشلا نم  بقارن  انحر  انيدلاو ، دوجو  يف  ةَّرملا ، كلت  .انيكيإ  نع  اًديعب  يدوب  ديسلا  هبذج  ىتح  كوجرأ ،»!

ةغصلا تادلبلا  مظعمو  يروكأ  لهأ  ناك  ذإ  فشكتي ، يذلا  دهشملا  ىرن  داكلاب  انك  اننإ  ىتح  ادج ، ًابك  دشحلا  ناك 

وأ ةعئاش  رظتنت  اهنأ  ول  ك  عكستتو  تاحاسلا ، وأ  قاوسألا  لسكب يف  ىعرت  ةيبلس  تاقولخم  مئح : ايقيرفأ  طسو  يف 

، كل خأ  صخش  لك  .صخش  لك  فرعت  تنأو  كفرعي ، صخش  لك  .ضرألا  ىلع  بوبحلا  نم  ةنفح  تُن  لك  عَّمجتتو  اًربخ ،

ىلع قبطني  كلذ  ناكو  .كاخأ  وأ  كمأ  فرعي  اًصخش  ىرت  الو  ام  ناكم  نوكت يف  نأ  بعصي  ناك  .صخش  لكل  خأ  تنأو 

نم يديلقت  يز  هتدلاوو يف  يفابغإ  دلاو  ءاجو  اينُب ، ًاتروشو  ءاضيب  ةيلخاد  ةلناف  اًيدترم  ابغأ  ديسلا  ءاج  .انناج  عيمج 

مهنم نورخآ ، سانأ  كانه  ناكو  .هسبالم  يغتل  ةصرفلا  هل  حنست  و  ام ، لفح  نم  هِّوتل  الصو  نأ  دعب  هسفن ، نوللا 

، ملس مادختساب  ًالوأ  رئبلا  لزن  هنأ  كانه  سانلا  تاقيلعت  نم  تعمجتسا  دقو  .اجوب  جرخأو  رئبلا  لخد  يذلا  يدوب ، ديسلا 

بناج ىلع  هدي  يدوب  ديسلا  عضو  عفتري . نأ  ضفر  ليقثلا  اجوب  نثج  نكل  ةدحاو ، ديب  جراخلا  ىلإ  اجوب  بذج  لواحو 

دنعو .رئبلا  لخاد  كأ  ملسلا  سطغو  عارذلا ، تحت  نم  اجوب  صيمق  قَّز  ةَّرملا ، كلت  .ًةيناث يف  ىلعأ  ىلإ  اجوب  دشو  رئبلا ،

اذه طسوو  َْيقاس  ىلع  لاجر  ةثالث  ضبقو  قالزنالا ، نم  هعنميل  ةوقب  رئبلا  ةهوف  دنع  فقاولا  لجرلا  هكسمأ  كلذ ، ةيؤر 



ةيئاملا ةربقملا  نم  هعفر  نم  ًاخأ  نَّك  ًاليلق ، كأ  ملسلا  تاجرد  لزن  دقو  ًةيناث ، يدوب  ديسلا  لواح  امدنع  نكل  خألا ،

.ناسحتسالا فاتهب  دشحلا  رأج  توملا ، نم  رزاعيل  ميقأ  امدنع  ثدح  لثمو  .اًمايأ  اهيف  اًتيم  لظ  يتلا 

عابطنالا نم  ةروصلا  كلت  عنملو  .ةخوفنم  ةثجل  ىسنُت  ةفيخم ال  ةروص  لب  ديدج ، نم  ثعُب  اًدسج  هبشي  هرهظم ال  ناك 

.لزنملا ىلإ  لوخدلا  ىلع  يبوأو ، انأ  انربجأ أ ، انيلقع ، يف 

، ههجو ىلع  ترهظ  دق  ةيئاجف  ديعاجت  تناك  .لبق  نم  ههجو  ىلع  هرأ  بعتب   ثهلي ، وهو  اهلاق  انه ،» اسلجا  تنأ ، »

نانوكتس ةظحللا ، ذنم  : » لوقي وهو  انيذخف  ىلع  هيدي  عضوو  انسلج ، امدنع  عكر  .مدلا  نولب  نيوارمح  هانيع  تناكو 

يتلا ةعاجشلاب  ب ...ـ ...هنع  ًغر  بوردلاو  قرطلا  ناقشيو  هينيع ، اعلا يف  ىلإ  نارظني  لجر  نانوكتس  .يوق  لجر 

.»؟ نهفت له  .كاقيقش  اهب  عتمتي  ناك 

.انيسأرب انأموأ 

.دراش هلقعو  اًرارم  هسأرب  ئموي  وهو  اهلاق  ميظع ،» »

ةملكلا تناك  .ةيلآ  ةمت  لصاوي  وهو  همف  يف  ُّرصت  هنانسأ  عس  يعسوب  ناك  .هيفك  ب  ههجو  عضوو  هسأر ، ىنحأ 

فالخ ىلع  هتعلص ، تفقوت  ثيح  هسأر  ةورف  فصتنم  تيأر  هسأر ، سكن  امدنع  هاَّبر .» : » هنم اهانعمس  يتلا  ةديحولا 

.رعشلا نم  ةقلح  طسو  ئبتخم  درجأ  سوق  درجم  تلظو  ددمتلا ، نع  يِّدج ،

.»؟ يبوأ اي  تاونس  عضب  لبق  هَتلق  ام  ركذتت  له  : » ةيناث ههجو  عفري  وهو  لاق أ ،

.هسأر يبوأ  زه 

يبتكم ىلإ  ةرايسلا  يإ  كقيقش  داق  امدنع  هَتلق  ام   » .توَذ مث  أ  هجو  ىلع  ةحيرج  ةماستبا  تَقرب  َتيسن .» دقل  »

ضبري ثيح  ىضوف ، ةلاح  تكرُت يف  يتلا  ةلواطلا  ىلإ  راشأ  ماعطلا .»؟ ةلواط  ىلع  كانه  «، M.K.O  » بغش ثادحأ  ءانثأ 

بايغ نع  ًالفاغ  هنم ، دعاصتي  راخبلا  لظ  نخاسلا  ءاملا  نم  ءانإو  ةغرافلا ، فصن  هايملا  باوكأو  ماعطلا ، اياقب  ىلع  بابذلا 

.»؟ اتام ول  هلعفتس  يذلا  ام  َتلأس  دقل   » .هيِبِراش

، تيبلا ىلإ  هترايسب  أ  انبحطصا  نأ  دعبف  كلت ، وينوي 1993  ةليل 12  انأ ، تركذت  ك  ركذت ، دقل  هسأرب ؛ يبوأ  أموأ 

ةيركسع ةنكث  ىلإ  اهتاقيدصو  يه  ترج  فيك  يمأ  تكح  .ءاشعلا  ىلع  بغشلا  عئاقو  ح  بوانتن يف  اًعيمج  انأدب 

انيهتنا امدنعو  .ايلش  هنونظي  صخش  يأ  نولتقيو  قوسلا ، نوبرخي  « M.K.O  » راصنأ نم  نوبغاشملا  حار  يف  ةبيرق ،

.»؟ ناتوو اجوبو  انيكيإ  ربكي  امدنع  ْنِبو  انأ  ثدحيس يل  اذام  : » يبوأ لاق  اًعيمج ،

دقف اهتقو ، ىتح  لتحالا  كلذ  يف  ركفأ  يننأ   عمو  .يبوأو  انأ  نيغصلا ، ءانثتساب  كحضلا ، يف  عيمجلا  رجفنا 

.ايقطنم اًراسفتسا  لاؤسلا  تربتعا 

«. ثكب كنم  ربكأ  اسيل  هنإ  اًضيأ ، اربك  دق  نانوكتس  اهدنع  يبوأ ، : » كحضلا نم  قزقزي  وهو  در أ 

.»؟ اتام ول  اذام  نكلو   » .ةباجإ نع  ثحبت  هلقع  محازتت يف  ةلئسألاو  هيلإ ، رظني  لظ  .ةظحلل  يبوأ  ددرت  اًنسح .» »

له اتو ، نل  كاقيقش  كلقع ؟ محتقت  نأ  هذهك  ةركفل  حمست  فيك  ر ! اي  تمصت ؟ نأ  نك  له  : » يمأ تخرص 

.فوخلا نم  زتها  دقو  اًقفاوم  هسأرب  يبوأ  أموأف  اهنذأ ، ةمحشب  تَكسمأ  ينعمست .»؟

!«. نآلا كماعط  لوانت  ميظع ، : » يمأ ترده 

.تمص هتبجو يف  لمكأو  اًمومغم ، هسأر ، يبوأ  سكن 

***

، انه ْنِب  كيوخأو ، كسفن  دوقت  نأ  كيلع  يبوأ ، اي  كلذ  ثدح  نأ  دعب  نآلا  معن ، : » انيسأرب انأموأ  نأ  دعب  أ  عبات 

«. ربكألا هقيقش  كرابتعاب  كيلإ  ناعلطتي  فوس  .ديفيدو 

.هسأرب يبوأ  أموأ 

«. هل اًدئاق  نوكت  نأ  كيلع  دصقأ  .ةرايس  هدوقت يف  نأ  بجي  كنإ  لوقأ  ال  : » ًالئاق هسأر  زهو أ 



.ةقباسلا هتءاإ  ىلع  يبوأ  دكأ 

«. هل اًدئاق  : » مغمغ أ

«. اي أ لعفأس  : » يبوأ باجأو 

تاذ تأرق  يننأ  تركذت  هبقارأ ، نيبو  .لزافلاب  هبشأ  هنول  هدي ، رهظ  ىلع  خسولا  قلزناف  هديب ، هفنأ  حسمو  ضهن أ 

امدنع اًصوصخ  انس ، ربكألا  خارفلا  اهلتقت  اهتاضيب ، نم  جرخت  نأ  دعب  نابقعلا ، مظعم  نأ  تاناويحلا » سلطأ   » ةَّرم يف

لعفت ال  اهناوفنعو ، اهتوق  نم  مغرلا  ىلع  نابقعلا ، نأ  تأرق  ليباهو .» ليباق  ةمزالتم   » باتكلا هَّس  يف  ماعطلا ، حشي 

امدنع وأ  اهراكوأ ، نع  ةديعب  نابقعلا  نوكت  امدنع  كلت  لتقلا  تايلمع  ثدحت  ار  .ةوخإلا  لتق  تايلمع  فقول  اًئيش 

ةلجعتم ةلحر  بحسلا يف  قوف  دعصتو  اًرأف  وأ  اًباجنس  داطصت  امدنع  وأ  تيبلا ، ىلإ  ماعطلا  بلجل  ةديعب  تافاسم  رفاست 

، شعلا نم  برستت  ةنكادلا  ءارمحلا  هؤامدو  ركولا ، لخاد  ٍماد  ٌدحاو  ةتيم : خرف -  ار  خارفلا -  دجتل  عجرت  مث  اهشع ، ىلإ 

.ةبيرق ةكرب  حطس  ىلع  اًيفاطو  اًخوفنم  همجح ، فعاضتو  هدسج  مروت  رخآلاو 

.»؟ انقفتا .كل  لوقأ  ىتح  اجرخت  .انه ال  ايقبا  : » يراكفأ اًعطاق  لاق أ ،

«. اي أ انقفتا  : » دحاو توص  انددر يف 

لك ناك  كلذ  نكل  ...كوجرأ ،» ..كلضف  نم  : » ًالسوت ار  ةلمج ، لوقي  أدب  هنظأ  .ءطبب  رادتسا  هنكل  رداغي ، ضهن ل 

.نثالا نحن  انشهُدو  كانه ، انكرتو  جرخ  .ءيش 

ايجيردت يف ببستي  مث  نئاك  مسج  نكسي  اًرطف  هتاذل ، اًرمدم  اًرطف  اًضيأ  ناك  اجوب  نأ  يلابب  رطخ  أ ، رداغ  نأ  دعب 

اًبقث ثدحأ  نأب  حورلا  نم  هغرفأ  مث  ضيضحلا ، ىلإ  انيكيإ  تايونع  لزن  ًالوأ ، .انيكيإب  هلعف  ام  وه  اذه  ناك  .همدت 

هسفن ىلع  بلقنا  هسنج ، ينب  نأش  هنأش  اهدعب ، هتحت ، نم  رمحأ  اًرهن  تلَّكشو  انيكيإ  ءامد  هنم  تلاس  هدسج  ًالتاق يف 

.اهلتقو

نأ دب  ةلأسملا ال  نأ  انراد  اودشتحا يف  نيذلا  سانلا  نم  يبوأ  عمجتسا  .هسفن  لتق  اجوب  نأ  ربخأ  نم  لوأ  يبوأ  ناك 

.»؟ اجوب هلعف  ام  فرعت  له  : » لاقو َّيلإ  رادتسا  ةفرغلا ، رداغ أ  نأ  روفو  .رمألاب  ربخي  رظتناو ل  اذكه ، نوكت 

.ةوقب هلاؤس  ينغدل 

.»؟ هحرج نم  مدلا  انبرش  اننأ  فرعت  له  : » يبوأ عبات 

.يسأر تززه 

ءام نم  اًياش  انددعأ  نحنو  كلذ ! ..تيأر  ..انأ  هسأر ؟ ًابك يف  اًبقث  كانه  نأ  فرعت  الأ  .ءيش  يأ  فرعت  تنأ ال  عمسا ، »

«. هنم اًعيمج  انبرشو  مويلا ، حابص  رئبلا  هذه 

«، ...كانه تقولا ، لاوط  كانه  كانه ، ناك  نإ   » .تقولا اذه  لاوط  كانه  لظي  نأ  عاطتسا  فيك  مهفأ  كلذ ،  مهفأ   

.تفقوت يننكل  لوقأ  ُتعرش 

«. لمكأ : » يبوأ لاق 

.ُتمثعلت كانه ،» ..كانه  تقولا ، كلذ  لاوط  كانه  ناك  نإ  »

«. لمكأ : » لاق

.»؟ مويلا حابص  هنم  ءاملا  انبلج  امدنع  رئبلا  هرن يف  فيكف   كانه  ناك  نإ  اًنسح ، »

دنع هايملا  ليمرب  يف  تطقس  يتلا  ةيلحسلا  ركذتت  له  عمسا ، .روفلا  ىلع  دعصت  ال  قرغت ، امدنع  ءايشألا  نأل  »

.»؟ يدوياك

.يسأرب تأموأ 

.»؟ تنس لبق  رئبلا  طقس يف  يذلا  رئاطلاو  »



.ًةيناث تأموأ 

هذهب رمألا  ثدحي  ..ةقيرطلا  هذهب  : » رركو ةذفانلا  ىلإ  بعتب  راشأ  ةقيرطلا ،» هذهب  رمألا  ثدحي  .نيذه  لثم  طبضلاب  »

«. ةقيرطلا

.رمنل ةرركتم  روص  اهيلع  عوبطملا  يمأ ، انل  اهتطعأ  يتلا  اَّبرلاب  هسفن  ىطغو  ريرسلا ، قوف  ددو  يسركلا ، نع  ضهن 

جُّيهتب اًرعاش  اكم ، اًتباث يف  اًنكاس ، تسلج  .ءاطغلا  تحت  نم  ىلاعتي  موتكم  جيشن  توص  ناك  يف  هسأر  ةكرح  ُتعبات 

، يمف يف  ضماح  معطب  ةأجف  ترعشو  مضقلا ، رمتسا  .لخادلا  نم  اهمضقي  ًاغص  ايرب  اًبنرأ  نأكو  اعمأ ، يف  يجيردت 

ضرألا ىلإ  تينحنا  .لاعسلا  نم  تابون  ةقفدلا  هذه  تلتو  ضرألا ، ىلع  ةلئاس  ةنيجع  بطرلا يف  ماعطلا  نم  ةلتك  تأيقتف 

.كأف كأ  لعسأ  تحرو 

.»؟ كل ثدح  اذام  اذام ؟ : » َّيلإ هريرس  نم  يبوأ  زفق 

.سفنتأل تقهشو  يماظع ، لخاد  ربكأ  ةوقب  شمخلا  لصاوي  ناك  بنرألاف  عطتسأ ، يننكل   بيجأ ، نأ  تلواح 

«. ءاملا ضعب  كيلإ  رضحأ  ينعد  .ءام  هيإ ، : » لاق

.يسأرب تأموأ 

يهجو ىلع  تابحلا  ترطاقتف  تقهش  .قرغأ  يننأك  ءاملاب ، رومغم  أ  ترعش  يننكل  يهجو ، ىلع  هشرو  ًءام ، بلج يل 

.جايتهاب اهتحسمف 

.»؟ خب تنأ  له  : » ينلأس

«. معن : » تمغمغو يسأرب  تأموأ 

«. ءاملا ضعب  برشت  نأ  كيلع  »

.سأك ءا يف  داعو  رداغ 

«. نآلا دعب  فخت  .برشا ال  .ذخ  : » لاق

نم بلك  زفق  فيك  ديصلا ، أدبن  نأ  لبق  ةَّرم  تاذ  مدقلا  ةركل  بعلم  نم  نودئاع  نحنو  ترَّكذت  كلذ ، لاق  امدنع 

َّدعُت نأ  نك  هعولض  نأ  ةجرد  ىلإ  فجعأ  ًاليحن ، بلكلا  ناك  .انيلع  حبنو  ةلمتكم ، غ  ةيانبل  ةيلكيهلا  فرغلا  ىدحإ 

ىطخب انهاجتا  كسملا يف  ناويحلا  مَّدقت  .سانانأ  ةر  ىلع  ش  لثم  هدسج  يطغت  ةجزاط  حورجو  عقب  تناكو  ةلوهسب ،

لكو رومنلاو ، دوسألاو  بالكلا  نم  فاخأ  ينكل  تاناويحلا ، بحأ  يننأ  عمو  .انتمجاهم  يوني  هنأك  ةيناودعو ، ةعطقتم ،

اًبرإ تاناويحلا  نم  اهغو  سانلا  قز  فيك  تفرعو  ًاثك ، اهنع  تأرق  يننأل  ططقلا ، ةلئاع  ىلإ  يمتنت  يتلا  تاناويحلا 

رجحلا أطخأ  .بلكلا  وحن  هبَّوصو  اًرجح  طقتلا  يعور ، نم  ئدُهي  لو  اجوبب ، ُتثبشتو  بلكلا ، ةيؤر  دنع  ُتخرص  .اًبرإ 

راثآ اًفلخم  عيفرلا ، هليذ  زهي  وهو  اًديعب  ىضم  مث  يلآ ، وحن  ىلع  همف  دو  حبني ، حار  ىتح  ًاثك  هفاخأ  هنكل  بلكلا ،

ىفتخا ةظحللا ، كلت  يفو  نآلا .» دعب  فخت  ال  ْنِب ، اي  بلكلا  لحر  : » ريدتسي وهو  اجوب  لاق يل  اهدعب  .بارتلا  ىلع  همادقأ 

.يفوخ

نم حدصت  راذنإ  ةرافص  ة  ناك  .جراخلاب  جرهلا  نم  ةئجافملا  ةروفلا  تعمس  يبوأ ، هبلج  يذلا  ءاملا  نم  برشأ  نيب 

نأ حضاولا  نم  ناك  .نولخدي  مه  وكرتي نأ  مهرمأتو  سانلا  خرصت يف  تاوصأ  تحار  جيجضلا ، عافترا  عمو  .ةبيرق  ةفاسم 

.فاعسإلا ةرايس  ىلإ  خفتنملا  اجوب  دسج  نولمحي  لاجرلا  ناك  يف  ةيلاع ، ةبلج  انراد  تحاتجاو  .تلصو  دق  فاعسإ  ةرايس 

، هاري أ الأ  ىلع  اًصيرح  ةرايسلا ، لخاد  ىلإ  اجوب  نثج  نولمحي  مهو  مهدهاشيل  سولجلا  ةفرغ  ةذفان  ىلإ  يبوأ  عره 

ىلع ةَّرملا  هذه  نكلو يف  ًةيناث ، حدصت  راذنإلا  ةرافص  تأدب  امدنع  َّيلإ  داع  .هسفن  تقولا  هرظنب يف  ينعباتي  نأ  ًالواحمو 

.نارودلا نع  فقوتلا  عطتسي  يلقع   نكل  ؤيقتلا ، نع  تفقوتو  ءاملا  تبرش  دق  تنك  .ناذآلا  ُّمصي  وحن 

اًنضتحم انتفرغ ، نكر  ءودهب يف  اًسلاج  ناك  .دعملا  قودنصلا  ىلإ  اجوب  انيكيإ  عفد  موي  يبوأ  هلاق يل  يف  تركف 



.قباس تقو  انتفرغ يف  ىلإ  لخد  امدنع  انيكيإ  بيج  ام يف  تيأر  تنك  نإ  لأس  مث  دربلاب ، باصم  هنأك  هسفن 

نم ربكأ  ترهظ  ةبكلا  هعطاوق  نإ  ىتح  داكلاب ، قلغم  همفو  اًخئاد ، قيدحتلاب ، ىفتكا  هنكل  ناك ،»؟ اذام  ال ، : » هتبجأ

ليوط بكوم  ناك  ثيح  جراخلا  ىلإ  هينيع  قلطأ  .ةرظنلا  كلتب  اًءولمم  لازي  ههجوو ال  ةذفانلا ، ىلإ  ىضم  .يقيقحلا  اهمجح 

رطقت هب ، ةقصتلم  شقلا  نم  ةقرخ  ةو  ةليوطلا ، رطملا  مايأ  رثأ  نم  بطرلا  روسلا  لوط  ىلع  سي  براحملا  لمنلا  نم 

.ناردجلا قوف  قفألا  ةقلاعةباحسو يف  رادجلا ، لفسأ  ىلإ  ءطبب  قلزني  ليوط  طخ  ءاملا يف 

.ًةيناث هتلأس  تقولا  لاط  امدنع  نكل  يبوأ ، ينبيجي  نأ  ربصب  ترظتنا 

«. هبيج ..كس يف  هعم  ناك  انيكيإ  : » يتيحان ريدتسي  نأ  نود  ينباجأ 

.»؟ كس : » هتلأسو ينمهتليل ، ةفرغلا  محتقاو  رادجلا  قد  اًشحو  نأك  هيلإ  تعرهو  يتسلج ، ُتلدتعا يف 

، ًةيناث هسأر  زه  كيدلا .» اجوب  هب  لتَق  يذلا  كلذ  يمأب ، صاخلا  خبطملا  كس  .هتيأر  دقل  .معن  : » هسأرب ئموي  وهو  لاق 

، لاق مث  كس ،» هعم  ناك  : » هلاق ام  ةحص  اًدكؤم  هيلإ  أموأ  دق  كانه  اًصخش  نأكو  ًالوأ ، فقسلا  قدحي يف  وهو  ررك ، مث 

«. اجوب لتقي  نأ  دارأ  ار  : » هتوص تفخو  نآلا  ههجو  ضبقنا  دقو 

ةذفانلا نع  يبوأ  عجارتف  ناذآلا ، مصت  ةجرد  ىلإ  دشحلا  جيجض  عفتراو  ىرخأ ، ةرم  اهحاون  فاعسإلا  ةرافص  تأدب 

.َّيلإ هجتاو 

نم اتنهو  دق  ياقاس  تناك  .ةقرب  ددو  يديب  كس  وهو  اهرركو  حوحبم ، توصب  يبوأ  اهلاق  هوذخأ ،» دقل  »

.ضرألا ىلع  أيقتأ  تنك  ةصفرقلا ح 

«. اًركش : » تلق

.هسأرب أموأ 

، ةأجف هتدوار  ةركف  نأكو  بابلا ، وحن  هجتاو  اهلاق  بسحف ،» كانه  دقرا  .كراوج  ىلإ  دقرأل  آو  اذه  فظنأ  فوس  »

.هيتلق ناتؤلؤل  تقصتلا  دقو  مستباو ، فقوت 

«. ْنِب : » ادان

.»؟ معن »

.مأوت لئاس  طخب  هيراسم  تمسار  ناتؤلؤللا  تقلزنا  نيب  هيتفش ، َّمزو  هكف ، شعترا  اجوبو .» يإ  تام  دقل  »

.ةفرغلا رداغو  رادتساف  يسأرب ، تأموأ  هلاق ، ا  لعفأ  اذام  فرعأ  يننألو  

هسفن لتق  فيك  اجوب ، توم  ةقيرط  ليختب  يلقع  لغشنا  دقو  ةفرجملاب ، خاسوألا  فظني  ناك  نيب  َّينيع  تضمغأ 

اًفهك بهني  صل  لثم  هتايح  بَلَس  هنأ  ةأجف  كردأ  دقو  اًحئان ، هنعط ، امدعب  انيكيإ  ةثج  قوف  فقي  هتليخت  مهتياورل ؟ اًقفو 

تدَّلو راكفألا  كلت  نأ  دب  .بعتراف ال  هرظتنت  يتلا  مايألا  ركف يف  هنأ  دب  .هلبقتسم ال  ىأر  هنأ  دب  .ةدقلا ال  زونكلاب  اًئيلم 

تاوم عمو  .ةئيطبلا  هتوم  ةيلمع  ًةقلطُم  هلقع ، ةدروأ  فروم يف  لثم  ةيراحتنالا  ةركفلا  ترَّود  يتلا  ةعينشلا  ةعاجشلا 

دقُعلاو طيخ ، دعب  اًطيخ  هلقع  ناطيخي  كشلاو  فوخلاو  هدسج ، عفر  يفو  هيقاس ، كيرحت  ةلوهس يف  دجو  هنأ  دب  ال  هلقع ،

رعش هنأ  دب  ال  الأ .» - يموأ  » اًاد يف سطغي  ناك  ك  صاوغ ، لثم  ًالوأ ، هسأرب  هتزفق ، زفق  ىتح  جيسنلا ، قوف  روكتتو  ربكت 

ةدايزب يف رعشي  هنأ   دب  .ةملك ال  الو  ةهآ  نود  نم  تمصب ، صوغي ، وهو  هينيع  حاتجت  ءاوهلا  نم  ةقفدب  روفلا  ىلع 

كلت .تبيجع يف  ةنيكسو  ءوده  ىلع  ظفاح  هنأ  دب  ال  ىرحألاب ، لفسأ ؛ ىلإ  صوغي  وهو  هبلق  ناقفخ  عراست يف  وأ  هضبن 

اجوب يف هل : ةتباث  ٍروص  نم  نوكتي  ناك  هنأ  دب  ال  هيضامل ، روصلا  نم  جاتنوم » ، » ايمهو اًيلجت  حمل  هنأ  دب  ال  ةيلقعلا ، ةلاحلا 

ةقرفل نازرطلا » يبصلا   » اًينغم انراد ، يف  يفسويلا  ةرجش  عورف  نم  اًيلاع  اًعرف  يلتعي  وهو  هرمع  نم  ةسماخلا 

روباط دوقيو  اهلمكأب  ةسردملا  مامأ  فقي  نأ  هنم  بُلط  امدنع  زاربلاب  عقبم  لاطنبب  ماوعأ  ةسمخلا  نبا  اجوب  اروميتلاب .» »

ديع ةيحرسم  عوسي يف  مأ  ميرم  جوز  راجنلا ، فسوي  رود  بعل  يذلا  ماوعأ  ةرشعلا  نبا  اجوب  برلا .» ةالص   » حابصلا يف

هل لاق  يذلا  اجوب ، .عيمجلا  لهذأف  «، ! وويشأ كنأل  كجوزتأ  نل  ميرم ، اي  : » لاقو ةنس 1992 ، انتسينك  يف  داليملا 



روصلا كلت  تعَّمجت  ار  .ماعلا  اذه  نم  قباس  تقو  اًسمحتم يف  اًدايص  ناك  يذلا  اجوب   ! اًدبأ اًدبأ ، براحي  َّالأ  « M.K.O»

ترثانتف فقلا  تمطح  ًةمدص  رئبلا  عاقب  مدطصا  ىتح  كأف  كأ  سطغي  وهو  فق  لحنلا يف  نم  برس  لثم  هلقع  يف 

.روصلا

، رئبلا بنج  نم  ةئتانلا  ةرخصلاب  ًالوأ  مدطصا  هنأ  دب  ال  هسأر ، صوغ  عمو  كش ، الب  ةعيرس  تناك  ةسطغلا  نأ  ُتروصت 

دب .هسأر ال  اهنارودو يف  اهباكسنا  مث  ءامد ، ةرخرخو  ماظع ، مُّطحتو  ةمجمج ، مُّشهتو  قالفنا ، توص  اهالت  ةمدصلا  هذهو 

، مادطصالا ةظحل  همف  جراخ  عفدنا  هناسل  نأ  دب  .تككفت ال  هسأر  ءازجأ  ةيقبب  هطبرت  يتلا  ةدروألاو  ًاتاتشأ ، رثانت  هخم  نأ 

ةتماص ال ةنمازتم  تالعافت  .دلا  نم  ةنفح  لثم  همف  لخاد  هنانسأ  رشُع  بكسناو  قيتع ، حاشو  لثم  هنذأ  ةلبط  تقَّزو 

جنشتي يف  قبقبتو  يلغت  ءاملا  نم  ٍردِق  لثم  عومسم ، غ  ءيشب  قطني  لظ  همف  نأ  دب  ال  ةهربل ، .كلذ  تلت  اهنأ  دب 

اذه نم  سيل  ٌمالسو  هماظع ، ىلإ  داع  ءودهلاو  ايجيردت ، عجارت  جنشتلا  نأ  دب  .رمألا ال  ةورذ  ناك  اذه  نأ  دب  .هدسج ال 

.كارح الب  دمه  ىتح  اًدهدهم ، هيلع  لزن  اعلا 



11
بكانعلا

« هنولكأي يلافطأل  اًئيش  رِّمح  : » عوجت امدنع  مألا  لوقت 

يتناشألا نم  لثَم 

.نازحأ باود  بكانعلا 

وحن ىلع  بخص ، الب  جسنتو  كابشلا ، نم  ديزملا  لزغت  مولكملا ، تويب  ششعت يف  اهنأب  وبغإلا  بعش  نمؤي  تانئاك 

دعب اعلا  اذه  تغت يف  يتلا  ةثكلا  ءايشألا  نم  ةدحاو  لثم  ترهظ  .ةلئاه  تاحاسم  يطغيو  اهلزغ  ددمتي  ىتح  ؤم ،

، اًبرإ تقَّز  اًعم  اهتحت  ئبتخن  يتلا  ةيشقلا  ةلظملا  نأب  روعش  دوار  هتافو ، دعب  لوألا  عوبسألا  .ياقيقش يف  تام  نأ 

لك مِّظعي  رخأتملا  كاردإلا  نم  بوكسلت  ربع  هتايحل ، ةقيقدلا  ليصافتلا  ركفأ يف  َّيقيقش ، ركذتأ  تأدب  .ءارعلا  ينتكرتف يف 

لاكشأب اًعيمج  انيناع  دقل  يدحو ؛ يملاع  نكي  ثادحألا   دعب  َّغت  ام  نكل  .ثدح  لكو  غص ، لعف  لكو  ليصفت ،

ةبحاص يمأ  تناك  هتوم ، دعب  ىلوألا  ةليلقلا  عيباسألا  يفو  .ميكن  ىتحو  ديفيدو ، انأو ، يبوأو ، يمأو ، أ ، ةفلتخم :

.مظعألا ةاناعملا 

ةلاح يف  سانلا  نوكي  امدنع  لعفت  اهنأ  وبغإلا  بعش  نمؤي  ك  انتيب  يف  تششعو  ةتقؤم ، ئجالم  بكانعلا  تدَّيش 

ةثبشتملا ةئتانلا  تارادملاو  بكانعلا  ظحال  نم  لوأ  يمأ  تناك  .يمأ  لقع  تزغف  دعبأ ، ةوطخ  اهوزغ  تمَّدقت يف  .دادح 

بكانعلا عورد  نم  انيلع  سسجتي  انيكيإ  ىرت  تأدب  .ءيش  لك  نكي  كلذ   نكل  طويخلا ؛ هبشت  تابَّالكب  فقسلاب 

تاقولخملا كلت  يفيإ  - وجأ  يدن  اهنم : تكتشاو  .ةيبلوللا  تاليكشتلا  ربع  نارظنت  هينيع  ىرت  وأ  تارادملا ، يف  ةقَّلُعملا 

ضرعت دقو  اهتئدهتل ، ةلواحم  يف  أ -  ماق  ىتح  اهيلإ ، شت  يهو  بت  اهلعجت  اهفيخت ، ةبعرملا ، ةيفشرحلا ، ةيرشقلا ،

 - اهبلط ةيثبع  نع  رظنلا  ضغب  ةمولكم  ةأرما  توص  ىلإ  يغصي  ل  وبايإ ، ايإو  ةينالديصلا ، يسوب ، امام  نم  ةيوق  طوغضل 

ةكرعم ضاخو  طئاحلا ، صاربأ  درطب  عبات  مث  ناردجلا ، ىلع  بكانعلا  نم  ديدعلا  قْحسو  تيبلا ، بش يف  ىوأم  لك  ةلازإب 

جرعأ اًمالس  ناك  هنكل  ديدج ؛ نم  مالسلا  لح  طقف  اهتعاس  .دعوتم  رطخ  ىلإ  لوحتي  اهرثاكت  داك  يتلا  صارصلا ، دض 

تاروانملا ىلإ  ةأجف  تهبتنا  .ةفاحلا  نم  ًاتاوصأ  عمست  بكانعلا ، ةرداغم  دعب  يمأ ، تأدب  ام  ناعرس  ذإ  مدقلا ؛ مروتم 

لوقت تناك  .ةيدامرلا  ةداملا  مضقت  تأدبو  اهخم  تششع يف  اهنأ  تَكردأ  يتلا  ةضاَّضعلا  تاَضرألا  نم  شيجل  ةيئاهناللا 

يذلا بيرغلا  ملحلا  تكح  ام  ًاثكو  توميس ، هنأ  مالحألا  دحأ  اهربخأ يف  نأ  قبس  اجوب  نإ  اهتاساومل  نوتأي  نيذلا  سانلل 

ةيلاتلا مايألا  يف  لمنلا  بارسأ  لثم  انتيب  اوحاتجا  نيذلا  ةسينكلا  ءانبأو  ناجلل  اجوبو  انيكيإ  ةافو  ةحيبص  اهدوار 

ىلع ةرداق  مألا  نأب  يوق  ناإ  مهيدل  اهلك ، ايقيرفأ  لب يف  ةقطنملا ، كلت  سانلا يف  نأل  ةاسأملاب ، ملحلا  ًةطبار  ثادحألل ،

.اهمحر ةرو  اهلفط  توم  راصبتسا 

امام ترا  .كلذ  تبقعأ  يتلا  لعفلا  ةدر  ينتزه  انيكيإ ـ  ةزانج  ةيشع  ةبرجتلا -  هذه  حت  يمأ  هيف  ُتعمس  موي  لوأ 

ال هووووأ ، : » اهرخآ ىلإ  اهلوأ  نم  ةيضرألا  ىلع  بلقتت  يهو  هوأتت  تحارو  بخاص ، ليوع  ضرألا يف  ىلع  ةينالديصلا  يسوب 

ىسألاو ألا  ناك  ييييييإ .» ووووووأ ، ثدحيس ، كلذ  نأب  برلا  نم  اًراذنإ  ناك  هنأ  دب  ال  .برلا  نم  اًراذنإ  ناك  هنأ  دب 

اًنايحأ ةروهتم -  تايوتسم  ىلإ  ةدتمم  ةرفانتم  ةكرحتم  فورح  نم  لَّكشتت  تلك  الب  تاهآ  عومسم يف  اهنم  ناثعبنملا 

نأ دعب  يمأ  هتلعف  ام  وه  روضحلا  رَّثأ يف  ام  كأ  .اهنيب  ةقيقدلا  قورفلا  اوكردأ  نيدوجوملا  نكل  قالطإلا ، ىلع  ىنعم  الب 

 - باقُعلا ةحفص  ىلع  ةحوتفم  لازت  يتلا ال  طئاحلا ، ىلع  ةقَّلُعملا  يزكرملا  كنبلا  ةمانزور  نم  برقلاب  تَفقو  .ةصقلا  تور 

يهو يمأ  تحاص  .انيكيإل  يخسملا  لوحتلا  تدهش  يتلا  ةعيظفلا  عيباسألا  اهيغت يف  ركذتي  اًدحأ   نأل  ويام -  رهش  ىلع 



دقل هداليم ، ةبدن  ىلإ  ارظنا  ارظنا ، .ناتفيظن  مك ه  َّيدي  ىلإ  ارظنا  ضرألاو ، ءسلا  الآ  - ان  ولإ  : » ىلعأ ىلإ  اهيدي  عفرت 

اعضر نيذللا  يدثلا  ىلإ  اورظنا   » .اهترس لفسأ  تراشأو  اهتزولب  تَعفر  كلذ ، تلاق  امدنع  دعب .» مئتلت  امل  يهو  اتام 

ـ  ودبي يف  اهييدث  فشكت  ل  ىلعأ -  ىلإ  اهتزولب  تعفر  دوجو .» هل  دعي  نكل   ئلتمم ، نالازي  ال  هنإ  هنم ،

: اًبيرقت ةفرغلاب  نَم  لك  رظنملا  ىأر  ذإ  ناوألا ، تاوف  دعب  نكل  ةيناث ، لفسأ  ىلإ  اهبحستل  اهيلإ  ءاسنلا  ىدحإ  تَّفخو 

.عطاسلا راهنلا  ءوض  يف  تزرابلا ، هيتملحب  قورعملا  يدثلا 

، اًريذن نوكي  ملحلا  نأ  فرعأ  تنك  ول  يننأ  ضبقم  فوخب  روعش  دوار  ةصقلا ، هذه  حت  يمأ  اهيف  عمسأ  ةرم  لوأ 

كلذ يمأ  تور  .ريذن  هنإ  لاقو  اهملح ، يمأ  تَّصق  نأ  دعب  ملحلاب  يخأ  ُتربخأ  .رسجلا  ملح  اًحوضو يف  كأ  اًريذن  تيأرل 

بهذ دق  ناك  .تقولا  كلذ  تيبلا يف  نكي أ يف  .كلذ   وحن  وأ  عوبسأب  اهدعب  هتجوزو ، انتسينك ، يعار  زنيلوك  سقلل 

هيف انع  يذلا  عوبسألا  دوقولا يف  راعسأ  ةموكحلا  تعفر  ثيح  ةدلبلا ، يحاوض  تاطحملا يف  ىدحإ  نم  نيزنبلا  ءارشل 

ةليوط باوط  ببستتو يف  نيزنبلا  نزخت  تاطحملا  لعج  م  هريان ، نيرشعو  ىدحإ  ىلإ  هريان  ةرشع  يتنثا  نم  اجوب  ىلع 

هترايسب عجري  نأ  لبق  ءاسملا  لوأ  ىتحو  رصعلا  ذنم  اهنم  ةدحاو  لظ أ يف  .دالبلا  ءاحنأ  لك  تاطحملا يف  مامأ  يهتنت  ال 

«، هشرع ، » كئارألا ىدحإ  ىلإ  ةرشابم  هجوت  اًبعتم ، ناك  املو  .ةرايسلا  قودنص  نيزنبلاب يف  ءولمم  ليمرببو  اهنازخ ، ألم  دقو 

تَسلج .مويلا  كلذ  اولصتا يف  نيذلا  سانلا  رمأب  هربخت  يمأ  تأدب  امدنع  قرعتملا  هصيمق  علخي  لازي  ناك ال  .اهيف  صاغو 

.ةجزاط حارجب  ةنخثم  ةرقب  بقعتت  تابابذ  لثم  هعم  تداع  يتلا  ةيوقلا  ليخنلا  ذيبن  ةحئار  نع  ةلفاغ  هراوج ، ىلإ 

!«. ىفك : » اهيف خرص  ىتح  ليوط  تقول  هيلإ  تثدحت 

يتلا يمأ ، قوف  فقاو  وهو  تيراعلا  هيعارذ  قشت  داكت  ةرفانلا  قورعلاو  هيمدق ، ىلع  ضهنو  اهررك ، ىفك ،»! تلق  »

ةقيدح نآلا  يلزنم  حبصأ  له  يتقيدص ؟ اي  هيإ ، يل ؟ هنيكحت  يذلا  ءارهلا  اذه  ام   » .اهيذخف ىلع  اهيدي  كبشتو  جشنت 

، عدافضلاو زعاملا ، مث  بالكلا ، أتس  اًبيرق  ةيزعتلل ؟ أي  فوس  اًصخش  مك  ةدلبلا ؟ هذه  يح يف  نئاك  لكل  ةلاض  تاناويح 

الأ باصملا ؟ باحصأ  نم  ىلعأ  نوخرصي  باَّدن  ىوس  اوسيل  سانلا  ءالؤه  نأ  فرعت  الأ  .جادوألا  ةخفتنم  ططقلا  ىتحو 

.»؟ رمألا اذهل  دح  دجوي 

عومدلا تيأر  .اهيف  قدحت  يهو  اهسأر  تزهو  اهنول ، لاح  اَّبرب  ىطغملا  اهذخف  ىلإ  اهينيعب  تلوحت  .هيلع  يمأ  درت   

ةربإلا تناك  ةهجاوملا  كلت  نأ  كلذ  دعب  ُتعنتقاو  همامأ ، ةلواطلا  ىلع  سوكلا  حابصم  ءوض  ىلع  اهينيع ، مكارتت يف 

تراصو هلمكأب ، اهملاع  لِّمنُي  تمصلا  أدبو  مالكلا ، نع  تفك  .مويلا  كلذ  ذنم  فزني  أدبف  يسفنلا  اهحرج  تَأكن  يتلا 

اهنأك هيف  قيدحتلاب  يفتكت  اهيلإ أ ، ثدحتي  ح  تاقوألا ، مظعم  يفو  .ءيشاللا  فنعب يف  قدحت  ًةتماص  تيبلا  سلجت يف 

.ميثارجلا يف روطفلا  جتنت  لثم  تلك  جتني  نأ  داتعا  اًدمجتم ، نآلا  راص  يذلا  ناسللا ، اذه  .قالطإلا  ىلع  اًئيش  عمست   

ةروسام نم  قفدتم  ءام  لثم  بكسنيف  اهنازتا  يف  امأ  رومنلا ، لثم  اهمف  نم  مالكلا  بِثيف  أتت  تناك  قباسلا ، اهدهع 

نكل .اهلقع  َّختتف يف  هجراخ ، بَّرستت  ام  اًردانو  اهخم ، عَّمجتت يف  تلكلا  تراص  اًدعاصف ، ةليللا  كلت  ذنم  نكل  .ةروسكم 

تلاق ٍروضح  نم  ًاثك  وكشت  تحارو  تمصلا ، ماظن  ترسك  موي ، لك  اهفكاني  تمصلا -  نم  ظاتغا  دقو  أدب أ -  امدنع 

عطتسي يموي   رمذت  ىلإ  تلوحت  دق  ىواكشلا  تناك  ربمتبس ، رهش  نم  ةخألا  مايألا  تَّلح  امدنعو  .ةقلقلا  اجوب  حور  هنإ 

.كلذ نم  كأ  هلتحا  أ 

ترعش اهنأ  هتربخأ  نأ  دعب  حابص  تاذ  يمأ  رجفنا يف  اذكه  تافارخلا ،»؟ هذهب  نمؤت  نأ  ةنيدملا  تانب  نم  ةأرمال  فيك  »

.»؟ يتقيدص اي  فيك ،  » .خبطت يهو  خبطملا  فقي يف  اجوبب 

مأ ُتسلأ  ؤرجت ؟ فيك  يإ ؟ اي  كلذ  لوق  ىلع  ؤرجت  فيك  : » ةخراص هيلع  تدرف  اهنونج ، نُجو  يمأ ، ةرئاث  تراث 

.»؟ هاحور ينجعزت  امدنع  فرعأ  الأ  لفطلا ؟ نيذه 

عفرو دعُب ، نع  مكحتلا  زاهج  ىلع  هنانسأ ، ىلع  رصي  وهو  أ ، ضبق  يف  اهب ، ةصاخلا  اَّبرلا  تللبملا يف  اهيدي  تحسم 

.يمأ توص  قارغإب  ةددهم  ابورويلا  لثمم  ذيواعت  تَلَع  ىتح  نويزفلتلا  توص 



انيلفط نأب  رهاظتلا  عيطتست  كنكل ال  ينعمست ، كنأب ال  رهاظتلا  عيطتست  : » اًعم اهيديب  قفصت  يهو  ةلئاق ، هتَخَّبو 

ءابآلا .ناكم  يأ  يف  داتعملا ، وه  اذه  سيل  يإ  - يي  يإ  ان  .رظناو آ  جرخا  كلذ ! فرعن  تنأو  انأ  يإ ، .ةيعيبط  ةتيم  اتام 

!«. ثدحي نأ  بجي  ام  وه  سكعلا  مهدالوأ ! اونفدي  نأ  بجي  ال 

نأ الإ  ةشاشلا ، نم  راذنإ  ةرافص  لثم  حدصت  مالفألا  دحأل  ةيريوصتلا  ىقيسوملاو  اًحوتفم ، لازي  ناك ال  نويزفلتلا  نأ  عم 

نأ روفو  .ةليقثلا  بحسلا  نم  يدامر  بابضب  ىطغم  جراخلا  قفألا يف  ناك  .تمصلا  نم  فاحلب  ةفرغلا  تَّفل  يمأ  تلك 

حيرلا نم  اًشيشو  ةلسرم  دعرلا ، نم  تاراجفنا  ءسلا  تقش  اهثيدح ، تهنأ  نأ  دعب  كئارألا ، ىدحإ  يف  يمأ  تصاغ 

، ذفاونلا قلغأ أ  .مالظلا  ةفرغلا يف  تقرغف  ةظحل ، ءابرهكلا يف  تعطقناو  هتقلغأف ، خبطملا  باب  تعفص  رطملاب  ةعَّبشملا 

.يمأ تلك  اهتدلوتسا  لفاحجب  اًطاحم  اًتماص ، هيسرك ، ىلإ  داع  .جراخلا  نم  ءوضلا  اياقب  لخدُتل  رئاتسلا  كرت  هنكل 

***

تلكلاب ةرصاحم  تَحبصأ  .مايألا  رورم  عم  ايجيردت  لءاضتت  دوجولا  غارف  يف  يمأ  اهلغشت  يتلا  ةحاسملا  تحار 

.اهدوجو سمطت  نأ  ديحولا  اهضرغ  تيرافع  ىلإ  اهعيمج  تلوحت  يتلا  ةفولأملا ، اغألاو  ةعئاشلا ، تازاجملاو  ةيداعلا ،

لوحت ةدابع -  اهدبعت  تناك  يتلا  ءايشألا  يهو  لودجملا -  ليوطلا  اهرعشو  تليوطلا ، هيعارذب  فولأملا ، ميكن  دسج 

قلست لواحي  ءيشلا  اذه  : » تلاق اهرجِح ، ىلع  سلجت  نأ  ميكن  تلواح  امدنع  ةَّرم ، تاذو  .ضيغب  ءيش  ىلإ  ةأجف 

.تقولا كلذ  يف  نايدراجلا »  » اع اًبئاغ يف  ناك  يذلا  هبتناو أ ، ةغصلا ، ةاتفلا  تعزفأف  يرجح ،»

.»؟ ةقيرطلا هذهب  ميكن  لماعت  له  وكادأ ؟ اي  ةداج  ِتنأ  له  اي ر ! : » اًعاتلم اهلأس 

ميكن تَقدح يف  .ةأجف  اهرصب  اهيلإ  داعو  ءايمع  تناك  اأك  يمأ ، هجو  تسق  اًفينع يف  ًايغت  أ  تلك  تثدحأ 

اهناسلو ميكن ،» : » ةيناث ميكن  ىلإ  مث  أ  ىلإ  ميكن  نم  اهرظن  ليجت  يهو  تمت  مث  اهمف ، رغفناو  نهوب ، اهصَّحفتت 

دحاو ٍنآ  يف  تدب  ةربنب  يتنبا » ميكن ، اهنإ  : » تلاقو ةيناث ، اهسأر  تعفر  .هلصفم  نم  عزُن  هنأك  اهمف  لخاد  جرجرتي 

.ةيحارتقاو ةيراسفتساو ، ةيريرقت ،

.اًحوتفم ناك  همف  نأ  عم  ملكتي  و  ضرألا ، ىلإ  اترمست  هيمدق  نأكو  ضهن أ ،

، هردص ىلإ  اهماهبإ ، صو  بحتنت  تناك  يتلا  ميكن ، عفرو  هسأرب ، أموأ أ  يه ،» اهنأ  فرعأ   : » ًةيناث يمأ  تلاق  امدنع 

.لزنملا نم  ءودهب  جرخو 

«. يه اهنأ  فرعأ   : » تلاق مث  كلذ ، ىلع  ادر  ءاكبلا  يمأ يف  تأدب 

، اهريرس جشنت يف  دربلاب ، ةضيرم  اهنأك  ةليقث  سبالم  تدترا  دقو  يمأ ، تحار  نيب  راطفإلا ، أ  دعأ  يلاتلا ، مويلا  يف 

دهاشن نوسلاج  اًعيمج  نحنو  اهتفرغ  نم  تجرخف  ليللا  لح  نأ  ىلإ  راهنلا  ةليط  كانه  تَدقر  .ضوهنلا  تضفرو 

.أ عم  نويزفلتلا 

.»؟ انه ىعرت  يتلا  ءاضيبلا  ةرقبلا  ىرت  له  يإ ، : » ةفرغلا ءاجرأ  شت يف  يهو  تَلأس ،

.»؟ ةرقب يأ  اذام ؟ »

.تققشتمو تفاج  اهاتفش  تناك  .ةحوحبم  ةكحض  تَكحضو  فلخلا ، ىلإ  اهسأرب  تَمر 

.»؟ كانه بشعلا  لكأت  يتلا  ةرقبلا  ىرت  الأ  : » اهفك حتفت  يهو  ةيناث ، تَلأس 

ةفرغلا ةظحلل يف  هرظنب  لاج  أ  نإ  ىتح  ديدش ، عانتقاب  نايحوت  نيعب  اهتلاق  دق  تناك  يتقيدص .»؟ اي  ةرقب ، يأ  »

.لعفلاب ةرقب  ىري  نأ  عقوتي  هنأك 

.»؟ ةيهازلا ءاضيبلا  ةرقبلا  هذه  ةيؤر  عيطتست  الأ  َتيمع ؟ له  يإ ، »

 - ىرأل تردتساو  ادج ، اًشهدنم  تنك  .قدُصأ  .يرجح   ىلع  هتداسو  اًعضاو  لزعنم  يسرك  ىلع  سلاج  انأو  َّيلإ  تراشأ 

.انأ دصقت  يمأ  نأ  تكردأ  مث  هيلع ، سلجأ  يذلا  يسركلا  ءارو  ةرقب  كانه  تناك  نإ  نكمم -  رمألا  نأكو 

ةدحاوو يف جراخلا ، لكأت يف  ةدحاو  كاهو  ىرخأ ، كاهو  ةدحاو ، كاه  رظنا ، : » ديفيدو يبوأ  ىلإ  شت  يهو  تَعبات ،



