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فلؤملا ةملك 
ويام يف  رومیتلاب  يف  اھتیقلأ  ةرضاحمك  لصألا  يف  هُتأدب  باتكلا (1)  اذھ 
بطلا مسق  ةياعرب  تدقُع  يتلاو   ، جازملا تابارطضا  لوح  ةودن  لالخ   1989

ُتعسوت نأ  دعبو  زنكبوھ .»  زنوج   » ةعماجب بطلا  ةیلك  يف  يسفنلا 
نم ربمسيد  يف  هترشن  ًالاقم  صنلا  حبصأ   ، ةرضاحملا صن  يف  اًریثك 

هلھتسأ نأ  يونأ  لصألا  يف  تنكو  ریف .»  يتیناف   » ةلجم ماعلا  كلذ 
ىًزغم تاذ  تناك  ةلحر  يھو   ، سيراب ىلإ  اھب  ُتمق  ةلحر  ثادحأل  ٍدرسب 
مغرلا ىلع  نكلو  هدباكأ .  تنك  يذلا  بائتكالا  ضرم  ةروریس  يف  ریبك 
كانھ ناك  دقف   ، ةلجملا اھايإ  ينتحنم  يتلا  ادج  ةریبكلا  ةحاسملا  نم 
يك ءزجلا  اذھ  لھاجت  ىلإ  تررطضا  مث  نمو   ، هدنع فقوتلا  يغبني  ٌّدح 
نیب يتلا  ةخسنلا  يفو  اھلوانتأ .  نأ  دوأ  تنك  ىرخأ  لئاسم  ىلع  يقبأ 
امیفو باتكلا .  لھتسم  يف  هعضوم  ىلإ  ءزجلا  اذھ  ةداعإب  تمق   ، مكيديأ
امك صنلا  ةیقب  تَّلظ  دقف   ، ایبسن ةطیسب  تافاضإو  تارییغت  ةعضب  ادع 

 . لصألا يف  تناك 
و.س. 

 . ُهْنِم ُبَِعتْرأ  ُتْنُك  اَم  ِينَمَھاَدَو   ، ُهاَشْخأ ُتْنُك  اَم  ِيَنیِشَغ  ْدَق  ُهَّنأل 
 . ُبوُرُكْلا ِينْتَحاَتْجا  ِنأ  َدَْعب   ، َةَحاَر َالَو  َراَرَق  َالَو  ِيل  َةَنِینْأَمُط  َالَف 

بويأ رفس 
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اًمامت تكردأ  ماع 1985  ربوتكأ  رخاوأ  نم  ةدراب  ٍةلیل  تاذو  سيراب  يف 

وھو  ، ينھذ يف  لمتعي  يذلا  بارطضالا  عم  عارصلا  نأ  ىلوألا  ةرملل 
ةياھن يھتني  امبر   ، ةديدع روھش  ذنم  َّيلع  ذوحتسا  دق  ناك  ٌعارص 

تنك يتلا  ةرایسلا  تضم  امنیح  هذھ  فشكلا  ةظحل  ينتءاج   . ةعجفم
تَّرمو  ،« هيزیلزناشلا  » نع دیعب  ریغو  رطملا  لعفب  قلز  ٍعراش  ربع  اھب 

مل نطنشاو .» قدنف  : » اھیلع بوتكم  ةءاضإلا  ةتفاخ  نوین  ةحولب  هلالخ 
ماع 1952، عیبر  ذنم  يأ   ، ةنس ءاھز 35  ذنم  قدنفلا  اذھ  تيأر  دق  نكأ 
يف كلذ  ثدح   . سيراب يف  لوألا  يتماقإ  ناكم  ٍلایل  ةدعل  تاب  امنیح 

راطقلاب سيراب  ىلإ  ُتلصو  امدنع   ، يلاوَجت ةنس  نم  ىلوألا  رھشألا 
ٍحاحلإ ىلع  ًءانب  نطنشاو » قدنف   » يف تلزنو   ، نجاھنبوك نم  اًمداق 

اًدحاو مايألا  كلت  يف  قدنفلا  ناك   . كرويوین يف  ٍرافسأ  لیكو  نم  بيرغ 
، لاحلا يعضاوتم  حایسلل  ةصصخملا  ةطیسبلا  ةبطرلا  لزُّنلا  كلت  نم 

نومدطصي  ، يلثم اوناك  ام  اذإ   ، نيذلا  ، مھنم نییكيرمألا  امیس  الو 
فوسف  ، ةبيرغلا مھتاداعو  نییسنرفلا  عم  ىلوألا  ةرملل  ةیبصعب 

ةفرغ يف  ةوقب  خسارلاو  بيرغلا  هيدیبلل »  » نكمي فیك  اًمئاد  نوركذتي 
نأ  ، ةءاضإلا ةفیعض  ةھدرلا  رخآ  يف  دوجوملا  ضاحرمللو   ، ةبیئكلا مونلا 

. ةینوسكاسولجنألاو ةیسنرفلا  نیتفاقثلا  نیب  ةلصافلا  ةوھلا  ًابلاغ  اددحُي 
نوضغ يفف   . ةزیجو ةرتف  ىوس  نطنشاو » قدنف   » يف ثكمأ  مل  ينكلو 
ناكملا اذھ  ةرداغم  ىلع  ددُجلا  نییكيرمألا  يئاقدصأ  ضعب  ينَّثح   ، مايأ

يف عقيو   ، اًجاھبإ رثكأ  هنكلو  ًالاح  أدرأ  ناك  رخآ  اًقدنف  ينولزنأو 
يتلا نكامألا  نم  هریغو  مود » ول   » ىھقم نم  برقلاب  سانرابنوم 

ىلوألا يتياور  ترشن  دق  تنك   ) . ةیبدألا تامامتھالا  باحصأ  اھدصقي 
تناك اھنكلو   ، اًروھشم تحبصأو  يرمع  نم  تاینيرشعلا  فصتنم  يف 

نم ةلیلق  ةلق  ىوس  يبتكب  عمس  دق  نكي  ملو  ؛  ةياغلل ةدودحم  ةرھش 
، نینسلا رورمبو  اھتءارق ) نع  ًالضف   ، سيراب يف  نيدوجوملا  نییكيرمألا 

 «. نطنشاو قدنف  ٍرثأ لـ« يأ  يیعو  نم  اًئیشف  اًئیش  ىشالت 
هتھجاوب ُتررم  امنیح  ربوتكأ  نم  ةلیللا  كلت  يف  روھظلا  دواع  هنكل 

ىرخأ ةرم  ىعادتت  ْتأدب  ثیح   ، فیفخ ٍرطم  ذاذر  تحت  ةيدامرلا  ةيرجحلا 
تراد دق  مايألا  نأب  ينرعشُتو   ، ةدیعب تاونس  لبق  هیلإ  يلوصو  تايركذ 
سيراب ترداغ  امنیح  يسفنل  تلق  يننأ  ركذتأو   . ةلتاق ةلماك  ةرود  يب 

دقل  . اًدبأ اھیلإ  دوعأ  نل  يننإ  يلاتلا  مویلا  حابص  يف  كرويوین  ىلإ  اًدئاع 
، ىرخأ ةرم  اسنرف  ىرأ  نل  يننأ  ةركف  هب  تلبق  يذلا  نیقیلا  كلذ  ينَّزھ 

ىشالتي ناك  يذلا  ينھذلا  ءافصلا  كلذ  اًدبأ  درتسأ  نل  يننأ  املثم  اًمامت 
 . ةبیھر ةعرسب 
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ًابارطضا يناعأ  يننأ  اھدافم  ةعانق  ىلإ  تلصو  دق  تنك  طقف  مايأ  لبقو 
ينرست مل   . هعم لماعتلا  نع  اًزجاع  طبختأ  يننأو   ، اًریطخ ایبائتكا 

نم ديدعلا  نیب  نمف   . اسنرف ىلإ  يب  تءاج  يتلا  ةجیھبلا  ةبسانملا 
نإف  ، ءاوس ٍّدح  ىلع  ةیسفنلاو  ةینامسجلا   ، ضرملل ةبیھرلا  رھاظملا 
دحأ وھ   ، تاذلا ريدقت  مادعنا   ، فطلأ ریبعتب   ، وأ تاذلا  ةیھاركب  روعشلا 
ماع ٌروعش  َّيدل  مقافت  ءادلا  لاحفتسا  عمو   ، اًعویش رثكألا  هضارعأ 

 . ةمیقلا مادعناب 
يننأل  ، ةديدش ةقرافم  ىلع  يوطنت  ةضیغبلا  يتبآك  تناك  دقف   ، كلذلو
مالتسال مايأ  ةعبرأل  ةلجعتسم  ةلحر  يف  سيراب  ىلإ  ترفاس  دق  تنك 

. عئار وحن  ىلع  يتاذب  يساسحإ  َّيلإ  درت  نأ  ضرتفُي  ناك  يتلا  ةزئاجلا 
تِرتخا دق  يننأ  هدافم  اًربخ  فیصلا  كلذ  علطم  يف  ُتیقلت  دق  تنكو 

ايونس حنمُت  يتلاو   ، ةیملاعلا اكود » ليد  ونیشت   » ةزئاج ىلع  لوصحلل 
نم ءيش  اھب  ئدابم  وأ  ٌتاعوضوم  هلامعأ  يف  ىلجتت  ٍملاع  وأ  بيدأل 
ليد ونیشت   » ىركذل اًدیلخت  تسَّسأت  دق  ةزئاجلا  تناك  ةیناسنإلا .» »
برحلا لیبُق  ةمخض  ةورث  عمجي  نأ  عاطتسا  يلاطيإ  ٌرجاھم  وھو   ،« اكود

الو  ، ةصیخرلا تالجملا  عيزوتو  ةعابط  قيرط  نع  اھدعبو  ةیناثلا  ةیملاعلا 
تارادصإ ىلإ  اًقحال  لَّوحت  دق  هنأ  مغر   ، ةرَّوصملا ةیلزھلا  صصقلا  امیس 

اًضيأ جتنأو  روج .» سيراب   » ةفیحصل اًكلام  حبصأ  ثیح  ؛  عفرأ ىوتسم  تاذ 
عتمتسي  ، قابسلا لویخ  يكلام  رابك  نم  اًدحاو  تابو   ، ةیئامنیس اًمالفأ 

لیبس يفو   . اھجراخو اسنرف  لخاد  هلویخ  اھققحت  يتلا  تاراصتنالا  ةذلب 
، يریخلا لمعلا  زومر  نم  ٍزمر  ىلإ  لَّوحت   ، ةلیبن ةیفاقث  لویم  عابشإ 

ةنیصر ةیبدأ  ًالامعأ  ردصت  تأدب  بتكلل  ٍرشن  راد  كلذ  ءانثأ  سَّسأو 
دحأ تناك   ،« مالظلا يف  دقرأ   » يھو يتاياور  ىلوأ  نأ  فَداصتو  )

نیحو  ، «( ربینیت ود  يل  نآ   » ناونعب تمجرُت  امدعب  اكود » ليد   » تارادصإ
دق لايدنوم » نویسيدإ   » رشن راد  تناك  ماع 1967،  يف  ةینملا  هتفاو 

، اھھجوأ ددعتو  حضاولا  اھئارثب  زیمتت  ةيروطاربمإ  نمض  امھم  ًانایك  تحضأ 
ةركاذلا يف  فیفط  رثأ  ىوس  اھعم  َقبي  مل  ةقومرم  ةناكمب  ىظحت  تتابو 

امیس الو   ، ةرَّوصملا ةیلزھلا  صصقلاب  تطبترا  يتلا   ، ىلوألا اھتأشن  نع 
تلكوأ ًةسسؤم  ـ  اكود » ليد   » ةلمرأ ـ  نومیس »  » ةدیسلا تأشنأ  امنیح 

 . همسا لمحت  ةيونس  ةزئاج  حنم  يھو  ةیسیئر  ةمھم  اھیلإ 
يف ریبك  مارتحاب  ىظحت  ةیملاعلا  اكود » ليد  ونیشت   » ةزئاج تحبصأ 

نم هب  زیمتت  امل  سیل  ةیفاقثلا ـ  زئاوجلا  حنمب  ٌةمَرغُم  ةَّمأ  يھو  اسنرف ـ 
ءاخسل اًضيأ  نكلو   ، طقف اھیقلتم  ىلع  هغبست  يذلا  فرشلاو  ةیئاقتنالا 

. ًابيرقت رالود  فلأ  ماعلا 25  كلذ  يف  لداعت  تناك  يتلاو   ، ةیلاملا اھتمیق 
،« زنرول دارنوك   » ةیضاملا اًماع  نيرشعلا  لالخ  اھب  نيزئافلا  نیب  نم  ناكو 

هيردنأ ، و« هنولیس »  ویستاینيإ   » »، و هيونأ ناج  ، و« هییتنبراك »  وخیلأ   » و
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سيول  » وھ دحاو  يكيرمأو   ،« سیخروب سيول  يخروخ  »، و« فوراخس
هابتنالا ةأرملا  راصنأ  ىلعو   ، دعب ةأرما  يأل  ةزئاجلا  حنمُت  مل  «. ) دروفمم
فرشب رعشأ  الأ  ةياغلل  ًابعص  ناك   ، ایكيرمأ اًنطاوم  يرابتعابو  كلذل .)

 . ةرمُّزلا هذھ  نمض  تحبصأ  ينأل  ميركتلا 
اًعافترا فارطألا  عیمج  ىدل  ِدّلوُي  ام  ةداع  اھیقلتو  زئاوجلا  حنم  نأ  عمو 

نإف  ، دسحلاو تاذلا  دلجو  ةمیمنلاو  فئازلا  عضاوتلا  بوسنم  يف  اراض 
اًمتح سیل  كلذ  ناك  نإو   ، اھنیعب زئاوج  كانھ  نأ  يھ  يرظن  ةھجو 

ليد  » ةزئاج تناكو   . ةعورلا غلاب  اًرمأ  اھب  زوفلا  نوكي  نأ  نكمي   ، ةرورضلاب
ودبت تاذلل  ةبساحم  يأ  لعج  ةياغلل  اًنسح  اًعقوم  ينم  تعقو  دق  اكود »
نأ يدر  يف  ُتدھعتو   ، انتمم اًركاش  اھتلبق  دقف  مث  نمو   ، اًفیخس ًالمع 

مالتسا لفح  يروضح  طرتشي  يذلا  لوقعملا  بلطملا  كلذ  يبلأ 
بايإو باھذ  درجم  سیلو   ، مامجتسا ةلحرل  علطتأ  ٍذئنیح  تنك   . ةزئاجلا
يتلاح هیلع  نوكتس  يذلا  عضولاب  أبنتأ  نأ  يل  حیتُأ  هنأ  ولو   . لجع ىلع 

 . قالطإلا ىلع  اھب  ُتلبق  تنك  امل   ، ةزئاجلا موي  برتقي  امنیح  ةینھذلا 
ديدشو ضومغلا  ُغلاب  ٌملأ  هبحاصي  جازملا  يف  بارطضا  وھ  بائتكالا 
يصعتسي داكيو  طیسولا ـ  لقعللو  تاذلل ـ  هروھظ  ةقيرط  يف  ةغوارملا 
كئلوأ مھف  ىلع  ًابيرقت  اًقلغتسم  لظي  هنإف   ، يلاتلابو  . فصولا ىلع 

وأ  ، ةبآكلا نأ  نم  مغرلا  ىلع   ، هلاكشأ ىسقأ  يف  هوربتخي  مل  نيذلا 
ءانعب طبترتو   ، رخآل نیح  نم  صاخشألا  باتنت  يتلا  نزحلا » رعاشم  »

نع ةحمل  نيریثكلا  يطعتو  عساو  قاطن  ىلع  رشتنت   ، ةیمویلا ةایحلا 
يذلا تقولا  يف  يتلاح  نكلو   . يثراكلا هلكش  يف  نوكي  امنیح  ضرملا 

نكمي يتلا  ةفولأملا  ةبآكلا  كلت  تزواجتو  تَّدرت  دق  تناك  هنع  بتكأ 
تنك سيراب  يف  تنك  امنیح  يننإ  لوقلا  نآلا  يننكميو   . اھعم شياعتلا 
لصفت ةفیخم  ةقطنم  يف  عقت  ضرملا  ةروریس  نم  ةجرح  ةلحرمب  رمأ 

، فیصلا كلذ  علطم  يف  ضرملا  اھثدحأ  يتلا  ينھذلا  تتشتلا  ةيادب  نیب 
ببست امم   ، ربمسيد يف  فنعلا  دح  غلبت  نأ  تداك  يتلا  ةياھنلا  نیبو 
ةأشنل اًفصو  مدقأ  نأ  اًقحال  لواحأ  فوسو   . ىفشتسملا يلوخد  يف 

ًالوصو ىفشتسملا  يلوخد  مث  ىلوألا  هتايادب  نم   ، ءادلا اذھ  ةروریسو 
تاذ يدنع  تلظ  سيراب  ةلحر  نكلو   ، فاطملا ةياھن  يف  ءافشلا  ىلإ 

 . ریبك ىًزغم 
هبقعت نأو  رھظلا  دنع  ماقُي  نأ  اًررقم  ناك  يذلا   ، ةزئاجلا لفح  موي  يف 
قدنف يف  يتفرغ  يف  ىحضلا  تقو  تظقیتسا   ، ةیمسر ٍءادغ  ُةبدأم 
ربخلا اذھ  تلقنو   ، ةبیط ٍلاحب  يننأب  يسفن  تنأمطو   ،« لايور نوب  »
قرألا ىلع  بلغتلا  نم  تنكمت  دق  تنكو  زور .»  » يتجوز ىلإ  راسلا 
كلذلو نویسلاھ .»  » وھ طیسب  ٍئدھم  ةدعاسمب  تاعاس  عضب  تمنو 

ىوس نكت  مل  ةَّشھلا  ةجھبلا  هذھ  نكلو   . ةدیج ةيونعملا  يتلاح  تناك 
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اًقثاو تنك  ينأل   ، لاب اذ  اًئیش  يدنع  ينعت  نكت  ملو   ، داتعم فئاز  ٍرھظم 
تلصو دق  تنك   . ءاسملا لولح  لبق  ينمھدت  فوس  ةساعتلا  رعاشم  نأ 

. ةروھدتملا يتلاح  لحارم  نم  ةلحرم  لك  ةقدب  اھیف  دصرأ  ةطقن  ىلإ 
اھلالخ ُترَّسف  روھش  ةدع  ماد  راكنإ  دعب  ءاج  دق  ضرملاب  يرارقإ  ناكو 
ٌضارعأ اھنأب   ، رمألا لوأ  يف   ، ةئجافملا قلقلا  تابونو  قرألاو  كعوتلا 
لوانت نع  ةأجف  تعلقأ  دق  تنك   . لوحكلا نع  يعانتمال  ةیباحسنا 

تناك امنیبو   . وینوي رھش  يف  ىرخألا  تاِركْسُملا  عیمجو  يكسيولا 
نع ةددعتم  تاءارقب  موقأ  تنك   ، روھدتلا يف  ةذخآ  ةینادجولا  يتلاح 

يف وأ  يداعلا  ئراقلل  ةھجوملا  بتكلا  كلت  يف  ًءاوس   ، بائتكالا عوضوم 
مھألا عجرملا  اھنیب  نم  يتلاو   ، ةصصختملاو ًانزو  لقثألا  تافلؤملا  كلت 

« مإ سإ  يد  اًراصتخا بـ« فورعملاو   ، اكيرمأ يف  نییسفنلا  ءابطألا  ىدل 
«. ةیكيرمألا يسفنلا  بطلا  ةیعمجل  يئاصحإلاو  يصیخشتلا  لیلدلا   » وأ

، ةنوعرب امبر   ، ارطضم يتایح  نم  ةليوط  ةرتف  لالخ  ينتدجو  دقو 
ًالوقعم اًردق  مكارُأ  نأ  تعطتساو   ، بطلا يف  يسفنب  يسفن  فیقثتل 
بأد يتلاو   ) نیصتخملا ریغ  مھت  يتلا  ةیبطلا  لئاسملاب  ةفرعملا  نم 
ينتباصأ دقف  كلذلو   ،( ةدكؤم ةنوعرب   ، اھئاجرإ ىلع  يئاقدصأ  نم  ديدعلا 

، بائتكالا ضرمب  اًمامت  ًالھاج  نوكأ  داكأ  يننأ  تفشتكا  امنیح  ةشھدلا 
، يننأ حجرألاو   . ناطرسلا وأ  ركسلا  ضرم  نع  ةروطخ  لقي  دق ال  يذلاو 
وأ ضفرأ  اًمئاد  تنك   ، بائتكالا نم  ىلوألا  لحارملاب  رمأ  تنك  ينأل  اًرظنو 

ةلاحلا ىلع  ررضلاب  دوعت  يھف  ؛  ةمیلسلا ةفرعملا  ايروعشال  لھاجتأ 
نوزخم ىلإ  ةبوغرم  ریغ  ةفاضإ  اھايإ  اًربتعم  اھتبنجت  دقو   ، ةیسفنلا

 . يتامولعم
ةدح اھلالخ  فخت  تناك  يتلا  ةلیلقلا  تاعاسلا  يفف   ، لاح يأ  ىلع 

غارفلا ـ اذھ  ألمأ  تنك   ، زیكرتلا فرتب  يل  حمسي  امب  ةیبائتكالا  ةلاحلا 
باعیتسا ىلع  يندعاس  امم   ، ةعَّسوُم تاءارقب  بيرق ـ  دھع  ىتح 

كلذ ال نم  مغرلا  ىلع  يتلاو   ، ةقلقملاو ةلھذملا  قئاقحلا  نم  ديدعلا 
رثكألا صاصتخالا  لھأ  ملسُيو   . قیبطتلا عضوم  اھعضأ  نأ  يننكمي 

. اًروسیم اًرمأ  سیل  ةديدشلا  بائتكالا  تالاح  جالع  نأ  ةقیقحب  ةیقدِص 
تاءارجإلل نكمي  ثیح   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ركسلا ضرم  فالخبو 

عم مسجلا  فُّیكت  طبض  ةداعإل  اھذاختا  متي  يتلا  ةيروفلا  ةیبطلا 
هعضتو ضرملل  ریطخلا  ىنحنملا  يف  اًریثم  اًرییغت  ثدحُت  نأ  زوكولجلا 

عيرس جالع  هل  سیل  ةریطخلا  هلحارم  يف  بائتكالا  نإف   ، ةرطیسلا تحت 
لماوع دشأ  وھ  ضرملا  ةدح  فیفخت  نع  زجعلا  نإف  كلذلو   ، لوعفملا
لماوعلا دحأ  وھو   ، ةیحضلل هسفن  نع  فشكي  امنیب  ةعاجف  ضرملا 

امیفو  . ةریطخلا ضارمألا  ةئف  نمض  ةرشابم  هجاردإ  يف  دعاست  يتلا 
، ةیسكنت وأ  ٌةثیبخ  ٌضارمأ  اھنأب  اًرصح  فَرعُت  يتلا  ضارمألا  كلت  ادع 
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امإ  ، فاطملا ةياھن  يف  ام  ٌنسحت  رھظي  وأ  ام  ٌجالع  ققحتي  نأ  عقوتن  اننإف 
عابتاب وأ  ةحارجلاب  وأ  يعیبطلا  جالعلل  عوضخلاب  امإو  ةیئاودلا  ریقاقعلاب 

فیفختب أدبي  يذلا  يقطنملا  روطتلا  ربع  كلذو   ، نَّیعم يئاذغ  ماظن 
صخشلا نأ   ، عزفلا ریثي  اممو   . يئاھنلا ءافشلا  ىلإ  ًالوصو  ضارعألا 

بتكلا ىلع  ةعيرس  ةرظن  يقلي  مث   ، ديدش ٍبائتكاب  باصي  امنیح  يداعلا 
بناوجلا لوانتي  اھنم  اًریثك  دجي  فوس   ، قاوسألا يف  ایلاح  ةرفوتملا 
لكشب اھنم  ادج  لیلقلا  ىوس  قرطتي  امیف ال   ، ضارعألاو ةيرظنلا 

يعدت يتلا  كلت  امأ   . ضيرملل عيرس  ذاقنإ  قیقحت  ةیناكمإ  ىلإ  عورشم 
حجرألا ىلع  يھو   ، سلس بولسأب  ةبوتكم  يھف  لھس  لح  ميدقت 

ءاكذب دشرتو  ةریبك  ةرھشب  ىظحت  تافَّلؤم  كانھو   . سیلدتلا ىلع  ةمئاق 
ءاوس تاجالعلا ـ  ضعب  نأ  فیك  حضوتو   ، ءافشلاو جالعلا  قيرط  ىلإ 

دیعت نأ  لعفلاب  اھنكمي  كلتو ـ  هذھ  نم  اًجيزم  وأ   ، ةیئاود وأ  ةیسفن  تناك 
حبصأ دق  ضرملا  نوكي  يتلا  كلت  ادع  امیف   ، تالاحلا عیمج  يف  ةحصلا 
ةرُم ةقیقح  دكؤت  اھنیب  نم  ةناصر  رثكألا  بتكلا  نكلو  ؛  اًرمدمو اًنمزم 

. اھاحضو ةیشع  نیب  يفتخت  ةديدشلا ال  بائتكالا  تالاح  نأ  اھدافم 
ةجاحب ينأ  ىرأ  يتلاو  ةبعص  تناك  نإو  ةيرھوج  ةقیقح  دكؤي  هلك  اذھو 
لازي بائتكالا ال  ضرم  نأ  يھو  هذھ  يتریس  ةيادب  يف  اھحاضيإ  ىلإ 
نم ءاصعتسا  رثكأ  ملعلل  هرارسأب  هحوب  يف  ناك  دقو   . اًریبك اًزغل 
يتلا ةيوقلا  تابزحتلا  نإ   . انب قدحت  يتلا  ىرخألا  ةریطخلا  ضارمألا 

ىلجتتو  ، ایلزھ اًعباط  ًانایحأ  بستكت  يتلاو   ، مویلا يسفنلا  بطلا  دوست 
، يئاودلا جالعلا  عابتأو  يسفنلا  جالعلاب  نینمؤملا  نیب  ماسقنالا  يف 
نرقلا يف  ةیبطلا  طاسوألا  يف  رودت  تناك  يتلا  تانحاشملا  كلت  هبشت 
اھتاذ دح  يف  يھو  مأ ال؟ ) اًجالع  ضيرملل  مدلا  دصف  دعُيأ   ) رشع نماثلا 

ةبوعصو ریسفتلا  ىلع  يصعتست  يتلا  بائتكالا  ةعیبط  ًابلاغ  ددحت 
، اًضيأ نظأو   ، حيرص لكشب  صتخم  ٌبیبط  ينربخأ  امبسحو   . هجالع

فاشتكاب بائتكالاب  انتفرعم  تنراق  اذإ  : » سایقلا يف  ةتفال  ةعاربب 
نحنو ال ؛  نآلا ىتح  ةلوھجم  لازت  اكيرمأ ال  نإف   ، اكيرمأل سبمولوك » »

 «. اماھبلا رزُج  نم  ةریغص  ةريزج  ىلع  لازن 
ةلاح ةیضرَملا  يتلاح  نأ   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، يتاءارق ربع  تكردأ  دقو 

مظعم نإ   . ةتفاللا اھبناوج  نم  لقألا  ىلع  دحاو  بناج  يف  ةیطمنال 
يف ديدش  ٌنھو  مھبیصي  ضرملا  عم  مھتاناعم  أدبت  نيذلا  صاخشألا 

نع نيزجاع  مھلعجي  ثیبخ  ریثأت  نم  كلذ  هعبتتسي  امو   ، حابصلا تاعاس 
يتلاح َّنكل   . تقولا رورم  عم  الإ  نسحتلاب  نورعشي  الو   ، شارفلا ةرداغم 
يلمع سرامأو  ضھنأ  نأ  يرودقمب  ناك  امنیبف   . اًمامت كلذ  ضیقن  تناك 
هذھب رعشأ  تنك   ، مویلا نم  لوألا  ءزجلا  لالخ  ًابيرقت  يعیبط  لكشب 
ثیح  ، لیلقب كلذ  دعب  وأ  ةریھظلا  دعب  ام  ةرتف  فاصتنا  عم  ضارعألا 
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، بارتغالاو ةبھرلاب  ساسحإ  ينكلمتيو   ، ةبآكلاب روعشلا  ينمھدي 
تناك اذإ  ام  ساسألا  يف  مھي  الو   . قناخ ٌقلق  ينباتني   ، كلذ لك  قوفو 
برتقت يتلا  تالاحلا  تماد  امو   . ًءاسم وأ  اًحابص  دتشت  ضيرملا  ةاناعم 

، حجرألا ىلع  لاحلا  يھ  امك   ، هباشتت حِّربم  ملأب  ةبوحصملاو  للشلا  نم 
امم ال ْنكلو   . عباطلا ةیميداكأ  ةلأسم  حبصي  تیقوتلا  نع  لؤاستلا  نإف 
حمس ام  وھ  ةداتعملا  ةیمویلا  ضارعألا  ءدب  دعوم  فالتخا  نأ  هیف  كش 

فقاومل ضرعتلا  نود  نم  بھذأ  نأ  سيراب  يف  حابصلا  كاذ  يل 
رصقلا كلذ  ىلإ   ، ام اًعون  نازتالاو  ةقثلاب  روعش  ينودحي  امیف   ، ةجرحم

