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ءارآ نع  ةلوؤسم  ریغ  ةملك »  » عورشم ةحایسلاو -  ةفاقثلا  ةرئاد  ّنإ 
ءارآ نع  باتكلا  اذھ  يف  ةدراولا  رظنلا  تاھجو  ربعتو   ، هراكفأو فلؤملا 

. ةرئادلا يأر  نع  ةرورضلاب  سیلو  فلؤملا 



« ةملك  » عورشمل ةظوفحم  ةیبرعلا  ةمجرتلا  قوقح 

وأ ةيريوصت  ةلیسو  ّيأب  باتكلا  اذھ  نم  ءزج  يأ  لامعتسا  وأ  خسن  عنمي 
ىلع لیجستلاو  يفارغوتوفلا  لیجستلا  هیف  امب  ةیكیناكیم  وأ  ةینورتكلإ 

تامولعملا ظفح  هیف  امب  ىرخأ  رشن  ةلیسو  ّيأب  وأ  ةءورقم  صارقأ  وأ  ةطرشأ 
. رشانلا نم  ّيطخ  نذإ  نود  نم  اھعاجرتساو 

ُبْسَحَف ًارََشب  اوناك 
ةياور

ميدقت



ًاتومصم ًاثدح  ةياورلا  هذھ  رودص  خيرات  ّىتح  ّلكشت  ّةيرئازجلا  ريرّحتلا  برح  ّتلظ 
ةتفال ریغ  ّةيدرس  لامعأ  ةّدع  اھتجلاع  ّهنأ  ٌحیحص   . ّيسنرفلا بدألا  يف  هنع 
يذلا مامتھالا  بدألا  اذھ  يف  تلان  اّھنإ  لوقلا  نكمي  ال  نكل   ، ًاّقح رّظنلل 
تداع ءاوعش  ٍبرحب  تمتتخاو  نرق  نم  رثكأ  تماد  ّةيرامعتسا  ةبرجت  هّقحتست 

تاساردلا يف  ةرضاح  برحلا  هذھ  ّتلظ  اذكھ   . دیھش نویلملا  دلب  ِبقلب  رئازجلل 
ّيعامجلا لایخملا  قطنتست  لامعأ  ىلإ  اھاّدعتت  ال  ةیسایسلاو  ةیخيراتلا 

. ةديدع تاماھبإب  ةطاحم  برحلا  ّتلظ  نيدایملا  هذھ  يف  ّىتحو   . هنكستو
رئازجلا  » ةحورطأب داقتعالا  نیلصاوم   ، ّةیلھأ ًابرح  ةيادبلا  يف  ةساسلا  اھربتعا 

ذنمو  . نيرخآ نّییسنرف  هجوب  حالسلا  اھیف  اوعفر  نّییسنرف  ّنأكف   ،« ّةیسنرفلا
ٍماظن ّدض  نّويرئازجلا  اھضاخ  ًابرح  اھرابتعاب  اھیلإ  راشُي  راص  طقف  ٍبيرق  ٍدھع 

. نّیيرامعتسا ٍروضحو 

ًةاعدم رثكأ  ّلظي  برحلا  هذھ  نع  ّةصاخب  نّییئاورلاو  ءابدألا  تمص  ّنأ  ّكش  ال 
ىلع لمعت  ّمث  هسكعت   ، عقاولا ةآرم  وھ  بدألا  ّنأ  انّركذت  نحن  نإ  بارغتسالل 
ٍمامتھا نم  ًامود  بدألا  ّزیم  ام  انّركذت  نحن  نإ  كلذكو   ، هتلءاسمو هكیكفت 
ةروریص ىلع  ةّطلسملا  تابعالتلا  ّلك  ةيرعت  ىلإ  مئاد  ٍيعس  نمو  خيراتلاب 
ةجلاعم نع  اھلماكب  تمجحأ  دق  ّةیسنرفلا  ّةیبدألا  ةسّسؤملا »  » ّنأكف  . رشبلا
نیبرحلا نع  ةباتكلا  يف  بنطت  لازت  الو  تبنطأ  يتلا  يھ   ، برحلا هذھ 
تاضقانتلا مجح  ّنأ  ّكش  ال   . ةلثامم ىرخأ  براجتو  ٍتاعوضوم  نعو  نیّتیملاعلا 

تّمصلا اذھ  ءارو  نافقي  اھتدھش  يتلا  ةياھنلاو  برحلا  هذھ  يف  تاسبالملاو 
. تاسبالملا هذھ  ىلع  رھاب  ٍءوض  طیلست  يف  مھاست  ةياورلا  هذھو   . زغلملا
ّىتح لب  ، ال  لیجستلاو قئاثولا  ةغل  يف  طقست  نأ  نود  كلذ  لعفت  اّھنأ  مّھألاو 
ّيدرس قارتخا  ةقیقحلا  يف  يھف   . ةیخيراتلا تاياورلا  ةئف  يف  جردنت  نأ  نود 

ّلك َلبق  نم  شیع  يذلا  عقاولاو  خيراتلا  ّلظي  ةضيرعلا  ةاسأملا  هذھل  ّيرعشو 
. بسحف ًاقایسو  ًاراطإ  هیف  نيَرضاح  فارطألا 

يف ّةیسنرفلا   Tours روت ةنيدم  يف   Laurent Mauvignier هیینیفوم نارول  دلو 
تردص  . ّةیلیك ـ شتلا نو  ـ نفلا يف  ّصصخت  ةداھش  ىلع  يف 1991  ـل  صحو  ،1967
يتلا يونیم  تاروشنم  يف  يف 1999   Loin d’eux مھنع » ًادیعب   » ىلوألا هتياور 
اھنع لان  ةياور  ةرشع  ثالث  نآلا  ّىتح  هل  تِعبُط   . هلامعأل سیئرلا  رشانلا  تراص 

ا(2006)  Dans la foule دشحلا » يف   » هتياور اھّمھأ  نم   ، ةقومرم زئاوج  ةّدع 
، اكیجلب يف  مدقلا  ةركل   Heysel لیسیھ بعلم  ةاسأم  اھیف  ىحوتسا  يتلا 
اّمم  ، رادجو ةيديدح  زجاوح  ةّدع  نیجرّفتملا  طغض  تحت  يف 1985  تراھنا  ثیح 
هتياورو  ، ًاحيرج نیسمخو  ةعبرأو  ةئامعبرأو  ًالیتق  نیثالثو  ةعست  عوقوب  ّببست 
يھلدوین ىلإ  ةلحرو  ّةيدقن  ةساردو  تایّحرسم  ثالث  كلذك  هل   . انھ ةمجرتملا 

ىنعت ةّفثكم  ةباتكب  ّزیمت   . تاراوح باتكو  ّيفارغوتوفلا  ريوصتلا  يف  باتكو 
ّةرم ریغ  رھج  دقو   ، صوخشلل ّيلخادلا  توصلا  طاقتلا  ىلإ  يعسلابو  رّوصلاب 

. دراھنرب ساموت  ّيواسمنلاو  رنكلوف  مایلو  ّيلامشلا  ّيكيرمألا  تاباتك  نم  هبرقب 

نمف ّيديدجت : ىعسم  نم  رثكأب  بتاكلا  علطضا  انيديأ  نیب  يتلا  ةياورلا  يف 



اسنرف يف  ضورفملا  تمصلا  رادج  رسكل  ةیھانتم  ةعاجش  نع  برعأ   ، ةھج
ىأر ًاریبك  ًالمع  امھیف  عضوو  ّيرامعتسالا  خيراتلا  اذھ  ىلعو  برحلا  هذھ  ىلع 

، ًةبطاق برحلا  عوضوم  يف  ّةیسنرفلا  تاياورلا  ّمھأ  دحأ  هرودص  روف  داّقنلا  هیف 
Le Prix des تابتكملا باحصأ  وأ  نّییبتكلا  ةزئاج  هنع  لانو 

لخدأ  ، ةیناث ةھج  نمو   . ّةیسنرفلا ّةیبدألا  زئاوجلا  ّمھأ  نم  يھو   ،libraires
. ةدوع اھیلإ  انل  ةربتعم  تاديدجت  هسفن  درسلا  ّنف  ىلع 

ةنراقملاب ةبارغ  دادزَیل  ةیسنرفلا  تاياورلا  يف  ریبكلا  ثدحلا  اذھ  نع  تمصلا  ّنإ 
ًاربتعم ًاءزج  بّاتكلا  رابك  نم  هب  سأب  ٌددع ال  ّسرك  ثیح   ، ًالثم ةیكيرمألا  ةياورلاب 
مانتیف يف   ، ّقح ریغ  نع  اكيرمأ  اھتضاخ  ٍبورح  ةجلاعمل  ةیعادبإلا  مھلامعأ  نم 
بدألاب هباجعإ  نع  ةرواحم  نم  رثكأ  يف  نلعأ  دق  هیینیفوم  ّنأ  لاحلاو   . ًالثم

هعم هترجأ  راوح  يف   ، اذكھ  . ةیكيرمألا امنیسلاب  ًاصوصخو  ّيلامشلا  ّيكيرمألا 
كّورلا ىقیسوم  قاّشع  ّةلجم  يف  َرشُنو   Nelly Kaprièlian نایلَیيرباك ّيلین 

، ةياورلا هذھ  رودص  دیعُب  ربمتبس 2009،  نم  نماثلا  يف   Les Inrockuptibles
اّملك : » هذھ هتياور  نعو  تاذلاب  رئازجلا  برح  ةجلاعم  نع  ًاثّدحتم   ، بتاكلا ّحرص 

برح 1914 - 1918 ىلع  مالكلا  ّبصنا  بدألا  يف  برحلا  نع  اسنرف  يف  انّملكت 
ةلیلق  ، ةّدیج تاياور  رئازجلا  برح  نع  تبتُك  دقل   . ةیناثلا ةیملاعلا  برحلا  ىلع  وأ 

نیعوفدم اّولظ  اھیّفلؤم  ّنأ  يھ  يداقتعا  يف  ةلكشملا  ّنكلو   ، ةدعابتمو
مھ اوناك  نّمع  فشكلا  وأ  ةیخيراتلا  تاقالعلا  نع  ةنابإلا  اولواحو  ّيوبرت  سجاھب 
نإ نكلو   ، دومحم ٌدھج  اذھ  برحلا .] هذھ  يف   ] رارشألا مھ  اوناك  نمو  رایخألا 
امك  ، مانتیف برح  ناكيرمألا  نّویئامنیسلا  جلاع  اھب  يتلا  ةلكاشلا  ّانياع  نحن 

The Deer Hunter نالزغلا » دئاص  » Michael Cimino ونیمیشت لكيام  ملیف  يف 
Voyage au میحجلا » يصاقأ  ىلإ  ةلحر   » ناونع تحت  اسنرف  يف  ّعزُو  يذلا  ]

ةھباجم ريوصت  ىلع  نایحألا  بلغأ  نوّزكري  مّھنأ  انظحال  [ bout de l’enfer
نأ يفدھ  نكي  مل   ، يتیحان نم   . برحلا خيرات  ىلع  اّمم  رثكأ  فنعلل  ةرشابم 
يف رشبلا  ريوصتل  اّمنإو  رارشألاو  رایخألا  نع  ةنابإلل  رئازجلا  برح  يف  ةياور  عضأ 

«. ّنیعم ٍفقوم  وأ  ٍقایس 

ًّایصخش ًاحرج  ىربكلا  ّةینفلاو  ّةیبدألا  لامعألا  نم  ریثكلا  ءارو  ةّمث  ّنأ  ٌمولعم 
هیینیفوم ىلع  قبطني  رمألا   . عادبإلل ًاضبانو  ةباتكلل  ًاّكرحم  ّلكشي  ام  ًابلاغ 

، نآلا ّىتح  ةروشنملا  هصوصن  ّلك  يف  لب  بسحف  ةياورلا  هذھ  يف  ال   ، هسفن
يفف  . تاعومجم وأ  ٌدارفأ  اھیلإ  ّضرعتي  ةیغاط  راصح  ةلاح  ًامود  ّروصت  يتلاو 
رئازجلا برح  ضاخ  دق   » هابأ ّنأب  انملْعي  هالعأ  هب  اندھشتسا  يذلا  هسفن  راوحلا 

ىلع ةلالد  اذ   ] ًائیش اھیلع  ىرن  ال  روص   ... ةریثك ةیفارغوتوف  ٍروصب  اھنم  داعو 
يّمأ ّنإ  لب   ، برحلا نع  ّملكتي  يبأ  ناك  ام   . ًاریثك ينلبلبي  ناك  ام  اذھو   ،[ برحلا
موي تاذ  ىأر  فیك  ًالثم   ، ةبعرم ثادحأ   ، كانھ هشاع  ام  يل  تور  يتلا  يھ 

«. مادقألاب نّویسنرف  ٌدونج  اھیلع  سودي  ًالماح  ّةيرئازج  ةأرما 

ةدلاولا علطضت  يتلا  ةبعرملا  ثادحألاو  اذھ  دلاولا  تمص  ّنإ  لوقلا  نكمي 
روصلا هیف  امب  ـة،  ياورلا هذھ  ـق  لطنم ّلكشت  نبالا  ىلع  اھدر  ـ سب اھتياورب 



ّلك رضحتست  يتلاو  رئازجلا  نم  ةدئاعلا  صوخشلا  اھلوادتت  يتلا  ةیفارغوتوفلا 
دجي اّمنإ  ةياورلا  هنم  قلطنت  يذلا  سقطلا  ّنإف   ، اذھ نم  رثكأ   . برحلا ّالإ  ٍءيش 
هترواحم يف  هیینیفوم  ّحرص  دقلف   . ّيلئاعلا بتاكلا  خيرات  يف  ّيعقاولا  هلصأ 
نیبراحملا ىمادق  اھیف  عمتجي  مئالو  ماقُت  تناك   ، ماع ّلك  يف  : » اھسفن

برحلا هذھ  هتناك  ام  ملعنل  ّانك  ام  اّننأ  ىوس   ، ةیلامشلا ایقيرفأ  يف  نّییسنرفلا 
ةّمث ّنأ  ظحالن  يلیج  ءانبأ  عم  ثّدحتأ  امدنعو   ... ًائیش اھنع  لوقي  ناك  دحأ  ّهنأل ال 
«. ةفش تنبب  اھنع  سبني  ّهنكلو ال   ، رئازجلا برح  ضاخ  ًادرف  ّانم  ّلك  ةلئاع  يف 

تمصلا ىلع  ةرھاب  ًءاوضأ  ّطلست  برحلا  نع  ّيلئاعلا  تمصلاب  ةقالعلا  هذھ 
نع ردصي  ال  تّمصلا  اذھ  ّنأ  حضاولاف   . ّيسنرفلا بدألا  يف  اھلوح  مّعدملا 
ىلع اوعمجأو  اوعمتجا  دق  نّویسنرفلا  ءابدألا  ناك  ول  امك   ، ّيموق ٍدادتعا 
ردقب  ، ةّضمملا ةینطولا  ةميزھلا  هذھو  ةيرامعتسالا  ةرماغملا  هذھ  نع  توكسلا 
نینطاوم  ، نویسنرفلا مقي  مل  ّةّلزلاب  ٍروعشو  ةقیمع  ّةضر  وأ  ةمدص  ةجیتن  وھ  ام 

ٍءزجب علطضت  ةياورلا  هذھو   . بيرق دھع  ّىتح  ةیفاك  ًةلءاسم  هتلءاسمب   ، ءابدأو
لماكب يتأت  ذإ   ، ّيرورض ٍميزعت  نم  اھنع  مجني  امو  ةلءاسملا  هذھ  نم  ریبك 
شیعملا رِوغتستو  فورحلا  ىلع  طاقنلا  عضتل  ةریصبلا  حوضوو  ةعاجشلا 

وأ ةیخيراتلا  وأ  ةیقیثوتلا  ةجلاعملا  يف  سابحنالا  لدب  برحلا  هذھل  ّيروعشلا 
نئلو  . نآلا ّىتح  اھنع  بتك  ام  ّلج  يف  ظوحلم  وھ  امك  ضحملا  ةیسایسلا 

ّيسفنلا شیعملا  ةجلاعم   ، ّةيروعشلا ةجلاعملا  هذھ  ةرورضب  هیینیفوم  ّسحأ 
يف هشیع  خيرات  نم  ةنس  نیعبرأ  دعب  قاثبنالا  دواعي  يذلا  لماشلاو  ّيمویلا 
يذ ٍقاطنتسا  ىلإ  ةجاحب  ناك  تمص   . تمصلل ةلتاقلا  ّةوقلا  كردأ  ّهنألف   ، عقاولا
هذھ تعلطضا  ّهلك  اذھبو   . مالكلا ةیصان  ىلإ  هدوقي  نم  ىلإ  يأ   ، ّيریھطت ٍرثأ 
وھ نوكي  دقو   ، ةديدع ًالایجأ  ّقرؤي  حرب  امو  َّقرأ  تمصلاف   . عالطضا ریخ  ةياورلا 
هذھ ىلع  ءيضي  ًاطیخ  اھیف  اندجو  يتلا  ةرواحملا  يفف   . هسفن هدلاو  لتق  يذلا 
رغافلا ّيصخشلا  حرجلا  ىلع  بتاكلا  انعلطُي  ةياورلا  هذھل  انتءارق  ىلعو  ةبرجتلا 
رحتنا دقل  : » هیینیفوم ّحرص   . هلامعأ لمجم  ةباتك  ءاروو  اھل  هتباتك  ءارو  میقي  يذلا 
امبر ّهنإ  يسفنل  لوقأ  ّىتح  ماوعأ  ينتمزل  دقو   . بابشلا لبتقم  يف  انأو  يدلاو 
دق كانھ  هآر  امو  ًّایسنرف ] ًاّدنجم  هتفصب   ] برحلا هذھ  يف  هتكراشم  تناك 
اذھ امو   ، ًارھش نيرشعو  ةینامث  كانھ  ىضمأ   . راحتنالا ىلإ  هعفد  يف  امھاس 

. نونجلاب ةبرجتلا ] هذھ  َرثإ   ] اوبیصأ صاخشأ  صصق  ُتعمس  دقلو   . ليوطلا دمألاب 
ریبعتلل ةّینف  ةلیسو  نع  ُتثحب  يّننكلو  كرتشم  ئطوم  نم  ًاعون  اذھ  هبشي  دق 

«. هنع

ةسبق مكاھ   ، اھیف ةریبكلا  لوقمّاللا  ّةصح  وأ  برحلا  نع  تمصلا  ثعاوب  نعو 
ةنراقم ّدح  ىلإ  هیینیفوم  اھیف  بھذي   ، اھتاذ ةرواحملا  نم  ةلالدلا  ةديدش  ةریخأ 

اّمبر : » اسنرف هدالب  نم  ٍرطشل  ناملألا  لالتحاب  رئازجلا  يف  يسنرفلا  روضحلا 
يف ناملألا  نحن  اّننإ  انسفنأل  انلق  اّمبر   ، نّییسنرفلا نحن   ، اننوك نم  كلذ  يتأي 

... بيذعتلا اوسرامو  ملابانلا  رئازجلا ] يف   ] انوبراحم مدختسا  دقل   ... رمألا ةقیقح 
الب ًابرح  تناك  هذھ  ّنإ  مث   . ّئیسلا ركسعملا  يف  ّانك  اننأب  انروعش   ، زاجيإب  ، يأ
نرقلا يف  ترسخ  اسنرف  ّنألو   ، ةرساخ ًابرح   ... ةّدشب ةدّقعم  ًابرح   ، ةياغ



، ّدحلا نع  ةضئافلا  برحلا  يھ  برحلا  هذھ  تناك  دقف  ةديدع  ًابورح  نيرشعلا 
. راعلاب انترعشأ  يتلا  برحلا   ، ةیناثلا ةیملاعلا  برحلا  عم  ةنراقملاب  ةریغصلا  انبرح 

«. ىوقألا وھ  راعلاب  روعشلا  ّنأ  دقتعأ  انأو 

خاخف زواجتي  نأ  بتاكلا  ىلع  ناك  ًاعم  ٍنآ  يف  ةقیمعو  ةلداع  ةياور  بتكي  ّىتح 
يف  . نكمم ّيناسنإ  ٍحاتفنا  ىلعأ  هلمع  بَھيو  ّيموقلا  وأ  ّيجولويديإلا  زایحنالا 
ّدریف  ، فنعلا عاونأ  ّدشأ  مھدالب  ريرحتل  نوسرامي  نّويرئازجلا  ناك  برحلا  هذھ 

. ةديدع هیلع  ًةلثمأ  ةياورلا  هذھ  ئراق  ىري  فعاضم  ٍفنعب  نّویسنرفلا  مھیلع 
ّهنأ ئراقلا  ىریسو   - هزواجت ىلع  هسفن  وھ  هحيرصتب  بتاكلا  لمع  يذلا  ّخفلاو 
ًّادر اناك  ول  امك  مھتظاظفو  نّییسنرفلا  فنع  ريوصت  وھ  ًامامت - كلذ  يف  حجن 

بتاكلا ّطلسي  سكعلاب  لب   . نّیيرئازجلا نّییلھألا  فنع  ىلع  ًاعورشم  وأ  ًّایقطنم 
نم هوّدبكت  امو  نّیيرئازجلا  مالآ  ّروصيو  نيركسعملا  الك  ىلع  ةرھاب  ًءاوضأ 

، هیبأ لیج  نم  نّابشلا  نّییسنرفلا  دونجلا  ةاسأم  هتاذ  ناوألا  يفو   ، تاناھم
ةلداع ریغو  ًافلس  ةرساخ  برح  ىلإ  ةيرامعتسالا  مھتلود  لبق  نم  مھب  عوفدملا 
ةیقالخأ ًاماكحأ  هیینیفوم  قلطي  . ال  ّةيرورض الو  ةموھفم  الو  ةّرربم  ریغ  يلاتلابو 

نياعي لب   ، ظعولاو تاراعشلا  ةغل  يف  طقسي  نأ  نم  دعبأ  وھو   ، ًادحأ مكاحي  الو 
ال صوخشلا  لخاود  رِوغتسيو   ، ّملأتملاو قفشُملا  دصارلا  نیعب  ّيحلا  عقاولا 

ةنياعم لالخ  نم  لب  ةرصاعملا  ةياورلا  هتزواجت  ّيجولوكیسب  ٍناطبتسا  يف 
. ةنكمم ّةيدام  وأ  ّةیعوضوم  ةباتك  ىصقأ  يف  تاكرحلاو  تاءاميإلاو  لاعفألا 

ةیسفنلا اھتلضعمو  صوخشلا  عفاود  نع  يفاكلا  قمعلاب  فشكي  ّىتحو 
، ّةیھافشلاب اھتعنن  نأ  نكمي  ةباتك  ىلإ   ، هصوصن ّلك  يف  امك   ، َدمع ةيدوجولاو 

مالكلا سكعت  ةباتك  ىنعمب  لب  ّةیمویلا  ةبطاخملا  ةغل  ّىنبتت  ةباتك  ىنعمب  ال 
، هَسفن ءرملا  ةبطاخم  يف  امك   ، ّئكلتملاو ّعطقتملا  ّيروفلا  هعاقيإو  ّيصخشلا 
توص  ، میمحلا هتوصل  فراجلاو  ّراحلا  بایسنالاو  ّيلخادلا  هباطخ  داقعنا  يف  يأ 

. ریمضلا توص  وأ  يعولا  لبق  ام 

ةعا نيرشعو سـ ًاعبرأ  قرغتسي  هلعجف  ًّاینوفمس  ًءانب  اذھ  هلمع  هیینیفوم  ىنب 
نیلصفلا يف  ـه.  تبيرقو دھعلا  ةد  ـ يعب  ، ةمیلأ ٍلوصف  نع  ةياورلا  اھیف  ّقتفتت 

ةياھن يفو   ، درسلا رضاح  ىلع  ّزكر  ءاسملا » و« رصعلا »  » نینونعملا نیّلوألا 
ةبرجت ىلإ  انب  داع  لّیللا »  » نونعملا ثلاثلا  لصفلا  دادتما  ىلعو  يناثلا  لصفلا 

انب داع  حابصلا »  » نونعملا ریخألاو  عبارلا  لصفلا  يف  ّمث   . ةنس نیعبرأ  لبق  برحلا 
ّهنأكو ودبي  يذلا  رانرب  ةاسأم  نینمزلا  نيذھ  ّلوأ  يف  َدرس   . ةياكحلا رضاح  ىلإ 
هوّمس  . ًاشیمھت هوديزیل  نورخآلا  يتأي  نأ  لبق  ٍعاو  ریغ  ٍرایتخاب  هسفن  شّمھ 
يفو  ، قورحملا بطحلا  ةحئار  هبایثو  همسج  نم  ثعبنت  ّهنأل  بطحلا » ةلعش  »
ًةمالع ىرن  ًاضرف  هیلع  ضورفملا  بّقللا  تحت  ّيصخشلا  مسالل  شیمھتلا  اذھ 
لبتقم يف  ناك   . ةیتاذلا ةروصلاب  ٍبعالتو  ةیصخشلا  ةيوھلل  ٍسمط  ىلع  ىلوأ 

. ّهنس رغصل  هتدلاو  هیلع  تذوحتسا  لاملا  نم  ًاغلبم  بیصنایلاب  حبر  دق  هبابش 
امدنعو  ، ًةسلخ هنم  يقب  ام  هربك  يف  داعتسا  ّهنأ  ةياكحلا  رضاح  يف  ودبيو 
هومّھتا اھدالیم  دیع  ةبسانمب  نمثلا  ةعفترم  ًةیلح  هتاقیقش  ىدحإل  ىرتشا 

يف هضوخ  دعب  ةریغصلا  هتدلب  ىلإ  داع  دق  ناك   . ةّافوتملا هتدلاو  لام  ةقرسب 



راتس اھیلع  لدسي  ةرثاع  تناك  اّھنأ  ودبي  براجت  برحلا  باقعأ  يف  سيراب 
ةلأسم لوح  اھوراثأ  يتلا  ةحیضفلا  ّنكل   . ّرمتسملا رْكّسلا  يف  طقسو   ، تمصلا

ىلع يدتعیل  بھذي  هالعج  عراستملا  ّيونعملا  هرایھناو  هتخأل  ةخذابلا  ّةيدھلا 
اھقلطي يتلا  ةبراضتملا  ماكحألا  َطسوو   . راوجلا يف  میقت  ةرجاھم  ةيرئازج  ةلئاع 

، ةياورلا يف  سیئرلا  دراّسلا  هبتني  ثداحلا  اذھ  رثأ  يف  ّيعامتجالا  هطیحم  هیلع 
ٍةضمو يف  هبتني   ،( رئازجلا برح  ةرماغم  هكراش  يذلا  هّمع  نبا  وھو   ) وبار همساو 
هودھاش امو  برحلا  كلت  هثعبم  ناك  ّهلك  رادحنالا  اذھ  ّنأ  ىلإ  يعولا  نم  ةرھاب 
نیبئاغ امھ  اناك  بیھر  دھشَم  يف  اھتورذ  دجت  عئاظف  نم  اھیف  امھقافرو  امھ 
لوقي هذھ  ةركاذلا  ةبثو  نع   . هلیصافت لماكب  هفشتكي  نأ  ئراقلل  كرتنو  هنع 

: ثادحألا يف  طرخنملا  دراّسلا 

اي رُكذتأ  ؟  ًّایبرع اھیف  َتيأر  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  رُكذتأ   ، ةيدلبلا سیئر  ةرضح  اي  »
؟ اذھ ركذي  نم  ةّمثأ  ؟  دحاو ّيأ  ؟  ٌدحاو رُكذي  لھ  ؟  رُكذتأ ؟  يّدیس

عقيو راھني  ّينم  ٍءزجب  رعشأ  ُتأدب  امدنع   ، ةرابعلا هذھ  عمسأ  لازأ  ال  ُتنك  »
ّةرملا هذھ  ظقیتسا  دقو   ، يردأ ال  مئان  ّىتح  وأ   ، مّمكمو ّيفخ  ءزج   . مّشھتيو

. لیقث سأرو  مومھم  ٍنیبجو  امھتعس  ىلع  نیتحوتفم  نینیعبو   ، ةبثوب ول  امك 
اذامل ُتلءاست  امدنع  يسأر  يف  ةمئانلا  ةميدقلا  ماظعلا  ةموك  تظقیتسا 
بلقلا ةكرحب  ُترعش  يّننأ  كلذ  ةزفقلا -  هذھ  يردص  يف  ةلمجلا  هذھ  تزفق 

، ناحتما راھنب  ةھیبش  ةظحل   ، رَخآ ٍدعوم  راظتنا   ، راظتنا قلق  تناك  ول  امك  هذھ 
نّایطرشلا  ، مھتاكسإ يف  يتبغر  لایح  يلخاد  يف  ةحیضفلاو   ، كلذك بضغلاو 

، تاملكلا هذھ  ُتعمس  امدنع  اھیلإ  فیضأ  انأو   ، لیصافتلاو هتافیصوتب  رانیمو 
، هلاق ام  ّلكو   ، رّوصلاو فواخملاو  هوجولا  ُتیعدتسا  امدنع   ، اھُتعرتخا امدنع 
يف بغرأ  ينلعج  يذلا  ببسلاو  ئجافملا  بالقنالا  اذھ   ، ًاضيأ ةكرحلا  هذھو 
اي رُكذتأ  ةيدلبلا : سیئرل  تاملكلا  هذھ  هیجوتب  بطحلا » ةلعش   » نع عافدلا 

؟» يّدیس

لماك دراّسلا  سّسؤي  ةيدرفلاو  ةیخيراتلا  ةركاذلل  فراجلا  ثاعبنالا  اذھ  ىلع 
ِفصوب ليوطلا  هدرس  يھني  يذلا  وھ   ) ّصاخلا هحرج  اھیف  ّجزيو  ةبرجتلا  ةداعتسا 
مواقي نأ  نود  ّدلجم  قدنخ  يف  قلزنت  هترّایس  عدي  ذإ   ، ًاراحتنا نوكي  نأ  نكمي  ام 
لعفي ّهنأب ال  انمھوأ  دق  ناك  امدعب   ، ّهلك هلیج  حرجو   ،( اھراسم ميوقتل  ىعسي  وأ 

« بطحلا ةلعش   » ، برحلا يف  هقیفرو  هّمع  نباو  هقيدص  ةلضعم  دصري  نأ  ىوس 
. رانرب وأ 

اھتجلاعم يف  ةياورلا  هذھ  يف  ةّذفلا  ديدجتلا  ةبرض »  » وأ ةیّقللا  ّلثمتت  اذكھ 
ٍدوقعب ّةیلعفلا  وأ  ىلوألا  اھلوصف  عوقو  دعب  ىربكلا  يسآملاو  حارجلا  ةيرارمتسا 
نھارلا ّيسنرفلا  مھشیعم  يف  صوخشلا  بارطضا  بتاكلا  انيري   . ةديدع

اذھل رثألا  ةلصاوتملاو  ةدیعبلا  لوصألا  نع  ةمساح  ٍثحب  ةلحر  يف  قلطنیف 
رئازجلا برح  يف  نيّدنجملا  ءابآلا  حرج  ىلإ  ىرقھقلا  هعوجربو   . بارطضالا

راثآلا ىلعو   ، ءابآلا تمص  مھف  نع  هسفن  وھ  هلیج  ءانبأ  زجع  ىلع  ءيضي 
. تّمصلا اذھ  نم  ةّیتأتملا   ، مھسفنأ مھ  مھیلع  ةّيودملا 



ةلسلسلا ّررحم 

داھج مظاك 

؟ وھ نيأ   ، َكحرُجو

امدنع ٍدحاو  ّلك  هب  ذولي  يذلا  ّيرّسلا  حرجلا  ئبتخي  نيأ   ، نمكي نيأ  لءاستأ 
 - هتريرسو صخشلا  نطاب  ریصي  يذلا  حرجلا -  اذھ   . هؤايربك ّسمُتو  حَرجُي 
هب دّحتيو  هحرج  ىلإ  لصي  فیك  فرعي  ٍئرما  ّلك   . ًائلمو ًاخفن  دحاولا  هیف  لِمعُیس 

. ّملأتم ّّيرس  ٍبلقب  هبشأ  ام  ًائیش   ، هسفن حرجلا  وھ  ریصي  ّىتح 

ناولھبلا  ، هینیج ناج 

Jean Genet, Le Funambule

رْصعلا

مل راظنألا  ّلك  ّنأب  ئجوف   . رّھظلا دعب  ًاعبر  ّالإ  ةدحاولا  ّتطخت  دق  ةعاسلا  تناك 
سبلو  ، همادنھب مامتھالا  ءانع  ّدبكت  ًاضيأ  وھ  ّهنأ  اوبرغتسي  مل  مّھنأو  هیلإ  بَّوصُت 



، ّيعانطصالا دلجلا  نم  قنع  ةطبرو  ضیبأ  ًاصیمقو   ، نیقسانتم ًالاطنبو  ةرتس 
هیلع روثعلا  ناكمإلاب  لازي  الو  ةنس  نيرشع  لبق  عنصُي  ناك  يذلا  عونلا  كلذ  نم 

. تاليزّنتلا نزاخم  يف 

لكأیل ىتأ  ّهنأ  نم  اوّمكھتي  نلو   . ًاّدج ةھيرك  تسیل  هتحئار  ّنإ  مویلا  نولوقیس 
« بطحلا ةلعش   » هنوعَدیس  . ًةأجف لصو  ّهنأب  ّةرملا  هذھ  وھ  رھاظتي  نلو   ، ًاناّجم

ةحئارو خسولا  فلخ   ، ّهنأ مھضعب  ّركذتیسو   ، تاونس ذنم  نولعفي  اوتاب  امك 
كلتمي  ، رمُعلا نم  نیتّسلاو  ةثلّاثلا  يف  وھو  لَمھُملا  هرھظم  فلخو   ، ذیبنلا

. ًّایقیقح ًامسا 

نوعمسیس  . رانرب ىلع  روثعلا  نكمي   ،« بطحلا ةلعش   » فلخ  ، ّهنأ نوّركذتیس 
يذلا صخشلا  اذھ  ًامود  نكي  مل  ّهنأ  نوّركذتيو   ، رانرب همساب : هيدانت  هتقیقش 
هنوَریس ـه.  بایترا اوریثي  ال  ّىتح  ًةبراوم  هنوبقاریس   . نيرخآلا ىلع  ّشیعتي 
هیبراشو  ، بطحلا نا  ـ خدو غبتلا  لعفب  ّيدا  ـ مرلاو رفصألا   ، هسفن هرع  ـ شب
رّدجُملا فنألا  اذھ   ، هفنأ ىلع  داوّسلا  ةديدّشلا  لیلآثلاو   ، نیخّستملا نیظیلغلا 
ّةيدرولا هترشبو  نيواقّرزلا  هینیع  نوریس  ّمث   . ةحاّفتك ريدتسُملا  ّيلَصبلا 
اوھبتنا ام  اذإ   ، ّةرملا هذھو   . بّلصلا ضيرعلا  همسج   . نینیعلا تحت  ةخفتنملاو 
دھجلا ّلك  نونّمخيو  فلخلا  ىلإ  ّحرسملا  هرعش  ىلع  طشملا  رثأ  نوظحالیسف 
سأب ال  ّهنإو  برشي  مل  ّهنإ  نولوقي  دق  مّھنإ  ّىتح   . ًافیظن ودبیل  هلذب  يذلا 

. هرھظمب

اھیلع ّجرعي  ّمث   ، موي ّلك  لثم  وتاب  ةناح  مامأ  ةریغصلا  ةيرّانلا  هتجّارد  نكري  هانيأر 
هتقیقش ءاقلل  تالفحلا  ةلاص  ىلإ   ، انھ ىلإ  يتأیل  عراّشلا  ربعي  نأ  لبق  ةعرسب 
اھءاّقشأو اھمامعأ  دالوأ  نحن   ، ًاعیمج انعم  اھلافتحا  ةبسانمب  جنالوس 

. دعاّقتلا ىلع  اھتلاحإو  نیتّسلا  ّنس  اھغولبب   ، اھءاقدصأو

ءيش ّلك  ىھتنا  نوكي  نأ  دعب   ، دیكّأتلاب كلذ  دعب  لب  ةظّحللا  هذھ  يف  سیل 
درابلا غّبتلا  حئاور  نم  ّالإ  ةیلاخ  تالفحلا  ةلاصو  كاذ  تبّسلا  راھن  انفلخ  انْكرتو 

يف جّلثلا  نوكي  نأ  دعبو   ، ةخّستملاو ةّقزمملا   ، ّةیقرولا دئاوملا  ةیطغأو  ذیّبنلاو 
كئلوأ ّلك  مادقأ  راثآ  ّىطغ  دق   ، ّةیتنمسإلا لخدملا  ةحاسم  ىلع   ، جراخلا

ذإ ؛  مویلا كلذ  لصح  ام  نیلوھذم  اودیعتسیل  مھتویب  ىلإ  اوداع  نيذلا  فویّضلا 
نم ًاشھدنم  مویلا  كلذ  دھاشم  نم  دھشم  ّلك  ًاضيأ  انأ  دیعتسأس   ، طقف كاذ 

. حوضولا اذھ  لثمب  يتركاذ  يف  اّھلك  اھعابطنا 

ةلیلق ةفاسم  ىلع  ًافقاو  ناكو   ، هیلإ ُترظن  ايادھلا  ميدقت  ةظحل  يف  ّهنأ  ّركذتأس 
نإو اھيدتري  ًاموي  هَرأ  مل  ةرتس   . هترتس بیج  يف  ام  ًائیش  سّملتي  عمجلا  نم 
ةّنطبم  ، ّليألا دلج  نم  هذھك  ٍةرتسب  ًاموي  هرأ  مل  يّننأ  ينعأ   . ةفولأم يل  تدب 

اّھنأ ّركفأل  تقولا  يل  ّىنستو   ، ةقیتع تناك   . ةقایلا ىوتسم  دنع  هحملن  ورفب 
ةمزح هاطعأ  خألا  اذھ  ّنأو   ، جنالوسو وھ   ، امھتوخإ دحأل  دوعت  موي  تاذ  تناك 



ّىتح وأ   ، بآرملا ىلا  اھلخدُي  بطح  ةموك  وأ  ةریغص  ٍةمدخ  لباقم  ةميدق  سبالم 
. اھديري دعي  مل  ًابایث  هاخأ  بََھي  نأ  ىوس  ببس  ّيأ  الب 

يف ةعباق  لازت  ال  تناك  ىنمیلا  هَدي  ّنأل  هیلإ  رظنأ  انأو  يسفن  يف  كلذ  ُتلق 
مل نكل   ، رئاجس ةبلع  اّمبر   ، ام ًائیش  ّكرحت  وأ  كسمُت  تناك  ول  امك  ودبتو  هبیج 

ّيفلخلا هلاطنب  بیج  نم  هرئاجس  ةبلع  جرخُي  هُتيأر  دقف   ، ًاعطق كلذك  رمألا  نكي 
. هیلإ اھدیعُيو 

ٍمف نم  لقتني  كحض   ، نوكحضيو ةعفترم  تاوصأب  نوثّدحتي  اوأدب  دق  سانلا  ناك 
مامأ ّرم  دق  ناكو   . سوؤكلا عرقو  اینابماشلا  تادادِس  تاوصأ  عقو  ىلع  رَخآ  ىلإ 
يتلا كلتك  ةفولأملا  هوجولاو  فراعملاو  ءاقدصألا  نم  تارشعو  تارشع  جنالوس 

: اھنولاص ةنازخ  يف  ةضورعملا  ةیفارغوتوفلا  رّوصلا  يف  ىرُت 

[1]. يبرشت نأ  بجي  جنالوس  اي  ّایھ 

. جنالوس تبرشو 

. جنالوس اي  ّایھ 

اھدوجو نوسني  اوداك  ّمث   ، اھرودب تكحضو   ، تّملكتو جنالوس  تمستباو 
تّلكشت دق  تناك  تاعومجم  ّنأ  كلذ   . ىرخُأ ىلإ  ٍةعومجم  نم  لّقنتت  اھوكرتو 
ىرخألاو ةدحاولا  نیب  لقتني  مھضعب  ناكف   ، فراعملاو تاقفاّوتلا  بسحب 

. كلت وأ  هذھ  سكعلاب  ىفالتي  رخآلا  مھضعبو 

نم ّبرھتلا  اھناكمإب  نكي  مل  ّهنأ  ًةفراع  هبوص  باھّذلا  تدافت  لھ  فرعأ  ال 
روضح اھتیشخ  نم  ّىتح  رثكأ   ، اھاشخت تناك  ّدح  ّيأ  ىلإ  ملعأ  انأو   ، هتوعد
ّنكلو  . نيرخآلا ضعبو  نیلفيإ  وأ  نیلشیم  وأ  كاج  ناج  روضحو   ، اھجوزو ةموبلا » »
ُتسمل ًارارمو   . هاشخت ام  رثكأ  ناك   ، رانرب  ،« بطحلا ةلعش   » وھ  ، هروضح
ىدافتت يكل  اھخبطم  يف  ئبتخت  تناك  امدنع  بنذلاب  اھروعش  ببسب  اھكابترا 

، وتاب ةناح  يف  ًاليوط  ّفقوتي  نأ  دعبو   ، هیسابال ةیحان  لزني  امدنع  ناك   . هلابقتسا
، اھّملكيو اھاري  نأ  ديري  ّهنإو   ، هتخأ يھ   ، اّھبحي ّهنإ  ًاخراص  اھتیب  ةبّاوب  مامأ  لصي 

ّلوحتيو خرصي  ّلظيو   ، لوقي ناك  ّيرورض   ، ّيرورض  ، هّملكت نأ  ّيرورضلا  نم  ّنإو 
ةديدجلا لزانملا  ّلك  نم  عَمسُي  الو  دحأ  يتأي  امدنع ال  ٍدیعو  ىلإ  ًانایحأ  هخارص 

ناك  ، فوھكلاب هبشأ  ةغراف  لزانمو  ٌتمص   . تّمصلاو غارفلا  ىدص  ّالإ  ةطیحملا 
مھمھي ّلظیف   . ملستسيو ىحمُي  نأ  ىلإ  لءاضتيو  اھیف  عیضي  ّهنأكو  ودبي  هتوص 

ىلإ هلصوت  وأ  هلزنم  ىلإ  هلمحت  ةيرانلا  هتجّارد  هاّجتاب  قيرطلا  لاوط  مغمغيو 
سأك يف  اھقارغإ   ، ضافولا َيلاخ  هتدوع  نم  هتبیخ  قارغإب  موقي  ثیح  وتاب  ةناح 

ّنأ هل  ًةحراش  هتئدھت  يف  وتاب  حجنت  نأ  ىلإ   ، قيّرطلا لمكُي  نأ  لبق   ، ةریخأ
ىلإ ةياّھنلا  يف  نّورطضم  سّانلاف   ، ءانثألا كلت  يف  لمعلا  يف  اّھنأ  ّدب  جنالوس ال 



. مھفت تنأ   ، اھدالوأ عم  ةدیحو  ةأرما  اّھنأ  امك   ، لمعلا

يھ  ، ةدیحو يتخأف   ، مھفأ يّننإ   ، ّكش الب   ، معن لوقيو : نعذُي  ةياھنلا  يف  ناكو 
هذھ ّلكو   ، مّلظلا اذھ  ّلك  ما  ـ مأ ًالجخ  ّرمحيو  ـه  سأر ئطأطي  ّمث   . اھلافطأو
نيذلا كئلوأل  ىر  ـ حألاب وأ   ، نئابزلا نم  هعم  ـ سي نأ  ـد  يري نمل  لوقيو   ، ةراسخلا
اوّدصقتي نأ  نود  هعامسو  كانھ  ءاقبلا  نم  هولعفیل  لضفأ  ءي  مھيدل شـ نكي  مل 

وتاب توص  وأ   ، فطلب هّبنؤي  ناك  يذلا  كرام  ناج  توص  نم  مغرلاب   ، هیلإ ءاغصإلا 
،« بطحلا ةلعش   » معن  ، اذھ ملعن   ،« بطحلا ةلعش   » اي معن  هل : لوقي  ناك  يذلا 

«. بطحلا ةلعش   » اي حیحص   ، معن  ، كتخأ

ًاّحنرتمو  ، ًامود هسفن  ناكملا  يف   ، بابلا برق  قصبي  هجورخ  دنع  ناكف   ، وھ اّمأ 
هتراثإ يفو  هفعض  يف  ّىتح  ًابلص   ، ًادبأ طقسي  الو  طقسي  نأ  كشو  ىلعو  ًامود 

. هنایك میمص  يف  ًاتئامو  ةقفّشلاو  فطعلل 

ىرحألاب وأ  هروضح  يف  ّةیئادعلا  نم  ٌعون   . ماستبالا يف  هتقيرط   ، هرُّجَضت َّنكل 
. يلاّعتلا نم  ٌعون  ّىتح  وأ   ، ًامود هلاح  هیلع  تناك  امك  رذحلا 

. يسفنل هُتلق  املاطل  ام  اذھ 

ذإ  ، ًافیظن هنم  رثكأ  ةینآلا  ىلجُت  امك  ًّاولجم   ، لاحلا هذھ  ىلع  هارأ  امدنع  ّىتحو 
. مادنھلا نسح  نوكیل  هلذب  يذلا  لاسبتسالاو  بّعتلاو  دھجلاب  هتفاظن  يشت 

. ًامود هیلإ  نادوعت   ، هلھجأ ٍببسل   ، يانیع تناك   . ًّالوطم هُتلّمأت  رصعلا  كلذ  يفو 
وأ لیسرام  ناج  عم  تاملك  عضب  لدابتي  هیلإ  رظنأ  ُتنك   . يناري نكي  ملف  وھ  اّمأ 

. مھفرعي نأ  نود  لافطألل  مستبيو  سیسنرف  عم 

. هرارق ذّختا   ، ًةأجف  ، ّمث

ال  ، ّةرملا هذھ  ٍحوضفم  لكشب  هتارظنب  ثحبيو  ًامامت  بصتني   ، میقتسي هُتيأر 
ىلع هینیع  حتفيو  هقنع  لیطُیف   ، ةظّحللا هذھ  ّىتح  لعفي  ّلظ  امك  ًةیفخ 
ّنكمتأ نأ  نم  رغصأ  ناك  ًائیش  هبیج  نم  جرخُي  هارأل  تقولا  يل  ّىنست   . امھتعس
نطاب يف  ىفتخا  ام  ناعرس  دوسأ  ًالكش  ُتحمل  ٍضومغب   . مھفأف هزییمت  نم 
. ةظیلغو ةكیمسو  ةضيرعو  ةدودشم  ٍةضبقب  ًاروف  هعباصأ  هیلع  تقبطأ   . هّفك

ٍتوصب جنالوس  يداني  حار   ، اھوحن هّجتي  ناك  امنیبو   . جنالوس ىدانو   . مّدقت ّمث 
اوئجوف دقو  هیلإ  نورظني  اوحارو  ًةھرب  سّانلا  ّفقوت  نأ  ىلإ   . ىوقأف ىوقأ 

ُتنك يتلاو  هنع  ردصت  يتلا  ةقّاطلابو  هتماستباو  ةتغابملا  هتكرحو  هعافدناب 
ىلع اھارأو  اھمھفأل  بابسأ  يلو   ) مَھلم ٍناسنإ  ُناميإ  اّھنأ  ىلع  اھرّسفأس 

ام ًاعون  راوطألا  بيرغ  ٍلجر  حرف  اذھ  ناك   ، كلذك نكي  مل  رمألا  ّنكلو   ،( وّحنلا اذھ 
وھ  ، ناكملا اذھ  يف  هدوجول  ًادیعس  حجرألا  ىلع  نكي  مل   ، عقاولا نع  ٍلصفنمو 



ناك ام  ّهنأ  ينعأ   . هاعد نم  يھ  جنالوس  نكت  مل  ول  يتأیس  ًامتح  ناك  ام  يذلا 
نيذلا مھ   ، مھنم ّيأ  الو   ، تايرخألا هتاقیقش  ىدحإ  وأ  هئاّقشأ  دحأ  ةوعد  ّيبلیل 

ّالإ ءيشل  ال   ، مھتاوعد نم  لیلقلا  ًانایحأ  ّيبليو  رَخآل  ٍتقو  نم  مھّملكي  ناك 
. هلزنم نم  هجارخإ  ىلع  ًارداق  ناك  عوجلاف   ، ًاماعط وأ  ةميدق  سبالم  هوطعیل 

دمختف اھادم  ةشھّدلا  غلبت  ّىتح  تقولا  ضعب  مزلو   . ّرمیل لاجملا  هل  اوحَسفأ 
مزل  . ّرقتستو تاءاميإلا  أطابتتل  تقولا  ضعب  مزل   . تارّظنلاو تارابعلاو  تاكرحلا 

. ةخرص تَمزل   ، ةكحض وأ  ةءاميإ  نم  رثكأ 

ام ٌءيشو  ٌةعافدنا   ، ًالوھذم رسكني  امدنع  تّوصلا  لب  ال.   . عزفو بعر  ةخرص  ال 
هّجتملا نمیھملا  ءاغصإلا  ىلعو  تاوصألا  ىلع  ًالیلق  ولعي  ناك   . هیلع ّمطحتي 

دق نكي  مل  ّهنكلو   ، جنالوس ىلإ  هتءاميإ  وحنو  هتوصو  هتكرح  وحن   ، ةالابم الب  هوحن 
. اوتصنُيو عیمجلا  تكسیل  ًایفاك  راص 

. ىَري نم  ًامود  ةّمث  نكلو 

نم اھبرقل   ، اھریغ لبق  تأر  يتلا  يھ  ناج  يرام  تناك  ةظّحللا  كلت  يفو 
جنالوس تناك  ثیح  ةلواطلا  ىلإ  رانرب  اھیف  لصو  يتلا  ةظّحللا  يفو   . جنالوس

ّةفاح برق  ّيقرولا  فشرّشلا  ىلع  اھدي  طسبت  ناج  يرام  تناك   ، ةدنتسم
لكش ىلع  عئّارلا  كعكلا  اذھ  نم  ًةعطق  ّةیفاضإ  ّةرم  ّقوذتتل  ّأیھتتو  ةینّیصلا 
لاقتنالا تدارأ  امدنع   ، ةنّوتلا اميركب  وأ  ةفوشنألا  كمسب  ّةوشحم  ةریغص  ةریطف 

هديو ناكملا  اذھ  يف  ٌفقاو  ّهنأ  ّتنظف  اھمامأ  ًةأجف  هتأر   ، قرف ال   ، تافتلالا وأ 
امك دوسألا  ، ال  قیمغلا ّيلّینلا  قرزألا  نّوللا  تاذ  ةریغصلا  ةبلعلا  هذھب  ةدودمم 
ریغ ّةيدھلا  هذھ  اھل  مّدقیل   ، فارطألا ةبّھذملا  ةبلعلا   ، ةيادبلا يف  ُتننظ 

بَرغتسُملا لّجرلا  وھ   ، ةنشخلاو ةمخّضلا  هدي  يف  اھلصت  اھتأر  يتلا  ةّعقوتملا 
ول ّىتح  لاوحألا  ّلك  يف  خرصتس  تناك  اّھنإ  ّىتح  ًافیخُم   ، اھمامأ  ، انھ هدوجو 

. ّيلّینلا قرزألا  نّوللا  تاذ  ةبلعلا  هذھ  وأ  هتضبق  وأ  هدي  ًّادام  نكي  مل 

مّايألا تمص   ، ّصاخلا ّينطقلا  تّمصلا  اذھ  ىلإ  ءاغصإلا  بجي   ، معن  ، اذل
لخد تّمصلا  اذھ  نم  ًائیش  ّنأ  ول  امك   ، طقاستي عجر  يذلا  جّلثلا  ىلإو   ، ةّجلثملا
رثكأ مدي  مل  رمألا  ّنكلو   ، انھ نم  ّرم  ًاكالم  ّنإ  لوقن  نأ  نكمي  ناك   . تالفحلا ةعاق 

، اھشأج ةطابر  ةعرسب  تداعتسا  ناج  يرام  ّنأل   . ًاّدج ةریصق  ةظحل   ، ةھینھ نم 
: تكحض ّمث  ًةكعك  تمھتلاو  تماقتسا 

! ينَتفخأ دقل   ، هآ

: ًةئزاھ كحّضلا  تدواع  دق  تناك  اّھنأل   ، ةملك وأ  ةءاميإ  هنع  ردصت  ملو 

؟ يدي بلطت  نأ  ديرُت 

ةبرقم ىلع  اوناك  نيذلا  كئلوأ  طقف  لب  ، ال،  ًامامت عیمجلا  سیل   ، عیمجلا كحضو 



ّلك ّنأ  اودھشي  نأ   ، هلیحر دعب   ، ًاقحال مھنكمأو  دھشملا  اوأرو  امھنم  ةديدش 
كحضي مل   ، وھ  ، ّهنأ كلذ   . تاّذلاب ةظّحللا  كلت  يف  ىضقناو  متُخ  دق  ناك  ءيش 

، ئلتمملا اھردص  ىلع  قّاربلا  ؤلّؤللا  دقعب   ، ناج يرام  ىلإ  رظن   . ّةتبلا
ٍنولب غوبصملا  اھرعشو   ، ةفشاكلا ةقایلا  يذ  ّيحاّفتلا  رضخألا  اھناتسفبو 
حار يذلا  لب  ال   ، مستبي يذلا  مفلا  اذھب   ، ّيجسفنبلاو ّيداّمرلا  نیب  حوارتي 
رانرب اّمأ   . يھ ، ال  ةشھدلاو ةأجافملاب  رعشي  تاب  يذلا  هدحو  ّهنأ  ول  امك  كحضي 
نع اھتارظنب  ثحبتو  كحضت  تناك  يتلا  يھ  اھمامأ  ةفش  تنبب  قطني  نكي  ملف 

. هتجوز عمس  نإ  ام  برتقا  يذلا  دولك  ناج  اھجوز  اّمیس  اھعم ال  نيرَخآلا  ؤطاوت 
ًاروخف ادبو  ًافيرظ  هسفن  لاخ  دقو   ، ىكاذتي يكلو   ، وھ اّمأ   ، كحضت لازت  تناك ال 

: ّددري حارف   ، حّجبتم هبشو 

. يقيدص اي  كبقارأ  يّننإ   ، راذح

: هدعب نم  تّددر  تاوصأ  َتلَع  ّمث 

! ًاّمتكت رثكأ  نك   ،« بطحلا ةلعش  »

«! بطحلا ةلعش   » ءاسن ريز  نم  هل  اي 

. يقيدص اي  كبقارأ  يّننإ   ، ِراذح

تفتليو تاكحّضلا  عمسيو  دولك  ناج  ىلإ  رظني  وھو  ّةتبلا  كحضي  نكي  ملو 
نم ٍتارسك  زفاقت  يف  ّببستت  اھتاھقھق  تناك  يتلا  ناج  يرام  بوص  ًادّدجم 

. ّيحاّّفتلا رضخألا  اھبوث  ىلع  ةنّوتلا  ةریطف 

ّضع اّمبرو  همف  اھیف  متك  ةحضاو  ریغ  اھنوك  مغر  ةنشخ  ةءاميإ  هنع  تردص  ّمث 
ریغ رمألا   . اّمبر  . نّیيدامرلا نيوارفصلا  نیظیلغلا  هیبراش  تحت   ، هتفش ىلع  ًاضيأ 

امھتقْرز نیّتیئام  نینیعب  ٍبوقثم  ٍّمروتم  رمحأ  ٍعانقب  هبشأ  ناك  هھجو  ّنأل   . دیكأ
ىلع ًائیش  نكي  مل   ، ًاعومد نكي  مل  ٌحاشو   . رطملا ءامو  ّيدامرلاب  ةحّشتم 
تمصلا نم  ةلتك  ىوس  نكي  مل  هسفن  وھ  بطحلا » ةلعش   » فـ  ، قالطإلا

. ءاقرزلا ةبلعلا  ىلع  هدي  قالغإ  دواع  دقلو   ، اھسفن ىلع  تضبقنا 

. جنالوس تلصوو 

. هنم ةبيرق  تناك   . ثدح ام  اذھ   ، لجأ  . طقف هبوص  تتفتلا   ، ریبعتلا ُتأطخأ  ال، 
نع اھبحستو  اھدي  عفرت  نأ   . ريدتست نأ  ّالإ  اھیلع  نكي  مل   . ًاّدج ةبيرق  تناك  اّھنأل 

. اھمامأ ةأجف  فقي  اھقیقش  ىرتل  برتقت  نأ   . ريدتستو ةلوّاطلا  فشرش 

ّهنأ مھفت  مل   ، ةيادبلا يف   ، اّھنأل  . ّملكتت نأ  لبق  يضمت  تقولا  نم  ًةھرب  تكرت 
. نيرخآلا عم  هسفن  تقولا  يف  اھمّدقي  مل  يتلا  ةبلعلا  هذھ  اھيدھیل  اھوحن  مّدقت 
. مھب طلتخي  نأ  هیلع  نوكي  ّالأ   . نيرخآلاك رومألا  لعفي  ّالأ  ّيعیبطلا  نم  ّنأ  ول  امك 



راقتحالا وھ  هعفاد  نوكي  ال  دقف   . هدوارت مل  اياون  هیلع  طقسُأ  اّمبر  يّننكلو 
مّدقي نأ  يف  هتبغر  طقف  لب   . ِفنألاو سلفملا  ّيطارقتسرألا  بولسأو  يلاعتلاو 

ّلك راظنأ  تحت  اھمّدق  ول  اّمم  ًةفلك  ّلقأو  ّةیمیمح  رثكأ  لكشب  هتقیقشل  هّتيدھ 
نّيو ـ عدملا ّنأ   ، ّقح نع  ـد،  قتعاو ّركف  دق  نوكي  نأ  ّدب  الف   . مھماكحأو نّيوعدملا 
ضعب دوار  نوكي  دقف   ، رخآ صخش  ّيأ  نم  رثكأ  ٍةوسقب  هّتيدھ  ىلإ  نورظنیس 

. ًائیش كلمي  ٌلجر ال  همّدقي  نأ  نكمي  ـا  ّمع لاؤّسلا  مھعیمج  ّمث  صاخشألا 

. باوجلا ةفرعمل  ًاليوط  اورظتني  نأ  مھیلع  نكي  مل 

، جنالوس دي  بوص  اھّدم  يتلا  ىرسیلا  هدیبو   ، ّمث  . لاق  ،« دیعس ٍدالیم  دیع  »
اھشھنو شودخلا  اھتألم  يتلاو  ةّمروتملاو  ّةفاجلاو  ّةيرھزلا  ةظیلغلا  هعباصأب 

اھّبرقو جنالوس  دیب  ةأجف  كسمأ   ، تازاّفق الب  ًامود  اھب  موقي  يتلا  لاغشألاو  دربلا 
. ىري نأ  ٍدحأل  ديري  نكي  مل  ول  امك  ىرخألا  هدي  نم 

ٍتوصب ّملكتو  ًامستبم  ناك  ّهنكلو  ًادیعس  ٍدالیم  دیع  ًاضيأ  اھل  ّىنمت  ّةرملا  هذھو 
تاوصأ هّتطغ  دقو  ًانیمخت  هانّمخ  لب  ًامامت  هعمسن  مل  ثیحب  فجترمو  ضفخنم 
نوبعلي مھو  نوخرصي  نيذلا  لافطألاو   ، ًالیلق دعبأ  نیفقاولا  نیثّدحتملا 
ةيدامر ةیكیتسالب  ّيسارك  ىلع  كانھ  تاسلاجلا  ثالثلا  زئاجعلاو   ، نوضكريو
يذلا بارغتسالا  اذھو  تّمصلا  اذھ  ّمث   . ًادرب نفجتري  ّنھو  نرثرثي  ةأفدملا  برق 
ثیحو فورعملا  لكّشلا  تاذ  ةبلعلا  ىلإ  اھینیع  جنالوس  تضفخ  امدنع  داس 

نم فورعملا  ّيتاعاسلاو  بھذلا  رجات  هیشوب  ةلئاع  مسا  ةءارق  ًاضيأ  نكمي  ناك 
. ةیبھذ فورحب  ًاعوبطم  نیلیج 

بایترالا تامالع  تكرت  ّمث   . ةبلعلا حتف  ىلع  ؤرجت  نأ  نود  اھقیقش  ىلإ  ترظن 
مستبت تناك   . ًاّدج ًاقیمعو  ًاليوط  اھعبطتو  اھحمالم  نم  ٍحملم  ّلك  ىلع  رشتنت 
نيرخآلا بوص  تفتلت  تناك  امدنع  ّىتح   ، كحضلاب هبشأ  كلذ  ناك   ) ًانایحأ

نم ةعومجم  فلخ  نیفقاولا   ، انأ يلثم   ، نيدیعبلا وأ  ةرشابم  اھبرق  نیفقاولا 
مھسوؤك نیلماح  ةأجف  اّولظو  ةملك  ّلكو  ةكرح  ّلك  نع  اوّفك  نيذلا  صاخشألا 

(. ًالعف اھیلإ  اوھبتني  نأ  نود  مھرئاجس  وأ 

. جنالوس اي  ةبلعلا  يحتفا   ، ّایھ

لصتل لصح  دق  نوكي  نأ  ّدب  ال  ام  ّلك  يف  تّركف  ةظّحللا  كلت  يف  اّھنأ  دقتعأ 
 - تارھوجم ةبلع  اھیف  كسمت  يتلا  تاذلاب  ةظّحللا  هذھ  ىلإ   ، انھ ىلإ  رومألا 
فرعت اّھنأل  ال   ، اھحتف ىلع  ؤرجت  ال  ًةیلح - يوحت  ةبلعلا  ّنأ  ّكش  نم  امف 
يتلا فواخملا  ّىتحو  رطاخملاو  كوكّشلاو  جئاتنلا  فرعت  اّھنأل  نكلو  اھاوتحم 
ناك فیك  رظننو  ىرنو  عمسن  نأ  يفكي  ناك  دقف   ، كلذ نم  ّدكأتم  انأ   . عبتتس
ًاقرتخم تالفحلا  ةلاص  يف  رشتني   ، هتاذ ناوألا  يف  ًاكیمسو  ًافاّفش  تّمصلا 

. نّيوعدملا سافنأو  رئاجسلا  ناخد 



نأ ّدب  الو   . اھبجعتس هّتيدھ  تناك  اذإ  ام  يف  ّالإ  ّركفي  نكي  مل  ّهنأ  ّدب  الف  رانرب  اّمأ 
نیح يف   ، طقف لاؤسلا  اذھ   ، لاؤّسلا اذھ  مامأ  نونجب  ضبنيو  قفخي  ناك  هبلق 
مھنم ّلك  لءاستيو  راظتنالا  نم  نوضعتميو  نوبرغتسي  اوأدب  دق  هلوح  سانلا  ناك 

هل نيأ  نم  ؟  ةیلح اھل  مّدقي  نأ  نم  ّنكمت  فیك  ؟  ةیلح ؟  ةیلح  . ملحأ انأ  ّهرس : يف 
اّھنكلو ال  ، ىرتو ةبلعلا  حتفت  نأ  بجي  اّھنأ  ّركفت  تناكف  يھ  اّمأ  ؟  ةیلح يدھُي  نأ 

فرعت  ، ءاقرزلا ّةیلمخملا  ةناطبلا  ىلع  هدجتس  ام  فرعت   ، معن  ، فرعت اّھنأل  ديرت 
ام عیمجلا  سوؤر  يف  رودي  يذلا  لاؤسلاو  اھقلق  متكت  نأ  اھیلع  نوكیس  ّهنأ 

: ىنعم ّيأ  دیحولا  هلاؤسل  دوعي  نلو   . هدحو وھ   ، وھ هادع 

؟ َِكبجعأ

؟ َِكبجعأ

لكش ىلع  يتأیل  ًازھاج   ، همف يف  لملمتي   ، هناسل فرط  ىلع  لاؤسلا  ناك 
تباثلا راظتنالا  ّالإ  كانھ  نكي  مل  ةظّحللا  هذھ  يف  نكلو   . ةالص لب  ال   ، ٍسمھ

. مھفلا مدعو  بّعرلا  ّالإ  لیلق  دعب  امھیف  ىري  نل  نیّتللا  اھینیع  يف  صوغي  يذلا 
ال يكل   ... ال يكل   ، عجارتتو ةظّحللا  فقوتل  ءيش  ّلك  تلعفو  تّددرت  اّھنأ  مغرو 
. اھلوح نم  نيرضاحللو  هل  مستبت  نأب  يفتكتو   ، اھلخاد رظنت  الو   ، ةبلعلا حتفت 
، ةّعطقتم تارابعب  تّھوفت   . سّفنتلا تدواع   . ًادّدجم امھتحتف  ّمث  اھینیع  تضمغأ 

عیمجلا ّنأل   . عیمجلل لب  اھقیقش  وھ  هل  اھھّجوت  نكت  مل  ةجرح  ٍركش  تاملك 
الب ةغراف  تارابع  لوقو  ماستبالا  نع  ّفكت  نأو  يكحت  نأ  راظتنا  يف  اوناك 

: ىنعم

. مھفأ انأ ال   ... انأ  . رانرب اي   ، ٍعاد نم  نكي  مل 

مّدلا ّنأ  ول  امك  ةنكاد  ریصت  جایكاملا  تحت  ءاضیبلا  اھترشبو  بحشي  اھھجو  ناكو 
يف يفتخت  وأ  رّخبتت   ، اھنم برھت  همامأ  ةمواقملا  ةیناكمإ  ّلكو  راكفألاو  ةایحلاو 

. اھمسج ايانث 

. جنالوس اي  يحتفا   ، ّایھ

! يئابغل اي   ، اھحتفأ نأ  بجي   ، ةبلعلا حتفأس  دیكأتلاب   ، معن  . ًاعبط  ، معن  ، معن  . معن
. انأ  . انأ لوقعم ! ؟  كلذك سیلأ   ، نونجم  . نونجم ّهنإ   ، رانرب اي  نوعلم  نم  كل  اي 

. سّوبدلا تأرو  ةبلعلا  اھیف  تحتف  يتلا  ةظّحللا  يف  ًامامت  اھترظن  تبلقناو 

هولعي ّيساملأو  ٌلوقصم  ٌبھذ   . فَّدصلاب مّعطملا  بھّذلا  نم  ریبك  ٍةنيز  سّوبد 
. ةرھز لكش  ىلع  ّيفَدص  ٌشقن 

ىلع ةیلح  نیبو  هنیب  ُترتحا  هرایخ : رّسفي  وأ  ًاقبسم  عفادیل  ول  امك  لاق  ّمث 
يسفنل ُتلق  ةنيزلا  سیبابد  نّیبحت  ِّكنأ  امب  نكلو   . ًاریثك ينتبجعأ  لَعُج  لكش 



. هنّیبحت دق  ِّكنإ 

تاءاميإ يف  ودبي  رعّذلا  ّىتح  وأ  ةلجعلا  نم  ءيشو   ، اھسأر نم  ٍةءاميإب  تباجأ 
. اھھجو

ةقّاطلا هبشي  ـا  ّمع  ، اھلوح نم  ٍنوع  نع  ّشتفي  اھرظن  ّنأ  ظحالن  نأ  نكمي  ناكو 
نم هوجولا  ّلك  ىلع  رشتنا  هسفن  لاؤسلا  ّنكلو   . ًاباوج وأ  الح  دجتل  ّةوقلا  وأ 

: اھلوح

؟ كلذ لِعف  هنكمأ  فیك 

؟ دوقن ّيأب  ؟  كلذ نكمي  فیك 

، هلوح نم  نيرخآلا  ّلك   ، نيرخآلا ىلع  ّشیعتيو  ًالام  كلمي  نكي  مل  يذلا  وھ 
نیبو هنیبو   ، هنیبو سّوبدلا  نیب  ءيجتو  حورت  مھنویع  تناك  نيذلا  ءالؤھ 
حرطت تارظن  نولدابتیف   ، رخآلا ضعبلاو  مھضعب  ىلإ  سّوبدلا  نم  ّمث   ، سّوبدلا

. بضغلا سفنو  بارغتسالا  سفن  نع  فشكتو  اھسفن  ةلئسألا 

وأ ةمودصم  وأ  ةلوھذم  ًاضيأ ال  ةّرثأتم  تناك   . ًائیش لوقت  ةتماص ال  جنالوس  تیقب 
يف  ، انأ هدقتعأ  ام  اذھ   ، دقتعأ  ، ةّرثأتم ءيش  ّلك  لبق  تناك  لب   ، طقف ةبرطضم 
فوس ام  هببس  ًازغلمو  ًامھبمو  ًاضماغ  ًافوخ   ، ةفئاخ اّھنأ  ٍذئنآ  ُتّركف  يّننأ  نیح 
ةبلعلا هذھ  اھدي  يف  لمحت  يھو  تاذلاب  ةظّحللا  هذھ  يف  ، ال  لیلق دعب  لصحي 

. سّوبدلا اھنم  جرخُت  نأ  ؤرجت  نأ  نود  اھیلإ  رظنتو  ةریغصلا  ةیلینلا  ءاقرزلا 

. هیّبرج  . جنالوس اي  هيذخ 

. ًاعبط  ، معن  ، معن

يتلا ةحئارلا  هذھ  ُتممشف   . هنم ًاّدج  ًابيرق   ، هبناج ىلإ  ُترصو  ُتبرتقا  دق  ُتنك 
هدلج تشدخ  اّھنأ  ّدب  ال  يتلا  ةطرفملا  ةفاظنلا  نمو  نوباصلا  نم  جيزم  يھ 
ماود نع  ةرابع  يھ  يتلا  ةضماغلا  نیخسولا  سانلا  ةحئار  نمو   ، هترَشقو

. ةفیفخلا لوبلا  ةناتنو  ضماحلاو  عذّاللا  خسولا 

عضتل ترادتسا   . سّوبدلاب تَكسمأ  امدنع  ةفجترملا  جنالوس  عباصأ  ُتيأرو 
راغلا نم  لیلكإ  لكش  ىلع  ناك  يذلا  اھسّوبد  تعزن   . فشرشلا ىلع  ةبلعلا 
ّعزوت تحار  ّمث   ، ًاليوط هیلإ  ترظن   . ّةيدھلا سّوبدلا  ىلإ  ىرخأ  ّةرم  ترظن  ّمث 

، ام ًاعون  ءاقرخ  ًةكحض  تقلطأو  اھلوح  تّعلطت  ّمث   . اھقیقش نیبو  هنیب  اھرظن 
قنخت يكلو   ، قنتختو ّرمحت  اھنأ  اھسفن  نع  يفخُتل   ، ةرقرقلاب نوكت  ام  هبشأ 
رَخآلا ناكم  سّوبدلا  ّتكش   . ةكحضلا هیفخت  يذلا  لوھذلا  اذھو  تاملكلا  هذھ 

. لبقلا الدابتو  اھقیقش  بوص  اھھجوب  تلام  ّمث   ، كّلبقأ نأ  بجي   ، ةدماج تیقبو 



؟ ِكبجعأ لھ   . نذإ ِكبَجعأ 

. ينبجعأ دیكأتلاب   ، لجأ

ّمھألا ّنأ  ول  امك  عنقُم  ریغو  ّفلكتم  ٍءاقلإبو  ّعطقتم  ٍتوصب  جنالوس  تباجأ 
لحري نأ   ، عیمجلا لحري  نأو   ، نكمي ام  عرسأب  رمألا  يھتني  نأ  وھ  اھیلإ  ةبسنلاب 

هذھ ًادّدجم  شیعت  نأ  اھیلع  نوكي  ّالأ   ، ًالصأ ءاج  دق  نوكي  ّالأ   ،« بطحلا ةلعش  »
، نورخآلا اھقّدص  الو  اھینعت  نكت  مل  يتلا  هذھ  ةبذاكلا  دیكأتلاب »  » ةملكو ةظّحللا 
ّنأل لب  رونلاو  ءفدلا  نع  ًاثحب  ال  ٍرانب  طیحن  اّننأ  ول  امك  اھب  طیحن  ّانك  نَم  نحن 
يدھُي مدعُم  ٍلجر  نع  ةفرُط   ، اھربخن ّةصق   ، انبذجي ةریغص  ةاسأم  لامتعا 

ّيأ ردقي  ًةیلح ال   ، ّلقألا ىلع  ّةرم  هیلإ  اونسحأ  نَم  ّلك  نم  ىأرم  ىلع  هتقیقش 
. ناك ٍّيأل  ًاموي  اھلثم  يدھي  نأ  مھنم 

ًةأجف نيدوجوملا  نم  ٌّلك  هبتنا  ذإ   ، ِتأي مل  ٍنوع  نع  اھلوح  جنالوس  انیع  تَثحب 
يتلا ةغرافلا  فصن  سأكلل  وأ   ، اھئفطي وأ  اھلعشي  نأ  هیلع  يتلا  ةراجیسلل 

. ةدحاو ًةعرج   ، ٍةعرسب اھبْرش  سكعلاب  وأ   ، ًاروف اھؤلم  هیلع  ّنیعتي 

دعب اھتقنخ  دق  عومدلا  نكت  مل   . لاحلا هذھ  ىلع  ـت  قولا ضعبل  جنالوس  ّتلظو 
هذھ يف  مّخضتي  امك  اھترجنح  يف  مّخضتي  ناك  ًّایشحوو  ًابیھر  ًاكابترا  ّنكلو 

، ةيادبلا يف  كحض   ، معن  ، كحضي حارف   ، وھ اّمأ   . اھینیع يف  مھفلا  مدع  ةظّحللا 
، امھطّشمتل ول  امك  هیبراش  دّسمتل  ًادي  جرخأو  داع  ّمث  هیبیج  يف  هيدي  لخدأو 
ةبلع هنم  جرخُتو  ّيفلخلا  بیجلا  يف  صوغتل  دوعت  نأ  لبق  همف  ىلع  امھقصلتلو 

: لجخب اھل  لاقو  هتقیقش  مالك  قبتسا  ّمث   . ناتیج رئاجس 

. كلاب ّنلغشني  ال 

. ةورث هذھ   ، رانرب اي  نكل 

. ِكل لوقأ   ، كلاب ّنلغشني  ال 

؟ سّوبدلا نمث  َتعفد  فیك 

؟ ِكبجعُيأ

؟ لاؤسلا وھ  اذھ  سیل 

؟ نذإ لاؤسلا  ام 

يذلاو اھتدعم  ىلع  ضبقي  ناك  يذلا  ّقفدلا  اذھ   ، اھرعاشم ترجفنا  ًةأجفو 
ٍةكحضب قلطنيو  ّحرجتي  اھتوص  تكرتف   . هیلع ةرطیسلل  اھدھج  ّلك  لمعُت  تناك 

نكت مل  ، ال،  عقاولا يف   . يل ادب  ام  ىلع  ام  ًاعون  ةقفّشلل  ةریثمو  اھب  ٍَغلابُم  ّةداح 
يف اھتقيرط  كلذك  لب   . ةقفشلل ةریثم  يل  تدب  يتلا  يھ  اھدحو  اھتكحض 



، نوّقلعيو هنع  نولءاستي  اوأدب  دق  عیمجلا  ناك  ام  ًاّدیج  فرعت  تناك  اّھنأل  اھضرع 
َةریشكت مسري  ٍمفب   ، عارذ ىلع  عضوت  ٍَدِیب   ، عوك ةزكلب  وأ  ةسمھب   ، تارظنلاب

ـن يعوفرم نیبجاحب   ، نّقیتملا فراعلا  ةقيرطب  ّكرحتي  ٍسأرب   ، رذَحو ٍبایترا 
اھحملي يك  انماسجأ  ىلع  أطابتت  اھلعجن  تاكرحو  تاءاميإ   ، ّبطقم ـن  يبجو

. نورخآلا

فرعت نأ  نود  نم  لّخدتت  نأ  ديرت  اّھنأ  مھفأ  نأ  يل  ّىنستو   ، ّيلإ لوكین  ترظن 
. فیك يرودب  انأ  فرعأ  نأ  نود  نمو   ، فیك

. تقولا ضعب  اذكھ  عضولا  ّرمتساو 

ءارقشلا رومّسلا  ةور  ـ فبو ـق  نعلا ّىتح  ّررز  ـ ملا ـا  هفطعمب ـة » موبلا  » ـت مجھو
الو يھ  ال   ، دعب سیل  ال،   ، ریسفتب رانرب  بلاطتل  ال   ، اھیفتك لوح  ّةربغملاو 
هذھ يف  مّدقت  نم  ّلوأ  يھ   ، نیلفيإ  ، تاقیقشلا ىدحإ  ّنأ  ينعأ   ، نیلفيإ
ریغ ریخألاو   ) كاج ناج  هیخأ  ةجوز  اھقفارت   ، برق نع  دھاشيو  ىریل  ةظّحللا 
اتبرتقا يوارفشو .) وجنیب  شقاني  خبطملا  برق   ، ًادیعب فقاو   ، حجرألا ىلع  ٍلابم 
لوكین اّمأ   . دیعب نم  ّيلإ  جنالوس  ترظن   . ناج يرام  امھب  تقحل  ّمث  ًّالوأ 

. تعجارت سكعلابف 

نم نوبرتقيو  نومّدقتي  مھارأ  نيذلا  كئلوأ  روھظ  ىلإ  رّظنلا  لیطأ   ، كانھ ُتیقب 
ًامتح نوّقرحتي  اوناك  ام   ، ًةمغمغ ولو   ، اولوقي نأ  ىلع  دعب  اوؤرجي  نأ  نود  جنالوس 
اوبرتقا نأ  قبس  نيذلا  كئلوأ   ، ًاضيأ نيرخآلا  ةلاح  هذھ  تتاب  ام  ناعرسو   . هلوقل
تاجوزو راھصألا   ، تاقیقشلاو ءاّقشألا   ، ًاّدج نیّمتھمو  ًاّدج  نیبيرق   ، انھ اوناك  وأ 
لكشب كانھ  اوناك  نيذلا  نورخآلا  الو  فراعملا  الو  ءاقدصألا  ال  نكل  ءاّقشألا - 
جنالوس تّددرت  فیك  ُتيأر  دقلو   . ًاّدج ًاّعقوتم  مھروضح  نكي  مل  نيذلاو  رباع 

ّيأ يردأ  ال  ًةیعّدم   ، هعزنت نأ  ًةحارص  ّررقتو   ، سّوبدلا ىلإ  اھيدي  عفرت  يھو 
لمجأ  ، لجأ  ، لمجأ ّهنأو   ، اھتزنكو بسانتي  ّهنأ ال  ًةیعّدم   ، اّمبر ءيش  ، ال  ءيش

ٍلام ّيأب  ّمث   ، ٌبھذ اذھ   ، رانرب اي  نونجم  تنأ   ، هذھ لثم  ةزنك  ىلع  عضوي  نأ  نم 
. هَتيرتشا

: ةلتاق ٍةرظنب  هتردابو  بطحلا » ةلعش   » هجو يف  ةموبلا »  » َتبصتنا ّمث 

. كلذ لوقت  نأ  كنكمي   ، حیحص اذھ   ، معن  ، لیمج ّهنإ   ، ًالعف  ، لیمج ّهنإ 

: ًالّسوت ول  امك  فجتري   ، جّدھتم هبش  توصب  نیلفيإ  رود  ءاج  ّمث 

؟ فیك ؟  كنكمأ فیكف   ، انتعاطتسا ردق  ىلع  كاندعاس  نحن 

: بصتناو ماستبالا  نع  وھ  ّفك 

. دحأل لخد  . ال  جنالوسل  . جنالوسل اذھ 



، كرّدلا لاجر  نم  نینثاو  ةيدلبلا  سیئر  مامأ  وتاب  يورتس   ، راھنلا رخآ  يف   ، ًاقحال
نّخدتو تالواطلا  ىدحإ  ىلإ  سلجت  يھو   ، اھتناحل ّةیفلخلا  ةلاصلا  يف 

لجأ نم  ًاموي  اذھ  لعفتس  اّھنأ  فرعتل  تناك  ام  اّھنأل   ، ىرخألا ولت  ةراجیسلا 
. سّوبدلا ةثداح  دعب  اھتناح  ىلإ  لصو  ٍلاح  ّةيأب  يورتس   ،« بطحلا ةلعش  »

ىضمأو هجو  لمكأ  ىلع  رومألاب  موقي  نأ  ًالعف  دارأ   . مھفي مل  ّهنإ  هتلاق : ام  اذھ 
نكلو  . رمألا نع  ثّدحت  نأ  قبس  ّهنأ  مھتربخأو   . ةيدھلا يف  ّركفي  وھو  عیباسأ 
رخآلاو نیحلا  نیب  اوقلطي  نأب  نیفتكم   ، ّملكتي هوكرتي  نأل  نّيرطضم  اوناك  ةداعلاك 

. اھنوظفلي اوناك  مّھنأ  ىلإ  مھسفنأ  مھ  نوھبتني  ةریغص ال  معن »  » ةملك

، معن  ، كتقیقش حرفتس  بطحلا .» ةلعش   » . معن  ، سّوبد بطحلا .» ةلعش   » معن
. نسح اذھ   ، سّوبد  ، معن  ، ّدیج اذھ 

وأ اوّدغتیل  اوتأ  لا  ـ ّمع  ، نئابزلا مدختو  سوؤكلا  لسغت  يھو  اذھ  هل  لوقت  تناك 
: درفنملا هباطخ  ّنيزتل  طقف   ، ودرایلبلا اوبعلیل  نّابش 

«. بطحلا ةلعش   » اي ْمعن 

. هیشوب غئاصلا  دصق  ّهنإ  لاق  امدنع  ًامامت  هعمست  نكت  مل  اّھنكل 

امدعب لمعي  ناك  ثیح  عدوتسملا  نم  جرخ  نم  وھ  هسفنب  هیشوب  ّدیسلا  ناكو 
، ةملكب قطني  وأ  بطحلا » ةلعش   » لخدي نأ  لبق  ّىتح   ، حاحلإب هتجوز  هتدان 

. جورخلا نم  يھ  ّنكمتتل  عفّدلا  نم  ةنوبز  يھتنت  نأ  راظتنا  يف  تناك  اّھنأل 

ولعتو هتوسنلق  ناقحست  هاديو  تقولا  ضعبل  ًامستبم  بطحلا » ةلعش   » ّلظ
همسجو هھجوو  هترظنو  نیضيرعلا  هیبكنم  مغر  ةیلوفط  لب  ءاقرخ  حمالم  هھجو 

هتزنكب هاري  امدنع  ةلوفطلا  يف  ّركفي  هیلإ  رظانلا  لعجي  نأ  نم  ظلغأ  ناك  يذلا 
نع اھّلیختن  يتلا  ةرّوصلاب  طقف  ّىتح  وأ   ، بوّقثلاب ةءولمملا  نّوللا  ةینیطقیلا 

، ّينایبص كولس  هنع  َردص  ناك  اذإو   . نّییلوفطلا كابترالاو  لجخلا  نعو  ةلوفطلا 
هفطعم بیج  نم  ریبكلا  رفصألا  ّفلغملا  جارخإ  يف  هتقيرط  بلغألا  ىلع  وھف 

نم ًةمزر  ةدضنملا  ىلع  شرفیل  هب  طیحي  يذلا  رمحألا  ّيطاطملا  كلّسلا  عزنو 
. كنرف يتئاملا  ةئف  نم  ةيدقنلا  قاروألا 

ةدضنملا ىلع  ةعوضوملا  دوقنلا  اذھ : ّلكب  َكرّدلا  هتجوزو  غئّاصلا  ربخأ  دعب  امیف 
: لوقي وھو  بطحلا » ةلعش   » توصو

. ةنّيزلل سّوبد  ءارش  يف  بغرأ   ، الّضفت

، ّماھملا امساقت  ةملكب  اّھوفتي  نأ  نود  نمو   ، تارظنلا الدابت  نیجوزلا  ّنأ  ّدب  ال 
وأ ءادوسلا  ّةیلمخملا  يناّوصلا  ضعب  هل  نیمّدقم   ، اھَبلع نم  امھزونك  هل  اجرخأو 



عرستو  . ءيش ّلك  نم  اندنع   ، رظنا  ، ىلحلا لمجأ  اھیلع  عملت  يتلا  ءاقّرزلا 
يتلا ةصحافلا  تالآلا  كلت  ىدحإ  يف  ةيدقنلا  قاروألا  نم  ًةقرو  لخدُتل  ةجوزلا 
ىلع راقتحاب  اھكرت  يتلا  قاروألا  كلت  ّلك   ) ةّفيزملا ّةيدقنلا  قاروألا  نع  فشكت 

، ًاضيأ اھّتكح  نوكت  دقو   ،( مامتھا اھریعي  نأ  نود   ، ریقفلا ّدرشملا  وھ   ، ةدضنملا
يمرت نأ  لبق   ، ّيئابرھكلا حابصملا  ءوض  ىلع  ةریخأ  ّةرم  اھتنياعو   ، ةقّدصم ریغ 
نوكت دقو   . ّةیقیقح دوّقنلا  ّنأو  ةلكشم  نم  ام  ّهنأ  اھیف  همھفت  ةرظنب  اھجوز 
هّددرت لاط  امدنع  بطحلا » ةلعش   » لایح هرودب  هیشوب  ّدیسلا  ترواس  كوكشلا 
ةّدیسلا باصأ  اّمم   ، ّيبھّذلا لَعُجلا  ةياھنلا  يف  دعبتسي  نأ  لبق   ، نیسّوبد مامأ 

يف ةلغلغتم  ىقبت  لاّجرلا  ءالؤھ  ةناتن  ّنأ  فرعت  تناك  اّھنأل  طابحإلاب  هیشوب 
تنعل اّھنأ  ّدب  الو   . رطملا تحت  بالكلا  ربو  نم  حوفت  يتلا  ةحئارلا  لثم  ناكملا 
مسح ىلع  ّهثح  لدب  لجرلا  ةریح  لیطُي  ناك  يذلا  اھجوزو  يبھذلا  لَعُجلا  اذھ 

نم ىّقبتي  امو  هسّوبدو  وھ  جرخيو  نمثلا  عفدیلف   ، ءاھتنالا معن   ، ءاھتنالاو رمألا 
، عیباسأ دیكأتلاب  مزلیس  يتلا  ةناتنلا  هذھ   ، هخسوو هنرد  ًاصوصخ  نكلو   ، هدوقن

. ًامامت اھدرطل  عیباسأ 

ّلحي نأ  ثدحيو   ، رصعلا ةياھن  عم  ّلحي  ّلوألا  نوناك  يف  لّیللاو   ، ًالیل تقولا  ناك 
جّلثلا ىرأ  ُتنك   ، جراخلا يف   . داوّسلا ديدش   ، ًاّدج ًاركاب   ، لیلقب رصعلا  ةياھن  لبق 
ةنيز ّنأل   ، رخآ ٍنیح  يف  ةیلاقتربو  ًانیح  ءاقرز  ةمخض  ٍفدن  لكش  ىلع  صقارتي 

. هلماكب عراّشلا  ءيضت  تناك  دالیملا  دیع 

ٍملع ىلع  عّبطلاب  تناك  اّھنإ  ًاضيأ  انأ  يلو  ةيدلبلا  سیئرلو  نیَّیكرّدلل  وتاب  تلاق 
. لاملا نأشب 

مامأ ةرّایس  ًانایحأ  ّفقوتت   . ةدضنملا ءارو  فقاو  كرام  ناج   . ةغراف ةناحلا  تناك 
ةیحتلا يقلي  وھو  ةعرسب  لخديو  بكّارلا  باب  ةھج  نم  مھدحأ  ّزفيو  لخدملا 

ّمث  . ةرّایسلا دعتبت  ام  ناعرسو  رئاجّسلا  كرام  ناج  هعیبي   . سّقطلا نم  رّمذتيو 
مل  . رداغي وھو  هلوخد  يف  نوّبزلا  ّببست  يذلا  درابلا  ءاوھلا  عم  انبوص  وھ  عجري 
وتاب عفرت  امدنع  باجيإلاب  هسأر  ّزھي  ًانایحأ  ناك   . ةملكب ّهوفتي  كرام  ناج  نكي 
فرعت تناك  وتاب  ّنأو   ، ًامامت فرعي  ناك  ّهنأ  ّددري  هانعمسو   ، اھمعدیل هیلإ  اھرظن 

ناك يذلا  نيدلا  دّدسي  وھو  رمألا  ِفخُي  ملو  امھربخأ  بطحلا » ةلعش   » ّنأل  ، ًاضيأ
ةدَّعجم  ، كنرف يتئاملاو  ةئاملا  ةئف  نم  ةيدقن  ٍقاروأب  شرق  رخآ  ّىتح  هتّمذ  يف 
تناك دوقنلا  ّنأ  ىلع  ّترصأ   ، رمألا ىلع  ّترصأ   ، معن  ) ديدحتلاب كلذ  تلاق   ، ةنتنو
هعسي نأ  نكمي  ام  ردقب   . لاملا نم  ًاریبك  ًاغلبم  ًارّخؤم  بسك  ّهنإ  لاق  ةقیتع .)