.»؟ اهارت اذامل ال  يإ ، .ناكم  لك  ىعرت يف  اهنإ  .ةفرغلا 

.»؟ انلزنم نوعري يف  اًراقبأ  كلافطأ  حبصأ  ىتم  هابر ! ملكتت ؟ َّمع  يسرخت ؟ نأ  نك  له  : » رده أ

ناصقارتي يف نالئاهلا  اهايدثو  اههجو ، ىلع  بكسني  لودجملا  اهرعشو  تَحَّنرت ، .همون  ةفرغ  هاجتا  اهعفدو يف  اهدش 

.يدامرلا تيكاجلا 

«. ةيهازلا ءاضيبلا  تارقبلا  دهاشأ  ينكرتا  ينكرتا ، ينكرتا ، : » صلمتت يهو  تَخرص 

.ثدحتت ةَّرم  لك  دنع  اهيف  خرصي  حار أ  يسرخا ،»! »

هيدي يبوأ  دمو  هكارع ، ةيؤرل  حاونلا  يف  ميكن  ترجفنا  .مامألا  ىلإ  اهعفدي  أ  ناك  يف  كابتراب ، اهتوص  قعز 

دصوأو هتفرغ  ىلإ  يمأ  أ  رجرج  .اهمأ  ةبلاط  ىلعأو  ىلعأ  حونت  يهو  همامأ ، ناصقارتت  اتحار  اهيقاس  نكل  اهلمحو ،

، انتفرغ ىلإ  بهذن  نأ  انم  بلطو  أ  جرخ  ةياهنلا ، يف  .تارتف  ىلع  ىلاعتت  هتاوصأو  ةليوط ، ةرتفل  كانه  ايقب  .بابلا 

ءاسم ةسداسلا  ةعاسلا  تناك  .اقفاوف  زبخلا ، ضعبب  أيو  جرخي  نأ  ىلإ  ًاليلق  انعم  الظي  نأ  ميكنو  ديفيد  نم  بلطو 

: ةجاتهملا ةخرصلاو  رادجلا ، عفصُيو يف  حتفُي  بابلاو  ناكملا ، كرحتت يف  مادقأ  تاوصأ  انعمس  انباب ، اندصوأ  نأ  روفو  اًبيرقت ،

توصب تيبلا  باب  قالغنا  توص  اهدعبو  ةدهجملا ، سافنأ أ  توص  مث  ذخأت ،»؟ نيأ  ىلإ  ينكرتا ، يلاحل ، ينكرتا  يإ ، »

.فينع

ةرجفتم ةدام  اهنأك  ةلوزعم  ةيسفنلا ، ضارمألل  ىفشتسم  يف  اًقحال ، يل  بتيس  ك  تناك ، .عوبسأل  يمأ  تفتخا 

ةقئاف اهساوح  تحبصأ  .ًاتاتشأ  راصو  اًفسن ، فورعملا  اعلل  اهكاردإ  فسُنو  اهلقع ، يف  عجفم  راجفنا  ة  ناك  .ةطخ 

رأفلا توص  عمست  تراصو  رفحلا ، ةنيكام  بخص  نم  اًجيجض  ىلعأ  اهنذأ  ربنعلا يف  ةعاس  توص  راص  ىتح  ةيساسحلا ،

.ةدع سارجأ  ةلجلجك 

تلءاضتو ةبعرم ، تاتشأ  نم  اهئاشحأ  يف  ام  دلت  ىلبُح  امأ  ةليل  لك  يف  تحبصأف  مالظلا ، نم  رمدم  باهُر  اهباصأ 

قاروأ ةأجف  اهب  تطاحأ  .شوحو  ىلإ  تلوحتو  تخفتناو ، ةغصلا ، ءايشألا  تمخضت  نيب  تنمنم ، ىلإ  ةبكلا  ءايشألا 

، ةقيقد لك  يف  ومنلا  ىلع  ةيعيبط  غ  ةردق  اهل  يتلا  ةزاَّخولا ، ةقالمعلا  ةليوطلا  تاقيوسلا  تاذ  ةكرحتملا ، اراشتألا » »

، اهيف اهنأ  ةعنتقم  تراص  يتلا  ةباغلابو  ةتبنلا ، هذهب  ةقلعتم  ايؤر  اهتبَّذع  .دوجولا  جراخ  ىلإ  اًئيطب  اهرصتعت  تأدبو 

« ارفايب  » ةهبج ىلع  براحي  ناك  نيب  اًبرإ  اًبرإ  هتقزمف  ةيعفدملا  نان  هترجف  يذلا  اهدلاو ، .ءايشألا  نم  ديزملا  ىرت  تأدبو 

هاديو يف صقري  ناك  نايحألا ، مظعم  .ىفشتسملا يف  ةفرغ  طسو  صقري  ًاثك ل  أي  راص  ةنس 1969 ، ةيلهألا  برحلا  ءانثأ 

دعب ام  دسج  يف  صقل  أي  كأف ، كأ  اهخارص  ىلاعتي  ثيح  ىرخأ ، تاقوأ  يفو  برحلا ، ىلع  قباسلا  هدسجب  ءاوهلا ،

نكل .هعم  صقرت  اهيلإ ل  ددوتيو  اًنايحأ ، اهب  رِّرغي  ناك  .ةيماد  ةيمحل  ٌةعطق  ىرخألاو  ةكرحتم  ديب  اهئانثأ ، يفو  برحلا 

نم طيخ  لك  ناك  ةحصملا ، اثلا يف  اهعوبسأ  ةياهن  يفو  .عظفألا  يه  ةيزاغلا  بكانعلاب  ةقلعتملا  ىؤرلا  تناك  كلذ ، لك  ب 

ةخطل لك  عمو  قحسُي ، توبكنع  لك  عم  اهنأ  ادبو  .تاتف  ىلإ  قحُس  توبكنع  لكو  راوجلا ، نم  ليزأ  دق  توبكنع  ةكبش 

.ءافشلا نم  كأ  برتقت  طئاحلا ، ىلع 

ُتلواح .دحأ  اهئدهي  نأ  ةضفار  اًبيرقت ، عاطقنا  الب  خرصت  ميكن  تحار  اهيفو  ةبعص ، تيبلا  نع  اهداعتبا  مايأ  تناك 

ضحم يخأ  تالواحم  تناك  كلذك  .لبقت  اهنكل   اهل ، اهينغت  يمأ  تناك  يتلا  تاديوهتلاو  اغألا ، اهل  ينغأ  نأ  ًاثك 

، يمأ ةيؤرل  انذخأيس  هنأ  نلعأ  زجاعلا ، نزحلا  نم  ةلاحلا  كلت  ميكن يف  ىأرو  حابص  تاذ  عجر أ  امدنع  .ةيفيزيس  سوقط 

دادعإب يمأ ، ترداغ  ذنم  تابجولا  لك  ُّدعُي  حبصأ  يذلا  أ ، ماق  رداغن ، نأ  لبقو  .روفلا  ىلع  حاونلا  نع  ميكن  تفقوتف 

ةدصوم انرئب  لازت  ثيح ال  ءاملا ، ءالد  ضعب  بلجل  يفابغإ  راد  ىلإ  يبوأ  هعبت  راطفإلا ، دعب  .ايلقم  اًضيبو  اًزبخ  راطفإلا - 

تَّرفصا ةبقرب  ًابك  ضيبأ  اًصيمق  أ  ىدترا  .انسبالم  انيدتراو  رخآلا  دعب  اًدحاو  انممحتسا  مث  .اهنم  اجوب  بحُس  نأ  ذنم 

يبوأ يف سلجو  ةرايسلا ، ىلإ  اًعيمج  هانعبت  .اًما  هرهظم  غتف  ةداعلا ، غ  ىلع  ومنت  هتيحل  كرت  دقو  ليسغلا ، نم 

.كرحملا لغشو  ةذفانلا ، لزنأو  بابلا ، قلغأ  طقف  ءيشب ، قطني  .يفلخلا   دعقملا  ميكنو يف  ديفيدو  انأو  هعم ، مامألا 



ءاوضألا يذ  بكلا  داتسالا  لوح  رودي  يذلا  قيرطلا  انذخأ  .حابصلا  كلذ  ةايحلاب يف  تجض  يتلا  عراوشلا  تمصب يف  داق 

ينباصأ ام  ًاثك  يذلا  مخضلا ، يجاراوكوأ »  » لاث ناك  .ةيجينلا  مالعألا  نم  ىصُحي  ددع ال  حجرأتي  ثيحو  ةفشاكلا ،

قوف ًااج  رسنلا ، هبشي  داوسلا  كلاح  ًخض  اًرئاط  ُتظحالو  هيلإ ، رظنأ  تللظ  .ةدلبلا  نم  ءزجلا  اذه  قوف  موحي  ةبهرلاب ،

ةحوتفملا قوسلا  ىلإ  انلصو  ىتح  انعراش ، نم  اًجراخ  دوقي  يذلا  تراحلا  يذ  قيرطلا  نم  نألا  بناجلا  ىلع  انيضم  .هسأر 

.بارتلا رثانتي  ثيح  قيرطلا  نم  دهمملا  غ  ءزجلا  غوارت  يهو  ةرايسلا ، تأده  .قيرطلل  ةيذاحملا  ةحَسَفلا  ةغصلا يف 

ةعضب دعب  .اهلوح  رثانتم  اهشيرو  تلفسألا ، ىلع  ةحطلفم  ةراحلا ، يبناج  دحأ  ىلع  ةدقار  ةقفان  ةجاجد  كانه  تناك 

رذحب ب ةرايسلا  تكرحت  كانه ، نم  .سيكلا  عئاض يف  هسأرو  قزمم ، ةمق  سيك  تايوتحم  ىلع  ىذغتي  اًبلك  تيأر  راتمأ 

نلعت تاتفالب  نوكس  نوذاحش  فقو  .قيرطلا  يبناج  ىلع  ةصوصرملا  ةروطقملا  تاذ  لقنلا  تارايسو  ةليقثلا  تانحاشلا 

يبناج ىلع  فرش  سارح  لثم  كتدعاسم  - ديري  قيرح  ةيحض  وجوأ ، سنارول  وأ ، دعاس ، كوجرأ  ىمعأ ، انأ  مهيسآم -  نع 

بتكم راوجب  ةسينكلا ، بناجب  انعراش -  ناكم يف  لك  هارأ يف  تنك  يننأل  مهدحأ  تفرع  .ةحوتفملا  قوسلا  لخاد  رمملا 

« بشبش «ـ ب ناتزفقم  هاديو  تالجعب ، ةغص  ةبرع  ىلع  فحزي  قوسلا -  يف  ىتحو  يتسردم ، نم  برقلاب  ديربلا ،

ناديملا يف لوح  رورملا  ةكرحب  كبترم  وحن  ىلع  انمحتلا  ةلودلل ، ةعباتلا  ودنوأ »  » ةعاذإ ةطحم  مامأ  انرورم  دنعو  .شمكنم 

ةحوللا لوحو  .ةيديلقتلا  ةملكتملا » لوبطلا   » ىلع نوبرضي  لاجر  ةثالث  ليثا  هطسو  يف  تبصتنا  دقو  يروكأ ، بلق 

، ءارفصلا ةيانبلا  مامأ  هترايس  فقوأ أ  .ةغصلا  شئاشحلا  طسو  ومنلل  حفاكت  تاراَّبص  ة  ناك  ليثتلا  لفسأ  ةيتنمسإلا 

نمف قيرطلا ؛ كلذ  نم  داح أ  اذامل  ُتظحال  طقف ، اهدنع  .أطخ  بكترا  هنأ  هِّوتل  كردأ  هنأك  ةرايسلا  ةقيقدل يف  سلجو 

، نونجم وحن  ىلع  كحضي  رمعلا ، فصتنم  لجرب يف  نوطيحي  سانلا  نم  ةعومجم  لجرت  ةرشابم ، انمامأ  يتلا  ةرايسلا 

.اًرظنم نسحأو  ةرشب  حتفأ  هنأ  ولوبأ غ  لثم  لجرلا  اذه  ناك  .هلاطنب  ةحتف  نم  زربي  يذلا  بكلا  يركذلا  هوضع  حجرؤيو 

..مكمأ لجأ  نم  يلصن  انوعدو  مكنيعأ  اوضمغأ  دالوأ ! اي  : » ٍلاع توصب  لاقو  روفلا  ىلع  انيلإ  رادتسا  أ ، هآر  نأ  روف 

!«. ةعرسب

.لجرلا قدحأ يف  تلز  آرو ال  روفلا  ىلع  رادتسا 

«. ةالصلا تنأ  دُق  ماجنب ، : » لاق مث  انعصنا ، اًعيمج  اننأ  دكأتيل  انبقاري  لظ  نآلا .»! مكنيعأ  اوضمغأ  مكلك ، : » قعز

اي كمساب   » .اهب ةالصلا  فرعأ  تنك  يتلا  ةديحولا  ةغللا  ةيزيلجنإلاب ، يلصأ  تأدب  مث  حنحنتأ ، انأو  اهتلق ، اي أ ،» كرمأ  »

، هغو رزاعيلا  ىضرملا ، يفشت  يذلا  تنأ  امام ، فشا  كوجرأ  هابر ، انكرابت ، نأ  ..اندعاست  نأ  كلأسأ  ديسلا ، برلا  عوسي ،

«. همساب انيلص  يذلا  عوسي  قحب  ناجملا  لثم  مالكلا  نع  فكت  اهلعجا 

!«. مآ : » اًعم عيمجلا  ددر 

ايئرم لازي  ناك ال  هوتعملا  لجرلا  لفك  نكل  ىفشتسملا ، لخدم  ىلإ  تلصو  دق  ةعومجملا  تناك  اننويع ، انحتف  امدنع 

ميكن تناكو  اهيف ، سلجأ  يتلا  ةهجلا  نم  هحتفو  يفلخلا  دعقملا  باب  ىلإ  أ  هجوت  .ىفشتسملا  لخاد  ىلإ  عفدُي  وهو 

.ديفيد بو  ينيب  ةروشحم 

، اوعمسا .ةنونجم  تسيل  مكمأ  اقدصأ ، اي  اوعمسا ، : » انهوجو ناقدحت يف  مدلا  نولب  ناوارمحلا  هانيعو  لوقي ، عرش 

فوس تاعاقلا  كلت  لخاد  هنورت  ف  .مكمامأ  اورظنا  طقف  اًراسيو ، اًني  اورظنت  ال  كانه ، ىلإ  نولخدت  امدنع  اًعيمج ،

«. تيبلا ىلإ  عجرن  امدنع  ةَّيطع »  » هيطعأس مكنم  كولسلا  ءيسي  نم  .مكلوقع  لظي يف 

ربع انيضم  .ةرخؤملا  انأو يف  هبناج  ىلإ  أو  يبوأ ، اندوقي  رخآ  دعب  اًدحاو  انففطصاو  قفاوم ، انسوؤرب  اًعيمج  انأموأ 

.ردنفاللا ةحئارب  حوفتو  لماكلاب  ةطلبم  اهضرأ  تناك  يتلا  ةبكلا  ةيانبلا  لخدم  ىلإ  دوقي  يذلا  راهزألا  نم  ليوطلا  فصلا 

نأ تننظ  امدنع  اذكهو  .ةمواقملا  عطتسأ  يننكل   دلُجأ ، اليكل  رظنأ ، الأ  تلواح  .نورثي  سانأب  ةئيلم  ةبك  ةعاق  انلخد 

، توبور اهنأك  ةيلآ  ةروصب  كرحتت  ليحن  ليوط  قنعب  ةبحاش  ةاتف  ىلع  يانيع  تطقسو  راسيلا ، ىلإ  ُّتفتلا  رظني ، أ ال 

ىلإ تردتسا  امدنعو  اًبعترم ، تنك  .اهسأر  ةورف  رهظُي  ةياغلل  بحاشو  فيفخ  اهرعشو  اهمف ، جراخ  ًاليوط  دت  اهناسلو 



مهلك معن ، : » لوقيو لابقتسالا ، بتكم  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ضيبأ  ايز  يدترت  ةأرما  نم  ءاقرز  ةقاطب  لوانتي  هتيأر  أ 

«. يعم نولخديس  اهلافطأ ،

.انيلإ ترظنو  اهيمدق  ىلع  ةيجاجزلا  ةدضنملا  فلخ  ةأرملا  تفقو  اذه ، لاق  امدنع 

«. اهلافطأ : » مدمد أ

.»!؟ ةلاحلا كلت  اهتيؤر يف  نوعيطتسي  مهنأ  دكأتم  تنأ  له  : » ةأرملا هتلأس 

، ليمج وحن  ىلع  تَّيزملا  اهرعش  قوف  تابثب  سلجت  ضيرمتلا  ةعبقو  ءاضيب ، ةليرم  يدترت  ةرشبلا ، ةحتاف  تناك 

. لايناد يشتيكن  اهيلع : بوتكم  اهردص  ةمق  ىلع  ةقَّلُعملا  ةقاطبلاو 

«. رومألا ةرادإ  عيطتسأ  يننأ  نظأو  صرحب ، تاعبتلا  ُتبسح  دقل  .سأب  هنأ ال  نظأ  : » مدمد أ

.ةقفاوم اهسأر غ  ةأرملا  تزه 

«. يسيئر لأسأ  ينعد  ةدحاو ، ةقيقد  ينطعأ  كلضف  نم  نكل  يديس ، اي  دعاوق  انه  انيدل  : » تلاق

«. اًنسح : » لاق أ

، لباقملا .َّيلع يف  ناتتبثم  ةبحاشلا  ةاتفلا  يَنيع  نأب  ساسحإلا  بنجت  عطتسأ  لوح أ ،  عمجتم  كانه ، رظتنن  نيب 

ةيودألل ةديدعلا  روصلا  ىلعو  ةدضنملا ، فلخ  ةغصلا  ةفرغلل  يبشخلا  رادجلا  ىلع  ةقَّلُعملا  ةمانزورلا  ىلع  زيكرتلا  تلواح 

ىلعو نارخآ ، ناغص  اهيبناج  ىلإو  اهرهظ  ىلع  ًالفط  لمحت  لماح  ةأرمال  ةَّيلظ  ةروص  اهادحإ  تناك  .ةيبطلا  تيلعتلاو 

همامأ فقي  اًبيرقت  يلوط  دحاوو يف  هفتك ، ىلع  سلجي  لفط  كانه  ناكو  اهجوز ، هنأ  ودبي  لجر  فقو  اهنم  ليلق  دعُب 

نمض ةديدعلا  تانالعإلا  نم  دحاو  تنَّمخ : يننكل  اهتحت ، ةباتكلا  ةيؤر  نم  نكأ  .لخنلا   فيل  نم  ةلودجم  ةلس  لمحي 

.لسنلا ميظنتل  ةسرشلا  ةموكحلا  ةلمح 

.« ونوأ يشت   ووكشت  .ثالثو  نثا  ربنع  ووغأ : ديس  اي  اًعيمج  لوخدلا  مكنك  اًنسح ، : » تلاقو ةضرمملا  تداع 

«. ةضرمملا ةرضح  اي  كل  اًركش  ولآ  - - اد : » ًاليلق ينحني  وهو  وبغإلاب  اهيلع أ  در 

اهيدترت تلظ  ءادوس  ةزولبب  اًفلغم  اًرماض  اًدسج  نكست  نيعلا ، ةيواخ  تناك  ثالثو  نثا  ربنع  اهانيأر يف  يتلا  مألا 

اذه ناك  نإ  اهتيؤر ، دنع  ُتلءاست ، .اًمودصم  بأ  تدك  يننإ  ىتح  ادج ، ةبحاشو  ةنهاو  تحبصأ  .انيكيإ  ةافو  موي  ذنم 

ترشقم تفشو  رذق ، ثعشأ  رعشب  اهتيؤرل  تبعترا  .ةبكلا  تارخؤملا  حِّطسُيو  رشبلا  نم  محللا  ُّص  عشبلا  ناكملا 

«. امام امام ، : » خرصت ميكن  تناك  نيب  اهيلإ ، هجتا أ  .ادج  ًاثك  َتغت  دقو  تفاج ،

ةحورم يفو  يراعلا ، فقسلا  يف  قدحت  تلظ  .هوحن  ردتست  يمأ   نكل  اهلوح ، هيعارذ  عضي  وهو  اهلاق  وكادأ ،» »

وموأ : » ةملاعو ةرذحو ، ةتماص ، ةربنب  تسمه  اهقيدحت  ءانثأو  .ناردجلا  اياوز  يفو  هطسو ، يف  كرحتت  ال  يتلا  فقسلا 

«. بكانعلا بكانعلا ، يديديجوأ  - وموأ  يديديجوأ ،

.»؟ نآلا اهنيرت  نيأ  : » فقسلا فاوح  ىلإ  هرصبب  لاج أ  بكانعلا .»؟ لك  لزُت  أ  بكانع ، يأ  ميوون ، »

.هعمست اهنأك   اهردص ، ىلع  ناتكباشتم  اهاديو  اهسمه ، تعبات 

ةلكار هنم ، صلمتت  تلظ  اهنكل  يبوأ ، اهعفر  .ميكن  حاون  ىلاعت  نيب  أ  اهلاق  كلافطأو ،»؟ انأ  انب ، اذه  لعفت  اذامل  »

.اهلزنأ ىتح  هيتبكر  ةسارشب يف  هايإ 

!«. يدحو ينكرتا  دعتبا ! ينكرتا ! : » ةخراص اًديعب ، تبحسنا  اهنكل  ريرسلا ، ىلع  يمأ  راوج  ىلإ  سلجيل  ىنحنا أ 

.هسأر بناج  ىلع  قورعلا  ترفنو  نول ، لك  دقف  دق  ههجو  ناك  .هيمدق  ىلع  ضهني  وهو  أ  اهلأس  هه ،»؟ ِككرتأ ، »

اهلعجي نأ  نك  علا  هارت  ءيش  نأ ال  فرعت  الأ  ادآ ، .كلافطأ  ةيقب  نويع  مامأ  نيرمضت  فيك  يرظنا  كسفن ، ىلإ  يرظنا  »

.اهيمدق ىلإ  اهسأر  نم  اهلزنأ  ةدورفم  فكب  اهيلإ  راشأ  دقف .»؟ لك  زواجت  ىلع  رداق  ناسنإلا  نأ  فرعت  الأ  اًمد ؟ بت 

«. كأ يرمضا  يرمضا ، »

ترعشف ءاكبلا ، كشو  ىلع  هتيأر  هيلإ ، ُترظن  امدنعو  يصيمق ، ىلع  هديو  يبناجب ، فقي  ديفيد  نأ  اهدنع  ُتظحال 



هسأر هب  ُتنهد  يذلا  نوتيزلا  تيز  ُتممشت  .هب  تكسمأو  َّيلإ  هتبحس  .هعومد  فقوأل  هب  كسمأ  نأ  ىلإ  ةئجافم  ةجاحب 

ًالفط تنك  .ةيئادتبالا  انتسردم  ىلإ  قيرطلا  يديب يف  كسو  غص ، انأو  ينممحي  انيكيإ  ناك  فيك  تركذتو  حابصلا ، يف 

ديرأ ام ، اي  كنذإ  دعب  : » لوقأل روصحم  يننأب  رعشأ  امدنع  يدي  عفرأ  الو  مهيصِع ، ببسب  سردملا  نم  ًاثك  فاخأ  ًالوجخ ،

يفص نع  لوزعملا  هفص  يف  اجوب ، عيطتسي  ىتح  وبغإلا  ةغلب  وص  ىلعأب  خرصأ  نأ  لضُفأ  تنك  وبوب .» لمعأو  بهذأ  نأ 

ىلإ ذخأيو  هفص ، نم  اًجراخ  عرهي  اجوب  ناكو  يسنإ .» نويإ  يم  وروشتأ  اجوب ، يخأ  : » ينعمسي نأ  يبشخ ، رادجب 

ينم بلطيف  ديعي ، مث  ينفظنيو ، يهتنأ ، ىتح  رظتني  ناك  .كحضلا  نم  ةبون  المزو يف  هؤالمز  رجفنيف  ضاحرملا ،

، ًاثك كلذ  ثدح  .ةصحلا  تعطق  يننأل  هيلع  ينبرضيو  عيمجلا  مامأ  هدمأو  َّيفك  حتفأ  نأ  نايحألا  مظعم  سرُدملا يف 

.ةدحاو ةَّرم  اجوب  ُكشي  تاقوألا ،  كلت  لك  يفو 

***

هاجعزي نأ  دعب  يمأ  ةيؤرل  هعم  ديفيدو  ميكن  ذخأي  اًنايحأ  ناك  .ىفشتسملا  ىلإ  ةدوعلاب  يبوأو ، انأ  انل أ ، حمسي   

يتلا حيرلا  ىتحو  ةيعيبط ، غو  ةدراب  تناك  مايألا  كلت  .ىرخأ  عيباسأ  ةثالثل  اًديعب  ةزجتحم  تلظ  .لتحالا  قيطي  الو 

يذلا مسوملا  وهو  ناتمرهلا - »  » مسوم نأ  ادب  ربوتكأ ، رخاوأ  .رضتحم يف  ناويح  لثم  مدمدت  تدب  ةليل  لك  اهيف  بهت 

بونج ايقيرفأ  قطانم  مظعم  يطغتو  بونجلا  هاجتا  ايجين يف  لش  ىربكلا يف  ءارحصلا  نم  ةفاج  ةيبارت  حير  هيف  بهت 

، يروكأ قوف  تالظ  هبشأ  باحسلا  نم  لتك  اًقلعم يف  ًاليقثو  اًفيثك  اًبابض  اًفلخم  اهاحضو ، ةليل  لصو ب  دق  ءارحصلا - 

ةسمخل تباغ  يتلا  يمأ  هبناج  ىلإو  هترايسب ، رادلا  ةحاس  أ  لخد  .سمشلا  قورش  ىتح يف  رمتسي  يفيَط  روضح  لثم 

اهادي تألتماو  ىصُحت ، مايأل ال  سمشلا  تحت  ترَّمست  اهنأك  حتافلا  اهنول  نكدو  فصنلا ، ىلإ  اهدسج  لءاضت  دقو  عيباسأ ،

، اهدهع قباس  ىلإ  دوعت  نل  اهنأ  اًحضاو  ادب  .نطقلا  نم  ثكب  وشحم  قصال  اهيماهبإ  ىدحإ  يفو  ةيديرولا ، ربإلا  نم  بودنب 

.اهباصأ ام  ةماسج  باعيتسا  بعصلا  نم  ناكو 

اهل حمُس  ميكن  اهدحو  .ضوعب  اننأكو  اهنع  اًديعب  ديفيد -  اًصوصخ  اندرط -  ام  ًاثكو  ردان ، رئاط  ةضيب  اهنأك  اهاعر أ 

ىفخأ ثيح  انترايزل ؛ سانلا  أي  امدنع  هتفرغ  ىلإ  اهلاخدإب  عراسيو  انيلإ ، اهنم  لئاسرلا  لقني  ناك أ  .اهلوح  موحت  نأ 

ايهاوموأ نم  برقلاب  انتيرق  ىلإ  ترفاس  اهنإ  ًالئاق  ناجلا  ىلع  بذكو  برقملا ، هئاقدصأ  ءانثتساب  عيمجلا  نع  اهتلاح 

، هينذأ يتمحش  نادشت  هاديو  ةمارص ، تلكلا  كأب  انرذحو  .اهيلفط  تدقف  امدعب  اهاوق  ديعتست  ىتح  اهترسأ  عم  ءاقبلل 

حبصأ كلذ .» نع  اًئيش  عمست  نأ  بجي  كنذأ ال  بناجب  نطت  يتلا  ةضوعبلا  ىتح  : » لاق .ناسنإ  يأل  يمأ  ضرم  ركذن  الأ 

.انيلإ مث  ًالوأ ، ماعطلا  اهيلإ  مِّدقُيو  تابجولا ، لك  وهطيو  هدحو ، تيبلا  ريدي 

انأ تنك  .ةقلغملا  باوبألا  فلخ  اًسمه  رودي  يوق  لادج  هنأ  ادب  م  تارابع  انطقتلا  اهتدوع ، نم  عوبسأ  وحن  دعب 

نَّزخ يتلا  تاركلا  جرُخي  اندجو أ  انتدوع  دنعو  قباس ، تقو  ديربلا يف  بتكم  نم  برقلاب  نيسلا  ىلإ  انبهذ  دق  يبوأو 

انك يذلا  ناكملا  يف  ةيمانتم  ةموك  يف  لعفلاب  انيقيقش  تاينتقم  مظعم  تسدُك  .هموسرو  هبتك  نم  ثكلا  انيكيإ  اهيف 

لقتنت نأ  بغرت يف  .هئايشأ   قارحإ  ىلع  ترصأ  يمأ  نإ  لاق  اهقرح ، ديري  اذامل  يبوأ  هلأس  امدنع  .ةركلا  هيف  بعلن 

امدنعو انل ، حرشي  وهو  انيلإ  رظنيل  ردتسي  .هتاكلتم   لاصتالا  لالخ  نم  انيلإ  ولوبأ -  ةنعل  هتباصأ -  يتلا  ةنعللا 

دق انيكيإب  ةصاخلا  سردلا  ةلواط  تناك  .ةفرغلا  تغرُفأ  ىتح  ءايشألا  نم  ديزملا  ذخأيل  تيبلا  ىلإ  داعو  هسأر  زه  ىهتنا ،

جرخ أ .لئاملا  هيسرك  اهقوف  عضُوو  ةيئاملا ، ناولألاب  تاحولو  صاصرلا  ملقلاب  موسرب  ىطغملا  يزمرقلا  طئاحلا  ىلإ  تعفُد 

هرغِص هيلإ يف  هادهأ  يذلا  ميدقلا ، انيكيإ  راتيغ  اهلخاد  ناك  .ةموكلا  لخاد  اهتايوتحم  غرفأو  اجوب ، بئاقح  رخآ  ًالماح 

اغأ ينغي  ام  ًاثكو  هردص ، ىلإ  لصت  ةليوط  رئافض  وذ  لجر  وهو  عراوشلا ، سانلا يف  ِّيلسُي  اتسرلا »  » عابتأ نم  ٌّيقيسوُم 
زوج ةرجش  تحت  ينغي  اًبلاغ  ناك  .انناج  نم  غلابلاو  ةيبصلا  نم  ًابك  اًروهمج  اًبذاج  يلرام ،» بوب  و« دويد » «ال 

مسا هيلع  قلُطأف  روهمجلا ، نع  هيفرتلل  صقري  انيدلاو -  تاريذحت  نم  مغرلا  ىلع  انيكيإ -  ناكو  انتيب ، ةباوب  مامأ  دنهلا 

.قراحلا ةَّيطعلا »  » جابرك ةوقب  اهدرط أ  يتلا  ةينُكلا  يهو  اتسرلا ،» يبص  »



.باقثلا دوع  لعشأ  يمأ ، ىلإ  ةليلق  تارظن  دعبو  ءارمح ، ةحيفص  نم  ةموكلا  ىلع  سوكلا  شري  وهو  أ  انبقار 

يتلا ءايشألاو  اجوبو  انيكيإ  ضارغأ  مهتلت  نانلا  تحار  نيبو  .ءاوهلا  ناخدلا يف  نم  ةقفد  ترجفتو  ةموكلا ، تلعتشا 

فيك حضاو  وحن  ىلع  ركذتأ  .عضوم  لك  يدسج يف  زِخي  هتياهنب  ساسحإلا  حار  ضرألا ، هجو  ىلع  هو  هيديأب  اهاسمل 

رانلا هب  تكسمأ  امدنع  ةطوغضملا  هتلاح  نم  ًالوأ  طسبنا  .نانلا  عراصي  ةلضفملا ، اجوب  ةيدرأ  دحأ  وهو  ناطفقلا ، لظ 

جيشن تعمس  .دوسأ  دامر  ىلإ  للحتي  وهو  اًيواذ ، ءطبب ، فلخلا  ىلإ  لي  أدب  مث  ءاقبلا ، لجأ  نم  لتاقي  يح  ءيش  هنأكو 

ةصفرقم ميكنو  ةموكلا ، نم  راتمأ  ةعضب  دعُب  ىلع  ضرألا  ىلع  تسلجو  ةفرغلا  نم  تَجرخ  دقو  اهتيأر  .تردتساف  يمأ ،

تصمعملا هينيع  ىرخألاب  حسو  ةغرافلا ، سوكلا  ةحيفص  هدي  يفو  ةموكلا ، بناجب  ًاليوط  أ  فقو  .اهراوج  ىلإ 

.اهيلإ ىضمو  طقست  ةحيفصلا  كرت  يمأ ، ظحال  امدنعو  هراوج ، ىلإ  يبوأو  انأ  تفقو  .خستملا  ههجوو 

ةداعإ عيطتسن  اننإ ال  ِكل  تلق  .دبألا  ىلإ  نزحلا  لصاون  نأ  عيطتسن  .هيإ ال  .رمتس  نازحألا  نإ  ِكل  تلق  .ميوون  : » لاق

كلت زاتجن  فوسو  نآلا ، انه  انأ  .ِكوجرأ  وكادأ ، اي  اذه  يفكي  .انمامأ  هعضنو  ىضم  ا  أن  نأ  عيطتسن  .ءارولا ال  ىلإ  نمزلا 

«. اًعم ةنحملا 

نم ءسلاو  ءسلا ، ىلإ  دعاصتملا  ناخدلا  دومع  لوح  رودي  برتقي ، يذلا  مالظلا  داكلاب يف  ىرُي  رويطلا ، نم  برس  أدب 

ةيلمع ىلع  قراخ  دوهش  لثم  ترهظ  ةَّيلظ  ةروص  درجم  ىلإ  تلوحت  يتلا  راجشألاو  ةعطاسلا ، نانلا  نولب  تحبصأ  انلوح 

ركفمو بوطعملا ، انيكيإ  راتيغو  هتيذحأو ، هسبالمو ، اجوب ، بئاقحو  انيكيإ ، ةظفحم  دامر  ناك  يف  قرحلا ،

- يموأ  » رهنو فغارشو ، نودويوي ،» «ـ تاشتيكسا ل اهيف  تمسُر  يتلا  هسيراركو  هروصو ، هب ، تصاخلا  « M.K.O»

، ُّطَق اهمدختسن  اننكل   كمسلا  اهيف  نزخن  نأ  لمأن  انك  يتلا  حئافصلا  ىدحإو  هب ، ةصاخلا  ديصلا  سبالمو  الأ ،»

، هناصمقو ةيلخادلا ، هليوارسو  هب ، ةصاخلا  باقثلا  قيدانصو  هموسر ، بتكو  ههبنمو ، ةبعللا ، هتيقدنبو 

.ءسلا يفتختو يف  ناخدلا ، نم  ةباحس  دعاصتت يف  موي ، تاذ  هيديأ  اهتسمل  وأ  اهاكلتما  يتلا  ءايشألا  لك  ...هليطانبو 



12
رثألا صاصق  بلكلا 

.رثألل اًصاصق  اًبلك  ناك  يبوأ 

، ناوألا حي  امدنعو  اًاد ، راكفألاب  ٌءيلم  هسأر  .اهصحفي  اهفشتكي  نأ  دعبو  اهفرعيو ، ءايشألا  فشتكي  يذلا  عونلا  اذه 

.ناطلا ىلع  ةرداق  ةحَّنجم ، تانئاك  لثم  اهقلطُي 

انتيب ىلإ  انلاقتنا  نم  عوبسأ  دعب  سولجلا  ةفرغ  ةنازخ  فر  فلخ  اوشحم  اًسدسم  ة  نأ  فشتكا  نم  لوأ  يبوأ  ناك 

تبرض تدافت  مث  هسأر ، قوف  نطت  ةبابذلا  تحار  .ةفرغلا  يف  ةبابذ  دراطي  ناك  امدنع  سدسملا  دجو  .يروكأ  يف 

اهتأطخأ نأ  دعب  ىلعأ  ىلإ  ةبابذلا  تزفق  .اهلتقي  ل  ةعرسب  اهيلإ  ههجو  طيسبلا » ربجلا   » يسردملا باتكلاب  تمومحم 

قلطأ كانه ، ىلإ  ةبابذلا  دراط  امدنع  .ويدارلاو  ويديفلاو  نويزفلتلا  ةزهجأ  ثيح  ةنازخلا  فر  ىلإ  تباسناو  ةخألا ، ةبرضلا 

سدسملا ةروسام  ىل  فرلا  فلخ  دحأ  رظني  انِّوتل و  تيبلا  ىلإ  انلقتنا  دق  انك  .هدي  نم  طقسي  باتكلا  كرتو  ةخرص ،

، نيغصلا دحأ  دي  عقي يف  هنوك   اًركاش  اًعيمج ، اننأش  اًبوعرم ، ةطرشلا ، مسق  ىلإ  سدسملا  ذخأ أ  .هتحت  نم  ًاليلق  ةزراب 

.ميكن وأ  ديفيد 

اهنع لفغي  يتلا  ةهفاتلا  ليصافتلاو  ةغصلا ، ءايشألا  ناظحالت  نيع  رثألل ، صاصق  بلك  ينيع  كلت  يبوأ  ناك 

.ليوط تقوب  كانه  ابغأ  ةديسلا  هيلع  عت  نأ  لبق  رئبلا  اجوب يف  دوجو  رعشتسي  ناك  هنأ  دقتعأ  ُترص  دقو  .نورخآلا 

اهبلج دق  ناك  .ةهيرك  ةحئار  اهلو  ةجزل ، رئبلا  نم  ةذوخأملا  هايملا  نأ  يبوأ  فشتكا  اجوب ، ىلع  اهروثع  ةحيبص  يفف 

تظحال .اًديعب  هتيمرو  ُتقصب  يدي ، ءاملا يف  ُتفرتغا  امدنعو  ىرأل ، ادان  .ولدلا  ءاملا يف  حطس  ىلع  ةعقب  ظحالف  محتسيل ،

.وه ام  ددحأ  نأ  عطتسأ  يننكل   تيم ، ءيش  وأ  نفع ، ةحئار  اًضيأ ، انأ  ةحئارلا 

ىلع ةدحاو  ةراشإ  وأ  تارايز ، وأ  تاقصلم ، كانه  نكت  .هنفد   رضحن  ذإ   اجوب ، ةثج  صم  ضومغ  كف  نم  وه  ناك 

بلق نيطُبلا يف  ةباث  اناك  نيذللا  انيدلاو ، لأسي  نأ  درُي  و  فرعي ، هنكل   ماقتس ، نيأ  يخأ  تلأسو  تلءاست  .هتزانج 

.هتوم يف دعب  اجوب  دسج  صم  ُّطَق  ُتفرع  امل  هالولو  كأ ، رومألا  عفد  وأ  تقولا  كلذ  هابتنالا يف  تفل  بغري يف  .انتيب  

، لبق نم  هظحالأ  ءيش   ىلع  ع  ةيسفنلا ، ضارمألا  ىفشتسم  نم  يمأ  ةدوع  نم  عوبسأ  دعب  ربمفون ، نم  لوألا  تبسلا 

ارأ ماع 1977 . هفافز  موي  انيدلاول  ةرطؤم  ةروص  فلخ  تقولا ، لاوط  سولجلا  ةفرغ  ىلعألا يف  فرلا  ىلع  لظ  هنأ  عم 

لفَّطلا هبشي  دامرلا ، نولب  ءيش  ىلع  يوتحي  نوليان  سيك  هلخادبو  فرلا ، كلذ  ىلع  اًعوضوم  ًاغص  اًفافش  اًنابطرم  يبوأ 

.حلملا مجحب  ةقيقر  تابح  حبصي  ىتح  سمشلا  يف  ففُجي  مث  ةتيملا  بشخلا  عوذج  تحت  نم  شبنُي  يذلا  يلمرلا 

.(1996 - 1982  ) ووغأ اجوب  هيلع : اًبوتكم  اًقصلم  هيلإ ، يدي  دمأ  انأو  تظحال ،

، مثعلت أ نابطرملا ، اجوب يف  دامر  يه  ةبيرغلا  ةداملا  نأ  فرعي  هنإ  يبوأ  لاقو  مايأ ، ةعضبب  اهدعب  انهجاو أ  امدنع 

ينعي كلذ  ناك  .اجوب  نفدُي  الأ  هيلع  اوددشو  يمأو  وه  هورذح  براقألاو  ةشعلا  لاجر  نأ  انل  فشك  .ملستسا  مث 

نأ عمو  .ضرألا  لخاد  خألا  لتق  وأ  سفنلا  لتق  ةرج  بكترا  صخش  رمطُي  نأ  بجي  ثيح ال  ضرألا ؛ ةبر  آ » «ـ اًسيندت ل

لفاغي نأ  ةيقيرفألا  ةيديلقتلا  ةنايدلا  نم  تارذلاو  تاتفلا  ضعب  عاطتسا  دقف  وبغإلا ، ضرأ  تسنكو  تءاج  ةيحيسملا 

، تاتيمو ةضماغ ، لزاون  نع  تاتشلا ، ةشعلا يف  لاجر  نمو  رخآ ، ىلإ  ح  نم  انتيرق  نم  أت  صصق  تناك  .ةسنكملا 

دوجوب دقتعي  نكي  و  هبقاعت ، فوس  ام  ةَّبر  نأ  قِّدصُي  نكي  يذلا   ررق أ ، اذكه ، .ةشعلا  بابرأ  نم  تابوقع  ببسب 

نم هبيصن  ىلع  لعفلاب  لصح  دق  هنألو  يمأ ، رطاخ  لجأل  طقف  هنفدي ، الأ  ةلهاج ،» لوقع  ىلإ  يمتنت  يتلا   » ةعدبلا كلت 

.رثألا صاصق  بلكلا  يبوأ ، هفشتكا  ىتح  رمألاب ، فرعن  و  يخأل ، وأ  ةملكب يل  اقطني  .يسآملا  

***



، ةلئسألا حرطي  اًصخش  ناك  .ةفرعملا  نع  ثحبلاب  اًاد  ًالوغشم  أدهي ، ًالقع ال  رثألل : صاصق  بلك  لقع  يبوأ  كلتما 

انك ياقيقش ، تو  نأ  لبق  .مظعألا  هقيفر  أرقيل ، اهب  عتسي  يتلا  ةادألا  حابصملا ، ناكو  .هلقع  يذغيل  ًاثك  أرقي  اًققحم ،

صتميل ةغصلا  اهدوقو  جيراهص  سومغم يف  ةغص  ةلجع  هكرحت  ليتف  ةو  تيبلا ، سوك يف  حيباصم  ةثالث  كلت 

دحاو ءوض  ىلع  ةءارقلا  دنع  يبوأ  دمتعا  دقف  مايألا ، كلت  يروكأ يف  عاطقنالا يف  ةثك  تناك  ءابرهكلا  نألو  .سوكلا 

هدجي ام  مهتلي  ناويح  لثمو  .كلذ  ىلع  دمتعت  هتايح  نأك  َّيقيقش  توم  دعب  أرقي  أدب  .ةليل  لك  ةثالثلا  حيباصملا  نم 

ًالوصو اهبيذشتو  اهتجلاعم  دعبو  هلقع ، بتكلا يف  كلت  نم  اهسدكي  يتلا  تامولعملا  نزخي  راص  ًحل ، وأ  ناك  اًبشع  همامأ ،

.مانن نأ  لبق  موي  لك  اهيكحي يل  صصق  لكش  َّيلإ يف  اهرر  اهرهوج ، ىلإ 

، ةباغ قعأ  ىلإ  ةماسولا ، غلابو  فاصوألا  لماك  نلتنج »  » ءارو تراس  ةمأ  ةصق  اناقيقش  تو  نأ  لبق  يل  ح 

، ةصقلا كلت  .نيرخآ  نم  دسجلا  ءاضعأو  محللا  تراعتسا  ةمجمج  الإ  نكي  لجرلا   نأ  فشتكتل  هنم ، جاوزلا  ىلع  ًةمزاع 

انيكيإ اهيف  حبصأ  يتلا  مايألا  يبوأ يف  ح يل  .ُّطَق  رداغت  ةرذب   يحور  تَعرز يف  ةديجلا ، صصقلا  لك  نأش  اهنأش 

راحِب روص  دبألا  ىلإ  يلقع  َّطخف يف  سوموه ، ةسيدوأ  نم  ةطسبملا  ةخسنلا  نم  اكاثيإ ،»  » كلم سويسيدوأ ،»  » نع ةلَصأ ،

صوغأ تنكو  ةفرغلل ، ةلماكلا  هبش  ةملظلا  يف  ليللا ، صصقلا يف  حي يل  ام  اًبلاغ  ناك  .ةدلاخلا  بابرألاو  نوديسوب » »

.هتلك هقلخت  يذلا  اعلا  ايجيردت يف 

، طئاحلا ىلإ  انيرهظب  نيَدنتسم  انتفرغ ، يف  ريرسلا  ىلع  َسلاج  انك  ىفشتسملا ، نم  يمأ  ةدوع  نم  تليل  دعب 

ضبقي وهو  هيمدق  ىلع  ضهنو  هيعبصإب ، عقرط  اناقيقش .» تام  اذامل  فرعأ  ْنِب ، : » يخأ لاق  ةأجفو  ساعنلل ، َملستسم 

«. نآلا تمهف  دقل  ..دقل  عمسا ،  » .هسأر ىلع 

نم صخش  هبتاك  نأ  دكأتم  هنكلو  همسا ، رَّكذتي  باتك ال  موي يف  تاذ  اهأرق  ةليوط  ةصق  حي يل  عرشو  ةيناث ، سلج 

انأ تلواحو  تمصلا ، يف  قرغ  ىهتنا ، امدنع  .فقسلا  ةحورم  ةشخشخ  قوف  يخأ  توص  ىلاعتي  نيب  ُّتصنأ  .وبغإلا 

.ضيبألا لجرلا  بيعالأل  ةجيتن  راحتنالا  ىلإ  لاحلا  هب  تلصو  يذلا  ووكنوكوأ ،» ، » يوقلا لجرلا  ةصق  ةجلاعم 

«. اودحوتي مهنأل   ايفووموأ »  » يلاهأ مزُه  دقل  ْنِب ؟ اي  ىرت  له  : » لاق

«. حيحص : » تلق

.»؟ اناقيقش تام  اذامل  فرعت  له  .هتبراحم  ةليبقلا يف  تدحوت  ول  هتزه ، لهست  اًكرتشم  اودع  اوناك  ضيبلا  لاجرلا  »

.يسأر تززه 

«. هنيب قاقش  ثودحل  ..هسفن  ببسلل  »

«. معن : » تمغمغ

ةءوبن : » عباتو ًاليوط ، رظتني  ملف  ةباجإ ، كلتمأ  يننأ ال  حَّجر  اجوبو .»؟ يإ  قاقشلا ب  ثدح  اذامل  فرعت  له  نكل ، »

«. ولوبأ ةءوبن  ببسب  اتام  دقل  ولوبأ ،

هدلج ىلع  اهلَّكش  يتلا  ءاضيبلا  طوطخلا  ىري  نأ  نود  نم  اًدراش ، كحي  حارو  ىرسيلا  هدي  رهظ  ىلع  هعباصأ  عضو 

.ردحنم داح  فرج  ىلع  جلزتأ  يننأك  ءارولا  ىلإ  فرجني  يلقعو  اهدعب ، ةهربل  تمص  انسلج يف  .فاجلا 

«. انودع هنإ  .انيقيقش  لتق  ولوبأ  »

، ولوبأ ةنعل  لعفب  لَّوحت  انيكيإ  نأ  فرعأ  يننأ  عمو  .فهك  نطب  نم  ةسمه  لثم  هتلك  تجرخو  اًجدهتم ، هتوص  ناك 

مالُي نأ  نك  نونجملا  نأ  ُّطَق  ركفأ  .نآلا   يخأ  هغاص  يذلا  وحنلا  ىلع  رشابم  لكشب  لوؤسم  هنأ  تركف يف  ام  ينكل 

رطخ يل نآلا ، يبوأ  اهلاق  امدنعو  .يخأ  لخاد  فوخلا  عرز  يذلا  وه  هنوك  ىلع  تاراشإ  تيأر  نإو  ىتح  رشابم ، لكشب 

ىتح ريرسلا  ةءالم  اًبحاس  هلوح ، هيعارذ  فلو  هردص  ىلإ  هيقاس  يبوأ  عفر  رمألا ، يف  ركفأ  نيبو  .حيحص  كلذ  نأ 

ءاوهلا هتضبق يف  برضو  ربنزلا ، حوللا  تصاغ يف  ىتح  ريرسلا  ىلع  هديب  طغضو  َّيلإ  رادتسا  مث  شارفلا ، نم  ءزج  فشكنا 

«. ولوبأ لتقأ  فوس  : » ًالئاق



.»؟ كلذ لعفت  اذاملو  : » ًالئاق تقهش 

لتق هنأل  هلجأل ، كلذ  لعفأس  : » لاق مث  ًاليلق ، يهجو  ىلع  نارحبت  اًعيرس ، هيف  عمدلا  مكارت  تللا  هينيع ، كرت 

«. هلجأل كلذ  لعفأس  .َّيقيقش 

تَقرب مث  صقلا ، هلاطنب  بيج  هدي يف  لخدأ  .ةذفانلا  ىلإ  هجتي  مث  ًالوأ ، بابلا  دصويو  بهذي  وهو  ًجاو  هتعبات 

تمدُص .تفتخا  مث  ةغص  ةلعش  تلعتشاو  ةرقن  تلاعت  ةثلاثلا ، ةرملا  يف  .باقث  دوع  لاعشإل  تلواحم  نم  ناتضمو 

.شارفلا نم  زفقأ  تدك  .ملظملا  ليللا  ىلإ  مث  ىلعأ  ىلإ  ناخدلا  ثعبناو  همف ، ةراجيس يف  عضت  ةَّيلظلا  هتروص  تيأر  امدنع 

«. ...ةراجيس : » ًالئاق تفجترا  .ثدح  اذام  وأ  فيك  ِردأ  و  ليختأ ، و  فرعأ ،  

«. كلذب كل  نأش  ال  سرخا ، معن ، »

هتراجيس نم  دعاصتي  ناخدلاو  شارفلا ، ىلع  يسأر  قوف  تدشتحا  ةوق  ىلإ  ةَّيلظلا  هتروص  تلوحت  ةدحاو ، ةضمو  يف 

.هسأر قوف  دارِّطاب  ىلاعتيو 

«. يملأ ديزتسف  هتربخأ ، نإ  : » كلاح مالظب  ناتئيلم  هانيعو  لاق ،

جشنيو نخدي  وهو  ماعب ، الإ  ربكي  يذلا ال  يخأ ، رظنم  ىلإ  بعر  رظنأ يف  تحرو  ةذفانلا ، جراخ  ىلإ  ناخدلا  خفن 

.لفط لثم 

***

هب نمؤي  ام  نأ  نآلا  تفرع  دقو  .اهب  نمؤي  راصو  هلقع ، ىؤر يف  لثم  تحبصأ  هتلَّكش ؛ اهأرقي  يخأ  ناك  يتلا  ءايشألا 

، يخأ لاح  كلت  تناك  .مدهلا  ىلع  يصعتسي  اًنيصح  حبصي  نأ  نك  ُّرقتسي  امدنعو  ارقتسم ، حبصي  ام  اًبلاغ  صخشلا 

قوف اًنايحأ  كأ ، أرقي  راص  .ليللا  نخدي يف  وهو  موي ، لك  هراكفأ  رِّوطي  حارو  ينع  لصفنا  هتطخ ، نع  فشك يل  نأ  دعبف 

