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اشابلا تنب 

ةیاور
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ىلوألا ةعبطلا 

2017 م 1438 هـ - 

كمدر 7-4178-02-614-978

ةظوفحم قوقحلا  عیمج 

لیجستلا ھیف  امب  ةیكیناكیم  وأ  ةینورتكلا  وأ  ةیریوصت  ةلیسو  ةَّیأب  باتكلا  اذھ  نم  ءزج  يأ  لامعتسا  وأ  خسن  عنمی 
نم اھعاجرتساو  تامولعملا ، ظفح  اھیف  امب  ىرخأ  رشن  ةلیسو  ةَّیأ  وأ  ةءورقم  صارقأ  وأ  ةطرشأ  ىلع  لیجستلاو  يفارغوتوفلا 

.رشانلا نم  يطخ  نذإ  نود 

نيرشانلا يأر  نع  ةرورضلاب  ربعت  باتكلا ال  اذھ  يف  ةدراولا  ءارآلا  نإ 
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قشمد دیلاوم 1/1/1904  نم  يھ  قوس  ةزاجإ  ىلع  تلصح  ةأرما  لّوأ  ّنأ  ىلإ  ةیروسلا  ةیلخادلا  ةرازو  ّتالجس  ریُشت 
مقر 172. ةداھش  ماع 1929  يف  ةدایقلا  ةزاجإ  تلان  يتلا  نیرجاھم ، - 

مقر 177. اھقوس  ةداھش  تناك  ابلاغ  ةیاورلا  هذھ  ةلطب 
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ھیونت

« نالریف  » اھتدلوو  ، ةئباصلا نم  ةنامرھق  اھتبر  يتلا  ناھیلَْسن » »
ناھیلسن  ، دنھلا ئطاوش  دحأ  ىلع  ةیلاغترب  ةرمعتسم  نم  ةفطتخملا 

قحب ةبلاطملل  ةجرملا  ةحاس  يف  ةرھاظم 1927  يف  تكراش  يتلا 
عقاولا عم  هباشت  يأو   ، لایخلا جسن  نم  ةأرما »  » يھ  ، باجحلا عفر 

، مئتلت مث   ، تاھجلا لك  يف  رياطتت  صصق  عم  ةفداصم  ضحم  وھ 
. ةديدجلا تائیھلا  تارشع  يف  ةركنتم 
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ءادھإ

اھتدج ةياكح  يل  تور  يتلا  ل. » أ.  ناھیلَْسن   » ةدیسلا ىلإ 
يذلا يكرتلا  اھمسا  اھنم  ُترعتسا  يتلاو  ةیجروجلا - يأ  ةیجروكلا - 

«. نیطالسلا لسن  نم  نيذلا  ءافرشلا   » ينعي

، لیحنلا ِكعبصإ  عبتتأ  انأو  تلكشت  اشابلا » تنب   » حمالم لعل 
نأ لیبق   ، ةیقشمدلا ةیطارقتسرألا  نم  ًاقيرع  ًاخيرات  لزتخي  يذلا 
كتلئاع روص  موبلأ  يانیع  تمھتلا  ریبك  ٍفغشب   . رضتحت وأ  ىعادتت 

. ةديرفلا

ىلإ نيریشت  ِتنأو  فجترملا  كتوص  عزني  نأ  نایسنلل  نكمي  ال 
كنأل ؛  ءامسألا ّركذت  نیلواحت   ، روصلا كلت  يف  ةنئمطملا  هوجولا 

. ءامسألا نود  اھروضح  بستكت  هوجولا ال  ّنأ  نیملعت 

مسا ّلك  نیحنمت  تنك  امیف  كتوص  ءاوغإ  ّبنجتأ  نأ  يل  فیك 
. هجو ِّلكل  ثدح  ام  ركذت   ، ءامسألا ّركذت  نم  مھألا  ناك  ؟  هتياكح

ةملسملا قشمد : تانايد  لك   ، ةدحاو ةروص  يف  تعمتجا 
تاباشل ةقلأتم  هوجو  روصلا  ىدحإ  نم  تَّلطأ   ، ةيدوھیلاو ةیحیسملاو 

مف نم  جرخت  نھؤامسأ  تناك   ، سامسيركلاب نلفتحي   ، تایقشمد
كلت « .. زيدلي  ، ةیفطل  ، ّةيرخف  ، يرام  ، ارامات  ، ةمطاف : » ناھیلسن ةدیسلا 

. عیمجلا ةنيدم   ، قشمد يھ 

ل»،  » انل اھترضح  يتلا  ةوھقلا  كلت  لكل  نانتما  امنإ   ، ًءادھإ سیل 
لزنملا يف   ، نومیللا رجشب  ةللظملا  ةحابلا  كلت  يف  فیص 2003  يف 

ينأ معزأ   . ةضفلا علاط  يف  نئاكلا   ، يلسان تسلل  قبعلا  يقشمدلا 
. ةيدرسلا هذھ  يف  ةریس  نم  رثكأ  بتكأل  ةغللا  عيوطت  تلواح 

ال  ،« نایسن بارش   » موي تاذ  طارقس  نلعأ  امك  ةباتكلا  رابتعاب 
ةفخب نيودتلا  نم  تلفتس  ءایشأ  كلانھف   ، ءيش لك  ةباتك  انل  ُّقحي 

.. ىرخأ تاياكح  اھتاذ  دحب  نوكتل   ، ةیفخ باوبأ  نم  غوزتو   ، ةرحسلا
ةديدج
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ئدابم تفلتخا  اذھلو  تایسوربو ، تایسورو  تایكریمأ  ًاضعبو  تایزیلكنإ  ًاددعو  تایسنرفإ  انتانب ، نم  ًامسق  ىرن  ).. 
(. ..تادیلقتلاو تادقتعملا  تنیابت  لق  ىرحألاب  وأ  نھتیبرتو ، دحاولا  نطولا  تانب 

، يمجع يرام 

، سورعلا ةلجم  نم  لوألا  ددعلا 

ریانی 1912.
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(1)

". ِكیلع نم  ھعزنب  لاجرلل  ِحوی  مل  اذإ  ًائیش  يزلا  ينعی  "ال 

ناغاس زاوسنارف 

شئاط كیب » مظان   » ةفوطعلا بحاص  ناك  ٍّدح  يأل  لیخت  نكمي 
ةیھشب نسلألا  هتلقانت   ، اّرس هتیص  عاذ  يذلا  ءاسملا  كلذ  يف   ، ّبللا

نأ ٍدحأ  يأل  نكي  مل   . وتلل هراجو  نم  جرخ  دیص  بلك  لثم  ناك   . ةریبك
؟ ًاجاتھم ًاقشاع  ناك  لھ   ، بضاغ لجر  هیلع  مدقي  دق  ام  نمخي 

نيزم ناكملا   ، اھّمع راد  ىلإ  وتلل  تلصو  دق   ، ناھیلَْسن تناك 
. نیمداقلا نیجاحلا  لابقتسال  هجو  نسحأ  ىلع  أیھمو 

لزنملا حبصأ   ، جحلا كسانم  ةيدأتل  هجوزو  اھمع  بھذ  امدنع 
ةعیفرلا رئاجسلا  كلت  نیخدت  نھنكمي   ، تایتفلا عمجتل  ةياوغ  رثكأ 
راكتباب نعتمتسیل   ، ندنل نم  ًةمداق  ناھیلسن  يديأل  تلصو  يتلا 

، ةوفصلا ءاسنل  ةعیفر  ةراجیس  ّلوأ  َعَنَص  يذلا  وروبلرام »  » رتسم
راثآ ءافخإل  ةراجیسلا  ةياھن  ىلع  قیقدلا  رمحألا  طيرشلا  كلذ  عضوو 

. هب نھھافش  غبص  ىلع  تاداتعم  ءاسنلا  لك  تدغ  يذلا  هافشلا  رمحأ 
. تاقيدصلا ىلع  اھعّزوتل  كلت  هرئاجسب  ناھیلسن  تیظح  ةعرسب 

اھوعدي ناك  امك   ، يلسان وأ   ، ناھیلسن تناك  ةلیللا  كلت 
ربع  ، ًاثيدح اھتلصو  هافش  رمحأ  ةوبع  ًاضيأ  لمحت   ، اھب نوطیحملا 
لبق نھھافش  ىلع  نوللا  ةبرجت  ّةینب  اھعم  اھترضحأ   ، افولروأ ایتسان 
دعب نھلاعفنا  ججأتیلو   ، سامحب ركوبلا  نبعلیل  قرولا  لوح  نّقلحتي  نأ 
زيریخ ةنيدم  نم  كاذنآ  قشمد  لصي  ناك  يذلا   ، كاینوكلا برش 

. ةینابسإلا

رخدت مل  ثیح   ، خبطلاو تايولحلا  ةحئارب  حوفي  لزنملا  ناك 
. تاباشلا سناوألا  داعسإل  ًادھج  لزنملا  تامداخ 

كئارألا ثیح  ةعساولا  ةفرغلا  تجلوو   ، ناھیلَْسن تلصو  داكلاب 
، رئاصعلاو  ، ةھكافلاب ةنادزملا  دضانملاو  لماخملاب  ةدجنملا 

تأدبو رئاجسلا  ةبلع  تجرخأ  دق  تناك   . لسعلاب ةالحملا  تازوبخملاو 
كیب مظان  لخدو  هیعارصم  ىلع  بابلا  حتُف  امدنع   ، رئاجسلا عيزوتب 
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فسوي : » ةباجإ ّيأ  رظتني  ملو   ، ًادحاو ًائیش  اھلأس   . يرب شحوك 
!«. اھأ ؟  يدوھیلا

. جالزملاب بابلا  قلغأو  ةفرغلا  نم  جورخلل  فنعب  هتاقیقش  عفد 

وتلل اھنع  تضن  دق  يلسان  تناك   ، فصاعلا ءاسملا  كلذ  يف 
لمحي يذلاو   ، ًالامج رثكألا  ناتسفلا  نع  فشكتل  ءادوسلا  اھتءالم 

،« نوتاخ ناكروت  نوصملا  تارقوملا  رخف   » ، ةلئاعلا ءاسن  مھأ  ةحئار 
املثم  ، ًافتن هكرتو   ، اھمع نبا  هقّزم  امدنع   ،« يكلملا رفولینلا   » ناتسف
اھكرتو  ، يكلملا بوثلا  قّزم  امنإ   ، اھسملي مل   ، اھتماركو اھئايربكب  لعف 
امدنع تدادزا  يتلا   ، ةفینعلا تاقیقشلا  تاقََرط  أدھت  مل   . ةيراع هبش 

نم ریثكلا  ءافخإ  ناكمإلاب  نكي  مل   . تیبلا يف  نم  ّلك  نھیلإ  ّمضنا 
، اھیلإ رظن  ةلیلق  تاظحل   ، يلسان دسجك  ئلتممو  ضبو  ٍراع  دسج 
ءبع لمحي  وھو  لزنملا  رداغو  بابلا  حتف   ، ةفصاع حيرك  جرخو 

. موتكملا هئاھتشا 

، عیطتسي ام  ىصقأب  اھتناھإ  ديري  ناك   ، هفلخ بابلا  قلغي  مل 
نأل  ، هینعي ءيش  يأ  دعي  مل   ، مادعإلاب موكحم  روعش  شیعتل  اھكرت 

. ناح دق  توملا  يف  هرود 

رابخإ ىلع  ؤرجي  نل  ًادحأ  نأ  كیب  مطان  ةفوطعلا  بحاص  ملعي 
مدخلا تارثرث  نأ  ًادكأتم  ناك   . اشابلا هّمع  ىتح  الو   ، ىرج امب  هيوبأ 
سيرع ِّيأب  اشابلا  تنب  ناھیلسن  ىظحت  نل   ، ثدح ام  رشنب  لفكتتس 

، ةيوغم ةعاشإك  قشمد  تاتویب  يف  ترس  يتلا  ةثداحلا  كلت  دعب 
ّلیخت ديري  ّلكلا   ، اھقيدصت ديري  عیمجلا   ، اھراكنإب دحأ  بغري  ، ال  ةدكؤمو

، لجخلا ةرمحب  ًاجرضم   ، تاعئاشلا هلامج  تفعاض  يذلا  نتافلا  اھھجو 
يدترتل اھبوث  قّزُم   ، مھتالیختب اھومضق   ، مھتنسلأب اھوقزم   .. ةناھملاو

. ةریسلا كلتب  الإ  نسلألا  ضیفت  دعت  مل   ، اھنع لیق  امم  ةكاحُم  ةقنرش 

دض  ، موجنلا دض  تحبن   ، ةلیللا كلت  يف  تحبن  ةلاضلا  بالكلا  لك 
يلسان امنیب   ، ىدرب فافض  ىلع  فاصفصلا  راجشأ  فیفح  دض   ، رمقلا

: نوكلا يف  دحاو  ءيش  الإ  دجويال  هنأب  بعصلا  ساسحالا  كلذ  اھكلمت 
«. اھبضغ »

* * *

لبق نم  ًاقیقد  ًارایخ  ناك   ، كلوح نمل  ًاّریحم »  » نوكت نأ 
تناك لھ   . نيرخآلل ودبت  امك   ، ةقمنملا  ، ةبذھملا  ، ةقینألا  ، ناھیلسن

. ةضماغ ةطلخ  تناك  ؟  ًاعم نینثالا  مأ   ، ةريرش مأ  ةّریخ 

بوص حنجت  نكت  ملو   ، عیمجلا اھنيدي  ثیحب  ًامئاد  ةريرش  نكت  مل 
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. لكلا اھنع  ىضریل   ، ملسلا

فلتخم كلسي  نأ  نكمي  يذلا  ضومغلا  كلذ  كلتمت  تناك 
. تاھجلا

فسویل لوقت  يھو  اھرعش  طشمت   ، اھتآرم يف  يلسان  رظنت 
، انحمالم : » اھمون ةفرغ  يف  نوسیبأ »  » ةكيرأ ىلع  سلجي  يذلا 
حابص اھیقسنو   ، اھبّشعنو  ، ةميرك ةبرتب  اھیطغن  نأ  انیلع  يتلا  انتقيدح 
مل اذإ  ةایحلا  انبحت  نل   ، بح تاملك  اھل  لوقن  نأ  انیلع  ًاضيأ   ، موي لك 

«. انسفنأ قشع  نقتن 

ءطبب هرّرمت   ، هافشلا رمحأ  لوانتتو  ًابناج  رعشلا  ةاشرف  عضت 
. يسفن بحأ   ، يملح يف  امك  تنك  يتظقي  يف  يننأل  : » لوقت يھو 
اننأ كلذ  ينعي   ، انسفنأ بحن  نأ   ، ةقیمعلا يھایم  يف  قرغأ  موي  لك 
انبویع قحالن  نأ   . انلامج لبق  انحبق  ةفرعم  يف  ةیھلإ  ةبھوم  كلتمن 

ناطیشلا كلذذ  لھاجتنال  نأ   ، رورغلا ءام  ةحفص  ىلع  ةسكعنملا 
؟ اذامل فرعتأ   ، رورغلا سدقأ   . ربكتلاب  ، رورغلاب انيرغي  يذلا  لیمجلا 
لینو  ، عیمجلا ءاضرإ  ةنعلب  نیسوسمملا  كئلوأ  نم  نوكأ  ال  ىتح 
مضقت نأ  ىلع  قفاویس  نم  ةمث  نأ  دقتعت  لھ   . مھتقفاومو مھاضر 

ام لمجأ   ، ةئیطخ ةایحلا   ، ةحافت ةایحلا   ، ىلب ؟  ةلماك ةایحلا  ةحافت 
ةایحلا هذھ  يف  هلعفت  نأ  نكميام  مھأو   ، كلت مھتئیطخ  رشبلل  ثدح 

«. كئادعأ َّفص  راتخي  نأ  ناطیشلل  حمست  نأ ال  ةریصقلا 

* * *

. اھدلوم ةظحل  يف  عیمجلا  هّركذتي  يذلا  رمقلا  كانھ  لاز  ام 
رشع ثلاثلا  ةلیل   ، دیعب برطضم  شحو  لثم  ًاجھوتم  رمقلا  ناك  اھموي 

ماع 1901. بآ  رھش  نم 

رھاوظلا نم  ةدحاو  يف  ًامجح  ربكألاو  ًارون  عطسألا  ردبلا  ناك 
. قشمدب ةطیحملا  ةيدابلا  بوھس  دادتما  ىلع   ، ةردانلا ةيرمقلا 

علتقت ةنونجم  حيرلاو   ، ةءادعلا لویخلا  فارعأ  ًاّجیھم  عطسي  ناك 
ءيش لك  نأك   ، ةعساو ءامس  ةنینأمط  ددھت   ، رشبلا بلق  نم  ءودھلا 

، فیخملا هعوطسب  ةقئافلا  رمقلا  تاردق  ةاراجم  لواحي  ضرألا  ىلع 
اھنأك  ، بحسلاو روخصلاو  ديداخألا  نیب  بّرستملا  يئانثتسالا  هلامجب 
نیب ءوضلا  ردحني  ةظحل   . ضرألا ىلع  هئوض  ماطح  نم  ةدولوم 
فنك يف  ًامیمحو  ًامیقمو  ًاسوسحم  نوكي  نأ  دارأ  هنأك   ، نینافلا
بدان  ، بحان توص  يف  ءاسنلا  تارسح  تجزتما   . ةلیللا كلت  شحوت 

«. نوتاخ ناكروت  ةسیفنلاو  ةفيرشلا  تتام  : » دحاو
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كلذ ءوض  اھنفد   ، اھمأ ةميرغ  تتام   ،« يلسان  » ْتدلِو املاح 
. رمقلا

ثیح  ، ضیضحلا ةنعل  نومئاشتملا  اھیمسي  يتلا  ةرھاظلا  كلت 
ثدحتو نفسلا  حنجتو  راحبلا  جیھت  اھیف  يتلا  ةيرمقلا  تاظحللا  كلت 

جراخ ءيش  يف  ةروشحم  ضرألا  نأكو   ، تاناضیفلاو ةیضرألا  تازھلا 
. ناكملاو نامزلا  قایس 

، تدعرأ  ، تمھجت  ، ًابضغ ترجفنا   ، ءامسلا تقنتخا   ، ةلیللا كلت 
. ىلوألا اھتاخرص  تخرص  دق  ةدیلولا  ةلفطلا  تناك   . ترطمأ  ، تقربأ

تأدب يتلا  حيرلا  ةمھمھ  طسو  حبصلا  ةمجن  تّللست  ًاریخأ 
، ناكروت  ، ةریبكلا مناخلا  تتام   ، ةفصاعلا تنكس   ، ءامسلا تتمص   . أدھت
، اھسبالم لك  تدترا  اھنكل   ، اھتيؤر ناھیلسنل  بتكي  مل  يتلا  ةّدجلا 

«. يكلملا رفولینلا   » ناتسفو  ، اھتيذحأ  ، اھتازافق

* * *

، هعلاط كلمي  ناسنإ  لك  «: » ایسآ  » ةنامرھقلا لوقت  تناك 
، اھبكاوك  ، اھموجنب اھتاذ : ءامسلا   ، انلوجت امنيأ  هسأر .» قوف   ، ةطراخ

هتاملك ًاباتك  أرقت  اھنأ  ول  امك  ءامسلا  أرقت  تناك   .. اھكزاین  ، اھتارجم
. ةحضاو

، يلسان ةدلاو  امنیب   ، كلفلا تاریثأتب  ایسآ  ةبّوبحلا  دقتعت 
يف اھلھأ  نع  هتثرو  يذلا  رحسلا  تاردقب  دقتعت  تناك   ،« مناخ نالرف  »
ىلع ریغصلا  ريدلا  كلذ  يف  تابھارلا  دي  اھعزتنت  نأ  لبق   ، دنھلا

ةيریشبت ةثعب  اھتقفار   ، ةریغص ةیلاغترب  ةرمعتسم  ثیح  رحبلا  ئطاش 
. ةبوؤدو ةطیشن 

هجو يف   ، رصقلا ةفاّرع   ، ایسآ  ، زوجعلا ةنامرھقلا  ترظن 
تناك  . ءامسلا ةبق  ىلإ  ترظنو  شعترملا  ءوضلا  ىلإ  هتبّرق   ، ةلفطلا

. ةذفانلا هؤوض  حستكي  يذلا  رمقلا  عم  هجول  ًاھجو 

تسمھ امنیب   ،« ءيشلا ضعب  ةريرش  نوكتس  : » ایسآ تلاق 
«. نوتاخ ناكروت  اّنتس  هبشتس  ةلیمج  ةلفط  : » يرحب ةمداخلا 

اھنأ تكردأ   . ركذلا دولوملا  مامأ  ناتتفالا  ةظحل  نالرف  شعت  مل 
هوضع نع  فشكت  ثیحب   ، ركذ دولومب  ةظوظحملا  مألا  نوكت  نل 

. اھتارئازل رخفب  ریغصلا 

* * *
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: فسویل ناھیلسن  تلاق  ةليوط  تاونس  دعب 

مھتیباوت لمحُت  امنإ   ، تیباوت يف  نولمحي  مھلتقأ ال  نم   ، فرعت »
«. مھنم ًةغراف 

ضعبلا  ، عیمجلا هلھجي  يذلا  لجرلل  ناھیلسن  تلاق  ءودھب 
، كرجضأ انأ  : » هصوصخب دیكأ  ءيش  كلانھ  سیل  نكل   ، وھ نم  نّمخي 

اھتیشم يتلا  تاقرطلا  لوط  ام  ملعت  لھ   . اھسفن میلاعتلا  يورأ 
ىتح تبذعت  مك  ؟  میلاعت َّيدل  حبصأ  ىتح  اھتققش  يتلا  بوردلاو 
لك ؟  يغصن ال  اننكل  عمسن  ؟  ىرن ال  اننكل  ءایشألا  دھاشن  اننأ  تفرع 

«. ًائیش لوقي  نأ  ديريو  متمتي  انلوح  ٍءيش 

لوقت  ، اھتوھق ناجنف  لوانتت   ، هراوج ىلإ  سلجتو  اھتآرم  رداغت 
: هتاملك يقتني  نم  ءطبب 

نم اھارنو  نآلا  ءامسلا  ربعت  يتلا  ةمیغلا  هذھ  ىرت  لھ  »
، ةرھزلا ةبرت  رقني  يذلا  روفصعلا  اذھو   ، اھلوقت ةلاسر  ةمث  ؟  ةذفانلا

. هب انربخت  ام  اھيدل  ةرھزلا  هذھو   ، مالك همف  يف 

ةایحلا نم  فاخي  نم  نأ  تكردأ  ىتح  ؟  تملأت ةرم  مك  ملعت  لھ 
؟ ًادبأ دلوي  ال 

فیك تّملعت  ىتح  ؟  نزحلا ببسب  يرب  شحوك  ترأز  ةرم  مك 
ملعت لھ  ؟ ! برھلل ةحوتفمو  ّةيرس  ةذفان  كلتمأ  نأ  ّيلع 

كئلوأو  ، ًاركاب نوتومي  عاجش »  » بقل ىلع  ةظفاحملا  نوديري  نيذلا  نأ 
! نوجني نيذلا  مھ  تقولا  مظعم  ءانبجو  ةلیلق  تارمل  ناعجشلا 

يھابتلاو قدشتلا  نم  ریثكب  ىمسأ  رمأ  انرورشب  فارتعالا  نأل 
. تشع  ، انریخب

. ةریثكلا يعدخ  نم  ةدحاو   ، ةریثم ةعدخ  اھنأ  دقتعت  دق 

كتمص  ، تمصلاب تذل  تنأ   ، تنأو  ، ةعداخم ينع : اولاق  مھ 
. كتمص ينانضأ  مك  فرعت   . ریھشلا

ينحرج يذلا  كتمص  نم  الیلق  ينافش  ليوطلا  يتمص  لعل 
. موي تاذ 

اذكھ  . يمف تقلغأ  ءيش  لوق  عیطتسأ  ال  ينأ  تكردأ  امدنع 
. كتمص ّرس  تمھف 

14



ناھیلسن اھنإ  ةآرملا : يف  يھجو  ىلإ  رظنأ  انأو  ليوط  تقو  ّرم 
تبلق  ، اھغسن ترفح   ، ةاونلا ىتح  اھراوغأ  ربس  تلواح  اشابلا ! تنب 

، بعشتملا  ، نوؤخلا اھبلق   ، اھبلق تحّرشو  تأرجت  اریخأو   ، اھءاعمأ
. اھتاتیم امكو   ، اھتایح امك   ، اھلقع امك  امامت   ، ددعتملا

اھتاتیم تّرثك  يلسان  ّنأ  ىلوألا  ةظحللا  نم  تفرع  كدحو 
. ةایحلا كلت  شیعتلو   ، ةدحاو ةایح  ایحتل 

تارملا ةياكح  انل  يورت  نأ  ایسآ »  » ةبوبحلا ناكمإب  نآلا  دعي  مل 
لجرلاب ىظحتل   ، تارفلا رھن  هایم  يف  اھتدمعت  يتلا  نیتسو  ةئمثالثلا 
يورت نأ  اھناكمإب  دعي  مل  يرحب »  » ةیجنزلا ةمداخلا  نألو   ، هبحت يذلا 
ىلإ  ،« ونربلا  » ةكلمم نم   ، ایقيرفأ طساوأ  نم  ةریثملا  اھتلحر  لیصافت 
اھتلحر نع  ثدحتلا  نآلا  عیطتست  ال  نالرف »  » يمأ نألو   ، قشمد
بادرس ىلإ  يدنھ  ئطاش  ىلع  ةیلاغترب  ةرمعتسم  نم  ةدبعك 
ةقفرم اھبتكأ  امبر   ، رركتت نل  يتلا  اياكحلا  كلت  كل  يورأس   . ساخنلا

ال هأ ..   . ةحوتفم ةطلس  قرولا  حنمت  يتلا  ةيرحسلا  تاميزعتلا  كلتب 
، يشحولا ءيشلا  كلذ  هنإ   ، ةباتكلل عفدي  رحسلا  نأ  دقتعأ  ال  ال، 
، كلوح نمبو   ، عقاولاب كساسحإ  يغلي   ، كیلع طغضي  يذلا   ، راضلا
وأ  ، هبتكت مل  نإ   ، هنودت مل  نإ   ، ًالتخم كلعجي   ، راظتنالا عیطتسي  هنأل ال 
ام اذإ  الوبقمو   ، ارربمو ًاروذعم  كلعجي  ءيش  هنإ   ، هعم كتلكشم  ِّوست 
كلذ شعنن  فیك   ، انشوشتو اناضوف  ركنن  فیك   . ةنایخلا تبكترا 

!. ؟ مھدحأ ةنایخب  فزاجن  نأ  نود  انیف  يوذي  يذلا  ءيشلا 

تادرفملا ّيأ  ملعت   ، هینیع ىلإ  رظنلا  بنجت  دمعتت   ، تمصت
تغابم ٍوحن  ىلع   ، اھمالك يف  اھمدختست  كلذ  مغر   ، هزفتست يتلا 

، اھنیعب تاملك  مادختسا  حلاصل  اھلك  ةغللا  نم  الخ  مجعملا  نأ  ول  امك 
، هراجفنا امنإ   ، بلقلا ةبیط  بلطتي  ال  بحلا  نأ  ملعت  يتلا  يلسان 

عباتت  . هسفن لجأل  هلوح  ام  لك  رمدي  يذلا  قحاسلا  هبارطضاو 
: اھثيدح

،« ةبوبحلا : » اھوعدأ نأ  تدوعت  امك  وأ  ایسآ »  » رصقلا ةنامرھق  »
؟! فیك اھلأسأ : امدنعو   ، ةغدغدملاب يتیشم  يّمست  تناك 

ودبأ انایحأ  ؛  ةدحاو ةریتو  ىلع  يشمأ  ال  ينإ  لوقت  تناك 
. ىخارتأ نأ  ثبلأ  ام  مث   ، ةمزاح

، اھیف كرحتت  نأ  ءاسنلل  نكمي  يتلا  قرطلا  ّلك  فصت  نأ  اھنكمي 
. تایشملا قرط  نم  هل  رصح  مجعم ال  اھيدل 

: ةحیصنلا هبشي  ام  يف  يل  دكؤت  يرحب »  » ادادلا امنیب 
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اھیلع يغبني  نكل ال   ، راظنألا تفل  ةلیمجلا  ةأرملا  ىلع  لھسي  »
يف فوخلا  ثبت  نأ   ، ةلئسألاو كوكشلا  ریثت  نأ  اھیلع   ، كلذب ءافتكالا 

«. ًاليوط هیلع  ةظفاحملا  ّدوت  يذلا  لجرلا  بلق 

تائیھلاو لاكشألا  لكب  ةریبخ   ، ّةیكذ ةّدیس  ایسآ  ةبوبحلا  تناك 
اھتایح نم  ًاماع  نیثالث  تضق  دقف   ، ءاسنلا اھیلع  ودبت  نأ  نكمي  يتلا 

ـي. بأل  ، يراوجلا ءاقتنا  اھتمھم 

بربرملا ردصلاو   ، نيوحمملا نیفتكلا  ىلع  اھتارایتخا  يف  ّزكرت 
ىلإ لئاملا  دسجلا  ىلعأب  ًاریثك  متھتو   ، ّصلقم نطب  ىلع  ّلطملا 

. يطارقتسرأ ممش  ىلع  ّلدي  يذلاو  فلخلا 

. رصخلا ةفاھرو  عالضألا  فارحناو  نیفتكلا  ضرع  سیقت  اھینیعب 

دنعو  ، ًادوعص ئلتمت  غسرلا  دنع  ةقیقد  : » نوكت نأ  دیلا  ىلع 
«. ًاریفو محللا  نوكي  نأ  بجي  نیعارذلا 

لالخ نم  ةأرما  ةيأ  فشكت  تناك   ، تاروھتملا ءاسنلا  هركت 
. ءایشألل اھتسمالم  ةقيرط 

ّسجت يأ   ، اھلوح ام  ّلك  ِسملب  لھمتت  يتلا  يھ  ةیكذلا  ةأرملا 
لكأت امدنع   ، كلذك نوكت  نأ  اھیلع   ، ًافیفخ ًاّسج  اھسملت  يتلا  ءایشألا 

. اھبایث يدترتو   ، اھتوھق ناجنف  لوانتتو 

، رھظملا تالیمج  ّنك  ول  ىتح   ، تالوجعلا ءاسنلا  هركت  تناك 
. هلوخدب نھنم  يأل  حمست  مل  ـي  بأ كلمرح  يف  اھتمدخ  ةدم  لاوطو 

، ةبوبحلا صحف  نم  وجنت  نل  ةأرملا  دسج  يف  ءاحنأ  كلانھ 
. ةرخؤملا ةفيوجت   ، جرفلا ةحتف   ، نینذألاو  ، طبإلاك

لصبلاو موثلا  نم  ولخي  ناك  يذلا  نھماعط  ىلع  فرشت  تناك 
. ةرطعلا نھسافنأل  ًانامض  كلذو   ، حومسم حلملا  طقف   ، تاراھبلاو

تاسيوقتو  ، ضوحلا تاینحنم   » ىلع زیكرتلا  اھتوفي  نكي  مل 
«. عالضألا تاءاوتلاو   ، رھظلا

كمع ةنبا  ةدج  لوقت : تناك   ، ةصاخلا اھبابسأل  يمع  تانب  هركت 
اھتارظن  ، ةیلوغملا زيدلي » ِتيأر » نأو  ثدحي  مل   . ةیلوغم ناھیجرون » »

. امئاد ام  ءيش  ىلإ  ةھجومو  ةبوصم   ، تاقشر لثم 

تامسلا فیصوت  يف  ةبوعص  ّةيأ  رھظُت   ، ایسآ ةبوبحلا  نكت  مل 
رھظُت اھنكل   ، دسجلا سيراضت  لكل  اریثم  اھیبشت  دجت   ، لامجلل ةقیقدلا 
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. اھریغ نود  تامسلا  ضعب  ىلع  زیكرتلا  ةصاخب 

سسؤيو فشكي   ، رصخلاف  ، دعاوق اھيدل   . ًالوأ هجولا  يتأي 
. كرحتلاو يشملا  ةقيرط  ىلع  لدي  يذلا  يولعلا  لامجلل 

ىلإ لیمي  يذلا  لوحنلا  يأ   ، اننادبأ نزو  ىلع  ظفاحن  نأ  انیلع 
زكرت يذلا  میلقإلا  انھف  نافدرلاو  كرولا  امأ   ، ةنیعم ءازجأ  يف   ، ةبربرلا
نع ئبني  كلذ   ، ضوحلا تاءانحناب  نعمتت   ، ةبوبحلا هصحف  ىلع 

. رخأتم تقو  يف  باجنإلا  ىلع  اھتردقو  ةأرملا  ةبوصخ 

أرقت نأ  ةلیل  لك  يف  اھنكمي   ، انیلع كالفألا  ریثأتب  ةبوبحلا  نمؤت 
. ءامسلا يف  ةعدوملا  تاراشإلا  كلت  نم  ةدحاو 

كلت يف  دلوي  يمدآ  ىلع  رثؤي   ، ةمجن هیف  ألألتت  يذلا  ناكملاف 
. همأ نطب  نم  ةظحللا 

بكاوكلاو دسجلا  نیب  ةلیختملا  ةقالعلا  كلتل  ةریبك  ةيانع  يلوت 
يذؤت نأ  نكمي  يتلا  ّةیفخلا  ىوقلا  نم  ریبكلا  اھفوخ  ببسب   ، جاربألاو

. ةیئرم اللا  ةريرشلا  ّةیفخلا  ىوقلا   ، دسجلا

نماكم نع  ایسآ  تنلعأ   ، كلمرحلا نالرف »  » تلصو املاح 
دنع فقوتي  نأ  الإ  رصبلل  نكمي  ال  : » ةديدجلا ةمداقلا  يف  لامجلا 

. ناعئار اھدیجو  اھیفتك  نأ  تنلعأ  ایسآ  اھقنعل .» ـي  بناجلا رظنملا 

: فسویل ناھیلسن  لوقت 

فرُع اذإو   ، كلذك انأ  معن  ةیتاوكح .»  » ينع لوقت  تنك   ، ّيبح اي  »
يتاوللا ةوسنلا  نع  تعمس  دق  نوكت  امبر   ، بجعلا لَطب  ببسلا 

اذھ  .. ًابيرقت ثالث  تاھمأب  تیظح  يتلا  انأ  ةيانعلاو بـي،  يتیبرت  نیلوت 
نكت مل  اھنإ  افولروأ  ايزاتسنأ  نع  اولاق  ؟  ملعتأ  ،« ایتسان  » يتأت نأ  لبق 
سملت تناك  اھنأل  ؟  اذامل  ، قدصأ يدحو  نكل   ، تمعز امك  طق  ةنوراب 

، اھبوك يف  ياشلا  بصت  يھو  اھتيأر  ول   ، تاریمألا لعفت  امك  ءایشألا 
ةقیقح امنإ   ، نیكسلاو ةكوشلاب  لكأت  نكت  مل   . اھماعط لوانتت  يھو 

امبر  ، اھنیعب ةأرما  ءاسنلا  هركت  ةداع   . لكأتل اھنحص  يف  فزعت  تناك 
وأ  ، قینأ وحن  ىلع  تفلتت  وأ   ، ةیبظك يشمت  اھنأل  طقف  ببسلا  نوكي 
ام لوقت  ایسآ  ةبوبحلا  تناك  معن   ، يكذلا تفاخلا  توصلاب  ملكتت 

توصب ملكتت  ةیكذ  ةأرما  كلانھ  تسیل   . لادجلا لبقي  ال  ًانوناق  هبشي 
لك عزتني   ، تفاخ توصب  نملكتي  تابوھوملا   ، تابوعللا  ، تایكذلا  ، ٍلاع

ءاسنلا هركت  ایسآ  ةبوبحلا  تناك  مك  هللا  اي   . عیظف ءودھب  هديري  ام 
!«. لاجرلا تاوصأ  محازت  ةیلاع  تاوصأب  نملكتي  يتاوللا 
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ودبي  ، ءامسلا رطمُت   ، جراخلا يف  رحبلا  ءام  محازي  ءامسلا  ءام 
ةزرابم ةمث  نإ  لوقي  ءيش  لك   ، اھل رصح  ال  ةیلاتتم  لالت  لثم  جوملا 

، فسوي تمصي   . حالسلا اھلالخ  نافرطلا  عزني  ةزرابم   ، نیفرطلا نیب 
. مالكلا اھل  كرتي   ، ةحلسأ ةيأ  نم  ًادرجم  هسفن  مدقي 

رجحك  ، يلسان نضح  نم  هاش » يش   » ءاضیبلا ةّرھلا  ةأجف  زفقت 
مث  ، تاھجلا لك  يف  اھتارظن  رياطتت   ، ةدكار هایم  يف  ةأجف  ىمرُي 

. فسوي نضح  يف  هروكتو  اھدسج  ململت 

يف رطمملاو  فصاعلا  حابصلا  ةوھق  نم  ًاديزم  يلسان  ّبصت 
: لوقتو  ، جراخلا

فایطأ نیب  شیعأ  تلز  ام  اذھل   ، نونفدُي تاياكح ال  مھيدل  نيذلا  »
. يرحب اھتمداخو  نالرف  يمأو  ایسآ  ةبوبحلا 

ينتيأر املاح   ، رحاس وأ  ئبنتم  كنأ  ًامئاد  تركنأ  يذلا  تنأ 
رمقلا ةجرد  تنمخ   . بآ نم  رشع  ثلاثلا  ةلیل  يف  ُتدلو  ينأ  ينتربخأ 

«. يتدالو دھش  يذلا 

* * *

بثت يتلا  اھترھ  لبقتستو   ، لجع ىلع  ةءالملا  ناھیلسن  وضنت 
ياشلا يرحب  ّبصت   ، اھل ًاعورشم  ًاقح  دیعتست  اھنأكو   ، اھنضح ىلإ 
ناتاسلا نم  ًءاذح  ةریغصلا  اھتدیس  يمدق  نیب  عضتو   ، قتسفلا عم 

ًابيرق ةدئاعلا  اھّمع  ةلئاع  نم  ًاثيدح  اھلصو   ، يلفنرقلا نوللاب  زرطملا 
. ریمزأ ةنيدم  نم 

اھبتكتل اھتياكح  اھل  يورت  نأ  يرحب  نم  سامحب  بلطت 
ىقلتت اشابلا  تنب  تناك  ثیح   ، ةیسورلا ةسردملا  يف  اھتسّردمل 

يف تبشن  ةریبك  ًابرح  كلانھ  نإ  رابكلا  لوقي  فسأب : لوقتو   ، اھسورد
تدعو ينكل   ، رودصلا نع  سورعلا »  » ةلجم تفقوت  اذھلو   ، ةبوروأ
بتكأ دق  ًاضيأ   ، نالرف يمأ  ةصقو  كتصق  اھل  بتكأ  نأ  يرام  يتسّردم 

«. ةيرسلا اِھتالص  نع  ًائیش  يورت  نأ  تلبق  اذإ   ، ایسآ ةبوبحلا  ةياكح 

: ناھیلسنل اھتياكح  يرحب  ةمداخلا  يورت 

ةنطلس ناطلس  مامأ  اشاب  دومحم  شَرَف  امدنع  يریصم  ددحت 
، ةزرطملا ةیشكارملا  سناربلا  ةعونتملا : ايادھلا  كلت  لك   ، ونربلا

تامامعلاو  ، ةیبھذلا طویخلاب  ةزرطملا  ءاقرزلا  ةیقراطلا  بایثلاو 
لمخملا نم  سنارب  هیف  قودنصو   ، ةبھذملاو ةضضفملا   ، ةینازفلا

، بھذلاب ةّبصقم  ةخراص  ناولأب  ىرخأ  سناربو   ، ريرحلاب ّنطبملا 
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ربإلا نم  لئاھ  ددعو   ، تيربكلا نادیعو   ، تامامعو  ، ةنولم ليدانمو 
رسكل جاعلا  نم  اھضباقم  ةرخاف  قراطمو   ، عومشلا ًاضيأ   ، نیكاكسلاو
ةیفوصلا نیطاطبلاو   ، ةيزیلكنإلا ةقالحلا  ساومأو   ، ركسلا لتك 
قرطلا لكب  ركفي  ناطلسلا  تلعج  ةنیمثو  ةردان  ءایشأ   . ةرخافلا

. ايادھلا كلت  نیب  انأ  تنكو   ، هفیض ماركإل  ةنكمملا 

ةبرلا تاكرب  ىلع  تلصح  يقالطنا  لبق   ، حابصلا يف 
. طبلا محل  عم  خوبطملا  زرلاب  ةئیلم  ةعصق  اھل  تمدق   ،« ايولليإ « ىعفألا

ىثنأ ةھلآ  نع  اھثدحت  يرحب  تعمس  املك  ناھیلسن  قھشت 
؟! ىعفأو

ىتح  ، يعم ًامئاد  هتلمح  يذلا  ّرسلا  اذھ   ،« ىعفأ  » يّتبر  ، معن »
ناكروت انتّس  ينبقارت  امنیب   ، ةیمالسإلا ةقيرطلا  ىلع  ّيلصأ  انأو 

ريدت املاح  ةالصلا  لمكأ  ال  ينأ  فرعت  اھنأل  ؛  تاعكرلا يل  ّدعتو   ، مناخ
«. ّيبر لادبتسا  ىلع  ينوربجأ  مھنأل  كلذ  لعفأ   . اھرھظ

عمستل يرحب  ةمداخلا  ةياكح  عامس  بحت  يلسان  تناك  امبر 
رجاتي ناك  يذلا  ـي  بیللا  ،« ينازفلا رمع   » هتقشع يذلا  لجرلا  نع 

. يكرتلا شیجلا  يف  طابض  حلاصل  دیبعلاب 

نم َتلَصَو  ةلفاق  رخآ  نم  برھ  يذلا  دیحولا  لجرلا  رمع  ناك 
قيرط نع  ياداو  ةنطلس  ىلإ  سلبارط  نم  بھذ  دق  ناك   . ناّزف
يف رقتساو   ، ونرب ىلإ  لصوو   ، هب رجاتیل  لوقعم  غلبم  هعمو   ، قوزرم
نم موي  يفو   . ًادبع نیثالث  براقي  ام  اّرس  ىرتشا   . ةمصاعلا اراو » »

