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ءادهإ

...نكيلف

انديرب قودنص  اوناخ  دق  مهعيمج  ديربلا  ةاعُس  ماد  ام 

رحبلا ادع  اهتهجول  ديرب  قودنص  لئاسر ال  هذه 

، ةجاجز اهثعبأ يف 

.مهيلإ بتكنل  ناونع  نم  مهل  دعي  نيذلا   ىلإ 

٣



..اًءدب

فيك خبطلا ، نقتت  فيك  اًديعس ، ودغت  فيك  ايرث ، حبصت  فيك  ةزهاجلا : تافصولا  نمز  اذه 

، كتبيبح بلقب  زوفت  فيك  كتقو ، ريدت  فيك  كتعانم ، زاهج  يّوقت  فيك  ةيزيلكنإلا ، ّملعتت 

بسكت فيك  .ًابوبحم  اًصخش  نوكت  فيك  .كتركاذ  ةبيقح  بّضوتو  كتهجو ، راتخت  فيك 

بسكت فيك  عوبسأ ، نوهدلا يف  نم  تامارغوليك  رسختو  قئاقد ، تانسحلا يف  نم  ًالابج 

ًابخ يف ودغت  فيكو  ..كباسح  مويو  كترخآل  ّدعتست  فيكو  كباسح ، ءاقدصألا يف  نم  ديزملا 

.دحأ ببسب  مويلا  دعب  ىقشت  الو  بت  الو  هنونجو ، هتاّبلقتو  هنوجشو ، بلقلا  نوؤش 

ول ىتح  ةياهنلا ، ىلإ  ةفصو  ةءارق  ربص  اًموي  كلمأ  يّننأل   قبس ، ام  ّلك  نم  ًائيش  فرعأ  ال 

، باتك رعس  نم  ىلغأ  نمثب  ةايحلا ، هّايإ  ينتّملع  هتّملعت  يذلا  ليلقلاف  .ءاود  ةفصو  تناك 

.اهتآجافمل ةقّدصم  غ  اهبئاجع ، لّمأت  يرمع يف  ّلج  تيضق  وكل 

قحتسي ءيش  ال  ّمهألا : سردلا  تظفح  ينّنكل  .رشبلاب  قثأ  ابيخ ، مغرب  تلز ، امو 

.انتاساومل بسانملا ، تقولا  أيس يف  دعب ، هب  يردن  ال  بيغلا ، ملع  رمأ يف  ًااد  ةّمثف  نزحلا ،

اعلا انذخأو  دادحلا ، اّنلعأو  ءازع ، سلاجم  انحتفو  ًاثك ، انيكب  دق  نوكنس  كلذ  لبق  انّنكل 

.دبألا ىلإ  ىضم  ّمث  ّةيدبأ ، مالحأب  اندعو  مهدحأ  ّنأل  دجلا ، ذخأم 

اننزح نوقحتسي  نيذلا  مه  ليلق  ّنأ  فشتكن  .ةمكحلا  ّنس  غلبن  ةمدص  دعب  ةمدص 

رسخن يف اًبلاغ ال  اّننأو  انل ، ةحداف  ةراسخ  اهنادقف  لّكشي  يتلا  ءايشألا  يه  ةليلقو  مهيلع ،

يفو انبويج ، نم  ّملعتن  ةايحلا  .مهألا يف  وه  ام  ّملعتن  نيرّخأتم  .انماهوأ  ىوس  ّبحلا  صصق 

.انتظقيأ ةايحلا  نم  افك  ّنأل  ىفك »  » لوقن نأ  رمألا  انب  يهتني  ّمث  انبولق ، نم  ّبحلا 

، اذل .اًقح  هنقتأ  ام  يه  ةباتكلاف  ةبتاك ، يّننأل  لب  ةبوجأ ، وأ  ةفصو  كلتمأ  يّننأل  انه  تسل 

ّولع نع  اهبايإو ، اهباهذ  يفو  اهّداضت ، يف  فطاوعلا  نع  ًاثك  تبتك  رمع ، ىدم  ىلع 

، ءاوهألا عزاونو  ةمكحلا  بجاو  اهتاضقانتو ب  ةيرشبلا  سفنلا  نع  اهتارايهناو ، سيساحألا 

دامرو ةفهللا ، قئارح  ءافطنا  نعو  رعاشملا ، داليم  قفارت  يتلا  ةيرانلا  مهسألا  كلت  نع 

..تاينمألا نم  ىأرم  ىلع  لمألا  راضتحاو  تلكلا ، تومو  تاياهنلا 

.اهتاهاتمو ةيرشبلا  سفنلا  زيلاهد  لّمأتأ يف  تلز  امو  تأطخأ ، نأ  ثدحو  ًابلاغ  تبصأ 

امو ةايحلا ، سانلا يف  مكحي  ام  يه  ةفطاعلا  تماد  ام  رعاشملا ، هاجت  يلّمأت  بجاو  بتاكللف 

ةبتاكلا تلاق  امأ  .اعلا  مكحت  نونجملا ، اهقطن  يتلا ، يهو  تاياورلا ، يف  لاطبألا  كّرحي 

، لافطألا بحي  ءاسنلاو  ءاسنلا ، نّوبحي  لاجرلا  ّنأ  يه  اعلا  ةاسأم   » بولورت اناوج 
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؟» ططقلا نّوبحي  لافطألاو 

ّدح اهل ، اًضيأ  ّينيصلا  ّبح  ططقلل ، لافطألا  ّبح  ىلإ  فيضت  نأ  اهيلع  ناك  اّر 

! مهدئاوم ىلع  اًقبط  يهتنتل  تدجُو ، نيأ  اهّايإ  مهتدراطم 

اعلا ةاسأم  نمكت  اهمهتليل ، اهّبحي  نمو  اهللديل ، ططقلا  ّبحي  نم  قرفلا ب  ّهنأ يف  كلذ 

، اًيلاغ انعفد  نأ  دعب  اذه  انكردأ  هّبحي ؟ وه  اذامل  لب  ..نم  ّبحي  نم  ّمهملا  سيلف  .ةيقيقحلا 

ىتح اًمارجإو ، ًابهنو  ًاناتهبو ، ًابذك  انتّبحأ  ممألا  نم  مكف  .يفطاعلا  انئابغ  ن  ًابوعشو ، اًدارفأ 

انلو فطاوعلا ، رعذ  شيعن  انحبصأ  ّبحلا ! هجول  انّبحي  ّهنإ  لوقي  نم  مويلا  قّدصن  اندع  ام 

وأ ةميلو  هل  نوكن  نأ  اًدحأ  انببحأ  نإو  اّنم ، لاني  نأ  ًائيش  انلن  نإ  ىشخن  .رعاشملاب  ّنظ  ءوس 

.ةمينغ

.ناطوألا ىلاكثو  ّبحلا  ىماتي  نحن  راصتخاب ،

انل .انيلإ  فّرعتي  نأ  مويلا  ةبرغلا  عراوش  يف  اًيبرع  داطصي »  » نأ ديري  نمل  لهسلا  نم 

ءانبأ اّننإ  .ةايحلا  باغ  يف  ىماتيلا  رعذو  نانحلا ، صقنو  هيتلا  انب  يشي  ناوهلا ، تس 

ّيأو انرظتني ، قيرط  عطاق  وأ  ةنسحُم  ةجوم  ّيأو  انلمحي ، بكرم  ّيأ  يردن  ال  تافداصملا ،

ةيتاعلا ّبحلا  راحب  تع يف  ار  جاومألا ، ّبهم  انبولق يف  .كانه  وأ  انه  انب  يمرتس  ةفداصم 

، قشاع ّيز  اًرّكنتم يف  بولقلا ، ةنصارق  نم  ناصرق  اهفداص  اّرو  اهذقني ، مهش  ناطبق  ىلع 

اًعلقُم عارشلا  عفري  نأ  لبق  انرعأ ، نم  تاونس  وأ  اًروهش  قرسو  انتزوح ، ام يف  ىلع  اطسف 

بكرم راظتنا  يف  ةاجن ، ةرتس  نود  نم  مدنلا ، رحب  ضرع  يف  انّايإ  اًكرات  ةيناث ، ةهجو  وحن 

...قفألا حولي يف  قروز  الو  .انلشتني 

صصقو قرو ، نم  قراوزو  ثثجلا ، ىوس  مويلا  لمحي  رحبلاف ال  ادح ،» ام يف  يهدنت  «ال 

مهديزت يف الف  اهمهو ، ةّشقب  قاّشعلا  كّسمتي  دبز ، نم  تلكك  فتاه  ةشاش  ىلع  ّبح 

.ًاقرغ ّالإ  ةياهنلا 

هئات يف اهاري  ىتح  عفترم ، ناكم  رانلا يف  نودقُوي  برعلا  ناك  دوجلاو ، ةءورملا  نمز  يف 

اينعم سيل  ادحل ،» ادح  ام   » مويلا .تيبملل  وأ  لكألل  مهدصقيف  ليبس ، رباع  وأ  ءارحصلا 

نم مويلا  هسفن  وه  كل ، وُيل  يضاملا  رانلا يف  لعشي  ناك  نم  ّنإ  لب  دحأ ، كقئارح  وأ  كقرغب 

.كتيب رانلا يف  مرضي 

حملي ّةيئاسملا ، ال  رابخألا  ةرشن  ةدهاشم  نع  ىتح  عالقإلا  ىلإ  انلصوأ  ةّينانألا ، نمز  ّهنإ 

ءانثأ ًءاضُم  رونلا  هل  كرت  انمض  ّنأ  مّهوتيف  نويزفلتلا ، رون  جراخلا  نم  حزان  وأ  ئجال 
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مويلا دعب  دحأ  ململي  نلو  ةحبس ، تاّبحك  انطرفنا  .ةجاحلا  دنع  اندصقيو  هتاسأم ، ةدهاشم 

ناطوأ دهشمو  رامدلا ، ةيؤر  اندايتعا  ّدح  اًنطو ، اًنطو  انب  اودرفتسا  دقف  ةدحولاب ، انملح 

.انسفنأ ذاقنإب  ىوس  ّينعم  اندع  ف  ضاقنألا ، تحت  رخآلا  ولت  اًدحاو  يفتخت 

ذاقنإ انّمه  داع  ام  .تارطاقلا  باوبأ  ىلإ  ةّقلعم  بوعش  نحن  اه  .لاوهألا  ةماّود  انلخد 

نم بورهلا  راطقف  ةخألا ، هتصرفب  قاّحلل  ضكري  ّلكلا  هسفن ، ذاقنإ  ديري  اّنم  ٌّلك  نطولا ،

.رظتني ميحجلا ال 

نأ انملح  ّلك  .انّبح  صصق  ةلوطبلا يف  رود  بكارملاو  تارئاطلاو  تاراطقلل  ادغ  اذكه ،

اننارق دقعنف  .راطم  وأ  أفرم  انب يف  ّطحت  دودحلا ح  سيلوب  انكرابي  نأو  ردقلا ، اهب  انعمجي 

مهحضفت الو  ّةيبنجأ ، تّايوه  نولمحي  تانبو ، نب  اهنم  قزُرن  راحبلا ، فلخ  دالب  ىلع 

.تانيجلا ةبورع 

، ديب راطقلا  ىلإ  ّقلعتم  وه  نم  عدبي  فيك  راصعإلا ؟ اذه  طسو  نذإ  يّنم  نورظتنت  اذام 

سانلا نيب  قفنب ، ّر  ةراتو  ليمج  رظن  ّر  ةرات  نَم  دهشملا ؟ فصيل  بتكي  ةيناثلابو 

ّبحلا نوعقي يف  راظتنالل ، يطايتحا  دعق  اوزوفيل  هلوح  نم  نوعفادتيو  نولزنيو ، نودعصي 

نأ كيلعو  ّةطحم ، ةفاسم  مودي  مويلا  قشعف  لوصولا ! ّةطحم  لبق  نوقرتفيو  دوعصلا ، لاح 

، لوزنلا اهيلع  ّنأب  ةدوع ، ةركذت  نود  نم  رفاست  ةقشاع  عنقتو  عودخملا ، قشاعلا  يساوت 

رخآ حصنتو  ّبح ، ثداح  يف  توملا  نم  ىرخأ  عن  ذفاونلا   قالغإ  مكُحت  نأ  كيلعو 

كاذ ب  ةياهنلا ، يفو  .دوعولا  ليدن  هل  حّولي  يذلا  لجعتسملا  ّبحلا  قيدصت  مدعو  ّثيرتلاب 

نونجلا راطق  هب  يض  نيأ  ىلإ  يردي  دحأ  الف  ظّعتي ، نم  الو  ىدس ، كدوهج  عيضتس  اذو ،

! قشعلا ّلقأ  امو  قاّشعلا  كأ  امو  ًاقاّشع ، مهسفنأ  نوبسحي  ن  محدزملا 

ىلع رفاسملا  ّثحل  تالفاحلا  ةداع يف  عضوي  يذلا  عونلا  نم  ديدج ، هيبنت  عضو  نم  ّدب  ال 

: ًالثم اهيلع  بتُكي  ةتفال  .ّنسم  بكارل  وأ  لماح  ةأرمال  هدعقم  كرت 

اًدعقم هل  كرتا  .كمزالي  هب  أجاُفت  ّمث  ةفداصم ، قيفرك  ّبحلا  أي  دق  .رفاسملا  اّهيأ  هبتنا  »

ءيش ّلكب  ًحدزم  نوكت  امدنع  لصي  ّهنأ  كلذ  .ماحزلا  طسو  كيلع  ّلدتسي  كراوج ،  اًرغاش 

«. هادع

نيّذلل هنع ال  لغشنملل  رضحي  هلابقتسال ، مهيدل  تقو  نيذلل ال  أي  .ّبحلا  وه  اذكه 

ءيش الو  .هئيجم  نم  اوسئي  امدعب  مهسفنأ  اولمهأ  نيّذلل  لب  هل ، ئّيهتملل  ال  هنورظتني ،

ةئبوألاو بورحلاو  بئاصملا  ّزع  مهو يف  هاياحض ، ىلع  ةقعاصك  لزني  نأ  نم  كأ  هل  ولحي 
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ىتح سوموه  ةسيدوأ  ذم  .بدألا  يّذغي  ام  كأ  برحلاو  ّبحلا  ةيئانث  ّدُعت  اذل  .ثراوكلاو 

« وغافيج روتكدلا  و« لشتيم  تيرغرامل  حيرلا » عم  بهذ  و« ياوغنمهل  برحلاو » ّبحلا  »

لعألا ّلك  ساي ، بتاكل  ةمجن » و« زيكرامل ، الوكلا » نمز  ّبحلا يف  كانرتساب و« سيروبل 

« غص توم  ّبحلا   » .توملاب ةبارق  ّبحلل  ّنأ  كلذ  .تقيقحلا  تاه  ىلإ  تدنتسا  ةدلاخلا 

توملا ىلإ  برهي  بكلا ، توملا  نم  هرعذ  يف  ناسنإلاو  ةفّوصتملا ، خيش  رع ، نبا  لوقي 

ةضبق يف  عقيف  ءانفلا ، ّةيدبأ  ةهجاوم  يف  فطاوعلا  ّةيدبأ  ىلع  اًنهارم  لمجألاو ، رغصألا 

.ّبحلا

تلاحلا .رخآلا يف  ىلإ  ًايدسج  اًءوجل  هفصوب  ّبحلا ، لعفب  ناسنإلا  يفتكي  نأ  ثدحيو 

، رثاكتلاب هسفن  ةيحل  ةرطفلاب  أجلي  .برهم  هل  سيل  رانلاب ، ءاضمرلا  نم  جتسملاك  وه 

ّنأ كلذ  ىلع  ليلدلاو  .بئاصملا  دنع  هيلإ  نكسنل  انيلع ، هب  هللا  معنأ  يذلا  اقولا ، ّبحلابو 

ك ربمتبس ، ثادحأ 11  تلت  يتلا  ةرتفلا  تناك يف  كرويوين ، تلّجُس يف  جاوزلل  ةبسن  ىلعأ 

، ةايحلل اوشعلا  فصقلا  ةهجاوم  يفف  .ثراوكلاو  بورحلا  فرعت  يتلا  ندملا  يف  ثدحي 

نودوعي ال  ةلاحلا ، هذه  يفو  .لبانقلا  مهب  كتفت  نأ  ىلع  ّبحلا ، مهب  كتفي  نأ  سانلا  لّضفي 

ام اذهو  باجنإلا ، نم  ديزمل  مهدشرت  ءاقبلل  مهتزيرغ  اهدحو  .يرسألا  داشرإلاب  ّينعم 

، نادلبلل رباعلا  حوزنلا  ةلحر  يف  مهيوذ ، ناضحأ  مهارن يف  نيذلا  لافطألل  لئاهلا  ددعلا  ّرسفي 

.تاعارصلا رمع  نم  مهرعأو 

اذه بتكأ  نمل  سئابلا ، نم  ًاليج  هنم  بجنيل  توملا  رشاعي  يذلا  ّبحلاو  هيتلا ، نمز  يف 

علاط يش يش  لباهملا ،  » ىوس ةايحلا ، راطق  ّبحلا ك يف  راطق  يف  فداصأ ، انأو   باتكلا ؟

شيعي نم  كانهو  كلذك ، ّهنأ  لاخي  نمو  اًمرغم ، هارت  نم  كانه  .ماهوألا  راطق  نم  لزان »

هّنكل ...ول  ّدوي  ناك  نمو  قرافم ، قشاع  ّلك  ّنأ  يردي  الو  قشاع  وه  نمو  ّيقشعلا ، مهولا 

.قيرط نم  همامأ  َيقب  امل  قيفر  ىلع  روثعلا  ةزجعم  رظتني  داع  امو  همالحأ  ململف   ...

، ًالوأ يسفنل  باتكلا  اذهف  طبضلاب ، هبتكأس  ام  يردأ  الو  دحأل ، بتكأ  ال  يّننأ  ةقيقحلا 

، قفتا فيك  هراكفأ  ضعب  أت  نأ  سأب  اذل ال  .حجان  باتك  زاجنإل  ةيلاثملا  ةفصولا  اّهلعلو 

.هلوقن ام  ٍقطنم يف  نع  ثحبلا  ىلإ  الو  قّمنملا ، مالكلا  ىلإ  جاتحن  انسفنأ ال  ثّدحن  امدنعف 

، هسفن قح  ربح يف  مئارج  بكتريو  هئاّرق  نع  ةباين  ىّرعتي  بتاكلا  .ةيراع  حورب  بتكن  نحن 

..ًانوصم ئراقلا  فرش  ىقبيل 
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ّلطعتتو عراستتو  هتاعانق ، طوطخ  طبهتو  ولعت  بعتم ، بلقل  يّبط  طيطخت  باتكلا  اذه 

عجولا نع  توكسلاب  ّالإ  ةيبلقلا ، ةتكسلا  نم  هذاقنإو  هتّاقد  ماظتنا  يف  لمأ  الو  هتاضبن ،

ّم كأ  تمهفو  فرعأ ، نأ  تيّن  ّم  كأ  تفرع  يّننأ  كلذ  .كحضلا  ةلواحمو  يقيقحلا ،

! ءيش ّلك  كاردإ  مدع  ةمحر يف  ّة  .ةباتكلا  ةبغرلا يف  تدقف  اذل  مهفأ ، نأ  يغبني يل  ناك 

ّهنأ ول  ك  ملاحلا ، ةّفخب  ةباتكلا  ىرخألاو  ةنيفلا  لصاوأ ب  نأ  يتّحصب ، اًقفر  يّقح ، نم 

.يّمه ّلك  تناك  اهب ، يضر  ةّينعم  ةّمأ غ  ّنأل  هتبتك ، ام  مظعم  تيكب يف  امدعب  ّمه يل ، ال 

ةديقعلا ةيّرحو  ناسنإلا  ةماركو  ةاواسملا  نع  عافدلا  هرمع يف  ىضق  يذلا  تلوف ، ميظعلا 

ديفم كلذف  اًديعس ، نوكأ  نأ  ترّرق  : » كراعملا هتفزنتسا  امدعب  لاق  ةّيندملا ، تايّرحلاو 

.كلذ ترّرق  هلثمو  ةّحصلل .»

ظافتحالا ىلع  ارصم  هفلخ ، ًاتفتلم  مّدقتي  ماد  ام  اًديعس  نوكي  نأ  نك  رعلا ال  ّنأ  ىقبي 

نأ هنأش  نم  وأ  ىوُري ، نأ  قحتسي  ءيش  مهتبعج  سيل يف  ةركاذ ، الب  سانأ  ءادعسلا  .هتركاذب 

..ةديعس نوكأ  نأ  راتخأ ب  نأ  ّيلع  راصتخاب ، .ًائراق  ُبي  نأ  وأ  ةميظع ، ةّيبدأ  ًالعأ  عنصي 

نأ ثدحي  اذل   .ىقشت  نأ  ينعي  رّكذتت  نأو  رّكذتت ، نأ  ينعي  بتكت  نأ  .ةبتاك  نوكأ  نأ  وأ 

رع رعاش  هب  قطن  ام  لّوأف  برعلاو ، ةداعسلا  الو ب  بدألاو ، ةداعسلا  عمجلا ب  ماقتسا 

.اندراطت سيقلا  ئرما  ةنعلو  اهموي  نمو  لزنمو .» بيبح  ىركذ  نم  ِكبن  افق   » ناك

.انءارو هانكرت  ٍنطو  وأ  ..تيب  وأ  بيبح ، ىلع  ءاكبلا  نم  ًانرق  رشع  ةعبرأ 

، نروبزوأ نوج  .فلخلا  ىلإ  تافتلالا  نع  تفقوت  موي  ةديعس  نوكأ  نأ  تحجن يف  ّيلعل 

نم نيرشعلاو  ةسداسلا  يف  وهو  اهبتك  يتلا  بضغب » ءارولا  ىلإ  رظنا   » ةّيحرسم بحاص 

نّسحتب رعشأ  تأدب  لمأ  ّلك  نع  تّيلخت  ذنم   » لاق نأ  رمعلا  عم  رمألا  هب  ىهتنا  هرمع ،

«. ميظع

نم يفطاعلا  انؤافش  هيف  نوكي  دق  يذلا  انعاجوأل ، يهيدبلا  ّلحلا  اذه  ىلإ  هبتنن  فيك  

ذخأن انلعجي  يذلا  ّلحلا  كاذ  أي ؟ الو  أي  يذلا  كاذ  راظتنا  انيقبت يف  يتلا  ةيهاولا  لامآلا 

ّبحن ًابوعشو –  اًدارفأ  نحنف –  هئيجم ! مدع  ةمدص  ّلبقت  لدب  انيديأب ، اًركاب  انلبقتسم 

يتلا ةليمجلا  بيذاكألا  ّبحنو  راظتنالل ، ةيطايتحالا  دعاقملا  ىلع  سولجلاو  ةبذاكلا ، دوعولا 

رصتخت نأ  نك  ةينغأ  نم  ةّمأك  انل  ناك  ولو  .انرعأ  رده  لباقم  حل ، انتداعس  عنصت 

حر ّونإ  ّيلق  ...ّييلع  بذكاو  يجت  الو  اعت   » زوف ةينغأ  تناكل  يسفن ، بيبط  ّيأل  انتلاح 

تاّيئاضفلا  ّنأو  بذكي ، مكاحلا  ّنأو  بذكي ، ّبحلا  ّنأ  يردن  نحنف  يجت .» الو  ..اعتو  يجت 
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.رابخألا ةرشن  ةعباتمو  مكاحلل ، تيوصتلاو  ّبحلل ، عتسالا  لصاون  انّنكل  تقدص ، نأ  ثدحي 

هتايح يغتبو  عمتجملا ، يغتب  لمألا  دقف  موي  هتيفاع  داعتسا  ّهنأ  ينعي  نروبزوأ  ّلعل 

اّمأ انءافش ، ايئاهن  لمألا  عطق  يف  ّنأ  وه  هفرعأ  ام  ةلشاف .)! تاجيز  سمخ  دعب   ) ةّصاخلا

ةئرتهملا لابحلاب  انّقلعت  يفو  راظتنالا ، نم  ديزملا  ىلع  حوتفملا  راظتنالا  يف  وهف  انؤاقش 

، تايركذلل اًماركإ  ةايحلا  ليجأتل  انعفدي  ام  دوعي ، نأ  هناكمإب  ىضم  ام  ّنأ  انداقتعاو  ماهوألل ،

.ةداعسلا عم  اندعوم  نع  ةقح ، ّلكب  ّفلختللو ،

تنك ال نإ  .كفلخ  تافتلالا  مدعو  كملأ ، ردصم  عم  ةقالعلا  عطقب  أدبت  ةداعسلا  نيرا 

نزو وهو  ، ) اًمارغ دودح 350  نزي يف  يذلا  غصلا ، كبلق  مّدقت  الف  كردق ، ّغت  نأ  عيطتست 

ضعبو حومسم ، نزحلا  نم  ليلق  .نازحألل  ايهش  اًقبط  مأ ،)! معطم  كيتس يف  ةعطق  ّيأ 

ىلإ جاتحتو  اهتلصاوم ، نم  كل  ّدب  قيرط ال  كمامأف  بجاو ، كسفن  ذاقنإ  ّنكل  زئاج ، ءاكبلا 

بعصأ الف  .كسفن  نم  دعبأ  كتلومحب  يض  نلف  ّالإو  اهعطقتل ، كنايسنو  كتقايلو  كتّحص 

تلق .قارفلا  كنابسح  عضت يف  ّكنأل   كدحو ، هيش  شحوم  قيرط  اهلمحت يف  ةلومح  نم 

! ةملكلل اي  ..قارفلا ؟

!؟ ةملك نوكت  نأ  ةقعاصل  فيك 

هّملس ةجرد يف  رتخير  هل  عضي  لازلز   ّةيجولويجلا ، تاّعقوتلا  جراخ  ةّينادجو  ةّزه  ّهنإ 

ىلإ دنتسي  هتننظ  امو  يدبألا ، كفقس  هتلخ  ناينب  ّلك  ىلع  أي  ماوعأل ، ّدت  دق  هتدادترا  ّنأل 

.لام ًاغص  اًرجح  ّنأل  اًموي ، طوقسلل  ليآو  ونيمودلا ، راجحأ 

فيك .كتادنتسم  عجارت  تنأو  كتقح  فشتكت  .كبلق  لأسي  للخلا »؟ نمكي  نيأ  »

نم كسفن  ِمحت  ملف  يدبأ ، ّبح  ىلع  ئّكتم  ّكنأ  تقّدصو  كتميخ ، دتو  دبألا » ىلإ   » تلعج

؟ هّبلقتل كلذك  يّمُس  بلقلا  ّنأب  كملع  مغرب  اهتاّبلقتو ، بولقلا  فصاوع 

! ةقحلل اي 

ّبحملا داقتعال  اهعاجوأو ، بولقلا  يسآم  نم أ يف  ّةيرشبلا  تعفد  روصع  ىدم  ىلع  مك 

قشعلا نوناق  تبلق  ةقيقح  ىلع  يفطاعلا  نأشلا  ءاربخ  عي  نأ  لبق  ّيدبأ ، روعش  ّبحلا  ّنأ 

ىلإ بوبحملا  عم  ءاقبلاب  مهدوعوب  ءافولا  مدع  بنذ  نم  قرافملا  تفعأو  بقع ، ىلع  اًسأر 

نم لابج  تمطحتو  عومدلا ، نم  راهنأ  اهلالخ  ترمهنا  يفطاعلا ، ءابغلا  نم  نورق  .دبألا 

، غ ال  طقف  تاونس » ثالث  مودي  ّبحلا   » ّنأ ءاربخلا  ةداسلا  انل  نلعي  نأ  لبق  بولقلا ،

نيرداغملا ىلع  مول  .روتفلا ال  ىلإ  ةفهللا  نم  تقولا  عم  اهلّوحتو  رعاشملا  رّوطت  ىلإ  اًدانتسا 
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سفنلا ءلع  مزجي  ةّيملعلا ، ثاحبألا  ىلإ  اًدانتساف  .قارفلل  اينادجو  جَمربم  انمد  ام  نذإ ،

بتُكي ةيلديص ، نم  ةروراق  وأ  ةبلع  ىرتُشي يف  ّبحلا ال  ّنأ  او  ةيحالص ، خيرات  ّبحلل  ّنأب 

انوكرت انب  ًةفأرو  ّةيربخلا ، هذه  انل  نولقني  فيك  ءلعلا  ردي  هتّدم ،  ءاهتنا  خيرات  اهيلع 

! ّةيدبألا رعاشملا  مهوب  ّبح  ّلك  عم  مّمستن  تضم  ًانرق  نيرشعل 

.قاّشعلا فرصني  اًركاب 

دنع ةبلطلا  ةاقو  ةرغاش ، دعاقملا  ّلك  .اورداغ  دق  نونوكي  ّبح ، ةثلاثلا –  ةنسلا  ّفص  يف 

ّبحلا جهانم  ّلك  ّنأ  كلذ  دبألا .» ىلإ   » ناحتما يف  اوبسر  نيذلا  بئاغلاب  ةمحدزم  ءادنلا 

غب شيعي  ال  ّبحلا  ّنأ  تيسنو  فطاوعلا ، ةيدجبأ  يف  سرد  لوأ  دبألا » ىلإ   » تدمتعا

.نادقفلا ةيلتحاب  مئادلا  ساسحإلا 

ناعفنت الو  ّةيبرعلا ، ةسايسلا  ّالإ يف  تدوجوم  تملكل غ  ةغللا  ءاهقف  هبتني  فيك  

نم مك  .رشبلا  يالم  يسآ  اتبّبست  هرغص  ىلعو  ّةيسنامورلا ، اغألاو  رعشلا  غل 

؟ ةيغاط ّبحلا  دلوي  لهف  دبألا .» ىلإ   » يتملك نايغطلا يف  نم  مكو  دادبتسالا ،

بّرسأ ًاباتك  بتكأل  تلق  ةّيسردملا ، دعاقملا  ىلع  دبألا » ىلإ   » عباقلا بسارلا ، لجأ  نم 

مك  » ببسب وأ  ..تملك  ببسب  مويلا ، دعب  نوَقشي  مهاسع ال  تاناحتمالا ، ةبوجأ  هيف  مهل 

اهميسن يف لّوحتيس  تلك  باّهولا ، دبع  ىّنغ  ك  فيصلا » يلايل  ةمسنلا يف  اوهبشي  ةملك 

.صاعأ ىلإ  دوعولا  ءاتش 

اًدشرم نوكأ  نأ  ديرأ  تدع  امو  حئاصنلا ، ءادسإل  يتسح  تدقف  تقولا ، عم  يّننأ  غ 

.قارفلا ةداج  نع  ةعّرفتملا  ةقزألا  هئاتلا يف  قاّشعلل  اًيفطاع 

ول ىتح  هرارق ، ّقحم يف  ّهنأ  هل  دّكؤي  ام  لب  كتحيصن ، سيل  هعس  ىلإ  قشاعلا  جاتحي  ام 

كأرقي وه  .ةيواهلا  ةيفاعلا ال  وحن  هنونجب  ٍضام  ّهنأ  ّنئمطي  نأ  ديري  .ةبيصم  هرايخ  ناك يف 

لوقت نأ  مهفي  الو  كباوص ، اًدقاف  اًقشاع  تنك  موي  هتلق  ا  دهشتسي  .كنع  هسفن ال  نع  ًاثحب 

ّنأل لب  يأر ، ىلع  تباث  ّكنأل غ  الو  كسفن ، ضقانت  ّكنأل  ال  دعب ح ، هسكعو  ءيشلا  هل 

.ىوصقلا اهتاضقانت  رعاشملا يف  ةورذ  ّهنأل  هسفن ، ضقاني  ّبحلا 

ءسأ ّالإ  اهيف  ّغتت  الو  لزألا ، ذنم  رّركتت  يتلا  بولقلا  يسآمل  ًاباوج  نذإ  كل  نم 

نئاخو مولظمو ، اظ  ب  اهسفن ، تافالخلاو  رّركتي  هسفن  ءادلا  ءايبغألا ؟ بّيطلا  قاّشعلا 

ةكئالم يف الف  ّرشلا ، راودأ  بوانتلاب  ءاسنلاو  لاجرلا  هيف  لدابتي  عوجفمو ، قرافمو  لوذخمو ،

.رشبلا سنج 
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يعّدي رعاشملل ، ّبلقتملاو  يّرسلا  اعلا  ىلع  موقت  صصق  اًبئاص يف  ًكح  ردصت  فيك 

ناك همو  مهفاصنإب ، لاجرلاو  ّنهنع ، عافدلاب  ءاسنلا  كبلاطتف  ةّيحضلا ، ّهنأ  سنج  ّلك  اهيف 

.كرايتخا كنوخيس  ًتحف  ..كنوع  هللا يف  ناك  كّفص ،

لئابقو ًابوعش  اوَدغ  نإ  ةّصاخو  هنوأرقي ، نّمع  بتكي ال  ّع  لوؤسم  بتاكلا  ةياهنلا ، يف 

امل يردي  دحأ  الو  اهمّدقتت ، ةكمسب  اًجاوفأ ، كسألا ، قحلت  كب ك  نوقحلي  قاشعلا ، نم 

! اًنبج اهكأ  اهنوكل  رطخلل ، اًراعشتسا  عيمجلا  عرسأ  تناك  نإ  ّالإ  اهاوس ، نود  تاذلاب  يه 

ىرسأ عقاولا  نوقحلي  يف  نيذلا  نوكي  لهو  كلذك ؟ ةءارقلا  نوكت  لهف  بوره ، ةباتكلا 

هيلإ نوأجلي  ىفشم  وأ  ىوأم  نع  نوثحبيو  يفطاعلا ، لاقتعالا  تاركسعم  نم  اوّرف  قباس ،

مئارج نع  ةقالعلا  ةياهن  يف  فلتخت  ال  يتلا  ةيقشعلا ، هارجو  ّبحلا  ىذأ  نم  ًابره 

؟ ةيهاركلا

نودّج اوحار  لب  .اولعفي  ول   نومدنيس  اوناك  مّهنإ  اولاق  اّوبحأ  نيذلا  ّلك  كلذ ، مغرب 

.ةباتكلا ءانثأ  ثكلا  هنم  مهتلأ  يذلا  عونلا  نم  ةّرم ، الوكوش  ةعطق  هتلخ  ىتح  ّبحلا  باذع 

ديرف فتكي  نيب   موثلك ، ّمأ  لوقت  بابحألل ،» بحلا  باذع  باذع ، ىلحأو  باذع  ّرمأ  »

ّتم تنأ إ  شع   » هتو ّينعم  بيبح غ  ءادف  توملل  اًزهاج  ناك  لب  باذعلاب  شرطألا 

ةفأرل ًءادجتسا  هسفن ، ىلع  مّحرتلاو  هتزانج  فصو  ّدح  يقوش  دمحأ  بهذ  هلبقو  كدعب ،»

«. هدَّوُع َمَّحرو  هاكبو  هدقرم  هافج  كانضم   » قوشعملا

علولاو ةيشوزاملا ، نم  ردقلا  اذه  ىلع  ةّمأ  حصن  ةدئاف يف  نم  نورت  له  ًاقدص ، ..مّكبرب 

!؟ ةّيبغلا تايحضتلاب 

ةباتك نك  الف  كأ ، سيل  ةاساوملا  باب  نم  اذه  اتك  اوعلاط  قاّشعلا ، يتّبحأ  وحماس 

ولحيو ةساعت ، اهلحارم  كأ  شيعت  ةّمأل  الو  ديعس ، قارفل  ةفصو يل  .قارفلا ال  نع  ّداج  لمع 

تاراسخلاو تاراصتنا ، اّهنأ  ىلع  مئازهلا  دّج  اًما ك  ةداعس ، ّهنأ  ىلع  باذعلا  ديج  اهل 

.بساكم اّهنأ  ىلع 

ّلك دعبو  ةيادب ، ةايحلا  انل  يدهت  ةياهن  ّلك  دعبف  ةبآكو ، ًانزح  ّلقأ  قارفل  ةفصو  دّرجم  ّهنإ 

رسعلا عم  ّنإ  اًرسي ، رسعلا  عم  ّنإف   » تّرم هدعو  هناحبس  رّركو  لب  رسيب ، هللا  اندعو  رسع 

«. اًرسي

اصن كمهلي  اًصخشو  باتك ، رمأ  كل  ّرسيت  ةفداصم  ةايحلا  كل  يدهت  دق  اًضيأ ، ةباتكلا  يف 

.كسفن تنأ  هلهجت  ببسل  تاونسل ، هتباتك  كيلع  تّرسعت  ًاليمج 
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؟ قارفلا نع  باتكب  تدع  ّمث  ..بتاكلا  اّهيأ  ترّخأت  اذامل 

نع كّيلخت  ّدح  كربح ، لوهذلا  نم  ّفجف  كسفن ، نم  اهمومه  كتذخأ  ةّمأ  ببسب  اّر 

! كمالحأ قارف  ...قارف  ربكأو  كماهوأ ، مجحب  ةبك  تناك  مالحأ 

يذلا قثاولا  احلا  ناسنإلل  كقارف  هاسقأو ، قارف  لوأ  .كسفن  نع  تلصفنا  كسفن  تنأ 

.هتنك
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لوألا ءزجلا 

كأرقيس دحأ  ْنأك ال  بتكا 
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ربحلا ّيصع  كارأ 

هتكارش مكحب  بتكلل ، ّةينانبل  ّةيروهمج  ربكأ  سأري  ينيعبرأ ، ّباش  .ءادغلا  ىلإ  يرشان  اعد 

ببس نع  لجرلا  حصفأ  ةوهقلا ، انغلب  امدنع  .ةهشلا  ةّيسنرفلا  تيشاه »  » ةعومجم عم 

مهعاطقنا لوطي  مهبّاتك ح  ةدناسم  ّيبرغلا يف  نيرشانلا  ةقيرط  ىلع  هلاؤس  ءاجو  هتوعد ،

هيلإ جاتحت  يذلا  ام  ..ايئاور  ًالمع  يردصت  تاونس   سمخ  ذنم   » لاق .ةباتكلا  نع 

.»؟ يبتكتل كل  هّرفون  نأ  نك  ءيش  ّة  له  ةديدج ؟ ةياور  زاجنإل  طبضلاب 

نأ نود  حلا ، كلذ  ذنم  تّرم  دق  تاونس  سمخ  نوكت  نأ  أجافو  لاؤسلا ، ينكبرأ 

! بعرم رمأ  ّهنإ  .اهلالخ  تلعف  اذامو  ..تّرم  فيك  .ًاباتك  ردصأ 

«. اًراكفأ تلاحتسا  يعومدف  ّطق ، ِكبأ    » لئاقلا نارويس  ترّكف يف 

ىلإ هبتنأ  يّننأو   اًعومد ، تلاحتسا  يراكفأ  نوك  ىلإ  دألا  يجاتنإ  ّةلق  دوعت  له 

بتاكلل لضفألا  نمأ  يعادبإ ؟ لمع  ىلإ  يعومد  ىرجم  ليوحتو  زح ، ضئاف  نم  ةدافتسالا 

؟» ربحلا ّيصع   » مأ عمدلا » ّيصع   » نوكي نأ 

نم كأ  شيعت  ةأرملا  ّنأ  دكؤت  ةيّبط  ةسارد  يف  هتأرق  ام  ةيبدألا ، يرئاسخ  مامأ  ازع 

، ةأرملا اهكلت  يتلا  ءاكبلا ، ىلع  ةبيهرلا  ةردقلا  ّنأ  كلذ  .ربكأ  ةلوهسب  بت  اّهنأل  لجرلا ،

، ةردقلا هذه  مهداقتفال  نيب  ىسأو ، نزح  نم  اهسفن  هنزتخت يف  ام  جفت  ةيناكمإ  اهحن 

.ةيغامدلا تاتكسلاو  ةيبلقلا  تابونلاب  مهنازحأ  ةأطو  تحت  لاجرلا  تو 

فصن تيضق  نوكأ  نأ  دعب  ةليلق ، ًالعأ  كرتأو  ًاليوط  رّمُعأ  نأ  ب  وه  نذإ  رايخلا 

فرذل يتعزن  عمقب  يرمع » فصقأ   » نأ وأ  ءاكبلا ، يف  ..ءاكبلا  لضفب  هتبسك  يذلا  رمعلا 

! نيرخآلا ُبت  ...ىربك  ةيعادبإ  ًالعأ  يليحر  دعب  كرتأ  نأ  لباقم  عومدلا ،

الو عمدلا ، ّةيصع  اًموي  تنك  الو  ادمحلا ، سارف  أ  عابتأ  نم  تنك  ام  يّننأل  مدنأ 

، لمحلا جرب  نم  ةّيفطاع  ةأرما  يّننأ  ملعي  نأ  يتبيصمل  بجعي  يذلا  ىلعو  .ربصلا  يتميش 

اهيلع يف تّيبرت  يتلا  ليوعلا  اغأو  ليواوملا  ّلكو  ّدخم » لأسيو  ..َّينيع  عومد  لأسي   » نأو

مالفألا مامأ  كاذنآ  اهتفرذ  يتلا  عومدلا  ّمك  ببسب  ذإ  ىلُوألا ، ةيسايسلاو  ةيفطاعلا  يتقهارم 

تاسب رّحصتو  يعمدأ  فافجب  ةدّدهم  مويلا  ينتدجو  ّةيبرعلا ، ّةيرابخإلا  تارشنلاو  ّةيرصملا ،

فاشن ضرم  جالعل  ًايعانطصا  اًعمد  فصو يل  نأب  أجاف  نويعلا  بيبط  ّنإ  ىتح  يماهوأ ،
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! عمدلا

انمّايأ ىلع  عمدلا  ادغ  امدعب  ةّيلديصلا ، نم  عومدلا  هيف  يرتشأ  موي  أي  نأ  تّعقوت  ام 

انعومدل ةيفوجلا  رابآلا  ّلك  ةّيموقلا  بئاصملا  انكلهتسا يف  اننوك  ىلإ  اًرظن  ةردن ، كألا  ةعلسلا 

.ّةيبرعلا

يبيصقلا يزاغ  روتكدلا  حّحص يل  ك  لوسك »  » وأ ةلوسك ، ةأرما  انأ  كلذ ، ّلك  ىلإ  ةفاضإ 

ةهينه راظتنا  يف  راكفألا ، ىلع  ضبقلا  ءاقلإو  تلكلا ، ةدراطم  يسفن يف  دهجأ  ال  هللا ، همحر 

.ةكرابملا ةّيعادبإلا  باصخإلا 

لبحأس ةايحلا ، .بدألا ك يف  يف  ةيرهشلا » يتمانزور   » ةعجارم نم  ىودج  ال  ةبسنلاب يل ،

اذكه يعادبإلا ، قطنملا  محر  جراخو  باصخإلل ، ةصّصخملا  مّايألا  جراخ  وهس  ةظحل  يف 

.اًعيمج مهيف  تّقفُو  ينّنظأو  ةثالثلا ، يدالوأ  اياور ك  تبجنأ 

سايقملا اذهب  عادبإلا .» وبأ  لسكلا  ّنإ  : » يننط ًالوق  ابحرلا  روصنم  بكلا  لحارلل  ركذأ 

وه ةباتكلا ، نع  لاغشنا  نم  لسكلا  هب  يشي  ام  سكعف  .ةعدبم  يّننأ  يعّدأ  نأ  اكمإب 

.ئطخت يتلا ال  اهتابذبذو  اهليلد 

باتك يف مهأ 100  نم  ّدُعي  يذلا  ةمكاحملا ،»  » هباتك بتك  دق  اكفاك  نوكي  نأ  ّحي 
ناك هصوصن ، دحأ  ةباتكل  ةلماك  تاونس  رشع  ىضمأ  هسفن  اكفاك  ّنكل  ..ةدحاو  ةليل  يف  اعلا ،

ةرقف وأ  ةلمج  فيضيل  اهيلإ  دوعي  نأ  لبق  ةليوط  اًروهش  فقوتيو  ةلمج ، بتكي  اهلالخ 

، اسنرف وهو يف  مّايأ  لالخ 9  هلعأ ، ّمهأ  دحأ  مّايألا ،»  » بتك دقف  سح ، هط  اّمأ  .ةليوط 

بتاكلا ّساوح  رمآتت  له  ةباتكلا ؟ نع  ةايحلا  هلغشت  رظنلا   هنادقف  ببسبأ  .اًفيفك  ناكو 

بتكتل ةبخاصلا  اهتايح  مغرب  تقولاب  دناص  جروج  تءاج  نيأ  نمو  هتقاط ؟ ّتتشتو  هيلع ،

ّردت يتلا  ةلئاهلا  ةرقبلاب  اهفصي  بولف  لعج  ام  اهتءارقل ، رمع  ىلإ  ءرملا  جاتحي  تادلجم 

؟ اًربح

لباقملا يف  نكل ، ّةيعتجا .» ةءاسإ  ريزغلا  دألا  جاتنإلا   » تويلإ جروج  لوق  عفشي يل  اّر 

.ّةيدبأ ةءاسإ  اًضيأ  وه  ةباتكلا  جراخ  تقولل  عدبملا  رده 

بتُكت اًصوصن   هفلخ  اًكرات  يضو  ليحرلا ، همهدي  نأ  لبق  عرسي  نأ  ىلإ  عدبملا  جاتحي 

نمز نكل يف  .رخآلا  مزهي  هنم  نم  بتاكلا ، ملقو  تقولا  فيس  مئاد ب  قابس  .هنهذ  ّالإ يف 

قرسي هيّكف  نمف ب  تقولل ، توملل ال  ةلزانم  ةباتكلا  حبصت  ّدحلا ، اذه  ىلإ  ٍفيخُمو  ٍعرسُم 
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.ًاباتك ةّرم  ّلك  بتاكلا 

؟ يعادبإ لمع  زاجنإل  بتاكلا  هيلإ  جاتحي  يذلا  ام 

.مهسفنأ عدبملا  باوجلا  ّح 
بيجن عاطتسا  نذإ  فيك  ةياور ؟ زجنيل  ةباتكلل  غّرفتي  نأ  ىلإ  بتاكلا  جاتحي  له 

؟ دوقع ةثالث  ىدم  ىلع  لماك  ماودب  اًفظوم  لمعي  وهو  كلت  هعئاور  بتكي  نأ  ظوفحم 

ايبرح ًالسارم  تاونسل  لمع  دقو  لبون  ةزئاجب  اهلضفب  زاف  ًالعأ  ياوغنمه  بتك  فيكو 

؟ بوص ّلك  ةايحلا يف  هتذخأو 

حبصت ّدح  ىلإ  ةباتكلا  يهتشي  بدألا ،  رخآ غ  نأش  لمعي يف  نأ  ىلإ  بتاكلا  جاتحيأ 

هتقيشع ال ةباتكلا  نوكت  نأ  ىلإ  جاتحي  اّر  هماودل ؟ هنادجول ال  لغاشلا  لغشلا  يه  هعم 

.ءاسم ّلك  ارس  فغشب  اهدعاويل  هتنهم ، هعلو ال  هتجوز ،

ىلإ بتكتل ، جاتحت ، ةأرملا  ّنأ  فلوو  اينيجف  حرشت  هدحو ،» ءرملا  ّصخت  ةفرغ   » اهباتك يف 

دارفأ نم  دحأ  اهجعزي  نأ  نود  اهيف  بتكت  نأ  اهنك  حاتف ، َقلُغت  ةفرغو  ةيّدام ، تّايناكمإ 

.ةلئاعلا

نل يتلا  نكامألا  يف  اهتدعاومل  برهت  نأ  كيلع  .بهوت  الو  بَهُنت  ةباتكلا  ةعتم ، ّلكك 

يسنرفلا بتاكلا  كلذ  لثم  تاناويح ، ةقيدح  دعوملا يف  ناك  نإو  ىتح  دحأ ، اهيف  كئجافي 

يحولا نع  ًاثحب  صفق  هسفن يف  ىلع  قلغأو  سنايمآ  تاناويح  ةقيدح  شيعلل يف  لقتنا  يذلا 

: » ةمكحلا نم  ولخت  ةلمج ال  لاق  بيرغلا ، هفّرصت  ريربتل  .ةّيحرسم  ةباتك  نم  نّكمتي   

«. هنم رغصأ  صفق  ميقت يف  نأ  كيلع  دوجولا  نع  بتكت 

ةرجحلا كلت  يأ  ةّيلعلا ، هيلع يف  اوقلغي  نأ  ديري  ناك  يذلا  اكفاك  عيقوت  نم  ةلمج  اّهنأكل 

ةركف يهو  .هبتك  زاجنإو  هسفنب  ءالتخالا  عيطتسي  لزانملا ،  فرغ  قوف  ىنُبت  يتلا  ةغصلا 

ةرجش أبخم يف  ةرجشلا ،» تيب   » ءانب ّيكمألا يف  ةداعك  هل ، ىنب  ذإ  نوسكاج ، لكيام  اهرّوط 

اًّقلستم هيلإ  دعصي  ناكو  هيناغأ  نم  ًاثك  هيف  ّفلأ  ّهنإ  لاقو  يحولا » ةرجش   » اهّس ةمخض 

.يسفنلا مالسلاو  يحولا  نع  ًاثحب  ناصغألا ، نم  ًّلس 
ةنكمأ .ناكملا  هيف  مّكحتي  عادبإلا  فصن  .اًماهلإو  اًرتويبمكو  اًمالقأو  ًاقاروأ  ةباتكلا  تسيل 

هينج ناج  لثم  نورخآو  بتكيل ، ةربقملا  دصقي  ناك  يرصم  بتاك  .لابب  رطخت  نأ  نم  برغأ 

و يتنازنز » قشعأ   » بتك دقف  تلوف  اّمأ  نوجسلا ، اوعدبأ يف  داس  يد  زيكراملاو  نوريابو 

ًابره تاراغملا  وهو يف  ةدلاخلا  هتمّدقم  ّلج  نودلخ  نبا  بتكو  .هتفرغ  ىوس  هتنازنز  نكت 
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.هنودراطي اوناك  نيذلا  سيساوجلاو  دئاكملا  نم 

ةريزجلا ءارشل  تدع  اّرو  بتكتل ، ئداهلا  طيحملا  ةريزج يف  ىلإ  برهت  نأ  اًضيأ  كنك 

، اعلا رشنلا يف  خيرات  ةيسايق يف  ةقفص  كرشن  دقع  ناك  نإ  ةّصاخ  كتارّكذم ، رودص  دعب 

كاراب كمسا  نوكي  نأو  اكمأل  اًقباس  اًسيئر  نوكت  نأ  طرش  رالود ، نويلم  اهتميق بـ60  رَّدُقت 

.امابوأ

، تاراغملا ب  باتك ؟ زاجنإ  نم  نّكأو  ماهلإلا  ّيلع  لزنيل  برهأ  نيأ  لاؤسلا : حبصأ 

ةرجشلا يف تدب يل  تاطيحملا ، ةيئانلا يف  رزجلاو  تاناويحلا ، صافقأو  رباقملاو ، نوجسلاو ،

اهناصغأ ب  يل  عنصأ  انتقيدح ، يف  ةقماس  ةرجش  يل  راتخأ  نأك  .يجازم  بسانتو  يلوانتم ،

اّر اردأ ، ام  .ناصغألا  ب  ّقلعملا  يبتكم  غلبأل  اهيلع  موي  ّلك  شبرعأف  ةباتكلل ، ىوأم 

.هتءارق دنع  ةشهد  زفقي  بدألا  لعجي  ام  اهيف  تبتك 

مع ةدعاق  ...ةرجشلا  قوف  امام  : » هنوبيجيف مكّمأ »؟ نيو  : » يدالوأ لأسي  مهدحأ  رّوصتأ 

عتس يهف  انأ ، ثيح  ىقبأ  نأ  اهنيح  لضفألا يل  نم  .ًالثم  يّمأ  لئاسلا  نوكي  نأ  وأ  بتكت ،»

باش امدعب  يأ  بّاتُكلل » هوذخأ  باش  ّامل   » اهلوق ّيلع  ديعتو  ّعتل  ةيلاثملا  ةبسانملا  ىلع 

ةّرسحتم تلاق  ليللا ، نم  ةرّخأتم  ةعاس  ىتح  بتكأ  ينتأر  ّلكف  ةسردملا ، ىلإ  هوذخأ 

«. ةبيتكلا نم  يحاترا  ربك  يتنب  اي  : » يلاح ىلع  ةقفشمو 

ةنماثلا ّنس  يف  ءايزألا  تاضراع  ةنهم  ك  أدبت  ءاسنلل  ةبسنلاب  ةباتكلا  ّنأ  دقتعت  يّمأ 

لبق رمعلا ، نم  ثالثلا  اهغولب  دنع  دعاقتت  نأ  ةبتاكلا  ىلع  ّنأو  ثالثلا ، يهتنتو يف  ةرشع ،

زلجنإ ارول  ّنأ  اهل  حرشأ  نأ  نم  ىودج  .ءاضيب ال  ةرعش  لوأو  اههجو  ىلع  ةديعجت  لوأ  روهظ 

ّنأو ةحجان ، تاياور  نم 9  ةلسلس  تبتكو  تسلا ، رمع  تزواجت  نأ  دعب  ةباتكلا  تأدب 

نأ نم  يدنللأ  ليبازيإ  ةعئارلا  الو  سارود  تيرغرام  الو  رانسروي ، تيرغرام  عن  رمعلا  

هشتينو سح  هطو  ميكحلا  قيفوت  اّمأ  .ّبحلا  نع  ّنهلعأ  لمجأ  عبسلا  يف  اننيدهي 

يّمأ ّنكل  .نثلا  فراشم  ىلع  مهو  مهلعأ  مظعأ  ميدقت  اولصاوف  وغيه  روتكيفو  هتوغو 

، اهتروص ىلع  اهتعلطأ  ول  يوادعسلا  لاون  عم  اهلهاست  نم  كأ  ءالؤه  عم  لهاستتس 

ءاسنلا ةئيه  كلت  نوكت  نأ  اّمأ  ةمكحو ، اًراقو  مهرهظم  ديزي  طبضنملا  ضيبألا غ  مهرعشف 

! يلبقتسم ىلع  اهنئمطي  نل  ام  اذهف  تابتاكلا ،

يسنرفلا يمالعإلاو  بتاكلاف  بتكيل ، ةرجش  ّقلستي  ناك  نم  هدحو  سيل  نوسكاج  لكيام 

ةباتكلل أجلم  ىلإ  اهلّوح  ةبك  ةرجش  يدنامرونلا  هتيب يف  هل يف  روفراد ، رفاوب  كيرتاب  هشلا 
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.يلوضفلا رازم  تحبصأ  ةفرغ  اهيف  ىنبو 

ةباتكلل ليلعلا ، ءاوهلا  ّمشو  فاصعلا  ةقفر  ادعف  ..ةمكح  ةباتكلل  ةرجش  ّقلست  ّلعل يف 

ةلزان ةعلاط   » انأو يضايرلا ، دوهجملا  ضعبب  موقأل  يتصرف  نوكت  دق  .دئاوف  ةرجشلا  ىلع 

لبق نوّرتوتي  بّاتُكلا  ّنأ  فورعمف  .ةباتكلا  مزاول  نم  ءيش  ىلإ  تجتحا  ّلك  ةرجشلا ،»

نوّدعيف ىلوألا ، ةحفصلا  ذنم  بورهلل  عئارذ  نوعرتخيو  نوئيجيو ، نوحوري  .ةباتكلل  سولجلا 

، ذفاونلا نوحتفيف  ةئّيس  ةءاضإلا  مهل  ودبت  اهدعبو  رّكسلا ، اوسن  مّهنأ  نورّكذتي  ّمث  ةوهقلا ،

ام نوحملي  بتكملاو  ةذفانلا  بو  اهقالغإل ، نودوعيف  كفتلا  نم  مهعن  جيجضلاب  اذإو 

دق ةوهقلا  نوكت  كلذ  ءانثأ  .هولسري  ديربو   هوبلطي ، قيدصو   هوزجني ، رمأب   مهرّكذي 

ةقالع لكألا ال  ةبغر يف  مهئجافت  كانه  .خبطملا  ىلإ  نوهّجتيف  اهغ ، دادعإ  نم  ّدب  الو  تدرب 

ةبهأ ىلع  مّهنأ  كلذ  يعو ، نود  هنودردزي  لكؤي ، ءيش  نع  ًاثحب  داّربلا  نوحتفيف  عوجلاب ، اهل 

! داّربلا ...ماهلإلا يف  نع  ثحبلل  كانه  مهو  وه ، ام  دعب  نوردي  ّصن ال 

ةثلاثلا ةعاسلا  داّربلا  لكألا يف  نع  نوّشتفي  نيذلا  سانلا  ّنإ   » يماكاروم وراه  لقي  أ 

«. اًضيأ ّيلع  قبطني  كلذو  ةباتكلا ، نع  نوزجاع  اًحابص 

ًاليل ثحبلا  ةنحم  بك يف  بتاك  عم  كرتشأ  تمد  ام  ّةيوس ، وك  ىلإ  لوقلا  اذه  يننط 

زربأ دحأ  ّهنأ  ىلع  داقنلا  هفّنص  اباي  بتاك  يماكاروم  وراهو  .داّربلا  يف  ماهلإلا  نع 

وراه حبصأ  عمسي  ، حجرألا   ىلع  هنوك  مغرب  .اعلا  يف  ةايحلا  ديق  ىلع  ّيئاورلا 

ّيهش ءيش  نع  ًاثحب  خبطملا  وحن  يريرس  نم  ًاليل  تزفق  ّلك  يتكحض  هرطاشأ  يليل ، قيدص 

.ةباتكلل سولجلا  ةظحل  نم  ًابوره  ىرحألاب  وأ  ...ةباتكلا  ةهجاوم  نم  نّكأل  هماهتلا  يننك 

ًابايإو يف ًاباهذ  يلثم  ليللا  نم  ةرخأتملا  ةعاسلا  هذه  خبطملا يف  كرهي »  » وراه ّلعل  لوقأف 

.اًديدج اصن  بتكيل  اهدردزي  يشوس  ةعطق  نع  ًاثحب  نابايلا ، نم  ام  ناكم 

ّلث بيلحلاف  نخاس ، بيلح  بوك  ءاستحال  يتجاحب  يدنع  ةباتكلا  ضارعأ  أدبت  ايصخش ،

(، يبضغو  ) يجازم ةنزوَدل  هيلإ  جاتحأ  .ودبلل  ةوهقلاو  زيلكنإلل  ياشلا  هينعي  ام  يرئازجلل 

ينباتنت بيلحلا  لبقو  ...ءاضيبلا  بولقلا  باحصأ  ّلك  جازمك  ةعرسب ، دربيو  ضيفي  يذلا 

ةداعإك ًالجعتسم  الو  ايرورض  سيل  ام  ّلكب  مايقلاو  ًالصأ ، ّبترملا  تيبلا  بيترت  يف  ةبغر 

.لجعتسملاو يرورضلا  يعوبسألا  يلاقم  نم  ًابوره  اهيبأ ، ةركب  نع  نئازخلا  بيترت 

نوسكاج لكيام  ةنورمو  ةّفخ  استكا  ةباتكلل ، ةرجشلا  قوف  دوعصلا  دئاوف  نم  ...ّمث 
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يثحب لدب  اذكهو  .ناصغألا  نادعسلاك ب  زفقي  وهو  حجرألا  ىلع  اهبستكا  يتلا  ةيفارخلا 

فلاسك ةقيشر  ودغأس  ينفداصي ، ام  ّلك  ًاليل  مهتلأ  انأو  زو  ةدايزو  خبطملا ، ماهلإلا يف  نع 

قدألا ىلع  وأ  .ماهلإلا  ةرجش  ةلزان » ةعلاط   » نوكأس راهنلاو ، ليللا  ىدم  ىلع  ّأل  نامزألا ،

يذلا زوف  راج  رمقلا ،»  » ناجلاب ينعأو  ناجلا » تيبل  ةحيار  اهوبأ  تيب  نم  ةعلاط  »

ةليل ّلك  هرياسأ  نأ  ّيلعو  ةجلا ، بجاو  هل  حبصيسو  قوف ،»  » يدوجو مكحب  يراج  ودغيس 

ىلع اولاز  ام  قاّشعلا  ّنأب  هنئمطأو  نيرهاسلا ، رابخأو  هرابخأ  نع  هلأسأ  نأو  ةباتكلا ، لبق 

رمقلاو انحن  و« كّايو » انأ  رمق  اي   » هل يّنغأو  ءاسم ، ّلك  هدهدهأو  ءابغلا ، نم  هسفن  ردقلا 

! قارفلا نع  ...ةباتكلل  ًاخأ  دلخأف  ...مانيو  سفدني  حوريو  ينع  ّلحي  ناج » 

أدبيو لمعلا  نع  فقوتي  ةليمج ، ةركف  ىلع  عي  امدنع  ّهنإ  ةّرم ، هاش  فسوي  لاق يل 

ذخأتو ةحرفلا  رمغتو  باتكلا ، اذه  اهب  أدبأ  ةليمج  ةركف  ىلع  عأ  نأ  ىشخأ  .صقرلاب 

سبجلاب ةفوفلم  ىفشتسملا ، رمألا يف  يهتنيو   ةرجشلا ، قوف  صقرأو  حدصأ  حورأف  لاحلا ،

ينحصني رمقلل  ءانغلا  لدبو  ردقلا ، كحضيو يل  ءسلا ، باوبأ  حتُفت يل  اّر  وأ  .ءايمومك 

« لوديآ بارأ   » عبَرب قاحتلالاب  وأ  موجنلا » عم  صقرلا   » جمانربل مضنالاب  ناجلا  دحأ 

قباستيو تاشاشلا ، ىلع  ّلطأ  ارت  يهو  يمأ  قعُصتو  تاهوتالبلا ، ىلع  لوجأو  لوصأف 

اي هااااااآ   » لاو اقرفلل  حدصأ  انأو  نوفتهيو  يتبهوم ، اوّنبتيل  برطملا  رابك  رجاشتيو 

ّنأل ةيضاقلا ، ةحيصلاب  قباستملا  عيمج  ىلع  زوفأف  ىماتي » يشرع  دالوا  يلخنا  كيلعو  ةملاظ 

« هصتعم او   » تدان يتلا  ةيبارعألا  توص  نم  ىتح  ىوقأ  ادغو  تابيخلا ، هتلقص  وص 

.دالبلا رخآ  مصتعملا يف  اهءادن  عمسف 

يلّوحت تاقيدصلل  هب  رّربت  ام  دجت  نلو  واوز » وب  يديس  «ـ الو ب مصتعملاب  عمست  يّمأ  

ةعنقم اًراذعأ  كلمأ  يّنكل  .ةبتاك  وك  يف  اًبيع  ىرت  تاونسل  ّتلظ  يتلا  يه  ةبرطم ، ىلإ 