نأ لبق  اھسفنل  وتاب  تحّحص   . وھ هتوبات  سیل   . ًاعبط وھ  هتوبات  سیل  . ال،  توباتلا
: ًةأجف انأ  لوقأ 

. هّمأ لام  ّهنإ   ، هّمأ

نم وھ  لب  ءامسلا  نم  هیلع  لطھي  مل  لاملا  اذھ  ّنأو   . هّمأ  . يل رطخ  ام  اذھ 



َتبھذ امدنع  رھشأ  ةثالث  لبق   ، هّمأ دنع  نم   ، معن  ، ىرحألاب هذخأل   ، هبلجل بھذ 
اوذخأي نأ  لبق   ، ةزجعلا راد  ىلإ  اھباحطصال  زوجعلا  لزنم  ىلإ  نیلفيإو  جنالوس 

باب اولفقي  نأ  لبق  ًاصوصخ  نكلو  اھعم  اھذخأ  يف  تبغر  يتلا  ةلیلقلا  ةعتمألا 
نكسي لازي  ال  ناك  يذلا  دیحولا  وھف   ، ةظّحللا كلت  يف  ىتأ  ّهنأ  ّدب  ال   . تیبلا
غرفيو ثحبيو  لخدي  نأ  هیلع  ًالھس  ناك   ، هنم ىّقبت  ام  وأ   ، ناكملا نم  برقلاب 
ةبلع يف   ، ام ٍناكم  يف  هتّأبخ  نوكت  نأ  ّدب  ال  يذلا  لاملا  نع  ّشتفيو  نئازخلا 

ام يف  اوناك  ثیح  ةیتنمسإلا  طبارَملا  يف   ، يرُھلا يف  تیبلا  فلخ  وأ  ءاذح 
. تاناویحلا نوحبذي  ىضم 

وأ اھريرس  تحت  ةطاسب  ّلكب  لاملا  ّئبخت  تناك  اذإ  ّالإ   . ةنكمم ئباخم  كانھف 
. اھتنازخ حاولأ  نیب 

. هیلع وھ  رثَعو 

دق ّهنأ  ربتعي  ام  عجرتسیل  ول  امك  هّمأ  لام  قرسي  نأ   ، هنم ًاّعقوتم  اذھ  ناكو 
ةعضب دعب  ىلع  ًافقاو  يقبو  ناكملا  ىلإ  رضح  اھلیحر  موي  ّهنأ  نیح  يف   ، هرسخ
تضمأ امدعب   ، ةزجعلا نیب  ةعجر  الب  بھذت  اھاریل   ، ةملكب سبني  نأ  نود  راتمأ 

 - ةليوط ةلالس  ثيرو   ، دیحولا ناكملا  كلام  وھ  تاب  ول  امك   ، انھ اھتایح  ّلك 
يفو ّةداح  هتارظن  تناك   . ةياھنلا ةياھنو   ، قْرعلا ةياھنو   ، نرقلا ةياھن  ةلالس 
يف لمعلاو  نّیطلا  نم  ٍنورق  ةّدع  ردق  ىلع  ّرشو  تابثو  نیقيو  حوضو  همزع 
ّةینحم  ، ةدحاو ةأرما  لبق  نم  عیمجلل  ًالالغتساو  ًالالذإ  وھ  هربتعي  امو   ، لوقحلا
اھلزنمو اھضرأ  ةتھابو  ءاقرز  ةدحاو  ةرظنب  بعوتست  داوّسلاب  ةحّشتمو  رّھظلا 

. عراشلا نم  ةلباقملا  ةھجلا  يف  هھجاوي  يذلا  عدوتسملاو  لیلعلاو  ميدقلا 

؟ وبار

. هّمأ يف  ّركفأ  ُتنك   . فسآ  ، معن

. ًاریثك َّكبحي  وھ 

. ّنظأ ال، ال 

. ًامامت سّوبدلا  ةثداح  دعب   ، لیلق لبق  لصو  فیك  وتاب  مھتَربخأو 

وأ  ، فصنلاو ةدحاولا  ىلاوح  اّمبر   ، رصعلا ةيادب  يف   ، هابتنا الب  عراّشلا  عطقي  هوأر 
ةدضنم دنع  ّفقوتي  مل   ، ةناحلا ىلإ  لخد  امدنع  ًائیش  لقي  مل   . لیلقب اھدعب 
راتخا ّمث  ىلوألا  ةلاصلا  ََربع   . هتداعل ًافالخ  اھوحن  ّىتح  رظني  ملو  برّشلا 

. ىقیسوملا قودنص  برقو  طئاحلا  برق  ةلواط  ىلإ   ، فلخلا يف  سولجلا 
عئاج ّهنإ  لاق   . تقولا كلذ  لثم  يف  كانھ  هدجت  نأ  اھأجاف  دقو  هنم  وتاب  تمّدقت 

. نيرخآلا عم  ءادغلل  ىقبي  َمل ال  هْتلأس  امدنع  ِبجُي  ملو 



ارظنتو ًاریخأ  هانیع  حتفنتو  هناسل  ّكفنیل  لكأيو  برشي  نأ  بجي  ّهنأ  تّركف 
يف محازتت  تارابعب  طقف  ّهوفتیل  ول  ّىتح  هّملكي  ٍدحاو  نع  اّشتفتو  امھمامأ 
هیلإ يھ  رظنت  يھو   ، اھنیب امیف  عراصتت  فیك  تّلیختو  تنّمخو  وتاب  تأر  هسأر 

. موّزللا نم  رثكأ  خبُط  ًامحل  تناك  ول  امك  اطاطبلا  غضمي 

. ةقئاف ةعرسب  برشو  لكأ  ّهنأ  كلذ 

داكي يذلا   ، لّقثلا ديدشلا  بلقلا  اذھ   ، هبلق يف  لمتعي  ام  لوق  يف  بغر  ًةأجفو 
لاق  ، يردص يف  رجفني  داكي  ؟  نيرتأ  . مالكلاب أدب  امدنع  لاق  امك  هردص  يف  رجفني 
ًانطب قرغُتل  يفكت  ةدبزُم  ةریبك  تاعرجب  هعلتبيو  ذیبنلاب  ًادّدجم  هسأك  ألمي  وھو 
زبخلا نم  ةمضق  ذخأيو   ، ّملكتي وھو  غضمي  ّرمتساو   . ةررھلا ءارِج  نم  نینثا  وأ 

امك  ، هسفن نع  نيرخآلل  همّدقي  يذلا  رظنملاب  ٍلابم  ریغ   ، كمسلاو اطاطبلا  نمو 
نأ رّفنمو  رذقو  ءيذب  ّهنأ  مك  فرعي  الو  هدھاشي  ، ال  كلذك هاري  هسفن ال  وھ  ّهنأ  ول 
ّةدامب هنقذو  همف  وسكي  نھّدلا  امیف   ، لعفي ناك  امك  بارشلاو  ماعطلا  دردزي 
ًاصخش طقف  ناك   ، ًاشحو الو  ًالوغ  نكي  مل  كلذ  عم  ّهنكل   . ةعمالو ةجزلو  ةكیمس 
ِملظب روعشلاو  مھفلا  مدع  ّلحم  ّلحو  هلخاد  يف  بضغلا  بوسنم  عفترا 

. مھتیھاركو مھراقتحاو  هل  نيرخآلا 

نم هیف  رسُك  دق  ًاكربنز  ّنأ  ول  امك  ناك   ، ًایلاعتم ناّسللا  طیلس  هفرعن  يذلا  وھف 
هینیع يف  صقري  هتيؤر  نكمي  ّددرتلا  نم  عون  هباصأف  هّدش  ىرج  ام  طرف 

، ًامامت كلذ  نم  ّدكأتت  نأ  نود  كیلإ  رظني  هلاخت  وأ  َكیلإ  رظني  امدنع   ، نيواقّرزلا
ةكرح نم  مّغرلاب  شِحوم  ٍتابثو  فیفخ  ٍحاحلإ  ببسب  كیلإ  رظني  ّهنأ  ّلیختت 

. نینفجلا ضامغإ 

هب رعش  يذلا  كابرإلا  اھل  ىورو  ةلكاشلا  هذھب  وتاب  ىلإ  ثّدحت  ّهنأ  بير  الو 
، اھلوح نوّقلحتي  تاقیقشو  ءاّقشأ   ، نيرخآلاو  ، سّوبدلا عزنت  جنالوس  ىأر  امدنع 
، مھكلم ناك  ول  امك   ، لاملا اذھ  ّلك   ، لاملا ةحئار  اھتبذج  ةرساك  ٍتاناویحك 
نم ّةلثلا  هذھ   ، مھل ًاكلم  هسفن  بطحلا » ةلعش   » ناك ول  امك  ًاصوصخو 
ةشاش ىلع  وأ  رّوصلا  يف  ّالإ  ًاموي  سيراب  اوري  مل  نيذلا  نیحالفلا  نم   ، ىقمحلا
يتلا توزاملاك  ةجّزللا  تاعقنتسملاو  رھنلا  هایم  ّالإ  اوري  مل  نيذلا   ، زافلتلا

. ًاراغص اوناك  امدنع  راقبألا  اھنم  برشت 

. هبضغو مھل  هراقتحا   . هراقتحا  . معن

ةدضنم دنع  نئابزلا  دحأ  ةمدخل  مایقلل  ّرطضت  ًانایحأ  تناك  فیك  وتاب  تَوَرو 
ّمث لوحكلا  ّمث  ةوھقلا  برشي  حوريو  تكسي  رانرب  ناكف   ، ةلاصلا يف  وأ  برّشلا 

ةذفّانلا نم  رظنيو  مطربي  ّمث   ، ذیبنلا نم  ديزملا  ّمث  ًادّدجم  لوحكلا  ّمث  ذیبنلا 
ّدب الو  تّالبقملا  لوانت  ىھتنا  دقو  تالفحلا  ةلاص  نم  نیجراخلا  ىریل  ةیجاّجزلا 

. هميدقتب حجرألا  ىلع  اوأدب  يذلا  ءادغلل  اھوزّھجو  تالواطلا  اوّدم  مّھنأ 

لیمي لب  همامأ  ةرشابم  رظني  ال  وھو  برّشلا  ةدضنم  بوص  مّدقتو  فقو  ّمث 



هقوفو بابلا  ّالإ  ىري  الف  فیصرلا  نم  ةلباقملا  ةھجلا  بوص   ، جراخلا بوص  هسأرب 
: ةراجیس لوانت  امدنعو   . هیلإ رظني  ناك  ام  اذھ   . رفصألاب ّةیلطملا  ةریبكلا  ةھجاولا 

. رمحأ ًاذیبن  ؟  ديزملا يل  ِتببص  ّالھ 

: فدرأ ّمث 

! مھتریغ مھْتلتق  املاطل 

اذھ  ، ءيش ّلكل  ّططخ  دق  نوكي  نأ  ّدب  ال  رانرب  ّنإ  ةيدلبلا  سیئر  لاق  امدنعو 
، اذھ نم  ةقثاو  انأ   ، مكل مسقأ  ال،  يھ  تلاق   ، ةیحرسملا هذھو  زازفتسالا 

ناجھتسا يعدتسي  نأ  نكمي  الو  ّيداع  اذھ  ّلك  ّنأب  ًاعنتقم  ناك  ّهنأ  أوسألاو 
. دحأ

ببسلا تناك  نم  اھسفن  يھ  اّھنأب  باترت  تتاب  اّھنإ  لوقلاب  تعبات  اّھنإ  ّىتح 
راجفنالا كشو  ىلع  نا  كـ ّهنأ  حیحص   . ةعر ـ سب ًابضغ  طاشتسا  ـه  نوك يف 

هبعتأ اّملك  هبرشب  رثكأ  سنأتسي  ناك  يذلاو  هبرش  يذلا  لوحكلا  رادقم  ببسب 
يتلا ةناھإلا  تاملكلاب  فصي  نأك   . هبلق يف  لمتعي  ام  اھل  لوقي  هسفن  عمسي  نأ 
امدنعو سّوبدلا  جنالوس  تعزن  امدنع   ، يھ اھدھشت  مل  يتلاو  اھل  ّضرعت 

يف ًالعف  اوناك  مّھنكلو   ، مّھلك سیل   ، حیحص ًانسح  ؛  هتاقیقشو هؤاقشأ  عّمجت 
اوعمسيو اوریل  هومزال  ًاضيأ  نورخآو  مھب  اوطیحیل  نورخآ  ىتأ  ّمث  ةمّدقملا 

يكبت يھو  ًالثم  نیلفيإ  ىرغصلا  هتقیقش  خیبوت   ، هیلإ هَّجویس  يذلا  خیبوتلا 
: بحتنتو

! كلجأ نم  هانلعف  ام  ّلك  دعب 

. ةدلاولا لاق : نم  ّلوأ   . زوجعلا نع  ثّدحت  نم  ّلوأ  يھ  تناكو 

. زوجعلا َقرستل  َتحر 

: جنالوس تدّھنتو 

. ىفك

: تّرركو

. اوتكسا

مھكرت  ، ةداعلاك  . نوّملكتي مھكرت   . ةفش تنبب  سبني  نأ  نود  عجارتف  وھ  اّمأ 
ٌبابسأ ًامود  ةّمثو   . ءاوجألا اھیف  ّدبلتت  ّةرم  ّلك  يف  امك   . نوؤاشي ام  نولعفي 

هادي  ، عجارتلاب ىفتكاو   ، ّلقألا ىلع  دعب  سیل   ، هلقي ملو  هیف  ّركف  ام  اذھ   . كلذل
وأ  ، هلوح نم  ةيداعملا  ماسجألاو  تارّظنلا  نیب  ًّارمم  هسفنل  ًّاقاش   ، هیبیج يف 



لخدیل قيرطلا  ًاعيرس  ََربع   ، جرخ اّملو   . دھاشتل تتأ  ءاھلب  ماسجأ   ، ریغ ّةیبغلا ال 
. عراشلا نم  ةلباقملا  ةھجلا  يف  وتاب  ةناح  يف 

ةياھنلا يف  يھف   . ریطخ رمألا  ّنإ  نّایكرّدلا  لاق  امدنع  كرام  ناج  ىلإ  وتاب  تَرظن 
: ينتلأس  ، ثيدحلا ّریغُتل  ول  امكو   . ذیبنلا نم  ديزملا  ّبصتو  مستبت  نأ  ديرت  تناك 

ةّمثأ ؟  ذاتسألاب كيداني  اذامل   ، كلأسأ نأ  ديرأ  انأو  تاونس  ذنم   ، وبار اي  يل  لق 
؟[2] نأّشلا اذھب  ّةصق 

، معن  ، ماستبالاب ُتیفتكا   . ّةفاحلا ّىتح  سوؤكلا  ألمت  يھو  فجترت  اھدي  ُتيأرو 
. ّةصق كانھ 

ناكو ّيسردملا  يمیلعت  عباتأ  نأ  ّىنمتأ  ُتنك   . ّةیمھأ تاذ  ریغ  هنیبو  ينیب  ّةصق 
، نمزلا كلذ  يفف  ـة.  سرطغلا نم  ًابرض  ـا  يرولاكبلا ىلع  لو  ـ صحلا ربتعي  هـو 
نمو  ، انھ  ، ًاصوصخ انطیحم  يف   . ّيدایتعا ریغ  ًارمأ  ايرولاكبلا  ىلع  لوصحلا  ناك 
مل  . ايرولاكبلا لنأ  مل  عّبطلاب   . رمألا ّلیخت  نكمي  ال   . هّمع نبا  انأ   ، ًاديدحت يَلبق 
رمألا يف  يریكفت  ّدرجم  ّنأ  دجي  ّلظ  ّهنكل   . ناحتمالل مّدقتلا  ةصرف  يل  َّنستت 

. ّةیلسم ةلأسم 

. هنیبو ينیب  ةباعد  اّھنإ  وتابل : ُتلق  ّينكلو 

ةركفلا ّنأ  حجرألا   . ًائیش لوقت  نأ  ّدرجمل  لاؤسلا  تحرط  يھف   ، ّقلعت مل 
اّملك اھتركاذ  يف  حولت  ّلظتس  ةركف   ، اھیلع ّحلت  تناك  اھسفن  ةجعزملا 

زازفتسالا ىدم  همھفُت  نأ  تدارأ  امدنع  هھرك  تكذأ  اّھنأ  راھنلا : كلذ  تداعتسا 
اومھفي نأ   ، هتاقیقشو هءاّقشأ  ًاصوصخ   ، مھنم ّيأل  نكمي  ّهنأو ال   ، هلعف ام  يف 

. هلبق نم  ةجاذس  ّدرجم  رمألا  ّنأ 

مھ  ، مھّمأ لام  قرس  ّهنأ  ةركفو  ًّالوأ  مھیلع  ةأجافملا  عقو  همھفُت  نأ  طقف  تدارأ 
، مھنیب امیف  تشقونو  ةزجعلا  راد  يف  اھئاويإ  ةفلك  ةلأسم  تحرُط  امدنع  نيذلا 
وھ هیلع  نوكي  يكل ال  هیلع  بّجوتي  اّمم  رثكأ  مھنم  ّلك  عفدي  نأ  ًاعیمج  اوضترا 
، مھ مھتذفان   ، ةذفانلا نم  لاملا  يمري  رھشأ  ةثالث  دعب  هنوري  مھ  اھو   . عفدي نأ 

. مھ مھرظن  تحت   ، مھ مھلام 

. هلعف ام  اذھ 

كلمي ، ال  نینثا وأ  مھنم  دحاو  ءانثتسابف  بطحلا .» ةلعش   » اي مھمھفت  نأ  بجي 
. لاملا نم  ریثكلا  مھبلغأ 

بوذت املثم   ، اذكھ  ، ءاوھلا يف  ًاّقلعم  وتاب  توص  يقب   . جرخو ِبجُي  ملف  وھ  اّمأ 
. ءاقرزلا ءامسلاو  قلطلا  ءاوھلا  يف  ًءابھ  حبصتو  ّةیئرم  ریغ  ّةیئایمیك  تائيزج 



ًالمث  ، ًاليامتم ربعي  وھو  فیصرلا  ىلع  قصب  ةداعلاك   . ّيجاجزلا بابلا  نم  هوبقار 
لیلقب اورعش  ةظّحللا  كلت  يف  مّھنأ  ّدب  الو   . رثكأ ةبيرلل  ًاریثمو   . اودقتعا اّمم  رثكأ 

دعب انأ  يلو  ةيدلبلا  سیئرلو  نیَّیكرّدلل  هب  اّورقأ  اّمم  رثكأ  دیكأتلابو   . فوخلا نم 
. تاعاس ثالثب  كلذ 

ةلعش  » ىقبي بطحلا » ةلعش  : » حجرألا ىلع  مھسفنأ  يف  اولاق  مّھنكلو 
. ديدج ءيش  ، ال  ّيداع ٌرمأ  اذھ   ، هرییغت نكمي  ، ال  ناركس ّهنإ   ،« بطحلا

، بابلا ةبتع  اھیف  ربع  يتلا  ةظّحللا  يف  ًامامت  سیل  ينعأ   ، لخد امدنع   ، نذإ
يف ٌةشعر   ، تمصلا نم  عون  ّلح   ، نوري اوأدب  وأ  اوأرو  عیمجلا  مھف  امدنع  نكلو 

اّورمتساو اوھبتني  مل  نَم  كانھ  ناك  ةداعلاكو   . اھنم ٌعضب   ، ًاضيأ تاكحضو  تمصلا 
. هنولعفي اوناك  ام  لعف  يف 

انھاّجتاب بطحلا » ةلعش   » ىشم  . خبطملا يف  تناك   ، كانھ جنالوس  نكت  مل 
ىتأ ّهنأ  ّنظي  لوحكلا  ىلع  نمدم  لثم  عجرو  ًاریثك  برش  ّهنأ  ّدب  ال   . ًاّحنرتم
نيرخآلا راكفأو  هراكفأ  ديزي  نأ  ّالإ  عقاولا  يف  لعفي  ال  امنیب   ، هفقوم حرشیل 

نأ حجرألا  ىلع  اھلاھ  دقو   ، اھعوكب كاج  ناج  زكلت  ةموبلا »  » ُتيأر  . ًاّشوشت
سمھ نأ  ّالإ  كاج  ناج  نم  ناك  امف   ، عوّجرلا ىلع  ّأرجت  دق  اھجوز  قیقش  نوكي 

: ًاّددرتم

؟ لعفأ نأ  يننيديرت  ام  نكلو 

اھسأر  ، مھنم ّيأ  ىلإ  تفتلت  نأ  نود  ةعرسب  تشم   . نیلفيإ تماق  ّمث 
ّدشتو ةیبشخلا  ةیضرألا  ىلع  يلاعلا  بعكلا  يذ  اھئاذحب  قطرطتو   ، ضفخنم
لغشتل  ، لفسألا ىلإ  نوملسلا  نولب  وأ  ما  ـ ّمشلا ریصع  نولب  اھتزنك  فرط 

ىلإ بھذتو  ربنملا  ةاذاحمب  ربعتل  ةّقثلا  نم  يفكي  ام  اھسفن  حنمتو  اھيدي 
. جنالوس َملعُتل  خبطملا 

. انھاّجتاب لصو  دق  ناك  ّهنكلو 

ةطقنلا يف   ، ّةصنملا برق  لب  اھطسو  يف  سیل  ال  ةلاصلا -  طسو  يف  بصتنا 
عضب اذكھ  ًافقاو  يقبو   U فرح ثالثلا  تالواطلا  اھیف  ّلكشت  يتلا  ةيزكرملا 
هرظن  ، ناتدعابتم ىرحألاب  وأ   ، ناتّسوقم هاقاس   ، عقي ال  يكل  ًادھاجم   ، قئاقد

ّانم رظتنيو  انزازفتسا  ديري  ّهنأ  هیلع  ادب  دقو  ئزھتسمو  دیعبو  فاّفشو  تباث 
. نورق ذنم  ةّقلعم  تیقب  ةلئسأ  ىلع  ةبوجأ 

. تاشوشو عَمسُت  تأد  دق بـ ـت  ناك ًاعبطو   . هیلع ةّزكرم  نو  ـ يعلا ـت  ناك ًاعبط 
سكعلاب وأ  اھألم  دیعي  وأ  ذیبنلا  سأك  برشي  وھو  هیلإ  رظني  ّانم  دحاو  ّلك  يقبو 

. تاھقھق تعمُسو   . ةدحاو ةعرجب  اھغرفي 



: تاشوشو  ، ةسماھ تاوصأ 

. رّظنلا تفلیل  ىتأ 

. عقي داكي 

. اولعفت . ال  ًامامتھا هوریعت  ال 

مھنمو  . ةدئاملا لوح  هراجل  ذیبنلا  وأ  ءاملا  وأ  راھبلا  وأ  حلملا  ّررمي  حار  نم  مھنمو 
ّمث زبخلا  عطق  نوغضمي  ا  وناك  نورخآو   . ةیقرولا مراحملاب  هيدي  حسمي  حار  نم 
ةلعش  » هديري ام  ديدحتلاب  اذھ   . ًامامتھا هوریعت  . ال  مھنویع فرطب  هیلإ  نوعلطتي 

: لوكین ينتلأس  ّمث   . هیلإ اورظنت  ال  بطحلا .»

؟ جنالوس لعفت  اذام  نكلو 

يف زئاجعلا  تاوصأو   . ًاّرتوت اھیمدقب  ضرألا  برضت  اّھیسرك  ىلع  ةموبلا »  » تناك
نم مداق   ، ًادبأ ّملكتي  ال  داكيو  ًةداع  تّمصلا  مئاد  قیقشب  اذإو   . ةلواطلا فرط 

: ًةأجف خرصي   ، ةرّذلاو تّفللا  عرز  يف  هتقو  يضمي  ثیح  لقحلا 

! سلجا لاعت   ، ىفك  ،« بطحلا ةلعش  »

ناك ول  امك  هیمدق  فرط  نم  ًاحّجرتم   ، طقف فجتري  لب  ّحنرتي  نكي  ملف  وھ  اّمأ 
مامألا ىلإ  ءيجيو  حوریف  هیمدق  صمخأ  نم  ًاّدج  ةریغص  ٍةكرحب  ةصقر  ّيدؤي 

ملو ّملكت  يذلا  هقیقش  ىلإ  رظن   . هسفن ءاردزالا  هینیع  يفو   ، فلخلا ىلإو 
هتباصأ ّمث   . لقعلا وأ  عمّسلا  ریغ  ءيش  ربع  ّالإ  هلصي  مل  توصلا  ّنأ  ول  امك   . بجُي
ةيادبلا يف  اھلاق   . ةدیكأ ریغ  معن »  » لاقو هسأرو  هقنعو  هردص  خفنف   ، ّددرت ةظحل 

مل ول  مَھفُتل  ًّایئزج  ةظوفلملاو  ةمتمتملا  تاملكلا  نكت  مل  ثیحب  ضفخنم  توصب 
اھسفن تاملكلا  ىراكسلا  ّرركي  امك  ٍّيع  يف  ّددرتت  يھو  اھانعمس  نأ  قبسي 

. اھنیع سجاوھلاو 

الب ٍةجوم  لكش  ىلع   ، ةموتكم  ، ىرحألاب ةطوشكم   ، ةخولسم ٍتاملكب  رمألا  أدب 
ةلباق ًاتاوصأ  ّلكشت  نأ  نكمي  ةّتوصم  وأ  ةنكاس  فورح  الب   ، تاینحنم
يف ُتعمس  ينوكل  فرعأ  انأ  ُتنكو   ، نوفرعي اوناك  مّھنكلو   ، صیخشتلل

: هیتفش نیب  اھب  مغمغي  يتلا  هتاجانم  ًامود -  سیل  ال،  ًامود -   ، يضاملا

انھ مّھنإ   ، ًارثك ًاسانأ  ةّمث  ّنأ  ّدب  ال   ، معن  ، يننوّملكي  ، نذإ يننوّملكي  مّھنإ   ، هآ
ىلع ةّدیج  ةطقن  هذھ   ، اوتأي مل  تاومألا   ، مھنم تاومألا  سیل  ، ال،  هآ  ، نذإ ًاعیمج 

، فسألل  ، اوتأي مل  راّغصلا  تاومألاو  نْير   ، ّلقألا ىلع   ، لضفأ اذھ   ، تاومألا  ، ّلقألا
، جنالوس يھ  نيأ   ، يتقیقشو  ، لجأ  ، نولھأتسي مھدحو  راغصلا  تاومألاف 

؟ يھ نيأ   ، يتقیقش



: يھاّجتاب راقتحا  ةرظن  يف  رسكنيو  ةأجف  هتوص  تكسي  ّمث 

. ةذاتسألا ةقفرب   . انھ ذاتسألا  نذإ 

. هقنخي ام  ناعرس  تاوص  وأ  قاوُف   ، اھھبشي ام  وأ   ، ةكحض قلطيو 

. ديدج نم  تّمصلا  ّمث 

ًاصوصخو ًاضيأ  نكلو   ، فوخلا ریثیل  اّمبر  هلخاد  نم  داع  يذلا  ًاّدج  ّيوقلا  هتوص  ّمث 
يف جنالوس  لعفت  اذام  مودقلا : يف  رّخأتت  تناك  يتلا  جنالوس  هعمستل 

؟: خبطملا

ّلك رّضحت  اھكرت  نم  نویحتست  الأ   ، خبطملا يف  يھو  اھفرش  ىلع  ةلفحلا 
؟ كيأر ام  ذاتسأ  اي  تنأو  ىلاسك ! نم  مكل  اي   ، خبطملا يف  اھدحو  ءيش 

ّددرتي مل   ، بذبذت ّيأ  هیف  سیل  نكلو  فجترم  ٍتوص   ، ّةوق دادزي  ٍتوصب  ّملكتي  راصو 
ّثبشتلل ةوقلا  اھنم  ًایقتسم  هتقیقش  مسا  فورحب  ّقلعت  امدنع  ةظحلل 

ءلمب  ، هيدیب ّثبشتي  ناك  ول  امك  هّتوق  مغر  روسكملا  هتوصب  دوعصلا  ةدواعمو 
: هيدي

؟ جنالوس نيأ   ، جنالوس

تمّدقت امدنع   ، تتأ امدنعو   ، حیحص اذھ   ، ترّخأت  ، تتأ دق  جنالوس  نكت  مل 
نم ًاقبط  رَخآلاو  ذیبنلا  لمحي  دحاو   ، يوارفشو وجناب  اھقفاري  ناك  انبوص 

. ةقثو ءطبب   . خبطملا لخدم  ىلإ  رانرب  مدقت   . ّيوشم محل  هیف  سكونيإلا 
نم جنالوسو  وھ  اھاراعتسا  يتلا  قابطألا   . سكونيإلا قبط  لمحي  يوارفش 

ماعطلا ميدقت  يف  تاونس  لاوط  المع  ثیح  ّةیئادتبالا  ةسردملا  معطم 
. لافطألل

. ّمث

ةلیحتسم ةروص  لثم   . ّيرصبلا هلقح  يف  اذكھ   ، همامأ ةأجف  رھظ  يوارفش  ّنأل 
. فرعن نأ  اننكمي  ال   . نّایس ال،  مأ  مستبي  يوارفش  ناكأ   . عقاولا ّركعت  تءاج 
نمز ذنم   ، ىرخأ ةلأسم  هذھو   ، ينعأ  . ةيادبلا ذنم  فرعن   . لبق نم  فرعن  نحنف 

، اھّركعتو انخيرات  نم  ةظّحللا  هذھ  ىلإ  ّللستتل  يتأت  هذھ  لثم  ةلأسم   . ليوط
، نوعبرأ  ، هعفد بجي  ةنس  نوعبرأ  هرمع  ٍباسح  لثم   ، ةأجف اذكھ  رھظت  ثیح 

ىھتنا ّهنأ  دقتعن  ّانك   ، رمألا هتني  مل  ال،  لوقيو : انیلإ  رظني  نأ  ًارداق  راص  ٍلجر  رمعب 
. ِهتني مل  ّهنكلو 

: ّيروھج ٍتوصب  جنالوسل  لوقي  بطحلا » ةلعش   » توص ّمث 



اّمأ  ، وھ هل  ّقحي  ـ ... لا اذھ   ، انھ نوكي  نأ  هل  ّقحي   . انھ نوكي  نأ  هنكمي   ، وھ  ، وھ
... انأ

سكونيإلا ماطترا  توص  عمُسو   ، ةلواطلا ىلع  هلمحت  تناك  ام  جنالوس  تتلفأ 
: هتزیكر ىلع  ّجترا  يذلا  كیمسلا  حّوللا  ىلع 

. ّْفقوت  ، رانرب

... ـ لا  ، وھ  . انھ نوكي  نأ  هنكمي  وھ 

. ّْفقوت

! رذقلا ّيبراغملا  اذھ   ، وھ

حمسأ نل   ، رانرب  ، رانرب همسا : تخرصو  هبوص  تزفق   ، لمكي جنالوس  هعدت  ملو 
، رسكنم اھتوصو  اھینیع  ألمت  عومدلا  تناكو   . جرخا  ، ًاروف جرخا   ، لمكُت نأب  كل 
هبوص يھ  ترادتساو   ، ًارئاح يقبو   ، ةملكب يوارفش  ّهوفتي  مل  نیح  يف  رسكنا 

. ةبرطضمو ًةجَرحُم 

. ّمھم ریغ  رمألا   ، ًامامتھا هرعت  ، ال  دیعس

قعالملا لوانو  ةدئاملا  طسو  يف  قبطلا  عضوب  ىفتكاو   . يوارفش بجُي  مل 
. ًابيرقت ءيش  ّلك  اذھو   ، هسفنل ّبصي  نأ  نم  ّنكمتي  يكل  صخش  برقأل 

. ریبعت ّيأ  هیلع  حملن  ملو   . هھجو ّكرحتي  مل 

« بطحلا ةلعش   » ّنأو ّدحلا  اذھ  دنع  تھتنا  ةلأسملا  ّنأ  اندقتعا  ٍةلھولو 
. عجارتیس

، ًادیعب اتّدتما  نیتطسبنملا  ـه  يعارذو مامألا  ىلإ  ـع  فدنا هد  ـ سج ّنكلو 
اتناك بـل  ـد  عب نیتضبق  اریصتل  ّاتمضنا  قـد  هادي  ـن  كت ملو   ، نیتدودشم

وھ هعيرُي  ناكو   ، امھیلع ةرطیسلا  هنكمي  ال  نیعئاج  نیناویح  لثم  نیتحوتفم 
ّىتح نالوطتو  ةلكاشلا  هذھب  ناّفرصتت  نیّتيوقو  نیتقیلط  هيدي  ىري  نأ  هسفن 

، هبضغو هجاعزنا  انيأرو   ، ةأجافملا لوھ  نم  عجارت  يذلا  يوارفش  ىلإ  الصت 
نم ءيشب   ، رتم نم  رثكأ  لب  ّةرملا  هذھ  ًالیلق  سیل   ، عجارتلاب ّرمتساو 
تحت ةشّشعملا  داّمرلا  ةحئارب   ، فرقُملا  ، رانرب ادي  هّسمت  ال  يكل   ، زازئمشالا
بطحلا ناخد  ةحئار  ثعبنت  نأ  لیحتسي  بطحلا - » ةلعش   » ، ءادوسلا هرفاظأ 
ّيدرولا دلجلا  اذھ   ، رفاظألا هذھ   ، خسولا اذھو  ةناتنلا -  هذھ  لثمب  مھدحأ  نم 

يف نوكت  داكت  يتلا  ةراذقلا  هذھو   ، ّيحلا مّحللا  ّىتح  قّقشتملا   ، ةنحسلا
. ًاضيأ تارظنلاو   . هنم نابرتقت  نیّتللا  نيدیلا  نم  فوخلل  ةراثإ  رثكأ  ةظّحللا  هذھ 

. مامألا ىلإ  عفدنملا  دسجلاو 



: تاملكلاو

يف بغرأ   . هلوقأس  . ًائیش كل  لوقأ  نأ  يف  بغرأ  انأو  تاونس  نم   . ریقح ّيبراغم 
. ریقح ّيبراغم   . كھجو میطحت 

. ىفك

. ىفك

ةلعش  » ًةعفاد نیلجرلا  نیب  طّسوتت  جنالوسب  اذإو   . ًائیش عمسي  دعي  مل  ّهنكل 
: ریكفت الب  بطحلا »

. يندعاس  ، وبار  ، جرخا  ، رانرب  ، نآلا جرخا   ، يفكي اذھ 

ّالإ ءيش  ، ال  ءابرقألاو ءاّقشألل   ، لاجرو ءاسنل  ىرخأ  تاوصأ   ، تاوصأ فلخلا  يفو 
ةدئاملا قوف  رياطتت   ، اھتانكلو اھعاقيإو  اھسرج  بلق  رھظ  نع  ظفحن  تاوصأ 

: سوفنلا ئّدھتو  لیتفلا  عزنتو  ةلكشملل  ًاّدح  عضتل 

! نيرذق برع  نم  ام  انھ   ،« بطحلا ةلعش   » اي كتاھرت  فقوأ 

»؟ بطحلا ةلعش   » اي مھْفتأ   ، اندنع

«! بطحلا ةلعش  »

. نورذقلا برعلا  ءالؤھ   ، يضاملا يف  مھیلع  قصبت  نكت  مل  َتنأ 

: ّملكت نّمع  ّشتفیل  يوارفش  نع  فرصنا   ، ًةأجف قافتسا  نَمكو 

؟ اذھ لاق  نم 

: ّررك هسأر  رادأ  امدنعو 

؟ اذھ لاق  نم 

. ًابرع اوسیل  دوّسلا  مادقألا   ،[3] دوّسلا مادقألا 

ةظحل يف  ءایحلاب  هبشأ  بيرغ  ٌتمص  ّلح  ةیناثلو   . ةدحاو ةیناث  رمألا  ماد 
يتلا ةأرملا  ةروصو  بطحلا » ةلعش   » توص يف  ةفّجرلا  ٍراع : ٍدسج  فاشتكا 

«. بطحلا ةلعش   » ىلإ رانرب  نم  ّلوحتي  نأ  لبق  دیعب  ٍضام  تاذ  اّھبحأ 

. ةدحاو ةیناث  مودي  رمألا  دكي  مل 



ًاّحنرتم  ، أّكتم نع  ثحب   ، هلوح ّعلطت   ، هسافنأ عمجتسا   ، ةیناث ّةرم  ّددرت  اھدعب 
ةھرب  . همسج يف  اّمم  رثكأ  هلقع  يف  ليامتیف  ّركفي  امدنع  ناركس  لعفي  املثم 
يفو جنالوس  همامأ  ترھظ   ، ةأجف ّمث   . اّمبر تاذلل  ةدوعلا  نم  ٌعون   ، ةریحلا نم 

. ةریغصلا ءاقرزلا  ةبلعلا  اھدي 

. لحراو هذھ  ذخ 

ال.

. كارأ نأ  ديرأ  دعأ  مل   ، رانرب  ، اھذخ  ، ذخ

. حزمت اّھنأ  ّنظ  ٍةلھولو 

اّھنكلو  . لیحرلاب هرمأت  نأ  ّدح  ىلإ  رمألا  اھب  لصي  نل  ّهنأ  ّنظي  نأ  ةلھول  ّأرجت 
عضب امھھاّجتاب  تیشمف  انأ  اّمأ   . ةفاسم ىلع  يقب   . ّكرحتي مل  يوارفش   . تلعف
تأدب دق  تناك  يتلا  نیلفيإو  ةموبلا .» كاج و« ناج   . نورخآو  . ًاضيأ لوكین   . تاوطخ

. ءاكبلاب

يف جنالوس  اھب  تّحول  يتلا  ءاقرزلا  ةبلعلا  ىلإ  بطحلا » ةلعش   » رظن اھدنع 
ىسننو اھیفخيو  دبألا  ىلإو  ّةرم  اھكسمیل   ، اھعجرتسیل  ، اھذخأیل  ، همامأ اھدي 

. ًادبأ هركذ  ىلإ  دوعن  الو  اھرمأ 

؟ لاملا اذھ   ، هب تیتأ  نيأ  نم  لوقتسأ  ؟  لاملاو

ّالإ اھیف  رظتنن  نكن  مل  يتلا  ةظّحللا  يف   ، ًابيرقت ًةخراص  ةموبلا »  » هتلاق ام  اذھ 
راھنتس هلخاد  يف  دودّسلا  ّنأو  عجارتو  ملستسا  ّهنأ  رعشن  ّانك  دقف   . هلیحر
توص ءاج  نكلو   . ًادحأ برضي  نأل  هتجاح  نمو  هتیئادع  نم  ًاغراف  هكرتتو 
اولاق دق  ةظحللا  كلت  ّىتح  اوناك  ام  نيذلا  كئلوأ  ّطخلا  ىلع  لخدو  ةموبلا .» »
اوعفرف  ، مئاتّشلا ةحیضف  نم  رثكأ  سّوبدلاو  لاملا  ةلأسم  مھتبضغأ  دقو   ، ًائیش

: ةبوجأب نیبلاطم  مھتاوصأ 

نأ كیلع   ، بِجأ ؟  نيأ نم  ؟  نّمم »؟  بطحلا ةلعش   » اي لاملا  اذھ  َتقرس  نّمم 
. كلذ كیلع   ، لوقت

. ِبجُي مل  ّهنكلو 

؟ لاملا اذھ  نمل 

. هتقیقش ىلإ  رظني  ناك 



. بِجأ

. ءاقرزلا ةبلعلا  ىلإ  رظني  ناك 

. ًالاح بِجأ 

ءارحص ّالإ  ًاموي  امھربع  َري  مل  نیّتللا  نیتدرابلاو  نیتغرافلا  هینیعب  رظني  ناك 
ىلإ ّعلطتو  هسأر  عفر  ًةأجف  ّمث   ، ًادماج  ، ًائیش لوقي  نأ  نود  ةھرب  يقبو   . هتدحو
ًاعفار  ، هسأر نم  ةءاميإب  ًادرف  ًادرف  مھبیجي  ناك  ول  امك  نيدوجوملا  نم  ٍدحاو  ّلك 
لوانتو هعارذ  ّدم   ، ةعرسب ءيش  ّلك  لصح  ّمث   . راقتحالا ریغب  مھبیجي  ال   ، هنقذ

، همامأ اھامرو  اھب  كسمأ   ، ًابيرقت ةئلتمم   ، ذیبن سأك   ، هدي هیلع  تعقو  ام  ّلوأ 
ىلإ ًادیعب  اھیمري  نأ  لبق   ، هدي يف  اھب  ًاظفتحم  ةيادبلا  يف  طقف  اھاوتحم  بكس 
اياظش نم  ًاعقو  ّدشأ  نكلو  ًاعبط -  سأكلا  تّمطحتف  ةلباقملا  ةھجلا  ىصقأ 

ةرثانتملا هعقبو  ذیبنلا  اوأرو  عیمجلا  ماقتسا  فیكو  تاوصألا  اياظش  تناك  جاّجزلا 
رفصألاو ضیبألا  نّوللا  تاذ  اھتزنك  ىلع   ، جنالوس ىلع  كلذكو  يوارفش  ىلع 

. ّينْبتلا

. هبوص لاجرلا  ضكر   . ءيش ّلك  عراست  ّمث 

مھطسو يف  ًةقراغ   ، اھّيوعدم ـط  سو ةد  ـ يحو  ، ةھربل ةر  ـ ئاح جنالوس  ـت  يقب
، ةفاسم ىلع  ُتیقب  دقو   ) انأ  ، انارت نأ  لبق   ، ةیفاضإ قئاقد  عضب  لاوط  ةبرطضمو 
ةلعش  » ىلع يدي  ّدمأ  نأ  لیحتسم   ، مّدقتي نأ  حوضوب  ضفري  يدسج 

، ءاقدصأو ءابرقأ   ، مھنم ًاضعب   ، نيرخآلاو  ،( ّيلإ ةبسنلاب  لیحتسم   ،« بطحلا
ةمزھنملا اھریباعتو  ةعوجفملا  اھتئیھو  نیتعمادلا  اھینیعو  بحاّشلا  اھھجوب 

اھدحو نوكت  يكل  اھليدبتل  بھذتس  يتلاو  ةقفّشلل  ةریثملا   ، ةعّقبملا اھتزنكو 
نم أدبتو  دوعتو  اھشأج  ةطابر  دیعتست  تقولا  سفن  يفو  ًاضيأ  يكبتل  اّمبرو 
ًاعیمج اھیف  مھتأر  يتلا  ةبیصعلا  ةظّحللا  هذھ  مغر   ، ءيش ّلك  مغر   ، ديدج

 - مواقي وھ  امیف   ، ّةوقلاب جورخلا  ىلع  هماغرإل  بطحلا » ةلعش   » لوح نیعّمجتم 
طبھي هدسج  ًاكرات   ، تامّكللا هیجوتب  ًایفتكم   ، ةملك ىندأ  البو   ، خارص الب  نكلو 
ضرألاب هّثبشتب  مواقي   ، هترتسو هیعارذ  نم  هنوّدشي  امنیب  ضرألا  ىلع 

نیتم وھف   ، اّھدر ىلع  اوؤرجي  نأ  نود  بیصت  يتلا  تامّكللا  ضعب   ، تامّكللابو
هل هّجو  نم  ّلك  ىلع  ّفرعتیس  ّهنأو  ىسني  نل  ّهنأ  نوفرعي  مھو  دینعو  ةینبلا 
هفلخ بابلا  نولفقيو  هنومريو  هنوجرخي  اوحار  امیف   ، هنوشخي اوناك  اذل   ، ةمكل
ظیلغلا هقنعو  مخضلا  هدسجو  حیبقلا  هھجوب  لخدملا  دنع  ًادیحو  هوكرتیل 
لخدملا دنع  اھیف  ماقتسا  يتلا  ةظّحللا   ، ةظحل رخآ  ّىتح  انل  هراقتحاو  هئاوطناو 

. ةملك لوق  نود  نمو   ، كارح نود  نم  انیلإ  رظنو 

. لحر ّمث 



. ةعا سـ فصن  ىلاوح  ـه  لالخ جنالوس  ـت  باغ بذبذتم  ٌتقو  ّلح  كلذ  ـد  عب
يوارفش رداغو  يھ  تداع   ، ًاریخأو  . اھنود نم  ةمیلولا  نم  رطشلا  اذھ  ىرجو 

. وجنابو

. اولصو  ، ءاسملا ّلح  امدنع  يأ   ، راھنلا رخآ  يف  ّمث 

ةعاس نيرشعلاو  عبرألا  نم  رثكأ  ةرازغب  طوقسلا  دواع  جلثلاو  ّلح  دق  لّیللا  ناك 
يف وضع  يّننأل  ًّالوأ   . انأ يتيؤر  اودارأ   . نّایكرد هبحصي  ةيدلبلا  سیئر  ءاج   . ةریخألا
ایقيرفأ يف  نّییسنرفلا  نیبراحملا  ىمادق  يدان  يف  كلذكو  ّيدلبلا  سلجملا 

ّمع نبا  يّننأل  ًاصوصخ  ّمث   ، هتجوزو يوارفش   ، انھ عیمجلا  فرعأو   ، ّةیلامشلا
«. بطحلا ةلعش  »

نم جرحلاب  نيرعاش   ، كلذ ّينم  نوبلطي  مھو  اوّلیختي  نأ  مھنكمأ  فیك  نكل 
ّفري نأ  نود  مھیلإ  عامتسالا  يننكمي  ّهنأ  اوّلیختي  نأ  لوقأ   ، ّيلئاع ٍءادغ  ةعطاقم 

: ّدحلا اذھ  ًاّقح  تغلب  رومألا  ّنأ  قّدصأو  نفج  يل 

. ةصقلا ىورُت  نأ  يغبني  اذكھ  ام  ال، 

سیئر حرتقا  امدنع  اھُتھجاو  اذكھ  امو  يلھاك  ىلع  ثادحألا  تعقو  اذكھ  ام 
. ثّدحتنل خبطملا  يف  سولجلل  بھذن  نأ  ةيدلبلا 

؟ لوقلا ينعسي  اذام  نكلو 

هتجّارد ًالقتسم  يضمي  نأ   ،« بطحلا ةلعش   » نم ًالعف  عَّقوتم  اذھ   ، معن لوقأأ 
ناودعلاب ًارعاشو  ًاضيأ  ًایحاص  اّمبرو   ، هتاذ نآلا  يف  ناركسو  ًابضاغ   ، ةيرانلا

هاّجتاب ةدعاصلا  قيرطلا  جھتني  وھو   ، هھجو عفصي  جلثلاو  دربلا  ءّارج  نم  زخولاو 
ىلع لوقحلا  نم  رَخآلا  بلقنملا  يف   ، دیعبلا يف  حملي  امدنع  ئطبيو  هلزنم 
؟ يوارفش لزنم  اھنیب  نمو  ةديدجلا  ةعبرألا  وأ  ةثالثلا  لزانملا   ، يینیملا ةبضھ 

؟ حجرألا ىلع  لصح  ام  اذھ   ، ةيدلبلا سیئر  يّدیس   ، معن لوقأأ 

لثم ّيدامرلا  ىلإ  براض   ، تھاب ضایب  ّهنكلو   ، لماكلاب ضیبأ   ، ًاّدیج رظْنملا  ىرأ 
لوھّسلا اھتحتو  ّةيرطو  ةّدبلم  ٍءامسب  ةرومغم  لزانمو   ، هل لكش  ال  تئاب  ٍزبخ 
ّىطغملا ّرجآلا  نم  ليوطلا  ّثلثملاو   ، ماّخرلا لثم  ّةداحلاو  ةبلصلا  تاباغلاو 
نخادملا ناخدو  زوجعلا  لزنم  هلفسأ  يفو  يینیملا  بوص  ًادوعص  هّجتي  ضیبألاب 

رمحألا هھجوب   ، دربلا يف   ، وھ ّمث   ، ّربغملا مویغلا  نولب  ّيدامرلا  دوقولا  نول  طلخي 
ّلك  ، ةيرانلا ةجّاردلاو  ةذوخلاو  نيواضیبلا  هیفتكبو   ، ّيجسفنبلا ىلإ  براضلا 
ام  . هتيؤر بجي  ام  اذھ   . ةلباقملا ةھجلا  يف  ةھربل  تدمج  يتلا  ةرظنلاو   ، ءيش

: يسفنل لوقأ  نأو   . ًاّددرتم بطحلا » ةلعش   » ىرأ نأ   . هارأ نأ  يننوديري  اوناك 
، ءاوھلا يف  ٍّةیمرم  ٍناوث  عضب  لالخ  وأ   ، ةیناثلا نم  ءزج  يف   ، ةيرانلا هتجّاردب  َّفقوت 

يندارأ يتلا  ةركفلا  يھ  هذھ   . ماقتنالا يف  ةمھبم  ةبغرب  رعش  نوكي  نأ  ّدب  ال 



. اھعمسأ نأ  نّایكرّدلاو  ةيدلبلا  سیئر 

نأ ؟  هنودقتعت ام  اذھأ   . ةيادبلا نم  ينوِربخأ   . مھفأ نأ  ديرأ   . ًالھم  ، ًالھم مھل : تلق 
؟ يوارفش لزنم  دصقو  ًادئاع  لفق  نوكي 

. ًاقالطإ ؟ ال  لاب ىلع  هل  رطخت  نأ  نكمي  هذھ  لثم  ًةركف  نأ  نودقتعتأ 

. لصح ام  اذھ 

ال.

. مكل هلوقأ  ام  اذھ 

. ةجردلا هذھ  ىلإ  سیل  نكلو  نونجم  ّهنإ 

قِرْفملا بوص  ًادّدجم  طبھو  ةيرانلا  هتجّاردب  ًاعجار  رادتسا  فیك  ينوربخأو 
هتایح يضمي  يذلا  اذھ   ، ودنور  ، يل اولاق   ، هفرعت  ، ودنور لزنم  نم  هوأر   ، ّيثالثلا
هلزنم هاّجتاب  ًادعاص   ، ىلعألا يف   ، قيرطلا فصتنم  يف  هآر   ، ةذفانلا ىلإ  ًافقاو 
رادتسا ّمث   ، ببس الب   ، اذكھ  ، هدحو  ، ةأجف ّفقوتي  نأ  لبق   ، ةرازغب رمھني  جّلثلاو 

لب ةيرقلا  ىلإ  عجري  يكل  ، ال  ًاديدحت ودنور  لزنم  مامأ  نم  ًّارام   ، ًالوزن ًادئاع  لفقو 
نأ لبق  ًالیلق  ّددرتي   ، ربعي ودنور  هآر   . ةديدجلا لزانملا  هاّجتاب  رَخآلا  قرْفملا  جھتنیل 
نع ًالضف   . قباطتت ءایشألا  ّلك   . ًامداق ٌدحاو  ةّمث  ناك  نإ  ىریل  ّعلطتيو  ًادئاع  ّفتلي 

. وبار اي  رھظلا  دعب  لصح  ام   ، ّةصقلا كلت 

؟ ّةصق ّةيأ 

. لیبقلا اذھ  نم  ءيش  وأ  ةیلحلا  ةصق 

؟ اذھب مكربخأ  نم 

... نل تنأ   ، وبار  . يوارفش

. ًالھم كلذ  عم  نكلو   . ةروطخ رمألا  يف  ال، ال، 

؟ ًالھم اذامل 

ةياھن يف  رفخملا  ىلإ  رضح  يوارفش  ّنأ  وھ  لصح  ام  رانیم : طباضلا  لاق  ّمث 
. رصعلا



ىلع هاديو  ًاسلاج  يوارفش  دجو   ، رفخملا ىلإ  لصو  امدنع  ّهنأ  رانیم  ىورو 
امك ًاھفات  ًاريرقت  عبطي  ناماج  ناك   . لابقتسالا بتكم  لباقم  يسرك  ىلع  هیتبكر 

ًاعرسم لخدي  ًالجر  ىري  نأ   ، ةمسن فالآ  ةعبرأ  نم  ةنيدم  يف   ، ًاداتعم ناك  ول 
. هربخیل ىتأو  هآر  ام  ًامامت  قّدصي  ًاقوعصمو ال  ًابحاشو  ًاكبترم   ، رفخملا ىلإ 

وھو میلستو  عایصنا  ّلكب  ىر  ـ حألاب وأ   ، ءودھ ّلكب  ًاسلاج  رانیم  هآر  امدنع  اذل 
دق نكي  ْمل  ول  لصحي  نأ  نكمي  ناك  ام  ملعي  نأ  هنكمي  هدحو  هللا  ّنأ  ّرركيو  دیعي 
عباتي امنیب   ، اھدالیم دیع  ىولح  اھترطاشمل  تیبلا  ىلإ  ًاركاب  ةدوعلاب  هتنبا  دعو 

مل  ، هلیجأت بجي  ناك  لب  ال   ، نكمي ناك  ّةیمھأ  يذ  ریغ  رضحم  ةعابط  ناماج 
بضغلاب رانیم  رعشیل  ًایفاك  اذھ  ناكو   . ةظّحللا كلت  يف  رمألا  لامتحا  عطتسي 

ناماج لأسي  رانیم  داك  امو   . ّلقأ ٍردقب  نإو  يوارفش  هاجت  كلذكو  ناماج  هاجت 
ّيأ وأ  ةوھق  وأ  ءام  بوك  هل  مّدق  لھو   ، ةیصخشلا يوارفش  تامولعم  لّجس  لھ 
ىلإ ةراشإلا  نم  ّدب  ال  انھو   ) هب مایقلا  بجي  امب  ماقو  هدوجو  نع  غلبأو   ، ءيش
امك هجعزي »  » نأ لبق  حجرألا  ىلع  ناماج  هقرغتسا  يذلا  تقولا  نم  رانیم  ّمربت 

... ىعدُي ًاصخش  ةّمث  ْنكلو   ، يّدیس كتحارتسا  تقو  يف  كجاعزإل  فسآ   » ، لاق
. تبس موي  يف  هجاعزإل  ًارذتعم   ، رانیم هاّجتاب  مّدقتو  يوارفش  ماق  ّىتح  «( . خلإ

. تاذلاب ةظّحللا  هذھ  يف   ، وھ  ، ببسلا اذھل  ًارذتعم   ، لجأ

! يوارفش ءودھل  اي 

ضبقلا بجي   ، رانیم لا  ، قـ يتآ نأ   . ًالاح يتآ  نأ   . يتآ نأ  يل  لو  ـ قي وھو  هتوصو 
. نونجملا ىلع 

هیبراشب  ، رانیم اھمھفیل  فوخلا ال  لیلذتل  طقف  ظفلُت  ٍتاملك  مھفي  نأ  هیلع  ناكو 
كرّدلل ًاسیئر  هبصنمو   ، ةبصتنملا هتحيرستو  ًالیلق  نیّفوجملا  هيّدخو  نيریغصلا 
ةلازإل ّالإ  ًاموي  مدختسُت  مل  يتلا  هنيزانزو  هّتيروھمجو  ةیمسرلا  هتاراعشو  هَِبتُرو 

وأ  ، مھلزانم ّىتح  ةدایقلا  نم  مھركس  مھعنمي  نيذلا  ءانعرلا  ضعب  رْكُس 
تّالیف تاباوب  حتف  نولواحي  مھو  مھیلع  ضبُق  نيذلا  نیقھارملا  ضعب  زاجتحال 

، ًائیش اھنأشب  ّریغیل  وأ  اھیلع  ّدریل  ال  اھمھفي  نأ  ؛  رّاوزلا ىلع  ةعونمم  ةیفیص 
نع ًالدب  ٍناث  ٍهجو  لثم  هّسبلتي  ّهنأ  فرعي  يوارفش  ناك  يذلا  فوخلا  نأشبو 

. هھجو

. مھفأ ، ال  ًالھم

؟ وبار اي  همھفت  يذلا ال  ام 

«... بطحلا ةلعش   » ّنإ يل  لوقت 

يتلا ةحیضفلاو  كّمع  نبا  ركس  فیك   . رّھظلا دعب  ةثداحب  يوارفش  ينربخأ 
. مالكلا اذھ  ّدكؤت  تنك  نإ  فرعن  نأ  ديرن   . اھراثأ



، معن ّدكؤأ  نأو   . لوقأ نأ   ، انأ ّينم   . نأ نوديرت   . نأ  . ُتنك نإ   . ّدكؤأ ُتنك  نإ   ، ًالھم
. لعفن نل   . لیحتسم اذھ   ، انھ سیل   ، انھ اذھب  ّملكتن  نل   . انھ ىرج  ام   ، انھ

. ّالك

. ثيدحلا ـا  نعباتو ان  ـ سلج كانھو   . وتاب ـة  ناح يف  ـث  يدحلا ـل  مكن نأ  ُتحرتقا 
نّایكردلاو انأ   ، كانھ ّانك  َمل  انالأسي  نأ  كرام  ناجو  وتاب  ؤرجي  مل   ، ةوھق انبلط 

ریثت حجرألا  ىلع  انتئیھو  انّایحم  ىلع  قلقلا   ، ةعاسلا كلت  يف   ، ةيدلبلا سیئرو 
. فوخلا

ّانك نكلو   . انیلإ ّمضنت  نأ  وتاب  نم  انبلط  هلمع  بجي  ام  ىلع  انقّفتا  امدنع   ، ًاقحالو
ىلإ عمتسأ  ُتنكو   ، ثّدحتن ّانك   . ًاضیفخ نوكي  داكي  ٍتوصبو  ءودھب  ثّدحتن  ذئنآ 
نأ نكمي  ناكو   . ناكملا ىلإ  اوھّجوتو  كردلا  ةرّایس  اّولقتسا  فیك  يوري  رانیم 
، ّهنأل يوارفش  هاجت  موتكملا  بضغلاو  ـي  قابلا جاعزنالا  هتو  صـ يف  ّفشتسن 

لعفي ال  ًاتماص  هئاقبو  هّمتكت  طرف  نم  ًاریبك  ًانواعت  ال،   ، ِدبُي مل   ، ةبيرغ ةروصبو 
امل هالول  يذلا  هتنبا  دالیم  دیعو   ، ّظحلا  ، كلت ّظحلا  ّةصق  ّرركيو  دیعي  نأ  ىوس 

. ًاركاب عجر 

، وھ اّمأ   ، يكحي نأ   ، ّملكتي نأ  ُتبلطو  ةرّایسلا  يف  هنم  ُتبضغ   ، رانیم لاق   ، انأو
. هلوقي اّمم  ًافئاخ  ناك  ول  امك  ةسمھ  ّالإ  هنم  ردصت  ملف 

. هفاقيإ ُتلواح   ، ُتضكر

. ًامد ُتيأر   ، مد كانھ  ناك 

ةلعش  » ةحئار هتحفل  لزنملا  لخد  امدنع  ّهنأ  فیك  يوري  نأل  رانیم  ّرطضاو 
لأس جرخ  امدنع  ّهنإ  ّىتح   ، ةناتنلا كلت   ، انھ تناك   . لخدملا ذنم  بطحلا »
نأ لبق  تقولا  ضعب  ًاتماص  ریخألا  يقبو   . لّجرلا ّأفدتي  ةلیسو  ّيأب  يوارفش 

: ةدحاو ةلمج  هنم  تلفتو  ّملكتي 

. هتحئار اّھنإ 

لصو امدنع  يوارفش  هدجو  ام  لب   ، وھ هآر  ام  يور ال  هتوص يـ ناك   . رانیم ّملكتو 
هلزنم ةحاب  يوارف  ـل شـ خد ـف  يك ىور   . تالفحلا ةلا  نم صـ ًادئاع  هلزنم  ىلإ 
فلخ ّمث   . جلثُت امدنع  ًاصوصخ  يفكي  امب  ةعساو  ـن  كت مل  ةبّاوبلا  ةحتف  ّنأل  داّئتاب 
ىأر  ، جّلثلا ضایب  اھّھوم  يتلا  ءاضیبلا  ةبّاوبلا  فلخو  ايوتلا  تاریجش  فوفص 

« بطحلا ةلعش   » ةجّارد ىأر   ، اھرخآ يفو   ، ًاضيأ يھ  ءاضیبلا  ةحابلا  كلت   ، ةحابلا
. جرّدلا لفسأ  نم  برقلاب  ًةاقلم 



ةعرسب لصح  نوكي  نأ  ّدب  اذھف ال  هترّایس -  نم  لوزنلاب  ، ال  ةھربل يوارفش  ّددرت 
يتلا ةوطخلا  صوصخب  ناك  هّددرت  ّنكلو   . كانھ ةجّاردلا  دجي  نأ  ّعقوتي  مل  ّهنأل 
ةلعش  » ئجافي  ، ًاضكار لزنملا  ىلإ  دعصي  لھ   . هلعف بجي  امو  اھذاّختا  بجي 
هرھظو ـه  يعارذب  ، هاوق ّلكب   ، ّةوقب هیلع  مجھيو  ةلفغ  ىلع  بطحلا »

بوص هبحسيو  هتقاي  نم  هكسمي   ، شاقن الب  رّیكسلا  ىلع  ينحنيو   ، دود ـ شملا
هسأر رسكو  ّمطحتو  جرّدلا  ىلعأ  نم  عقو  ول  ّىتح  ًاجراخ  هیمري  ّمث  بابلا 
ًامامت هظاقيإب  جّلثلا  لّفكتیس  ثیح  ةحابلا  يف   ، لفسألا يف  ىھتناو  هماظعو 
ةلعش  » نم ىقلیس  لھ  ّركفي  نأ  نود  اذھ  لعفي  لھ  ؟  هلتق وأ  هرْكس  ديدبتو 
ّهنكلو  ، ًالمث ناك  ول  ّىتح  مواقي  نأ  هنكميو  ّيوق  ریخألا  اذھف   ، ةمواقم بطحلا »
ًارِذح نوكي  نأ  سكعلاب  هیلع  اّمبر  وأ  ؟  ّةرغ نیح  ىلع  هاتأ  ام  اذإ  لعفي  ال  دق 

. ًاّھبنتمو

نئمطُیل حجرألا  ىلع  يوارفش  هیف  ّركف  ام  اذھ   ، أوسأ وھ  ام  ّلیختي  نل  ّهنكلو 
. رثكأ نوكي  نأ  بجي  الو  نكمي  ، ال  رثكأ جعزم ال  ٌرمأ  ّهنإ  هسفنل  لاق   ، هسفن

اھتماعِد ىلإ  ةدنتسم  اھئاقبإ  ءانع  رانرب  ّدبكتي  مل  يتلا  ةجّاردلا  نوكت  نأ  ّدب  ال 
رودت ال  ةتباث  اھتالجع   ، اھجرِخ ىلع  ةیقلتسمو  ةعقاو  يوارفش  اھدجو  يتلاو 
ديدش ٍراثن  نم  ةقیقر  ةّببحم  ةقبطب  جّلثلا  اھّاطغ  دقو   ، ًامامت ةّفقوتم   ، غارفلا يف 
ببسب هكابتراو  هلّجعت  ىلع  ٌلیلد  اّھنأ   ، ّركفي حار   ، ّدب ، ال  قسانتم ریغو  ضایبلا 

ديري اذام  فرعي  لجر   ، همیمصتو هدانِعو  ٍلجر  نونجب  اھل  لخد  الو   ، رثكأ لوحكلا ال 
. عزاو نود  نمو  ةعرسب  ديري  ام  لعفیسو  لعفي  نأ 

نكلو ًةداع  لعفي  ناك  امك  ّيلفّسلا  قباطلا  ربع  ، ال  هلزنم ىلإ  يوارفش  دعصو 
يفو  ، حجرألا ىلع  رَخآلا  لعف  امك  جرّدلا  ًامدختسم   ، سیّئرلا لخدملا  نم 
رعش  ، هلبق بطحلا » ةلعش   » هاقترا يذلا  جردلا  دوعصب  اھیف  أدب  يتلا  ةظّحللا 
ةرارحو هسأر  يف  ولعي  مدلا  طغضبو   ، ةجرد ّلك  عم  ديازتي  راص  فوخب  يوارفش 

. بابلا ضبقم  ىلع  هدي  عضو  نأ  ىلإ   ، جراخلا يف  دربلاب  مدطصت  ةبيرغلا  فوخلا 

حتف امدنع   . تم ـ صلا اذ  هـ ـه  شعنأ  . تّمصلا ّمث   ، برضو طبخو  ّقد  يذلا  هبلق 
جارخإل هرارطضاو   . لخادلا نم  ٌلفقم  بابلا  ّنأ  فشتكا  امدنع  هتشھدو   . بابلا
موقي وھو  هسفنل  هتيؤرو  هترتعا  يتلا  ةفجرلاو   . بابلا حتفو  هبیج  نم  حاتفملا 
نكي مل  يذلا  وھ   ) هبیج ىلإ  هدیعُي  ّمث  هريدُيو  لفقلا  يف  حاتفملا  عضوب 
بلكلا ّىتح  وأ  هلافطأ  وأ  هتجوز  يداني  نأ  نكمي  ناك  ًادبأ .) ًابيرقت  همدختسي 
ءطبب  ، ءطبب لخد   . كلذ نع  زجعي  هنوكب  حیتافملا  ىلإ  رظني  وھو  ئجوفو   . طقف
حفلت يتلا  محفلا  ةحئار   ، ةفّيرحلاو ّةيوقلا  قورحملا  بطحلا  ةحئار  مغر  ديدش 

. ةنتنلا لوحكلا  ةحئارب  ةطولخم  ًاروف  فنألا 

. ىشم ّمث  ةیناثل  هسّفنت  سبح   . ًامیقتسمو ًادماج   . ّكرحتي ًالھاذ ال  ٍةظحلل  يقب 

ـا، نھ ـخ،  بطملاو ـخ،  بطملا يف  ـة  عاّسلا تّاكت  ـت.  ّمصلاو  . ًّالوأ قاوِّرلا 
ظحال ةعيرس  ٍةرظن  ءاقلإب  ىفتكا  ّهنكلو  لخدي  مل  ثیح   ، هنیمي ىلإ  ًةرشابم 



ةغراف يناوألا  ةلاّمحو  ةّبترمو  ةفَّشنُم  ّةولجملا  نوحصلاو  فیظن  ناكملا  ّنأ  اھیف 
عضوت يتلا  ةبلعلاو  ةریغصلا  نوحصلا  ثیح  ةلواطلا  ىلع  عمال  فشرشلا   ، ّةفاج
ينانق حزق  سوق  تاساكعناو   ، دّاربلا ىلع  لئاسرلاو   ، دالیملا دایعأ  عومش  اھیف 

. ثاثألا ىلع  فیظنتلا  ةقرخ  اھتكرت  يتلا  ةيرئادلا  تامالعلاو  لوحكلا 

. تمصلا  ، ًامئادو

. ّيلفسلا ـق  باطلا ىلإ  ـي  ضفملا جرّدلا  باب  ما  ـ مأ نم  ّرمي  وھو  ًاضيأ  ـت  مصلاو
ّيلخادلا توصلا  عمسي  نأ  نودو   ، عرسُي نأ  نود   ، هراسي نع  فطعنا   . لمكأو

رثكألا رَخآلا  توصلاو   ، هتجوزو هدالوأ  ءامسأب  خرصيو  ضكري  نأ  هل  لوقي  يذلا 
ِتأي مل  بلكلا  ّنكل  اّمبر  ًاؤجافت  رثكألا  نكلو  عزفلل  ملستسي  يذلاو ال  ًاضافخنا 
لثم هلخاد  يف  ّنري  هتاوطخ  ىدصو  ءطبب  يشمي  ناك   . حبني ملو  هتاقالمل 

. جراخلا يف  جّلثلاك  ةجارجر   ، هینیع مامأ  ربعت  يتلا  راكفألا 

هتلابق هتفرغ  باب  ناك  كلذك   . نْیقلغُم هراسي  نع  ةحارلا  تیبو  ما  ـ ّمحلا اباب  ناك 
. هتنبا ةفرغ  باب  نأش  هنأش 

. ًاحوتفم ناك  نّییبصلا  ةفرغ  باب  هدحو 

ّيبصلا نضتحت  ريرسلا  فر  طـ ىلع  ـة  سلاج ـت  نبلا ـم.  هتثالث ـم  هدجو كانھو 
ضكر  . ةذفانلا نم  ًاّعلطتمو  هرھظ  ًاريدم  ریبكلا  فقي  امنیب   . اھیعارذ نیب  رغصألا 
هنم تردب  ربكألا  نبالاف   ، مھتثالث سیل  ال،  هیعارذ -  نیب  مھتثالث  اومتراو  مھبوص 
ةدّدحم ةطقن  ىلإ   ، ةقيدحلا بوص  ًادیعب  رظنیل  ًاروف  داع  ّمث  ةفیفخ  ٍفافتلا  ةكرح 

بوص ناضكري  هتقیقشو  هقیقش  ناك  امنیب  اھقرافي  نأ  عطتسي  مل   ، اھقرافي ال 
. امھدلاو

كرت نع  زجعت   ، ةدینعو نورح  سمأ -  ةرشع  ةثلاثلا  اھتنس  تّمتأ  تنبلا - 
نعو  ، اھسفن نئمطتل  ول  امك  هرعش  دیسمت  نع  ّفكلاو  ریّغصلا  اھقیقش 

: امامو  ، جرخیس  ، لحریس  ، ریخب ءيش  ّلك   ، ریخب ءيش  ّلك  ّنأب  سمھلا 

، امام

امنیب فئاخ  ّهنأ  سمھي  وھو  ریغصلا  توص  عمسي  نأ  نود  يوارفش  امھتلفأو 
: ةالص يف  امك  هحجرؤتو  جوجلو  قناخ  لكشب  هیلع  هتقیقش  ّتبرت 

، امامو  ، جر ـ خیس ـل،  حریس  ، ریخب ءيش  ّلك   ، ماري ام  ىلع  ءي  ّلك شـ  ، سأب ال 

! امام

نأ لبقو  اھیف  برتقا  يتلا  ةظّحللا  يف   ، ًةأجفو  ، ةذفانلا نم  يوارفش  برتقاو 
عمس  ، رارصإب هیلإ  رظني  هنبا  ناك  ام  طقف  حملي  نأ  ّىتح  وأ  ىري  نأ  نم  ّنكمتي 



ىلع اّھثحل  ةسّاودلا  تابرضو  دھجلا  عمسُي  ناك  ةحابلا -  يف  ةجّاردلا  توص 
. بیجتست ، ال  دربلا اذھ  يف   ، اّھنكلو قالطنالا 

ریغ ّددرت  الب  جراخلا  يف  ىمتراو  بابلا  بوص  يوارفش  ضكر   ، ةریح وأ  ریكفت  البو 
ناك تقولا  نم  ةریصق  ةھربل   ، ةظحلل هرھبأ  يذلا  هساكعناو  هضایبب  وأ  دربلاب  ٍهبآ 
ناك ـي  تلا هتجّارد  ىلع  ًاینحنم  جردلا  لفسأ  يف  اھلالخ  بطحلا » ةلعش  »

ّةیفلخلا اھتلجع  امیف   ، نزاوتب فقت  ـت  ناكف ـا  هزاكع ىلع  اھّزكرو  اھعفر  قـد 
هبش وھو  سوديو  سودي  مامألا  ىلإ  ٍنحنم  وھو   ، غارفلا يف  رودتو  ةعفترم 
جرخيو ًالیلق  عقرفي  ّكرحملا  عمسن  ّىتح   ، نيزنبلاو ّكرحملا  لغتشي  ّىتح  فقاو 
ّلطي يوارفش  ىأرو  هسأر  بطحلا » ةلعش   » عفر ـّمـا  لو  . مِداعلا نم  ناخدلا 
ًةكرات ةجّاردلا  تقلطنا   ، هیلإ رظني   ، ّةرملا هذھ  ًارئاث  لخدملا  جرد  ىلعأ  نم  هیلع 

، حباكلا ّدشي  نأ  بطحلا » ةلعش   » يسن دقو   ، جلثلا ىلع  ةقلزنمو  اھدنسم 
اھتعفد امیف  ضرألا  ةجّاردلا  تّسمو  نیتديدش  ّةوقو  ةعرسب  ةلجعلا  ترادف 
لواحي ـب » طحلا ةلعش  و«  ، بذ ـ بذتم ّطخ  يف  ـة  يوق ٍةعرسب  ّةرحلا  ةلجعلا 

، اھیلع ةرطیسلا  دیعتسي  نأ  فلخلل  دودشملا  هردصو  نیتدودمملا  هیعارذب 
قبدلا مدلاو  هعارذ  ًاسمال  ًابيرقت  هاوتسم  ىلإ  لصو  دق  ناك  يوارفش  ّنكلو 
قلطُیل اھبقعب  ًاعفاد  ضرألا  ىلع  ًامدق  بطحلا » ةلعش   » طبخ ّمث   ، هدیب قصتلي 
ةراجحلا امیف  رَفحلاو  جّلثلا  يف  ًاصئاغ  عتعتيو  ئطبُيو  ّأكلتي  ناك  يذلا  ّكرحملا 

فلخ ضیبألا  ناخدلا   ، ةرّایسلا ديدح  ىلع  صاّصرلاك  قفطصي  اھضعبو  رياطتت 
متكي ٍتاخرصو  بطحلا » ةلعش   » عارذ ىلع  ةقبطملا  يوارفش  ديو  مِداعلا 
كلذك ىوقأ  تاب  بطحلا » ةلعش  ىوقأ و« تاب  عافدنالاو   ، ّكرحملا جیجض  اھَضعب 

نم ديزیل  ةمیقتسم  ةيواز  ّلكشي  ثیحب  ّةيرانلا  هتجّارد  ىلع  ٍنحنم  وھو 
يبنج لكر  لواحيو  هیعارذ  ّدمي  نأ   ، ضكري نأ  ىلع  يوارفش  مغرأ  اّمم   ، هتعرس
نود نم  نكلو  اھراسم  ّریغي  وأ  اھعقوي  وأ  اھنزاوت  اھدقفُي  وأ  اھّھزھیل  ةجّاردلا 

. ىودج

نم لزنملا  ىلإ  ةيادبلا  يف  بطحلا » ةلعش   » لخد فیك  ًاقحال  ّالإ  مھفي  ملو 
يھو ةنتنلا  هتحئار  عم  ًادیحو  ٍةھربل  هسفن  دجیل   ، بابلا قرطي  نأ  نود   ، لخدملا

. اھیلع ىلوتساو  اھلماكب  ةحاسملا  سمل  ّهنأ  ول  امك   . هلوح ناكملا  حاتجت 

الب اھلزنم  ىلإ  لخد  ًادحأ  ّنأ  ىرحألاب  تمھف  ال.   . يوارفش ةجوز  ترھظ  ّمث 
ىلع هتاوطخو  ةيرانلا  هتجّارد  توص  تعمس  ًاصخش   ، بابلا ّقدي  نأ  نود   ، راعشإ
تلاق ّمث  اھجوزب  ًاروف  تّركف   . ةنتنلا هتحئار  لبق  هسّفنت  توصو  دربلا  هقفاري  جردلا 

. اھجوز اذھ  سیل  ال،  اھسفنل :

. اھنّمخن  ، سدحلاب اھفرعن  ةلأسم  بيرغ  صخش  دوجوف 

اوعمس امدنع  ّىتح   . اوّكرحتي ملو   . اوّكرحتي ّالأو  ةفرغلا  يف  اوقبي  نأ  دالوألل  تلاق 
مل وھف   ، ٍيأل دعب  بیجي  هوعمسو   ، انھ هلعفي  ـا  ّمع بيرغلا  لأست  مھّمأ  توص 



لاجملا اھل  ًاحسفم   ، ّملكتي ، ال  ًائیش لوقي  ًاتكاس ال  يقب  لب   ، روفلا ىلع  بجُي 
. رثكأ أجافُتل 

ٍرمأل ىتأ  لب   ، ّملكتیل ِتأي  مل  لجرلا  ّنأ  اوّركف  لافطألا  ّنأ  ّدب  ال   ، ةفرغلا نمو 
هقیقشو هتقیقش  ّنأل  ریغصلا  اّمیس  ، ال  مھفوخ راثأ  ام  ناعرس  ّهنكلو  هنولھجي 

: هل الاقو  هّمأب  قاّحللا  دارأ  امدنع  هب  اكسمأ 

، ّكرحتت ال، ال 

ملو لّجرلا  ّملكت  ّمث   . هیتفش ىلع  ّةوقب  اھدي  عضت  نأ  ةقیقشلا  تأترا  امیف 
ّعطقتم ٌتوص   . ّةیتوص عطاقم  الب  مھبُم  ٌتوص   . هتوص لوقي  ام  ةيادبلا  يف  اومھفي 

يف طبھي  وأ  ئفطني  ّهنأ  ودبيو  ةأجف  راھني  ّمث  خرصيو  بضغيو  ًانیح  عفتري  ظّفللا 
. ةنیكتسمو ةبیئكو  ةليوط  ةئزاھ  ٍةكحض 

تاظحل لثم   ، ًانایحأ ّلحي  ناك  تمصلا  ّنأل   ، ًارھد هّونظ   . ًاّدج ًاليوط  رمألا  ماد 
ىھتنا رمألا  ّنأ  ول  امك   ، ةوجف  ، مدعلا  ، تمصلا ىوس  ءيش  ، ال  ةتیم اياوز   ، ةتیم

. ًالصأ أدبي  ملو 

ةدیھنت لب   ، كاذ الو  اذھ  وأ ال   . ّمألا توص  وأ   . هريدھ فنأتسي  لّجرلا  توص  ناك  ّمث 
ام ءيش  لب  مھّمأ  مسج  سیل  ّهنأ  ًاروف  نوفرعي  اوناك  لّقنتي  مسج  وأ  ةكرح  وأ 
خألا دكي  ملو  ةملكب  اوّھوفتي  مل   . ءاھتنا الب   ، ًاّدج ًاليوط  نمزلا  ادب   . فینعو كیمس 
ةبوجأ نع  رَخآلا  يف  امھنم  دحاولا  ّشتفي  وأ  تارظنلا  نالدابتي  تخألاو  ركبلا 
يتأي ٌخارص  اھوحمي  ناك  ام  ناعرس  يتلا  راكفألا  هذھ   ، اھل ٍدیكأت  نع  وأ  هراكفأل 

، بيرغلا اذھ  وھ  نم   ، اذھ نم  توص  نولءاستيو  عمّسلا  نوخیصیف   . ًاروف اھفقویل 
ةفرغلا يف  مھیلإ  لصيو  عسوأ  ًىدم  ّمألا  توص  ذّختي  نأ  لبق   ، ديري اذامو 

. حتفُي بابلا  اوعمس  مّھنأل   . مھنئمطيو ًالیلق  مھئفدُیل 

. ًاروف جرخا   ، ایھ

بابلا ّنأل   ، ًاجراخ هعفدتل  هب  ةكسمم  لب  بيرغلا  ىلع  ةینحنم  مھّمأ  اوّلیخت  ٍذئنآ 
يف مھمادقأ  زخیل  ةفرغلا  ىلإ  ّللست  دربلا  ّنأ  ّىتح  حتفُي  هوعمس   ، ًاحوتفم تاب 

. ریغصلا خألا  مف  ىلع  ةعوضوملا  ةاتفلا  دي  ىلإ   ، مھھوجو ىلإ  لصيو  فافخألا 
ّكفت يتلا  دیلاو   . هلفقت يھو  حیتافملا  توصو   . ًاریخأ قلغي  يذلا  بابلا  توص  ّمث 
ریغصلا خألا  ةرشب  ىلع  عباصألا  تامالعو   . يخترت يتلا  عباصألا   . اھتضبق

اّھنأل ةیضارو   ، هتاذ ناوألا  يف  ةراھنمو  ةبضاغ   ، مھّمأ مھمامأ  ّمث   . ّةرمحملا
. ةبضاغ لب  ةبوعرم  ، ال  ةئجافتم لازت  الو   ، لیخّدلا جارخإ  يف  تحجن 

؟ اذھ ناك  نم 

. اھب ذولي  ءاج  يذلا  ریغصلا  سأر  ىلع   . اھلافطأ ىلع  ٌعئاض  اھرظن   . باوج ال 
: اھتنبا توصو 



؟ ناك نم 

: ركبلا اھنبا  توصو 

؟ ناك نم 

حمالم اھھجو  ىلع  تمستراو   ، امھتعس ىلع  اھینیع  تحتفو  ًاروف  ِبجُت  مل 
. مھلثم رذحلاو  قلقلا 

. اوتكسا

نأ هل  لوقت  هتخأ  امیف   ، ًایكابو ًامتمتم  اھب  قصتليو  هيدي  ّدمي  ناك  ریغصلا  ّنكلو 
: يھ فیضتو   ، ىھتنا  ، رمألا ىھتنا   ، ْتكسا

. اوتكسا سھ !

بلكلا  ، بلكلا ىريو  ةذفانلا  نم  رظنيو  تفتلي  ّمث  هّمأ  ىلإ  ّعلطتي  ركبلا  خألاو 
. ّيلفسلا قبّاطلا  بوص  عرسأ  يذلا 

. انھ ّهنإ   . اوتكسا

. لحري مل 

. بلكلا حبن  ٍذئنآو 

الو كانھ  مھتثالث  اوقبي  نأ  دالوألا  يوارفش  ةجوز  ترمأ   . ّفقوت الب   . ةداوھ الب 
. اوّكرحتي

. لحري مل 

ةحورطم ةيرانلا  ةجّاردلا  تأر   ، هكّابش نم   ، كانھ نمو   ، خبطملا ىلإ  تبھذ 
لباقملا يفو  ءطبلا  اذھو  جلثلا  نوكس   . ةيدامرلا ءامسلا  يف  صقري  جلثلاو   ، ًاضرأ

. ًاديدھت رثكأف  رثكأ  ریصيو  حبني  بلكلا 

. حتفُي وھو  بابلا  توصو   ، ًاجیجض اوعمس  ّمث 

ىلع بشخلاو  ديدحلا   . عقتو مطالتت  تاودأو  بشخو  ديدح  توص  ًةأجفو 
تّركف ام  اذھ   . ةأجف هترئاث  تراث  دقو  سّفرلاو  حابنلاب  ّرمتسم  بلكلاو   . تنمسإلا
بجي ام  يف  ّركفت  نأ  ردقت  مل   . ّضعي نأ  كشو  ىلع  ّهنأو  جئاھ  بلكلا  ّنأ  هیف :
ناكمإ ّلك  تغلأ  هتناتن  ّنأ  ول  امك   . لفسألا يف  لّجرلا  ّلیختت  تناك   . هلمع



تیقب تقولا  نم  مك   . ًاليوط ًاتقو  حجرألا  ىلع  رمألا  ماد   . لعفلاو ریكفتلاو  ثحبلل 
حابن عمستو   . ةيرانلا ةجّاردلا  ّيطغي  جلثلا  ىلإ  رظنت  ؟  ّكرحتت ال  خبطملا  يف 

. اھنكامأ رداغتو  عقت  يتلا  ءایشألاو  بلكلا 

ةجرد ىلإ  ليوط   ، ليوطو ّداح   ، بعرم نینأ  ّهلحم  ّلحو   ، بلكلا حابن  ّفك  ًةأجفو 
هبتنت ملو   ، توص ّيأ  الو   ، ًائیش عمست  دعت  مل  اھنأ  ّمألا  تبعوتسا  ّفك  امدنع  ّهنأ 
ریكفت نود  نم  تعفدناف  ةأجف  رجفنا  يذلا  هركللو  اھیف  دعاصت  يذلا  بضغلل 

تا ـ كرحلاب ـت  ماقو ءوضلا  تلعشأو   ، جردلا باب  بو  تعرسأو صـ خبطملا  جرا  خـ
لباقم يف  اھھجو  ًامامت  ًةھجاوم  ال  لزنتو  اھفلخ  با  ـ بلا لفقت  نأك  ةداتعملا 
ّيديدحلا نيزباردلا  ىلع  ىنمیلا  اھدي   ، ءطبب  ، بنج ىلإ   ، ةبراوم لب  تاجردلا 
لفسألا يف  بلكلا  ّنأ  دعب  فرعت  الو   ، تاجردلا ىلإو  اھیمدق  ىلإ  رظنت  يھو 

ىلإ ةمكل  دّدسي  نأ   ، هتكسُي نأ  دارأ  ّهنأل  هدي  يف  بطحلا » ةلعش   » ّضع
ًابرض هیلع  بطحلا » ةلعش   » لاھناف  . هّضع نأ  ّالإ  بلكلا  نم  ناك  امف   ، همطخ

تامّكللا ىدافتیلو  برھیل  لب  هسفن  نع  ًاعافد  ّضعلا  لواحي  بلكلا  دعي  ملو 
ّنأل  . ّيفلخلا بابلا  نم  جورخلل  تامّكللا  هتداق  ام  ناعرسو   . اھاّقلتي يتلا 
وھو هیلإ  ّعلطتي  مل  ًالیقث  ام  ًائیش   ، ًةلآ وأ  ًایبشخ  ًاحول  لوانت  بطحلا » ةلعش  »
َریثُأ دقو  هسفن  ىري  ذإ  ًاحرف  هلخاد  يف  بضغلا  ّبثوتي  ّىتح  برضيو  برضي 
ًاحيرط  ، ًّایئاھن دمخي  نأ  كشو  ىلع  بلكلاو   ، ًاّدج ليوط  راظتنا  دعب  ًاریخأ  ئفوكو 

. لیلقب بطحلا  ةموك  لبق   ، جراخلا يف   ، جلثلا ىلع  ًارئاخ  ىرحألاب  وأ 

. بلكلا تمي  مل 

ةذفان نم  َري  مل   ، ّةیمھأ هریعي  دعي  ملو  جراخلا  يف  بطحلا » ةلعش   » هكرت ـّمـا  لو
اھیف عفر  يتلا  ةظّحللا  يف  ًةوطخ  عجارت  فیكو  دلولا  ةرظن  ىلعألا  يف  ةفرغلا 
ةحوتفم هدي   ، ًادماج  ، ًائجافتم  ، ةیمادلا هدي  ىلإ  رظنو  هسأر  بطحلا » ةلعش  »

َري مل   . رسيألا هترتس  ّمكب  اھحسمي  نأ  لبق  ًاضيأ  يھ  ةدماجو  ةدعابتم  هعباصأو 
لوخد قبس  يذلا  تقولا  ّلك  يقبو  ةذفانلا  نم  بارتقالا  دواع  دلولا  ّنكلو  دلولا 

هتقیقشل وأ  رغصألا  هقیقشل  لوقي  الو   ، ّكرحتي اذكھ ال  ًافقاو   ، ةفرغلا ىلإ  هدلاو 
ىلع ًادّدمم  بطحلا  ةموك  برق   ، لفسألا يف   ، جراخلا يف  ناك  مرھلا  مھبلك  ّنإ 
مدلا ّنإو   ، عزاني  ، جرشحي ّهنأ  ول  امك   ، ًاّدج ّيوق   ، ّيوق لكشب  سّفنتي  ضرألا 
ةذفانلا نم  هاري  ّهنأ  ّنظي  دلولا  ناك  ام  اذھ   ، همسجو هقدش  ّيطغي   ، هّیطغي

. ةیمادلا دیلا  اذ  َلجرلا  ىأر  ثیح 

دلولاو ًادّدجم  لزن   . ّيلفسلا قباطلا  ىلإ  لخد   . هناكم يف  َقبي  مل  لجرلا  ّنكلو 
. هّمأ هحتفت  ّيلفسلا  قباطلا  باب   ، حتفُي باب  توص   ، ًاتوص لّجرلا  لثم  هلثم  عمس 

، ال اذھ ّلك  نم  ّيأ  وأ  ضكري  وأ  ّضقني  وأ  اھیلع  مجھي  هَرت  مل  هتأرو -  بابلا  تحتف 
ٌلایخ ْلجأ   ، هداوس مغر  مخض  لجرلا   ، ةحئار  ، ةيدامر ةروص   ، ةضمو ىوس  ءيش 
لخد يذلا  بابلا  نم  يتآلا  ّيدامرلا  ءوضلاو   ، ّقیضلا ّيداّمرلا  ّرمملا  يف  دوسأ 
ىلع قلغت  هعباصأب  تّسحأ  ّىتح  ّملكتتل  تقولا  اھل  ّىنستي  دكي  ملو   . هنم

، ءادوسلا رفاظألا  كانھ  ناك   ، ِفكي مل  اذھ  ّنكل  فلخلا  ىلإ  تعجارتف   . اھیمصعم



اھیتضبق ىلع  ّدشت  تحارف   ، ناتقلغملا ناتضبقلا   ، مدلا  ، ةدّعجتملا ةرشبلا 
ّىتح تعجارتو   ، يفكت ال  ةخرصلا  هذھ   ، ناضمغت اھانیع   ، ةخرصلا  ، اھنانسأو
يذلا لجرلا  مغر   ، فلخلا ىلإ  ًةعجار   ، اذكھ تاجرد  عضب  تدعص   ، ىلوألا ةجردلا 
ةأرملا يمصعم  ىلع  هيديو  هعباصأ  ّدشي   ، ًاّدج ّيوق  لكشب  هعباصأ  ّدشي  ناك 
ىلع سیل  نكلو  اھینیع  يف  بعرلا   ، راكفأب  ، تاملكب  ، ًّةرھفكم  ، متمتت يھو 
مدلا  ، ىنمیلا بطحلا » ةلعش   » دي نم  اھعباصأ  نیب  لیسي  مدلاو  اھیتفش 

وأ ّتوصت  مل   ، خرصت ملو   ، خرصت نأ  تكشوأ   ، هتأر  ، ًاضيأ يھ  اھدلج  ىلع  لیسي 
، اھباصعأ ةدورب   ، اھلقع  ، اھینیع فلخ  اھفوخ  تسبح  طقف   ، ءيش ال   ، حیصت

ةدورب  ، ءودھ  ، ءيش ّلكب  ظفتحت  نأ   ، اھباصعأ ةدورب  ىلع  ظفاحت  نأ  اھیلع 
اذھ  ، معن  ، اھقلح يف  اھخارص  سبحت  نأ   ، ةمواقملا  ، ریكفتلا  ، ةرطیس  ، باصعأ
يف فرعت  ، ال  لافطألا ببسب  اّمبر  هلعف  اھیلع  ام  اذھ   ، هلعف بجي  ام  اذھ   ، ّدیج

، هتضبق نم  كاكفلا  لواحت  الو  خارصلا  نم  اھسفن  عنمت  اذامل  ةظّحللا  هذھ 
يف ّركفت   ، ًابيرقت ءيش  ال   ، ّالك  ، ّةوقب اھیقفرم  ضفنت  يھو  اھيدي  بحست 
ّالأ  ، عقت نأ  ّالأ   ، ّركفت  ، تاجرد عضب   ، فلخلا ىلإ  ادعصت  نأ  بجي  نیّتللا  اھیمدق 

ًارطیسم ًّارح  ىقبیف  هلقث  ّلكب  ّيلع  عقي  هعدأ  ّالأ   ، عوقولا ءانثأ  يعم  ّهرجأ 
ًةأجف اھیلع  رمھنت  نأ  نم  ةنونجملا  روصلا  عنمي  امو   ، ... يـ  ، ينسملي  ، ّيلع
ٌروص  ، باصتغالا ةركف  يف   ، دالوألا يف  ّركفت  ؟  نایثغلا ّىتح  اھعفرتو  اھلمحتو 

، امھفوخو ًاضيأ  امھادلج   ، نیجزتمم اھقرعو  هقرع   ، هتحئار  ، لجرلا ناسل   ، اھلزعت
تاوصأ اھعطقت   ، ّةداحو ةعيرس  تاءاميإ  امھنم  تردب  نانثالاو   ، نانثالا امھ 

. تكس يذلا  يھ  اھتوص  ّمث   ، تارظنو

يوني ام   ، هلعف ددصب  وھ  ام  مھفيو  يعي  اّمبرو   ، ّددرتیس ّهنأ  تّركف   ، ةظحل يفو 
ىلع هعباصأ  راثآو  اھردص  ىلإ  اتعفترا  ناّتللا  اھاديو   ، كبترملا اھھجوو   ، هباكترا
فزني ّهنأ  ىأر   . اھبایث ّخطل  يذلا  رسيألا  همصعم  ىلع   ، ًاضيأ مدلاو   ، اھیمصعم

، اھرودب تعمس  امدنع  هملؤت  ةّضعلا  ّنأو  ّملأتي  ّهنأ  ىلإ  هبتنا  اّمبرو   ، ةّدشب
جردلا اذھ  لفسأ  دنع   ، انھ  ، ًاعم امھسّفنتو   ، ّيوقلا هسّفنت  ءانثتساب 
تاسعد هتلت  ام  ناعرس  ةرّایس  بابل  موتكم  توص  لثم   ، ّيدامرلا ّيتنمسإلا 

، امھیلإ لصيو  لزنملا  ربع  اھادص  عجري  تاسعد   ، لخدملا جرد  دعصي  مھدحأ 
ّنإ امھل  لوقتل  هتاّجومت  تتأ  يذلا  ًامامت  لباقملا  جردلا  نم   ، لفسألا يف  كانھ 

. مداق صخش   ، صخش ةمث   ، لّدبت ام  ًائیش  ّنإ   ، نآلا فلتخا  رمألا 

، فیفط لكشب  ولو  ةأجف  اھتقث  تداعتسا  دقو  يھ   . ةفطاخ ةرظن  اھنیح  الدابت 
، ىلعألا يف  يذلا  كاذ  تاسعد  توص  عمسي  امیف  عجارت  دقو  وھو   . ًاّدج فیفط 

. لزنملا لخاد   ، ىلعألا يف  يشمي 

. همامأ  ، انھ نوكیس  ام  ناعرس 

مستبا  ، معن  ، يوارفش ةجوز  ىلإ  رظني  وھو  بطحلا » ةلعش   » مستبا ًةأجفو 
دارأ اّمبر  ّهنأ  تّركف  نم  برھي  يكل   ، ةلیحتسم  ، ةّتیم ةماستبا   ، ةبيرغ ةماستبا 



. مراعلا ةأرملا  ردص  ىلع  هيدي  عضي  نأ  ةظحلل 

. ِدانت مل   . ّكرحتت مل   ، رارفلاب ذال  امدنعو 

. ردصلا يف  سافنألا  لثم  ًّایئاقلت  اھعومد  ترمھنا 

، اھیمصعم ىلع  راثآلا  َدعُب  اھنع  ًادیعب   . اھيدي فاجترا  دعُب  اھنع  ًادیعب  ناك 
ًادّدجم اھیتضبق  قالغإ  ّمث  ضعب  نع  اھضعب  اھداعبإو  اھعباصأ  حتف  يف  اھتقيرطو 

. قلطنت يھو  ةيرانلا  ةجّاردلا  توص  ٍذئنیح  عمست  دكت  ملو   . ءامدلا امھیف  يرجتل 

ءامد لسغو  اھيدي  لسغل  بھذتو  ضھنت  نأ  بجي  اّھنأبو   ، دالوألا يف  تّركف  انھو 
. يھ اھعومدو  بطحلا » ةلعش  »

. ًاروف ّكرحتت  مل  اّھنكلو 

حتفُي بابلا  توص  تعمس  امدنعو   . لزنملا يف  ًاضكر  تعمس  ذإ  تماقتسا 
ىلع ضكري  ام  ًادحأ  ّنأ  تمھف   ، هتعمس ام  اذھ   ، لجأ  ، كلذك ٍجاجترا  توصو 
. ضوھنلل اھعفد  ام  وھ  فوخلا  ّالإ  ءيش  فوخلاو ال  جراخلا : يف   ، كانھ  ، جردلا

تأر  . ءوضلا لاعشإ  يف  ّركفت  نأ  ّىتح  نود  ّيلفسلا  قباطلا  يف  تشم 
. ّةیمرمو ةبولقم  تاجّاردلاو  ّةیبشخ  ًاحاولأ   ، تاودألا  ، ةّدعلا ةلواط   ، ىضوفلا

دا عـ امو  ةحابلا  تأر  هیلإ  تلصو  امدنعو   ، ّيلفسلا قباطلا  باب  بوص  تشم 
ةجّاردلا دوقو  ةحئارو   . ةرّایسلاو ـة  حوتفملا ةبّاوبلا  اھدحو   . ءيش ال   . دحأ اھیف 

ام ناعرسو  هتاوطخو  اھجوز  سافنأ  توص  تعمس  ّمث   . ءاوھلا يف  رشتنت  ةيرانلا 
. ةبّاوبلا ةحتف  يف  هفیط  رھظ 

. امھدالوأ ةيؤرل  ادعص  ّمث   ، ةملكب اسبني  مل   ، هتجوز ىلإ  رظن   ، ةحابلا لخد 



ءاسملا

؟ اولعفت نأ  نوونت  اذامو 

نوینلا ءوض  انقحسي  امنیب   ، انلوح موحي  هتكرت  لب  انیلع  اھلاؤس  وتاب  حرطت  مل 
. ةلیخألا ّىتح  ءيش  ّلك  ّضیبي   ، ضایبلا ديدش  ٌءوض   ، ودرایلبلا ةلواط  ىلع 

