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يتلا دالبلل  فصو  قالخألاو ؛ دیلاقتلاو  تایاكحلا   " باتك نم  ءزج 
 – برلا ةدعاسمب  مالسب –  يتیناد  ویمولوتراب  رجاتلا  اھیلإ  لحترا 

". روكذملا يتیناد  لیمجت  نودبو  لیصفتب  هدرسی 



ىلإ تلحترا  دقو  اًرفاسم ، يتایح  نم  اًریبك  اًطسق  تیضمأ  دقف  باتكلا ، اذھ  ةیادب  يف  تلق  امك 
، لعفلاب رفسلا  تببحأ  دقل  .يكلملا  طالبلا  رمأب  اھضعبو  يتبغر ، ىلع  ءانب  اھضعب  نادلبلا ، نم  دیدعلا 

امنیب میظع ، نزح  ًانایحأ  يندواری  ھنأ  راكنإ  يننكمی  .لیوط ال  تقول  ينطو  يف  لظأ  نأ  ًادبأ  عطتسأ  مل 
ىلإ روفلا  ىلعو  ًاددجم ، بذجنأ  اھیف ، دوعأ  يتلا  ةظحللا  يف  نكلو  ينطو ، دقتفأو  جراخلا ، يف  انأ 
ملعتأ تنك  ةیادبلا  يف  .يناكمإ  ردقب  ةیلحملا  تاغللا  لصحتأ  ھیف ، لحأ  ناكم  يأ  يف  .ةیبنجألا  دالبلا 
، ةلوھسب تاغللا  طقتلأ  يننأ  تظحال  امدنع  ًاقحال  نكلو  دلبلا ؛ لھأ  نم  جراخلاب  ةیبنجألا  تاغللا 

ءيشلاب اوموقی  نأب  رفسلا  نوبحی  نیذلا  لك  حصنأو  .لیحرلا  لبقو  ةیادبلا ، نم  اھنقتأ  نأ  تلواح 
ددحم ریغ  امَك  كفلكی  مجرتملاف  ةیادب ؛ .رفاسملا  ىلع  لھسأ  رفسلا  لعجت  تاغللا  ةفرعم  نأل  ھسفن ،
كیلإ ھحور  فشكی  ھلعجیسو  ةقثلا  بلجی  اذھف  ھتغلب ، يبنجأ  ىلإ  ثدحتت  امدنع  ًایناثو : تقولا ، نم 
رمع ىلإ  تلصو  امدنع  ..ةیناسنإ  ةعیبط  هذھ  نأ  ودبی  .ناكم  لك  يف  كلذ  تظحال  دقل  .روفلا  ىلع 

يتوق كلتمأ  دعأ  مل  لعفلاب ، اًزوجع  تنك  دقل  .رفسلا  نع  فقوتأ  نأ  تررق  نیتسلاو ، ةسماخلا 
تیقبو قیرطلا  ىلع  ام  ناكم  يف  توملا  ينفداص  ول  اذام  ًایجیردت : فوخلا  َّيلإ  للستو  ةقباسلا ،

دقری ثیح  انضرأ ، ىلع  َنفُدن  نأ  يف  ةموھفم  ریغ  ةبغر  اًمود  كلمن  رشبلا  نحن  جراخلاب ؟ يتثج 
ةربخلاو ةفرعملا  يعم  ذخآ  نأ  َّيلع  نوكیس   ، عقوتم ریغ  لكشب  تم  نإ  كلذ ، بناج  ىلإ  .انفالسأ 

نونظت لھ  .بوتكم  ریغ  لظیس  نآلا  ھبتكأ  يذلا  باتكلاو  ةدتمملا ، يرافسأ  ءانثأ  امھتعمج  نیتللا 
رطاخملا نم  ریثكلا  تلمحت  دقل  ال ؛ سانلا ؟ نم  دیدعلا  ىعسی  امك  لیجبتلاو  ةرھشلا  ىلإ  ىعسأ  يننأ 

ةبسنلاب ًائیش  ناینعی  لیجبتلاو ال  ةرھشلاو  ضغلا ، رخفلا  نم  يأ  َقبتی  ملو  يرافسأ ، يف  باعصلاو 
طقف يھ  باتكلا  اذھ  ةباتك  .مویلا  ةدیحولا  ةایحلا  يھ  يل  ةبسنلاب  ةفشقتملاو  ةطیسبلا  ةایحلا  .يل 

ىلإ اھكرتی  نأ  ھیلعف  ةفرعملا  ضعب  ىلع  ام  صخش  لصح  اذإ  ھنأ  اًمود  تدقتعا  يننأ  املاط  مازتلا ،
نیببسلا نیذھل  .ةیلاتلا  ھتایح  يف  اھیلع  بَساُحی  فوسو  ةئیطخ ، َُّدُعتس  ھعم  اھذخأ  نإ  رخآ ، صخش 

ىلإ فاضی  ثلاثلا  ببسلا  اذھو  ةحارلا ، ىلإ  قوتأو  ًابعتم  ترص  يننأل  امبرو  .رفسلا  نع  تفقوت 
يبراقأ ةشھد  راثآ  اممو  ًافلخ ، رفسلا  تكرت  دقف  ببس ، يأ  نع  رظنلا  ضغبو  .نیلوألا  نیببسلا 

، ةلحر لك  دعب  ًاعم  ھیف  عمتجن  انك  ثیح  لضفملا ، يئاقدصأ  ناكم  ناك  ًاعئار ، ًالزنم  تْعِب  يفراعمو ،
كلمأ ام  لك  تعب  .فیرلا  يف  يتاكلتمم  اًضیأ  تعب  دقلو  .ببحملا  حازملا  يف  يلایللا  يضمن  ام  ةداعو 
رحبلا بناجب  ةسمشمو  ةرِجشُم  اًضرأ  فیرلا  بونج  يف  تیرتشا  لباقملا ، يفو  .لزانمو  ٍضارأ  نم 

بیرغ لجر  يننأ  نم  يبراقأو  يئاقدصأو  يفراعم  يأر  ربكأ  لكشب  دّكأ  يذلا  اذھ  ًالزنم ، تینبو 
مونلا ةفرغو  ةعساولا ، بتكملا  ةفرغ  بناج  ىلإ  يداع ، ریغ  ھنأ  لعفلاب  لزنملا  تبثأ  .دینعو 

لك .اھترز  يتلا  دالبلا  ددعب  ناكملا  يف  فَرُغ  كانھ   ، يضرألا قباطلا  يف  مدخلا  تارجحو  ةرواجملا 



.ةیلحملا تاودألاب  ةفرخزمو  يلحملا  يزلا  قباطی  امب  ةنیزمو  ةایحلا ، ىلإ  ًایبنجأ  ًادلب  رضحتست  ةفرغ 
نكأ مل  ًابیرقتو  .بسحف  نیخابطو  مدخ  ةثالث  عم  لزنملا  اذھ  يف  شیعأ  تللظ  نآلا  تاونس  عبسل 

دعب ةقیدحلا  لفسأ  يفو  راھنلا ، فصتنم  ىتح  بتكملا  ةفرغ  يف  بتكأو  سلجأ  ًادبأ ، ءانفلا  زواجتأ 
دیدعلا دھاشأ  ءاسملا ، يف  ىرخأ  ىلإ  ةفرغ  نم  كرحتأ  جرملا ، يف  لودجلا  بناج  ىلإ  هزنتأ  رھظلا ،
ةایحب يتایح  انایحأ  نونراقی  .ةیضاملا  ثادحألا  يعدتسأو  ةیبنجألا ، دالبلا  نم  ةمداقلا  ایادھلا  نم 

نأ نود  نم  عوبسأ  رمی  املاط ال  ھنع  ثدحتی  نأ  ءرملل  نكمی  دحوتملا  نم  عون  يأ  نكلو  دحوتملا ؛
ةدئاملا مھل  ّدُِعأ  .رخآ  وأ  دلب "  " يف ةداع  يئاقدصأ  لبقتسأ  .ثالث  وأ  نیتبسانم  يف  ءاقدصألا  ينوعدی 

نع صصقب  مھربخأ  نایحألا  ضعب  يف  .تقولا  رمیل  ذیبنلا  برشنو  ثداحتنو ، سلجن  .مئالم  لكشب 
.برلا مْكُح  رظتنأو  شیعأ  اذكھ  .كلذ  ينم  نوبلطی  امدنع  يرافسأ 

لویم فالتخا  رابتعالا  يف  عضی  نأ  نم  دكأتی  نأ  ھیلع  رفسلا  نع  باتك  ةباتك  يف  بغری  دحأ  يأ 
راھنألا لوط  ةبرتلا ، خانملا ، دودحلا ، ناكملا ، نادلبلا : ایفارغجب  متھم  ضعبلا  .مھقاوذأ  عونتو  سانلا 

ضعبلا سئاسدلا ؛ تارماؤملا ، شورعلا ، ىلع  عارصلا  ةسایسلا : بحی  ضعبلا  تاباغلا ؛ ةفاثكو 
نومعدی َمِب  مأ ال ، رمحأ  ًابوط  نومدختسی  لھ  اھنونبی ، لزانملا  نم  عون  يأو  ءانبلا : نفل  سمحتم 

يف سانلا  ةقیرط  نع  فرعی  نأ  دیری  ضعبلا  ؛  مھروسج اھعفرت  نأ  نكمی  يتلا  لامحألا  ام  مھعالق ،
يتلا نیناوقلاو  فارعألا  ام  مھتقطنم ، يف  اورقتسا  ىتم  اوءاج ، نیأ  نِم  نَم ، اوَفلَخ  نم  ةایحلا :

نولضفی يسردملا ، ثحبلاب  اًمامت  متھم  ریغ  ضعبلا  ةینیدلا ؛ مھرئاعش  نوسرامی  فیك  مھیدل ،
نأ بجی  ببسلا  اذھل  .رداونلا  يسآملا ، ةفلتخملا ، تایاكحلا  رخآ : ءيش  يأ  ىلع  ةیلسملا  صصقلا 
نع رظنلا  ضغب  ٍلسمو  ركذلاب  اًریدج  مامتھالل ، اًریثم  ًائیش  ھلخادب  ءرملا  دجیل  رافسألا  باتك  بتُكی 

فصأ ةصاخلا : ةدعاقلا  هذھ  يعارأ  نأ  نأ  لواحأ  .ھحتفی  نأ  نكمی  يذلا  ناسنإلا  ةیصخش  وأ  رمع 
ةیاكح يكحأ  ھسفن  تقولا  يفو  رخآ ، صخش  نم  ھتعمس  وأ  ينیعب  ھتیأر  ءيش  لك  ةقدلاو  لیصفتلاب 

وینوطنأ ةصق  مویلا  يكحأسو  .ًانایحأ  ةنیزحو  ًانایحأ ، ةداجو  ًانایحأ ، ةفیرط  كانھوأ –  انھ  ةیلسم 
هذھ نوكتس  ةیضاملا ، ةلیللا  يف  يفویض  لثم  ریكفتلا  يف  ًاقرغتسمو  ًانیزح  ئراقلا  راص  نإو  دیفیدو ،

.لوقعم لكشب  يتمھمب  تمق  يننأ  ىلإ  ةراشإ 

تاقوألا كلت  لثم  يف  .بھت  ةدرابلا  فیرخلا  حایر  تناكو  حابصلا ، ذنم  رطمت  ءامسلا  تناك  مویلا 
ةنیزحلا راكفألا  ينحاتجت  حطسلاو –  ةذفانلا  ىلع  بیترلا  رطملا  طبھیو  حیرلا  بھت  امدنع   –

مویلا لاوط  رطمت  تناك  .سمألاب  ًاددجم  لاحلا  وھ  اذھ  ناك  .برھلا  عیطتسأ  ثیحب ال  ًادیعب  يندوقتو 
نأ ةدئاف  الب  تلواحو  ىودج ، الب  يبتكم  ىلع  تسلج  .يلمع  يف  سامغنالا  عطتسأ  ملو  فقوت ، الب 

كانھ ناك  .ةذفانلا  جراخ  ىلإ  تابثب  رظنأ  لیوط  تقول  تسلج  .تفقوت  ثیح  نم  ةباتكلا  لمكتسأ 
كَِرب َتلَّكََشت  .فقوتت  نل  اھنأ  دقتعت  نأ  نكمی  ثیحب  ةباترب  رطمت  تناكو  رحبلا ، ىلع  فیثك  بابض 
ةلیقث ةبآك  ترقتسا  .رجشلا  ىلع  نم  طقست  ةریخألا  قاروألا  تناكو  .كانھو  انھ  ءانفلا  يف  ةریغص 
تأدبو يلمع  تكرت  يتمھم ، يف  رمتسأ  نل  يننأ  تسسحأ  امدنعو  .ءایشألا  لك  تباصأو  يلوح  نم 
.دحاو ناكم  يف  حیرتسأ  نأ  عطتسأ  مل  يبلق ، ىلع  لیقث  نزح  َطغَض  .فرغلا  يف  كانھو  انھ  وطخأ 

،(1) سیخلوك "  " ىعدت يتلا  ةفرغلا  تلخد  ةیاھنلا  يفو  ًابیرقت ، دالبلا "  " لك يمامأ  تَرَھَظ  اھنیح 
بناجب تسلج  مث  .يلقع  نیع  مامأ  دیفید  رھظ  ةأجفو  دَّمََجتو ، يدسج  ىلإ  ًایجیردت  نزحلا  بَّرََست 



.ينتحاتجا يتلا  راكفألل  تملستساو  درابلا ، دامرلا  يف  قیدحتلا  يف  تأدبو  ةأفدملا ،

، ءاقدصألا نم  دیدعلا  َّيدل  ناك  لضفب هللا  .نزحلا  ىشالتو  يترایزل  يفویض  ءاج  ةریھظلا  دنع 
يف ينوراز  دقف  تلق ، امك  .سقطلل  بَُّلَقت  يأ  كلذ  نع  مھینثی  ةرایزلل ال  اوططخ  املاط  سانأ  ءالؤھو 
، راجشألاب فوفحملا  قیرطلا  ىتح  ءانفلا  ةباوب  نم  ةرطسملاك  ةمیقتسم  قیرطلا  تناكو  .ةریھظلا 

نأ يف  اوبغر  يفویض  نإف  لبق ، نم  اوءاج  مھعیمج  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .دیعب  نم  ةبرعلا  مدخلا  ىأرو 
ىلإ ةیاھنلا  يف  مھتدقو  ةفرغ ، لك  ىلإ  مھتذخأو  .يسفنب  لزنملا  مھتیرأ  .ًاددجم  لزنملا  اوصحفتی 
كانھ تاودألا  اوصََّحَفت  اًریثك ، سیخلوك "  " يئاقدصأ بََحأ  .كانھ  ءاشعلا  مھل  تمدقو  سیخلوك " "
تاباجإ مھل  تمدق  ةداعسب ، مھلوضف  تیضرأ  .يل  ةلئسأ  مھدوارت  تناك  اھنوری  ةرم  لك  يفو  ةجھبب ،

مھربخأ ھسفن  تقولا  يفو  كلت ، وأ  ةادألا  هذھ  ضرغ  لیصفتلاب  تحرشو  مھتلئسأ ، نع  ةلماك 
ثعبی اھقطنف  يل  ودبی  امكو  ٍلاع ، توصب  اھقطنأ  يتلا  ةیجروجلا ، ةغللاب  اھئامسأ  نع  ةینیتورب 

اذھو اًریثك ، امھوحدمو  رجنخلاو  يضفلا  مازحلا  صاخ  لكشب  اوصحف  سمألاب ، .ةرمو  ةولح  ةحئارب 
ةریصقلا انیسارك  انبحسو  رانلا ، انلعشأ  ءاسملا ، مودق  عم  .دیفید  ناصخی  اناك  امھنأل  ةیاغلل  يندعسأ 

، ةیراخف ةینآ  يف  بوبحلا   : ءاشعلا مداخلا  بلج  ةضفخنملا ، ةلواطلا  لوح  انسلجو  لجرأ ، ثالثلا  تاذ 
اھتقو انعتمتسا  .ذیبنلا  نم  قیرابأو  ءارضخ  باشعأو  هوتل ، عونصم  نْبُجو  ةُرذلا ، نم  نخاس  زبخو 

ةرئاد يخرتست  امدنع  ةداع  ثدحی  امك  رخآ ، ىلإ  عوضوم  نم  اًمود  ریغتی  انثیدح  ناكو  انئاشعب ،
امدنعو .دیفیدو  وینوطنأ  ةصقب  مھتربخأو  تفقو  .ةیاكح  مھل  يكحأ  نأ  ينم  اوبلط  مث  .ةبرقم  ءاقدصأ 

ةبآكلا ّتلَح  .رطملا  قْرَط  ىوس  تمصلا  قرخی  مل  لیوط  تقولو  تمصلا ، لح  ةیاھنلل ، تلصو 
دنع اولحر  .ةیاھنلا  يف  انھافش  ةدقع  ذیبنلا  كفو  .ریكفتلل  اوملستساو  يئاقدصأ ، دنع  ترقتساو 

اولقتسا امدنع  نیلمث  اوناك  يل ، اوھبأی  مل  مھنكلو  اورظتنی ، نأ  ةیدجب  مھنم  تبلط  لیللا ، فصتنم 
ءاسملا اھیف  انیضق  يتلا  ةفرغلا  تلخدو  تدع  مث  ةباوبلا ، وحن  نولحری  مھتیأر  .اوضمو  ةبرعلا 
وحن زفاقتت  يراكفأ  تناك  .ئفطنملا  رمجلا  ىلع  يرظن  َتبثو  ةأفدملا  بناجب  تسلجو  ًاددجم ،

.رثكأ ةنیزحلا  يتایركذ  ریثت  ةدیعبلا ، سیخلوك " "

اذھلو .بیتر  لكشبو  فقوت  الب  رطمت  تناك  ًاددجمو  مویلا ، ًاددجم  بھت  فیرخلا  حیر  تناك 
مكل يكحأس  كلذ  نم  ًالدبو  يبویثإلا ، ينطولا  يزلل  يفصو  عدأ  نأ  يلاحلا  تقولا  يف  تررق  ببسلا ،

.دیفیدو وینوطنأ  ةرماغم 



وینوطنأ
، تقولا اذھ  يف  يرمع  نم  نیثالثلاو  ةیناثلا  يف  تنك  .اًماع  نیعبرأ  ذنم  َثدَح  يلاتلاك ؛ رمألا  ناك 

يناعدتسا مایألا  دحأ  يف  .تاونس  سمخب  ينم  ربكأ  ناك  ةرھاطلا –  ھحور  محریل هللا  وینوطنأو – 
ةیبنجألا – دالبلا  ىلإ  لاحترالاب  ةقلعتملا  نوئشلا  ىلع  فِرُشی  ناكو  يكلملا –  طالبلا  يف  ریبك  فظوم 

ةقطنملا كلت  .رخآ  ًالجر  رشع  ةعبس  بناج  ىلإ  سیخلوك "  " ىلإ بھذأس  يننأ  ينربخأو  رصقلا  ىلإ 
، ءامدقلا باتُكلا  انربخأ  امك  ةدحومو ، ةیوق  ةلود  تناك  يتلاو  سیخلوك "  " مساب انل  ةفورعملا 

ىلع اوقلطأ  نیذلا  نومكاحلا  – ءارمألا  كبتشا  .ةریغصلا  تارامإلا  نم  دیدعلا  ىلإ  تقولا  عم  تمسقنا 
اودوعی مل  كلذ  ببسبو  مھضعب ، عم  ةسفانمو  ءادع  يف  مھرورغ –  نم  ًاقالطنا  اًكولم  ًانایحأ  مھسفنأ 
ًادفو ءارمألا  كولملا –  ءالؤھ  نم  دحاو  لسرأ  نآلاو  .ًادیج  بناجألا  ءادعألا  ةمواقم  ىلع  نیرداق 

نیملسملا دض  ھبعش  ھب  موقی  يذلا  نزاوتملا  ریغ  حافكلا  يف  ةدعاسملا  بلطو  انتلود  ىلإ  ًایمسر 
اًضرق صاخ  لكشب  انم  بلطی  مكاحلا  ریمألا  اذھ  ناك  .ةیحیسملا  مھتدیقع  نعو  مھتیرح  نع  اًعافد 
نیرھاملا عانصلا  ةصاخو  نییفرح ، بناج  ىلإ  باضھلاب ، ةیودبلا  لئابقلا  نم  ًاقزترم  اًشیج  رجأتسیل 
ةدیقعلا مھجذومنو  مھریشبتب  نومعدیس  ةسواسقو  ماخلا ، داوملا  جارختساو  ةحلسألا  ةعانص  يف 
نوسردیس ضرقلاب ، رارقإلا  لبق  ھنأ  رارق  ىلإ  رصقلا  يف  اولصو  .نییلحملا  ناكسلا  طسو  ةیحیسملا 

مھرایتخا عقوو  اًرجات ، مھیلإ  اوفاضأو   ، ةسواسقو نییفرح  لاسرإ  نیضار  اوررق  .ًادیج  دلبلا  ًالوأ 
نكی ملو  ةراجتلا ، يف  اًرھام  تنكو  دالبلا ، نم  دیدعلا  لعفلاب  ترز  دق  تنك  تقولا  اذھ  يف  .َّيلع 

، ةضحملا ةیریخلا  الو  راثیإلا  فرعت  ةسایسلاف ال  ملعن  امكو  .صاخ  لكشب  انأ  ينولسری  نأ  ًائجافم 
ةدئاف يأ  ةفرعم  تناك  انتلحرل  يساسألا  فدھلاو  مھألا ، يھ  ةیتاذلا  ھتحلصم  تناك  دلبلل  ةبسنلابف 

اذھ ىلإ  رفسلا  نأل  ًایضار ، باھذلا  ىلع  تقفاو  .مكاحلا  ریمألل  ةدعاسملا  انمدق  نإ  اندلب  ىلع  دوعتس 
مل .رفاسنس  ىتم  تلأس  دقو  يتبغر ، ناك  ىمادقلا ، باتكلا  ةجھب  ردصم  ناك  يذلا  روكذملا ، دلبلا 

يفخی ناك  املثم  ينع ، ھیفخی  ھنأ  لیحتسملا  نم  ناك   ) ةقدب تقولا  ينربخی  نأ  فظوملا  عطتسی 
دعبو يفرصت ، تحت  رھشأ  ةتس  َّيدل  نأ  طقف  ينربخأ  تقولا ،) اذھ  يف  رفسلا  يف  يقافر  تایوھ 

.ھب ينربخی  موی  يأ  يف  اًزھاج  نوكأ  نأ  َّيلع  ةتسلا  رھشألا  ِّيضُم 
ةداع ھیلع  َقلُطی  امل  تقو  يأ  ىلإ  جاتحأ  نكأ  مل  ةحارصبو ، .ةیفاك  ةرتف  ةتسلا  رھشألا  تناك 

، ةدیعب ةفاسم  رفاسأس  يننأ  حابصلا  يف  ينتربخأ  ولو  يحورو ، يبلقب  ةلاَّحَر  تنك  دقل  .رفسلل  دادعإلا 
كلتل ةجاحب  تنكو  ينھذ ، يف  رخآ  ًائیش  ينعی  ناك  دادعإلا  نكلو  .ةریھظلا  دنع  ءيش  لك  دعأس 

نأ نكمی  امیف  كانھ ، ًاتقو  رسخأ  ىتح ال  ھیلإ  رفاسأس  يذلا  دلبلا  نع  تامولعملا  عمجأل  ةتسلا  رھشألا 
يكلملا طالبلا  يف  تامولعملا  انل  نومدقیس  مھنأ  يف  كش  كانھ  نكی  مل  رفسلا ، لبق  .انھ  ھفرعأ 

ساسألا يف  نوكتس  سیساوجلا  اھعمجی  يتلا  تامولعملا  كلت  نَِكلو  داشرإلاو ، ةحیصنلاب  اننودوزیو 
اھنكلو ةیقیقحو ، اھب  قوثومو  ةقیقد  تامولعم  اھنأ  حیحص  ةیركسعلاو : ةیسایسلا  نوئشلا  نع 



ةجاحب تنك  .ًادغ  اًمامت  ریغتت  نأ  نكمی  نكلو  مویلا ، فورظل  رثكأ  ةمئالم  ةبلقتمو ، رمعلا ، ةریصق 
ىنعمب مھنیناوقو ، مھتاداع  مھتافص ، سانلا ، ةعیبط  مھف  ىلإ  ةجاحب  تنك  ةیساسأ : رثكأ  تامولعمل 

(. فورظلا أوسأ  عم  تباث  وھ  ام  وأ   ) دوقعلا رم  ىلع  رمتساو  لَّكََشت  يذلا  ام  رخآ ،

نالجر كانھ  ناك  تقولا  اذھ  يف  .يتطخ  ذیفنت  اًروف  تررق  رصقلا  اھیف  تَكََرت  يتلا  ةظحللا  يف 
ىلع ةداھش  ناك  ھتاذ  يف  اذھو  ًادج ، ةریبك  ةفیظو  لغشی  امھنم  لك  رصقلا ، يف  نالمعی  نایجروج 

امھتلعج امنیب  امھروزأ ،، نأ  تبلط  ةیاغلا  هذھلو  نیلجرلا ، نیذھ  فرعأ  نأ  تررق  .امھبعش  ةمیق 
يف رابتعا  اذ  اًصخش  تنك  .بدأب  نكلو  ةوقب  ضفر  امھنم  ًالك  نأ  ينئجافو  .يبلط  نم  ضرغلا  نافرعی 

صاخ لكشبو  يدادجأو ، يبََسنو  ةزیمملا  يتلئاع  اذھ  نمض  نم  تایوتسملا ، نم  دیدعلا  ىلع  رصقلا 
بابسألا هذھلو  عساو ، لكشب  ةفورعملا  يرافسأ  بناج  ىلإ  يكلملا ، طالبلل  ةلیلجلا  يبأ  تامدخ  ببسب 

، ًادیج نیلجرلا  نوفرعی  اوناك  نیذلا  يئاقدصأ  نم  ددع  عم  يتشھد  تكَراَش  امدنع  .مھضفر  ينأجاف 
نالجرلا ناذھ  ناك  ودبی  امیف  .يترایز  ببسب  اًمدقم  امھربخأ  نأ  َّيلع  نكی  مل  ھنأ  ينوربخأو  اوكحض 

ناثدحتت امھاتلئاع  تناك  ببس ، نود  نم  رظنلا  ةیبنجألا  امھلوصأ  تفلت  نأ  ةفاخم  اًمود  ناَرذَْحی 
ریصت ىتح ال  وحنلا  اذھ  ىلع  نافرصتی  اناك  .امھتغل  نافرعی  امھنأكو ال  نافرصتی  اناكو  انتغلب ،

ھیف بوغرم  ریغ  يسایس  فقوم  يأ  عم  امھیتفیظو  نادقفی  ىتحو ال  لالغتسالل ، ةضرع  امھلوصأ 
نكلو ھیلع ، بَسُحی  الو  اًمامت  يعیبط  رمأ  وھ  ھتفیظوب  متھی  روجأملا  ناسنإلا  نوك  .طالبلا  يف  أشنی 
اھتعاس نكلو  .هللا  الو  ناسنإلا  هرفغی  الو  قیلی  فرصت ال  وھ  يیأر  يف  ينطولا  ھلصأ  ءرملا  رِكُنی  نأ 
عون سانلا  ءالؤھ  نیب  كانھ  صاخ ، لكشب  .يرافسأ  يف  ھملعتأ  نأ  َّيلع  ناك  ام  دعب  فرعأ  نكأ  مل 

، بحلا ةنایخلاو ، ةیتاذلا  ةیحضتلاك  ةضقانتملا  تافصلا  كلت  لثم  ىلع  ضبقی  ةوقلا  نم  موھفم  ریغ 
فارعأ تفصو  نیح  ًاقباس  اذھ  نع  لیصفتلاب  تثدحت  .رشلاو  ةبیطلا  نبجلاو ، ةعاجشلا  ةیھاركلاو ،
يتلا ةیؤرلا  بسحف  معدی  نآلا  نیریبكلا  نیفظوملا  نیذھ  رَُّكَذتو  ، (2) ایربیإو سیخلوك "  " قالخأو

بُْطقلا امنیب  ةیؤرلا ،، هذھ  يف  ًادحاو  ابُْطق  نالثمی  نالجرلا  ناذھ  .قمعأ  لاثم  عم  كانھ  اھنع  ترَّبَع 
قیرطلا ىلع  يفراعم  دحأ  َّيلإ  راشأ  .كلذ  دعب  ھتفرع  يذلا  ةینبلا  فیعض  نافكألا  عناص  وھ  لباقملا 

نافكألا عناص  ناك  .ةیلصألا  ھتغل  فرعیو  هدلب  ركذی  يجروج  نع  ثحبأ  يننأ  فرع  امدنع  ھناكم  ىلإ 
عناص ةبتع  اھیف  تربع  يتلا  ةظحللا  يف  .ةنیدملا  بلق  يف  ًالیلق  ملظم  ریبك  وبق  يف  ھتشرو  میقی 

: يل لاق  .ينلباقیل  ًاعیرس  جرخ  لیوط –  براشب  فنألا  لیوط  علصأ  فیحن  لجر  وھو  نافكألا – 
نأ لبق  مث  مارتحاب ، ىنحناو  ھیدی  دم  ينكس ،" لحم  يف  كب  ًابحرم  يدیس ، ای  لوخدلاب  لضفت  "

لضفأ نم  اھنإ  : " دكأ ھتعلس ، حدم  يف  أدب  يسافنأ ، طقتلأل  فقوتأ  نأ  لبقو  ءيش  يأ  لوق  عیطتسأ 
ًالئاق ھتعطاق  امدنع  ثَّرَُوتو ." اھب  قوثوم   " ھتاملك معدیل  نافكألا  ىلع  ھعبصإب  رقنی  ناكو  داوملا ،"

يف أدبو  ًانیزح  حبصأ  ھینیع ، نم  رونلا  ىشالتو  ةأجف ، ھھجو  ریغت  نفك ، ىلإ  ةجاحب  تسل  يننإ 
، اًمامت انتنیدم  كرت  نأو هللا  نئابز ، داجیإ  بعصلا  نم  حبصأو  نآلا ، تومی  دحأ  نأ ال  ببسب  ىوكشلا 

لاحلا رمتسا  ولو  ریطخ ، لكشب  نودیازتی  سانلاو  ءابو ، يأل  ركذ  كانھ  دعی  مل  نآلا  لیوط  تقولو 
، ينمھی اذھ ال  نأ  ھتربخأو  ًاددجم  ھتعطاق  ..ضرألا  ىلع  مدقل  ئطوم  كانھ  نوكی  نلف  وحنلا  اذھ  ىلع 

وھو ةأجف  تَمَص  .ھنع  ينربخی  نأ  ًائیش  فرعی  ناك  نإو  هدلب ، رابخأ  نع  فرعأ  نأ  تدرأ  يننأو 
ترجفنا مث  .ةظحلل  ينیع  ىلإ  رظنو  بیرغ  لكشب  يب  قَّدَحو  تاملكلا ، دقف  ھنأكو  كلذ ، ىلإ  عمتسی 

هردص ىلع  برضو  ىكب ، .ءاكبلاب  شھجأ  رارمتسالا ، ىلع  اًرداق  نكی  مل  ھنكلو  ..يدلب ،" : " هرعاشم



ھیقبی يذلا  ببسلا  نم  اًشھدنم  تنك  .ھبلق  نم  بیبحلا " ينطو   " وأ يدلب "  " رخآل ٍنآ  نم  متمتی  ناكو 
لاق اًریغص ، انھ  ىلإ  ءاج  دقل  ًادیج : ھتفرع  امدنع  ًاقحال ، كلذ  تمھف  .ردقلا  اذھب  هدلب  بحی  املاط  انھ 
ةرم يل  فرتعا  .انھ  لظو  دلبلا  لھأ  نم  ةأرما  نم  جوزت  ًاقحالو  اھتعاس ،" اذھب  رعشأ  نكأ  مل  : " يل
عیب يناكمإب  نوكیس  ریغص  دحاو  ءابو  رشتنا  نإ  :" تقولا اذھ  يف  ًابیطو  ًادیعس  ھھجو  ناكو  ًاقاتشم 
ترص دقل  يتلئاع ، نم  ةسلخ  برھأو  رفسلاب ، يل  حمستس  يتلا  دوقنلا  ىلع  يدی  عضأو  ينافكأ ، لك 
لَِّضُفأ انأ  ينطو ، بارت  تحت  َنفُدأ  نأ  دوأ  : " ھسفن تقولا  يف  يل  حرش  مث  لعفلاب ." رمعلا  يف  اًمدقتم 

ةیاھنلا يف  نكلو  لجرلا ، نم  ًائیش  مھفأ  نكأ  مل  ةیادبلا ، يف  يتلئاع ." ىلع  ينطو  بارت  نم  ةضبق 
يننأ وھ  يسیئرلا  ءيشلا  .ءایشألا  نم  دیدعلا  تكردأ  ھبلق ، لخاد  تیأرو  ھنم ، ًابرقم  ترص  امدنع 

تحبصأ ةیاھنلا  يف  .ةكباشتملا  رعاشملا  نم  ةلیصألاو  ةیقیقحلا  طویخلا  ضعب  جرختسأ  نأ  تفرع 
نم مغرلا  ىلع  بوبحملا ، ھنطو  نع  ًاعم  تامولعملا  نم  ةدیفملا  ءازجألا  قصل  يف  ریبك  لكشب  اًرھام 

يأ نع  ثیدحلا  ھیف  أدبن  يذلا  تقولا  يف  اننأل  ًادج ، ةبعص  ةمھم  تناك  اھنإ  لاقی  نأ  بجی  ھنأ 
لثم ةماع  تاملكب  ھسفن  يضُریو  نیتمومضملا  ھیتضبقب  هردص  برضب  روفلا  ىلع  أدبی  عوضوم ،

كلت .ناطوألاو  دالبلا  لك  يف  ةعئاش  ىرخأ  تاملكو  انفالسأ " ماظع  "، " نیطلا "، " عیبرلا "، " بارتلا "
وھ امك  يل  ةبسنلاب  ًادج  ةدیفم  نكت  مل  اھلاق  يتلا  تامولعملا  نم  دیدعلاو  ةمھملا  ریغ  ءازجألا 

مَّدق وھ  ةھجلا  هذھ  نمو  .ھنم  ةغللا  تملعت  دقل  ىرخأ : ةقیرطب  يل  ًادیفم  ناك  لجرلا  نكلو  حضاو ،
ملو بتكلا ، يف  اھھابشأ  نع  أرقأ  مل  ةصاخلا ، نیناوقلا  ضعب  ركتبا  .نیتمیظع  ةھیدب  ةعرسو  ةراھم 

اذھ ناك  نإ  فرعأ  مل  .كلذ  لباقم  ًادیج  ًالام  ھل  تعفد  .اًزاتمم  اًملعم  ناك  دقلو  دحأ ، يأ  نم  اھعمسأ 
يفكی ناك  نإو  ھتبغرل ، اًعوضوم  حبصأ  يذلا  نطولا  ىلإ  لحریو  ھتلئاع  كرتیل  مأ ال  ھل  ًایفاك  لاملا 

مل  ، لاوحألا لك  يف  .يیأر  يف  رعاشملا  نم  ةیلاخلاو  ةرطخلا  ةوطخلا  هذھ  ذاختا  ىلع  مأ ال  ؤرجی  لھ 
.ھناكم نع  ًائیش  تعمس  الو  دعب ، امیف  لجرلا  اذھ  َرأ 

هذھ يفو  ًاددجم ، رصقلا  ىلإ  ينوعدتسا  ةرداغملا  نم  عوبسأ  لبقو  ًاعیرس ، ةتسلا  رھشألا  ترم 
نم اًضعب  فرعأ  تنك  يننأ  رھظو  .نییخلوكلا  لسرلا  ىلإ  انومدقو  ًاعم  ةرشع  ةینامثلا  اورضحأ  ةرملا 

ركذأ .ةرم  لوأل  وینوطنأ  تیأر  .ةرم  لوأل  ھلباقأ  تنك  رخآلا  ضعبلا  نأ  نیح  يف  نیرفاسملا ، يقافر 
طسوتم ناك  .وینوطنأ  لخدیو  بابلا  َحتُفی  نأ  لبق  لعفلاب  ةرشع  ةعبس  عمتجا  سمألاب : ھنأكو  كلذ 

، ةضیرع ةھبج  ةریصق ، ةمتاق  ءارمح  ةیحل  ھیدل  تناك  .نیبكنملا  ضیرعو  ًانیدبو  اًریصق  لوطلا ،
لخادلا نم  نارظنت  نیتقلغم ال  فصن  ناتینب  نانیعو  نیرخنملا ، عساو  میقتسم  فنأ  يئانتسك ، رعش 

هراكفأ نأب  اًرھظم  ھھجو  ىلع  يفضی  يذلا  اذھ  لخادلا ، ىلإ  جراخلا  نم  ىرحألاب  نكلو  جراخلا ، ىلإ 
.ھلوح نم  ثدحی  امب  مامتھا  ىندأ  ھیدل  سیل  ھنأو  رخآ ، ناكم  يف 

انولسرأو  ، انترداغم تقو  اوددحو  تاداشرإو ، حئاصنو  ةیساسأ ، تامولعم  انل  اومدق  تعقوت ، امك 
.انقیرط يف 

نكأ مل  يننإ  لاقی  نأ  نكمیو  ةدحاو ، ةرم  وینوطنأ  تیأر  دق  تنك  ةنیفسلا  ىلإ  تدعص  امدنع 
ھیف ىقلأ  يذلا  ناكملا  يف  ةاسرملا  انیقلأو  انتھجو  ىلإ  ھیف  انلصو  يذلا  تقولا  يف  نكلو  ھفرعأ ،
لعفلاب انك  ءامدقلا ، باتكلا  نم  هریغو   (4) يسدورلا سوینولوبآل  اقفو  مھتاسرم ،  (3) وجرألا وراحب 

.نیبرقم نیقیدص 



اذھلو تقولا ، اذھ  يف  ًادج  اًرطخ  ناك  دوسألا  رحبلا  يف  راحبإلا  نأ  حیحص  .ةئداھ  ةلحر  انضخ 
يأ نم  اًرطخ  لباقن  مل  لضفب هللا  نكلو  انسفنأ ، نع  عافدلل  نیدعتسمو  نیحلسم  ًاعیمج  انك  ببسلا 

.عون

ھنأ ًالوأ  تروصت  .ھنم  برقتلا  لھسی  الو  بعص  صخشك  ادب  .ةنیفسلا  يف  ًالزعنم  وینوطنأ  ناك 
الو ٍلَع ، نم  ًاعیمج  انیلإ  رظنی  ناك  كلذ  ببسبو  انتیقب ، ھفرعی  ًائیش ال  فرعی  ھنأ  يل  ادب  رورغم ، لجر 

متھم ریغو  قمعب  ركفی  تقولا  مظعم  ادب  ًادج ، مالكلا  لیلق  ناكو  مستبی ، هرأ  مل  .ھل  نیواسم  انربتعی 
.ةنیفسلا ىلع  نیرخآلا  نیرفاسملابو  انب  اًریثك 

اننأل ةعتم  .ةعتمو  ةرورض  هذھ  تناك  .رخآل  نآ  نم  رشع  ةینامثلا  نحن  عمتجن  انك  ةلحرلا  ءانثأ 
ھجاون انك  كلذ  بناج  ىلإو  ةلحرلا ، للم  عم  حجان  عارص  يف  انسفنأ  يلسنو  كحضنو ، ثدحتن ، انك 

ناكو  ) نیبرقملا ءاقدصألاو  ةلئاعلا  نع  لاصفنالا  ًایئاقلت  اھظقوی  يتلا  ةنیزحلا  راكفألا  لھسأ  لكشب 
ةرورض اًضیأ  اذھ  ناكو  ىلوألا .) ةلوطملا  مھتلحر  هذھ  ربتعت  نیذلا  ءالؤھ  صاخ  لكشب  قلقی  اذھ 
ءوس عزتننو  فرعتنو  مھافتنو   ، انضعب عم  طباورلا  میقنو  ًادیج ، انضعب  فرعن  نأ  عیطتسن  ىتح 

امنیب ھنأ ، املاط  ةنیفسلا ، ىلع  ةفلتخملا  انتایصخشو  انعئابطل  ةجیتنك  ھعقوتن  نأ  نكمی  يذلا  مھفلا 
انفوقو ىلعو  ةكرتشملا ، انتقثو  انمعدو  انكسامت  ىلع  رومألا  دمتعتس  ةیبنجأ  ضرأ  يف  يضمن 
داتعا ھنكلو  تاعامتجالا ، نم  عونلا  اذھ  رضح  اًضیأ  وینوطنأ  نأ  يعیبطلا  نم  .انضعب  بناجب 

نأ نورفاسملا  ينم  بلطی  ناك  نایحألا  ضعب  يف  .راوحلا  يف  كرتشی  الو  ھسفن ، عم  ءودھب  سولجلا 
انأو مھل  يكحأف  يضارألا ، نم  دیدعلا  ىلإ  لاحترالا  يف  ةربخ  ھل  ًادحاو  يرابتعاب  ةصق ، مھل  يكحأ 

وھ وینوطنأ ، ةقیدحت  اًریثك  تظحال  تاقوألا ، كلت  يف  .نكامألا  دحأ  يف  يعم  ىرج  اًریثم  ًاثدح  عتمتسم 
ھینیعل ةیدامرلا  تاحتفلا  يف  ھلوضف  ءيضیو  ھتقیدحت ، ریغتت  هراكفأ ، هاجت  لخادلل  رظنی  اًمود  يذلا 

تمزھ يننأب  رعشأ  رخفلا ، نم  ةحسمب  ًابلاغ  رعشأ  تنك  تالاحلا  كلت  لثم  يف  .نیتقلغملا  فصن 
.ةلالد رثكأو  ةیویح  رثكأو  باجعإلل ، ةراثإ  رثكأ  يتصق  نم  لعجأ  نأ  يعو  الب  لواحأو  ًابعص ، اًسفانم 
دقفأ ينلعجت  ةمومحملا  ةبغرلا  هذھ  نأ  فیك  يسفنب  تظحال  يننأل  حضاو ، وھ  امك  ًافیخس  اذھ  ناك 

.يصصق ىلإ  للستت  ةفئاز  ًاثادحأ  لعجتو  ةصقلل ، يیكح  ةیئاقلت 

فرعی ناك  كلذب ،) ھفیلكت  مت  ھنأ  نكمملا  نمو   ) تاعامتجالا هذھ  مَِّظُنی  ناك  يذلا  انتثعب ، دئاق 
دئاقف لاوحألا ، لك  يف  .ةرم  لوأل  ةنیفسلا  ىلع  ھنوفرعی  يلثم  اوناكف  انتیقب  امأ  .لبق  نم  وینوطنأ 

، ھھاجت ًایناودع  ناك  ھنإ  لوقلا  عیطتسأ  .ًابوبحم ال  وینوطنأ  دجی  نكی  مل  ھفرعی ، يذلا  دیحولا  ةثعبلا ،
وھو وینوطنأ ، عم  ھتالماعت  يف  ةأجف  لوحتی  ناك  .ًاقیمع  ًاباجعإ  ھل  ّنُِكی  ھنأ ال  حضاولا  نم  ناك  نكلو 

.دئاقلا ةفاسمو  توص  ىلع  ةمارصب  ظفاحیو  ٍلابم  الو  دراب  ىلإ  متھملاو ، دودولا 

ةغل ةلوھسب  دجأ  اًمود  تنك  يرافسأ ، يف  اھیلع  تلصحت  يتلا  ةربخلاو  ةیلخادلا  يتیصخش  لضفب 
اًسانأ اوناك  رفسلا  قافر  .صخش  يأ  نم  ًابرقم  ریصأ  نأ  عیطتسأ  ًاعیرسو  سانلا ، عم  ةكرتشم 
يذلا دلبلا  هاجت  ءاوس  ًادیج ، مھبجاو  نوفرعی  اوناكو   ، ةیلاع ةیقالخأ  میق  يوذ  نیحرمو  نیبیط 

نیحصانلا اوناك  ءابرقألا  بحو  بجاولاو  ریمضلا  .ھیلإ  نوھجوتی  يذلا  دلبلا  وأ  ھنم  نورفاسی 
ربكأ لكشب  امتھم  تنكو  .وینوطنأ  ادع  ًاعیمج  مھنم  ابََّرقُم  تْرِص  .مھنوئش  يف  نییساسألا  نیدشرملاو 

يذلاو ھیف  ئبتخم  وھ  ام  ىرأ  نأو  لزعنملا  لجرلا  اذھ  بلق  ىلإ  رظنأ  نأ  اًریثك  تددو  .وینوطنأب 



يأ بیصی  نأ  رطخلل  نكمی  ثیح  يبنجأ ، دلب  ىلإ  قیرطلا  يف  وھو  ىتح  انم ، برھتیو  انبنجتی  ھلعجی 
، وینوطنأ وحن  ةثعبلا  دئاق  راوح  تّریغو  تقولا  ترتخا  ةدحاو  ةرم  .ءاقدصأ  الب  ًادیحو  ىقبی  صخش 

نانُكی املاطف ال  .يل  ةبسنلاب  عقوتم  ریغ  نكی  مل  اذھ  .رخآ  ءيش  وحن  عوضوملا  ًاعیرس  رَّیَغ  ھنكلو 
وینوطنأ نع  ثیدحلا  يف  دئاقلا  بغری  الأ  اًمامت  يعیبطلا  نم  ناك  امھضعب ، هاجت  ةقیمع  رعاشم  يأ 

نأ لبق  ةریصقلا ، ةفقولا  هذھ  فشكت  نأ  تلمأ  يننأل  طقف  راوحلا  ترثأ  ينكلو  .عوضوملا  ِرَّیُغی  نأو 
نكمی ریبعت  يأ  رِدُصی  نأ  وأ  ھتاءامیإ  وأ  ھتوص  ةربن  نم  ًائیش  رخآ ، عوضوم  يف  ثیدحلا  يف  رمتسی 

تاقالعلا عم  لماعتلا  يف  ًادج  عراب  اندئاق  نأ  ادب  نكلو  .ةباجإلا  نع  بسحف  يئزج  لیدبب  يندوزی  نأ 
رییغت يف  جیردتلاو  قذحلا  نكلو  ةعرسب ، رمألا  ثدح  .ھئافخإ  يف  بغری  ام  ةلوھسب  ىفخأو 

نیترم وأ  ةرم  .حیحصلا  قیرطلا  يف  ریسأ  نأ  وأ  ءيش  ىلإ  لصأ  نأ  نود  نم  ينكرت  عوضوملا 
اًمئادو يندصی ، نأ  ىشخأ  تنك  ينكلو  ھیلإ ، ثدحتأو  ةرشابم  وینوطنأ  نم  برتقأ  نأ  ىلع  تمزع 

 – رورغملا اذھف  ھنم ، برقتلا  لھسی  يذلا ال  لجرلا  اذھ  نأب  ًاعنتقم  تنك  .ةریخألا  ةظحللا  يف  عجارتأ 
.ةوسقب ينضفری  نأو  مدن  نود  نم  يل  هرھظ  يطعی  نأ  نكمی  تقولا –  اذھ  يف  يل  ادب  امك 

.َّيلإ ھسفنب  وینوطنأ  ثدحت  مایألا ، دحأ  يف  نكلو 

ًانكاس ال رحبلا  ناك  .ةنیفسلا  حطس  ىلإ  تدعصو  ھلعفأ  تنك  امم  تیھتنا  .ةئداھ  ةیسمأ  تناك 
ىلع فقت  سمشلا  تناك  .میغلا  نم  ةیلاخو  ةقیمع  ءامسلا  تناكو  ةآرمك ؛ ًاعمالو  ًایفاص  كرحتی ،

ةفاح ىلع  فقی  وینوطنأ  ناك  .ًایجیردت  لفسأ  ىلإ  لوزنلا  يف  أدبتو  لعفلاب ، هایملا  سمالت  تناك  قفألا ،
بورغل ةرسآلا  ةروصلا  يف  ّدَُحی  قِ هردص ، ىلع  ناتمومضم  هاعارذو  َّيلإ ، هرھظ  ةنیفسلا ، حطس 

اذكھ فقی  ًانایحأ  .تایسمألا  نم  ىرخأ  تاقوأ  يف  ةنیفسلا  حطس  ىلع  ھتظحال  دق  تنك  .سمشلا 
تررق كلذل  اًراوح ، ھعم  ًادبأ  نأ  دیرأ  يننأ  دقتعی  نأ  تْفخ  .رحبلل  يئاھناللا  دادتمالا  ًالمأتم  تاعاسل 

ِرَّیُغی الو  ھسأر ، كِّرَُحی  نأ  نود  نم  .ةظحللا  هذھ  يف  ينادان  .حطسلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  ھجوتأ  نأ 
: زیمم ھنكلو  ضفخنم ، توصب  بسحف  ينادان  كرحتی ، نأ  نود  نمو  ھتفقو ، نم 

!". ویمولوتراب يزیزع  "

.ينادان املاط  ھنم  تبرتقا 

". ریخلا ءاسم  "

ةیؤر بحت  الأ  : " فاضأ ھبناج ، ىلإ  تفقوو  ھنم  ًادج  تبرتقا  امدنعو  ریخلا ." ءاسم  : " باجأ
."؟ سمشلا بورغ 

ام صخش  وفص  ریدكت  متی  امدنع  كلذ  بحأ  يننكلو ال  .سمشلا  بورغ  ةیؤر  بحأ  لعفلاب  "
". دھشملا يف  يروھظب 

تناك .انفراعت  ذنم  ةرم  لوأل  مستباو  يھجو  ىلإ  رظن  .ھھجو  وینوطنأ  رادأ  بسحف  ةظحللا  هذھ  يف 
تعدتسا .ةبسانم  تناك  ةماستبالا  نكلو  اًمامت ، ءاضیب  تسیلو  ًالیلق  ةمظتنم  ریغ  ةریبك ، نانسأ  ھیدل 

رادأ مث  .ھھجو  ىلع  نم  بیئكلا  ریبعتلا  ىفتخاو  نیتضمغملا ، فصن  نینیعلل  ءفدلا  ةماستبالا  هذھ 
میغلا نم  ةعیفر  طویخو  ًایلعف ، ءاملا  يف  ناك  صرقلا  ثلث  .ةبراغلا  سمشلا  وحن  ًاددجم  ھھجو 



، ًایجیردت سمشلا  تطبھ  .نینثا  ىلإ  اھایإ  امِّسقُم  ءاملا ، قوف  ًایئرم  لَظ  ام  مامأ  يضمت  تناك  ضیبألا 
تقولا ضعبل  سمشلا  ةعشأ  تبعل  .رحبلا  يف  اًمامت  تقرغ  ةیاھنلا  يفو  مویغلا  طخ  تربع  ًاعیرسو 

رحبلا وحن  نآلا  رظنی  وینوطنأ  ناك  .لولحلا  يف  قسغلا  أدبو  اًضیأ  تأفطنا  مث  .ءامسلا  ةبق  يف 
.راوحلا أدب  نم  وھ  ھنأ  املاط  ثدحتیل  هرظتنأو  رحبلا ، ىلإ  لفسأ ، ىلإ  رظنأ  تناك  اًضیأ ، انأ ، .ملظملا 

: َّيلإ ةیاھنلا  يف  ثدحت  ریصق  تمص  دعب 

نتم ىلع  اھیف  نوكأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ  ربتعت  اذھ  يرمع  يف  ھنأ  لیخت  كنكمی  لھ  "
لمم اذھ  نأ  لمتحملا  نمو  اًریثك ، ترفاس  دقل   " .مستبم وھو  اددجم  َّيلإ  رظن  تاملكلا  كلتب  ةنیفس ."

". كل ةبسنلاب 

". ًادبأ رجضلاب  باصأ  يننأ ال  بلغألا  اًمج ، ًابح  رفسلا  بحأ  انأ  "ال ،

". بیرغ اذھ  : " ًالمأتم وینوطنأ  لاق 

."؟ َمل بیرغ ؟ "

". ھبحی امو ال  ھبحی  ام  ةقثب  ناسنإلا  لوقی  نأ  بیرغ  "

."؟ ًاقح ًادج  بعص  اذھ  لھ  "

يننأ لعفلاب  ًاعنتقم  نوكأ  ھب ، عنتقم  انأ  ام  ةقثب  لوقأ  نأ  لبق  لاثملا  لیبس  ىلع  انأ  ..فرعأ  "ال 
". ئطخم

.تكحض

نأ يف  تككش  كنأ  دقتعأ  يننإ ال  ىتح  ةمات  ةقثب  ينتیدان  كنكلو  تفتلت ، مل  تنأ  ریصق  تقو  نم  "
". انأ وھ  دوجوملا 

.اذھ ىلع  كحض 

". روفلا ىلع  ينھذ  ىلإ  ترضح  مادقألا ، عقو  اھیف  تعمس  يتلا  ةظحللا  يف  داتعم ، عقوت  اذھ  "

."؟ برغأ ًائیش  اذھ  سیلأ  "

نأ بحت  كنأ  تظحال  دقل  .ءيشلا  ضعب  ءایشألا  ظحالت  اًصخش  تنك  نإ  ةلھس ، ةراھم  عقوتلا  .ال  "
". رمألا يف  ام  لك  اذھ  .لعفأ  املثم  تایسمألا  يف  ةنیفسلا  حطس  ىلإ  دعصت 

!". ًاقح لھس  رمأ  ھنإ  "

". ھحرشت امدنع  لھس  ءيش  لك  "

سیل وینوطنأ  نأ  ادبو  انتلحر ، نع  ثیدحلا  ًاعیرس  انأدب  .ةیادبلا  نم  ًایئاقلتو  ًایعیبط  انراوح  ناك 
، نیثدحملاو ءامدقلا  باتكلا  دنع  ایربیإ  وأ  سیخلوك "  " نع فَرُعی  نأ  نكمی  ءيش  لكب  ّلُم  اًمِ طقف 

فرع امدنع  .ةریثملا  جئاتنلا  نم  ددع  ىلإ  لصیو  اھنم  دكأتیو  تامولعملا ، يف  قمعب  ركفی  ناك  ھنكلو 



تقفاو ّلَُعأ  .ھمِ نأ  ينم  بلطو  ًادیعس ، راص  مث  شھدنا ، ةیجروجلا ، ةغللاب  ًالیلق  ثدحتلا  عیطتسأ  يننأ 
ةیانع اًھجوم  ةیبنجألا ، تاملكلا  ٍنأتو  ءطبب  وینوطنأ  ررك  .رخآل  ٍنآ  نم  تابجاوب  ھتفلكو  اًجھتبم ،
اًصخش ناك  َّيلإ  ةبسنلاب  .لظلا  لقثو  رورغلاو  ظفحتلل  رثأ  كانھ  دعی  مل  ًاعیرسو  .اھتاوصأل  ةصاخ 

ةلزعلا هذھ  نكت  مل  دیكأتلاب  .ةبیطب  ةبیطلا  ىلعو  ءفدب ، ءفدلا  ىلع  دری  ةھیدبلا  عیرسو  اًجیھب 
.يل ةبسنلاب  لوھجم  ءيش  نم  امنإو  ھتیصخش ، نم  ةعبان  ربكت ، اھنأ  أطخ  تدقتعا  يتلا  ةمھجتملا ،

نم ًاددجم  سمشلا  بورغ  اندھاش  ءاسملا  يفو  نامیدق ، ناقیدص  اننأكو  يلاتلا  مویلا  يف  انلباقت 
لكشب انعمج  بورغلا  نأكو  ادب  قسغلا ، لحو  رحبلا  يف  سمشلا  تقرغ  امدنع  ..ةنیفسلا  حطس  ىلع 

.انراوحل لامكتسا  وھ  تمصلا  نأب  ترعشو  بنج ، ىلإ  ًابنج  انفقو  .تقولا  ضعبل  تمصلا  لح  .برقأ 
، كبلق حتفت  نأ  ىلع  كعجشی  ھنإ  .مھضعبب  مھطبری  ھنكلو  سانلا ، لصفی  يذلا ال  تمصلا  اذھ  ھنإ 

.دیكألا ةقادصلا  قیرط  ىلإ  كذخأیو 

: ءودھب تلق  عئارلاو ، ضماغلا  بورغلا  نمو  ِرَّبعُملا  تمصلا  اذھ  نم  فیفخ  راودب  رعشأ  انأو 

ربعأ نأ  يھ  ةدیحولا  يتینمأ  تناك  ةرم ، لوأل  سدقملا  لیجنإلا  أرقأ  ينولعج  امدعب  يابص ، يف  "
". ربكأ امدنع  َّيمدق  ىلع  رحبلا 

."؟ هروبع ىلع  اًرداق  نكت  ملأ  ًانسح ؟ "

.تكحض

اًریثك يل  ًاعفان  نوكی  نل  حیسملا  عوسی  لاثم  نأب  تعنتقا  جیردتلاب  .كلذ  ىلع  اًرداق  نكأ  مل  "ال ،
". اھكلمأ انأو ال  ةیھلإ ، ةعیبط  كلمی  حیسملا  نأ  املاط 

: يقیقح مامتھابو  ةأجف  ينلأس  كلذ ، ىلإ  وینوطنأ  عمتسا  امدنع 

."؟ ویمولوتراب ای  ةیھلإلا  ةعیبطلا  يھ  امو  "

: لاؤسب لاؤسلا  نع  بیجأ  نأ  ترتخا  مث  ةظحلل ، تكبترا 

."؟ ةیھلإ ةعیبط  كلمی  حیسملا  نأ  يف  كشت  لھ  "

ةعیبطلا يھ  ام  فرعأ  انأ ال  : " ةعقوتم ریغ  ةرخاسو  ةبیئك  ةربن  ھتوص  يفو  وینوطنأ ، لاق 
مھنأ اًضیأ  فرعأ  انأو  : " فاضأو ھبلق  نم  كحض  مث  ةعیبط ." كلمی  نأ هللا ال  فرعأ  املاط  ةیھلإلا ،

كلذب اوماق  دق  اونوكی  مل  نإ  ءایشألا ، هذھ  لثم  نع  يعم  ثیدحلا  نم  ًابیرق  كنورذحیس  دیكأتلاب 
". لعفلاب

ضیرعلا ھنیبجب  بناجلا –  نم  ھلكشو  رحبلا ، ىلإ  رظنی  ناك  .ةأجافملاب  رعشأ  انأو  ھیلإ  ترظن 
ةھجاوم يف  يل  يعیبط  ریغو  ًابیرغ  ادب  قسغلا –  يف  ةمتاق  نآلا  تدب  يتلا  ءارمحلا  ھتیحلو  لیوطلاو 

.ھل قالمعلا  لظلا  امنإو  بناجلا ، نم  ھلكش  لعفلاب  ىرأ  يننأكو ال  رحبلل ، ءادوسلا  ةیفلخلا 

رخآل ٍنآ  نمو  وینوطنأ ، تاملك  يف  لیوط  تقول  تركف  يترجح ، يف  يدحو  انأو  ةلیللا  هذھ  يف 



.رِطَخو ضماغو  بیرغ  ملظم –  رحب  مامأ  يعیبط  ریغ  قالمع  ّلِظ  يمامأ : يبناجلا  ھلكش  يل  ىدبتی 

ناك ًایمسر  .ھترجح  ىلإ  ةثعبلا  دئاق  يناعدتسا  مایألا  دحأ  يفو  .ًادج  ًاعیرس  ھتءوبن  تققحت 
بألا : " مارتحالا لماك  عم  ةلاسرلا  يل  َلَقن  ھلسرأ  يذلا  لجرلاو  دئاقلل ، نیعباتلا  مھ  طقف  ةسواسقلا 
ریصق تقول  هروزت  نأ  تقولا –  كیدل  ناك  ول  كناكمإب –  نوكی  امبرو  كتیؤر ، يف  بغری  نایتسابس 

لبق ةصاخ  تاطلس  ھحنم  دق  يكلملا  طالبلا  نأ  املاط  رمأ ، دئاقلا  بلط  ناك  ةقیقحلا  يف  ءادغلا ." دعب 
انك .ةینمض  ةطلس  ھیدل  تناك  اذھ  ببسبو   ، ھتبغرل ًاقفو  تقو  يأ  يف  اھمدختسی  نأ  عیطتسی  انترداغم 

تناك امك  ءفدو  بدأب  دئاقلا  يناَّیح  .ددحملا  دعوملا  يف  ھیلإ  ترضح  كلذلو  .اذھ  فرعن  ًاعیمج 
ةدئامو بلصلا ، بشخلا  نم  ةینامثع  ةكیرأ  ھیدل  تناك  .ةطاسبلل  اًجذومن  ھترجح  تناك  .ھتداع 
ةدئاملا ىلع  نادعمش  نع  ةرابع  اناك  ةفرغلا  يف  نادیحولا  ناِمَّیقلا  نائیشلا  .ناطیسب  نایسركو 

روصتت نأ  كنكمی  ناك  .ةدئاملا  ىلعأ  طئاحلا  ىلع  ةقلعم  بیلصلا  ىلع  نم  ّلَخُملا  صِ لوزنل  ةروصو 
ًاینحم ًادج ، ًالیوط  ًالجر  ناك  .كسانك  ھسفن  دئاقلا  ادب  .ةنیفسب  ةرجح  ھنم  رثكأ  كسان  ةعموصك  ناكملا 