نم ملعتلل  ادعتسم  نكأ  يننأل   ينمالو  َّيقيقش ، لجأل  اًعاجش  نوكأ  نأ  نع  يزجع  ضفرو  .ةحابلا  يفسويلا يف  ةرجش 

.نونجملا ولوبأ  كرتشملا : ودعلا  ةبراحمو  ، (7)« ىعادتت ءايشألا   » ةياور

رثأتي يخأ   نكل  ةعصانلا –  ءاضيبلا  انتايح  مايأ  يروكأ -  هترداغم  تقبس  يتلا  مايألا  ىلإ  انتداعإ  لواح  أ  نأ  عمو 

سميج «ـ ديدج ل مليفو  سيرون ،» كاشت  «ـ ةديدج ل مالفأ  تيبلا -  ىلإ  اهبلج أ  يتلا  ةديدجلا  مالفألا  هيف  رثؤت  .كلذب  

«. ةيدوبعلا ةايحلا يف ن  ، » يجين لثمم  ةلوطب  نم  مليفو  ءاملا ،» اع   » همسا دنوب ،»

، ةلكشملا كلت  لحي  نأ  عيطتسي  لماكلاب ، اهتينب  رَّوصتو  ام ، ةلكشمل  اًططخم  مسر  اذإ  صخشلا  نأ  ام  ناكم  أرق يف  هنألو 

داوعأب هبشأ  لاجر  اهيف  رهظي  انيقيقشل ، ماقتنالا  لجأ  نم  هططخل  تاروصت  مسري  وهو  راهنلا  مظعم  يضقي  حار  دقف 

ةروصلا .ُتبعتراو يف  اننيب ، تراد  يتلا  ةنحاشملا  نم  عوبسأ  دعب  موي ، تاذ  اهيف  ُتعت  .أرقأو  انأ  سلجأ  نيب  باقثلا ،

: توو طقسيف  ةراجحلاب ، ولوبأ  يبوأ  قشري  نسلا ، ذوحشم  ملقب  ةموسرملا  ىلوألا ،



لثم هيقاس  مسر  دقو  كسب ، يبوأ  حولي  ولوبأ ، ةنحاش  عبقت  ثيح  فرجلا ، مامأ  ةقطنملا  يف  ةرَّوصتم  ىرخأ ، يفو 

، ةنحاشلا مث يف  .ةبرقم  ىلع  جازملا  ةئيس  ريزانخو  ةديعب ، راجشأ  كانه  تناك  .هءارو  انأو  ةكرح  ةلاح  تيربك يف  يدوع 

ةمكحملا بودنم  وكنوكوأ  لتق  لثم  ولوبأ -  َسأر  يبوأ  لِّثُ  يذلا  يوصعلا  مسرلا  عطقي  ثدحي ، ةفشاك ع  ةطقل  ربع 

«(. ىعادتت ءايشألا   » ةياور (يف 

.قئاقد رشع  وحنل  باغ  دقو  ضاحرملا  نم  داع  ح  ناشعترت ، ياديو  اهتصحفو  ةقرولاب  ُتكسمأ  .موسرلا  ينتبعرأ 



.يدي لازت يف  ةقرولاو ال  ريرسلا  ىلع  ُتطقسف  ينعفد  اهيف .»؟ رظنت  اذامل  : » اًبضاغ خرص 

«. هذه ينطعأ  : » هترئاث تراث 

.ضرألا قوف  نم  اهطقتلاف  هتيحان ، ةقرولا  ُتيمر 

.»؟ هلبأ اي  ينعمست  له  .ًةيناث  ةلواطلا  هذه  ىلع  ءيش  يأ  سملت  نأ  كايإ  : » ًالئاق رده 

، هسبال اهاطغو  هتنازخ  قاروألا يف  عضوب  ىفتكا  هنكل  ينبرضي ، نأ  نم  اًفوخ  َّيديب  يهجو  اًيماح  ريرسلا ، ىلع  تدقر 

مهو لافطألا  تاوصأ  تناك  ٍلاع ، روس  ءارو  ئبتخملا  رواجملا  تيبلا  يف  جراخلا ، يف  .كانه  فقوو  ةذفانلا  ىلإ  ىضم  مث 

دنع انعم  نوداطصي  اوناك  نيذلا  ةيبصلا  دحأ  يفابغإ ، مهنيب  نمو  لافطألا ، مظعم  فرعن  انك  .انناذآ  ىلإ  لصت  نوبعلي 

،»؟ تلعف اذام  هآ ، ددس !!! ددس !! ددس ! ةركلا ، ينطعأ  معن ، معن ، : » رخآو مهتاوصأ ب ح  قوف  ولعي  هتوص  ناك  .رهنلا 

.شارفلا اًسلاج يف  ُتلدتعا  .نوثهليو  نوضكري  مهو  لافطألا  تاوصأو  تاكحض  ىلاعتت  مث 

.عاطتسملا ردق  ءودهب  يخأ  ىلع  تيدان  وأ ،» »

.اًنحل ندندي  ناك  دري ،  

.»؟ نونجملا لتقت  نأ  كيلع  بجي  اذامل  نكل ، : » هتلأس مث  خارصلا ، نم  برتقي  توصب  ةيناث ، هتيدان  وأ ،» »

قحتسي ال  هنإ  َّيقيقش ، لتق  هنأل  هلتقأ  فوس  .ْنِب  اي  طيسب  رمألا  : » اصعأ راثأ  دح  ىلإ  هءوده  عمجتسا  دقو  لاق 

«. ةايحلا

باب نم  كلذ  لاق  هنأو  بسحو ، بلقلا  سك  هنأ  ُتننظ  ىعادتت ،» ءايشألا   » ةصق ح يل  نأ  دعب  اهلاق ، ةَّرم  لوأ  يف 

.لوقي ام  ينعي  هنوك  ىشخأ  تأدب  موسرلا ، هذه  تيأر  نأ  دعبو  طخ ، مزعب  اهلاق  فيك  تيأر  ح  نآلا ، نكل  بضغلا ؛

.»؟ اًصخش لتقت  نأ  ديرت  ..ديرت  اذامل  اذامل ؟ »

له : » بسحو اهلوقأ  نأ  نم  ًالدب  لتقت »  » ةملكب خرصأ  ينلعجو  لك  ىلإ  برست  يذلا  رعذلا  نم  نِّوهي  وهو  لاق ،

«. ةعرسلا هذهب  كيَقيقش  تيسن  كنأل  اذامل ، فرعت  ىتح ال  تنأ  ىرت ؟

«. هسنأ  : » ًالئاق تضرتعا 

«. كيَقيقش لتق  نأ  دعب  هتايح  لصاوي  وهو  ولوبأ  ىلع  جرفتت  انه  تسلج  امل  لعفت  ول   .هتيسن  »

.»؟ وأ اي  ىرخأ  ةقيرط  كانه  تسيلأ  ناطيشلا ؟ لجرلا  اذه  لتقن  نأ  بجي  له  نكل ، »

اناك امدنع  هنيب  لخدتلا  نم  انعنمو  انيلع ، رطيس  دق  فوخلا  ناك  اذإ  ْنِب ، اي  عمسا   » .هسأر زهي  وهو  اهلاق  «ال ،»

؛ مالسلاب معنن  نلف  الإو  ولوبأ  لتقن  نأ  بجي  .نآلا  هل  ماقتنالا  نم  فاخن  الأ  انيلعف  رخآلا ، هنم  ٌّلك  لتق  ىتح  نالتاقتي 

اذإ .اًدبأ  أربي  نل  حرجب  انباصأ  دقل  .نونجملا  اذه  ببسب  يمأ  تنُج  دقل  .مالسلاب  عني  نل  يمأو  أ  مالسلاب ؛ معنأ  نل  انأ 

«. اًدبأ ناك  ءيش ك  دوعي  نل  نونجملا ، اذه  لتقن   

.ةعينم ةطخ  هلخادب  تلَّكشت  فيك  ىرأ  تنك  .ءيش  يأ  لوق  نع  اًزجاع  هتلك ، ةوق  تحت  اًدمجتم  اكم ، تسلج يف 

هسبالمل ديري  نكي  هنأل   نايحألا -  مظعم  هطسو يف  ىتح  اًيراع  نخديو ، كابشلا  ةفاح  ىلع  سلجي  ناك  ةليل ، دعب  ةليلو 

وبحت ميكن  تناك  امدنعو  .ضوعبلا  قحسيل  ًاثك  هسفن  عفصي  قصبيو ، لعسيو  نخدي  ناك  .رئاجسلا  ةحئارب  عبشتت  نأ 

دوعيف بابلا  قلغي  ءوضلا ، ضموي  نأ  روفو  بابلا ، اهل  حتفي  ناك  زهاج ، ءاشعلا  نأ  ةربربم  هيلع ، قرطلا  أدبتو يف  انباب  ىلإ 

.مالظلا

.هدرف اهذيفنت  ىلع  مزعو  ينع ، دعتبا  هتمهم ، هيلإ يف  مضنالاب  يعانقإ  نع  اًزجاع  لظو  عيباسألا ، ترم  امدنع 

***

ضيبألا نوللا  ىلإ  سانلا  دولج  فاجلا  ناتامرهلا »  » حاير ميسن  هيف  لَّوح  يذلا  تقولا  يف  ربمفون ، فصتنم  بارتقا  عم 

، بتكلا عيبل  ةبتكم  حتف أ  .قرتحا  اع  ضاقنأ  تحت  نم  ةايحلا  ىلع  ىلوألا  ةمالعلا  رأف -  لثم  انترسأ  تجرخ  بحاشلا ،



، انتيؤرل ايجين  روزيس  هنأ  نلعأ  يذلا  ادنك ، وياب يف  ديسلا  اًصوصخ  هئاقدصأ -  نم  ميرك  معدبو  اهكلت ، يتلا  تارخدملاب 

لملا يف رصقلا  نم  نيرتموليك  وحن  دعُب  ىلع  ةدحاو  ةفرغ  نم  اًناكد  رجأتسا  ربصلا -  غرافب  اهرظتنن  انك  يتلا  ةرايزلا  يهو 

اهتيفلخ ىلع  رمحألا  نوللاب  اجوبيكيإ » ةبتكم   » اتملك اهيلع  ترفُح  ةبك  ةيبشخ  ةتفال  ةعانصب  يلحم  راجن  ماقو  .يروكأ 

ىلع بتكلا  مظعم  بَّتر  .اهحاتتفا  موي  اهال  انبحطصا أ  .ةبتكملل  ةيولعلا  ةبتعلا  ىلع  ماسملاب  ةتفاللا  تتُبثو  ءاضيبلا ،

قرغتسيس رمألا  نإو  ةيادبك ، باتك  فالآ  ةعبرأب  ءاج  هنإ  انل  لاق  .بشخلا  ءالط  ةحئارب  حوفت  اهلك  ةيبشخلا -  فوفرلا 

اهمدختسيس هنإ  لاق  ةءاضم  غ  ةفرغ  يف  ةسدكم  بتكلا  نم  تاركو  اًسايكأ  انيأر  .فوفرلا  ىلع  اهمظني  ىتح  اًمايأ 

ةافو ذنم  اهل  ةكحض  لوأ  ةحوحبم -  ةليوط  ةكحض  يمأ  تكحضو  هحتف ، ةظحل  نزخملا  باب  جراخ  ذرج  قرم  .نزخمك 

.انيقيقش

.كحضن نحنو  بابلا ، نم  جرخ  ىتح  تارم ، رشعب  هنم  عرسأ  ناك  يذلا  ذرجلا  أ  دراطي  نيب  اهتلاق ، هنئابز ،» لوأ  »

.هتيب ناذرجلا  تزغ  يذلا  الوي ، هئالمز يف  دحأل  ةبيرغلا  ةيضقلا  نع  هسافنأ ، طاقتلال  قهشي  وهو  كلذ ، دعب  انل أ  ح 

ال ناكم  تو يف  نأ  اهديري  نكي  هنأل   نارئفلا  دئاصم  مادختساب  اًيفتكم  ادج ، ًاليوط  لفاحجلا  روضح  لجرلا  لَّمحت 

نكل .يضاملا  همقع يف  تبث  دق  رخآ  ءارجإ  لك  ناكو  .اهثثج  فاشتكا  لبق  للحتلا  أدبتف يف  ةلوهسب ، هديدحت  عيطتسي 

نم يهتني  نأ  ررقو  جرحلاب ، رعش  هئاقدصأ ، نم  نثا  روضح  عطاسلا يف  راهنلا  ءوض  ناذرجلا يف  نم  نانثا  رهظ  امدنع 

دنعو .نارئفلا  مومسب  تيبلا  يف  قشو  ةيواز  لك  شر  مث  عوبسأ ، ةدم  قدانفلا  دحأ  ىلإ  هترسأ  دارفأ  لقن  .ءالبلا  كلذ 

.ةيذحألا لخاد  ىتح  اًتيم ، اًذرج  تيبلا  نم  ةيواز  لك  اودجو يف  مهتدوع 

، بتكملا قوف  سلطأل  يجاجز  لاثو  ةيرهزم  ةو  بابلا ، ةهجاوم  يف  ةبتكملا ، طسو  اق يف  هيسركو  أ  بتكم  ناك 

نم رخآلا  بناجلا  ىلع  ةبلج  انيأر  ناكدلا ، جراخ  اطخ  امدنع  .ةظحل  رخآ  هذقنأ يف  نأ أ  الول  لاثمتلا  طقسُي  ديفيد  داكو 

قيرطلا بناج  ىلع  ةبك  ةتفال  ىلإ  راشأو  أ  هلهاجت  .هلوح  ٌدشح  عمجت  دقو  ناكراعتي ، نالجر  ناك  .قيرطلا 

انبحطصا .انيَقيقش  يمسا  نم  بكرُم  مسالا  نأ  حرش  ىلإ  ةجاح  هدحو يف  ديفيد  ناك  اجوبيكيإ .» ةبتكم   » اهيلع بوتكم 

نحنو يف انِّيح  رخآب  ر  يذلا  راسملا  ذخأ  مث  .كعكلا  ءارشل  بكلا  وكسيت »  » تكرام ربوس  ىلإ  كانه  نم  ةرايسلاب  أ 

انررم الأ .» - يموأ  » رهن هءارو  اًيفخم  دتمملا  ناسيإلا  لغد  ةيؤر  هنم  عيطتسن  يذلا  غصلا  قيرطلا  ربع  انتدوع ، قيرط 

تالظ ئلُم  دقو  عراشلا  انيأر  .تيساك  ةزهجأب  ةلمحم  ةنحاش  نم  ىقيسوم  نوفزعي  صقارلا  نم  ةعومج  قيرطلا  ىلع 

اًزرأو يف فيللا ، نم  سايكأ  ىلع  اهنمَّوكو  مايلا  تانَرَد  َّتر  تايرخأو  ةهفات ، اًعلس  نعبي  اهتحت  ءاسنو  ةيشقو ، ةيبشخ 

باكرلاب ةلمحملا  ةيراخبلا  تاجاردلا  تناك  .قيرطلا  بناج  ىلع  ىرخألا  علسلا  نم  ثكلاو  ةحطسم ، ًالالسو  توسط ،

.قيرطلا ك ىلع  سوؤرلا  ضعب  قحسنت  نأ  لبق  بسحف  تقو  ةلأسم  نوكتسو  طخ -  وحن  ىلع  تارايسلا  عفدنت ب 

قوف مِّوحي  ةنس 1989 ، بعلملا  هفتح يف  يقل  يذلا  لحارلا  يجينلا  مدقلا  ةرك  بعال  يجاراوكوأ ،» ليوماص   » لاث ناك 

هاجتا ةيدمرس يف  ةراشإ  هعبصإ يف  نيب  ةنكاس  ةرك  همدق  ىلع  تقلع  دقو  داتسالا ، لخاد  بصتني  ثيح  نم  تايانبلا 

كبرم وحن  ىلع  ةقلاع  لاثمتلا  نم  تررحت  ةيندعم  طويخو  بارتلاب ، ةئلتمم  هرعش  لئادج  تناكو  رم ، غ  ٍبعل  ليمز 

سبالم نودتري  عمشم ، شق  تحت  نيدشتحم  سانلا  ناك  داتسالا ، مامأ  قيرطلا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلعو  .هترخؤ 

ناينحنم نالجر ، ةو  .ىرخأ  تابورشمو  ذيبنلاب  ةئيلم  تالواط  عضب  مهمامأو  ةيكيتسالب ، ٍسارك  ىلع  نوسلجيو  ةيديلقت ،

ًاليوط ًالاطنبو  ادابغألا »  » يدتري لجر  نيب  ةيلمرلا ، ةعاسلا  ةئيه  ىلع  ةملكتم » لوبط   » ىلع اًنحل  نابرضي  هتالآ ، ىلع 

.ضافضفلا هؤادر  قفطصيف  ابوركأ ، وحن  ىلع  صقري  هسفن ، شقلا  نم 

ذنم اهيف  هارن  ةَّرم  لوأ  تناك  .ولوبأ  انيأر  هدنعو  انتيب ، ىلإ  ةرشابم  راسيلا  ىلإ  قيرط  دوقي  ثيح  فطعنملا ، ىلإ  انلصو 

ناسل ىلع  همسا  دِري  .رخبتي   مث  ةغص  اًران  لعشُيو  انتيب  لخدي  و  ُّطَق ، دجوي  اأك   ىفتخا  دقف  انيَقيقش ، ةافو 

يتلا ةقيرطلا  ىلع  هقنع ، قلاع يف  ءبع  يأ  نم  اًدرجتم  لحر ، هنإ  لوقي  هتَعمس  ربخ  ءانثتساب  يمأ ، تداع  نأ  دعب  انيدلاو 

.يروكأ لهأ  اهب  حمس  املاط 



تابطملا ببسب  ههاجتا  يف  ءطبب  جرعتت  انترايس  ىأر  امدنع  ديعبلا  ىلإ  رظني  قيرطلا  بناج  ىلع  فقي  ولوبأ  ناك 

نأ ودبي  ثيح  يولعلا ، هنانسأ  فص  غارف يف  كانه  ناك  .مستبيو  حولي  وهو  ةرايسلا ، هاجتا  مامألا يف  ىلإ  عفدنا  .ةيعانصلا 

اًطمقُم ناك  .ةيمادو  ءارمح  لازت  ال  ةليوط ، ةثيدح  ةبدن  ة  ةعوفرملا  هعارذ  لفسأو  .تطقس  ةيولعلا  هنانسأ  نم  ةدحاو 

امدنعو .قيفر  ىلإ  ثدحتي  هنأك  هيدي  اًكرحمو  ًارتخبتم  فيصرلا ، ىتح  ربعي  هتيأر  .روهزلا  هيلع  رثانتت  جيسن  نم  اَّبرب 

ام اًئيش  صحفي  أدبو  فقوت ، قيضلا ، قيرطلا  ىلع  انقبست  نأ  ءانبلا  داو  ةلمحم  دروفديب »  » ةنحاشل حمسنل  هنم ، انبرتقا 

لجر : » ةسماه تمتو  ًالوطم  اًسيسه  تجرخأ  يمأ  نكل  هري ، هنأك   ةدايقلا  رمتسا أ يف  .ديدش  متهاب  ضرألا  ىلع 

ةتيم تو  فوس  : » اهعس عيطتسي  نونجملا  نأكو  ةيزيلجنإلاب  تعبات  مث  .اهسأر  قوف  اهيعبصإب  عقرطت  يهو  ريرش ،»

.« ايس يإ  اك  .دكؤم  اذه  .ةعشب 

ُّتبث ثيح  ةيبناجلا  ةآرملا  .يبصع يف  وحن  ىلع  اهفن  قلطت  يهو  قيرطلا ، ىلع  ةبلجب  ةبرخ  ةرايس  رجت  ةنحاش  تداهت 

قدحأ تللظ  راظنألا ، نع  ىفتخا  نأ  دعب  .ةثافن  ةرئاط  لثم  عجارتي  نونجملا  ناك  يرظن ، نع  ولوبأ  بيغي  ىتح ال  َّينيع 
اًبيرق ناك  ولوبأ  نأ  فيك  اهدنع  تركف  هيلع .» ودبت  برقأ م  ةآرملا  ةرهاظلا يف  ماسجألا  ريذحت : : » ةباتكلا يف  ةآرملا ، يف 

رظنم ىلع  يمأ  لعف  ةدر  تركف يف  ًالوأ ، .يلقع  راكفألا يف  نم  ةقفدتم  ةلسلس  اذه  قلطأ  .اهسمل  هنأ  ُتليختو  انترايس ، نم 

بارتقالا عيطتسي  نَم  هلتق ؟ عيطتسي  يذلا  اذ  نَم  ُتلءاستو : نكمم ، كلذ غ  نأ  ىلإ  ُتصلخو  هتوم ، ةيناكمإو  نونجملا ،

يلاهأ مظعم  رودق  نكي  أ  صخشلا ؟ كلذ  لتق  ىلإ  وه  ردابيو  رمألاب  نونجملا  أبنتي  نلأ  هنطب ؟ كس يف  سرغو  هنم 

رئاود يف  نيرداس  اوضكريو  مهسفنأ  لوح  اورودي  نأ  كلذ  نم  ًالدب  اوراتخي  أ  اوعاطتسا ؟ ول  لجرلا  كلذ  لتق  ةدلبلا 

؟ ىذألا دض  نَّصحم  ولوبأ  نأك  باسحلا  ةباوب  دنع  حلملا  نم  ةدمعأ  ىلإ  اًاد  اولوحتي  أ  ةضبان ؟

كابِش هانيع يف  ينترصاح  ةآرملا ، نع  يهجو  تردأ  امدنع  نآلاو  يمأ ، بضغ  رَّجفت  امدنع  ةلئاستم  ةرظنب  يبوأ  امر 

انك حو  .لعفلاب  اننازحأ  سدنهم  وه  ولوبأ  نأ  ةأجف  ُتيأر  دقل  .اًيلجت  ىرأ  كلذ  ينلعجو  كل ،»؟ هلوقأ  ام  ىرَتأ  : » لاؤسلا

نأ رطخ يل  دوسألا ، ناخدلا  نم  تاباحس  خضي  اهمداعو  انناجل ، ةكولمملا  ةكلاهتملا  ةنحاشلا  انيتنجرأ ،»  » مامأ نم  ربعن 

.ينتَّغ مويلا  كلذ  ولوبأ يف  ةيؤر  نإف  نونجملا ، ةبقاعم  نع  يخأ  ةركف  معدأ  يننأ   عمو  .حرجلاب  انباصأ  نم  وه  ولوبأ 

ُترعش .هتيؤر  دنع  اهيدخ  ىلع  باسنت  تأدب  يتلا  عومدلاب  اهتَّبص ، يتلا  ةنعللاب  يمأ ، لعف  ةدرب  يرودب ، ُترثأت ، دقل 

«. بت امام  اباب ، : » يلوفطلا انغلا  اهتوص  يف  ميكن ، تلاق  امدنع  يدسج  جومتي يف  ليمنتب 

«. ءاكبلا نع  فكت  نأ  اهل  يلوق  .فرعأ  معن ، : » ةيمامألا ةآرملا  رظني يف  وهو  لاق أ ،

ضيف هنم  عفدناو  ٍّدس ، لثم  يبلق  رجفنا  ءاكبلا ،» نع  يفكت  نأ  ِكل  لوقأ  نأ  لوقي يل  اباب  امام ، : » ميكن تررك  امدنعو 

: انب لجرلا  اذه  اهعقوأ  يتلا  تاءاسإلا 

.َّيقيقش نم  انمرح  يذلا  وه  - 1
.ةنخاسلا انتَّوُخأ  ءامد  فاعُّزلا يف  مسلا  سد  يذلا  وه  - 2

.هتفيظو نم  مرح أ  يذلا  وه  - 3
.ايسارد ًالصف  دقفن  يبوأو  انأ  ينلعج  يذلا  وه  - 4

.نونجلا ىلإ  يمأ  دوقي  يذلا  وه  - 5
.َّيقيقش ضارغأ  لك  قارحإ  بَّبست يف  يذلا  وه  - 6

.ةمقلا لثم  اجوب  دسج  قارحإ  بَّبست يف  يذلا  وه  - 7
.بارتلا تحت  انيكيإ  نفد  بَّبست يف  يذلا  وه  - 8
.نولاب لثم  اجوب  خافتنا  بَّبست يف  يذلا  وه  - 9

«. اًدوقفم  » هفصوب ةدلبلا  رشتني يف  اجوب  مسا  لعج  يذلا  وه  - 10
دنع ُتعزج  .اًحوتفم  كرُت  روبنص  لثم  فقوت  الب  قفدتت  تلظ  اهنكل  دعلا ، نع  ُتفقوت  .ةياهن  الب  رورشلا  ةاق  تناك 



نمو يمأ ، ىلع  هعقوأ  يذلا  باذعلا  نمو  انترسأ ، هب  لقثأ  ام  لك  نمو  انب ، هلعف  ام  لك  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  كفتلا يف 

، ةطاسبب هتايح  ترمتسا  دقل  .هيف  ببست  َّع  ةركف  دأ  هيدل  نأ  ودبي  نونجملا ال  اذه  نإف  اهب ، انمطح  يتلا  ةقيرطلا 

.ىذأ اهسس  ةملاس ، 

.أ مالحأ  ةطيرخ  رَّمد  - 11
.انتيب تزغ  يتلا  بكانعلا  دلوتسا  - 12

.انيكيإ نطب  كسلا يف  سرغ  يذلا  اجوب ، ال  وه ، ناك  - 13
هنع ضفنو  هيمدق ، ىلع  ضهن  دق  يلخاد  ديدجلا يف  فاشتكالا  كلذ  هقلخ  يذلا  لوغلا  ناك  كرحملا ، أ  أفطأ  امدنع 

.انودع ولوبأ  هتهبج : ىلع  نآلا  بتُك  دق  مكحلا  ناك  .اًقولخم  ثعبُي  وهو  بارتلا  تاقبط 

.ولوبأ لتقأ  نأ  ديرأ  رخآلا  انأ  يننأ  هيرع ، رتسيل  صقلا  هلاورس  سبلي  ناك  نيب  يبوأ ، تربخأ  انتفرغ ، ىلإ  اندع  امدنع 

.هيعارذب ينقوطو  يهاجتا  مَّدقت يف  مث  َّيف ، قدحو  هناكم ، دَّمجت يف 

.ليوط نمز  ذنم  هلعفي  ءيش   وهو  ةصق ، ح يل  مالظلا ، يف  ةليللا ، كلت  يف 
(. مجرتملا  ) .يبيشتأ اونيشت  يجينلا  بتاكلل  ةياور  (: Things Fall Apart « ) ىعادتت ءايشألا  »



13
ةقَلَعلا

.ةقَلَع ةيهاركلا 

هكرتت الو  صخشلا ، ِّغُت  اهنإ  .هحور  نم  ةقاطلا  فزنتسيو  هيلع  ىذغتي  مث  صخشلا ، دلجب  قصتلي  يذلا  ءيشلا  اذه 

ةقبطلا قمعأف يف  قمعأ  ةسرغنم  ةقَلَعلا ، لعفت  ك  ءرملا ، دلجب  ثبشتت  .هلخادب  ةنيكَّسلا  نم  ةرطق  رخآ  صت  ىتح 

عون ىلإ  هلتق  لوحتيو  محللا ، نم  ءزجلا  كلذ  قيز  دلجلا  نع  يليفطلا  نئاكلا  اذه  عزن  بلطتي  ىتح  دلجلل ، ةيجراخلا 

دلجلا نوكرتي  ةقَلَعلا ، نوقرحي  امدنعو  اًنخاس ، اًبيضق  رانلا ، نومدختسي  دهعلا  فلاس  يف  سانلا  ناك  .تاذلا  دلَج  نم 

انرص هيلإ ، اهيف  ُتممضنا  يتلا  ةليللا  ذنم  .هدسج  قمعب يف  تسرُغ  ولوبأل ؛ يخأ  ةيهارك  ةلاح  يه  اًضيأ ، كلت ، .اًموسوم 

، اهرجتم ىلإ  يمأ  هلمع : ىلإ  انادلاو  جرخي  ح  انتمهمل ، طيطختلل  ايموي  عمتجنو  اًبيرقت ، تقولا  لاوط  انتفرغ  باب  دصون 

.هتبتكم ىلإ  أو 

ٌلاجر لتاقي  ثيح  هططخ ، اهيلع  مسر  يتلا  هقاروأ  عفر  انتفرغ .» انه يف  همزهن  نأ  انيلع  ًالوأ ، : » حابص تاذ  يخأ  لاق 

أ .مدو  محلك  هتزه  عيطتسن  نأ  لبق  قرولا  ىلع  مث  انلوقع ، همزهن يف  نأ   » .نونجملا نولتقيو  باقثلا  داوعأ  نوهبشي 

ًالاؤس نكي  حورلا .»؟  لعفلاب يف  ثدح  دق  نوكي  دسجلا  ثدحي يف  ام  نإ  ةَّرم ، دعب  ةَّرم  لوقي ، وهو  زنيلوك  سقلا  عمست 

«. ًالوأ انه  هلتقن  نأ  انيلع  ولوبأ ، نع  ثحاب  ةفرغلا  هذه  رداغن  نأ  لبق  نذإ ، : » هلوق عبات  اذكهو  ةباجإ ، رظتني 

مساب لوألا  مسرلا  ىلإ  راشأ  اهقيقحت : ةيناكمإ  يف  ولوبأ ، مدت  ةظحل  ضرعت  يتلا  ةسمخلا  موسرلا  انركف يف  ةيادبلا ، يف 

.ولوبأ توميف  ةراجحلاب  ولوبأ  وه  مجرَي  تولاجو ؛» دواد  ةطخ  »

اًكولم نوكن  نأ  انل  اًرَّدقم  الو  دواد ، ناك  لثم  برلل  اًمدخ  انسل  اننأب  ُتججاح  .ةطخلا  هذه  حاجن  ةيناكمإ  ُتككش يف 

ناكو كلذ ، تلق  امدنع  لماكلاب  سمشلا  اهيف  تبجتحا  راهنلا  نم  ةظحل  تناك  .هتهبج  ةباصإ  عيطتسن  دقو ال  دواد ، لثم 

: هتعاضب ىلع  يداني  وهو  ةيطاطم ، لدانص  عيبي  ًالجر  ُتعمس  راوجلا ، ام يف  ناكم  نم  .فقسلا  ةحورم  رادأ  دق  يبوأ 

.هتلق يف  اًركفم  هنقذ ، ىلع  هديو  هيسرك ، يخأ يف  سلج  ييييييه .»! ...طاطملا  طاطملا ، »

قيرط نع  هلتق  عيطتسن  اننأ  يف  ًاثك  تركف  يننكل  اقحم ، نوكت  ار  .كفواخم  مهفأ  انأ  عمسا ، : » لاق ةياهنلا ، يف 

يه هذه  سبلتم ؟ انب  اوكس  نأ  نود  نم  اهلعفن  نأ  عيطتسن  مويلا  نم  تقو  يأ  يفو  نيأو ؟ همجرن ؟ فيك  نكل  مجرلا ،

«. دواد لثم  اًكولم  نوكن  نأ  سيلو  ةركفلا ، كلت  ةيقيقحلا يف  تالكشملا 

.اًقفاوم يسأرب  تأموأ 

اًصخش انبصأو  بيوصتلا  نسحن  ول   اذامو  ثدحيس ، ام  عقوتن  نأ  عيطتسن  ال  سانلا ، هيف  اناري  ناكم  هانمجر يف  اذإ  »

.»؟ رخآ

«. قح كعم  : » يسأرب ئموأ  انأو  تلق 

ةطخ  » هَّس دق  ناكو  .انيكيإ  لتُق  ك  اًما  كسب ، توملا  ىتح  ولوبأ  هيف  نعطي  يذلا  مسرلا  عضو  اهدعب 

.مسرلا ينعزفأو  ىعادتت .» ءايشألا   » ةصقب اًنميت  ووكنوكوأ ،»

«. فرعت تنأ  ادج ، ريرش  هنإ  ًالوأ ؟ كلتق  وأ  مواق  ول  اذام  : » هتلأس

.مسرلا ىلع  بطشو  صاصر  ملق  لوانتف  هجعزأ ، لتحالا  اذه 

دعبو .اهيلع  بطشن  اهرُّذعت ، فشتكن  نأ  دعبو  ةسحب ، اهشقانن  مث  ةركفلا ، جرُخن  .رخآ  دعب  مسر  ىلإ  انقرطت  اذكهو ،

لَّكشتي نأ  لبق  هدعبتسنو  هنع  عجارتن  انك  اهمظعم  ةلَّيختملا ، ثادحألا  نم  ةعومجم  انجسن  موسرلا ، لك  انقزم  نأ 

نتو ضرألا  ىلع  هعرصتف  ةعرسم ، ةرايس  مامأ  طقسيف  ةفصاع ، ةليل  يف  قيرطلا  يف  ولوبأ  دراطن  اهدحأ ، يف  .لماكلاب 



دسج ةروص  يتليخم  تمسترا يف  دقو  يلايخلا ، ثدحلا  اذه  جسن  نم  انأ  تنك  .راقلاب  يلطملا  قيرطلا  ىلع  هسأر  تايوتحم 

بالكلاو زعاملا  اهتيحض  حورتو  اهتيؤر -  قبس يل  يتلا  ةددعتملا  قرطلا  ثداوح  ك يف  تلفسإلا ، ىلع  قحسنملا  لجرلا 

توصب اًيدانم  داع ، دق  ةيطاطملا  لدانصلا  عئاب  ناكو  .رمألا  ربدتي  هلقعو  ناتقلغم  هانيعو  ةهربل  يخأ  سلج  .بنارألاو 

كأ ولعي  حارو  انراد ، نم  عئابلا  توص  برتقا  ييييييعم .» طاااااااطم ، لدانص  ييييييه ! طاطم ، طاطم ، : » ىلعأو ىلعأ 

، ةلهجلا ىقمحلا  ءالؤه  فرعت  كنكل  ةديج ، ةركف  لوقي ...« : هتعمس  .ثيدحلا  أدب يف  يخأ  نأ  هبتنأ  يننإ   ىتح  كأف 

«. انفاقيإ نولواحي  فوس  انترسأبو ، انب  نونجملا  هلعف  ام  نوفرعي  نيذلا ال  ءانبجلا  سانلا 

.ضرألا ىلع  بضغب  اهراثن  ىمرو  ةطخلا  قزمف  هيأر ، ىلع  تقفاو  ةداعلاكو ، ًةيناث ،

ىدم ىلع  .رانلاب  ىتح  الو  اًنكمم ، اهكالهإ  دعي  ىتح   قمعب ، ةسورغم  انيَقيقشل  ماقتنالا  ىلع  يخأ  رارصإ  ةقَلَع  تناك 

ةرشاعلا ب  ةرخأتملا ، تاحابصلا  يف  جرخنف  نونجملا ، نع  اًثحب  قلطنن  انك  تيبلا ، انيدلاو  ةرداغم  روفو  ةيلاتلا ، مايألا 

ىلإ بتك  دق  ناك أ  .ةساردلا  مظتنن يف  اننأ   الإ  أدب ، دق  ناك  ديدجلا  يساردلا  لصفلا  نأ  عمو  .رهظلا  دعب  ةيناثلاو  اًحابص 

توم ناك  ذإ  دعب ، ةساردلا  لكتسال  ئيهم  نكن  اننأل   ىفاعتن ، ىتح  ايسارد  ًالصف  ةزاجإب  انل  حمستل  ةسردملا  ةرظان 

انرس يف يحلاو ، عراوشلا  مهفرعن يف  نيذلا  ةيبصلا  وأ  ةساردلا  ءالمز  ةلباقمل  اًبنجت  اذل ، .انيلقع  اًثيدح يف  لازي  انيَقيقش ال 

اننكل  نونجملل ، رثأ  يأ  نع  اًثحب  يحلا  طش  انحر  ربمسيد ، نم  لوألا  عوبسألا  ةيلاتلا يف  مايألا  ىدم  ىلع  .ةيفخ  كلاسم 

يحلا سانلاف يف  هنع ، دحأ  لاؤس  انتعاطتساب  ناك  امو  .رهنلا  برق  الو  عراوشلا ، الو يف  هتنحاش ، نكي يف  .رثأ   ىلع  هل  عن 

ةمصو انيتهبج  ىلع  لمحن  اننأك  اننولباقي ، امدنع  فطاعتلا  ءيس  مههوجو  ىلع  نومسري  ام  ًاثكو  انع ، ثكلا  نوفرعي 

.انيَقيقش توم  ةاسأم 

ةعاجش لك  تلتق  يتلا  ةثداحلا  كلت  عوبسألا ، كلذ  نونجملا يف  نع  هانعمس  ام  ىتح  الو  يخأ ، عدرت  تاقافخإلا   هذه 

انلأس .يحلا  ةَّرم يف  هرن  و  ةثك ، مايأل  اًغوارم  نونجملا  لظ  .هاعسم  يخأ يف  ىلإ  مضنالاب  ُتدهعت  امدنع  اُهتعمجتسا 

نيزنبلا ةطحم  نم  برقلاب  انِّيحل ، يلشلا  فرطلا  ىلإ  انلصو  ىتح  هوأر ، دق  اوناك  نإ  اننوفرعي  مهنأ ال  انرعش  نيذلا  سانلا 

ىلإ ليو  رارمتساب ، ينحني  رفانتم  يزب  ةيرشب  ةئيه  ىلع  مخض  نولاب  اهمامأ  عضُو  يتلا  قالمعلا ، عمجملا  تاذ  ةبكلا 

ىلع اًسلاج  ناك  .لصفلا  ميدقلا يف  انيكيإ  ليمز  وسنون ، اندجو  كانه  .هلخادب  حايرلا  عافدنا  عم  هيديب  حوليو  بناجلا ،

.ليخنلا فيل  نم  ةعونصم  ةلوجأ  قوف  همامأ  ةدورفم  تالجملاو  فحصلاو  يسيئرلا ، قيرطلا  بناج  ىلع  يبشخ  دعقم 

.انِّيح يسيئرلا يف  عئابلا  حبصأ  هنإ  انيَّفك  برضي  وهو  انحفاص  نأ  دعب  انل  لاق 

.»؟ ينع اعمست  أ  : » انيهجو نائيجتو ب  ناحورت  هانيعو  ام ، ردخ  ًالوطسم  ناك  ول  جرشحتم ك  توصب  انلأس ،

تو عمس  .ةتَّيزمو  ةنكاد  هسأر -  طسو  يوتسملا  رعشلا  نم  ةَّرُغ  هتعزق -  تناكو  سمشلا ، يف  هنذأ  ةقلح  تألألت 

«. لاح لك  ىلع  هللا ، همحر  : » لاق هنكلو  اجوب ، بحي  هنأ ال  فرعن  انك  .هنطب  هنعط يف  غصلا » دلولا   » نأ فيكو  انيكيإ ،

تيقلأ .تالمعلا  ضعب  وسنون  ىطعأو  ةلواطلا ، ىلع  اهكرتف  نايدراجلا »  » نم ةخسن  أرقي  ناكو  هيمدق ، ىلع  ٌلجر  ضهن 

ةنس 1993. ةسائرلا  تاباختناب  زئافلا  ةجوز  الويبأ ،» ةريدق   » ةليتقلا ةروص  ىلوألا  ةحفصلا  تيأرف يف  ةفيحصلا ، ىلع  ةرظن 

تَفقو اهموي  M.K.O ؛»  » هيف انلباق  يذلا  مويلا  ُتركف يف  .ةيشق  ةلظم  تحت  دعقملا  ىلع  لجرلا  ناكم  سلجنل  انل  راشأ 

، دحاو ٍنآ  عضاوتلاو يف  ةيوطلسلاب  مستي  اهتوص  ناك  فيك  ُتركذت  .متاوخلاب  ةطاحملا  اهعباصأب  يسأر  تَّكحو  انراوج ، ىلإ 

، ةايحلا نم  اًيلاخ  اههجوو  تقلغم ، اهانيع  تناك  ةفيحصلا ، ةروص  .فلخلا يف  ىلإ  عجارتي  نأ  دشحلا  نم  بلطت  يهو 

.هيف نول  اًبحاش ال 

.»؟ اهفرعت الأ  «، M.K.O  » ةجوز اهنإ  : » ةفيحصلا ينم  ذخأي  وهو  يبوأ ، لاق 

كلذ يف  «. M.K.O «ـ ب انئاقل  نم  ليوط  تقو  دعب  ًةيناث ، ةأرملا  هذه  ةيؤرل  ُتقتشا  فيك  ُتركذت  .يسأرب  تأموأ 

وأ ام  صخشل  اُمأ  وأ  ةأرما  امإ  تناك  ىرخأ  ةأرما  لك  .ةجوزك  اهيف  ركفأ  ةأرما  لوأ  تناك  .اهبحأ  يننأ  تننظ  تقولا ،

. ةجوز تناك  هذه  نكل  ةاتف ،



.اًرخؤم ولوبأ  ىأر  دق  ناك  نإ  وسنون  يخأ  لأس 

بناج ىلإ  نيزنبلا ، ةطحم  راوجب  يسيئرلا  عراشلا  اذه  يف  طبضلاب ، انه  موي ، لبق  هتيأر  نونجملا ؟ : » وسنون لاق 

«. ةثجلا

.نيب ىلإ  لصوملا  عيرسلا  قيرطلا  ىلإ  دوقي  يذلا  ليوطلا  يسيئرلا  عراشلا  راوج  ىلإ  ارتلا  راسملا  ىلإ  راشأ 

.»؟ ةثج يأ  : » يخأ هلأس 

يف ألألتي  هقنع  تلعج  قرعلا  نم  تاجيوُم  حسمو  هفتك ، ىلع  اًاد  اهقلعي  ةغص  ةطوف  لوانتو  هسأر ، وسنون  زه 

.»؟ عمست أ  اذام ؟ : » سمشلا

ةباجتسالا ببسبو  .حجرألا  ىلع  اًرجف  حابصلا -  كلذ  قباس يف  تقو  تلتُق يف  ةباش  ةأرما  ةثج  فشتكا  ولوبأ  نإ  لاق 

تحبصأو راهنلا ، فصتنم  ىتح  ًاليوط ، عضوملا  ةثجلا يف  تكرُت  ايجين ، نم  ءزجلا  كلذ  رورملا يف  ةطرشل  ةداتعملا  ةئيطبلا 

رخآ دشح  عَّمجت  ثيح  كأ ، اًهابتنا  بذتجت  ةثجلا  تأدب  ةهظلا ، دعب  .قيرطلا  كلذ  نم  نيراملا  سانلا  راظنأ  طحم 

.فصتنملا رودي يف  ام  ةيؤر  هنع  بجح  دشحلا  نكل  ديعب ، نم  ةرظن  وسنون  ىقلأ  .اهلوح 

عيطتسي ل  محازو  دشحلا  ىلإ  لصو  امدنعو  .هفحص  اًكرات  عِّمجتملا ، ىلإ  قيرطلا  ربعف  دح ، ىصقأ  ىلإ  هلوضف  راث 

نأ قبس  بناجلا ك  ىلإ  ناتحورطم  اهاديو  اهمدل ، ةَّدوسملا  ةعقبلا  اهتلَّكش  ةكرب  ىلع  دقري  اهسأر  ةأرما ، ةثج  ىأر  ةيؤرلا ،

عزُن ةيراع ، تناك  ةَّرملا ، كلت  يف  نكل  .ثعشمو  جزل  مدلاب  بَّرشملا  اهرعشو  اهعباصأ ، ىدحإ  ىلع  عمتلي  متاخو  اهآر ،

هكرت باوصلا  نم  ناك  اذإ  ام  لوح  شقانتي  مهضعب  ناك  .اًبعترم  جرفتي  دشحلا  يف  اهقوف ، ولوبأو  اهييدث ، نع  بوثلا 

، فقوتي نأ  بجي  هنأ  مهغ  معزو  كلذ ، نم  الو ض  لعفلاب  تتام  دق  ةأرملا  نأب  نورخآ  لاق  نيب  ةتيملا ، ةأرملا  سندي 

اهتذخأو ةطرشلا  تلصو  ىتح  هتجوز ، اهنأك  ةتيملا  ةأرملاب  اًثبشتم  مونلا ، حار يف  هسفن ، نع  جَّرف  امدنع  .ةلق  اوناك  مهنكل 

.هنم

عزفلا نم  ٌحاشو  طقس  .مويلا  كلذ  ىرخأ يف  ةيعالطتسا  ةمهم  يأل  جرخن  اننإ   ىتح  يخأو ، انأ  ةصقلا  كلت  انتمدص 

ىتح اًتماص ، ًاليوط ، سولجلا  ةفرغ  سلج يف  .رخآلا  وه  اًفئاخ  ناك  يبوأ  نأ  ُتظحالو  يسأر ، قوف  نونجملا  نم  فوخلاو 

عطتسأ يننكل   رمألا ، نع  يخأ  ىلختي  نأ  تينو  نونجملا ، نم  تعترا  .يسركلا  ىلع  دنتسم  هسأرو  مونلا  يف  حار 

، نآلا ُتمهف  اذكه  ةيهلإلا -  ةيانعلا  تلخدت  عوبسألا ، كلذ  ةياهن  عم  نكل  ينهركي ، وأ  بضغي  نأ  تفخ  كلذب ؛ هتهجاوم 

انأو يف ادنك  ىلإ  لقتنا  يذلا  وياب ، ديسلا  هقيدص  نأ  نلعأ أ  .أي  فوس  انذقنتل م  اًحوضو -  كأ  يضاملا  راص  نأ  دعب 

وياب ديسلا  نإ  ًالئاق  أ  عبات  .ةقعاص  لثم  ربخلا  لزنو  راطفإلا ، ىلع  كلذ  ثدح  .سوغال  ىلإ  لصو  دق  يرمع ، نم  ةثلاثلا 

ءاجرأ لك  ةحرفلا يف  اياظش  اًرثان  ةيودي ، ةلبنق  لثم  ةلواطلا  قوف  ربخلا  رجفنا  .ادنك  ىلإ  هعم  يبوأو  انأ  ذخأي  نأب  دعو 

.اهيسرك نع  ضهنت  يهو  ءانغلا  تقلطنا يف  مث  ايولله ،»!  » يمأ تحاص  .ةفرغلا 

؛ َّغتي ههجو   بعت  نأ  تيأر  يخأ ، ىلإ  ُترظن  امدنع  نكل  .ةكتهتم  ةحرفب  اًنوحشم  ةأجف  يدسج  حبصأو  ًالذج ، تنك 

هنأكو  لكأي  ةلواطلا ، ىلع  اًينحنم  ناك  ثيح  عمس ، هنأ  ُدبي  عمسي ؟  أ  .لكأي  وهو  ههجو  ىلع  ةمُلظ  كانه  تناك 

.عمسي

.»؟ ينع اذامو  : » اًيكاب ديفيد ، لأس 

كنأ ةقيقحلا  بهذت ، فوس  انه ؟ ىقبي  نأ  كلثم  ميعزل  فيك  .بهذت  فوس  اًضيأ  تنأ   » .اًكحاض أ  هلأس  تنأ ،»؟ »

«. ةرئاطلا ىلإ  دعصي  نم  لوأ  نوكتس 

.»؟ انتسردم نع  اذامو  : » لاق امدنع  يخأ  هيف  ركفي  لءاستأ ع  لازأ  تنك ال 

«. ادنك لضفأ يف  ةسردم  لخدت  فوس  : » هباجأ أ

يف انلكأ  انعبات  .انتايح  ربخ يف  لضفأ  هنأ  ادب  امل  سمحتم  غ  هتيأر  ُتشهدنا أل  .هماعط  لمكأو  هسأرب  يخأ  أموأ 

لقن مث  .اهنع  تلقتسا  يتلا  ايناطيرب ، اهنيب  نم  ىرخأ ، اًدالب  َّزبتل  ةصق  ةرتف  ىدم  ىلع  ادنك  تروطت  فيك  حي  حار أ 



لجرلا ، (8)« نوج  » ىلع ةاللاب  ىقلأ  ةداعلاك ، ًاخأو  دالبلا ، ءاشحأ  يف  رخن  يذلا  داسفلا  ثيح  ايجين ، ىلإ  ثيدحلا 

.ةيجينلا ةيلهألا  برحلا  ءانثأ  تاثك  ًءاسن  لتق  يذلا  لجرلا  انتيرق ، جفتب  همهتا  املاط  يذلا  لجرلا  ههركن ، انرص  يذلا 

«. ايجينل ربكألا  ودعلا  وه  هلبألا  اذه  : » رفنت هتبقر  راتوأو  هترجنح ، طبهتو يف  ولعت  مدآ  ةحافتو  ًالعفنم ، لاق 

ليمربلا ألميل  رئبلا  نم  ًءام  بلجي  ناكو  يخأ ، ىلإ  ُتبهذ  ميكنو ، ديفيد  عم  يمأ  تجرخو  ةبتكملا ، ىلإ  بهذ أ  نأ  دعب 

نم رغصأ  انرابتعاب  هيلإو  َّيلإ  رظنُي  ناك  ثيح  اجوبو ، انيكيإب  ةصاخلا  ةيرصحلا  لعألا  نم  ناك  بجاو  وهو  مَّحلا ، يف 

.سطسغأ ذنم  اهلمعتسن  ةَّرم  لوأ  تناك  .رئبلا  مادختساب  انل  حمسُي  نأ 

هيلع عن  نأ  انيلع  .نك  ام  عرسأب  نونجملا  لتقن  نأ  انيلع  نوكيس  اًبيرق ، ادنك  ىلإ  بهذنس  اننأ  اًحيحص  ناك  اذإ  : » لاق

«. ةعرسب

ةديدج ةايح  ءدبل  بهذنو  نونجملا ، ىسني  نأ  هنم  بلطأ  نأ  تدرأ  تقولا ، كلذ  نكل يف  ثيس ، كلذ  ناك  نآلا ، لبق 

«. كلذ لعفن  نأ  انيلع  .وأ  اي  معن  معن ، : » لوقأ ينتدجو  كلذ  نم  ًالدب  .عطتسأ  يننكل   ادنك ، يف 

«. ةعرسب هلتقن  نأ  انيلع  »

، قزو حسو  مسري  سلج  .ةليللا  كلت  لكأي يف  هنإ   ىتح  ديج ، هنأ  ضرتفُي  يذلا  ربخلا  كلذ  نم  ادج  اًقلق  يخأ  ناك 

دعب رئبلا ، دنع  ربخأ  .قزمم  قروب  ةلواطلا  تألتماو  هعبصإ ، مجح  ىلإ  صاصرلا  هملق  لءاضت  ىتح  قرتحت ، هباصعأو 

لثم ..لثم  لَّلحت  انوخأ  اجوب ، : » رئبلا ىلإ  شي  وهو  ةدحب ، اهلاق  .ةعرسب  فرصتن  نأ  انيلع  نأ  هلمع ، ىلإ  انيدلاو  ةرداغم 

«. كلذ لعفأ  نأ  لبق  ادنك  يأ  ىلإ  بهذأ  نلف  الإو  مقتنن  نأ  انيلع  .نونجملا  ببسب  ناكملا ، اذه  يف  ةهفات ، ةيلحس 