يّننأب فرتعأ  اذل  برطلاب ، ّالإ  ةّمألا  هذه  ذاقنإ  لمأ يف  نم  دجأ  تدع  ام  انأف  اهل ، اهمّدقأ 

ّلك يف  نيروكشم  نوّنغيو  ثثجلا ، قوف  تالفحلا  ةماقإب  نولضاني  نم  ّقح  يف  تأطخأ 

ديعو رطفلا  ديع  نوّنغي يف  ءالؤه  تدهاش  ّلك  .ثدحي  ًائيش   ّنأكو  دالبلا ، ّلك  يفو  دايعألا 

دايعأو قّوستلا ، دايعأو  ةنسلا  تاياهن  دايعأو  قاشعلا  ديعو  لالقتسالا  ديعو  ىحضألا 

! تيّنغ ينتيل  اًقحس  تلقو  ةّمألا ، عاضوأ  ىلع  يبلق  ّنطا  ..لّوستلا 

.ليثمتلا هتبهوم يف  ربتخي  وأ  ءانغلا ، هسفن يف  بّرجي  ىتح  ةباتكلا  رشابي  ّالأ  بتاكلا  ىلع 
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قدصلا تلكلا ؟ نم  ةنفح  نع  اًعافد  مالآلا  برد  ءرملا  راتخي  اذلف  ًالثمم ، دلوي  مويلا  ّلكلا 

دق ليثمتلاب  نيب  هتايح ، هلباقم  ءرملا  عفدي  دقو  قمحأ ، ّالإ  هراتخي  ال  فلكم ، انمّايأ  ىلع 

انأ لوقت  ام   » اًعبط .ّيحلا  يّنسم  ادع  اًعبط  دحأ ، هيلإ  فّرعتي  دوعي  ّدح ال  ىلإ  هتايح  ّغي 
ىلع ّلث  نأ  يفكي  ّدحلا ، اذه  ىلإ  اًبعص  رمألا  سيل  .يّمأ  لوقت  ةراحلا » رابك  اوتو  ىتح 

علقتف راودألا ، ّلك  يف  حاجنلا  كنك  لوألا ، صخشلا  عادخ  يف  تحجن  نإ  دحاو ، صخش 

.حارفألاو تاناجرهملا  ّالإ يف  سانلا  كاري  الو  حاترتو ، ةباتكلا  نع  اهنيح 

يّننأ كربخأ  يّمأ ،  اي  ينيحماس  : » بحتنأ انأو  اهل  لوقأس  يّمأ ، فعض  ةطقن  فرعأ 

ةعاذإلا ىلإ  ارتأ  نم  تنثا  عم  اًموي  تبهذ  نمؤملا ، ّمأ  ةشئاع  ةيوناث  سردأ يف  تنك  امدنع 

ًءسأ نيّدعملا  انيطعأو  ةلفاحلا ، ن  انّربدت  .هللا  همحر  يوانربلا  رمع  جمانرب  يف  يّنغنل 

مأ اهسفن  لاخت  ةدحاو  تناك  لمجأ ، اهتوص  انيف  نم  فرعن  نأ  ديرن  ةحزم  نع  اّنك  .ةّيمهو 

اّهنأب اًما  ةعنتقم  ةبوطخلا » ةلبد  اي   » تّنغ ةيناثلاو  حورأ مل ،»  » نم اًعطقم  تّنغف  موثلك 

أ فرعي  نأ  نم  يفوخو  يلجخ  طرفلو  زوف ، يننأب  مهعانقإ  يف  تلشفف  انأ  اّمأ  .ةيداش 

اندوجو مغرب  ةملكب  قطنأ  نأ  تعطتسا  امو  يسفن ، عطقناو  اًما ، وص  ىفتخا  يرمأب ،

ةرجشلا قوف  نآلا  ار  ضوع  ناك يف  نامز ، تيّنغ  ول  يّمأ ، كلاب  ىلع  .ويدتسالا  اندرف يف 

ىلع حونأ  ام  بأ  ام  ةّيضق ، ىتح  يدنع  امو  ةّينغ  َّيلع ، سأب  ال  حيرلا ،» قوف   » تنك بتكأ ،

يدمرمتت يف ام  ضوع  يف  يعاتم ، ةراّيطلا  جحلل يف  كدخان  ىتح  نكمم  ناك  ةّيبرعلا ، ةّمألا 

ام لثم  ..ةبعكلا  كاعم يف  فوطأ  انأو  زنافلا  عم  يفليس  ذخأنو  ّةيرئازجلا ، ّةيوجلا  طوطخلا 

ىلع ةيريزيملا ،» تعتلا و« مايأ  تصلخو  ّيلع ، تجرف  ونأ  سانلا  وفرعي  مزال  ..ةدحو  تلمع 

.»!؟» مارحلا تيبلا  اهّمأو يف  مالحأ   » مارغاتسنإلا اهطحن يف  ول  تاكيال  بيجن  اّنك  شادق  كلاب 

.ةديدجلا اعانق  يتشقانم يف  وأ  يتلداجمل  لاجم  نم  يّمأل  كرتأ  نل  ...ّالك 

امو دادغب  طوقس  ذنم  .عوضوم  ّيأ  اًدحأ يف  ترواح  وأ  تلداج  نأ  ثدحي  ماوعأ   ذنم 

، هلل اًدمح  .لدجلا  نم  ىودج  ىرأ  تدع  ام  لاوهأ ، نم  لصوملاب  ّلح  امو  قارعلا ، هيلإ  لآ 

وأ مهفلا ، ىلع  ردق  رومألا  تزواجت  نأ  دعب  عوضوم ، ّيأ  يأر يف  نم  دعي يل  ذم   تحترا 

ةرّخأتم انيتأت  ةبوجألا  تناك  نإ  لاؤسلا  عفن  امو  .مهفأ  نأ  اًموي  تيّن  ّم  كأ  تمهف  ّيلعل 

؟ نرق فصنب 

مظان ّح  يذلا  لاؤسلا  كلذك  .لصح  اذام  انؤانبأ  فرعيس  انتوم  دعب  نذإ ، رظتننل 
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لأسيل ال  ءسلا ، ىلإ  هسأر  عفري  يقارعلا  ناكو  ةلخن  نويلم  قارعلا  يف  ناك  مّايأ  يلازغلا ،

قوف : » اًجذاس مويلا  ودبي  ًالاؤس  هتبيبح  لأسيل  لب  هفصقت ، يتلا  تارئاطلا  ّةيوه  نع  اًروعذم 

ّتبرت يتلا  ةبيبحلا  اًعبط  قوف .»؟ رمقلا  يردا  ام  اباي  كّدخ  عمال  يردا  ام  ...قوف  ليخنلا 

عملي يف نأ  نك  ءيش  نأب ال  ةقثاو  ةماستباب ، ءايحتسا  ىلع  هبيجت  تناك  لجخلا ، ىلع  كاذنآ 

! ةقيقحلا فرعي  نأ  نود  نم  كسملا  تام  اذكهو  .اهّدخ  اهبيبح غ  ينيع 

نآلا نم  ةنس  سمخ  لبق  عملي  ناك  يذلا  ّنأ  رّوصت  باوجلا : انفرع  مظان  يزيزع  اي  مويلا 

اّهيأ يسّسجتلا  رمقلا  ينعأ  ...رمقلا  لب  كتبيبح ، ّدخ  نكي  قوووف »  ..ليخنلا  قوف  »

..اًراد اًراد  انرامدل  طيطختلل  رقألاب  نونيعتسي  نمزلا  كلذ  ذنم  اوناك  دقف  .قمحألا  قشاعلا 

.ةقنز ةقنز 

ينبيصت رمقلا  ةيؤر  ىتح  تدغ  امدعب  ةرجشلا ، قوف  ةباتكلا  عورشم  تيغلأ  اذكهو 

! رهقلاب

***

.كحضلا نم  هرهظ  ىلع  ىرا  رمقلا 

ىري هارت  اذام 

كحضيل

؟ كركذ ىلع  ُتئج  ّلك 

٢١



2

! لطبب وكردأ 

.بتكلا عورأ  ينمهليف  بقع ، ىلع  اًسأر  يتعانق  بلقي  لطب  وه  ةباتكلل ، هيلإ  جاتحأ  ام 

، ةايحلا ةسردم  جيّرخ  ّيمأ  لجر  هرافسأ ، دحأ  سيكازتنازاك يف  سوكين  هفداص  يذلا  كاذك 

ّنأو رشبلا ، يالم  ىلإ  هتلكب  هّجوتي  ّهنأ  بتاكلا  ثداحي  وهو  يردي  لجرلا  ناك  ف 

جردتسا يذلا  زوجعلا  ابروز »  » عيقوت لمحتسو  لايجألا ، اهثراوتتو  دلختس  كلت  هتفسلف 

.ءيش ّلك  مهلوح  نم  راهنا  ّلك  هتصقر  سانلا  هكراشف  صقرلا ، ةبلح  ىلإ  اعلا 

ةراجنلا يف لاغشأ  ضعبب  ماق  ينيتس ، يلاطيإ  راّجنب  تيقتلا  نمزلا ، نم  دوقع  ةثالث  لبق 

هناتتفاو ةروتبملا ، هعبصإ  كلذ  ا يف  ةثك ، ءايشأ  ابروز يف  عم  كرتشي  ناك  .اسنرف  يتيب يف 

دلب ّيأ  ىلإ  ةلحر  عوبسألا يف  ةياهن  هتجوز يف  ذخأيل  مّايأ  ىدم  ىلع  لمعي  ناك  دقف  ةايحلاب ،

ّم دفتسأ  و  .هيلإ  اهبحطصي  صقار  لفح  نع  ثحبي  وأ  يلاربوأ ، ضرع  هيف  ماقي  رواجم 

ول ةيلاطيإ ك  ةينغأب  حدصي  ًانايحأو  ندندي  وهو  ةراجنلا  لاغشأب  همايق  ءانثأ  ويرام  هلاق يل 

كاذنآ ةنوكسم  تنك  دقف  ّةيبدألا ، اراسخ  ىدحإ  تناك  اّهلعل  .ورافاب  ونايشتول  ناك 

حمطأ تلز  ام  ينّنكل  .ةنيطنسق  نع  ينثّدحي  نمل  ّالإ  نذأ  نم  ناك يل  امو  لابوط ، نب  دلاخب 

.ويرام يحو  نم  ةياور  ةباتك  ىلإ 

اوبستكيف هتاباتك ، ىلع  ًاثأت  كألا  اونوكي  نأ  بتاك  ةايح  يف  نيرباعلا  لاطبألل  ثدحي 

بتاكلا ةبساحم  ّدح  ىلإ  ءاّرقلا ، ىدل  ّيقيقح  اودغيو  هيلإ ، سانلا  برقأ  اهب  ظحي  ّةيعرش  

.مهرادقأ ىلع 

ةياور ىلإ  تّدتما  ةايحب  ساوحلا » ىضوف  و« دسجلا » ةركاذ   » لطب لابوط  نب  دلاخ  نيدي 

اديص ةنيدم  اهتيقلأ يف  ةرضاحم  ترضح  ابابلا ، ةلئاع  نم  ةدّيسل  ريرس ،» رباع   » يه ةثلاث 

يهو ةايح  لوق  ىلع  ةديسلا  تّجتحا  ءاّرقلا  عم  يشاقن  ءانثأ  ّساوحلا .» ىضوف   » رودص دعب 

لايخ ضحم  ّهنإو  اًموي  دجوي  لابوط   نب  دلاخ  ّنإ  ّهبحت ) تناك  يذلا   ) رّوصملا عم  ثّدحتت 

.اور

نك الو  ءاّرقلا  نحن  انل  كلم  لابوط  نب  دلاخ  اذه ، يلوقت  نأ  كقح  نم  سيل  : » تلاق يل

ةداعإل ةيناكمإ  نأب ال  ةرذتعم  اهتبجأ  ثكلا .» انل  ينعيو  هب  انقلعت  ًالطب  ةلمجب  يغلت  نأ 

، ينشقانت ةديسلا  تلظ  .ةياورلا  اهيلع  موقت  يتلا  ةركفلا  هذه  ءاغلإل  الو  ّصنلا ، ةباتك 
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، هتلق ام  اهيف  نيدّنفت  ىرخأ  ةياور  يبتكت  نأ  كناكمإب  ةيئاور  تنأ  : » لوقلاب اهلدج  تهنأو 

«. ةايحلا هلاثمأ يف  الو  لابوط  نب  دلاخ  ةفداصم  نم  لمأ  نأ ال  اندقتعا  ّالإو 

ثحبأ رخآلاو  حلا  ب  ترص  رهشأ ، ىدم  ىلعو  .تّعقوت  ّم  كأ  اذه  اهلوق  ينلغش 

لالخ نم  اهتدجو  نأ  ىلإ  ةثلاث ، ةياور  ايح يف  لابوط  نب  دلاخ  اهب  ثعبأ  ةيقطنم  ةقيرط  نع 

، ةيتيزلا تاحّولل  ضرعم  ىلع  ةفداصم  عقيو  سيراب  روزي  رّوصم  ةديدج ، ةيصخش  قلخ 

يلاغلا لوخد  دنع  فشتكي  هب  اذإو  هلوضف ، راثأ  ام  ةنيطنسق ، روسج  اهعيمج  ّلث  تناك 

تناك ةايح  ّنأو  ...رئازجلا  ىلإ  سيراب  رداغ  امدنع  نيرتاكل  اهكرت  يتلا  دلاخ  تاحول  اّهنأ 

.اهيضام عقاولا  هنع يف  يفختو  هيلع ، بذكت 

، ةياور ةءارق  ةّدم  زواجتي  ال  اًنمز  هعم  اوشاع  لطب  قارف  ءاّرقلا  ىلع  بعصي  ناك  نإ 

؟ ةياورلا كلت  ةباتك  اهاضق يف  تاونس  ىدم  ىلع  مهعم  شاع  ًالاطبأ  قرافي  نأ  اورلل  فيكف 

رشع نم  كأ  تيضق  دق  تنك  ريرس ،» رباع  و« ساوحلا » ىضوف  و« دسجلا » ةركاذ   » ب

ىلإ ينقفاري  هيلإ ، بسنأ  هب ، ولخأ  هعم ، رفاسأ  دألا .» يمرحم   » ادغ .دلاخ  عم  تاونس 

وأ هضفري  ام  ّلكو  .ةّيسايسلا  ارارق  يف  هشتسأ  ةّيفطاعلا ، ارايخ  يف  مّكحتي  يديعاوم ،

لباقم اراسخ ، نم  ثكب  لابوط  نب  دلاخ  بّبست  اذكه ، .هب  لبقأل  تنك  ام  هنع ، ّعفرتي 

ًالطب تقلخ  انأ ، ّالإ  هلاطبأ ، مّكحتي يف  نم  وه  بتاكلا  ةداع ، .يتمارك  بوسنم  عافترا يف 

وه يربحلا  نئاكلا  اذه  حبصأ  اًجيردت  .اًموي  دابم  نع  تلزانت  نإ  هنم  لجخأو  مّكحتي  ،

كلتو اهرضحأ  يتلا  ّةيمسرلا  تابسانملاو  يداعأ ، نمو  ّبحأ ، نم  راتخيو يل  ايح ، ريدي  نم 

ةنس قالطإ  لفح  روضح  تضفر  يّننإ  ىتح  .ميقلا  قهاشلا يف  هّملس  بسحب  اهعطاقأ ، يتلا 

، ّبح نع  دمتُعت  ةنيطنسق   ةنس  ّنأب  يملعل  ةيبرعلا 2016 » ةفاقثلا  ةمصاع  ةنيطنسق  »

نب دلاخل  ةوعدلا  هذه  تهّجُو  ول  : » ةفاقثلا ةريزول  يّدر  ناكو  .بهنلل  ىرخأ  ةعيرذك  لب 

يذلا ةايح  سرعو  ةنيطنسق  سرع  ّيلع  طلتخا  اهموي  رضحأ .» نل  اذلو  روضحلا  ضفرل  لابوط 

كلذ ىلإ  اهفافز  ةليل  ةايح  مد  ُتفصو  موي  بأ ك  تحرو  اهباصتغا ، كرابيل  دلاخ  هيلإ  يعُد 

.طباضلا

، مههبشي نأب  هب  يهتنيس  رمألا  ّنأل  هلاطبأ ، نّعمتب  راتخي  نأ  بتاكلا  ىلع  ّنأ  تجتنتسا 

تناك اّهنإ  يرافوب » مادم   » هتياور ةلطب  نع  بولف  لقي  .دقتعأ أ  تنك  سكعلا ك  سيلو 

تام موي  نكل  ...يبيبح  وأ  ...أ  لابوط  نب  دلاخ  تلِخ  نمزلا  نم  دقع  ىدم  ىلع  وه ؟

.انأ ناك  ّهنأ  هيكبأ  انأو  تفشتكا 
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نوقاتشي ال  مّهنأل  ّدُعت ، ال  يتلا  مهتاياور  ددعب  لاطبألا  نم  مهل  نيذلا  ّيئاورلا  طبغأ 

نم نوكل  مّهنإ  .مهتابيبح  اهب  نوقرافي  يتلا  اهسفن  ةعرسلاب  مهنوقرافي  مهف  مهلاطبأل ،

اذل تانبلا ، نم  تاجذاسلاب  عاقيإلل  فرتحم  قشاع  هدّدري  ام  حوبلا  نمو  تارشعلا ، لاطبألا 

.بتكلا َيّتفد  رداغت  نل  ّةيقرو  تانئاك  اّهنإ  .ئراقلا  ةركاذ  يف  قلعي  مهلاطبأ  نم  لطب  ال 

فّرصتلاو ّملكتلا  عرشن يف  .باتكلا  قلغن  امدنع  ةّيقيقحلا  مهتايح  أدبت  نودلاخلا  لاطبألا 

وأ يف رخآ ، باتك  مهتدعاوم يف  ّدون  مهتفداصم ، ّعقوتن  مهدقتفن ، مهليصافت ، ديعتسن  مهلثم ،

يورن نأو  ...مهب  ّلح  ام  فرعنو  مهيلع ، ّنئمطن  ةوهق   ناجنفل  مهوعدن  نأ  ديرن  .ةايحلا 

امدنع اّننأل  انيف ، ًائيش  ًااد  نوّغي  نيدلاخلا  لاطبألا  ّنأ  كلذ  .مهببسب  انب  ّلح  ام  مهل 

.ةايحلا انتقفار يف  نوعرشي  باتك ، مهقرافن يف 

دسفي هلثم  نَم   » .هنم تيفُش  الو  اًقح ، لجرلا  كلذ  تقراف  دق  يسفن  انأ  نكأ  عقاولا ،  يف 

ًاخ ترشبتسا  لجر  ّبح  يف  تعقو  دق  تناك  ةئراق  يل  تلاق  لاجرلا ،» ةّيقبب  كتقالع 

يف ىوس  نوميقي  ال  لاطبألا  ّنأ  باذعلاو  ةبيخلا  نم  رهشأ  دعب  فشتكتل  دلاخ ، همساب ،

الو ةايحلا ، يف  ةّيفطاع  ةلوطب  الف  .بتكلا  جراخ  مهيلع  روثعلا  يف  لمأ  ال  ّهنأو  تاياورلا ،

! فلألا دعب  تئملا  ةحفصلا  ىتحو  ءازجأ  ةثالث  ىدم  ىلع  دمصي  قشاع 

نم اهل  ّدب  ال  ناكو  اًما ، هتنت  ةّقلعم ،  ّتلظ  ّبح  ةّصقك  ىهتشملا ، لطبلا  وه  دلاخ 

ةقيقحلا ادغ  دقل  .هب  يمهو  لذخي  نل  هنأب  يتقثل  هيلإ ، دوعأ  تبيخ  ب  تنك  .ةاخ 

هتوص دقتفأ  نأ  ثدحي  خألا ، هناوفنع  يف  ايهش  ايصع ، ايبأ ، .يضارتفا  هادع  امو  ةديحولا ،

ةايح بذج  ةديرفلا يف  هتقيرط  يهتشأ  نأ  ةرخاسلا ، ةيمؤاشتلا  اهتحس  ةّيكذلا  هتبوجأو 

، لصحت نل  ةقورسم  لبُقب  ہءاحيإ  لمجلا ، ب  تغابملا  هتمص  ةدحاو ، عارذب  اهّمضو  هيلإ 

..هتهاعل رأثي  بوطعم  فنعب  ريرسلا ، يف  هتكرعم  لصاويو  بورحلا  ضاخ  يذلا  هدسج 

.ةرِباكملا هتغ  يهتشأ  نأ  ثدحي 

!؟ قرافم نم  ىهشأ  لهو  قارفك ، ايهش  ادغ  هقايتشا ، تيدا يف  ّلك 

ةمداقلا ةياورلا  ّنأو  ةّرم ، رخآل  اننيب  ثدحتس  ةّرملا  هذه  ءايشألا  ّلك  ّنأ  يردأ  تنك 

هذه نوكيس  يذلاو  تياور ، ىدم  ىلع  هتلّجأ  يذلا  رّدقملا  انقارف  ك  رظتنملا ، انءاقل  نوكتس 

نأ ديرأ  .يدعب  هكرتأ  نأ  نكمملا  نم غ  ّنأل  ًاخأ ، تو  نأ  نم  دلاخل  ّدب  الف  ايدبأ ، ةّرملا 

.هتبتك يتلا  كلت  يدي  ...يديب  هنفدأ  نأو  ...هيثرأ  نأ  هيكبأ ،

نوّيمهولا لاجرلا  ىتحو  ةرداغملا ، ةبهأ  ىلع  مهو  كأ  ءايهشأ  نوحبصي  لاطبألا  ىتح 
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ّلك مهل  لوقنل  باتك ، ةخأ يف  ةّرم  مهب  يقتلن  نأل  جاتحن  يضارتفا ، اع  مهانببحأ يف  نيذلا 

قارفلا ، ةلئسأ  نم  هحرط  ربحلا  انله  ام   مهلأسن  نأ  .قباس  باتك  هلوقن يف  نأ  انيسن  ام 

.مهنم ءافشلاو  ةّصقلا  ءاهنإ  عيطتسن 

ك مّهنأل  تهتنا ، نوردي   الو  اهتياهن ، اوّعقوت  ام  صصقب  نوقشي  بّاتُكلا  ّنأ  كلذ 

! ةخألا ةهجاوملا  ةصرفب  اوزوفي  نأ  نود  مهلاطبأ  عم  اوقرتفا  ةايحلا ، قاّشعلا يف 
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يبتك نم  جراخ  لجر  ىلع  ..ّدألا  دادحلا 

علخألو ةّيعرش ، ةّدع  نم  لوطأ  تناك  يتلا  ّةيبدألا » ّدع   » لمكأل تاونس  ىلإ 5  جاتحأ  تنك 

ايح يف لخدي  نأب  لالط  ّديسلل  حمسأو  لابوط ، نب  دلاخ  ىلع  يفطاعلا  اورلا  يدادح 

عقت يف نأ  كيلع  لطب ، نم  ىفُشتل  اًضيأ ، بدألا  يف  كب .» قيلي  دوسألا   » يه ةديدج  ةياور 

تانئاكب ةقالع  هل  ام  ّلك  نم  صلختتو  ةيضاملا ، كصصق  تايركذ  كنع  ضفنت  نأ  هغ ، ّبح 

، ديدجلا كّبح  كيلع  شّوشي  دق  ام  ّلك  نم  ّصلختت  نأ  كبتكمو ، كقاروأو  كنادجو  ترداغ 

باتكلا راثآ  نم  ةباتكلا  ةفرغ  ّفظنت  نأ  ىلوألا ، كتّصق  اّهنأ  ول  ك  ةّصق  ّلك  أدبت  نأو 

ك ةقباسلا ، ةياورلا  لاطبأو  حاورأ  ةفرغلا  نم  درطت  روخبلا   قرحت  نأ  ..ال  َو  قباسلا ،

.ديدج باتك  ةباتك  تعرش يف  لك  يدنللأ  ليبازيإ  لعفت 

الو كبلق  نأ ال  ّنظتس  .ةّيفطاعلا  تافصولا  نع  فلتخت  ةيبدألا ال  تافصولا  ةياهنلا ، يف 

بتكت نلو  شيعت  نل  ّكنأو  ىلوألا ، كتّصق  سأ  ّكنأو  لوألا ، بيبحلا  نم  نايفشُيس  كملق 

ةّصق ةايحلا يف  ترصتخا  نإ  ًاثك ، كنم  رخسيس  بدألاو  كبّذكتس ، ةايحلا  ّنكل  اهنم ، لمجأ 

.ةدحاو

ىلإ اًجيردت  نوّللستي  لاطبأ  ةفرعمل  ليمجلا  لوضفلا  كلذل  اًدّدجم  كبلق  حتفتس  موي  تاذ 

تانئاك قداصت  كبتك ، يف  ميقتس  .ةبيخلاو  ةعوللاو ، ةفهللا ، فرعتس  .كقاروأ  ىلإو  كتايح 

نم كب  نوطيحي  نّمم  كأ  اهقّدصتو  اهقداصتس  اهتدعاوم ، ّدح  ىلإ  ةّيقيقح  اهلاخت  ّةيربح 

شارف ىلع  وهو  كازلاب  بلاطي  أ  .ةيفطاعلا  كتاكعو  دنع  اهب  داجنتسالا  ّدح  ىلإ  ءايحألا ،

ام عبطلاب  يذلاو  هب ، قثي  ناك  يذلا  ديحولا  ّهنأل  هتاياور ، نم  جراخ  بيبط  ءاعدتساب  توملا 

نيذلا لاطبألاب  ّالإ  قثي  ال  بتاكلا  ّنأكل  هتياور ؟ يف  لطب  ّهنأل  طقف  اًجالع ، هل  كل  ناك 

ّنإف ..حلملا  نونوخيو  ةرشعلل ، نورّكنتي  رشبلا  ناك  نإف  .هب  اوردغي  نل  مهدحو  .مهقلخ 

.ربحلا نونوخي  تاياورلا ال  لاطبأ 

تضفرو يبتكمو ، يتيب  تمزل  هلجأ  نم  .ةياورل  لطب  ىلع  روثعلا  نآلا  هديرأ  ام  ّلك 

ةقينألا هسبالم  يدتري  بولف  ناك  .طقف  اًدحاو  اًرئاز  رظتنأ  تنك  .رازأ  وأ  روزأ  نأ  تاونسل 

نيب ةميلو ، ميقي  ّهنأ  سانلا  ّنظي  ىتح  ةقيدحلا ، كلذ  ا يف  رصقلا  حيباصملا يف  ّلك  ءيضيو 
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مدنهتي حابص  ّلك  ناك  ّهنإ  اًموي  يل  لاق  ابق  رازن  .ماهلإلا  راظتناب  كلذ  ّلكب  موقي  ناك 

ةباتكلا ك ىلإ  بهذي  .بتكيس  ناك  اذام  يردي  نأ  نود  هبتكم ، مامأ  هتقانأ  ىهتن  سلجيو 

، ةليمج اًمالقأو  ةنّولم  ًاقاروأ  رضحي  .دوعيس  اذا  يردي  نأ  نود  رحبلا ، ىلإ  دّايص  بهذي 

طيطخت نود  هدئاصق ، ّلك  داطصا  اذكه  .ربصلا  ةراّنصب  ةّيبهذلا ، تاكمسلا  دايطصال  مُعطك 

دارأو ندنل  ّلح يف  رئاز  ّلك  تلبقتساو  تهّجُو يل  يتلا  تاوعدلا  ّلك  تلبق  ول  : » لاق .قبسم 

«. ًاباتك سمخ  تبتك  امل  يتلباقم ،

! اهتباتكل رعأ  نم  جاتحأ  مك  ىلإ  يهلإ  اي  ًاباتك ! نوسمخ 

ياوغنمهل ناكو  ءاّرق .» هل  نم  لب  بتك  هل  نم  بتاكلا  سيل  : » ياوغنمه لوق  ازع يف 

ياوغنمه رحبلاو .» زوجعلا   » وه ةحفص  يتئم  نم  دلاخ  باتك  نع  لبون  ىلإ  هولصوأ  ءاّرق 

ّملعت دقف  ةحفص ، يتئملا  دودح  ةغص يف  ًابتك  ّالإ  بتكي  اذل   اهبتك ، ّم  كأ  ةايحلا  هتبتك 

هتالاقم لسري  ناك  ّهنأل  تلكلا ، نم  دّدحم  ددعب  مزتلي  نأ  اًقباس  ايبرح  ًالسارم  هتنهم  نم 

.فارغيليتلاب

لبق لمجلا  سافنأ  ّدعأ  نأ  ةايحلا ؟ عم  اًمرك  كأو  تلكلا  ةنينض يف  نوكأ  نأ  ّيلع  ناكأ 

ديصلاو ةعراصملا  بحيو  ًاليوط ، ماني  الو  ًاثك  ثّدحتي  ال  لطب  نع  يل  ثحبأو  اهتباتك ،

؟ ياوغنمهك ططقلاو ، ...ءاسنلاو  رحبلاو 

!( ريرسلا يف   ) تسلج ّلك  يمون  ببس  نع  اهلأسأل  ةرتف  لبق  اهتدصق  يتلا  يتبيبط ،

نكامأ ميقأ يف  يّننأ  ةّصاخ  يتّحص ، ىلع  ًاظافح  ماظتناب ، ةضايرلا  ةسر  ينتحصن  ةباتكلل ،

اقدصأ ةربقملا  ىلإ  عّيشأ  ايح  تيضق  : » وش درانربل  لوقب  اهتبجأ  .يشملا  ىلع  دعاست  ةليمج 

نم ىذغتي  يركفلا  دوهجملا  ّنإ  تلاق  امدنع  ينتعنقأ  اهّنكل  ةضايرلا ،» نوسرا  اوناك  نيذلا 

اذه اهشقانأ يف  نأ  نك  ناكو  .جيسكوألاب  غامدلا  دّوزت  ةضايرلا  ّنأل  يدسجلا ، دوهجملا 

، ةّيضايرلا تاكرحلا  نم  ال  ةيّرحلا ، نم  هنيجيسكوأ  ذخأي  بتاكلا  ّنإ  لوقأف  اًضيأ ، عوضوملا 

دوجوملا جيسكوألا  ّنإ  : » ةنس ثالث  دعب  اًحلاص  لاز  ام  سيردإ  فسويل  لوقب  ًةدهشتسم 

كلتب دّوزتي  نأ  بتكي  نأ  ديري  نم  ىلع  ّنأو  اًدحاو ،» اًبتاك  يفكي  ال  رعلا  اعلا  يف 

هيلع ّنأو  جيسكوألا ، ضافخنا  دنع  ًايئاقلت  طقستو  تارئاطلا  اهنوعضي يف  يتلا  تامكلا 

هنيجيسكوأ ّدمتسيل  تاباغلا  ىلإ  بهذي  نأ  وأ  عاطتسا ، ام  رعلا  اعلا  نع  اًديعب  ّقلحي  نأ 

.انلوانتم تئر يف  رخآ  يهف  راجشألا ، نم 

يذلا يماكاروم ، وراه  يقيدصك  ةيعادبإلا ، مهتقاط  ةضايرلا  نم  اوّدمتسا  ك  بّاتُك 
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، هداّرب هيلع يف  عي  ام  ًاليل  مهتلي  نأ  دعب  وهف  .داّربلا  باب  دنع  هراسم  نع  يراسم  قرتفي 

.اًرجف مونلل  انأ  دلخأ  امدنع  اًما  يأ  ضكل ، اًركاب  ظقيتسي 

، اعلا لوح  ًانوتارام  نيرشع  كراش يف  ةغل  عبرأل  مجُرت  يذلا  بتاكلا  اذه  ّنأ  اورّوصت 

.ضكرلا ةضايرو  ةباتكلا  هتايح ب  ةقالعلا يف  نع  ًاليوط  بتك  ّهنإ  ىتح 

نل تاونسل ؟ بتكأ  هببسبو   ينتاف ، يذلا  ةباتكلا  دوقو  ةضايرلا  ناك يف  ول  نذإ  اذام 

«، غصلا مألا   » ةعئار بحاص  يبوزكإ  تناس  ود  ناوطنأك  ناطلا  ةسرم  ىتح  بهذأ 

اوبهذ نيرخآ  نيثك  بّاتكو  وليوك ، ولواب  لثم  يشملا  ىلع  ةرباثملا  لقألا  ىلع  يننك  نكل 

راكفألا ّلك   » هشتين لقي  أ  .عدبملل  ةبسنلاب  هّزنتلاو  يشملا  ايازم  يف  بتك  فيلأت  ّدح 

؟» يشملا ءانثأ  دلوت  ةميظعلا 

ّألو .ةيلزنملا  لاغشألاب  موقأ  انأو  اهيلع  تع  ةيئاورلا  راكفألا  مظعأ  ايصخش ، ّيلإ  ةبسنلاب 

ّالأو يمساب ، لّجُست  نأ  ةحزام  تيّن  دقف  يرمع ، نم  تاونس  ةلوقملا  هذه  ن  تعفد 

نم ءاج  ىتح  بك ، وهزب  اهرشنأ  تدك  ام  ينّنكل  يغ ، ىلإ  ةبوسنم  تنرتنألا  اهدجأ يف 

«! نوحصلا لسغ  ءانثأ  وه  باتكل  طيطختلل  تقو  لضفأ  : » تلاق يتسيرك  اتاغأ  ّنإ  لوقي يل 

؟ لوقعم ىلجملا !؟ ع  ينتقحلو  اهدجم  ّلك  تكرت  يتسيرك  اتاغأ  ةديسلا  ّنأ  قّدصأ   

دنهلا ب  قرشلا  دالب  يف  ةلقنتم  اهجوز  ةقفرب  لوجتو  لوصت  تناك  يتلا  لوضفلا  ةديس 

ةعضب نم  خبطم  يتسفانم يف  ديرت  ةديدج ، ةرج  طويخ  نع  ًاثحب  رصمو ، ماشلاو  دادغبو 

عفادلاب خبطملا  دصقن  يهو  انأ  اّنك  ام  تالاحلا ، عيمج  يف  يرمع ؟ فصن  هيف  تردهأ  راتمأ 

كاكسلا ثحبت ب  ىلجملا  مامأ  يهو  تناك  ةثج  اهقنع 80  يتلا يف  ةرجلا  ةكلمف  هسفن ،

قبي و«  عيرسلا » قرشلا  راطق  ةرج يف   » كلذ ءانثأ  بتكتو  اهارجل ، ّططخم  نع  كوشلاو 

.راطقلا نم  ثلاثب  يقلتو  كاذ ، مّمستو  اذه ، لتقتف  دحأ » مهنم 

، يلاطبأ ةفهل  ليطأ  قشعلا ،  حيتافم  نع  يلجلا  نوباص  طسو  ثحبأ  تنكف  انأ ، اّمأ 

ىلع اهصقاريو  انييف  ىلإ  اهجردتسيل  هكابش ، يف  ةلاه  لالط  اهب  عقوي  ةقيرط  يف  رّكفأو 

...هئاقلل رفاست  عّرذتت   نأ  اهيلع  ةبذك  ّيأبو  قرزألا ،» بونادلا   » ىقيسوم

ام اذهو  اهمّايأ ، ىلع  دجوت  ةّيئابرهكلا   ةيّالجلا  ّنأل  اتاغأ ، تسلا  ةظوظحم  تناك  مك 

تحبصأ مقرلا  تأرق  ذم  رايلم ! معن  ةخسن ! رايلم  اهنم  عيب  ةيسيلوب  ةياور  ةباتك 80  اهل  حاتأ 

اقلا ىلع  ضرعأ  نأ  وأ  خبطملا ، اهتحمل يف  ّلك  ةّيئابرهكلا  يتيّالج  سكت  ةبغر يف  ينباتنت 

يتلا ءاشعلا  ةبدأم  لمعتُست يف  نحص  ةئمتسو  فلأ  يلجب  ًاناّجم  عّوطتأ  نأ  لبون  ةزئاج  ىلع 
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ّدت رهشأ  ةّدع  قرغتسي  ديلاب  نوحصلا  هذه  يلجف  .زئاوجلا  عيزوتب  لافتحالا  موي  مَّدقت 

ام اًما  وهو  ةقئاف ، ةيانعب  اهيلج  ةرورضلو  ظهابلا ، اهنمثل  اًرظن  ةنسلا  فصن  نم  كأل 

.ةياورلل ةلماكلا  ةكبحلاب  ماملإلل  تقو  نم  ينمزلي 

ىلع تع  ىتح  تيبلا ، لعأب  اهسفنب  موقت  تناك  يتسيرك  اتاغأ  ّنأ  قّدصأل  تنك  ام 

بلطب ةباتكلا  ىلإ  تداع  دق  تناكو  .اهخبطم  فقت يف  رمعلا ، نم  تسلا  يهو يف  اهل  ةروص 

«ـ  لا كاذنآ  اهعم  هترجأ  ءاقل  يتلا يف  ةيلاحلا ، تيبازيلإ  ةكلملا  ةّدج  يرام  ةكلملا  نم 

اتاغأل ديدج  باتك  ةءارق  ةكلملا  تّنمتف  اهتينمأ ، نع  تلئُس  ـ84  لا اهداليم  ديع  ةبسان  يس »

اًدّدجم فوقولاو  خبطملا ، لويرم  ءادترا  ىوس  رايخ  نم  اتاغأل  ناك  ام  اذكهو ، ...يتسيرك 

! اهديع ةكلملل يف  اهيدهت  ...ةديدج  ةرج  نع  ًاثحب  ىلجملا  مامأ 

هلأس يف ةقيلفتوب  زيزعلا  دبع  سيئرلا  ّنأ  وهيم  نيدلا  ّزع  ةفاقثلا  ريزو  ربخأ  ةرتف ، لبق 

داحتا سيئر  كاذنآ  وهيم  ناكو  ةسائرلل ، اًحّشرم  ناك  موي  يضاملا ، نرقلا  تاّينيعست  ةيادب 

حبصأ امدنع  اًقحال  هتبلاطم  لصاو  ّهنأو  اًديدج ، ًاباتك  تردصأ  تنك  نإ  يرئازجلا ، بّاتكلا 

ناك نيرخآ  بّاتكل  بتك  عم  ةديدجلا ، ارادصإ  جراخلا  ىلإ  رفاس  ّلك  هل  رضحي  نأب  اًسيئر 

رمأ ينمزلي  ناك  دقف  .اهتقو  كلذب  ينتربخأ  كتيل  ...هللا  كحماس  : » ةحزام تّقلع  .هنم  اهبلطي 

فطشأو يلجأف  لماك ، ماودب  ةلاّغش  ينييعتب  ةباتكلا ، ىلإ  ديعي  يسائر ، موسرم  وأ  ّلم ،

طوطخم زوح  يفو  ّالإ  هرداغأ  الو  خبطملا  مزلأس  تنك  .بدألا  ءاش يل  ام  حسمأو  سنكأو 

!«. ةديدج ةياور 

: ةلئاقلا يهو  فزعتو ، طيختو  خبطتو  بتكت  دناص  جروج  تناك  يتسيرك ، اتاغأ  لبق 

سارود تيرغرام  تناك  نمزلا  نم  نيدقع  لبقو  ءيش .» ّلك  نقتت  تنأف  ًائيش  نقتت  امدنع  »

بدألا عرف  نع  تالاّغشلا ، تابتاكلا  ةلالس  ىلإ  دوعأ  نذإ  يّننإ  .اهتيب  لاغشأ  اهسفنب  ّىلوتت 

.رعلا

لاغشألا ءانثأ  ًةّصاخو  ةيلزنملا ، لعألا  ةكمهنم يف  نوكأ  امدنع  ماهلإلا  ّيلع  لزني  ام  اًبلاغ 

وأ سنودقبلا ، ةيقنت  وأ  ىسوكلا ، رفح  وأ  نوحصلا ، يلجك  هسفن ، لعفلا  اهيف  رّركتي  يتلا 

يف لاعفأ  يهف  .هايملا  موطرخب  ادنافلا  فطش  وأ  دالوألا ، نئازخ  بيترتو  ذفاونلا  حسم 

ىلع روثعلا  ةصرف  ينحنو  هلعفأ ، ام  يف  كفتلا  نم  يركف  رّرُحت  اهراركتو  اهبايسنا 

.تاعاسل يقاروأ  مامأ  رّكفأ  تسلج  ول  اهيلع  عأ  نأ  نك  ال  يتلا  ةيئاورلا  تاكبحلا 
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ةعانق يدنع  تنّوكتو  تيبلا ، نوؤش  رادإ  ءانثأ  يلاطبأ  ةايح  ريدأ  تللظ  تاونسل ، اذكهو ،

ترسخ اّر  اذل  .ًاليمج  اصن  بتكت  نأ  نك  ال  اهتيب ، لمهتو  ةباتكلل  سلجت  يتلا  ةبتاكلا  ّنأب 

يف دعاسي  نم  ةقاشلا ، ةيلزنملا  لاغشألا  نم  تاونس  دعب  ترضحأ  امدنع  يماهلإ  ردصم 

فطشت يهو  تيبلا  ةلماع  ّنأب  هتبجأ  ول  يتعيرذب ، يرشان  عنتقيس  لهف  .تيبلا  نوؤش 

ىهشأو يراكفأ ، لمجأ  ةقرسب  يّنم  مقتنت  عقاولا  تناك يف  ىسوكلا ، رفحتو  يوكتو  سنكتو 

!؟ يلاطبأ
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! ّةطق ...مويلا  يدنع  حبصأ 

يتلا تنرتنألا  ةبيصم  وه  ةيعادبإلا ، يتقاط  فزنتسيو  يتقو  ّلج  ردهي  ام  ّةيعقاو ، نكأل 

نيدقع ىدم  ىلع  تنك  امدعب  نوبّرقملا ، اهب  ّرشب  ةّيجولونكت » ةمعن   » لكش ّيلع يف  تلزن 

ةبسانم ّيأ  روضح  وأ  روهظلا  يضفرو  يتلزع ، رهشأو  ةمتعلا ، ةدّيس  يّننأب  يهابأ  نمزلا  نم 

يروضحو يتمتع ، نم  وض  تعنص  .ًاثدح  يروهظ  ناك  ةنس  نيرشع  ىدم  ىلع  .ةّيمالعإ 

جرخأ نآلا  اذإو   .يتفرعمل  اّرق  لوضف  نم  تنرتنألا  نمز  لبق  ةرهش  تكلتماو  ايغ ، نم 

فعاضتيو رثاكتي  مهددع  حار  موق  عم  راهنلا  رادم  ىلع  شيعأو  ةفشاكلا ، ءاوضألل  ةهركم 

رتيوتلا لئابق  مهيلإ  فاضت  يرابخأل ، عّبتتملاو  عباتملا  يالم  اودغ  ىتح  كوبسيافلا  يف 

ةرداغ تممه  ّلكف  .ةيعيبطلا  ايح  ىلإ  ةدوعلا  لمأ يف  نم  داع  امو  مارغتسنإلا ، رئاشعو 

ةظحل اًموي يف  تلق  ذم  .قحلا  اذه  نم  دّرجت  مهتاقيلعت  تءاج  يتيفاع ، ديعتسأل  تنرتنألا 

، أرق نم  ّلك  ّمضي  يلئاعلا  يرتفد  حبصأ  مدلا » ةبارق  نم  ىوقأ  ربحلا  ةبارق   » ّنإ ةينادجو 

مّكحتت يف يربح  ةليبق  تدغ  دقف  ّيلع ، قح  مهل  مرحم »  » نويلم رشع  ينثاب  ةبتاك  تحبصأو 

.يرمأ ءايلوأ  اّرق  ادغو  يردق ،

اناعمو ايجولونكتلل ، اداعم  مغرب  ةّيضارتفا ، ةيروهمج  ريدأ  نأ  ّيلع  ناك  ّهنأ  كحضملا ،

ةأرما دانع  نم  تيتوأ  ا  ملقلا ، نع  عافدلا  يتتتساو يف  ايبوفونكتلا ، نم  بيرق  نمز  ىتح 

زاهجلا اذه  عم  ّدو  ةقالع  ميقت  نأ  وأ  ةباتكلل ، رتويبمكلاب  عتست  نأ  ضفرت  لمحلا ، جرب  نم 

تارشع قّزمأو  بتكأ  كب » قيلي  دوسألا   » خألا اتك  ىتح  يتقح  ىلع  تيقب  .عللا 

اًجيردت تحر  برعلا ، ك  ّمث ، .تبتك  ام  خسن  ةداعإ  تاعاسلا يف  تارشع  ردهأو  قاروألا ،

رقنأ نأ  تّملعت  اذكه ، .ءادعلا  هيلع  تنلعأ  زاهج  عم  اًرس  عّبطأو  ةعطاقملا ، نوناق  رسكأ 

دق اهب  تئجوف  نأ  ةّرم  ثدح  يتلا  يصوصن ، بتكأ  اهب  تلز  ام  ةدحاو  عبصإب  رتويبمكلا  ىلع 

ةدقعملا ح ّةيزيلكنإلا  هتلئسأ  ىلع  ّدرأ  فيك  فرعأ  يّننأل ال  رتويبمكلا ، اهاحمو  تفتخا 

، رع ّيأك  هلل  يرمأ  ّملسأ  تنك  دقف  .ةغللا  هذه  نقتأ  وكل ال  ةّدع ، تارايخ  مامأ  ينعضت 

اهنيح يسفن  يساوأف  ردغيو  ، اّفلم  علتبي  هب  اذإو  ًاخ ، هيف  مّسوتأ  ّرز  ىلع  طغضأو 

ناك امل  اًما  مهمهفو  ةيزيلكنإلل ، مهناقتإ  مغرب  ن ، ةنراقم  دأ  ّصنل  راسخب  فافختسالاب 

.اهعالتبا ّةينب  اوؤاج  نمل  ناطوأ  رادقأ  ّرز  ةسبكب  اوّملس  مهنم ، ًابولطم 
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ّلك .يغ  هاّنمتي  ا  ينصصاقيل  تاذلاب  انأ  هللا  راتخا  دقف  ةايحلا ، تابهل  قطنم  ّهنأل ال 

هللا ينبهوف  دحأ ، اهب  فرعي  ةريزج ال  يسفنب يف  ولخأ  نأو  ةباتكلل ، غّرفتأ  نأ  تناك  يتينمأ 

! رشبلا يالم  عم  تنرتنألا  همساقتأ يف  يجاجز  تيب  شيعلا يف  ةمعن  كلذ  لدب 

: يتبيصم هيلإ  وكشأ  انأو  ةدوهعملا ، هتيرخسب  ةّرم  لاق يل  يبيصقلا  يزاغ  زيزعلا  لحارلا 

«. كنم تبره  اهب  تقحل  نإو  كب  تقحل  اهنم  تبره  نإ  ةبلكلاك ، ةرهشلا  »

رتيوتلاو تنرتنألا  نمز  لبق  تناك  اهّمهأو  اباتك  لمجأ  .يتلكشم  ُتصّخش  دق  اه 

رتافد عم  اهيرتشأ  تنك  ّةيسردم  رتافد  ىلع  يتلزعو ، يتبرغ  ءانثأ  اهتبتك  .كوبسيافلاو 

قلغأ نأ  يضارتفالا ، اعلا  اذه  عم  يتقالع  عطقأ  نأ  نم  يل  ّدب  ال  نذإ ، بتكأل  .يلافطأ 

.اذب ولخأو  اهعيمج  احفصو  اباسح 

بعادي وهو  ةفشاكلا  ءاوضألا  تحت  بتكي  دحأب  تعمس  ف  ةباتكلل ، يتمتع  ىلإ  جاتحأ 

عون نم  ةفيطلو  ةغص  نوكت  ح  ىتحف  .ةرهشلا  ىعُدت  يتلا  ةليمجلا  ةبلكلا  كلت 

اهتابلطت كجعزتو  كيلإ ، هابتنالا  تفلت  نأو  ّضعت ، نأو  حبنت ، نأ  نم  اهل  ّدب  ال  شيناكلا » »

لثم رمألا  كب  يهتني  دقو  .ةّيمويلا  اهتهزن  يف  اهتقفارمل  جورخلا  كيلع  ضرفتو  ةيجولويبلا ،

ألمو ًاناطوأ ، رّمدو  تاونس ، ا  ىدم  ىلع  اعلا  رادقأب  مّكحت  نأ  دعب  يذلا  غصلا » شوب  »

راب ةلئاعلا  بلك  ءارو  فيظنتلاو  يتسالب  سيك  لمح  هتّمهم  تدغ  اًرشب ، دابأو  ًانوجس ،

.سالادب ينكسلا  هّيح  هتهزن يف  ءانثأ 

ناك شوب  ّنأ  الول  برغلا ، يراضحو يف  يداع  فّرصت  اذهف  كلذ ، ىلإ  هبتنيل  ٌدحأ  ناك  ام 

اًقباس تناك  يتلا  اماكلا ، ةتش  نم  وجني  نأ  نود  هترهش » تالضف   » عمجي نأ  نم  رهشأ 

! مهّولع نم  نيواهتملل  ةحضاف  ةرهشلاف  .هتسرطغ  ىلع  ةدهاش 

نوقداصيف بّاتُكلا  اّمأ  ّيسايسلا ، ءاقدصأ  بالكلا  بيجع : فاشتكا  ىلع  تعقو  اًمومع ،

لب ّهطق  سلاجي  ورلام  هيردنأ  هتفاقث  ريزو  ناك  هبلك ، قداصي  لوغيد  ناك  نيبف  .ططقلا 

دوسألا هبلك  عم  اًهّزنتم  عوبسألا  ةياهن  يضقي  نارتيم  ناك  نيبو  .هراوجب  نفُدي  نأ  بلطو 

توب اّمأ  .ءاضيبلا  ةقرولا  ةهجاومل  اهّتطقب  عتست  ناغاس  زاوسنارف  هتقيدص  تناك  هشلا ،

لبقتسا موي  لعف  ك  هفويض ، هب  عّول  هدحأ  هعم  رضحي  نأ  ثدحي  بلك  كلتميف 

ّهلجس ءانثتسا  كانه  .بالكلا  نم  اهفوخب  ملع  امدعب  لكم  اليجنأ  ةيناملألا  ةراشتسملا 

ّلعل .بلك  نود  نم  ةدحتملا  تايالولا  مكحي  ةنس  ذنم 130  مأ  سيئر  لوأ  وهف  بمارت ،

ّمش ةّساح  تبستكا  بالكلا  ّلعل  وأ  مهبالكب ، ىتح  نوقثي  اوداع  ام  انمّايأ  ىلع  ّيسايسلا 
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! ةديدج

.بتكأ فيلأ   ناويحل  تماصلا  روضحلا  ىلإ  جاتحأ  يّننأب  ةعانق  ّيدل  تدغ  اذكه ،

« نّويتوتيب  » ططقلا نوقداصي  نيذلاف  .ةفيظن  ةفيلأ  ّةطق  ةبلكلا » ةرهشلا  «ـ ب لدبتسأس 

، هيلإ نوجاتحي  ام  ّلك  .مهتاذ  يف  لّمأتلاب  فواشتلا  نع  نولوغشم  مهسفنأب ، نومحدزم 

.بّاتكلا مظعم  قيدص  ّطقلا  حبصأ  اذل  .اهقرتخي  نأ  نود  مهتدحو  رسكي  فيلأ  نئاك  دوجو 

«. ًاططق كلتماف  ..اًبتاك  نوكت  نأ  تدرأ  نإ   » لاق يلسكه  سودلأ  يزيلكنإلا  بتاكلا  ّنإ  ىتح 

رهظت تناك  يتلا  تيلوك  ةيسنرفلا  ةيئاورلاك  مهططق ، عم  مهتّيموجن  اومساقت  بّاتكلا  ضعب 

يتلا تارصاعملا ، اسنرف  تابتاك  ربكأ  ىدحإ  سارود ، تيرغرام  اّمأ  روصلا ، ّلك  اهّتطق يف  عم 

اهيلع تقلطأ  يتلا  اهتاجاجد  اهططق  ىلإ  تفاضأ  دقف  فيرلا ، يف  اهتايح  رخآ  يف  تماقأ 

اهكهنا يف ءانثأ  اهبتكم  لوجت يف  تاجاجدلا  تناكو  .اهتاياور  لاطبأ  تناك  ول  ك  ًءسأ 

ةدماح موي ، ّلك  هرّكذتأ  ام  وهو  اهرورم ! عيقوت  ةكرات  اهقاروأ  قوف  ّطحتو  زفقتو  لب  ةباتكلا ،

ةقيدحلا ال اهتلفأو يف  ةرتف  لبق  يجوز  اهرضحأ  يتلا  كيدلاو ، سمخلا  تاجاجدلا  ّنأ  هللا 

! باتكلا اذه  عيقوت  ينتكراش  تناكل  ّالإو  يبتكم ، ىلإ  لوصولا  اهنك 

رازن اّمأ  .هعم  اهتمساقت  ًاطق  فّرصتب 59  ةعرزم  ىلإ  ابوك  ليمجلا يف  هتيب  لّوح  ياوغنمه 

ءاضيب ّةطق  ندنل  يف  هل  تناكو  ةراضنو ، ةّحص  ةئلتمملا  ةيماشلا  ططقلاب  لّزغت  املاطلف 

روزأس يّننأب  هتربخأ  ةنس 1999 ح  .هرجح  ةسلاج يف  هروص  رهظت يف  ةيطارقتسرأ  ةيمايس 

«. اهيلع يّملس يل  اهب ، ةبارق  ةيسلدنأ يل  ةطق  كانه  فداصت  دق   » لاق يل ةّرم ، لّوأل  ةطانرغ 

، ةطانرغ تويب  نم  رع  باب  ةبتع  ىلع  ةلوليق  ةليمج يف  ّةطق  تدجو  نأ  ىلإ  هبلطم ، تيسن 

.لصو دق  همالس  ّنأ  هل  دكؤأل  اًقحال  اهيلع  هتعلطأ  ةروص ، اهل  تطقتلاف 

ال هيلع ، سّسجتي  اًنئاك ال  سلاجي  ّهنإ  .نولوألا  بّاتُكلا  اهربخ  دئاوف  ّةطق  بتاكلا  ءانتقا  يف 

ىلإ جاتحي  بتاكلاف  .هيلع  ضورفم  وه  الو  هعم  ةسفانم  وه يف  ال  هيلإ ، الو  هنم  ًاثيدح  لقني 

هراكفأ لبح  عطقي  نأ  نود  نم  ةباتكلا ، ةظحل  هسنؤي  جعزم  الو  قطان  غ  نئاك  روضح 

ضعب ةليصف  نم  سيلجلا  ناك  نإ  اهمومس  ةبسن  ديزت  يتلا  هتمي ، حيحفب  وأ  هرابخأ ، درسب 

طاسوأ ّلكل  لزألا  ذنم  ةمزالملا  دسحلاو ، ةغلا  ةرهاظ  ببسب  اذهو  تابتاكلا ، وأ  بّاتكلا 

.عادبإلا

هتحار نم  ىذغتي  هنوكل  هبحاص ، ةنحس  ىلع  رهظي  وهو  ةّحصلاب ، ّرضم  دسحلا  ةبسانملاب ،

ّةينعم نوكأ  ال  اًركاب   يسفن  تدهاج  اذل  .هتقاطل  فازنتسا  وهف  هعادبإو ، هدسجو 
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يدجت نلو  دحألا ، دحاولا  ديب  قازرألا  ّلكك  قزر  حاجنلاف  .هتاراسخب  وأ  دحأ  بساك 

.دهتجا دوسحلا  هم  دئاكملا 

.انب نوقيلي  موصخب  ًااد  رفظن  اننوك ال  نمكت يف  ةاسأملا  ّنكل  ءادعألا ، انل  بجني  حاجنلا 

ةيّمهألا نم  ةيبدألا  كراعملا  تناكو  قلخلا ، نم  ردق  ىلعو  اًرابك  موصخلا  ناك  ىضم  نمز  يف 

ادغ ةلزانملل ، ًالهأ  اوداع  امو  ءادعألا ، مّزقت  مويلا  .اهركذي  خيراتلا  لازي  ال  ثيحب  ءالاو 

.ءانعلا هيلع  ّرفوي  بك  ّودع  غص  ّلكلف  نوداُعي ، ن  اوربكي  نأ  مهّمه 

ةباتكلا ىلع  بظاوت  نأ  ةقحلا  نم  ًابرض  صي  ةعرسلا ، نم  ردقلا  اذه  ىلع  نمز  يف 

، هش بتاكب  هشتلاب  دوقع  ةعبرأ  رصتخت  نأ  كناكمإب  ناك  نإ  ًسا ، عنصتل  ةنس  عبرأ 

..نمزلا نم  ةهربل  هعم  ىواستتف 

، ّمتهم الو  هبآ  يأ غ  اًديعس ، نوكي  نأ  وه  بتاك  هذخأي  نأ  نك  رارق  ّمهأ  نأ  دقتعأ 

ةدناسم الول  اهغلبأل  تنك  ام  تازازفتسا ، نم  عدبم  ّيأ  هفداصي  ّع  ّعفرتلا  نم  ةجرد  يهو 

لاعفناب ال  خيراتلا ، عب  رومألا  ىرأ  نأب  ينعنقأو  يرئازجلا ، يجازم  ضّور  يذلا  يجوز ،

.ةظحللا

لوق ينفقوتسا  بّاتُكلا ، رابك  لاوقأ  اهتاّرممو  اهبتاكم  ّنيزت  يتلا  يرشن ، راد  ترز  ّلك 

ّةيصخشلا هتفصو  انطعي  تلوف   ّنكل  ةّحصلل ،» لضفأ  اذهف  اًديعس  نوكأ  نأ  ترّرق   » تلوف

ًاخأ يف اهيلع  تع  يتلا  ةرصاعملا  كلت  غ  ةفصو  كل  ناك  ّهنأ  حجرألا  نمو  ةداعسلل ،

كل نوكي  نأ  يه  ةداعسلا  ّنأ  هتصالخ  اكمأ ، يف  سفنلا  ءلع  نم  قيرف  هب  ماق  ثحب 

! ديعب بيبحو  ..فيلأ  ناويح 

!؟ لوقعم

ّجعت ّةيبرعلا  عراوشلاف  اهنم ؟ لهسأ  ةداعسلا  فرعت  يتلا   ةفصولا  هذهل  ِدتهن  فيك  

وأ نورفاسم  وأ  نوبئاغ  مهف  ةّبحألا ، اّمأ  .اهاّنبتي  نّمع  ثحبت  يتلا  ةدراشلا  ططقلاب 

ىلع ّالإ  نيدوجوم  غ  مهف  اًما ، انبساني  اذهو  نورداغم ، وأ  نودّرشم  وأ  نولوغشم ،

.ليحتسملا ةفاسم  ًااد  مهنع  انلصفت  انفتاوه ،

هئاو مكفطعتسي  ّلظ  ّطق  ىلع  اومدنت  ال  ىتح  ةحيصنلا ، اولّمأت  اوكحضت  نأ  لدب 

! هداعتبا لتحا  دادزا  هنم  ًابرق  متددزا  ّلك  بيبح  نم  اًموي  اوكبت  الو  هودعبأف ،

يف برعلا  هجتنتسا  ام  وهو  .ّبحلا  لتقي  لاصولا  ّنأ  وه  هيلإ ، اولّصوت  ام  راصتخاب :

تلمتكا دقف  ةداعسلا ، ةفصو  اّمأ  .ًانرق  رشع  ةعبرأب  اكمأ  سفنلا يف  ءلع  لبق  ةّيلهاجلا 
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رعاشم ىلع  ناصحلا  ذوحتسا  دقو  اًقيفر ، ناصحلا  مهيّنبتب  مهتئيب ، مكحب  برعلا  ىدل 

نّويبرغلا طعي  اهل   مّهبح  ىلع  نيب   ) ًسا عبس  ليخلا  ىلع  برعلا  قلطأ  ىتح  هبحاص ،

فيلألا قيدصلاو  بيبحلا  ةبيبحلا ، بايغ  يف  ادغو ، اًدحاو ) ًسا  ّالإ  تاغللا  ّلك  ططقلا يف 

ىلعو هتاوزغ  ىلع  دهاشلا  وهو  لالطألا ، ىلع  هفوقوو  هلاحرت  هبحاص يف  قفاري  يذلا  ّيفولا ،

.هراعشأ داليم 

يملعت ا   ًةلهاج  ِتنك  نإ  ٍكلام /  َةنبا  اي  ليخلا  ِتلأس  ّاله 

.هتالوطب ىلع  هناصح  اًدِهْشُم  ةلبع  ىلإ  اًهّجوتم  ناوفنعب  ةرتنع  لاق 

ةرضح يف  ةباتكلل  ًاليل  نوسلجي  الوز  ليمإو  ادون  ولبابو  وغيه  روتكيف  ناك  كو 

، نحلا رعش  نيدشنم  اهنوطت  مهف  انءارعش ، فرعت  ءاديبلاو  ليللاو  ليخلا  تناك  مهططق ،

انفالسأ ناك  راصتخاب ، .ةّينادجولا  مهتاّبلقت  ىلع  اهنودِهُشيو  قارفلا ، دنع  اهب  نوسنأتسيو 

، اهب ءاقللا  ىلع  اهلالطأ  ىلع  فوقولا  لضفألا  نم  ةديعب ، ةبيبحو  اًفيلأ  ًاناويح  نوكل  ءادعس ،

: ةنيثب ليمج  لقي  .ةفاسملاب أ  ًالعتشم  ّبحلا  ىلع  ظافحلا  لجأ  نم 

ُدوعيف اهتقراف  اذإ  ايحيو  اهتيقال /  اذإ  يّنم  ىوهلا  تو 

دعبلاف لوطأ ، تارتفل  مودتو  رارقتسالاب ، زّيمتت  ةليوطلا  تافاسملا  ربع  تاقالعلا  ّنأ  كلذ 

ةرماغ سيساحأ  ّدلويو  بيبح ، ب  ةقالعلا  ىلع  ةشهدم  ةروصب  ّرثؤيو  تازجعملا ، عنصي 

، ّبحلا صصق  مظعم  يهنت  يتلا  تافالخلاو  راجشلا ، صرف  فّفخي  ك  نحلاو ، قوشلاب 

هتّصق تناك  له  ليلد : ربكأ  ةدايز  يمو  ناربج  ةقالع  يف  انلو  .قاشعلا  ةساعت  عنصتو 

!؟ ايموي نايقتلي  وأ  اًعم  ناشيعي  ناك  ّهنأ  ول  ةنس  ّرمتستل 19 

.ّةطق ءانتقاب  أدبنلف  تارابتخا ، ةّدع  ىلإ  جاتحي  ديعب  وأ  بيرق  بيبح  ىلع  روثعلا  ّنأ  او 

فصن تسلف  فصنلاب  لبقت  ال   » لئاقلا ناربج  انرذعيلو  .ةداعسلا  فصن  لقألا  ىلع  نمضنل 