هاتنجوو ھینیع  اًرجحِم  ناك  .ھیف  محلل  رثأ  دجوی  ھنإ ال  ىتح  ًادج  ًافیحنو  فاتكألا  دنع  نم  ًالیلق 
امدنع اًمامت  ٍراع  كنأب  رعشت  تنك  كلذ ، عمو  .نیتخفتنم  اتناك  هانیعو  نیدعجم ، هادیو  ھنیبج  نیترئاغ ،

يسركلا ىلع  ينسلجأو  َّيلع ، بیلصلا  ةمالع  دئاقلا  مَسَر  .نیتخفتنملا  نینیعلا  نیتاھب  كصحفتی 
نع ًالوأ  َّيلإ  ثدحت  .ًائطابتمو  اًصلخم  اًراوح  أدبو  رخآلا ، ىلع  وھ  سلجو  ًایبسن ، لضفألا 

نع ثدحت  مث  .صاخ  زیكرت  وأ  مامتھا  يأ  بلطتت  الو  ةرجضم  نكت  مل  يتلا  ةماعلا  تاعوضوملا 
تنك .ًایصخش  ھفرعی  ناك  ھنأ  رھظ  يذلا  يبأ ، نع  ثدحتی  لیوط  تقول  لظو  يفالسأ ، ىعدتسا  .يبََسن 
: لاق ھحدم ، يف  ًایخس  ناكو  يبأ ، نع  ًاددجم  ثدحت  .اًھبتنم  تنكو  وینوطنأ ، ةءوبن  يف  ركفأ  لعفلاب 

ھتفرعمو هؤاھدو  ھتوقو  ھتعاجش  ةریھشلا ، تاراصتنالا  نم  دیدعلا  ىلع  لصح  لاجرلا ، عجشأ  ناك  "
". شرعلل ةیفولا  ةمدخلل  ھتایح  لك  بَھَو  .ھئادعأل  ىتح  ةرسم  ردصم  ةیركسعلا  نوئشلا  يف  ةعساولا 

: َّيلإ لقتنا  مث 

لعفلاب تمق  كبابش ، نم  مغرلا  ىلعو  كیبأل ، میركلا  ثیرولا  تحبصأ  دقل  َّيُنب ، ای  ویمولوتراب  "
دیدعلا اھیف  تھجاو  يتلا  ةعاجشلا  كتالحرب  نوتفم  انأ  .ةسینكللو  ةلودلل  ةمیظعلا  ماھملا  نم  دیدعلاب 

تالحرلا كلت  .ھیلإ  تبھذ  ناكم  لك  يف  ًابیط  اًمسا  تكرت  كنوكل  صاخ  لكشب  نتمم  انأ  .رطاخملا  نم 
نم ریبك  ددعو  ةیراجتلا ، اھتاونق  ظوحلم  لكشب  تَّدَمو  ةلودلل  ةدیدجلا  تاقادصلا  نم  دیدعلا  تماقأ 

ةیبنجألا يضارألا  يف  ةیحیسملا  ةدابعلاب  ریشبتلل  ھتدَّھَم ، يذلا  قیرطلا  يف  ًاقحال  اوضم  نیرشبملا 
يننكمیو انترداغم ، لبق  ھتمظع  ينلبقتسی  نأ  فرشلا  َّيدل  ناك  .حیحصلا  نامیإلا  ىلإ  سانلا  يدَھو 

". اھحدمو كتازاجنإ  ركذ  ھتمظع  نأ  َّيُنب ، ای  كل  دكؤأ  نأ 

". ھتمظع مامتھا  قحتست  ةلیلقلا ال  يتازاجنإ  .نایتسابس  بألا  اھیأ  كل  اًركش  "

". لبقتسملا يف  كنم  ةیفو  ةمدخ  عقوتی  ھتمظع  "

". اھذیفنتل يدھج  ىصقأ  لذبأ  فوسو  َّيف ، ھتمظع  ةقث  اًریثك  َّدُقأ  رِ انأ  "

ناكم ىلإ  رظنو  ةھربل ، تَمَص  ً.الیلق  ىخرتسا  نََّضغُملا  ھنیبج  نأ  املاط  يدرب  َدعَس  دئاقلا  نأ  ادب 
يف قَّدَُحی  ھنأ  تننظ  يننإ  ىتح  مامألل  ىنحناو  ًاددجم  َّيف  نیترئاغلا  ھینیعب  قمعب  قَّدَح  مث  .يفلخ  ام 



: ٍضار وھو  ةیاھنلا  يف  لاق  مث  ًالیوط  رظن  .يقورع  يف  يرجی  يذلا  مدلا 

". ھنم ًابرقم  ًاقیدص  ریصت  ال  َّينب ، ای  اذھ  وینوطنأ  بنجت  "

."؟ نایتسابس بألا  اھیأ  َمِل  "

تاملكلا كلت  عم  انظفحیلف هللا ."! ناطیشلا ، نم  سوسمم  .سَِند  صخش  وھو  ركنی هللا ، ھنأل  "
لیلضت لواحی  وھو  میحجلا ، يف  قرحلاب  نوعلم  وھ   " .َّيلع مث  ھسفن  ىلع  بیلصلا  ةمالع  مسر 

". نیرخآلا

نم اًریذحتو  ةیوبأ  ةحیصن  تعقوت  وینوطنأ  ةءوبن  دعب  .اًشھدنم  ھمامأ  ياف  ترغف  يننأ  دقتعأ 
ًانوتفم لعفلاب  تنك  دقل  ناطیشلا ! نم  سوسمم  وینوطنأ  اذھ ؟ لیخت  يناكمإب  ناك  فیك  نكلو  دئاقلا ،
فرعی دئاقلاف  .ءایمعلا  يتجاذسو  يقمحب  فارتعالا  ينعی  دئاقلا  ھنع  ھلاق  ام  قدصأ  نأو  وینوطنأب ،

.غراف مالكب  ثدحتی  الو  هرَْدق 

". ..ملعتملاو يكذلا  صخشلا  اذھ  لثم  دیكأتلاب  نایتسابس ، بألا  اھیأ  "

: ھتوص ةربن  ىلإ  نآلا  للستی  ربصلا  دافن  نم  اًضیأ  امبرو  ةطلسلا  نم  فیفخ  رثأو  دئاقلا ، ينعطاق 
، ةبلص ةیضرأ  ىلع  نامیإلا  سسأتی  مل  نإ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  نامیإلا ، معدی  ََّيُنب ال  ای  میلعتلا  "
ھنكلو .ةیشاربإ  نع  ًالوئسمو  ھنمز  يف  اًسیسق  وینوطنأ  ناك  .ةلوھسب  ءرملا  لُِضی  نأ  میلعتلل  نكمی 

يف ھلعفی  ناك  يذلا  ام  دحأ  فرعی  مل  .تاونس  ةدعل  كسانك  ءارحصلا  يف  شاعو  ًاعیرس  ةسینكلا  رجھ 
امدنع .مْلِعلا  لباقم  يف  اذھ  نوكی  نأ  نكمملا  نم  .ناطیشلل  ھحور  اھتقو  عاب  ھنأ  ودبی  .تقولا  اذھ 

.جذسلا سانلا  نم  دیدعلا  َّلَضأو  .ةسدقملا  ةیكیلوثاكلا  ةسینكلا  راكنإ  يف  أدب  ءارحصلا  نم  داع 
ضبقلا مت  اذھ  ببسبو  ةثیبخلا ، ءایشألا  نم  دیدعلا  اومظنو  ةسواسقلا ، اوبسو  دئاقعلا ، راكنإب  اوبلاط 

نیذلا نایمعلا  نم  دیدعلا  مدن  ةمكحملا ، يفو  .ةسدقملا  شیتفتلا  مكاحم  مامأ  ةمكاحملل  ُّدقو  اومِ مھیلع 
نیرخآ ةاطخ  ةثالثو  وھ  امأ  .ردص  ةباحرب  ةمكحملا  مھل  ترفغو  مھایاطخ  ىلع  صالخإب  اولض 

انبر ةدیقع  تفَّرَح  ةیكیلوثاكلا  ةسینكلا  نأب  اولداجو  مھیأر ، ىلع  اورصأ  دقف  ناطیشلا  نم  نیسوسمم 
نم ةثالث  ةلاح  يف  مكحلا  ُّفن  ذِ .ًاقرح  مھتعبرأ  مدُعی  نأ  ةسدقملا  شیتفتلا  ةمكحم  تررق  .انصلخمو 

". ءاھجولا ھئاقدصأو  لیبنلا  ھتلئاع  مسا  لضفب  مكحلا  نم  برھف  وھ  امأ  ةاطخلا ،

ىشالتت رابخألا  تناكو  تقولا ، اذھ  يف  اًرفاسم  تنك  .ةمكاحملا  كلتب  ةرباع  ةفرعم  َّيدل  تناك 
ھلاق ام  .اننیعأ  مامأ  ثدحت  ءایشألا ال  هذھ  نأ  اًمود  ربتخن  .اھتعاس  اًریبك  اًھابتنا  ِلوأ  مل  .تدع  امدنع 

.وینوطنأ يلاعتو  ظفحت  ببس  وھ  اذھف  ودبی  امك  اًریثك ، ينراثآ  نآلا  دئاقلا 

: ھتلأس مث  .تقولا  ضعبل  تَمَص  انم  لك 

ضرأ يف  ناطیشلا  نم  اًسوسمم  صخشلا  نوكی  نأ  نیب  قرافلا  ام  انعم ؟ هومتلسرأ  نذإ  مِل  "
."؟ ىرخأ وأ  ةیحیسم 

دحاو وینوطنأف  يوضوف ، كانھ  ءيش  لك  نأ  املاطو  .نوملسملا  هرصاحی  ھیلإ  بھذن  يذلا  دلبلا  "
، ةصحفتم ةعیرس  ةرظن  َّيلإ  رظنو  ةثعبلا  دئاق  تَمَص  ..كلذ ." بناج  ىلإو  .ریبك  فالتخال  يدؤی  نل 



دحأ كانھ  نوكی  نل  كانھف  : " فاضأ مث  .ال  مأ  ثیدحلا  ھنكمی  ناك  نإ  ریرقت  ىلع  رداق  ریغ  ھنأكو 
". ھیمحیل

فواخم ردصم  لعفلاب  وینوطنأ  ربتعت  ةسینكلا  نأ  وھ  لوألا ، .وتلل  ھلاق  امم  ءایشأ  ةثالث  تجتنتسا 
سانأ لعفلاب  مھ  وینوطنأ  ءاقدصأ  نأ  وھ  يناثلا  .ةصرف  لوأ  عم  دلبلا  نم  ھتجرخأ  اھنأ  املاط  ةریبك ،

نأ وھ  ثلاثلاو  .ریطخ  صخش  عم  لماعتلا  دنع  ىتح  مھنم  بسحتت  ةسینكلا  نأ  املاط  نورثؤم 
.لعفلاب ھل  َّدُِعأو  طِّطُخ  دق  رطخلا  اذھ  نوكی  امبر  يردی ، نمو  .ًاددجم  رطخلاب  ددھم  وینوطنأ 

ذخأت نأ  لضفألا  نم  نوكیس  َّيُنب  ای  اذكھو  : " دئاقلا توص  ىلإ  عامتسالا  اھتعاس  يناكمإب  ناك 
". لجرلا اذھ  نم  ةریبك  ةفاسم 

ھتاملكب ةثعبلا  دئاق  راثآ  دصق  نود  نم  .ةلوھسلا  هذھب  وینوطنأ  كرت  عیطتسأ  نل  يننأ  فرعأ  تنك 
ھب يتقالعو  وینوطنأ  ىلع  عِضُو  يذلا  رظحلا  متخ  لوبق  يناكمإب  ناك  الو  .رثكأ  يمامتھا  ھتحیصنو 

: ھل تلقو  دئاقلا  ينیع  ىلإ  ترظن  بابسألا  هذھل  .ةیرس  ةقیرطلا  هذھب  ریصتس  يتلا 

صخشلا امأ  فیعض ؛ ةئیطخلا  نم  ئبتخی  يذلا  صخشلا  .يوق  ينامیإ  نإ  نایتسابس ، بألا  اھیأ  "
". ًافئاخ تسل  انأ  .يوق  ةئیطخلا  مزھی  يذلا 

، ًائداھ لظ  ھنأ  نم  مغرلا  ىلع  رثكأ  تنضغت  ھتھبج  نأ  املاط  يتیھیدبب  بجعی  مل  دئاقلا  نأ  ادب 
: ھتوص يف  ةزیمم  لازت  ةفاسملا ال  تاذ  ةدوربلاف 

اذھ نأل  كترذح  ينكلو  .كل  ةبسنلاب  لضفألا  لكشلاب  فرصتلا  يف  اًمامت  رح  تنأ  يدلو ، ای  عبطلاب  "
". يبجاو

نأ نود  نم  ةیادبلا  يف  اًرذح  تنك  يننأ  حیحص  .َّيف  ریثأتلا  ىلع  ةثعبلا  دئاق  عم  يراوح  لشف 
اذھ نكلو  يتداع ، نم  رثكأ  دیدش  صرحب  يتاملك  نزأ  تنك  وینوطنأ  ىلإ  ثدحتأ  تنك  امدنعو  دصقأ ،

نیدلا نع  ثیدحلا  تبنجت  يننأ  وھ  دئاقلا  ةحیصن  نم  يقبتملا  دیحولا  رثألا  ناك  نآلا  .ًاعیرس  رم 
تاعوضوملا هذھ  نع  ثیدحلا  بنجتی  ناك  .اذھ  يف  يندعاس  ھسفنب  وینوطنأف  ادب  امكو  .ةسینكلاو 

دیدش سامحب  ةیجروجلا  ةغللا  ّلَُعأ  ھمِ نأ  ىلع  تدتعا  ىرخأ ، ةھج  نم  .يتعاطتسا  نم  مظعأ  دھجب 
، ةیبنجألا تاملكلا  رارمتساب  رركی  ناك  ھیلإ ، بھذی  ناكم  يأ  يف  .ھسفن  سامحلاب  سردی  نأ  داتعاو 
وأ ثدحتلا  عیطتسن  يتلا  ءایشألا  نم  دیدعلا  اندجو  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .اًظوحلم  اًمدقت  كلذ  يف  مدقتو 

عساو اًصخش  يسفن  ربتعأ  تنك   ، تقولا كلذ  ىتح  .ًادبأ  انرجضت  يتلاو ال  اھنع  ءارآلا  لدابتن 
حیحص ًائطخم ؛ تنك  يننأب  ًاعنتقم  ترص  انثداحت ، املكو  وینوطنأ  نم  تبرتقا  املك  نكلو  ةفرعملا ،

نكلو يلاوجت ، ببسب  ھنم  رثكأ  تیأر  دق  تنك  ةقیقحلا  يفو  عالطالا ، ةعس  يف  ھنم  لقأ  نكأ  امل  يننأ 
يتفرعم تناك  .ةفرعملل  صاصتما  نع  ةرابع  ھملع  ناك  امنیب  ةفرعملل ، عمج  نع  ةرابع  ناك  يملِع 
ةفرعملا مدختسی  وھ  ناك  امنیب  كلذ ، يف  بغرأ  امدنع  ضَرُعیل  يلقع  قودنص  يف  ًانَّزَخُم  اًزنك  ًائیش ،

.ھتایحل ةمس  ىلإ  لوحتیو  هدوجو  ھصتمی  ءاذغ  ھنإ  ومنیل ،

ىتح .ریمضلا  بینأتب  ينرِعُشی  ریخألا  دئاقلا  راوح  لعج  يذلا  اذھ  ًاعیرس ، نیبرقم  نیقیدص  انرص 
نود نم  ًایرورض  اذھ  ناك  يیأر  يف  نكلو  ًایرس ، انراوح  يقُبن  نأ  دئاقلا  ينم  بلطی  مل  تقولا  كلذ 



نأب نآلا  ينتبلاط  ةنامألا  نكلو  .مویلا  اذھ  ىتح  ھب  حَّرَصُملا  ریغ  يدعول  اًصلخم  تللظ  .ھب  حیرصتلا 
.ھنع ةیرس  تامولعم  كلمأ  انأو  نیقیدص ، انرص  وینوطنأو  يننأ  املاط  صاخلا ، دعولا  اذھ  قرخأ 

يناكمإب ناك  نآلا  ىتح  نكلو  ةیكیلوثاكلا ، ةسینكلاو  نیدلا  ىلإ  ةیاھنلا  يف  اندوقیس  اذھ  نأب  ترعش 
: تابسانملا ىدحإ  يف  ھل  تلق  ىتح  ًاتماص ، ءاقبلا 

". باجعإلا نیعب  كیلإ  رظنی  ةثعبلا ال  دئاق  "

". كلذ فرعأ  : " مامتھا مدعب  ًابیرقتو  ةطاسبب ، وینوطنأ  ينباجأ 

."؟ يننورذحیس مھنأ  اًرخؤم  ينتربخأ  امدنع  ركذت  لھ  "

."؟ كورذح لھ  .كلذ  ركذأ  "

". كنم ةفاسم  ذختأ  نأب  ينحصنو  ينلباقی  نأ  دئاقلا  بلط  .اولعف  دقل  "

". ویمولوتراب ای  رمألل  ةیواسم  دئاقلا  ةحیصن  "

". كلذ فرعأ  "

."؟ ًانسح "

."؟ ًالعف كلذك  تنأ  لھ  .قِطرَھُم  كنإ  نایتسابس  بألا  لوقی  "

.ةصحفتم ةرظن  وینوطنأ  يل  رظن 

يف ةقیقحلا  نوك  ریرقت  بعصلا  نم  .ةقطرھم  ةسینكلا  انأ  ربتعأ  امنیب  ًاقطرھم ، ةسینكلا  ينربتعت  "
بیطلا نم  : " رارمتسالا لبق  ةریصق  ةرتفل  تَمَص  ةسینكلا ." بناج  يف  ةطلسلا  نأ  املاط  بناج ، يأ 

.اھرثأ ال كرتتس  ھتحیصن  نأ  اًضیأ  فرعی  ناك  نكلو  متھت ، نل  كنأ  فرعی  ناك  .كرذح  ةثعبلا  دئاق  نأ 
، لیوط تقول  اذكھ  لظو  ًاددجم  تَمَص  باوصب ." فَّرََصتو  هریذحت ، دعب  ةقثب  ينم  ءيش  يأ  ذخأت 

ثدحتت نأب  كل  حومسم  ریغ  دلب  يف  شیعت  نأ  ویمولوتراب ، ای  بیذعت  اذھ  : " ًالئاق لمكأ  ةیاھنلا  يفو 
ناسنإ ابابلا  .كلذ  مھناكمإب  ناك  ول  رحلا  ریكفتلا  نومرحیس  مھنإ  .ةیرحب  كنھذ  يف  رودی  امع  ھیف 

ناكم يأ  ىلإ  نایمعلاك  انقوسی  يلاتلابو  موصعم ، ھنأ  نظی  وھ  .انلثم  ءاطخألا  باكترا  ھناكمإبو  انلثم ،
، انم ًالدب  نوری  مھنكلو  ىرن ، يكل  اھایإ  اناطعأو  ویمولوتراب ، ای  ًانیعأ  اناطعأ هللا  دقل  .ھیف  بغری 
اناطعأ هللا دقل  .دوسأ  ھیف  هارن  يذلا  تقولا  يف  ضیبأ  ھنإ  ءيشلا  ىلع  لوقن  نأ  ىلع  اننوربجیو 
مواق دقل  .مھلقع  قفاوی  امب  لقعتن  نأو  انلقع ، قنخ  ىلع  اننوربجی  مھو  لقعتنل ، هایإ  اناطعأو  ًالقع ،
لحتل ةدیدج  ةدماج  دئاقع  نوسسؤیس  ھعابتأ  نأ  فرعیس  ناك  فیك  .ةدماجلا  ةدیقعلا  حیسملا  عوسی 

!". ىمادقلا لحم  ًاددج   (5) نییسیرف نولحیس  مھنأو  ةمیدقلا ، لحم 

."؟ ناسنإ ىوس  نكی  مل  انصلخمو  اندیس  نأ  ًاقح  دقتعت  لھ  نذإ  ؟  فرعیس ناك  فیك  "

مسقنی ّلُك ال  يھ  ةعیبطلا  نیناوق  نأب  نمؤأ  انأ  .ةیلك  فلتخم  ءيش  يف  ركفأ  انأ  .ویمولوتراب  ای  "ال 
". اھعیطت ةیحلا  تاقولخملا  لكو 



". ..اندیس نكلو  "

دُّسََجت ناك  نإ  اًحضاوو  اًطیسب  نوكیس  ءيش  لك  .ویمولوتراب  ای  اًحرسم  ریدی  نأ هللا  دقتعأ  انأ ال  "
ھنكلو ال ىرخأ ، ىلإ  ةعیبط  نم  ُربَعی  نأ  نكمی   ةیھلإ .) ةعیبط   ) ًاقباس ھیلع  تقلطأ  ام  كلمی  هللا 
ھنأ ىلع  ةیلكلا  ھتردقب  ھقلخ  ام  اًمامت  قرخیس  اذھ  نأل  ىرخأ ، ىلإ  ةعیبط  نیناوق  ذخأی  نأ  عیطتسی 
نیب لضفألا  ناسنإلا  ًاناسنإ ، نوكی  نأ  بجی  دُّسََجت هللا  ویمولوتراب ، ای  .قرخلل ال  لباق  ریغو  قلطم 

". تنأو انأ  اھعیطن  يتلا  اھسفن  نیناوقلا  عیطی  نأ  ھیلعو  .ًاناسنإ  لظی  ھنكلو  سانلا ،

ةربنب لمكأ  مث  نآلا ، ىتح  هردص  ىلع  نیتمومضم  اتناك  نیتللا  ھیدی  لزنأو  ًاددجم ، وینوطنأ  تَمَص 
دحاو يأر  وأ  ابابلا  يأرك  ًائطاخ  نوكی  امبرو  ویمولوتراب ، ای  يصخشلا  يیأر  وھ  اذھ  : " ةیضرتسم

، أطخ ىلع  يننأ  اوتبثی  مھعد  .ةقیقحلا  اھنأ  ىلع  يتاملك  اوذختی  ھنأ  بلطأ  ينكلو ال  .تالانیدراكلا  نم 
". روفلا ىلع  عجارتأ  فوسو 

نأ اھنكمی  اھاقلتتو ال  كتاملك  ىلإ  نآلا  عمتستس  يتلا  فلألا  بولقلاو  فلألا  ناذآلا  كلت  نكلو  "
". ةسینكلا هاشخت  ام  اذھ  .مھناھذأ  ىلإ  اھیف  للستت  يتلا  ةظحللا  يف  روفلا  ىلع  اھضفنت 

ةقیقح لقنت  ةلوھسب ، ةسینكلا  میلاعت  اھلضت  يتلا  فلألا  بولقلاو  فلألا  ناذآلا  كلتو  حیحص ، اذھ  "
لیجانألا وبتاك  ھب  انربخأ  امو  برلا  هافش  نم  ردص  ام  يھ  ةدیقعلا  يل ، ةبسنلاب  .اھل  ساسأ  ال 

". صحفلل جاتحیو  لدج  لحم  وھ  ًاقحال  ھتفاضأو  ةسینكلا  ھتعَمَج  ام  ةسدقملا ؛

كلت لثم  يف  .ةفلتخم  رظن  ةھجوو  يأر  ھیدل  ناسنإ  لك  نأ  ةقیرطب  ةقولخم  سانلا  ناھذأو  بولق  "
يذلا ال قیرطلا  اذھ  يف  ِّيضملاب  ملعی ؛ نمو  ىنعم ، البو  ةیاھن  الب  نوكت  نأ  تاعازنلل  نكمی  فورظلا 

فرتعی مل  میظعلا  طارقس  .ھلوح  شقانتن  يذلا  يساسألا  ءيشلا  ًایلك ، اننامیإ  دقفن  امبر  يھتنی 
". اھتعاطإل ًادعتسم  ناك  نكلو  ةینیثألا ، نیناوقلاب 

كانھ تناك  ول  ةدیدج  نیناوقب  اھلودبتسی  نأ  سانلل  نكمیو  سانلا ، اھعنصی  ةیندملا  نیناوقلا  "
امل ال اونعذی  نأو  ةلئازلاو ، ةرباعلا  لئاسملا  يف  ةیبلغألا  ةعاطإ  ىلع  ةربجم  ةیلقألا  .كلذل  ةجاح 
ھنكمی ناسنإلا ال  .هللا  قیرط  وھ  نامیإلا  .ةدحاو  ةدلاخ  ةقیقح  كانھ  .رخآ  ءيش  نیدلا  .اًحیحص  ھنوری 

كنكمی الو  رخآلا  نامیإل  ناعذإلا  كنكمی  تنأ ال  .ةرم  فلأل  اباب  ناك  ول  ىتح  هرییغت ، وأ  كلذ  حیحصت 
نالثمی امھقیرطو  اندئاقو  ابابلا  نامیإو  ًائیش ، نالثمی  يقیرطو  ينامیإ  .كنامیإ  نكی  مل  ول  ھعیطت  نأ 

". رخآ ًائیش 

نأل رخآ  هاجتا  وحن  راوحلا  ةفد  ِرّیَُغأ  نأ  يناكمإ  ردقب  تلواحو  كلذ  تللغتساو  وینوطنأ ، تَمَص 
.يل اًرطخ  ادب  يراجلا  راوحلا 

". لبق نم  اندئاق  فرعت  كنأ  مھفأ  "

نم ًادحاو  ناك  : " فیضی نأ  لبق  ًاددجم  اًصحفتم  وینوطنأ  َّيلإ  رظن  ةمكاحملا ." يف  ھتفرع  "
."؟ كلذ لقی  ملأ  .ةاضقلا 

ریغ ببسل  ًاقلق  ادب  ھسفن  تقولا  يف  .بیرغ  بقرت  يف  هابتناب  يل  رظن  كلذ  نع  ينلأس  امدنع 



.فورعم

". ھسفنب اھیف  كراش  ھنأ  ركذی  مل  ھنكلو  ةمكاحملا ، نع  ينثدح  وھ  .ال  "

اًمتاق ھھجو  ریبعت  راصو  دیدشلا ، بوحشلا  ىلإ  لوحتو  وینوطنأ ، ھجو  ریغت  .لیقث  تمص  َّلح  ةأجف 
ًابیرغ ًائیش  تسمل  يننأب  ترعش  .غارفلا  يف  قیدحتلا  يف  أدبو  لوحت  مث  ةرتفل ، ًاتماص  سلج  .ًاددجم 

رِطَخلا تمصلا  اذھ  قِرَخی  نأ  ھنكمی  ءيش  يف  ریكفتلا  عیطتسأ  ينكلو ال  .دصق  نود  نم  اًملؤمو 
توصب ثیدحلا  وینوطنأ  أدب  ةیاھنلا ، يف  .ةلیوط  ةرتفل  ًاتماص  تنك  .ًاددجم  ةثداحملا  هاجتا  ِرَّیُغیو 

: دقتعأ امك  ًالیلق  َربجُمو  قنتخمو  ریغتم 

تدك .ًادغ  وأ  مویلا  اھنع  كل  ثدحتأس  تنك  لاح ، يأ  ىلع  .ةمكاحملا  نع  ثدحت  دئاقلا  نأ  نَسَح  "
املاط نآلا ، .عوضوملا  حتفأ  نأ  بعصلا  نم  تدجو  ينكلو  ةقباسلا ، تابسانملا  نم  دیدعلا  يف  كربخأ 

ای َّيلإ  عمتسا  .اًءودھ  رثكأ  لكشب  ءایشألا  ةیقب  نع  كربخأس  كل ، ةفورعم  ةیساسألا  طاقنلا  نأ 
تنك ام ، ةیوخأل  فورعملا  دئاقلا  تنك  دقل  ..ھیلإ  عمتست  نم  لوأ  تنأو  يفارتعا  اذھ  ویمولوتراب ،

 – ةیحورلا يتیوخأ  نكلو  يتوص ، ىلإ  سانلا  عمتسا  نم  لوأ  يننأ  ببسب  دئاقلا  تنك  ينكلو  مھدئاق ،
اوركنأ نیذلا  مھحماس هللا ، نیرخآلا ، سیلو  ةیاھنلا  ىتح  نامیإلا  ىلع  اولظ  نیذلا  ةثالثلا  ينھذ  يف 

، ينم قمعأ  مھنامیإ  ناك  .ينم  اًریثك  لضفأ  اوناك  مھحاورأ –  ذاقنإل  ءيش  لك  نع  اوباتو  ةیوخألا 
نأ نم  كش  َّيدل  نكی  مل  ةثالثلا ، يتوخإ  لثم  يلثم  .ينم  مظعأ  مھتفرعمو  ينم ، ىفصأ  مھلقعو 

ةقراح ةرارح  ترمو  ةأجف ، يدسج  شعترا  مكحلا ، ررقت  امدنع  نكلو  ًاقرح ، انمادعإ  ررقتس  ةمكحملا 
ثدح اذھ  لك  .ھفارطأ  ىلإ  فقی  يسأر  رعشب  ترعشو  مشولا ، ةاوكم  رورم  اھنأك  يدسج  ىلع  ةدیدش 

وأ ينول  ریغتی  ىتح ال  يحور  يف  ةیحلا  ىوقلا  ىلع  رطیسأ  نأ  تلواح  ةظحللا  كلت  لالخو  ةظحل ، يف 
نإ فرعأ  .حجرألا ال  ىلع  فوخلا  نع  ربعت  تناك  يتلا  ةفیخملا  ةرارحلا  كلت  يھجو  ىلع  رھظت  نأ 

يف ءيش  قَّزََمت  .يیعو  ىلع  ةوقب  ترطیس  ةتقؤملا  ةشاشھلا  كلت  نكلو  مأ ال ، يفدھ  يف  تحجن  تنك 
ىلإ انوعفدو  ةمكحملا  جراخ  ىلإ  انوداق  امدنع  .اًرش  يئادعأ  رثكأ  ھنأك  يدسج  ترقتحاو  يبلق ،

سیل ينامیإ  نأ  فرتعأو  يتوخإل  يفعض  فشكأ  نأ  وھ  لوألا  يبجاو  نأ  تربتعا  ًاددجم ، ةنازنزلا 
كشأ ملو  ھب ، ينوربخأ  ام  وھ  اذھ  لاح ، يأ  ىلع  .ھسفن  ءيشلا  اوربتخا  اًضیأ  مھ  رھظ ، امك  ً.الماك 
ترھظ امدنعو  انحاورأ ، لجأ  نم  انیلص   يلصن ، ةلیللا  كلت  انیضق  .ةقیقحلا  نولوقی  اوناك  مھنأ  يف 

باقعلا لابقتسال  نیدعتسم  انتعبرأ  ناك  ةنازنزلل ، ةقیضلا  ةذفانلا  لالخ  نم  ىلوألا  سمشلا  ةعشأ 
.يلیجأتب تِربُخأ  اًحابص  ةرشاعلا  يفو  ءاسملا ، يف  هذافن  متیس  مكحلا  نأ  بیترت  مت  .لمحتو  ءودھب 

، يئافعإ مت  ھنأ  ءودھب  ينربخأو  ةنازنزلل  يدیدحلا  بابلا  ىلإ  ھعبصإب  نجسلا  سراح  َّيلإ  راشأ 
يئاقدصأ ِفتكی  مل  .تاعاس  لالخ  يف  نجسلا  ریدم  ىلإ  غََّلُبیس  يحارس  قالطإب  اًرمأ  كانھ  نأ  ًافیضم 
ركبأ عم  يحارس  قالطإ  رابخأب  يغالبإ  عیطتسی  يتح  سراحلا  اوشر  مھنكلو  يئافعإب ، يبراقأو 

ای ثدح  ئجافم  ءيش  كانھ  .ءانعلا  نم  تاعاس  ةدع  ينحیریس  اذھ  نأ  مھنظ  يفو  ةصرف ،
، يدسج ىلع  ةوسقب  مشولا  ةاوكم  ترم  رح ، يننأ  ربخب  سمھو  سراحلا  ينادان  امدنع  ویمولوتراب :

، سراحلا ينكرت  امدعب  .مكحلاب  قُِطن  امدنع  تثدح  يتلا  اھسفن  ةقیرطلاب  يدسجو  يدی  رعش  فقوو 
تقولا يفو  سراحلا ، ھلاق  امب  يتوخإ  تربخأ  مث  دوعأ ، نأ  لبق  ةشعرلا  فقوتت  ىتح  ًالیلق  ترظتنا 

يتاذل ضماغ  ءاردزاب  ترعش  كلذ  تلق  امدنع  ویمولوتراب ! ..مكحلا  ضفرأس  يننأ  تفضأ  ھسفن 



يف ركفأ  مل  يننأ  حیحص  .دصقب  كلذ  تلعف  يننأل  .يسفن  نع  ءاردزالا  اذھ  يفخأ  نأ  ةدشب  تلواحو 
يسفنب تفشك  يننأ  وھ  يساسألا  ءيشلا  اذھ ! ھینعی  يذلا  ام  نكلو  تقولا ، كلذ  يف  ًایلم  يفرصت 

ًانامیإ ينامیإ  نكی  مل  .وفعلا  ضفرأ  يننوكرتی  نل  مھنأ  تفرع  املاط  دصق ، نع  يقافرل  سراحلا  رابخأ 
نكأ مل  حیحص ، نامیإ  َّيدل  ناك  نإ  .اھدعب  الو  اھتعاس ، الو  كلذ ، لبق  ال  ویمولوتراب ، ای  ًایقیقح 

تنك يحارس ، قالطإ  نع  فرعأل  نیتعاس  دعب  نجسلا  سیئر  ىلإ  ينوذخأ  امدنعو  اھتعاس ، ثدحتأل 
يذلا وھ  اذھ  .ءيش  يأ  يتوخإ  كردی  نأ  نود  نم  يباقع  ىقلتأس  تنك  ءاسملا  يفو  وفعلا ، ضفرأس 

يدسجل نابجلا  يبح  نم  وأ  توملا  نم  فوخلا  ببسب  امبر  .يناكم  اوناك  ول  يتوخإ  ھلعفیس  ناك 
يئاقدصأ لخدت  نم  بضاغ  ينأكو  تفرصت  دقل  ویمولوتراب ! .روفلا  ىلع  ءيش  لكب  مھتربخأ  لئازلا ،
سیل وفعلا  ضفر  نأ  ىلع  رارصإلا  يف  ھسفن  تقولا  يف  اوأدب  مھتثالث  عبطلاب  مھلفطتو ! يبراقأو 

ملعت لھ  .قرعتأ  تنكو  فوخلا  نم  يدسج  اھیف  شعترا  يتلا  ةظحللا  كلت  يعدتسأ  نآلا  .شاقن  لحم 
نأ روصت  ھنكمی  اذھ  ربتخی  مل  صخش  طقف  ویمولوتراب ! ای  يدصق ! اونَّمَخ  مھنأ  يف  كشأ  اذھ ؟ ببس 

درجم اوناك  يبراقأو  يئاقدصأ  نأ  يعانقإ  يف  ًاعم  مھتثالث  أدب  .قالطإلا  ىلع  باقع  عشبأ  وھ  توملا 
لجأ نم  حفاكت  نأ  نم  اًریثك  لھسأ  لجأ هللا  نم  تومت  نإ   " يل اولاق  .اھلالخ  نم  كاردإ هللا  متی  تاودأ 

ةنراقملاب ةذوبنملا  داسجألا  كلتل  رانلاب  تقؤملا  قزمتلا  وھ  امو  انحاورأل ، يمتنت  انداسجأ  دعت  مل  .هللا 
رھاطلا ھجولا  ىلإ  رظننو  ةكلمم هللا  ىلإ  لخدن  امدنع  قزمتلا  اذھ  دعب  انرظتنت  يتلا  ةمعنلا  كلتب 
ةلئازلا ةیضرألا  ةایحلا  هذھ  يف  تقولا  ضعبل  ىقبت  نأ  كیلع  يردی ، نم  تنأ ، امنیب  انصلخمل ،؟

ةدارإ نم  وھ  ءيش  لك  ھلعف : عیطتست  يذلا  ام  نكلو  ایالبلا ، نم  دیدعلا  لمحتت  نأ  كیلعو  ةھفاتلاو ،
! ویمولوتراب ًانعذم ." ءبعلا  اذھ  لمحاو  هركشاف  ًایح ، كاقبأ  يذلا  هدحو  وھف  كراتخا هللا  املاطو  هللا ،

فلألا ججحلا  كلت  مھنع  تیفخأ  ينكلو  يأرلا ، اذھ  دض  ةكسامتم  ةجح  فلأ  يعدتسأ  نأ  يناكمإب  ناك 
نم لشفلا  اھریصم  ناك  ةفیعض  ةلیلق  اًججح  تركذ  كلذ  نم  ًالدبو  يلقعل ، ةعینملا  ئباخملا  يف 
يججح اوضفر  دقف  ًاعقوتم  ناك  امك  نكل  .يرارق  ریربت  ةلواحم  يعَّدأ  نأ  تعطتسا  يلاتلاب  ةیادبلا ،

، مھھوجو ىلع  حرفلا  عومد  ترھظ  يناری ، نأ  نجسلا  ریدم  ينم  بلط  نیتعاس  دعبو  ةلوھسب ،
طسو يسفن  تدجوو  نجسلا  ترداغ  امدنع  طقف  .مھتاكرب  عم  يقیرط  يف  ينولسرأو  ةدشب  ينوقناعو 

ناك اذھ  نكلو  .يلقع  فیثكلا  بابضلا  فَّلَغ  فیكو  ةایحلل ، شطعلا  ينامعأ  فیك  تكردأ  يباحصأ 
لك ناك  دقف  لوقل ال ، ةیفاكلا  ةوقلا  َّيدل  نكت  ملو  ةیرحلا  ةبھ  نبجب  تلبق  يننأ  املاط  ًادج ! اًرخأتم 
تبلطو ةیرحلا  ةبھ  دیرأ  يننإ ال  تلقو  اھتعاس  تدع  نإ  قحب هللا ؟ ھتلعف  يذلا  ام  .ًادج  اًرخأتم  ءيش 

يسفن ىلع  مكحلا  يناكمإب  ناك  ينبقاعیس ؟ نمف  باقعلل  ةبسنلابو  ينم ، نورخسیس  َبقاُعأ  نأ 
ىلع ةئیطخلا  عضأ  طقف  تنك  خطلملا ، يمسا  دیعتسی  وأ  ينیضریل  نكی  مل  اذھ  نكلو  توملاب ،

امدنع .ًایحور  ریمدتلاو  ةمیزھلل  تضرعت  .لاضنلا  يف  رارمتسالا  نم  ىودج  كانھ  نكی  مل  .ةئیطخلا 
ھلماعیس نم  ىنعم ، الب  ھیتضبقب  حیولتلا  يف  أدبیو  بارتلا  نم  موقیو  ضرألا  ىلع  طقسیو  ودع  مَزُھی 
.تِبھُو يتلا  ةیرحلا  ىلع  داتعأ  نأ  ىوس  يمامأ  حوتفم  رخآ  قیرط  كانھ  نكی  مل  ھل ؟ ٍواسم  ھنأ  ىلع 
ةیادبلا نم  .قالطإلا  ىلع  باقع  ىسقأ  وھ  وفعلا  اذھ  نأ  ویمولوتراب ، ای  يسفن  تعنقأ  ةقیرطلا  هذھب 

.دوجوم ریغ  ىلإ  يلیوحتو  اًمامت  يریمدت  نع  اوعجارت  مھنكلو  ةسینكلا ، نم  ينومرحی  نأ  اودصق 
". اًرطخ دوعی  مھیدیأ ال  يلع  ةیرحلا  ىقلتی  يذلا  صخشلا  نأ  نوفرعی  اوناك 

: ھل تلق  مث  .وینوطنأ  تَمَص 



اھنإ ال .اًمامت  فلتخم  ءوض  يف  كتلاحل  رظنت  ةسینكلا  نأ  ةثعبلا  دئاق  عم  يراوح  نم  تجتنتسا  "
يف نیرثؤملا  سانلا  عضت  نأ  ىلع  ةَربجُم  ةسینكلا  .كل  ةبسنلاب  لیجأتلا  اذھ  ھلَّثَم  باقع  يأ  كردت 

عم قفاوتلل  ةرداق  ریغ  يھ  نآلا  ىتحو  اذھب ، ةجعزنم  اھنإ  .اھتابغر  دض  يضمتو  رابتعالا  يف  دلبلا 
". ةیانعب ةبوسحم  ةوطخ  ناك  سیخلوك  ىلإ  كلاسرإ  نأ  وینوطنأ  ای  يل  ودبی  .اذھ 

". يتآ نأ  يسفنب  تبلط  انأ  .ينلسرأ  دحأ  "ال 

."؟ مل "

فیرش توم  ىلع  لصحأ  امبرو  دوجوم ، ریغ  ریصأس  يننأ  ةجردل  دحأ  .كانھ ال  ينفرعی  دحأ  "ال 
". يبنجأ دلب  يف 

مھدوز ام  طبضلاب  اذھو  انبحطصت ، نأ  تبلط  تنأ  .ةیانعب  ةبوسحم  ةوطخ  اھنأ  نظأ  تلز  ام  "
يف تأدب  ول  ھنأ  لمأی  نایتسابس  بألا  .كرظتنی  يذلا  رطخلا  فرعت  نأ  كیلع  لاح ، يأ  ىلع  .ةركفلاب 

ریغو نیدیعب  نونوكیس  كفراعمو  كءاقدصأ  نأ  املاط  ٌءيش  َطالبلا  ِدّیقی  نلف  سقك ، كانھ  ریشبتلا 
". ةقیرط يأب  كتدعاسم  ىلع  نیرداق 

.ةرارمب وینوطنأ  كحض 

يتوھاللاو يریشبتلا  لدجلا  وھ  امو  ةمكحملاب ؟ ةسلج  ينبھیل  لزانتیس  نم  .ویمولوتراب  ای  "ال ،
ریغب نیطاحم  نوشیعی  سانلا  ءالؤھ  ناك  نورق  ةدعل  سیخلوك ؟ يف  ھنع  ثیدحلا  نكمی  يذلا 
ضرألا نم  لك  نأ  املاط  فیسلاب ، ةیحیسملا  مھتدیقعو  مھضرأ  نع  نوعفادی  اوناكو  نینمؤملا ،

رثكأ نوناعی  مھو  نافدارتم ، كرتشملا  دوجولاو  حافكلا  .ھسفن  رطخلاب  نوددھم  ةیحیسملا  ةدیقعلاو 
ریصتو راھنت  ةیقیقحلا  ةدیقعلا  تدب  ببسلا  اذھل  .دتمملا  كرتشملا  مھدوجو  لاوط  مھئادعأ  ببسب 
كلت ةیوقت  ىرحألاب  نكلو  يتوھاللا ، ریسفتلاو  لدجلا  نوكی  نل  كانھ  انرودف  يلاتلاب  .ةخطلم 

". نییحیسملا لك  ىدل  ةحیحص  يھ  يتلا  ةكرتشملا  تاسسؤملا 

ىلع نوفقی  يذلا  نیداضتملا  نیسفانملا  نیلجرلا  نیذھ  نأ  ةظحلل  ادبو  دئاقلا  راوح  تدعتسا 
نینثالا نم  لك  نوكی  امھضعب ، نانثا  ھجاوی  امدنع  .قح  ىلع  اناك  رھنلا ، نم  نیتھجاوتم  نیتفض 

كسامتم يعو  َّيدل  ناك  .قح  ىلع  نینثالا  نأ  انھ  يل  ادب  امنإ  .لقألا  ىلع  امھنم  دحاو  وأ  أطخ ، ىلع 
نع وینوطنأ  ةیؤر  حوضوب  كراشأ  نأ  عطتسأ  مل  يلاتلاب  ةركبملا ، ةلوفطلا  ذنم  َّيف  دوجوم  دئاقعلاب 

نأ املاط  وینوطنأ ، ةقیقح  ةیؤر  نع  ينْقُِعی  مل  اذھ  نكلو  ةیناسنإ ، ةعیبط  طقف  ھیدل  دسجت هللا  نأ 
نونمؤی جراخلا  يفو  اندلب  يف  سانلا  نم  دیدعلا  تیأر  دقل  .ةماتلا  ھتنامأ  يف  تناك  وینوطنأ  ةقیقح 

نوحِّرَُصی نیذلاو  نونمؤی ، مھنأ  مھبولقب  نیعنتقم  اوسیل  رثكأ  اًسانأ  تیأر  ينكلو  مھدوجو ، لكب 
يھ هذھ  تناك  .ھب  نمؤی  امب  طقف  وینوطنأ  حِّرَُصی  .مھیلإ  ةبسنلاب  ًایرورض  ودبی  اذھ  نأل  ءيشب ؛
نمو حاتفناب  ھتدیقع  رھظأ  وھ  ةیاھنلا ، يف  .ىرخأ  ةقیرطب  فرصتی  نأ  عطتسی  مل  وھو  ھتعیبط ،

نأ لواحی  مل  شاقنلل ، اًعوضوم  ھتدیقع  تحبصأ  امدنعو  صخش  يأ  ىلع  ھضرفی  ملو  فوخ  نود 
.اھتقیقح تابثإل  ىعسی  ھنكلو  لعفت ، نأ  ىلع  سانلا  ةیبلغأ  داتعت  امك  اھنع  عفادیل  قرطلا  لك  مدختسی 

، وینوطنأ ةقیقح  ةقیرط  سفنب  .نایتسابس  بألا  ةقیقح  يف  كشأ  نأ  عیطتسأ  انأ ال  ىرخأ ، ةھج  نم 



تیأرو ةلیوطلا ، انتلحر  لالخ  ًادیج  لجرلا  اذھ  فرعأ  تأدب  .ھتنامأ  نم  ةعبان  نایتسابس  بألا  ةقیقحف 
رطاخ .اھخارف  ىعرت  يتلا  ةجاجدلاك  فقوت  الب  انب  ينتعی  وھ  .ةفطاعتملا  ھتعیبطو  ھلبنو  ھتنامأ ،

ةنراقملاب نكلو  .اذھ  ىلع  هركشن  ىتح  انعدی  ملو  تابسانملا ، نم  ددع  يف  انلجأ  نم  ھتایحب 
ابابلاو ةسینكلا  نأل  .شاقنلل  لحم  ھعدی  الو  ھنامیإ  ىلع  مكحی  نأ  نایتسابس  بألا  دتعی  مل  وینوطنأب ،
ةرَكنُم ریغ  ةیمھأب  طبترت  ةطلسلاو  ةطلسلا ، نم  معد  ھیدل  ناك  ھنامیإ ، نع  نیعفادم  اناك  امھسفنب 

ناك ول  .يدرفلا  اھمساب  سیلو  ةسینكلا  مساب  ضَرُعت  ةقیقح  فِلاُخن  نأ  بعصلا  نم  .نامیإلل  ةیلكو 
كلت يف  ةنامألاو –  ًانیمأ ، ًالجر  ناك  املاط  اھسفن ، ةقیرطلاب  فرصتیس  امبر  ھناكم ، يف  وینوطنأ 

.طبضلاب كولسلا  اذھ  بلطتت  ةلودلا –  هاجت  ةنامأ  نكلو  ةصاخ ، الو  ةیصخش  ةنامأ  تسیل  ةلاحلا 

تلواح هركذت ، ھبَّذَع  فیك  تیأر  امدعبو  يتھج ، نم  .ھترماغم  وینوطنأ  ركذی  مل  يلاتلا  مویلا  نم 
ھتالحر نع  ھل  يكحأ  نأ  تدتعا  امدنع  طقف  نیدلا ، نع  ثیدحلا  تبنجت  .كلذ  نع  ثیدحلل  دھمأ  نأ ال 

سوقط يأو  مھنید ، رھوج  وھ  امو  دلب ، لك  يف  اھنوعبتی  سانلا  ناك  يتلا  ةدیقعلاب  اًمامتھا  يلوی  ناك 
.اھنع نوعفادی  اوناك  دئاقع  وأ 

بلطی نأ  يرورضلا  نم  ھنأ  ربتعا  تقولا ، لاوط  ًاعم  وینوطنأو  يننأ  ىری  ةثعبلا  دئاق  ناك  امنیبو 
.يلاح يف  ينكرتف  ينامیإ ، ىلع  اًرطخ  لثمت  وینوطنأب ال  يتقادص  نأ  ھل  تدكأ  ينكلو  ًاددجم ، يتیؤر 

اورََّجأ .انلابقتسا  ةیلوئسم  نویخلوكلا  لسرلا  لَّمََحت  لحاسلا ، ىلإ  ھیف  انلصو  يذلا  تقولا  يف 
ریبكلا مكلا  ببسب  اًرطخ  ناك  قیرطلا  نأل  ةیركسع  ةقرف  انتبحطصاو  انل ، تابرعو  ًاناریثو  ةنصحأ 

ةنیدم تناك  .تالكشم  نود  نم  ةمصاعلا  ىلإ  انلصو  ًاعیرسو  قرطلا ، عاُّطقو  نیملسملا  تاراغ  نم 
ىرخأ لزانم  كانھو  يل ، ًادج  ةلیمج  تدب  اھنكلو  ةیبشخ ، تناك  لزانملا  مظعم  .ةراحو  ةبطر  ةریغص ،

ءاسنلا دوشح  ىعدتسا  انروھظ  نكلو  .عراوشلا  يف  اوناك  سانلا  نم  لیلق  .ةسئابو  ةحیبق  تناك 
.ةلئاستم تارظنب  انوعبتو  روفلا ، ىلع  مھتافرش  ىلإ  لافطألاو 

انیلإ ثدحت  .اًركامو  ًاثیبخو  ًایكذ  اًصخش  ادب  .مكاحلا  ریمألا  ةیشاح  ریبك  انلبقتسا  مویلا  اذھ  يف 
لواحی ھنأ  ىلع  يیأر  يف  لدت  تناك  ةلئسأ  ةدع  انلأس  ھنكلو  ھیتفش ، ةماستبالا  كرتت  ملو  بدأب ،

.انیف دحاو  لكل  نوكت  نأ  نكمی  ةیرس  ماھم  كانھ  تناك  نإ  ةفرعم 

اوناكو ءالبنلا ، نم  دیدعلا  هرضح  .انل  ًایمسر  ًالابقتسا  مكاحلا  ریمألا  بَّتَر  يلاتلا  مویلا  يف 
ھقالخأو ةلیمج ، تناك  ھحمالم  ًاقینأو ، ًالیلجو  اًمیسوو ، ًادج  ًاباش  مكاحلا  ریمألا  ناك  .ةیاغلل  نیبخاص 

.ھمداخ نم  ةقثلل  ةراثإو  اًحرم  رثكأ  ھنأ  ادب  .ةبحرم  ھتماستباو  ةثمد 

ةقیرط يأب  ينبیس  اندنع  رابكلا  نیفظوملا  نم  دحاو  صخش  دجوی  .اًریقف ال  مكاحلا  ریمألا  ناك 
نم لجخلاب  نورعشی  ام  ةداع  نومدعملا  ءالبنلا  .ھئارزوو  روطاربمإلا  ركذ  نع  كیھان  .هرصقك  اًرصق 

نم ةمتاق  ناولأب  ةریقفلا  مھتینبأ  نولَطی  وأ  اًریبك  اًرورغ  اورِھُظی  نأ  امإ  راعلا  اذھ  ءافخإلو  مھرقف ،
وھ .ةقیرطلا  هذھب  مكاحلا  ریمألا  اذھ  فرصتی  .ءارثلا ال  ھبشی  ًاقحال  هارت  ام  نأ  نظت  ىتح  ةیادبلا 

رمأ هللا، يداع : رمأ  يلاتلابو  ققحتم ، رمأ  وھ  ھل  ةبسنلاب  رقفلا  .ھفقوم  عم  ةیئاقلتو  ةطاسبب  فیكتم 
عابطنالا لَھاجت  ةئفادلا –  ةطاسبلاو  يعیبطلا  لبنلا  عم  عبطلا –  اذھبو  .ناسنإ  هِرَّیُغی  نأ  لیحتسملا 

.رقفلل يوقلا 



اًمیركت اذھ  ادب  .ھبناج  ىلإ  انتثعب  دئاق  ریمألا  سلجأ   ، ةبدأم ىلإ  ًاعیمج  انیُعد  امدنع  لابقتسالا ، دعب 
تنكل ةیلوفطلل ، برقألا  ھتماستباو  صلخملاو ، حرملا  ھھجو  الولو  ام ، لكشب  موھفم  ریغو  اًصاخ 
لھأ تظحال  امدنع  ةیاھنلا  يف  نكلو  تقولا ، اذھ  يف  تشھدنا  ً.الیلق  ًائبتخم  اًضرغ  ھیدل  نأ  تركف 
.بناجألل اًصاخ  اًمارتحا  نّونُِكی  سانلا  ءالؤھ  .داتعملا  ریغ  كولسلا  اذھ  ضرغ  تمھف  برق ، نع  دلبلا 

ةمكحلا نم  ردقلا  سفن  ىلع  مھلھأ  ناك  ول  ىتح  مھلھأ ، نم  ةئام  يأر  نم  رثكأ  يبنجألا  يأر  َّدُقی  نورِ
كلتل رمألا  يتأی  امدنع  ةقیرطلا  هذھب  نوفرصتی  مھنأ  وھ  لوھذلل  ةراثإ  رثكألا  .ةفرعملا  ةعسو 

مھو انھ  شھدم  لكشب  نونغی  مھ  لاثملا ، لیبس  ىلع  لضفأ ؟ لكشب  اھنوفرعی  يتلا  ةصاخلا  تالاجملا 
، اذھ نم  مغرلا  ىلع  نكلو  مھتاراجم ، لواحیس  ھسفن  سریموھ  نأ  دقتعأ  الو  رعشلا ، يف  نوفرتحم 

روفلا ىلع  مھمامتھا  نولوی  ةدیصق ، ءارعشلا  نم  دحاو  يقلی  وأ  ةینغأ  طالبلا  ونغم  ينغی  امدنع 
ًافلتخم سیل  مكاحلا  ریمألا  .ىقیسوملاو  رعشلا  يف  اًماَّكُح  انك  ول  امك  انیف  قیدحتلا  يف  نوأدبیو  انوحن 

.ةھجلا هذھ  نم  نیرخآلا  نع 

عرسأ .ةیساسألا  نوئشلا  نم  دیدعلا  روضحل  ٍفاك  تقو  انیدل  ناكو  ةمصاعلا ، يف  ءاتشلا  انیضق 
رماوأ تحت  .ءاتشلا  ةیاھن  عم  لوألا  مھعفدم  اوبصنو  ةحلسألا ، يیفرحل  لمعلا  مدقیل  مكاحلا  ریمألا 

ھسفن تقولا  يفو  انلھأ  اودعاسیل  انییفرح ، عم  نابشلا  ءالبنلا  نم  دیدعلا  لمع  مكاحلا ، ریمألا 
اھلمع يغبنی  ناك  ءایشألا  نم  دیدعلا  كانھ  عساو ، لكشب  مھتاطاشن  ةسواسقلا  رشن  .ةنھملا  نوقذحی 

.ةھجلا هذھ  نم 

انربخی ناك  ھتدوع  دنعو  تابسانملا ، نم  دیدعلا  يف  هرصق  ىلإ  نایتسابس  بألا  مكاحلا  ریمألا  اعد 
ةلاحر يننأ  ریخألا  فرع  امدنع  .ةجھبو  مارتحاب  مكاحلا  ریمألا  نع  ثدحتی  اًمود  ناك  امھتاءاقل ، نع 
ةریبك ةھدر  يف  ينلبقتسا  .ھلباقأل  تارملا  ىدحإ  يف  يناعد  َّيمدق ، ىتح  نیرمألا  يف  ریبخو  رجاتو ،
ناك تقولا  اذھ  لاوطو  هدلبو ، ھبعش  نع  ًالوأ  ثدحت  .ةیاھنلا  يف  َّيلإ  ثدحتو  ةطاسبب  ةنَّیَزُم  نكلو 
لك مھیدل  اًمامت ، اننورصاحی  نوملسملا  : " يل لاق  .ریرملا  سأیلا  ھتوص  ةربنو  ھھجو  ىلع  ودبی 

معد نم  ًالدبو  سانلا ، طسو  فوخلا  رشتنا  دلبلا ، مَّطََحت  دقل  انلزانم ، نوزغیو  نوتأی  مھنكلو  ءيش ،
ھسفن نع  طقف  ثحبی  صخش  لك  سأیلا ، انتتشو  ّلُض  انلِ ةقُْرف ، رثكأ  انرص  انضعب ، نع  عافدلاو  انضعب 

ریغو نیعشب  انرصو  ةوادعلاب ، فوخلا  ىتأ  .ھتعاطتسا  ردقب  ءایشألا  قیفوت  لواحیو  ھتلئاعو 
اذھ كرتی  مل  ول  ىتح  ھتایح  يف  ركفی  صخش  لك  .باحصألل  الو  لھألل  رابتعا  ال  ةقثلاب ، نیریدج 

ًابصتنم ًادحاو  اًرجح  ىرن  نل  ًابیرق  ھباحصأ ، لجأ  نم  يِّحَُضی  ًالجر  ىرن  دعن  مل  رجح ، ىلع  اًرجح 
يتأیس ًادحأ  نأ  ىلإ  ةراشإ  دجوت  ال  ًادراب ، انمد  ةیھاركلا  تلعج  فوخلا ، انیلع  ىشغأ  دقل  .ًایقبتمو 

زایتما نع  ثحبیو  ھسفنل  حفاكی  صخش  لك  انل ، تقو  دجوی  الو  ةدیعب ، ابوروأ  ناكم ، يأ  نم  انذقنیل 
ًابیرق .انؤانفإ  متیس  .انسفنأ  لخادب  ةوقلاو  لمألا  دجن  نأ  عیطتسن  ال  رثكأ ، ءيش  لعف  عیطتسن  ال  ھل ،

انتدعاسم ھنم  بلطن  نأ  نكمی  نمو  انتثراك  ھیلإ  وكشن  نأ  اننكمی  نم  .انل  رثأ  يأ  كانھ  نوكی  نل 
ًادلب تسیل  ایجروج  دحتن ، نأ  طقف  انناكمإب  ناك  نإ  انئطخ ! نم  وھ  انلوح  رودی  ام  لك  نأ  ىرن  امدنع 

نحن ىقمح ، ىلإ  اننولوحی  نیذلا  انؤادعأ  ثحتسی  اذھ  اندحویس ؟ يذلا  ام  نكلو  اًزجاع ، الو  اًریغص 
ملو نیرقتسم ، ریغ  سانلا  .لیبنلا  دض  لیبنلاو  ریمألا ، دض  ریمألاو  كلملا ، دض  كلملا  انضعب : سرتفن 
مأ رفكلا  مأ  ةعاجملا  مأ  مھدیس ، مأ   ، ملسملا يزاغلا  ھنم ، اوئبتخی  نأ  مھیلع  ءيش  يأ  نوفرعی  اودوعی 



". ..ضرملا

ًالیلق اًشھدنم  تنكو  مكاحلا ، ریمألا  نم  ةعقوتم  نكت  مل  بیرغ  لجر  ىلإ  ةھجوملا  ةحارصلا  هذھ 
ھتردق فلخ  تأبتخاو  مسا هللا  تركذ  كلذل  ةحضاو ، ةقایل  ةلق  نوكتس  يبناج  نم  ةیزعت  يأ  .كلذ  نم 

ىلع نیطقاسلا  لك  ةماقإو  سأیلا ، عومد  لك  فیفجتو  حارجلا ، لك  فیطلت  ىلع  رداقلا  دیحولا  ةیلكلا :
ةرارمب مستبا  اذھ ، ىلع  مكاحلا  ریمألا  مستبا  ھعیطقب ." يحضی  نل  انصلخمو  اندیس  : " تلق .مھمادقأ 

ةراجتلا : " يل لاق  ةراجتلا ، ىلإ  ثیدحلا  ترَّیغ  مث  .يمالك  دیكأت  لواحی  ھسفن  تقولا  يف  ھنأكو  سأیبو 
يف كلذ ، يف  اًریثك  ركف  ھنأ  ادب  انیمدق ." ىلع  فقن  نأو  ًالیلق  يفاعتلاب  انل  حمست  نأ  اھنكمی  ابوروأ  عم 

ةراجتلا تاونق  حتف  نع  ثدحت  .لباقملا  يف  هداریتسا  متی  نأ  يف  لمأ  امو  ةنكمملا  تارداصلا  ددع 
يف ةمھملا  راكفألا  كلت  نِّمَُضأس  يننأب  ھتدعو  .مامتھالل  ًادج  ةریثمو  ةرصبتم  تاحارتقاب  ماقو 

نكمیو بسانم  تقو  يف  اھوشقانی  نأ  مھنكمی  ثیحب   ، يكلملا طالبلا  ىلإ  ھلسرأس  يذلا  لوألا  يریرقت 
يل حمسو  يرافسأ  نع  ھیلإ  ثدحتأ  نأ  ينم  بلط  ةیاھنلا ، يف  .مدقتلا  ضعب  ىلإ  كلذ  يدؤی  نأ 

ریبك أمظ  ھیدل  ناك  نكلو  اًمیظع ، اًمیلعت  رِھُظی  ھنأ  لاوحألا  يأب  نكمی  .ةیاھنلا ال  يف  ثیدحلاب 
ىرخأ طورش  يفو  ىرخألا  فورظلا  تحت  .دھج  نودو  ةعرسب  ءيش  لك  لبقتسی  ناكو  ةفرعملل ،