، هكالمأ ىلع  اولوتساو  ناطلسلا  لاجر  هخوك  لخد  مايألا 

«. ةنسلا نع  ديزت  ةدم  ناطلسلا  ةمدخ  يف  رمع  لظو 

: ةياكحلل ةسمحتملا  يلسانل  يرحب  لوقت 

لصفت يتلا  نارزیخلا  نادیع  نیب  نم  هبقارأ  ُتنك  ةيادبلا  يف  »
نأ لبق  ينآر  دق  ناك  هنأ  عقوتأ  ال   . رصقلا ءاجرأ  يقاب  نع  ميرحلا 
دحأ ىلإ  ًانأش - رصقلا  ءاسن  عفرأ  يھ  وصموقلا -»  » هعم ينلسرت 

. ةنيدملا فارطأ  يف  خاوكألا 

!« ؟ وصموقلا : » بجعتب يلسان  لأست 

ًةأرما تناك  وصموقلا   ،« ةناطلسلا  » مكتغلب يأ  يرحب : لوقت 
مزلي يذلا  رشلا  كلذ   ، ءيشلا ضعب  ةريرشو  اھجوز  ىلع  ةرطیسم 

. رصقلا دیسو   ، اھرصق مكحت  نأ  اھیلع  ةأرما  يأ 
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ىلإ ةریثألاو  ةلضفملا  هتجوز  نإف  ًاملسم  ناك  مكاحلا  نأ  مغر 
،« ايولليا  » ةبرلا تاكربب  نمؤتو   ، ةینثو لزت  مل  تناك   . كلذك نكت  مل  هبلق 

عدولاب نيزملا  منصلل  نبللاو  لسعلاو  زرألا  مدقأ  نأ  يتمھم  تناكو 
عضب ينتطعأ   ، يمأ تناك  ةنھاكلا   . ّةنسم ةنھاك  هسرحت  خوك  يف 

. وصموقلل اھمیلستب  ينتصوأو  مئامت 

، رمع مھعمو  طالبلا  لاجر  نم  نيرخآ  لاجر  ةسمخ  انعم  ناك 
ءاج ىتح   ، تننظ اذكھ   ، ریبك بحب  انطبتراو  ينع  هینیع  حزي  مل  اھموي 
فیض اشاب  دومحم  ضیبألا  لجرلل  هیف  تحنُم  يذلا  مویلا  كلذ 
ةدحاو ةلیل  لبقو   . سلبارط ىلإ  هتدوع  ةلحر  لالخ  همدخأل   ، ناطلسلا
يتارخدم لك  تیطعأ  نأ  دعب   ، رارفلا رمعل  ّتلھس  لیحرلا  دعوم  نم 

. نییلیللا سارحلا  دحأل  عَدَولا  نم 

لأستل ةباتكلا  نع  فقوتت  يھو  يلسان  اھعطاقت  ىرخأ  ةرم 
!«. ؟ عَدَو : » راكنتساب بوشم  بارغتساب 

، ةضفلاو بھذلل  ةليدب  ةلمع  ناك  عَدَولا  : » اھمالك يرحب  لمكت 
رصقلا ةیبقأ  نم  ةیقدنب  ُتبّرھ  اھموي   . اھب ءيش  لك  ءارش  اننكمي 
تاناویحلا نم  هسفن  يمحیل  رمعل  اھتیطعأو  ةریخذلا  ضعبو 

. ةلفاقلا ةاذاحمب  ریسي  نأ  هتحصنو   ، ةجرحلا تاظحللا  يف  ةسرتفملا 

ةیتاؤم ةصرف  رظتنيو   ، دعُب نع  ةلفاقلا  قفاري  رمع  ناك 
لامكإ هنكمي  ثیحب  بیحرت  ّلحمب  نوكیلو  ةلفاقلا  ىلإ  مامضنالل 
مھو  ، اشابلا لاجر  ىلإ  مامضنالا  عاطتسا  ًاریخأو   . ناّزف ىلإ  ةلحرلا 
خارصو لیفلا  توص  نأ  معز  اھموي   . هدایطصا ةیغب  ٍلیف  ِرَكَذب  نوطیحي 

دحأ لزعب  نوموقي  اوناك  نيذلا  لاجرلل  مضناو  هھابتنا  ََبلَج  لاجرلا 
تحت هوحرج  نأ  دعب  ناكملا  نم  ًابيرق  لوجتي  ناك  عیطق  نم  لایفألا 

. هليذ

، ءاوھلا يف  هتمولز  عفري  وھو   ، ًایلاع ًاخارص  قلطُي  لیفلا  ناك 
فلخلا نم   ، هنم نیبيرقلا  ناسرفلا  تمعأ  لامرلا  نم  ةیمك  اھنم  ًافذاق 
اوقیضو لیفلاب  لاجرلا  عفد   . هترخؤم ىلع  ةبرح  عضو  رمع  عاطتسا 

يف هتباصأ  ةقلطب  اشابلا  مھفعسأ  دعب  نع   ، تاھجلا لك  نم  هیلع 
لاجر دارفنا  ىلع  تاعاس  ةدع  رورم  دعبو   . هناجیھ نم  تداز   ، هنذأ
ءزجلا يف  هرجنخ  نفد  رمع  عاطتسا   ، حيرجلا لیفلاب  ةلفاقلا 
اھدعبو  ، نیتیفلخلا هیلجر  نیب  نالجر  زفق  امنیب  هنطب  نم  فوشكملا 
ةديدع بارِح  اھتثدحأ  حارجب  ًاقراغ  ًاعيرص  ّرخو  هكابرإ  اوعاطتسا 

. هدسج يف  تسرُغ 

، ناكملا نم  ةبيرق  ةریغص  ةيرق  ناكسل  أبنلا  لصو  ام  ناعرس 
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ىلع لوصحلا  لمأ  ىلع  نئج  تایتف  اھیلع  ناریث  ةعضب  ترھظو 
. نھسوؤر روعش  نھدل  محشلا  نم  نھبیصن 

ءاشعل هیھطأل  ریغصلا  هّخم  رمع  ينلوان  هسأر  اوحتف  نیح 
ةلیمج حمالمب  نكل   ، داوسلا ةغلاب  ةاتفل  ددوت  هنأ  تھبتنا  ًاضيأ   . اشابلا
ةرواجملا ةيرقلا  يلاھأ   . محشلا نم  ةریبك  ةصح  اھاطعأ  نأب  كلذو 

، بلصلا لیفلا  دلج  اوذخأي  نأ  لباقم  ةنتنم  هتحئار  ًانبل  انل  اورضحأ 
. نمسلاو لسعلا  ىلع  ةلفاقلا  تلصح  هینذأ  لباقمو 

، اشابلا لخدتف   ، هباینأو هنانسأ  لوح  ةكرعم  لصحت  تداكو 
ةيوقو ةباش  سرف  لباقم  ةيرقلا  لھأل  باینألا  ءاطعإب  عازنلا  ّضفو 

. ًاریثك بعتي  حبصأ  يذلا  هناصح  نم  ًالدب   ، اشابلا اھديري  ناك 

. ةأجف ىفتخا   . ًادوجوم نكي  ملو  رمع  نع  تثحب  يساعن  مغر 
نيذلا لاجرلا  ةیقب  ىلإ  مضنا  دق  نوكي  نأ  نكمي  هنأ  تنّمخ  ةظحلل 
ةلیل تناك   . لاجرلل نھتامدخ  ميدقتل  ةيرقلا  نم  نئج  ءاسن  اولبقتسا 
قارتحا توصو  ةشحوتملا  تاناویحلا  تاوصأ  اھیف  عمست  ةئداھ 

الإ عطقنت  مل  ءاسنلا  قوف  نیشتنملا  لاجرلا  تاھوأت  امنیب   ، بطحلا
. ىلوألا رجفلا  طویخ  عم 

ةأرملا قمحل  اي   ، هوركم هباصأ  دق  نوكي  نأ  تفخو  رمع  حملأ  مل 
ىلع دحأ  ؤرجي  مل  يذلا  رھنلا  ءامب  ًالولبم  ءاج  دقف  قشعت ! امدنع 

. هیف تّایحلا  ةرثك  ببسب  هنم  بارتقالا 

يننكل  ، ًائیش َرأ  مل  ينأ  مغر   ، ةنایخلاب ىلوألا  ةّرملل  ترعش 
اھیطعي وھو  اھلزاغ  يتلا  ةاتفلا  كلت  عم  ناك  هنأ  ةنقیتم  هبش  تنك 

«. محشلا

* * *
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(2)

ةداعسلا حباحبو  زعلا  روصق  يف  تعترو  لالدلاو  ةھافرلا  دھم  يف  تبرت  ةأرما  )
(. ..رامقلا ةبعلب  اھرجض  ّيلست  تماقف  لالجلاو 

يمجع يرام  اھتبتك  رامقلاو " ةأرملا   " ناونعب ةلاقم  نم 

ةنس 1912، ناریزح  رھش  سداسلا  ددعلا  سورعلا  ةلجم  يف 

.ةیرثلا قشمد  تاتویب  يف  رامقلا  بعل  ةضوم  راشتنا  بقع 

، ناھیجرون ةسنآلا  اھمع  ةنبا  عم  ناھیلسن  ةقادص  تناك 
نیب ةداح  تاضقانتل  ةرمث   ، ةیكرتلا ریمزأ  ةنيدم  نم  اھوتل  ةمداقلا 

. نیتیصخشلا

اھلامج ًاضيأ   ، لوجخ يحابص  ءوضك   ، ئداھلا ناھیج  روضح 
، ريرملاو فیثكلا  ناھیلسن  روضحب  يقتلي  نأ  بعصلا  نم  ناك  عداولا 

. تاضقانتملاب رشبلا  علو  الول 

اھروضح هّفلخي  ام  فشتكتل  ًاليوط  ًاتقو  ناھیلسن  تجاتحا 
يتلا  ،« ناھیجرون  » ةلیمجلا ةباشلا  ًاديدحتو  اھتابيرق  ىدل  قثاولا 
ناك ةسایسلاب -  اھیبأ  لاغتشا  ببسب   ، ریمزأ ةنيدم  يف  تبرتو  تدلو 
ناك ام  سكع  قشمد - ةرداغم  كارتألا  نم  نوديري  نيذلا  كئلوأ  نم 

تاطلسلا عم  ةدیطو  ةقالع  هطبرت  تناك  يذلا  اشاب  دومحم  هبغري 
. ةینامثعلا

دیجتو  ، ةيزیلكنإلاو  ، ةیسنرفلاو  ، ةیكرتلا ملكتت   ،« ناھیج رون  »
بایثب ةئیلم  قيدانص  اھعم  تبلجو   ، ونایبلا ىلع  فزعتو   ، ةیبرعلا ةغللا 
ىلع لوصحلا  ناھیلسن  تعاطتسا   ، اسنرفو ایلاطيإ  نم  ةدروتسم 

. ركوبلا ةبعلب  زوفلا  لالخ  نم  بایثلا  كلت  نمثأ 

نأ نكمي  ام   ، ریمزأ نم  ةمداقلا  معلا »  » ةلئاع لاب  ىلع  رطخي  مل 
تبرت ةیكذ  ىثنأ  الإ  اھكلتمت  نأ  نكمي  ، ال  رارسأ نم  اشابلا  تنب  هئبخت 

، اشابلا كلمرح  تلصو  يتلا  نالرف »  » اھتدلاو  . تاریطخ ءاسن  ثالث  نیب 
تحجن  . دادغب يلاو  نم  اشابلا  ىلإ  ىدھُت  يتلا  ةریخألا  ةيراجلا  نوكتل 

مل  ، هرمع نم  نیتسلا  غلب  امدنع  اشابلل  ةوبألا  ملح  قیقحتب  نالرف » »
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يھو اشابلا  كلمرح  يف  تاونس  رشع  ترظتنا  امنإ   ، ًاروف لبحت 
زوجعلا اھخبطت  يتلا  ةیبشعلا  تاطلخلا  كلت  لك  برش  ىلع  بظاوت 
ةیجنزلا اھریضحت  دیجت  يتلا  ةيرحسلا  مئامتلا  كلتو   ، ایسآ ةیئباصلا 

نم ًالعف  تلبح  دق  نالرف  نأب  ةقثاو  نكت  مل  ناكروت  تّسلا  نكل   . يرحب
! اشابلا

* * *

ةفجترم دیب  عفرت  نأ  ىلإ  ناھیج  ترطضا  امدنع   ، مویلا كلذ  يف 
تاذ ءاضیبلا  ةرھلا   ،« هاش يش   » حارس قلطتل   ، ریبكلا قودنصلا  ءاطغ 
تنقیت  ، فرتملا فیثكلا  ورفلاو  نيواقرزلا  نینیعلاو  حطلفملا  هجولا 
ينیع نم  حضني   ، هتقیقح كردت  ال  يفخ  ءيش  نم  ىشخت  اھنأ 

. يلسان

لكب ةقثاو   ، ةروقو  ، ةئداھ  ، ناھیلسن اھتبحاص  لثم   ، ةّرھلا تناك 
مل نكل   ، قیضو متعم  ناكم  نم  تجرخ  هاش » يش   » نأ مغر   . فورظلا

. ةكبترملا ناھیج  ينیع  ىلع  اھینیع  تزكر  طقف   ، ءومتل نكت 

دعب  ، ناھیلسن اھمع  ةنبا   ، ناھیج تبرض  امدنع   ، ةلیللا كلت  بقع 
لاب ىلع  رطخ   ، يسنرفلا بیبطلل  اھترايز  ةصقل  اھتفرعمب  اھتمدص  نأ 

. يلسان نم  مقتنت  نأ  ناھیج 

،« هاش يش   » اھتطقب ناھیلسن  قلعت  رادقم  عیمجلا  فرعي 
ِحتُف  ، اھمع راد  باب  تقرط   ، ءاضیبلا ةيزاریشلا  ةطقلا  تفتخا  املاح 

. ةبھاذ تناك  نيأ  ًامامت  فرعت   ، ددرت امنود  تلخد   ، بابلا اھل 

ةحضاو ءایشأ  لوقت   ، اھتطق لثم  ناھیلسن   ، بابلا يف  تفقو 
. نیتضمغم نینیعب 

اھنأك ادب  يتلا  ناھیج   . قودنصلا ىلإ  اھنم  ةرظن  يفكي  ناك 
ةرھلا تلظ   . قودنصلا نم  هاش » يش   » تجرخأ  ، ًامراص ًارمأ  تّقلت 
يعارذ نیب  داتعملا  اھناكم  تذخأ  امنإو   ، لاعفنا يأ  دبت  مل   ، ةئداھ

. ةلھمتملا اھتایح  لمكتل  اھتبحاص 

ناك يتلا  ناھیج  بلقب  رثكأ  دقحلا  سّدكت  رخآلا  فرطلا  ىلع 
. دحاو نآب  ًابعرو  ًاقنح  حضني  اھھجو 

راھن لثم  اھناكم  يف  تیقب  ناھیج  امنیب   ، ناھیلسن ترداغ 
. رطمت مویغ ال  هتدبل   ، بیئك

* * *
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ىلإ عمتست  يتلا  ناھیلسن  نضحب  ةئناھ  هاش » يش   » سلجت
دعب  . ًالیل ءاسنلا  نم  لاجرلا  هديري  ام  ىلع  ةداتعملا   ،« يرحب  » هلوقت ام 
ةعتملا نمدقي  نھنأ  ضرتفُي  ميرح  نمض  اھتضمأ  تاونس  عبرأ  ةّدم 

نأل ؛  ةبراقتم رامعأب  ًابيرقت  اوناك   . نیعفایلا ناطلسلا  ءانبأ  نم  نیثالثل 
يرحب تناك   . باجنإلل ةأرما  نیسمخ  يلاوحب  ظفتحي  ناك  ناطلسلا 

. ىثنألا نم  لاجرلا  هديري  ام  مھفت 

تالاح لایح  نھفرصت  نع  اھلأست  ناھیلسن  تناك  امدنع 
ةيونس ریخبت  ةیلمعل  نعضخي  نك  فیك  يرحب  اھل  حرشت   ، لمحلا

نإف هیف  بوغرم  ریغ  لمح  ثدح  ام  اذإو   ، نھلمح مدع  نمضت 
اھنم صلختلاو  لبحت  يتلا  ةاتفلا  قنخ  رمأ  ىلوتت  فوس  وصموقلا 

. ًاعيرس

لین تعاطتسا  فیك  ناھیلسنل  يكحتو   ، اھتریس يرحب »  » لمكت
. ةیكذلاو ةقیقدلاو  ةینافتملا  اھتامدخ  ببسب  اشابلا  اضر 

راھظإل ةصرفلا  يل  تحیتأ  ةرطمم  ةفصاع  انتھجاو  امدنع  »
رفحب تمق  ثیح   ، يتامدخل ًاحاترم  ًاریخأ  اشابلا  ناك   . يتاراھم ضعب 
ناصمق نفدب  تمقو   ، سارحلا دحأ  نم  هتذخأ  حمرب  لمرلا  يف  ةرفح 
تجرخأو ديدج  نم  ترفح  رطملا  رسحنا  امدنعو   ، لمرلا يف  عیمجلا 

ال لاجرلاف   ، ًامامت ةفاج  اھنوسبلي  مھو  ًادج  ءادعس  اوناكو  بایثلا 
لجرلا امنیب   ، ةفصاعلل ةيراعلا  مھماسجأ  ضرعتب  ًاقالطإ  نورثأتي 

. ةبوطرلاو دربلا  نم  يناعي  ناك  دومحم  اشابلا  ضیبألا 

هنأ تنمخو   ، نیتقارب نینیعب  رمع  داع  يلایللا  ىدحإ  يف 
روھظ ىلع  راضخلا  نعبي  يتاوللا  ءاسنلا  نم  ةدحاو  تامدخب  عتمتسا 
تناك يتلا  ةبيرقلا  ةحاولا  قوس  ىلإ  ةبيرق  ىرق  نم  نھلمحت  لوجع 
ءيش لوح  نوسماھتي  لاجرلا  تعمس  لعفلابو   . اھنم رمت  ةلفاقلا 
اوثدحت  . ماعطلا ةضياقمل  اشابلا  اياطع  لالغتسا  نونسحي  اوناك   . اذھك

. ةریغص ةآرم  لباقم  ةتسلا  مھل  اھتامدخ  تمدق  ةدحاو  ةأرما  نأ  فیك 

ثیحب  ، ةدايز مھئاطعإ  دمعتي  ناك  اشابلا  نأ  تفشتكا  تقولا  عم 
نم راھنلا  لالخ  اورمذتي  ال  ىتح   ، ءاسنلا عتم  ىلع  مھلوصح  نمضي 

ةدیحولا ىثنألا  ُتنك   . يدسج نع  مھتاوھش  دعبیلو   ، لاحرتلا ةقشم 
. هماعطب ةيانعلا  لجأل  ينديري  اشابلاو  ةلفاقلاب 

ىلع اولصحیل  قوشنلا  نم  ًالیلق  مھیطعي  نأ  يفكي  ناك  ًانایحأ 
«. مھعم لیللا  نیضقي  ءاسن  ةدع 

* * *
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: يرحب ادادو  ایسآ  ةبوبحلا  نم  يلسان  هتملعت  ام  مھأ  ناك 
ىتم ملعي  دحأ  الف   ،« ةضفضفلا  » نم للقت  نأ  رارسألا .» ظفح  »

. كتنایخ يف   ،« صلخملا تصنملا   » كلذ ةحلصم  نوكتس 

. يرحب اداد  اھدبعت  يتلا  ىعفألا  نع  طق  ثدحتت  مل 

روعش ةمث   ، دعب نع  اھبقارت   ، ىعفأ تحمل  املك  يلسان  تمصت 
اھمأ نأ  مغر   ، فحازلا سلمألا  نئاكلا  كلذ  عم  ئطاوتمو  مھبمو  يفخ 

. ًاقلطم اھنم  فاخت  الو   ، ىعفألا ّلجت  نكت  مل  نالرف 

يلسان تناك   ، ةطوغلا يف  ينبملا  ةلئاعلا  رصق  يف   ، ةرم تاذ 
ناك ةيولعلا  لابقتسالا  ةعاق  يف   . كلمرحلا ةحاب  هاجتاب  ةباوبلا  عطقت 
عم مناوخ  ةدع  تعمجت  ثیح   ، يئاسن لابقتسا  لفح  كلانھ 

. قراحلا قشمد  فیص  يف  جلثملا  زوللا  بارشب  عتمتلل  نھتاميرك 

ربعت تناك  امدنع  يلسان  نأ  ىلع  تایتفو  ءاسن  ةدع  تعمجأ 
تناك ةیحلا   ، طسولا يف  ةضيرعو  ةليوط  ءاطقر  ّةیح  تفداص   ، ةباوبلا

. ةریظحلا نم  ةجاجد  تعلتبا  اھنأ  ًاحضاو  ادبو  ديدش  ءطبب  كرحتت 
لعفت امك  ةقعز  وأ  ةخرص  ةيأ  ردصت  ملو  ءودھب  يلسان  اھتبنجت 

. اھجاعزإ ىشاحتت  اھنأ  ول  امك  اھنم  ةبيرق  تّرم   ، ةداع تایتفلا 

تبرت ةاتفلا  نأ  ةوسنلا  كلت  تفرع  ول  امیف   ، ًابيرغ كلذ  نكي  مل 
. واح لزنم  يف  تدلو  ىرخأو   ، ىعفأ دبعت  ةأرما  فنكب 

ىلإ ينازفلا  رمع  اھبیبح  دمع  فیك  يرحب  اھل  تور  ةریثك  تارمل 
: اھبضغ ریثیل  نابعث  لتق 

. ينبذعیل كلذ  لعف  هنأ  لاحلل  تملع   . ًامخض ًانابعث  رمع  َلَتَق  »
سلمأ ال ًانئاك  هتيأر  امنیب   ، عیمجلل ةبسنلاب  ًاعزفمو  ًاززقم  ًاناویح  ناك 

. ايولليإ يتبر  نم  وفعلاو  ةحماسملا  تبلطو   ، هل ثدح  ام  قحتسي 

نع هسأر  لصفب  رمع  ماق  امدنع  كّرحتي  لازي  ام  نابعثلا  ناك 
. نوھدلا نم  لاطرأ  ةدع  لاجرلا  جرختسا   ، هنطب اوقش  امدنعو   . هدسج
، ةضيرملا ةیشاملا  جالعل  اھنومدختسي  انھ  ناكسلا  نإ  اولاق 

«. ریفو لكأب  اھتضياقم  نم  ةلفاقلا  نكمتتسو 

* * *

رصقلا ناردج  هیمرت  يذلا  لظلاب  ةرومغم  ناھیلسن  سلجت 
كلمت اھنأ  ول  امك   ، مانت  ، اھليذب اھفنأ  يطغت   ،« هاش يش   » . ةیلاعلا

. هرسأب ملاعلا 
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، بيرغلا رھظملا  تاذ  اھتطق  نع  ًائیش  طق  ناھیلسن  حبت  مل 
تلصو فیك  طق  فرعت  مل  نالریف  اھمأ  ىتح   ، نیجھ اھلامج  ةطق 

نكل  ، ایسآ اھتبوبح  ىتح  الو  يلسان  اھتنبا  نضح  ىلإ  هاش » يش  »
. شيوردلا دمح  نم  ةيدھ  تناك  ءاضیبلا  ةرھلا  نأ  ملعت  يرحب  اداد 

لالخ نم  هتأر   ، جارعملاو ءارسإلا  ةلیل  ءایحإ  ةبسانملا  تناك 
نم ریبك  ددع  عمجت  ثیح   ، كلمالسلا ىلع  ّةلطملا  ةمّرخملا  ذفاونلا 

. ةيولوملا صقر  ةيؤرو  يانلا  فزع  عامسل  قشمد  ءاھجو 

، ًاّرس سئانكلا  روزت  تأدب  دق  ناھیلسن  تناك  تقولا  كلذ  يف 
. اھئابرقأو اھيوذ  لزانم  نع  ةدیعب  اھنأل  سلوب  سيدقلا  ةسینك  روزت 
لبق نم  ةطلتخملا  اھتیبرت  ببسب   ،« ناميإلا  » ةركفب ةلوغشم  تناك 

. ةفلتخم ةنايدب  نيدت  نھنم  ةدحاو  لك   ، تادیس ثالث 

يدتري ثیح  ةینارودلا »  » تاصقرلا كلت  اھتراثأ  ةلیللا  كلت  يف 
نیب ةلصلل  ًءادجتسا  نارودلاب  نوأدبيو   ، ةعساو رینانت  لاجرلا  اھیف 

. هقلاخو دبعلا 

لالج نع  أرقتل  اھیبأ  ةبتكم  لك  تشبن  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
. ةكرحلا كلت  سسأ  يذلا  يفوصلا  رعاشلا   ، يمورلا نيدلا 

شيوردلا دمح  قتلت  مل  اھنأ  كردي  ًادیج  ناھیلسن  فرعي  نم 
. ةفرعملل اّھبح  ببسب 

، هیعارذ نیب  اھدسجب  يمرت  نأ  تھتشا   ، هتسمالم ديرت  تناك 
ضفخ امنیب   ، ىلعألا ىلإ  اھعفري  ناك  يتلا  ىنمیلا  هدي  اھتزفتسا 

. هنارود لالخ  ىرسیلا 

، اھلاقثأو ایندلا  ةایحلا  نم  ففختلا  : » كلذ ببس  اھل  حرش  اھموي 
«. هبر ىلإ  دوعصلاب  ةبغرو 

نأ ءایشألا  طسبأل  نكمي   ، ةقھارم تناك  تقولا  كلذ  يف 
دمح عمست  يھو   ، دیعبلا ىلإ  رظنتو  تمصت   ، شاھدنالاب اھرعشُت 

: يمورلا راعشأ  ددري  شيوردلا 

ـي. بیبح ىلإ  لصأ  ىتح   ، ًامدع حبصأو   ، ءاوھلا يف  بوذأس  )
ىتح ًاملأ  حبصأس   . ءارحصلا ىلإ  بھذأو  يتیب  قرحأ   ، ًاران حبصأس 

(. ّيف كراھزأ  ومنت  ىتح   ، ًابارت ریصأو  ًاعضاوتم  حبصأس   . أربأ

ّمنرتي وھو  ءامسلا  ىلإ  رظنلا  نع  طق  شيوردلا  دمح  فكي  مل 
. يلسان رحست  تناك  يتلا  دئاصقلا  كلت  ّلكب 
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«. ينّلبق : » ًاقلطم خرصت  يتلا ال  يھ   ، ةدحاو ةّرم  هیف  تخرص 

اھلامك نع  ةرم  لوأل  يلسان  تثحب  شيوردلا  دمح  يعارذ  نیب 
نكي ملو   ، ضفر شيوردلا  دمح  ةأرما .»  » حبصت نأ  تدارأ   ، دوشنملا

امھتقالع ترمتسا   ، هنم رارقب   . اھتراكب ّضفي  نأ  لجرلا  كلذ  ردق 
نم رطخألا  لعف  هنكل   ، امھلالخ اھسسمي  مل   ، نیتنس ةدمل  ةيرذعلا 

. ةفرعملا اھل  مدق   ، اھفقث كلذ :

* * *

هنيد ىلإ  ينيد  نكي  مل  اذإ  ـي  بحاص ركنأ  مویلا  لبق  تنك  دقل  »
يناد

ِنابھرل ٌريدو  ٍنالزغل  ىعرمف  ٍةروص  َّلك  ًالباق  ـي  بلق َراص  دقل 

نآرق فحصمو  ٍةاروت  ُحاولأو  فئاط  ةبعكو  ناثوأل  تیبو 

. يناميإو ينيد  ُّبحلاف   ، هبئاكر تھجوت  ىنأ  بحلا  نيدب  نيدأ 

نبال ةيرعشلا  تایبألا  كلت  ادع   ، ًاّفيزم ناك  اھلوح  ءيش  لك  نأك 
ـي. برع

ىلإ ةأرما  بایثب   ، ىلوألا ةّرملل   ، فسوي بيرھتب  تماق  امدنع 
ىلع راعشألا  كلت  اھل  طخي  نأ  هنم  ديرت  اھنأ  ةعيرذلا  تناك   ، اھعدخم

. اھريرس قوف  رادجلا 

اّھلك  ، ذيذللا لكألا   ، رمخلا  ، ةرخافلا ةشمقألا   ، بایثلا  ، لاملا »
يأ انل  فیضي  نلف  بحلا  ىلع  لصحن  مل  اذإ   . ّبحلل ةسئاب  لئادب 

«. .. هب رعشن  يذلا  بحلاب  عتمتسن  مل  اذإ   .. ءایشألا كلت  كالتما  ءيش 
نم ةقرؤم  تدغ  يتلا   ، ناھیجرونل ةسماھ  ناھیلسن  لوقت  تناك  اذكھ 

. اھمع ةنبا  اھل  اھحوبت  يتلا  ءایشألا  كلت 

اھتایح ةیقب  شیعتسو  باجحلا  يمرتس  ناھیلسن  نأ  مغر 
لظتس اھنإف   ، ىثنأ ّةيأ  دسج  نع  ةضئافلا  ةشمقألا  كلت  نع  ًادیعب 

، ضرألا ىتح  لدسملا  ضیبألا  رامخلا  كلذو  ءادوسلا  ةءالملل  ةنتمم 
. اھريرس ىلإ  فسوي  ريرمت  تعاطتسا  اھلضفب 

ام لعفت   ، ًادبأ دوعولاب  نمؤت  نكت  مل  يتلا  يلسان  اھّتنج  تركتبا 
اھمھي ال   ، دحأ نم  ناذئتسالا  نود  اھططخ  ذفنت   ، اھسفنب اھدعسي 
ءيش ال   ، تاديدھتلا اھفیخت  ال   ، دیلاقتلا الو  تاداعلا  اھینعت  ال   ، خيراتلا
يف ًاركبم  تنلعأ  يتلا   ، موي لك  ةديدجلا   ، يلسان  ، اھنإ  ، اھفقوي
ةایحلا : » ةأرجب ملكتت  يھو  اھتاسّردمو  اھتالیمز  تشھدأو   ، اھتسردم
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لمانألا كلت  تناك  اھل  اتقفص  نيدي  لوأ  توملل .» ىتوملاو   ، ءایحألل
. ایتسانل ةقیشرلا 

* * *

! فرعي دحأ  ؟ ال  ناھیلسنل ىرصُب »  » فاّرعلا هلاق  يذلا  ام 

نم قشمد  ىلإ  مدق  يذلا  فاّرعلا  كلذب  عمسي  مل  يذلا  اذ  نم 
، درمأ  ، نیئتان نینیعب   ، لیحن رمسأ   ، ينیعبرأ لجر  ؟  لوھجم ناكم 

. رعشلا نم  ٍلاخ  هدسج 

. هتاردق ناحتما  دارأ   ، يلاولا هبلطب  لسرأ   ، ةعرسب هتیص  عاذ 
هلأس امدنع   . حاجنب يلاولا  ةلئسأ  مظعم  ىلع  باجأ  ىرصُب »  » فاّرعلا
ىلإ جرخ  دق  ناك  هنأ  فیك  ىور   ، ةبيرغ ةصق  هربخأ  بیغلل  هتفرعم  نع 
لاحلل  ، بئذلا لتقف   ، بئذ اھدراطي  ةلازغ  ىأر  كانھو   ، ةرم تاذ  دیصلا 
كولم دحأ  ةنبا  اھنأ  تمعز   ،« ةنومیم  » اھمسا ّةینج  لازغلا  تبلقنا 
ىلع اھعم  هعینص  ىلع  ةنومیم »  » هتأفاك فایسلا .» نومیم   » ناجلا

. بیغلاب رابخإلا  ىلع  ًارداق  هتلعج  اھتقيرط :

لك لباقي  ناك   . تانامرھقلاو اھمع  تانب  ةقفرب  ناھیلسن  تناك 
ًاررقم ناك   ، ةعرسم تجرخو  قئاقد  عضب   ، اھرود ءاج   . ةدِح ىلع  نوبز 
نكل  ، ىدرب رھن  ةفض  ىلع  زابلا  ردص  ناتسب  يف  ءادغلا  لوانت 
ىلإ تجلو  كانھ   ، رصقلا ىلإ  اھقيرط  لامكإ  ىلع  تّرصأ  ناھیلسن 

رفولینلا  » ریھشلا اھتدج  ناتسف  تدقفتو  اھتنازخ  تحتفو  اھتفرغ 
«. يكلملا
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(3)

( دحأ ىلع  نوقفشی  ال  نورمذتی ، نیذلا ال  كئلوأ  )

نتسوأ نیج 

( ..ركف لجرلاو  ّبح ، ةأرملا  )

ةدایز يم 

امنیب  ، هاوأم يف  ٍناویح  ِةعادوب  يرحب  ادادل  ناھیلسن  ُتصنُت 
: ملكتت يرحب 

ـي. بوكرل اشابلا  هصصخ  يذلا  يلمج  لیلدت  بحأ  تنك  »
اھمقلأل ةلفاقلا  لاجر  دحأ  نم  رمتلاو  زبخلا  ضعب  تلبق  امدنعو 
تابحو تازبخلا  ينم  ذخأو  ةظاظفب  رمع  هَرََھن   ، ةلحرلا لالخ  يلمجل 

«. ةرفاك اھنإ  : » لاعفناو مسحب  هل  لاق   . لمرلا يف  اھامرو  رمتلا 

تقولا نكي  ملو   ، سمادغ هاجتاب  ةليوطلا  انبرد  عطقن  انك 
. ةرفاكلاب يتعنل  ًابسانم 

ينأ اوعنتقي  ىتح  ةلفاقلا  دارفأ  مامأ  ةالصلاب  رھاظتأ  تحر 
ریبك بلق  اھل  يتبرو   ، ايولليا يّتبرل  سمھأ  تنك  ينأ  مغر   . ةملسم

. ةنونحو ةفوطع 

فصنلاو ةدحاولا  يلاوح  ةلفاقلا  قلطنت  تناك   ، مايألا دحأ  يف 
انرس نإ  ام   ، ةيرخص ةدامح  قوف  ریسن  ّانك   . راھنلا ظیقل  ًايدافت  ًاحابص 

تطقسف  ، يلمجل يمامألا  طابرلا  ّلحنا  ىتح  ًابيرقت  ةدحاو  ةعاس 
يذلا يشارف  ىلع  عقو  دق  يسأر  ّنأ  ّيظح  نسحلو   ، يرھظ ىلع 

. يمامأ طقس 

ضعبب تبصُأ   . يتبقرب ّمتحم  رسك  نم  توجن  ةبوجعأب 
. ةفیفخلا ضوضرلا 

. ثدح ام  ءارو  ّهنأ  يل  تّدكأ  ةّبقرتملا  رمع  انیع 

ًابيرقت اًحابص  ةنماثلا  ةعاسلا  يف  ةیحابص  ةلولیق  انذخأ  امدنع 
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اوعمجت ٍلاجر  ِةدعل  ّينع  ءيشب  سمھي  ناك  رمع  ّنأ  ىلإ  تھبتنا 
. ةالصلا ءادأب  ُترھاظت  لاحلل   . هلوح

اوبلج دقو   ، ّانح هقفارمو  اشابلا  داع   ، نورطقلاب ةلفاقلا  تّرم 
ةلیمج ٍلالسب  ًالومحم  ًارخاف  ًارمتو   ، ةرذلاو راضخلا  قوسلا  نم 

نم ينیمحتل  ّةلظم  يل  مدق  ّانح   . لیخنلا ديرج  نم  ةعونصم 
ةلومحب هجتي  يذلا  سلبارط  راجت  دحأ  نم  اھذخأ  دق  ناك   . سمشلا

. ونرب ىلإ  تالظملا  كلت  نم 

طقف  ، بعشلا ةماع  ىدل  ًاعونمم  ونرب  يف  تالظملا  لمح  ناك 
كلت هرفوت  يذلا  حیحشلا  لظلاب  عتمتلا  هتیشاحو  ناطلسلل  ّقحي 
نآلاو  ، اھسأر قوف  ّةلظملاو  الإ  لقنتت  ال  وصموقلا  تناك   . تالظملا

. يتامدخل ًاريدقت  ّانح  نم  ةعئار  ةيدھ  تناك   . يل ةدحاوب  تیظح 

ةلودلا ّنأ  فیك  نيرخآ  لاجرو  رمع  نیب  ًاعطقتم  ًاثيدح  تعمسو 
يف نأشلا  يوذو  ةداسلل  الإ  تالظملا  لمح  عنمت  تناك  ةینامثعلا 
ىلإ ةظھاب  ةمارغ  عفد  ىلع  ربجأ  قوزرم  نم  ًارجات  ّنأو   ، ةلودلا
ةنيدملا يف  راس  ّهنأل   ، قوزرم يف  قباسلا  ماقمئاق  اشاب  ينسح 
ةلودلا ءاجرأ  عیمج  يف  يغلأ  دق  عنملا  نأ  الإ   . ةلظم حتف  دقو 
ةعونمم قیقرلا  ةراجت  نأ  فیك  يسفن  نیبو  ينیب  تكحض   . ةینامثعلا

. سلبارط يف  نیینامثعلا  طابضلا  ةرشابم  اھیلع  فرشي  امنیب  ًّایمسر 
ةدبعلا اوّلیخت  لثم : ةرابع  ررمي  نأ  نود  هسفن  كلامتي  مل  رمعو 

؟! ّةلظم لمحت  يھو  ءادوسلا 

مل مھنویعف   ، ةینورطقب يظح  هنأ  لاجرلا  نم  دحأ  ىلع  دبي  مل 
اشابلا نم  ًابيرق  ةریغصلا  يلامعأل  يتيدأت  لالخ  ينقرافت  نكت 

«. انح همداخو 

* * *

مسق يف  ةيولع  لابقتسا  ةعاق  هرصق  ىلإ  اشاب  دومحم  فاضأ 
ةبھذم فراخزب  نیشاقنلاو  نیماسرلا  رھمأو  لضفأ  اھّنيز   . كلمرحلا

. اھؤام بضني  ةیقسف ال  ةفرغ  لك  يف  لعجو   ، ةعيدب شوقنو 

اھذّفن  ، رصقلا يف  لابقتسالا  تاعاق  ذفاون  ىلع  تاليدعت  ىرجأ 
ةثالثب ناردجلا  تنادزا  امنیب   ، عسوأ اھلعجو  ـي  بوروألا زارطلا  ىلع 

تانوزباردلا تلدبتسا   . بيراحم لكش  ىلع  يوضیب  بصم  نيرشعو 
. ةديدج ىرخأب 

ضاقنأ ىلع  ّدیُش  هنإ  لاقُي  يذلا  اشاب  دومحم  رصق  ءاھب  دادزا 
. رشع عباسلا  نرقلا  ىلإ  هفراخز  ضعب  خيرات  دوعيو   ، ينامور حرسم 
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ىتأ ریبك  قيرح  ّبش  امدنعف   ، يفارخ دومصب  اشابلا  رصق  رھتشا 
. ةبوجعأب رصقلا  اجن   ، ةطیحملا روصقلاو  تویبلا  مظعم  ىلع 

ةموسرملا مسالطلا  كلت  ریثأت  لوح  ةعاشإ  سانلا  نیب  ترس 
. رصقلل ةیسیئرلا  ةباوبلا  ةفكاس  ىلعأ 

يّرس وحن  ىلع  نكل  قشمد  يف  ًادئاس  ناك  قیتع  دیلقت  ةمث 
. ةیمالسإلا میلاعتلا  هتمرح  دیلقتلا  كلذ  نأل  ؛  ةياغلل

ندم ىتحو  روصقلا  اومسلطي  نأ  مھتمھم  تناك  ةَرحَس  كلانھ 
ندملا نّمؤتو   ، رھدلا بئاون  نم  ةینبألا  يمحت  مسالطلا  كلت   . اھلمكأب

. ءادعألا لوخد  نم 

اھوذفنم نكي  مل   ، متكتم وحن  ىلع  ةنھملا  كلت  ترمتسا 
. هیلع نوشخي  ام  مھيدل  ءالؤھ  نأل  ءاینغألا  لبق  نم  الإ  نوفرعُي 

نم نیثالثلا  يف  لجر  ربع  سمشملا  يئاتشلا  مویلا  كلذ  يف 
، ةعلطلا يھب  لجر  هنأ  حملُي  دعُب  نع   ، ةقیقد هحمالم   ، ضیبأ  ، هرمع

يمتني باشلا  ناك   ، رخاف اھشامق  بایث   ، قشمد دوھي  يز  يدتري 
: ىرخأ ةنھم  راتخا  هنكل   ، يقشمدلا راكوربلا  ةراجت  يف  لمعت  ةلئاعل 

. رحسلا

هتفرعمو روصقلا  ةمسلط  ىلع  هتردقب  فسوي  رھتشا 
ریغ تاملك  شقنو  ةحنجم  تاناویح  مسرب  موقي   . ًادیج اھرارسأب 

. ماقرأو تاثلثمو  تاعبرم   ، ةموھفم

زاجنإ ىلع  صرح  يذلا  اشابلا  رصق  يف  مايأ  ةدعل  لمع 
امدنع ًاریخأ   . فویضلا مودق  هیف  ردني  يئاتش  تقو  يف  ةمسلطلا 

صاصرلاب ةموتخم  ةریغص  ّةيراخف  ّةلق   ، اشابلل فسوي  َبلج   ، ىھتنا
نأ اشابلا  نم  بلطو   ، ةقرزلاب عبشم  رمحأ   ، نوللا نكادلا  عمشلاو 
قمع ىلعو  رصقلا  طسوتت  ةطالب  تحت  ّةلقلا  كلت  نفدب  رِكب  ةاتف  موقت 

. نيرتم

. فسوي هلعفي  ناك  ام  ّلكل  تاسمحتم   ، رصقلا ءاسن  تناك 
متكتب اھرمأ  نیفخي  ةيرحس  تاردق  نكلتمي  ّنك  يرحبو  ایسآو  نالرف 

. اشابلا نع  ديدش 

امب الوضف  سیل   ، فسوي تاكرح  نم  ةكرح  يأ  يلسان  لفغت  مل 
رعشت  ، هراكنإ كنكميال  يذلا  ءيشلا  كلذ  رخآ : ببسل  امنإ   ، هلعفي ناك 

، ءيشلا كلذ  ثدح  دقل  معن   ، هریسفت وأ   ، هتیمست كنكمي  ال  نكل  هب 
اھبنجتي نأ  فسوي  ىنمت  يتلا  ءاملا  كلت   ، امھنیب يفخلا  رھنلا  ىرج 
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هانیع اھیف  تعقو  يتلا  ةظحللا  سفن  يف  اھنم  وجني  نأ  دارأ   ، دبألا ىلإ 
. میحجلا تقو  لبقأو   ، ةحارلا نمز  ىلو   ، اھیلع