ليد ونیشت   » ةسسؤم مضي  يذلاو  ىنمیلا  ةفضلا  ىلع  عقاولا  عيدبلا 
تَمِّدُق  ، يرامعملا وكوكورلا »  » نفل اًقفو  تممُص  ةعاق  يف  كانھو  اكود .»
، ةیسنرفلا ةیفاقثلا  تایصخشلا  نم  ریغص  ٍدشح  مامأ  ةزئاجلا  َّيلإ 
تركذو  ، سفنلاب ةلوقعم  ةقث  اھتربتعا  امب  ةزئاجلا  مالتسا  ةملك  ُتیقلأو 

نم ديدعلا  ىلإ  ةزئاجلا  ةمیق  نم  ربكألا  ردقلاب  عربتأ  تنك  ْنإو  يننأ  اھیف 
، ةیكيرمألا ةیسنرفلا  ةقادصلا  رصاوأ  زيزعت  ىلع  لمعت  يتلا  تامظنملا 

نأ يغبني  ادح  راثيإلل  نإف   ، يليون يف  يكيرمألا  ىفشتسملا  اھنمو 
اوئیسي الأ  روضحلا  ُتوجرو   ،( حازملا لیبس  ىلع  كلذ  تلق   ) هدنع فقي 
 . ةزئاجلا ةمیق  نم  ریغص  غلبمب  يسفن  ُتصصتخا  ام  اذإ  يمھف 

ناك هتعطقتسا  يذلا  غلبملا  نأ  وھ   ، اًحازم نكي  مل  يذلاو   ، هلقأ مل  ام 
،« دروكنوك  » ةرئاط نتم  ىلع  يلاتلا  مویلا  يف  رفس  َيتركذت  نمث  عفدل 
ثیح  ، ةدحتملا تايالولا  ىلإ  زور »  » ةقفرب اًعيرس  ةدوعلا  نم  نكمتأ  ىتح 

بابسألو  . ٍّيسفن بیبط  ىدل  اًدعوم  مايأ  ةعضب  لبق  تزجح  دق  تنك 
يف اًذخآ  ناك  يلقع  نأ  ةقیقحب  میلستلا  يضفرب  قلعتت  اھنأ  اًقثاو  تنك 

عیباسألا لالخ  ةیسفنلا  ةدعاسملا  بلط  تیشاحت  دقف   ، خسفتلا
عیطتسأ نل  يننأ  تكردأ  يننكلو   . مقافتت يتاناعم  تناك  امیف  ةقباسلا 
ًابیبط اًریخأ  تفتاھ  امنیحو   ، ىمسُم ریغ  لجأ  ىلإ  ةھجاوملا  ءاجرإ 

يناري فوس  هنأ  ينربخأو   ، سيراب ةلحرب  مایقلا  ىلع  ينعَّجش   ، اًقومرم
ىلعو  . ةعرسلا هجو  ىلعو   ، ةدوعلل ةسام  ةجاح  يف  تنك   . يتدوع روف 
بغرأ تنك  دقف   ، ةجرح يتلاح  نأب  دیفت  يتلا  دھاوشلا  نأ  نم  مغرلا 

نم ریثكلا  نإف   ، تفلسأ امكو   . ةلئافتملا ةيدرولا  ةرظنلاب  ظافتحالا  يف 
بائتكالا تالاح  عیمج  نأ  دكؤتو   ، لؤافتلا يف  ةطرفم  بائتكالا  تایبدأ 

تاداضم طقف  اھل  ترفوت  ام  اذإ  اھراسم  سكعني  وأ  رقتست  فوس  ًابيرقت 
دوعوب ئراقلا  عدخني   ، ةلوھسبو لاحلا  ةعیبطبو  ؛  ةبسانملا بائتكالا 

، يتملك ءاقلإ  نم  تیھتنا  نأ  دعب  ىتح   ، سيراب يفو   . عيرسلا جالعلا 
اكيرمأ ىلإ  ةدوعلل  ةحلم  ةجاحب  ترعشو   ، يھتني نأ  مویلل  ديرأ  تنك 

هذھ ءایعإلا  ةلاح  نم  ينصلخي  فوس  ناك  يذلا   ، بیبطلا ىلإ  مث  نمو 
قدصأ داكأ  انأو ال   ، نآلا حوضوب  ةظحللا  كلت  ركذتأ   . ةزجعملا هریقاقعب 
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اًكردم نكأ  مل  يننأ  وأ   ، جذاسلا لمألا  اذھل  موي  تاذ  اًریسأ  تنك  يننأ 
 . ينرظتنت يتلا  رطاخملاو  بعاتملل 

ناینبلا ةمخض  ةأرما  تناكو   ،« اكود ليد  نومیس   » هجو ىلع  ْترھظ 
يف ةشھدلا  تارامأ   ، تاكلملاب قیلت  ةقانأب  فرصتتو  نكاد  رعش  تاذو 

مالتسا لفح  دعب  اھتربخأ  امنیح   ، بضغلا مث   ، عَّقوتم وھ  امك  رمألا  لوأ 
يولعلا قباطلا  يف  ةماقملا  ءادغلا  ةبدأم  اھعم  رضحأ  نل  يننأ  ةزئاجلا 
لوصحلل ينوراتخا  نيذلا  ةیسنرفلا  ةیميداكألا  ءاضعأ  عم  وأ   ، رصقلا نم 

يننأ حيرص  لكشب  اھتربخأو  ؛  اًجذاسو اًعطاق  يضفر  ناك   . ةزئاجلا ىلع 
، ةیسنرفلا يترشان  عم  معطم  يف  ءادغ  دعومب  كلذ  نم  ًالدب  ُتطبترا  دق 

يراطخإ مت  دقف   . اًنئاش ناك  اذھ  يرارق  نأ  كش  ال  رامیلاج .» زاوسنارف  »
نع ًالضف  ءادغلا ـ  ةبدأم  نأبو   ، كلذب رھشأ  ةدع  لبق  نیینعملا  لك  راطخإو 

. مویلا لفح  مسارم  نم  اًءزج  لثمت  يفرش ـ  ىلع  ماقت  ءادغ  ةبدأم  اھنوك 
ناك يذلا   ، ضرملا ریثأت  نع  اًمجان  رمألا  ةقیقح  يف  ناك  يفرصت  نكلو 
، ةثیبخلاو ةریھشلا  هضارعأ  ضعب  هعم  رھظت  تأدب  ٍّدح  ىلإ  مقافت  دق 
يفو  . ةركاذلا تاوفھو  ينھذلا  زیكرتلا  ىلع  ةردقلا  مدعو  كابترالا  لثم 

. ىضوفو لاصفنا  تالاح  هلك  ينھذ  ىلع  رطیست  فوس   ، ةقحال ةلحرم 
يف ام  ٌءافص  يجازملا : ماسقنالا  هبشي  ام  نآلا  َّيدل  حبصأ   ، تلق امكو 
دعب ام  ةرتف  يف  ديازتم  مامتغاو  رُّدكت  مث   ، مویلا نم  ىلوألا  تاعاسلا 

زاوسنارف  » عم ءادغلا  دعومب  تطبترا  دق  يننأ  دب  الو   . ءاسملاو ةریھظلا 
مویلا ءاسم  يف  ينھذلا  شوشتلا  ةلاح  ينيرتعت  تناك  امنیح  رامیلاج »

رارقلا اذھ  لظ  اكود .» ليد   » ةدیسلا عم  يتامازتلا  تیسنو   ، قباسلا
اًدینع اًمیمصت  يلخاد  دجوأ  ىتح   ، مات لكشب  يریكفت  ىلع  ذوحتسي 

«. اكود ليد  نومیس   » ةرَّقوُملا ةدیسلا  ثارتكا  نود  نم  تنھأ  دق  يننأب 
ريدتست يھو  ًابضغ  اھھجو  رمحا  مث   ، …« نذإ : » ةلئاق يوحن  تحاص 

، تقعُص ًةأجفو  ءاقللا .» ىلإ  : » لوقتو بیھم  لكشب  اھباقعأ  ىلع  اًعيرس 
ةفیضملا اھیلع  سلجت  ةدئام  تلیختو   . هتلعف ام  لوھ  نم  تلھُذو 

نم ُتوجر  لوبوك .» ال   » معطم يف  فرشلا  فیض  ؛  ةیسنرفلا ةیميداكألاو 
اھعم لمحتو  ةیبط  ةراظن  يدترت  تناكو   ،« اكود ليد   » ةدیسلا ةدعاسم 
يندیعت نأ   ، ةمدصلاو جاعزنالا  حمالم  اھھجو  ولعت  امیف  تاظحالم  رتفد 

عقو دق  مھف  ءوسو  رومألل  ًاطلخو  اًعیظف  ًأطخ  نإ  ًالئاق  ءادغلا  ةبدأم  ىلإ 
يتایح لاوط  دوھعملا  ينازتا  ناك  تاملك  عضبب  تظفلت  كلذ  دعبو   . ينم
نكمي يننأ  قدصأ  داكأ  ينالعجي ال   ، ةیسفنلا يتحص  ةعانمب  يرارتغاو 
هذھب هوفتأ  ينتعمس  امنیح  ةريرعشق  يدسج  يف  تَرَس   . اھب ظفلتأ  نأ 
َّيدل : » ُتفضأو ضيرم .» انأ  : » اًمامت ينع  بيرغ  صخش  ىلإ  تاملكلا 

 «. ةیسفن ةلكشم 
تلبقو قالخألا  مرك  نم  اًمیظع  اًردق  اكود » ليد   » ةدیسلا ترھظأ 
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صلختأ مل  تنك  نإو   ، طوغضلا نم  ديزم  نود  نم  ءادغلا  میقُأو   ، يراذتعا
يتِفّیضم نأب   ، ةیمسر ةقيرطب  اًعم  ثدحتن  انك  امیف   ، يكوكش نم  اًمامت 
قرغتسا  . ًابيرغ اًصخش  ينتربتعا  دق  اھنأو  يفرصت  نم  ةجعزنم  لازت  ال 
اھطلاخي امو  ةریھظلا  دعب  ام  ةبآك  نأب  ترعش  ىھتنا  امنیحو   ، ةدم ءادغلا 

نم ينويزفلت  مقاط  كانھ  ناك   . ينتكلمت دق  ٍغاط  فوخو  دئاز  قلق  نم 
،( اًضيأ ءالؤھ  تیسن  دق  تنكو   ) يراظتنا يف  ةینطولا  تاونقلا  ىدحإ 
حتُتفا دق  ناك  يذلا  وساكیب »  » فحتم ىلإ  يباحطصال  نيزھاج  اوناكو 

ىلع ةرظن  يقلأ  انأو  يريوصت  متي  نأ  ضرتفُي  ناك  ثیحو   ، اًثيدح
، عقوتأ تنك  امك   ، يل نَّیبت  زور .»  » عم تاقیلعتلا  لدابتأو  ةینفلا  تاحوللا 

امنیحو  . ةیساق ةبرجتو  قاش  لمع  امنإو  ةلیمج  ةھزن  نوكت  نل  اھنأ 
ةعاسلا تناك   ، اًفیثك ايرورم  اًماحز  انھجاو  نأ  دعبو   ، فحتملا ىلإ  انلصو 
علھلا دوھعملا : هراصح  هجاوي  يغامد  أدبو   ، فصنلاو ةعبارلا  تغلب  دق 
ةطاحم تحبصأ  َّيدل  ریكفتلا  ةیلمع  نأب  ساسحإلاو  ديدشلا  كابترالاو 

. يلوح نم  ملاعلل  ةعتمم  ةباجتسا  يأ  دِّدبت  ةلوھجمو  ةماس  تاجومب 
نم ًالدب  دیكأتلابو  ةعتملا ـ  نم  ًالدب  هنأ  اًديدحت  رثكأ  لكشب  ينعي  اذھو 

كلذل ةینفلا  تاحوللا  هذھ  طسو  اھب  رعشأ  نأ  بجي  يتلا  ةعتملا 
ملألا هبشي  ساسحإب  ينھذ  لخاد  رعشأ  تنك  عماللا ـ  يرقبعلا 

كلذ ينلعج  دقو   . هفصو رَّذعتي  وحن  ىلع  هنع  فلتخي  هنكلو   ، يقیقحلا
مدختسأ انھ ال  انأو   . برَكلا اذھل  ةغوارملا  ةعیبطلا  ىرخأ  ةرم  سملأ 

مظعم ناكل  هفصو  نكمي  اًملأ  ناك  ول  هنأل   ، ًاطابتعا هفصو » رَّذعتي   » ریبعت
اوعاطتسا دق  ميدقلا  برَكلا  اذھل  اوضرعت  نمم  مھل  رصح  نيذلا ال  ءالؤھ 
ضعب مھئابطأل ) ىتحو  لب   ) مھئابحأو مھئاقدصأل  ةقثب  اوروصي  نأ 

اًمھف اوصلختسي  نأ  اوعاطتسا  امبرو   ، مھتاباذعل ةیقیقحلا  بناوجلا 
فطاعتلا مادعنا  ىلإ  اذھ  مھفلا  مادعنا  ىزعُي  الو  ؛  ماع لكشب  اًدَقتفم 

اھنولھجي ةاناعم  لیخت  نع  اًساسأ  ءاحصألا  زجع  ىلإ  نكلو   ، ةداعلا يف 
روعشلا ًابلاغ  هبشي  ملألا  ناك  يتلاح  يفو   . ةیمویلا مھتایح  يف  اًمامت 

دقو  . ىنعملاب يفت  تاھیبشتلا ال  هذھ  ىتح  نكلو   ، قانتخالا وأ  قرغلاب 
، ةديدع تاونس  ىدم  ىلع  بائتكالا  عراص  يذلا   ،« سمیج مایلو   » فقوت

امنیح لیحتسم  هبش  كلذ  نأ  ىلإ  اًحملم   ، ةربعم ةروص  نع  ثحبلا  نع 
Varieties of  ) ، ةینيدلا »  ةبرجتلا  عُّونت   » هباتك يف  لاق 
هبشأو  ، سوسحمو ٌصلاخ  ٌملأ  هنإ  (: » Religious Experience

 «. ةيداعلا ةایحلا  يف  ةتبلا  فورعم  ریغ  يسفن  يبصع  ملأب 
يف دعاصتو   ، فحتملا ةقورأ  نیب  يتلوج  ءانثأ  ملألاب  يساسحإ  لصاوت 

قدنفلا ىلإ  تدع  امنیح  هتورذ  غلب  ىتح   ، ةیلاتلا ةلیلقلا  تاعاسلا 
نع زجاع  هبش  انأو   ، فقسلا يف  قدحأ  تحُرو  ريرسلا  ىلع  تیمتراو 

، تاقوألا هذھ  لثم  يفو  عجَولا .  ةدش  نم  ةیشَغ  ينتذخأ  دقو  ةكرحلا 
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هذھ ينمھدت  مث  نمو   ، ىشالتت يقطنملا  ریكفتلا  ىلع  يتردق  تناك 
يھو  ، ةلاحلا هذھ  فصول  بسنأ  ىرخأ  ةملك  ينرضحت  الو  ةیشغلا .»  »
ملألا  » كلذ هلحم  لحيو  كاردإلا  اھیف  بیغي  يتلا  زجاعلا  رَدَخلا  نم  ةلاح 
هذھ لثم  يف  لمتحُت  يتلا ال  رھاظملا  دحأو  سوسحملاو .»  صلاخلا 
اھلك يتایح  لاوط  تدتعا  دق  تنكو  مونلا .  ىلع  ةردقلا  مدع  وھ  ةبونلا 

ةلولیقلا لیبس  ىلع  ًالیلق  وفغأ  نأ   ، سانلا ةیبلاغ  نأش  وھ  امك   ، ًابيرقت
يعیبطلا مونلا  بارطضا  نكلو   ، ةریھظلا دعب  ام  ةرتف  رخآ  يف  ةئدھملا 

ةفاضإلاب يننأ  ةَّلب  نیطلا  داز  اممو  ةكلھملا .  بائتكالا  تامس  ىدحإ  وھ 
ىلعو  ، ةریھظلا دعب  ام  قرأ  يناعأ  تأدب  دق   ، جعزملا يلیللا  قرألا  ىلإ 

ناك هنأل  ةعاشب  دشأ  ناك  دقف   ، ةنراقملاب ةدم  رصقأ  ناك  هنأ  نم  مغرلا 
ایلج تاب  دقل  اھتورذ .  يتساعت  اھیف  غلبت  يتلا  تاعاسلا  لالخ  ينیتأي 
ركذتأو قئاقد .  عضبل  ولو  ىتح  مئادلا  كاھنإلا  نم  ةحارب  أنھأ  نل  يننأ 

برقلاب سلجت  زور »   » تناك امیف  كانھ  دقار  انأو   ، كردأ تنك  يننأ  حوضوب 
دعب ام  َيترتف  لالخ  ریثكب  أوسأ  تحبصأ  دق  يتلاح  نأ   ، ًاباتك علاطت  ينم 
ينكل نآلا .  ىتح  أوسألا  يھ  تتاب  ةبونلا  هذھ  نأو   ، ءاسملاو ةریھظلا 
صخش عم  ءاشعلا  لوانتأ  يك  ياوق  عامجتسا  نم  ام  ٍوحن  ىلع  تنكمت 
عم ةكرتشملا  ةیحضلا  تناك  يتلا   ، رامیلاج »  زاوسنارف   » يھو  ، رخآ

 . جعزملا ءادغلا  تقو  نأشب  راث  يذلا  فالخلا  كلذل  اكود »  ليد  نومیس  »
عراوشلا ربع  بھت  تناكو   ، اًدرابو اًفصاع  ةلیللا  هذھ  يف  سقطلا  ناك 

 « زاوسنارف  « » زور  » انأ و تلباق  امنیحو   ، ةبطرو ةدراب  ٌحاير  تاقرطلاو 
ةدیعب تسیل  ةریغص  ةناحو  معطم  وھو   ، نارول »  ال   » يف اھقيدصو  اھنباو 
دارفأ دحأ  يل  رذتعا  ةديدش .  ةرازغب  لطھت  راطمألا  تناك   ، لاوتیل »   » نع

يتلاح رعشتسا  دقو   ، ةلیللا هذھ  يف  سقطلا  ءوس  نع  ةعومجملا 
تناك ول  ىتح  ةلیللا  هذھ  نإ  يسفن  يف  تلق  ينأ  ركذأ  ينكلو   ، ةینھذلا
، سيراب هب  رھتشت  يذلا  ءفدلاب  ةقَّبعملاو  ةیفطاعلا  تایسمألا  ىدحإ 

 . هتحبصأ يذلا  يحلا   - تیملا كلذ  ينأكو  فرصتأ  فوس  تنك  يننإف 
 . تفاخلا هرونو   ، هتيرارمتساو هتابثب  مستي  بائتكالا  سقط  نأل  كلذو 

فصتنم يف  تھبتنا  دقف   ، سانلا نیب  يحلا  - تیملاب هبشأ  تنك  ينألو 
دق تنكو   . رالود فلأ  هتمیق 25  غلابلا  ةزئاجلا  كیش  ُتدقف  يننأ  ءاشعلا 
يبیج يف  شتفأ  ُتحر  اًثبعو   ، يترتسل يمامألا  بیجلا  يف  هتسسد 
ترعش دق  تنك  »؟  دصق نع   » كیشلا ُتعضأ  لھ   . هعایض يل  دَّكأت  ىتح 
نمؤأ تنكو   . ةزئاجلا هذھ  قحتسأ  يننأ ال  هثعبم  ديدش  قیضب  اًرخؤم 
ناك مك  كلذلو   ، انسفنأ دض  ايروعشال  اھفرتقن  يتلا  ثداوحلا  ةقیقحب 

، ضفرلا لاكشأ  نم  لكش  لب   ، ةراسخ ةراسخلا  هذھ  نوكت  الأ  ًالھس 
ينتلعج يتلا  بائتكالا ) تامالع  ىلوأ  يھو   ) تاذلا ةیھارك  نع  قثبنملا 

ايأ قحتسأ  ةقیقحلا  يف  نكأ  ملو   ، ةزئاجلاب اًريدج  نكأ  مل  يننأب  عنتقأ 
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ناك ايأ   . ةیضاملا ةلیلقلا  تاونسلا  لالخ  اھتلن  يتلا  ريدقتلا  لاكشأ  نم 
عم اًمامت  ىشامتي  نادقف  وھو   ، هتدقف دقف   ، كیشلا عایض  يف  ببسلا 

يتیھش مادعنا  لثم  ءاشعلا  اذھ  تباش  يتلا  ىرخألا  قافخإلا  بناوج 
عانطصا نع  ىتح  يزجعو   ، يمامأ عضُو  يذلا  رحبلا  رامث  قبط  وحن 

تناك  ، ةلحرملا هذھ  يف   . مالكلا نع  ماتلا  هبش  يزجع   ، اًریخأو  ، كحضلا
لئاھلا ينھذلا  تتشتلا  نم  ةلاح  َّيدل  تثدحأ  دق  يلخادلا  ملألا  ةوارض 

نم رثكأب  مالك  نم  يردص  يف  شیجي  امع  ریبعتلا  نیبو  ينیب  لاح  يذلا 
رداق ریغو  نینیعلا  لوَْحأ  تحبصأ  دق  يننأب  ُترعش   . ةحوحبم تامھمھ 

نییسنرفلا يئاقدصأب  اًضيأ  ترعشو   ، ةطیسب تاملكب  الإ  هوفتلا  ىلع 
ناك  . قلقلا تامالع  مھیلع  تدب  ىتح  ينھجاوي  يذلا  قزأملل  اوھبتنا  دقو 
ىلع اًعیمج  انینحنا  دقف  ؛  ءيدر تيربوأ  يف  دھشمب  هبشأ  نآلا  دھشملا 
يف يتبغر  ُتيدبأ  املاحو   . ىفتخا يذلا  كیشلا  نع  اًثحب   ، ناكملا ةیضرأ 

قلزنا دق  ناك  يذلا   ، كیشلا ىلع  زاوسنارف »  » نبا رثع   ، ةرداغملا
مث  ، ةرواجم ةلواط  لفسأ  رقتسا  ىتح  رياطتو  يبیج  نم  ام  ةقيرطب 

، ةرایسلا لخاد  تنك  امنیبو   ، كلذ دعبو   . ًالیل رطملا  تحت  ناكملا  انرداغ 
 «. يراج نامور  و« وماك » ریبلأ   » نم ٌّلك  يرطاخب  حال 

12



2
نَم وھ  وماك » ریبلأ   » ناك ةلحرمب  ُتررم   ، اباش ًابتاك  لازأ  تنك ال  امنیح 
ًابيرقت كلذب  اًزواجتم   ، خيراتللو ةایحلل  يتيؤر  راطإ  يساسأ  لكشب  ددحي 

ام اًعون  اًرخأتم  بيرغلا »  » هتياور ُتأرق   . ىرخأ ةرصاعم  ةیبدأ  ةیصخش  يأ 
ينكلو يرمع ـ  نم  تاینیثالثلا  لئاوأ  يف  ٍذئتقو  تنكو  يغبني ـ  ناك  اَّمع 
بتاكل ٍلمع  ةءارق  نع  أشني  يذلا  كاردإلا  ملأب  ترعش   ، اھنم ءاھتنالا  دعب 
كلتميو  ، يلامجلا بولسألاو  ةیقالخألا  ةفطاعلا  نیب  جزمي  نأ  عاطتسا 

ةلزعلا ةدشب  ينتمزال  دقل   . عزفلا دح  سفنلا  فیخت  ةعاجش  ةيؤر 
امنیح يننإ  ىتح   ، ةياورلا كلت  لطب   ،« وسریم  » اھشاع يتلا  ةيدوجولا 

ةناعتسالل اًعوفدم  ينتدجو   ،« رنریت تان  تافارتعا   » ةباتك يف  ُتعرش 
لوزعملا يوارلا  رظن  ةھجو  نم  قفدتي  درسلا  لعج  يھو  وماك »  » ةادأب

َّيلإ ةبسنلاب   . همادعإ تقبس  يتلا  تاعاسلا  لالخ  نجسلا  ةنازنز  يف 
تان  » ةنحمو يلابماللا  وسریم »  » ةلزع نیب  ةیحور  ةقالع  كانھ  تناك 
نيدُأ دقو  ماع ـ  ةئامب  خيراتلا  يف  هقبسي  يذلا  درمتملا  هفلس  ـ  رنریت »
لوح تالمأت  « » وماك  » ةلاقم نإ   . هلإلاو سانلا  هنع  ىلختو  رخآلا  وھ 
قطنمب ةنوحشم  يھو   ، ًابيرقت اھعون  نم  ةديرف  ةقیثو  دعُت  ةلصقملا »

ةبوقعل ةسامح  نيديؤملا  دشأ  ظفتحي  نأ  روصت  بعصيو  لب  ؛  دقَّتم بیھر 
يتلا ةريرملا  قئاقحلا  ىلع  عالطالا  دعب  هسفن  مھفقومب  مادعإلا 

نأ كردأ  يننإ   . ةقدلاو ةسامحلا  نم  ةجردلا  هذھب  ةلاقملا  اھضرعت 
يتاھاجتا ریغُي  مل  وھف   ، لمعلا اذھ  ببسب  دبألا  ىلإ  رَّیغت  دق  يریكفت 

اھیلع يوطنت  يتلا  ةحضاولا  ةیجمھلاب  ينعنقي  ملو   ، بسحو ًالماك  اًریغت 
بلاطم يریمض  قتاع  ىلع  عضي  اًضيأ  هنكلو   ، بسحو مادعإلا  ةبوقع 

اًرود وماك »  » ىدأ دقل   . اًمومع ةیلوؤسملا  رومأب  قلعتي  امیف  ةیساسأ 
، اھل رصح  ةدكار ال  راكفأ  نم  ينصَّلخ  ثیح   ، يراكفأ ةیقنت  يف  ًالیلج 
يلخاد ظقيأ   ، قالطإلا ىلع  قلقلل  ةراثإ  دشألا  مؤاشتلا  ضعب  لضفبو 

 . زغلملا ةایحلا  دعو  ديدج  نم 
ُّطق ظحأ  مل  ينوكل  اًمئاد  ينمزالي  ناك  يذلا  طابحإلاب  روعشلا  نإ 

نیسوق باق  تنك  نأ  دعب  كلذ  يف  يلشف  عم  مقافت  دق  وماك »  » ةلباقمب
امنیح ماع 1960،  يف  هتيؤرل  تططخ  دق  تنكو   . هتلباقم نم  ىندأ  وأ 
باطخ يف  يراج » نامور   » بتاكلا ينربخأو  اسنرف  ىلإ  اًرفاسم  تنك 
دقو وماك .»  » هلالخ لباقأ  سيراب  يف  ءاشعل  اًدعوم  بتري  فوس  هنأب 
ذئتقو هب  ينعمجت  نكت  ملو   ، ةریبكلا ةبھوملا  بحاص  يراج »  » ينربخأ

،« وماك  » نأ  ، ًابَّرقم اًقيدص  اًقحال  حبصي  نأ  لبق  ةطیسب  ةفرعم  ىوس 
هتمجرت يف  مالظلا » يف  دقرأ   » يباتك أرق  دق   ، اًریثك هیقتلي  ناك  يذلا 

ءاقللا نأبو   ، ديدش رخفب  ترعش  لاحلا  ةعیبطبو  ؛  هباجعإ لانو  ةیسنرفلا 
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ٌربخ ينغلب   ، اسنرف ىلإ  يلوصو  لبق  نكلو   . اًعئار ًاثدح  نوكي  فوس  اننیب 
ةتیم تام  دق  هنأو   ، ةرایس ثداحل  ضَّرعت  دق  وماك »  » نأ هدافم  عورم 

يتایح يف  رعشأ  مل   . نیعبرألاو ةسداسلا  يھ  ةركبم  نس  يف  ةعجفم 
عم ثدح  امك  هفرعأ  ٍصخش ال  ءازإ  ديدشلا  دقَفلا  اذھ  لثمب  ًابيرقت 

« وماك  » نأ نم  مغرلا  ىلعو   . راھن َلیل  يلاب  لغشي  هتوم  حبصأ  وماك .» »
نأ كردي  هنأ  ضرتفُي  ناك  دقف  ثداحلا  عوقو  تقو  ةرایسلا  دوقي  نكي  مل 
؛ ةدایقلا يف  ةعرسلاب  نیسووھملا  نم  ناك   ، هِرشان نبا  وھو   ، قئاسلا

هیلع تفضأ  يتلا  ةنوعرلا  ضعب  ىلع  ثداحلا  ىوطنا  دقف  كلذلو 
ناكو  ، توملل ةلزاغم  لقألا  ىلع  وأ   ، راحتنا ةیلمعب  هبشأ  هلعجت  تاءاحيإ 

راحتنالا عوضوم  ىلإ  ثداحلا  لوح  تریثُأ  يتلا  تانھكتلا  دوعت  نأ  اًمتح 
يف نرقلا  يف  ةيركفلا  تالوقملا  رھشأ  ىدحإ  يتأتو   . بتاكلا لامعأ  يف 

ةیفسلف ةلكشم  ىوس  كلانھ  ْتسیل  «: » فيزیس ةروطسأ   » لَھتسم
نأ قحتست  ةایحلا  نأب  مكحلاف   . راحتنالا يھو  الأ   ، ًالعف ةریطخو  ةدیحو 
يذلا يساسألا  لاؤسلا  ىلع  باوجلا  ةباثمب  وھ   ، قحتست وأ ال  شاعُت 
ةلاحب ىلوألا  ةرملل  رطسألا  هذھ  ةءارق  ينتباصأ  ةفسلفلا .» هحرطت 
ةلاقملا نأل  كلذو   ، ةلاقملا ءازجأ  مظعم  يف  يعم  ترمتسا  شوشت 
تنمضت دقف   ، ةحاصفو عنقم  قطنم  نم  هب  تزیمت  امم  مغرلا  ىلعو 