تارظنلا انلدابت   . ّيلإ تفتلا  ّمث   . هتعاس ىلإ  ّمث   ، ةيدلبلا سیئر  ىلإ  رانیم  ّعلطت 
. وتاب ىلإ  رظنو   . ًائیش ّانم  ّيأ  لوقي  نأ  نود 

، فسألاو مدنلا  ریباعت  هولعت  ٍهجوب  ّيلإ  رظنو  هتسلج  يف  ةيدلبلا  سیئر  ماقتسا 
: لاقو

. رَخآ رایخ  نم  ام 

: تلاقف يھ  اّمأ   . وتاب لاؤسلا ال  حرط  نم  انأ  ُتنك  ول  امك  اھلاق 

؟ دصقت اذام 

ول امك  يبوص  رادتسا  لب   ، ًائیش لقي  ملو  همالك  ّرركي  مل  ّهنكلو  اھیلإ  ًاریخأ  تفتلا 
: ُتلقف  . مالكلا ىلع  يّنثحیل 

. رَخآ رایخ  مھيدل  سیل   ، وتاب اي  ال 

يّننأ وأ   . هراركت ىلع  ؤرجأ  نل  هُتلق  ام  ّنأ  يل  ّنیبتل  ول  امك  اھیفتك  ّْتزھف 
. ثبع اذھف   . اذھ لوق  يننكمي  ال  ُتّركف : هلوقأ  يسفن  ُتعمس  امدنع  ةطاسبب 

: رارصإب تلاق   ، هیف ّركفأ  يّننأ  ّلیختت  ام  قبتستل  ول  امكو 

، هنع عفادت  نأ  بجي   ، كّمع نبا  ّهنإ   ، وبار ؟  مھيدل رایخ  ال  ْنأ  كلوقب  دصقت  اذام 
«. بطحلا ةلعش   » ، وھ امك  وھ   . اولعفي نل  اّمبر   ، ىوعد اومیقي  نل  اّمبر   ، ًالمث ناك 

. ةقامح بكترا  دقل 

؟ ةقامح اذھ  نیّمست 

. ةقامح  ، معن

. ةقامح نم  ریثكب  ربكأ   ، رانیم بّقع   ، ةقامح نم  رثكأ  اّھنإ 



عفري هب  اذإ   ، ءطبب هسأك  يستحي  ًاتماص  يقب  دق  ناك  يذلا  رَخآلا  ّيكردلاب  اذإو 
: لوقيو ظقیتسي  امدنع  ٍكيد  نقذ  لثم  نیمّسلا  هنقذ  ّكرحيو  هینیع 

. عیمجلل ةمدص   ، لعفلاب ةمدص  اّھنإ 

. ةيدلبلا سیئر  عبات   ، كلذَكل اّھنإ   ، معن

. انقفارت نأ  لضفألا  نم   ، وبار

تناك جلثلا  ببسبف   ، هتیب ىلإ  باھذلا  نم  ىودج  الو  رّخأتم  تقولا  ّنأ  انيأترا  ّمث 
يف بغرن  اننوك  نم  نیقثاو  ان  ـ سل اّننأ  امك   . تارّایسلاب ـة  محدزم قيرطلا 

. هلزنم دصقن  دغلا  حابص  يفو  ّرمي  لّیللا  كرتنلف  انلق :  ، سكعلاب  . ةعرسب ّكرحتلا 
. ةعساتلا وأ  ةنماثلا  ىلاوح  يف 

ـد عوم لوبقل  ًّارطضم  نوكأ  ّالأ  ُتّینمت  ةظّحللا  كلت  يفو   ، ةعاسلا ىلإ  ُترظن 
، اندحو نوكن  نلو   ، كراظتناب نوكنس   . ةسینكلا ةحا  سـ يف  ـد  غلا حاب  صـ
. هلعف ّةدر  نوكتس  فیك  وأ  لعفي  نأ  هنكمي  اذام  فرعن  ال  نحنف   ، رانیم ينغلبأ 
عضب ًاسلاج  تیقبف  انأ  اّمأ   . هینعي ال  رمألا  ّنأ  ول  امك  ًاتماص  ةيدلبلا  سیئر  ّلظ 

، اھلقأ مل   ، ةئجافم ّةیئادع  ةلمج  يلاب  ىلع  رطختل  ةیفاك  تناك  ةیفاضإ  ٍناوث 
ةلمجلا هذھ   . مھتثالث اوماق  امدنع  يل  ترطخ  َمل  مھفأ  ملو  يمف  يف  تجرحدت 

: يسأر يف  ترجفناو  اھُتسبح  يتلا  تاملكلا  هذھو  ًاديدحت 

؟ ًّایبرع اھیف  َتيأر  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  رُكذتأ   ، ةيدلبلا سیئر  يّدیس 

ًالیلق ّالإ  ةيدلبلا  سیئر  ىلإ  رظنأ  ملو   . لیبقلا اذھ  نم  ًائیش  لقأ  مل  يّننكلو 
لھ ؟  تاونسلا كلت  يف  هرمع  ناك  مك   ، معن  ، هرمع  ، ًالصأ هفرعأ  ُتنك  اّمم  ّدكأتأل 
اھیف جرخي  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  يھ  كلت  تناك  لھو  ؟  ىأر لھ  ؟  كانھ ىلإ  بھذ 

؟ روھشو ٍروھشل  هتبیطخ  نع  وأ  هتلئاع  نع  باغ  لھ  ؟  ّيلئاعلا هلزنم  ءفد  نم 
ىلع نيدیلا  ّقرعت  ىنعم  فرعو  ّةیقدنب  كسمأ  لھ  ؟  قياضت لھ  ؟  فاخ لھ 

. اذھ ّلك  فرعأ   ، معن ؟  ةقناخلا ةرارحلاو  ةیقدنبلا 

. ّهلك اذھ  شاع  نوكي  نأ  نم  رغصأ  ّهنأ  ُفرعأ 

امدنع ءایتسالاو  ةوسقلا  نم  ٍعونب  ةيدلبلا  سیئربو  نیَّیكردلاب  قّدحت  وتاب  تناك 
نكلو اھتاذ  ةربنلاب  تفاضأ  ّمث   . اھفویض مّھنإ  تلاقف  هتظفحم  ریخألا  اذھ  جرخأ 

: ّةرملا هذھ  ّقرأ  ٍتوصب 



؟ ىوعد نومیقي  دق ال  مّھنأ  ّنظتأ 

يھو نومودصم  دالوألا   . ةجوزلا نياعیل  ًابیبط  ُتلسرأ   . اولعفي نأ  ىلع  صرحأس 
. لصح ـا  ّمع توكسلا  نكمي  ، ال  ةمودصم ًاضيأ 

ىلع وتاب  بجُت  مل  ًاعبطو   . ةمساح ٍةربنب  نكلو   ، ديدش ءودھب   ، ءودھب رانیم  ّملكت 
سیئر ىلإ  وأ  رانیم  ىلإ  رظنت  نأ  نود  برشلا  ةدضنم  فلخ  تبھذ   . روفلا
برق اھجوز  بناج  ىلإ  تسلج  ّمث   ، اھتلعشأو ةراجیس  تجرخأ   ، ةيدلبلا

، بابلا ضبقم  ىلع  هدي  رانیم  عضو   . امھیلإ ُتممضناو  انأ  ُتمقو   . ةدضنملا
: وتاب تلاقف   . حتفي نأ  لبق  لّھمتو 

ُتنك  . هنع عافدلا  نكمي  ال  ّهنأ  ًاّدیج  فرعأ   . نكمم ریغ  اذھ  ّنأ  ًاّدیج  فرعأ 
... ينعأ  . أوسألا لصحي  نأ  نكمي  ناك   . ام ًاموي  ٍةقامحب  موقیس  ّهنأ  نم  ةّدكأتم 

يرظن ّضغأس  يّننأ  ّينظت  ال  نكلو   ، رانیم اھعطاق   ، هنيدصقت يذلا  ام  فرعأ 
. ىرج ـا  ّمع

ةظّحللا يف   ، ًّاینعم وأ  ّقحب  ًا  ـ ّمتھم ـة  يدلبلا سیئر  ادب  ـط  قف ةظّحللا  هذھ  يفو 
ال، وأ   ، ةالابم ال  هبشب   ، اذكھ  ، ىمر امدنع   ، ةرداغملاب اھیف  نوّمھي  اوناك  يتلا 

لاكشإ ال  ًائیش   ، قاّفتالاو ؤطاوتلاو  عامجإلا  ریثي  ًائیش  لوقي  نم  ةربنب  لقنلف 
، ةّذللا ّيبحمو  نيرومخملاو  نيرّیكسلا  ّنأ  اھدافم  ّةیھيدب  نم  ًاعون   ، هلوح

ةيدلبلا ذإ   ، انباسح ىلع  نوشیعي  نيذلا  كئلوأ   ، نّییلیّفطلاو نیبوطعملا 
الو رثك  نوّدرشتم  اندنع  سیل   ، ًالیلق هیفتك  ّزھ  ّمث  ؛  نوفرعت  ، نوعفدي نونطاوملاو 
ينعي اذام  نوفرعت   ، ّایھ فاضأ : ّمث   ، لوقي ّهنأ  ول  امك  ادب   ، ّظحلا نسحل   ، نوذاّحش
تفتكاو ةالابم  الو  روتفب  وتاب  هیلإ  ترظنو   . ًاعیمج فرعن  ؟  كلذك سیلأ  رمألا  اذھ 

ءانع تّدبكت  ّىتح  الو  هتكسُت  ملو  يكحي  هتكرتو  اھتراجیس  ئفطتل  ضوھنلاب 
، زازفتسالا اذھ   ، سّوبدلا ّةصق   ، هل ًاّططخم  ناك  اذھ  ّلك  ّنإ  لوقي  وھو  هیلإ  رّظنلا 

سیل وھف   ، كلذ ریغ  رمألا  نوكي  نأ  لیحتسم   ، كلذك سیلأ   ، ّةیحرسملا هذھ 
يف رطخت  ال  ّىتح  ةیعقاوّاللاو  لھجلاو  نونجلاو  ءابغلا  نم  ةجردلا  هذھ  ىلع 
ّهنأ حیحص   ، هذھك ًةیلح  ىرتشا  حارف   ، اھب ّببستي  نأ  نكمي  يتلا  ةحیضفلا  هلاب 

؟ ةحارصب ّةصقلا  هذھ  لقعُتأ  نكلو  هوتعمو  لبخأ 

؟ قفاوم تنأأ  ينعأ  ؟  ًاّقحم ُتسلأ  ؟  ًاحیحص اذھ  سیلأ   ، ينبِجأ  ، وبار

لب سلجت  ملف  وتاب  اّمأ   ، حیحص اذھ  ّنأب  ّةیفاضإ  ّةرم  ًاّملسم  ّيدي  ُتعفرف 
: تلاقو انمامأ  تبصتنا 

. حیحص ریغ  اذھ  ال، 

اھنع تردبو   ) كرام ناجو  يھ   ، امّھنأو ةثداحلا  لبق  هتقفرب  تناك  اّھنأ  انتربخأو 
ىلع روفلا  ىلع  اھءاج  ًادیكأت  سمتلت  اھجوز  بوص  اھیف  تتفتلا  ةعيرس  ةكرح 



اناك امھ  ّىتح   ،( اھب َغلابم   ، ةخرصب هبشأ  معن »  » ةملكو هسأر  نم  ةراشإ  لكش 
ال  ، عیباسأ ذنم  هتبرض  رّضحي  ناك  بطحلا » ةلعش   » فـ  ، عیباسأ ذنم  ناملعي 

مّدقي نأ  ناك  هل  ّططخ  يذلا  دیحولا  رمألاف  ، ال،  سیلدت وأ  قبسم  دْمع  نع  دصقأ 
، لاّجرلا رئاس  لعفي  امك  ّةيدھ  اھل  مّدقي  لوقأ   ، اذھ اومھفت  نأ  مكنكمي   ، ةلمرأل
. هتجوز هتقیقش ال  اّھنإ   ، يل لوقتس   ، فرعأ  ، معن  . مكئاسن عم  متنأ  نولعفت  امك 

سیل اّھنإ  هسفنل  لوقي  ناك   . هل ّططخ  ام  اذھ  ؛  ًاليوط هیف  ّركف  ام  اذھف   ، ًالھم
ّركف  . رمألا يف  ّركف  دقف   ، وھ اّمأ   . ةیلح  . ايادھلا نم  عونلا  اذھ  اھل  مّدقي  نَم  اھيدل 
سیئر ةرضح  اي  يأرلا  ينقفاوت  الأ   ، هلِبق نم  ٌنسح  ٌرمأ  اذھ  ّنأ  ىرأو   ، رمألا يف 

هاوس دحأ  ال  ْنأ  هسفنل  لوقي  وھو  هتخأ  يف  ّركف  ّهنأ  نسح  رمأ  ّهنأب  ةيدلبلا 
؟ كلذ لعفي  نَم  اھيدل  سیل  ذإ  ّةيدھ  ةباثمب  ًةیلح  اھل  مّدقیس 

نیفتكم اھلاؤس  ىلع  ةحارصب  اوبیجي  نأ  نود  نّایكردلاو  ةيدلبلا  سیئر  رداغ  ّمث 
نوفرعي مّھنأ ال  وأ  نومھفي  اّمبر ال  وأ  نومھفي  مّھنأ  ينعت  مھسوؤر  نم  تاراشإب 

. اھوّعدويو ةفایضلا  ىلع  اھوركشیل  طقف  وأ   . نوّركفي اذامب 

ّىتح ةثالثلا  لاجرلا  جرخ  نإ  ام  نكلو   ، لفحلا ةلاص  ىلإ  دوعن  نأ  حرتقأ  نأ  ُتدرأ 
، قرخأك  ، سئایك  ، نونجمك ّفرصت  ّهنأل   ، هنع عافدلا  بجي  ّهنإ  لوقت  وتاب  تحار 
، متدرأ امفیكو   ، متدرأ ام  ّلجو   ، حیحص  ، ّيبصعو تومصو  رّیكس  ٌقمحأ  ّهنأ  دیكأ 
انأ ُتنك  امنیب  دیعتو  يل  ّرركت  تحار   ، ًارّيرش سیل  ال،  ؛  ًارّيرش ًالجر  سیل  ّهنكلو 

قحست يھو  هتجوز  تاءاميإ  ىلع  هرظن  ٌّتبثم  وھو  اھجوز  ىلإو  اھیلإ  رظنأ 
اھرفاظأو  ، نیفصن ترسكنا   ، ًاّقح اھنّخدت  مل  يتلا  ةراجیسلا  ؛  اھتراجیس

رمحأ رثأو  اھقرو  ضایبو  ةراجیسلا  دامرو   ، ّيزمرقو ٍعمالو  ٍكیمس  رمحأب  ّةیلطملا 
يفو  ، اھیلإ رظنن  اھجوزو  انأ  ُتنك  امنیب  ّينّْبتلا  رفصألا  اھبِقَع  ىلع  هافشلا 

: اھسفن ةلمجلا  رودت  يسأر 

اي رُكذتأ  ؟  ًّایبرع اھیف  َتيأر  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  رُكذتأ   ، ةيدلبلا سیئر  ةرضح  اي 
؟ اذھ ركذي  نم  ةّمثأ  ؟  دحاو ّيأ  ؟  ٌدحاو رُكذي  لھ  ؟  رُكذتأ ؟  يّدیس

عقيو راھني  ّينم  ٍءزجب  رعشأ  ُتأدب  امدنع   ، ةرابعلا هذھ  عمسأ  لازأ  ال  ُتنك 
ّةرملا هذھ  ظقیتسا  دقو   ، يردأ ال  مئان  ّىتح  وأ   ، مّمكمو ّيفخ  ءزج   . مّشھتيو

. لیقث سأرو  مومھم  ٍنیبجو  امھتعس  ىلع  نیتحوتفم  نینیعبو   ، ةبثوب ول  امك 
اذامل ُتلءاست  امدنع  يسأر  يف  ةمئانلا  ةميدقلا  ماظعلا  ةموك  تظقیتسا 
بلقلا ةكرحب  ُترعش  يّننأ  كلذ  ةزفقلا -  هذھ  يردص  يف  ةلمجلا  هذھ  تزفق 

، ناحتما راھنب  ةھیبش  ةظحل   ، رَخآ ٍدعوم  راظتنا   ، راظتنا قلق  تناك  ول  امك  هذھ 
نّایطرشلا  ، مھتاكسإ يف  يتبغر  لایح  يلخاد  يف  ةحیضفلاو   ، كلذك بضغلاو 

، تاملكلا هذھ  ُتعمس  امدنع  اھیلإ  فیضأ  انأو   ، لیصافتلاو هتافیصوتب  رانیمو 
، هلاق ام  ّلكو   ، رّوصلاو فواخملاو  هوجولا  ُتیعدتسا  امدنع   ، اھُتعرتخا امدنع 
يف بغرأ  ينلعج  يذلا  ببسلاو  ئجافملا  بالقنالا  اذھ   ، ًاضيأ ةكرحلا  هذھو 

: ةيدلبلا سیئرل  تاملكلا  هذھ  هیجوتب  بطحلا » ةلعش   » نع عافدلا 



؟ يّدیس اي  رُكذتأ 

يذلا راعلا   . يلابب ترطخ  اھنوك  نمو   ، ةلمجلا هذھ  نم  راعلاب  فینعلا  يروعشو 
ناودُعلاو  . جورخلا ىلع  ردقت  ملو  جرخت  مل  تاملكلا  ّنأ  ةجرد  ىلإ  ًاديدش  ناك 

ّلح نیَّیكردلاو  ةيدلبلا  سیئر  ىلإ  هھیجوت  يغتبت  تاملكلا  هذھ  تناك  يذلا 
يتلا تاملكلا  هذھ  يسأر  يف  عمسأ  نأ  ةركف  نم  لوھذلاو  شاھدنالا  ّهلحم 
لكش ىلع  ال   ، قالطإلاو حوضولا  نيذھ  لثمب  تمظتناو  ناكمال  نم  تجرخ 
اھفلخو ةحيرصلاو  ةحضاولا  ةلمجلا  هذھ  ّنكلو  مَھبُم  ءيش  وأ  روص  وأ  راكفأ  ِتاتُف 
موجھك  ، عافدناك  ، ةجومك  ، يسفن انأ  ينأجاف  يذلا  جاعزنالاو  ًاضيأ  نیقیلا 
ثعابب الو  ةبارقلا  عفادب  ال  بطحلا » ةلعش   » نع عافدلاو  ىفك »!  » لوقلل

، يناّجملا عافدلل  ةجاحلا  وأ  فطاعتلا  نم  عونل  ّىتح  الو  ، ال  مارتحالا وأ  ةقادصلا 
. هنع عفادیس  دحأ  ْنأ ال  فرعن  ٍئطخُم  ٍصخش  نع   ، ببس نود  نم   ، اذكھ

يّننأل نآلا  هدیعتسأ   . ًاّدج ًاشَّوشم  رمألا  ناك  اھتظحل  يف  نكلو  نآلا  اذھ  لوقأ 
رظنأ تنك  هببسب  يذلاو  راكفألا  هذھ  ءّارج  نم  ينارتعا  يذلا  بارطضالا  ركذأ 

. وتاب ىلإ 

ةراجیسلا ىلإ  رظنأ  اھمامأ  ًافقاو  ُتیقب   ، ًائیش لوقأ  نأ  لدب   ، اھبیجأ نأ  لدبو 
ةمالع اھیلع  ةعوبطملا  ةعمّاللا  ءادوسلا  ةضفنملا  يف  نیفصن  ةروسكملا 

. اھرفاظأ ءالط  رمحأك  ٍناق  َرمحأب  وروبلرام 

؟ ىرخأ ًاسأك 

. جرخأس ال، 

ةد ـ ضنم ىلإ  ُتدع   . تردتسا ّمث  ضبقملا  ُتكسمأ   ، بابلا بوص  ُتھّجوت 
نم هتربن  ترسكنا  ـع  فترم ٍتوصب   ، راذ ـ نإ الب  اذ  ـ كھ  ، موجھلاب ُتردابو  برّشلا 

ةقلغملا يتضبق  فلخ  يھجو  ّئبخأو  لعسأو  حنحنتأ  ُتحر  امدنع  اھتاذ  ءاقلت 
: تلق يّننأ  مغر 

هنیفرعت ِتنأف ال   ، راوطألا بيرغ  ًاصخش  بطحلا » ةلعش   » ناك املاطل   ، وتاب اي  ال 
، هنع ریثكلا  كربخأ  نأ  نكمي  انأف   . نیمھفتس ِّكنأ  نم  ًاقثاو  ُتسل   . هفرعأ امك 
ول انھ  نم  ءدبلا  اننكمي   ، هتلوفط ـل  جأ  ، هتلوفطو هجاوزو  هباب  ـ شو هتایح  نع 
ال ةریبك  تاقامح  وأ  تاناویحلا  بيذعت  عون  نم  لیصافت  طقف  ينعأ  الو   . ِتدرأ

ءاملا يف  اھیمرو  لاقثأب  عدافضلا  طبر  وأ  تاءاظعلا  لويذ  عْطقك  ًائیش  ينعت 
ىلع رانلا  قالطإ  وأ  رجفنت  ّىتح  ناخدلل  اھضيرعت  وأ  قرغت  يھو  اھیلع  ّجرفتلاو 

. اذھ ينعأ  ال  فيرلا -  نایبص  باعلأ  اّھلكو  صاصر -  ةیقدنب  نم  جاجدلاو  ریفاصعلا 

. ةقھارملا نع   ، دعب ـا  ّمع ثّدحتأ 



انأ اّمأ   ، عوضوملا نع  ًائیش  نیفرعت  اّمبر ال   . اھتومو  ، نْيَر  ، هتقیقش ّةصق  نیفرعت 
طقف اذھو   ، رمألا يف  ریكفتلا  نود  نم  بطحلا » ةلعش   » ىلإ رظنلا  يننكمي  الف 
هتيأرو هب  ُتیقتلا  اّملكف   . ّطق هیلع  ًارداق  ُتنك  ام  كلذ  لبقف   ، ةلیلق تاونس  نم 

، ضیبألا سلكلاب  ّةیلطملا  اھناطیحب   ، ةفرغلا رادج  برق  مویلا  كلذ  هتيأر  املثم 
عزانت يھو  هیلع  ةدّدمم  تناك  يذلا  ضفخنملا  صفقلا  ريرسلاو  عومّشلاو 
عمشلا ةحئار  حوفت  امیفو   ، تّانسملا ةيرقلا  تاحئان  اھب  طیحت  امنیب  فزنتو 
ةلواطلا ىلع  تاولصلا  باتكو  اینولوكلاو  ةقلغملا  فرغلا  حئاورب  ةطولخملا 
عّلطلا رابغو  بارتلا  ةحئارو  اھنیبج  ىلع  بطرلا  مامحتسالا  زاّفقو   ، ةریغصلا
يتلا لیتنادلا  فشارشو   ، ريرسلا ىلع  بیلصلاو   ، تّمصلاو جراخلا  يف  رياطتملا 
صغملا ّلیخت  كنكمي  ال   ، حاونلاو تاقناعملاو   ، ةالصلا حباسمو  ثاثألا  ّيطغت 

مل  ، مايألا كلت  يف   . ذئنآ ءرملا  باتنت  يتلا  عفصلا  يف  ةبغرلاو  ءاشحألا  يولي 
ةّئیس ّةيرجح  لزانم  اّھلك  تناك  ـد،  يدج لزنم  ّيأ  ةيرقلا  يف  ُدعب  َينُب  دق  نكي 
نيدي لثم  ةقلغمو  ةقلذحتم  اّھنإ  لوقلا  نكمي   ، ةمتعُمو ةظیلغو  ةّقیضو  ءانبلا 

، ال لخادلا يف  ةنتن  ةحئارلا  تناك   . ةّدشب نيواقرخو  امھرارسأ  ىلع  نیتصيرح 
هريدھو بابّذلا  نینطو  يْلجلاو  نوباصلاو  ةنسآلا  هایملا  ةحئار  ًاّدیج  ركذأ  ُتلز 

وھ هّركذتأو   . هیلع ذیبنلا  عقبب  عَّمشملا  ةلواطلا  فشرشو  ةذفانلا  جاجز  فلخ 
هھجو ولعت   ، رادجلا ىلإ  هرھظ  ًادنسم   ، ةذفانلا برق  ةيوازلا  يف  هدحو  ًاضيأ 
وھو نوؤاشت  ام  وأ  لدعلا  وأ  ةلیضفلا  لثم  ًامیقتسمو  ًامراص   ، زازئمشالا تامالع 

. اھبناج ىلإ  دھملاو  عزانت  يھو  هتخأ  ىلإ  رظني 

. ةعرسب يكحأ  انأف   . مكل ْحرشألف   ، ًالھم

ّالإ لـه  سیل  لفط   ، ّمأ الو  بأ  الب  ًالفط  اھفلخ  ًةكرات  ةریغصلا  تخألا  ةافو 
، مھعیمج  ، نيرخآلاو وھ  هتشھد   . ملاعلا اذ  هـ يف  هدو  ـ جو ـة  شھدو هم  ـ سج

تاملكلاب نورخآلا  يفتكي  امنیب  لّفطلاب  ىنعتس  يتلا  زوجعلاو   ، اّھلك ةلئاعلا 
يك نیعبرأ  وأ  ًاماع  نیثالث  ىدم  ىلع  اھب  نوسماھتي  نّولظي  تاشوشولاو 
دعب حبصأ  دق  نكي  مل  رانرب -  كانھ  ناك  نكلو   . لصح ام  ّيطخت  نم  اوّنكمتي 
لصنب ًابعال  ةّبلصتملا  هتبقرو  مامألا  ىلإ  دودمملا  هقنعب  بطحلا - » ةلعش  »

، نوفعضي وأ  نورخآلا  يكبي  امدنع  هلوح  رظني  الو  هرفاظأ  هب  ّفظني  بیج  نّیكس 
ـم سقأ  . هل ىنعم  مال ال  ـ كب متمتي  وھو  لّصنلا  سأرو  هرفاظأ  نع  هرظنب  دیحي  الو 

ّدرجم سیل   ، نولوقتو نودقتعت  امك  ًافیطل  ـس  يل  ، كرام نا  ـ جو وتابل  ُتّررك   ، مكل
هتّمطح ةایحلا  ّنأ  ول  ّىتح   ، كلذ طقف  سیل  ال،   ، ةایحلا هتّمطح  عئاض  ّيبص 

ًافقاو ناك  امدنع  هینیع  يف  تناك  يتلا  ةوسقلاو  هّبلصت  ًاضيأ  كانھ  لب   ، لعفلاب
اھّركذتأ ُتلز  . ال  ًائیش عرتخأ  انأف ال  ينوقّدص   ، ةقھارملا هتخأ  تتام  موي   ، كانھ
كلذكو ةدالولا  تافعاضم  نم  تتام  دقو  لوجخو  ةلیمج   ، ّينبلا اھرعشب  ًاّدیج 
َتمص فزانلا  اھمدو  اھقاھرإ  فلخ  نم  عمست  يھو  ملألاو  طخّسلاو  راعلا  نم 

، اھتوسق رسك  لیحتسي  يتلا  هترظنب   ، ّيسلكلا طئاحلا  ءاذحب  فقاولا  اھیخأ 
لوقیل سمھلاب  هبشأ   ، ديدش ءطبو  حوضوب   ، بضغ الب  تاملكلا  هنم  جرخت   ، ًادراب
اھدیعيو ًاسمھ  اھلوقي   ، ةفرغلا ُتلخد  امدنع  ةرھاع  لوقي  هركذأ   ، ةرھاع اّھنإ 

اذھ  ، ثارتكا الب  هیفتك  ّزھ  ّهنأل  جورخلا  ىلع  هماغرإ  بّجوت  ّىتح   ، ةرھاع  ، دوربب



ًادرابو ًاسرش  ناك  ّهنأل   ، هذھك ًارومأ  حماسأ  نأ  يننكمي  ؟ ال  نامھفتأ  ، ىسنُي ال 
. ًامِّمصُمو

ىلع اھتدالو  ةظحل  اھفذقي  ناك  يتلا  ططقلا  ءارِج  نع  ثّدحتأ  انأ ال  ؟  نوديرت ام 
كلت يفف   . فايرألا ءانبأ  نحن  انَلبخو  انتاقامح  نع  مكربخأ  الو   . ّىلستیل ناردجلا 
ّانك ةرشع  ةعبارلا  يف  اّننأل  ًائیش -  رظتنن  نكن  ملو  ًائیش  انيأر  دق  نكن  مل  مّايألا 

لفحلا ىلإ  ناریجلا  ةنبا  ةقفارمو  ةدایقلا  ةصخرب  ملحنو  لوقحلا  ىلإ  بھذن 
حصفلا دحأ  يموي  يھالملا  ىلإ   ، ّيمسوملا ضرعملا  ىلإ   ، تبسلا ءاسم 

. ءيش ّلك  ًابيرقت  اذھ   ، نینثالاو

كاینوك سأك  ّبصو  كرام  ناج  برتقا   . ًاقھرم ُتنك   . ُتّملكت امدعب  تمصلا  داسو 
رظنلا ُتلطأ   . اھنم برشأ  مل  يّننكلو  روفلا  ىلع  اھتذخأ   . ةلواطلا ىلع  اھعضوو 

. اھلخاد يف  ّيربنعلا  لئاسلا  ىلإو  سأكلا  ىلإ 

. مالكلا ُتعباتو 

نعو سيراب  يحاوض  نع  مكثّدح   . فطاوعلاب مكبذتجا  دقف  هل  مّكبح  مھفأ 
. مكتقطنم فرعي  انھ  نم  ًىتف   ، اذھ نّوبحت  متنأو   ، كانھ اھاضمأ  يتلا  تاونسلا 
ةراثإ نم  ٌّحالف  ّنكمتي  نأ   . تّاداجلاو عراوشلا  لب   ، هھباش امو  لفيإ  جرب  طقف  سیل 

نورشعلاو ةيداحلا  ةرئادلا   ، اذھ مكحرفأ  دقف   ، نحن اھمھفن  صصقب ال  مكمامتھا 
ىلع  ، انعماسم ىلع  اھّرركي   ، نوعّلطملا ّالإ  اھمھفي  تارابع ال  نم  اھھباش  امو 

. ةقطنملا هذھ  ءانبأ  نحن  انراقتحا  يف  ةبراوملا  هتقيرطب   ، ًاضيأ انأ  يعمسم 
فرعي  ، مّكلك مكلوصأ  فرعي  انھ  نم  ّباش   . مكمھفأ انأو  ًاّدیج  اذھ  متدجو  متنأو 
ٍببسب اّمبر   . روكنّایبو تالصاوملا  لوقي  نأ  ًاضيأ  فرعيو  ریبكلا  مازحلا  ينعي  اذام 
يحاوض يف   ، كانھ هَرأ  مل  انأ  ًائیش : مكل  لوقأ  ينوعد  نكلو   ، اذھ ّلك  نم 

، تارّایسلا عیمجت  يف   ، عنصملا يف   ، قرزألا ّيزلاب  ًالماع  ناك  اّمل   ، سيراب
. داع اّمل  انھ  هُتيأر  يّننكلو 

ناك يذلاو  ًةنادب  دادزي  ناك  يذلا  همسج  نع  تاعاس  لاوط  يكحأ  نأ  يننكمي 
رباف لآ   ، ءامدقلا ءاقدصألا  طقف  ينعأ  الو   ، كاذو اذھ  ةيؤرل  ةدلبلا  يف  ّعكستي 
قافر  ، ةلوفطلا قافر  وأ   ، راھنلا لاوط  لوقحلا  يف  حرست  تناك  يتلا  مھزاعِمو 

مل نيذلا  كئلوأ   ، مھنم ىّقبت  ام   ، ناریجلا وأ   ، ةرواجملا ىرقلا  وأ  يینیملا  ةدلب 
ةراجحلا مدق  ًةميدق  ّةصق  نوھنُي  خویشلا  اھیف  اوكرت  مّھنكلو  مھعرازم  اورجھي 

ام ّدح  ىلإ  همد  لب صـ ، ال  ًاضيأ وھ  اذھ  هأجاف  دقل  . ال،  ءانبألا برھ  مھأجاف  دقو 
دجي نأ  ًاّعقوتم  عجر  امدنع   ، اندنع نم  لحر  يذلا  دیحولا  نكي  مل  ّهنأ  ىري  نأ 
نوفرعت  ، ًانسح  ، هبایغ يف  ّهنأ  ّالإ   . ّنھتاھّمأ ناكم  تانبلاو   ، ءابآلا ناكم  ءانبألا 
ةدرفنملا لزانملا  تتبن  فیك  ًاعیمج  فرعنو  نوفرعت   ، اھراركتل يعاد  ال   ، ّةصقلا

. لھس يف  عقيو   ، ربكألا نمو   ، لئاوألا نم  ناك  جنالوس  لزنم   ، عناصملا راوجب 



. وبار

لوھس نع  ةرابع  هیسابال  تناك   . لبق نم  ناكملا  اذھ  يف  ٌءيش  كانھ  نكي  مل 
. ةبقح ّةيأ  ىلإ  يردأ  دوعت ال  ةميدق  فادصأو 

. وبار

دجي نأ  هیلإ  ةبسنلاب  ةمات  ةأجافم  تناك   ، نینسلا هذھ  ّلك  دعب  داع  امدنع  اذل 
رخآ ًائیش  ةّمث  ّنأ  ّدكأتم  يّننكلو   ، بقع ىلع  ًاسأر  ًابولقمو  ًامامت  ًارياغم  ًاملاع 

، ّالك لیحرلا -  نم  ّنكمت  ّهنأل  ًاقذاحو  ًّايوق  هسفن  ّنظي  ناك  ّهنأ  وھو   ، همَدص
ءاقبلا نم  ّنكمت  ّهنأل  ْلقنل  لب   . لیحرلا نم  ّنكمت  ّهنأل  ال   ، تلق ام  حّحصأس 

. هیلإ ًادئاع  ًارارق  نكي  مل  دیكأتلاب  لیحرلا  ّنأل   . كانھ

. وبار

نَم ةّمث   ، معن  ، رمألا هیلع  وھ  ام  اذھ   ، معن - [4]« دالبلا  » يف ماقأ  امدعب  ىرحألاب 
نأ ىلعو  دوعي  ّالأ  ىلع  ّأرجت  كانھ -  ىلإ  بھذنلف  نیلئاق : نوكحضيو  نوئزھتسي 

. ةجیتنلا يذ  يھو   ، دینعلا اذھ   ، ءاشي ام  لعفي 

. وبار

. ال؟ هیف وھ  ام  هیفكي   . رانلا ىلع  تيزلا  ّبصل  يعاد  ؟ ال  اذھ ّلك  لوقت  اذامل   . وبار
؟ كلذ ّنظت  الأ 

. كرام ناج  بجُأ  مل 

يفنأ بعادتل  هتحئار  تءاجف   . ّيتفش نم  اھتّبرقو  كاینوكلا  سأك  ُتعفر 
دق تناك   . يرظنب وتاب  ُتعباتو  سأكلا  ُتعضو   . برشأ مل  يّننكلو  ينئفدتو 

يساركلا عفرت  تأدب  ًائیش  لوقت  نأ  نود  نمو   ، برّشلا ةدضنم  فلخ  نم  تجرخ 
: ّملكت نم  وھ  كرام  ناج   . تالواطلا ىلع  ًةبولقم  اھعضتو 

ال كنع  ثّدحتي  امدنع   ، هّتالع ّلك  نم  مّغرلاب   ، كّمع نبا  ّهنإ   ، وبار اي  عمسا 
. ءيش ّلك  اذھ   ، هدحو وھ  رمألا  هكحضيو  ذاتسألا  كیّمسي   . ءوّسلاب كركذي 
وأ برعلا  ّدض  مالكلاب  غلابي  نأ  ًاّدج  ًالمث  نوكي  امدنع  لصحي   ، ركنأ نل   ، ًانسح
يف هنومري  ؟  هنوّخبوي  ، لصحي نأ  ـن  كمي يذلا  ام  ـن،  كیلف نكلو   ، عمجأ ملاعلا 
يكل ًامامت  ًاراھنم  دحاولا  نوكي  نأ  يغبني  ؟  رمألا يف  اذھ  ّریغیس  ام  ؟  نجسلا

دق ناوألا  نوكي  اّمبر  ًادغ   . هلقع َدقف  دقل   ، مھفأ ال   ، ةلكاشلا هذھب  ًالزنم  محتقي 
... فاطملا ةمتاخ  يف   ، اّمبر  ، تاف



يف لوكین  تناك  ّيجاجزلا : بابلا  ىلع  هترظنو  ةّقلعم  هتلمج  ًاكرات  ًةأجف  تكس 
. لوخدلا يف  ّددرتتو  جراخلا 

ةشھدلا تامالع  اھحمالم  ىلعو   ، اھفطعم يف  مجحلا  ةلیئض  ودبت  تناك 
يدي يف   ، برّشلا ةدضنم  فلخ   ، كانھ يتيؤرل  بضغلا  نم  ءيشو  قلقلاو 
ناك امنیب  ّيربنعلا  هنول  ُتبقار  يذلاو  هبرش  نع  تزجع  يذلا  كاینوكلا  سأك 
ّمث  . ةّتتشملا يراكفأ  هیف  عمجأ  ٍناكم   ، ٍذالم داجيإل  ول  امك   ، ثّدحتي كرام  ناج 

: ةلئسألا ّيلع  حرطت  تأدب  امدنع  لوكین  فاقيإ  بّجوت 

؟ نّایكرّدلا ديري  اذام 

؟ ةيدلبلا سیئرو  امھ  نوديري  ام 

؟ انمامأ هولوقت  نأ  نوردقت  الو  هنوديري  يذلا  ام 

؟ يرجي يذلا  ام 

يدبت ةریخألا  هذھ  دكت  مل  نكلو   . باو جـ نع  ًاثحب  وتابو  كرام  ناج  ىلإ  ُترظنو 
ّمث تالواطلا  ىلع  يساركلا  عضوب  ّترمتسا   . اھرظن تعفر  ّىتح  لعف  ّةدر  ّةيأ 

. ةسنكم بلجتل  تبھذ 

. لوكین ُتربخأف 

نانئمطالل دیع  ـ سب اولِّصتاو   . ّيرور ضـ اذھ   . جنالو سـ را  ـ طخإ ـب  جي  . جنالو سـ
لوكین توص  يف  قلقلل  اي   . دالوألا ِذؤي  مل  ّهنأ  وجرأ   ، دالوألاو  ، هتجوز ىلع 

هذھ نم  ّنئمطت  نأ  اھل  لوقأ  نأ  لبق  علھلا  ریفش  ىلع  تناك  يتلا  اھترظنو 
! ةیحانلا

سیئر ّنكلو  كرّدلا  غالبإ  نوديري  ، ال  لصحیس يذلا  ام  يردأ  الو  بیبطلا  اوأر  دقل 
يكل ًادغ  مھتيؤرل  نودوعیس   ، غالبإلل مھعفد  نوديري   . نّورصم نّایكرّدلاو  ةيدلبلا 

، هنولوقي ام  اذھ   ، فاخي ّالأ  بجي   ، لعفي نأ  بجي   ، ىوعد ةماقإب  يوارفش  موقي 
. فئاخ ّهنإ 

نوديري  . ًاحابص ًادغ  بطحلا » ةلعش   » دنع مھقفارأ  نأ  نوديري  مّھنأ  امك 
. ماركلا رورم  ّرمي  عوضوملا  اوكرتي  نل  مّھنأب  همالعإو  هیلإ  عامتسالا 

، هملعأ ال  ببسلو   ، ةظّحللا كلت  يف   ، يّننأل  ، يمالك لامكإ  نم  ّنكمتأ  ملو 
ُتّصلخت قربك   ، ةمجھك  ، ةضموك تربع   ، اذكھ  ، ةلمجلا كلت  ينھذ  ىلإ  تداع 

ّةيوق ةربنب  كرام  ناجو  وتاِبل  لوقأ  انأو  ةدحاو  ةعرج  كاینوكلا  سأك  برشب  هنم 
: هیف غلابم  لكشب 

. عّالطا ىلع  مكیقبأس   ، ًانسح



: لوكیِنلو

. بھذنلف  ، ّایھ

: يسفنل هیف  لوقأ  ُتنك  يذلا  تقولا  يف 

نأ لیحتسملا  نم  يذلا  تنأ  ؟  اذھ وھ  ٍردك  ّيأ  ؟  كباصأ يذلا  ام  ؟  اذھ ام   ، وبار
ميدقلا روعشلا  اذھو  راقتحالاو  هركلا  فلخ   ، اذامل  ،« بطحلا ةلعش   » حماست
ٍءيشب رعشت  اذامل  ؟  رخآ ءيش  ّفشتسُي  اذامل   ، هل ّهنكت  يذلا  أدھي  مل  يذلا 

كل سمھيو  حطسلا  ىلإ  علطي  فوخلاك  قیمعو  رثكأ  ٍقیحس   ، رخآ ٍكارَحب  ؟  رَخآ
؟ كیلع ّحلت  ّكفنت  يتلا ال  ةلمجلا  هذھ  ام  ؟  اذھ ام   ، فوخلاك ةّئیس  ٍتاملك 

ةرضح اي  رُكذتأ  ؟  ًّایبرع اھیف  َتيأر  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  رُكذتأ   ، ةيدلبلا سیئر  ةرضح 
؟ ٌدحاو ركذي  لھ  ؟  انعیمج رُكذن  لھ  ؟  رُكذتأ ؟  ةيدلبلا سیئر 

؟ رمألا نوركذتأ 

؟ لوقت اذام  ؟  اذام

؟ ركذي نم  مكنیب  لھ 

؟ لوقت اذام 

. ءيش ال 

، يمامأ ةروص  ّنكلو   ، دعب سیل   ، ىركذ سیل  ال،   - هتّركذت ام   ، ةظّحللا هذھ  يفو 
وأ 78 -، عیبر 77  ّيعیبر -  ٍحابص  تاذ  جّلثلاو : دربلاك  ّةیعقاوو  ّةیقیقح  نوكت  داكت 
، عّضبتلا نع  ةأجف  اوّفقوت  دقو  هیشرامرتنأ  قاوسأ  يف  نیشھدنم  سانلا  ةروص 

امھتبارغ نمكت   ، مھنم ةبرقم  ىلع  ةأرماو  ٍلجر  ةيؤرب  اوئجوف  مّھنأل  ّالإ  ءيشل  ال 
. نیتّانحُم نيديو  حتاف  قرزأ  ٍليدنمو  ءارضخ  ةیبالج  يف  اّھلك 

. رثكأ ال 

ةھینھلا هذھ  ّروصتن  مل   . انھھ ءابرغ  اھیف  ىرن  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  يھ  كلت  تناك 
نيذلا انئاقدصأو  انیلاھأو  انئاسن  ّلك   ، ًاعیمج مھترتعا  يتلا  ةشھدلا  نم 
ءالؤھ ناك  فیك  اولءاستو  انروص  ىلع  اوّجرفتو  انلئاسر  اوأرقو  ًاروھش  انورظتنا 

. رحبلا نم  ىرخألا  ةھجلا  يف  مھلاكشأ  تناك  فیك   ، ةقیقحلا يف 

اذھو بيرغلا  فاشتكالا  اذھب  ةلوغشم  ىلوألا  روھشلاو  مّايألا  تناك   ، لجأ



. لوضفلا

نم ثعبنت  حابشألا  وأ  ىتوملا  ةيؤرب  هبشأ  انیلإ  ةبسنلاب  رمألا  ناكف   ، نحن اّمأ 
هفرعن  ، كلذ لوقن  نكن  مل  ول  ّىتح   . لّیللا يف  ًانایحأ  ةدوعلا  دیجت  املثم  ديدج 

نم  ، رئازجلا يف  انیبراحم  ىمادق  نم  انل  نيرخآ  ءالمز  ىرن  امدنع   ، اّنلك  ، ًاّدیج
نع  ، ةّمھم ریغ  ءایشأ  نع  ّملكتنف   . هاوسو اذھ  نع  مالكلا  يدافت  يف  مھتقيرط 

ةلبقملا ةبدأملا  نعو  بیصنایلا  میظنت  نع   ، ةيونسلا ةمعطألا  ّةلس 
«. ّيوشم  » ةلفح میقن  ّانك   ، ةنس ّلك   ، اّننأ كلذ  ّيوشملا .» و«

ملو  ، اھلماكب ةریغصلا  هتلئاع  عم  لصو  امدنع  يوارفش  نع  ةملك  لقن  مل  اّننكلو 
ناك  . لأسن مل   ، ءيش ال   ، كلذ ریغ  مأ  ّيلئابق  وھأ   ، ىتأ نيأ  نم  ّىتح  لأسن 
فارطأ هّايإو  بذاجتن  نأ   ، هّملكن نأ  ّىتح  انعسوب  ناك   . لأسن نأ  انعسوب 

، ثيدحلا

! اھلمجأ ام   ، ةقطنملا هذھ  فرعأ   ، لجأ  ، هآ

. هلعفن مل  اذھ  ّىتح   ، ّالك

نا ـ كو  ، را ـ علاب روعشلا  بجوتست  ةركف  لثمك  نكلو  دیكأتلاب  هیف  ّركفن  ّانك  اّننأ  ّالإ 
انبابش ّةصق   ، ديدج نم  رھظي  ّانم  ٍبناج  ةيؤرل  هب  رعشن  مـا  وھ  ـل  عفلاب را  ـ علا

. ةميدقلا

نیبو هنیب   ، ّرسلا يف  ام  ًاعون  ةّئیس  راكفأ  هیلع  تأرط  دق  دحاو  ّلك  ّنأ  ّدب  نكلو ال 
راكفأ  ، ًامامت هدحو   ، تاونس اّھرتجي  ّلظ  يذلا  دیحولا  ّهنأ  دقتعاف   ، هسفن
هایملاو تاعقنتسملاو  لالظلاو  اياوزلا  يف   ، تايركذلا تّایط  نیب  ًاّدیج  ةئبتخم 

: ةلامثلا تاظحل  يف  ءاقدصألا  نیب  طقف  وأ  ةنسآلا 

. نحن  ، لجأ  ، اّننس لثم  يف  هنإ  ؟  ّيرئازجلا متيأرأ 

... ّهنأ ّالإ 

؟ يتأي نيأ  نم  ؟  لبق نم  ناك  نيأ  نوفرعتأ 

ًّایبرغم نوكي  نأ  نكمي  ناك   ، ًّايرئازج هنوك  نم  نیقثاو  نكن  مل  ةيادبلا  يف  ّىتحو 
. ًّایسنوت وأ 

. ًّايرئازج هنوك  نم  ّانقوأ  ةياھنلا  يف  نكلو 

. نیضكار هبش   ، قيرطلا انزتجا  امدنع   ، دربلا  . لوكینو انأ  ُتجرخ  امدنع   ، دربلا



. ةدوربلا ديدشو  ضایبلا  ديدش  ءو  ـ ضلا ثیح  تالفحلا  ةلاص  ةعر  ـ سب انلخد 
راكفألا ّلك  بابلا  دنع  انكرت  امدعب  ةغرافلا  هبش  ةلاصلاو  تمصلا  اَنلبقتسا 

. جنالوس هجوو : مساو  ّيوق  بلق  ضبن  ىوس  َقبي  مل   ، تايركذلاو روصلاو 

ادع ام  ًاحاولأ  ّالإ  ّلثمت  دعت  مل  يتلا  تالواطلا  نع  تعزُتنا  دق  فشارشلا  تناك 
مّھنأ ول  امك  كلذ  ناك   . نّيوعدملا نم  ىّقبت  ام  اھلوح  عمتجا   ، طسولا يف   ، ةدحاو
مدي مل  رمألا  ّنكلو   . جنالوس لوح  ةقلغم  هبش   ، ةّقیض ةرئاد  نوّلكشي  اوراص 

، اھحاتجي بضغلا  كرتتو  ءاكبلا  يف  اھتبغر  سبحتل   ، مھفتل يفكي  ام  طقف   . ًاليوط
ءيجملا دارأ  نم   ، دغلا يف  ماعطلا  اذھ  ّلك  يھننس  لوقلاب : تفتكا  امدنع 
قيرطلا عطقتلو   ، لیحرلا سانلا  نم  بلطتل  ةقيرط  ًاضيأ  هذھ  تناك   . كلذ هنكمأ 

وأ رودتس  تناك  اذام  لوح  لھجت  يھ  نكت  مل  يتلا  تاشاقنلا  ّلك  ىلع 
. نَم لوح  ىرحألاب 

. هديرت نكت  مل  ام  اذھو 

يتلا مھداقحأو  مھھرك  ّلك  بطحلا » ةلعش   » ىلع اومري  نأ  ديرت  نكت  مل 
نكمتت نل  ّةرملا  هذھ  اّھنأل   ، ناكم ّلك  يفو  انھو  ةایحلا  يفو  ةلئاعلا  يف  يرست 

ّالأو خضرت  ّالأ  يفكي  نكل  ًالصأ -  ردقت  نل   . لواحت نل  اّھنأ  ّىتح   . هنع عافدلا  نم 
كلذ نم  ّهنأل   ، ةلوفطلا ذنم  اھیلع  هضرف  اودارأ  املاطل  يذلا  هاّجتالا  يف  بھذت 

هتقيرطب  ، ّيئرم ریغ  ًّایبص  هنوكل   ، خألا اذھ   ، اھاخأ نومولي  عیمجلاو  تقولا 
ةرذلا لوقح  يف  وأ  ضیبألا  ناصحلا  ةباغ  يف  ءافتخالا  يف  دوقحلاو  ةركاملا 
اوناك نيذلا   ، رباف لآ  هئاقدصأ  عم  ةلماك  تاراھنل  بیغي  ناك  ثیح  حمقلاو 
قيرطلا ّررقت  زاعملا  تناك   . اھنوعري يتلا  زاعِملاك  ءایبغأو  خاّستالا  يديدش 

يتلا مھھافش  وأ  سمشلا  اھتّحول  يتلا  مھھوجوب   ، مُھو  ، اھجاھتنا بجاولا 
اذھ ِلوقح  يفو  تاقرطلا  ّفاوح  ىلع  نيرّفصم  اھنوعبتي   ، قرف ، ال  دربلا اھقّقش 

. ةالابم الو  ءودھب  معاربلاو  لوتشلا  علقتف  ًامامت  اھّبرخت  زاعملا  تناك  يتلا   ، كاذو
. هنم بضغلا  يَمئاد  عیمجلاك  اناك  املاطلف  هوبأو  زوجعلا  هّمأ  اّمأ 

. ضارتعا نود  نم  ّهلك  نيرخآلا  بضغ  لامتحا  ىلع  ربجملاك  ناك 

. ًادبأ  ، ّدري نكي  ملو 

نورخآلا ـن.  يرخآلاو قّفتي  نأ  يف  ـه  يدل ـة  بغر . ال  ًافلتخم ـر  مألا را  دق صـ ـا  هو
اّھنألو  . ةدحاو ّةرم  هیلع  اومجھیل  ةصرفلا  هذھ  لثم  ّالإ  نورظتني  اونوكي  مل  نيذلا 

نل اّھنأ  ًامامت  نوفرعي  مّھنألو  ؛  ةملكب ّهوفتلا  نم  ّنكمتت  ملو  اھنول  بُحَش   ، ّهبحت
دحاولا مھفطاعم  اوسبلو  مھعیمج  اوماق  ءوسلاب  هنوركذي  مھعمست  نأ  لمتحت 

نود نم  اوفتخا  ّمث  ةعرسب  اھوركش  امدعب  ءودھب  بابلا  بوص  اوھّجتاو  رخآلا  ولت 
. ًابيرقت ةملك  لوق 



، ًاليوط هُتسبح  ٌمالك  ّينم  تلفُيو  ًةأجف  ّملكتأ  نأ  نم  ينعنمي  مل  اذھف  كلذ  عمو 
ُتدع ينوك  نمو  عفترملا  يتوص  نم  طقف  اوئجوف  لب   ، دحأ ّيلع  ّدري  نأ  نود 

دق نكي  ملو   ، رانرب اھیف  داع  يتلا  ةظّحللا  ىلإ   ، يموجھ يف  ًاّدج  ًادیعب  نّمزلاب 
«. بطحلا ةلعش   » دعب راص 

. امھئفدأل يرھظ  فلخ  يادي   ، ةأفدملا ىلإ  دنتسأ  ُتبھذو  ةلواطلا  نع  ُتدعتبا 
ءایشألا ّملت  يھو  لوكین  ىلإ  ُترظن   . غرفت ةلواطلا  تناك  ّملكتأ  امیفو  ُتّملكت 
ًةّعنصتم يمامأ  نم  ّرمت  تناك  يتلا  جنالوس  ىلإ   ، ًائیش لوقت  الو  ةلواطلا  نع 
اھلمحت تناك  يتلا  هایملا  ينانقو  نیجانفلاو  اھيدي  نیب  سوؤكلل  ّالإ  هابتنالا  مدع 

، لوقأ ام  عمست  ، ال  تابثب اھمامأ  رظنت  يھو   ، ةلباقملا ةھجلا  يف   ، خبطملا ىلإ 
: مالكلا نافوط  فاقيإ  نع  ٌزجاع  يّننأ  انأ  رعشأ  امنیب 

، ركذن ةثالثلا  نحن  انلز  ال  ؟  ناركذتأ  . نيركذت ِكنأ  ّدب  ال   ، لوكین  . يّركذت  ، جنالوس
. رثكأ وأ  ةنس  نيرشع  ىلاوح  نم  عجر  دقل   ، اذھ ركذن  انلز  ، ال  انعیمج

ماع 76. يف 

؟ اذھ نيركذت  فیك 

. ّرحلا

نأ نودو   ، ّيلإ رظنت  نأ  نود  تّملكت  يتلا  جنالوس  ُتبجأ   ، اّمبر يف 76،   ، لجأ
انھ ّرقتسا  دق  نكي  مل  يوارفش  ّنأ  كلذ   . اھراكفأ يف  تقرغ  دقو   ، ًاباوج رظتنت 

وأ 76. يف 75   ، لیلقب كلذ  لبق  داع  ّهنأ  ينعي  ام   ، دعب

نم ًّايأ  ّنأل   ، كلذب انأ  تلّفكتو  ّةطحملا  نم  هبلجل  بھذن  نأ  بجي  ناك   . لجأ  ، لجأ
سایكأو يمآ 8 » نيورتیسلا   » يف ينارأ  ُتلز  ال  باھذلا -  أشي  مل  هتوخإ 

اّمأ  ، ةقيدحلل طالب  عضو  يھنُأ  ُتنك  ذإ   ، ّةیفلخلا دعاقملا  ىلع  ةاقلم  تنمسإلا 
ةميدق ّةیبشخ  ةبیقح  نم  ّنوكملا  هعاتم  عم  ةرّایسلا  ىلإ  دعص  امدنعف   ، وھ

، ةبیقحلا اھعست  مل  ةقیتع  ةكیمس  ٍتازنك  هیف  رشح  ریبك  ّيكیتسالب  سیكو 
. سمأ ّالإ  رخآلا  نع  اندحأ  بغن  مل  اّننأ  ول  امك  ةعرسب  ينّایح  ّهنأ  ركذأ 

؟ ًاليوط ًاتقو  ىقبتس 

ّمث تنمسإلا  سایكأ  ةيؤرل  هتشھد  نع  ًاّربعم  فلخلا  ىلإ  ةرظن  ءاقلإب  ىفتكا 
: ًامغمغم لاق 

. حجرألا ىلع   . اّمبر  . يردأ ال 

رظتنأو ّددرتأ  انأو   . ةنس ةرشع  سمخ  دعب   . تّمصلا ىوس  ءيش  . ال  تمصلا ّمث 
: ديدج نم  مالكلل  هعفد  لواحأو 



؟ ياریمو

. ةرّایسلا ّكرحم  ريدھ  ّالإ  عمسُي  نكي  مل 

ریغ ًائیش  ةمث  ّنإ  يسفنل  لوقأ  انأو  هتدوع  ذنم   . ةوسق رثكأ  تتاب  هحمالم  ّىتح 
، نیتغرافلا  ، نیتفاّفشلا هبش   ، ًاّدج نيواقرزلا  هینیع  يف   ، ًاروسكم ًائیش   ، ّيوس

. انھ خویشلا  ةئیھك  ّةظفلا  هتئیھو  هیبأ  َيبراشب  نیھیبشلا  هیبراشو 

ّىتح  ، لاؤس ىلع  بیجي  ال   ، هتدوع ةظحل  ذنم  ناك  فیك  ّكش  الب  نوركذت 
، ءيش . ال  نيریغصلا هيدلو  كرت  امك   ، هتجوز يھ   ، اھكرت اذاملو  ياریم  صوصخب 
، هيدلو نع  ًائیش  لقي  مل  كل  ّىتح   ، هینبا نع  جنالوس  اي  ِتنأ  ِكل  ّىتح  ةملك  الو 

هدیعاجت ـف  لخ هیلاعتب  ظفتحا  ّهنكلو   . رمألا نع  ّطق  ِكحي  ملو  لحرو  امھكرت 
ليوطو ٌخسو  فلخلا  ىلإ  ّحرسملا  هرعش   . فافجلاو ضایبلا  ةديدشلا  هترشبو 

. انسبالمب مانن  امدنع  امك  ةفیفط  ّقرعت  ةحئارو   . هقنع ّيطغي 

لبق ًاليوط  ّددرت  هنإو   ، مّايأ ةعضب  ذنم  هلزنم  كرت  نوكي  نأ  ّدب  ّهنإ ال  يسفنل  ُتلق 
. هتدلاو ينعأ  هیضام : ةھجاومو  انھ  سانلا  ةھجاومو  انیلإ  عوجرلا  ّررقي  نأ 

هلعفت نأ  بجي  ام   ، لعفتس ام  يف  ّركفت  تناك   . عمست نكت  مل  جنالوس  ّنأ  فرعأ 
. اّھنظ بسح 

. يوارفشب لّصتتو  اھلزنم  ىلإ  دوعت  نأ  تّررقو 

يف نیسلاج  لوكینو  انأ   ، اھلزنم يف  ّانك  ةقیقد  نيرشع  نم  ّلقأ  دعب   . اھانقفارف
. ّرمملا نم  انیتأي  اھتوصو  خبطملا 

ىلع ّةینحم  اھتبقر   ، رّھظلا ةّسوقم   ، ةفقاو اھیلإ  رظنن   ، فلخلا نم  اھارن  ّانك 
اھمعدنل  ، اھنع انرظنب  دیحن  ّالأ  انیلع  ناك   . ةّدشب هیلع  اھدي  ضبقت  امنیب  فتاھلا 
عمسن ّانك  ول  امك   ، ةدعاسم نع  ًاثحب  انبوص  تفتلت  امدنع  اھتاّعقوت  ىلع  بیجُنو 
اھسفن ىلع  توطنا  ةثداحملا  ءدب  ذنم  اّھنأ  نیح  يف  يوارفش  دیعس  باوج 
نینرلاب فتاھلا  ّرمتسا   . فتاھلا نینر  عامسو  لاّصتالل  ةعاجشلا  ّدمتستل  ًالیلق 

ثالث  ، لوكینل ءاملا  بكسأ  انأو  ينارأ  ُتلز  الو  خبطملا  يف  انسلج  دق  ّانك   ، ًاليوط
، يعباصأ طغض  تحت  قحسنت  قیقرلا  كیتسالبلا  نم  ةنینقلاو   ، ًاعبرأ وأ  سوؤك 
ىلع نیتحوتفملا  اھینیعب  انیلإ  تافتلالا  يف  اھتقيرطو  اھترظنو  جنالوس  توصو 

: يكحت نأ  اھیلع  راص  امدنع  شعترملا  اھتوصو  امھتعس 

؟ كلضف نم  كابأ  ّملكأ  نأ  نكميأ   ، معن  . معن

، جنالوس انأ   ، دیعس لجأ 

؟ مكلاح فیك   ، يل لق   ، كتجوزو دالوألا  ؟  لاحلا فیك 



، ًاعبط ٌدیكأ  ؟  ّدكأتم َتنأأ 

، نولوقي  . يّمع نبا  اوربخأو  ةيدلبلا  سیئرو  نّایكرد  ءاج 

... ـ لا ةديدش  انأ   . فرعأ  ، دیعس لجأ 

؟ فتاھلا ىلع  ّدر  يذلا  وھ  امھنم  نم  ؟  كدالوأ فاخ  ىرت  اي  لھ   ، كدالوأو كتجوز 
ام ىلع  نوكیس  ءيش  ّلك  ّنأ  نم  ّدكأتم  تنأأ   ، ًائیش لعفن  نأ  اننكميأ   ، كتجوزو
، هل رطخ  ام  يردأ  ، ال  اذھب موقیل  هباصأ  يذلا  ام  يردأ  . ال  مھفأ ؟ ال  ّدكأتم ؟  ماري

... ُتدرأ  ، فرعت  ، ًاّقح انأ 

... انأ  ، دیعس  ، يردأ . ال  دیعس اي  ال، ال 

، مھتقفارم تّررق  انأو   ، دغلا حابص  هلزنم  ىلإ  نوبھذي  لاوحألا  ّلك  يف  مّھنإ  اولاق 
يف نداھأ  نل  ؛  رذتعي نأو  ًائیش  لوقي  نأ  بجي  ذإ  هتيؤرل  بھذنس   ، كلذك وبار  عم 
تنأ  ، ديرأ ال  ال،   ، اذھب لبقأ  نأ  يننكمي  الف   ، يخأ ناك  ول  ّىتح   ، ةلأسملا هذھ 

، ًّایعیبط سیل  اذھ   ، مھفت

، لكاشملا لعتفت  نم  تنأ  َتسل   ، لكاشم ّةيأ  ديرت  ّكنأ ال  فرعأ   ، دیعس

لق  ، كلافطأ  ، لجأ  ، ديرت اذام   ، ةلاحلا هذھ  يف  نكلو   ، دیعس اي  كنم  ٌفطل  اذھ 
؟ كلذك سیلأ   ، ينتربخأ َتنكل  ّالإو   ، حیحص  ، مھسملي مل  ؟  ریخب مھ  لھ   ، يل

، معن  ، ينتربخأ َتنكل 

، انأ  . نآلا يكبت  اّھنإ   . يكبت اّھنإ   . معن  . كتجوزو

، اذامل  ، تنأ سیلو  ةلكشملا  لعتفا  نم  وھ  . ال،  لوقأ اذام  يردأ  ال 

ال، ال، ال.

ال.

، دیعس

، كتجوزو ـت  نأ كتيؤرل  ـي  تأي نأ   . رذ ـ تعي نأ  هد  ـ يرأ يّننكلو   ، ءا ـ شت امك  ـم،  عن
، نأ بجي 

. فرعأ  ، لجأ

اولواحیل كتيؤرل  نودوعیس   . ىوعد میقت  نأ  نوديري  ةيدلبلا  سیئرو  نّایكردلا 
ىلع ّملأتأ  انأ   ، يننكمي ، ال  لعفت ّالأ  كل  لوقأ  نأ  يننكمي  ةحارصب ال  انأو   ، كعانقإ

... يننكمي نكلو ال  رانرب 



. ليوط ٌتمص  ّلح  ّمث 

ليوط تقو  كلذك  اھمزل  ّمث   . ّطخلا قلغت  نأ  لبق  هلالخ  تّددرت  ٌليوط  ٌتقو 
يتأت وأ  ةملك  لوقت  نأ  ؤرجت  الو  انیلإ  رظنت  انمامأ  ءاقبلاو  انیلإ  ةدوعلل  ریسعو 
موقتل ّالإ  سلجت  اھارن  نكن  مل  يتلاو  اھتكرح  أدھت  ال  ًةداع  يتلا  يھ   ، ةكرحب
نكلو  . ةانقلا ّریغتو  توصلا  عفرتو  زافلتلا  لعشتو  تاودألا  ّكرحتو  ّبترتو  ٍةعرسب 

ّمث  ، ناّتیلدتم اھاعارذ   ، ًائیش لوقت  انمامأ ال  ةفقاو  تیقب   . زافلتلا لّغشت  مل   ، انھ
ًائیش ّنأ  ول  امك   ، اھسفنل ال »  » لوقتل ول  امك  ال»،   » لوقتل ول  امك  اھسأر  ّزھت  تأدب 
نود نم   ، ةيادبلا يف  ءودھب   ، تّنكمت ّمث  ال»،   » لوقي نأ  ديري  ناك  اھلخاد  يف  ام 
يف تحجن  اّھنأ  ول  امك  ال »  » تلاق  ، اھیتفش نیب  نم  تجرخ  ةحفن  ىوس  ةكرح 

. ىرُي داكي ال  ًاریغصو  ًاقیقدوو  ًاعیفر  ًاّقش  دلجلا  يف  حتفت  نأ 

امدنع اّننأ  ركذأ   ، انھ ىلإ  دیعس  لصو  امدنع   ، ةيادبلا يف  ركذأ  تلاق : ّمث 
ریست رومألا  تناك   . ًائیش نولوقي  سانلا  نكي  مل   ، ةيادبلا يف   ، ًاعم انلغتشا 

نم ءيش  وأ  ّةيدلبلا  يّفظوم  يّلثمم  باختنا  بّجوت   ، موي تاذ   ، ّمث  ، ّدیج ٍلكشب 
. لیبقلا اذھ 

ّلك  . عامتجا يف   . ّةيدلبلا يف  ّانك   . هسفن حّشري  نأ  أشي  مل  ًادحأ  ّنأ  ركذأ 
حّشري نأ  ءاش  دحأ  الو  ًاضعب  انضعب  فرعن  ّانك   . نيرضاح اوناك  ّةيدلبلا  يّفظوم 
مایقلا بجيو  ًاتقو  ّبلطتت  لا  ـ ّمعلا لیثمت  ةّمھم  ّنأ  نوملعي  عیمجلا  ّنأل   ، هسفن

نیب ةظّحللا  كلت  ركذأ   . بصنملل دیعس  مّدقت  امدنع  لعفلا  ّةدر  ركذأو   . ّةيّدجب اھب 
، نيرضاحلا نیب  ام  ٌءيش  لصح   ، تمصلاو كابترالا   ، اھفصأ فیك  فرعأ  ، ال  سانلا

ّةینایبصلا هتماستباب   [5] شّوبط هنع  ّربع   ، ّوجلا يف  ىرحألاب  وأ  مھتارظن  يف 
هیف ّركفي  ام  لاق  امدنع  هنقذ  تحتو  هینیع  لو  حـ تالّدّھتلاو  ريدتسملا  ـه  هجوو
ام ًامامت  نومھفي  اوناك ال  ول  امك   ، ًالعف هب  ّرقي  نأ  مھنم  ّيأ  ردقي  نأ  نود  نورخآلا 

. لصحي

. مھل ًّالثمم  يوارفش  نوديري  اوناك  ام  مّھنأ  اھیف  تور  يتلا  ةظّحللا  يف  اھُتوص 

، ًاصوصخ هت  ـ شھد نعو  هئایتسا  عـن  ریبعتلاو  ًالیلق  ضارتعالاب  أد  ـ بف هـو،  اّمأ 
ّلقت سفنلاب  ةقثبو   ، ًائیشف ًائیش  ّفخت  اھتّدح  تحار  ةربنب  ّرركيو  دیعي  ذخأ  ّمث 
نع ًالعف  لوؤسملا  وھ  لھ  لؤاستلا  ىلإ  هب  ىھتنا  رمألا  ّنأ  ول  امك   ، ًّایجيردت
ّنأ ول  امك   ، ًاضيأ وھ  هیلإ  ّللست  ّكشلا  ّنأ  ول  امك   ، نیّمیخملا كابترالاو  تمصلا 
رمألا هب  غلبي  نأ  ةجرد  ىلإ  انلثم  ّركفي  هسفن  وھ  هلعجي  نأ  نكمي  ّانم  هبرق 

، انھ ّانع  بونيو  لا  ـ ّمعلا ّلثمم  بصنمل  حّشرتي  نأ  ّيعیبطلا  ریغ  نم  ّهنأ  رارقإلاب 
لثم هلثم  انھ  لمعي  ّهنإ  لوقي  نأ  ةظاظفلاو  أطخلا  نمو  يدجملا  ریغ  نم  اّمنأكو 

. ًاعیمج انلثم  بئارضلا  دّدسي  ّهنإو  مھنیبو  هنیب  قرف  الو  نيرخآلا 

توص هعطقي  ناك  يذلا  تّمصلا  عمسن  انیقبو   . مالكلا نع  ًامامت  ّفك  ّمث  ّددرت 
. ّةيدلبلا يف  لابقتسالا  ةّفظومل  ةبتاكلا  ةلآلا  ىلع  ةعابطلا 



نیبو بطحلا » ةلعش  و« يوارفش  ةروص  عّبطلاب  اننیبو  انتثالث  اذكھ  انیقب 
. ءاقرزلا هتبلع  يف  سّوبدلا  ةروص  ًاعيرس  تفیضُأ  نیتروصلا 

؟ سّوبدلاب ِتلعف  اذام 

. ماعطلا ةفرغ  ةلواط  ىلع  ّهنإ 

لاصتالا اھقھرأ  دقو   ، ًالعف اھیلإ  رظنت  نأ  نود  لوكین  لاؤس  ىلع  جنالوس  تباجأ 
فرعتلو مھفتل  هلذبت  تناك  يذلا  دھجلاو  راھنلا  اھقھرأ  امك   ، يوارفش توصو 
ةفرعمل ةغاصلا  ىلإ  باھذلا  ةركف  نع  تثّدحت  ةظّحللا  كلت  يفو   . ّفرصتت فیك 

دارفأ يأ   ، نيرَخآلا ركذل  ّترطضا  انھو   . سّوبدلا نمث  رانرب  اھب  عفد  يتلا  ةقيرطلا 
ّنكمتت مل  ام  اذھ   . مھبضغ ءافخإ  مدعب  نیّقحم  اوناك  مّھنأب  فارتعالاو   ، ةلئاعلا

ّرقأ  ، سّوبدلا لالخ  نم   ، رانرب ّنأ  فیك   . هلوق نع  عانتمالا  نم  ةأجف  جنالوس 
ًامود ضفرتو  كلذ  فرعت  تناك  اّھنأ  فیكو  مھوحن  هب  رعش  املاطل  يذلا  ءاردزالاب 

. كلذ نع  اھل  اوّربع  املاطل  مّھنأل  هب  فارتعالا 

. تنأ كلذ  َتلق  املاطل  ؟  وبار اي  كلذك  سیلأ 

. هتقیقح ًامامت  نیفرعت   ، كقیقش ةقیقح  هذھ   ، حیحص اذھ   ، هُتلق  ، معن

داع امدنع  ينمدص  مك  ُتّركف  ؟  ًاعیمج ّرركن  وأ  ّرركأو  لوقأ  نأ  نيديرت  ام   ، ُتّركفو
نیب ىرأ  نأ  ًاّقح  ينمدص  مك   . ىلعألا يف   ، انيوبأ ّمع  ةبرخ  يف  انھ  رارقتسالل 
روص اھدحو   ، هيدلو روص  لدب   ، ناردجلا ىلع  اھتاراطإ  يف  ةّقلعملا  ةلیلقلا  روصلا 
ّركذتأ نأ   ، اذھ ّلك  دوعي  نأ   ، يھلإ رئازجلا -  يف  اھبعالي  ناك  يتلا  ةریغصلا  ةاتفلا 
اھئادرو اھیّفخبو   ، هتیسن يذلا  ّيبرعلا  اھمساو  عوفرملا  اھرعشب  ةریغصلا  ةاتفلا 

، ةدھتجملاو ّةداجلا  اھریباعتب  اھیف  اھارن  يتلا  روصلاو  قنعلا  ىلعأ  ّىتح  ّررزملا 
نكمي  ) لزنم ةذفان  اھفلخو  ةروصلا  فصتنم  يف  فقت  ثیح  اھنم  ةدحاو  اّمیس  ال 
ةذفانلاو لخادلا  يف  ةراتسلاو   ، رّشقملا رادجلاو  ّةثكلا  ةقيدحلا  ىرن  نأ 
اھنیمي ىلإ  فیفخ  لكشب  اھھجو  ريدت  ةریغصلا  اھتجّارد  ىلع  ةاتفلاو   ، ةحوتفملا
ةاتفلاو ةطیسبلا  ةجّاردلاو   ، ًاّدیج ناكملا  ركذأ   . ىصحلا اّھلظ  ّيطغي  ثیح 

هذھ ّنكلو   . ىرخأ روص  عضب  نیب  ةروصلا  هذھ  تناك   ،( ةنیصرلا لوجخلا  ةریغصلا 
، ّةرملا هذھ  اھتجّارد  دوقت  ةریغصلا  ةاتفلا  اھیف  ىرن   ، ىرخأ عم   ، تّربُك دق  تناك 

رھظت ال  امیف  ةرھاظ  ٍدیب  اھیفتكب  كسمي  رانربو  ٍنحنم  اھھجو   ، ًّایبناج اھارن 
. ال زیكرتلا قئافب  ةلفطلا  دعاسيو  ةيركسعلا  ةّعبقلا  رمتعي   . ةروصلا يف  ىرخألا 

ةیفاصلا ءامسلاو  لغّدلاو  ّةلتلا  بناجو  ّةیفلخلا  يف  ىنبملا  ًاّدیج  ركذأ  ُتلز 
يسأر  ، ةروصلا لفسأ  يف  يلایخو  اھیلع  نامّدقتي  يتلا  ةیتنمسإلا  ّةیضرألاو 
ةدحاو ًةئیھ  ّلكشت  ثیحب  اّھلك  ةمحالتملا  ءایشألا  هذھ   ، اریماكلاو ّيديو 

. فحاز ناویحب  ةھیبش 



ةدحاو ةروص  اھنیب  نكي  مل   ، فار ـ طألا ـة  ضيرعلا ةفلاتلا  ءارف  ـ صلا روصلا  كلت  ّلك 
هيدل ناك  نیح  يف  هيدلول  وأ  هتجوزل  ةروص  ّةيأ  الو   . ينمدص ام  اذھ   . هَیلفطل
يتلا ةروصلا  يف  ًاعم  امھارن   . ريديإب هعمجت  ةروص   ، رئازجلا يف  هئاقدصأل  ةروص 

عم ةحاس  يف  رانرب  فقي  ثیح  عمال  ریغص  ّيندعم  راطإ  يف  ةعوضوملاو  رَّبكُت  مل 
ءامسلا رمحألاو  ضیبألاو  قرزألا  اھناولأب  ةیسنرفلا  مالعألا  ّيطغت  امنیب  ريديإ 

روصلا هذھ  ّرطؤي  نأ  رانرب  ّأرجت  فیك  ةيؤرل  ًامودصم  ُتنك   ، لجأ  . ءاضیبلا ةینارھولا 
ول ّىتحو   . هيدلوو هتجوزل  ةروص  ّةيأ  نم  ولخت  يھو  ناردجلا  ىلع  اھّقلعيو 
ىلإ دحاولاب  رمألا  لصي  نأ  نكمي  فیك  هتجوزل  ةروص  بایغ  نع  رظنلا  انضضغ 

ال. ًاعبط  ال،  ؟  ةدحاو ةملك  امھنع  لاق  لھ  ؟  هینبا نع  ثّدحت  لھ  ؟  هتّيرذ ءاردزا 
يذلا ببسلا  نع  ٍریسفتب  ّمركتي  وأ  ًادحأ  غلبُي  نأ  نود  موي  تاذ  انھ  ًةأجف  رھظ 

نم ٌلجر  ّنكمتي  نأف   . هيدلوو هتجوز  رجھ  اذامل   ، ةیسيرابلا ةیحاضلا  كرتل  هب  ادح 
ّانك يتلا  تاملكلا  ّنأل  رمألا  نع  ّملكتن  نأ  اننكمي  ال  نكلو  أوسأو -  اذھ  لعف 
 - اھلوقب نیمزلُم  ّانك  اّمبر  يتلا  تاملكلا   ، اھلوقن نأ  نكمي  ناك  يتلا   ، اھلوقنس
ناكو  ، لاقُیل ٌءيش  كانھ  نكي  مل  تايركذو -  ٌروص  ّمھم -  ریغ  اذھ   ، يفكي ال، 
يف ُتيأر  امدنعو  ةنس  نيرشع  نم  رثكأ  ذنم  وھ  داع  امدنع  كلذ  فرعي  انالك 

. رئازجلا يف  هروص  انيوبأ  ّمع  لزنم 

نود نم   ، انھ  ، اھضرعو ناردجلا  ىلع  اھقیلعتو  اھریطأت  ىلع  ّأرجت  كلذ  مغرو 
ًائیش لوقي  نأ  نود   ، ةلطعلا روص  تناك  ول  امك   ، ءيش ّيأ  لوق  وأ   ، اھنع مالكلا 

، ًانسح يعم -  مساقت  يذلا  انأ   ، تقولا بلاغ  كانھ  هارأ  ُتنك  يذلا  انأ   ، انأ يل 
ةّقلعم ًاروص  اننیب  كرتنو  نینسلا  كلت  ّلك  دعب  يقتلن  نأب  َِلبقو  ّأرجت  هنإ  لقنلف 
ٍلكشب هلأسأ  نأ  نكمي  ناك  نیح  يف   ، نیتماص انیلإ  ّعلطتت  ًاروص   ، ناردجلا ىلع 

: ّيعیبط

؟ سیباوكلا نم  يناعت  َتلز  الأ 

الو  ، هيدلول ةروص  ّةيأ  كانھ  سیل  ْنأ  ىلإ  ُتھبتنا  يّننأل  ًائیش  هلأسأ  مل  ّينكلو 
ٌروص اھفرعأ : دھاشمو  نكامأ  ىوس  تاراطإلا  يف  نكي  مل   ، ةثيدح ةروص  ّةيأ 

فقاولا ريديإ   . كانھ  ، ًاضيأ انأ  مھتفرع  ٌصاخشأو  ـي  سفنب اھضعب  ُتطقتلا  ُتنك 
رشع عبار  َتاذ  ةیسنرفلا  مال  ـ عألا عم  ةحا  ـ سلا يف  ةيركسعلا  هتلذبب  ًّاوھزم 
هءارو نوكي  نأ  نود  هتاذ  ناكملا  يف  ریصق  ٍتقو  دعب  تومیس  يذلاو   ، زومت نم 

. ّيسنرفلا ملعلا 

. هيدلول ةدحاو  ةروص  ّىتح  الو 

فشارشو شارف  ىلع  هل  انلصح  نیح  يف   ، ًائیش هل  لوقأ  نأ  ىلع  ؤرجأ  مل 
مل  . ءاملا نیخستل  قیتعلا  لجرملا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ثاثألا نم  عطق  عضبو  ةیطغأو 

: لیبق نم  ًالاؤس  ّىتح  الو  هلأسأ  نأ  ىلع  كلذ  مغر  ؤرجأ 

؟ تدع اذامل 



؟ كيدلو نع  ًائیش  يكحت  اذامل ال 

. اھیف اھَتفرع  يتلا  اھسفن  ةرتفلا  يف  نارھو  يف  كانھ  اھُتفرع  دقل  ؟  كتجوزو
. ياریم  ، اھل ىرج  اذام  ينربخت  نأ  ّلقألا  ىلع  كنكمي 

. ينبیجیل ناك  ام  ّهنأ  نم  ًاقثاو  ُتنك  يّننكلو 

تنمسإلا بلجي   . هتعاطتسا ردق  انفلس  لزنم  حلصُي   ، ًانكاس  ، ًائداھ  ، انھ يقب 
نأ ديري   . ًامامت رایھنالا  ىلع  كشوأ  دق  حطسلاو   ، فق ـ سلاو ناردجلا  ـم  يعدتل
هتدلاو لزنم  نع  ّالإ   ، ّلكلا نع  دیعبلا   ، لزعنملا ناكملا  اذھ  يف   ، انھ ّرقتسي 
هتیب حالصإ  ىلع  ٍموي  ّلك  لمعي   . ًاضيأ اذھ  نع  ًائیش  لوقي  ال  ّهنكل   . يینیملاو
ّعلطتي  ، اھرظتني  ، اھترايزل ًایعاس   ، هّمأ لزنم  لوح  موحي  هارن  انرص  ام  ناعرسو 
ناعرس اّھنأ  ًاضيأ  فرعن   . هیلإ ثّدحتلاب  اھیف  ىضرتس  يتلا  ةظّحللا  ًاّبقرتم   ، اھیلإ
. ًالیل لزنملا  لوح  بوجي  هعمست  اّھنأ  يعّدتو   ، ًالیلق هنم  فوخلاب  أدبتس  ام 

. ًاموي هیلإ  ثّدحتلا  أشت  مل  اّھنكلو 

ًالاب يریعت  ملو   . هنيدعاستو هنیمحت  ِتأدب  ببسلا  اذھل   ، ِتنأ  ، جنالوس اي  ِتنأو 
يعّدي مھضعب  ّنإو  برشي  أدب  ّهنإو   ، ًاّقح نونجم  ّهنإ  ِكل  لوقن  انرص  امدنع  دحأل 
عافدلا يف  نیلسبتستو  نیبیجُت  ِتنك  ِتنأو   ) . هّتیقدنب ًالماح  ةباغلا  يف  هآر  ّهنأ 

: هنع

؟) هوأر امدنع  ًالیل  ةباغلا  يف  مھ  نولعفي  اوناك  اذامو 

غضمي  ، ًاّحنرتم  ، برشلا ةدضنمب  ًاّثبشتم  اھلماكب  تایسمأو  تاراھن  يضمي  ناكو 
، انريرحتل مھنم  ّصلخت   ، ًابرع لتق  ّهنأب  رخافتيو  هیبراش  تحت  هباعل  ّكرحيو  غبتلا 

ّرقتسیل ءاج  امدنع  يوارفش  نع  ّملكت  ّهنأ  ّىتح  ؛  برعلا نم  انريرحت  لوقي : ناك 
. هنم انّصلخیس  ّهنأ  ًایعدم   ، انھ

«. بطحلا ةلعش   » حبصأ ّمث   . رانرب لوقي  ناك  اذكھ 

يكحي املثم  يكحي  ناك  ّهنأ  انیّعدا  انعیمج   . عمسن ال  اّننأ  انعیمج  انیّعدا 
كلذ قوف  لمحي  ناكف  وھ  اّمأ   . هركلاو دقحلاو  لوحكلا  نم  نولكآتملا  نورّیكّسلا 
دقو ـر  خآلا ولت  دحاولا  هتاءاّعدا  ّلك  نع  ّىلختي  نأ  ىلإ  ّرطضا  ٍرورغم  ٍصخش  ةرارم 

. هھجو ىلع  ةتباث  ءاقبلا  نع  تز  ـ جع ٍةعنقأ  لثم  طقاستت  تحار 

ناك ام  ّلقألا  ىلع  اذھ   . ًاریطخ نوكي  نأ  نكمي  ّهنأ  ًاموي  ٌدحأ  ّلیختي  مل  نكلو 
. هب نیعنتقم  نورخآلا 

فلخ نّمخأ  ُتنك  يّننأ  دقتعأ  لجأ   ، نّمخأ ُتنك  وأ   ، يسفنل لوقأ  ُتنكف   ، انأ اّمأ 



يل هاور  ام  يف  فنعلا  طقف  ينعأ  الو   . فنعلا ىلع  لیلدلا  هبشي  ام  هتاءاميإ 
. ءاقدصألا ضعبو  انأ  انتيؤرل  ءاج  َموي   ، انتدوع نم  تاونس  دعب  هیيرفیف 

... مویلا لصحي  ام  ّنإف   ، اذل

. هارت نأ  ّىتح  زوجعلا  أشت  مل   ، عجر امدنع   . وبار

. فرعأ  ، جنالوس  ، لجأ

. ةنس ةرشع  سمخ  ذنم  هرت  مل  يذلا  اھنبا 

. ِكاوس ًادحأ  غلبُي  ملو  ديدج  نم  ّجوزت   . فرعأ

، يتھج نم   . ًانبا ىقبي  نبالا   . هحماست نأ  ـب  جي ناك   . هحماست نأ  ـا  هنكمي نا  كـ
اي حیحص   . ّمألا ىلإ  ةب  ـ سنلاب نبالا  ينعي  اذام  فر  ـ عت  ... يئانبأ ـد  حأ ّنأ  ول 

؟ لوكین

. لجأ

اذھ ببسب  ةسیعت  تناك   ، يھ ّىتح   ، زوجعلا ّىتحو  ّمھملا  وھ  اذھ   ، لجأ
اي اذھك  ًارمأ  حماست  نأ  اھديرت  فیك   . نفّدلا رضحي  مل   ، بألا تام  امدنع   . عضولا

؟ اذھ كردتأ   ، هتلئاع نحن   ، هيدلوو هتجوز  ىلع  ًاموي  انّفرعي  مل  وبار !

ةيؤر دارأ  ّهنأل  انھ  ّرقتسا   . داع كلذ  نم  مغرلاب  ّهنكلو   ، جنالوس اي  ةّقحم  ِتنأ 
... اّمبر  ، ّمث  . انھ  ، ديدج نم  ءدبلاو  ةدوعلاو  هتدلاو 

... ىھتنا اذھ  ّلك   . رمألا ىھتنا  ؟  وبار اي  هیلإ  ىعست  يذلا  ام 

لب ال   ، سمألاب كلذ  ناك  ول  امك  ركذأ  ُتلز  ال   ، داع امدنع   . ِهتني مل  جنالوس  اي  ال 
ّيأل ًةملك  لقي  مل  ًاحوضو : رثكأ  تتاب  ةميدق  صصقلا  تراص  اّملكو  تقولا  ّرم  اّملك 

. انيوبأ ّمع  لزنم  میمرتب  ىفتكا   . ّانم

، كفافز لفح   ، هنيركذت عبطلاب  ؟  كلذك سیلأ  ًاّدیج  َيرُھلا  نيركذت  َيرُھلا -  ركذأ 
ةرّایس ّىتح   ، ّةيران ىرخأو  ةیئاوھ  تاجّارد   ، ةميدق ةزھجأ  انعیمج  انكرت  ثیح 

ّلك نم  ّصلختيو  ناكملا  غرفي  نأ  هنكمي  ناك  وھو  ؛  كانھ لازت  ال  دنورآلا  يبأ 
سمخ لبق  ّفقوت  ثیح  نم  ءدبلا  دواعیل  عجر  ّهنأ  ول  امك  لعفي  مل  ّهنكلو   ، ءيش

هذھ  ، هدوقن اّمیس  ، ال  انھ ًاّقلعم  ٍءيش  ّلك  كرت  ىلع  مغرُأ  امدنع   ، ةنس ةرشع 
اي هیيرفیف  نيركذتأ   . هیيرفیف لوقي  ناك  امك  هلقعب  ًامامت  تبھذ  يتلا  دوقنلا 
ىتأ  ، تّاینیتسلا ةياھن  يف   ، ليوط ٍنمز  نم  ناك  ًاضيأ  اذھ  ؟  هنيركذتأ ؟  جنالوس
ىلإ لصو  امدنع  هنع  ثّدحتي  ناك  ام  اذھ  هّمأو  هُلام   ، لجأ  . كلذ دعب  هرن  ملو 



لاوط راطقلا  يف  ةليوطلا  تالحرلا  وأ  ةيركسعلا  ةلذبلا  نع  ّىتح  الو   ، رئازجلا
رحبلا برق  اندوجوو   ، بكارملا يفو  رحبلا  يف   ، تانكثلا نیب  لّقنتلاو   ، تاعاس
ناسرحي هیيرفیفو  وھو  ةنيدملا  يف  انأ   ، ًارتمویلك نيرشع  ىلاوح  دعب  ىلع 

امك ناك   ، لالتلا لفسأ  دنع   ، ركذأ دعأ  مل  طفنلا  وأ  زاغلا  تانّازخ  نم  ةباغ  ٍءودھب 
يذلا لاملاب  ًاسووھم  ناك  ّهنأ  ببسلاو   ، اذھ ّلك  نم  ًائیش  ىري  نكي  مل  ّهنأ  ول 
دجتس اّھنأ  هداقتعال  ًاقلق  ّلظو  هّمأ  ّيدي  نیب  هكرتیل  ّرطضاو  بیصنایلا  يف  هحبر 
ًابضغ لمحي  تقولا  كلذ  ذنم  ناك   . طخسلاب رعشي  ناك   . هقفنتل ةقيرط  ّكش  الب 
ّلك لمحيو  ساّدقلا  ىلإ  بھذي  ًىتف  ناك  امدنع  هتناصر  ّالإ  هلداعت  ال  ًالئاھ 

. ًالیلق ولو  هئدابم  فیطلت  نع  ًازجاعو  ًابلص   ، ّدجلا لمحم  ىلع  رومألا 

. حیحص ریغ  اذھ   ، وبار

ّىتح  ، هتيأر ّينأ  ركذأ  ُتلز  ال  انأف   ، حیحص اذھ   . جنالوس اي  حیحص  اذھ   ، ىلب
ال  ، نارھو يف  ىلوألا  ّةرملل  انیقتلا  اّننأل   ، اذھ ىلع  دھشت  نأ  اھنكمي  ياریم 
ّلك ُركذأ   ، سانلا ُركذأ   . مھریغو ریبیلیفو  ليزیجو  ياریمو  ةناحلا  ركذأ  ُتلز 

. اھیلإ انّفرعت  امدنع  ياریم  تناك  فیك  ركذأ   ، ءيش

. ءيش ؟ ال  اذھ ّلك  لخد  ام  ؟  ينثّدحت َّمع 

. ىلب

نأ كنكمي  ، ال  ليوط ٍتقول  ةأرما  الب  ٌلجر  ىقبي  نأ   . قباسلا يف  اذكھ  نكي  مل  ال. 
. همھفت نأ  كنكمي  اذھ ال  ّنكلو   ، يكحتو يكحت   ، اذھ ىنعم  مھفت 

. ةدحولا مھفأ  يّننإ ال  لوقأ  ، ال  جنالوس

. كلذ لوقت  ّكنأ ال  ظحلا  نسحل   ، وبار اي  ال 

. جنالوس اي  فرعأ 

. فرعت ال، ال 

نأ نود  نم  تداع  ّمث  ماعطلا  ةفرغ  بوص  تھّجتا   . خبطملا نم  لوكین  تجرخو 
ؤرجت الو  اھكسمت  تناك  يتلا  ءاقرزلا  ةبلعلا  اھيدي  نیب  لمحت  يھو  ًائیش  لوقت 
يدي نیب  هیلإ  رظنأ  ام  ىلإ  جنالوس  هبتنت  نأ  لبق  تمصلا  ّلح   . اھیلإ رظنت  نأ 

: لوكین تلأس  ّمث   . لوكین

؟ هیيرفیف نع  ينتثّدح  نأ  َقبَسأ 

تقولا لاوط  يقب   . تاونس لبق   ، لزنملا يف   ، ةدحاو ّةرم   ، ًّةرم انترايزل  ءاج 



. نیترّاظن لمحي  ليوط  ٌلجر   . هتقطنم  ، نازومیللا نع  يكحي 

... مّكنأ يف  ببّسلا  وھ  ناك   . ليوط تقو  نم  اذھ  ناك   ، نكمم

. ریثكب أوسأ  امھل  رمألا  ناك  دقف  رانربو  وھ  اّمأ   . طقف انأ   ، لجأ

وأ  . مستبا وأ   . اّمبر يرظن  ضفخأ   . لعفأ اذام  فرعأ  مل   . ديدج نم  تمصلا  ّلح  ّمث 
. ءاملا نم  رخآ  ًابوك  ّبصأ 

. ينِرأ

ًاسّوبد لعفلاب  ناك   . سّوبدلا ىلإ  ُترظنو  اھُتحتف   . ءاقرزلا ةبلعلا  لوكین  يل  تّدم 
ىلع ةّتبثم  نویعلاو   ، ةملكب مھدحأ  سبني  نأ  نود  هتبلع  نم  هُتجرخأ   . ًالیمج
رونلا ضایب  ًاكرات   ، ًائیش لوقأ  نأ  نود   ، اھیلإ هُتعجرأ  يتلا  ةبلعلا  ىلعو  سّوبدلا 

. دّاربلا فلخلا  يفو   ، انقوف فجتري  نوینلا  حابصم  نم  ثعبنملا 

اھتكسمأو ـة  بلعلا تداعت  ـ سا ّملكتت  هـي  امنیبو   ، ءطبب  ، جنالو سـ ـت  ّملكت ّمث 
تفتكاو  ، ّيلإ رظنت  ّىتح  وأ   ، اھنع اھرظن  عفرت  نأ  نودو  اھحتفت  نأ  نود  ةيانعب 

: لاؤسلاب

؟ ىوكشب دیعس  مّدقت  ول  اذام 

يف ومني  أدب  فوخ   ، ةرطاخ ّدرجم  لب  ًالاؤس  نكي  مل  ول  امك  لاؤسلا  ِتَحرط 
اذھلو  . اذھ نم  ًاقثاو  ُتنك   ، اھیلع يضقيو  اھحاتجیس  ام  ناعرسو  اھلخاد 
تارظنو  . يلزنم ىلإ  ةدوعلا  يف  يتبغر  مغر  لیحرلا  ىلع  ؤرجأ  نكأ  مل  ببسلا 

فیك فرعن  اّننأل  ةظّحللا  كلت  لیطأ  ّالأ  بلطت  يتلا  اھتارظن   . ةبقاثلا لوكین 
تحت ًاتمصو  ًاقمع  رثكأ   ، لّیللا مّدقتي  نإ  ام  ةعرسب  ربكتس  فیكو   ، نوكتس
يف انقامعأ  يف  بغرن  يذلا  لّیللا   ، انلزانم يف  انرظتني  يذلا  لّیللا  ؛  جّلثلا
ضبقن نحنو  انيديأ  ئفدن   ، معن  ، ةّالغم باشعأ  ناجنفب  لبقنف   ، ًالیلق هلیجأت 
يعر تابن  وأ  عانعنلا  ةحئار  ّمشنو  هترارحب  رعشنل  باشعألا  ناجنف  ىلع  ّةوقب 

. مامحلا

؟ عئاج تنأ  لھ 

ال.