كلت نم  ءيشل  هبتنا  دقف   ، رصقلا ءاسن  تاردق  فسوي  نّمخ 
. ناھیلسن ةسنآلا  ةفرغ  باب  قوف  ةياردو  ّةقدب  ةشوقنم  مسالطلا 

* * *

«. كديري كیب  مظان  : » ناھیلسنل ایسآ  ةبوبحلا  لوقت 

. ًائیش لوقت  »، ال  هاش يش   » اھتطق ورفب  اھلمانأ  يلسان  رّرمت 

حتافي رخآو  تقو  نیب  اھّمع  نأو   ، اھقشعي هنأ  ًاّرس  نكي  مل 
ًالماح سيراب  نم  داع  يذلا  كیب  مظان  نارتقا  عوضومب  اشابلا  هقیقش 

، كارتألا هركي   ، ةسایسلا يف  طشنيو   ، تاغل ةدع  دیجيو   ، ایلع تاداھش 
. ناھیلسن دسج  ىھشتي  ام  ردقب 

«. هديرأ ال  : » اھیبأل ةطاسبب  اھتلاق  ةيادبلا  ذنم 

، تابوبحملا  ، تاللدملا تانبلا  نھدحو   ، قشمد لثم  ةنيدم  يف 
نھنكمي  ، تايرثلاو

. سيرع ضفر 

مظعم  . ًاركذ ًاثيرو  بجني  مل  هنأ  ةقیقح  كردي  اشابلا  ناك 
بّرست نود  لوؤحلل   ، جاوزلا نم  تایتفلا  عنمل  لیمت  ةيرثلا  تالئاعلا 

ءارث هؤارث  يزاوي  سيرع  بولطملا  اذھل   ، اھریغ ىلإ  ةلئاعلا  ةورث 
. اھیلإ مدقتي  يتلا  سورعلا 

، همع ةنبا  ناتسف  مظان  هیف  قّزم  يذلا  مویلا  كلذ  ءاج  امدنع 
مدقتس تاططخمو   ، اھراتختس اھنأ  عقوتت  مل  تارایخب  اھیلع  َمكح 
تاوطخ وطختسو   ، ةمغرم اھكلست  بوردو   ، اھنع ًامغر  اھذیفنت  ىلع 

ءاوس اھاياظش  اھغلبتس   ، اھیف ةمحر  ال  ةكرعم  تناك   . اھل ّأیھتت  مل 
. اھیف تمزھ  وأ  ترصتنا 

لكل ربق  كلانھ  هنأ  دقتعت  نكت  مل  ةعفصلا  كلت  ىقلتت  نأ  لبق 
. ءيش

* * *

: فافختسالا نم  ءيش  عم  ةشھدب  لوقتو  ناھیلسن  كحضت 
!«. ؟ .. رأف هنأ  ول  امك   ، ٍرحج يف  ّأبخُي  نأ  هلإل  نكمي  لھ  »
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اھل يكحت  ةلماك  ةيدجبو  ةبيرغلا  اھتياكح  عباتت  يرحب  تناك 
ءارحصلا يف  ةحاو  يف  ايولليا »  » اھتبر ةئبخت  ىلإ  ترطضا  فیك 

«. قوزرم  » اھمسا

نم كلمأ  ام  لكب  ًادیج  يسفن  تففل  امدنع  ًارصع  تقولا  ناك  »
ئبخم ىلع  اھل  رثعأل  ايولليا »  » يتبر يسبالم  نیب  تأبخو   ، شامق

. يعم اھلمح  ىلع  ؤرجأ  دعأ  ملف   . قئال

عطقب ُتأدبو   ، برعلاو وبتلاو  قراوطلا  نم  ًاطیلخ  ناكسلا  ناك 
ةلیلقو  ، دحاو قباط  تاذو  نیطلا  نم  ّةینبم  تویب  اھب  ّفحت  عراوش 

. نیقباطلا تاذ  تویبلا  يھ 

قراوطلاو وبتلاو  نوینازفلا  لدابتي  ثیح  قوسلا  تعطق 
عم ندكركلا  نورقو  ماعنلا  شيرو  لیفلا  جاع  نم  نادوسلا  تاجتنم 
كلذ لباقم  نوذخأيو   ، تیلفاتو تاوتو  ولاجو  سمادغ  تاحاو  يلاھأ 
ينكل قوسلاب  نوعابي  قیقرلا  ىرأس  ينأ  ّنظأ  تنك   . ةیبوروأ عئاضب 
ىلإ لیمي  قماغ  رمسأ  نھنول  نازف  نم  تایتف  طقف   ، مھنم ًايأ  َرأ  مل 

. جاجد ضیبو  بیلحو  خیطب  نم  ةقطنملا  تاجتنم  نعبي   ، ةرمحلا

عضأ نمآ  ناكم  ىلع  رثعأ  ّيلعل  ةربقملا  ىلع  جّرعأ  نأ  تيأر 
روبقلا كلت  ّزیمي  ءيش  نكي  مل   . دحأ اھجعزي  ثیحب ال   ، ايولليإ يتبر  هیف 

نیطالسلا روبق  ّزیمي  ام  سیلو   ، ماعن ضیبو  ةيراخف  تارسك  ىوس 
ماعنلا ضیبو  راخفلا  تارسكب  ءاخسلاو  عستملا  اھزیحب  الإ  اھریغ  نع 

. اھیلع

ةنيدملاب ةروجھملا  تویبلا  ةرثك  ىّرحتأ  انأو  يجاردأ  ُتدع 
، ةّدشب راطمألا  تطقس  ام  اذإ  عدصتي  يذلا  حلاملا  نیطلا  ببسب 

. ةديدج تویب  دییشتل  اھباحصأ  اھرجھي  كلذلو 

فیك  ، تویبلا كلت  دحأ  يف  ايولليا  يتبر  كرت  ىلع  ؤرجأ  مل 
؟ طوقسلل ليآ  ناكم  يف  اھلثم  ةفوطع  ةلیمج  ّةبر  كرتأ  نأ  يننكمي 

، نیقباسلا ناّزف  نیطالس  رقم   ، ةبصقلا نم  ًابيرق  لوجتأ  تنك 
دق كب  میلح  نأ  الإ   ، ينامثعلا ماقمئاقلل  يمسرلا  رقملا  تحبصأ  مث 
نجلا نم  ةنوكسم  اھنأ  ىلإ  دوعي  كلذ  يف  ببسلا  نأ  عاشيو   ، اھرجھ

نأ ًادكؤم   ، كلذ نم  رخسيو  انح  ربخي  وھو  اشابلا  نم  تعمس  امك 
اھذفاون يف  ةدوجوملا  تاحتفلا  ةجیتن  اھیف  حرست  يتلا  حايرلا 

نم يتأت  عمسُت  تناك  يتلا  تاوصألا  كلت  نأ  يداقتعاب  امنیب   . اھباوبأو
اذكھو  ، نیطالسلا ةرسأ  لك  نوینامثعلا  لتق  ثیح  رباغلا  نمزلا 

نم اونكمتیل  ةلالسلا  هذھ  نم  نیتئم  نم  رثكأ  سوؤر  تعطق 
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. ءارحصلا ىلع  ةرطیسلا 

رثعأو بّرجأ  نأ  تيأر  امدنع   ، بورغلا ىلإ  لیمت  سمشلا  تناك 
. ايولليا يتبرل  ناكم  ىلع 

رصقلا اذھ  يرتعت  تناك  يتلا  يعادتلا  ةلاح  نم  مغرلا  ىلع 
رھظم اذ  ىقبي  هنإف   ،« ةبصقلا  » قوزرم لھأ  هیمسي  يذلا  كلاھتملا 

. اھكمسو ةینیطلا  ناردجلا  كلت  عافترال  لوضفلاو  ةشھدلل  ریثم 

نیطلا نم  ةلئاھ  ةلتك  لخدأ  ينأ   ، ىلوألا ةلھولل  ترعش 
. ةعساو ءامس  تحت  خماشلاو  فاجلا 

هبشي ناك  هنكل   ، ةیقیقح ةھاتمك  يل  تدب  ةیلاعلا  هتقورأ 
شرعلا ةعاقو  ةقورألا  روبع  تعطتسا  اذھل   . هیف تشع  يذلا  رصقلا 

. حيرلا اھیف  رفصت  يتلا  ةریبكلا 

ةریثكلا ناریغلا  دحأ  لخدت  ةليوط  ءاطقر  ّةیح  تحمل  دعب  نع 
قصتلت يتلا  ةئطاولاو  ةریغصلا  فرغلا  كلت  تلصو   . رصقلا اياوز  يف 
تكرت  ، راخفلا نم  رسك  اھلوح  ترثانت  ةقیمع  ةوك  يف  كانھو   ، رصقلاب
ىلع رثعأل  ةعرسب  تدعو   ، اھتعدو  ، ينحماست نأ  اھنم  تبلطو  ايولليا 
رشعم بـي  رعشي  نأ  لبق   ، كلت نیطلا  ةھاتم  نم  جورخلل  يقيرط 
يعافألاو نجلا  نیب  عمجت  يتلا  ةنكمألا  نأ  نیقي  ىلع  تنك   . نجلا

يتبر نأ  ىلإ  ةنئمطم  تنك  اذھل   . اھیف ئبخي  ام  لك  سرحت  نكامأ  يھ 
. كانھ نامأب 

ًاروعش ينحنم  كلذو   ، ينع ينغتسا   ، رمع نأ  تننظ  دق  تنك 
يلاتلا مویلا  حابص  تنك  امدنع   . رخبت روعشلا  كلذ  نكل   ، ةحارلاب

، انح عم  قوسلا  ىلإ  ًاحابص  رداغ  يذلا  اشابلا  ةفرغ  فظنأ  يدحو 
امدنع ةربغلا  نم  اھفیظنتب  موقأو  قيدانصلا  دحأ  ىلع  ينحنأ  تنك 
ًاروف  ، يمف تممك  ةریبك  ةقناح  ٌديو  فنعب  ضرألاب  ةأجف  ُتمطترا 
نأ عطتسأ  ملو   ، هلقث لماكب  يقوف  ىمترا  يذلا  رمع  هنأ  تفرع 

يناتكلا ـي  بوث َرسح  ةبیجع  ةعرسب   . كرحتأ نأ  وأ  توص  يأ  قلطأ 
ىلع ةعجوم  ّةضعبو   ، عیظف فنعب  لخدو بـي   ، ّيذخف نع  ضافضفلا 
هعم تننظ  لكشب  ينامرو  ينعفر  مث  ًایشتنم  ىھتنا  يقنع  ةرخؤم 
امدنع طئاحلا  ىلع  يفذقو  ىرخأ  ةرم  يعفرب  مھي  ناك   . تمطحت ينأ 
وھو ينكرتو  ةذفانلا  نم  زفقو  عجارتف   ، ًامداق مھدحأ  توص  عمس 

. ًاموي ينلتقیس  هنأ  دّعوتي 

* * *

ةئداھلا دیلا  كلت  تكلتما   ، اھتّالوحتب ةفوغش  ناھیلسن  تدب 
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: فسویل لوقت   ، اھتوھق ریضحت  نقتت  يتلا 

نأب رعشأ  نأك   ، ةأجف ينتغابي  يذلا  روعشلا  كلذ  نم  ىشخأ  »
«. .. ينم تعاض  دق  يتلوفط  ءایشأ  لك 

وھ هنأكو   ، يحابصلا ةوھقلا  ناجنفب  كسمتو  اھسأر  ضفنت 
اھبرح يف   ، نمزلا عم  يمویلا  عازنلا  اذھ  يف   ، اھل ةحاتملا  اھتمینغ 

، ةباثمب وھ  ديدج  موي  لك  نأ  دقتعت  الأ  : » سمش لك  غوزب  عم  ةددجتملا 
نأ  ، اھاسنن ال  نأ  يغبني  يتلا  ءایشألا  كلت  ّلكل   ، يضاملل بعر 

« .. ًالیلق دمصت  اھلعل   ، اھيورن

، يفارخلا اھیضام  نع  ملكتت  يتلا  ّةینجلا  كلتل  فسوي  مستبي 
. طق يھ  نكت  مل  ىرخأ  ةأرما  نع  ثدحتت  اھنأ  ول  امك 

؟ فرعتأ : » ىودج الب  رثرثي  نم  ةجھلب  ًاددجم  مالكلا  ىلإ  دوعت 
لابح ىلع  ًاليوط  ىشم  يذلا  كاذل   ، ةمحر طوقسلا  نوكي  امبر 
نیفتقم ةیناجم  تافاسم  زاتجن  اذامل  ؟ ! كلذ لك  ّركذتأ  اذامل   ، ةركاذلا

!«. ؟ انناھذأ يف  الإ  ةدوجوم  دعت  مل  روص  اياقب 

هتلمح  ، اھنم ةبيرق  ةدضنم  ىلع  ضبري  روص  موبلأ  بوص  هجتت 
اھنأكو  ، مسحب كلذ  تلعف   ، اھتنازخ جاردأ  دحأ  يف  هتفخأو  لجع  ىلع 

ال هنأ  تقولا  عم  كردن  مالس   ، ًاليوط هنع  تثحب   . مالسب ىظحتس 
. ىتوملا عم  الإ  حاتري 

ّایحي يذلا  رحبلا  لباقتل   ، اھتكيرأ ىلع  اھناكم  ذخأت  يھو  لوقت 
: ّظف شحوك  جراخلا  يف 

»؟ سدقملا اھموق  باتك  طق  أرقت  مل  ایسآ  ؟  ملعتأ »

؟ اذامل اھلأسأ : تنك 

اھملعتو  ، ةیئادنملا ةغللاب  بتكت  اھنأل  : » فلألا ةرملل  ينبیجت 
نم سانلا  ةماع  عنم  ىلع  نوصرحي  ءالؤھو   ، نيدلا لاجرب  روصحم 

«. سدقملا باتكلا 

؟ سدقملا مكباتك  مسا  ام  -   

« مدآ - اردس  » هل لاقيو   ، میظعلا زنكلا  يأ  هير » هزنك  : » ایسآ لوقت 
مدآ فحص  يأ 

؟ ثدحتي اذام  نع  نیفرعت  الأ 
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«. .. رشبلا ىلع  تأرط  يتلا  تاروطتلاو  ةقیلخلا  ءدب  نع  -   »

يسن نمك  اھنيد  نع  اھمالك  ایسآ  ةبوبحلا  عباتت  نأ  ثبلت  ام  مث 
: هركذت مث  ًامیظع  ًائیش 

ةریس نمضتي  ىیحي  میلاعت  باتك  يأ  ایھيوا » هردس   » باتكو -   »
همسا ثلاث  باتك  كلانھو   ، انل همیلاعتو  نادمعملا  انحوي  انیبن  ةایح 

لزن هنأ  دقتعي  ةيدومعملا  ّرسو  دیمعتلا  باتك  يأ  اتامشنوأ » هردس  »
«. مدآ انیبأ  ىلع 

: فسویل اھمالك  ناھیلسن  عباتت 

، ةئباصلا دبعم  وھو  يدنملا »  » ةرايزب ملحت  ایسآ  ةبوبحلا  تناك  »
الو  ، نيدلا لاجر  دیمعت  ةیلمع  يرجت  كانھو   ، ةسدقملا مھبتك  هیفو 

بونجلا ةھج  نم  دحاو  باب  هل   ، راھنألل ىنمیلا  فافضلا  ىلع  الإ  ىنبي 
«. .. يلامشلا بطقلا  مجن  هیلإ  لخادلا  لبقتسي  ثیحب 

، ًاضماغ ًائیش  تركذت  اھنأك  فسوي  نضح  نم  هاش » يش   » ّبثت
اھتبّوبح نع  اھمالك  لمكت  يلسان  امنیب   ، هیلع روثعلا  تدارأ  ةأجف 

: ایسآ

موي  . ءاسنلا ىلع  مّرحم  كلذ  نأل  ؛  ًاموي هلخدت  مل  ایسآ  نكل  »
نم لك  تناك   . هیف لمعلا  ىدافتتو  هسّدقت  اھتلطع  موي  ناك  دحألا 

اشابلا هبتني  ىتح ال   ، دحألا موي  ءيش  لكب  نمقي  نالرف  يمأو  يرحب 
اھنم تبلط  ينأ  ركذتأ  ال   . اھنيد میلاعت  نم  ًائیش  ذفنت  ایسآ  نأ  ىلإ 

. دحأ موي  يف  ًائیش 

هسمالت الو  هيدترت  الو   ، يلینلا قرزألا  نوللا  نم  رفنت  تناك 
هابتنا رمألا  ریثي  نأ  نود  نوللا  كلذ  نم  رصقلا  الخ  تقولا  عم   . ىتح

. دحأ

ثداوحب ؤبنتلاو  ةیكلفلا  تاباسحلاب  اھتعارب  كلذ  لك  نم  مھألا 
. لبقتسملا

نأ نكمي  امب  قلعتي  امیف   ، ایسآ ةبوبحلا  ریشتسي  اشابلا  ناك 
امجن امھئامس  يف  حال  نیترطمم  نیتلیل  نأ  فرعت  اھنأل  ؛  موجنلا هلوقت 
هیلع ریشتس   ، ةبدجم ةنس  ىلع  ةمالع  كلذ  نإف   ،« نیطبلاو ناربدلا  »
داتعا يتلا   ، قشمد لوح  ةعزوملا  تامنودلا  نم  تائم  ةعارز  كرتب 
عیمجلا هوذح  وذحیس  هضرأ  اشابلا  عرزي  ال  امدنع   . احمق اھتعارز 

. بیخت كلت ال  ایسآ  تاؤبنتف   . اروب يضارألا  كرتتسو 
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ٍطخ ىلع  بكاوكلا  ّفطصت  نأ  ةنیعم  ةینمز  ةرتف  لك  ثدحي 
دّحوي اذھو   ، رشع ينثالا  سمشلا  لزانم  ِدحأ  يف   ، سمشلا عم  دحاو 

، ةعمش ةرشع  عست  تلعشأ   ، يلایللا كلت  نم  ةدحاو  يف   ، اھتاقاط
تناك امك   ، ًالیل ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف   ، ةرئاد لكش  ىلع 
ةیفاح ةرئادلا  كلت  لخدأ  نأ  ينم  تبلط   ،« لحُز ةعاس  : » اّھیمسُت

، يلوح تراد  تاّرم  سمخلو   ، بطقلا مجن  بوص  هجتأ  ينتلعجو 
، يلوح اھتراد  يتلا  سمخلا  تارملاب  ریغتت  مل  تاملك  سمخ  تددرو 
. اھتاذ ءاقلت  نم  ئفطنت  اھتكرت   ، عومشلا ئفطت  مل   ، يجرخا تلاق  مث 
ىلع مدقأ  ام  اذإ  ىذألا  نم  ةاجنلاب  دحأ  حلفُي  نل  يل  تلاق  اھموي 

تاملكلا كلت  تظفح   ، هران أفطُتو   ، هراد برختس   ، ضرمیس  ، كّتيذأ
«. قرولل ىتح  الو  دحأل  اھب  حوبأ  نل  يتلا 

عفتري  ، هاش يش  لملمتت   ، فسوي كحضي   ، يلسان كحضت 
ادب ةظحللا  كلت  يف   ، ذفاونلا جاجز  رطملا  قفصي   ، جراخلا يف  جوملا 
: يلسان عباتت   . راصعإلا يسراف  اناك  جوملاو  رطملا   ، ًارثؤم ءيش  ّلك 

عطاقتو  ، لاصتالاو  ، يحولا ددع  وھ   ، ةسمخ مقرلا  بحت  تناك  »
.. ریثألاو  ، ظحلاو  ، ةحصلاو  ، داحتالاو  ، ةبغرلاو  ، بحلاو دسجلا  عم  حورلا 

« نوتاخ ناكروت   » يتدج نأل  ؛  ًاریخ يمودقب  ایسآ  ترشبتسا 
قرزألا نوللا  ءادترا  ىلع  ایسآ  تربجأ  دق  تناك   ، ةلیللا تاذب  تیفوت 

. تاونس رشعلا  ىلع  ديزت  ةدمل  يلینلا 

اب ایسآ  نمؤت  ایسآ ! نيدو  اننيد  نیب  فالخلا  نيأ  يردأ  ال 
صخش ةئمثالث  هل  نكل   ، ساوحلا هكردت  ال  يذلا  يلزألا  دحاولا 

. هلإلا لاعفأب  اوموقي  نأ  مھتمھم 

»؟ ةكئالم مھ  لھ  : » اھلأسأ تنك 

ءيش لك  نولمعيو   ، بیغلا نوفرعي   ، ةكئالم وأ  ةھلآب  اوسیل  -   »
«. .. ءوضو رطمو  راھنو  لیلو  دعرو  قرب  نم 

»؟ اوقلخ فیك  -   »

«. اوجوزتو اوقلخف  مھئامسأب  مھادان هللا  -   »

»؟ اوجوزت -   »

، ةملك مھدحأ  ظفلي  نأب  نولسانتيو   ، مھلثم ءاسنب  اوجوزت  -   »
«. مھنم ًادحاو  دلتو  ًاروف  ةأرملا  لمحتف 

تنك ينكل   ، ةیمالسإلا ةقيرطلا  ىلع  ةالصلاب  رھاظتت  تناك 
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يذلا ءوضولا  ریغ  اھیلع  ضورفم  ةراھطلا  نم  رخآ  ًازارط  ةمث  نأ  فرعأ 
نأل ةروفانلا  ىلإ  موي  لك  تارم  ثالث  للستت  فیك  اھارأ  تنك   . هفرعن

. يعیبطلا هارجم  نع  عطقنم  ریغ  ءام  نم  الإ  نوكت  مھتراھط ال 

. لامشلا ىلإ  يأ   ، بطقلا ةمجن  ىلإ  ةھجتم  يھو  أضوتت  تناك 
تناك ام  طق  مھفأ  وأ  عمسأ  ملو   ، انئوضوب هیبش  وحن  ىلع  هيدؤت  تناك 
لیبقو لاوزلا  دنعو  قورشلا  لیبق  تارم  ثالث  اھتالص  يدؤت   . هب متمتت 

. بورغلا

، اھموق ةقيرط  ىلع  ًاّرس  يدیمعتب  تماق   ، يل اھتبحم  ّدشل 
يف يفتخت  تناك   . يتدالو ىلع  ًاموي  نیعبرأو  ةسمخ  رورم  دعب  كلذو 

. ةسیبك ةنس  لك  نم  ةجنبلا  دیع  موي 

تناك اھنأ  ملعن  اننإف   ، ناضمر رھش  موصب  رھاظتت  اھنأ  مغر 
لكأ نع  اھلالخ  عنتمت  ةنسلا  رادم  ىلع  ًاموي  نیثالثو  ةتس  ةدمل  موصت 

. موحللا

* * *

يكيرمألا روصملا  كلذ  قشمد  ةنيدم  يف  ةریثك  ًاروص  طقتلا 
ةعمسلا تائیس  تایتفو   ، تاصقارو تاینغم  يف 1921،   ، اھراز يذلا 
عاطتسا هنأ  معزیل   ، ّةثرو ةميدق  نكل  ةرخاف  ةيزاوجروب  ًابایث  نيدترا 

. ةیقشمدلا ةیطارقتسرألا  ةقبطلا  نم  تاّدیس  ريوصت 

هینیع قّدصي  مل   ، ةروص طاقتلا  تدارأو  ناھیلسن  هتراز  امدنع 
رفولینلا بوث  نع  فشكتو   ، ًابناج ىمرُت  ءادوسلا  ةءابعلا  ىري  وھو 

نأ دارأ  املك  هیلع  رثعي  نأ  ًالھس  سیل  ٍدسج  ىلع  بكسنملا  يكلملا 
. ةلیمج ىثنأل  ةروص  طقتلي 

، ةقھارم تناك   ، فسویب دعب  قتلت  مل   ، ةدیس دعب  نكت  مل  اھتقو 
ةاتفلا تفقو   . ةديدجلا ءایشألا  بيرجت  ّبحتو   ، شيوردلا دمح  ثباعت 
لفط ةایح  ذقني  نسحمك   ، هوحن ترظنو  روصملا  ةسدع  مامأ  ةباشلا 

. عوجلا نم 

. ًاموي بارخلا  اھلمشي  نل  اشابلا  تنب  ينیع  يف  ةرظنلا  كلت 
يف ایحت  اھنأكو  لایخلل  حولت   ، تاراكذتلا عیب  كاشكأ  لالخ  نم  برستت 

. توملاو نامزلا  هبلجي  يذلا  بارخلا  نع  ًادیعب  رخآ  ملاع 

ىلع ةرظن  تقلأ  نأ  دعب  ةریبك  ةیھشب  كلت  اھتروص  تملتسا 
ّروصف  ، ةيروس نم  ةقرفتم  ءاحنأ  يف  لاج  يذلا  روصملا  اھطقتلا  روص 

.. مھلویخ نوطتمي  ًالاجر   ، ءاملا رارج  نلمحي  ءاسن   ، ةھلھم بایثب  ًالافطأ 
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ًائیش فطتخیس  هنأ  نودقتعي  ءوضب  ةرھبنم  نویعب  نوقدحي  عیمجلا 
. مھداسجأ وأ  مھھوجو  نم 

بشخلا نم  ًاراطإ  يقتنتل  بشخلا  قوس  تدصق  اھموي 
نولب ناتسفب  وھزت  يھو   ، كلت اھتروص  هیف  رطؤتل  فدصلاب  معطملا 
ةیسور ةيراج  تناك  يتلا   ، نوتاخ ناكروت  ناتسف   ، يكلملا رفولینلا 

عم ةمھم  ةقادص  تاقالع  ءانب  ىلع  اھتردقو  اھقوذو  اھنسحب  ةریھش 
ناتسفلا كلذ  تقلت   . قشمد يف  ةمیقملا  ةیبوروألا  ةیلاجلا  ءاسن 

يف عنُص  دقو  ّدب  ال  هنأ  تنّمخ   ، يسنرفلا لصنقلا  ةجوز  نم  ةيدھك 
عساتلا نرقلا  علطم  يف  سيراب  يف  ةیكلملا  ةطایخلا  شرو  ىدحإ 
تحبصأ  ، كلذب ءافتحاو   ، مكحلا ىلإ  نوبروبلا  لآ  ةدوع  ببسب  رشع 
نماثلا سيولل  ًاماركإ  ةینث  ةرشع  ينامث  ةنمضتم  طیخت  نیتاسفلا 

. رشع

* * *

هعنصت يذلا  ياشلا  ميدقت  نرظتني  ّنك  رصقلا  تافیض  لك 
. يرحب

بسح همدقتو   ، يلقملا قتسفلاب  ياشلا  ریضحت  نقتت  تناك 
يف ياشلا  هنم  ّبصتو  ىلعألا  ىلإ  قيربإلا  عفرتف  ةیبیللا  لوصألا 
هذھ رمتستو   ، قيربإلا يف  ديدج  نم  بكست  مث   ، ةریغص سوؤك 

. ةوغرلا وفطتو  ركسلا  بوذي  ثیحب   ، قئاقد رشع  يلاوح  ةیلمعلا 

وفطت  ، اھتياكح عجرتست  يھو   ، ةبعتم  ، يرحب اداد  حجرأتت 
ملكتت  ، اھیضام ًاموي  ناك  ام  لكشتل   ، اھطاقتلا لواحتو  روصلا 
اھینیع ضمغت   ، اھردص ىلإ  هاش » يش   » اھترھ دشت  ناھیلسنو 

: عمتستو

تیب  ، ةیشنملا يحب  لزنم  يف  اشابلا  رقتسا  سلبارط  يف  »
فرغو وبقو  خبطمو  نكسلل  فرغ  ةّدعو   ، يلخاد ءانف  وذ   ، طیسب

هیف تعرز   ، رحبلا ىلع  لطي  ریغص  ناتسب  تیبلا  فلخو   . ةنوؤملل
. نومیللاو لاقتربلا  راجشأ 

ينأ ملعأ  تنكو   ، يتامدخ نع  ًامامت  ًایضار  اشابلا  ناك 
لاحرتلاو دیصلل  هبح  هنع  فورعم  لجر  وھف   ، قشمد ىتح  هقفارأس 

نع ثدحتي  هتعمس   ، ةليوطلا هتالحر  يف  ينجاتحیس   . فاشكتسالاو
. دنھلا ىلإ  اھب  مایقلا  عمزي  ةلحر 

ةینیصلا ىلع  اھمدقأ  تحبصأو  ةوھقلا  يلغأ  فیك  تملعت 
اشابلل ةوھقلا  لمحأ  ُتنك  قباسلا  يف  امنیب   ، ةفاظنبو قئال  لكشب 
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«. ةوھقلا قمع  يف  سطاغ  يعبصإو   ، ّانحو

نم رثكأ  فوصلا  هبشي  يذلا  اھسأر  رعش  يرحب  سملتت 
: عباتتو  ، رعشلا

يرعش نم  حوفت  يتلا  ةحئارلا  هركي  اشابلا  نأ  فرعأ  تنك  »
اھنھدأو  ، لوطلا ةيواستملا  ةعیفرلا  لئادجلا  كلت  هلدجأ  تنك  ينأل 
ةحئارلا تحبصأو  لیخنلا  تيزب  هتلدبتسا  تقولا  عم   ، يناویح نھدب 

. رثكأ ةلوبقم 

ثیح لئادجلا  كلت  لك  يرعش  لدجأ  ينأ  برغتسي  انح  ناك 
عم يلماعت  ةقيرط  رییغتب  ًاریثك  ينحصن   . ةفاثكب لمقلا  ششعي 
يذلا مویلا  كلذ  ءاج  نأ  ىلإ  نأشلا  اذھب  ةدینع  تنك  ينكل   ، يرعش

هب ينتكسمأ 

.. نارمع يدیس  عراش  يف  ةدیبز » »

انلوصو ذنم  هارأ  دعأ  مل  امدنع  رمع  نم  نامأب  ينأ  نظأ  تنك 
. سلبارط

ٍعذج برق  تنك  امدنع  حابصلا  كلذ  ىتح  ًائناھ  ءيش  لك  ّلظ 
. رحبلا ىلع  لطملا  ناتسبلا  طسوتت  ةرمعم  لیخن  ةرجشل  ظیلغ 
ًائیش يسفنل  تیقبتسا  دق  تنك   . نخاسلا دامرلا  ىلع  ضیبلا  يوشأ 

امھروطف انحو  اشابلا  نم  لك  لوانت  نأ  دعب  جزاطلا  زبخلاو  ياشلا  نم 
قوس نم  اشابلا  تايرتشم  ضعب  لمحیل  مداخ  امھقفاري  اجرخو 

. ءارحصلا ىلإ  ةديدج  ةلحرب  مایقلل  ةدعلا  ّدعُي  ناك  ثیح   ، كرتلا

. هب يدسج  لك  ّفلو   ، سنربب يھجو  ىطغو   ، رمع ينبرض 

ةرابع رخآ  هذھ  بونذلا .» تابحاص  تیبل  ىغبملل  كعیبأس  »
اذھ ىتح  حابصلا  كلذ  دعب  هرأ  مل  يذلا  ينازفلا  رمع  نم  اھتعمس 

. مویلا

ًاضایب عملي  ةلیمج  ةئیھب   ، ریبك ىنبم  ءانف  يف  ًءاسم  تقفتسا 
اھولعي روسلاب  ةروفحم  ةریغص  ةباوب  يل  تحال  دعب  نعو   . ةفاظنو

هتيأر ءيش  لوأ   . اھضعب عم  ةكباشتم  نابضقب  ةقلغم  يھو  سوق 
ةحئار اھنم  حوفت  ضیبألاب  ةیلطم  فرغو  رئب  اھطسوتي  ةقيدح  ناك 

. يلخادلا ءانفلا  بوص  ةھجتم  اھذفاون   . روخبلا

يلوح رظنأ   ، ام رادج  ىلع  يسأر  دنسأو  ةیقلتسم  هبش  تنك 
لكشب نیتركام  نیتریغص  نیتداح  نینیعب  ءاضیب  ةأرمال  هبتنأ  مل  امنیب 
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، نیسمخلا رمع  تعطق  اھنأ  تدب   ،« ةدیبز : » اھمسا ناك   . بیجع
تاوصأ عمست  تكرحت  امفیكو   . ءانحلاب ليوطلا  اھرعش  تغبصو 

. اھیقاس اھب  طیحت  يتلا  ةریثكلا  لیخالخلل 

ىلع رمع  ينبرض  نأ  دعب  ثدح  اذام  ركذتأ  نأ  لواحأ  تنك 
فرغلا نم  ةفلتخم  نكامأ  نم  نجرخي  ءاسن  ةدع  تيأر  امدنع   ، يسأر
ًامئان ىقلتسا  ـي  بئذ بلكو   ، دورولاب ءيلملا  ءانفلا  ىلع  ّةلطملا 

. ناردجلا دحأ  ءيفب  ثارتكا  نود 

ناك  . ةطلتخم تاغل  نملكتي  نھو  يلوح  نعمجت  ءاسن  ةدع 
. ينع رودي  ثيدحلا 

ةيريرح ليوارس  نيدتريو   ، ردصلا تايراع  ّنك  تایجنز  ثالث 
نھسوؤر نيزيو   . ةشكرزلا ةریثكو  ةفلتخم  ناولأب  نكل  ةھباشتم 
نھءادثأ غلبتو  نھقانعأ  ىلع  عّزوتت   ، عَدَولا نم  تادالقو   ، ماعنلا شيرب 

ناتنثا  . ایقيرفإ يف  تایجنزلا  دنع  داتعم  ریغ  وحن  ىلع  ةئلتمملا 
امھلئادج اتلدسأ   ، ةبحاش ءارفص  ةرشبو   ، ةيربرب حمالمب  ناتيرخأ 

ول امك  تدب  ةشمقأب  امھيدسج  نففل  نھنكل   ، ةحضاو ةنيز  نود  مامألل 
اھسوؤر سیبابد  ةدعب  نیفتكلا  ىلع  تتبث  طقف   ، ةطیخم ریغ  اھنأ 
امھاترشب ناتيرخأ  ناتنثاو   ، ناتاوارمس ناتنثا  تايرخأ  عبرأو   . ةیناجرم
نيوارضخ نینیع  لمحت  ًادج  ةلیمج  تناك  نھنم  ةدحاو  نكل   ، ناواضیب

. اشابلا ينیع  لثم 

، نھداسجأ نم  ًائیش  يفخت  داكت  ال  ًابایث  ةوسنلا  كلت  سبلت 
ةدعب ةنولم  ةيريرح  ةشمقأ  تحت  ةحضاو  نھئادثأ  تاملح  تدب  دقف 

. ةتھاب ناولأ 

نم ىغبملا  مقاط  نوكتي   . ةلقتسم ةفرغ  كلمت  تناك  ةأرما  لك 
هیف نكت  مل  ينطو  يف  ناطلسلا  رصق  ىتحف   . تالیمجلا ةوسنلا  كلت 

نملكتي نك  ثالثلا  تایجنزلا   . لامجلا وأ  ةفاظنلا  كلت  لثمب  تایتف 
. ةقالطب ةيرونكلا  يتجھل 

ةقيرطب ةیبرعلا  ملكتت  يتلا  ةدیبز »  » امنیب يتصق  ىلإ  نعمتسا 
رمعل هتعفد  يذلا  نمثلا  ببسب   ، يلاوقأب ًاریثك  متھت  مل  ةرسكم 

نأ اھیلع  ضرعو   ، لصاوتم لكشب  اھاغبم  ةرايز  داتعا  يذلا  ينازفلا 
ميرح نمض  تناك  ئلتمم  دسجو  ةمعان  حمالمب  ةریغص  ةاتف  اھعیبي 
ةدع داعسإ  اھنكميو   ، بحلا رومأ  يف  ةعرابو   ، ونرب ةكلمم  ناطلس 
ماق هنأ  ىغبملا  ةبحاص  ربخأ   ، رذقلا  . بعت نود  ةدحاو  ةلیل  يف  لاجر 

دومحمل ناطلسلا  ةيدھ  تنك  ينأ  اھربخي  ملو   ، ونرب نم  يئارشب 
ریضحت ىلع  ترصتقا  يتامدخ  نأو   ، ةلحرلا لالخ  هتمدخب  موقأل  اشاب 
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نأ ّيلعو   . ينمث تعفد  يھف   ، ينقدصت نأ  ًاّمھم  نكي  مل   . ماعطلا
. ينازفلا رمعل  هتعفد  يذلا  غلبملا  دیعتستل  يدھج  لذبأ 

يمدق صمخأ  ىتح  يسأر  نم  يدسج  صحفتب  تماق  امدنع 
ال يلئادج  هب  ّجعت  يذلا  لمقلا  نأ  تأر  دقف   ، ًاریثك ةیضار  نكت  مل 

. هروذج نم  هقلحب  الإ  هنم  صالخلل  لیبس 

كلذ نإ  ةلئاق  ينتساو  ةیجنزلا  هكوك » و»  ، يئاكب ينعفني  مل 
لوطي نأ  دعب  الإ  لاجرلل  يميدقتب  أدبت  نل  ةدیبز  نأل  ؛  يل لضفأ 
ّيلع تقولا  كلذ  لالخو   . ةثالث وأ  نيرھش  قرغتسیس  كلذو   ، يرعش
انأو ةمداقلا  يتاونس  ءاضق  درأ  مل  اذإ   ، يسفنل جرخم  ىلع  رثعأ  نأ 
يفكي امب  لمعأ  نأ  دعب  الإ  متي  نل  كلذو   . لاجرلا فانصأ  لك  لبقتسأ 
دعبو  ، حابرألا ضعب  هعمو   ، رمعل ةدیبز »  » هتعفد يذلا  غلبملا  ديدستل 

. رایتخالا ةيرح  يل  كرتتس  كلذ 

تایجنزلا نأل  ؛  اھحلاصل نوكتس  ةجیتنلا  نأ  ةدیبز  نمضت  ةداع 
. ىغبملا جراخ  ةلوھسب  نمآ  ناكم  ىلع  نرثعي  نل 

هبشي يذلا  ریبكلا  بلكلا  معطأ   ، ًاركاب ضھنأ   ، يمايأ تأدب  اذكھ 
امك ينعت  ةملك  يھو   ،« هیلیتنج  » مساب ةدیبز  هيدانت  يذلاو  بئذلا 
سنكب موقأ  مث   ، ةیلاطيإلاب فیطللا »  » تایتفلا ىدحإ  ينتربخأ 

ىلع لقنتأو   ، رئبلا نم  ءاملا  جرخأو  ةطقاستملا  قاروألا  نم  ةقيدحلا 
نوبز ّلكل  ّةلقتسم  تارجح  نم  ّنوكتي  لزنم  يف  يعباصأ  سوؤر 

. رخآلاب ُدحاولا  يقتلي  يك ال   ، ةدح ىلع 

لك لعفأ  نأ  ّيلعو   ، ءاسن ةرشعل  ماعطلا  ریضحتب  ًاحابص  أدبأ 
نھنأل نھجعزأ  ال  ىتح   ، جیجض وأ  ةبلج  ةيأ  نود  ریبك  ءودھب  كلذ 

نلبقتسي نھو  لیللا  نیضقي  نأ  دعب  تامئان  نھو  راھنلا  نیضقي 
. لاجرلا

تعضو ثیح   ، ةنوؤملا ةفرغ  ةوك  نم  صصلتأ  ُتنك  ةيادبلا  يف 
ىرأ تنك   . ينئفدت داكلاب  ةميدق  ةیناطبو  ًالھلھم  ًاشارف  ةدیبز  يل 
ةدیبز تناك  ثیح   ، ًالیل الإ  حتفي  يذلا ال  بابلا  نم  نولخدي  مھو  لاجرلا 
نئابز لبقتستو  بابلا  حتفت   ، تكرحت امفیك  اھعم  حیتافملا  لمحت 

تیناوحلا باحصأ  ءاینغألا  كئلوأ  يتأیف   ، راجتلا ةقبطل  نومتني  مھبلاغ 
نم مّھوتل  اوؤاج  نيذلا  راجتلا  كئلوأ  وأ   ،« كرتلا  » قوس يف  ةریغصلا 

. عئاضبلاب ةلمحم  لفاوق  عم  ءارحصلا  اھلالخ  اوربع  ةليوط  ةلحر 
ةدیبز نأ  امك   . مھتاجوز اودصقي  نأ  لبق  ةدیبز  ىغبم  نودصقي  ءالؤھو 
تایتفلا داسجأ  نوقھري  مھنأل  ؛  مھریغ نع  ًافعاضم  ًالام  مھنم  ذخأت 

. رھشأ ةدعل  ةلجؤملا  مھتاوھشب 
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ةجلاعمل ةيركسعلا  ةیماحلا  بیبط  مادقتسال  رطضت  ًانایحأ 
ذنمو  . لاجرلا كئلوأ  دحأ  عم  ةلیل  بقع  تایتفلا  نم  نیتنثا  وأ  ةدحاو 

، مھفرعت تناك  اذإ  الإ  ءارحصلا  نم  نئابز  لابقتسا  نع  تعلقأ  ةدم 
ةرخاب اھیف  لصت  يتلا  ةلیللا  يفو   . مھلبقتست نكت  مل  نوحالملا  كلذك 

يأل هحتفت  الو  بابلا  قلغتو  سونافلا  ئفطت  ةدیبز  نإف   ، ءانیملا ىلإ 
، لزنملا اذھ  فقس  تحت  نتم  تایتف  نع  نسماھتي  نك  تایتفلا   . ناك

ىغبملا تایتف  نولماعي  نيذلا  نئابزلا  ضعب  ةفالجو  ةنوعر  ببسب 
. تاناویحك

ىغبملا يف  تایتفلا  مدقأ   . ًاقلطم رمألاب  ملكتت  ةدیبز  نكت  مل 
ىلع نقلطي  نھنكل   ، اھمسا نكي  مل  ًاعبط  تمعن .»  » ةیطلاملا تناك 
نأ دعب  ةرم  تاذ  تكح  تمعن   . نئابزلا اھظفحیل  ةیبرع  ءامسأ  نھسفنأ 
، نییسنرفلا طابضلا  دحأ  اھل  همدق  ركسم  بورشم  برشب  تطرفأ 

تضرتعا نأ  دعب  ةدیبز  تایتف  ىدحإ  قنع  رسك  ًاشحوتم  ًالجر  نأ  فیك 
ءانف يف  ةنوفدم  ةاتفلا  نأ  نسماھتي  تایتفلا  تناكو   . اھعم هفنع  ىلع 