مظعم ءاضق  ىلع  اًربجم  ناكو  فیعض ، ناكم  يف  ةطلسلا  ھل  بھو  ردقلا  نكلو  اًزراب ، اًملاع  ناكل 
ام ةداع  نییلخادلا ، ءادعألا  عم  يھتنت  يتلا ال  تاعازنلا  يفو  نییجراخلا  ءادعألا  ةبراحم  يف  ھبابش 

داسف عم  ًافیكتم  رخآ ، وأ  ریمأ  ينیع  أقفی  رخآل  ٍنآ  نم  ھیدی ، يف  ھتحلسأو  ةیجراخلا  ھسبالمب  مانی 
رخآل ٍنآ  نمو  مھقلمت ، عم  اًحماستمو  دیبعك ، مھمدخ  نوعیبی  يذلا  ءالبنلا  ًالھاجتم  تونھكلا ، لساكتو 

اذھ يف  لشف  نإو  نیقراملا ، ءارمألا  ةحلاصمل  ًالیلذ  ًایسامولبد  ًاقیرط  ًاذختم  مھقلمتب ، ھسفن  وھ  موقی 
.ھبعش طسو  مھعفدیو  رافكلا  طسو  نم  ةقزترملا  دونجلا  رجأتسی  لمعلا ،

، ةلودلا ةرادإ  ءيش : لكب  اًمتھم  ناك  لیصفتلاب ، يرافسأ  نع  هربخأ  نأ  مكاحلا  ریمألا  ينم  بلط 
..قاوسألا ةعارزلا ، ةیبرحلا ، ّدُدعلا  خانملا ، نفلا ، اھروطت ، تایوتسمو  ةیملعلا  ئدابملا  خیراتلا ،

عیطقلا يعرب  نوموقی  فیكو  نیأ  ىتح  ينلأس  وھ  نكاسملا ، ماجحأو  لاكشأو  سبالملاب  اًمتھم  ناك 
، هاوتسم سفن  ىلع  ينأكو  ًاددجم  هروزأ  نأ  ينم  بلطو  ينركش  ةیاھنلا  يف  .ءاتشلا  يف  ھب  ةیانعلاو 

". كعم ثدحتأو  كروزأ  نأ  يل  رخف  ردصم  اًمود  نوكیس  تقولا ، كتمظع  ىدل  ناك  نإ  : " ھل تلق 
.رخآ ًائیش  لقی  ملو  كلذ  ىلع  كحض 

ھتایح فصأو  شھدملا  مكاحلا  ریمألا  اذھ  ىلإ  ًاددجم  دوعأس  باتكلا  اذھ  لمكأل  تقولا  َّيدل  ناك  نإ 
ظحلا ةئیس  ھسفن  تقولا  يف  يھ  ةداتعملا  ریغ  ةرثؤملا  ةایحلا  كلت  نأ  املاط  لیصفتلاب ، ةبََّذعُملا 

قش عیطتسی  نل  ھنأب  ًانمؤم  ملظم ، وبق  يف  ھیلع  قلغم  ءوضلا  نم  عاعشب  ينرَِّكُذی  ناك  .ةیجذومنو 
شیعی نأ  ھیلع  ناك  يتلا  ةئیبلا  عم  ھسفن  ِقّفَُوی  نأ  ًادھاج  لواحیو  سمشلا ، عم  جازتمالل  مالظلا 
اًریخأ ھتایح  يھنی  يذلاو  رمآتلاو ، لھجلا  توبكنع  ةكبش  يف  لیوط  تقو  نم  قََّلعُملا  وھ  اھیف ،

، ھتلق امب  ٍضار  انأف  نآلا  امأ  بسانملا ، تقولا  يف  تعطتسا  ول  كلذ  لك  فصأس  .ةعشب  ةاسأمب 
ًافیضم مكاحلا ، ریمألا  عم  يراوحب  وینوطنأ  تربخأ  امدنع  ءاسملا  اذھ  يف  ھنأ  بسحف  فیضأ  فوسو 

عوضوم ربتعی  يذلا  اذھ  دلبلا –  اذھ  رارمتسا  يف  لمأ  دجوی  الو  سانلا  ءالؤھب  ىحض  نأ هللا  نزحب 
: يل وینوطنأ  لاق  ىمادقلا ، باتكلا  ةجھب 



تنك امنیب  لمألا ، نادقف  لیبنلا  مكاحلا  ریمألا  اذھ  ةیؤر  كل  ببست  نأ  ویمولوتراب : ای  بیرغ  اذھ  "
، ةبدأملاو لابقتسالا  يف  ھبقارأ  تنك  ينكلو  ھیلإ ، ثیدحلا  ةصرف  يل  َحُتت  مل  .هرأ  مل  ول  لمألا  دقفأس 
اذھ ملظم ، وبق  يف  ھیلع  قلغم  ءوض  عاعش  ھنإ  .اًمامت  حیحص  نآلا  ھنع  ينثدحت  ام  نأ  فرعأ  انأو 

ةملظلاو ةملظلا ؛ يف  ءيضی  رونلاو  : ’ يلیجنإلا ھلاق  ام  يعدتست  الأ  نكلو  ویمولوتراب ، ای  بیط  لوق 
نأ تظحال  امبر  .ھنوردزی  مھنأ  ببس  وھ  اذھو  .ھیف  عمتجا  هءالبن  صقنی  ءيش  لك  . (6)‘ ھكردت ال 

ةبیطلا ىقبت  ةیھاركلا ، ئفطی  مل  رشلا  نأ  املاط  ھنأل  ویمولوتراب ، ای  نسح  اذھ  .ھنوھركی  عیمجلا 
امدنع ال دلبلا  ریمدت  متی  .دلبلا  ریمدت  متی  نل  ببسلا  اذھلو  دیدش ، باذع  مكاحلا  ریمألا  ةایح  .ةیح 

". ةاناعملا ىلع  رداق  دحأ  كانھ  نوكی 

.ھمیدقت ھناكمإب  نكس  لضفأ  مكاحلا  ریمألا  انل  مََّدق  .ةنیدملا  يف  ءاتشلا  انیضق  دقف  تركذ  امك 
نوكت نأ  نم  كعد  ةطسوتم  اھیف  شیعلا  انیلع  ناك  يتلا  فورظلا  هذھ  ىلع  قلطن  نل  اندلب  يف  عبطلاب 
، لمعلا لجأ  نم  انھ  انئج  لاح ، يأ  ىلع  .لضفأ  فورظب  ملحن  نأ  لیحتسملا  نم  ناك  نكلو  ةبیط ،

لمعب ًادیعس  مكاحلا  ریمألا  ناك  .بیط  لكشب  انلمع  ىضم  .تابوعصلا  عاونأ  لكل  نیدعم  انكو 
رداب .ةدع  تابسانم  يف  ھمدخ  قیرط  نع  كلذ  نلعأ  امكو  انتثعب ، دئاقل  ًایصخش  لاق  امك  نییفرحلا ،
يف اًحجان  ناك  ةھیدبلا  ةعیرس  ھتیسامولبدو  داحلا  ھئاكذب  ةلیبنو : ةمیظع  ةمھمب  نایتسابس  بألا 
مولعلا ئدابم  نم  دیدعلا  سیردت  متی  ثیح  ةسردم ، سسؤی  نأ  رارقل  تاضراعملا  نم  دیدعلا  ةھجاوم 

نم لقأ  ًالمع  كانھ  نأ  اوربتعی  مل  ًادھج ، نابھرلا  رّخدی  مل  .توھاللا  بناج  ىلإ  ةینیتاللا  ةغللا  اًضیأو 
مھعوضخو  ةیلاعلا ، مھقالخأب  اومََّدقو  ناسنإلا ، ھب  موقی  نأ  نكمی  ءيش  لكب  اوماق  مھرَْدق ،

انم دیدعلا  نوك  نم  ءادعس  دلبلا  لھأ  ناك  ءيش ، لك  قوفو  .ًایلاثم  اًجذومن  ریمضلل  يعارملا  مھلمعو 
ةیودألاب جالعلا  فرعی  نكی  مل  .لاجملا  اذھ  يف  صاخ  لكشب  اًرھام  وینوطنأ  ناك  .جالعلا  يف  نیعراب 
فوخب نیكسلا  ىلإ  سانلا  رظن  ةیادبلا ، يف  .ةحارجلاب  ةفرعم  ھیدل  تناك  نكلو  بسحف ، ةیذغألاو 

مل ًاعیرسو  ھیلع ، نیداتعم  اوحبصأ  سانلا ، اھب  جلاعی  يتلا  ةزیمتملا  ةقیرطلا  ةیؤرب  نكلو  ةقث ، مدعو 
دعاسأو مھعبتأ  تنك  يلاتلابو  جالعلا ، نع  لیلقلا  يسفنب  تفرع  انأ  .تابلطلا  ةاراجم  وینوطنأ  عطتسی 

.ينبحطصی ناك  ةراجتلا  نوئشل  يرودب  بھذأ  امدنعو  .اًضیرم  روزیل  ھنوذخأی  امدنع  يناكمإ  ردقب 
نوئشلا هذھ  يف  ضرألا ، دھمنو  ةیراجتلا  قرطلا  ددحن  انك  ءالبنلاو ، ءارمألا  ىلإ  ًاعم  ثدحتن  انك 

.تابسانملا نم  دیدعلا  يف  ةبلص  ةیضرأ  ىلع  ناتدیفملا  ھتحیصنو  ھتمكح  ينتفقوأ 

ناك كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  نكلو  ًالیلق ، مھلباقن  انك  وینوطنأو  انأو  ًادیعب ، نونكسی  ةسواسقلا  ناك 
يف تناك  ةلكشملا  .يبطلا  جالعلا  ناك  اذھ  ببس  .ًایموی  دیازتی  وینوطنأو  نایتسابس  بألا  نیب  روفنلا 

سیلو ةمحر هللا ، ىلإ  كلذ  نوبسنی  اوناك  اًصخش  نوجلاعی  امدنعو  مساب هللا ، نوجلاعی  نابھرلا  نأ 
ضرم نم  ىفَشی  يذلا  صخشلا  نأ  املاط  كلذ  ىلع  اومُالی  نأ  نكمی  .مھتراھمو ال  مھتفرعم  ىلإ 

دیری ام  سامحب  نوملعتیو  نابھرلا ، ظعو  ىلإ  میظع  هابتناو  نامیإب  ناعمتسی  ھیعار  اًضیأو  دیدش 
نوقبتملا نونمؤملاو  ةرفكلا  اھانبتی  يتلا  دیلاقتلا  نم  ًایجیردت  هریھطت  متیسو  هایإ ، مھملعی  نأ  سقلا 

ناك .جالعلا  َّلُعی  مِ ھسفن  تقولا  يفو  جلاعی  ناك  .فلتخم  لكشب  فرصتی  وینوطنأ  ناك  .ةمیدقلا  دئاقعلاب 
وأ ضرملا  اذھ  ضارعأ  رھظت  امدنع  دعاسی  نأ  نكمی  يذلا  امو  ًاددجم ، ضرملا  بنجتت  فیك  َّلُعی  مِ

ةنوخسلا جالعل  لئاسولا  يھ  امو  دیدصلا ، جارختسا  ةیفیكو  تادامضلا ، ریغتت  نأ  بجی  فیكو  كاذ ،



ةرعش دجوت  الو  فورعم ، وھ  امك  يدی هللا  نیب  ًاعیمج  نحن  .قح  ىلع  وینوطنأ  ناك  .دسجلاب  ةدیدشلا 
ىلع نیرداق  نحن  ام  فرعن  الأ  انیلع  بجی  ھنأ  ينعی  اذھ ال  نكلو  ةدارإ هللا ، نود  نم  انسأر  نم  طقست 

رھظأ ببسلا  اذھل  .ًایمتح  كارعلا  ناك  .نابھرلا  كلذكو  ھنامیإ  راكنإ  وینوطنأ  عطتسی  مل  .ھتفرعم 
.عیبرلا يف  لابجلا  ىلإ  ةلحر  يف  ينبحطصی  نأ  ررق  امدنع  نیمیظع  ةریصبو  ءاكذ  يیأر  يف  وینوطنأ 
عیطتسأ ناكم  يأ  ىلإ  بھذأ  نأ  يتداع  نم  ناك  ھنأ  لوألا ، لابجلا : ىلإ  ةلحرلا  هذھل  ناببس  َّيدل  ناك 

ةنیدملا نأ  وھ  يسیئرلا –  ببسلا  وھو  رخآلا –  َّينیعب ، ءيش  لك  ىرأ  نأو  يمدقب  ھیلإ  لوصولا 
اھنإ لیق  يتلا  لابجلا  يف  ساحنلا  مجانم  مھألاو  دولجلا ، نم  ةددعتملا  عاونألاو  يلحملا  لسعلا  تََحدَم 

فیثكلا طوقسلا  ببسب  ءاتشلا  يف  اًرعو  ناك  قیرطلا  نكلو  اًركبم ، لحترأ  نأ  دیرأ  تنك  .ًادج  ةیرث 
.جلثلل

فرعی نكی  مل  وھف  ةداعس ، لقأ  نایتسابس  بألا  نكی  ملو  .وینوطنأ  رارقب  تفرع  يننأل  ًادیعس  تنك 
.كارعلا بنجتی  فیك 

ةسمخ لعجو  يلحملا ، ریمألا  ىلإ  ةصاخ  ةلاسر  انعم  لسرأ  ةناصحلا ، ةقیثو  مكاحلا  ریمألا  انبھو 
.لیربأ ةیادب  يف  انقلطناو  باشلا ، لیبنلا  رمأ  تحت  اننوبحطصی  نیحلسم  لاجر 

دق انك  سمشلا ، بورغ  دعب   ، ءاسملا يفو  رجفلا ، لبق  ةنیدملا  انرداغ  .ًادج  ةدیعب  لابجلا  نكت  مل 
.اندصقم ىلإ  لعفلاب  انلصو 

: اننیعأ مامأ  ةذاخأ  ةروص  تفَشََكت  ةورذلا ، ىلع  انمدق  انعضوو  ریخألا  لتلا  ةمق  ىلإ  انلصو  امدنع 
ةریبك ةفاسم  ىلعو  نییئرم  نیحالف  ةعبرأ  كانھ  ناك  ةیلاع ، لابج  ھلوح  نمو  ریبك  يبشع  ٍداو  انتحت ،

يذلا لھذملا ، ضایبلاب  ةاطغم  لازت  ةرذلا ال  نكلو  جلثلا ، طِقُست  لبجلا  تاردحنم  تناك  .مھضعب  نم 
رجش  ، رضخألا نوللاب  تناك  لابجلا  تاردحنم  ىلع  تاباغلا  .ةبراغلا  سمشلا  ةعشأ  تحت  ةعورب  عملی 
ىلإ قیضو  ریصق  رھن  ردحنی  ناك  يداولا ، زكرم  يف  .ىرقلا  يف  لعفلاب  اًرمثم  ناك  قوقربلاو  زوللا 

حولت ةمخض  ةعلقو  ةیرق ، برقأ  يف  ٍلاع  لت  .انناذآل  لصی  عفدنملا  دیعبلا  ھتوص  ناكو  لفسألا ،
.متاقلا يدامرلا  نوللاب 

انتیقب راسو  ھیفیض ، لوصوب  فرعی  انفیضم  عدیل  انمامأ  ھعابتأ  نم  ًادحاو  ةقرفلا  دئاق  لسرأ 
.ردحنملا قیرط  نع  لفسأ  ىلإ  ءطبب 

انبرتقا املكو  ةیرقلا ، ىلإ  انلخد  امدنع  اذھ  انظحال  .ةبضھلا  دنع  ةعلقلا ، تحت  ریمألا  رصق  ناك 
تارجحلا يسیئرلا –  ءانبلا  .ھنم  لقأ  سیل  وھف  ریمألا ، رصق  نم  لضفأ  نكی  مل  ول  ھنأب  انعنتقا  ھنم 

تافرشب تاھج  ثالث  نم  طاحم  وھو  بوطلا ، نم  ھحطسو  ةیرجح ، تناك  ھتلئاعو –  ریمألل  ةینكسلا 
تاعبرم ةفاسم : ىلع  فقت  ةیبشخلا  تایانبلا  نم  ددع  .ةیانعب  ةفرخزم  تانیزبارد  عم  ةعساو  ةیبشخ 

ةحاس كانھ  تناك  اھلوح  .نزاخملاو  نكامألا  عاونأ  نم  دیدعلاو  تالبطسإلاو  بوبحلا ، نزاخم  مدخلا ،
.رارضخالا دیدش  بشعلاب  ةطاحم  ةریبك 

ناك نكلو  يوقو ، لیوط  هرمع ، نم  نیعبرألا  يف  ھنأ  نظأ  .رصقلا  ءانف  يف  انلباقیل  انفیضم  ءاج 
يبناج ىلعو  فیثكلا  هرعش  ىلع  ضایبلا  ضعب  كانھ  ناك  .ناوخرو  نالھرتم  نادخو  رتاف ، ھجو  ھیدل 



ریغو نیتككشتم  نینیعب  انیلإ  رظنی  ناكو  فیفخ ، مثعلت  عم  اًسلس  ھثیدح  ناك  لیوطلا ، ھبراش 
.نیتقثاو

نأو بئاقحلا ، رِضُحی  نأ  ھمداخ  نم  ریمألا  بلط  .طالبلا  يف  قاسو  مدق  ىلع  ءاشعلل  دادعإلا  ناك 
ىلإ دعصنل  وینوطنأو –  انأ  ةقرفلا  دئاق  اناعدو –  سانلاب ، ينتعی  نأو  لبطسإلا  يف  دایجلا  عضی 
لكشب ةفرخزملا  دناسملاو  نیعارذلا  تاذ  يساركلا  ىلع  انسلجأو  ةنیزملا ، ةیرثلا  ةریبكلا  ةھدرلا 

.دحاو يبشخ  حول  نم  ةتوحنملاو  لیمج ،

يف ةاتف  ناكالم ، ھلافطأو ، نراقی ، لامج ال  تاذ  ةأرما  يھو  ھتجوز ، ھتلئاع : ىلإ  انمََّدق  كانھو 
نوقینأ مومعلا  يف  مھ  ءاسن ، مأ  ًالاجر  اوناك  ءاوس  نویجروجلا ، .ةعساتلا  يف  يبصو  ةرشاعلا ،
ةحضاولا اھتمالع  كرتت  مھلامج  عم  بسانتت  ام ال  ةداع  يتلا  مھتیصخش ، نكلو  رھظملا ، ونسحو 

انمَّلَع امك  ھلاثمو ، ةروص هللا  ىلع  ِعنُص  ًاقح  ناسنإلا  ناك  نإ  نكلو  .رابكلل  يجراخلا  رھظملا  ىلع 
لثم َرأ  مل  .رخآ  دحأ  يأ  نم  رثكأ  انھ  لافطألا  ىلع  حصی  كلذ  نإ  لاقی  نأ  نكمی  سدقملا ، باتكلا 

ةرھاطلا مھحاورأ  حوضوب  ىرتو  مھیلإ  رظنت  تنأ  .رخآ  ناكم  يأ  يف  نیلیمجلا  لافطألا  ءالؤھ 
نیبذھمو ًادج  نیبدؤم  ریمألا  انفیضم  لافطأ  ناك  .ةعئارلا  ةربعملا  مھنیعأ  نم  كیف  قدحت  ةیقنلاو 

ةأرما تدب  ریمألا  ةجوز  .مھرظنم  نسحو  يجراخلا  مھلامج  قلأت  بناج  ىلإ  ًاقذحو ، ةنطف  نوكلمیو 
.موھفم ریغ  نزح  اھینیع  يف  ناكو  ًالیلق ، َتَثدََحت  ةیِعارُمو ، ةعضاوتم  ةبیط ،

لیصفتلاب مكاحلا –  ریمألا  اھب  انلأس  يتلا  ةقیرطلاب  سیل  نكلو  انئج ، نیأ  نمو  انع  ریمألا  انلأس 
انأدب يذلا  تقولا  يف  .مامتھا  نود  نم  لوقأ  نأ  نكمیو  يحطس  لكشب  ىرحألاب  نكلو  ءيش –  لك  نع 

نم تاباجإلا  هذھ  ىلإ  عمتسا  ھنأب  يحوت  ةقیرطب  انیلإ  ھسأرب  ئموی  ناك  ھتلئسأ  نع  ةباجإلا  ھیف 
ىلع ھتحئار ، قشنتساو  ھیمدق  ىلع  اندلب  ىلإ  ءاجو  ةفاسملا  كلت  رفاسو  تضم ، ةلیوط  روصع 
اھسفن ھتمصاع  رزی  مل  ھنأ  لب   ، بسحف دلب  ىلإ  دلب  نم  رفاسی  مل  ھنأ  ًاعیرس  انكردأ  اننأ  نم  مغرلا 

.ةدحاو ةرم  ىوس 

ھجول ام  لكشب  اًھباشم  ناك  ءاشعلا  اذھ  نكلو  بارشلاو ، ماعطلا  نم  ریثكلاو  ًابیط ، ءاشع  اوعضو 
، ةلئاعلا نم  ءاضعأ  مھ  ةدئاملا  ىلع  اوناك  نم  مظعم  ةیجروجلا ، دیلاقتلل  قرخ  يف  .رتافلا  ریمألا 
يف راطفإلا  دعب  .ةبیئك  ةربنب  ًابیرقتو  ةضفخنم ، تاوصأبو  ًالیلق  الإ  اوثدحتی  مل  كلذك  اوسیل  نیذلاو 
.اھیلإ انب  دھعو  ةیرقلا ، نم  دوسألا  يدترت  زوجع  ةأرما  رِضُحی  نأب  ھمداخ  ریمألا  رمأ  يلاتلا  حابصلا 

نع يمداخ  يربخأ  .يلجأ  نم  ًادیج  مھب  ينتعاو  كلزنم  يف  لاجرلا  ءالؤھ  يعض  : " ةأرملل لاق 
، اھتقو يف  لیسغلاو  تابجولا  ّدَعأ  يِ .ءيش  لك  مكل  مدقی  فوسو  اھیلإ  نوجاتحت  يذلا  نؤملاو  ماعطلا 

نآلاو .ھنابلطی  ءيش  يأب  مایقلا  يف  يددرتت  الو  ىرخألا ، ءایشألاو  لزنملا  ةفاظن  ىلع  يظفاحو 
". كنباو كجوز  ھب  نیدملا  لاملا  لك  نع  لزانتأ  فوس  لباقملا  يفو  امھب ! يضما 

". يدیس ای  ةدیدم  ةایح  كبھیل هللا  : " عوضخب زوجعلا  ةأرملا  تباجأ 

بصتنی ثیح  فیظن ، ھنكلو  ریغص ، ءانف  اھیدل  ناك  .ةیرقلا  فارطأ  يف  شیعت  زوجعلا  ةأرملا  تناك 
امھتصصخ اھنم  نیتنثا  تارجح ، ثالث  تیبلا  مض  .ةریثك  ةیبشخ  ماوكأ  ىلع  ریبك  يبشخ  تیب 



.وینوطنألو يل  ةفیضملا 

كفی نأ  لواحی  ناكو  ھحابنب ، میحجلاك  ءاضوض  ردصی  انتفیضمب  صاخلا  ةسارحلا  بلك  ناك 
امدعب ًالیلق  أدھ  ھنكلو  .انبئاقح  تایوتحم  نوجرختسی  ریمألا  مدخ  ھیف  ناك  يذلا  تقولا  لاوط  ھطابر 

نكلو تقولا ، ضعبل  وینوطنأ  ىلإ  ًاباترم  رظنی  ناك   ، ءاسملا يف  ةقیدحلا  ىلإ  انجرخ  امدنعو  اولحر ،
.ءطبب ھلیذ  زھ  رارق ، ىلإ  ةیاھنلا  يف  لصو  ھنأك 



دیفید
عیطتسأ ال   ) مھنم برقتأ  نأو  نییلحملا  ناكسلا  ىلع  يسفن  دِّوَُعأ  نأ  َّيلع  لھسلا  نم  دجأ  اًمود 

ءالؤھ لثم  قالطإلا  ىلع  َرأ  مل  .ةمیظع  بعاتم  انتفداص  ةرملا  هذھ  نكلو  وینوطنأ ،) نع  ثیدحلا 
كیلإ نوعمتسیس  مھیلإ ، تثدحتو  مھتفقوأ  نإ  .ناكم  يأ  يف  نیتومصلا  نیمتاقلا  نیبیئكلا  سانلا 

مھل حمسی  اذھ ال  نإف  مھمادقأ  ىتح  مھمدو  مھمحل  يف  لغلغتم  بیذھتلاو  بدألا  نأ  املاطو  صرحب ،
ةملك نود  نم  اھرھوج ، يف  ةبضتقمو  ةفاج  نوكت  مھدودر  نأ  الإ  ىرخأ ، ةقیرطب  اوفرصتی  نأب 

ىتح الو  .ًابسانم  اًرذع  اودجو  املاط  ةظحل  يف  نوفتخی  مھو  انب ، مامتھا  يأ  نع  نوربعی  ال  ةدئاز ،
نولبقیس .انھ  لكش  يأب  ةدیفم  تناك  لحترم –  لكل  ھیف  ًاقوثومو  ًابرجم  اًرایتخا  ربتعت  يتلا  ایادھلا – 
حضاولا نم  ھنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةناھإلاب ، فویضلا  رعشی  ىتح ال  مھبدأ ، نم  عبان  اًضیأ  اذھو  ایادھلا ،

.ةقحال ةقالع  ةماقإ  ىلع  دعاست  نل  ایادھلا  كلت  نأ 

ةئیطبو ةنكاس  ةایحلا  يضمت  .عطقنا  دق  اًرتو  نأكو  انھ ، بیجع  لكشب  ةئداھ  اًمومع  ةایحلا  تناك 
.لیوط ربص  يفو 

ببس نود  نم  ام  ةظحل  يف  كیتأی  يذلا  كلذ  لثم  اًضماغو ، اًماع  اًعابطنا  يل  اذھ  ادب  ةیادبلا  نم 
ةریثمو ةیقیقح  سسأ  ھل  عابطنالا  اذھ  نأب  تعنتقا  ًاعیرس  يننكلو  فولأم ، ریغ  ناكم  يف  ددحم 

صخش يأ  .ينغی  صخش  يأ  دحأ  عمسی  مل  تقولا ، ضعبل  غارف  يف  شیعن  انك  نآلا  ىتح  ریكفتلل :
.تقولا لاوطو  ناكم  لك  يف  سانلا  ِيَّنُغی  .ئجافمو  بیجع  ءيش  اذھ  نأ  كردیس  نییجروجلا  فرعی 

لمحتل ةیساسألا  مھلئاسو  نم  ةدحاو  ھنإ  ىتح  لوقن  نأ  اننكمی  مھدوجول ، يساسأ  بَصَع  ءانغلا 
اھمكاری نأ  نكمی  يتلا  تاھافتلاو  تالكشملا  مومس  لك  ءانغلا  قیرط  نع  نویجروجلا  عزتنی  .ةایحلا 

، ةجھبلا وأ  ةبآكلا  ءاوس  رعاشملا ، عاونأ  لك  نع  مھئانغ  يف  نوِرَّبُعیو  ناسنإلا ، بلق  يف  ملاعلا  اذھ 
َرأ مل  كلذ ، بناج  ىلإو  .انھ  ءانغ  ىلإ  عمتسأ  مل  يننكلو  .ةیھاركلا  وأ  بحلا  حرفلا ، وأ  بضغلا 

مھل حمسی  قسغلا ال  اھیف  لحی  يتلا  ةظحللا  يف  ةباغلا ، نولخدیو  ةیرقلا  ءارو  نوھجوتی  لافطألا 
.مھتینفأ دودح  جراخ  اوبھذی  نأب  ىتح  مھؤابآ 

، اذھ لك  فلخ  ئبتخملا  ضومغلا  نم  اًعون  كانھ  نأ  نم  كشلا  يف  تأدب  سانلا  ءالؤھ  تبقار  املك 
ھیلع ترطیسو  لوھجم  رحسب  ناكملا  اذھ  َتَنَعل  ةیعیبط  ءارو  ام  ةوق  نأ  يل  ودبی  نایحألا  ضعب  يف 

، ضبریو ھسافنأ  ىلع  ثبخب  ذوحتسیو  ءيش ، لك  للختیو  ریبكلا ، يداولا  ىلع  لِقُثی  ضماغ ، فوخب 
.ظحلا ءوس  ةماود  ریدی  مث   ، ھساسأ نم  عقاولا  رییغتل  دیھمت  يأ  هرش  ربص  دافنب  عقوتیو  رظتنیو 

رثكأ ضماغلا  فوخلا  راص  ھسفن ، رمألاب  رعشی  ھنأ  ادب  وینوطنأ  عم  يكوكش  تكراش  امدنع 
.اًحوضو



رظنلا ضغب  ھنأل  فوخلا ، اذھ  ببس  نع  ثحبن  مل  انأ ) لقألا  ىلع  وأ   ) نحنف ًائیش ، ِرّیغی  مل  اذھ 
ًادج ًاعیرس  يتاجایتحال : ٍفاك  يلابم  اللا  بدألاو  دوربلا  .يلمعب  مایقلا  نع  ينلَِّطُعی  مل  هردصم ، نع 

ةقیرطلا يل  اوحرش  اھفرعأ ، نكأ  مل  ةیرب  تاناویح  نم  ذختم  اھنم  ریثكلا  دولجلا ، نم  دیدعلا  ينورأ 
ریفقلاب ينتعت  فیكو  لحنلا  ةیبرت  دیلاقت  تملعت  ةیدلجلا ، سبالملا  ةعانصو  ةغابصلا  يف  ةیلحملا 

نأ تبغرو  لسعلا ، نوعمجی  فیك  اًضیأ  تفرع  ةعیطمو ، ةئداھ  تانئاك  اھنأ  تفرع  يتلا  لحنلاو ،
.ویام ةیاھن  يف  َّينیعب  كلذ  ىرأ 

مجانم نع  ثحبنل  وینوطنأو  انأ  تكرحت  تاحابصلا  دحأ  يفو  ًالیمج ، وجلا  ناك  اًریخأ ، تطشن  نآلا 
.ساحنلا

ًاقحالو تقولا ، كلذ  ىتح  كلذب  متھا  انیف  دحأ  .تارم ال  ةدع  دیفید  مسا  انعمس  انك  تقولا  اذھ  يف 
يفو مارتحالا ، وأ  فوخلا  قلطنم  نم  ءاوس  ضفخنم ، توصب  اًمود  ھمسا  نوركذی  مھنأ  انركذت 

.بیلصلا ةمالع  نومسری  ھسفن  تقولا 

ردحنملا انعبتو  ةیرقلا  انكرتو  نؤملا ، ضعب  انذخأو  دایجلا  انجرسأ  رجفلا ، لح  امدنع  انظقیتسا 
.اندحو كرحتن  نأ  نیرطضم  انكو  ًادشرم ، دجن  مل  .لفسأ  ىلإ 

انعجر يلاتلا  مویلا  يفو  ریغص ، فھك  يف  لیللا  انیضقو  قرشلا ، هاجتا  يف  لالتلا  بناج  ىلإ  انرس 
مغرلا ىلع  قالطإلا ، ىلع  ساحنلا  مجانمل  رثأ  يأ  ىلإ  لصی  مل  لوألا  اُنثَْحب  .ءاسملا  لولح  لبق  لزنملا 

.اھروزنل ىرخأ  نكامأ  انمامأ  لاز  ام  ھنأل  انلمأ  دقفن  مل  اننأ  نم 

راس دحأ  يأ  نوك  ىلإ  ةراشإ  الو  كانھ  مدقلل  قیرط  كانھ  نكی  مل  ةقیقحلا  يفو  ءارولل ، ًالیلق  اندع 
انعبتاو نایدولاو  روخصلا  طسو  ریسلا  ىلع  ةداتعملا  دایجلا  يف  انتقث  انعضو  اننكلو  قیرطلا ، اذھ  يف 
هابتناب رظنلا  يف  أدبو  ھناصح  وینوطنأ  فقوأ  امدنع  ردحنملا  فصتنمل  لصن  مل  .ةباغلا  لالخ  ردحنملا 

.لفسألاب ءيش  ىلإ 

."؟ وینوطنأ ای  رمألا  ام  : " ھینیع ةقیدحت  عبتأ  انأو  ھتلأس ،

". ةعلق ھنأكو  ودبی  ءانبلا ، نم  اًعون  ىرأ  نأ  يننكمی  : " لفسألا ىلإ  ریشی  وھو  وینوطنأ  باجأ 

ًاعیفر اًطخ  راجشألا  طسو  تیأر  ةیاھنلا  يف  نكلو  ءيش ، ةیؤر  عطتسأ  مل  تقولا  ضعبل  ترظن ،
.ةعلقل راوسأ  ھقوف  طئاحل 

". لعفلاب ةعلق  اھنإ  : " ھنیمخت تدكأ 

."؟ ةباغلا يف  انھ  ةعلقلا  ھلعفت  يذلا  ام  ئجافم ، اذھ  : " ھیفتك اًزاھ  وینوطنأ ، لءاست 

تقو دعب  .ةباغلا  طسو  ىرخأ  ٍنایحأ  يف  ىفتخاو  ًانایحأ ، ءانبلا  رھظ  انقیرط  يف  انرارمتسا  ءانثأ 
ًاعیرسو .قیرطلا  يف  انقلطنا  .لفسأ  ىلإ  ردحنیو  راسیلا  نم  ًالئام  ناك  .ًادھمم  ًاقیرط  اندجو  ریصق 

ةحاس كانھ  تناك  ةباغلا ، طسو  يف  ردحنملا ، يف  .لعفلاب  ةعلق  اھنأب  نیعنتقم  انكو  ھلك ، ءانبلا  رھظ 
.ٍلاع رادجب  ةطاحم  فقت  ةریغصلا  ةعلقلا  تناك  ةعفترم ،



توصب دحاو  تقو  يف  حبنت  بالكلا  نم  دیدعلا  تأدب  .اًعومسم  ةحبانلا  بالكلا  توص  حبصأ  ةأجف ،
.عشبو قیمعو  يوق 

ةدیعبلا ةلوزعملا  ةعلقلا  هذھ  يف  ًاقح  شیعی  نأ  دحأل  نكمی  لھ  .لوھذلاو  ةأجافملاب  نیرعاش  انفقوت 
.رمألا لیختی  ناك  انیلك  نأب  عنتقن  انأدبو  حابنلا ، فقوت  ءيش ، يأ  يف  ركفن  نأ  لبق  .ةیرقلا  نع  ًادج 

دنعو .رادجلاب  ةقصتلم  يدیدح  لفقب  ةباوب  انیأر  ًاعیرسو  .انقیرط  انلصاو  حابنلا  فقوت  دنعو 
.مھب ةخطلم  ةباوبلا  نأكو  نیتیمامألا  اھیمدق  ىلع  فقت  ةسارحلا  بالك  نم  دیدعلا  اندجو  ةباوبلا ،

تمصب انیلإ  رظنتو  ةرھاظ ، ةداحلا  اھنانسأو   ، ةباوبلا نابضق  قرتخت  اھماطخأو  ةبصتنم ، اھناذآ  تنك 
.بضغب نكلو 

ضیرع لیوط  لجر  فقی  ناك  بالكلا  طسو  يف  ھنأ  وھ  ھعقوتن  مل  يذلاو  اًشاھدإ  رثكألا  ءيشلا 
ھجوب انیلإ  رظنیو  ةباوبلا  نابضق  كسمی  ناك  .دوسأ  ھلك  هرھظم  ناك  .دوسأو  رعشلا  دعجأ  نیبكنملا 

.ھیف بصع  صلقتی  نأ  نود  نم  لوھذمو  تماص 

لك نأب  ًاعنتقم  ناك  يیأر  يفو  ةیجروجلاب –  ھیف  وینوطنأ  حاص  ىلوألا ، انتمدص  نم  انیفاعت  امدنع 
". يقیدص ای  ًابحرم  : " ةسولھ سیلو  يقیقح  اذھ 

، دوسألا لجرلا  كرحتی  مل  .تتمص  مث  ًافیعض  اًحابن  بالكلا  تردصأ  وینوطنأ  توص  ىلإ  عامتسالاب 
.اھسفن ةظفحتملا  ةرظنلاب  انیف  قدحی  لظو 

.دوسألا لجرلا  نم  بَصَع  كرحتی  ملو  .ًاددجم  بالكلا  تردھو  .ةیكرتلاب  ةیحتلا  وینوطنأ  ررك 

لجرلا نكلو  .ىرخألا  تاغللا  نم  دیدعلاب  ھتیدان  ةیكرتلا ، الو  ةیجروجلا  فرعی  امبر ال  ھنأ  تركف 
نم ةغل  يأ  فرعی  لھ  مكبأو ، مصأ  وھ  لھ  .نفج  ھل  شمری  نأ  نود  نم  تمصب  انیف  قدح  دوسألا 

؟ انتباجإ يف  بغری  لھ ال  تاغللا ؟

لخدنو نیمیلا  ىلإ  قیرطلا  لیمی  نأ  لبق  .انقیرط  انلصاوو  اندایج  انردأ  ھلعفنل ؟ انل  ىََّقَبت  يذلا  ام 
هذھ يف  نأ  يل  ادبو  انفلخ ، نم  ةتباثلا  دوسألا  لجرلا  ةقیدحتب  روعشلا  انناكمإب  ناك  ةباغلا ، ىلإ 

.اًریرشو اًضماغ  ًائیش  ةقیدحتلا 

فوخلا اذھو  ةضماغلا  ةعلقلا  كلت  انیسأر : يف  رودت  ةركف  انیدل  تناك  انأو  وینوطنأ  نم  لك 
أدھأب اھتلأس  انءاشع  انتفیضم  انل  ترضحأ  امدنع  ءاسملا ، يفو  .ناكباشتم  يداولا  يف  ضماغلا 
.رثكأ يضارتفا  دكأت  اھیف ،"؟ شیعی  نمو  ةباغلا ؟ يف  اھانیأر  يتلا  ةعلقلا  ام  : " ةنكمم ةربن  فخأو 

.ًاددجم َّينیع  يف  اھینیع  عضت  ملو  ًاعیرس  ةفیضملا  َّيلإ  ترظن 

ذیبنلا كل  رضحأ  فوس  دربی ، كماعط  عدت  ال  ناطیشلا ، ةعلق  اھنإ  : " تلاقو بیلصلا  ةمالع  تمسر 
". روفلا ىلع 

ًالجر تیأر  يننأ  اھتربخأو  اھتفقوأ  ينكلو  ذیبنلا ، انل  ترضحأ  نأ  دعب  روفلا  ىلع  يضمتس  تناك 
.كلذ ىلإ  تعمتسا  امدنع  اھھجو  ىلع  فوخلا  تیأر  .ةعلقلا  يف 



ةمالع تمسر  انظفحیلف هللا ،"! ناطیشلا ، ناك  دقل  يدیس ، ای  كلذ  تروصت  كنأ  ضرتفملا  نم  "
ال يدیس ، ای  رثكأ  ينلأست  ال  : " ةلسوتم ةجھلب  تفاضأ  رثكأ ، اھلأسأس  يننأ  ةكردمو  ًاددجم ، بیلصلا 

!". اذھ نع  ثدحتی  نأ  ءرملل  نكمی 

ىلعو ةفلتخم ، تاضارتفا  ىلإ  انلصوو  رخأتم ، تقو  ىتح  وینوطنأو  انأ  تملكت  ةلیللا ، كلت  يف 
كانھ نأكو  ودبی  رمألا  ةدیحو : ةبیرغ  ةجیتن  ىلإ  انلصو  اًمامت ، ءيش  لك  مھفن  مل  اننأ  نم  مغرلا 

.نیفئاخ مھنوك  نم  نوفئاخ  مھو  نوفئاخ ، مھنإ  سانلا –  ءالؤھ  ىلع  ذوحتسی  اًجودزم  ًافوخ 

ءانتعالا يف  ًادج  ًایخس  ریمألا  ناك  .عوضوملا  اذھ  يف  ضوخی  ریمألا  انلعج  مایألا  دحأ  يف 
انرَِّكُذی ناك  ھنكلو  عوبسألا ، يف  نیترم  وأ  ةرم  ةیھش  ةبجو  انل  بلجی  ناكو  انب ، مامتھالاو  انتاجاحب 
ھمرك نم  طقف  عبان  اذھف  ةفایضلا  انل  رَّفَو  نإو  ھتابجاو ، نمض  نم  نكت  مل  انتیلست  نأ  رخآل  ٍنآ  نم 
ًادیعبو .ءابرغلا  مامأ  ىھابتی  ىتح  اًریثك  انوعدی  ناك  ھنأ  يل  ادب  نكلو  ينحماسیلف هللا ، .ھبلق  ةبیطو 

: ةدئاملا ىلع  نیدیحو  انك  امدنع  وینوطنأ  ھلأس  كلذ ، نع 

."؟ ككلم يھ  لھ  ةباغلا ، يف  ةدوجوملا  ةعلقلا  كیلاعم ، "

: ةیاھنلا يف  لاقو  َّيلإ ، مث  وینوطنأ  ىلإ  ًالوأ  انیلإ ، ككشتب  ریمألا  رظن 

". نیطایشلل كلم  اھنإ  دحأل ، اًكلم  تسیل  اھنإ  "

."؟ نیطایشلا "

". ةرباغلا نامزألا  ذنم  نیطایشلا  يدیأ  يف  اھنإ  معن ، "

". ءانفلا يف  ًالجر  انیأر  ویمولوترابو  انأ  نكلو  "

.ریمألا نول  ریغت 

."؟ ھتیؤر امكنكمأ  فیك  "

كانھ ناك  .مكبأو  مصأ  ھنأ  دقتعأ  .دوسأ  ًالجر  انیأر  .ةعلقلا  بناجب  دوجوملا  قیرطلا  يف  انرس 
". ھلوح بالكلا  نم  ریثكلا 

.لیوط تقول  تاملكلا  ھفعست  ملو  شاعترالا  يف  ریمألا  براش  أدب 

ةعلقلا كلت   " ..عقوتم ریغ  لكشب  ًابضاغ  راصو  ناطیشلا ." ھنأ  دكؤملا  نم  : " ةیاھنلا يف  لاق 
نوكی نلو  امكنومجریس ، ةعلقلا  نم  امتبرتقا  امكنأ  سانلا  فرع  نإ  ىذألا ! مكبیصیس  اندودح ! جراخ 

". امكتدعاسمل ھلعف  يناكمإب  ءيش  كانھ 

يف رداغن  نأ  يف  ھتبغر  يف  اًحضاو  ناك  .ةنیدملا  ىلإ  انتدوع  نع  ثیدحلل  ةأجف  لقتناو  أدھ  مث 
.انمامأ ةحارص  كلذ  نع  ریبعتلا  عطتسی  مل  ھنأ  نم  مغرلا  ىلع  نكمم ، تقو  عرسأ 

.مھنم رثكأ  نكی  مل  نإ  سانلا ، ردق  سفنب  ًافئاخ  ناك  ریمألا  نأ  اًحضاو  حبصأ  يلاتلاب ،



؟ فوخلا اذھ  ببس  ناك  ام  نكلو 

ةیادبلا نم  انلوح  سانلا  ءالؤھ  ھبصن  يذلا  ةقثلا  مدع  رادج  رسكنی  نأ  يف  لمأ  َّيدل  اًمود  ناك 
يناكمإب نكی  مل  عبطلاب ، .ناسنإلل  ةیعیبطلا  تافصلا  نم  تسیل  ةقثلا  مدع  نأ  املاط  ًالجاع ، مأ  ًالجآ 

.لعفلاب باذ  ةیاھنلا  يفو  بوذیس ، ھنأ  يف  كش  َّيدل  نكی  مل  نكلو  جلثلا ، بوذیس  ىتم  وأ  فیك  ریرقت 

، ةقث مدعب  ةیادبلا  يف  اذھل  اورظن  .ةیجالع  تاراھم  كلمن  وینوطنأو  يننأ  ًاعیرس  دلبلا  لھأ  فرع 
ًابوتكم ناكو  سرتفم ، ناویح  ھحرج  امدعب  كلذو  نیموی ، يف  ھیمدق  ىلع  ًایعار  انفقوأ  امدعب  نكلو 
ىلإ لوحت  مث  ةبیطلا ، ةینلا  نم  ردق  ھیف  ككشت  ىلإ  ةقثلا  مدع  تلوحت  اوضرتفا ، امك  توملا  ھیلع 

اوناك املاط  ةجھبلا ، هذھ  نكسی  تقولا  ضعبل  لظ  فوخلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةئجافم  ةجھب 
اوؤرج ام  اًریثكو  أرجأ ، اوحبصأ  مھنأ  الإ  اننف ، يف  ةراھملاو  ةفرعملا  نم  رثكأ  رحسلا  ةیؤرل  نولیمی 
، ةقثب نكلو  ءطببو  ىضرملاب ، میظع  لؤافتب  انیلإ  اودھعو  مھلزانم ، يف  مھترایزل  انتوعد  ىلع 
ةیرسبو انع ، ھكوكشو  ھفواخمو  ھنازحأ  يفخی  دعی  مل  مھنم  دحاولا  نإ  ىتح  اننیب  رعاشملا  تدعاصت 

.ءيش لك  ةیاھنلا  يف  انل  اولاق  ةمیظع 

ضعب اوأر  دلبلا  لھأ  نإ  لوقأ  نأ  طقف  يننكمی  يتھج ، نم  .مھتصق  قدص  ىدم  ام  فرعأ  انأ ال 
سانلا تالایخ  نم  اًجتنم  تناك  ىرخألا  ءایشألا  ھیف ، قوثوم  ةھجلا  هذھ  نم  رمألاو  مھنیعأب ، ءایشألا 

ثبخب نیجزتمم  طلتخملاو  يقیقحلا  ناك  يیأر  يفف  ماع ، لكشب  نكلو  حضاو ، وھ  امك  ةیفارخلا 
.امھضعب عم  نیكباشتمو 

ةدعل ترقتسا  ودبی  امكو  ھبرغو ، ھقرش  دلبلا ، بَھُرت  نیحلسملا  صوصللا  نم  ةباصع  كانھ  تناك 
فاخی لجر ال  وھ  دیفید ، ھمسا   ، ةباصعلا سیئر  .لیوط  نمز  نم  كلذو  ةروجھملا ، ةعلقلا  يف  تاونس 

ةریمألا انفیضم  ةجوزل  قیقشلا –  ریغ  خألا  ةقیقحلا  يف  وأ  ًاقیقش –  ناك  عداخم ، وھو  محری ، الو 
ىلع ةدیسلا  تكردأ  .اھعم  ةیرس  ةقالع  أدبو  ھتمداخ  بح  يف  عقو  يلحملا ، دیسلا  هوبأ ، .ةلیمجلا 
.اھنطب خافتنا  رھظی  أدبو  ًالماح ، ةییحلا  ریغ  ةمداخلا  تراص  امدنع  صلخم  ریغ  اھجوز  نأ  روفلا 
، بضغت ملو  اھتابغرل ، ملستست  مل  .ةرسألا  مسا  وھ  لوألا  اھمامتھا  ناكو  ةیكذ ، ةدیسلا  تناك 
ثیح ةضفخنملا ، يضارألا  ىلإ  لماحلا  ةمداخلا  تلسرأو   ، ءودھب ھتئیطخ  ىلع  اھجوز  تحماسو 

يتلا ةمداخلا  عیمجلا  يسنو  ةلئاعلا  ىلع  ًاددجم  ءودھلا  لح  اذھ ، دعب  .دیعب  بیرق  دی  يف  اھتلعج 
ةنبا تناك  تاونس –  ةدع  دعب  نكلو  .اھتعاس  تام  دق  ناك  قباسلا  كلملا  نأ  ةصاخ  اھءودھ ، تقرتخا 

تقولا اذھ  يف  اھرمع  نم  ةرشع  ةیناثلا  يف  ًایلاح ، ةبوبحملا  ریمألا  ةجوز  يھ  يتلا  ةدیحولا ، ةدیسلا 
ةعباسلا يلاوح  يف  رقشأ  اًریغص  ًادلو  بحطصت  مایألا ، دحأ  يف  ًاددجم  ةدورطملا  ةمداخلا  ترھظ  – 

، تاكلتمملا نم  اًءزج  تبلطو  ةدیسلا  ىلإ  ةرشابم  ةمداخلا  تھجوت  .سمشلاك  ًالیمج  ناك  هرمع ، نم 
لعشأو ةیدیدح ، اصعب  كسمأو  عردلا ، يدترأس  اًعوط ، يل  كلذ  ِطعت  مل  نإ  : " تددھ ھسفن  تقولا  يفو 
دیفید وبأ  وھ  اھجوز  نأ  ركنت  نأ  .اًریثك  ةدیسلا  ةلكشملا  كلت  تكبرأ  دیفید ." ينبال  لدعلا  بلجأو  دلبلا 

مل كلذ  فالخب  ھنأ  حیحص  .لوف  اتبح  امھنأكو  نیھباشتم  اناك  تخألاو  خألا  ًالیحتسم : اًرمأ  ناك  ًاقح 
يف كش  كانھ  نوكی  نل  ةمكحملا  ىلإ  رمألا  لصو  ةلاح  يف  ھنأ  املاط  تاكلتمملا  ىلع  رطخ  كانھ  نكی 
نل ةدیسلا  نأ  ًادیج  فرعت  تناك  ةمداخلا  نكلو  ةقیشعلا ، ةمداخلا  سیلو  ةدیسلا ، بناج  ذخأتس  اھنأ 
نأ نع  تاكلتمملا  لك  َّدُقت  مِ نأ  لَِّضُفتَس  دلبلا ، يف  ثیدح  طحم  رمألا  لعجت  نأ  فرظ  يأ  تحت  حمست 



علدنی نأ  ءودھب  ترظتناو  ةكسامتم ، تناك  ببسلا  اذھل  اھتلئاع ، راع  نع  ثدحتتل  ةمكحملا  مامأ  فقت 
ضعبل تلواح  .فلتخم  لكشب  رمألا  تبسح  ةدیسلا  نكلو  .عبطتلا  عبطلا  بلغی  نأو  ةدیسلا ، بضغ 
لئاسولا تمدختساف  عفنی ، مل  اذھ  نكلو  رمألا ، تیُمت  نأو  ایادھلاب  ةحقولا  ةمداخلا  وشرت  نأ  تقولا 

تقول امھناكم  نع  دحأ  عمسی  مل  .مایألا  دحأ  يف  رثأ  نود  اھنباو  ةمداخلا  تفتخا  كلذل  ةجیتنو  عجنألا ،
مامأ اھتلعفب  فرتعت  مل  نإو  مدنلا  تابرض  نم  ةدیسلا  ِناعت  مل  نإ  فرعیس  دحأ  نكی  مل  امبرو  لیوط ،

وھ امكو  نویلحملا –  ةسواسقلا  نكی  مل  .توملا  بارتقاب  ترعش  امدنع  كلذو  تاونس ، ةدع  دعب  سق 
متِخ نومرتحی  لعفلاب –  كلذك  اوناك  مھنم  دیدعلا  نكلو  ةسواسق ، مھیلع  قلطی  نأ  يغبنی  حضاو ال 

ھیف تتام  يذلا  تقولا  يف  ةقیقحلا ، يف  .ةریبك  ةئیطخ  نیرخآلا  رارسأ  ءاشفإ  نوربتعی  الو  فارتعالا 
ایادھلاب ةحقولا  ةمداخلا  تاكسإ  ىلع  ةرداق  نكت  مل  اھنألو  رمألاب ، اھلك  ةقطنملا  تفرع  ةدیسلا ،

فرعی ال  نیحلسملا –  صوصللا  ضعبب  ةدیسلا  تلصتا  دلبلا ، ثیدح  راص  اھتلئاع  راع  نأ  تفرعو 
دیفید ةرماغم  .دحأ  كوكش  كلذ  ریثی  نأ  نود  نم  اًرس  اھدلوو  ةمداخلا  اوفطتخاو  ةقیرط –  يأب  دحأ 
دعب دیفید  باصأ  ام  .ًایصخش  يل  ةقدصم  ودبت  مھتیاكحو  ناكسلا ، نیعأ  تحت  تمت  نآلا  ىتح  اھلك 
اوفرع يتلا  رداصملا  ام  تقولا  اذھ  يف  فرعأ  مل  يننكلو  اًحیحص ، ناكو  ةقثلا ، سفنب  ھنوكحی  كلذ 

مألا قرطلا  عاَُّطق  ذخأ  اھنوكحی : يتلا  ةصقلا  يھ  هذھ  .عقاولا  نم  اھنولقنی  ىدم  يأ  ىلإو  اھنم 
تاونسلا نم  دیدعلل  .نیینانویلا  راجتلا  دحأ  ىلإ  امھوعابو  لوبنطسإ  يف  قوسلا  ىلإ  لفطلاو 

اذھ لك  لالخ  .ضرملا  تاناھإلا ، دربلا ، عوجلا ، ءاقشلا : نم  اًریثك  ایناعو  نوینانویلا ، امھبحطصا 
ىعسیو نطولل ، دوعیو  ربكی  يكل  اھنبا  بلق  يف  ةیھاركلا  ججؤت  نأ  اًمود  لواحت  مألا  تناك  تقولا ،

اھتینمأ تناك  اھتوم  لبق  .نوناقلل  ًاقفو  ھكلم  يھ  يتلا  تاكلتمملا  نم  ءزج  ىلع  يلوتسیو  رأثلل 
قحلأ يذلا  صخشلاب  ىذألا  قحلا  ةمداقلا ، ةایحلا  يف  حیرتست  نأ  يحورل  تدرأ  نإ  : " يھ ةدیحولا 

اًریثك اًمتھم  دیفید  نكی  مل  ةریخألا ، مألا  ةینمأ  ذیفنت  ىلع  مسقأ  ھنأ  نم  مغرلا  ىلعو  انب ." ىذألا 
، ةیدوبعلا نم  برھلاب  اھلك  ھتلوفط  لاوط  ملح  كلذ  نم  ًالدبو  ماقتنالا ، قیقحتو  ةدیعبلا  ھتاكلتممب 
نم برھ  ھتبغر : قیقحت  يف  ىضم  ھسفن ، ىوس  ھب  متھیل  دحأ  كانھ  دعی  ملو  ھمأ ، تتام  امدنعو 

يف اًریثك  ىناع  .رخآ  ىلإ  دلب  نم  تاونسلا  نم  دیدعلل  لحترا  ھنأ  ودبی  .لوبنطسإ  ىلإ  بھذو  ھكلام 
ناك ًانایحأو  ةبیجع ، نھم  ىلع  ایحی  ناك  ًانایحأو  ریقف ، تاقالع ، نود  نم  عئاج ، درشتم ، .ةیادبلا 

اذھ ةیرثلا ، تالئاعلا  تامداخ  باسح  ىلع  شیعی  ناك  رخآل  ٍنآ  نمو  مھیدل ، ھنونكسی  نوبیط  سانأ 
ثدحی امك  ًاعیرسو ، .لوستلا  ىلإ  ردحنا  سئی ، امدنعو  ھلثم ؛ میسو  صخش  ىلع  ًابعص  نكی  مل  يذلا 

عم ًالوأ  طروت  .نیھوبشم  سانأب  اًطلتخم  حبصأ  ةایحلا ، نم  عونلا  اذھ  شیعی  صخش  عم  ةداع 
نمض ھسفن  دجو  مث  .ةماعلا  نیدایملاو  قاوسألا  يف  ةقرسلا  ىلع  ًاداتعم  حبصأو  راغصلا  صوصللا 

لمع نیلحترملا ، راجتلا  ىلع  ًایقیقح  اًرطخ  نولثمی  اوناك  نیذلا  نیحلسملا  صوصللا  نم  ةباصع 
، ایجروج ىلإ  ردقلا  هداعأ  ةیاھنلا  يف  .سانلا  نم  دیدعلا  لتقب  مھتاو  روجأم ، لتاقك  تقولا  ضعبل 

مھعیبو لافطألا  فطخ  ھلثم –  ًائیش  نوباھی  نیذلا ال  قرطلا  عاطق  نم  دیدعلا  عم  نھتما –  ثیح 
يف نكلو  بھذلا ، نم  ریبك  مك  ىلع  اولصحو  نوبلسیو  نوبھنی  نوكرحتی ، اوناك  لیوط  تقول  .دیبعك 

نولصحی نیذلا  نیمرجملا  يقحالم  يدیأ  يف  اھلك  ةباصعلا  تعقوو  كَرَش ، يف  مھیلع  ِضُبق  ةیاھنلا ،
ذیفنتل نجسلا  ىلإ  مھوداق  امدنع  نكلو  توملاب ، ًاعیمج  مھیلع  ةمكحملا  تمكح  .كلذ  لباقم  لاملا  ىلع 

، ءافخإلا ةیقاط  يدتری  نكی  مل  ول  : " دلبلا لھأ  لاق  .دیفید  اذھ  ناكو  دوجوم ، ریغ  مھدحأ  ناك  مكحلا ،
، ام دلب  يف  رایھنالا  يف  ةیقیقحلا  ةدیقعلا  أدبت  امدنع  نجسلا ." نم  اذكھ  برھی  نأ  عیطتسیل  نكی  مل 



امدنع ةأجافملاب  وینوطنأو  انأ  رعشن  مل  ببسلا  اذھل  اھیف ، ةفارخلا  دوست  الأ  لیحتسملا  نم  نوكی 
امدنع مأ ال ، عضولا  وھ  اذھ  ناك  ءاوس  .ةیفارخ  ىوق  ىلإ  نجسلا  نم  دیفید  بورھ  سانلا  بََسن 

نویجروجلا ناك  .میدقلا  ھلمع  يف  رمتساو  ًایصخش  اھسأر  ةدیدج  ةباصع  لَّكش  نجسلا  نم  برھ 
تالواحم لك  نم  بَّرََھتو  كارشألا ، لك  دیفید  بنجت  .ةباصعلا  هاجت  ءيش  لعف  ىلع  نیرداق  ریغ 

 – لجرلا اذھ  رھظیس  نیأو  ىتم  دحأ  فرعی  مل  .ھیدراطم  لك  نم  رارفلل  ًاقیرط  دجوو  ھیلع ، ضبقلا 
يأ يف  يضمیس  نیأو  ىتمو  ىتمو ، اھیلع  ُّضقنیس  ةیرق  يأو  يربلا –  ناویحلاك  برھتملاو  رِذَحلا 
نأ ةصاصرل  نكمی  الو  ناطیشلل ، ھحور  عاب  ھنإ  اولاق  .ناطیشلا  ةعمس  ىلع  ًاعیرس  لّصحت  .قیرط 

لك يف  انركف  امدنع  نكلو  نیطایشلا ، نع  كیلإ  ثیدحلا  يننكمی  .ھیف ال  سرغنی  نأ  فیسل  الو  ھقرتخت 
ٌّرِصُمو عراب  ھنأ  لمتحملا  نم  ھنأ  لوألا  دیفید : برھتل  نیحضاو  نیببس  وینوطنأو  انأ  تیأر  ءيش ،

ءوس نع  ِرّبعی  وھو  يناثلا ، ببسلا  ًائیش ، باھی  الو  شحوتمو  ركام  ھسفن  تقولا  يفو  ناطیشلاك ،
ودعلا .اًرقتسم  ًانمآ  ًاناكم  ھسفنل  نَّمأ  ھنأ  ظح –  ءوس  ھنأ  بناج  ىلإ  راعلل  ریثمو  ریبك –  لكشب  ظح 

نیب يضمت  يتلا  يلایللا  تاباغلا ، طسو  ةرمتسملا  تالحرلا  امنإو  اھیدراطم ، سیل  ةباصعلل  يساسألا 
عقوتلا دیدشلا ، رذحلا  ةسرفتملا ، تاناویحلل  ًادج  فیفخلا  مونلا  فوھكلا ، يف  وأ  نایدولاو  روخصلا 
ھبعتت فوس  ًالجاع  وأ  ًالجآ  اًرھام ، وأ  اًعاجش  اًصخش  ھنوك  يف  ةلكشملا  تسیل  .رطخلل  لصاوتملا 

ال.مِدعُملا فیس  تحت  وأ  ةقنشملا  ىلإ  ھتایح  لصت  ةیاھنلا  يفو  ةیامحلا  هزوعتس  ھكھنت ، ةایحلا ، كلت 
، ھیف حاتری  نأ  ھنكمی  تباث  أجلم  نع  لیوط  تقول  ثحبی  ناكو  ًادیج ، اذھ  لك  فرعی  ناك  دیفید  نأ  كش 

ةمئالم ةطخ  ركتباو  ةریخألا  ھمأ  ةینمأ  رََّكَذت  تقولا  اذھ  يف  .رطخلا  نع  ًادیعب  شیعیو  ءودھب  مانی 
ىلإ لقتناو  اھلك  ھتباصع  عم  ءاج  مایألا  دحأ  يف  مث  ًادیج ، ناكملا  سََردو  فشكتسا  ًالوأ  .ھتأرجل 
ھیلإ أجلت  يلاثم  ناكم  يف  شیعی  نأو  ةفیثكلا  ةباغلا  يف  ًادیعب  نكسلا  بناج  ىلإ  .ةروجھملا  ةعلقلا 

لضفأ اھلغتساو  ودبی  امیف  ًادیج  دیفید  اھفرع  ةمیظع  ةزیم  اًضیأ  ةعلقلل  ناك  ةحلسملا ، ةباصعلا 
ةیاكحل ًاقفو  ناطیشلا ." ةعلق   " اھنأ ىلع  دلبلا  ناكس  نیب  ةعلقلا  َتفِرُع  رباغ  نمز  ذنم  لالغتسا :