؟ تدرأ اذإ  ازتیب  نیخست  يننكمي 

. يفكي باشعأ  ناجنف  ال، 



عنقن ّىتح   ، هتايركذو هتلئ  ـ سأ عم  ّلك  ـن،  يدیحو ـى  قبن ّالأ  وھ  ّمھألا  ناك 
ال نیح  يف  اھدحو  تاملكلاب  ّلح  داجيإ  ىلع  نورداق  ةثالثلا  نحن  اّننأب  انسفنأ 
يف ءاملا  نایلغو  ّيئابرھكلا  نوینلا  حابصم  زازتھا  توص  ةیطغت  ّالإ  تاملكلا  لعفت 
يف يوعت  بالكو  نارتیم  ّةداج  يف  ةدیعب  تتاب  ةرّایسو  دّاربلا  توصو  ةوكرلا 
تقو ذنم  اھلخاد  يف  نسآلا  دقحلا  ًةكرات  ًارزش  جنالوس  ينتقمر  امدنع   ، اھرثأ

: ًةأجف رجفني  ليوط 

! وبار اي  يل  لق   ، وبار

؟ اذام

ببسلا فرعتأ  يل ! لق  ؟  ةجردلا هذھ  ىلإ  ًاعیمج  هوھركتل  رانرب  مكل  لعف  اذام 
؟ ّلقألا ىلع 

. ءيش ال 

؟ فرعت ال 

. ءيش ال، ال 

تنأ مكعنم  يذلا  ببسلا  نع  ٌدحاو  ينربخي  نأ  نكميأ  ؟  ببسلا مكدحأ  فرعيأ 
. ًاصوصخ يتدلاو  ؟  نیعب ًانیع  هتيؤر  وأ  هیلإ  رظنلا  نم   ، نيرخآلا ّلك   ، نيرخآلاو

رظنت تناك  فیك  وبار  اي  رُكذتأ   . أوسألا وھ  اھرظن  يف  رانرب  ناك   ، زوجعلا هآ   ، زوجعلا
نأ اھیف  تراتخا  يتلا  ةقيرطلاب  ّهبحت  ّالأ  تراتخا   . هلّمحت نم  ًاموي  ّنكمتت  مل  ؟  هیلإ

تافالتخاو ةتوافتم  تاجردب   ، نيرخآلا ّبحت  تناك  املثم   ، كاذ وأ  اذھ  ّبحت 
اھنبا نع  هلوقت  تناك  ام  ّنأ  ىوس   ، تالئاعلا ّلك  يف  امك   ، ّكش الب  تالضافمو 

ال داكت  ٍصاخشأ  مامأ  ریقحلابو  ّصللاب  هفصت  تناك   . مادعإلا نم  أوسأ  ناك 
هیلإ رظنت  تناك   ، هروضح يف  ّىتحو   . ًاجرح رمألا  اھل  ّببسي  نأ  نود  مھفرعت 
عنقتل اھنع  ثحبت  يتلا  ةعيرذلا  دجتف  اھزازفتسا  ىلع  ّدري  نأ  راظتناب  ّهزفتستو 

. ةّقحم اّھنأب  اھسفن 

. رارصإب ّيلإ  ترظن  ّمث  ٍناوث  عضب  جنالوس  تتكس 

ال هنع -  عفادي  نكي  مل   ، ةّدشب فیّطللا   ، وھ ّىتح   . ًاریثك ّهبحي  نكي  مل  يبأ  ّىتح 
. اذھ مھفأ  ، ال  مھفأ

اذھب  ، ةقيرطلا هذھب  مكعیمج  هعم  اولماعتت  ّىتح  لعف  اذام  مھفأ  ال  ينعأ 
رمألا يف  ام  ّلك   . همھفأ ام ال  اذھ   . قالطإلا ىلع   . يتوخإ أوسأ  سیل   . بایترالا

، اذھ ٌحیحص   ، حیحص اذھ   ، ةرجاشملا ّبحيو  كارعلا  دیجي  ناك  هّتوتف  يف  ّهنأ 
، موّزللا نم  رثكأ  ًاحيرص  ناك  اّمبر   ، مھظعوو نيرخآلا  بینأت  ًاضيأ  ّبحي  ناك  اّمبرو 

. ءيش ّلك  اذھ  ّنكلو   ، لوقت امك  هلابب  رطخي  ام  ّلك  لوقي 



ّفظني وھو  هنيركذت  الأ  ؟  كتخأ نيركذت  الأ   . ءيش ّلك  سیل  اذھ   ، جنالوس اي  ال 
، لوقي ناك  ام  نيركذت  الأ  ؟  توملا شارف  ىلع  يھ  امیف  هنّیكس  لصنب  هرفاظأ 

... اھل و ىرج  ام  لھأتست  اّھنإو  ةرھاع  اّھنإ  لوقي   ، كانھ فقاو  وھو 

. وبار  ، ّْفقوت  ، وبار اي  ال 

لوكین تماقف   ، هبتنت نأ  نود  ةوكرلا  يف  يلغي  ءاملا  ًةكرات  ًةفقاو  جنالوس  ّتبھو 
بوص جنالوس  تعرسأ  ّمث   . باشعألا ّىلغم  انل  بكست  نأ  لبق  رانلا  تأفطأو 

نیجانفلا قوف  اھسأر  ينحت  يھو  لوكین  ىلإ  ُترظن   . قاّورلا رِخآ  يف  اھتفرغ 
خفتني يذلا  باشعألا  سیكبو  ناجنفلا  قمع  يف  ءاملاب  قّدحتو  اھألمت  يتلا 

هایم لثم  نیجانفلا  يف  بكسني  يذلا  ءاملا  توص  عمسُي  امیف  ناجنفلا  يف 
، خّابطلا ىلع  ةوكرلا  لوكین  تعجرأ  امدنع  ندعملا  توصو  راخبلاو   ، عیبانیلا

تلخد امدعب  اھانعمس  يتلا  جنالوس  بوصو  بابلا  بوص  اھترظنو   ، اھتدیھنتو
. قاروألا نم  ةموك  يف  ّشتفتو  نئازخلا  ىدحإ  حتفت  اھتفرغ 

مل  ، ةبیخلا تامالع  اھھجو  ىلعو  انیلإ  تداع   . هنع ثحبت  تناك  ام  ىلع  رثعت  مل 
اھیلع نوكي  نأ  ةّدشب  اھبعتأ  دقو  ةنيزحو  ةبحاش  تناك  اّھنكل  ةبضاغ  نكت 

. ءيش ّلك  لوقت  نأ  ٍةلاسرل  نكمي  ناك  نیح  يف  مالكلا  يف  رارمتسالا 

: متمتت تناك  تداع  ـّمـا  لو

. مّھلك يتاوخأو  يتوخإ  نیب  نم  دیحولا   ، يتوخإ نیب  نم  دیحولا  ّهنإ 

: تلاق

ّلكو جاوزلا  نع  ةنھكلا  تاّھرت  قّدص  هنوكل  همدن  نع  ّربعیل  بتك  ٍّةرم  نم  مك 
مل  ، ةایحلا نع  ًائیش  فرعي  نكي  مل   . ةایحلا يھ  ام  فرعي  نكي  مل   . رومألا كلت 
ّضع نْير  لجأ  نم   . لجأ  ، نْير  . ّةرم نم  رثكأ   ، كلذ يل  بتك   ، دعب مھف  دق  نكي 
نم مك  نوفرعت  ول   . اھّقحب ةيذؤم  ءایشأ  لاقو  اھتوم  ّىنمت  ّهنأل  ًامدن  هعباصأ 
اي ينقّدص   ، ءالؤھ  . ًائیش اولوقي  مل  نإو  عظفأ  لكشب  نوّركفي  اوناك  صاخشألا 

ةعباسلا يف  تومت  ةلفط  ّنأ  نودقتعي  مّھنأل  ّينمو  كنم  لضفأ  نوماني   ، وبار
تناك  ، دھعلا كلذ  يفو  ؛  اھل لصح  ام  ّقحتست  اّھنأ  ّدب  ال  ةروصلا  هذھب  ةرشع 

نع كثّدحأ  اذامل   ، رمألا اذھ  نع  ثّدحتن  اذامل  هنولوقیس -  ام  اذھ   ، اذكھ رومألا 
؟ يضاملا ةداعتسا  عفن  ام  رمألاب -  ثّدحتلا  ديرأ  . ال  اذھ

مل يذلا  دیحولا  هنإ   ، رانرب وھ  رانرب  ؟  اذھ ّلكب  ثّدحتن  نأ  عفني  اذام   ، يل لق   ، وبار
. ّينع َّلختي 

. اذھ نع  ثّدحتن  اذامل  يردأ  . ال  جنالوس اي  يردأ  ال 



هنع عافدلا  ىلع  ـا  همغرأ الو  ًةلھم  ـب  سكأ يّنلع   ، ير ـ صب ضفخأ  انأو  ُتّملكت 
: لوقتو مالكلا  ملتست  لوكینب  اذإف   ، اھقیقش  ، وھ  ، رثكأ دعب 

. هدّدھتي امو  لعف  ام  يرظنا  نآلا  نكلو   ، معن

فیط اھھجو  ىلعو  ّحنرتت  تناكو  ةملك  لقت  مل   . دعب سیل   ، جنالوس ِبجُت  مل 
: تلاقو اھريراسأ  تجرفنا  ّمث   . ةماستبا

؟ كيأر ام   ، وبار ؟  كلذك سیلأ   ، كلذك تناك  املاطل   ، نیناجم ةلئاع  هذھ   ، لجأ

. ىرخأ ّةرم  راظتنالاو   ، ىرخأ ّةرم  تاملكلا  هذھو   ، ىرخأ ّةرم  تمصلا  ّلح  ّمث 

ةمث ّنأ  ّركفن  نأ   ، خبطملا يف  رظتنن  انھ  اّننأ  ّركفن  نأ   . مھفلا نع  زجعلاو  بضغلاو 
ةمث  ، ًاّدج ًادیعب   ، سقطلا اذھو  ناكملا  اذھ  نم  ًادیعب  ّهنأو  جراخلا  يف  ًالیلو  ًادرب 

. ًائیش اھنم  مھفن  الو  انیلع  ّرثؤت  ّةیفخ  ءایشأو  تاكبشو  طباورو  بابسأ 

ىلإ لوحكلا  ةنّینقو  هّتیقدنبب   ، انمودق رظتني  بطحلا » ةلعش   » ّنأ ّركفن  نأك 
أدب ّىتح  هلزنم  ىلإ  داع  نإ  ام  ّهنأ  ّدب  ال   ، لجأ  . ّروصتأ امك  ةلواطلا  ىلع  هبناج 

. هتيؤرل ءيجملا  ىلإ  ّانم  دحاوب  رمألا  يھتنیس  ّهنأ  ًاكردم   ، انرظتني وھو  برشي 
يف بھللا  ىلإ  رظني   ، ًائیش لعفي  ال  ًانكاس  ىقبي  وأ   . برشيو رظتني  ّلظ  اّمبر 
وأ  . ماقتنالا يف  ـه  تبغر رارتجاب  ّرمتسيو  ـه،  بالك وأ  ـه  سفن ّملكي  وأ  ةأفدملا 

سيراب برق  كانھ  اھاضمأ  يتلا  تاونسلاو  هتجوزو  هيدلو  يف  ّركفي  لعج  اّمبر 
ّالإ هیف  ناّركفي  اداع  ام  ةیسيرابلا  ةیحاضلا  يف  كانھ  هيدلو  ّنإ  هسفنل  لوقيو 
هھجو ایسن  امّھنأ  وأ   . هیلع قلقلا  نم  امھیمحت  ةركفلا  هذھ  ّنإو  تیم  ٍصخشك 
فرعن الو  هيدلو  فرعن  نحن ال   . ياریم ءازإ  هبضغ  تابونو  هتوص  ناركذي  ناداكي  الو 

وأ امھلھأ  ىلع  نانئمطالل  موي  تاذ  انھ  ىلإ  نایتأیس  لھو  نالعفي  اذام 
. ریسفتب وھ  هتبلاطمل 

انِّقُل وأ  هتفرعم  اءاشي  مل  وأ  كلذ  افرعي  مل  ول  ّىتح   ، نیقابلا نحن   ، امھلھأ نحنف 
. اناضفري نأ 

. ّانع امھمامأ  ثيدحلاب  تفزاج  ياریم  نأ  ّنظأ  انأف ال 

اھیف انّملكت  يتلا  ةدیحولا  ةظّحللا  تناك   ، ةدوعلا قيرط  يف   ، ةرّایسلا يف   ، ًاقحال
ةركفلا كلت  نم  ثعابب  جنالوس  نم  يبضغ  نع  ُتّربع  امدنع  يھ  لوكینو  انأ 



لبق اھل  اھبتك  لئاسر   ، لئاسر نع  ثحبت  َْتبھذ   ، ًالھم يل : ترطخ  يتلا 
. تاونس

. جنالوسل بتكي  تاونس  لاوط  ّلظ 

ّنأ ول  امك  ّفرصتي  ناك  نیقابلا  عوجر  نم  ةنس  ةرشع  سمخ  دعب  داع  امدنعو 
اّننأ فیكو   . رَخآلا ولت  دحاولا  اندع  فیك  ًاضيأ  ركذأ  يّننأ  كلذ   . ّوتلل تھتنا  برحلا 
هديرن ّانك  ام  ّلكف   ، ىرج ام  يف  ریكفتلا  نع  ّفكن  يكل  ًاّدج  ًاعيرس  لمعلا  اندواع 
قطانملا نم  ّصلختلاب  انحرف  طرف  نم  ٍةبيرغ  ٍةسامحب  ةایحلا  ةدواعم  وھ 
لسغنف اھمادختسا  ّلوحن  ّانك  يتلا  ذَوخلاو  رابغلاو  شطعلاو  ّرحلا  نمو  ةحیبقلا 

، ناصمقلا تاقاي  اھب  ّفظنن  يتلا  ةقیتعلا  نانسألا  شَرُفو   ، سبالملا اھیف 
اّننأ ةركفو   ، نِفعلا ملاعلا  كلذ   ، ةیمادلا لجرألا  عباصأو   ، براوجلا يف  بوقثلاو 
امو  ، كانھ عئاضلا  تقولا  ضيوعت  ديرن  ّانك   . ديدج نم  أدبن  نأ  نم  ّنكمتنس 
موي تاذ  ُتملع  نأ  ناك   ، مویلا هفرعأ  ام  اذھ   ، ًاصوصخ انأ  يندعاس  ام   ، انَدَعاس

. ًادبأ انھ  ىلإ  دوعي  نل  ّهنأ 

. دوعي نل  ّهنأ  اھیف  امھغلبي  هيدلاو  ىلإ  ةیقرب  لاسرإب  ىفتكا 

هلوقي نأ  نكمي  ام  ىلعو  هیلع  يمامتھا  زیكرت  ىلع  اذھ  يندعاس   ، لعفلابو
[6] نيرّمعملا دحأ  ةنباب  كانھ  ىقتلا  ّهنأ  نوفرعي  اوناك  مّھنأل   ، هنع نورخآلا 
دقو ةیقارلا  سيراب  ءایحأ  يف  هّلیختن  ّانكو   . اھنم جاوزلا  ديري  ناكو  ءارثلا  يغلابلا 
دق ياریم  دلاو  ّنأ  اندحأ  لاب  يف  رطخي  ملو   ، انءامسأ ّىتح  يسنو  ًّايرث  راص 
ةياھن عم  ةداعلا  هذھ  تھتنا  دقف   ، رھم ىلع  هنم  لصحت  مل  اّھنأو  هتنبا  مصاخ 

. رامعتسالا

ّيدلاول اھُتمّدق  يتلا  ةلیلقلا  ايادھلابو  ةركفلا  هذھب  تكّسمت  يّننأ  ّالإ 
زيداغأ نم  ـب  يلصو ـة  يبرع ةو  ـ هق نیجانف  ـم  قط  ، تّايولح يتاقیقشو :

نم ةحفن   ، ّةیبئارغلا نم  ٍةحفنبو  ايادھلاب  نیلّمحم  ّانك   ، معن  ، اّننأ ذإ   . لوكینل
: انسفنأل لوقن  امدنع  عملت  اننویع  تناكو  ـة.  يديرب تاقاطببو   ، ىرخأ ـن  كامأ

: نومغمغي خویشلا  عمسن  دوعن  ّالأ  ىسع 

! نادریف تسیل  اّھنكلو 

لوح رودت   ، اھیلع ةباجإلا  ّانم  ّيأ  أشي  ملو  اھئابغ  يف  سفانتت  ةلئسأ  نع  ًالضف 
: ءاسنلاو ةعارزلاو  سقطلا 

؟ باجحلا تحت  ءاسنلا  ّنھ  فیك 

: يبضغ ریثت  تناك  يتلا  ةھفاتلا  تاكنلاو 

؟ ةناعلا رعش  نقلحي  تاملسملا  ّنأ  حیحصأ 



: لیبق نم  ءایشأو 

! اھتاماق لوطأ  ام  ؟  لاِمجلاو ؟  ءارحصلا َتيأرأ   ، ءارحصلاو

. خلإ

ّلك نع  مالكلل  رطضأ  ال  ّىتح  ًابسانم  بطحلا » ةلعش   » نع ثيدحلا  ناك  اذل 
. ءيش

هرارقتساو ةیسيرابلا  ةیحاضلا  يف  هجاوز  جنالوس : انل  هتور  دقف   ، يقابلا اّمأ 
. كانھ

ّلكب رشع  نم  لقأ   ، ديدحتلاب مك  يردأ  ال  تاونس -  عضب  راظتنالا  بجي  ناك 
مایقلا ّررق  دق  هیيرفیف  ناك   . هیيرفیف رابخأ  انغلبت  نأ  لبق  ٍنامث -  وأ  ٌعبس   ، لاوحألا
مھّركذتي لازي  نيذلا ال  كئلوأ  ىلع   ، مھیلع ّملسي  نأ  دارأ   . قافرلا ىلع  ٍةلوجب 

نیموي ةیضمتل  ءاج  امدنعو   . ةلیلقلا ّةلقلا  يأ   ، مھب لاّصتالا  نع  عطقني  ملو 
. امھلزنم يف  ًاعم  ياریمو  رانرب  ىأر  فیك  ينربخأ   ، يدنع

يتأي نأ  ىلإ  جاتحا  موي  يترايزل  ءاج  امدنع   ، ينربخأ يذلا  وھ  هیيرفیف   ، لجأ
لقثي ام  ءيش   ، لاق امك   ، ام ءيش  ءاھنإ  يف  هنم  ًةبغر  ىمادقلا  قافرلا  ةيؤرل 

. هردص ىلع 

. هّلیختأل نكأ  ملو  هیيرفیف  هب  ينربخأ  ام  لوھل  ايو 

، ّبرھتت تناك  املاطل  جنالوس : ىلإ  ًاھّجوم  يبضغ  يناك  ةرّایسلا  يف  نكلو 
ّهنأ فرعت  اّھنإ  لوقتل  ضومغب  اھسأرب  ئموت  تاونسلا  هذھ  لاوط  ّتلظ  دقلو 

ضّفخم نكسم  يف  شیعيو  نيدلو  بجنأ  ّهنأو   ، ونور عناصم  دحأ  يف  لمعي 
امھل دعي  ملو  امھیتلئاع  ناّملكي  ادوعي  مل   ، هتجوزو وھ   ، امھنم ًّايأ  َنأو   ،[7] راجيإلا

! سأب نكلو ال  ًانایحأ  ةریسع  تناك  امھلاوحأ  ّنأو  ءاقدصأ 

اّھنأل  . رمألاب جنالوس  ربخي  مل  ّهنأو  مارُي  ام  ىلع  نكت  مل  رومألا  ّنأ  بلغألا  ّنكل 
. ًائیش حرشي  نأ  نود  نم  موي  تاذ  ًاعجار  هتأر  اّمل  تئجوف  ًاضيأ  يھ 

. مھفن نأ  اّنلك  انلواح 

اّھنأ فیكو   ، ياریم نع  ةلوقعم  ریغ  رومأب  ينربخي  وھو  هیيرفیف  ُتّركذتف  انأ  اّمأ 
نم ةقثاولاو  ةیلاعتملا  ّةباشلا  كلت  دعت  مل  راجيإلا  ةضّفخملا  ةّقشلا  كلت  يف 
اشاس يناغأ  ندندتو  لاقتربلا  ریصع  برشت   ، نارھو يف  اھانفرع  يتلا  اھسفن 



ضعضعت وأ  اھرفاظأ  يلطت  وأ  رظتنت  ةلواط  فلخ  ًةسلاج  ونيروم  ويرادو  لتسيد 
. نیتریبكلا نيوارضخلا  نیّتیسمشلا  اھیترّاظن  يَعارذ 

ٍتقو يف  انیقتلاف  يترايزل  ءاج  امدنع  هیيرفیف  يل  حرش  امبسح  ًامامت  تلّدبت  ال، 
يتلا ةریغصلا  تادّھعتلا  نوخنل  يفكي  امب  ركسنو  برشن  انأدبو  لّیللا  نم  رّخأتم 
رمألا هب  ىھتنا   . كانھ عقاولا  هیلع  ناك  ـا  ّمع ًائیش  لوقن  ّالأب  انسفنأل  اھانعطق 
لاحلا نع  هلھجأ  ُتنك  ام  ّلكب  ًاضيأ  يرابخإو  ياریمو -  رانرب  نع  ثيدحلا  ىلإ 
تھب دقو   ، ةیسيرابلا ةیحاضلا  يف   ، نارھو يَقشاع   ، اھیف امھدجو  يتلا 
ةلتاقلا تارظنلا  نالدابتي  نینيزحو  نیبعتم  اتابو   ، امھتراضن تّفخو  امھلامج 

، هیيرفیف لاق   ، امھَتيأر ول  هآ   . ءيش ّلكب  رَخآلا  امھدحاو  مّھتي   ، ةئيذبلا تاملكلاو 
! يناثلا امھلفطب  ًالماحو  ةريرمو  ةبئاخ   ، يھ اّمیس  ال 

دسحن انعیمج  ّانك  يتلا  ةریثملا  ّةباشلا  كلت  ریغ  ىرخأ  ةأرما  تحبصأ  دق  تناك 
؟ ًاضيأ َتنأ  كّمع  نبا  دسحت  ملأ  وبار  اي  تنأو  اھیلع : رانرب 

، ًاریثك عرسُت  تنأ   . قيرطلا نم  جورخلا  ىلع  كشوت  ّكنإ   ، كتدایق ةقيرطل  ْهبتنا 
. هبتنا

! سأب ، ال  سأب ، ال  معن

اّھنأل ةأجف  اھتوص  فوخلا  باش  دقو  ًایلاع  تّملكت  دق  لوكین  تناك   . ًالیلق ُتأطبأ 
ىلع اھدي  تعضو  دقل   . ةديدش ٍةعرسب  نیمیلا  ىلإ  لیمت  ةرّایسلاب  ترعش 

. هميوقت دیعتل  دوقملا 

. ُتلق  ، سأب ال 

اھدحو  . لّیللا يف  ةرّایس  الو  دحأ  ال   . ةرّایسلا حیباصم  ءوض  ّالإ  انمامأ  نكي  مل 
عضب ّمث   . ًّایجيردت رخآلا  نع  اھدحاو  دعابتيو  ّلقت  تراص  لزانم  نیبناجلا  ىلع 

وأ ٍرابغ  تّارذب  هبشأ   ، ةفینعو ٍةقیقر  ٍفَدنب  رمھني  يذلا  جلثلاو  تاريدتسم 
ّلك يف  حايرلا  اھب  ّحوطت   ، حابصملا تحت  فیصلا  يف  بابّذلا  نم  ٍةباحس 
ًاریخأ اّننأل   ، تمصلاو  . ةرّایسلا يف  انسّفنت  توصو  ّكرحملا  جیجض  ّمث   . تاھاّجتالا

وأ  ، اّمبر اھساكعنا  ىلإ   ، نیمیلا ىلإ  رظنت  لوكین  تناك  امنیب  مالكلا  نع  انّفقوت 
يمامأ ًةرشابم  رظنأ  انأ  ُتنك  نیح  يف   ، ناتّفتكم اھاعارذو   ، جلثلاو لّیللا  ىلإ 
جنالوس ءاقل  دعوم  نیحي  امدنع   ، ًاحابص ًادغ  لصحي  نأ  نكمي  ام  ّلیختأو 

نأ  ، هلوقن نأ  نكمي  يذلا  ام  رانرب : دنع  باھذلل  ةسینكلا  ةحاس  يف  نیَّیكردلاو 
. هلزنم دصقن  نأ  لبق   ، ًاعم  ، اّنلك  ، هلعفن

. دعوملا لبق  لصنس   ، جنالوسو انأ   ، اّننأ فیك  ّلیختأ  ُتحرو 

ّنكمتن مل  اذإ   . ّيرورض نیَّیكردلا  دوجو  لھ  ينلأستل  ءاّقللا  لبق  يب  لّصتت  دقو 



ّيأ ىلع  هنم - لصحت  نأ  نم  اھدحو  يھ  ّنكمتت  مل  اذإ  ّىتح  وأ   . نینثالا نحن 
يف عمسأسو   . تمصلا تاظحلب  ةیفتاھلا  ةملاكملا  ئلتمتسو   . يردت ؟ ال  ءيش
يذلا  ، رصقلا غلابلا  لّیللا  بعتو  ّددرتلاو  كوكشلا  اھترجنح  يف  زفاقتملا  اھتوص 
برش لواحت  ًامامت  ًةعزف  حابصلا  يف  ىقبتل  هتعراقم  ًاضيأ  يھ  اھیلع  ناك 
ّنأ قّدصت  نأ  يف  بغرتس   . اھئودھ ةداعتسال  ةلواحم  يف  رخآلا  ولت  ةوھق  ناجنف 
لمھي نأ   ، ًائیش اولعفي  ّالأ  عیمجلل : ًادحاو  نوكیس  ّلحلا  ّنأو  لولحلاب  يتأي  لّیللا 
هسفنب رانرب  يتأي  نأ  ّىتحو  ءيش  ّلك  يوارفش  ىسني  نأ   ، عوضوملا كرّدلا 

. راذتعالل

. نكمم ّهنأ  قيدصتب  رھاظتتس  ام   ، هقيدصت لواحتس  ام   ، هقيدصت ديرت  ام  اذھ 

بوص انقفارت  يھو  جنالوس  ةروص  دیعتسأ  ُتحر   ، ةرّایسلا دوقأ  ُتنك  امنیبو 
اھل لوقن  نحن  امنیب  جردلا  ىلعأ  يف  جراخلا  يف  ةفقاو  تیقب  اّھنأ  فیكو   ، بابلا
مامأ ةرّایسلا  بوص  يشمن  انیلإ  رظنت  كانھ  ْتیقب   . دراب سقطلاف  لخدت  نأ 

. اھلزنم

، ةفرشلا حابصم  تحت  رون  نم  ٍةلاھب  اھمسج  ّجوتي  رفصألا  ءوضلاو  اھانيأر 
الو انیلإ  رظنت  تناك   . اھردص ىلع  ناتمومضم  اھاعارذو  اھیفتك  يطغي  اھحاشو 

اھانكرت امنیب  ًادیعب  اھراظتناو  اھفواخمو  اھراكفأ  اھتلمح  دقو   ، حجرألا ىلع  انارت 
لوخدلا ىلإ  نعذت  نأ  لبق  اھمامأ  ّدتمملا  میھبلا  لّیللا  اذھ  يف  ةدیحو  نحن 

. بابلا لافقإو  جراخلا  يف  ءوضلا  ءافطإو 

ىلإ دوعت  لھ   ، ةظحللا هذھ  يف  جنالوس  لعفتس  ام  لءاستأ  ُتنك  ةرّایسلا  يف 
وأ اھدي  رھاظب  اھتحازإو  اھداعبإب  موقتو  ءاقرزلا  ةبلعلا  تكرت  ثیح  خبطملا  ةلواط 
ماغلأ لثم   ، سكعلاب وأ  ؟  اھ ـ سمل نع  عنتمت  وأ  اھنع  اھرظن  حیشت  نأب  ـي  فتكت
ةفرغ ىلإ  اھدیعتو  رذحب  اھكسمت   ، اھلاصئتسا بجي  يتلا  ةميدقلا  بورحلا 

، اھزرئمو اھمون  صیمق  يدترتو  ما  ـ ّمحلا ىلإ  بھذتو  ًامامت  اھلھاجتت  وأ   ، ماّعطلا
زافلتلا لّغشت  نولاصلا  ىلإ  بھذت  َمل ال،   ، وأ  ، هل ملستستو  اھبعت  ىلإ  يغصت 

نود دھاشَملا  ىلإ  رظنت  حورتو  تبسلا  ءاسم  َّثبُي  جمانرب  ّيأ  لءاستت  نأ  نود 
. اھارت وأ  اھمھفت  نأ 

يف ةركف  مك   ، ًامامت اھیلع  ةرطیسلا  نم  راكفألا  ضعب  عنمتو  مانت  نأ  بجیف 
؟ ةديدج ةرطاخ  مك  ؟  ةقیقدلا

. حجرألا ىلع  ةدحاو  الو 

ّمث  . مونلا اھیف  ـي  ضتري يتلا  ةظّحللا  يف  ـد  سجلا ّبلصي  يذلا  ـب  ضغلا هدحو 
اھقیقش ؛  اھّلیخت لواحت  تاملكو  ىرخأ  ٌتارابعو  ىرخأ  ٌروص  دوعت  راھنلا  روص  َربع 

نع ًةعفادم   ، ًةخراص همواقت  يھو  يوارفش  ةجوزو  ّيلفسلا  قباطلا  جردو 
. اھسفن



عفرتس  . رثكأ ىرت  ّلظتس  اّھنكلو   ، ًارَوص ىرت  دوعت  ال  ّىتح  اھینیع  قلغتس  ّمث 
اّھنكلو  ، كاج ناجو  ةموبلا »  » َيتوص عامس  نع  ّفكت  يكل  ةیطغألاو  فشرشلا 
حابصم ءيضتو  نعذت  اھدنع   ، ملألا ّىتح   ، رثكأ ٍحوضوب  اھعمستس  سكعلاب 
قرألا قيدصت  أشت  مل  اّھنأ  ول  امك  هءافطإ  اھعسوب  ّنأ  ّتنظ  امدعب  ًادّدجم  ريرسلا 

. مداقلا

. ساعنلا يتأي  نأ  راظتنا  يف  تقولا  ضعبل  اھريرس  يف  سلجتس  ّمث 

. يتأي نلو 

. ًامود ًافینع  نكي  مل  رانرب  ّنأ  يعّدت  اھسفن  عمستس  سّفنتت  امنیب  اّھنأل 
سمھت ىرخأ  ًاتاوصأو  اھسفن  عم  رومألا  بیترت  لواحتو  بذكت  اھسفن  عمستس 

. ةعداخملا ددصب  اّھنأ  اھل 

اّھنأ ةجرد  ىلإ  تقولا  رّخأتیس  ّمث   ، رظتنتو اھمامأ  رظنتس   ، اھريرس يف   ، اھدنع
ءوضلا ئفطتس   . مونلا تقو  ناح  ّهنأو  ءاھتنالا  كشو  ىلع  اھتنحم  ّنأ  دقتعتس 
رعشتس  . ءام بوك  برشت  دق  كلذ  لبقو  ةداسولا  ّبترتو  ًادّدجم  يقلتستو 

ّهنأ دقتعت  يذلا  ملظلا  نع  ّربعتل  ّدرمت  ةبثو   ، اھردص يف  ةزفق  هبشي  امب  اھنیح 
ال ُتنك  ام  اذھ   ، جنالوس اي  ّظحلا  ءوسل  اي   ، ّظح ءوس   ، رانربب ًاقحال  ناك  املاطل 

. انلزنم مامأ  ةرّایسلا  ُتفقوأ  امدنع  هیف  ّركفأ  لازأ 

. ئناھ مونب  معنت  نل   ، يلثم  ، جنالوس ّنأ  ّدكؤملا  نم  اذل 

هتيؤرو هعامس  نكمي  امك   ، انأ هعمسأس  امك  هعمستس   . رانرب توص  عمستس 
حابص تاذ  ایلیسرم  يف  دینجتلا  زكرم  ىلإ  ّةیندملا  هبایثب  لصي  وھو  يف 1960 
راطقلا ءطبب  ئجوف  دقو  هّلیختت  نأ  نكمي   . هتنیغض رارتجا  يف  اھاضمأ  ٍةلیل  دعب 

ًالیلق جعزنیس   . نوبھاذ نحن  ثیح  ىلإ  باھذلا  يف  ةيولوألا  كلمن  اننوك ال  نمو 
. ءطبلا ّبحي  وھف ال 

الو ًاریثك  هّمھي  لّیللا  نكي  مل  ول  ّىتح   . ىرحألاب ىتأ  لب  ال   ، لّیللا يتأیسو 
يف نآلا  دبلت  اّھنأ  ّدب  الو  اھدّعج  يتلا  ّيركسعلا  ءاعدتسالا  ةقرو  الو  ، ال  راطقلا
اذھ  ، ّةیفاضإ ةرخس  ّالإ  سیل  هل  لصحي  ناك  ام   ، ىرخأ ةرخس  هبویج -  دحأ  فوج 

هلغشي نأ  ديري  ال  وھف   ، رمألا يف  رثكأ  ّركفي  ال  ّىتح  هسفنل  هلاق  نوكیس  ام 
. هل هرارتجاو  هبضغ  نع  ءيش 

يذلا لاملاو  هتدلاو  نع  اھسفن  تاملكلا  ّرركیل   ، نیقابلا نع  لزعني  نأ  ديري  اذلو 
دوقنلا  » ، ًائیش لوقت  نأ  نود   ، هلام ةقرس  يف  ّددرتت  مل  اّھنأ  ّركفیسو   ، هقفنتس
هتلئاع كرت  نم  ّنكمتیس  هلضفب  ّهنأ  دقتعا  يذلا  غلبملا  انأ - » اھُتحبر  يتلا 
ًادیعب نوكي  نأ  ّمھملا   ، رخآ لمع  ّيأ  وأ  تالآلا  عیمجت  يف  لمع  ىلع  روثعلاو 

. مھنع



هتبیقح يفو   ، ةدّدحم ریباعت  هھجو  ولعت  ال  ًالقاع  سلجي  هّلیختأ   ، راطقلا يف 
ىوس يوحت  ال  ةفّشقتم  ةبیقح   ، تاولص باتك   ، ةلیلق سبالم  ةیبشخلا 

. ًاديدج لازي  ال  ناك  يذلاو  ًاّدج  ّقیضلا  ءاذحلاو  ًاّدیج  ّيوكملا  هلاطنب   ، ّيرورضلا
جارخإ ىلع  ؤرجي  نأ  نود  ءاذحلا  نم  هبعك  جرخأو  نیسُّللا  طامأو  طابرلا  ّكف 

يف ةرشب  ّلكك  ةمعانو  ءاضیب  هترشبو  ةيانعب  ةقولحم  هنقذ   . لماكلاب هیمدق 
ًةكلع غضمي   . مھنوقذ نوقلحي  ام  ًاردان  نيذلا  كئلوأ  ةرشبك  وأ  ءاتشلا  لصف 

. رئاجسلا بناج  ىلإ   ، اھنم ةبلع  هبیج  يف   . ةرداغملا لبق  اھارتشا 

هسفن دجو  امدنع  عودخم  ّهنأب  هروعشو  هّمأ  لایح  هبضغ  غضميو  غضمي  ّهنكلو 
اھنكمي نم  يھ  هّمأو   ، كنبلا يف  باسح  الو   ، ّيفرصملا ّهكص   ، هدوقن عم 

. همالتسا

. دعب ًارصاق  لازي  . ال  رصاق وھف 

ّةلقو ةعرسلا  يعادب  ّفرصت   . رخآ ٍصخش  عم  قاّفتالاو  رمألا  ّعقوت  هب  ردجي  ناك 
ّنأل يھ  اھمساب  ّكصلا  رَّرحُي  نأ  بلطتل  ّملكتت  يھو  هّمأ  ةروص  دیعتسي   . ةلیحلا
هل ریصیس   ، دعب ًّایفرصم  ًاباسح  كلمي  رانربف ال   . اھمساب لَّجسم  ةلئاعلا  باسح 
ذإ نآلا  لعفي  امك  ال  ًّایقیقح  ًالغش  لغت  ـ شيو ـد  شرلا ّنس  غلبي  امدنع  ـد  حاو

. لاملا نع  ةلوؤسملا  يھ  اّھنإ   . ناریجلا دعاسي  وأ  ةعرزملا  لامعأ  يف  كراشي 
هلكأو هنكس  لباقم  اھل  عفدي  وھو ال  ؛  ناریجلل ًالمع  زجني  امدنع  يھ  اھل  نوعفدي 
ءاقل يھ  ضبقت  نأ  ّيعیبطلا  نمف  اذل  ؛  هسبالم لسغي  ّهنأ ال  امك  ؛  اھلزنم يف 

. دشرلا ّنس  غلبي  امدنع  عضولا  لّدبتیس   . هلمع

. اھمساب ّكصلا  نوكیس  كلذ  راظتنا  يف  نكلو 

لیلقلا ًّايرھش  هل  نولسریسو   . هل تلاق   ، كدعاسُتس  ، ّفلغم يف  ًادوقن  هتطعأ 
. لیلق دونجلا  بتار  ّنأ  نوفرعي  مّھنأل  لاملا  نم 

ناكم نیترقب  ءارشب  أدبتس   ، ءيش ّلك  قفنتس   ، ةرھاعلا  . اذھ ّلك  دیعتسي  وھو 
ریفوت لجأ  نم   ، كلذ لعف  نع  زجعت  اّھنأل  ٍروھش  ذنم  رّسحتت  يھف  نیيرخألا 
اھلسرتس يتلا  تاتفلا  ىلع  اھركشأ  نأ  بجي  كلذ  قوفو   ، بیلحلا فيراصم 

. رھش ّلك  يل 

، ةربخلا ميدع  جذاسك  ّفرصت  ّهنألو  ًائیش  لقي  مل  ّهنأل  هسفن  مولي   . ًائیش لقي  مل 
ةدايزل دوقنلا  هئاطعإ  يف  ةّعقوتملا  ریغ  اھتوطخب  هكبرتو  ّفلغملاب  هعدخت  اھكرت 
لباقملا يف  ّكنكلو  بختنَتل  لّھؤم  ریغو  كيوذل  ًاعباتو  ًارصاق  نوكت  نأ   . هّبترم

! رئازجلا لابج  ىلإ  لَسرُتل  ٌلَّھؤم 

. دحأ ِموي  َتاذ  قوسلا  يف  اھعمس  ةملك  نم  رثكأ  لابجلا »  » تسیل



وأ نیكحاض  هلثم  نّابش  هیف  سّدكتي  ءيطب  ٍراطق  نتم  ىلع  لحري  وھ  اھو 
بیجي نأ  ّىتح  الو  ناك  ّيأ  ىلإ  ثّدحتي  نأ  يوني  . ال  رذحب مھیلإ  رظني   . نیتماص
فرعي لھو   ، كانھ لصح  ـا  ّمع تامولعم  هيدل  ناك  لھ  هلأسي  يذلا  ّباشلا  اذھ 

نأ ًاّدج  لھّسلا  نم  ّنأ  حیحص  لھو  ةبذاكلا -  اّھيأو  ّةیقیقحلا  يھ  رابخألا  ّيأ 
نیمداقلا ةفاخإ  ىلإ  فدھت  ليواقأ  هنوك  ىّدعتي  رمألا ال  ّنأ  وأ  كانھ  دحاولا  حبذُي 

؟ ددجلا

. رمألاب هبأي  ، ال  ءيش ّلك  لبقو   ، ّهنأ وھ  هلقي  مل  ام  نكلو   ، ًائیش فرعي  ّهنإ ال  لاق 

هسأرف  . ًائیش ينعت  ال  ریباعت  هھجو  ىلع  تحال  اّمبر   . ّينعم ّهنأب  رعشي  ال 
، ًامتح اھفرصتس   ، دوقنلاب هّمأ  هلعفتس  اّمم  دیكأ  هنإ  ىرخأ -  رومأب  ٌلوغشم 

. هؤاذيإ اھنكمي  ةجرد  ّيأ  ىلإ  ّةرملا  هذھ  تمھف  اّھنأ  ىلإ  هبتنا   ، ةرھاعلا

، يتآلا هماقتنا  رارتجا  ىوسب  مقي  مل   ، راطقلا جاجترا  بلق  يفو   ، لّیللا لاوطو 
يف ّركفي  نأب  ٌدعو   ، هسفنل هَعطق  ٌدعو  اذھ   ، هلام دیعتسیسف   ، ًالجآ مأ  ًالجاع 
نم ّلفت  نل  ةمداقلا  روھشلا  ّنأ  ّركفو   . هسفنل لاق   ، فعضأ نل   ، موي ّلك  رمألا 

. ءيش ّلك  اذھ   ، دوعيو هتمدخ  ةرتف  يضقي  فوس  هتميزع :

ىلإ لب  ایلیسرم  ىلإ  اولصو  دق  اونوكي  مل  حابصلا  يف  راطقلا  ّفقوت  امدنعو 
ناك ول  امك   . اھمھفي نأ  هیلع  بعصي  ىضوفلا  هذھ  ّلك   ، ىضوف  . ةریغص ّةطحم 

. ًاضيأ ًامامت  ًایحاص  نكي  مل  ّهنكل   ، مني مل   . اھتاداع الو  اھتغل  هقفي  دالب ال  يف  ًابيرغ 
نَم تاوصأو  تاوطخلا  ّمث  ذالوفلا  بخص   ، حتفُت يھو  باوبألا  ةعجعج  عمسي 
رَخآلا مھدحأ  ىسني  نأ  لبق  ءاقدصأ  اوتاب  دق  مّھنأ  نّونظيو  اوفراعت  دقو  نوكحضي 

. اھنوفرعي دالب ال  يف  ام  ٍناكم  يف  ةعرسب 

اتبلع تناك  لھ  ّدكأتیل  هبیج  ًاسّملتم   ، ءطبب اّمنإ  ةكرحلاب  قحلیف   ، وھ اّمأ 
، حجرألا ىلع  افغ  دقل   ، اّمبر  ، هتبیقح صحفي   . هیف نالازت  ال  هتاكلعو  هرئاجس 
ناك ول  امك  هلوح  نم  ملاعلاب  رعشيو   ، ّشوشمو ٌلیقث  ّهنأب  ّسحي  عقاولا  يف 

. ًابيرقت  ، ًاملح وأ   ، مونلا ةيادب  ردخ  هبشي  ءيش  ّلك  ثیح  ىّمحلاب  ًاباصم 

فاعّضلاو  ، نیعِزَف نودبي  مھنم  راغصلا   ، هلثم نّابشب  ىألم  ةبرعلا  تناك 
اوناك  . مھدودخ ىلع  بابّشلا  ّبَح  راثآ  ّالإ  اھّحولت  ال  يتلا  ةبحاشلا  مھھوجوب 
ةقاطبب هبشأ  ةروص   . رحبلاو سمشلاو  ایلیسرم  نوریس  مّھنأ  نوّركفي  مّھلك 
هبشأ هایملا  ىلع  اھتاساكعنا  قيربو  سمشلا  يف  قراغلا  أفرملا  ثیح  ةيديرب 

. موینملألا قروب 

لازت ال   . ًاّدج ةریغص  ّةطحم   . ایلیسرم تسیل  ىرخأ  ّةطحم  ىلإ  اولصو  مّھنكلو 
ءادوسلا فایطألا  ىوس  ءيش  ةيؤر  رجفلا  يف  نكمي  الو  ةّمیخم  ةمتعلا 
ریستسو  . ًةیفخ ول  امك   ، ًاّدج ًاعيرس  اھیف  نولقنُیس  يتلا  تانحاشلل  ةمخضلاو 



نورعشي اوناك  دقو   ، ةملك اھنتم  ىلع  ٍدحأل  عمسُي  ال  ةّاطغملا  تانحاشلا 
. ةبھرلاب مھعیمج 

هلعفي نأ  ـن  كمي نا  ام كـ يف  وأ  هّمأ  يف  ّركفي  دعي  مل  ةظّحللا  كلت  يف  وھ  ّىتح 
. ّةيدنجلل هؤاعدتسا  ّمتي  مل  ول  لاملاب 

ىلع نیقابلا  لثم  لصح   ، ةوھقلاو ماعطلا  لدب  نكلو   . عئاج وھو  حابص  تقولا 
: اھنع هوثّدح  نأ  قبس  ذإ   ، يھ ام  َكردأ   . ّةیندعم ٍةحول 

نل بيرق  ـا  ّمع نكلو  مسا  كيدل  لازي  الف  ًامامت : سیل  نكلو   ، ّيدنج تنأ  ًاریخأ 
ًانایحأ كدلج  قرحتس  يتلاو  كقنع  يف  ةّقلعملا  ةحّوللا  هذھ  ىلع  ًامقر  ّالإ  دوعت 

، اھاسنت نل  يتلا  ةحّوللا  اھنإ   . سكعلاب ةدوربلا  ةديدشلا  وأ  ّةراحلا  لئاصألا  يف 
. ةّمرخم طاقن  امھنیب  لصفت  نامقر  ندعملا  ىلع   . شیجلا نم  ىلوألا  كّتيدھ 
اھنم ًارطش  كنم  ًّاظح  رثكأ  ناك  يذلا  كقیفر  عطتقیسف   ، ّيدنجلا اّھيأ   ، ّتم اذإو 

. كلھأ ىلإ  كنم  ىّقبت  ام  ّلك  عم  هلمحي 

ّبرج نأ  قبس  ّهنإ  هسفن  يف  لاقو   ، بيرغ ٌروعش  هباتنا  دقو  ةحّوللا  ىلإ  رظنف 
لصحیس اذام  مھفي  مل  ول  ّىتح  ّةركلا  ةدواعم  يف  ًابغار  سیلو  ّةرم  بیصنایلا 
ءامسلا ّنإ  هسفن  يف  لاق   . ًالیلع ءاوھلاو  ءاقرز  ءامسلا  تناك  هقوفف   ، لیلق دعب 

نأ هیلع  يتلا  هایملا  لثم   ، تقولا بلغأ   ، ةداعلاك هتدلب  يف  رابغلاك  ةيدامر  ًامتح 
ال ّهنكلو   . لضفأ انھ  لكألاو   ، كانھ ةيدا  ـ مر ءامسلا   . ماعطلا قب  طـ اھیف  يمري 
ثیح  ، اذھ تاركسعملا  ملاع   ، انھ هیلع  ةضورفملا  تاركسعملا  هذھب  قثي 

، ءاقرزلا ءامسلا  تحت  بیئك  ءيش  ّلك   . رخآلا ولت  دحاولا  ةبیئكلا  يوآملا  فصارتت 
ًاریخأ هیف  لكأ  يذلا  فصقملا  اذھو  يفكت  ءاقرزلا ال  ءامسلاف   . كلذ ُّطق  ّعقوتي  مل 
ةریغصلا تاعومجملا  نعو   ، نيرخآلا نع  ًالزعنم   ، ًادیحو نكلو   ، لوقعم ٍلكشب 

وأ يھابتلا  وأ  لكاشملا  نع  ثحبلاب  اھیف  نَم  ضعب  أدب  يتلاو  تّلكشت  يتلا 
. مالكلا

ّحلستلا لجأ  نم  دَّدرُي  امو  ىرقلا  يف  خویشلا  هلوقي  ام   ، لاقُي ام  عمسي  وھو 
: ةعاجشلاب

.[8] نادریف تسیل  هذھ  ّنكلو  ًانسح 

اذھ  ، نادریف نع  ثّدحتن  اّننكلو ال   ، نيرشعلاو ةینامثلا  روھشلا  ةّدم  يھ  ةليوط 
. ةراعد تویب  كانھ  ّنأ  ودبي  ّمث   ، دیكأ

. لاب يذ  ریغ  رمألا  ّنأ  ِقيدصتب  فوخلا  نودرطيو  نوحزامتيو  نوكحضيو 

ةینامث دمصي  نأ  هیلع   . ًارھش نورشعو  ةینامث   . ریكفتلاو لكألاب  يفتكیف  وھ  اّمأ 
اھماغرإ هیلع  ّنأب  ةقیقدو  ةعاسو  موي  ّلك  يف  هسفن  ّركذي  نأو  ًارھش  نيرشعو 



لعفتس اھنأ  نیح  يف   . ةعطق ةعطق   ، هلاومأ نم  سلف  ّلك  هل  دیعت  نأ  ىلع 
دیفتست نأ   ، ًاعبط يھ  هديرت  ام  اذھف   . ءيشب هل  نيدت  اّھنإ ال  لوقتل  لیحتسملا 

موي ّلك  هسفن  ّركذي  نأ  وھ  هب  ردجي  يذلا  تقولا  يف   ، ّهلغتستو عضولا  نم 
ًاعیمج مھیلعو  اھیلع  لھسیس  اھدنع  ّهنأل   ، ملستسيو فعضي  ّالأب  هبجاوب 
مھملعي نم ال  عم  ّالإ هللا،  هملعي  ام ال  لعفیل  بھاذ  وھ  امنیب  هّولغتسي  نأ  كانھ 

ّالإ هللا. هملعي  ناكم ال  يف  ّالإ هللا، 

. اذھ ّلكب  لخد   نكلو ال 

باتك اھنم  جرخيو  هتبیقح  حتفل  تقولا  دجي  امدنع  ًالیلق  هنیعُي  نأ  نكمي  اف 
قصّاللا طيرشلا  تحت  رضخألا  ّيلصألا  ـه  نول ىفتخا  يذلا  هفالغب  تاول  ـ صلا

وأ نیتملك  ًانایحأ  هیف  أرقيو  هردص  ىلإ  هّدشيو  هبیج  يف  هعضيو  قیتعلا  ّينبلا 
ّتبثي ّىتح  اھتءارق  لّضفي  ّهنكلو  بلق  رھظ  نع  اھعطاقم  ظفحي  ریمازم   ، ًاثالث
توصلا تاّربكم  اھظفلت  يتلا  تاءادنلا  بخص   ، هب طیحي  ـا  ّمع ًادیعب  هینیع 

اھیف لغني  يتلا  ةّززقملا  ةبكارتملا  ّةرسألا  كلتو  بینأتلاو  ّيكشتلاو  كحضلاو 
ريرص اوعمس  مّھنأل  ًایكاش  مھضعب  حیصي  نأ  لصحيو   ، ثوغربلاو لمقلاو  ّقبلا 

. لوبلاو نفعلا  حئاور  ءاوجألا  يف  قبعت  امنیب   ، ٍناذرج

، يتأي ال  مونلا   . هلوطب لّیللا  ّدتمي  ّهنأ  ول  امك  ودبي  ءاسملاو  ةمودعم  ةفاظنلاف 
هءایشأو هروص  يوحت  يتلا  ةنیمثلا  ةبیقحلا   ، هتبیقحب ًاّثبشتم  دحاولا  ّلظي 

ةایح دّسجتل  هنم  ىتأ  يذلا  ملاعلا  نم  ةعوزنم  رئاخذب  هبشأ  هتايركذو  ةریغصلا 
لاجرلا كئلوأك  ةبيرغ  ًارومأ  ىأر  ّهنأل   ، طقف تاعاس  عضب  لالخ  ةدیعب  تتاب  ّةیموي 

ّنإ لاقُي   ، بئارغلاو ايادھلاب  ىألم  مھبعُجو  مايأ  ةعضب  اوضمیل   ، كانھ نم  نيدئاعلا 
ٌدحاو برتقي  نإ  ام  قیقّدتلا  يریثك  لب  نيرذح ال  نوریصي  ءالؤھو   ، ًاضيأ ًالام  مھعم 

. هلاِحل كرتُي  نأ  ديري  ًاضيأ  وھف   ، بارتقالا يوني  ، ال  هتیحان نم   ، ّهنكل  . مھتعتمأ نم 
. ّّثرلا هريرس  ءاطغ  تحت  ةبقارم  الب  ًامغرم  اھكرتيو  هتبیقح  ىلع  قلقي  مھلثمو 

فرعي ّهنإ ال  هسفنل  لوقيو  ّددرتي   ، هقيرط ةقرو  نع   [9] ءابّترلا دحأ  هلأسي  امدنعو 
ىندألا هسفن -  وھ  هعقوم  ام  الو  ، ال  بّترلا نیب  ّزیمي  فیك  الو  هذھ  يھ  ةبتر  ّةيأ 

. ایلیسرم نم  برقلاب  ّانك  اّننأل  ّةیلیسرم  ةنكل  لجرلل  ّنأ  ّركفيو   ،  - حجرألا ىلع 

. يھ نيأ  فرعي  ال   . هنول بحشي  قيرطلا  ةقروب  هتبلاطم  بیّترلا  ّرركي  امدنعو 
ةنتنلا ّقرعتلا  حئاور  هلوخد  لاح  هحفلتف  عجھملا  ىلإ  لصي   . هتبیقح ىلإ  ضكري 

يف هیلإ  جاتحي  يذلا  تمصلا  اذھ   ، ًةأجف  ، ًاضيأ تمصلاو   . نایثغلا ىلع  ةثعابلا 
هّجتي امنیبو   . عجھملا ىلإ  لاجرلا  لوخد  عم  ًائیشف  ًائیش  دّدبتي  يذلاو  لّیللا 
نوكیس ام  ؟  تَقرُس ول  اذام   ، هتعتمأو هتبیقح  ىلع  قلقلا  هبیصي   ، هريرس بوص 
بیّترلا رمأ  ىلع  هب  بیجي  ام  الو   ، هّتيوھ تبثي  ءيش  ّيأ  وأ  قاروأ  الب  ؟  هریصم

ىلإ رظني  ریخألا  اذھ  داكي  ال   ، بیّترلا بوص  ًاضكار  دوعي  امدنعو   . هرظتني يذلا 
ّفاوح ناغبصي  نيّذللا  نیلجرلا  ىلإ  مامضنالاب  هنورمأي   . هل اھمّدقي  يتلا  ةقرولا 
اّولحيو نورخآ  يتأي  ّىتح   ، ًامود ءاضیب   . ءاضیب نوكت  نأ  بجي   . ضیبألاب فیّصرلا 

. مّھلحم



، ةّمھملا ةھالب   . ةحارلا نم  ًائیش  رمألا  يف  دجي  ّهنأ  ّىتح   . ریكفت الب  عاصنیف 
، ّةیثبع نكت  نإو   ، ام ةّمھم  ىلع  زیكرتلل  هلخاد  يف  هدجي  يذلا  مزّاللا  رارصإلاو 

رجنرلا ةيذحأ  كرتت  ةعاس  ّلك  يف  ّهنأ  كلذ   ، ةعاس ّلك  اھراركت  بّجوت  ول  ّىتحو 
. دعب اھؤالط  ّفجي  مل  يتلا  ّفاوحلا  ىلع  تارّایس  تالجع  راثآب  ةھیبشلا  اھراثآ 

نیّفلكملا نيرَخآلا  نّیباشلا  عم  حوریف  سأب ! ، ال  ضیبألاب اھءالط  دواعي  نأ  هیلعو 
ىلإ ةّبوصم  مھنویعو  ءّالطلا  لطس  نیلماح  مویلا  لاوط  نوّھزنتي  ةّمھملاب  هعم 
ّفاوح هیف  ّجرعتت   ، ًاّدج عساو  ركسعملاو   . ركسعملا ّلك  يف  ةفصرألا  ّفاوح 
ةكرح ىري  دوعي  الو  اھیف  قرغي  ّىتح  اھیلإ  وھ  رظني  فراخز  مسرتل  ةفصرألا 

. هلوح ركسعملا 

نّیباشلا دحأ  ّملكتي  امدنع  ّالإ  هسأر  عفري  الو  لاحلا  هذھ  ىلع  رانرب  ّلظيو 
، ةلآضلاو يزخلاب  رعشي   . اھب مھّفلك  يذلا  بیّترلا  نع  ةّمھملاب  هّايإو  نیّفلكُملا 

ةنكل ّنأ  ةّجحب  بیّترلا  ةنكل  نم  رخسي  رَخآلا  عمسي  امدنع  حجرألا  ىلع  ّرمحيو 
يتلا ةنّكللا  نع  ًائیش  لوقي  ال   ، ةماستبا امھلدابيو   . قاطت ال  سازلألا  ةقطنم 

، ایلیسرم نع  ًاریثك  سازلألا  دعبت   . ایلیسرمب اھل  لخد  الو  ّةیسازلأ  اّھنأ  نذإ  ّنیبت 
. ليوط نمز  ذنم  ةسردملا  يف  اذھ  ّملعت  هنأ  ركذي 

. ىرخأ ةایح  يف 

ءادوسلا تاسعدلا  راثآ  يلطي  ّهلك  راھنلا  يضميو  ينحني   ، هتاشرفب كسمي 
هسفنل لوقي   ، رَخآل ٍنیح  نم  هینیع  عفري   . ةيذحألا لاعن  اھتعبط  يتلا  ةّطقرملا 
لامعأ نم  ّبرھتلا  ةلواحم  نم  لضفأ  ضیبألا  ءالطلاو  ةاشرفلاب  هلاغشنا  ّنإ 
رَخآلا ولت  راھنلا  يضمي  ّلقألا  ىلعف   . مودي ام  ردقب  رمألا  ِمدیلو   . ءاَبتُّرلاو ةرخسلا 
. عبارلا ءاسملا  يف  لیحرلا  دعوم  نیحي  نأ  لبق   ، رَخآلا ولت  ءاسملا  راظتنا  يف 

ىلع ىرخأ  ّةرم  هسفن  دحاولا  دجیل  ًّارس  اسنرف  ةرداغم  يغبني  ناك  ول  امك 
تاذ قالطنالل  ًابّھأتم  ّةیكاكلا  هتعتمأ  هفتك  ىلعو  هتبیقح  هدیب  ًالماح  فیّصرلا 

. دربلا مغر  ٍفاص  ٍءاسم 

. هلیصف مقر  هتذوخ  ىلع  روشبطلاب  اوبتك   . تییلوجلا ةنیفس  رسج  ىلع  وھ  اھو 
بعتلا اذھ  لّمحتي  نأ  هیلع  لازي  ال  نكلو  ماني  نأ  لمأي   . بَِعت وھو  ًاّدیج  مني  مل 

هذھ قلطنتس  يتلا  تادحولا  ّلك  يفو  هتدحو  يف  هطوحي  يذلا  جیجضلاو 
ٍعادو اياحت  نوقلي   ، نّییلوضفلا ضعب  ّالإ  دیعب  نم  اھتيؤرل  يتأي  ال  يتلاو  ةلّیللا 

. هرویطو أفرملا  كامسأل  زبخلا  تاتُف  نوقلي  اوناك  ول  امك   ، رثكأ ةفطاخ ال 

ىریس  . ًالیل تقولا  ناك  نإ  سأب  الو   . رحبلا ىریس  ّةرملا  هذھ  ّهنإ  هسفنل  لوقي 
ّهنإ هسفنل  لوقي   . جنالوسل اھبتكي  يتلا  ىلوألا  تاملكلا  يف  ّركفيو  رحبلا 



نأ نكمي  ثیحب  ةماخضلا  ةديدشلا  ةرخابلا   ، ةرخابلا مجح  نع  ًّالوأ  اھل  بتكیس 
تمصلا نع  الو   ، هلوح نم  تارظنلا  نع  اھربخي  نلو   . هیسابال نّاكس  ّلك  عست 

. فوخلا روضح   ، سراقلا ءاوھلا  عم   ، كلذ قوفو   ، تارظنلا علتبي  يذلا  بيرغلا 

املثم نفسلا  تارطاق  لوح  موحت  يتلا  سراونلا  نع  ّملكتي  نأ  ردقیس  ّهنكلو 
ضابقنالا اذھ  نع  يكحي  نلو   . راقبألاو لویخلا  لوح  فیصلا  يف  بابذلا  موحي 

يتلا تاكرحلا  نع   ، ةّرتوتملا داسجألا  يفو  نویعلا  يف  ئجافملا  رعذلا  كلذو 
لاجرلا تاوصأ  ّيطغیف  توصلا  كلذ  مھلصي  امدنع  مَتكُت  يتلا  سافنألاو  ئطبت 
ّقلحت يتلا  ةلیلقلا  سراونلا  تاوصأو   ، مھخارصو أفرملا  فیصر  ىلع  لئالقلا 

يف رابخألا  ةرشن  يف  ّةرم  اھآر  يتلا  ّةیبرحلا  تارئاطلا  لثم  مھسوؤر  قوف 
نع وبني  رمألا  ّنأ  ّركفيو   ، هسأر لخاد  يف   ، هترجنح يف  توصلاب  ُرعشي   . امنیسلا
امب هیمدق  تحت  ّسحي  اھاوسل ! وأ  جنالوسل   ، ةباتكلاب كلاب  امف  مالكلاب  فصولا 
هل ودبي  ىوقأو  لوطأ  توص   ، سراونلاو حايرلاو  تاوصألا  قرتخت  ةّجر   ، ّةزھلا هبشي 

نینیعلاب هانیع  يقتلت  ىلوألا  ّةرمللو   ، هادي ّقرعتتف  هحور  قمع  ىلإ  لصي  ّهنأ 
ةظّحللا هذھ  نم  ًاءدب  ّهنأ  ًاعیمج  مھلثمو  هلثم  فرعي  رَخآ  دَّنجُمل  نیتنكادلا 

. قالطنالا ةظحل  نلعُت  يھو  راذنإلا  ةراّفص  توص  اّھلك  َهتایح  قرخیس 



لّیللا

نولخديو باوبألا  دونجلا  محتقي  اھب  يتلا  ةعرسلا  ًّالوأ  ةمث  لصحي : ام  اذھ 
مزلي يذلا  تقولا  كانھ  ّمث   . مھتحلسأ نيرھاش  ةمتعملاو  ةضیفخلا  تویبلا 
زئاجعو ءاسن  عضب  ّالإ  فرغلا  قمع  يف  سیل  ْنأ  اوري  نأ  لبق  دایتعالل  مھنویع 

. لافطأو

. ءاّحصأ لاجر  ال 

مھسوفن يف  اوثعبیل  نوخرصي   . نیخراص نوضكريو  ةيرقلا  دونجلا  حاتجي 
يقلتف  . قیھشلاب  ، ةجرشحلاب نوكي  ام  هبشأ  ًاخارص   ، فوخلا اوریثیل   ، ةعاجشلا
ةحلسألا مغرف   ، تابرغتسم نّابشلا  ىلإ  نرظنيو  اھنلدجي  يتلا  لالسلا  زئاجعلا 

: نوخرصيو  ، نوبضاغ مّھنإ   . نیفئاخلا مھ  نودبي 

! جراخلا ىلإ 

! جراخلا ىلإ 

: مھسبالم نم  مھنوبذجيو  مھتعرذأ  نم  سانلا  نوّدشي   ، تویبلا يفو 

! اوجرخا اوجرخا !

خویشلا جرخيو   . نجرخيو لاونألا  نكرتي   . نضھنيو ًابناج  لالّسلا  ءاسنلا  عضتف 
مھيديأو اھنودبي  يتلا  ةعاطلاو  قفاوتي  ءطبب ال  نوجرخي   . ببسلا اومھفي  نأ  نود 

بوص مھعفدت  يتلا  ةشاّشرلا  قدانبلا  تاھوفو  مھسوؤر  ىلع  ةعوضوملا 
. ةيرقلا ةحاس 

يشت مھھوجو   . دونجلا بوص  مھتارظن  نوعفري   ، مھرودب لافطألا  مّدقتي 
. ءاكبلا نم  مھعنمي  فوخلا   . ءاكبلا نم  مھسفنأ  عنم  مھتالواحمب 

ناخرصي نّالظيو  نيدماج  نافقي   . لزانملا دحأ  باب  مامأ  ناریغص  نالفط  خرصي 
مھضعب نيدودشم   ، ةحاسلا يف  اوسلجیل  اھعم  امھذخأتو  ةأرما  يتأت  ّىتح 

نأ ّمھملا   . ًاعیمج  ، ةلئاعلا دارفأو  نيرخآو  ًاخویشو  ءاقدصأو  ًاناریج   ، ضعب ىلإ 
دنع ضعب  ىلإ  مھضعب  نیمومضم   ، ًاخویشو ًالافطأو  ًءاسن   ، مّھلك اونوكي 
رابغلاو  . مھنیعأ مامأ  عفادملا  تاھوف  صقارتت  امیف   ، دونجلا ناقیس  ىوتسم 
ًّاینیحط ًامعط  هاوفألا  يف  كرتيو  نویعلا  يمعُي  ٌنخاسو  ٌقناخ  كیمسلا  ضیبألا 

. ًافشان



عمسُي  . بالك يوعتو  رابغلا  يف  ّكرحتتو  ئقوقت  يھو  ةحاسلا  تاجاجد  ربعت 
، تائبتخم ءاسن  عضب   ، ءاسن خارص   ، اھمیشھت يرجي  ٍباوبأو  زعام  ءاغث  ًاضيأ 

خَرصُيو قدانبلا  تاّھوفب  نعَفدُیف  نمواقي   ، ءارفصو ءاقرزو  ءارمح  سبالمب  تّاباش 
: ّنھنم ّلكب 

! يمّدقت  ، ةنّعللا

. ةحاسلا ىلإ  ّنھدِعُنل  ّایھ !

، ام ًائیش  نفرعي  نّھنأل  خویشلاو  زئاجعلا  عم  نولعفي  اّمم  ربكأ  فنعب  ّنھنوعفدي 
. لاجرلا امھنيأ  نفرعي 

؟ لاجرلا نيأ 

. لاجرلا دجي  دحأ  ال 

قبقبتو ّجترت  ءادردلا  هاوفألا  اھدحو   . نیتماص نوقبي   . نوّملكتي مھرودب ال  خویشلا 
يتلا ّيصعلا  لوح  ةّفتلملا  عباصألا  لثم  اھلثم  فجترت  وأ  ام  ٍءيشب  لفتتو 

الو  . بارغتسالا ّىتح  الو   . ءيش . ال  ًائیش لوقت  الف  تارظنلا  اّمأ   . اھیلإ نودنتسي 
ثثجلا ىأر  دق  ناك  مھضعب   . اّمبر ٌربصو   . ناعذإو ءودھ   . ءيش ال   . بضغلا ّىتح 

. ةلماكلا فارطألاو  ةمّحفتملا  ثثجلل  ءادوسلا  ماوكألا  ملابانلاب -  فصقلا  دعب 
ءایحأ اوقبو  ءابرھكلاب  بيذعتلا  ءّارج  نم  ّةیلسانتلا  مھءاضعأ  اودقف  مھضعب 
ةرشع ةیناثلا  يف  تایتفو  ةراجحلاب  ٍلاجر  ىلع  نوزھجُي  ًادونج  اوأر   . ةزجعمب
مھل َّقبتي  ملف   ، نورظتنيو نوفاخي  ال  اوتاب  كلذل   . ءاكب نود  نم  مھل  نملستسي 

. ربصلا ّالإ 

هتوص ىلعأب  خرصي   . نینثالا  [10] نّییكرحلا دحأ   ، كلملا دبع  عم  مزالملا  ّملكتي 
، مالكلا ىلع  ّنھمغرنس  يتاّوللا   ، مالكلا نضفري  يتاّوللا  تارھاعلا  ءالؤھ  ىلع 

: خویشلا وأ  ّنھ   ، نّملكتي نأ  بجي 

، هنیبج نع  قرعلا  هّمكب  حسميو  دبزيو  يغري  وھ  امنیبو  نّملكتیلف !  ، ًاقحُس
باوبأ  ، باوبألا نم  ديزملاو  ئباخملا  ماحتقاو  لزانملا  شیتفتب  دونجلا  ّرمتسي 
ریسكتلا تاوصأ  اھلخاد  نم  عمسُت  يتلاو  فارطألا  ىلع  ةدوجوملا  لزانملا 

يتلا يباوخلا  يف  ةحلسأ  ةمث  ّنأ  مھل  لاخي   . زعملاو جاجدلا  رارفو  بيرختلاو 
بكسني املثم  ضرألا  ىلع  بكسني  يذلا  حمقلا  ّالإ  نودجي  الف  اھنورقبي 

. رفصألا رابغلا  نم  ةمیغ  يف  عباصألا  نیب  لمرلا  وأ  نیحطلا 

. همواقي  . حتفني ال  بابلا  ّنكلو  ةریخألا  لزانملا  دحأ  ىلإ  لوخدلا  هیيرفیف  ديري 
ىمعأ خیشو  ةأرما  لخادلا  يف   . نيرخآ ةعبرأ  وأ  ةثالث  عم  هعلخ  يف  حجني 
اونّمخ نيذلا  دونجلا  هعمو  لخادلا  ىلإ  رونلا  ّقفدتو  بابلا  علُخ  امدنع  ضفتنا 



. هھجو مھبوص  ردي  مل  يذلا  دیحولا  ناك  ّهنأل  ًىمعأ  خیشلا  ّنأ  ًاروف 

، نيدلولا بوص  لب  هتنبا  نوكت  دق  يتلا  ةأرملا  بوص  الو  هبوص  اومّدقتي  مل  مّھنكلو 
رغصأ  ، ةرشع ةسماخلا  وأ  ةرشع  ةعبارلا  يف  ّيبصو  ةاتف   ، نيدلو اداع  ام  نيّذللا 

: ةمواقملا دارفأ  نم  انوكي  نأ  نم 

؟ نوكي اذام  اناردأ  ام   ، ًابراحم ناك  نإ  اناردأ  امو 

؟ تنأ ام 

. نوكت اذام   ، لق

. ًالاؤس كیلع  انحرط 

؟ مھفت ؟ ال، ال  ةیسنرفلا ّملكتت  ال 

دونجلا ىلإ  ّعلطتي   . داكي وأ  ةدحاو  ةوطخ   ، ًالیلق عجارتي   ، ًاتماص قھارملا  ىقبي 
ىلع امھعضو  ديري  هيدي  عفري   ، مھفي ال  ّهنإ  لوقیل  ٍةراشإب  موقي   . ًادحاو ًادحاو 
اھمھفي تاملك ال  ةیبرعلاب  لوقي  ّمث  ـد،  يدج نم  امھلزنیف  هيأر  ّریغي  ّهنكل  هسأر 

اذام فرعي  الو  مھفي  ال  ّهنإ  لوقي  ّهنأ  ّدب  ال   . لوقي نأ  ـد  يري ام  نونّمخي   . دحأ
رظنلاب هفوخ  ةئدھت  لواحیسو   ، بوعرم ّهنإ  طقف  نالوقت  هانیع  امنیب   ، هنم نوبلطي 

. لوقي ام  مھفي  ًادحأ  ّنأ  ودبي  . ال  خیشلا ىلإ  رظنلاب   ، هتخأو هّمأ  ىلإ 

؟ حالسلا ّئبخت  نيأ 

! ّملكت  ، حالسلا ّئبخت  نيأ 

شمرت وأ  ضفتني  دكي  مل   ، لعف ّةدر  ىندأ  هنع  ردبت  مل  ىلوأ  ّةرم  هوبرض  امدنع 
لأسیل وأ  ًائیش  يفخي  ال  ّهنإ  وأ  مھفي  ال  ّهنإ  لوقیل   ، ریغ ال  هتوص  فجترا   . هانیع

. مھفلا ىلع  رّذعتت  ىرخأ  تاملك  وأ   ، اذام

! حالسلا

. ّْملكت  ، حالسلا نيأ 

. بجُي ملو  مھیلإ  رظن 

؟ نوئبتخي نيأ 

. يفنلاب هسأر  ّزھ  ال، 

. فرعت تنأ  ؟  نيأ



. ّملكت

لوقیل ال. هسأر  ّزھ 

؟[11] ةقّالفلا نع  فرعت  اذام 

ىلع  ، مھعباصأ فارطأب  ٍتاعفص  هل  ناھّجوي  نیَقصالتم  هبرق  نافقاو  نّايدنج 
. هقنع افق  ىلعو  فلخلا  نمو  قوف  نم  هسأر 

؟ حالسلا نيأ 

. ًامیقتسم ّيبصلا  ىقبي   . تاعفصلا ـع  قو عمسُي   . ناشمرت هانیع   . هینیع ضمغأ 
، نینیعلا ىلع   ، نيّدخلا ىلع   ، ىوقأف ىوقأ   ، تاعفصلا عمسُت   . هسافنأ سبحي 

سبح ـل  صاويو ةشعترملا  نّیكفلا  تالضع  نیبتف  هیبجاح  دقعي   . ةھبجلا ىلع 
ّةیبصعو ّةداح  ةءاميإب  ال »  » لوقي  ، فر ـ عي ال  ّهنأ  ينعت  ةراشإب  موقي  ـه.  سافنأ
نادجي الف  هناّشتفي   . هیعارذ عفريو  هيدي  دعابي   . ةوطخ عجارتي   . ّجنشتلاب هبشأ 

، ّبلصتملا هقنع  افق  يف  درابلا  قرعلاو  ّهلك  همسج  فاجترا  ریغ  هسبالم  يف 
ّةوقب سّفنتي  حوريو  امھتعس  ىلع  هانیع  حتفنت  ّىتح  هبرض  نع  اّفكي  نإ  امو 

. حوتفم فصن  همفو  فنألا  نم  سّفنتي  ـض.  فخنيو عفتري  هرد  لعجت صـ

يباوخلا توصو   . ًاسفر محتقُت  يھو  باوبألا  بخص  عمسُي  لازي  ال  جراخلا  يف 
. عیمجلا ضفتني   . ّيران ٌقلط  ّمث   . يوعت بالكو   . نوكبي لافطأو  دالوأو   . مّشھتت

مھدحأ سّملت  ّمث   . نيرَخآلا ّمث   . ّيبصلا اوّشتفو   . ًابلك لتق  مھدحأ   . بلك  . ٌزنع
لدسنيو باجحلا  نم  اھرعش  تلفي  امنیب  اھّمأ  ىلإ  ةاتفلا  ترظن  ّمث   . ةاتفلا ءادر 

لیطي  . اھیتضبق قلغت   . ةأجافملا نع  ّربعتل  ول  امك  اھمف  حتفت   . اھیفتك ىلع 
نالوقي الو  هیيرفیفو  هيروم  رظني  امنیب  ًاليوط  اھیيدث  سّملتي   ، اھشیتفت ّيدنجلا 
سملي  ، هقيرط نم  رخآلا  ّيدنجلا  حيزي   ، ةاتفلا نم  هیيرفیف  برتقي  ّمث   . ًائیش

نأ لبق  عمسُت  ال  داكت  ةریغص  ةخرص  قلطت  امدنع  ّفقوتيو  ةاتفلا  ءادر  هیيرفیف 
اّھنأ اھسفنل  ّرركتو  فرعت  يھف   . بضغلا يوزني  نأ  يغبني  ثیح  تمصلاب  ذولت 
خرصت ّالأ  بجي   . خرصت ّالأ  ـا،  هبضغ رّجفت  ّالأو  اھدورب  ىلع  ظفاحت  نأ  بجي 

. تكستو رظتنت  نأ  بجي   . مھمتشتو

. ّفقوتي نأ  هل  راشأو  هیيرفیف  ىلإ  هيروم  رظن 

. ّيبصلا وحن  عجرو  هیيرفیف  رادتسا 

؟ ًائیش لوقت  نأ  ديرت  الأ 

ىلع كماغرإ  اننكمي  اّننأ  فرعتأ   . مالكلا ىلع  كمغرنس  ؟  ّملكتت نأ  ديرت  الأ 
؟ كلذ فرعتأ  ؟  مالكلا



رظني  . هبناج ىلإ  قصبيو  ّيبصلا  يَنیع  ىلإ  هتارظن  ّبوصي   . ّددرتي  . برتقي حارو 
روغ ربسي  نأ   ، همھَفي نأ  وأ   ، ًائیش هل  لوقي  نأ  ديري  ناك  ول  امك  ًادّدجم  هیلإ 

خیشلا ىلإ  رظن  ّمث   . ّرس وأ   ، فارتعا  ، هیف ءيش  ىلع  ضبقي  نأ   ، هفوخ  ، هتمص
ال ًةرظن  ّالإ  لجرلا  يفو   ، ديداخأو دیعاجت  ّالإ  ةریخألا  يف  َري  مل  ّهنكلو   ، ةأرملاو

. ةأرملا بابش  نع  ًاتاوم  ّلقت 

ىرخألابو ٍدیب  اھئادر  ىلعأ  ُكسمُت  تناك   . ةاتفلا دنع  هرظن  ّفقوتو  هیيرفیف  فاخف 
ىلع ّيبصلا  اومغرأ   . نيرخآلاو هیيرفیف  تارظن  ىدافتت   . اھرعش عمج  لواحت 
هینیع يف  قرقرتت  عومدلا  تناك   . تمصب  ، يكبي ناك   . هسأر ىلع  هيدي  عضو 
ىمعألا ناك   . هریباعت يف  بضغ  وأ  ّدرمت  كانھ  نكي  مل   . هیتنجو ىلع  باسنتو 

اّمأ  . ًالیلق اھینیع  ضفخت  وأ  اھھجو  ريدت  داكت  يتلا ال  ّمألا  لثم  هلثم  ًامامت  ًادماج 
ام ناك  ول  امك  نیتِقلأ  نیتحوتفم  نینیعب  دونجلا  ىلإ  رظني  ناكف  ّيبصلا 

. ةسولھ هنادھشت 

يفو  . ءا ـ سنلا بیحنو  رخآ  ٍبلك  ءاوعو   ، لافطألا ءاكب  عمسُي  لازي  جراخلا ال  نمو 
موحتف ةحاسلا  يف  ليوعلاو  ءاسنلا  ءاكب  ـا  هیف جزتمي  قيرح  ةحئار  رشتنت  ّوجلا 

ىلإ ةزماحلاو  ةضماحلا  هتحئار  ّللستت  ام  ناعرس  يذلا  دوسألا  ناخدلا  عم 
. نویعلاو فونألا 

ىلإ رظنيو  هیيرفیف  ّددرتي   . جورخلا كشو  ىلع  مّھنإ   . جورخلل لاجرلا  بّھأتي 
. هفتك ىلع  هيروم  هبرضي   . كلذك دونجلاو  ًاضيأ  نورخآلاو   ، هترظنب ّسحت   ، ةاتفلا

. لاعت  ، ّایھ

راذنإ نود  نمو   ، لیفین رادتسا  امدنع  بابلا  ةبتع  ىلع  نولازي  ال  اوناك   . اوجرخو
ّبلصتم  ، هجاردأ داع   ، ریكفت نود  نم  لوقلا  نكمي  لب  ال   ، ّةیلآو ّةداح  ٍةكرحبو 

وأ رظني  نأ  نود  نمو   ، هدامغ نم  هسّدسم  لوانت  ّمث  راتمأ  ةعضب  عطق   . مسجلا
. هسأر يف  ًةصاصر  قلطأو  ّيبصلا  نم  ًةرشابم  برتقا  ّركفي 

طسو يف  خویشلاو  ءاسنلا   . ةلعتشم ةيرقلا  هقافرو  هیيرفیف  دجو   ، جراخلا يف 
ءاسنلاو لاجرلا  ّلكو   . قرتحت يتلا  تویبلا  ضعب  نم  نینأ  عمسُي  امنیب   ، ةحاسلا
نتفتلي نم  ّنھنم   . ّنّھلك سیل   . نیكبي ءاسنلاو   ، رَخآلا قصل  دحاولا  نوسلاج 
مھتارظن لاجرلا  ضفخي   . نلّسوتي نَم  ّنھنمو  ةلعتشملا  لزانملا  ىلإ  نرظنیل 
لامتحالا ىلع  بعصأ  ءاسنلا  ءاكبو  نورظتني   ، مھسوؤر ىلع  مھيديأ   ، نورظتنيو

ةوسق رثكأ  ّىتح  نوكي  دقو  مھلوح  نم  لزانملا  حاتجت  يتلا  رانلاو  ناخدلا  نم 
يذلا مزالملاو  مھتاشاّشر  تاّھوف  مھیلإ  نوّبوصيو  مھءازإ  نیفقاولا  دونجلا  نم 

، اوّملكتي نأ  مھرمأي   ، روھظلاو فاتكألا  ىلإ  هتاسفر  ًادّدسم  مھلوح  روديو  خرصي 
ءانبألاو جاوزألا  نمكي  نيأ  نوفرعي  مّھنأ  ّدب  الف   ، ءاّحصألا لاجرلا  نيأ  اولوقي  نأ 

: انھ مھوكرت  اوماد  ام  ةوخإلاو 

يتأنس اّننأ  نوفرعي  اوناك   . مكنع اّولخت  مّھنأل  بالك   ، ّرركي حار   ، بالك مّھنإ 



. مكوكرتو

نوربعي دونجلا  أدب  ّمث   . لافطألاو ءاسنلاو  لاجرلا  ةعومجم  لوح  رودي  ّرمتساو 
خرصتف  ، ةلیقثلا مھتيذحأب  قّفتا  امفیك  نوسفري   ، ماسجألا ىلع  نودْعي   ، مھنیب

: نفرعي ّنّھنأ ال  نخرصي   . ّنھتعرذأ نیب  لافطألا  يكبيو  ءاسنلا 

، ةنيدملا بوص   ، نيأ ىلإ  فرعن  ، ال  ليوط تقو  ذنم  لاجرلا  لحر   ، ًائیش فرعن  ال 
. لمع نع  ًاثحب  اوبھذ   . لمعلل  ، نارھو

يَعارذ نم  ًالفط  مزالملا  عزتني   . نھنوقّدصي ال  دونجلاو   . نھقّدصي ال  مزالملاو 
امنیب همسجب  اھاديو  اھاعارذ  ّقلعتت   . لفطلاب ّثبشتت   ، ةيادبلا يف  مواقت   . ةأرما
ىلع اھبرضي   ، اھدعبیل ةیقدنبلا  صمخأب  ةأرملا  برضي  ّيدنج  ةنواعمب  مزالملا 
مزالملا ذخأیف  راھنتو  ملستست  ةياھنلا  يفو   . ملستستل  ، لفطلا تلفُتل  اھیفتك 
ءاسنلاو خویشلا  ضھني   ، هعفريو ةد  ـ حاو ـد  يب هتبقر  نم  هك  ـ سميو لفطلا 
هیعارذب لفطلا  نیبیف  رثكأ  هعارذ  مزالملا  عفري   ، مھقدانب مھیلإ  دونجلا  ّبوصیف 

: ناضفتنت نیّتللا  نیترماضلا  هیقاسو  نیتریغصلا 

؟ هوبأ نيأ  ؟  وھ نيأ   . هوبأ

ناك ول  امك   ، عراصيو خرصي  لفطلاو  ءاوھلا  يف  ةعفترم  هعارذ  مزالملا  يقبي 
ّنكلو هب  ّقلعتلا  ديرت  مزالملا  يَمدق  دنع  تفحز   ، لّسوتت  ، هّمأ خرصت   . حبسي
ىلإ رظني   ، اھاري ال  مزالملا   . هّتیقدنب صمخأب  اھدعبيو  اھبرضي  ّرمتسا  يدنجلا 

. ءيش لعف  ىلع  نوؤرجي  نیبعترم ال  مھعیمج  نیسلاج   ، ةحاسلا يف  نيرخآلا 

؟ لاّجرلا نيأ  ؟  امھنيأ

غدص ىلع  هتّھوف  قصليو  هسّدسم  جرخُي   . ىھتنا  . ًاباوج رظتني  الو  لأسي 
، خرصي لفطلاو   . ةمالعلا عبطنت   . غّدصلا ىلع  ّةيدرو  ةمالع  مسترتف  لّفطلا 

مھلوح نم  دونجلا  ىلإ  رظني  ّمث   ، اوتمص دقو  لوھكلاو  ءاسنلا  ىلإ  رظني  مزالملاو 
: ًاضيأ مھ  مھتانحس  تعقتما  دقو 

ال،

: لوقي ًاتوص  عمس 

ال،

ّملكت نَم  هسفن  وھ  ناك  لھ  لءاست  ّمث   ، ءيش ّلك  ّيطغي  تمصلا  كرتو  دمج 
: لاقو

ال.



دحاولا نوكي  امدعب  ةاون  قصبُت  امك   ، ةیلابم ال  ةكرحبو  هدمغ  ىلإ  هحالس  داعأ 
عمسُي دعي  ملو   . هنم ٍراتمأ  دعُب  ىلع  َلفطلا  ىمر   ، ًاّدج ًاليوط  همف  يف  اھرادأ  دق 

. لفطلا ىلع  يمترت  يھو  يھانتملا  ریغ  اھليوعو  ةأرملا  جیشن  ّالإ 

. ةیلاتلا ةيرقلا  ىلإ  ریسلا  لصاون  ّمث 

نكلو مھسبالم  يف  طقف  ، ال  مھقفارت ناخدلا  ةحئار  تناك   ، ىرخأ ىلإ  ةيرق  نم 
، ًادراب ًارھن  اوربع  ةّنیعم  ةظحل  يف   . ءامسلا ّنولتو  رشتنتف   ، ًاضيأ ءاوھلا  يف 

شارف ىلع  ّىولتي  هایملا  نم  عیفر  طیخ  ّالإ  هیف  لیسي  ال  نكل  ًاّدج  ًاضيرع 
رثانتي ّةیلمرو  ةبطر  ضرألا   . كوّشلا مَزحو  روخصلا  ىلعو  هیف  اودَع   ، ىصحلا
لدانص راثآب  نوقتلي  اوناك   . زونعلاو فارخلا  ءاغث  عمسُي  ناكو   . نانُشألا تابن  اھیلع 
يرجت يھو  هایملا  ريرخ  ىوس  عمسُي  الف   ، تمصبو ةعرسب  نوشمي   . ةيذحأو
اھقلطي يتلا  مئاتشلا  تاوصأو  مادقألا  تحت  قلزنت  يتلا  ىصحلاو  ةراجحلا  نیب 

. لاجرلا ةلومح  يف  ّةیندعملا  تاودألا  ةعقرقو  نوّرثعتي  نَم 

. اوّبطرتيو ءاملا  يف  مھيديأ  اوعضیل  رَخآل  ٍتقو  نم  نوّفقوتي  اوناك 

رضحیل بھذي  نأ  وراوب  مزالملا  رمأ  امدنعو   . ةفش تنبب  نوسبني  اونوكي  مل 
اّمبر وأ  نيرّخأتملا  كئلوأل  ًاراقتحا  لب  ًافوخ  ال   ، ًالیلق اذھ  ضعتما   ، نيرّخأتملا

. مزّاللا نم  رثكأ  يشمي  نأ  ديري  نكي  مل  ّهنأل  ةطاسبب 

ًامداق ریخألا  اذھ  هآر  امدنع   . ةعومجملا ليذ  يف  هدرفمب  َلیتاش  َدجو  ًاعبطو 
: ةعطاق هتارظن  تناك  هبوص 

. ينأشو ينعد 

. ينأشو ينعد  هل : لوقي  نأ  ديري  لیتاش  ناك 

وأ  . كلذ تلاق  ةدرابلا  هترظنو  هبوحشو  هھجو  ضایب  هدحو   . ًائیش لقي  مل  ّهنكلو 
ريدتسي يكل  مزاللا  تقولا  طقف   . ًاليوط رمألا  مدي  مل   . طخسلا  . ىرحألاب بضغلا 
طقست يھو  نیلجرلا  ةعتمأ  لب  يديألاب  كارعلا  توص  اوعمس ال  امدنع  نورخآلا 

. هایملا يف  ىصحلا  جرحدتو  نیكراعتملا  نيدسجلا  ذاذرو  ءاملا  يف 

ّرمتسيو همتشي  رخآلا  امیف  ًاضرأ  ًاحورطم  لیتاش  ناك  امھنیب  اولصف  امدنع 
ناك  . هھجو ةيامح  لواحيو  ءاملا  يف  لیتاش  ناك   . هسفريو ّةوقب  هبرضي  ـه،  برضب

، هدسج طبختو  قلزنتو  جرحدتت  هتحت  ىصحلاب  رعشي   ، ًالیلق ًارِدخ  همسج 
. هيراوب ُتاسفر  لعفت  املثم  هیقاس   ، هافق  ، هرھظ

! ْكراَعت  ، سیسخ اي   ، ْكراَعت

. هتعتمأ طاقتلاو  ضوھنلا  ىلع  لیتاش  اوناعأو  هيراوبب  نورَخآلا  كسمأف 



مزالملا ّنأل  عارسإلا  فدھب  طقف  لب   ، هل ًّابح  الو  ًاسارتحا  ال  كلذ  اولعف  مّھنكلو 
نكي مل  ّهنكل   . يكبي هتيؤرب  اوأجافُي  ملو   . هیلإ اورظني  ملو   . كلذب رمألا  ىطعأ 

، هنومّدقتي نَم  روھظ  ىلع  ةّتبثم  هتارظنو  ام  ءيشب  متمتيو  يشمي  لب  يكبي 
ىلإ مودیس  مھّللظي  يذلا  ءيفلا  ناك  ول  امكو  ًائیش  ىري  دعي  مل  ّهنأ  ول  امك 

. دبألا

. مھل رھظت  تأدب  ةیلاتلا  ةيرقلا  حوطس   . يداولا نم  نوجرخیس  لیلق  دعبف  ال. 