. لزنملا

« ايولليا  » يتبر يعم  تناك  ولو   ، ًاریثك حاورألا  ىشخأ  تنك 
ةصيرح تناك  ةدیبز  نأل  كلت  تمعن  ةصق  تقدصو   . ًاریثك ينتدعاسل 

عم نیفینع  نونوكي  دق  نئابز  لابقتسا  مدع  ىلع  ًانایحأ  نونجم  لكشب 
«. تایتفلا

* * *

ىلع ددرت  ًامئاد  تناك   . ءافتخالا ةلضفملا  ناھیلسن  ةياوھ  تناك 
: اھتابيرق عماسم 

مھلعجت  ، ءابرحلا دلج  نم  دولج  ةعبس  ذخ   ، ءافتخإلا تدرأ  اذإ  »
يفتخت كنإف   ، روخبلا قلطتو  ةميزعلا  أرقت  نأ  دعب  اھسبلتو   ، ةیقاط

« ناھیلسن  » تطعأ اذكھ  سنإلاو .» ّنجلا  نم  نيرظانلا  نیعأ  نع 
يأ ِفتخت  مل  نكل   ، ةفصولا كلت  نبرج   . اھمع تانبل  ءافتخالا  ةفصو 
ىلعو تتمص  ناھیلسن   . نكحض  ، ءاقمحلاب ناھیلسن  نتعن   ، نھنم
هتميرج باكتراب  دیعس  مرجم  ةماستبا   ، ةفیخم ةماستبا  اھرغث  فرط 
ثیحب ةیبغ  ينأ  نعقوتت  لھ  : » لاعتمو قثاو  توصب  تلاق   . لیلد نود 

؟ ًالثم هرارسأ  يشفي  رحاسب  نتعمس  لھ  ؟ ! ةلماك ةفصولا  يطعأ 
ّرس ال يقرش  باب  يف  يسنرفلا  بیبطلل  نكترايز  نأ  ندقتعت   .. ممما

ةیقاط يدترأ  انأو  نكاطخ  تعبت  ينكل  كلذك  وھ  ىلب  ؟ ! دحأ هب  فرعي 
بيرملا نوكسلا  ّمیخ  دقو  تتمص  «. . نكداسجأل ةيذاحم  تنك   ، ءافخإلا

ةغلب اھتبطاخو  ناھیجرون  ىلإ  تتفتلا  امنیب   ، ةفرغلا ىلع  لیقثلاو 
لكشبو  ، ةيودم ةقعز  ناھیج  تقعز  ؟ » تملأت لھ  : » ةمساح
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. ًاضرأ ناھیلسن  تمر  يریتسھ 

عضبب ناھیجل  تحمس   ، ءيشب تأجافت  اھنأ  اھیلع  دبي  مل 
. ريرم ءاكبب  طرخنتو   ، بضغلا نم  ةراھنم  يھو  فقوتت  نأ  لبق  تامطل 

بترتو اھبایث  لّدعت  يھو  ناكملا  نم  ناھیلسن  تبحسنا 
. تفتلت ملو  تجرخ   ، اھرعش ةحيرست 

ءاسنلا ةليوطلا  تاباقنلاو  ةضافضفلا  ءادوسلا  تاءالملا  يمحت 
مل  . يقرش باب  يف  يسنرفلا  بیبطلا  ةرايزب  نمقي  يتاوللا  تایتفلاو 
ًاعراب ناك  هییتوغ » هيردنأ   » بیبطلا كلذ  نأ  دحأ  ىلع  ىفخي  نكي 

بوغرملا ریغ  ةنجألا  ضاھجإبو   ، تناك امك  ةراكبلا  دیعت  تایلمع  ءارجإب 
. اھیف

* * *

: ناھیلسن لوقت   ، هترارحب ةرومغم   ، فسوي يعارذ  نیب 

، اھسفنب هتداطصا  نابعث  بلق  نالرف  يمأ  ينتمعطأ  نأ  دعب  »
يذلا مویلا   ، ءاثالثلا موي  يف  هب  تصبرت   ، عرذأ ةسمخ  يلاوح  هلوط 

. فوخلا فرعأ  دعأ  مل   ، لیباھ هاخأ  لیباق  هیف  لتق 

. نیلالھ نیب  يذلا  نامزلا  نع  ةرابع  ناك  ایسآ  دنع  رھشلا 

يتلا رھشألا  كلت   ، مرحلا رھشألا  يف  اھرحس  سرامت  نكت  مل 
، تاراغلا ّنش  نع  دعقتو  اھحامر  نع  ةنسألا  عزنت  اھیف  برعلا  تناك 

. هودع نم  فئاخلا  نمأي  اھیفو 

تالیحتسملا ىدحتي   ، تانكمملا نم  ملاع   ، ةعتم رحسلا  ؟  ملعتأ
. ةایحلا اھب  انددھت  يتلا  ةریثكلا 

انرعاشمل نكمي  امم  رثكأ  تافاسملا  زاتجت  نأ  انداقحأل  نكمي 
رعاشملا كلت  میظنت  وھ  رحسلا  هلعفي  ام  ّلجو   ، لعفت نأ  ةبیطلا 

. ةباھملا ءادوسلا 

نسحیل  ، هعم أطاوتتل  موجنلا  ظقوي  نأ  هنكمي  رحاسلا  هدحو 
رھَظت يتلا   ، ةلوھجملا  ، ّةيرسلا ىوقلا  كلت  ضّرحيو   ، هاياحض ءاقتنا 
عضخت  ، ةيریثأ تانئاك   ، اھدوجوبو اھزاجنإب  نوقثي  نيذلا  كئلوأل  طقف 
نيذلا ءوضو   ، رارقتساو  ، مالحأ ةعضعضل  سّركُتو   ، رحسلا تالداعمل 
نومدقي نيذلا  كئلوأ  اّمأ   ، انقيرط يف  ةبقع  مھنأ  دقتعنو  اننوھركي 
انمئامتب ةنابتلا  برد  لاعشإ  ةعتم  يھاضت  ةعتم  الف   ، انئاذيإ ىلع 

«. ضرألا هذھل  اھترداغم  تقو  ناح  ةلیتق  ریفاصعك  مھقلعنل   ، انمئازعو
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يتلا ةبحاشلا  قئاقحلا  كلتل   ، ركبم تقو  يف   ، يلسان تنطف 
مھألا كلانھو   ، رارشألا كلانھو  نوبیطلا  كلانھ  هنأ  ةركف  عم  أطاوتت 
كئلوأ  ، فینصتلا ىلع  نویصعلا  رشبلا  مھنإ   ، لمجألاو نیفرطلا  نم 

، اھیلع نوشمي  لابح  ىلإ  نیناوقلا  نولوحي  نيذلا   ،« نییماظنلا ریغ  »
نییقالخألا  ، ّنیيدجلا عم  ثدحي  اذھ  نكل   ، التاق نوكیس  دحاو  أطخ 

نوفاخي نيذلا ال  كلانھ  امنیب   ، فوخو رذحب  لبحلا  ىلع  نوشمي  نيذلا 
. بسحو ةحوجرأ  ىلإ  هنولوحي   ، لبحلا نوبعاليو 

دیحولا حّشرملا  ًامئاد  ناك  هنأ  ملعي  هنأل  امبر   ، فسوي اھلأسي 
نع ينيربخأ  : » اھسفن نع  ةیقیقح  ءایشأ  همامأ  يلسان  لوقتل 

ةسردملا يف  كتالیمز  ضعب  تمعز  يذلا  دوسألا  نابعثلا  دلج  ةقیقح 
«. نھضعب ءاذيإل  رخآو  تقو  نیب  هنیلمعتست  تنك  كنأ  ةیسورلا 

اذامل : » راكنإلا وأ  ةأجافملا  ىلع  تامالع  ّةيأ  نود  يلسان  هبیجت 
نوقوفتي نم  ءاذيإل  ًایعرش  ًاقح  مھتحنم  ةایحلا  نأ  ضعبلا  دقتعي 

!«. ؟ مھیلع

ةطاسبب : » اھمالك لمكتو  بءاثتت   ، ىطمتت  ، اھتسلج نم  لّدعت 
ىلع دھشي   ، دحاو نآ  يف  ددعتمو  دحاو  ّرشلا   ، يسفن نع  تعفاد 
رثكأ ءيش  كلانھ  سیل   . ةریثكلا هتاوصأو   ، ةعونتملا هبیلاسأ  كلذ 

، كرحس عنصتل   ، كيزافق اھیف  يدترت  يتلا  ةظحللا  كلت  نم  ةعتم 
نم ىلع  هّطلست  نأ  كنكمي  كدحوو   ، تنأ هكلمت  يذلا  صاخلا  كّرش 

عزعزتل  ، يئرم ریغ  ًامولعم  ًابرد  كلست  حيرك  كتمقن  لسرت   ، ءاشت
«. هناصح نع  سرافلا  طقسیل   ، اھلمكأب ءایحأ 

ةرشح قحالت   ، ءومت  ، يلسان نضح  نم  هاش » يش   » ّبثت
امنیب  ، جرختل ةذفان  نع  ثحبت   ، اھقيرط ّتلض  ةبابذك  ودبت   ، ةریغص
لمكت  ، اھریغ دحأ  اھنقتي  ةبعل ال  بعلت  اھنأ  ول  امك  اھقحالت  تحار  ةّرھلا 

: فسویل اھحوب  يلسان 

نورخآلا انیلع  مجھي  امدنع  يكبنو  ةمتعلا  يف  عبقن  اذامل  »
كلانھ عاونأ : رارشألل  ؟ ! ملعتأ ؟  مھفعضو مھتشاشھو  مھتریغ  ببسب 

الو  ، ةبھوملا ال   ، ةسفانملل ًائیش  نوكلمي  ال  مھنأل  كلذك  مھ  نيذلا 
نيذلا ءامظعلا  رارشألا  كلانھو   ، ءاكذلا الو   ، لامجلا الو   ، روضحلا

دیب مھّسم  وأ  مھنم  بارتقالا  لواحي  نم  لك  مّھلظ  يف  ىشالتي 
«. ةھوبشم

ةكھنم تدغ  يتلا  ةبابذلا  ریصمب  اھوھل  هاش » يش   » عباتت
نم برس  اھنأ  ول  امك  اھمجاھت  ةّرھلا  امنیب   ، مالستسالا كشو  ىلعو 
مف نم  جرخت  يتلا  تاملكلا  كلتب  اعتمتسم  فسوي  ادب   ، ریبابدلا
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فرعي  ، يشحولا اھحوب  ىلع  داتعا  هنأ  دكؤي  كاذ  هعاتمتسا   ، هتبیبح
ّبحت  ، نيرخآلا فیخي  امب  ّهوفتلا  اھعسوب  نوكي  ال  امدنع  تمصت  اھنأ 

ال ةببحملا  ةحاقولا  نم  عون   ، ةيرورضلاو  ، ةیشحولا ءایشألا  كلت  لوق 
ةرظن اھینیع  يفو   ، هیلإ رظنت   ، اھمف يف  اھیقبتست  نأ  يلسان  بحت 

: هتقيدح يف  روھزلا  يصحي  نم 

«. ءايربك وھ  ّرشلا  امنیب   ، ةمارك هنأب  زیمتي  ریخلا   ، ملعتأ »
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(4)

( لیللا نم  برھی  ھنأل ال  ءيضی ؛ رمقلا  نإ  )

يمورلا نیدلا  لالج 

راذعلا يلاخلا  نوللا  ضیبألا  دبع هللا  نب  روالدب  نوعدملا  باطخلا  اذھ  يلقانو  باتكلا  اذھ  يلماح  ھكیلامم  ررحو  قتعأ  )
ررحو قتعأو  ةماقلا  عوبرملا  سنجلا  ينوبلا  نوللا ، دوسألا  هللا ، دبع  نب  لبنس  وعدملاو  سنجلا ، يسروألا  ةماقلا ، عوبرملا 

ةلیوطلا نیعلا  اقرزلاو  نوللا  ءاضیبلا  ةیمورلا ، دبع هللا  تنب  افو  ةوعدملا  ةلماكلا  ةأرملا  ةیدوبعلاو  قرلاب  ھل  ةفرتعملا  ھتیراج 
نینیعلا ادوسلا  ةماقلا ، ةلیوطلا  سنجلا ، ةیجروكلا  دبع هللا  تنب  رانواس  ةوعدملا  ھتیراج  قتعأو  ررح  ..سنجلا  ةیسرألا  ةماقلا 

(. ..اھدیسل ةفورعملا  نیبجاحلاو 

قشمدل ينارمعلا  خیراتلا  باتك ، نع  ةلوقنم  ةیروسلا ، ةیخیراتلا  قئاثولا  زكرم  يف  ةدوجوملا  قتعلا  كوكص  نم  جذامن 
.2011 ةفاقثلا ، ةرازو  نع  رداص  يفطل ، داؤف  يفطل  فیلأت  نیب 1016- 1918م ،
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تالاقم ونایبلا  ىلع  فزعلا  ملعتب  يلسان  مامتھا  ّرس  ناك  لھ 
قوفتلل قوتت  تناك  اھنإ  مأ  ،؟  نفوھتیب ىقیسوم  نع  ةدايز » يم  »
ةبحصب لوطأ  تارتفل  ءاقبلا  تدارأ  اھنإ  مأ  ؟! فزعلاب ناھیجرون  ىلع 

! ةدیعب ضرأ  نم  ةمداقلا  ةدیسلا  كلت  ةبحص  اھتوغأ  ؟  ایتسان

ةغلابلا  ، ةینیعبرألا ةیسورلا  ةأرملا  ایتسان »  » ترثع امدنع 
تناك اھنأ  هدافم  ًامعز  ًامئاد  ًاليوط  تددر  يتلاو   ، ضایبلاو لوطلا 
ىلع  ، رصیقلاب ةفشالبلا  حیطي  نأ  لبق   ، ایسور اھنطو  يف  ةنوراب 
لضفب الإ  كلذ  نكي  مل  قشمدب  ةیسورلا  ةسردملا  يف  اھل  لمع 

. اشاب دومحم  تاقالع 

لالخ ایتسان  لباق  اشابلا  نأ  دكؤت  ةعاشإ  اولقانت  قشمد  لھأ 
يتلا ةیلیللا  ةیسورلا  يداونلا  دحأ  يف   ، لوبنطسا ىلإ  هل  ةلحر 

. ةيرصیقلا ایسور  نم  نییفنملاو  سورلا  نیئجاللا  ببسب  ترھدزا 
ةمدخب روكذلا  لدنلل  الإ  ًاحومسم  نكي  مل  ةیكرتلا  معاطملا  يفف 
تالدانلا لامجب  تّجض  سورلا  اھحتتفا  يتلا  يھالملا  امنیب   ، دئاوملا

. مھتبرشأو  ، مھتمعطأو  ، مھاقیسوم اھیف  تفزع  املثم   ، تایسورلا

يھالملاو معاطملاو  يھاقملا  كلت  نوداتري  حاوسلا  ناك 
سورلا امنیب   ،« تاقودلا  » نفصوي بـ ءاسن  ةبحصبو  لكألاب  عاتمتسالل 

ةريرم ىركذ  الإ  نوكي  نل  يذلا  مھیضام  ىلع  ءاكبلل  كانھ  نوبھذي 
. مھیلإ ةبسنلاب 

ةقبنزلا ىھلم  يف  ةینغم  مأ   ، ةلدان درجم  ایتسان  تناك  لھ 
ةیظحم نوكت  نأ  تعاطتسا  اھنكل  طبضلاب  فرعي  دحأ  ال  ؟ ! ءادوسلا
اھنكسأ ماع 1920،  ةياھن  يف  طبضلاب  قشمد  ىلإ  تلصو   ، اشابلل

هتنبا بيردت  اھنم  بلطو   ، هرصق نم  بيرق  ریغص  لزنم  يف  اشابلا 
. ونایبلا فزع  ىلع  ةدیحولا 

مل كلذ  لالخ   ، نیماع ةدمل  اشابلا  رصق  ىلع  ایتسان  تددرت 
عدخي كلذب  هنأ  دقتعيو  اھلھاجتي  ناك   ، ًاقلطم  ، اشابلا اھیلإ  رظني  نكي 

. رصقلا ةوسن 

تبرضو  ، اھعَدَو  ، ایسآ ةبوبحلا  رصقلا  ةنامرھق  تمر  اھموي 
مل اذھل   . تابثلا عَدَولا  ةغلب  ينعي  اذھ   . عبرملا  ، لكش ذخأو   ، لمرلا
يھو  ، تارايزلا كلتب  ةعتمتسم  تناك  امنإ   ، ایتسان نم  نالرف  َشخت 
امنیب  ، ًاقلطم نالرف  هفرعت  ال  فلتخم  ملاع  نع  ملكتت  ایتسان  عمست 
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، اھوعدت تناك  امك  ةسون »  » هلوقت تناك  ام  اھمأل  تمجرت  يلسان 
امبرو  ، فّرحتو ّروزت   ، ديرت امك  مجرتت  تناك  يلسان  نأ  نیمختلا  نكميو 

لك تناك  ةدم  دعبو   ، اھعم ثدحت  وأ   ، ایتسان طق  اھلقت  مل  ًاصصق  عرتخت 
مھ نيذلا   ، اھنودوقي نيذلا  عاعرلاو  تاروثلل  تاھراك  رصقلا  ءاسن 

. ةفشالبلا

* * *

لھأ رزحي  لھ  : » لءاستت يھو  قئارلا  ناھیلسن  توص  وفطي 
«. ؟ نآلا انأ  نيأ  قشمد 

لظتس اھنأ  يلسان  تررق   ، رحبلا هیف  تحمل  يذلا  مویلا  ذنم 
حجرأتي  ، ةعرسب هلاوحأ  لّدبي  يذلا  لئاھلا  عاستالا  كلذ  نم  ةبيرق 

ام  ، ًاجئاھ ًامھتلم  ًانونجم  ىظشتي  مث   ، كلذك ىقبیس  هنأ  ول  امك  ءودھب 
براوقلا كلت  علتبت  مل  تّرم  يتلا  هتفصاع  نأ  ول  امك  أدھي  نأ  ثبلي 

ریغي مل  هنأ  ول  امك   ، ءانیملا نضح  نع  ًادیعب  ةالابم  الب  ةعكستملا 
ًارباع ًادھشم  الإ  سیل  هنونج  نأك   ، كمسلا بارسأ  نم  فالآ  رئاصم 

. ةدلاخ عابط  نم 

تأدھ يربح  قرزأ  رحب  ىلع  ّةلطملا  ةذفانلا  فلخ  نم  ملكتت 
: وتلل هتفصاع 

، نوضرتفي نيذلا  سسعلا  ناكم : لك  يفو   ، كانھو  ، انھ مھنإ  »
ام لك   ، ةبذاك حيراصتلاو   ، ةروزم تايوھلاو   ، نیبنذم ةراملا   ، ًافلس
بجي امك  انیلإ  نورظني  لاجرلا   . سلتخم عانق  كھجوو   ، عونمم هلمحت 

. شیعن نأ  وأ  نوكن  نأ  يف  بغرن  امك  ، ال  نوكن نأ 

لبق كلذ  نلعفي  ءاسنلاو   ، تنأ امك  كیلإ  رظني  نأ  ديري  دحأ  ال 
. لاجرلا

بحأ مك   .. هھھھ  ، ةحضاو نوكأ  نأ  ينم  بلطت  ناھیجرون  تناك 
ضومغلا  ، ًاحضاو نوكت  نأ  بولطم   . ىقمحلا ةریح  يف  ديزأ  نأ 

هليوأت رمأ  ىقمحلا  ىلوتیس   ، كسفن هب  طیحت  ضومغ  لكو   ، عونمم
«. مھبرآم قفو  هنولوأي  ءاثبخلاو   ، مھاوھ قفو 

، ًایمھو ًاشعن  موي  تاذ  اھسفنل  تعنص  يتلا  يلسان  تمصت 
. حوتفم توبات  ةسیبح  يھو  اھیلع  تّرم  يتلا  ةلیللا  كلت  بقع 

. كیب مظان  اھعم  هلعفي  نأ  نكمي  ام  طسبأ  كلذ  ناك 

نأ دعب  اھمالك  عباتت   ، ًائیش ركذتت  نأ  ديرت  اھنأكو ال  اھسأر  ضفنت 
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: ًادیج هفرعي  ام  عامسب  يفتكي  فسوي   ، ًالیلق هتدح  ىخارتت 

ًادنتسم ًائیش  لق  ًالثم ! ةقیقحلا  لق   ، ًاحضاو نوكت  نأ  بّرج  »
تاعانقلا ّلك  ىلع  ًاحساك  ًاءوض  قلطأ   ، ًایقطنم ًائیش  لق   ، ءاكذلا ىلإ 

نود اھقنتعنل  دلون  يتلا   ، ةزھاجلا تاینیقیلا  كلت  ّلك   ، انلذُت يتلا 
. نینسلا تائم  ذنم  انمكحت  يتلا  تاینالقعاللا  لك   . شاقن

ذنم ررقم  عوضوملا  اذھ  : » هل لقو  كلوح  ًادحأ  شقانو  بّرج 
: كبیجیس همھفن .» لاعت   ، هشقانن لاعت   ، اندادجأ لبق  ام   ، دیعب نمز 

«. !؟ همھفن نأ  انيدجي  اذام  ؟  همھفن اذامل  »

يتلا ال هتماستباو  هتمص  نم  فسوي  لشتنت  ةضماغ  ًاعرذأ  نأك 
، هتشھدو هتیلستل  راثم  هتبوبحم  هلوقت  ءيش  لك  نأكو  هرغث  قرافت 

: لوقي

ًارمأ تسیل  ةایحلاف   ، ةقیقحلا هكالتما  معزي  نأ  دحأل  نكمي  «ال 
ضحم ةقیقحلا  لوقف   ، نمزلا الو  توملا  الو  نوكلا  ال   ، مھفلا لھس 

«. .. ءاعدا

كلذ ىلإ  ّلسنتو   ، اھتبحاص نضح  نم  هاش » يش   » قلزنت
لوقت امنیب   ، هیلإ لوصولا  ططقلا  ّلك  نقتت  يذلا  ّيرسلا  ناكملا 

: ناھیلسن

ةقیقحلا مھكالتما  نوعّدي  نيذلا  كئلوأ  هباجن  فیك  نكل  »
«. ؟ توملاو ةایحلاو  نوكلاب  قلعتي  امیف   ، ةقلطملا

رثأ يفتقت  اھنأكو   ،« هاش يش   » نع ثحبت   ، كابتراب  ، كرحتت
ثحبأ تنك  ينإ  لاق  نم  : » اھمالك عباتت   ، دیعب نمز  ذنم  ةعئاض  ءایشأ 
ناجنف ىتح  اوكرابي  نل  مھ  ؟  هب موقأ  امل  يلوح  نم  ةكرابم  نع 

«. يحابصلا ةوھقلا 

هذھ يف  ءافتكا  ال  : » بضاغلا ناھیلسن  حوب  عمس  فسوي  هدحو 
. اھتالداعم  ، اھتايرظن  ، اھریياعم  ، اھقئاقح  ، اھیف ام  لكب  ةقلزلا  ةایحلا 

هكالتما معزيو  دودحماللا  نوكلا  اذھ  هجو  يف  خرصيو  ؤرجي  نم  لك 
فیك الإو   ، مالظلا يف  نفعتیس  شقانُت  ال  يتلا  ةقلطملا  قئاقحلا 

؟! انب قیحت  يتلا  ةمتعلا »  » رّسفن

اھتببحأ يتلا  يرام »  » يتسّردم ىتح  ؟ ! ءوضلا انلصي  ىتم 
نونيزل تارابع  ررمت  نأ  نود  ملكتت  يھو ال   ، ریثكلا اھنم  تملعتو  ًاریثك 

هتلق ام  لبقتت  مل   ، نيوت كرامو  نوسرمياو  ساروغاسكاناو  طارقسو 
«. اھتنبا ىلإ  مأ  ةحیصن  : » اھناونع ناك  اھل  ةلاقمب  ييأر  لوح  ًاموي  اھل 
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الإ ةایح  الو  حرف  الو  ةذل  الو  ءانھ  ال  : » كلت اھتلمج  ىلع  ُتضرتعا 
تاوھشلا تعنتو  دسجلا .» تابغر  عمقو  سفنلا  طبضب 

!؟ تاعقنتسملاب

تایلكلا نم  ایلع  تاداھش  نلمح  يتاوللا  يتاقيدص  لك 
ةنسلأ نم  ًافوخ  نيوزنا   ،« تمصلا  » نم مھأ  ًائیش  نزجني  مل  ةیلیجنإلا 

«. نھسفنأ ءاسنلل  دوعت  ةنسلألا  كلت  مظعمو   ، سانلا

سمشلا ءوض  تحت  ةعادوب  زتھي   ، رثكأ رحبلا  أدھي  جراخلا  يف 
. مویغلا نیب  نم  قراملا 

هتاقارتحا ةاراومب  هسفن  دھجي  قشاع  بلق  لثم   ، رحبلا أدھي 
. ةرویغلا

* * *

عبشملا قسغلا  ءوضب  نذآملا  سوؤر  ءاسملا  سمش  رمغت 
صصلتي وھو  كیب  مظان  نویع  نع  ناھیلسن  يرحب  ثّدحت   ، ناولألاب

ثرتكت ال   ، ةطوغلا يف  هتاقیقش  عم  ةھزنب  موقت  تناك  امدنع  اھیلع 
نأ يرحب  نم  بلطتو  ءاضیبلا  اھترھ  ورف  دّسمت  يتلا  ةلیمجلا  ةباشلا 

: اھتياكح عباتت 

نیثالثلا تزواجت  اھنأ  مغر   ، ىغبملا تایتف  لمجأ  ةیھاب »  » تناك
نئابز لبق  نم  ریبك  لكشب  ةبوغرم  تناك  اھنكل   ، ًارمع نھربكأ  دعتو 
امدنع  . مظتنم لكشب  نوتأي  نئابزل  الإ  اھسفن  مدقت  نكت  ملو   . ىغبملا
ءاضیبلا اھترشبو  لباسلا  ليوطلا  يئانتسكلا  اھرعش  ّرس  نع  اھتلأس 

يف شیعت  تناك  ةیلاطيإ  اھمأ  نأ  ينتربخأ   ، نيوارضخلا اھینیعو 
، كرتلا قوسو  اھنطو  نیب  ةراجتلاب  لمعت  يتلا  اھتلئاع  عم  سلبارط 

ىدحإ يف  شیعتل  هعم  تبرھ   . ناّزف نم  رجات  مارغ  يف  تعقو  نأ  ىلإ 
،« وبتلا  » لئابق نم  يرثلا  دوسألا  لجرلا  اھبیبح  عم  نازف  تاحاو 

. ةیھابل اھباجنإ  لالخ  تتامو   ، هتَمأ اھلعج  ةطاسبب 

يھ امنیب   ، تاوادوس تاقیقشب  ءيلم  لزنم  يف  ةیھاب  تربك 
ىلإ لیمي  يذلا  اھینیع  ةیكبش  نول  الإ  اھلصأ  ىلع  لدي  نكي  مل 
اھوبأ اھدوقي  ناك  ةلفاق  تبھُن  امدنعو   . ضیبلا ىدل  امم  رثكأ  ةرفصلا 
هتنبا جيوزتب  ماق   ، ًامامت ًاسلفم  هسفن  دجوو   ، نازف ىلإ  سلبارط  نم 

، لمرألا ماقمئاقلل  اھرمع  نم  ةرشع  ةیناثلا  زواجتت  نأ  لبق   ، ءاضیبلا
تاونس ذنم  ةحاولا  مكحي  ناكو   ، هرمع نم  نیعبسلا  زواجت  يذلا 
هلمع نم  لیقُأ  تاونس  ثالث  دعب   . قیقرلا ةراجت  نم  ىرثُأ  دقو   ، ةليوط
ةصحلا لسري  نأ  نود  قیقرلا  نم  ةریبك  ةقفص  ىلع  فرشأ  هنأل 
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. سلبارط يف  ریشملل  ةیفاكلا 

يف ءانھب  نیتنس  هعم  تشاع  ثیح  سلبارط  ةنيدم  ىلإ  لقتنا 
هنإ ًالئاق  موي  تاذ  اھّعدو  نأ  ىلإ   ، رحبلا ىلع  ّلطي  لیمج  لزنم 
لالخ دوعیسو  ةناتسألا  يف  هدافحأو  هءانبأ  روزیل  رحبلا  بكریس 

، هل ةميدق  ةقيدصل  هنأ  ًایعدم  رخآ  لزنم  ىلإ  اھلقنب  ماقو   . نيرھش
ةدیبز الإ  ةقيدصلا  كلت  نكت  ملو   ، هبایغ لالخ  اھب  ًادیج  ينتعتس  اھنأو 

. اھاغبم ىوتسم  نیسحتل  ءاضیب  ةأرما  ترتشا  يتلا 

لثم مايألا  تدب   ، لزنملا كلذ  يف  ةسوبحم  انأو  رھش  ةدمل 
عقو توص  طقف   ، ركذت ةبلج  هیف  عمسأ  ال  ًائداھ  راھنلا  ّرمي   . اھضعب
نھلبق ضھنت  تناك  ةدیبز   . تایتفلا ةحار  ىلع  ًاصرح  ةینأتملا  اھتاوطخ 
ریصعب الیجرانلا  ءام  طلخت   ، الیجرانلا اھل  رضحأف   ، تاعاس عضبب 
ةدیبز هعضت  يذلا  برشملا  فظنتو   ، مزاللا غبتلا  رضحتو   ، لاقتربلا

. قیفتست املاح  رخآ  ءيش  يأ  لبق  اھمفب 

ةیلاعلا لزنملا  راوسأ  ببسب  ـي  بورھ مدعل  ةنئمطم  تناك 
ًابيرقت رصعلا  تقو  بابلا  حتفت  موي  لك   . ماكحإب لفقملا  بابلاو 
تعفد دق  نوكت  نأ  دعب  زبخلاو  محللاو  تاوارضخلا  اھل  بلجي  ـي  بصل

. ًامدقم اھنمث 

ام لك  ةیھشب  نلكأيو   ، ىغبملا ءاسن  ىضر  يتامدخ  تلان 
كلذ ىلع  داتعأل   ، موي لك  مامحتسالا  ينم  بلطت  تناك  ةدیبز   . هخبطأ

مامضنالل ةزھاج  حبصأو  ًادیج  يرعش  ومني  امدنع  ةلبقملا  ةرتفلا  يف 
. ءاسنلا ةیقب  ىلإ 

اھنفرعي ىرخأ  ةایح  الف   ، ةدیبز عم  نھتدارإب  نلمعي  نك  نھعیمج 
يقابلاب نظفتحيو  ةدیبزل  نھرجأ  نم  ًاءزج  نعفدي  نك   . ةایحلا كلت  ریغ 

رداغت مل  اھنكل   ، ليوط نمز  ذنم  اھتيرح  ةدیبز  اھتحنم  ةیھاب  ىتح   . نھل
لثم ةنيدم  يف  شیعلا  اھنكمي  الو   ، ءيش لمع  نقتت  نكت  مل  اھنأل 

«. اھیمحي جوز  امنود  سلبارط 

* * *

ةياشولا كلتل  ةفھلو  دومجو  ةیھشب  ناھیجرون »  » تصنت
. اھعمست تناك  يتلا  ةشھدملا 

كلت هتأر  ام  لیصافت  يورت  يھو  ّةير »  » اھتنامرھق لجخت  مل 
ببسب  ، اشاب دومحم  رصق  يف  تیبملل  اھیف  ترطضا  يتلا  ةلیللا 

دق تناك   . ةفراج لویسب  قشمد  عراوش  تقرغأ  ةيرطم  ةفصاع 
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مظان هیلع  ىصوأ   ، هلضفي غبتلا  نم  عون  لاصيإل  اشابلا  لزنم  تدصق 
. اشابلا همع  لجأ  نم  جراخلا  نم  كیب 

يف ةلیللا  كلت  يف  هتأر  ام  باھسإب  تورو   ، تكحو  ، تفصو
: اشابلا تنب  عدخم 

ام دعبأ  هناسلب  ّشتفي   ، بولقملاب امھضعبب  ناطلتخي  اناك  »
لبقتست يھ   ، ًایھشت اھمحل  قّزمي  نأ  ديري   ، اّھضعي  ، اھيذخف نیب  نكمي 

، نّاضعي اناك   ، نّالبقي انوكي  مل   ، هیف ددرت  ال  مالستساب  هعافدنا 
يتلا ةريرعشقلا  كلت  ىقلتأ  يناكم  يف  تنك   .. نیعئاجك  ، ناشھني

، ةریثك تابلقت  تثدح  ةمتعلا  يف   ، ًاديرف ًاثدح  دھشن  نحنو  انبیصت 
تقھش ًاریخأ   ، نامحتلي نيدسج  نونج  نم  ةروف   ، امھضعب عم  اجزتما 
ةصاصر هتلتق  نمك  اھيدي  تخرأ  مث   ، قمعب ّتنأ   ، موتكم لكشب 

، اھيذخف نیب  راغ   ، هتحت اھقحس  عبات  مث  ةظحلل  فقوت  وھ   ، ةمحرلا
هدسج لك  ضفتنا   ، ّهوتل ةفینع  ةبرض  ىقلت  نمك  هسأرب  ّزھ  ةأجف 

، اھفتك نع  هھجو  داعبإ  يھ  تلواح   ، اھقنع تحت  هھجو  نفدو   ، اھقوف
. اھنانسأ ىلع  تّزكو   ، ةمیلأ ةضع  تقلت   ، نئت يھو 

ـي، باحسنا ناكمإلاب  دعي  مل   ، امھقرع ةحئار  ّمشأ  تنك 
يف ةكرح  يأل  ناھبتنیسو   ، امھتوشن تھتنا  دقف  بـي،  نارعشیس 
ّمث  ، هبایث يدتري  هتيأر   ، ةفرغلا رادجو  روسلا  نیب  بلكك  تعبق   ، جراخلا
لمحي ًایفاح  جرخ  مث   ، اھیيدث نیب  هیتفش  ررمو   ، تارم ةدع  اھلبقي 
يتلا ةفصاعلاو  سمادلا  ءاتشلا  لیل  ةمتعب  ًایمتحم   ، هيدیب هلدنص 

«. مھتویب يف  سانلا  تسبح 

فرعي مل  نمو   ، بحلا قذي  مل  نم  رسحتب  ّةير  ةمداخلا  دھنتت 
: لوقت مث   ، ةداعس نینألل  دحأ  عفدت  يتلا  ةذللا  كلت 

«. امھضعبب نابغري  ناصخش   .. عاتمتسا اذھ   .. بحلا وھ  اذھ  »

. يلسانل فسوي  ةعجاضم  ّةير  تفصو  اذكھ 

* * *

ةبیط تاناویح  نیباعثلا  ّنأ  ربتعت  يتلا  يرحب  ادادلا  نالرف  ُلأست 
: ةسدقم ةھلآو 

؟ ّةیحلا نودبعت  اذامل 

. اھنم فاخن  اننأل 

ةلاھب طاحم  لجرب  نمؤت  يتلا  نالرف  ةلئسأ  ىلع  يرحب  بیجت 
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ردص يف  هتروص  عضت  ـي،  بشخ بیلص  ىلع  رمسمو  ءوضلا  نم 
نكت مل  تاملكب  متمتتو   ، ةعمش لعشت  ةریثك  ًانایحأ  يفو   ، اھتفرغ
هنم فاخت  ًاھلإ  ًاضيأ  نالرفل  نأ  ةدكأتم  تناك  اھنكل   . يرحب اھمھفت 
هل نوفلزتي  قوف »  » ام دحأ  مھيدل  رشبلا  لكف  : » هیلإ عرذتتو 
عم انأ  لعفأ  امك  ًامامت   ، هعادخل ةنھادملا  تاملكلاب  هنوحدتميو 

«. ىعفألا ايولليإ  »

معطتو كحضت  ناھیلسن  امنیب  مساح  ٍنیقیب  كلذ  يرحب  لوقت 
«. هاش يش   » اھتّرھ

؟ ةدیبز لزنم  عم  كتصق  تھتنا  فیك  ينيربخأ 

، فصنو رھش  يلاوح  يدوجو  ىلع  ّرم  دق  ناك   ،« ةیھاب  » اھنإ
يلامعأ ُتیھنأ  نأ  دعب  ًاركاب  تمن  دق  ةموؤشملا  ةلیللا  كلت  يف  تنكو 

ةھج نم  ءاج  يعامج  خارص  رثأ  ىلع  تضھن   . لزنملا ءانف  يف  ةریثكلا 
رارفلاب ذولت  ةطقو  يشارفب  ُترثعت  ةيادبلا  يف   ، ةلصفنملا فرغلا 

نم ملعأ  ال  ةطق  تحارو  هحابن  الع  يذلا  هیلیتنج »  » بلكلا نم  ًانایحأ 
سایكأب ةمحدزملا  ةنوؤملا  ةفرغب  ةيرئاد  تاكرحب  ضكرت   ، تءاج نيأ 

«. بوبحلا اھب  نزخُت  رارجو  ةيدلج 

نیكسب ةقزمم  هبش  يھو  ةیھاب  رظنم  طق  يرحب  سنت  مل 
. ناركس لجر 

اھوشت اھايدثو   ، اھدسج نع  لوصفم  هبش  ًابيرقت  اھسأر  ناك 
، ةمحر نود  اھیف  تثدحُأ  قوقش  ةدع  نم  ةیئرم  تناك  اھؤاعمأو   ، ًامامت
هب ًاممكم  يقب  يذلا  ضیبألا  ليدنملا  ناك   . ًامامت كتُھ  دق  اھجرف  امنیب 

. ةنیكسملا هتناع  امب  يشي  اھمف 

اھخارصب يرحب  كّسمتو   ، كردلا لوصو  ًاقحال  ثدح  ام  مھأ 
. يقشمدلا اشابلل  ونرب  ناطلس  ةيدھ  اھنإ  لوقلا  ىلع  اھرارصإو 

* * *

، ةمداق مايأ  يف  اھدض  نوكیس  امب   ، ناھیلسن  ، مسحب فرتعت 
. وروبلراملا رئاجس  نیخدتل  تاعمتجملا  اھّمع  تانبو  ناھیجرون  مامأ 

، ال ناميإلا وھ  اذھ  ّسحي هللا.   ، لقعلا ، ال  بلقلا ؟  ةنمؤم انأ  لھ  »
اھفرعن هللا  لثم  قئاقحلا  هللا.  نم  ةبھ  ناميإلا   ، ءاجر ينوشقانت 

. لقعلاب سیلو  بلقلاب 

مشن لھ   ، نآلا اھبرشن  يتلا  ةوھقلا  ةحئار  معطك  ًامامت  رمألا 
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. يل ةبسنلاب  ةبعص  ةباجإلا  ؟ ! اھقوذتن مأ  ةحئارلا 

تانیمختو رعاشم  كلتمي  بلقلاو   ، ةلدأ كلتمي  لقعلا 
«. سیساحأو

فسوي مأ  شيوردلا  دمح  نیبحت  نم  ناھیجرون : اھلأست 
؟! يدوھیلا

؟! امھیلك نیبحت  مأ  رخآ : ًالاؤس  فیضتو  اھتوھقل  ركسلا  فیضت 

: داتعملا اھركمب  ناھیلسن  اھبیجت 

كتثدح امك  يذلا   ، ایفوص ةیسدقلا  دجسمب  ًاریثك  ركفأ  نیفرعتأ 
. لوبنطسا يف  هترز  ينأ 

ًاناكم نوكتل  ضماغ  ببسل  رشبلا  اھراتخا  يتلا  نكامألا  ّبحأ 
امك ًاینثو ! ًادبعم  ناك  عئارلا  يومألا  اندجسم  نیملعت   ، مھبابرأ ةدابعل 
مث  ، رتیبوج همسا  ًّابر  هیف  نودبعي  اوناك   ، شيوردلا دمح  ينربخأ 

. نوملسملا هیف  يلصي  ًاعماج  ادغ  نآلاو   ، ةسینك ىلإ  هولوح 

دوعت دقو   ، عماج ىلإ  تلوحت   ، ایفوص ةسيدقلا  ةسینك  كلذك 
. يردي نم   .. ةسینك

يف نیلجرب  اھتقالع  ّرس  لوح   ، اھلاؤس نع  ةباجإ  ناھیج  رظتنت 
نع ملكتت  اھتداعك  ةقلقملاو  ةریحملا  اھمع  ةنبا  امنیب   ، دحاو نآ 
ةئم نع   ، ةيدجب اھثدحت   ، ایفوص ايآ  ةسینك  اھيوتحت  يتلا  تاماعدلا 
يتلا ةعئارلا  ءاسفیسفلا  نعو   ، لیمجلا ماخرلا  نم  ةماعد  نیعبسو 
يتلا ةیفرخزلاو  ةیصجلا  تانیيزتلا  ضعب  تطقس  ثیح   ، ّةبقلا ّنيزت 
حمالم ضعب  ترھظو   ، عماج ىلإ  اھليوحتل  نوینامثعلا  اھفاضأ 

. ةسادقلا تالاھب  ةطاحم  مھسوؤر   ، نیسيدقلا

بقع اھمع  ةنبا  هيورت  ام  ةقیقح  نم  ناھیجرون  ةدكأتم  نكت  مل 
، ةریھشلا ةلیللا  كلت  بقع  اھب  تماق  يتلا  ةليوطلا  ةلحرلا  نم  اھتدوع 

تناك يذلا  ناتسفلا  كلذ  ةبضاغلا  كیب  مظان  عباصأ  تقّزم  موي 
يتلا ةیسورلا  ةيراجلا  كلت   ، نوتاخ ناكروت  تارقوملا  رخف  هب  ىھابتت 

اغآ  » يأ يساغآ  رلزیقلا  نم  ةنیمث  ةيدھك  اشاب  دومحم  دلاو  اھاقلت 
ناطلسلا ميرح  ةسارحب  نیلكوملا  تاوغألا  ریبك  يرارسلا »

. ينامثعلا

، يكلملا رفولینلا  ناتسف  قيزمت  ةثداح  نم  طقف  نیتلیل  بقع 
. نالرف تیفوت 
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جاوز صرف  نم  تمرُح  يتلا  ةدیحولا  ةنبالا  ىلع  ًارھق  تتام  لھ 
؟ نعرألا اھمع  نبا  ببسب  قئال 