، تيبلا ىلإ  داعو  اهألم  يتلا  ءاملا  ءالد  عفر  .ٌدعو  هنأ  ىرأ  ينلعجيو  هدهع ، ىلع  ددشيل  هعبصإ  قعلو  مزعلا ، دقع 

وه قاتشي  ام  ردقب  اجوبو ، انيكيإ  َّيقيقش ، ىلإ  قاتشأ  تنك  نإ  اًاد -  ينكرتي  ناك  ك  لءاستأ -  كانه  اًفقاو  ينكرتو 

هنإ رش، لتقأ ؛ نأ  يتعاطتساب  سيلو  نونجملا ، نم  فئاخ  طقف  يننكل  هيلإ ، قاتشأ  يننأ  ةعانقب  يسفن  تحرأ  مث  .هيلإ 

هنأ اًدكؤم  عانقإلا ، ىلع  ةردق  نم  هيدل  ام  لكب  ةطخلا  ذفنيس  هنإ  لاق  يخأ  نكل  اهلعفأ ؟ نأ  لفط ، درجم  انأو  فيكو يل ،

.اهمدت نك  ةنيصح ال  ةقَلَع  هتبغر  تحبصأ  ثيح  حجنيس ،
(. مجرتملا . ) يماع 1966 و1975 ايجينل ب  ثلاثلا  سيئرلا  نوج ، بوقعي  (: Gowon « ) نوج »
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ناثايوللا

.ناثايول ناك  ولوبأ 

محل نم  قولخملا  لاجرلا  لثم  ةلوهسب  توميل  نكي  .لساوبلا   ةراحبلا  نم  ةرمز  دي  ىلع  هلتق  بعصي  ٌدلاخ  ٌتوح  هنإ 

سؤبلا ضيضح  يف  ةيلقعلا ، هتلاح  ببسب  غرمتي ، يذلا  نونجملا  درشتملا  ههابشأ -  ةيقب  نع  فلتخي  هنأ   عمو  .مدو 

نم تاروذاقلا  لكأي  هنأ  هنع  فرُع  .مهنم  كأ  توملا  نم  برتقا  نأ  هل  قبس  دقف  ةغلاب -  رطاخم  ىلإ  ضرعتي  اذل  نامرحلاو ،

تاتفو ةحوتفملا ، خلاسملا  ءاجرأ  ةرثانتم يف  تابجو  اياقب  هماعط  ةصرف ، دجو  لك  لكأي  تيب ، الب  وهف  تايافنلا ؛ بكم 

هنأ ال عقوتي  ءرملا  لعجي  اذهف  ليوط ، نمز  ذنم  كانه  لكأي  هنألو  .راجشألا  نم  تطقس  ةهكافو  ةمقلا ، بلاقم  نم  ماعط 

رثانتملا جاجزلا  ىلع  ىشم  امدنع  .خوفنم  هشركو  ىفاعم ، ًيلس  شيعي ، كلذ  عم  هنكل  ةليوط ، ةرتف  ذنم  ام  ءاد  هباصأ  دب 

صصقلا نم  ضعب  ىوس  كلت  نكت  كلذ ،  عم  .مايأ  دعب  ةيناث  رهظ  هنكل  ةياهنلا ، يه  كلت  نأ  سانلا  نظ  ىمدي ، لظو 

.ىرخألا صصقلا  نم  ثكلا  كانهف  نونجملا ؛ لتقت  نأ  اهنك  يتلا  راطخألا  نع  ثدحتت  يتلا 

انرِّذحي هلعج  يذلا  ببسلا  نأ  ولوبأب ، انئاقلل  يلاتلا  مويلا  يف  الأ » - يموأ  » دنع انعمتجا  امدنع  نومولوس ، انربخأ  نأ  قبس 

ح كاذ ، هيأر  معديلو  .ةيدسج  ةئيه  ةيلجتم يف  ةريرش  حور  ولوبأ  نأب  هداقتعا  وه  ولوبأ ، ةءوبن  ىلإ  ءاغصإلا  نم  ةيدجب 

رطملاو اًذاذر ، رط  ءسلا  نيب  ةأجف ، فقوتو  فيصرلا  راوج  ىلإ  سي  ولوبأ  ىأر  دقل  .ةدع  روهش  لبق  هدهش  ع  انل 

ىلع هحماست  نأ  اهيلإ  لسوتي  ذخأو  قيرطلا ، طسو  ةفقاو يف  اهَّنظ  يتلا  همأ  يداني  عرشو  قيرطلا ، نونجملا  هجاو  .هللبي 

، بعترا .قيرطلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ةعرسم  ةرايس  ىأر  اهعم ، ثدحتيو  اهيلإ ، لسوتي  وه  يفو  .اهب  هلعف  ام  لك 

بلق يف  تابثب  اًفقاو  لظ  يقيقح ، هنأب  نونجملا  عنتقا  يذلا  فيطلا ، نكل  قيرطلا ، كرتت  ل  همأ  ىلع  اًخراص  ىدانو 

ىلإ اهتعرسب  ةرايسلا  هتعفد  .اهذقنيل  ةفقاو ، همأ  نأ  نظ  ثيح  ىلإ  ةرايسلا  لوصو  ةظحل  قيرطلا  ىلإ  ولوبأ  عفدنا  .قيرطلا 

يذلا ولوبأ ، نإ  ليق  .فقوتت  نأ  لبق  بيرقلا  لغدلا  لخاد  ىلإ  قيرطلا  نع  ًاليلق  تفرحنا  مث  بشوشعملا ، قيرطلا  بناج 

، عضوم لك  نم  اًيماد  ًاعتم ، هيمدق  ىلع  ضهن  مث  ةرايسلا ، هتكرت  ثيح  ةهرب  لظ  روفلا ، ىلع  هعرصم  يقل  هنأ  سانلا  نظ 

ىضمو بارتلا ، نم  ةباحس  هيلع  تراثأ  داكلاب  ةرايسلا  نأكو  هايملاب ، ةلتبملا  هسبالم  ضفن  ضهن ، امدنع  .هتهبج  ٌّجش يف  ةو 

؟ ام اًصخش  لتقت  نأ  ديرت  له  : » ًالئاق ةرايسلا ، هيف  تضم  يذلا  قيرطلا  ىلإ  رخآ  ىلإ  نم ح  اًريدتسم  جرعي ، وهو  اًديعب 

ةلئسأ ال لأسي  وهو  اًديعب ، جرعي  لظ  اًناسنإ .»؟ لتقت  نأ  ديرت  له  قيرطلا ؟ ةأرما يف  ىرت  امدنع  فقت  نأ  نك  الأ  هيإ ؟

ةَّرملا ءطبب يف  دوقي  نأ  قئاسلا  اًرذنم  هنذأ ، ةمحش  ىلع  هديو  هفلخ  تفتليل  اًنايحأ  اًفقوتم  هقيرط ، ىضمو يف  اهل ، رصح 

.»؟ عمست له  عمست ؟ له  : » ةلبقملا

.ملكتي ناك  نيب  هيف  قدحأ  تسلجف  يدي ، ًسر يف  يخأ  َّسد  ادنك ، ىلإ  ةلمتحملا  انترجه  نع  نالعإل أ  يلاتلا  مويلا  يف 



وهف نونجملل ، هيطعنو  ءيش ، يأ  وأ  زبخلا  اهعضنو يف  ةدحاو  يرتشن  نأ  عيطتسن  ايب .» - ايب - اتوأ «ـ لاب هلتقن  نأ  عيطتسن  »

«. اًبيرقت ءيش  يأو  ناكم  يأ  نم  لكأي 

«. ريراجملا نم  ىتح  لكأي  هنإ  معن ، : » هتقفاو

نم لكأي  الأ  تاونسلا ؟ كلت  ةليط  ءايشألا  هذه  نم  لكألا  هلتقي  اذامل   تركف  له  نكل ، .معن  : » هسأرب ئموي  وهو  لاق ،

.»؟ ت اذامل   ةمقلا ؟ ماوكأو  تابكملا 

.تمصلا تمزل  يننكل  ةباجإ ، ينم  رظتني  ناك 

.»؟ هب ةلص  يأ  يدافت  اًبغارو يف  هنم ، اًبوعرم  هلعج  يذلا  ببسلا  نع  نومولوس  انل  اهاكح  يتلا  ةصقلا  ركذتت  له  »

.يسأرب تأموأ 

ءالؤه .بيرغ  لجرلا  كلذ  نأ  فرعن  نأ  انيلع  نكل  ملستسن ، نأ  بجي  ال  ديكأتلاب  عمسا ، نذإ ؟ فرعت  تنأ  »

ءيش هنأب  نونمؤي   - » ةايحلا ديق  ىلع  لظي  نأ  نونجملل  اوحمس  مهنأل  يروكأ  لهأ  ىلإ  شي  حبصأ  اذكه  ...ءايبغألا - »

تَّغ دق  لقعلا  قاطن  جراخ  اهاضق  يتلا  تاونسلا  نأ  مهتهالبب  نونظي  فرعت ، ك  مهنأل  تو ، ال  ةعيبطلل  قراخ 

«. اًيناف ًالجر  دعي  َّمَث   نمو  ةيرشبلا ، هتعيبط 

.»؟ حيحص اذه  له  : » هتلأس

فيك هلأسأ  ام .»  ةمق  بكم  نم  هسفنب  اًئيش  لكأ  هنأل  تام  هنأ  سانلا  نظيس  اًمومسم ، اًزبخ  هانمعطأ  اذإ  »

دقو انجرخ  ليلقب ، اهدعب  اذكهو ، .ةلءاسم  نود  نم  هب  نمؤأ  يذلا  ةيرسلا  ةفرعملا  عدوتسم  لث  هنأل  كلذ  فشتكا 

عاطتقاب زبخلا  انبلج  .ةغص  سايكأ  يف  ةفَّلغُمو  ضراوقلا ، مس  يف  ةعوقنم  زبخ  تارسكب  يخأ  تروش  بويج  تخفتنا 

ةفرغلا اًئلام  ممسملا ، طيلخلا  نم  ديزملاب  اهجزمو  ةسبايلا  تارسكلا  يخأ  جرخأ  .قباسلا  مويلا  يف  هراطفإ  نم  ةعطق 

، تارسكلا كلت  انذخأ  .ةدحاو  ةَّرم  نوكتس  اذكهو  ةدحاو ، ةَّرم  ةمهملا » كلت   » جرخن يف نأ  انديري  هنإ  لاق  .ةداحلا  ةحئارلاب 

اهنإف قلغُيو ، حتفُي  لازي  اهباب ال  نأ  انعمس  اننأ  عمو  .كانه  هدجن  اننكل   ولوبأ ، اهيف  شيعي  يتلا  ةنحاشلا  ىلإ  انبهذو 

اهمحل امأ  بشخلا ، نم  يمظع  لكيه  ىلإ  تصَّلقت  دقو  ةلقلقتم ، دعاقملا  تدب  .اًبيرقت  تقولا  لاوط  ةحوتفم  كُرتت  تناك 

: تايافنلا فلتخ  ةءولمم  دعاقملاو  رطملا ، اهنم  لخدي  بوقث  هب  ئدصلا  اهفقس  .يلب  وأ  قز  دقف  اهيطغي -  يذلا  دلجلا  - 

، اصعو يجاجز ، ءاطغ  الب  ميدق  سوك  حابصم  لكيهو  ةنحاشلا ، ضرأ  ىلإ  دعقملا  نم  لصت  ةلمعتسم  ءاقرز  ةراتس 

.ةمقلا نم  ةطقتلملا  ءايشألا  نم  ثكلاو  حيفص ، بلعو  ٍلاب ، ءاذحو  قاروأو ،



«. اهتقو هدجن  ار  رهظلا ، دعب  دوعنو  تيبلا  ىلإ  عجرن  انعد  .دعب  تقولا  نحي  ار   : » يخأ لاق 

عجرت نأ  لبق  ءادغلل  مايلا  يلغتل  تيبلا  ىلإ  صق  تقول  يمأ  تداع  نأ  دعب  رهظلا ، دعب  اًقحال  اندعو  تيبلا  ىلإ  انعجر 

ةالقم ىلع  اًينحنم  هانيأر  .هارن  فوس  امل  نيدعتسم  نكن  اننكل   لعفلاب ، كانه  نونجملا  اندجو  اندع ، امدنع  .اهرجتم  ىلإ 

 - اًبطح نوكت  نأ  دَصق  هنأ  ودبي  بشخلا -  نم  عطق  نيب  هايم ، ةجاجز  نم  ًالئاس  غرفُي  نيبك ، نيرجح  ىلع  ةعوضوم 

ىدحإ لوانت  مث  راخفلا ، ةينآ  ةجاجزلا يف  تايوتحم  نونجملا  غرفأ  .دعب  تلعتشا  دق  نكت  اهنكل   نيرجحلا ، ةموكتم ب 

، ةبلعلا زهيو  اهيف ، ام  غارفإ  ُّدجي يف  حارو  ةالقملا ، اهبلقو يف  ةلوهسب ، اهتايوتحم  ةرفش  كف  عطتسن  يتلا   تابورشملا  بلع 

ةَّقرب ةبلعلا  عضو  اهل ، هغارفإب  عنتقا  نأ  دعبو  ةالقملا ، هغرفيل يف  اهاوتحم  ُّكحيو  هينيع ، ىدحإ  اًضمغم  اهلخادب  رظني  مث 

، قاروألا نم  ةمزح  هنأ  ادب  ا  داعو  هتنحاش ، ىلإ  عفدنا  مث  ةفَّنصملا ، ءايشألا  نم  ةموك  هيلع  تَّفُص  غص  دعقم  ىلع 

فلخلا ىلإ  عجرو  ةالقملا ، يف  ءايشألا  هذه  بص  .ركس  وأ  حلم  هنأ  دب  ال  ضيبأ  قوحسمو  يورك ، ءيشو  ماظعلا ، ضعبو 

نأ ادج ، ٍّلسم  وحن  ىلع  حضاولا ، نم  حبصأ  .يلغي  تيز  ءايشألا يف  رمغ  نع  مجانلا  يلاعتشالا  رثألا  ىدافتيل  اأكو  اًذوخأم ،

ويرانيسلا دهاشن  انفقوو  اناعسم ، نع  انيَّلخت  ةظحلل ، .تايافنلاو  تاروذاقلا  نم  ةنخي  وهطي -  هنأ  نظ  وأ  وهطي -  نونجملا 

.هخبطم ولوبأ يف  ىلع  جرفتمك  انيلإ  ضنيل  نالجر  فقوت  ىتح  قدصم ، غ 

هدحأ معان -  شق  نم  لَّصفملا  هيلاطنب  نيروشحم يف  ةليوط ، مكأب  صيخر  صيمق  نايدتري  نالجرلا  ناك 

نم هِّوتل  اجرخ  دقو  ليجانأ ، اهنأ  روفلا  ىلع  انفرع  ةاَّوقم ، ةفلغأب  اًبتك  ناكس  اناك  .رضخأ  رخآلاو  دوسأ  ًالاطنب  يدتري 

.ام ةسينك 

.هسأر فصتنم  تفقوت يف  ةعلص  هلو  ةرشبلا ، نكاد  وهو  لجرلا ، دحأ  لاق  اذكه  هلجأل ،» يلصن  نأ  عيطتسن  ار ، »

بسانملا تقولا  وه  اذه  سيلأ  .ةوقلا  انحن  نأ  برلا  لئاس  عيباسأ ، ةثالث  ذنم  يلصنو  موصن  نحن  : » رخآلا لاقو 

.»؟ اهمادختسال

«. بسانملا تقولا  سيل  ديكأتلاب  : » ثلاث صخش  لاق  درلا ، نم  نَّكمتي  نأ  لبقو  عناخ ، وحن  ىلع  هسأرب  لوألا  لجرلا  أموأ 

.نالجرلا هيلإ  رادتساو  يخأ ، كلذ  ناك 

رهاظتي .فورعم  باصن  هنإ  .لقاع  هنإ  .ءاعدا  هلك  اذه  .باذك  لجرلا  اذه  : » هتسق ىلع  فوخلا  ادب  دقو  يخأ  عبات 

، َّيلإ يخأ  رظن  لافطأ .» هيدلو  لقاع ، هنكل  قاوسألا ، يفو  تالحملا ، مامأو  ةفصرألا ، ىلع  صقري  .تاقدصلا  لوستي  كلذب ل 

«. انوبأ هنإ  : » لجرلا ىلإ  ثدحتي  ناك  هنأ  عم 

.»؟ اذام : » اًشهدنم علصألا  حاص 

اذه تيبلا ، ىلإ  هديعن  ل   - » َّيلإ شي  وهو  اهلاق  لوبو - » انأ  ينتلسرأ  يمأ  .معن  : » ةديدشلا يتشهدل  يخأ  عبات 

«. انعم ةدوعلا  ضفر  هنكل  مويلا ، يفكي 

ظحال هنأ  ُدبي  و  دوقفم ، ضرغ  نع  ثحبي  هنأك  ضرألاو  يسركلا  لوح  رظني  ناك  يذلا  نونجملا  ىلإ  لسوت  ةراشإب  أموأ 

.يخأ

غ هشيع ؟ بسكيل  نونجلاب  رهاظتي  لجر  ةثك ! بئاجع  نم  ايندلا  مك يف  لوقعم ! غ  : » ةنكادلا ةرشبلا  بحاص  لاق 

!«. لوقعم

.هعمط ىلع  هيزاجيو  هب ، فطلي  برلا ل  ىلإ  ةالصلاب  انارمأ  دقو  اًرارم ، هيسأر  نازهي  هو  هقيرط ، نالجرلا يف  ىضم 

«. ءاعدلا هل يف  اصلخأ  .ءيش  لك  ىلع  رداق  برلا  : » ةنكادلا ةرشبلا  بحاص  لاق 

.كلذ لعف  اذامل  هتلأس  اَّنع ، ادعتبا  امدنع  .لجرلا  ركشو  يخأ  أموأ 

اماص دقل  فرعت : نأ  نك  ال  .ام  ةوق  لجرلا  نيذه  دنع  نوكت  نأ  تفخ  دقل  عمسا ، .ششش  : » مستبي وهو  لاق 

ايلصُي نأ  ناعيطتسيو  نِه ،» ينيب   » وأ ييوموك ،»  » وأ نوب ،» دراهنير   » لثم ةوق  ناكل  اناك  ول  اذام  فأ ! عيباسأ ؟ ةثالثل 

نَم ةدلبلا ، كرتي  ارو  كلذ ، دعب  تاقرطلا  عكستي يف  نل  خب ، راص  اذإ  .كلذ  ثدحي  نأ  ديرأ  ال  ءافشلاب ؟ هيلع  عنيف 



حمسأ نل  ال ، .هلعف ال ، ام  دعب  باقعلا  نم  تلفي  فوس  برهي ، فوس  كلذك ؟ سيلأ  اذه ، ينعي  اذام  فرعت  تنأو  فرعي ؟

يرمع لثم  هنباو يف  هتجوزو ، لجر  دهشملا : كلذ  انيأر  ح  هتملك  رتب  ىلع  يخأ  ربُجأ  تثج .»...ـ ىلع  ثدحي ، نأ  كلذل 

سانلا ءالؤه  انرخؤي  فوس  ذإ  يبوأ ، رظنملا  كلذ  نزحأ  دقو  .هقهقي  ذخأ  يذلا  نونجملا ، ىلع  ةجرفلل  اوفقوت  دقو  اًبيرقت ،

ىلإ اندعف  مسلا ، مادختسال  حلصي  الو  ادج ، فوشكم  ناكملا  نأ  ررق  طابحإلاب ، رعش  امدنعو  .هناكم  نونجملا  كرتيف  ًةيناث 

.تيبلا

***

ةغصلا ةيئادتبالا  ةسردملا  نم  برقلاب  هاندجو  اننكل  يلاتلا ، مويلا  هنع يف  ثحبنل  انبهذ  امدنع  هتنحاش  ولوبأ يف  دجن   

وهو مهسردملو  رعشلا ، نوؤرقي  مهو  لافطألل  ةدحوملا  تاوصألا  عس  انعسوب  ناك  ةسردملا ، لخاد  نم  .يلاعلا  روسلا  تاذ 

، لالجو ةمظعب  سي  أدبو  نونجملا ، ضهن  ام  ناعرسو  .مهسفنأل  اوقفصي  نأ  رخآ  ىلإ  ح  نم  مهنم  بلطيو  لخدتي ،

ةحوتفم ةلظم  كانه  تناك  هنم ، ةبيرق  ةفاسم  ىلعو  .طفن  ةكرشل  يذيفنت  سيئر  لثم  هرهظ  فلخ  ناتيوطم  هاديو 

.سيرع .ةجوز  : » تلكلا نم  ةلسلس  دشنيو  هيمدقب ، قدي  حار  .قزمملا  عمشملا  اهشق  نع  ةعولخم  ةيلكيهلا  اهعولضو 

«. جاوز .أ  .تنأ  .سيرع  .ليمج  متاخ  .جاوز  .بح 

.ءطبب دعُب ، نع  هانعبت  .ةيحيسم  سرع  ةفز  دلقي  هنإ  راظنألا -  نع  هتناطرب  نونجملا  ىفتخا  نأ  دعب  يبوأ -  لاق يل 

مس ةيلعاف  تركف يف  انس ، ءانثأو  ةنس 1993 . ةرايس  نم  اًتيم  ًالجر  بحس  دق  انيكيإ  ناك  ثيح  عضوملا ، مامأ  نم  انررم 

دراش بلك  لثم  اًما  شيعي  هنأ  ادب  يذلا  نونجملا ، ىلع  ةقفشلاب  رعشأ  ًةيناث  تأدبو  يفوخ ، دتشاو  هلمحن ، يذلا  نارئفلا 

اًدراف حرسملا ، ىلع  ءايزأ  ةضراع  لثم  ةيضارعتسا  ةيعضو  دمجتيو يف  ريدتسيو ، ًاثك ، فقوتي  ناك  .ناكم  يأ  نم  لكأي 

زارط نم  تيب  مامأ  ةفرش ، ءاسن يف  ثالث  هاجتا  ولوبأ يف  مدقت  .لبق  نم  عراشلا  اذه  ىلإ  ِتأن  .اًاخ   لمحت  يتلا  ديلا 

يف اهنايمرتو  ةراجحلا  ناطقتلت  هو  نهنم ، ناتأرما  هتدراط  .رهظ  الب  دعقم  ىلع  ةسلاج  ةأرما  رعش  نرِّفضي  ولاغنبلا ،

.برهيو فاخيل  ههاجتا 

نونجملا ال ناك  خسولاب -  هتعنو  هيلع  خارصلاب  اتفتكاو  بسحف  توطخ  اتكرحت  تأرملا -  عجارت  نم  ليوط  تقو  دعب 

ك ارتلا ، قيرطلا  ناك  .ههجو  ىلع  ةكتهتملا  ةماستبالا  لازت  نيب ال  رخآ ، ىلإ  نم ح  ءارولا  ىلإ  رظني  وهو  يرجي ، لازي 

«. الأ - يموأ  » نم ءزج  قوف  رتم  يتئام  وحن  هلوط  يبشخ  رسجب  يهتني  هنأل  تارايسلا ، حيحش  ليلقب ، اهدعب  فشتكنس 

لافطألا َّفص  .بعلم  ىلإ  راتمأ ، ةعضب  ىلع  هلوط  ديزي  يذلا ال  بردلا ، ليوحت  عراشلا  لافطأ  ضعب  ىلع  اذه  لَّهس  دقو 

ةرك نوبعلي  اوناك  .ىمرملا  مئاوقل  تامالع  لث  ةراجحلا  تناكو  تافاسم ؛ اهنيب  قيرطلا ، يفرط  ىلع  ةبك  راجحأ  ةعبرأ 

هذهب هدسجب  لي  حار  مث  تاماستبالاب ، ئلتمم  ههجوو  مهبقاري ، ولوبأ  حار  .مهلجرأب  رابغلا  نوثيو  نوحيصيو  مدقلا ،

ءاوهلا برضي  وهو  حاص ، .ءانثألا  يف  عقي  نأ  داك  ىتح  ءاوهلا ، ةوقب يف  لكريو  ةيئرم ، غ  ةرك  هدي  يفو  كلتو ، ةقيرطلا 

!«. للللللوغ اذه  لووووووغ ! : » راصتنا ةءاإ  هيديب يف 

يذلا ةاشملا  رسج  ملح  تركذت  رسجلا ، ىلع  انمادقأ  انعضو  نأ  ةظحلو  .دالوألا  هاخأو ب  يفابغإ  انيأر  هب ، انقحل  امدنع 

يذلا ناولألا  ددعتم  كمسلا  رظنمو  ةفولأملا ، رهنلا  ةحئار  .يخسملا  هلُّوحتب  انيكيإ  اهيف  رم  يتلا  ةرتفلا  هتيؤر يف  قبس يل 

ءايشألا ةحئارو  دجادجلا ، ريرصو  ةيئرملا ، عدافضلا غ  قيقن  توصو  هايملا ، فاوح  ىلع  حبسي  وهو  هداطصن ، انك  ام  هبشي 

يف .ليوط  تقو  ذنم  حبسي  وهو  هرأ  يننأل   برق ، نع  كمسلا  تبقار  .انديص  مايأب  اهعيمج  ينتركذ  رهنلا ، يف  ةتيملا 

حبسن نأ  وه  موي ، لكو  مويلا ، ةليط  هلعفن ، ام  لك  نأ  ول  تينو  اًضيأ ، اًكمس  وخإ  راصو  ةكمس ، تنك  ول  تين  يضاملا ،

.ةياهن الب  حبسنو ، حبسنو 

هيلع دعص  امدنع  .هعلطم  ىلإ  لصو  ىتح  قفألا ، ىلع  ناتتبثم  هانيع  رسجلا ، هاجتا  سي يف  ولوبأ  أدب  عَّقوتم ، وه  ك 

.فقي ثيح  رسجلا  نم  رخآلا  فرطلا  نم  يبشخلا  حوللا  ىلع  لقثي  هنزو  نأ  انرعش 

نل كانه ، توو  ءاملا  طقسي يف  دق  .زبخلا  همعطن  نأ  روف  اًعيرس ، ودعن ، فوس  : » انم وندي  نونجملا  نيب  يخأ ، لاق 



«. تو وهو  دحأ  هاري 

ثبشتو نيزباردلا  ىلإ  روفلا  ىلع  هجتا  رسجلا ، ولوبأ  ىلتعا  امدنع  .ةقفاوم  ةءاإب  تيفتكا  ةطخلا ، كلت  نم  يفوخ  عمو 

عضب اًفذاق  هطسو ، زكرم  ىلإ  دتري  طاطملا  نم  طيرش  لثم  هبيضق  رسحناو  ىهتنا ، ىتح  هانبقار  .رهنلا  لوبتي يف  أدب  مث  هب ،

نونجملا ىلإ  هجتاو  ممسملا  زبخلا  جرخأو  بقاري ، اًدحأ ال  نأ  نم  دكأتيل  هلوح  يخأ  رظن  .ةاشملا  رسج  ىلع  ةخأ  تارطق 

.هقيرط يض يف  وهو 

نم يوق  لجر  لثم  ادب  .نونجملا  ناصحفت  َّينيع  تكرت  توميس ، ام  ناعرس  هنأ  اًدكأتم  ترصو  انبرتقا ، دقو  اهدنع ،

نم دت  اًريزغ ، هتيحل  رعش  ناك  .ةيراعلا  مهيديأب  هب  نوكس  ءيش  لك  نورسكي  لاجرلا  ناك  ثيح  ىضم ، نمز  لاجر 

هرعش ناك  .محفلا  نم  ءالطب  ةقيقر  ةاشرف  تابرضب  موسرم  هنأك  همف  قوف  اًاق  هبراش  ادب  .هكف  ىلإ  ًالوزن  ههجو  بناج 

، نكادلا دعجتملا  ههجوو  هردص ، نم  ًابك  اًءزج  اًضيأ  يطغت  رعشلا  نم  ةقروم  ةفيثك  تالصخو  اًكباشتمو ، ًاليوطو ، اًرذق ،

.خسولاو جانسلا  نم  لتك  تعمجت  رفظ  لك  تحتو  ةيوتلمو ، ةليوط  هرفاظأ  تدب  .هبيضقب  طيحتو  ضوحلا ، فيوجتو 

ةنانط تابابذ  لثم  يهاجتا  تبه يف  ةَّيزارب  ةحئار  اًحوضو  اهكأ  حئاورلا ، نم  ةليكشت  هدسج  نم  حوفت  هنأ  تظحال 

قرعلا ةحئار  تناك  .زربتلا  دعب  هجرش  فيظنت  نود  نم  ًاليوط  هئاقب  نع  ةمجان  هتحئار  نأ  تنقيأ  .هنم  ُتبرتقا  امدنع 

، ديدصلاو أربت ، يتلا   حارجلاو  نفعلا ، ماعطلا  ببسب  اًنتنم  اًنطع ، هيطبإو  هتناع  لوح  فيثكلا  رعشلا  لخاد  مكارتملا 

يتلا ةيلخادلا ، بايثلاو  ةدقلا ، سبالملاو  ةنفعلا ، داوملاو  ةئدصلا ، نداعملا  ةحئار  هنم  حوفت  .هتالضفو ك  دسجلا  لئاوسو 

ةللحتملا وجناملا  راو  ةفحازلا ، تارشحلاو  رجشلا ، قاروأ  ةحئار  اًضيأ  هنم  تثعبنا  .ريراجملا  هاي  ةعبشملاو  اًنايحأ ، اهيدتري 

رابغ ةحئارو  ةفاوجلا ، راجشأو  زوملا ، راجشأ  ةحئار  نع  ًالضف  اهسفن ، هايملا  ىتحو  رهنلا ، ةفض  لامرو  الأ ،» - يموأ  » راوجب

، ةدلبلا يف  حوتفملا  خلسملا  يف  محللا  اياقبو  طاَّيخلا ، رجتم  فلخ  ةبكلا  ةحيفصلا  يف  شقلا  تاصاصقو  ناتمراهلا ،» »

، تاروذاقلاو تاعالبلا  هايمو  مور ،» ال   » قدنف نم  ةلمعتسملا  ةيركذلا  تايقاولاو  روسنلا ، اهمهتلت  يتلا  تافلخملاو 

طاخملاو ةيلبهملا ، لئاوسلاو  اهيف ، ينمتسي  ةَّرم  لك  يف  هسفن  ىلع  هبكسي  يذلا  فذقلا  راركت  نم  ةيونملا  تاناويحلاو 

نيرخآلا تاويح  ةحئار  هنم  ثعبنتف  ةيدام ، غ  ءايشأ  ةحئارب  حوفي  ناك  دقف  ءيش ؛ لك  نكي  كلذ   نكل  .فاجلا 

.توملا ةحئار  هنم  حوفت  تناك  .ةيسنمو  ةفيخم  ءايشأ  حئاورو  ةبيرغ ، رصانع  حئاورو  ةمطحملا ،

صاخشألا نكن  اننأكو   اًقلطم ، انيلع  فرعتي  هنأ   ادب  .انيلإ  لصو  امدنع  هلوانتف  نونجملل ، زبخلا  نم  اًضعب  يبوأ  دم 

.مهنأشب أبنت  نيذلا  مهسفنأ 

، اذه لُك ، زبخ ، لُك ، ايلوصاف ، زرأ ، لُك ، : » تلكلا نم  بيتر  ثيدح  رجفنا يف  مث  .هناسل  جرخي  وهو  اهلاق ، لْكأ ،»! »

هليتف تلعشأ  يذلا  يعاقيإلا ، هداشنإ  لصاويو  ىرخألا ، هدي  فكب  هعباصأ  دقع  برضي  حار  لُك .» ضيب ، ماي ، ابيإ ، ةرذ ،

«. لْكأ  » ةملك

«. ...لُك لُك ، لْكأ ، لُك ،  » .ردق لكش  اًدلقم  هيفك ، دعاب ب  اذه .» لُك  -ك-ك-ك-ل ! كأ اب ، وركناجأ  لْكأ ، لْكأ ، »

«. ولوبأ اي  لُك  لُك ، زبخ ، .بيط  لكأ  اذه  : » ًالئاق يبوأ  مثعلت 

نأكو بءاثتو  هقهقو  يبوأ ، نم  زبخلا  نم  ةعطق  ذخأ  .نويعلا  يريدم  رهمأ  اهمامأ  لجخي  ةعاربب  هينيع ، ولوبأ  بلق 

قدح زبخلا ، نونجملا  لوانت  نأ  روفو  .هِّوتل  اهب  هوفت  يتلا  تلكلا  ضعبب  ربرب  َّمَث  نمو  ام ، عون  نم  ميقرت  تامالع  كلت 

ركفن يف نأ  لبق  رخآ  عراش  يرجن يف  فوسلو  .ىطخلا  انعراسف  ةنمآ ، ةفاسم  ىلإ  لصو  ىتح  فلخلا  ىلإ  عجارتو  َّيف ، يبوأ 

.ارتلا قيرطلا  نم  ةعقر  قوف  جومتي  يشحو  عيرس  قيرط  ناك  ةدعبم ، ىلع  .فقوتلا 

«. ًاثك هنع  دعتبن  انعد ال  : » دنسيل يفتك  كسو  ثهلي ، وهو  يخأ ، لاق 

.يسافنأ طاقتلا  لواحأ  انأو  ُتمت  معن ،» »

اتناك انأ  َّينيع  نكل  ةحرفلا ، نم  اًدحاو  اعشم  ًجن  يوؤي  قفأك  ناودبت  هانيعو  يخأ ، رخرخ  اًبيرق ،» طقسي  فوس  »

، ةرقب تلح  نم  عضر  فيكو  ولوبأ ، لوح  يمأ  ةياور  تداع  .بلقلا  طاين  قز  يتلا  ةقفشلا  نم  ةقفدتم  راهنأب  تئيلم 



، بيلح بلع  انتجالث  .ةسئايلا يف  ةلاحلا  كلت  ىلإ  هاعفد  ناذللا  نامرحلاو ه  ةقافلا  نأ  ساسحإلا  اذكو  اهتظحل ، يلقع  ىلإ 

الو سبالم ، الو  اًدوقن ، كلت  ال  وهف  .اهنم  يأ  ءارش  عيطتسي  ال  ار  هنأ  تركف  .راقبأل  اًروص  لمحت  كيب ،» «، » ليبواك »

، سبالم اهيدل  سيل  تامحلا ، ىلإ  رظنا  : » اهينغن انك  يتلا  دحألا  ةسردم  ةينغأ  تامحلا يف  لثم  ناك  .اًتيب  الو  نيوبأ ،

تنك ك  نونجملا ، ىلع  تقفشأ  اذهلو  تامحلا ، لثم  ولوبأ  نأ  تركفو  اهاعري .» هللاف  كلذ  عم  قئادح ، اهيدل  سيل 

.اًنايحأ لعفأ 

«. ليلق دعب  توميس  : » يراكفأ َّيلع  اًعطاق  يخأ ، لاق 

عم لماعتلل  باسحلا  قودنص  هبشُي  ام  قوف  ةكبش  يطغت  ةلظملا  .ةطيسب  اًعلس  اهتحت  ةأرما  عيبت  ةلظم  مامأ  انفقوت 

.كلذ غو  ىولح ، تيوكسب ، ففجم ، بيلح  ةفلتخم : تالوكأمو  تابورشم  سايكأ  ةشيرعتلا  نم  تقلُع  دقو  نئابزلا ،

بَروشملا همفو  همف ، ممسملا يف  زبخلا  عضي  هانيأر  دقل  .رسجلا  قوف  رضتحيو  طقسي  ولوبأ  ُتليخت  كانه ، رظتنن  نيبو 

مهدحأ رادتسا  مث  لاجر ، ةعضب  هب  رم  .رهنلا  قدحيو يف  نوليانلا ، سيكلاب  كس  لازي  ال  نآلا ، هارنو  .غض  وهو  زتهي 

.يبلق زفقف  هيلإ ، رظنيل 

أدبي امدنع  نولوقي  .هيلإ  نورظني  لاجرلا  لعج  ام  اذهو  نآلا ، شعتري  هنأ  حجرألا  .رظنا  .رضتحي  هنإ  : » يخأ سمه 

«. شاعترالا ًالوأ يف  دسجلا  أدبي  ثأتلا ،

ثكلا انيأر  دقل  .قحم  يخأ  نأ  ُتركفو  .اًئيش  قصبي  هنأ  ادبو  رسجلا ، ىلع  مامألا  ىلإ  ولوبأ  ىنحنا  انكوكش ، دكؤيل  اأكو 

.نوتوو نوطقسي  مث  مسلا ، لوانت  دعب  مههاوفأ  نم  ةوغرلا  جرختو  سانلا  اهيف  لعسي  يتلا  مالفألا  نم 

«. كل تلق  .لعفنس  اننإ  كل  تلق  .اجوبو  يإل  انمقتنا  دقل  .انحجن  دقل  .انحجن  دقل  : » ًالئاق حاص 

فقوت هنكل  كلذ ، دعب  سانلا  جعزي  نل  يذلا  نونجملا  نعو  نآلا ، اهب  معننس  يتلا  ةنيكسلا  نع  اًيشتنم  ملكتي  يخأ  أدب 

ديشانأ ةينغمو  ةصقار ، ةزجعملا  هذه  انيلإ  تَهجتا  .اًقفصمو  اًصقار  انهاجتا ، سلا يف  عرشي يف  ولوبأ  ىأر  امدنع  مالكلا  نع 

يذلا ءاسملا  همازم يف  ترده  .ضرألا  ىلإ  دوعيل  اًموي  ثعبُيس  هنكل  تاصوب ، عست  اهلوط  ماسم  هيفك  تقُد يف  صِّلخم 

انيشم .ةايحلا  ديق  ىلع  لازي  ال  هنوك  مودصم  دهشملا ، عباتن  انحر  نيب  ينطاب ، اع  ىلإ  هتلَّوحو  مالظلا ، هيلع  لزني 

رادتساو مالكلا ، نع  زجع  دقو  يبوأ ، فقوت  ىتح  اهباوبأ ، قلغت  يتلا  كاكدلاب  اًرورم  ليوطلا ، قيرطلا  ىلع  لقاثتم 

ةكرب اهسغنا يف  ءارج  مدلاب  ةاطغم  ةحيحص  ةميلس  عبصإ  قرفلا ب  كردأ  دق  يلثم ، هنأ ، فرعأ  تنك  .تيبلا  ىلإ  اًدئاع 

.ولوبأ لتقي  نل  مسلا  نأ  كردأ  دقل  .حرج  ءارج  مدلاب  ةوسكم  عبصإ  بو  مدلا ، نم 

***

بايث يمأ  تحرط  .انادلاو  يفُش  ةجزاط ، انحارج  ىلع  تقبأو  اننازحأ ، يخأو  انأ  اهب  انيُلتبا  يتلا  ةقَلَعلا  تظفح  نيب 

يف صوغت  وأ  ةئجافم ، بضغ  تابون  يف  رجفنت  دعت  .ةيداعلا   اهتايح  ىلإ  تداعو  ربمسيد ، ةياهن  برق  عم  دادحلا 

نأ دعب  اجوبو ، انيكيإل  ينيبأت  سادق  ميقأ  اهئافش ، ببسبو  .تضرقنا  دق  بكانعلا  نأ  ادبو  نزحلا ، نم  ةئجافم  تاردحنم 

.ولوبأ يف ةايح  ءاهنإل  ةلشافلا  ىلوألا  انتلواحم  نم  مايأ  ةسمخ  دعب  يلاتلا -  تبسلا  يف  يمأ ، ضرم  ببسب  عيباسأل  لَّجأت 

مويلا يدوب يف  ديسلا  اهحلصأ  يتلا  أ  ةرايس  انسدكتو يف  ميكنو ، ديفيد  ىتح  ءادوس ، اًبايث  اًعيمج  انيدترا  حابصلا ، كلذ 

اهنانسأ اهعن  ةاتف  يهو  هتبيطخ ، عم  ةَّرم  اهنم  ةدع ، تاَّرم  انرازو  انترسأ ، نم  ةاسأملا  كلت  هرود يف  هبرق  دقل  .قباسلا 

«. يخأ : » هيداني راصو أ  .ماكحإب  اهمف  قالغإ  نم  ةزشانلا 

زنيلوك سقلا  اهاقلأ  ةصق  ةظعو  همَّدق أ ، نيدلولا »  » خيراتل رصتخم  ضارعتساو  عادو ، تاينغأ  نم  سادقلا  نوكتي 

.ةرجألاب ةيراخب  ةجارد  لقتسي  وهو  مايأ  ةعضب  لبق  ثداح  بيصأ يف  دقل  .مويلا  كلذ  هسأر يف  ىلع  اًشاش  عضو  يذلا 

، ًيظع ًالجر  ناك  انيكيإ  نإ  لاق أ  هتملك ، .ىرخأ يف  سئانك  ءانبأ  مهمظعم  ناجلا ، نم  ةفولأم  هوجوب  ةعاقلا  تألتما 

.ةايحلا ديق  ىلع  لظ  ول  لاجرلا  دوقيس  ناك  كلذ ، لاق  امدنع  ةئكلتم  ةرظنب  يبوأ  امر  دقو 

ناطيشلا لواح  دقل  دصقأ ، .تابوعصلا  نم  ثكلا  فرع  ًالفط  ايقن ، ًالفط  ناك  انيكيإ  نكل  هنع ، ثكلا  لوقأ  نل  : » لاق



نم ةموتكم  بعر  ةقهش  تددرت  ...ةسداسلا .» وهو يف  برقع  هتغدل  دقل  .هظفح  برلا  نكل  ةديدع ، تاَّرم  هقرسي ، نأ 

.كلذ عس  ىدل  روضحلا 

مكيفعأ فوس  .هدسج  لخاد  ىلإ  هيتيصخ  ىدحإ  تعفد  ةلكرل  ضرعت  طقف ، نس  عضب  دعبو  .الوي  يف  معن ، : » لمكأ

دشحلا ىلع  لزن  مث  ...اجوب .» هوخأ  امأ  .هعم  ناك  برلا  نأ  اوفرعت  نأ  مكديرأ  نكل  ةثداحلا ، كلت  نع  ليصافتلا  ةيقب  نم 

، انوبأ حار أ -  ةسينكلا ، مامأ  ةصنملا ، ىلع  لازي  ناك ال  نيبف  هلثم ، ايح  ُّطَق يف  دهشأ  يذلا   تمصلا  نم  عونلا  كلذ 

 - باقُعلا فقثملا ، يدسجلا ، بيدأتلا  تاوق  دئاق  لاجلا ، يوقلا ، لجرلا  عاجشلا ، لجرلا  ءيش ، لك  فرعي  يذلا  لجرلا 

، لمكي حار أ  نيب  اذح ، ىلع  َّينيع  ُّتبثو  يسأر ، ُتسكن  .ألملا  ىلع  بي  وهو  رظنمل أ  لجخلاب  روعش  ارتعا  .جشني 

ىلع جترت  سوغال -  يرورم يف  ماحز  طسو  ةدئاز  ةلومحب  ةسدكم  باشخأ  ةنحاش  لثم  ةَّرملا -  كلت  هتملك يف  تحار  نإو 

.عتتو ضفتنتف  رثؤملا ، هباطخل  نِّوكملا  رودجملا  ارتلا  قيرطلا 

اًعيمج مكركشأ  .اًبيط  ًالفط  ..ناك  هومتفرع ، دق  متنك  نإ  ناك ، .اًبوهوم  ًالفط  ناك  ..ناك  .اًضيأ  ًيظع  حبصيس  ناك  »

«. روضحلا ىلع 

اهينيع ففجت  تذخأو  ءانثألا ، ءودهب يف  يمأ  تكب  .ليتارتلا  تأدب  ةلجعتملا ، أ  ةملك  ءاهتنا  دنع  ليوط  قيفصت  دعب 

.َّيقيقش ىلع  بأ  انأو  يبلق  لخاد  ءطبب  نزحلا  نم  غص  كس  سرغنا  نيب  ليدن ،

نويعلاو ريدتست ، سوؤرلا  تأدب  ةظحل ، .ةيعيبط يف  غ  تاكرح  ُتظحال  يحورل ،» ٌخ  هلعل  : » ينغي عمجلا  نيب 

لامأ لءاستأ ، تنك  يفو  يبوأ ، بناجب  انراوج ، ىلإ  سلجي  ناك  نأل أ  ةرادتسالا  بغرأ يف  .ةرخؤملا   هاجتا  لوحتت يف 

«. انه ولوبأ  : » سمهو يهاجت ، هسأر  يبوأ 

.عمجلا طسو  اًفقاو  خاسوألاو ، قرعلا  نم  ةبك  ةرئاد  هيلع  لحوم ، ينُب  صيمق  يف  ولوبأ ، تيأرو  روفلا  ىلع  ُتردتسا 

ءاج يف ىلوألا ، ةَّرملا  .ةَّرم يف  نم  كأ  لبق  نم  ةسينكلا  ىلإ  ولوبأ  رضح  دقل  .زيكرتلاب  يننارمأت  هانيعو  َّيلع ، ةرظن  ىقلأ أ 

روفلا ىلع  كردأ  عمجلا  نأ  عمو  .ءاسنلل  صصخملا  فصلا  دعقم يف  ىلع  سلجو  بابلا ، ىلع  ءَّالدألا  زواجتو  ةظع ، فصتنم 

، مهراظنأب هنوبقاري  بابلا ، نوسرحي  بابش  مهو  ءَّالدألا ، لظ  نيب  هتظع ، سقلا  لصاو  دقف  ثدحي ، داتعم  غ  اًئيش  نأ 

هيف طرخنا  مينرتلاو ، ةيماتخلا  ةالصلا  تقو  ناح  امدنعو  ةظعلا ، لاوط  ةيداع  غ  شأج  ةطابر  ىلع  اًظفاحم  لظ  هنكل 

تاَّرم عضب  رضح  مث  .هباقعأ  ةلقلق يف  اًفلخم  ءودهب  جرخ  عمجلا ، فُرص  امدنعو  .عيمجلا  هفرعي  يذلا  صخشلا  سيل  هنأك 

هب بحرُم  غ  هيرُع  نأب  نورعشي  نيذلا  كئلوأ  اًيماح ب  ًالدج  ًاثم  ءاسنلا ، فص  اًبلاغ يف  سلجي  ناكو  اهدعب ، ىرخأ 

وأ ةارُع  هلوخد ، يف  نوبغري  نم  لكب  بحري  برلا  تيب  نأب  نورعشي  نيذلا  كئلوأو  لافطألاو ، ءاسنلا  دوجو  ببسب 

روضح نم  هعن  نأ  ةسينكلا  تررق  ةياهنلا ، يفو  .مهتايوه  همهت  الو  ناجم ، وأ  ءالقع  ءاينغأ ، وأ  ءارقف  نيوسكم ،

.ةسينكلا نم  برتقا  لك  يصعلاب  هنودراطي  ءَّالدألا  حبصأو  سيدادقلا ،

، ةبقارملا نع  نولوغشم  عيمجلا  نيب  لخدو ، للست  .َّيقيقش  بأت  سادقل  صصخملا  مويلا  كلذ  عيمجلا يف  أجاف  هنكل 

، اهباوبأ ةسينكلا  تقلغأ  نأ  دعب  اًقحال ، .نولوؤسملا  هكرت  سادقلا ، ةيساسحلو  .لعفلاب  لخد  دق  ناك  هوظحال  امدنعو 

، يبصلا فرعت  تناك  نإ  اهلأس  هنإ  تلاق  .سادقلا  ءانثأ  بي  حار  فيك  اهبناجب  سلج  يتلا  ةأرملا  تَركذ  اهرداغ ، نأ  دعبو 

انيكيإ مسا  ررك  ولوبأ  نإ  عطاسلا ، راهنلا  ءوض  اًحبش يف  ىأر  نم  ةقيرطب  اهسأر  نم  ةزهب  ةأرملا ، تلاقو  .هفرعي  هنإ  لاقو 

.اًرارم

يننكل هتوم ، يف  وه  بَّبست  نيذللا  هينبا ، عادو  سادقل  ولوبأ  روضح  نم  يادلاو  هجتنتسا  يذلا  ام  فرعأ   

قطني .هل   ةمدص  لَّثم  رمألا  نأ  تيبلا ، ىلإ  قيرطلا  لاوط  اًعيمج  انفل  يذلا  بيهرلا  تمصلا  نم  نمخأ ، نأ  تعطتسا 

انك .اهينغي  نأ  لواحي  وأ  اهب  مهمهي  حارف  سادقلا ، اهعمس يف  يتلا  تاينغألا  ىدحإب  ُف  يذلا  ديفيد  ءانثتساب  ةملك ، دحأ 

تارايسلا تراصو  اهباوبأ ، تقلغأ  دق  ةيحيسملا  ةيبلغألا  تاذ  ةدلبلا  هذه  سئانكلا يف  مظعمو  اًبيرقت ، مويلا  فصتنم  يف 

قراخلا عادبإلا  اذه  رعاشملاب -  ةمعفملا  ديفيد  ةينغأ  تحار  دودسملا ، رورملا  طسو  انقيرط  قشن  نيبو  .قرطلا  أل 



نم ٍّوجب  ةرايسلا  أل  ةقونخم -  ٍناعمو  ةبولقم ، ماضمو  ةققشم ، تلكو  ةيظفل ، ءاطخأو  ةيقلح ، تاربرب  غاُصملا يف 

، انعم ناسلجي  ةدرجملا ، علاب  هتيؤر  نك  ال  يفاضإ ، صخش  نأكو  اًسوملم ، تمصلا  حبصأ  ىتح  ةنيكسلاو ، ةحارلا 

.اًعيمج اننأش  ةنيكسلاو ، ةحارلاب  نعنيو 

رهنلا لتم  كفت  مالس  امل 

رحبلا لتم  برت  نسح  امل 

لوكأ تملعت  يردك  ناك 

يحور نخ  ولال  نخ  ولال 

يحور نخ  ولال  نخ  ولال 
(9) يييحور نخ  ولال  نخ  ولال 

يمأ فوخ  دادزا  ليللا ، فصتنم  تقولا  زواجت  حو  .مويلا  رخآ  ىتح  عجري  و  أ  جرخ  لزنملا ، ىلإ  انتدوع  ديعُب 

، اًديدش اهقلق  ادب  .اهجوز  ناكم  فرعت  اهنإ ال  ةلئاق  ناجلا ، ىلإ  مث  تيبلا ، ءاجرأ  ةجاتهم يف  ةطق  لثم  تعفدنا  .مظاعتو 

ىلع يلاتلا  مويلا  ىتح  ًاليلق -  راظتنالاو  ربصلا ، ىلع  اهنوثحيو  اهنوساوي  انتيب ، اوعمجت يف  انناج  نم  ًابك  اًددع  نإ  ىتح 

.أ داع  امدنع  قلقلا  نم  ةمومحم  ةلاح  اهترمغ  دقف  ةحيصنلاب ، تذخأ  يمأ  نأ  عمو  .ةطرشلا  ىلإ  باهذلا  لبق  لقألا - 

اذاملو ناك ، نيأ  اهربخيو  يمأ  تالسوتل  بجتسي أ  .انأ   تيقبو  تقولا ، كلذ  مونلل يف  يبوأ ، ىتح  لافطألا ، ملستسا 

: لوقلاب ىفتكا  ةيلاتلا ، ةليللا  يبوأ يف  هلأس  امدنعو  .هتفرغ  ىلإ  هيمدق  بحس  نأب  ىفتكا  .هينيع  ىدحإ  ىلع  ةدضب  داع 

«. ةلئسألا نم  ديزملا  ديرأ  الو  ءاضيب ، هايم  ةيلمع  تيرُجأ يل  »

.ةلئسألا نم  ديزم  ءاقلإ  نم  يسفن  عنمأ  نأ  لواحأ  انأو  يقلح  نَّوكت يف  يذلا  باعللا  ُتعلتبا 

.»؟ ىرت نكت  أ  : » هُتلأس ةهرب ، دعب 

«. ةلئسألا ..نم  ..ديزملا  ..ديرأ  ..ال  تلق  : » حاص

ًاثك َّغت  يذلا  دعي أ ، .هل و  عقو  قحب  اًئِّيس  اًئيش  نأ  يمأ ، هلثمو  هلمع ، ىلإ  بهذي  امدنع   ُتكردأ ، دقف  كلذ ، عم 

نع اًزجاع  علا  كلت  نفج  لظ  ةدضلا ، تليزأ  نأ  دعب  ىتح  .كلذ  دعب  هدهع  قباس  ىلإ  هتفيظو ، ببسبو  يسآملا ، لعفب 

.ىرخألا علا  لثم  لماكلاب  قالغنالا 

وأ ويدارلا ، ىلإ  عمتسي  تقولا ، لاوط  تيبلا  لظ يف  أ  نأل  عوبسألا ، كلذ  ةليط  ولوبأ  دايطصال  يبوأو  انأ  بهذأ   

، ةَّرم تاذ  .لزنملا  ىقبي يف  أ  تلعج  يتلا  ءاضيبلا » هايملا  ، » ضرملا نعلت  ينت  يمأ ال  نيب  أرقي ، وأ  نويزفلتلا ، دهاشي 

يبوأ هلأس  ربوتس ،» ليس   » اهأرقي يتلا  ةورذلا  ةعاس  رابخأ  ىلع  ناتتبثم  هانيعو  نويزفلتلا ، دهاشي  أ  ناك  امدنع 

.شأج ةطابرب  اهلاق أ  لبقملا ،» ماعلا  لئاوأ   » .ادنك ىلإ  بهذنس  ىتم 

رثانتت يف قارتحالا ، نم  ةفلتخم  لحارم  ةَّدوسم يف  داسجأ  مث  ةروعسم ، ةبلجو  قيرح ، دهشم  رهظ  همامأ  ةشاشلا  ىلع 

سمخلا ل هعباصأ  حطلف  دقو  هفك  عفر  أ  نكل  رخآ ، ءيش  لوقب  يبوأ  َّمه  .دوسأ  ناخد  هنم  ثعبني  قرتحم  لقح 

ىلإ نآلا  صلقت  دق  يمويلا  دالبلا  جاتنإ  نإف  كلت ، ةفسؤملا  بيرختلا  تايلمع  ببسبو  : » لوقي نويزفلتلا  ناك  يف  هفقوي 

عم ىتح  صرحلا  يخوت  ىلع  نطاوملا  ضحت  اشتابأ  اس  لاجلا  ةموكح  نإف  اذكهو ، .ايموي  ليمرب  فلأ  رشع  ةسمخ 

ميئل رجاف  يأ  برضتس  ةموكحلاف  كلذ ، عم  .اًتقؤم  اًرمأ  نوكيس  كلذ  نأ  اوملعيلو  نيزنبلا ، تاطحم  مامأ  باوطلا  ةدوع 

«. ديدح نم  ديب 

.لفسأ ىلإ  ىلعأ  نم  هنانسأ  فظني  لجر  ةشاشلا  ىلع  رهظ  ىتح  هتتشن ، ربصب ، ال  انرظتنا 

.»؟ رياني يف  : » ةشاشلا ىلع  لجرلا  روهظ  روف  ةعرسب  يخأ  لاق 

يذلا ام  ىرُت  ُتلءاست : .ةضمغم  فصن  ةباصملا  علاو  هينيع ، ضفخي  وهو  أ ، مدمد  لبقملا ،» ماعلا  لئاوأ  تلق  »



ار ُتركف ، ءاضيبلا .» هايملا  «ـ بصُي ب هنأو   بذكلاب ، هتَمهتا  نأ  دعب  يمأ  عم  لداجتي  هتعمس  دقل  اقح ؟ باصأ ع أ 

 - هنكمأل ةايحلا  ديق  ىلع  اناك  ول  اجوبو  انيكيإ  نأ  روعش  رماخو  ءيش ، ىلإ  لصأ  يننأ   ينملآو  هنيع ، ةرشح يف  تَلخد 

.ةباجإ َّيلإ  امدقي  نأ  ربكأ -  ةمكح  نم  هب  ناعتمتي  امل 

..ماعلا ..لئاوأ  : » خيني لمج  لثم  ضفخني  هتوصو  مث ، .انتفرغ  ىلإ  اندع  امدنع  يبوأ  مدمد  لبقملا ،» ماعلا  لئاوأ  »

«. لبقملا

.»؟ رياني كلذ يف  نأ  دكؤم  : » يلخاد نم  رورسم  انأو  تلق ،

تقو انيدل  سيل  .قالطإلا  ىلع  تقو  انيدل  سيل  ةقيقحلا ، .ليوط  تقو  انيدل  سيل  هنأ  ينعي  اذه  نكل  رياني ، معن ، »

«. ةيرحب شيعي  نونجملا  اذه  لظ  اذإ  ناكم ، يأ  وأ يف  ادنك  اًديعس يف  نوكأ  نل   » .هسأر زه  ليوط .»