. ّأیقتي حارو  لیتاش  ّفقوت 

نود هل  ادب  تقولو   . تیبملا يف  برشلا  ةدضنم  دنع  ًافقاو  ناك   ، ءاسملا يف 
ىلإ ناتّبوصم  هانیع  امنیب  ةكرح  يتؤي  ال  ةدضنملا  ىلإ  ًادنتسم  ّلظ   ، ءاھتنا

. ةلاصلا

«. توف يبيابلا   » نابعلي هيراوبو  لیفین  ناك 

ال نيّذللا  نیلجرلا  نيذھ  نع  هرظن  داعبإ  نع  ًازجاع  امھیلإ  رظني  لیتاش  ّلظ 
. امھمھفي

نیب ًادعابمو  هیعارذ  ًّادام  فوقولا  يف  امھنم  ّلك  ةقيرط  ىلإو  امھیلإ  رظني  ناك 
نا ـ سأرلاو  ، فلخلا نم  لیفین  ـق  نع  . ةعر ـ سب ناّكرحتي  هافتكو  هردص   ، هیقاس

قافطصا ىد  صـ عم  ـ سيو ضباقملا  نار  ـ يدي امھاري  ناك   . ًامامت ناقیلح 
ديدش ًةأجف  تاب  يذلا  لیقثلا  تیبملا  تمص  يف  ّددرتي  ّةیندعملا  نابضقلا 

، نونّخدي  ، نوتماص لاجرو   ، مالك نود  نم  مھتعج  مھضعب  يستحي  ثیح   ، ءودھلا
مأ بعتلا  وھأ   . ءطبلا نم  ءيشب  كلذ  نولعفي  مالكلل  نّورطضي  امدنع  ّىتحو 
يتلا ىصحلابو  يداولا  يف  ءاملاب  رعشيو  عمسي  لازي  ال   . يردي ال   ، فوخلا
كارعلا ضوخ  ىلع  هماغرإ  رَخآلا  لجرلا  دارأ  امدنع  همسج  تحت  تقلحزت 

. حبري ناك  ّهنأل  لیفین  ىلع  ءانثألا  هذھ  يف  هب  خرصي  يذلا  ًامامت  هسفن  توصلاب 
ٍقلط لثم  ّفاجو  ّداح  عقو   ، سفانملا فدھ  قرتخت  اّھنأك  ودبت  امدنع  ّةباطلا  عْقوو 

. ّيران

. لیتاش ضفتنا 

ناكو ًانایحأ  هناكم  نم  حازني  توف » يبيابلا   » لعجب سامحب  نابعلي  نالجرلا  ناك 
نوّعلطتي اوناك  فیك   ، هلوح نم  نيرخآلا  تارظنو   . لیتاش يف  بعرلا  ریثي  اذھ 
يبيابلا  » ريرصو ناكملا  يف  ّنرت  يتلا  تاوصألاو   ، نَیلسبتسملا نَیبعّاللا  ىلإ 

طسو يف  ةقثب  ىمرُت  يتلاو  جركت  يتلا  ءاضیبلا  تّاباطلاو   ، ضرألا ىلع  توف »
. بعلملا

اھیف نا  كـ يتلا  ةعا  ـ سلا يف  عجھملا  ىلإ  لیتاش  لخد  امدنع   ، دعب امیف 



َرانرب ىأر   ، فصقملا ىلإ  باھذلا  لبق  تیبملا  يف  نوّعكستي  نولازي  نورخآلا ال 
. تاولصلا باتك  ةءارق  يف  ًاقرغتسم  هريرس  ىلع  ًاسلاج 

نامتمتت هیتفش  ًاكرات  ةعرسب  ًادّدجم  هضفخیل  ّالإ  هسأر  ریخألا  اذھ  عفري  ملو 
عم ثّدحتلا  هنكمي  ال  انھ  ّهنأ  لیتاش  فرعي   . زیكرتو ٍةعرسب  رَخآلا  ولت  رامزملاب 
رانربف  . كلذ فرعي   ، رمألا ىھتنا   . ةيادبلا يف  َبسح  امك  رانرب  عم  ّىتح  الو   ، دحأ
هابراشو بحاشلا  هنولو  ةبيرغلا  هتفاحن  هجعزي : هیف  ءيش  ّلك   . لیتاش نم  ٌمرب 
هبشألا  ، ةموعنلا ديدشلا  ربولا  نم  ٌعون   ، هتفش ىلع  ناعیفرلا  ناوادوسلا 
ّشھلا رھظملا  فلخ  هسفنب  ةدئازلا  هتقث   . ّصقملاب ًّایموي  ّهصقي  يذلاو  لالظلاب 
كلذك هتعاشبو  فّقثملاو  بلاطلا  ةئیھو   ، بذاكلا هعضاوت   ، هءارو ّىطلتي  يذلا 
نوكي نأ  ّدب  ءاسنلا ال  باجعإ  ةراثإ  نع  هزجع  ّنأ  دقتعيو  ّركفي  رانرب  لعجت  يتلا 

. ٌمداخ  ّهنأ  هداقتعا  ءارو  ببسلا 

دحاو  . لیبقلا اذھ  نم  ءيش  وأ  ملاسم  ّهنأ  ىلع  هسفن  مّدقي  لیتاش  ّنأ  كلذ 
نم صخش   . اھعمس نيأ  فرعي  تاملك ال  عضب  ّالإ  رانرب  مھنع  فرعي  نيذلا ال  نم 
ّهنأو  ، رَخآ دوجو  يفني  ال  ًاھلإ  ّنأ  نودقتعيو  موي  ّلك  مھب  يقتلن  ال  نيذلا  كئلوأ 
رمألا هب  لصيو   ، ةدحاو نوكت  نأ  بجي  قوقحلاف  ةیناميإلا  دئاقعلا  فالتخا  مغر 

: لوقي نأ  ىلإ 

؟ ةدحتملا ممألا  ةّمظنم  يھ  ام  فرعتأ   ، ةدحتملا ممألا  ةّمظنم 

. ءيش ىلع  هقفاوي  رانربو ال  همامأ  ًاتكاس  ىقبت  نأ  لیحتسي 

ّةيأ ىلإ  رانرب  نّمخ   ، نيرخآ عم  نانثالا  يعدُتسا  امدنع   ، ءاسملا اذھ  هنأ  ّالإ 
نأ بجي  كلذ  عمو   . نیقابلا نم  ّىتح  رثكأ   ، هدحو ّهنأ  لیتاش  رعشیس  ةجرد 

نوشميو ةيامحلا  عقوم  نم  نوجرخي  نيرخآلا  عم  ًالیل  هسفن  دجي  نأ   ، بھذي
ّبحي مھنم  دحأ  ، ال  كلذ نّوبحي  مھو ال   . عقوملا لوح  نورشتنيو  ًارتم  نیثالث  وحن 
تاعاس لاوط  ًایحاص  ىقبت  نأو  كدحو  ًالیل  كسفن  دجت  نأ  ينعي  ّهنأل   ، كلذ

. ًافقاو وأ  ًاصفرقم   ، زھاج كحالس   ، ًاّبقرتم

ةریبك تناك  رخآلاو  لجرلا  نیب  ةفاسملا  ّنكلو  ًةرئاد  عقوملا  لوح  اولكش 
ةيادبلا يف   . هراج عم  مالكلا  هنكمي  الو  هدحو  ّهنأب  ءرملا  رعشي  ثیحب  ةعساشو 
هعقوم فشكي  مالكلا  ّنأ  فرعي  امدنع  نكلو  مالكلا  يف  مھنم  دحاولا  بغریس 
ناعرس  ، هعامسو هتيؤر  اھنیح  نكمي  ذإ   ، نیخدتلا لثم  ًامامت   ، ًافدھ هنم  لعجيو 
نوكي امدنع  هیلع  وھ  اّمم  ًابطعو  ًافاشكنا  رثكأ  ّهنأ  رعشيو  ةركفلا  نع  ّىلختي  ام 

ّالإ هل  قیفر  ال  نيرخآلا  لثم  هلثم  رانربو   . انھ كیمحي  ءيش  الف   . لخادلا يف 
ءاشعلاف  ، كلذك عوجلاو   ، ّؤیقتلا يف  هتبغرو  هنطب  ّقزمت  يتلا  ةعیظفلا  ةرقرقلا 
نولكأي مّھنكلو  هب  سأب  ال   ، ًاّئیس سیل  ال   ، ّئیس ماعطلا  ّنإ  ّمث   ، ًادیعب راص  دق 

ریغ رخآ  ءيش  يف  بغرت  مھماسجأ   ، نوبغري مّھنأ  كلذ   . ًامود اھسفن  ءایشألا 



عم ةفاجلا  راضخلا  ّىتح  وأ  تيزلاب  ةنوتلا  بلع  وأ  هسفن  ّبلعملا  مّحللا  قبط 
: رقبلا محل  لدب  ءيدر  محلب  خوبطملا  ءاسحلا  وأ   ، ّزرأ ًامود   ، ّزرألا

! رقب محل  نوكي  نأ  نكمي  اذھ ال  ال، ال، 

نأّضلا معط  نیب  ةعرسب  ّزیمي  نأ  ىلع  رداقلاو  موّحللاب  ریبخلا  وھ   ، هیيرفیف رجمز 
نع ًانایحأ  ًاضيأ  حبذُت  يتلا  ریمحلا  محل  قاذم  فرعي  ال  ّهنكلو   . لَمجلا معطو 

. ًامحل ىّمستف  ةّبلعم  تسیل  اّھنأ  ةدیحولا  اھتلیضف  ٍتاناویح  ثثج   . أطخلا قيرط 
ًاضيأ ءاسملا  يف  رانربل  هیيرفیف  هیكحي  ام  اذھ   . دالبلا ىلإ  ةدوعلاو   . ًاضيأ ٌذیبنو 
تايركذ نع  ةرابع  ءاسنلا  انھف   . هتظفحم يف  ـه  تبیطخ ةرو  صـ هيرُي  امدنع 
تابیطخلاو ةصقارلا  تبسلا  ءاسم  تالفح  روص  عم  تاظفحملا  يف  ةّأبخم 

ةبّغرلا ملأ  اھدعب  يتأیل   ، عیبرلا ءفدو  ةفیفخلا  نیتاسفلاو  ّةوقب  ّنھّمضن  يتاّوللا 
. تاكحّضلاب هدرطن  يذلا  ّداحلا 

. ّروصملل مستبتو  ةفقاو  يھو  ئطاشلا  ىلع  نایلإ  ةروص  جرخي  هیيرفیف  ّنكلو 
ىھابتیل كلذ  لعفي  ناك  اّمبر  ةروصلا  اھیف  جرخي  ّةرم  ّلك  يف  ّهنأ  فرعي  وھو 
اھیمدقو اھیقاس  ىلإ  اورظنا   ، ينرظتنت يتلا  كلت  ىلإ  اورظنا   ، مَعن لوقیل :  ، ًالیلق

ءاوھلا يف  رياطتملا  اھرعشو  رحبلا  بایثو   ، لمرلا ىلع  نیتیفاحلا  نیتلیمجلا 
اھیيدثو ریم  روس  شنارت  ئطاش  ىلع  اھتماستباو  اھرصخ  ىلع  اھيديو 

: ّهلك عجھملا  يف  ًاریفص  ریثي  اّمم   ، نيّروكملا

! دوعن ىتم   ، ًّابت

: هیيرفیف خرصي 

! دوعن ىتم   ، ًّابت

. عیمجلا كحضيو 

! دوعن ىتم   ، ًّابت

نیب تاھقھقلا  ولعت  امنیب  ضعب  ىلإ  مھضعب  اھريرمتو  هنم  ةروصلا  عازتنا  نولواحي 
. رَخآو ٍقیلعت 

. دربلاب نورعشي   ، لّیللا يف   ، نآلاو

عامس لواحي  ناكو  رّدختت  هؤاضعأ  تناك   ، دحاو عضو  ىلع  ىقبي  ّالأ  رانرب  لواح 
. دیعب نم  نوعمسُیف  مھعاضوأ  هلثم  نوّریغيو  هراسيو  هنیمي  ىلع  مھ  نَم 

ّنإف  ، ةمّلظلا مھنویع  تداتعا  ول  ّىتحف   . نورَخآلا مّھنإ  هسفن  يف  دحاولا  لوقي 



وھ اّمنإ  هتيؤر  نم  رثكأ  هعامس  ًاضيأ  وھ  لواحي  ام   ، ءيش ّيأ  لبق  هنوّدصرتي  ام 
ةبوعصب سّفنتي  يذلا  همسج  نع  لب   ، هسفن وھ  هنع  ردصت  ال  يتلا  تاوصألا 

ىلإ وأ  هفلخ  خفني  مھدحأ  ناك  ول  امك  هسافنأ  توص  نم  ًانایحأ  فاخي  هلعجت 
ثحبلا يف  هانیع  دھجت  امنیب   ، ّةیقدنبلا ىلع  ّةوقب  هعباصأو  هادي  ضبقتف   . هبناج
ّةیفلخلا ىلع  ىري  الف   ، ام ٍصخش  لایخ  ىلع   ، حبش ىلع  روثعلا  نالواحت  امھو 

امدنع دحاولا  لّضفي  يذلاو  روھش  ذنم  هفرعي  يذلا  دھشملا  ّالإ  ّةقرزملا  ّةيدامرلا 
. مّدقتملا عقوملا  اذھ  نم  قوف ال  نم  هاري  نأ  هیلإ  ةلكوم  ةسارحلا  ةّمھم  نوكت 

ةراجح هیمحت  تباثو  بلص  ّيرجح  جرب  يف  دحاولا  نوكي  ىلعألا  يف  ّهنأ  قرفلا 
ّةيديدح ةبّاوب  ربع  هغلبي  ٍجرد  ىلع  هیلإ  دعصي  صاصرلا  ىلع  ةعینم  ّةيدامر 

. عقوملا دئاق  اھلفقي 

وھ اذھف  عقوملا  مجوھ  ول  ّهنإ  هسفن  يف  لوقي   . ًائیش دحاولا  ىشخي  ال  كانھ 
. ءيش لصحي  نأ  نكمي  ثیح ال  دیحولا  ناكملا 

يف دربلا  حجني  ، ال  لّیللا هیلع  برضيو  ةبقارملا  يف  رانرب  رود  نوكي  امدنع  ًانایحأ 
يف اّمم  رثكأ  ةلوھسب  ماني  نأ  مھدحأل  نكميو  انھ  ئفاد  ّوجلاف   . ًایحاص هئاقبإ 

. مونلا يف  هتبغر  قلقتل  ّقرعت  حئاور  الو  ریخش  ال  ّلقألا  ىلع   ، انھف  ، عجھملا
لئامخلاو راجشألا  يف  فیفخلا  میسنلاو   ، هتوفغ ةكرح  قفاري  دجادجلا  ءانغ 

اھب عتمتسي  ةبعادم  ةسمل  ریصي  ام  ناعرس  يذلا  ردخلا  اذھو   ، هیلإ ّللستي 
. تاظّحللا هذھ  نم  أوسأ  وھ  ام  ةمث  ّركفي : وھو 

. طفنلا تانّازخ  فلخ   ، عقوملل ةلباقملا  ةھجلا  يف  لصحي  ام  ّلیخت  نكمي  ذإ 
، ىرخألا ةھجلا  يفو   ، اھتاراّفص ًانایحأ  عمسن  يتلا  بكارملاو  رحبلا  ّلیختن 

راكفألا ضعبو  اھمسا  ّالإ  اھنع  فرعن  ال  يتلا  دالبلا  هذھ  ّدتمت   ، لالتلا ـف  لخ
نیمّمعملا ناسرفلاو  لاِمجلاو  ءارحصلا  نع  ةيديرب  تاقاطبب  هبشألا  ةزھاجلا 

ةنرَملا مھتاكرحو   ، باحّسلاك مھب  طوحت  لامرلاو  ةعرس  ىصقأب  نیقلطنملا 
. لجانملا لثم  ةّسوقمو  ةمخض  ًافویس  مھسوؤر  ىلع  نوّصقري  امدنع 

هینیع ينضُي  هریغ  لثم  هلثم  رانربو  ّةیقدنبلاب  كاسمإلاب  يفتكن  انحبصأ  نكلو 
. لّیللا يف  ةّكرحتم  تالایخ  نع  ثحبلاب 

يف نوكي  امدنع  ًانایحأ  اھاري   . هلوح ءيجتو  حورت  ةبئاسلا  بالكلا  ّنأ  فرعي 
. رخآ ٍنیح  يف  ّةيدرولاو  ًانیح  ةفاّفشلا   ، ءاقرزلا ةمتعلا  يف  ةمتاق  ًاعقب   ، جربلا
ىلإ اھبذجت  يتلا  بالكلا  نم  ّىتح  الو  موجھل  ّضرعتلا  فاخي  قوف ال  نم  نكلو 

. تايافنلا ةحئار  كانھ 

. ةشخشخ كانھ  تعمُس  ًاديدحت  ءاسملا  اذھ  يف  نكلو 

. مادقألا تحت  ناصغألا  رّسكتب  هبشأ  ةشخشخ 



قافرلا دحأ  ّالإ  اذھ  سیل  اّمبر   . عمّسلا خیصیل  ٍناوث  عضب  هسافنأ  رانرب  سبح 
فاخي  ، ةسارحلا يف  هرود  نوكي  امدنع   ، نایحألا مظعم  يف   . ًادیعب ّلوبتیل  بھذ 
بھذیل هعافد  اھیف  يخري  يتلا  ةظّحللا  يف  موجھلل  ّضرعتي  نأ  نم  ةّدشب 

يتلا رابخألا  يھ  ةریثكف   . هتعاطتسا ردق  هسفن  كسمُي  اذل   ، هتجاح يضقيو 
يف مھنم  دحاولا  رَكذو  نیحوبذم  ركابلا  حابصلا  يف  اودجُو  دونج  نع  اھعمس 
هبشأ توص   . ًادیعب لازي  ال  توص  ةّمث   . لجأ  . رثكأ عمسلا  خیصي  اذلو   . همف

نأ نكمي  ّهنأ  ًاّدیج  فرعي   . حيرلا يھ  اّمبر  وأ   ، مادقألا تحت  ناصغألا  ةشخشخب 
. ءيش ّيأ  نوكي 

. عقوملا يف  نوكي  امدنع  ّىتح  مونلا  نع  زجعي  يلاّیللا  نم  ریثك  يف 

. ءيش هدیب  سیل  ْنأ  فرعي  بضغلا : هیف  ریثُت  لازت  هّمأو ال  لاملا  ةياكح  ّنأ  كلذ 

هّتیقدنب ديدح  بعاديو  ریمازملا  ّلتري  وھو  ًالیل  فوخلا  درط  لواحي  ناك  ًاثبع 
عیباسألا  ، عیباسأ لاوط  هامعأ  بضغلا  ّنأ  فرعي  وھف   ، اھصمخأ ىلع  ّتبريو 

وھف ال  . نآلا ىلإ  لَّحرُي  مل  هببسب  وأ  هلضفب  ّهنأ  فیكو   ، هرّدخ  ، ّلقألا ىلع  ىلوألا 
ىعرت يھو  راقبألا  بقاري  رصعلا  لاوط  سولجلا  وأ  لوقحلا  ىلإ  ةدوعلا  ّةتبلا  ديري 

. روحلا قاروأ  ةشعر  يف  يضمت  يتلا  اّھلك  هتایحو  هبابش 

. اذھ ّلك  ىھتنا 

لوقحلا مأس  كرتيو  ةنيدملا  يف  تالآلا  عیمجت  يف  لمعي  نأب  ملحي   ، مویلا
باھّذلا اھنیح  هنكمي   . ءيش ّلك  ّریغتیس  لاملاب  ّهنأ  ّروصتيو   . ًالام ديري   . اھءاقشو
لیفین لثم   ، بآرم يف  ال،  َمل   ، ّىتحو عنصم  يف  ةفیظو  داجيإو  ةنيدملا  ىلإ 
كلتمي نأ  لضفأ : وھ  ام  ّىتح  وأ   . نایلروأ برق  ٍلیكو  دنع  تارّایسلا  ّحلصي  يذلا 

هب ثّدحتي  امو  هب  ملحي  ام  اذھ   . ياریم ىلإ  ّفرعت  ذنم  رمألاب  ّركفي   . ّصاخلا هبآرم 
ریغو ّقاش  اھیف  لمعلا  ّنأل  ةعرزملا  ىلإ  اودوعي  ّالأ  هلثم  اوّررق  نيرخآ  عم  ًانایحأ 

. ةرورضلاب حبرُم 

. هرسخ ّىتح  هحبري  داك  ام  يذلا  لاملاب  ًادّدجم  ّركفي  حارو 

لكأ دق  ًاریخأ  نوكي  نأ  دعب   ، هتدوع ّةیشع  لاملاب  هّمأ  بلاطي  وھو  هسفن  ىري 
موي رمألا  لصحي  نأ  نكمي  . ال  هّقحب ةبلاطملاو  ةھجاوملل  ةمزاللا  ّةوقلا  دجیل  مانو 

اوّدكأتیل هوسملي  نأ  نوديري  ّلكلاو  ّةطحملا  يف  هلابقتسال  نوتأي  امدنع  هلوصو 
يتلا هّمأ  هجو  ّىتح  ىري   ، هتّمرب دھشملا  ّلیختي   . مھمامأ فقي  نم  ًالعف  وھ  ّهنأ 

، ًافجترم  ، يلاتلا مویلا  يف  لب  هلوصو  روف  اھّملكي  نل  يتلاو  اھلزنم  يف  هرظتنت 
ىلع ٌمّمصم  كلذ  عم  ّهنكلو  هنطب  يف  ملألا  ببسب  مالستسالل  ًازھاجو  ًادماج 
مل يذلا  لاملا   ، ةعطق ًةعطق  ًالماك  هلام  هل  دیعت  نأ  ىلع  اھمغري  نأو  خضري  ّالأ 

. ديدجلا يرُھلا  ةفیقسو  لقحلا  يف  ناترقب  ّالإ  هنم  َّقبتي 

. لّیللا يف  ًاصوصخ  اذھ  يف  ّركفي  ناك 



. هیلإ جاتحي  دعي  مل   . هّمأ هتذخأ  يذلا  لاملا  دیعتسي  نل  ّهنإ  هسفنل  لوقي  وھ  اھو 
ىلإ ّفرعت  ّهنأل   ، هيدلاو لزنم  ًاديدحتو  هیسابال  ةقطنم  ًادّدجم  أطي  نل  ّهنإ  لوقي 

. تارّایسلل ًابآرم  حتفي  كانھو  سيراب  ىلإ  اھعم  لحریس  ّهنأ  فرعيو  ياریم 

. دیعبلا يف  كانھ  ّكرحتي  ام  ةمث  ّنأ  نم  قثاو  هبش  وھ   ، ّةرملا هذھو 

. مّدقتي ءيش 

ةفیفخلا حيرلا  توصو  دجادجلا  ءانغ  فلخ  عمّسلا  نسحُي  نأ  ديري   . رظتناو صفرق 
يف موجھ  ّنش  ىلع  ةقّالفلا  ّأرجتي  نل   . ءافصلا ةديدش  ءامس  تحت  ةئفادلاو 
اھیف مویغ  ال  عاشقنالا  ةديدش  ءامسلاف   ، دیكأتلاب نوفَشكُیس   ، ّوجلا اذھ  لثم 
هنكمي  ، همامأ ّعلطت   . حیباصملا نم  تارایلمب  هبشأ  موجنلاو  لمتكم  فصن  رمقلاو 
ساكعناو همسجو  هیقاسو  هیعارذو  هيدي  ىري   . زاتمم ٍلكشب  لب  ًالیلق ال  ىري  نأ 

، ةّمھلدم ًةلیل  تسیل  اّھنإ  هسفنل  لوقي   . هّتیقدنب ندعم  ىلع  ّيدامرلا  ءوضلا 
لاز ام   ، ّللستلا ىلع  اھیف  اوّأرجت  يتلا  ةدیحولا  ّةرملا  ّنإ  ّمث   . اوؤرجي نل  اذلو 
لثم لّیللا  ّقشي  حضاوو  دحاو  ّيران  ٍقشرب  اذإو  عجھملا  يف  ناك  دقف   ، اھّركذتي

. ةھكاف ّةبح  عطقي  ٍلصن 

. ةدحاو ًانیع  تناك  ول  امك  اھتعس  ىلع  ًةحوتفم  لاّجرلا  ّلك  نویع  تناك 

هريرس يف  مھنم  دحاولا  سلجي  امثير  ٌتمص  هقحل  تغابمو  ّيروف  ٌظاقیتسا 
ام اومھفي  نأ  لبق  نوقلقيو  نوّملكتي  اوأدب  نَم  تكسُيو  عمتسيو  ءوضلا  لعشيو 

. لصحي

! اوسرخا

هبشو ةلیقثلاو  ّةيوقلا  مھسافنأ  سبح  نیلواحم  ًاضعب  مھضعب  نوبقاري  اوناك 
. ةّعطقتملا

! ْهص

ىلعأ يف  ّيدنجلا  ّهنإ  اولاق   . لّیللا يف  عمسُت  ةيرانلا  تاقشرلا  تداع  ّمث 
. ّدرلا ىوس  لعفي  ّهنإ ال   . ًاعافد رانلا  قلطي  بقرملا 

... وأ  . نوبراحیس لھو  موجھل  نوّضرعتي  اوناك  لھ  اولءاست  ٍناوث  عضب  لالخ 

دق هلمكأب  ئطاّشلا  ّنأ  ول  امك   . قیمعو ليوط  تمص   . ءيش ّلك  تكس  ّمث 
ةدوربو كیمسلا  ةملظلا  باجح  قرتخي  صاصرلا  كرتیل  هیف  ةایح  ّلك  َتكسأ 

، نومجھي مھو  ةقّالفلا  خارص  كلذ  ناك  اّمبر  وأ   ، ىوآ نبا  توص  عمُس  ّمث   . ءاوھلا
. ءيش ّلك  تكسي  نأ  لبق 

مدلا نم  ةریبك  ةكربو  ضرألا  ىلع  ةلیقث  ةيذحأ  راثآ  ىلع  رثُع   ، يلاتلا مویلا  يف 



هنوفرعي ةقطنملا  نم  ٍلجرل  قماغلا  قرزألا  ّيزلاب  ّةثجو  توزاملا  نولب  متاقلا 
. ًاّدیج

مدع بجي  ّهنأو  ةّئیس  ةركف  اّھنأ  ًاكردم  تابو  ّةصقلا  هذھ  يف  ریكفتلا  دیعي  ناك 
. حوضولا رھاب  لّیللاو  ًاّدج  ةیفاص  ءامسلاف   . اودوعي نل  مھف  اذھ  ّلك  يف  ریكفتلا 

. هفلخ ّملكتي  ام  ًاصخش  ّنأ  ول  امك  دیعبلا  يف  لعسي  مھدحأ  عمس  ّهنكل 

وھف  ، ةرود فصن  رادتسا  ّمث   . عقوملا جایسو  ةبقارملا  جرب  ّالإ  هفلخ  َري  ملو  تفتلا 
أدب فوخلا  ّنأب  رعش   . لالتلا ىلإ  هرھظ  ًاريدم  ىقبي  ّالأ  بجي  ّهنأ  ًاّدیج  فرعي 
حاتجيو رشتني  حار  ًاجزل  ًاقرع  ّنإ  لب  ال   ، دربلاب رعشي  دعي  مل  ّهنأل  هیلع  رطیسي 

. هرھظ ّلك 

فرعي وھف  هّقوذتل  ةجاح  ال  ٌقبد  ٌلئاس  ّهنإ   ، لجأ  . هنیبجو هقنع  ىلع  هدي  ّررم 
. حلاملا همعط  ًابیغ 

عوقولا مدعو  دومصلا  ةیغب  ياریم  يف  ریكفتلا  بجي   . ءيشب ةناعتسالا  بجي  اذل 
يف  . بيرق ـا  ّمع اھل  ملستسیس  يتلا  ّلوبتلا  يف  ةبغرلاو  فوخلا  رسأ  يف 
رودي  ، هّتیقدنبب ًاكّسمتم   ، ًافقاو ىقبیسو  دومصلا  هناكمإب  لازي  ال  ةظّحللا  هذھ 
اياوزلاو تاءوتنلاو  لالظلا  ّدع  نم  هسفن  عنميو  ّةرم  نم  رثكأ  هسفن  لوح 
لوقيو ياریم  يف  ّركفيو   ، اھاو ـ سو لالتلاو  نا  ـ صغألا تا  ـ كرحو راج  ـ شألاو
. دیقعتلا لمتحت  الو  ةطاسبلا  يف  ةياغ  ةلأسم  ّبحلا  ّنإو  اّھبحي  ّهنإ  هسفنل 

سیل ّبحلا  . ال،  لامجلا ةقئاف  ةاتف  اّھنأ  دقتعي  . ال  تقولا لاوط  ياریم  يف  ّركفي  ال 
. هل اولاق  امك  ىمعأ 

يھف  ، تاباسحلا ياریم  هیف  كسمت   ، هكلمي تارّایس  بآرم  يف  هسفن  ىري 
وبار هّمع  نبا  عم  ةناح  يف  امھءاقل  ّركذتي   . دیكأتلاب اذھب  مایقلا  دیجت  فوس 
ًءانب اھترايزل  بھذ  فیكو   ، ضرغلا اذھل  هل  تبتكف  ةيركسعلا  هتّعبق  يسن  فیكو 
ياریم دلاو  هدنع  هكرت  يذلا  ّيوقلا  عابطنالاو   . ةّعبقلا ّدرتسیل  اھتوعد  ىلع 

امھولبقتسا ثیح  يساركلا  ىلع  نیسلاج  هیيرفیفو  هسفن  دجو  امدنع 
(. نيَدشار نیَّباش  نیلفط ال  اناك  ول  امك   ) نومّیللا ریصع  امھل  نیمّدقم 

لثم ًامّاركو  ًاعرازم  ًاموي  ايري  مل  طقف  سیل  امّھنإ  لوقلا  نم  امھیسفن  اكلامتي  مل 
لامتحا وأ  هدوجو  ةركف  ّنإ  كلذك  لب   ، نيواضیبلا نیتعیفرلا  هيدیب   ، ياریم دلاو 

، همامأ  ، كانھ اناك  امّھنأ  الول   ، امھیلإ ةبسنلاب  رّوصتلل  ًالباق  نكي  مل  هسفن  هدوجو 
ةطبرو صیمقب  وھ   ، عاّمللا دوسألا  بشخلا  نم  ةریبك  ةلواط  لوح  نیسلاج 
هتامسق مغر  ًایخرتسم  ودبي   ، عارذلا فصتنم  ّىتح  نیعوفرم  نیّمكبو  قنع 

هھجو نامسرت  هاترّاظنو  فلخلا  ىلإ  ّحرسم  هرعش   ، ةمرّاصلا هبشو  ةیساقلا 
. انھ نيرّمعملا  يقاب  نع  ءيش  هّزیمي  ّيداعلا ال  ليزھلا 



مھل تحتف  املاح  اھوأر  يتلا  ناردجلا  ىلع  ةّقلعملا  تاحّوللا  كلت  ّلك  ّنكلو 
لزنملا  . جردلا  . مخّضلا ثاثألا   . ةدوربلا  . ةروفانلاو ءانفلا   . طُسُبلاو  . بابلا ةمداخلا 

. ياریم لامج  نم  ءزج  اذھ  ّلك  ّنإ  هسفن  يف  رانرب  لوقي   ، هتعس ّلكب   ، هلماكب
نع زجعي  ّيكيرمأ  ّلثممب  ّركذي  ام  هحمالم  يف  ّنإ  هل  لوقت  يھو  ياریم  َّركذتو 
ّنإ ّرركيو  هسفن  يف  لوقيو  اذھ  ّلك  دیعتسي   . ًاّقح هھبشي  ّهنإ  لب  ، ال  همسا ّركذت 

. هتصرف يھ  تناك  اّمبر  ياریم 

. هتصرف اّھنإ  دیكأتلاب 

ّلثمملاب هھبشو  ياریمب  هئاقل  ىلع  هللا  ركشي  نأ  ىسني  ال  ّيلصي  امدنعو 
. ّيكيرمألا

لبقتسملا نع  ناثداحتيو  ًابلاغ  نابتاكتي  اراص  امّھنأ  امب   ، ّهنإ هسفنل  لوقي  نأك 
يھتنیس ءيش  ّلك  ّنأب  هسفن  دِعيو   . ًادغ يھتنیس  اذھ  ّلك  ّنأ  ينعي  اذھف 

ّنأ ول  امك  هنیمي  نع  اھعمسي  يتلا  ةكرحلا  هذھو   . لّیللا اذھ  ّلك   . بيرق ـا  ّمع
وأ ٍناصغأ  ةشخشخ  سیل  ٍذئنآ  عمسُي  يذلا  توصلاو   . برتقيو يشمي  ام  ًادحأ 

نادودشم هّاكفو  همف  يف  فوخلا   . َوھ هنانسأ  ريرص  لب  نیمدقلا  تحت  ٍكاوشأ 
اھیف تقرتخا  يتلا  ةظّحللا  يف  رّسكتت  هنانسأو  فزنت  هّتثل  تداك  ثیحب 
ٌّقرزم ُضیبأ  ٌضیمو  ناكملا  حاتجا   . هنیمي نم  ٍدیعب  ریغ   ، لّیللا باجح  تاقّشرلا 
ةدودشم هعباصأو  رانلا  قالطإل  ناتزھاج  هادي  ًاضرأ  وھ  حطبناف  ًىدصو  ٌناعملو 

. داّنزلا ىلع 

هینذأ يف  ّيوقلا  نینطلاو  جلتخي  ّهلك  همسج  ناك   . ّةوقب سّفنتيو  فجتري  ناك 
مل  . دیعبلا يف  لاّجرلا  خارص  وأ  دجادجلا  توص  وأ  هسّفنت  توص  عامس  نم  هعنمي 

ّعكستت تناك  بالك  ةثالث  حبش  نم  فاخ  دق  رانلا  قِلطُم  ّنأ  دعب  فرعي  نكي 
ام ّلك   . ىفتخاو لّالتلا  بوص  ثلاثلا  ّرف  امنیب  اتام  نیبلك  ّنأ  الو   ، هنم برقلاب 
اذھو ةقطّقطلا  هذھو   ، هعومد سبح  نع  زجاع  ّهنأو  هملؤي  ّهكف  ّنأ  هفرعي 
يتلا هتناثمو  ّللبملا  هلاورسو   ، قانخلاب  ، قْرحلاب هیبّشلا  هترجنح  يف  ضابقنالا 

. ملألا ّىتح  هھجو  تالضع  ّلك  ّهوشي  هسأر  يف  ام  ءيشو  لماكلاب  تغرف 

سْفن عبتت  تاحابصلاو  هسفن  َملاعلا  همامأ  نوكیس  يلاتلا  مویلا  نمف   ، كلذ عمو 
، ةریتولا

! ةوھقلا نالف ! اي 

اذھ ىلع  نوّفرصتیس  عیمجلاو   . ةتئافلا ةلّیللا  يف  ثدحي  مل  ًائیش  ّنأ  ول  امك 
. ساسألا

نوكي ًانایحأ   . خبطملا نم  ةوھقلا  بلجو  ضوھنلاب  مھنم  دحاو  ىلإ  دھعُي  موي  ّلكو 
هئالمز عم  ّففأتي   ، نیقابلا لثم  لعفي  اھدنع  ال،  ةریثك  ٍنایحأ  يفو  وھ  هرود 
ةزھجأ نم  دعاصتي  حابصلا  رابخأ  زيزأ   . عرفلا يف  نيرشعلاو  ةسمخلا 



نوضھني امنیب   ، اھتوص ضفخب   ، اھئافطإب بلاطت  تاوصأ  حیصت   . روتسيزنارتلا
. جراخلا يف  روسلا  قصل  اولوبیل  ةضمغم  فصن  نویعب 

ـت قولا ةیجزتل  ةدا  ـ علاك كلذ  لعفي  سـ  . جنالو سـ ىلإ  بتكي  سـ مویلا 
برشو ّىبرملاو  قجّسلا  لكأ  يف  طرفي  ّهنإ  اھل  لوقیس   ، اھیلع نانئمطالاو 

. ةوھقلا

. لاحلاب سأب  ال  ًاضيأ : بتكي  نأ  نكمي 

« انتیب  » بتكي نأ  ؤرجي  ال  مھتیب -  رابخأو  ةلئاعلا  لاوحأ  نع  لأسي  نأ  ًاضيأ  هنكمي 
هل يكحت  نأ   ، كاذو اذھ  لاوحأب  هربخت  نأ  ىلع  ّرصيو  ًاثیبخو -  ًاّدج  ًّایفطاع  ودبیف 
اولحر نيرخآ  نّابش  رابخأ  ًاضيأو  ةدلبلا  يف  ةایحلا  نع  رداونو  تاشاقنو  لیصافت 

مل يتلا  دالبلا  اوذقنیلو   ، رجنر ةيذحأو  تاشاّشرب  مالسلا  نع  اوعفادیل  هلثم 
رجضلا ریغ  ءيش  اھیف  لصحي  املاط ال  اھب  قدحي  يذلا  رطخلا  ام  ًاموي  وھ  مھفي 

. لتاقلا

فرعي نأ  ديري  ّهنأل  سیلف   ، رابخألاب هّدوزت  نأ  هلئاسر  يف  اھنم  بلطي  امدنعو 
ةيذاحملا فرغلا  يف  نوماني  نولازي  ال  مھ  هتاقیقشو -  هئاّقشأ  لاوحأ  ام  ًالعف 

قمع يف  ةعبرأو   ، اذھ فرعي   ، لجأ  ، ريرسلا ضرع  يف  ةعبرأ   ، نيدلاولا ةفرغل 
، ىرخأ ةنكمأ  يف  نوماني  نيذلا  نيرخآلا  ضعب  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةینامث يأ   ، ةفرغلا
اّمأ  . دبألا ىلإ  تیباوتلا  يف  نورخآ  ماني  امنیب   ، عرازملا يف   ، مھلمع بابرأ  دنع 
دجن ّةيدامر  ّةینّاطبب  ّىطغم  ّيديدح  ريرس  يف   ، ناكملا اذھ  يف  مانیف   ، وھ

. ناديدلا اھیف  قرغُیل  ءاملاب  ىألم  ًابلع  هلفسأ 

انھ عِجاھَملاف   . هل نوّددري   ، ظوظحم ّهنإ   . هدحو هل  ريرس  هيدل   ، ّلقألا ىلع 
اھقارتخا ةقّالفلا  نیكاكسل  نكمي  ّةیئادب  میخ  نع  ةرابع  اھریغ  امنیب  ّةيرجح 

! صاّصرلاب كلاب  امف  ةقئاف  ةلوھسب 

. ّدیج انھ  ناكملا   ، لجأ

. أوسأ نوكي  نأ  نكمي  ناك  هیلإ  ةبسنلاب  عضولا  ّنأ  جنالوسل  بتكي  نأ  هنكمي 
امھّمع نباب  ًادّدجم  كانھ  ىقتلا  ّهنأو   ، نارھو نع  نيدیعب  اوسیل  مّھنأب  اھربخي 

. نیلكاجو ليزیجو  ریبیلیف  نيرخآ : ىلإو  ياریم  ىلإ  هتقفرب  ّفرعت  ّهنأو  وبار 

عفر ّىتح  بّھأتلا  عضو  يف  نوقبيو  ةنماثلا  ىلاوح  يف  نوعمتجي  فیك  يوري 
ةظّحللا  . ءاقرزلا ءامسلا  يف  ملعلا  ىلإ  اھیف  نورظني  يتلا  ةظّحللا  اھنإ   . ملعلا

ّومس  ، ایلع لُثُم   ، راكفأ  ، ام ٍفدھل  انھ  ّهنأب  هسفن  عانقإ  اھیف  دحاولا  لواحي  يتلا 
. هلوصو دنع  اھیلإ  لصح  يتلا  تاسّاركلا  ىدحإ  حرشت  امك  ّيراضح  عورشم   ، ام

. راھنلا سایقم  وھ  عقوملا  دئاق  جازم  نوكيو   ، ًافدھ  ، ًةّمھم هسفنل  دحاولا  لكوي 



تالوجو  ، ددجلا نیلصاولل  تامیلعت   ، عجھملاو ةحلسألل  ةدرج   ، ةنایص لامعأ 
تانّازخ ةيامح  فدھب  وھ   ، لابجلاو رحبلا  نیب  نيروشحم   ، انھ مھدوجوف   . ةيامر
اوبرغتسا  ، ةيادبلا يف   . هتلئاعو ريركتلا  ّةطحم  ريدم  ةيامح  ًاضيأو   . ىربكلا طفنلا 
ةیّمھألا هذھ  لثمب  تانّازخلا  تناك  اذإف   . بصنملا اذھ  يف  ّيرئازج  نَّیعُي  نأ 

الو نولءاستي  اوناك   ، اھنع لوؤسملا  وھ  ّيرئازج  نوكي  فیكف   ، ةنیمث ًّةدام  طفنلاو 
. انھ ّةیبرع  ةيزاوجرب  ًاضيأ  ةمث  ّنأ  نوفرعي 

مئاقلا  ، لزنملا يف  ىقبت   . هتجوز ّىتح  الو  ًاقالطإ  لّجرلا  نوري  نوداكي ال  مّھنإ  ّمث 
ةّمھم يف  دحاولا  نوكي  امدنع   . ًالزعنم ودبیل  يفكي  امب  دیعبلاو  عقوملا  لخاد 
يتلا لزانملاك  ّيرجح  لزنم  وھو   ، لزنملا فلخ  ىلإ  لصي   ، ةسارح وأ  شیتفت 
فلخ ةلماك  ةرود  رودي   ، دحاو قباط  نم  طیسب  بّعكم   ، اسنرف يف  اھدجن 
الو ربتعم  لكشب  قيرطلا  لیطي  اذھو   . ةكئاشلا كالسألا  ّىتح  ریغصلا  ناتسبلا 
اّمیس ام ال  ًاعون  قلقم  عقوملا  ّةیقب  نع  داعتبالا  ّنأل   ، انھ نم  رورملا  ّبحي  دحأ 
ٍلكشب ىریل  ينحنيو   ، مّدقتیل هدیب  هتیقدنب  دحاولا  كسمي   . ملظم ناكملا   . ًالیل

. ًاظّقیتم ّلظيو  لضفأ 

. ذفاونلا ىدحإ  فلخ  ٌءوض  ىرُي  ًانایحأ 

فلخ ةيراع  ةأرملا  لایخ  اوأر  مّھنأ  نوعّدي  مھنم  ضعبلا  ّنأ  جنالوسل  بتكي  ال 
وأ ّةرم  كلذ  عم  اوقب  عیمجلا  ّنكلو  قّدصي  دحأ  . ال  ةذفانلا مامأ  ّىتح  وأ  ةراتسلا 
ّلعل  ، عقوملا يف  نيدیحولا  نّییندملا  ةذفان  تحت  داتعملا  نم  لوطأ  تقول  نیّترم 

... ىسعو

. َثدح ءيش  نكلو ال 

ةحابلا ربعي  وھو  ركابلا  حابصلا  يف  جوزلا  نوري  مّھنإ  لوقلا  هنكمي   ، لباقملا يف 
لعفي ام  ًامامت  نوفرعي  ال   . عقوملا نم  ةلباقملا  ةھجلا  يف  هبتكم  ىلإ  لصیل 
ّيرود لكشب  لصت  تانحاش  ّنأو   ، ًارّاوز لبقتسي  ّهنأ  نوفرعي   . راھنلا لاوط  كانھ 

تانحاشلا نوألمي   . موجھل ّضرعتلا  ةیشخ  دونجلا  نم  لماك  لیصف  ةيامحب 
. اھتلومحب قلطنتف 

يقتلي ام  ًابلاغو  ًامود  ةمتاق  اھبایث   . نیجوزلل ىرغصلا  ةنبالا  اوري  نأ  ًانایحأ  لصحي 
هيراوب وأ  هیيرفیف  وأ  لیفین  ةقفرب  عقوملا  شیتفت  ةّمھم  يف  نوكي  امدنع  اھب  رانرب 

. نيرخآ وأ 

. عیضر خارص  ًانایحأ  نوعمسي   ، لزنملا مامأ  نوربعي  امدنع 

اّھنإف رمألا  نكي  امھم   . نوفرعي ال   ، فاخت تناك  اّمبر  وأ  لوجخ  ةریغصلا  ةاتفلا 
وھ اذھ  ناك   ، ةحیتف  . اھینیع ًةضفاخ  بیجُت  اّھنسو  اھمسا  نع  لأسُت  امدنع 

. هب سمھت  يذلا  مسالا 



. تاونس ينامث  اھرمع  ةحیتف 

اھیضمي ناك  يتلا  كلتك  ةليوطو  ةبيرغ  تاراھن   . ةلولیقلاو ءادغلا  دعوم  نیحي  ّمث 
بابذلا نینط  ىوس  ءرملا  اھعمسي  ىقیسوم  ال   ، لوقحلا يف  تارقبلا  عم 
تاعاس يف  ةظقیلاو  مونلا  نیب  ةلاح  يف  وھو  ّعطقتملاو  ّيوقلا  هسافنأ  توصو 

. رصعلا

. ًاعیمج نيدیحو  اوناك   ، ًادیحو هدرفمب  نكي  ملف   ، رصعلا اذھ  اّمأ 

. مالكلا يف  بغري  يذلا ال  دیحولا  هیف  وھ  نكي  مل   ، رصعلا اذھ 

تحت ىصحلا  جیجضو  نازيزلا  توص  ىلإ  نوعمتسي   . مالك الب  نوریسي  اوناك 
ىلإ فرعي  نأ  نود  همامأ  ناك  يذلا  صخشلا  عبتي  نأب  مھنم  ّلك  يفتكي   . مادقألا
نع يكحي  وھو  لیفین  ىلإ  نوعمتسي   . فرعي نأ  هّمھي  الو  نوبھاذ  امھنيأ 
ىلع تبني  ءيش  هلوق ال  بسح  ّهنأل  مھیلع  هقافشإ  نع  ّربعيو  انھ  نیعرازملا 
ناك انھ  ّهنأ  ركذي  وھف   ، يفنلاب كلملا  دبع  بیجي  ّمث   . هذھك ضرأ  يف  حجرألا 

. ضرألا يف  لمعلا  مھناكمإب  دعي  مل  زكارملا  يف  نیّحالفلا  ّنكلو  حمقلا  عرزُي 

؟ ًاضرأ هذھ  يّمستو 

. ًاحمق ًةعورزم  تناك  قباسلا  يف   . معن

ّيدامرلا ىلإ  لئاملا  رضخألا  نّوللا  تاذ  ةمخضلا  نوتيزلا  راجشأ  نع  نوّملكتيو 
الو هیف  لالظ  ال   ، ّيبیلح  ، انھ ضایبلا  ديدش  ءيش  ّلك  ؛  اندنع فورعملا  ریغو 
ودبي لب  ًامامت  قرزأ  سیل  قرزألا  ّىتحو   ، ءامّسلاب جزتمت  لابجلا  ّىتح   . تاءوتن
ّهلك تقولا  مھيدل   . ءامسلاب لبجلا  هیف  طلتخي  نّوللا  ّيبیلح  بابضب  ًاجوزمم 
ماوكأ ّالإ  ءيش  ال   . ًادحأ نوري  ال   . دحأب نوقتلي  ال  قيرطلا  يفف  دھشملا  لّمأتل 
ناعمإب رظنت  نویعلاو   ، ةّقرعتملا هوجولاب  قصتلي  يذلا  بابذلاو  رابغلاو  ىصحلا 
لزانمو ةینبأو  ةراجحلا  نم  ةموك   ، رتم ةئام  ىلاوح  دعب  ىلع   ، اھمامأ ىرتل 

. ّةيورق

. ةيرق هبشي  اذھ  دیعبلا  نم   ، معن

شِركِعو ّيطیخ  رفصأ  ّراض  بشع  نم  ةليزھو  ةّقرفتم  لاغدأو  ةجیسأ  ةعضب 
نم ّنأ  رعشي  ّهنكلو  سانلا  درُط  اذامل  رانرب  مھفي  . ال  تویبو تالئاع  ـت  ناك امثیح 

. ّةقزأب هبشألا  ةریّغصلا  تاقّرطلا  يف  نیتما  نوفوطي صـ  . لأسي ّالأ  ـل  ضفألا

ةّلكشم ءایشألا  نوكت  ًانایحأو   . بارتلا نم  هلماكب  ًاعونصم  ًاثاثأ  نوحملي  ًانایحأ 



. بلاغلا يف  ٍعافأ   . ةریبك موسرب  اھنم  ءازجأ  يف  وأ  لماكلاب  ةّنيزمو 

ام يف  رانرب  ّركف   . ةربقمب هبشأ  ناكملاف   . انھ اوقبي  ّالأ  بجي   . اولحري نأ  بجي 
بّجوت بيرغ  شطع   . ٍناوثل شطعلاب  رعشف   [12] نالغ روس  روداروأ  نع  هل  يكُح 

يف ًاعئاض  ٍناوث  عضب  وھ  يقبو  قالطنالا  اودواع  دق  نورخآلا  ناك  امیف  ًاروف  هؤاورإ 
. ًاخبطم ٍموي  تاذ  ناك  اّمبر  ام  يف  مّشھم  ءانإ  ىلع  ّتبثم  هرظن   ، ءالخلا

تالوجلاب اوأدبو  سانلا  هیف  عمُج  يذلا  ّمیخملا  ىلإ  اولصو  امدنع   ، كلذ دعب 
يف انرودب  نحن  لعفنس  ّانك  ام  لءا  ـ ستيو سانلا  ىلإ  ـر  ظني رانرب  حار   ، ّةيدّقفتلا

ةعارزلا نم  انوعنمو  ءيش  ّلك  اوّمطحو  اومدھو  دونج  انمجاھ  ول  يینیملا  ىرق 
. لمعلاو

. كلذ ّلیختي  ناك 

لءاستيو ّلیختي  ناك  ّمیخم ! يف  نوعمجُیس  نيذلا  ٍلمع  الب  سانلا  ءالؤھ  ّلك 
ىلع نوشرفیف  ّمیخملا  يف  لاجرلا  هلعفي  ام  نولعفیس  ًاضيأ  مھ  اوناك  لھ 
نوریصي ةقيرطلا  هذھب  مّھنأ  نیقّدصم  عیبلل  ّةیكیتسالب  ةیعوأ  ةعضب  ضرألا 

وأ  ، تارّایس نود  نم  ولو  ةدایق  صخر  ىلع  طقف  اولصحي  يكل  نیقئاس  وأ  نیلاّقب 
اذھ يفكيأ   ، ةغراف ةوھق  ةبلع  يف  ةئدصو  ةقیتع  ریماسم  عم  ال،  َمل   ، نيراّجن
نع َدعبلا  مھفرعي  نيذلا  لاجرلا  لمتحي  نأ  نكميأ  ؟  ةلاطبلا ّلذ  لامتحال 

؟ مھلافطأ رصاحت  ةيديدحلا  ةجیسألا  ةيؤرو  مھلیصاحم 

الب تاعاس  لاوط  نیسلاج  نو  ـ قبي فو  ـ صلا نم  تا  ـ يبالجب ًالاجر  نوري  اوناك 
. مالك

. ًاسایكأ اوناك  ول  امك 

ام طقف  ّلیختي  نورظتني : اذام  رانرب  فرعي  الو  نوّكرحتي  مّھنأل ال  تنمسإ  سایكأ 
ٍّحالف ّلذ   ، هسفن ّلّذلا  اوفرع  ول  هتدلب  ءانبأ  ىلإ  ةبسنلاب  رمألا  هیلع  نوكیس 
امك نوبعلي  لافطألاو  هءاّقشأ  ّلیختي  ناك   . شیعلل ًاببس  هل  ّلكشي  اّمم  مرحُي 
ةفاحنب تالجع   ، ةيديدح طئارش  نم  ةعونصم  باعلأب   ، ةروفانلا لوح   ، انھ ىأر 
ةیناثلاو لئادج  تاذ  ىلوألا   ، نیتقیقش تارظنو   ، قرولا ةشاشھب  تابرعو  ّشقلا 
. بّھذم طيرشب  ةّزرطم  ّةيوامس  ءاقرز  تاونونس  هیلع  ًّايدرو  ًاناتسف  يدترت 

هذھب سانلا  ىلإ  رظني  اذامل  ًامامت  فرعي  ال   . ّةقدب سانلا  نوصّحفتي  اوناك 
ّهنكلو  . لیبقلا اذھ  نم  ًائیش  ًاموي  َري  مل  ّهنأ  ول  امك   ، مھسؤب ىلإ   ، ةلكاشلا

ّنأ ًاّدیج  ىري   . انھ نولعفي  ـا  ّمع لؤاستلا  نع  ّفكي  الو  قاھرإلاو  بعتلا  ديدش 
هوجولا هذھ  كرتنلو  انتویب  ىلإ  دعنلف   . انھ مھدوجول  ىنعم  ْنأو ال  فیخس  رمألا 

مأ ىّمحلا  يھأ  مھنویع : ةعملو  مھتنازرو  مھتمصو   ، انیف ّهثبت  يذلا  فوخلاو 



؟ بضغلا

. نوفرعي ال 

قاذملا همف  يف  لازي  رانربو ال   . نوفئاخ مّھنأ  نوفرعي  مّھنكلو  ببسلا  نوفرعي  ال 
دونجلا ىلا  نورظني   . ًاماليإو ًةوالح  رثكأ  نكلو  ةلّیللا  كلت  هب  رعش  يذلا  هسفن 

يف نّابش   ، دونجلا نم  ٌدحاو  وھو   . ديدش ءطبب   ، ءطبب خاوكألا  نیب  نوشمي  مھو 
. ّمیخملا تّارمم  يف  نوشمي  رمعلا  لبتقم 

میقتسم ّطخ  لكش  ىلع  ّينبملا  ّمیخملا  اذھ  ّةیثبع  يف  ّركفيو  ءودھب  يشمي 
ةليزھلا مھداسجأو  ةخّستملا  مھروعشب  هراغصو  هسؤبو  هتروفانو  هّتيدلبب 
مھولأسي نأ  نود  مھلزانم  اوّشتفیل  دونجلا  لخدي  امدنع  ةشھدنملا  مھتارظنو 

. ءيش ّيأب  انّدض  اوموقي  نأ  ىلع  نوؤرجي  مھو ال   ، ًائیش

تارظن يف  فنعلاو   . ناّریغتي عناقلا ال  مالستسالاو  ّمیخملا  يف  رھاظلا  ءودھلاف 
ةخفتنملا مھنوطبو  ةضمغملا  مھنویعب  لافطألاو  ـه،  سفن وھ  ةبقاثلا  ءاسنلا 

. نورظتني  ، ةملكب اوسبني  نأ  نود  انھ  نوقبي  نيذلا  لاجرلاو   ، تاركلاك

يف ءاقبلا  هیلعو  مھنم  سیل  رانرب   . نارھو ىلإ  نّابشلا  نم  ٌمسق  بھذي  ًادغ 
. عقوملا

. ال ةعئاّضلا ةصرفلا  يف  ّركفيو  نيرخآلا  ةدوع  رظتني  وھو  راھنلا  ةلیط  ءاقبلا  هیلع 
ّنأ عم  ًاّدج  لیقثو  ًاّدج  ّراح  موي  هنإ   . لیفین عم  اكیناكیملا  نع  ثيدحلا  يف  بغري 
يف يشميو  ةلولیق  هسفن  بھي   . ةدوربلا نم  ًائیش  لفكي  رحبلا  نم  برقلا 
يذلا مویلا  ّهنإ   . هیقاس طّشنیل  وأ  رجضلا  يعادب   ، رصعلا نم  ًارطش  عقوملا 

. نوتيز ةرجش  ّلظ  يف  ةسلاج  ةحیتف  ةریغصلاب  هیف  يقتلیس 

اذام اھلأسو  اھل  مستبا   ، هبوص اھینیع  تعفر  امدنع   . ًاروف هرت  ملو  بعلت  تناك 
ّلیختت يذلا  توصلا  لثم   ، قثاو لب  ًایلاع  سیل  ٍتوصب   ، يھو  ، اھنم برتقا   . بعلت
هیطعت تحارو  ًاروف  ةفلكلا  تعفر   ، دشار ٍصخش  توص  ّهنأ  ةنماثلا  يف  ةلفط 

ّمث ًاریثك  ةیساق  ریغو  ةجضان  نوكت  نأ  بجي   ، نوتيزلا تّابح  ذخأت  تامیلعتلا :
، اذكھ  ،( اھدي يف  اتناك  نیّتللا  نوتيزلا  يّتبح  يمرت  انھو   ) ةلكاشلا هذھب  اھیمرت 

كیطعي حجنت  مل  اذإو   . كدي رھاظ  ىلع  تّابحلا  طقست  نأ  بجيو  كدي  ريدت  ّمث 
. ًاضرأ طقست  نوتيز  ةبح  ّلكل  ةبرض   ، كدي ىلع  هعبصإب  ةریغص  تابرض  كسفانم 

. ةدحاو ّةرم  كعبصإب  ينبرضت  نأ  نذإ  كیلع   ، ّةبح ينم  تعقو  نآلا 

نانثالا ذخؤي  لبق  قئاقد  عضب  نابعلي  احارو  ةاتفلا  بناج  ىلإ  ءاصفرقلا  سلجف 
تناك  . اھطاقتلا يف  ًامود  حجني  الو  نوتيزلا  تّابح  يمري  رانرب  ناك   . ةبّعللاب
ّدعت يھو  هدي  رھاظ  ىلع  هبرضتو  اھعباصأ  ةحیتف  اھب  عمجت  يتلا  ّةيدجلا  هسنؤت 

. ٍلاع ٍتوصب  تابرضلا 



مستبا ّهنأ  ّدح  ىلإ  هتبجعأ  ةركف  هل  ترطخ   . ام ًائیش  حرتقي  نأ  ًاضيأ  وھ  دارأ 
اھتدلاو ّنإ  تلاق  ّمث  ًالیلق  تّركف   ، ةيادبلا يف  تّددرت   . هقفارت نأ  ةحیتف  نم  بلطو 

ًّارس اذھ  نوكیس   ، معن  ، ًانسح نكلو   ، دونجلا عم  ًاریثك  ثّدحتت  نأ  اھل  ديرت  ال 
. ًائیش فرعت  نل  اھتدلاوو  ًاریغص 

مھنیب ةعبرأ  وأ  ٍلاجر  ةثالث  كانھ  ناك   . ًاغراف نكي  مل  عجھملا  ىلإ  الصو  امدنع 
. ةافحلس يوحي  قودنص  نم  ةحیتفو  رانرب  برتقا   . لیفینو هيراوب 

. اھیلع اورثع  نم  مھ   . انتمیمت اّھنإ 

. انھ فحالس  ةمث  ّنأ  فرعأ  نكأ  مل  ؟  ةافحلس

. نحن الو 

هيراوب اھلمح   . ناویحلا ىلإ  ارظنو  قودنصلا  نم  امھرودب  لیفینو  هيراوب  برتقا  ّمث 
نم هیلإ  رظنن  حّابس  فارطأ  لثم  ةافحلسلا  فارطأ  ةيؤر  نكمي  ناك   ، ةيانعب

اھسفن فیختو  فاختل  ةھربل  ةحیتف  تعجارتو   ، ردصلا ةحابس  سرامي  لفسأ 
ًاریخأ هيراوب  اھل  مّدقي  نأ  لبق   ، ةأجافملاو شاھدنالا  نع  ًاریبعت  كحضتلو 

. ةعطاق اھبلاخمو  ّةداح  اھنانسأف  هابتنالا  اھنم  ًابلاط  ةافحلسلا 

، ْلجأ ْنأ  لاجرلا  اھل  لاقف   ، مھترايزل ةدوعلا  اھناكمإب  ناك  اذإ  ام  ةحیتف  مھتلأس 
. ءاشت امدنع 

ةریغصلا اھتجّارد  بوص  ضكرت  نأ  لبق  اھبرق  ىشم   . اھجورخ يف  رانرب  اھقفار 
. اھلزنم نم  ًادیعب  تانحاشلا  ةھج  نم  اھتكرت  يتلا 

. نارھو نم  نيرخآلا  ةدوع  راظتنا   . دعب راظتنالا  بجي 

ءاوھ ةحفنب  هبشأ  نوكت  ّةرم  ّلك  يف  ةنيدملاف   ، مھعم بھذي  مل  ّهنأل  رانرب  َفسأ 
. ةاجترُم لئاسرو  ًارابخأ  نیلماح  مھتدوع  راظتنا  هیلع   . ةشعنم

ةيركسعلا ةرّایسلا  يف  نارھو  ىلإ  اھیف  بھذ  يتلا  ىلوألا  ّةرملا  ّركذتي  لازي  ال 
مّھنأ فیكو   ، اھرثأ يف  مّدقتت  يتلا  بیجلا  ةرّایسو  قيرطلا  حتفت  يتلا  ةحّفصملا 

نأ نكمي  يتلا  ةلیلقلا  تاعاسلا  يف  طقف  لب  نئامكلا  رطخ  يف  اوّركفي  مل 
ءاھتنالا دعب   ، مّھنأ نوفرعي  اوناك   . اھیلع لوصحلا  لیبس  يف  ءيش  ّيأ  اوحنمي 
يھاقملاو عراوشلا  يف  رصعلا  نوضمیس   ، ةدایقلا زكرم  يف  ّنومتلا  نم 
ًالیحتسم ودبي  ءيش  الف   ، ءيش ّيأب  مایقلل  وأ  ىقیسوملا  عامسل  نوبھذيو 

قلغت يتلا  كلت  ةمخضلا  ّةيدامرلا  طفنلا  تانّازخ  نع  نودیعب  مّھنأ  نوفرعي  امدنع 
. ةلباقملا ةھجلا  نم  لابجلا  هقلغت  امنیب  ةھج  نم  قفألا 



ىلإو نزاخملا  تاھجاو  ىلإ  نورظني   ، ةنيدملا يف  تاعامج  نوّشمتي  اوناك 
ّيأ ىلإ  دعب  نوفرعي  الو  تارّایسلا  ريدھ  نوعمسيو  رحبلا  نوري   . لیخنلا راجشأ 
ءالؤھ  . ًاعئار مھل  ودبي  يذلا  تابّجحملا  ءاسنلا  دھشم  ّيداعو  هفات  وھ  ّدح 
بيرغ عقربب  ةّرثدتم  يھو  اھتجّارد  دوقت  يتلا  كلتو  ةيران  تاجّارد  نبكري  يتاوللا 

، مامألا ىلإ  ناّعلطتت  نیّتللا  اھینیعو  نيدوقعملا  اھیبجاح  هنم  حملن  ضایبلا 
. يلاعلا بعكلا  وذ  رفصألا  ّيكیتسالبلا  ءاذحلا  مھّیلسي : ناك  لیصفتو 

ىلإ دیعيو  مھئجافيو  ًاضيأ  مھكبري  ناك  دقف  ال.  مأ  مھّالس  نوكي  نأ  ءاوس 
. نيأ نوفرعت   ، ءاسن ةيؤرل  باھذلا  ةركف  مھناھذأ 

يف هاقال  يذلا  وبار  هّمع  نبا  ركذي   . ًاضيأ اذھ  ركذي   ، نیقابلاب قحلي  ملف   ، وھ اّمأ 
نأ ًابرغتسم   ، ريديإ ةقفرب  ةنيدملا  يف  يشملا  ركذي  كلذ  لبق  نكلو   ، وبوش ّيح 
هل هّجوتي  نأ  نود  هدوقي   ، تمصب  ، ّيرئازج ةقفرب  ةنيدملا  يف  وھ  يشمي 

ةلئسألا الدابتي  نأ  ةركفف   . رخآلل مالكلا  هیجوت  امھنم  ّيأ  لواحي  نأ  نود   ، ةملكب
ريديإ ّنأ  رانرب  فرعي   . هیلع ام  لمعب  امھنم  ّلك  ىفتكاو   ، امھنم ّيأ  لابب  رطخت  مل 
عفادیل شیجلا  يف  طرخنا  ريديإ  ّنأ  فرعي  ّهنكلو ال   . هیفكي اذھو  هتلئاعب  يقتلیس 
هعارذ كرت  يذلاو  ةمسوألاب  ّمركملا  ةلئاعلا  لطب   ، هّدج لعف  املثم  اسنرف  نع 

. نادریف لاحوأ  يف  ام  ٍناكم  يف 

. ةنيدملا لّمأتو  يشملاب  ایفتكا   ، ًائیش رانرب  هلأسي  مل 

: تارابع أرقُت  ناردجلا  ىلعو 

! ّةرح رئازجلا  رئازجلل ! رصنلا 

امفیك ديدج  نم  اھیلع  َِبتُكو  تّفظُنو  ّتكُح  دق  ناردجلا  ىلع  تاباتكلا  تناك 
اّننأ ول  امك  ّفرصتن   . ةءورقم تارابعلا  تیقب  فورحلا  ّفاوح  تّعبتت  ْنإ  نكلو   ، قّفتا

، نیلجرلا نیب  تمصلاو  ةنيدملا  بخص  يف  ىقبي  اھنم  ًائیش  ّنكلو   ، اھرن مل 
عون  ، ضماغ فوخ  وھف   ، رانرب ىلإ  ةبسنلاب  اّمأ  بایترالاو : ّكشلاب  هبشأ  ءيش 

. راعشتسالا نم 

نم كانھ   ، عراشلا يف  مھفداصي  نيذلا  ءاسنلاو  لاجرلا  نْمض  ّهنأ  ّركفي  ناك 
. ةيركسع ةلذب  نودتري  نَم  ّلكو  وھ   ، هتوم نوديري 

امھ ةنيدملاو  سمشلا  ّنأل  ّيقیقح  ریغ  اذھ  ّلك  هل  ودبي  هنیع  تقولا  يف  نكلو 
بخص  . ضبنت اھلماكب  ةنيدم   . ةایحو تاكحضو  ثيداحأ  عمسن  اّننألو   ، انھ
ریغصلا هترازج  نّاكد  مامأ  سلاج  ٌلجر   . ةيرانلا تاجّاردلاو  تارّایسلا  تاّكرحم 
اولدبتسا دقو  ةافح   ، ریغص نادیم  يف  مدقلا  ةرك  نوبعلي  مھو  لافطألا  ىلإ  رظني 

ٍتمصب ًانایحأ  ّفقوتت  نأ  لبق  ًابعرم  ًاجیجض  ًةثدحم  جرحدتت  ةیندعم  ةبلعب  ةركلا 
. فادھأك مدختسُت  يتلا  تازنكلاو  بئاقحلا  لخاد 



؟ برحلا يھ  هذھأ 

ول  » ةديرجف  . روصلا نم  ریثكلا  طقتلي  ّهنأ  اذھ  هربخأو  ًارصع  وبارب  ىقتلاو  داع  ّمث 
كلت ذنمو   . كادوك اریماك  حبر  ّهنإ  لوقيو  ةقباسم  تّمظن   ، اھفرعت  ،( دالبلا « ) دیلب
ّروصي امك   ، نوجرخي امدنع  رظانملاو  ءاقدصألا  ريوصت  نع  ّفكي  ال  وھو  ةظّحللا 

نم ّمعألا  بلاغلا  يف  مھّروصي  ّهنكلو   . قاوسألا يف  سانلاو  تابّجحملا  ءاسنلا 
. روص مھل  طَقتلُت  نأ  ًاریثك  نّوبحي  مّھنأل ال   ، مھروھظ

ءاسن اوأرو  اوبرش  دقو  نیجاتھم  ءاقدصألا  ةدوعو  ياریمب  هءاقل  ًاضيأ  داعتسا 
: ًالیلق هنم  نورخسي  مھو 

؟ نذإ ّمعلا  نبا  لاح  فیك 

بھذ هیيرفیف  ّنأ  نم  ًامودصم  ناك  ّهنإ  ّىتح   . كحضي الو  مھیلإ  رظني  رانرب  ناكف 
يف عم  ـ سي ریخألاو  ًائیش  لوقي  الو  هیلإ  رظني   . ىوھلا تاعئاب  ةيؤرل  ًاضيأ  وھ 

[13]! نایلإ يتآلا : بتعلا  ةنِداھملا  ریغ  هقيدص  ةرظن  لالخ  نم  هلصيو  تمصلا 

. رمألل لخد  ال  ْنأ  فرعي  ّهنإو   ، كاذب اذھل  لخد  ال  ّهنإ  لوقیل  هیفتك  هیيرفیف  ّزھي 
هلعف ام  اّمیس  ال   ، ًالعف ةنایخ  ّدعي  ال  ىوھ  ةعئاب  ةيؤر  ّنأ  رانربل  ّرسي  كلذ  قوف 

عم مني  مل  هنإ  هربخأ   ، ًالیلق هنذأ  نم  برتقي  وھو   ، ضفخنم هبش  ٍتوصبو   . وھ
لازنإو همازح  ّكفب  ىفتكاو  اھعم  مني  مل   . اھتفرغ ىلإ  دعص  ّهنأ  مغر  ةاتفلا 
امنیب  ، هبوص ةاتفلا  سأر  ًابذاجو  هینیع  ًاضمغم   ، ًافقاو  ، اذكھ ءاقبلاو  هلاطنب 

. اھتكرح قفاریل  اھرعش  يف  لغلغتت  هعباصأ 

. ةنایخ ّدعي  اذھو ال   ، ءيش ّلك  اذھ 

ًاروف رانرب  هبتنا   . ديربلا مھعم  اورضحأ   ، رصعلا ةياھن  يف  بكوملا  لاجر  عجر  امدنع 
: هئایتساو هبضغو  هقيدص  دقحب  رعش   . ّةتبلا ّدیج  جازمب  نكي  مل  هیيرفیف  ّنأ  ىلإ 

. هل بتكت  مل  نایلإو  ناعوبسأ  ىضم   . نایلإ نم  ءيش  هلصي  مل 

ّهنأ وھ   ، ياریم نم  ةلاسر  اھیف  ملتسا  يتلا  ةظّحللا  يف   ، دعب رانرب  هفرعي  ام ال 
يف  . دعب سیل   . فرعي ال  ّهنكل   . هرودب وھ  ءایتسالاو  بضغلا  هبیصیس  لیلق  دعب 
هنایك ّلك   ، فجترت هعباصأ  تناكو  هيدي  نیب  ّفلغملاب  كسمي  ناك  ةظّحللا  كلت 
يفو هنیبج  ىلعو  هیتنجو  ىلع  ةبوتكم  ةداعسلا  ّنأ  هل  ودبي  ناكو   ، فجتري

. هینیع

. ًاليوط مودي  نل  رمألا  ّنكلو 

ىلع ًاثعاب  ّلكشي  نأ  نكمي  روعشب  وأ  ةربنب  ًائیش  هل  تلاق  ياریم  ّنأل  سیل 
هئاقلل اھقوت  نع  اھیف  ثّدحتت  ًاّدج  ةليوط  تناك  ةلاسرلاف   ، سكعلاب  . قلقلا



امكو  ، اھمالك ضرعم  يف  اّھنكلو   . ّةیلبقتسم عيراشم  حمالم  مسرت  اّھنأ  ّىتحو 
اّھنأ هتربخأ   ، اھرظن يف  ّمھم  ریغ  وھ  لاوحألا  ّلكبو   ، ًالاب رمألل  ریعي  نل  ّهنأ  ول 
يف ّةرم  كلذ  لصح   . ًانایحأ لب   ، ًابلاغ سیل  ال،   . وبار هّمع  نباب  ًابلاغ  يقتلت 

. رصع تاذ  حوتفم  صقرم  يف  نیّترمو  ًىھقم 

، روفنلاو راقتحالا  ةملكلا  هذ  ـ هل ّنكي  ّهنأ  دعب  رانرب  فر  ـ عي ال  ًاّدج .» ثمد   » ّهنإ تلاق 
ّمعلا نبا   ، هتعاضوو ّمع  نبا  ةراقحب  نوكت  نأ  ةملكل  نكمي  فیك  دعب  فرعي  ّهنأل ال 
عونب ىلوألا  ّةرملل  رعشيو  هطخس  ّرتجي  نأ  ّالإ  رانرب  عسي  نلو   . وبار  ، ًاديدحت اذھ 

. اھكولس ةّفخو  اھتاملك  ةجاذس  لایحو  ياریم  لایح  دقحلاو  بضغلا  نم 

. اھنع حصفي  مل   ، لجخُم ٌروعش  ةریغلا  ّنأ  امبو   ، نكلو

امدنع  . قرولا نوبعلي  مھو  نيرخآلا  عم  ءاشعلا  لبق  ةرھسلا  نم  ًاءزج  ىضمأ 
امك حایترالا  نم  ٍعونب  رعش   ، ةلواطلا ىلع  هیيرفیف  ىلإ  ّمضناو  بّعللا  نع  ّفقوت 

. ءيش يف  ّركفي  نكي  مل  ول 

برشي وھو  رانرب  لأس   . ءيش يف  ّركفي  نكي  مل   ، هتھج نم   ، هیيرفیف ّنكلو 
ایشم  ، جراخلا يف   . ریثك جیجض  ةّمثف   ، كانھ نم  جورخلا  ديري  ناك  نإ  ةعجلا 

ْنأ ال ّدكأت  امدنع  اھب  رعش  يتلا  ةبیخلاب  هربخي  نأ  نم  هیيرفیف  ّنكمت  ثیحب  ءطبب 
، هيدلاو نم  ّىتح  الو   ، ةلاسر ال   . ديربلا سیك  يف  ًاضيأ  ّةرملا  هذھ  هل  ةلاسر 

هؤاّقشأ هل  بتكي  نأ  ّلقألا  ىلع  نكمي  ناك  ةباتكلا  نادیجي  انوكي  مل  ول  ّىتحف 
. نایلإ ّىتح  الو   ، كلذب ماق  دحأ  نكلو ال   ، هتاقیقشو

... اّھنأ ّالإ 

قمحألا لمألا  ًادبأو  ًامئادو   ، ملظلاب روعشلا   . بلقلا يف   ، نطبلا يف  ّجنشت  لثم 
عم اّھنكلو  هلوق  نایلإ  ديرت  ام ال  نافرعي  رانربو  هیيرفیف  ّنأ  ًامْلع   ، هب ّثبشتن  يذلا 

. ةلاسر ّةيأ  ثعبت  امدنع ال  هنع  ّربعت  كلذ 

تناك  . ىوھلا تاعئاب  دنع  اوبھذ  ًاضيأ  مویلا  مّھنأ  ًاكحاض  هیيرفیف  هل  يكحي  ّمث 
ّةرملا هذھ  ىرت ! ول   ، نیمراع نيدھن  تاذ  ءارقش   . لمجأ  . ّةرملا هذھ  ىرخأ  ةاتف 
يّننجت  ، اھيدھن سملأو  ريرسلا  ىلع  اھدّدمأ  نأ  يف  ًالعف  ةبغرلا  ينتباتنا 

. ةركفلا

. كحضي راص  ًاضيأ  رانربو   . كحضي حار  ّمث 

؟ كلذك سیلأ   ، لاقُي اذكھ   ، اھتارورض برحلل 

ال.



ّهنإ ال يسفنل  ُتلقو  نایلإ  يف  ُتّركف   . ةتئافلا ّةرملا  هب  تمق  امب  مایقلاب  ُتیفتكا 
ال ال،   ، قّدصأ ال   ، ةلكاشلا هذھب  سیل   ، ىھتنا دق  ءيش  ّلك  نوكي  نأ  نكمي 

. اذھ يب  لعفت  نأ  نكمي 

؟ نذإ

. ّيركسعلا بّھأتلا  عضو  يف  امك  ًافقاو  ُتیقبو  يلاورس  ُتلزنأ  نذإ 

نع هیيرفیف  حصفي  ملو  اتكس  ّمث   . اھّتیلزھو ةروصلا  ّةیثبع  ببسب  ًاعم  اكحضو 
. كلذ هیلع  رھظي  يك ال  هّفلكي  يذلا  دھجلابو  ءاكبلا  يف  هتبغر 

اودجو يتلا  ةّیبطلا  ةرايزلاو   ، نارھو نم  مھعم  ىتأ  يذلا  بیبطلا  كلذ  كانھ  ّمث 
مھل لاق   . ّریغتي ال  يذلا  نكل  ّئیسلا  ریغ  ماعطلا  نم  ىوكشلل  ةصرف  اھیف 
ًالیفك ناك  ول  امك  تانكثلا  ّلك  يف  اھعمسي  يتلا  اھسفن  تاملكلا  اّھنإ  بیبطلا 

ـب يبطلا لاق   . مھبعاصم مھنوكراشي  نيرخآ  ّنأ  اوفرعي  نأ  مھتئدھت  وأ  مھتيزعتب 
هینیع يف  ةأجافملا  نم  اورعش  مّھنكلو  صوصخلا  اذھب  ءيش  هعسوب  سیل  ّهنإ 
. لضفأ ٍلكشب  اولكأي  نأ  يغبني  مھرمع  يف  ًانّابش  ّنإ   ، حیحص مھمھفي : ّهنأ 

ريديإ ناك  ةحابلا : يف  لیتاشو  ريديإ  رانرب  ىأر  بیبطلا  ةرايز  نم  هجورخ  دنعو 
ىلإ تّلوحت  ام  ناعرس  ةریغص  تافقن  هیجوتب  لیتاش  زازفتساب  موقيو  ًابضاغ 

: اھتاذ تاملكلا  ًةّعقوم  ّنرت  تراص  هتاذ  عضوملا  يف  تاعفص 

؟ ينم ديرت  ام  ؟  دصقت اذام  ؟  اذھ ام 

تدمج ّمث   ، ّدجلا لمحم  ىلع  هلمحي  الو  ةيادبلا  يف  مستبي  لیتاش  ناك 
ّالإ بجُي  ملو  ةّدشب  هتنحس  تبحشف  حزمي  ال  ريديإ  ّنأ  مھف  امدنع  هتماستبا 
لالخ رياطتي  يذلا  رابغلا  توھب  تھابو  فجترم  توصب  اھلوقي  تامغمغب 

. امھعفادت

: نورخآ لاق  ّمث   . امھقيرفت يف  مھضعب  ّركف   . نورخآلا ّددرت   ، ةيادبلا يف 

. ًالیلق َّلستنل   ، ّالك

، ثالث وأ  ناتراجیس   ، نھاري أدب  مھضعبو   ، حیحص اذھ   ، ةيادبلا يف  نوكحضي  اوناك 
رعش ّهنأل  ًابضغ  دادزي  ريديإ  ناك  امنیب  اوخرصو  اّوصارت   ، ةحابلا يف  ًةرئاد  اوّلكش 
لیتاش ّنأ   ، نبُج اذھ  ّنأ  ريديإ  ّركف   . هبرضي نل  ّهنأو  كارعلا  ديري  ال  لیتاش  ّنأب 
ًالجر ىّدحتي  امدنع  لجرلا  ّنأل  همتشي  ريديإ  أدبو   . رمألا يف  ام  ّلك  اذھ   ، نابج
يذلا لیتاش  لثم  ال   ، هسفن نع  عافدلل   ، كارعلل ًازھاج  نوكي  نأ  هیلع  رخآ 



. همالك بقاوع  لّمحتي  الو  تاحیملتلا  ءاقلإب  يفتكي 

؟ ناكراعتي اذامل  لیفین : لأسو  رانرب  برتقا 

. نّیيرئازجلل ـة  نوخ نّییكرحلا  ّنإو  فر  ـ قلا ریثي  انھ  ـه  لعفن ام  ّنإ  لاق  لیتاش  ّنأل 
لغُش شیجلا  ّنإو  ماعطلل  ةجاحب  هتلئاع  ّنإ  لاق   . ريديإ مالكلا  اذھ  بجعي  مل 

. نيرخآلاك ّيسنرف  ّهنإو  رخآ  لغش  ّيأ  لثم 

. ناكراعتیس اذل 

تابرضلا هقعصت  داكت  ال   ، ًادماج يقبو  لصحي  ام  ًامامت  مھفي  ال  لیتاشف   . ًابيرقت
هالجرو هاقاسو  هاكرو  ّفتلیف   ، ةبرض ّلك  دنع  همسج  حّجرتي  امنیب   ، هفتك ىلع 
رثكأف رثكأ  ًاسوق  مسرتو  ديدج  نم  میقتست  ّمث  فلخلا  ىلإ  ةمدص  ّلك  دنع 
ةدر ّةيأب  موقي  ال  هوأر  امدنع  ّمث   ، نوكحضي نورخآلا  ناك  ةيادبلا  يف   . ًاعاّستا

؟ ةعفصلا هل  ّدرت  نلأ   ، نكمي ، ال  ّيطّوللاو عِسَخلاب  هنوفصيو  هنومتشي  اوأدب   ، لعف
، هتدجنل يتأي   ، هدعاسي نّمع  هینیعب  ّشتفي  وھو  ًابوحش  دادزي  لیتاش  ناكو 

ًّايرئازج ّنأ   ، هبرضل نوبّھأتي  مّھنأو  ةظّحللا  ذھ  يف  انھ  وھ  َمل  هل  حرشي   ، همھفي
نأ دارأ   ، ةقیقحلا يف   . مھفي نكي  مل   . نّیيرئازجلا نع  عفادي  يذلا  وھ   ، هبرضیس
ىلع هنوعّجشي  نيرخآلا  ّنكل   . هنیھي نأ  أشي  مل  ّهنإ  لوقي  نأ   ، ریغ ال  رذتعي 
نم هعنمي  ناك  بعتلا  ّنأ  ول  امك  ةدیلبو  ةكبترم  تابرض  عضب  هبرضب  أدبف   . برضلا

. ّةوق ّةيأ  هیعارذ  يف  نكي  ول  امك   . بيوصتلا

ريديإ هّجو   . ًائیش لقي  ملو  دھشملا  ىلإ  رظن   . دحأ هل  هبتني  ملو  فيرعلا  برتقا 
ًادّدجم ىوھف  ضوھنلا  لواح  ّمث  ًاروف  لیتاش  طقسف   ، طقف ةدحاو   ، ةدحاو ةمكل 
بضغي نأ  لدبو  مھّیلسي  هنإ   ، نّولستي اوناك   . تاھقھقلاو خارصلا  عقو  تحت 
هّقزمت تاھقھقلاو  تاملكلا  ّنأو  راھني  هردص  يف  ام  ًائیش  ّنأ  رعش   ، كلذل لیتاش 
ّرمتسيو لواحي  وھو  كراعتي  نأو  ضھني  نأ  هل  نولوقي   . تامّكللا نم  رثكأ 

ّهنكلو فرعي   . كلذ ديري  همسج ال   ، رمألا ضفري  هیف  ءيش  ّلك  ّنكلو   ، ةلواحملاب
. هسفن ًاضيأ  عراصي  نأ  ديري 

ّنإ لاقو   ، هسفن نع  ريديإ  عفاد   . ئدابلا نع  لأسو  ةرئادلا  بلق  ىلإ  فيرعلا  لخد 
... لاق ّهنإو  ّهبس  رخآلا 

. مالكلا نع  عنتماو  تمص  ّمث 

ّهنإ لاق   . هلوح نم  نّابشلاو  ريديإو  فيرعلا  نیب  هرظن  لّقني  حارو  لیتاش  ضھن 
، هقيدصت ریخألا  اذھ  ديري  يذلا ال  ـر  مألا  ، ريديإ نیھي  نأ  أشي  مل  ّهنأ  مسقأ   . رذتعي
ّلك  . يفكي اذھ   ، نیلداعتم اتاب   ، همالكل ًاّدح  عضیل  ءا  جـ ـف  يرعلا تو  صـ ّنكل 

. هترمإ تحت  مّھلكو  نّویسنرف  انھ  لاجرلا 

ّلك ىدل  ىّقبت  ام  الو  لیتاش  كارع  وھ  راھنلا  ثدح  نكي  مل   ، يلاتلا مویلا  يف 



. دیعب رخآ  نمز  ىلإ  يمتني  ّهنأ  ول  امك  كلذ  ّلك  ناك   . فيرعلا مالك  نم  مھنم  دحاو 
ىرج ثیح   ، ةحابلا يف  مھربخي  وھو  هسفن  ىدملاب  نكي  مل  فيرعلا  توصف 
ّنإو نیمك  ّهنإ  لاقُي   . نارھو ىلإ  هتدوع  َروف  فطُخ  دق  بیبطلا  ّنأب   ، مھؤاعدتسا

. ةقّالفلا يديأ  نیب  تعقو  ةرّایس  ّنإو  لصح  دق  ران  قالطإ 

ةرّایس يف  بیبطلا  نكي  ملو   . ناحوبذم نّایكرد  اھلخادبو  ةرّایسلا  ىلع  رثُع 
. بیجلا

نوتأیس ىرخأ  ٍةبعش  نم  ًادارفأ  ّنأ  اوملع  امدنع  دعب  ىوقأ  زجعلاب  روعشلا  ناكو 
[14] ةیبنجألا ةقرفلا  نم  نیبراحم  ّنأ  امك   ، ّمیخملا يف  سانلا  عم  اوقّقحیل 

تاذو  ، نوزجاع مّھنإ  مھسفنأ  يف  نولوقي  اوناك   . ةبيرقلا لابجلا  نوّشتفیس 
. مھنم ىجرُت  ةدئاف  ْنأو ال  نورَقتحم  مّھنأب  اورعش  ةظحل 

. رذقلا لغّشلا  مھنوّبنجي  ّةرملا  هذھ  مّھنأ  ىلإ  نوھبتني  الو 

، تیبملا ىلإ  ةدوعلا  ةعاس  يف   ، ًءاسم هب  يشت  بضغ   . بضغلاب نورعشي  مّھنإ 
ةعج ةنّینق  نع  وأ  ةراجیس  نع  ًاثحب  مھبویج  اھب  نوغرفي  يتلا  ةغلابلا  ّةیبصعلا 

. رخآ ٍموي  ّيأ  نم  رثكأ  ناك  اّمبر  ءاسملا  كلذ  ةناحلا  يف  عفادتلا  ًاصوصخ :
نم لصحي  قرولا  بعل  ّىتح  توف .» يبيابلا   » دحأ بعلي  نلو  ةعجلا  نوستحیس 

. ةكحض ّىتح  وأ  ةخرص  نود 

. ّيفاضإ ٌتمص 

كانھ لیتاشو  رانرب  ناك   ، ًارئاح ةظحلل  يقب   ، عجھملا ىلإ  هیيرفیف  لخد  امدنعو 
امھنویعو نّاینحم  امھانیبجو  ناتمومضم  امھادي   ، بنج ىلإ  ًابنج  نیَسلاج 

رعش  . جرخي ملو  كانھ  ًافقاو  يقب  ّهنكلو   . ناّكرحتي اداكي  مل  لخد  اّملو   . ةضمغم
. مھفي ّهنكلو   ، دیكأ اذھ   ، جرحلاب

. عوضوملاب اوثّدحت  دعب  امیفو 

. بیبطلا دیفیس  ام  يھ  ةالصلا  تسیل  لاق :

؟ نحن اندعاست  دق 

؟ ًاّقح اذھ  قدصت  ؟  رانرب اي  اذھ  قّدصتأ 

. يندعاسي رمألا  ّنأ  هفرعأ  ام  ّلك   . يردأ ال 

؟ بیبطلا نأشب  اذام  نكلو   ، لجأ

هرداب ّىتح  ةكرحب  يتأي  وأ  همف  حتفي  داك  ام   ، مالكلاب لیتاش  ّمھ  امدنعو 
: هیيرفیف



. اذھ اھل  لقو  بھذا   . ءاھلُبلا نحن  اّننإ  بیبطلا  ةجوزل  لقو  بھذا 

. لیتاش بجي  مل 

يتلا ىلوألا  ّةرملا  يھ  هذھ  تناك  دقف  هیيرفیف  ىلع  ّتبثم  هرظن  ًادماج  يقب 
ریغ  ، ةفیفخلا فوخلا  ةفجرو   . ةفینعلا ةربنلا  هذھ  لثمب  ّملكتي  اھیف  هعمسي 
ّبرقي وھو  هدي  ةكرح  اھیفخت  دكت  مل  يتلاو   ، ةبذبذب ةھیبشلا   ، ةسوسحملا
ةعرجلاو ةجاجزلا  قنع  ىلإ  لصت  امدنع  ةعجلا  بخصو   . همف ىلإ  ةعجلا  ةنینق 
فوخلاو اھیلي  يذلا  تمصلا  ّمث   ، ٍناوث عضب  ةلیط  اھعالتبا  توص  عمسن  يتلا 

ًةأجف هیيرفیف  دیعتسي  اھب  يتلا  ةقيرطلا  يف   ، ءاوجألا يف  كلذ  عم  ىقبي  يذلا 
. لیتاشو رانرب  ًاضيأو  هسافنأ 

: ةعجلا ةنینق  عفريو  ًادّدجم  هیيرفیف  مستبي  ّمث 

. ءاقدصأ اي  میّحرلا  هھلإ  ٍّلكل   ، ةياھنلا يف 

لب ةدوربلا  ةبوذع  الو  نامألا  عمسُي  ال  ةأدھلا  يف   . ىرخأ ةلأسم  لّیللا  ّنكل 
نیَّیكردلاو بیبطلا  يف  نوركفي  مّھنأل  ءودھب  ّللستلاب  أدبي  يذلا  فوخلا   . فوخلا

نيذلا ءالؤھ  ناكم  نوكي  نأ  نكمي  ناك  ّهنأ  يف  ریكفتلا  ءرملا  ىدافتيو  نَیلوتقملا 
مھرذح ّنأ  نآلا  فرعنو  جھنلا  ربع  ًارصع  مھجورخ  ّركذتنو  مھیف  ریكفتلا  دواعن 

الو ًالیل  كلذ  ّلك  يف  ّركفن  ام  رثكأ  ّركفن   . ءيشب مھعفنت  مل  ةزھاجلا  مھتحلسأو 
انباصأ يذلا  لاھسإلا  ببس  نع  ثيدحلل  رطضنس  كلذب  اّننأل   . رمألاب ًادحأ  ربخن 

. يوترن الو  ءاملا  نم  تارتیل  برشن  اذاملو  ةیھشلا  مادعناو  صغملاو 

مویلا يفو   . دیعب ریغ  ناكم  يف  ّةثج  ىلع  رثُع  ّىتح  مّايأ  ةعضب  يضمت  دكت  مل 
. ةعوطقم فارغلت  ةدمعأ  ىلع  رثُع   ، ةلیلق ٍتاعاس  لبق   ، هسفن

: اولاقف

اھحالصإل يتأیس  ّهنأ  نوفرعي  اوناك   . فارغلتلا ةدمعأ  ةقّالفلا  عقوأ  ببسلا  اذھل 
لمكت نأ  لبقو   ، ةبئاسلا بالكلاو  ىوآ  تانب  اھمھتلت  نأ  لبق  ةثجلا  دجیف  ٌدحاو 
ةمیلس ىقبت  يكل   . اھیلإ ّفرعتلا  ًاریسع  ریصیف  ًاقرح  اھیلع  ءاضقلا  سمشلا 
ةنماكلا ةلاسرلا  مھنم  دحاو  ّلك  مھفیل   ، معن  ،« اھتءارق  » نم ّنكمتلل  يفكي  امب 

ًادحاو لسرن  يكل   . فارغلتلا ةدمعأ  ةقّالفلا  عطق  ببسلا  اذھل   . ّةثجلا هذھ  ءارو 
وأ اوفَشكُي  نأب  اوفزاجي  نأ  نود  ّةثج  كرت  نم  مھ  اوّنكمتيو  ًادّدجم  كانھ  ىلإ 

. دحأ ءاحنألا  يف  نوكي  امدنع ال  مھیلع  ضبقلا  ىقلي 

. هونّمخ ام  اذھ 



اوءاج نيذلا  كئلوأ   . عقوملا غالبإل  لاجرلا  اھیف  ىتأ  يتلا  ةظّحللا  نودیعتسي  ّمث 
تاّربكم ربع  كلذ  اونلعأ  ةيادبلا  يف   . ةيامحلا مھل  نونّمؤي  نَمو  ةدمعألا  حالصإل 

، لیفینو رانرب  مھنمو  ّةیحصلا  ةّعردملا  بوكرل  نوّدعتسي  لاجرلا  ناك   . توصلا
اذام ًامامت  نوفرعي  الو   ، ىرخأ تامولعم  مھيدل  سیلو  مھفاتكأ  ىلع  مھقدانب 
ّنأ يأ   ، مھقفاري ّضرمملا  ّنأل   . هوّلیخت وأ   ، كلذ اونّمخ  ول  ّىتح   . كانھ نودجیس 
ديدح ىلع  قفصت  يتلا  حايرلاو   . قيرطلا يف  رابغلاو   . مھقفارت فاعسإلا  ةرّایس 

، دورابلاك لمرلاو   ، رمحألا بیلصلا  ةمالع  هیلع  تیلُط  يذلا  ءاطغلاو  ةرّایسلا 
نم مادقألا  تحت  هتاجاجتراو  لیقثلا  هریخشو  ّكرحملا  قاوُفو   ، قيرطلا تاّضخو 

ًةرشابم مھمامأ  نورظني  اوناك  ًالصأ : ةسوبحملا  سافنألاو  ةرّایسلا  ّةیضرأ  لالخ 
كانھ لفسألا  يف  ّنأ  نوفرعي   . دیعبلا يف  نوتيزلا  راجشأ  ّفص  َيبناج  ىلع  ّمث 
يف دعاصتي  أدب  يذلا  فوخلا  اذھو  اھنوفرعي  اوتاب  يتلا  قيرطلا  هذھو   ، يداولا

. ًاضيأ ًاّدیج  هنوفرعي  يذلاو  مھلخاود 

. ّيكلسالو بیج  ةرّایس  كانھ  ناك   . اولبقُتسا  . عّمجتلا ةطقن  ىلإ  اولصو  ّمث 

: بضغب ثّدحتيو  يكلسّاللا  ةعا  ـ ّمسب كسمي  يذلا  طباضلا  توص  اوعمس 

! يفنلاب يفنلاب ! بیجُأ 

ًاروف اوھبتني  مل   ، ًاضرأ نورظنيو  نونّخدي  ٌلاجر   ، ةلیلق راتمأ  دعب  ىلع   . اومھفي ملو 
طباضلا تكس  ةأجفو   . ةیبالج يدتري  ّيبرع  مھعم  فقي  ناك   . مھبوحش ىدمل 

: هدي يف  لازي  ّيكلساللاو ال  مھیلإ  رظنو 

. مكل ّهنإ 

ىوتسم دنع  عطُق  دومع  برق  ٍردحنم  لفسأ  دنع  ةرھاظلا  ةلتكلا  ىلإ  راشأو 
. دعب ًامامت  عقي  ملو  غارفلا  يف  لیمي  ناكو  ةدعاقلا 

ّلك داعتساو   . ًاحوبذم ًالجر  ىریس  لھ  رانرب  لءاستو   . ّةثج اّھنأ  اوفرع  نأ  قبس 
لالخ هتيرق  يف  اھؤادصأ  ًانایحأ  هلصتو  اسنرف  يف  ىورُت  تناك  يتلا  صصقلا 
يذلا بعرملا  دھشملاو  ءاضعألا  ةروتبملا  ةعیظفلا  ثثجلا  نع  دحألا  قوس 
ةعضب دعب  ىلع   ، كانھ ىلإ  رظن  ّمث   . هّلیخت نع  ًازجاع  ّلظي  ءرملا  لواح  امھم 
يَمدق طقف  لب  ّةثجلا  حملي  مل  ةيادبلا  يف   . ةلتكلا ىلإ   ، ردحنملا ةیحان  راتمأ 
يطغي املثم  ضیبألا  رابغلا  امھّیطغي  ناتخسو  نامدق   . نیتیفاحلا لجرلا 

. هيءاذح اوقرس  هیلتاق  ّنإ  هسفن  يف  لوقي   . لاورسلا

اوحار ّمث   ، َلعس نم  مھنم   ، اوتمص ّمث  نوّملكتي  نولازي  ال  اوناك   . ءطبب اومّدقت 
امك  . ًاروف هومھفي  مل  بيرغ  عضو  يف  ّةثجلا  تناك   . ّایھ  ، معن  . تارظنلا نولدابتي 
ٍلكشب رھظي  سأرلاو  ّةیفخم  ىنمیلا  عارذلا   ، اھبنج ىلع  ةدّدمم  تناك  اّھنأ  ول 
ًافوشكم قنعلاو  زوربلا  ديدش  نقذلا  ناك  ول  امك   ، فلخلا ىلإ  ًاعوفرم   ، ّيبناج

يف ناتقراغ  ًالصأ  داوسلا  اتمحافلا  نانیعلاو  رغاف  مفلا   . ًاحوتفم سیل  ّهنكلو 



اذھ ّلكو   ، رابغلا ببسب  ّيدامر  هبش  رعشلاو   . نیخفتنملا نيرمسألا  نيرجحملا 
، لئاحلا هبش   ، اذھ بيرغلا  ةرشبلا  نولو   ، ةّبلصتملا ةرشبلا  ىلعو  هیف  لمرلا 
الو  ، ٌهجو كانھ  لازي  ال  ذإ  ًامامت  اھقرحت  مل  ال   ، دعب سمشلا  اھّحولت  مل  ةرشب 
ىلع كشوت  حمالم   ، ًابيرقت اھیلإ  ّفرعتلا  نكمي  حمالمو   ، ةمجمجلا لكش  لازي 
ءيش ةفیجلا  ةدالو  تحت  كانھ  لازي  ال   . انھ تحرب  ام  اّھنكلو  لالحمضالا 
فيوجت ثیح  ّيبناجلا  هجولا  اذھ  ؛  ّلیختو ّنظو  هسفنل  رانرب  هلاق  ام  اذھ   . ّيرشب
ىرسیلا عارذلاو  دیلاو   ، قنعلا ّىتح  ّررزملا  صیمقلاو   . ًایناث ًامف  مسري  داكي  ّدخلا 

ةّقلعم ةقرو   ، مامألا نم   ، ردصلا ىلع  يقلتست  امنیب  فلخلا  ىلإ  ةدودمملا 
برق نع  اورظنف   ، داكي وأ   ، ّكرحتي لجأ   ، فیفط لكشب  اھلفسأ  ّكرحتي  سّوبدب 
اوأر  . ةبعرُم ریصت  تأدب  دق  ةحئارلا  تناكو   ، عقبلاب ّىطغملا  لاورسلا  ىلإ  رثكأ 

ـّمـا لو اھلوح  رادو  ّةثجلا  نم  ّضرمملا  برتقا   . رمألا لصح  فیك  اومھفو  عقبلا 
: ًاّددرتم لاق  ّمث  هبوص  ىنحنا  ردصلا  ىوتسم  ىلإ  لصو 

ال،

: ًاسمھ هسفنل  اھّررك 

ال!