؟ هرابخإ ىلع  ؤرجي  مل  ًادحأ  نإ  مأ   ، ىرج امب  اشابلا  ملع  لھ 

يتلا سمخلا  تاونسلا  نع  ناھیلسن  اھتور  يتلا  ءایشألا  كلت 
مأ  ، ةلیصأ تناك  لھ   ، ایتسانو  ، اشابلا ةقفرب  قشمد  نع  اھلالخ  تباغ 
لالخ نم  ةلئاعلا  تانب  نیب  اھروضحل  ةرادجلا  دیعُت  نأ  تدارأ  اھنإ 

؟ بيذاكألا عارتخا 

يھ  ،« ةقیقحلا  » سیلو بذكلا »  » ةینب ىلإ  يمتنت  اھتياكح  تلظ 
بيذاكألاو ةّریحملا  ةلیلقلا  قئاقحلا  كلت  نم  ًاریبك  ًاءزج  تزجنأ  اھتاذب 

. ةقلقملا ةریثكلا 

سمخلا تاونسلا  اشابلا  ىضق  نيأ  طبضلاب   ، طق فرعُي  مل 
نعرألا هقیقش  نبا  هلعف  امب  ملع  هنأ  عیمجلا  نمخ   . قشمد نع  ًادیعب 
بضغ  . ةنيدملا ةرداغمل  هعفد  ئجافملا  نالرف  تومو   ، ةدیحولا هتنباب 

نع هبایغ  لطي  مل  هنأ  نمخي  اشابلا  عابط  فرعي  نم   ، هتقيرط ىلع 
هتنبال ديري  ناك  امنإ   ، بوثلا قيزمت  ةياكح  سانلا  ىسني  يكل  قشمد 
ةنيدم يف  ةدملا  كلت  هثوكم  نع  ّملكت  ضعبلا   . كلذ ىسنت  نأ  ةدیحولا 

، هتنبا ةبحصب   ، لوبنطسا يف  اھاضق  هنأ  اودكأ  نورخآو   ، ةرھاقلا
ًابّحرم نكي  مل  ًاضيأ  وھ   . ایتسان  ، ةموعزملا ةیسورلا  ةنورابلاو 
جورخب ًادیعس  نكي  مل   ، هدالب يف  تثدح  يتلا  ةیسایسلا  تارییغتلاب 

ةيؤر لمتحي  نكي  مل   . نییسنرفلا لوخدو   ، قشمد نم  نیینامثعلا 
نولغتشيو بازحألا  نوسسؤي  اوحار  نيذلا  نیملعتملا  ددجلا  نابشلا 

. كیب مظان  هقیقش  نبا  مھنیب  نم  ناكو   ، ةسایسلاب

يفوت ةليوطلا  هتلحر  نم  قشمد  هلوصو  نم  نیموي  بقع 
. اشابلا

دوقت هتنبا  تناك   ، جدودلا هترایسب  ةلوجب  ماق  ریخألا  هموي  يف 
هرغث ىلع   ، اھراوج ىلإ  سلجي  وھ  امنیب   ، هجولا ةرفاس  ةرایسلا 
يتلا سمخلا  تاونسلا  نم  ةقتعنم  ةماستبا   ، ةتباث هبش  ةماستبا 
يف قشمد  لھأل  اھلوقي  نأ  دارأ  ةریثك  ءایشأ   ، هتنيدم نع  اھباغ 
ةریصق رعش  ةصقب  تدب  دق  ناھیلسن  امنیب  ماع 1928،  تاءاسم  ىدحإ 

ىتح اھنیبج  يطغت  ةقیمع  ءادوس  ةعبق  عم   ، اھینذأ غلبت  داكلاب 
، اھنقذ يطغت  ةیلاعلا  هتبق  داكت   ، دوسأ هنول  ًافطعم  يدترت   ، نیبجاحلا

اھبراوج هتحت  عمتلت   ، لیلقب نیتبكرلا  تحت  ىلإ  هلوط  لصي  امنیب 
. اھدسج ضایب  ئفطت  مل  يتلا  ةيريرحلا 
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، بحلا ببسب  يفوت  اشابلا  نأ  تملع  اھدحو  يلسان  لعل 
ىلإ ةھجتم  ةرخاب  نتم  ىلع  ترداغ   ، هتایح نم  ایتسان  تفتخا  امدنع 
ةایح تدارأ   ، لوبنطسا يف  هیلإ  تفرعت  يسور  لجر  عم   ، كرويوین

، زوجعلا اشابلا  هیف  ىفوتي  يذلا  مویلا  كلذ  نع  ًادیعب   ، اھل ةديدج 
فورظلا بقع  اھب  ضرتفي  امك   ، طقف اھسفنب  تركف   ، زوعلل اھكرتيو 

. اھب تّرم  يتلا  ةیساقلا 

ایتسان اھلسرت  تلظ  يتلا  لئاسرلا  كلت  ىأر  فسوي  هدحو 
. اشابلا ةافو  بقع  يلسانل 

قشمد نع  بیغي  ناك  فسوي  نأ  ضعبلا  ظحال  رخأتم  تقو  يف 
رجاتم ةرادإ  ةعيرذب  هبایغ  رربيو   ، ةأجف رھظي  مث  ةلصاوتم  رھشأ  ةدعل 
ىلإ اشابلا  تنب  هیف  تداع  يذلا  مویلا  كلذ  يف   . ریمزأ يف  ةلئاعلا 
ریغ  ، يفخ ؤطاوت  ةمث   . تكرحت امنيأ  اھنم  ًابيرق  نمكي  ناك  قشمد 

ؤطاوتلا  ، هیلع ضبقي  نأ  دحأ  عسوب  سیل   ، هیف فرتعم  ریغ   ، سوملم
ةبغر  ، ةمومحم ةبغر  هكرحت  تناك  يذلا   ، يّربلا  ، يرورضلا  ، يشحولا
نیب قراحلا  طبارلا  كلذ  لكشتل  دشتحت   ، ملحلا يف  قیمع  لغوت 

. ّلظلا ةعاربب  اھءارو  للستي  يذلا  فسويو  يلسان 

* * *

فقت تناك   ، فسوي مامأ  ةعطق  رثإ  ةعطق  اھبایث  تعزن  امدنع 
تلصح يتلا  بتكلا  كلت  ّلك  بیترتب  موقي  وھ  امنیب   ، اھريرس طسو 
ةیسورلا امھدیجت : نیتللا  نیتغللاب   ، افولروأ ایتسان  نم  اھیلع 

، كازلبل بتك   ، فوتنمریلو  ، لوغوغو  ، فوخیشتل بتك   . ةیسنرفلاو
. ًاقلطم هبتك  بحت  مل  يذلا  الوز  لیمإو   ، لادنتسو  ، امود ردنسكلأو 

اھتعضو  ، هوحن اھیقاس  ىدحإ  تّدم   ، ةيريرحلا براوجلا  تعزن 
. بوعل ةلفط  لبقي  نأ  داتعا  نمك   ، اھّلبق  ، هیتفش دنع  ًامامت 

، هراوج ىلإ  اھتنازخ  تاباوب  ّنيزت  يتلا  ايارملا  ىلإ  رظن  امدنع 
داتعا  . بتكلا بیترت  ىلإ  دوعي  وھو   ، كحضو هتبوبحم  ىلإ  رظنلا  داعأ 
. ايارملا مامأ  اھدسجب  اھترخافمو   ، يلسان رورغ  ّلك  ىلع  فسوي 

هرصب عفري  نأ  نود  ثبخب  مستبي   ، اھبایث نم  ةعطقب  هیمرت 
نود لیمج  دسجل  دجملا  نيأف   ، اھتظاغإل كلذ  لعف  داتعا  هنأك   ، اھوحن

؟ هارت نویع 

يل يكحت  يتلا  ةیبروألا  تاحوللا  كلت  نم  لمجأ  ُتسلأ   ، رظنا »
كلذ تاحول  يف  نلستغي  يتاوللا  تایبغلا  نم  لمجأ  ُتسلأ  ؟  اھنع

. همسا تیسن  هآ   ، رعادلا يسنرفلا  ماسرلا 
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تعلخ يتلا  ةصیخرلا  سموملا  كلت  نم  ىھشأ  ُتسلأ   ، رظنا
ردصلا ةحطسم  نكت  ملأ  ؟  سيراب يف  ونایبلا  ماغنأ  ىلع  اھبایث 

؟ افولروأ ایتسان  لثم   ، فادرألاو

باتكلا تسمل   ، مامتھاب هبلقي  حار  باتك  فسوي  يدي  نیب  ناك 
: هل لوقت  يھو   ، اھیلجر نم  ةدحاو  عبصإ  فرطب 

يذلا باتكلا  اذھ  ؟  فرعتأ  ، تییح ام  هاسنأ  نل   ، عئار  ، هتأرق »
راكفألا ضعب  ةیعرش  نم  ّدكأ  امبر  وأ   ، ينّریغ امبر  ًائیش  هنم  تّملعت 

لطب نيروشتب »  » ، هاسنأ نل   . ملاعلا اذھ  نع  اھدقتعا  يتلا  ءایشألاو 
يفنملا لیمجلا  باشلا  طباضلا   .. ةنمزألا ِّلكل  ٌلطب  ّهنإ   ، ةياورلا هذھ 

«. زاقوقلا ىلإ 

ام : » اھحاحلإل ًارياسم  اھعبصأ  فرط  ّلبقي  وھو  فسوي  اھلأسي 
!«. ؟ هیف كبجعأ  يذلا 

دقعتو اھردص  ىلإ  امھمضتو  اھیقاس  اتلك  بحست  يھو  هبیجت 
: امھلوح اھيدي 

ميدقت نود  دحأب  هباجعإ  مدع   ، هفرجعتو  ، هربكتو  ، هتینانأ »
نأ نود  هسفن  نع  نالعإلل  يفكي  ام  دادتعالاو  ةقثلا  نم  هيدل   ، تاريربت

«. ةياورلا هذھ  بتك  نمب  تمرغأ   . دحأل ًاباسح  بسحي 

اذھ بتك  نم  نیملعتأ  : » لوقي وھو  هفنأ  فرطب  اھتبكر  بعادي 
بضغل طیلسلا  هناسل  ببسب  ضّرعت   ، ریبك فقثمو  رعاش  وھ  ؟  باتكلا

. زاقوقلا لابج  ىلإ  هافنو  ایسور  رصیق 

نيروشتب ةیصخش  تطلتخا   ، ةیئانلا لابجلا  كلت  يف  كانھ 
هبشي يذلا  يقرولا  لطبلا  هنإ   . لھذم ّدح  ىلإ  هعرتخم  ةیصخشب 
بیبحلا ناكف   ، ةبراوم نود  هسفن  نع  ربعي   ، مدو محل  نم  رخآ  ًانئاك 
هبابسأ حرشي  نأ  نود   ، ریمض بینأت  نود  هتبیبح  نع  ىلختي  يذلا 

وأ لیمجت  نود  نيرخآلاب  هيأر  لوقي  يذلا  میسولا  باشلا   ، ةيرسلا
. وھ هدقتعي  ام  ریغ  ءيشب  هثارتكا  مدعو  هتالابم  الب  رھتشا   . فیطلت

هرورغ نع  عفاد   ، ّزفتسم ٍفقومل   ،« فوتنمریل  » ضرعت امدنعو 
. هلتقمب تببست  ةزرابم  يف  هفیس  رھشأو   ، هئابإو هئايربكو 

هلطب اھب  لتُق  يتلا  ةقيرطلا  تاذب  امامت  ِلتُق  فوتنمریل   ، ىلب
 ». ةفنألا تاذو  ةيدحتملا  حورلا  تاذب   . نيروشتب

فرط تحت  عجطضت   ، اھتسلج نم  ریغت   ،« هاش يش   » ءومت
ًایئرم ال  ًاطیخ  ِهینیعب  عبتي  نمك  اھمالك  عباتت  يلسان  امنیب   ، ريرسلا
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: يفخ برد  ىلإ  دوقي 

ساسحإلا وحن  ىلوألا  ةوطخلا  ؟ ! انسفنأ نوكن  نأ  بعصأ  ام  »
«. فيز نود  كسفن  تنأ  نوكت  نأ  وھ  كدوجوب 

نأك  ، ملكتت امنیب   ، ةئجافم ةكرحب  فسوي  ةتغابم  نع  كفنت  ال 
: لوقت مث   ، باتكلاب ةكسمملا  هدي  عباصأ  دحأ  ّضعت 

نأ ثدحي  مل  نكل   ، قرولا نم  ٍلاطبأب  تمرغأ  ةریثك  ٍتارمل  »
زرابیل هفیس  قشتمي  وھو  ًارحس  نيروشتب »  » يھاضي لطبب  تمرغأ 

نأ نكمي  امب ال  هزرابن  نأ   ، هكلمن امب  رخآلا  زرابن  نأ  يھ  ةلابنلا   . رخآلا
طقف اھب  انببست  يتلا  هتاراسخ  میحج  ىلإ  هفذقن  نأ   ، رخآلا هكلتمي 

«. هيردزن اننأل 

* * *

ةمیمحلا رارسألا  ىلإ  عمتست  يھو  ناھیج » رون   » هجو جھوتي 
يف لیللا  حنج  تحت  هلعفت  امب  ةیھابتملا   ، ناھیلسن اھیف  حوبت  يتلا 

. فسوي عم  اھعدخم 

عطقتو اھقنخت  يتلا  ةوشنلا   ، اھرعاشم  ، اھتفجر نع  اھل  يكحت 
، اھدسجل فسوي  دسج  هثدحُي  يذلا  لازلزلا   ، نونجلا كلذ   ، اھسافنأ
ّمزت اھلعجتو  اھحاتجت  يتلا  ةذللا  نم  ةلیمجلا  ةبیھرلا  ةمدصلا  كلت 
كراعتي امنیب  ةقرحلا  كلت  نع   ، ًاتوم جلتخت  اھنأ  ول  امك  اھتزیجع 

. نادسجلا

، ّهضعت نأ  بحت  ثیح   ، هیفتكل حلاملا  معطلا  نع  اھل  يكحت 
ال ثیح   ، دیعب ناكم  يف  فسوي  ةعجاضمب  اھتینمأ  نع  اھل  يكحت 
كلذ سرامت  نأ  ىنمتت  تناك   ، اھتاءاشتنا خارص  عمسي  نأ  دحأل  نكمي 

«. تاقوألا لكب   ، ةيرحب فغشلا 

، اھمع ةنبا  لیل  قلقي  ناك  حوبلا  كلذ  نأ  كردت  يلسان  نكت  مل 
، ًادحأ هیلع  علطت  نأ  ؤرجت  مل  يذلا  صاخلا  اھّرس »  » لمحت يتلا 
عم قباطتت  هتماسو  داكت   ، میسو باش  يعارذ  نیب  ةمئاغ  ةلیل  ىركذ 

. ةبیھر ةقدب  اھفصوب   ، يلسان موقت  يتلا   ، فسوي ةماسو 

، اھمع ةنبا  ةأرج  طق  كلتمت  مل  اھنأل  ؛  ًاّرس ناھیجرون »  » يكبت
ٍوحن ىلع   ، اھتاذ حدمت  اھنأكو   ، اھلاعفأ ّلك  يورت  ثارتكا  الب  ءيجت  يتلا 

. ىرخأ ةھج  نم  ًازغلمو   ، ةھج نم   ، نعرأ اھحوب  ودبي  ثیحب   ، ام

، يرسلا ناھیج »  » باذع لیختملا  فسوي  دسج  ادغ  تقولا  عم 
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، هسملتت  ، هدسج مھوتت   ، اھتالایخ يف  میھت  هعم   . ًالیل هفیط  ّدلوتي 
ریفاصع بأدب   ، اھجرف اھب  ضبني  يتلا  تاقشقشلا »  » كلت اھینضت 

. اھيوبأ بایغب  بخصت  ةریغص 

* * *

ةلحر نع  هل  يكحت  يھو  هتبوبحم  حمالم  ةبقارم  فسوي  بحي 
ريد نمو  ةیلاغترب  ةرمعتسم  نم  تفطُخ  يتلا  نالرف  اھتدلاو 
امدنع تابھارلا  َلِبق  نم  تعیب  نوكت  دق  يردي  نم   » . تابھارلل
يتلا  ، ةرصبلا يف  اھتایح  ةریس  أدبتل   ،« رحسلا سرامت  اھنأ  نفشتكا 

يرومأمو طابضلا  رابك  لزانم  ثیح   ، قیقرلا ةراجتب  رھتشت  تناك 
. دیبعلا ئبخت  ةنمآ  نزاخم  دعت  ةموكحلا 

نم ٍةكبشل  ةدقعملا  جيراعتلا  كلت  ةمتع  فسوي  لیختي 
يذلا يلفسلا  ملاعلا  تقولا  سفنبو   ، ةیبقأ لكشت  يتلا   ، بيدارسلا

نع ةرابع  تناك  قارعلا  ندم  مظعم  يف  بيدارسلا   ، دیبعلاب ّجضي 
. ًافیص ّرحلل  ًءاقتإ  تویبلا  تحت  عضوت   ، ةرطنقم ٍفرغ 

، لزنملا نم  ةيواز  يف  دجوي  يذلا  ریغصلا  سوقانلا  كلانھ  ناك 
ةداع نوكي  يذلاو   ، رئاز لابقتسال  تایتفلا  زھجتت  عرقُي  املاح  ثیحب 

. نھنم رثكأ  وأ  ةدحاول  ًالمتحم  ًايرتشم 

، ّنولملا ّشقلا  نم  ٍرصحب  هذفاون  يطغت  يذلا   ، وبقلا كلذ  يف 
تناك  . بادرسلا نم  بناوج  ثالث  ىلع  عزوم  ریبك  ناويدب  نادزيو 
تایبون  ، ةفلتخم نكامأ  نم  ةعناي  ىثنأ  نيرشع  يلاوح  هیف  عمتجت 

. تایشبحو تايدنھو 

نلواحي ّنھو  نھمايأ  ّرمتف   ، ًابئاغ ساخنلا  نوكي  ام  ًابلاغ 
. ةریثك تاءاميإو  ةفلتخم  تاغل  مادختساب  نھضعب  عم  مھافتلا 

ةینطق ناصمق  نع  ةرابع  ناك   ، ةدحوم بایث  ءادترا  ىلع  نمغرأ 
. نیتبكرلا لصت  نكاد  قرزأ  اھنول  ةعساو 

ةنراقم رثكأ  تایضارو  لب   ، نھلاحب تاجھتبم  ّنك  تایتفلا  مظعم 
. نھیلاھأ فنك  يف  اھنشعي  ّنك  يتلا  ةقباسلا  ةایحلاب 

ىلع ساخنلا  صرحيو   ، ماظتناب ماعطلا  ىلع  نلصحي 
. نھتفاظنو نھمامحتسا 

ال يتلا   ، زوجعلا ةنامرھقلا  يديأ  نیب  نم  نررم  نھمظعم 
. وبقلا ىلإ  ةديدج  ةاتف  بلج  ّمت  لاح  يف  الإ  كانھ  دھاشُت 
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تصحفت امدنع   ، دیج فینصت  ىلع  نالرف  لاحلا  يف  تلصح 
ءوتنو  ، اھكرو ضرعو   ، ةیلمخم ةموعنب  زیمتي  يذلا   ، اھدسج ةنامرھقلا 
تناك  . دقعلا نم  عباصألا  ولخت  ثیح   ، ةمعانلا اھيدي  لمانأو   ، اھتزیجع
ىلع اھلمع  رصتقاو   ، يواحلا ةلئاع  يف  ىرغصلا  ةنبالا  نالرف 

. اھماعطإو تّایحلا  سبح  يف  ةدعاسملا 

الان نايدثلا  امنیب   ، نيزرابلا اھیفتك  ىلع  ةنامرھقلا  تضرتعا 
اھاضر نع  تنلعأو  اھناسلو  اھنانسأو  اھمف  تصحفت  ًاریخأو   ، اھاضر
كلذك  . تادبعلل ّةقدبو  يئاھنلا  رعسلا  عضت  ةداع  زوجعلا  كلت   . لماكلا
يكل نمسلا  نم  ةرفاو  تایمك  اھیف  تابجو  نھماعطإ  ىلع  صرحت 

. ءانحلاب نھلجرأو  نھيديأ  عباصأ  غبصتو   ، نمسي

هقیضو مفلا  لكش  نأ  نفرعي  ّنك  وبقلا  يف  تایتفلا  مظعم 
، لاجرلا هبغري  ٍجرف  ىلع  ّلدي  ایلعلا  عم  ىلفسلا  نیتفشلا  بسانتو 

. هعاستا وأ  اھجرف  قیض  نع  ئبني  ةأرملا  رغث  ةطاسبب 

يتلا ةقاشلا  لامعألا  ىلإ  نبھذي  تایتفلا  نم  ریثك  تناك  اذھل 
، ينضملا لمعلا  نم  تاونس  تس  وأ  سمخ  لالخ  نھتایحب  يدوت 

يتفاح نم  لزني  يذلا  يمھولا  طخلا  كلذ  زواجتت  ةریبك  روغث  ببسب 
دعتبا اّملك   ، كلذك  ، مفلا يتفاح  زواجتي  ال  نأ  ضرتفي  يذلاو   ، فنألا

. يراوجلل ةبسنلاب  لقأ  ظحلا  ناك  رغثلا  ـي  بناج نع  طخلا  كلذ 

تارابتخالا كلت  لّمحت  تایتفلا  ىلع  ناك   ، بادرسلا كلذ  يف 
هیف ىظحت  رابتخالا  كلذو   . نیلمتحملا نيرتشملا  لبق  نم  ةخسولا 

. نھنیب لمجألا 

بادرسلا نم  ءيضم  ناكم  ىلإ  داقُت  نأ  نالرف  ىلع  ناك  اذكھ 
، اھنانسأ سملتو   ، اھنوفج عفرب  يراشلا  أدبي  ذإ   ، اھصحف متیل 

لزني امدنعو   ، ًارارم كلذ  لعف  نم  لجخي  ال   ، اھيدھن ةضاضب  سسحتو 
ثیح  ، ةیقیقحلا ملألا  ةیلمع  أدبت   ، اھدسج نم  يلفسلا  ءزجلا  ىلإ 
اھجرف ةيؤرل  بوثلا  عفرب  يفتكيو   ، اھتزیجعو اھفادرأ  رصعب  موقي 

. ةعيرس ةحملب 

ىلع ساخنلا  عم  قفتي  نل  ًابلاغو  كلذ  لك  لعفي  يراشلا 
. ًایلاع نوكي  غلبملا  نأل  رعسلا 

ّةیمویلا ّةظفلا  تاسمالملا  كلت  ّلك  لّمحت  نالرف  ىلع  ناك 
ةیلمع دعب  دوعتو  مستبت  نأ  اھیلع  لب   ، ضرتعت نأ  نود  اھدسجل 

. نكي مل  ًائیش  نأك  تایتفلا  يقاب  نیب  سلجتو  صحفلا 

«9000 : » اھعیبل ساخنلا  هعضو  يذلا  رعسلا  طق  نالرف  سنت  مل 
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. يكرت يدیجم 

اھتبقر ةیجنز  ةاتف  عابُت  نأ  نود  ةثالث  وأ  ناموي  ّرمي  نكي  مل 
نوكیسو  ، سخب ٍرعسب  ةریبك  اھمادقأو  ناقیض  اھافتكو   ، ةریصق

نوكت ام  ًابلاغ  يتلا  اھتایح  ةیقبل  عرازملا  ىدحإ  يف  لمعلا  اھریصم 
. قاشلا لمعلا  ببسب  ةریصق 

حطس ىلع  مونلاب  نھل  حمسُي   . لیللا يف  نھتایح  فلتخت 
. ساخنلا مف  قرافي  يذلا ال  نویلغلا  ةحئار  حوفت  ثیح   ، ریبكلا لزنملا 

امھنول ناباش  نّایصخ   ، غبتو ياش  نم  مزلي  ام  لك  هل  رضحي 
اّدم دق  نانوكي  يذلا  تقولا  يف  ـي.  بویثأ لصأ  نم  قماغ  يزوج 
ناك ساخنلا  هدحو   ، تایتفلا مانتل  حطسلا  ىلع  ةلھلھملا  شرفلا 
يذلا ضوعبلا  وزغ  ىدافتيو   ، ةمرخملا هتیسومان  تحت  مونلاب  معنتي 

. ناكملاب طیحت  يتلا  ةیعقنتسملا  راھنألا  هب  جضت 

* * *

ةایح فنتكت  تناك  ةریثك  تارورض  اشاب  دومحم  توم  لطبأ 
. ناھیلسن

توم دعب  ءافولا  قحتسي  نم   ، ىرخأ تاءافوب  ةبلاطم  دعت  مل 
. ةمداقلا اھتایقالخأ  نأشب  ةیئاھنلا  اھتعانق  تناك  اذكھ   . دحأ ال  ؟  بألا

ریشقت رظتني  ءيش  لك   ، ديدج نمز  لكل  ةديدج  قالخأ  كلانھ  معن 
ىرخأب ةميدقلا  اھمیق  تّبوص   . كرحتيو ربكيو  ومنیل   ، هدلجو هترشب 

. ةديدج

نوكت نل   . اھرھظ ءارو  ةلمتحملا  تاءافولا »  » ّلك ىرخأ  ةرم  تمر 
، نامزلا  ، ناكملا  ، لّدبتي نأ  نكمي  ءيش  لك   ، ءيشب ةطبترم  كلذ  دعب 

نكميو  ، حئاورلا  ، ءامسألا  ، تاططخملا  ، ةطراخلا  ، فطعنملا  ، قيرطلا
: اھیلع مھتایح  لك  اوشیعي  نأ  ضعبلل  ثدحي  يتلا  ةبذكلا  كلت  وحم 

«. ماريام ىلع  ءيش  لك  »

الب  ، بلاطم الب   ، طورش الب   ، راوسأ الب  ةنيدم  ىلإ  قوتت  تناك 
نم  ، ءيش لك  نم  ففختلا  ديرت  تناك   . نكمأ اذإ  خيرات  الب   ، ضام

، كیب مظان  ةفوطعلا  بحاص  نوك  نم   ،« اشابلا تنب   » اھنوك نم   ، اھمسا
. اھمع نبا 

الو  ، اھبراقأ عم  اھتقالعب  ال   ، ءيش میمرتب  بغرت  دعت  مل 
كیكفت ديرت  تناك   . اھنع نسلألا  اھلقانتت  يتلا  تاعئاشلاب  الو  ليواقألاب 

، اھتاذوعشب  ، اھبولسأب  ، اھتغلب  ، اھتقيرط ىلع  نكل   ، ءيش لك 
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. اھتمقنب  ، اھّرشب

ةّرح ةكبح  تدارأ   ، اھتياكح رخآ  دحأ  بتكي  نأ  ناھیلسن  تضفر 
. اھتایح ةياكحل 

ددھي ال  ناكم  ىلإ  يضفملا  يّرسلا  اھبرد  كلست  نأ  تدارأ 
. ةقلغم ةذفان  ءارو  نم  اھحابص  ةوھق  فاشترا  ىلع  اھربجي  وأ  اِھنجسب 

* * *

يھو اھتبحاص  بقارت  هاش » يش   » تناك ءاسملا  كلذ  يف 
اھینیع نم  ثعبنت  امنیب   ، يراعلا اھدسج  ىلع  ءادوسلا  ةءابعلا  لدست 

يف كعوقو  رظتني  نم   ، ةرظن ءاسنلاو : ططقلا  اھنقتت  يتلا  ةرظنلا  كلت 
. خفلا

اھتالص ددرت  ایسآ  ةبوبحلا  تناك  رصقلا  يلسان  ترداغ  امدنع 
« يھ و» مسب  ينعي  مشب »  » ـي»، بر يھ  تامشب  : » ةیمارآلا ةغللاب 

. میظعلاو ریبكلا  ـي  بر  ، يحلا ينعي 

اھنإ مأ  ؟  ءاسملا كلذ  يف  اھذيواعت  نم  ًائیش  يلسان  تأرق  لھ 
تمسر اھنإ  مأ  ؟  ةءابعلا تحت  يراعلا  اھدسجب  طقف  ةِحّلستم  ترداغ 
؟ ينازفلا رمع  عم   ، يرحب لعفت  تناك  امك   ، اھرادج ىلع  مظان 

اھمسالط ةباتكب  تّمھو  عصانلا  ضیبألا  قرولاب  تكسمأ  املاح 
يتلا مسالطلا  كلت  تمسر   ، بتكت ملو  تمسر  معن   ، تمسر  ، اھیلع

. اھتدارإ ّيوقتل   ، يرحب  ، اھمسر اھتّملع 

ةنوؤملا ةفرغل  ينیطلا  رادجلا  كلذ  ىلإ  ةقرولا  تلوحت  لاحلل 
تمسر ثیح   ، سلبارط يف  ةدیبز »  » لزنم نم  متعم  نكر  يفو 
ىعفألا ةصقر  صقرت  تحارو   . ينازفلا رمع  هبشي  ًالكش  يرحب » »

ءانبأ نع  هتثرو  يذلا  میمصتلا  كلذ  ترضحتسا   . ربإلاب هیمرب  تأدبو 
، كراعملا ىلإ  مھجورخل  ًاّرضحت   ، لایل ةّدع  لبق  نوصقري  مھو   ، اھتلیبق

. شوحولا دیصل  نورداغي  اوناك  امدنعوأ 

لبقف  . مھئادعأ عم  نولماعتي  امك  دئارطلا  عم  نولماعتي  اوناك 
مھرجانحو لیللا  نوضقي   ، شوحولا دیصل  هیف  نوجرخي  يذلا  مویلا 

، باغلا ةعيرش  اھايإ  مھتنقل  يتلا  تاملكلا  كلت  ثیح   ، دیشانألاب حدصت 
مھو هلوطب  لیللا  نوضقي   . ةعدخلا ًالیصأ : ًّايرشب  ًاليدعت  اھیلع  اوفاضأو 
كلت نوحدمي   . رومنلاو  ، دوسألاو  ، حیسامتلاب دیشت  جيزاھأ  نّونغي 

نوّدكؤيو  ، اھفعض ىلإ  نوحّملي  تقولا  سفنبو   ، ةيراضلا شوحولا 
كلذ نولعفي   . تاریغص تاباش  شوحولا  كلت  نأ  ول  امك   ، اھفطل
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لوح نوعمتجي  مث   ، ةنھادملاو ّفلزتلا  اھماوق  تارابعو   ، ٍتاملكب
، صقرلاب نوعرشيو   ، رانلا برق   ، بارتلا ىلع  ةموسرملا  شوحولا 
، اھنوطبو اھسوؤر  نومشھي   ، بارحلا سوؤربو   ، ًائجافم ًافینع  ًاصقر 
، يلاتلا مویلا  حابص  يف   . موسرلا يشالتت  نأ  ىلإ   ، اھءاعمأ نوجِرخُيو 
اھب نوتأيو   ، يراوضلا نولتقي  فوس   ، ةديرطلا لتقب  اولشفي  نل 

. ةلدنجم

.. مھیلع بلغتن  مث  مھعدخن   ، انئادعأ عم  لماعتن  نأ  انیلع  اذكھ 
. مھلتقنو

نكر ىلع  هركن  نم  ةروص  مسرن   ، عادخلل أجلن  فاخن  امدنع 
انیتوأ ام  ّلكب  هقّزمن  هدسجو   ، همدب هجّرضن   ، ّيرسلا انرادج  نم  ریغص 
ةوھش نع  ًالامج  وأ  ّةوق  ّلقت  ال  ةوھش  دقحلا  معن   . دقحلا ةوھش  نم 

؟! ءاھتنالا وأ  ءاوترالا  فرعت  ةیلاتتم ال  تاءاھتشا  الإ  ةایحلا  لھ   . بحلا

برھي نل  موسرملا  رمعف   . قلق نود  مانت  يرحب »  » تناك اذكھ 
ىمسي كلذ  نأ  فرعت   ، نآلا دعب  كرحتي  نل  وھف   ، هسفن نع  عفادي  نلو 
فشتكُي امدنع  رحسلا  نكل   . ریبك هباقع  يمالسإ  ٍناكم  يفو   ، ًارحس

. عادخلا ىلع  مئاق  هنأل  ؛  هلوعفم لطبي  هرمأ 

لكألا حئاور   ، ءاوضألا ءاسملا : كلذ  يف  ًايداع  ناك  ءيش  لك 
. اھمع لزنم  نم  ةثعبنملا  تايولحلاو 

ةدع نم  ةءالمب  ةببلجتم  تناك  اضيأ   ، ةعقوتم ًةرايز  نكت  مل 
. اھؤادترا يلسان  ةداع  نم  نكي  مل  تاقبط 

. ًاشھدم ًاحيرم  ًاّرح  ناك  اھثيدح   ، ءاسملا كلذ  ًاریثك  تثدحت 
ىلإ اھتلحر  يف  هتدھاش  اھنأ  تمعز  ام  ضعب  نع  مھل  ْتَكَح 
ًافصو اھتراز  يتلا  عماوجلا  تفصو   . ًاديدحت اتالاج  ّيح  يف   ، لوبنطسا

، همعاطمو  ، هتیناوحو ریبكلا  رازابلا  نع  اھثيدحب  تبھسأو   ، ًاقیقد
. هتامامح  ، هیھاقمو

ًائیلم ًاقودنص  تلسرأ  دق  تناك  ةرايزلا  كلتب  موقت  نأ  لیبق 
. ايارم  ، روطع  ، ةزرطم ةيذحأ   ، تالاش  ، ةيريرح ةشمقأ  ايادھلاب :

يف رطخي  مل   ، هتفرغ هاجتاب  ةحابلا  ربعي  كیب  مظان  ناك  امدنع 
. نومیللا ةرجش  تحت  ةمتعلا  يف  هرظتنت  يلسان  ةيؤر  هلاب 

كلذ هینیع  يف  َضَمَو  امدنع   ، ةفرغلا باب  حتفب  ّمھ  دق  ناك 
يلاوح لبق  هرصبب  هَكَتَھ  يذلا  دسجلا   ، هآر نأو  قبس  يذلا  ضایبلا 

، اھتءابع اھنع  تضن  دقو   ، هءارو فقت  يلسان  ىأر   .. تاونس سمخ 
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، ةقیقر ةماستبا  عم  ةيوغملا  ةسعانلا  ةرظنلا  كلت  هیلإ  ترظنو 
. اھیف اھاّرع  يتلا  ةظحللا  كلتب  ةموشوم 

ةقیقد ةظحل   ، ةأجافملاو هادشنالا  نم  ّةیشحو  ةظحل  تّرم 
ىثنأ ىلإ  ةبسنلاب  وأ   ، يلسان ىلإ  ةبسنلاب  ٍفاك  ّدح  ىلإ  ةليوطو 

لیحتسملا نم   ، ًادیكأ سیل   ، يقیقح ریغ  ًاّفيزم  ادب   ، خراص ّيرعب  وھزت 
ةفِرتحم  ، ةّخودم  ، ةقئاف ةثونأ   ، ًایغاطو ًاباذجو  ًایناودع   ، ًاحاتم نوكي  نأ 

يتلا يھ  ةینمزلا  ةفاسملا  اھنكل   ، ةیعقاولا ةفاسملا  برق  مغر  .. 
. كیب مظان  يدي  شحوت  نع  يلسان  دسج  لصفت  تناك 

مامأ عمتلي  ناك  ام  ةقیقح  نم  دكأتیل   ، اھفتك سمل  دارأ  امدنع 
تبردت اھنأكو   ، ةنقتم ةعرسب  ةءابعلا  لادسإ  تداعأ  دق  تناك   ، هيرظان

ةلاص ىلإ  ةدئاع  هترداغو  توفخب  تكحض   .. تارم ةدعل  كلذ  لعف  ىلع 
، ًّايداع ًارباع  ًاثدح  ناك  هتلعف  ام  نأكو   ، نكي مل  ائیش  نأكو  لابقتسالا 

. اھتّرھ معطت  وأ   ، اھتوھق لوانتتو  ًاحابص  ظقیتست  نأ  هبشي 

نل ةظحللا  كلت  نأ  كردت  يھو  هترداغ   ، هبلق يف  ًاملث  تثدحأ 
تاعاس لك  قرتختو   ، همون ّزع  يف  هظقوتس   ، خارصلا نع  ّفكت 

، ًاّشھ حبصیس   ، اھاريو الإ  امھحتفي  وأ  هینیع  ضمغي  نل   ، هتظقي
هتركاذ يف  ًاحّربم  ًاشحاف  ًاروضح  لجستس  اھدسج  ةروصو 

. خلسم نیكسك   ، ةعمال ّةداح  تناك  هتوھش   . هتلیخمو

تحجن اھنأ  كردأ  لصاوتملا  قرألا  نم  نیتلیل  بقع   .. همون ترمد 
هلكأ  ، هزیكرت ترثعب   . ماتلا اھراصتنا  تنلعأو   ، هضرأ ىلع  ءالیتسالاب 

ةقھارملا ةاتفلا  كلت  نأ  ةقیقحب   ، ةظحللا كلت  ةیعقاو  ىدمب  كشلا 
نم درجتتل  تءاج  اھتاذب  يھ  تاونس  سمخ  لبق  اھبوث  قّزم  يتلا 

! اھسفن ءاقلت  نم  اھبایث 

* * *

ةيراعلا عرذألا  طلتخت   ، امھيدسج يرعب  ناھیلسن  عتمتست 
، فسوي عم  اھعمجت  يتلا  ةبوبشملا  ةفطاعلا  كلت  دقوتت   ، ناقیسلاب
نأ نم  ّرفم  . ال  سحللاو ةصمصملاو   ، ةمشمشلا نم  ةفصاع  بشنتف 
طسبأل للستملا  نونجلا  كلذو   ، لدابتملا امھباعلب  نادسجلا  يوتري 

. دسجلا ءازجأ  قدأو  رغصأو 

يورت  ، ناھیلسن  ، بحلاب نامعنتي   ، نالیمج نایناویح  نانئاك 
لزنم حطس  ىلع  ةیسومانلا  كلت  تحت  اھمأل  ثدحي  ناك  اّمع  فسویل 

: ةرصبلا يف 

اھربجي لیللا  يف   ، ام وحن  ىلع  ةیسومانلا  كلتب  معنتت  نالرف  »
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ٍءزج ِّلكل  ّةظفلا  هتابعادم  لمحتت   ، هشارف هكراشت  نأ  ىلع  ساخنلا 
ام ادیعب  اھیتیلإ  نیب  هفذقي  يذلا  هینمب  اھثولي  اریخأو   ، اھدسج نم 
، اھربد يف  هوضع  جلویس  وھف  اریثك  جاتھي  امدنعو   ، اھجرف نع  هنكمأ 
، عدافضلا نیيالم  قیقن  ببسب  ٍلاع  توصب  اھملأ  نع  ربعت  نأ  اھنكميو 

. ةرواجملا لیخنلا  تاباغ  اھب  ّجضت  يتلا  ىوآ  تانب  تاءاوعو 

ملو  ، هتعاضب نیب  لضفألا  يھف   ، طقف نیترم  كلذ  اھعم  لعف 
نيراشلا دحأ  فشتكي  دقف  ؛  يدیجم فالآ  ةعستب  ةفزاجملا  ديري  نكي 
اھرشحو ةرشع  ةینامث  اھرمع  ةیجنز  بلج  ىلإ  دمعف   ، هرمأ نیقذحلا 

نأ ديري  امدنعو   ، اھصمصميو اھلبقيو  نالرف  قناعي   ، شارفلاب امھعم 
. ةیجنزلا ربد  يف  كلذ  لعفي  هنإف   ، جلوي

داتعا هنأل   ، حابصلا ىتح  هشارف  يف  نالرف  ءاقب  ىلع  ّرصي  ناك 
وأ  ، ةاتفلا عابُت  ىتح  كلذ  رمتسي  ةداعو   ، ًّاضب ًايوثنأ  ًادسج  ًاقناعم  مونلا 

. ًءالتماو ًةضاضب  رثكأ  ىرخأ  ةدبع  بلجُت 

، بادرسلا كلذ  يف  عوبقلا  نم  نيرھش  يلاوح  دعب   ، موي تاذ 
صحفلا تایلمع  لّمحتو   ، لزنملا يف  يديدحلا  سوقانلا  نینر  ِعامسو 

عفدي مل  ساخنلا  كلذ  نأ  ودبي   . نابسحلاب نكي  مل  ام  ثدح   ، ةززقملا
هلاجر حاتجا  نأ  ناكف   ، ةرصبلا يف  يكرتلا  رومأملل  ةیفاك  ةلومع 

. ةعونمم قیقرلا  ةراجت  نأ  ةعيرذب  لزنملا 

تناك اھنكل  ًایمسر  ةعونمم  قیقرلا  ةراجت  نأ  ملعي  عیمجلا 
ةلومعلا عفدب  نیساّخنلا  دحأ  ّرصقي  املاحو   ، رّسلا يف  ةجئار 

. هبادرس يف  دیبع  نم  كلمي  ام  ّلك  ةرداصم  ّمتت   ، ةبولطملا

نكي ملو   ، تایتفلا تزرف   ، بادرسلا ىلإ  دونجلا  لخد  املاح 
. لمجألاو انول  حتفألا  يھ  نالرف  ّنأ  ًّایفخ 

ةنیفس وبق  يف  اھتاقیفر  مظعم  عم  اھسفن  نالرف  تدجو 
ةلجع اھعماسم  قرخت  تناك   ، رجفلا جالبنا  عمو   ، دادغب ىلإ  ةھجتم 

. ةلجد رھن  يف  فدجت  يتلا  ةنیفسلا 

* * *
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(5)

( ام ةأرمال  ٌدبع  وھ  ًانونجم ، ًافوسلیف  وأ  تایضایر ، ملاع  وأ  ًاشحو ، سیل  لجر  لك  )

تویلإ جروج 

، قشعلا ّمس  ُتبرش  دقل  )

ءاود يأ  لوانتأ  نأ  نم  ةدئافلا  امف 

، لالغألاب ّيمدق  دییقت  نودیری  مھنإ 

..ةدئافلا امف 

( ّنج يذلا  وھ  يبلق  نوكی  امدنع 

يمورلا نیدلا  لالج 

ّةیفخلا ةایحلا  كلت  حمالم  طاقتلا  لجأل  ةقیقد  ةسدع  نم  ّدب  ال 
. يلسان اھشیعت  تناك  يتلا 

لبقتسمل طوطخم  لثم  ضعبلا  اھطقتلي  يتلا  روصلا  كلت  ودبت 
. ًالجآ مأ  ًالجاع  ثدحتس  اھنكل   ، دعب ثدحت  مل  ءایشأ  هیلإ  ذفنت 