، اھئانفب ةرجش  عرف  ىلع  ھسفن  قنشیو  نجی  هولعجو  ةعلقلا ، كلام  نیطایشلا  ضعب  رَحَس  ةمیدق ؛
لوح تاردحنملا  يف  نوشیعی  سانلا  نم  دیدعلا  كانھ  ناك  تقولا ، اذھ  يف  .ةعلقلا  ىلع  مھ  اولوتساو 
اًمود ةعلقلا  تناك  كلذ ، دعب  .يداولا  يف  اورقتساو  اولزن  نیطایشلا  نم  نوبعترم  مھنأل  نكلو  ةعلقلا ،

.اھبناج نم  اورمی  نأ  ىتح  وأ  اھناردج  نیب  لوخدلا  ىلع  سانلا  ؤرجی  ملو  نیطایشلا ، يدیأ  يف 
ةضماغلا ءاضوضلا  ضعب  ُردَصت  فیرخلاو ، عیبرلا  يف  ًابلاغ  تاقوألا ، ضعب  يف  ھنأ  اًضیأ  اومعز 

نأ بیرغلا  ریغ  نم  نوكیس  ناكملا  اذھ  يف  ًالزنم  صخش  ىنب  نإ  .ةعلقلا  نم  اھوعمسی  نأ  نكمی  يتلا 
دیفید نأ  ةصاخ  ًاناطیش ، ھنوربتعیس  قیمعلا ، نامیإلا  نع  ةشَّوَشُم  ةركف  مھیدل  نیذلا  دلبلا ، ناكس 
بخص نود  نم  ةعلقلا  لخد  ھتنطیش : ىلع  ھنم  رفم  ًالیلد ال  ناكسلل  مدقو  اذھب  صاخ  لكشب  متھا 

ھتیأر يذلا  ھسفن  دبعلا  دوسألا –  دبعلا  لسرأ  يلاتلا  مویلا  يفو  ءيش ، يأ  صخش  يأ  عمسی  ثیحب ال 
هاری ىتح  بالكلا ، نم  ةعومجمب  اًطاحمو  ٍراع  فصن  يداولا ، ىلإ  ةعلقلا –  ةباوب  دنع  وینوطنأو  انأ 
يف نوشیعی  نیطایشلا  نأ  نم  كش  يأ  َّدُبی  دِ نأو  ةباغلا ، ةفاح  ىلإ  مھعیطقب  نوجرخی  نیذلا  ةاعرلا 

نأ نود  نم  اوبرھو  مھناعطق  نوفئاخلا  ةاعرلا  كرت  عئار –  لكشب  رودلا  دوسألا  لجرلا  بعل  .ةعلقلا 
ةیوضوفلا بارشلا  تالفح  ھتباصع  ءاضعأ  ةیقبو  دیفید  ماقأ  امدنع  كلذ ، دعبو  مھءارو –  اورظنی 

مل لیوط ، تقولو  نیطایشلا ، وھ  بخصلا  اذھ  ببس  نأ  ناكسلا  ضرتفا  ٍلایل ، ثالثل  ترمتسا  يتلا 
اورسأ نیذلا  سانلا  نم  دیدعلا  دیفید  لسرأ  اھدعب  .مھلزانم  ةرداغم  ىلع  نوبعترملا  سانلا  ؤرجی 



طقف ناطیشلا  مسا  ناك  كلذ ، لبق  .ةعلقلا  يف  مھدئاق  ىلإ  هوذخأو  هوطبرو  ھئانف ، يف  انریمأ  تمصب 
قوس يف  ھتامح  ھتعاب  يتلا  ھسفن  دیفید  ھنأ  فئاخلا  انریمأ  عمس  امدنع  نآلا ، نكلو  فورعملا ، وھ 

ةیوھ فرع  امدنع  ھنكلو  دبعك ، ھعیبی  نأ  فاخ  ًادیعب ، ریسألا  اوداق  امدنع  .ًادج  بعترا  لوبنطسإ ،
فئاخ لجر  عم  قافتا  ىلإ  لوصولا  يف  ةلكشم  نذإ  دیفید  ىدل  نكت  مل  .دبعك  عابی  نأ  لَّضف  دیفید ،

ررحیس اذھ  نأ  املاط  ءيش  يأ  ىلع  قفاویل  ًادعتسم  ریمألا  ناك  .فوخلا  ببسب  لَّلَضُمو  اًمامت ،
يھ كلت  تناك  .أوسأ  ًائیش  عقوت  ھنأل  اضرلاب ، رعش  دیفید ، طورش  ةیاھنلا  يف  عمس  امدنع  .ھتلئاع 
ًایناث ریغصلا ، يداولا  زواجتی  الو  اًرس  لظی  قرطلا  عاَُّطق  ةباصع  روضح  مھألاو –  لوألا  طورشلا :
يف .ریمألا  ةیلوئسم  نوكیس  نؤملاو  ءاذغلاب  مھدیوزتف  ناكملا ، يف  اوقب  قرطلا  عاَُّطق  نأ  املاط  – 

قرطلا عطق  تاباصع  تبھن  نإو  ًانوناق ، ھل  يھ  يتلا  تاكلتمملا  فصن  دیفید  بلطی  نل  لباقملا ،
نم ناكسلا  ةیامح  متتس  ًایرورض ، رمألا  ناك  ولو  ةقطنملا ، نم  اوبرتقی  نل  ایجروج ، لك  ىرخألا 
ھنأ تلیخت  نكلو  تقفاو  وأ  طورشلا ، كلت  تضفر  نإ  نكلو  : " دیفید لاق  .رخآلا  موجھلاو  ءادعألا 

دھاشت كلعجأس  مث  ناكسلا ، قرحأس  فیك  دھاشت  كلعجأس  ًالوأ  روفلا ، ىلع  كلتقأس  يتنایخ ، كناكمإب 
، َّيدل ناصح  لضفأب  كطبرأس  بسحف  كلذ  دعبو  يتخأ ، نباو  يتخأ  ةنباو  يتخأ  ةبقر  زجأس  فیك 

". روخصلا ىسقأو  ّدحأب  ِ ةاطغملا  نكامألا  قوف  كبحسأس  كتوم ، لبقو 

عم نكلو  جراخلا ، نم  ىوس  هارت  الو  ھناكم ، يف  تسل  تمد  ام  ِاصخش  نیدت  نأ  ًادج  لھسلا  نم 
ضَِّرُعی نلف  ًانبج ، لقأ  صخش  رخآ ، صخش  انریمأ  ناكم  يف  ناك  نإ  اذھ : لوقأو  رماغأ  فوس  كلذ 

نكلو .ةباصعل  اًكیرش  ریصی  نلو  راعلل ، ریثملا  رینلا  اذھب  لبقی  نل  طورشلا ، كلت  لوبقب  ةناھملل  ھسفن 
نأ ناسنإلل  نكمی  ھنود ال  نم  يذلا  ھحور  ءوض  عََمقو  ھنھذ  ىلع  فوخلا  ىشغأ  ًانابج ، ناك  انریمأ 

.توملا انلتقی  ىتح  ةایحلا  ىلع  ظافحلا  وھ  ھیف  يساسألا  انمھ  نوكیل  ملاعلل  ِتأن  مل  اننأ  مھفی 

نأ ةفاخمو  كلذ ، نم  رثكألا  .راعلل  ةریثم  ةعاطب  اھذفنو  طورشلا  ىلع  ریمألا  قفاو  يلاتلاب ،
.قافتالا يف  بولطملا  نم  رثكأ  ماعطب  ًایونس  ریمألا  هدوز  ھلھأ ، ةمالس  نم  دكأتیلو  دیفید ، بِضُغی 

ىنمت ھسفن  تقولا  يفو  .ھظح  نسح  نم  قافتالا  اذھ  ربتعا  ھنم ، ىناع  يذلا  میظعلا  فوخلا  اذھ  دعبو 
مل ولو  مكاحلا ، ریمألا  يدی  تحت  قرطلا  عاَُّطق  عقی  نأو  ةلیوط ، ةرتفل  ھفقوم  رمتسی  الأ  ھبلق  نم 

.دیعب ناكم  ىلإ  اوبھذیل  ةقطنملا  نوكرتیس  ًالجاع  وأ  ًالجآف  ثدحی ،

.اذھ لثم  اًمكاح  نوری  مھو  سانلا  ھلعفی  نأ  نكمی  يذلا  ام  ًانسح ،

قباطت اھرھوج  يف  يھ  يتلا  سانلا ،" َلثَمك  سقلا  َلثَم   " ةلوقمل ةداع  عمتسأ  ایجروج ، يف 
روصعلا ذنم  ةفسالفلا  اھایإ  انملعی  ناك  يتلا  سانلا –  فرعل  ًاقفو  ًایزاجم  ثدحتأ  انأو  ةمكحلا – 

اذھ يف  ھتیأر  ام  دعب  نكلو  اذھب ، ھبشأ  لكشب  يضمت  ةداع  رومألا  ھیبأ ." نید  ىلع  ءرملا  : " ةمداقلا
َلثَمَك سانلا  َلثَم   ) نوكیل لثملا  بلقت  نأ  لضفألا  نم  نوكیس  ایجروج ) يف  ةدیدع  نكامأ  يفو   ) ناكملا

نولمعی هوجولا ، قرعلا  يطغیو  ضرألا ، ىلإ  سانلا  رظنی  اھبرغم  ىلإ  سمشلا  قورش  نم  سقلا .)
دمتعی يتلا  ءایشألا  نم  دیدعلا  نمضتی  يقبتملا "  " نكلو .يقبتملاب  مھدیس  ينتعیو  .فقوت  نود  نم 

عم ھظح  عوقوبو  نابج ، دیس  مھیدل  انھ  سانلاو  .مھیدل  يذلا  دیسلا  عون  ىلع  اًمامت  سانلا  رَدق  اھیف 
نم ةمارصب  سانلا  لك  عنم  وھ  لعفلاب ، نیفئاخ  اوناك  نیذلا  سانلا  ربكأ  لكشب  فاخأ  دیفید ، ةیناطیش 

نوبقاری ءایفوألا  ھمدخ  لعج  اذھ ، نم  دكأتیلو  رخآ ، ناكم  يأ  ىلإ  اوبھذی  نأو  يداولا  اورداغی  نأ 



اًرھق وأ  اًعوط  اوملستساو  رثكأ  ءيش  لعف  مھناكمإب  سیل  سانلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .سانلا 
.اًمامت ئطاخ  ءيشب  نوموقی  مھنأب  اورعشو  مھدیسب  ةنراقملاب  دیدش  ملأب  اورعش  مھنأ  الإ  مھردقل ،
ةباصع نأ  ًادج  ًادیج  اوفرع  سانلا  لك  نكلو  اذھ ، نع  ثیدحلا  سانلا  لك  بنجت  عیمجلا ، فارتعاب 

ةنیدم قوس  يف  دیبعك  مھنوعیبی  اوناكو  دلبلا  نم  ةدیدع  ناكرأ  يف  لافطألاو  سانلا  فطخت  تناك  دیفید 
نورظنیو نیشم  ربصب  مھتقو  نوضقی  .نیتماص  اولظ  مھنكلو  نوفرعی ، ًاعیمج  اوناك  . (7) خیستلاخآ
ةباصعلا لاعفأ  يف  ءاكرش  رخآ  وأ  لكشب  اوراص  لعفلا ، مدع  طسوو  رارحأ ، مھو  قرطلا  عاَُّطق  ىلإ 
ىناع دقل  ةقشملا ، ىلع  اودوعت  دقل  ةقشملا ؟ ام  نكلو  اذھ ، نم  نیبعترم  سانلا  ناك  .ةریرشلا 

.مھلافطأ يناعی  فوسو  نوناعی  مھو  مھدادجأ ،

، ئیسلا مھظح  ببسب  الو  ءانعلا ، الو   ، فوخلا ببسب  سیل  .ناكملا  يف  دحأ  يأ  ِيَّنُغی  َمل ال  نآلاو ،
لك يف  ينغی  بعشلا  اذھ  نأ  ًاقباس  تركذ  دقل  .مھبذعی  مدنلا  نألو  مھعمقی  بنذلا  روعش  نأل  نكلو 

، ةمیزھلا دعب  نونغی  نوفئاخ ، مھو  نونغی  ءانعلا ، طسو  نونغی  .عضولا  وھ  اذھ  .تقولا  لاوطو  ناكم 
نونغی نودیحو ، مھو  نونغی  لامسألا ، نودتری  امدنع  نونغی  ىشطعو ، ىعوج  نونوكی  امدنع  نونغی 

.ينغی ٍفاص ال  ریغ  هریمض  ناك  نم  طقف  .مادعإلاب  مھیلع  موكحم  مھو  ىتح 

، ضارمألا نم  دیدعلا  انتجلاعمل  مھنانتما  نع  نوربعی  دلبلا  لھأ  ناك  دیفید ، ةرماغمب  انرابخإب 
يأ عنمی  ریمألا  نم  ًایرس  اًرمأ  مھیدل  نأل  مھسفنأب ، اورطاخو  ةریبك  ةیحضتب  اوماق  دق  نونوكی  كلذبو 

.رداغن امنیح  رابخألا  لقنن  نأ  نم  عقوتم  لكشب  ًافئاخ  ریمألا  ناك  .دیفید  نع  ةملك  لوقی  نأ  نم  دحأ 

، ھیلإ مھب هللا  دھع  نَِمبو  دلبلاب  ءانتعالا  ىلع  ؤرجی  مل  ھنأل  ًادج  نابج  ھنأ  ریمألا  تبثأ  املاط 
ناك دلبلا  سق  نكلو  .سقلا  ناك  رومألا  عئابطل  ًاقفو  سانلا  يَِّزُعیو  دعاسیل  يقبتملا  دیحولا  صخشلاف 

انك امدنع  تارملا  نم  دیدعلا  يفو  لجرلا ." فشكی  لكألا  نإ   " نولوقی .دلبلا  دیس  جھن  ىلع  ریسی 
يتلا ةریخألا  ھتبجو  اھنأكو  بارشلاو ، ماعطلا  يف  سقلا  سمغنی  فیك  انیأر  ریمألا  لزنم  يف  لكأن 

؟ لجرلا اذھ  ىلع  دامتعالا  ھنكمی  نَم  ًانسح ، .ًائیش  اھنم  دقفی  نأ  ىشخی 

يأ دیفید  كلتمی  نأ  لیحتسملا  نم  ھنأ  دلبلا  لھأل  حرشن  نأ  ةدیدع  تارمل  وینوطنأو  انأ  تلواح 
هآر يذلا  ناطیشلا " "ـ ةبسنلابو ل  ، مھفیوختل ةعرتخم  اھلك  ةصقلا  نأو  ةیناطیشلا ، ىوقلا  نم  عون 

نم ةریثك  ءاحنأ  يف  نوشیعی  ًادوس  ًالاجر  كانھ  نأو  ًاعیمج ، انلثم  ناسنإ  ھنأ  انحرش  مھنیعأب ، ةاعرلا 
.دحأ يأ  عانقإ  يف  انلشف  اننكلو  ملاعلا ،

؟ فورظلا هذھ  لثم  يف  وینوطنأو  انأ  ھلعفن  نأ  نكمی  يذلا  ام 

نوئش يف  اًریثك  لخدتأ  الأ  ناكمإلا  ردقبو  اًمود  لواحأ  يبنجأ ، دلب  يف  نوكأ  امدنع  مومعلا ، يف 
، ةرم ةئام  طسو  ةدحاو  ةرم  دیفی  نأ  نكمی  يبنجألا  لخدت  نأ  ةبرجت  نع  فرعأ  تنك  يننأل  دلبلا ، لھأ 

اھیدل دالبلا  لك  نأ  وھ  اذھ  ببس  .كش  نود  نم  ىذألا  بلجیس  ىرخألا  نیعستلاو  عستلا  تارملا  يفو 
طخسلاب رعشیو  يبنجأ  دلب  يف  ملظلا  لجرلا  دھشی  امدنعو  ةیحورلا ، اھلویمو  اھفارعأو  اھنیناوق 

يتلا هدلب  نم  اھبلج  يتلا  ةقیقحلا  ھتقیقح ، نع  عفادی  نآلا  وھف  ةقیقحلا ، ىلع  دیكأتلا  يف  ةبغرلاو 
.يبنجأ دلب  يف  انھ  ةلوبقم  ریغو  ةموھفم  ریغ  نوكت  نأ  نكمی 



رثكأف رثكأ  رََّمَذت  تقولا  رورم  عمو  قطنملاب ، عنتقی  وینوطنأ  لعجأ  نأ  يف  اًمامت  تلشف  ينكلو 
ھسفنب يِقُلی  نأ  نكمی  ناك  ھیلع ، رطیسی  بضغلاو  تاقوألا ، ضعب  يفو  دیازتم  لكشب  ًاقلق  حبصأو 

.روسأم يرب  ناویحك 

مایقلا نم  ھعنمأو  ھئدھأ  نأ  تلواح  امدنع  يل  لاق  ویمولوتراب ،" ای  صرحب  كیلإ  عمتسأ  انأ  "
بلقلا يساقو  نھذلا  يفاصو  ينالقع  ءيش  لكو  صرحب ، كیلإ  عمتسأ  انأ   " ریخلا بلجی  نل  ءيشب 
يذلاو يلقعل  نعذی  يذلا ال  ينایك  نم  ءزجلا  اذھ  نكلو  اھلوقت ، يتلا  ةقیقحلا  قیدصتل  دعتسم  َّيف 

ىلع ةدمتعم  تسیل  ةیھلإلا  ةقیقحلا  نإ  .قح  ىلع  تسل  كنإ  يل  لوقی  ةفلتخم  قامعأ  نم  ججحلل  رظنی 
نع ھیف  انسفنأ  اندجو  يذلا  فقوملا  يف  يرورض  لخدتلا  اذھ  نأب  عنتقم  انأو  فارعألاو ، نیناوقلا 

لھ .ةئیطخو  ًائیس  ًالمع  نوكیس  لخدتلا  مدعف  ىذألا ، اذھ  بلج  نإو  ىتح  يھلإلا ، ریبدتلا  ةوق  قیرط 
، لتاق قیرط ، عطاق  عم  ةقفص  لوبقب  ةیضار  ةقیقح  ىرت  رخآ  وأ  دلب  يف  كنأ  ّلَُسأ  مِ نأ  ينم  عقوتت 

". كلذل ناسنإلا  قِلَخی هللا  مل  ویمولوتراب ، ای  ال  نبجب ؟ اھعیطت  نأو  لافطأ ، فطاخ 

.ةفلتخم قئاقح  اھیدل  ةفلتخم  نادلبو  .نمزلا  رثأ  اًمود  لمحت  ةیناسنإلا  ةقیقحلا  .ًادج  دیعب  "هللا 
فرعت ةیغاطو  ةیوق  ةلودلا  نوكت  امدنع  .ةفلتخم  تاقوأ  يف  ةفلتخم  قئاقح  ھیدل  نوكی  ھسفن  دلبلا 

وھ قرطلا  عاُّطق  عم  ةقفص  دْقَع  نأ  نوفرعی  سانلا  لك  .ىرخأ  راتخت  فعضت  امدنعو  ةدحاو ، ةقیقح 
رایتخا ىلع  سانلا  ءالؤھ  نمزلا  ربجأ  ردقلا ، رمأ  ریبدت هللا ، وھ  اذھ  نكلو  ةئیطخو ، ئطاخ  رمأ 

". مھتقیقح امھرابتعاب  لمحتلاو  ةعاطلا 

ھناكم يف  ناك  ول  مھربجأ ، يذلا  وھ  ریمألا  نابجلا ، بنرألا  اذھ  امنإ  ویمولوتراب ، ای  نمزلا  سیل  "
!". اھتعاس لُّمََحتلا  نولَِّضُفیس  اوناك  مھنأ  يف  تككشل  مكاحلا ، باشلا  ریمألا  لثم  صخش 

مكاحلا ریمألا  ةیشاح  يف  نودوجوم  مھنأ  دقتعت  نیذلا  سانلا  ددع  مك  .نمزلا  ةعینص  وھ  ریمألا  "
."؟ ةحیحصلا ةقیقحلا  ةفرعم  ىلع  نوؤرجی 

". ءيش لك  لمحتی  ءرملا ال  لظی  نكلو  ًادج ، لیلقلا  لیلقلا ، "

ىلإ بھذنس  اننإ  لوقن  انعد  نایبنجألا ؟ تنأو  انأ  ھلعفن  نأ  نكمی  يذلا  ام  ھلمحت ، عطتسن  مل  نإ  "
ریمألا نأ  انل  دكؤی  نأ  ھناكمإب  يذلا  نم  ثدحیس ؟ يذلا  ام  مكاحلا ، ریمألل  ءيش  لك  لوقنو  ةنیدملا 

يأ دیفید  فرعی  ثیحب ال  ةیرسو  ءودھب  فرصتلا  ھنكمیس  ءایفوألا ، ریغ  ءالبنلاب  طاحملا  مكاحلا ،
لعف ھناكمإب  مكاحلا  ریمألا  نأ  ىلع  دامتعالا  ًاقح  كنكمی  لھ  بعرملا ؟ هدیدھت  ذفنیو  اًمدقم  ءيش 

."؟ كلذ

.ةنیزح توص  ةربنب  اذھ  وینوطنأ  لاق  كلذ ،" ىلع  دامتعالا  عیطتسأ  ال  "ال ،

."؟ ھلعف اننكمی  يذلا  ام  ًانسح ، "

". رھظیس ىتم  فرعی  دحأ  الو  نآلا ، انھ  ًادوجوم  سیل  دیفید  ویمولوتراب ، ای  ةدحاو  ةقیرط  كانھ  "

". رھشأ ةدعل  رھظی  الأ  نكمملا  نمو  ًادغ ، رھظی  نأ  نكمملا  نم  "



". ًادغ رھظی  الأ  لمأن  انعد  "

."؟ ثدحیس يذلا  امو  "

ضعبل اذكھ  راس  .ًادودشم  ھلك  هدسج  ناك  .ةعیرس  تاوطخب  ةرجحلا  يف  كانھو  انھ  وینوطنأ  اطخ 
.َّينیع ىلإ  رظنو  يمامأ  فقو  فقوت ، ةیاھنلا  يفو  تمص ، يف  تقولا 

". ةقفاوملاب ریمألا  عنقن  نأ  انیلع  "

."؟ ھیلع ةقفاوملاب  ھعنقنس  يذلا  ام  ریمألا ؟ "

ىلع نیرداقلا  سانلا  لك  عمجنس  .سانلا  جرخیس  ةقفاوملاب ، ریمألا  انعنقأ  نإ  لاتقلا ، ىلع  "
". ھتعلق يف  ھمجاھنس  دیفید ، رھظی  امدنعو  ةیرسو ، ءودھب  حالسلا  مادختسا 

الو سانلل  ال  صخش ، يأل  دیفم  ءيش  ىلإ  يدؤت  نلو  ىنعم ، الب  ةطخ  كلت  نأ  ينایك  لكب  ترعش 
.انل

دقل دیفید ، نع  اننوربخی  الأب  دلبلا  لھأ  رََمأ  ریمألا  نأ  وینوطنأ ، ای  ًادیج  فرعت  تنأ  : " ھل تلق 
ىلع ةمالع  هذھ  يیأر  يفو  ھنولعفیل ، ًادج  اًریطخ  اًرمأ  ناك  يذلا  اذھ  انیف ، اًرس  اوقثوو  هرمأ  اوفلاخ 
رسلا جاتحی  دیكأتلاب  نكلو  مھنیعأ ، مامأ  سانلا  ءالؤھ  ةقرس  ىلع  نیرداق  اناك  مھدیس  الو  دیفید  نأ ال 
مل نإ  نكلو  كتطخ ، ریربت  نكمی  يلاتلاب  ةقفاوملاب ، لعفلاب  ریمألا  انعنقأ  نإ  اًظوفحم ! ىقبی  نأ  ىلإ 

نوكتس رطخ –  ءيش  يأ  ىلع  ةقفاوملاب  ھلثم  صخش  عانقإ  عیطتست  نل  كنأ  كل  دكؤأ  انأو  لعفن – 
نلو مھتنایخ ، ببسب  رطخل  مھضیرعتو  انیف  اوقثو  نیذلا  سانلا  فشك  يھ  كتطخل  ةدیحولا  ةجیتنلا 

اننأ ریمألا  ھیف  فشتكیس  يذلا  تقولا  يف  ھنأل  ھل ، ضرعتنس  يذلا  میظعلا  رطخلا  نع  رثكأ  ًائیش  لوقأ 
". نییح انھ  نم  جورخلا  نم  انعنمیل  ءيش  يأ  لعفیس  دیفید ، رمأب  فرعن 

ةئداھ توص  ةربنب  ينلأسو  ةذفانلا  ىلإ  ھجوتو  ءودھب ، رادتسا  مث  .ةرتفل  َّيلع  نم  ھینیع  عفری  مل 
: ام لكشب  ةیعارمو  ةنكاسو 

."؟ ویمولوتراب ای  فئاخ  تنأ  لھ  "

.ًافئاخ نكأ  مل  يننأ  انصلخم  مساب  مسقأ 

ءالتبا نم  انروھت  دیزی  نأ  طقف  ىشخأ  انأ  .توملا  نم  ًافئاخ  تسل  انأ  وینوطنأ ، ای  ال  : " تبجأ
". سانلا ءالؤھ 

نم اًریثك  يناعی  مك  ىرأ  نأ  يننكمی  ھجالع ، نكمی  امبر ال  أطخ  وینوطنأ  بكتری  نأ  اًضیأ  تفخو 
هرَِّكُذی ءانغلا ، نوسنی  دلبلا  لھأ  لعج  يذلا  مدنلا ، نأ  اًضیأ  تظحالو  ناكملا ، يف  ّلَُحی  قِ يذلا  رشلا 

.يصخشلا ھمدن  يیحیو  ھیضامب ،

اًضیأ ركفأ  تنك  ينكلو  اًضیأ ، يناعأ  ينلعج  سانلا  ءالؤھ  َرَدق  .بلقلا  يساق  نكأ  مل  يرودب  انأو 
، وینوطنأ ئدھت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  ةطخل  تلصو  ةیاھنلا ، يف  .انھ  ىلإ  ينلسرأ  يذلا  دلبلا  يف 



.مومعلا يف  ةدیحولا  ةحیحصلا  ةقیرطلا  يیأر  يف  تناكو 

نأ نكمی  انھ ، انلمع  يف  انعرسأ  نإ  وینوطنأ ، : " ةیانعب يتطخ  تربدت  امدنع  روفلا  ىلع  ھل  تلق 
نم ًالدب  نایتسابس  بألل  ءيش  لك  لوقنو  عوبسأ  فرظ  يف  ةنیدملا  ىلإ  دعن  انعد  .عوبسأ  يف  ھیھنن 
يكذ ھنأ  ركنت  نأ  كنكمی  نكلو ال  كلذ ، ىلع  كمولأ  الو  انتثعب ، دئاق  بحت  كنأ ال  فرعأ  .مكاحلا  ریمألا 

ءيش لك  ھل  لوقنس  .كنمو  ينم  عسوأ  تاطلس  ھیدل  وھ  كلذ ، بناج  ىلإ  فاخیو هللا!  لقاعو 
". لضفألا ررقی  ھلعجنو  لیصفتلاب 

.ھلعفنس ام  وھ  اذھ  نأ  انررقو  يتحیصنب  وینوطنأ  ىفتحا 

اھنأ انوربخأ  يتلا  ساحنلا  مجانم  نأ  ةیاھنلا  يف  عنتقنل  لابجلا  ىلإ  ًاددجم  انقلطنا  يلاتلا  مویلا  يف 
تلصح ىرخأ ، ةھج  نم  .اھیلع  قافنإلا  ةفلكت  يطغت  الو  ًادج  ةدودحم  تناك  دلبلا  يف  ةرثكب  ةدوجوم 

رابخأ فرع  امدنع  حوضوب  ًادیعس  ریمألا  ناك  اذھ ، بناج  ىلإ  .مھدولج  نم  ةدیدع  جذامن  ىلع 
ىلإ ترم  .ھنوعمجی  امدنع  ویام  رھش  لسع  روفلا  ىلع  انل  لسریس  ھنأ  دعوو  ةكیشولا ، انترداغم 

، اھب موقنل  انمامأ  ةریغص  لئاسم  كانھ  تلظو  .ةطخلا  بسح  ریسی  ءيش  لك  ناكو  مایأ ، ةعبرأ  نآلا 
.مایأ ةثالث  فرظ  يف  اھب  مایقلا  لھسی  ناكو 

". دیری ام  لعفی  هللاو  دیری  ناسنإلا  : " نویجروجلا لوقی  امك  نكلو 

ةباصع نأ  نع  رابخأ  تایسمألا  ىدحإ  يف  ترشتنا  امدنع  لعفلاب  ةرداغملل  انتادادعتسا  انأدب  دق  انك 
.ةكرعملا يف  ِلُتق  ھسفن  دیفید  نأو  ىرسأ ، اوذُِختاو  اومزُھو  ریمألل  ةدحو  عم  تكبتشا  دیفید 

مھضعبل رابخألا  سانلا  رشن  .قربلا  ةعرسب  ھلك  يداولا  يف  ةعقوتملا  ریغ  رابخألا  كلت  ترشتنا 
.لمألاب نوئلتمم  مھو  بیلصلا  ةمالع  اومسرو  اًسمھ 

ناك ام  اًجھتبم  انل  لاق  ھسفنب  وھو  ءاشعلا ، ىلع  ھیف  انوعدی  وینوطنألو  يل  ًالجر  ریمألا  لسرأ 
.ھب حِّرَُصی  نأ  صخش  يأ  ىلع  اًعونمم 

، عاجش لطبك  اھیف  فَّرصت  يتلاو  ةصقلا ، نم  ھتخسن  انل  ىكح  ھنإ  لوقن  نأ  ًادج  اًحیحص  نوكیس 
ةملك للستت  ملو  ھلزنم ؛ ءانف  يف  ھل  دیفید  لاجر  فاطتخا  نع  ةملك  لقی  مل  .میلح  بیرقو  موحر  دیس 
دقل : " ھل لاقو  ھیتبكر  ىلع  عكرو  هراز  ھسفن  دیفید  نإ  ھلاق  امم  ودبی  .نیشملا  امھفلاحت  نع  ھنم 

فرعأ : " اًسئای لَّسَوت  ھیلإ ." بھذأل  ناكم  َّيدل  سیلو  يننودراطی  مھو  دصق ، نود  نم  ًالجر  تلتق 
ةمحرلا رھظأ  قیاضملاب ، تاباغلا  يف  لوجأ  ينكرتت  ال  ةنعللا ، ىلإ  ينلسرت  ال  میظعو ، بیط  كنأ 

؟ ھلعف ھناكمإب  ناك  يذلا  ام  أجلملاب ، ریمألا  هدوز   ". ریصق تقول  ناطیشلا ) ةعلق   ) يف ئبتخأ  ينعدو 
يف ھنأو  ةدشب ، ھعدخت  هرورش  نأ  فرعی  نأ  ھناكمإب  فیك  .ةبیبحلا  ھتجوز  مدو  محل  نمو  بیرق ، وھ 

ىََّسقو اًمامت ، بسنلاو  مدلا  لھاجتل  اذھ ، فرع  ناك  ول  ةحلسم ؟ تاقرسب  ماقو  قیرط  عطاق  ةقیقحلا 
نأ ھنكمی  فیك  .ھیدیب  نابعثلا  سأر  عطقیس  ناك  ةعشب ، ةئیطخ  نوكتس  كلت  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ھبلق ،
 – ةقیقحلا فرع  امدنع  دلبلا ؟ رمدیو  لافطألا  فطخی  خأ –  ھل  ناك  ول  ىتح  بیرقل –  ةمحرلا  رِھُظی 

.ھیف دوعی  يذلا  تقولا  يف  ھیدیب  دیفید  لتقی  نأ  ھیلع  ھنأ  ررق  يضاملا –  رھشلا  ىوس  اھفرعی  ملو 
نكی مل  فرع ، ریرشلا  اذھ  نأ  ضارتفاب  بیط : رمأ  رذحلا  .صخش  يأل  ھتین  نع  فشكی  مل  ھنكلو 



.ًاددجم ھھجو  رِھُظیل 

ةداس عقوتم  لكشب  ردقلا  فیراصت  مھلعجت  امدنع  ةداع  ءانبجلا  لعفی  امك  رثكأ ، ریمألا  رخافت 
: انل لاقو  ةرثرث  نم  ھیدل  ام  ىھنأ  ةیاھنلا  يف  .فورظلا 

.يل بیرق  ءامدب  نیتفیظنلا  َّيدی  خَِّطُلأ  ملو  ينم ، لخدت  نود  نم  ةلادعلا  تقَّقََحت  دقل  برلا ، اركشا  "
، رشلاب نوملكتیو  ءاثبخ  سانلا  نأ  نوفرعت  دیكأتلاب  متنأ  .ءيش  يف  ركفن  نأ  انبناج  نم  انیلع  نكلو 

.يبیرق ھنأل  ھتیمح  ينكلو  اًحلسم ، اًصل  فرعأ  تنك  يننأ  كلذو  ينع : تاعئاش  اورشنی  نأ  مھناكمإبو 
". ةسینكلا يف  ًادغ  اًرھج  سقلا  ھنعلیس  ببسلا ، اذھل 

."؟ تیملا لجرلا  : " لاقو وینوطنأ  شھدنا 

ةیلاحلا ةقیرطلا  نإ  ھلتقن ؟ مث  ًالوأ  ھنعلن  نأ  لضفألا  نم  ناك  لھ  اذھ ؟ ھینعی  يذلا  ام  : " ریمألا لأس 
، ةقیقحلا نع  عافدلل  رمألا  لصی  امدنع  اومھفی : نأ  مھیلع  سانلا  لك  دیكأتلاب  .اًضیأ  ىذألل  يدؤت  نل 

!". يل ةبسنلاب  ًائیش  بََسنلا  ينعی  ال 

.ةلقثم بولقب  ءاشعلا  دعب  لزنملا  ىلإ  انبھذو  وینوطنأ ، جازمو  يجازم  دسفأ  عِّوَرُملا  ریمألا  رُخافت 

ًانادید كانھ  نأب  ترعش  يننكلو  وینوطنأ ، نع  ثیدحلا  يننكمی  ال  قیرطلا ، لاوط  انم  دحأ  ملكتی  مل 
.يدسج لك  ىلع  فحزت 

ءانغ ھنكلو   ، نیزحو ددرتم  ھنأكو  ئداھو  ضفخنم  .ةیرقلاب  لیللا  ءانغ  عمسن  نأ  انناكمإب  ناك 
.لفسأ ىلإ  لزنیو  ًاقش  دجی  مث  دس  ھھجاوی  يذلا  ءاملاك  لیللا ، تمص  ىلإ  للست  لاح ، لك  ىلع 

.ةسینكلا وحن  ىرقلا  تعفدناو  حابصلا ، يف  سارجألا  نینر  َحدَص 

.نیمَّرَكُم نیفیضك  وینوطنألو  يل  ھتلئاع  بناجب  ةسینكلا  يف  نیناكم  ریمألا  صصخ  ةیادبلا  نم 
نم ًادحاو  دیب  كسمی  امھنم  لكو  ھتجوزو ، ریمألا  ةھجاوم  يف  ھلافطأ  فقو  .ھبناج  ىلإ  ًاعم  انلخدو 

انك نإو  امھبناج  ىلإ  وینوطنأو  انأ  تفقو  .يبصلا  دیب  ةجوزلاو  ةاتفلا  دیب  جوزلا  كسمی  امھینبا ،
كلت .ءاوھلا  يف  ةرشتنم  ةراذقلاو  قرعلا  ةحئارو  سانلاب  ةظتكم  ةسینكلا  تناك  .ةوطخب  امھفلخ 

ىلع سانلا  نأل  يفكت  تناك  اھنإ  لوقن  نأ  نكمیو  ةقطنملا ، لك  مدخت  تناك  ةدیحولا  ةریغصلا  ةسینكلا 
عفدنا دیفید ، نعلیس  سقلا  نأ  اوعمس  امدنع  نكلو  .ةینیدلا  رئاعشلاب  اًریثك  نومتھی  اونوكی  مل  لاح  لك 

عیمجلل ناكم  كانھ  نكی  مل  .مویلا  اذھ  يف  ةسینكلا  ىلإ  ریبكلاو  مھنم  ریغصلا  ھلك ، يداولا  لھأ 
ىلعو كانھ ، ةربإ  ءاقلإ  عیطتست  كنإ ال  ىتح  ءانفلا  يف  نوفقی  سانلا  نم  دیدعلا  كانھ  ناكو  لخادلاب ،

.مھدیس بناج  ىلإ  عافدنالا  ىلع  سانلا  ؤرجی  مل  انلوح  نم  ةریبك  ةحاسم  دوجو  نم  مغرلا 

ًالمث اھیف  راص  يذلاو  ةقباسلا  ةلیللا  يف  ریمألا  ةدئام  ىلع  انبناج  ىلإ  سلج  يذلا  سقلا  نأ  ادب 
، نیخفتنم هادخو  هانیع  تناك  .ھسفن  ظقویل  حابصلا  اذھ  يف  ةریثك  تاعرج  برش  ةقیقحلا ، يف  ًادج 

ھنأ بناج  ىلإ  لجرلا  اذھ  .نآلا  رارمحالا  ىلإ  الوحت  امھنكلو  لاوحألا ، لك  يف  نایدروو  ناخفتنم  هادخ 
تنكو ریمألا –  تیب  يف  ًابلاغ  ھب –  يقتلن  نأ  وینوطنأو  انأ  انیلع  ناك  .لھاج  اًضیأ  وھف  ھتعتمب  متھی 
كانھ .قالطإلا  ىلع  ھنم  دفتسی  ملف  لعف ، نإو  ھتیاھن ، ىلإ  سدقملا  باتكلا  ىتح  أرقی  مل  ھنأ  ًاعنتقم 



مدقی يذلا  لجرلا  ىرحألاب  نكلو  ةفیظولا ، ىلع  بسانملا  سقلا  اھیف  لصحی  دالبلا ال  يف  ةدیدع  ةلثمأ 
كلذ يف  اًریبك  ًاغلبم  عفد  دقل  .اذھ  انسق  ىلع  قبطنی  لثملا  اذھو  .نیرخآلا  نم  ربكألا  ةوشرلا  فقسألل 

نم .ناكمإلا  ردقب  دیفتسیو  ھفیراصم  دیعتسی  نأ  نآلا  لواحی  وھو  سقلا ، ةفیظو  ىلع  لصحیل  تقولا 
توصو اًمامت ، ئفطنی  مل  سقلا  اذھ  لثم  يدی  يف  عوضوملا  دلبلا  لھأ  حاورأ  يف  رونلا  نأ  ئجافملا 

ناك ةیبرلا ، ةالصلا  ىوس  بلق  رھظ  نع  ًائیش  ظفحی  نكی  مل  ھنأ  دقتعأ  .دبألا  ىلإ  قنتخی  مل  ریمضلا 
ىتح كلذك  رمألا  لظ  .رارمتساب  رثعتیو  ثھلی  ناكو  سادقلاو ، ةمدخلا  ءانثأ  موھفم  ریغ  لكشب  متمتی 

، ًایوق ھتوص  راص  .شھدنن  ًاعیمج  انلعج  يذلا  اذھ  عقوتم ، ریغ  لكشب  ریغت  دیفید ، عوضوم  ىلإ  لقتنا 
فقی اًریبك  اًرشبم  نأكو  میظنتبو ، قالطناب  بترم ، لكشب  ثیدحلاب  أدب  ةقثاوو ، ةحضاو  ھتربنو 

اوراص تقولا ، كلذ  ىتح  نیبخاص  اوناك  نیذلا  مھ  ئجافملا ، ریغتلا  اذھب  اًضیأ  سانلا  رعش  .انمامأ 
لخدملا يف  اوفقو  نیرخآلا  نع  اومدقت  نیذلا  ءالؤھو  .ءانفلا  جراخ  تمصلا  لح  .اًمامت  نیتماص 

.لضفأ لكشب  ھیلإ  اوعمتسیل 

رثكأو اًرصتخم  اًراركت  ھمالك  ناك  ًابیرقت  ةریرشلا ، دیفید  لاعفأ  نع  ةیاھنلا  يف  سقلا  ثدحت 
مث .لحر  دق  ناطیشلا ، اذھو  نابعثلا  اذھ  قیرطلا ، عطاق  نأ  ركشو هللا  ریمألا ، انل  ھلاق  امم  اًضومغ 

: ةیوق ةربنب  لاقو  رثكأ  ھتوص  عفرو  بیلصلا ، عفر 

ھیف نكس  يذلا  تیبلا  نوعلم  دیفید ! ھنم  لكأ  يذلا  زبخلا  نوعلم  دیفید ! لمح  يذلا  نطبلا  نوعلم  "
". ..دبألا ىلإو  نآلا  نم  وھ  نوعلم  حیسملا ، عوسی  انصلخمو  اندیس  مساب  دیفید !

ىتح ءيش  لك  بیترت  يعدتسأ  نأ  تلواح  ھتیاھن ، نم  شھدملا  مویلا  اذھ  برتقا  امدنع  ًاقحال ،
يلقع لواح  يتلواحم ، نم  ءيش  ىلإ  لصأ  مل  نكلو  حابصلا ، يف  طقف  يبلقب  ھتیأر  ام  ينھذ  يف  ىرأ 

اذھ .دبألا  ىلإ  ًایسدح  لظ  حابصلا  اذھ  يف  يعابطنا  نكلو  ةیحلا ، يتبرجت  رینیو  بتری  نأ  ىودج  الب 
يف نحنو  .ھسفن  تقولا  يف  تمت  ةكباشتم  رھاوظو  ةعقوتم  ریغ  ثادحأ  نع  ةرابع  ناك  عابطنالا 

مامتھاب نوعمتسیو  بقرت  يف  مھسافنأ  نوسبحی  يلوح  نم  سانلا  لك  ناك  امدنع  لماك ، تمص 
، ةملك الو  ةركف  ىلإ  عمتسن  مل  .ءانفلا  نم  توص  ةأجف  ردص  لفاغلا ، سقلا  حیرصت  ىلإ  صرحبو 

نیعمتجملا سانلا  نأكو  سأیلاو ، ةشھدلاو  فوخلا  نع  ِرَّبُعی  توص  حضاو ، ریغ  توص  ىلإ  امنإو 
اًكبتشم ئجافم ، لكشب  يئاقلتلا  نینألا  دعاصتو  ةفیخملا ، ةزجعملا  نم  اًعون  نودھشی  ءانفلا  يف 

.ةسینكلل حوتفملا  بابلا  مامأ  قربلا  لثم  رسكنتل  تءاج  يتلا  ةرارملاو  ملألا  نم  ةیساقو  ةلیقث  طویخب 
مل .بءاثتی  ھنأك  ًالیلق  ًایوتلمو  اًحوتفم  ھمف  لظ  .ھباطخ  لامكتسا  يف  اھسفن  ةظحللا  يف  سقلا  لشف 

ھھجوب توملا  نم  ھفوخ  طلتخا   ، ًالمث ناك  ھنأل  ًافرقم ، ناك  ام  ردقب  اًشھدم  نكی  مل  اذھو  ھنول ، ریغتی 
تعستا .ھمامأ  ةأجف  ةحوتفم  تراص  میحجلا  باوبأ  نأكو  ریبعت  ھیلع  ناك  يذلا  عطاسلا ، رمحألا 

شاعترالا يف  ًایلاع  بیلصلا  تعفر  يتلا  دیلا  تأدب  ام ،) ببسل  ىرسیلا  نم  رثكأ  ىنمیلا   ) ھینیع اتقدح 
راص ھتوفخ  دنعو  ةسینكلا ، يف  جضی  سانلا  نینأ  لظ  .نابلص  ةدعو  ٍدیأ  ةدع  ىرن  اننأك  ىتح  اًریثك 
ىلإ نینألا  لصو  امدنع  ةدحاو ، ةیناث  دعب  حضاو  توص  ىلإ  لوحت  رخآ  توصل  عامتسالا  نكمملا  نم 

ينركذی ناك  موھفم  ریغو  بیرغ  عومسم  توص  طقف  ماتلا ، تمصلا  يف  نآلا ، .تتفتو  طئاوحلا 
ھل ةقالع  ھب ال  ينرََّكذ  ام  نأب  ترعش  نإو  وھ ، ام  ةفرعم  عطتسأ  مل  ينكلو  رخآب ، وأ  ءيشب 

.ةسینكلاب



اننكمأ يذلا  موھفملا  ریغ  توصلاو  سقلل ، ةعقوتملا  ریغ  ةبوبیغلاو  نینألا ، عومجم  اذھ –  لك 
اذھ لك  ھكاردإ ) يف  تلشف  ام  طبضلاب  اذھ  نأ  ودبیو   ) زیمم ریغ  فیدجت  ھنأك  ةسینكلا  يف  ھعامس 

لحو توصلا  ىشالت  يسأر ، ریدأل  تقو  َّيدل  نوكی  نأ  لبق  نیع ، ةضمغ  يفو  قربلا ، ةعرسب  ثدح 
ءيش كانھ  ناك  .ًاددجم  تمصلا  ىشالت  يسأر  تردأ  امدنع  .ناكملا  ىلع  ًاددجم  تیمملا  تمصلا 

اًعرسم قلطنی  ةبقلا ، تحت  سانلا  سوؤر  قوف  قلطنی  ًانابعث  كانھ  نأ  تركف  .ءاوھلا  يف  ُّسھی 
نكلو نابعث ، ھنأ  ًالعف  تدقتعا  ةیادبلا ، يف  .حبذملا  ىلإ  ھقیرط  يف  وھو  ھسیسھ  يف  اًرمتسمو  ًایوتلم 
ةیاھن َتلَمَح  ةسینكلا ، طسو  يف  .ةقنشم  لبح  ھنأ  ًاعیرس  تكردأ  سقلا ، سأر  ىلع  لبحلا  لزن  امدنع 

نم ةعبان  ةسئای  ةعاربب  .ةیسرافلا  تامنمنملا  يف  سرافلا  لكش  ھبشی  لجرل  ىنمیلا  دیلا  ةقنشملا  لبح 
نیب بیلصلا –  لمحت  تلاز  ام  امھنم  ةدحاو  ھیدی –  عضی  نأ  بسحف  سقلا  عاطتسا  لمألا ، مادعنا 
لكب اھبحسو  ةطبرلاب  كسمأ  اذھ  يف  حجن  امدعبو  .ھسأر  ىلع  تیقلأ  يتلا  ةقنشملا  ةطبرو  ھتبقر 

.رارمحالاب عطسی  لاز  ام  ھھجو  ناك  .ھتبقر  يمحیل  ھتوق 

يداولا نأ  ببسب  سیل  .دیفید  ناك  ةطبرلا  ةیاھنب  كسمی  يذلا  سرافلا  نأ  كاردإ  يف  تلشف  ةظحلل 
لجرلا اذھ  تفرع  .ينقیاض  رخآ  ءيش  كانھ  .ينقیاضی  مل  اذھ  .وینوطنأو  انأ  مھنمو  ًاتیم ، هربتعا  ھلك 

يتلا يتلیخمل ، ةیفاك  نكت  مل  مھتایاكحف  نآلا ، تكردأ  املثم  نكلو  نورخآلا ، ھب  ينربخأ  ام  قیرط  نع 
بسانی َّينیعب ال  ھتیأر  ام  نأ  وھ  صاخ  لكشب  ينقیاض  ام  .مھصصق  ىلع  ًاینبم  ًایجراخ  اًرھظم  تقلخ 

تعمس يننأل  اًمیسو ، نوكی  نأ  دب  ھنأ ال  فرعأ  تنك  .ةلیخملا  قیرط  نع  دصق  نود  نم  ھتقلخ  ام 
ءاسنلا لمجأ  نم  ةدحاو  يھ  انریمأ  ةجوز  نأ  دقتعأ  تنك  دقلو  ھتخأ ، ھبشی  ھنأ  تارملا  نم  دیدعلا 

، اًریرشو ًادیدشو  ًایساق  ًالامج  نوكیس  ھنأ  تضرتفا  .رخآ  لكشب  ھلامج  تلیخت  ينكلو  نھتیأر ، يتاللا 
.ةیلك ًافلتخم  ًائیش  تیأر  عقاولا  يف  ينكلو  .ةیبذاجلا  سندلا ال  ةمالع  لمحی 

، فصتنملا يفو  ناردجلاب ، رثكأ  اوقصتلا  نیھاجتالا ، يف  نوشھدنملاو  نولوھذملا  سانلا  كَّرََحت 
.بابلا نم  ةیادب  اھلك  ةسینكلا  يف  يضمیل  دیفیدل  قیرط  كانھ  ناك 

ضیبأ جلثلاك ، ضیبأ  ناكو  ناتلیوط ، ناتبراقتم  نامدقو  عساو  ردصو  ریغص  سأر  ناصحلل  ناك 
دنع ةحوتفمو  مازحب  ةكبتشم  ةیزاقوق  ةرتس  يدتری  دیفید  ناك  .ھیف  رخآ  نول  يأل  رثأ  يأ  دجت  ال  ًادج ،

حمالمو رمسأ ، میقتسم  لیوط  ھجو  ھیدل  ناك  .نیبكنملا  ضیرعو  طسولا  لیحنو  ًاعیفر  ناك  .ردصلا 
نایلاع نابجاحو  ًالیلق ، فوقعم  فنأو  ام ، دح  ىلإ  ءاثعشو  ةریصق  ءارقش  ةیحلو  ةتوحنم ، ةلیمج 
رصتنملا ثبخلا  نم  بیجع  طیلخ  نیواقرزلا  ھینیع  يفو  .ھیلع  ةیبھذلا  ھتالصخ  رثانتت  عساو  نیبجو 

ھبشأ ءيش  ةیویحلاو ، حماجلا ، لوضفلاو  ةطاسبلاو  يلابم ، اللاو  ماتلا  راقتحالاو  رخاسلا ، رورغلاو 
ھیف ىرت  ناولألا ، ددعتم  طاسب  ىلإ  زیكرتبو  ًالیوط  رظنت  املثم  اًشھدم ، اًرظنم  ناك  ةیلوفطلا ، ةجھبلاب 

كنكمی ھجولا ، اذھ  ىرت  امدنع  كلذك  ةیفلخلا ، يف  لظت  ةیقابلا  لاكشألا  امنیب  رخآ ،، نول  مث  زربی  ًانول 
ةجھبلا نآلاو  جذاسلا ، لوضفلا  نآلاو  فیفخلا ، جایتھالا  نآلاو  ءاردزالا ، نآلاو  رورغلا ، ىرت  نأ 

نول ىلع  زیكرتلا  يف  كتقیدحت  ىلع  رمألا  دمتعی  ناولألا  ددعتم  طاسب  عم  لاحلا  وھ  املثمو  ةیلوفطلا ،
املاط دیفید ، ھجو  ىلع  ریبعتلا  ىری  فیكو  رظانلا  ناكم  ىلع  دمتعم  رمألا  نأكو  ھباشم  لكشب  ھنیعب ،
، حمرك اًمیقتسم  ھناصح  ىلع  سلج  .صلقتت  ةلضع  الو  ضفتنی ، ھیف  بَصَع  ال  لاثمتك ، نكاس  ھنأ 

؛ ىنمیلا هدی  يف  لبحلا  ةیاھنب  كسمی  ً.الیلق  نیبناجلا  دحأ  ىلإو  ًالیلق ، ءارولا  ىلإ  لئام  ھلك  هدسج 



طوسلابو جْرِسلاب  كسمی  ناك  ىرسیلا  هدی  يفو  سقلا ، ةبقر  لوح  ھتقنشم  طبر  يذلا  لبحلا 
يبناج نم  لك  دنع  نوكسب  امھیذخف  ىلع  ناسلجی  نایساق  نامخض  ةسارح  ابلك  كانھ  ناك  .مومضملا 

.ناصحلا

ةسینكلا نأكو  نینكاسو ، نیتماص  انلوح  نم  سانلا  لك  توص ، يأ  ىلإ  عامتسالا  ناكمإلاب  نكی  مل 
حاورألا َتَقَلأ  تاومألا ، نم  ًالدبو  ىتوملا ، ةكلمم  ىلإ  يمتنی  ملاع  نم  امنإو  ملاعلا ، اذھ  نم  نكت  مل 

.يدبألا تمصلاب  ترطیسو  تعمتجاو ، اھداسجأب  ةیئرملا  ریغ 

.عشبلا تمصلا  دیفید  قرتخا  ةیاھنلا  يفو 

كلتب لیلق ." ھیخرأ  فوسف  كقیاضی  ماجللا  ناك  نإ  بألا ، اھیأ  رمتسا  : " معانو ضیفخ  توصب  لاق 
". دیفید نعلتس  فیك  عمسأ  نأ  دیرأ   " ً.الیلق لبحلا  ةَّدَش  ىخرأ  تاملكلا 

لعفلاب اًمتھم  ناك  نإ  وأ  اًرخاس  ناك  نإ  فرعت  نأ  بعصلا  نم  لعجت  توص  ةربنب  ثدحتی  ناك 
.ھنعل ىلإ  عامتسالاب 

.دیفید ھلاق  ام  ىلإ  عمتسی  مل  ھنأ  ادب  ھنأ  ةجردل  سقلا  رعاشم  لك  ىلع  رطیسی  ناك  فوخلا  نكلو 

ءودھو ءطبب  ھجوتی  ناك  امدنع  َّينیعب  كلذ  تیأر  ينكلو  رادتسا ، ھنأب  ترعش  وینوطنأ ، رادتسا  مث 
ىلع ریسی  نأ  داتعا  امك  ریسی  ناك  .سقلاو  دیفید  نیب  دتمملا  ةقنشملا  لبح  وحن  ةقثاو  تاوطخو 

انتفیضم تیب  ءانف  يف  ةسارحلا  بلك  عم  بعلی  ناك  امدنع  وأ  سمشلا ، بورغ  ىریل  ةنیفسلا  رھظ 
.ھھنك كردأ  مل  رحسب  اھیف ، ایقتلا  ةرم  لوأ  نم  ھقداص  يذلا 

.ھھجوو ھینیع  تاریبعت  لك  نآلا  لوضفلا  ىفخأو  بسحف ، ھیلإ  رظن  دیفید ، كرحتی  مل 

يتعاطتساب نكی  مل  ھلعفیس ، امع  رظنلا  ضغب  نكلو  وینوطنأ ، ھلعفیس  يذلا  ام  فرعأ  نكأ  مل  انأ 
.ھفاقیإ

.لبحلا نم  برتقی  ذخأو 

.ھیتفش ىلع  ةظوحلم  نوكت  داكت ال  ةماستبا  عم  .ةصحفتملا  ھتقیدحت  نع  دیفید  َّلختی  مل 

ىنمیلا هدیب  اًرجنخ  بحس  اھسفن  ةظحللا  يفو  هوحن ، ھبحسو  ىرسیلا  هدیب  لبحلاب  وینوطنأ  كسمأ 
يذلا لبحلا  فرط  ىخارت  .اصع  ذحشی  ھنأك  ھیلع  هررمو  ضرألا  ىلع  ىقلملا  لبحلا  ىلع  ھعضوو 

تعطقناف سقلا  ةبقر  لوح  ناك  يذلا  رخآلا  فرطلا  امأ  ناصحلا ، ردص  بناج  ىلإ  دیفید  ھكسمی  ناك 
.ضرألا ىلع  تعقوو 

روفلا ىلع  ةشھدلا  ھترداغ  نكلو  .حیرلاك  ھھجوب  ةأجافملا  تََربَعو  ًالیلق  ھیبجاح  دیفید  َدقَع 
كلت ھینعت  يذلا  ام  رسفت  نأ  بعصلا  نم  حبصأ  مستبا  امدنعو  نیدوقعم ، هابجاح  رمتسا  .مستباو 

مث ھكولس ؟ يف  ًافیرطو  ًایلسم  ًائیش  تدجو  مأ  وینوطنأ  نم  رخست  تناك  لھ  ةطخاسلا ؟ ةماستبالا 
ةماستبالا كلت  لثم  روصتأ  مل  .ةحضاوو  ةیقن  روفلا ، ىلع  ةجھتبم  ھتماستبا  تراصو  ھیبجاح  ىخرأ 

ةعیبط نیب  ضقانتلا  اذھ  ببس  نع  يسفن  نیبو  ينیب  لءاستأ  تنك  يننأ  ركذأ  .ریرش  لجر  ھجو  ىلع 



.امھضعبل نارظنیو  نینكاس  دیفیدو –  وینوطنأ  امھنم –  لك  يقب  ةظحلل  .يجراخلا  هرھظمو  لجرلا 
، ھمصعم ىول  طقف  وھ  هدی ، حتفی  مل  .ىرسیلا  هدی  يف  اًمومضم  ناك  يذلا  طوسلا  ًالیلق  دیفید  عفر  مث 

نیسأرلا اوذ  نایساقلا  نابلكلا  ناك  ھسفن  تقولا  يف  .طوسلا  اھعمو  ًالیلق  عفترت  ھتضبق  لعج  يذلا  اذھ 
، امھناذآ نیعفار  ًائیش ، نارظتنیو  وینوطنأل  ةسرطغو  ءودھب  نآلا  ىتح  نارظنی  ناذللاو  نیریبكلا ،

اًمود ھلمحأ  يذلا  يسدسم ، ىلع  ةسلخ  يدی  تعضو  اذھ  تیأر  امدنع  .موجھلل  َّدعُمو  نیِ نیزفحتم 
ناكم يف  نونوكیس  دیفید  قافر  نأ  نم  كش  َّيدل  نكی  مل  .دالبلا  جراخ  نوكأ  امدنع  يسبالم  تحت 

، اننودعاسیو مھرعاشم  ىلع  سانلا  رطیسی  امبر  فدھلا ، تبصأ  ول  نكلو  ةسینكلا ، ءانف  نم  بیرق 
نأ ركفأ  تنك  ينكلو  اذھ ، دقتعأ  نكأ  مل  تقولا  اذھ  يف  .قُرُطلا  عاَُّطق  ةمیزھ  مھناكمإب  ھنأ  نیكردم 

ينرظتنی ىنعملا  نم  يلاخلا  ھفاتلا  توملاف  نذإ  انتدعاسم ، سانلا  عطتسی  مل  ول  .دیحولا  انلمأ  وھ  اذھ 
.وینوطنأو انأ 

اذھ لثمب  .تاذلاب  ةقث  امھیف  تدجو  نیتللا  ھینیع ، فرط  نم  َّيلإ  رظن  ةظحللو  يتكرح  دیفید  فَشَك 
هاجت اھتكرح  يتلا  دیلاو  اًمامت ، اًسئای  يل  ادب  يفقوم  نأب  فرتعأ  بضغلا ، كلذ  لثمبو  ھسفنب  نامیإلا 

.يتادوھجم نم  مغرلا  ىلع  ًالیلق  شعترت  تأدب  يسدسم 

نع نابلكلا  ىلخت  روفلا  ىلعو  ھطوسو ، ھتضبق  لزنأو  ًاعیرس  ةجھوتملا  ھترظن  دیفید  لّوح 
.ةزفحتملا امھتفقو 

نم نكمتأ  ملو  َّيلإ  هرھظو  وینوطنأ  فقو  ًاددجم ، امھضعب  ىلإ  دیفیدو  وینوطنأ  نم  لك  رظنی  نآلا ،
.دیفید ينیع  يف  ًاددجم  لوضفلا  رھظ  امنیب  ھھجو ، ةیؤر 

: وینوطنأ لاق  مث  نیتماص ، نانثالا  لظ  ریصق  تقول 

دجت نل  كحور  نأ  نم  مغرلا  ىلع  لضفأ ، ةسینك  ينبت  نأ  كیلع  نوكیس  ةسینكلا  هذھ  سیندتب  "
!". انھ نم  جرخا  .اذكھ  ةحارلا 

ةیاھنلا يف  كحض  مث  ًالیلق ، شھدنم  وھو  هابتناب  ھیلإ  عمتساو  ھیلع  نم  ھینیع  دیفید  لِّوحی  مل 
: سقلا ىدانو 

". خیستلاخآ ىلإ  قلطننس  نیمویلا  نیذھ  دعبو  دعتست ، نأ  تددو  نإ  نیموی  كیطعأ  بألا ! اھیأ  "

.ھعازتنا لواحی  ملف  هدیقی ، نكی  مل  ًائیش  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ھیدیب ، ةوقب  لبحلاب  سقلا  كسمأ 

مث ھتھبج ، ناصحلا  كَّرَح  دیفید ، ناصح  ةھبج  ىلع  اھعضوو  اھحتف  ىنمیلا ، هدی  وینوطنأ  عفر 
ً.الیلق اھلزنأ 

ينكلو .بابضلا  اذھ  يف  تقرغ  كحورو  بابض ، كایاطخ  : " حضاوو ئداھ  توصب  وینوطنأ  لاق 
لوح .يساسألا  كرھوج  سملی  ةمیظع  ةزجعمبو  بابضلا  قرتخی  يوامسلا  ءوضلا  نم  اًعاعش  ىرأ 
رفغی نأ  يوامسلا  انیبأل  لسوتنو  ضرألاب  كسأر  مدص  دقل  ةلیقثلا ، بونذلا  نم  ةلسلس  قصتلت  كتبقر 