: لاق نيرخآلا  ىلإ  رظنو  ماقتسا  ّمث 

! ًّابت  ، ًّابت  ، ًّابت

ةقرولا عزتناو  ًادّدجم  ّةثجلا  بوص  رادتسا  كلذ  عم  ّهنكلو  ًةأجف  هھجو  َبحشو 
. اھّايإ مھيریل  نیقابلا  بوص  داعو 

، ناكم ّلك  يف  اھنوقصلیس   . ةقّالفلا فدھ  اومھف   . ةروص اوأر  ةيادبلا  يف 
. ةياعد َةادأ  اھنم  نولعجیس 

«. مكدالب ىلإ  اودوع   ، مكیف ّركفت  مكتالئاع   ، نّویسنرفلا دونجلا  اّھيأ  »

، ملعي نأ  ديري   ، ًاروف  ، ىري نأ  ديري  ّةثجلا  بوص  مّدقت   . ةروصلا ىلإ  رانرب  رظني  مل 
ناك  . قنعلا ىوتسم  دنع  ًاروتبم  دسجلا  ناك  نإ  ىري  نأ  وھ  هیلإ  ىعس  ام  ّلوأو 
. ناتّجنشتم ةرشبلاو  ةرجنحلا   . مّايأ ذنم  قلحُي  مل  نقّذلا  رعش   . ًامیلس قنعلا 

أقفیس ام  ىري  نأ  ضفر   . قنعلا ىلع  مدلا  بایغب  ئجوفو  اذكھ  ًةظحل  رانرب  يقب 
. نكمم ًاضيأ  اذھ  ّنإ  هل  اولوقي  مل  مّھنأل   ، ًاقحال هینیع 

ال  . هوأر ام  اوأر  اونوكي  نأ  ةركف  ّلبقت  ىلع  دعب  نيرداق  ریغ  اوناك   ، اوداع امل 
يذلا نایثغلاب  روعشلاو  ّةیبسنلا  حابصلا  ةدورب  ّىتح  الو  ىسألا  ال   ، لامرلا



ّنأ ول  امك   ، رَخآلا ولت  دحاولا  لب  تقولا  سفن  يف  سیل  نكل  ًاعیمج  مھبیصیس 
لّدبي نأ  نكمي  ناك  اذھ  ّلك  نم  ءيش  ال   ، هدحو هل  ٌتقو  همزلي  ناك  مھنم  ًّالك 
اوّررق امدنع  هوأر  ام  نوفصي  فیك  نوفرعي  مّھنأ ال  كلذ  ؟  لاقُي فیك   - ... يف ًائیش 

. اھرھظ ىلع  اھوبلقف  ّةثجلا  لقن  ًاریخأ 

نع  ، تمصلاو رابغلا  نع  ّالإ  دھشملا  اوري  مل  نمل  اوكحي  مل   ، عقوملا يف   ، ًاقحال
لیصافتلا ّلك   ، لیصافتلا يف  اوضافتساو   ، ّةثجلا قوف  موحي  أدب  يذلا  بابذلا 

، فصقملا يف   . حوبلاو فشكلا  ةظحل  رّخؤنل  ةياكح  ىلإ  اھفیضن  نأ  نكمي  يتلا 
الو ـب  يبطلا عرصم  . ال  ةقیقحلا مھنع : هنوفخي  ام  ةمث  ّنأ  ةعرسب  نورخآلا  مھف 
ـف يك نكلو  ـس.  مألاب وأ  ًاحابص  حجرألا  ىلع  لصح  يذلا  لجرلا  لتقم  ّىتح 
، لوضفلا يعادب  طقف   ، دعب بضغلا  مھب  ـ صي ملو  بایتراب  نورظتني  ًالا  ـ جر ربخت 

مھلوضف يف  نیّجنشتمو  نیّھبنتم  مھیقبت  يتلا  ةیشخلاو  فوخلا  نم  ءيشبو 
. دعب امیف   ، نوفرعي امدنع  نوحبصیس  امك  نیضفتنمو  نیبضاغ  ریغ  نكلو 

. هولعف ام  هب  اولعف  امدنع  ًّایح  ناك  مھل : لاقُي  نأ 

اوطشك  . مظعلا ّىتح   . ءي ّلك شـ  . هتالضعو همحل  اوّعطق   ، ّيح ٍلجرل  اذھ  اولعف 
. هعارذ ماظع  ىأر  دق  لجرلا  ّنإ  لوقلا  نكمي  ـف.  تكلا ّىتح  مصعملا  نم  همحل 
، ملألا ءّارج  نم  ّةرم  ّلك  يف  ـه  يعو ـد  قفي ناك   . ةَعلتقُملاو ةطوشكملا  ـه  عارذ
مھو ؟  ةطشاق نیكاكسب  ؟  هولعف اذام  ةنوعمب   ، اذھ اولعف  نَم   ، مھو  ، نوفرعت
نأ ىلإ  امھیف  ةقفش  ال  رارصإو  ةانأب  ّةرم  ّلك  هظاقيإب  نّورمتسيو  هب  نوخرصي 

. ماظعلا ّىتح  همحلو  ًاضيأ  هتالضع  ّنكلو  طقف  هعارذ  اوّقزمي  نل  مّھنأ  مھفي 

ىوتسم دنع  ّمث  نمو  مصعملا  ىوتسم  دنع  ّفقوتلا  يف  ّةقدلا  هذھ  َمل  نكل 
؟ فتكلا

ةرواجملا قيرطلا  يف  اّمبر   ، ةریخألا ةظّحللا  يف  طقف  نكلو  ىتأ  يذلا  توملاو 
. ّةثجلا هیف  اودجو  يذلا  ناكملل 

، بیبطلا يأ   ، وھو  ، ءامدلا اھنم  لیست  ةّقزمم  فصن  هعارذ   ، ًّایح هارن  ةروصلا  يف 
ًاّقلعم  ، ًافقاو  ، حوتفملا همفو  نیتبولقملا  هینیعو  ملألا  مغر  هیلإ  ّفرعتلا  نكمي 
ةروصلا ىلع  ةریبك  فورحب  ةبوتكملا  تاملكلا  هذھو   . هیطبإ تحت  نم  لابحب 

: مھیف ّددرتت  ّكفنت  نل  يتلاو 

«. مكدالب ىلإ  اودوع   ، مكیف ّركفت  مكتالئاع   ، نّویسنرفلا دونجلا  اّھيأ  »

ىلإ ضيرمتلا  ةفرغ  ّلوحتك   ، اھب لّجع  دق  ام  ًائیش  ّنأك  ثادحألا  تعراست  ّمث 
اوقّدصي نأ  اوضفر  مّھنأل  اورظنیل  لاجرلا  ّلك  تفاھتو   ، ىتوملا ىلع  رھّسلل  ةلاص 

يف ةناحلا  لوح  اوعّمجت   ، ءاسملا يفو   . ثدحي نأ  ًانكمم  ناك  ًالثامم  ًارمأ  ّنأ 
ةعج هب  يرتشي  ـا  ّمع هبویج  يف  ثحبي  هریغ  لثم  هلثم  رانرب  ناك   . تیبملا



اّمأ  . نورخآو  . راھنلا لاوط  ةملكب  قطني  مل  يذلا  لیفین  ةقفرب  ناك   . رئاجسو
فداصي نأ  طقف  ىشخيو  يكبي  ناك  اّمبر  وأ   . ّيلصي عجھملا  يف  يقبف  لیتاش 

. ال ريرحتلا برحب  مویلا  هيأر  ام  هلاؤس  نع  اوناوتي  نل  نيذلا  نيرخآلا  ّلك   ، نيرخآلا
، هاوس الو  وھ  ، ال  هیيرفیف فداصي  نأ  الو  ّملكتي  نأ  ديري  . ال  هلاق اّمم  ّأربتي  نأ  ديري 

. هراكفأ نم  ًاقثاو  دعي  مل  ّهنأل   ، ناك ًّايأ 

نكمي فیك   . ةرئاج بیلاسألاو  ةّقحم  ّةیضق  نوكت  نأ  نكمي  لھ  لءاستي  ناك 
... ریخلا لھو   . ریخلا نم  ـد  يزملا ىلإ  ّيدؤي  نأ  ـن  كمي بّعرلا  ّنأ  داقتعالا 

ةالصلا ديري  ال  رانرب  َنأب  ئجوف   . ّيلصي ًادیحو  ىقبي  نأ  لّضفيو  جورخلا  ديري  ال 
يف وھ  لواحيو  لّیللا  ءيجي  امدنع   ، هدحو  ، ًاقحال ّيلصیس  رانرب  ّنكلو   . هعم
ّلوؤي ّالأ  تیبملا  يف  لوا  حـ امك   . لواحیس  . هآر ام  ىسني  نأ  ـع  جھملا ةمتع 
ذنم هآدب  شاقن  ةمتاخب  هبشأ   ، اھنالدابتي كلملا  دبعو  ريديإ  حمل  يتلا  ةرظنلا 

نانثالاف  . ريديإل كلملا  دبع  لبق  نم  يدحتلا  نم  عون  ّىتح  لب  ال   ، ليوط تقو 
برعلا نوفصي  نّابشلا  ناعمسي  امدنع  تمصلا  موزلو  لّمّحتلل  نّارطضم 
ثيدحلل اھنومدختسي  تاملك ال  مّھلك -   ، ًابالك ّالإ  اوسیل   ، بالك مّھلك   ، بالكلاب

امك  ، برعلا ّلك  ّنأ  ول  امك   ، ًامومع برعلا  نع  نوثّدحتي  ، ال،  مھدحو ةقّالفلا  نع 
... ول

. نابقاريو نارظتني  اناك   . ًائیش نالوقي  نّایكرحلا  نكي  ملو 

. ادلُو نيأ  ایسني  مل  امھدحو  امّھنأ  ول  امك 

يتلا ىلوألا  ّةرملا  تناك   . ةلماش تادادعتسالا  ّایمح  تناك  يلاتلا  مویلا  يف 
. عقوملا يف  سانلا  نم  ردقلا  اذھ  رانرب  اھیف  ىري 

زكرم نم  نيرخآ  ًالاجرو  وبار  اھنیب  رانرب  ىأر   . تادادمإ ركابلا  حابصلا  يف  تلصو 
تاّعبرم ىلإ  ةقطنملا  میسقتب  نوموقیس   . لئاصف ةّدع   . نارھو يف  دینجتلا 

اذإ امو  نولعفي  ام  نوفرعي  ال  حابصلا  يف  ةعاسلا  براقي  امل  اذكھ  اوقب   . ّةینمأ
نیتورلاو ءطبلا  نع  ًافلتخم  ّوجلا  ناك  ىلوألا  ّةرمللو   . ًائیش نولعفیس  اوناك 
هتأطوب انھ  دحاو  ّلك  رعشي  يذلا  للملا  كلذ  ریغ  ءيش  كانھ  ناك   ، نيداتعملا

موي ّلك  ًاّدلبت  دادزي  مھنم  دحاولا  ناك  ول  امك   ، همسجو هئاكذو  هتّايونعم  ىلع 
ًابرإ مھنوّعطقيو  انءاقدصأ   ، لابجلا فلخ  كانھ   ، نورخآ هیف  حبَذي  يذلا  تقولا  يف 

. ًابرإ

يتلا ةقيرطلا  يف  بضغلاو  ةسامحلا  نم  ٍعونب  عقوملا  يف  ّةرملا  هذھ  رعش  اذل 
ّلك لثم  اھرضحي  مل  مھنم  ًّايأ  ّنأ  هل  ادب  ملعلا  عفر  مسارم  ّىتح   . اھب نورّضحتي 

جورخلا يف  ةبغرلا  هبشي  ام  ءاقرزلا  ءامسلا  يف  كانھ  ناك  ّةرملا  هذھف   . موي
ام ّهنأ  ّركفي  مھضعب  ناكو   ، اذھ ّلك  نم  ءاھتنالا  ديرن  اّننإ  لوقلاو  خارصلاو  ضكرلاو 



نكميو رانلا  اوفرع  ًادونج  ًاضيأ  نحن  ریصن  ّىتح  لتاقنو  لالتلا  ىلإ  بھذن  نإ 
دوعن الو   . لوقحلاو عناصملا  يف  ّةيداعلا  انتایح  لصاونل  انلزانم  ىلإ  دوعن  نأ  ذئنیح 
ّصلختلا يف  ةبغرلاو   ، مئادلا هبش  عوجلا   ، عوجلاب الو  صغملاب  الو  فوخلاب  رعشن 
هتاولصو لیتاش  نمو   . عجھملا يف  ةخنزلا  قرعلا  ةحئارو  ةنتنلا  ءالخلا  تویب  نم 

ءارذع رھظُت  يتلا  ةيديربلا  هتقاطبو  رانرب  تاولص  باتك  نمو   ، نیتمومضملا هيديو 
ّلك نمو   ، هصصقو مھنم  دحاو  ّلك  تاداعب  نيرَخآلا  نمو   ، هريرس قوف  ةّعشُم 
عفني ال  يتلا  ثوغربلاو  لمقلا  دوشحو  اننیب  رشتنت  يتلا  ناديدلاو  ریصارصلا 

: انسفنأل اھیف  لوقن  يتلا  ةليوطلا  تاراھنلا  ّىتحو   ، مامحتسا اھعم 

اھیف فزنت  يتلا  رجّنرلا  ةيذحأ  ًالصأ  امھتفلتأ  نَیبروج  رِخآ  ّقزمتیس  ّةرملا  هذھ 
انمادقأ فزنتس  ّةيرخصلا  قيرطلا  يفو   . يشمن ال  ـا  مدنع ّىتح  انمادقأ  عباصأ 
ةعبرأل ةزاجإ  انوطعي  نأ  لدبو  ءيش  ّلك  يھتنیس  اّمبر  اھدعبو  ةریخألا  ّةرملل 

: انل نولوقیس   ، زومت نم  رشع  عبارلا  ةبسانمب  مّايأ 

ىلإ مالسلا  داع  دقل   ، ًاركش  . مكتویب ىلإ  ةدوعلا  مكنكمي   . ءيش ّلك  ىھتنا 
! رئازجلا

، ىلوألا ةیملاعلا  برحلا  ىلإ  دو  ـ عت ـة  ميدق قدانب  ىلع  انرثع  نوكن  اّننأل سـ طقف 
ىلعو  ، تاراغملا يف  تثدحُتسا  ئباخم  يفو  ضرألا  تحت  رفح  يف  ةّأبخم 
. دالیملا دیع  عومش  لثم  ةعمالو  ةمومحم  مھنویع   ، توملاك نیليزھ  ٍلاجر 

. ءيش ّلك  ىھتنا  نوكي  اذكھو 

يشملا ّىنمتن  ریصنو  ًاعیمج  قلطنن  اذكھ   . رظتننو انسفنأل  هلوقن  ام  اذھ 
لثم عّقفتي  يذلا  دلجلا  وأ  ةقّقشتملا  لاّعنلاو  ةّمروتملا  نیمدقلا  عباصأو  عیظفلا 

ةیمادلاو ّةدوسملا  رفاظألا  وھ  رثكأ  حشري  امو   ، روثبو عیقاقف   ، ةفاّفش ةعاّقف 
سقطلا ّنأ  فرعن  ّانك  ول  ّىتح   . باھذلا ديرن   . طوق ـ سلا ىلع  كشوت  يتلا 

، ناخدلا ةیعوأو  ـل  بانقلا با  ـ عج نیلماح  ّفصلاب  يشمنس  اّننأو   ، ًّاراح نوكیس 
، ىصحلا ىلع  جرحدتت  يتلا  مادقألا   ، نوّرثعتملا نورّخأتملا   . رّخأتي نمل  ليولاو 
موي يف  ّركفي  دحأ  يشمن ال  امنیبو   ، قدانبلاو شیطارخلا  ةمزحأو  بئاقحلا  لقث 

: هسفنل لوقي  وھو  سمشلا  تحت  يشملل  ةقاطلا  دجیس  ّهنكلو  حيرستلا 

. ّلذلا يھ  ةقیقحلا 

نم شیج  لثم  انیلع  تا  ـ بوقعلا رمھنت   . ةعونمملا تا  ـ سرامملل ًاقحُس 
، اھل ةياھن  طغض ال  نيرامت   ، خیبوت  ، ةرخُس لامعأ  ةیتاروتلا : اياكحلا  يف  عدافضلا 

اھقیلاغمو انسوؤر  قوف  ةیقدنبلا  نیعفار  ةحابلا  يف  نارودلاو  سبالملا  ليدبت 
، ضباقم اھل  سیل  يتلاو  ةجّزللاو  ةمخضلا  فصقملا  تايافن  تايواحو  انھاوفأ  يف 

نفعلا زبخلا   ، لاعنلاك فشانلا  مّحللا   ، ةفرقملا تابجولا   ، انتلاثح  ، انزارب  ، ةمامقلا
تايواح نم  رطقي  اذھ  ّلك   ، ّةفاج ایلوصافو  اطاطبو  بلعو  ناديد  نم  عاتملا  ّلكو 

، ةحئارلا ببسب  ّأیقتن  ّالأ  لواحنو  وبحتو  قلزنت  اھلعجن   ، اھبحسن ةمخض  تايافن 



، ًامیحر ًاصخش  ًامتح  دجنس  ةنحاشلا -  بوص  جرحدتنو   ، عوقولا نم  نيرذاحم 
هذھ نم  ّصلختلل  ءاضیب  ٍدايأ  ّةيأ  وأ  ةنيدم  نبا   ، ًابلاط  ، لوصولا ثيدح   ، ًاّنيدتم

ـث حبنل لابجلا  يف  انتارّخؤم  رشحن   ، اھاوس وأ  هذ  هـ  . لاؤس نود  نم  ةراذقلا 
تانب  ، ًاحابشأ  ، ًءاسن  ، ًالاجر  ، ًاصوصل  ، ةقّالف  ، نّيراف  ، اوناك ًّايأ   ، ءادعأ ًاریخأ  دجنو 
نم نخثأ  نوكي  ام  ًائیش   ، لاغدألا يف  ةكرح  ّدرجم  ّىتح  وأ  ـة  نصحأ  ، ىوآ

: ةّقلستملا تاتابنلاو  تاریجشلا  تحت  سوباك 

. رمألا يضقني  نأ   ، هديرن ام  اذھ 

يقب  . ًاریس ةعباتملاو  يداولا  برق  تاّعردملاو  بیجلا  تارّایس  اوكرتي  نأ  اوّررق 
ةدوع نورظتنیس  لاجر  ةعضب  نیب  ريديإو  رانرب  ناكو  ناكملا  يف  مھنم  ضعبلا 

. نَیلیصفلا

وأ  ، لصحیس ام  را  ـ نرب فر  ـ عي نل   . رو ـ خصلا نیب  نود  ـ عتبي ـن  يرخآلا ىلإ  اور  ـ ظن
لخادم نع  ًاثحب  ّتتفتلا  ةلھسلا  ةبرتلا  رقبت  يھو  بارِحلا  ّلیختیس  رثكألا  ىلع 
ةبرتلا نوصّحفتي   ، تاعاس لاوط  ضرألا  ىلإ  نوّعلطتي  نيذلا  لاجرلاو   ، ئباخم
روخصلا نیب  مّدقتلا  اولصاو  ًائیش  اودجي  مل  اذإو   . تاریجشلا ناصغأو  لاغدألاو 

ال ٍدیص  نم  ضافولا  يلاخ  نوعجریس  مّھنأل  قنحلاو  طابحإلاب  نورعشي  اوأدبو 
. هیف هدایطصا  بجي  يذلا  ام  نوفرعي 

اھرجھ يتلاو  ةرّمدملا  ىرقلا  ىوس  رخآ  ًائیش  اودجیل  دعبأ  باھذلا  بجي 
ةاقلم ضیبألا  ذیبنلاب  كمسلا  تاّبلعم  ریغ  ّيرشب  دوجو  رثأ  اوفداصیلو  اھنّاكس 

نوعمسي رَخآل  ٍنیح  نمو  مّدقتلا  نوعباتي  اوناك  كلذل   . ىصحلا نیبو  را  ـ بغلا يف 
رارصإب تباث  ٍرئاط  ّلظ  لثم  اّھلظ  عجري  ةبعل  مجحب  ربياب  ةرئاط  ريدھ  مھقوف 

ّالإ ءيش  نكلو ال   . اندعاسيو اندوقیل  ةقراحلاو  اھسفن  ّةدوسملا  ناصغألا  ّيطغي 
قدانبلاو ةقّالفلا  نع  نحن  ثحبن  املثم  ءاملا  نع  ثحبت  ىشطع  تابیَشُع 

زییمت ةمالع  ّلكشي  يذلا  فتكلا  ىلع  قرزألا  حاشولا  طبر  مكحُنف   ، ئباخملاو
مھ ناكملا  اذھ  يف  مھب  يقتلن  نأ  نكمي  نيذلا  نيدیحولا  ّنأ  فرعن  اّننأ  عم 

. رانلا قالطإ  لدابتن  نلو  ّانم  لاجر 

ةرئاطلا ريدھو  ةرارحلا  لامتحاو  مّدقتلاب  انرارمتسا  ّرربي  ـا  ّمع ثحبن   ، دیعبلا يفو 
اذھو  . ًاليوط ّموحت  امدنع  انسوؤر  قوف  ًانایحأ  اھب  موقت  يتلا  ةریبكلا  رئاودلاو 
حلبلا رجش  عوذجو  ءارضخلا  اھبئاوذب  اھتاذ  لیخنلا  دھاشم  ةيؤر  نم  طخّسلا 
ءيشلا اذھ   ، تومت ال   ، ناكم ّلك  يف  ّيدرولا  ّةیلفدلا  تابن   ، ّةيرشقلاو ةریبكلا 

ةقرز  ، ةقرزلا ةديدشلا  ءامسلا  هذھو  ةيادبلا  يف  لامجلا  غلاب  هدجن  يذلا  حیبقلا 
بابذلاو ًانایحأ  ًاضيأ  لحنلاو   ، ّةيديربلا تاقاطبلا  يف  امك  ةبیترو  ةیھانتم  ریغ 

. ًامود

تناكو اھورصاحیل  دّدحم  لك  ـ شب اورشتنا  ـة،  يرق ىلإ  ًاري  ـ خأ او  ـ لصو ـا  مدنعو



ثیحب ًادیعب  اوشم  دقف  ةروجھم : تسیل  ةيرقلا  ّنأل  ّةرملا  هذھ  جلتخت  مھبولق 
. ةلِھآلا ریغو  ةعونمملا  ةقطنملا  ٍریثكب  اوّدعت 

بوص نومّدقتي  لاجر  دھشم  مامأ  نیباترمو  نيّددرتم  اوفقو  نّاكسلا  انآر  امدنعو 
دنست  ، مھمامأ  ، طسولا يف  ةأرما  تیقب   . مھتحلسأ نيرھاشو  نیضكار  مھتویب 
تمھف ّىتح  تقو  اھمزل   . ةلوھذم رظنتو  اھسأر  ىلع  بصقلا  ةمزح  اھدیب 

. نكي مل  ًائیش  ّنأ  ول  امك  ترادتسا  ّمث  تفرعو 

. باوبألا دحأ  فلخ  تراوت  ام  ناعرسو 

مل  . بیجلا تارّایس  ّلظ  يف  بنج  ىلإ  ًابنج  نیسلاج  اناكف   ، ريديإو رانرب  اّمأ 
ام ّيصخش  ٍلمحم  ىلع  لمحن  ّالأ  بجي  ّهنإ  رانرب  لاق  ّمث   . ةيادبلا يف  اّملكتي 

. نوبضاغو نوفئاخ  مھف   ، برعلا نع  لاقُي 

نوطلخت متنأ  فا : ـ ضأو ـد.  حأ ىلع  ًابتاع  ـس  يل ّهنإو  اذھ  ـم  هفي ّهنإ  ريديإ  لاق 
ّيربرب انأ  ّينكل   . ةیساوس نیيرئازجلا  ّلك  مكرظن  يف   . برعلاو نّییلئابقلا  نیب 

. ًّایبرع ُتسلو 

نأ دارأ   . ایلیسرم نّاكس  ةنكل  زییمت  ّىتح  دیجي  وھف ال   ، بیجي َمب  رانرب  فرعي  مل 
ثّدحتي نأ  دارأ   . باجيإلاب هسأر  ّزھي  نأب  ىفتكا  ّهنكل  هسفن  نع  عفادیل  اذھ  لوقي 

. ؤرجي مل  ّهنكلو  نيرخآلا  عم  بھذ  يذلا  كلملا  دبع  نع 

. ىكح ريديإ  ّنكل 

ًاموي حبصن  نل  اّننإ  لوقيو :  ، برعلا نع  ةلكاشلا  هذھب  ثيدحلا  هظیغي  كلملا  دبع 
. مالسلا ّهنإ  مھل  لوقنو  انھ  سانلل  برحلا  بلجن  اّننإو   . انلعف امھم  نّییسنرف 

ًالاكشأ لمرلا  يف  ّطخيو  همامأ  ًاصعب  ّحولي  ناك   . ّملكتي وھو  رانرب  ىلإ  رظني  مل 
. ةمھبم

. ریّسلا عیمجلا  فنأتساو  نورخآلا  عجر  ّمث 

يف لصح  ـا  ّمع لاؤسلا  ىلع  مھدحأ  ؤرجي  نأ  نود  ّةیفاضإ  تاعاس  اوشم 
ءامسلا ربعي  دوسأ  ًاناخد  اوأرو  ران  قالطإ  توص  اوعمس  دقف  كلذ  اونّمخ  ةيرقلا - 
قباسلا هنییعت  يف  ّهنأب  مھرابخإ  نع  لیفین  َناوتي  مل   . قورحم ٍّشق  حئاور  ًالماح 

: بونجلا يف  نيرخآ  عم 

، تاناھملا ّرمأ  مھقيذن  ّانك   ، معن



. رئاجّسلا عئابل  ًّةيدھ  اھمّدقيو  ةقّالفلا  ناذآ  عطقي  ناك  ّيدنج  نع  مھربخأو 

! يفكي اذھ   ، سرخا  ، لیفین

. َمیخلا اوبصنو 

ّمیخملا ةسارح  ةّمھمب  مھل  لاكيإلا  ّنإف   ، َمیخلا لخاد  مونلا  مھفیخي  ناك  اذإو 
. رثكأ مھفیخي  ثدحتسملا 

، ءيش ّلك  مغر  مونلا  هیف  يتأي  يذلا  تقولا  يف   ، فیك وھ  دعب  هنوفرعي  ال  ام 
اولدابت  . لّیللا يف  ّيودت  عفدملا  ةعلعل  عامس  دنع  ةدحاو  ةبثوب  نوظقیتسیس 
ّرمتسیس رمألا  ّنأ  اومھف  ةیناثلا  ةفيذقلا  دنعو  اوّددرت  ةيادبلا  يفو   ، تارظنلا
ّمیخملا اوماقأ  اذامل  اومھفو   ، ًاّدج ًاليوط   ، ًاليوط مودتس  تاقلطلا  ّنأو  تاعاسل 

وھ اذھ   . فئاذقلاب اّھكد  لجأ  نم   ، ةيرقلا نم  ًاّدج  بيرقلا  ناكملا  اذھ  يف 
مھداسجأ ّتلظو  توصلا  عم  اوفلآتي  ملو  مھنویع  نم  مونلا  راطو   . ببّسلا

. ّنطت مھناذآو  ةبرض  ّلك  دنع  ضفتنت 



، عمتلت ًءاوضأ  ىرن  ًانایحأو  لیل  ـت  قولا  . اوریل َمیخلا  نم  او  ـ جرخ  . تار ـ ظن اولدابت 
. نینذألاو ماظعلا  ّىتح  ّللستي  زازتھا  مادقألا : تحت  ّجترتو  ردھت  ضرألا 

. ةقّالف ةمث 

: داعأو مھدحأ  خرص 

. ةقّالف ةمث 

ةمث  . اوفصقي نلف  ّالإو  ةقّالف  حجرألا  ىلع  ةّمث  ّنإ  رانرب  برق  فقاولا  ّيدنجلا  لاق 
هلوقي ام  اذھ   ، لضفأ اذھو   ، هجول ًاھجو  لاتقلا  يدافت  ىلإ  فدھي  فصقلاو  ةقّالف 
عملت امنیب  عمسي  ام  قّدصي  الو  فجترملا  لجرلا  توص  عمسي  رانربو   . هدیعيو

. لّیللا يف  هانیع 

، ًارجف اوضھن   . ةّجنشتم مھتالضعو  مھملؤت  مھماسجأو  يلاتلا  مویلا  يف  اوضھن 
يف اوشم  امدنع  ِمّیخملا  تمصلا  اذھو  ناكم  ّلك  يف  دورابلا  ةحئار   . ًاّدج ًاركاب 
يف اھّنیبت  ىلع  نيرداق  ریغ  اولاز  ام  يتلا  ةيرقلا  كلت  بوص   ، ّيدامرلا رجفلا 
نم ةحئارلا  اوّمشي  نأ  مھعسوب  ناك  نكل   . دوسألا ناخدلاب  جزتمت  يتلا  ةمتعلا 
مّحللا ةحئارب  مھّركذت  اّھنإ  لوقلا  ىلع  دعب  نوؤرجي  يتلا ال  دامرلا  ةحئار   ، دیعب

. دعب اھیلإ  اوّفرعتي  مل  ةحئار   ، قورحملا

. عقوملا يف  تمصو  قاھرإ  موي  يلاتلا  مویلا  ناك 

عضب دعب   . ءاسملا يف  ًاعیمج  نورداغیس   . تادادمإلا عم  هیف  وبار  هاضمأ  راھن 
مھضعبلو زومت  ّلحیس 14  ّمث   . قباسلا يف  ناك  امك  عقوملا  دوعي  تاعاس 

. ةعبرأ وأ  مّايأ  ةثالثل  نارھو  ىلإ  باھذلاو  ةزاجإلا  لین  كلذ  ينعیس 

ریغ  ، ًاّدج ةليوطو  ام  ًاعون  ةبيرغ  تاعاس  عضب  انھ  نوقبي   ، راظتنالا يف  نكلو 
. ًّةيوس ةرداغملا  نم  ّنكمتت  يكل  لئاصفلا  ّلك  عمتجت  نأ  نورظتني   . ةیھانتم

تقتلا اّھنأ  نم   ، اھلئاسر يف  ياریم  هب  هل  ّترسأ  ام  فرعي  ّهنأب ال  رانرب  رھاظتي 
ام لءاست   . صقارملا دحأ  يف  ًارصع  نیّترم  هعم  تصقر  اّھنأو   ، ًاثالث وأ  نیّترم  وبارب 

هتعومجم عم  هلیحر  رمجلا  نم  ّرحأ  ىلع  رظتني  ناك   ، كانھ وبار  هلعفي  يذلا 
نأ ديري   . ةقباسلا ةدالبلاو  للملا  هبشي  امو  ءودھلا  اودیعتسي  يكل   ، تقو عرسأب 

. نارھو ىلإ  باھذلل  ةزاجإلا  لولح  ّةيورو  ءودھب  ًاسعان  رظتني 

. مايأ ةعبرأل  كانھ  نوكیس  ّهنأب  اھربخي  ياریمل  بتك  دق  ناك 



، انھ لاجرلا  نم  ددعلا  اذھ  ًاموي  اوري  مل   . لئاصفلا ّلكب  عقوملا  ألتما  ام  ناعرسو 
. ةقّالف ىلع  الو  ةحلسأ  ىلع  رَثعُي  مل   . تیبملا يف  اّمیس  ال 

ّيأ لبق  مّھنكلو   ، برحلا نم  ًائیش  اوفرع  مّھنأ   ، اولتاق مّھنأ  نورعشي  كلذ  عمو 
مھمادقأب ةيانعلاو  رجّنرلا  ةيذحأ  عزن  يف  ةبغربو  ریبك  بعتب  نورعشي  ءيش 

قرولا اوبعلیل  اوبھذ   . مونلاو ةعجلا  ءاستحاو   ، عیظف لكشب  مھملؤت  يتلا 
ّةثج ّنأ  ةفرعمل  نوّقرحتي  ًاضيأ  اوناك  دقف   ، رَخآ ٍءيش  يف  ریكفتلا  اولواحيو 

. انھ دعت  مل  بیبطلا 

. رمألا يھتني  نأ  نوديري 

ناّملكتي . ال  تیبملا جرد  ىلع  بنج  ىلإ  ًابنج  نیسلاج  وبارو  رانرب  يقب  ةداعلاك 
ّرتجي وھو  اھاضمأ  يتلا  تاعاسلا  نع  ال   . ًائیش رانرب  لقي  مل   . ءيش ّيأ  نع 
فصتو صقرملا  نع  ياریم  اھیف  يكحت  يتلا  تاملكلا  ةءارق  دیعي  امنیب  هبضغ 

هّمع نبا  لأسي  ملو  اذھ  نم  ًائیش  لقي  مل  ثمد .» : » ةجعزملا ةملكلا  كلتب  وبار 
. ةلئاعلا رابخأ  نعو  لوكین  ًابطاخ  لازي  ناك ال  لھ   ، ءيش نع 

نم ّنأ  دقتعا  دقل  لعفي ! مل  ّهنكلو   . ياریم نع  لأسي  نأ  ّىتح  نكمي  ناك 
. هراكفأ نع  حصفُي  ّالأ  لضفألا 

نع تّایلآلا  لا  ـ ّمع عم  اثّدحت   . رّھظلا دعب  تاعاس  عضب  عقوملا  يف  نابيرقلا  ّلوجت 
ّةیحورملا دنع  ًاضيأ  اّفقوت   . اھصحف بجي  يتلا  تانحاشلاو  تارّایسلا  تاّكرحم 

مل  . هتریماك ًالماح  داع  ّمث  قئاقد  عضب  وبار  باغ   . عقوملا لخدم  مامأ  ةضبارلا 
يف  ، طقف اھنم  ضعبلا   . مالفألا نم  ریثكلا  هيدل  دعي  مل  ذإ  رّوصلا  نم  ریثكلا  طقتلي 

: ةلئاعلاو جنالوس  ىلإ  اھلسریس  ّهنإ  لاق   . عقوملا

. كانھ كل  ةروص  هيدل  دحأ  ْنأ ال  قثاو  انأ 

ثثج  - لّیللا لاوط  اھوفصق  يتلا  ةيرقلا  يف  ثثجلا  يف  ّركفي  ناك   . رانرب ِبجُي  مل 
خرصي طباضلا  توص  عمس   . تازنع عضبو  رامحو   ، بالكلا ًاضيأو  لافطألاو  ءاسنلا 
روخصلا عفرب  عیمجلا  دھجیف  ةقّالفلاو  ةحلسألا  ىلع  اورثعي  نأ  ًارمآ  حابصلا  يف 

مھفي الو  قصبي  وھو  ّةیبغلا  طباضلا  ةروصو  توملا - ّالإ  ءيش  ال   . رابغلاو دامرلاو 
. ءارقحلا ةقّالفلا  ءالؤھ  ىلع  اورثعي  نأ  نونجملاك  خرصيو 

، نوتيزلا تّابح  ةبعل  بعلت  ةرجش  ّلظ  يف  ةسلاج  تناك  ةحیتفب  ایقتلا  امدنع 
ىرت نأ  اھنكمي  ناك  نإ  تلأسو  هبوص  تضكر   . رانرب تأر  املاح  تّفقوت  اّھنكلو 
رادج ىلإ  ةدونسملا  اھتجّارد  ترضحأو  تبھذف   . معن رانرب : لاق   . ةافحلسلا
اھفلخو  ، هتلابق  ، كانھ تناك   . ةقیقد ّفقوتت  نأ  وبار  اھنم  بلط   . تداعو لزنملا 



. ءّالطلا ةقّقشتملا  هتھجاوو  لزنملا 

. ةروصلا طقتلا 

، ةریغصلا ةاتفلاو  هّمع  نبا  ىلإ  رظني  ًالیلق  ًادیعب  وبار  يقب   ، امھیلإ تّمضنا  امدنع 
تاو ـ صأ ّالإ  عمسُي  الو  ّمیخم  تّمصلا   ، ّملكتي دحأ  نكي  مل   ، امھدحو اناك  ول  امك 

ةلواطلا ىلع   . رخآ ءيش  الو   . ةرّایس ّكرحم  ريدھ  اّمبرو  دیعبلا  يف  لا  ـ جرلا يقاب 
رانرب ناك  اریماكلا  ةسدع  يف  رظن  امدنع   . فحاز ٍشحو  لثم  وبار  ّلظ  ةيؤر  نكمي 
ةھبتنم يھو   ، اھدیب كسمي  وھو  اھدعاسي  ةریغصلا  ةاتفلا  بوص  ًالیلق  ًاینحنم 

. ةمراص هبش   ، ّةداج اھحمالم   ، يشملا يف  هتقيرط  ىلإ  ةّدشب 

مّھنأ فرعي  ـو ال  هف ـب.  يبطلا ىلع  ًادادِح  دوسألا  يدترت  تناك  لھ  وبار  لءا  ـ ست
، فقّسلا ئطاو  ّيرجح  ٌءانب  فلخلا  يف   . ناولألا ةیھاز  بایثب  ًاموي  اھوري  مل 

. نوللا ءارغملا  رصعلا  ءامسو  ّةلتلا  هفلخو 

. ةروصلا طقتلاو 

ىلع اوّعزوت   . ملعلا تحت  ةحابلا  يف  لئاصفلا  ّلك  تعمتجا  ام  ناعرس  ّمث 
هتلاح ىلإ  عقوملا  داع  قئاقد  لالخو  تاّكرحملا  ريدھ  عمسُي  أدبو  تارّایسلا 
بیجلا تارّایسو  تانحاشلا  هترثن  يذلا  رابغلاو  تالجعلا  راثآ  ءانثتساب   . ةقباسلا
ىرحألاب وأ   ، بیبطلا يف  نوّركفي  عیمجلا  ّنأو   ، عشقني ّهنأ ال  ول  امك  ودبي  يذلاو 

هدسج ّثُتجا  لجر  فصول  ةملكلا  هذھ  ةعاظفل  اي  تدعبُأ -  هّتثج  نأ  نوّركفي 
لولحو بایغلا  اذھ  ةأطو  عم  كانھ  اوقب  مھو   ، لكؤیل زّھُج  ناویحك   ، بنرأك خلُسو 

، ءيش ال  ّمث   ، جومي ّهنأ  ودبي  ثیحب  ديدش  ءطبب  عشقني  يذلا  رابغلاو  ءاسملا 
ّنأ نوفرعي  عیمجلا  ّنأ  ّالإ   ، اھباستكا داعُي  يتلا  تاداعلاو  عقوملا  لاجر  طقف 

. تاداع دعت  مل  تاداعلا 

ءيش ال   . اذام نوفرعي  ال   . ّریغت دق  ام  ًائیش  ّنأ  نوفرعي  اوتاب  عیمجلا  ّنأ  كلذ 
يدانیس فيرعلا  توص  ّنأ  نوفرعي   . قباسلاك دوعیس  ءيش  كلذ ال  عمو  ّریغتیس 

: هسفن عاقيإلاب  حابص  ّلك 

! ةوھقلا نالف ! اي 

تاوصأ ـع  فترتو  ، ىلوألا را  ـ بخألا ـن  لعت يھو  روتسيزنارتلا  ةزھجأ  زيزأ  أدبي 
اولوبیل ةضمغم  فصن  نویعب  عیمجلا  موقيو  توصلا  ضفخو  اھئافطإب  بلاطت 

. ام ًاعون  لوزعم  ناكم  يف  رادجلا  ءازإ  ًاجراخ 

ًاروف رانرب  فرع   ، دحأ ىلإ  ثّدحتي  نأ  ّىتح  نود  نمو   ، نيرخآلا لثمو   ، كلذ عمو 
يف ءاوجألا  ّنأ  فرع   . بیبطلا ّةصق  لبق  هیلع  تناك  ام  ًامامت  هبشت  رومألا ال  ّنأ 
مونلا ىلإ  دالخإلا  دعوم  نیحي  امدنع  ءاسملا  يف  ّهنأو  ّرتوتتو  ءوستس  عقوملا 



قوف ًالعتشم  ریغصلا  رفصألا  ءوضلا  ّالإ  ىقبي  نل  امدنع  نورخآلا  كحضي  نل 
: خرصي هیيرفیف  ّلظي  امدنع  كلذك  اوكحضي  نلو   ، ةفرغلا فصتنم  يف  مھسوؤر 

! حيرستلا ىتم   ، ًّابت

. لبق نم  اھودھعي  مل  ًةفجر  مھقیفر  توص  يف  نوحملیس  عیمجلاف 

نم ًاّدج  رّخأتم  تقو  يف  كلذ  لصحي  وأ   ، مونلا نع  نوزجعي  نّابشلا  ّنأ  عقاولا 
. لّیللا

اوداع ام   ، نوّبلقتي نّولظيو  مھّترسأ  يف  نوّكرحتي  مھضعب  نوعمسي  امدنعو 
توصلا ًانایحأو  تمصلا  عامسب  نوفتكي  لب   . ءاسنلا نع  ةِقبَش  ًاتاكن  نوقلي 

نعو كارحلا  نع  اوّفكي  نأ  مھل  خرصي  وھو  مھنم  دحاول  طخاسلاو  بضاغلا 
: ىضوفلا هذھ  ثادحإ 

! جیجضلا اذھ  اوفقوأ 

ىقبي نيریثك  ّنأ  نوفرعيو  هريرس  يف  دحاو  ّلك   ، لّیللا يف  ماسجألا  دمھت  ّمث 
يف ةبغرلا  عمسن  داكنو   ، راجفنالا كشو  ىلع  بلقلاو  ًاقونخم  مھيدل  سّفنتلا 

. مھقنخت خارصلا 

ریصتو  . دالبلل قاتشنف  انرمغي  نطولا  ىلإ  نینحلا  كرتن   ، فورظلا هذھ  يف   ، اذل
طقف موقن  امدنع  ّىتح   ، ًاّدج ةقناخ  ةرارحلا  نوكت  ال  امدنع  ّىتح  ةلیقث  مّايألا 
ةبوعص نودجي   . ام ءيش  ّریغت  دقل  ةدایقلا  ىلإ  ةبسنلاب  ّىتحف   . ةيامرلا نيرامتب 
مّھنأ نوفرعي  مھف   ، عفانو ّماھ  اذھ  ّنأ  نوكردي  مھلعج  يف   ، لاّجرلا لاغشإ  يف 
لوطت تاراھنلا   ، ًاریثك ةحِرمو  ًةفيرظ  دعت  مل  ثيداحألاو   . ةميزعلا يَطبثُم  اوتاب 
نوجزي  . لّیللا يف  سیلو  ةلولیقلا  تاعاس  يف  ّالإ  مھيدل  ءيجي  مونلا ال  ّنأ  ودبيو 

ىلإ رمألا  مھب  يھتنيو   . اّمبر ةداعلا  نم  رثكأ  نوبتكي   . عجھملا فیظنتب  مھتقو 
ّنأ نوفرعي   . دالبلا ىلإ  ةدوعلا  نع  ّالإ  نوّملكتي  ال   . هابتنا نود  نم  قرولا  بعل 
مّايأ ةعضب  ةیضمتب  ءافتكالا  مھیلع  نوكیس  نيرخآ  ّنأو  كلذ  هل  ّقحیس  مھضعب 

. راظتنالا نيرخآ  ىلع  نوكي  امیف  نارھو  يف 

. ءالؤھ نم  اونوكي  يكل ال  ًّارس  نّولصي  عیمجلاو 

ىلإ نوبھذيو  مايأ  ةینامث  ىلع  لوصحلا  يف  نوحجنیس  نيذلا  كئلوأ  فرعي 
كئلوأ تاّعقوت  ردق  ىلع  ةياكح  اووري  نأ  مھیلع  نوكیس  ةدوعلا  دنع  مّھنأ  اسنرف 
ليوطلا قيرطلا  نع  اوكحي  نأ  مھیلع  نوكیس  ّهنأ  دعب  نوفرعي  . ال  انھ اوقب  نيذلا 
عئاضلا تقولا  ّلكو   ، ّةیثبعلا راظتنالا  تاعاسو  ةبیئكلا  تانكثلا  نع   ، قاّشلاو

، أفرملا سرح  زكرم  يف  اھوضمأ  يتلا  ةلّیللاو  روبعلا  ةطقن   ، ةرودھملا ةيرحلاو 
عمّاللا ّيدامرلا  ءاملا  اوري  نأ  نود  ةیضرألا  ىلع  نيدّدمتم   ، ًالیل راحبإلاو 



. مالحألا نم  يلاخلا  مونلاو   ، ذالوفلاك

تاقانعلا نع  نوكحي  سـ ـب.  يھم تم  ـ صب نور  ـ خآلا مھعم  ـ سيو نوّملكتي  سـ
ءاقدصألا  . مھسفنأل يقابلاب  نوظفتحیس   . ًّایفاضإ ًائیش  اولوقي  نل   . نوفتكيو

اھب يتأي  اھنع  رابخأ  لب  ةبیطخ  نم  كانھ  دوعي  ال  ًانایحأو   . ةبیطخلاو ةلئاعلاو 
اھتيؤرل يعسلا  مدعو   ، اھمولن اّننأب ال  ءاّعدالاو   . نالف نباب  تطبترا   ، لجأ  ، نورخآ

. ّيلختلاو ملظلاب  انروعشو  انلمأ  ةبیخب  اھل  خارصلاو  ریسفتب  اھتبلاطمو 

اّمبرو  ، ىرقلا نعو  بیبطلا  ّةصق  نع  ًاصوصخ  يكحن  ّالأو  تمصلا  دیجن  نأ 
ّيأ يف  بغرن  الو  تمصن  نأ  ىرحألاب :  . نیتورلاو للملا  نع  ثيدحلاب  ءافتكالا 

. مالك

رھظُت روصلا  نم  ةعومجم  مھدحأ  طقتلا  امدنع  نارھو  يف  اوناك   ، ٍمايأ ةعضب  دعب 
يدتري مھمظعمو  نیقابلا  مامأ  نوعكار  مھنم  ةماقلا  لاوط   ، قاّفرلا نم  ًامسق 

. ةضيرع تاماستبا  مھھوجو  ولعتو  ةیسمش  تارّاظن 

فرعي نأ  نود  هروص  نیب  اھیلع  وبار  رثعیس  يتلا  ةروصلا  كلت  ةّمث   ، روصلا نیب   ، ّمث
ةروصلا يف   . اھطقتلا نَم  فرعي  الو  رانرب  دنع  اھآر  دق  ناك   . انھ ىلإ  تلصو  فیك 

ودبتو امھنانسأ  نع  نارّشكي  اناك   . ةحوتفم فصن  امھنویعو  ناكحضي  ريديإو  رانرب 
ريديإ فتك  ىلع  هعارذ  رانرب  عضو   . امھرھبت سمشلا  ّنأ  ول  امك  ةئتان  امھتانجو 
ٌمالعأ ىلعألا  يفو  رّابحلا  ماظع  لثم  ضیبألا  ىتوملا  بصن  ىرن  امھفلخو 

ّيأ  ، لّحنلا وأ  تاشارفلا  وأ  تارشحلا  نم  ٍشیج  لثم  حولت  ةریغص  ّةیسنرف 
طوبضملا ّينطولا  دیعلا  لالخ  ویلوي  يف  نحنف   ، ءاقرزلا ءامسلا  يف   ، ناك ءيش 

يتلا مالعألاو  ّيركسعلا  ضرعلا   . نّیيركسعلا لبق  نم  قئاف  لكشب  مَّظنملاو 
. تافرّشلا ّنيزت 

. ّةوق ضارعتسا  ًاصوصخو  ًاضيأ  ّهنكل   ، لفح ّهنأ  حیحص 

. ةزاجإلا ّهنإ  رَخآ : ٌءيش  وھ  مھیلإ  ةبسنلاب  نكلو 

نأ يفو  ةیلستلاو  يشملا  يف  ّالإ  اوبغري  نلو  سمّشلا  يف  ّالإ  اوّركفي  نل  ذئنآ 
مّھنأب نورعشي  يتلا  مھرامعأ  اودیعتسي  نأ   ، ّةیقیقحلا مھرامعأ  يف  اونوكي 
حئاورلاو اھنوریس  يتلا  دھاشملا  ّنإف  اذل   . عقوملا يف  وأ  ةنّكثلا  يف  اھوكرت 
قمعب ةركاذلا  يف  عبطنت  فوس  مھدوارتس  يتلا  راكفألاو  اھنوّمشیس  يتلا 

. ءاسعتلا داسجأ  يف  ةقّالفلا  نیكاكس 

ّهنأ فرعن  نل  كلذ  عمو   ، ىّقبتي ام  ّلك  ّةیمھأب  نوكيو  انتایح  لاوط  رمألا  مودیسو 
نولمحي ٌلافطأ  ؛  انتایح ناردج  وسكت  يتلا  رومألا  يف  ًّایموي  ّركفن  ال  اّننأل  ّمھم 



حئاور ّركذتن  امك  اذھ  ّلك  ّركذتنس   ، ةّحلمم عرق  روذب  وأ  ًاّنولم  ًاصّمح  ةءولمم  ًانورق 
كانھ ءانثألا  هذھ  يف  نكلو   . سوباكلاو  ، زازئمشالا ّىتح  زاقرملاو  نيدرسلا 

ةحشوألابو ةّانَحُملا  ّنھروعشب  ءاسنلاو  نارھو  ءوضو  رحبلا  نم  ةمداقلا  حيرلا 
درجألا ّيرئادلا  طالبلاو  ةفصرألاو  ةریغصلا  تاھيرتروبلا  تیناوحو   ، اھیلع ةدوقعملا 
نازيزلا تاوصأو  ًاعبط  سمشلاو   ، دنورآ وأ  وجیب 203  عون  نم  تارّایسلاو 
ياریم ديو  نیلكاجو  ليزیجو  ریبیلیفو  ّةیئابرھكلا  تاصابلاو   ، ويدارلا ةشوشوك 

، رصع تاذ  روداغوم  امنیس  يف  اھعباصأو  اھتحار  ىلوألا  ّةرملل  رانرب  سمل  امدنع 
ةحارصب هبوص  ترادتساو  يھ  تردابف  اھوحن  رظني  نأ  ؤرجي  ةيادبلا ال  يف  ًاّددرتم 
ةحارصب لب  هلثم  ةِلجخو  هجولا  ّةرمحم  ال  ةدیعسو  ةمستبم  هیلإ  ترظنو 

. ةيادبلا ذنم  امھنیب  ّةیھيدب  تناك  ةءاميإلا  ّنأ  ول  امك  ةطاسبو 

ّرصي صفقلاك  ٌرير  سـ  . ّةطحملا برق  قد  ـ نف يف  ًةفرغ  رجأتسا   ، نيرخآلا لثم 
مسقي اھمجح  لوط  ىلع  عْدص  اھیف  ةآرم   ، دراب ءامو  ةلسغم   ، ةكرح ىندأ  دنع 

. هريرس يف  ًاحابص  هلوانتي  يذلا  لاقتربلا  وھ  مسقي  امك  نیمسق  هھجو 

هنكمي  ) هدحو هل  ةفرغ  اھیف  هل  نوكي  يتلا  ليوط  نمز  ذنم  ىلوألا  ّةرملا  اّھنإ 
ناردجلا قرو  ىلع  ةموسرملا  ةحیبقلا  راھزألا  ّمھت  )؛ ال  لزألا ذنم  لوقي  نأ  ّىتح 

نع قرولا  تلصف  يتلا  ةنوفعلا  الو  ةلسغملا  ترمعتسا  يتلا  ریصارصلا  الو 
يف ناریجلا  خارص  ّمھي  الو   . ةلسغملاو ةذفانلا  ىلع  ٍتالاھ  تمسرو  رادجلا 
دنتسي نأ  هنكمي  يتلا  ةذفانلا  نع  ًالضف  هّمھي  ام  اذھو  هدحو  هل  ةفرغلا   . لّیللا

. رضخلاو ضیبلا  ّةیئابرھكلا  تاصابلاو  ةنيدملا  لّمأتيو  اھیلإ 

ناملراش ّةداجو  ریبكلا  شير  ـى  هقم ـة  هجاو لّمأتيو  يشمي  ناك  حا  ـ بصلا يفو 
طرف نم  دوعي  الو  انھ  شیعي  نأ  ّلیختي  حوريو   . ریّغصلا لیف  ود  لیتوھ  عراشو 
هسفن يف  لوقيو   . ليزاربلا ىھقم  الو  لكشلا  ّيوضیبلا  ىنبملا  ال  ىري  ةداعلا 
ءاوجأ هتقار   . ًادیعس نوكيو  انھ  شیعي  نأ  نم  ّنكمتیف  يھتنتس  برحلا  ّنإ 

ام ّلك  نع  اھربخي  جنالوس  ىلإ  بتكیس   ، عقوملا ىلإ  هتدوع  روف   . ةنيدملا
نودَِفي برعلا  ةیْتفلا  ٍرصع  ّلك  ىري  نأك   ، فيرلا يف  شیعي  امدنع  ءرملا  صقني 

(. نارھو ىدص  « ) نارود وكیل   » ةفیحص نوعیبيو  دئارجلا  نیّطبأتم  ّةقزألا  دحأ  نم 

يذلا لیتاشو  بیبطلا  ّةثجو  ةریخألا  ثادحألاب  طقف  ال   ، ًاضيأ ّركفیل  تقولا  هيدل 
ذنم ّهنإ  هسفن  يف  لاقو  نّیيرئازجلا  يف  ّركفي  ناك   . موي ّلك  ًءاوطناو  ًامّھجت  دادزي 

بعشلا ّنأو   ، مھفرعي ال  اھلھأ  ّىتح   ، ةحیتف ةریغصلا  ّالإ  مھنم  فرعي  ال  هلوصو 
، عوبسأ دعب  ًاعوبسأ  ًاضومغ  دادزي  يذلا  زّغللاب  هبشأ  نيرخآلا  ىدل  امك  هيدل  وھ 

. ءيش ّيأ  نمو  اذامل  فرعي  نأ  نود  فئاخ  ّهنإ  لاقو 

يف ًادیحو  ىّشمتي  وھو  يزخلاب  هرعشت  ةركفلا  هذھ  تناكو   ، ًائیش فرعي  وھف ال 
. نارھو يف  ركابلا  حابصلا 



ًّايرئازج ناك  ول  ّهنأ  ـه  سفنل ّرركي  ّالأ  نع  ًازجا  ـه عـ سفن ىفلأ  ـت  قولا ّرم  اّملكو 
عراسي يتلا  ةركفلا  هذھ  هیلع  ّحلت  َمل  فرعي  . ال  ةقّالفلا نم  ریصیس  ًامتح  ناكل 
لاّجرلا مھ  نم   . بارتلا يف  ةاقلملا  بیبطلا  ّةثج  يف  ّركفي  نإ  ام  اھداعبإل 
لوقي كلذ  عمو   . كلذك مّھنكلو   . ًارشب اوسیل  دیكأتلاب  ؟  اذھ ِلعف  ىلع  نورداقلا 

ّالأ ينعي  اذام  ـم  هفي وھف   . ةقّالفلا نم  نوكي  نأ  نكمي  ناك  ّهنإ  ًانایحأ  هسفنل 
هل لا  قـ ول  ّىتح  ـر.  قفلا ينعي  اذام  فر  ـ عي ـه.  ضرأ ـة  عارز نم  ّحال  فـ ّنكمتي 
ّهنكلو  . لجأ  . مالّسلاو ّةیندملا  مھبَھَنل  ـا  نئج اّننإو  ـم،  هلجأ نم  انھ  اّننإ  مھضعب 
يتلا ةلیقثلاو  ةنكادلا  مویغلا  يف  ّركفي   . لوقحلا يف  تارقبلا  يفو  هّمأ  يف  ّركفي 
يف ّركفي   . روحلا راجشأو  لوادجلا  ىلعو  تاناویحلا  روھظ  ىلع  اھلالظب  يقلت 

هتاقیقشو وھ  مھھاوفأ  مامأ  امھيديأ  ناعضي  هاربخأ  امك  اناك  نيذللا  هّمأو  هیبأ 
اھترفح يتلا  قدانخلا  يف  اوئبتخیل  عرازَملا  مھلماكب  ةيرقلا  لھأ  كرتي  امدنع 
هوربخأ ام  يف  ّركف   . مھنم برقلاب  نّورمي  ناملألا  تاوطخ  نوعمسي  مھو  فئاذقلا 
لوقلاو ریكفتلا  نم  عانتمالا  ىلع  ًارداق  نكي  مل  لواح  امھمو   ، لالتحالا نع  هب 

. مھنم نم  لضفأب  انسل  اّننإو  اندنع  ناملألا  دوجول  هباشم  انھ  اندوجو  ّنإ  هسفنل 

ٌنَسَح ٌدلب  اسنرف  ّنأل   ، ريديإ لثم   ، كلذك ًّایكرح  نوكي  نأ  نكمي  ناك  ّهنأ  ًاضيأ  ّركف 
ةنھم شیجلا  ّنأو   . ليوط نمز  ذنم  اسنرف  وھ  ًاضيأ  ناكملا  اذھ  ّنألو  ةياھنلا  يف 
ّالإو كتلئاع  لیعت  نأ  ينعي  ًّایكرح  نوكت  نأ   ، نأّشلا اذھب  ّقحم  ريديإو   ، اھریغ لثم 

. ًاعوج تتاَمل 

املاطل  . نوبذكي عیمجلا   . دحأ قيدصت  بجي  . ال  ئطاخ اذھ  ّلك  ّنأ  ًاضيأ  ّركف  ّهنكلو 
هلعجت ةجرد  ىلإ   . ناكم ّلك  يف  بذكي  ام  ٌءيش  ةّمث   . هیلع نوبذكي  مّھنأ  ّركف 

َمل نكلو   . ءاكبلا يف  ةبغرلاب  رعشي  داك   . هلوح نم  ملاعلا  بلقو  ّؤیقتلا  يف  بغري 
. دیحولا هقفأ  ياریم  اھیف  نوكت  مّايأ  ةعبرأ   . مّايأ ةعبرأ  همامأ  ؟  مویلا نزحلاو  ّمغلا 

ةنيدملاب ّةوقلا  قئافلا  ساسحإلا  اذھ   ، لجأ  ، ًاضيأ ةنيدملاو  ةلیمج  ءامسلا 
نھاكلا ظعاوم  هیسنیف  رمألا  هرھبي   . اھجراخ ـا  يحن نأ  ـن  كمي اّننأب ال  روعشلاو 

ال، همامأ : تحضتفاف  ًةظحل  اھب  َّكشي  مل  ىرخأ  ةبذك  لثم  اھدیعتسي  يتلا 
نم ءيش  ّيأ  الو  ةلوھسلا ال  الو  ّيھلإلا  ناحتمالا  الو  میحجلا  تسیل  ةنيدملا 
باتك رانرب  حتفي  مل  ىلوألا  ّةرمللو   ، ًاريرمو ًاحیبق  نھاكلا  هل  ادب  ةأجفو   . اذھ ّلك 

. مّايأ ةلیط  تاولصلا 

. لؤاستلا نع  ّفك  ّمث   . هتركف نم  ّحصأ  نع هللا  لیتاش  ةركف  نكت  مل  نإ  لءاستو 

يف رانرب  ئجوف   . هيدلاو لزنم  يف  ةوھقلا  برشل  يتأي  نأ  ريديإ  هیلع  حرتقا 
نوكي دق   . ريديإ نم  برقلا  ديدش  ّهنأب  رعشي  ال  وھف   . ةوعدلا َِلبق  ّهنكل  ةيادبلا 
ّملكتي كلملا ال  دبعف  ّيعیبط  اذھ  ّنكلو   ، حیحص اذ  ، هـ كلملا دبع  نم  هیلإ  برقأ 

. ريديإ نم  برقأ  نوكي  نأ  يھيدبلا  نم  اذل   . نيرخآلا عم  الو  هعم  ، ال  ًاریثك

ةلئاع دنع  هنوكل  طقف  ال   . ةّدشب رانرب  ّرثأت   ، ياشلا هل  اومّدقو  هولبقتسا  امدنع 
هولذب ام  ّلك  ببسب  ًاضيأ  نكلو  اھتاداعو  اھرولكلوف  نع  هلھجي  ام  ّلك  عم  ةیبرع 



ذإ ًالیلق  هجعزأ  امو  هب  رعش  ام  اذھ  ًا،  ـ ّمھم ًالجر  ناك  ول  امك  هتفایض  اونسحیل 
ةیلافتحالا ةسلجلا  ؛  امھب غلابم  ةقادصلا  نع  ریبعتلاو  ةيانعلا  هذھ  ّلك  ّنأ  دجو 

هتفصب هتمسوأ  هيري  نأ  ىلع  ّرصأ  يذلا  ّدجلاو   ، ّمألا هتمّدق  يذلا  ياشلا  لوح 
ٍةزئاج لثم  سّملتي  وھو  نادریف  ةكرعم  يف  اھدقف  يتلا  هعارذو  ًاميدق  ًابراحم 
دادزي حار  يذلا  جرحلاو   ، عوكلا ىوتسم  دنع  دوقعملاو  ّيوطملا  غرافلا  هَّمك 

. ریمضلا زخو  نم  ًاعون  ناك  ول  امك  هتلئاعو  ريديإ  ءازإ  هقنخي  هب  رعش  ّىتح 
نمو  ، هریمض هلجأ  نم  ّبنؤي  نأ  نكمي  ـا  ّمعو  ، ریمضلا زخوب  رعشي  اذامل  لءاستو 

: ريديإ هل  اھلقن  يتلا  هتلوق  يفو  كلملا  دبع  يف  ّركف  ّمث   . نَم لجأ 

. ًاموي نّییسنرف  ریصن  نل   ، انلعف امھم 

وأ اھمھفي  نأ  هلثم  حّالفل  نكمي  ءایشأ ال  هجاوي  ّةرملا  هذھ  ّهنإ  هسفن  يف  لاقو 
َتفرع نوكت  نأ   ، اذھ ّلك  مھفتل  ًاّملعتم  نوكت  نأ  بجي   . حیحص لكشب  اھیف  ّركفي 

. رثكأ ًاسانأ  َتلباقو  رثكأ  ءایشأ 

مثعلتف  . اھتفایض نسح  ىلع  ريديإ  ةلئاع  ركشل  تقولا  ناح  امدنع  كبترا  اذل 
ًادحأ ربخي  نل  ّهنأ  نم  ًاقثاو  ناك  ببسلا  فرعي  نأ  نود  نمو   ، أتأتو مھركشي  وھو 
اذاملو ةرايزلا  هذھ  نم  لجخلا  َمل  لءاستو   . ةركفلا هذھ  هتجعزأو   . ةرايزلا هذھب 

انّفص يف  مھ  نّییكرحلا  ّنأ  نیح  يف   ، هلھأ نوخي  ناك  ول  امك  كابترالاب  رعشیس 
هروضح ّنأ  مھراھظإ  وھ  لجخلاب  هرعشأ  ام  ّنأل  اّمبر   . ّانم دحاو  ريديإو   ، ًاضيأ

دق نكي  ملو  دوّسلاو  نّیيرئازجلا  نم  ةيرقلا  يف  رخس  املاطل  يذلا  وھ   ، مھّفرشي
ءالؤھ  ، نّییلاغنسلا ةاّمرلا  نع  دادجألا  تاياكح  يف  ّالإ  مھنم  ّيأب  ًاموي  ىقتلا 

. ناملألا دونجلا  ةفاخإل  ّةیمامألا  فوفصلا  يف  نوعضوي  اوناك  نيذلا  ةقلامعلا 

ةریغصلا ةعومجملا  ءاقل  تقو  ناح  امدنع  ترّخبت  ةلئسألاو  راكفألا  هذھ  ّنكلو 
يف ميدقلا  كرّدلا  ىنبم  نع  اھلالخ  هوثّدح  ةلوجب  اوماق   . ياریم قفارت  يتلا 
ىنبم لخدم  سرحت  يتلا  دوسألا  ّمث   . حیبق ّهنأل  ديدجلا  هورُي  ملو  ریبیلك  ةحاس 
هبشت يتلا  نیتلا  راجشأ  اوأرو  ةرايزلا  اولاطأو  وبوش  ّيح  اوراز  ّمث   . ةيدلبلا
تراشأ مھدوعص  يفو   . تاصابلا راظتنال  ةّصصخملا  دعاقملا  ةرضخ  اھترضخ 

، صقرلل يتأن  انھف   ، دوعن فوس  تلاقو : نیمیلا  ىلإ  رویتیم  ةناح  ىلإ  ياریم 
. عئار اذھ   ، ىرتس

ىدحإ ىلإ  ياریم  تراشأ   . ةیقیسوملا تاناوطسألا  عیبي  نزخم  كانھ  ناكو 
نإ لءاستو   . عمسي مل  هنأ  ىّعداو  رانرب  اھیلإ  رظني  مل   . ةھجاولا يف  تاناوطسألا 
فرعي ّهنكلو   . ةناوطسأ ًاموي  كلمي  مل  يذلا  ّهنس  لثم  يف  دیحولا  ّباشلا  ناك 
اھلثم ةاتف  ّمتھت  اذامل  لءاستو   . ّةیظحملا يھ  ياریم  ّنأو  دیحولا  سیل  ّهنأ 
فرعي ال  هنأب  ّرقي  نأ  بجي  كلذ  لجأ  نم  نكلو  ّملعتي  نأ  ديري  وھف   . هلثم ّباشب 

. هديري ام ال  اذھو  ًائیش 



ّلك يف  ّهنإ  لاقو  برتقا  لب   ، بجي مل  ىرخأ  ةناوطسأ  ىلإ  تراشأ  امدنعو 
ًاعم امھنع  ىقیسوملا  ّبحت  اّھنأب  ياریم  تباجأف   . ىقیسوملا ّبحي  لاوحألا ال 
ّهنإ  ، اھرجضُي وھف   ، نابوش لامعأ  سیل  نكلو  ونایبلا  ىلع  ًالیلق  فزعت  اّھنأو 

. ةصقارو ةثيدح  تاعوطقم  فزع  لّضفت  يھف   . اھیبأ صاصتخا  ىرحألاب 

اولوانت كانھو  زّابخلا  توناح  لباقم  يياریم  ىھقم  اودصق   ، صقرلا نع  ثيدحلابو 
علعلي يذلا  ىقیسوملا  قودنص  ىلإ  نوعمتسي  مھو  ةدضنملا  ىلع  تّالبقملا 

. ناكملا يف  هتوص 

نیتضيرعلا نيوار  ــ ضخلا نیّتیسمشلا  اھیترّاظن  ياري  مـ ـت  علخ  . هولعف مـا  اذ  هـ
ىلع ىغطت  ىقیسوملا  تناك   . ریغص ٍفیلأ  ٍناویح  لثم  اھبناج  ىلإ  امھتعضوو 
هربخأ  . ءاملا تحت  ٍدیص  ةلحر  يف  هقفاري  نأ  رانرب  ىلع  ریبیلیف  حرتقا   . ثيداحألا

كور ناس  ّىتح  نوكلاف  سأر  نم  ًءادتبا  كانھ   ، رحبلا برق  ًاریغص  ًاخوك  كلمي  ّهنأ 
ربیلیف ىور   . روخصلاب ةقصتلملا  خاوكألاو  ئطاشلا  دجن   ، لبجلا نع  دعتبن  امدنع 
زیبول هیقيدص  عم  تقولا  نم  ریثكلا  كانھ  يضمي   ، لمع هيدل  نوكي  امدنع ال  ّهنأ 

باحطصال زاتمم  ناكم  ّهنإ  رانربل  لاقو  ياریم  ىلإ  ةزمغب  راشأ  ّمث   ، اروغیسو
. ةاتف

اھادلاوو فوي  ضـ اھتیب  يف  ـم.  هكرتت نأ  ياریم  ىلع  نا  كـ ـر،  هظلا ـد  عب  ، ًاقحال
ةحوتفم امھنویع  ءاقبإل  نیتدوجوم  نیلكاجو  ليزیج  تناك   . ًاركاب ةدوعلا  اھنم  ابلط 
ةنيدملا َري  مل   . بابلا ّىتح  هدحو  رانرب  اھقفاري  نأب  اتیضر  امّھنكلو   ، ياریم ىلع 

هات ّهنإ  ّىتح   ، هدحو هسفن  قيرطلا  كلسي  نأ  فرعي  نل  ّهنأ  ّدب  الو  ةلوجلا  ّلك  يف 
. قدنفلا قيرط  دجو  امل  ریبیلیفب  ًةفدص  ِقتلي  مل  ولو  ةدوعلا  قيرط  يف 

معان ٍتوصب  اھعطقن  يتلا  دوعولا  ّلك  لثم   ، هسأر يف  ّنري  ياریم  توص  ّنأ  كلذ 
يتلا جانغِملا  تارابعلا  نعو  لیمجلا  سقطلا  نع  ّالإ  ّملكتن  ّانك ال  ول  امك  ئداھو 

. دعبأ ٍناكم  يف  انرصو  اذھ  ّلكب  انمق  دقل  ال،   . هيوغُنو رَخآلا  باجعإ  ریثن  اھب 
جاوزلا نع  ّىتحو  سيراب  يف  شیعلل  لاقتنالا  نع  ياریم  عم  ثّدحت  دق  نوكیسو 

نع اثّدحت  دقف  جاوز  ةملك  اظفلي  مل  ول  ّىتحف   . ًةرشابم كلذ  الوُقي  مل  نإو 
امدنع ةيركسعلا » دعب   » لوقي امھالك  ناك  ةيركسعلا .» دعب  ام  و« لبقتسملا 
لكشب ظفلُت  نحن »  » تناكو  . هدحو رانرب  ال   ، ّةيوس  ، هلعف نايوني  ـا  ّمع ناثّدحتي 

. ًاعقاو ًارمأ  ادغ  دق  امھجاوز  ّنأك  رمألل  هبتني  مل  ّهنأ  امھنم  دحاولا  يعّدیف  ّيوفع 
ىلإ ةدوعلا  ديري  ال  ّهنإ  لوقي  وھف   ، هیلإ ةبسنلاب  ٌلھس  رمألا  ؟  لھألا ّمھ  امو 

. هتيرق

. تارّایسلل ًابآرم  حتفأ  نأ  ديرأ  لوقي : ناك 

ال ْنأو  ءيش  ّلك  ىلع  ؤرجي  تاب  ّهنأ  ول  امك  ّيوفع  ٍلكشب  ةلمجلا  هذھ  يمري 
قثاو ّهنإ   ، دیكأ  ، هتایح ّریغيو  ةيرقلا  كرتي  فو  سـ  . ياریم عم  لیحتسم  ءيش 



، هبوص تءاج  نَم  يھو   ، ياریم يھ  ةزجعم  تماق  دقف   ، ّةرملا هذھ  رمألا  نم 
ریحي الف   ، هیف هدجت  نأ  نكمي  يذلا  ّزیمملا  ءيشلا  نع  لءاستي  ّلظ  يتلا  يھ 

. ّمھي كلذو ال   ، ًاباوج

يھتنت نأ  فاخي   . فوخ ىلإ  قلقلا  ّلوحتيو  ًانایحأ  هقلقي  لاؤسلا  اذھ  ّنأ  فرعي 
عضب ىلع  يوطنت  ةلاسر  نيریثك  قافر  لثم  هلصت  نأو  تأدب  امك  ةزجعملا 

«. ّكبحأ دعأ  مل  : » ریغ تاملك ال 

نم ٍءيشب  رعش  يلاتلا  مویلا  حابص  يفو   ، مونلا نم  ًایفاك  ًاطسق  لني  مل 
يھتنت ءاسملا  يفف  ًّةيوس  مویلا  نایضمیس   . بابلا هیلع  هیيرفیف  ّقد   . نایثغلا
يكل ًارصع  فصنلاو  ةسماخلا  يف  ةنكثلا  يف  ًاعیمج  اونوكي  نأ  بجي   . ةزاجإلا
حابص يف  اودوعي  نأ  نولّضفي  اوناك   . ءاسملا ّلوأ  عقوملا  ىلإ  لوصولا  نم  اوّنكمتي 
ًاعیمج مھیلع  ّنأ  نوفرعي   ، اولعف امھمف   . نكمم ریغ  اذھ  ّنكلو  يلاتلا  مویلا 
ًامغرو  ، ّلقألا ىلع  ًّايرظن   ، رمألل نوخضریس  مھعیمجو   ) ةنكثلا ىلإ  هاّجتالا 
مھسوؤر يف  نومسریس   ، ئطاشلا ىلع  وأ  ةنيدملا  يف   ، اوناك ّىنأ   ، مھنع
نیتتكن قافرلل  نووري  مھو  مھسفنأ  نوّروصتيو  ةنكثلا  نوّلیختيو   ، ةدوعلا قيرط 
نورّضحيو نوعمتجيو   ، ریكفت الب   ، نوّأیھتیس ام  ناعرس  ّمث   . اھب سأب  ال  ًاثالث  وأ 

(. ّيمویلا مھنیتور  نودیعتسيو  نوقلطنيو  بكوملا 

دحاولا جاتحي  ٍبعتب ال  رانربو  هیيرفیف  بیصأ   . ةعیظَفل عقوملا  ىلإ  ةدوعلا  ةركف  ّنإ 
ًاساكعنا ّالإ  رَخآلا  يف  ىري  نكي  مل  امھنم  ًّالك  ّنأل  رَخآلا  هب  ربخي  نأ  ىلإ  امھنم 

. هسفن نع 

. ةیضاملا ةثالثلا  مّايألا  نع  ّالإ  اّملكتي  مل  اذل 

نود نم  ىلوألا  ّةرملل  امھیسفن  ادجو  امدنع  هب  اّسحأ  ـا  ّمع  . هالعف ـا  ّمع اّملكت 
ول امك  ارعش  ةيادبلا  يف  ام  ٍةظحل  يف  امّھنأ  ّىتح   ، نيَدیحو هبش   ، قافرلا ةیقب 

املسأ ّمث   . اھارظتنا يتلا  ةعتملاب  ال  غارفلاب  ارعش   ، امھنع ّيلختلا  ّمت  دق  ّهنأ 
ابرشو  ، نزاخملا تاھجاو  ىلع  اّجرفتو  امنیسلا  ىلإ  ابھذف   ، ةایحلل امھرمأ  مامز 
ىلع ناّجرفتي  يھاقملا  يف  امھتقو  ایضمأ   . نوسنایلا لوحكو  ةعجلا  نم  ًاسوؤك 

مھتقفرب ایضمأو  ًاقافر  افداص  ّمث   . مھلاغشأ ىلإ  نوضمي  مھو  عراشلا  يف  سانلا 
. تقولا بلغأ  مھعم  ـا  يقب لب  ًاضيأ ال  يلاتلا  مویلاو  ءاسملاو  ـر  صعلا ّلك 

ةّرطعم اّھلك  سافنألا   . هصقرمو هتناح  نیب   ، رویتیملا يف  رصعلا  نم  ًاءزج  اوضمأ 
ةرھزُملا ّنھحئاورف  ءاسنلا  اّمأ   ، نو ـ سنایلا لوحكو  يسكسكلا  مـن  ءيشب 

. ساسألا ميرْكو  ةرمحلا  مالقأ  حئاور  نم  جيزم  ّةيوقلاو 

تایتفلا ىلإ  نارظني  اناك   . هتاذ ناوألا  يف  ناّرتوتمو  ناسّمحتم  رانربو  هیيرفیف 
اوّحرس دقو  تالذبلا  نودتري  مھعیمجو   ، نّییندم وأ  ٍدونج  عم  نصقري  ّنھو 



. ةيانعب مھروعش 

امھتذخأ امھنع  ًامغرو   ، ىقیسوملا ناعمسيو  ةكرح  ّةيأ  نایتؤي  ال  ةظحل  ایقب 
ىلع لعفي  َملو   ، ًاليوط هسفن  كلامتي  ملف   . هیيرفیف اّمیس  . ال  صقرلا يف  ةبغرلا 

. تاعاس عضب  انمامأ  لازت  الو   ، ّىلستن يكل   ، ثعابلا اذھل  انھ  نحنف  ؟  لاح ّةيأ 
تاسلاج ّنك   . صّقرلل ّنھوعدت  يديأ  نرظتني  ّنك  تایتف  دجو  ام  ناعرسو 

َنئج نم  ّنھنم   . صقرلل كيرش  ىلع  روثعلل  ةلاصلا  يف  لوجت  ّنھتارظنو 
ًاليوط رظتني  ملف  ام  ًاعون  هیيرفیف  تراثأ  ّنھقفاري  ال  ًادحأ  ّنأ  ةركفو   ، ّنھدرفمب

. ةبلحلا لخدي  ّىتح 

هیقيدص وأ  ریبیلیف  وأ  نیلكاج  وأ  ليزیج  ّىتح  الو  ياریم  ةيؤر  مدعب  رانرب  ئجوف 
. اروغیسو زیبول 

ول اذام  ؟  دحأ ِتأي  مل  ول  اذام   . قلقي أدب  ّمث   . كانھ ءاّقللا  ىلع  اودعاوت  دق  اوناك 
. لمتحُت ةركفلا ال  ؟  ياریم ةيؤر  نم  ّنكمتي  نأ  نود  ةنكثلا  ىلإ  ةدوعلا  تقو  ناح 
يف لاقو  هرمأ  مسح  ّمث  ةناحلا  ىلإ  باھذلا  يف  ّركف   . كارح الب  ًافقاو  َيقب  اذل 
لعفي انھ ال  ءاقبلا  ضوع  نیلخادلا  ىري  نأ  نكمي  كانھ  نم  َمل ال؟   ، معن هسفن :
ةبیخلا نم  ٍءيشبو  ةراجیس  لعشأف   . نوحرمي نيرخآلا  ةدھاشم  ىوس  ًائیش 

. هیيرفیف ادع  قيدص  هجو  سانلا  نیب  دجي  ّهلع  ةریخأ  ّةرم  ّشتف 

وبار ىأر  ةناحلا  ىلإ  هقيرط  يفف  ؛  ًافولأم ًاھجو  دجو  ّهنكلو   ، قيدص َهجو  دجي  مل 
. هحمل امدنع  هدیب  هل  راشأو  برتقا  ّمث  ًالیلق  ّددرتي  هآر   . لخدملا دنع  دونجلا  نیب 

. رانربل لاق   ، كْفرعأ مل 

ىلع اقّفتا  امّھنكلو   ، بنج ىلإ  ًابنج  ایقب   . ًاریثك اّملكتي  مل   . ءيش ّلك  اذھ  ناكو 
ادارأ اذإ   ، ًارصع ةسماخلا  يف  ؟  ةعاس ّةيأ  يف   . لجأ  . ةنكثلا ىلإ  ًّةيوس  ةدوعلا 

. هدرفمب دوعي  نأ  امھنم  ّلكل  نكمي  ّهنإ  الوقي  مل   . فصنلاو ةسماخلا  يف  لوصولا 
املاطل  . يقتلن نإ  ام  ًاعم  ىقبن  اّننكلو  ًاریثك  ًاضعب  انضعب  فطلتسن  ال  دق  نحنف 

نم ًائیش  ّنأك   . رخآ ٍناكم  ّيأ  نم  رثكأ  انھ  ًاحیحص  اذھ  ودبيو   . اذكھ رومألا  تناك 
ّركفي دعي  مل  ةميدق  ٍةداعل  وأ  فورعم  ببس  الب  ضعبب  مھضعب  سانلا  طبري  دالبلا 

. دحأ اھب  كیكشتلا  يف 

يفنلاب ریخألا  اذھ  باجأف   ، ةدحاو ديري  ناك  نإ  رانرب  لأس   . ًةعج وبار  بلط 
نم ًّايأ  َري  مل  ّهنكل   . نیلخادلا سانلا  ىلإو  بابلا  ىلإ  رظني  ناك   . هسأر نم  ٍةءاميإب 

. مھرظتني ناك  نيذلا  صاخشألا 

. ةبیخلاب بیصأف 

ىلإ ةعرسب  وبار  رظن   . صقرلا ةبلح  ىلإ  ًةرشابم  لوخدلاب  نابيرقلا  ّددرت 
رظتني هلثم  ناك  اّمبر  وبار  ّنأ  ّركف   ، ًائیش لقي  ملو  هترظن  رانرب  حمل   ، صقرملا



. ياریم

. ًاقالطإ ال، 

وأ ّةرم  ّةيوس  اصقر  دق  ياریمو  وبار  ناك  نإو  ًاصصق  عرتخي  ّهنإ  هسفن  يف  لاق 
... نأ ّلیختي  نأ  ةرورضلاب  بجي  الف  نیّترم 

ءيش ّلك  اّھنإ   . ّبحلا يف  ةّمھم  ةقثلا  ّنأ  ّرركي  حارف  هسفن  نئمطي  نأ  دارأ  ّمث 
اھحئاصن تناك  املاطلو  جنالوس  هحرشتس  تناك  ام  اذھ   ، ياریمب قثي  نأ  بجيو 

. اھناكم يف 

. معن  ، ةقثلا

. ًاعبط ةيادبلا  يف  ّهكش  عضوم  وھ  وبار  ّنكل 

ةراشإب ایفتكا  لب   ، اّملكتي نأ  نود  كلذ  العف   . صقرلا ةبلح  ىلإ  اداع   ، ةياھنلا يف 
ّةرم رظن  رانرب  ّنكلو   . برشلا ةدضنمب  نیقصتلم  ءاقبلا  نم  لضفأ  اذھف   ، ةقفاوم
رظن يتأي ! دحأ  ْنأ ال  ةركف  فسألل -  دحأ  لخدي  ملو  ةناحلا  لخدم  هاّجتاب  ةریخأ 
ىلإ باھذلل  تقولا  هيدل  ناك  لھ  لءاستو  ؟  دحأ يتأي  نل  ًالعف  لھ   ، هتعاس ىلإ 
مل نإو   ، قيرطلا دجي  نأ  نكمي  هنأ  ّنظي  ناك   ، دیعبب سیل  وھف  ًایشم   ، ياریم تیب 

. ًامامت ًاقثاو  نكي 

هل حتفت  يھو  ةمداخلا  هجو  ّلیخت   . بابلا عرقيو  سرجلا  ّنري  هسفن  ّلیخت 
، ةبتعلا ىلع  هنوقبي  اّمبر  وأ  هل  اوحتفي  نل  اّمبر  نكلو   . زیلھدلا ىلإ  لخدي  هكرتتو 

نیّقلحتم  ، ماعطلا ةفرغ  يف  وأ  نولاصلا  يف  سانلا  نم  ةعامج  ةيؤرب  أجافُیسو 
ةنكاد ةلیمج  تالذب  نودتري  ٌمامعأ  تابنكلا : ىلع  نیسلاج  وأ  ةلواطلا  لوح 

وھ ودبیس  مكل   . ةبيرغ لاكشأو  ناولأب  ةرھس  نیتاسف  نيدتري  تا  ـ ّمعو  ، ةمراصو
فصن ٍتارظنب  هیلإ  نورظني  مھو  فیخّسلا  ّيركسعلا  دادتعاب  ةكوحضأو  ًاھفات 
هيدي نیب  ةيركسعلا  هتّعبقب  كانھ  ٌفقاو  وھو   ، ةّمكھتم فصن  ةفِطالُم 

. هلاطنب تادّعجتو  هتئیھو  ةفاھرلل  نيدقتفملا  هھجوو  هتماستبابو 

. رَخآ ٍناكم  ّيأ  ىلإ  بھذي  نل   . انھ ءاّقللا  ىلع  اقّفتا  دق  اناك   . ّكرحتي نل  ، ال،  اذل
ىلإ ًاھّجتم  هیف  وھ  نوكي  يذلا  تقولا  يف  َْتلصو  اذإ  ًاّقح  ًافیخس  رمألا  نوكیس 

: هل لاقُيو  اھتیب  ىلإ  لصي  نأ   . اھتیب

ةقفرب ةعاس  فصن  ىلاوح  نم  تجرخ  دقل   ، قيرطلا يف  امتیقتلا  امّكنأ  ّدب  ال 
. ليزیج اھتقيدص 

. رظتنیس  . ّكرحتي نل  اذل 

يف هتكيرش  لّدبيو  صقري  وھو  هیيرفیف  ىلإ  رّظنلا  ّالإ  نالعفي  ال   ، نیتماص ایقب 



تحت طارقألا  اھیف  عملت  ناذآ  ىلإ  اھب  سمھي  ةفیطل  تاملك  ًادجاو   ، ّةرم ّلك 
. صقرملا ءاوضأ 

تفتلي حارو  ةعج  سأك  بلط   . كانھ ّرقتساو  برشلا  ةدضنم  ىلإ  رانرب  داع  ّمث 
. تقولا ضعب  هدحو  يقب   . ّنھتاكحضو ءاسن  تاوصأ  َعمس  وأ  سانأ  لخد  اّملك 
كارن : » هل نولوقي  مھو  ةعرسب  نوجرخيو  نولخدي  هتبعُش  نم  نّابشب  ىقتلا 
يتلا تاعاّقفلا  ّدعي  هسفنل  هبتناو  سا  ـ مح نود  نم  بیجي  ناك  لیلق .» ـد  عب
لازي ال   . نیخدتلا دارأ   . هفلخ تاوصألا  لثم  ةعجلا  سأك  يف  يفتختو  عفترت 
نيدیب باّقثلا  نادیعو  هبیج  يف  ةغرافلا  هبش  ةبلعلا  سمل   . رئاجس عضب  هتزوحب 

نأو رظتني  نأ  لَقعُيأ  ؟  اذكھ ًارظتنم  ىقبیس  لھ   . ًةأجف ماقتسا  ّمث  نیتفجترم 
ةعاس ىضمأ  امدعب  برشلا  ةدضنم  مامأ  هدحو  ىقبیس  ّهنإ  هسفنل  لوقي 
؟ ةعاّسلا عبرو  ةعاس  ىضمأ  نوكیس  ًابيرقو   ، لاحلا هذھ  ىلع  قئاقد  رشعو 

ناّملكتيو ناكحضيو  ناحزمي  اناك   . برّشلا ةدضنم  مامأ  هیلإ  هیيرفیفو  وبار  ّمضنا 
امھل حسفأ  يذلا  رانرب  ّرتوت  نم  ديزت  امھتاكحض  ترا  صـ ًةأجف   . عفترم ٍتوصب 

. هبناجب سولجلل  كلذ  عم  لاجملا 

. نیّتیفاضإ ةعج  يَسأك  ابلط 

، ةقئاف ّةيدجو  ءطبب  رانرب  اھقحس   . ًامامت غرفت  نأ  ىلع  تكشوأ  ناخدلا  ةبلع 
ةفاثك ةّفثكمو  ةدودشمو  ةصوصرم  ةرك  ىلإ  اھّلوح  ّىتح  ةيانعو  ديدش  ءطبب 
راعّسلا اذھ  نم  ٌءيش   . هلخاد يف  ّةوقب  نادعاصتي  اناك  نيذللا  بضغلاو  طخّسلا 

. ءادوس ٍةدقع  لكش  ىلع  ةظّحللا  كلت  يف  ّلكشتي  ناك  هیف  ًابغار  نكي  مل  يذلا 
ءاّقللا ناكم  ًاّدیج  مھف  لھ  ؟  ناونعلاب أطخأ  لھ   ، لصحي يذلا  ام  لءاست 
هرطخیل ٌدحأ  يتأي  ال  اذاملو  ؟  ليزیجل وأ  ياریمل  ٌءيش  لصح  لھ  ؟  ةعاسلاو

؟ مویلا كلذ  ياریم  ىري  نل  وھف  راظتنالل  يعاد  ّهنإ ال  هل  لوقيو 

روطع  . لمتحُت ال  ىقیسوملا   . دحأ ِتأي  مل   . لیبقلا اذھ  نم  ءيش  ال  نكلو 
ءيش ّلك  ادب  ًةأجف   . نوحیبق مھّقنأتو  مھتالذبب  لاجرلا   . ةعجلا حئاورو  تایتفلا 
ًّايدامر رثكأف  رثكأ  ریصي  ّوجلاو  ةخراص  ىقیسوملاو  ةعقاف  ناولألا   . ًّاداحو ًاحیبق 
روطعلا حئاورو  ّرتوتلاب  رعشي  ناك   . ًةماتق دادزتو  هراكفأ  ّدوست  ام  ردقب  ًّایناخدو 

. راوّدلاب هبیصت  ةيوقلا 

يف فرسأ  ّهنإ  هسفن  يف  لاق   . ىرخأ ةعج  بلطي  نأ  لبق  هینیع  ضمغأ 
مل ّهنكلو   . ًاّدج ًالیلق  وأ   ، ّطق برشي  نكي  مل  يذلا  وھ  راودلاب  رعشي  أدب   . برشلا
يف حجني  مل  يتلا  ةرارحلا  هذھو  سمّشلا  يھ  اّمبرل   . ًاّقح برّشلاب  غلابي 
ربكي يذلا  فوخلاو   . مونلا ّةلق  ببسب  بعتلا   . ّرتوتلا  . ّةیبصعلا  . اھیلع دایتعالا 
يف بغرت  دعت  مل   . ىھتنا رمألا  ّنأو   . هارتل يتأت  نل  ياریم  ّنأ  ةركف  نم  ةأجف 
ةھجاو مامأ  راھنلا  كلذ  رمألا  تمھف   . نیحّالف نبا  ّحالف  ّدرجم  ّهنأ  تمھف   . هتيؤر



هنم أزھتو  لھاجو  ّيبغ  ّهنأ  ّركفت  ءانثألا  هذھ  يف  اّھنأ  ّدب  الو  تاناوطسألا  نزخم 
تابو نيرخآ  ٍلاجر  عم  صقرت  ًاضيأ  تناك  اّمبرو   ، ىرخأ ةناح  يف   ، نيرخآلا ّةیعمب 