معطملا بشخلا  راطإ  يف  اھتعضو  يتلا  ناھیلسن  ةروص  تناك 
نم ةريزغ  ّةوق  كلتمي  هجو  حمالم  دقتفت  ال  يأ   ، ةزیمم فدصلاب 
ّلظي امنیب   ، ًافیطل ًالخادت  ةدجلا  عم  ةقرلا  اھینیع  يف  لخادتت   . ریباعتلا
ىثنأل ّةيزغللا  نم  ةلاح  ًایفضم   ، اھحمالم يف  ًاحضاو  ًادیس  ءاكذلا 

هب مھل  حمس  يذلا  ناكملا  طقف  نولغشي  نيذلا  كئلوأ  نم  تسیل 
. نورخآلا

حملُي تاذلمو  ٍعتم  نم  ءاسنلا  هیلع  لصحت  ام  نأ  فسوي  كردُي 
. نھتافرصتو نھتیشم  يف  ىتحو  نھھوجو  حمالم  ىلع 

يتاوللا ءاسنلا  كلت  ّلكو   ، ناھیلسن تابيرق  لاب  ىلع  رطخي  مل 
اھتلاحو  ، ةینأتملا اھتیشم  ّرس  نأ   ، تالابقتسالا يف  نھلباقت  تناك 

ذخأت تناك  اھنأل   ، ردصلا ةحرشنمو  ةیضار  لاحب  ًامئاد  ودبت  يتلا 
تناك  . هیھتشت لجر  عم  سنجلاب  عاتمتسالاو   ، ةذللا نم  اھتيافك 

. بحلاب عتمتست  ىثنأ  يلسان 
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. لجرلا ىلإ  نھتفھل  ئفطُت  مل  اذإ  تامقانو  تارویغ  ءاسنلا  لك 
كلانھو  ، ًامئاق ّبحلل  عوجلا  كلذ  ّلظ  اذإ   ، تاريرشو تاھراك  نھعیمج 
ةليوط ّرمتس  ةایحلا  نأ   ، ركبمو  ، ام ٍببسل  نكردي  يتاوللا  تائيرجلا 
دادزت  ، تقولا عم  امنیب  ّفخي  الو  ریغتي  ال  يذلا  عوجلا  كلذ  ىلع 

. عبشلا نیبو  هنیب  ةفاسملا 

* * *

نأب يشت  هحمالم  تناك   ، رصقلا ةباوب  كیب  مطان  قرط  امدنع 
ناك  ، ةیبصعلا هتاقرط  تلھاجت   ، ةدجنلا بلطي  ًاخراص  ءاج  ام  ًادحأ 
هیلع ّلحت  نأب  ًاعماط   ، ًابيرق دوعیس  هنأ  ملعت  تناك   ، ًاحابص تقولا 

. اھتقفاوم ةكرب 

. هروضح تلھاجت  ًاضيأ   ، ءاسملا كلذ  يف  ًاددجم  داع 

. يرحب هل  تحتفو  ةثلاثلا  ةرملل  داع  يلاتلا  مویلا  ءاسم 

ةحاب ىلع  ّةلطملا  ةيولعلا  ةلاصلا  ةفرش  نم  ناھیلسن  هتبطاخ 
لتقت نأ  اھیف  كشوت  يتلا  ةبغرلا  كلت  اھینیع  يف  رھظت   . كلمرحلا

، بلاخمو  ، نثارب كلمي  نم  ةرظن   ، هكلمت ال  ًائیش  ذخأت  نأ  وأ   ، ًادحأ
هل تلاق   ، قالخألا تاطلس  ّلكو   ، نیناوقلا ّلك  ىّدحتیل  هیفكت  ًاباینأو 

: هتدمعت تمص  دعب 

«. كیب مظان  ةفوطعلا  بحاص  ًالھأ  »

. همع ةنبا  مالك  ايانث  نیب  ةّأبخملا  ةیقیقحلا  يناعملل  ًاكردم  ناك 

ةحابلا يف  ىشمتت  هاش » يش   » ةّرھلا تناك  ءانثألا  هذھ  يف 
. ءاوھألا ةالابم  الو  ةیثبعو  ّةيرح  هبشي  ءيشك  ًامامت  ةیضرألا 

. اھديري  ، ًاتیمتسم ناك 

امب يشي  ناك  اھیف  ام  لك   ، يّرب ناویح  عوجب  صبرتلا  تنقتأ 
ىلإ  ، رحبلا ضرع  ىلإ   ، نآلا ةكرعملا  ىلإ  سمھي : ءيش  لك   ، هيونت
ىلإ  ، لتقلا ىلإ   ، تاباغلا تاھاتم  ىلإ   ، ىراحصلا قمع  ىلإ   ، رطاخملا

. ةميرجلا

كیبلا كابرإب  اھطسقب  مھست   ، هیقاس سسحتت   ، ةرھلا كرحتت 
طویخلا كلت   ، اھیلإ هّدشت  ىثنأ  نم  ًافوخ   ، هسجاوھ مّخضي  ناك  يذلا 

. ردقلا نیعتماللا : ءيشلا  كلذ  ةقداصم  نود  كرحتت  يتلا ال  ةضماغلا 

* * *
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نلعأ امدنع   ، ناھیجرون لاح  ناك   ، رطملاب ةدیعس  ءارفق  ضرأك 
تناك  . ناھیلسن اھّمع  ةنبا  ىلع  هفافز  برق  كیب  مظان  اھقیقش 
ةنبا دسجل  يناوھشلا  خيراتلا  مظان  فشتكي  نأ  ةركف  نم  ةبوعرم 
لكل ةیقیقح  ةياھن  دھشت  نأ  ديرت   ، ّمتي نأ  جاوزلا  كلذل  ديرت  تناك   . همع
يلسان اھب  حّجبتت  تناك  يتلا  ةیمویلا  ةيدسجلا  تایمویلا  كلت 

هب تظفتحا  يذلا  ریغصلا  ّرسلا   ، كلذ لك  نم  رطخألاو   . ةبعرملا
«. فسوي : » اھسفنل ناھیجرون 

ةیھابتملاو ةروسجلا  معلا  ةنبا  نم  ناھیج  تبلط  امدنع 
ناك  ، طقف  ، ًابعص كلذ  نكي  مل   ، هارت نأ  میسولا  فسویل  اھتعجاضمب 
نم راتمأ  ةعضب  ءارشل  ةيدیمحلا  قوس  يف  ةلوجب  اموقت  نأ  امھیلع 

. راكوربلا

. هتحمل امدنع  فنعب  اھتاذ  ىلع  ّدترت  ةجوم  لثم  ناھیج  تناك 

تاذ  ، تاونس لبق   ، هدسجب اھقرحأ  يذلا  باشلا  هتاذب  وھ  ناك 
لحم نم  متعملا  نكرلا  كلذ  يف  ًاديدحت   ، ریمزأ ةنيدم  يف  ةدراب  ةلیل 

«. رییب كانوك   » قوس يف  يقشمدلا  راكوربلا  عیبل 

عمست يھو   ، اھتساعتل تارربملا  لك  اھيدل  تناك  هارت  نأ  لبق 
اھعاتمتسا نع  ملكتت   ، لجخ نود  اھرعاشم  نع  ثدحتت  يلسان 

لبق لجرلا  كلذ  ًاّرس  ناھیجرون  تقشع   . فسوي عم  ةلدابتملا  اھتّذلو 
. هارت نأ 

. ةملظمو ةقیمع  هایم  يف  تطقس  هتأر  املاح 

امنیب  ، ربكأ ّرش  نم  اھامح  ناھیج  هجو  ىلع  لدسملا  رامخلا 
. رامخ نود  ءاوھلا  سفنتب  عتمتست  تناك  ناھیلسن 

نأ دعب   ، ةبرطضملا قشمد  هایم  مغر   ، ةقماس يشمت  تناك 
نھو ةجرملا  ةحاس  يف  ءاسنلا  نم  ةعومجم  ةرھاظت  اھتنیكس  تّزھ 

. نھقوقحب ةبلاطملل  نھھوجو  نع  ةیطغألا  نعفري 

رثإ اھیلع  تداتعا  تاقياضمل  تضرعت  دق  تناك   ، مايأ ةدع  لبق 
فرعي عیمجلا  ادغ   . ةرفاس قشمد  قاوسأ  يف  ّلوجتلا  ىلع  اھرارصإ 
ةرایسب رخآو  تقو  نیب  لوجتت  اشاب  دومحم  موحرملا  ةميرك  ّنأ 

رخف طارقأب  نیتنيزملا  اھینذأ  لصت  ءادوس  ةعبق  رمتعت  امیف   ، جدودلا
. نوتاخ ناكروت  ةموحرملا  تارقوملا 

ىلع ًاضارتعا  هلحم  ةشمقألل  ٍّلحم  بحاص  ةّرم  تاذ  قلغأ 
كلانھ  ، تاقياضملا كلت  لثمل  ضرعتت  يتلا  اھدحو  نكت  مل   . اھروفس
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دوكر ىلع  نھدرمت  نرھشأ  ةملسملا  تالئاعلا  تانب  نم  لوقعم  ددع 
. ةثادحلا مامأ  نھتنيدم 

، ةجرملا يف  ءاسنلا  ةرھاظم  اھیف  تجرخ  يتلا  ةلیللا  تاذ  يف 
. اشاب دومحم  موحرملا  ةميرك  ةسنآلا  ةلباقمل  لیلج  خیش  نذأتسا 

، هلعفت ام  ءوس  اھل  حرشو   ، حیحصلا قيرطلا  ىلإ  اھيدھي  نأ  دارأ 
تقولا سفنب  اھبّغرو   ، اھرظتنت يتلا  ربقلا  تاباذع  لك  اھل  دّدعو 

. راقولاو ةمشحلا  لئاضفب 

تمصلا كلذ   ، اھتمص ىلع  تظفاح   ، قوذو ةقابلب  هتعمس 
يذلا تمصلا   ، ةبلص ماخر  ةرسك  ىلإ  مفلا  ّلوحتي  امدنع   ، درابلا

، نيرماغملا  ، نیحناجلا  ، نوناقلا ىلع  نیجراخلا  ّلك  هب  ذوليو   ، هنقتي
تاقرط ّقش  نوبحي  امنإ   ، ةفورعملا تاقرطلا  نوبوجي  ال  نيذلا  كئلوأ 

اذھ ىلع  ةایحلا  اھمدقت  ةداعسب  نونمؤملا  كئلوأ   ، اھنوكلتمي ةديدج 
اھموي ؤرجت  مل   ، هیف نوركفي  الو  توملا  نورظتني  ال   ، لیمجلا بكوكلا 

،« توملل ىتوملاو   ، ءایحألل ةایحلا  : » ةریھشلا اھترابع  هل  لوقت  نأ 
. لاوقألا نم  رثكأ  سدقم  ءيش  لاعفألا   ، اھذفنت اھنأ  ملعت  تناك  اھنكل 

* * *

ةطیسبلا اھتاموسرب  اھتألم  يتلا  قاروألا  كلت  ّبلقي  فسوي 
. ةحضاولاو

تمسر ّةيرحلا .»  » ةركف هیلع  نمیھت  صخش  تاموسر  تناك 
اھلزانم ألمت  تناك   ، ثاثأ ىتح  الو  ذفاون  الو  باوبأ  الب  تویبلا  لك 

. ططقلاو ةيذحألاب  قرولا  ىلع  ةموسرملا 

؟» ةيذحألا هذھ  لك  اذامل  »

ًاریثك يشملا  ديرأ   ، اھعطقأ نأ  يونأ  يتلا  بوردلا  يفكت  ىتح 
. ءيش لك  ىرأ  نأ  ديرأ   . لاحترالاو لقنتلاو 

؟! ططقلاو  ، اّنتساي زاتمم 

مئادلا اھحابن  هركأ   . بالكلا هركأ  ينأل  : » جنغب بیجتو  كحضت 
ةّرم لأسي  وھو  كحضلا  فسوي  اھكراشي  اھباحصأل .» اھئافو  ةعيرذب 

،« .. يلوق ّدجب  : » ةباجإلا نم  صلمتت  هتبیبح  ّنأ  كردي  وھو   ، ىرخأ
اھیف اھقفاري  ال  ةدیعب  ةیقیقح  ةلحرب  مایقلا  يونت  اھنأ  ىشخي  هنأكو 
رداغتو اھلوح  نم  لك  ىلع  رانلا  اھیف  قلطت  ةظحل  يتأت  نأ  فاخي   ، دحأ

. اھتّرھ عم 

70



، يسفنب ينركذتل  امبر  : » ةلئاستمو ةغوارم  ةجھلب  هبیجت 
؟ ناكم لك  يف  اھنأ  ىرت  الأ  رظنا   ، انأ يھ  موسرلا  يف  هاش » يش  »

«. طیخلا سأر  نع  ثحبتل  ةطراخلا  نياعت  اھنإ  معن 

؛ تاراشإو تاحیملت  نع  ريزغلا  اھمالك  ايانث  يف  فسوي  ثحبي 
ءيش لكب  قطنت  يتلا   ، ةیھابتملا  ، ةيراعلا ةأرملا  كلت  رثكأ  مھفي  ّهلعل 

، ٍورتو عاتمتساب  اھحابص  ةوھق  برشت   ، دغلا ئبخي  اذام  فرعت  اھنأكو 
صخشك ملكتت  امنیب   ، ریخألا اھحابص  نوكي  نأ  نكمي  حابص  لك  نأكو 

. دیعبلا هدغب  نمؤم 

ةوھش نأ  كردي  فراعو  بّرجمو  ٍعاو  لجرك  فسوي  ناك 
اھنع ثحبتو  اھشیعت  ٍّهشت »  » ةلاح يھ  هدسجل  ةریبكلا  ناھیلسن 

. هدسج لالخ  نم   ، اھسفنب

هثِدحُت ىدص  طسبأل  تصنتو   ، ةعتملل ىعست  ةأرما  اھنأ  ملعي 
. اھل ةحونمم  ةلبق  رغصأ 

اھتروصل قیمعلا  هيرتروبلا »  » مسر لواحي  هسفن  نیبو  هنیب  ناك 
حجني مل   ، شيوردلا دمح  عم  ثدحي  مل  كلذ   . ّةیھشتملاو ةلیمجلا 
ةریحمو ةقلقم  تلظ   ، ناھیلسن ةروص  لامكتسا  يف  شيوردلا 

لكب اھل  ةعئارلا  ةحوللا  تلمتكا  فسوي  عم  نكل   ، هل ةبسنلاب 
، ةرطخلا اھراكفأو  ةيرسلا  اھرعاشم   ، اھتاءاھتشاو اھتاضقانت 
، ةيرحلل شحوتملا  اھحومط  اھیلإ  يدؤي  نأ  نكمي  يتلا  تالامتحالاو 

. بوردلا ّقشل   ، بحلل

ىأر  ، ةلیمجلا اھحمالم  ءارو  ةئیبخلا  ةریثكلا  هوجولا  فسوي  ىأر 
ناتكھنملا نانیعلا   . ةرشابم ىرُي  ال  يذلا  يقیقحلا  هجولا  كلذ 

. ناتمغلملا ناتفشلا   . مالحألاب

ّلكلو سنجلاو  ةایحلل  اھتوھش  ءارو  ًادیعب  يضمت  نأ  نكمي  ىثنأ 
. ضرألا هذھ  ىلع  ةنكمم  ةعتم 

، ضماغلاو سبتلملا  ءيشلا  كلذ  درفنم  ٍءاكذب  فسوي  سّملت 
نمل ةّریحملا  اھتیصخش  ايانث  يف  ًاقمعو  ًايأن  رثكألا  ءيشلا  طقتلا 

. اھلوح

كلتب تعتمتسا   ، ةباتكلاب ًامازتلا  رثكأ  تقولا  عم  تحبصأ 
مامأ هتيدوبع   ، ةباتكلا ةشير  كسمي  نم  اھب  رعشي  يتلا  ةيدوبعلا 
اداد نعو   ، نالرف اھمأ  نع  هركذتت  ام  لك   ، ءيش لك  تبتك   ، قرولا

. ایسآ ةبوبحلا  نعو  يرحب 
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يف اھمأ  ةلحر  نع  هتبتك  ام  تأرقو   ، تكحو  ، ةقدب هل  تحرش 
ةنیفسلا كلت  عاق  يف  نالرف  عم  ناك  فسوي  نأكو   ، ةيدوبعلا ملاع 

. دادغب ىلإ  اھلصوتس  يتلا 
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(6)

(. ّبَُحتو ّبُِحت  نأ  يھو  الأ  ةایحلا ، هذھ  يف  ةدحاو  ةداعس  كانھ  )

دناص جروج 

، اھدسج ءاوھأ  ةلومح  نم  فّفختت  نأ  وأ  ىّفختت  نأ  نود  نم 
. اھشارف ىلإ  ًاعوط  كیب  مظان  تبلج 

تحاطأ  ، اھقفدت هلھذأ   ، ةمیظع ةبھ  مدقي  نمك  هعم  تلماعت 
. ماقتنالا ریغ  اھب  هطابتراب  ائیش  لعفي  نل  هنأ  دقتعي  ناك   ، هتفطتخا  ، هب

اھترمغ ةمراع  َلبُق  ىلإ  اھدسج  ىلع  ةمقانلا  هتبغر  تّلوح  اھنكل 
اھقطانم سمالت  فیك  هعباصأ  تّملع   ، اھتّذل غلبتل  اھمزلي  يذلا  نونجلاب 

ام أوسأ  لعفت  اھنأ  كردت  تناك   . ةّذللاب اھریجفتل  هعفدت  فیك   ، ةمیمحلا
. فسوي دسج  تناخ   . قشاع هلعفي  نأ  نكمي 

. هھجو يف  بابلا  تقلغأ   ، فسوي تفرع  ذم  ىلوألا  ةرملل 

تنلعأ يتلا  يلسان  يقاس  ىدحإ  نم  ابيرق  هاش  يش  روكتت 
عنتقا لھ   ، اھموي  . مظانب نارتقالا  ىلع  اھتقفاوم  ةلماك  ةطاسبب 
تیقب اشابلا  كالمأ  ؟  ةثرولا نم  اھبیصن  نمضتل  كلذ  تلعف  اھنأ  فسوي 

امك هكالمأ  لك  ثرت  نأ  يلسانل  نمضي  مل  اذامل   . رطخ يف  هتافو  دعب 
نكي مل  يذلا  اشابلا  نع  افورعم  ناك  امك  هتنبال  بحم  بأ  نم  عقوتي 

؟! ءيش ىلع  يلسان  بساحي 

تددرت يتلا  ليواقألا  كلت  ؟  ًاقح يلسان  نع  ًابئاغ  ناك  يذلا  ام 
نأو  ، اشابلل ةصلخم  نكت  مل  نالرف  نأ  ةقیقح  لوح  قشمد  يف 
ناكروت ةیسورلا  اھتدج  ببسب  سیل  ةیجروج  حمالم  لمحت  يلسان 

، قشمد يف  میقي  ناك  يذلا  يسورلا  بیبطلا  ببسب  امنإ   ، نوتاخ
. صوصل مھنأ  لیق   ، ةضماغ فورظب  ِلتُق  يلسان  دلوم  لیبقو 

هذھ قوف  هدوجو  ديري  ال  دحأ  كلانھ  نأ  مأ  اصوصل  اوناك  لھ 
عم هنطو  ىلإ  هعم  رارفلل  ططخت  تناك  نالرف  نأ  اقح  لھ  ؟ ! ضرألا

؟! اھنطب يف  هلمحت  تناك  يذلا  لفطلا 

يتلا ططقلا  لك  لثم   ، اھناكم ریغتو   ، هاش يش  ةرھلا  ىطمتت 
ةلباقم ىلع  يلسان  ؤرجت  مل   ، ةیئرم ریغ  بابسأل  اھتنكمأ  ریغت 
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ّلك مغر   . حيرتسي ال  يذلا  بلقلا  انھ  ىقبیس  : » هل تبتك   ، فسوي
ال  ، ءابآلا انل  هكرتي  يذلا  مرصحلا  لكآ  نأ  يغبني   ، يرورغو يترَتَْخب 

ةملسم تقلُخ  ينأ  املاط   ، نلعلا يف  طق  انضعب  عم  نوكن  نأ  اننكمي 
، ٌبعر اذھ  ؟ ! هذھك ةراسخ  لّمحت  يننكمي  فیك   ، ًايدوھي تقلخ  تنأو 

«. اھفارتقا ّانم  دحأل  ّدب  ةميرج ال  هذھ 

* * *

نونجب بھتلم  ٍلیل  ىلإ  كیب  مظان  ةفوطعلا  بحاص  ةایح  تّلوحت 
هّمع ةنباب  هنونظو  هكوكش   ، ءودھلا هنم  تلفأ  راھنو   ، يلسان دسج 
كلت مستبت  يھو   ، هّریحت  ، هفافج ّبطرت   ، شّرعتت  ، هیلع طلستت  يتلا 
تحنم  ، ةلماك ةءاربب  فرصتت   . ىراذعلا ریغ  اھنقتت  يتلا ال  تاماستبالا 

. ءانھب اھموي  شیعتل  ةمزاللا  قوقحلا  لك  اھسفن 

اھئودھ مغر  ًامامت  كلذ  ملعي  ناك  نآلا ..  دعب  نكمم  مالس  ال 
. ماتلا

، رصتنملا اھلامجب  ّعشُت  يھو  هلوح  لقنتت   . اھبایث لمجأ  يدترت 
اھنكل  ، اھلھجت ٍةّفض  ىلإ  روبعلا  نم  ضماغ  ٍبرض  يف  طرخنت  اھنأكو 

. اھتھجو غلبتل  اھلخادب  دجوي  نأ  نكمي  يذلا  دانِعلا »  » ّلك ىلإ  جاتحت 

* * *

، لجرو ةأرما  ةّمث  امثیح   ، ناكم لك  يف  ثدحي  بحلا  ناك  اذإ 
، ةنایخلا  ، ردغلا  ، هركلا ءيش : لك  كيرحتل  ةمزاللا  ةوھشلا  دجوت  ثیح 

تلشف تیقوت  يف   ، اھثودح ةعاس  نیحت  يتلا  ءایشألا  كلت  لكو 
ٌءيش ًامئاد  ثدحیس   ،« ردقلا : » ریغ هل  مسا  ىلع  روثعلاب  ةيرشبلا 

. نالرف عم  ثدح  ام  هبشي 

ةلحر نع  هتنود  ام  فسویل  أرقت  يھو  لیختت  يلسان  نكت  مل 
: اھتدلاو

، ىرسیلا ةفضلا  ىلع  اھاسرم  ىلإ  ةنیفسلا  تلصو  امدنع  »
. نھریصم ررقتیل  تاعاس  ةدع  تایتفلا  ترظتنا   ، مئاعلا رسجلا  برق 

دعُب نعو   ، نیيالغلا نونخدي  مھو  لاجرلا  نالرف  تبقار  ةوكلا  نم 
ربع اھل  ةیئرملا  عراوشلا  يف  نوكرحتي  نيذلا  لاجرلا  بایث  تصّحفت 

ءاسنلا عیمجو   ، ةفلتخم تایسنجب  ّجعت  ةنيدملا  ّنأ  ًاحضاو  ادب   ، اھّتوك
فصنلا وھ  كلذ  نأ  تنمخ   ، ةارع فصن  وأ  ةارع  لافطألاو   ، تامثلم

. ةنيدملا نم  ریقفلا 

74



نم طقف  نیتنثا  عم  نالرف  تلمُح   ، لیلقب مویلا  كلذ  ءاسم  لیبق 
تشم نأ  تثبل  ام  مث   ، نییكرد ةقفرب  براق  رھظ  ىلع  اھتاقیفر 
ةریثك ةقیض  عراوش  تعطق   . دادغب رازاب  ربع  امھتسارحب  ةروفخم 
اشابلا  ، ةنيدملا يلاو  نع  ناثدحتي  امھو  نییكردلا  تعمس   ، تاءاوتلالا
هيذوح عاطتسا  داكلاب  نكل  ةديدج  ةبرع  يابموب  نم  رضحأ  يذلا 
ببسب فلتلا  نم  اھبیصن  نمثلا  ةظھاب  ةبرعلا  تلان  ىتح   ، اھتدایق

. ةقیضلا ةقزألا 

يارسلاب ةطیحملا  دادغب  عراوش  تناك   ، اشابلا بضغ  ببسب 
عیسوتل  ، تقولا سفنب  ةنایصلاو  ميدھتلا  نم  ةشرو  ىلإ  تلوحت  دق 

. يلاولا ةبرع  رورمب  حمست  ثیحب  ةقیضلا  ةقزألا 

لالخ  ، يارسلاو مئاعلا  رسجلا  نیب  ةليوط  ةفاسملا  نكت  مل 
هنأ جراخلا  نم  ادب  ام  يف  اھسفن  تدجو  ةعاس  فصن  نم  لقأ  ریسم 

. ناسرفلل ةمخض  ةنكث  هبشي  ناك  لخادلا  نم  ّهنكل   ، لیمج ٌرصق 

.. دوسلاو ضیبلا  نم  يراوجلاو  نایصخلاب  ّجضي  ناكملا  ناك 

. قیقرلاو مدخلا  نم  ریفغلا  ددعلا  كلذ  عقوتت  نكت  مل 

ةفرغ يف  تیبملا  اھنم  تبلطو   ، يارسلا ةنامرھق  اھتملتسا 
ّلك هب  ّرمت  يذلا  ناحتمالا  هنإ   ، نايدنسلا بشخ  نم  اھثاثأ   ، ةّقیض
بشخ نم  ريرس  ىلع  مونلا   . يلاولا ةولخل  نھلاسرإ  عمزملا  يراوجلا 

. نايدنسلا

لالخ نم  ئبنیس  هنأل   ، بشخلا كلذ  صحفُي  رھش  رورم  دعب 
لدت تاریغتلا  كلتو   ، ةقذحلاو ةبّرجملا  نیعلا  اھكردت  ةطیسب  تاریغت 
ضارمأ ةيأ  وأ   ، ةریطخ ةیثارو  ضارمأ  نم  ةيراجلا  هلمحت  دق  ام  ىلع 

. ةيدعم ةيدلج 

ملو ًاماع  نیعبس  رمعلا  نم  غلبي  اشابلا  ةحضاو : ةمھملا  نذإ 
، ًاماع نيرشعو  نانثا  اھرمع  ىربكلا   . ءاسن عبرأب  جوزتمو   ، بجني

. رشع ةعبارلا  تغلب  داكلاب  ىرغصلاو 

. اھب ةيانعلاو  اھتیلست  نھتمھم   ، ٍراوج سمخ  يلاوح  ةجوز  لكل 

، همودق نع  عمست  تناك  امنإ   ، ادبأ اشابلا  حملت  مل  رھش  لالخ 
. ةكرحلاو طاشنلا  ثیح  نم  لحن  ّةیلخ  ىلإ  ًّالیل  كلمرحلا  ّلوحتي  امدنع 

. كلذك يراوجلاو  ءاسنلا  ّنيزتتو   ، ماعطلا ّرضحُيو   ، ناكملا رّخبُي 

ماع رورم  لبق  هنأ  فرعي  عیمجلاو   . ماظتناب هتاجوز  عجاضي  ناك 
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. ىربكلا ةجوزلا  ةليدب  يھ  نالرف  نوكتس  ابلاغو   ، نھادحإ لدبتسي 

عیمج تبقار   ، كلمرحلا ءانف  ىلع  ّةلطملا  ةریغصلا  اھتذفان  نم 
. تادوجوملا ثانإلا 

ضعب عم  اھدحو  زوجعلا  ةنامرھقلا  نأ  اھل  حضاولا  نم  ناك 
يتلا تاجوزلا  دئاكم  اھبنجي  كلذ   . اھدوجو رمأب  نوفرعي  اوناك  نایصخلا 

. اثيدح ةدفاولا  ةيراجلل  مسلا  ّسدب  ًابلاغ  يھتنت 

َّنخدي نھو  تاجوزلا  بقارت   ، ديدش ءطبب  تاراھنلا  ّرمت 
. نھتالیجرن

ءاسنلا نأ  ریغ  كلمرحلا  ّوج  ىلع  میخي  يذلا  ماعلا  ءودھلا  مغر 
يركسعلاو يندملا  مكاحلا  ىضر  ِلین  ىلع  تاصيرح  ّنك  ةعبرألا 

يف تالاشرام  ةعبرأ  مھأ  نم  دحاو  وھ  يذلا  ـي،  برعلا قارعلا  میلقإل 
. ةینامثعلا ةنطلسلا 

نع  ، اھماعط بلجب  لفكتي  يذلا  نایصخلا  دحأ  تلأس  امدنع 
. اشابلا اھل  َفَصَو   ، اشابلا

همولع ىھنأ  دقو   ، ًاریثك ةبوروأ  ىلإ  رفاس   ، يوق لجر  هنإ  »
، ةيزیلكنإلاو ةیسنرفلاو  ةیناملألاو  ةیبرعلاو  ةیكرتلا  ثدحتيو  كانھ 
هدنج مئاد  لكشب  هطیحي   ، ةسارح نود  ًاقلطم  كرحتي  ال  هنأ  امك 

«. همدخو هیعباتو 

. تاغللا كلت  ّلك  هیف  نوكت  نأ  نكمي  ملاعلا  نأ  نّمخت  نكت  مل 

نوكت نأ  ّدبال  هنأ  تنّمخ   . ام ةسینك  ىلإ  للستلاب  ركفت  تناك 
. دادغب يف  ةسینك  ةمث 

اھنكل  ، ّملكتلا ةلواحم  وأ  ّملكتلا  نم  ًانامأ  رثكأ  تمصلا  ّنأ  تّملعت 
يدنھ لصأ  نم  وھف  »؛  سیم  » يصخلا عم  ثيدح  حتف  تعاطتسا 

. اھتغل دیجيو  اھلثم 

نم نوبلجُي  نيذلا  مدخلا  مظعم  ّنأ  ّيصخلا  نم  نالرف  تمھف 
مھنيد ىلع  نوقبي  ةرشع  ةنماثلا  زواجتي  رمع  يف  مھو   ، ةدیعب نادلب 

. ًایلكش مھمالسإ  نونلعي  امنیب   ، ًارس

نأ ضرتفي  ةینمأ  اھيدلف   ، ةسینكلا ةرايز  ىلإ  اھسفن  وفھت  تناك 
! اشابلا كلذ  نم  لبحت  نأ  ديرت  نالرف  تناك   ، ءارذعلا ةدیسلا  اھعمست 

ـي بص باجنإب  تحجن  اذإ  اھنأ  فیك   ،« ّسیم  » ّيصخلا اھل  حرش 
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. ةمھم ةدیس  ىلإ  لوحتتس  اھنإف  اشابلل 

« ّسیم  » عم ًةللستم  تطبُض  اھنأل   ، ثدحي مل  كلذ  نم  ًائیش  نكل 
. ةسینكلل اھترايز  نم  ةدئاع  يھو 

ةدیسلا لاثمت  مامأ  ّينمتلا  ةعمش  لاعشإ  ىلع  اھرارصإ 
. اھَرَدق ّریغ   ، ءارذعلا

يف ءازعألا  هئاقدصأ  دحأ  ىلإ  ّةيدھ  اھلاسرإ   ، دادغب يلاو  ّررق 
. اشاب دومحم  هنإ   ، قشمد

* * *

رودي وھو  هتيؤر  ّبحت  تناك  ناھیلسن  نأ  شيوردلا  دمح  فرعي 
لك نأ  فرعت   . هیلجر ـي  بعك يف  قلعملاو  ضافضفلا  ليوطلا  هبوثب 
همدق ىلع  رودي  وھ  امنیب   ، ةقیقد نيرشعو  ًاسمخ  قرغتست  ةرود 

. هنارود لھّسیل  عمشلاب  ّةیلطم  ّةیضرأ  ىلع  ىنمیلا  عفديو   ، ىرسیلا
اھل دكؤي  هنكل   ، يداعلا رصبلا  ىلع  كلذ  بعصي   ، تارودلا ّدعت  نكت  مل 
كلذ نكي  مل   . ةرود نیعبرأو  اسمخ  رودي  ةدحاولا  ةقیقدلا  يف  هنأ 

. اھسمل نع  هعنمت  نم  اھتشھد  ردقب  اھشھدي 

ّبحي ناك  امك  وأ  ـي،  برع نبا  خیشلا  حيرض  ىلإ  هتقفار  امدنع 
فسوي تلعج  دق  تناك  اھنأ  كردي  مل  نیفراعلا » ناطلس   » هیمسي نأ 

. مانت ثیح  اھسأر  قوفو  اھمون  ةفرغ  رادج  ىلع  هراعشأ  مسرب  موقي 

عماجلا ىلإ  رخآ  الجر  تقفار  هتبیبح  نأ  فسوي  نّمخي  مل 
كلذو ـي،  برع نبا  تافر  ّمضي  يذلا  عماجلا  ىمسي  امك   ، يمیلسلا

ب هسفن  عماجلا  يّمسي  ضعبلاو   ، لوألا میلس  ناطلسلل  ةبسن 
. ناطلسلا عماج  ينعي  كلذو  راكنخلا » »

عماجلا ءانبب  ماق  لوألا  میلس  ناطلسلا  نأ  فیك  فسویل  تكح 
يف ـي  برع نبا  خیشلا  ىأر  هنأ  ىوريو   ، قشمد ةنيدم  راز  امدنع 
ءانب كلت  هتيؤر  دعب  ّررق   . هحيرض قوف  عماج  ءانب  هنم  بلطي  وھو  مانم 

. عماجلا كلذ 

طق عماج  ةرايزب  ركفي  مل  يذلا  يدوھیلا  فسوي  عسوب  ناك 
هقاورو  ، نولملا ماخرلاب  ةفوصرملا  هضرأو  عماجلا  نحص  ّلیخت 

. رطانق عبرأ  ىلع  عوفرملا 

ّةبقلاو ـي،  بشخلا بارحملا  اھیف  تفصو  يتلا  ةقدلا  هتشھدأ 
نم بكسنملا  ءاملا  توص  عمس  ثیحب   ، يناشیقلاب ّةوسكملا 
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عرفتملا ديزي  رھن  نم  ءاملا  عفرتل  كانھ  تینب  يتلا  ةیبشخلا  ةروعانلا 
. ىدرب رھن  نع 

ةيدؤملا ةيرجحلا  تاجردلا  لزنت  يھو   ، هتبوبحم فسوي  ّلیخت 
. نیفراعلا ناطلس  حيرض  يوحت  يتلا   ، ّةببقملا ةفرغلا  ىلإ 

. ىرخأ روبق  دوجو  اھشھدأ  ام  رثكأ  ناك 

: يراعلا هفتك  ىلع  ّةیھشتم  ةلبق  عبطت  يھو  هل  لوقت 

ُتیسن اشابل  رخآ  ربقو   ، يرئازجلا رداقلا  دبع  ریمألا  ربق  ّلیخت ! »
!«. لیعامسإ يويدخلا   ، رصم مكاحل  ًارھص  ناك  هنكل   ، همسا

اھحرطي ناك  يتلا  ةلئسألا  نم  ٍضیف  رامغ  نم  فسوي  جرخ 
نأ هل  ةبسنلاب  يفكي   . راوطألا ةبيرغ  هتبیبح  نأشب  هسفن  نیبو  هنیب 
ءاحنأ نم  قشمد  نلصو  ٍءاسن  ِفنكب  ّتبرت  يتلا  يھو  كلذك  نوكت 

وأ هفرعي  مل  لجر  تاریثأت  ىلإ  طق  نطفي  مل  هنكل   ، ملاعلا نم  ةفلتخم 
. شيوردلا دمح  همسا   ، هب عمسي 

* * *

بحاص لتقیس  يذلا  رحسلا  لمعل  رمقلاب  رصقلا  ءاسن  تصبرت 
«. كیب مظان   » ةفوطعلا

كدالیم خيرات  فرعت  نأ  ناھیلسن »  » زارط نم  ًةأرما  يفكي 
. كلتقتل  ، قیقدلا

يذلا ةرھزلا  بكوكل  ةیلاقتربلا  ءامسلا  اليوط  يلسان  تلیخت 
سمشلا قرشتف   ، بكاوكلا ةیقب  سكع  يأ   ، ةعاسلا براقع  عم  رودي 
تیقوتلا ناك  ةرھزلا  تیقوت   ، نذإ  . هقرش يف  برغتو  هبرغ  نم 

. لتقلل  ، ةَرَحَسلا ىدل  لضفملا 

بذجتو  ، اھرحس زھجتو   ، اھمئازعب قطَنتو   ، اھروخب قلطُت 
. اھشارف ىلإ  هتقشع  يذلا  لجرلا 

ءارمحلا خيرملا  ءامسب  ًاقلعم  اھتاميرغ  ریصم  كرتت  امنیب 
. فصاوعلاب ةلمحملا 

، فسویل رمألا  ادب  اذكھ   ، يلسان هلوقت  امم  دیكأ  ءيش  نم  ام 
، بتكت تناك   ، يكحت نكت  مل  اھنأ  ةقیقح  يف  نمكي  ناك  رطخلا  نكل 
، اھرعش نم  ةبراھ  تالصخ  ّبترت  يھو  اھلمانأ  ةسالسب  كلذ  لعفت 

: هل أرقت  تناك  امیف   ، اھعمسي
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ًائیلم ناك   ، اشاب دومحم  كلمرح  ىلإ  نالرف »  » تلصو امدنع  »
. يرارسلاب

تلصو يتلا   ، ةیسورلا يأ   ، ةیسرألا ةيراجلا  ةفیطل »  » كلانھ
اشابلل ةلضفملا  ةريرسلا  ّتلظ  ةفیطل   . لوبنطسا يساخن  قيرط  نع 

. بجنت مل  اھنكل  تاونس  رشع  ةدم 

مسا لمحت  يتلا  نازرن »  » ةیسكرجلا ةيراجلا  ًاضيأ  كلانھ 
. اھنطوم يف  ءام  لالش 

ةفرغ يف  ةلوزعم  نازرن »  » تناكو كلمرحلا  ىلإ  نالرف  تلصو 
، اھضرم ةقیقح  فرعُت  مل   ، اھتباصأ ىودع  ببسب  رصقلا  نم  ةيوزنم 

. نالرف لوصو  نم  عیباسأ  بقع  ةایحلا  تقراف  اھنكل 

نوتاخ ةدياع  نوصملا  تارقوملا  ةنيز   » ، ةیعرشلا هتجوز  امأ 
تافصاوم نم  لمحت  نكت  مل  يخیكلا » اغآلا  رباكألا  ةرخفم  تنب 
اھلشفو اھجاوز  ىلع  اماع  نيرشع  رورم  دعب   ، لیلقلا الإ  لامجلا 

يھو تیفوتو   ، اياكتلاو عماوجلا  ةرايزو  ّنيدتلا  ىلإ  تھجتا  باجنإلاب 
. جحلا كسانم  ةيدأتل  اھقيرط  يف 

. حضاو ببس  ديدحت  نود  اھشارف  يف  تتام  ةفیطل »  » امنیب
عم يرحبو  ایسآ  نم  لك  رمآت  لوح  ةسماھلا  تاعئاشلا  ضعب  ترس 

«. ةربكتملا  ، ةفیطل نم  صلختلل  نالرف  ةديدجلا  ةيراجلا 

* * *

قرط ةمث  : » اھمع تانب  عماسم  ىلع  ددرت  ناھیلسن  تناك 
نكمي قرطلا  اھتاذو   ، بحنو ىوھن  نمبو  ديرن  امب  ىظحنل  ةریثك 

. ضغبنو هركن  نم  عم  اھمادختسا 

نكل  ، ءامدلا لیستو  هحالس  لمعتسيو  لتقي  ةطاسبب  لجرلا 
، حارِج نود   ، مد نود   ، ةفاظنب نلتقي  نھنأل   ، ثبخأ وأ  ىكذأ  ءاسنلا 

«. ةصاخلا هبراسم  ىلع  رثعيو  ةیفوجلا  هایملاك  نھدیك  بّرستي 

مف نم  ةنكمملا  وأ  ةدوشنملا  ةقیقحلا  عمسي  نأ  دحأل  رّدقي  مل 
: ًامئاد لوقت  يتلا  يھو   ، يلسان

«. ةقیقحلا نم  ًةراضن  رثكأ  بذكلا  »

تفن مث   ، فسویب ةیسنجلا  اھتقالع  لیصافت  لك  ناھیجرونل  تور 
ال ًاقح  بذكلا ! لمجأ  ام  : » متمتت يھو  ةلجلجم  ةكحضب  كلذ  لك 

«. قئاقحلا لوق  نم  رثكأ  ةيرخسلا  ىلع  ثعبي  ءيش 
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؟ ًالعف ةقیقحلاب  ُتقطن  ول  اذام  : » فسویل لوقت  ةءاربلا  تاذب 
ىلع انبقاعت  ةنيدم   ، ةنيدم اذكھ  يف  ةءاربلا  ينبھیس  اھدنع  نمف 

، ءاشن ام  لعفن  نأ  اننكمي  ال   ، ةایحلا هايإ  انتحنم  ام  لك  ىلع   ، انتثونأ
«. لیختن  ، ديرن ام  ردق  بذكن  نأ  اننكمي  نكل 

نیمعزت لھ  : » ناجھتسالاب ةجوزمم  ةشھدب  ناھیجرون  اھلأست 
!«. ؟ ةبذك فسویل  كتعجاضم  نع  يل  ِهتيور  ام  لك  نأ 

: ىولحلا لكأت  يھو  ثارتكا  الب   ، ةفیخملا يلسان  بیجت 

«. تبذك ينأ  رمألا  يف  ام  لك   ، حرجأ مل   ، ادحأ لتقأ  مل  »

.. ٍهانتم ٌنوزخم ال  بيذاكألل  امنیب   ، ةعرسب بضنت  قئاقحلا 

* * *

، صصلتيو  ، رمآتيو  ، أطاوتيو  ، حضفيو  ، حوبيو  ، لمرلا ملكتي 
. تصنتيو

جرب يأ  يف  بسحت  نأ  ایسآ  ةبوبحلا  ىلع  بعصلا  نم  سیل 
نيرشت نم  رشع  سماخلا  يف  كلذ  ناكو   ، رمقلا نوكي  ةلزنم  يأو 

اذإو  ، لخنلا مرصيو  حيرلا  رثكتو   ، نامزلا هیف  دربي  يذلا  مویلا  لوألا 
، عَدَولا يمرب  ایسآ  تأدب   ، ّسوسي ملو  هبشخ  رخني  مل  بشخ  عطق 