". كایاطخ كل 



ھھجو يف  ًائیش  ءاضأو  ًالیلق ، ھیبجاح  عفر  .ةیادبلا  يف  مستبی  مل  ھنكلو  هابتناب ، نآلا  دیفید  عمتسا 
يذلا كلملا  هاجت  رادتسا  اھسفن  ةظحللا  يف  .اًرورغ  مأ  ًابضغ  ناك  نإ  ةقثب  ددحأ  نأ  يننكمی  ال  ًاعیرس ،

: ھل لاقو  فجتری ، ھبراش  ناك 

دھشتل شیعت  نأ  تدرأ  نإ  هدُعتس  يذلا  لافتحالا  حوضوب  روصتأ  نأ  يننكمی  يدیسو ! يفلِس  ای  "
نیبیرغلا نیذھل  تحمس  مِل   " .ةدوربلا نم  ةسمل  ھتوص  يف  تلغلغت  كلذ ." رفغأ  ينكلو  دیفید ، توم 

."؟ ِيّنذأتست نأ  نود  نم  لوخدلاب 

: ءاثرلل ریثم  لكشب  ریمألا  متمت 

". ..دیفید ای  تقولا  اذھ  يف  انھ  نكت  مل  "

حابص يف  .نذإ  نود  نم  نالخدی  امھتلعج  كنأل  رمألا  حِلُصت  نأ  كیلع  مأ ال ، ًادوجوم  تنك  ءاوس  "
ًالیلق فقوت  اذھ  لاق  امدنع  سقلا ." بناج  ىلإ  خیستلاخآ  ىلإ  امھذخآل  نیباشلا  نیذھ  يل  رضحأ  دغلا ،

". كیلع ًابعص  ناك  ول  رمألا  ضفرا  : " ةماستباب فاضأو 

". ..ال ال ، : " نیتدودمملا ھیدی  ًاعفار  ًاعیرس  ریمألا  لاق 

نوكیس دیفید  بضغ  اذھ : ركذت  نكلو  انھ ، نابیرغلا  ناذھ  لظ  تقو  يأل  فرعأ  انأ ال  .يلاتلاب  "
". يداولا اذھ  جراخ  ىلإ  هدوجو  رابخأ  تلصو  نإ  اًمیظع 

ناكو تیمم ، لكشب  ةبحاش  اھسأر ، ةضفاخ  فقت  تناك  .ریمألا  ةجوز  ىلإ  ُترََظن  ةظحللا  كلت  يف 
.لامجلا ةمیظع  ةأرما  سیلو  ةكلاھتم  زوجعك  تدب  ثیحب  ًادج  ًانَِّضَغتُم  اھھجو 

ھنكلو ًالیلق ، ناصحلا  ضفتنا  .دیفید  ناصح  ةھبج  ىلع  ةعوضوملا  هدی  فكب  ةوقب  وینوطنأ  طغض 
رظنی ناكو  قفرب ، ماجللاب  دیفید  كسمأ  .هدیس  نم  ةراشإ  اًرظتنم  ددرت  ھنم ، كرحتی  ملو  ھناكم  يف  لظ 
يأ الو  لوضفلا  الو  ةأجافملا  الو  بضغلا  الو  ثبخلا  ھبشت  ال  ةموھفم ، ریغ  ةرظن  وینوطنأ  ىلإ  نآلا 

ملستسا هدیس ، نم  ةراشإ  قلتی  مل  ھنألو  .ةیادبلا  يف  ھینیع  يف  ةطلتخم  تناك  يتلا  رعاشملا  كلت  نم 
ةیناث ةوطخ  مث  فلخلا ، ىلإ  ىرخأ  ةرذح  ةوطخ  ذختاو  ھتھبج ، ىلع  طغضلا  ىلإ  ةیاھنلا  يف  ناصحلا 

، نوفئاخو مھسافنأ  نوسباح  مھو  دھشملا  سانلا  بقار  .ریصق  رخأت  دعب  بالكلا  ھتعبت  .ءطبب  كرحتو 
.ءاوھلا يف  قلعم  فیثك  تمصو 

انجرخ .جراخلا  ىلإ  بیجعلا  بكوملا  اذھ  اھیف  كرحت  يتلا  ةظحللا  يف  فلخلا  نم  ھتعبت  روفلا  ىلع 
يف اوعمجتو  جیردتلاب  سانلا  جرخ  دیفیدل ، ًاقافر  َرأ  مل  يننأ  شھدملا  نم  ناكو  ءانفلا ، ىلإ  بابلا  نم 

سقلا ىتح  عیمجلا  جرخ  ًاعیرسو  ام ، ءيش  نم  نوللستی  مھنأكو  صرحبو  ءودھب  اوجرخ  جراخلا ،
.ةسینكلا يف  اولظ  اوجرخی ، مل  اھلافطأو  ریمألا  ةجوز  طقف  .ریمألاو 

توصبو دیفید ، ينیع  ىلإ  رظنو  ناصحلا ، ةھبج  ىلع  نم  هدی  وینوطنأ  عزن  ةبتعلا ، َربَع  امدنع 
: ھل لاق  ةدیعب ، سارجأ  نینرك  ماتلا  تمصلا  طسو  ادب  فلتخمو  بیجعو  بیرغ 

كحور لصت  امدنعو  يضرألا ، كدسج  نم  َكدِّرَُجتس  ىودجلا  نم  ةیلاخلا  نمزلا  ةرتف  عِرسأ ، "



ملاعلا اذھ  يف  انھ  ھتعرز  يذلا  فوخلا  لكو  انھ ، كلاعفأ  لك  كرظتنتس  ةیدبألا ، باوبأ  ىلإ  ةرورغملا 
يف ھترذب  يذلا  ملألا  لكو  كعومد ، ریصتس  ملاعلا  اذھ  يف  اھتلزنأ  يتلا  عومدلا  لكو  كفوخ ، ریصیس 

نیذلا ءالؤھ  .كبلق  نم  رصعنتس  ملاعلا  اذھ  يف  اھتكفس  يلا  ءامدلا  لكو  كملأ ، ریصیس  ملاعلا  اذھ 
ملاعلا اذھ  يف  اوعیبو  اوفِطتُخا  نیذلا  ءالؤھو  ًادحاوف ، ًادحاو  كنولتقیس  ملاعلا  اذھ  يف  مھتلتق 

يكبت كنولعجیس  ملاعلا ، اذھ  يف  نوكبی  مھتلعج  يذلا  ءالؤھو  ًادحاوف ، ًادحاو  كنوعیبیو  كنوفطتخیس 
قلاخلا مامأ  كیتبكر  ِنحاو  كقنع ، لوح  ةبوتلا  لسالس  عض  تقولا ، كلذ  يتأی  ىتح  .ًادحاو  ًادحاو 

". ةرفغملا بلطاو 

ریغ ریبعتلاب  دیفید  ھیلإ  رظن  تقولا  ضعبلو  دیفید ، ىلإ  رظنی  مل  .جرخو  رادتسا  تاملكلا  كلتب 
ةأجف يل  رادتسا  مث  نیكباشتم ، ریغ  اراصو  رثكأ  ازرب  ناعفترملا  هابجاحو  ھسفن ، ریخألا  موھفملا 

: لاقو

رادتسا مث  عاجش ." كقیفر  دیفید ، بناج  ىلإ  نوكیس هللا  ًابضاغ ، دیفید  راص  نإ  بیرغلا ! اھیأ  "
ھلوقأ نأ  َّيلع  ناك  ام  تلق  دقل   " .ھل ىثری  لكشب  امھضعب  مامأ  نافقی  اناك  نیذللا  سقلاو  ریمألا  ىلإ 

". دیفید هرركی  نلو  .كیلإ 

: ةیادبلا يف  اھب  سلجی  ناك  يتلا  اھسفن  ةقیرطلاب  سلج  .قلطناو  ھبعكب  ناصحلا  سََخن  مث  كلذ  لاق 
.نیبنجلا دحأ  ىلع  ًالیلق  لئامو  ءارولا ، ىلإ  ًالیلق  لئام  ھلك  هدسج  حمرك ، ابًصتنم 

.هءارو نابلكلا  ضكرو 



دیفیدو وینوطنأ 
لظ لزنملا  ىلإ  انقلطنا  امدنع  ھنأ  حیحص  .يقیقحلا  ءالتبالا  ىلإ  وینوطنأبو  يب  ثداحلا  اذھ  عَرَسأ 

ًاقحالو َّدقُمو ، ةرِ ةجَِھتبُم  تارظنب  ةسلخ  وینوطنأ  اوعبتو  ةسینكلا  ءانف  يف  نیلوھذم  نیفقاو  سانلا 
نم رثكأ  سامحب  كلذ  تلعف  اھنأ  نظأو  لوطأ ، تقول  تََسلَج  انتبجو  انتفیضم  انل  تَرَضَحأ  امدنع 

ةعاجشب نوروھبملا  سانلا  ناك  تقولا  اذھ  يف  .يقیقح  ریغو  اًرباع  ناك  انراصتنا  نكلو  داتعملا ،
ىلإ ًادج  ًاعیرس  لوحتتس  مھتجھب  نأ  نم  كش  َّيدل  نكی  مل  كلذ  فالخب  نیمتھم ، ریغ  ةطاسبب  وینوطنأ 

لََّخَدت ءاوس  ةلكاشلا ، سفن  ىلع  نوكیس  هَرَدقو  ھتبطخ ، ةیحض  سقلا  راص  .ةیھاركلاو  بضغلا 
نأل خیتسلاخآ ، قوس  ىلإ  نیباشلا  نیذھ  لاسرإ  يف  انیلع  عقیس  موللا  نكلو  لخدتی ، مل  مأ  وینوطنأ 

نل يئدبملا ، جاھتبالا  يھتنی  امدنعو  انھ ، لوخدلاب  انل  حمس  ھنأل  ریمألا  نم  ةیحضتلا  هذھ  بلط  دیفید 
اولصی مل  نإ  كلذ  ىلع  ریمألا  مھدعاسی  فوسو  نوجتنسیس –  سانلا  نأ  نم  كش  كانھ  نوكی 

انروضح ببسب  ناك  مھب  لح  يذلا  ءالبلا  نأو  انئطخ ، نم  عبان  وھ  ءيش  لك  نأ  مھدحو –  جاتنتسالل 
رظتنیو ينرظتنی  نآلا  رطخلا  ناك  ىرخأ ، ةھج  نم  .رمألا  ھیلع  ناك  ام  وھ  اذھ  ةحارصب ، .انھ  ىلإ 

نم رثكأ  ریمألا  نم  نوكی  امبر  يردی  نمو  ریمألا ، نم  اًضیأ  نكلو  دیفید ، نم  طقف  سیل  وینوطنأ ،
ددحی يذلا  وھ  بلقتملا  ھجازم  ناكو  ھبلق ، هدوقی  ًالجر  دیفید  ناك  نییجروجلا ، مظعم  لثم  .دیفید 
.ایلعلا ةملكلا  بحاص  ھنأ  نم  كش  ھیدل  نكی  مل  كلذ ، بناج  ىلإ  .ربدت  يأ  نم  رثكأ  ھلاعفأو  ھكولس 

.ریخألا ثداحلا  ركذتی  الأ  دعبتسملا  نم  سیل  نكلو  ببسلا ، اذھل  ھنم  عقوتم  رطخلا  نأب  فرتعأو 
هرخافت لك  ًالوأ ، كلذل : سسأ  ھیدل  .ھبلق  يف  بضغلاب  يقلی  نأ  ىوس  ھمامأ  نوكی  نل  ریمألا  نكلو 

اًریثمو اًكحضم  اًصخش  راص  ھنأ  كردأو  ةسینكلا ، يف  ثدح  ام  دعب  اًمامت  ىھتنا  ھب  عتمت  يذلا  يئدبملا 
نآلا ھل  اًحضاو  ناك  املاط  ًایناث : اذھ ! انل  رفغی  نأ  ھنكمی  فیك  ًانسح ، .وینوطنأو  انأ  َّينیع  يف  ءاثرلل 

، يداولا يف  ثدحت  يتلا  ةینوناقلا  ریغ  لاعفألا  نع  ھفرعن  نأ  بجی  ءيش  لك  فرعن  وینوطنأو  يننأ 
ھبقاعیس وأ  مكاحلا  ھبقاعیس  امإ  رابخألا ، انرشن  نإ  .ھیلع  اًرطخ  نوكیس  ناكملا  نم  لحرن  انعدی  نأف 

نكی مل  نإ  ىتحو  دیفید ، نم  ھسفن  صیلخت  نم  لھسأ  نوكیس  انم  صلختلا  ًاثلاثو : .أوسألا  وھو  دیفید 
.ماقتنالل ىعسی  يذلا  نابجلا  اذھ  لثمل  ٍفاك  هدحو  ببسلا  اذھف  رخآ ، ببس  كانھ 

كانھو انھ  وطخی  ناك  نایحألا  ضعب  يف  ھلك ، مویلا  اًجاتھم  ناك  وینوطنأ ، عم  يفوخ  شقانأ  مل 
يف اًھئات  ریصیو  لخادلا  ىلإ  ھتقیدحت  اًھِّجَوُم  اًمامت ، ًانكاس  ریصی  نایحألا  ضعب  يفو  بضاغ ، وھو 
يذلا ام  ریرقتلا  اننكمی  مث  أدھی ، ھعدأ  نأ  َّيلع  ھنأ  تركف  ملاعلا ، اذھ  نم  دعی  مل  ھنأ  دقتعت  ىتح  هركف 

جراخ نم  اناعدو  ءاسملا  اذھ  ریمألا  مداخ  مَِدق  امدنع  نكلو  .ھلعف  ىلع  نیرداق  نوكن  نأ  نكمی 
: ددرت نود  نم  تبجأ  ةرداغملا ،" فویضلا  ررق  ىتم  فرعی  نأ  ریمألا  بلطی  : " ةباوبلا

.انئیجم دنع  ھتدھاشم  اندرأ  ءيش  لك  ةدھاشم  ىلع  نیرداق  نكن  مل  اننكلو  كلذل ، فسآ  انأ  "



". ةثالث وأ  نیعوبسأل  كانھ  ىقبن  نأ  انل  حمسیس  امبر  ریمألا ، قیاضی  اندوجو  نكی  مل  نإف  يلاتلاب ،

.لحر مث  ریخأت ، نود  نم  ریمألل  انبلط  لقنیس  ھنأ  مداخلا  يندعو 

عم يراوح  يف  لخدتی  ملو  هراكفأ ، طسو  ًانوفدم  ةرجشلا ، تحت  ریغص  يسرك  ىلع  وینوطنأ  سلج 
: نیزح توصب  لاقو  ھسأر  عفر  مداخلا ، ىفتخا  امدنع  نكلو  .مداخلا 

بْسَح عطتسأ  ملو  َّيلع ، ترطیس  يرعاشم  .يكولس  ىلع  مدان  يسفن  انأ  ينقدص ، ویمولوتراب ! "
سقلا ةدعاسم  عیطتسأ  يننأ ال  فرعأل  ةریبك  ةمكح  ىلإ  جاتحا  دق  رمألا  نوكل  سیل  .ةقدب  رومألا 

". اًضیأ رطخل  تنأ  كتضرع  يننأ  مھألا  نكلو  دیدج ، رطخل  ھضیرعتل  طقف  امنإو  يلخدتب ،

مل نإ  .يحیسملا  كبجاوب  تمق  دقل  كجعزت ، نأ  ضرتفملا  نم  سیل  ءایشأ  لجأ  نم  برطضت  "ال 
". انأ لخدتأس  تنك  لخدتت ،

.ةكرتشم ال انرئاصم  يداولا  اذھ  يف  نكلو  يدحو ، يب  كولسلا  قََّلَعت  نإ  بارطضالاب  رعشأ  نل  "
رثكأ كلخدت  ناكل  تلخدت ، دق  تنك  نإ  .نیرخآلا  انعم  ذخأن  نأ  نود  نم  ةوطخ  ذختن  نأ  انل  نكمی 

". ةمكح

ناك امنیب  عفن ، يأ  بلجیس  ناك  لخدتلا  نم  عون  دجوی  .انھ ال  ةمكحب  لخدتت  نأ  لیحتسملا  نم  "
رطخلا انفقوم  اذھ  مقاف  نإ  .ًابناج  اذھ  كرتن  انعد  نكلو   . نبا  يأل  اًمیظع  اًراع  لثمیس  لخدتلا  مدع 

انیلع مظعأ  اًرطخ  ریمألا  ِلّثَُمی  يلاحلا  تقولا  يف  نكلو  دیفید ، نم  يتأیس  دیدجلا  رطخلاف  نذإ  يلاحلا ،
.دیفید نم 

يتلا ةناصحلا  ةقیثو  انعم  نحنو  نابج ، ریمألا  نكلو  .اًرطخ  رثكأ  ریمألا  .اًضیأ  يل  ودبی  ام  اذھ  "
". مكاحلا اھایإ  انبھو 

انسل اننكلو  نیھیرك ، نوكن  امبر  ھفنأ  تحت  انمد  ام  .ءاقبلاب  حامسلا  بلطأ  ينلعج  ام  طبضلاب  اذھ  "
ھفوخ ةرداغملل ، انقیرط  يف  انك  نإ  .اھرودب  ةناصحلا  ةقیثو  موقتس  نیرطخ  انسل  املاطو  نیرطخ ،

ًاتقو سیل  وھو  عیباسأ ، ةثالث  دعب  .ةقیثولا  اندعاست  نلو  مكاحلا  ریمألا  نم  ھفوخ  زواجتیس  دیفید  نم 
ریمألا ىدل  نوكی  نل  برھن ، نأ  نكمملا  نم  ناك  ول  .ءيش  يف  ركفنل  انل  ٍفاك  كلذ  عم  ھنكلو  ًالیوط ،
رظتنی طقف  دیفید  نأ  رھظیسو  ریمألا ، دھعل  ًاعطق  نوكیس  انبورھ  نكلو  انعنمل ، نیفاك  ءایفوأ  لاجر 

". ..اًرذع

َعفَرو عقوتم ، ریغ  لكشب  كلذ  وینوطنأ  لاق  ویمولوتراب ." ای  ةسلخ  برھت  نأ  وھ  ھجاتحت  ام  لك  "
ةیاھن ىلإ  يدؤتس  ةطخ  تددعأ  دقل  َّيلإ ، عِمتسا  الوأ   " .ھتعطاقم كشو  ىلع  تنكو  ينفقویل  هدی 

برھت نأ  كلذ  عم  كنكمی  رربمك ، ساحنلا  مجانمب  ًانیعتسم  لابجلا  ىلإ  تبھذ  نإ  .ءيش  لكل  ةملاس 
تطقس كنأ  نودقتعی  سانلا  لك  لعجأو  خارصلا  يف  أدبأس  ریمألا ، انعبت  ول  ىتح  تاباغلا  ىلإ  كانھ  نم 

". ..ردحنملا يف 

."؟ قزأملا اذھ  يف  ككرتأ  مث  "



ناكم يأ  يف  يل  ثدحی  قراف  يأ  نكلو  .ھیلإ  دوعت  نأ  كیلعو  يكلملا  طالبلا  ةرمإ  تحت  تئج  دقل  "
". انھ يل  رثكأ  ةجاح  كانھ  امبر  يردی ؟ نم  ھیف ؟ نوكأ 

نم َّيلع  ةاقلملا  ةمھملل  ةیمھأ  .ًاعم ال  ھیف  انیقب  وأ  اعم ، نوعلملا  يداولا  اذھ  نم  انجرخ  ءاوس  "
صالخإب يل  تلق  نإ  نكلو  .نابج  فرصت  ریربتل  ةیفاك  يتایحل  اھوطعأ  يتلا  ةمیقلا  الو  يكلملا  طالبلا 

قفاوأس يضمتو ، حارتقالا  اذھ  ىلع  يناكم  يف  قفاوتس  كنأ  اًمامت –  كصالخإ  يف  قثأ  انأو  – 
". عوضوملا نع  ةریخألا  يتملك  يھ  هذھ  .يضمأو 

: يھجو ىلإ  رظنی  نأ  نود  نم  لاقو  يفتك  ىلع  ًادی  عضو  مث  تقولا ، ضعبل  ًاتماص  وینوطنأ  ىقب 

". ویمولوتراب ای  ينحماس  "

انسلج نإ  انسوؤر : يف  رودت  ةقباطتم  ةركف  ھیدل  ناك  انالكو  ةلیللا ، هذھ  يف  ًائیس  اًمون  مان  انم  لك 
لثم انلثم  قیرطلا  عاَُّطقل  ًادیبعو  ىرسأ  انتقیقح  يف  نوكنس  دوھجم ، يأب  موقن  نأ  نود  نم  ىلاسك 

.ریمألا

، لفسأ ىلإ  ًایجیردت  لزنو  لابجلا  ىلع  فیثك  بابض  كانھ  ناك  .يلاتلا  مویلا  يف  مئاغلا  رجفلا  لح 
.راطمألاب ءامسلا  ترذنأ  .ةعبرألا  يداولا  ناكرأ  ىلإ  ًاعیرس  لصوو 

نم هوتل  جراخلا  زبخلاو  داتعملا  ئفادلا  نبللا  انتفیضم  انل  تمدقو  انیھجوو ، انیدیأ  انلسغ  امدنع 
نكلو يبضغو ، يمون  ةلق  ببسب  يتلیخم  نم  عبان  ھنأ  مأ  ًاقح  كلذك  رمألا  ناك  نإ  فرعأ  مل  نرفلا ،

.اھینیع يف  بوتكم  لیبقلا  اذھ  نم  ًائیش  وأ  ًالئافتم  ًاعقوت  نأكو  يل  ادب 

اننأ انتفیضم  تأر  امدنعو  لیلقلا ، مضق  ىلع  يسفن  تربجأو  ةدحاو ، زبخ  ةرسك  وینوطنأ  لكأی  مل 
.فیظنتلل تبھذو  قمعب  تدھنت  ًائیش ، لكأن  مل 

: يل وینوطنأ  لاق  نیدیحو  انرص  امدنع 

ریمألا ىلإ  بھذن  نأ  انناكمإب  امبر  تامولعملا ! رشنب  نآلا  مَھَُّتن  نل  دیكأتلاب  ویمولوتراب ! "
". قفاویل

.لیللا لاوط  طبضلاب  اذھ  يف  ركفأ  تنك  .يسأرب  تأموأ 

؟ ریمأل ىلإ  بھذن  نأ  لبق  سقلا  عم  انظح  بِّرَُجن  نأ  لضفألا  نم  سیلأ  نكلو  .اذھب  موقن  انعد  "
". ةأرج رثكأ  سأیلا  ھلعج  امبر  .نازیملا  يف  ةقلعم  اھسفن  ھتایحف  ثدحی ، امع  رظنلا  ضغب 

، بابضلاب ىطغم  ھلك  يداولا  ناك  .سقلا  ءانف  ىلإ  انالك  لصو  ًاعیرسو  يتحیصنب  وینوطنأ  بَجُعأ 
انھوجوو انیدیأ  يطغی  للبلا  ناكو  ناكم ، لك  يفو  ءاوھلا  يف  ةرثانتم  ةبوطرلا  ةحئار  تناكو 

.ًایجیردت

جرم ھمامأو  يلامشلا  نكرلا  يف  ماقم  ریبك  لزنمو  .ضفخنم  جایسب  اًطاحم  سقلا  ءانف  ناك 
دنع فقی  سقلا  ناك  .موركلا  راجشأ  ىلع  يوتحی  ءانف  أدبی  جرملا ، يھتنی  ثیح  ىلعألا ، يفو  ریغص ،



ىوس ًائیش  يدتری  نكی  مل  .موركلا  ضعب  روذج  دنع  ةبرتلا  فرجی  ناكو  هدی ، يف  ةفرجمب  موركلا 
يف لكشلا  نم  يلاخلا  هدسج  ادبو  .ھسأر  ىلع  ناولألا  ددعتم  يوثنأ  سأر  ءاطغ  كانھ  ناكو  صیمق ،

، ًالیلق راسیلا  ىلإ  نیتلئام  هادیو  ًالیلق ، نیمیلا  ىلإ  نیتلئام  هامدق  تناك  .ةنادبلا  دیدش  فیثكلا  بابضلا 
.ًاددجم يعیبط  ریغ  لكشب  يوتلملا  أزَّجُملا  ككفملا  هدسج  عمج  يف  ةریبك  ةبوعص  دجی  ناكو 

!". مارفإ بألا  اھیأ  : " ضفخنم توصب  وینوطنأ  هادان 

، ءطبب ھسأر  عفر  مث  ةظحلل ، ةقیرطلا  هذھب  فقو  .ءاوھلا  فصتنم  يف  ھتفرجمو  سقلا ، فجترا 
بیلصلا ةمالع  مسرو  ىنمیلا ، هدی  يف  ةفرجملا  كرت  ةیاھنلا  يف  .ءامسلا  ىلإ  رظنو  ءارولل  اھعجرأو 

.ھلمع لمكأو  ھسفن  ىلع 

!". مارفإ بألا  اھیأ  : " ًاددجم وینوطنأ  هادان 

مث .تاملكلا  يف  زكری  ملو  اھضبقم ، ىلع  ھیدی  ىنحأو  ضرألا ، يف  ةفرجملا  سقلا  عفد  نآلا 
: قثاو ریغ  توصب  لأسو  ھیدیب  ھینیع  ىلع  للظو  ًاعیرس ، رادتسا 

."؟ كانھ نم  "

". مارفإ بألا  اھیأ  نحن  : " وینوطنأ باجأ 

يف .انم  برتقی  وھو  ًایجیردت  ھلكش  هدسج  داعتسا  انوحن ، ھجوتو  ةفرجملا  كرت  سقلا ، انفرع 
بضغلاو ةرارملا  طیلخ  ھیلع  ىرن  نأ  انناكمإب  ناك  ھھجو ، انزَّیَم  ىتح  ًابیرق  حبصأ  امدنع  ةیاھنلا ،

.سأیلاو

، ضفخنم توصب  سقلا  لاق  اذكھ  يتجھبو ." يمالس  رمد  يذلا  اذھ  ھتجھبو  ھمالس  رمد  ای هللا ، "
يذلا ام  ينمطحو ! ينرمد  يذلا  اذھ  مطحو  رمد  ای هللا ،  " .ةقیمعلا ةیھاركلل  ٍواسم  قیمع  لمأب  نكلو 

."..؟ ھلجأ نم  امتئج  يذلا  ام  ھنادیرت ؟

". ..يبأ ای  : " بیجی نأ  وینوطنأ  لواح 

.ةصرف سقلا  ھل  كرتی  مل 

ام تنأ ! تنأ ! عیمجلا –  لبق  تنأ  يقیزمت ! لجأ  نم  كقزمیل هللا  : " وینوطنأ ىلإ  ھعبصإب  راشأ 
متھأس تنك  ينترمد ؟ َمِل  ينوئش ؟ يف  لخدتت  نأ  كنم  بلط  نم  يھاجت ؟ ھلمحت  يذلا  ام  ھتدرأ ؟ يذلا 
، ھیلإ لسوتأس  تنك  .ةمحرلا  اًضیأ  فرعی  وھف  بضغلا ، فرعی  دیفید  ناك  نإ  .نآلا  ىلإ  ينوئشب 
يتلا نیكسلا  عطقتل  اًریزغ ، ًاعمد  فرذأسو  يتلئاع ، لجأ  نم  لسوتأو  ھمامأ ، َّيتبكر  ىلع  ينحنأو 

! كیلإ ثیدحلل  َّيدل  تقو  ھنأ ال  ىرت  الأ  يھجو ! نع  برغا  بھذا ، نیفصن ! ىلإ  كبلق  لبحلا  ھب  تعطق 
نم ءيش  يأ  لعف  ھعسوب  يذلا  نم  .لحرأ  نأ  لبق  ھَّمتأو  نآلا  ھلمع  يننكمی  امم  يھتنأ  نأ  َّيلع 

! عوجلا نم  اوتام  نإ  زبخلا  مھل  بلجیس  نم  راغصلا ! يلافطأو  ةضیرملا  يتجوزب  ينتعیس  نم  ينود !
!..". نانوعلملا اھیأ  ينع ، ادعبا  انھ ! نم  ابرغا 

: ھل لاقو  ةصرفلا  هذھ  وینوطنأ  لغتسا  ةرداغملل ، بھأتی  ناكو  سقلا  تمص 



". لاح ریخ  يف  ریصیس  ءيش  لك  ًائیش ، َشخت  ال  مارفإ ! بألا  اھیأ  "

ھھجو تربع  .وینوطنأ  ىلإ  رظنی  أدبو  اًروفو  ةأجف  رادتسا  .كلذ  ىلإ  عمتسا  امدنع  سقلا  رادتسا 
.لقأ ىرسیلاو  رثكأ ، ىنمیلا  .ًاقباس  لعفت  تناك  امك  هانیع  تعستا  .سأیلاو  لمألا  نم  ةریثك  تاجوم 

: ةعطقتم ةربنب  لاقو  ھتوص ، ىلع  ةیاھنلا  يف  رثعو 

يداولا كتلئاع ، تنأ ، : " سامحب نكلو  ءودھب  وینوطنأ  ھل  لاق  لاح ."! ریخ  يف  ریصیس  يذلا  ام  "
". ھلك

ةقثلا مدع  ریبعت  طقف  لظ  .سقلا  ھجو  ىلع  نم  لمألا  عاعش  وینوطنأل  ةریخألا  تاملكلا  كلت  تأفطأ 
: ھتوص يف  ءاردزالا  فشكن  نأ  نكمی  ناك  ثدحت ، امدنع  مث ، .ءاردزالاب  اًطلتخم 

."؟ فیك نكلو  "

عمجن نأ  نكمملا  نم  نوكیس  .مھتوعد  نإ  يبأ ، ای  كنوعبتی  فوس  .سانلا  ضعب  دشحن  انعد  "
". ..ةحلسألا عم  نولماعتی  فیك  نوفرعی  لقألا  ىلع  لجر  ةئام 

مویلا يف  ھھجوب  ھبشأ  ةیاھنلا  يف  راص  ھنإ  ىتح  ًایجیردت  سقلا  ھجو  ریغت  وینوطنأ ، ثیدح  ءانثأ 
نایطغت اتناكو  انوحن ، هافكو  هادی  دم  ھیتبكر ، ىلع  عكرو  ةأجف  فقوت  .دیفید  ىأر  امدنع  قباسلا 

: ھسفنل ةعرسب  ةمتمتلا  يف  أدبو  ةراتس ، امھنأكو  ھھجو 

يھلإ ای  يتلئاع  ظفحا  ينرمدت ، الو  ينمطحت  الو  ثبخلا ، نم  ينمحاو  رشلا ، نم  ينررح  ای هللا ! "
ھیف قیدحتلاب  أدبو  وینوطنأ  نم  برقلاب  اطخو  ًاددجم ، فقو  يب ."! ةیحضتلاب  كلذ  لعفا  بوبحملا !

فقو ةأجفو  ودع هللا – ! ذیملت  ای  بھذا  ریرشلا ! اھیأ  بھذا  ناطیشلا ! اھیأ  بھذا   – " ٍوتلم ھجوب 
ءانفإ نادیرت  نآلا  ينامترمد ، امكنأ  امكیفكی  الأ  انھ ! نم  اجرخا   – " خارصلل لوحتی  ھتوص  أدبو 

ركذت مث  اذھ ، لاقو  تحتل  قوف  نم  َّيلإ  رظن  امكیسأر ."! عطقأس  الإو  انھ ، نع  ابرغا  اًضیأ ؟ يتلئاع 
ّذَحُم .ةرِ تاوطخب  كانھ  ىلإ  راسو  رادتسا  موركلا ، دنع  ةفرجملا  كرت  ھنأ 

.بابضلا طسو  حبشك  ودبت  تناك  ةفرشلا ، يف  ةأرما  ترھظو  بابلا ، َّرص  ةظحللا  كلت  يف 

."؟ لجر ای  كانھ  نم  "

.اھیلإ رظنو  ةظحلل  سقلا  فقوت 

لكب هربخأس  ..يسفنب   – " ةقیرطلا هذھب  ھسفنل  متمتی  رمتسا  ..نانوعلملا – " نابیرغلا  امھنإ  "
". ..يسفنب ..رخآ  صخش  يأ  ھل  لوقی  نأ  لبق  يسفنب  ءيش 

.ءامسلا ىلإ  اھیدی  ةأرملا  تعفر 

ىلإ امكلسرأ  نم  ةلئاع  ينفیل هللا  ةایح ، نود  نم  امكاتلئاع  ىقبتل  ضرألا ، امكعلتبتل  امكنعلیل هللا ، "
". ..انریمدتل انھ 



نأ تننظ  يننإ  ىتح  فعضو  ھلك  يمسج  كھُنأ  .ضرألا  يف  اناسأرو  اندعو  وینوطنأو  انأ  انردتسا 
.َّينذأ يف  نانری  ھتجوزو  سقلا  اتوص  لظو  .يقورع  يف  يرجی  دعی  مل  يمد 

َّمَھ قیرطلا  قرتفم  ىلإ  انلصو  امدنع  .ًائیش  لقی  ملو  ماكحإب  قلغم  ھمف  ًادج ، ًابحاش  وینوطنأ  ناك 
.ھتفقوأ ينكلو  تیبلا ، وحن 

". ةیاھنلل لمكن  انعد  انأدب ، املاط  ریمألا ، ىلإ  بھذن  انعد  "

.ينعبتو ءطبب  ھسأرب  أموأ  مث  وینوطنأ ، َّيلإ  رظن 

َّيدل نوكی  نلو  تقو ، َّيدل  سیل  : " ھمداخ قیرط  نع  ةلاسرب  انیلإ  لسرأ  .انتیؤر  ریمألا  ضفر 
لعجأل ةنیدملا ، نم  نالحرتس  امكنأ  اًمدقم  يرابخإ  دنع  الإ  ًاددجم  يترایزب  امكتقو  اعیضت  الو  تقو ،

". رطخ قیرطلاو  قرطلا  عاَُّطقب  ئلتمم  دلبلا  نأ  املاط  امكبحطصت  ةحلسم  ةقفر 

ًائیش عقوتأ  مل  اًحیرص ، نكأل  .ةرارملاب  نیرعاشو  لمألا  يبئاخ  لزنملا  ىلإ  وینوطنأو  انأ  تدع 
: ھیف اًككشتم  تقولا  اذھ  ىتح  تنك  ءيشب  ةیاھنلا  يف  تعنتقا  ىرخأ ، ةھج  نمو  .انتلواحم  نم  لضفأ 

يف انلتقتس  ساَّرُحك ، انبحطصتس  يتلا  ةحلسملا " ھتقفر   " .نییح ناكملا  اذھ  رداغن  ریمألا  انعدی  نل 
.قرطلا عاَُّطق  عم  ةكرعم  يف  انلُتق  اننأب  رابخألا  رشنتسو  قیرطلا 

نأكو ھلك ، يداولا  فََّلُغی  قناخلا  لیقثلا  تمصلا  ناكو  بابضلا ، ىوس  ًائیش  انلوح  نم  ىرن  نكن  مل 
ءيش لك  راص  .ناكم  يأ  يف  لفط  توصل  عامتسالا  ناكمإلاب  نكی  مل  .تدیبأ  دق  ةیحلا  تانئاكلا  لك 
انیلإ ترظن   ، ةباوبلا دنع  ةفدصلاب  زوجعلا  انتفیضم  انلباق  انلزنم  ىلإ  انلصو  امدنع  .ًاتماصو  ًانكاس 

.اھینیع يف  ام  ءيشل  عقوتو  لمآ  لؤاست  ادبو  ةظحلل 

اھنبا تنفد  دقل  .جوز  اھیدل  سیل  ةایحلا ؟ نم  ھعقوتت  يذلا  ام  وأ  انم ؟ ةأرملا  كلت  ھعقوتت  يذلا  ام 
اھیدل سیل  .اھب  ينتعی  وأ  ھب  ينتعتل  ھلك  دلبلا  يف  دحأ  اھیدل  سیل  انلوصو ، لبق  رھشأ  ةدع  نم  دیحولا 

.ةلئاعلل ریخألا  رثألا  يفتخیسو  اھنباو  اھجوز  ىطخ  عبتتس  ًاعیرس  .ھبسكت  وأ  هرسختل  ٍقبتم  ءيش 
صخش ران  لعتشتسو  روذجلا ، رخآ  صخش  سرغیس  رخآ ، صخش  ىلإ  ءانفلاو  لزنملا  ریمألا  بھیس 

، اھعجرتسیل دحأ  اھنم  ىقبتی  نل  ةمیدقلا  ةایحلاو  ناكملا ، يف  ىرخأ  ةایح  رشتنتسو  ةأفدملا ، يف  رخآ 
ةرارش ءاضأ  قباسلا  مویلا  يف  وینوطنأ  كولسف  اذھ  لك  فالخب  ھنأ  الإ  .سانلا  لك  ةركاذ  نم  يفتختس 

سانلا لمأل  ةدیعس  تناك  لمألا ، اذھ  ىلإ  ةجاحب  نكت  مل  اھسفن  يھ  نكلو  .ةأرملا  ينیع  يف  لمألا 
نوكیس نیذلا  ءالؤھ  تبأ –  مأ  تءاش  مھنمض –  نمو  نیرخآلا ، سانلا  يف  ركفت  تناك  نیرخآلا ،

.ىسُنتس يتلا  اھترسأ  ةایحو  اھتایح  مھل  ملست  نأ  اھیلع 

: وینوطنأل تلقو  يسفن  ىلع  ةرطیسلا  عطتسأ  مل  ةریھظلا ، يف 

". ءيش يف  ركفن  نأ  انیلع  .كلذ  نم  رثكأ  اذكھ  نینكاس  سلجن  نأ  اننكمی  ال  وینوطنأ ، "

ناك ناطیشلا ." ةعلق  ىلإ  بھذن  نأ  انیلع  : " يھجو يف  رظنو  ھسأر  عفرو  معن ،" : " وینوطنأ لاق 
ةظحلل ادب  ةبئاش ، ھبوشت  يعیبط ال  طیسب  لمأو  فیطل ، لُْبن  نیتقیمعلا ، ھینیع  يف  ئداھ  نامیإ  كانھ 

انأ مك  ةأجف  تكردأو  .ةعشملا  ھقامعأ  ىلإ  رظنأ  ينلعجو  يمامأ  ھبلق  نم  عشی  يھلإلا  رونلا  رحب  نأكو 



.يقیرط يف  ھتقادص  تعضو  ةیھلإلا  ةیانعلا  نأو  يبناج ، ىلإ  لجرلا  اذھ  نأل  ظوظحم 

ًادحأ نأل  ةئبتخملا  ةیفوجلا  عبانملاك  ناسنإلل ، ةقیمعلا  تاقبطلا  يف  لمأل  نم  يھتنت  عبانم ال  كانھ 
.فافجلا ببسب  ىشطعلا  ءارحصلا  يف  وفطت  أدبتو  عفدنتس  نیأو  يتم  فرعی  ال 

."؟ وینوطنأ ای  ناطیشلا  ةعلق  نم  هدیرت  يذلا  ام  "

نم سیل  .كلذ  دَِرت  مل  نإ  يعم  ِتأت  .ریمألا ال  نمو  انریصم  نم  انسفنأ  ّلَُخن  صِ نأ  انیلع  "
دنع ىواستی  الأ  : " لمكأو ةبسانملا  تاملكلا  نع  ثحبی  ھنأك  ًالیلق  ددرت  انالك ." بھذی  نأ  يرورضلا 

عطاق عم  ةقفصب  موقی  نأ  نیمأ  لجرل  مئالملا  نم  سیل  ھنأ  فرتعأ  ھتعاضب ؟ ھل  عیبی  نم  يأ  دیفید 
". ىرخأ ةقیرط  ىرأ  ينكلو ال  قیرط ،

انتفیضم انتعبت  نآلا ." كلذ  نم  رثكأ  لعفن  نأ  عیطتسن  تنأو ال  انأ  .وینوطنأ  ای  قح  ىلع  تنأ  "
.انقیرط يف  انقلطناو  انیداوج  انیطتما  امدنع  اھتقیدحتب  ةفرشلا  نكر  يف  فوصلا  لغشت  تناك  يتلا 

.ًانایحأ انطیحیو  رشتنی  بابضلاو  بھی  درابلا  میسنلا  ناكو  ًالیلق ، رطمت  تناكو  .لحی  ءاسملا  ناك 

فیثكلا بابضلا  طسو  اھنیب  دوسألا  دبعلا  رھظ  امدنع  نكلو  حبنت ، يھو  ةباوبلا  ىلإ  بالكلا  تعفدنا 
لجرلا رظن  عیباسأ ، ةثالث  نم  لعف  امك  طبضلاب  .روفلا  ىلع  حابنلا  نع  تفقوت  ضرألا ، نم  رھظ  ھنأك 

.شھدنم تماص  ھجوب  انیلإ  دوسألا 

: دوسألا لجرلل  وینوطنأ  لاقو  بالكلا ) حُِری  مل  يذلا  اذھ   ) ًادج نیبیرق  انحبصأ 

". ّدَُحن ھثِ نأ  دیرن  دیفید : ِدان  "

نأ ىلع  نیرداق  اننوك  يف  اًریثك  لمأن  مل  يلاتلابو  ةقباسلا ، انتبرجت  انركذت  اننكلو  ھل ، اذھ  لاق 
.ءيش يأ  مھفی  ھلعجن 

زتھاو أجف  رادتسا  مث  ًابَصَع ، كِّرُحی  نأ  نود  نم  لوطأ  ةرتفل  انیلإ  رظنلا  يف  دوسألا  لجرلا  رمتسا 
.ءانفلا قامعأ  يف  ىضمو  ً.الیلق  نرملا  يوقلا  لیمجلا  هدسج 

.ةبصتنم اھناذآو  ةیئادع  ةرظنب  انیلإ  رظنت  ةباوبلا ، دنع  بالكلا  تلظ 

مادقألا تاوطخ  توص  عامس  اننكمی  ناك  ةیاھنلا  يفو  .تقولا  ضعبل  ھیركلا  راظتنالا  رمتسا 
نایكرتلا دعص  .سأرلا  علصأو  حلسم  امھنم  لك  نییكرت ، ھعبتی  ناك  .روھظلا  دوسألا  لجرلا  دواعو 

: ةفالجب امھدحأ  انلأسو  مارتحا  نود  نم  انیلإ  ارظن  ةباوبلا ، ىلإ 

."؟ نادیرت اذامو  امتنأ  نم  "

". دیفید ىرن  نأ  دیرن  : " وینوطنأ در 

."؟ دیفید نم  ھنادیرت  يذلا  ام  "

!". ھتیؤر نادوی  نییبنجألا  نإ  ھل  لقو  بھذا  انسفنأب ، دیفید  ربخن  نأ  انیلع  : " ھتوص وینوطنأ  عفر 



نكلو .ال  مأ  لتقم  يف  صاصرلا  ھیلع  قلطی  نأ  ھیلع  ناك  نإ  ركفی  ھنأكو  وینوطنأ  يف  يكرتلا  قَّدَح 
قباسلاك انیف  قیدحتلا  يف  أدبو  دوسألا  لجرلا  يقب  .ھقیفر  عم  داعو  كلذ  عم  رادتسا  ریصق  تقو  دعب 

.تماصلا نكاسلا  ھھجوب 

ىطخ توص  عامس  اننكمأ  ةیاھنلا  يفو  .قباسلا  نم  لوطأ  ًاتقو  رظتنن  نأ  انیلع  ناك  تقولا  اذھ  يف 
مل اًرمع ، ربكأ  ادب  نیقباسلا  فالخ  ىلع  نكلو  ًایكرت ، نوكی  نأ  دب  .ام ال  صخش  رھظو  ًاددجم  مادقألا 

مث تقولا ، ضعبل  ًاتماص  يكرتلا  انیلإ  رظن  .ھسأر  ىلع  رمحأ  اًشوبرط  يدتری  ناكو  اًحلسم ، نكی 
: لاقو دوسألا  لجرلا  ىلإ  لوحت 

!". بالكلا دعبا  "

بشعلا ىلع  ًادیعب  سلج  ةباوبلا ، ىلإ  ًادج  ةلیوط  قیرط  يف  ءانفلا ، ةیاھن  ىلإ  دوسألا  لجرلا  دعص 
، روفلا ىلع  ةباوبلا  بالكلا  تكرت  .اًحایص  ردصی  أدب  رورحشلا  توصك  ضفخنم  توصبو  بطرلا ،

.ھلوح تضبرو  تعمجت  دوسألا ، لجرلا  هاجت  تعفدناو 

يف مامألا  ىلإ  انداق  دایجلا  نم  انلزن  امدعبو  انل ، ةباوبلا  يكرتلا  حتف  ةملكب  سبنی  نأ  نود  نم 
.تمص

.بالكلا كرحتت  ملو 

تقول ةملظمو  ةقیض  تارمم  لالخ  يكرتلا  انداق  .ةرم  لوأل  انل  تدب  امك  ةریغص  ةعلقلا  دبت  مل 
ىلإ عامتسالا  اننكمی  ناك  لخادلاب ، .عساوو  لیوط  يبشخ  باب  ىلإ  ةیاھنلا  يف  لصن  نأ  لبق  لیوط 

بابلا حتف  مث  فقوتلاب ، يكرتلا  انیلإ  راشأ  امدعب  ءاضوض  ىلإ  ةأجف  تلوحت  ةزیمم  ریغ  تاوصأ 
.اًریثك ھسأر  ىنحأو  ةبتعلا  دنع  يكرتلا  فقوت  .ھسفنب 

ةیلاغ ةطبسألاب  ةاطغم  اھتیضرأو  اھطئاوح  فقسلا  ةیلاعو  ةلیوط  ةعاق  يف  وینوطنأو  انأ  ينتدجو 
 – ةحلسألا عاونأ  لك  َتَقلُع  فقسلا ، نع  ًادیعبو  انیسأر  عافترا  ىلعو  يفلخلا ، ظئاحلا  ىلع  .نمثلا 

نم نیبت  ةطسبألا ال  نإ  ىتح  اھنم  دیدعلا  تاسدسملا –  قدانبلا ، نیكاكسلا ، رجانخلا ، فویسلا ،
ةھدرلا فصتنم  يف  .راسیلاو  نیمیلا  ىلع  طئاوحلا  ىلع  ةلیوطو  ةقیض  ذفاون  كانھ  تناك  .اھئارو 

لوحو .ریفولا  ماعطلا  اھیلع  مكارتی  ةكسامتمو  ةعساوو  ةلیوط  اھنكلو  ةضفخنم ، ةلواط  كانھ  تناك 
.انوتل امھانلباق  نیذلا  نییكرتلا  مھنم  ًالجر ، رشع  انثا  وأ  ةرشع  سلجی  ناك  ةلواطلا 

.تمص يف  انیف  قیدحتلا  يف  اوأدبو  مھوسوؤر  اورادأو  انرھظ ، امدنع  ةظحلل  عیمجلا  تمص 

، يدسج شعترا  .ةصحفتملا  ةمھنلا  ةشحوتملا  ةعشبلا  نویعلا  نم  مكلا  اذھ  لك  يتایح  لاوط  ََرأ  مل 
.يفوخ ءافخإ  تعطتسا  داكلابو 

، هدی يف  ذیبنلا  نم  ةریبك  ةنینقب  كسمی  ًایسراف ، ءادر  ًایدترم  ةلواطلا  سأر  ىلع  سلجی  دیفید  ناك 
قافرلا طسو  ينثو  ھلإك  ةمیسولا ، ھحمالمو  نیرقشألا  ھبراشو  ھتیحلو  ةیبھذلا ، ھتالصخب  ادبو 

.نیلمثلا نیثعشملا  رْمُسلا 



، ةمحرلا نم  يلاخلا  ثبخلا  لمحت  ةماستباب  انیلإ  رظنو  امھ ،" امھنإ  : " ةیكرتلاب دیفید  لاق 
وھ اذھ   " .رمجلا ررشك  ریبعت  ھھجو  ىلع  ھسفن  تقولا  يفو  جذاسلا ، لوضفلاو  ةیرخسلاب  ًاعتمتسم 
ىلع دحأ  ؤرجی  مل  : " ةیجروجلاب لاقو  انیلإ  رادتسا  مث  وینوطنأ ، ىلإ  ھعبصإب  راشأ  يلبح ." عطق  يذلا 

". نابیرغلا اھیأ  دیفید  ةرایز 

". نالوألا نحنف  نذإ  : " ءودھب وینوطنأ  باجأ 

: دیفید ھعطاق 

يف قَّدَح  تاملكلا  كلتب  ينقیاضی ." ناك  امع  امكربخأس  امتئج  املاط  نكلو  .ناریخألاو  نالوألا  "
دحاو ءيش  نع  ينربخأ  طقف   " .ةیرخسلا ىوس  ءيش  امھیف  نكی  مل  نیتقلغم ، فصن  نینیعب  وینوطنأ 

". ناكم يأ  يف  اھدجأ  ملو  اھنع  ثحبأ  اھلك  ةیضاملا  ةلیللا  تیضق  دقل  يحور ؟ يھ  نیأ  بیرغلا : اھیأ 
، حورلا يھ  نیأ  فرعی  وھ  اورظنا ، : " ةیكرتلاب مھل  لاقو  ةلواطلا ، لوح  ھفویضو  ھقافر  ىلإ  رظن  انھ 
، نیلفتحملا نم  كحضلا  نم  تاجوم  تعفدنا  نآلا ." اھایإ  انیری  نأ  ھیلع  انعدخیو  انشغی  نكی  مل  نإو 

نیأ : " وینوطنأ ىلإ  نآلا  ًاددجم  لوحت  ةقباسلا ، ةلیللا  يف  لعفلاب  اًریثك  اوكحض  مھنأ  نََّیب  يذلا  اذھ 
."؟ بیرغلا اھیأ  يحور 

: لاؤسب دیفید  لاؤس  نع  باجأ  مث  كحضلا ، فقوت  ىتح  وینوطنأ  رظتنا 

."؟ دیفید كمسا  لھ  "

.يئاقلت لكشب  ازفق  اًریثك ، اھعفر  نیذللا  ھیبجاح ، نإ  ىتح  عقوتملا  ریغ  لاؤسلا  نم  دیفید  عجارت 
: ةماستباب لاق  ةأجافملا ، زواجت  امدعب  مث 

."؟ ًاقح فرعت  الأ  "

ينیرت نأ  كناكمإب  نوكی  امبر  .كمسا  وھ  نیأ  فرعأ  ينكلو ال  فرعأ ، ىلب  : " وینوطنأ باجأ 
". هایإ

مستبا مث  .ھھجو  نم  ًائیش  نیبتی  نأ  لواحی  ھنأكو  تقولا  ضعبل  وینوطنأ  ىلإ  برق  نع  دیفید  رظن 
.ًاددجم

". ..ھلوقت نأ  لواحت  يذلا  ام  فرعأ  "

."؟ كتفرعم يھ  نیأ  اًضیأ  فرعتس  يلاتلاب  فرعت ؟ لھ  : " وینوطنأ ھعطاق 

ھقافر سلج  .ةظحلل  تمصلا  لحو  .اًمامت  نیتقلغم  اتناك  نیتللا  ھیتفشو  دیفید  ينیع  ىلع  لظ  ربع 
.ھنع ناثدحتی  يذلا  ام  وینوطنأو  دیفید  يھجو  تاریبعت  نم  اونمخی  نأ  اولواحو  نیتماص  نیلفتحملا 

: ربدتو ءطبب  دیفید  لاق  ةیاھنلا  يف 

". ..نكلو كتأرجب ، بجعم  انأ  "

". يتأرج يھ  نیأ  فرعت  نكلو ال  : " وینوطنأ ھعطاق 



.لخدتأ نأ  يرورضلا  نم  ھنأ  تدجو  كلذل  ًادج  ًالعفنم  وینوطنأ  يل  ادب 

". ىودج الب  ثیدحلا  نم  ًالدب  انھ  انلمع  يھنن  نأو  لاقی  نأ  بجی  ام  لوقت  نأ  لضفألا  نم  "

.َّيلإ دیفید  رظن  نآلا 

اذامل : " ةیجروجلا ىلإ  لوحتو  انیلإ  داع  مث  ًالقع ." حجرأ  لجرلا  اذھ  : " ةیكرتلاب ھلاجرل  لاقو 
."؟ انھ ىلإ  امتئج 

."؟ خیتسلاخآ قوس  يف  لجرلا  رعس  وھ  مك  : " وینوطنأ ھلأس 

: كحض مث  .اًشھاد  ةظحلل  دیفید  ھیلإ  رظن 

". يتباصع ىلإ  امكمضأس  امتدرأ  نإ  حبرم ، لمع  وھ  "

فقوت مث  كتباصع ." يف  لضفأ  ًالاجر  كیدل  نأ  ىرأ  نأ  يننكمی  كسفن ، جعزت  ال  : " وینوطنأ باجأ 
ال : " فاضأو ةظحلل  فقوت  انھ  مھیرتشنس ." ًادغ –  كنالصیس  ناذللا  ناباشلاو  سقلا  مارفإ   " .ةأجف

". ةیكرتلا ىلإ  اذھ  ةمجرتل  ٍعاد  دجوی 

مل ھنكلو  أًطخ ، بكترا  ھنأ  لعفلاب  فرعی  ناك  اذھ  لاق  امدنع  ھنأب  ًاقحال  يل  وینوطنأ  فرتعا 
.فقوتلا عطتسی 

: ٍلاع توصب  ةیكرتلاب  لاقو  ةعساو  ةماستبا  دیفید  مستبا 

". دغلا َّيریسأ  ءارشل  اءاج  نابیرغلا  "

ھبشت نویعب  انیلإ  اورظن  .هابتناب  انیلإ  عیمجلا  رظنو  عمجلا ، يف  مفلا  ةحوتفم  ةشھدلا  توص  عاش 
.برھلل اھل  لاجم  ةاقلم ال  ةسیرف  ىلإ  رظنی  يذلا  سرتفملا  ناویحلا  ينیع 

.ةجرد ىصقأ  ىلإ  يتھبج  دشأ  نأ  بلطتت  تناك  يئودھ  ةداعتسا 

."؟ لاملا امكعم  امترضحأ  لھ  : " نآلا ًالیلق  ةزفتسم  ھتوص  ةربن  تناكو  ةیكرتلاب ، دیفید  ھلأس 

، ھبلقب لخادب  تناك  يتلا  رعاشملا  ام  فرعأ  مل  انعم ." هانرضحأ  دقل  : " ةیكرتلاب وینوطنأ  باجأ 
.قحب ةنتاف  تناك  ھشأج  ةطابرو  ةأرجب ، ًائداھو  موھفم ، ریغ  لكشب  ًادراب  ناك  رھاظلا  يف  ھنكلو 

ىلإ نآلا  رطخلا  لصو  .مھمادقأ  ىلع  مھنم  ةثالث  وأ  نانثا  فقو  .ًاددجم  نیبخاص  دیفید  قافر  راص 
انلتقب ھنورسخیس  يذلا  ام   ، ةقیقحلا يفو  لتقلا ، يھ  نیحلسملا  صوصللا  ءالؤھ  ةنھم  تناك  ھتورذ ،

.مھریرحتل صصخملا  لاملاو  ىرسألا  نم  لكب  اھتعاس  نوظفتحیس  نآلا ؟

.انتدعاسم ھنكمی  يذلا  وھ  هدحو  دیفید  نآلا 

ىلع ًابیرقت  عیمجلا  فقوو  ةثالثلا  وأ  نیلجرلا  نیذھ  نورخآلا  عبت  امدنعو  ًالیلق ، دیفید  رظتنا 
.هدی عفر  مھمادقأ ،



: دیفید لاقو  ًاددجم ، اوسلجو  قیرطلا  عاَُّطق  تَمَص 

ةعطق نیثالث  امكنم  بلطأس  .اًضیأ  انافیض  امھو  كارعلا ! سیلو  ةراجتلل  اءاج  نالجرلا  ناذھ  "
". نابیرغلا اھیأ  ریسأ  لكل  ةیبھذ 

حتفو دیفید ، ىلإ  بھذو  ةیبھذ ، ةعطق  ةئام  ىلع  يوتحی  بارِج  جرخأ  .وینوطنأ  عم  لاملا  ناك 
.بارجلا هاطعأو  ةیبھذ  عطق  رشع  جرخأ  ھسفن  ءودھلابو  ءودھب ، بارجلا 

". اھدعت نأ  كناكمإب  ةیبھذ ، ةعطق  نوعست  انھ  "

.ةشحوتملا تاناویحلاك  دیدش  مھنب  بارجلا  ىلإ  قرطلا  عاَُّطق  رظن 

". كب قثأ  انأ  : " دیفید لاق 

". فئاخلا ھبعش  ئدھی  نأ  ریمألا  ربخأس  مث  "

ةیرخسب مستبا  ةعدخ ." اھربتعی  فوسو  كلذ ، ھل  تلق  نإ  كقدصی  نل  .يسفنب  كلذ  ھل  لوقأس  "
". دحأ يف  قثی  الأ  ىلع  يفلِس  تدوع  دقل  : " لمكأو ةیردزم 

."؟ نحن ھل  لوقن  مأ  سقلل  لوقتس  لھ  "

اھعفری ملو  وینوطنأ  ينیع  ىلإ  رظن  ھثیدح ، لمكأ  امدنع  مث  .ركفو  ةملكلا  دیفید  ررك  سقلا ،"؟ "
: ھیلع نم 

، كنم رثكأ  ةمكحلاب  يلحتملا  كقیفرو ، تنأ  .ھقمح  ىلع  مدنی  ھلعجأ  نأ  َّيلعو  قمحأ ، لجر  سقلا  "
اطبرت نأب  امكحصنأ  نأ  َّيلع  نكلو  .تقو  برقأ  يف  امكئاخسو  اكمركب  ملاعلا  اربخت  نأ  نالضفتس 

مل نإ  ھحورل ، عفان  رمأ  اذھ  ةالصو ، فوخ  يف  ةلیللا  هذھ  يضقی  بیطلا  سقلا  اعد  .امكسفنأ  مامز 
ھل بھأس  ةلحرلل ، ًادعتسم  َّيلإ  يتأی  امدنعو  .ام  ناكم  يف  لعفلاب  حور  كانھ  تناكو  َّيلع  بذكت 

". مالس يف  ھقلطأو  ھتیرح 

". كلذك رمألا  نكیل  نسح ، : " وینوطنأ لاق 

نلعیس أوسأ  وھ  ام  لعفی  مل  نإو  ةناھإلاب ، دیفید  رعشیس  انرس ، فرعی  ھتكرت  نإ  رََّكَذت ، نكلو  "
". ًائیش ِنعی  مل  انثیدح  نأ  لقألا  ىلع 

موتكم بضغب  انیلإ  نورظنی  قرطلا  عاَُّطق  ناك  .جرخو  رادتساو  تمص ، يف  ھسأر  وینوطنأ  ىنحأ 
.ریرم مدنو 

لعف نإو  لبق ، نم  ةعلقلا  ىلإ  بیرغ  لخدی  مل  نابیرغلا ، اھیأ  ًادحاو  ًائیش  اركذت  : " دیفید انیف  حاص 
يف المأت  .ةلیللا ال  ًابیط  ھجازم  ناك  دیفید  نأ  اركشا هللا  تیبلا ، ىلإ  الصت  امدنع  .اھنم  جرخی  وھف ال 

". ةیدبألا ةباوب  امكمامأ  حفتنتس  ًاددجم  ةعلقلا  امتلخد  نإ  .رخآ  لوخد 

.جراخلا ىلإ  قیرطلا  انلخدأ  يذلا  مداخلا  انل  رھظأ 



.بالكلاب اًطاحمو  ھناكم ، يف  اًسلاج  لاز  ام  دوسألا  دبعلا  ناك 

فرع ھنأ  ودبی  نكلو  نیباشلا ، ریرحت  مت  ھنأ  انریمأ  دیفید  فَّرع  نَم  قیرط  نع  الو  فیك  فرعأ  ال 
امكبھیل هللا : " تسمھو زوجعلا  ةفیضملا  تعرسأ  ءاسملا  اذھ  يف  ھنأ  املاط  مویلا ، سفن  يف  كلذ 

ةنھاوو ةطیسب  اھتماستبا  تناك  نإو  انلوصو –  ذنم  ةرم  لوأل  تمستبا  مث  َّيدلو ." ای  ةدیدملا  ةایحلا 
.اھھجو ىلع  ةداتعم  ریغو 

ةیرقلا نم  وینوطنأو  انأ  تدع  امدنع  ھئانف  يف  انرظتنی  سقلا  ناك  يلاتلا ، مویلا  ةریھظ  يف 
.ءاقستسالاب ًاباصم  اًضیرم  جلاعن  انك  ثیح  ةرواجملا ،

لملمتی ناك  ًابرطضم ، رظنیو  ةرجش  تحت  ضفخنم  يسرك  ىلع  سلجی  ناك  .میظع  لكشب  انأجاف 
فقو انآر  امدنع  .دوجوم  ھنأ  ام  اًصخش  ظحالی  نأ  ىشخی  ھنأكو  رظنلا  هانیع  سلتختو  ةیبصعب 

.رثكأ لملمتو 

ةھج ىلإ  رظنی  ناكو  ةرتفل ، ًائداھ  لظ  .انیھجو  ىلإ  رظنی  ملو  انبجی  مل  مالسلا ، ھیلع  انیقلأ  امدنعو 
ًالیلق بضاغو  ھسفن  تقولا  يف  تفاخو  عطقتم  توصب  انل  لاق  مث  .ناشعترت  هادی  تناكو  ةدحاو ،

: اًضیأ

.لزنملا ىلإ  راشأو  كلذ  لاق  ةلأسم ." امكعم  يھنأ  نأ  َّيلع  "