: ّمث تئافلا  فیصلا  يف  اھانّددر  ٍةینغأ  لثم  وھ  همسا 

[15]! ّولیب واشت 

يذلا ىحنملا  ىلع  هسفن  مال   . كلذك رمألا  نوكي  نأ  نكمي  ال   ، ءابغ اذھ   ، ّالك
ّلذلا ّنأ  ول  امك  رَقتحُمو  ٌناھُم  ّهنأ  ًامود  ّلیختي   . هتّلیخم يف  ًامود  رومألا  هذّختت 
نل ّةرملا  هذھ  نكل   . ةركن نم  ّلقأ   ، ةركن لثم   ، ٍةقرخ لثم  ًامئاد  يھتني   ، هرَدق

. اذكھ نوكي  نأ  ًاموي  أشي  مل   ، ًالصأ  . اذھب ىضري 

. لبقي نلو 

مّدقتت ةعاسلاو  ّرمي  تقولا  ّنكلو   . لیحرلا دعوم  دعب  نحي  مل   . ةعاسلا ىلإ  رظن 
عمس اّملك  هقنع  ًايوال  انھ  راظتنالا  نع  ّفكي  نأ  هیلع  ریصیس  ًابيرقو  ةعرسب 
اذل  ، تقو ّيأو  ناكم  ّيأ  يف  ياریم  ةكحض  زییمت  هنكمي   . ةديدج ًاتاوصأو  ًاكحض 
ول امك  رعشو   ، ديدج نم  اھاريو  اھعمسي  نأ  لبق  لیحرلل  رطضي  نأ  ةركف  هتبعرأ 
ىلإ قلقمو  قناخ  رمألا  اذامل  مھفي  ملو   . ًّایقطنم ریكفتلا  نع  زجع   . قرغي ناك 

. هلخاد يف  ةجردلا  هذھ 

. هنوّملكي نأش  ّيأب  فرعي  نأ  نود  نمو  ریكفت  نود  نم  ْمعن  لاق  ّمث 

هنطب ّنأ  نیح  يف   ، عمسي وأ  ّركفي  نأ  نود  معن  لاقف   ، ىرخأ ًاسأك  هیلع  اوضرع 
هاقیفر ّرمتسي  امنیب   . نایثغلاب هنارعشُي  حئاورلا  جيزمو  ناخدلا  ّنأو  هملؤت 
هسأك لوانت  ّمث  اھعمس   ، ةلیقث ٍتاھقھقو  ٍلاع  ٍتوصب  تاكنلا  ةياورو  كحضلاب 
ةرّفنملا هیيرفیفو  وبار  تاكحض  لمتحي  دعي  مل   . لخدملا بوص  ةریخأ  ّةرم  رظنو 

ةراثإو هزازفتسال  ةقيرط  ّالإ  ّهلك  اذھ  يف  ىري  الو   ، ّةرم فلأ  ةّرركملا  تاكنلاو   ، هل
ٍركمب نالواحي  امھو  ّلقألا  ىلع  قئاقد  رشع  ذنم   . هباصعأ ةجاھإو  هبضغ 
عوك ةزكل  ىأر  ّهنأ  نم  قثاو  ّهنإ  ّىتح   . هنم ةيرخسلاو  رثكأ  هزازفتساو  هترجاشم 

. وبارو هیيرفیف  نیب 

. لاعفنالا ديري  ناك ال 

هسأك ىوتحم  بر  شـ  . همف لثم  ناّتفاج  امھنإ   . هیتفش ىلع  هعبا  ـ صأ ّررم 
ةفشانو ّةداح  ٍةكرحب  ةلواطلا  ىلع  هعضو  امدنعو  نیتریبك  نیتعرجب  ةعرسب 

. برّشلا ةدضنم  ىلع  سأكلا  هتثدحأ  يذلا  توصلا  هأجاف   ، هّعقوت اّمم  ىوقأو 
: هدحو وبار  ىلإ  رظني  وھو  ّظفلاو  عطاقلا  هتوصب  لاقو  هیيرفیفو  وبارب  قّدح 

؟ ذاتسألا ديري  اذام  ؟  ّينم ديري  اذام  ؟  كانھ اذام 



يف وبارو  هیيرفیفو  رانرب  اوأر  مّھنإ   ، دعب امیف  ٍتاعاس  عضب   ، مھضعب لوقیس 
: نولوقیس  . صقرم

. لیلق دعب  ءاّقللا  ىلإ  مھل  انلقو  ّةیحتلا  مھیلع  انیقلأو  مھانيأر 

. نيّدنجم ءافتخا  نع  ةنكثلا  يف  ربخلا  رشتنا  ام  ناعرسو 

يتلا ةظّحللا  يف  هنوشخي  دونجلا  ناك  ام   . ًاديدحت هیف  اوّركف  ام  اذھ  سیل  نكلو 
، كلذ نوفرعي   ، نكمم ءيش  ّلك   ، فاطتخالاو لتقلا  وھ  ناك  عقوملاب  اھیف  اولّصتا 
نأ ًامود  نوشخي  مّھنكلو  رمألا  يف  نوّركفي  ال  مّھنأب  نورھاظتي   ، نورذح مّھنإ 

مھسفنأ نونئمطیف   ، ناكم ّلك  يفو  تقو  ّلك  يف  لیبقلا  اذھ  نم  ءيش  لصحي 
: لوقلاب

اذھو مھركُس  ضراوع  يھتنت  امثير  ام  ٍناكم  ىلإ  اوبھذ  اّمبر   ، ّدكؤم ءيش  ال 
. اذھب نوموقي  نم  ّلوأ  اونوكي  نل   . ءيش ّلك 

يف عیمجلا  نم  ىأرم  ىلع  سمّشلا  تحت  رظتنت  ةّعردملاو  بیجلا  اترّایس 
بھذي نأب  هرمأ   . لیفین هلاجر : دحأ  ىلإ  ثّدحتي  نأ  عقوملا  فيرع  دارأ   . ةحابلا

: امھنود نم  دوعي  ّالأو  رانربو  هیيرفیف  نع  ثحبلل 

. نیقمحألا نيذھ  يل  ادِجو  ًاّدیج  ةنيدملا  فرعي  وھف  ريديإ  عم  بھذا 

ريديإو لیفین  داع   ، ةعاس دعب   . بضغو ّةوقب  ّطخلا  لفقي  نأ  لبق  هلاق  ام  اذھ 
. مھدحو ةعرسب  نارَخآ  نّايدنجو 

. امھیلع اورثعي  مل  مّھنإ  اولاق 

: اولاق

، امھودھاش سانأ   ، سانأ لب  امھاندھاش  نم  نحن  انسل   ، ادھوش دقل   ، معن
. دحأ امھري  ملو  ایفتخا  عضولا  ءاس  امدنعو  امھتدھاش  اھلماكب  ٌدوشح 

امھعابطب رانربو  وبار  اوّلیختي  نأ  اولواحو  امھنوفرعي  نَم  ئجوف   ، ةنكثلا يف 
ًادھاج ىعسي  هیيرفیف  امھبناج  ىلإو  تقو  ّيأ  نم  رثكأ  ترھظ  يتلا  ّةیفيرلا 
ٌءيش اھیف  رجفنا  يتلا  ةقيرطلل  اوشھدناو   ، كلذ ىلإ  حلفي  نأ  نود  امھتئدھتل 

. حجرألا ىلع  ةعرسبو  برشلا  يف  فرسأ  دق  ناك  وبار  ّنأل  نَیبيرقلا  نیب  ام 
: هنولوقي فوس  ام  اذھو 

ریخألا اذھف   . هّمع نبا  لاح  تسیل  هذھو   ، تیبملا يف  كارعلل  ٌلیم  وبار  ىدل 
نأ ثدحيو  قرولا  بعليو  رَخآل  ٍتقو  نم  ةعج  سأك  برشب  يفتكي   ، ّيقت ّيبص 
رداغي ، ال  قِلَقو ّمتكتمو  ٌتومص  لب   ، ًاراذھِم سیل  ّهنكلو  كحضيو  قافرلا  عم  نّخدي 

. هنع هفرعن  ام  اذھ   . هیتفش تالاھتبالا  الو  هيدي  تاولصلا  باتك 



. رثكأ هنوفرعي ال  مّھنأ  نّونظي  ام 

يف ةبغرلا  نع  اّولخت  ام  ناعرس  ّمث   ، لصح دق  نوكي  نأ  نكمي  يذلا  ام  اولءاستو 
ءازإ  ، ةمارصلا هذھ   ، ئجافملا ریبعتلا  اذھ  عم  هّمع  نبا  ىلإ  وبار  رظن  اذامل  ةفرعم 
عمو  . بسحف اذھو   ، هیف ىذأ  نعرأ ال  ًامالك  هل  هّجو  ریخألا  ّنأل   ، برّشلا ةدضنم 
هسأك عضو  امدعب   ، هیلع ّدر  ّمث  ةیساقو  ةدراب  ةرظن  هیلإ  ّبوص  وبار  ّنإف   ، كلذ
يّمسن فیك   ، كلذ لوقن  فیك   ) هیلإ ًاّبوصم  ًالیلق  ماقتساو  برّشلا  ةدضنم  ىلع 

ّهنأب ال يشت  هجولا  تالضع  يف  ةفیفخ  ةفجرو  لفسألا  نم  ةرظن  ؟ ) رمألا اذھ 
: رانرب اھیف  هل  لاق  يتلا  ةظّحللا  يھو   ، ًاھابتنا ةملكلا  كلت  ریعي  نأ  ديري 

؟ ذاتسألا انبحاص  ّينم  ديري  اذام 

( يضاغتلاب ًارھاظتم  وأ   ) ًایضاغتم  ، هسفن كلامت  لب  ةحيرص  ٍلعف  ّةدر  وبار  ِدبُي  مل 
بذتجي ناك  ام  يھ   ، ىقیسوملاو سانلاو  يھ   ، ةناحلا ّنأكو  ادبف   ، هعمس ـا  ّمع

ّلقأ كلذ  ماد   ، ةریشكت ّىتح  الو   ، هجولا يف  ةفیفخ  ةفجر   ، ءيش ال   ، هھابتنا
: رَخآلا لوقیل  ًایفاك  رمألا  ناك  كلذ  عمو  ةیناث  نم 

. ةلأسملا هذھ  رارتجال  يعاد  ، ال  ًانسح  ، ّمعلا نبا  اي   ، هیھ

امھنیب ةكرحلا  كلت  تعلدنا  فیك  معن   ، فیك فرع  دحأ  ال   ، كلذ ثدح  نذإ  فیك 
نَیبيرقلا  ، نینثالا تفرج   ، ًّالوأ ةناحلا  لخدم  يف   ، نیمسجلا الك  تفرجو 

ةماقلا لوط  يف  نیيواستملا  هبش  امھیلایخو  امھیمسج  ًةلعاج   ، نینثالا
ّيفخم هبش  نيدیلا  لكش  يقب  امیف   ، ّةيدامرو ءادوس  ةدحاو  ةلتك  لثم  ناعفدني 

غلوب ام  ٍءيش  وأ  ةحول  وأ  ةیفارغوتوف  ةروص  يف  ول  امك  جراخلاو  بابلا  راطإ  يف 
ّمث  ، ًاضيأ ىرخأ  تاكرحو  ةرضخلاو  نیتلا  راجشأو  رھاب  ءوض  ةمث  ناك   . هنیيزت يف 
هذھ  ، رمألاب ةّیلستمو  ةكحاض   ، يرجي ام  ىلع  ّقلعت  تاوصأو  هدحو  هیيرفیف 
دق يديألا  نكت  مل   ، نالجرلا هلدابتي  ًاخارص  ُدعب  كلذ  نكي  مل   ، ولعت يتلا  ةربنلا 
نویعك ةظحاجلا  نیعألاو  لاعفنالا  نم  نّارمحملا  ناھجولا  لب   ، دعب تكبتشا 
سیل نكل   ، بلق رھظ  نع  اھنافرعي  اناك  ءایشألا  هذھ   ، لّیللا يف  تاموب  وأ  ثثج 

كسمملا ءيشلا   ، ةظّحللا كلت  يف  هناشیعي  اناك  امو  دعب  امیف  امھرظتني  ام 
امّھنأب روضحلا  نم  دحاو  ّرقي  نأ  لبق  ةناحلا  لخدم  يف  عمُس  ام  ّلكو  امھبیبالتب 
رمألا امھب  ىھتنا  فیك  طقف  سیلو  ثدح  ام  لوقن  فیك  هآ  امّھنأو -  نیفینع  اراص 

: كلذك لب  يديألاب  كباشتلا  ىلإ 

، ذاتسألا



ًالمث رصعلا  نم  ةعا  ـ سلا كلت  يف  ناك  يذلا  ، هـو  وبار اھطقتلا  يتلا  ةملكلا  هذھ 
يف ةفجرلا  كلت   . ةرظنلا كلتو  ةماستبالا  كلت   . اھب راثتسُي  يكل  يفكي  امب 
لب  ، رَخآلا ىلع  امھنم  ّلك  ّضقنیل  ال  ةأجف  نانثالا  عفدنا  فیك   . هجولا تالضع 

: ًامامت كارعلل  نيزھاج   ، نیفقاو اناك  اذكھ   ، هھباجي يكل 

؟ انھ ّىتح  يدیكنت  ديرت  اذامل 

ّىتح الو  يتأي  ًادحأ  نايري  الو  بابلا  راطإ  يف  ّجنشتلا  لماكب  نیبصتنم  اناك 
ضعبو هیيرفیف  تاوصأ   ، رمألا ّلوأ  تلاعت  يتلا  تاكحضلاو  تاوصألا  ناعمسي 
رصعنت ام  لثم   ، ةّدشب رصعنت  امھدحأ  ةضبق  ّمث  ؛  برّشلا ةدضنم  ءازإ  دونجلا 
حتفنتو يخترت  تحارو  برّشلا  ةدضنم  ىلع  تكرُتو  ةركلاك  تيوُط  رئاجس  ةبلع 
نوعطلس وأ  ریغص  ناویح  لّقنتي  امك  ًائیطب  اھحاتفناب  حرشنتو   ، ةرھز وأ  دي  لثم 

. تامّكللا نالدابتیس  امّھنأ  بسحي  ناك  عبطلاب  دحأ  ال  ذئنآو  ؛  ئطاشلا ىلع 
. عراشلا يف  ةایحلا   . ىقیسوملا  . تاوصأ عمسُت  تناك 

ىدافتت ّىتح  كرفاظأ  ّفظنت  َتحر  لھ   ، بیبطلا ىلع  َترثع  امدنع   ، بیبطلاو
؟ تام امدنع   ، ًاضيأ وھ  رھاعلاب  هَّتعن  لھ   ، هیلإ رظنلا 

ناتللا ناتضبقلا  ّمث  قربي  يذلا  هباعلو  ّيلدتملا  همفو  روفلا  ىلع  بجُي  مل  رَخآلاو 
: اتقلغنا

. قمحأ َتنك  املاطل   ، نیكسملا وبار  اي  قمحأ  تنأ 

يف  ، اھیف ّالإ  ّركفي  نكي  مل  رانرب  ّنأ  عم  ياریم  ركذ  ىلع  امھنم  ٌّيأ  ِتأي  مل 
. ياریم

. ياریم ّهرس : يف  لاق 

يف ضفتني  معن   ، ةأجف ضفتني  هبلقب  اذإو   . هاسني ّالأ  يغبني  ٍملح  لثم  اھمسا 
ّيأ الو   ، لیبس نم  امھنیب  مھافتلل  دعي  مل  ّمث  ّبأرشا  رَخآلا  ّنأل  ّبأرشاف   ، هردص
قصبيو شوشوي  وھ  امیف  ناعمدت  هانیع  تناكو  رانرب  عفد  وبار  ّنأ  كلذ   ، مالس

كلذ  ، ةروصلا كلتو  مسالا  كلذ   ، اذكھ  ، كلذ عمسي  ّهنأ  رانربل  ّلیُخ  زازئمشاب - 
ناسل ىلع  قلطنت  تاملكلا  عمس   ، وبار مف  نم  هعمس   ، كلذ عمس  دقل   ، دیكأ

: وبار

. كل هلوق  ىلع  ّأرجت  دحأ  الو   ، اذھ كل  لوقأ  نأ  يف  بغرأ  انأو  تاونس  ذنم 

: جّدھتم هتوصو  ناتخفتنم  هاتلقمو   ، هینیع يف  عومدلاو  عبات  ّمث 

، ةرھاع اّھنإ  لوقت  َتنك   ، نْيَر كتخأ   ، ةرھاعلاب اھَّتعن  تنأو  كتخأ  يھ  كلت  تناك 



: قاصبلا ًالصاوم  هیبجاح  دقعي  لب  هعمسي  رانربو ال 

اي نآلاو   ، ًائیش فرعي  دحأ  ، ال  ًاقالطإ ءيش  ، ال  ًائیش فرعت  تنأ ال  ؟  ينّملكت ّمع 
. كمف قلغأ  وبار 

نيذلا نيرخآلا  عیمج   ، نيرخآلا تاخرص  لب  امھتاخرص  ، ال  تاخرصلاو داسجألا  ّمث 
هذھو ةعرسلا  هذھ  لثمب  بشني  نأ  نكمي  راجشلا  ّنأ  اوبسحي  ملو  اوّعقوتي  مل 
ّضقني امھدحأ   ، أدب يذلا  كلذ   ، كوكفلا ىلع  اھماطتراو  تاضبقلا  عقو   ، ّةوقلا

، نامّخضتيو يناثلاب  امھدحأ  كسمي  نامسجلا   ، لوقعم ریغ   ، ينّاثلا ىلع 
تارابعو تاخرصلاو  ناخوفنملا  ناردصلاو  ناّرتوتملا  ناقنعلاو  ةقلغملا  تاضبقلا 
لصفیل لّخدتي  نم  ّلك  امھنع  نيَدراط   ، سافنألا ثھال  امھالك   ، اذكھ  ، ديدھتلا

ىلع هسفن  قدنخلا  يف   ، نامحتلم  ، ًاعم امھالكو   ، هايري نأ  ّىتح  نود  امھنیب 
ًامامأ  ، رَخآلا بوص  ًاضكار  امھدحأ   ، كابتشالل امھلوح  لاجملا  ءالخإ  فدھب  ّلقألا 
ىلإ ًاسفر  امھب  اوقلأ   ، نورخآلا امھدعبأ  ٍذئنآو   ، ّةوقب خرصيو   ، قصبي وھو   ، ًامامت
رمألا ةيوست  اولواح  نم  ّلكو  نيرخآ  دونجو  هیيرفیف  ةدارإ  نم  مّغرلاب   ، جراخلا

: تاملكلاو تاءاميإلاب 

، امھوئِّدھ

ال،

، ال اھنادعبُي ٍديأو  اھنا  ـ يري تاءاميإو ال  اھناعم  ـ سي تاملكب ال  امھتئدھت  لیحتسي 
لیحتسي  ، كلذ لجأ  نم  ًاعم  امّھنإ   ، امھنم ّيأ  ةئدھت  اّمیس  ءيش ال  ـل  عف نكمي 

: امھتئدھت

! اّفقوت

ـق لطنت تأد  بـ ـي  تلا تا  ـ نھارملا وأ  تا  ـ كحضلا مـن  ٍّيأل  ـا  هبتني مل 
: تامّكللاب ئموت  يتلا  يدايألاو  سانلاو  ةلتك  امھلوحو   ، امھصوصخب

، ّایھ  ، ّایھ

! هبرضا

! هبرضا

ضعبو خّیطبلاب  ةءولمملا  لافطألا  هاوفأو   ، امھلوح ّلكشت  ٍجایسب  هبشأ  يدايألاو 
نوكحضيو نوخرصي  نایبصلاو   ، ةعیفر ًاطویخ  ّلكشت  امھقوف  ءاضیبلا  مویغلا 

، ةرزاؤم ةرظن  نع  ةثحاب   ، ىرخألا ّنھنم  ةدحاولا  يدانت  تاقلقلا  ءاسنلاو 
نع امھدحأ  نیلجرلا  داعبإ  ىلإ   ، عیجشتلاو باجعإلا  تاّھوأت  تحت   ، ٍتایعاد



، اھتاضبق عفرت  ةقلغم  يديألاو  ةخوفنم  رودصلا   ، دحأ ال  ؟  لعفي نَم   ، رخآلا
لاّصتالا بجي   ، سكعلاب نورخآ  خرصي  امنیب   ، ةكيد عارص   ، نوبذاك نوِمكالم 
ّةداحلا تامّكللا  عقو  تحتو  رابغلا  يف  قرغت  مھتاوصأ  ّنكلو   ، سانلا دحأب   ، كرّدلاب

. تاكحّضلا نم  ٌعون   ، تاكحضلاو  ، خارصلا نم  ٌعون   ، خارصلا ّمث   ، ثاھللاو ةریصقلاو 

ریكفتلا وأ  ءيش  ّلیخت  ىلع  ًارداق  امھنم  ّيأ  نكي  مل   ، ناكراعتي امھ  امنیبو 
امھنم ّيأ  فرعي  ءيش ال  نم  غرفي  امھنم  دحاو  ّلك  بلق  ناك  كلذ  عمو   . ءيشب

. وھ ام 

. غرفي ناك  ّهنكلو 

ةموھفم ریغ  ٍتاوصأو  ةّنولم  ٍعقب  لثم  سانلاو  خارصلاو  سمشلا  ودبت  امھلوحو 
ّهنأ ول  امك  رانرب  ناك   . برّضلا ىلإ  ةجاحلا  هنم  تتأ  يذلا  ناكملا  نم  دعبأ   ، ةدیعبو
قعزيو اھیلع  خرصي  نأو  ًالجر  تناك  ول  امك  هّمأ  برض  نم  ّنكمتي  نأ   . هّمأ برضي 

. بیبطلا ّةثج  ةروص  ّؤیقتو  ةلّمد  ءقفب  نوكي  ام  هبشأ  رمألا  ناك  ؛  هھركب ًاریخأ 
رخآلا هبرضب  امھنم  دحاولا  ّنأو  ءاكبلاب  تامّكللا  دّدسي  ّهنأ  رعشي  امھنم  ّلك  ناك 

. ءيش ّيأ  لبق  هسفن  يذؤي  اّمنإ 

ْلقنلو  ، ةنس نیعبرأ  دعب   ، ّهنأ ّلیختي  نأ  ىلع  ًارداق  رانرب  نكي  مل  ةظّحللا  كلت  يف 
هتعاطتسا يف  نكي  مل   ، تاونسلا هذھ  ّلك  دعب  ّهنأ   ، لجأ  ، ةنس نیعبرأ  ىلاوح 

كلت حملي  وأ  ىري  يكل   ، تاونسلا ةفاثك  ربع  ةینّمزلا  ةزفقلا  هذھ  ّلیختي  نأ 
لالخ مھدحأ  ّنأل  ًاروعذم  ىرخأ  ّةرم  رانرب  اھیف  ظقیتسي  يتلا  ةيوتشلا  ةلّیللا 

. رئازجلا ةملكب  همامأ  ظّفلت  راھنلا 

. كلذ ّروصت  رانربل  نكمي  نكي  مل   ، اھیف ناكراعتي  اناك  يتلا  ةظّحللا  يف  نكلو 

الو جنالوس  دالیم  دیع  ال   . ةنس نیعبرأ  دعب  هھجو  الو  ًاعبط  هسفن  وھ  هتوص  ال 
ةلّیللا وأ   ، يوارفش الو  اھل  اھارتشا  ًةیلح  يوحت  يتلا  ةریغصلا  ءاقرزلا  ةبلعلا 
املثم ًارجف  ةثلاثلا  يف  ًاظقیتسم  ّبھي  وھو  ًالیقثو  ًانیمس  وبار  الو  ال   ، ةیلاتلا

. قرأ ِةلیل  ّلك  هل  لصحي 

هبتني امدنع  ّهنأ  يأ  نینیعلا : ظحاج  وبار  ظقیتسا   ، اھتاقباس لثم   ، ّةرملا هذھو 
سّملتت هديو   ، لبق نم  ناتظحاج  امّھنأ  ول  امك  هانیع  نوكت  ظقیتسم  ّهنأ  ىلإ 

. ثھليو ًالیلق  فجتري  ناك   . ريرسلا بناج  ىلإ  حابصملا  ّرز  نع  ًاثحب  غارفلا 
عمست الو  اھرھظ  هل  ريدت  يتلا  لوكین  هتجوز  بناج  ىلإ   ، هريرس يف  ظقیتسي 

. همسجو نیتسلا  ةیناثلا  يف  بعتم  لجر  هجو  امھ  همسجو  هھجو   . ًائیش
تّارم ةّدع  هیلع  هعباصأ  ّررمي  رّدخم  همف   ، ًاقَھرُمو ًاّدج  ًالیقث  هسفنب  رعشي 
هھجو دیعتسیل   ، هدیعاجت ليزیل  ول  امك  هھجول  ًاضيأ  اذھ  لعفي   ، هحسمیل



. رّذعتم كلذ  ّنكلو   ، حضوأ ايؤرلا  لعجي  سلمأ  ًاھجو   ، ميدقلا

فلخ ةداسولا  قلزنت   . دّقعُم اذھو   ، هريرس يف  میقتسي  نأ   ، ًّالوأ ضھني  نأ  بجي 
هسفنب رعشي  ّهنكلو   ، سلجيو اھعفریل  ًالیلق  ريدتسي  نأ  هیلعو   ، قحسنت  ، هرھظ

ىلإ حابصملا  ّرز  ىلإ  لوصولا  لواحي  امنیبو   ، قرغي ّهنإ   ، قيرغ ّهنإ   ، قيرغلاك
كلذ جیجض  عامسو  هینیع  مامأ  روصلا  رورم  رارمتسا  لمتحي  نأ  هیلع   ، هبناج
ّلظیس امك   ، هاف حتفي  نأ  لدب   ، وھ  ، ّهنأ ول  هتئدھت  نكمي  ناك  يذلا  ميدقلا  كارعلا 

ناك يذلا  كلذ  بضغ  يكذُيو  هاف  حتفي  نأ  لدب   ، تقولا كلذ  ذنم  هسفن  مولي 
فرعي نأ  هنكمأ  ول   ، فَرَع ول   ، ًایلاغ كارعلا  اذھ  هّفلكیس  يذلاو  هلباقم  فقي 

... نكلو  ، رانرب بضغ  ىكذأ  امل   ، كاذنآ

... نكلو

كارعلا اذھ  ببسبف   . ًاضيأ هتایح  ذقنأ  ّهنأ  ةقیقحلا  سـَ ... رانرب  ناكل  فرع  ول 
. نيَربجُم  ، نیمَغرُم ةنكثلا  يف  ایقبو  عقوملا  ىلإ  ةلّیللا  كلت  ابھذي  مل   ، هلضفبو

، نم ءيش  ّيأ  لصح  امل  رسكعملا  ىلإ  اعجر  اناك  ول  نكلو   . رمألا وھ  اذھ 

، نم

. كلذ نم 

نونسلا هدسج  تقھرأ  دقو   ، ًالّھرتم  ، هريرس يف  ًاقراغ  هسفن  وبار  دجو  امھمو 
تاكارعلاو ةسینكلا  يف  ىلوألا  تالوانملاو  تادالولاو  تاجيزلا  كلت  ّلكو  ةلئاعلاو 

ىلإ نینحلاو   ،« ّيوشملا  » تالفحو  ، ةیلامشلا ایقيرفأ  يف  انیبراحم  ىمادُق  عم 
حجرألا ىلع  لّمجن  رمعلا  عم  اّننأل   ، بابشلا ناك  اّمبر   ، كانھ عاض  ام  ٍءيش 

اذل  . ًامامت اھنم  ّصلختلا  يف  حجنن  الو  اھنایسن  يغبني  يتلا  تايركذلا  ّىتح 
مل اّننأ  فرعن  نأ  ًاضيأ  دیفملا  نم  ناك  ول  ّىتح  انسفنأ  عدخنو  اھليوحتب  موقن 
، نيرخآلا عم  كحضلا  نم  ّنكمتن  نأ  رَخآل  ٍتقو  نمو   ، اندرفمب كانھ  ىلإ  بھذن 

. يضاملا حابشأو  ةّقرعتملا  انيديأ  ةھجاوم  يف  اندحو  نوكن  لّیللا  يفو 

نودو ةداوھ  الب  برضي  يذلا  ّباشلا   ، هحاتجت تناك  يتلا  ّباشلا  ةروص  وبار  كرتو 
أدبي نأ  لبق   ، طقسي داكيو  ّملأتي  مكو  هرودب  ىّقلتي  تامّكللا  نم  مك  يعي  نأ 
هھجو كسمي  رانربو  كلذ - ّركذتي  ال  وبارف   - رانربو تاحیصلا  تحت  ًاضرأ  جرحدتلاب 
رثكأف رثكأ  ةعرسب  هبرضب  ّرمتسيو  ًاضرأ  هّتبثيو  هشدخيو  هعباصأب  هیلع  ّدشيو 
ّنكلو  ، رجح تابرض  وأ   ، لیمزإ وأ   ، ةمّارف لمعت  امك  ةلصاوتم  تامكل   ، ّةوقبو
ىلع ـه  سأر روھ - لاوط شـ  - رارمتساب ًاّملأتم  عیباسأل - ًاّملأتم  ّلظیس   - أوسألا

 - هینذأ عالتقا  ديرت  اّھنأك  هھجوب  ةّثبشتم  هعباصأ  هبرضي - رَخآلا  امنیب   - تلفسإلا



ناّتللا نانیعلاو   - ملستسي يذلا  دسجلاو  نینیعلا - ىلإ  ةدّدسملا  تامّكللاو 
دوعي نل  لیلق  دعبو  قوحسم  ّهنإ  هیلتعي - رَخآلا   - ّقزمتي يذلا  دلجلاو  ناضمغت -
تمصلاو ّعلختيو  ّقزمتي   - هدسج ّلك  يف  ریبك  مالستساو  لوھم  ٍبعتب  ّالإ  رعشي 

دعي مل  ًاضيأ - فزني  يذلا  فنألاو   - ةحئارلاو همف - يف  مدلا  لثم  ًاضيأ  هسأر  يف 
. هعماسم ىلإ  لصت  تاملكلا  تداع  الو  سّفنتي 

يذلا لجرلا   ، كلذ دعب  هتیب  ىلإ  هولمح  يذلا  لجرلا  هجو  ًامامت  َري  مل  وبارو 
ّالأ هوجرت  هتجوز  هعبتت  ةّیبطلا  هتاودأ  عم  ًاضكر  ءاجو  هتذفان  نم  كارعلا  دھاش 

. اھیلإ ِغصي  مل  لّجرلا  ّنكلو   . لّخدتي

نع قرعلا  هب  حسمي  ليدنمو  ةفیفخ  سبالمب   ، هنم ّببصتي  قرعلاو  ًاثھال  لصو 
. امھقيرفت ىلع  هتدعاسملو   ، نیلّجرلا قيرفتل  ٍتاملك  لاق  ّمث   ، هھجوو هنیبج 
ىلإ ادوعي  نأ  لبق  امھجلاعیل  كلذ  ىلع  ّرصأ  لب  ال   ، هلزنم ىلإ  ایتأي  نأ  بلط 

، ىفك  ، ًاروف اّفقوت   ، اّفقوت نكلو   ، امتدرأ ول  میحجلا  ىلإ   ، امتئش امنيأ  وأ   ، ةنكثلا
ىلع رانرب  مھب  قحلي  امنیب   ، وبار نّارجي  هیيرفیفو  بیبطلا  حارو   . كلذ امھل  لاق 
كرتي نأ  هعسوب  ّنأ  فرعي  ًاریغص ال  ناك  ذم  ّهنأل   ، ریكفت نود  نم  مھقفار   . ضضم
لمحب نیلجرلا  دعاسي  مل  ول  ّىتحو   . ریكفت الب  هب  قحلیف   ، هقيرط يف  ًارئاس  وبار 

لثم ثھليو  جرعي  وھو  مھب  قاّحللاب  ىفتكا  ّهنإف   ، هنم رثكأ  حورجملا  هّمع  نبا 
ّهنأ ول  امك   ، رابغلا يفو  ضرألا  ىلع  قئاقد  عضب  ةلیط  ًاثحابو  نیبجلا  ّينحم   ، روث

. ًارغاص ملستسي  نأ  لبق   ، هتعاس اّمبر   ، ام ًائیش  وأ  نیترّاظن  عاضأ 

، ّمعلا يَنبا  ظعي  أدبو  هيدعاس  نع  بیبطلا  رّمش   ، نیتعاس نم  برقي  ام  لاوطو 
هنیع امنیب  همالك  ّديؤي  ناك  يذلا  هیيرفیف  ًادِّھشُم   ، رخآلا ولت  دحاولا   ، ٍّنأتبو  ، ًّاداج
يكحي بیبطلا  ناكو   . ةبتكملا يف  كانھ  اھءانیم  حملي  ناك  يتلا  ةعاسلا  ىلع 
ةقیقد تاءاميإب  تادا  ـ ّمضلا عضي  وھو  ةلئاع  ّبر  لثم  ظَِعيو  يكحي   ، جلاعي وھو 

، ًاشھدنُم ّددري  وھو  كلذ  ّلك   . طُّوحتلا طرف  نم  ةبعادملاب  نوكت  ام  هبشأ  ةقیقرو 
ّالأ بجي   ، اوكراعتت ّالأ  بجي   ، بابش اي  فنعلا : نم  يفكي  ام  مھلوح  نكي  مل  ول  امك 

ياشلا مّدقت  فلخلا  يف  هتجوز  تناك  امنیب   ، خلإ  ، هذھك رومأ  ىلإ  اوقاسنت 
. مھاوق عیمجلا  دیعتسیل  ٍتمصب  تيوكسبلاو 

ّلك اذھ   ، الب وأ  معنب  بیجُي   . ًائیش لوقي  ال  ًاتماص  تقولا  اذھ  لاوط  رانرب  ّلظ 
هیعارذو وبار  يَقاس  ىلإو  فلخلا  نم  بیبطلا  ىلإ  رظني   . رظتنيو  . ءيش

ناك ًانایحأ   . اذكھ رانرب  يقب   . ةنياعملا ةلواط  نم  ىرخأو  ةھج  نم  نیتّیلدتملا 
دواعيو عجريو  برتقي  ّمث  بھذي  نيأ  ىلإ  فرعي  قئاقد ال  عضب  ًافقاو  ىقبي   ، ضھني
ىلإ هّجتيو   ، ًادماج  ، ًابصتنم يشمي   . ةعرسب  ، ىرخأ ّةرم  موقي  ّمث   . سولجلا

، جراخلا ىلإ  رظنيو  ينحنيو   ، همایق ببس  ّةرملا  هذھ  فرعي  ناك  ول  امك  ةذفانلا 
. اكراعت ثیح  عراشلا  ىلإ 

هبشأ رمألا  ناكأ   . ىّمحلاب نَیباصم  اناك  ول  امك  امھیلإ  ةبسنلاب  يقابلا  ثدح 



، ّلقألا ىلع  امھتایح  نم   ، نّمزلا نم  ٌءزج  ىحمُي  اھب  يتلا  ةلكاشلاب  وأ  ملحب 
مھیلع قلغت  يتلا  نجّسلا  باوبأو  ةنكثلا  ىلإ  لوصولا  ةظحل  اّسحأ  اذكھ 
هیيرفیف خارص  مغر   ، مھتلامث نم  نوقیفي  امثير   ، هیيرفیفو امھ   ، مھتثالث

ال ْنأ  هیيرفیف  خرص  ًاثبعو   . مھل لیق  امك   ، ىرج ام  يف  ًالیلق  اوّركفیل   ، هضارتعاو
هینذأ يف  ّيودي  ّلظو  هعمس  يذلا  دیحولا  ءيشلاف   ، ىرج ام  ّلكب  هل  لخد 

: ةلمجلا هذھ  وھ  لّیللا  لاوط 

. رمألا حرشت  ًادغ 

لیطتسم نم  ًاليوط  هیلإ  نارظنت  نیتظحاج  نینیعو  هیلع  قلغُي  بابلا  ىأر  ّمث 
. ةمتعلا يف  ایفتخت  نأ  لبق  ریغص  ضیبأ 

. نودیحو لاجر  ةثالث   . ةقّارب نویعو  نیتماص  لاجر  ةثالث  ّالإ  ءيش  ، ال  لّیللا يفو 
. رثكأ ال 

هببسب ّهنأل  رانرب  هیيرفیف  ّملكي  مل   . نيرخآلل اوّمضنا  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
ّهنأ فرعي   . مونلا هصقنيو  قھرُمو  خسوو  نادرب  ّهنإ   . نجّسلا يف  ةلّیللا  ىضمأ 

قنحلاب هبیصي  ناك  ام  اذھو  كارعلا  اذھو  رّخأتلا  اذھ  ببسب  ًاضيأ  وھ  بَقاعُیس 
. ديدشلا

امیف وبارل  هیيرفیف  لوقیس   ، ًائیش ّةتبلا  نكي  مل   ، ٍلاب اذ  ًائیش  ُكي  مل  اذھ  ّنكلو 
، نایلإو وھ   ، هاّررق امب  هربخیل  يتأیس  امدنع   ، تّاینیتسلا ةياھن  يف   ، دعب
را ـ نربو ياریمب  ىقتلاو  داع  ّةیسيرابلا  ةیحاضلا  يف  ّهنأ  فیكو   ، ًاضيأ ةعرزملابو 

ةخوخیشلا ـا  هكردت مل   ، ةنيزحو ًالماح  يھ  ـت  ناك ـف  يكو  ، ّلوألا امھلفط  عم 
امیف  ، ةخوخیشلا نم  ةماتقو  ًانزح  رثكأ  ّيسفن  برك  ریفش  ىلع  اّھنكلو  دعب 

... يذلا كلذ  نع  ًامامت  فلتخم  رانرب 

ال.

وھ ًاخسوو  ًانيزحو  ًابضاغ   ، عقوملا ىلإ  اندیعُي  يذلا  بكوملا  يف  هسفن  يفلُي  نأ 
امیف لوقیس   ، هّركذتیل دھجي  نأ  بجي  ّهنإ  ّىتح   ، لاب اذ  ًائیش  اذھ  نكي  مل   ، ًاضيأ
ثّدحتي وھو   ، اذھ ّلك  نم  ٍنامث  وأ  تاونس  عبس  دعب   ، مویلا كلذ   ، وبارل دعب 

ًاّدج ًافيرظ  لعفلاب  ناك   ، ءيش ّلك  نع  ماعطلا  لوانت  لالخ  فيرظ  ٍلكشب 
ةقطنم نع  ّالإ  ّملكتي  ال  يذلا  هلبألا  ةروصب  ليوط  ٍتقول  هّركذتت  لوكین  ّلظتسو 

. اھنم رّدحتي  يتلا  نازومّیللا 

ّملكت  . مونلا ىلإ  لافطألاو  ةجوزلا  تدلخأو  لّیللا  ّلح  امدنع  ًاضيأ  ىكح  ّهنأ  ّالإ 
احبصأ امدنع   ، امھثادحأ  ، ثادحألا عوقو  نم  ٍتاونس  دعب   ، ةلّیللا كلت  يف  ًاریثك 



يلاّیللاو  ، تقولا كلذ  ذنم  ةبعص  ةایحلا  ّنأ  فیك  نایكحي  احارف   ، نَیلمث  ، نيدرفنم
ّنأل  ، ًابرح ناك  رئازجلا  يف  ىرج  ام  ّنأ  ناقّدصي  اداع  ام  امّھنأ  فیكو   ، مون الب 
يف ضاخُت  برحلا  ّنألو   ، انلاح نكت  مل  هذھو  هجول  ًاھجو  لاجر  عم  ضاخُت  برحلا 
ًامود اھضرفي  برحلا  ّنأل  كلذكو   ، ًاضيأ انلاح  نكت  مل  هذھو   ، راصتنالا لیبس 

، نیّبیط نم  كانھ  نكي  ملف  برحلا  كلت  يف  اّمأ   ، نیّبیط ٍصاخشأ  ىلع  نورذق 
اوعّدص مك   ، نادریف تسیل  اّھنإ  نولوقي  اوناك  خویشلا  ّنألو   . بسَحَف ًارشب  اوناك 

نع ثيدحلا  ُدعب  لوطیس  مك   ، كلت ةرذقلا  نادریف   ، نادریف رابخأب  انسوؤر 
يّننأل  ، اّننأ نیح  يف   ، كلذ ىلإ  امو  هجولا  ءام  اوذقنأ  نيذلا  نورخآلا  ّمث   ، نادریف
امدنع يّننأل  ثدح  ام  يورأ  نأ  ّىتح  لواحأ  مل   ، انأ  ، ىرتأ  ، هیيرفیف ىور   ، انأ
مئاھبلا ماعطإو  ةعرزملا  يف  لمعلا  ىوس  ءيش  ال   ، يل ًائیش  دجأ  مل  ُتدع 

دحأ موي  ّلك  ةریغصلا  اھترّایس  جرخت  ثیح  ةلباقملا  ةعرزملا  ىلإ   ، ًادیعب رظنلاو 
ًابعص ناك   ، تدع امدنعف   . اھيوَمح دنع  نم  ًةدئاع   ، ةسماخلا ةعاسلا  ىلاوح  يف 
هل ّنكأ  سئاب ال  لجر  وھو   ، ناریجلا دحأ  تّجوزت   . تّجوزت اّھنأ  ّلبقتأ  نأ  ّيلع  ًاّدج 
ءالمع تّاینیعبرألا  يف  اوناك  هتلئاع  دارفأ  ّلك  ّنأ  فرعأ  ُتنك  يّننأل  مارتحا  ىندأ 

ّلك  . ةظحل رخآ  يف  ىرخأ  ىلإ  فتك  نم  ةیقدنبلا  نولقني  ءالمع  ّدرجم   ، ناملألل
ال  ، يبأ هب  ينربخأ  اذھ  ّلك   ، شوّفرلاب ناملألا  َرِخآ  اودرط  نيذلا  نورذقلا  كئلوأ 

اوّضوعي نأ   ، ام ًائیش  اوتبثُي  نأ  نوديري  مھف   ، ةریخألا ةظّحللا  يمِواقم  نم  فنعأ 
يف ةبیصملا  ّلك   . ةحیحصلا ةھجلا  يف  مّھنأ  اورھظُي  نأ   ، رّخأتملا مھطارخنا 
فرعأ  ، ةحیحصلا ةھجلا  يف  اونوكي  يكلو   ، ةحیحصلا ةھجلا  يف  مّھنأ  تابثإ 

، شوّفرلا تابرضب  هولتق  يذلا  ّينيرشعلا  ّباشلا  كلذ   ، هب ينوربخأ  ام  اذھ   ، كلذ
ّهنأل طقف   ، كلت عاعرلا  ةلئاع  نم  لجرب  تّجوزت  اّھنأ  ىرأ  نأ  يل  ًاّضمم  ناك  مك  اذل 

. تیبلا نم  جرخأ  يتدوع ال  دعب  روھش  لاوط  ُتیقب  ًّايرث ! هنوكل  شیجلا  نم  َحِّرُس 
يف تیشمو  ةجیسألا  ُتحلصأ   ، لبق نم  لمعأ  مل  امك  ةعرزملا  يف  ُتلمع 
كلذ يف   ، ينقّدص  ، ىصحلا ىلع  لحولا  ًاموي  لّضفأ  ملو  ةليوط  تاعاس  لوقحلا 

، اھیف صوغن  يتلا  ةقيرطلاو  لوقحلا  لقثو  ةبوطرلاو  تامزجلاو  لحولا  ، ال.  تقولا
وھ ناك  هھجوب  خرصأ  نأ  نود  هیلإ  ثّدحتأ  ُتنك  يذلا  دیحولا  نئاكلا   ، ًانسح
وھ ناك   ، ءاسملا يف  ّىتحو  تاباغلا  يف  تاعاسل  يشمأ  ُتنك  امدنعف   . يبلك

. هیلإ ثّدحتلا  يننكمي  يذلا  دیحولا 

نّمم  ، يلثم نّابشلا  نم  ریثكلا  ةّمث   ، ةدلبلا يف   . كلذك رمألا  ناك  املاطل   ، ًانسح
دوصقملا وھ  ءيش  ّيأ  ًاعیمج  فرعن  ّانك  اّننأ  ّالإ   . رئازجلا نع  ًاموي  اوثّدحتي  مل 

اّھنأل ال ّانم  ةمیق  رثكأ  تاناویحلا  ّنكلو   ، ًاضيأ نيرخآلا  لثم  نحن  اّننإ  لوقن  امدنع 
. ةحیحصلا ةھجلا  يف  نوكت  نأب  هبأت 

مویلا يف  داس  يذلا  تمصلا  نع  ًاضيأ  يكحي  يكلف   ، اذھ هیيرفیف  ىور  امدنعو 
يف هّجز  ّهنأل  رانرب  ىلع  ًادقاح  ناك  مكو   ، عقوملا ىلإ  اوبھذ  امدنع  يلاتلا 

. ةفیخس ةیلئاع  نوؤش 

ال  ، ًالیل مونلا  نع  زجعأ  اذامل  يردأ  ال  ّرركي : وبار  ّلظ  ام  ًابلاغ   ، تاونس لاوطو 



يوریل تاونس  دعب  ىتأ  هیيرفیف  ّنأل  وأ  ًال  ـ عف رئازجلا  ببسب  كلذ  نا  اذإ كـ يردأ 
لثم تانّازخلا  ادھاشو   ، كانھ  ، عقوملا ىلإ  رانربو  وھ  الصو  امدنع  لصح  ام  يل 

، حابصلا كلذ  ّةيوق  حيرلا  تناك   . ًاضيأ حيرلاو   ، امھلابقتسال ًاعورد  نودتري  ةقلامع 
اھتّابحو ًاعفص  مھھوجو  عفصت  تناك  لاّمرلا  ّنأل  ةديدش  تناك  اّھنإ  هیيرفیف  لاقو 

. لاق  ، ةقالحلا دعب  ام  ّرطعم  لعفب  ول  امك  ءارمح  دودخلا  تناكو   ، نویعلا قرحت 

هل يوري  وھو  هاريو  هیيرفیف  توص  عمسي  وبار  لازي  ، ال  تاونس ّيضم  دعب   ، نآلاو
ول امك  ًابلاغ  وبار  ظقیتسي   ، تقولا كلذ  ذنمو   ، حابصلا كلذ  قيرطلا  يف  ثدح  ام 
نكي مل  رمألا  ّنأ  نیح  يف   ، كانھ هسفن  وھ  ناك  ول  امك   ، كلذ ىأر  نم  وھ  ناك 
توص وھ  لعفلاب  هدیعتسي  امو   ، نارھو يف  ةنكثلا  يف  وھ  يقب  دقف   ، كلذك

. هیيرفیف

. نورخآلاو هیيرفیف  هب  رعش  يذلا  بعرلا  نم  ًائیش  ًاضيأ  داعتسا  اّمبرو 

قيرطلا ّضخت   ، تاّعردملاو بیجلا  تارّایس  يف  هتقفرب  اوناك  نيذلا  نيرخآلا  ّلك 
امك قفصت  يتلا  لامرلاو  حايرلا  عم  ةدوعلا  قيرط   ، رَفُحلاو ةراجحلاو  مھماسجأ 
يف دحاولا  هب  رعشي  يذلا  رابغلا  معط  ءامسلا  ةقرز  حنمتو  ةدحاو  ّةوق  تناك  ول 
مفلا مامأ  دیلاو   ، عفني ءيش  الف   ، ءاملا نوبرشي  وأ  نولعسي  ًاثبعو  ؛  هقلح فوج 

تقولا ال ّنأ  ول  ّىتح   ، حابصلا ذنم  ًالصأ  ةفشانلا  ةرورصملا  هافشلا  الو   ، يمحت ال 
رصت مل  ءامسلاو   ، ءامسلا تمس  يف  ةیلاع  ُدعب  تسیل  سمشلاو  ًاّركبم  لازي 

، كلذك نكت  مل  حايرلاو  لامرلا  ّنأ  ّالإ   . ةّددرتمو ةبحاش  تناك  لب  ًامامت  ءاقرز  ُدعب 
لثم برضیف  نویعلا  نم  برتقي  امدنع  بابذلا  لعفي  امك  ّرتوتلاب  مھبیصت  تناكو 
هعطقي نأ  نود  رظنلا  ىدم  ىلع  فشكني  حتاف  ٌّينب  قفألاو   . صاصرلا تابیبح 
ضراوعلا كلت  نم  ةدحاو  ّىتح  الو   ، ءيش ، ال  قفألا ّطخ  عطقي  ءيش  ، ال  ءيش
كالسألا ّىتح  الو   ، فارغلتلل دیماوعك  حجرألا  ىلع  مدختسُت  يتلا  ةيدومعلا 

لب  . نيدومع وأ  دومع  عطقب  لاجرلا  كئلوأ  ِفتكي  مل  ّةرملا  هذھف   . اھنیب ةّدتمملا 
رخآلا اھضعبو  قدنخلا  ةھج  نم  عقو  اھضعب   . قيرطلا دادتما  ىلع  اّھلك  اھوعطق 
يف عقتل  ءيش  ّلك  اولعف  مّھنأ  ّدب  ، ال  ءيش ّلك  اولعف  اّمبرو  قيرطلا -  ةھج  نم 
دقو كالسألا  كلت  ّلك  عم   ، اھضرع ىلع   ، ًامامت اھوعطقف  ةیحانلا -  هذھ 
ّفقوتلا ىلع  بكوملا  ًةمغرم   ، ةتیم ٍعافأك  لامرلا  يف  تلّدھتو  تكباشت 

. قيرطلا لالخ  تّارملا  تارشع 

كلذك رمألا  ّنأ  ىلإ  اوھبتنا  ام  ناعرس   . رظنلا ىدم  ىلع  دھشملا  اذھ  ّرمتسيو 
ام  ، رحبلا هاّجتاب  اھدعب  قيرطلا  ّرمتست  ةفاطعنا  دیعبلا  يفف   ، راسملا لوط  ىلع 
نمو  . هیلإ لصي  نأ  نكمي  ام  دعبأ  ىلإ  دھشملا  قناعي  نأ  نكمي  رّظنلا  ّنأ  ينعي 

. ىرُي ام  كانھ  دعي  مل  ّهنأ  كردن  دیعب 

. رانرب هاجت  يبضغو  ِركعلا  يجازم  نم  انأ  ّىتح  ينجرخأ   ، هیيرفیف ىور   ، اذھو
، لصحت يتلا  رومألا  كلت   ، ّمھأ وھ  ام  ةمث  ّنأ  ةأجف  ّركذت  دحاولا  ّنأ  ول  امك 



ـل صح ام  ّلكو   ، اھسفن ةلئسألاو  هسفن  فوخلاو  تارظنلا  نولدابتیف   ، قافرلاو
كلت يفو   ، انعمجي هسفن  فوخلا   . ًادوجوم دوعي  نیتعاس ال  لبق  ّىتح  وأ  سمألاب 
لدابت يف  ةبغرلا  ّمث   . تارظنلا سْفن  انل  نوكيو   ، ءيش ّلك  مساقتن  ةظّحللا 
ةقیقد ّترم   ، قيرطلا ّةفاح  ىلع  بكوملا  ّفقوت  ةظّحللا -  كلت  يف  ّهنأل   ، مالكلا
كلت يف  بیجلا -  تارّایس  نم  رخآلا  ولت  دحاولا  اولزن  ّمث   ، نوتماص نّابشلاو 
اوّركفو  ، ًادحأ اوشخي  نأ  نود   ، ءودھب كلذ  اولعف  ةقّالفلا  ّنأ  ول  امك  اورعش  ةظّحللا 

. ناكملا دایسأ  اوناك  ول  امك  ةقّالفلا  َّفرصت  مھلخاود : يف  مّھلك 

اوحارف  . رثكأ اومھفي  نأ  اولواحي  ملو  ّيدایتعا  رمألا  ّنأ  اوّركف   ، ةيادبلا يف 
ّمث  . قدنخلا هاّجتاب  اھعفدل  مھمادقأب  دیماوعلا  نوسفري  اوراص  ةعرسبو  نوّكرحتي 
جرخیف  ، ةبقع ّلك  دنع  ّفقوتت  تحارو  ةمّدقملا  يف  ةرّایس  تقلطنا   . اومظتنا

هیف ّرمتسي  يذلا  تقولا  يف  هنوحيزيو  دومعلا  نوعفري   ، ةعرسب دونج  ةثالث  اھنم 
ءيشلا لعفيو  رخآ  دومع  هضرتعي  امدنع  ّفقوتي  ّمث  مّدقتلاب  بكوملا  يقاب 

. كیلاود اذكھو  مھتزواجت  دق  ىلوألا  ةرّایسلا  هیف  نوكت  يذلا  تقولا  يف  هسفن 
عفتري بضغلا  أدب  ًائیشف  ًائیش  ّهنأ  ّالإ   . مالك ّيأ  نود   ، قيرطلا لاوط  اذكھ 
ىتم ةفرعم  مدعو  ّقرعتلاو  شطعلا  ببسب  طقف  ، ال  مھعیمج اوّرتوت  ام  ناعرسو 

، هیلع ّّدرلا  نع  نوزجعي  ًازازفتسا  رمألا  يف  ّنأ  اورعش  مّھنأل  نكلو   . رمألا يھتني 
الو مھوّلیخت   . نوكحضيو ام  ٍناكم  نم  مھنوّدصرتي  ةقّالفلا  اوّلیختو   ، ّخف يف  اوعقو 
نم ديزمب  مھّدم  الخ  بضغلا  عفني  َمیفو   ، ًادبأ مھنوري  مھف ال  مھّلیخت  ّالإ  مھعسي 

مھلخاود يف  َنیحباك  قيرطلا  حتفو  رمألا  ءاھنإ  يف  عارسإلاب  مھل  حمست  ةقاطلا 
اھحايرو اھنوتيزو  اھلغدو  اھرخصب   ، اھلماكب دالبلا  هذھ  هجوب  خارصلا  يف  ةبغرلا 

ءيش ّلك  ناك  ول  امك   ، ةبشوشعملا عقبلاو  قّیلعلاو  ًاضيأ  ءامسلا   ، ءيش ّلكو 
: ةقّالفلا عم  كحضيو  مھیلإ  رظني 

لدب نكلو  ًالاجر -  متنك  نإ  انوھجاو   ، ًالاجر متنك  نإ  اوبراح  اولاعت   ، اولاعت  ، ّایھ
حباكم نوعمسي  امدنع  مھبیصي  يذلا  نھولاو  قاھرإلاو  ةدحولا  ةّمث   ، كلذ

. ًارتم رشع  ةسمخ  ّلك  ّفقوتت  يھو  ةرّایسلا 

ًاعیمج اوناكو   ، ًایشم اّھلك  ةفاسملا  اوعطق  مّھنأ  ول  امك  عقوملا  ىلإ  اولصو  اذكھ 
كانھو انھ  مھتارظن  هیجوتبو  مھلوح  رظنلاب  نوفتكي   ، ّملكتي دحأ  ال   . نیطخاس

اذھ ءلمل  ًایعس   ، ءيش ّلك  اذھ   ، دّدحم ءيش  ىلع  ّرقتسي  ال  عيرس  لكشب 
نورظني اوحار  اھتفلأ  نم  مغرلاب  يتلاو  ةمخضلا  ةحاسملا  هذھو  لئاھلا  تمصلا 
مھنوطب  ، ةباغ وأ   ، ًةراغم تناك  ول  امك   ، ىلوألا ّةرملل  اھنوري  مّھنأ  ول  امك  اھیلإ 

سیل نكلو  ةفجترمو  ةّقرعتم  يديألاو   ، يديألا تحت  قدانبلاو   ، فوخلا اھرصعي 
. اننیب امیف  ةلدابتملا  تارظنلا  ةّمثف   ، ليوط تقول 

مّدقتلل ةعاجشلابو  ّةوقلاب  انّدمتل  لب  همھفن  ـا ال  ّمع باوج  نع  ّشتفت  تارظن ال 
. مھفلل ال 

. همھفنل ءيش  ، ال، ال  ًائیش مھفن  نحنف ال 



ىلع فاخن ال  ًةأجف   ، فاخن  . هینعي نأ  نكمي  امو  تمصلا  اذھ  ًةأجف  انفیخُي  اذامل 
كلتو عقوملا -  لخاد   ، لخادلا يف  اوناك  نَم   ، مھ  ، مھیلع نكلو  ال،   ، انسفنأ
نم رثكأ  ةيوتسم  ودبت  قيرطلا  ّىتحو   ، ةفقاو يھو  ردھت  يتلا  تاّكرحملا 

، دحأل ًانئمطم  اذھ  نكي  ملو  رَفُحلاب  ًاساسحإ  ّلقأ  انلعج  ءطبب  ریسلاف   ، ةداعلا
نيرداق نكن  مل   . مالكلا نع  اّنلك  انّفقوتو   . ّانم ًّايأ  نئمطُي  مل  يذلا  تمصلاك  ًامامت 
ىصحلا ريرص  عمسنو  ديدش  ءطبب  مّدقتن   . راظتنالا  . تمصلا  . مالكلا ىلع 

، ةجاحلا نع  ةضئافلا   ، يديألا  ، قدانبلا ىلع  يديألا   . تالجعلا تحت  ةراجحلاو 
. لالتلا ّمث   . عباصألا فارطأ  ّىتح  نيدیلا  ًةأجف  لّمني  يذلا  جاعزنالا  اذھ   ، ًامود

تانّازخلاو لفسألا  يف  رحبلاو  قيرطلا  فرط  دنع  ٍراجشأ  عضبو   . قّیلعلاو
يف لعفت  امك  ةجّھوتملا  اھتاساكعنا  دعب  اھیلع  سمّشلا  ِقلُت  مل  يتلا  ةمخّضلا 

. رصعلا تاعاس 

ّملكت يذلا  نَم  بيرغلا : دھشملا  كلذ  فاشتكاو  عقوملا  ىلإ  لوصولا  ةظحل  ّمث 
: لاقو ها  ـ ّمسو ّأرجت  يذلا  نم   ، ًّالوأ

. اذھ لاق  نم  فرعأ  ؟ ال، ال  نوَرتأ  ، ًّابت

وأ  . مھفن نأ  انلواحو   . ىرخأل ٍةرظن  نم  ةديدش  ةعرسب  لّقنت  ام  ًائیش  ّنكل 
نيأ انلءاستف   . اننویع مامأ  لصح  ّهنأ  ّنظن  ام  انقرغُي  نأ  ىدافتن  ّانك  ىرحألاب 
الو لعفن  اذام  فرعن  ًةأجف ال  اّننأل   ، لعفن نأ  انیلع  ام  ٌدحاو  ّررقي  نأ  بجي   ، دئاقلا
نأ لدب  ّفقوتتو  ئطبُت  بكوملا  تارّایس  تأدب  ّمث  نيدماج  انیقب   ، ّركفن فیك 

ّةيودیلا حباكملا  توص  انعمس   . ریخألا فطعنملا  دعب  طوبھلا  لصاوتو  مّدقتت 
. هلماكب بكوملا  ّفقوتو  دوارَملا  ريرصو 

. رظتنن انحرو 

ةيراسلا  . ملعلا عفرُي  مل   ، عقوملا ةحاب  يف  قيرطلا : نم   ، قوف نم  اذھ  بقارن  ّانك 
ىلإ ریشن  نأب  انیفتكا   . دعب ًائیش  دحأ  لقي  مل   . فرفري ال  ملعلاو   ، ةغراف  ، كانھ

. سأرلا نم  ةءاميإب  نيرخآلل  كلذ 

. مھدحأ اھلاق  ّمث 

. ملعلا اوعفري  مل   ، انھ سیل  ملعلا 

؟ انفرع لھ   . انفرع  ، لجأ  . لجأ اّمبر  ؟  فرعن ّانك  لھ  وأ   . ّركفن اذام  يف  فرعن  مل 
نأ ىلع  ؤرجن  مل  اّننكلو  انمھف  ةظّحللا  كلت  يف  اّننإ  انسفنأل  لوقنس  دعب  امیف 

: لوقن

. ًامامت اذھ   ، لجأ

عم  ، ًاّدج ـة  ليوط ـة  لیلقلا ـق  ئاقدلا تد  ـ بو ـق،  ئاقد عضب  كا  ـ نھ انیقب 



نأ لبقو   ، اھلخاد يف  نحنو   ، تارّایسلا ديدح  فّجرت  يتلا  ةرداھلا  تاّكرحملا 
، ىلوألا ةرّایسلا  يف  ٌتوص  اھب  حدص  ءامسأ  ةسمخ   ، ءامسألاو تاوصألا  عمسن 

. بكوملا مّدقتل  نیبّھأتم  بیجلا  تارّایس  نم  اولّجرت  دق  ءالؤھ  ناك 

امھتلتو نیّلوألا  امھ  انامسا  ناك   . نیمسا ّلوأ   ، رانربو انأ   ، انامسا ناك   ، ًاعبطو
. ىرخأ ءامسأ  ةثالث 

لصح دق  كلذ  ّلك  ّنإ  نولوقیس  لیلق  دعب  ّهنأل   . ةيادبلا يف  احدص  انیمسا  ّنكلو 
نحن ىرخأب  وأ  ةقيرطبو   ، انھ نوكنل  بسانملا  تقولا  يف  ةنكثلا  رداغن  مل  اّننأل 

. ةقّالفلل لمعلا  انلّھس 

. اذھ لاق  مھضعب   ، لجأ

نأ قبس  رانربو  انأ  نكن  مل  اّننأ  ول  امك  انل ! اذھ  لاقُي  نأ  ىلإ  جاتحن  ّانك  ول  امك 
نأ ًابعص  ناك   ، لجأ  ، ناكل  ، هدعوم يف  بكوملا  قلطنا  ول  ّهنأب   ، اذھ يف  انّركف 
نحن ّانك  اّمبر   . نوئطخملا نحن   ، لجأ  ، اذكھ لوقن  نأو  ثدحیس  ناك  ام  ّلیختن 
هّمع نباو  رانرب  ّزھأ  نأ  ّيلع  ناك  ّهنإ  يسفنل  ُتلق  ّةرم  نم  مكو   . نیئطخملا

ام  ، ةياھنلا يف  ذإ   ، هدحو رانرب   ، ىرحألاب وأ   ، ًاعم امّھرجأ  نأ   ،[16] ىوقأ ٍلكشب 
ّنأ نیح  يف   ، يلخد ام   ، دعي مل  مأ  هتنكث  ىلإ  وبار  داعأ  ءاوس  انأ  يلخد 
نم ًاموي  ّنكمتأ  ملو   ، رانرب وھ  عوضوملا  يف  ينینعي  ناك  يذلا  دیحولا  صخشلا 

، انورظتنا مّھنألو   ، نيرّخأتم انلصو  اّننألو  كارعلا  كلذ  ببسب  ّهنإ  يسفنل  لوقأ  نأ 
، هب انل  لخد  ال  اذھو   ، عقوملا نم  ٍدحاو   ، ام ٍدئاق  وأ  فيرعلا  وأ  مزالملا  نم  ٍرمأب 

دعوم لیجأتو  انراظتناو   ، اننود نم  لیحرلا  مدعبو  ءاقبلاب  رارقلا  اوذّختا  نم  مُھف 
ّنأل طقف  راظتنالا  عیمجلا  ىلع  ّنأ  ّررق  نم  نحن  سیلو   ، بكوملا قالطنا 

. دعوملا يف  الصي  مل  نَیلوسك 

تناك ءایشألا  ّنأ  ول  امك   . ًادیكأ سیل   . فلتختس تناك  ءایشألا  ّنأ  ًادیكأ  سیل 
، يل هلاق  وھ  الو  تقولا  كلذ  يف  رانربل  اذھ  لقأ  مل   ، قمعلا يف   ، انأ  . فلتختس
لدب هدعوم  يف  قلطنا  بكوملا  ّنأ  ول   ، ًاعبط فلتختس  تناك  رومألا  ّنأ  فرعن  ّانك 
فْصنف  ، نوفرعي اوناك  قلطنن -  مل  اّننأ  اوفرع  مّھنأل  اومجھ  ةقّالفلاف   ، انراظتنا

. كلذ الول  اوّأرجتیل  اوناك  امو   ، نوفرعي اوناك   ، هب ناھتسي  ٌرمأ ال  ّلقألا  ىلع  ديدعلا 

. انببسب ناك  ثدح  ام  ّنإ  انل  لوقي  نأ  ىلإ  ٌدحاو  ّرطضي  ملو 

ال.

: انل اولوقي  نأ  اوجاتحا  ام 

ّالأ ىلع  اوصرح   ، عیمجلا لثمو   ، اذل امكتاقامح -  ببسب  اذھ   ، امكتاقامح اّھنإ 
اوّریغي نأ   ، انمامأ مھراصبأ  اوضفخي  نأ   ، مھروھظ انل  اوريدي  نأ  ىلع   ، انوّملكي

. كلذ شیعن  نأ  رانربو  انأ  انیلع  بّجوت  فیكو   . انورقتحي نأ   ، اودعتبي نأ   ، ثيدحلا



نیفیظنلا انيريرس  ةروص  ءيش : ّلك  نم  ًةعاظف  رثكأ  نوكت  دق  ًاروص  عجرتسن  نأ 
برق ةیفارغوتوفلا  روصلاو   . ريرسلا ىلع  ةيانعب  ّيوطم  ّينبلا  ءاطغلا   . نیّبترملاو
ةروص تناك   ، يريرس قوف   . انل مستبت  طئاحلا  ىلع  سیبابدلاب  ةّقلعم   ، ةداسولا
ًةعماج ةيروفسوفلا  ءارذ  ـ علا ةّدیسلل  ةيديربلا  ةقاطبلا  رانرب  ريرس  قوفو   ، نایلإ

كلذ ّلك  كانھ  ناك  اھلوح  امنیب   ، فاطخنا ةلاح  يف  نا  ـ تعماد اھانیعو  ـا  هيدي
، نّضغتملا دوسألا  اھسأر  عفرت  ةرذقلا  ةافحلسلا  اھدحوو   ، ةرزجملاو تّمصلا 
يف ّرھ  يَنیعك  نیتقراب  نافرطت  ناتریغصلا  ناوادوسلا  اھانیعو  ّزتھي  يذلا  اھسأر 
ّيأ اھھجو  يف  رجفني  نأ  نود  ماغلأ  لقح  ربعت  زوجع  ةءارب   ، ةرّایس راونأ  وأ  لّیللا 

. ءيش

. ناك ّيأ  وأ  وبار  ةطلغ  وأ  انأ  يتطلغ  وأ  رانرب  ةطلغ  اّھنإ  نورخآلا  لقیلف 

. كلذب اوماق  نم  ةطلغ  ًاصوصخ  اھنإ 

هب انرعش  يذلا  فوخلا  ـف  صو ـن  كمي فیك  فرعأ  ال   ، هیيرفیف ىور  ـا،  نھو
، ّةيوطم فصن  انناقیس   ، ةيواز لكش  ىلع  انماسجأ   ، تمصب انمّدقت  امدنع 

مّدقتن ّانك  يتلا  ةظّحللا  كلت  يف  ّهنأ  ينعأ   - نیصفرقم هبش   ، انيديأ يف  قدانبلا 
، اذكھ ّانك   ، ةلیلقلا راتمألا  هذھ  يف   ، عقوملا بوص  نیھّجتم  بكوملا  اھیف 
ّانك فلخلا - يف  نوقابلا  ةثالثلا  ّمث  رانرب  ينعبتي   ، ةمّدقملا يف  انأ   ، انتسمخ
ّركفن دوعن  ّالأ  ىلإ  رمألا  انب  يھتني  تاظّحللا  نم  ةظحل  يف  ّهنأ  ةجردل  نیفئاخ 

كّسمتنف  . مّدقتن اذامل  ّىتح  فرعن  ال   . هاوس يف  الو  فوخلا  يف  ال   ، ًادبأ
نوعطلسلا ـع  ضوب مّدقتن  ّلظنو  ـض،  كرنو انسوؤر  ضفخن  ـض.  كرنو قدا  ـ نبلاب

ناك بعصألا  ّنكلو   . رّظنلا تفلن  ال  يك   ، هم ـ سا ام  يردأ  ال  وأ   ، اذھ ّيبغلا 
. خارصلا نع  عانتمالا 

اھانیضمأ يتلا  تاعاسلا  يف  ّركفن  نأ  بجي  اّننأ  فرعن  ّانكو   . خرصن نأ  ديرن  ّانك 
كلت يف  برحلا  اّھنأ  ول  امك   ، ّةيركسعلا تاءاميإلا   ، فیكو هلعف  بجي  ام  ّملعت  يف 

، نوكن نأ  اندادجأو  انؤابآ  ملح  امك  ٌلاجر   . دونج نحنو  برحلا  اّھنإ  معن   ، ةظّحللا
: لءاستنس ًاقحالو   ، ًاصوصخ اندادجأ 

ّلك يف  وأ  نیعبرألا  برح  يف  وأ  نادریف  يف  هب  اورعش  يذلا  هسفن  فوخلا  وھأ 
؟ بورحلا

ٌلكش اذھ   ، معن لوقأف : انأ  اّمأ   . اذھ يلاؤ  ىلع سـ بیجي  نأ  نكمي  نَم  فرعأ  ال 
ام  . ًالعف اھھبشي  اذھ  ّنكلو  برحلا  يھ  ام  فرعن  ال  نحنف   . برحلا لاكشأ  نم 

انعمسي انب  طیحي  ام  ّلك  ّنأ  انرعش  ثیحب  ًّايوق  ناك  انسّفنت  نأ  وھ  هفرعأ 
. سّفنتن

امك جایسلا  ناك   . يعباصأ تحت  ّيديدحلا  جایسلاب  ساسحإلا  ركذأ  ُتلز  ام  انأو 



. قافرلا دحأ  ّىتح  الو  ّةيرود  ال   ، دحأ كانھ  نكي  مل  نكل   ، حتُف نأ  قبس  ّهنأ  ول 
ّالأ لضفألا  نم  ّنأ  رانرب  ّيلإ  راشأ   . يدانن نأ  ًانكمم  ناك  ْنإ  انّركف   . تارّظنلا انلدابت 
ِریبك نود  نم   ، فیفط لكشب   ، ًالیلق  ، يدیب جایسلا  عفدأ  نأ  ّيلع  ناك  اذل   . لعفن

. حتفناف ةّدِحلا  نم  ءيش  ىلع  تناك  ةكرحب  جایسلا  ُتعفد   . دھج

نوكي نأ  ًاعبط  بجي  ناك   ، بجي ناك   . كلذك نوكي  نأ  بجي  ناك   . ًالفقم نكي  مل 
ّةيوقلا يسافنأ  توص  هعمو  حتفُي  وھو  هريرص  عمُسو  كلذك  نكي  مل  نكلو  ًالفقم 
ثیحب ّبلصتملا  قنعلاو  دِلجلا  ىلع  سبالملا  لقث  ةأجفو   ، يردص ّقزمَتل  ّىتح 
ديرن . ال  مھفن . ال  ّيلإ رظني  وھ  ناك   . رانرب ىلإ  رظنلاو  تافتلالا  يف  ةبوعص  ُتدجو 

، لعفي نأ  ضرتفُي  امك  مواقي  ملو  حتُف  يذلا  جایسلا   ، نذإ لوقن  اذام   . مھفن نأ 
انلق  ، ّةتبلا دحأ  ال   ، دحأ ال   ، ءيش ال   ، َملع الب  اذكھ  عفترت  يتلا  ةيراسلاو 

: ةملكلا هذھ  ّرركتت  انھاوفأ  يفو   ، لیحتسم اذھ  َنإ  انسفنأل 

، لیحتسم  ، لیحتسم

، قلحلا يف  تومت  ّةيرط  ةنیجع  ریغ  دعت  ملو  تطقسو  ةملكلا  هذھ  تّتتفتو 
ّنأ قّدصن  اّننأ ال  امك   ، فوخلا نم  ديزملاو   ، ًاضيأ فوخلاو  بضغلاو  فوخلا  ببسب 

اھعرتخن ّانك  يتلا  ةھفاتلا  ةركفلاو   ، لصحي ناك  امو  هشیعن  ّانك  ام   ، حیحص اذھ 
: لوقلا لبق  تارظن  عضب  انلدابت  امدنع   ، انسوؤر يف  اذكھ  اھینبنو 

، كّیطغأس  ، مّدقتنلف

ةيّدج ّلكب  انسفنأ  عنقن  نأ   ، رَخآلا اندحأ  ّيطغي  نأ  يف  ةھفاتلا  ةركفلا  هذھو 
. اوظقیتسي نأ  ةطاسبب  اوسن  دق  لخادلا  يف  مّھنأب 

! ةلكاشلا هذھب  ریكفتلا  ًاحداف  ناك  مك 

نحنف  ، قافرلا ءامسأب  خرصن  ال  يكل   ، خرصن ال  يكل  ةقيرط  ًاضيأ  تناك  اّھنكلو 
رخآلا اندحاو  ّيطغي  اذل   . تمصلا  . دحأ ال  نكل   . انمامأ ًةأجف  انھ  اورھظي  نأ  ديرن 
ءارو فجتري  ًاصخش  فلخلا  يف  ّنأل  رَخآلا » اندحاو  ّيطغي   » لوقن  . ناكمإلا ردق 
قلطأ ام  اذإ   . َتلتُق ام  اذإ  انلوح  ام  ّلك  ىلع  رانلا  قلطي  نأل  ّدعتسم  وھو   ، كرھظ
ىلإ جاتحن   . رخآلا اندحاو  ّيطغنس   . صخش ّكرحت  ام  اذإ   . ام ٌصخش  َصاصرلا 
لبق ىرخألا  ولت  ةدحاولا  انسوؤر  يف  ىلاوتت  راكفألا  كرتنو  ضكرن  نأ   . ام ءيش 
نأب انفلخ  مھ  نم  ىلإ  ریشنف  ءيش  يف  ّركفن  دوعن  الو  اّھلك  يفتخت  نأ 

. اومّدقتي

نورخآلاو  . ةسمخ ّمث   . ةعبرأ ّمث   . ةثالث ّانك   . رَخآ ّمث   . ًامامت يفلخ  رانرب   . رَخآ يتأیف 
ةبقارملا جرب  نع  لصفت  يتلا  كلت   ، ةيديدحلا ةبّاوبلا  ّمث   . نورظتنيو نوبقاري 

ةفرغ يف  ّيدنجلل  ةيامح  ّلكشت  اّھنأ  نیح  يف  ةحوتفم  اھاندجو  يتلاو 
الو  ، كلذ فرعن   ، ةحوتفم نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  نكي  مل  اھرودب  يھ   . ةبقارملا
ىلإ دعصن  نأ  بجي  اّننإ  طقف  لوقن   ، حاتفم مزلي  ناك  ّهنإ  دعب  لقن  مل   . ًائیش لوقن 



. ىلعأ

. اندعصو

، اندوعص ءانثأ   ، لاحللو  . جردلا نایقابلا  نانثالا  دعصو  لفسألا  يف  ّانم  ةثالث  يقب 
اّننأ فرعن   ، ةِدنزألا ىلع  انيديأ  تناك   ، أطبأ ٍلكشب  يشمن  نأ  ديرن  اّننأ  انفرع 
ناك  ، فجترت تناك  كلذ  عمو   ، تدمجو تّبلصت  انعباصأ  ّنكلو  رانلا  قلطن  نأ  نكمي 

، قوف هيراوبو  انلجرأ  تحت  ةیتنمسإلا  تاجردلا  ادع  ام  فجتري  ءيش  ّلك 
ال ناتظحاجلا  هانیع  امنیب  همد  يف  قرغ  يذلاو  فلخلا  ىلإ  دّدمملا  هدسجب 

. ءيش ىلإ  نارظنت 

املاح ةلئسألا  تأدب   ، لجأ  ، هیيرفیف ىور   ، رّخأتت مل  اّھنكلو   ، ًاروف ةلئسألا  ِتأت  مل 
، لیبقلا اذھ  نم  ءيش  ّيأ  وأ  ًاّمطحم  ، ال  هرودب ًاحوتفم  ةبقارملا  جرب  باب  اندجو 
يف هانلق  ام  اذھ   . حاتفملاب حِتُف  هنأ  ينعي  اذھ   . طقف ًاحوتفم  ناك   ، شدخ ّيأ  الو 
فیكو ّززقتلاب  روعشلا  كانھ  ناك   ، هیيرفیف لمكأ   ، كلذ لبق  نكلو   ، انسفنأ

يمادطصاو تاجردلا  لزنأ  انأو  يخارصو   ، عقأ ُتدكو   ، ًاضكار قوف  نم  ُتطبھ 
ركذأ ال   . ًاضيأ ُتّأیقت  فیكو  خارصلا  كلذ  نع  ًاقحال  ينربخأ  نم  رانرب  ناك   ، رانربب

ينألميو نافجترت  ياقاس   ، ًافقاو تیقب  فیك  ركذأ  ُتلز  يّننكلو ال  اذھ  نم  ًائیش 
ىلع رثعأ  انأو  ينباصأ  يذلا  جایھلا  كلذ  يّمسن  اذام  يردأ  ، ال  ّدرمتلاو بضغلا 
تقولا مھل  َّنستي  مل  ّهنأ  ول  امك  رَخآلا  ولت  دحاولا  مّھلك  نیحوبذم  يقافر 

، هلوقن نأ  ردقن  ام   ، ءاشن ام  لوقن  نأ  نكمي   ، يردأ ال   ، ريرسلا نم  ضوھنلل 
ّلیختلا لواحن  نأ   ، ّلیختن نأ  اننكمي   ، هفصوو ثدح  ام  ةياور  لواحن  نأ  اننكمي 
لخدن امدنع  هفشتكن  يذلا  تمصلا  كلذ  ّلیخت  نكمي  ال  عقاولا  يف  نكلو 

ول امك  ّيردصلا  صفقلا  ىلع  طغضي  ثیحب  لقثلا  غلابلا  تمصلا  كلذ   ، عجھملا
طسو يف  ءاضم  رونلا  ّنأل  ًّالوأ   ، قنتخنف  ، ّيوج ٍطغض  لثم   ، عفترم ٍناكم  يف  ّانك 
نحن هفرعن  ٌفاجترا   ، رفصألا هنول  فجتري  يذلا  طیسبلا  حابصملا  كلذ   ، ةفرغلا
متنك املثم  مھعم  هنم  وكشت  َتنك   ، ةيادبلا ذنم  قافرلا  عم  هنم  وكشن  ّانكو   ، ًاضيأ
فیك ىرت   ، كلذ ىرت  تنأو  ٌتاومأ  انھ  كقافر  ضعب  امیف   ، ءيش ّلك  نم  نوكشت 
تقولا مھيدل  ناك   ، هسبالم ًايدترم  ناك  مھضعب   ، انھ مّھنإ   ، كلذ فرعت   ، اولضان

يف ناك  نم  مھنمف   ، مھعیمج سیل   ، لاضنللو  ، مھضعب  ، مھسبالم ءادترال 
. عیمجلا لاح  كلت  نكت  مل   . لصح امل  هبتني  مل  ّهنأ  ول  امك   ، ًارثّدم  ، هشارف
اذكھ  ، قدانبلا باقعأب  مھسوؤر  تمّشُھ   ، برض تامالع  هیلع  تناك  مھضعبف 
تقولاو  ، مامألا نم  ةمّشھم  هتمجمج   ، قدانبلا باقعأب  ًابورضم   ، لیتاش تام 
بيرغلا ریبعتلاو  دِلجلا  ةكامس   ، ّةیلئابقلا ةماستبالا   ، ًاعیمج مھلتقل  مزل  يذلا 

، ال ءيش سأرلا ال  ّنكلو   ، سّأرلا ىلع  عضُو  عانقب  هبشألا   ، هجولل هحنمت  يذلا 
ةحئارلاو ّّينبلاو  متاقلا  مدلا   ، دِلجلا ةكامس   ، هتحت ءيش  ال  رخآ  ٌعانق   ، ءيش
دھاشنو ىقبن  نأ  لیحتسي   ، ءاقبلا لیطن  الف   ، لمتحُت ، ال  خنزتو لقثت  تأدب  يتلا 

اوذخأ فیك  ّمث   ، عجھملاو ًاضيأ  ناكملاو   ، مّھلك  ، مھفرعن نيذلا  كئلوأ   ، كلذ
. ةظوفحم تناك  ثیح  ةنازخلا  نم  ةحلسألا 



ّنأل ، ال  كلذ لصحیس  ام  ناعرس  نكلو   ، دعب سیل   ، كلملا دبع  يف  دعب  ّركفن  مل 
، برھ  ، ىفتخا دقل   ، وھ  ، هبایغ  ، لیلد ةّمث  ناك  لب   ، هلایح اندوارت  ًاكوكش 

نّیيدنجلا لتق  مھدحأ  ؟ -  هاوس نوكي  نأ  نكمي  نَم  باوبألا -  حتف  مھدحأو 
فیك فرعن  نأ  نود   ، لخادلا يف  مھلتق  ؟ -  هاوس نَم  ًالیل -  ةسارحلاب  نیّفلكملا 

، ًةيادب هيراوب  لتق  هارت  مأ   ، كلذب ماق  فیك   ، هدرفمب نینثالا  امھ  امھلتق  هنكمأ 
ولت دحاولا  اولخدف  ّيديدحلا  جایسلا  حتف  ّمث   ، ةبقارملا جرب  يف   ، ىلعألا يف 
نأ كلملا  دبع  نكمأ  فیك  انلءاست   . حیتافملا هيدل  ناكو   ، اوءاج اذكھو   ، رَخآلا
، روھش لاوط  مھعم  شاع  نّابش  لْتق  يأ   ، هنولعفي نيرخآلا  ىري  نأو   ، كلذ لعفي 
لتق ينعأ  لب   ، ءالولا ليدبت  وأ  ةنایخلا  ينعأ  ، ال  فیك  ، كلذ نكمي  فیك   ، لوقلاو
يھ دالبلا  هذھ  ريرحتو  لالقتسالاو  برحلا  ّنأ  فرعن  ّانكو  مھعم  انكحض  نّابش 
ّلك لبقو  ًّالوأ  هنوديري  اوناك  ام  قمعلا  يف  نكلو   ، ام ّدح  ىلإ  اھنوّديؤي  ٌرومأ  مھيدل 

. مھتویب ىلإ  اودوعيو  رمألا  يھتني  نأ  وھ  رخآ  ءيش 

. فیك ًادبأ  مھفأ  نل   ، كلذ لعف  هنكمأ  فیك 

، ةيوس ىرخأ  ّةرم   ، ّةيوس  ، كلذ دعب  رانربو  انأ  هفشتكنس  امب  مایقلا  نكمي  فیكو 
، عیضرلا اھقیقشو  اھيدلاوو  ةحیتف  ثثج  فاشتكاو  لزنملا  لوخد  بّجوت  امدنع 

: فیك  ، تاومأ  ، مّھلك ٌتاومأ 

؟ هنكمأ فیك 

اذھ ّلكف   ، هلوقن انسفنأ  ّلیختن  نأ   ، هفصن نأ  نكمي  ّهنأ  دقتعأ  ، ال  كلذ لِعف  ّنأل 
، كلذ او  ـ لعف ٌرشب   ، ٌرشب  ، هولعف دقف  كلذ  عمو   ، كلذ لِعف   ، ءيش ّلك  نع  دیعب 
، هیعارذ اوّعطق   ، هو ـ ّعطق  ، سأفلاب بألا  اولتق  ٌرشب   ، ةیناسنإ الب   ، ةقفش الب 

... ّمألا و نطب  اورقبو   ، هیعارذ اوعزتنا 

ال.

. كلذ نكمي  ال 

يل اھفصو  يتلا  صارقألا  ّلك  ُتعلتبا  امھمو   ، كلذ ةداعتسا  ىوس  لعفأ  ال 
ءاسم ّلك  ُتّركف  ول  ّىتحو   ، ةعرزملا يف  ةليوط  مّايأل  ُتلغتشا  امھمو   ، ءابطألا
رومألا ُتّبلق  ًاثبع   ، مھفأ نلف   ، لّیللا ةھجاوم  ّيلع  ةلیل  ّلك  يف  امك  يّننأ  يف 

. مھفأ ُتلز ال  ام   ، تاھاّجتالا ّلكب 

ّنأ ال  عمسن  نأ  انیلع  ناك  فیكو   . كلذ دعب  رانربو  انأ  انمكوح  فیك  مھفأ  ال  امك 
لب  ، انلاجر نع  ًالضف  بكوملا  رصانع  ّلك  ذاقنإ  يف  ببسلا  وھ  ناك  اّمبر  انرّخأت 

ةلئسألاب قحول  نَم  رثكأ  ريديإ  ناكو   . مھتلعف لعف  نم  ةقّالفلا  ّنكمت  انببسب  ّهنأ 
ناكمإب باتري  ًانایحأ  ناك  فیك  ىور  وھو   ، فرعي هنوكب  باترن  ّانك   . هفرعي ام  يوریل 

، كلذ قّدصي  نكي  مل   . اھلعفي دق  ّهنأ  قّدصي  نكي  مل  ّهنكلو   ، كلملا دبع  اننوخي  نأ 



كنرف فلأ  نيرشعو  ةثالث  ّنأل   ، ًاضيأ ريديإ  ناخو   ، كلملا دبع  انناخ  دقف  كلذ  عمو 
هاجت ةنایخ  هربتعا  ام  ريربتل  ِفكت  مل   ، نمزلا نم  ةرتف  دعب  يفكت  دوعت  ًّايرھش ال 
قّدصي نأ  ضفر   ، ىور امك   ، ضفر  ، لصحیس ام  سدحي  داك  يذلا  ريديإو   ، هباحصأ
امھمو لاوحألا  ّلكب  ّهنإ  لوقلاب  أدبي  ناك  امدنع  ةيّدجب  ّملكتي  ناك  كلملا  دبع  ّنأ 

نّییسنرفلا ّنإو   ، ًّایقیقح ًّایسنرف  ًادبأ  امھنم  ّيأ  َربتعُي  نل   ، هلثم دحاو  وأ  وھ   ، لعف
نّییبراغم اونوكي  نأ  نكمي  ، ال  امھلثم  ، هلثم ًالاجر  اونوكي  نأ  نكمي  نّییقیقحلا ال 

ّنأو نّويرصنع  مّھلك  مّھنأ  ریكفتلا  ىلإ  كلملا  دبعب  رمألا  ىھتنا   ، عقاولا يف   ، ّهنأل
مل  ، قّدصي نأ  أشي  مل  ريديإ  ّنكلو   ، انیلع بلقنا  نأ  ةجیتنلا  تناكف   ، ّریغتي نل  اذھ 
دعب ًاموي  ًّایقیقح  حبصي  عقوملا  يف  ٍموي  ّلك  هاري  كلذ  عم  ناك  ام  قّدصي  نأ  أشي 

، هسفن وھ  هصوصخب   ، ًاضيأ وھ  ٌكوكش  هيدل  ناك  لھ  لئُس  امدنع  ّهنأ  كلذ   ، موي
الف ّيسنرف  ّهنأ  املاطو  ّيسنرف  ّهنإ  لاقو  ةباجإلاب  ّددرت   ، كلذ مّھفتي  ناك  لھ 

. هدالب ملع  نوخیل  هيدل  ببس 

انئجوف  ، انتویب ىلإ  اندع  امدنع   ، روھش لاوطو   ، كلذ دعب  ّهنأ  فیك  هیيرفیف  ىورو 
. ًائیش انلأسي  ناك  دحأ  ْنأب ال 

ّنأو ىھتنا  ءيش  ّلك  ّنأ  ُتفرعو  نيرخآلا  لثم  ةديرجلا  تأرق   ، يسفن انأ   ، انأو
ىلع ةناحلا  يف  ىتأ  دحأ  نكلو ال   ، برحلا انرسخ  اّننأو   ، ّةیسنرف دعت  مل  رئازجلا 

ّيساسألا لاؤسلاو  ّراح  سقطلا   . قرولا نوبعلي  خویشلا  ناك   . عوضوملا ركذ 
. فیصلا لاوط  ّباودلل  يفكیس  فلعلا  ناك  لھ  ةفرعم  ناك 

ليوط تقو  ذنم  ينوري  مل  نيذلا  سانلا  ّيلإ  رظني  ةناحلا  ىلإ  بھذأ  امدنع   ، انأو
. لجر ةئیھ  يل  تتاب  ّهنإو  ُتفحن  يّننإ  يل  نولوقيو 

. ًالجر ُترص   ، حیحص  ، لجأ

كلذ ّلك  فسألل  نیّمتھملا  ضعب  لوقي  دق  ًانایحأو  رئازجلا  يھ  فیك  نولأسيو 
ّمث  ... ّمث  ، ىھتنا ءيش  ّلك  نوكي  نأ  كلذ  عم  نورورسم  مّھنكلو   ، ءيشالل

: رخآ ٍعوضوم  ىلإ  نولقتني 

ةبسنلاب ّدیج  ٌرمأ  وھل  فلعلا  لقنل  نیّتیفاضإ  نیعارذ  ّنإ   ، كيدلاو لاح  فیك 
. امھیلإ

نیفكاعلا خویشلا  لعف  ّةدر  نوكتس  ام  ُتلءاست   ، ةناحلا يف   ، ةظّحللا كلت  يفو 
ةباجإلاو ماستبالا  َلدب   ، ول  ، برّشلا ةدضنم  فلخ  نيرخآلاو  قرولا  ةبعل  ىلع 
ةناحلا بحاص  مزلیس  تقولا  نم  مكو   ، هانلعف امو  هانيأر  امب  مھُتربخأ   ، معنب

: لوقیل

، يفكي اذھ   ، تكسا



ةصاصر مھیلع  قلطن  ّمث  نوبھذي  مھكرتن  ّانك  نایتف  نع  مھربخن  ّدح  ّيأ  ىلإ 
؟ ىوآ تانبو  بالكلا  اھمھتلتل  نايدولا  يف  ًاسفر  مھثثجب  يقلنو  سأرلا  يف 

ّنأ ول  امك   . ًاموي لحرن  مل  اّننأ  ول  امك  رمألا  ّنإ  انسفنأل  لوقن   ، ةياھنلا يف   ، ّمث
ُتدع  ، ةلكاشلا هذھب  عیباسأ  ةعضب  ُتشع  يّننأ  ركذأ   . ًاموي دجوت  مل  رئازجلا 
ُتيوط  ، لبقتسملل طیطختلا  ّىتحو  لمعلاو  ّدیج  لكشب  ماعطلا  لوانتل  اھیف 
زوجعلا ّنأل   ، هیيرفیف ىور   ، قباسلاك داع  ءيش  ّلك  ّنإ  يسفنل  ُتلقو  ةحفصلا 
قيرطلا ىلع  بوبحلا  ماھتلا  عبات  جاجدلا  ّنأل   ، اھتراتس فلخ  نم  ترظن  لینتنوف 
تامزجلاو هایملا  كَربو  ثّورلا  ةحئار  ّنأل   ، ّرمن نحنو  انیلإ  تفتلي  نأ  نود 

انسفنأ عمسن  نأو   ، ةداتعملا اھتنكمأ  يف  لازت  ال  تناك  لحولاو  ةیكیتسالبلا 
امك  ، يرُھلا اذھ  لخدم  مامأ  تنمسإلا  نم  ةطالب  عضنل  رظتنن  اذام  ّركفن  نحنو 

. ًاموي لحرن  مل  اّننأ  ول 

. ریكفتلا نم  يسفن  عنمأ  يكل  يعسوب  ام  ّلك  لعفأ  ُتنك  ًاصوصخ  يّننكل 

يكل ءيش  ّلك  لعفأ  ُتنكو  نایلإ  يف  ًةيادب  ّركفأ  ُتنك  يّننأ  يھ  ةقیقحلا  ّنكلو 
. اھادافتأ

دواعأو يتمواقم  ّفخت   ، ساعنلا يب  ّلحي  امدنع   ، لّیللا يف  ينعأ   ، ءاسملا يفو 
: يسفنل لوقأف   ، ریكفتلا

. قوسلا ىلإ  بھذأس  لبقملا  سیمخلا   ، سیمخلا

يذلا ىذألا  ّلك  اھل  لوقأل  نكلو ال   ، راضخلاو ضیبلا  عیبت  اّھنأ  فرعأ  ثیح  كانھ 
. هب يل  تّببست 

، اھلأسأو ًةأجف  اھمامأ  رھظأ  نأ  يف  ةبغرلا   ، ينقرحت ةبغرلا  كلتو  ظقیتسأ  ُتنك 
: اذكھ  ، اھل لوقأو 

، ّينع نّیلختت  ِتنك  امنیب   ، يلوق  ، نيدقتعت اذام  ؟  كانھ انلعف  اّننأ  نيدقتعت  اذام 
يف ًانّابش  تيأر  تقولا  اذھ  يف   ، انأ  ، يّننأ نیفرعت  ال   ، رَخآلا عم   ، ِتنك امنیب 
يف ةقّالفلا  دحأ  ُتيأر  ًّةرم  يّننأ  ّىتح   ، نيرشعلاو ةسماخلا  وأ  نيرشعلا 
عراصي ناك  فیكو  هتاخرص  ركذأ  ُتلز  ، ال  هرمع ناك  امھم  نكلو   ، ةرشع ةعباسلا 

ناك وھ   ، وھو  ، رحبلا قوف  اھحوارم  جیجضو  ّةیحورم  ةرئاط  يف  هودعصأ  امدنع 
كل َقبسأ  ؟  بعرلا وھ  ام  ِتنأ  نیفرعتأ  هینیع -  يف  بّعرلا  ُتيأرو  لّسوتيو  خرصي 
اي نیفرعت  ؟ ال  نویعلا يف  بّعرلا  ِتيأر  نأ  كل  َقبسأ  ؟  قوسلا يف  اذھ  ِتيأر  نأ 
نم ةلتك  يف  امھوسّمغ  ناّتللا  هامدق   ، ًائیش نیفرعت  ال   ، ةنیكسملا نایلإ 
نكمي ناك  ّهنأ  مِسقُأ   ، ّةیحورملا يف  هوذخأ  تنمسإلا  ّبلصت  امدنعو  تنمسإلا 



َهناكم ِتنك  ول  ًاضيأ  ِتنأو   ، اھلماكب ضرألاب  يشي  نأ   ، اھلماكب ضرألا  عیبي  نأ 
ول  ، اصعلا تابرض  مواق  نَم  وھ   ، ًاعاجش ناك  وھ  ّهنكلو   ، اھلماكب ضرألاب  ِتیشول 

. دوسأ  ، دوسأ  ، هرھظ ِتيأر 

: يل تلاقو  ًةمودصم  تضفتنال  اذھ  ّلكب  اھتربخأ  ول  نكلو 

تنأ  ، ينأشو ينعد   ، انھ نم  لحرا   ، ةّجوزتم انأ   ، ىھتنا  ، اننیب ىھتنا  ءيش  ّلك 
. كتاياكحب نئابزلا  ّبرھت 

: نونجملا اذھ  وھ  نم  َنلءاستي  ّنھو  ّيلإ  نرظنیس  زئاجعلا  تناك  قوسلا  يفو 

؟ نونجملا اذھ  يكحي  اذام 

دارفأ دحأ  وأ   ، اھجوز نع  ةّشتفم  ًالجخو  ًاعلھ  اھلوح  رظنتس  نایلإ  تناكو 
: عباتأ انأ  امنیب   ، ّينم اھّصلخيو  اھذقنيو  يتأیل   ، اھتلئاع

همسج  ، ةحابلا يف  ضوحلا  يف  لیسغلا  هایم  يف  ًايراع  هسّمغن  ّانك   ، مواقي نَم 
، يعمست نأ  كنكمي  ، ال  اصعلاب برضلا  نم  ديزملا  هیلع  ّطلسنو  سمشلا  تحت 

: لوقتو اھرظن  ضفختس  يھ  تناك 

، تكسا  ، ّفقوت  ، تكسا  ، تكسا

: َنلقیس زئاجعلا  تناكو 

، ىفك

: نولوقیس خویشلا  ناكو 

، ىفك

تنمسإلاب هیمدق  اوسمغ  امدنع  نكلو  كلذ  ّلك  مواق  ّهنإ  لوقأس  ُتنكف  انأ  اّمأ 
دقلو  ، ّةیحورملا بخص  عم  ـ سي ال  يك  عیمجلاب  يشیس  نا  ـ كو  ، لاحلل َكردأ 

، تاودألاو  ، نيرخآلا عم  اھیف  ًائبتخم  ناك  يتلا  ةراغملا  عیمجلاب -  ىشو 
ـت حار يتلا  هعباصأو  هاديو   . نیئطاوتملاو  ، رفخلاو  ، نيِدّنجملاو  ، ةكبشلاو
كلذ عم  ّىتحو   ، اھبرضب رارمتسالا  ّمث  تفزن  ّىتح  اھّضع  بّجوت  ثیحب  ّثبشتت 
ءام يف سـ هخارص  ىفتخاو  تلفأ  هدسج  ّنكلو   . تالفإلا ىلع  ًارّذعتم  ودبي  ناك 

. رحبلا ةالابمالو  حوارملا  جیجض  ـت  حت ءاقرزلا  طّسوتملا  ـر  حبلا

ىلإ عمتسأو  راقبألاو  رھنلا  ىلإ  رظنأو  نّخدأ  انأو  اھتیضمأ  يتلا  رصعلا  تاعاسو 
. رظتنأ ٍراصتخاب  ُتنك   ، حيرلا يف  فاصفصلا  رجش  فیفح 



نأ ىلع  امھربجأو  ّيدلاو  ظقوأو  بھذأل  ًالیل  ضھنأ  نأ  اھیف  ُتكشوأ  ّةرم  مكو 
دقو امھريرس  يف  اسلجو   ، نيروعذم اقافأ  دقو  امھّلیختأ  حورأ  ّمث   ، يناعمسي

. تناك ةعاس  ّةيأ  يف  امھتفرغ  ًامِھادُم  ينايري  نأ  ًاصوصخ  امھبعرأ 

برقلا ديدش  يتيؤرل  نابعترم  امھو  ءا  ـ ّمصلا امھناذآ  ىلع  ينحنأو  امھل  مستبأف 
، ةلاّمثلا نم  وأ  ىّمحلا  نم  ول  امك  نیتعمّاللا  ّينیعب  مونلا  بایث  يف  امھنم 

نالازي الو   ، زئاجعلا مون  نم  ًامامت  دعب  اقیفي  مل  امھ  امیف   ، ةعاسلا تّاكت  ينقفارت 
امھمدو نائیطب  امھادسجو  مونلاب  ةخفتنم  امھنویعو  نارخشي  نییفاغ  فصن 

ّةرم مكو   ، امھّلیختأ ُتنك   ، ةكرح ّيأب  نایتإلا  نم  امھعنميو  امھقورع  يف  دراب 
قاورلا رخآ  يف  امھتفرغ  محتقأو  لّیللا  فصتنم  يف  يريرس  نم  زفقأ  ُتدك 

نم ًانّابش  ُتيأر   ، انأ  ، يّننإ امھل  لوقأل  تاملكلا  نم  لباو  يتوص  يفو  اھلخدأف 
دنھلا نیناجم  طقف  سیلو   ، ةعیظف ءایشأب  نوموقي  ًاضیب  ًانّابش   ، اندنع نم   ، انھ

انأ ّانك   ، مالسلا ذقنأ  هیف  يننّالیختت  امتنك  يذلا  تقولا  يفو   ،[17] ةینیصلا
ءارحصلا ىلإ  بھذنو  عوبسألا  ةياھن  ةلطع  يف  بیجلا  تارّایس  ّلقتسن  قافرلاو 

لوقأ ينناعمسي  امھو  ّيدلاو  تامسق  ّلیختأ  ُتنكو   ، نالزغلا داطصنو  قباستنل 
يف نوفقاو  نحنو  ةيراع  رودصب  خرصنو  ءارحصلا  يف  نالزغلا  دراطن  ّانك  اّننإ 
ًابرھ لابجلا  بوص  ضكرت  نالزغلاو   ، ةياھنلا ّىتح  اذھ  اعمسا   ، اعمسا  ، تارّایسلا
رابغلا نم  ًامویغ   ، اھتالایخ ىرن  ّانك  انیمعُت -  يكل  سمشلا  هاّجتاب  ضكرتو  ّانم 

، ّمث  ، ّةقدتسم ًانورقو  ضیبألاو  رقشألا 

. ءيش ّمث ال   . مث

. ءيش ال 

. هیيرفیف ىور   ، اذھ ّلك  ركذأ 

ول ّىتح  ّهنأ  كلذ   ، هتبعج غرفیل  وبار  دنع  هیف  ءاج  يذلا  ءاسملا  يف  كلذ  ناك 
ىلإ رمألا  هب  ىھتنا  دقف   ، ّةيدایح ٍةربنب  هاور  ول  ّىتح   ، كحضي وھو  كلذ  ىور 

ام ّلك  لوق  يف  ًةبغر  ءيش  ّلك  لبق  تناك  قافرلا  ةيؤر  يف  هتبغر  ّنأب  فارتعالا 
ّملكت اذإ  ّهنأب  هسفن  عنقأف   ، ةّدشب ًارضاح  راص   ، لمتحُي تابف ال  هلخاد  يف  َنِسأ 

. لاق امك  ةلّمدلا  أقفي  نأ  هنكمأ  هلثم  سانأ  عم 

ال.