نود نم  كابتشالل  اًمئاد  دوعأ  تنكو   ، يمھف ىلع  ىصعتسا  امم  اًریثك 
نَم كانھ  نأ  ةركفب  لوبقلا  نع  زجاع  انأو   ، ىلوألا ةیضرفلا  عم  ىودج 
ةریصق ةياور  ةمثو   . هسفن لتق  يف  ةبغرلا  لصألا  يف  هدوارت  نأ  نكمي 
ضعب عم  نكلو  يباجعإ  تلان  يتلاو   ،« ةطقسلا  » يھو اًقحال  اھبتك 
وھو يوارلا  يماحملا  ىدل  تاذلا  ةنادإو  بنذلاب  روعشلاف  ؛  ظفحتلا

ادب  ، مادرتسمأ ةنيدمب  تاناحلا  ىدحإ  يف  هتاذ  عم  هراوح  امتغم  لصاوي 
مل ينكلو   ، ةغلابملا نم  ردق  ىلع  يوطنيو  ءيشلا  ضعب  ًابخاص  يل 
ریبك ٍّدح  ىلإ  قثبنت  تناك  يماحملا  تافرصت  نأ  اھل  يتءارق  تقو  كردأ 
ىتح ًالھاج  تنك  اذكھو   . ةداح بائتكا  ةلاح  نثارب  يف  اًعقاو  هنوك  نم 

 . ضرملا اذھ  دوجو  درجمب 
هبائتكا ىلإ  رخآل  نیح  نم  حملُي  ناك  وماك »  » نأ  ،« نامور  » ينربخأ دقو 

كلذ نع  ثدحتي  ناك  نایحألا  ضعب  يفو   . راحتنالا عوضوم  ىلإ  قرطتيو 
ناك امم   ، ضماحلا ذیبنلا  قاذم  لمحي  يذلا  حازملا  كلذ  هنكلو   ، اًحزام

تالواحم يأ  ىلع  ودبي ـ  ام  ىلع  مدقي ـ  مل  هنكل  نامور .»  » جاعزنا ریثي 
ةبآكلا ةربن  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ةفدصلا  لیبق  نم  نكي  مل  كلذلو   ، راحتنا
ىلع ةایحلا  راصتناب  ساسحإلا  نإف   ،« فيزیس ةروطسأ   » للختت يتلا 
لمألا بایغ  عم  لوقت : يتلا  ةمراصلا  اھتلاسر  میمص  يف  عقي  توملا 

كلذ دعبو   . هلعفن ام  اذھو   ، سفنألا قشب  ولو  وجنن  ىتح  عراصن  نأ  بجي 
هلاغشناو راحتنالا  نع  وماك »  » ةلوقم نأ  قدصأ  ُتأدب  تاونس  عضبب 
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ةرمتسم تالالتعا  نم  لقألا ـ  ىلع  نیعبان ـ  اناك  امبر   ، عوضوملاب اًمومع 
. ةفرعملا ةيرظنو  قالخألاب  هلاغشنا  نم  نیعبان  اناك  ام  ردقب   ، هجازم يف 

لوح هتاضارتفا  لَّوطم  لكشبو  ىرخأ  ةرم  شاقنلاب  يراج »  » لوانت دقو 
هتفضتسا امنیح  كلذو  ماعلا 1978،  نم  سطسغأ  يف  وماك »  » بائتكا
يلزنم نم  اًرئاز  هتئجو   ، تكیتینوك ةيالو  يف  يل  ریغص  لزنم  يف 

، انثيدح ءانثأو   . عوبسألا ةياھن  يف  دراینیف  اثرام  يف  نئاكلا  يفیصلا 
ةرركتملا سأیلا  تابون  ةدش  نع  نامور »  » تاضارتفا ضعب  نأب  ترعش 

رخآلا وھ  هنأ  ةقیقح  نم  اھتمیق  تبستكا  دق  وماك »  » باتنت تناك  يتلا 
ناك امبسحو   . ةحارص هب  فرتعا  ام  وھو   ، بائتكالا يناعي  أدب  دق  ناك 
رعشي ناك  هنكلو   ، هترطیس قاطن  يف  لظو  هقوَعي  نكي  مل  هنإف   ، دكؤي
رضخأ أدص  هولعي  يذلا  مَّمسملاو  بیئكلا  جازملا  اذھب  رخآل  نیح  نم 

« نامور  » نألو  . عئارلا دنالجنإ  وین  فیص  عم  ةدشب  ضقانتيو   ، ةقرزلل لئام 
تامسب اًسوسمم  اًمئاد  ادب  دقف   ، ایسور ايدوھي  ناكو  ایناوتیل  يف  دلُو 

كاردإ بعصي  ناك  كلذلو   ، ةیقرشلا ابوروأ  ناكس  ىدل  ةدوھعملا  ةبآكلا 
ةعيرس ةحمل  رصبي  نأ  عاطتسا  هنإ  لاقو   . ملأتيو يناعي  ناك  هنكل   . قرفلا

 . هل اھفصو  دق  وماك »  » ناك يتلا  ةریطخلا  ةیسفنلا  ةلاحلا  نم 
ةلثمملا هتجوز  دوجو  اھب  رمي  يراج »  » ناك يتلا  ةلاحلا  ةدح  ففخي  مل 

، اھنع لصفنا  دق  ناك  يتلاو   ، اويآ ةيالو  يف  ةدولوملا  جریبیس » نیج  »
ءارو ببسلا  نأ  ُتملع  مث   . ةدم ذنم  امھنیب  عطقنا  دق  دولا  نأ  نظأ  تنكو 

. بيرق برضم  ةرك  میخم  يف  ناك  وجیيد »  » امھنبا نأ  وھ  كانھ  اھدوجو 
عم شیعت  اھتيؤرل  ُتشھدنا  دقف   ، امھنیب ضرتفملا  دعابتلا  اذھ  ببسبو 

يانیع تعقو  امنیح  تنزحو  تمدُص  لب  ، ال  اًضيأ ُتشھدناو   ،« نامور »
، ءارقشلا اھحمالم  ةقر  كلذكو   ، ءاَّضولا اھلامج  ىشالت  دقف  اھیلع :

نورئاسلا يشمي  امك  يشمت  تناك   . خفتنم عانق  ىلإ  اھھجو  لوحتو 
اھنأكو ةلھاذ  ٌةرظن  اھینیع  يف  رھظتو  مالكلا  ةلیلق  تسمأو   ، اًماین

نم ةلاح  ًابلاغ  هتیشغو  امھیلك ) وأ   ، اًردخم وأ   ) ًائدھم ىطاعت  صخش 
، امھتقالعل امھئافو  ىلع  نالازي  امھنأ ال  ُتكردأ   . يبشختلا ءامغإلا 

وأ ةیفطاعلا  ءاوس   ، اھب اھؤلكي  ناك  يتلا  ةياعرلا  يبلق  فاغش  تَّسمو 
يذلا بارطضالا  نم  َجلاعُت  تناك  نیج »  » نأ نامور »  » ينربخأو  . ةيوبألا

نكلو  ، بائتكالل ةداضملا  ریقاقعلا  ضعب  ركذ  ىلع  ىتأو   ، اًضيأ وھ  هباصأ 
ةیمھأ نمكتو   . اًئیش يل  ينعي  نكي  ملو   ، يتركاذب قلَعي  مل  كلذ  نم  ايأ 
مدع ىلع  ةوقب  نھربت  اھنوك  يف  يتیحان  نم  ةیبسنلا  ةالابماللا  هذھ 
بائتكالا تالاح  تَّلظ  دقل   . ضرملا رھوج  مھف  ىلع  میلسلا  فرطلا  ةردق 

درجم ـ  نیج »  » دكؤملا نمو   ،« يراج نامور   » نآلاو ـ  وماك »  » تباصأ يتلا 
نوكتت ملو   ، مھعم يفطاعت  نم  مغرلا  ىلع   ، يرظن يف  ةیحص  تاكعوت 

هیناعي يذلا  ملألا  ةعیبط  وأ  ةیقیقحلا  ضرملا  ملاعم  نع  ةركف  َّيدل 
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 . مھناھذأ لخاد  ثیبخلا  رایھنالا  كلذ  لصاوتي  امنیح  هاياحض 
تلخد دق  اًضيأ  انأ  يننأ  تكردأ   ، ربوتكأ نم  ةلیللا  كلت  يف   ، سيراب يفو 

ىلإ يقيرط  يف  انأو  حوضوب  كلذ  يل  فَّشكت  دقو   . رایھنالا كلذ  روط  يف 
يأ ةیجولویبلا ـ  ةعاسلا  ةرود  بارطضا  نأ  ودبيو   . ةرایسلاب قدنفلا 

ةیمویلا ـ انتایح  يف  ىربكلا  ةیمھألا  تاذ  ةيددُغلاو  ةیضيألا  تاعاقيإلا 
وھو ؛  اھمظعم نكي  مل  نإ   ، بائتكالا تالاح  نم  ديدعلا  نع  لوؤسملا  وھ 
طمنلا نأ  يف  ببسلا   ، حجرألا ىلعو   ، بیھرلا قرألا  راركت  ءارو  ببسلا 
ؤبنتلا نكمي  ةحارلاو  رتوتلا  نم  تارتف  ربع  رھظي  بركلا  رعاشمل  يمویلا 

نكل ةلمتكم  ریغ  ةیئاسملا  يتحار  تءاج  دقو   . ریبك ٍّدح  ىلإ  اھب 
تاعاسلا يف   ، فیفخلا ذاذرلا  ىلإ  ريزغلا  رطملا  نم  لوحتلاك   ، ةظوحلم

ملألا ةدح  تَّفخ  امنیح   ، لیللا فاصتنا  لبقو  ءاشعلا  لوانت  تبقعأ  يتلا 
بارطضالا ریغ  ىرخأ  رومأ  يف  زیكرتلل  يفكي  امب  ينھذ  افصو   ، ًالیلق

هذھ ىلإ  علطتأ  تنك   ، لاحلا ةعیبطبو   . ينایك لزلزي  ناك  يذلا  ينآلا 
ةینھذ ةلاح  يف  يننأب  رعشأ  تنك  نایحألا  ضعب  يف  يننأل   ، ةرتفلا

درتسأ تأدب  دق  يننأب  ةرایسلا  يف  انأو  تكردأ  ةلیللا  كلت  يفو   ، ةلوقعم
نم مغرلا  ىلعو   . ينالقعلا ریكفتلا  ىلع  يتردق  كلذكو   ، ءافصلا ضعب 

نامور و« وماك »  » نع تايركذلا  ضعب  رضحتسأ  نأ  تعطتسا  يننأ 
ديدش نكي  مل  امھیف  رمتسملا  يریكفت  نأ  يل  نیبت  دقف   ،« يراج

 . فطاعتلا
ةنس وحن  دعبف  جریبیس .» نیج   » تركذت امنیح  نزحلاب  روعشلا  ينكَّلمت 
نم ةدئاز  ةعرج  ْتلوانت   ، تكیتینوك ةيالو  يف  انئاقل  ىلع  ًالیلق  رثكأ  وأ 
يف دودسم  عراش  يف  ةفقوتم  ةرایس  لخاد  ةتیم  اھیلع  رثُعو  ءاودلا 
ُتسلج امنیح   ، يلاتلا ماعلا  يفو   . مايأ ةدع  اھتثج  تیقب  ثیح   ، سيراب
ىلع هنأ  ينربخأ   ، ليوط ءادغ  لالخ  بیل »  » معطم يف  نامور »  » عم

هنادقف قَّمع  دقف   ، امھتقالع تھجاو  يتلا  تابوعصلا  نم  مغرلا 
هبش زجعلا  نم  ةلاح  رخآو  نیح  نیب  ام  هب  لحت  تتابو   ، هبائتكا نیج » لـ«
هيدي نأ  ركذتأو   . هتاناعم ةعیبط  مھفأ  نأ  ذئنیح  عِطتسأ  مل  ينكلو   . ماتلا
صخش هنأب  ًابلاغ  هفصو  نكمي  هنأ ال  نم  مغرلا  ىلعو   ، ناشعترت اتناك 

هرمع ـ نم  تاینیتسلا  فصتنم  يف  لازي  ناك ال  ثیح  نسلا ـ  يف  نعاط 
نيذلا ءالؤھ  ىدل  رھظت  يتلا  كلتك  ةجرشحتم  ةربن  هتوص  تللخت  دقف 
توص  ، نوكت دق  وأ   ، تناك اھنأ  نآلا  ُتكردأو   ، رمعلا يف  اًریثك  نومدقتي 

. زوجعلا توصلا  كلذ  ُبستكأ  تأدب   ، ينضملا ملألا  ةرمغ  يفو   . بائتكالا
دلاو  ،« رامیلاج دولك   » ناكو  . ىرخأ ةرم  نامور »  » ىرأ نأ  يل  رَّدقُي  ملو 
نم تاعيوُس  دعبو  ماع 1980،  يف  هنأ  فیك  يل  ىور  دق   ،« زاوسنارف »
لب  ، نیميدقلا نیقيدصلا  نیب  يوفعو  ئداھ  ٌثيدح  هللخت   ، رخآ ٍءادغ 

ـ يراج » نامور   » داع  ، ةبآكلا نع  نوكي  ام  دعبأ  دیكأتلابو   ، اًضيأ جھبُمو 
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دعبو  ، راعتسملا همساب  امھادحإ   ) نیترم روكنوجلا »  » ةزئاجب زئافلا 
ىلع لصاحلاو   ، ةيروھمجلا لطبو   ،( داقنلل هبناج  نم  ةریثم  عادخ  ةیلمع 

رحاسو  ، عیفرلا قوذلا  بحاصو   ، يسامولبدلاو  ، برحلا بیلص  ماسو 
« كاب ود   » عراش يف  ةنئاكلا  هتقش  ىلإ  داع   ، عزانم الب  ىراذعلا  بولق 

 . هسأر ىلع  ةصاصر  قلطأو 
مامأ نطنشاو » قدنف   » ةتفال تحال   ، تالمأتلا هذھ  لالخ  ام  ةلحرم  يفو 
، ةنيدملا ىلإ  دیعب  نمز  ذنم  يلوصو  تايركذ  َّيدل  تراثأو   ، يتلیخُم

دقل  . ىرخأ ةرم  سيراب  ىرأ  نل  يننأب  تغابملاو  سرشلا  كاردإلا  كلذكو 
يف ریكفتلا  ناك  امنیبو  هنأل   ، ديدج فوخب  ينألمو  نیقیلا  اذھ  ينشھدأ 

فصعي  ، ضرملا تابون  لالخ  ةدم  ذنم  اًداتعم  اًرمأ  حبصأ  دق  توملا 
يھ ةیميدسلا  توملا  لاكشأ  تناك   ، ةيدیلج حاير  تاقفد  هنأكو  ينھذب 

قرفلاو  . اھیلإ نوقوتي  ةیساق  ةنحم  يأب  نورمي  نيذلا  ءالؤھ  نأ  نظأ  ام 
، ىرخأ ةرم  ملألا  يندواعي  امنیح   ، اًدغ يننأ  دیكألا  كاردإلا  يف  وھ  نآلا 

رطضُأ فوس  دیعبب ـ  سیل  ٌدغ  اًعطق  وھو  كلذ ـ  دعب  يذلا  دغلا  يف  وأ 
يسفنل  ، بیجأ مث  نمو   ، شاعُت نأ  قحتست  نكت  مل  ةایحلا  نأب  مكحلل 

 . ةفسلفلل يساسألا  لاؤسلا  نع   ، لقألا ىلع 
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3
ديدعلل ىتح  ًانزحم  ًاثدح  ماعلا 1989  عیبر  يف  نامفوھ » يبآ   » توم ناك 
دق ناك   . ينأش وھ  امك   ، ةیحطس ةفرعم  ىوس  هوفرعي  مل  نمم  اَّنم 
هیلع وھ  امم  انس  رغصأ  ودبي  ناكو   ، لیلقب هرمع  نم  نیسمخلا  زواجت 
ٌروعش ينباتني  حبصأ   . ةياھنلا هذھ  اھعم  قستت  ةریبك ال  ةيویحب  عتمتيو 

ةافو نكلو   ، ًابيرقت دحأ  يأ  راحتنا  نع  ينیتأي  ربخ  لك  عم  عزفلاو  ةرارملاب 
ىلوألا ةرملل  هتیقتلا  دق  تنك   . ةوسقلا ديدش  عقو  تاذ  تناك  يبآ » »

بزحلل ينطولا  رمتؤملا  عم  تنمازت  يتلا  تابارطضالا  لالخ 
لاقم ةباتكل  كانھ  ىلإ  تبھذ  دق  تنكو  وغاكیش 1968،  يف  يطارقميدلا 
نم اًدحاو  دعب  امیف  ُتحبصأ  مث   ،« سكوب فوأ  ویفير  كرويوین   » ةلجمل

ةمكاحملا ءانثأ  نیمھتملا  هئالمز  حلاصو  هحلاصل  اودھش  نيذلا  كئلوأ 
تاقامح ةرمغ  يفو  ماع 1970 . يف  وغاكیش  يف  اًضيأ  ترج  يتلا 

، ةیكيرمألا ةایحلا  تباش  يتلا  ةیضرَملا  تافارحنالاو  اینيد  نیبصعتملا 
ءرملا بجعُي  الأ  ًابعص  ناكو   ، ةجھبلا ىلع  ثعبي  بيرغلا  هبولسأ  ناك 

. ةيوضوفلا ىلإ  لیمت  يتلا  ةيدرفلا  ةعزنلاو  ةسامحلاو  جاجتحالاب 
؛ ةریخألا تاونسلا  لالخ  هلاثمأ  نم  نيریثكلا  ىرأ  نأ  يل  رِّدُق  ول  ىنمتأو 
ةداع راحتنالا  لعفي  ام  وھو   ، َّيدل اًحضاو  اًغارف  ئجافملا  هتوم  فَّلخ  دقف 

ريرملا نزحلا  نم  ایفاضإ  اًدعُب  بستكا  ثدحلا  اذھ  نكل   . عیمجلا ىدل 
ىدل اھعقوت  نكمي  لعف  ةدر  هربتعي  نأ  ءرملا  ىلع  بجي  ام  ببسب 

امك  ، هتاذ دح  يف  راحتنالا  ةقیقحب  میلستلا  ضفرو  راكنإلا  يھو  نيریثك :
بابسأل ةافولا  وأ  ام  ثداح  رثإ  ةافولاب  ةنراقم  يدارإلا ـ  لعفلا  نأ  ول 

 . هتیصخشو لجرلا  رْدَق  نم  صقتني  فارحناب  ًابوشم  ناك  ةیعیبط ـ 
عسي الو  ؛  ًابرطضمو ًانوزحم   ، نويزفلتلا ةشاش  ربع  يبآ »  » قیقش رھظ 
رصيو  ، راحتنالا ةركف  يفني  نأ  لواحي  وھو  هعم  فطاعتي  نأ  الإ  ءرملا 
ىخوتي اًمئاد ال  ناك   ، ءيش لك  نم  مغرلا  ىلع   ،« يبآ  » نأ ىلع  اًرارصإ 
يذلا صخشلا  كلذ  نكي  مل  هنأو   ، ءاودلا صارقأ  هیطاعت  يف  ٍرذح  يأ 
نأ يعرشلا  بیبطلا  دكأ  دقف   ، كلذ عمو   . هیف هترسأ  عجَفي  نأ  نكمي 

ناك لاتیبرابونیف .»  » ئدھم نم  اًصرق  لداعي 150  ام  ىطاعت  دق  نامفوھ » »
ولت ةرم  راحتنالا  اياحض  نم  نوبرقملا  ءالؤھ  عراسي  نأ  ةياغلل  ایعیبط  اًرمأ 

اًصانم نودجي  امبر ال  مھو   . ةقیقحلا راكنإ  ىلإ  ةمومحم  ةقيرطبو  ةرم 
يصخشلا ـ ىوتسملا  ىلع  بنذلاب  روعشلاو  طروتلاب  ساسحإلا  نم 

هرودقمب ناك  امبر  كاذ  وأ  صخشلا  اذھ  نأ  ةركف  نم  عبني  رمأ  وھو 
تاطایتحالا ضعب  ذختا  دق  هنأ  ول  راحتنالا  عوقو  نود  نم  ةلولیحلا 

ناك ءاوس  ةیحضلا ـ  نإف   ، كلذ نم  مغرلا  ىلعو   . ةرياغم ةقيرطب  فرصتو 
بسحو ـ تاديدھتلا  ضعب  قلطأ  وأ  كلذ  لواح  وأ  لعفلاب  هسفن  لتق  دق 
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راكنإلا ةلاح  ربع  كلذو   ، مثإل اًفرتقم  هرابتعاب  اًملظ  هراھظإ  متي  ام  ًابلاغ 
 . نورخآلا اھانبتي  يتلا 

ءارعش زربأ  دحأ  وھو   ،« ليراج لادنار   » ةلاح يھو  ةلثامم  ةلاح  كانھو 
ماعلا 1965، يف  ةلیل  تاذ  ةرایس  هتمدص  نأ  دعب  تام  يذلاو   ، هلیج داقنو 

يف ليراج »  » دوجو ناك   . انیلوراك ثرون  ةيالوب  لیھ  لباشت  نم  برقلاب 
اًرمأ  ، ءاسملا نم  ةبيرغلا  ةعاسلا  هذھ  يفو   ، قيرطلا نم  ةقطنملا  هذھ 
يف اًدماع  هسفن  ىقلأ  هنأب  دیفت  تناك  تارشؤملا  ضعب  نأ  امبو   ، اًریحم
نأ ىلإ  ةیلوألا  تاجاتنتسالا  تراشأ  دقف   ، همدصت يك  ةرایسلا  قيرط 

نم اھریغو   ،« كيوزوین  » ةلجم هتلاق  ام  وھو   . اًراحتنا ناك  هتوم 
ربع جاجتحالاب  تعراس  ليراج »  » ةلمرأ نكلو   ، ةیفحصلا تاعوبطملا 
كلذل هيديؤمو  هئاقدصأ  نم  ديدعلا  بِضغو   ، ةلجملا ىلإ  هتھجو  باطخ 
دق ةافولا  نأ  يعرشلا  بطلا  ةئیھ  ترَّرق  ةياھنلا  يفو   ، اًديدش ًابضغ 
لخدُأو اًديدش  ًابائتكا  يناعي  ليراج »  » ناك  . ضراع ٍریس  ثداح  نع  تمجن 
عقو يذلا  ثداحلا  نم  رھشأ  ةعضب  لبقو  ؛  جالعلا يقلتل  ىفشتسملا 

ىلع مَدقأ   ، ىفشتسملا يف  لازي  ناك ال  امنیحو   ، عيرسلا قيرطلا  ىلع 
 . هتدروأ عطق 

، تاجرعنُملاب تألتما  يتلا  ليراج »  » ةایح ةعیبطب  ةفرعم  هيدل  ٍدحأ  يأ  نإ 
يتلا ديدشلا  سأیلا  تابونو   ، ةفینعلا ةیجازملا  هتابلقت  كلذ  يف  امب 
ككشي فوس   ، بائتكالل ةرطخلا  تاراشإلاب  هماملإ  كلذكو   ، هباتنت تناك 
توملا بحاصي  يذلا  راعلا  نكلو   . يعرشلا بطلا  ةئیھ  رارق  يف  ةيدجب 

. نمث يأب  اھوحم  نیعتي  ةضیغب  ًةمصو  سانلا  ضعب  ىدل  لثمي  اًراحتنا 
نم ماع 1986  فیص  ددع  يفو   ، هتافو ىلع  نيدقع  نم  رثكأ  رورم  دعب  )

لامعأ اوسرد  نيذلا  بالطلا  دحأ  مَّدق   ،« رالوكس ناكيریمأ  يذ   » ةلجم
ةعجارملا نكت  ملو   ، رعاشلا لئاسر  نم  ةعومجمل  ةعجارم  ليراج » »

ام ردقب  رعاشلل  ةیتاذلا  ةریسلا  وأ  ةیبدألا  بناوجلل  اًمییقت  اھمَّدق  يتلا 
 (. ضیغبلا راحتنالا  حبش  درط  تالواحمل  اًرارمتسا  تناك 

لعفي مل  وھو   . هسفن لتق  دق  ليراج » لادنار   » نأ ًابيرقت  هیف  كش  امم ال 
دعي ملو  كلھُم  بائتكاب  ًاباصم  ناك  هنأل  لب   ، يقالخأ ٍفعضل  الو  ٍنبجل  كلذ 

 . هل هببسي  يذلا  ملألا  لمتحي 
ةلاح يف  ًالعف  بائتكالا  هینعي  امل  ماعلا  مھفلا  اذھ  ىرخأ  ةرم  انھجاو  دقو 

ركسعم نم  نیجانلا  دحأو  ذفلا  يلاطيإلا  بتاكلا  كلذ   ،« يفیل وميرب  »
هرمع نم  نیتسلاو  ةعباسلا  يف  وھو  هسفنب  ىقلأ  يذلاو   ،« زتیفشوأ »

مامتھالا ديدش  ُتحبصأ  دقو  ماع 1987 . ونيروت  ةنيدم  يف  جَرَد  قوف  نم 
ماع 1988، رخاوأ  يفو   ، كلذلو  ، ضرملاب يتباصإ  ذنم  يفیل »  » ةافوب
بتاكلا لوح  ةودن  نع  زميات » كرويوین   » ةفیحص يف  اًريرقت  تعلاط  امنیح 
يف ينعزفأ  هنكلو   ، ريرقتلا ينبذتجا   ،« كرويوین  » ةعماج يف  هلامعأو 
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ديدعلا ةریح  راثأ  دق  يفیل »  » راحتنا نأ  ادب  دقف   ، ريرقتلا بسحبو   . ةياھنلا
نوظحي نوثحابو  باَّتُك  مھنیب  نم  ناكو   ، ةودنلا يف  نیكراشملا  نم 

. طابحإلاب مھباصأو  مھمھف  ىلع  رمألا  ىصعتسا  نمم   ، ةیملاع ةرھشب 
يذلاو  ، ديدشلا مھباجعإب  ىظحي  ناك  يذلا  لجرلا  اذھ  نأ  ول  امك  ادب  دقو 
رداقو سأب  وذ  لجر  وھو  نیيزانلا ـ  يديأ  ىلع  تاليولا  نم  اًریثك  لمحت 
اوناك هتیصخش  يف  اًرایھناو  اًفعض  هراحتناب  رھظأ  دق  دومصلا ـ  ىلع 

ةیلمع بیھر ـ  قلطم  مامأ  مھسفنأ  اودجو  امنیحو   . امھب لوبقلا  نوھركي 
نأ ئراقل  نكمي  ام ال  وھو   ) زجعلا يھ  مھلعف  ةدر  تناك  سفنلا ـ  كالھإ 

 . يزخلاب روعشلاو  هئطخي )
يف ةریصق  ةلاقم  ةباتكل  تررُطضا  يننإ  ىتح  جاعزنا  امَّيأ  كلذل  ُتجعزنا 
اًعون اًرشابم  ةیضقلل  يحرط  ءاج  دقو  زميات .»  » ةفیحص يف  يأرلا  ةحفص 

هببسي يذلا  ملألا  اوبِّرجُي  مل  نيذلا  ءالؤھ  نأ  ةركف  لوح  روحمتو   ، ام
نأ نكمي  بائتكالا  نأو   ، هوروصتي نأ  لاح  يأب  مھنكمي  داحلا ال  بائتكالا 

ضيرملا ةردق  ةاناعملا  زواجتت  امنیح   ، ةریثك تالاح  يف  هتیحضب  يدوُي 
نود نم  ةلولیحلا  ناكمب  ةبوعصلا  نم  لظي  فوسو   . لامتحالا ىلع 

اذھ ةعیبطب  ماع  ٌيعو  لكشتي  امثير  راحتنالا  تالاح  نم  ديدعلا  عوقو 
يف هنم  نوفاعتي  بائتكالاب  نوباصي  نيذلا  صاخشألا  مظعم  نإ   . ملألا
يبطلا لخدتلاب  وأ  نمزلا  رورمب  ققحتي  يذلا  ءافشلا  ربع  ًءاوس   ، ةياھنلا
نوكي دق  ام  وھو   ، تالاحلا نم  ریثك  يف  تایفشتسملا  ىلإ  مھلاخدإب  وأ 
كالھإ ىلإ  نورطضُي  نيذلا  ءاسؤبلا  قيرف  اَّمأو  ؛  ضرملل ةدیحولا  ةزیملا 

اياحض ىلإ  هَّجوُي  امم  رثكأب  ٌمول  مھیلإ  هَّجوُي  الأ  بجیف   ، مھسفنأ
 . ةریخألا هتلحرم  يف  ناطرسلا 

لكشب زميات »  » ةفیحص يف  ةلاقملا  هذھ  يف  يراكفأ  تحرط  دق  تنك 
تناك اھنكلو  هسفن  ردقلاب  ةيوفع  لعفلا  ةدر  تءاجو   ، يوفعو عرستم 
ةأرج وأ  اًراكتبا  ينم  بلطتي   ، نظأ تنك  امبسح   ، رمألا نكي  ملو   . ةلئاھ
ينكلو  ، هیلإ يضفُت  يتلا  عفاودلاو  راحتنالا  نع  ةحارصب  ثدحتأ  يك 
نوربتعي اوناك  نيذلا  ءالؤھ  ددع  نأشب  ريدقتلا  ُتأطخأ  ودبي  ام  ىلع 