.اثلا اهفصن  انل  بلجي  دق  تقولا  عم  ةداعسلا  فصنف  ناسنإ ،»

ىلإو ّةطق ، ىلإ  ًالوأ  جاتحأ  باتك  زاجنإ  لجأ  نم  نذإ ، .ًاخأ  ةحضاو  رومألا  تحبصأ  دق  اه 

ال قفاني ، ال  دسحي ، ال  قطني ، اًفيرظ ال  اًفيلأ  اًنئاك  ديرأ  .يلوح  موحي  نم  ّلك  نع  عاطقنالا 

نلو ّرتغيف ، حجنيس  وه  الو  ةأجف ، ىي  نل  ّهنأل  ّغتي ، نل  هئافوب ، قثأ  ةركن  اًنئاك  .ّلغتسي 

.اًموي هتمعطأ  يّننأ  رّكذت  لك  ينّضعي 

: يرشانل ىرشبلا  تلقن 
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ىلع يتحفص  قالغإ  ترّرقو  ّةطق ، تينتقا  دقل  .مّايألا  هذهك  ةديعس  تنك  نأ  ثدحي   – 

.ةباتكلا نم  نّكأل  كوبسيافلا ،

.لوقأ ام  ةيّدجلا يف  ةبسن  ردي  و  يفتاه ، هأجاف 

: ينلأس

؟ ةياور يه  له  – 

: هتبجأ

.قارفلا نع  بتكأس  ..ةليمج  ةركف  ّيدل  اًما ، سيل  – 

؟» مك .نايسن  «ـ اثلا ل ءزجلا  وهأ  – 

.ةباتكلا ءانثأ  رمألا  حّضتيس يل  ..دعب  يردأ  ال  – 

؟ ةياورلاو – 

، باتكلا اذه  اهنإ  لاح  اهبتكأس  ةليمج ، ةثك  تاياور  ينهذ  يف  ..ةياور  باتك  ّلك  – 

باتك قارفلا  ّنإ  ّمث  .هزجنأ  نإ   ةباتكلا  عيطتسأ  نل  تاونس ، ذنم  ينهذ  هلمحأ يف  يّننإ 

رصع ناكل  ةفص  نم  رصعلا  اذهل  ناك  ول  .قارف  ىلع  مّايألا  هذه  مهعيمج  سانلا  ةعاسلا ،

.قارفلا

: ييأرب هتداعك  اًقثاو  يقطنمل  ملستسا 

؟ ةعرسب باتكلا  زاجنإ  ىلع  كتدعاسمل  كل ، هّرفون  نأ  نك  ءيش  نم  له  – 

مهفيل ناك  الو  ةلوقملا ، فرعي  ناك  ام  هّنكل  ديعب .» بيبح  ىلإ  جاتحأ   » ةحزام هبيجأ  تدك 

.يتتكن

: ةكحاض هتبجأ 

باتكلا زجنأس  يّننأ  ّنظأ  .يعم  ةّيبدألا  اهتابجاوب  ةّرصقُم  تسيلو  يبتكم ، مزالت  ةطقلا  – 

.تقو برقأ  يف 

.ةديدجلا يتكرعم  اهتدعاسم يل يف  نمضأل  ك  يّتطق ، ةبعادم  تلصاوو  ةملاكملا ، تعطق 

ربخأ نأ  تيّن  يتسلجل ، ةّنئمطم  وفغتل  يرجح ، ىلإ  يبتكم  حطس  نم  لقتنت  اهارأ  انأو 

ترّكذت ّمث  .ّةطق  نآلا  يدنع  حبصأ  ّهنأ  ةباتكلا ، دنع  هقرافت  هّتطق  تناك  ام  يذلا  رازن 

نمز يف  موثلك  ّمأ  اهتّنغو  باّهولا  دبع  اهنّحل  يتلا  ةيقدنب » نآلا  يدنع  حبصأ   » هتديصق

يدنع حبصأ   » تّاينيعبسلا اّهثبي يف  عايذملا  ناك  ام  طرفل  اهعلطم  ركذأ  ...اياضقلاو  قدانبلا 

تراص دوراب  يتّيضق /  نع  لأسي  نمل  اولوق  مكعم /  وذخ  طسلف  ىلإ  ةّيقدنب /  نآلا 
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ىلع الو  اهئانغل ، مويلا  عّوطتي  برطم  ىلع  عن  نلو  ةينغألا ، هذه  تتام  ةّيضقلا .» يه 

لب ةّيضق  دعت  ّةيقدنبلاو   ّةيدبأ ، ةتكسب  تبيصأ  ّةيروثلا  اغألاف  اّهثب ، ىلع  ؤرجت  ةّيئاضف 

مهّنكل قداص ، مهوحن  هّد  .ىرخألا  ةّفضلا  ىلع  راصنأ  وأ  عابتأ  هل  نوتيزلا  نصغ  ىتح  الو 

.نصغلا انعارذ ال  نوديري 

، اًمالستسا مالسلا  ىري  نم  ب  نوعئاض ، انّنكل  نامأب ، بكوكلا  اذه  ىلع  شيعلا  ديرن  نحن 

ال لوديآ »  » انل نوكي  نأ  ّلحلا يف  اندجو  ةياهنلا ، يفو  .نونجلا  نم  ًابرض  لاضنلا  ىري  نمو 

ال انتجمرب   ترج  ماوعأ  ىدم  ىلع  برعلا .» لوديآ   » هانيّمس نوفوركيملاب ، ىوس  كس 

رايخلا وهو  .برطملا  نم  ًاليج  لب  لضانم ، الو  تالاجر  الو  نيركفم ، الو  ءلع  بجنن 

مهو موجنلا ، نم  هتودق  مه  نم  تازاجنإ  عباتي  بابش  عجإب  زاف  يذلا  ديحولا 

.مارغتسنإلا ىلع  عيرسلا  مهءارث  نوضرعتسي 

يه يّتطق  تدغ  نإ  رذعا  اذل  راص ، ام  كدعب  نم  يردت  تنأو ال  ..رازن  اي  ّغت  نمزلا 

! ةّيضقلا
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اثلا ءزجلا 

ةرّخأتم ، لصت  ّبح  لئاسر  ىودج  ام 
ديرب قودنص  نم  هل  داع  ام  ّبحل 
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بذكأ ..قدصلا  ذاقنإل 

يسفن ًةدِهاعم  ةنسلا ، تايادب  يف  اًبلاغ  اهتذخأ  اهذيفنت ، نع  تزجع  يتلا  تارارقلا  ّلك 

.لبقملا ماعلا  اهزاجنإ يف  ىلع  ةبك  ةسحب 

لهإو انسفنأ ، قح  مّايألا يف  هذه  اننواهت  رّربي  مئازعلا ، ّدش  ىلع  عّجشي  ّماع ال  ّوج  ّة 

.ةيّمهأ تاذ  ودبت غ  ّةيصملا  رومألا  نم  ًاثك  تلعج  اهدهشن  يتلا  لاوهألاف  .انتامازتلا 

دهعب تيفو  ّلك  مدنت  كلعجتس  ةعيرسلا ، اهتاّبلقتب  .ايثبع  اًحرسم  تدغ  اهسفن  ةايحلا 

هتيّن ام  ّنأل  وأ  كتيحضت ، قحتسي  ناك  هب  تنمآ  ّم  ءيش  ال  ّهنأل  كسفن ، ىلع  هتعطق 

.عقاولل بسانم  حبصأ غ  ًاليوط 

، ًايعقاو نك  » ةنس 1968  مهتضافتنا  لالخ  سيراب  يف  ةبلطلا  هعفر  يذلا  راعشلا  ركذأ 

ىتح هيف  داع  ام  نمز  يف  نكمم ، ليحتسملا  ّنأ  انل  تبثي  نم  ىلإ  جاتحن  ليحتسملا .»! بلطا 

.انناكمإب نكمملا 

عرشتل يف ماع  ّلك  ةيادب  نم  هسفن  مويلا  يف  سلجت  نأ  يدنللأ  ليبازيإ  تعاطتسا  نإ 

اًجازم كل  يتلا  ةّيليشتلا  كلت  اهطبغأ ، .اًضيأ  كلذ  لعفأ  نأ  اكمإبف  ديدج ، لمع  ةباتك 

نحن يف اهردهن  ام  ردقب  ةايحلا  ّبحتو  خبطلاو ، ّبحلا  ّبحت  يتلاو  ةينابسإ ، تاراهبب  اًينيتال 

.ةباتكلا مراص يف  ماظنب  اهنم  اًمازتلا  اًديدج ، ًاباتك  رانلا  ىلع  عضت  رياني ، ّلك 8  .تاهافتلا 

اهتايح تّغت  دقف  .ةاسأم  لكش  ّظحلا يف  اهءاج  موي  خيراتلا ، كلذ  اهتأدب يف  اهبتُك  ّلك 

، يركسعلا بالقنالا  ببسب  تعاطتسا ، امو  اهّدج ، ةافوب  تملع  امدنع  رياني 1981  موي 8 

نم 500 ةليوط  ةلاسر  هل  بتكت  ةنس  ىدم  ىلع  تحارف  هعّدوتل ، يليشتلا  ىلإ  ةدوعلا 

اهتياور بتكت  تناك  نونجلا ، هبشي  امو  قرألاو  عومدلا  ب  اّهنأ  يردت  نكت  .ةحفص  

.ىلوألا

اعلا اهأرقو  ةغل ، ثالث  ىلإ  تمجُرت  حابشألا ،» تيب   » اهناونع ةياور  تحبصأ  ةلاسرلا 

اهقيرط عيُضت  اًمود  اّهنإ  .مهل  تبتُك  نم  اهأرقي  لئاسر ال  تاياورلا  لمجأف  .اهّدج  ّالإ  ..عمجأ 

ديرب يعاس  الف  اًدبأ ، لصت  يتلا ال  تاياورلا  حاجن  نمكي ّرس  اذه  اّرو يف  هيلإ ، لسرملا  ىلإ 

.رخآلا اعلا  ىلإ  اهلاصيإب  لّفكتي 

فيظنتب أدبت  رياني  يف 7  حاجنلل : اهسفن  ةفصولا  عبتت  يدنللأ  ليبازيإو  ىلوألا  اهتياور  ذنُم 
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حاورأ ةفرغلا  نم  درطت  روخبلا   قرحت  رياني ، .قباسلا يف 8  باتكلا  راثآ  نم  ةباتكلا  ةفرغ 

رطخت ةلمج  لّوأ  بتكتل  اهبتكم  مامأ  سلجتو  ةعمش  لعُشت  ّمث  ةقباسلا ، ةياورلا  لاطبأو 

.اهعاقيإ ةياورلل  يطُعتس  يتلا  يه  اهيلع ، روثعلل  ٍدهج  ّيأب  مقت  يتلا   ةلمجلا  كلت  .اهلابب 

ام يف لضفأ   » ّنأ اهتّجُح  اهتايح ، اهعيمج  اّهنأب  كعنُقت  تاويح  عرتخت  بتكت ، ام  ّلك  يف 

يننأ تبتك  نأ  قبس  دقف  اًما ، اهقفاوأ  بيذاكألا .» ةعومجم  نم  قدصلا  ةعانص  ةباتكلا 

ةرفيش كيكفت  ّيئاورلا  ضعب  ناكمإبو  بتكأ ،» بذكلا  نم  ديزملو  بذكأ ، قدصلا  ذاقنإل  »

.لوقأ ام 

: ةيجوزلا بيذاكألا  نع  ثّدحتي  وهو  اًحزم ، يبيصقلا  يزاغ  روتكدلا  ةّرم  يل  لاق 

«. بيذاكأ نم  هلوقن  ّم  ةئملا  يف  يفخنل 95  ةقيقحلا  نم  ةئملا  يف  ةسمخ  ىلإ  جاتحن  »

بذكلاو يف ةقيقحلا  ةبسن  بتاك  ّلك  نزودي  ثيح  بدألا ، فلتخي يف  رمألا ال  ّنأ  دقتعأو 

، جاوز دقع  هنيب  ّنأ  ول  ك  هتاباتك  يف  ققديس  ئراقل  هّجوم  هّصن  ّنأ  رابتعا  ىلع  هّصن ،

اًما .بتاكلاب  هّنظ  ءوس  وأ  هاياون  نسح  بسحب  هبيذكت ، وأ  هقيدصت  ةبسن  صقنتو  ديزتو 

، اهل هتنايخ  تفشكنا  امدنع  نوتنيلك  ةبساحم  يف  يراليه  نع  مألا  بعشلا  بان  ك 

ةبّردتملا عم  اهتنايخ  هل  ترفغ  اّهنأ  ةنلعم  اهفادهأو ، اهقافن  ةتفال يف  ةعاجشب  يراليه  ّتبهف 

.بوعللا

نك هتجوز ال  نوخي  نم  ّنإ  ناكمألل ، ةبسنلابف  .رخآ  يأر  هل  ناك  مألا  بعشلا  ّنكل 

ايروتسد ًسق  مرتحي  نل  نيد ، لجر  مامأ  هاّدأ  ايجوز  ًسق  مرتحي  نمو ال  .هنطول  صلخي  نأ 

اًرذتعم اًرسكنم  رهظي  نأ  نم  اعلا  ةلود يف  ربكأ  سيئرل  ّدب  ال  ناكو  .بعشلا  مامأ  هيّدؤي 

.سنيول اكينوم  ةبقرلا  ةفوصقم  مامأ  لجر ، ّيأك  موي ، تاذ  فعض  ّهنأل  هبعشل 

ّهنأ ول  فّرصتي ك  هنوك  مغرب  هبعشل ، راذتعا  ّيأ  ميدقت  نم  مكاحلا  ىفعُيف  اندنع ، اّمأ 

، خألا اذه  نأ  ول  ك  هئراقل ، باسح  ةدرج  ميدقتب  بتاكلا  َبلاطي  نيب  هيلع ، هنارق  دقع 

ّهنأل هاياونو ، هلايخ  ىلعو  هادي ، تبتك  ام  ىلع  هبساحيل  هيلع ، هباتك  بتك  هباتك ، ىرتشا  موي 

، ربحلا ةياوغل  ملستسا  دقف  ءاضيبلا ، ةحفصلا  طقف  لب  ضيبألا ، تيبلا  ناّكس  نم  نكي  نإو  

، مهئاوهأو مهتافاقث  توافتو  مهتجزمأو  مهتادقتعم  نوفلتخي يف  ءاّرقل  ةباتكلا  مرج  بكتراو 

رعلا بعشلا  ّلك  هنع  ىضري  اّهطخي ،  ةحفص  ّلك  ةياهن  دنع  ةءاربلا  مسق  يدؤي  نأ  هيلعو 

.دألا قافخإلل  ةيلاثملا  ةفصولا  يهو  هتاءتناو ، هبهاذم  فالتخا  ىلع 

.شيورد ةحيصن  بسحب  تلعف ، ّع  الو  ...تبتك  ّع  رذتعت  ال  بتاكلا ، اّهيأ 
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.بتكتس ام  َشخت  ال 

.ديدج باتك  عرشت يف  تنأو  لوألا  كرارق  اذه  نكيل 
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!« ِتنأ هذه  تلقف  ..ًاقرب  تيأر  »

عفر ىلع  ردق  رابتخا  تلجعتسا  .لوضفو  ةفهلب  ةديدجلا  ةنسلا  نم  لوألا  عوبسألا  ترظتنا 

.دألا يّدحتلا 

: اهليصافتب ةفصولا  قّبطأ  تحر 

هذه ةربخ يل يف  ّهنألو ال  .ةقباسلا  بتكلا  حابشأ  دعُبأل  روخبلا  تقرحأو  عومشلا ، تلعشأ 

يمأ هدّدرت  ًالثم  ترّكذت  دقف  يبتكم ، الو  وث  قرحأ  ّالأ  ىلع  كلذ  ءانثأ  تصرح  رومألا ،

ىلغأ تقرحأف  سحنلا  داعبإل  روخبلا  قارحإ  تدارأ  يأ  اهسرع » ةرودنغ  تقرح  رّخبت  تاج  »

! كل ام 

خيرات انل  نحنف  اًدصق ، لب  اًوهس ، قرتحت  اندنع ال  يهو  هقاروأ ، وه  بتاكلا  كل  ام  ىلغأ 

كلت يهف  ًايّنجت ، اهكأو  اًددع ، قراحملا  كأ  اّمأ  ببس ، نم  كأل  بتكلا ، قرح  نعاط يف 

ةاق لوطت  .هتباتك  يف  مهرعأ  اوضق  ا  اهران  ىلإ  اوقلأو  مهسفنأ ، بّاتُكلا  اهلعشأ  يتلا 

، مهتوم دعب  فَّرُحي  ىتح ال  هوبتك  ام  مهسفنأب  اوقرحأ  ّةيبرعلا ، روصعلا  ربع  نيذلا ، ءلعلا 

نمز ءاج  ّمث  .مكاح  شطب  ةيشخ  وأ  اًسؤب ، وأ  اًسأي ، مهراعشأ  اوقرحأ  نيذلا  ءارعشلاو 

اذهو ًالصأ ، ةدوجوم  دعت  تاطوطخملا   .طوطخم  قارحإ  دحأ  ناكمإب  داع  امو  رتويبمكلا ،

.رخآ عون  نم  نزح  ردصم 

ٍّرز ةسبك  نكل  هقرح ، نك  هبتكأس  ّم  ءيش  ال  ّنأ  يننئمطت  ةشاش  .نآلا  يمامأ  اّهنإ 

؟ هتلك دامر  ىري  نأ  هينعي  اًبتاك  نئمطي  ام  اذه  لهف يف  هفذحو ، هحسمل  ةيفاك  ةدحاو 

نكل يف ةباتكلا ، دعاوأ  تاونس ، عبرأ  لبق  هنع  تقرتفا  بيبح  عم  دعوم  ىلع  تنك  ول  ك 

ةباتكلاب ةّرم  لوأل  فزاجأ  انأف  ةيضارتفا ، ءاضيب  ةحفص  ىلع  ةرملا  هذه  اندعوم  .ديدج  ناونع 

اهدّوسأ يبتكم ، ىلع  دّدمتت  ةحفصلا  تداع  ام  .ديدج  ساسحإ  اذهو  رتويبمكلا  ىلع 

.اهتضبق نآلا يف  انأ  تحبصأ  لب  يدي ، ةضبق  قرو يف  ةشمك  ىلإ  مدنلا  دنع  اهلّوحأ  وأ  اهقزمأو 

ةظحل مهتمصو  قاّشعلا  كابترا  ةكبترم  انأو  ايح ، اًنئاك  تناك  ول  ك  يتهجاوم ، يف  يه 

لبق تمصلا  ةمدص  ىلإ  جاتحت  قارفلا  عاونأ  ّلك  .ليوط  قارف  دعب  لباقتم ، مهدوجو 

؟ ماوعألا تمص  اننيب  رسكأ  فيكف  .ةلمج  لوأب  قطنلا 

اهنمو دهج ، نود  كيتأت  ّةيئاقلت ، نوكت  نأ  نم  ّدب  ال  ليبازيإ ، بسحب  ىلوألا ، ةلمجلا 
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ىلوأ ةلمج  ىلع  روثعلل  يضاملا  ًاثك يف  تبعت  يّننأل  تأطخأ  نوكأأ  .ةياورلا  لّالش  قفدتي 

ّةيرعاشب ىلوألا  احفص  ةغايصل  تلكلا  ليتناد  ىلع  ًاليوط  تلمع  يّننألو  اياور ، اهب  أدبأ 

؟ ةدحاو ةلمج  ةغايص  ةداعإ  اًمّايأ يف  يضقي  ناك  يذلا  بولف  ةقح  ةيكاحم  ةيلاع ،

..ةفصولا بّرجأ  تحر 

رطخت ةلمج  لوأب  قارفلا  نع  ًاباتك  أدبت  نأ  .ةفيخم  ةبعل  اهتدجو  تالواحم ، ةّدع  دعب 

تنأو يف قربلا  كئجافي  نأك  .بقاوعلا  ةنومضم  ةّيفطاعو غ  ةّيبدأ  ةفزاجم  هذهف  كلابب ،

لوألا ىنعملاب  ةّيقرب  ةلاح  انه  ىلوألا  ةلمجلا  .هتيفخأ  ام  رصب  حمل  يف  ءيضيف  ماه  دعوم 

ةلعتشمو ةيّودم  اهرصق  ىلع  اهّنكل  دحأل ، اهب  قُربت  ةلاسر  زاجيإ  يف  اّهنأل  ةملكلل ، اثلاو 

.قدصألا اّهنإ  ًتح  .قربك 

عاطقنالا تاونس  ءانثأ  امل ، ةفشاك  ةتغابم ، ةيئوض  ةلاح  ّهنإ  .بايغلا  ةمتع  دعب  أي  ..قربلا 

.تمصلا لوط  هافخأ  ةليوطلا ،

رازن ّنأ  ربخيل  هللا ، همحر  سيردإ  ليهس  روتكدلا  كاذنآ ، يرشان  لّصتا   ةنس 1995 ،

.اناّمرب يف  اهمّدقيس  ةيرعش  ةيسمأ  رضحأ  نأ  حرتقاو  اقل ، ىّنمتي  ّهنأو  توب ، يف  ّابق 

سرد يتلا  لوكس » ياه  اناّمرب   » ةسردم نم  تناك  اّهنأل  ةوعدلا  لِبق  ّهنأ  دعب  ام  تملع يف 

.هللا همحر  قيفوت  هنبا  اهيف 

نمزلا كلذ  يف  ةّرم ، لوأل  توب  ترز  موي  ةنس 1975  ذنم  رازن  تيقتلا  دق  نكأ   

ةيئاور ، هيقتلأ  انأ  اهو  رئازجلا ، نم  يّوتل  ةمداق  رمعلا ، نم  نيرشعلا  ةرعاش يف  ليمجلا ،

تلصو يّنكل  ةوعدلاب ، تدعس  .سيردا  ليهس  روتكدلا  نم  ّالإ  لوألا  يلمعب  دعب  عمسي 

.مهعم ءاقبلا  يّنع يف  بوني  نم  دالوألل  تنّمأ  ثير  ءيشلا  ضعب  ةرخأتم 

نأ هيلع  بعصلا  نم  نكي  و  ةغص ، ةعاقلا  تناك  .اًرعش  أرقي  رازن  ناكو  تلصو 

نم ةنس  نيرشع  دعب  هيلع ، ّملسأل  هتدصقو  ةيسمألا  تهتنا  امدنع  .لخدأ  انأو  ينحملي 

!«. ِتنأ هذه  تلقف  ..ًاقرب  تيأر   » اهلاق يل ةلمج  لوأ  تناك  بايغلا ،

ينفقوتست اهنوك   مغرب  نيس ، دهشمك  نآلا  ةروصلا  هذه  تداع يل  فيك  يردأ  ال 

ءافخإل ينّنكل ، .تمصلا  بجي  ّهنأ  ىلع  نّويئنيسلاو  ءارعشلا  قّفتي  هذهك  ةلمج  دعب  .كاذنآ 

.تلق اذام  نآلا  ركذأ  دعأ  و  ًاثك ، اهموي  تثّدحت  ابترا ،

.قرب لكش  يف  ةيئوض ، ةلاح  بايغ  دعب  ءاقل  ّلك  ىرأ يف  تحبصأ  اهتقو  نم 

؟ باتكلا اذه  هب  أدبأ  قربب  نذإ  نيأ آ  نم 
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.ينهذ رطخي يف  ام  لوأ  ةباتك  ىلع  ؤرجأ  نل  .يدنللأ  ليبازيإ  ةاراجم  تلشف يف  ءدبلا  ذنم 

، نايسنلا يّنم  كحضي  نأ  ىشخأ  يّننإ  ّمث  .هذهك  ةفزاجم  نم  ةناصر  كأ  بدألا  ّنأ  يعّدأس 

، ةركاذلاب اًشّرحت  نايسنلاب  ٍءافتحا  ّلك  ّنأ يف  يردي  وهف  ناهرلا ، ىلوألا  ةلمجلا  ذنم  رسخأ  نأو 

.ءاّقلل ًءاهتشا  قارفلل ، ٍليمجت  ّلك  يفو 

نم تلفت  امدنع  ةلمج ، ينبعرت  نأ  نك  ّدحلا  اذهلأ  .ىلوألا  ةلمجلا  ذنم  تنبج  دق  اه 

؟ ةّيتاذلا يتباقر 

..اهنيفاخت يتلا  ةلمجلا  نع  يعفادت  نأ  كيلع   » ناك اهتيسن ، ام  يتلا  رازن  سورد  دحأ 

رطخأ لمج  نع  ًاثك  تعفاد  اذكه ، هتقيقح ؟ نم  كأ  ًائيش  ءرملا  فاخي  لهو  تنأ .» اّهنأل 

ةتباثلاو ميقلاب ، ةجّجدملا  ةبتاكلا  ةعاجش  كاذنآ  يعافد  ناك يف  دقف  هبتكأ ، نأ  مويلا  أأ  ّم 
يتلا ةيبرعلا  ةأرملا  رعذو  ّبحملا ، ءايربك  مّكحتيف   اذه ، اتك  اّمأ يف  .ةيسايسلا  ئدابملا  ىلع 

رّكفت نأ  ّبحلاب ، رمألا  ّقلعتي  امدنع  اهيلع ، يتلاو  ةجاجد ، ىلإ  ةلازغ  نم  عمتجملا  اهلّوح 

! قرتحت نأ  ةفاخم  قربتو ، قطنت ، نأ  لبق  ًاثك 

تناك هم  مهلابب ، رطخت  ةلمج  لوأ  مهوقراف  نمل  اوبتكي  نأ  قاّشعلا  نم  بُلط  ول 

ّلكو كتقتشا ،»  » ةملكب لئاسرلا  نم  تأدبل 90 % قارفلا ، بابسأو  تانحاشملاو ، تافالخلا ،

أدبن اهدعب  .انهبشت  اهدحو  ىلوألا ، ةركفلاك  ىلوألا  ةملكلا  .بذكلل  ًالباق  نوكيس  اهيلي  ام 

نم ىودج  الو  .انقارتفا  بنذ  رخآلا  ليمحتو  انباتع ، درسو  انحوب ، ءاقتناو  انتلك ، رايتخاب 

سفنلا ةزع  هنع  تبانو  قدصلا ، بوسنم  صقن  ةباتكلا ، يف  انمّدقت  لكف  مالكلا ، ةلصاوم 

؟ ابح ذقنن  وأ  ..ًابدأ  عنصن  نأ  ةرباكملاب  انل  فيكو  .ءايربكلاو 

نم ةحرفلا  انيف  هتلعشأ  ام  ئفطي  اهيلي  ام  ّلك  .قربلا  كلذ  لاتغن  ىلوألا  ةلمجلا  دعب 

.ءوض

انشهدي ام  لئاسرلا  ةغالب  تسيلف  لوألا ، هّقفدت  كبلقل  حّحصت  ال  ةيانعب ، كتلك  رتخت  ال 

.اهعقو لب  اهلوط  سيلو  اهقدص ، لب 

، ةعيطق دعب  ءاقل  ةصرف  ةايحلا  مكتبهو  نإ  قارفلا ، بابسأ  تناك  هم  ...قاشعلا  اّهيأ 

! اوقدصت اوقربأ   .ةّيئوضلا  ةلاحلا  كلت  قدص  اوليطت  ىلوألا ،  ةلمجلا  دنع  ةهربل  اوفقوتف 
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! كيلإ ةباتكلا  تيّن  مك  ..يّدج  اي  اًرذع 

؟ بتكأ اذام  لءاستأ  ًاليوط  تسلج  رتويبمكلا ، ةشاش  مامأ 

يدنللأ ليبازيإ  لوقأ ؟ نأ  ّيلع  اذام  فرعأل  بتكأ ، نمل  ًالوأ  فرعأ  نأ  يقطنملا  نم  سيلأ 

يّدجل يرودب  بتكأل  ةصرف  اّهلعل  .هتزانج  روضح  عطتست  اّهنأل   اهّدجل ، ةلاسر  تبتك 

ا ىرد  الو  عمس  ، وه  الو  هتيقتلا  ام  ّدجل  لوقأ  نأ  نك  اذام  يردأ  وك ال  مغرب  دمحأ ،

بيهملا ضيبألا  هسنربب  ةروص ، ىوس يف  هرأ  .هملاع   نع  بيرغ  نمز  هتديفح يف  هنوكتس 

تاّيحرسم نيدلا يف  سمش  يرصن  براوشك  ىلعألا  ىلإ  ةلوتفملا  هبراوشو  ءاضيبلا  هتمعو 

ةريدتسم ةعاس  اهفرط  يفو  هتيردص  بيج  نم  ةيلدتملا  ةيبهذلا  ةلسلسلا  كلتبو  زوف ،

هل لماك  باتك  ىلإ  جاتحي  ّينيطنسق ، يسلدنأ  راهصنا  ةصالخ  ّهنإ  ..هدعب  نم  اهب أ  ظفتحا 

.للشلاب يملق  بيصت  رّوصملا ، ةسدع  ىلإ  اهب  هّجوت  يتلا  ةمراصلا ، هترظن  دّرجمف  هدحو ،

يف ىربكلا ، بورحلا  تيقوتب  لحر  لجر  قارفلا ؟ نع  هل  لوقأس  ّع  يدج  مهفيس  اذام 

ضارمألاو تاعاجملا  هيف  مكحتت  اًردق  ناك  لب  اًيفطاع ، اًسجاه  هيف  قارفلا  ناك  ام  نمز 

عم اهضوخن  ةينوك  ًابورح  اهيلع  اندز  نكل  اهسفن ، تافآلا  تلاز  ام  مويلا ، .ةيملاعلا  بورحلاو 

نارجهو ّيرصع ، قارف  انل  ادغ  .انب  كتفي  ام  يه  ايجولونكتلا  تحبصأ  .ةّيكذلا  ةزهجألا 

نم اعن  .ايضرم  ًاقوش  انديزت  ةيصّصلت ، ةعيطقو  ّيضارتفا ، علخو  ةّيفتاه ، ةعاجمو  ّورتكلإ ،
.ءارولا ىلإ  اهتدوع  ةلاحتسا  ببسب  هنم ، ءافش  الو  ءاعمج ، ةيرشبلا  ّىشفت يف  رمال  ءاد 

ةكرشلا نم  دّهعت  ىلإ  هعم  جاتحن  انحبصأ  .ليدوم  رخآ  فتاه  ءانتقا  انتداعس يف  تداع  ام 

انّد نأ  ىلإ  جاتحن  .لعتسالل  اًحلاص  ماد  ام  فتاهلا ، لص  ةقلعتملا  انّبح  صصق  شيعت  نأب 

نأب ال ّيطخ  نضو  ءافطنالا ، ىلع  فراشت  امدنع  فطاوعلا  نحشل  يفاضإ  نحاشب  ةكرشلا 

باتع باستاو ال  لئاسر  انل  لمحي  نأب  دعوو  انقرأو ، انتساعتب  نوعلملا  زاهجلا  اذه  بّبستي 

اًحرف انب  يدوت  الو  ةّيسفنلا ، انترشنب  ثبعت  لئاسر ال  .بايغ  الو  عاطقنا  الو  باذع ، الو  اهيف 

رابخألا يضاملا  انل ك يف  لمحي  ًالجاز  اًمح  هديرن  .تاياهنلا  دنع  اًرهق  الو  تايادبلا ، ح 

نم ىأرم  ىلع  مارغتسنإلا ، ىلع  انيري  الو  دارفنا ، ىلع  نكل  رارسألاب  انل  شوشوي  ةليمجلا ،

! رضاحلا هفصن  نحن  نوكن  امدنع ال  رخآلا ...» انفصن   » ةروص مانألا ، عيمج 

كناوفنعب هل  ةقالع  اًنمز ال  كل  فصأ  فيك  الو  يّدج ، اي  كل  بتكأ  اذام  فرعأ  رذعا ال 
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.كلاب ىلع  اًدبأ  رطخي  نمز   اذه  .كتلدب  ردص  نم  ةيلدتملا  ةّيبهذلا  كتعاسب  الو  كبراشو ،

ىتح ّدحلا ، نع  رمألا  داز  دقف  ةمعن ، نم  هيف  نحن  ام  ىلع  دسُحن  ال  دمحأ ، يّدج  اي  هللاو 

باتكلا اذه  .ةديرفلا  مكّبح  صصقو  ةردانلا ، مكروصو  ةليلقلا ، مكلئاسر  ىلع  مكطبغن  انودغ 

مجح اًزاهج يف  ّنأ  فيك  مهفي  نأ  ايكذ ، اًفتاه  هتايح  َري يف  نم   ىلع  بعصي  ّهنأل  كل ، سيل 

! ّدحلا اذه  ىلإ  انيبغتسيو  بجعلا ، ّةيرشبلاب  مويلا  لعفي  غبتلل ، ةيّضفلا  كتبلع 

اهل نوكيل  لحر ، صخشل  هّجوتأ  نأ  يرورضلا  نم  له  نذإ ؟ ةليوطلا  يتلاسر  بتكأ  نمل 

، انتركاذ فيفالت  يفو  انفتاوه ، ةحيرش  يف  ئبتخملا  ءايحألا ، لحارلا  نع  اذامو  ربكأ ؟ ثأت 

جاتحن لهو  عادبإلا ؟ نمكي  مهل  ةرخأتملا  انلئاسر  يف  له  اورداغي ، نأ  نود  اوضم  نيذلا 

اذامل قرتفنس ، ةلاحم  اّننأ ال  يردن  انمد  امو  لمجألا ؟ دألا  انّصن  بتكنل  ّبحن  نم  ليحرل 

؟ ّقحتسي نَم  اقح  ّة  له  مهيلإ ؟ ةباتكلاب  فزاجن  نذإ 
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4

!« نوقداصلا مه  اًردان  »

.ءسلا موجن  ددعب  اهتعمس  دقلف  ّكبحأ ‘  ’ لقت «ال 

«. نوقداصلا مه  اًردانف  ّكبح ، كيلع  هيل  ام  لعفا 

( افنك ناّسغ  )

قزر ردصم  لئاسرلا  تحبصأ  دقو  انلئاسر ، قحتسي  نم  كانه  لاز  ام  له  مهألا ، لاؤسلا 

هل سيل  نمل  هشتو  ةرهش  ةليسوو  رخآلا ، ضعبلل  ةاهابم  وأ  دجم  ةبرضو  ضعبلل ، ةبسنلاب 

؟ مض

، رجضو ةبيخ  ةظحل  هتّبحأ يف  يذلا  اطيربلا  طباضلا  ّنأب  يردت  انايد  ةمألا  تناك  له 

اهنبا ّنأو  لاملا ، ىلإ  هتجاح  ةعيرذب  عيبلل  اًموي  اهلئاسر  ضرعيس  اهتدحو ، وكشت  هل  تبتكو 

دازم اهضرع يف  عنميل  ينيلرتسا ، هينج  يالم  ةرشعب  ربكي ، اهيرتشيس ح  ًالفط  هتكرت  يذلا 

؟ اهربق هّمأ يف  ةمرح  يمحيلو  ّينلع 

روهشملا رجنلاس  .د  .ج  مألا  بتاكلل  ثدح  ام  يه  قايسلا ، اذه  ةّصق يف  لمجأ  ّلعل 

ىتح هنم  لئاسر  عضبب  تزاف  نإ  ام  ةّيبص ، هتلزع  تقرتخا  نأ  ىلإ  راظنألا ، نع  هئافتخاب 

نم ءايرثألا  دحأ  ىرتشا  دقف  .اهتسارد  فيلاكت  عفدل  اهتجاح  ةّجحب  دازملا ، عيبلل يف  اهتضرع 

ّنأو مدلا ، ةبارق  يهاضت  دق  ربحلا  ةبارق  ّنأ  ىلع  اًنهربم  بتاكلل ، اهداعأو  لئاسرلا  هيّبحم 

.هيلع هلهأو  هئانبأ  صرحو  ةغ  نع  نّالقي  ال  همسا ، ىلع  هتغو  هبتاك ، ىلع  ئراقلا  صرح 

!«. اًدّدجم كتقح  دعت  الو  ..ّيبغلا  اّهيأ  كلئاسر  ذخ   » هيلإ اهديعي  وهو  هل  لاق  ّهنأ  رّوصتأ 

نإ اهؤارش  كنك  .ّفلؤم  يف  ىرخأو  دازم  اهضعب يف  عيبلل ، ضرُعت  مويلا  ّبحلا  لئاسر 

نم كانه  لاز  ام  لهف  باتك ، نمثب  اهتءارقب  ءافتكالا  وأ  اهكالتماب ، دارفنالا  ن  كل  تنك 

عاديإب نوفزاجي  قاشعلا  لعجي  يذلا  ام  هعومدو !؟ هرعاشم  ىلع  دحأ  نتئاب  فزاجي 

ىلع هثأتو  ربحلا  ةوطس  ىلع  نهارم  يهتنتس ، نيأ  نوردي  لئاسر ال  مهحوبو يف  مهعومد 

؟ قرافم بيبح 

قشاعلا كبلق  فزنو  كتلك ، تاتف  عمجيو  ّيرشبلا ، كفعضب  ّصبرتي  نم  ّة  ّنأ  كلذ 

كلم وه  بتاكلا  هبتكي  ام  ّنأ  ةعيرذب  ًاباتك ، اهنم  عنصيل  كتوم ، راظتنا  يف  ةرطق ، ةرطق 
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بتاك قاروأ  يف  يراهشإلا  لّوجتلا  نم  هنّك  ظنلا  ةعطقنم  ةعاجش  كل  ضعبلا  .بدألا 

رشب ىلع  هرعاشم ، تابذبذو  هتاشوشو ، رشنو  اًقشاع ، ناك  موي  هبلق  طيطخت  ضرعو  لحر ،

عافدلا قح  بتاكلا  اذهل  نوكي  نأ  نود  نم  كلذو  .هتوم  دعب  هتركاذ  ىلع  صّصلتلا  نولصاوي 

، هليحر مكحب  حابتسم  بتاك  وهف  رخآلا ، فرطلا  لئاسر  نم  هتزوح  ام يف  رشن  وأ  هسفن ، نع 

مغر ودبيل  ّدرلا ، ّقح  حنُ  نلو  رخآ ، ٍح  بدألا يف  مسابو  اًنيح ، ّبحلا  مساب  هب  لَّكنُيس 

ّنأ كلذ  .هيلع  ّدرلاب  اينعم  سيل  نمل  لئاسرلا  تارشع  بتكي  اًقهارمو  ايبغ  هتماق  ةعفر 

ةلوغشم ىليل »  » نوكت نأو  نونجملا »  » رود تيملا يف  نوكي  نأ  يعدتست  ّةيبرعلا  ةّيسجلا 

يدوت دق  ةمدصب  هلهأ  نم  ءايحألل  كلذ  بّبست  نإ  مهي  الو  .هتاّقلع  يهابتلاب  هملأ  نع 

دعب بك ، ينيطسلف  لضانمو  بتاك  ةجوزل  ًالعف  لصح  ام  وهو  ىفشتسملا ، ىلإ  هكيرشب 

ةجوزلا يه ، تناك  نيب  هباذعو  ّهبح  اهل  وكشي  ىرخأ  ةأرمال  لحارلا  اهجوز  هبتك  ام  اهتءارق 

تّيخملا يف  هبعش  ءانبأ  ةياعر  يف  ةكمهنم  هتّيضق ، ىلع  اهنارق  تدقع  يتلا  ةّيبرغلا » »

.ةينيطسلفلا

هلئاسر رشنب  اهل  نذأي  له  ىليل »  » هلأست قزُري ،  ايح  ناك  ّامل  يذلا ، رعاشلا  كاذك  وأ 

ةقباسلا سمخلا  تاونسلا  لاوط  اهرشن  اهلابب  رطخ  الو  نرق ، فصن  ىلإ  دوعت  يتلا  ةدقلا 

.اهب  لوألا  ّينعملا  وه  ماد  ام  هتاحيضوتو  هيأر  هنم  فرعنو  هتايح ، ءانثأ  اهتءارقب  ىظحي   

ًاباتك حلصي  ام  هلئاسر  نم  اهل  ّنأ  ترّكذت  ىتح  هينيع ، ضمغي  داك  ام  هّنكل  ىليل ،»  » هرشتست

ضعبف ًاإ ، ّنظلا  ضعب  ناك  نإ  ةقيقحلا !» نوفاخي  نيذلا  ءانبجلا   » ىلع ةلواطلا  هب  بلقت 

! ءايحألا لب  تاومألا  يذؤت  ال  ةقيقحلا » «ـ ف ءايح ، قلخ  جلا  ضعبو  ..ءافو  جلا 

.هلئاسر عاجرإ  مهلسار  نيذلا  ّلك  نم  نرق  فصن  دعب  بلط  نذإ ح  قح  ىلع  هتوغ  ناك 

هتروص اهل  ّزتهت  تانايخ  الو  اهيف  ةياشو  ًةايح ال  هتوم  دعب  هسفنل  ّبتري  نأ  ديري  ناك  دقف 

.خيراتلا مامأ 

ةميمحلا هتقيدص  ىلإ  لشترشت  نوتسنو  لئاسر  ىرت  نأ  فرقلاب ، ءرملا  بيصي  رمأل  ّهنإ 

ةنتاف .دازم  ةضورعمو يف  ءابرغلا  يديأ  تهتنا يف  دق  هب ، اهجيوزت  اهدلاو  ضفر  يتلا  هتبيبحو 

، عيبلل ةضورعم  اهلئاسر  تناك  ىتح  اهينيع ، ضمغت  تداك  ام  روليات  ثبازيلإ  دوويلوه 

سيسانوأل اهلئاسر  يف  ةرمهنملا  اهعومد  تدغ  يتلا  سالاك  ايرام  اربوألا  ةروطسأ  اهلثمو 

.ّيلوضفلا سانلا  لوانتم  يف  يدينيك ، لكاجب  هجاوز  دعب  اهنع ، يلختلا  مدع  هيدجتست 

مهتارّكذمو مهلئاسر  اوعدوأف  يقالخألا ، رايخلاب  ّيبرغلا  بّاتكلا  نم  نوثكلا  مزتلا  اذل ،
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سمخ ىلإ  لصي  دق  نمز  دعب  اهرشنو  اهنع  ّةيرسلا  عفرب  تيلعت  عم  كونبلا ، ةيصخشلا يف 

بسكم ّيأب  ّحضم  رمألاب ، ّينعملا  براقأب  وأ  مهبراقأب  ىذألا  قاحلإ  مدع  اونمضي  ةنس ، 

.مهتايح دأ يف  دجم  وأ 

، مهنع ًابصغ  ةروشنملا  ةميتيلا  اهباحصأ ، نم  ةقورسملا  تسيل  ّبحلا ، لئاسر  لمجأ  ىقبتو 

اهدارأ يتلاو  دلخت ، نأ  ةّينب  دوهع  ىدم  ىلع  تبتُك  يتلا  كلت  لب  مهنم ، نذإ  نود  ةضورعملا 

.ّبحلل ًالهأ  اوناك  ّةبحأل  مهروبق  نم  اهنوثعبي  ةخأ  ّةيدهو  ّةيدبأ ، ةقيثو  اهباحصأ 

ىلإ نارتيم  اوسنارف  يسنرفلا  سيئرلا  اهبتك  يتلا  ةلاسر  نوسمخلاو  ناتئملاو  فلألا  اهادحإ ،

ردصت ملف  هتافو ، دعب  اهرشن  ليصافت  اهعم  بترو  ةنس ، ثالث  ىدم  ىلع  وجناب  نآ  هتبيبح 

لقثي ةقانألا  ْيقئاف  مخض  نيدلجم  يف  هداليم ، ىلع  ماع  ةئم  رورم  ةبسان  ةرتف  لبق  ّالإ 

يذلا قشاعلا  سيئرلل  يقارلا  دألا  ّسحلاو  ةيرعشلا  ةبهوملاب  يشت  لئاسر  يهو  .هلمح 

فقوتي نأ  نود  هترارقو ، همّايأ ، ليصافتو  هتاءارق ، دوقع ، ةثالث  ىدم  ىلع  هتبيبح ، رطاش 

.اّهبح نع  ةظحل 

ىلع .ةبك  ةيانعب  ةّبترم  ةيذحأ ، قيدانص  سيئرلا يف  ةقوشعم  اهب  ظفتحت  تناك  ةلاسر   1250

نم اهب  تقزُر  يتلا  تنبلا  نيرازام ، تربتعاو  تمصلا ، وجناب  نآ  تمزتلا  اًماع  ىدم 50 

امدعب مويلا ، اهّنكل  ..ًائيش  اهنع  نوّيسنرفلا  فرعي  اًماع   .اهل 50  ةّيقيقحلا  هّتيده  نارتيم ،

تدجوو اهدعب ، نم  لئاسرلا  هيلإ  لوؤتس  ام  ىلع  تفاخ  اهرمع ، نم  عبسلاو  ةثلاثلا  تغلب 

، هتجوز ةافو  ىلع  تاونس  و5  نارتيم ، ليحر  ىلع  ةنس  رورم 20  دعب  اهرشنل  اًبسانم  تقولا 

.اهحرجت نأ  ديرت  تناك  ام  يتلا 

لبق روطسلا  هذه  ِكيلإ  بتكأ  اي آ ، ّيبُح ، اي   » نارتيم بتكي  نآ » ىلإ  لئاسر   » هباتك يف 

ناك .ةديحو  اًذإ  ِتنأ  .ةدحولا  ةملك : اًصوصخو  ِكتلكب ، ذأ  ظفتحأ يف  تلز  ام  .مانأ  نأ 

ةجرد ىلإ  فوغشلا  ّيحلا ، ّرمتسملا ، يّبح  روضح  وه  اًروضح ، ِكحنمأ  يّننأب  ّيوق  روعش  ّيدل 

ىوس ءاسملا  اذه  ِكل  لوقأ  نل  .بعتلا  نم  طقسأ  داكأ  عيظف ، وحن  ىلع  ًابرطضم  ينلعجت 

انتاوطخب ملحأ  كلّبقأ )...(  كببسب ، ّيقش  نيزح ، انأ  كل ، انأ  ِكّبحأ ، ةدقلا : تارابعلا 

.مْويب اًموي  راظتنالا  سأي  ْتنس يف  ذنم  لّغوتي  ناك  يذلا  هسفن  وه  قفاخلا  يبلقو  ةقسانتملا ،

«. ..كّبحأ

دقل .ّكبح  يفو  ِكيف  كفتلا  يه يف  داعس   » تناكف هتافو  لبق  اهل  اهثعب  ةلاسر  رخآ  اّمأ 

«. يرمع ةصرف  تنك 

٤٩



نأ لبق  اًماع  تس  رظتنا  يذلا  زلوس  بيليف  هشلا  يسنرفلا  بتاكلا  اًضيأ  كانه 

كينيمود ةيكيجلبلا  ةيئاورلاب  هتعمج  نرق  فصن  نم  كأ  تماد  ةقالع  نع  ًاخأ  فشكي 

ةسماخلا يهو يف  نيرشعلا  ناك يف  دقف  .اًدجمو  انس  هربكت  اهاقتلا  موي  تناك  يتلا  نالور 

ّنأو قشاعلا ، تدعاب ب  ايفارغجلا  ّنأ  بدألا  ظح  نسح  نم  ناكو  .رمعلا  نم  عبرألاو 

.لصاوتلل ًةليسو  ةباتكلا  ّالإ  همامأ  ناك  ام  اذل  دعب ، تثدح  دق  نكت  ةّيجولونكتلا   ةرفطلا 

ليحر ّنكل  .هتوم  دعب  اهرشنب  يصوي  نأ  اًمزاع  ةنزخ ، هتبيبح يف  لئاسرب  زلوس  ظفتحا 

عم فحتم  يف  اهضرعو  اهلئاسرل ، اكيجلب  يف  ةيكلملا  ةّيداكألا  ءانتقاو  نالور ، كينيمود 

ام ّيطغت  تادلجم  ةعبرأ  نم  لوألا  ءزجلا  رشنب  ردابيو  هرارق ، عجاري  هتلعج  اهتاطوطخم ،

.ّيموي هبش  لكشب  لئاسر  نم  اهنم  ىّقلت  ام  اًضيأو  اهل  هبتك 

يذلا ّبحلا ، شاهدإل  وأ  انسفنأ ، شاهدإل  ىوس  ّبحلا  لئاسر  بتكن  اّنلعل ال  ةياهنلا ، يف 

فالآ ةباتك  يف  كمهنم  لزألا  ذنم  قاّشعلا  لعجي  يذلا  ّرسلا  مهف  ىلع  رداق  غ  لاز  ام 

! ةدحاو ةملكب  اهراصتخا  ةياهنلا  نك يف  يتلا  لئاسرلا 

٥٠



5

! كسفنل اهب  ظفتحاو  ..لئاسر  بتكا 

عيفش نياتنلاف  سيّدقلا  لاث  ىلع  دّدرتي  ّلظ  ّباش  قشاع  كانه  ناك  ّهنإ  ةّصقلا  لوقت 

نأ هنم  اًبلاط  ديعب ، دلب  ىلإ  اهلهأ  عم  هتبيبح  ترداغ  نأ  دعب  هباذع ، هل  وكشيو  قاشعلا ،

ىوكشب اًعرذ  لاثمتلا  قاض  نأ  ىلإ  اهيلإ ، رفسلا  ةيناكمإ  كل  الو  قف  ّهنأل  هيلإ ، اهديعي 

«!. ينع ّلحو  ..ةلاسر  اهل  بتكا  حور   » هانعم ام  هل  لاقو  اًموي  قطنف  هحاونو ، هنزحو  قشاعلا 

ىوكشلاب اوهّجوتي  نأ  لدبو  مهنيب ، ةفاسملا  ّرصقت  ةليسو  ىلع  قاّشعلا  ع  اهموي  نم 

نوض اوحبصأ  يهتنت ، ال  يتلا  مهتافالخو  مهصصقب  هسار » اوشوطي  و« ّبحملا ، عيفشل 

.مهتساعت اًقحالو  مهتداعس  اًءدب  عنصت  يتلا  ّبحلا  لئاسر  ةباتك  مهتقو يف 

! هبئاصمو ..ّبحلا  عتُم  نم  اًءزج  ةلسارملا  تدغ  اذكه 

ىصوألو هتفصو ، يف  رظنلا  داعأل  اًدّدجم ، قطني  نأ  نياتنلاف  سيّدقلا  لاثمتل  ناك  ول 

: سارغ رتنوغ  املألا  رعاشلا  هب  مهحصن  ا  ةّرملا ، هذه  قاّشعلا 

ةلاسر ْبتكت  «ال 

في ـ شرألا ىلإ  ةلاسرلا  لوؤتس 

ةلاسر بتكي  نمو 

«. هاياقب ىلع  ّعقُوي 

رضحت ءارولا ،» ىلإ  تفتلت  ال   » ةهشلا هتديصق  يف  ةثكلا ، رعاشلا  اياصو  نم  ّةيصو 

تاّرم ةّدع  فوفلملا  غصلا  رفصألا  يتسالبلا  سيكلا  كلذ  ىلع  تعقو  ّلك  اهتلك 

نأ لبق  ةنامأ  ايليماك  اهتكرت يل  لئاسر  ّمضي  بك  يّنب  فرظ  هلخادب  يذلاو  قصاللا ، طيرشلاب 

.نيأ ىلإ  يردأ  اهجوز ال  عم  رداغت 

تبلطو اهتبيقح ، نم  هتَجرخأ  ًافرظ  ينتّملس  ّمث  ينعدّوتل ، تيبلا  ىلإ  تَرضح  ءدبلا  يف 

مالقأ نم  كيمس  ملقب  اهمسا  هيلع  تبتكو  اهنم  ُهتذخأ  نمآ ، ناكم  هب يف  ظفتحأ  نأ  يّنم 

.ةداع اهب  بتكأ  يتلا  نيولتلا 

: فرظلا يّنم  ذخأت  يهو  تحاص 

ول ع اذام  ..هحتفب  هاري  نم  نيرغت  ّكنأكو  فرظلا ، ىلع  يمسا  بتكت  فيك  ..ةنونجم  – 

! مهدحأ هيلع 

٥١



: تلق

؟! نذإ هيلع  بتكأ  اذام  ..ًاطخ  هحتفأ  الف  كل  ّهنأ  رّكذتأل  كلذ  تلعف  – 

: كفتلا نم  ءيش  دعب  تلاق 

..رخآ دحأ  مسا  يبتكا  – 

؟ فّرصتأ فيك  فرعأل  فرظلا  اذه  يذلا يف  امو  – 

: جارحإلا نم  ءيشب  تّدر 

...هلئاسر اّهنإ  – 

تفتخا ّمث  هل  تداعو  هترظتناو ، هتنعلو  هتكبو  هتّبحأ  يذلا  لجرلا  كلذ  ينعت  تناك 

! هاوس ىلإ  ...اهفافزل  وعدتل  تداع  ّمث  تنس ،

تناك .كوبسيافلا  ىلع  اهفافز  لفحو  اهجوز  روص  تيأر  .رفس  ىلع  تنك  .اهسرع  رضحأ   

اهلجأ نم  تبتك  نأ  رمألا  ىهتناف   هعم ، اهتافالخو  اهصصقب  اصعأو  يتقاط  تفزنتسا  دق 

«. مك .نايسن  »

: اهل تلق 

كديعي ًائيش  رتت  الو  ..هلئاسر  نم  ّيصلخت  تهتنا  دق  هعم  كتصق  تماد  ام  ..زيزع  اي  – 

.يضاملا ىلإ 

: تّدر

.كلذ عيطتسأ  نل  ..لئاسرلا  هذه  قّزمأ  نأ  يّنم  يبلطت  ال  – 

؟ نذإ ّلحلا  امو  – 

.ام اًموي  اهتءارقب  دعسأس  ..كوجرأ  كدنع  اهيعد  – 

..قشتس ارو  – 

: رك تّدر 

دّسوتت نم  لب  اهتاكلتمم ، ةدّسوتم  مانت  يتلا  تسيل  ءاسنلا  ىرثأ   » ةلئاقلا تسلأ  – 

؟» اهتايركذ

! اهيدّسوتو نذإ  اهيذخ  – 

: ةيجار تّدر 

..يجوز اهيلع  عي  نأ  اهب  تظفتحا  نإ  ىشخأ  كنم ، اهبلطأ  ةمدخ  رخآ  هذه  ..زيلب  – 

اهدوجول يف ّنئمطأ  نل  .رخآ  ىلإ  دلب  نم  لقنتن  دقو  ّرقتسنس ، نيأ  دعب  يردن  اّننأ ال  ةّصاخ 

٥٢



.زوح

: مزحب اهتبجأ 

وأ اهنم ، ّيصلخت  .تيبلا  كمساقت  يضاملا  حابشأو  ةيجوزلا ، كتايح  دبت  نأ  كديرأ  ال  – 

سلدنألا ، ال ئطاوش  ّطحي يف  وهو  هبكارم  دايز  نب  قراط  قرحأ  تئش ك  نإ  اهيقرحأ 

اذهو  .يضاملا  ىلإ  عوجرلاب  كيرغيس  اهدوجو  .ةدوعلاب  كفتلل  لتحا  ّيأ  هدنجل  كرتي 

.كقح نم  دعي 

نم ديلاب  تبتُك  لئاسر  مويلا  يقز  نأ  ةرج  مّهفتتس  كتننظ  اهقيز ، يننزحي  – 

.كدحو كلجأ 

سمالي اهقطنم  نإ  ّمث  .يبلق  ىلإ  ةقيدص  برقأ  اهنونج ، ىلع  يهف ، اهئاجرل ، تملستسا 

.اهمّهفتأ ام  ًّةيرعاش 

ّينب طيرشب  هتّفلو  فرظلا  هيف  تعضو  كيتسالبلا ، نم  ًاغص  اًسيك  يّنم  ايليماك  تبلط 

: ةلئاق هّايإ  ينتلوانو  ةّرم ، نم  كأ  قصال 

! هيلإ فرعتتس  اذكه  – 

ينمزليو اهيلإ ، جاتحأ  ّلق  بايث  تحت  أّبخم  يتنازخ ، ّفر يف  ىلعأ  سيكلاو يف  اهموي  نم 

..هغولبل ّملس 

شيعتس يتلا  ّبحلا  لئاسرل  أبخم  نع  ًاثحب  باجنسك ، هتايح  ءرملا  يضقي  نأ  نونج  ّيأ 

ولو ردقلا ، دي  هلئاسر يف  يهتنتس  هلايخ ، اهنع  ّقتفتي  يتلا  ةليحلاو  هؤاكذ ، ناك  همف  هدعب ؟

ديجنتل رجتم  ّيسرك يف  عارذ  لخاد  ًاخأ  اهيلع  يتلا ُع  ّبحلا  ةلاسرك  نمزلا ؛ نم  نرق  دعب 

بيجعلا أبخملا  ّهنإ  ةنس ، ىلإ 200  اهرمع  دوعي  يتلاو  ةيناطيربلا ، ندملا  ىدحإ  يف  ثاثألا 

! ءافولا ىلع  اهتلاسر  اهبيبح يف  دهاعتو  اهّمأ  فاخت  ةروعذم  ّةيبص  هيلع  تع  يذلا 

: ةحزام اهل  تلقو  ايليماكل  ةّصقلا  تيور 

نأب كحصنأ  .يدعب  نم  اهردق  نمضأ  ال  يّنكل  ةيح ، تمد  ام  كلئاسرب  ظفتحأس  – 

باغ يف  ةرجش  ةوجف  يف  كل  اهئّبخأل  ًاباجنس  تسلف  نآلا ، ذنم  رخآ  أبخم  نع  اهل  يثحبت 

.رشب هبرقي  يرحس ال 

: ةجهتبم تحاص  ّمث  .كفتلا  ةقراغ يف  تدب 

! اهتدجو – 

٥٣



؟ نيأ ..كوربم  – 

ال»  » يلوقت ال  – 

؟ نيأ ..وأ  – 

! كبتك دحأ  يف  – 

! مهفأ  – 

قوف نوكت  اذكه  كصصق ، لخاد  اصن  اهنم  يلعجا  كتاياور ، ىدحإ  يف  اهيرشنا  – 

.باتك ةعوبطم يف  اهب  ظفتحأ  نأ  يننكو  تاهبشلا ،

!؟ قفاوأس يّننأ  نيدقتعتو  هذه ! ةنونجم  ةركف  ّيأ  – 

؟ ةطخلا راكفألا  ّلك  بيرهتل  ةبيقح  ةياورلا  ّنإ  اًموي  تلق  امأ  .كدعسيس  رمألا  تننظ  – 

موقي كو  ةبّرهم ، ىلإ  لّوحتأ  نأ  يّنم  بلطت  تنأ  .ةّيسايسلا  راكفألا  نع  ثّدحتأ  تنك  – 

لئاسر ذاقنإل  اذه  ّلكأ  باتك ، اهعّرشأو يف  رعاشملا  ضييبتب  موقأ  لاومألا  ضييبتب  نوباّصنلا 

انأ ال ّمث  دولخلا !؟ اهحنمأ  ىتح  ًالثم  راوفوب  ود  نوميسل  رتراس  لئاسر  يه  لهو  كبيبح ؟

..ادج ينجعزي  رمأ  اذه  .يغل  تبتُك  لئاسر  ةءارق  ةركف  لّبقتأ 

: ةسئاي ةربنب  تّدر 

انقارف دعب  يل  اهبتك  لئاسر  اّهنإ  اهيلع ، عّالطالا  كجرحي  دق  ةميمح  ءايشأ  اهيف  سيل  – 

.شيعت نأ  اهتيّن  .بدألل  برقأ  يهو 

: اهتبجأ

.ىرأو ..اهيلع  عّلطأس  – 

اذه حتفأ  نل  رمألا : ىهتناو  ذُختا  دق  ناك  يرارق  ّنكل  عوضوملا ، يهنأ  نأ  ديرأ  تنك 

.فرظلا

نأ هيلع  ناك  مهيلإ ،» اهلسرت  نكل ال  كئادعأ ، ىلإ  بضغلا  لئاسر  اًمود  بتكا   » لاق يذلا 

!«. كسفنل اهب  ظفتحاو  اًضيأ  ّبحلا  لئاسر  بتكاو   » فيضي

ةاعُس ىدل  ادج  ًافورعم  يسيرابلا  هناونع  ناك  يذلا  ديج ، هيردنأ  هب  موقي  ناك  ام  ّهلعل 

يردي هدحو  ةّيقرب  ًايموي  هسفن  ىلإ  لسري  لبون  ىلع  لصاحلا  اورلا  ناك  دقف  .ديربلا 

.هاوسل هب  حاب  ول  مدنيس  ناك  ام  هسفنل  اهيف  لوقي  ناك  اّر  .اهاوتحم 

، دحأل ًائيش  لوقن  نأل  ةجاحلاب  انرعش  ّلك  ةلاسر  ةباتك  نم  انسفنأ  عن  ّالأ  انيلع  ةصالخلا :

اًقحال مدننس  حجرألا  ىلع  اّننأل  اهلاسرإ  ةبغرلا يف  مواقن  نأو  ...انسفنأل  اهب  ظفتحن  نأ  طرش 

٥٤



! هانبتك ام  ىلع 

ّغأ نأ  لمأ  ىلع  يسفنل ، اهب  ظفتحأ  ايليماك ، ىلإ  لئاسر  بتكأ  نأ  ةركف  ينتءاج  انه  نم 

! اهناونع تّغ  دق  يه  نوكت  وأ  ..اهيلإ  اهلسرأ  نأ  لبق  ييأر 

٥٥



 
ثلاثلا ءزجلا 

ايليماك اهأرقت  نل  لئاسر 

٥٦



مقر 1 ةلاسر 
، تاقاطبو لئاسر  ىوس  تاياورلا  ام 

، ةنلعملا تابسانملا  جراخ  اهبتكن 

.انرمأ مهّمهي  نمل  انرابخأ  لقننل 

.ةّيئاسنلا ّايرظن  ّلك  اهيف  ربتخأ  يتلا  ءاضيبلا  ةغصلا  رأفو  ...يتبيبح  تنأو  ماع  ّلك 

، انتقادصل ليوطلا  رمعلا  مغرب  اذل ، .كل  تبتك  نأ  ثدحي  ملف  هلوق ، ديرأ  ام  يردأ  تسل 

.كل اهلقأ  ءايشألا   قدصأ  ةغصلا ، انرارسأو 

اًمود حضفنن  انّنكل  .هل  توص  عجو ال  تماص ، حوب  ةباتكلا  هلوقن ، الو  هبتكن  اًقح  انملؤي  ام 

ىلع كنتئا  يننك  له  .دحأ  ىلع  يرتفي  هتياشو ال  مغرب  هّنكل  ىسني ، ربحلا ال  ّنأ  ىسنن  هب ،

؟ كل هبتكأس  ام 

«، حابشألا تيب   » اهّدج يف ىلإ  يدنللأ  ليبازيإ  ك  دحأل ، هيف  هّجوتأ  ًاباتك  بتكأ  نأل  جاتحأ 

ىلع ةأرما   » نم ام  ّغت ، اعلا  ّنكل  دسجلا .» ةركاذ   » ةايح يف ىلإ  اًهّجوتم  لابوط  نب  دلاخو 

، نطو نم  ىتح  الو  لب  بحتنن ، نحنو  نجشب  اهيلإ  بتكنو  انصصق  اهل  يورن  نطو » ةلكاش 

، نذإ يرارسأ  حوب  يلّبقت  .نمزلا  اذه  ةغلب  انمومه  هيلإ  انبتك  نإ  انب  ام  يعيل  ٍّدج  نم  الو 

.كنايسن ةقيدص  اًموي  تنك  ام  ردقب  ركاذ ، ةقيدص  وكو 

اهرظنم ظقيأف  يّنم ، تبلط  ك  ةيانعب  ةأّبخم  كلت ، كلئاسر  ةمزح  تحمل  مّايأ ، لبق 

.كاوس ديرب  قودنص  نم  يبلقل  دجأ  و  لئاسرلا ، ةباتكل  يتّيهش 

، ةيغاط ةّينانأ  ةلاح  ةداعسلا  .يننئمطي  ربخ  اذهو  ايسن ، ّدح  مويلا  ةديعس  كلعل 

ءاقدصأب اهنيح  دجنتسنف  اننوخت ، ح  ىلإ  نيرخآلا ، نع  اهجهاب  انلغشت  انيلع ، ذوحتست 

ىلإ جاتحأف  انأ  اّمأ  مّايألا ، هذه  ّيلإ  ةجاحب  كّنظأ  .مهنع ال  انّيلختو  انتداعس  طرفل  مهاّنُخ 

.هب ًلع  يذخأت  نأ  هم  سيل  ام  كل  لوقأل  اننيب ، تمصلا  ةفاسمو  كبايغ ،

ةعراصم دعب  ةنهم  بعصأ  يه  ةباتكلا  ّنإ   » لوقي ياوغنمهل  ًالوق  تفداص  ةحرابلا 

ندعم ىلإ  فّرعتلل  اهكلمأ  ةسارف ال  كل  ّكنأل  كترّكذت  رعذلاب ، لوقلا  ينباصأ  حيستلا .»