.بسحف تو  وهو ال  انلواح ، اننكل  : » لوقلا نم  يسفن  عنمأ  نأ  عطتسأ  يخأ ،  طخس  ثأ  الئل  ادج  هبتنم  يننأ  عمو 

«. ...توحلا لثم  هنإ  تنأ : اهتلق  دقل 

دقل .تو  نأ  نك  اًضيأ  وه  ناسنإ ، هنإ   » .ترمحملا هينيع  نم  ناجرحدتت  ناتديحو  ناتعمدو  اهب ، حاص  بذك ،»! »

«. َّيقيقشل مقتنأس  يننأ  مسقأ  يننكل  اجوبو ، يإ  لجأل  طقف  ةدحاو  ةلواحم  ةدحاو ، ةلواح  انمق 

.هترايس فيظنتل  بهذن  نأ  انرمأو  ةظحللا ، كلت  ىدان أ يف 

«. اهلعفأس انأ  : » ةيناث يخأ  سمه 

لواحن نأ  بجي  اننأ  ربخأ  ءام ، ولد  اهرمغ يف  ةطوفب  ةرايسلا  فظن  نأ  دعب  اًقحال ، .اتَّفج  ىتح  ةشقب  هينيع  حسم 

مث هتنحاش ، نونجملا يف  ىلع  عنو  ليللا ، مالظ  ةفرغلا يف  جراخ  للستن  نأ  انيلع  متت : نأ  بجي  اذكه  كسلا .» ةطخ   » عم

لعشأ بابلا ، دصوأ  دقو  اذه ، غصلا  نازحألا  لجر  يخأ ، نكل  ينعزفأ ، هفصو  ام  .رارفلاب  ذولنو  توملا  ىتح  هنعطن 

نأ عمو  .ناان  اننأ  انادلاو  نظي  ىتح  رونلا  أفطأ  دقف  ةدوجوم ، ءابرهكلا  نأ  عمو  .ليوط  تقو  ذنم  ىلوألا  ةَّرملل  ةراجيس 

: سمهو َّيلإ ، داع  ىهتنا ، امدنع  مث  .جراخلا  ىلإ  ناخدلا  ثفني  وهو  ةحوتفم  ةذفانلا  كرت  دقف  ًاليلق ، ةدراب  ةليللا 

«. ةليللا اهلعفنس  »

ثلاثلا ةليل  يه  ةليللا  كلت  نأ  ىلإ  ةأجف ، ُتهبتناو ، راوجلاب ، ام  ناكم  نم  حدصت  داليملا  ديع  ةليترت  تعمس  .يبلق  زفق 

ديع مسوم  باصأ  يذلا  فالتخالا  مجح  ينلهذأ  دقو  .داليملا  ديع  ةيشع  نوكيس  يلاتلا  مويلا  نأو  ربمسيد ، نم  نيرشعلاو 

يذلا بابضلاب  ةفَّلغم  تاحابصب  داتعملاك  ءاج  .ةقباسلا  مساوملاب  ةنراقم  ثادحألا  نم  اًيلاخو  اًشحوم  راص  فيك  داليملا :

نويزفلتلاو ويدارلا  تاطحم  لظتو  ةنيزلاب ، مهتويب  نوؤل  سانلا  ناك  .ءاوهلا  ةقلاع يف  رابغلا  نم  اًبحس  كرتي  عشقني ، ح 

نأ دعب  بصُن  يذلا  ديدجلا  لاثمتلا  ةبكلا ، ةيئاردتاكلا  ةباوب  دنع  ءارذعلا  لاث  ألألتي  اًنايحأو ، .ليتارت  دعب  ليتارت  عيذت 

ديع تالافتحال  اًقارشإ  دشألا  ةعقبلا  هفصوب  نيثكلا  اًبذاج  ناولألا ، ةجرهبم  ةنيزب  ألألتي  ميدقلا ، لاثمتلا  ولوبأ  سند 

ةكيدلاو ةيحلا ، ةكيدلا  اًصوصخ  عئاضبلا -  راعسأ  عافترا  عم  ىتح  ماستبالاب  سانلا  هوجو  قرشت  .انِّيح  ديجملا يف  داليملا 

كلذ ثدح  اذه  نم  ءيش  .يداعلا ال  صخشلا  ةردق  قوفت  ةجرد  ىلإ  ةرخافلا -  داليملا  ديع  تافصو  لكو  زرألاو ، ةيمورلا ،

لك تشهن  دق  انتمجاه  يتلا  ةيشحولا  نزحلا  تاَضرأ  نأ  ادب  دقو  .تادادعتسا  الو  ةنيز ، ال  .انتيب  يف  لقألا  ىلع  ماعلا ،

.موي تاذ  هيلع  انك  امل  الظ  انترسأ  تحبصأ  َّمَث ، نمو  انتايح ، ةيداعلا يف  رهاظملا 

نأ روف  .لعفلاب  كسلا  يعم   » .ةَّيلظ ةروص  ههجو  يقب  نيب  َّينيع ، ىلع  هينيع  زكر  دقو  ةهرب ، دعب  يخأ  لاق  ةليللا ،» »

«. ةذفانلا نم  جرخنس  ناان ، امامو  اباب  نأ  دكأتن 

.»؟ يدحو بهذأس  له  : » زيمملا اخدلا غ  مسجلا  ىلع  هتلك  حرطي  وهو  لاق ، مث 

«. كعم آس  ال ، : » ًالئاق تمثعلت 

«. ديج : » لاق

دايطصا ىلع  يسفن  ربجأ  نأ  عطتسأ  إف   ًةيناث ، هطابحإ  يف  بغرأ  الو  يخأ ، بح  ىلإ  قوتأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع 



لولح دعب  جورخلا  دنع  نورذاحي  اوناك  نوغلابلا  ىتحو  ليللا ؛ ًاطخ يف  اًناكم  يروكأ  تناك  .ليللا  فصتنم  نونجملا يف 

دحأ وجوأ ، يمابيرإ  نأ  حابصلا  روباط  نلعُأ يف  اجوبو ، انيكيإ  توم  لبقو  يساردلا ، لصفلا  ةياهن  برق  ةَّرم ، تاذ  .مالظلا 

.حَّلسُم وطس  ثداح  هدلاو يف  دقف  دق  انعراش ، شيعي يف  يذلا  لصفلا  المز يف 

، نونجملاو رومألا ؟ كلتب  عمسي  أ  فرعي ؟ نكي  أ  ليللا ؟ نم  اًفئاخ  كأ ، سيل  لفط  وهو  يخأ ، ودبي  اذامل ال  ُتلءاست :

.بعرلاب كلذ  ألمو  اهب ، اننعطيو  كسلا  عزني  وهو  ولوبأ  تروصت  .انراظتنا  دقف يف  بهذنس  اننأ  فرعي  ار  تيرفعلا ،

هاديو اًسلاج ، أ  لازي  ال  ثيح  سولجلا  ةفرغ  ىلإ  تبهذ  .برشأل  جرخأ  نأ  ديرأ  يننإ  تلقو  ريرسلا ، نم  تضهن 

ةكيرألا ىلع  تسلج  مث  تبرشو ، خبطملا  ليمربلا يف  نم  سأك  ًءام يف  تبلج  .نويزفلتلا  دهاشي  هردص ، ىلع  ناتيوطم 

ىلإ رادتساو  اهلاق  معن ،»  » .خب هنيع  تناك  نإ  هتلأسو  هسأر ، نم  ةءاإب  يروضح  ةظحال  ىفتكا  يذلا  أ  نم  برقلاب 

دقل ةيداصتقا .» نوؤش   » هيلع بوتكم  قصلم  كانه  ناك  ةيفلخلا  يفو  نالداجتيو ، تلدب  نايدتري  نالجر  ناك  .نويزفلتلا 

ناك أ .أرقأ  تأدبو  راوجب أ  ةعوضوملا  فحصلا  ىدحإ  تلوانت  اذكه ، .يخأ  عم  باهذلا  نم  برهتلل  ةقيرط  تركف يف 

ةعضب أ  تلأس  ةفيحصلا ، ىلع  َّينيعب  رمأ  نيبو  .ةفرعملا  باستكا  لجأ  نم  لذبُي  دهج  لكب  عتمتسيو  اذه ، بحي 

أموأ .برحلا  ةكراشملل يف  بهذ  همع  نإ  لاق  موي  نع  هتلأسف  ًاليوط ، ملكتي  نأ  هتدرأ  يننكل  .باضتقاب  اهيلع  در  ةلئسأ 

.زجوأف ةَّرم ، دعب  ةَّرم  بءاثتي  ناسعن ، ادب  هنكل  ملكتي ، أدبو  هسأرب ، أ 

بصني عيرسلا ل  قيرطلا  بناج  ىلإ  راجشألا  ئبتخي ب  همع  لبق : نم  هدرس  ام  عم  اًما  هتصق  تقباطت  كلذ  عم 

هاجتالا ةفرعم  نع  اوزجع  نيذلا  دونجلا  ىلع  نانلا  نم  ًالباو  نوحتفي  لاجرلاو  همع  .يجينلا  دونجلا  نم  لترل  اًنيمك 

.مهعيمج : » نلعيسو أ .اًعيمج  اولتُق  ىتح  ةيواخلا  ةباغلا  مومحم يف  وحن  ىلع  نوقلطني  اوحارف  تاقلطلا ، هنم  أت  يذلا 

«. مهنم دحاو  ُجني   

ةعاسلا تبرتقاو  ةعاس ، وحنل  ملكتن  انللظ  .اًبيرق  ضهني أ  الأ  وعدأو  أرقأ  تأدبو  ةفيحصلا ، ىلع  َّينيع  تيبثتل  تدع 

قوف يسفن  ىلع  تينثناو  رونلا  ُتأفطأ  .ماني  أ  أدب  مث  .َّيلإ  أيس  ناك  نإ  يخأ ، هلعفي  ناك  ع  تلءاست  .ةرشاعلا  نم 

.ةكيرألا

ام ىلإ  ةكرحلا  تلقتنا  .سولجلا  ةفرغ  ةكرح يف  ترعشتساو  حتفي  بابلا  عمسأ  نأ  لبق  ترم  دق  ةعاس  نم  لقأ  نأ  دب  ال 

ةتفاخ ًاتاوصأ  ردصأ  نأ  تلواح  .ىتح  لملأ  يننكل   ةوقب ، مث  ةيادبلا ، اًئيطب يف  زهت ، هديب  ترعش  مث  ةكيرألا ، ءارو 

مث .اًئبتخم  ينحني  وهو  يخأ  ار  ةكيرألا -  فلخ  ةداح  ةكرح  ُتظحالو  أ ، كرحت  كلذ ، يف  تعرش  امدنعو  يقلحب ،

، اًان ناك  .أ  هذختا  يذلا  عضولا  ينشهدأ  .َّينيع  تحتف  مث  ةهرب ، ترظتنا  .انتفرغ  ىلإ  اًدئاع  اًئيطب  ُّلسني  هب  ترعش 

رفصألا حابصملا  نم  ثعبنملا  ءوضلا  ناك  .هيبناج  ىلع  ناتيلدتم  هاعارذو  ةكيرألا ، ىلع  اًدنتسم  بنجلا  ىلإ  لئام  هسأر 

هايإ اًحنام  ةراتسلا ، قوقش  ب  نم  ههجو  نم  اًءزج  ءيضي  روسلا ، قوف  نم  انتيب  ىلع  انناج ، تيب  نم  اًاد  عطاسلا 

مث ىضم ، يخأ  نأ  تعنتقا  دقو  ةهربل ، أ  هجو  تبقار  .ضيبأ  هفصنو  دوسأ ، هفصن  اًجودزم -  اًعانق  عضي  لجر  رهظم 

.مونلا تبهذ يف 

.مونلا ينبلغ  ىتم  فرعأ  و  يعم ، ملكتي  أدبف أ  برشأل  تبهذ  يننإ  يخأل  تلق  يلاتلا ، حابصلا  تظقيتسا يف  امدنع 

دنتسم هسأرو  لابجو ، رحبلا  ةنيفس يف  هيلع  موسرم  باتك  فالغ  ىلإ  رظني  هناكم ، اًسلاج يف  لظو  ةملكب ، َّيلع  يخأ  دري   

.هدي ىلع 

.»؟ هتلتق له  : » تمصلا لاط  نأ  دعب  هُتلأس 

اًموي نظأ  .تحجن   يتليح  نأو  ينقَّدص ، يخأ  نأ  ادب  نكل  كلذ ، عقوتأ  كانه .»  نكي  هلبألا   : » لاق امدنع  تشهُد 

دقل .هب  قحلأ  ت و  نأ  دعب  كسلاب  اًحلسم  هدحو  جرخ  هنأ  فيك  نآلا ، ربخأ  هنكل  .هيلع  لايتحالا  ىلع  رداق  ُّطَق أ 

نكل نونجملا ، ةنحاش  هاجتا  يف  ليللا -  نم  تقولا  كلذ  عراوشلا يف  قالطإلا يف  ىلع  دحأ  ال  دحأ ، كانه  نكي  ءطبب -   راس 

.اًطخاس يخأ  ادب  كانه ! نكي  نونجملا  



نإ ىتح  ًابك  كسألا ، نم  ًابك  اًددع  اندطصا  موي  تركذت  .ةعساشلا  يضاملا  يضارأ  ميهي يف  يلقعو  شارفلا ، تدقر يف 

انحر ةيرحلا ، اغأ  نم  ةينغأ  اهنأكو  نيدايصلا  ةينغأ  ينغن  انذخأو  رهنلا ، دنع  انسلج  اهموي  .هملآ  هرهظ  نأ  اكش  انيكيإ 

نم ةيواز  يف  ةلمهم  ةرضتحملا  سمشلاو  ءانغلا ، الإ  ءاسملا  ةيقب  اًئيش  لعفن  .انتاوصأ   تُحب  ىتح  ٍلاع  توصب  اهينغن 

.اًديعب يض  ةقهارم  ةاتف  ردص  ىلع  ةملَحك  ةيواذ  ءسلا ،

***

قدحي ذخأ  داليملا ، ديع  موي  .ةيلاوتملا يف  انتاقافخإ  هتمطح  دقو  اهدعب ، ةديدع  مايأل  هدلِج  لخاد  ًالبرسم  يخأ  لظ 

« وتنروت  » ةملك تناك  .انتلحر  لجأ  نم  هقيدصل  اهلسرأ  يتلا  دوقنلا  نع  ملكتي  أ  نيب  ءادغلا ، ءانثأ  ةذفانلا  جراخ 

نم ًاثك  اهرركي  ةقلغم -  فصن  هينيع  ىدحإو  أ -  نأ  ادب  .ةقيمع  ةحرفب  يمأ  أل  ةَّينج ، لثم  ةدئاملا  لوح  صقارتت 

رظحلا نم  مغرلا  ىلع  ةدلبلا  ءاجرأ  يف  ةيرانلا  باعلألا  تاعقرف  علعلت  نيب  ةنسلا ، سأر  ةيشع  يفو  .اهرطاخ  لجأ 

.لمأتمو يف تماص  انتفرغ ، يخأو يف  انأ  انللظ  وبغوراينوأ ،» وتنأ   » باكلا يركسعلا ، مكاحلا  لبِق  نم  اهيلع  ضورفملا 

نيدلقم عراشلا  لافطأ  ىلإ  مضنن  اًنايحأو  عراشلا ، ءاجرأ  يف  نيبكلا  انيَقيقش  عم  ةيرانلا  باعلألا  قلطُن  انك  يضاملا ،

.كلت ةنسلا  سأر  سيل يف  نكل  تاعقرفملا ، مادختساب  ةيبرح  ةكرعم 

تألتما يتلا  ةسينكلا  ىلإ  انبهذو  أ  ةرايس  اًعيمج يف  انرشحنا  اذكهو  سادقلا ، ةنسلا يف  سأر  يضقن  نأ  اًديلقت  ناك 

ىتح ةنسلا ، سأر  ةيشع  ةسينكلا يف  ىلإ  نوبهذي  عيمجلا  تابتعلا ؛ ىلع  اوفقو  سانلا  نأ  ةجردل  ةليللا ، كلت  سانلاب يف 

ةوارضب براحت  يتلا  ةَّيِربلا »  » رهشألل ةثيبخلاو  ةريرشلا  حورلا  نم  فواخملاب  ةفارخلاب ، اًاد  لفحت  ةليللا  كلت  .نودحلملا 

، رب وتكأ رب ، ـ متبس رهشألا -  كلت  لَّجست يف  يتلا  تاتيملا  نأ  دئاس  داقتعا  ة  .ديدجلا  ماعلا  ىلإ  رورملا  نم  سانلا  عن  ل 

رشتنت يف يتلا  تاويحلا  ةدصاح  حورلا  نم  اًفوخو  ةعمتجم ، ةنسلا  روهش  لاوط  اهتاليثم  ىلع  ديزت  رب  - ـ مسيد رب ، ـ مفون

نلعأ امدنع  ليللا  فصتنم  يف  .قناخ  زاشن  يف  ةسينكلا  تقرغ  ةخألا ، ةقيقدلا  داصح  لجأ  نم  اهضرعو  ضرألا  لوط 

!«، ايولله ديعس ، ديدج  ماع  ايولله ! ديعس ، ديدج  ماع   » تاحيص ءاوهلا  تقش  ماع 1997 ، ايمسر يف  انحبصأ  اننأ  سقلا 

، نورفصيو نوحفاصتي ، مهضعب ، نوفرعي  سانأ ال  ضعبلا ، مهضعب  ناضحأ  مهسفنأ يف  نومريو  نوزفاقتي  سانلا  حار  يف 

نم قوربو  ةضماو  راونأ  نم  ةملاسم  خيراوص  ةيرانلا -  باعلألا  تحار  ةسينكلا ، جراخ  .نوخرصيو  نونغيو ، نورقرقيو ،

يتلا اعلا  لاح  اذكه ، لاحلا  تناك  املاط  ابوألا .» ، » يروكأ ةكلمم  لهاع  رصق  نم  ءسلا  نانع  قشت  ناسنإلا -  عنص 

.بوطخلا لك  نم  مغرلا  ىلع  ترمتسا 

تَّدُش ةراتس  لثم  كانه ، لظتس  اهنكل  سانلا ، لوقع  ىقبت يف  نأ  نازحألل  اًحومسم  نكي  ديجملا ،  داليملا  ديع  حور  يف 

لاحلا تناك  اذكه  .ًةيناث  اهعضوم  ىلإ  دشُتو  ليللا ، طبهي  نأ  ةرظتنم  ةفرغلا ، نيو  ءوضلا  لخديل  راهنلا  ةيوازلا يف  ىلإ 

لِّغشيس اًما ، يضاملا  ماعلاكو  تابطرملاو ، يجنفسإلا  كعكلاو  لفلفلا  ةبروش  لوانتن  تيبلا ، ىلإ  ةسينكلا  نم  عجس  اًمود ،

.ديدجلا ماعلا  ةصقر  هاقيسوم  ىلع  صقل  ونوميك » سار  «ـ ويديف ل أ 

ىلع هيمدقب  برضي  حار  اهتاذ ، انتمهمو  لب  انتاقافخإ ، يسن  دقو  يذلا ، يخأ ، عم  ميكنو  ديفيدو  انأ  ةبلحلا  لزننسو 

«، يشت ون  وأ  يشت ، ون  وأ  : » تحاصو يمأ  تفته  ونوميك .» سار   » اهب حدصي  يتلا  يغيرلا »  » ةينغأل بيترلا  عاقيإلا 

ارلو ةتقؤم ، ةحار  ىلإ  ًاثك  يخأ  قاتشا  مويلا ، كلذ  يف  سانلا ، مظعم  لثم  .رونلا  يف  يقيقحلا ، يخأ  يبوأ ، صقري  نيب 

تداعو مونلل ، ةدلبلا  تناكتسا  نأ  دعب  اًرجفو ، .ءانهلا  ةحاس  لوخدب  هل  حمسو  قعألا ، ىلإ  صوغت  هنازحأ  كلذ  لعج 

مهمهت حيرلا  تحارو  رهنلا ، كمسلا يف  مانو  ةروجهمو ، ةغراف  ةسينكلا  تراصو  ءسلا ، تنكسو  عراوشلا ، ىلإ  ةنينطلا 

تداعو ةباوبلا ، نم  جرخيل  يخأ  داع  لفطلا ، عم  اهتفرغ  يمأو يف  ةبكلا  ةكيرألا  مانو أ يف  يلمخملا ، ليللا  دِّس  يهو 

يتلا ةنيكسلا  ناجرهملا -  تاتف  سنكيل  ةيمنهج ، ةسنكِم  لثم  رجفلا ، ءاج  مث  .هءارو  ًةقلغنُم  اهعضوم ، ىلإ  ةراتسلا 

.ةلفح ءاهتنا  دعب  ضرألا  ىلع  َعبم  راثن  لثم  ةقداصلا -  ةبحملا  ىتحو  ةحارلاو ، هتبحص ،
(. مجرتملا  ) .يحورل هلعل خ )  ) هلعل خ لوقأ / نأ  تملعت  يردق ، ناك  ايأ  رحبلا / لثم  برطضي  نزحلا  امل  رهنلا / لثم  قفدتي  مالسلا  امل  ةمينرتلا : لوقت 
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فغرشلا

.اًفغرش ناك  لمألا 

، يلصألا هئام  هظفح يف  نم  مغرلا  ىلع  هنكل  حيفصلا ، نم  ةبلع  تيبلا يف  ىلإ  هب  عجرتو  هداطصت ، يذلا  ءيشلا  كلذ 

مغرلا م ىلع  تام  ام  ناعرس  همالحأ ، ةطيرخ  لَّثمو  ءظع ، صنو  َّبشن  نأ  يدلاو  دوار  يذلا  لمألا  .تو  ام  ناعرس 

عم أ ةلماك ، ةليبق  انيدل  حبصتو  ًالافطأ ، اًعيمج  بجنن  نأو  اًمود ، يبناجب  وخإ  لظي  نأ  يلمأو  .ةياعر  نم  هيلع  هقدغأ 

.ققحتلا ىلع  كشوأ  يذلا  اذه  ادنك ، ىلإ  رجاهن  نأب  لمألا  اذكو  .رخآلا  وه  تام  يلصألا ، هئام  هظفحأ يف  تنك 

عجري نل  نزحلا  نأ  ادب  .قباسلا  ماعلا  نزح  تضحد  ةنيكسو  ةديدج ، اًحور  اًبلاج  ديدجلا ، ماعلا  عم  لمألا  كلذ  ءاج 

ىلإ ةلمتحملا  انترجهو  وياب  ديسلا  ءيجم  نع  رارصإبو ، ًاثك ، ملكتي  راصو  عمال ، يلحُك  نولب  هترايس  ءالط  داعأ أ  .انتيب  ىلإ 

قبسي ناكو  .همأ  مينن ، ميكن ، .كلملا  يزيإ ، - وأ ديفيد ، .ةليمجلا  اشتيلاموأ ، يمأ ، ًةيناث : ليلدتلا  ءسأب  انيداني  أدب  .ادنك 

، ءيش هبجعي  راص ال  يخأ ، رثؤي يف  غتلا   اذه  نأ  ىلع  .اهنزو  تداعتسا  اًضيأ  يمأ  دايصلا .»  » ةملكب يبوأو  انأ  يمسا 

حاولأو تاجاردلا  بكرن  نأ  عيطتسن  ةنيدم  ةايحلا يف  وأ  ةرئاط ، رفسلا يف  ةركفب  رثأتي  .ًابك   ناك  هم  ربخ ، هُّرسي  الو 

لثم ًيظع ، ةبسنلاب يل  ربخلا  ناك  انرفس ، ةيناكمإ  ىلوألا  ةَّرملل  نلعأ أ  امدنع  .وياب  ديسلا  ءانبأ  لثم  اهعراوش  جلزتلا يف 

قحس اًقحال ، انتفرغ  ىلإ  وهو  انأ  انلخد  امدنعو  .ةل  درجم  ناك  يخأ ، ىلإ  ةبسنلاب  نكل  ليف ، وأ  ةرقبك  اويحلا  ظنلا 

«. َّيقيقشل مقتنأ  نأ  بجي  : » لاقو ةذفانلا ، نم  هب  ىقلأو  هيعبصإ ، ب  ةلمنلا ، مجحب  يذلا  لضفأ ، لبقتس  دعولا  كلذ 

انربخيل انتفرغ  لخد  ح  طبضلاب ، ماع  لبق  لعف  اًما ك  رياني -  نم  سماخلا  حابص  انظقيأف يف  مزعلا ، دقع  نكل أ 

ءايشألا تاياهن  نإ  لوقي  اًصخش  تعمس  دقل  .مهولاب  ألم  ام  وهو  سوغال ، ىلإ  رفاسيس  هنأ  نلعيل  الوي -  ىلإ  لقتنيس  هنأ 

.انيلإ ةبسنلاب  اًحيحص  كلذ  ناكو  اهتايادب ، عم  ةتفاخ -  ةروصب  ولو  هباشتت -  ام  ًاثك 

اًدق اًصيمق  ىدترا  ك  اهءارو ، ناتئبتخم  هانيعو  ةداتعملا ، هتراظن  ىدترا  نآلا .» سوغال  ىلإ  رفاسأس  : » ًالئاق نلعأ 

.يجينلا يزكرملا  كنبلا  ةراش  يمامألا  هبيج  ىلع  نيصق  مُكب 

اًعيمج بهذنسو  ايجين ، ىلإ  لصو  دق  وياب  نوكيس  دوع  دنعو  .كل  رفس  يزاوج  بلط  مِّدقأل  يعم  كروص  ذخآس  »

«. كل ادنك  شأت  ىلع  لصحنل  سوغال  ىلإ 

بحاص هيمسن ، انك  ك  لتيل ،»  » ديسلا انرِّوصم ،»  » ىلإ أ  ءارو  انرس  مث  مويب ، اهلبق  انيسأر  يبوأو  انأ  انقلح 

ةبك ةيشق  ةلظم  لفسأ  ةمعان  دئاسوب  دعاقم  سلجن يف  لتيل »  » ديسلا انلعج  دقو  .ريوصتلل   Little by Little ويدوتسا

داكي ايوق  اًءوض  انيلع  طلس  .طئاحلا  ثُلث  يطغت  ءاضيب  ةشق  ة  دعاقملا  فلخو  .قلأتم  تنسرولف  حابصم  اهقوف  قِّلُع 

.دعقملا سلجي يف  نأ  يخأ  نم  بلطو  هعبصإب ، َّقدو  راصبألا ، يمعي 

ك اًما  رادتسا ، مث  كرذح ،» اذخ  : » ًالئاق مدمد  مث  ةلواطلا ، ىلع  هعضوو  هريان ، سمخ  ةئف  تقرو  أ  جرخأ 

.ىضمو الوي ، ىلإ  هلاقتنا  موي  ةحيبص  لعف 

دق تقولا  نأ  يخأ  نلعأ  ليماربلا ، ءلمل  رئبلا  نم  ءاملا  بلجن  انك  نيبو  ةرمحملا ، اطاطبلاو  ةرذلا  قئاقر  نم  راطفإ  دعب 

«. ةخألا تالواحملل   » ناح

«. نيغصلاو امام  جورخ  روف  هنع  ثحبلل  بهذنس  : » لاق

.»؟ نيأ : » هتلأس

«. فيطاطخلاب ةدوزملا  ديصلا  نانصب  ةكمس ، لثم  هلتقن  .رهنلا ل  دنع  : » َّيلإ رظنيل  ريدتسي  نأ  نود  نم  لاق 

.يسأرب تأموأ 



«. ءاسم لك  كانه  ىلإ  بهذي  هنأ  ودبي  .رهنلا  ىلإ  ترم  هتبقعت  دقل  »

.»؟ اقح : » ُتلأس

.هسأرب أموأو  معن ،» : » لاق

ام ًاثكو  ًتكتم ، لظيو  كفتلا  نع  ناك  هنكل  ةمهملا ، نع  ملكتي  ديدجلا   ماعلا  نم  ىلوألا  ةليلقلا  مايألا  ىدم  ىلع 

ناديع هبشت  ءايشأل  اًموسر  مسري  مث  سارك ، ءايشأ يف  لِّجسُيو  عجري  ناك  .تاءاسملا  يف  اًصوصخ  لزنملا ، جراخ  للستي 

.ربخي اًضيأ   وهو  بهذي ، نيأ  ىلإ  ةدحاو  ةَّرم  هلأسأ  .باقثلا  

، اًبيرقت موي  لك  كانه  ىلإ  بهذي  .ءاسم  لك  كانه  ىلإ  بهذي  هنإ  .تقولا  ضعبل  هبقارأ  تللظ  دقل  : » يخأ لاق 

ةسكاعم ةركف  نأكو  فقوت  ...كانه ،» هانلتق  اذإ  .هانيأر  نأ  قبس  ثيح  وجناملا  ةرجش  تحت  سلجي  مث  كانه ، محتسيو 

«. دحأ فرعي  نل  ، » ةأجف هلقع  تضمو يف  دق 

.»؟ بهذن ىتم  : » يسأرب ئموأ  انأو  ُتمهمه ،

«. بورغلا دنع  كانه  ىلإ  بهذي  هنإ  »

ديصلا نانص  انيدل  : » لاقو انشارف ، هاجتا  يف  يخأ  راشأ  اندحو ، انتكرتو  نيغصلا  عم  يمأ  تجرخ  نأ  دعب  اًقحال ،

«. انه

تِّرصُق .لجانملا  هبشت  فيطاطخ  اهفارطأ  ىلإ  تطبُر  ةكئاش ، ةليوط  ايصع  تناك  .ريرسلا  تحت  نم  ةليوطلا  يصعلا  َّدش 

نأ ُتكردأ  .اهتظحالم  بعصي  حبصأو  ةصقلا ، يصعلا  ةرشابم يف  ةتَّبثم  اهنأك  فيطاطخلا  تحبصأ  ىتح  ًاثك  طويخلا 

.فوخلا نم  اذه  دَّمجو  ةحلسأ ، ىلإ  هذه  ديصلا  تادعم  لَّوح  نَم  وه  يخأ 

«. نآلا دعتسم  انأ  .سمألاب  رهنلا  ىلإ  هتعبت  نأ  دعب  انه  ىلإ  هترضحأ  : » لاق

فوخلاب هؤافتخا  ألم  دقو  .بهذ  نيأ  ىلإ  ربخي  راظنألا و  نع  هيف  ىفتخا  يذلا  تقولا  ةحلسألا يف  دعأ  هنأ  دب  ال 

ىتح نوكي ، نيأ  ًالئاستم  تيبلا  ءاجرأ  لك  مومحم يف  لكشب  هنع  ُتثحب  .ءادوسلا  تالايخلا  نم  ةحب  ُتحبسو يف  ةأجف ،

طقس هنكل  اهءاطغ ، ُتعفر  ىتح  لقثب  سفنتأ  انأو  رئبلا ، ىلإ  ُتعره  اًبواجتو ، .ينكرتت  دعت  ةدينع و  ةركف  َّيلع  تَضبق 

.ةيلاع ةحيصب  ىلعأ  ىلإ  زفقف  يفسويلا  ةرجش  قوف  اًرئاط  توصلا  جعزأ  .جتحي  هنأك  فنعب  اًقَلغُم  مطتراو  يدي  نم 

غ اهيف ، ترظنو  ةيناث  رئبلا  ُتحتف  مث  قالغنالا ، ةوق  لعفب  ققشتملا  تنمسإلا  نم  عفترا  يذلا  بارتلا  عاشقنا  ترظتنا 

فصن غص  يتسالب  ولدو  اهعاق ، ةمعان يف  لامر  نع  ةفشاك  ءاملا ، حطس  ىلع  يفلخ  نم  ألألتت  سمشلا  الإ  َرأ  يننأ  

اًطبحم اًثهال ، رئبلا ، تقلغأ  مث  كانه ، سيل  هنأ  ُتعنتقا  ىتح  َّينيع ، للظأ  انأو  ناعمإب ، ُترظن  .لفسألاب  عاقلا  رومغم يف 

.متاقلا يلايخ  نم 

اهديعي يخأ  ناك  يفو  .ىلوألا  ةَّرملل  اهنع  عمسأ  يننأكو  َّيلإ ، ةبسنلاب  ةسوملمو  ةيقيقح  ةمهملا  لعج  ةحلسألا  رظنم 

، ضيِبلا عم  اهيلإ ، بهذن  فوس  يتلا  ةسردملا  ُتركذت  .حابصلا  كلذ  أ يف  هلاق  ام  لك  ُتركذت  ريرسلا ، تحت  اهناكم  ىلإ 

ةقيرطب هسفن ، وه  هيدي  نم ب  تتلفأ  ةنجلا  نم  ةعطق  هنأك  هنع أ  ملكت  ام  ًاثك  رغ ، ميلعت  لضفأ  ىلع  لصحن  ل 

أي نأ  يفو  كانه ، ىلإ  باهذلا  ةبغرلا يف  َّيلع  ترطيس  .ةباغ  رجشلا يف  قاروأ  لثم  ادنك  فو يف  ءيش  ميلعتلا  اذهف  .ام 

امدنع نونجملا ، رظتننو  ةفضلا  ىلع  روظنم  ناكم غ  فقن يف  نأ  انيلع  فيكو  رهنلا ، نع  ملكتي  لازي  ام  ناك  .يعم  يخأ 

!«. وأ اي  ال  : » ةحيصب ُترجفنا 

.تهبو لفجأ 

، ادنك ىلإ  بهذن  فوس  عمسا ، .كلذ  لعفن  انعد ال  وأ ، اي  ال  : » يتعاجش ةراصع  اًقوذتم  هتمص ، ةيزم  الغتسم  ُتعبات ،

مث ودناموك ،»  » وأ سيرون » كاشت   » لثم حبصن  نأو  ربكن  نأ  اننك  .بهذن  انعد  .كلذ  لعفن  انعد ال  .كانه  شيعن  فوس 

«. ...ىتحو رانلا ، هيلع  قلطنو  انه  ىلإ  عجرن 

.تعمادلا هينيع  بضغلا يف  تيأر  مث  هسأر ، زهي  أدب  دق  ناك  هنأل  ةأجف  ُتفقوت 



.»؟ رمألا ام  اذام ؟ : » ُتمثعلت

.»؟ اجوب نيأ  كلأسأ ، انيكيإ ؟ نيأ  ادنك ؟ ىلإ  برهن  نأ  برهن ؟ نأ  انديرت  .لوقت  اذام  فرعت  تنأ ال  قمحأ ! تنأ  : » خرص

.ملكتي وهو  يلقع  شوشتت يف  ةليمجلا  ادنك  عراوش  روص  تأدب 

لك لعفأس  .كتدعاسم  ىلإ  جاتحأ  ال  لحرت ، نأ  كنك  .نآلا  نيأ ه  اًضيأ  فرعأو  .فرعأ  يننكل  فرعت ، تنأ ال  : » لاق

«. يسفنب ءيش 

ال ال ، : » تلق .هئاضرإل  ةفهل  ةأجف  ينتكلو  يلقع ، نم  وبخت  تاجاردلا  نولقتسي  مهو  لافطألا  روص  تحار  روفلا ، ىلع 

«. كعم بهذأس  .وأ  اي 

.جراخلا ىلإ  عفدنا  مث  حاص ، بهذت ،»! نل  »

اعمس دق  ناتيملا  ياقيقش  نوكي  نأ  نم  فوخو  ةفرغلا ، ءاقبلا يف  نم  ديدش  فوخ  ينكل  دقو  ةهربل ، اًنكاس  تسلج 

.كانه تسلجو  ةفرشلا  ىلإ  تبهذ  مث  كلذ ، ىلع  نارداق  هنإ  يخأ  لاق  دقو  هل ، ماقتنالا  ديرأ  يننأ ال 

ةحاسلا ىلإ  تبهذ  ةهربل ، ةفرشلا  تللظ يف  نأ  دعب  .اًدبأ  هفرعأ  نل  ناكم  ىلإ  بهذ  ةليوط ، ةرتفل  جراخلا  يخأ يف  لظ 

، ٍّلدتم عرف  مادختساب  .انليسغ  اهيلع  ففجن  يتلا  لابحلا  ىلع  ناولألا  ةددعتم  اَّبرلا  عطق  ىدحإ  تقِّلُع  ثيح  ةيفلخلا ،

.ءيش لك  ركفأ يف  كانه  تسلجو  يفسويلا  ةرجش  ُتقلست 

َّيتبكر ىلع  تلزن  مث  لخادلا ، ىلإ  هتعبتو  ةرجشلا  قوف  نم  تلزن  .انتفرغ  ىلإ  ةرشابم  هجتا  اًقحال ، يبوأ  داع  امدنع 

.هتكراشم ديرأ  يننإ  ًالئاق  هيلإ  لسوتأ  تأدبو 

.»؟ ادنك ىلإ  باهذلا  ديرت  دعت  أ  : » ينلأس

«. كنود نم  سيل  : » هتبجأ

«. ضهنا : » لوقي وهو  ةفرغلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  هجتا  مث  اًنكاس ، فقو  ةظحلل 

.تضهن

فرعت الأ  .انضارغأ  مزحنو  ةعرسب  اذه  لعفن  نأ  انيلع  اًديدحت  ببسلا  اذهلو  .ادنك  ىلإ  باهذلا  ديرأ  اًضيأ  انأ  عمسا ، »

.»؟ تازاوجلا راضحإل  بهذ  نأ أ 

.يسأرب تأموأ 

ربكأ انأ  .كربخأ  ينعد  عمسا ، .اهلعفن  نأ  نود  نم  ايجين  انرداغ  اذإ  ءادعس  نوكن  نل  عمسا ، : » ينم برتقي  وهو  لاق 

«. ثكب كنم  كأ  فرعأو  كنم 

.يسأر نم  ةءاإب  تقفاو 

نأ ديرت  له  .ءادعس  نوكن  نل  .كانه  ةايحلا  هركن  فوس  كلذ ، لعفن  نأ  نود  نم  ادنك  ىلإ  انبهذ  اذإ  كل ، لوقأ  اذل ، »

.»؟ اًسيعت نوكت 

«. «ال

«. انأ الو  : » لاق

«. اهلعفأ نأ  ديرأ  .بهذنل  : » ةيافكلا هيف  ا  تعنتقا  دقو  تلق ،

.»؟ ةقيقحلا يه  هذه  له  : » ددرت هنكل 

«. ةقيقحلا »

.»؟ ةقيقحلا : » هينيعب يهجو  صَّحفت 

.ةَّرم دعب  ةَّرم  يسأرب  ئموأ  انأو  اهتلق  ةقيقحلا ،» معن ، »

«. نذإ اهلعفنل  اًنسح ، »

جراخلا حالسلا يف  يخأ  عضو  دقل  .ناكم  لك  ةنكاد يف  ةيِّصج  تاحول  لثم  لالظلا  تدب  دقو  ليصألا ، رخاوأ  انك يف 



أيو انتذفان  ءارو  ىلإ  بهذي  ىتح  ُهترظتنا  .يمأ  هارت  نل  ةقيرطلا ، كلتب  .ةدق  اَّبرب  هاطغو  ةيبشخلا ، رئاتسلا  فلخ 

.اًضيأ هرضحأ  دق  ناك  ايودي  اًحابصم  ينلوان  .ترانصلاب 

هدجنس ديكأتلاب  نآلا ، تيقوت  لضفأ  نحن يف  .مالظلا  لولح  ىتح  راظتنالل  انررطضا  ةلاح  يف  : » هايإ ينيطعي  وهو  مدمد 

«. كانه

***

لخاد تأبخم  فيطاطخلاب ، تدوزم  ديص ، رانص  لماح  موي ، تاذ  انك  ك  نيدايصلا ، لثم  ءاسملا  يف  انجرخ 

، ارمحم قفألا  ادب  .لبق  نم  رظنملا  كلذ  تيأر  نأ  قبس  يننأب  يلخاد  ايوق يف  اًروعش  قفألا  رظنم  راثأ  .تدق  اَّبر  يتعطق 

عراشلا يبشخلا يف  ةرانإلا  دومع  نأ  تظحال  ولوبأ ، ةنحاش  هاجتا  يض يف  نحنو  .ةقَّلعُم  ءارمح  ةرك  لثم  سمشلا  ترهظو 

هبلق ىتح  تطسبنا  دق  ةبمللا  سأر  لخاد  حيباصملا  تبثت  يتلا  تالباكلاو  اياظش ، ىلإ  قَّلُعملا  هحابصم  مطحتو  طقسأ ، دق 

، انتصق نوفرعي  نيذلا  انعراش ، ناكس  اهيف  اناري  دق  يتلا  نكامألا  انبنجت  .لفسأ  ىلإ  ًالدهتم  نآلا  حبصأو  يتنسيرولفلا ،

لاغدأ رمملا ب  نونجملل يف  نمكن  نأل  انططخ  دقل  .مهب  ر  نحنو  ككشتم  ىتح  وأ  فطاعتم  انيف  نوقدحيس  نيذلاو 

.رهنلا ىلإ  دوقت  يتلا  ناسيإلا 

دوبعمل نودبعتي  مهنأكو  بيرغ ، عضو  يف  الأ » - يموأ  » لاجرلا يف ضعب  ىأر  نأ  هل  قبس  فيك  يخأ  ربخأ  رظتنن ، نحنو 

فقوت .ةداعسب  اًينغم  رهنلا ، نم  برتقي  ولوبأ  توص  عمس  امدنع  هثيدح  عطق  .ةَّرملا  كلت  كانه  مهدجن  الأ  ىنو  ام ،

«، ودوللا  » نابعلي يبشخ ، دعقم  ىلع  هجاوتم  طسولا  ىتح  نايراع  نالجر  سلجي  ثيح  ولاغنبلا ، تيب  مامأ  نونجملا 

راسملا قفو  ناكرحتي  َّمَث  نمو  ةحوللا ، ىلع  رهزلا  ايمري  نأ  هيلعو  ءاضيب ، ليدوم »  » ةروص لمحت  ةعبرم  ةحول  ىلع 

تقولا كلذ  قسغلا ، تقو  انلخد يف  .هسأر  زهيو  سحب  رثي  وهو  هبناجب ، ولوبأ  عكر  .اهنلا  طخلا  ىلإ  ًالوصو  ددحملا ،

هبشأ ةقيمع ، هتاولص  تدب  .ناسنإ  ينيع  حور ال  ينيع  هانيع  حبصتو  قراخلا ، ولوبأ  ىلإ  هلوحت  ًةداع  دهشي  يذلا  مويلا  نم 

نم ًالجر  رخآلاو  يلسغنيك ، ديسلا  نكي  هدحأ   نأكو  هتالص ، نع  نالفاغ  هنأك  بعللا  الصاو  لجرلا  نكل  تاهوأتلاب ،

ةيحضتلل زهاج  هنإ  يلسغنيك ، ديس  اي  كلفط ، لاق  امدنع  ةءوبنلا ...« : ةياهن  ُتطقتلا  «ـ .» ب همسا  يهتني  ابورويلا 

بر  » .هترايس ةذفان  نم  همد  رثانتيو  حلسم ، وطس  ةيلمع  ءانثأ  هلتقت  ةصاصر  ىقلتي  فوس  .لاملا  لجأ  نم  هتنباب 

«. ...فوس هنإ  لوقي  ةرضخلا ،» عراز  «، » دونجلا

لخاد ىلإ  عفدناو  هيمدق ، ىلع  اًفقاو  يلسغنيك ،» ديسلا  «ـ ولوبأ ب هادان  يذلا  لجرلا  زفق  امدنع  ثدحتي  لازي  ام  ناك 

لغد اًجراخ ب  هسفن  ىلع  ينحني  برد  ىلإ  ولوبأ  دراطي  وهو  ةلتاق  تانعل  اًقلطم  لجن ، اًحولم  جرخو  اًرئاث ، ولاغنبلا 

.ًةيناث هتيب  نم  برتقا  نإ  ولوبأ  لتقيس  هنأ  اًددهم  هتيب ، ىلإ  لجرلا  داع  .فقوت  مث  ناسيإلا ،

اًبعترم دلَجلل ، ةصنم  ىلإ  رَجرُجي  لفط  لثم  يخأ  ءارو  ترس  .ولوبأ  ءارو  رهنلا ، ىلإ  انقيرط  انيضمو يف  نيدعتبم ، انللست 

، يوديلا حابصملا  لمحأ  انأو  تفوفلملا ، ترانصلا  لمحي  يبوأ  ءطبب ، انرس  ةيادبلا  .برهلا يف  نع  زجاع  هنكل  طوسلا ، نم 

تعراست راظنألا ، نع  عراشلا  بجحت  ةيوسلا  ةسينكلا  ثيح  ةقطنملا  ىلإ  انلوخد  روف  نكل  سانلا ، كوكش  ثن  ىتح ال 

نم تاحفص  تناكو  .رفصألا  لوبلا  نم  طيخ  اهراوج  ىلإو  ةسينكلا ، باب  مامأ  اهنطب  ىلع  ةدقار  ةغص  ةزنع  انيأر  .اناطخ 

ةفيحصلا ةيقب  تلظ  نيب  اهتلحر ، فصتنم  يهو يف  بابلاب  تقصتلا  دق  كانه ، ىلإ  اهتلمح  حيرلا  نأ  ودبي  ةدق ، ةفيحص 

.ضرألا ىلع  ةحوتفم 

«. انه رظتننل  : » هسافنأ طاقتلا  لواحي  وهو  يخأ ، لاق 

انعضر يذلا  ةعاجشلا  عرض  نأو  رخآلا ، وه  فئاخ  هنأ  تيأرو  ةفضلا ، ىلإ  يدؤي  يذلا  رمملا  ةياهن  دنع  اًبيرقت  انلصو 

هئاذحب بارتلا  يف  هتقصب  حسمو  قصب  .ءاطمش  زوجع  ردصب  هبشأ  راص  ىتح  شمكناو  فزنُتسا ، دق  عبشلا  ىتح  هنم 