هُّرَجي ام  ببسب  نامتكلاب  طاحُي  نأ  بجيو   ، تاروظحملا دحأ  عوضوملا 
يننأب هذھ  ةلئاھلا  لعفلا  ةدر  ينترعشأ  دقل   . راع نم  هبحاص  ىلع 

ةریثك اًحاورأ  اھلخاد  مضت  تناك  ةنازخ  حتف  يف  دصق  ریغ  نع  ُتدعاس 
رعاشملا تربتخا  دق  ىرخألا  يھ  اھنأب  حيرصتلاو  جورخلا  ىلإ  قوتت 

ترعش يتلا  يتایح  يف  ةدیحولا  ةرملا  يھ  هذھ  تناكو   . اھُتفصو يتلا 
هذھ فشكأ  نأو  يتایصوصخ  هلجأل  كھتنأ  نأ  قحتسي  ام  ةمث  نأب  اھیف 
يفو  ، مخزلا اذھ  ىلإ  رظنلابو   ، هنأ ُتيأر  دقو   . ألملا ىلع  تایصوصخلا 

ءانثأ ثدحي  امل  ًالَّصفم  ًالاثم  اھرابتعاب  سيراب ـ  يف  يتبرجت  ءوض 
عم ةصاخلا  يبراجت  نم  اًضعب  ِلّجسأ  نأ  اًدیفم  نوكیس  بائتكالا ـ 
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نم جورخلا  نكمي  ایعجرم  اًراطإ  عضأ  نأ  كلذ  لالخ  يننكمأ  امبرو  ضرملا 
هذھ نأ  ىلع  ديدشتلا  نم  دب  الو   . ةِمّیقلا تاصالخلا  ضعبب  هلالخ 

. دحاو ٍدرف  عم  ترج  يتلا  عئاقولا  ىلإ  ةدنتسم  لظت  نأ  بجي  تاصالخلا 
ةیساقلا يتبرجت  مدقأ  نأ  تالمأتلا  هذھ  يلیجست  لالخ  يونأ  ُتسلو 

ٌضرم بائتكالاف  ؛  نيرخآلا عم  ثدحي  دق  وأ  ثدحي  امل  ًالیثمت  اھرابتعاب 
جورخلا هعم  رَّذعتيو   ، هجالعو هضارعأو  هبابسأ  يف  دیقعتلا  ديدش 

نأ نم  مغرلا  ىلعو   . دحاو درف  ةبرجت  ىلإ  اًدانتسا  ةعطاق  تاصالخب 
نم ریغتت  يتلا ال  ةتباثلا  صئاصخلا  ضعب  لمحي  ضرمك  بائتكالا 

؛ ةصاخلا تامسلا  نم  ریثكلا  دوجوب  اًضيأ  حمسي  هنإف   ، رخآ ىلإ  صخش 
ىضرم اھنع  ِغّلبي  مل  يتلا  ةبيرغلا ـ  رھاوظلا  ضعبل  ُتشھدنا  دقو 

 . ينھذ ةھاتم  فیفالت  يف  بائتكالا  اھثدحأ  يتلا  نورخآ ـ 
اًضيأ بیصيو   ، رشابم لكشب  صاخشألا  نیيالم  بیصي  بائتكالا  نإ 

لك نیب  نمو   . مھئاقدصأ وأ  اياحضلا  ءالؤھ  براقأ  نم  نيرخآ  نیيالم 
بائتكالا نألو   . ضرملا اذھ  دباكي  فوس  اًدحاو  نأ  رَّدقُي  نییكيرمأ  ةرشع 

،« ليوكور نامرون   » تاحول ىدحإ  هنأكو  ةفاك  سانلا  نیب  حوضوب  يواسي 
بھاذملاو قارعألاو  رامعألا  عیمج  ةقرفت  نود  نم  بیصي  هنإف 

لوطتو  . لاجرلا نم  هب  ةباصإلل  ةضرع  رثكأ  ءاسنلا  تیقب  نإو   ، تاقبطلاو
ةنطابقو ةيذحألا  يعناص  نم  ةيادب   ) هاضرم نم  نھملا  باحصأ  ةمئاق 

كلذلو ؛  انھ اھدرس  بعصي  هنإ  ىتح  ءارزولاو ) يشوسلا  ةاھطو  نفسلا 
نثارب نم  نوتلفُي  نم  مھ  سانلا  نم  ةلیلق  ةلق  نإ  لوقن  نأ  يفكي 

ىلع ًالادتعا  رثكألا  هلكش  يف  ولو   ، هاياحض نم  نونوكي  الو  ضرملا 
تاب دقف   ، عساو قاطن  ىلع  بائتكالا  راشتنا  نم  مغرلا  ىلعو   . لقألا

امیس الو   ) ةیبدألاو ةینفلا  لویملا  يوذ  صاخشألا  نأب  ریبك  عانتقا  كانھ 
عفدت يذلاو   ، بارطضالا اذھب  ةباصإلل  ةضرع  رثكألا  مھ  مھنم ) ءارعشلا 

ءاھنإل هاياحض  نم  ةئاملاب  نيرشع  ةروطخ  دشألاو  ةداحلا  هُضارعأ 
اوَضق نيذلا  نینانفلاو  ءابدألا  ءالؤھ  نم  طقف  ةلقل  نكميو   . اًراحتنا مھتایح 

ةمئاق اولكشُي  نأ   ، ثيدحلا رصعلا  ىلإ  نومتني  مھعیمجو   ، نيرحتنم
ناف تنسنیف  و« نيرك » تراھ  : » لثم  ، ریھاشم ءامسأب  ةعَّصرُمو  ةنِزحم 
نامور و« زیفاب » رازیس  و« يكروج » يلیشرأ  و« فلو » اینیجریف  و« خوج »

« نالرتنوم ود  يرنھ  و« ثالب » ایفلیس  و« يسدنیل » لیشاف  و« يراج »
« ياوجنمھ تسنرإ  و« ندنل » كاج  و« ناميریب » نوج  و« وكثور » كرام  و«

لوب و« يكسفوروب » شويدات  و« سوبرأ » نايد  و« يجنإ » مایلو  و«
ریميدالف و« نینیسيإ » يجریس  و« نوتسكیس » نآ  و« نالیس »

يسورلا رعاشلا  ناكو   . لوطت ةمئاقلاو   ،« يكسفوكايام
وھو ماظعلا  هيرصاعم  دحأل  ةعذال  تاداقتنا  هَّجو  دق  يكسفوكايام » »
نوكي نأ  يغبني  ام  وھو   ، تاونس ةدع  لبق  ریخألا  راحتنا  دعب  نینیسيإ » »

21



نيذلا ءالؤھ  نيدت  ةیقالخأ  اًماكحأ  نوردصُي  نم  لكل  راذنإ  سرج  ةباثمب 
لاجرلا ءالؤھ  يف  ءرملا  ركفُي  امنیحو   . مھسفنأ كالھإ  ىلع  نومدقي 
هسفن دجي   ، نیعدبملا رابك  نم  اوناكو  نيرحتنم  اوضَق  نمم  ءاسنلاو 

، نورحتنملا ءالؤھ  اھشاع  يتلا  ةلوفطلا  تاونس  لمأت  وحن  اًدودشم 
ٍّيأ عسوب  ناك  لھف   . ةيوقلا اھروذج  ضرملا  روذب  اھلالخ  دمت  امبر  يتلاو 
؟ ةديدشلا اھتشاشھو  كالھلل  هسفن  ةیلباق   ، كاذنیح  ، حمَلي نأ  مھنم 

مھباصأ نمم  نورخآ  كانھ  امیف   ، مھسفنأ كالھإ  ىلع  اومدقأ  اذاملو 
؟ ةياھنلا ىتح  هومواق  مھنكلو   ، مھلثم ضرملا 
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4
ترعش  ، ينكھنأو ينم  نَّكمت  دق  ضرملا  نأ  ىلوألا  ةرملل  تكردأ  امنیح 
ةملك ىلع  ايوق  اًجاجتحا  لجسأ  نأ   ، ىرخأ رومأ  نیب  نم   ، َّيلع نیعتي  هنأ 

مظعم فرعي  امبسح   ، بائتكالا بارطضا  ناك  (. depression  « ) بائتكا »
لوألا اھروھظ  دوعي  ةملك  يھو   ، (2)  « ایلوخنالم  » اًقباس ىمسُي   ، سانلا

ىدل اھروھظ  رركتيو   ، ةيدالیم ماعلا 1303  ىلإ  ةيزیلجنإلا  ةغللا  يف 
اھتاءاحيإل ٌكردم  وھو  اھمدختسي  ناك  هنأ  ودبي  يذلا   ،« رسوشت »

اًریبعت قدصألاو  بسنألا  يھ  ودبت  ایلوخنالم »  » ةملك تلاز  امو   . ةیضرَملا
رقتفيو رجضُم  ٍعقو  اذ  اًمسا  ةمث  َّنكلو   ، ةماتق ضرملا  لاكشأ  دشأ  نع 
ةقرفت نود  نم  مدختسُي  تابو  اھناكم  عزتنا  دق  لالج  وأ  روضح  يأ  ىلإ 
يھو  ، ضرألا داھو  نم  ةدھَو  وأ  يداصتقالا  دوكرلا  نم  ةلاح  فصول 

مل امبر   . ریطخلا ضرملا  اذھ  نع  ریبعتلاب  ضھنت  ًالعف ال  ةفیعض  ةملك 
وھو  ، ثيدحلا رصعلا  يف  اھلوادت  نع  لوؤسملا  ِملاعلا  كلذ  ىدل  نكت 
ةئیھ وضعو   ، ارسيوس يف  دولوملا   ،« ريام فلودأ   » يسفنلا بیبطلا 
لك هل  نكأ  يذلا  زنكبوھ » زنوج   » ةعماجب بطلا  ةیلك  يف  سيردتلا 

نأ عیطتست  يتلا  ةفھرملا  نذألا  كلت  هيدل  نكت  مل  امبر   ، لیجبتو مارتحا 
مل كلذلو   ، ةيزیلجنإلا ةغلل  ةقیقدلا  ةیتوصلا  تاعاقيإلا  اًمامت  بعوتست 

ٍمساك بائتكا »  » ةملك هحرط  ربع  هعقوأ  يذلا  يلالدلا  ررضلا  كردي 
ىلعو  . عساو قاطن  ىلع  يرشتسملا  بیھرلا  ضرملا  اذھل  يفصو 
نیعبسو ٍسمخ  نم  رثكأ  ىدم  ىلعو  ةملكلا  تَّلظ  دقف   ، كلذ نم  مغرلا 

نع لیلقلا  ىوس  لوقت  ، ال  ةقاََّزب اھنأكو  ةغللا  لخاد  ةعاربب  فحزت   ، ةنس
نم لوَحت  بیترلا ـ  اھعقو  ببسبو  اھنأ ـ  امك   ، هیف ةلصأتملا  ثبخلا  ةمس 

قاطن نع  جرخي  امنیح  هتعاظفو  ضرملا  ةدشل  ماع  مھف  لُّكَشت  نود 
 . ةرطیسلا

ةفاح ىلع  ُتحبصأ  ىتح  ءادلا  اذھ  اوناع  نيذلا  ءالؤھ  دحأ  يرابتعابو 
لكب ىعسأ  فوسف   ، هعم يتياكح  يورأ  يك  تدُع  ينكلو   ، توملا
اممو  . هابتنالل اًتَفل  رثكأ  ًالعف  نوكت  ىرخأ  ةیمست  دجأ  ىتح  يدھج 

نم مدخُتسا  دق  ينھذ » فصع   » ریبعت نأ  لاثملا  لیبس  ىلع  هل  فَسؤي 
. حرملاب ةمعفم  ءاوجأ  يف  يرجي  امنیح  يركفلا  ماھلإلا  ةلاح  فصول  لبق 

لاقُي امنیحف   . لاونملا اذھ  ىلع  نوكت  ةملك  غوصن  نأ  انیلع  بجي  نكلو 
ةیقیقح ةعبوز  يھو  ةفصاعلا ـ  دح  غلب  دق  ام  دحأ  ىدل  جازملا  لالتعا  نإ 

يأ هبشي  ًالعف ال  داحلا  بائتكالا  لعجي  امم   ، غامدلا لخاد  اھؤاوع  عمسُي 
علطملا ریغ  يداعلا  صخشلا  ىتح  عفدي  دق  كلذ  نإف  هادع ـ  ءيش 

نأ بائتكا »  » ةملك تداتعا  يتلا  لعفلا  دودر  نم  ًالدب  هفطاعت  ءادبإل 
وأ  ،« نیح دعب  كنع  لوزي  فوس   » وأ ؟»،  كلذ يف  اذامو   » لیبق نم   ، اھریثت
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يف يبصعلا » رایھنالا   » ةرابع نأ  ودبيو  ةئیس .» مايأب  رمن  انعیمج  »
نم هقحتست  ٌریصم  وھو   ، ةروجھملا تارابعلا  دادع  يف  ودغت  نأل  اھلیبس 
نأ ودبي  نكلو   . موھفم ریغ  مھبم  ٍنَھَو  نم  هیلإ  حملُت  امل  كلذو   ، كش نود 
يذلا تقولا  نیحي  ىتح   ، انلھاوك لقثت  بائتكا »  » ةملك لظت  نأ  وھ  انَردق 

 . اًریبعت لضفأو  اًعقو  دشأ  نوكي  رخآ  ٌمسا  هیف  رھظي 
هبحصت يذلا  كلذ  يسوھلا ـ  طمنلا  نم  ينباصأ  يذلا  بائتكالا  نكي  مل 
نم قبسأ  تقو  يف  ًابلاغ ـ  رھظ ـ  يذلاو  حرفلاو ـ  ةوشنلا  نم  تابون 
ةرملل ضرملا  ينمھد  امنیح  يرمع  نم  نیتسلا  تغلب  دق  تنك   . يتایح
نل  . لوطتو هتاناعم  رمتست  يذلا   ،« بطقلا يداحأ   » هلكش يف  ىلوألا 
امك  ، بائتكالاب يتباصإ  نع  لوؤسملا  ببسلا »  » فرعأ نأ  اًدبأ  عیطتسأ 
ًابلاغ كلذ  ةفرعم  لظت  فوسو   . هبائتكا ءارو  ببسلا  دحأ  يأ  فرعي  نل 

نیب دیقعتلا  غلاب  اًكباشت  كانھ  نأ  امك   ، لیحتسملا نم  ًابرض  دبألا  ىلإو 
كانھ نأ  حضاولا  نمو   . ةذاشلا تانیجلاو  كولسلاو  ءایمیكلا  رصانع 

مھست حجرألا ـ  ىلع  رثكأ  وأ   ، ةعبرأ وأ  ةثالث  نوكت  امبر  ةددعتم ـ  لماوع 
نأشب ىربكلا  ةطلاغملا  نإف  كلذلو   . ةموھفم ریغ  تالوحت  ثودح  يف 
امبر وأ  ايروفو ـ  اًدحاو  اًریسفت  كانھ  نأب  داقتعالا  يف  نمكت  راحتنالا 

 . لعفلا اذھ  باكترال  عفدي  يذلا  ببسلل  ةلخادتم ـ  تاریسفت 
( ةنالف ْتبكترا  وأ   ) نالف بكترا  اذامل   » وھو هنم  رفم  يذلا ال  لاؤسلا  نإ 

. تاطلاغم اھمظعم  يف  نوكت   ، ةبيرغ تانھكت  ىلإ  يضفي  ام  ةداع  ؟ » كلذ
در لثم :  ،« نامفوھ يبآ   » ةافو رسفت  ٌبابسأ  تمدُق  ام  ناعرُس  كلذلو 

ضرملا مث   ، ریخألا هباتك  لشفو   ، هل ضرعت  ٍریس  ثداح  ىلع  هلعف 
عجارت يف  لثمت  دقف  ليراج » لادنار   » عم اَّمأ   . هتدلاو باصأ  يذلا  ریطخلا 
دحأل ةئیس  ةيدقن  ٌةعجارم  ةوسقب  هتصَّخل  يذلاو  ةیعادبإلا  هتاردق 
وميرب  » ةلاح يفو   . كلذ رثإ  تمقافت  يتلا  هتاناعمو   ، ةيرعشلا هنيواود 

ءبع وھو   ، ةدیعقلا هتدلاول  هتياعر  ءبعب  ًالقثم  ناك  هنأ  عیشُأ  دقف  يفیل »
نوكت امبر  زتیفشوأ .»  » ركسعم يف  هتنحم  اھتكھنأ  امم  رثكأ  هَحور  كھنأ 
امبرو  ، ةثالثلا لاجرلا  ةرصاخ  يف  ةكوشك  تقیِس  دق  بابسألا  هذھ 

الو ةبیصع  اًفورظ  ًالعف  نوكت  دق  فورظلا  هذھو   . مھتاناعمل اًردصم  تناك 
لثم ةھیبش  اًعاضوأ  ربصب  نولمحتي  سانلا  مظعم  نكلو   . اھلھاجت نكمي 

تاعجارملاو  ، ينھملا ءادألا  تايوتسم  عجارتو   ، تارایسلا ثداوح 
دقو  . ةرسألا دارفأ  دحأ  ضَرَمو   ، مھتافَّلؤم لوانتت  يتلا  ةئیسملا  ةيدقنلا 

ةعاجشب زتیفشوأ »  » ركسعم نم  نیجانلا  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  تلمتحا 
تسقو حارجلا  مھتنخثأ  دق  سانلا  مظعم   . اھل اوضَّرعت  يتلا  عاضوألا 

ْنإو ىتح  قيرطلا  ربع  نوضمي  نولازي  مھنكل ال   ، ةایحلا بوطخ  مھیلع 
. يقیقحلا بائتكالا  ىذأ  مھسسمي  نأ  نود  نم  نكلو   ، نوحنرتي اوناك 

دب ، ال  بائتكالا ةماود  يف  سانلا  ضعب  قرغي  اذامل  ءرملا  فشتكي  ىتحو 
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ىلإ الإ  لصي  نل  ناك  ْنإو   ، ةمزألا رھاظ  ءارو  نماك  وھ  اَّمع  ثحبي  نأ 
 . هلبقي وأ ال  لقعلا  هلبقي  دق  نیمخت  درجم 

ربمسيد رھش  يف  ىفشتسملا  ىلإ  ينتأجلأ  يتلا  ةفصاعلا  تأدب  دقل 
وینوي رھش  يف  ذیبنلا  نم  سأك  مجح  نع  اھمجح  ديزي  ةمامغك ال 

نیعبرأ ىدم  ىلع  هبارش  يف  طرفأ  تللظ  يذلا  لوحكلا  ناكو   . قباسلا
وھ امكو   . ةمزألا رھاظ  يھ  يتلا   ، ةمامغلا هذھ  يف  ببست  ام  وھ  ةنس 

ديدشلا مھنامدإ  مھنع  فرُع  نيذلا  نییكيرمألا  باَّتكلا  نم  ریثكلا  نأش 
نم ديدعلل  اًعوضوم  نایحألا  ضعب  يف  ىحضأ  ىتح   ، لوحكلا ىلع 

ةيرحس ةلیسو  هرابتعاب  لوحكلا  تیطاعت  دقف   ، بتكلاو تاساردلا 
يرثُتو ةوشنلا  نم  ةلاح  ىلإ  ينلصوتو  لایخلا  ملاع  ىلإ  ينلمحت 

ةداملا هذھ  يلوانت  نع  راذتعالا  وأ  فسألل  وعدي  ام  ةمث  سیلو   . يتلیخُم
يف ةدشب  تمھسأ  يتلاو   ، لاوحألا بلغأ  يف  ةعئارلاو   ، ةئدھملا

تحت انأو  اًرطس  يتایح  يف  طخأ  مل  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو   . يتاباتك
يك ىقیسوملا ـ  ةبحاصمب  ًابلاغ  هلوانتأ ـ  تنك  دقف   ، لوحكلا ریثأت 

وھو الإ  اھغلبي  نأ  ظقیلا  يغامدل  نكمي  ىؤر ال  روصتي  نأ  ينھذل  حمسأ 
ةدئافلا میظعو  اًعئار  اًكيرش  لوحكلا  ناك  دقل   . ام ءيش  ریثأت  تحت  ٌعقاو 
نآلا هیلإ  أجلأو   ، موي لك  هتنوعم  بلطأ  اًقيدص  ناك  كلذ  قوفو   ، يلقعل
يف ةليوط  ةدم  اھتیفخأ  يتلا  علھلاو  قلقلا  رعاشم  ةئدھتل   ، اًضيأ

 . يحور بيدارس 
ىلع تذخُأ  يننأ  يھ   ، اًديدحت فیصلا  اذھ  ةيادب  يف   ، ةلكشملا تناك 
دعأ مل   ، ًابيرقت اھاحضو  ةَّیشع  نیبو   ، ةأجف كلذ  ثدح  دقف   . ةرِغ نیح 

، يلقع هعمو   ، اًجاجتحا ضفتنا  دق   ، يمسج نأكو  ادب   . بارشلا عیطتسأ 
ًاليوط اًنمز  لظ  يذلا  جازملل  يمویلا  لاستغالا  اذھ  ضفرو  َّيلع  رمآتو 
نوریثك كانھو   . اھبلطي ةجاح  ناك  ىتح  امبر  ؟  يردي نَمو   ، هبیحرت عضوم 
امنیح هلمحت  ىلع  نيرداق  ریغ  مھسفنأ  نودجي  لوحكلا  يطاعتم  نم 
لقألا ىلع  اھنم  ءزج  يف  طبترت  ةلكشملا  نأ  دقتعأو   . رمعلا مھب  مدقتي 
،« ىفَك : » لوقي اھلاح  ناسل  نأكو   ، دبكلا روثت  ثیح   ، ضيألا ةیلمعب 
ول ىتح  لب   ، لیئض ردقب  ولو  ىتح  لوحكلا  لوانت  نأ  تفشتكا  ينكلو 
اًراودو اًھيرك  ًانایثغ  يل  ببسي  حبصأ  دق   ، ذیبنلا نم  ةدحاو  ةعرج  ناك 
كلذ ينع  َّلختي  مل   . ززقتلاو قرغلاب  ساسحإلا  َّيدل  ریثيو   ، اًریطخ

قيدصلا كلسي  دق  امك   ، ضضم ىلع  وأ  اًئیشف  اًئیش  يساوملا  قيدصلا 
نیعُم البو   ، اًزجاع ينكرتو   ، ددرت نود  نم  كلذ  لعف  هنكلو   ، يقیقحلا

 . اًعطق
ناك  . يتدارإب ناك  الو  ينم  رایتخا  نع  لوحكلا  نع  يعانتما  نكي  مل 
روھظ ددحأ  يننإف  كلذلو   ، اًمداص اًضيأ  ناك  هنكلو   ، يل اًكبرم  اًعضو 
يغبني ناك   ، ءایشألا قطنمبو   . عانتمالا اذھ  ةيادبب  يبائتكالا  جازملا 
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هب قحلُت  تناك  ًةدام  يروف  لكشب  ضفر  دق  همسج  نأل  جھتبي  نأ  ءرملل 
ءاود لاكشأ  نم  ًالكش  جتنأ  دق  يمسج  نأ  ول  امك  ادب   . اًغلاب اًررض 

نأ يغبني  ناك  رمأ  وھو   ، لوحكلا ىلع  نامدإلا  جلاعي  يذلا  زویباتنأ » »
لیح نم  ةلیح  نأل   ، ًایضارو اًدیعس  يتایح  يف  اًمدُق  يضملاب  يل  حمسي 

أدب  ، كلذ نم  ًالدب  نكل   . راض ٍعون  نم  ٍنامدإ  نع  ينتفرص  دق  ةعیبطلا 
يملاع باصأ  دق  ام  ًاللخ  نأبو   ، كعوتلاب مھبمو  جعزم  روعش  ينباتني 

نأ نم  مغرلا  ىلعو   . ةیضار ةشیع  ًاليوط  هیف  تشع  يذلا  يلخادلا 
نع ءرملا  عنتمي  امنیح  قالطإلا  ىلع  ةدوھعم  ریغ  ةلاح  سیل  بائتكالا 
يذلا ءيشلا  نكلو   . اًديدھت لثمت  ةجردب ال  يتأي  ام  ةداع  هنإف   ، بارشلا

ٍّلكل ةبيرغ  اًھوجو  ذختي  دق  بائتكالا  نأ  وھ  رابتعالا  نیعب  عضوُي  نأ  بجي 
 . اھتیصوصخ اھنم 

ينكلو  ، اًفیفط ناك  ریغتلاف  ؛  رمألا لوأ  يف  ةدشب  كلذ  ينجعزي  مل 
تاقوأ يف  اًرياغم  اًعباط  بستكت  تأدب  دق  يلوح  نم  ءایشألا  نأ  تظحال 
ةيویح لقأ  ُتحبصأو   ، ةبآك رثكأ  ءاسملا  لوخد  تاقوأ  تسمأ  دقف  اھنیعب :

لالخو  ، اًعاتمإ لقأ  ةباغلا  يف  يشملا  راصو   ، حابصلا تاعاس  يف 
تاظحل يب  رمت  تناك  ةریھظلا  دعب  ام  ةرتف  رخآ  يف  لمعلا  تاعاس 

، قئاقد عضب  ىوس  مودي  يذلا ال  قلقلاو  علھلا  نم  ٌعون  اھلالخ  ينكلمتي 
هذھ تناك  دقف   ، لاح يأ  ىلعو  ديدش ـ  نایثغب  ًابوحصم  يتأي  هنكلو 

ناك هنأ  كردأ   ، تايركذلا هذھ  لیجستب  موقأ  امنیبو   . ًالیلق ينجعزت  ةبونلا 
ٍلالتعا ةضبق  يف  ًالعف  تعقو  دق  يننأ  يدنع  ایلج  نوكي  نأ  يغبني 

دوجوب ًالھاج  كاذنیح  تنك  ينكلو   ، ةيادبلا روط  يف  لازي  ناك ال  يجازم 
 . ةیضرَملا ةلاحلا  هذھ  لثم 

ءایشألل ـ يكاردإ  ىلع  أرط  يذلا  بيرغلا  ریغتلا  اذھ  لمأتأ  تنك  امنیح 
ضرتفأ تنك  رخآل ـ  نیح  نم  كلذل  ينعفدي  حضاو  كابترا  ينكلمتي  ناكو 

. لوحكلا يطاعت  نع  يرسقلا  يعانتماب  ام  ةقيرطب  طبتري  كلذ  لك  نأ 
اًعنتقم تحبصأ  ينكلو   . ام ٍّدح  ىلإ  اًحیحص  كش  نود  نم  كلذ  ناك  دقو 

نع اَّنم  ٌّلك  ىلخت  امنیح  يدض  ةثیبخ  ةلیح  سرام  دق  لوحكلا  نأب  نآلا 
دحأ وھ   ، عیمجلا ملعي  امكو   ، لوحكلا نأ  نم  مغرلا  ىلعو   . هبحاص
ىدم ىلع  بائتكا  يأ  ُّطق  يل  ببسي  مل  هنإف   ، ةیسیئرلا تاطبثملا 

نم ٍقاو  عرد  ةباثمب  كلذ  نم  ًالدب  ناك  لب   ، اھلالخ هتیطاعت  ةليوط  تاونس 
ریبكلا فیلحلا  كلذل  دوجو  ةمث  دعي  ملو   ، ةأجف ىشالت  دق  هنألو   . قلقلا
قیلحتلا ةدواعم  نم  اھعنميو  ينیطایش  ينع  فرصي  ًاليوط  لظ  يذلا 
ةینادجولا ةیحانلا  نم  اًفیعضو  اًفوشكم  تحبصأ  دقف   ، نطابلا لقعلا  ربع 

، تاونس ذنم  يلوح  نم  موحي  بائتكالا  ناك  دقل   . ُّطق لبق  نم  نكأ  مل  امك 
يف نآلا  تنك   . َّيلع ضقني  يك  ةبسانملا  ةظحللا  راظتنا  يف  ناك  هنكلو 

نیعلا ـ هارت  داكت  ٍقرب ال  ضیموك  اًصاھرإ ـ  تناكو   ، ىلوألا ةلحرملا 
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 . ءادوسلا بائتكالا  ةفصاعب 
ذنم ُتدتعا  ثیح   ، دراینیف اثرام  ةريزج  ىلع  عئارلا  فیصلا  كلذ  تیضمأ 

ينكلو  . ةنس لك  نم  اًریبك  اًرطش  كانھ  يضقأ  نأ  تاینیتسلا  ةيادب 
ءيشب تسسحأو   . اھجھابمو ةريزجلا  لامج  ءازإ  ةالابماللاب  رعشأ  تأدب 
لعفلاب ىحضأ  دق  يمسج  نأكو   ، ةبيرغ ةشاشھبو   ، كاھنإلاو ردَخلا  نم 
ىلإ رقتفيو  لاصوألا  ككفم  ام  ةقيرطبو   ، ةیساسحلا ديدشو  ًاليزھ 
نم ةلاح  نثارب  يف  تعقو  ام  ناعرُسو   . يعیبطلا ةكرحلا  قسانت 
يدسج يف  ىرأ  دعأ  ملو   ، ينایك يف  تلغلغت  يتلا  ضرملا  ساوسو 
اھنكلو  ، ةعطقتم ًانایحأ  يتأت   ، مالآو تاجنشتب  رعشأ  تنك   . اًمیلس اًئیش 