ّيلع ناك  وأ  نذإ ، ةبتاك  وكت  نأ  كيلع  ناك  .شوحولا  ةعراصم  ىلع  ينصقنت  ةردقو  رشبلا ،

! يتنهم ّغأ  نأ 

تنأ : » مهدحأ يل  لاق  .ةجاذس  هذهو  ةشارف ، ّنظ  نسحب  ةايحلا  باغ  ربعأ  تئتف  ام 

٥٧



ّنأ كلذ  ةايحلا .» سانلا يف  ةقيقح  ةفرعم  ةّيبغو يف  ةياور ، ةيرشبلا يف  سفنلا  ةفرعم  ةّيكذ يف 

ربحلل .يننوفرعي  نم  مهف  ةايحلا  مهفداصأ يف  نيذلا  اّمأ  مهفرعأ ، ةياور  مهقلتخأ يف  نيذلا 

.رشبلا نم  جذاسلاو  لّزُعلا  مدب  شرقلا  كسأ  رّرغت  ةياشو 

هيفخت يذلا  ام  يردن  ال  اًعساش  اًضوح  ادغ  هسفن  اعلا  مهيلإ ؟ فّرعتأ  نأ  يل  فيك 

ّيرشب ٍرهظم  شوحو يف  عم  ءرملا  همساقتي  قلُخ ، الو  هيف  ةمحر  نمز ال  بئاجع  نم  هقعأ 

.هيلإ ناسنإ  برقأ  ناك  اّر  مهدحأ ، ّف  يهتني ب  دق 

ةّرم كل  تلق  .انبلق  هب  ّقلعتيس  نمو  فداصن ، نم  لهجن  انّنكل  قداصن ، نم  فرعن  نحن 

، بيبحب زوفلا  نم  ّمهأ  قيدصب  زوفلا  نإ  : » ةيفطاعلا كتاراسخ  نع  يتقادصب  كيساوأل 

، انيف ام  أوسأ  ظقوي  ليمج  ساسحإ  ّلك  ةاذاح  .بالتسالا  وأ  كالتمالا  هتياهن  قشعلاف 

تاراجفنا ةلسلس  ةقرحم ، ّةيران  مهسأ  قشعلا  .انفواخمو  اندادضأو ، انتاضقانت  عم  شياعتن 

، هتيز بضني  ال  سوناف  يهف  ةقادصلا  اّمأ  .ةمتعلل  انكرتتل  ئفطنتو  ةرتفل ، انبولق  ءيضت 

، تاونس ىدم  ىلع  انتقادص  دومص  ليلدلا ، .ةايحلا  ىدم  انبلق  ئفديو  انبرد ، ءيضي  انقفاري ،

«. هيلع ِتنهار  ّبح  ّلك  رايهناو 

كفوخ ردقب  اًعيرس  ناك  .كتارارق  لمجأ  ّهلعل  .كجاوز  ربخ  ينئجافي  نأ  لبق  كلذ  ناك 

ةكمهنم يف تنأو  كلأسأ  .لجرلا   اذه  كنم  تلفيو  كيدي ، نم ب  نمزلا  بّرستي  نأ  نم 

.»؟ هنيّبحت له   » كفافز ليصافت  دادعإ 

، ّبحن نم  ال  انّبحي  نم  جّوزتن  نأ  انيلع   » كتابيخ نم  ِتّملعت  نأ  دعب  اًقباس  يل  تلق 

تنس ّيضم  دعب  نذإ ، كلقع  تدعتسا  دق  اه  انلقعب .» هراتخنو  ..هبلقب  وه  انراتخي  هعدنل 

.ةياهنلا هغ يف  تجّوزت  لجر  ببسب  كباوص ، كتدقفأ  يتلا  ىسألاو  عومدلاو  نارجهلا  نم 

! اًذإ ّبحلا  كلذ  ّلك  هتببحأ  اذامل 

! ءيش لجأ ال  نم  رودهملا  تقولل  اي 

لاز ف  انأ ، اّمأ  .كتبرغل  ةديدج  ةقيدص  كلقعب  ترتخا  نوكت  دق  هسفن ، سايقملاب  اّر 

كتقادص نم  مويلا  مهينعي  سانلا ال  .كدعب  اًدحأ  قداصأ  اذل   ارايتخا ، مّكحتي يف  يبلق 

اهوطقتلا ٌةروص  مهّتلدأ : عمج  نع  نوّفقوتي  مه ال  اذل  اًموي ، كوفرع  مّهنأ  ىلع  ليلدلا  ىوس 

.أ ةظحل  كنم يف  هوقرس  ٌّرس  كفتاه ، نم  مهتلصو  ٌةلاسر  كتيب ، يف 

الو مهفتاوه ، ّالإ  سانلا  هيف  قداصي  نمز ال  نحنف يف  قيثوتلا ، هّمه  ادغ  قيدص »  » ّلك

ّيفاحصلا راغصك  .سلجم  ّلك  هرهشيو يف  هبيج ، اًرضاح يف  هليلد  لمحي  نم  ّالإ  نوقّدصي 

٥٨



كيلإ نوبسني  كئاقل  ليلدب  اوزاف  دقو  ّمث  ىركذلل ، كعم  ةروص  طاقتلا  ةّدو  نوبلطي  نيذلا 

ينتببحأ كدحو  .كناسل  ىلع  درو  ام  بيذكت  اًرهشأ يف  اهدعب  نم  يضقتل  هب ، يلدت  اًراوح  

ديازي اًموي  عقوتأ  .ىلغألاو  برقألا  تنك  ّكنإ  تلق  نإ  اًموي ، سانلا  كقّدصي  نلو  ةلدأ ، نود 

ترداغ دق  نوكتس  يعافألا  ّنأل  يّنع ، عافدلا  يف  بعتتسو  ًةفرعم  ، ءابرغلا  هيف  كيلع 

.اهتعنقأ ايغ  تطقسو يف  اهروحج ،

، قاوسألا ىلإ  ةّينيصلا  ةقادصلا  تلزن  .زيزع  اي  مّايألا  هذه  بورضم »  » ةقادصلا قوس 

لوأ دعب  اهتيحالص  يهتنت  اهيلع ، ةنهارملا  نك  ال  تاقالع  اّهنإ  .رهظملا  يف  نقتم  ديلقتب 

بيبح وأ  ميدق ، قيدص  هيدل  يذلا  ىلع  اذل  مويلا ، ةنومضم  الو  ةلوفكم  ةقالع  .لعتسا ال 

نأ ةيشخ  ةردان ، ّةيرثأ  ةفحتك  هيلع ، ظفاحي  نأ  ةماهشلاو ، ةوخنلا  نمز  نم  ةدق » ةقد  »

ءاقدصألا الف  سانلا ، هّوشتيو  بوعشلا ، قالخأ  ءوست  بورحلاو  تامزألا  نمز  يفف  هرسخي ،

.ّةبحأ ةّبحألا  الو  ءاقدصأ ،
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مقر 2 ةلاسر 
.ةباتكلل مهل  تقو  ءادعسلاف ال  ةداعسلا ، ّبحي  بدألا ال 

نوكيل هتبتك  يذلا  كاذ  مك ،» .نايسن  «ـ اثلا ل ءزجلا  نوكي  باتك  رّكفأ يف  انأو  ماوعأ  ذنم 

اًعيمج انمزهيس  ودع  عم  اّهنإ  ربكأ ، مويلا  يتكرعم  ّنكل  نارجهلا ، عم  كتكرعم  ءانثأ  اًدنس  كل 

.هلاكشأ نم  لكش  عم  مئاد  سا  ىلع  شيعن  نحنو  ةايحلا ، انئج  ذم  اّننأل  فاطملا ، ةياهن  يف 

.قارفلا ...ّهنإ 

، ِتيفاعت دقل  .لئاسر  نم  بتكأس  ام  كل  يدهأ  نل  اذل  مويلا ، كينعي  عوضوملا ال  ّلعل 

فلخ كاذنآ ، كل  ناك  ام  .ةايحلل  كينيعو  كبلق  ًاخأ  تحتف  ّكنأل  لب  اتك ، لضفب  سيل 

بجحت عومدلا  ّنأب  يلوق  يقّدصت  نأ  الو  قفألا ، حولي يف  رخآ  ابح  يرت  نأ  عومدلا ، ةواشغ 

.انلوح نم  ةليمجلا  ءايشألا  ةيؤر  اّنع 

كتّصق اياظش  نم  يقب  ا  عتسأ  نأل  جاتحأ  يّنكل  نذإ ، كلجأ  نم  سيل  باتكلا  اذه 

.رامدلا عاونأ  ّلك  ّبحلا  اهب  قحلأ  بولقل  يفطاع  رعإ  ةداعإب  مايقلاو  ّيهش ، ّصن  ةباتكل 

شق لضفأ  ألاف  (. haute couture ةياور (  يطيخت  نأ  كنك  ميدق ، ّبحل  ةيلاب  لسأب 

.اًدلاخ ايبدأ  ًابوث  هنم  يلّصفت  نأ  نك 

ّنكل .تبلط  ك  ةياور ، ةباتكل  كلت  كلئاسرب  ةناعتسالا  ةركف  ينتدوار  ام ، ٍةظحل  يف 

قحتسي ًائيش  ينعأ  .ألا  ينصقني  .ةليمجلا  صوصنلا  الو  ةباتكلل ، ينصقني  ام  تسيل  صصقلا 

ا يف يبجعو ، يمدن  ردصم  حبصأ  يضاملا ، هلجأ يف  نم  تّملأت  ام  ّلكف  .هلجأ  نم  ّملأتأ  نأ 

، تطقس موي  اهتيكب  يتلا  مصاوعلا  كلتو  ّتُلتحا ، موي  تضرم  يتلا  ناطوألا  كلت  كلذ 

توملل ةزهاج  تنك  نم  ءيش  نوهبشي يف  اًسانأو ال  خيراتلا ، قرط  عّاطق  كلذ  دعب  انل  بجنتل 

.مهلجأ نم 

بتكأ فيكف  .تيّن  اًعجوم ك  ًاباتك  ينمهلي  ّيفطاع  نادقف  ايح  سيل يف  ةقيقحلا ،

بطح نع  ًاثحب  كيلإ  بتكأ  ةباتكلل ؟ ةلواط  مامأ  يسالجإ  هنك  فغشلا  غ  زفاح  الو 

، اعانقب يتقث  تّزتها  .هب  ةفوغش  تنك  ام  ّلكب  يتقث  دقفأ  ّدح  ىلإ  اعلا  ّغت  .يفغشل 

نود نم  هّدض  ىلإ  بلقني  نأ  مويلا  هنك  دحأ ، ّلكو  ءيش ، ّلك  .ءايمعك  مهب  تنمآ  نو 

.هنمز ّهنإ  .فرقلا  فغشلا  نع  بان  اذل  .ءايح 

، بتُكتل ةجضان  تناك  ام  صصق  .ةقلعم  ّبح  صصقك  اهلمكأ ، تاياور   كدعب  ُتأدب 
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كلذ اًضيأ  لب  بسحف ، ّبحلا  جهابم  اّنم  قرست  بورحلا   .شاعت  نأ  قحتست  ىرخأو ال 

هعاجوأو ةنيزحلا ، هيناغأو  ةليمجلا ، هدئاصقب  قارفلا ، دنع  هشيعن  اّنك  يذلا  يرعاشلا  دادحلا 

.ةميمحلا

ةاه ةحزان  بوعشل  ةعّورم  ةبكنو  ايعج ، ًاثدح  لب  ّةيسنامور ، ةلاح  قارفلا  دعي  ذم  

.قرافم ّلكلاف  كلذ ، ثدح  فيك  الو  تقراف ، نم  ركذأ  تدع  ام  تاراقلا ، ب  اههجو  ىلع 

مهنع تّيلخت  نإ  بنذلاب  رعشأ  ال  يلاطبأ ، ةقرافم  ةلوهس يف  دجأ  تحبصأ  تاياورلا  ىتح يف 

.اهنم ةدوع  قرط ال  ىلإ  رادقألا  مهب  تمر  رشبلا  فالآ  ةّمثف  قيرطلا ، ّلهتسم  يف 

تنك اوتام ك  نإ  مهيكبأ  الو  ةياورل ، ٍناث  ءزج  ةايح يف  ةصرف  مهحنمأ  وأ  مهب ، ّثبشتأ  ال 

نوتو نمل  ةناهإ  يربح  نئاك  ىلع  ءاكبلا  نم  لعجت  توم ، ةمحز  كانه  تحبصأ  دقف  لعفأ ،

.موي ّلك  اًقح 

، اودلوي نأ  لبق  هلايخ  نوتو يف  مّهنإ  اورلا ، نوكبري  لاطبألا  حبصأ  تاياورلا  ىتح يف 

.باتك ةيضارتفا يف  ةايحب  اوزوفي  نأ  لبق  اًركاب  هنوقرافي 

نم .ةخألا  ةحفصلا  ىتح  نودمصي  ءافرش  لاطبأب  ّالإ  هتاياور  لبقي يف  نم ال  بتكي  فيك 

ناوفنعلا نم  ةحفص  نيأ يل بـ1200  نم  معن ؟» «ـ لا نمز  رخآ يف  لابوط  نب  دلاخب  نيأ يل 

؟ هئدابم ىلع  هنومواسي  مّهنأب  رعش  ّلك  ال »  » ّالإ تاياور  ثالث  ىدم  ىلع  لقي  لطبل  

هسفن وه  يردي  ال  ةلاذنلا  نم  اع  يف  هلاطبأ  ةايح  ةرادإ  مويلا  هنك  اًفيرش  بتاك  ال 

عوضومو ةّصقلا  تناك  هم  هلطبل  ةتيم  ّربدت  يف  ًاثك  بعتي  نل  هّنكل  .هيف  شيعي  فيك 

ّدح ىلإ  هيف ، ليحرلا  بيلاسأ  تعّونتو  هتارايخ ، تدادزا  رعلا  توملا  غولاتك » ، » ةياورلا

.اور ّيأ  لايخ  زواجتي 

هتوم ربخ  تيقلت  بحتنأ ح  تحر  ريرس .» رباع   » دلاخ يف توم  تيكب  مك  يرّوصتت  نل 

ءاكبلا تلصاوو  ةتيملا ، كلت  هل  راتخا  نم  تسل  يّننأ  ول  ك  ىفشتسملا ، يف  ةضّرمملا  نم 

هل يف اودجي  ثيح   ةنيطنسق ، ىلإ  هنثج  لوصو  ح  ىلإ  خألا ، لصفلا  يتباتك  لاوط 

! هيف نفُدي  اًربق  اهّدلخو  اهقشع  يتلا  ةنيدملا 

.هتلهاجت ًانثج  اهل  داع  حو  هقرافت ، اهقراف و  نم  ّالإ  ناطوألا  ردغ  فرعي  ال 

تفرع الو  ّلح  ، ام  كاذنآ  مهفت  ّةيسنجلاا ،  ّةينيبيلفلا  تيبلا ، لاغشأ  دعاسم يف 

يتبيبح يف مادم   » رع رخآلاو  يزيلكنإ  اهفصن  تلكب  ةنيكسملا  ينتلأس  .ينيساوت  فيك 

عم نكل  لكشم  اًقح  ناك يل  دقف  رتسيم .» رذآ  ذيو  ون   » اهبيجأ تدكف  رتسيم »؟ ذيو  ملبورب 
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! يجوز رخآ غ  رتسيم » »

تلدع كلذب ؟ يلاطبأ  لّفكت  اكبأ ، الو  مهدحأ  ذؤي  براقأب   ّيلع  معنأ  هللا  ّنأل  له 

ءانثأ ةقباس  لزنم  ةلماع  عم  سيراب  اًقباس يف  اهتفرتقا  ةقح  .اكبل  ريربت  ّيأ  ميدقت  نع 

يديأ ىلع  دايز  توم  ًةرات  بأ  انأو  ينئجافت  تناك  امدنع  دسجلا » ةركاذ   » ةباتك

، اكب سفت  ءيست  نأ  لجخأف  يرئازجلا ، يديأ  ىلع  ناّسح  توم  ىرخأو  ّيليئارسإلا ،

ّهنإ دحأل ، هنع  حأ  نأ  نم  ربكأ  وه  .رخآ  ٌرمأ  دلاخ  ّنكل  .يلاطبأب  ّلح  امو  يتّصق  اهل  يورأو 

.ياوس اًدحأ  ّصخي  هيلع ال  زحو  ي ، مرحم ) و( ي ،)  ) لجرو ي )  ) لطب
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مقر 3 ةلاسر 
ضعبو نودبي ، ّم  رقفأ  ءايرثألا  ضعب  اذل  .ىرتُشي  ال  ام  كالتما  ىلع  ةردقلا  وه  ءالا 

.نوّنظي ّم  ىرثأ  ءارقفلا 

ًاغصت يماك ،»  » اهتيّمسو ليمج  ورفب  ءاضيب  ةّيمايس  ّةطق  ترضحأ  دقل  .كل  ليمج  ربخ  يل 

(. (ي ةولخ ةقيفرو  (ي ،) ّةطق اهديرأ  ةيكُلملا ، ءاي  اهمسا  تببحأ يف  .ايليماك  كمسال 

نأ يفكي  ّهنأ  تفشتكا  ذم  .هكالتما  تيّن  او  كلمأ ، ا  يتقالع  عجارأ  تأدب  ةرتف ، ذنم 

ةقيرطو يف رظن ، ةهجو  ةيكلملا  .انل  ّهنأب  انّساوح  عنقن  انلوح ،  ءيش  ّيأل  ءايلا )  ) فيضن

اهكلت نل  ةقيقحلا  انمد يف  ام  نذإ ، ءايشألا  كالتما  مهوب  يفتكن  َ ال  .كأ  سيل  كفتلا 

؟ اًقح

اهبسنت يتلا  ءايلل  نك  الو  اهيلع ، ذاوحتسالا  عقاولا  بعصي يف  ةعيدولا  ي )  ) ّةطق ىتح 

.هّديسل ..ناكملل ال  ّطقلا  ءالوف  اًما ، نوكت يل  نل  اّهنأ  يردأ  .اهتارارق  ًائيش يف  ّغت  نأ  يل ،

ادعف اهتمارك ، اهل  اهرغص ، ىلع  .رماوألل  عايصنالل  ضفارلا  بزحل  اهؤتنا  اهيف  ينبجعي 

يهف ةراذق ، نم  خيراتلل  وأ  سانلل  مهفلخ  هنوكرتي  ام  مهجرحي  ٍرشب ال  نم  ةفاظن  كأ  اهنوك 

دوسألاو رومنلا  هفالسأ  قوفت  ةيصخش  كل  ّهنأل  كسلا ، هارن يف  نل  يذلا  ديحولا  ناويحلا 

.سفنلاب اًدادتعاو  اًدانع 

ىتح انرظن ، هيلع  عقي  ام  ّلكو  انترئاد ، لخدي  نئاك  ّلك  كالتما  ىلع  ّرصن  اذامل  لءاستأ ،

اورداغي نيذلا   كئلوأك  هنع ، اًعافد  انتومو  هيلع ، ظافحلا  انتايح يف  ءاضق  كلذ  ن  ناك  نإو 

تحت ًاثثج  اوهتناف  فحتلاو ، ثاثألاو  داّجسلاو  تيبلا  ىلع  ًافوخ  بورحلا ، ءانثأ  مهتويب 

.نيرداغملا لّوأ  ناك  ذإ  ًائيش ، كل  نم ال  اجن  نيب  صوّصلل ، اهوكرتي  اهضاقنأ ، ال 

هلانت ام  ماد  ام  دحأب ، الو  ءيشب  قلعتت  ّالأ  اًفيفخ ، نوكت  نأ  كيلع  ةايحلا  هذه  وجنتل يف 

سوه انيدل  قلخت  ح  عشجلا  ءاي  هببس  ءاقشلا  ضعبف  .هب  ىقشت  هكل  امو  كنم ، لاني 

ًائيش وأ  اًدحأ  كلت  دحأ  ال  كقرافيس ، هقرافت  ال  ام  تالاحلا ، عيمج  .اهنم يف  ديزملا  عمج 

.هيلع يدبألا  ذاوحتسالا  نمضي  وأ  اًقح ،

هب تدوأف  ينطوم » ..ينطوم   » دشني هرمع  ىضق  نم  يلأساو  ءاقش ، عورشم  ءاي »  » ّلك يف 

يه ءايلا  كلت  لب  اهيلع ، لّوُعي  الو  ةرداغو  ةلتاق ، نطولا  ءاي  نوكت  نأ  عقوتي  ّهنأل   ءايلا ،

نوكت يف نطو ، ةّيكلم  ّكص  كحن  اّهنأ  كداقتعا  ءانثأف  اهانعم ، سكع  ينعت  يتلا  ةديحولا 
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.هل ًءادف  توملاب  ةبلاطمو  هل ، ةكولمم  تنأ  عقاولا 

اًما ينعي  بيبح ، كيلإ  اهب  هّجوتي  امدنع  ةدحاو ، ةلاح  يف  ّةيرحس ، ودغت  ةفاضملا  ءايلا 

(.. ي  ) ةبيبح ّةيدبأ : ّةيكل  اكص  تلكلا  ودغتف  ام ، ةفصل  فاضي  ح  ءايلا  فرح  نزو 

تافصلا ّلك  كل  يدهي  نأ  دحاو  فرحب  هناكمإب  ّبحلا  هدحو  ي .)  ) ةالوم ي ..)  ) ةديس

.ءاسنلا نم  ةليبق  ىلإ  كلّوحي  نأو  ءسألاو ،

اهربكأو كتاراسخ  ىلوأ  قارفلا ، دنعف  ّبحلا ، خف  نمكي  غصلا  فرحلا  كلذ  يف  نكل ،

« ءاي  » نم ام  .ادجو  رقفلو  يفطاعلا ، متيلل  كميلستو  فرحلا ، كلذ  نم  كديرجت  نوكتس 

! كتراسخ ضّوعت  نأ  اهنيح  اهنك  ءايشأ ، نم  كل  ّم 

***

انأ ءاسنلا  ىرثأ 

كلمأ ا  ّةيرث  تسل 

.ينكل كنأل  ّةيرث 
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مقر 4 ةلاسر 
اهفطاق ىلع  يدانت  ةدرولا 

يتلا نئكلا  ّلك  خيراتلل  ّقثوأ  نأ  مويب ، وم  لبق  ولو  اًموي ، تعطتسا  ول  ىّنأ  مك  ..ّهللا  اي 

فرت اغتلا  .اغتلا  اًمود يف  دوارت  ةبغربو  دارإ ، ءل  ًانايحأ  اهيف ، ُتعقوو  َتبُِصن يل 

اهاري ال  مُّكهت  ةماستبا  لباقم  ةراسخلل ، قّبسم  دادعتسا  همزلي  ...عيمجلا  لوانتم  سيل يف 

يف ّةيحورلا ، ةقانألا  نم  برض  يضاغتلا  .كيلع  كحضي  نم  ّهنأب  كغ  داقتعا  ءانثأ  كاوس ،

.اذتت ٍةقافص  ةهجاوم 

فرعأل عفدأ  نأ  ّبحأ   » ةراسخلا دنع  دّدرت  تناك  ايفوص  يتخأ  .لاملا  خاخف  يننزحت  ال 

طبضلاب يه  هتميق  عقاولا ، .ليلقلا يف  لجأ  نم  كرسخيل  زهاج  ضعبلا  رشاُعأ .» نَم  ةقيقح 

.هن وه  كلذف  ًالياحت ، كنم  ذخأ  ام 

.ّةيقالخأ ةعجاف  اهتقيقح  يه يف  ّةيداملا ، ةراسخلا  ىتح  اذل ،

يف ّةبحملا  مامأ  ءافعض  ًااد  ُنحن  .ّملعتأ  و  اهنم  تفرع  مك  .ةّبحملا  خاخف  يننزحت 

.اًقحال أت  خاخفلا  .ىلُوألا  اهتءاربو  اهئاخس 

.لبقملا مسوملا  راظتنال  اهل  تقو  .اًركاب ال  رداُغت  ام  اًبلاغ  اّهنإ  ..ىلجعلا  ةّبحملا  يرذ  ــــ حا

.عيرسلا فطقلا  لّضفت  يه 

ّلديو كب ، يشيس  ىذشلا  ّنأ  الول  ليبسلا ، يرباع  نع  كدورو  يبجحت  نأب  كحصنأس  تنك 

! بّيطلاو جّذسلا  ّمتشي  دعب  نع  نَم  كيلع 
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مقر 5 ةلاسر 
هديع كتوص  نوكي  نم  ّالإ  دياعت  ال 

.كديع عنصيل  دحاو  قيدص  ًانايحأ  يفكي  .هيف  ِتمد  ام  خب  اعلا 

ديع تاذ  ح  سيراب  ةرداغم  ةرورضب  تعنتقا  ةنس ، نيرشعو  سمخ  لبق  نيردت ،

ةدياعم نك  اًدحاو  ًقر  اهيف  ةماقإلا  نم  ةنس  دعب 17  دجأ  و  يفتاه ، رتفد  تحتف 

، يعتجالا نضلاو  لافطألا ، ءاّبطأو  سرادملا ، ماقرأ  ىوس  يرتفد  يف  نكي  .هبحاص  

تدتعا اذل  .مهلاصخ  فصن  ةبرغلا  تقرس  نيذلا  ءاقدصألا ، فاصنأ  ماقرأو  ناطلا ، تاكرشو 

يضاملا يف دعاست يف  تناك  يسنرفب ، ةجّوزتم  ةّديس  ةجيدخ ، ةفتاه  ديعلا  حابص  أدبأ  نأ 

.يّتيديع اهؤافتحا   ناكو  اهديع ، عنصي  تاونسل  يفتاه  ناك  .ةّيلزنملا  لاغشألا 

يفتاه رتفد  حتفأ  تدع  ام  اعلا ، ّغت  حلا  كلذ  ذم  .سيراب  رداغم  ىلع  نرق  عبر  ّرم 

نورظتني عباتم ، نويلم  ىلع 12  عقأف  يفتاه  ةرشابم  حتفأ  تحبصأ  لب  دياعأ ، نّمع  ًاثحب 

تائم ّنألو  ةبتاك ، وكل  ةبسانم  ّلك  اهّقأ يف  نأ  ّيلع  ةزّيمتمو ، ةفلتخم  نوكت  ةدياعم ، يّنم 

لهف .اهظفحتس  ةركاذ  هللا  هظفح  لغوغل  ّنألو  اهنولدابتي ، دقو  اهيلع  نوعّلطيس  فالآلا 

ىلع ةجيدخل  هلوقأ  تنك  ّم  قدصأ  يه  رشبلا ، فالآل  ةهّجوتملاو  ةيانعب  ةاقتنملا  تلكلا 

، مالحأ ديكأ  هذه  فتاهلا  ّقد  امدنع  يجوزل  تلق   » وهزو رثأتب  ّدرتف  دادعإ ؟ نودو  دارفنا 

«. ينفتاهي نم  لوأ  اّهنإ 

امدنعو ةماركلا ، هيدهت  تنأف  كيلإ ، جاتحي  ّهنأل  ًابك  كاري  نم  ةدياع  ردابت  امدنع 

.مهيلإ جاتحت  ّكنأب  مهداقتعال  كتمارك  رسخت  ام  اًبلاغ  موقلا » رابك   » دياعت

ةدّيسلا كلتب  ةنراقم  دياعم ، اًقح  هل  ينعت  ّةيضارتفالا  يالملا  هذه  ّبحم ب  نم  مك 

انعاطقنا مغرب  اهنئمطي  ناك  دقف  وص ، تعمس  اّهنأل  ديعلا  حابص  تكب  نأ  ثدح  يتلا 

.اهسفنل اّهبحي  نم  اعلا  اذه  ّة يف  ّنأب  يغ ، دنع  اهلمعو 

ّةيوفعلا صقانتب  صقانتي  انتايح  يف  قدصلا  بوسنم  ةفيخم : ةقيقح  ىلع  تعقو 

«. تاكياللا  » عمجل تالماجملا  ضئافبو  فطاوعلا ، راهشإو  فواشتلاب  انيُلتبا  دقل  .ةّيفطاعلا 

.هلام الو يف  هتقو ، الو يف  هفطاوع ، ةكرب يف  ال  اًقفانمو ، ًابذاك  اًنمز  شيعن  نحن  اذل ،

ام هّبح  صصق  رّخبتي ، لب  ربعي  ال  ّهنأكل  ىتح  هتقو  رصق  هب ، كاسمإلا  يف  لمأ  ال  نمز 

يدهيل ًايفاك  ىتح  داع  ام  ةداعس ، ردصم  هتك  ىلع  داع  ام  هلامو  ًاليوط ، رّمعت  تداع 
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.رخآلا فيصرلا  ىلإ  هب  عطقن  ًءاذح  انمالحأل 

نوبسني سانلا  ناك  موي  .ماقرأ  هل  نوكت  نأ  لبق  ليمج ، بايسنا  يف  يض  نمزلا  ناك 

كلملا ءالتعا  ةنس  جّوزت  كاذو  رئازجلا ، ىلإ  اسنرف  لوخد  ةنس  دلُو  اذهف  ثادحألل ، ماوعألا 

.فافجلا وأ  ةعاجملا  ةنس  رجاه  عبارو  .برحلا  ةياهن  ةنس  ّجحلا  ىلإ  بهذ  رخآو  شرعلا ،

، مهداليمل يقيقحلا  خيراتلا  نولهجي  مّهنأب  لجخب  نوفرتعي  يليج  نم  اًسانأ  طبغأ 

دايعأ الو  رعأ ، نم  مهل  سيل  ءالؤه  .مهدلوم  فداص  ّهنإ  مهل  ليق  ثدح  ىلإ  هنوبسنيو 

نأب اهتيرخس  نم  ديزتف  مهعلاط ، نع  ةنس  ةيادب  ّلك  اهنولأسي  ّةيكلف  جاربأ  الو  داليم ،

.تاءوبنلا ةقدلا يف  اودارأ  نإ  اهيف  اودلُو  يتلا  ةعاسلا  نع  مهلأست 

ماقرأو ماوعألا ، ماقرأ  ماقرألا ؟ ةضبق  انعقوو يف  ليلقلا ، ةكرب  اندقف  موي  انتاسأم  تأدب  له 

ام ّلك  ّكفل  تارفيشلا  ماقرأو  فتاوهلا ، ماقرأو  ةدصرألا ، ماقرأو  انيعباتم ، ماقرأو  رعألا ،

اهبعري ّةيرشب  ةلسلس  مقر يف  ىلإ  انتلّوح  ماقرأ  ةلسلس  همكحت  انص  اذإو  ةزهجأ ، نم  انلوح 

.ام مقر  نادقف 

نود يلآلا  فاّرصلا  مامأ  ككرتي  قيدص ، ةنايخ  لداعت  ةعجاف  وه  مقر  مويلا  كنوخي  نأ 

يردت الو  اهيف  ام  ىلإ  جاتحت  ةبيقح  حتف  نع  كزجع  نم  رخسي  وأ  ًقر ، تيسن  ّكنأل  دوقن 

تيسن ةيانب  باب  مامأ  ككرتي  وأ  ّوتلل ، هيلإ  تلصو  قدنف  يف  كتاجاح  اهنم  ذخأت  فيك 

وأ كل  عفشي  كيعباتم  يالم  نم  دحأ  ّنأل ال  كبوساح  هقهقي  نأ  وأ  هحتفل ، ةلماكلا  ةرفيشلا 

تاكبش ىلع  ةثكلا  كتاباسح  ةرفيش  نم  دحاو  مقر  يف  تأطخأ  تنأ  نإ  كتدجنل ، أي 

.لصاوتلا

! ينناخ ّالإ  ًقر  تفرع  ف  اذه ، ّلك  ثدح يل 
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مقر 6 ةلاسر 
ّبحلا ربتُخي  ةفاسملابف  ...ةفاسملا  هنوخت  ّبح  ال 

.كيلإ ةباتكلل  تقولا  دجأ  مّايأ   ذنم 

ام ةعرسملا ؟ هترطاق  رابغ  ّالإ  هنم  حملن  دعن  اذاملو   تقولا ؟ ىضم  فيك  ربخي  نَم  له 

تيب حطس  قوف  رَمس  تاذ  هفشترن  وأ  مساي ، ةرجش  تحت  تقولا  يستحن  نأ  انناكمإب  داع 

ىلع ىتح  اهدي  تعضو  ةملوعلا  ياش ، بوك  وأ  ةوهق  ناجنف  تقولا  دعي  .رمقلا   ءوض  ىلع 

، ةايحلا ديق  ىلع  تلاز  ام  زوفو  فيك  .لجع  ىلع  ًافوقو  هّبعن  ًايزاغ  ًابورشم  هتلّوحو  تقولا ،

، اهتّنغ يتلا  ةيرعاشلا  ةايحلا  كلت  ّنأك  ىتح  ّدحلا ، اذه  ىلإ  نمزلا  نم  نيدقع  اعلا يف  ّغت 
؟ ابحرلا لايخ  ّالإ يف  اًموي  دجوت  اهتاّيحرسم ،  اهتّدأ يف  يتلا  ةليمجلا  تايصخشلاو 

ّدح ربكأ ، ةعرسب  ّر  تقولا  تلعج  تقولل  ًابسك  ناسنإلا  اهقّقح  يتلا  تاعارتخالا  ّلك 

مالحأ ةفرعمل  ةدلاخلا ، اغألاب  ّلدتسن  اّنك  .ّينهلا  شيعلا  ةعتمو  نمزلا ، ةلصوب  اننادقف 

الو لوصفلا  فرعن  ال  انحبصأف  ءاتشلا ، تابيخو  فيرخلا  نازحأو  فيصلا  شيطو  عيبرلا 

.رطملا هيف  فقوتي  نكر ال  انقعأ  حبصأ يف  ذم  اهنيب ، قّرفن 

يتلا ةيفطاعلا  تارماغملاك  مساوملا ، ّلك  اندئاوم يف  ىلع  ةدوجوم  هكاوفلاو  كلذ ، انل  فيك 

لبق تقولا  ةرجش  نم  طقاستت  انرعاشمك ، تاقوألا  ّلك  مويلا يف  رمثت  راجشألاو  اهفداصن ،

فاطقلا مسوم  لبقو  يقطنملا ، لسلستلا  جراخ  ةعرسب  مويلا  يهتني  ءيش  ّلكف  .اهجضن  ناوأ 

.ليلقب

، مساوملا بسح  اهل  نوأّيهتيو  لوصفلا  نوفرعيو  ءيش ، ّلكل  تقولا  نودجي  اندادجأ  ناك 

لتفو بنعلا ، فطقو  رهزلا ، طقتو  فوصلا ، لزغو  بطحلا ، عمجو  ءاتشلا ، ةنوؤم  دادعإب 

فطقو تاكياللا ، دصح  يف  راهنلا  يضقنف  مويلا  اّمأ  داصحلابو ، عرزلابو  يسكسكلا ،

.نمزلا جراخ  مساوم  شيعن  فلا ، عرزو  تاقيلعتلا ،» »

، رابخأ نم  هلمحت  ام  ىلع  لصاوتلا ، تاكبش  ىلع  وحصنو  مانن  تنرتنألا ، نمز  يف  نحن 

الو يف نحن ، لصف  ّيأ  ًلع يف  ذخأنل  فتاهلا  نع  انسأر  عفرن  الو  مئاتشو ، عجاوفو ، لاوقأو ،

.ةنس ّيأ 

تلق ح  قح ، ىلع  تنك  اّر  .اًعيمج  انكلت  تنرتنألا  هدحو  مويلا ، هسفن  كل  دحأ  ال 

ينتقرس لب   » كتبجأ ةبذاك ح  تنك  ّيلعلو  يّنم ،» يضارتفالا  اعلا  كقرس  دقل   » ةبتاعم يل 
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.ةعيطقلا وأ  ..عاطقنالل  اًرذع  حلصت  ةفاسملا  تداع  ف  ةفاسملا .» كنم 

، ينتلهذأ يتلا  ةعرسلا  كلتب  كاذ ، كبيبح  ىلإ  ِتدع  موي  .انقّرفي  نأ  ءيشل  نك  ناك  ام 

ماع دعب  اصعأ  ِتفزنتسا  دق  تنك  ّكنأ  ةّصاخ  هيلإ ، كتدوع  ّدض  تنك  ف  كل ، تدعس 

.كتيفاع ةداعتساو  هنايسن  ىلع  كعيجشتل  ًالماك  ًاباتك  تبتك  ّإ  ىتح  .كتاساوم  هتيضق يف 

.دبألا ىلإ  هب  تزف  ّكنأ  ةدقتعم  دوعي ، سنت ح  نم  لوأ  انأ  نوكأ  نأ  تعقوت  ام  ينّنكل 

فيك يردأ  ال  ّمث ، .ةقباسلا  كتاباذعب  كرّكذأ  نأ  ةيشخ  يّنع  كداعتبا  ىلوألا  أجافم  تناك 

أجافم هذه  تناكو  هغ ، لجرب  جاوزلا  نيرّرقت  كب  اذإو  كنيب  كلذ  دعب  ءايشألا  ترّوطت 

روضحل كتوعد يل  نم  ّالإ  كرارقب  ملعأ  و  ةلماك ، ةنس  كرابخأ  يّنع  تعطقنا  دقف  ةيناثلا 

! كفافز

! ةايحلا يه  اذكه  ةياهنلا  يف 

اًموي تنك  يّننأل  تيضمو ، ّبحلا  تيقوت  ينتثروأ  ّكنأ  هرفغأ ، ام   .كيلع  بتعأ   

ةعساتلا دنع  ظقيتسأف  هسفن ، تيقوتلا  ركاذب يف  شّرحتي  ّبحلا  ىسمأو  كنايسن ، ةسراح 

هتبصن ّخف  ّيأ  يرّوصت  .فتاهأ  نم  كبايغ  يردأ يف  الو  ةلآلا  كلت  لوح  يبلق  موحي  اًحابص ،

كفتاهي نأ  داتعا  يتلا  ةعاسلا  موي يف  ّلك  اًحابص  كفتاهأ  تنك  رهشأ  ىدم  ىلع  يسفنل ح 

! هبايغ نع  كيساوأ  ..وه   اهيف 

ّبحلا حاحلإب  اًحابص ، ةعساتلا  دنع  يفتاه  ّقد  بيجع ، رمأ  ثدح  حابص ، تاذ  ّمث ،

؟ ةفداصم هتيقوت  ناكأ  ةفهل ، ىلع  ظقيتسملا 

قاروألاو صقرت ، تحار  يلوح  نم  ءايشألاو  قفخي ، لب  ّقدي  فتاهلا  ناك  ام  اهموي ، ركذأ 

بلقلا حتفأ  نأ  ينلجعتست  ايث  ةنازخو  ّبحلا ، ةدوعب  اًجاهتبا  رياطتت  تناك  يبتكم  ىلع 

.نونجلل اًدّدجم 

ناكو قارفلا » لصف   » ةباتك رشابأ  نأ  كليحر  لاح  يونأ  تنك  دقف  .ّدرت  نأ  تبأ  يدي  ّنكل 

، يملق رادقأب  ثبعيس  فتاه  ءادنل  مالستسالا  وأ  ّبحلل ، بابلا  حتف  مدع  يعدتسي  كلذ 

.ّبحلا لوصفل  يقطنملا  لسلستلابو 
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مقر 7 ةلاسر 
ىسُنن نل  اّننأب  بكلا  مهولا  يه  ةباتكلا 

تيقوتلا كلذ  ّلعل يف  .ةعساتلا  ةعاسلا  فتاه  ىلع  لوضف ، نع  ولو  بيجأ ، نأ  ّيلع  ناك  اّر 

كلت رهشأ يف  ىدم  ىلع  ربص  نم  ُكتحنم  ام  ىلع  ءسلا ، نم  ةّيفطاع  ةأفاكم  وأ  ام ، ةراشإ 

، ةديحو نوكأ  نأ  ىلإ  جاتحأ  تنك  دقف  يفطاعلا ، طّروتلا  نم  تفخ  ينّنكل  .اهسفن  ةعاسلا 

! مهعجوب بتكأ  ..قارفلا   ةهجاوم  قاّشعلا يف  مه  ك 

ةّصق ةعيرذب  بتاكل ، ةايحلا  اهبصنت  يتلا  ّبحلا  نئك  ّلك  ِتمواق  امل  اكم ، ِتنك  ول 

تابونو اهتاّبلقت ، ةيقشعلا يف  ةلاحلا  ّنأ  يمهفت  نأ  كيلع  بعص  .بتُكتل  شاعت  نأ  قحتست 

ةفتاهملا هبدأل يف  رده  ذاوحتسا ، لالتحا ، بالتسا ، اّهنإ  .عدبملا  ىلع  رطخ  ربكأ  يه  اهفّرطت ،

َيتَّفد ب  ..بدألا  نذأ  يف  ّالإ  شوشوت  ال  اّهنإ  عمُست ، ال  دلخت  يتلا  تلكلاف  ةهفاشملاو ،

.باتك

لجأ نم  كلذو  اًقيرح ، قشعلا  نم  ّلقأب  لبقي  ال  ّهنأ  عدبملا  ةلضعمو  ٍنضم ، قشعلا 

ىلإ هّجوتي  وه  بتاكلا ، هلوقي  ام  ّلك  يف  ّهنأ  يردي  ال  هسفن  بيبحلا  .هلجأ  نم  ال  بدألا 

، هتنيكسل ديدهت  وه  عقاولا ، .ةّيبدأ يف  ةياغل  ةّيفطاع  ةعيرذ  ّالإ  بيبحلا  ام  .هيلإ  بدألا ال 

بحسني نأ  بايغلاب ، هسفن  يمحي  نأو  ةبذاك ، ّةيفطاع  ّةيعبت  عوقولا يف  رذحي  نأ  هيلعو 

، هتاودأ ىدحإ  فتاهلا  ادغ  عداخم ، نمز  بو  هنيب  ةفاسم  اًعضاو  هيف ، ًاليبن ال ج  ًاباحسنا 

.ناك يذلا  ليمجلا  اعلا  رايهنا  ىلع  هيف  دهاش  رخآ  بتاكلا  ادغو 

.ًالاؤس وأ  ةرسح  وأ  ةتكن ، وأ  ةديصق ، فتاهلا  ناك  موي  .ىضقنا  ةليمجلا  تاقادصلا  نمز 

نم يبيصقلا  يزاغ  روتكدلل  ىلوألا  ..تملاكم  هنم  ركذأ  .ءالبنلا  ةّبحألا  نمز  كاذ  ناك 

.خألا ليحرلا  لبق  رازن  نم  ىرخألاو  ..ةرئاطلا 

ًابوحصم هللا ، همحر  يبيصقلا  يزاغ  روتكدلا  نم  لاّصتا  ءاج  ةنس ، ةرشع  عبس  لبق 

ديرأ ضايرلا ، ىلإ  يقيرط  انأ يف  ..رئازجلا  ءاقمح  اي   » ةحرملا هحورب  لاق يل  .تاكّرحم  جيجضب 

!«. يّنم ناك  ةرئاطلا  نم  كءاج  فتاه  لوأ  نأ  يرّكذتت  نأ 

ّلكك هّنكل  ايناطيرب ، يف  ةيدوعسلل  فس  بصنم  كاذنآ  لغشي  يبيصقلا  يزاغ  ناك 

« رئازجلا ءاقمح   » بقل اّمأ  .رعشلل  هدتعا  قاروأ  ايموي  مّدقي  ناك  ّيسامولبدلا ، ءارعشلا 

اًربخ تلقن  يتلا  فحصلا  ّدض  ّةيئاضق  ىواعد  سمخ  تعفر  نأ  دعب  كاذنآ ، ّيلع  هقلطأ  دقف 
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ةسمخو باتكب  ةبتاك  يّننإ  ةحزام  لوقأ  تنكو  دسجلا » ةركاذ   » بتك يل مهدحأ  ّنأ  هدافم 

انأ دسحلا  نم  اوتوم  نيرويغ  اي   » ناونعب اًرخاس  اصن  يزاغ  روتكدلا  مهلأ  ام  وهو  ماحم !

«. دسجلا ةركاذ  تبتك  يذلا 

هاياده ّعقوي  .دحأ  هيلإ  هقبسي  ام   يدهي  نأ  ّبحي  ةديرفلا ، تاتافتلالا  رعاش  ناك 

هتننظ هتدارفل  ايجولونكت ، ًاثدح  اهموي  هلاّصتا  ناك  ..ہءايح  هتكحضب  يمحيل  هتيرخسب ،

رّوصتأ تنك  ف  ينبلط ، ةليسو  ّيأب  يردأ  الو  رشتنا ، دق  لومحملا  فتاهلا  نكي  ملف  ةحزم ،

.ةرئاطلا نم  لاّصتالا  ةيناكمإ 

ليمجلا رابكلا  ّنكل  عيمجلا ، لوانتم  ةلاقنلا يف  فتاوهلا  تحبصأو  نمزلا ، ّغت  دق  اه 

مهتاهابمو ةّماعلا  عفادت  نمز  لبق  اورداغ  يفطاع ، عارتخا  ىلغأ  مهتوص  ناك  نيذلا  ءايقنألا ،

.نوفيآ زاهج  رخآب  زوفلاب 

، هتيب يضرأ يف  فتاه  ىوس  كلتما  دق  نكي  و  ندنل ، ماع 1998 يف  لحر  يذلا  رازن  كلذك 

اهمحر ءابده  هتنبا  ينتنط  امدعب  ناسين ، هتبلط يف  .ايجولونكتلا  عم  ءادع  ىلع  ناك  دقف 

.مالكلا ىلع  ةردقلا  داعتسا  ّهنأو  رهشأ ، ةثالث  تماد  يتلا  ّةيريرسلا  هتبوبيغ  نم  جرخ  ّهنأ  هللا 

تأدب .هيعن  قابس  أدبيلو  رداغم ، ّهنأ  نم  عيمجلا  اهلالخ  دّكأتيل  ةيفاك  تناك  رهشأ  ةثالث 

نم تاتقتو  هيلع ، ّضقنتل  هتوم  ربخ  راظتنا  هريرس يف  لوح  موحت  ةحراجلا  رويطلاو  نابقعلا 

.هتايح اهيلع يف  ايصع  ناك  يذلا  همسا ،

ديحولا بتاكلا  انأ   » ءادوس ةيرخسب  لاق يل  بّحري  ، اًدّدجم  هتوص  عمسأ  انأو  قّدصأ   

يرّوصتت نأ  نك  ...هتوم ال  دعب  بتكُيس  ام  أرقيل  ايح ، ثعُبي  نأ  ةصرف  ةايحلا  هتدهأ  يذلا 

علاطأ يّنع ، بتُك  ام  أرقأ  انأو  مّايأ  ذنم  ةايحلا ، ىلإ  تدع  ح  اهتأرق  يتلا  بيذاكألا  ّمك 

نيذلا ىتح  يعم ، ةّصق  هلو  ّالإ  دحأ  نم  ام  ييعنل ، فحصلا  اهتصّصخ  يتلا  تاّفلملا 

تاراوحو اًصصق  يوري  نم  ّةو  يتيب ، راز يف  ّهنأ  ىعّدا  ضعبلا  ايح ، ةّرم يف  مهتحفاص 

مهتصرف اّهنإ  يّنع ، بتك  دادعإ  نوكمهنم يف  نآلا  ذنم  مهف  يننوهركي  نيذلا  اّمأ  اسل ، ىلع 

«. يمساب اوعيبيو  اوؤاش  ام  اوبسنيل يل 

ةمدص تحت  ديدج  نم  تو  ىرخأ ،  ةّرم  ةايحلل  دوعت  نأ  اهاسقأ  تاركس ، توملل 

.بارتلا ىراُوت يف  نأ  لبق  نم  ىتح  كشهنل  ءاهفسلا  قابس  ىرت  تنأو  ةئيندلا ، تانايخلا 

ّنإ .يّنم  كأ  ةّمألا  هذه  فرعت  تنأ  اًمود ، ثدحي  ام  اذه  يزيزع   » ةيساوم هل  تلق 

«. ةرهشلا ديري  ةركن  ّلكل  ةمينغ  تنأ  .ح  دعب  ولو  مهتافص  كيلع  نوقلطيس  عيضولا 
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ال ّهنإ  .هل  توص  الف  بكلا  نزحلا  اّمأ  هتلجع ، هحضفت  يراهشإلا  نزحلا  ّنأ  يردي  ناك 

ناك .انيلع  سانلا  ّزعأل  يدبألا  ليحرلا  ةركف  لّبقتل  تقولا  نم  ثك  ىلإ  ةجاحب  نحنف  .مستُقي 

هئوضب زوفلا  اولشف يف  امدعب  ًاتيم ، هترهش  هتمساقملو  دألا  ضارعتسالل  راغصلا  ةصرف  هؤاثر 

ًائيش بتكأل  تنك  امو  ءاثر أ ، تاونس يف  ترّخأت  ك  هئاثر ، ًاثك يف  ترّخأتف  انأ ، اّمأ  .ايح 

، كاذنآ رازن  رشانو  يرشانو  بادآلا  راد  بحاص  هللا  همحر  سيردإ  ليهس  روتكدلا  ّنأ  الول 

دقو .هليحرل  عبرألا  ىركذلا  ةملك يف  يقلأ  نأ  ىلع  ّرصأ  ثدحلا ، ميظنت  ىلع  فرشأ  يذلاو 

قيدصلا ناك  دقو  سيردإ  ليهس  روتكدلا  ّنأ  ةجرد  ىلإ  ةرثؤم  اهتّيئاقلت  ىلع  ةملكلا  تناك 

«. اثر بتكتس يف  اذام  يردأ  ينتيل   » تيهتنا امدنع  ًايكاب  لاق يل  رازنل ، برقألا 

بكلا طّاطخلا  دوجو  فدوص  هللا ، همحر  سيردإ  ليهس  روتكدلا  بأت  موي  ّهنأ  فيرطلا 

نم ًابره  قارعلا  رداغ  دق  ناك  يذلا  ليزهلا ، ليبنلا  كلذ  ةرصبلا ، نبا  راّكصلا ، ديعس  دمحم 

هرظن ىلع  كرت  ام  ايتع ، رهقلا  نم  ةيسيرابلا  ةبرغلا  غلبو يف  هقح ، ردص يف  مادعإلاب  مكح 

دعب اًرثأتم  هرودب  راّكصلا  ينلأس  .ّطخلا  ةسرم  ىلع  ةردقلا  نم  ةرتفل  هعنم  ًابك  اًرثأ  هديو 

لوقأس هل  تلق  تومأ »؟ موي  لوقتس  اذامو   » سيردإ ليهس  روتكدلا  ءاثر  يتملك يف  عمس  نأ 

هحيقنتب ماقو  دسجلا » ةركاذ   » طوطخم ىلع  عّلطا  يذلا  ديحولا  ليبنلا ، لجرلا  لحر  مويلا  »

ّالإ هتفرع  ام  يذلا  ههجو  نانتمالا  ةماستبا  ّتطغف  كلذب .» يهابي  وأ  اًدحأ  ربخي  نأ  نود  نم 

.ةعمد قيرب  هينيع  عملو يف  ًابحاش ،

مالكلا نم  ًاثك  تكرت  ّدح  ىلإ  ةايحلا ، ىلإ  هتدوعب  ةديعس  تنك  رازن ، عم  ةملاكم  رخآ  يف 

.طقف مّايأ  ةعضب  ال  اًديدج ، اًرمع  حنُم  ّهنأ  تننظ  دقف  اًقحال ، هل  هلوقأل 

سكتنيس ّهنأو  هتوص ، اهيف  عمسأس  يتلا  ةخألا  ةّرملا  اّهنأ  هثداحأ  انأو  يردأ  تنك  ام 

.يدبألا هتمص  مّايأ يف  دعب  لخديل  اًدّدجم 

يف ةّرم  نم  كأ  ينّملكي  ناك  يذلا  يبيصقلا  يزاغ  روتكدلا  عم  يل  لصح  ك  اًما 

يل يوري  وأ  ةديدج  ةديصق  ّيلع  أرقيل  اًبلاغ  ندنل ، يف  ةيدوعسلل  ًافس  ناك  موي  عوبسألا 

، يّدحتلا عفرب  هيراجأ  الف  هيلع ، ّدرأل  اًشّرحتم   اجه ، تايبأ يف  ةعضب  ينعمسي  وأ  ةتكن ،

ناكو .اهتحلسأ  كل  ةلزانم  ينمزهيس يف  ّهنأبو  دأ ، رزودلوب »  » لزانت ةروفصع  يّننأب  يتقثل 

هيلإ اهلسرت  ّمث  هبتك  يرتشت  ثيحب  ةقايللا  نم  تناك  يتلا  نّسلا  ةداغب  رياعي  هللا  همحر 

نإ ينلأسيل  لّصتي   ّمث  ءادهإ ، عم  ةديدجلا  هتارادصإ  يل  لسري  ناك  نيب  اهل ، اهّعقويل 

طقسيف اهيلإ ، تلصو  يتلا  ةحفصلا  مقر  نع  ينلأسي  اوجل ، ّنئمطي  امدنعو ال  اهتأرق ، تنك 
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وجهي ةديصقب  دّدهيف  يتبذكب ، ةسّبلتم  يرشح  هتقيرط يف  مامأ  ةكحاض  رجفنأو  يديب 

.ةايحلا ةديرج  ةروشنم يف  ةديصقلا  دجأ  مّايأ  دعبو  رعشلا .» أرقت  ةأرما ال   » يننأل اهيف 

نأ دعب  ينحصنيل ، ندنل ، نم  اهلسرأ يل  ةلاسر  لوأ  تناكو  .يعم  اًحوصن  هللا  همحر  ناك 

نأو ال يزازفتسا ، لاؤس  ّيأ  ىلع  يمّكهت  باوجب  ًااد  ّدرأ  نأ  ةينويزفلت ، ةلباقم  دهاش يل 

«، يبيصقلا يزاغ  كوخأ   » اهّعقو دقو  .ىحصفلا  ةّيبرعلا  غب  يفاحص  رواحي  نأ  لبقأ 

داعأو ةيوغللا ، اطخأ  هللا  همحر  حّحص  نأ  ًاثك  ثدحو  .اهتقو  اكبرأ  ةّدومو  عضاوتب 

هتاحيحصتو هتّكهت  وأ  هتاظحالم  اهيلع  بتكي  ءارفص  تاقيروب  ةقفرم  الباقم  لاسرإ 

ّرس نع  ينلأس  يذلا  ّيفاحصلا  دحأل  ةّرم  يلوقك   ) ًابيجع هاري  حيرصت  ّلك  دنع  اهقصليو 

ضيبألا فرظلا  كلذب  يفتحأ  تنكو  يدي ،) هبتكت  ام  قوفي  كلذ  اًرود يف  هللا  ديل  ّنإ  يحاجن ،

هتدجو يف لك  رضخألا  نوللاب  ندنل  ةيدوعسلا يف  ةرافسلا  مسا  هالعأ  لمحي  يذلا  بكلا 

جلاعتي يف هيف أ  ناك  نمزب  يابصب ، رّكذت  يهف  ّةبحم ، ةلاسر  لبنأ  هربتعأو  يديرب ، قودنص 

ةحّحصم مّايأ  دعب  يل  اهديعيف  ةيسنرفلاب ، لئاسر  هل  بتكأ  تنكو  اسنرفب ، نايفيإ  عجتنم 

ةلجم تنونع  ةرم  تاذ  .ةيسنرفلا  ةغللاب  سيردتلا  لواز  نم  ةقدب  ّةيوحنلا ، اهدعاوقب 

ءايشألا ينيتأتف  ءيش  فلخ  ثهلأ  ال  ةلوسك  ةأرما  انأ   » يلوقب يعم  اهترجأ  ةلباقم  ةيندنل 

لقتناو لوسك ، لب  ةلوسك  ةّيبرعلا  يف  لاقي  ال  ّهنأ  ىلع  يزاغ  روتكدلا  ّرصأ  اهموي  ةثهال .»