.رهنلا ةيحان  نم  قفصيو  ينغي  ولوبأ  عمسن  انك  ذإ  يفكي ، ا  بيرق  انك  اننأ  تيأر  .يشقلا 

«. نآلا همجاهن  ايه  كانه ، هنإ  : » اًددجم عراستي  يبلق  ناقفخو  تلق ،



«. هلتقنو بهذن  مث  مداق ، دحأ  نأ ال  دكأتنل  ًاليلق  رظتنن  نأ  انيلع  .ال  : » هسأر زهي  وهو  سمه 

«. دتشي مالظلا  نكل  »

«. اهلعفن نحنو  انه  اسيل  لجرلا  نأ  دكأتنل  طقف   » .ديعب ىلإ  هسأرب  اًبئرشم  هلوح ، رظن  قلقت .» ال  : » لاق

داوعأ ةئيه  ىلع  موسرملا  طخاسلا  لجرلا  نيذه  ىلإ  لوحتن  انُتليخت  .بي  صخش  لثم  جدهتم ، هتوص  نأ  تظحال 

تسل يننأ  ترعش  يننكل  .نونجملا  لتق  ىلع  نيرداقلا  فوخلا ، نافرعي  ال  نيذللا  لجرلا  نيذه  انمسر ، ك  باقث 

ةدوزملا نانصلاو  كاكسلاو ، ةراجحلاب ، نونجملا  اكلهأ  نيذللا  يلايخلا  نيدلولا  لثم  اًروسج  نوكأ  نأل  ادعتسم 

، ةياغلل تليوط  ناوصعلا  تناك  .هدحأ  اطعأو  حالسلا  ءاطغ  يخأ  كف  امدنع  راكفألا  كلت  تقرغ يف  .فيطاطخلاب 

ءانغو هايم  ةشطرط  عماس  انرظتنا ، .انيتماق  نم  لوطأ  اتدب  ةدقلا ، روصعلا  راحم  حامر  لثم  هب  انكسمأ  امدنعو 

، فقوتي يبلق  ناك  اهعمسأ ، ةَّرم  لك  يفو  ؟ ،» دعتسم : » اهب قطني  يتلا   ةملكلا  ُتعمسف  َّيلإ  يخأ  رظنو  ايئاقلت ، اًقيفصتو 

.هرمأ يخأ  ردصي  نأ  قلقب  رظتنأ  انأو  ًةيناث ، عراستي  مث 

«. ربخأ فئاخ ؟ تنأ  له  ْنِب ، : » شارحألا اَّبرلا يف  ىمرو  فيطاطخلا  تاذ  ديصلا  ةرانص  ينلوان  نأ  دعب  ينلأس ،

«. فئاخ معن ، »

، بشعلا ىلع  طقست  هترانص  كرتو  هتهبج ، حسم  اجوبو .» انيكيإ  انيَقيقشل ، ماقتنالا  كشو  ىلع  نحن  فاخت ؟ اذامل  »

.يفتك ىلع  هدي  عضوو 

.يننضتحاو اَّبرلا ، اهنع  تطقس  ىتح  هترانص  عفر  مث  ينم ، برتقا 

«. ررحتن فوس  .ملعي  برلاو  باوصلا  لعفن  اننإ  .فخت  ال  عمسا ، : » ذأ سمه يف 

تيفخأ ىذأب -  باصي  نأ  فئاخ  يننإ  تيبلا ، ىلإ  عجرن  نأ  بجي  اقح -  هلوق  تدرأ  ا  هربخأ  نأ  ادج  اًفئاخ  تنك  املو 

«. ةعرسب اهلعفنل  : » ةمتمتلا ءارو  ياياون 

عفرت يتلا  ةقيقرلا  يديألا  نأ  ةدوهشملا ، ةظحللا  كلت  يف  تكردأو ، .جهوتي  حابصم  لثم  ءطبب  ههجو  قرشأو  َّيلإ ، رظن 

.تيملا َّيقيقش  يديأ  تناك  حابصملا  ليتف 

.مالظلا يخأ يف  حاص  اهلعفن ،» فوس  »

.هتعبتف رهنلا ، هاجتا  مامألا يف  ىلإ  عفدنا  مث  رظتنا ،» »

يبلق نأل  ار  .ولوبأ  ىلع  بثن  نحنو  يلاعلا  توصلا  اذهب  انخرص  اذامل  طبضلاب  فرعأ  ةفضلا ،  ىلإ  انلصو  نأ  دعب  اًقحال ،

نحنو جشني  أدب  يخأ  نأل  ار  وأ  ةايحلا ، ىلإ  دوعيل  هَّجرأ  نأ  تدرأو  َّيمدق  ىلع  اًاق  ُتزفق  ةظحل  ناقفخلا  نع  فقوت 

اًدقار ولوبأ  ادب  .لحوم  بعلم  ىلع  ةرك  لثم  َّينيع  مامأ  تبَّلقت  يحور  نأل  ار  وأ  ميدقلا ، نمزلا  نم  يدنج  لثم  مَّدقتن 

لبرستت ههايمو  فلخلا ، ىلإ  ادتمم  رهنلا  ناك  .ئطاشلا  ىلإ  انلصو  امدنع  ٍلاع ، توصب  ينغي  ءسلا ، هجاوي  هرهظ ، ىلع 

نم بكسنت  ةجاتهم  ةخرصب  مامألا  ىلإ  انبثو  اننأ  عم  هقوف ، انظحالي  هنإ   ىتح  تضمغم ، نونجملا  انيع  تدب  .مالظلاب 

انحر .اًقرِخ  تراص  ىتح  يساوح  لك  قَّزمو  يلقع ، ةمدقم  ىلإ  ةأجف  انسَّبلت  يذلا  ينجلا  زفق  ةظحللا ، كلت  .انيحور يف  قمع 

ناك .بنو  خرصن  نحنو  ناكم ، لك  يفو  هتبقر ، يفو  هسأر ، يفو  هدي ، يفو  ههجو ، يفو  هردص ، يف  انيترانص ، فيطاطخب  همطلن 

تذخأ .خرصيو  قعزي  وهو  هرهظب ، يرجي  حارو  هسفن ، يمحيل  ىلعأ  ىلإ  هيعارذ  عفر  .ًالهاذ  اًبضاغ ، اًجاتهم ، نونجملا 

تناك .فيطاطخلا  اهيف  بحسن  انك  ةَّرم  لك  يف  همحل  نم  اًعطق  ةقِّزممو  ةيماد ، اًرفح  ةرفاح  همحل ، بقثت  تابرضلا 

.ناكم لك  نم  رطاقتي  مدلاو  هدسج ، نع  ُّكفنت  محللا  نم  اًعطق  ىرأف  تاضمو ، هحتفأ يف  تنكو  تضمغم ، يانيع 

هيلع انبضغب  ةلَّمحملا  انعرذأب  فرفرن  انحر  سيبح ، نيرئاط  لثم  رارصإ ، لكب  اننكل ، .ايك  ميمص  ةزجاعلا  هتاخرص  تَّزه 

، ناذآلا مصي  هتوصو  نونجملا ، عَبعَب  .ضرألا  ىلإ  فقسلا  نمو  رخآ ، ىلإ  صفقلا  يف  بيضق  نم  نيزفاق  ةيشحو ، لكب 

هايملا يف  هرهظ  ىلع  ولوبأ  طقس  ىتح  جشننو ، حيصنو ، خرصنو ، طبخنو ، دشنو ، برضن ، انللظ  .لَبلبم  رعُذ  يف  هدسجو 

ءيش ال بغري يف  لجرلا ح  نأ  ةَّرم  تاذ  تعمس  .مدلا  هاطغو  هاوق ، تراخ  دقو  لفط ، لثم  بحتني  وهو  ةفينع  ةَّشطب 



تناك كلتو  فاطملا ، ةياهن  يف  هلاني  نأ  هتدراطم  نم  هامدق  هعن  اذإ   دب  الف  ءيشلا ، اذه  ةبوعص  تناك  ايأ  هكل ،

.انتلاح

انعمس حيرج ، ناثايول »  » توح لثم  ةنكادلا ، هايملا  ءامدلا يف  هنم  سجبنتو  اًديعب ، لمُحي  وهو  دسجلا  بقارن  انك  ح 

حيباصمو انهاجتا ، ناضكري يف  لجرل  ةَّيلظ  ةروص  انيأرف  مومحم ، انردتسا  .اسواهلا  ةغلب  اًيلاع  ملكتت  انفلخ ، نم  ًاتاوصأ 

ةحئار تناك  .فلخلا  نم  يلاطنب  كس  يقوف ، هنم  دحاو  ناك  انمادقأ ، كيرحت  نم  نكمتن  نأ  لبق  .ضموت  ةيودي 

عطتسأ ةمثعلتم   ةلجعتم  ةغلب  ملكتي  وهو  ضرألا ، ىلع  ينطقسأ  ىتح  ينعراص  .هلوح  نم  ةيغاطو  ةليقث  لوحكلا 

يرجي هرودب ، ناركسلا  رخآلا ، لجرلا  ناك  يف  ٍلاع ، توصب  يمساب  يداني  وهو  راجشألا  ءاذحب  ضكري  يخأ  تيأر  .اهمهف 

نيبو .يعارذ  قزمتتس  كلذ  نم  كأ  تمواق  اذإ  يننأ  ادبو  ةيوق ، ةضبقب  ىرسيلا  يعارذب  لجرلا  كسمأ  .ًاعتم  هفلخ 

تعطتسا ام  لكب  فيطاطخلاب  دوزملا  فرطلاب  لجرلا  تبرضو  ةرانصلا  ُتبذج  هيدي ، ب  نم  صلمتلل  عراصأ  تنك 

ىلع اًفطاخ  اًضيمو  لسرأف  هحابصم  طقسو  قراح ، أ  يف  هيمدقب  ضرألا  برضي  حارو  خرص ، .ةعاجش  نم  هعجتسا 

.مويلا كاذ  رهنلا يف  دنع  مهانيأر  نيذلا  دونجلا  دحأ  هنأ  روفلا  ىلع  تفرع  .هئاذح 

برقلاب ينتدجو  ىتح  لاغدألا ، بوردو  تويبلا ، ب  ةعرس ، ىصقأب  اًمومحم  يرجأ  تحر  .فوخلا  نم  ةعبوز  ينتعلتبا 

لك ةنيكسلا -  لجأل  ءاوهلا ، لجأل  ةايحلا ، لجأل  تقهشو  َّيتبكر ، ىلع  َّيدي  ُتطقسأو  ُتفقوت ، .ةكلاهتملا  ولوبأ  ةنحاش  نم 

اًضبار ُتوثج  .رهنلا  ىلإ  اًدئاع  نآلا  يرجي  يخأ ، دراطي  ناك  يذلا  يدنجلا ، تيأر  كانه ، فقأ  نيبو  .دحاو  ٍنآ  كلذ يف 

نود نم  ترظتنا ، .هرورم  دنع  آر  دق  لجرلا  نوكي  نأ  نم  اًفئاخ  عراستت ، يبلق  تاقدو  ئبتخأل ، ولوبأ  ةنحاش  فلخ 

ذإ ال ، نكي  هنأ   ةركف  ينتنط  تقولا ، رورم  عم  نكل  ةنحاشلا ، فلخ  نم  رجرجيو  أيس  لجرلا  نأ  ًاليختم  كارح ،

عَّمجتت هتلاَّقث ، نع  اًينحنم  اًروسكم ، ناك  ديعبلا  يف  حابصم  برقأو  ةنحاشلا ، لوح  عراشلا  يف  حيباصم  كانه  نكت   

فرجلاو ةنحاشلا  ب  ءارضخلا  ةغصلا  ةعقبلا  ربع  ةفاسمل  ُتفحز  مث  .ةفيج  لوح  دشتحت  روسن  لثم  هلوح  تابابذلا 

.تيبلا ىلإ  ُتضكرو  انراد ، فلخ 

عقنتسم ربع  ةيفلخلا ، ةحابلا  قيرط  ُتكلس  تيبلا ، ىلإ  تداعو  رجتملا  تقلغأ  دق  كش  الب  يمأ  نأ  فرعأ  تنك  يننألو 

قرم .لاكشألا  ةددحم  غ  ةنكاد ، سوؤر  تاذ  شوحو  لثم  ةفيخم ، راجشألا  تدبف  ليللا ، ءيضي  ديعب  رمق  ناك  .ريزانخلا 

يذلا ديحولا  صخشلا  هَّدج ، تركذت  .يفابغإ  تيب  هاجتا  باسني يف  وهو  َّينيعب  هتعباتف  انراد ، روس  نم  برتقأ  انأو  طاوطو 

.نثلاو ةعبارلا  وهو يف  ربمتبس  ةنيدملا يف  جراخ  ىفشتسملا  ِّيفُوت يف  دق  ناك  .رئبلا  اجوب يف  طوقس  ىأر  دق  نوكي  ار 

.يراظتنا يف  رئبلا ، بناجب  رادلا ، لخاد  فقي  يبوأ ، ناك  كانه  .اًسمه  تعمس  امدنع  روسلا  قلستأ  تنك 

!«. ْنِب : » رئبلا ةبقر  نم  ةعرسب  ضهني  وهو  ٍلاع ، توصب  سمه 

«. وأ : » قلستأ انأو  هتيدان 

.»؟ كترانص نيأ  : » هسافنأ طقتلي  نأ  اًدهاج  لواحي  وهو  ينلأس ،

«. كانه اهتكرت  ..انأ  : » تمثعلت

.»!؟ اذامل »

«. لجرلا دي  تَكبش يف  »

.»؟ اقح »

«. اهب هتبرضف  كس  ، نأ  يدنجلا  داك  : » ًالئاق يسأرب  تأموأ 

.رمألا ثدح  فيك  هل  تيكح  ةيفلخلا ، انتحاب  مططلا يف  ةقيدح  جراخ  دوقي  ناك  يفو  مهف ، هنأ  يخأ  ىلع  ُدبي   

لوانت .رادلا  ءارو  لغدلا  لخاد  تيقرو  ترئاط  لثم  روسلا  قوف  نم  هب  انيقلأو  ءامدلاب ، ثولملا  انيصيمق  انعلخ  اهدعب 

محل نم  ةفدن  تيأر  يوديلا ، حابصملا  ءاضأ  امدنع  نكل  ةقيدحلا ، فلخ  اهيفخي  ل  فيطاطخلاب  ةدوزملا  هترانص  يخأ 

ىلع أيقتأ  تحرو  رادجلا ، راوج  ىلإ  ُتصفرق  اهليزيل ، طئاحلا  فاطخلا يف  طبخ  امدنعو  .فاطخلا  ةقزوخم يف  يمادلا  ولوبأ 



.بارتلا

«. رمألا ىهتنا  دقل  .قلقت  ال  : » ليللا بدانج  قيقن  طسو  لاق ،

.يننضتحاو طقست ، ةرانصلا  كرتي  وهو  ينم ، يخأ  مدقتف  يسأرب ، تأموأ  رمألا .» ىهتنا  دقل  : » ذأ توصلا يف  رركتو 
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ةكيِّدلا

.كيد انك  يخأو  انأ 

حبُذت ل اهتامدخ ، لباقم  اهنكل ، ةيعيبط ، تاهبنم  لثم  يلايللا  ةياهن  ًةنلعم  سانلا ، ظقوتل  حيصت  يتلا  تانئاكلا  كلت 

نم تاظحل  دعب  اقح  تأدب  كيد  ىلإ  انتلَّوح  يتلا  ةيلمعلا  نكل  ولوبأ ، انلتق  نأ  دعب  كيد  انحبصأ  .ناسنإلا  اهمهتلي 

، ام ءيش  اهيف  عقي  ةَّرم  لك  رهظي يف  هنأ  ادب  يذلا  انتسينك ، يعار  زنيلوك  سقلا  دجنل  تيبلا  ىلإ  انلوخدو  ةقيدحلا  انترداغم 

هاقاس ةذفانلا ، راوجب  سولجلا  ةفرغ  ةكيرأ  اًسلاج يف  ناك  .هسأر  حرج  ىلع  اًقصال  عضي  لازي  هنإ ال  .انتيبل  ةرايز  متتخي 

امأ .لخدن  انآر  امدنع  يروهجلا  قيمعلا  هتوصب  اناَّيح  .بخصتو  بعلت  يهو  هنيب ، ميكن  سلجتل  اتعستا  دقو  ناتجرفنم 

يهو ةلئاستم  ةرظنب  تفتكاو  سقلا ، دوجو  الول  ةلئسألا  نم  لباوب  انرط  تداكو  انبهذ ، نيأ  ةقلق  لءاستت  تذخأف  يمأ ،

.دهنتت

.ءاوهلا هيدي يف  يمري  وهو  انتيؤر ، دنع  زنيلوك  يعارلا  حاص  نودايصلا ،» »

«. سقلا يديس  اي  كب  اًبحرم  : » دحاو توص  يبوأو يف  انأ  تددر 

«. َّيلع لسو  امدقت  .يلافطأ  هيإ ، »

ةَّرم تاذ  .يداع  عضاوتو غ  قوتب  راغصلا -  لافطألا  ىتح  هلباقي -  نم  لك  حفاصي  ام  ةداع  ذإ  انحفاصيل ، ًاليلق  ضهن 

هنكل تاونس ، عضبب  ربكي أ  ناك  ديدج .» نم  دلُو   » هنأل عضاوت ، نع  لب  ةقح ، نع  منت  كلت ال  هتعادو  نإ  انيكيإ  لاق 

.ةبالص كأ  هدسجو  رصقأ 

انيصيمق يف انيمر  دق  انك  اننأ  عمو  هراوج ، ىلإ  اًفقاو  ةماستبا ، مسري  وهو  يبوأ ، اهلاق  سقلا ،»؟ يديس  اي  تيتأ  ىتم  »

سقلا هجو  قرشأو  .رخآ  ءيشو  قرعلاو ، ناسيإلا ، بشع  ةحئار  هنم  حوفت  تناك  دقف  انراد ، روس  ءارو  تايافنلا  بكم 

.لاؤسلا هعسل 

انه يننظأ   » .همصعم ىلإ  هعارذ  نم  تقلزنا  يتلا  هدي  ةعاس  رظني يف  وهو  هينيع  قَّيض  ةرتف .» ذنم  انه  انأ  : » ًالئاق در 

«. اًعبر الإ  ةسداسلا  ذنم  لقنل  ال ، ةسداسلا ، ذنم 

.»؟ كاصيمق نيأ  : » ةحتم يمأ  تلأس 

، هثول ولوبأ  مد  نأل  انيصيمق  ءاقلإب  انيفتكا  دقف  نوكتس ، اذام  ىتح  ركفن  و  انتباجإ ، انزهج  دق  نكن  .اهلاؤس   انتغاب 

.يشقلا ءاذحلاو  تروشلاب  تيبلا  انلخدو 

«. انقرع انعقُن يف  دقل  .امام  اي  رحلا  : » ددرت دعب  يبوأ  لاق 

!«. طلاب ىطغم  كسأر  نإ  ماجنب ؟ اي  اذه  امو  : » ةقدب انناصحفتت  اهانيعو  اهيمدق ، ىلع  ضهنت  يهو  تَعبات ،

.نويعلا لك  َّيلإ  ترادتسا 

.»؟ تنك نيأ  اربخأ ، »

«. ةماعلا ةيوناثلا  ةسردملا  نم  برقلاب  بعلم  ةركلا يف  بعلن  انك  : » يبوأ در 

!«. عراشلا ةركلا يف  بعل  اي ر ! : » زنيلوك سقلا  حاص 

.»؟ اذامل : » هتلأس يتلا  يمأ ، هابتنا  تتشف  هصيمق ، عزني  ديفيد  أدب 

«. ةنوخسب سحأ  اًضيأ  انأ  .امام  اي  رَحلا  رَحلا ، : » لاق

.»؟ ةنوخسب سحت  هيإ ، »



.هسأرب أموأ 

«. الستغت مَّحلا ل  ىلإ  روفلا  ىلع  ابهذاو  .ةحورملا  لِّغش  ْنِب ، : » هقهقي سقلا  ناك  نيب  اهرماوأ ، يمأ  تردصأ 

، طئاحلا ىلإ  تبثملا  ليغشتلا  قودنص  ىلإ  غص  دعقم  لمحب  عراس  مث  انأ ،» اهلغشأ  ينيعد  ال ، ال ، : » ديفيد حاص 

.بخصب رودت  تذخأو  ةحورملا ، حورلا يف  تبد  .ةعاسلا  براقع  هاجتا  ضبقملا يف  رادأو  هالتعاو ،

بولقملاب تروشلا  انيدترا  اننأ  عمو  .اهاندصوأو  انتفرغ  ىلإ  يخأو  انأ  تللسنا  رمألاب ، مهلاغشنا  ءانثأف  ديفيد ، انذقنأ 

ةظحل كانه  انتفقو  تلاط  اذإ  ءيش  لك  هلعفن ، ام  فشتكت  ام  اًاد  يتلا  يمأ ، فشتكت  نأ  تفخ  دقف  مدلا ، عقب  ءافخإل 

.ىرخأ ةدحاو 

.ةفرغلا انلوخد  دنع  يخأ  هلغش  امدنع  ةظحلل  َّينيع  قِّيضأ  ابرهكلا  حابصملا  ينلعج 

«. اجوبو يإ  هل -  انمقتنا  دقل  .اهانلعف  دقل  .ْنِب  : » ًةيناث ةحرفلا  نم  ناعمتلت  هانيعو  لاق ،

.ءاكبلا ةَّحلُم يف  ةبغرب  ترعش  هفتك ، ىلع  يسأر  تحرأ  امدنعو  ًةيناث ، ئفاد  قانع  ةوقب يف  يننضتحا 

.هيديب ينكس  لازي  هنكل ال  ينع ، دعتبي  وهو  لاق  اذكه  اذه ،»؟ ىنعم  فرعت  له  »

«. اًدبأ اًرارحأ  انحبصأ  املو  اًدبأ ، اناقيقش  انحماس  امل  كلذ ، نود  نم  هنأ  فرعأو  ًاثك ، تأرق  دقل  .باسحلا  ناسيإ  - : » لاق

تأموأو َّينيع ، تضمغأ  .ىرسيلا  هقاس  ةرخؤم  ىلع  اًعقب  تيأرف  هينيع  تعبات  .ضرألا  قدحي يف  ذخأو  ههجوب ، حاشأ 

.اًقفاوم يسأرب 

ءانإب ةَّرم  دعب  ةَّرم  ءاملا  فرتغي  حارو  محتسالا ، ضوح  نكر  هعضو يف  ولد  نم  وه  لستغاو  كلذ ، دعب  مَّحلا  انثكم يف 

.يلصألا اهمجح  فصن  ىلإ  تللحتف  ءاملا ، نم  ةكيرُب  ةنوباصلا يف  تكرُت  .نوباصلا  ةوغر  لسغيل  هدسج  ىلع  هبصيو  بك ،

يف هيديب  هسفن  كرفي  هسأر ، ىلع  ءاملا  بصي  وهو  حار ، مث  .يغرت  هرعش ل  ًالوأ يف  اهكرف  لُّقعتب ، ةنوباصلا  مدختسيلو 

يف اكم  تذخأ  امدنع  .مستبي  لازي  ال  وهو  اهكراشتن ، ةبك  ةطوفب  هسفن  فل  .هدسج  ىلع  ناليسي  ةوغرلاو  هايملا 

مَّحلا ةذفان  صاصِخ  فلخ  ةكبشلا  عطَق يف  نم  ةحنجملا ، تارشحلا  تدفاوت  .ناشعترت  يادي  تأدب  لاستغالا ، ضوح 

ةجزل ةدام  اهتحنجأ  تحرط  يتلا  تارشحلا  تلَّكش  نيب  مَّحلا ، ناردج  ىلع  فحزتو  حابصملا ، لوح  عمجتتل  ةغصلا 

لواحأ تنك  نيبو  ميظع ، بعرب  روعش  ينحاتجا  .عطتسأ  يننكل   يلقع ، ئدهأل  تارشحلا  ىلع  زكرأ  نأ  تلواح  .هيلع 

.هنم ءزج  رسكناو  يدي  نم  يتسالبلا  ءانإلا  طقس  يدسج ، ىلع  ءاملا  بص 

«. َّينيع رظنا يف  ْنِب ، : » لاقو هيديب ، َّيفتك  تَّبث  ْنِب .» ْنِب ، اي  هآ  : » َّيلإ عفدني  وهو  يبوأ  حاص 

.هكرحو هيديب ، يسأر  عفرف  عطتسأ ،  

.»؟ فئاخ تنأ  له  : » ينلأس

.يسأرب تأموأ 

.»؟ فئاخ تنأ  اذامل  ْنِب ؟ دايصلا  اهيأ  اذامل  اذامل ؟ .باسحلا  انققح  دقل  ناسيإ  - ابغ  آ  اذامل ؟ ْنِب ؟ اي  اذامل  »

«. دونجلا نم  فئاخ  انأ  : » تلقو ياوق  تعمجتسا 

.»؟ نولعفيس اذام  اذامل ؟ »

«. اًعيمج انولتقيو  دونجلا  أي  نأ  فئاخ  انأ  »

مهنإ ال .اوتأي  نل  دونجلا  .ْنِب  اي  عمسا   » .ٍلاع توصب  ملكتأ  يننأ  ىلإ  اًهبتنم  نكأ  كتوص .»  ضفخأ  ششش ، : » لاق

ىلإ أت  تنأو  كوري  و  نحن ، نَم  الو  نحن ، نيأ  نوفرعي  مهنإ ال  .كلذ  كفت يف  درجم  ركفت  .انوفرعي ال  نلو  اننوفرعي ،

.»؟ كوأر له  .انه 

.يسأر تززه 

ةليللا هذه  .ةتيملا  داسجألا  لثم  كمسلا ، لثم  ماعطلا ، لثم  للحتت ، مايألا  عمسا ، .فوخلل  يعاد  ال  نذإ ؟ فاخت  اذامل  »



انس نل  .انل  ثدحيس  ءيش  ال  : » سحب هسأر  زه  ءيش .» .ىسنَن ال  فوس  عمسا ، .ىسنَت  فوسو  ىرخألا ، يه  للحتت  فوس 

«. ادنك ىلإ  بهذن  فوسو  وياب  ديسلا  ىلإ  انذخأيو  اًدغ  دوعيس  .ءوسب أ  دحأ 

ىدحإ بلق  حجني يف  فيكو  ينعنقي ، فيك  ةلوهسب  فرعي  هنأ  تقولا  كلذ  تنقيأو يف  ةقفاوم ، ىلع  لصحيل  زه 

رفحأ يف ثيح  كلذ ، لعفي  نأ  هنم  جاتحأ  تاقوأ  كانه  تناكو  .اًناجنف  صخشلا  بلقي  ك  ةهفاتلا  يفراعم  وأ  اعانق 

.يرعاشم كرحت  يتلا  ةميكحلا ، هتلك  يلقع 

.»؟ مهفت له  : » زهي وهو  ينلأس ،

.»؟ اًضيأ ءوسب  دونجلا  مهس  نلأ  امامو ؟ اباب  نع  اذام  ربخأ ، : » تلق

ىلإ ًاثك  نايتأيسو  نيديعس ، خب ، نانوكيس  .دحأ  هس  نل  ال ، : » ىرسيلا هتضبقب  ىنميلا  يفك  ينمكلي يف  وهو  لاق ،

«. انتيؤرل ادنك 

اذامو : » اًسماه تلق  .يراكفأ  صفق  نم  ر -  لثم  رخآ -  لاؤس  بثي  نأ  لبق  ةهربل ، اًتماص  تللظو  يسأرب ، تأموأ 

.»؟ وأ اي  كنع  اذام  ...نع 

.»؟ انأ انأ ؟ : » ينلأس

..ابابو .خب  ..نوكتس  ..تنأو  .خب  ..نوكأس  ..انأ  كل : تلق  كل ، تلق  ْنِب ، اي  : » هسأر زهي  وهو  هديب  ههجو  حسم 

«. ءيش لك  ..انلك  هيإ ، .خب  نوكتس  ..امامو  .خب  نوكيس 

.طابحإب هتباصأ  يتلئسأ  نأ  تكردأو  يسأرب ، تأموأ 

لان نأ  دعب  انعانقإ -  اجوب  عاطتسا  فيك  ليمربلا  رَّكذ  .ينلسغي  أدبو  بك  دوسأ  ليمرب  لخاد  نم  رغصأ  ًءانإ  لوانت 

اًدحاو انيلع  لاتحا  مث  ميحجلا ، ىلإ  اًعيمج  بهذنس  الإو  دَّمعُن  نأ  ةيليجنإلا -  نوب » دراهنير   » تارؤم دحأ  صالخلا يف 

اننألو ةنماثلا ، يبوأو يف  تقولا ، كلذ  يرمع يف  نم  ةسداسلا  تنك يف  .ليمربلا  اندَّمعو يف  ةبوتلا ، نلعن  رخآلا ل  دعب 

دعب اًدحاو  انسوؤر ، لزنأ  اهدعب ، .ءاملا  سطغن يف  نأ  عيطتسن  ل  يسبيبلا  قيدانص  ىلع  فقن  نأ  انيلعف  ًاثك ، رغصأ 

.اًرارحأ انرص  اننأ  نلعأو  انقناعو  للهتم ، ههجوو  انسوؤر ، عفر  مث  .لعسن  انأدب  ىتح  ءاملا ، يف  رخآلا ،

***

بلط امدنع  اًقحال ، .هترداغم  لبق  انلجأل  يلصي  نأ  ديري  زنيلوك  سقلا  نأل  عرسن ، يمأ ل  انتدان  انسبالم  ءادترا  ءانثأ 

.انيلإ مضنالا  ىلع  ديفيد  رصأ  عكرن ، نأ  يخأو ، انأ  سقلا ، انم 

«. كدلجأس بت ، نأ  تلواح  وأ  تيكب ، اذإ   » .ءاكبلل اًدادعتسا  توتلا ، ديفيد  تسق  نكل  ضهنا .»! ال ! : » يمأ تحاص 

«. هعم يهتنأ  نأ  دعب  عكرتس  فيد ، اي  فخت  .انيلواب ال  اي  ال  هوأ ، : » كحضي وهو  سقلا  لاق 

ربع تسسحأ  .رخآ  ىلإ  ح  نم  انيسأر  ىلع  رثانتي  هباعلو  يلصي ، أدبو  انيسأر ، ىلع  هيدي  سقلا  عضوو  ديفيد ، قفاو 

نع ملكتي  أدب  هتاولص ، فصتنم  .ريرشلا يف  نم  انيجني  فوس  برلا  نأ  هحور ، قعأ  قمعأ  نم  يلصي  وهو  يسأر ، ةورف 

مث انبيصن ،» نم   » ءايشألا كلت  نوكت  نأ  برلا  مساب  اعد  ىهتنا ، امدنع  .ةظع  يقلي  هنأكو  هلافطأ ،» «ـ قلعتملا ب برلا  دعو 

قيرطلا لكتسا  ىلع  لفطلا  نيذه  دعاست  نأ  ءسلا ، يذلا يف  انابأ  اي  كلأسأ ، : » انترسأ ىلع  هللا  ةمحر  لحت  نأ  لسوت 

لعجا .هكرابو  دلبلا ، جراخ  رفسلا  لجأ  نم  هاعسم  حاجنلا يف  ىلع  هدعاس  .ةيواسأملا  مرصنملا  ماعلا  ثادحأ  دعب 

قلطت يمأ  تناكو  ريدق .» ءيش  لك  ىلعو  ريدقلا ، تنأف  بر ، اي  لوخدلا  تاشأت  هنوحن  ةيدنكلا  ةرافسلا  لوؤسملا يف 

ةأجف قلطنا  يذلا  سقلا ، ىلإ  تمضنا  مث  .قونخم  توصب  يخأو  انأو  ديفيدو ، ميكن  اهعبتي  ةوعد ، لك  دعب  ةيلاع  مآ » »

: تاقطقطلاو تاسهسهلاب  ةينغألا  للخي  وهو  ءانغلا ، يف 

صالخلاو ةيادهلا  ىلع  ةردقلا  لماك  ريدقلا  وه 

نولكوتي هيلع  نَم  ةياده  ىلع  ةردقلا  لماك  ريدقلا  وه 



قاروألا ةيضق  صاغ يف  .دشأ  ةسحب  ةَّرملا  كلت  نكلو يف  هتاولص ، ىلإ  سقلا  داع  هسفن ، نحللا  نم  ةثلاثلا  ةرودلا  دعب 

، ةأرملا هذه  تناع  مك  بر ، اي  فرعت  تنأ  : » يمأل ىلص  اهدعبو  أل ، ىلص  مث  ةمزاللا ، تافورصملاو  تاشأتلل ، ةمزاللا 

«. بر اي  ءيش ، لك  فرعت  تنأ  .لافطألا  لجأ  نم  ادج ، ًاثك  ًاثك ، تناع 

: وبغإلا ةغلب  لصاو  مث  بر ،» اي  اهعومد  حسما   » .هتاولص للختي  قونخملا  يمأ  جيشن  توص  ناك  نيب  اًيلاع ، هتوص  عفر 

، ءاعدلا دعب  اًدبأ .» ًةيناث  اهلافطأ  ىلع  اهيكبُي  اًئيش  لعجت  .مقس ال  هدعب  ام  ًءافش  اهلقع  فشا  .عوسي  اي  اهعومد  حسما  »

.هتالص ىهنأو  ةرداه ،» مآ   » لوقن نأ  انم  بلط  مث  هتاولصل ، باجتسا  هنأل  ةثك ، تاَّرم  برلا ، ركش 

.ةباوبلا ىلإ  هلصوت  ميكن ل  عمو  هعم  يمأ  تضمو  ىرخأ ، ةَّرم  هانحفاصو  اًعيمج ، هانركش 

***

تانيمطت رثأ  نم  كلذ  ار  .يلهاك  نع  ًاليلق  تيبلا  ىلإ  هب  تدع  يذلا  ءبعلا  عفتراو  تاولصلا ، دعب  حارشنالاب  ترعش 

نم انبيصن   » نأ ديفيد  انربخأ  .ةيواهلا  نم  يحور  عفر  دق  اًئيش  نأ  كلذ ، عم  تفرع ، .فرعأ  ال  تاولصلا ، وأ  يبوأ ،

.صقرتو ينغت  يهو  سقلا ، باهذ  دعب  يمأ  تداع  امدنع  لكأن  يخأو  انأ  تحر  اذكهو ، .خبطملا  يف  ايلوصافلا »

.« ...يج يريد  يإ يل  يمإ ال  ا ، يميئان  ينشت  .ًاخأ  ادعأ  برلا  رحد  دقل  : » اهيدي عفرت  يهو  دشنت ، تذخأ 

غرافب رظتنن  انحر  نيب  داشنإلا ، نم  ىرخأ  ةلوج  تعباتو  هتلهاجت  اهنكل  يخأ ، اهلاق  رمألا ،»؟ ام  ثدح ؟ اذام  امام ، »

، عومدلاب تئيلم  نيعب  انيلإ ، ريدتست  نأ  لبق  فقسلا ، ىلع  اهانيعو  ىرخأ ، ةدوشنأ  تنغ  .ثدح  ام  ةفرعم  ربصلا 

«. تام ريرشلا  ولوبأ  وغنوو  - وجوأ آ  يينوأ  ولوبأ  : » لوقتو

يمأ ىلع  ُدبي  نكل   .ءاجرألا  ةسورهم يف  ايلوصاف  ةرثان  يدي ، نم  اهعفد  دق  اًصخش  نأكو  ضرألا ، ىلع  يتقعلم  تطقس 

اجوب ةثج  ىلع  تع  يتلا  ةراجلاب  تقتلا  دقل  .نونجملا  ولوبأ  اولتق  ةيبصلا » ضعب   » نأ هتعمس : ا  انتربخأ  .تظحال  اهنأ 

اهل نلعي  نم  لوأ  نوكتل  انتيب  ىلإ  اهقيرط  يهو يف  ةلذج ، ةأرملا  تدب  .سقلا  تلصوأ  نأ  دعب  اهتدوع  قيرط  رئبلا يف  يف 

.ربخلا

برقلاب لتُق  هنإ  اولاق  : » اهيقاس نم  ميكن  اهتدش  امدنع  ًاليلق  تقلزنا  نأ  دعب  اهطسو  لوح  اَّبرلا  مكُحت  يهو  يمأ ، تلاق 

ببست هنأ  عمو  .ديصلل  ءاسم  لك  نوبهذت  متنك  امدنع  مكيلع  ظفاح  نم  وه  ناك ر  دقل  نورت ؟ له  الأ .» - يموأ  » نم

ريرشلا لجرلا  اذه  دسج  اليخت  .بعرلاو  رشلل  ناكم  رهنلا  كلذ  .كانه  كنم  ٌّيأ  بصُي  لقألا   ىلعف  ةبك ، ةبيصم  انل يف 

.بابلا ىلإ  شت  يهو  اهتلاق  كانه ،»؟ اًددمم 

يف هناسل  نفعتي  فوس  نآلاو  هناسلب ، يلافطأ  ولوبأ  دَلج  دقل  .ًاخأ  يل  ترأثو  ةيح ، ةصاخلا   يشتلا » « ؟ ىرت له  »

«. همف

نأ دحأ  لواح  ول  ذإ  عطتسن ، اننكل   .انسفنأ  ىلع  انبلج  اذام  مهفن  نأ  يبوأو  انأ  ُتلواح  نيب  اهلافتحا ، يمأ  تلصاو 

ٍةلعف ربخ  نأ  قدصأ  نأ  َّيلع  بعصلا  نم  ناك  .نذأ  ةحتف  نم  صصلتلا  لثم  رمألاف  اًئيش ؛ ىري  نل  لبقتسملا  يف  رظني 

نأو نونجملا ، لتقن  نأ  اندرأ  .كلذ  ثدحي  نأ  يبوأو  انأ  عقوتأ  قاطنلا ؛  اذه  ىلع  رشتنا  دق  مالظلا  حنج  تبُكترا يف 

.اجوب لثم  اًما  للحتلا -  أدبت يف  نأ  دعب  الإ  هتثج  فشتُكت  ثيحب ال  رهنلا  ةفض  ىلع  رضتحي  هكرتن 

تذخأ .ولوبأ  ةايح  نم  ةخألا  ةقيقدلا  روصب  ءولمم  يسأرو  تمص ، ماننل يف  ءاشعلا  دعب  انتفرغ  ىلإ  يخأو  انأ  اندع 

.ولوبأ محل  قمعب يف  ةبرض  لك  تصاغف  ةوقو  ةقدب  يادي  تَكرحت  ذإ  ةظحللا ، كلت  ينتكل يف  يتلا  ةبيرغلا  ةوقلا  ركفأ يف 

وك نع  لفغو  يلثم ، مونلا  نع  زجع  يذلا  يخأ ، تدجو  امدنع  اهيلع ، محازتي  يذلا  كمسلا  يف  رهنلا ، ىلع  هتثج  ركفأ يف 

.ءاكبلا رجفنيو يف  شارفلا  نم  ةأجف  ضهني  رخآلا ، انأ  اًظقيتسم 

امام اي  كلذ  ىلع  فسآ  انأ  .نثالا  تنأ  كلجأل  اهانلعف  ْنِبو ، انأ  نحن ، كلجأل ، اهتلعف  دقل  ...فرعأ   : » جشني حار 



.شعترملا جيشنلا  نم  ةفصاع  ةقراغ يف  ةملكلا ، تشالت  ...نكل ،» كتاناعم ، فقون  ىتح  كلذ  انلعف  دقل  فسآ ، انأ  .ابابو 

، اهدنع تيلص  .يلاتلا  مويلا  يف  لبقتسم  انليخت -  م  برقأ  هتننظ  لبقتسم  نم  فوخب  بذعم  يلقعو  ارس ، هتبقار 

.هيقاس ماظع  رسكنت  َّالإو  حبصلا ، علطي  الأ  يتعاطتسا ، ردق  توفخب  اًسماه  ٍتمصب ،

***

سمش ةعشأ  تبرست  دقو  راهنلا ، قنُع  انغلب  .ةالصلل  وعدي  ديعب  توص  ىلع  تظقيتسا  يننكل  ت ، ىتم  فرعأ   

ةلواط ىلإ  اًسلاج  هتدجو  مأ ال ، مان  دق  ناك  نإ  فرعأ  .ةحوتفم   يخأ  اهكرت  يتلا  ةذفانلا  ربع  ةفرغلا  لخاد  ىلإ  ةركبم 

ىلع راس  يذلا  املألا  لجرلاب  صاخلا  باتكلا  هنأ  تفرع  .اياوزلا  ةيوطمو  ةَّرفصم  هتاحفص  اًباتك  أرقي  هب ، ةصاخلا  سردلا 

اًظوحلم اًنزو  دقف  دقل  .ةزراب  هيتوقرت  ماظع  هطسو ، ىتح  اًيراع  ناك  .هناونع  ركذتأ  يننكل   ايناملأ ، ىلإ  ايبيس  نم  هيمدق 

.ًاخأ تققحت  يتلا  انتمهمل  طيطختلاو  سرادتلا  عيباسأ  ىدم  ىلع 

.يريرس ىلإ  ءاجو  هيمدق  ىلع  ةعرسب  ضهن  .لفجف  هتيدان ، وأ ،» »

.»؟ فئاخ تنأ  له  : » ينلأس

«. دونجلا ءالؤه  انيلع  عي  نأ  فاخأ  تلز  يننكل ال  : » تعبات مث  ًالوأ ، اهتلق  «ال ،»

.ادنك ال ىلإ  وياب  ديسلا  انذخأيو  اندلاو ، أي  ىتح  تيبلا  ىقبن يف  نأ  انيلع  .انيلع  اوعي  نل  ال ، ال ، : » هسأر زهي  وهو  لاق ،

«. انءارو ءيش  لكو  دلبلا  اذه  كرتن  فوس  قلقت ،

.»؟ نايتأيس ىتم  »

«. لتحا .لبقملا  عوبسألا  ادنك  ىلإ  رداغن  ارو  مويلا ، مداق  .مويلا أ  : » لاق

.يسأرب تأموأ 

«. فاخت نأ  كديرأ  ال  عمسا ، : » ًةيناث لاق 

.»؟ ةصق كل  حأ  له  : » لاقو ينقلقأ ، كلذ  نأ  نظ  دقو  هسفن  عمجتسا  مث  هراكفأ ، اًعئاض يف  ًهاس ، يخأ  قدح 

أدبو هسفن ، عمجتسا  اًددجمو  .ةملك  اقطنت  هنكل   ناكرحتت  هيتفش  نأ  ادبو  ديدج ، نم  ةظحلل  درش  معن .» : » تلق

ةصقلا حي  ناك  نيبو  .ايناملأ  ىلإ  قيرطلا  عطقو  ايبيس  يسور يف  نجس  نم  بره  يذلا  ليروف » سنميلك   » ةصق حي 

زكرو ةصقلا  درس  نع  يخأ  فقوت  .ام  ناكم  عمتجم يف  دشح  نم  ةيتآ  اهنأ  انفرع  .راوجلا  ةيلاع يف  ًاتاوصأ  عمسن  انأدب 

علط دقل  .اهرجتم  ىلإ  باهذلل  دعتستو  اهسبالم ، ميكنل  يمأ  غُت  ثيح  سولجلا ، ةفرغ  ىلإ  اًعم  انجرخ  .َّيلع  هينيع 

نانسأ يلقم ب  ضيب  اياقب  ةو  يلقملا ، ماعطلا  ةحئارب  قبعت  ةفرغلاو  اًبيرقت ، ةعساتلا  انغلبو  ليوط ، تقو  ذنم  حبصلا 

.قبطلا نم  برقلاب  ةلواطلا  ىلع  يلقملا  مايلا  نم  ةعطقو  ماعط ، ةكوش 

.جراخلاب ةجضلا  نع  يبوأ  اهلأسو  كئارألا ، ىلع  اهعم  انسلج 

دونجلا نإ  نولوقيو  ةنحاش ، هتثج يف  نولقني  مهنإ  : » ةيزيلجنإلاب تعباتو  ولوبأ ،» : » ميكن ةضاَّفح  غُت  يهو  تلاق ،

ةرورض يذلا ال  صخشلا  اذه  لتقي  نأب  دحأل  حمسُي  اذامل ال  .اقح  سانلا  ءالؤه  مهفأ  .هولتق ال  نيذلا  دالوألا  نع  نوثحبي 

؟ مهمولي نَم  مهبيصي ؟ فوس  اًريرش  اًئيش  نأب  مهلوقع  لخاد  اًبيهر  اًفوخ  عرز  ول  اذام  هلتقب ؟ دالوألل  حمسُي  اذامل ال  هل ؟

«. اًضيأ دونجلا  اومواق  دالوألا  نإ  اولاق  لاح ، ةيأ  ىلع 

.»؟ مهلتق دونجلا  ديري  له  : » تلق

: اهيفتك تزه  مهنولتقيس .» اوناك  نإ  فرعأ  ال  ال ، : » يلاؤس عس  دنع  تأجافت  اهنأ  اهينيع  حَالف يف  َّيلإ ، اهسأر  يمأ  تَعفر 

ةيحان نم  نونجملا  اذهب  ةلص  كل  نأ  نافرعت  .عوضوملا  اذه  أدهي  ىتح  جورخ  .تيبلا ال  ءاقبلا يف  كيلع  لاح ، ةيأ  ىلع  »

«. تملا الو يف  ةايحلا  ال يف  اًدبأ ، ىرخأ ، ةَّرم  قولخملا  اذه  عم  اطروتت  نل  .اذه  نم  ايأ  ادهاشت  نأ  كديرأ  اذل ال  ام ،

دصونو أن  نأ  اهرماوأ ، نم  ةملك  لك  رركي  ديفيدو  يمأ ، تَرمأ  مث  .جدهتم  توصب  هُتعبتو  امام ،» اي  كرمأ  : » يخأ لاق 



.ةباوبلا دصوأل  ُتضهن  .لمعلا  ىلإ  اهجورخ  دعب  يسيئرلا  بابلاو  ةباوبلا 

«. رهظلا دعب  أي  فوس  .دوعي  امدنع  يإل  بابلا  حتفت  نأ  كيلع  : » تلاق

.جراخلا دحأ يف  اري  نأ  اًفئاخ  اهفلخ ، نم  ةباوبلا  دصوأل  ُتعرهو  يسأرب ، تأموأ 

.يدسج جراخ  يبلق  لسرأف  فصاوعلا ، باب  ىلإ  ينعفدو  تيبلا ، ىلإ  تدع  امدنع  َّيلإ  يخأ  عفدنا 

نم انرمدت  نأ  ديرت  له  ًةيناث ؟ ةضيرم  طقست  نأ  اهديرت  له  يبغ ؟ تنأ  له  هيإ ؟ امام ؟ روضح  كلذ يف  تلق  اذامل  »

.»؟ ديدج

!«. ال : » يسأر زهأ  انأو  لاؤس  لك  ىلع  اًبيجم  تخرص 

.»؟ عمست له  .افرعي  الأ  بجي  .عمسا  : » ثهلي وهو  لاق 

مث اًاد ، لعفي  ك  يفتك  ىلع  هدي  عضوو  أده  .يلاحل  قر  هنأ  ادب يل  مث  ناعمدت ، ضرألا  ىلع  يانيعو  يسأرب ، تأموأ 

«. فسآ انأ  .كيذؤأ  نأ  دصقأ  ْنِب ،  اي  عمسا  : » لاق

.يسأرب تأموأ 

«. نامأ نوكنس يف  .نوبهذيو  ٍلاخ  تيبلا  نأ  نونظيس  .بابلا  مهل  حتفن  نل  انه  ىلإ  اوؤاج  اذإ  قلقت ، «ال 

ىلع انسلجو  هتعبت ، .ةرغاش  تراص  يتلا  اجوبو  انيكيإ  ةفرغ  ىلإ  بهذ  مث  باوبألا ، دصوأو  تيبلا ، رئاتس  لك  لدسأ 

لك َّيقيقش يف  راثآ  تحضو  دقف  ةيواخ ، ةفرغلا  نأ  عمو  .ةفرغلا  ديحولا يف  ءيشلا  وهو  أ ، هارتشا  يذلا  ديدجلا  شارفلا 

موسرو «، M.K.O  » ةمانزور تعزُتنا  ثيح  طئاحلا ، نم  اًناعمل  كألا  ءزجلا  ىرأ  نأ  عيطتسأ  .لوزت  ال  عقب  لثم  ناكم ،

نع ئبنت  يتلا  توبكنعلا ، كابشب  ءيلملا  فقسلا  ُتقدح يف  مث  .باقثلا  داوعأب  هيبشلا  لاجرلاو  ةعونتملا ، يتيفارجلا 

.هتافو ذنم  َّرم  يذلا  تقولا 

لثم اًنكاس  سلجي  يخأ  نيب  اهيلع ، سمشلا  عطست  يتلا  ةقيقرلا  ةفافشلا  ةراتسلا  قلستي  صرُب  لكيه  بقارأ  تحر 

لخاد ىلإ  انجرحدتو  ريرسلا ، تحت  هعم  مومحم  لكشب  يخأ  ينبذج  .انتيب  ةباوب  ىلع  اًيلاع  اًقرط  انعمس  امدنع  وملا ،

اوحتفا لخادلا ؟ يف  دحأ  كانه  له  ةباوبلا ! اوحتفا  : » تاحيص اهبحصت  لصاوتت ، تاقرطلا  تحار  نيب  ملظملا ، رحجلا 

ةبيرق ةيواخ  ةحوتفم  ةحيفصب  يدي  تمطترا  .انتطغف  لفسأ ، ىلإ  تلدهت  ىتح  ريرسلا  ةءالم  يبوأ  بحس  ةباوبلا .»!