. رَخآلا ولت  دحاولا   ، ًاعیمج مھآر  دق  ناك 

، دواعن نأ   ، لمكُن نأ  بجي   ، هنع ثّدحتن  ّالأ  بجي  يضاملا   ، يضاملا ّنأ  ةقیقحلاو 
نوّرركيو نولوقي  مھعمسي  وھو  ًادیحو  يقب  دقف   ، وھ اّمأ   . هشبنن الو   ، مّدقتن نأ 

: ةریصقلا ةلمجلا  هذھ  ةالص  وأ  ةذيوعت  لثم 



. هتایح ءانب  ءرملا  دیعي  نأ 

صخشلا  ، وبار دنع  َلصوف   . ّملكتي هكرتي  نأ  مھنم  ّيأ  أشي  مل   ، ةياھنلا يفو 
. َهلباق نَم  ُرِخآ  ّهنكلو  نيرخآلا  ردقب  هفرعي  نكي  مل  يذلا 

رثع ّهنأ  هل  ادب  اّملك  فجتريو  ةبوجأ  نع  ثحبي  ناك   . تاونس ذنم  ًاّدیج  وبار  مني  مل 
. اھیلع

تبسلا مّايأ  ةیلامشلا  ایقيرفأ  يف  نیبراحملا  ىمادق  نم  هقافرب  يقتلي 
ًاضيأ نّیيرئازجلا  يف  ّمث  قاّفرلا  يف  نوّركفي   . تاعامتجالاو مئالولا  يف  نوحزميو 

. لصحي نأ  هنكمأ  فیكو  لصح  ام  ّلك  لایح  فسألاب  مھروعشو 

. هسفنل هلوقي  ام  اذھ 

ببسب فجتري  ناك  لھ  لءاستي  نأ  هنكميو  ّركذتيو  ظقیتسیس  ًاضيأ  ةلّیللا  كلتو 
هل سمھيو  تكسي  نأ  ديري  ال  يذلا  هلخاد  يف  توصلا  كلذ  ببسب  مأ  دربلا 
روصو ةلئسأو  تاملك  مكارتت  ثیح   ، ماطُح وأ  ماغلأ  لقح  يف  ول  امك  تايركذب 
صغملاو فوخلا  ادع  اھنم  ءيش  ّيأ  مھف  نع  زجعي  ةمھبُمو  ةظیلغ  ةموك  يف 

. هل امھّببست  نيذللا 

فافجب وأ   . ةدعملا يف  ةقرحب  ّسحي  هنأ  ّنظ  ّهنأل  ءاود  ّةبح  لوانتيو  ضھني  نأ  ّررق 
عم نخاّسلا  بیلحلا  نم  ٌبوك  هئّدھي  دق   . سأرلا يف  ٍملأب  اّمبر  وأ   . قلحلا يف 

. لسعلا

ال.

ٍلایل يف  هل  لصحي  املثمو   . قیحّسلا نّمزلا  كلذ  روص   ، هنع ًامغر  ّرمتسم  رمألاف 
ام ّركذتي  حوریف   . ًانایحأ ةعبارلا  وأ  ًارجف  ةثلاثلا  ىلاوح  يف  وبار  ظقیتسي   ، ةریثك

: هیيرفیف هل  هاور 

« ةقّالف  » مھتیمست نع  انّفقوت  امدنع   ، عراستت رومألا  تناكو  عِمق  يف  ول  امك  ّانك 
دق ّانك  ّةرملا  هذھ  اّننأل  عاّعرلا  رمُّسلاو  نيرذقلا  برعلا  مھیّمسن  تقولا  ّلك  انحرو 

. ًارشب مھربتعن  ّالأ  انّررق 

: هسفنل لوقي  نأ  بجي  ناك   ، ّةرم ّلك  يف  امكو 

. ظقیتسا  ، وبار اي  ظقیتسا 

ةلاح يف  نوكأ  نأ  نم  لضفأ  ًامامت  ًایحاص  نوكأو  ضھنأ  نأ  هسفنل : لوقیسو 
. هذھ مونلا  فصن 



مویلا كلذبو  ًاضيأ  جنالوسو  يوارفشو  رانرب  يف  ّركفي  ناك   ، ةلّیللا كلت  يفو 
. هتھافتو

؟ كرّدلا عم  رانرب  دنع  ًادغ  بھذأ  لھ 

؟ كلذ ىلع  ىوقأس  لھ 

؟ ... لھ

اّھنكلو  ، اھظقوأ نأ  نم  ُترذحف  ةمئان  لوكین  تناك   . يزرئم ُتسبلو  ُتضھن 
بھذأ ّمث  يتجاح  يضقأف  ما  ـ ّمحلا ّىتح  رجرجتأ  ينعمست  نأ  يردقب  تداتعا 

ّيأ  ، هاوس وأ  ياش  ناجنف  مامأ   ، تاعاسلا رورم  ًارظتنم  خبطملا  يف  سولجلل 
نإ يتلا  أوسألا  يلاّیللاب  ةھیبش  تناك  ةلّیللا  كلتو  ؛  تقولا ةیضمتل  ءيش 

. روصلا الو  قلقلا  ليزي  كلذ ال  ّنإف  اھلالخ  ُتمقو  ُتظقیتسا 

. يوارفش ىلع  يدابلا  بّعرلاو  رانرب  هجو   . راّھنلا اذھك  تاراھن 

، ریغص ٍدلو  لثم  ةمتعلا  نم  تفخ   ، رمعلا نم  نّیتسلاو  ةیناثلا  يف   ، قمحألاك انأو 
ُتلسغو ةفرغلا  نم  ُتجرخ  ّمث  يريرس  نم  ُتضھنو  ُتمقتسا   ، حابصملا ُتأضأف 

انكرتت نأ  وھ  هديرن  ام  ّلك  ّنأ  نیح  يف   ، يتركاذ شعنأل   ، لجأ  ، شعتنأل  ، يھجو
. مانن نأب  انل  حمستو  اننأشو  ةركاذلا  هذھ 

: يسفنل لوقأ  ُتنكو  كلذ  ّلك  ُتدعتسا 

ّينم برقلاب  ّرم  ام  ًائیش  نأ  ّدب  ال  ؟  همھفأ مل  يذلا  ام  ؟  ّينم تلفأ  يذلا  ام 
. همھفأ مل  يّننكلو   ، يردأ ، ال  هتشعو هتيأرو 

نایلغ راظتنا  وأ  غارفلا  يف  رظنلاو  سولجلاو  خبطملا  ىلإ  باھذلا  لدب  كلذل 
. ةنازخ زیلھدلا  يفف   ، لخدملا بوص  ُتھّجوت   ، ءاملا

هایملا ينانقو  تاّبلعملا  ّنزخن  انھف   . ةدرخلاو ءایشألا  نم  ریثكلا  ةنازخلا  يف 
ّفرلا ّةفاح  ىلع  يمدق  ُتعضو  نأب   ، ًالیلق تّقلست  نإ  ام  نكلو   . بیلحلاو

، ًافقاو ءاقبلاو  دوعصلا  نم  ُتّنكمت  نأ  ىلإ  ىلعألا  ّفرلاب  ُتكّسمتو  لفسألا 
، ةدئاف الب  ىرخأو  ةدیفم  ءایشأ   ، ىلعألا يف   ، يمامأ ءایشأ  ةّدع  تيأر  ّىتح 
يفو  ، ّةیكیتسالب ةبلع  يف  ةبسانتم  ریغ  ةقیتع  رارزأو  ةلواط  ةبعلو  قرو  ةبعل 
ةميدقلا كادوكلا  اریماك   ، لاطُت ثیحب ال  قمعلا  يف   ، اھفلخو ةيذحأ  ةبلع  قمعلا 

. اھتبلع يف 



ةضیفخلا ةلواطلا  ىلع  اھُتعضو   . نولاصلا ىلإ  اھُتلمحو  ةيذحألا  ةبلع  ُتلوانت 
. ةبلعلا حتف  لبق  ُتّددرت   ، ةھربل ًادماج  ُتیقب   . ّيئابرھكلا ءوضلا  ُتلعشأو 

ءيضت ّةيّدرمزلا ال  ءارضخلا  ـه  تّعشأو ریغصلا  حابصملا   . ءوضلا نم  ریثكلا  مزلي  ال 
. ةیفاك اّھنكلو  لماكلاب  ةفرغلا 

؟ ثحبأ ّمع  ؟  اذھ لعفأ  َمل 

تاونس ذنم  ؟  ةميدقلا روصلا  هذھ  ىلإ  رظنأ  مل  ةنس  مك  ذنم  ًاضيأ  ُتلءاست 
. اھّدع ّيلع  بعصي  ثیحب  ًاّدج  ةدیعب 

: يسفنل لوقأ  ُتنكو 

َمل  . ءيش ّلك  مغر  روصلا  هذھ  جرختس   ، ةبلعلا هذھ  ىلع  ًاینحنم   ، وبار اي   ، تنأ
فرعأو  ، روصلا هذھ  اّھلك  اھفرعأ   ، باوج ، ال  انھ ءيش  ؟ ال  ثحبت ّمع  ؟  كلذ لعفت 

. اھیف هدجأس  ام  ًالصأ 

يف  ، روصلا ةمزر  ةكامسب  ُترعش  ّةینبلا  تاّفلغملا  يفو   ، ةبلعلا ُتحتف  كلذ  عمو 
صاصرلاب فلخلا  يف  ةبوتكم  خيراوت   ، ةّنیعم داعبأب   ، ةدّدحم ةعومجم  ّفلغم  ّلك 

ـا ّمع ّهنإ  يسفنل  ُتلق   . ًائیش يل  ينعت  داكت  ال  ندم  ءامسأ  ًانایحأو   ، ربحلاب وأ 
دوعي نل  ًادحأ  ّنإو   ، دحأ ّيأل  ءيش  ّيأ  ينعت  ندملا  وأ  خيراوتلا  دوعت  نل  بيرق 
ىلع نكامألاو  ءامسألا  هینعت  ام  ّىتح  الو  رّوصلا  لوح  تاياكحلا  نع  ًائیش  فرعي 

. روصلا افق 

. صابلا ـر  كاذتب ّىتح  ُتظفتحا  يّننأ  فیكو   ، اھتجاذ ـ سل  ، ةر ـ كفلل ُتم  ـ ستباو

ٍةلھولو  ، يمامأ ةلواطلا  ىلع  بّعللا  قروك  روصلا  ّلك  تعقوف  تاّفلغملا  ُتحتف 
ٍتقو ذنم  يّننأل  اھنم -  رظتنأ  ام  الو  ىرأ  نأ  ديرأ  اھنم  ًّايأ  ّررقأ  نأ  عطتسأ  مل 

. هیيرفیف نم  اھتعمس  يتلا  تاملكلا  مھف  لواحأ  دعأ  مل  ليوط 

. يمامأ تناك  يتلا  ىلوألا  روصلا  تلوانت 

عرسأ ّمث   ، ةيادبلا يف  ءطبب   . اھیلإ ُترظنو  ىرخألا  ولت  ةدحاولا  اھیلع  ُتینحنا 
ناك يذلا   ، رخآلا ضعبلا  ىلع  ةعرسب  ًّارامو  اھنم  ضعبلا  دنع  ًاّفقوتم   ، عرسأف
هوجولا عبطلاب  ُتفرع   . هجو وأ  لاؤس  وأ  لیصفت  ببسب  هیلإ  دوعأ  نأ  لصحي 

عم رانربل  ةروص  ُتطقتلا  ثیح  عقوملاو  تانكثلاو  تاحاسلاو  عراوشلاو  نكامألاو 
. اھتجّارد ىلع  ةحیتف  ةریغصلا 

ةھجاو اھفلخو  اریماكلا  ةھجاوم  يف  اھیف  ودبت  يتلا  ةروصلا  ىلإ  ًّالوطم  ُترظن 
حّشتت اھنوك  ّمث   . ةمراصلا هبشو  ّةداجلا  اھریباعت   ، ًّایلم اھھجو  ُتلّمأت   . اھلزنم



. داوّسلاب

، هتواسقو ـه  جولا اذھ  ىلإ  رظنأ  نأ  نم  تاون  لاو سـ ّنكمتأ طـ مل  اذامل  ُتّركذتو 
، لوقأ فیك   ، حبصأ ام  ناعرس  يذلاو   ، مّايألا كلت  يف  يسفنل  هُتلق  ام  كلذكو 

ةیلوؤسم انلّمحت  تناك  ول  امك   . ماّھتاب هبشأ  اھترظن  تتاب  ًةأجفف   . لمتحُي داكي ال 
ىلع ًادادح  تناك  ةمتاقلا  اھسبالم  ّنأ  ول  امك   . ءيش ّلكو  برحلاو  اھتوم 
اھتوم ىلع   ، اھسفن ىلع  ًادادح  دوسألا  يدترت  تناك  ول  امك   ، ةمداقلا ةرزجملا 

. يھ

نوكت نأ  ةلوفطلا  نم  لمأن  اّننأ  نیح  يف   ، ملألاب دعولاك  ودبت  تناك   . كلذ ركذأ 
. ةداعسلاب ًادعو  ةملكلا - ! هذھ  ءابغل  اي  ًادعو بـ - 

. رانرب يل  بتك  امدنع  ًاضيأ  رُكذأ 

اذھ فرعأ  ال   ، ىربكلا لئابقلا  دالب  ىلإ  وأ  ساروألا  قامعأ  ىلإ  بھذ  دق  ناك 
كلذ ببسب  نجّسلا  يف  تقولا  ضعب  ُتیضمأ  انأو   ، ءارحصلا نم  دیعب  ریغ   ، ًاضيأ
تناك اّھنأ  ّدب  ، ال  اھنع ثحبأ  نأ  يننكمي  ناكو  ةلاسرلا -  كلت  هنم  ُتیّقلتو  كارعلا 
ثحبأ نأ  أشأ  مل   . اھنع ثحبأ  مل  يّننكلو   . تاّفلغملا دحأ  يف   ، ام ٍناكم  يف   ، انھ
نألو اھسفن  تاملكلا  ًادّدجم  أرقأ  نأل  يعادلا  ام  ؟  يعادلا امف  . ال.  ُتّددرت  . اھنع
ثیح ّيسردم  ٍرتفد  نم  تاّعبرم  يذ  ٍقرو  ىلع  قرزألا  ربحلا  كلذ  ًادّدجم  ىرأ 

؟ ةحیتف ةریغصلل  اھُتطقتلا  يتلا  روصلا  هل  لسرأ  نأ  ّينم  بلطي 

يّننأل ينباصأ  يذلا  قاعصنالاو   ، ىلوألا ّةرملل  ةلاسرلا  كلت  أرقأ  انأو  ينُتدعتسا 
هنأشب ةملك  الو   ، رخآ ءيش  نود  نم  روصلا  نأشب  بلطلا  اذھ  ّالإ  اھیف  دجأ  مل 
مویلاو كلذ  دعب  ىرج  ام  ّلك   ، هالت ـا  ّمع وأ  نوعلملا  كارعلا  كلذ  نأشب  وأ   ، وھ
داكي ّانك ال  ول  امك   . اھروتفو هتلاسر  ةدورب   . مالكلا لدابتن  دعن  مل  هنم  ًءادتبا  يذلا 
نع  ، رخآ ءيش  ّيأ  لوقي  نأ  نود  روصلا  ّينم  بلطي  نأ   . رخآلا اندحاو  فرعي 
لوق وأ  كلذ  ّلك  دعب  انأ  يلاوحأ  وأ  هلاوحأ  تناك  فیك  وأ  ناك  ثیح  ديدجلا  عقوملا 

. مالك ّيأ   ، ىرج ام  لوح  ٍمالك 

. هناونعو  ، ریغ بّذھم ال  ٌبلط   . ءيش ال، ال 

اذل  . يلخاد يف  دادزي  هنم  بضغلاو   ، اذھ هبولسأ  ءازإ  ًالھاذ  ُتیقب  يّننأ  ركذأ 
هل ثعبأ  ّالأب  يرارق  ُتذّختا  ُتنك  ةيادبلا  يف  يّننأل   ) ّددرتلا نم  مّايأ  ةّدع  دعبو 
ّدكؤأل طقف  لب  اھيأر  بلطأل  ال   ، ىحنملا اذھ  يف  جنالوسل  ُتبتكو   ، ًادبأ روصلا 
ىرأ ُتلز  الو  ُتنعذأف   ، خوضرلا ىلإ  رمألا  يب  ىھتناو   ،( كّشلا ينباتنا  ّمث   ، ييأر
روصلا نع  ًاخَسن  هل  ُتلسرأ  يّننأ  ركذأ   ، ّفلغملا قلغأو  روصلا  رّضحأ  انأو  يسفن 

روصلا ال لوصو  نسُح  اھیف  ّىنمتأ  ةقاطب  ىلع  ةعيرس  ةملك  بتكأ  نأب  ُتیفتكاو 
ّيلع ناك  نكلو   . هدنع يھ  املثم  ّةیعیبط  يتالابمال  ودبت  نأ  ّدوأ  ُتنك   . رثكأ



ّينأ ّىتحو   ، ءيش ّلك  نع  هثّدحأ  نأ  يناكمإب  ناك  يتھج  نم  يّننأل   . اھلاعتفا
يف ًاقحال  ُتّددرت  يّننأ  فیك  هل  يكحأ  نأ  يناكمإب  ناك   . ذئنآ كلذ  يف  ًابغار  ُتنك 
يف  ، ّهنأل  . لعفأ نأ  بجي  ناك  ام  نیح  يف  نْيَر  مساب  ُتظّفلت  يّننأل  هنم  راذتعالا 

. هب ساسملا  بجي  ناك  امو   ، ًانیمث اننیب  يذلا  تّمصلا  ناك   ، قمعلا

. ةمكحملا يف  هّملكأ  نأ  ًاضيأ  يناكمإب  ناك 

، ةعرسب تارظنلا  لدابتب  انیفتكاو   ، نیقاور ىقتلم  دنع  رَخآلا  اندحاو  حمل  دقف 
اذھ اوأر  نأ  قبس  مّھنأ  نوّركفيو  نوقتلي  ءابرغك   ، حابشألاك  ، ًائیش لو  ـ قن نأ  نود 
ّلك ّةیلوؤسم  ىدم  ديدحتل   ، رّخّأتلا كلذ  ببسب  مَكاحُن  ّانك   . ام ٍناكم  يف  هجولا 

. خلإ  ، ؤطاوتلاو لامھإلا  نع  ّانم 

ّمتي نأ  نم  لضفأ  وھ  ام  ادجي  ملو  ابَقاعُي  نأ  ابلط   . ابَقاعُي نأ  هیيرفیفو  وھ  دارأ 
. ًالعف ابراحي  نأ  امھنكمي  ثیح  امھلاسرإ 

. لئالق اوناك  نوّعوطتملاف  باحّرتلاب  بلطلا  شیجلا  فّقلت 

اھتاراطإ ىلع  يعباصأ  فارطأ  ُتّررمو  ًالیلق  ةلكآتملا  اھفارطأب  روصلا  ُتلّمأت 
اھعضأو اریماكلا  لمحأ  مل  رئازجلا  يف  يّننأ  ُتّركف  ةظّحللا  كلت  يفو   ، ضِیبلا
ُلعفأ يّننإ  يسفنل  لوقأل  طقف  وأ   ، ىرأ نأ  نم  يسفن  عنمأل  ّالإ  ينیع  مامأ 

. ًادیفم لقنلف -   ، ناك اّمبر   ، ًائیش

. كلذ دعب  ريوصتلا  ىلإ  دعأ  مل 

ةعاس نم  رثكأ  ّترم   . ّرمت قئاقدلاب  رعشأ  ملو  ليوط  ٍتقول  عضولا  اذھ  يف  ُتیقب 
ام يسفنل  لوقأ  انأو  هتدقتعا  امل  ًافالخو   . روصلاب ًاذوخأم  ُتنك  يّننأل  هبتنأ  ملو 

ينلعجت نل  اھنم  ًّايأ  ّنأ  فرعأو   ، اّھلك اھفرعأ  انأف   ، يعادلا ام   ، اھتيؤرل يعادلا 
. ىلب  ، انھ باوج  الف   ، باوج ىلع  لصحأ 

. ءایشأ لوقت  روصلا  تناك 

هوجو  ، ًاّدیج اھارن   ، لجأ  . ًةيادب هوجولا  فلخ  ؟  ءایشأ ّيأ  نكلو   . ءایشأ لوقت 
يحّمت نيذلاو  مھتفرع  نيذلا  نّابشلا  ءالؤھ  ّلك   . نيرشعلا يف  نّابش 

. ئطخأو اھنیب  طلخأف  رثكأف  رثكأ  مویلا  مھؤامسأ 

خيراوتلا هذھ  ّلك   ، ةدئاف الب  تتاب  زومرب  هبشأ  تراص  روصلا  فلخ  خيراوتلاو 
يذلا انأ  نكأ  مل  ول  امك   ، هب ىنتعمو  لیمجو  عیفر  ّطخب   ، ربحلاب ةبوتكملا 



، اھّمظنتو اھیّمست  نأ  تدارأ   ، يتدوع دعب  لوكین  اّمبر   ، ياوس دحاو  لب  اھُتططخ 
ةثلاثلا يفو   ، مھنیب انأو  رمعلا  لبتقم  يف  ًالاجر  رھظُت  تناك  روصلا  ّنأ  ّالإ   . يردأ ال 

مامأ نوفقي  وأ  قرولا  نوبعلي   ، يننوحزاميو يل  نومستبي  مھارأ  ُتنك  ًارجف 
ُتلز ال   . روّدصلا ةارع  مھو  ّةیسمشلا  مھتارّاظنو   ، ةریصقلا مھليوارسب  اریماكلا 
ّانك ام  ّلك  ّركذتأو  انّركذتأ   ، ءيش ّلك  ّركذتأ   ، اھيدترن ّانك  يتلا  سبالملا  ّركذتأ 
، يمامأ انھ  مّھنإ   ، نوبعلي راغص  نایتفو  تاماستبا  اّھنإ   ، رخآ ءيش  ّهنكلو   . هلوقن

نوفقي نومیمح  ءاقدصأ  ؛  ًاضيأ ةالابمّاللاو  ةفاحنلا  يديدش  نیليزھ  مھدجأو 
نوحزميو ضعب  قانعأب  مھضعب  نوكسميو  نوكحضي  مھو  اریماكلا  مامأ 

. ةسردم بعلم  يف  اوناك  ول  امك  نوّجرھيو 

؟ نوطبلا رصتعي  ناك  يذلا  فوخلا  اذھ  وھ  نيأ  نكلو   . مھنوطب رصتعي  فوخلا  ناكو 
. روصلا يف  ًارھاظ  سیل 

. كلذ نع  ةروص  ّةيأ  يكحت  ال 

؟ نذإ ىّقبتي  يذلا  ام 

، نولاصلا اذ  يف هـ انھو   ، نّوتسو ناتنثا  ير  ـ مع  ، انھ انأ   ، يسفنل لوقأ  ُتنك   ، انأ
يسفن عنمأ  ًاقنتخم  نینیعلا  عماد  ٍروص  ىلع  ّجرفتأ   ، ًارجف ةعبارلا  ىلاوح  يف 

، رجنخ تانعط  روصلا  يف  نّابشلا  ّةوتفو  تاماستبالا  تناك  ول  امك   ، طوقسلا نم 
نّعمتلا ُتدواع  ًاثبعو   . رثكأ فرعأ  انأ ال   ، يردأ ، ال  هانلعف امو  هّانك  ام   ، هباش ام  وأ 

، صقارملا يف  نارھو  يف  ٌروص  انل  تطقُتلا  دقو  نّابشلا  نحن  انارأل  رّوصلا  يف 
يردأ ال  ًالمشِم  يدترأ  انأو   ، ئطاشلا ىلع  رحبلا  سابل  يف   ، هاوسو رویتیملا 
ةھجلا يفو   ، ةریغص ّةیبشخ  ةّفحم  هبشي  ام  لمحأو   ، جسُن ّةدام  ّةيأ  نم 

ـة بلع ـل  ثم ةریبك  ةبلع  حّوللا  ىلع  فصتنملا  يفو   ، ّباش فقي  ىرخألا 
. دوسألاب َيلُط  بیلص  ـا  هولعي  ، ّةیبشخ اّھنظأ  يّننكلو  ـة  يذحألا

؟ بعلن ّانك  لھ  ؟  ةبلع ؟  توملا وھ  اذھأ   . ةروصلا كلت  ىلإ  ًاليوط  رظنأ  اذكھ  ُتیقب 
يذلا ریغصلا  سّقطلا  كلذو   ،« ةئام بألا   » هیّمسن ّانك  ام  ُتّركذتو  ؟  ّلثمن ّانك  لھ 

. ّيسكعلا ّدعلا  ةيادبب  ًالافتحا  هسرامن  ّانك 

. موي ةئام  دعب  لحرن  فوس 

موي روص   ، ىرخألا روصلا  نیبو   . ءيش ّلك   ، ءيش ّلك  يھتني  موي  ةئام  دعب 
ـس مشلا تحتو   ، ةنحاشلا يف  ودبن  ثیح  ةّشوشملا  ةروصلا  كلتو   ، لیّحرلا
ًاحول لمحي  نّابشلا  دحأو  ـك  حضلا ةيؤر  ـن  كمي ةیسمشلا  تارّاظنلاو  تاّعبقلاو 
هقنع لوح  يدتري  رخآ  ّباشو   ، !« ّفصلا ایحي  : » روشبطلاب هیلع  ًابوتكم  ًاریغص 
انأو ًةأجف  ُتجتحا  اذاملو  اتفجترا  نیّتللا  ّيدي  ركذأ   . طیخب ةّقلعم  ةیندعم  ًةعطق 
ّةرم اّھلك  روصلا  ىلإ  ُترظن   . قنتخأ ُتنك  ول  امك  ةعرسب  اھبیلقت  ىلإ  روصلا  ىرأ 



. ءيش ثدحي  مل  نكلو   ، رثكأ اھنم  ضعبلا  ىلإ  رظنلا  يف  ُتبغر  ّمث  نیتنثا  ّمث 
نأ ُتلواح  كلذ  عمو   . ریبك ّفوجتب   ، ریبك ٍغارفب  ٌروعش   ، ریبك ٌغارف  ينحاتجا   . ًاقالطإ
يفنأ يفو  خارص  ّينذأ  يفو  قورحم  ّشق  حئاور  كانھ  تناك  كلذ  عمو   . ّركذتأ

؟ روص ّةيأ  يف  ؟  كلذ ناك  نيأ  نكلو   ، ةفئاخ ٌتارظنو  ٌقرط  يمامأو  رابغلا  ةحئار 
، ءيش ّلك  نم  يريرحت  يف  كامھنالا  ةغلاب  روصلا  تناك  دقف   ، ةدحاو الو 

ةديدش نآلا  اھدجأ  يتلا  ّةیلمرلا  دورولا  كلت   ، انعم اھانلمح  يتلا  ءایشألاك 
ةفرغ ةنازخ  يف  ام  ٍناكم  يف  انھ  اھب  انظفتحا  اّننكلو   ، اھیف ُتّركف  اّملك  فخّسلا 

. رایلابلا رزجو  اینابسإ  يف  َلطُعلا  تايركذ  بناج  ىلإ   ، ماّعطلا

ًاعابت اّنلك  اندعو   ، كانھ نم  ُتدع  اّمل  هب  ّسحأ  ُتنك  يذلا  لجخلاب  روعشلا  ُركذأ 
مـا لِْعفو  انھ  ىلإ  ةدوعلا  ّلذ  ـه  سفن ىلع  ّرفو  ّلقألا  ىلع  رانرب -  ءانثتساب 

رظانملاو سمّشلا  ـل،  جأ ـن،  يرَخآلا ىلع  رو  ـ صلا ضر  ـ عو تم  ـ صلا يأ   ، هانلعف
يكل اھانیضمأ  ٍةلطع  نم  اّھنأك  رظانمو  ّةيرولكلوفلا  سبالملاو  رحبلاو  ةلیمجلا 
عقت مل   ، برح نم  ام   ، الف  ، برحلا اّمأ   ، انتركاذ يف  سمشلا  نم  ٍلیلقب  ظفتحن 

، ّلقألا ىلع  ةدحاو  ةروص  نع  تّشتفو  روصلا  ىلإ  رّظنلا  ُتدواع  ًاثبعو   . برح
: يل لوقت  نأ  نكمي  ناك  ةدحاو  ةروص 

ىلع اھارن  يتلا  دھاشملا  هبشت  اّھنإ   ، هیلع ودبت  ام  اذھ   ، برحلا يھ  هذھ 
يذلا دشحلا  كلذ  الو  ةیفیصلا  تاّمیخملا  هذھ  فّحصلا ال  يف  وأ  زافلتلا  ةشاش 

ّمث  ، ةنيدملا يف  ریسلا  ةكرح  وأ  ةحوتفملا  تّالحملا  الو  نار  ـ هو عراو  شـ ألمي 
الو  ،« رئازجلل رصنلا   » لوقي ًادحاو  ًاشقن  اھُتّروص  يتلا  ناردجلا  ىلع  دجأ  مل  اذامل 
الو  ، ناطیحلا ىلع  مسر  ّيأ  الو   ، هؤالط ٍداعُمو  كوكحمو  ّولجمو  ّيلطم  رادج  ّيأ 

ٍلكشب لیمجلا  سقطلا  اذھو  غارفلا  اذھ  ّالإ  ءيش  ال   ، ءيش ال   ، حالس ّيأ 
. ءاقرزلا هئامسو  هسمشب  رفاس 

. رحبلا روص 

وأ  ، دیعبلا ّيبابضلا  قفألا  ىلإ  نورظنيو  نونّخدي  رسجلا  ىلع  نّابشلا  ّلك 
ةشھد مھتامسق  ىلعو   ، حايرلاو تالآلا  جیجض  يف   ، لّیللا يف  مھارن   ، سكعلاب
ریطتس ةنیفسلا  ّنأ  ول  امك   ، هایملا نع  دعتبت  تامّاوحلا  حوارم  ىري  وھو  حّالفلا 

. ةّكرحتملاو ةقلقلا  ضرألا  ىلع  ًةبلج  اھعوقوب  ثدحُتو 

كلت تناك  لھ  رزحن  نأ  نكمي  الو  حضاو  ٍلكشب  قفألا  ىرُي  ، ال  روصلا ضعب  ىلع 
يتلا ىلوألا  ّةرملا  ّنأ  وھ  هّركذتأ  يذلا  دیحولا  ءيشلا   . لیّحرلا مأ  لوصولا  روص 
ّأیھتأ ُتنكو  ًاّدبلمو  ًادراب  سقطلا  ناك   ، ایلیسرم يف  كلذ  ناك  رحبلا  اھیف  ُتيأر 

. رئازجلا ىلإ  راحبإلل 



حاّبصلا

ًةّجض ُتعمس  يّننأل  مأ  منأ  مل  يّننأل  كلذ  ناك  لھ  فرعأ  مل   ، ًاعلھ ُتظقیتسا 
. قاّورلا يف 

ىلإ اھدیعأل   ، ةيانع نود  نم   ، ّيدي ءلمب   ، اذكھ  ، روصلا ُتلوانتو  ُتسلج 
يّننأ ول  امك   . ةيذحألا ةبلع  يف  تاّفلغملا  يمرأ  ّمث   ، بیترت البو  ًاعيرس  تاّفلغملا 
ىلإ رظنأ  انأو  انھ  يدوجو  ريربتل  ّرطضأس  يّننأ  ول  امك   . لوكین ينارت  نأ  أشأ  مل 
نولاصلا ُتزتجاو  تضھن  اذل   . اذام يردأ  ال  دیعأو  لوقأو   ، ةميدقلا روصلا  هذھ 

ةنازخ يف   ، هنم اھتذخأ  يذلا  ناكملا  يف  ةيذحألا  ةبلع  عضأو  بھذأل  ةعرسب 
. لخدملا

. يمامأ  ، كانھ لوكین  تناك 

اھانیع كلذكو  حوتفم  اھزرئم   ، ّيلإ رظنت  يھو  رظتنت  اھتيأرو  ةنازخلا  باب  ُتقلغأ 
اّھنأ ُملعأ   . ةأفدملا ىلع  ًادي  تعضوو  اھزرئم  تّدش   ، ةلئسأ حرطت  ملو  ْتَّركف  - 
ًادّدجم ّيلإ  ترظن  اّھنأ  ّالإ   ، ًامئان نكأ  مل  اذامل  ينلأست  نأ  يف  بغرت  تناك 

. كابترالا ّيلع  ًايدابو  نھّذلا  َدراش  كانھ  لعفأ  تنك  ام  ينتلأسو 

: ًاّدج ٌركاب   ، ركاب تقولا  ّنأو   ، ةعاسلا تناك  مك  ينربخت  نأ  ًاضيأ  تدارأ  اّمبرل   ، ّمث

، مونلا ىلإ  جاتحم  تنأ   ، َمن َلاعت   ، شارفلا ىلإ  دع   ، ظقیتسم تنأ  ىتم  ذنم 
. ًائیش لقت  مل  اّھنكلو  ةعاس -  دعب  ضھنن  نأ  بجي 

اھریضحتل ّدعتسأ  ُتنك  يّننأب  اھُتبجأ   . ًاروف يتوھق  ديرأ  ُتنك  لھ  طقف  ينتلأس 
نأو  ، يدرفمب ءاقبلا  يف  ًاضيأ  ًابغار  ُتنك  يّننأ  كلذ   . مونلل دوعت  نأ  اھنكمي  ّهنأو 

، ةلآلا يف  ةوھقلا  شیشو  عامسب  يفتكأ  ّىتح  وأ   ، اّمبر  ، ّركفأو دَعب  رظتنأ 
، ّةداحلا ّةیئابرھكلا  ةمواقملا  ةعقرف  عمسأ  ّمث  لیست  يھو  ةيادبلا  يف  اھعمسأ 
، ءطبب برشأو  ناجنفلا  لالخ  نم  اھترارحب  رعشأو  اھتحئار  ّمشأو  ةوھقلا  ّبصأ  ّمث 

ًامّدقتم  ، ةوطخ ًةوطخ  يشمن  امدنع  امك   ، ًاسّمھت ول  امك   ، ةریغص تاعرجب 
. ًاضيأ ءودھب  ينزاوت  ًادیعتسمو   ، ءودھب  ، راھنلا بوص  اذكھ 

ثدحي نأ  نكمي  اذام  ُتلءاست  انھو   . يتوھق برشأ  خبطملا  يف  يدحو  ُتیقب 
لزنم ىلإ  ةيادبلا  يف  بھذأ  اّمبر  وأ   ، ةسینكلا ةحاس  ىلإ  بھذأس  فیكو 

. جنالوس

. ریسي لكشب  ولو  لعفأس  ام  لُّیختو  يمامأ  رّظنلا  نع  ًازجاع  ُتنك 



لوقحلا يف  ُتیشمو  يَزاّفقو  يئاذح  ُتلوانت   ، ميدقلا فوصلا  يفطعم  ُتيدترا 
ُتيأر دیعبلا  يفو  ةّدلجملا  ضرألا  يف  اذكھ  ُتمّدقت   . ةعاس نم  برقي  ام 
ءامسلاو دّدمتت  ّةيرھزو  ةقماغ  ءاقرز  ٌطویخ   ، ءطبب عشقني  لیللاو  يلجنت  ءامسلا 
ةديدجلا لزانملا   . دوّسلا راجشألا  يف  نابرغلاو  دیعبلا  يف  ءاضیب  هبش  ریصت 

دربلا ُتبذعتساو  اذھ  ُتيأر   . قيرطلا دادتما  ىلع  ءابرھكلا  ةدمعأ   . ىلوألا
قرو ىلع  ٍةروص  لثم  تمصلا  ًاضيأو  فنألاو  مفلا  نم  جرخي  يذلا  ضیبألا  ثاھللاو 
ًاقلق طقف  ُتنك   ، ًانيزح نكأ  مل  ةنيزح -  تسیل  اّھنكلو  ةدرابو  ةدماج  ةروص   ، عمال

. لیلق دعب  لعفأس  ام  فرعأ  ال 

: يسفنل لوقأ  ُتنك  ًاضيأو 

. ًائیش لعفأ  نلو  يلزنم  يف  رظتنأ  فوس   ، ًائیش لعفأ  نل  اّمبر  ال، 

. هاوس نود  هدحو  هب   . رانرب يف  ریكفتلا   ، نآلا  ، انأ  ، دواعأ اذامل  ُتلءاست 

، وھ هصخش  نكي  مل  هیف  هھركأ  ُترص  ام  ّنأب  يسفنل  رارقإلا  ىلإ  ُتررطضا  ّمث 
، موي ّلك  هتيؤر  طقف  نكلو   ، هنم ءيش  ّيأ  الو   ، ًّاباش ناك  امدنع  هیلع  ناك  ام  الو 
يف ّىتحو  هروضح  يفو  ّهلك  همسج  يف  ّرجي  وھو  ةایحلا  يفو  عراشلا  يف 
ّهنأ وھ  ينجعزي  امو   . نینثالا نحن  انّتصق   ، هیلع وھ  ام  اھیف  راص  يتلا  ةقيرطلا 

. ءایشألا لوبق  مدع  نم  ُتّنكمت  ول  ًاضيأ  انأ  هریصأ  نأ  بجي  ناك  ام  حبصأ 

ّلك درطأ  نأ  بجي  يّننإ  لوقلاو  سولجلاو  يلزنم  يف  ءاقبلا  يننكمي   ، نآلا نكلو 
: ينلأست اھعمسأ  امدنع  معنب  لوكین  بیجأو  روصلا  هذھ 

؟ ىرخأ ةوھق  ديرتأ 

. معن

. ىلجملا يف  هتعضو  ُتنك  يذلا  ناجنفلا  ًادّدجم  لوانتأ  نأو  ّركفأ  ّالأ  يغبني  ناك 
ّقفدتيو ضیفي  ّىتح  هألمي   . ناجنفلا ألميو  ةیفنحلا  نم  باسني  ءاملا  بقارأو 
نخاسلا ءاملا  تحت  يدي  ئفدأو  هفطشأو  ناجنفلا  لسغأ  ّمث   . ةروفان لثم  هنم 

فرعت تناك  اّھنكلو  اھیلإ  رظنأ  ملف   ، يھ اّمأ   . لوكینل هلوانأو  ناجنفلا  فّشنأو 
. ّركفأ تنك  ام  يف  حجرألا  ىلع 

ُترظتنا كانھ  نم  ُتعجر  امدنع  لھ  ؟  كانھ ءایشألا  نع  اھُتربخأ  لھ   ، كلذ عمو 
؟: اھربخأ نأ  لبق  ًاليوط 

نع زجعن  اّننأ  ةجرد  ىلإ  ةعیظف  ًاروص  ّنأل  لّیللا  يف  يكبن  نحن   ، نیفرعت  ، لوكین



. دبألا ىلإ  اھمسیمب  ٍموي  تاذ  انتغمد  دق  انسفنأل  اھب  رارقإلا 

ةرثك كرتألو  ىرأ  يك ال  ناجنفلا  يف  ناتقراغ  يانیعو  ةوھقلا  ُتبرشو  ُتسلج 
انيديأ ىلع  ّبدت  تناك  يتلا  لاّمنلا  يف  ًادّدجم  ُتّركفو   ، يتدعم ّكرحت  ةوھقلا 

، اذام يردأ  دصرن ال   ، جراخلا يف  انقدانب  نیلماح  ةسارحلا  عضو  يف  نوكن  امدنع 
. ًالغد وأ  ةمجأ  وأ  ةراغم  وأ  ةيرق 

ناردجلا يف   ، ناكم ّلك  يف  اھارن  ّانك   . انّننجت تارشحلا  كلت  تناك  مك  ّركذتأ 
ًانایحأ نكلو  تارشحلاو  ةراذقلا  ببسب  كاكحلاب  باصن  ّانكو   . سوؤرلا يفو 

. رثكأ لاّمرلا ال  بوبح  ببسب 

ّكرحتت لوكین  عامس  ّىتح  وأ  يسأر  عفر  نع  ًازجاعو  يتوھق  ًالماح  ُتیقب 
خبطملا ةنازخ  توصو  نوحصلا  جیجض  عامس  ينملؤي  ناك   ، سلجتو ضھنتو 

: يسفنل لوقأف   . ببس ىندأل  دعترأ  ُتنك  يّننأ  ركذأ   . اھقلغتو اھحتفت  يھو 

! بعتلا ّهنإ 

ةحابلا ال  ببسلا  وھ  اذھ   . يفكي امب  منأ  مل  انأف   . بّعتلا ببسب  كلذ  ناك 
ةتباث ةدحاو  ةروص  امنیب  ةقلغم  ٍةفرش  نم   ، قوف نم  اھارأ  لازأ  يتلا ال  ةّعبرملا 
يكحأو  ، ةرّفصلا ىلإ  لیمت  ءاضیب   ، ةّعبرملا ضرألا  ةروص  يھ  يسأر  يف 
ةّمھم ّيلإ  تدھُع  امدنع  ناكملا  ةدورب  ةّدشب  ُتببحأ  ةيادبلا  يف  يّننأ  يسفنل 

، ّمث  . نیجاسملا ةسارح 

. ةليوطلا تّمصلا  تاعاسو   . ةجرشحلاو ءاكبلاو  خارصلا 

... ّمث

نم نكي  مل  عبطلابو   . ةسینكلا ةحاس  ّىتح  لاحلا  هذھ  ىلع  يترّایس  ُتدق  ّمث 
. قيرطلا يف  الو  ةحاسلا  يف  دحأ ال 

امدنعو  ، ةمتعم لازت  ال  قيرطلا  تناكو   ، ركابلا تقولا  كلذ  يف  ًادحأ  لباقأ  مل 
يردأ ، ال  اذكھ تیقب   . ةرّایسلا ّكرحم  ءافطإ  ىلع  ؤرجأ  مل  ةحاسلا  يف  ُتّفقوت 
يف رابخألل  ُتعمتسا  ةّنیعم  ةظحل  يفو   ، ةقیقد نيرشع  وحن   ، تقولا نم  مك 
ناك املثم  ةرّایسلا  ألمت  تاوصألا  ُتكرت  لب   ، ًامامت عمتسأ  مل   ، ًانسح ويدارلا - 

هتدوربب ءاوھلا  ينحفلف  ُتینحناو  جاّجزلا  ُتحتف   . ةئفدتلا زاھج  توص  اھألمي 
مل  ، فصنلا وأ  عبرلاو  ةعباسلا  ةعاسلا  تناك   . سارجألا نینر  ُتعمس   . ةیجلثلا
دعب سیل  اّمبر ال،  وأ   ، لیلق دعب  نولصیس  مّھنإ  يسفنل  لوقأ  ُتنكو   ، فرعأ نكأ 

. نیتعاس وأ  ٍةعاس  دعب   ، ًاقحال لب   ، لیلق



. راظتنالاو كانھ  ءاقبلا  يدجملا  ریغ  نم  ّنإ  يسفنل  لوقأ  ُتنك 

كانھ ىلإ  باھذلا  يننكمي  ال،  َملو  لیلق  دعب  اھتناح  حتفتس  وتاب  ّنأ  ُتّركف 
تلزنأ امدنع  ّركفأ  مل  كلذ  عمو   ، يرطاخ ةركفلا  تبعاد   . ىرخأ ةوھق  برشو 
بھذأو جرخأ  نأ  نكمي  ناك  يّننأ  عم   . ءودھب ةرّایسلا  ُتردأو  ّيودیلا  حباكلا 

. وتاب ةناح  ىلإ  ًایشم 

ال.

. ديدش ءطبب  دوقأ  انأو  تقلطناو  جاّجزلا  عفر  ُتدعأ 

. بھذأ نيأ  ىلإ  ًامامت  فرعأ  نكأ  مل 

ّالأو  . رانرب لزنم  ىلإ  كرّدلا  قفارأ  ّالأ  ُتّررق  يّننأ  وھ  ةظّحللا  كلت  يف  هُتمھف  ام 
نم ّركبملا  تقولا  اذھ  يف  اھعامسو  وتاب  ةيؤرو  ةوھقلا  برشل  كلذك  بھذأ 

: يل لوقت  حابصلا 

! اّمبر  ، ىوعد هیلع  يوارفش  لآ  میقي  الف  رذتعي  دق 

مھفن نأ  نكمي  ال  اّمبرو   ، ّةصقلا هذھ  ينعأ   ، ةیمھأ ّةيأ  كلذ  ّلكل  سیل  اّمبرو 
، ًاّقح ّمھت  يتلا  صصقلا  كلت   ، اھتحت ئبتخت  يتلا  كلت  فشتكن  مل  املاط  ّةصق 

انسفنأ سبحن  بيرغ  ٍتیب  ةراجح  ّلكشتو   ، انحابشأ  ، حابشألاك مكارتت  يتلاو 
ّهنأ ُتّركف   ، ذئنیح  ، انأو  . اھددع مك  يردأ  ذفاونب ال  ّصاخلا  هتیب  ٍّلكل   ، اندرفمب اھیف 

هسفنل عنصي  ال  ّىتح  هتایح  لاوط  نكمم  ردق  ّلقأب  دحاولا  ّكرحتي  نأ  بجي 
ةراجحلاو ًةراجح  هرودب  يضاملا  اذھ  عنصیف   ، موي ّلك  سانلا  لعفي  امك   ، ًایضام

ام مھفن  الو  ّنسلا  يف  نعطن  انسفنأ  ىلإ  رظنن  انھ  مویلا  نحن  اھو   . ًاناردج
ةمرھلا هتركاذو  ةزجعلا  هبالك  ةقفرب  يعادتملا  هلزنم  يف  كانھ  رانرب  لعفي 

. هل لاقي  نأ  نكمي  مالك  ّيأ  هعم  عفني  ثیحب ال  رخآلا  وھ  قَتعلا  غلابلا  هھركو 

نأ نكمي  نّمم  ناك  ٍّيأ  دنع  الو  جنالوس  لزنم  ىلإ  الو  وتاب  ةناح  ىلإ  بھذأ  نل 
. يعانقإ لواحيو  حرشيو  يل  لوقي  نأ  هسفن  هل  ّلوست 

هعامس يف  بغرأ  ءيش   . هتفرعم يف  بغرأ  وأ   . هفرعأ ال  ًائیش  يل  اولوقي  نل 
ةفرعم يف  بغرأ  سـ يّننأ  ءانثتساب  اّمبر   ، ديدج نم  هشیعو  هراظتناو   ، ًادّدجم
انملؤت اننوطب ال  ّنأ  دقتعن  انلعجت  اذاملو  روصلا  طاقتلا  ىلإ  انعفدي  يذلا  ببسلا 

. ًاّدیج مانن  اّننأو 
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، انیقتلا ثیح  ىھقملا  فیصر  ىلع   ، اھبناجب ةلواطلا  ىلإ  ُترظن   . ًادّدجم ينارأ 
ناونع رانرب  ُتیطعأ  نم  انأ   . ناطيرش اھباّحس  نم  ّىلدتي  يتلا  اھدي  ةبیقح  ىلإ 

ناك ول  امك   ، تاراذتعالاب ّيلع  لاھنت   ، ةكبترمو ًاّقح  ةراھنم  تناك  اّھنأل   ، ياریم
ِكل ّىنأ  اھل ال،  تلق   . كلذ ّلك  يف  ببسلا  تناك  اّھنأو  كارعلا  كلذ  يدافت  نكمي 

؟ يفرعت نأ 

. تلاق  ، ُتئج يّننأ  ول  نكلو 

. ِتئج ول   . لجأ

هل حرشتو  رانرب  ىرت  نأ  ديرت   ، ًاّدج ًةقلق  تناك   . ةلكاشلا هذھ  ىلع  ّترمتساو 
همرك يف  يلاوّدلا  تالتش  دجو  دق  ناك   . اھدلاو ببسب  مویلا -  كلذ  ِتأت  مل  اذامل 

ام ّلك  اذھ   . هتيامح نع  زجع  ّهنأل  ّيسنرفلا  شیجلا  نعل  يذلا  اھدلاو   . ةعلتقم
ام اذھ   . بالقنالا يدافتل  كلت  لوغيد  ةلیح   ، نيّدنجملا ّلك  ًاضيأ  نعل   . رمألا يف 
ّنھب تلّصتا  دقف   ، اھببسب ّنھرودب  نرضحي  مل  تايرخألا  تایتفلاو   . اھدلاو هاور 

. اھنود نم  نجرخي  ّالأ  نّررقو 

ًائیش راھني  اھلوح  نم  ملاعلا  ىرت  تناك  فیك  وھ  لباقملاب  هفرعت  تناك  ام 
نع ثّدحتت  تناك   . اھنوّملكي اوداع  ام  نيذلا  ءاقدصألاو   ، ًاضيأ تاقادصلاو   ، ًائیشف

بضغلا نم  ردق  اھتوص  يفو  كلذ  تلاق  اّھنأ  ّىتح  ّركذتأ   ، نئاخ ّهنإ  ًةلئاق  ریبیلیف 
اھیترّاظن عضو  تداعأ  ّمث   . لجر توصب  هبشأ   ، ّةيروھج رثكأ  ودبي  اھتوص  لعج 

: نابسإلا هقافرو  ریبیلیف  نع  ثيدحلا  عباتتو  امھفلخ  يفتختل 

، لالقتسالا نومعديو  مھنومعدي   ، نّییباھرإلا نوقفاوي  مّھلك   ، نّویعویش مّھلك 
مادقألا نوَعدُي  نم  ّلك  ریصیس  يدلاو  لثم  صاخشأ  ببسب  ّهنإ  نولوقي  مویلاو 

، انب ىضریس  دحأ  ال   ، ملاعلا ّلك  يف   ، ناكم ّلك  يف  نیھوركم  ءادوسلا 
راقتحاب انیلإ  رظنُیس  اسنرف  يفو   ، انتویب نم  درطُنو  انھ  هكلمن  ام  رسخنسو 
نیئطخم نوكنس  اّننأ  يعّديو  خيراتلا  نع  ثّدحتي   ، ریبیلیف هلوقي  ام  اذھ   ، هركو
ُتربخأ امدنعو   ، نایمعو نّیینانأ   ، رخآ ٍنمز  يف  شیعلاب  ّرمتسن  نأ  انرثآ  اّننأل 

نم هتيؤر  يف  ةبغار  نكأ  مل  يّننكلو   . ًادّدجم هتيؤر  نم  ينعنم  اذھب  يدلاو 
. تلاق  ، مھنم ّيأ  الو   ، نابسإلا الو  وھ  . ال  ديدج

بیلص  » عقوم هاّجتاب  مّدقتلاب  ُتررمتسا  ّمث  يینیملا  هاّجتاب  ةرّایسلا  ُتدق 
ىلإو لفسألا  يف  ىرقلا  ىلإ  ُترظن  عفترملا  ناكملا  كلذ  نمو  تاتیملا » ءاسنلا 
اھب ُتیقتلاو  ُتدع  فیكو  ياریم  ّركذتأ  ةطاسبب  ُتنك   . ةدماجلا لوقحلاو  جلثلا 
ام ناعرس  نكلو  ةنس 1962،  وبوش  ّيح  يف  ّةرملا  كلت  اّمیس  ال  تّارم  عضب 
. ّةرم ّلوأ  اھیف  انیقتلا  يتلا  ةناحلا  يف  حجرألا  ىلع  كلذ  ناك   ، ءيش ّلك  ىھتنا 



. اھدرفمب تناك  ًاضيأ  ّةرملا  هذھو 

ولت ةراجیسلا  نّخدت  يھو  نافجترت  اھاديو  نّوللا  ةبحاش   ، ةوھقلا برشت  اھتيأر 
ّيركسع  ، هارت ٍصخش  ّلوأ   ، انأ يل   ، ةدحاو ّةرم  ءيش  ّلكب  تضفأ  ّمث   . ةراجیسلا
ببّسلا يّننأل  هھركو  هیلع  يلاعتلا  ّىتح  اھیلع  ناكو   ، ًائیش هنع  فرعت  داكت  ال 
جاتحت تناك   . يّنبحت تناك  الو   . ينھركت نكت  مل  . ال،  رانرب ىرت  دعت  مل  اّھنأ  يف 

نبا ُتنك  انأو   ، رانرب فرعي  ناك  اّمبر  ٍدحاو  ىلإ  يكحت  نأ   . يكحت نأ  ىلإ  طقف 
اھیتراظن عفرت  نأ  أشت  مل  ةيادبلا  يف  يل -  تورف   ، هناونع اھاطعأ  يذلا  هّمع 

: ىرأ يكل   ، معن  ، ينيرت يكل  ّينم  حاحلإ  دعب  ّالإ  كلذ  لعفت  ملو 

، ًانونجم ریصي  يبأ   ، تلاق  ، ّنجُي ّهنإ 

فیك يورتو  اھناجنف  ىلإ  رظنت  تحارو  ةبحاشو  راعلاب  ًةرعاش  اھرصب  تضفخ  ّمث 
، ءيش ّلك  اھأرقي  وھو  َمھفو  اھل  رانرب  لئاسر  ىلع  رثع  ّهنأل  اھدلاو  نونج  ّنج 

لمعلاو جاوزلاو  سيراب  ىلإ  باھذلا  يأ   ، نانثالا امھ  هناديري  اناك  ام  َمھف   ، معن
نكي مل  هتيأر  امف   ، اھعفصي مل  ال،  هتنبا -  عفصو  دلاولا  خرص   . لافطأ باجنإو  كانھ 

: اھتمدختسا يتلا  ةملكلا  تناك  كلتف  كلذ  عمو   ، ةعفص رثأ  ّدرجم 

. ينعفص

ىلع هب  بیجت  ام  اھيدل  سیل  ْنأ  فرعت  تناك  اّھنأل  اھبرضي  هتكرت   . خرصت مل 
: هخارص

ّلك اذھ   ، لتقلا نوّقحتسي  ةنوخلاو   ، ةنوخ نولحري  نم   ، حیصي ناك   ، يلحرت نل 
نوبھني نيرخآلا  نوكرتي  نيذلا  لوغيد  دونج   ، ءاَھلُب ُعمج  شیجلا   ، ءيش

، ًائیش اھنم  اولاني  نل  ال،   ، كلمن ام  ّلكو  انتویبو  انیضارأو   ، نولتقيو نوحاتجيو 
. انھ نم  يّكرحتت  نل  ِتنأو 

تّنكمت  . اھبرضي اھدلاو  ناك  امنیب  ّكرحتت  ملو  خرصت  مل  اّھنأب   ، كلذ ّلكب  ينتربخأ 
ينربخت يھو  ّةیبأو   ، ةظّحللا كلت  يف  ّىتح   ، ةروخف تناك   . اھعومد تبك  نم 

. اھدلاو مرتحت  تناك  اّھنأل  ضارتعا  الب  برّضلا  تلّمحت  اّھنأب 

. مستبت تناك  اّھنأ  ركذأ  ُتلز  . ال  مستبت تناكو 

يف جعزي  ام  رثكأ  يھ  ةماستبالا  كلت  تناك  لھ  تلءاست  يّننأ  ًاضيأ  ركذأ  ُتلز  ال 
نم رثكأ   ، اھنیع لوح  ّةیجسفنبلا  تامدكلاو  برّضلا  راثآ  نم  رثكأ   ، عوضوملا ّلك 

. حابصلا اذھ  اھترّضح  اّھنإ  تلاق  يتلا  اھبناج  ىلإ  ةبیقحلا  كلت 

اشاع فیك  ركذیل   ، ّةرم الو  اھنع  ثيدحلا  دواعي  مل  رانرب  ّنأ  ُتّركف  قيرطلا  ىلعو 
اھيدي وأ   ، ًائجافم دعي  مل  ءيش  ّيأ  ّنأ  فیك  وأ   ، سيراب طیحم  يف  ّةيوس 



. ّةیسنرفلا رئازجلا  ةياھن  قّدصت  ّةتبلا  نكت  مل   . لمعلل اقلخُت  مل  نیّتللا  نیتمعانلا 
ةمغرم ًاضيأ  يھ  اھسفن  يفلُتس  اّھنأ  ّطق  قّدصت  ملو  اھملح  يف  ایحت  تناك 

. ةدوعلاب لمأ  نود   ، نيرخآلا لثم  لیّحرلا  ىلع 

ةعضب دعب  نكلو  اھتبیقح  عم   ، كانھ  ، اھُتيأر امدنع  ال   . لصح ام  اذھ   ، كلذ عمو 
ّلك ّنأ  ركذأ   ، ىھتنا دق  ءيش  ّلك  ناك   ، ًاھباشم رمألا  نكي  مل   ، انھو  . عیباسأ
، اندجاوت نكامأ  نع  ًاّدج  ًادیعب   [18] نایفيإ ّةیقاّفتا  تّعقُو   ، ًةأجف ىھتنا  ءيش 

تارّایسلا ریمامزو  ديراغزلاو  حرفلا  تاخرص   ، انیلإ ىھانتي  ءيش  ّلك  ناكو 
، نحن  ، ّانك فیك  ركذأ   . هنع ریبعتلا  وأ  هفصو  لیحتسي  نونج  اھباتنا  يتلا  نارھوو 

سانلا كئلوأ  ّلكو   ، اھسفن يھ  ًةأجف  ةنيدملا  دعت  مل  فیكو  ةنيدملا  يف  لوجن 
ًاسوبحم ناك  ٍحرفل  نانعلا  اوقلطأ   ، فوخ الب  ًاریخأ   ، فوخ الب   ، انمامأ ًةأجف   ، نيذلا

، ًةأجف  ، ّةيرحلاب ٌمئاھو  ٌفقاو  هلماكب  ٌبعش   ، ءيش هعدري  دعي  ملو  مھبولق  يف 
نيرشع نم  ّلقأ  لبق  انلھأ  هب  رعش  ام  َمامأ  اندجن  مھیلإ  رظنن  امدنع  ّانك  ول  امك 

، كاذ ّيعامجلا  حرفلا   ، ةداعسلا كلت   ، اسنرف نم  ناملألا  جرخ  امدنع   ، ةنس
ّىطختتو ضیفت  امدنع  اھنع  ریبعتلا  ىلع  دوشحلا  ردقت  يتلا  ةرماغلا  ةداعسلا 

اھنع ّربع  يتلا   ، لامجلا ةغلابلا   ، ةقّافدلا رعاشملا   ، اذھ ركذأ  تلز  ال   ، اھتاذ
. نّويرئازجلا

. ةرّایسلا تقلزنا  ًاديدحت  ةظّحللا  هذھ  يفو 

، ًالیلق ةعرسب  دوقأ  ُتنك   . ةّدلجم جّلثلا  نم  ةقبط   ، دیلج ةعطق  ىلع   . ًالیلق
، ءطبب  ، ءودھب نكلو  قلزنت -  اّھنأ  ُترعش   . ةرّایسلا تقلزنا   . نیمیلا ىصقأ  ًاذّختم 

. قلزنت ةرّایسلا  ُتكرتو   ، ةعرسلا ُتفّفخ  لب   ، لمارفلا ىلع  طغضأ  ّالأ  ُتّركف 

. قدنخ يف  تقلزنا  ّمث 

اھتھج ّلكب   ، لماكلاب نیمیلا  ىلإ  ةرّایسلا  تقلزنا   . فنع البو  ءودھب  كلذ  لصح 
نع زجعأ  يكل  يفكي  امب  طقف  نكلو   ، ًاّدج ًاقیمع  قدنخلا  نكي  مل   . ىنمیلا
مل يّننكل   ، ةرّایسلا نم  جورخلا  ُتلواحو  بابلا  ُتحتفف   . يدرفمب ةرّایسلا  جارخإ 
وأ ةعاسل  ًارفقم  قيرطلا  ىقبیس   . يردأ ال   ، يفكي امب  لواحأ  مل  وأ   . حجنأ
ًادحأ ّنإ  يسفنل  ُتلقو   ، ًاّدج ّركبم  تقولاو  دحأ  ُموي  مویلاف   ، رثكأ اّمبرو  نیتعاس 

. ليوط تقو  لبق  انھ  نم  ّرمي  نل 

ةبيرقلا هراجشأ  لالظ  ّيطغت  يذلا  جرحلا  ىلإ  يراسي  نع  ُترظنو  بابلا  ُتقلغأ 
طقف يأ   . لوقحلا ّدتمت   ، نیمیلا ىلإ   ، ىرخألا ةھجلا  نم   . قيرطلا نم  ًاءزج 
موقت ثیح  ضفخنملا  ّىتح  ًاّدج  ةعساش   ، ًاّدج ًادیعب  ّدتمت  جلثلا  نم  ةحاسم 
قیعن ّالإ  هقرتخي  ال   . ناكم ّلك  يف  تمصلا   . ًاّدج ًادیعب  نكلو   . عرازملا ىدحإ 

. ًاضعب اھضعب  ّفحي  امدنع  ةبطرلا  ناصغألا  ريرصو  راجشألا  يف  نابرغلا 



. ةرّایسلا يف  انأو 

. ّكرحملا تأفطأ  ّمث  ـة.  ئفدتلا ـض  عب ىلع  لصحأل  ءطبب  ًارئاد  ّكرحملا  ُتكرت 
هعطقي ال  میقتسم  لكشب  يمامأ  ّدتمي  ّدبعملا  ریغصلا  قيرطلاو   ، ينّركذتأو

كلذ  ، ةبغرلا كلتو  يلخاد  يف  دعاصتي  ام  ّالإ  كلذك  ءيش  الو   ، ءيش ، ال  ءيش
ةركف ىندأ  اھيدل  نكي  مل  يتلا  يھ   ، ةشاشھلا اتديدشلا  ياریم  ادي  ضیفلا - 
يھ  ، ةطایخلاب لغتشت  وأ  لزانملا  ّفظنت  يھو  اھتوُق  بسكت  نأ  هینعي  ـا  ّمع
وھ  ، كانھ  ، رانرب عم  ةایحلا  هیلع  نوكتس  ـا  ّمع ةركف  ىندأ  اھيدل  نكي  مل  يتلا 
، ونور يف  لمعیس  يذلاو   ، ًادبأ  ، ّصاخلا هبآرم  هل  نوكي  نأ  يف  حجني  نل  يذلا 

ةریتو لوح  هتایح  رودتسو   ، عنصملا يف  عیمجلا  لثم   ، مقاط يف  ًّايودي  ًالماع 
اھنع ةركف  ىندأ  ياریم  ىدل  نكت  مل  يتلا  ةایحلا  كلت   ، ورتملاو ماودلاو  جاتنإلا 

، نیّسلا فافض  الو  وكیب  يناغأ  الو  ایبملوألا  تالفح  الو  بابّشلا  دھع  ال  ثیح 
ٍداقتفاك ّالإ  اھراظتناب  نوكي  نل  اذھ  ّلك   ، رَخآل ٍتقو  نم   ، دحألا تاحابص  ضعب  الخ 

ىلع كلذ  فصتس  امك   ، دادِح لثم  اھتایح  لاوط  هلمحتس  ضَھجُم  ٍملحك   ، ریبك
اھدلاو ّنكل  اھراذتعاو  اھفسأ  نع  اھیف  ّربعت  ةليوط  لئاسر  يف  اھيدلاول  حجرألا 

. ًادبأ اھحتفي  نل 

. بنذم كانھ  نوكي  نأ  بجي  ذإ  بنذملا  هنم  لعجتس   ، رانرب ىلع  دقحتسو 

ّلك نم  ریثكلاو   ، ءيش ّلك  هنم  رظتنت  اھُتيأر  ذنم   ، ةيادبلا ذنم  رمألاب  ُتككش 
ًةلھس مویلا  دعب  نوكت  نل  ةایحلا  ّنأ  مھفت  الو  ءيش  ّلك  رظتنت  اھُتيأر   . ءيش
فقيو حالّسلا  لمحي  اھدلاو  هیف  تأر  يذلا  مویلا  مھفت  مل  امك   ، اھیلإ ةبسنلاب 
تأر  ، كلذ تأر   . برتقي نم  ّلك  ىلع  رانلا  قالطإل  ًابّھأتمو  ًاّدصرتم  هتذفان  فلخ 

، عیبر تاذ  قرغي  هتأر   ، نیتمو ّيدبأ  ّهنأ  ّنظت  تناك  ًاملاع   ، طقسيو لخلختي  ًاملاع 
عفدل نونواعتي  ٌناریج   ، اذكھ  ، دنورآ وأ  نیفود  عون  نم  تارّایس  نوعفدي  ًالاجر  تأر 

نيزباردلا نم  عقت  اھب  اذإف  اھنمث  نودّدسي  تاونس  ةلیط  اوقب  يتلا  ةرّایسلا 
، ًائیش اوكرتي  نلو   ، اھیمرنو اھدّعجن  ّسبلم  ةقرو  لثم  ًاجیجض  ًةثدحُم  ةدرخلاك 

نيرَخآلل اوكرتي  نل   ، هوجولا ّلك  ىلع  كلذ  ةيؤر  نكمي  ناك   ، دحأل ًائیش  اوكرتي  نل 
نوتومیس مّھنأ  نودقتعيو  نوكبي  ًانّابشو  تاریغص  تایتفو  ًءاسن  تأرو   ، ًائیش

مھ اوناك  مامعأو  ناریج  مھلوح  امنیب   ، مھدحو  ، مھریصمل نیكورتم   ، كانھ
، ثاثألا ىلع  سوؤفلاب  نولاھني  اوناك   ، ًائیش اوكرتي  نأ  نوديري  اونوكي  ملو  لاّجرلا 

حئاور ثعبنت  تناك  قّقشلا  نمو   ، ذفاونلا نم  ىمرُي  ناك  ميدقلا  ةلئاعلا  ثاثأ 
ّلك  ، يناوألا نورسكي   ، قئادحلا يفو  تاحابلا  يف  ثاثألا  نوقرحي  اوناك   ، قيرح

ةفصرأو تاقرطلا  فارطأ  ىلع  ةّمطحم  حمالمو  ةھئات  هوجو  ّالإ  ىقبي  نل   ، ءيش
ءونت ةریغص  تانحاش  اھیلع  ریست  اھلماكب  تاقرط  ًةأجفو   ، راطملاو تّاطحملا 

، تالواطلاو يساركلا  تیبثتل  مادقألا  دناسم  ىلع  نوفقاو  لاجرو  اھلمحب 
، تاونس لاوط   ، موي ّلك  اھارن  ّانك  هوجو   ، لا ـ ّمع  ، مھاوفأ يف  ةلعتشم  رئاجسلا 
يفو  ، ًادبأ انھ  ىلإ  اوعجري  نل  مّھنإ  انسفنأل  لوقن   ، نوفتخيو مویلا  نولحریس 
اولحري نأ  لبق  اوعراس  نيذلا  ءالؤھ   ، نيرّمعملا مھ   ، نیمداق مھنوریس  اسنرف 



اّھلك مھتایح   ، نزحو بضغب  اھنع  اّولخت  ةيراجت  نزاخم  نامثألا  سخبأب  اوعیبیل 
اھیف ثیعتس  مویلا  دعب  اھوري  نل  روبق  يف  نّفعتتس  يتلا  مھدادجأ  داسجأو 

نیصّانقلا ركذأ  املثم  ّيریھامجلا  حرفلا  كلذ  ركذأ  ُتلز  ال  ًابارخ -  باشعألا 
مّھنأ نّونظيو  رانلا  نوقلطي  ٌلاجر   ، اھحوطس ىلع  وأ  تايانبلا  يف   ، نيدرفنملا

دق ءيش  ّلك  ّنأ  نیح  يف  اذكھ  رارمتسالاو  عیمجلا  ةأوانم  ىلع  نورداق 
تناك ٌتاقلط   ، ةیقارلا ءایحألا  نم  يتأي  رانلا  قالطإ  ناك  ةياھنلا  يفو   ، ىھتنا
اھانيأر يتلا  مالعألاو   ، عراشلا يف  لافطألاو  ءاسنلاو   ، ديراغزلا تاوصأ  اھّیطغت 
ياریم نكت  مل  يذلا  ّيرئازجلا  ملعلا  كلذ   ، مدعلا نم  رھظت  اّھنأ  ول  امك  عفرُت  ةأجف 

، قيرطلا ىلع  اھدحو  اھسفن  تدجو  امدنع  هتأر  يذلاو  هدوجوب  ّىتح  ملعت 
كانھ نحن  ّانكو  أفرملا  يف  تناك   ، أفرملا يف   ، كلذ دعب  اھُتيأر  دقف   ، كلذ فرعأ 

، مھدعاسنو قيرطلا  ىلع  مّھلدن  نأ  بجي  نيذلا  سانلاو  نفّسلا  ىلإ  رظنن 
، مامألا ىلإ  ًةرشابم   ، نومّدقتي اوناك  نيذلا  سانلا   ، نوكبي اوناك  نيذلا  سانلا 
، بابسألا هفتأل  مھنیب  امیف  نوكراعتي  اوناك  نيذلا  سانلا   ، مھفلخ اوتفتلي  نأ  نود 
ام ًاصخش  ّنأل  ضعب  نع  ًاضعب  مھلصفن  نأ  نّیيركسعلا  نحن  انیلع  ناك  نيذلاو 
، التاقتي نأل  دادعتسا  ىلع  نانثالا  راص  ةظحل  يفو   ، هعفدي داك  وأ  رَخآ  عفد 

ةغرافلا اھتارظنب  ىمدلاو  ىمدلا  نولمحي  لافطألاو  لافطألا  نلمحي  ءاسنلا 
نفّسلاو ئداھ  ّظحلا  نسحل  رحبلاو  ةنكادلا  ءامسلا   ، ءامسلا ةقرزك  ءاقرزلا 

ّةرصم قانعأو   ، ةحئارلا هيرك  دبزلا  نم  ًاملث  كرتت  اھارن  ّانكو  قلطنت  تناك  يتلا 
، هریصنس ام  ىلإ  رظننلف   ، مامألا ىلإ  ًةرشابم   ، هْتكرت ام  بوص  تفتلت  ّالأ  ىلع 
يف مھبئاقح   ، اومھفي نأ  نود   ، ةاّجنلل مھتلیسو  تناك  هذھ   ، هریصنس ام  ّلك 

مھضعب ُتيأر   ، نوكحضي نورخآو   ، لیحرلا ةظحل  ریخأتل  نولطامي  نورخآو  مھيديأ 
نوّفرصتيو نونّخدي  مھو  اياحتلا  اولسریل  اھب  ٍَغلابم  تاءاميإب  نوموقي   ، نوكحضي

، ةطّسوتملا يف  ذیملت  ةتكن  ناك  ول  امك  دغلا  نم  فوخلا  اودرطیل  نیّجرھملاك 
يف بغرن  ال  نيذلا  كئلوأ  نيرخآلا  هوجو   ، هلوقو كلذب  فارتعالا  بجي  ذإ   ، ًاضيأو
نأ ىلع  ًارداق  نكي  مل  ّهنأل  يكبي  هتيأر  يذلا  مزالملا  كلذ  لثم   ، مھنع ثّدحتلا 
مل  ، هوقّدصیل اوناك  ام   ، مكنع ّىلختنس   ، مككرتنس اّننإ  مھل : لوقي  نأ   ، مھبیجي

عیمجلا مھدعوو  اسنرف  مھتدعوو  شیجلا  مھدعو  دقف   ، هقّدصیل مھنم  ّيأ  نكي 
نّییكرحلا ركذن  اّنلكو  نوركذي  نورخآو  ركذأ  انأو   ، هدعوب ِفي  مل  مھنم  ًادحأ  ّنكلو 
قدانبلا باقعأب  برضلاو   ، ةقلطنملا تانحاّشلا  نم  مھلازنإ  ىلع  انمِغرُأ  يذلا 

مدعو مھلوھذو  مھخارصو   ، تانحاّشلا يف  اودعصي  ال  يكل  هنوّقلتي  اوناك  يذلا 
ّانك اّننكلو  قّدصن  ّانك  نحن  الو   ، نوقّدصي اوناك  ام   ، مھھوجو ولعي  يذلا  قيدصتلا 

مھكرتن  ، اودعصي ال  يك  مھيديأ  ىلع  قدانبلا  باقعأب  مھبرضن   ، كلذب موقن 
ام فرعن  ّانكو  مھّانخو  مھنع  انّیلخت  اّننأل  مھانكرت   ، نوكبيو نوحیصيو  نوخرصي 

هھجو  ، هاوسو ريديإ   ، هاوسل امك  ريديإل   ، فالآلاب  ، مھل لصحیس   ، لصحیس يذلا 
، انأ اذھ  ُتيأر  يّننأل  ًامامت  فرعأ   ، نيرَخآلا ّلك   ، نيرَخآلا توم  يف  يحّمي  يذلا 

داسجألاو رانلا  مھب  تلِعشُأ  فیكو  نيزنبلا  برش  ىلع  اومغرُأ  فیك  ًاضيأ  ُتيأر 
اذھ ّلك  ىلإ  رظنلاب  ىوس  مقأ  مل  انأو  ريديإ  تام  ةلكاشلا -  هذھب  تقرتحا  يتلا 

ديراغزلاو ّيرئازجلا  ملعلاو  مھّانخ  ًالاجر  عمسأو  ىرأ  لھو  ىرأ  اذام  ًالئاستم 
نوقلطيو عراوشلا  يف  نولوجي  اوناك  نيذلا   [19] ّّيرسلا شیجلا  ةّمظنم  نیناجمو 
ةمظنم مسا  ناردجلا  ىلعو   ، لیحرلا نوديري  نيذلا  نییبوروألا  ّلك  ىلع  رانلا 



ٌجاجز  ، ةياھنلا ّىتح   ، تاریجفتلا نم  ديزملاو   ، ناكم ّلك  يف   ، ّيرسلا شیجلا 
محل ةعطق  لجأ  نم  ةفصرألا  ربعت  بالكو  مالظلا  يف  يوھت  ٌداسجأو  طقاستي 
كانھ لازن  ّانك ال  نيذلا  نحنو   ، بلقنت يتلا  تايافنلا  ةيواحو   ، تايافن ةيواح  يف 

: لوقنو رئازجلا  كرتنل   ، دوعنل اذھ  ّلك  يھتني  نأ  رظتنن  ّانك   ، دعب عیباسأ  ةعضب 
! ىھتنا

... و

ةرَصاحُم ةرّایسلا  نوكل  ةداعّسلاب  ُترعش  ًةأجفو   . ةرّایسلا يف  اذكھ  ُتیقب 
ّنأ  ، اذكھ رظتنأ  نأ  بجي  ّهنأ  ُتّركف   . ةكرحلا نع  ًامامت  ًازجاع  ّتب  يّننأبو  جلثلاب 
ًافقاو ناك  ول  امك  ىقبيو  ةكرحلا  نع  ءيش  ّلك  ّفكي  نأ   ، ةظحلل  ، ًاضيأ ّدیجلا  نم 
ُتّركف  . ءيش ّلك  َتمص  ّمث  ويدارلا  ىلإ  ًالیلق  ُتعمتسا  ٍةظحل  يف   . طیخ ىلع 

يف كرّدلا  ةقفرب  اھنأ  ّدب  ، ال  جنالوس يف  ُتّركف   . يوارفشو رانرب  يف  ىرخأ  ّةرم 
. ءانثألا هذھ 

ديرأ يّننإو   ، كانھ ىلإ  ةدوعلا  يف  بغرأ  يّننإ  يسفن  يف  ُتلق  ىلوألا  ّةرملل 
نوبعلي ٌلافطأ  ةّمث  لھو  ءاضیب  هبشو  ةّعبرم  تاحاب  عم  عرازم  ةّمث  لھ  ىرأ  نأ 
ُتكرت دق  ًاضيأ  انأ  لھو  ةدوجوم  رئازجلا  لھ  ىرأ  نأ  ديرأ   . مادقألا ةافح  ةركلا 
ءامسلا لھ  ىرأ  نأ  ديرأ   . يردأ ال   ، ىرأ نأ  ديرأ   . يبابش ادع  رخآ  ًائیش  كانھ 

.[20]« ةیْمَكلا  » نوحص نولوانتي  نولازي  ال  لھ   . يتايركذ يف  امك  ةقرزلا  ةديدش 
ٍضبان ٍملاع  لثم   ، ملح لثم  انیف  شیعي  هكرتن  هل  دوجو  ال  ًائیش  ىرأ  نأ  ديرأ 
دوعأ ّالأ  وھ   ، ةرّایسلا يف   ، انھ هديرأ  ام  ّنكل   ، ًاموي ِردأ  مل   ، يردأ ، ال  ديرأ  ، نّانرو
ةحئار وأ  ةمّحفتملا  داسجألا  ةحئار  ّزیمأ  دوعأ  ّالأ   ، عفادملا ّيودو  خاّرصلا  عمسأ 

. تاف دق  ناوألا  ّنأ  فرعن  امدنع  شیعلاب  أدبن  نأ  نكمي  لھ  فرعأ  نأ  ديرأ  توملا - 

. كلذ ئراقلا  داتعي  نأ  يغبنيو  راوحلا )-(  تامالع  ةداعلا  يف  بتاكلا  عضي  ال   .1
↑ عِجارُملا .) دادعإ  نم  يھ  ةمجرتلا  هذھ  يف  ةلیلقلا  يشاوحلا  )

انھ ذاتسألا »  » ةملك لمحت   ، ةیلاتلا رطسألا  يف  دراّسلا  اھحرشي  ٍبابسأل   .2
bachelier يھ ّفّلؤملا  اھمدختسا  يتلا  ةدرفملاو   . ةحضاو ةيرخس  ةسمل 

↑ ايرولاكبلا .» ةداھش  لماح   » ًّایفرح ينعتو 

نینطوتسملا ىلع   Pieds-noirs دوسلا » مادقألا   » ةیمست قلطُت   .3
. اھیف اوشاع  وأ  رئازجلا  يف  اودلو  نيذلا  نّییبوروألا  نم  مھریغو  نّییسنرفلا 

نّییسنرفلا دونجلا  ةيذحأ  نول  ىلإ  ةیمستلا  ةیخيراتلا  مجاعملا  عِجرُتو 
نكل  ، ءادوس تناك  يتلاو  ماع 1830،  ىلوألا  ّةرملل  رئازجلا  اولخد  نيذلا 
نورصعي اوناك  نيذلا  نینطوتسملا  نم  نیعرازملاب  مسالا  اذھ  نورخآ  طبري 

↑ . رومخلاو ریصعلا  جاتنإل  ةیفاح  مادقأب  بنعلا 



ةیبرعلا نم  ةدرفملا  هذھ  ةیسنرفلا  تراعتسا  دقو   ،Bled ّفلؤملا بتك   .4
ّلحملا ينعت  امك   ، ةيرق وأ  میلقإ  ىلع  كلذكو   ، دلب ىلع  اھیف  ّلدتو   ،« دالب »

↑ . رئازجلا ىلإ  ًاعبط  ریشت  ّيلاحلا  قایسلا  يفو   . سأرلا طقسمو  ّيلصالا 

يھو  Boubloule لوبوب »  » ّةیّببحتلا ّةیسنرفلا  ةیمستلل  ّيماع  بيرعت   .5
↑ . ام ّدح  ىلإ  نیمس  ّبیط  ّيبصل  ىطعُت 

↑ . نّویسنرفلا نونطوتسملا  ةرَمعتسملا  رئازجلا  يف  ىّمسُي  ناك  اذكھ   .6

ىدحإ وأ  ةلودلا  اھريدت  نكاسم  يھ  راجيإلا  ةضّفخملا  نكاسملا   .7
↑ . دراوملا ةدودحم  رَسأل  ًایئدبم  رَّجّؤتو   ، ّيعامتجالا نوعلا  تاسّسؤم 

میلقإ يف  ةیسنرفلا   Verdun نادریف ةقطنم  يف  تماق  ةكرعم  ىلإ  ةراشإ   .8
ربمسيد ىلإ 18  رياربف  نم 21  تّدتماو  اھمسا  تلمحو   Lorraine نيرّوللا

كراعم لوطأ  نم  يھو   ، ّيناملالا حایتجالا  ّدص  نم  اھیف  نّویسنرفلا  ّنكمت  . 1916
ّيسنرف لیتق  فلأ  ةئامعبس  اھیف  عقو  ذإ  اھعظفأو  ىلوألا  ةیملاعلا  برحلا 

↑ . ّيناملأو

↑ . شیجلا يف  ةبتر  بحاص  ّلك  وھو   ،« بیتر  » عمج  .9

يھو  ،« تاكرحلا  » ءاضعأ ىلع   Harkis نّییكرحلا ةیمست  تقلطُأ   .10
، ّيسنرفلا شیجلا  ءاول  تحت  اھدارفأ  ىوضنا  ّةيرئازج  ةّحلسم  تاعومجم 

ءالؤھ طاشن  طبترا  نئلو   . ّةيرئازجلا ريرحتلا  ةروث  ءانثأ   ، ًاعوط وأ  ًاھاركإ  اّمإ 
مھّقحب ةدحاج  ْتّدُع  ةیسنرفلا  ةلودلا  ّنإف   ، نّیيرئازجلا ناھذأ  يف  ةنایخلاب 

. رئازجلا لالقتسا  دعب  نوع  ّيأ  مھل  مّدقت  ملو  مھل  تّركنت  ذإ  مھل  ةنئاخ  وأ 
↑

: ّيماعلا اھقطن  يف  ةیبرعلا  ةدرفملا  ّتنبت  يتلا   ، ةیسنرفلاب  ) ةقالّفلا  .11
نيذلا نّییسنوتلاو  ةبراغملاو  نّیيرئازجلا  نیلتاقملا  ىلع  تقلطُأ  ةیمست  ( Fellaga

نم مھنادلب  ريرحت  ىلإ  ًایعس  نیب 1952 و1962  ةیسنرفلا  تّاوقلا  اوھباج 
↑ . ّيسنرفلا رامعتسالا 

نالغ روس  روداروأ  ةيرق  يف  ةيزانلا  ایناملأ  دونج  اھبكترا  ةرزجم  ىلإ  ةراشإ   .12
اوعقوأو وینوي 1944  نم  رشاعلا  يف  ةیسنرفلا   Oradour-sur-Glane

↑ . ّةیحض اھیف 642 

رانرب ديري  ام  اذھو   ، اسنرف يف  هرظتنت   ، هیيرفیف ةبیطخ  يھ  نایلإ  ّنأب  ّركذن   .13
↑ . هب هریكذت 

: اھدارفأ نم  دحاولا  ىّمسيو   ،Légion étrangère ّةیبنجألا ةقرفلا   .14
حامسلل يف 1831  تئشنأ   ، ّيسنرفلا شیجلل  ةعبات  ةقرف  يھ   légionnaire



↑ . انموي ّىتح  ةمئاق  لازت  الو   ، هیف طارخنالاب  بناجأ  نیّعوطتمل 

↑ میسولا .» اّھيأ  ًاعادو  : » ينعتو  ، ةیلاطيإلاب اھبتك   .15

يقب يذلا   ، وبار  ، ّيساسألا دراّسلا  هنع  يوري   ، هیيرفیف وھ  انھ  ّملكتملا   .16
↑ . رانرب عم  هراجش  راثآ  جلاعي  ةنيدملا  يف  ذئنآ 

دنھلا ةريزج  هبش  يف  ةقباسلا  ةیسنرفلا  تارمعتسملا  ىلإ  انھ  ةراشإلا   .17
مانتیف اھنم  ةديدع  ًانادلب  ّمضت  يتلا   ،( ایسآ قرش  - بونج  ) ّةینیصلا

↑ . دنلياتو ايدوبمكو 

ةيرئازجلا ةموكحلاو  ةیسنرفلا  ةلودلا  وّلثمم  اھیلع  ّعقو  يتلا  ةیقافتالا  يھ   .18
ناب هیل  نایفيإ  لماكلا  اھمسا  ) Évian نایفيإ يف  اوعمتجا  دقو  ةّتقؤملا 

فاقيإ ّمت  اھبجومبو  سرام 1962  يف 18  اسنرفب  ( Évian-Les-Bains
↑ . رئازجلا لالقتسا  نالعإو  نيدلبلا  نیب  برحلا 

organisation de Íarmée ّيرسلا شیجلا  ةّمظنم   .19
ةیسایس ةّمظنم  يھ  ( OAS اھرصتخمو : ) secrète

روضحلا نع  عافدلل  رياربف 1961  يف 11  تئشنأ  ةّيرس  ّةیسنرف  ّةيركسعو 
ةیبيرخت ًالامعأ  تسرامو  اھلالقتسا  ةضراعمو  رئازجلا  يف  ّيسنرفلا 

↑ . اسنرفو رئازجلا  يف  ةیباھرإو 

نم ةیتآ  ةدرفملاو   ، سنوتو رئازجلا  يف  ّيماعلا  قطنلا  يف  يھ  اذكھ   .20
قفارت ةریغص  تّالبقم  نوحص  ىلع  َقلطُت  يھو   ،« ّةیمك  » ىحصفلا

↑ . ّيبرعلا قرشملا  يف  ةفورعملا  ّةزاملا »  » لباقت يھف   ، بارّشلا
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