ةنسلا كلت  سأر  همسح يف  نأ  ىلإ  نّويوغللا ، هيف  كراشو  ةفاحصلا  ىلإ  هعم  يوغللا  يلاجس 

: اهيلع بتك  ةدياعم  ةقاطب  لسرأ يل  نأب  ةّبح ،

..ةلوسكلا اهّتيأ  »

...لوسكلاو

...لاسكملاو

..ةنالسكلاو

؟ ةديدجلا ةياورلا  نيزجنت  ىتم 

! ماعلا اذه 

«. خب تنأو  ماع  ّلك 

ددعب يأ  اًفلؤم ، تس  كاذنآ  تزواجت  يتلا  هتافلؤم ، ةدرج  نع  اًدج  ةرخأتم  تنك  اًعبط 

! هرمع تاونس 

ىضوف  » اتكل ةيزيلكنإلا  ةمجرتلا  ةعجارم  ضرعو  لب  ةباتكلا ، ىلع  ًاقداص  ينعّجشي  ناك 
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ةيناملأ ةّديس  يهو  هتعجار ، ةلضافلا  هتجوز  ّفلك  كلذل  تقولا  دجي  امدنعو   ساوحلا ،»

ةبتكم ةريدم  لأسي  ناك  هّنكل  .ةّمهملا  زاجنإل  بك  دوهج  تماق  ةيبرعلاو  ةيزيلكنإلا  نقتت 

»؟ مالحأ مأ  انأ  مّايألا ، هذه  كأ  عيبي  نم   » يل ديدج  باتك  ردص  ّلك  ندنل ، يف  يقاسلا 

.هسفنل باوجلاب  ظفتحيف  مالحأ » اّهنإ   » تور يل هبيجتف ك 

دشحل تروص  لمحت  تناك  ندنل ، هترداغم  لبق  يزاغ  روتكدلا  نم  ينتلصو  ةلاسر  رخآ 

، هليحرب بلاطم  ندنل ، ةيدوعسلا يف  ةرافسل  لباقملا  فيصرلا  ىلع  نوفقي  نيرهاظتملا  نم 

دقتنيو سرخألا ، تايآ  ةّيبصلا  ةينيطسلفلا  ةديهشلا  اهيف  حدت  اهبتك  يتلا  ةديصقلا  دعب 

.ضيبألا تيبلا  ةسايس 

ءارفص ةقيروبو  ةايحلا  ةديرج  يف  تردص  ك  ةديصقلاب  تقفرم  ناتروصلا  تناك 

.ةقيقحلا نومكاحيو  رعشلا  نوفاخي  سانأ  نم  هبجعو  هقيلعت  اهيلع  ةقصلم ،

، ةيرازو ماهم  ّملستل  ضايرلا  ىلإ  اًدئاع  هبصنم  هللا  همحر  يزاغ  روتكدلا  رداغ  كلذ  دعب 

داع ح  ةرتفب ، هتافو  لبق  ىتح  يعم ، لصاوتلا  ردان  ادغو  اًجيردت ، هتالسارم  تعطقناف 

.دبألا ىلإ  موي  تاذ  هتوص  أفطنا  نأ  ىلإ  ..هليحر  رعشتسا  ّهنأكو  اهسفن  ةسحلاب  ينبلطي 

ماجحأ  ةّدع  نم  ًافرظ  نورشعو  نانثا  زوح  هللا يف  همحر  يبيصقلا  يزاغ  نم  يقب 

نمو هبتك ، دحأ  ىهنأ  امدعب  ةّرم  هلسرأ يل  ًلقو  اًفحصو  ًابتك  لب  لئاسر ، اهلك  لمحت  نكت 

ظفتحت يل نأ  ءابده  هتنبا  نم  تبلط  رازن  ليحر  دنع  .ناتقاطبو  لئاسر  عبرأ  هللا  همحر  رازن 

كلذ دعبو  رفس ، ىلع  تنك  يننكل  توب  ىلإ  ةّرم  اهعم  اهترضحأو  ىركذلل ، هل  قنع  ةطبرب 

.يقتلن نأ  نود  هللا  اهمحر  ءابده  تلحر 

ةدودولا يل؟ مهحئاصنو  ..ةليمجلا  مهتيرخس  ..مهّتيرعاش  ..مهتاوصأ  تبهذ  نيأ 

بئاقح مهفلخ  كرات  ّعفرتم ، ليمج  اورداغو  ةيربح ، تانئاك  اوناك  نيذلا  رابكلا 

مأ توملا ؟ اّنم  مهقرسأ  .روسنلل  هيف  ناكم  ال  مهدعب ، مّزقت  نمز  مهب  انرّكذي  تلكلا ،

؟ اونوكي مّهنأكو   مهّايإ  اناسنأ  يذلا  تقولا  مأ  تمصلا ؟

، هبويج ّشتفن  نأ  نود  نم  ةنس ، تايادب  ّلك  هب  يفتحن  كلذ ، مغرب  قراس ، تقولا 

فرعن نأ  الو  يردن ، ثيح ال  مهب  ىضم  نم  هوجو  ىرن  نأ  ديرن  .هيلع ال  اطس  ّم  قّقحتنل 

دئاصق تاصاصقو  انماهوأ ، رابغ  ىلع  انعومد ، ىلع  هترّكفم  عقن يف  نأ  ىشخن  اّنم ، ذخأ  اذام 

ّنظلا نسح  انأطخأو  ىًدس ، اهمظعم  بهذ  اًموي  سمخو  ةئالث  ىلعو  اهنيوانع ، تأطخأ 
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.اهب

ةدقلا انفتاوه  رتافد  ىلع  اهضعب  لازام  اهضبن ، ّفقوت  فتاوه  ماقرأ  ىلع  عقن  نأ  ىشخن 

.انل اًموي  ينعت  تناك  اذام  نوردي  ال  نيرخآ ، سانأل  تدغ  اّهلعلو  لحارلا ، ءسأ  لمحي 
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! تقولا ضعبل  انتيسن  الأ  ..تقولا  اّهيأ 

لّمأت ىشاحتت  نأ  كيلعو  .نمزو  ...ماع  سبتلم ب  نمز  .ةديدج  ةنس  نم  ىلوألا  مّايألا  اّهنإ 

يضلل ةتافتلا  ّلك  يفف  .هيلإ  فاضي  ّيروف  ٍضام  ىوس  كرضاح  سيل  يذلا  يضاملا ، ةدرج 

.رضاحلل رده 

.تّراق تيقوت  هنيب  دعابي  نيدلب  ب  ناكماللا ، يف  ةرئاطلا ، بتكي يف  نمك  كيلإ ، بتكأ 

ةزهجألاو فتاوهلا  ءافطإ  يعدتسي  ربحلا  ندم  وحن  عالقإلاف  تقواللا ، يف  انأ  ةرفاسم 

.هلقثي ءيش  رئاط ال  ةّفخب  قيلحتلاو  ...ةينورتكلإلا 

؟ قراس تقو  نم  هقرسن  تقو » ال   » كانه له 

نمز ةثجو  كمالحأ ، لالطأ  ىرت  ءارولا ، ال  ىلإ  هيف  تفتلت  .ٍضام ال  الب  نمز  تقواللا ،

، اهفشتكن ةقيقح  دوعي ، تقولاف ال  .اًدّدجم  ةايحلا  هيف  ثعُبت  نأ  لمأ يف  الو  كفلخ ، هتكرت 

.انمامأ رمعلا  ّنأ  انداقتعال  اهب ، ّينعم  ابصلا غ  اّنك يف  نأ  دعب 

، ربعي تقولا : .اهب  اًَقفرم  ّالإ  ركُذي  ال  تقولل  ةمزالم  ًالاعفأ  ّة  ّنأ  فشتكن  رمعلا ، عم 

...عرسي عطقي ، ضكري ،

، ىضم تقولاف  .لحر  دق  نوكيو  الإ  لصن  داكن  ف  هتتغابم ، لب  هتدعاوم ، نك  اذل ال 

.ةّصق ّلك  ةياهن  اذكه  ...ىهتنا  تاف ،

ىلع نكل  ةعرسب ، ّر  وهف  .هسفن  نآلا  يف  ٌلداعو  تقولا ، ٌاظ  ةزي : هل  فرتعنل  نكل 

.انؤازع اذه  يفو  تقولا ، عم  ..اًضيأ  نوخيشيسو  مهانببحأ ، نيذلا  ىلع  ىتح  ...عيمجلا 

هتمانزورف ةوشرلا ، لبقي  .عيمجلا ال  بولق  ىلع  هديعاجت  كرتي  ّهنإ  اًدحأ ، لماجي  تقولا ال 

.رشبلا ةطلس  جراخ 

.ءاينغألاو ءارقفلا  هفيس  مامأ  ىواستي  نأ  دارأ  هللا  ّنأل  ىرتُشي  تقولا ال 

امدنعو هسفن ، تقولا  يف  نوخيشيو  نوربكي  مهنأل  قاّشعلا ، ب  تقولا  يف  فواشت  ال 

.هنيب ىواس  دق  بايغلا  ءانثأ  تقولا  نوكيس  ليوط ، قارف  دعب  نوقتلي 

اهنم شعن  اًماوعأ   انرعأ  نم  بسحي  امدنع  ّالإ  بذكي  هّنكل ال  قداص ، ٌداّدع  تقولا 

.مّايأ ىوس 

ماوعأ ّر  دق  .ّبحملا  ىدل  رصقيو  لوطي  دقف  فطاوعلاب ، ساقي  هّنكل  ..ماقرأ  تقولا 
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.اًرهد راظتنالا  ةظحل  ودغتو  ...اًوهس  ّبحلا 

.هليهصل ماجل  ناصح ال  خراص ، تقولا  ..حضاف  تقولا  ..حماج  تقولا 

.تافو ًاليمج  ناك  ام  ّلكو  تايركذلا ، ليهص  تقولا 

.مويلا هدعن  ام   تقولا  ..اًموي  هاّنُك  ام  تقولا 

.رساخ ٌناهر  تالاحلا  عيمج  تقولاف يف  .هتدوع  ناهر  انرسخ  يذلا  يضاملا  ّهنإ 

يسردملا انطسق  انعفد  دق  نوكن  امدنع  اًرخأتم ، أي  ٌسّردم  .ظهاب  تقولا  ..ظعاو  تقولا 

.ةايحلا ةسردم  نم  انجّرخت  لباقم  تاراسخلاب ،

.انناولأ جاز  حابص  ّلك  هترّكفم  تاحفص  نّولن  ضيبأ ، تقولا  ..دوسأ  تقولا 

انيتأي هتدراطم ، نع  ّفكنو  بعتن  حو  ..هب  قاحللا  انتايح يف  يضقن  .هل  قطنم  تقولا ال 

.نمزلا رور  يه  تّغتو  انّغت  دق  نوكن  نأ  دعب  ةثهال ، ةدقلا  انتاينمأب 

نم كبلق  هاشاحتي  ام  كعم يف  قّقحيل  همامأ  لوثملاب  كبلاطي  لوضف ، هفصن  ّيداس ، تقولا 

.ةلئسأ

اوناكو اولحر  نيذلا  نع  ديع  ّلك  كلاؤس  يف  ّحلي  .كيكبي  نأ  هل  ولحي  ركام ، تقولا 

.كديع نوعنصي 

.بحلا نع  تعلقأ  ىتم  ذنم  قشاع  تيأر  ّلك  كركذي  محري ، تقولا ال 

! تقولا ضعبل  ..تقولا  اناسني  نأ  ّالإ  انل  ةينمأ  ال  ةنس ، ةيادب  ّلك 
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، كتنيكس لب  كفصن  كنم  ذخأي  كتاظحل ال  كمساقي  نم 

.كحور نم  لب  كتقو ، نم  نيرخآلا  عم  قفنت  تنأف ال 

؟ اهفصن ىتح  يسفن  نم  كلمأ  ارتأ ال  .اًسيلج  اهب  يفتكت  ّالإ ح  كسفن  كل  ال 

بتكت نأ  لدبو  شيعت ، نأ  ىسنتف  ايقيقح ، اًنمز  كرمع  نم  مهتلي  ًايضارتفا  ًاملاع  ّنأ  فيك 

ءاّرق بجنت  ًابتُك ، بجنت  نأ  ضوعو  .لاوزلا  ىلإ  لوؤي  ام  تنرتنألا  ىلع  بتكت  دلخت ، اًصوصن 

ّنإ لب  ةيبرعلا ، تاجهللا  ّلكب  اّما » و« يمأ ،» و« امام ،»  » كنودانيو نولسانتيو  نوديازتي ،

هللا هقزري  ةلاخ و  هل  نوكت  نأ  ًاثك  ىّن  ّهنأل  مالحأ » يتلاخ   » ينيداني نأ  داتعا  مهدحأ 

ماعطإو 12 مهيلع ، نانئمطالاو  يّنمتلاو ، ينّبتلاب  كئانبأ  ةاساوم  كمِزُلت  كتمومأب  اذإو  .ياوس 

! اًيموي ئراق  نويلم 

مويسلك مأتل  يعسلاو  كئانبأ ، ةليبقل  يّحص  ءاذغ  نع  راهنلا  رادم  ىلع  ثحبلا  دّرجم 

فازنتساو نونجلا ، نم  برض  وه  رامدلا ، عاونأ  لك  يسآملا  اهب  تقحلأ  سوفن  ميمرتل  لمألا 

، تنرتنإلا خبطم  ةرداغم  تقولا  ضعبل  ّدوأ  يتمومأ ، نم  ةزاجإب  بلاطأ  .ةيعادبإ  ةقاط  ّيأل 

.ءاّرقلا يتّبحأ  بولقل  ةيلوألا ، تافاعسإلا  فصوتسمو  ةيفطاعلا ، تاراشتسالا  بتكمو 

! ةّينانألا يّقحب يف  بلاطأ 

، ةدحاولا ديلا  عباصأ  نوزواجتي  ال  اقدصأ  ناك  موي  يتلزع  مّايأ  اهتبتك  يلعأ  ّمهأ 

، مهب ايح  تمحدزا  ةيبرع ، لود  سمخ  ناّكس  دادعتب  ًايضارتفا  ًاملاع  ريدأ  تحبصأ  فيكف 

!؟ يسفن نم  هيف  تعض  ّدح  ىلإ 

اهمساقتي هسفن ، نع  هئات  ههجو ، ىلع  مئاه  هفتاه  مامأ  ّلكلا  ...ّتتشتلاو  هيتلا  نمز  اذه 

ىلع صّصلتلاو  هتايح ، ماحتقا  قح  نوكلو  هنوفرعي ، الو  مهفرعي  ال  رشبلا  نم  دشح  عم 

يتلا كلت  مأ  اهشيعي ؟ يتلا  يهأ  .ةيقيقحلا  هتايح  ّهيأ  يردي  ال  رئاح  وهو  هرابخأ ،

.يضارتفالا كاذو  يعقاولا  اعلا  لصافلا ب  ّدحلا  طقس  دقف  هفتاه ؟ ةشاش  ىلع  اهدهاشي 

.انفتاه أل  هروصو  هرافسأو  هراكفأو  هرابخأ  .انلوانتم  ادغ يف  رخآلا  .قايتشالا  نمز  ىهتنا 

، ًاليلق ولو  اهب  ولخنو  اهيلع ، عن  نأ  وه  هاّنمتن  ام  ّلك  .ةهئاتلا  انسفنأ  ىلإ  قاتشن  انحبصأ 

.اًقح انصقني  حبصأ  يذلا  ءيشلا  يهو  يعتجالا ، لصاوتلا  لئاسو  ةمحز  هانقراف يف  ام  يهف 

.اهسفن نع  ةهئات  اهفتاوه  مامأ  اهلك  ةيرشبلا  هئات ، مهدحو  نوحزانلا  سيل  هيتلا ، نمز  اذه 
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يتلا اهتلكو  ينهبشت ، ال  يتلا  اهروص  ّلك  عمجأ  نأ  ديرأ  .ةعبملا  يسفن  ىلإ  تقتشا 

تبسك ايح ، لومحملا  فتاهلا  لوخد  ذنم  .يضارتفالا  اعلا  اهب  ضيفي  يتلاو  يل ، بسُنت 

اًعم يف هيستحن  ةوهق  ناجنفل  اهوعدأ  نأ  اهدعاوأ ، نأ  ّدوأ  .يسفن  ترسخو  رشبلا  يالم 

ددعب رصتُخت  الو  كوبسيافلا ، ىلع  بتُكت  ال  ةقداص ، ءايشأب  اهل  حوبأ  نأ  .هيف  لاسرإ  ناكم ال 

دعوملا ىلإ  بهذأس  ةّرمل ، يّننأل ، انل  ةروص  مهدحأ  طقتلي  نأ ال  هاّنأ  ام  ّلك  .رتيوتلا  فرحأ 

! راهنلا رخآ  انسفنأب يف  ولخن  ّالإ ح  قداص  نوكن  نحنف ال  ..مونلا  بايثب 
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، دلخأل اهجاتحأ  تاراسخو  شيعأل ، اهجاتحأ  بساكم  ّة 

.بتكأل هجاتحأ  قارفو  ايحأل ، هجاتحأ  ّبحو 

.ًاليل يفناج   8

حورب باتكلا  اذه  ةباتك  عيطتسأل  اياور ، لاطبأ  نم  تّصلخت  .يتلواط  ىلع  ءيش  ال 

.تاذيوعتلا تأرقو  ماع ، ّلك  نم  رياني  يف 8  يدنللأ  ليبازيإ  ك  يبتكم ، ترّخب  .ةديدج 

دق يتلا  تيلعتلا  ضعبب  يكذتل  يبتكم  ةهجاوم  يف  ةغص  ءارفص  تاقصلم  تعضو 

بتكي نم  ةّفخب  ةباتكلا  نآلا  يننك  .ّبحأ  يتلا  تالوقملا  ضعب  اهيلع  تدزو  اهيلإ ، جاتحأ 

.هفرعي هدحو  ءيش  نم  رخسيل 

تالصاوت عطقأ  ىتح  يفتاه  نع  تنرتنإلا  تلصفو  ًاتقؤم ، كوبسيافلا  ىلع  اسح  تلفقأ 

.ناك ّيأ  عم  باستاولا 

بتاكلا .ينقّوطي  يذلا  فيزلا  اذه  ّلك  نع  تقولا  ضعب  عطقنأ  نأ  ةحماج يف  ةبغر  يل 

، ّةيبرعلا رابخألا  توكين  خدت  نع  عانتمالاو  هفتاه ، قالغإب  ةباتكلا  ةلحر  لالخ  بلاطم 

.همالحأب ةحداف  اًرارضأ  قحلتو  ندبلا ، ّمست  يتلا  اياضقلا  يطاعت  مدعو 

، ةثالثلاب نويزفلتلا  ّقلطيو  تقولا ، مازح  طبري  نأ  ديدج ، باتك  وحن  عالقإلا  لبق  هيلع ،

عم هتقالع  عطقي  نأ  .كوبسيافلا  يف  هتحفصو  مارغتسنألاو ، رتيوتلا  يف  هتاباسح  قلغي  نأ 

ىلع ةايحلا  رصبي  هتمتع ،  ىلإ  دوعيل  ءابرهكلاب ، لمعت  يتلا  ةزهجألا  ّلكو  ءاوضألا ،

.اهتقيقح

ّالإ ءاوضألا  اندزت  نيب   مالظلا ، يف  ةيؤرلا  ىلع  ةيلاع  ةردق  كل  اّهنأل  يّتطق ، طبغأ 

.ةصبلل يأ  ..رصبلل  ًانادقف 

اهلف نُكأ ، نيأ   . اًقيصل  ًاملاع  اهل  تَعنص  دقل  ياوس ، نيرهش  ذنم  ىرت  ال  يماك »  » ّنكل

ناويحلا ةرطفب  فيك ، يردأ  ال  .ينجعزت  نأ  نود  ينسنؤت  ثيحب  يّنع ، ديعب  غ  ناكم 

هيضقن يذلا  تقولا  ّنإ  ديورف  لاق  اذهل  اّر  .ديدحتلاب  اهنم  هديرأ  تنك  ام  َتكردأ  فيلألا ،

.اًرده سيل  ططقلا  عم 

ةكرش ينيلرتسا يف  هينج  نويل  ًهسأ  اهّتطق  تحنم  ةيناطيرب  ةّديس  ّنأ  ماوعأ  لبق  تأرق 

سيسأت ءانثأ  ةعفترم  اهتّايونعم  ءاقبإ  ىلع  اهتدعاسم  ىلع  اهل  ةأفاكم  اهكلت ، يتلا  تنرتنألا 
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، حابرألا اهل يف  ةكيرش  اهلعج  ام  لمعلا ، نم  رهشأ  ءانثأ  اهل  اهتسناؤمو  اهرهس  ىلعو  ةكرشلا ،

.اهتبحاص قطنم  بسح 

ةحفص نم  يل  بساكم  ال  نأ  ةصاخ  ّجتحت ، نل  يهف  ربخلاب ، عمست  يماك »   » ّنألو

فرعي ال  رع ، ناويحك  اهردقب  ةديعس  ودبت  اّهنإ  ّمث  .يعم  اهمساقتت  نأ  نك  كوبسيافلا 

اهدوجو دّرجمو  ايفارغجلا ، ّةيحض  اّهنإ  .ىرخأ  تاّراق  هسنج يف  ءانبأ  اهيلع  لصح  قوقح  ّيأ 

مويلا اهلا  رشبلا  يالم  هب  َظحي  فرت   ةيحلاو ، ماعطلا  اهل  نّمؤيو  اهيوؤي  تيب  يف 

.اندالب مههوجو يف  ىلع 

غ اهتوفغ ، دواعت  ّمث  ًاليلق ، ينلّمأتتل  اهينيع  حتفت  .يل  ةلباقم  ةسلاج  يه  ةهظلا ، ذنم 

.يضارتفإلا اعلا  ةرداغم  ترّرق  رمعلا ، نم  َيقب  امل  اًذاقنإ  يّننأب ، ةّينعم 
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بتكي ا  ّلبكم  بتاكلاو  ...نوأرقي  ا  رارحأ  ءاّرقلا 

اهقالغإ تنلعأو  كوبسيافلا ، يتحفصل يف  بستنمو  ّبحم  ّلكل  ترذتعاو  يتعاجش  تعمج 

.ةباتكلل غّرفتأل 

ةدوعلا ىلع  تاقيلعتلا  تارشع  ينتربجأو  ةّبحملا  ينتمزه  كلذ ، اهيف  تلواح  ةّرم  ّلك  يف 

.يرارق نع 

رعاشم ينبذاجتت  تناك  مّايأ ، ىدم  ىلع  .يفطاع  زازتبا  ّيأل  ملستسأ  ّالأ  ترّرق  ةّرملا ، هذه 

تنك دقف  رطف ، ةسكاعم  يأ  ةّينانألا ، رابتخال  ةعزنلاو  ةيحضتلا ، ةبغرلا يف  ب  ةضقانتم 

! عدبملل تمزالم  تفص  راثيإلاو  ةيحضتلا  لاخأ 

نأ بتاكلا  ىلع  ال .»  » ةّبحملا ةعيرذب  ولو  كتقو  حيبتسي  نمل  لوقتل  كتّينانأ  ىلإ  جاتحت 

«. اينانأ نوكي  نأ  بتاكلا  بجاو  نم   » رليم يه  لقي  .هتقو أ  ّالإ  ءيش  ّلك  ًارك يف  نوكي 

لاق يل يذلا  اًضيأ ، رازن  يأر  وهو  ايعادبإ ، ًاطرش  ةينانألا  نم  لعج  ابحرلا  روصنم  ّنإ  لب 

سكناب يف لسار  مألا  اورلا  ظفتحي  اذل  هتقوب .» ًارك  نوكي  ّالأ  بتاكلا  ىلع   » ةّرم تاذ 

نم اًماهلإ  كأ  ءيش  الف  توملا ،» رّكذت   » هيلع بتك  ميدق  حيرضل  ةطالب  نم  ءزجب  هبتكم 

.صق هتقو  نأ  بتاكلا  كاردإ 

.اًضيأ مهراذعأ  ءاّرقلا  صقني  نكي  .يرارق و  معدل  ةمزاللا  لاوقألا  ّلكب  ةجّجدم  تنك 

ىتح مهضيرمو  ربكي ، ىتح  مهغص  تلاقف : كيلإ  كئانبأ  ّبحأ  نم   » تلئس يتلا  ةّيبارعألاك 

نأ نم  مهناطوأ  رادقأ  مهتعنم  نم  نزحك  ينمزهي  ناك  ءيش  ال  دوعي .» ىتح  مهبئاغو  ىفُشي 

.نطولا مهل  تنكو  اودوعي ، وأ  اوفشي  وأ  اوربكي 

نم ةفئاخ  ّةبحُم ، اهعيمجو  ةبضاغ ، ىرخأو  ةبتاع ، اهضعب  اهسفن ، تاقيلعتلا  يه  اه 

: يضارتفا اع  ايقيقح يف  ادغ  نضح  ةراسخ 

باهرإلاو دشحلاو  ةمواقملا  ناخد  تلظ  ب  نم  هبورحو ، قارعلا  ماطح  قوف  نم  »

ماحزو لصوملاو ، ايروس  نم  يتنيدم  عراوش  لّوستملا يف  حزانلا  تاوصأ  جيجضو  شيجلاو ،

رظتنن ئجافم ، ءوده  حابص  ّلك  اقدصأو  ينيتأي  لمعلا ، طوغضو  اهمامزو  تارّايسلا 

ال انتنيدم ، دعر  ءاضوض  طسو  قربلا يف  رونك  انيتأت  يتلا  كتلك  اّهنإ  .ديدجلا  مويلا  هلجأل 

( يلع سانيإ  «. ) انيكرتت
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ةمرجم حبصتس  كنأل  يلودلا  نمألا  سلجمل  كوكشأسف  ةحفصلا ، هذه  تقلغأ  نإ  »

«. اذه كلعفب  برح 

نحنو قارعلا  نم  انأف  اًديدج ؟ ًاباتك  نيردصت  ىتم  لاؤس  ّيدل  عوضوملا  نع  اًديعب  »

ينفطخي نأ  لبق  كديدج  أرقأ  نأ  ىّنأ  .انحاورأ  توملا  فطخي  ىتم  يردن  ال  ّيقارعلا 

( اس دمحم  «. ) اّيحت .توملا 

هدهاشم ْترّوُص  ناخردب ؟ مائوو  دمحم  ةماسأ  جرخملل  ةّضفلا ،‘ ءام   ’ مليف تدهاش  له  »

قافتاب اوجرخ  نيذلا  عم  ةلطبلا  هيف  تجرخ  دهشم  كانه  راصحلا ، ءانثأ  صمح  ةنيدم  يف 

تحت تعف  فصقلل ، ضّرعت  روجهم  تيب  يف  ةليلل  ئبتختل  تأجلو  ةدحتملا  ممألا  هتعر 

دالب نم  دّيس  اًمالس  دسجلا ..» ةركاذ   » كتياور ّهنإ  اًزنك ..»  » هيّمست ام  ىلع  ضاقنألا 

«. سجلا

وأ هذقنن  ام  وه  بدألا  ّنإ  لوقي  نأ  دارأ  هجرخم  ّلعل  نكل  صقلا ، مليفلا  اذه  دهاشأ   

يف انبتك  انقفارت  نأ  ىلع  ّرصن  اذل  هيلع ، دهاشلا  ّهنأل  رامدلا ، دعب  ىقبي  ام  وهو  انذقني ،

.انءارو اهكرتن  نأ  أن  يتلا  انتركاذ  اّهنأل  انترجه ،

اّهنأل اهنزح  يدبت  تبتكو يل  برحلا ، نم  ًابره  ايروس  ترداغ  يتلا  ةينمرألا  ةئراقلا  كلتك 

لبق تناك  ىلوألا  اهتبتكم ، نع  اهيف  ىلختت  يتلا  ةيناثلا  ةّرملا  هذه  تناكو  اهفلخ ، يبتك  تكرت 

نأب اهتدعوو  يفتاه ، مقر  اهل  تكرتف  ةّرثؤم ، اهتلاسر  تناك  .ةينانبللا  برحلا  ءانثأ  ةنس  ثالث 

.ةّعقوم ىرخأ  اهيدهأ 

؟ ہءادهإ قحتسي  مهاوس  نمو  بتاكلا ؟ بتكي  ءالؤه  نمل غ 

يروس يف ةرجأ  قئاسل  ةنس 1998  اهتيدهأ  ّساوحلا » ىضوف   » نم ةخسن  لوأ  ّنأ  ركذأ 

ال ايروس  يف  قيدص  يل  : » يل لاق  ّيلإ  فّرعت  حو  ةعبطملا ، ىلإ  ينقفار  دق  ناك  توب ،

ىلإ تلزن  .رظتني  نأ  هنم  تبلط  كب .» تيقتلا  يّننأ  قّدصي  نل  ..ّكبحي  مك  يرّوصتت 

ةخسن لوأ  لمحأ  ةثهال  تدعو  رورملا ، ةمحز  طسو  هراظتنا  ليطأ  ال  ةعرسم   ةعبطملا 

نوكت نأ  دعسي  باتكلا ، اذه  نم  ةخسن  لوأ  هذه  : » هقيدصل ًءادهإ  تبتك  .اهب  وّدمأ 

«. بتكأ تنك  كلف  اهأرقي  نم  لوأ 

هعيبي ام  رخآ  ّنأب  ملعي  ال  اهتبتكم ، عم  ةيفطاع  ةقالع  ميقت  ال  ةّمأ  اّننأ  دقتعي  يذلا 

.هتيب ثاثأ  عاب  دق  نوكي  نأ  دعب  هتبتكم ، وه  زوعلا  دنع  يقارعلا 

، اًدبأ نودلاخ  مّهنأكو  للل  اًعمج  ءايرثألا  دادزي  كو  اًبتك ، مهدغل  نوئّبخي  ءاّرقلا  ضعب 
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دق نَم  رعذب  بتكي  بتاكلا  هدحو  .اًدبأ  نوشيعيس  مّهنأكو  ةءارقلل  اًعشج  ءاّرقلا  دادزي 

.اًدغ تو 
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مقر 12 ةلاسر 
دجو ّالإ  ّبحلا  نم  تبره  ام 

؟ ّلحلا ام  ّكبرب 

اّمأ ياوس .» نوكل  مّهنإ ال  َّيلإ ، ةجاح  يلاطبأ يف  ّنأل   » لاق بتكت ، اذامل  يسنرف  بتاك  لئس 

؟ اّرق مأ  ..يلاطبأ  كأ : ّيلإ  جاتحي  نم  يردأ  تدع  انأ ف 

: كأ بتاكلا  جاتحي  نمل  نوكي  نأ  بجي  ناك  .ةئطاخ  ةغيصب  حورطم  لاؤسلا  عقاولا ، يف 

؟ هئاّرقل مأ  ..هلاطبأل 

ىلع تعقو  ةحفصلا ، قالغإ  مدعب  يعانقإ  اهباحصأ  لواح  يتلا  تاقيلعتلا  طسو  ةحرابلا 

: قيلعتلا اذه 

دعاوأ تاونس  ذنم  .كب  يلاغشنا  ةقرافلا  يتمالعو  ةفنألا ، زيم  ..ةفهل  نوسمخ  يرمع  »

كتياور تفلخأ  اّر  ةباتكلا ، ةعيرذب  يبيغت  ال  .كشياعأ  ..كلّمأتأ  ..كحّفصتأ  انه ، كحور 

!«. نايسنلا ةلبق  كبهأ  دّيس  تئج  .لمجألا 

؟ ةلبقب وأ  ...ةلمجب  هتدجنل  عّوطتيف  هيلإ  جاتحي  بتاكلا  نأب  ئراقلا  عنقأ  نم 

هباشي ام  نولمعتسيف  يهابتنا ، تفل  وأ  يتشهد ، ةراثإ  ءاّرقلا  ضعب  دّمعتي  نأ  ثدحي 

.ةغيصلا هذهب  ئراق  اهيف  يل  هّجوتي  ةّرم  لوأ  هذه  نكل  يلاطبأ ، ءسأب  نوّعقوي  وأ  يتغل 

عفر ّهنإ  لب  .هتينمأب  ةقفرم  ةقرافلا  هتمالعو  هتفص ، هرمع ، هفيرعت ، ةقاطب  هقيلعت  عضيو يف 

«. نايسنلا ةلبق  كبهأ  دّيس  تئج  : » اًضيأ رورغلا  فقس  اهعمو  اًيلاع ، تاينمألا  فقس 

اًمدختسم دجنب ، ّةيناسنإ  ةمظنم  نم  ّفلكم  ّهنأكو  ثّدحتيل  هسفن ، لاخي  نم  لوقعم ؟

«. كتلبق ينبه  نايسنلا  اّهيأ   » ديصق

ءاعّدا ّة  .هشير  اًشفان  هرورغ ، اًرهشم  ةأرملا  ءاضف  لجرلا  محتقي  يضارتفا ، ٍاع  ىتح يف 

اذه لّمحتأ  .ةلاسرلا ال  هذه  ّةيرعاش  هلمحت  دق  يلج  ٍدُعب  ّيأ  دسفت  سفنلاب  ةدئاز  ةقثو 

.لاجرلا نم  عونلا 

: تاقيلعتلا ةّيقب  ىلإ  هتزواجت 

ىلكلا ّنأل  ةوهق  يففخو  فازب ، ءام  رشا  مالحأ ، امام  هوركم  ّلك  نم  كظفحي  «ر 

«. ىلع خ يحبصت  امام ، تك  ّكبحب  وأ ؟ مسجلا ، نم  اهتيفصتب  اًدج  بذعتت 

«. يّمأ كل  ىعنأ  ةزيزعلا  يتبتاك  »
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نيرّرقتو تاموكحلا  لعف  لعفتس  ىرت  اي  لهف  كنطو ، ىلإ  ئجال  نويلم  انه 12  نحن  »

«. كلذب كل  حمسيس  كبلق  ّنظأ  ال  كتّيخم ؟ ءفد  نم  اندرط 

، ةقزأو ةفصرأ ، .يضاملا  رطعب  قبعم  ءيش  ّة  ذنم 2010 . كتاروشنم  ىلع  ةسلخ  ّرمأ  »

نم مك  لءاستأ : .تاقيلعتلا  عم  عيضأ  تنك  .ىواهتتو  ىداهتت  دوروو  فرحأ  ...سيناوفو 

راص ئدتبم  نم  مكو  .يلاتلا  روشنملا  ىري  نأ  لبق  تام  ّبحم  نم  مكو  انه ، لاز  ام  صلخم 

، ايندلا يه  ةحفصلا  هذه  لثم  اًما  .ًابيبحو  رمع  كيرش  راص  ةحفص  قيدص  نم  مكو  .اًبتاك 

ًالمأ ناك  ام  حت  ةحرابلا ، ءارذع ك  ةحفصلا  تلاز  امو  انمره  دّيس ، .تراص  ىركذ  دّرجم 

!«. مويلا ةحفصب  ام  يردت  سمألا  ةحفص  تيل  .ًلحو 

اًكرتشم ًاباتك  بتكأ  نأ  يتينمأ  تلاز  امو  .ظحلا  ّالإ  مهصقني  الو  اًقح ، نوبوهوم  اّرق 

.مهعم

ديعأل قيلعتلا ، كاذ  نع  ثحبلا  دواعأ  تحرو  أرقأ ، ّع  ةدراش  ينتدجو  ةعاس ، دعب 

.كأ نّعمتب  هتءارق 

ينعباتي ةفنأ ، وذ  ينيسمخ ، لجر  هبحاص  ّنأ  جتنتسأ  نأ  بعصلا  نم  سيل  اذ ! وه  اه 

، ةباتكلا ةعيرذب  يبيغت  ال  : » لوقي ةياور ح  لمجأب  دعيو  يّنع  ثكلا  فرعي  تاونس ، ذنم 

«. لمجألا كتياور  تفلخأ  اّر 

.بتاكل بصُني  نأ  نك  ّخف  ذأ  اّهنإ  .ينهذب  تقلع  يتلا  يه  تاذلاب  ةلمجلا  هذه 

لاتغت نأ  اهفيضن  ةلمجل  ثدحي  نايسنلا .» ةلبق  كبهأ  تئج   » فيضي نأ ال  هيلع  ناك  نكل ،

فرعي يذلا  لب  بتكي ، اذام  فرعي  يذلا  سيل  بتاكلا   » ليق اذل  .اهنم  لمجأ  يه  ةلمج  عقو 

!«. فذحي اذام 

نيذلا كئلوأ  بّاتُكلا ، لمحم  مهسفنأ  نوذخأي  نيذلا  دحأ  ّهلعل  بتاك ، ّهنإ  لاق  نمو 

ةغيص لب  ًسا ، لمحت  اهسفن ال  هتحفص  .ّةيرعشلا  مهتاحفصبو  مهرطاوخب  تنرتنألا  ضيفي 

«. موي تاذ  اّر   » ةيرعاش

نإ لمجألا  يتياور  فلخأ  نأ  لتحا  كلذ  يف  ا  لتحا ، لجرلا  اذه  ىدل  ءيش  ّلك 

.يتحفص تقلغأ 

نكامأ اهضعب يف  طقتلا  ةليلق ، اًروص  لمحت  تناك  .هتحفص  ىلإ  لوخدلا  ةبغرلا يف  مواقأ   

ودبت قطانم  يف  ةيناسنإ ، تاطقل  ىرخألا  تناكو  ةيبوروأ ، دالب  يف  حجرألا  ىلع  ةيقار ،
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: ام عجوب  ةّفلغملا  ّةينادجولا  هرطاوخ  وه  ينفقوتسا  ام  .برحلاب  ةلعتشم 

«. تطقس ةكرعم  ّيأ  الو يف  اعأ ، ّم  يردأ  ال  ةحيرجلا ، دايجلاك  »

ّالأ كيلع  قارفو  ةدوع ، ثيح ال  ىضم  قرافملا  ّنأل  ةيناث ، ةصرف  كحن  قارف ال  كانه  »

«. ةصرف لوأ  دنع  يضميس  داع  نم  ّنأل  ةيناث ، ةصرف  هحن 

ّولع نم  ةبيخلا  انتجرحد  ًايلاع ، بحلا  ةرخص  انعفر  ّلك  فيزيس ، ةروطسأ  يف  «ك 

«. انماهوأ

ام .عباتم  فلأ  ةئالث  نم  كأ  هل  ّنأ  بيجعلا  .هتعقوت  ك  ًايرعاشو ، اًقيمع  ًالجر  ودبي 

!؟» لجر  » ّعقوي صخشل  ءارقلا  بذج  يذلا 

وهأ هعيقوت ، ّبحأ  يّنكل   هتاباتك ، تببحأ  ًسا ؟ هل  عنصيل  هترهش  نم  ديفتسي  اذاملو ال 

ّةيوثنألا تاراعشلا  زازفتسا  ردقب  ّزفتست ، ّةيروكذلا  تّايرتنعلا  لجر ؟»  » ّعقويل لاجرلا  رخآ 

.تاهّرتلا هذهل  تقو يل  ال  لاح ، ّلك  ىلع  ...اصعأل  ّةيوسنلا  تاراّيتلاو 

اّهبحي ك   اهّبحأ   » هتاروشنم دحأ  ينفقوتسا  امدنع  هتحفص ، قالغإ  كشو  ىلع  تنك 

ةريّرش ةحيصن  ّيأ  .اًمؤل  كأ  ةحيصن  تأرق  نأ  ثدحي  نكت .»  اّهنأك   اهاوس  ّبحأو  لجر ،

كاوس ةأرما  ّبحب  ةّرمو  دحأ ، هلثم  ّكبحي  نل  ّبحب  ةّرم  تّرم ، لجر  كصصاقي  نأ  هذه :

! دحأ نم  اًموي  تنك  الو  هتايح  تدجو يف  ام  ّكنأكو 

ّلك تبنت  يتلا  كلت  نم  ةحفص  .يعم  اّرو  ءاسنلا ، عم  تاباسح  ةيفصتل  ةحفص  اّهنأكل 

ىلع هب  ّدري  نكنايسن »  » ناونعب باتك  ةباتك  ّدح  ىلإ  لصو  مهدحأ  ّنإ  ىتح  .تنرتنألا  ةرتف يف 

! ةمّدقم هل  بتكأ  نأ  يّنم  بلطي  ينلسارو  مك » .نايسن   » اتك

.دغلا ىلإ  هتحفص  ىلع  عالطالا  تلّجأف  ةبعتم ، تنكو  اًرّخأتم ، تقولا  ناك 
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مقر 13 ةلاسر 
ّيقشع طّروت  لوضفلا 

وه ام  ّلكب  يعلو  نم  تداز  يماك »  » ةرشع ّلعل  ..لوضف  ناجنف  ءاستحاب  يحابص  تأدب 

.رتويبمكلا ىلع  دهاشأ  ام  عباتت  يرجح ، ىلع  يوثنألا  اهّسح  ّلكب  ةسلاج  يه  .ضماغ 

اذه .ضومغلا  ّنهلتقيف  ءاسنلا  اّمأ  فيضأو : .زيلكنإلا  لوقي  لوضفلا » اهلتقي  ّةطقلا  »

ىتح حاترأ  نلو  هضومغ ، رسأي  يتحلسأب ، اّدحتي  يذلا  هتلوجر ، فلخ  يّفختملا  لجرلا 

.هترفيش ّكفأ 

ركملاب ةخّخفم  اهّنكل  اهصصق ، قيوشتو  اهتالوقم  رايتخاو  اهميمصتب  ةيقار ، هتحفص  ودبت 

.خيراتلا ربع  ّنهردغو  ءاسنلا  بويع  ضرعل  ةصّصخم  هتاروشنم  ّلج  ّنأكل  .يلاجرلا 

: اهنم صصق  ةّدع  كانه  ةأرما » نايسنل  تافصو   » قيلعت تحت 

ماني امدنع  ىري  ام  لوأ  نوكت  ةحول  مسري  نأ  رهاط  حلاص  بكلا  نانفلا  نم  داقعلا  بلط 

فقيو لحنلا ، لسع  يوحي  ًءانإ  ّلث  ةحوللا  تناكو  .مونلا  نم  وحصي  امدنع  ىري  ام  لوأو 

ّنكل لسعلاك ، تناك  يتلاو  اّهبحأ  يتلا  ةأرملا  لث  ةحوللا  ّنأ  يردي  هدحو  ناك  .بابذلا  هيلع 

.دهشملا اذه  موي  ّلك  لّمأتي  وهو  اههركي ، هتفصو   تناك  كلتو  .اهيلع  ّطحي  حبصأ  بابذلا 

: ةّصقلا هذه  وأ 

.صخف هورتشت  ال  يأ  هوصِخرأ » : » باجأف الَغ  دق  محللا  ّنإ  مهدأ  نب  ميهاربإل  ليق 

: اًدشنم فاضأو 

الَغ اذإ  نوكي  ام  َصخرأ  نوكيف  ُهتكرت /  ّيلع  ٌءيش  الغ  اذإو 

يطعن نم  نحن  .هترجهف  ّربكت  دحأ  نم  ًانأش  ّلقأ  الو  هتكرتف ، الغ  ءيش  نم  صخرأ  ال 

، افجلاو ّدصلاب  كنيهي  يذلا  .اننأش  صاخرتسا  وأ  ءالعإب  مهماقم ، سانلل  دّدحنو  اهن ، ءايشألا 

تايولحلا الو  كتدئام ، ىلع  ايرورض  سيل  محللا  كف  .هنع  ءانغتسالاب  هصاخرتسا  كناكمإب 

ىلع لصاح  تنأ  الف  هترسخ ، دحأل  تفّهلت  ّلك  .كتايحل  ايرورض  دحأ  ال  كتابجو ، مزاول  نم 

ع يف  رغصتو  هعّنمتب  ربكيف  هرورغ  يذغت  ّكنإ  .كتمارك  ىلع  ظفاحم  تنأ  الو  كدوشنم 

كمسلا بّرج  ..لجر  اي  محللا  نم  كعد  .كب  ارضم  هديرت  ام  نوكي  نأ  لتحا  عض  .كسفن 

! كبلق ةّحصل  لضفأ  اذهف  ًايتابن  نك  وأ  اغيموأب 3 ، كدّوزي  وهف 
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.ةبيجعلا ةحفصلا  هذه  فو يف  عرزلا  نأ  ودبيو  زيزع ، داصحلا  لوأ  اذه  .معن 

كّودع اهيف  رهشي  يتلا ال  بورحلا  لّضفأ  يّنكل  لجرلا ، اذهل  ةركاملا  ةرخاسلا  حورلا  ّبحأ 

تكرت ةأرما  ّة  .ماُري  ام  ىلع  سيل  لجر  اذه  .اهضوخ  يهتشأ  ةكرعم  كلت  .اهّلك  هتحلسأ 

ًافرط يف مك ،» .نايسن   » ببسب ربتعي ، ّهنأك  ّمث  هتماركل ، رأثي  هبتكي  ام  ّلك  .هبلق يف  ًابودن يف 

.هب ّلح  ام 

هحئاصن نم  اًما  ِفتكأ  انأف   اًقحال ، اهيلإ  ةدوعلا  ةّينب  يتحفص  ىلإ  هتحفص  ترداغ 

مدعب يتبلاطم  لصاوت  يتلا  ةديدجلا  تاقيلعتلا  ىلع  ةرظن  يقلأ  تحر  .هتّكهتو  ةيلاجرلا ،

: هل ديدج  قيلعت  ىلع  اهنمض  تعقو  ح  ةحفصلا ، قالغإ 

.كدادح تيدترا  الو  ءازع ، سلجم  تحتف  ام  ض ، تنأو  ثدح  هِتعقوت  ّم  ءيش  «ال 

ًاليوط اهيتفش  قعلت  ةديعس  اهتيأرو  يتطقل ، هتمعطأو  كقارف  ةدئام  ىلع  يبلق  تعلخ  طقف 

»؟ ةبجو أ قارفلا  ّنإ  لاق  نم  .مهنب 

نوكت اذامل  .اًديعس  ًاقارف  تيّن  اًمود  .قارف  ةلاحل  ةعقوتملا  غ  ةلفقلا  هذه  تببحأ 

، نزحلا لباوتب  اهّشريو  ّالإ  ةبجو  نم  ام  يذلا  رعلا ، ناسنإلا  تاّيلك  نم  ًااد  ةداعسلا 

اّرو لجرلا ، اذهب  ينعمجت  رظن  ةهجو  كانه  ّنأب  ترعش  يساسألا ؟ هقبط  يسآملا  ربتعي  ّهنأل 

! اًضيأ ّةطق  كل  ماد  ام  ..كلذ  نم  كأ 

يدودر يف  ًانايحأ  لعفأ  ك  اهب ، هيلع  ّدرأ  نأ  يلابب  رطخ  .نيوت  كرامل  ةلوقم  ترّكذت 

ةقداص ةقيرطو  ام ، راوحل  هجاردتسال  ةقئال  ةليسو  ودبت يل  .تاقيلعتلا  ضعب  ىلع  ةّصاخلا 

دعبف .نوكي  نم  فاشتكاو  هعم  لصاوتلل  ةديحولا  يتصرف  نوكت  دقو  هتوادع ، ةكوش  رسكل 

.كلذ بعصيس  ةحفصلا  قالغإ 

: هروشنم لفسأ  ادر  تبتك 

وأ فراعت  نودب  هقيفرو  هقيدص  انأ  ططقلا  ّبحي  ناسنإ  ّيأ   ’ لوقلا نيوت  كرام  كراشأ  »

!«. كب كتطقل  ًائينه  انعمجت ، ام  ةقادص  ّنأكل  تامّدقم .‘

اًزجوم يف ناك  .ةحفصلا  هيف  حتف  يذلا  تقولا  ّهلعل  .ًاليل  هباوج  أي  نأ  لبق  تاعاس  تّرم 

!«. اهقداصي هّنكل ال  ططقلا ، رسنلا  معطي  دق  ...ديس  : » هّدر

فافختسا ةّمثف  ّدرلاب ، لّفكتلل  وقبس  دق  ءاّرقلا  ّنأ  تدجو  هباوج  ىلع  تعقو  ح 

ةنراقملا تناك  نإ  كلاب  ف  اهركذ ، ىلع  أي  ن  ةناهتساو  لب  ططقلل ، حضاو  راقتحاو 
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.اعلا مالعألاو يف  تايارلا  نم  ثك  زمر  وه  هتّوقل  يذلا  ءسلا » دسأ  «ـ ب

، ةنعارفلا مّايأ  ىلع  اًسّدقم  ناك  ّطقلا  ّنأب  لوقلاو  شاقنلا ، لوخد  ىلع  ةهركم  ينتدجو 

قلحي كاذنآ ، ّهطق  دقفي  نم  ناكو  طالسلا ، بناجب  ليثتلا  نم  ثك  يف  دّسجم  وهو 

قيدص وه  لزألا  ذنم  ّطقلا  ّنأ  تفضأ  ططقلل  يّبح  رّربألو  .هدادحو  هنزحل  اًراهشإ  هيبجاح 

.مهتبآكو مهتلزع  نم  مهذقني  بّاتُكلا 

، حزانلاو ئجاللا  قيدص  برح  ّلك  ّطقلا يف  حبصأ  دقلف  انمّايأ  ىلع  اّمأ  : » مهدحأ ّقلع 

«. مّايأ ةعضبل  مهتايح  ليزهلا  همحلب  دّدمو  عيوجتلا ، راصح  توملا يف  نم  مهذقنأ  دقل 

.هيف ًافرط  برحلا  نوكت  نأ  نود  عوضوم ، ّيأ  نع  ثّدحتي  نأ  ءرملا  ناكمإب  داع  ام 

.ةحفصلا قالغإ  ةرورضب  يتعانق  تدادزا 

!«. روسنلا نع  فرعت  ّم  كأ  ططقلا  نع  فرعت  دّيس  كارأ  : » هقيلعت ءاج  ةأجف ،

ةحفصلا لعشيس  ناك  ّدر  ّيأ  .شاقنلل  يجاردتسا  وأ  يزازفتسال  ةحضاو  ةّين  كانه  تناك 

.بوص ّلك  بهذي يف  ايطنزيب  ًالدج 

ةملكلا هل  نوكت  نأب  لبقأس  تنك  الو  عيمجلا ، مامأ  هعم  رواحتلا  ةلصاومل  ةزهاج  نكأ   

فذحأس يننأل  انه ، كعم  شاقنلا  ةلصاوم  دعسي  : » صاخلا هديرب  ىلع  هل  تبتك  .ةخألا 

«. ةحفصلا ّوتلل  قلغأو  روشنملا  اذه 

«. دّيس ًالهأ   » هباوج ءاج 
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مقر 14 ةلاسر 
، ةعاسلا نع  اًقشاع  لأست  اذل ال  بلقلا ، تاضبنل  زفق  بحلا 

! كتقو قباطي  هتقوف ال 

.ايح ىلإ  لجرلا  كلذ  لخد  ليلقب ، ليللا  فصتنم  لبق  يفناج ، ءاسم 20  يف  ةحرابلا ،

يلوق ىلع  اًدر  اهبتك ، ةلمج  لوأب  لب  ّبحلاب ، هل  ةقالع  ال  عوضوملا  .يّنم  يرخست  ال 

«. انه كيقتلأ  نأ  دعسي  »

«. ام ةنيدم  انعمجي يف  ًهش  اًردق  تيل  : » باجأ يرّوصت 

ّمث .هتينمأ  ةبارغ  كفتلا يف  تلطأ  .ظفل  دّرجمك  ىتح  ةماهشلا  ينمزهت  .هتلمج  ينتكبرأ 

: تبجأ

..انلثم بيرغ  عم  هئطاوت  ءاضفلا يف  اذه  ّيخس  ..ام  ةنيدم  راظتنا  يف  – 

تدلُو تنأو  ةدحاو ، ةّرم  ندلُو  ءاسنلا  ّلك  ينفصني ، ال  ّيضارتفا  اع  يف  كب  ءاقللا  – 

نأ نود  نثال ، اًدعوم  ّبتري  مهش  ردق  ىلإ  كعم  جاتحأ  اذل  ًلح ، ةّرمو  ًابذك  ةّرم  تّرم ،

! نم ه هلأسي  وأ  رمأ ، ّيأ  هعم يف  ققحي 

! ّةيبرع ندمل  حلصت  كتاينمأ ال  – 

.اهيف ميقأ  اذل ال  – 

؟ نذإ ميقت  نيأو  – 

انأ لاق  كلذ ؟ فيك  هولأس  امدنعو  معاطملا ، دحأ  ةلماع يف  دهعلا  ّيلو  اهيف  جّوزت  دالب  يف  – 

فلتخم لملا  هفافز  مسارم  ىلإ  تيعُد  اذل  .ّةيعتجالا  اهتقبط  عم  ال  اهبلق  عم  شيعأس 

، فيظنتلا لّعو  تانحاشلا  يقئاس  ىلإ  ّيسايسلاو  ةكلاملا  ةلئاعلا  دارفأ  نم  عمتجملا  تائف 

! ةّيئاوهلا تاجاّردلا  ىلع  مهبتاكم  ىلإ  اهؤارزو  بهذي  دالب  اّهنإ 

؟ ناضمر ريزاوف  هذه  له  – 

لهأ لثم  ةقيلط ، تاينمأ  اّهنإ  ّةيبرع ، ندمل  حلصت  اينمأ ال  اذامل  كل  حرشأ  نأ  تدرأ  .ال  – 

! ةّيئاوهلا تاجاّردلا  ىلع  لقنتلا  تداتعا  دالبلا ، هذه 

.يلاؤسل ًاباوج  لمحي  اذه ال  ّلك  – 

.ديوسلا ميقأ يف  دّيس  اي  انأ  – 

! تنأ ظوظحم  – 
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، ليدبلا نزحلاو  ليدبلا ، بحلاو  ليدبلا ، نطولا  ىلع  مويلا  عت  نأ  ّظح  ةبرض  اهلعل  – 

.ّكسب اًنيّكس  لدبتست  تنأ  هيتأت  ام  ّلك  نكل يف 

اًرخاس ًالاقم  تاونس  لبق  تبتك  .ديوسلا  ةرايز  ىّنأ  مك  .كطبغأ  ءيش  ّلك  مغرب  – 

، ةليمج فرغ  ةحيرملا يف  هتماقإو  هتامدخ  طرفل  ديوسلا » نجس  ىلإ  ينقوسي  نم   » ناونعب

ًالخد ىضاقتتو  ةضايرلا ، سراو  كتّبحأ ، لبقتست  نأ  اهيف  كنكو  تنرتنألا ، ىتح  اهيف  رفوتي 

نوجسلا أوسأ  اّمأ  ..ةباتكلل  غّرفتي  نأ  ديري  نمل  يلاثملا  ناكملا  كانه  نجسلا  ودبي  ايرهش ،

ىتح .ةلاسر  مهنم  لبقتست  نأ  الو  كلهأل ، بتكت  نأ  ىتح  كنك  ثيح ال  اندنع ، ًتح  يهف 

مليف هتربخأ يف  ىرسألا ، دحأ  ةنبا  ّنأ  ىور يل  تاونس ، ةّدع  لبق  هتيقتلا  ايئنيس  اًجرخم  ّنإ 

تحت صاصرلا  ملقب  اًرطس  تعضوو  دسجلا » ةركاذ   » باتك هل  تلسرأ  اّهنأ  اهيبأ  نع  يقئاثو 

نوجسلا تقلخ   » ًالثم لطبلا  لوقك  هتزع ، نم  يّوقتل  هيلإ ، اهلاصيإ  ديرت  يتلا  لمجلا 

«. لاجرلل

سأ ضعبلاف  نابضق ، اهل  نكت  نإ   ىتح  لاجرلا ، لاجرلل  تقلُخ  ّديس  نوجسلا  ّلك  – 

يف اهعضو  نم  ّهنأل  هدافصأب ، يردي  هدحوو  هتديقع ، وأ  هتماهش ، وأ  هقالخأ ، وأ  هئدابم ،

ام يف  ّبحت .» نم  ءاذيإ  نم  ةيشخلا  يه  نوجسلا  أوسأ   » نكل .اهب  هسفن  دّيقو  همصعم 

ّةيوسن اظم  ىلع  انه  يعت  نل  .كّتلاض  ديوسلا  نيدجتس يف  ّكنأ  ّنظأ  ال  كتينمأ ، ّصخي 

! ةرساخ انه  كتّيضق  .اهنع  ةباتكلا  كنك 

.اًضيأ لجرلا  الو  ..يتّيضق  ةأرملا  تسيل  – 

؟ نذإ كتّيضق  امو  – 

يتيفاع ةداعتسا  لواحأ  ةقباسلا ، يماهوأ  ّلك  نع  ةّقشنم  انأ  ةّيضق ، نم  تداع يل  ام  – 

.ةباتكلل ةدوعلاو 

.ًاباتك يزجنت  ةليوط   ةرتف  ذنم  – 

نم ربكأ  زاجنإ  نم  لهو  ايلاح ، ازاجنإ  مظعأ  وه  ينهبشي  داع  ام  اع  عم  يشياعت  ّنإ  – 

.قارفلا نع  لمع  ةباتك  لواحأ  عقاولا ، يف  ربصلا ؟

.مّايألا هذه  قارفلاب  ّينعم  عيمجلا  ..ثم  عوضوم  ّهنإ  ..ليمج  – 

! قارفلا الول  بدألا  نوكيس  ناك  اذام  بدألا ، باعل  هل  ليسي  عوضوم  قارفلا  – 

؟ تاذلاب عوضوملا  اذه  كينعيل  اًدحأ  تقراف  له  ..كلأسأ  نأ  له يل  – 

.اهنع ةباتكلا  تأدب  يتلا  ّبحلا  لوصف  دحأك  ينلغشي  هّنكل  .اًدبأ  ..ال  – 
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اهاسقأو .رمعلا  رسكي  قارفو  بلقلا ، رسكي  قارف  ّة  .أ  نع  ّالإ  قارفلا  نع  يبتكت  ال  – 

تنأ .قارفلا  نع  يبتكت  الف  تالاحلا ، هذه  ىدحإ  يشيعت  نإ   .ردغ  نع  كرسكي  يذلا 

، ةجاحلا تضتقا  نإ  ايح  هنيثعبت  وأ  هنيلتقت  دقو  تلكلا ، لجأ  نم  تلكلاب ، لجرلا  ّبحت 

نإ  قارفلا  نع  فرعت  اذام  .قرو  ىلع  ّالإ  ملأتت  كارأ  اذل ال  .تلكلا  نم  ةنفح  لجأ  نم 

.أ نع  ّالإ  قارفلا  نع  يبتكت  ال  كرارق ؟ ناك  هم  يمدنتو  زحتو  يرطشنتو  ّْيظشتت 

ًافرط يف ادغ  وه  اه  .لوألا  لاصتالا  ذنم  لجرلا  اذهل  ثكلا  تلق  وك  وه  هيلع ، تمدن  ام 

امو همّكهت ، ّيقرو  هتغل  نم  عبشأ  .هتحلصمل   ىلوألا  ةلوجلا  تناك  دقل  .ارايخو  اباتك 

.اراسخ نم  ّللقأ  بعتلاب ،  ةعّرذتم  ثيدحلا  ءاهنإ  ترّرق  ينّنكل  هتفاقث ، ءارث  نم  ودبي 

.اًقباس اثيدح  لصاون  اّننأكو  ّيلإ  ثيدحلا  هتّيئاقلت يف  وه  اًقح  ّحي  ام 

! نآلا ىلإ  هيلإ  فّرعتأ  لب   ..ّوتلل  هيلإ  تفّرعت  لجر  عم  ةئطاخ  ةقالطنا  اّهنإ 
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مقر 15 ةلاسر 
، ألاب كتقالع  يعجارت  نأ  كيلع 

رايتخا ّهنإ  اًردق ، سيل  ألاف 

.كرارق ال ناك  هم  يمدنتو  زحتو  يرطشنتو  ّْيظشتت  نإ   قارفلا  نع  فرعت  اذام   » لاق

«... نع أ ّالإ  قارفلا  نع  يبتكت 

، رهاقلا كاذو  اظلا  قارفلا  هلهاجت ، طرفل  لتاقلا  هتمص ، يّودملا يف  قارفلا  فرعأ  ىلب ،

.ءايحأ قرافملا  ّنأ  مغرب  هدعب  ءاقل  قارفو ال  ءاقلك ، ًاصق  هانلخ  قارف 

عم شياعتنف  هنيّكس ، لاشتنا  بعصي  يذلا  رخآلاو  هنكاسنف ، انقرافي  ال  يذلا  قارفلا 

ّلك عجو  ّهنأل  هعجول ، نّكسم  يذلا ال  قارفلاو  انيفشيف ، هيلإ ، كتسن  يذلا  قارفلا  .هتنعط 

أدبي هنم  كتاجنب  يذلا  قارفلاو  كرمع ، رده  نم  ديزملا  ةّينب  لطملا  قارفلا  .انيف  وضع 

.كرمع

دنع نولبقي  نيذلا ال  نيرخآلاو  ىذألا ، نع  عفرتملا  قارف  لاذنألا ، قارفو  لاجرلا  قارف 

ناك نيذلا  قارفو  ناسحإو ، فورع  قرافملا  لاجرلا ، لاجرلا  قارف  .كرامد  نم  ّلقأب  قارفلا 

.ناهرلا بسك  ىلع  مهاندعاسو  ..مهناهر  انميطحت 

ةّرملا يف  ّبحن  نأ  انّملعيو  رشبلاب ، ةقثلا  انيف  ئفطي  رخآو  لاعتشا ، ىلع  انيقبي  قارف 

.تاياهنلا تاوف  عفد  ةعاس  لفغملا ، قاّشعلا  يمحي  نوناقلاف ال  حيرملا ، طيسقتلاب  ةمداقلا 

.ةرداغملل وأ  كرتلل  روذنم  ّبحلا  ّنأ  انكردأ  ول  ةّعقوتم  نوكت  نأ  نك  ناك  ةقعاص ، قارفلا 

.ءادنلا ناك  هم  ءارولا ، ىلإ  تافتلالا  مدع  رارق  ىلإ  جاتحي  ليمج ، ٍّدحت  بك ، ٍّدحت  قارفلا 
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.ةأرما هيلإ  ينتقبس  ًالجرو  ئراق ، هيلإ  ينقبس  ًاباتك  ّبحأ 

! مهلوضف وأ  ...نيرخآلا  فغش  راثأ  ام  حّفصت  ةعتم يف  ّة 

هّعقوتي وه ال  مأ  كلذ ، كردي  ناك  نإ  يردأ  ال  هتحفص ، ىلع  سّسجتلاب  يراهن  أدبأ  تحبصأ 

ّرسلا يف  ءاسنلا ، نع  لاجرلا  هلوقي  ام  علاطأ  انأو  ةديدج  ةفاقث  هتحفص  نم  تبستكا  .يّنم 

.نلعلاو

ُةأرملا : » ةيبرعلا ةأرملا  نع  ثّدحتي  هتننظل  ايسور  نكي  ول   يذلا  سفيوتسود  لوق  ًالثم 

، اهّقح َتبنذأ يف  َّكنأب  اهل  َفرتعت  نأ  ًةّرم  ْلواح  .اهسفن  ام يف  ناطيشلا  ّالإ  ُفرعي  ٌةقولخم ال 

.تامالم نم  ًاليس  ٍذئدنع  اهنم  َّنعمستس  يرفغا يل .‘ يرفغاف يل ، بنذم ، انأ  : ’ اهل َلوقت  نأو 

َعيمج ًةدّدعم  ضرألا ، ىلإ  َكضفختو  َّكلذت  ُذخأتس  لب  ةطاسبب ، كل  َرفغت  نأ  اًدبأ  ىضرت  نل 

ًءاطخأ ُقلختسو  ءيش ، َّلك  ُمّخُضت  َفوسو  ًائيش ، ىسنت  نل  .اهفرتقت  يتلا   َكلت  ىتح  كئاطخأ ،

َنرفغي اوللا  َّنه  ِءاسنلا  ُخو  .كل  َرفغت  نأ  ىضرتس  طقف  َكلذ  دعب  .ةجاحلا  دنع  ًةديدج 

يه َكلت  .كسأر  ىلع  اهيقلتو  اهداقحأ  ِجورد  َقعأ  ًالوأ  ُغرفتس  اهّنكلو  .وحنلا  اذه  ىلع 

ىلإ َّنهلوأ  نم  نقِلخ ، َكلذك  .اذه  ُملعأ  .اًعيمج  َّنهيف  ُةعباقلا  ةسرتفملا  ةرساكلا  ُةوسقلا 

«. ّنهنودب ايحن  نأ  ُعيطتسن  اوللا ال  ةكئالملا  ّنهرخآ ،

نأ ّذ  لجرل  نك  فيك  اومهفي  نل  ّبح  ةلاح  اوسيل يف  نيذلا  نإ  : » تسوربل لوق  وأ 

«. ةّيبغ ةأرما  ببسب  اعي 

ابح ديرأ  تنك  : » يلاتلا روشنملا  تناك يف  ةأجافملا  ّنكل  .اًقباس  هتأرق  دق  تنك  اذه  ّلك 

يلوق نم  ةسبتقم  يهو  لجر ،»  » هّعقو يذلا  هدي » ىلع  تومأ  ٌّبح  راصو يل  هلجأ  نم  تومأ 

«. هدي ىلع  تو  نطو  انل  راصو  هلجأ  نم  تو  اًنطو  ديرن  اّنك  »

.انعمجت ام  ةقادص  ّنأكو  يعم  ثّدحتي  ّهنأ  ّدح  ىلإ  اًديج ، أرق  لجرلا  اذه 

«! روسنلا لاجرلا   » نم هنأ  ةعانقب  جرخو  مك » .نايسن   » أرق وه  اًعبطو 

: مويلا هتلأس 

؟ كانه ةدحولاب  رعشت  لقألا  ال  ىلع  ..ةّيبرع  ةيلاج  ديوسلا  له يف  – 

: باجأ

! ةقفر ىلإ  جاتحت  ةغصلا  رويطلا  اهدحو  ..هدرف  ٌبرس  رسنلا  – 
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عم اهءس  مستقت  يتلا ال  رويطلا  ةليصف  نم  ّهنأو  ةدحولا ، لّضفي  ّهنأ  مهفأ  نأ  ّيلع  ناك 

.دحأ

اهكرت يتلا  كلت  اّمأ  ةأرما ؟ هتايح  ناك يف  نإ  وه  هنم  هفرعأ  نأ  ديرأ  تنك  ام  عقاولا ، يف 

: اهيلإ دوعي  نل  ّهنأ  هتاروشنم  نم  حضاولا  نمف  هفلخ ،

اًرهشُم هتقفص  نأ  قبس  ًاباب  قرطت  الو  ةدئام ، ىلع  هتكرتو  تمق  قبط  ىلإ  دعت  «ال 

«. ةدوعاللا

ةفاقث كل  وهف  يّنم ، حصفأ  يل  ادب  ّهنإ  ىتح  ةغللا ؟ هذه  هل  نيأ  نم  اذه ؟ لجر  ّيأ 

.اهفّرصت لبنو  اهتارارق ، فنعو  اهتماهش ، ّلكب  ةلوجرلا ،

له : » ءدبلا ذنم  كلاب  لغشي  اًدحاو  اًرمأ  ّنأ  رّوصتأ  .كينعي  كل  هبتكأ  ّم  ءيش  ّنأ ال  يردأ 