دب .راقلاك ال  ءادوس  ودبت  يتلا  ةحيفصلا  لخاود  ةيؤر  هلالخ  نم  نك  توبكنع  ةكبش  نم  يطاخم  ءاشغب  ةئيلم  ينم ،

.ةفرغلا ىلخأ  امدنع  ينيع أ  نم  تتلفأ  فغارشلاو ، كسألا  ظفحل  اهانعمج  يتلا  حئافصلا  نم  ةدحاو  اهنأ 

ضبني يسأرو  انسافنأ ، اك  مالظلا ، يف  اننكامأ ، انللظ يف  اننكل  ريرسلا ، تحت  انلوزن  ديعُب  بابلا  ىلع  قرَّطلا  فقوت 

.فنعب

«. اولحر دقل  : » ةهرب دعب  يخأل  تلق 

، لمكي ...اذإ .»  وأ  اولخدو ، روسلا  اوقلست  اذإ  اذام  .اودوعي  نل  مهنأ  دكأتن  ىتح  انه  ىقبن  نأ  بجي  نكل  .معن  : » لاق

«. انه رظتننل  : » لاق مث  اًبيرم ، اًئيش  عمسي  هنأكو  ًهاس  قدحي  حارو 

.نزحي وأ  فاخي  ببس ل  يأ  هيطعأ  نأ  تبنجت  .لوبتلا  ةحلُم يف  ةبغر  تبكأ  انأو  كانه ، انيقب 

***

، انيمساب يداني  وهو  فولأملا  أ  توص  هعبتو  اًئداه ، ادب  .لوألا  نم  ةعاس  وحن  دعب  ةباوبلا  ىلع  يلاتلا  قرَّطلا  ءاج 

.انيدسجو انسبالم  نع  بارتلا  ضفنن  انأدبو  ريرسلا ، تحت  نم  انجرخ  .تيبلا  انك يف  نإ  لأسيو 

«. هل حتفا  عرسأ ، عرسأ ، : » هينيع لسغيل  مَّحلا  هاجتا  ضكري يف  وهو  يخأ ، لاق 

.ةراظنو اًباك  يدتري  وهو  ةباوبلا ، ُتحتف  امدنع  ماستبالاب  هجو أ  قرشأ 

.»؟ َان تنك  له  : » ينلأس

«. اباب اي  معن  : » تلق



«. غتيس اذه  لك  اًنسح ، .ىلاسك  ًالاجر  انبأ  راص  نآلا  اي ر ! : » هلوخد ءانثأ  رثي  حار 

.»؟ لخادلا تنأو يف  بابلا  نادصوت  اذامل  : » لأس مث 

«. مويلا وطس  ةيلمع  كانه  تناك  : » تلق

.»؟ راهنلا حضو  يف  اذام ؟ »

«. اباب اي  معن  »

علخي نيب أ  يساركلا ، ءارو  فقو  يذلا  يخأ ، عم  ملكتي  حارو  هراوجب ، يسرك  ىلع  هتبيقح  عضوو  سولجلا ، ةفرغ  لخد 

.»؟ كتلحر تناك  فيك  : » لوقي يقيقش  تعمس  مث  .هءاذح 

!«. مويلا انه  تعقو  وطس  ةيلمع  نإ  ْنِب  لاق  .ةميظع  ةعئار ، : » ليوط تقو  ذنم  هرأ  ك   مستبي ، وهو  لاق أ ،

.هسأرب ئموي  نأ  لبق  ةرظنب  يخأ  امر 

كمأ تناك  نإ  ةركف  كيدل  له  ًالوأ ، نكل  دالوأ ، اي  كل  ةديج  رابخأ  َّيدل  لاح ، ةيأ  ىلع  اًنسح ، .واو  : » أ لاق 

.»؟ مأ ال تيبلا  اًماعط يف  تكرت 

«. هنم اًضعب  كانه  نأ  دقتعأ  حابصلا ، اًماي يف  تََلق  دقل  »

«. كب صاخلا  ينيصلا  قبط  كل يف  هضعب  تَكرت  دقل  : » هلوق ُتأدب  ام  لمكي  وهو  يخأ ، لاق 

ظحال .دونجلا  نم  ديدج  فوخب  ينترمغ  عراشلا ، ام يف  ناكم  حونت يف  راذنإ  ةرافص  نأل  ملكتأ ؛ انأو  شعتري  وص  ناك 

.»؟ خب تنأ  له   » .هفرعي اًثحاب ع ال  انيهجو  هتارظن ب  لَّقنف  أ ،

.ءاكبلا رجفنا يف  مث  اجوبو ،» يإ  انركذت  : » يخأ لاق 

نم كءارو  كلذ  لك  اعضت  نأ  كديرأ  اعمسا ، : » لوقي وهو  هسأر  عفر  مث  ةهربل ، طئاحلا  ةيواخ يف  ةرظنب  أ  قدح 

ةديدج ةئيب  كعضأل يف  ءيش -  لك  لعفأو  كانهو ، انه  يرجأو  ضرتقأ ، كلذ -  لك  لعفأ  ينلعجي  ام  وه  اذه  .اًدعاصف  نآلا 

ول تمصملا ك  طئاحلا  ىلإ  راشأ  اهل .» ثدح  ام  ىلإ  ارظنا  كمأ ، ىلإ  ارظنا  .هب  كركذي  نأ  نك  ءيش  يأ  ايرت  نل  ثيح 

هسأر زه أ  مكلك .» مكل ، اهبح  دصقأ ، .اهلافطأل  هبحت  يذلا  بحلا  ببسب  اذامل ؟ .ًاثك  تناع  ةأرملا  كلت   » .كانه يمأ  نأ 

.ةعرسب

.اهل كلذ  هببسي  دق  ام  يف  اهيف ، اركف  قالطإلا ، ىلع  ءيش  يأ  ءيش ، يأ  العفت  نأ  لبق  اًدعاصف ، نآلا  نم  كل ، لوقأ  نآلا ، »

.»؟ اعمست له  .يه  اهيف  اركف  َّيف ، اركفت  نأ  كنم  بلطأ  انأ ال  .كرارق  اذختا  طقف ، اهدنعو  اهدنع ،

.انيسأرب انأموأ 

«. اًدراب ولو  هلكآس  نآلا ، ماعطلا  كدحأ  بلجيلف يل  اًنسح ، »

.ةكوش عم  هيلإ ، يلقم -  ضيبو  يلقم  ماي  ماعطلا -  قبط  ُتلمح  .يسأر  نطت يف  اهلاق  يتلا  تلكلاو  خبطملا  ىلإ  ُتبهذ 

بتكم نم  رفس  يزاوج  ىلع  انل  لصح  فيك  انربخي  حار  لكأي ، وه  يفو  ههجو ، ىلإ  تداع  دق  ةبكلا  ةماستبالا  تناك 

همالحأ ةطيرخ  هرمع -  تارخدم  لك  نأو  تقرغ ، دق  هتنيفس  نأ  ديعب ، نم  ولو  هرطاخب ، لُجي  .سوغال   يف  ةرجهلا 

.ةعجر ىلإ غ  تبهذ  دق  يعماج - ) ذاتسأ  انأ : .بيبط  يبوأ : .ٍماحم  اجوب : .رايط  انيكيإ : )

.انم ٍّلكل  تنثا  ىقلأو  عمال ، قرو  ةفوفلم يف  تاكعك  جرخأ 

.هعم تملكتو  سمأ ، ونيتأب  تلصتا  .نآلا  ايجين  وياب يف  اًضيأ ؟ اذام  نافرعتو  : » هتبيقح شتفي يف  لازي  وهو ال  لاق ،

«. تاشأتلا لجأ  نم  سوغال  ىلإ  كذخأيل  لبقملا  عوبسألا  انه  نوكيس 

. لبقملا عوبسألا 

 - هلاق أ يذلا  دعوملا  ادب  .ينتمطح  ةجردل  ىرخأ ، ةَّرم  ادج  ةبيرق  حبصتل  ةيناكمإك -  ادنك -  اتداعأ  ناتملكلا  ناتاه 

ىلإ بهذنو  انضارغأ  زهجن  نأ  عيطتسن  اننأ  تركف  .هيلإ  لوصولا  عيطتسن  ول  ُتين  .ادج  اًديعب  لبقملا - » عوبسألا  »



.نادابيإ ىلإ  دحأ  اندراطي  نل  .كانه  نم  رفاسن  ةزهاج ، تاشأتلا  حبصت  امدنعو  وياب ، ديسلا  تيب  اًديعب يف  لظنل  نادابيإ 

، مونلا حارو يف  هماعط  نم  غرف أ  نأ  دعب  اًقحال ، نكل  .يبوأ  لعف  ةدر  نم  تفخ  يننكل  ىلع أ ، اذه  حرتقأ  نأ  تفهلت 

.يخأ ىلع  ةركفلا  تحرط 

.هأرقي يذلا  باتكلا  نع  هدي  عفري  نأ  نود  نم  در  اذكه  انسفنأ ،» ملسن  نأ  ينعي  اذه  »

.عطتسأ يننكل   ةباجإ ، ىلع  عأل  تدهاج 

«. ةطخ يدنع  قلقت ، ال  كايإ ! كلذ ، لواحت  ال  ْنِب ، اي  عمسا   » .هسأر زه 

اولتق دالوألا  ضعب  نأ  نم  عراوشلا  هتعمس يف  عو  ثحبلا ، ةيلمع  نع  تَربخأو أ  ءاسملا ، كلذ  يمأ يف  تداع  امدنع 

.كلذ هل  ركذن  اذامل   لءاست أ  ديص ، نانصب  نونجملا 

«. ةيمهأ كأ  وطسلا  نأ  تننظ  : » تلق

.»؟ انه ىلإ  اوتأي  أ  : » هتراظن ءارو  ناتمراص  هانيعو  ينلأس ،

«. تنأ تئج  امدنع  الإ  ءيش  يأ  عمسأ  و  اًان ، ْنِب  ناك  نيب  تقولا  مظعم  اًظقيتسم  تللظ  دقل  .ال  : » يخأ باجأ 

.هسأرب أموأ أ 

«. لجرلا كلذ  هذهك  حور  نكست  نأ  ٌراع  .ققحتت  نأ  نم  اًفوخ  هوعراصف ، لافطألا  ىلع  ةءوبن  يقُلي  نأ  لواح  ار  : » لاق

«. كلذك رمألا  ناك  ار  : » يمأ هعم  تَقفتاو 

يسأر أدب  نيب  ةحرفلا ، نم  ةجردلا  سفنب  هتيرومأم  نع  يمأل  .ادنك ح أ  نع  ناثدحتي  ةليللا  مظعم  انادلاو  ىضق 

يتفهل تحبصأ  .تومأ  نأ  تفخ  يننإ  ىتح  ديدش  كعوتب  ترعش  عيمجلا ، لبق  شارفلا ، ىلإ  اهذ  دنعو  ةدشب ، ينملؤي 

.يبوأ نود  نم  ول  ىتح  رفاسأ ، نأ  يحراوج  لكب  تدرأ  يننأ  ِّدح  ىلإ  ادج ، ةيوق  تقولا ، رور  ادنك ، ىلإ  ليحرلا  ىلع 

ةنيكسلاو ةأدهلا  تذال  مث  .ٍلاع  خشب  نطي  هقلحو  ةكيرألا ، ىلع  سعن أ  نأ  دعب  ليللا ، لاوط  ساسحإلا  كلذ  رمتساو 

مشأ يننكل  دعب ، هتيؤر  عيطتسأ  ال  ءيش ، ثدحي  نأ  تفخ  .دب  هل  رعشقا  درب ، ةلزن  هنأك  يوق  فوخ  ينحستكاو  رارفلاب ،

هنأ  تفرعو  اَّبرب ، هسفن  ىطغ  يذلا  يخأ  ىلع  ُّتبرو  يشارف ، نم  تزفق  لبقملا . عوبسألا  لبق  لبقم ، هنأ  فرعأ  هتحئار ،

.اًان نكي 

ادنك ىلإ  رفاسن  نأ  عيطتسن  ىتحو  وياب ، ديسلا  ةلباقمل  نادابيإ  ىلإ  انذخأي أ  ىتح  انلعف  ا  هربخن  نأ  انيلع  وأ ، »

«. لبقملا عوبسألا 

.هتسلج لدتعاو يف  اَّبرلا  تحت  نم  يخأ  جرخ  .بلق  رهظ  نع  اهظفحأ  يننأك  ةعفدنم  لك  تجرخ 

.ةجدهتم سافنأب  تملكلا ، تاهب  هل  تمت  لبقملا ،» عوبسألا  »

.ىفتخاو اَّبرلا  لفسأ  ىلإ  داع  مث  اري ، هنأك ال  َّيلإ  رظن  .دري  يخأ   نكل 

***

، ْنِب اي  ظقيتسا  : » عمسأ تأدب  امدنع  ينملؤي ، لازي  يسأرو ال  قرعلاب ، ىطغمو  اًثهال  تنكو  ليللا ، فوج  اننأ يف  تنقيأ 

.زهت ديو  ْنِب ،» اي  ظقيتسا 

«. وأ : » اًثهال تلق 

عفدني وهو  ةبيقح ، ءايشأ يف  زهجيو  هتنازخ  نم  سبالم  يمري  هتيأر  مث  َّينيع ، تحتف  نأ  دعب  ةلهو  لوأل  ايئرم  نكي   

.اًبايإو اًباهذ 

«. ةليللا رداغن  نأ  بجي  ضهنا ، لاعت ، : » هيديب حولي  وهو  لاق ،

.»؟ تيبلا رداغن  اذام ؟ »

.انيلع روثعلا  دونجلا  عيطتسي  .تالتحالا  ُتكردأ  دقل  عمسا ، .اًروف  نآلا  معن ، : » سمهو يل ةبيقحلا ، زيهجت  نع  فقوت 

«. اًضرأ هطقسأ  تدك  دقل  .َّيلع  فرعت  دقو  سقلا ، كلذ  ةسينكلا ، كلت  نهاك  تيأر  يدنجلا  نم  تبره  امدنع 



؟ لبق نم  كلذب  ربخي  اذامل   ُتلءاستو : .فارتعالا  اذه  يعسل  َّينيع  ألم  يذلا  بعرلا  يخأ  ىأر 

تللظ دقل  .انيلع  نوفرعتي  دق  اًضيأ  مهو  ةليللا ، اوتأي  نأ  مهناكمإب  لاز  ام  .نآلا  رداغن  انعد  اذل ، .انع  غلبُي  نأ  ىشخأ  »

ىلإ بهذنس  .تقو  يأ  وأ يف  حابصلا  نوتأيس يف  مهنأ  دب  نآلا ال  اوتأي  اذإ   .ليللا  لاوط  جراخلا  ًاتاوصأ يف  عمسأ  اًظقيتسم 

«. انيلع اوع  اذإ  نجسلا 

.»؟ نذإ لعفن  اذام  »

«. انيدلاوو انسفنأ  يمحنل  ةديحولا  ةقيرطلا  يه  هذه  .ةديحولا  ةقيرطلا  يه  هذه  .رداغن  نأ  رداغن ، نأ  بجي  »

.»؟ بهذن نيأ  ىلإو  »

.»؟ حابصلا لبق  انيلع  نوعيس  مهنأ  فرعت  الأ  عمسا ، .ناكم  يأ  ىلإ  : » ءاكبلا عرش يف  دقو  لاق ،

.ةبيقح باَّحس  حتفي  أدبو  رادتسا  .تلك  ينم  جرخت  نكل   اًئيش ، لوقأ  نأ  تدرأ 

.»؟ نآلا كناكم  نم  كرحتت  نلأ  : » لاق اكم  اًفقاو يف  تلز  آرو ال  ًةيناث  هسأر  عفر  امدنع 

.»؟ بهذن نيأ  ىلإ  .ال  : » تلق

ريرسلا ةفاح  ىلع  سلجو  ًاليلق ، فقوت  اننودجيسو .» ءسلا ، وفصت  نأ  روف  حابصلا ، انه يف  نوثحبيس  : » هتوص جَّدهت 

.طخ لكشب  هسأر  زهو  اننودجيس ،» : » ًةيناث فقو  مث  ةيناث ، نم  لقأل 

«. هلتقن نأ  انيلع  ناك  ام  .وأ  اي  فئاخ  يننكل  »

«. توملا قحتسي  هنإ  .انيَقيقش  لتق  دقل  .اذه  لقت  «ال 

«. بهذن انلعجت  .وأ ال  اي  رداغن  نأ  بجي  ال  اًيماحم ، انل  رضحُيس  أ  : » لك قنخي  جيشنلاو  اًسئاي ، تلق 

الأ ، (10)« راكروأ نويدج   » لثم رانلا ، انيلع  نوقلطيس  مهلُجر ، انحرج  دقل  اننولتقيس ! دونجلا  .ايبغ  نكت  ال  عمسا ، »

، ام ناكم  ىلإ  بهذنل  .اشتابأ  دونج  يركسع ، ماظن  اذه  .امامل  ثدحيس  اذام  ليخت   » .هلاؤس ينلصي  ىتح  فقوت  فرعت .»؟

ىلإ كانه  نمو  نادابيإ ، ىلإ  اناذخأي  نأ  انئاقلل ، ابتري  نأ  هنك  اهتعاس  .كانه  نم  هل  بتكن  مث  ةرتفل  انتيرق  ىلإ  ار 

«. ادنك

.ةهربل يفواخم  ةخألا  هتلك  ترمغ 

«. اًنسح : » ُتنلعأ

«. ةعرسب ةعرسب ، نذإ ، كتبيقح  زِّهج  »

.ةبيقحلا يضارغأ يف  عضأ  ىتح  رَظتنا 

«. انتيؤرل انه  ىلإ  أت  ار  يلصت ، اهنإ  يمأ ، توص  عمسأ  .ةعرسب  ةعرسب ، »

انتيذحأ عضأو  رهظ ، ةبيقح  يسبالم يف  لك  سدأ  انأ  تحر  نيب  مهنم ، ٍّيأ  توص  ىلع  اًتصنتم  بابلا  ىلع  هنذأب  بأرشا 

.عارذ اهل  ىرأ  داكأ  ةَّيلظ ال  ةروص  حبصأو  ةيذحألاو  هتبيقحب  كابشلا  نم  زفق  ثدحي ، اذام  فرعأ  نأ  لبقو  .ىرخأ  يف 

«. كتبيقح ِمرا  : » ةذفانلا تحت  نم  سمه 

، انتسينك ىلإ  دوقي  يذلا  قيرطلا  سن يف  انعرشو  يخأ ، ينعفر  .ضرألا  ىلع  ُتطقسو  هفلخ ، تزفقو  ةبيقحلا ، تيمر 

مث رظتني ، يخأ  .ةرانإ  ةدمعأ  ةعضبو  تويبلا  تافرش  حيباص  توفخب  ءاضم  ليللا  .مونلا  يف  ةقراغلا  تويبلاب  اًرورم 

ةبيرغ ىؤر  تلقثأ  .يفوخ  دادزا  ضكرن ، انك  نيبو  .اهيف  فقوتي  ةَّرم  لك  يف  ضكرا »  » وأ ايه »  » سمهيو رظتنيو ، يرجي 

ىتح  انتيب ، هاجتا  فلخلا يف  ىلإ  ةرظن  يقلأ  تنك  رخآو  ح  ب  اهرباقم ؛ نم  ضهنت  تايركذلا  تحار  نيب  يتكرح ،

نمو .مونلا  ةقراغلا يف  ةدلبلا  ىلعو  قيرطلا  ىلع  ةيدامر  ةغبصب  يمريو  ليللا ، ءس  رمقلا  انس  للختي  انفلخ ، .هارأ  دعأ 

.انعسأ ىلإ  تلصوو  ديعبلا ، جيجضلا  قوف  سارجأو ، لوبط  اهبحصت  ءانغ ، تاوصأ  تلاعت  ام  ناكم 

دقف يحلا ، طسو  ىلإ  لوصولا  ىلع  انكشوأ  دقو  مالظلا ، قيرطلا يف  بت  بعصلا  نم  هنأ  عمو  اهب ، سأب  ةفاسم ال  انعطق 



، اهدنعو .اهل  كلذ  هببسي  دق  ام  يف  اهيف ، اركف  ءيش ، يأ  العفت  نأ  لبق  اًدعاصف ، نآلا  نم  : » أ تلك  ةدحب  ينتقرتخا 

، رِّفصي يبلق  حارو  نابضقلا ، نع  تجرخ  راطق  ةبرع  لثم  زاوت  ُتدقف  .يقيرط  اًشئاط يف  اًبيضق  ًةسراغ  كرارق ،» اذختا 

.ضرألا ىلع  يسفن  تدجوو 

.»؟ ثدح اذام  : » ريدتسي وهو  يخأ ، ينلأس 

«. عجرأ نأ  ديرأ  : » تلق

.»؟ نونجم تنأ  له  ماجنب ، اذام ؟ »

«. عجرأ نأ  ديرأ  »

«. عجرأ ينكرتا  طقف  .ِتأت  ال  ِتأت ، ال  ال ، ال ، : » ُتحصف يِّرج ، لواحي  نأ  تفخ  ينم ، برتقا  امدنع 

.نايمدت هنأ  فرعأ  تنكو  تحورجم ، ياتبكُر  تناك  .اًحنرتم  َّيمدق  ىلع  تفقو  يننكل  ًةيناث ، مامألا  ىلإ  مَّدقت 

!«. رظتنا رظتنا ! : » حاص

.ُتفقوت

«. كسملأ نل  : » ًلستسم هيدي  عفري  وهو  لاق ،

، يتبقر لوح  هادي  تَحبصأ  نأ  روف  نكل  ينقناعيل ، هيعارذ  دم  .يتيحان  هجتاو  ضرألا ، ىلع  اهعضوو  هرهظ ، ةبيقح  علخ 

.ٍّصقم ةكرحب  هتطقسأو  ةراه ، لعفي  اجوب  ناك  لثم  هيقاس  ب  يقاس  تعضو  يننكل  مامألا ، ىلإ  ينبحسي  نأ  لواح 

 - انيدلاو ىلإ  عجرأ  ينكرتي  نأ  هيلإ  لسوتأ  انأو  اًعم ، لحرن  نأ  َّيلع  حُلي  لظ  عراصتن ، انك  نيبو  .اًعم  نيددمتم  انطقس 

.قزمم فصن  يصيمقو  تدعتباو  ةياهنلا ، يسفن يف  ُتصَّلخ  .انيلع  اقلقي  نأ  هديرأ  يننإ ال  لوقأ 

.هنع اًدعتبم  ُتضكر  نأ  دعب  حاص  ْنِب ،»! »

ضعب فرعي  ناك  دقف  ةدوعلا ، ىلع  مزاع  يننأ  يخأ  كردأ  .حوتفم  همفو  َّيف ، قدح  .رخآلا  انأ  حباك ، الب  جشنأ  تأدب 

.رومألا

«. تبره ...يننأ  امامو  اباب  ربخأ  .نذإ  هربخأف  يعم ، ِتأت  نإ   : » فجترم توصب  لاق 

.نزحلا نم  رطفني  هبلقو  ةبوعصب ، ملكتي  ناك 

«. هلجأ نم  كلذ  انلعف  انأو -  تنأ  اننإ -  هل  لق  »

ةورف نم  ليطتسملا  بناجلا  ىلع  يسأر ، فلخ  هدي  عضوو  يننضتحاف  هدسجب ، ُتثبشتو  هيلإ ، ُتدع  رصبلا ، حمل  يف 

عرسأ .ينع  ههجو  ريدي  نأ  نود  نم  فلخلا  ىلإ  كرحتو  ينم ، رَّرحت  مث  يفتك ، ىلع  جشني  ليوط  تقول  يبوأ  لظ  .يسأر 

«. كل بتكأس  : » حاصو فقوت ، مث  ًاليلق ، دعتبا  ىتح 

هل رثأ  ال  كانه ؛ دعي  هنكل   ينكرتت ،» ال  بهذت ، ال  وأ ، اي  بهذت  ال  ال ، : » تحصو مامألا ، ىلإ  ُتعفدناو  مالظلا ، هعلتبا 

.مالظلا يف 

مث تطقسو ، تعت ، .ينعمس  هنأ  ُدبي  فقوتي ،  هنكل   وأ ،»! : » مامألا ىلإ  اًمومحم  عفدنأ  انأو  ٍلاع ، توصب  تيدان 

، يني نعو  يراسي ، نع  .قيرطلا  لخدأ  انأو  ليللا  ةملظ  ىلعأ يف  سأيب  ىلعأ ، توصب  هتيدان  وأ ،»  » .فقأ تدهاج ل 

! لحر دقل  .راوجلا  دحأ يف  ال  توص ، .رثأ ال  هل  نكي  يفلخ ،  نمو  يمامأ ، نمو 

.ديدج نم  بأ  تحُرو  ضرألا ، ىلع  تيرا 
(. مجرتملا . ) ةنس 1990 اديغناباب  ميهاربإ  سيئرلا  ماظن  دض  ةلشاف  ةيبالقنا  ةلواح  ماق  يجين  طباض  راكروأ : نويدج 
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ةشارفلا

.ةشارف تنك  ماجنب ، انأ ،

تام امدنع  .ضرألا  ىلع  طقسيو  هتحنجأ  دقفي  ام  ناعرس  هنكل  رونلاب ، ئفدتسي  يذلا  حانجلا ، وذ  شهلا  نئاكلا  اذه 

بره امدنع  نكل  يسأر ، قوف  نم  تقَّز  اهتحت  ينتوآ  ام  ًاثك  يتلا  ةيشقلا  ةلظملا  نأك  ترعش  اجوبو ، انيكيإ  ياقيقش ،

نع اًزجاع  اًنئاك  تحبصأو  ءاوهلا ، يف  يهو  اهدسج  نم  اهتحنجأ  تعُلتقا  ةشارف  لثم  ءاضفلا ، نم  ُتطقس  يبوأ ،

.فحزي نأ  الإ  هعسي  ال  ناطلا ،

نم ةخسن  شيعأ  نأب  مهاطخ ، عابتاب  يفتكأو  مهبقارأ ، انأو  تأشن  دقل  .وخإ  نود  نم  تشع  نأ  يل  قبسي   

نم ةمكحلا  نم  ثكلا  بستكا  دقو  يذلا ، يبوأ  اًصوصخ  مهنود ، نم  ءيش  يأ  لعف  يل  قبسي  .ةركبملا   مهتاويح 

، ًاثك مهيلع  تدمتعاو  مهعم ، تشع  دقل  .لكوتلا  ما  هيلع  ًالكوتم  ينكرت  بتكلا ، ربع  عسوأ  فراعم  رَّطقو  نيبكلا 

تشع اجوبو ، انيكيإ  توم  دعب  ىتحو  .مهسوؤر  ًالوأ يف  وفطت  نأ  لبق  يلقع  ةبلص يف  ةركف  ْتلَّكشت  نأ  قبسي  هنإ   ىتح 

ةبتع دنع  ينكرتو  نآلا ، لحر  اًضيأ ، وه  هنكل ، .يتلئسأ  ىلع  تاباجإ  اًمِّدقُم  مهبايغ ، غارف  ألم  يبوأ  نأل  رثأتأ ؛ يننأك  

ادعتسم نكأ  و  فيك ، فرعأ  نكأ  لب   يسفنل ، ةايحلا  وأ  كفتلا  نم  تفخ  يننإ  لوقأ  .هلوخدل ال  فجترأ  تنك  باب 

.كلذل

ىلع هتبيقحو  يرجي ، يبوأ  ناك  يف  بأ ، ضرألا  ىلع  تدد  .ةملظمو  ةغرافو ، ةنكاس ، انتفرغ  تدب  ُتعجر ، امدنع 

لظ يروكأ ، نع  ايجيردت  مالظلا  عفترا  نيبو  .هدي  يف  ، (11)« لحرت نأ  بجي  اناغ   » ةبيقح ةغصلا ، ىرخألاو  هرهظ ،

هنأ دب  ال  هامدق .» هلمحت  ثيح  ىلإ   » ةسملا ليروف » سنميلك   » ةصق اًركذتم  ىرج  هنأ  دب  .قرعتيو ال  ثهليو ، يرجي ،

، ةظحلل اًزجاع ، قرط ، قرتفم  ىلإ  رظنيل  ةهرب  كانه  فقوت  ار  .هتياهن  ىلإ  لصوو  نكاسلا ، ملظملا  عراشلا  هقيرط يف  كلس 

َّدمأ فوخلا  كلذ  نأ  دب  الو  هعضخأ ، هيلع  ضبقلا  نم  فوخلا  نأ  دب  ال  ليروف ، لثم  نكل  .كلسي  قيرط  يأ  رايتخا  نع 

لخاد قلع  وأ  رفُح ، طقس يف  وأ  يرجي ، وهو  تاَّرم  ةدع  َّعت  هنأ  دب  .راكفألا ال  رِّودي  بروت  لثم  ةوقلا ، بابسأب  هلقع 

.اًخستم ال هدسج  حبصأو  هرمغ ، قرعلا  نأ  دب  .برشي ال  نأ  دارأو  شطعلاو ، بعتلاب  بيصأ  هنأ  دب  .ةكباشتملا ال  ةمجألا 

ئفطي نأ  لواح  يذلا  هوخأ ، انأ  ثدحيس يل ، فوخلا م  ار  هبلق ، دوسألا يف  فوخلا  راعش  ًالماح  يرجلا ، لصاو  هنأ  دب 

.انماهتلاب لباقملا ، يف  ُقيرحلا ، اذه  دده  دقو  انتيب ، رصاح  يذلا  قيرحلا  هعم 

، ةيلاعلا تاخرصلاو  تاوصألا ، ةزه  ىلع  انعراش  ظقيتساو  قفألا ، افص  امدنع  يرجي  لازي  ال  ناك  يخأ  نأ  حجرألا 

مادقأ باوبألا ، ىلع  قدت  عرذأ  يوعتو ، رماوألاب  خرصت  تاوصأ  .ٍداعم  شيج  نم  اًوزغ  ناك  ول  ك  ةيرانلا ، تاقلطلاو 

فصن ةدحاو -  ةلتك  اوعمجت يف  .راقبألا  دولج  نم  ةعونصملا  طاوسألاو  قدانبلاب  حِّولت  ٍديأو  ةيشحوو ، ةوقب  ضرألا  برضت 

نيأ : » ةحيرج بالك  لثم  نوحبني  مهو  اًبناج ، هوعفد  حتف أ ، نأ  روف  مث ، .انتيب  ةباوب  نوعرقي  اوأدبو  دونجلا -  نم  ةتسد 

.»؟ ناثَدَحلا نامرجملا  ناذه  نيأ  ه ؟

!«. نالتاق : » هدحأ حاصو 

، ماجنب يبوأ ، : » يدانت يهو  هقرطت ، تحارو  يتفرغ ، باب  ىلإ  يمأ  تعفدنا  نيب  ميكن ، تَخرص  ةبلجلا ، رُّجفت  عم 

، ةخرص ةحيص ، تجرخ  .اهنم  تاوصألا  تبرتقاو  لخادلا ، ةيذحألا يف  عقو  ىلاعت  يدانت ، يهو  نكل  اظقيتسا .»! اظقيتسا !

.ضرألا ىلع  طقسي  صخش  توص  مث 

!«. نائيرب هنإ  نائيرب ، هنإ  طابضلا ! تارضح  مكوجرأ  مكوجرأ ! »



.»؟ نادلولا ناذه  نيأ  يسرخا ! »

.فنعب هلكرو  بابلا  قرط  أدب  مث 

«. كيسأر تفسن  الإو  نادلولا  اهيأ  بابلا  احتفا  »

.جالزملا ُتحتفو 

***

ديدجلا اعلا  يلوخد  نم  ليوط  تقو  دعب  عيباسأ ، ةثالثب  وذخأ  امدعب  تناك  تيبلا  ىلإ  اهيف  تعجر  يتلا  ةيلاتلا  ةَّرملا 

نأ وياب ، ديسلا  نم  حاحلإ  دعب  نودويب ،» رتسيراب   » ديسلا انيماحم ، عاطتسا  .ممحتأل  تدع  .وخإ  نم  يلاخلاو  بعرملاو 

قالطإ اإو  ةلافكب ، جورخلا  نابلطي  هنإ ال  الاق  .لقألا  ىلع  ممحتأل  انه  ىلإ  بحطُصأ  نأب  حمسي يل  نأ  يضاقلا  عنقي 

تنك هتلاق ، اًئيش  لقَن يل  لك  تقولا ، كلذ  .عيباسأ يف  ةثالث  ذنم  ممحتأ  يننأل   ةقلق  يمأ  نأ  ربخأ أ  .طورشم  حارس 

يتلا ةلاحلا  ىلإ  تسكتنا  دقل  .اًبيرقت  ملكتت  اهرأ  ةثالثلا ،  عيباسألا  كلت  لاوط  يننأل  هتلاق ، فيك  ليختأ  اًدهج ل  لذبأ 

ةرظن لك  نأ  ادب  دقف  ملكتت ، اهنأ   نم  مغرلا  ىلع  نكل  ةيئرم ! غ  نزح  بكانعب  تَيُلتباو  َّيقيقش ، ةافو  دعب  اهتباصأ 

توم دعب  ةَّرم -  تاذ  تعمس  دقل  .اهنزحب  ةحيرجلا  يه  اهبنجت ، تلواح  .ةملك  فلأ  يوحت  اهدي ، نم  ةكرح  لكو  اهنم ،

ليبُق يمف  اتناف يف  ةجاجز  ْتعضَو  امدنع  .اهسفن  نم  اًءزج  دقفت  ًالفط  دقفت  يتلا  مألا  نإ  لوقي  اًصخش  اجوبو -  انيكيإ 

نع تَجرخ  ةمكحملا  لالخ  ناترم  .عطتسأ  يننكل   اًئيش ، اهل  لوقأو  اهنم ، برتقأ  نأ  تدرأ  ةيناثلا ، ةمكاحملا  ةسلج  ءدب 

هؤادر هحنم  دقو  ادج  ةنكاد  هترشب  لجر  هدوقي  يذلا  ءاعدالا ، لاق  نأ  دعب  هادحإ  .اًيلاع  تحاص  وأ  تَخرصو  ةرطيسلا ،

.لتق ةرج  باكتراب  نهتم  يبوأو  يننإ  نيس ، مليف  ناطيش يف  رهظم  دوسألا 

رخآ ءيش  ىلع  زكرأ  نأب  َّيلع  راشأ  رايزل ، نودويب  رتسيراب  ءاج  امدنع  يتمكاحم ، تاسلج  ىلوأ  ىلع  قباسلا  مويلا  يف 

قيدصو أ َّيماحم  هتلباقمل ، وجرخأ  دق  اكلا ، مهيز  يف  سارحلا ، ناك  .ءيش  يأ  وأ  نابضقلا ، وأ  ةذفانلا ، ىلع  بسحو ،

نيب يراوز ، لبقتسأ  ثيح  ةغصلا ، ةفرغلا  ىلإ  أو  وه  لخد  .اًنايحأ  ينجعزت  ةقثاو  تاماستباب  اًاد  أي  ناك  .ميدقلا 

نأ قبس  دقو  .نِسآ  زارب  ةحئار  يتسردم -  ضاحر  ينترَّكذ  ةنطع  ةحئارب  حوفي  ناكملا  .فاقيإ  ةعاس  سارحلا  دحأ  لَّغش 

ناك .دونجلا  دحأ  انبصأ  اننأل  ثدحي  فوس  اًبعالت  نإ  اًضيأ  لاقو  .ةيضقلا  حبس  اننأل  قلقأ ، الأ  نودويب  رتسيراب  لاق يل 

، اداجو اًسباع  ادب  ةداعلاك ، ًستبم  نكي  ةلجاعلا ،  يتمكاحم  نم  خألا  مويلا  كلذ  نكل يف  اًاد ، اًقثاو  نودويب  رتسيراب 

ةعاق ةيواز  يف  أ  عم  فقأ  ثيح  ىلإ  ءاج  امدنع  .ةقلغتسمو  ةمهبم  ههجو  ىلع  ةطسبنملا  رعاشملا  ةطيرخ  تناكو 

«. برلا يدي  يقابلا ب  كرتنو  انعسوب ، ام  لعفنس  : » لاق هنيع ، ةباصإ  زغل  نع  فشك يل أ  امدعب  ةمكحملا ،

، نادابيإ اًما يف  هترسأ  كرت  يذلا  وياب ، ديسلاو  عم أ  احطصال  ءاج  ثيح  زنيلوك ، سقلا  ةنحاش  تيبلا يف  ىلإ  اندع 

ُتفرعت .هلافطأ  عم  شيعي  ثيح  ادنك ، ىلإ  هعم  ذخأيف  يحارس  اوقلطي  نأ  لمأ  ىلع  رخآو ، ح  يروكأ ب  ىلإ  اًدئاع 

تدب .كلذ  وحن  وأ  ةعبارلا  تنك يف  امدنع  ةَّرم  رخآ  هتيأر يف  يذلا  لجرلا  كلذ  نع  ًاثك  هلكش  فلتخا  ذإ  داكلاب ؛ هيلع 

قئاسلا سودي  ك  تارابعلا  فقوتي ب  حبصأ  .هسأر  يبناج  تدَّعج  يدامرلا  رعشلا  نم  تاحسَمو  ًاثك ، حتفأ  هترشب 

.ًةيناث هتعرس  ديزي  مث  ءطبب ، لمارفلا ، ىلع 

اهراعش اهيلع  بتُك  دقو  يروكأ ،» يمورارأ ، عرف  برلا ، تاعج  ةسينك  ، » ةسينكلا مسا  لمحت  يتلا  ةنحاشلا ، انبكر 

نم تاءاإب  يفتكأو  راصتخاب ، بيجأ  يننأل  ًاليلق ، يعم  اوملكت   «. اًديدج اًناسنإ  رداغو  تنأ ، لاعت ك  : » ضيرعلا طنبلاب 

.هتهجاوم لمتحأ  نكأ  .وياب   ديسلاو  يدلاو  عم  مالكلا  بنجتأ  تأدب  ةَّرم ، لوأل  نجسلا  ىلإ  يدايتقا  موي  ذنم  .يسأر 

ىتح هيلإ ، ةبسنلاب  ةيوق  ةبرض  كلت  تناكو  ًيشهت ، هتمشه  ادنك -  ةديدجلا يف  ةايحلا  ةركف  هب أ -  ملح  يذلا  صالخلا 

وهو يماحملا ، ىلإ  يفواخ  يضُفأ  تحر  .شأجلا  طبار  هنأكو  ةئداه  ةرشق  ىلع  ظفاحي  لازي  فيك ال  ُتلءاست  ام  ًاثك  يننإ 

دعب  » ةمزالب كلذ  عبتيو  يحارس ، نوقلطيس  مهنأب  رخآ ، صخش  يأ  نم  كأ  يننئمطيف  ةأرما ، لثم  عيفر  توص  هل  لجر 

«. صق تقو 



.»؟ يبوأ داع  له  : » تلقف يلقع ، قدي يف  لظ  يذلا  لاؤسلا  زاجتحا  نع  ُتزجع  تيبلا ، ىلإ  هجتن  نحن  نيب  نكل ،

انلسرأ دقل  : » فاضأ نأب  هتكسأ  وياب  ديسلا  نكل  اًئيش ، لوقي  نأ  أ  كشوأ  اًبيرق .» عجس  هنكل  ال ، : » وياب ديسلا  لاق 

«. عجس .هيلإ 

.هترايس نع  تلأس أ  مث  ُترظتنا ، حيحص .» معن ، : » لاق نكل أ  هيلع ، اوع  نيأ  لأسأ  نأ  تدرأ 

اهب : » لاقف اًعيرس ، يهجوب  تحشأ  يننكل  َّينيع ، ينهجاوو يف  رادتسا  .ةعيرسلا  هتباجإ  تناك  اهحلصيل ،» يدوب  اهذخأ  »

«. ءابرهكلا ةلصو  ةلكشم يف 

ءيلم قيرط  ىلإ  انلصو  دقل  .يسأرب  تأموأ  .وبغإلا  فرعي  ال  ابورويلا ، ىلإ  يمتني  يذلا  وياب ، ديسلا  نأل  ةيزيلجنإلاب  اهلاق 

تاهوفلا تاذ  رفحلا  نم  برهيل  قيرطلا  بناج  ىلإ  لي  ناك  قئاسلا ، نم  هغ  لثم  زنيلوك ، سقلا  نإ  ىتح  رفحلاب 

 - ليفلا ةبشع  اهمظعم  تاتابنلا -  ناقيس  نم  ةعومجم  تكتحا  ةمجألا ، نم  طيرش  موخت  ىلع  رواني  ناك  نيبو  .ةعساولا 

.ةنحاشلا دسجب 

.»؟ ةنسح ةلماعم  كنولماعي  له  : » وياب ديسلا  لأس 

اهمظعم ةيسنك ، تانالعإو  ةيحيسم ، تابيتكو  رتافدلاب ، ةءولمم  اننيب  ةفاسملاو  يفلخلا ، دعقملا  يعم يف  سلجي  ناك 

.نوفوركي كس  وهو  زنيلوك  سقلل  اهسفن  ةروصلا  لمحي 

«. معن : » تلق

لوألا مويلا  يف  .مئاتشو  تاديدهت  كانه  تناك  ذإ  بذكأ ؛ يننأ  ترعش  دقف  َّيلع ، رمنتي  وأ  ينبرضي  اًدحأ   نأ  عم 

هنكل غصلا ،» لتاقلا  «ـ سارحلا ب دحأ  ادان  .ًءازع  دجت  يتلا   ةمومحملا  يبلق  تابرضو  يعومد  طسو  نجسلا ، لخاد 

نيزانز الإ  اهنابضق  نم ب  اًئيش  ىرأ  نكأ  يتلا   ذفاونلا ، نم  ةيلاخلا  ةغرافلا  ةنازنزلا  وكرت يف  نأ  دعب  اًعيرس  ىفتخا 

يتنازنز نكل  ءانجسلا ، نم  الإ  ةيلاخ ، ودبت  نيزانزلا  ضعب  .صافقأ  ةسوبحم يف  تاناويح  لثم  نوسلجي  لاجر ، اهيف  ىرخأ 

لجر يتنازنزل  ةهجاوملا  ةنازنزلا  لغشي  .عوبسأ  لك  ةَّرم  ألُ  ءام  ليمربو  يتجاح ، هيف  يضقأ  ءاطغب  اًولدو  ةيلاب ، ةشرف  مضت 

، ةنازنزلا ناكرأ  دحأ  سلجي يف  .اًعيرم  اًرهظم  هحنم  ام  خاسوألاو ، بودنلاو  حورجلاب  نايطغم  هدسجو  ههجو  ةرشبلا ، حتاف 

.يل اًقيدص  لجرلا  اذه  حبصيس  اًقحال ، .ةبشختمو  ةيواخ ، هتابعتو  رادجلا ، ًهاس يف  قدحي 

.»؟ قالطإلا ىلع  بُرضت  كنأ   دصقت  له  ْنِب ، : » وياب ديسلا  لاؤس  ىلع  باجيإلاب  تددر  نأ  دعب  زنيلوك  سقلا  ينلأس 

«. يديس اي  ال  : » تلق

«. ةقيقحلا انل  لق  كوجرأ ، : » فلخلا ىلإ  هرظنب  ىقلأو  ةقيقحلا .» انل  لق  ْنِب ، : » لاق أ

.بأ تعرش  مالكلا ، نم  ًالدبو  .يرصبب  حيشأ  نأ  عطتسأ  ةَّرملا   كلت  يفو  ةيناث ، اننيعأ  تقتلا 

دجي ناك  ءاكبلا .» نع  فُك  وم  - وك  وس  ام  فسآ ، فسآ ، : » ًالئاق هتيحان  ينبذجي  أدبو  يسأر ، ىلإ  هدي  وياب  ديسلا  دم 

لوح حز  نأ  بحي  ناك  يف 1991 ، ايجين ، اهيف  راز  يتلا  ةخألا  ةَّرملا  .وخإ يف  عمو  يعم  ابورويلا  ةغلب  مالكلا  ةعتم يف 

.انيدلاو نم  لضفأ  يروكأ ، ةغل  ابورويلا ، فرعن  لافطأ ، درجم  وخإو ، يننأ  ةقيقح 

.انِّيح نم  برتقت  ةنحاشلاو  قيقرلا ، هتوصب  زنيلوك  سقلا  ادان  ْنِب ،» »

«. يديس : » هتبجأ

لمآو ةياهنلا ، كانه يف  كوعضو  ول  ىتح  ًيظع ، ًالجر  نوكتسو  ميظع ، لجر  تنأ  : » ةدايقلا ةلجع  نع  هيدي  ىدحإ  عفر 

«. ...برلا ةئيش  كلذ  ثدحي  نلو  ثدحي ، الأ 

«. مآ معن ، : » هعطاقو أ

كانه نوكي  نل  .كتوخإ ال ! لجأل  اعت  نأ  نم  ربكأ ، ءيش  مظعأ ، ءيش  كانه  نوكي  نل  هنأ  ملعاف  كلذ ، ثدح  نإ  نكل  »

««. هئابحأ لجأل  اعي  نأ  اذه : نم  مظعأ  بح  دحأل  سيل  : » انبر لوقي  .مظعأ  ءيش 

«. ادج حيحص  معن ! : » هسأرب ئموي  وهو  ًِّغنم ، حاصو أ 



«. كتوخإ لجأ  نم  نكلو  ءاقدصأ ، لجأ  نم  اعت  تنأف ال  كانه ، كوعضو  نإ  »

ةرضح اي  اًما  اًما ، : » وياب ديسلا  نم  ةيبنجأ  ةنكلب  ةعجعجو  نم أ ، ةيودم  معن »  » اًمادص ب كلذ  ىلع  درلا  ءاجو 

«. سقلا

«. ءيش ال  : » سقلا رركو 

.ةيدجو ةرارحب  سقلا ، ركش  ىهتنا أ ، امدنع  .اًما  سقلا  تتكسأ  اهنإ  ىتح  اًبخص ، نم أ  ةمَّغنملا  معن » «ـ لا تدادزا 

نم ناك ، ايأ  يصم ، هجاوأس  يننأ  ةركفل  تحترا  دقف  َّدتشا ، نجسلا  نم  يفوخ  نأ  عمو  .ةلحرلا  ةيقبل  تماص  انللظ  مث 

.اًبيرغ اًروعش  ناك  .َّيقيقش  لجأ 

هنكل ديعب ، نم  ينبقاريو  عكستي ، ديفيد  ناك  .بارتلاب  ةئيلم  ةمطحم  راخف  ةينآ  يسفنب  ترعش  تيبلا ، ىلإ  انلوصو  دنع 

هسفن دجو  عيضو  بيرغ  لثم  تيبلا  ءاجرأ  ُتكرحت يف  .هدي  لوانتأل  هنم  ُتبرتقا  لك  فلخلا  ىلإ  عفدنيو  َّينيع  بنجتي 

ةروصب يضاملا  َّيلإ  ديعت  اهوطخأ  ةوطخ  لك  .يتفرغ  لخدأ  و  رذحب ، ضرألا  ىلع  وطخأ  تحر  .لم  طالب  يف  ةأجف 

ثيح صفقلا ، هبشت  يتلا  ةنازنزلل  ةدهمملا  غ  ضرألا  ىلع  اهتيضق  يتلا  مايألا  ًاليلق  ينتقياض  .يبيبالتب  ذخأت  ةسوملم 

ةفرعم مدع  ينقياضو  يمأ ، اًصوصخ  َّيدلاو ، ىلع  زجحلا  ثأت  ينقياضو  باتك ، الإ  ينقفاري  ال  ةديدع ، مايأل  تزجتحا 

نكر ىلإ  ةسلجلا ، لبق  ينبحس ، امدنع  قباسلا ، عوبسألا  ةمكحملا يف  هفشك يل أ يف  يف  ممحتأ ، انأو  ُتركف ، .يخأ  ناكم 

، قابلا عماسم  نع  اندعتبا  امدنع  .بي  ناك  هنأ  ُتظحال  هفرعت .» نأ  بجي  ءيش  كانه  : » ةطخ ةربنب  لاقو  ةعاقلا ، نم 

حسميل هينيع  فرط  ىلإ  هعبصإ  كرحو  َّيلإ ، رظنيل  ىرخأ  ةَّرم  هسأر  عفر  .هنزح  ءافخإل  ةلواحم  ةماستبا يف  تَبَكو  أموأ يل 

ىلع ةبدنو  هنيع ، ىلع  ةدضب  هتدوع  ذنم  ةراظنلا  علخي  ام  اًردان  ناك  .ةبوطعملا  هنيعب  َّيف  قدحو  هتراظن  علخ  .عومدلا 

هتلعف ام   » .ةعراب وبغإب  اهلاق  يويكيزأ ،» يج  ، : » سمهو يديب  كسمأو  مامألا ، ىلإ  هسأر  لامأ  .ههجو  نم  رسيألا  بناجلا 

«. نآلا كل  هلوقأ  ةملك م  فرعت  نأ  بجي  كمأ ال  نكل  هيلع ، مدنت  ال  هيإ . يتن ، يج  .ميظع 

.يسأرب تأموأ 

دقل ءاضيب ، اًهايم  سيل  ينيع  يف  ءيشلا  اذه  عمسا ، .فرعت  نأ  بجي  .اًنسح ال  : » ضفخني هتوصو  ةيزيلجنإلاب ، لاق 

«. اهلعف  هتلتق  يذلا  نونجملا  : » ةتباث ةرظنب  ينقمري  حارو  َتكس ، ...ناك .»