.ھیلع نم  نوللا  ىشالتو  .ھفاجتراو  ھعافدنا  دیازت  لخادلا  ىلإ  ھجوت  امدنع 

". يبأ ای  معن  : " وینوطنأ لاق 

ھفوخ زواجت  ھنأ  ينعی  ھجایتھا ال  نأ  دكؤملا  نم  ھنأ  ركفأ  برطضمو ، تماص  انأو  ھیلإ  رظنأ  تنك 
.ھبعش فوخ  ىتح  قوفی  يذلا 

هدی عضو  ناكرحتت ، هانیع  تناكو  تقولا ، ضعبل  ًاددجم  ًاقلق  سقلا  راص  .ًاعیرس  ككشتلا  اذھ  أدھ 
.ةلواطلا ىلع  هامرو  اًسیك  جرخأو  هردص ، بیج  يف 

."؟ اذھ ام  : " ھسفن تقولا  يف  وینوطنأو  انأ  تحص 

اًضیأ كانھ  ناك  ھتوص  يف  نكلو  ةدحاو ، ةھج  ىلإ  رظنی  لفسأل ، ناتكبتشم  هادیو  فقی  سقلا  ناك 
.موھفم ریغ  بضغ 

". بھذلا نم  ةعطق  نوثالث  اھنإ  "

."؟ انقافتا تدسفأ  لھ  : " ةشھد يف  وینوطنأ  حاص 

ھنأكو تارم  ةدعل  ادب  .ةیضرألا  وحن  لفسأ  ىلإ  رظنیو  فجتری  ناك  .تَمَص  ُمث  ال ،" : " سقلا لاق 
هذھ : " ًالئاق متمت  ةیاھنلا  يفو  .ھسفن  لخادب  لضانی  ھنأ  ادب  .عطتسی  مل  ھنكلو  ءيش ، لوق  ىلع  كشوم 

برق نع  ھتصحفت  امدنع  باسحلا ، ریدقت  تأطخأ  دقل  لاق : ..اھلصوأ  نأ  َّيلع  يتلا  ةلاسرلا  يھ 



ةدسافلا ةعاضبلا  هذھ  : " دھج دعب  لاق  مث  ًائیش ، لقی  ملو  ةرتفل  ھناسل  كسمأ  لا ،"..ـ هذھ  نأ  تظحال 
..نكلو ..ينم  راكذتك  هاذخ  ..لباقم  الب  ھكرتأس  ..سقلاب  صاخلا  ..امكلام  امكل  دیعأ  انأ  اھل ، ةمیق  ال 

". ھحور يھ  نیأ  ادجتل  ًادیج  هاصحفا  ..نكل 

.سقلا تَمَص 

.اًشمكنمو ًالیزھ  ادبو  ةیاغلل  ًابحاش  ھھجوو  قرعلاب ، ىطغم  ھنیبج  ناك 

نم رمیس  ناك  تقولا  نم  مك  فرعأ  الو  مھف ، نود  نم  ھیلإ  رظنن  نیتماص ، وینوطنأو  انأ  تسلج 
، ھسأر عفری  مل  .لیقثلا  تمصلا  اذھ  ةیاھنلا  يف  سقلا  عطقی  مل  نإ  ثیدحلا  ىلع  نیرداق  نوكن  نأ  نود 

داكلابو ھیتئر ، قیعی  ًائیش  نأ  ادبف  ةبضتقمو ، ةھیرك  ةیماقتنا  ةربنب  ةرملا  هذھ  نكلو  بسحف ، متمت 
: ثیدحلا عاطتسا 

."؟ يل هالوقت  نأ  نادیرت  يذلا  ام  "

، اندبع نآلا  ھسفن  ربتعی  ھنأ  ةأجف  تكردأ  مث  .ھنع  انلأسی  ام  مھف  يف  تلشف  تشھدنا ، ةیادبلا  يف 
.ةدشب تبضغف  انتیكلم ،

نأ وھ  كل  ھلوقن  نأ  دیرن  يذلا  ام  : " ءودھب ثدحتأل  يتعاطتسا  ردقب  يبضغ  يفخأ  انأو  تبجأ 
". كترسأب ينتعتو  كتیب  ىلإ  بھذت 

ھنكلو اًشھدنم ، ھیلإ  ترظن  طرش "  " ةملك تعمس  امدنع  دحاو ." طرشب  طقف  : " وینوطنأ فاضأو 
كب ھقحلأ  امدعب  اًسق  لظت  نأ  كل  نكمملا  نم  دعی  مل  .نآلا  ىتح  نیمویل  ةقلغم  ةسینكلا   " .متھی مل 

". رخآ اًسق  ِنّیعتل  ةصتخملا  ةطلسلا  ىلإ  ةلاسر  اولسرأو  ریمألا  ىلإ  ثدحت  .عمجلا  لك  مامأ  دیفید 

يف سأیلاو  ةیھاركلا  رعاشم  تیأر  راعلا  نم  ًالدبو  وینوطنأ ، ىلإ  لوحت  مث  ةظحلل  سقلا  َّيلإ  رظن 
.جرخو توص  نود  نم  رادتسا  مث  .ھینیع 

دامتعالا ىلع  يسفن  تربجأ  كلذل  يلاتلا ، حابصلا  نم  ءوض  لوأ  عم  ثدح  يذلا  ام  َّينیعب  َرأ  مل 
لك نأب  فرتعأو  اًریطخو ، ًابعص  ناك  ثدح  يذلاف  ام  ةھج  نم  .يفصو  يف  نیرخآلا  تایاكح  ىلع 

هآر امع  لیصفتلاب  يل  ىكح  دوسألا –  دبعلاو  دیفیدو  وینوطنأ  نیكراشملاو –  دوھشلا  نم  دحاو 
ردقب يتلئسأ  لك  نع  ةلماكو  ةقیقد  تاباجإ  يل  اومدقو  ھبلق ، يف  ھب  رعشو  ھینذأب ، ھعمسو  ھینیعب ،
ضعب يفو  ءایشألا ، نم  دیدعلا  كتوفی  الأ  لیحتسملا  نم  لظی  ناك  تلواح  امھم  نكلو  .مھتعاطتسا 

كیلع ثدحلا  كلذ  فصت  نأ  تدرأ  نإو  مھدحأ ، ةصق  يف  ةیمھأ  رثكألا  ءایشألا  يھ  هذھ  تناك  نایحألا 
ىلع ةینبم  ةیاكح  ىلع  دمتعی  نأ  ھیلع  ئراقلا  نأ  املاط  ةلاحتسالل ، برقألا  ةمھملا  اذھ  يف  دھتجت  نأ 

.ةیاكح

نأ لواحأو  يف هللا  يتقث  عضأ  نأ  َّيلع  تأدب  املاطو  .نآلا  عفنت  نل  ةیدجملا  ریغ  ىوكشلا  نكلو 
.اھتیاھن ىلإ  ةمھملا  يف  يضمأ 

سیل وینوطنأ  نأ  يتفیضم  نم  تفرعو  يلاتلا  حابصلا  يف  تمقو  تظقیتسا  امدنع  ءيش  لك  أدب 



تجرخو ينتأر ، امدنع  بلحلا  نع  َتفَّقََوتو  .ةریظحلا  يف  ةرقبلا  بلحت  انتفیضم  تناك  .لزنملاب 
عضوم ىلإ  يقیرط  يف  تیضمو  ًابیط ، اًحابص  اھل  تینمتو  اذھب ، متھأ  مل  .بیرغ  لكشب  َّيلإ  ترظنو 

: ةفیضملا يل  تلاق  مث  .هایملا 

". لكاشم يف  ھسفن  عقوی  الأ  وجرأ  قَِلق ، لجر  وینوطنأ  ينب ! ای  ویمولوتراب  "

.اًشھدنم اھیلإ  تردتسا 

."؟ اذھ نیلوقت  َمل  "

". ام ناكم  ىلإ  بھذو  رجفلا  اذھ  لیبق  هداوج  ىطتما  دقل  فرعت ؟ الأ  "

."؟ نیأ ىلإ  بھذ   " ةظحلل تكبترا  بھذ ،"؟ "

". شحوتم دیفید  نإف  دیفید  ىلإ  بھذ  ول  ..ھھجو  ناك  نكلو  فرعأ ، "ال 

رثأ نم  ىطغملا  اھھجو  .قَِلق  بقرتب  يل  رظنتو  نیتنثالا  اھیدیب  اھرزئم  رصعت  انتفیضم  تناك 
.رثكأ ًادعجم  راص  ةبیئكلا ، اھتایحو  رمعلا 

هاجت تعرسأو  يناصح  تیطتما  ًایوق ، ًاعفاد  تعطأ  مث  .ءيش  يأ  يف  ركفأل  تفقوو  ةأجف ، تِذُخأ 
.ناطیشلا ةعلق 

باوبأ امكمامأ  حتفنتس  ًاددجم ، ةعلقلا  امتلخد  نإ  : " ينھذ يف  رودی  ناك  سمألاب  دیفید  ھلاق  ام 
". ةیدبألا

حرفلا نم  ةجومب  ترعش  ھیلع ، يانیع  اھیف  تعقو  يتلا  ةظحللا  يفو  .ھقیرط  يف  وینوطنأ  تعبت 
نكلو .ًافئاخ  تنك  مك  اًمامت  تكردأ  طقف  تقولا  اذھ  يف  .فزنتسمو  فیعض  يننأب  ترعش  لاحلا  يفو 

تقولا اذھ  يف  ناكو  دیفید  ىری  نأ  ھیلع  ناك  ھنإ  يل  لاقو  ةفیضملا  نیمخت  يل  وینوطنأ  دكأ  امدنع 
لوح نیقََّلعُم  يل  امھارأ  رجنخو ، مازح  نع  ةرابع  ةیدھ  ھل  مََّدق  دیفید  نأو  كانھ ، نم  ھقیرط  يف 

صحفأل قمحب  ترظن   ، كلذ دصقأ  نأ  نود  نمو  رجنخلاو ، مازحلاب  متھأ  ملو  فوخلاب  ترعش  ھطسو ،
ً.الایخ مأ  ًایقیقح  ناك  نإ  ددحأ  نأ  لواحأ  ينأكو  قمعب ، ھل  رظنأو  ًایصخش ، وینوطنأ 

.ًاقحال ءيش  لك  تفشتكا  دقف  ًافلس ، تركذ  امك  نكلو 

: وینوطنأ لاق 

ثدح ام  لك  نأ  فرعأ  نآلا  .دیفید  روزأ  نأ  ةركف  يندوارت  مل  قلطنأو ، يداوج  يطتمأ  نأ  لبق 
ىلع تبلقتو  تقلق  .ةلیللا  كلت  يف  ًابرطضم  يمون  ناك  .اذھل  دادعإ  ةباثمب  ناك  تقولا  اذھ  ىتح 

فصتنم َّرم  امدنع  .ةیاھنلا  يف  سعنأو  بعتأ  نأ  يف  ًالمأ  لقألا ، ىلع  لیللا  فصتنم  ىتح  ریرسلا 
َقبتی مل  .جراخلا  ىلإ  تللستو  يسبالم  تیدتراو  رذحب  تظقیتسا  مونلا ، يف  لمأ  ھنأ ال  تكردأو  لیللا 
اھنأ تركف  امبر  عملت ، ءامسلا  تناك  .نیقباسلا  نیمویلا  يف  ھلك  يداولا  ىطغ  يذلا  بابضلا  نم  رثأ 

ناك .ةریغصلا  نارینلاك  َُّدُعت  يتلا ال  ةعماللا  موجنلا  ضموت  تناك  اھیلعو  صاخ ، لكشب  ةیفاص 



ىلإ رظنلا  يف  تأدبو  لزنملا  ءارو  لتلا  ىلع  تسلجو  ءانفلا  تكرت  .ھلك  ناكملا  يف  لحی  تمصلا 
ھلك يداولا  نأ  دقتعی  نأ  ءرملل  نكمی  ناك  ىتح  ھلك ، ناكملا  َّلُغی  فِ بیرغلا  ءوضلا  ناك  .تابثب  قفألا 

نم ناكو  ءامسلا ، ةفاح  سمالت  يلاعلا  لبجلا  ةورذ  تناك  ةیرقلا  ءارو  ام  يفو  .ملحلا  سفن  ملحی 
اذھل رظنأ  تنك  .ضرألا  ىلع  اھنأ  مأ  ءامسلا  يف  ةقََّلعُم  موجنلا  تناك  نإ  ءرملا  ددحی  نأ  بعصلا 

، ةأجفو .تقولا  نم  َّرم  مك  فرعأ  ملو  .قالطإلا  ىلع  ءيش  يأ  يف  ركفأ  الو  فولأملا  ریغ  دھشملا 
، نآلا .ىشالتتو  اھضعب  عم  ًایجیردت  جزتمت  اھضعب ، هاجتا  يف  كرحتت  قفألا ، يف  دتمت  موجنلا  تأدب 

عطاس يبھذ  ءوض  ةددعتملا ، موجنلا  ناكم  يف  ءامسلا ، عم  لبجلا  سُمَالت  دنع  قفألا  يف  كانھ  ناك 
عِّشُملا ءوضلا  ةیفلخ  يف  لاجر  ةعبرأ  رھظ  ریصق  تقو  دعب  .ءامسلا  ىتح  عشیو  لبجلا  ةمق  ىلع 

ينیع طقف  اًمود ، كانھ  اوناك  مھنأكو  ھنیعب ، ناكم  نم  اوتأی  مل  مھنأ  املاط  ًایفرح ، اورھظ  فیثكلاو – 
مھیدایأو جلثلاك  ءاضیب  ةمیدق  سبالم  نودتری  اوناكو  مھنم ، ةثالث  .مھتیؤر  ىلع  ةردقلا  اھیدل  نكت  مل 

ملو ضیبألا ، يدتری  نكی  مل  يذلا  عبارلاو  َّيلإ ، نورظنی  مھضعب  بناج  ىلإ  اوفقو  ةالصلل ، ةعوفرم 
ھھجوو هردص  ىلع  ناتمومضم  هادیو  مھمامأ  ھیتبكر  ىلع  ًاینحم  ناك  ھیدتری ، يذلا  نوللا  فرعأ 

مھتفرع يننأ  الإ  يوقلا ، ءوضلا  يف  مھھوجو  حمالم  نیبتأ  مل  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .لفسأل  ٍنحنم 
ةدع ذنم  اولبق  نیذلا  نییحورلا  يتوخإ  اوناك  نولصیو  ضیبألا  نودتری  نیذلا  صاخشألا  .روفلا  ىلع 

نع تلخت  يتلا  ةیقیقحلا  ةرحلا  حاورألل  دیحولا  بسانملا  ءيشلاك  شیتفتلا  ةمكحم  باقع  تاونس 
ءيشلا نكلو  .دیفید  ناك  مدن  يف  ھسأر  ينحی  يذلاو  ھیتبكر  ىلع  عكارلا  امنیب   ، ملاعلا اذھ  ةھافت 

اًضیأ تنك  ينكلو  لتلا ، ىلع  نم  اذھ  لك  ىرأ  تنك  يننأ  طقف  سیل  ةیؤرلا  هذھ  يف  اًشاھدإ  رثكألا 
ھسفن تقولا  يفو  ھنم ، نوناعی  امم  يناعأ  تنك  اًضیأ  انأ  مھنیب ، ًادوجوم  تنك  دھشملا ، يف  اًكراشم 
ةریصق ةرتفل  رمتسا  دق  يلكلا  دوجولا  اذھ  ناك  نإ  فرعأ  مل  انأ  .ھیناعأ  ام  ىلع  دیعب  نم  رظنأ  تنك 
لاز امو  رجفلا ، لوأ  يف  انك  .اًراثتسم  تنك  ةیؤرلا  يشالت  دنع  ھنأ  بسحف  فرعأ  انأ  .ةلیوط  مأ 
تفقو يلاعفأب ، ًایعاو  تنك  ينكلو  اًراثتسم ، تنك  .ناكملا  ىلع  اًرشتنم  بیئكلاو  بحاشلا  ءوضلا 

، ناطیشلا ةعلق  ىلإ  بھذأ  نأ  َّيلع  ھنأ  رارق  .لبطسإلا  نم  يناصح  تذخأو  ءانفلا  تلخدو  ةعرسب ،
رارقلا ال اذھ  نأل  بھذأ  نأ  َّيلع  ناك  َمل  فرعأ  دعأ  مل  ينكلو  تقولا ، اذھ  يف  يل  لعفلاب  ًافورعم  ناك 

متخ اھیلع  ناك  نإو  ينع ، ةلقتسملا  ىرخألا  ةوقلا  نم  عون  اھمكحی  ناك  يلاعفأو  يكولس  يل ، يمتنی 
عفدنت بالكلا  تناك  داتعملاكو ، .ةعلقلا  ىلإ  تلصو  امدنع  دعب  تقرشأ  دق  سمشلا  نكت  مل  .نامیإلا 
يدانی نأ  جاتھم  انأو  ھتربخأ  .اھطسو  روفلا  ىلع  رھظ  دوسألا  لجرلاو  حبنت ، يھو  ةباوبلا  ىلع 

لاثمت ھنأكو  .دوسألا  لجرلا  ھجو  يف  كرحت  ًائیش  نأ  ةرم  لوأل  تظحال  تقولا  اذھ  يف  .ًاعیرس  دیفید 
، ھل ًاعیرس "  " ةملك تررك  امدنع  .اھضعب  هاجت  تفطو  ًالیلق  ھیبجاح  فارطأ  تطقس  ةایحلا ، ھیف  تبد 

ًائیش لاقو   ، هدحو داع  ھنكلو  اًمداخ ، يدانیس  ھنأ  تننظ  .ًاعیرس  كرحتو  ھسأرب  دوسألا  لجرلا  أموأ 
يتلا ةعاقلا  سفن  ىلإ  ينذخأو  ھسفنب ، قیرطلا  يل  رھظأو  ةباوبلا ، حتفو  يل ، ةلوھجم  ةغلب  بالكلل 

". ةقباسلا ةرملا  يف  دیفید  اھیف  انلباق 

: دوسألا لجرلا  لاق 

دق سمشلا  نكت  مل  .ءانفلا  يف  مانی  يبیب  ناك  .ھمون  طسو  رفاوحلا  توص  ىلإ  يبیب )  ) عمتسا "
.ةرمح لقأ  ضرألاو  ءارمح  ءامسلا  تناك  .اھینیع  تحتف  دق  تناك  اھنكلو  يداولا ، ىلع  دعب  تقرشأ 

، هآر ام  ةقیقحب  ةرم  فلأ  يبیب  مسقیس  .نیتعساو  هانیع  تناكو  ھناصح ، ًایطتمم  ضیبألا  دیسلا  ناك 



دیسلا ينیع  يف  قرتحت  عومشلا  تناك  بذكلا : ببسب  میحجلا  ىلإ  يھتنی  نأ  نم  ًافئاخ  نوكی  نلو 
ناك ھھجوو  نیتعساولا  دیسلا  ينیع  يف  قرتحت  ءاضیب  عومش  .داح  رصب  يبیب  ىدل  ناك  .ضیبألا 

دیس ظاقیإ  ىلع  ؤرجیل  مداخلا  نكی  مل  مداخ  نم  كلذ  يبیب  بلط  نإ  .يبیب  دیس  يبیب  ظقیأ  مث  .قرتحی 
دیس ىلإ  يبیب  بھذ  امدنع  .يبیب  ھنم  فاخ  اًھجو  كلمی  ناك  ضیبألا  دیسلا  نأل  يبیب ، ؤرج  .يبیب 

يبیب نم  بلطو  كحض  مث  ةیادبلا ، يف  يبیب  دیس  بضغ  .ًاددجم  داع  ضیبألا  دیسلا  نأ  هربخأو  يبیب 
". يبیب ھلخدأو  .ھلخدی  نأ 

: وینوطنأ لاق 

دیفید ناك  .روفلا  ىلع  عجارتو  لخدأ  نأ  يل  راشأ  لخدی  مل  ھنكلو  بابلا ، دوسألا  لجرلا  حتف  "
صخشلا نأ  ویمولوتراب ، ای  مأ ال  تظحال  نإ  فرعأ  .اقلمحم ال  كانھ  فقیو  يبشخلا  ھباقبق  يدتری 

صخشلا امنیب  مونلا ، نم  ظقیتسی  امدنع  احبق  رثكأ  ریصی  ةأرما  مأ  ًالجر  ناك  ءاوس  باذجلا  ریغ 
". اشھدم دیفید  رظنم  ناك  .تقولا  اذھ  يف  ھلامج  ةورذ  يف  لظی  لیمجلا 

: دیفید لاق 

ءاوھلاك رمحأ  ھھجوو  رانلاك  ناضموت  هانیع  تناك  وینوطنأ : ىلع  يانیع  تعقو  امدنع  تئجوف  "
ىلع يكذلا  لجرلا  اذھ  ؤرجی  نأ  قدصملا  ریغ  نم  ناك  ةیاھنلا ، يف  .ةدیدشلا  فیصلا  ةرارح  ءانثأ 

نع ينربخی  ناك  سقلا  نأ  فرعت  نأ  بجی  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  ریخألا ، يریذحت  دعب  انھ  ىلإ  ءيجملا 
". نج ھنأ  تننظ  دقل  نائیضت ، نینیعلا  نیذھ  ىرأ  نآلاو  لیصفتلاب ، امكایاون 

: وینوطنأ لاق 

ملأ : " داح توصب  نكلو  ءودھب ، يل  لاقو  ھبضغ  متك  مث  يتیؤر ، نم  ةرتفل  ًالوھذم  دیفید  ادب  "
تلھاجت املاط  توملا  دوت  كنأ  ودبی  يح ! انھ  نم  جرخت  نل  تدع  ول  كنأ  بیرغلا ، اھیأ  كرذحأ 

تنك هدیدھت ، ينفخی  مل  .ھبجأ  مل  تئج ."؟ َمل  ًالوأ  ينربخأ  نكلو  .كتبغر  كبھأ  فوس  ًانسح ، .يریذحت 
عیطأ تنك  دقل  اھب ، ھیلع  درأ  ةباجإ  فرعأ  مل  ينأل  ھبجأ  مل  .انھ  ينرظتنی  توملا  نأ  ًادج  ًادیج  ملعأ 

.يئیجم ببس  فرعت  تناك  اھدحو  ةلوھجملا  ةوقلا  كلتو  انھ ، ىلإ  يب  تتأ  يتلا  يھو  ةلوھجم ، ةوق 
نأ زییمت –  نود  نم  نكلو  طقف –  ترعش  انأ  .ًابسانم  تقولا  دجت  امدنع  ةلوھجملا  ةوقلا  بیجتس 

". ھلعفأ نأ  َّيلع  امو  يئیجم  ببس  ًالجآ  وأ  ًالجاع  يل  فشكیس  ھسفن  دیفید 

: دیفید لاق 

ءاحنأ يف  ائطابتم  راس  مث  ّيلإ ، رظن  ةیادبلا  يف  يلاؤس ، ىلع  بُِجی  ملو  يدیدھت ، ھفُخی  مل  "
كانھ نأ  يل  ادبو  هرھظ  يف  ّدَُحأ  قِ تنك  .ةحلسألا  صحف  يف  أدبو  يفلخلا  رادجلا  ىلإ  لصوو  ةعاقلا ،

". عیطتسأ ينكلو ال  هركذأ ، نأ  ّيلع  ًائیش 

: وینوطنأ لاق 

ثدحتیل هرظتنأو  ةحلسألا  صحفأ  تنك  يرھظ ، يف  سورغم  مھس  اھنأك  دیفید  ةقیدحتب  ترعش  "
ةزئاج قحتست  تنأ  : ) ھتوص يف  ةزیمم  ةفولأملا  ھتیرخس  تناك  نآلاو  ثدحت ، ةیاھنلا  يف  .ًاددجم  َّيلإ 



كریصم نأ  حیحص  .كتیدھ  نوكیسو  ةحلسألا  كلت  نم  هدیرت  ًائیش  رتخا  .ةعاجشلا  هذھب  تنأ  املاط 
امبر وأ  كسأر ، نوعطقی  ءامدلل  ىشطعلا  يقافر  وأ  بالكلا  لعجأ  فوس  ًاعیرسو  ةعلقلا ، هذھ  رداغت  الأ 

ةیدھك هدیرت  ام  رتخا  كلذ ، لبق  .ةعاس  وأ  ةعاس  فصن  فرظ  يف  نوكیس  اذھ  نكلو  يدیب ، كلتقأس 
(. ككلم نوكت  فوسو 

: دیفید لاق 

ذنم .ھتعاجشو  ھتأرج  ينتبضغأ  دقل  اھتعاس : ھلتقأ  َمل  مِل  روفلا  ىلع  تمھف  اذھ  ھل  تلق  امدنع  "
وھو ھلتقأ  ىتح  ام ، لكشب  ھفیخأ  نأ  تقولا  لاوط  ًایئاقلت  لواحأ  تنك  ةسینكلا  يف  ةرم  لوأل  ھتیأر 

.ھیف ھظحلأ  مل  يننإ  ىتح  ًادج  دیج  لكشب  ھفوخ  ىفخأ  دقف  كلذك ، ناك  ولو  ًافئاخ ، نكی  مل  ھنكلو  .فئاخ 
دنع فقوت  ةیاھنلا  يفو  ً.الیوط  اھصحف  .يدیدھت  لھاجت  .ءودھب  ةحلسألا  صحف  يف  رمتسا  نآلا 

يلطم ھضبقمو  يضف  دمغ  لخادب  ناك  يذلا  رجنخلا ، اذھ  ىلع  تیلوتسا  دق  تنك  .ددحم  رجنخ 
مث ةلیوط ، ةرتفل  رجنخلا  ىلإ  رظن  .تاونس  ةدع  نم  يجروج  لیبن  نم  يضف ، مازح  ھعمو  ةضفلاب 

نأ نود  نم  لاق  ةیاھنلا  يفو  .برق  نع  ھصحفو  رجنخلا  بحس  .ةقیضلا  ھتیاھن  دنع  نم  دمغلا  بحس 
رادتسا مث  .هرصخ  لوح  امھطبرو  رجنخلاو  مازحلا  لزنأ  تاملكلا  كلتب  اذھ .) ينبجعی  : ) ھسأر كرحی 

سأر ىلع  رجنخلا  قلعأ  فوس  يدلب ، ىلإ  دوعأ  امدنع  .كمرك  ىلع  كركشأ  : ) اًمستبم يل  لاقو 
عطتسی ملو  ھحور  دقف  قرط  عاَُّطق  ةباصع  سیئر  نم  ةیدھ  ھنأ  عیمجلا  ربخأ  فوسو  يریرس ،

(. اھداجیإ

: وینوطنأ لاق 

مل يننإ  ىتح  ًادج  ئجافم  لكشب  رھظ  هدی ، يف  نیكس  رھظ  ةأجفو ، دیفید  ھجو  ىلع  بضغلا  ادب  "
فارطأب ھكسمی  ناك  .يھاجت  ھضبقمو  هدی  فك  يف  نیكسلا  ناك  .ھبحس  نیأ  نم  ةفرعم  عطتسأ 

فرعی دیفید ال  نكلو  بیرغلا ، اھیأ  ٍلاع  ةیرخس  سح  كیدل  : ) رشلاب رذنی  توصب  لاقو  ھعباصأ ،
نیب سرغناو  ينیع ، ىوتسم  سفن  ىلع  طئاحلا  وحن  نیكسلا  ىقلأ  ھسفن ، تقولا  يفو  ةمحرلا ،)

". سدسملاو فیسلا 

: دیفید لاق 

ً.الیلق شعترت  يدی  لعج  ام  ًابلاغ  اذھو  مستبا ، .نیكسلا  ىأر  امدنع  هدسج  نم  بَصَع  ضفتنی  مل  "
ھنذأ زجی  نیكسلا  داك  .اًجاتھم  تنك  امھم  يفدھ  بیصأو  يسفن  ىلع  دامتعالا  عیطتسأ  لضفب هللا 
ينأكو يل  ادب  ةظحل  يفو  ةأجف ، يبضغ  ىشالت  .اًمستبم  َّيلإ  رظنی  لظ  كرحتی ، مل  ھنكلو  .ىنمیلا 

دعی مل  ھنإ  لوقلا  يف  ةغلابم  نكلو ال  كلذ ، يف  غلابأ  امبر  .لجرلا  اذھ  بناج  ىلإ  اھلك  يتایح  تیضق 
ریغو ئجافم  لكشب  ریغت  نإ  فرعأ  ال  ينناعدخت ، يانیع  تناك  نإ  فرعأ  .ھلتق ال  َّيلع  لھسلا  نم 

، ًالیلق ينكبرأ  اذھ  .ھھاجت  يبلق  يف  ةیھاركلاب  الو  ةوادعلاب  رعشأ  دعأ  مل  نكلو  ةقیقحلا ، يف  عقوتم 
". لبق نم  يل  ثدحی  مل  اذھ  لثم  ًائیش  نأل 

: وینوطنأ لاق 

، ينم ًادج  برقلاب  هامر  يذلا  نیكسلا  عم  رجفتملا  ھبضغ  لك  لسرأ  ھنأ  ادب  .ًاعیرس  دیفید  أدھ  "



ادب ھھجوو  ًاتماص ، تقولا  ضعبل  لظ  .ينذأ  ةَملَح  سمال  عافدنالا  نم  جتانلا  درابلا  ءاوھلا  نإ  ىتح 
لاقو ينیع  يلإ  رظن  ةیاھنلا  يف  مأ ال ، ًایقیقح  هؤودھ  ناك  نإ  ًابجعتم  ناك  وأ  ھئودھ  نم  ككشتی  ھنأكو 
مِل مھفأ  ينكلو ال  توملا ، ىلإ  ىعست  كنأ  ىرأ  : ) لوضفلا ىوس  ًائیش  ھیف  عمست  ئداھ ال  توصب  يل 
نود نم  نكلو  يترایز ، نم  ضرغلا  ةفرعم  يناكمإب  ناك  تقولا  اذھ  يف  يدی .) ىلع  تومت  نأ  كیلع 

تاملك .ھب  اًمامت  ًایعاو  نكأ  مل  ببسلا  اذھلو  فیثكلا ، بابضلا  يف  ضیبألا  سرافلا  لثم  حوضو ،
يفدھ طقف  سیل  لماك ، حوضوبو  ةطاسبب  حوضوب ، ىرأ  ينتلعجو  بابضلا  يف  ةأجف  ترثانت  دیفید 
نم يضرغ  امبر  ملعی ، نمو  يداولا ، ىلإ  ءيجملا  نم  يفدھ  اًضیأ  نكلو  انھ ، ىلإ  ءيجملا  نم 

". ماع لكشب  سیخلوك  ىلإ  لاحترالا 

: دیفید لاق 

مل ةماستبالا  كلتو  رونلا  اذھو  مستبی  ناك  ھمف  نكلو  وینوطنأ ، ينیع  يف  ًاددجم  رونلا  ءاضأ  "
كلت يف  تنأو –  انأ  انیلك –  نأل  كیدی ، ىلع  تومأ  نأ  دیرأ  قحب ال  انأ  : ) يل لاق  .امھضعب  امئالی 

نأ يل  ادبو  ھیلإ  رظنأ  تنك  .اًشھدنم  ھیلإ  رظنأ  تنكو  تاملكلا ، كلتب  هانع  ام  مھفأ  مل  مًزُھیس .) ةلاحلا 
كفأ نأ  ریبك  قنحب  لواحأ  تنكو  ةریطخ ، ةكبشلا  هذھ  نأب  ترعش  يلوح ؛ ةكبش  جسنت  ةماستبالا  كلت 

حبصأ يذلا  كنایك  يف  نأ  يل  رھَظأ  انھ  ىلإ  ينلسرأ  نم  : ) وینوطنأ لاق  ریصق  تمص  دعب  .اھطویخ 
قلحت تلاز  ام  كتدعرو  كنبجل  ةملظملا  ةرفحلا  يفو  ضبنت ، تلاز  ام  اًحور  ةئیطخلا  نم  اًسئاب 

(". ةعاجشلا ةرارش 

: وینوطنأ لاق 

.")؟ ..اذام ..يتدعرو  ينبُج  : ) ةشھد يف  حاصو  كلذ ، ىلإ  عامتسالا  دنع  لوھذلاب  دیفید  رعش  "

: دیفید لاق 

عانقإو ءودھب  ثدحتو  اتناك ، املثم  ناضموت  اتناك  ھینیع  َّنكلو  .ماستبالا  نع  وینوطنأ  فقوت  "
دیدعرو نابج  تنأ  .اًشھدنم  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  سیل  : ) ھینیعب هآر  ءيش  نع  ثدحتی  ھنأكو 

قلطنم نم  ناك  كتایح  يف  ھتعنص  يذلا  رشلاو  نآلا ، فئاخ  تنأ  ًافئاخ ، اًمود  تنك  دقل  .ھسقو  َكفلِسك 
(". فوخلا

: وینوطنأ لاق 

يف ةرخاسلا  ةربنلا  ىلإ  عامتسالا  نكمی  ناك  تاملكلا ، هذھ  نم  ىلوألا  ةشھدلا  تضقنا  امدنع  "
.")؟ نآلا ھنم  فاخأ  يذلا  امو  ھنم ،؟ فاخأ  يذلا  وھ  ام  نكلو  : ) دیفید توص 

: دیفید لاق 

، دْلَجلا كدیس ، دربلا ، عوجلا ، .ءيش  لك  نم  ًافئاخ  تنك  دقل  : ) يل لاقو  ًاددجم  وینوطنأ  مستبا  "
، ةحارصلا فرشلا ، ةقیقحلا ، سانلا ، ةلودلا ، كلملا ، تاطلسلا ، مكاحملا ، ةطرشلا ، ءاقبلا ، برھلا ،

يدودحم نیرداغلا ، ةنوخلا ، ءابسنألا ، ءادعألا ، براقألا ، ءاقدصألا ، صالخإلا ، ةبیطلا ، ةلوجرلا ،
نم ًافئاخ  تنك  دقل  .راغصلا  رابكلا ، نیرباعلا ، نیربخملا ، نیمرجملا ، يدراطم  لقعلا ، يحجار  لقعلا ،



(". ..ءيش لك  نم  ًافئاخ  تلز  امو  ءيش ، لك 

: وینوطنأ لاق 

ھبضغ نأ  ببسب  اذھ  نأ  يل  ادب  ھتوص  عفر  امدنع  نكلو  ھینیع ، يف  بضغلا  رھظ  .دیفید  ينعطاق 
كبلج يذلا  كدانع  ىلع  مدنت  تأدب  تنأ  .كسفن  ذقنت  نأ  طقف  دیرت  تنأ  بیرغلا ! اھیأ  بذكت  تنأ  : ) ھتوق

!(". يدیب كتبقر  عطقأس  كلذ ! يف  لمأ  نكلو ال  كسفن ! صیلخت  يف  ركفتو  انھ ، ىلإ 

: دیفید لاق 

ًاعبان نوكیس  اذھف  يتبقر  تعطق  نإو  .فئاخ  تنأ  : ) ءودھب لمكأ  مث  .اذھ  ىلع  وینوطنأ  كحض  "
موقی .فئاخ  ھنأل  حالسلا  لجرلا  لمحی  .فئاخ  ھنأل  رخآلا  ةبقر  لجرلا  عطقی  .بسحف  كفوخ  نم 

موقی نلو  بیطلا ، ناسنإلا  هربتعی  امك  رََّربُم  ریغ  رشلا  ربتعی  ریرشلا  .فئاخ  ھنأل  طقف  رشلاب  ناسنإلا 
لك فوخلا  بحصی  .ناسنإلا  سفن  امھ  رشلا  لعافو  نابجلا  .نابج  ىلإ  فوخلا  ھلِّوَُحی  مل  نإ  ھب 

نورخآلاو ھینیع ، يف  فوخلا  ىلإ  اورظنیل  ةیفاكلا  ةعاجشلا  ھیدل  ضعبلا  نكلو  مھدالیم ، ذنم  سانلا 
ودبیو توملا ، نم  فوخلا  وھ  يلخادلا  انفوخ  .نیلداع  ریغو  ءانبج  نورخآلا  ریصی  .نولعفی  ال 

.ملاعلا يف  ةمیق  ءایشألا  رثكأ  يھ  اھسفن  ھتایح  نأ  هدیس  نم  فوخ  ىلإ  ھفوخ  لِّوَُحی  يذلا  صخشلل 
يف اندلو  دقل  ھلتقتس ؟ كنأ  ًاقح  دقتعت  لھ  رخآ ، لجر  ةمیق  ىلع  دیزت  كتایح ال  ةمیق  نأ  فرعت  مل  نإ 

، هزواجتت نأ  نم  ًالدب  كفوخ  يفخت  نأ  تْلََّضفو  ًانابج  تأشن  دقل  .ءانبج  ًاعیمج  انسل  اننكلو  فوخلا ،
میدقت نم  لھسأ  ةقرسلاو  سانلا ، ریرحت  نم  لھسأ  لتقلاو   ، ھتھجاوم نم  لھسأ  فوخلا  ءافخإ  نأل 

ىلع اًرداق  نكت  مل  .بحلا  نم  لھسأ  ةیھاركلاو  ةماقإلا ، نم  لھسأ  اًضرأ  طاقسإلاو  ةدعاسملا ،
ءيش لك  نم  فئاخ  تنأ  .ةلھسلا  قیرطلا  ترتخاو  نابج ، ىلإ  اذكھ  تلوحت  يلخادلا ، كفوخ  ةحماسم 

فرعت كسفن  كنأ  نم  مغرلا  ىلع  .لیحتسم  اذھ  نكلو  كجراخ ، ءيش  لك  رِمَُّدت  نأ  لواحتو  كجراخ ،
نل اذھف  نابجلا ، َكفلِس  تدبعتسا  امك  ھلك ، دلبلا  تدبعتسا  ول  ىتح  .ھب  فرتعت  نل  لیحتسم ، اذھ  نأ 

عِضُختو رطیست  نأ  كنكمی  ال  اًشحوتم ، ًاناویح  دبعتست  نأ  كنكمی  ال  ةیاھنلا ، يف  كفوخ : يف  كعفنی 
نم برھت  نأ  كنكمی  ال  نافوطلا ، هایم  نم  يفتخت  نأ  كنكمی  ال  رحبلا ، مِجُلت  نأ  كنكمی  ال  ءایشألا ،

كفوخ ىلع  نیرخآلا  سانلا  تاویح  تمكار  نإ  كنأ  دقتعت  كنكلو  اذھ ، فرعت  تنأ  كلذك ؟ سیلأ  ناكرب ،
، نیرخآلا سؤبو  نیرخآلا  لذو  نیرخآلا  عومدو  نیرخآلا  قیزمت  ىلع  ھتطبر  نإ  ءاثرلل ، ریثملا 

مل .كفعض  طقف  تبثت  كتلواحم  نكلو  .ًادوجوم  دعی  مل  وھف  هارت  كنأل ال  ھنأب  كسفن  عدخت  نأ  كنكمی 
تقرس عمقلا ، يف  لھسأ  اوناك  نیذلا  تعمق  طقف  تنأ  عاجش ! ھنأب  فصوی  نأ  نكمی  ًادحاو  ًائیش  لعفت 

ثحبت اًمود  تنك  لتقلا ! يف  لھسأ  اوناك  نیذلا  ءالؤھ  تلتقو  ةقرسلا ، يف  لھسأ  اوناك  نیذلا  ءالؤھ 
! ءافتخالل ناكم  نع  ثحبلا  يف  روفلا  ىلع  أدبتس  كنم ، ىوقأ  دحأ  نم  تبرتقا  نإ  نمآلا ! قیرطلا  نع 

عاخن ىلإ  لصی  نأو  ةلماكلا ، ھتوقب  عفدنی  نأ  متحملا  نم  نوكیس  مایألا  دحأ  يفو  ٌّيح ، كفوخ 
تبنم ىلإ  مدقلا ، ىلإ  سأرلا  نم  ءاثرلل  ریثملا  كدوجو  لك  فوخلا  ىلإ  لوحتی  فوسو  كماظع ،

، دیكألا توملا  ينرظتنی  ثیح  قرطلا ، عاطقو  ةلتقلا  نیرع  ىلإ  حلسم ، ریغ  انھ  تئج  دقل  كرعش !
نأ فرعت  تنك  كنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةسینكلا  ىلإ  تلخد  امدنع  كئادر  تحت  اًسدسم  لمحت  تناك  امنیب 
ام لعفت  اًمودو  كفوخل ، دبع  تنأ  امنیب  سانلا ،، لك  دبعتست  نأ  دیرت  .كل  نونعذیس  نیسئابلا  سانلا 

فوسو .كینیع  يف  رظنیو  كئجافی  جراخلا ، نم  فوخلا  كدیس  يتأیس  ًاعیرس  .فوخلا  كیلع  ھیلمی 



نم ةأجف  كیلع  ُّضقنی  فوس  ًالجاع  وأ  ًالجآ  نیرخآلا ! يف  ةرفوب  ھترشن  يذلا  فوخلا  اذھ  ىرت 
لبحلا ىرتو  ةقنشملا  ىلإ  مِدعُملا  كدعصی  امدنع  .هاجتا  يأ  ىلإ  برھم  نود  نم  كقزمیو  كمامأ 

ةباغلا يف  ًادیحو  نوكت  امدنع  ..فوخلا  ىوس  ءيش  كنأ ال  كردتس  كقنع ، لوح  فتلیس  يذلا  زتھملا 
كردتس بارتقالا ، يف  ًایجیردت  أدبت  توملا  ةرئادو  كطیحت  بائذلا  نم  ةعومجمو  لیللا  فصتنم  يف 

ھسدسم ةھوفو  كقوف  فقی  اًمرجم  ىرتل  ظقیتست  امدنع  حابصلا  يف  .فوخلا  ىوس  ءيش  كنأ ال 
يھنت تنأو  كءاشحأو  كبلق  قرتحی  امدنع  .فوخلا  ىوس  ءيش  كنأ ال  كردتس  كتھبجب ، ةقصتلم 

كنأ ال كردتس  ةسلخ ، مسلا  اھیف  عضو  نیبرقملا  كئاقدصأ  نم  ًادحاو  نأب  رعشتو  ذیبنلاب  ةئلتمم  ةنینق 
مظعأ .توملا  نم  فوخلا  كلتقی  امدعب  كرظتنیس  اذھ  لك  طسو  فوخ  مظعأ  .فوخلا  ىوس  ءيش 

ام وھ  اذھ  .ةحارلا  عضوم  يف  ةحارلا  كحور  دجت  الو  نادیدلاك  ایاطخلا  كفلغت  امدنع  كرظتنی  فوخ 
تَمَص كبالك .) نم  لضفأ  اوسیل  نیذلا  كءاقدصأ  وأ  كبالك ، يدانت  نأ  كنكمی  نآلا  .ھلوقأل  تئج 

، ًادج ًادیج  اھفرعأ  بضغلا  نم  ةجوم  كانھ  تناك  .يدسج  ىلإ  عِمتسأ  تذخأو  اًضیأ  ُّتَمَص  .وینوطنأ 
رمتست مل  تقولا  اذھ  يف  نكلو  تارملا ، نم  دیدعلا  يف  تلاعت  يتلاو  يلاعفأ ، تداق  ام  اًریثك  اھنأل 

.ھیف تلاعت  يذلا  تقولا  يف  تطبھو 

: وینوطنأ لاق 

رھظی مل  .يئارو  طئاحلا  يف  قدحی  ناكو  نیتقلغم  فصن  هانیع  تناك  .لیوط  تقول  دیفید  تمص  "
ةیاھنلا يف  ءودھب  ينلأس  .ھلقعو  ھبلق  يف  ررقُم  نآلا  يردق  نأ  ترعش  ينكلو  ھھجو ، ىلع  ءيش 

.")؟ توملا نم  ًافئاخ  تسل  تنأف  نذإ  : ) ّدحُمو قِ نكاس  وھو 

: دیفید لاق 

فرعأ يننأ  املاط  فوخلا ، نم  ًافئاخ  سل  ينكلو  توملا ، نم  فئاخ  انأ  : ) ءودھب وینوطنأ  باجأ 
(. ھتاذل فوخلل  ًادبع  ناسنإلا  ریصی  نأ  قحتست  ةایحلا ال  نأ  ةبرجت  نع 

: وینوطنأ لاق 

فرعت : ) ينلأس ةیاھنلا  يفو  .لوضفو  كشب  تقولا  ضعبل  َّيف  قَّدحو  يھجو  يف  دیفید  يل  رظن 
.")؟ ةبرجت يأ  نع  فرعت  ةبرجت ؟ نع 

: دیفید لاق 

ذفنت نأ  كیلع  .كرود  لح  نآلا  يتمھم ، تیھنأو  ھلوقأ  نأ  َّيلع  ام  تلق  دقل  : ) وینوطنأ باجأ 
(. كتملك

: وینوطنأ لاق 

لكشبو ریغت  ھھجو ، ریبعت  ریغتو  ًادج ، لیوط  تقول  لیوط ، تقول  َّيلع  نم  ھینیع  دیفید  عفری  مل  "
، ةیاھنلا يفو  .ریخألا  رارقلا  ىلإ  لوصولاو  ھكوكش  درطل  ةوقلا  نع  ھسفن  لخادب  ثحبی  ھنأكو  ریبك ،

.هددرت زواجتو  ھھجو  ىلع  ةثیبخلا  ةماستبالاو  ةركاملا  ھسح  ةظحلل  داعتسا  .ءيش  ىلإ  لصو  ھنأ  ادب 
ةرتف دعبو  .ًاددجم  َّيف  قیدحتلا  يف  أدبو  داع  مث  .دوسألا  لجرلا  ىدانو  ةذفانلا  ىلإ  ھجوتو  فتلا ،



لجرلا عاطأ  امدنع  .ھعبصإب  دیفید  ھیلإ  راشأ  .ةبتعلا  دنع  دوسألا  لجرلا  رھظو  بابلا  حتفنا  ةریصق 
ةغللاب ملكت  ھنأ  نظأ  ھلاق ، ام  مھفأ  مل  .ھل  ًائیش  لاقو  يھاجت  هدیب  دیفید  راشأ  برتقا ، هرمأ  دوسألا 

ناك اذھ  ریبعتلاو  توصلا  ةربن  لالخ  نم  طقف  .بالكلا  دوسألا  لجرلا  اھب  يدانی  ناك  يتلا  اھسفن 
ادب .فجترت  ھتھبجو  داح ، ھھجوو  ةبضاغ ، ھتوص  ةربن  تناك  .ھنع  ھثدحی  ناك  ام  ةفرعم  يناكمإب 

ھھجو ىلع  اضرلا  نم  بیرق  ریبعت  رھظو  ًابیجم  ھسأرب  دوسألا  لجرلا  أموأ  .ھینیع  يف  بضغلا 
، ویمولوتراب ای  ًادج  ةبعص  قئاقد  كلت  تناك  .ھسفنب  ينعبتو  هدیب ، بابلا  ىلإ  راشأ  مث  .ةظحلل 

.يبلق يف  ًاتماص  مھتنذأتسا  نم  لئاوأ  نم  ًادحاو  تنكو  مھتركذت  نم  لوأ  نم  ًادحاو  تنك  ينقدصو 
تعفرو اھناذآ  تبصن  اھاوتسمل  انلصو  امدنع  ةباوبلاب ، لصاولا  قیرطلا  ىلع  ضبرت  بالكلا  تناك 
.بالكلل ًائیش  لاق  دقف  ھتقیرطب  حوضوب  كلذ  مھف  يذلا  دوسألا  لجرلا  امأ  ًایئاقلت ، تفقوت  .اھسوؤر 
ةظحلل قدصأ  مل  ھتعبتو ، ةباوبلا  هاجت  بھذو  دوسألا  لجرلا  ينقحل  .ًاددجم  اھناذآ  بالكلا  تخرأف 

ىلع ةماستبالاب  ھیبش  ءيش  رھظ  ةباوبلا ، دوسألا  لجرلا  حتف  امدنعو  ًایح ، يننوكرتی  نأ  اودصق  مھنأ 
، يئارو ةعلقلا  روس  تكرتو  يناصح ، تیطتما  امدنع  طقف  .ةیفخ  ةعدخ  رظتنأ  لازأ  تنك ال  ھھجو ،

، يئارو نم  ءاضوض  تردصأ  يتلا  ةباوبلا  ھیلإ ، رظنلا  لواحأ  مل  يذلا  دوسألا ، لجرلا  قلغأ  امدنعو 
". حضاو وھ  امك  توملا  نم  يفوخ  زواجت  ىلع  اًرداق  نكأ  مل  يننأ  تكردأ 

ةعلق نم  توص  يأ  عمسن  مل  .ركذلا  قحتسی  وأ  ماھ  ءيش  يأ  ثدحی  نأ  نود  نم  مایأ  ةثالث  ترم 
انأ ھیلإ  حورن  ناكم  يأ  يف  ھنأ  ناك  دیحولا  دیدجلا  ءيشلا  .يداولا  يف  ءودھ  كانھ  ناك  .ناطیشلا 
جراخ ىلإ  للستن  نأ  نم  فاخ  ریمألا  نأ  ودبی  .نییرسلا  ریمألا  سیساوج  ةقیدحتب  رعشن  وینوطنأو 

.مھصصلتب متھن  ملو  برھلا  يف  بغرن  مل  اننكلو  .ةنیدملا 

.لیللا فصتنم  دعب  عقوتم  ریغ  لكشب  دیفید  انراز  مایأ ، ةثالث  دعب 

رمقلا ناك  ءودھب ، ثدحتن  ءانفلا  يف  وینوطنأو  انأ  سلجأ  تنك  .لعفلاب  ةمئان  انتفیضم  تناك 
نم زوجعلا  انتسارح  بلك  عفدنا  ةأجف  .راھنلاك  عطاس  لیللا  ناكو  ءامسلا  يف  ةدشب  ضموی  لمتكملا 

نم ًادحاو  نأ  يلقعب –  ترم  يتلا  ةركفلا  يھ  هذھ  تناك  يتلاح ، يف  انل –  ادب  .حبنی  وھو  ھتیب 
.ھسفن فشكو  بارتقالا  ىلع  ؤرجو  زواجت  هدیسل  ھئافو  لیزج  نمو  انبقاری ، ناك  ریمألا  سیساوج 

دنع دیفید  لصو  اھسفن  ةظحللا  يفو  .ةباوبلا  ىلإ  انعرسأ  مث  هأَّدھو  بلكلا  ىلع  وینوطنأ  تبر 
.ضیبألا ھناصح  ًایطتمم  ةباوبلا 

.دیفید لزنو  .ةباوبلا  تحتفو  ًالوأ ، يشأج  تطبر 

نآلا .ةریصقلا  ةرتفلا  كلت  يف  اذكھ  ریغت  لجرلا  اذھ  نأ  قدصأل  نكأ  مل  ينیعب  ھتیأر  دق  نكأ  مل  نإ 
هرخف نمو  مھلا ، نم  ةیلاخلا  ھشأج  ةطابر  ىلعو  ةرتھتسملاو ، ةفیفخلا  ھتاكرح  ىلع  لح  بیرغ  لقث 

تزغ .مھنع  اًمغر  ھنوری  نیذلا  ءالؤھ  يف  ةجھبلاو  دسحلا  ریثیل  رھظی  يذلا  يئاقلتلا ، يلخادلا 
قباسلاك ھیفتك  اًرھظم  دعی  مل  وھ  تالاھلا ، امھطیحتو  رثكأ  نیترئاغ  هانیع  تراص  ھتھبج ، دیعاجتلا 

نم نیزح  يننأب  فرتعأ  نأ  َّيلع  نكلو  بیجع ، لكشب  ًانعذم  ادبو  نیتمیقتسمو –  نیتضیرع  – 
.ثیدحلا يف  دیفید  أدب  امدنع  رثكأ  ًانیزح  ترصو  .ھتیؤر 



ًابیجعو اًریبك  ًالقث  نأكو  ًالیلق ، ددرتو  قنتخا  ھتوص ، ریغت  نیظقیتسم ." امتلز  ام  امكنأ  بیط  رمأ  "
.ھقلح قیعی 

.وھ نكی  مل  وینوطنأ  ىتح 

". لخدن انعد  : " ًاقنتخمو اًضفخنم  ناكو  فولأم ، ریغ  توصب  لاق 

.عومشلا لعشأ  مث  دیفیدل ، ًایسرك  وینوطنأ  رضحأ  .وینوطنأ  ةفرغ  انلخدو  ةفرشلا  ىلإ  انبھذ 

تناك .رسآلا  ھلامج  نم  اًرَاثآ  ىرأ  نأ  ىودج  الب  لواحأ  تنك  دیفید ، ىلع  نم  ينیع  عفرأ  مل 
نم ھتعنم  ةبآكلا  هذھو   ، اھنیب ترقتسا  ةفولأم  ریغ  ةبآك  نكلو  ةلماكو ، ةزیمم  يھ ، امك  ھحمالم 

.ةیقیقحلا ھتوق  لامجلل  بلجی  يذلا  ماجسنالا  عم  قباطتلا 

نكلو ھیدی ، ىلإ  رظنی  دیفید  ناكو  ًادج ، ًابحاش  وینوطنأ  ناك  .تمص  يف  هرظتنن  وینوطنأو  انأ  تنك 
، ةیاھنلا يف  .نییضفلا  هرجنخو  ھمازح  قلعی  ثیح  وینوطنأ ، ریرس  وحن  هانیع  رظنت  رخآل  ٍنآ  نم 

: ضفخنم توصبو  ءطبب  لاقو  ھینیعو ، ھسأر  ىنحأ 

حلسم ریغ  تئج  دقل  تْعِدُخ ، انأف  نذإ  ينعدختو  يب  بعالتت  نأ  وھ  كترایز  نم  فدھلا  ناك  نإ  "
". ةلیسو يأب  يسفن  نع  عافدلل  ًادعتسم  تسلو 

.ًاثالث وأ  نیترم  ھقیر  علبو  ًابوحش  رثكأ  وینوطنأ  راصو  يبلق ، يف  قزمتی  ًائیش  نأ  ادب 

دقلو .يل  ةبسنلاب  اًرایتخا  نكی  مل  ءيجملا  مدع  نأل  بسحف  تئج  دقل  : " ةیاھنلا يف  وینوطنأ  در 
". اھلوق نع  عجارتلا  ىلع  ةوقلا  كلمأ  مل  يتلا  ءایشألاب  طقف  كتربخأ 

: ةأجف لأسو  ًاددجم ، ھینیع  لزنأو  ھلاق ، امیف  ةقیقحلا  صحفتی  ھنأكو  ھیلإ ، ًاعیرس  دیفید  رظن 

."؟ يتفرعم يھ  نیأ  "

". كلقع يف  : " ءودھب وینوطنأ  در 

."؟ يلقعو "

". كحور يف  "

."؟ يحورو "

". يف هللا "

."؟ قحب نیأو هللا  "

". دوجوم ریغ  وھ  امو  دوجوم  وھ  ام  ءيش ، لك  وھ  "هللا 

رظن انھو  ھسأر ، عفر  ةیاھنلا ، يفو  .ءيش  يف  ركفیو  اًرتوتم  دیفید  ناك  .ًاددجم  تمصلا  لح 
: ھلأسو وینوطنأ  ىلإ  ةرشابم 



."؟ فوخلا نم  فوخلا  تزواجت  فیك  "

مل ببسلا ، اذھل  .ًاقباس  اھتفصو  يتلا  امھراوح  لیصافت  فرعأ  تلز ال  ام  تنك  ھسفن ، تقولا  يف 
.ھنع ناثدحتی  يذلا  ام  فرعأ 

: ةنیزح ةربنب  لاق  مث  .تقولا  ضعبل  وینوطنأ  تمص 

انحبصأ امدنع  طقف  ھتربخأ  .ویمولوتراب  ىوس  ةصقلا  هذھ  فرعی  دحأ  ..كربخأ ال  فوس  "
". ..نیمیمح نیقیدص 

.ةمكاحملا نع  ھتصق  داعتسا  قباسلا ، نم  ةراثإ  رثكأو  ًالیلق  رسكنم  توصبو  ربدتبو ، ءطببو 

تمصلا طسوو  ًالیلق ، صقارتی  عمشلا  بھل  لعج  يذلا  اذھ  ةذفانلا  نم  بھی  فیفخلا  میسنلا  ناك 
ةیؤر ناكمإلاب  ناك  ھنأ  ودبی  نكلو  بسحف ، ھیلإ  عمتسن  نكن  مل  ھتوص –  عامس  ناكمإلاب  ناك  لیقثلا 

.ةسوسحم ءایشأك  ھثیدح 

.ًادج ةلیوط  ةرتفل  ةلیوط ، ةرتفل  انتثالث  تَمَص  ھتصق ، وینوطنأ  ىھنأ  امدنع 

: اًریخأ تمصلا  دیفید  قرتخا 

ىلع ھسفن  ربجی  ھنأ  حضاولا  نم  ناكو  ةبوعصبو ، ءطبب  ثدحت  ..يتباصع ." تحَّرَس  دقل  "
.ھثیدح ءانثأ  فجتری  وھو  وینوطنأ  ظحالأ  تنك  ينكلو  تقولا ، لاوط  دیفید  بقارأ  تنك  .ثیدحلا 

اوناك .ةرداغملا  نودیریو  نوكشی  اًمود  اوناك  لاح ، يأ  ىلع  ..ھتحرسو  ھبیصن  مھنم  لك  تیطعأ  "
ضعبل ًاتماص  لظو  تمص  طقف ." يبیبو  انأ  تیقب  ..ةئداھ  ةایحل  اوقاتشاو  لاحرتلا ، نم  نیجعزنم 

ھسفنب لمكأ  مث  .تمصلا  عطق  ىلع  انؤرج  وینوطنأ  الو  انأ  نكلو ال  ھعطاقن ، نأ  عقوتی  ھنأكو  تقولا 
يتلا تارملا  ددع  مك  ..يسفنب  هریرقت  ىلع  اًرداق  نكأ  مل  .يریصم  ررقأل  يتآ  نأ  َّيلع  ناك  : " ًاددجم
انأ ال ..كلتقأ  مل  ينكلو  .ةحارلا  ضعب  اذھ  َّيلإ  بلج  امبر  كتلتق ، ول  .كلتق  مدع  ىلع  اھیف  تمدن 

نأ َّيلع  ام  ينربخأ  .كیدی  يف  يریصم  نأ  بسحف  فرعأ  انأ  ًاناطیش ، مأ  اًكالم  تنك  نإ  فرعأ 
". ھلعفأ

: ةبنذم ةربنب  ةیاھنلا  يف  باجأو  خیبوتلل ، هوتل  ضرعت  ذیملتك  ٍنحنم  ھسأرو  وینوطنأ  سلج 

". ..كل ھتلق  امم  رثكأ  ًائیش  فرعأ  انأ ال  "

: َّيلإ ةأجف  لوحت  مث  تمص ، يف  وینوطنأ  ىلإ  رظن  تقولا  ضعبلو  ھسأر  دیفید  عفر 

!". ًءاكذ رثكأ  تنأ  ةیاھنلا  يف  تنأ ، يل  لق  نذإ  "

نأ نع  كیھان  ھیلإ ، مامضنالا  يف  ةینلا  َّيدل  نكت  ملو  راوحلا ، اذھ  ىلع  ًالیخد  يسفن  ربتعأ  تنك 
: ةقثاولا يتربن  يسفن  انأ  ينتأجاف  ببسلا ، اذھل  .ةحیصن  مدقأ 

انعدو ىرسألا ، نم  ھعیطتست  ردق  ربكأ  ررحو  خیستلاخآ  ىلإ  بھذاو  كتاكلتممو ، كلاومأ  لك  ذخ  "



". ًاقحال يقابلا  ررقن 

فقو ًاقفاوم ، ھسأرب  أموأو  نزحب  وینوطنأ  مستبا  امدنعو  وینوطنأ ، ىلإ  مث  ًالوأ ، يل  دیفید  رظن 
.ھھجو ىلإ  ًاددجم  ةایحلا  رثأ  داعو  .ھیمدق  ىلع 

، يننارظتنتس كلذك ؟ سیلأ  دوعأ ، نأ  لبق  ارداغت  نل   " .اذھ لاق  امدعب  ًالیلق  ددرت  ..اذھب " موقأس  "
."؟ كلذك سیلأ 

". كرظتنأ فوس  ویمولوتراب  قفاو  املاط  : " وینوطنأ باجأ 

.نیعوبسأ دعب  دیفید  داع 

يدتری ناك  ناصح ، نود  نم  ھیمدق ، ىلع  ةرملا  هذھ  نكلو  قباسلاك ، لیللا  فصتنم  دعب  داع 
ىلع اًكھنم  طقس  هانلخدأ ، امدنع  .رثكأ  اًمتغمو  رثكأ  ًالقثمو  ربكأ ، لكشب  ًانعذم  ادب  .ةدعجم  سبالم 

: لیوط تقو  دعب  ثدحت  مث  تقولا ، ضعبل  ًاتماص  اذكھ  سلجو  يسركلا ،

.انعزف وینوطنأو  يننإ  ىتح  ریبك  ملأب  لأس  نآلا ،"؟ ھلعفأ  نأ  َّيلع  يذلا  ام  "

."؟ ثدح يذلا  ام  : " ھتلأس

.ةذفانلا فلخ  ام  ناكم  يف  زیكرتب  قدحی  ناك  انیلإ ، رظنی  مل  ھنكلو  .ءطبب  ھسأر  عفر 