عقوتأ تنك  .ةليلقلا ف  هروص  لّمأتأو  هتحفص  لخدأ  انأو  يسجاه  اذه  ناك  ام  ميسو .»؟ وه 

.ّئيس تيص  هل  يروكذلا  لجلا  ميسولا ، لجرلا  ّبحأ  ال  انأ  ّمث  .هب  يتقالع  رّوطتت  نأ 

، هتاوزغ ضارعتسا  ّالإ  هل  فده  الو  اًرورغم  ةليمجلا  ةأرملاك  نوكي  ام  اًبلاغ  ميسولا  لجرلاف 

ةنتفلا نم  مك  نوردي  نيذلا ال  كئلوأ  ًءارغإ  كألا  .هتاحوتف  ةاق  ىلإ  ديدج  مسا  ةفاضإو 

ةعفرتم ةلوجر  ةوطس  تاسأ  نعقي  ح  كلذل ، مهنهّبني  ءاسنلا  ّنهدحوو  مهلوح ، نّوثبي 

ودبي ال  هبايثل ، هرايتخا  الو يف  هتفقو ، ّةيضارعتسا يف  تاطقل  ال  مهدحأ ، ّهلعل  .فواشتلا  نع 

ضعب هيف  ترثانت  رعشو  ةليوط  ةماقب  ينيسمخلا ، لجرلا  ةماسو  كل  وه  .هسفنب  اًذوخأم 

.ةيّضفلا تاعشلا 

هيف ىرت  ليلضتلاو ، ءاوغإلا  ّنف  ًابخو يف  اًركام ، اًبلاغ  نوكي  رمعلا  اذه  لجرلا يف  اًعبط ،

.ةسيرفلا ّنهيف  ىريو  ًابأ ، ايابصلا 

هديزي اذل  اهسفن ، يه  ةدحاو ، ةأرما  نع  ىوس  هتاروشنم  ثّدحتي يف  لجر ال  اذه  نكل ،

! ةليبقلا ايابص  مالحأ  سرافك  ودبي  ّهنإ  .ةيبذاج  رمألا 

اًقحس ..اذهك  اًردان  اًرئاط  اهدي  نم  تتلفأ  ام  ءاقمح  ّنأ  فيك  مهفأ  ال  زيزع ، اي  راصتخاب 

! ّنهابغأ ام  ءاسنلل 
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نزحلا قحتست  اهدعب  ةراسخ  ّدح ال  ىلإ  ةبك  تاراسخ  ّة 

لوطت تحبصأ  انتاراوح  ّنأ  ةّصاخ  فتاهلاب ، نآلا  دعب  لصاوتن  نأ  ءاسملا  اذه  هنم  تبلط 

.ةقيقحلا فصن  اذه  ناك  .لئاسرلاب  ضاف  يذلا  ةحفصلا  ديرب  قلغأس  يّننألو  .رخآ  دعب  اًموي 

نم ّالإ  ناسنإ  حور  ىلإ  يلخدت  نأ  نك  ال  .هتوص  عس  ّدوأ  يّننأ  وهف  رخآلا  فصنلا  اّمأ 

.هحور ةسمالمل  جاتحأ  .هتربن  نم  ّالإ  هقدص  يسيقت  نأ  الو  هتوص ،

.لعفي عوبسأ   ىدم  ىلع  هّنكل  كلذ ، بلطب  ردابي  نم  نوكي  نأ  تّعقوت 

: تبتك

.لضفأ اذه  نوكيس  لّصتتل  ، يفتاه  مقر  كيطعأس  – 

: هباوج ينلهذأ 

.كتفتاه ذأت يل  نأ  يفكي  يعم ، كمقر  – 

!؟ هيلع تلصح  فيك  كلذ ..؟ فيك  – 

..تاونس ذنم  يعم  ّهنإ  – 

حوبي نأ  بدأب  ضفريو  مهدحأ  لّصتي   ام  اًبلاغ  ّيفاحصلا ، دحأ  نم  هيلع  لصح  ّهلعل 

بعتم ّهنأب  اًرذتعم  بتك  هّنكل  كلذب ، هل  ذإ  لاح  ينبلطيس  هتننظ  .يمقر  هاطعأ  نم  مساب 

ةأجف تحبصأ  يدحو  ...ةليل  رظتني  نأ  هناكمإب  تاونس  رظتنا  نم  اًعبط  .دغلا  لّصتيسو  يف 

! لجع ىلع 

: هتاروشنم ةعلاط  هبايغ  نع  عتسأ  نأ  ىوس  يمامأ  َقبي   

«. ةدرو نع  ثحبت  تضمو  ..ًاناتسب  اهتيطعأ  »

«. ينم لان  نم  تنكف  هنم ، لاني  نأ  رهدلا  عيطتسي  ابح ال  كتدرأ  »

«. مهل باوبأ  سانأ ال  ىلإ  اهب  لخدن  حيتافم  نع  ثحبلا  رمعلا يف  يضقن  »

«. لجر «ـ ةّعقوم ب لاوقأ  اهلكو 

بطخ ّيأو  اذه  لجر »  » ّيأ .هتبيخ  لاصيإ  زاجيإلا يف  اذهو  ةمكحلا ، هذه  هل  نيأ  نم 

؟ ألا نم  ّمكلا  اذه  لمحيل  هب  ّلح 

دوعت تاروشنم  ىلإ  لوضفلا  ينلصوأو  هتاباتك ، ةءارق  ليللا  نم  ةرّخأتم  ةعاس  ىلإ  تلصاو 

اهدارأ ةرّمدم ، اّهنإ  .يفطاعلا  اهعقو  ةوسقب  ينتلهذأ  ةلمج  اهنيب  نم  ماع ، لبق  ام  ىلإ 
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! اهب اهلتق  دارأ  نم  نوع  هللا يف  ناك  .اهقلطأ  نم  ىلع  يردأ  .توص ال  متاك  نود  ةقلط 

ةقرو  ىلع  اهتلّجس  .اهب  ةّينعم  تسل  ّأ  مغرب  ينتفاخأ ، ام  ردقب  ةلمجلا  ينتبجعأ 

.اهتّصق نع  حاصفإلل  اًموي  هجاردتسا  تحجن يف  اّر  اهرّكذتأ ،

، ءادوس ةيرخسب  رعلا  عضولا  سمالي  اهضعب  .ةدقلا  هتاروشنم  ةءارق  تلصاو  ّمث 

: هذهك

ىدل تقولا  سايقل  مويلا  ةدمتعملا  ةينمزلا  ةدحولا  يه  تاونسلاو  رهشألا  تداع  ام  »

«. رامدلا نم  نورق  ةعضب  زاجنإ  لداعي  نيءاقل ، لصافلا ب  بارخلا  مجح  ادغ  ذم  قشاع ،

، ليتق نويلم  مكو  قئاقد  عضبو  نورق ، ةعبس  ذنم  رابخألا  لوقت  انقرتفا ؟ ىتم  ذنم  »

نوتوميسو عوجلا ، وأ  دربلا  وأ  رحبلا  ةعراق  ىلع  اوقرتفاو  يالملاب  اولسانت  حزان  ةنفحو 

ءرملا نزحي  نأ  اسنإلا  راعلا  نم  ًابرض  حبصأ  اذل  .اهنمض  نم  ّبحلا  سيل  ةثك  بابسأل 

«. يفطاع ببسل 

: هذه وأ 

يذلا رعلا ‘ عيبرلا  تازجنم   ’ مساب زات ،‘ كرويوين   ’ هترشن ريرقت  ىلع  مويلا  تعقو  »

ذم تثدح  ءايشألا  نم  مك  يقّدصت  نل  .انقارف  فداص  يذلا  ماعلا  ةنس 2011 ، هبارخ  رهزأ 

: ةيملاعلا برحلا  ذنم  قتلن  اّننأكل   انقرتفا ،

.ةيبرع لود  عبرأل  لماشلاو  لماكلا  مدتلا  – 

.ئجال نويلم   14 –

.حزان نويلم   80 –

.لمعلا نع  لطاع  نويلم   30 –

.حيرجو ليتق  نويلم   1.4 –

.ةيتحت ةينب  رامد  رالود  رايلم   900 –

.ةيبرعلا لودلل  يلحملا  جتانلا  ةراسخ يف  ايونس  رالود  رايلم   640 –

.تاروثلا ضاهجإ  تالواحمل  قافنإك  رالود  رايلم   300 –

.ئجاللا ةفلكت  رالود  رايلم   500 –

.ةيبرعلا لودلا  داسفلا يف  ةفلكت  رالود  رايلم  نويليرت و200  – 

.بورحلا ببسب  سرادملاب  اوقحتلي  لفط   نويلم   14.5 –
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.رقفلا طخ  تحت  رع  نويلم   70 –

.تاراسخلا ّملس  رامد يف  نم  قارفلا  انب  هقحلأ  ام  مجحو  انقارف ، ةعجاف  ريدقت  تأطخأ يف 

وهف ناك ، يذلا  اعلا  اّمأ  .انماهوأ  ةياهن  ّهنإ  دقتعن ، اّنك  اعلا ك  ةياهن  سيل  قشاع  قارف 

«. انبارخل ةقيقدلا  تايئاصحإلا  نوفرعي  نيذلا  دي  ىلع  انمامأ ، طيسقتلاب  موي  ّلك  يهتني 

: اًضيأ وأ 

نم كفتاهل  الو  ناونع  نم  كل  داع  ام  مهلثم  .اودوعي  نل  نيذلا  لحارلل  يقوتب  كّبحأ  »

«. ةايح نم  كتوصل  الو  مقر 

اهتقلغأ دق  اهو  ةباتكلل ، غّرفتأل  يتحفص  قالغإ  ديرأ  تنك  .لجرلا  اذه  ةعلاطم  ينتكهنأ 

ةلماك يف ةليل  .هئدابم  الو  هتّيناسنإ  ةايحلا  رسكت  لجر   ينمزهي  .بتكي  ام  ةءارقل  غّرفتأل 

؟ طّروت مأ  ..ةقح  يهأ  .هتءارق 
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هنايسن كيلع  ا  خيرات  ّلك  كرّكذت يف  ةرّكفم  نايسنلل 

.قيمع مون  نم  فتاهلا  سرج  ينفطخ  حابصلا ، اذه 

: دعب ظقيتسا  دق  نكي  يذلا   وص  ىلع  ادر  يلاجر  توص  لاق 

..ّديس خلا  حابص  – 

: لصاو ّمث 

.اًقحال كفتاهأ  ةظقيتسم ، وكت  نأ  تعقوت  رذتعأ ، – 

! وه ّهنإ 

ليللا يف تيضق  نأ  دعب  اًرجف  ت  ّأ  عقوتي  نل  .ةأجافملا  بعوتسأل  يريرس  تسلج يف 

! هيلع سّسجتلا 

: ّدرلا يئطابت يف  ةرّربم  تلق 

.ةرخأتم ظقيتسأ  ام  ًاثك  اذل  ًاليل ، بتكأ  ّإ  مونلا ، ةحرابلا يف  ترّخأت  ..ًالهأ  – 

: رتتسم مّكهتب  لاق 

؟ نايسنلا ةسراح  يدوعت  أ  – 

: تلق

.هسفنب هسفن  سرحي  نايسنلا  – 

: هسفن مكهتلاب  لصاو 

...ةركاذلا هسرحت  لب  – 

! نايسنلل ٌسراح  ةركاذلا  ىوس  نم  قح ، ىلع  ّهلعل 

: هل ةأّيهم  تسل  يحابص  لدج  نم  ًابره  تبجأ 

.لصاوتلا انتداعك يف  ًءاسم  لّصتتس   كتننظ  – 

ةعساتلا اهّنظأ  اًحابص ، ةنماثلا  انه  ةعاسلا  لمعلا ، ىلإ  اهذ  لبق  كفتاهأ  نأ  تيأترا  – 

.ىركذلا كلت  تيقوتب  كحابص  دبت  نأ  كدعسي  نأ  تعقوت  .تنأ  ثيح 

! ةعساتلا ةعاسلا  تناك  .هّبنملا  ىلإ  ترظن 

: ةبّجعتم تبجأ 

؟ ركاذ تنأ  لهو  – 
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: اًكحاض ّدر 

! كنايسن انأ  ..ال  – 

ام لكب ؟ ينلزاني  لجر  عم  ثيدحلا  لصاوأ  فيك  .تاظحل  ةتماص  تيقب  يتشهدل 

انأو  ةيحابص  برضم  ةرك  ةلوج  ةركلا يف  ّدرأ  فيك  ايسن ؟ لجرلا  اذه  نوكي  نأ  ىنعم 

! اًما ظقيتسأ 

قفخي ًاظقيتسم  ناك  هدحو  يبلق  ّنكل  ّدرأل ، اسلو  بعوتسأل ، يلقع  ىلإ  جاتحأ  تنك 

.ةعراستم تاضبنب 

: يتمص لاط  دقو  لاق  ہءاكذ ، يراجي  باوج  ىلع  عأ  نأ  لبق 

تمد ام  تيقوتلا  اذه  اًدّدجم يف  كفتاهأ  نل  رذتعأ ، .مونلل  يدوع  .ّديس  كموي  باط  – 

.ةرّخأتم مانت 

ب يريرس  يف  تيقب  .مونلل  ةدوعلل  ةصرف  نم  الو  ..هئاقبتسال  ةصرف  نم  يل  كرت  ام 

تيقاوم لب  انمزهت  يتلا  ىركذلا  تسيل  .يل  ثدحي  يذلا  ام  لءاستأ  ةظقيلاو  ةوفغلا 

؟ هفتاه تيقوت  لجرلا  اذه  راتخا  ّةين  ّيأب  .نايسنلا 

ّة .رعاشملا  ىضوف  نم  ةمراع  ةلاح  يف  ينعضي  هّنكل  وه ، ام  يردأ  ال  ثدحي  ام  ءيش 

.رذحلاب ةقفرم  اهّنكل  ايح ، ىلإ  لجرلا  اذه  اهلخدأ  ام  ةجهب 

ضارعألا نم  .بتكلا  جراخ  يلاطبأ  لسانتو  بحلا ، ناجم  رثاكت  ّالإ  ًاباتك  تبتك  ام 

مهعم ىهتيف  ًانونج ، تاياورلا  لاطبأ  ىلع  ئراقلا  ديازي  نأ  ةّيبدألا ، تاعلاطملل  ةّيبناجلا 

ةعساتلا دنع  لجرلا  اذه  ينفتاهي  نأ  بجعلا  نيأف  .مهتغلب  ّملكتلاو  مهلثم ، فّرصتلا  ّدح 

! ايسن وأ  ..ركاذ  ّهنإ  لوقيو  نايسنلا » فتاه   » تيقوتب اًحابص 

يّنم بلطت  ايروس  نم  ةّيبص  تلّصتا   ح  تاونس ، رشع  نم  كأل  دوعت  ةّصق  رضحت 

ةركف اًما  ضفري  ّباشلا  ناك  .ةحارج  ءارجإب  ثيبخ  مروب  بيصأ  يذلا  اهبيبح  عنقأ  نأ 

ال : » هفتاه مقرب  ةيكاب  ّد  يهو  تلاق  .هرابخأ  فرعت  ىتح ال  اًما  اهنع  عطقناو  جالعلا ،

ّهنإ ..كلاطبأ  نم  دحاو  ّهنأك  ثّدحتيو  كبتك  ظفحي  وهف  كلذب  هعانقإ  كاوس  دحأل  نك 

«. ةايحلا ّبح  هل  يديعأ  كوجرأ  ..عئار  ينيثالث  ّباش 

هاجت اًرّمذت  ىدبأ  كلذ  نم  دّكأت  حو  انأ ، نوكأ  نأ  قّدصي  يذلا   ّباشلا  تفتاه 

تملع ىرخأ  دعب  ةملاكم  ّمث  .عضولا  كلذ  وهو يف  هيلإ  فّرعتأ  نأ  ديري  ناك  ام  ّهنأل  هتبيبح 
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يلاطبأ ةغلب  هنئابز  عم  ّملكتي  ّهنأ  ربخأ  .ةرجأ  قئاس  لمعي  ناك  هتحاصفو  هتفاقث  مغرب  ّهنأ 

دوقم هل  رتت  نأ  ..ردقلاب  ةقث  ةقالع  كل  نوكت  نأ  نم  ّدب  ال  : » ةنوبزل ةّرم  لاق  ّهنإ  ىتح 

..قّرطلا رصقأ  هنيبسحت  ا  ةمراص  تيلعت  وأ  ..اًدّدحم  ًاناونع  هيطعت  نأ  نود  ..كترّايس 

لصتو يف ..س  ةمحز  عقتو يف  ةرايسلا ، كب  ّلطعتتو  كتسكاع ، ةايحلا  ّىلستتسف  ّالإو 

«. كمالحأ نع  ةرّخأتم  تالاحلا  نسحأ 

«! ّساوحلا ىضوف   » أرقت حجرألا   ىلع  اّهنأل  هلاق  ّم  ًائيش  ةأرملا  مهفت  اًعبط  

هدعاسأ نأ  وأ  هجالعب ، لّفكتأ  نأ  اًعطاق  اًضفر  ضفرو  لابوط ، نب  دلاخك  اًرباكم  ناك  دقل 

، تاياورلا لاطبأ  ناوفنع  هل  ناك  .ىودج  نود  نكل  هذاقنإ ، ىلع  يرارصإ  داز يف  ام  ًايّدام ،

ءاطسبلا كئلوأك  مهتيرخسبو ، مهئايربكب  ينباجأ  هتشقان  ّلك  .ةايحلا  هبشي  ال  يذلا  كلذ 

اوحبصأ مّهنأل  سفنلا ، ةّزع  اًسرد يف  ًابتاك  اونّقلي  نأ  مهناكمإبو  مهتمارك ، الإ  نوكل  نيذلا ال 

ضفري ناك  دقف  انأ ، ّالإ  دحأ  ّيأ  نم  ةدعاسم  لّبقتيس  ناك  هّنظأ  لب  .هنم  كأ  هلاطبأ  نوهبشي 

«. يلاطبأ  » دحأ حبصأ  ّهنأكو  تاذلاب ، يمامأ  رغصي  نأ 

هتنخ يّننأك  مويلا  هاركذ  ينملؤت  .هنامز  هبشي  ّباش ال  .نزام  ةّصق  ترّكذت  فيك  يردأ  ال 

كلذ ذنم  هب  ّلح  دق  ىُرت  اذام  .اهبحاص  ءاقش  عنصت  ميقب  اباتك  ربع  هتعنقأ  يّننأل  هتلذخ  وأ 

بتك هّملعت يف  ّمو  هتغل ، ّةيرعاش  نمو  هتاعانق ؟ نم  برحلا  لاوهأ  تّغ  لهو  نمزلا ؟

؟ بورهلا ةصرف  يدجتسيو  بيو  نعلي  رعلا  بابشلا  نم  يالملا  لثم  حبصأ  له  بدألا ؟

، اًركاب اعلا  رداغ  هارت  مأ  ةايحلا ؟ ديق  ىلع  لاز  امو  اهعيمج  بورحلا  لاوهأ  شياع  له 

؟ لصح ا  يردي  نأ  نود  نم  اًرباكم ،

ءاّرق ببسبو  هببسب  .ينفرعيو  هفرعأ  ال  ئراق  ىلع  دادح  انأو يف  رعلا ،» عيبرلا   » ذنم

سفانتتو ّةيئانغ ، تالصو  اهّللختت  تاركت  تاونس  ىدم  ىلع  تضفر  تبتك ، ا  اًموي  اونمآ 

رشابم ّثب  ىلع  عقيف  نويزفلتلا  اّرق  دحأ  حتفي  ّنهئايزأ ، ال  ضارعتسا  ىلع  تجنلا  اهيف 

.ةشاشلا نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  توملا  وه  رظتني  نيب  يجاهتبا ، لفحل  يروضح  لقني 

كلهأ اودغ  نم  ع  يف  رغصت  ّالأ  كّمه  ودغي  بيرق ، ةبترم  ىلإ  ئراق  كعفري  امدنع 

.كب اًموي  اوقثوو 
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مقر 19 ةلاسر 
ةفداصملل لتحا  ّيأ  لايتغا  وه  يفطاعلا ، ليكنتلا  ىسقأ 

غل يض  اذل  ةايحلا ، أطخلا يف  اهناكم  تعضُو يف  ةثك  ءايشأ  .ةفصنم  تافداصملا  تسيل 

ىلع تاعاسلاب  نمزلا  ىخسيو  اهورظتنا ، نيذلا  غل  ديعاوم  رادقألا  برضتو  اهاّنمتي ، يذلا 

مرحيو ةرثلا ، نم  اًضئاف  نيَرجض  نيَرفاسم  بَهيو  .َقشاع  ىلع  قئاقدلاب  لخبيو  َبيرغ ،

ةرئاطلا مهدحأ يف  تاعاسل  عضيو  اهلوق ، قارفلا يف  مهفعسي  ةملك   نم  ءاقل  ىلإ  فّهلتملا 

ّةلط كنع  بُجحي  نيب  هتاعلاطمو ، هتاكرحو  هئايشأ  ّلكب  كلوضف ، لوانتم  يفو  كتاذاح ،

ذنم نونسلا  هب  تلعف  اذامو  كدعب ، نم  هليصافت  ةفرعم  لوضف  كل  يذلا  ديحولا  صخشلا 

.هليصافت بلق  رهظ  نع  ظفحت  تنك  يذلا  نمزلا  كلذ 

كأ تيضق  يننأ  ليلدلا  .يّنجتلا  ّدح  اًبلاغ  ةملاظو  ًانايحأ ، كابرإلا  ّدح  ةرهاب  تافداصملا 

ملحت دق  نيب  ًائيش ، هل  ينعأ  الو  ينينعي  لجر ال  راوج  ىلإ  ةسلاج  ةرئاطلا  تاعاس يف  نم 4 

، دعقم ىلإ  اهراوج  ًاطوبرم  اهيف  نوكي  هعم ، قئاقد  ولو  ةفداصملا  اهل  يدهت  نأ  هتّبحأ  ةأرما 

.ىضم هلوق ح  ةصرف  اهل  كرتي  ام   هل  لوقتل 

زاهج تجرخأ  اذل  .وه  نكي  ول   تيّن  اًضيأ  انأو  .يه  تنك  ول  ىّن  هسفن  وه 

ام ضعب  عجارأ  ءادغلا  تقبس  يتلا  ةعاسلا  لالخ  تحرو  تاظحالم  هيلع  ًارتفدو  رتويبمكلا 

.ةّداج تاعلاطمو  صر  رهظ  ينيعبرأ  لجر  .اهعلاطي  حارو  تّالجم  جرخأف  وه  اّمأ  .تبتك 

.كرويوين ىلإ  هترئاط  هفالخإب  عالقإلا  دنع  انترئاط  رّخأت  ّببستي  ّالأ  ىّنمتي  ّهنإ  هلاق  ام  لوأ 

، ةيزيلكنإلا ةغللا  يلهجل  سيراب  ىلإ  كرويوين  نم  يتلحر  نع  تّفلخت  موي  ةكحاض  هل  تيور 

ةرئاط فلخأو  اًدّدجم  هوتأ  ىتح ال  روبعلا  ةباّوبل  هجاوم  دعقم  ىلع  ةسلاج  ليللا  تيضقو 

.حابصلا

: يرمأ نم  ًابّجعتمو  اًكحاض  ّقلع 

تنك يف كلعل  ..اكمأ  ةّصاخ يف  ةيزيلكنإلا  ةغللا  نع  مويلا  ينغتسي  نأ  ءرملل  نك  ال  – 

ّلك يف  هبراقأ  ةرايز  نم  نّكمتيل  تاغللا  ّلك  مويلا  ّملعتي  نأ  انبللا  ىلع  .ةيلئاع  ةرايز 

! تاّراقلا

: تلق

«. لاي  » ةعماج ةرضاحم يف  لجأ  نم  كانه  تنك  ..ةينانبل  تسل  – 
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؟ ةذاتسأ تنأ  – 

.ّةيئاور انأ  ال ، – 

: لاق ..ام  متها  هيف  ّبد 

نعو ةيئاورلا  تارادصإلا  ةعباتم  نع  نمز  ذنم  تعطقناو  اكمأ  يف  ميقأ  ثحاب  انأ  – 

؟ كتاياور عوضوم  ام  ..ةّيبدألا  تاعلاطملا 

.ّةيرشبلا سفنلاو  رعاشملا  يلاجم  عقاولا ، ..يفطاع يف  دعبب  ةّيخيرات  تاياور  بتكأ  – 

: ةسحب ّدر 

.باتك ىلع  كل  تع  اّر  كمسا  فرعأ  نأ  له يل  ..تاياورلا  نم  عونلا  اذه  ّبحأ  – 

: تلق

! انل ءسأ  ءسلا ال  ..يمسا يف  نم  كعد  – 

ناك ّهلعل  .هبلق  اهل  ّنطاو  لجرلا  حور  اهب  تحتفنا  يتلا  ّرسلا  ةملك  تظفل  يّننأك 

تكس ا  ءسلا  هل يف  حوبيل  هتّيسنج ، الو  هسنج  نم  سيل  بتاك ، ةئيه  ّسق يف  ىلإ  جاتحي 

اهرداغو توب  ىلإ  ءاج  لجرل  جزاطلا  حوبلل  عمتسأ  تعاس  تيضق  اذكهو  .ضرألا  هنع يف 

! اّهبحأ ةأرماب  ءاقللا  مدع  اًدّمعتم 
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مقر 20 ةلاسر 
ْتَيفو وأ  َتْردغ  نإ  يدنع  ِنّايِس 

قئارحلا َّديس  اي  ينيفكي 

ةفهللا َتنُخ  ّكنأ 

قئاقدلا َرمج  َتأفطأو 

سيل ّهنإو  ءسأ ، الب  ءسلا  يف  اّننإ  ةرئاطلا ، يف  يراوج  سلاجلا يف  رفاسملل  تلق  امدنع 

الو هفرعت  ال  ةأرمال  ّوجلا  يف  حوبلا  ةحسفل  ّنطا  يبتك ، أرقي  وأ  يمسا  فرعي  نأ  هُم 

يقتلي ّالأ  هسفن  ىلع  اًدهع  ذخأ  نأ  دعب  اًرصتنم  توب  رداغ  فيك  يوري يل  حارو  اهفرعي ،

.هيلإ ةبسنلاب  ةدوجوم  دعت  اّهنأ   يردت  نأ  ىلع  هتالّقنت  ّلك  ارصُم يف  اّهبحأ ، يتلا  ةأرملاب 

: تلق

.كتمزه دقف  اهب  ككفت  لغشت  تمد  ام  ةّوق ، ليلد  ال  ت ، ّبح   ليلد  اذه  ّلك  – 

: باجأ

.اهتمزه دقف  اهرأ  عوبسأ و  تيضق  تمد  ام  لب  – 

: تلق

! كرظنو كينيع  ..كبلقو ال  كركف  مزهت  نأ  كيلع  – 

ءاجرو رجهلا  فوخ  ب  شيعت  كلعجي  يذلا  رهاقلا  ساسحإلا  كلذ  تمزه  لب  – 

، ةعيطقلا ةعاجش  كل  الو  ءاقللا ، ةوهش  ةمواقم  ىلع  رداق  غ  اًّقلعم  كيقبيو  لاصولا ،

.كيلجر ىلع  اًدّدجم  فقتو  كديق  رسكت  ام   هنم  وجنت  نل  يذلاو 

؟ كيلجر ىلع  اًقح  فقاو  تنأ  لهو  – 

! ّيلجر دوقي  دعي  يبلق   ماد  ام  اًعبط ، – 

ّكنأ ينعي  ال  اذهو  ةيهاركلا ، كيلجرب  تسمل  تنأ  ..ّبحلا  عاق  يف  ةيهاركلا  نمكت  – 

.ةالابماللا وهف يف  ءافشلا  اّمأ  ..همسا  ّغ  كضرم  ّنإ  لب  تيفُش ،

، هينيع نع  بحلا  ةواشغ  عفُرت  امدنع  تاذلاب ؟ ةأرما  نم  لجرلا  ءافش  أدبي  ىتم  نيردت  – 

ّنأ فشتكي  ةأجف  ..ام  ةرماغم  وأ  ّبح  عورشم  لتحاك  تايرخألا  ءاسنلا  ىلإ  رظنلاب  أدبيو 

ّهنأ مّهوتي  هلعجت  ّبحلا  ةقح  ّنأل  ًاتقو ، اهغولب  ذخأي  دق  ةلحرم  يهو  .ءاسنلاب  ءيلم  اعلا 

.ظقيتسي نأ  ىلإ  ..ّبحأ  يتلا  كلت  ىوس  ضرألا  هجو  ىلع  ةأرمال  دوجو  ال 
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! كأ سيل  ةوفغ  ناك يف  يذلا  هيف  نئاخلا  لجرلا  ظقيتسي  ينعت  – 

ّملعتف فورظلا ، هتناخ  وأ  ّبحلا  هناخ  ّمث  ًاثك ، هل  صلخأ  بك  ّبح  لجر  ّلك  ةايح  يف  – 

هتوهش هتمزه  ّالإ  لجر  نم  امو  ام ، اًموي  ايفو  ناك  ّالإ  لجر  نم  ام  .ةنايخلا  رمعلا  عم 

اذكهف هبلقب ، هدسجب ال  نوخي  ّهنإ  بنذلاب ، رعشي  دوعي  تقولا ال  عمو  اًموي ، اهل  ملستساو 

.هنيوكت

مهنوكب نوهابي  جضنلا ، ّنس  يف  لاجرب  تيقتلا  هيف ، ّتبلا  ديرأ  ال  عوضوملا  اذه  – 

اّوبحأ عئار  ًابابش  تفرعو  مهدسجل ، ىوس  اوصلخي  نأ  نك  الو  نئاخ ، يأ  ّيعيبط 
نم قشاع  مهدحأ  .تعطتسا  امو  مهّبح ، ذاقنإل  اودجنتساو   نونجو ، قدصب  اوصلخأو 

اكمأ يف  تقولا  مظعم  هتماقإ  مغرو  هتبيطخ ، عم  ةعجوم  ةعيطق  شاع  ّباش  رخآ ، نمز 

ّططخ .ندرألا  يف  ةميقملا  هتبيبح  نع  ينثّدحيل  لّصتي   ناك  ةكرش ، ريدي  ناك  ثيح 

بكلا يل اّهبحب  هملعلو  اهتيقوتب ، ةرمعلا  ءادأل  ةّكم  دصق  ّهنأ  اهنم  اهشاهدإل ، ةثك  تآجافمل 

دنع جرخت  نأ  اهنم  بلطأ  نأو  ليللا ، فصتنم  دنع  اهفتاهأ  نأ  اهداليم  ديع  يّنم يف  بلط 

.ةأجافملا مامأ  اهلعف  ّدر  هل  لقنأل  ّطخلا  ىلع  ىقبأ  نأو  بابلا ،

؟ ةأجافملا تناك  اذامو  – 

نيب اًديعس ، داليم  ديع  اهيف  اهل  ىّنمتي  ةتفال  اهتيبل  ًالباقم  عفر  دق  ناك  ...رّوصت  – 

..اهديعب ًالافتحا  اهجورخ  لاح  ّةيرانلا  مهسألا  تقلطنا 

؟ ّمث – 

ةيساوم هل  تلق  .هيلإ  دعت  اهّنكلو   يعسب  ةديعس  ةاتفلا  تناك  .كلذ  ِدُجي  ّمث   – 

ّكنأب قث  .كل  هللا  هدارأ  خ  رمألا  ّلعل يف  ..كؤازع  اذه  يفو  تلعف  ك  لجر  اهّبحي  نل  »

.اهغ ىلع  هينيع  حتفي  نأ  اهّدص  نم  ّملعت  دقل  .ثدح  ام  وهو  دعستو » اهاوس  ّبحتس 

: اًحزام لاق 

! ىرخأ ةأرما  ّالإ  ةأرما  كيسنت  ..كل ال  هلوقأ  تنك  ام  اًما  ّهنإ  – 

، كبحب اًضيرم  نوكت  امدنع  .هذه  ّالإ  نايسنلل  ةفصو  ..اًضيأ ال  ءاسنلا  ىلع  قبطني  اذه  – 

ام .كينعي  دوعي  كيضام  نم  ءيش  ال  ديدج ، ّبح  كتايح  لخدي  امدنعو  .هب  كرّكذي  ءيش  ّلك 

ةقالعلا يهني  ّهنأل ال  لجرلا ، اهيف  اهيقبي  يتلا  راظتنالا  ةلاح  لب  ةعيطقلا ، سيل  ةأرملا  بّذعي 

.ةديدج ةايح  أدبتف  ةياهنلا  اّهنأ  ةأرملا  اهنم  مهفت  ةمساح  ةقيرطب 

، ةاتف عم  ةّرم  ّلك  هارأ  تنك  مأ ، ليمز  ناك يل  ةعماجلا  مّايأ  ةفيرط ، ةّصقب  ينترّكذ  – 
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هذه ّلك  ءاهنإ  عيطتسي  فيك  لب  ّحي ، ام  تايتفلا  هذه  ّلك  ىلع  هلوصح  نكي  و 

.ةّداج يف ةقالع  وحن  كعفدت  نأ  ةاتفلا  ديرت  اًمود  : » اًكحاض ينباجأ  هتلأس  .تاقالعلا ح 

نم انتقالعل ، ًالبقتسم  ىرأ  ال  اداج ، تسل  تنأ  كل  لوقت  ّالإ  ةاتف  نم  ام  طابحإ ، ةظحل 

تناك اّهنأل  ةاتفلا  مدنت  ام  اًبلاغ  «. ok ةدحاو «  ةملكب  اهنيح  بيجأف  قرتفن ، نأ  انل  لضفألا 

، ًائيش لقأ  انأ   .ىهتنا  دق  رمألا  ّنأب  أجاُفت  نكل  كيلع ، اهذخآم  اهتشقانم يف  كنم  عقوتت 

«. ةياهنلا تنلعأ  فرحبو  اهمالك ، ىلع  تقفاو  طقف 

: ةكحاض تلق 

ّنكل نمدنو ، ّنهيأر  نّغ  ّالإ  رمأ  ىلع  نمزع  ام  تاماّدن » تاماّزع  ءاسنلا   » حيحص – 

، شّرحتلاب ىوعد  ّنهعيمج  هيلع  نعفرل  مويلا  اذه  لعف  ولو  قالخأ ، البو  ميئل  اذه  كقيدص 

.مكاحملا ىلإ  هنقسلو 

.انثيدح ّفقوتف  ندنل ، راطم  يف  ةرئاطلا  طوبه  ءدب  ةفيضملا  تنلعأ  ةظحللا  هذه  يف 

: ہءايشأ عمج  نأ  دعب  لاق يل  .همازح  طبرو  هتسلج ، اّنم  ّلك  حلصأ 

.اًعتمم كعم  ثيدحلا  ناك  – 

: هتبجأ

كدعسيس ناك  له  قدصب : هنع  ينتبجأ  ول  تيّن  لاؤس  يقب  انتشدردب ، اًضيأ  تدعس  – 

؟ ةلحرلا هذه  اكم يف  ةأرملا  كلت  ةفداصملا  تعضو  ول 

: لاق ّمث  ءيشلا ، ضعب  تمص  .يلاؤس  هأجاف 

..اّر – 

«. معن  » ينعت انه  ةرباكملا  اّر »  » ّنأ يردأ  .ّقلعأ   

سيل انثيدح  ّنأ  دّكأت  نأ  دعب  فعض ، ةظحل  لجر يف  هب  حوبي  نأ  نك  ام  ىصقأ  اذه 

.ءسأ الب  نثا  ءسلا ب  حيرص يف  راوح  ىوس 

ىلع يراوج  ىلإ  انه  سلاجلا  وه  ناك  ول  اذام  كب .» قيلي  دوسألا   » لطب لالط  يلابب  رطخ 

اًقيفر هلّضفأ  تنك  ًتح  .ةبيهملا  هّتلطو  ةاقتنملا ، هتلكو  ةقئافلا ، هتقانأب  تاعاس ، عبرأ  ىدم 

رواجملا يل يف ّيسركلا  يلطب يف  ةفداصملا  عضت  نأ  نم  لمجأ  له  .باشلا  اذه  لدب  رفسلل 

، هتدقتفاو هتقتشا  يّننأب  لوألا ، كابترالا  قدصب  هل  فرتعأسو  هتيؤرل ، قهشأس  تنك  ةرئاط ؟

ول لّضفيس  ناك  لهو  ةلاه ،»  » دعب ةأرما  ّبحأ  له  هلأسأس  .هرابخأ  ام  تلءاست  ام  ًاثكو 

ول نآلا ، ّطحت  ةرئاطلاو  ىّن  له  .انأ  هراوج ال  ىلإ  ةسلاجلا  يه  نوكت  نأ  ةفداصملا  هتدهأ 
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اًقيمع يف هب  ظفتحا  ام  اهل  لاقو  لعفي ، ناك  هدي ك  ًاليوط يف  اهاقبأو  اهدي ، ىلع  ةلبق  عضو 

هل لوقتس  تناك  اّرو  اهمزهيس ، هحوب  ناك  كتيّن .» ةأرما ك  َّنأ   : » ءايربك نع  هسفن 

..اهل ّططخ  دق  ناك  ةفداصم  هتعمج  امدنع  انييف  راطم  دعوم يف  رخآ  هتلاق يف  ام  سكع 

نأ َتعطتسا  اذإ  ّالإ  مويلا ، دعب  يقتلنس  انّنظأ  ال  : » اهتداعك ءايربكب  ةلاه  تَّقلعف  هتداعك ،

!«. ىرخأ ةفداصم  كل  يرتشت 

ةباّوبلا كلسن  نل  اّننأل  ًابعص ، كلذ  نوكيس  : » ةيضاقلا ةبرضلا  ّهنأ  يردي  ناك  ا  اهموي  ّدرو 

!«. رهشلا اذه  ةياهن  ةّصاخلا  رئاط  ّملستأس  ..مويلا  دعب  اهسفن 

يغلت ةنعل  ءاللف  ةفداصملل ، لتحا  ّيأ  لاتغي  ناك  كلت ، هترئاط  يرتشي  وهو 

! نوفداصي نم  ىتح  نوراتخي  مه  ءاشي ، نم  مهتلزع  قرتخي  ءايرثألا ال  .تافداصملا 

عبرأ ىلإ  ةجاحب  لالطو  ةلاه  ناك  ام  قارفلا ، مهتغاب  نيذلا  قاشعلا  ّلكك  ةياهنلا ، يف 

هو الوقيل  كأ ، سيل  ةرئاطلا  اهيف  ّطحت  يتلا  قئاقدلا  هيفكت  تناك  حوبلا ، نم  تاعاس 

، ةفهللا سايقمبف  .ةخألا  هتلبق  ةفداصملا  نم  اقرسيو  ًاقدص ، هتافارتعا  كأ  ءسلا  يف 

.دادح كلام  لوقي  تلبق ،» لب  تقيقد  نايواست  قشاع ال  ىدل  ةقيقدلاو  ةقيقدلا  »
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هنايسن لعتنملا  لجرلا 

، هئاذح لبح  طبري  نأ  يسن 

تايركذلاب ّعتيس  ًتح 

هامدق .هديب  يل  اًحّولم  بابلا ، وحن  اًعرسم  يرفس  قيفر  ىضم  ىتح  ةرئاطلا  ّتطح  نإ  ام 

.توب ىلإ  ةرئاطلا  عم  هجاردأ  دوعي  هبلقو  كرويوين ، ىلإ  هناذخأت 

.قاّشعلا ةحبسم  طرفنتو  قارفلا ، رصتني  راطم  ّلك  يف 

.يّنع هافخأ  ّهنأب  انئمطم  ناك  يذلا  همسا  اهيلعو  هتركذت ، ةميسق  هدعقم  ىلع  تحمل 

.تكحض

تذخأل يتسيرك ، اتاغأ  ُتنك  ول  اهليبس .» ضرتعي  نأ  نك  ءيش  الو  ليبس  ةرباع  ةقيقحلا  »

اهنم تعمسلو  ةأرملا ، كلت  ىتح  يراج  مسا  اهيف  ينلصوي  ةياور  اهيلع  تينبو  ةميسقلا 

يذلا لجرلا  رمأ  ّنأ  .نانثا غ  هبتكي  ّصن  قارفلا  ناتياور ، قارف  ّلكلف  ةّصقلل ، رخآلا  فصنلا 

.ينينعي دعقملا A7 ال  ىلع  يراوج  ىلإ  سلج 

ءيش ّلك  فرعت  نأ  كناكمإب  .ًابك  ًالايخ  يعدتست  تاياورلا  تداع  ام  تنرتنألا  نمز  يف 

فيك هتفرعم : كيلع  بعصي  دحاو  رمأ  ىقبي  كلذ  مغرب  .همسا  ةفرعم  لاح  دحأ ، ّيأ  نع 

هدحو ةمكحل  اهليصافتل ، ّططخي  هللا  هدحو  تاذلاب  ةفداصملا  ّنأ  كلذ  .هئاقل  ةفداصم  ّبترت 

.اهفرعي

ال .دعقملا  ىلع  هتركذت  ةميسق  تكرت  يتياوه ، يّرحتلا  الو  يتسيرك ، اتاغأ  تسل  ّأل 

مهبهت نأ  لجأ  نم  بّاتُكلا  قيرط  تافداصملا يف  مهعضت  ءابرغلا  .بيرغلا  اذه  مسا  ينينعي 

.كأ سيل  ةليمج  صوصن  ةباتك  ةصرف 

ىلإ نارهو  نم  ةّمهم  ًالّقنتم يف  يبوزكإ  ناس  ود  ناوطنأ  بيدألا  راّيطلا  ناك  ةنس 1943 ،

ناك .يسنرفلا  شيجلا  يف  ةفعسم  لمعت  تناك  ةاتف  راوجب  ةفداصملا  هتعضو  ح  رئازجلا 

اهل بتكيو  ةبيرغلا ، هذه  ّبح  يف  غصلا » مألا   » بحاص عقيل  قيرطلا  راوشم  يفكي 

ةهشلا هتمصبب  اهل  هتاباطخ  اًّنيزم  اًدّدجُم ، اهئاقلل  هتفهلب  حضنت  ةلاسر  ةرشع  ىدحإ 

دقف ةنيزح ، اهتّيلج  ىلع  هلئاسر  تناك  .اهباجعإ  لين  ًالمآ  غصلا » مألا   » مسرب ةلثمتملا 

، اًعّدوم ةرشع  ةيناثلا  هتلاسر  ةبيرغلا  كلتل  بتك  اذل  .دحاو  فرط  نم  ّبح  ّهنأب  بتاكلا  رعش 
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خألا باطخلا  اذه  نم  ةدودعم  عيباسأ  دعبف  ةءوبن ، اّهنأكل  .غصلا  مألا  توم  اًنلعمو 

باتِكلا هبحاص  ليحر  دعب  ادغ  غصلا » مألا   » ّنكل .دبألا  ىلإ  هترئاطب  بتاكلا  ىفتخا 

.اعلا اًراشتنا يف  كألاو  رهشألا 

ناويد ناونعب  رّكذي  ام  وهو  ةبيرغلا ،» ىلإ  لئاسر   » ناونعب لئاسرلا  كلت  تردص  اًقحال ،

انمهلي ةدارف ، صوصنلا  كأو  رعاشملا ، لمجأ  ّنأ  كلذ  ةبيرغلا ،» ريرس   » شيورد دومحم 

.اًدّدجم مهتيؤر  نم  لمأ  نيذلا ال  ءابرغلا  اهّايإ 
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هيدي انباتك ب  يهتني  ًاباسح  هل  بسحن  ئراق   ًااد  ّة 

نَم وه  .يراظتنا  ناّسغ يف  ينبا  ناك  دقف  راطملا ، ةرملا يف  هذه  هتأ  .ندنل   نم  كيلإ  بتكأ 

يجاوز ربخ  ةنلعم  تنرتنألا ، عقاوم  تحستكا  ًةعاشإ  ّنإ  ىتح  يرافسأ ، مظعم  ينقفاري يف 

فيضأ هشتلاو  راهشإلا  نم  ديزمللو  ةخذاب ، ةايح  هفنك  شيعأ يف  ريدرايلم  يجيلخ  ّباشب 

! سماخلا يجوز  وه  ناّسغ  ّنأ  ربخلل 

ةقيدح يف  ايلاطيإ ، يف  اًعم  انل  ةروص  ىلإ  اًدانتسا  ناك  ربخلا  .عساو  لايخ  ةئّيسلا  اياونلل 

يتيب هب  اذإو  نيسلا ، اكاش  ناجرهمل  ةفيضك  يتماقإ  ّرقم  ناكو  ًاقدنف ، حبصأ  ليمج ، تيب 

! ديدجلا يجوزلا 

هلعجت ةأرما  ىلإ  يضاملا  رازن يف  ةجاح  كحضأ ، ينلعجي  ربخ  ىلإ  روصع  ذنم  ةجاتحم  تنك 

لوألا  ) يجوز عم  مساقتأو  هقهقأ ، ينلعج  ام  أشب  اًدج  نّوينعملا  ّيلإ  ىدهأ  نأ  ىلإ  بي ،

ىلع لّبقتأ  تلز  ام  ّأ  كلذ  تاكحضلا ، نم  ًاثك  ةرخاس ، اًحور  كل  يذلا  دحوألاو )

.هسفن ببسلل  رخآلا  ضعبلا  موجهو  ةديدجلا ، ةيجوزلا  ايحب  ضعبلا  اهت  اباسح 

ىرخأو ةرتف  حرب ب  ام  يذلا  بيرغلا ، ربخلا  كلذ  ةروص  ببسب  قّدص  دق  ضعبلا  ناك  نإ 

هيف نك  نمز  يف  اًموي ، يل  بسُنتس  صصقلا  نم  مكف  ميشهلا ، يف  رانلاك  راشتنالا  دواعي 

ٍكردم غ  صصقلا ، نم  هل  ولحي  ام  يعّديو  روصلا  نم  ءاش  ام  ّبكري  نأ  دحأ  ّيأل  ايجولونكت 

، مهعم اًروص  طقتلن  نأ  ىشاحتن  مهّبحن  نيذلاف  قاّشعلا ؟ اهرهشي  نأ  نم  نأ  ةقيقحلا  ّنأ 

امو ..ريوصتلا  ةسدع  نوربعي يف  نم  روص  رهُشنو  بلقلا ، نوميقي يف  نم  ىلع  ّمتكتن  نحنف 

! بتاكل ةبسنلاب  مهكأ 

نم نيدقع  لبق  اهدحأ  ةجرحم ، فقاو  ناّسغل  ُتبّبست  ام  ًاثك  يّننأ  وه  ينكحضي ، ام 

، ّةيبرعلا ةغللا  تاناحتما  نم  ىفعم  ناك  .توبب  روهمجلا  ّةيوناث  اًبلاط يف  ناك  موي  نمزلا ،

.هّفصل يميلعتلا  ىوتسملا  نم  دأ  ةّيبرعلا  ةغللا  هاوتسمو يف  اسنرف ، نم  هّوتل  اًمداق  هنوكل 

نوكيس ّهنأ  ةبلطلل  نلُعيو  سيردتلل  دسجلا » ةركاذ   » دمتعي ذاتسألاب  اًموي  ئجوف  هّنكل 

يف مهتامالعل  فاضتس  طاقنلا  ّنأو  ةياورلا ، ىلع  ةلئسألا  ضعب  نع  ايطخ  ةباجإلا  مهيلع 

، ًااد هب  ظفتحا  يذلا  ّرسلاب  ناسغ  هل  حاب  هتغلو ، باتكلا  مجحل  هليمز  رعذ  مامأو  .ناحتمالا 

! هّمأ ىوس  تسيل  ةبتاكلا  ّنأل  ..ةزهاج  ةبوجألاب  هيتأي  نأب  هدعوو 
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دعاسأل اهنع  بيجأ  نأ  ًايجار  ةلئسأ  ةعومجم  اهيلع  ةقرو  ًالماح  اهموي  ناّسغ  ءاج 

ًءاضرإو ىتفلاب  ًةفأر  ةباجإلا ، دهتجأ يف  كأ  وأ  ةعاسل  تحر  يّننأ  ركذأ  .ناحتمالا  هقيدص يف 

: اًرّمذتم مّايأ  دعب  داع  هقيدصل ، ةبوجألا  ّفزيل  اًديعس  راطو  ركش  يذلا  ناّسغ  ّنكل  .ينبال 

تنأ يقيدص : ةقرو  ىلع  ذاتسألا  بتك  دقل  ةحيحص ، ةبوجألا غ  اذه ؟ تلعف   اذامل  امام  »

!«. يّمأ تسيل  ةبتاكلا  ّنأو  هيلع  تبذك  يّننأ  دقتعي  يّنم ، بضاغ  نآلا  وهو  ةّصقلا ، مهفت   

تبثأ نأ  مأ  هقيدص ؟ حاجنإل  تعطتسا  ام  تدهتجا  يّننأب  ناّسغ  عنقأ  نأ  ّيلع  له  ِردأ   

باتِكلا نثالا : بتك  نم  يّننأب  هل  فرتعأو  ذاتسألا  دصقأ  مأ  باتكلا ؟ بتك  نم  ّأب  هقيدصل 

! ضرفلاو

ةخسن ّةيبنجألا  هتقيدص  هنم  تبلط  دقف  .ىرخأ  ةّصق  ناّسغ  هجاو  نمزلا ، نم  ٍدقع  دعب 

راد اهتلسرأ  خسن  ةّدع  هتبتكم  ناك يف  دقف  ضفري ، نأ  عاطتسا  امو  مك » .نايسن   » اتك نم 

The Art of ناونعب «  ةيزيلكنإلل  ةمجرتم  اهرودص  دنع  ندنل ، يف  هناونع  ىلإ  رشنلا 

راعشلا تعضو  نمو  ةبتاكلا  ّنأب  اهربخي  نأ  ىشاحت  باتكلا ، ىوتح  هملعلو  «. Forgetting

.هّمأ يه  لاجرلا ..» ىسني  هيسناو ك  ةأرما  ّبحت  هيّبحأ ك    » باتكلا رهظ  ىلع  دوجوملا 

ثحبت تحار  ىتح  لجر ، نايسنل  افصوو  يلعت  ةءارق  يهنت  تداك  ام  ةاتفلا  ّنأ  غ 

ةبّجعتمو ةبتاع  هتفتاهف  ناّسغ ، عم  يروص  ىلع  تعف  تنرتنألا ، يف  باتكلا  ةّفلؤم  نع 

!«. كّمأ ةبتاكلا  ّنأب  ربخت  اذامل   »

تناك بّذعتت ، ةاتف  هفلخ  اًكرات  ةقالع ، ّيأ  يهُني  نم  وه  نوكي  نأ  داتعا  يذلا  ناّسغ 

، يتبتكم نم  كباتك  ُتيفخأ  دقل  : » اًكحاض لاق يل  .ةّرملا  هذه  هنع  ّتلخت  نم  يه  ةقيدصلا 

: ةدحاو ةملكب  ةقالعلا  تهنأ  .انقرتفا  كباتكل  يتقيدص  ةءارق  نم  ةزيجو  ةرتف  دعب  يرّوصت 

!«. قح ىلع  كّمأ 

دي لءاستي يف  نأ  نود  بتاكلا  هبتكي  ام  ردق  كلذ يف  دعب  تلّمأت  يّنكل  كحضلا ، هتكراش 

.هتاباتك يهتنتس  نم 

بلاط اذل  .أرقي  نمل  ةفرعم  فرت  كل  ئراقلا  هدحو  بتكي ؟ نمل  فرعي  نأ  بتاكل  فيك 

نم ةخسن  نم  ّةيسنرف  ةدّيس  ديرجتو  هئاّرق ، رايتخا  هّقحب يف  هتاياور  ىدحإ  دادح يف  كلام 

.اهتزوح تناك يف  هباتك 
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كباب ردقلا  قرطي  اًرّكنتم  بابلا ، نم ع  رظنلا  نم  ىودج  ال 

وأ ءايحتسا ، ىلع  وأ  حاحلإب  كباب ، قرطت  يتلا  هذه  نم  دي  ّقدي ؟ يذلا  اذه  نم  يردت  فيك 

؟ دحأ نع  ًاثحاب  بابلا  ةبتع  دنع  كتيؤر  دّرجمل 

؟ كباب علختل  تءاج  ردقلا  دي  يه  مأ  رباع ؟ مأ  رئازأ ، رظتنملا ؟ قراطلا  وهأ 

ّنأو هليحر ، تيقوت  اًضيأ يف  كتغابيس  تغابملا  رئازلا  اذه  ّنأ  رّكذت  ّبحلل ، حتفت  نأ  لبق 

بطبطي دق  كبلق ، ىلع  بطبطي  يذلاو  .ليبس  ةرباع  ةليمجلا  فطاوعلاف  .يضميل  أي  ّبحلا 

.ليحرلاب ًاناذيإ  كفتك  ىلع  اًقحال 

ىلع قرطلا  اًرابك  مهو  نولصاويس  رارفلاب ، نوذوليو  انباب  نّوقدي  اوناك  اًراغص  نيذلاف 

.برهلاب ذوللاو  انبولق 

ّلدتسأ نأ  ّينيعب ، هارأ  ال  ام  اهترطفب  ىرتل  يماك » «ـ ب عتسأ  نأ  ىلإ  مويلا  جاتحأ 

ةلاح يف  اًمود  اهلعجي  ططقلل  يرطفلا  فوخلاف  .لمتحم  رطخ  ّيأ  راعشتسا  يف  اهتزيرغب 

ىلع ةرّوكتم  نآلا  يه  سدحلا ؟ اذهب  نيأ يل  نم  .بسانملا  فّرصتلا  نقتت  اذل  رذحو ، بّهأت 

كناكمإب .ببس  نم  عقاولا  هل يف  سيل  يذلا  يّرتوتب ، ّةينعم  تسيل  اهتوفغ ، ةئناه يف  اهسفن ،

أب ال ٌنوكسم  تنأ  نيب  عيضاوملا ، ّلك  ثّدحتت يف  نأ  حز ، نأ  لمعت ، نأ  .كتايح  سرا  نأ 

.هببس الو  هعضوم  فرعت 

يقلت ذإ  يتنينط ، دسفت  اهيسآم  ّنكل  هل  ، ةقالع  ال  اهضعب  ينملؤت ، ةثك  ءايشأ 

مغرب ّةيبرعلا ، رابخألا  تارشن  تعطاق  اذل  اهردصم ، فرعأ  .يجهابم  ةحب  يف  اهتراجحب 

.يتشاش ىلع  قفدتي  مدلا  اذه  أدب  ذم  ةداعس  تفرع  ام  ماُري ، ام  ىلع  تسل  كلذ 

، هب لاّصتالاب  ردابأ  نأ  أت  ايربك  ّنكل  .يجازم  نّسحتل  لجرلا  كلذل  تثّدحت  ول  اًعبط ،

نقتي وه  .يفتخي  نيأ  الو  يعم ، لصاوتلا  ىلع  ةيادبلا  ّرصأ يف  اذامل  نآلا  ىتح  مهفأ  انأف  

ىلع ّلدتسأل  كوبسيافلا  هتحفص يف  ىلع  ءيش  ّيأ  رشني  مّايأ   ذنم  .ءافتخالاو  يلجتلا  ةبعل 

ىوس يف الح ، دجأ  .باستاولا   ىلع  هدوجو  دحاو ، نآ  ينقلقيو يف  يننئمطي  ام  .هرابخأ 

.اًضيأ ةلوغشم  يّننأب  هراعشإل  ًءاسم ، يرودب  باستاولا  لغش 

ًايدجم يف نوكي  دق  رخآلا  فرطلل  ةبذاك  رابخأ  لاصيإو  يرابخإلا  ليلضتلا  برحلا ، ك يف 

ىلع يضاملا ، ِترشن يف  ةبذاك  ةداعس  تاعاشإ  نم  مك  نيركذت  .مهتافالخو  قاّشعلا  كراعم 
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ىتح تلطنا  ّةيراهشإلا ، ةداعسلا  كناقتإ  طرفل  كاذ ؟ كبيبح  ةغ  ران  يلعشتل  مارغتسنإلا ،

كلت ةليمج يف  تنأ  مك  كل  لوقأل  كفتاهأ  تنك  .كتايح  ىلإ  ديدج  ّبح  لوخد  ةبذك  ّيلع 

يشت اًروص  رشنأ  امدنع  ..روصلا  يقّدصت  ال   » بيجتف كلجأ ، نم  ةديعس  انأ  مكو  روصلا ،

، ّيلع سّسجتي  ّهنأ  فرعأ  تمشي  ، نأ  هديرأ  ال  يتساعت ، ةّمق  يف  يّننأ  يملعا  ةجهبلاب 

«. ةغ هلتقأسو 

؟ ّكبح تلتق  ءاقمحلا  ةبعللا  كلتب  نوكتأ 

! ّوتلل يلابب  رطخ  لاؤس  ّهنإ 

نأ لقُعيأ  .هدعب  ًاليوط  تو  اهّنكل  هعم ، دلوت  اّهنإ  ّبحلا ، مأوت  اّهنأكل  ...ةغلل  اًقحس 

؟ ًءاسم ثداحي  هارت  نم  باستاولا  ىلع  هارأ  انأو  لءاستأو  هفرعأ  لجر ال  ىلع  راغأ 

: ةّرم هتلأس  .ةقباسلا  هتبيبح  ىلإ  داع  هّنظأ  ال 

؟ اهتحلاص له  – 

: تمصلا نم  ءيش  دعب  باجأف 

.اهل ترفغ  نكل  ..ال  – 

: ةبذاك ةحرفب  تّقلع 

.ًااد رفغي  بكلا  ّبحلا  – 

: باجأف

توم ّهنإ  .هتوم  ىلع  ليلد  لب  ّبحلا ، ىلع  ًاليلد  سيل  نارفغلا  .رفغي  بكلا ال  ّبحلا  – 

ّهنإ مهدحأ  لوقي  امدنع  .ةالابماللا  هجوأ  دحأ  وهف  متهالا ، توم  ..ةفهللا  توم  ..ةغلا 

.اًديدج ابح  هتايح  ّنأو يف  يفُش  ّهنأ  يملعا  رفغ ،

؟ ىرخأ ةأرما  لوخد  مأ  ..هتايح  ىلإ  انأ  يلوخد  ينعي  ناكأ  كيأر ؟ ام 
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ةفهل ىلع  نكت  نإ   ّبحلا ، ةءارقلا ك يف  يف 

باتكلا قلغأو  ةحفصلا  بلقا 

.لجرلا اذهب  يمتها  نم  يرخستو  يرمأل  يبجعت  نأ  عقوتأ 

عوقولل يف ةضرع  سانلا  كأ  مه  بدألا  ءاّرق  ّنأب  ديفت  سفنلا  ملع  ثاحبألا يف  تناك  نإ 

! نذإ ءابدألا  نع  اذف  ...ّبحلا 

عضوو هتاعانق ، سايق  ىلع  اهقلخ  تّايصخش  بتاكلا  فصي  ساوحلا ،» ىضوف   » يتياور يف 

عقو يف لكلا ، ّدح  اهلقص  نأ  دعبو  هتاينمأ ، بسحب  فّرصتت  اهلعجو  هتلك ، اهناسل  ىلع 

تحت اهل  لوقيل  ىهقم ، وأ يف  نيس ، ةعاق  اهفداصيف يف  ةايحلا ، اهيف  تثُعب  ول  ىنو  اّهبح 

«. كتقتشا مك  : » ةأجافملا عقو 

تاقولخم تدبف  رجحلاو ، جاعلا  نم  ليثا  تحن  ناّنفلا يف  عرب  نويلغيب ، ةروطسأ  يف 

، موي دعب  اًموي  اهلّمجي  ّلظ  نسحلا  ةقئاف  ةأرمال  ًالاث  تحن  ةّرم  تاذو  .مدو  محل  نم  ةّيح 

، ءاسنلل ههرك  ةّدشب  ًافورعم  ناك  ّهنأ  بيجعلا  .اهقارف  لّمحتي  داع  امو  اّهبح  عقو يف  ىتح 

نم اعلابو  لاجرلاب  ّلحي  ام  ّلك  ببس  ّنه  ءاسنلا  ّنأ  ىري  ّهنأل  جاوزلا ، ةركف  هضفربو 

.بئاصم

ّةيحض ادغ  ىتح  هلاثمتب ، اًّقلعت  دادزي  حارو  هادي ، تعدبأ  ا  يقش  نأ  رمألا  هب  ىهتنا 

سونيف هيلع  تقفشأ  نأ  ىلإ  ةايحلا ، اهيف  ثعُبت  نأ  ّالإ  هل  ةينمأ  الو  اهقلخ ، نم  وه  ةفحت 

.ّةيقيقح ةأرما  ىلإ  هتلّوحو  هلاث ، ةايحلا يف  تثعبف  هتاعّرضت ، طرفل  ّبحلا  ةهلإ 

يتلاو لكلاو  لجلا  ةقئافلا  لاثمتلا » هاثنأ  «ـ ب نويلغيب  جاوزب  يهتنت  ةروطسألا 

حبصأ نأ  دعب  هليمزإ  رسك  نوكي  نأ  لتحا  اّنع  يفخت  اهّنكل  دعب ، ام  ايبص يف  اهنم  قزُر 

.عقاولا هلاتغي  اذل  لايخلاو ، ليحتسملا  نباو  نامرحلاو ، ةفاسملا  نبا  ّنفلاف  .اًعقاو  هملح 

هذه لمجأ  ام  مدآل  ءاّوح  تلاق  موي  ّنفلا  دلُو  : » ّنفلا فيرعت  ليمج يف  لوق  ةلخن  مأل 

لءاستت تنأو  لوألا  كراهبناو  حاّفتلا ، ةرجش  نع  كلصفت  يتلا  ةفاسملا  وه  ّنفلاف  ةحافتلا .»