.. تأرقو

نیب نم  رثتني  ُعَدَولا  حارو  اھبضغ  اھامعأو  تقنحو  ایسآ  تكبترا 
.. ءيش ىلإ  ریشي  نأ  نود  اھيدي 

برض تفقوأ  ءایشألا .  اننوخت  بضغن  امدنع  اننأ  فرعت  اھنأل 
ةظحللا يتأت  ىتح  ةلیل  لك  ءامسلاب  صبرتت  ایسآ  تحارو   ، لمرلا

. اھذیفنت يغبني  يتلا  ةطخلا  فاشتكال  ةبسانملا 

هیف بھذت  يذلا  مویلا   ، رھشلا تاذ  نم  نیثالثلا  يف  كلذ  ناك 
. ضرألا فوج  لمنلا  نكسيو  روغلا  ىلإ  فیطاطخلاو  مخرلاو  أدحلا 

نم دعاصتت  تأدب  امدنع  يرتشملا  ةعاس  يف  سمشلا  تناكو 
. روخبلا ةحئار  يلسان  ةفرغ 

نم ًةطلخ  ّمشت  نأ  هفنأل  نكمي  نم   ، ناھیلسن لاثمأ  مھ  نولیلق 
. يرصانتلا يواجلاو  نارفعزلاو  يدنھلا  دوعلا  ّزیمتف   ، روخبلا حئاور 

ملقب تشََقن  ایسآ  نأ  يرحب  اداد  رزحت  ةطلخلا  كلت  حوفت  املاح 
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ذخف ىلع  اھتدشو  ةميزع  تبتكو   ، رضخأ ريرح  نم  ٍةقرخ  ىلع  دالوبلا 
ىلع ترواش  نإو   ، اھتوص ىلع  توص  ولعي  الف   ، نميألا ناھیلسن 

، ًابدأت نجلا  نم  ةرامع  تفقو  ناكم  ىلع  تفقو  نإو   ، الیلذ اھاتأ  شحو 
. اھیلإ لام  ىثنأ  وأ  اركذ  اناسنإ  تبطاخ  نإو   ، اھوبطاخ مھتبطاخ  نإو 

. كیب مظانل  ناھیلسن »  » تَّفُز اموي  رشع  ةعبرأ  دعب 

* * *
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(7)

تاعمتجملا تادیسلا  لفحم  میعزلا  لخدی  نأ  نم  روفسلا  ىلع  ردقأ  لماع  نم  لھ  )
ھجو نع  باجحلا  عفرو  ًاكحاض  هدی  َّدمف  دارأ ، امیف  ھناسل  هُدی  تقباسو  ھلابقتسال ،

ترفسو لیلھت ، ناكو  قیفصت  ناكو  كحض  نأ  ناكف  ھیلإ ، تادیسلا  برقأ 
( ةأرملا ریرحت  ناونع  مویلا  كلذ  ناكف  بجحتلا ، كلذ  دعب  تارضاحلا 

هافنم نم  لولغز  دعس  ينطولا  میعزلا  ھیف  داع  يذلا  مویلا  نع 

نھلبقتسا يتاوللا  ءاسنلا  ضعب  هوجو  ىلع  نم  باجحلا  ھعزنو 

مارھألا 1919، ةفیحص  يف  رشن  اھل  لاقم  يف  ةدایز  يم  .كاذنآ 

". باجحلاو روفسلا   " اھباتك يف  نیدلا  نیز  ةریظن  اھنع  ھتلقنو 

ام لكب   ، ءيش لكب  ناھیلسن  حوبت   . فسوي مامأ  َّفختت  مل 
يصخشلا انخيرات  ةباتكب  اننأ  فرعت  تدغ   ، هبتكتس ام  لكبو   ، هتبتك
. نایسنلا نم  اننكمت  ةباتكلا  ًاضيأ   ، ءيش لك  ّركذتن  نأ  اننكمي 

ةفرجنم ودبت  ةقیقحلا .» : » اھمالك دراوم  نوكت  هدحو  فسوي  عم 
يھو ةلجؤملا  هتاماستبا  ّلك  فسوي  متكي   ، هب فرتعت  وأ  حوبت  ام  لكب 
مرغأ امدنع  بیجعلا  مویلا  كلذ  يف   ، ةرحاسك  ، اھتبرجت نع  هل  يكحت 
دحأ ةنبا  تناك   ، اھرمع نم  ةرشع  ةعبارلاب  ةاتفب  ينیعبسلا  اشابلا 

: اھب جاوزلا  ررقو   ،« ّةيرد  » اھمسا قشمد  نایعأ 

ةیقاط يسأر  ىلع  نالرف  تعضو  ءاثالثلا  موي  حابص  يف  »
لوضفبو  ، ءادوس ةجاجد  ةضیب  اھل  بلجأ  نأ  ينم  تبلطو   ، ءافخإلا

رركتو  ، اھیلع أرقتو   ، هرمضت ام  ةضیبلا  ىلع  بتكت  يھو  اھتبقار 
. كانھ ةضیبلا  ترمطو   ، ًاقیمع دامرلا  ترفحو   ، تارم عبس  ةميزعلا 

تفُز نیحو   ، سرعلا مسارم  تأدب  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
ًاضيرم اشابلا  اھلبقتسا   ، رصقلا ةبتع  تأطوو  مناخ » ّةيرد   » ةفيرشلا

. ًاخئاد هلعج  ٍعادصب  ًاباصم 

حئابذلا اومھتلاو  اوصقرو  اونغ   ، ءادغلا نووعدملا  لوانت  اھموي 
ىلإ اھتقاسو  رقشأ  نولب  اھلك  يرحب  اھتقتنا  يتلا  نافرخلا   ، عستلا
رحنُت نأ  لبق   ً  ، ارجفو  ، لیلقب ةرھزلا  بكوك  غوزب  دعب  نالرف  اھتدیس 
بناجلا ىلع  اھلمانأ  تررم  دق  نالرف  تناك  خبطلل  اھدادعإل  نافرخلا 
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. ضفخنم توصب  ةموھفملا  ریغ  اھتاملك  تأرقو  فورخ  لك  نم  رسيألا 

ریفاونلا هایم  تراغ  ةأجف   ، ًاریثك ءاملا  بلطُي  سرعلا  موي  يف 
. رصقلا يف  يتلا  ثالثلا 

دبك نم  ةئین  ةفقش  ذخأت  يھو   ، يرحبب ةقیصل  يتداعك  تنك 
. فافزلا موي  رجف  رحُن  فورخ  لك 

بناجلا ىلع  ءادوس  ةمامح  ةبقر  ّزحت  يھو  نالرف  يمأ  تبقار 
ًائیش شقنت  تحارو  دالوبلا  ملق  تكسمأ  مث   ، ةروفان لك  نم  يقرشلا 
هایم يف  اھیمرب  تأدبو   ، عستلا دابكألا  نم  ةفقش  لك  ىلع 

. انمامحل ترضح  دق  يرحب  تناك  ءانثألا  هذھ  يف   ، تایقسفلا
متمتت يھو  ينترطعو  يرعش  تلدجو  بایثلا  لمجأ  ينتسبلأ 

. ةموھفم ریغ  تاملكب 

سورعلا ةلابق  تسلجو   ، ءاسنلا ةلفح  ىلإ  نالرف  تجرخ 
نوصملا ةموحرملا  تارقوملا  رخف  ناتسف  تدترا  دقو  ةلوجخلا 

حبصأ دق  ناك  يذلا  يكلملا  رفولینلا  ناتسف  هنإ  ؛  نوتاخ ناكروت 
. قشمد تادیس  نیب  ًاریھش 

ىلإ ءابظلل  دیص  ةلحر  يف  اشابلا  جرخ  ٍلایل  ثالث  رورم  دعب 
بیصأ دقو   ، نیموي نم  لقأ  لالخ  داع   ، قشمدب ةطیحملا  ةيدابلا 

. شارفلا يف  هامر  بيرغ  ضرمب 

ةرملا كلت  يف   ،« نالرف  » يھ ةلكشملا  نأ  اشابلا  ىلع  َفخي  مل 
نقتت يتلا  هتجوز  نم  بجعتسي  ناك   . ام لكشب  ةرحاس  اھنأ  قّدص 

. ةیئرم اللا  ىوقلا  ریخست 

. ًاقايرت اھنم  بلطو   ، هعدخم ىلإ  اھبلط  ًاریخأ 

ًاطاِسب طقف  ناك   ، هبرشي وأ  هلكأي  ًائیش  وأ  ًاقايرت  نكي  مل  ءاودلا 
ٌبوانت اھیف  حملُي  داكلاب  ةتھاب  ناولأب  ةبيرغ  شوقن  هیلع  ًالیطتسم 

. رفصألاو دوسألا  نینوللا  نیب  ٌلیمج 

كلذ ىلع  برشيو  لكأيو  دعقيو  ماني  نأ  اشابلا  ىلع  ناك 
. طاسبلا

داعو  ، ظوحلم لكشب  ىفاعتي  اشابلا  أدبو   ، بسحو مايأ  ةعضب 
ًةرم قیقدلا  بيوصتلا  ىلع  ًارداق  تابو   ، ةریصق دیص  تالحرب  موقي 

. بعت تاراشإ  نود  هفویض  سلاجيو   ، ىرخأ

! هكلھت دق  هئافشب  تماق  يتلا  نالرف  نأ  اشابلا  نقیت 
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* * *

؟! ةباشلا ناھیجرون  ةنتف  ضرملا  تغابي  نأ  نم  عنمي  يذلا  ام 
. فسوي وحن  اھرعاشم  نم  اھیجني  ام  ىلع  رثعت  مل 

نأ دعب   ، همارغ اھب  ّدبتسا   ، اھیلع وطسلا  ةطلس  هفیط  كلتما 
كلت ىلإ  تقات   ، قشعلا ةعور  لماك  اھینیع  مامأ  يلسان  تطسب 
ٍةدقرب سمغنت  نأ  ناھیجرون  تدارأ   ، اھنع اھتثدح  يتلا  ةیمیمحلا 

، اھبغرت يتلا  فایطألا  الإ  دجوت  ال  ثیح   ، ةلزعنم ةقطنم  يف   ، ةيدبأ
. اھكلمتت نأ  اھديرتو 

« ناھیجرون  » ريرس لوح  موحت   ، ةرضاح تناك  ناھیلسن 
. ةضيرملا

ًةمتھم نكت  مل  اھنأ  مأ  ؟  اھمع ةنبا  ضرم  ّرس  تنمخ  لھ 
؟ اّھلش يذلا  فیطلا  كلذ  ةقیقحب 

نارتقا عم  كلذ  نمازت   ، توملا بوص  بھذتو  يوذت  ةاتفلا  تناك 
. اھمع ةنباب  اھقیقش 

يف نيدوجوملا  بناجألا  ءابطألا  لك  كیب  مظان  ىعدتسا 
ًاحابص اوظقیتسا  امدنع  لوبنطسا  ىلإ  اھلقنل  ّرضحي  ناك   ، قشمد

! ةتیم اھنأ  اودجوو 

ناكم نيأ  ؟  اھمع ةنبا  رورغ  ةرزجم  ةیحض  ناھیجرون  تناك  لھ 
؟ فسویب يلسان  تعمج  يتلا  ةلھذملا  قشعلا  ةياكح  نم  ناھیج 

ددرتلاو لمألا  مضخ  يف   ، اھاري ال  لجرب  ةعلوم  تناك  يتلا  ناھیج 
فسویب ىظحتس  اھنأ  تدقتعا   ، ّهلح نكمي  ال  ضقانتو   ، ةیشخلاو

ملعت تناك  يتلا  اھتميرغب   ، ناھیلسنب اھقیقش  طابتراب   ، ام ٍوحن  ىلع 
هعباصأب دسجلا  ّفلي  امدنع   ، ةمعن هنم  رثكأ   ، ةمقن قوشلا  نأ 

، دسجلا تاذل  ًاشحوتو  ًّایھشتو  ًاقوت  لاعتشالا  هران  دواعتو  ةشحوتملا 
اھنأ ناھیلسن  ملعت   . اھلادبتسا بعصي  محل  ةھكنل   ، اھنیعب ٍةحئارل 
نأ لبق  هیلع  تزھجأ  اھنأ  ملعت   . اھب اضيرم  َّلظیل  فسوي  دسج  ترداغ 

. مظانب نرتقت 

. اھقیقش نذأب  ًائیش  تسمھ   ، ناھیج توم  نم  نیموي  لیبق 

نم رورملاب  ىتح  رماغي  مل   ، يلسان برقي  مل   ، ةظحللا كلت  ذنم 
، هتوھشب صبرتت   ، نیتمھاسلا اھینیعب  هبقارت  دعُب  نع   . اھعدخم مامأ 
. هنطب لفسأ  ينضملا  زخولا  كلذب   ، اھريرس يف  توملاو  ّهوأتلل  هقوتب 
« هاش يش   » لقنتت امنیب   ، اھناكم يف  سجوتلا  اھرَّمس   ، هترظتنا
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ةیفخ تاعاقيإ  قفو  كرحتت  اھنأكو   ، ىورتت  ، لھمتت  ، ءاسلم  ، ًةقیشر
. اھرییغت ٍدحأل  حیتت  اھنكل ال   ، ةیھاو  ، ةطیسب تاعاقيإ   .. ةیئرم ریغ 

* * *

بتكن اننأ  مأ  مالكلا ! نم  ىشخن  امدنع  ؟  ةباتكلاب ذولن  ىتم 
؟! ام ٍةدجن  نع  ثحبن  اننأل  بتكن   ، تاملكلا اننوخت  امدنع 

، اھنم ًاضعب  ىتح  وأ  انتایح  ّانم  قرسُت  نأ  فاخن  امدنع  بتكن 
، ّىلصُم  ، ةربقم  ، ًاَّيرس ًأجلم  نوكت  دق   . بلعثك توامتنل  بتكن   ، ًانایحأ

ناھیلسن يورت   .. ًابرح نوكت  دق  اضيأ   ، ةندھ  ، ةیقافتا  ، ام ةدھاعم 
: ًةبوتكم اھمأ  ةياكح 

هاجتاب كرھظ  ْردأ  فيرخلا  يلایل  ىدحإ  يف  مالظلا  لولح  دعب  »
سمخ ىرتسو  لامشلا  هاجتاب  الیلق  كرظن  عفراو  ةبراغلا  سمشلا 
قثت تناك  نالرفو   . يسركلا تاذ  موجن  ةبكوك  اھنإ   ، ةعمال موجن 
ٍلقح ىوقأ  كلتمي  ًاضبان  ًامجن  مضت  يتلا  ةبكوكلا  هذھ  تاردقب 
نود فيرخلا  لصف  رّرمت  نكت  مل   . رشبلا هفرع  نوكلا  يف  ٍّيسیطانغم 
ًانایحأ لوقت  تناك  اھنإ  ىتح   ، ةبكوكلا كلت  تاعاعشإ  نم  دیفتست  نأ 

، رظتنا : » ، الثم عیبرلا  لصفك   ، ةنسلا نم  رخآ  ٍتقو  يف  اھجعزي  دق  نمل 
!« فيرخلا يف  كنم  مقتنأس 

ام ةماعد  نع  ثحبي  نمك  نیتيراعلا  فسوي  يعارذ  سملتت 
: لوقت  ، ًالبج قلستي  امنیب 

تطشم املكف   ، ةینثولا يمأ  تاداع  لك  تثرو  دق  ينأ  كش  «ال 
طقاستملا اھرعش  يمرت   ، فيرخلا يف  ٍسمشم  ٍموي  يف  اھرعش 

املاح ّةیح  ىلإ  لوحتي  رئبلا  برق  ءاسنلا  رعش  نأ  دقتعت   . رئب ِمف  برق 
. سمشلا هسملت 

كسمت يھو  يرحب »  » اھرصبت ال  نأ  ىلع  صرحت  نالرف  تناك 
نم ديزتلو   ، تومت نأ  لبق  اھبان  علقتل  ةایحلا  دیق  ىلع  لزت  ملو  ّةیحلا 
كلذ نأ  لوقت  تناك   . اھبایث تاینث  يف  اھب  ظفتحت  يتلا  باینألا  ددع 
طقنلا ّدعتو   ، ىعفألا دلج  خلست   . رصبلاو بلقلا  يكذيو  اھساوح  يوقي 
نامأ ّةیحلا  محلف  ؛  هلكأتو اھمحل  يوشتو   ، اھرمع فرعتل  اھرھظ  ىلع 

نأ نمضتو   ، بیشلا ئطبُيو   ، باصعألا ّيوقيو   ، ةبعصلا ضارمألا  نم 
اھتلوفط نالرف  تضق   . اھمحل لكأت  نأ  دعب  ةلماك  ةنس  اھنیع  دمرت  ال 
ةيدنھ ةيرق  يف  تّایحلا  ـي  برت اھتلئاع  تناك   ، ٍواح لزنم  يف  ةركبملا 
نكل  ، مومسلا نم  ةجرختسملا  ةيودألا  عنص  يف  اھلھأ  مظعم  لمعي 
كلذ اھب  بحریل   ، ةمیتي اھكرت   ، اھلماكب ةيرقلا  ىلع  ىتأ  يذلا  قيرحلا 
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ةقطنملا ىلإ  تمدق  دق  تناك  ةيریشبت  ةثعب  هاعرت  يذلا  ریغصلا  ريدلا 
«. دوقع ةدع  ذنم 

. هؤرقت تناك  امم  ىشخت  اھنأ  ول  امك   ، ًالیلق ناھیلسن  تمصت 
ٍدحأ ةایحل  سالتخا  مأ  ؟  اھتدلاوب ًةياشو  الإ  سیل  هتبتك  ام  ناك  لھ 

. هعم تومي  نأ  ءيش  ّلكل  ديري   ، هرارسأ كتھُت  نأ  ديري  ٌدحأ ال   . تام

ىلع ةیعرش  ریغ  ةمجھ  مأ  ؟  ةیكلم ةرداصم  هلعفت  ام  ناك  لھ 
نطابب اھرتوت  غرفت   ، الیلق ّهضعت   ، فسوي لمانأ  سملتت  ؟ ! اھتدلاو ةایح 
ناھیلسن لمكت   ، دلوي نأ  لبق  كلذ  داتعا  هنأكو  اھّتضع  لمحتي   ، هفك

: هتبتك ام  ةءارق 

نواعتي ال  لمرلا   » ، تمصي هنكل   ، ایسآ ةبوبحلا   ، عَدَولا يمرت  »
عم رمآتت  نأ  لامرلل  ثدحي  هنأ  ًارارم  ایسآ  تّدكأ  عَدَولا .» عم  ًاقلطم 

. ةددحم ٍتاقوأ  يف  الإ  يھتني  نل  ًاثیبخ  ًانایصع  نلعتو  موجنلا 

باوجتسا ًاقلطم  لواحت  الو   ، ءامسلا بقرت  موي  لك  نالرف  تتاب 
. لمرلا

لك هیف  تومت  يذلاو   ، لوألا نوناك  نم  نيرشعلا  مویلا  يفو 
،« ّةيرد ةفيرشلا   » اشابلا ةسورع  ينیعب  ُقرألا  ّبد   ، اھل مظع  ال  ةباد 

. ًالیلق الإ  مانت  نكت  مل   ، قرألا نم  يناعت  تأدب  ام  ناعرس 

نم ةریغصلا  ةباشلا  ةاتفلا  كلتو   ، ةيراج اھنأ  كردت  يتلا  يمأ 
. ةقرؤم تناك  اضيأ   ، قشمد فارشأ 

تجرخأو  ، اھطشم ىلع  تلصح  نالرفو  مانت  نأ  ّةيردل  فیك 
؟ هیف ةقلاعلا  تارعشلا 

يئانتسك نولب  ٍتارعش  ىلع  تلصحو   ، اھمامح تقو  ترظتنا 
هقنع ىلع  قلعتل  نالرف  ةضبق  يف  ًازھاج  طاوطولا  ناكو   ، قماغ
هعم ریطیل   ، لیللا ةمتع  يف  ریطي  هكرتتو   ، تایئانتسكلا تارعشلا 

. نیتيواذ نینیعب  تتاب  يتلا  ّةيرد  ينیع  نم  مونلا 

نیتطاحم ناتيزوللا  اھانیع  تحبصأ   ، ثالث وأ  نیعوبسأ  رورم  عم 
وأ اھروزي  داكلاب  اشابلاو   ، ًالحان ًارفصم  اھھجوو   ، ءادوس تالاھب 

. نالرف قرافي  امنیب ال   ، اھبطاخي

لكأي الو   ، اھيدي نیب  نم  الإ  ءاملا  برشي  الو   ، اھعم هروطف  لوانتي 
حبصأو  ، هعادص هقراف  ىتح  اھشارف  ىلإ  داع  نإ  امف   . اھخیبط نم  الإ 

. ةحص ِّمتأب 
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تاردق نع  سانلا  تارثرث  نم  نملع  ّةيرد  ةفيرشلا  ةلئاع  ءاسن 
نطقي ریھش  فاّرع  تاردقب  اھتدلاو  تراجتسا   . ةيرحسلا رصقلا  ءاسن 
ىلع اھدعاسي  أدب  ائیشف  ائیشو   . قشمد نم  بيرق  درجأ  لبج  يف 
ّةيرد ةفيرشلا  تحبصأو   ، نالرف مئامت  لوعفم  لطبي  أدبو   ، مونلا

. اھءارو طقست  ًةدحاو  ًةرعش  كرتت  مل   ، اھرعش طیشمت  لالخ  ةصيرح 

اذھو  ،«2  » مقرلا نع  نلعأو  عدولا  َّفطصا   . ایسآ  ، لمرلا تبرض 
نأب حاب  بكاوكلا  عضو  نكل   ، داحتالا وأ  عازنلا  : » ایسآ هیف  أرقت  مقرلا 
ریخ  ، بجومو بلاسو   ، ىثنأو ركذ   ، مغانتلل سیلو  داضتلل  تقولا 

 ...« لھجو ملع   ، رقفو ىنغ   ، ةایحو توم   ، نزحو حرف   ، رشو

ىلإ شعن  تانب  موجن  ةھج  نم  اھبھمو   ، لامشلا حير  تبھ 
ربعت  ، سمشلا ىرت  ةیحان ال  نم  يتأت  ًةسباي  ًةدراب  سمشلا ..  برغم 

«. ةيوتشلا قشمد  تاراھن  يف  اھب  يمريو   ، دربلا اّھلمحتو   ، اھنم حيرلا 

* * *

هجول فیفخلا  شاعترالا  كلذ  اھانیع  تعبات   ، يلسان تمصت 
، اھلوح تشالت  ةيرشبلا  ّلك  نأ  ول  امك  ملكتت  تناك   ، جراخلا يف  جوملا 

: فسویل لیمجلا  اھّرش  ّلكب  تحاب 

لمع نكل   ، هدمغ ىلإ  درُي  نأ  لتاقلا  فیسل  نكمي  ؟  ملعتأ »
نيرخآلا زبخ  ّلوحي  فیك  ملعي  يذلا  وھ  رحاسلا   ، كلذك سیل  ةرحسلا 

، صوصللا نم  ًافوخ  ةحوتفم  مھباوبأ  كرت  نم  سانلا  رذاحي   . ّمس ىلإ 
نأ ةكیمسلا  ناطیحلا  وأ  ةقلغملا  باوبألل  نكمي  ال  ةرحسلا  نكل 

تاناخلا ألمي  نأ  هنكمي  يذلا  ّرسلا  نوملعي  مھنأل  ؟  اذامل  ، مھعنمت
ملعت تنأ   ، كفعض ايابخ  ىلإ  مھّرش  نولسري   ، ةوقلا نم  ةرغاشلا 
ةحنم  ، لباقم الب  ءاطع   ، ضرألا ىلع  ٌحوفسم  ٌءيش  ریخلا  نأ  ًادیج 
كلتمي يذلا  انّرش   ، عئارلا ّرشلا  امنیب   ، دحأ اھقحتسي  ال  ًابلاغ  ةیناجم 

، بحسلا نیب  ًّایبأ  ّقلحيو   ، ةوقب اھب  برضي   ، ةیفارخلا ةحنجألا  كلت 
، انقبسیل  ، انحناوج نیب  ائبتخم  سلجي  نأ  يغبني  يذلا  دالجلا  وھ  انّرش 

ىفاعملا يصخشلا  انخيرات  لكشیل   ، ًاطاوشأ همدقتيو  انریخ  قبسيو 
«. ةیناجملا تاءاطعلا  نم 

* * *

. ایسآ ةبوبحلا  قطنم  قفو   ، ةفیظوو  ، لمعو  ، عبط بكوك  لكل 

بكوك ىلإ  تأجل  كیب  مظان  ىلع  ناھیلسن  ةبلغ  نمضتل 
. خيرملا
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ذنم هُلوادت  عونمم  باتك  نم  ًارارسأ  ودبت  ءایشأ  هنع  لوقت  تناك 
: ةليوط ٍنورق 

ةبلغلاو ةوقلا  هلو  يران  سحن  سباي  راح   ، كلملا فّایس  وھ  )
( مصخلا كالھو  ءادعألا  ىلع  رصنلاو 

عم اھیف  أطاوتي  ةظحل  يف  فسوي  لوقي  امنیب   ، يلسان كحضت 
نمؤن نأ  نود  ًابرح  ّنشن  نأ  اننكمي  فیك  الإو   ، مالكلا اذھ  لیمج  : » ایسآ
ةلتكب نونجم  وحن  ىلع  قثن  نأ   ، يقطنم ریغو  يفارخ  ءيشب 

، رارسأ  ، اھلوادت عونمملا  بتكلا  ّلك  يف  ؟ ! ءامسلا يف  ةّقلعم  ةيرخص 
، میظعلا رشلا  بكوك  هنإ   ، لحز بكوك  الثم  يذخ   ، بكاوكلا عئابط  نع 
يف لحز  بكوك  نم  ربكأ  ةفیخم  ٍتاردقب  ىھابتي  نأ  ٍبكوكل  نكمي  ال 
ةیفخلا ىوقلا  كلت  امنیب   ، ةيذؤملا ضارمألا  بلجو  دسافملاو  ضغبلا 
اھماوق تالداعم  ربع   ، ةرحسلا اھطقتليو   ، خيرملا بكوك  اھلسري  يتلا 

، سیباوكلا لاسرإل  ةفصو  ربتعت   ، لاكشألاو ماقرألاو  فورحلا 
«. نزحلاو  ، ضرملاو

، ءيشل ًافراع  نوكي  نأ  ديري  ال  نمك  اھسأر  يلسان  ضفنت 
: هرییغت نم  َصانم  ًائیش ال  فرعي  نم  مسحب  فیضت 

،« ّةيرد  » رباكألا تنب  ةفيرشلا  عم  نالرف  يمأ  تلعف  امك  ًامامت 
؟ رصقلا نم  ّةيرد »  » عزنب تاذوعشلا  كلت  تعفن  ًاقح  لھ 

ىھتنا دق  ناك   ، هسورعب ـي  بأ نارتقا  ىلع  نيرھش  رورم  لبق 
مھنكل  ، اشابلا قفاو   ، مھتنبال رخآ  ٍنكسمب  اوبلاط  لھألا   ، ءيش لك 

لزت مل  اھنأ  اوفشتكا  نأ  دعب  مھتنبا  قیلطتب  هوبلاط  نأ  اوثبلي  مل 
! ءارذع

. مھتنبا نع  هطبرب  ماق  نم  كلانھ  نأ  اودقتعا   ، يلسان كحضت 

* * *

؟ ةرحسلا هلعفي  نأ  نكمي  امب  نمؤت  تناك  يلسان  نأ  ًاقح  لھ 
اذامل نذإ  : » يلسان بیجت   ، كلذ نع  ناھیجرون  اھلأست  تناك  امدنع 

ول ؟ ! ةرحسلا بقاعُي  اذامل  ؟ ! انتعيرش همّرحت  اذامل  ؟!،  رشبلا هاشخي 
!« ؟ ًاقح نيذؤم  ریغ  اوناك 

نونف نینقتت  كنأ  ًاقح  لھ  : » ىرخأ ةرم  حاحلإب  ناھیجرون  اھلأست 
!« ؟ رحسلا

نأك  ، اھیعارذ نیب  نم  ّتلفتت  هاش » يش   » امنیب يلسان  كحضت 
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نویع نم  رخستو  اھرصبت  ططقلا   ، ةیئرم ال  تانئاكب  دشتحي  ءاوھلا 
. ىرخأ ٌءامسو  ٌضرأ  كلانھ  هنأ  ىرت  يتلا ال  رشبلا 

سفنبو  ، ءيش لك  فرعي  نم  ةجھلب  اھّمع  ةنبا  يلسان  بیجت 
: ءيش لك  يف  ّكشي  تقولا 

ّبحأ  ، لوقأ ام  لك  يقدصت  ؟ ال  بيذاكألا ّبحأ  ينإ  كل  لقأ  ملأ  »
!« رحسلا نم  رثكأ  بذكلا 

ةریخألا ةظحللا  ىتح  اھّمع  ةنبا  عم  ناھیجرون  لاح  لظ  اذكھ 
، ةقیقحلاب الإ  ّهوفتت  نكت  مل  يلسان  نأ  تنقيأ  امدنع   ، اھتایح يف 

. ًاليوط كلذ  دعب  يلسان  شیعتل   ، ناھیجرون تتام  اھدنع 

* * *

هنوروزيو هنوفاخي   ، نیمغرم رشبلا  هعرتخا  ناكم   ، ةربقملا
. اشاب دومحم  رصق  ءاسن  الإ   ، ىنازح

موي يف  تام  لجر  نم  فتكلا » حول   » ایسآ ةبوبحلا  بلط  ناك 
. ءاثالثلا

فصنلا يف   ، ءاثالث ةلیل  ةربقملا  نلخدو   ، لاجرلا بایث  نيدترا 
ةعاسلا ةداع  قفاوت  يتلا  لحز  ةعاس  يف   ، يرمقلا رھشلل  ریخألا 

رثعتت نأ  نودو  فوخ  نود  شفرلا  ناھیلسن  تلمح   . ةرشع ةيداحلا 
ّةيوستل ةمزاللا  هایملا  لمحب  ءونت  يتلا  يرحب  ءارو  تضم   . ءيشب

راھنلا لالخ  هتنياع  يذلا  ربقلا  نع  ثحبت  تناك  ایسآو   ، هشبن دعب  ربقلا 
طقف عمسُي   . ًارطمم ًاموي  تلت  ًةفاج  ًةیعیبر  ًةلیل  تناك   . هناكم تظفحو 

بشعلا سودت  يتلا  نھتاوطخل  ناك  يذلا  قیمعلا  تفاخلا  ُتوصلا 
. مئانلا ضیبألا  ناوحقألاو   ، ّيتفلا

يتلا تاتابنلا  حئاور  ىتش  لمحت   ، ّةيدن تناك  ةلیللا  كلت  ةحئار 
ىتح  ، ةیشاملا ثور  حئاورب  ًةطلتخم   ، تقولا كلذ  يف  ضرألا  اھتبنُت 
تحاف  ، ربقلا روغ  قیمعت  يلسان  اھیف  تأدب  يتلا  ةظحللا  كلت  تءاج 

يف رياطتي  أدب  فیفخ  فشان  بارت   ، ةسباي ةدراب  ةحئار   ، ةبيرغ ةحئار 
. ءاملظلا ةلیللا  كلت  ریثأ 

ناك  ، قیقر ءيش  رّسكت  هبشي  اِمل  تفاخلا  توصلا  كلذ  عمسُي 
هيِّرعت تحار  يذلاو   ، تاونس ةدع  لبق  تیملا  كلذ  ماظع  هتثدحأ  ًاتوص 
قامعألا نفع  هنع  ضفنت   ، هبارت نم  هدّرجت   ، ةمقان ةأرما  لمانأ 

. ةفرتحم ةقيرطب  ّةيذألا  عنص  لجأل   ، ةیلزألا ِهتمتع  نم  هّصلخت   ، نمزلاو
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مدر ىلإ  يرحب  تداع  ىتح   ، قئاقد عِضب  نم  رثكأ  رمألا  مدي  مل 
بارتلا لماك  داع  ةعاس  لالخو   ، ةبیجع ةّمھب  بارتلا  ّةيوستو   ، ربقلا

. هرطؤت تناك  يتلا  ةلیلقلا  تاریجحلا  ّتوسو   ، هعضوم ىلإ 

رجفلا نأب  اھتعانق  مغر   ، ربقلا ىلع  ءاملا  ّشر  نم  ایسآ  تدكأت 
، سقطلا نأشب  اھتاؤبنتب  ئطخت  يتلا ال  يھو   ، رطملاب ٌلمحم  بيرقلا 
. رطمت مل  لاح  يف  اھناكمإ  ردق  كوتھملا  ربقلا  ةيوست  تدارأ  اھنكل 
يف الإ  ٌدحأ  اھیلع  ّرمي  داكي ال   ، نیمئاد ٍراوزب  ىظحت  رباقملا ال  نأ  مغر 

نودوقي مھو  اھنم  ًابيرق  نورمي  نم  مھدحو  ةاعرلا  مھنكل   ، دایعألا
. يعارملا ىلإ  مھیشاوم 

: تداتعا امك  فسویل  هأرقت  مل   ، موي تاذ  ًائیش  يلسان  تبتك 
مظنن نأ  مازتلالا .»  » هنابرق  ، ًاھلإو  ، ًاّدیس ماظنلا  نوكي  نأ  ضرتفي  »

، انبذكو  ، انقدص  ، انظاقیتساو  ، انمونو  ، انتوھقو  ، انتاوطخو  ، انتماستبا
رشني نأ  بجي  كلذ  لك   ، انززقتو انفغش   ، انھركو اّنبح   ، انتنایخو انءافو 

«. ءيش انكھني  رشبك ال  انتیص :

يف ةبيرغلا  ةلیللا  كلت  ركذتت  تناك  اھنأ  دب  ال  كلذ  تبتك  امدنع 
. ةربقملا

، ربقلا يقرش  فوقولا  اھنم  يرحب  تبلط  ةربقملا  ةرداغم  لیبق 
مظعلا اھيدي  نیب  تتبث   ، عبصألا اھلوط  زواجتي  ، ال  ديدح ّةلسم  اھتطعأو 
يتلا فرحألا  شقنت  نأ  اھنم  تبلطو   ، بارتلا نم  امامت  هتفظن  نأ  دعب 
ىلع سكاعتمو  ٍلصفنم  ٍلكشب  هتدلاو  مساو  مظان  مسا  ّنوكت 

. مظعلا

. دربلا نم  فجترت  عباصأب  كلذ  يلسان  تلعف 

، ًارارم هتسّملتو   ، يرحب هیف  تنّعمتو  شقنلا  نم  تھتنا  نیح 
. ةربقملا نم  نجرخ 

تّقلع دق  يرحب  تناك  ًارجف  ةدرابلا  ةیلامشلا  حيرلا  بوبھ  عم 
اروخب تقلطأو   ، ضماح نامر  نادیع  نم  ةلس  يف  حيرلل  مظعلا 
ةعیملاو قرزألا  لقملاو  سوردنسلاو  نابلا  ىصح  نم  ًاطولخم 
حاورألا  ) يوذ ةوعدب  تماقو   ، رمحألا لدنصلاو  ةفشانلاو  ةلياسلا 

عئابط نم  نیجرختسملا   ، ةیتوكلملا ةيرھوجلا  صاخشألاو  ةیناحورلا 
مسالطلاو ةینابرلا  تاملكلاو  ةیمجعلا  ءامسألاو  ةینارونلا  فورحلا 
ةینارینلا لاكشألاو  ةیناملظلا  فرحألاو  ةیسرافلا  دادعألاو  ةیناربعلا 

تعدو ةبوتكملا ) ميازعلاو  ةینانویلا  حیباستلاو  ةیئاملاو  ةیئاوھلاو 
ًارھش رشع  ينثالاو  عبسلا  مايألاو  عبسلا  كالفألاب  نیلكوتملا  )
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ىادش لآ  تؤابصأ  ىانودأ  ایھارش  ایھأ  ( ) .. ةنمزألاو روھدلاو  قئاقدلاو 
 ..( شوكو حايرو  جار  تعدو 

مث  ، ءاثالثلا ّتیم  فتك  حول  ىلع  يرحب  تمزع  تارم  عبسل 
تناك  ، ءارمح ريرح  ةلتف  هیف  تلعجو  هسأر  نم  هتقَرَخو   ، حوللا تذخأ 

، عارذ رادقم  حوللا  نم  ةجراخ  اھتلعج   . كیب مظانل  ءادر  نم  اھتعزتنا  دق 
. قرشلا ىلإ  يرجي  ءام  يف  حوللا  تنفد  مث 

. كاذ اھلمعل  ایسآ  ةبوبحلا  تنأمطا 

لمتحملا ریخلا  نم  ریثكب  مھأ   ، ةلتاقلا ةريرشلا  اناوق  ّنأ  ملعت 
. ضرألا هذھ  ىلع  هدوجو 

* * *

، اھیبأ ةافو  بقع  جدودلا  ةرایس  دوقت  ناھیلسن  تناك  امدنع 
لاجملا حسفُیل  قفدتلل  ةصرف  اھنزح  حنمتل  كلذ  لعفت  تناك  اھنأك 

يعت  ، ةيامح ّةيأ  نود  ّتلظ  اھنأ  ملعت  تناك   . اھتایح يف  ٍحِرَف  ءيشل 
دق امم  ًاقح  اھذقنت  نأ  نكمي  ءایشأ  اھّرشو  اھتربخو  اھاوق  نأ  ةّدحب 
هنأ ملعت   ، مظان مامأ  اّھيرعت  ةطخ  ذفنت  نأ  ْتررق   ، ءايربكلا عفادب   . ثدحي
دنس يأ  الو  لاوخأ  ال  ثیح   ، ةيراجلا ةنبا  يھو   ، ةثرولاب اھكيرش 
ناك  ، اھمالحأو اھروضحو  اھءايربكو  اھسفن  ذقنت  نأ  اھیلع  ناك   . يلئاع
ةعبتتم ناھیلسن  تشم   . اھلقع يف  عجاھلا  ءاكذلا  ظاقيإي  ًالیفك  كلذ 
اھملح ءارو  تشم   ، ًّةيرسو ًءافخ  رثكألا  مالحألل  ةیئرم  اللا  ىطخلا 
. اھایحت نأ  ديرت  يتلا  ةایحلاب   ، هبحت يذلا  لجرلاب  راثئتسالاب  ریبكلا 

! قرطلا رثكأ  ام 

اننكل  ، ةبغر ةيأ  نود  اھكلسن  نأ  انیلع  ضرفت  يتلا  قرطلا  كلت 
ًاریخأ غلبنل   ، ةئيربلاو ةدياحملا  قرطلا  كلت  ىلإ  اندوقت  دق  اھنأل  اھربعن 
يتلا ىرخألا  قرطلا  نم  ديزملا  نم  اننصحت  يتلا  ةیمیمحلا »  » انقرط

. انيوغت دق ال 

لمرلا  ، اھلوقي نأ  لمرلل  نكمي  يتلا  ءایشألا  ٌةریثك  يھ  مك 
، عمسلا قرتسيو  نویعلا  كلتمي  يذلا  لمرلا   ، ایسآ هبرضت  يذلا 

. هل َلكش  يذلا ال  بیغلا  وحن  ريدتسي 

* * *

، ًایقیقح ناك  ٍءيش  لك   ، ًاسوباك نكي  مل   ، أطخ كانھ  نكي  مل 
اھنأ ّدبال   ، ًادیج نوھدملاو  عّململا  توباتلل  سلمألا  بشخلا  تسّملت 
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هتلقنو هتفظنو  هتبتر  نم  يھ   ، ةیفولا ناھیجرون  ةنامرھق   ،« ّةير  » اداد
. اھتفرغ ىلإ 

. طقف ٍعوبسأب  ناھیجرون  نفد  بقع  كلذ  ثدح 

نم ٌضیف  اھلذخ   ، ةءافك ّةيأ  نم  ٌةدّرجم  اھنأ  يلسان  ترعش 
اھفنأ  ، اھیف رورغملا  ءزجلا  كلذ   ، ةداعلا يف  اھنواعت  تناك  تيرافعلا 

نع حاصفإلا  هنم  بولطم   ، رصاحم ٍّّينج  لثم   ، ىلعألا ىلإ  رومشملا 
. ةیقیقحلا هتيوھ 

ّجضت يتلا  ةعونتملا  ةیقرعلا  تانیجلا  كلت  ّلكب  ّركفتت  ةّرم  ّلوأل 
. ةذاخألا اھھجو  حمالم  ّتلكش  يتلاو   ، اھدسجب

مظان بشعلا : نیب  ًةأجف  ُّلسنت  ّةیح  لثم  ةّرم  ةقیقح  اھتتغاب 
نم ًاضعب  امبر  وأ  ءيش  لك  فشتكا  مظان   ، اھدعوتي امبر   ، اھددھي كیب 

ناھیجرون اھتفرع  يتلا  ءایشألا  كلت  نم  ًافَتُن  فرعي  نأ  يفكي   ، ءيش
ةمحر ةيأ  نود   ، حُّجبت نم  اھنكمأ  ام  لكب  اھب  تحاب  اھسفنب  يھ   ، ًادیج
يھو اھمع  ةنبا  ةایح  يف  میلألا  عدصلا  كلذ  تقش   ، اھریصمب تثبع 

، اھنذأ ةمحش  لبقي  فسوي  امنیب  اھب  رعشت  يتلا  ةرارحلا  نع  يورت 
كلت برتقت  امدنع  نونجب  هلیبقتل  عفدنت  فیكو   ، اھقحسي هدسج  امیف 

! ةذفلا ةعئارلا  ةظحللا 

؟! كاذ ئجافم  موجھ  ّيأ  نكل 

اھتفي مل   ، ةسندو ةرجاف   ، ةزجاع اھلعج  تغابملا  رییغتلا  كلذ 
كّاتفو سرش  لاؤس  عم   ، هھركت يلوفط  ٍسأي  نم  يناعت  تناك  اھنأ 

ّلك  ، فسویب ةفلاسلا  اھتقالع  نع  مظان  هملع  دق  ناك  ام  لوح 
ٍوحن ىلع  ةغایصلا  لبقت  نكت  مل  اھغامد  يف  رودت  تناك  يتلا  تاباجإلا 

. حضاو

* * *

كلذ يف  تضھن  يتلا  ناھیلسن   ، يلابم اللا  اھنسحب  عشت 
نم ًةباعد  نكت  مل   . توبات يف  اھتلیل  تضق  دقو  اھسفن  دجتل  حابصلا 