لام ھیدل  صخشل  نكمملا  نم  ناك  نإ  بجعتأ  ..ةبعص  ةظقیلا  نإ  : " ریبك نزحب  نكلو  ءودھب  أدب 
رمتساو َّيلإ ، مث  وینوطنأ  ىلإ  ًالوأ  رظن  ..نیباعثلاب ." ئلتمم  يدسج  نإ  ىرسألا ؟ لك  ررحی  نأ  ٍفاك 
اوأر امدنعو  مھررحیو ، ىرسألا  يرتشی  ًابیرغ  ًالجر  نأ  قوسلا  يف  عاش  امدنع  : " أدھأ ةربنب 

ىرسألا راص  نورَّرَحُملا -  ينفرعی  نأ  ةفاخم  يھجو  ىلع  ةوسنلقلا  هذھ  تطبر  يتوسنلق - 
قبتم لام  َّيدل  دعی  مل  امدنع  ..مھنیعأ  يف  رھظی  لمألا  عاعش  أدبو  نیراثتسم ، عیبلل  نوضورعملا 

ررحأل ًایفاك  ًالام  تعمجو  دوسألا –  لجرلا  ناصحو  يناصح  َّيدل –  نیذللا  نیناصحلا  يدایج ، تعب 
َّيلع مھنم  يأ  رایتخالا ؟ يننكمی  فیك  ..لمأ  مھیدل  مھنم  دیدعلا  كانھ  ناك  .ًادحاو  اًریسأ  ..رخآ  اًریسأ 

.تقولا ضعبل  تمصو  ھیدی ، نیب  ھسأر  ًاددجم  دیفید  نفد  اھراتخأ ."؟ نأ  بجی  تامس  يأ  راتخأ ؟ نأ 
". ..ةایحلا يف  ریسألل  ثدحت  نأ  نكمی  يتلا  ءایشألا  أوسأ  سیل  توملا  نأ  ىرأ  نآلا  : " لاق مث 

اھیف ھتعمس  ةرم  يأ  نم  ًافطاعتو  ًائفد  رثكأ  راص  نآلا  ھتوصو  نانئمطاو  ءودھب  ھل  وینوطنأ  لاق 
ىلع كحماسیو  كباذع  ىلإ  رظنیس هللا  .كجلاعیس  يذلا  ءاودلا  وھ  كملأ  .فخت  ال  : " لبق نم 

". كایاطخ

نأ نود  نم  ضفخنم ، توصبو  ةرارمب  دیفید  لأس  ءيش ." يأ  ةرفغم  نكمملا  نم  ھنأ  دقتعت  لھ  "
.ھسأر عفری 

". ةرفغملا وھ  ھسفن  هللا  : " وینوطنأ باجأ 

نم لعفلاب ، ھلإ  وھو  ًادوجوم ، ناك هللا  نإ  ال،  : " ةظحلل هانیع  تضموو  ھسأر  دیفید  عفر 



اوناك نیذلا  ءالؤھل  اھمدقأس  يتلا  ةباجإلا  ام  نذإ  يل ، رفغیس  ناك  نإ  .ایاطخلا  كلت  َرفُغت  نأ  لیحتسملا 
الب اًسلاج  لظأو  كانھ  ىقبأ  ةباغلا ، يف  ام  ناكم  يف  ًافھك  دجأ  نأ  لضفألا  نم  ال ، يایاطخ ؟ ایاحض 

". ..شطعلاو عوجلا  نم  تومأ  نأ  وأ  شحوتم  ناویح  ينقزمی  ىتح  كارح 

ةبتع ىلع  عوضوملا  لیجنإلاب  كسمأ  ةملكب ، قطنی  نأ  نود  نم  ماق  مث  دیفید ، ىلإ  وینوطنأ  رظن 
.قاروألا بلقی  أدبو  ھناكم  يف  ًاددجم  سلجو   ، نادعمشلا بناج  ىلإ  ةذفانلا 

نم ِعنُص  حیسملا ، عوسی  انصلخمو  اندیس  : " ام ءيش  نع  ًاثحب  باتكلا  قاروأ  بلقی  امنیب  لاق ،
نإو رشلا ، قیرط  كولس  ىلع  ناسنإلا  ِربُجی  يذلا  ام  ھسفنب  ىریل  ناسنإك  ملاعلا  ىلإ  لِسُرأو  مدو  محل 

اذھ يف  ھلبقی هللا ." اًكولس  سیل  رربم  الب  كسفن  لتقت  نأ  .ال  مأ  رشلا  وحن  ھتعیبطب  ًاقح  لیمی  ناك 
كلتب ویمولوتراب ." كل  مجرتیسو  أرقأ  فوس  .ةینیتاللاب  بوتكم  انھ   " .ھنع ثحبی  ناك  ام  دجو  تقولا 

.(8) لاضلا نبالا  ةصق  ةءارقب  أدب  تاملكلا 

ةیجروجلا ةملكلا  دجأ  مل  امدنع  ةیكرتلا ، ىلإ  ًانایحأو  ةیجروجلا ، ىلإ  ًانایحأ  ةملكب ، ةملك  تمجرت 
ضعبل ًاتماص  لظ  .ةدحاو  ةھج  يف  قدحی  ناك  هراكفأ ، يف  ًاقراغ  لمأتی  ناك  يذلا  دیفید  .ةبسانملا 

: لاق مث  .ةءارقلا  وینوطنأ  ىھنأ  امدعب  تقولا 

". َدُعت الو  ةریبك  يایاطخ  "

نیب قحب  زیمی  نأ  عیطتسی هللا  ناسنإلا ، فالخب  .ةبوتلا  ىلع  ةباجإلا  يھ  ةرفغملا  : " وینوطنأ در 
متتس اولعفی ، نأ  نویسیرفلا  داتعا  امك  ھتاملكب ، طقف  سیلو  ھبلقب  بوتی  نم  .فئازلاو  حیحصلا 

بوتكملا ءزجلا  ىتح  راشعلا  ةصق  أرق  مث  ىرخأ  تاحفص  بلق  تاملكلا  كلتب  لعفلاب ." مھتحماسم 
.(9)" كلھ دق  ام  صلخیو  بلطی  يكل  ءاج  دق  ناسنإلا  نبا  نأل  : " ھیف

: ةأجف لاق  مث  لبق ، يذ  نم  رثكأ  ًاتماص  دیفید  لظ  تقولا  اذھ  يف 

."؟ نكمم اذھ  لھ  : " فاضأ دصق  ریغ  نع  أطخ  بكترا  ھنأكو  ةیادبلا " نم  اھأرقا  "

.ةءارقلا يف  أدبو  عبطلاب ،" " (10) ىتم لیجنإ  أدب  ثیح  باتكلا  حتفی  وھو  وینوطنأ  در 

.ناوألا لبق  ًانسم  ودبی  ھلعجی  ام  ھحمالم ، نیب  دیعاجتلا  وزغی  قیمعلا  نزحلاو  اًكھنم ، دیفید  سلج 

ددرت .ةیرقلا  ظقیتست  نأ  لبق  ةعلقلا  ىلإ  دوعی  يكل  ةماتق ، لقأ  ةملظلا  تراص  امدنع  دیفید  لحر 
: لجخب لأسو  رظن  مث  ھنھذ ، يف  ءيش  يف  ركفی  ھنأك  لیحرلا ، لبق  بابلا  دنع  تقولا  ضعبل 

."؟ ةلیللا يتآ  نأ  يننكمی  لھ  "

". َلاعت : " وینوطنأ در 

دیفید نأ  نظت  نأ  كنكمی  ناك  ةیادبلا ، يف  .لماكلاب  نیترم  هانأرق  سدقملا ، لیجنإلا  انأرق  ٍلایل  عستل 
لوأ انیھنأ  امدعب  ةصاخ  ةیاھنلا ، يف  .ةملكب  قطنی  نأ  نود  ةوشن  يف  انیلإ  عمتسی  ناك  .مئان  فصن 
ریصق تقول  ًابناج  باتكلا  انعضو  ةءارقلا ، نم  انبعت  امدعبو  ً.الیلق  شعتنا  ةیناثلا ، يف  انأدبو  ةءارق 



ةلأسم ناك  دیفید  لبقتسمب  قلعتملا  رارقلا  .ًانایحأ  انیلإ  مضنی  ناكو  لبقتسملا ، ةشقانم  يف  انأدبو 
امھضعب يف  اقثو  دق  نیفرطلا  ناك  تقولا  اذھ  يف  .زوجعلا  انتفیضم  نم  نیفئاخ  نكن  مل  .ًادج  ةحلم 

دیفید تارایز  نع  ًائیش  فرعت  اھنأكو ال  زوجعلا  تفرصت  ءيش ، يأ  لوق  نود  نمو  تاملك  نود  نم 
سیساوج ككشتی  نأ  عقوتملا  نم  ناك  نكلو  .ًائیش  فرعت  اھنأ ال  نظن  اننأكو  انفرصت  نحنو  ةیلیللا ،

يف ام  تقو  يف  يضمی  نأ  دیفید  ىلع  ناكو  ًاعیرس ، ًائیش  ررقن  نأ  انیلع  ناك  ببسلا  اذھل  .ریمألا 
صرحو فوخب  لئادبلا  لك  يف  ركفو  ریبكلا ، ةیلوئسملا  لقثب  نآلا  وینوطنأ  رعش  .رخآ  وأ  قیرط 

امك ھنایك ، ةلوھجم  ةوق  تنكس  ھتعلق ، يف  دیفید  وحن  عفدنا  امدنع  اذھ : ىلع  ھمول  نكمی  الو  .نیدیدش 
، لتاقلا دیفید –  رمدیس  ھنأ  فرعی  ناك  نإ  نكلو  رابتعالا ، يف  لقعلا  عضت  ةوق ال  ھسفنب ، وھ  كردأ 

ىلع ؤرجیل  نكی  مل  امبر  اًمامت ، ًافلتخم  اًصخش  عنصیس  كلذ  نم  ًالدبو  قیرطلا –  عطاقو  قراسلاو 
ناك ببسلا  اذھل  .ھعنص  ىلع  ةقلطملا  ةیلوئسملا  لمحتی  ھنأ  اًضیأ  كردیس  ھنأل  ةوطخلا  كلت  لثم  ذاختا 

هاجت لام  ةیاھنلا ، يف  .ًاتیمم  نوكی  نأ  ىلإ  يھتنی  أطخ  بكتری  ىتح ال  صرحب  ءيش  لك  يف  ركفی 
ةمدخو ةالصلاو  عوضخلا  يف  ھتایح  يضقیو  كسان  بھار  وأ  حئاس  ىلإ  أجلی  نأ  ھیلع  دیفید  نأ  ةركف 
يتلا ھتبرجت ، .دََّدُبت  دیفید  ةبھوم  عدأ  نأ  درأ  مل  لقاعو ، يناملع  صخشك  امتھم ، تنك  ام  ردقب  .هللا 

.كلذل ًاقیرط  دجأ  مل  نكلو  ةبیطلا ، حلاصملا  مدخت  نأ  اھنكمی  ةیرشلا ، ھحلاصم  نآلا  دحل  تمدخ 

يضمی نأ  ىلوألا –  ھتین  ًاددجم  ركذ  ةقیقحلا  يف  .ھسفنب  ءيش  يأ  ریرقت  ىلع  اًرداق  دیفید  نكی  مل 
رركی ملو  ًایئاھنو ، اًمامت  ةینلا  هذھ  انضفر  وینوطنأو  انأ  نكلو  توملا –  رظتنیو  فوھكلا  دحأ  ىلإ 
ًادعتسم ناك  ةحیصن  انم  رظتناو  ينم –  رثكأ  وینوطنأ  يف  اًمامت –  انیف  قثی  ھنأ  ادب  .ًاددجم  اھركذ 

.رمأك اھلوبقل 

انیھنأ امدنع  لیللا ، فصتنم  دعب  طبضلاب  ةعساتلا –  ةلیللا  يف  .ةقیرطلا  هذھب  ٍلایل  عست  ترم 
، ةرداغملا لبق  .داتعملا  نم  ركبأ  تقو  يف  ةعلقلا  ىلإ  دوعی  نأ  دارأ  سدقملا –  لیجنإلل  ةیناثلا  ةءارقلا 

ًائیش ةأجف  ررق  ھنأ  ول  امك  انل  رادتسا  جورخلل ، ًادعتسم  ناكو  لعفلاب ، ھحتف  يذلا  ًاددجم  بابلا  قلغأ 
: لاق مث  نآلا  ىتح  ھب  حیرصتلا  يف  ددرتی  ناك 

ببس وھ  اذھو  ركفت  نكت  مل  ركبأ  تقو  يف  .كددرت  يف  ببسلا  وھ  اذھو  نآلا  ركفت  تنأ  وینوطنأ ! "
نینیع يذ  لجر  يأ  .نآلا  قح  ىلع  اًضیأ  تنأو  اھتعاس ، قح  ىلع  تنك  امبر  .ددرتت  نكت  مل  كنأ 
.ضوخأس قیرط  يأ  فرعأ  تلز ال  ام  .ھسفنب  هریصم  ررقی  نأو  ھسفنب  ينتعی  نأ  ھیلع  نیتحوتفم 

يضقأو كسان  بھار  ىلإ  أجلأ  امبر  يتوم ، رظتنأو  ام  ناكم  يف  فوھكلا  دحأ  ىلإ  ًاقح  بھذأس  امبر 
ناك امھم  ھنأ  فرعأ  .يایاطخ  نع  ّفكأ  رِ نأ  لواحأو  رخآ  ًاقیرط  دجأ  امبرو  يلصأ ، يتایح  ةیقب 

.انھ رََّرُقی  نأ  بجی  ءيش  مھأ  نأل  تقولا  ضعبل  يداولا  اذھ  يف  لظأ  نأ  َّيلعف  هراتخأ  يذلا  قیرطلا 
مھنیعأ ریمألا  لاجر  عفری  فیك ال  تظحال  امبر  .كنع  ثدحتن  انعد  نآلاو  ھلوقأ ، نأ  يغبنی  ام  وھ  اذھ 

ررقت امدنع  .ریمألا  يف  قثت  .ًایح ال  رداغت  كنوكرتیس  مھنأ  يف  كشأ  ةرداغملا ، تررق  نإو  كیلع ، نم 
ىلع اًرداق  نوكیس  .تاریجشلا  لكو  راجشألا  لك  انھ ، قرطلا  لك  فرعی  يبیب  .ةعلقلا  ىلإ  َلاعت  باھذلا 

حتف تاملكلا  كلتب  مالس "! يف  ِضما  .ءيش  يأ  دحأ  ظحالی  نأ  نود  نم  نمآ  ناكم  ىلإ  كجرخی  نأ 
.ءيش يأ  يف  وینوطنأ  وأ  انأ  ركفأ  نأ  لبق  جرخو  ًاددجم  بابلا 

نأ ھیلع  ءيش  مھأب  هانع  يذلا  ام  لحر ، امدعب  لیوط  تقول  شقانن ، انسلجو  دیفید  تاملك  انتجعزأ 



، ةعستلا مایألا  كلت  يف  .ھبتنن  مل  اننكلو  شقانتنو ، ركفن  امنیب  رجفلا ، انأجاف  .يداولا  يف  انھ  هررقی 
يف ماننو  نیظقیتم  لیللا  ءاضق  ىلع  لعفلاب  نیداتعم  انك  سدقملا ، لیجنإلا  دیفید  ىلع  أرقن  انك  امنیب 

.كلذ نم  ًالدب  راھنلا 

انیدیأ لسغ  نم  انوتل  انیھتنا  امدنع  حابصلا  يف  يلاتلا ، مویلا  يفو  .ةلیللا  كلت  يف  دیفید  رھظی  مل 
ىلع انزفق  .ةسئای  تاخرص  ةأجف  انعمس  راطفإلا ، انل  رضحت  نأ  انتفیضم  نم  رظتنن  انكو  انھوجوو ،

يلاطنب ةمق  يف  نیسدسم  سفدأ  انأو  ھتعبتو  ةفرشلا ، ىلإ  وینوطنأ  عفدنا  .نیلوھذم  نحنو  انمادقأ 
عفدنا ةفرشلا ، ىلإ  اھیف  تجرخ  يتلا  ةظحللا  يفو  .رفسلا  لالخ  اھتبستكا  يتلا  ةداعلا  يصیمق ، تحت 

.ةقلطلاك ءانفلا  ىلإ  دوسألا  دیفید  دبع 

نوقلی مھنإ  نابیطلا ! نادیسلا  اھیأ  هادعاس  يبیب ! دیس  نولتقی  مھنإ  نابیطلا ! نادیسلا  اھیأ  "
!". يبیب دیس  ىلع  ةراجحلا 

."؟ وھ نیأ  : " لزنی انالكو  وینوطنأ  هادان 

!". يبیب دیس  نولتقیس  الإو  ةعرسب ، هادعاس  امكلضف  نم  ..ةسینكلا  ءانف  يف  ھنإ  "

.ھیمدق ىلع  دوسألا  لجرلا  انعبتو  .قربلا  ةعرسب  اندایج  ىلع  وینوطنأو  انأ  تزفق 

ناك رادجلا ، لفسأ  دنع  يلامشلا ، بناجلا  يف  ةسینكلا : ءانف  يف  اننیعأ  مامأ  حیبق  رظنم  فَّشكت 
ةمخض ةفیثك  ةلسلسو  نیمدقلا ، يفاح  ناك  .لفسأل  ٍنحنمو  ماد  ھھجو  ھیتبكر ، ىلع  ىقلُم  دیفید 

مھھوجو تناك  تاوطخ ، ةدع  دعب  ىلعو  .هردص  تحت  ھحرجی  ناك  اھنم  ءزج  ھتبقر ، ىلع  ةعوضوم 
.سقلا مھعمو  ریمألا ، طالب  مدخ  ًاعیمج  مھ  لاجر ، ةینامث  وأ  ةعبس  فقی  ناك  ةیشحوب ، ةراثتسم 

.سقلا ءانثتساب  مھیدایأ  يف  ةراجحلا  نولمحی  ًاعیمج 

تقولا يفو  يناسنإ ، ریغ  توصب  مھیف  وینوطنأ  خرص  ھنولعفت ،"؟ يذلا  ام  كلذ ! نع  اوفقوت  "
مھكبرأ عقوتملا  ریغ  انرھظم  .دیفید  نیبو  مھنیب  قیرطلا  فصتنم  يف  انیداوج  ىلع  نم  انلزن  ھسفن 

ررقأ مل  .دیفید  بناج  ىلإ  وینوطنأ  رھظ  ًاعیرسو  .اھب  ةعوفرم  مھیدایأو  مھتراجح  تدمجتو  ًاعیمج ،
ءاج ىتح  ءاثبخلا ، نیمرجملا  ءالؤھ  قیرط  يف  فقأ  نأ  مأ  وینوطنأ  دعاسأ  نأ  َّيلع  ناك  نإ  يلقع  يف 

: بضغو ءاردزاب  مھیف  خرصو  سقلا 

!". میحجلا يذیملت  اوبرضا  نیبیرغلا ! اوبرضا  "

دقف مھیدایأب ، تقصتلا  نیرذحم  ةراجحلا  اھیف  اوعفر  يتلا  ةظحللا  يف   : رخآ رایخ  َّيدل  نكی  مل 
.تقولا سفن  يف  نیسدسملا  تعفر 

.ًایصخش انأ  ينفاخأ  توصب  مھیف  تخرص  ةایحلا "! ةدارإ  متدقف  دق  اونوكت  مل  نإ  ةراجحلاب  اوقلأ  "
.ھلك يدسج  شعتراو  يھجو  رمحا 

امدنع ًاقحال ، نكلو  .ةعوفرملا  مھیدایأ  ًاددجم  اولزنأ  .يروفلا  ریثأتلاب  يتوصو  يسدسم  ماق 
يف َّيلع  رطیسی  ناك  نم  فرعأ  نكأ  مل  موتكم ، توصب  ضرألا  ىلع  ةراجحلاب  اوقلأو  مھیدایأ  اوحتف 



: ةدشب ًاددھم  تفضأ  ریبدتلاو ، ریكفتلل  تقو  َّيدل  نكی  مل  يسفن  ينأل  تقولا ، اذھ 

!". مجار يأ  ىلع  رانلا  قلطأس  اوعجارت ، اودعتبا ، "

ةقئاف ةعرسب  اورج  .مھروھظب  نودوعی  مھو  مھضعب  يف  اورثعتی  الأ  لعفلاب  اولواح  مھفوخ  طسو 
.ءارولل دحأ  رظنی  ملو 

لجرلا ةدعاسمب  ءامدلا  حسمو  ةلسلسلا  كف  دق  تقولا  اذھ  يف  وینوطنأ  ناك  .دیفید  ىلإ  تدع  مث 
نیتمومضملا ھیدی  يف  لمحی  تارملا  نم  دیدعلا  دوسألا  لجرلا  ىرج  .ھیعو  يف  دیفید  نكی  مل  .دوسألا 

.ھیعول هدری  مل  اذھ  نكلو  ھحورج ، انلسغ  .ةسینكلا  بناج  يف  دوجوملا  بیرقلا  عبنلا  نم  يتآلا  ءاملا 

". اودوعیو قدانبلا  ضعب  اورضحی  نأ  ةلوھسب  مھنكمی  عرسن ، نأ  انیلع  : " وینوطنأل تلق 

: يل لاق  مث  ھسأرب ، وینوطنأ  أموأ 

". رطخ ھنإ  انناكم ، ىلإ  هذخأن  نأ  اننكمی  "ال 

". ةعلقلا ىلإ  هذخأن  نأ  انیلع  انناكمل ، سیل  : " تقفاو

". ةطبرأو ًاتیز  دیرن  قیرطلا ، يف  لزنملاب  رمن  نأ  انیلع  نكلو  "

". ھب انأ  رمأس  "

ناك ببسلا  اذھلو  .ال  مأ  ًایح  هدیس  ناك  نإ  فرعی  دوسألا  لجرلا  نكی  مل  انتغل ، مھفی  ھنوكلو ال 
.وینوطنأ يف  انایحأو  َّيف  ًانایحأ  ةفئاخ ، ةقیدحت  انیف  ّدَُحی  قِ

َلاعت : " ةیكرتلاب ھل  لاقو  دوسألا  لجرلل  ھمالك  ھَّجو  مث  كرحتنس ." ًانسح ، : " وینوطنأ لاق 
!". يندعاسو

انأ تعفرو  ھناصح ، وینوطنأ  ىطتما  ھلعفیل ، ءيش  ھیدل  ناكو  ًائیش ، مھف  ھنأل  دوسألا  لجرلا  دعس 
.يناصح تیطتما  مث  .وینوطنأ  ةھجاوم  يف  هانسلجأو  دیفید  دوسألا  لجرلاو 

لجرلا تاخرص  نأ  ادب  قیرطلا ، لفسأ  ءاسنو  لاجر  ةدع  انیأر  انءارو  ةسینكلا  ءانف  انكرت  امدنع 
انلمكتسا كلذل  نییئادع ، اودبی  مل  انوأر ، امدنع  اوفقوت  .ثدحی  يذلا  ام  اوریل  مھترضحأ  دوسألا 

، مھنم انبرتقا  امدنع  .دوسألا  لجرلا  انءاروو  هدعب ، انأو  ةمدقملا  يف  وینوطنأ  ناك  .ةأرجب  انقیرط 
انوعبتو انقیرط ، انلصاوو  مھنیب  انررم  امدنع  كلذ  دعبو  ربعن ، انوكرتو  قیرطلا  بناج  ىلإ  اوكرحت 

.تمصب مھنیعأب 

انتلباق .ردحنملا  انأ  تلزن  امنیب  ةعلقلا ، ىلإ  دوسألا  لجرلاو  وینوطنأ  دعص  قیرطلا  عطاقت  دنع 
تذخأ امدنع  .تلخدو  ةفرشلا  ىلإ  ًاعیرس  تدعصو  يناصح  ىلع  نم  تزفق  ءانفلا ، يف  انتفیضم 

ىلإ دوعن  الأ  نوكی  امبر  وینوطنأو  انأ  يریصم  نأ  ةأجف  تكردأ  ًاددجم ، دوعأ  نأ  لبق  ةیودألا  قودنص 
نوعضی ءيش  يأ  نوبھنیس  ھلاجرو  اننكسم  قرسیس  بضاغلا  ریمألاف  كلذ  ىلإ  ةفاضإلابو  .ًادبأ  انھ 

رجنخلاو مازحلا  اھنمو  ةیساسألا ، ءایشألاو  انلاومأ  تذخأ  ریكفتلا  نم  لیلق  دعب  .ھیلع  مھیدایأ 



لیجنإلا تذخأو  ًاددجم  تدع  قرشلا  ىلإ  تجرخ  امدنع  نكلو  انبتك ، تكرت  .دیفیدب  ناصاخلا  نایضفلا 
ىلع امھتلَّمَحو  جْرِسلا  بئاقحك  اعم  امھتطبرو  نیتریبك  نیتبیقح  يف  ءيش  لك  تعضو  .يعم 

.ناصحلا

.اھینیعب يتادادعإ  تعبتو  ءانفلا  يف  ةفیضملا  تفقو 

.تابقع نود  نم  ةعلقلا  ىلإ  ًاعیرس  انلصوو  قیرطلا  يف  نیرخآلا  تیأر 

زھلا نع  فقوتتس  ناك  ةداع  نكلو  اھلایذأ ، زھت  تناك  .ةباوبلا  دنع  انیقتلتل  بالكلا  تءاج 
نكلو .وینوطنأ  يفو  َّيف  مھتقث  مدع  نع  نوربعی  اوناك  مھنأ  ادب  ةظحللا  هذھ  يف  اھناذآ ، بصنتسو 

.ةیاھنلا يف  اوأدھ  ھتغلب ، مھل  ًائیش  لاقو  بابلا  دوسألا  لجرلا  حتف  امدنع 

ھفتكو ةثالث ، نكامأ  يف  اًحورجم  ھسأر  ناك  .ةَّرسألا  دحأ  ىلع  هانعضوو  دیفید  نع  سبالملا  انعزن 
هرھظ يف  ةراجحلا  نم  دیدعلا  ھتباصأ  نیواقرزو ، نیوادوس  ھتبقرو  هردصو  ةروسكم ، تناك  ىرسیلا 
يأ لثمت  مل  ظحلا  نسحل  .لفسأل  ھھجوو  اًكھنم  ضرألا  ىلع  طقس  امدعب  ھتباصأ  اھنأ  ودبی  ھیفتكو ،
ریصق تقو  دعبو  ةطبرألاو ، ناھدلا  انعضوو  ًاددجم ، اھلك  ھحورج  انفظن  .ةایحلا  ىلع  اًرطخ  حورجلا 
ىلع اًطقاس  ناك  يذلا   ) وینوطنأ هاجت  تمص  يف  تقولا  ضعبل  رظن  ھینیع ، حتف  يعولل ، دیفید  داع 
ظقیتسا ةیاھنلا  يفو  .ًاددجم  امھقلغأ  مث  هدی ،) يف  دیفید  مصعمب  كسمی  ةینامثعلا  ةكیرألا  دنع  ھیتبكر 

.ًانھاو ناكو  ءامدلا ، نم  دیدعلا  دقف  دقل  .ةبوعصب  ثدحتی  ناك  ھنكلو  ةریھظلا ، دنع 

دوسألا لجرلا  ثحب   ، يرورضلا ءاودلا  دادعإل  ردنمشلاو  نامرلا  ریصع  ىلإ  جاتحی  وینوطنأ  ناك 
مویلا لاوط  ةئیس  ھتیسفن  تلظ  .ردنمش  الو  ًانامر  دجی  مل  ھنكلو  لفسأل ، ىلعأ  نم  نؤملا  نزخم  يف 

: يل لاق  ءاسملا  لولح  دنعو  .كلذ  ىلع  مولم  ھنأكو  بنذلاب  اًرعاش  رظنی  وھو 

". ردنمشلاو نامرلاب  يتأیسو  ةیرقلا  ىلإ  يبیب  بھذیس  "

."؟ كل امھیطعیس  نم   " .ھتطخ تطبحأ  امھب ،"؟ يتأتس  نیأ  نم  ًانسح ، "

.ھسأر دوسألا  لجرلا  َّزھ 

!". فرعی يبیب  "

، ناتقلغم هانیعو  انراوح  ىلإ  عمتسی  ناك  يذلا  دیفید  نكلو  بھذی ، ھعدن  نأ  درن  مل  وینوطنأو  انأ 
: فیعض توصب  لاق 

". يبیب ىلع  اقلقت  ال  بھذی ، هاعد  "

ةلسب داع  لیللا  فصتنم  دنعو  نینثا ، نیبلك  عم  دوسألا  لجرلا  رداغ  ةكلاح  ةملظلا  تراص  امدنع 
.ردنمشلاو نامرلاب  اھتفاح  ىلإ  ةئلتمم 

!". فرعی يبیب  نإ  امھ ، اھ  : " ًادیعس لاق 

امنیب ءيش ، يأ  ىلإ  انضیرم  الو  نحن  جتحن  مل  ھتربخو  ھتراھم  لضفب  فرعی ."  " لعفلاب يبیب  ناك 



ًالَّمَحُم تاعاس  ةدع  دعب  ًاددجم  اھیلإ  للستی  مث  ءودھب  ةعلقلا  نم  للستی  ناك  .ةعلقلا  يف  نیرصاحم  انك 
ينلعجت تناك  ءایشأ  اھنمض  نم  نأب  فرتعأو  يرافسأ ، لالخ  تاقیضلا  نم  دیدعلا  تیقال  دقل  .نؤملاب 

اھیف لكآ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  كلت  نكلو  شیعأ ، ىتح  ةیحیسملا  ایاصولا  ضعب  نع  يرصب  ُّضغأ 
عئاضبلا عضی  نأ  داتعا  ھتراھمب ، اًروخف  يبیب  ناك  .كلذ  ىلع  يریمض  ينتكبی  الو  ًاقورسم  اًماعط 

، ةصیرحلا ھتمدخو  ھئافو  ىلع  ھحدمن  نأ  ربصب  رظتنی  نأ  داتعاو  رورغم ، ھجوب  انمامأ  ةقورسملا 
امك ھسفن  كحضلا  نكلو  ھكحض ، عنمی  نأ  عیطتسی  نلف  انم  ًافطل  رثكأ  صخش  كانھ  ناك  ول  ھنإ  ىتح 

.يعولا توص  جرخی  ھنم  يذلا  بابلل  جالزم  لضفأ  وھ  نوفرعت 

انلاؤس ىلع  ؤرجی  ملو  مأ ال ، شیعیس  دیفید  ناك  نإ  فرعی  نكی  مل  .ةیادبلا  يف  ًانیزح  يبیب  ناك 
ثحبلابو انتاریبعتو ، انكولس  يف  اًحیرم  ًائیش  دجی  نأ  لواح  .لمألا  لك  انتباجإ  ھنع  عزنت  نأ  ةفاخم 

نكلو .ًابیرق  نینألا  يف  أدبی  امبر  ھنأ  يل  ادب  فطاعتلل ، ریثم  لكشب  انیف  قدحی  ام  ًانایحأ  ناك  كلذ  نع 
نم ردقلا  سفنب  ةجھب  ىلإ  ةركبملا  ةطرفملا  ھتبآك  تلوحت  ىفاعت ، دیفید  نأ  ىأر  امدنع  ًاقحال ،

.طارفإلا

نیموی دعب  .ًایموی  ظوحلم  لكشب  يفاعتلا  يف  دیفید  أدب  وینوطنأ  ةراھمو  ةیوقلا  دیفید  ةینب  لضفب 
ةیفاك ةوق  دیعتسیل  هرظتنن  نآلا  انكو  ًاعیرس ، حورجلا  تمأتلا  .ذیبنلا  نم  لیلقلا  ھل  وینوطنأ  فصو 
يبیب دَعَوو  ناناصح ، انیدل  ناك  .انھ  نم  للستن  نأ  عیطتسن  ىتح  ھناصح  ءاطتما  ىلع  اًرداق  نوكی 

ةداسلا ھیف  ررقی  يذلا  مویلا  يف  نیناصح  يبیب  بلجیس  .فرعی  يبیب  : " انل لاق  نیرخآ ، نیناصحب 
.كش يأ  انیدل  دعی  ملف  ھتملك ، ىلع  ًانیمأ  نوكی  نأ  داتعا  يبیب  نألو  ةرداغملا ."

انلعج ىرخأ  ةھج  نم  نكلو  كلذل ، نیدیعس  انك  ام  ةھج  نمو  سقلاو ، ریمألا  نم  ًائیش  عمسن  مل 
نأ نكمی  نالتبم ، اننأ  فرعی  امنیب  تقولا ، اذھ  يف  ریمألا  تمص  نأ  املاط  نیسجوتمو ، نیقلق  اذھ 

، ھعیطتسن يذلا  رذحلا  لك  انذخأ  انتھج ، نم  .انل  ًأبتخم  اًكرش  َّدُِعی  وأ  ةركام  ةعدخ  ّتَُری  بِ ھنأ  ىلإ  ریشی 
امدنع ةحلسألا ، اھیف  امب  ھتاكلتمم ، لك  عاب  دق  دیفید  ناك  ةقیقحلا ، يف  .لاتقلل  نیبھأتم  اًمود  انكو 

ىلإ اھیلع ، انیقبأو  تاسدسم  ةعبرأو  نیتیقدنبب  ظفتحا  ھنكلو  ىرسألا ، ررحیل  خیستلاخآ  ىلإ  بھذ 
املاط موجھلا  يف  ریمألا  بغری  ملف  ادب ، امك  .تقولا  لاوط  ةزھاج  ةحلسألا  تناكو  يسدسم ، بناج 
ًافیعض لاز  ام  اھیف  دیفید  ناك  يتلا  مایأ  ةعبرألا  وأ  ةثالثلا  مدختسی  نأ  لَِّضُفیس  كلذ  لعف  دارأ  ول  ھنأ 
نأ امإ  ھنأ  ةجیتن  ىلإ  وینوطنأو  انأ  انلصو  بابسلا  اذھل  .لاتق  يأ  يف  ةكراشملا  ىلع  رداق  ریغو 

، اًریثك انلوقع  انلمعأو  اذھ ، يف  اًریثك  انركف  .انل  اًعداخ  اًكرش  دعی  لعفلاب  ھنأ  وأ  ھعنمت  ةناصحلا  ةقیثو 
.ةیاھنلا يف  انعِدُخ  اننكلو  ةیناكمإ ، لك  يف  انرظنو 

.ناعوبسأ َّرم  دق  ناك 

ًاعیرسو يل  ھبلق  ًایجیردت  دیفید  حتف  ثیدحلل ، ةیفاكلا  ةقاطلا  داعتساو  ام  دح  ىلإ  ىفاعت  امدعب 
تظحال .ًاقباس  اھتفصو  يتلا  ةئجافملا  وینوطنأ  ةرایز  ةصق  يل  داعأ  تقولا ، اذھ  يف  نیقیدص  احبصأ 

طقف نكلو  وینوطنأ ، دوجو  يف  اًضیأ  ثدحتی  ناك  حضاو ، وھ  امك  .يل  ثیدحلاب  عتمتسی  ناك  ھنأ 
جاتحی يذلاو ال  كشلا  نم  يلاخلا  ماعلا  راوحلا  يف  يعیبط  لكشب  ثدح  ام  وأ  يرورض  وھ  ام  لوقیل 
ركف يتلا  ھبلق ، قامعأ  يف  ةدوجوملا   ، ةیلخادلا هراكفأب  دھعی  ناك  طقف  َّيلإ  نكلو  .حیضوت  يأ  ىلإ 



ھنكلو .لؤاستلا  ىلإ  ةجاحبو  ةدكؤم  ریغ  راكفأ  يھ  ببسلا ، اذھلو  ًالیوط ، ھلقع  يف  تلظو  اًریثك  اھیف 
ناك .ھنم ال ، رثكأ  ينم  ًابرقم  راص  ھنأ  وأ  وینوطنأ ، نم  رثكأ  ينبحی  ناك  ھنأل  كلذ  لعفی  نكی  مل 

؛ زاجمب نیعتسأ  نأ  نكمی  ناك  نإ  .وینوطنأ  ىلإ  ثدحتیل  يفكی  امب  ًائیرج  نكی  مل  ھنأل  َّيلإ  ثدحتی 
ربكألا ھیخأل  ىلوألا  ةیفطاعلا  ھترماغم  نع  ثیدحلل  ةریبك  ةبغر  ھیدل  يذلا  باشلا  لثم  ناك  دیفیدف 
ةربخ روظنم  نم  ءاقمحو  ةجذاسو  ةیلوفط  ةرماغملا  هذھ  ودبت  نأ  نم  فوخلا  نكلو   ، بوبحملا

نم قیدص  هرمع ، لثم  يف  قیدص  ىلإ  اھب  حوبی  نأ  ىرحألاب  لضفی  ھلعجت  نیمیظعلا ، خألا  ءاكذو 
.توملا نم  هذقنأ  اذھ  نأل  سقلاو  ریمألا  لاجر  تقََّرف  يننأل  ينبتاع  .ھلثم  جذاسو  ةبرجت  نود 

توصب لوقی  نأ  ىلع  اًرداق  ناك  داكلابو  ًافیعض ، لازی  ناك ال  .نینثالا  نحن  اندقتنا  وھ  ةقدب ، ثیدحللو 
نكلو نآلا ." اًحیرتسم  تنكل  توملا ، ىتح  يمجر  نع  سانلا  ءالؤھ  فقوت  مل  نإ  لءاستأ ، : " فیعض

ًادوجوم وینوطنأ  نكی  مل  ًاتقو  راتخا  حرشو ، حیضوت  ىلإ  ةكَردُملا  ریغ  ةبغرلا  كلت  تجاتحا  امدنع 
أدب نیح  مئان ، ھنأ  تننظو  ناتقلغم  هانیعو  هرھظ  ىلع  ةكرح  نود  ىقلتسا  فیك  ركذأ  .ةفرغلاب  ھیف 

: نیزحو ئداھ  توصب  ةأجف  لوقی 

يننأب ھیف  ترعش  يذلا  تقولا  يف  ..وینوطنأو  تنأ  ویمولوتراب ، ای  يھاجت  ءوسب  تفرصت  دقل  "
دَرَشو تمص ، ينم ."؟ ھنادیرت  يذلا  ام  .تومأ  يك  ةصرفلا  يل  احیتت  مل  توملا ، نم  فوخلا  تزواجت 

تیأر امدنع  ًالوھذم  تنك  قدصب ، ثدحتألو  ةیادبلا ، يف  : " لمكأ مث  .ًائداھ  هراكفأ  يف  تقولا  ضعبل 
، تلصو امدنع  يننأ  تركذت  ام  ةظحل  يف  نكلو  ةفداصم ، اورھظ  مھنأ  تننظ  يفْلِس ، لاجرو  سقلا 

قباسلا حابصلا  يف  ينوأر  مھنأ  ادب  .نوَُّدعتسُم  مھنأ  تكردأو  رادجلا ، بناجب  ةراجح  ةموك  تظحال 
ةراجحلا اوعمج  دقل  حابصلا ، اذھ  ًاددجم  دوعأس  يننأ  اوفرعف  َّيتبكر ، ىلع  ةسینكلا  ىلإ  تبھذ  امدنع 
رادج بناج  ىلإ  َّيتبكر  ىلع  تنك  ..رجح  لوأ  ينباصأ  امدنع  كلذ  دعب  نكلو  ينأدھ ، اذھ  ..اًمدقم 

تناك ةقرشملا  سمشلا  ةعشأ  نأل  حوضوب ، ًاعیمج  مھارأ  نأ  يناكمإب  ناكو  مھل ، اًھجاوم  ةسینكلا 
ةریرش يل  ةیادبلا  يف  ترھظ  يتلا  مھنیعأو ، مھھوجو  رجح ، لوأ  ينباصأ  امدنع  ..مھھوجو  ىلع 

ھتمحرب َّيلإ  رظن  نأكو هللا  نیصلخم ، ناریجو  ءاقدصأ  نیعأو  هوجو  ىلإ  نآلا  تریغت  ةبضاغو ،
لوأل اھتعاس  ترعش  .يحور  صیلخت  اوعیطتسی  ىتح  يدسج  ىلع  ةراجحلاب  اوقلیل  ةكئالملا  لسرأو 
يننأ املاط  نارفغلل ، قحتسم  يننأ  تبثأس  تنك  توملا  دعب  ھنأ  تنمآ  .ةیقیقحلا  ةجھبلا  يھ  امب  ةرم 

كلت يناحنمت  مل  امكنكلو  ..يایاطخ  نم  ةلیقث  ةرخص  نم  ينررحی  ناك  فُِذق  رجح  لك  نأ  تظحال 
". ..وینوطنأو تنأ  ةصرفلا ،

رمألا اذھ  يف  ّدَُحی  ھثِ نأ  ھیلع  ناك  نم  دیدحتلاب  وینوطنأ  ھنإ  .رارق  الب  ناك  دیفید  ىدل  ةأرجلا  صقن 
لمتحملا نمو  يرعاشم ، نم  قمعأ  اھنأل  ربكأ  ةیمھأ  تاذ  تناك  ةینیدلا  وینوطنأ  رعاشم  .انأ  سیلو 

، ءایشألل ينالقعلا  بیترتلاو  ربدتلا  ىلع  طقف  ينبم  يسایقم  .رثكأ  مئالم  سایقمب  دیفید  ةدیقع  مَّیق  ھنأ 
: ةباجإلا هذھ  ھل  تمدق  يلاتلاب 

.ایاطخلل اًوحم  سیلو  ماقتنا  وھ  باقعلا  .ىنعم  الب  توم  وھ  ناسنإلا  ىلع  ضورفملا  توملا  "
؟ كلتقب ددعلا  يف  دیزتس  ھقافرو  سقلا  ایاطخ  تسیلأ  ةرفغملا ، وأ  وفعلا  قحتسی  كتوم  ناك  نإ  ىتحو 

اندیس نأ  وأ  نیرخآلا ؟ ایاطخ  قیرط  نع  كایاطخ  نم  ررحتت  نأ  رربملا  نم  نوكیس  ھنأ  ًاقح  دقتعت  لھ 
ای ال  اذكھ ؟ تومت  نأ  كل  حمسیس  نیرخآلا  ایاطخ  لقث  ىدم  عیمجلا  نم  رثكأ  فرعی  يذلا  انصلخمو ،



اذھ نأ  ریكفتلا  يف  ئطخم  كنكلو  كتبذع ، ةایحلا  نأل  توملا ، يف  حایترالا  نع  ثحبت  تنأ  .دیفید 
لثمب ةئیطخ  كسفن  بستكتس  عقاولا ، يف  .كسفن  نم  ماقتنالا  نع  ثحبلاب  ةیرحلا  قاقحتسا  تبثیس 

". ویمولوتراب الو  وینوطنأ  ةدارإ  سیلو  ةدارإ هللا  وھ  كصالخ  .توملا  اذھ 

ىلإ ھتقیدحت  ھَّجَوو  ًاددجم  هرظن  لَّوَح  مث  .تمص  يف  تقولا  ضعب  يل  رظنو  ھسأر  دیفید  رادأ 
: ھسفنل لاقو  فقسلا 

!..". ھعم حماستی  لظیو  ءيش  لك  ىری  دیكأتلاب هللا ال  "

تارقف رایتخال  لیمی  ناك  .لیجنإلا  نم  اھنیعب  ةرقف  أرقأ  نأ  ينم  بلطی  ناك  تاقوألا  ضعب  يف 
.ةرفغملاو باقعلاو  ةئیطخلاب  قلعتت 

نم ھنِّكَُمی  يذلا  ىدملا  ىلإ  لعفلاب  ىفاعت  امدنع  ةعلقلا ، يف  ةریخألا  ةثالثلا  مایألا  ءانثأ  نكلو 
دعی مل  وھ  .عقوتم  ریغ  لكشب  تَمَصو  ثیدحلا ، يف  ةبغرلا  ةأجف  دقف  ھنأ  أدب  ھیمدق ، ىلع  فوقولا 

، ماظتناب هءاود  لوانتی  ناك  .ءيش  يأ  لوقی  دعی  ملو  لیجنإلا ، ھل  أرقأ  ينلعجی  دعی  ملو  َّيلإ ، ثدحتی 
هذھب ثدحتی  دعی  مل  ًابیرقت  ھنكلو  دری ، نأ  نود  نمو  ةعاطب  وینوطنأ  رماوأ  لك  َّفُنی  ذِ ناك  ةیاھنلا  يفو 

يلاعلا فقسلا  يف  ةدشب  ّدُحی  قِ ناكو  كارح ، الب  هرھظ  ىلع  يقلتسی  ناك  .كلذ  نم  رثكأ  ةقیرطلا 
ءيش كانھ  دعی  مل  نكلو  ھقزمی ، ًائیش  مھفی  نأ  لواحی  ھنأ  ىرأ  نأ  يناكمإب  ناك  .ًانیزحو  ًالمأتم 

، ةیاھنلا يف  كلذ  بحی  مل  ھنأب  ترعش  ينكلو  نیترم ، وأ  ةرم  ھیزعأ  نأ  تلواح  .ھب  دعاسأ  نأ  عیطتسأ 
.ًاددجم انیلإ  ثدحت  ًاعم ، انل  موی  رخآ  نوكی  نأ  ردقلا  ھیف  ررق  يذلا  مویلا  اذھ  يف 

يدتری وھو  انلباق  .ھتفرغ  يف  وینوطنأو  انأ  ينیعدتسی  نأ  يبیبل  لاق  امدنع  برتقی  ءاسملا  ناك 
لازی ناك ال  .ءيشل  دعم  ھنأكو  ودبی  ھھجو  ناكو  ةینامثعلا ، ةكیرألا  ىلع  سلجی  ناك  ھسبالم ،

(. ریرسلا ىلع  ًادقار  دعی  مل  ھنأل  امبر   ) اًمامت ٍفاعتم  ھنأكو  ادب  لعفلابو  ًابحاش ،

ثدحتی أدب  ةفرغلا  وینوطنأو  انأ  اھیف  انوطخ  يتلا  ةظحللا  يف  ًائیش ." تمھف  امبر  يننأ  نظأ  "
ضعب يفو  .تاقوألا  ضعب  يف  انع  ھینیع  لِّوَُحی  مل  ً.الیلق  اًجھتبم  يل  ادب  ھنكلو  ئداھ ، توصب 

.وینوطنأ ىلإ  رظنی  ناك  ًانایحأو  ةقثاوو ، ةحضاو  ةقرشم  ةرظن  يل  رظنی  ناك  ىرخألا  تاقوألا 
نآلا ىتح  نكلو  يل ، َّلُعت  ھنامِ امتنك  امو  يل  ھنالوقت  امتنك  ام  مھفأ  نأ  ًادھاج  لواحأ  تنك  تقولا  لاوط  "
تعاض اھومتلق  يتلا  تاملكلاو  داوسلا ، دیدش  ناك  يبلق  نأل  فوخلا ، وھو  دحاو  ءيش  ىوس  مھفأ  مل 
يذلا تیزلا  حابصم  لثم  رمألا  ناك  يمجر ، يف  مارفإ  سقلا  أدب  امدعب  .دیدشلا  داوسلا  اذھ  يف  رثأ  الب 
يبلق تلخد  يتلا  تاملكلا  ةحضاو ، ةملك  لك  تراص  نآلا  .ًایجیردت  دیدشلا  داوسلا  اذھ  رینأو  ءيضأ ،
وفعلا متی  نأ  نكمی  .نافلتخم ال  نائیش  ةرفغملاو  وفعلاف  ودبی  امیف  نكلو  .اھرثأ  تكرتو  ضرألا  تثرح 

ةبیطلا يلاعفأو  يایاطخ  ضرعأ  نأ  َّيلع  نذإ  ةیلاتلا  ةایحلا  يف  ينرظتنی  ًاقح  مكح هللا  ناك  نإ  .ينع 
نأ ھنكمی  دحأ  ال  وھ : امك  لظیس  ةبیطلا  يلاعفأو  يایاطخ  عومجم  .ةدحاو  ةدحاو  لدعلا  ةمكحم  مامأ 

يننأ تیأر  دیدشلا  مالظلا  يف  حابصملا  ءيضأ  امدنع  .دقتعأ  امك  رخآ  ءيش  ةرفغملا  .رخآلا  يفنی 
ترفغ يننأ  ببسبو  ةرفغملا ، يھ  هذھ  تناك  يل  ةبسنلاب  .يتوم  دعب  شیعأسو  دلوأ  نأ  لبق  تشع 

ھنكمی رخآ  دحأ  .تامدخلا ال  ينم  ةایحلا  بلطت  يح ، انأ  املاط  ھنأ  كردأ  يننأل  يل ، رفغ هللا  يسفنل ،
دعتسم يرھظ ، ىلع  يایاطخ  لمحأ  نأ  دعتسم  شیعلل ، دعتسم  انأ  نآلا ، .ةمدخلا  نم  يتصح  مدقی  نأ 



يف بغری هللا  امدنع  تقولا ، اذھ  يتأی  ىتحو  بسانملا ، تقولا  يف  باقعلا  ىقلتأو  باذعلا  يناعأ  نأ 
ریخلا طلخأ  نأو  ًاددجم ، ئطخأ  نأ  دیرأ  يننأل ال  نكلو  .ةایحلا  ةمدخ  يف  نوكأ  نأ  دعتسم  انأ  يتوم ،

يف قثأو  امكتمحر ، ىرأو  امكتبیطب  رعشأ  .ةحیصنلا  يل  امدقتو  يرارق  يف  اركفت  نأ  امكدیرأ  رشلاب ،
باقع يأ  ًانعذم  لبقأ  نأو  ھل ، فرتعأ  نأو  مكاحلا ، ریمألا  روزأ  نأ  لوألا : يرارق  وھ  اذھ  .امكتمكح 

امدنع قرطلا  عاَُّطق  دراطأل  ينررحی  نأ  ھیلإ  لسوتأس  توملاب ، َّيلع  مكحی  مل  نإو  َّيلع ، ھضرفی 
". يمكُح يھنأ 

.ثیدحلا عاطتسا  انم  دحأ  الو  تقولا  ضعبل  نیركفتم  ھیلإ  عمتسن  انك  وینوطنأو  انأو  دیفید ، تَمَص 
حبنت يھو  بالكلا  توص  انعمس  اننأل  تقولا  ھیدل  نكی  مل  نكلو  ةیاھنلا ، يف  ًائیش  لوقی  وینوطنأ  داك 

.ةرجحلا ىلإ  يبیب  عفدنا  انتھیدب  لِمُعن  نأ  لبقو  اذھ ، انلھذأ  .جراخلا  نم 

نولمحی ضیبلا  ةداسلا  ًادایج ! نوطتمی  ضیبلا  ةداسلا  ًادایج ، يبیب  ىأر  : " جاتھم وھو  لاق 
!". ةحلسأ

لاجر مھ  لھ   " .ءودھلا نم  ھتعطتسا  ردق  ربكأب  ھتلأس  يبیب ،" ای  ةداسلا  ءالؤھ  مھ  نم  "
."؟ ریمألا

". ةداسلا يبیب  فرعی  مل  نیفورعم ، ریغ  ةداس  مھنإ  ال ، : " يبیب ينباجأ 

.ةباجإ رظتنأ  نأ  نود  نم  ةفرغلا  تكرتو  كلذ  تلق  مھ ،" نم  ىرأس  "

.بابلا بقث  لالخ  نم  ترظنو  ةعلقلا  ةھجاو  دنع  ةیجراخلا  ةفرغلا  تلخدو  تارمملا ، يف  تْرِس 
الو ریمألا  مھنم  نكی  مل  .ةباوبلا  ىلإ  ھنانسأ  ىتح  اًحلسم  اًسراف  رشع  ةسمخ  يلاوح  لصو  ًاعیرسو 

ءاج يذلا  باشلا  لیبنلا  ناك  امھنم  ًادحاو  نیلجر ، فرعأ  تنك  يننأ  الإ  دلبلا ، لھأ  نم  دحأ  الو  سقلا ،
تنك .كلذ  دعب  ًایناث  ًافورعم  اًصخش  تظحال  .مھدئاق  ھنأ  ادبو  ةعومجملا  سأر  ىلع  فقو  انھ ، ىلإ  انب 

.ویدات خألا  انیرشبم ، نم  ًادحاو  ةأجف  مھفلخ  تیأر  امدنع  بابلا ، بقث  دنع  نم  كرحتأ  نأ  كشو  ىلع 

ىرن نأ  نكمی  ھنأ  يسدحب  ترعش  عقوتم ، ریغ  ناك  مكاحلا  ریمألا  ةقرف  روھظ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
تربخأ امدنعو  ًادئاع ، تعرسأ  اًریثك ، ينتأجاف  رشبملا  ةیؤر  نكلو  .اذھل  اًمكحمو  ًایعیبط  اًحرش 

ریمألا ةقرف  ةمواقم  ھنأل  انریصمب ، لبقن  نأ  روفلا  ىلع  انتثالث  قفاو  ھتظحال ، امب  دیفیدو  وینوطنأ 
ءالؤھ لباقأل  تجرخ  دیفیدو ، وینوطنأ  عم  قافتالا  اذھب  .نوناقلل  ةفلاخمو  ىنعم  الب  تناك  مكاحلا 

.يبیب يعم  تذخأو  انل ، اوءاج  نیذلا 

، ةھج نم  ةمیدقلا  انتفرعمب  قیلی  امك  لوجخ  صالخإب  يناَّیحو  ترھظ ، امدنع  لیبنلا  لَّجَرت 
: يل لاق  مث  ىرخأ ، ةھج  نم  بیرغلا  يلاحلا  انفقومو 

مكحصنأ نل  .ھیلع  ضبقأ  نأ  مكاحلا  ریمألا  ينرمأ  دقل  .انھ  قرطلا  عاَُّطق  ةباصع  دئاق  نأ  فرعأ  "
". ىودج الب  ءامدلا  اولذبت  ، ال  ةمواقملاب

نأب يبیب  ترمأو  تبجأ  اندوارت ." مل  نوناقلا  ةمواقم  ةركف  .ةیعرشلا  ةفلاخم  اًمامت  ضفرن  نحن  "
.ةباوبلا حتفأ  نأ  لبق  ناكرألا  دحأ  ىلإ  بالكلا  ذخأی 



.دوب ویدات  خألاو  انأ  انقناعت  ًاعیمج ، اولخد  امدنع 

نیلجر ىوس  ھقفاری  مل  ةعلقلا ، ةھدر  ىلإ  ھتلخدأ  امدنعو  حیحص ، لكشب  فقوملا  ةقرفلا  دئاق  رَّدق 
.ویدات خألا  فالخب 

يل نایتسابس  بألا  باطخ  ویدات  خألا  ملسو  دیفید ، ىلع  مكاحلا  ریمألا  رمأ  ةقرفلا  دئاق  أرق 
.وینوطنألو

ةملك نایتسابس  بألا  باطخو  مكاحلا  ریمألا  رمأ  ھیوتحی  ام  رركن  الأ  يرورضلا  ریغ  نم  ھنأ  دقتعأ 
حبصأ يتلاو  ةقرفلا  هذھ  لاسرإ  ىلإ  تدأ  يتلا  بابسألا  كلت  ىلإ  رصتخم  لكشب  ریشأس  .انھ  ةملكب 

.نیرخآلاو ویدات  خألا  انل  ھلاق  امم  رخآ  ءزجو  نیتقیثولا ، نم  انل  اًحضاو  اھنم  ءزج 

، انل ھتمجاھم  مدع  يف  ببسلا  امو  ریمألا  اھدعی  يتلا  ططخلا  نع  لءاستن  وینوطنأو  انأ  تنك  امنیب 
فقوملا اضرع  .ةبوتكم  ىوكش  نامدقیو  ودبی  امیف  مكاحلا  ریمألا  طالب  ناروزی  مارفإ  سقلاو  وھ  ناك 
ىلع ِریُغت  تناك  يتلا  ةفورعملا ، قرطلا  عاَُّطق  ةباصع  اذھ –  يف  ًادج  اًعراب  ناك  انریمأ  يلاتلاك – 
ادع ام  ًاعیمج  ریمألا  مھََحَبذو  ریمألا ، قاطن  يف  اًرخؤم  ترھظ  تاونس ، ةدعل  رفتو  اھلك  ایجروج 

نأ نییبنجألا  نم  ریمألا  بلط  .انھ  ناشیعی  نییبنجأ  نیلحترم  ىلإ  أجلو  للست  يذلا  دیفید ، وھو  دئاقلا ،
ریمألا نم  ةناصحلا  ةقیثو  نییبنجألا  ىدل  نأل  ةوقلا  مادختسا  عطتسی  مل  اضفر ، امھنكلو  دیفید ، ّلَُسی  امِ

نم قرطلا  عاطق  میعز  ىلع  ضبقلا  اودارأ  مھنأ  الإ  نوحضاوو ، نوحیرص  سانأ  دلبلا  لھأ  .مكاحلا 
، ةناصحلا ةقیثو  مھتعجش  نیذلا  نیسرطغتملا ، نییبنجألا  نكلو  ریمألا ، نذإ  نود  نم  نییبنجألا  طسو 

لسری يك  مكاحلا  ریمألا  ىلإ  بعشلاو  يلحملا  سقلاو  يلحملا ، دیسلا  لسوتی  نآلاو  .حالسلاب  مھامواق 
.نییبنجألا ةمواقمو  قرطلا  عاَُّطق  میعز  ىلع  ضبقلل  ھلاجر 

ةحص دیكأت  اھدعب  بعصلا  نم  نوكیس  ةقدصم  ةخسن  بسحف  اقلتخی  ملو  سقلاو ، ریمألا  انقبس 
فدھ يف  دصق  نود  مسلاب  سومغملا  مھمھس  سرغنا  قالطإلا –  ىلع  أوسألاو  اًضیأ –  نكلو  انمالك ،
، لئالدلا نم  دیدعلا  اومدق  ةیاغلا  هذھلو  ناطیشلا ، ةدابعب  دیفید  اومھتا  ًائیش : ھنع  نوردی  اونوكی  مل 
دكؤم رمألا  اذھ  نإ  لب  ناطیشلل ، ھحور  عاب  اًضیأ  وینوطنأ  نأ  ضارتفال  ةصرفلا  اوحاتأ  ةیاھنلا  يفو 

لكشب يمسا  رُِكذ  امنیب  وینوطنأب ،، ةقلعتم  اھمظعم  يف  ىوكشلا  تناك  مومعلا ، يف   ) .ةلاحلا هذھ  يف 
دقتعأ الف  وینوطنأ ، يضام  نوفرعی  مھنأكو  يب .) نونیھتسی  مھنأ  ترعش  اذھ  ببسبو   ، بسحف رباع 

.هذھ نم  لضفأ  ةرماؤم  دادعإ  مھناكمإب  نأ 

بسحف ھعم  ةقرفلا  دئاق  بلج  .ناطیشلا  ةدابع  ماھتا  نع  دعب  فرعن  نكن  مل  تقولا  اذھ  يف  نكلو 
انأ يناعدتسا  يذلا  نایتسابس  بألا  باطخ  طقف  ویدات  خألا  بلج  امنیب  دیفید ، ىلع  ضبقلاب  رمألا 

.ببسلا فرعن  انعدی  نأ  نود  نم  وینوطنأو 

ھیدی ةقرفلا  دئاق  ِدَّیُقی  مل  ھلبن ، نم  ًاقالطناو  انرمأ ، تحت  ناكو  ضرملا ، نم  ًافیعض  دیفید  ناك 
.برھلا لواحی  الأ  ھمالك  عیطن  نأ  بسحف  بلط  ھیمدقو ،

امدنع نكلو  دوسألا ، لجرلا  دحأ  ركذی  مل  .ةنیدملا  ىلإ  قیرطلا  يف  انقلطنا  امدنع  لحی  قسغلا  ناك 



، دیعب نم  تارم  ةدع  دوسألا  ریطلا  ءادن  وینوطنأو  دیفیدو  انأ  تعمس  يداولا  نم  ةریبك  ةفاسم  انرس 
.ةسلخ انعبتی  ھنأ  انكردأو 

هداوج ىلع  سولجلا  ببسب  يناعیو  اًضیرم  ناك  ًافیعض ، .ھلك  قیرطلا  لاوط  ًاتماص  دیفید  لظ 
.رخآل ٍنآ  نم  ھیلع  نم  ةیفخ  قرعلا  حسمی  ناكو   ، اذھ رِھُظی  نأ  لواحی  مل  ھنكلو  ةلیوط ، تارتفل 

انأو ًادیعب ، دیفید  مكاحلا  ریمألا  ةقرف  تداق  اھانلخد ، امدنعو  .ةنیدملا  ىلإ  ًادیعب  ًایوس  انرفاس 
.انرداغ امدنع  بسحف  انل  دیفید  مستبا  .ویدات  خألا  بناج  ىلإ  انتثعب  عم  قیرطلا  يف  انرس  وینوطنأو 

مِھُتا انأ ) سیلو  بسحف  وینوطنأ   ) وینوطنأ نأ  انعمس  ركسعملا  ىلإ  ھیف  انلصو  يذلا  تقولا  يف 
بألا ھب  ھبأی  مل  امبر  رفاك ، سقو  لھاج  ریمأ  نم  قالتخا  ماھتالا  ناك  نإ  .ناطیشلا  ةدابعب  ًاددجم 

.شیتفتلا ةمكحم  قیرط  نع  اتبثم  ھتقو  يف  ِرُبتعا  ام  نارركی  اناك  سقلاو  ریمألا  نكلو  نایتسابس ،
.ھجالع نكمی  الو  يرھوج  لكشب  اًریطخو  ًاداج  ماھتالا  تلعج  فورظلا  كلت 