ىلإ رظنلابو   ) . ةبیھرلا ضارمألا  ىتشب  رذنت  اھنأ  ودبي  ناكو   ، ًابلاغ رمتست 
رشع ـ عباسلا  نرقلا  ذنم  هنأ  مھفي  نأ  ءرملا  عیطتسي   ، ضارعألا هذھ 

« نديارد نوج   » تاروصت بسحبو   ، رصعلا كلذ  ءابطأ  تاظحالمل  اًقفوو 
دقف  ، ضرملا ساوسو  نیبو  ایلوخنالملا »  » نیب ام  ٌطبر  ةمث  ناك  هریغو ـ 
رشع عساتلا  نرقلا  ىتح  لدابتم  وحن  ىلع  نامدختسُت  ناتملكلا  تَّلظ 
نيذلا يتنورب »  » تاوخألاو توكس » رتلاو   » ریسلا لثم  باَّتك  لِبق  نم 

نمو ةینامسجلا .) ضارمألا  سجاوھ  نیبو  ایلوخنالملا »  » نیب اًضيأ  اوطبر 
: سفنلا نع  عافدلا  ةیلآ  نم  اًءزج  ةلاحلا  هذھ  لثمت  فیك  ىرن  نأ  لھسلا 

نلعي هنإف   ، ديازتملا هروھدت  ةقیقحب  میلستلل  دعتسم  ریغ  لقعلا  نوكل 
اھحیحصت ـ نكمي  امبر  يتلا  هتاقافخإب  مسجلا  نأ  يلخادلا  هكاردإل 

 . للخلا هباصأ  ام  وھ  ضَّوعُي ـ  يذلا ال  نیمثلا  لقعلا  سیلو 
رعاشم َّيدل  قَّمع  امم   ، ةياغلل اًجعزم  يلُكلا  ریثأتلا  ناك   ، يتلاح يفو 
ًاطمن َّيدل  جتنأو  لب   ، ةتبلا اھنم  ولخت  يتظقي  تاعاس  دعت  ملو  قلقلا 

، ةكرحلا مئاد  ينلعج  يذلا  يكرحلا  لملمتلا  وھو  الأ   ، رخآ ًابيرغ  ایكولس 
تنكو  ، فیصلا رخاوأ  يف   ، ةرم تاذو   . ءاقدصألاو ةرسألا  كبري  ناك  امم 
امنیح اًشئاط  ًأطخ  تبكترا   ، كرويوین ىلإ  ةرئاطلاب  ةلحر  نتم  ىلع 

امم روھش ـ  ذنم  هلوانتأ  لوحك  لوأ  ناكو  ـ  ادوصو » شتوكس   » تلوانت
َّيدل دَّلوو   ، ديدش يلاعفنا  بارطضا  ةلاح  يف  روفلا  ىلع  ينلخدأ 

مویلا يف  هرثإ  ىلع  تعرُھ  ةیلخادلا  ةبآكلاو  ضرملاب  اًعورم  اًساسحإ 
ةليوط ةلسلس  يل  ىرجأ  ثیح   ، نتاھنام يف  صتخم  بیبط  ىلإ  يلاتلا 
ىتحو لب   ، اضرلاب رعشأس  تنك   ، يعیبطلا عضولا  يفو   . تاصوحفلا نم 

تاصوحفلا نم  عیباسأ  ةثالث  دعب   ، بیبطلا ينربخي  امنیح   ، جاھتبالاب
يننأ  ، ةقئاف ةیبط  ةینقت  اھیف  تمدخُتسا  يتلاو  ةفلكلا  ةظھاب  ةیبطلا 
أدب ىتح   ، لعفلاب نیموي  وأ  مویل  ةداعسلاب  ترعش  دقو   ، ةمات ةحصب 
قلقب ىرخأ  ةرم  رعشأ  ُتأدبو   ، ةیموي ةریتوب  ىرخأ  ةرم  روھدتي  يجازم 

 . مَھبم ٍفوخو  بارطضاو 
يف كلذ  ناك   . تكیتینوك يف  يلزنم  ىلإ  ذئتقو  يجاردأ  ُتدع  دق  تنك 
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ةلحرملا هذھ  يف  يضرمل  ىسنُي  يذلا ال  حمالملا  دحأو   ، ربوتكأ رھش 
نیثالث لاوط  ببحملا  يناكم  لظ  يذلا   ، يفيرلا يتیب  هب  مستا  ام  وھ 
ةیجازملا يتلاح  تناك  امنیح   ، اًسوملم نوكي  داكي  مؤشب  مستا   ، ةنس

يف ذخآلا  ءوضلا  دعي  مل   . تايوتسملا ىندأ  ىلإ  ةتباث  ةریتوب  روھدتت 
حبصأ لب   ، دوھعملا يفيرخلا  هلامج  نم  ايأ  لمحي  ءاسملا  تقو  يشالتلا 

ثِّدحت تناك  يتلا  ءوضلا » ةنفح   » رارغ ىلع   ، ةقناخ ةبآكب  ينبیصي 
اذھل نكمي  فیك  ُتبرغتسا   . ءانفلاو توملا  نع  نوسنكيد » يلیمإ  »
تايركذب اھتاملك ) بسحب  ىرخأ  ةرمو   ) ئلتمي يذلاو   ، سنؤملا ناكملا 

نیتاسفلاو تادھنتلاو  ةوقلاو  كحضلا   » تايركذو  ،« تانبلاو نایبصلا  »
نكأ مل   . حضاولا وحنلا  اذھ  ىلع  اًموؤشمو  ًايداعم  ودبي  نأ   ،« رئافضلاو
عمتست اھبأدكو  اًمئاد  يعم  زور »  » تناك دقف  ؛  ةیناكملا ةدحولاب  رعشأ 
ةبیھر ةلزعب  رعشأ  تنك  كلذ  عم  ينكلو   . لیمج ربصب  ياواكش  ىلإ 

دعب ام  ةرتف  لالخ  ءيش  يأ  يف  زیكرتلا  يرودقمب  دعي  ملو   . ةملؤمو
صَّصخملا يتقو  يھ  ةليوط  تاونس  ىدم  ىلع  تَّلظ  يتلاو   ، ةریھظلا

دق  ، اًقاھرإو ةبوعص  دشأ  تاب  يذلا  هسفن  ةباتكلا  لعف  نأ  امك   ، لمعلل
 . ایئاھن فَّقوت  مث  لَّطعت 

امیفو  ، قرشم موي  تاذ   . ةتغابمو ةبیھر  قلق  تابون  اًضيأ  ينباتنت  تناك 
يدنكلا زوإلا  نم  ًابرس  تعمس   ، يبلك ةقفرب  ةباغلا  ربع  ىشمتأ  تنك 
ٌتوصو ٌدھشم  وھو  ؛  ةرضخلا ةديدشو  ةقروم  راجشأ  قوف  ًایلاع  حیصي 
ةكرح نكل   ، ةیعیبطلا فورظلا  يف  ةجھبلاب  ينارعشُي  نأ  يغبني  اناك 
ةدش نم  يناكم  رمستأو  يشملا  نع  فقوتأ  ينتلعج  رویطلا  عالقإ 
ةرملل تكردأ  انھو   ، فجترأ انأو   ، ةوق الو  لوح  الب   ، اًقلاع فقأو  فوخلا 

ریطخ ضرم  امنإو  ةیباحسنا  ضارعأ  درجم  سیل  ينيرتعي  ام  نأ  ىلوألا 
ىلإ يجاردأ  تدُع  امنیحو   . هتقیقحو همساب  رقأ  نأ  اًریخأ  تعطتسا 

يرعشلا تیبلا  كلذ  ينھذ  نع  فرصأ  نأ  عطتسأ  مل   ، لزنملا
مايأ ةدعل  لظ  يذلاو   ، دیعبلا يضاملا  نم  هترضحتسا  يذلا   ،« ریلدوب لـ«

 «. نونجلا حانج  حيرب  تسسحأ  دقو  : » يیعو فارطأب  اًعيرس  رمي 
اھرربي ـ ام  اھل  نوكي  دق  يتلاو  رصعلا ـ  حور  ةبكاومل  ةجاحلا  انتعفد  دقل 
نمو  ، اھثرن يتلا  يسآملاو  نحملا  نم  ديدعلل  ئیسلا  عقولا  فیطلت  ىلإ 

ىفشتسم  » لثم ةقیتعلاو  ةیساقلا  تاملكلا  نم  صلختلا  ىلإ  مث 
« نونجم و« ایلوخنالملا » و« هتع » و« بيذاجملا » ىفشتسم  و« نیناجملا »

يف  ، بائتكالا نأ  يف  ةظحل  مكرواسي  كشلا  اوعدت  نكل ال  نونج .» و«
ةیئایمیكویب ةیلمع  نع  مجني  نونجلاو   . نونج الإ  وھ  ام   ، داحلا هلكش 

اھادبأ ةدینع  ةمواقم  دعب   ) نیقیلا نم  لوقعم  ردقب  تبث  دقو   . ةذاش
اذھ نأ  ليوط ) ٌنمز  هیلع  ِضمي  مل  ام  وھو   ، نییسفنلا ءابطألا  نم  ديدعلا 
ةجیتنك امبرو   ، غامدلل ةیبصعلا  تالقانلا  نیب  ایئایمیك  هزیفحت  متي  نونجلا 
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ةلوھجم ٍةلعل  يتلاو   ، مسجلا ةزھجأ  عیمج  اھل  ضرعتت  يتلا  طوغضلل 
« نيرفنیبأرون  » امھ نیتیئایمیك : نیتدام  دافنتسا  يف  ببستت 

ىمسُي نومرھ  تايوتسم  ةدايز  يف  كلذكو   ،« نینوتوریس و«
لظ يفو   ، غامدلا ةجسنأ  يف  بارطضالا  اذھ  لظ  يفو  لوزیتروك .» »
مومھم هنأب  روعش  لقعلا  باتني  نأ  ورغ  ، ال  نیلدابتملا نامرحلاو  عابشإلا 
هيرتعت وضع  ةاناعم  ةشَّوشملا  ریكفتلا  تایلمع  لجست  نأو   ، باصمو
برطضملا لقعلا  اذھ  دوارت  دق   ، ًابلاغ سیل  نكلو   ، ًانایحأو  . جنشت ةبون 

وحن اھمالآب  فرصنت  مھلوقع  نأل  اًرظن  نكلو   . نيرخآلا ءازإ  ةفینع  ٌراكفأ 
مھتروطخ رصتقت  ام  ةداع  بائتكالاب  نیباصملا  صاخشألا  نإف   ، لخادلا
هنإ  . فنعلا ضیقن  وھ  بائتكالا  نونج  نإف   ، اًمومعو  . مھسفنأ ىلع 
ىدل رھظي  ام  ناعرسو   . ةفیثك ةیبابض  ةفصاع  اھنكلو   ، ًالعف ةفصاع 
ىندتتو  ، مات هبش  للش  ةلاح  هيرتعتو  هلعف  تاَّدر  يف  ٌؤطابت  صخشلا 

رثأتي  ، ةياھنلا يفو   . رفصلا براقت  ىتح  هيدل  ةیسفنلا  ةقاطلا  تايوتسم 
 . فازنتسالاو كاھنإلاب  روعش  هكلمتيو  كلذ  لكب  مسجلا 

ةزھجأ ىلع  ایجيردت  ذوحتسي  بارطضالا  ناك  امنیبو   ، فيرخلا كلذ  يف 
ليوحت ةحول  هبشي  هسفن  يلقع  نأ  روصتأ  ُتأدب   ، لماك لكشب  يمسج 

ناضیفلا هایم  تحار  دقو   ، ةریغص ةدلب  يف  ةقیتع  ةیفتاھ  تاملاكم 
ولت ةدحاو  قرغت  ةیعیبطلا  رئاودلا  تذخأ  كلذلو  اًئیشف : اًئیش  اھرمغت 

ضعب نع  لاصتالا  عاطقنا  ىلإ  ةئیطب  ةریتوب  يدؤي  ناك  امم   ، ىرخأ
 . ًابيرقت لقعلاو  ةزيرغلا  فئاظو  عیمجب  كلذكو   ، مسجلا فئاظو 

يتلا روصقلا  هجوأو  فئاظولا  هذھ  نم  اًضعب  مضت  ةفورعم  ةمئاق  كانھ 
ثیح  ، ًابيرقت عقوتملا  دعوملا  يف  فئاظولا  تلطعت  يتلاح  يفو   . اھبیصت

صوصخلا هجو  ىلع  ركذتأو   . ةیبائتكا تابون  لكش  اھنم  ریثكلا  ذختا 
؛ ةبيرغ لُّوحت  ةیلمعب  َّرم  دقل   . فسؤم لكشب  ىشالتي  داك  امنیح  يتوص 

يل حملأ  دقو   ، ةياغلل اًجنشتمو  اًجرشحتمو  اًتفاخ  ًانایحأ  حبصي  ناكف 
ناعرسو  . هرمع نم  نیعستلا  غلب  لجر  توص  هبشي  هنأ  موي  تاذ  ٌقيدص 
ضارمألا مظعم  يف  اھنأش  وھ  امك   ، ةیسنجلا ةبغرلا  اًضيأ  تشالت  ام 

دقفي  . تامزألا تقو  مسجلا  ةجاح  نع  ةضئاف  حبصت  ثیح   ، ةریطخلا
، ایبسن ةیعیبط  تلظ  يتیھش  نكل   ، اًمامت ماعطلل  مھتیھش  نوریثكلا 

، ماعطلا حبصأ  دقف  ؛  يقمر دسي  ام  الإ  ماعطلا  نم  لوانتأ  نكأ  مل  ينكلو 
نیب نمو   . ةياغلل اًخسام   ، ساسحإلا قاطن  يف  رخآ  ءيش  لك  لثم 

تابو  ، يسفنل اًريدكت  اھرثكأ  وھ  مونلا  ناك  ةيزيرغلا  تابارطضالا  عیمج 
 . مالحألا نم  اًمامت  ولخي 

لصحأ نكأ  ملو   . ردان ٍعون  نم  ًابيذعت  قرألا  هبحصي  امنیح  قاھرإلا  حبصي 
ءاود ریثأت  تحت  الإ  ًالیل  اھمانأ  يتلا  ثالثلا  وأ  نیتعاسلا  نیتاھ  ىلع 

رَّذح  ، ةليوط ةدم  ذنمف   . هدنع فوقولا  قحتسي  رمأ  وھو   ،« نویسلاھ »
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ةلئاعل يمتنت  يتلا  تائدھملا  نأ  يئاودلا  سفنلا  ملع  ءاربخ  نم  ديدعلا 
« نافیتأ و« مویلاف »  » امأ « ) نویسلاھ  » اھنیب نم  يتلاو   ،« نیبيزايدوزنبلا »
لب ةبآكلاب  سفنلا  بیصت  نأ  اھنكمي   ،( ىرخأ ةیئاود  ةلئاع  ىلإ  نایمتنیف 
يف يعوقو  نم  نیماع  نم  رثكأ  لبقو   . میسج بائتكاب  لجعُت  ىتحو 
اھنكمي ةلیسو  هرابتعاب  نافیتأ »  » ءاود رتھتسم  بیبط  يل  فصو   ، راصحلا
امك هلوانت  يناكمإب  نأ  فافختساب  ينربخأو   ، مونلا ىلع  يننیعت  نأ 
ةباثمب وھو   ،« ءاودلا ةفرعمل  ءابطألا  لیلد  اًقفوو لـ«  . نيربسألا لوانتأ 

: ًالوأ  ، ناك هلوانتأ  تنك  يذلا  ءاودلا  نإف   ، ءابطألل لوألا  يلدیصلا  لیلدلا 
هب حصنُي  ال  ًایناث :  . ةداعلا يف  فصوت  يتلا  ةیعیبطلا  ةعرجلا  فاعضأ  ةثالث 
مھ نَّمم  رذحب  مدختسُي  نأ  بجي  اًثلاث :  . كلذ وحن  وأ  رھش  نم  رثكأل  ءاودك 

نع تفقوت  دق   ، هنع ثدحتأ  يذلا  تقولا  يف  تنكو   . يرمع لثم  يف 
تأدبو نویسلاھ »  » ىلع اًنمدم  ُتیسمأ  ينكلو   ،« نافیتأ  » ءاود يطاعت 

ناك كلذ  نأ  ىلإ  يریكفت  بھذي  نأ  ایعیبط  ودبيو   . ةریبك تاعرجب  هاطاعتأ 
لظي نأ  دب  الو   . اھیف تعقو  يتلا  بعاتملا  َّيلع  تَّرج  يتلا  لماوعلا  دحأ 

 . نيرخآلل اًريذحت  كلذ 
وأ ةثلاثلا  يف  ةداع  يھتنت  ةلیلقلا  يمون  تاعاس  تناك   ، لاح يأ  ىلع 

، لئاھ مالظ  يف  قدحأ  يندجأف  ظقیتسأ  امنیح   ، اًحابص ةعبارلا 
عولط رظتنأو   ، يردص هب  جلتعي  يذلا  ىسألا  ةدش  نم  ىولتأو  برغتسأو 
انأو  . اھیف مالحأ  ةبرطضم ال  ةوفغب  ًةداع  يل  حمسي  ناك  يذلا  رجفلا 

ًابيرغ اًكاردإ  ناكو  تكردأ ـ  هذھ  قرألا  تابون  ىدحإ  يف  يننأب  نیقي  ىلع 
ةیقيزیفاتیملا قئاقحلا  ضعب  عم  ثدحي  يذلا  كلذ  هبشيو  اًمداصو 

اذإ يتایح  ينفلكت  فوس  هذھ  يتلاح  نأ  دیعب ـ  ٍدمأ  ذنم  ةلوھجملا 
ىلإ يتلحرل  اًقباس  ناك  كلذ  نأ  دب  . ال  لاونملا اذھ  ىلع  ترمتسا 

، يتایح يف  يموي  روضح  نآلا  توملل  حبصأ   ، اًفنآ تلق  امكو   . سيراب
هجو ىلع  روصتأ  نكأ  مل   . ةدراب ءاوھ  تاقفدب  ًالَّمحم  يوحن  بھي  حبصأو 
راحتنالا ةركف  يقبأ  لازأ  تنك ال   ، راصتخابو  . يتياھن نوكتس  فیك  ةقدلا 

ىندأ وأ  نیسوق  باق  تاب  دق  راحتنالا  نأ  اًحضاو  ناك  نكلو   . اًدیعب
 . هجول اًھجو  هیقتلأ  فوس  بيرق  اَّمع  يننأو   ، َّيلإ ةبسنلاب 

ذخأت بائتكالا  اھِبّبسُي  يتلا  ةفیفخلا  علھلا  تابون  نأ  فشتكأ  تأدبو 
 . ةيداعلا ملألا  تاربخ  نع  دعبلا  لك  دیعبو  ضماغ  ينامسج  ٍملأ  لكش 

كلذ لثم   ، روفلا ىلع  هعضوم  ددحي  نأ  ءرملل  نكمي  اًملأ  سیل  هنكلو 
نإ لوقلا  قدألا  نم  نوكي  امبرو  فارطألا .  دحأ  يف  ٍرسك  نع  مجني  يذلا 
غامدلا ىلع  سفنلا  اھسرامت  يتلا  ةثیبخلا  لیحلا  ضعبل  ةجیتنو   ، سأیلا
امنیح كيرتعي  يذلا  قیضلاب  بیھرلا  ساسحإلا  كلذ  هبشي   ، میقسلا
ءاوھ میسن  دجوي  هنأل ال  اًرظنو   . ةرارحلا ةديدش  ةفرغ  لخاد  سبحُت 

سبحملا اذھ  نم  برھم  هنألو ال   ، بیھرلا قیضلا  اذھ  نم  ففخي 
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يف فقوت  الب  ریكفتلا  يف  ةیحضلا  أدبت  نأ  اًمامت  يعیبطلا  نمف   ، قناخلا
 . توملا
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5
كلت يھ  يرافوب » مادم   » ةياور يف  ىسنُت  يتلا ال  تاظحللا  ىدحإ  نإ 

« اميإ  » لواحت  . ةدعاسملل ًابلط  ةيرقلا  سق  ىلإ  ةلطبلا  اھیف  ئجتلت  يتلا 
ناديدش ـ ٌةساعتو  ٌلوھذ  اھباتنيو  بنذلاب  روعش  اھكلمتي  امیف  ةنئاخلا 

ىلع سقلا  ثحتست  نأ  ةياھنلا ـ  يف  راحتنالا  وحن  اھقيرط  يف  يھو 
ناكو  ، سقلا نكل   . اھتساعت نم  جورخلل  ًالیبس  اھل  دجي  يك  اھتدعاسم 

ةخستملا هحوسم  يف  ِفّتنُي  حار   ، طیسب ءاكذب  ىوس  عتمتي  الو  اًجذاس 
يقلُي وھو   ، هتسمامَش يف  شَّوشم  نھذو  ٍلاع  توصب  حیصيو 

نم ةمورحم   ، اھعزف ىلع  تیقب  اميإ »  » نكلو  . ةرركم ةیحیسم  تالوقمب 
 . ناسنإلا ةاساوم  وأ  ةمحر هللا 

عم يتقالع  يف  ءيشلا  ضعب  يرافوب » اميإ   » هبشأ ينأب  ترعش 
روف هروزأ  ُتأدب  يذلاو   ،« دلوج  » روتكدلا هوعدأس  يذلا  يسفنلا  بیبطلا 

ةیمویلا هلوبط  قدي  سأیلاب  ساسحإلا  أدب  امنیح   ، سيراب نم  يتدوع 
كلذلو  ، يسفن جلاعمل  يتایح  يف  تأجل  دق  نكأ  مل  محرت .  يتلا ال 
تحبصأ ىتح  ملألا  يب  دتشاو   ، قلقلا ضعب  ينلخادو   ، جرحلاب ترعش 
اذھ ناك  ولو  ىتح   ، رخآ صخش  عم  يثيدح  يدؤي  نأ  اًمامت  دعبتسأ 

، جازملا تالالتعا  جالعل  نیمزاللا  صاصتخالاو  ةربخلا  كلتمي  صخشلا 
ىلإ يرافوب »  » ةدیسلا تبھذ   . يتاناعم ةدش  نم  فیفختلا  ىلإ  يدؤي 
ّظُن مِ دق  انعمتجم  نكلو   . هسفن ددرتلاو  اھتاذ  كوكشلا  ةلماح  سقلا 
بحاص وھ   ، هھبشي رخآ  ٍدحأ  يأ  وأ   ،« دلوج  » روتكدلا لعجي  ٍوحن  ىلع 
تسیل يھو   ، ةدشلا تقو  ارطضم  ءرملا  هیلإ  أجلي  يذلا  صاصتخالا 
همیلعت ىقلت  يذلا  ـ  دلوج »  » روتكدلا نأل  اًرظن   ، اًمامت ةئیسلا  ةركفلاب 

نكمي ةرؤب  لقألا  ىلع  رفوي  اًزاتمم ـ  ًالیھأت  لَّھؤملاو  لیي »  » ةعماج يف 
نأ عطتسي  مل  نإ  ءازعلا  مدقيو   ، توملا تاقاط  اھوحن  هجوي  نأ  ءرملل 
ةقیقد نیسمخ  ىدم  ىلع  نازحألا  نم  لیسل  ًءاعو  حبصيو   ، لمألا حنمي 
نل يننأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، كلذ عمو   . ةیحضلا ةجوز  اًضيأ  اھلالخ  حاترت 

نوكت امنیح  يسفنلا  جالعلل  ةلمتحملا  ةیلعافلا  يف  اًدبأ  ككشأ 
هلاكشأ دحأ  يف  ضرملا  رھظي  امنیح  وأ   ، اھتيادب يف  لازت  ضارعألا ال 
حبصت هتدئاف  نإف  ریطخ ـ  ءادتعال  ضرعتلا  دعب  ىتح  امبر  وأ  ةفیفخلا ـ 
تناك  . اھب رمأ  تنك  يتلا  ةمدقتملا  ضرملا  لحارم  يف  ةمودعم  هبش 
ىلع لوصحلا  يھ  دلوج »  » روتكدلا ىلإ  ءوجللا  نم  ةددحملا  يتياغ 

، فسأللو  ، اًضيأ اذھ  ناك   . ءاودلا يل  اھرفوي  نأ  نكمي  يتلا  ةدعاسملا 
يتلا ضیضحلا  ةطقن  غلب  ىتح  ضرملا  اھب  دتشا  ةیحض  ىدل  ًابارس 

 . اھُتغلب
: ضضم ىلع  هتبجأف   ، ةيراحتنا عزاون  َّيدل  تناك  ام  اذإ  بیبطلا  ينلأس 
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نأ هربخأ  ملو  كلذل ـ  وعدي  ام  ةمث  نكي  ملف  يتباجإ ـ  حضوأ  مل  معن .» »
رمألا عقاو  يف  تحضأ  دق  يلزنم  يف  ةدوجوملا  تاودألا  نم  ديدعلا 

ةیلعلا يف  ةدوجوملا  ةیبشخلا  ضراوعلا  يتایح :  ءاھنإل  ةلمتحم  لئاسو 
نوكت نأ  نكمي  تیبلا ) جراخ  نادنفسالا  نم  ناتنثا  وأ  ةرجش  كلذكو  )

لوأ قاشنتسال  ناكم  بآرملاو   ، يسفن قنش  يف  اھب  نیعتسأ  ةلیسو 
نم قفدتملا  مدلا  لابقتسال  ءاعو  مامحتسالا  ضوحو   ، نوبركلا دیسكأ 
ىوس اھل  دعي  مل  اھجاردأ  يف  خبطملا  نیكاكسو   ، ةحوتفملا ينیيارش 

وھف  ، ةياغلل ًاباذج  ةیبلق  ةبونب  توملا  يل  ادبو   . َّيلإ ةبسنلاب  دحاو  ضرغ 
باھتلالا ةركف  ينتدوار  كلذكو   ، ةرشابملا ةیلوؤسملا  نم  ينیفعُي 

دِّمجتم سقط  يف  ةليوط  ةفاسم  يشملا  ربع   ، ایتاذ ثحتسُملا  يوئرلا 
يلاب نع  بغي  مل  امك   . ةرطمملا تاباغلا  يف  نیمكلا  ليوط  صیمقبو 
يسفن ءاقلإب   ،« ليراج لادنار   » ةقيرط ىلع   ، عَنطصُم ثداح  يف  توملا 

ةياغ يف  راكفألا  هذھ  ودبت  دق   . بيرقلا عيرسلا  قيرطلا  ربع  ةنحاش  مامأ 
ةضیغب كش  الب  يھو   . ةیقیقح اھنكلو  ةعَنطصُم ـ  ةحزمو  ةعاشبلا ـ 
نیسحت ةیناكمإب  مھناميإ  لظ  يف   ، ءاحصألا نییكيرمألا  ىدل  ةياغلل 

رعشقت يتلا  ةعشبلا  تالایخلا  هذھ  لثم  نإف   ، ةقیقحلا يف  نكل   . تاذلا
ةظقیلا مالحأ  هلثمت  ام  ديدش  بائتكاب  نیباصملل  لثمت   ، ءاحصألا نادبأ  اھل 

انأ ُتأدب   . روفوملا يسنجلا  طاشنلا  يوذ  صاخشألا  ءالؤھل  ةیناوھشلا 
ىوس َّيدل  نكي  مل  نكلو   ، ایعوبسأ نیترم  شدردن  دلوج »  » روتكدلاو

نأ ىودج  نود  نم  يتلواحم  ىوسو  هل  هلوقأ  نأ  يننكمي  يذلا  لیلقلا 
 . يتساعت هل  فصأ 

نكت ملو   . يدنع ةریبك  ةمیق  تاذ  ءایشأب  ينثدحي  رخآلا  وھ  نكي  مل 
ةمیقع تالوقم  ًابلاغ  تناك  اھنكلو   ، يحیسم عباط  تاذ  ةغرافلا  هتالوقم 
ةیعمجل يئاصحإلاو  يصیخشتلا  لیلدلا   » تاحفص نم  ةرشابم  اھیقتسي 
هنم ریثكلا  تأرق  دقف   ، اًفنآ تركذ  امكو  « ) ةیكيرمألا يسفنلا  بطلا 
بائتكالل داضم  ءاود  وھ  يل  همدقي  يذلا  دیحولا  ءازعلا  ناكو   ،( لعفلاب

هيرك طاشن  طرفبو  رتوتلاب  ينبیصي  ناك  ءاود  وھو  لیمويدول .»  » ىمسُي
ةلیل تاذ  تببست   ، مايأ ةرشع  دعب  ةعرجلا  تديِز  امنیحو   ، ةكرحلا يف 
هذھب دلوج »  » روتكدلا ُتغلبأ  امنیحو   . تاعاسل يتناثم  دادسنا  يف 

ىشالتي ىتح  يضقنت  نأ  بجي  ىرخأ  مايأ  ةرشع  نأ  ينربخأ   ، ةلكشملا
نأ كش  . ال  ديدج ءاود  يطاعت  يف  ءدبلا  لبق  يمسج  نم  ءاودلا  رثأ 
اھنأكو ودبت  هذھ  بيذعتلا  ةعلخم  ىلع  ٍدودشم  صخشل  مايأ  ةرشع 
يطاعت يف  ءدبلا  متي  امنیح  هنأ  ةقیقح  لھاجتي  انھ  وھو   ، نورق ةرشع 
وھو  ، هلوعفم ققحتي  ىتح  عیباسأ  ةدع  يضقنت  نأ  بجي   ، ديدج ءاود 