ناطيحت اهاديو  ديفيد ، بناجب  اهناكم  نم  اهسأر  تعفر  يمأ  ىتح  انب ، طيحملا  هابتنا  اًبذاج  اًيلاع ، ُتخرص  اذام ،»!؟ »

.شهلا اهدسجب 

ىلإ نونجملا  اذه  ءاج  نأ  دعب  فرعت ،  » .يمأ هاجتا  نارظنت يف  هانيعو  فئاخ ، لفط  لثم  اهلاق أ  خرصت ،» الأ  كل  تلق  »

ثيح يديب ، هلتقأ  نأ  تدرأ  .يفكي  ا  انب  لَّكن  هنأ  ترعشو  راعلاب ، ُترعش  غلاب ، ىذأب  ُترعش  كيقيقشب ، صاخلا  سادقلا 

تايوتح امر  هتيحان ، مدقتأ  تنك  نيب  نكل  كسب ، تبهذ  .ةموكحلا  الو  سانلا  ال  يلجأ ، نم  كلذ  دحأ  لعفي  نل 

«. ينيمعي نأ  داك  هتلتق  يذلا  لجرلا  اذه  .يهجو  بك يف  ءاعو 

ربع راسو  ضهن  .رضاحلا  اهنأكو  ينهذ  ةداح يف  داع  موي  هتروصو  هب ، ربخي  ام  باعيتسا  لواحأ  يف  اًعم ، هيدي  ىوط 

نم مغرلا  ىلع  اًقلاع  هناكم  يف  ىقبي  فيكو  الأ ،» - يموأ  » يف كمسلا  حبسي  فيك  ركفأ  يسفن  تدجو  نيب  ةعاقلا ،

.تارايتلا

نأ لبق  اًقباس ، هب أ  ربخأ  ام  ركذتأ  تحرو  يلوح ، اهتففل  مث  ةطوفب أ ، يدسج  تحسم  يمَّح ، نم  ُتيهتنا  امدنع 

.تيبلا ىلإ  أن 

«. كانه ىلإ  كقيرط  نآلا يف  تنكل  ثدح ، ام  ثدحي  ول   .كيلكل  ادنك  ةشأت  ىلع  وياب  لصح  دقل  »

هاديو أ ، ةهجاوم  يف  اًسلاج  وياب  ديسلا  ناك  .اًيكاب  يمَّح  دعب  سولجلا  ةفرغ  ىلإ  تدعو  اًددجم ، متغأ  تأدب 

.أ هجو  ىلع  لماكلاب  ناتزكرم  هانيعو  هيتبكر ، ىلع  ناتدنتسم 

لجرلاو لفط ، تنأ  .قالطإلا  ىلع  فخت  .فخت ال  ال  مويلا ، كانه  ىلإ  بهذت  امدنع  ينُب ، اي  .سلجا  : » وياب ديسلا  لاق 



، كانه ىلإ  بهذا  .كلذ  ىلع  كونجسي  نأ  أطخلا  نم  نوكيس  .كيلإ  ءاسأ  اًنونجم  لب  بسحف ، اًنونجم  نكي  هتلتق   يذلا 

«. ِكبت ال  ال ، ال ، : » عبات مث  تكس  كحارس .» نوقلطيسو  تلعف ، ام  مهل  لقو 

«. ِكبت كل ال  تلق  يويكيزأ ، : » لاق أ

تلز ام  انأ  .يلاتلا  مويلا  ادنك يف  ىلإ  كذخآسو  كحارس ، نوقلطيس  .لفط  درجم  هنإ  رظتنا ، يإ ، اي  ال  : » وياب ديسلا  لاق 

.»؟ عمست له  .كرظتنأ  ببسلا ، اذهل  انه 

.يسأرب تأموأ 

«. كلضف نم  كينيع  حسما  نذإ ، »

روصلا اهتيأر يف  يتلا  نكامألا  ىلإ  باهذلا  نم  ةجردلا  هذه  ىلإ  اًبيرق  تنك  يننأ  ةركف  .ًةيناث  يبلق  قرخ  ادنكل  هركِذ 

يف وياشو ، يميك  هاتنبا ، اهتحت  فقت  يتلا  ءادرجلا  راجشألاو  بشخلا ، نم  عونصم  تيب  يف  ةايحلا  وأ  انل ، اهلسرأ  يتلا 

هنأ ركفأ  انأو  ُتأشن  يذلا  ديحولا  ءيشلاو  اهيلع ، فهلتأ  يتلا  ةرهاظلا  رغلا ،» ميلعتلا  و« تجارد ، قوف  ريوصتلا  ةيعضو 

تلزن كفت ، نود  نم  يننإ ، ىتح  ينحستكا ، ةصرفلا  عايضب  روعشلا  اذه  .يتضبق  نم  برستت  اًديعس ، لعجي أ  نأ  نك 

.»؟ نآلا ذخأت  اذامل ال  نآلا ، ذخ  وياب ، ديس  اي  كوجرأ  : » لوقأ تعرشو  هيقاس ، ىلع  تضبقو  َّيتبكر ، ىلع 

.مالكلا نع  نيزجاع  عم أ ، تارظنلا  لدابت  ةظحلل ،

!«. اباب اي  كوجرأ  .نآلا  ذخأي  نأ  هل  لق  .نآلا  ذخأي  نأ  هل  لق  كوجرأ  اباب ، : » اًعم َّيفك  كحأ  انأو  تلسوت 

؛ دعاسم هعسوب  نكي  يوقلا ،  لجرلا  انابأ ، نأ أ ، ىلوألا  ةَّرملل  حالو يل  .اًيكاب  هيفك ، هسأر يف  نفد أ  كلذ ، ىلع  ادر 

.ٍوتلم راقنمو  ةروسكم  بلاخ  اًنَّجدم ، اًباقُع  حبصأ  دقل 

رئاط لثم  اًقلحم  ةيقيقح ، ةرئاط  ناطلا يف  ركفأ يف  تنك  .عمسأ  نكأ  يننكل   لوقي ، وياب  ديسلا  عرش  عمسا ،» ْنِب ، »

فوس فرعت ، تنأ  نآلا ، كذخآ  نأ  عيطتسأ  ال  : » هلاق ام  ركذتأ  نأ  لبق  ملكت  امدعب  ليوط  تقو  يض  فوسو  .ءسلا  يف 

«. رخآ رايخ  مهمامأ  سيل  .كحارس  نوقلطيس  قلقت ، .ًالوأ ال  مههجاون  نأ  انيلع  .كيبأ  ىلع  نوضبقي 

«. كوجرأ كعومد ، حسما  : » لوقي وهو  ًاليدنم  اهيف  سدو  يدي ، ىلإ  هدي  دم 

انأ يماهتلاب ، ددهت  نانلا  نم  ةحب  نآلا  حبصأ  اع  نع  ةظحلل -  ولو  اًديعب -  بحسنأ  ىتح  ليدنملا  يسأر يف  تنفد 

.ةوق الو  اهل  لوح  يتلا ال  ةغصلا  ةشارفلا 
نم مهمظعم  ناكو  ةيمسر ، اًقاروأ  نولمحي  نيذلا ال  بناجألا  عيمج  ليحرتب  اًرمأ  يراغاش  وهيش  يجينلا  سيئرلا  ردصأ  ماع 1983  يف  لحرت :» نأ  بجي  اناغ  »

كلت بئاقحلا يف  هذه  مادختسا  ةكلو  .مهضارغأ  لمحل  ةعبرملاو ، ةططخملا  ةنولملا  تيمصتلا  تاذ  ةزيمملا ، مهبئاقح  نورجاهملا  مدختساو  فالآلا .) تائم   ) اناغ

(. مجرتملا  ) .بئاقحلا نم  عونلا  اذه  فصت  ةيراجت » ةمالع  «ـ هبشأ ب ( Ghana Must Go « ) لحرت نأ  بجي  اناغ   » مسالا حبصأ  مايألا ،
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نوشلبلا

.نوشلب يرئاط  اناك  ميكنو  ديفيد 

هنأ عمو  .ةيقن  اهتايحو  ةعصان ، اهتحنجأ  ةفصاعلا ، دعب  ام  بارسأ  رهظت يف  يتلا  فوصلا ، ةهيبش  ءاضيبلا ، رويطلا  كلت 

.هفرعأ تنك  ام  لك  غت  امدعب  ءاوهلا ، قِّلحم يف  ةدورفم ، ةحنجأب  ةياهنلا  اجرخ يف  دقف  ةفصاعلا ، طسو  يف 

هتيأر ال دق  نكأ  و  يحارس ، قالطإ  موي  كلذ  ناك  .ةيدامر  ةيحل  هل  تَ  اهيف  هتيأر  يتلا  ةيلاتلا  ةَّرملا  َّغت أ : نم  لوأ 

.مهفرعأ تدع  ف  اوغت ، اًعيمج  مهنأ  تظحال  ًاخأ ، اوؤاج  امدنع  .تاونس  تس  رادم  ىلع  رسأ  نم  يأ  الو  وه 

هتوص ىتح  .لجنم  ةئيه  ىلع  تحبصأف  دادح ، ديب  اأكو  اقد ، هتايح  تَّقُد  ًاليحن  اًرماض  ًالجر  هيلع أ -  راص  ام  يننزحأو 

تاتشأ يف  رثانتت  تراصو  أدصلا ، اهباصأ  همف  فهك  ةسيبح  ًاليوط  تلظ  يتلا  تلكلا  اياقب  نأكو  ام ، ةجرشح  مَكار 

، ةيضاملا تاونسلا  ىدم  ىلع  ةيبطلا  تاءارجإلا  نم  ثكلاب  َّرم  هنأ  عمو  .ملكتيل  همف  حتف  لك  هناسل  فرط  ىلع  ةغص 

.لماكلا فصولا  ىلع  تايغتلا  تصعتسا  دقف 

يف ضوخت  اهنأك  جرخت  اهتلك  لعج  اهتوص ، فلخ  ةَّصغلا  ك  ام ، ٌلقث  مكارت  أ ، لثم  .ًاثك  تربك  اًضيأ ، يمأ ،

رقم لخاد  يبشخ  دعقم  ىلع  نوسلاج  نحن  نيب  .ىنيوهلا  يش  هلعجتف  صخشلا ، ةيشم  ةنمسلا يف  رثؤت  ك  لاحوألا ،

اهنكل تيبلا ، يبوأو  انأ  ُترداغ  امدعب  بكانعلا ، ىرت  تداع  فيك  ح يل أ  روملل ، خألا  عيقوتلا  راظتنا  نجسلا يف 

، ةيمسر تاَّزب  هيرك يف  لاجرل  روص  هيلع  تقلُع  يذلا  لباقملا  طئاحلا  ىلإ  ملكتي  وهو  رظنأ  تحر  .تفاعت  ام  ناعرس 

ُتكرت .ةبوطرلا  طرف  نم  نفعلاب  ىطغمو  اًتهابو ، اًنهاو ، قرزألا  ءالطلا  ادب  .ةصيخر  تاقصلم  ىلع  ةعوبطم  يعن  تارابعو 

، ةقيقد عبرأو  تنثاو  ةسماخلا  تناك  .ليوط  تقو  ذنم  ةعاس  تيأر  دق  نكأ  يننأل   طئاحلا ، ةعاس  ىلع  نازكرت  َّينيع 
.ةسداسلا هاجتا  كرحتي يف  غصلا  برقعلا  نيب 

بستكا فيك  ينلهذأ  هتيأر ، امدنع  .ديفيد  ىلع  هتظحال  يذلا  يغتلا  ربكأ  ةروصب  ينشهدأ  اًعيمج ، مهنيب  نم  نكل 

.ام اًعون  اًموجلمو  ًالوجخ  ديفيد  ادب  ةيويحلاب ، اجوب  مستا  نيب  هنأ ، غ  اًبيرقت ، قراف  كانه  نكي  .طبضلاب   اجوب  دسج 

حبصأ يف دقل  .ةدلبلا  بلق  نم  انترايس  تَبرتقا  امدنع  الإ  ملكتي  نجسلا ،  رقم  اهانلدابت يف  يتلا  ةيلوألا  تالماجملا  دعب 

ام ًاثك  يمأ  تناك  ميكن ،) ةدالوو   ) هتدالوب تهتنا  يتلا  ةدوهشملا  روهشلا  يف  هلجأل ، يذلا  هسفن ، لفطلا  وه  لظ  .ةرشاعلا 

ءانغلا أدبت يف  امدنع  .اهتقو  كلذ  اًعيمج  انقدصو  ةحرف ، دعب  دلوي  يذلا   لفطلا  حن  اهنأ  نظت  ةينغأ  ءانغ  قلطنت يف 

فزاع وه  اجوبو  .ةلواطلا  ىلع  قعالملاب  لبطي  لابطلا ، رودب  انيكيإ  موقي  .اًنتاف  اهتوص  ناك  ذإ  وخإو ، انأ  عمجتن  صقرلاو 

نيب .عاقيإلا  ىلع  قفصأ  عجشملا ، انأ  تنكو  .نحللا  رفصي  راَّفصلا ، وه  يبوأو  .همفب  يانلا  لثم  ًاتاوصأ  ردصي  يانلا ،

: ةمزاللا يمأ  رركت 



يف ٌمده ، : » ينم لاؤس  ىلع  بيجي  هنأكو  ةأجف ، لاق أ  امدنع  هقناعأو ، َّيلإ  ديفيد  بذجأ  نأل  ةيوق  ةفهل  ينتكل  دقل 

«. ناكم لك 

، اهلبق ام  ناكم  يف  اًهباشم  اًدهشم  انأ  تيأرو  .هلوح  سانلا  عمجت  دقو  ًالزنم ، ضِّوقي  ديعب  ناكم  يف  اًشنو  ىأر  دقل 

.روجهملا يمومعلا  ضاحرملا  نم  برقلاب 

.»؟ اذامل : » هتلأس

مظعم مدهب  رمأ  ديدجلا  مكاحلا  .ةنيدم  ناكملا  اذه  نم  اولعجي  نأ  نوديري  : » َّيلإ رظني  نأ  نود  نم  ديفيد ، لاق 

«. تويبلا

، تقولا كلذ  يِّنس يف  ببسب  .ةموكحلا  يغتلا يف  نع  رايزب ، هل  حمُس  يذلا  ديحولا  صخشلا  وهو  ظاَّعولا ، دحأ  ربخأ 

تبكترا يننأل  ثادحألا  نجسب  ريدج  غ  اًضيأ ، تنكو ، .مادعإلا  وأ  دبؤملا  نجسلا  ةبوقعب  ريدج  غ  يضاقلا  ربتعا 

مكحلا ةسلج  .رسأ  عم  لاصتا  وأ  تارايز  نود  نم  تاونس ، ا  سبحلا ، ةبوقع  يضقأ  نأ  اوررق  اذكهو ، .لتق  ةرج 

ينهذب ر  تناك  ذأ ، لوح  زئي  ضوعبلا  ناك  نيب  ةنازنزلا ، يلايل  نم  ثك  يفو  ةمكحُم ، ةنينق  يف  تنزُخ  اهلك ، كلت ،

: شجأو قيمع  هتوصو  ةيلاعلا ، ةصنملا  ىلع  يمامأ  سلاج  يضاقلاو  جومتت ، ءارضخ  ةراتس  ءاضقلا ، راد  نم  ةئجافم  تاحمل 

عمتجملل ةلوبقم  ةرضحتم  ةقيرطب  كسفن  يف  مكحتلا  ىلع  اًرداق  اًغلاب ، عمتجملا  كربتعي  ىتح  كانه  لظت  فوس  »... 

نم ةيصوتبو  ةيلارديفلا ، ايجين  ةيروهمج  يف  ةلادعلا  ماظن  لبِق  نم  يل  ةحونمملا  ةطلسلابو  اذه ، ءوض  ىلع  .ةيناسنإلاو 

يويكيزأ ماجنب  اي  كيلع ، يمكح  انه  ردصأ  ووغأ ، ةديسلاو  ديسلا  كيدلاو ، لجألو  ةمحرلاب ، مكحلا  ففخُي  نأب  فِّلُحملا 

، ايعمتجم هيلع  قفتملا  جضنلا  نس  ىلإ  ةرشاعلا ، نآلا يف  تنأو  لصت ، ىتح  يلئاع ، لاصتا  نود  نم  تاونس  ا  نجسلاب  ووغأ ،

.« ةسلجلا تعفُر  .اًماع  رشع  ةينا  غلابلا 

«. ِّيلصُم فوعرس   » لثم هتهبج  ىلع  زفقت  ةماستبا  تيأرو  يدلاو ، ىلإ  ترظن  فيك  فوخلا ، َّيلع  رطيس  دقو  ىرأ ، مث 

اًتماص لظي  الأ  يلاعألا  برلا يف  ىلإ  لسوتت  اهسأر ، قوف  ةيحورم  ةرئاطك  اتقلطنا  ناتللا  اهاديو  ةيلاع ، ةخرصب  يمأ ، يف 

لءاضت يفلخلا ، جَرخملا  هاجت  يعفد  اوأدبو يف  دافصألاب ، سارحلا  ديق  امدنع  مث  ةَّرملا . كلت  سيل  اهل ، كلذ  ثدحي  نيب 

يملاع يتيؤرل يف  اوؤاج  ٌراوز  ةعاقلا  نَم يف  لك  نأكو  نج -  دعب -  لَّكشتي  لفط   كاردإ  لثم  حبصأو  ةأجف ، رومألل  اردإ 

.مه لب  انأ ، سيل  اًديعب  بحسُي  نم  نأكو  نورداغي ، نآلا  مهو  صاخلا 

***



وحن وأ  عوبسأ  لك  أي  يياجأ ، يليجنإلا  سقلا  مهدحأ ، ناكو  ءالزنلا ، ةرايزب  ظاَّعول  حمست  نجسلا  ةسايس  تناك 

قالطإ برقب  يتفرعم  نم  عوبسأ  لبق  ربخأ ، دقل  .يجراخلا  اعلا  ثدحي يف  ام  ىلع  اًعلَّطُم  تللظ  هلالخ  نمو  كلذ ،

لوأ وغاغأ ، نوغيسولوأ  ررق  دملا ، مكحلا  ىلإ  يركسعلا  مكحلا  نم  ايجين  خيرات  لُّوحت يف  لوأ  قايس  هنأ يف  يحارس ،

.ةاقلا سأر  ىلع  ناك  يمسا  نإ  أ  لاقو  .ءانجسلا  ضعب  حارس  قالطإ  اهتمصاع ، يروكأ  لثُ  يتلا  ودنوأ  ةيالول  مكاح 

نم ماع  دعبف  ءانجسلا ؛ عيمج  بيصن  نم  نكي  ظحلا   نكل  .ينع  جارفإلل  اًدعوم  ظئاقلا  ويام 2003  موي 21  دَّدحت  دقو 

، همف نم  ليسي  دَبزلاو  هعرصم  يقل  روتاتكدلا ، اشتابأ ، لاجلا  نأ  اًرابخأ  يياجأ  سقلا  بلج يل  يف 1998 ، نجسلا ، يلوخد 

زربأ «، M.K.O  » ِّيفُوت هحارس ، قالطإ  برق  عمو  طبضلاب ، رهشب  اهدعب  مث  ةمومسم ، ةحافتب  لتُق  هنأ  نع  ءابنأ  تدراوتو 

.ياشلا نم  اًبوك  لوانت  نأ  دعب  اًبيرقت ، اهسفن  ةقيرطلاب  دودللا ، هودعو  اشتابأ  ءانجس 

تاباختنا ةجيتن  تيغُلأ  امدنع  هب ، انئاقل  نم  ةليلق  رهشأ  دعب  « M.K.O  » سأر ىلع  لزنت  تأدب  دق  بئاصملا  تناك 

 - ةقوبسم غ  ةقيرطبو  ةيجينلا -  ةسايسلا  تلعج  ثادحألا  نم  ةلسلس  قلطأ  ام  اهب ، زاف  هنأ  دقتعُي  ناك  يتلا   1993
ىلع رابخألا  ةرشن  ةدهاشمل  سولجلا  ةفرغ  يف  نوعمتجم  نحنو  يلاتلا ، ماعلا  يف  موي  تاذ  .ينيط  رايهنا  ىلع  قلزنت 

يف حالسلاب  ججدم  يدنج  يتئام  وحن  نم  تاوقب  سوغال  يف  هتيب  يف  اًرصاحم  « M.K.O  » انيأر يجينلا ، نويزفلتلا 

يننأ نم  مغرلا  ىلعو  .ليوطلا  هسبح  أدبو  ةنايخلاب ، مهتاو  تاليحرت ، ةرايس  ديتقا يف  مث  ةيركسع ، تاعردمو  تابابد 

كلت مونلا يف  نع  ُتزجع  فيك  ركذتأ  .ةليقث  ةمكلك  َّيلع  هتوم  ربخ  لزن  دقف  بئاصم ، نم  « M.K.O  » هيناعي ام  فرعأ 

.وخإ دنعو  يدنع  لجرلا  كلذ  ةناكم  اًركفم يف  يمأ ، اهتطعأ يل  يتلا  اَّبرلاب  ىطغم  شارفلا ، ىلع  ُتدد  فيكو  ةليللا ،

ةكبش يف يمري  اًدايصو  لحولا ، نولب  هايم  نوفدجي يف  ًالاجر  تيأرف  ةدلبلا ، ربكألا يف  ءزجلا  الأ ،» - يموأ  » نم اًءزج  انربع 

ىلإ هجتن  نيبو  .قيرطلا  راح  ب  لصفي  يذلا  يتنمسإلا  زجاحلا  اًتبثم يف  ةرانإلا  ةدمعأ  نم  ليوط  فص  ناك  .رهنلا 

تغت دق  ةديدع  ءايشأ  نأو  ًاثك ، غت  قيرطلا  نأ  تظحال  .ةتيملا  اهنويع  حتفت  ةيسنملا  يروكأ  ليصافت  تحار  تيبلا ،

اًراتمأ ةعابلا  حيزأو  قرطلا ، تعِّسُو  دقل  .يامدق  تعرُز  اهيفو  تدلُو ، اهيف  يتلا  ةنيدملا  كلت  ةخألا يف  تسلا  تاونسلا  يف 

قوف ديُش  دق  يولع  رسج  ناكو  .تانحاشلاو  تارايسلاب  ةداع  جضت  يتلا  ةيوضوفلا ، عراوشلا  نم  فلخلا  ىلإ  ةديدع 

ةتماصلا تاقولخملا  نوظقويف  مهعئاضب ، ىلع  نوداني  ةعابلا  نم  اًرفانتم  اًطيلخ  ىرت  ناكم ، لك  .بناجلا يف  ىلع  قيرطلا 

قانتخا انفقوت يف  يرجي ح  نوللا  تهاب  دتيانوي » رتسشنام   » صيمق يدتري  لجر  ذخأو  .يحور  قعأ  ىلإ  تفحز  يتلا 

يفو .جاجزلا  تَعفرف  يمأل ، ةرواجملا  ةذفانلا  نم  زبخ  فيغر  عفدي  نأ  لواحي  وهو  ةرايسلا ، ىلع  برضي  حار  مث  يرورم ،

تحت ءطبب  فلخلا  ىلإ  رودت  ةروطق  لقن  ةرايس  ة  ربص  دافنو  جايتها  اهفن يف  قلطت  ةرايس  فلأ  وحن  ءارو  ديعبلا 

.هلك قيرطلا  تفقوأ  يتلا  يه  ةيروصانيدلا  ةرايسلا  هذه  يولعلا ، ةاشملا  رسج 

، ةءارقلا ىدعتي  ال  كانه  هلعفأ  ام  لكف  نجسلا ، تاونس  عم  ضقانتلا  دشأ  اًضقانتم  يل  ادب  يلوح  كرحتي  ام  لك 

.كفتلاو لكألاو ، مونلاو ، لمألاو ، سفنلا ، ةاجانمو  ءاكبلاو ، ةالصلاو ، قيدحتلاو ،

«. تغت ةثك  ءايشأ  : » تلق

.بكانعلا اهتبَّذع  فيك  تاضمو ، يف  ُتركذتو ، نآلا ، مستبت  اهتيأر  .يمأ  اهتلاق  معن ،» »

ىلع دعي  يبوأ   نأ  دصقت  له  اباب ، : » لوقأ يسفن  تدجو  تيبلا ، نم  برتقن  انك  نيبو  عراوشلا ، ىلإ  ةيناث  ترظن 

.»؟ تاونسلا كلت  ةليط  قالطإلا ،

«. ةدحاو ةَّرم  الو  ال ، : » هسأر زهي  وهو  ةدحب ، باجأ أ 

ينيعب أ يف يانيع  تقتلا  كلذ  نم  ًالدبو  ةذفانلا ، نم  قدحت  تذخأ  اهنكل  كلذ ، لاق  امدنع  يمأ  ينيع  ىرأ  نأ  تدرأ 

هتذختا هبحت ، ةأرما  عم  نآلا  شيعي  هنإ  لاقو  نيب ، نم  تاَّرم  عضب  بتك يل  يبوأ  نأ  مهربخأ  نأ  تدرأ  .ةيولعلا  ةآرملا 

نيب ركف يف  هنإ  لاق  .تيبلا  هترداغمل  يلاتلا  حابصلا  نيب يف  ةنيدم  ىلإ  رفاسو  يروكأ ، نم  ةلفاح  لقتسا  دقل  .اهل  اًنبا 



نأ ررقف  اطيربلا ، يرعتسالا  مكحلا  ىدحت  يذلا  نيب  كلم  ميظعلا ،  (12)« نيومارنوفوأ ابوأ   » ةصق ببسب  ةطاسبب 

هيدل سيل  هنأ  اهل  ركذو  ةعاجشب ، اهيلإ  هجوتف  ةرايس ، نم  جرخت  ةأرما  ىأر  ةنيدملا ، ىلإ  لصو  امدنع  .كانه  ىلإ  بهذي 

، اهب ربخأ  نإ  يننزحت  فوس  ءايشأ  كانه  نأ  بتك  .اهدحو  شيعت  ثيح  اهتيب  ىلإ  هتذخأو  هلاحل ، تَّقرف  تيبملل ، ناكم 

يننإ لاق  يتلا  ةليلقلا  ءايشألا  .اًقحال  اهب  ربخي  نأ  دعو  هنكل  اهمهفأ ، دقو ال  اهعمسأ ، نأ  نم  رغصأ  يننأ  نظي  ءايشأو 

، هسفن باطخلا  يف  لاق ، .ًالجر  حبصأ  وهو  اهدحو ، شيعتو  ةقلطم ، ةأرملا  هذه : تناك  يلاحلا ، تقولا  يف  اهفرعأ ، نأ  بجي 

فوس يفابغإ  نإ  لاق  .هسفن  مويلا  يروكأ يف  ىلإ  دوعيس  هنإو  رياربف 2005  -  10 طبضلاب -  يحارس  قالطإ  خيرات  بسح  هنإ 

.يل ثدحي  ام  فرعي  فوس  ةقيرطلا ، هذهبو  تاروطتلا ، ىلع  اًعلطم  هيقبي 

نأ لواح  امدنع  ىفنملا -  رهشأ يف  ةتس  لوأ  دعب  ىلوألا -  ةَّرملل  يفابغإ  يخأ  لباق  .هتاباطخ  َّيلإ  لصوي  ناك  نم  وه  يفابغإ 

لك هل  يذلا ح  يفابغإ  ىلإ  هجوت  اذكهو ، .انراد  لوخد  نم  ادج  اًفئاخ  ناك  هنكل  ةلحرلا ، عطق  دق  ناك  .رايدلا  ىلإ  دوعي 

اهتقو ىطعأ  يذلا  يفابغإ ، ربع  تيلاتلا ، تنسلا  ىدم  ىلع  اًبيرقت  رهش  لك  بتك يل  .َّيلإ  هتاباطخ  ليصوتب  هدعوو  ءيش ،

يف رظتني  يفابغإ  ناك  يف  تاباطخلا  ىلع  درأ  اًبلاغ  تنك  .ةوشر  لباقم  ًةداع  يل  اهرر  ل  باش  سراحل  تاباطخلا 

.يبوأب لح  اذام  وأ  اذامل  ُّطَق  فشتكأ  و  ةأجف ، روضحلا  نع  يفابغإ  عطقنا  ىلوألا ، ثالثلا  تاونسلا  دعب  نكل  .جراخلا 

.ديفيد نم  ةَّرم  تاذو  رخآو ، ح  أ ب  نم  باطخ  وه  ينلصو  ام  لك  .ءيش  نكل ال  تاونسو ، روهشو  مايأل  ترظتنا 

خألا باطخلا  ىوتحم  حبصأ  ىتح  يبوأ ، يل  اهلسرأ  اًباطخ ، رشع  ةتس  يلاوح  اهتءارق ، ديعأو  تاباطخلا ، أرقأ  تأدب 

: دنه ةزوج  ءام يف  لثم  يسأر  اًنزخُم يف  ربمفون 2000 ، خرؤملا يف 14 

..ْنِب اي  عمسا 

اذام يإل  تلق  نم  انأ  .ءيش  لك  ثدح ، ام  لك  ىلع  مولملا  انأ  .عيطتسأ  .يدحو ال  نآلا  انيدلاو  ةهجاوم  عيطتسأ  ال 

تنأ ىتح  ْنِب ، اي  عمسا  .ادج  ايبغ  ادج ، ايبغ  تنك  .مولملا  انأ  .انسوؤر  قوف  نم  ةرئاطلا  تَربع  امدنع  ولوبأ  لاق 

ىتح كحارس  قالطإ  موي  فوس آ  .يدحو  هتهجاوم  عيطتسأ  ينكل ال  هيلإ ، بهذأ  نأ  ديرأ  .يببسب  تيناع 

.آ امدنع  كانه  نوكت  نأل  كجاتحأ  .هانلعف  ام  لك  ىلع  اناحماسي  نأ  هيلإ  لسوتنو  اًعم ، هلباقن 

يبوأ

.ةباتكلا نع  يخأ  فقوت  اذامل  هنم  فرعأ  دق  يننأ  تننظ  .يفابغإ  نع  لأسأ  نأ  رطخ يل  باطخلا ، ركفأ يف  تنك  نيب 

.ةكبرم ةشهدب  َّيف  يمأ  تقدح  يروكأ ، شيعي يف  لازي  يفابغإ ال  ناك  نإ  ُتلأس  امدنع 

.»؟ انراج : » تلاق

«. انراج معن ، »

«. تام دقل  : » تلاقو اهسأر ، تزه 

.ُتقهش اذام ،»؟ »

ِّيفُوتو تنس ، ىدم  ىلع  نادابيإ  ىلإ  تاباغلا  نم  بشخلا  لقني  هيبأ ، لثم  تانحاش  قئاس  يفابغإ  حبصأ  .اهسأرب  تأموأ 

.رمدم ٌلكآت  اهيف  ببست  ةرفح  تطقسو يف  هتنحاش  تلز  امدنع  ةثداح  يف 

« الأ - يموأ  » داطصاو يف ةيادبلا ، ذنم  كانه  ناك  يبصلا ، اذه  عم  بعلأ  انأو  تأشن  دقل  .كلذ  حت  يهو  يسافنأ  ُتمتك 

.اًعيظف رمألا  ادب  .وخإو  انأ  يعم 

.»؟ كلذ ثدح  ىتم  »

«. كلذ وحن  وأ  ماع  لبق  : » يمأ تلاق 

.ديفيد لَّخدت  فصنو ،» ناماع  أطخ ! »

وأ ماع 1992  اننأ يف  ةظحلل  تننظ  .لبق  نم  كلذ  تيأر  نأب  مهوتم  روعش  ينكل  دقو  كلذ ، لاق  امدنع  يسأر  ُتعفر 



يذلا هقيقش  ناك  اجوب ، نكي  اذه   نكل  .اهسفن  ةقيرطلاب  يمأل  ححصي  اجوب  نأو  وأ 1996 ، وأ 1995  وأ 1994   1993
.ًاثك هرغصي 

«. فصنو ناماع  معن ، : » ةماستبا فصنب  يمأ  تلاق 

انأ يف نيب  هفرعأ  صخش  يأ  تو  نأ  ةيناكمإ  يف  تقولا ، كلذ  يف  ركفأ ، يننأل   كأو ، كأ  يفابغإ  توم  ينمدص 

كلذ بتك أ  .رخآلا  وه  ثداح س  لتُق يف  .مهدحأ  ناك  تارايسلا  يناكيم  يدوب  ديسلا  .اوتام  نيثكلا  نكل  نجسلا ،

، ةيوقلاو ةنوحشملا  باطخلا ، كلذ  نم  ةخألا  ةثالثلا  رطسألا  لظت  فوسلو  .هبضغب  هيف  رعشأ  تدك  باطخ  باطخ ، يف 

: ةليوط تاونسل  ركاذ  ةقلاع يف 

عم .ةعضعضتمو  رفحلاب  ةئيلم  ةعيرس  قرط  قرطلاب ، ةسملا  توملا » كارش   » موي يف لك  مهعرصم  نوقلي  نابشلا 

.ةيضقلا يه  مهبيذاكأ  ةيضقلا ، نمكت  انه  .وجني  فوس  دلبلا  نأ  نومعزي  كور » وسآ   » ءاهلبلا يف ءالؤهف  كلذ ،

ام ناعرس  .قيرطلا  تربعو  ةرذتعم ، ةأرملا  تحول  .ةأجف  أ  فقوتف  راتهتساب ، قيرطلا  رهن  ىلإ  ىلبح  ةأرما  تعره 

، ددجت دق  ءيش  لك  نأك  ادب  .ناكم  لك  ةديدج يف  تايانب  تبصتناو  ةفيظن ، عراوشلا  تدب  .انعراش  هنأ  ُترَّدق  اًعراش  انلخد 

ةكرعم ةحاس  نم  عفترت  قافآ  لثم  راظنألا  ىلإ  ةأجف  زفقت  ةفولأملا  تويبلا  تناك  .ديدج  نم  دلُو  دق  هسفن  اعلا  نأكو 

لثم ندعملا ، نم  ٍعطق  عضب  ىَّقبت  ام  لك  .ةكلاهتملا  ةدقلا  ولوبأ  ةنحاش  اهيف  فقت  تناك  يتلا  ةعقبلا  تيأر  .ةثيدح 

تبجعت .ةيلآ  ةروصب  ضرألا  رقنت  اهخارف ، عم  ىعرت  ةجاجد  ة  .ناسيإلا  بشع  نم  ةقيدح  ةكباشتم يف  ةطقاس ، راجشأ 

.ًةيناث يبوأ  ركفأ يف  تأدب  .اهعفر  نَمو  ةنحاشلل ، ثدح  يذلا  ام  تلءاستو  رظنملا ، اذهل 

سمشملا دغلا  لوح  يراكفأ  نأ  رعشأ  تأدب  .ةيلوفطلا  يتحرف  راكفألا  كلت  تَدَّدهو  هيف ، تركف  تيبلا ، نم  انبرتقا  لك 

ربخأ دقل  .هدسج  صاصرلا  قرتخا  امدعب  عتي  لجرك  رضتحتو ، رقهقتت  فوس  ًاليوط ، سفنتت  نل  يبوأ -  دعي  اذإ   - 

فقسألا ىفشتسم   » نم اهتدوع  ديعُب  ماوعأ  ةعبرأ  لبق  هل  ةروص  تنفد  اهنإ  لاق  .تام  يبوأ  نأب  ةعنتقم  يمأ  نأ  أ 

لتق لثم  يبوأ  لَتق  ولوبأ  نأب  تملح  دق  اهنإ  تلاق  .لماك  ماعل  تزُجتحا  ثيح  ةيسفنلا ،» ةحصلل  يراكذتلا  يويه 

نأب تعنتقا  ذإو  .اهينيع  مامأ  اًئيطب  رضتحي  لظ  هنكل  رادجلا ، نم  هبحست  نأ  تلواح  .رادجلا  هتَّبثف يف  حمرب  هنعط  هاخأ ،

نأ رمألاب ، اًعنتقم  نكي  يذلا   أ ، رعش  .أدهت  نأ  ضفرتو  بحتنت ، تحارف  يبوأ ، ىلع  اهدادح  تأدب  ةقيقح ، ملحلا 

ةمكحلا نم  نكي  ذإ   هارت ، امل  اهكرتي  نأب  هحصن  دق  رولايبوأ ، يه  هقيدص ، ناك  .ىفشُت  ىتح  اهيراجي  نأ  لضفألا 

نكل أ .يبوأ  لتق  دق  نوكي  نأ  نك  الو  تام ، ولوبأ  نإ  لئاق  ةيادبلا ، كلذب يف  حسلا  ميكنو  ديفيد  ضفر  .اهتلداجم 

ةددهم اهروضح ، ىلع  هتربجأ  ةسلج  يف  انيكيإ  راوجب  هتنفد  ثيح  ىلإ  اهعبت  .ىقبت  نأ  ةعانقلا  هذهل  حمسو  هرذح ،

.هل ةروص  ناك  وه ؛ نكي  هتنفد   ام  نكل  .لعفي  اذإ   راحتنالاب 

لابقتسا ةعاق  يف  اذه  تظحال  دق  تنك  .هيلإ  ثدحتي  نم  ينيع  يف  رظني  دعي  هنإ   ىتح  ًاثك ، َّغت  دق  أ  ناك 

لافطألا نم  بكلا  ددعلا  اذهل  هتوبأ  نع  عفاد  اًعينم ، ًالجر  يضاملا ، ىوقأ يف  ًالجر  ناك  .يمأ  رمأب  ربخأ  ثيح  نجسلا ،

فوس .ءظع  نوحبصي  فوس  يلافطأ  : » اًاد لوقي  .ةرسألا  يف  حاجنلا  عونتي  ىتح  ةك  نوكن  نأ  انديري  هنإ  هلوقب 

مالحألا ةبيقح  لمحي  لظ  ةليوط  تاونسلو  ايدنج .» حبصأ  يبوأ  وه  اه  ىرت ، لهو  سدنهم -  ءابطأ ، ماحم ، نوحبصي 

تحبصأو نمز ، ذنم  تللحت  مالحأ  ناديدلا ، اهتزغ  مالحأ  نم  ةبيقح  ناك  مايألا  كلت  ةليط  هلمحي  ام  نأ  فرعي  .هذه  

.هيف ةايح  ًالقِث ال 

اهنأ تالكشم -  نود  نم  سيل  نكلو  روفلا -  ىلع  ُتكردأ  ةاتف  ةباوبلا  تَحتف  .تيبلا  ىلإ  انلوصو  دنع  اًبيرقت  مالظلا  لح 

.اهرهظ ىلع  ادتمم  اًرفضم  اهرعش  ناك  .ةعباسلا  ةاتف يف  نم  ًاثك  لوطأ  تناكو  طبضلاب ، يمأ  هجو  كلت  تناك  .ميكن 

رهظتو تامحلا ، هبشُتو  جلثلا ، ضايب  يتلا يف  رويطلا  كلت  نوشلب : يرئاط  اناك  ديفيدو  اهنأ  اًروف ، تكردأ ، اهتيأر ، امدنع 

.اقح اهب  َّجتري  هنم   اًدحأ  نإف  انترسأ ، تعزعز  يتلا  ةفصاعلا  لبق  دِلو  هيلك  نأ  عمو  .بارسأ  طتو يف  ةفصاعلا ، دعب 



ىفنملا ءانثأ  ةفصاعلا -  نم  رثأب  ارعش  امدنع  ىتحو  .طخلا  لوط  ىلع  ان  الظ  ةفينع ، ةفصاع  طسو  ماني  لجر  لثم 

.هظاقيإل ىتح  يفكي  ال  اًنهاو ، اًرثأ  الإ  كلذ  نكي  يمأل -   لوألا  يبطلا 

فظنت اهنأ  داقتعا  كانه  .ةبيطلا  تاقوألاب  ةراشب  وأ  ةراشإ  تناك  ذإ  كلذك : رخآ  ءيشب  تفرُع  نوشلبلا  رويط  نكل 

ءارو انعباصأب  فرفرنو  عرهن  انك  يروكأ ، لافطأو  نحن  ءسلا  طت يف  اهارن  انك  امدنع  .رفاظأ  دربِم  يأ  نم  لضفأ  رفاظألا 

«. َّيلع طبها  نوشلب ، اي  نوشلب ، اي  : » ةلوقملا رركنو  انسوؤر ، قوف  ضفخنم  عافترا  ىلع  قِّلحملا  ضيبألا  برسلا 

كأ كرفاظأ  تحبصأ  عرسأو ، ىوقأ  تينغو  كعباصأب  تفرفر  لكو  .ةينغألا  تعراست  ىوقأ ، كعباصأب  تفرفر  لكو 

يف قلطنت  يهو  اًئفاد ، اًنضح  ينتطعأو  َّيعارذ ، ىلإ  يتخأ  تعفدنا  ءايشألا ، كلت  يف  ركفأ  نيب  .ةعاصنو  ءاقنو  اًضايب 

«. يخأ اي  ْنِب ، اي  كتمالس  ىلع  برلل  اًدمح  : » رركتو لوقتو ، جيشنلا ،

، اهنضتحأ تنك  .اننوبقاري  ةرايسلا ، راوجب  انفلخ ، ديفيد  يخأو  يادلاو  فقو  .ذأ  يف  ىقيسوملا  عقو  اهتوصل  ناك 

ساكعنالا ةظحللا ، كلت  يف  تيأرو ، يسأر  ُتعفر  .ترم  اًيلاع  رِّفصي  اًصخش  ُتعمس  امدنع  دوعل ، ديعس  يننأب  مغمغأو 

.دهشملا ينكبرأو  .ةليوط  تاونس  لبق  اجوب ، لشُتنا  ثيح  رئبلا  نم  برقلاب  رادلا  روس  ربعي  كرحتي ، صخشل  مهبملا 

«. كانه ام  صخش  : » ةمتعلا هاجتا  شأ يف  انأو  تلق ،

ةعطاس ةماستباو  يمأ ، لوح  أ  عارذو  نوبقاري ، مهناكم ، اًعيمج يف  اوفقو  .وعمسي  مهنأكو   كرحتي ، اًدحأ   نكل 

يننكل .ًهاو  يننونظي  مهنأك  وأ  ءيشلا ، كلذ  فشتكأ  نأ  مهنيعأب ، ينم ، نوبلطي  مهنأك  ُترعش  .ديفيد  هجو  ىلع  ةدتمم 

دقو كأ ، تبرتقا  .روسلا  ناقلستت  قاس  ساكعنا  تيأرف  تاونس ، لبق  ياقيقش  كراعت  ثيح  هاجتالا ، يف  ترظن 

.ةديدج ةوحص  ةمومحملا يف  يبلق  تامدمد  تظقيتسا 

.»؟ كانه نَم  : » ٍلاع توصب  تلأس 

اوناك اًعيمج  مهنكل  كانه ، نَم  لأسأل  يفلخ  نم  رسأ  ىلإ  تردتسا  .اًئيش  وأ  ةكرح  َرأ  و  ةيادبلا ، ةملك يف  عمسأ   

ءادوس ةراتس  اولكشو  دح ، ىصقأ  ىلإ  مالظلا  مهجهبأ  دقل  .ةملكب  قطنلا  بغار يف  غ  َّيف ، نوقدحي  ةدحاو ، ةعقب  تباث يف 

.هناكم تبثي يف  مث  رادجلا ، ىلع  ولعي  لظلا  تيأرو  ةعقبلا ، ىلإ  ًةيناث  تردتسا  .ةَّيلظلا  روصلا  نم 

.»؟ كانه نَم  : » ًةيناث تلق 

الو زجاوح ، الو  دافصأ ، الو  يديأ ، الو  نابضق ، الو  ةيضق ، نأكو ال  ةحضاوو ، ةيلاع  ةباجإلا  ُتعمسو  ةئيهلا ، تباجأ  مث 

نكت تَّرم   يتلا  تاونسلا  كلت  لك  نأكو  نآلاو ؛ هتوص  اهيف  تعمس  ةَّرم  رخآ  لصف ب  دق  نمز  الو  تافاسم ، الو  تاونس ،

اذه : » اهيف لوقي  هتعمس  يتلا  ةظحللاو  وه ، هنأ  اهيف  ُتكردأ  يتلا  ةظحللا  ىنع : .اهيشالتو  ةحيص  جورخ  ةفاسم ب  الإ 

«. كوخأ وأ ، انأ ،

، وه هنأ  كفتلا يف  دنع  رح  رئاط  لثم  يبلق  زفق  .يهاجتا  كرحتت يف  هتئيه  تأدب  نيب  اكم ، اًفقاو يف  تللظ  ةظحلل ،

، يهاجتا مَّدقتي يف  ناك  نيبو  .ةفصاع  دعب  نوشلب  لثم  لبق ، نم  ناك  ايقيقح ك  نآلا  رهظ  يذلا  همحلو ، همحشب  يخأ 

، مويلا كاذ  ةصنملا يف  يلتعأ  نأ  لبق  .هتدوع  لوح  ايؤر  ادب يل  ام  تيأر  خألا ، اسح  موي  يف  ةمكحملا ، هنأ يف  فيك  تركذت 

.لئاهلا يدجربزلا  رادجلا  نم  برقلاب  ةمكحملا ، ةعاق  نم  ةيواز  ىلإ  اًبناج  ينبذجف  ًةيناث ، بأ  تأدب  يننأ  ظحال أ 

«. ...تقو سيل  اذه  ْنِب ، اي  ءاكب  تقو  سيل  اذه  : » كانه ىلإ  انلوصو  روف  سمه يل 

«. نوفسآ اننأ  اهربخأ  كوجرأ  .امام  لجأل  نيزح  طقف  انأ  اباب ، اي  فرعأ  : » هتبجأ

َتعفر امدنع  هتنك  يذلا  لجرلا  لثم  بهذتس  .هتيَّبر  يذلا  لجرلا  لثم  كانه  ىلإ  بهذتس  .عمسا  يويكيزأ ، اي  ال  : » لاق

فيك مهل  لوقتس  : » هيديب مخض  لجرل  رم  غ  ًالاث  تحني  وهو  هفنأ  ىلع  ةعمد  تردحنا  كيَقيقشل .» رأثتل  حالسلا 

«. ...لثم ..رُكذت  ..لثم  ايتع ، اًرابج ، هتيَّبر ، يذلا  لجرلا  لثم  اهلوقتس  كلذ ، لك  ثدح 

.هلقع ةرخؤم  ىلإ  تطقس  دق  اهنأ  ادب  يتلا  ةملكلا  نع  هلقع  اًثحاب يف  قيلحلا ، هسأر  ىلع  ةدراش  هعباصأو  فَّقوت ،

له لوقأ  ينعمست ؟ له  : » زه موي .» تاذ  هتنك  يذلا  دايصلا  لثم  : » ناتشعترملا هاتفش  تقطن  ةياهنلا ، يف 



.»؟ ينعمست

سانلا نم  ديزملا  ذخأ  .ينع  لوؤسملا  سارحلا  بارتقاو  جراخلا ، يف  جرهلا  دايدزا  تظحال  دقو  .عطتسأ  .درأ    

«. ينلذخت نل  ماجنب ، : » حاحلإب هتوص  عفتراف  مهآر أ ، .تاماكب  نويفحص  مهمظعم  ةمكحملا ، ىلإ  نوقفدتي 

.قدي يبلقو  نآلا ، ارح  ًءاكب  بأ  تنك 

.»؟ ينعمست له  »

.يسأرب تأموأ 

فاطخ نم  ةددعتم  بوقث  ولوبأ ...(  حارج  ليصافت  عبضلا  ءاعدالا  فصوو  ةعاقلا ، روضحلا يف  سلج  نأ  دعب  اًقحال ،

.يعافد عمسي  نأ  يضاقلا  بلط  ...ردصلا ،) يومدلا يف  ءاعولا  بقث يف  سأرلا ، رسك يف  ةيحضلا ، دسج  ىلع  تدجُو  ديص 

نيذللا َّيدلاو ، ىلإ  ترظنو  تردتسا  .يسأر  اهسفن يف  رركت  ايتع - » اًرابج ،  - » أ تلك  تأدب  ملكتأ ، ُتعرش  امدنع 

نأ روفو  .يسأر  نم  ةءاإب  درأ  ينتلعج  ةقيرطب  همف  كرح  مث  هسأرب ، أموأو  َّيلإ أ ، رظن  .هراوج  ىلإ  ديفيدو  اًعم ، اسلج 

أدبأ ك انأو  ةمكحملا  ةعاقل  شحوملا  تمصلا  قوف  ولعي  وصو  ينم ، قفدتت  تلكلا  ُتكرت  اهتعاس  .مستبا  ئموأ ، آر 

.أدبأ نأ  اًاد  تدرأ 

«. ...وخإو انأ  انحبصأ  اذكه  .نيدايص  انك  »

هتالسوتو هديب ، اهمف  يطغي  أ ل  دهاج  .ةسلجلا  ةبلج يف  ًةثم  ةمكحملا ، تكبرأ  ةبقاث  ةيلاع  ةخرص  يمأ  تقلطأ 

ادج فسأتم  انأ  : » راذتعالا نم  توص أ  لَّوحت  نيب  هيلإ ، هلك  هابتنالا  بهذ  .اًيلاع  تحدص  مأك  فرصتت  نأ  ةسماهلا 

تيقبأ .هيلإ  رظنأ  يننكل   كلذ .» يلعفت  ال  بت ، ال  آ  - يفيئان  يإ  انيزيبإ ، وكيب ، ينن ،  » ىلإ ةدايسلا » بحاص  اي 

.دعاقملا ىوتسم  قوف  اًيلاع  بارتلاب  ةوسكملا  ةفيثكلا  كيبابشلا  تاحتف  يطغت  تناك  يتلا  ءارضخلا  رئاتسلا  ىلع  َّينيع 
ىلإ ُتبحسناو  ةبلجلا ، ترمتسا  نيب  َّينيع ، تضمغأ  .ءارضخ  تايار  لثم  ةظحلل  تدبف  فطُلب  اهتحازأ  ةيوق  حير  ةقفد 

دق ناك  .هرداغ  ك  اًما  تيبلا ، ىلإ  اًدئاع  سيو  رهظ ، ةبيقح  لمحي  لجرل  ةَّيلظ  ةروص  تيأر  مالظلا  .ةلماش يف  ةملظ 

«. لمُكت نأ  نآلا  كناكمإب  : » رأجو تاَّرم  ثالث  ةلواطلا  ىلع  هتقرط  يضاقلا  قرط  امدنع  لصي ، داكيو  تيبلا ، نم  برتقا 

.ديدج نم  ءيش  لك  ُتأدبو  ُتحنحنتو ، َّينيع ، ُتحتف 
(. مجرتملا . ) ماع 1897 هب  حيطأ  ىتح  ةيناطيربلا  وزغلا  تاثعب  مواق  نيب ، ةكلمم  ىلع  يلبق  كلم  نيومارنوفوأ : كلملا )  ) ابوأ



نافرعو ركش 

: نيثك دوهج  ربع  تجتُنأ  دقف  يمسا ، ىوس  ًسا  لمحت  ال  نودايصلا »  » نأ عم 

هتوخأ رَّدُقت  يذلا ال  اقدصأ ، برقأ  هداز ، دمحم  دوبهب  .رتلا  أ  ركبملا ، ئراقلاو  ميظعلا  سردملا  ولنوزوأ ، لاسنوأ 

ليإ .ةبيطلا  تاداعلا  سردم  يعارلا ، ُعملا ، وكنابليد ، سالوكين  .ةسملا  هذه  ءازجأ  مظعم  تدهش  يتلا  الورفاتس ، .نمثب 

اهتاقيلعت تغ  يتلا  انيتسيرك ، .تاحفصلا  فاوح  ىلع  رمحألا  اهملقب  تشقن  يتلا  رسن ، ينيع  كلت  يتلا  ةئراقلا  كالوب ،

...بحلاو ةنيِكسلا  ةرفوم  نوسيدوغ ، انرول  .ةبيطلا  ةنيعملا  بماشوب ، ايردنأ  .تاراسملا 

، نبال انيليإ  .اهيدي  ب  ةحارلاب  رعشأ  يتلا  ةقيدصلاو  ةيحايسلا ، ةدشرملا  لوألا ، زارطلا  نم  ةليكولا  غيرك ، اكيسيج 

مدآ .ةررحملا  ةحرفلا ، ةبلاج  لك ، يدوج  .ميظعلا  ناإلا  ةبحاص  ةحفص ، لك  ءارو  ةيئرملا  غ  ديلا  ةررحملاو ، ةذوحتسملا 

باَّتُكلا ىلع  ضيفت  يتلا  ليز ، ليه  .كنع  ىلختي  ال  هتالاغشنا ، ىصقأ  ىتح يف  يذلا ، زارطلا ، ديرف  رشانلا  مياهنديورف ،

...اهتاخ نم 

ادنيل .ةعيرسلا  رواب ، ادنامأ  .ةملكلا  لقن  نم  لوأ  غربنيتس ، رتيب  .ءايشألا  بيطأب  رشبملا  ركبملا ، عجشملا  غيلك ، لِب 

.يراس انب  .روفاكوأ  اكيإ  .عرابلا  قوبلا  خفان  زيفاد ، وه  رتيب  .اًضرعو  ًالوط  باتكلا  تحرط  يتلا  ةليكولا  يسينغوش ،

، روتساب كرام  كبنيغاه ، وكسيسنارف  نتروك ، ادنامأ  « ) غيديل راد   » يف نوعرابلاو  نوسبيج » ويلبد  يد  ، » بورك سنغأ 

ليز ليه  جمانرب   » سيردتلا يف ةئيهو  ماظعلا  باَّتُكلاو  عئارلا  ءابدألا  نم  يتعج  عيمجلاو .) وب  افيإ  ج ، ايكساس 

...مالقألا نم  مهدولج  تَّقرزا  نيذلا  ناغشتيم  ةعماج  يف  باتكلل »

، ازانيشت كيام ، وخإ -  .سيب  يشتيليك ، يوج ، ايرام ، اوخأ -  .ةخرؤملا  يتلاخ ، .ٍدشحل  مألا  مينن ، .نيثكل  بألا  اباب ،

...مكل اًريدقت  مكلجأ ، نم  ةياورلا  هذه  .يبيديشت  ال ، اسب ، زلراشت ، اموكووشت ،

يركش ردقب  مكركشأو  انه ، تناك  مكيديأ  نأ  نوفرعت  ةحاسملا ، تارابتعال  مهركذ ، نع  تزجع  نيذلا  كئلوأ  لك  ىلإ 

.ةَّرمو ةَّرم  ةئام  ارقلو ، .انه  مهتركذ  نمل 
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