.وینوطنأ ةءاربب  ھعنقأو  ءيش  لك  ھل  لوقأ  نأ  يف  ركفأ  تنكو  ةثعبلا ، دئاق  ترز  اھدعب 

ينعطاق سقلاو  ریمألا  ىوكش  ھیف  تركذ  يذلا  تقولا  يفو  دوربب ، ينلبقتسا  نایتسابس  بألا  نكلو 
.روفلا ىلع 

."؟ ىوكشلا هذھ  تأرق  دق  تنك  نإ  لءاستأ  : " َّينیع ىلإ  ةرشابم  رظنو  فافجب  ينلأس 

، اًضیأ سقلاو  ًادیج  ریمألا  اذھ  فرعأ  اھیف ، بوتكملا  ام  فرعأ  ينكلو  نایتسابس ، بألا  اھیأ  "ال 
". رداغو ركامو  ثیبخ  امھالك  ينقدص ،

ةداع اھب  ِرَّبُعی  يتلا  ةقیرطلا  يھ  هذھ  نأ  فرعأ  تنك  .ًاددجم  امھحتفو  ھینیع  ةمھملا  دئاق  قلغأ 
: قباسلاك فافجو  ءودھب  يل  لاق  مث  .روفلا  ىلع  ُّتمص  مث  هربص ، دافن  نع 

يف ىذقلا  نع  ثحبن  نأ  يقطنملا  ریغ  نم  .برلا  ھیف  مكحی  ام  ىلع  مكحیل  برلا  كرتن  انعد  "
، يعدملل ةیناسنإلا  تافصلاب  ةمتھم  نوكت  نأ  بجی  ةلادعلا ال  نأ  نمؤن  نأ  انیلع  .رخآ  صخش  َّينیع 

". عقاولل ةقباطم  ھتاماھتا  ھیف  نوكت  يذلا  ىدملاب  ىرحألاب  نكلو 

". ىوكشلا يف  ةقیقح  ةرذ  دجوت  ھنأ ال  نمؤم  انأ  "

ةثعبلا دئاق  ثدحت  ھنم ." قلقنل  ءيش  دجوی  يلاتلاب ال  ىوكشلا ، يف  ةقیقح  ةرذ  كانھ  نكت  مل  نإ  "
امم رثكأ  اًجاتھم  ترص  كلذل  ةجیتنك  ينزھی ، أدب  فاجلا  نكاسلا  ھتوصو  ةلجع ، نود  نمو  ءطبب 

ءاثبخ لاجرل  قالتخا  نم  اھنأ  املاط  ىوكشلا  لھاجتن  انعد  نكلو   " .ةفلتخملا فورظلا  تحت  ھیف  نوكأ 
طقف حرطأس  ةیاھنلا ! يف  ةقیقحلا  يل  لوقتس  .ينبیجت  فوسو  ةلئسألا ، ضعب  حرطأس  .نیركام 

.ةیصخش ءارآ  وأ  حورش  ةفاضإ  نود  نم  عوضوملا ، يفو  راصتخاب  ينبجأ  نكلو  .ةلیلق  ةلئسأ 
."؟ قرطلا عاَُّطق  نم  ةباصعل  اًمیعز  ناك  اذھ  دیفید  نأ  مأ ال  حیحص  لھ  يلاتلاب :

". ..نكلو حیحص ، اذھ  "



.ءودھب ةمھملا  دئاق  لاق  نكلو ،" ول  نود  نم  "ال ،

". حیحص اذھ  "

."؟ دیبعك مھعیبیو  لافطألاو  ءاسنلا  فطخی  ناك  ھنأ  مأ ال  حیحص  لھ  ينربخأ ، نآلا  میظع  "

". مھررحیو مھیرتشی  ناك  سكعلاب : ماق  مث  .مھعیبیو  ًاقباس  مھفطخی  ناك  "

."؟ مأ ال دیبعك  مھعیبیو  لافطألاو  ءاسنلا  فطخی  ناك  ھنأ  حیحص  لھ  "

.يتفش ىلع  تضضع 

". حیحص اذھ  معن ، "

."؟ ھباقعب دلبلا  لھأل  احمست  مل  وینوطنأو  تنأ  كنأ  اًضیأ  حیحص  لھ  "

". ..نایتسابس بألا  اھیأ  توملا ، ىتح  ھمجر  يف  اوبغر  "

". أجلملا ھل  امتمدقو  هامتذخأ  امكنكلو  "

". معن "

."؟ اذھ لك  اھیف  ثدح  يتلا  تاكلتمملا  هذھو  ةقطنملا  هذھ  كلمی  نم  رخآ : لاؤس  كانھو  "

.يشأج ةطابر  ىلع  ظافحلا  ىلع  اًرداق  تنك  داكلاب 

". يلحملا ریمألا  ةیاھنلا  يفو  مكاحلا ، ریمألا  مث  ًالوأ هللا ، "

الو كل  تسیل  اھنكلو  .لقألا  ىلع  ةریغص  ةبسنب  ولو  اھكلمی  يلحملا  ریمألا  نأ  ودبی  نذإ  "
نأ جتنتسنس : كتاباجإل  ىوس  تفتلن  ملو  ىوكشلا ، نع  لكش  يأب  رظنلا  انضضغ  ول  نذإ  .وینوطنأل 

امتذخأ نافیضلا –  نایبنجألا ، امتنأو –  ھتاكلتمم  يف  قیرط  عطاق  براحی  ناك  تاكلتمملا  بحاص 
". ةكرعملا كلت  يف  قیرطلا  عطاق  بناج 

.ربكأ لكشب  اًجاتھم  ترص 

ىعسی يذلا  دیدعرلا  نابجلا  ریمألا  اذھ  نم  ةرم  فلأ  لبنأ  نایتسابس  بألا  اھیأ  اذھ  قیرطلا  عطاق  "
!". ىرأ امك  ھنع  عافدلا  يف  نوناقلا 

دقفی هارأ  ةرم  رخآو  لوألو  .اًضیأ  انأ  تفقو  .فقوو  ةلواطلا  ىلع  هدی  فكب  ةمھملا  دئاق  قد 
ھفافجو هءودھ  ًاددجم  داعتسا  ثیدحلا ، يف  أدب  امدنع  .ةدحاو  ةظحلل  رمتسا  اذھ  نكلو  ھنازتا ،

.نیقباسلا ھشأج  ةطابرو 

ریصم سیل  .ھلعفن  امل  ًاقفو  انیلع  مكحیف  نوناقلا  امأ  .انبولق  لخادب  وھ  امل  ًاقفو  انیلع  مكحی هللا  "
ةرخصلا عفد  يف  امتأدب  امدنع  .انتثعبو  اندلبل  بیطلا  مسالا  نكلو  نازیملا ، يف  عوضوملا  وھ  وینوطنأ 

.يداولا يف  طقست  نأ  لبق  اھفاقیإ  ىلع  نیرداق  انوكت  نل  امكنأ  اھتعاس  نیكردم  انوكت  نأ  بجی  ناك 



!". نآلا فرصنت  نأ  كنكمی  اندلب ! نع  ءوسب  اوركفیل  ًاببس  دلبلا  لھأل  يطعن  نأل  قحلا  انیدل  سیل 

يننأل اذھ  دقتعأ  مل  ةقیقحلا ، يف  .وینوطنأ  مكاحی  نأ  ررق  ةثعبلا  دئاق  نأ  رابخأ  ترشتنا  ًاعیرس 
وینوطنأ لبقتسا  .ًافئاخ  تللظ  ينكلو  كلذب ، مایقلل  ةطلسلا  ھیدل  نایتسابس  بألا  نأ  يف  كشأ  تنك 

اذھ نع  َّيلإ  ثدحتی  أدبو  ھقلقی ، ناك  يذلا  وھ  طقف  دیفید  ریصم  .ةداع  ًائداھ  ناك  .ءودھب  رابخألا 
ریمألا ةرایز  بلطن  نأ  ركبأ : تقو  يف  اھل  تلصوت  يتلا  ةینلا  مََعد  يذلا  اذھ  تابسانم ، ةدع  يف  رمألا 

.دیفید لجأ  نم  ھیلإ  لسوتن  نأو  مكاحلا 

ھبتنأ مل  ویدات ، خألا  اھیف  انكراشی  ناك  يتلا  اھسفن ، ةفرغلا  يف  دیفیدو  انأ  ينوعضو   ، ركسعملا يف 
تدرأ امدنع  نكلو  ویدات ، خألل  ةبِقارُملا  نیعلا  تحت  اًریسأ  يسفن  ربتعأ  ملو  تقولا ، كلذ  يف  اذھ  ىلإ 

تبلط .ةنیدملا  ىلإ  جرخأ  نأ  يل  حومسملا  ریغ  نم  ھنأ  ةأجف  اًحضاو  حبصأ  رصقلا  ىلإ  بھذأ  نأ 
نأ َّيلع  ناك  امدنعو  ةقباسلا ، ةبسانملا  يف  امك  دوربب ، ينلبقتسا  .طخاس  انأو  نایتسابس  بألا  ءاقل 
نظأو ةدودحم ، ریغ  تاطلس  ھیلع  يفضت  ةقیثو  ةملكب  سبنی  نأ  نود  نم  ينارأ  ياضر ، مدعب  هربخأ 

اھیناطعأ يتلا  ةیرسلا  يتقیثو  ھیرأ  نأ  يرودب  اًربجم  تنك  يلاتلاب  .لعفلاب  اھتركذ  دق  تنك  يننأ 
ھنأ ىرأ  امك  فرصتلاب  ةطلسلا  َّيدل  تناك  اھیلإ  ًاقفو  يتلاو  انترداغمل ، قباسلا  مویلا  يف  طالبلا 

املاط نآلا  نكلو  اًمود ، ةقیثولا  هذھ  تیفخأ  دقل   ) .انتلحر لاوط  دحأ  ينبساحی  نأ  نود  نم  بسانم ،
نایتسابس بألا  أرق  اھئافخإ .) نم  ىودج  كانھ  دعی  مل  لیوط ، تقو  نم  َتلدبتُسا  ةمیدقلا  ةطلسلا  نأ 

.ًاتماص ھسأرب  أموأو  بحش  مث   ، صرحب ةقیثولا 

امدنع مستباو  .هابتناب  َّيلإ  عمتساو  میدق ، قیدصك  يناَّیَح  .مایأ  ةدع  دعب  مكاحلا  ریمألا  ينلبقتسا 
: لاقو ام ، صخش  نم  رخسی  ھنأكو  نزحب ، مستبا  .يمالك  تیھنأ 

لحم تلح  مث  ةھربل ، تَمَص  ةقیقحلا ." قیرط  ھسفنب  دجی  نأ  دعب  صخش  ةدعاسم  بعصلا  نم  "
امب موقأس  : " فاضأو ةدودو  ةقیرطب  يفتك  ىلع  ََتبَر  ةحضاو ، ةماستبا  ةرخاسلا  ةنیزحلا  ھتماستبا 

". ًائیش ربدأ  نأ  يننكمی  امبر  .ریقف  مكاح  ریمأ  ھب  موقی  نأ  نكمی 

.ال مأ  ءيش  يأ  لعف  عیطتسیس  ناك  نإ  لوقلا  بعصلا  نم  ناك  نكلو  لواحیس ، ھنأ  نم  ًاعنتقم  تنك 

قیرط نع  لصفنم  لكشب  ناررقتیس  دیفیدو  وینوطنأ  نم  لُك  يریصم  ناك  يلاحلا ، تقولا  يف 
دیدعلا تحرط  وینوطنأ  ةیضقف  رخآب ، وأ  لكشب  ًاقبسم  اًحضاو  دیفید  ریصم  ناك  نإ  نكلو  .نوناقلا 

ھنأ ودبی   ) دیفید عم  وینوطنأ  اومكاحی  نأ  يف  بغر  ةیادبلا ، يف  .نایتسابس  بألا  مامأ  تایدحتلا  نم 
ھیمحیل دحأ  ھیدل  سیل  وینوطنأ  نأ  ةنیفسلا  يف  ًالبق  يل  لاق  امدنع  ھنھذ  يف  ةیناكمإلا  كلت  ھیدل  ناك 

اودھعو مھمكاحم  ىلإ  يبنجأ  میلست  حیحصلا  ریغ  نم  ھنأ  تربتعا  ةیلحملا  تاطلسلا  نكلو  انھ ،)
ءارجإلا نم  عون  ةیسامولبد ، ةوطخ  كلت  تناك  ةقیقحلا ، يف  .نایتسابس  بألا  ىلإ  وینوطنأ  ةیضقب 

نم ھنأ  ةثعبلا  دئاق  ربتعا  فورظلا ، كلت  تحت  .انتھج  نم  ًالباقم  ًابذھم  اًكولس  بلطتی  يسایسلا ،
اعد ةیاغلا  هذھ  لجأ  نم  .مكاحلا  ریمألا  طالب  ةقفاوم  نود  نم  ءيش  يأ  ررقتی  الأ  ًادج  يقطنملا 

ناك نیترم  وأ  ةرم  .تارملا  نم  ددع  مكاحلا  ریمألل  رابكلا  نیفظوملا  نم  ًاددعو   (11) ةقلاثجلا
نكلو .ًاقرح  مادعإلاب  ًاددجم  وینوطنأ  ىلع  مكحو  ةیرس  ةمكحم  ماقأ  ةیاھنلا  يف  .وینوطنأ  بحطصی 



، ببسلا اذھل  .يئاھن  ریغو  ًایبیرقتو  ًاتقؤم  ناك  اھمكحف  ةیعرش ، ةطلس  ةمكحملا  هذھل  سیل  نأل 
شیتفتلا ةمكحم  نِلُعت  ىتح  ھنطو ، ىلإ  وینوطنأ  دوعی  نأب  اًضیأ  تراشأ  ةمكحملا  تمكح  امدنع 

ةقیثوو ةمكاحملا ، صن  ھعم  ذخأیو  وینوطنأ ، عم  رفاسیس  ویدات  خألا  ناك  .ریخألا  مكحلا  ةسدقملا 
ةصاخ ةلاسر  اًضیأو  وینوطنأ ، ةیضقل  ًالماك  ًافصو  ذخأیس  راصتخاب  ىوكشلا ، نم  ةخسنو  ماھتالا ،

يف دھاشك  ودبی  نأ  ھسفن  ویدات  خألا  ىلع  متحملا  نم  ناك  .ھتسادق  ىلإ  ةھجوم  نایتسابس  بألا  نم 
.ةسدقملا شیتفتلا  ةمكحم 

: فاضأ مث  شأج ، ةطابرو  ءودھو  مالسب  ينربخأ  اذھ ، لكب  وینوطنأ  ينربخأ 

، يتبوقع رابخأ  فرعت  نأ  نكمی  ةیلحملا ال  ةطلسلا  نأ  املاط  ھنأ  ىشخی  نایتسابس  بألا  نكلو  "
ةمكحم عم  قافتالاب  انل ، اوحاتأ  ببسلا  اذھل  .ھیف  بوغرم  ریغ  قیقحت  ىلإ  يدؤی  نأ  نكمی  اذھف 

نع سیلو  يتدارإ  لماكب  انھ –  يتبوقع  يقلت  ىلع  تقفاو  نإ  رایتخالا : ةقلاثجلاو ، مكاحلا  ریمألا 
". قرحلاب مسلا  نولدبتسیس  ةمكحملا –  مكح  قیرط 

."؟ مث  " .تفجترا

انأ ًالوأ ،  " .مھم ریغو  اًطیسب  اًعوضوم  شقانی  ھنأكو  ثدحتی  وینوطنأ  ناك  اذھ ،" تضفر  دقل  "
رََّربُم كولس  مسلا  يقلت  نأ  اًمامت  دقتعأ  ال  ًایناث ، .بیرغ  دلب  يف  سیلو  ينطو  يف  تومأ  نأ  لضفأ 

يف ھتبنجت  يذلا  مكحلا  سفن  لوبقل  بجاولاب  رعشأ  ةصرفلا ، َّيدل  تناك  املاط  مھألاو ، ًاثلاثو  .هللا  مامأ 
". ينبج ببسب  ام  تقو 

َّيدل ناك  ةقیقحلا  يف  اًمامت : فلتخم  ببسل  نكلو  نطولا ، ىلإ  وینوطنأ  دوعی  نأ  تلضف  اًضیأ  انأ 
سفنب ..ًاددجم  ھبراقأو  هؤاقدصأ  هذقنی  نأ  يف  لمأ  كلذ  عم  ھنكلو  ًافیعضو ، ًانھاوو  اًریغص  ناك  لمأ ،
ناسنإلا ةعیبط  يف  قمعب  ةدتمملا  ةینانألا  امنإو  ًالمأ ، اذھ  نوكی  امبر ال  يردی ، نم  .ةقباسلا  ةقیرطلا 

.ھینیعب بوبحمو  زیزع  صخش  توم  ىری  الأ  لَِّضُفیو  ھتنینأمطب  متھی  يذلا 

.عیباسأ ةثالث  نوضغ  يف  رداغتس  ناك  ویدات  خألاو  وینوطنأ  اھیف  رفاسیس  ناك  يتلا  ةنیفسلا 

ىلع اًرداق  نكأ  ملو  ئیس  جازمب  يضمأ  تنك  .ةلمتحملا  ریغو  ةبعصلا  راظتنالا  مایأ  تأدب 
ةلحرلل ھسفن  ُّدُِعی  ءاسمو ، حابص  لك  يف  ةیاھنلا  يف  يلصی  ًائداھ ، وینوطنأ  ناك  .رارقتسالا 

دحأ نكلو ال  ينقلقت ، تناك  امك  يضاملاك ، ھقلقت  دیفید  ةلأسم  تناك  .ينئدھیل  قرطلا  لكب  ةمكاحملاو 
! مكاحلا ریمألل  ًاددجم  بھذأ  نأ  يناكمإب  نكی  مل  ةیاھنلا ، يف  رخآ : ءيشب  موقی  نأ  عیطتسی  ناك  انم 

.لاحلا اذھ  ىلع  مایأ  ةدع  تَّرَم 

ریطلا نم  ءادن  ةأجف  تعمس  مونلا ، ىلإ  بھذأ  نأ  لبق  ءانفلا  يف  ریسأ  انأو  يلایللا ، ىدحإ  يف 
صرحب يلوح  ترظن  .يردص  يف  ةوقب  يبلق  قدو  تعزف  .جایسلا  نم  رخآلا  بناجلا  نم  دوسألا 

ًادج ًابیرق  تحبصأ  امدنع  طقف  .توصلا  ردصم  ىلإ  تعرسأ  راوجلاب ، دحأ  دجوی  ھنأ ال  تكردأ  امدنعو 
.ملظملا لیللا  يف  يبیب  داوس  زیمأ  نأ  تعطتسا 

."؟ انھ ىلإ  ترضح  فیك  يبیب ،! : " يجایتھا ءافخإ  ىلع  رداق  ریغ  انأو  تسمھ 



بجی : " ھتوص ضفخ  مث  فرعی ."! يبیب  : " ءاضیبلا ھنانسأ  اًرِھظُم  داتعملا ، هرخفب  يبیب  باجأ 
."؟ كقیدص رظتنی  توملا  نأ  مأ ال  حیحص  لھ  يبیب : ربخی  نأ  ضیبألا  دیسلا  ىلع 

ءيش لك  نأ  املاط  لاؤسلا ، نع  بیجأ  نأ  يننكمی  فیك  لعفلاب  ًادیج  فرعأ  تنك  ریصق  تقو  دعب 
ءایشأ كانھ  نأ  أبنتأ  نأ  يتعاطتساب  نكی  مل  تقولا  اذھ  يف  نكلو  لیوط ، تقو  نم  اًحضاو  حبصأ 

ناك نایحألا  ضعب  يف  .يلقع  نم  وینوطنأ  ةلمج  جرخأ  نأ  عطتسأ  مل  .يتباجإ  ىلع  ةدمتعم  ةدیدع 
فعضلا ملأو  نیباعثلاك ، ىولتت  بھَّلل  ةضموملا  ةریرشلا  ةنسلألا  فیخم  حوضوب  ىرأ  نأ  يناكمإب 

يبیب ركذ  امدنع  نآلا ، .مشولا  ةاوكمك  ھلك  يدسج  يف  يضمی  لكلا  نیب  ًانایرس  مالآلا  رثكأ  وھ  يذلا 
: ریكفت نود  نم  تبجأو  نزحو ، يبلق  قرتحا  وینوطنأ ، توم 

". يبیب ای  حیحص  اذھ  "

.ةقثاو ریغ  تقولا  سفن  يفو  ةفئاخ  ةربنب  ينلأس  رانلا ،"؟ يف  كقیدص  نوقرحیس  مھنأ  دب  "ال 

.ریثكلا فرعی  يبیب  نوك  نم  ًادج  ًائجافتم  تنكو  تبجأ  يبیب ." ای  معن  "

.ةملظم ةلیل  يف  رمجلاك  ةظحلل  دوسألا  لجرلا  انیع  تضمو 

!". كقیدص دعاسیس  يبیب  دیس  نذإ  "

، ةیسامولبدلا يتراھم  لك  لوألا ! يبیب  لاؤس  نع  بیجأ  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  فیك  تكردأ  انھ 
نآلا اھب  ثدحتأل  َّيلع  تَّلح  ىرخألا ، دالبلاو  يدلب  يف  رابكلا  نیفظوملا  عم  ةفاثكب  اھتمدختسا  يتلا 

أطخ ال تبكترا  دق  لعفلاب  تنكو   ، اھتقو يف  اذھ  كاردإ  يف  تلشف  تنك  ينكلو  .لھاجلا  لجرلا  اذھ  عم 
.ھحیحصت نكمی 

ً.الوھذم تنك  نجسلا ،"؟ يف  كدیس  سیلأ  نكلو  "

.رخفب يبیب  باجأ  نجسلا ."! نم  جرخیس  يبیب  دیس  "

دعب يلقع  ةیفلخ  يف  ام  ناكم  يف  مدنلا  ضمووو  ریكفت ، نود  نم  ھتلأس  جرخیس ،"؟ فیك  "
.مكاحلل ةریخألا  يترایز 

نأ اذھ  ينعی  ناك  فرعی ، ھنإ  يبیب  اھیف  لاق  يتلا  تاقوألا  لك  يفو  .يبیب  لاق  فرعی ،"! يبیب  "
.ٍھتنم عوضوملا 

ناك .ال  .يبلق  يف  فوخلا  ىرسو  يناسل  دقعنا  ..يف ." بغری  وینوطنأ ال  يبیب ، ای  ال  : " ھل تلق 
، اذھ نع  كوكشلا  ریثأ  نأ  يبناج  نم  اًسند  نوكیسو  كلذ ، يف  بغری  وینوطنأ ال  نأ  حضاولا  نم 

.؟ كلذ يف  بغری  ھنإ ال  لوقأ  نأ  اًحیحص  ناك  لھ  نكلو 

.ءيش يأ  يف  ركفأ  نأ  لبق  ىفتخاو  نذإ ، فرعأ  يبیب  ينكرت  ًاددجم ." يبیب  يتأیس  "

نكلو انتفرغ ، ىلإ  تبھذ  ًالیلق ، تأدھ  امدنع  مث  برطضم ، انأو  تقولا  ضعبل  ءانفلا  يف  توطخ 



وینوطنأ راص   ، يلاتلا مویلا  يف  طقف  يبیب  عم  يئاقل  نع  وینوطنأ  تربخأ  مث  اًمئان ، نكی  مل  ویدات  خألا 
لجرلا داع  ول  ھنأ  انررق  ةیاھنلا  يف  .ةمكحلل  يتجاحو  يعرست  ىلع  ينبتاع  ھنإ  ىتح  اًجاتھم ،

نع ىلختی  نأ  ھیلع  َمِل  طبضلاب  فرعی  دیفید  عدنو  ًاددجم  ھعم  لباقتنس  لعفیس ، ھنأ  دعو  امك  دوسألا ،
.ھتین

انللستف ًاددجم ، دوسألا  ریطلا  توص  وینوطنأو  انأ  تعمس  لیللا ، فصتنم  يفو  مایأ ، ةثالث  دعبو 
فرعأ .دوسألا ال  لجرلا  عم  دیفید  كانھ  انلباق  انتشھدلو  جایسلا ، وحن  صرحب  انھجوتو  ةفرغلا  نم 

.يبیب ةراھمل  مأ  مكاحلا  عم  يئاقل  وھ  دیفید  ریرحت  ببس  ناك  نإ  مویلا  اذھ  ىلإ 

، روفلا ىلع  ھتین  دكأ  ھتایحت ، ھیف  ىھنأ  يذلا  تقولا  يفو  ًابئتكم ، اناَّیَح  .ئیس  جازم  يف  ناك  دیفید 
مْكُح لیصفتلاب : ءيش  لك  فرعی  لعفلاب  ناك  .دوسألا  لجرلا  قیرط  نع  اًرخؤم  اھفرعن  انكرت  يتلا 
ماقو ءيش ، لك  فرعی  ناك  .وینوطنأ  ةرداغم  تقوو  ةنیفسلا ، ھیف  لحرتس  يذلا  مویلاو  ةمكحملا ،

.ةنیفسلا نتم  ىلع  دوعصلا  كشو  ىلع  وھو  وینوطنأ  فاطتخا  متیس  ةطخ ؛ دادعإب 

قلقت نأ  كنأش  نم  تسیل   " .ةیوقو ةداح  ةربنبو  اًمامت ، دیفید  ةطخ  روفلا  ىلع  وینوطنأ  ضفر 
". كحور ىلع  قلقت  نأ  كحصنأ  َّيلع ،

ًائطخم تنك  ينكلو  ھتین ، نع  يلختلا  ىلع  اًربجم  دیفید  ریصیس  درلا  اذھ  لثم  دعب  نأب  ًاعنتقم  تنك 
: بیرغ لكشب  ةدینع  ةربنب  هربخأ  ھنكلو  ًانیزح ، مث  ةرتفل ، ًاتماص  لظ  وینوطنأ ، در  ىلإ  عمتسا  امدنع 

ذیفنت يف  رمتسأس  ھیلإ ، لصتس  يذلا  بضغلا  ىدم  نع  رظنلا  ضغبو  ھلوقت ، امع  رظنلا  ضغب  "
نولعفی امك  نیباذكلا  نودراطی  ملاعلا ال  اذھ  يف  مھنأ  اًضیأ  ىرأ  ينكلو  كنم ، ربصلا  تملعت  دقل  .يتین 

". ةقیقحلا نولوقی  نم  عم 

.دیفید دانع  ىلع  بلغتلا  عطتسی  مل  امدنع  ركملا  ىلإ  وینوطنأ  أجل 

يفراعمو يئاقدصأ  نكلو  يتفاخإل ، طقف  مكحلا  اذھ  اوررم  دقل  يتبقاعم ، ىلع  اوأرجی  نل  : " ھل لاق 
". دحأ يأ  مامأ  ةلوھسلا  هذھب  ينع  اولختی  نل 

فیكو ھیفتك  دََرف  فیك  اذھ ، عامس  دنع  ةأجف  دیفید  ماقتسا  فیك  تظحال  ينكلو  ءاملظ ، ةلیل  تناك 
: لاق ةرارملاو  ةظاظفلا  ھسفن  تقولا  يف  نمضتت  ةبیرغ  ةربنبو  .يلابم  اللا  هربكت  داع 

". يقیرط يف  يضمأس  بذكی ! وھو  نیمأ  لجر  ىلإ  عمتست  نأ  وینوطنأ  ای  ئیس  رمأ  وھ  مك  "

.روفلا ىلع  يبیب  ھعبتو  .ًاعیرس  رداغو  ھلوح  تفلت  مث  اذھ ، لاق 

ةقیرط دجیل  ھلقع  يف  بََّلق  ًانكاس ، ءاقبلا  عطتسی  ملو  ًابرطضم ، ناك  .وینوطنأ  ةلأسملا  كلت  تظاغأ 
ةدحاو ةرم  دیفید  ةیؤر  عاطتسا  ول  ھنأب  ًاعنتقم  ناك  ءيش ؛ ىلإ  لوصولا  عطتسی  مل  ھنكلو  لحلل ،

، ھتبغرل ًاقفو  رھظ  نإ  طقف  هاری ؟ نأ  ھنكمی  نیأ  نكلو  ھتین ، نع  ىلختی  نأ  ھلعجی  نأ  ھنكمی  ىرخأ ،
.فرعی دلبلا  اذھ  يف  رخآ  دحأ  ًابیرقت ال  نكلو  ھناكم ، فرعن  نیذلا ال  طقف  نحن  انسل  كلذ  فالخب 

.دینعلاو مراصلا  دیفید  رارقب  ًادیعس  تنك  يبلق  قامعأ  يف  ھنأب  فرتعأ  نأ  َّيلع  ةحارصب ، ثیدحلل 



وینوطنأ برھی  نأل  ةیناكمإ  كانھ  ھنأ  ةركف  نكلو  يقالخألا ، قزمتلاو  بجاولا  وھ  ام  مھفأ  يننأ  دقتعأ 
.ءيش لك  ىسنأ  ينتلعج  توملا  نم 

.قرطلا لكب  اھرھظأ  الأ  تلواحو  دصق  نع  يتجھب  تیفخأ  دقل  حضاو ، لكشب 

.وینوطنأ جایتھا  دیازت  انترداغم ، دعوم  نم  انبرتقا  املك 

مل .ةقرؤم  ةلیل  ىضق  دقل  .بوحشلا  دیدشو  ًابعتم  هریرس  ىلع  نم  ماق  ھترداغمل ، قباسلا  مویلا  يف 
.منی مل  ھنأ  ترعش  ينكلو  كانھو ، انھ  وطخی  نكی  مل  اًریثك ، كرحتی  نكی 

، اًكبترم .ةریھظلا  ىتح  منرسملاك  ناك  ھتدوع  دنع  .نایتسابس  بألا  ةلباقمل  بھذ  راطفإلا  دعب 
ثالث لقألا  ىلع  هرركأ  نأ  َّيلع  نوكی  ھل ، ًائیش  لوقأ  امدنع  ةدراش ، تناك  هراكفأ  كانھو ، انھ  وطخی 

انأ .ردقلا  ةمحر  تحت  ىقب  هدسجو  تعُِزتنا  ھحور  نأ  دقتعت  نأ  كنكمی  .ھعمسی  نأ  لبق  تارم  عبرأ  وأ 
يف ھنأ  ةركف  يندوارت  ملو  دیفید ، عم  يمتحلا  ھئاقلو  يلاتلا  مویلا  يف  ھترداغمب  اذھ  لك  تطبر  عبطلاب 

.رخآ اًرارق  لعفلاب  ذختا  ناك  تقولا  اذھ 

ضعبل َّيلإ  ثدحت  .تقولا  اذھ  يف  ةفرغلا  يف  ویدات  خألا  نكی  مل  .راوحلا  أدبو  رھظلا  دعب  يناعد 
.يل امھاطعأو  نییضفلا  دیفید  مازحو  رجنخ  جرخأو  ًاقودنص  حتف  مث  تقولا ،

". ویمولوتراب ای  كل  ناذھ  "

.يھجو ىلع  نم  بحسنی  مدلا  نأب  ترعش 

". كعم امھذخ  .كل  امھو  ةیدھك  كل  امھاطعأ  دقل  مل ؟ "

". ..ىلإ دیفید  ضارغأ  ذخآ  نأ  َّيلع  وأ  تنأ  امإ  ھعم ؟ امھكرتأ  نأ  يناكمإب  يذلا  نم  امھتذخأ ، نإ  "
". دیفید ىلع  صرحا  : " ةأجف فاضأو 

تذخأ .ًائداھ  ىقبأ  نأ  تلواح  ينكلو  يبلق ، قزمتو  ملو ، ناك  نیأ  نآلا  ةوقبو  حوضوب  ترعش 
.ًادیعب امھتعضوو  رجنخلاو  مازحلا 

.ةعشب تاعاس  كلت  تناك  .انثدحتو  رثكأ  نیتعاسل  انسلج 

ناك .يناری  نأ  يف  بغری  نایتسابس  بألا  نأ  ينربخأو  ةفرغلا  ویدات  خألا  لخد  .نآلا  ءاسملا  لح 
.هدی يف  ریغص  بْرُش  ةینآو  ةروراق  لمحی  ویدات  خألا 

نوكی نأ  لمتحملا  نم  ھنأ  تركف  .اذھ  ينئجافی  مل  .ةماع  رومأ  يف  ثیدحلا  يف  نایتسابس  بألا  أدب 
ءودھب ھیلإ  تثدحت  .ةفاسم  نم  كلذ  نم  برتقی  ناك  ھتداع ، يھ  امكو  ھلوقیل ، مھم  ءيش  ھیدل 

.وینوطنأ يف  ركفأ  تنك  ھسفن  تقولا  يفو  .عوضوملا  رییغتل  ھترظتناو 

يف تمصب  قَّدحو  ویدات  خألا  لخدو  ةأجف ، بابلا  حُتفو  .ةعاس  فصن  يلاوحل  ةقیرطلا  هذھب  انسلج 
للست ویدات ، خألا  ھجو  ىلإ  ترظن  امدنع  ينكلو  اھتعاس ، ءيش  يأ  يف  ركفأ  مل  .نایتسابس  بألا 

.ينشعرأو يدسج  يف  موھفم  ریغو  بیرغ  فوخ 



.ویدات خألا  ھعبتو  .ةملك  نود  بابلا  ىلإ  ھجوتو  نایتسابس  بألا  فقو 

ذخأو .نفكلاب  هاطغو  ھینفج  ویدات  خألا  قلغأ  .ةینامثعلا  ھتكیرأ  ىلع  مالسب  ًایقلتسم  وینوطنأ  ناك 
.ةینآلاو ةروراقلا 

.ھسأر لزنأو  بیلصلا  ةمالع  نایتسابس  بألا  مسر 

، ھلك يمسج  يفو  يلقع ، يفو  يبلق ، يف  حوضوب –  ترعش  يلاتلا  مویلا  ءاسم  ىتحو  حابصلا  نم 
يبیب جیجضب  َّيدیب –  ھسملأو  ينیعب  هارأ  نأ  عیطتسا  ينأكو  زیمتو  حوضوب  يعولض ، لك  يفو 

يذلا ناكملا  وحن  ًاعیرس  يسأر  فلأ  نایحألا  ضعب  يف  .دَھاشُم  ریغو  يئرم ، ریغ  ھنأ  مغر  ًابیرق ،
.دوجوم ریغ  ھنأل  شھدنأو  ھیف ، نوكیس  ھنأ  نظأ 

، ءفدلل ةمومسملا  ةحئارلا  تثعبناو  سمشلا ، تعفترا  امدنع  َنفُدی ، نأ  لبق  راھنلل  ءوض  لوأ  يف 
لالخ مھسلاك  ًاعفدنم  سراف  ءاج  ةیناث ، دعبو  رفاوحلا ، توص  ىلإ  ةأجف  عامتسالا  نكمملا  نم  ناك 

دیفید نوفرعی  اونوكی  مل  .تقولا  اذھ  يف  ءانفلا  يف  نوجضی  سانلا  نم  دیدعلا  ناك  .ةحوتفملا  ةباوبلا 
اوقدصی مل  مھنأ  دقتعأ  هوجولا ، كلت  لثمب  ھیف  قیدحتلا  يف  اوأدبو  ةأجافملا ، نم  نیدمجم  اوراصو 

ھلك هدسج  میدقلا ، حمرلاك  ًابصتنم  ضیبأ ، ناصح  ىلع  سلجی  دیفید  ناك  .ًایقیقح  اًصخش  نوری  مھنأ 
، هردص ىلع  رارمحالا  دیدش  ءادر  سبلی  ناك  .نیبناجلا  دحأ  ىلع  ًالیلق  لئامو  ءارولل ، ًالیلق  لئام 

.ًابضاغ اًھلإ  ھبشی  ناكو  ھتھبج ، ىلع  ةرثانتم  تناك  ةیبھذلا  ھتالصخو 

نم ةوقبو  ًاعیرس  ينكسمأو  ينع ، ثحب  لفسأ ، ىلإ  زفق  .ىنبملا  بناجب  ةأجف  ھناصح  فقوأ 
: ينلأسو ھیف ، ءامدلا  ریس  فقوت  ىتح  يدعاس 

."؟ وھ نیأ  "

". َلاعت : " قیرطلا تحسفأو  تبجأ 

.شأجلا يطبار  ریغ  نیشھدنم  نیفقاو  نولازی  ثدحلا ال  اذھ  اودھش  نیذلا  ءالؤھ  لك 

.مئان ھنأكو  وینوطنأ  ادب 

امسرو انتاوطخ ، توص  ىلإ  اعمتسا  امدنع  انیلإ  ارظن  ھسأر  ىلع  ناسلجی  نانھاك  كانھ  ناك 
.دیفید ایأر  امدنع  بیلصلا  ةمالع 

.دمجتملا ھھجو  يف  ةلضع  صلقتت  ملو  تمص  يف  لیوط  تقول  ھیلإ  رظن  .وینوطنأ  ىلإ  دیفید  رظن 
ةبرضب ھبشأ  ةجھلب  نكلو  ءودھب ، يل  لاق  ةبتعلا ، ىلإ  انلصو  امدنعو  .ھتعبتو  ةیاھنلا ، يف  فتلا 

: نكاسلا ءاوھلا  يف  طوسلا 

". ویمولوتراب ای  ًائیش  ينع  ِفُخت  "ال 

.نوكسلا ىلع  رداق  ریغو  ةدشب  فجترأ  تنك  ينھذ ، يف  ًایوضوف  ءيش  لك  ناك  وینوطنأ  توم  دعب 
يذلا ام  طبضلاب  فرعی  نأو  حوضوب  ركفی  نأ  صخش  نم  عقوتت  نأ  تاقوألا  هذھ  لثم  يف  بعصلا  نم 



بذكلا بوث  ةریرشلا  ةقیقحلا  سِبُلی  نأ  عیطتسی  ينم  ةربخ  رثكأ  صخش  كانھ  نوكی  امبر  .ھلعف  يغبنی 
يف ھیأر  رَّیغ  وینوطنأ  نأ  ھتربخأو  .ثدح  امك  ءيش  لك  ھیلع  تدعأ  عطتسأ ، مل  ينكلو  لیمجلا ،

باكترا نم  هذقنی  نأو  دیفید ، فاطتخا  ةصرف  طِبُحی  نأو  مسلا ، ىقلتی  نأ  ررقو  ةریخألا  ةظحللا 
.ةدیدج ةئیطخ 

ھجوتو ناصحلا  ماجل  ىلع  تمصب  ضبق  بجی ، مل  .ءودھب  َّيلإ  عمتسی  ناك  حضاو  وھ  امك  دیفید 
امدنع طقف  .جایسلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  يبیب  هرظتنی  ناك  ثیح  ةباوبلا ، وحن  ھیمدق  ىلع  ءطبب 

: ریكفتو ءطبب  لاقو  َّيلإ ، رظنی  مل  نكلو  فقوت ، .ثدحت  ةباوبلا  نم  انبرتقا 

تاركس يف  ھلك  دلبلا  امبر  قالطإلا ! ىلع  ءيش  دجوی  امبر ال  مومحم ! ثبع  اذھ  لك  نوكی  امبر  "
لك مالحألا –  عقاولا ، لیجنإلا ، هللا ، توملا ، ةایحلا ، ةلیضفلا ، ةئیطخلا ، ءيش –  لكو  ریطخ  ضرم 

!". ضیرم لقع  نم  قالتخا  درجم  ءيش 

لقع .ةقیقحلا  سیلو  سأیلا  توص  وھ  ھلوقت  ام  ، " يلخادب ھملأب  ترعشو  ھتبجأ  دیفید ." ای  "ال 
َطقَس .جِرَح  وھ  الو  رارق  الب  سیل  ضرملا  اذھ  نكلو  ریطخ ، ضرم  تاركس  يناعی  يذلا  وھ  ناسنإلا 

ةلواحم يف  ھتادوھجم  لذبی  ناك  نورقلا  نم  دیدعلل  .ًادیحو  لظو  ملاعلا  عم  ماجسنالا  نم  ناسنإلا 
ةبیطلا لامعأ  لظتس  تقولا ، كلذ  ىتح  نكلو  ً.الجاع  وأ  ًالجآ  هدیعتسی  فوسو  .ماجسنالا  كلذ  ةداعتسا 

". انمامأ ةیطابتعا  ودبت  اًمود  رشلاو 

َّينیع ىلإ  رظنو  ھسأر  رادأ  مث  .تَمَصو  ةأجف  كلذ  دیفید  لاق  ..ًاقح ،" تیم  وینوطنأف  نذإ  "
ءيش يف  نكلو  يل ، ھلوقت  امم  ریثكلا  مھفأ  انأ ال  ویمولوتراب ، ای  ًادج  يكذ  لجر  تنأ  : " رمتساو

."؟ قحب هللا رشلا  نع  ریخلا  زیمأ  فیك  اذھ ، لثم  طلتخم 

امدنع .هللا  اھمھلت  حور  وھ  دوجوم  صخش  لك  نأ  املاط  ةیادبلا ، نم  نازیامتم  رشلاو  ریخلا  "
تنك رشلا ؟ نع  ریخلا  زییمت  ىلع  رداق  ریغ  كنأل  اذھ  لعفت  تنك  كنأ  ًاقح  دقتعت  لھ  رشلا ، بكترت  تنك 

رایتخالا امنیب  لھس ، امھنیب  زییمتلا  نإ  .ریخلا  وھ  امو  رشلا  وھ  ام  نآلا  فرعت  امك  اھتعاس  فرعت 
نم تابغر  انیدل  اننأ  املاط  نیكبترم ، ریصن  رایتخا ، ةلأسم  رمألا  نوكی  امدنع  .بعص  امھنیب 

". ناطیشلا

.امھیناصح يبیبو  دیفید  ىطتماو  .ةباوبلا  نم  انجرخ 

وھ ماقتنالا  ریصی  نأ  بجی  امبر  ویمولوتراب ، ای  انمامأ  نییطابتعا  رشلاو  ریخلا  ودبی  امدنع  "
". قحلا قیرط 

.يمامأ نم  ًاعیرس  نانثالا  ىفتخاو  ھبعكب  ھناصح  سخن  تاملكلا  كلتب 

اھل نأ  نم  اًككشتم  ترص  املك  اھتدعتسا ، املكو  .مویلا  اذھ  يف  تارم  ةدع  دیفید  تاملك  تدعتسا 
.ركبملا هرظنم  عقوتم  ریغ  لكشب  داعتسا  دیفید  نأ  ةقیقحب  رثكأ  دكأت  كشلا  اذھ  .ةریطخ  ةلالد 

تناك دیفید  تاملك  .حابصلا  يف  تظقیتسا  امدنع  ًابرطضم  تنك  .ةلیللا  هذھ  يف  ئیس  لكشب  تمن 
: وینوطنأ تاملك  تدعتسا  ةیاھنلا ، يف  .ًایجیردت  نادیازتی  اناك  يجایتھاو  يفوخو  يسأر  يف  رودت 



.تلحرو نفدلا  رظتنأ  مل  دیفید ،" ىلع  صرحا  "

.ةریھظلا يف  يداولا  ىلإ  تلصوو  حیرتسأ ، نأ  نود  نم  اًُمُدق  يناصح  تعفد 

يسجاھ ناك  .ناكملا  ىلإ  َّينیعب  ترظنو  ریصق  تقول  تفقوت  لبجلا ، ىلع  يمدق  تعضو  امدنع 
يأ لباقأ  نأ  ةفاخم  ةیرقلا  تبنجت  ً.الیلق  تأدھو  ةبیرلل  اًریثم  ًائیش  ظحالأ  مل  ينكلو  يبلق ، لكأی  لوألا 

.دیفید ةعلق  ىلإ  ةرشابم  تھجوتو  صخش ،

ترظن تقولا  ضعبل  عقوتم ، ریغ  اذھ  ناك  .ءانفلاب  دیقم  لغب  كانھ  ناك  .ةحوتفم  ةباوبلا  تناك 
ناك .بیرغ  لجر  جرخو  ةعلقلا  باب  حُتف   ، اذھ نم  ءيش  يأ  مھف  عیطتسأ  نأ  لبق  .مھف  نود  نم  ھیلإ 
يوق ھنكلو  ًالیحن ، لوطلا ، طسوتم  ناك  .ھتبقر  لوح  ًاقلعم  اًمخض  ًابیلصو  ًالیوط ، ًایتونھك  ًایز  يدتری 

فجترا َّيلإ  رظن  امدنع  .ناتئداھ  ناتینب  نانیع  ھیدل  ناك  .نیدوسأ  ھتیحلو  هرعش  ناك  .ةینبلا  دیدشو 
: ةیاھنلا يف  لاقو  .صرحب  َّيلإ  رظنو  ًالیلق 

". ..ویمولوتراب كنأ  دكؤملا  نم  "

". ..تنأ  " .اًحوتفم ھكرت  يذلا  رصقلا  باب  هاجت  ترظنو  كلذ  ُّتْدَكأ  ویمولوتراب ،" انأ  "

ًادوجوم سیل  وھف  دیفید  نع  ثحبت  تنك  نإ  ناكملا ، اذھ  يف  تنِّیُع  ذنم  عوبسأ  رم  سقلا ، انأ  "
". انھ

."؟ وھ نیأ  نذإ   " كریكفت نود  نم  تلق 

.نیتینبلا ھینیعل  ةئداھلا  ةرظنلا  يف  ةظحلل  مامتھالا  ضموو  .سقلا  َّيلإ  رظن 

مل .سمألا  ةریھظ  يف  رھظ  دقل  : " لمكأو .ًاتماص  تقولا  ضعبل  لظو  .َّينیع  بنجت  ..فرعأ ،" "ال 
: هرظن ءانثأ  لمكأو  ًاددجم ، َّيلإ  رظن  لیللا ." يف  ًاددجم  ىفتخاو  .نورخآ  كلذب  ينربخأ  يسفنب ، هرأ 

". ایفتخا مارفإ  قباسلا  سقلاو  ریمألا  "

ةیبھذلا ھتالصخ  عم  نیضیرعلا  ھیبكنمب  ضیبألا ، ھناصح  ًایطتمم  َّينیع  مامأ  دیفید  ادبو  تفجترا ،
ھلإ .نیبناجلا  دحأ  ىلع  ًالیلق  لئامو  فلخلا ، ىلإ  ًالیلق  لئام  ھلك  هدسجو  حمرلاك ، ًابصتنم  ةیفاطلا ،

.ماقتنالا ىلإ  ىعسی  ةرھاظ ، ھنانسأ  ربكتم ، ينثو :

.تقولا ضعبل  انتمص 

". خیستلاخآ ىلإ  امھذخأیس  : " ةیاھنلا يف  تلق 

يف تركف   " .ءودھب َّيف  ّدَُحت  ناقِ ناتینبلا  هانیعو  سقلا  باجأ  اًضیأ ." ھیف  ركفأ  تنك  ام  وھ  اذھ  "
ءطبب ھسأر  زھ  تاملكلا  كلتب  ..اذھ ." نم  ىنعم  الف  ًاددجم ، يیأر  ترَّیَغ  كلذ  دعب  نكلو   ، ھتقحالم

". ملظلا بلطتت  امك  ءامدلا ، ةلادعلا  بلطتت  نآلا ، ىتح  ..ةیادبلا  طقف  اھنإ   " .لھمتبو

: ھتلأس ھلغب ، وحن  سقلا  ھجوت  امدنع  مث ، .تقولا  ضعبل  ًاددجم  تمصلا  لح 



."؟ كدحو انھ  ىلإ  تیتأو  ترطاخ  فیك  "

". بالكلا لتقب  اًركبم  ریمألا  رمأ  دقل  َمِل ؟ : " أجافت

."؟ دیفید تلباق  ول  اذام  "

: ءودھب ينلأس  مث  َّيلع ، ةزكرم  هانیع  تلظو  تاظحل  ةدعل  سقلا  رظن 

كقیدصو تنأ  كنوركذتی  دلبلا  لھأ  : " ریصق تمص  دعب  فاضأو  رطخ ."؟ دیفید  نأ  ًاقح  دقتعت  لھ  "
."؟ كلذك سیلأ  وینوطنأ ، ىعدی  ھنأ  نظأ  .فطاعتو  بحب 

رظنو ھسفن  ىلع  بیلصلا  ةمالع  سقلا  مسر  امدنعو  مویلا ." ِنُفد  دقل  كلذك ، ىَعُدی  ناك  : " تبجأ
لكب ھتربخأو  نامیدق ، ناقیدص  اننأكو  هوحن  ةقثلا  رعاشمب  ةأجف  تألتما  نیحضاو ، عقوتو  هابتناب  َّيلإ 

.ریصق تقو  يف  ءيش 

."؟ نآلا ھلمع  يف  بغرت  يذلا  ام  "

". رھظیس ًایح  ناك  نإ   ، هرظتنأ نأ  َّيلع  "

."؟ ةیرقلا ىلإ  يتأت  نلأ  "

". انھ ىقبأس  "

.َلغبلا ُّسقلا  َّلح 
". سادقلا دعب  ًادغ  كروزأ  فوس  نذإ  "

.ًائیش دجی  نأ  يف  ًالمأ  بقع  ىلع  اًسأر  ناكملا  بَلق  بالكلا  لتق  نَم  نأ  ادب  .َتبُِھن  دق  ةعلقلا  تناك 

، ًابیرقت ًایموی  يتأی  ناك  كلذ  دعب  .نؤملا  ضعب  ھعم  بلج  .يلاتلا  مویلا  يف  لعفلاب  سقلا  ءاج 
.ةمیظعو ةیلاع  قالخأ  ھیدل  ھعم ، ثدحتت  نأ  بحت  ًایكذ ، ًالجر  ناك  .ءاسملا  ىتح  ىقبی  ًانایحأو 

.ًایجیردت ىشالتو  انلمأ  رسحناو  دیفید  نع  ًائیش  عمسن  مل  نكلو  رمت ، تاقوألا  تناك  ءانثألا  اذھ  يف 

.ءانفلا دیفید  لخدو  ةباوبلا  تَحُِتف  سمشلا ، قورش  تقو  تایسمألا ، ىدحإ  يف  نكلو 

دیفید ناك  .ھسفن  تقولا  يف  يبلق  يف  اضاف  فوخلا  نم  ةضماغ  ةجومو  ةیفاصلا  ةجھبلا  نم  رایت 
.نشخلا فوصلا  نم  ًاناطفقو  نییدلج ، نیءاذح  يدتری  ناك  .ھیمدق  ىلع 

!". دیفید : " جایتھاب تحص 

يف كنع  ثحبأ  تنك  : " ةنیزح ھتماستبا  تدبو  ھینیع  يف  ةبآك  كانھ  تناك  نكلو  دیفید ، مستبا 
". انھ نوكتس  كنأ  تفرع  كدجأ ، مل  اَّملو  ویمولوتراب ، ای  ةنیدملا 

: ھتلأسو ھینیع  يف  ترظن  .يفوخو  يتجھب  نم  ًالك  يفخأ  نأ  تلواح 



."؟ سقلاو ریمألا  نیأ  "

: ءودھب لاق  مث  هرظن ، دیفید  لَّوح 

". لخدن انعد  "

يف يھبلا  ھلامج  هّوش  میظعو ، دیدش  نزح  ھحمالم  داس  ةعلقلا ، تاھدر  يف  ىضوفلا  ىأر  امدنع 
: ًاددجم ھتلأس  ةیسیئرلا  ةھدرلا  انلخد  امدنعو  .ةیاھنلا  يف  .ةدحاو  ةظحل 

."؟ دیفید ای  سقلاو  ریمألا  نیأ  "

: فاضأو ةینامثعلا  ةكیرألا  ىلع  سلج  تاملكلا  كلتب  ةھربل ." سلجن  انعد  ..ةنیفسلا  ىلع  امھنإ  "
". نآلا ةنیفسلا  ىلع  لعفلاب  انوكی  امبر  "

.ھیلع نم  يرظن  لِّوَُحأ  مل 

."؟ امھتعب لھ  "

.َّيلإ دیفید  رظن 

ماقتنالا نإ  .ناسنإلا  حور  ىلإ  رظنت  نأ  نم  ویمولوتراب ، ای  رومألا  ىلع  مكحت  نأ  لھسألا  نم  "
نأ دَِرأ  مل  يننأل  كروزأل ، انھ  ىلإ  تئج  كدجأ  مل  اَّملو  ةنیدملا  يف  كنع  ثحبأ  تنك  .حورلا  ّئدَُھی 

". كارأ نأ  نود  نم  لحرأ 

."؟ بھذتس نیأ  ىلإ  : " اًشھدنم ھتلأس 

.لیوط تقول  ًاتماص  لظو  يفلخ  ام  ناكم  يف  قدحی  ناك  هراكفأ ، يف  درش  نآلاو  .هرظن  دیفید  لَّوَح 
ھلعجی ًائیش  كانھ  نأ  ىلإ  ھھجو  راشأ  .ئیس  سقطب  رِذُنت  يتلا  ءامسلاك  اًمومغمو ، اًمھجتم  راص 

: هراكفأ يف  سمغنم  وھو  ءودھب ، ثدحتی  أدب  ةیاھنلا  يفو  ددرتی ،

، َّيلإ ةبسنلاب  .كمالآب  نیرخآلا  سانلا  مالآ  سیقت  امبرو  ویمولوتراب ، ای  يكذو  ئداھ  لجر  تنأ  "
يفو نیرخآلا ، مالآ  ةدھاشم  بعصت  ثیح  ىرخأ ، يف  يناقلأو  ةیواھ  نم  وینوطنأ  ينجرخأ  دقف 

، مالآلا عاونأ  لك  زواجتت  يایاطخ  نأ  املاط  كلذ ، ىشخأ  انأ ال  .يملأ  لمحتأ  نأ  لھسلا  نم  لباقملا 
يف .ةقفشلا  سیلو  قزمتلا  ناسنإلا  قحتسی  .بجاو  ماقتنالا  اذھ  نأ  وینوطنأ  توم  دعب  تكردأ  ينكلو 
عمل اذھ  لاق  امدنع  ناتومی ." ىتح  امھلحسأ  نأو  يناصح  لیذب  ھسقو  يفْلِس  طبرأ  نأ  تدصق  ةیادبلا 
لتق ىلع  اًرداق  دعأ  مل  يننأ  ةأجف  تمھف  ينكلو  ًابیط ، اًرمأ  اذھ  نوكیس   " .ھینیع يف  ةظحلل  ضیمو 

دجوی .ریمزأ ال  نم  كارتألا  دحأل  امھتعبو  خیستلاخآ  ىلإ  امھقیرط  يف  امھتلسرأ  يلاتلاب  .ناسنإ 
تررح لاملا  اذھب  .يتایح  لاوط  لدعلا  اذھب  تفرصت  دق  نوكأ  امبر ال  ًابتاعم ، َّيلإ  رظنلا  نم  ىودج 
ةبیخ رِھُظی  اھھجوو  اًشوكنم ، اھرعشو  ةثر ، اھسبالم  تناك  ةاتف ، ىوس  نكت  مل  مألا  .ً.الفطو  اًمأ 
ةثلاثلا يلاوح  يف  لفطلا  ناك  .اھھیوشت  مت  ةنوقیأك  ةحورجمو  ویمولوتراب ، ای  ةلیمج  تناك  ..لمألا 
كیطعی شھدنم ، كالم  ھنأك  رظنیو  ثدحی  يذلا  ام  فرعی  ، ال  ھمأ رْجِح  يف  لمحك  سلجی  هرمع ، نم 
مألا تَكَسمأ  لمتحم ، ٍراش  ءاج  امدنع  ..سانلا  نم  عونتملا  مكلا  اذھ  لثم  دھاشی  مل  ھنأب  عابطنالا 



: ھتربن نم  ریغو  ةأجف  فقو  تاملكلا  كلتب  ..ىودج ." يأ  اذھل  نأكو  ھتطغو ، اھنضح ، يف  اھلفطب 
.بابلا ىلإ  ھَّجوتو  لحرأ ." نأ  َّيلع  ویمولوتراب ، ای  اذھ  كل  لوقأ  نأ  تدرأ  "

."؟ بھذتس نیأ  ىلإ  "

". اھدیسو ھسفن  بر  وھ  ناسنإ  لك  توملا  يف  نكلو  .وینوطنأ  لثم  كنم  برتقأ  نأ  دیرأ  "

: ھتلأس ءانفلا  ىلإ  تجرخ  امدنع 

."؟ يبیب بھذ  نیأ  يبیب ؟ "

رجات ىلإ  ھب  تدھع  دقل  .ایحیس  .ًادج  رھام  ھنكلو  بلقلا ، قیقر  يبیب  ..لحری  يبیب  تكرت  دقل  "
!". ویمولوتراب ای  مالس  يف  لحرا  ..لحری  ھتكرتو  ھفرعأ 

كرت .ةمساحو  ةتباث  تاوطخب  نكلو  ءطبب ، راس  هءارو ، رظنی  مل  .رداغو  فتلا  تاملكلا  كلتب 
.ةباغلا يف  ىفتخا  مث  ردحنملا ، عبت  ءانفلا ،

ریطلا ءادن  عامس  رظتنأ  تنك  دصقأ ، نأ  نود  نم  رجفلا ، دنعو  ةلیللا ، كلت  يف  ةظحلل  منأ  مل 
تنك يلاتلا ، مویلا  يف  سقلا  ءاج  امدنعو  ىودج ، الب  ناك  يراظتنا  نكلو  .تقو  يأ  يف  دوسألا 
ةمالع مسر  لتلا ، ىلإ  اندعص  امدنع  يداولا  ةفاح  ىلإ  سقلا  ينبحطصا  .ةلحرلل  لعفلاب  ًادعتسم 

نزحلا ناك  يبلق  يفو  هرھظ ، يف  تقدح  .ردحنملا  يف  ًائیطب  ىضمو  ھلغب  هاجتا  لَّوَحو  َّيلع ، بیلصلا 
.ناعراصتی ةجھبلاو 

ریغ ةضماغلا  ةفیثكلا  تاباغلاب  ىطغم  ناك  يذلاو  يداولا ، ةفاح  ىلع  يلاعلا  لتلا  ىلإ  ترظن  مث 
.ةنوكسملا

تدع يلاتلا  ماعلا  عیبر  يفو  ایجروج ، يف  ىرخألا  قطانملا  نم  ددع  ىلإ  تلحترا  ماعلا  كلذ  يف 
.ينطو ىلإ 



  باتكلا شماوھ 
.ایجروج برغ  يف  میلقإ   Colchis سیخلوك  (1)

.ىطسولا روصعلا  يف  ةكلمم  تناك  دقو  ایجروج ، يف  ًایلاح  عقت  ةریزج  ھبش  ، Iberia ایربیإ  (2)

نع ًاثحب  سیخلوك  ىلإ  نوسیج  لطبلا  اوبحطصا  ةمداقلا ، ةینانویلا  ایجولوثیملا  يف  ةراحب  لاطبأ   Argonauts وجرألا ةراحب   (3)
.ةطلسلا زمر  يبھذلا " فوصلا  "

بتك يذلا  وھو  دالیملا ، لبق  ثلاثلا  نرقلا  ىلإ  دوعی  ينانوی  رعاش   Appollonius of Rhodes يسیدورلا سوینولوبأ   (4)
.وجرألا ةراحبو  نوسیج  ةصق 

باتكلا نم  دیدجلا  دھعلا  يف  مھرْكِذ  لوألا ، نرقلا  يف  نیطسلف  يف  ترھظ  ةیسایسو  ةینید  ةیدوھی  ةكرح   Pharisees نویسیرفلا  (5)
.ىنعملا نع  رظنلا  ضغب  فرحلاب  كسمتلا  مھیلع  بیعی  ناك  سدقملا 

ددع 5. لوألا ، حاحصإلا  انحوی ، لیجنإ  نم  ةروكذملا  ةیآلاو  سدقملا ، باتكلا  نم  عبارلا  لیجنإلا  بتاك  انحوی  ىلإ  ةراشإلا   (6)

.ایجروج يبرغ  بونجب  عقت  ةنیدم   Akhaltsikhe خیستلاخآ  (7)

اھددبیل بھذیو  هدلاو  ةورث  ىلع  لصحی  نبا  نع  اقول ، لیجنإب  تركذو  سدقملا ، باتكلاب  حیسملا  ةلثمأ  نم  لاضلا " نبالا   " ةصق  (8)
.ناسنإلا ةئیطخل  نارفغ هللا  نع  ربعت  ةصقلا  ًالفتحم ، ھلبقتسی  يذلا  ھیبأ  ىلإ  اًمدان  دوعی  ھنكلو 

، ةروكذملا راشعلا  اكز  ةصق  تمتخ  ةلمجلاو  ةیآ 10 ، لوألا ، حاحصإلا  اقول ، لیجنإ  سدقملا ، باتكلا  نم  ةلوقنم  ةریخألا  ةلمجلا   (9)
نیئطاخلاب حیسملا  مامتھا  لاضلا ، نبالا  ةصق  بناج  ىلإ  ةصقلا ، ریشتو  عمجلا ، نم  هوركملا  راشعلا  اكز  تیب  ىلإ  ھسفن  حیسملا  وعدی 

.ةبوتلا ىلإ  نیعاسلا 

.سدقملا باتكلاب  ةعبرألا  لیجانألا  نمض  لیجنإ  لوأ  وھ  ىتم  لیجنإ   (10)

.ةیقرشلا ةیحیسملا  دیلاقتلا  ضعب  يف  سئانك  ةدعل  اًسیئر  نوكی   Catholicos قیلثجلا  (11)
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