 . لاوحألا نم  لاح  يأب  ًانومضم  سیل  ٌروطت 
نأ انیلع  بجي  انھو  يئاودلا .  جالعلا  ةلأسم  اًمومع  حرطي  هرودب  اذھو 
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جالعل لصاوتملا  هیعسل  لضف  نم  هقحتسي  ام  يسفنلا  بطلا  حنمن 
جازملا تابارطضا  ةئدھت  يف  مویثیللا »   » ءاود مادختساف   . ایئاود بائتكالا 

هسفن ءاودلا  اذھو  ؛  اًمیظع ایبط  اًزاجنإ  دعُي  يبائتكالا  سوھلا  يف 
تالاح نم  ریثك  يف  يئاقو  جالعك  لاعف  وحن  ىلع  اًضيأ  مدختسُي 

يف ةریبك  ةعاجن  تتبثأ  دق  ةيودألا  نأ  كش  الو   . بطقلا يداحأ  بائتكالا 
يتلا  ) ضرملا نم  ةنمزملا  لاكشألا  ضعبو  ةلدتعملا  تالاحلا  ضعب 

يف ايرذج  اًریغت  ققحت  ام  ًابلاغو   ، «( أشنملا َّيلخاد  بائتكالا   » ىمسُت
، يل ةحضاو  ریغ  لازت  بابسألو ال  ةریطخلا .  ةیسفنلا  تابارطضالا  راسم 

يف روھدتلا  فاقيإ  يسفنلا  جالعلا  وأ  يئاودلا  جالعلا  عِطتسي  مل 
، لاجملا اذھ  يف  نییصاصتخالا  تاءاعدا  قدصأ  نأ  يل  ناك  اذإو   . يتلاح

مھفرعأ نأ  يل  حیتُأ  ءابطأ  يل  اھمَّدق  يتلا  تادیكأتلا  كلذ  يف  امب 
ينعضو دق  ةیضرَملا  يتلاحل  ثیبخلا  روطتلا  نإف   ، مھمرتحأو ایصخش 

ىتح  ، ةدشب مھنم  ضرملا  نَّكمت  نمم   ، ىضرملا نم  ةفلتخم  ةیلقأ  نیب 
جالعلل ًالھاجتم  ودبأ  نأ  ديرأ  ، ال  لاح يأ  ىلع   . ةرطیسلا قاطن  نع  جرخ 
. فاطملا ةياھن  يف  بائتكالا  اياحض  مظعم  هب  يظح  يذلا  حجانلا 

قرطل يباجيإ  لكشب  بیجتسي   ، ىلوألا هلحارم  يف  امیس  الو   ، ضرملاف
جالعلا عم  نمازتلاب  وأ  هدرفمب  ًءاوس   ، يكاردإلا جالعلا  لثم  ةیجالع 

دعب اًموي  روطتت  أتفت  يتلا ال  ةیسفنلا  تایجیتارتسالا  نم  هریغو   ، يئاودلا
ىلإ نوجاتحي  ، ال  ءيش لك  نم  مغرلا  ىلع   ، ىضرملا مظعمو   . موي
نكلو لعفلاب .  نورحتني  وأ  راحتنالا  نولواحي  الو  ىفشتسملا  لوخد 

، لوعفملا عيرس  راقع  ىلإ  لصوتلا  هیف  متي  يذلا  مویلا  كلذ  يتأي  ىتحو 
داحلا بائتكالا  ءافش  ىلع  يئاودلا  جالعلا  ةردقب  ءرملا  ةقث  لظت  نأ  بجي 
وھو عيرسو ـ  يباجيإ  ریثأت  قیقحت  نع  ةيودألا  هذھ  زجع  نإ   . ةتقؤم ةقث 
ةيودألا عیمج  هجاوي  ناك  يذلا  زجعلا  كلذ  ام  اًعون  هبشي  نآلا ـ  اھبیعي  ام 
يتلا تاونسلا  لالخ  ةيریتكبلا  ىودعلا  راشتنا  نم  دحلا  يف  ًابيرقت 

ردصم نوكت  نأ  نكميو   . دَّدحم جالعك  ةيویحلا  تاداضملا  روھظ  تقبس 
 . اًمامت هلثم  مھاد  رطخ 

ام ناكو  دلوج .»  » روتكدلا عم  يتاشقانم  نم  ىجرُت  ةدئاف  دجأ  مل  كلذل 
حبصأو  ، ةغرافو ةرركم  تالوقم  نوكي  نأ  ودعي  يتارايز ال  لالخ  اننیب  رودي 

يكاحي تاب  يذلا   ، يمالك نأل  اًرظن   ، مثعلتلا هبوشي  هعم  يثيدح 
انأو  ، ةلقاثتملا يتیشمل  ایتوص  ًالداعم  حبصأ  ىتح  أطابت  دق   ، يتیشِم

 . همالك عم  نأشلا  وھ  امك  اًرجضم  ناك  هنأ  قثاو 
يسفنلا ال بطلا  اھانبتي  يتلا  ةیجالعلا  بیلاسألا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

يلیلحتلا نیيوتسملا  ىلع   ، ةوقب تمھسأ  دقف   ، ةرثعتم لازت 
يذلا ریثكلا  كانھ  لازي  الو   . بائتكالا تاببسم  مھف  يف   ، يفسلفلاو

ةعیبطل كلذو   ، اًزغل لظي  فوس  هنم  اًریبك  اًردق  نأ  كش  الو   ) هتفرعم بجي 
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ةیلدابتللو  ، ببسلا ةلوھجم  ضارمألا  نم  هلعجت  يتلا  ضرملا 
يسفن رصنع  اًعطق  كانھ  ْنكلو   ،( هرصانع نیب  ةقالعلا  يف  ةرمتسملا 
عیمج يف  نادقفلاف   . نادقفلا ةركف  وھو   ، كش هیلإ  ىقري  دحاو ال 
يف  ، ًابلاغو  ، هروطت يف   ، بائتكالا تامالع  نم  ةمالع  وھ  هرھاظم 
هبحصت يذلا  نادقفلا  نأ  اًئیشف  اًئیش  عنتقأ  فوس  اًقحالو   . هبابسأ
بارطضالا ةأشن  ءارو  ًالمتحم  ًاببس  ناك  ةلوفطلا  ةلحرم  يف  ةمدصلا 

تنك  ، ةروھدتملا يتلاح  بقارأ  تنك  امیفو  كلذ  ءانثأو  هیناعأ .  يذلا 
اًضَرَع تاذلا  ريدقت  نادقُف  ربتعيو   . بناج لك  نم  يب  طیحي  نادقفلاب  رعشأ 
ةردق يأ  هعم  تشالتو   ، اًمامت يتاذب  يساسحإ  ىشالت  دقو   ، اًروھشم

ىلإ لوحتيو  اًعيرس  نادقفلا  اذھ  مقافتي  دقو   . تاذلا ىلع  دامتعالل 
نم ةیشخلا  ءرملا  كلمتتو   . يلوفط فوخ  ىلإ  لاكتالا  نمو   ، لاكتا

دَّلوتيو  . ءازعألاو هيدل  نیبَّرقملا  صاخشألا  لك  كلذكو   ، ءایشألا لك  نادقف 
يف يدرفمب  يدوجو  حبصأ  دقف  كلذلو   . نارجھلا نم  داح  ٌفوخ  هيدل 

 . فوخلاو علھلاب  ًابیھر  اًروعش  َّيدل  ِدّلوي   ، ةدحاو ةقیقدل  ولو   ، لزنملا
برغألا لازت  يتلاو ال  يتركاذ  يف  ةرضاح  لازت  يتلا ال  روصلا  نیب  نمو 

ةقفرب قاوسألا  يف  يشمأ  انأو  يتروص  يھ  يل  اًجارحإ  رثكألاو 
نم فصنلاو  ةعبارلا  يف  ٌلفط  ينأكو  ًاليوط  يعم  تناع  يتلا  يتجوز 
يتلا ةناسنإلا  هذھ  ةدحاو  ةظحلل  يلاب  نع  بیغت  نأ  نكمي  الو   . هرمع
ةيِّزعُملاو مألاو  ةیبرملا  ةباثمب  يل  تحبصأ  يتلاو  دودح  الب  اًربص  كلتمت 

يف مھألا  ةراشتسملاو  يرارسأ  نََمتؤُم  تتاب  كلذ  لك  قوفو   ، نھاكلاو
«. دلوج  » روتكدلا يتوأ  امم  رثكأ  ةمكحلا  نم  تیتوأ  يتلاو  يتایح 
ناك امبر  بائتكالا  اياحض  نأب  لوقلا  دح  ىلإ  بھذأ  نأ  يننكميو 

اوظحي نأ  مھل  رِّدُق  ول  ةمیخولا  هبقاوع  نم  ریثكلا  اوشاحتي  نأ  مھعسوب 
رھاظم َّيدل  تداز  كلذ  ءانثأ  يف  نكلو  زور .»  » هايإ ينتحنم  يذلاك  ٍمعدب 

بائتكالا ـ يف  ةيواھلا  ةفاح  نم  برتقي  امنیح  ءرملا  نأ  كش  الو   . نادقُفلا
ىلإ راحتنالا  يف  ریكفتلا  نم  اھیف  لوحتي  يتلا  ةلحرملا  لبق  ةرشابم  يأ 

نأ هدافم  ٍكاردإب  نادقفلاب  داحلا  هساسحإ  طبتري  ةیلعف ـ  راحتنا  تالواحم 
تایكولس ءرملا  ىدل  رھظتو   . ةبیھر ةعرسب  هيدي  نیب  نم  قلزنت  هتایح 
ةراظن لثم  كحضلل  ةریثم  ءایشأ  لعج  امم  ؛  ءایشألاب قُّلعتلل  ةسرش 
يذلا كلمتلا  سوھل  اًفادھأ  ودغت   ، نیعم ملق  وأ  ليدنم  وأ  ةءارقلا 

، تقؤم لكشب  ولو  هعضوم  ریغ  يف  عضوُي  ءيش  يأ  حبصأو   . ينباصأ
يف ملاعب  يوق  ریكذت  ةباثمب  ءيش  لك  تابو   ، ديدش رعذب  ينؤلمي 

 . عيرس لاوز  ىلإ  هقيرط 
ٌروصم ينءاج   ، ٍدحأ موي  تاذو   . اًدرابو ًابطرو  اًشحوم   ، ربمفون رھش  ىضم 
يل لاقم  ةقفرب  اھرشن  متي  ىتح  يل  روصلا  ضعب  طاقتلال  هودعاسمو 
هذھ ريوصتلا  ةسلج  نع  هركذتأ  نأ  عیطتسأ  ام  لكو   . ةیلحم ةلجم  يف 
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ركذتأو  . جراخلاب ءاوھلا  يف  رثانتت  تناك  ءاتشلل  ىلوألا  جلثلا  فدن  نأ  وھ 
نأ ةرم  نم  رثكأ  ينم  بلط  يذلا  روصملا  تاھیجوتل  تعصنا  يننأ 
ًالئاستم  ، يتجوزب ةلجملا  ررحم  لصتا   ، نیموي وأ  موي  دعبو  نكل   . مستبأ

يذلا ببسلا  ناك   . ىرخأ ريوصت  ةسلجل  عضخأ  نأ  يعسوب  ناك  اذإ  اَّمع 
تناك  ، ةماستبالا اھب  رھظت  يتلا  كلت  ىتحو   ، يتروص نأ  وھ  اھل  هقاس 

 «. ملألاب ةحفاط  »
ساسحإ لك  اھیف  ىشالت  بارطضالا  نم  ةلحرم  نآلا  تغلب  دق  تنك 
ببسب  ، يغامد دعي  ملو   . لبقتسملا ةركف  تشالت  كلذكو   ، لمألاب
ةقیقد  ، ِلّجسُت ًةادأ  ناك  ام  ردقب  ریكفتلل  ةادأ   ، ةحماجلا هتانومرھ 

يف نآلا  ءوست  يتلاح  تحبصأو   . اھتاجرد فالتخاب  هتاناعم   ، ةقیقدب
، ةلقاثتم ًىطخب  يعیبط  ریغ  مون  دعبو  يشمأ  يندجأف  حابصلا  تاعاس 

يھ  ، ًابيرقت ةثلاثلا  يف  أدبت  يتلاو   ، ةریھظلا دعب  ام  ةرتف  ْتیقب  نكل 
دق اماسو  اًفیثك  ًابابض  نأكو   ، علھلاب روعشلا  اھیف  ينباتني  ثیح   ، أوسألا

دقرأ تنك  ذئدنعو   . شارفلا نیھر  ءاقبلا  ىلع  ينمغرأو  يلقع  رمغ 
فقسلا يف  قدحأ  لظأو   ، تاعاس تس  وحنل  لولشم  هبشو  اًرَّدخم 

، ملألا ةأطو  فخت  امنیح  ءاسملا  تاعاس  نم  ةظحللا  كلت  لحت  ىتح 
ماعطلا ضعب  داردزاب  الإ  يل  حمسي  وحن ال  ىلعو   ، ضماغ لكشب 

وأ ةعاس  مانأ  نأ   ، يلآ ناسنإ  يننأكو  ىرخأ  ةرم  لواحأ  مث   ، اًھَركُم
 . نیتعاس

؟ ىفشتسملاب ًاليزن  ُتسل  اذامل 
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6
ىنعملاب ٍتایموي  رتفد  نكت  مل  ةركفمب ـ  طفتحأ  تاونس  ىدم  ىلع  ُتللظ 
اھعمجي الو  ةیئاوشع  ةقيرطب  ةبوتكم  اھتانيودت  تناكو   ، ةملكلل يفرحلا 

. ياوس دحأ  ُّيأ  اھنومضم  ىلع  علطي  نأ  اًدبأ  ىضرأ  نكأ  ملو  قَسن ـ 
ينعي اذھ ال  نكلو   . نیعألا نع  اًدیعب  يلزنم  يف  اًدیج  اھیفخأ  تنكو 
اھنِّودأ تنك  يتلا  تاظحالملاف  ؛  ةیحئاضف رومأ  يأ  اھنِّمضأ  تنك  يننأ 

يف يتبغر  هب  يحوت  دق  امم  تاذلل  اًفشك  وأ  ارش  وأ  ةءاذب  لقأ  تناك 
ریغصلا ال رتفدلا  اذھب  ظفتحأ  تنك   ، كلذ عمو   . اھتيرس ىلع  ظافحلا 
دیعبلا مویلا  كلذ  لولح  لبق  هفالتإ  مث  اینھم  هنم  ةدافتسالل  الإ  ءيشل 
مقافت عمو  كلذلو   . نینسملاو ةزجَعلا  راد  حبش  ينم  برتقي  امنیح 

تاذ تررق  ام  اذإ  يننأ  تكردأو  قلقلا  ضعب  ينباتنا   ، ةیضرَملا يتلاح 
عم ةرورضلاب  نمازتت  فوس  ةظحللا  كلت  نإف   ، ةركفملا نم  صلختلا  موي 
هذھ تناح   ، ربمسيد رھش  علطم  يف  ءاسم  تاذو   . يتایح ءاھنإب  يرارق 

 . ةظحللا
( ةدایقلا يناكمإب  دعي  ملف   ) ةرایسلاب يلاصيإ  مت   ، مویلا كلذ  ةریھظ  يف 

َّيلع معنُي  نأ  ررق  هنأ  اھتقو  نلعأ  يذلا   ،« دلوج  » روتكدلا ةدایع  ىلإ 
اًسابتحا ببسي  هنوكب ال  زیمتي  ميدق  ٌءاود  وھو   ،« ليدران  » بائتكالا داضمب 

. لبق نم  يل  امھفصو  ناذللا  نارخآلا  ناءاودلا  لعفي  ناك  امك  لوبلل 
لوعفم يأ  ليدران »  » ققحي نل   . ىرخأ ةیبناج  اًضارعأ  ببسي  ناك  هنكلو 
داكأ لقألا ـ ال  ىلع  عیباسأ  ةتس  ىلإ  ةعبرأ  نیب  ام  رورم  دعب  الإ  ًابلاغ 

ينع عنمت  ةیئاذغ  دویقل  ماتلا  عایصنالا  َّيلع  نیعتي  فوسو  كلذ ـ  قدصأ 
ال  ) ةیھشلا ریثت  ةمعطأ  نكت  مل  ظحلا  نسحل  يتلاو   ، ةددحم ةيذغأ 
يدافت يننكمي  ىتح  كلذو   ،( ريزنخلا محل  رئاطفل  الو  نبجلل  الو  قجسلل 
ةتكس يل  ببست  دق  يتلا  ةقفاوتملا  ریغ  تاميزنإلا  لمع  يف  براضتلا 

زجعلا نإ   ، مھجتم هجوب  دلوج »  » روتكدلا لاق   ، كلذ قوفو   . ةیغامد
هتعرج يف  ءاودلا  اذھل  ةیبناجلا  ضارعألا  دحأ  نوكي  دق  يسنجلا 

ةبوعص دجأ  تنك  ينأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، ةظحللا كلت  ىتحو   . ةیلاثملا
ةنطفلا ىلإ  رقتفي  هبسحأ  نكأ  مل  يننإف   ، هتیصخش ةغاستسا  يف 
هكالتما نم  قالطإلا  ىلع  اًدكأتم  نآلا  دعأ  مل  ينكلو   ، اًمامت ءاكذلاو 

،« دلوج  » روتكدلا ناكم  يف  يسفن  تعضو  امنیحو   . نیتمسلا نیتاھ 
ةيویحلا ىلإ  رقتفي  يذلا  زوجعلا  اذھ  نأ  ايدج  دقتعي  ناك  اذإ  امع  تلءاست 

توصو ةلقاثتم  ةیشم  بحاصو  ٍزجاع  هبشو  اًمَّطحم  تاب  يذلاو 
ئدھم ریثأت  تحت  ءاج  ٍمون  نم  حابص  لك  ظقیتسيو  جرشحتم 

 . ةیسنج ةعتم  يأ  يھتشي  نأ  نكمي   ،« نویسلاھ »
يف تیبلا  ىلإ  ُتدعو   ، سؤبلا ةديدش  ٌءاوجأ  مویلا  كلذ  ةسلج  تداس 
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ىلع فویضلا  ضعب  راظتناب  تنك   . ءاسملل ُتزھجت  مث  ةياغلل  ةيرزم  ٍلاح 
، يل ةبسنلاب  بیحرت  عضوم  الو  ةبھر  ثعبم  نكي  مل  رمأ  وھو   ، ءاشعلا
نع يروتفو ) يلومخ  ةرتف  ءانثأ  امیس  الو   ) فشكي هتاذ  دح  يف  وھو 

ملألا ةبتعب  انھ  رمألا  قلعتي  الو   . بائتكالا بارطضا  يف  ریثم  حملم 
لامتحا ىلع  سفنلا  ةردق  مدع  يھو   ، ةيزاوم ةرھاظب  نكلو  ةفولأملا 

ملألا ةبرجت  يف  ةقطنم  كانھف   . ةعقوتملا دودحلا  زواجتت  ةینمز  ةدم  ملألا 
نحنو  . لمحتلا ىلع  ةقئاف  ةردق  ملألا  ةدح  لاوزب  نیقیلا  ًابلاغ  اھیف  حنمي 
ىدم ىلع  وأ  ایموي  ملألا  نم  ةتوافتم  تاجرد  عم  شياعتن  فیك  ملعتن 

بلغأ يف  اًملأ  يناعن  ظحلا ال  نسحل  انك  ْنإو   ، لوطأ ةینمز  تارتف 
فیكتلا ماظن  انمَّلع  دقف   ، اًديدش اینامسج  اًعجو  يناعن  امنیحو   . تاقوألا

راھظإب ًءاوس   ، اھلبقن يأ   ، ملألا تابلطتمل  خضرن  نأ  ةلوفطلا  ذنم 
لمحتلا ىلع  انتردق  بسحب  كلذو   ، ىوكشلاو رمذتلاب  وأ  ةعاجشلا 
تالاحلا ادع  امیفو   . لاح لك  ىلع  اھلبقن  نأ  انیلع  بجي  نكلو   ، ربصلاو

لاكشأ نم  ًالكش  ًابلاغ  كانھ  نإف   ، لاضُع ضرمب  اھیف  ملألا  طبتري  يتلا 
وأ مونلا  ربع  ًءاوس   ، حایترالا اذھ  ىلإ  علطتن  لظن  ثیح  ؛  ملألا نم  حایترالا 

ةیعضو رییغت  وأ  يتاذلا  يسیطانغملا  ميونتلا  وأ  لونليات »  » راقع لوانت 
ءافشلا ىلع  مسجلا  ةردق  ربع   ، ةریثك نایحأ  يف  امك  وأ   ، مسجلا

يتلا ةیعیبطلا  ةأفاكملا  هرابتعاب  يئاھنلا  حایترالا  اذھ  لبقتسنو   ، يتاذلا
هذھب  ، تقؤم لكشب   ، ىَّلحتن نأ  ىضرمك  انعطتسا  اننوكل  اھیلع  لصحن 

نیلئافتم انسفنأ  میمص  يف  ىقبن  نأو   ، ةیضايرلا حورلاو  ةعاجشلا 
 . ةایحلا ىلع  نیلبقمو 

دادرتسالاو ضرملا  نم  ةاجنلاب  ناميإلا  اذھ  بیغي   ، بائتكالا ةلاح  يفو 
ةلاحلا ال هذھ  لعجي  امو   ، ةداوھ الب  لصاوتي  ملألاف   . ةیفاعلل يئاھنلا 
موي نوضغ  يف  قَّقحتي  نل  جالعلا  نأب  قبسملا  كاردإلا  كلذ  وھ  قاطُت 
، حایترالا ضعب  ءرملا  رعشتسا  اذإ  ىتحو   . ةقیقد وأ  رھش  وأ  ةعاس  وأ 
نإ  . هراظتنا يف  ملألا  نم  اًديزم  نأو   ، رباع حایترا  درجم  هنأ  كردي  وھف 
كلذلو  . ملألا هلعفي  ام  اھب  قوفي  ةجردب  حورلا  قحَسي  ام  وھ  انھ  سأیلا 

، ةيداعلا رومألا  يف  اھنأش  وھ  امك   ، يدؤت ةیمویلا ال  ةایحلا  تارارق  نإف 
ىلإ قیض  نم  وأ  اًجاعزإ ـ  لقأ  رخآ  ىلإ  جعزم  فقوم  نم  لاقتنالا  ىلإ 
نم لاقتنالا  ىلإ  يدؤت  اھنكلو  طاشن ـ  ىلإ  رجض  نم  وأ   ، يبسن حایترا 
هنكلو  ، ةزیجو ةرتفل  ولو   ، هریماسم ريرس  قرافي  ءرملاف ال   . ملأ ىلإ  ٍملأ 

، اھتیمس ةتفال  ةبرجت  ىلإ  يدؤي  ام  وھو   . بھذي امثیح  هعم  هلمحي  لظي 
تاباصإلا يوذ  دونجلا  ةلاح   » ، ةيركسعلا تاحلطصملا  دحأ  اًسبتقم 

رعشي يذلا  ضيرملا  دقري  فوس   ، رخآ ریطخ  ضرم  يأ  يفف  ةفیفخلا .»
مدختسُتو تاِنّكسُملا  ریثأت  تحت  عضوُي  امبرو   ، شارفلا حيرط  لثامم  ملأب 
يف نوكیس  لقألا  ىلع  هنكلو   ، ةایحلا معد  ةزھجأو  بیبانألا  هعم 
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هتیلالقتسا ىلع  ظافحلا  نوكیسو   . ةلوزعم ةئیب  يفو  ةحيرم  ةیعضو 
باصملا اَّمأ   . فِّرشم لكشب  اھقیقحت  متیسو   ، لادج لحم  تسیل  ًةرورض 
ِباصم لثم   ، هسفن دجي  مث  نمو   ، رایخلا اذھ  لثم  هل  سیلف  بائتكالاب 
ةیعامتجا فقاوم  يف  هسفن  محقُي  نأ  هیلعو   ، هیمدق ىلع  يشمي  ٍبرح 
ملألا نم  مغرلا  ىلعو   ، فقاوملا هذھ  يفو   . اھب هل  ةقاط  ةيرسأو ال 

يف هب  رھظي  يذلا  كلذ  هبشي  هجوب  رھظي  نأ  بجي   ، هغامد مھتلي  يذلا 
لواحي نأ  هیلع  بجيو   . هباحصأو هقافر  طسوو  ةیعیبطلا  فورظلا 

، هیلإ هَّجوُت  يتلا  ةلئسألا  نع  بیجي  نأو   ، ةھفاتلا ثيداحألا  يف  طارخنالا 
ثدحي كلذ  لك   . مستبي نأ  هناعأ هللا،   ، هیلع ىتحو  لب   ، رِّشكُيو ئمويو 

ةاناعم هل  لثمت  ةطیسب  تاملك  عضبب  ظفلتلا  هتلواحم  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
 . ةبیھر

ءاقبلا يناكمإب  ناك   ، لاثملا لیبس  ىلع   ، ةيربمسيدلا ةیسمألا  كلت  يف 
يتلاح اھیف  ءوست  يتلا  تاعاسلا  هذھ  لالخ  داتعملاك  ريرسلا  يف 

يتجوز تناك  يذلا  ءاشعلا  لفح  روضح  ىلع  ةقفاوملا  وأ   ، ةریبك ةجردب 
اًرارق ناك  هتاذ  دح  يف  رارقلا  نكل   . يلفسلا قباطلا  يف  هل  تبَّتر  دق 

راسم يرایتخا  نكي  ملو   ، يل بيذعت  هیف  ناك  نيراسملا  نم  يأف   . ايرظن
ام ءازإ  ةالابماللا  نم  ةلاح  ببسب  امنإو   ، اھنیعب ةزیم  نم  اًعبان  ءاشعلا 
يذلا علھلا  كلذب  ةياغلل  ةھیبشو  ةملؤم  براجت  نوكتس  اھنأ  كردأ  تنك 
ىلع ردقأ  داكأ  ينتدجو ال  ءاشعلا  يفو   . ةكرحلا ىلع  ةردقلا  لشي 

، نیبرقملا ءاقدصألا  نم  اًعیمج  اوناك  دقو   ، ةعبرألا فویضلا  نكلو   ، مالكلا
بشختلا نع  بدأ  لكب  فرطلا  اوُّضغو   ، يتلاحب ملع  ىلع  اوناك 

اًسلاج تنك  امنیبو   ، ءاشعلا بقعو   . ينكَّلمت يذلا  تمصلاب  بوحصملا 
الإ هفصو  يننكمي  بيرغ ال  يلخاد  جالتخاب  ترعش   ، ةشیعملا ةفرغ  يف 
نأ بسحأ  نكأ  ملو   ، روعشلا كلذ  ينتغاب  دقل   . سأي هدعب  ام  سأي  هنأب 

 . ةدحلا هذھب  اًملأ  كانھ 
ُتنذأتسا  ، ةأفدملا مامأ  ءودھب  نوشدردي  يئاقدصأ  ناك  امنیبو 

نم ةركفملا  تجرختسا  ثیح   ، يولعلا قباطلا  ىلإ  تدعصو  فارصنالاب 
يدؤي هنأ  كردي  صخش  نیقي  مات ـ  نیقیبو  خبطملا  ىلإ  تبھذ  مث   . اھناكم

ةيراجتلا تامالعلا  ىلع  ةلجسملا  تانایبلا  عیمج  تنَّود  ًابیھم ـ  اًسقط 
لجأ نم  اھعمجأ  ُتأدب  يتلا  تاجتنملا  ىلع  دیج  لكشب  اھنع  َنلعملا 
ةكرام نم  ةیقرولا  طوفلا  نم  ةديدج  ةَّفل  تككف  ةركفملا : نم  صلختلا 
ةكرام نم  اًقصال  ًاطيرش  اھلوح  ُتففل  مث   ، دلجملا فلغأ  يك  افیف » »

« نارب نيزير   » عون نم  راطفإ  بوبحل  ةغراف  ةبلعب  تئجو   ،« شتوكس »
ةيواح رعق  يف  هسدأو  جراخلا  ىلإ  هلمحأ  نأ  لبق  اھیف  درطلا  عضأ  يك 

نأ رانلل  نكمي  ناك   . يلاتلا مویلا  حابص  يف  اھغارفإ  متیس  يتلا  ةمامقلا 
ىلع يوطني  امل  ةمامقلا  يف  اھتسسد  ينكلو   ، عرسأ وحن  ىلع  اھفلتُت 
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يف رفاولا  تاذلا  ریقحت  عم   ، اًمئاد وھ  امك   ، ىشامتي تاذلل  ٍوحم  نم  كلذ 
هجاوي لجر  بلق  هنأكو   ، ةدشب ضبني  يبلقب  ترعش  ایلوخنالملا .»  » ةلاح

 . هیف ةعجر  اًرارق ال  تذختا  دق  يننأ  تكردأو   ، مادعإ ةبیتك 
بائتكاب اوبیصُأ  امنیح  صاخشألا  ضعب  اھظحال  يتلا  رھاوظلا  نیب  نمو 
بقارم ةباثمب  يھو   ، مھقفارت ةیناث  ًاتاذ  ةمث  نأب  ساسحإلا  وھ  داح 