. ءيشل ططخي  هنأ  تملع   ، كیب مظان 

ایسآ ةبوبحلا  اھل  تحتف   ، ركبم تقو  يف  رصقلا  باب  تقرط 
. اھتالص لجأل  ًاركاب  ضھنت  يتلا 

ةروصلا كلت   ، اھتروص ناك  هتأر  ءيش  لوأ   ، اھتفرغ بوص  تعرھ 
رفولینلا بوث  كیب  مظان  قزمي  نأ  لبق   ، تاونس سمخ  نم  رثكأ  لبق 
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. يكلملا

رورم عم  انحمالم  نم  هیمرن  ام  لك  ىلع  رثعن  ةروصلا  يف 
. هّعیضن ام  وأ   ، تقولا

اھضاخ يتلا  كراعملا  عیمج  يف  رصنلا  داتعا  دئاق  لثم  تناك 
بسحي مل  ةميزھ  نم  ًافوخ  هتعلق  لخاد  رقھقت  هنكل   ، هتایح يف 

. اھباسح

لوأل  ، اھعلھل قراخلا  ّومنلا  تدھش  ةظحل  يف   ، ناھیلسن تفاخ 
. تجرخو ًارامخ  تلدسأ   ، ةءالملاب لبرستت  تاونس  ةدع  ذنم  ةرم 

حملت امنیب   ، ةالابم اللاب  رھاظتت   ،« هاش يش   » ةرھلا ىّشمتت 
سرامت  ، ةمظتنم اللا  اھتاكرحتب  نعمُت   ، هلھاجتت  ، هرحجب ًاذئال  ًارأف 

. لبنألاو لضفألا  ةبعللا  اھفصوب  كلت  اھتبھوم 

! فرعي دحأ  ؟ ال  تدصق نمو  ؟  تبھذ نيأ 

، موي تاذ  يومألا  عماجلاب  اھقلعت  نع  فسویل  تحاب  يتلا  يھ 
. رخآو ٍتقو  نیب  هروزت  اھنأو 

اھعمس  ، ةنكمألاو ءایشألا  خيراتل  اھبح  مجح  ملعي  فسوي  هدحو 
: دیعبلا ىلإ  نارظنت  نیتمھاس  نینیعب  ثدحتت  يھو  موي  تاذ 

، ءانبلا تاساسأ  يف  ًافھك  نوؤانبلا  دجو  عماجلا  ءانب  ءانثأ  »
، فھكلا كلذ  ىلإ  ًالیل  ةفیلخلا  لزن   ، كلذ ىریل  دیلولا  غالبإب  اوعرسأف 
، ةیفارخ ةئیبخ  هیفو   ، لامجلا ةياغ  يف  ةسینك  ىلصم  ىلع  هوعلطأو 
ـي بنلا نبا  انحوي  سأر  اذھ  : ) اھیلع بتك  ّةلس  ىلع  يوتحي  قودنص 
، خَّسفتي مل   ، هیلع رمي  مل  نامزلا  َّنأك  ادب  سأرلا  كلذ  نإ  لیق   ،( ايركز
نمض ةدمعألا  دحأ  تحت  ّةلسلا  ِنفدب  دیلولا  َرَمأ   . همحلو هرعشب  ناك 

«. هنم برقلاب  انحوي  سيدقلل  حيرض  ءانبو   ، مرحلا

يذلا ناكملا  كلذب  ذولت  نأ  ناھیلسنل  رطخ  لھ  مویلا  كلذ  يف 
جسنت بكانعلا ال  ثیح  كانھ  ؟  ًاعماج مث  ةیسنك  مث  رتیبوجل  ًادبعم  ناك 

يف اھشاشعأ  فاطخلا  رویط  ينبت  الو   ، همرح لخاد  اھتویب  ًادبأ 
. هفوقس

ىوري ثیح   ، مدلا فھك  ىلإ  شيوردلا  دمح  تقفار  اھنأ  اًقح  لھ 
نم رخآ  ناك  شيوردلا  دمح  لعل  ؟ ! لیباھ هاخأ  لیباق  لتق  هیف  نأ 

؟! فسوي نع  اذام  اھتقثب ! يظح 

* * *
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لك ّرضح   ، كیب مظان  اھلعف   ، ًاقفلم  ، ًابترم  ، ًأیھم ءيش  لك  ناك 
. اھتنادإل مھتداھش  مزلت  نيذلا  دوھشلا 

دھشم يف  اھتأر  نأو  قبس  يتلا  ّةير  اداد  ةداھش  يفكت  تناك 
ناك يذلا  يسنرفلا  بیبطلا  كلذ  ًاضيأ   . فسوي عم  ةعجاضمو  ٍمارغ 
مل  . اشابلا تنب  هتراز  ىتم  دحأ  هلأسي  مل  ةيرذعلا  قتر  تایلمع  يرجُي 
نوكي نأ  ضفر   . ةدحاو ةرم  الو  فسوي  مسا  ركذ  ىلع  كیب  مظان  ِتأي 
ةایح يف  ًادحاو  ًالجر  وأ  ًالَّضفم  نوكي  ال  نأ  ضفر   ، عودخملا جوزلا 

. اشابلا تنب  يلسان 

مھلعج  ، اھكارشإ ةقیقح  نودكؤیس  نيذلا  دوھشلا  بلج 
. قشمد ةمئأ  رھشأ  مامأ  نوملكتي 

لخدت ضعبلا  اھآر   ، قشمد يف  رشع  ةعبسلا  سئانكلا  تراز 
ىدحإ روزت  تناك  اھنإ  اولاق  نورخآو   ، سلوب سيدقلا  ةسینك 

. ماظتناب اموت  باب  يف  ةدوجوملا  تایئاردتاكلا 

ةیميرملا ةیئاردتاكلا  روزت  اھآر  هنأ  اھیلع  دھش  رخآ  ٌصخش 
ةضفلا علاط  نیب  ةسینكلا  عراشب  يقرشلا  بابلا  عراش  يف  ةنئاكلا 

. ةنكنملا عراشو 

ةسینكلا كلتب  ناھیلسن  باجعإ  ّرس  نأ  فرعي  ناك  فسوي  هدحو 
. اھخيرات وھ 

ةرتفلا يف  تئشنأ  يتلا  ةسینكلا  كلت  دومصب  ًةبجعم  تناك 
برض ٍلازلزب  ترثأتو   ، اھؤانب دیعأو  كنلرومیت  اھمدھ   ، ةیطنزیبلا
يف ثادحأ 1860،  يف  تقرحُأو   ، رشع سداسلا  نرقلا  يف  قشمد 

ناھیلسن تناك   . ةیحیسملاو مالسإلا  نیب  تثدح  يتلا  ةنتفلا  كلت 
بارخلاب نمؤت  نكت  مل   ، ديدج نم  رمعتو  ممرت  يتلا  ةینبألا  كلت  بحت 

. يئاھنلا

هباشتلا نع  اھثيدح  اھنم  تعمس  اھنأ  اھّمع  تانب  ىدحإ  تدھش 
عمسا : » ةاروتلا يف  تءاج  تارابع  ددرت  يھو  اھتعمس   ، نايدألا نیب 

اھاطعأ هللا يتلا  رشعلا  تاملكلاو   ،« دحاو هلإ   ، انھلإ برلا   ، لیئارسإ اي 
هدحو هللا  : » نأ اھلوأ   ، ءانیس يف  لبجلا  ىلع  میلكلا  ىسوم  ـي  بنلل

الو  ، ًاتوحنم ًالاثمت  كل  عنصت  ال   ، هاوس دبعت  الو  هدبعاو   ، نوكلا قلاخ 
نودبعي مھعیمج   ، ةدحاو نايدألا  : » اھّمع تانبل  لوقت  تناك   ،« ةروص

أدبيو  ، رخآو ٍتقو  نیب  ةنتف  ثدحت  اذامل   ، نذإ فالتخالا  َمل   ، ًادحاو ًاھلإ 
!«. ؟ مھضعب لتقب  فارطألا  لك  نم  نونمؤملا 

مون ةفرغ  يف  تدھاش  اھنأ  ىلع  اضيأ  كلت  اھمع  ةنبا  تدھش 
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امنیب ميركلا .»! نآرقلا  راوج  ىلإ  لیجنإلاو  ةاروتلا  ّيباتك  : » ناھیلسن
ءایبنألا ّلك   ، نايدألا نیب  ًاقرف  دجت  ال  اھنأ  نھعماسم  ىلع  ددرت  تناك 

: مھاياصو اونلعأو   ، مالسلاو لدعلا  رشني  امب   ، رشبلا عفني  امب  اورّشب 
اھومھتا دسحت .» ، ال  روز ةداھش  دھشت  ، ال  قرست ، ال  ِنزت ، ال  لتقت «ال 

«. ةرفاكلاب اھوتعن  نورخآو   ، كارشإلاب

ةثالث ةمتعم  ةلیل  تاذ  دھاش  هنأ  ةیشاملا  ةاعر  دحأ  دھش 
، رصقلا بوص  تھجتاو  ةربقملا  نم  تجرخ   ، مالظلا يف  كرحتت  داسجأ 

. اشاب دومحم  رصق  ةباوب  تجلو  ةبيرغلا  داسجألا  كلت  ّنأ  اودكأ 

تّایحلا دبعت  يتلا  يرحب  نع  هفرعت  ام  لك  ّةير  اداد  تور 
رصقلا ةیبقأ  دحأ  يف  ّيرسلا  نكرلا  كلذ  ىلع  مّھتلدو   ، يعافألاو
ةبّوبحلا ّنأ  ىلع  تدھشو   . تاسدقملا اھتّایح  يرحب  اداد  تمسر  ثیح 

. ًادبأ موھفم  ریغ  ٍمالكب  اھلالخ  ّهوفتت  ةبيرغ  ةالص  ّيلصت  ّایسآ 

ناھیجرون ةموحرملا  تجردتسا  يلسان  ّنأ  فیك  مھل  ْتكح 
. ةرخافلا اھبایث  لك  اھنم  بسكتل   ، رامقلا بعلل 

. ایسآ ةبوبحلاو  يرحب  اداد  اھعم   ، اھتفرغ يف  تنجُس   ، اھموي

نأ ملعي  ناك  عیمجلا   . اھتنازخ تايوتحم  لك  جرخُت  نأب  مظان  َرَمأ 
. ًالفاح ًایئاسن  ًاخيرات  يوتحت  ةنازخلا  كلت 

كلت لك   ، ًةلماك ناكروت  نوتاخ  تارقوملا  رخف  ةنازخ  تثرو  دقف 
« هيرب يد  نامریج  ناس   » يح رجاتم  نم  اھترتشا  يتلا  سبالملا 
ىلإ ةلحر  يف  ناطلسلا  طالب  نم  تادیس  ضعب  تقفار  امدنع 

ماع 1870. يف  ةیكلملا  ةنازخلا  نم  ةلحرلا  كلت  ىلع  فرُصو   ، سيراب
، ريرحلاب ةنطبملا  ضیبألا  يدنھلا  ریمشكلا  فطاعم  نم  ریبك  ددع 

ةضافضف نیتاسف   ، ساملألا نم  رارزأو  لكبب  ةنادزملاو 
نم رواسأب  ءاحنأ  ةتس  يف  ةطوبرمو  ةليوط  يھو   ،« كولمملا « ليدوم

. ةطرشألا

ةشمقألاف  ، اھتاذ ناكروت  لمانأب  ةزّرطملا  ناتاسلا  نم  بایث 
اھبوث زّرطت  نأ  بوثلا  ةبحاص  ىلعو   ، زيرطت نود   ، ايادھك لصت  تناك 
ةزرطملا يشاوحلا  نود  ًاناتسف  حبصُي  ال  شامقلا   . اھسفنب

. روھزلاو يلاودلا  قاروأو  لبانسلاب  ةفرخزملاو 

ةریبكو ةعبرمو  ةلیطتسمو  ةثلثم  تالاشلا : نم  لئاھ  ددع 
نم ةدروتسملاو  ةبھذملا  ةيزمرقلا  تالاشلا  كلت  اھلمجأ   ، ةریغصو

اھیھجو دحأ  نوكي   ، نوللا ةیئانث  ةيريرحلا  تالاشلاو   ، ةیسورلا انریمس 
، ریمزأ تالاش  نم  تناك   ، يؤلؤل رخآلا  هجولا  امنیب  يدرمز  رضخأ 
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، ةلحارلا اھمع  ةنبا  عم  ةثباعلا  اھبعل  ىدحإ  يف  ناھیلسن  اھتبسك 
وأ بادھألاب  ةطاحملا  اتفتلا  نمو  ازناغروألا  نم  تالاش   ، اضيأ

. ةبھذملاو ةمرخملا  تالیتنادلا 

ةسبلألا كلت  نم  ریبك  ددع  سدكت   ، ةمیظع ةموك  يف 
ةنيزم تيودلا »  » ىمستو دسجلا  نم  ةيولعلا  ءازجألل  ةصصخملا 

ناھیلسن اھتدترا   ، لیتنادلاب نيزمو  مومزم  اھرھظ   ، سلطألاو لمخملاب 
زواجتت يتلا  ةليوطلا  تازافقلا  كلتو   ، جدودلا ةرایس  دوقت  يھو  رخفب 
نيزملا ريرحلا  نم  وأ  ءابظلا  دولج  نم  عونصم  اھمظعم   ، قفرملا

نم ةعونصم  مصعملا  ىدعتت  يتلا ال  تازافقلا  كلانھ  اضيأ   . لیتنادلاب
اھضباقم  ، حوارملا نم  ةریبك  ةلیكشت  كلانھو   . ضیبألا يدجلا  دلج 
بھذلاب ةمعطملاو  ةروفحملا  تاناویحلا  نورق  وأ  جاعلا  نم  ةعونصم 

رشع نماثلا  نرقلا  تاَّینیسمخ  يف  تداس  يتلا  تازافقلا   . ةضفلاو
رارزأب يھتنت   ، اھعنصي ناك  يذلا  يسنرفلا  مسا   ،« ريام  » ىمست يتلا 

. نوتاخ ناكروت  ةنوصملل  دوعت   ، ؤلؤللاو ناجرملا  نم 

تفط  ، ناھیلسن تتمص   ، كلت هتیلیثمتب  كیب  مظان  عرش  نأ  ذنم 
لوحت ٌمرجم  هشھدي  صخش  ةرظن  عم  ةمجاو  حمالم  اھھجو  ىلع 
ءافخإ يف  لشف   . ةقث لكب  هماكحأ  ردصيو  بساحي  ٍضاق  ىلإ 
ءافطإ يف  ةریبكلا  هتبغرل  ًاریخأ  ملستسا   ، مقانلاو رویغلا  هبارطضا 

. اشابلا تنب  ينیع  نم  قثبنملا  ءوضلا  كلذ 

يتلا ةریثكلا  بتكلا  كلتب   ، اھنئازخ تايوتحم  لكب  رانلا  تمرضُأ 
. تاناتسرخلا يف  فطصت  تناك 

ةلیكشت لكأت  رانلا  ةيؤر  اھتنضأ  ام  ردقب  تاھبشلا  كلت  اّھلذُت  مل 
عونت عم   ، بشخلا عاونأ  ىلغأ   ، اشابلا اھلمحي  ناك  يتلا  ّيصعلا  نم 

. بھذلا نم  ةلوغشملا  كلتو  جاعلا  نم  ةعونصملا  كلت  نیب  تاضبقلا 
ّفك راثآ  لمحت  يتلا  ةیبشخلا  تاضبقلا  كلت  سملت  اھناكمإب  دعي  مل 

. اشابلا

. اھتایح لك  تحازنا 

ٌلاحترا توملا  نأ  دقتعت   ، ایسآ ةبوبحلا   ، توملا ىشخت  نكت  مل 
. لاح ىلإ  ٍلاح  نم  لاقتنا   ، ضماغ

ناك  ، نيد لجر  ناك   . ّهبحت نمب  تجوزت  فیك  ًارارم  ایسآ  تور 
يفف اھل : ةبسنلاب  بيرغ  لئاح  ةمث  نكل   ، كلذك تناك  ًاضيأ  يھو  ًالمرأ 
جوزت اذإف   ، ًاركب تناك  نمب  الإ  جوزتي  الأ  سامشلاب  ضرتفي  ناك  مھنيد 
نوتسو ةئمثالث  هتجوزو  وھ  دمعت  اذإ  الإ  ةینيدلا  هتبترم  تطقس  ًابیث 
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. ٍراج رھن  هایم  يف  ًةرم 

يتلا يھ   ، توملا ىشخت  نل  يرحب  اداد  نأ  ناھیلسن  ملعت 
نكل  ، كلم وأ  ناطلس  يأ  ياملا » « مدخت تناك  امدنع  هفاخت  تناك 
ذختیل  ، برعلا مامأ  خیشلاب  بقلي  ناك  ةیقيرفإلا  ونرب  ةكلمم  ناطلس 
معد ىلع  زوحي  يك  ةینيد  ةلاھ  هلوح  رشنیلو   ، ًایحور ًاعباط  هسفنل 

. نیینثولا نم  هتیبلاغ  نوكتي  بعش  مكح  نمضيو   ، برعلا

ال ىتح  مالسإلاب  نرھاظتي  َّنك  يتاوللا  ميرحلا  نمض  تناك 
. ایقيرفإ كولم  ةیقب  لثم  لعفي  نأ  كلملا  لاب  يف  رطخي 

؟ كولملا لعفي  ناك  اذامو 

نم عبرأل  ءاغببلا  ضیب  ةطساوب  ّمسلا  ىطعي  كلملا  ةافو  دنع 
ركبلا هنباو  ىفوتملا  كلملا  ءاسن  نیب  ًانأش  عفرألا  موقت  نأ  وأ   ، هئاسن

. مسلا كلذ  لوانتب 

اھمرضأ يتلا  رانلا  ؟  رانلا يرحب  اداد  تیشخ  لھ  ةلیللا  كلت  يف 
اھنإ مأ   ، رارصإ نم  يتوأ  ام  لكب  اھدصوأو   ، ناھیلسن ةفرغب  كیب  مظان 
يھ  ، اھضارغأ نیب  اھئبخت  تناك  يتلا  ةریغصلا  ّةیحلا  اھتبرل  تعرضت 
عنم  ، مالسإلا قنتعا  امدنع  كلم  طالب  يف  تشاع  يتلا  يرحب  اداد 

. ةسدقملا تّایحلا  ىلإ  لافطألا  ميدقت 

نأ نود  ّةیحلا  مامأ  عضوي  لفطلا  ناك   ، ًاّرس ثدحي  ّلظ  كلذ  نكل 
يرحب اداد  تور   . ةباغلا قمعب  دبعم  يف  كلذ  ّمتي   . اھتيذأ نم  فاخي 

: ىربكلا ةنھاكلا  نع  ناھیلسنل 

نأب نونمؤي  سانأ  نیب  ةنھاك   ، ىعفألا ّةبرلا  ةنھاك  يمأ  تناك  »
اذإو  . مھءادعأ مجاھتو  مھتيامحب  موقتو  ةرطخ  تسیل  تّایحلا  كلت 
ام اذإو   . شیعن ثیح  هقیلعتو  هفیفجتو  اھسأرب  ظافتحالا  انیلع  تتام 

مكاحنو رذتعن  نأ  انیلع   ، دصق نود  وأ  ًادمع  اندحأ  اھلتق  وأ   ، اھانلتق
، !« عادخ كلذ  نكلو   » ، ةلیتقلا ىعفألا  روضحب  ًابرض  هحربنو  لتاقلا 

: لوقت مث   ، يرحب تمصت  ئیس .» ٌرمأ  عادخلاو  : » ناھیلسن اھعطاقت 

يفكي ناك   ، عادخلا ىلإ  ءوجللا  نود  ةایحلا  مھنكمي  ال  رشبلا  »
نمو  ، دبعي نم  فرعت  ىتح   ، هل صقري  يذلا  نئاكلا  نع  ًادحأ  لأست  نأ 

«. هقلخ

، ةدیبز لزنم  يف  تناك  يتلا  ىرخألا  ةیجنزلا  كلت  نع  اھتثدح 
مظعب ةماعن  مسرت   ، ةماعنلا بعش  ىلإ  يمتنت  تناك  هكوك .» »
دارفأ دحأ  لتق  ام  اذإ  هنأ  فیك  يكحت   . اھتدروأ نم  مدلا  بكستو 

97



تاوطخ ةّدع  نیبو   ، هاوق لكب  ضكرلاب  رشابي  فیك   ، ةماعن  ، ةلیبقلا
عدخي  ، دّایصلا اھعدخي  اذكھ   . ةلیتقلا ةماعنلا  شير  نم  ًائیش  يمري 

. ةرثانتملا شيرلا  ءازجأب  ىھلتت  يتلا  اھحور 

* * *

مأ  ، ةیلاعتملا اھفقاوم  اھیلع  ىلمأ  يذلا  وھ  اھلامج  ناك  لھ 
اھراوج ىلإ  كانھ  ناك   . فرعي فسوي  هدحو  ؟  اھؤاكذ مأ   ، اھؤايربك
جاومألا ودبت   ، ًاردب ناك  يذلا  رمقلا  ءوضب  ةءاضملا  ةعقبلا  كلت  بقاري 

اھّفلي  . راِحبلا بولق  ّزیمي  يذلا  ِِرّجضلا  بلقلا  نع  ئبنت   ، ةجرجرتم
نأ اننكمي  ال  هنأ  ملعي  يذلا  قشاعلا  وھ   ، هدسجب اھطیحي   ، هیعارذب

. ةبوسحمو ةيدج  ةقيرطب  انقشع  لوازن 

وأ  ، ًاحیحص وأ   ، ًابترم ءيش  ّلك  نوكي  نأ  ّبحلا  عم  نكمي  ال 
بحلا  ، میلس وأ  عنقم  وھ  ام  لك  سكع  بحلا  نأل   ، ًایقطنم وأ   ، ًایماظن

: ناھیلسنل فسوي  لاق  اذھل  صللا .» نوكأس  : » نلعت نأ  وھ 

وأ  ، باتكب وأ   ، ناونعب وأ   ، ناكمب ةطبترم  تسیل  ةداعسلا  »
ًاقاس انحنمي  نأ  دحأ  نم  رظتنن  فیك   ، اندسج نم  ءزج  ةداعسلا   ، ضرأب

«. انھ يھ  ةداعسلا   ، ًاعبصإ وأ  ًادي  وأ 

، انھ اھتدقف  اذإ   ، انھ اھنإ   ، انھ : » عباتيو  ، هبلق ىلإ  فسوي  ریشي 
«. ًاددجم اھیلع  رثعأ  نلو  اھعیضأس   ، اھرسخأس ينإف 

ًائیش لعف  فسوي  نكل   ، سمألا لیكشت  ةداعإ  ناكمإلاب  سیل 
يف ّةیفخلا  ءایشألا  كلت  ىلع  رساجتلا  هماوق  ًائیش   ، لبقتسملا ءازإ 

. فوخلا ملاع 

ةركاذ يف  مھعرزتو  رشبلا  ضعب  ّزیمت  ّنأ  بویعلا  ضعبل  نكمي 
، اھتدارفب زیمتت  بویع  كلانھ  امبر   . ةدیمحلا ايازملا  نم  رثكأ  سانلا 

. ةردان ةبرجت  نم  ًاءزج  نوكت  امدنع 

مسالا ركذت  ربق  ةدھاشبو   ، توملاب يھتنت  ًةداع  رشبلا  ةایح 
خيرات ةفرعم  اھلوح  نم  يلسان  تحنم   . ةافولا خيراتو  دالیملا  خيراتو 

. تفتخا  . اھلیحر خيرات  تبطش  امنیب  اھدالیم 1901، 

: ًارھاب ًاریخأ  ًاحاجن  ناھیلسن  تققح 

همرضأ يذلا  قيرحلا  ئفطُأ  فیك  اھموي  ٌدحأ  مھفي  مل   ، تفتخا
، نیتثج ىلع  اورثع  رصقلا  اولخدو  سانلا  عمتجا  امدنع   ، اھتفرغب مظان 

ببسب ًاقانتخا  اتتام   ، يرحب ادادو   ، ایسآ ةبوبحلا  اقرتحي : مل  نيدسج 
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. اھل ٍرثأ  ىلع  رثعُي  مل   . ةرضاح ناھیلسن  ءافتخا  ةشھد  لزت  مل   . ناخدلا

تناك يتلا  ةینغألا  كلت  ينغت  يھو  اھبورھ  ناھیلسن  تذَّفن 
بذعلا عرفلا  كلذ   ، اروت رھن  يف  كمسلا  ةلامتسال  يرحب  اداد  اھینغت 

، هتھجو ّلضیل   ، هعدختل هیلإ  فلزتتو  كمسلا  حدمت   ، ىدرب رھن  نم 
. كابشلا ىلإ  هقيرط  ذخأيو 

نوجرخي امدنع  اھتلئاع  دارفأ  نأ  فیك  نالرف  اھمأ  اھربخت  ملأ 
؟ نوتمصي  ، يعافألا دیصل 

ًاقلطم نثدحتي  ال   ، تاتماص ءاسنلا  ىقبتو  دیصلل  لاجرلا  جرخي 
دعب ىلع  اناياونو  انراكفأ  نوعمسي  مھلتقن  نأ  ديرن  نم  نأل  ؛  دیصلا رمأب 

. تافاسم

، هنم ىتأ  يذلا  ءاملا  يف  كمسلا  ماظع  يمرت  نأ  اھیلع  ناك 
. ديزملا دیصتل   ، ًاددجم هعدختل 

يذلا مویلا  يفو   ، ةنسلا كلتل  طابش  رھش  نم  نيرشعلا  يف 
، ثیغاربلا كرحتتو   ، اھناریغ رداغت  تّایحلاو   ، هركو نم  بئذلا  هیف  جرخي 

نوكیس لھ  ؟  ىفشیس لھ   .. هشارف يف  كیب  مظان  ضرملا  دعقأ 
؟! تومي وأ   ، ىفشُي نأ  ًامھم 

، نيذوعشملا ریقاقع  ىلع  قبطنت  يتلا  اھتاذ  تالامتحالا 
! ردقلا تالامتحا  ىلع  قبطنت 

رصق ءاسن  اھب  تماق  يتلا  ةيرحسلا  ةروانملا  كلت  هتمجاھ  لھ 
؟ اشاب دومحم 

ًىوق كلتمت  يتلا  انرورش   ، ةدقاحلا ةمقانلا  اناوق  اھنأ  مأ 
نیب هكالتما  معزن  يذلا   ،« ریخلا  » ، ریغصلا ّزیحلا  كلذب  ةنراقم  ةفعاضم 

، انرورشب انفارتعا  ةفلكت  نم  ریثكب  رثكأ  انفلكي  ٌمعز   ، رخآو ٍتقو 
« نيرخآلا  » نإف ًاریثك  انسفنأ  بحن  امدنع  اننأ  ةقیقحب   ، انتینانأب  ، انرورغب

انمالحأو اندئاكمو  انعماطمو  انئاوھأ  قفو  مھكرحن  قدایب  الإ  اونوكي  نل 
. انتابغرو

اشابلا رصق  عیب  طق  عطتسي  نل  ّهنكل   ، كیب مظان  ىفشي  امبر 
حبشلا كلذ  ببسب  ؟  اذامل  ، هّمع تاكلتمم  يقاب  عم  هیلإ  لآ  يذلا 

! ریھشلا

تنب ناھیلسن  توم  تابثإل  ةمزاللا  قاروألا  ُّلك  ءاضقلل  تمِدُق 
. رصقلا ةیكلم  ىلع  كیب  مظان  ةفوطعلا  بحاص  لصحو   ، اشابلا
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* * *

فیص يف  دقُع  يذلا  يئاسنلا  رمتؤملا  روضحب  يلسان  َظحت  مل 
روضح يف  يمسرلا  حاتتفالا  ّمت  ثیح   ، قشمد ةعماج  جّردم  ىلع   1930
ةبراحمبو  ، قالطلا نیناوق  ليدعتب  نبلاط  ةأرما  ةئمثالث  نم  رثكأ 

. باجحلا عزنو   ، لھجلا

هتاسلج ةلصاوم  نم  رمتؤملا  ةيروسلا  ةعماجلا  ةرادإ  تعنم 
ةحاب ىلإ  لقتناف   ، اھنع حصفت  مل  بابسأل  صاخلا  اھجردم  يف 

. ةعماجلا

كلذ داقعنال  نوؤیھم  قشمد  ناكس  مظعم  نأ  نم  مغرلاب 
، تادیسو سناوأ  قشمد : تافقثم  لك  هلجأل  تبراح  يذلا  رمتؤملا 
عاذ يذلا  حبشلا  كلذ  لیختل  نیئیھم  اونوكي  مل  قشمد  لھأ  نكل 

. اشاب دومحم  رصق  يف  ًالیل  لوجتي  حبش   ، هتیص

تارازم بوجت  يتلا  حابشألا  كلت  ىلع  قشمد  لھأ  داتعا 
حيرض حبشك   ، اھتحرضأو  ، اھتقزأو  ، اھتامامحو  ، اھاياكتو  ، مھتنيدم

، رخصلا قاقز  يح  يف  نيدلا  حالص  قیقش  ءانبأ  دحأ   ، هاش خورف  ربقو 
حابشألا رثكأ  ناك  اشاب  دومحم  رصق  بوجي  يذلا  حبشلا  كلذ  نكل 

. ًابعرو ًالامجو  ًاضومغ 

نأ مھل  لوقي  نأو   ، هل َثَدَح  امب  ِرّكذي  نأ  ديري  ناك  لھ  اولءاست :
؟ دعب ِضمي  مل  ثدح  ام 

لك نع  ملكتي   ، ركام هتمص   ، ئداھ حبش  لوح  تانھكتلا  ترثك 
صوصللا ةفخب   ، ًاجیجض ثدحُي  نكي  مل   ، فرحب قطني  نأ  نود  ءيش 

، رصقلا ةيوھتل  ذفاونلا  عيراصم  عرشي   ، حیتافم نود  تاباوبلا  حتفي 
تاحاب نیب  لقنتي   ، لیللا فصتنم  ططق  ةقاشربو   ، ريرح نم  ةیمد  ةفخب 
تاوصأب هنع  نوثدحتي  امنیب   ، ّةيرحب لوجتي   ، هرطانقو هتالاصو  رصقلا 

. ةیشخب  ، ةتفاخ

. مھیلع هناطلس  ةّجح  وھ  هنم  مھفوخ  ناك 

درجم مأ  ؟  ريرش مأ  ّریخ  ؟  ثيرو مأ   ، لیخد وھ  لھ  حبشلا  كلذ 
. ةموھفم ریغ  ةرھاظك  مھل  ىءارتو   ، نمزلا َرَسَك  نئاك 

»؟ ناھیلسن  » حبش مأ  ایسآ » ةبوبحلا   » مأ يرحب » اداد   » حبش
نم ًةقتعنم  تضم  اھنأ  مأ  ؟  ةلیللا كلت  يف  ناھیلسن  تتام  لھ  نكل 

! نیمقانلا سسعلا  كئلوأ  لك  نم  تتلفأ  ؟  قشمد راوسأ 
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. مھحابشأ مھءارو  نوفلخي  دق  نم  مھدحو  تاومألا  سیل 
وأ اھباحصأ  ةرداغم  درجمب  يھتنت  ال  تابیھلاف   ، اھنولعفي ًاضيأ  ءایحألا 
، تاكربلا لامجو   ، تانعللا رارصإ  لمحي  ٍروضحك  ّلحت  امنإ   ، مھئافتخا

. لامآلا دعُبو   ، مالحألا ضومغو 

كئلوأ نم  فوخلا  فرعت  مل  اھنأل   ، مھل ًةفیخم  ناھیلسن  تدب 
ءوض نم  ًافوخ  ةذفان  راتس  ةحازإ  ىلع  نوؤرجي  ال  نيذلا  نیيداعلا 

. سمشلا

نع ًادیعب   ، ىرخأ ًةریس  تأدب   ، ًاديدج ًامسا   ، ىرخأ ًةایح  تركتبا 
. عساش  ، ءاضم  ، سمشم نكر  يف   ، نیباترملا قشمد  لھأ  نیعأ 

، ًةحضاو ًةایح  تشاع   ، رارسألاو نونظلاو  ةبيرلا »  » نع ادیعب 
ٍنئاكل ٍّيعیبط  ٍّقحك   ، اھلبقتت  ، اھتداعس لمتحت  نأ  نكمي  ٍضرأ  ىلع 

. ةظحل ةيأ  يف  تومي  نأ  نكميو   ،« نآلا  » شیعي هنأ  فرعي 

...

، اھتيرافع يديأب  ةلومحم  ترداغ  اشابلا  تنب  نأ  نودقتعي 
ةيرحس ةنیفس  مسر  دق  رحاسلا  فسوي  نأ  اومھوت  نورخآو 
نمف  ، ةيوس ایفتخیل   ، اھنتم ىلع  اھدعصأو  بارتلا  ىلع  ةمسلطم 

؟! رخآلا وھ  هءافتخا  رسفي 

...

...

تزھ يتلا  يلسان   » نم ةریخألا  اياقبلا  ةباثمب  ناك  حبشلا  كلذ 
حبش  ، ناكم لك  يف  ىقبت  نأ  تررق   ، اھماقتنا يف  تعدبأ  قشمد .»
ندرأ يتاوللا  ءاسنلا   ، ًّةیح اھدأو  اودارأ  نيذلا  كسامت  ككفيو  لوجتي 

. اھلتق ندرأف   ، نلشف  ، اھنھبشي نأ 

نكت مل   ، دعب تمت  مل  هتبحاص  نأ  ةقیقح  هروضح  ىرثأ  ٌحبش 
هتراتخا  ، دیعب ٍناكم  يف  ًةقیلط  ًةّرح  تناك  امنإ   ، ةربقم يف  ًةسوبحم 

ٍخيرات ةياصو  نود  سبلتو  برشتو  لكأتل   ، سفنتتل  ، ةایحلا شیعتل 
. تاسدقملا نم  لماك 

ناھیلسن هیلإ  تّرف  يذلا  ناكملا  لوح  ةریثك  ٌتاعاشإ  تَرَس 
، لوبنطسا يف  اھآر  هنأ  مَعَز  مھضعب   ، ةریھشلا ةلیللا  كلت  بقع 
، ةیحرسم يف  لثمت  كرويوینب  اھوحمل  مھنأ  اودكأ  نیناجم  نورخآو 
ًالحم ريدتو   ، ةیلاطيإلا ةونج  ةنيدم  يف  شیعت  اھنإ  لاق  ضعبلا 
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 . شامقلل

.. ةیمالھ ًةياھن  قشمد  يف  اھتایح  ةصقل  حنمت  نأ  يف  تحجن 
اھحنمب قفخي  نل  ناكم  يف  ةبلص  ىرخأ  ةایحب  ءدبلا  اھل  ىنستیل 

. ىھقم يف  ًاّرح  ًایسرك 

. اھتایحل ةریخأ  ةغیص  . ال  اھتياكحل تادوسم  ریغ  ةّمث  سیل 

: ّققدنل ؟  العف تّرف  اھنأ  مأ  ؟  ةلیللا كلت  يف  ناھیلسن  تتام  لھ 
نأ اننكمي   ، لمرلا يف  ةرثعبم  ةیشالتم  ٍتاوطخ  رثأ  لایح  نوكن  امدنع 

ًامظتنم  ، ام ًابرد  مسریس  ًاَّفتلمو  ًادقعم  ناك  امھم   ، ام ّطخ  ٍ ىلع  رثعن 
نم ةمث  نأ  ىلع  ّلدیل  يفكي  يذلا  قمعلا  بوص  ًادتمم   ، ام ٍوحن  ىلع 

تانھكتلا ّلك  نم  تلفت  ةياھن   .. هتياھن ىتح  هكلسو  بردلا  كلذ  ربع 
. اھتاذ كلتمت  ةديدج  ةيادب  ىلع  ةحتفنم  ةياھن   .. ةلمتحملا

.....

..

يف ةرثانتملا  قاروألا  كلت  كرحي  يذلا  وھ  حبشلا  ناك  امبر 
عيراصم نم  ةبّرستملا  حيرلا  اھلعفت  امبر  وأ   ، روجھملا رصقلا  ءاحنأ 

لماك ٍدایحب   ، ةءاربب كلذ  لعفت   ، اھترثعبب ديزت   ، تاباوبلا لفسأو  ذفاونلا 
، نیت ةرجش  نم  ةفوطقم  ةسباي  قاروأ  عضب  رصقلا  ضرأ  يف  رثانتت 
ماق ةلحر  بقع  ًاموي  فسوي  اھل  اھبلج  يتلا  ةفَّفجملا  نیتلا  قاروأ  اھنإ 
يتلا ةریھشلا  ةرجشلا  كلت  نم   ، اھلجأل اھََفطَق   ، قارعلا ىلإ  اھب 
راجشأب رثدتت  يتلا  ةریغصلا  ةيرقلا   . ةنرقلا ةيرق  يف  سانلا  اھب  كرابتي 

يذلا سأرلا  نم  قمعألا  ةطقنلا  يف  ّروكتت   ، نامرلاو نیتلاو  حلبلا 
نأ ةقطنملا  ناكس  دقتعي  ثیح   ، تارفلاو ةلجد  ّيرھن  ءاقتلا  هّلكشي 

. ندع قئادح  اياقب  نم  ةرجشلا  كلت 

ّلوأ تناك  كلت  اھتاقيرو  نأ  دقتعُي  يتلا  قاروألا  كلت  نم  اھل  بلج 
. ءاوحو مدآ  انيوبأل  سابل 

يف ةریخألا  ةَزرغلا  لمتكتل  ةبيرغلا  قاروألا  كلت  تیقب  امبر 
. ناردجلا اھلعفت   ، معن  . ددج نینطاق  لبقي  نأ  ضفري  ٍرصق  ةياكح 

رودلا ضعب  ّلعل   ، ضعبلا لیختي  امك  ًةنكاس  تسیل   ، ناردجلا
سیل ديدج  نكاس  ىلع  درمتتل  طقف   ، لازلز اھرمدي  نأ  لبقتو  برخت 

ِّيأل خضرت  اھضعب   ، ءاوس تابتعلا  لك  تسیل   . اھتابتع زایتجا  هقح  نم 
ٌّةیفو اھنأل  طقف   ، دحأ روبع  ضفرت   ، ّةیصع تابتع  كلانھو   ، اھؤطت مدق 

. دحأ مھفرعي  نيرخآل ال 
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وھ  ، هتنيدم فسوي  رداغیل  ةياھنلا  يف  دقعنملا  طیخلا  ىخارت 
اوشیعیل شیتفتلا  مكاحم  مايأ  اورف   ، ةنوبشل نم  هدادجأ  لحترا  يذلا 
اورمثتسا  ، نمآ ٍذالمك  قشمد  اوراتخي  نأ  لبق   ، ریمزأ يف  تقولا  ضعب 
سكرشو داركأ   ، ضرألا عاقب  ّلك  نم  نورافلا  اھب  ذولي  ةنيدم  ءفد 
تعاطتسا ةفلتخم  قارعأو  تایسنج  نم  مھریغو   ، كارتأو نمرأو 

ةفرتم تاباوب  عبس  اھندبل  تلعج  تقولا  سفنب   ، مھيوؤت نأ  قشمد 
كلذ لعفت  ملأ   ، ءایمع ةيردق  ةظحل  يف  رارفلا  ىلع  عجشت   ، اھعاستاب
يف ًّأبخم  هؤاقدصأ  هلزنأ  موي  اھذفاون  دحأ  نم  سلوب  ـي  بنلا ّرف  موي 

؟ هئادعأ نم  برھیل  ٍّلس 

ریسلا هّروص  يذلا  لزنملا  هتاذ  وھ  نوكي  دق  ًالزنم  فسوي  رداغ 
ةریھشلا هتحول  يف  ماع 1873  قشمدل  هترايز  ىدل  نوتيال » كيرديرف  »

«. نومیللا فطق  »

ناردجلا ضعب  لبقت  ال  دق  نكل   ، اھوكلام ریغتيو  لزانملا  عابت 
فرع اذھل   ، نكاسلا نع  فلتخم  ٌصخش  وھ  كلاملا   ، اھینكاس رییغت 

! حابشألا ضرألا  بكوك 

،« ءافتخالا : » ةيرحس ةطلخ  علتبا  نمك   ، يلسان ترداغ 
، ةلھرتملا راكفألا  نم   ، ةرمآتملاو ةقبدلا  دسحلا  عباصأ  نم  صلمتتل 

. حابصلاو  ، ناولألاو  ، ءوضلا اھحرجي  نویع   ، ةبیئكلا  ، ةحیقتملا

نم تجرخ   ، يرحب اھدبعت  يتلا  ىعفألا  ايولليإ »  » لثم تلعف 
، ةبسانملا ةظحللا  يف  هنم  ّتلسنا  مث   ، هترّشق  ، ءودھب هتعزن   ، اھدلج

عزتنا يذلا  اھحبش  تكرت  امنیب   ، ًاعراب  ، ًالاتحم  ، ًاسلس ًاجورخ  تزجنأ 
، هنم مھفوخب   ، هروضحب اوفرتعا   ، هل هوحنمي  نأ  اولبقي  مل  ام  مھنم 

مھقطنمو مھبولقو  مھلوقعبو  مھب  هفافختساب   ، هتیئانثتساب  ، هتردنب
. هنّولجي ام  لكب   ، ًاباوص هنودقتعي  ام  لكب   ، مھدیلاقتو مھخيراتو 

ال هنأل   ، هنم نورفي  مھنأو   ، ةظحل لك  يف  مھددھتي  هنأب  اورقأ 
رشبلا ةّلیخم  يف  ديرف  ٌحرج  اھتاذ  دحب  حابشألاف   ، هتءاربب ًادحأ  بلاطي 

؟ ًاتیم هتفصب  مأ  ًّایح  ِِهتفصب  هعم : نولماعتي  فیك  دعب  اوددحي  مل  نيذلا 
، فواخملاو  ، سجاوھلاو  ، ءایشألا كرحيو  هرثأ  حملُي  فیكف  ًاتیم  ناك  ول 

؟! مالحألاو

يف رصقلا  عَرذي  اھحبش  تكرت   ، اشابلا تنب  ناھیلسن  تفتخا 
املكو  .. اھذفاون  ، اھتویب تاباوب   ، قشمد ةراجح  لك  سمالي   ، هاجتا ّلك 

. اھخفن حبشلا  اولاق : ٌةیتاع  ٌحير  ةنيدملا  تربع 
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