اّمأ .عادبإلا  عيباني  رّجفي  ام  وه  كسوه ، ..كفواخم  ...كلوضف  ..كتالؤاست  هذه ؟ ةهكاف  ّيأ 

.ليمجلا بقرتلا  ةياهن  وهف  ةحاّفتلا  لكأ 

، توب يف  ءاشعلل  ةليمجلا  هتجوزو  وه  بك  يدوعس  رعاش  اعد  تاونس ، عضب  لبق 
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كلتك ّبحلا ، ةليمج يف  دئاصق  ةباتك  ىلإ  ةدوعلاب  هعنقأل  اهمد  ةّفخب  هتجوز  تدجنتساو  

تهّجوت هعنقأ ، نأ  لدب  .يالملا  اهيّنغيو  اهظفحيو  جاوزلا ، لبق  اهيف  اهمظن  يتلا  ةدلاخلا 

ةفاسم رعشلا  حنمتل  ةليل ،»  » ولو اهلهأ  تيب  ىلإ  بهذتو  هعم  ًافالخ  قلتخت  نأب  ةحزام  اهيلإ 

هتطروب يشي  ام  هتكحض  يف  ناكو  ىرخأ ، ةعئار  دئاصق  انل  يدهيف  لاعتشالاو ، قايتشالا 

.ّةيرعشلا

هضفري نويلغيب  ناك  ف  .انتاعانق  ّغي  ّبحلا  ّنأ  ىلع  رخآ  ليلد  نويلغيب  ةروطسأ 

ّالإ ّنف  نم  ام  ّنأ  اًضيأ  دّكؤت  ةروطسألا  .رارصإو  سوهب  قشاع ، وهو  هديري ، ادغ  ةّدشب ،

، كلذ ىلع  ليلدلاو  ..لايخلاو  عقاولا  زّي ب  دوعي  الف  عقوتي ، ثيح ال  ىلإ  هبحاص  جردتسيو 

قشاع يف رود  نّالث  اناك  لثمم  نيسلا ب  تاهوتالب  ىلع  تدلُو  يتلا  ّبحلا  صصق  ّلك 

هطابترا دعب  ّمث  ةايحلا ، ذخأم  نيسلا  اذخأ  نأ  دعب  ةايحلا  ىلإ  ّدت  دهشملاب  اذإو  مليف ،

.نيسلا ذخأم  ةايحلا  اذخأ 

يقترن ح اّننألو  هلّمجي  ّنفلا  ّنأل  ّبحلا ، ّبح  عقن يف  هنع  بتكنو  ّبحلا  ّلث  نحنو 

انلايخ دلوي يف  ّبحلاف  .لايخلاو  عقاولا  انمدق ب  ئطوم  ّبتن  فيك  اهدعب  يردن  الو  هبتكن ،

.انبلق لبق 

تُحب نإ  ِتننج »! دقل  : » حيصت  الو  يننيمّهفتت  كاسع  ةمّدقملا  هذه  ىلإ  جاتحأ  تنك 

!«. لجرلا كلذ  ّبح  اًقح يف  تعقو  ّيلعل  : » غص ّرسب  كل 

لوح موحأ  هرثأ ، يفتقأ  هرابخأ ، ىلع  سّسجتأ  هتحفص ، ىلع  ّلك ح  دّدرتأ  تحبصأ  دقل 

.هب رّكفأ  هتوص ، دقتفأ  هصوصن ، ةءارق  ديعأ  هتلك ،

ىلع ةلبقم  انأو  قارفلا  نع  بتكأ  نأ  نآلا  فيك يل  ...هاشاحتأو  هاشخأ  تنك  ام  ثدح 

! يفتاه دّقفت  تقولا يف  يضقأ  تحبصأو  اتك ، عورشم  لجرلا  اذه  ّيلع  دسفأ  دقل  ّبحلا ؟
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ْكُّبُح يَنقَرغتسا 

َْكُبتكأ نأ  اسنأ 

يمِهتلُمو يمِهلُم  َكُديُرأ  اَنأو 

يَمَلق اًنيحو  ..اًنيح  يلُجر 

ًاليلق يْنقراف 

ةبتاكك ..كَّبحأ  نأ  ُجاتحأ 

نأ ةّرم  تاذ  ثدح  .ّبحلاو  عادبإلا  راتخي ب  نأ  هيلع  عدبم : ّلك  هجاوي  مساح  رايخ  ّة 

: ةباتكلا سجاوه  نع  هثّدحأ  انأو  رازن  لاق يل 

.ةباتكلا ترتخال  ّبحلاو  ةباتكلا  ِتُّخ ب  ول  يننيهبشت ، ّكنأل  ّكبحأ  – 

: ةحّحصم هتبجأ 

.ةايحلل زاحنأ  انأف  ّبحلا ، راتخأس  لب  – 

: ام ةبيخب  ّقلع 

! ةباتكلا يراتخت  ىتح  ةبتاك  وكت  نل  – 

ةلمج ثكلا يف  هنع  لاق يل  ّهنأو  هحئاصن ، ىلغأ  مّدق يل  ّهنأ  تكردأ  تاونسب  كلذ  دعب 

ىثنألا يه  ةديصقلا  تناك  دقل  .رعشلا  ّالإ  ّبحي  ّهنأل   ًاباتك  سمخ  رازن  بتك  .ةدحاو 

.اهرعاش ّهنإ  لاقي  يتلا  اهسفن  ةأرملا  نع  ىتح  ءيش ، ّلك  نع  اهلجأ  نم  ّىلخت  يتلا  ةديحولا 

دئاصق نم  بتك  ام  ددعب  ءاسنلا  نم  ّبحأ  ناك  ول  ّهنأل  ءاسنلا ، ريزب  هفصو  يهف  ةتكنلا ، اّمأ 

هبابش هنع يف  فرُعي  نيب   هتمهلم ، اّهنأ  تعّدا  ّالإ  ةأرما  رعلا  اعلا  ّتلظ يف  امل  ّنهنع ،

.اهتياور لطب  ّهنأ  عيشأ  ةهش  ّةيروس  ةبتاك  عم  هتّصق  ّالإ 

ءاسنلا عوضوم  ناك  .ةايحلا  هنم يف  هدئاصق  ةأرج يف  كأو  ًالوجخ ، رازن  تفرع  عقاولا  يف 

، ةغللا ثيدحتو  يرعشلا ، نايصعلاو  دّرمتلا  باب  نم  ّةيعتجاو ، ّةيعادبإ  ّةيضق  هراعشأ  يف 

ةّيقارعلا سيقلب  هتجوز  تناك  اذل  يموقلاو ، يعادبإلا  هّسحب  ّبحي  ًالجر  ةايحلا  ناك يف  هّنكل 

ىلع هنارق  دقع  اهب  هجاوزب  ّهنأكف  .رع  قمعو  ةلاصأ  نم  قارعلا  هل  زمري  امل  بكلا  هّبح 

هتجاحلو رئازجلل ، كاذنآ  برعلا  ّلك  ك  ّهبحل  ًالوأ  دوعي  ناك  همتها   ّلعلو  خيراتلا ،

نوكي نأ  هنك  ةأرما  ّةيفطاعلاو ، ةّيسايسلا  هسجاوه  قباطتو  ّةيبرع ، ةروث  ربكأل  زمرت  ةأرمال 
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.غ ..اًرعاش ال  اهعم 

كدّرجي عادبإلا ، ّدض  ةرماؤم  ّهنأو  ةّيعادبإلا ، ةقاطلا  دفنتسي  ّبحلا  ّنأ  رازن  نم  تّملعت 

.راظتنالاو قلقلا  لب  ..ةباتكلا  كتنهم  دوعت  الف  كتقو  نم 

! سردلا تيسن  فيك  ..ةقحلل  اي 

***

ِّكبحأ تسلو  »

يتيّرذ رثاكتت   

ّكبحأ نكلو 

«. تلكلا ةيّرذ  رثاكتت   

( ابق رازن  )
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ةخألا ةلاسرلا 
، نيرخآلل كاياون  نسح  تابثإ  اهردهت يف  نأ  نم  رصقأ  ةايحلا 

مهاياون بسحب  ّالإ  كيلع  اومكحي  نل  ةياهنلا  مهف يف 

رقت نلو  كلذب ، نيردت  تمد ال  ام  ّمهي  ةياهنلا ال  يفو  .كل  اهبتكأ  ةلاسر  رخآ  هذه  زيزع ،

.تافارتعالا نم  ديزمل  لئاسرلا  هذه  ينجردتست  نأ  ديرأ  .تبتك ال  ّم  ًائيش 

« مك .نايسن   » اًموي تبتك  يّننأل  تمدن  نأ  ثدح  يّننأب  كل  ُْحبأ  ينيعد  ةبسانملاب ،

عفشت يل نلو  .دراطت  ءاسنلل  زايحنالا  ةهبش  ّلظتس  باتكلا ، اذه  ببسب  يرّوصت ، .كذاقنإل 

رباع  » وأ دسجلا » ةركاذ   » ّعقوأ ّأ   ولف  ةلوجرلا ، اًديج يف  اهتبتك  يتلا  ثالثلا  تاياورلا 

اعلا يف  لّغوتأ  نأ  تعطتسا  فيك  تلئس  ام  ًاثك  .لجرل  بسُنت  نأ  نك  ناكل  ريرس »

يذلا هللا  همحر  فيرشلا  رون  كلذ  ا يف  مهسفنأ ، لاجرلا  لهذأ  ّدح  ىلإ  لاجرلل ، ّيرسلا 

.دلاخ رود  اًموي  يّدؤيس  ناك 

ّيأ ّنهل  سيل  اوللا  لئالقلا  تابتاكلا  نم  انأ  نيدقتعت ، دق  ام  سكع  ىلع  عقاولا ، يف 

، يلاجر ةليبقب  ةظوظحم  انأف  .مهعورأ  تدهأ يل  ةايحلا  ّنإ  لب  لاجرلا ، عم  باسح  ةيفصت 

وه ةلوجرلل  يلاعلا  فقسلا  اذه  ّلعلو  يدافحأو ، انبأ ، يجوزو ، وخإ  يلاخو ، نم أ ، اًءدب 

.ضعبلا ىدل  اهبوسنم  ناصقن  هاجت  ةيساسحلا  ةقئاف  ينلعج  ام 

دجو نم  رادقألا .» ّغتت  مهئيج  نيذلا  لاجرلا  لاجرلا   » ىلإ مك » .نايسن   » تيدهأ اذل 

ةبسانملا ةعيرذلا  اودجوف  روكذلا  اّمأ  باتكلاب ، ىفتحا  تافصلا  كلت  هسفن  لاجرلا يف  نم 

ثالث ّنإ  يأ  غ )! ال  ...طقف   ) رعلا اعلا  يف  سناع  نويلم  ثالث  نع  ةلوؤسم  يلعجل 

هجول مهنضفر  ّنهنكل  تافصلاو ، قالخألا  ولمتكم  بابش  ّنهل  مّدقت  دق  أرقت )!  ) ةاتف نويلم 

 ! باتك كلذ يف  ّنهل  تزعوأ  يّننأل  جاوز ، نود  ّنهو  بيشلا  ّنهكردي  نأ  نلّضفو  بدألا ،

ىتح جاوزلا ، نع  بابشلا  فوزع  نع  لوؤسملا  بتاكلا  مسا  ىلع  عن  نأ  نم  نذإ  ّدب  ال 

يالم عانقإ  عاطتسا  هتبهومل ، يذلاو  تابزاعلا ، تايتفلا  فاعضأ  زواجتت  مهدادعأ  تسمأ 

نم فوخلاو  روهملا ، ءالغو  ةلاطبلاو ، بورحلا ، يسآم  ببسب  ال  ةيبوزعلاب ، رعلا  بابشلا 

نددزا اوللا  تانبلاب  ةقثلا  مدعو  جاوزلا ، جراخ  تاقالعلا  عاونأ  ّلك  رفوتو  ةيلوؤسملا ، لّمحت 

نأ ناألا  ظلغأب  اومسقأ  ثانإلا ، نع  ًاباتك  هل  اوأرق  امدعب  مّهنأل  لب  تاّبلطتمو ، ًالالد 

 ! مهيلهأ تويب  ًاباّزع يف  اوتوو  اوشيعي 
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.تاهّرتلا هذهب  يّمتهت  ال 

ليمج وه  ام  ّلك  ّنأ  ةقيقحلا  .هبحاص  هبشي  ءارتفا  ّلكف  كأ ، سيل  ينكحضي  رمألا 

.رعلا اننامز  ةمس  فكتلاو  نيوختلاو  هيوشتلا  ادغ  اذل  انيذؤي ، قداصو 

١٢٠



 
عبارلا ءزجلا 

اهنم بلطت  تئج  ام  كنم  ذخأت  ةبرغلا 

١٢١



بتكأ اذام  ينلأس  زيزع  يرئازج  قيدصب  تيقتلا  امدنع  ةباتكلا ، عورشلا يف  ترّرق  دق  تنك 

هديرأ يّننأل ال  هزاجنإ  ترّخأت يف  يّننإو  قارفلا ، نع  ًاباتك  بتكأ  يّننإ  هل  تلق  مّايألا ؟ هذه 

دحأ عّدو  نأ  ًاثك  ثدحو  ىصُحت ، ّةيناسنإ ال  ٍسآم  ىلع  ةدهاش  انأف  .يفطاع  باتك  دّرجم 

اًبلاط ةحفصلا ، ىلع  يدنع  ہءاقدصأ  ئجاللاو ، حزانلا  نم  مّهلجو  كوبسيافلا ، ىلع  َّيعباتم 
ّصاخلا ىلع  هبتاكأ  تنك  .لوهجملا  وحن  دغلا  يف  رحبلا  بكس  ّهنأل  ةاجنلاب ، هل  وعدن  نأ 

اًدعقم يف يرتشيل  كل  ام  عاب  دق  وهو  رخأت ، دق  نوكي  تقولا  ّنكل  رفسلا ، مدع  هيدجتسأو 

.ىوأم هحن  دق  دلب  نع  اًضيوعت  هل  همّدقأ  ةاجن  قوط  نم  يدنع  سيلو  توملا ، براق 

نأ قارفلا  شعي  نمل   نك  .كلذ ال  دعب  ايئاهن  عطقنت  ام  اًبلاغ  يتلا  هرابخأ  ّيصقتب  يفتكأف 

ام ّلك  هفلخ  اًكرات  هفتح ، وأ  هتاجن  ثيح  هذخأيو  هيلع ، ّضقنيو  ءرملا  تغابي  فيك  رّوصتي 

.هتايح اًموي  ناك 

نيرشع ذنم  هنم  بكلا  يمالعإلا  يقيدص  ظقيتسي  اًسوباك   لك  ظقوت  نأ  تّعقوت  ام 

، يضاملا نرقلا  تاينيعست  لايتغا يف  َيتلواحمل  هضّرعت  دعب  ندنل  ىلإ  رئازجلا  رداغ  موي  ةنس ،

رشع ىدم  ىلع  نوّيباهرإلا  اهيف  لتقو  رئازجلا  اهتشاع  يتلا  ّةيومدلا  ّةيرشعلا  كلت  يف 

نم اًفقثمو  ًابتاك  نوعبس  مهنيب  نم  يرئازج ، فلأ  يتئم  براقي  ام  ةعينش ، حباذم  يف  تاونس ،

.جيلخلا وأ  ابوروأ  وحن  ةرجهلا  ىلإ  ّيمالعإلاو  فقثملا  تارشعب  عفد  ام  انتالاجر ، ةخ 

ىلإ ةنس  نيرشع  ذنم  ّهنأ  تعماد  نيعب  حوبيو يل  راهني  هب  تئجوف  ّألا ، قيدصلا  كلذ 

لوانتي ّلظ  تاونسل  ّهنأو  ةداسولا ، ىلإ  هقبس  دق  هلتاق  هجو  دجو  ّالإ  مونلا  ىلإ  دلخ  ام  مويلا 

، رئازجلا هترداغم  ةظحلو  هشاع ، ام  ليصافت  ّلك  رّكذتي  لاز  ام  وهف  مونلا ، ىلع  هدعاست  ًابوبح 

.هب ليكنتلا  تلصاو  ةبرغل  هّملسو  هيلع ، ّضقنا  يذلا  قارفلا  كلذو 

: يعماسم ىلع  هعجو  ّقفدت  همص ، حتف  ّدسك 

ىلإ هجورخ  موي  بكلا ، قارفلا  موي  دبألا  ىلإ  هتركاذ  يف  رفحنا  ّالإ  قرافم ، نم  ام  – 

، ًاتغابم اًفينع  ايرسق  قارفلا  ادغ  مويلا  .قرافن  نأ  رايتخا  فرت  يضاملا  انل يف  ناك  .لوهجملا 

قارفلا ..نيرخآلا  نع  بيرغو  هسفن ، نع  بيرغ  نئاك  ىلإ  كلّوحيو  ةقعاصك ، كيلع  عقي 

ةعّيط يف ةادأ  كنم  لعجي  اظ  ردق  ناسنإ ، كيلع  هيل  رارق  هّنكل  يدارإ ، لعف  ّهنأب  يحوي 

نم .تاهبشلا  ىلع  ةحوتفم  ةباّوب  هب  اذإو  ةايحلا ، ىلإ  انبوره  ّهنأ  دقتعن  قارف  .قارفلا  دي 

لّوحت دق  هسفن  دجيس  هّنكل  .برحلا  نوتأ  نم  هسفنب  رارفلا  غ  ةّيضق ، هل  تداع  ام  قرافي 

هل رايخ  الو  .اهب  هنعلي  نمو  اهب ، هزتبي  نمو  اهب ، رجاتي  نم  مهنم  اياضق ، ىلإ  نيرخآلا  ىدل 
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.مّهتملا ةفص  لّبقتي  نأ  ّالإ  هقحست ، يتلا  ةنحطملا  طسو 

...تيتأ  َ مهدصقت  نيذللو  رداغم ، تنأ   َ نولتاقتي  مهتكرت  نيذلل  رّربت  نأ  كيلع 

، ىرخألا ةفضلا  ىلإ  دودحلا  عطق  نم  تنكو  ةشأت  ىلع  لصحت  نأ  كل  رُّدق  نإ  كيلع ،

ودغأ فيك  لوقت  .اًهيزن  نوكت  نأ  ديرت  .يسايسلا  ءوجللا  بلطب  اهأدبت  ةيناث ، ةايح  رشابت  نأ 

ّلك نم  رشبلا  نم  لفاحج  دجت  كّنكل  ايح ، يف  ةسايسلا  سرامأ  انأو   ايسايس  ًائجال 

أدبت نأ  نم  ّدب  ةديدجلا ال  كتايح  ّنأ  كردتف  ةفصلا ، هذه  يّنبت  ىلإ  كوقبس  دق  تّايسنجلا ،

نوكيسو .اهعم  ملقأتلا  كيلع  يتلا  ىلوألا  ةقيقحلا  اّهنإ  بذكلا ، كّملعت  ةبرغلا  .ةبذكب 

سانأل ةّيضق  تودغ  كتبرغ  تنأف يف  .كتّيضق  راتخت  نأ  كقح  نم  سيل  ّهنأ  اثلا ، كفاشتكا 

مهتنايد نورخآو  مهعارتقا ، قيدانص  يف  كمد  ّبص  كونطيش »  » ّلك مهضعب  مهفرعت ، ال 

كقرع ناك  هم  مهيلإ  ءوجللا  يف  اسنإلا  كقح  نع  عافدلا  يف  نوتيمتسيس  ةّيناسنإلا 

كهلإ مساب  هسفن  جفتو  كمساب ، نمآ  سانأ  لتقب  كئجافيس  مهدحأ ، ّنأ  الول  كتادقتعمو ،

.تاهبشلا ةناخ  ىلإ  اًدّدجم  كديعيو  ..كنع  ءافرشلا  عافد  طبحيف  هوذؤي ، رشب   طسو 

، كوكشلا رهجم  تحت  شيعت  ّيربتخم ، نئاك  تنأ  .كفينصت  قح  نيرخآلا  حن  ةبرغلا 

كتلود باسحل  سّسجتتل  عومجلا  كب ب  ّسُد  ًاليمع  تنك  ار  ّيراحتنا ، عورشم  تنك  اّر 

! اهيضراعم ىلع 

: ةشهدنم هتعطاق 

؟ اذه ّلك  تشياعأ  – 

هفّنصي نطولا  ّنكل  هتثج ، ّرجي  وهو  رداغي  قرافملا  بورحلا ، .هتشياعو يف  هتفرع  اًعبط  – 

يفن عيطتسي  نلو  هفرعي ، رّايت ال  ىلع  هبسحي  دقو  نيرداغملا ، ةنوخلا  نم  وأ  ءايحألا ، نم 

نم براهلاك  يرئازجلا  لثملا  بسح  تنك  .هفّنصي  يذلا  اذه  نم  فرعي  وهف ال  هنع  ةهبشلا 

«. ًابراهم  » تنك اًرجاهم ، نكأ  .حاورألا   ضّابق  عقوف يف  توملا 

اذهل ةبسانم  ةملك  ةرجهلا  تداع  ف  يلابب ، ترطخ  ةديدج  ةملك  براهم .»  » رجاهم ّلك 

.لمعلل ىرخأ  دالب  وحن  اينوناق  نورداغي  سانأ  ىلع  يضاملا  نرقلا  يف  قلُطت  تناك  .نمزلا 

ًايشم نادلبلا  دودحلا ب  نوعطقيو  تانحاشلا ، يفو  توملا ، بكارم  نوبّرُهي يف  سانلا  مويلا ،

دودح ىلع  نيزوجحم  اًمّايأ  نوضقي  اهنوفرعي ، تاغلب ال  نوناُهيو  نومتُشيو  مّايأ ، ىدم  ىلع 

.اهب اوعمس  الو  ةطيرخلا ، ىلع  اهناكم  نوفرعي  اوناك  ام  ناطوأ 

؟ رداغت تنأو  رئازجلا  ىلإ  نحلاب  رعشت  أ  – 
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؟ اهثثجو اهحابشأب  ركاذ  نكست  تناك  يتلا  كلت  مأ  يبلق  يف  يتلا  رئازجلا  نعتأ  – 

كنك كثكف ال  .تقراف  ّم  ثك  عم  ىقبي  كثكو  اذامل ؟ قرافت  اذام ؟ قرافت  نم ؟ قرافت 

نم يدّكأتتل  تافتلالاب  يعراست  ّالأ  ِكيلع  نكل  .نطولا  وه  كاذو  .هنع  لزانتلا  الو  هبيرهت 

ىلإ كديعيو  كقنع ، لوح  ةضمو  ّفتلي يف  دق  ًالبح  هتكرت  .كفلخ ف  سيباوكلا  تكرت  ِّكنأ 

.لوألا كّعبرم 

رظتني نأ  هنيفرعت  كرتشم  قيدص  نم  تبلط  تاونس  رشع  دعب  ةّرم  لّوأل  تدع  امدنع 

.يسيباوك ةهجاومل  اًدنس  هيلإ  جاتحأ  تنك  .بيبط  وهف  اًقيدص  هنوك  ىلإ  ةفاضإو  راطملا ، يف 

: تلق

كسيباوك لّوحت  امدنع  .راهنلا  انمامأ يف  ةايحلا  اهعضت  ًاليل  اهنم  برهن  يتلا  سيباوكلا  – 

ّصلختتل تاّراقلا  عطقتو  هنم  برهت  يذلا  يضاملاب  اذإو  .روضحلل  اهوعدت  تنأ  سجاوه ، ىلإ 

ّةيديزألا ةّيبصلا  كلت  عم  ثدح  ك  هسفن ، روباطلا  هرود يف  رظتني  كراوجب ، فقي  هاركذ ، نم 

نم هتشاع  ام  لوهلو  شعاد ، ميحج  نم  ايناملأ  ىلإ  بورهلا  بك يف  ءانع  دعب  تحجن  يتلا 

اهقرافت هجو   ىلع  عقي  اهرظنب  اذإو  يسفن ، جالع  تاسلج  عباتت  تناك  ةعّورم ، ٍسآم 

، هسفن روباطلا  يف  اًفقاو  اًرارم ، اهبصتغاو  اهبذع  يذلا  يرشبلا  شحولا  هجو  ّهنإ  هليصافت ،

موي خرصت ك  تحارو  ايتسه  ةلاحب  تنبلا  تبيصأ  رّوصت ! ءوجللا ! بلط  ةرتسا  ألميل 

انباوبأ حتفن  نحن  له   » ةلئاستم ةيناملألا ، فحصلا  اهتلقانت  ةّصقلا  .هتمحر  تحت  تناك 

.»؟ ةلتقلا ةأفاكم  كمهنم يف  انارت  مأ  اياحضلل 

: قيدصلا لاق 

ىلوألا ةرتفلا  اهب يف  تيقتلا  ةّيبمولوك  ةّديسل  تييح ، ام  اهاسنأ  نل  ةّصق  كل  يورأس  – 

ًابره ايناطيرب  ىلإ  تأجل  نأ  دعب  اهرعذ ، جوأ  تناكو يف  تاينيعستلا ، ندنل يف  ىلإ  يلوصول 

كلت تعاطتسا  ام  ةنس  ةرشع  سمخل  .لتقلاب  اهتدّدهو  اهتزتبا  ةطخ  تارّدخم  ةباصع  نم 

، فطخلا نم  اهدالوأ  ذقنتو  اهتايح  يمحت  لف  .مهب  لّصتت  نأ  الو  اهدالوأ ، ىرت  نأ  ةديسلا 

ةهبش ردصم  ّتلظ  ايناطيرب  ىلإ  ءوجللا  تبلط  حو  .اهلهأ  ىدل  ىتح  اهتوم  ربخ  تعاشأ 

لهف .تارّدخملا  ةباصع  سأرت  نم  يه  اهنأ  ةّيناطيربلا  تاطلسلا  داقتعال  تاونسل ، ةبقارمو 

نأو ال هتاسأم ، ةقيقح  مهف  هنك  دحأ  الو  مّهتملا ، وه  ّةيحضلا  ودغي  نأ  نم  ربكأ  باذع  نم 

؟ هتو مهعانقإو  مهتقراف ، ّالإ  هئانبأ ، ةايح  ذاقنإل  ةليسو  نم  هل  نوكي 

رّركتي ّهنأل  يقيقح ، توم  ّيأ  نم  ةعجاف  كألا  يضارتفالا ، توملا  نم  ةنس  ةرشع  سمخ 
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ىلع ّمأ  هيف  سّسجتت  قارف  ّهنأل  يرسق ، قارف  ّيأ  نم  ىسقألا  يدارإلا ، قارفلا  نمو  .موي  ّلك 

الو مهرابخأ ، عمستو  مهروص  ىرت  نأ  اهتينمأ  ّلك  تناك  .ةايحلا  ديق  ىلع  يهو  اهدالوأ  متي 

يرّوصت .كوبسيافلاو  مارغتسنألا  الو  دعب ، هيف  تنرتنألا  دجوي  نمز   اّنك يف  دقف  كلذل  ليبس 

! ةاسأملا

: تلق

كأ نوكت  نأ  ىلع  كصرح  نم  ربكأ  ًافرش  ىرأ  ال  ةّيشحولا ، نم  ردقلا  اذه  ىلع  نمز  يف  – 

، ّةيبيل ةقيدص  ةّصقب  ةّصقلا  هذه  رّكذت  اذه ! رهقو  أ  ّيأ  يهلإ ، اي  .كئادعأ  نم  ةّيناسنإ 

ايلعلا اهتسارد  لكتسال  ايبيل  ةديرف  ترداغ  .ناسنإلا ح  قوقح  لاجم  طشانلا يف  نم 

ىلإ ةدوعلا  اهناكمإ  نوكي يف  نل  تاونس  ا  رورم  دعب  ّهنأ  ّعقوتت  نكت  تّاينيعبسلا   لئاوأ 

ثالث لالخ  يفاذقلا ، ماظن  ّدض  ةضراعملا  فوفص  ىلإ  اهمضنا  ببسب  اهترسأ  ةرايزل  اهنطو 

، مهعادو عيطتست  نأ  نود  رخآلا  ولت  دحاولا  اهترسأ  دارفأ  دقفت  يهو  اهنازحأ  تلاتت  اًماع 

ةيّرسلا هبش  اهتدوع  بيترتل  تاطاسو  ةّدعب  تناعتسا  اهيبأ  ةّحص  روهدتب  تَملع  نكل ح 

.هتيؤر نم  نّكمتتل 

ترمهناو راطملا ، اهلابقتسال يف  ةلئاعلا  تءاج  اهبراقأ ، هّقثو  اهتدوع ك  ويديف  ُتدهاش 

ةبارق مهل  مهفرعت  بابشو ال  اهبايغ ، اوخاش يف  ةوخإ  نادقفلا ، عجوو  ةحرفلا  عومد  نم  ثك 

تحارو اهعومد  تلاهنا  ّةيوقلا ، يهو  ليوطلا ، اهبايغ  ءانثأ  اوتام  نوثك  براقأو  اهب ،

.ةعجافلا ّنس  هيلإ يف  دوعتو  ةّيبص  هترداغ  ةنس ، ثالث  هنم  تمرُح  اًنطو  أطت  يهو  بحتنت 

، هريرس اًدّدمم يف  ناكو  هّمضتل ، اهيبأ  ةفرغ  ىلإ  تعرسأ  تناك ح  ىربكلا  اهتمدص  ّنكل 

دّدرت يهو  ّالإ ب  دهشملا  كلذ  دهاش  دحأ  نم  ام  .اهيلع  فّرعتي  هّنكل   هراوج  ىلإ  تفقوف 

، كلملا مّايأ  ىلع  اًريزوو  ناملربلا  اًوضعو يف  ايسايس  ناك  يذلا  لجرلا  ةديرف .»! انأ  اباب   » همامأ

هتركاذ لعج  ام  لاوهأ ، نم  ىأر  ام  مامأ  دمصي  دومصلا ،  اهّملع  يذلا  وه  مرهو ، خاش 

ام ةايحلا  هيدهت  ليلقب ، ةايحلا  ةقرافم  لبق  وه  اهو  .هعقاو  نم  ًابوره  راهزلألاب  دجنتست 

هكهنأ اهبايغ  يف  هّنكل  اهب ، اًروخف  اًمود  ناك  يذلا  وه  اهّمضيو ، هتنبا  ىري  نأ  كألا ، هاّن 

.هتبوبيغ ىلإ  داعو  ةدودعم  ٍناوثل  ىوس  اهيلإ  فّرعت  ..هتركاذ ف  تابيخلا  تقرسو  رهقلا ،

وهو ىتم  ذنم  اهبحاص  يردي  داع  ام  ىتح  تلاط  ةينمأ  نم  ةايحلا  ةّيثبع يف  كأ  له 

ءاج ىتح  لاط  ءاقل  نم  اًعجو  كأ  لهو  يدانملا ؟ نم  فرعي  الف  هيدانت  أت  حو  اهرظتني ،

؟ قارفلا تيقوتب 

١٢٥



: هعدوأ انأو  تلصاو 

نكل  ىربك ، ّةيئاور  ًالعأ  نوكتل  حلصت  صصقلا  هذه  ّنأ  وه  كأ  يننزحي  ام  يردت ؟ – 

دوسألا «ـ اثلا ل ءزجلاو  ةايح أ ، ةّصق  .ىرخأ  لعأ  ينهذ  يف  اهتباتكل ، تقو  نم  دعي يل 

باتك كأ  ّهنإ  باتكلا ، اذه  يتباتك  ءانثأ  تلتغا  تاياورلا  نم  مك  ..ةقحلل  اي  كب .» قيلي 

، نوتو يلوح ال  نم  سانلا  ّنأكو  ةيسنامورو  ةّفخب  بتكأ  نأ  يننك  الف  هفرظل ، اًرظن  ينبعتأ 

.ًاطابحإ مهديزأف  ّةيواسأمو  ةّداج  نوكأ  نأ  الو 

: قيدصلا لاق 

صصقلا لمجأ  .تنرتنألا  مويلا  هب  ضيفي  عقاولا  ةيعقاو ، صصق  ىلإ  بدألا  جاتحي  ال  – 

نوكيس اذام  ملحلا ، نع  عالقإلا  يرذاح  اًمود ، تبتك  ك  يبتكا  .بّاتُكلا  لايخ  يف  تدلُو 

! مالحألا الول  بدألا 

.باوجلاب ّدمأ  دقف  ..كلت  يتّصق  لصاوأل  ةعرسم  هترداغو  اهببس ، مهفي  ةرارحب   هتركش 
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سماخلا ءزجلا 

كأ انّبحي  قارفلا  ّنكل  ّبحلا  ّبحن 
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انفتاوه ءالزن 

ةقباس ةايح  نم  اجن  ام  اّهنإ  تايركذلاب ، يفتحا 

قبس عم  باهذلا  ّهنإ  .ملحلا  نع  وأ  ةباتكلا  نع  عالقإلا  بتاك  رارقك  ّبحلا ، نع  عالقإلا 

.بّاتُكلاو ...قاّشعلا  هب غ  زوفي  ال  بابشلا ، سكإ  ّنأ  كلذ  رعاشملا ، ةخوخيش  ىلإ  رارصإلا 

.ّبح ةّصق  نم  بتاكلل  لضفأ  بحلا  مهو  ّلظي  نثالا ، عمجلا ب  ميقتسي  ماد ال  امو 

ةباتكلا دوقوب  ّد  وه  .ةفزاجم  الو  هّبح  ةراسخ يف  الف  لجرلا ، كلذ  ىلإ  ينبذجي  ام  اذه 

شيعي نئاك  ّهنإ  .اهفرعأل  تنك  ام  رعاشمو  اًصصق  ينمهلي  يّنع  هعاطقنا  ىتح يف  .كأ  سيل 

.يفتاه يف 

، اننادجو اًديعب يف  هئّبخن  ًسا  داع  ام  بيجلا ، ميقي يف  ادغو  بلقلا  ميقي يف  بيبحلا  ناك 

.انتاشاش ىلع  رهظي  ًائيضم  ًقر  حبصأ 

موي ّلك  ضيفي  فتاهلا  راصو  هنم ، ّةيديرب  ةلاسر  مّايأل  ّبقرتي  انديرب  قودنص  ناك 

.ةّيصنلا هلئاسرب 

هتوص انل  اًكرات  اننذأ  نم  انيتأي  تاربن ، نم  اًيتوص  اًنئاك  حبصأ  تلك ، نم  ًايربح  اًنئاك  ناك 

.هنم ديزملاب  راهنلا  رادم  ىلع  بلاطم  انبأتكا ، تمص  نإو  انضفتنا ، فتاهلا  ّقد  نإ  .ًانامدإ 

ةعطاق ديلاب ، انتلصوو  ديلاب ، تبتُك  ةلاسرب  جهتبم  ةداعسلا ، نم  عيباسأ  شيعن  اّنك 

ف يفتاهلا ، عشجلاب  انبُصأ  ّدحلا ، اذه  ىلإ  تافاسملا  تُرصتخا  حو  .تاّراقلاو  نادلبلا 

حبصأ دقف  .انعوج  ّدست  ّيحلا  رشابملا  اهلقنب  ةروصلا  الو  توصلا ، الو  تلكلا ، تداع 

.انمامأ هعضيو  ةشاشلا ، نم  هجرخي  عارتخا  نآلا  هيلإ  جاتحن  ام  ّلكو  ديلا ، لوانتم  بيبحلا يف 

عضو رطع  ّيأ  فرعنس  ًابيرقو  ًاينورتكلإ ، ةحئارلا  لقن  ىلع  نولمعي  ءلعلا  ّنإ  ربخ ، لوقي 

انل يدهُيس  لهف  انل ، بُصن  رخآ  مك  اذ  وه  اه  ..ىرشبلل  اي  .رخآلا  فرطلا  ىلع  انثّدحي  نم 

!؟ اًيفتاه ..ّبحن  نم  ّمض  ةينمأ  اًموي  ملعلا 

مجح يف  اًزاهج  اهدي  يف  تعضو  ذم  ّةيرشبلا ، جازم  تطبخل  ّةيسيطانغم  ةّيبذاج  ّة 

نم دلوت  ةّيفطاع ، ةّصق  ةبهأ  ىلع  شيعت  اهلعجيو  ةّيسفنلا ، اهترشن  يف  مّكحتي  ّفك ،

.ّةيضارتفا ةايح  ةحاتملا يف  ليصافتلا 
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اهظفل ذم  كتايح  لخدت  ةجهل  ةيادب  ةجهب ، ةيادب  ةداع ، ةيادب  توص ، ةيادب  .ديدج  مقر 

: ّبحلا كل  اهراتخيس  ةّيفارغج  ةفداصم  وأ  ردق  ّيأ  بسح  دعب  يردت  ال  ةملك ، لوأ 

«.. ابحرم «.. » لهأ «.. » اله «.. » الهأ «.. » ولأ »

دلب ّيأ  ىلإ  كل  فشكتسو  بيبحلا ،»  » نطوم وحن  كبلق  ةلصوب  هّجوتس  ىلوألا  ةملكلا 

عمسلاو يقشعلا ، هسوماق  ّغي  ناسللاب  اذإو  .ّبح  ّلك  عم  كّساوح  ملقأتب  أجاُفتسو  .يمتني 

دق ّةيقشعلا  ّةيدجبألا  ّنظي  ناك  قباس  توص  ةربن  نم  نزتخا  ام  تقولا  عم  َيسن  دق 

.هب تهتنا 

.ّةيرحبلا باشعألاك  تاياهنلا  دنع  كب  ثّبشتت  .ىلوألا  تلكلا  كقرافت  ال  ّبح ، ّلك  يف 

.ةملكب سبنت  نأ  نود  يض  مث  ةّرم ، لوأ  ّبحلا  كل  هلاق  ا  كرّكذت  ّةيدكن ، ءاسرخ  تاياهنلاف 

.كتايح نم  اهباحصأ  يفتخي  امدنع  ماقرألا  ديك  ّالإ  تلكلا ، تمص  نم  اًدكن  كأ  نكل ال 

زجاع تنأ  اه  .يفتاه  مقر  سأ  لب  توص ، الو  مسا  سأ  نكت  ّكنأ   فشتكت  طقف ، اهنيح 

يذلا هسفن  مقرلا  نع  ثحبت  كنيع  حتف  لاحو  كتشاش ، ىلع  رهظي  مقر ال  ببسب  مونلا  نع 

اهيف ماد  ام  ..ةئّيسلا  اهرابخأ  مغرب  ةليمج  ةايحلا  ّنأب  هروهظ  كُنئمُطي  يذلاو  كظقوي ، ناك 

.ّكبحي نم 

امدنعف انبولق ؟ نوميقي يف  اوناك  نيذلا  نم  ةوسق  ّدشأ  انفتاوه  نوميقي يف  نيذلا  نوكيأ 

يف انتداعس ، مهو  عنصت  تناك  نم  يه  اّهنأل  انيلع ، ةوسقلا  مهماقرأ يف  مهنع  بونت  نولحري 

.كفتاه ليزن  ..كلايخ  ميقي يف  نم  اهيف  مّكحتي  ةيضارتفا ، ةلاح  ّبحلا  هيف  ادغ  اع 

! يفتاه ّغأ  نأ  اًمازل  راص  اّر 

ةّدعل دوعي  يلاّوج  ّنإ  ةحزام  اهل  تلق  يّننأو  اهفتاه ، يغتب  ةعلوم  تناك  ايليماك  ّنأ  ركذأ 

فتاه حرط  ّلك  اهفتاه  ديدجت  ىلإ  وبصت  ةأرماب  تقثو  امل  ًالجر  تنك  ول  يّننإو  تاونس ،

.قوسلا ديدج يف 

ضفرت يفطاعلا ، نمزلا  لتمتل  فتاهلاب  ظفتحت  تنأ   » مؤلب تلاقو  اهموي  تكحض 

!«. كلذك سيلأ  ةركاذلا  نم  ّصلختلاب  يننيبلاطت  ّمث  ام ، نمزب  يقلت  نأ 

يف ةعرسلا  مهفأ  ال  اذل  .صاخشألاب  انتبارق  قوفت  ةزهجألاب  انتبارق  تدغ  دقل  : » تلق

.ءيشب ال ظفتحت  نأ  راعلا  نم  حبصأ  مويلا  ءيشب ، يقلي  دحأ  نكي  يضاملا   يف  اهنم ، ّصلختلا 

يشي نأ  بيع  ربكأف  ايرثو ، ايعيبط  ودبتل  كفتاه  ةّصاخو  كتيب  ثاثأو  كترّايس  ّغت  نأ  نم  ّدب 

«. كتاّيناكمإ ةلقب  كفتاه 
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«. نامزلا كيه  لب  : » اهتبجأف نانبل » كيه  : » تّدر

.يفتاه قد  اًبلاغ ح  ةسكاعتملا  تاهجولا  تاذ  انتاراوح  ةداعتسا  ةقراغ يف  تنك 

: تحص ةملكب  سبنت  نأ  لبق  .ّطخلا  ىلع  ايليماك  تناك  تلهذ ،

! كيف رّكفأ  تنك  ّوتلل  لوقعم ، شم  هللا  اي  – 

: ةحزام تّدر 

.يننيرّكذتت تلز  ام  ّكنأ  ليمج  – 

.ةديدجلا كتايحل  كتكرت  يّنكل  يلابب  ّلظت  .نيرّوصتت  ّم  كأ  كرّكذتأ  ّإ  ..ولو  اًعبط  – 

.خب وكت  نأ  ّمهملا  ةديج ؟» رابخألا  نذإ  رابخأ  ال   » يسنرفلا لثملا  فرعت  الأ 

.نانبلب انأ  ..هلل  دمحلا  ما  – 

!؟» انتريد كباج ع  وش   » ..ةليمجلا ةأجافملا  هذه  ام  – 

: ةكحاض تّدر 

.رفسلا كلذ  دعب  عيطتسأ  نلو  سداسلا  رهشلا  اماملا أل يف  روزأل  ديعلا  تئج ع  – 

؟ تنب مأ  يبص  ..كووربم  – 

.هل ليمج  مسا  ىلع  روثعلل  كيلع  دمتعأ  ..يبص  – 

ىلع وأ  ةياورل  ناونع  ىلع  روثعلا  نم  بعصأ  دولومل  مسا  ىلع  روثعلا  ..يتبيبح  اي  – 

! رمألا اذه  ّيلع يف  يدمتعت  ..اهلاطبأل ال  ءسأ 

؟ يدعب نم  ةديدج  ةياور  تردصأ  له  ..كعم  ةباتكلا  رابخأ  امو  – 

! ةياور شيعأ  يّننإ  لقنل  ..ال  – 

يضقن اّنك  نيركذت  نامز ، مّايأل  تقتشا  مك  هللا  اي  ..يقتلن  امدنع  كلذ  كحتس يل  واااو  – 

.نوفلتلا ىلع  تاعاس 

ىلإ كديعأل  تقولا  نم  تردهأ  مك  ركذأ  اًعبط  ..نوفلتلا  ةس  ىلع  أت  ال  كليخد  – 

! كباوص

: يضاملاب اهرّكذي  ثيدح  ءاهنإ  ةلجعتسم  تلاق 

؟ ّةيحبص لمعنو  ..دحألا  موي  كيلع  ّرمأ  نأ  كبساني  له  – 

!؟ اًحابص ةعساتلا  ىلع  رايز  نيونت  هللااش  نا  ةّيحبص !؟ – 

: تلاقو ةليوط  ةهقهق  ايليماك  تقلطأ 

؟ كبساني له  ةرشاعلا ، ىلع  كيتآس  صالخ ، – 
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.ما – 

ّلك تأرق  ايليماك  ّنأكو  ةكبترم  انأ  اذامل  يردأ  .اهيقتلأ ال  نأ  لبق  مّايأ  ةعبرأ  يمامأ  .اًنسح 

مّهفتتس اهدحو  .دحأل  ثّدحتأ  نأ  نم  ّدب  الف  اهتيؤرب  ةديعس  هسفن  تقولا  يفو  .اهل  هتبتك  ام 

.اهنونج تلّمحت  ام  طرفل  ونج ،
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( ناونع الب  )

ليحتسملا ةنصحأ  اهّرجت  ةبرع  ةبغرلا 

.لجرلا كلذ  توص  بايغل  متيلاب  يروعش  نم  ًائيش  توب  ايليماك يف  دوجوب  يتحرف  ّغت   

.رازن اًموي  لاق يل  ميتي ،» عدبم  ّلك  »

، ةنكمألا ىماتيو  ناطوألا ، ىماتي  ب  .ةّيبرع  ةلاح  لب  ةّيعادبإ  ةلاح  داع  ام  متيلا  ّنكل 

.ماتيأ ةّمأ  انودغ  مالحألا ، ىماتيو  ءتنالا ، ىماتيو  تاينمألا ، ىماتيو  تاوصألا ، ىماتيو 

!؟ تّرم ةميتي  وك  اقش يف  نوكيأ 

مّهنأل ال ةايحلا ، حاجنلل يف  ربكأ  ًاظوظح  نوكل  ىماتيلا  ّنأ  تأرق  .ةمعن  كلذ  ّلعل يف 

اًعبط .ىماتي  اوناك  اكمأ  ءاسؤر  نم  ةئملا  عبس يف  ّنإ  ىتح  مهسفنأ ، ىلع  ىوس  نودمتعي 

متيب ّببست  يذلا  غصلا  شوب  ناك  هلبق ، انمكح  نأ  قبس  ّهنأل  هابأ ، انفرع  يذلا  ديحولا 

.قارعلا لافطألا يف  يالم 

ةباتكلا ةكرعم  بسكتل  .دنس  نود  ًيتي  ءاضيبلا  ةقرولا  هجاوت  نأ  كيلع  اًضيأ ، ةباتكلا  يف 

ام ّلك  ةراسخب  أدبت  ةباتكلا  كتكرعم يف  .دحأ  نم  كعم  ىقبي  ّالأ  اًما ، اًديحو  نوكت  نأ  بجي 

لاح رخاوبلا  قرحي  ول   سلدنألا  حتفيل  ناك  ام  يذلا  دايز  نب  قراطك  .ًابسكم  كغ  هربتعي 

نم بورهلا  وأ  ةكرعملا  لوخد  غ  رخآ  لتحا  ّيأ  هدنجل  كرتي  ال  ئطاشلا   هغولب 

«. مكءارو ّودعلاو  مكمامأ  رحبلا   » ةهشلا هتلمج  مهل  ًالئاق  ًاقرغ ، توملاو  رحبلا  ىلإ  ةهجاوملا 

رايخ نم  هسفنل  كرتي  ّالأ  هيلع  عادبإلا ، ّرب  غولبل  ةدحاو  ديب  فّذجي  وهو  بتاكلا ، كلذك 

هدي نوكت  نأل  ىوس  جاتحي  وهو ال  ہءارو ، ّودع  تقولا » همامأ و« ربحلا »  » .ةباتكلا رخآ غ 

ّبح ّلك  ديب  ًااد  ردقلا  كسمأ  ةباتكلا ، يل  ىّنستت  ّهنأ   هللا ، مِعن  نم  .ةاجنلل  ةقيلط 

! ملقلاب كسمأ  وأ  يبلقب  كسُ  نأ  .هدي  وأ  يدي  ناك ب  رايخلا   ... كاسمإلا  لواح 

ةلبقملا ةعبرألا  مّايألا  باتكلا يف  اذه  يهنأ  نأ  مساح  رارقبو  ةبك ، ةسحب  ةباتكلل  تدع 

.ةباتكلا يجازم يف  طبخلتس  اّهنأب  اًساسحإ  ّنأكو يل  ايليماك ، عم  يدعوم  لبق 

! وه ناكو  ...باستاولا  سرج  ّقد  ح  ناموي ، ّرم  دق  ناك 

..ينتدقتفا وكت  نأ  ىّنأ  – 
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تبجأ .ينفتاه  ةّرم  رخآك  اًما  ةعساتلا  نكت  .ةعاسلا   ىلع  ةرظن  تيقلأ  ةأجافملا  عقول 

: عاطقنالا نم  عيباسأ  ةثالثل  ةحّملم 

! كترّكذت نأ  ثدح  ةقيقد  عبرأو  ةعساتلاو  ...ةعساتلا  ب  – 

: اًحزم ّدر 

نوكأس ..ةوهق  ناجنفل  وأ  ءادغلل  اًدعوم  يزجحا يل  ...تقولا  ةقيقد يف  تمد  ام  .اًنسح  – 

.مّايأ ةرشع  دعب  توب  يف 

.ةيادبلا هذه  ينتكبرأ 

ّةلظم ذخأت  .هعقوتت  ّم  ءيش  ثدحي  ال  .ةيّوجلا  ةرشنلا  هبشت  لجرلا  اذه  عم  يتّصق 

.رط اهب  اذإو  اًصيمق  يدترت  سمشلا ، عطستف 

! ايح ثعبُيف  هنم  تيهتنا  لوقأ 

اذلف ةوهق ، ناجنف  ىلإ  وعدي  وه  اهو  كأ ، سيل  اًدّدجم  هتوص  عمسأ  نأ  يتينمأ  تناك 

هتبجأ تعقوت ؟ ّم  ّةيعقاو  كأ  تحبصأ  ةّصقلا  ّنألأ  هلوق ؟ ّدوأ  ام  سكع  بيجأو  جأ ،

: بذاك رذعب  ةنيعتسم 

.رهشلا رخآ  رئازجلا يف  ىلإ  رفس  عورشم  يل  اًيئدبم ، – 

نوكأس يف يّنكل  توب ، ىلع  ًاثك  دّدرتأ  انأ ال  .كجمانرب  يعجارتل  مّايأ  ةرشع  كمامأ  – 

.كيقتلأل ةصرف  يهو  نانبل ، نم  ديعب  ةّمهم غ 

: تلق

؟ ءاقلل حلصت  ضرألا  ةعقب يف  نم  كانه  لاز  ام  له  يردأ  ال  – 

..نذإ ِقتلن  انيعد  قارف ؟ اهب  ّرم  ام  ضرألا  ةعقر يف  نم  لاز  ام  له  لب  – 

.هللا ءاش  نإ  لواحأس  – 

«. ال  » ينعت برعلا  دنع  هللا  ءاش  نإ  – 

«. اّر  » ينعت يدنع  – 

: اًرخاس باجأ 

.كتاياور لمجأب  تزف  اّر  كتلواحم ، ةّداج يف  وك  – 

! كلذب ينتدعو  ّكنأ  تيسن  – 

دوعولا ّالإ  قّدصت  ال  ةأرملا  ّنكل  تلكلا » ّلقأب  لاقي  دعو  ىوقأ   » .يدعو دنع  انأ  – 

! تاجابيدلاو عومدلاب  ةبّضخملا 
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خيراتلا ربع  لاجرلا  نم  ءافولا  ناسرف  .هدعوب  قثأ  ينّنكل  ديدحتلاب ، دعي  اذا  هلأسأ   

رداغي وهو  هتملعم  نذأ  سمه يف  يذلا  ّباشلا  كلذ  مهرخآ  .تملكلا  مهدوعو  زواجتت   

دعب نوركام  ليوناإ  داعو  كجّوزتأو » دوعأس   » اهنع هودعبيل  هلهأ  هلسرأ  ثيح  سيراب  ىلإ 

.اهديب اًكسمم  هيزيلإلا  ىلإ  لخديو  هّمأ ، رمع  يتلا يف  ةأرملا  كلت  جّوزتيل  تاونس 

: تلق

ًاباتك زجنأ  نأ  نم  ّدب  يّننأل ال  كارأ ، نأ ال  يسفن  ىلع  اًدهع  تعطق  تنك  يّننأ  ةقيقحلا  – 

.ّبحلل تقو  ايح  سيلو يف  هيلع  لمعأ 

ةكمهنم يف تسلأ  هب ! كربخأل  ثكلا  ّيدل  ...باتك  عورشم  كيلع  ضرعأ  يّننإ  لقنل  – 

.نايسنلا نع  كباتك  هتيسن يف  ا  كرّكذأ  ينيعد  رّكذت ، لعف  ةباتكلا  قارفلا ؟ نع  ةباتكلا 

؟ باتكلا كاذب  كتقالع  امو  – 

نايسنلا ةلبق  هبهأ  نأ  نك  كاوس  نمو  .قارفلا  ةنيدمو  ىركذلا  ةنيدم  توب  تناك  – 

ندم سأ يف  كدي /   ينطعأ  نايسنلا  اّهيأ   » يبتكت أ  .نمزلا  كلذ  ذنم  اهيلإ  دوعأ  انأو 

ينبه نايسن  اي  يفاطق  كل  عادولا /  لبق  ترهزأ  يهافش  ىلع  قارفلا  جضن  كعم /  ىركذلا 

.كنايسن نكأل  كتلبق ...»

: ةحزام تبجأ 

؟ ءارعشلا هلوقي  ام  قّدصت  لهو  – 

! ّبحلا كئارآ يف  ّلك  ّغأسو  اًموي  كيقتلأس  يّننأب  يننكسي  يذلا  ناإلا  كلذ  قّدصأ  – 

؟ اذه فيك  هللاو ..! – 

! يننيّبحتس ّكنأل  – 

: مّكهتب تلق 

تافص نم  ةفص  اّهنإ  سفنلاب ، دادتعالا  كيف  ينبجعي  نكل  .يّدحتلا  اذه  ىلع  ّقلعأ  نل  – 

.مويلا لاجرلا  اهدقتفي  ةثك 

: ةّداج ةربنب  ّدر 

ةزعو ةوخنلاو  ةعاجشلاو  ةءورملا  برضب  تلّفكت  بورحلا  ّنكل  اهودقتفي ، مه   – 

ةجاحلا مكحب  ناوهلا  عم  اًهركم  ملقأتي  هتلعجو  رعلا ، لجرلا  رخف  ناك  ام  ّلكو  سفنلا ،

.رعلا يف عمتجملل  يرقفلا  دومعلا  رسكل  لاجرلا ، ةكوش  ترسك  برحلا  .نامأ  نع  ثحبلاو 

.ةبرغلا مهتلذأو  زوعلا ، مهناهأ  مركلاو  ةوخنلا  دايسأ  اوناك  لاجر  عومدلاو ، عونخلا  نمز 
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.مهتاعّرضتو مهعومد  ىلع  اعلا  تاماك  تدهش  ناوفنعلا  ةداس 

، ناسنإلا هيف  صخرو  ناسرفلا  هيف  ّلق  نمز  ةلوجرلا يف  لقثبو  نهوب ، مويلا  رعشي  لجرلا 

ةّيسفنلا مراص يف  خرش  ثادحإل  اوّططخ  ةّمألا  هذه  رامدل  اوططخ  نم  ّنأ  تهبتنا  كتننظ 

ىلع ًالاجر  تيأر  .عضو  ّلك  عم  شياعتتو  ءيش ، ّلكب  لبقت  اهلعجب  ةلوجرلا  ةناهإل  ةّيبرعلا 

مامأ نّولُذيو  مهتاجوز ، مامأ  نوبُرضيو  مهراغصل  ءاملا  ةعرجو  ةمحرلا  نودجتسي  دودحلا 

! مهتلوجر نم  صقن  دق  سفنلا  ةزع  بوسنم  ّنأل  ءالؤه  يمولت  نأ  نك  ..مهئانبأ ال 

رطخ ام  لوأ  تلق  .هقطنم  ينمحفأو  هتسح ، ةربن  ينتأجاف  دقو  هب  بيجأ  ام  دجأ   

: ينهذب

.كمرتحأ انأ  ببسلا : نآلا  ملعأ  ..كب  ةبجعم  انأ  اذامل  لءاستأ  انأو  ءدبلا  ذنم  – 

: اًحزام ّدر 

؟ نذإ كارأ  له  ..قيرطلا  فصن  انعطق  دق  اه  ..ليمج  – 

: تلق

.لصاوت ىلع  ىقبنس  انمامأ ، تقولا  لاز  ام  – 

: ّدر

قارعلا يف  نوكأس  .ةمداقلا  مّايألا  يف  يفورظ  فرعأ  ال  .كب  لاّصتالا  عيطتسأ  ال  دق  – 

.ايروس اهدعبو يف 

؟ يروس تنأ  – 

لمعأ .ينطو  يه  اهيعارذ  حتفت يل  ضرأ  ّيأ  وك ، نطاوم  انأ  تئش  نإو  انبل ، انأ  ال ، – 

نوكرتي الو  رادقألاو ، راحبلا  مهفذاقتت  نم  رابخأ  ّيطغأ  ّةيملاع ، ءابنأ  ةلاكول  ايبرح  ًالسارم 

.رامدلا ّالإ  مهفلخ 

: متمتي نمك  ةمدصلا  عقو  تحت  تلق 

! نونجلل اي  يهلإ ! اي  – 

: اًكحاض ّدر 

! كارأ الو  توب  ىتح  نأ آ  نونجلا  – 

نأ دعب  ينبذاجت  ةضقانتملا  فطاوعلا  نم  ٌّمك  يدّدرتو ، يتحرفو  يرعذو ، يلوضف  ب 

نم ةعاس  كيطعي 24  كتقو  نم  ةقيقد  هيطعت  .ّبحلا  نم  مركأ  ال  .لجرلا  كلذ  ينّملك 
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.ةداعسلا

.يتنيكس ّزهت  رعاشم  ّيأل  ةزهاج  تدع  ام  .ديدش  نزح  اهعبتي  ةرباع  ةحرف  ديرأ  ينّنكل ال 

لمجأ .ةعتملا  عاونأ  نم  عون  عانتمالا  ّنكل  .هارأ  نأ  ّدب  تلقل ال  ةبغر ، لوأل  تملستسا  ول 

عوقولا مواقأ  نأ  ّيلع  .لوصولا  نم  لمجأ  قوتلا  .دجي  الو  أي  نأ  هراظتنا  دجي يف  نأ  نم 

! اهب دعي  يتلا  هذه  ةنونجم  ةّصق  ّيأ  هبصن يل ، يذلا  دألا  خفلا  يف 

نود .ّبحلل  ةّحنرتملا  ةنيفسلا  هذه  ةبهاذ   يه  نيأ  ىلإ  يردأ  تدع  ام  يّننأ  ةقيقحلا 

اهتدعتسا لكو  ينقرافت ، نكت  هتلك   ّنأ  كلذ  هسكعو ، ءيشلا  يسفنل  لوقأ  تنك  فقوت 

هتايحب ةفزاجملا  ّدح  ةعاجشلاو ، ةءورملا  نم  ردقلا  اذه  ىلع  ًالجر  ّنإ  .هب  ًاباجعإ  تددزا 

فعضب اًمود  ترعش  دقف  .اًقبسم  ينمزهي  ىلوألا ، ةجردلاب  اهب  اينعم  سيل  بورح  ةيطغتل 

ناك ام  نئك  نم  يمض  بصن يل  مك  .أ  تانيج  اّهلعل  .ّةيضق  وأ  ئدابم  هل  لجر  هاجت 

ميقلا ال ّنأو  ًهش ، نوكي  نأ  ّالإ  نك  ال  ايسايس ، ًأدبم  هل  نم  ّنأ  يداقتعال  يبلق ، اهيف  عقيل 

، هفقوم ن  عفد  نم  ّلك  تدناسو  هتّيضق ، تناك  هم  لضانم  ّلك  عم  تفطاعتف  أزجتت ،

تنك دقف  لايتغالا ، نم  مهيلع  ًافوخ  ٍفطاعت  نع  ّيرئازجلا  بّاتكلا  باهرإلا  مّايأ  تلسارو 

ةمهت ببسب  مهتايح  ايرئازج  اًفقثمو  ًابتاك  نوعبس  دقف  نيب  نامأب ، يدوجو  بنذب  رعشأ 

لهف .اعانق  تحّحص  ام  ًاثك  ةايحلا  ّنكل  رذحلا ، بجي  ناك  ح  اًرارم ، تفزاجو  ةباتكلا ،

؟ يمكح اًضيأ يف  ةّرملا  هذه  ئطخأس 

.لجرلا اذه  عم  بئاصلا  رارقلا  ذخأ  ىلع  دعاستل  ايليماك  ىلإ  جاتحأ 
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( ناونع الب  )

ءيش هنم  عقو  ّالإ  فلخلا  ىلإ  دحأ  تفتلا  ام 

.ةبك ةتبنو  تايولح ، ةبلع  ةلماح  ةجهتبم ، ةقينأ ، ةليمج ، حابصلا  كلذ  ايليماك يف  تءاج 

«. تس  » تحبصأو جاوزلا  اهّغ  دقل 

: تلاق

! ينيرّكذتت دورولا   نم  كأ  شيعي  نأ  نك  ءيشب  كتئج  – 

: اهنم اهذخآو  اهّمضأ  انأو  اهتبجأ 

ىلع كمسا  تقلطأ  ّإ  ىتح  تيبلا  يننيكراشت  تنأ  ..كب  رّكذي  ءيشب  ةجاح يل  ال  – 

! يتطق

: تحاص

!؟ حيحص – 

.ديعب نم  انلّمأتت  تبحسنا  .ةوافح  ّيأ  ِدبت  اهّنكلو   يماك  نع  تثحب 

! راغت اّهنإ  – 

: ايليماك تّدر 

! ططقلا ةغ  انصقان  ناك  ..لوقعم  – 

.كمسال غصت  ّهنإ  يماك ، اهمسا  – 

!؟ دج نع  – 

: ةبّبحملا اهتجهلب  تلاقو  ايليماك  ينتّمض 

لثم ةولح  ةسلج  سلجن  نأ  تيهتشا  مك  هللا  اي  يليتقتشا ؟ دقلاه  يتبيبح  يملست يل  – 

.حبصلل حنو  نامز 

اهل تحب  صصقلا  نم  مكبو  اهل ، تبتك  لئاسرلا  نم  مكو  اهعم ، ترهس  مك  اهربخأ  نل 

اهل تيور  باتك  ىدم  ىلع  يّننأ  ملعت  الو  ليلقلا ، فرعت  نأ  قوش  ىلع  يه  .اهب  يردت  نلو 

.ثكلا

تّرقتسا دقلف  توبل  ًاثك  قاتشت  اهّنكل  ةديعس ، اّهنإ  تلاقف  ةديدجلا  اهتايح  نع  اهتلأس 
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.ايجين اهجوز يف  عم 

: يحمالم ىلع  بّجعتلا  تامالع  تأر  دقو  يننئمطتل  تفاضأ 

.ةبك ةينانبل  ةيلاج  كانهو  ةليمج  ايجين  ةايحلا يف  – 

ّنكل .ايقيرفأ  مهتورث يف  اوعنص  نانبل  ءايرثأ  ّلج  ّنأ  هفرعأ  ام  .ّقلعأ  .اهلجأ   نم  تدعس 

.ينينعت تناك  اهدحو  اهتداعس 

: تفاضأ

انأ .ةباتكلل  تقولا  ضعب  يدنع  ةماقإلل  تأت  كتيل  ةبك ، ةعرزمو  ليمج  تيب  ّيدل  – 

.ّوجلا ّبحتس  ّكنأ  نم  ةقثاو 

: تلق

..هسفن رهشلا  نحن يف  ةبسانملاب  ...اًقحال  ىرن  ّمث  كدولوم  يعض  نآلا  يحور  زيزع  اي  – 

! بذاك لمحب  مأ  بك  ّبحب  له  يردأ  نكل ال  ..ىلبح  رهشأ  ّةتس  ذنم  اًضيأ  انأ 

: تحاص

! ةّصقلا وش  ..حإ  واااو  – 

أرقتل رتويبمكلاب  اهّدمأ  نأ  لهسألا  نم  .كحضلا  نم  يسفن  عنمأ  نأ  تعطتسا  ام 

ىلإ جاتحأ  دقف  .رهشأ  ّةتس  اهل  رصتخأ  نأ  ىلع  يفناج ، يف 8  هتأدب  ك  باتكلا  طوطخم 