هقیفر بقاري  نأ  هنكميو   ، فرخلا يف  هھیبش  كراشي  الو   ، حبشلا هبشي 
مادقإلا ررقي  وھو  وأ  ةقدحملا  ةثراكلا  عراصي  وھو  لوضفلاب  معفم  دلبتب 
ةلیلقلا مايألا  لالخو   ، كلذ لك  دوست  ةیحرسم  ءاوجأ  ةمث  تناك   . اھیلع
صلختلا عِطتسأ  مل   ، راحتنالل ديدش  دلبتب  دعتسأ  تنك  امیفو   ، ةمداقلا

يذلا ةیحضلا  تحبصأ  ثیح   ، اھیف ُتقرغتسا  يتلا  اماردولیملا  ءاوجأ  نم 
ترتخا دق  نكأ  مل   . دیحولا جرفتملاو  دیحولا  لثمملاو  هسفن  لتقب  موقیس 

ةوطخلا كلت  نأ  كردأ  تنك  ينكلو   ، ملاعلا نع  يلیحر  ةقيرط  ُدعب 
 . هنم َّرفم  ٍتآ ال  ٍلیل  مالظ  اھنأكو   ، عيرس وحن  ىلعو  اًقحال  يتأتس 

تادادعتسالا ُتأدب  امنیح  سوھلاو  بعرلا  نم  جيزمب  يسفن  بُقرأ  تنك 
دیعأ يك  يماحملا  ةلباقمل  ةرواجملا  ةدلبلا  ىلإ  يباھذ  لثم  ةمزاللا :

ةریھظلا دعب  ام  تاعاس  لالخ  ةكبترم  ةلواحمب  موقأو  يتیصو  ةباتك 
ةلاسر ةباتك  نأ  يل  نیبت   . ةمداقلا لایجألل  اھكرتأ  ةیعاَدَو  ٍةلاسر  ةباتكل 
ةمھَم بعصأ  يھ   ، اھتباتك َّيلع  بجوي  سوھب  ترعش  يتلاو   ، راحتنا

رقأ نأ  بجي  نوریثك  صاخشأ  كانھ  ناك   . ةباتكلا لاجم  يف  اھل  تيدصت 
درو ةقابب  مھل  يصوأ  نورخآو  مھركشأ  نأ  بجي  نورخآو  لضفلاب  مھل 
هبشأ تءاجف  ةصلاخلا  اھتناصر  ىلع  ظفاحأ  نأ  عِطتسأ  مل  اًریخأو   . ةریخأ
يف ةيرخسلل  ةریثملا  ةءاسإلا  نم  ءيشب  ترعشو  ؛  ةيزئانج ةمینرتب 
ءانثأ ةرتف  ذنم  ينباتني  : » قیلعتلا اذھ  هیلع  يوطني  يذلا  رخافتلا  كلذ 
ةلاح ىلع  ًالیلد  كش  الب  لثمي  يذلا  ناھذلاب  ديازتم  ٌساسحإ  يلمع 
رطسألا دحأ  وھ  اذھ  «. ) يتایح َّيلع  دسفُي  حبصأ  يذلا  يناھذلا  قلقلا 
يف اًنیشم  اًئیش  اًضيأ  تدجوو   ،( ایفرح اھركذتأ  تلز  ام  يتلا  ةلیلقلا 

، ةغالبلاو ةماركلا  نم  اًئیش  اھیف  عیشأ  نأ  دوأ  تنك   ، ةیصو ةباتك  ةركف 
تاريربتلاو ةیھاولا  تاراذتعالا  نم  ةقِھرم  ةعتعت  ىلإ  تلوحت  اھنكلو 

اھلاق يتلا  ةعذاللا  ةرابعلا  ًالثم  مدختسأ  نأ  يب  ردجألا  ناك   . ةینانألا
: ةطاسبب لاقف  ّدوم  اًعِ بتك  يذلاو   ،« زیفاب رازیس   » يلاطيإلا بتاكلا 

 «. اًدبأ هدعب  بتكأ  نلو   ، ٌلِعف  . هلوقأ ام  َّيدل  سیل  »
تقَّزم كلذلو   ، بانطإلا ةديدش  يل  تدب  ةلیلقلا  تاملكلا  هذھ  ىتح  نكل 
ةلیل نم  رخأتم  تقو  يفو   . تمص يف  لحرأ  نأ  تررقو   ، تبتك ام  لك 

، يلاتلا مویلا  ىتح  شیعأ  دق ال  يننأ  تكردأ  امنیح   ، ةدوربلا ةديدش 
ناك  . ةلیقث سبالم  تيدتراو  لزنملا  يف  ةشیعملا  ةفرغ  يف  ُتسلج 

، اھشارف ىلإ  تدلخأ  دق  يتجوز  تناكو   . ةأفدملا باصأ  دق  لطع  ةمث 
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ةباش ةلثمم  روصي  ملیفل  ويدیف  طيرش  ةدھاشم  ىلع  يسفن  ُتلمَحف 
يفو  . اًریغص اًرود  يدؤت  يھو  يتایحرسم  ىدحإ  يف  ترھظ  دق  تناك 
رخاوأ يف  نطسوب  يف  رودت  هثادحأ  تناك  يذلا   ، ملیفلا نم  ام  ةطقن 
دھعم يف  رمم  ربع  يشمت  تایصخشلا  تناك   ، رشع عساتلا  نرقلا 

وتلأ  » ةعوطقمل عفترم  ٌتوص  هطئاوح  ءارو  نم  رُدَصي  ناكو   ، ىقیسوملل
ریغ نویقیسوم  اھفزعي  ناكو  زمارب » سناھوي   » اھنحل يتلا  يدوسبار »

 . نییئرم
، دیكأتلابو ةیقیسوملا ـ  تاوصألا  لك  لثم  لظ  يذلا   ، توصلا اذھ  قرتخا 

قرتخا  ، روھش ىدم  ىلع  ةباجتسا  يأ  َّيدل  ریثي  ىرخأ ـ ال  ةعتم  لك  لثم 
ركفأ ُتحر   ، تايركذلل ةعيرس  ةداعتسا  ةرمغ  يفو   ، رجنخ هنأكو  يبلق 
ربع نوضكري  اوناك  نيذلا  لافطألا  لزنملا : اذھ  اھفرع  ةجھب  لك  يف 

، تاوصألاو  ، ئناھلا مونلاو   ، لمعلاو  ، بحلا ءاوجأو   ، تالفحلاو  ، هتارجُح
ةوقلاو كحضلا  ، و« ىَصحُت يتلا ال  رویطلاو  بالكلاو  ططقلاو   ، بخصلاو

اًدبأ ىلختأ  نأ  عیطتسأ  يننأ ال  تكردأ  رئافضلاو .» نیتاسفلاو  تادھنتلاو 
زواجتي ةيورو  دصقب  هیف  تعرش  ام  ناك  هسفن  تقولا  يفو   ، كلذ لك  نع 
نیبرقملا ءالؤھ  نادقف  كلذكو   ، تايركذلا كلت  نادقف  لمحت  ىلع  يتردق 
يننأ ال  ، اھسفن ةوقلاب  تكردأو   . تايركذلا هذھ  يب  مھطبرت  نيذلا 
صیصب ىلع  تدمتعاو   . يسفن قحب  كاھتنالا  اذھ  بكترأ  نأ  عیطتسأ 
يذلا تیمملا  قزأملل  ةعزفملا  داعبألا  كردأ  يك  ىقبت  دق  ناك  لقع 

تاملاكملا ضعب  لاحلا  يف  ترجأ  يتلا  يتجوز  تظقيأ   . هیف تعقو 
 . ىفشتسملا ىلإ  تلخدُأ  يلاتلا  مویلا  يفو   . ةیفتاھلا
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ىرج يذلا  صخشلا  وھ   ، جلاعملا يبیبط   ، دلوج »   » روتكدلا ناك 

نَم وھ  ناك  هنأ  بيرغلا  نمو   . ىفشتسملا يلوخدل  بیترتلل  هب  لاصتالا 
هعم تثدحت  نأ  دعبو   ) ةیجالعلا انتاسلج  لالخ  نیترم  وأ  ةرم  ينربخأ 

نأ بجي  يننأب  ىفشتسملا ) ىلإ  يلوخد  ةیناكمإ  نع  ددرتلا  نم  ءيشب 
ادب ينقحالت .  دق  يتلا  ةمصولا  ببسب   ، نمث يأب  ىفشتسملا  بنجتأ 
بسحأ تنك   . ةياغلل ًِالّلضم   ، نآلا يل  ودبي  امكو   ، اھتقو قیلعتلا  اذھ  يل 

ٍّيأب ةمصولا  اھیف  طبترت  يتلا  ةطقنلا  هذھ  زواجت  دق  يسفنلا  بطلا  نأ 
اذھو  . ىفشتسملا ىلإ  لوخدلا  اھنمو   ، يلقعلا ضرملا  بناوج  نم 
لازي ، ال  سفنلا جھبُي  يذلا  ناكملاب  سیل  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، ذالملا
يف ىرج  املثم   ، ءاودلا مھعم  زجعي  امنیح  ىضرملا  هدصقي  ًاناكم 
اًدادتما هرابتعاب  اھیف  جالعلا  يقلت  ىلإ  رظنلا  نكمي  مث  نمو   ، يتلاح

ىتح  ،« دلوج  » روتكدلا لاثمأ  نم  ءابطألا  تادایع  يف  أدبي  يذلا  جالعلل 
 . ةرياغم ءاوجأ  يف  يرجي  ناك  ْنإو 

، رخآ بیبط  جھن  نوكي  نأ  نكمي  ناك  فیك  مزجأ  نأ  عبطلاب  لاحملا  نمو 
نإ  . ىفشتسملا قيرط  كولس  نع  ينینثي  امبر  رخآلا  وھ  ناك  لھو 
مھف ىلع  نورداق  مھنأ  ودبي  نمم ال   ، نییسفنلا ءابطألا  نم  ديدعلا 
ریقاقعلل دینع  ءالوب  نونيدي   ، مھاضرم هیناعي  يذلا  ملألا  ةدشو  ةعیبط 

ةياھن يف  اھلوعفم  ققحت  فوس  ةيودألا  هذھ  نأب  مھنم  اًداقتعا  ةیئاودلا 
ءاوجأ هنوِبّنجي  مث  نمو   ، بیجتسي فوس  ضيرملا  نأو   ، فاطملا

« دلوج  » روتكدلا نأ  ایلج  ودبيو   . ةبآكلا ىلع  ثعبت  يتلا  تایفشتسملا 
كلذلو  . باوصلا هبناج  دق  يتلاح  يف  هنكلو   ، قيرفلا اذھل  يمتني  ناك 
عیباسأ لبق  ىفشتسملا  ىلإ  باھذلا  يل  يغبني  ناك  هنأب  عنتقم  انأف 
قوط ناك  رمألا  عقاو  يف  ىفشتسملا  نأل   . هیلإ يلوخد  دعوم  نم 
طیسبلا هرھظمب  ناكملا ـ  اذھ  يف  تدجو  دق  يننأ  ةقرافملاو   ، ةاجنلا

ثعبت يتلا  ءارضخلا  هتاھدرو  كالسألا  نم  ةعونصملاو  ةلفقملا  هباوبأبو 
ينم لفسأ  راھن  َلیل  قعزت  يتلا  فاعسإلا  تارایسو  ةبآكلا  ىلع 

يف تناك  يتلا  ةفصاعلا  ةروث  تأدھ  نأ  دعب  ةحارلا  قباوط ـ  ةرشعب 
 . ئداھلا يفيرلا  يلزنم  يف  اھدجأ  مل  ةحار  يھو   ، ينھذ

ىلإ لاقتنالاو  نامألاب  روعشلاو  ةلزعلا  ىلإ  هنم  ءزج  يف  كلذ  عجريو 
هردص يف  هزرغو  نیكس  طاقتلا  يف  ءرملا  ةبغر  هیف  ىشالتت  ملاع 

ضيرمل ىتح  حضتي  ام  ناعرسو   ، اھبستكا يتلا  ةديدجلا  ةفرعملا  لضفب 
ّطقُي عِ نأ  لواحي  يذلا  نیكسلا  نأب   ، شَّوشملا نھذلا  بحاص  بائتكالا 

. ينثلل لباق  كیتسالب  نم  ٌعونصم  ةھيرك  ةيرسيوس  محل  ةحيرش  هب 
ریغ ىلع  ةجھبُمو  ةفیفخ  ةمدص  اًضيأ  ضيرملل  مدقي  ىفشتسملا  نكلو 
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ءاوجأ نم  هلاقتنا  عم  كلذو   ، ئجافملا رارقتسالا  ةمدص  يھو  ةداعلا 
ىلإ  ، تافالخلاو قلقلا  اھدوسي  يتلاو   ، هيدل ةياغلل  ةفولأملا  لزنملا 

هتیلوؤسم حبصت  ثیحو   ، هيذؤي يذلا ال  مَّظنملا  سبحلا  نم  ةلاح 
نَْیيوادُملا امھ  ةلزعلاو  نمزلا  ناك  يتلاح  يفو   . يفاعتلا يھ  ةدیحولا 

 . نْیَّیقیقحلا

43



8
ناك  ، هتلخد امنیحو   . سفنلل اًرھطَمو  ٍةحارتسا  َةطحم  ىفشتسملا  ناك 

اًحَّشرم نییصاصتخالا  ضعب  يأرل  اًقفو  ُتنكو  ةياغلل  اداح  يبائتكا 
قاطن ىلع  فَرعُي  امك   ، ةمدصلاب جالعلا  وأ   ، ةیئابرھكلا تامدصلاب  جالعلل 
يذلا روطتلا  دعب  امیس  الو   ، ةریثك تالاح  يف  لاعف  ٌجالع  وھو  عساو . 

ةعمسلا نم  اًمومع  هصلختو  ةمرتحملا  هتناكم  ِهتداعتساو  هدھش 
يبط ءارجإ  كش  الب  هنكلو   . ىطسولا روصعلا  ذنم  هتقحال  يتلا  ةئیسلا 

، نسحتت تأدب  يتلاح  نأل  ًالعف  هتبنجت  دقو   . هبنجتأ نأ  ىنمتأ  تنك  فینع 
تالایخ َّيدل  تشالت  امنیح  ُتشھدنا  دقو   . ةتباث اھنكلو  ةیجيردت  ةریتوب 

، ىفشتسملا يلوخد  نم  مايأ  ةعضب  نوضغ  يف  اًمامت  سفنلا  كالھإ 
ىفشتسملل نكمي  يذلا  ئدھملا  رثألا  ىلع  ىرخأ  ةرم  نھربي  ام  وھو 
ةحارلا هیف  دوعت  نأ  نكمي  ٍذالمك  ةرشابملا  هتمیقو   ، هثدحي نأ 

 . لقعلل ةنینأمطلاو 
 « نویسلاھ  » ءاود نع  ةریخأ  ةيريذحت  ةملك  فیضأ  نأ  يغبني   ، كلذ عمو 
میخضت يف  لقألا  ىلع  ببست  دق  ئدھملا  اذھ  نأب  عنتقم  يننإ   . ئِّدھملا

ىفشتسملا يلوخد  لبق  ينكلمتت  تناك  يتلا  ةيراحتنالا  راكفألا 
يذلا يبيرجتلا  لیلدلا  ىلإ  تلصوت  دقو   . لمتحُت ةطقن ال  ىلإ  اھلاصيإو 
تاعاس دعب  ىفشتسملاب  يسفن  بیبط  عم  ةثداحم  ءانثأ  اذھب  ينعنقأ 

امو  ، مونلل هلوانتأ  يذلا  ءاودلا  ام  ينلأس  امنیح   . هیلإ يلوصو  نم  طقف 
هُھجو ضبقناف   ،« نویسلاھ  » راقع نم  جلم  هل 75  ُتلق   ، ةعرجلا رادقم 
ةمِّونملا ةعرجلا  فاعضأ  ةثالث  يھ  ةعرجلا  هذھ  نأ  عطاق  لكشب  دكأو 

صخش ىلع  ةروظحم  ةعرجلا  هذھ  نأو   ، ةداعلا يف  اھفصو  بجي  يتلا 
رخآ مِّونم  وھو   ،« نیملاد  » راقع ىلإ  ةرشابم  يليوحت  متو   . يرمع يف 

يھاضت ةیلاعف  تبثأ  دقو   ، اھسفن ةلئاعلل  يمتنيو  لوعفملا  ليوط 
مھألا نكلو   . مونلا ىلع  يتدعاسم  يف  لقألا  ىلع  نویسلاھ »  » ةیلاعف

، ترسحنا دق  ةيراحتنالا  يراكفأ  نأ  ةزیجو  ةرتف  دعب  تظحال  دق  يننأ  وھ 
 . تشالت مث 

همساو « ) نویسلاھ  » ءاود نيدت  اًرخؤم  ةریثك  ةلدأ  تمكارت  دقو 
نم هریغو  راحتنالا  سوھل  ًاببسم  ًالماع  هرابتعاب  مالوزايرت )»  » يئایمیكلا

هذھ ببسبو   . ةباصإلل نیضرعملا  دارفألا  ىدل  ریكفتلا  تابارطضا 
ىلع انھ  عضخي  نأ  بجي  كلذلو   ، ادنلوھ يف  اًمامت  هرظح  مت   ، تالعافتلا
ةرمل ولو  لءاست  دق  دلوج »  » روتكدلا نأ  ركذأ  الو   . ةقد رثكأ  ةبقارمل  لقألا 
هنأ ودبيو   ، اھلوانتأ ينأ  ملعي  ناك  يتلا  ادج  ةدئازلا  ةعرجلا  نأشب  ةدحاو 

ءابطألا لیلد   » اھدروُي يتلا  ةلصلا  تاذ  ةيريذحتلا  تانایبلا  أرقي  مل 
نع ًالوؤسم  تنك  يلامھإب ـ  يننأ ـ  نم  مغرلا  ىلعو  ءاودلا .» ةفرعمل 
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غراف دیكأت  ىلإ  لامھإلا  اذھ  وزعأ  يننإف   ، ةدئازلا ةعرجلا  هذھ  لوانت 
نم بلطب  نافیتأ »  » ءاود ىطاعتأ  تأدب  امنیح  تاونس  ةدع  لبق  هتیقلت 
اذھ لوانت  عیطتسأ  ينأب  اھموي  ينربخأ  يذلا   ، لابلا ئناھ  بیبطلا  كلذ 
امنیح ًالجخ  لفجیل  ءرملا  نإف  كلذلو   . ررض يأ  نود  نم  ءاشأ  امفیك  ءاودلا 

تائدھملا هذھل  يطابتعالا  فصولا  ىلع  بترتي  دق  يذلا  ررضلا  يف  ركفي 
يتلاح يفو   . ناكم لك  يف  ىضرملا  ىلع  ةروطخ  تاذ  نوكت  دق  يتلا 

يف لعفلاب  تنك  دقف  دیحولا ـ  ريرشلا  وھ  عبطلاب  نویسلاھ »  » نكي مل 
اذھ غلبأل  تنك  ام  امبر   ، هالول  ، يننأ دقتعأ  يننكل  ةيواھلا ـ  وحن  يقيرط 

 . ديدشلا كاھنإلا  نم  دحلا 
بیجتسي نل  امبر   . عیباسأ ةعبس  نم  برقي  ام  ىفشتسملا  يف  تثكم 

ام وھو  بائتكالاف ـ  ؛  اھب ُتبجتسا  يتلا  اھسفن  ةیفیكلاب  صاخشألا  عیمج 
هوجوب رھَظيو  ةریثك  تانيابت  حرطي  اًمئاد ـ  هدكؤي  نأ  ءرملا  ىلع  بجي 
تاِبّبسملا عومجم  ىلع  ةریبك  ةجردب  فَّقوتي   ، راصتخابو  ، ةقیقدو ةديدع 

اخف مھدحأل  يفاشلا  ءاودلا  لعجي  دق  امم   ، درف لك  ىدل  تاباجتسالاو 
نع لاحلا  ةعیبطب  انھ  ثدحتأ  انأو   ) دیكأتلاب ىفشتسملا  نكلو   . رخآلل

، ةئیسلا ةعمسلا  هنع  عزنُي  نأ  بجي  ةریثك ) يھو  ةدیجلا  تایفشتسملا 
ىفشتسملا نإ   . جالعلا ةریسم  يف  ریخألا  ذالملا  هرابتعا  يغبني  الو 

ناكو  ) هتلخد يذلا  ىفشتسملا  ناك  دقو  ؛  ةلطعلا ءاضقل  ًاناكم  سیل 
وھ امك  هدوست  ةلودلا ) يف  تایفشتسملا  لضفأ  دحأ  يظح  نسحل 

اذإو  . ةدَالبلا ِدّلوت  يتلا  ةبآكلا  نم  ٌءاوجأ  تایفشتسملا  عیمج  نأش 
ثیح يعم  لاحلا  وھ  امك   ، دحاو قباط  يف  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  عمتجا 
يف ثانإلاو  روكذلا  نم  اًصخش  رشع  ةسمخ  وأ  رشع  ةعبرأ   ، میقأ

، يراحتنا عباط  تاذ  ایلوخنالم »  » نثارب يف  اوعقو  دقو  مھرامعأ  فصتنم 
نم اًمامت  ًایلاخ  نوكیس  ناكملا  نأ  ضرتفي  نأ  ذئدنع  ءرملل  نكمي  هنإف 

يذلا ءيدرلا  ماعطلا  لضفب  نسحتلا  كلذ  َّيدل  ققحتي  مل   . كحضلا
ىلإ اھسلتخأ  نأ  يل  حیتأ  يتلا  ةرظنلا  لضفب  وأ  تارئاطلا  ماعط  هبشي 
« يتسنياد  » لثم ةینويزفلت  تالسلسم  تناك  دقف   . يجراخلا ملاعلا 
يس  » ةانق اھمدقت  يتلا  ةیئاسملا  رابخألا  تارشنو  جنيدنال » ستون  و«
لقألا ىلع  ًانایحأ  ينرعشت   ، ةيواخلا هیفرتلا  ةفرغ  يف  ًالیل  سإ » يب 
محرأ نیناجملل  ىًفشتسم  ناك  يذالم  هیف  تدجو  يذلا  ناكملا  نأب 

عم تكراشت   ، ىفشتسملا يفو   . جراخلاب هتكرت  يذلا  كلذ  نم  فطلأو 
ضضم ىلع  بائتكالا  هيدسي  يذلا  دیحولا  فورعملا  نوكي  دق  ام  ضرملا 
يأ نأ  نوري  نيذلا  ءالؤھ  ىتحف   . ماتلا مالستسالا  ةلاح  وھو   ، هاياحضل

ءاضقنا ىلإ  اوعلطتي  نأ  مھنكمي   ، هئارو نم  لئاط  جالعلا ال  نم  عون 
اھبضغ نإف   ، اھسفن ةفصاعلا  نم  اوجن  اذإو   . فاطملا ةياھن  يف  ةفصاعلا 
، ضماغ لكشب  بائتكالا  يتأي  امكو   . ىشالتي مث  فعَضي  ام  ًابلاغ 
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ذخأت اھببسي  يتلا  ةاناعملا  نإف   ، ضماغ لكشب  هنم  ءافشلا  ققحتيو 
 . ةنینأمطلاو ةحارلا  ءرملا  دجي  مث  اھارجم 

ةایحلا ماظن  يف  ةیلستلا  نم  اًئیش  دجأ  تأدب  يتلاح  تنسحت  امنیح 
. اھلخاد يرجت  يتلا  ةيدیموكلا  فقاوملا  يف  كلذكو   ، ىفشتسملا لخاد 

نأ يعبط  نم  سیلو   ، هتیمھأ يعامجلا  جالعلل  نإف  يل  لیق  امبسحو 
جالعلا نكلو   . دارفألا ضعب  ىدل  اھتیلعاف  تتبث  ةركف  يأ  نم  صقتنأ 

هنأل امبر   ، موتكم بضغب  ينألمي  ناك  هنوك  يف  الإ  يندفُي  مل  يعامجلا 
ةفرجعب فصتي  نسلا  ریغص  يسفن  بیبط  فارشإ  تحت  يرجي  ناك 

هنأكو « ) ينوتسبلا  » بعل ةقرو  لكش  ذخأت  ءادوس  ةیحل  قلطيو   ، ةضیغب
ةساعتلا روذب  أَّیقتن  انلعجي  نأ  لواحي  وھو  ناكو  ؟)،  ریغصلا ديورف » »

عفدي ناك  نایحألا  ضعب  يفو   ، دسأتسيو انیلع  ىلاعتي  انلخاودب  ةعباقلا 
نھبایثب ةياغلل  تاسئاب  نرھظي  نُك  يئاللا  تاضيرملا  نم  نیتنثا  وأ  ةدحاو 

كش ينلخادي  يتلا ال  عومدلا  فرذ  ىلإ   ، نھروعش تارَكبو  ةضافضفلا 
تنكف نییسفنلا  نییصاصتخالا  ةیقب  امأ   ) . اضرلا عومد  اھربتعي  ناك  هنأ 

(. مھعم مھفطاعتو  ىضرملل  مھمھفت  يف  اھب  ىذتحُي  جذامن  مھربتعأ 
يننكمي ام  لضفأ  نإف  كلذلو   ، ىفشتسملا يف  اًئیطب  رمي  تقولا  ناك 

 . تاعاسلا ةیضمتل  ةقيرط  ناك  هنأ  وھ  يعامجلا  جالعلا  نع  هلوق 
ةباثمب ناك  يذلا   ، نفلاب جالعلا  نع  ًابيرقت  هلوق  نكمي  هسفن  ءيشلاو 

ةياغ يف  ةباش  ةأرما  ةیجالعلا  انتصح  ريدت  تناكو   . مَّظنُم يلوفط  بعل 
ىلع ًابيردت  تقلت  اھنأ  اًحضاو  ناكو   ، ةماستبالا اھھجو  قرافت  الو  جاھتبالا 

ذإ ال  ، نییسفنلا ىضرملل  نفلا  سيردت  ةیفیك  لوح  ةصاخ  تارود  ميدقت 
نم  ، انیلع قدغت  نأ  ایلقع  اًفلخت  نوناعي  راغص  لافطأ  ةِمّلعمل  ىتح  نكمي 
دعب تناكو   . ةاغانملاو ةتفاخلا  تاكحضلا  هذھ  لك   ، دحأ نم  هیجوت  نود 

كسمن نأ  انم  بلطت   ، قلزلا طئاحلا  قرو  نم  ةليوط  فئافل  طسبت  نأ 
نكیلو  . انسفنأب اھراتخن  تاعوضومل  تاموسر  عنصنو  ةیعمشلا  ناولألاب 
باب هل  اًعبرم  تمسرو   ، اھتعطأ ةناھملاب  جوزمم  بضغبو   . يلزنم ًالثم :

. ناخدلا طویخ  اھنم  ثعبنت  ىلعألاب  ةنخدِمو   ، ةلثامتم ریغ  عبرأ  ذفاونو 
سح كلذكو  يتحص  تنسحت  عیباسألا  رورم  عمو   ، حيدملا يل  ْتلاك 

، نولملا لاصلصلا  لیكشت  يف  ةداعسب  لمعلا  تأدبو  يدنع .  ةباعدلا 
، ةزراب نانسأو  عشب  هجو  تاذ  ءارضخ  ةمجمج  تحنب  ةيادبلا  يف  تمقو 

كلذ دعب  تلصاو  مث   . يبائتكا نم  ةعئار  ًةخسن  انُتملعم  اھتربتعا  يتلاو 
يدرو اًسأر  ُتمسر  ىتح  يفاعتلا  قيرط  ىلع  ةطسوتملا  لحارملا 

نألو كُموي .»  باط  : » لوقت ةماستباب  ًابوحصم  حمالملا  يكئالمو  نوللا 
يتملعم تدعس  دقف   ، ىفشتسملا ةرداغمب  يل  نذإلا  عم  نمازت  كلذ 
اًمغر اھب  اًعلوم  تحبصأ  دق  تنكو   ) ةرماغ ةداعس  ينفلا  لمعلا  كلذب 
سیل وھف  يلاتلابو   ، يفاعتلل اًزمر  ناك   ، ينتربخأ امك   ، كلذ نأل   ،( ينع
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 . نفلاب جالعلا  ربع  ضرملا  ىلع  راصتنالل  رخآ  لاثم  ىوس 
، ًابرطضم لازأ  تنك ال  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو   ، رياربف علطم  يف  كلذ  ناك 

ةرشق دعت  مل  يسفن  نأب  ترعش   . رونلا ىلإ  تجرخ  دق  يننأ  تكردأ  دقف 
يملح تيأرو   . ىرخأ ةرم  يقورع  يف  يرجت  ءامدلا  تأدبو   ، دسج امنإو 
يف  ، اذھ انموي  ىتح  دلاخ  هنكل  اًكبترم  اًملح   ، ةديدع روھش  ذنم  لوألا 

 . صقرت ةاتفو   ، ةيرب ةزوإو   ، يان رھظ  هنم  ام  ناكم 
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9
امنیح ىتح  ةریبك  ةجردب  بائتكالا  ىضرم  نم  ىمظعلا  ةیبلاغلا  ىفاعتت 

لقت ةایح ال  كلذ  دعب  نوشیعيو   ، هلاكشأ عشبأ  يف  ضرملا  نوكي 
ةرارم ادع  امیفو   . ضرملل اوضرعتي  مل  نمم  مھئارظن  ةایح  نع  ةداعس 
ةعضب ىوس  كرتي  هنإف ال   ، داحلا بائتكالا  اھكرتي  يتلا  تايركذلا  ضعب 

نأ ةقیقح  يف  نمكت  يھتنت  ال  ةیفيزیس »  » ةاناعم ةمث  نكلو   . ةمئاد ٍحارج 
، ةرم ضرملا  مھبكن  نيذلا  ءالؤھ  نم  فصنلاب ـ  رَّدقُي  امبر  اًریبك ـ  اًددع 
. ءافشلا دعب  ةدوعلا  يھ  بائتكالا  ةداعف  ؛  ىرخأ ةرم  مھدواعي  فوس 
اھعم نوملقأتي  ام  ًابلاغو   ، تاساكتنالا هذھ  نولَّمحتي  اياحضلا  مظعم  نكل 
اذھ ةھجاومل  ایسفن  مھتأَّیھ  دق  ةقباسلا  مھتبرجت  نأل  لضفأ  لكشب 

ةرملل امبر   ، ةساكتنالل نوضَّرعتي  نيذلا  كئلوأل  مھملا  نمو   . لوغلا
هارجم ذخأي  فوس  ضرملا  نأب   ، اوعنتقي ىرحألاب  وأ   ، اوفرعي نأ   ، ىلوألا

، ةبعص ةمھم  اًعطق  هذھو   . فاطملا ةياھن  يف  نوَفاعتي  فوس  مھنأو 
،« جھتبي  » نأ قرغي  رخآ  ٍصخش  نم  بلطتو  نامألا  رب  يف  نوكت  امنیحف 
ةرم ولت  ةرم  نَّیبت  دق  هنأ  دیب   ، ةناھإلا ىوتسم  ىلإ  ىقري  اذھ  كبلط  نإف 
، هسفن ردقلاب  اًصلخم  ناك  اذإ  معدلاو   ، هیلع اًَرباثم  ناك  اذإ  عیجشتلا  نأ 

نإ  . بلاغلا يف  اًنكمم  حبصي  رطخلا  هددھتي  يذلا  صخشلا  ذاقنإ  نإف 
ناك ايأ   ، هلاكشأ عشبأب  بائتكالا  نثارب  يف  نوعقي  نيذلا  ءالؤھ  مظعم 
ٌغلابم ٌللع  مھقِّزمُتو   ، يعقاولا ریغ  سأیلا  نم  ةلاح  نوشیعي   ، ببسلا
ءاقدصألا نم  كلذ  بَّلطتي  دقو   . ةلصب عقاولل  تمت  ةتیمم ال  ٌراطخأو  اھیف 
ىتح امج  ابح  مھیلع  اوقدغُي  نأ  نیبجعملاو  ةلئاعلا  دارفأو  نیبحملاو 

مادعناب مھساسحإ  عم  ًابلاغ  ضراعتت  يتلاو   ، ةایحلا ةمیقب  اوعنتقي 
راحتنالا نم  ضرملا  اياحض  نم  ةلئاھ  اًدادعأ  بحلا  اذھ  ذقنأ  دقو   ، ةمیقلا

.
دحأ لخدُأ  نأ   ، يتلاح روھدت  دھش  يذلا  هسفن  فیصلا  لالخ  ثدح  دقو 
دعب ىفشتسملا  ىلإ  اًریھش ـ  ایفحص  ًابتاك  ناكو  نیبرقملا ـ  يئاقدصأ 

يسفنلا يطوبھ  تأدب  دق  تنك  امنیبو   . داح يسوھ  بائتكاب  هتباصإ 
لضفب  ) ىفاعت دق  يقيدص  ناك   ، فيرخلا رھشأ  عم  نمازتي  يذلا 

بقعأ يذلا  يسفنلا  جالعلا  لضفب  كلذكو  ریبك  ٍّدح  ىلإ  مویثیللا » »
لَكت يل ال  هتدناسم  تناك   . فتاھلا ربع  ًابيرقت  ایموي  لصاوتن  انكو   ،( كلذ
ریغ  » ًالمع هرابتعاب  راحتنالا  نم  يريذحت  ىلع  بأد  دقو   . نمثب رَّدقُت  الو 
يفوخ أَّدھ  نَم  اًضيأ  وھو   ،( ةديدش ةيراحتنا  لویم  هيدل  تناك  « ) لوبقم
نانتمالا میظعب  رعشأ  تلز  امو   . ىفشتسملا لوخد  ةركف  نم  يتبھرو 
يتلا ةدعاسملا  تناك  دقف  اًقحال  يل  لاق  امبسحو   . يب همامتھا  ءازإ 

نكي مل  ْنإ   ، ضرملا نأ  نھربي  امم   ، هل مئادلا  جالعلا  ةباثمب  يل  اھمدقي 
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 . ةمئادلا ةلامزلا  نم  ةلاح  قلخي  نأ  نكمي   ، رخآ ءيش  يأ  كانھ 
قلقب لءاستأ ـ  نأ  يل  رطخ  ىفشتسملا  يف  ىفاعتأ  تأدب  نأ  دعب 

نم لئاھ  ٌردق  كلانھ  ؟  ءالبلا اذھ  يب  َّلح  اذامل  ىلوألا ـ  ةرملل  يقیقح 
تايرظنلا دادزت  ثیح   ، بائتكالا عوضوم  لوانتت  يسفنلا  بطلا  تایبدأ 

توم رِّسفُت  يتلا  كلت  نع  لقت  ةرثكب ال  ضرملا  تاببسمل  ةرِّسفملا 
يف تایضرفلا  نم  ددعلا  اذھ  امو   . ءادوسلا بوقثلا  ةأشن  وأ  تاروصانيدلا 
ایصع هلعجي  ضومغ  نم  ءادلا  اذھ  فنتكي  ام  ىلع  لیلد  ىوس  هتاذ  دح 

رھاظ  » اھتیمس يتلاو  ىلوألا ـ  تاببسملا  ةیلآل  ةبسنلاب  امأ   . مھفلا ىلع 
نع ئجافملا  يعانتما  نأ  ةركفب  اقح  عنتقأ  نأ  نكمي  لھف  ـ  ةمزألا »

ةیقب نع  اذام  ؟  روھدتلا اذھ  يل  بَّبس  ام  وھ  لوحكلا  يطاعت 
ةیساقلا ةقیقحلا  نع  اذام   ، لاثملا لیبس  ىلع  ؟  ىرخألا تالامتحالا 
ينمھاد امنیح   ، يرمع نم  نیتسلا  تغلب  دق  تنك  يننإ  لوقت  يتلا 

امبر وأ  ؟  ءانفلا قيرط  ىلع  ةزراب  ةمالع  لثمت  نس  يھو   ، ًابيرقت بائتكالا 
ءازإ قوبسم  ریغو  ضماغ  لكشب  ينكلمت  ديدش  ءایتسال  اًعجار  كلذ  ناك 

ةبون ةيادب  عم  كلذ  نمازت  ثیح   ، اھب ریسي  يلمع  ناك  يتلا  ةقيرطلا 
يف ةینھملا  يتریسم  لالخ  ىرخأ  ولت  ةرم  َّيلع  ذوحتست  تناك  دومج 

؟ لوحكلا ةلكشم  نم  مَقافو   ، جازملا َدكنو  ًاطخاس  ينلعج  امم   ، ةباتكلا
 . حجرألا ىلع   ، اھباوج رذعتي  ةلئسأ  يھو 

نع ثحبلا  ينمھي  ام  ردقب  ينمھت  رومألا ال  هذھ  نإف  نكي  امھم  نكل 
ةنیفدلا وأ  ةیسنملا  ثادحألا  ىرُت  اي  يھ  امف   . ضرملل ىلوألا  تاببسملا 

نم ةلاح  ىلإ  اًقحال  هروطتو  بائتكالا  ءوشنل  ایئاھن  اًریسفت  مدقت  يتلا 
مل  ، ينع هتَّمغ  فاشكنا  مث  َّيلع  ضرملا  ضاضقنا  ىتحو  ؟  نونجلا
يثحب ٌلاجم  وھو   ، روعشاللاب يلامعأ  طابترا  ىدمب  ُّطق  يسفن  لغشأ 
َّيلإ تداع  نأ  دعب  ينكلو   . يسیلوبلا بدألا  يف  نوققحملا  هب  صتخي 

ىرأ تأدب   ، يتنحم ءوض  يف  يضاملا  لمأتأ  نأ  يعسوب  حبصأو  يتحص 
ةوقب اًقصتلم  ةديدع  تاونس  ىدم  ىلع  لظ  دق  بائتكالا  نأ  فیك  حوضوب 

للختي اًمئاد  اًعوضوم  راحتنالا  ناك  دقل   . يتایحل ةیجراخلا  فاوحلاب 
امنیحو  . مھسفنأ اولتق  ةیسیئرلا  يتایصخش  نم  ثالث  كانھف   ، يبتك

يتاياور ـ نم  دھاشملا  ضعب  ةءارق   ، تاونس ذنم  ىلوألا  ةرملل   ، دیعأ
ينلھذُت كالھلا ـ  قيرط  ىلع  اھیف  نحنرتي  يتالطب  تناك  عطاقم  يھو 

تایتفلا ءالؤھ  لوقع  يف  بائتكالا  دھشم  اھب  ُترَّوص  يتلا  ةقدلا 
نطاب ٍلقع  نم  اًقالطناو   ، اًمامت يعیبط  وحن  ىلع  نفصي  نھو   ، تاباشلا
نھب ىدوأ  يذلا  يسفنلا  نزاوتلا  مدع   ، جازملا تالالتعا  لعفلاب  هردكُت 
ًابيرغ  ، ةياھنلا يف  ينباصأ  امنیح   ، بائتكالا نكي  مل  اذكھو   . كالھلا ىلإ 
ناك لب  ؛  راذنإ قباس  نود  نم  يب  َّلح  اًرئاز  ىتح  الو   ، رمألا عقاو  يف 

 . ةليوط نینس  ذنم  يباب  قرطي 
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يتایح تاونسل  اھتأشن  يف  دوعت  ةیضرَملا  يتلاح  نأ  نمؤأ  تحبصأ 
، بعرملا شحولا  اذھ  عراصي  هتایح  مظعم  ىضق  يذلا   ، يبألو  ، ىلوألا

ٍسأيو داح  ٍروھدتل  هضرعت  رثإ  يابص  تاونس  لالخ  ىفشتسملا  لخدُأو 
. ينباصأ يذلا  كلذ  ةدشب  هبشي  هنأ  نآلا  هیلإ ـ  رظنأ  امنیح  يل ـ  ودبي 

جراخو اًموسحم  اًرمأ  نآلا  تتاب  بائتكالل  ةیثارولا  بابسألا  نأ  ودبيو 
يرمع نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف  انأو  يمأ  ةافو  نأب  ٌعنتقم  ينكلو   . شاقنلا

نزحلا اذھو  بارطضالا  اذھ  رھظيو   . اًریثأت دشألا  لماعلا  يھ  تناك 
لبق  ، مألا اًصوصخو   ، نيدلاولا دحأل  ًءافتخا  وأ  ًةافو  ناك  ءاوس  ركبملا ـ 
هرابتعاب بائتكالا  تایبدأ  يف  رركتم  لكشب  رھظي  اھلالخ ـ  وأ  غولبلا  ةرتف 
دادزتو  . هحالصإ نكمي  اینادجو ال  اًرامد  ًانایحأ  اھءارو  ِفّلخُت  دق  ةمدص 

، عِطتسي ملو  ـ  صقانلا » دادحلا   » ىمسُي ام  ریغصلا  هجاو  اذإ  ةروطخلا 
لظي مث  نمو   ، نزحلا اھثدحُي  يتلا  رھطتلا  ةلاح  غلبي  نأ   ، رمألا عقاو  يف 
ءبع وھو   ، قاطُي اًئبع ال  ةقحال  تاونس  ىدم  ىلع  هتلیخد  يف  لمحي 
يذلاو  ، طقف نیفدلا  نزحلاب  سیلو  بنذلاو  بضغلا  رعاشمب  نوحشم 

 . سفنلا كالھإل  ةلمتحم  اًروذب  حبصي 
ءاج يذلاو   ، راحتنالا ةلأسم  ىلع  اًفشاك  اًءوض  يقلي  ديدج  باتك  يفو 

 « داعیملا ضرأ  يف  سفنلا  كالھإ   » ناونعب
Self-Destruction in the Promised)

وھو  ،« رنشوك  . يآ دراوھ   » دروي  ، ( Land
اھلالخ نم  معدي  ةعنقم  اًججح   ، يعامتجا خرؤم  هنكلو  ایسفن  ًابیبط  سیل 

. كلذ ىلع  لاثمك  نوكِنل » ماھاربأ  اًنیعتسم بـ«  ، صقانلا دادحلا  ةيرظن 
ةفورعم نوكِنل »  » ىدل يوادوسلا  جازملا  تابلقت  تناك  نیح  يفف 

ضرعت هنأ  قیضأ  قاطن  ىلع  ىوس  فرعُي  مل  هنإف   ، ينادلاو يصاقلل 
نأ داك  هنأو   ، ةيراحتنا ةعیبط  تاذ  تابارطضال  هبابش  تاونس  لالخ  اًریثك 

اًرشابم ًاطابترا  طبتري  كولسلا  اذھ  نأ  ودبيو   . ةرم ریغ  يف  هتایح  يھنُي 
نم ةعساتلا  يف  ناك  امنیح   ،« سكناھ يسنان   » ،« نوكِنل  » ةدلاو تومب 

رشع دعب  هتقیقش  توم  همقاف  يذلا  نیفدلا  نزحلاب  كلذكو   ، هرمع
حاجن نم  اھصلختسأ  يتلا  ىؤرلا  ىلإ  اًدانتساو   . كلذ نم  تاونس 

معدت ةعنقم ال  اًججح  رنشوك »  » قوسي  ، راحتنالا بنجت  يف  نوكِنل » »
ىلع يوطنت  يتلا  تافرصتلاب  ِلّجعي  ركبملا  دقفلا  نأ  ةركف  بسحو 

كولسلا  ، رِّشبم لكشبو   ، اًضيأ معدت  اھنكلو   ، سفنلاب ىذألا  قاحلإ 
ةھجاوم يف  صخشلا  اھب  نیعتسي  ةیجیتارتسا  حبصي  يذلا  هسفن 

توملا وحن  هعوزن  ىلع  بلغتلاو   ، هباتنت يتلا  بضغلاو  بنذلا  رعاشم 
يف وھو   ، دولخلا وحن  يعسلا  عم  لخادتي  دق  قفاوتلا  اذھ  نإ   . اًراحتنا

ربع توملا  ىلع  بلغتلاو   ، ءابدألا دحأ  هب  موقي  امع  لقي  ال  نوكِنل »  » ةلاح
 . ةمداقلا لایجألا  ةركاذ  ّلخُت  هدِ ٍلمع 
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اذإو  ، كلذك اھُبسحأو   ، هذھ صقانلا  دادحلا  ةيرظن  تَّحص  اذإف   ، كلذلو
لظي يراحتنالا  هكولسل  ةقیحسلا  قامعألا  يف  ءرملا  نأ  اًضيأ  حص 
اھراثآ عیمج  ىلع  بلغتلا  لواحيو  ةحداف  ةراسخ  ايروعشال  هجاوي 

ةرخأتم لالجإ  ةیحت  ةباثمب  توملل  يبنجت  نوكي  امبر  ٍذئدنعف   ، ةرمدملا
تاعاسلا كلت  يف  يریكفت  ىلع  ذوحتست  تناك  اھنأ  كردأو   . يتدلاول

وتلأ  » ةعوطقم ىلإ  عمتسأ  تنك  امنیح   ، يسفن ذقنأ  نأ  لبق  ةریخألا 
 . اھینغت يھو  اھُتعمس  دق  تنك  يتلا  يدوسبار »
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10
رامجنإ  » جرخملا ةریسم  يف  ىلوألا  مالفألا  دحأ  ةياھن  نم  برقلاب 
Through a Glass  « ) ةآرملا ربع  ةمتع   » ملیف وھو  نامجریب »

ةباش ًةاتف  ةبعرملا  سوالھلا  نم  ةلسلس  باتنت  ( Darkly
بقرتت تناك  امنیبو   . داح يناھذ  بائتكا  هنأ  ودبي  ام  نثارب  يف  تعقو 

ًالكش كلذ  نم  ًالدب  ىرت  اھب  اذإ   ، اھل ةاجن  قوط  اھیف  نوكي  ةیھلإ  ةراشإ 
ةظحل يھو   . ایسنج اھیلع  يدتعي  نأ  لواحي  بیھر  توبكنعل  اًشعترم 

يتلا ةيؤرلا  هذھ  يف  ىتح  ْنكلو   . ةعذاللا ةقیقحلاو  بعرلاب  ةنوحشم 
ةمث  ،( بائتكالا نم  نيَّرَمألا  ىناع  دق  هسفن  وھو  « ) نامجریب  » اھمَّدق
ةیقیقح ةروص  انل  لقنت  نأ  عطتست  مل  ةینفلا  ةعاربلا  هذھ  لك  نأب  روعش 

نمو نامزلا ـ  ميدق  ذنمو   . قيرغلا لقع  باتنت  يتلا  ةعِّورُملا  تالایخلا  نع 
هب قطنت  ام  كلذكو   ، بويأ اھنع  رَّبع  يتلا  ىسألاو  ةعوللا  رعاشم  لالخ 

وخرؤم لظ  ـ  سولیخسإ » و« سیلكوفوس »  » تایحرسم يف  ةقوجلا 
قدصأ ِرّبعُت  دق  يتلا  ةيوغللا  تادرفملا  عم  نوعراصتي  ةیناسنإلا  سفنلا 

بائتكالا عوضوم  لظ  دقو  ایلوخنالملل .»  » ةبحاصملا ةبآكلا  نع  ٍریبعت 
ةيادب ةساعتلا ـ  نم  مئاد  طیخك  نفلا  تاحولو  بدألا  تاحفص  يف  يرَسي 
يلنام دراریج  و« نوسنكيد »  يلیمإ   » تاملك ىلإ  تلماھ »  » ةاجانم نم 

« يكسفيوتسود و« نروثوھ »  لایناثن   » ىلإ نود »  نوج   » نمو  ،« زنكبوھ
نم ديدعلا  نمضتتو  فلوو .» اینیجریف   » و دارنوك » و« وماك » و« وب » نالأ  و«
يتلا ایلوخنالملا »  » ةلاح سكعت  ةعِّورم  اًروص  ررود » تخيربلآ   » شوقن
طوقسل اًصاھرإ  لثمت  خوج » ناف  لـ« موجنلا » ةلیل   » ةحول نأ  امك   ، اھاناع

اھرثأ رھظي  ام  ًابلاغ  يتلا  ةاناعملا  اھنإ   . راحتنالاو فرخلا  ةوھ  يف  نانفلا 
تاعوطقم يف  يرَستو  رلوم » و« ناموش » و« نفوھتیب »  » ىقیسوم يف 

ءالبلا اذھ  روصت  يتلا  ربكألا  ةيزاجملا  ةروصلا  نكل   . ةماتق دشألا  خاب » »
يلاطيإلا رعاشلل  دوعت   ، ريوصت قدصأ  مھفلا  ىلع  يصعتسملا 

رسأت ناسل  لك  ىلع  يرجت  تحبصأ  يتلا  هتایبأ  لازت  الو   ،« يتناد »
 : بقترملا بیھرلا  عارصلاو  لوھجملل  اھفشك  ربع  لایخلا 

انتایح قيرط  فصتنم  يف 
ةملظم ةباغ  يف  يسفن  ُتیفلأ 

 … ميوقلا قيرطلا  ُتللض  امنیح 
تارمو تارم  تمدختسا  دق  تاملكلا  هذھ  نأب  مزجي  نأ  ءرملا  عیطتسيو 

يتلا ةنيزحلا  سجاوھلا  نكلو   ، ایلوخنالملل »   » ةرمدملا راثآلا  نع  ریبعتلل 
يف رھشألا  ءزجلا  نم  ةریخألا  تایبألا  ىلع  اھلالظب  يقلُت  ام  ًابلاغ  اھریثت 

بحاصملا علھلا  نإ  لمألا .  ءاوجأ  رضحتسي  يذلاو   ، ةدیصقلا كلت 
ءالؤھ مظعم  لِبق  نم  هنع  ریبعتلا  رذعتيو  ًایغاط  نوكي  ام  ةداع  بائتكالل 
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ىتح ىلجتي  يذلا  زجعلاب  ساسحإلا  يتأي  انھ  نمو   ، هب نوباصي  نيذلا 
لصاوتي فوسف  نونفلاو  مولعلا  يف  امأ  نینانفلا .  مظعأ  لامعأ  يف 

يذلاو  ، هانعمل ةحضاو  ةروص  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  كش  نود  نم  ثحبلا 
 : انملاع رورش  لك  دِّسجُت  ةروص   ، هوبَّرج نيذلا  ءالؤھ  ىدل  ًانایحأ  لثمي 
، بورحو  ، قطنملل بایغو   ، ةیمویلا انتایح  يف  ىضوفو  تافالخ  نم 
لثمت يھو   ، هنم بورھو  توملا  وحن  عافدناو   ، فنعو  ، بيذعتو  ، مئارجو

ىوس ةئیھ  اھل  نكت  مل  انتایح  نأ  ولو  خيراتلا .  ىوق  نزاوت  نم  ًالیصأ  اًءزج 
امبرو  ، توملا يغتبن  نأ  بجي  اننإف   ، اھیلع يھ  يتلا  ةئیھلا  كلت 

وھ ًالعف  حبصأ  دق  راحتنالا  ناكل   ، ةياھن بائتكالل  نكي  مل  ولو   ، هقحتسن
يك اًعجشم  وأ  اًعداخم  ودبي  نأ  ىلإ  جاتحي  ءرملا ال  نكل  دحوألا .  هجالع 

نيذلا ءاسنلاو  لاجرلاف  ؛  ملاعلا ةياھن  سیل  بائتكالا  نأ  ةقیقح  دكؤي 
نوكت دق  ام  ىلع  ٌدوھش  مھل ـ  رصح  مھو ال  ضرملا ـ  اذھ  نم  اوفاعت 

 . هرھق نكمي  ضرم  هنأ  يھو  ةدیحولا  بائتكالا  ةزیم 
اوربخو  ، ةملظملا بائتكالا  ةباغ  يف  اوشاع  نيذلا  كئلوأل  ةبسنلابو 

هبشي ةيواھلا  نم  مھجورخ  نإف   ، اھریسفت مھیلع  رذعتي  يتلا  هتاناعم 
، میحجلل لفسألا  كردلا  نم  دوعصلا  قيرط  ضوخي  وھو  رعاشلا  دوعص 

هتحص دیعتسي  نَم  لك  نإ  ءایضلا .»  ملاع   » هربتعي ام  اًریخأ  غلبي  ىتح 
كلذ نوكي  امبرو   ، ةنیكسلاو حرفلا  ىلع  ةردقلا  دیعتسي  ام  ًابلاغ  كانھ 

 . سأي هدعب  ام  يذلا  سأیلا  كلذ  هلامتحا  نع  ضيوعت  ریخ 
 «. موجنلا انرصبأ  ىرخأ  ةرمو   ، انجرخ اذكھو  »
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بتاكلا
ديدعلا لان   ، يكيرمأ تالاقم  بتاكو  يئاور  ( 2006-1925 « ) نورياتس مایلو  »

. يكيرمألا باتكلا  ةزئاجو   ،« رزتلوب  » ةزئاج لثم   ، هبتك نع  زئاوجلا  نم 
يتلا مالظلا » يف  دقرأ  : » اھمھأ نم   ، لدجلا ةراثإب  هتاياور  ترھتشا 
تان تافارتعا  ، و« هرمع نم  نيرشعلاو  ةسداسلا  يف  وھو  اھرشن 
ضعب يف  اًضيأو   ، لود ةدع  يف  تعنُم  يتلا  يفوص » رایخ  »، و« رنریت

نالأ  » جارخإ نم  حجان  يئامنیس  ملیف  ىلإ  تلوحتو   ، ةیكيرمألا سرادملا 
، ةلثمم لضفأ  راكسوأ  ةزئاجب  بيرتس » ليریم   » هنع تزاف   ،« الوكاب
فیكو  ، بائتكالاب هتباصإ  نع  ةیتاذلا  هتریس  دعُي  يذلا  يئرم » مالظ  و«
هلامعأ مھأ  مجحلا ـ  ریغص  باتكلا ـ  اذھ  حبصأ   . هنم ءافشلا  عاطتسا 

بائتكالا ضرمب  ةیعوتلا  يف  ةدشب  مھاس  امك   ، اًریثأت اھرثكأو  اھرھشأو 
.
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مجرتملا
ةیلك يف  جرخت  ماع 1975،  دیلاوم  نم  يرصم  مجرتم   ، يماشلا رونأ 

يف بتكو  تاونس  ةدعل  ةفاحصلا  سرام   ، سمش نیع  ةعماجب  نسلألا 
نم ديدعلا  ةيزیلجنإلا  نع  مجرت   ، ةیبرعلا تالجملاو  فحصلا  ضعب 
جروج لـ« « 1984  » ةياور اھنیب : نم   ، ةیتاذلا ریسلاو  ةیبدألا  لامعألا 
ةیثالثو  ، صقر »  صقر  صقر  و« مالظلا » دعب  ام   » يَتياورو  ،« ليوروأ
تیجھبأ لـ« ءارقفلا » داصتقا  »، و« يماكاروم يكوراھ   » لـ « 1Q84»

الالم  » ةیناتسكابلا ةطشانلل  الالم » انأ  »، و« ولفود رتسإ  و« يجرناب »
 «. يازفسوي

سودرفلا  » ةدیصق نم  بائتكالا  عم  هتریس  ناونع  فلؤملا  ىحوتسا   (1)
ةرابع تدرو  ثیح   ،« نوتلم نوج   » ریھشلا يزیلجنإلا  رعاشلل  دوقفملا »

كنضلا ةلاحل  هفصو  قایس  يف  يئرم » مالظ   » وأ « darkness visible»
يتلا رانلل  هفصوو   ، میحجلا لھأ  اھیساقي  يتلا  ةاناعملاو  ةشحولاو 

 (. مجرتملا  ) . يئرم مالظ  امنإو  رون  اھنم  ثعبني  ران ال  يھف   ، اھب نولطصي 
داتعا دقو   ، يبائتكالا بارطضالا  لاكشأ  نم  لكش  يھ  ایلوخنالملا » » (2)

 (. مجرتملا «. ) ةيوادوس  » ىلإ ةیبرعلا  ىلإ  لقنلا  دنع  اھمجرتي  نأ  ضعبلا 
ةمركلا تامجرت 

 . دیع دایع  ةیسورلا : نع  اھمجرت   . اياكستیلوأ الیمدول  اكشتینوص -  . 1
 . لامج كرام  ةینابسإلا : نع  اھمجرت   . لاريام وردیب  اَّرییتابلاس -  . 2

يزوف ينامأ  ةیلاطيإلا : نع  اھتمجرت   . جروبزنیج ایلاتن  ءاسملا -  تاوصأ  . 3
 . يشبح

: ةيزیلجنإلا نع  اھمجرت   . خاب دراشتير  نوتسجنفیل -  ناثانوج  سرونلا  . 4
 . يبنلا دبع  دمحم 

دمحم ةيزیلجنإلا : نع  اھمجرت  دلارجزتیف .  ف. س.  میظعلا -  يبستاج  . 5
 . ىفطصم ریجتسم 

 . دباع ةنیمأ  ةيدنلوھلا : نع  اھتمجرت  شیلوم .  يراھ  ءادتعالا -  . 6
باھولا دبع  نيرش  ةیجيورنلا : نع  اھتمجرت  هسوف .  نوي  ءاسمو -  حابص  . 7

 . شاور لمأو 
 . يفیفع ةرسیم  ةینابایلا : نع  اھمجرت   . يروم ياجوأ  ةَّيربلا -  ةَّزوإلا  . 8
نیمأ ةيزیلجنإلا :  نع  اھمجرت   . سنارول د. هـ . يلرتاشت -  يدیللا  قیشع  . 9

 . يطویعلا
 . سيرج ریمس  ةیناملألا :  نع  اھمجرت   . تامنِرود شيرديرف  دعولا -  . 10
لافھ ةیسورلا : نع  اھمجرت   . فونادزاج وتياج  فلو -  ردنسكلأ  فیط  . 11

 . فسوي
: ةیناملألا نع  اھمجرت   . هكلير ايرام  رنيار  باش -  رعاش  ىلإ  لئاسر  . 12
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 . لالھ حالص 
 . ةشیبح ىدھ  ةيزیلجنإلا : نع  اھتمجرت   . دارنوك فيزوج  تاملظلا -  بلق  . 13

همجرت  . ادالاف سناھ  نیفروملا -  نمدم  ةداعس  نع  يعوضوم  ريرقت  . 14
 . سيرج ریمس  ةیناملألا : نع 

 : ةیسنرفلا نع  اھمجرت   . يریبوزكا تناس  ود  ناوطنأ  رشبلا -  ضرأ  . 15
 . ةدوف لماك  ىفطصم 

نع اھمجرت   . يذروزلاج نوج  كلملا -  بحاص  تياسروف : ةرسأ  ةمحلم  . 16
 . يشابوشلا دیفم  دمحم  ةيزیلجنإلا :

يركش ةیسنرفلا : نع  اھمجرت   . لیماھود جروج  لیللا -  فصتنم  فارتعا  . 17
 . دایع دمحم 

يقوش ةيزیلجنإلا : نع  اھمجرت   . نيرج ماھارج  ئداھلا -  يكيرمألا  . 18
 . دجام دومحمو  لالج 
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