.لقألا ىلع  اهعم  عوبسأ  ءاضق 

: تلق

ودبيو ةرسآ ، ةغل  كل  لجر  رهشأ  ّةتس  لبق  ايح  لخد  دقل  .بيجع  رمأ  ثدح يل  – 

ةليمج هعم  يتّصق  ...اياور  نم  جراخ  ّهنأ  ول  ينثّدحي ك  يرّوصت  ئدابم ، بحاصو  ًاقولخ 

.هب اًقلعت  تددزا  ينّملك  ّلك  ...هفرعأ  يّننأك  ساسحإ  يدنعو  ةبيرغو 

: ينعطاقت يهو  تلاق 

؟ هب تيقتلا  نيأ  ًالوأ ، – 

.كوبسيافلا يتحفص يف  ىلع  لصتا   – 

تيسنأ ..ةقحلا  هذه  ام  يهلإ ، اي  .تنرتنألا  ىلع  هيلإ  تفّرعت  اًصخش  ّبحت  ..ةنونجم  – 

! تنأ نم 

اًقيلعت كوبسيافلا  يتحفص يف  ىلع  بتك  دقل  .بّاتُكلل  ثدحي  ام  ثدحي يل  ..ةبتاك  انأ  – 

ناوفنع اذ  اًصخش  هتدجو  هتحفص  تلخد  حو  ..هتغل  ينتفقوتسا  .اهقلغأ  نأب ال  ينعنقيل 
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.ءاسنلا ىلع  برحلا  هنالعإ  مغرب  اّهبحأ ، ةرخاس  اًحور  كلتو  ئدابمو ،

! كنذأ نم  كدوقت  تلكلا  تلاز  ام  كدعاسي  هللا  – 

.يردق مّكحتت يف  يه  اذل  يّمأ ، اّهنإ  ...ينتبجنأ  تلكلا  – 

ىلع ةعوبطم  اّهنأك  بذاك »  » فداصأ نم  ّلك  بج  ىلع  أرقأ  نأ  يّمأ  ينتّملعف  انأ  اّمأ  – 

.سكعلا تبثي يل  نأ  ىلإ  هنم  خلا  عقوتأ  الو  هقّدصأ  الف  ههجو 

! يمكحتل بتك يل  ام  رقت  و  لجرلا ، اذه  نع  ًائيش  فرعت  تنأ ال  زيزع  – 

اهل تأرق  يتّصقب  فافختسا  نم  اهنم  ادب  ام  مامأ  ّمث  .هقيلعت  ىلع  اهعلطأ  نأ  تدّدرت يف 

: يفتاه ىلع  هترّوص  تنك  يذلا  قيلعتلا 

دعاوأ تاونس  ذنم  .كب  يلاغشنا  ةقرافلا ، يتمالعو  ةفنألا  زيم  .ةفهل  نوسمخ  يرمع  »

كتياور تفلخأ  اّر  ةباتكلا ، ةعيرذب  يبيغت  ال  .كشياعأ  ..كلّمأتأ  ..كحّفصتأ  انه ، كحور 

!«. نايسنلا ةلبق  كبهأ  دّيس  تئج  .لمجألا 

: تلاق

.دع لئاسرب  يِنترّكذ  ّبحلا ، نم  ىلحأ  ام يف  ةقيقحلا  ..تلكلا  هذه  لمجأ  ام  هللا  اي  – 

.ًابيغ اهظفحأ  اهلجل  تنك 

ءاج ظحاجلا  ةبتكم  تقرتحا  ّامل  نيردت ، انيّصلخو ! اهيقّزم  ّكبرب  اهنيظفحت  تمد  ام  – 

! يحاتراو كردصب  يتخا  اي  اهيّبخ  يردص .» اّهنإ يف  وزعت  ال  : » مهل لاقف  نيزعم  هباحصأ 

؟ ةجردلا هذهل  كجعزت  له  ..لوقعم  – 

كيلعو اًديدج  اًدولوم  نيرظتنتو  ةديعس  ىرأ  تنأ ك  نكل  .ينجعزت  ..يتبيبح ال  اي  – 

ظافتحالا نم  نيديرت  اذامو  نآلا  لئاسرلا  هذه  ىلإ  كتجاح  ام  ...يضاملا  ىلإ  يتفتلت  ّالأ  نآلا 

! اهب

؟ ديرأ تنك  ام  نيردت  – 

!؟ نيديرت اذام  – 

.كبتك أرقي  وهف  اهأرقيل ، كبتك  نم  باتك  اهتعضو يف  ول  ىّنأ  تنك  – 

لجرلا اذه  كتّصق ! فرط يف  يّننأو  ..هيف  نيركفت  تلز  ام  ّكنأ  مهفيس  اذكهو  هللاو ! – 

هللا دمحلاو  تنأ  اهو  هببسب  ذعتت  ّالأ  وه  هديرأ  تنك  ام  لك ّ هعم ، لكشم يل  يتبيبح ال  اي 

.هنأشو هيعد  .اًضيأ  وه  جّوزت  ّهلعل  وأ  ..ديدج  ّبح  هتايح  اّر يف  .ةديعس 

.جّوزتي وه   ال  – 

١٣٩



! هنم يفُشت  ّكنأ   ينعي  اذه  هرابخأ ؟ نيدراطت  اذاملو  – 

.نونجلا كلذب  يدعب  ةأرما  ّبحي  نأ  هناكمإب  نأ  عقوتأ  نكل ال  يلابب ، رطخي  ّلق  اًدبأ ، – 

.ناسنإلا ةايح  ةدحاو يف  ةّرم  ثدحي  اذه 

هيلع نيراغت  تنأ  .ًاليوط  ةغلا  شيعت  ّبحلا  توم  دعب  ىتحف  ..ةغلاو  ةينانألا  اّهنإ  – 

.ةداعسلا هل  تيّنمتل  هتببحأ  ول  ..هتببحأ  ام  ردقب  كَّبحأ ال  ام  ردقب 

! ينّبحأ مك  نيردت  نكل ال  ..هتببحأ  مك  نيردت  – 

اذامل بيط  ّدحلا ، اذه  ىلإ  اًضعب  كضعب  تببحأ  دق  تمد  ام  ...ينينّنجت  حر  هللاو  – 

؟ تقرتفا

.كعوضوم انيعد يف  نآلا  ...موي  تاذ  كل  اهيكحأس  ةليوط  ةّصقلا  – 

ةوهق ىلع  اعد  وه  مأ ال ؟ لجرلا  اذهب  يقتلأ  له  دحاو : لاؤس  رصتُخي يف  يعوضوم  – 

نم ينعن  ثيحب  ةّصقلا  رّوطتتو  يتلزع  رسكي  نأ  ىشخأ  نكل  هيقتلأ  نأ  لوضف  يل  ءادغ ، وأ 

.ةباتكلا

؟ لكشملا نيو  ةعاس  عبر  هيفوش  بيط  – 

ةركفلا يف .توب  اًدحأ يف  دعاوأ  نأ  كلاب  معاطملا ف  الو  يهاقملا  داترأ  يننأ ال  نيردت  – 

اذهل ةجاجزلا  حتفأ  نأ  ىشخأ  ةكبترم  انأو  كارأ  نأ  ديرأ  لاق يل  ذم  .ينهذ  شّوشت  اهتاذ  ّدح 

.ةقيقح حبصيو  فتاهلا  مقمق  نم  جرخيف  ّنجلا 

.سارلا عجو  البو  هيفوشت  ام  صالخ  – 

، بتاك ّيأ  يرغي  عوضوم  اذه  ةلهذم ، ةياورب  دعي  ّهنإ  ةلوهسلا ، هذهب  تسيل  ةّصقلا  – 

! اياور لاطبأ  نم  لطب  ّهنأكل  ...اذه  يمهفت  نل 

: ةحزام تقلع 

! ىرخأ ةايح  هتببحأ يف  ّكلعل  – 

: تلق

.يحصن ةّداج يف  تسل  تنأ  – 

: تّدر

ّلبقتن ال  نحن  ّبحلا  توم  دعب  ىتح  .اًدحأ  حصني  نأ  دحأ  ناكمإب  سيل  ّبحلا  يف  – 

.ىهتنا ّبحلا  ّنأ  مغرب  كلذ  ضفرأو  لئاسرلا  يقّزم  لوقت يل  نيرت ، .حئاصنلا ك 

: يبتكم ىلإ  هّجوتأل  فقأ  انأو  اهل  تلق 

١٤٠



.كلئاسرب كيتآسف  كلذ  ىلع  نيّرصت  تمد  ام  نكل  ...يضاملا  نم  كيمحأ  نأ  تدرأ  – 

راتخي صخش  ّلك  .كدحو  كرارق  اذه  اهيقّزم  وأ  اهب ، يظفتحا  وأ  اهيظفحا ، اهتءارق ، يديعأ 

فلتخي ال  يضاملا ، لئاسرب  يظفتحت  نأ  .نئاهرك  انكاسمإب  يضلل  حمسن  نيذلا  نحن  هديق ،

.اهاركذب نوقشيسو  ...اهيلإ  اودوعي  نل  تويب  حيتاف  يسلدنألا  ظافتحا  نع 

يتسالبلا سيكلا  كلذ  يدي  يفو  تدع  .اهل  اهرضحأ  نأ  ىّنمتت  تناك  اهلعل  .بجت   

.ًائيش لوقأ  نأ  نود  اهوحن  هتددم  .تاّرم  ةّدع  فوفلملا  رمحألا 

نئاكب مألا  كسمتف  اهديلوب ، مألا  ةلباقلا  ّد  ةظحل  ك  كابتراو ، ةبهرب  ايليماك  هتكسمأ 

.اهئاشحأ شاع يف  ّهنأل  هفرعت  اهنوك  مغرب  ةّرم ، لوأل  هيلإ  فّرعتت 

تحار يف .فلخلا  ىلإ  اًيشم  اهعطق  بعصي  ةفاسم  لئاسرلا  كلت  بو  اهنيب  حبصأ  دقل 

ةمزح ًاخأ  جرختو  ةّرم ، نم  كأ  سيكلاب  طيحي  يذلا  قصاللا  طيرشلا  ّكفت  عقدم  تمص 

.لئاسرلا

ةعمد تيأرو  حضاو ، ّرثأتب  ىرخألا  ولت  ةلاسرلا  حّفصتت  تذخأ  يدوجو ، تيسن  اّهنأك  ّمث 

: تلق .يضاملا  اهب يف  اهيساوأ  تنك  يتلا  ةربنلا  كلت  تدعتسا  .اهنيع  عملت يف 

كيلع ّلدتست  كرثأ ، يفتقت  كملؤتل ، ّالإ  دوعت  يه ال  .تايركذلل  لبن  ..يتبيبح ال  ايليماك  – 

.كشهنت نأ  اهل  ديرأ  تنك  ام  شرق  كسأ  تايركذلا  .كمدب 

: تلاقو ةلاسر  ينتلوان 

.ينّبحأ مك  يفوش  رقا  – 

ةّيئاقلتب ةقفدتملا  رعاشملا  هذهب  ةذوخأم  اهأرقأ  ينتدجو  ّمث  ةهركم ، ةلاسرلا  اهنم  تذخأ 

: رعش نم  لّالش 

ِتئج ّكنأ  ول 

ءاسملا اذه  ءاج  كنم  ًائيش  ّنأ  ول 

رطملا ّفقوتل 

بورحلا اياحض  ددع  صقنل 

فطاعم ءسلا  ترطمأل 

اعلا يدّرشم  ّلك  ىلع 

ىراحصلا حمقلا  لوقح  ّتطغل 

ضرألا هجو  ىلع  ٍعئاج  نم  يقب  امو 
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مهعيمج قاشعلا  حلاَصتل 

مهتويب ىلإ  دونجلا  داعو 

دورولا ّلاحم  نم  دورولا  تدفنل 

لتاق وأ  ةيغاط  نم  سانلا  داع ب  امو 

رابخألا طيرش  َّغتل 
« لجاعلا ربخلا   » يه كتدوع  تناكلو 

: تحص

! اًرعاش تببحأ  ّكنأ  ينيربخت   – 

.قشاع ّهنأ  رمألا  ام يف  ّلك  ..اًرعاش  سيل  – 

.بدألاب ةقالع  مهل  سيل  نم  اهبتك  ّبحلا  لئاسر  لمجأ  ّنإ  اولاق  نيذلا  ّقح  ىلع  مّهلعل  – 

: سيكلل اهديعأ  انأو  تلقو  ايليماك  نم  لئاسرلا  تذخأ 

ّلك نآلا  ىهتنا  دقل  يتبيبح  نكل  .اهيقز  نأ  ّيلع  ّزعيو  اًقح  ةليمج  لئاسر  ودبت  اهنإ  – 

.تيب نم  كل  يقبي  الو  هتينب  ام  رّمدي  دقف  قارفلا ، لازلزل  ةيدادترالا  تاّزهلا  يرذحا  ءيش ،

ترشنو تننُج  اّرو  اهيلع  عّلطأس  .اهرمأب  اًرارق  يذخأت  نأ  ىلإ  لئاسرلا  هذهب  ظفتحأس 

.ًالصأ لئاسرلا  نع  باتك  ّهنإ  .اتك  اهادحإ يف 

: ةجهتبم تحاص 

؟ اذه لعفتس  اًقح  – 

.اّر – 

! لئاسرلا اع  ليمج  مك  ..هتءارقل  ينيتقّوش  – 

تسيل تاّغت ، نم  اعلا  فرع  ام  سايقم  يه  لب  بسحف ، ًاملاع  تسيل  لئاسرلا  – 

نمز لبق  ةيلاغ  تناك  اًضيأ  عومدلا  لاّوجلا ، مّايأ  ىلع  تصخر  يتلا  ّبحلا  لئاسر  اهدحو 

.ةيقرولا ليدانملا 

اوناكو فتاه ، ّرزب  ىحُو  بتُكت  لئاسرلا  تراصو  مهمدب  مهلئاسر  نّوطخي  قاّشعلا  ناك 

يفو مهنزح  يف  ىتح  ةلاسر ، بيبحلا  ىلع  نوكتسي  اوحبصأو  لئاسرلا  فالآ  نوبتكي 

مك ...قاّشعلا  ْيتئر  لئاسرلا  تناك  دقف  لئاسرلا ، ةباتك  نولصاوي  لئاوألا  ناك  مهتعيطق 

؟ دع عم  ّكبح  ةّصق  تماد 

: بئاغ توصب  تلاق 
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.تاونس ثالث  – 

ّبحلا اذه  نيربتعتو  ءاكبلاو ، ةعيطقلاو  ةرباكملا  ًءابه يف  تبهذ  اهفصن  تاونس  ثالث  – 

ناك هدحو  توملا  ّنأو  كأو ، نرق  فصن  يضاملا  مودي يف  ناك  ّبحلا  ّنأ  نيردت  له  ةروطسأ !

ماد 50 تييلوج  ةلثمملا  هتقيشعل  وغيه  روتكيف  ّبح  ّنإ  يرّوصت ، ...قاّشعلا  ب  قّرفي  ام 

ءالبنلا جاوز  عن  تناك  يسنرفلا  عمتجملا  ديلاقت  ّنأل  جاوزلا  نم  انّكمتي  نأ  نود  نم  ةنس 

نويلبان اّمأ  ..ّبح  ةلاسر  فلأ  نم 20  كأ  نرق  فصن  دادتما  ىلع  اهل  بتك  اذل  تّالثمملاب ،

تاحاس نم  اّهلجو  فزوج ، هتجوزل  اهمظعم  قشعلا ، لئاسر  لمجأ  نم  فالآلا  بتكف 

! كتخّود لئاسر  عضب  تنأو  ..كراعملا 

؟ تقولا دجو  نيأ  بحلا ؟ لئاسر  فالآ  بتك  نويلبان  لوقعم  – 

، هلابقتسا اّهلك يف  اسنرف  نوكتو  هكراعم  نم  اًرصتنم  دوعي  ناك  ّهنأ  لوقعملا  نم غ  لب  – 

هتاحوتف نع  ةلوغشم  تناك  دقل  .هتاراصتنا  هل  كرابتل  هراظتنا  يف  فزوج  دجي  الو 

هتجوز تناك  هبايغ ، ءانثأ  ّنأ  اًقبسم  هيخأ  نم  ملع  ّهنأل  اًمزهنم  رصقلا  لخدي  ناك  .اهتاحوتفب 

! ...هلاجر نم  ةطيسب  ةبتر  يذ  لجر  عم  هنوخت 

ةموكحلا اهترشنو  ةيّرس  تناك  قئاثو  ىلإ  اًدانتسا  يرّوصت  ةرتف ، لبق  هتأرق  ا  ينترّكذ  – 

كلم ّىلخت  يتلا  ةسوحنملا  ةقلطملا  كلت  نوسبمس ، سيلاو  ةديسلا  ّنإف  ًاخأ ، ةيناطيربلا 

، يناكيم عم  هنوخت  تناك  اهب ، جاوزلا  نم  نّكمتيل  شرعلا  نع  نماثلا  دراودإ  ايناطيرب 

اًدج باذج  رماغم  ّهنأب  مسالاب  هركذت  يتلا  قئاثولا  هفصتو  ةني  ايادهو  ًالاومأ  هل  تمّدق 

دراودإ قمحألا  ّنكل  فزوج ، لجأ  نم  هشرع  نع  ّلختي  ةياهنلا   نويلبان يف  .زاتمم  صقارو 

..ةأرما ّبح  لجأ  نم  ءيش  ّلك  نع  ّىلخت  يذلا  لجرلا  ّهنأ  ىلع  خيراتلا  همسا  لخد  نماثلا 

! ءيش لجأ ال  نم  عقاولا  يأ يف 

: تلق

! كلذب فرعي  ّهنأو   يروطسألا  هّبح  مهوب  اًديعس  تام  ّهنأ  ىّنأ  ..مارح  اي  – 

: تلاق

؟ ةّصقلا هذه  نم  تجتنتسا  ام  نيردت  – 

: تلق

!؟ كلذك سيلأ  تانئاخ ، اًضيأ  ّنهنأو  اياحض  اًمود  نسل  ءاسنلا  ّنأ  – 

ّنأل رّوهتلاو ، ءابغلا  نم  برض  ّبحلا  يف  ىربكلا  تايحضتلا  ضعب  ّنأ  تجتنتسا  ...ال  – 

١٤٣



كلتك ًاخأ ، مدني  ًاثك  ّبحي  نم  ّنأو  ّغتلل ، تقولا  عم  لباق  هيلع  نهارن  يذلا  ناسنإلا 

ّنأ تملع  امدنع  ّمث  ىمعأ  لجرب  تجّوزت  يتلاو  ةفاحصلا  اهتّصق  تلقانت  يتلا  ةّيبرعلا  ةأرملا 

ّهنأل اهقلطي  رظنلا  هتداعتسا  لاح  لجرلاب  اذإو  اهنيع ، هتبهو  هنيع  ىدحإ  ذقنت  نأ  اهناكمإب 

! ةحيبق اّهنأ  فشتكا 

وه ام  قيثوت  ّبحي  خيراتلا  ّنكل  ..ةدلاخ  ّبح  صصق  رصع  ّلك  .ميمعتلا يف  اننك  ال  – 

! ّبحلا هركأ  ينيلعجت  .فيرطو ال  ّذاش 

.ّبلقتلا مئاد  بلقلاف  هيرذحت  نأ  طقف  كديرأ  – 

ّةيفطاع ةدشرم  ىلإ  اهحصن ، يف  تاونس  تيضق  يتلا  ايليماك  تلّوحت  دق  اه  .تمستبا 

.حئاصنلا يدست يل 

.اهجوز ّملكت  اّهنأ  هنم  تمهف  اًمالك  تلدابت  .ايليماك  فتاه  ّقد 

: فارصنالل بّهأتت  يهو  تلاق 

ةلئاعلاو يف هّمأ  دنع  ءادغلل  نوّوعدم  نحن  .ينيذخاؤت  ال  يتبيبح ، يجوز  لصو  دقل  – 

وأ رفاسأ  نأ  لبق  كارأ  نأ  لواحأس  ءيش ، ّلك  ىلع  اًركش  ...ايح  كدوجول يف  اًركش  .انراظتنا 

.ةليمج ةسلج  تناك  ...فتاهلا  ىلع  ثّدحتن  نأ  ّلقألا  ىلع 

.بابلا ىلإ  يماك  انتقبس 

: ةحزام ايليماك  تلاق 

! كب دارفنالا  ديرت  اهنأك  بابلا  ةفقاو يل ع  ...رداغم  لجعتست  اهّنكل  كّتطق  ةليمج  – 

: ةكحاض تلق 

ّنأ نيردت  ةبسانملاب  .اهنم  تملعتو  يّنم  تذخأ  هباشتن ، انحبصأ  .ةلزعلا  تداتعا  يه  – 

! ايليماك اي  يماك  نم  يّملعت  ...فلخلا  ىلإ  اًدبأ  تفتلي  ّطقلا ال 

.كدعأ ةكحاض : تلاق 

.ةديعس تضمو  ًاليوط  ينتّمض 
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4

( ناونع الب  )

هلاتغن هناوأ  لبق  أي  يذلا  بحلا 

انب ىدوأ  اًرّخأتم  اذإو أ 

.باتكلا يهنأ  ىتح  ايليماكب  اقل  لّجؤأ  نأ  ّيلع  ناك 

تدع ف  اًعم ، تعاس  انيضقو  يتيب  ىلإ  ترضح  دقو  امأ  مُّميتلا .» ََلَطب  ءاملا  رضح  اذإ  »

.اهروضح اهرسك  ةّينادجو ، ةفاسم  ىلإ  جاتحت  ةلسارملا  .اهيلإ  ةباتكلا  لصاوأ  فيك  فرعأ 

أرقأل تلق  .هئبخم  ىلإ  هديعأ  نأ  راظتنا  ةلواطلا يف  ىلع  هتعضو  لئاسرلا ك  سيك  تحمل 

.يسفن نم  ءايحتسا  ىلع  اهتجرخأ  .ةليللا  هذه  ةباتكلل  يتّيهش  حتفت  اّهلعل  لئاسرلا  هذه  نذإ 

نم ّدب  ناك ال  .ًائيش  ّغي  اذهف ال  اهب ، فّرصتلابو  لب  اهتءارقب  تنذأ يل  دق  ايليماك  نوكت  نأ 

نمز اهشاع يف  هرعاشم ك  ىلع  سّسجتلاو  هنييارش ، لاوجتلاب يف  حمسي يل  اهلسرم  نم  نذإ 

.اًعم هّرس  اهنوك  مغرب  اهنع ، لوقت  ّم  كأ  هب  يشت  يهو  .اهكلم  ال  هكلم  لئاسرلاف  .ام 

اهميلست يل؟ تأطخأ يف  لهف 

لاؤسلا ّهلعل  اهنادجو ؟ قمعألا يف  ّرسلا  حتس  تناك  نمل  اهب ؟ يضمتس  تناك  نيأ  نكل ،

ءسأب حوبن  نمل  انءايشأ ؟ ..انروص  ..انلئاسر  يفخن  نيأ  رشبلا : ّلك  لغشي  يذلا  نلعملا  غ 

؟ نيرخآلل انصصق  بسننل  ّيئاور  ىلإ  لّوحتن  نأ  انيلع  له  انّوبحأ ؟ نم  صصقب  انببحأ ؟ نم 

، ءادعس فيفخ  هرداغن  ّمث  اسق ؟ ناك  ول  ك  هانيفخأ ، ام  ّلكب  هل  حوبن  اور  نع  ثحبن  مأ 

نأ تالاحلا –  أوسأ  يف  لمآ –  ىرخأ ، ءسأ  تحت  هملقب  انتّصق  اًموي  أرقن  نأ  لمأ  ىلع 

ثحبأ : » كوبسيافلا ىلع  يتحفص  تبتك يف  ّنهادحإ  .تاياكح  نم  عمس  ام  طرفل  اهاسني 

اهتاعزن هّجوت  اهرظحأ   نأ  ةحزام  ترّكف  هلتقأ » ّمث  اهعيمج  يرارسأ  هل  يورأ  صخش  نع 

.رخآ بتاك  ىلإ  ةّيمارجإلا 

، لواقم لعأ ، لجرب  اهتعمج  ةبك  ّبح  ةّصق  ةينانبل  ةّديس  تكح يل  ةنس ، نيرشع  لبق 

لباقملا قباطلا  ىلإ  لصو  امدنعو  .ةيانب  اهيلع  دّيشيل  اهتيبل  ةلباقم  ضرأ  ةعطق  اًقحال  ىرتشا 

لئاسرلا عضوو  اهلئاسر ، نم  هتزوح  ام يف  اهيلإ  اًفيضم  هلئاسر ، رضحت  نأ  اهنم  بلط  اهتيبل 

نم ِترظن  ّلك  نآلا   » .رادج يف  هّرس  نفد  نأ  دعب  قباطلا  ىنبو  نيرجح  ب  اهعيمج 
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.اهل لاق  نانبل ،» اندحأ  رداغ  وأ  انقرتفا  ول  ىتح  نامأ  انه يف  ّهنإ  .انّبح  ِتيأر  كتفرش 

ترداغ ةدّيسلا  كلت  نأ  ةّصاخ  ةياور ، اهفيظوت يف  ترّكف يف  يّننأ  ةجردل  ةّصقلا  ينتبجعأ 

يفخت ّيأ ّرس  نوردي  اهل ال  ةلباقملا  ةقشلا  نونكسي  نيذلا  ّنأو  اكمأ ، شيعلل يف  كلذ  دعب 

! ًاناذآ ناردجلل  ّنإ  لاق  نم  .مهناردج 

قهارم مهعيمج  اوسيل  سانأ  .مهرارسأب  حوبلا يل  ةبغر يف  مهتباتنا  سانلا ، ّيلع  نيأ ع 

طقف ًائيش ، اوأرقي يل  يرافسأ ،  مهفداصأ يف  عمتجملا  ءاهجو  نم  لاجر  مهضعب  ًءاسن ، وأ 

وأ ءاشع  ءانثأ  رضح  ةيصخشلاو يف  ةيلئاعلا  مهرارسأ  تّقفدتو  يل ، اّونطاو  اوعمس  ،

يرابتعاف ةيناثلا  زيم  اّمأ  .ةركاذ  الب  وكل  مهيلع  فوخ  نأ ال  رخآلا  مهنئمطأ يف  ًااد  .ءادغ 

بئاتلاو بنذملل  يلاثملا  ّسقلا »  » ىلإ ُتلّوحت  اذكهو  .مهاياده  ىلغأ  نيرخآلا  رارسأ 

، ليبس رباعل  ًانايحأ  اهب  حوبن  نأ  رمألا  انب  يهتنيو  اهلمح ، لقثي  رارسألا  ّنأ  كلذ  .عودخملاو 

نوكي يف دق  نكل  .اًدّدجم  اناري  دق ال  بيرغ  نذأل  اهب  يقلن  نحنو  اهنم  ّصلختن  نأ  لمأ  ىلع 

ةرجأ يف قئاسل  حابف  هترج ، لمح ّرس  هيلع  لقث  يذلا  لجرلا  ةّصقك  انكاله ، ةفزاجملا  كلت 

ّلك ّنأ  يردي  ناك  امو  تاونس ، رشع  لبق  ةطرشلا  خّود  يذلا  لتاقلا  ّهنأب  ًايهابتم  كرويوين 

وهو هراظتنا  سيلوبلا يف  دجيل  ةطرشلا ، زكر  لسال  لاّصتا  ىلع  كرويوين  ةرجألا يف  تاراّيس 

! يسكاتلا نم  لّجرتي 

.ناربج لاق  رجشلل ،» اهب  تحاب  نإ  حيرلا  ُملت  الف  حيرلل  كرارسأب  تحب  نإ  »

، اهانأّبخ ةرجش  ةوجف  ّيأ  ىسنن يف  باجنسكو  فداصن ، نم  ىدل  انرارسأ  يفخن  اّننأ  كلذ 

.اهانعدوأ نذأ  ّيألو 

.ةلتاقلا كلتو  ةلوادتملاو ، ةرباكملا ، اهنم  .انهبشت  انرارسأ 

.ةفيفع ىرخأو  ةعمسلا ، ةئّيس  رارسأ 

.هللا فاخت  اهّرس  ىتح يف  ةّيقت ، ىرخأو  ةفيخملا ، ةرّمدملا  كانهو 

، نضح وأ  ةداسو  راظتنا  ىرخأو يف  نُذأ ، نع  ثحبلا  ةاد  رارسأ  ّة 

.رئب رعق  تّرقتسا يف  ةثلاثو 

.اندعب شيعت  يتلا  كلتو  انعم  تو  يتلا  رارسألا 

، هربقل هعم  اهذخأي  بيرغ  لحارل  اهب  انُحب  ول  ىّنمتن  يتلا  كلتو 

..اهباحصأ عم  تتامو  انحضفت  نل  اّهنأل  اندعس  ىرخأو 

.اهب يردي  نأ  نود  لحر  هّنكل  هدعستس ، تناك  نمل  اهب  انُحب  ول  انيّن  يتلا  كلتو 
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ّرتستت .تاراسخلا  نمو  بيعلا ، نمو  راعلا ، نم  فوخلا  اهيمحي  اًديعب ، ئبتخت  رارسألا 

ريدختلا تحت  ضيرملا  اهيف  يذهي  ةيحارج ، ةيلمع  اهيّرعت  نأ  ثدحي  نكل  قافنلاو ، بذكلاب 

هبيبط نم  بلط  ّهنأ  لحر  بك  ينيطسلف  ّلثمم  ىور يل  نمزلا  نم  نيدقع  لبق  .روتسملاب 

هسأر دنع  اهدجو  هّنكل  جنبلا ، نم  ظقيتسي  نأ  ىلإ  لوخدلاب  هتجوزل  حمسي  ّالأ  ةيلمعلا  لبق 

! ىرخأ ةأرما  ّبحي  ّهنإ  هنايذه  لاق يف  دقف  ةثراكلا ، تناكو  قافتسا ، ح 

؟ لئاسرلا هذه  رظتني يف  هارت  ّيأف ّرس 
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اهيلإ ..هلئاسر 

.هيلع ءوضلا  ّلدت  تنك  ّالإ  ءيش  نم  تيفخأ  ام  ةقيقحلا ، كبيرهت  ءانثأ 

كديب سملت  نأ  .اهباحصأ  لاصفنا  دعب  ىتح  ًاليوط ، شيعت  اذل  حاورألل ، راهصنا  بحلا  لئاسر 

! ةبهرلل اي  كغل ، تبتُك  بح  ةلاسر 

! دحأ بلقب  هيدي  كس ب  نمك  تنأ 

ضبني هب  رعشيو  يردصلا ، هصفق  نم  اًبلق  جرخي  نمك  اهفرظ  نم  لئاسرلا  كلت  تجرخأ 

.هّفك يف 

: ةّرم نم  كأ  اهتأرق  اهقمعل  .لوطألا  يه  ىلوألا  ةلاسرلا  تناك 

.هدّايصل نصغلا  هّملسي  دقف  هيلع ، ّطحي  يذلا  نصغلاب  قثي  روفصعلا ال 

.هردص ىلإ  ةقلطلا  ةّيقدنبلا  لّوحت  دقف  ةّيقدنبلاب ، قثي  دّايصلا ال 

.هغب كلذ  ءانثأ  ملحت  نوكت  دقف  هدّسوتت ، يتلا  ةأرملاب  قثي  هردص ال 

هبلق يف اًحتاف  نوكي  دقف  رطملا ، تحت  ناسي  هو  اهديب  كسمملا  لجرلاب  قثت  ةأرملا ال 

.ىرخأ ةأرمال  ّةلظم  ّرسلا 

يقلتس ضرأ  ّيأ  ىلع  الو  هتلحر ، ءسلا  يهُنت  ىتم  يردي  وهف ال  ءسلاب ، قثي  ميغلا ال 

.اًرطم هئايلع  نم  هب 

، لوقحلا هب  يورت  نأ  لدبو  ہءاخس ، هت  دقف  اهيلع ، لطهي  يتلا  ضرألاب  قثي  رطملا ال 

.يراجملا ىلإ  ًالويس  هب  يض 

.رانلا نم  ديزملا  لاعشإب  اهيلع ، ذاوحتسالا  هّمه  اهءاج ، ذمف  ناسنإلاب ، قثت  ضرألا ال 

.ناخدلا ءافطإ  اًموي  عاطتسا  امو  اهلعشأ ، دحاو  باقث  دوعب  ّهنأل  تيربكلاب ، قثت  رانلا ال 

.حيرلا هيلع  ضّرحتو  ةعاشإ ، لوأ  دنع  هنم  أّربتتس  اّهنأ  هملعل  رانلاب ، قثي  ناخدلا ال 

.نفسلا هيهتشت  ام  سكع  يرجلا  اهتداعس يف  ّنكل  رابغلا ، ةسكاش  ىلستت  حيرلا 

بّرستلل هتعزن  هقرافت  نأ  نود  نم  جوملا ، جدوه  ىلع  اهلمحي  وهف  ءاملاب ، قثت  نفسلا ال 

.رحبلل لب  بكارملل  سيل  ءاملا  ءالوف  .اهيلإ 

بكارملا ، قارغإل  ىعسي  لزألا  ذنم  اذل  ّةيرحبلا ، تانئاكلا  ّبحي غ  ال  ّيرصنع ، رحبلا 
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.ناتيحلل اًروصق  اهمّدقي 

سّسجتيل عساشلا  همويراوكأ  اهنكسأ  رويغ ، قشاع  ّهنأ  اهملعل  رحبلاب ، قثت  ال  ناتيحلا 

.نآطشلا ىلإ  ءوجللا  بلطو  هنم ، تالفإلا  عيطتست  نلو  اهيلع ،

ءاتشلا وحميس يف  جوملا  ّنأ  اهملعل  لامرلا ، ىلع  نّوبحملا  اهمسري  بولقب  قثت  نآطشلا ال 

.دوعو نم  قاّشعلا  بتك  ام 

..كلذ مغرب 

، ناخدلاو رانلاو  رطملاو ، ميغلاو  دايصلاو ، روفصعلا  ُتبّذك  لجر » اي  ّكبحأ   » ِتلق ح 

.كب تقثوو  تانئاكلا  ّلك  ُتبّذك  ..نآطشلاو  جوملاو  ناتيحلاو ، رحبلاو 

رعاشمل جّهوتم  دامر  مامأ  تنك  ..ىسألاب  اًضماغ  اًروعش  ادجو  يف  ةلاسرلا  هذه  تكرت 

تانئاكلا تداعو  ّبحملا ، وهز  عنصت  يتلا  ةقثلا  تتام  نأ  دعب  ىهتنا ، ّبح  ىركذو  تأفطنا ،

.قاّشعلاب اهردغ  ىلإ  ةايحلا  تداعو  اهكوكش ، ىلإ 

.ةيناثلا ةلاسرلا  تحتف 

هروضحل يذلا  بحلا  نم  ناتنس  تناكأ  .تنسلا  براقي  ام  ىلوألا  ةلاسرلا  بو  اهنيب  ناك 

ةفهللا تأفطناف  ةياهنلا  ىلع  تكشوأ  بحلا  ةرود  ّلعل  وأ  لئاسرلاب ؟ هل  ةجاح  يغاطلا ال 

: نافرح اهرصتخي  حبصأ  ىتح  ةغللا  تّغتو 

اًدبأ نآلا  دعب  ينيرت  نل  ّكنأ  ول  ينيّبحأ ك 

اًدبأ ينيعمست  نل 

اًدبأ يمسا  يلمحت  نلو  تيب  انعمجي  نل 

« ...نل و«

ًافرح نم ب 28  ّنأ  ول  ك 

...فرحلا نيذه  ىوس  ردقلا  انل  كرتي   

تالاعتشاب يشت  تلكو  ةمّحفتم ، تايركذ  ىوس  يقشعلا  بهللا  كاذ  نم  قبي  فيك  

.لجع ىلع  هتلك  يستحيو  مهدحأ  أي  فيكف  ةلاسر ، هحور يف  بكس  لجر  اذه  بايغلا ؟

: ةلاسرلا هذهك  اهتءارق  ةدواعمل  كجردتست  هتلك  ّلك 

.ّتُم ...كلذب  يردت  توملا و  أطخأ  ذم 

تهتنا تالتحالا  لك  ّنأ  ول  ينيّبحأ ك 
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تتام ضرألا  هجو  ىلع  تافداصملا  لكو 

رهق نم  كبلق  شيعيس يف  ام  مجحب  ينيّبحأ 

بكلا بايغلا  دنع 

رجنخك اًقيمع  اهب  تظفتحا  ةملك  كانه  ّنأل 

دبألا ىلإ  ينترسخ  ّكنألو 

! لجرلا اذه  وه  حراج  حماج  يوغل  ناصح  ّيأ 

..تلمج طقف  تلمج ، نم  ةلاسر  اهب  اذإو  ًالوضف ، تددزا  دقو  ةيلاتلا  ةلاسرلا  تحتف 

ينّنكل يسدح ، بخي  .سرخلاب   ةياهنلا  يف  باُصي  ّمث  اًراثرث  دلوي  ّبحلاف  ةياهنلا ، اهلعل 

مكل يردأ  .اًما ال  هفرعأ  تنك  دقف  تلمجلا ، أرقأ  انأو  تلهذ  .ةأجافملا  ّعقوت  تأطخأ يف 

.كارح نود  اكم  ينترّمسو  ةمدصلا  تدرش   تقولا  نم 

؟ صصقلا كبح  اهيلع يف  قّوفتي  اور  نأب ال  رّكذتل  اهتيرخس ، لصاوت  ةايحلا  اهارتأ 

يرتفد ىلع  هتخسنو  لجرلا ، كلذ  ةحفص  هيلع يف  تعقو  يّننأل  تلمجلا ، فرعأ  اًعبط 

ّيلع لزن  يذلا  باوجلا  فرعأ  انأ  اه  .ةلصقمك  عطاقلا  مالكلا  اذه  بتك  نمل  اًموي  هلأسأل 

كلذ لعج  يذلا  ام  ةيّدجب : يسفن  ىلع  يضاملا  هحرطأ يف  لاؤس   نع  باوج  هعمو  ةقعاصك ،

اهيف بلطأ  تنك  يتلا  ةعاسلا  كلت  ةعساتلا ، دنع  ينبلط  اذاملو  اقالم ؟ ىلع  ّرصي  لجرلا 

رخآلا فصنلا  اهب غ  دعي  ناك  يتلا  هذه  ةياور  ّيأو  هنايسنب ؟ اهعنقأل  حابص  ّلك  ايليماك 

ايليماك تبلط  موي  هب  ظفتحا  ّهنأ  ّعقوتأ  يذلا  يفتاه  مقر  هل  نيأ  نمو  اهشاع ؟ ةّصقلل ك 

؟ اهنع ةباين  ّدرو 

.نآلا ةلئسألا  ىودج  ام 

، اهب يسفن  دلجأ  انأ  اهو  لئاسرلا ،» هذه  ةءارقب  كسفن  يدلجت  ال   » ايليماكل لوقأ  تنك 

تسيل ةّصق  يف  ًافرط  تحبصأ  فيكو  ثدح ، يذلا  ام  مهفأ  اسع  ٍّنأتب  اهتءارق  ديعأو 

.يتّصق

! تفرع ام  ينيفكي  .ةءارقلا  نع  ّفقوتأ  نأ  ترّرق 

ناك ..فتاهلا  ّنر  ح  يتنازخ ، ىلعأ  ةضبار  تناك  ثيح  ىلإ  لئاسرلا  ةداعإل  ّدعتسأ  تنك 

ةياهن دعب  ةحسفلا  سرجك  ًاليوط  ّنري  فتاهلا  ّلظ  .مالك  نم  هل  كلمأ  تنك  ام  .ّدرأ  .وه  

دق قاّشعلا  ناك  هوبعوتسي ، سرد   نم  ًابره  ةحارتسالا  نولجعتسي  ذيمالتك  نكل ، .سردلا 

ًاناونع ةروّبسلا  ىلع  اتيقب  تللا  تلمجلا  حسم  دحأ  ال  .مهعيمج  اوقّرفتو  ّفصلا  اورداغ 
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: قارفلا لصف يف  رخآل 

، تنأ ّالإ  هلك  اعلا  نم  ديرأ  تنك  ام  »

«. انأ ّالإ  هلك  اعلا  كل  لوقأ : مويلاو 

؟ وه نوكيأ  ...هتلكب  لتقي  ناك  ّهنأ  هنايب  ةحاصف  نم  غلب  رع  لجر  نع  تأرق 
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( ناونع الب  )

ديعاوملا ّلك  نم  ًةعتُم  ُكأ  ةّيمهو  ُديعاوم  َكلانه 

.لئاسرلا ّةنر  ىلع  تظقيتسا  اًما ، ةعساتلا  دنع  اًحابص ،

انيتعاس براقعل  نآ  امأ  .كتيقوتب  ةعساتلا  ..يتيقوتب  ةنماثلا  .وهكوتس  راطم  نم  مالس  »

.»؟ ادّحوتت نأ 

ناك ام  هلاق  ام  .اهديرب  قودنص  تنكو  اهيلإ  اهلسرأ  ول  ىّن  اهتهجو ، تأطخأ  ةلاسر  اّهلعل 

! اهتيقوتب دعاوم  لصاوي  ّهنإ  .اهل  لب  يل 

.نادّحوتي ناقشاع  قرتفي  امدنع  طقف  .راهصنالا  ءايميك  قوفت  ءايميك  قارفلل 

: هترفيش طقتليس  ا  ّدرأ  نأ  ترّرق  ّمث  .باوجلا  تدّدرت يف 

هربح ّملسأ  نل  يّننأب  ةقرولا ، ءافوب  قثي  ال  يذلا  ملقلا  عنقأس  .ةباتكلاب  ةلوغشم  »

هبتكن يف ام  ّنأب  ملقلا  عنقأو  ًلق ، رخآلا  اهفرط  ماد يف  ام  ّملأتت  ّالأب  ةاحمملا  عنقأو  ةاحمملل ،

«. ّبحملاب ّبحلاب ال  اًمود  تقثو  يّننأ  كلذ  ملحلا ، نم  برض  تاياورلا 

نآلا يردي  وه  ةدحاو ، ةعفد  .هيلإ  ةأجافملا  تلقن  دقل  .يتلاسر  ىلع  ةملك  ّيأب  ّدري   

.يقتلن نل  اّننأو  ...نوكي  نم  فرعأو  هلئاسر  ىلع  تعّلطا  يّننأ 

يرعذ نم  فّفخي  ناك  .ةاحمم  هفرطب  يذلا  يسردملا  صاصرلا  ملق  دقتفأ  انأ  عقاولا ، يف 

.نيرايتخا كلمأ  ةدحاو  ةادأ  يّننأو يف  وحملل ، ٌلباق  ّهطخأ  ام  ّنأ  يملعل  بتكأ ، ح 

انمدن ام  اهب  وح  ةباتكلا ،  ةّدع  نم  ال  ةايحلا ، تاودأ  نم  ةادأ  ةاحمملا  ّنأ  ول  تيّن 

ناك ّهنأ  حّضتا  بيرغ  عم  يلصاوت  ةقحك  .تاقحلاب  ءيلملا  انتايح  ّصن  يف  هلعف ، ىلع 

..يتقيدص بيبح 

ديعُنف هيلع  طغضن  ارز  ديرن  انئاطخأ ؟ ةجاذس  حسم  نم  اننّك  ةقيرط ، نم  كانه  سيلأ 

ناكو هب  انُحب  ام  حسمل  ارزو  اننونج ، وأ  انفعض  ىلع  اًدحأ  دهُشن  الف  ءاضيب ، انتايح  ةشاش 

نَم  ءانثلاب  انعفر  انأطخأ ح  امو  أطخلا ، صخشلل  هانلق  ام  انسفنأل ، هب  ظفتحن  نأ  بجي 

يجولونكتلا يف انّقحو  حيحصتلا ، يفو  أطخلا  ّيرشبلا يف  انّقحب  بلاُطن  .انحدم  قحتسي  نكي 
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نأ نود  هيلع  فقن  يذلا  بكلا  حرسملا  اذه  بلاطن يف  .انتايح  ّصن  ةباتك  ةداعإو  فذحلا 

، دهشملا انل  ءاش  ام  ئطخن  ضرعلا ،  قبست  ةفورب  لثمملا يف  ّقحب  انراودأل ، ئّيهم  نوكن 

ىلإ جورخلا  لبق  ليثمتلا  ىلع  نّرمتنو  فرظلا ، اهيضتقي  تاّيصخش  صّمقتل  ّدعتسنو 

ناك ا  ليكنتلا  اوعرشيف يف  نوقداصو ، ٌجّذُس ، نحن  مك  نورخآلا  فشتكي  روهمجلا ، ال 

! انيف ًائيربو  ًاليمج 

نإ ىقشن  يقتلن ، ال  نأ  لبق  اهيف  قرتفن  ةفورب  انل  نوكت  نأ  بح ، ةّصق  ّلك  ّدب يف  ال 

.انقرتفا ءاقللا  دعب 

.ليلقب تايركذلا  لبق  ..نذإ  انقرتفا 

ةربن تقلع  تاملاكم  الو  .اهاشاحتن  نحلاب  ةنوكسم  نكامأ  الو  ديعاوم ، انل  نوكت  نل 

تيقوت الو  هعس ، مدعل  اًقحال  نزحنس  توص  .اهرّكذتب ال  ىقشن  حورلا ، بيبالت  اهتلك يف 

.تقولا ىلع  ّقدي  فتاهلا   ّنأب  انّهبنيس 

انطبحأ .اهدافصأ  رسك  بعصي  يتلا  ّبحلا  تاداع  بستكن  .يضاملا   نم  اًرارحأ  انقرتفا 

.تاقحلا دعب  مدنلا  ةرسحو  قارفلا ، دنع  قاوشألا  ديكو  قاّشعلا ، ىلع  ةفلألا  ةرماؤم 

.باذعلا لبقو  ..ةعتملا  لبق  انقرتفا 

.مدنلا لبقو  رابتخالا  لبق 

.أ نم  اهيلي  امو  ةداعسلا  لبق 

؟ انيقتلا ول  قفتنس  اّنك  له  دحأل ؟ ةنايخ  نم  انّبح  ناك يف  له  يردن  نأ  نود  نم  انقرتفا 

؟ اندعَو ول  اندوعوب  يفنس  اّنك  له  انقفتا ؟ ول  اًعم  ىقبنس  اّنك  له 

؟ قاّشعلا دوعوب  قثتو  اًقح  اهتعانق  ّغتس  اهعيمج  تانئاكلا  تناك  له 

.انعطتسا ام  تايركذلا  انرصتخا  دقلف  انتداعس ، اهب  انلهج  يف  اهب ، يردن  نل  ةثك  ءايشأ 

راهني نأ  اورظتني  نأ ال  دودحم ، ٍدمأل  دلُو  طوقسلل ، ًاليآ  اًعّدصتم  ابح  نوشيعي  نيذلا  ىلع 

.ماهوألا ضاقنأ  تحت  نوهتني  دقف  ةرداغملا ، رارق  اوذخأيل  مهمالحأ ، فقس 

، مهئاقش ردصم  حبصتس  يتلا  لئاسرلاب  مهفتاوه  ئلت  نأ  لبق  .لقأ  ٍعجوب  اًركاب ، اورداغيل 

اهوشم يتلا  يضاملا  عراوش  ديازتتو  .بلقلا  اهاسني  نل  يتلا  ديعاوملاب  مهتارّكفم  ضيفتو 

.بوص ّلك  نم  اًنجس  ىركذلا  مهقّوطتف  اًعم ،
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.ّبحلا ىلإ  مهقيرط  اوأطخأ  قاّشع  كلانه 

هقاّشع رايتخا  أطخأ يف  ّبح  كلانه 

.ايليماك ينبلطت  نأ  لبق  عوبسأ  ّرم 

.لابلاب اًمود  كّنكل  ًاثك  تلغشنا  ينيرذعا  تنأ ؟ فيك  يتبيبح  – 

.خب كاسع  ...كلذ  مّهفتأ  يّمتهت ، ال  – 

دقل .تقو  برقأ  ةدوعلا يف  لّضفأو  ةخألا  ةرتفلا  ًاثك يف  كّرحتي  نجلا  ّنكل  ..ما  – 

؟ كعم لمحلا  فيك  تنأو  ةحزام –  تفاضأ  عباسلا –  رهشلا  تلخد 

! تضهجأ انأ  – 

دلوي ابح  ّنإ  لكاشملا ؟ تنرتنألا غ  ّبح  نم  كيتأيس  ناك  اذام  ..لضفأ  اذه  زحت ، ال  – 

.يضارتفا ّبح  وه  يضارتفا  اع  يف 

! يضاملا نمزلا  نم  حبصأ  نذإ  يقيقحلا  ّبحلا  – 

؟ لئاسرلا تأرق  له  ةبسانملاب ، – 

نآلا  ىلإ  ..هتملظ  ّكلعل  لجرلا ، اذه  اًقح  كّبحأ  دقل  ةعجومو ، ةليمج  اّهنإ  ..اهتأرق  – 

!؟ تقرتفا اذامل  ينيربخت 

، ايبرح ًالسارم  لمعي  ّلظو  تّرم ، هوفطخ  دقل  .هتنهم  ّغي  نأ  ديري  ناك  ام  ّهنأل  انقرتفا  – 

هلعجأ نأ  تلواح  هّفك ، ىلع  هتايح  لجر  نم  اًدالوأ  بجنأو  أنهأ  نأ  يننك  فيك  يرّوصت ،

لجر كانه  هل  تلق  .اهشيعي  يتلا  نونجلا  ةايح  ىلع  جاوزلا  لّضفو  هلقعل  داع  اّر  راغي 

كرت .ىضمو  هيب » كيّنهي  هللا   » لاقو يل هلقع  بكر  هب  اذإو  ينجّوزتي  نأ  ديري  ّداج  لعأ 

.جراخلا ىلإ  رداغ  ّهنأ  تعمس  ّمث  ينيقتلي ، ىتح ال  اًعم  اهيف  لمعن  اّنك  يتلا  ةديرجلا  ىتح 

.ايح دحأ يف  نم  ناك  ام  اهتقو  .ديدج  نم  ينكرت  ّهنأب  كربخأ  نأ  تدرأ  امو  ًاثك  تبّذعت 

ينبطخ دقف  ةقيقح ، ةبذكلا  نم  تلمع  ةايحلا  يرّوصت ، خألا  يفو  هيلع ، تبذك  دق  تنك 

يعد  » يلوقت أ  هعم ، ةديعس  ّدج  نع  انأو  ..ةّصقلا  هذه  نم  صلخأل  هتجّوزتف  لعأ  لجر 

.يل هللا  هراتخا  ًالجر  تجّوزت  دقل  كنع ...» رّرقي  هللا 
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ةّيفطاعلا هتنامأ  ذخأ  ّهنأل  هللا  يركشا  ...ءازع  سلجم  حتفل  يعاد  ال  يتبيبح  نذإ  – 

.لضفأ وه  ا  كضّوعو 

اذهو ءدبلا ، ذنم  يجوزب  ةقالع  ىلع  تنك  يّننأو  هتنخ  يّننأ  ّنظي  دع  ّنأ  لكشملا  – 

تأي .هباحسنا   ًاليبن يف  ناك  ّهنأب  فرتعأ  نكل  حماست ، ّيأل  اًعطاق  لعف  ّدر  هيدل  قلخ  رمألا 

تاذلاب اذهو  يجوزل ، ام  ثيدح  لاصيإ  وأ  يتعمس  هيوشتب  مقتنا  الو  دحأ ، مامأ  يركذ  ىلع 

! هلبنب كحرجي  بحسني  امدنع  ليبنلاف  هنايسن ، نع  ةزجاع  ينلعج  ام 

مّدقي نأ  نم  ّدب  ناك ال  ةماركلاو ، ءايربكلاو  ةغلا  ببسب  اذهك  ّبح  عيضي  نأ  مارح  – 

حرش ةصرف  اثلا  حن  دحأ  الو  مهفلا  ءوس  ىلع  ّينبم  قارف  ّلك  ّنكل  ّكبحي ، ماد  ام  تالزانت 

تبتك ىتح  كعم ، يننيبّذعتو  بّذعتتو  كبت  هتيضق  يذلا  تقولا  ىلع  يفسأ  .ثدح  ام 

! كلشتنأل طقف  مك » .نايسن  »

: تلاق

ًاباتك تردصأ  ِتنأ ، اّهنأكل  كلثم  بتكتب  وش  هللا  اي  ةبتاك  كانه  ةبسانملاب  ..ينيترّكذ  – 

، هنيئرقت كتيل  ..راطملا  يف  هيلع  تع  نإ  كل  هلسرأس  هناونع ، تيسن  اًما ، كبولسأ  هبشي 

! كبتك نم  علاطلا  لجرلا  كاذ  نايسن  يعيطتست  نإ   كباوص  ىلإ  كّدري  نأ  نك 

نأ ّدوأ  .يسفنل  ّرسلاب  تظفتحا  ينّنكل  كلئاسر » نم  علاط  وه  لب   » اهل حّحصأ  تدك 

ينعي يل ناك  مك  اًدبأ  فرعت  نل  .انتقادص  ىلع  شّوشأ  نأ  ديرأ  الو  اهتركاذ ، ًاليمج يف  ىقبي 

.بتك ام  ّلك  عيقوت  اكمإب  ّنإ  ىتح  يتغل ، هبشيو  يلاطبأ  هبشي  ناك  مكو  لجرلا ، كلذ 

: تلق

نكل ًاليبس ، مهخومشل  نعطتسا  نإ  يلاطبأ  ةغل  نّدلقي  نأ  يديلقت  نلهستسي  اللا  ىلع  – 

! يغل هّملعأ  تنك  ام  هنم  ّملعتأ  ّيلعل  اردأ  ام  ...باتكلا  اذهب  يثعبا يل 

هنع يل  هتلاق  ا  اّهنأ  يردت  نكت  .ىسأ   كأ  انأو  اهتكرتو  .ةكحاض  ايليماك  ينتعّدو 

اذل  هئدبم ، ىلع  ًاتباث  ىقبي  يذلا  لجرلا  ةأرملا  ّبحت  اهئاقش  مغرب  .هب  ًاباجعإ  ينتداز 

نم اعت  ال  يهو  .هناوفنعب  لب  ّهبحب  ةضيرم  تسيل  يه  .لجرلا  اذه  نم  ايليماك  َفُشت 

.ةيهاو عئارذلا  ّلك  اهمامأ  ودبتو  هقارف  تقفار  يتلا  ةلئسألا  كلت  نم  لب  هقارف ،

؟ ةنايخ كألا  اًذإ  هنم  نمو  نارجهلا ، رارق  ذخأ  ّهيأ  .لاؤّسلاب  اهسفن  تقهرأ  دقل 

.ّبحملا رجهي  يذلا  وه  ّبحلا  .اًدحأ  رجهي  دحأ  ّنأ ال  ةقيقحلا 
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تابيخلا كلت  ىلع  ربص  نم  هل  دوعي  امدنع ال  نثالا ، نوخي  ربصلا  .رخآلا  نوخي  دحأ  ال 

رخآ موي  دعب  اًموي  ةمهتلم  دلاوتت ، يتلا  ةغصلا  تامزألا  ّلح  ىلع  هل  ةردق  الو  .ةّيمكارتلا 

.بيبح ةليمجلا ب  تاحاسملا 

؟ قاّشعلا قرتفي  اذامل 

: قارفلل اًرّربم  حلصي  هّدضو  ءيش  ّلك 

تنأف .هيلع  دّرمتلا  ّدح  رخآلل ، مئادلا  عوجلا  ك  ةداعلا ، اهّدلوت  يتلا  ةّيفطاعلا  ةمختلا 

.نيرخآلا عم  هماستقا  كلوبق  كسفنل  رفغت  الو  ّلك ح ، هيلإ  كتجاحو  كتّيعبت  هل  رفغت  ال 

.ّبحن نم  ةيؤر  نع  ةغلا  انيمعت  ىتح  راغن  امدنع  رجهن 

.ّبحلا دّدهي  يذلا  مداقلا  رطخلا  ىرن  دوعن  ّدح ال  ىلإ  رخآلاب  قثن  امدنع  رجهنو 

..هّدح نع  ّبحلا  ديزي  امدنع  رجهن 

.ّبحلا لخاد  ّبحلا  بوسنم  صقني  امدنع  رجهنو 

.هتقعاصب تو  نأ  ةيشخ  انيلع ، اًرطخ  انّبح  حبصي  امدنع  رجهن 

.أفطنا اننيب  ابرهكلا  راّيتلا  ّنأل  رجهنو 

.هلّالشل ّبصم  الو  هراّيت  انفرجي  يذلا  قوشلا  طرفل  رجهن 

.هعبن اًجيردت  ّفجي  قوشلا ح  تومل  رجهنو 

.ةيدوبعلا طرفل  ...ةيّرحلا ك  طرفل  رجهن 

.ةنايخلا طرفل  ...ءافولا ك  طرفل 

.انئانغتسا طرفل  ...انتجاح ك  طرفل 

ناك ًابك ، ّبحلا  ناك  ّلكف  .هّدض  غولبب  نودّدهم  نحن  يفطاع ، ساسحإ  ّلك  ةورذ  يف 

.ربكأ قارفلا  لتحا 

انّبحأ ك ّهنأل  كلذ  لعف  دق  رجه  نم  ّلعل  .بك  ّبح  ةياهن  دنع  نيرداغملل  رفغنل  اذل ،

.اًرجه انيلع  زهجي  وأ  ..ابح  تو  نأ  ناك ب  رايخلا  ّلعلو  ّبحي ، نأ  دحأ  رودقم  سيل يف 
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، اننيب ثدح  يذلا  لمجأ  ام 

، ثدحي يذلا   لمجأ  ام 

ثدحي نل  يذلا  لمجأ  ام 

ّأ الول  .ايليماك  اهأرقت  نل  يتلا  لئاسرلا  كلت  ىلإ  اهتفضأ  ول  تيّن  يتلا  ةخألا  ةلاسرلا  اّهنإ 

ّالإ ءيش  ّلك  هيف  تّعقوت  يذلا  باتكلا  اذه  ةلصاوم  كلذ  ا يف  ةباتكلا ، ةبغرلا يف  تدقف 

.هذهك ةياهن 

نأ يل  فيك  .اًقبسم  اهتياهن  بتاكلا  فرعي  ال  يتلا  كلت  يه  تاياورلا  لمجأ  ّنإ  لاقي 

ّاورلل كرتت  ةايحلا ال  ّنأ  كلذ  لصف ؟ ّلك  اهتباتك يف  ينكراشت  ةايحلا  تناك  ةّصق  ةياهن  فرعأ 

تّايصخش  صنلا  جراخ  نم  هل  عضت  ةباتكلا ، هعورش يف  لاح  .ةخألا  ةملكلاب  زوفلا  وهز 

اًما فرعأ  نأ  نود  فّذجأ  تنك  ح  ةليمج  ةياور  تبتك  ارتأ  .ًاباسح  اهل  بسحي 

ينتدجو دنهلا  فشتكا  ّهنأ  بَسحي  وهو  اكمأ  ىلإ  لصو  يذلا  ولوب  وكرام  لثم  ذإ  يتهجو ،

نايسنلل ةلواحم  ّلك  يف  ّنأ  كلذ  نايسنلا ؟ ئطاش  تغلب  يّننأ  يّنظ  ءانثأ  يضاملا  ىلإ  دوعأ 

.ةركاذلاب اًشّرحت 

نوكتل تاياورلاو  صصقلاو  دئاصقلا  عرتخاف  ةركاذلا ، نثج  يراوي  نيأ  ناسنإلا  ردي   

.اهنيمك عقو يف  ّمث  ..تلكلل  ةربقم 

انل وعدي  اهتوم  دنع  دحأ  نكل ال  اهيلع ، انشعو  اهب  انقثو  يتلا  تلكلا  توم  عئاجفلا  ربكأ 

! تلك دّرجم  اّهنأب  هداقتعال  اهيف  انيّزعي  وأ  ناولسلاو ، ربصلاب 

ءاوضأ الو  اهيف ، تاراشإ  ال  يتلا  ّبحلا ، تاقرط  ثداوح  يف  تتام  يتلا  تلكلا  كلت 

ًابيبح تدقف  يتلا  ةفزانلا ، ىلكثلا  كلتو  ةليتقلا ، تلكلا  فطاوعلا ، هيت  يف  اهب  ّلدتسن 

، ةايحلا اهابهو  نأ  قبس  ناقشاع  اهنع  ّىلخت  يتلا  ةميتيلاو  اهنارق ، ايهفش  هيلع  تدقع 

مسق ةعئاضلا يف  تلكلا  .اهنايسنل  لاجم  الو  ةركاذلا  بيبالتب  قلعت  يتلا  ةميئللا  تلكلا 

، هنذأ يف  اهيسنو  ًابيبح  اهب  دعو  يذلا  اذ  نمو  اهباحصأ ، نَم  يردي  دحأ  الو  تادوقفملا 

نل يتلا  ةلوجخلاو  قاّشعلا ، نم  ٌلايجأ  اهبيذاكأ  لبحب  ًاقونشم  تام  يتلا  ةبذاكلا  تلكلا 
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كألا كلتو  ةمسنك ، ةعيدولا  تلكلا  قدصألا ، تناك  اهنوك  مغرب  دحأ ، اهتوص  عمسي 

.ءابوك رشتنتس  نكل  اهل  بَسن  يتلا ال  ةراسج ،

.ةنيصرلا ةنيّنظلا  كلتو  ةنيزلا ، نم  كت  يتلا  .انهّوشت  يتلا  كلتو  انهبشت ، يتلا  تلكلا 

.اهرارسأب ةظتكملا  ةرذحلا  ىرخألاو  ةراثلا ، كلت 

عقن يتلا  مكلا  ةملكلاو  اّهيود ، ىلع  ظقيتسن  يتلا  ةعفصلا  ةملكلا  كلت  كانه  ..ّمث 

يتلا ّرسلا  ةملكلا  كلتو  اهب ، انحب  اّننأل  اًديبع  اهل  حبصنس  يتلا  ةملكلا  .اهيف  نيعلا  يضمغم 

ةحاّفت اهّسد يف  يتلا  ةملكلا  .انب  تدوأو  اهانظفل  يتلا  كلتو  انعم ، تومتسو  اهب  ظفتحنس 

ّتبهف اننذأ  يف  مهدحأ  اهشوشو  يتلا  ةحيصنلا  ةملكلاو  اهب ، انمّمستف  ام  ٌدساح  انّبح 

، اهلوق ةصرف  انحن  يذلا   كلذل  اهلوقن  نأ  ةصرف  ةايحلا  انتحنم  ول  ّدون  يتلا  كلتو  انتدجنل ،

! ليحرلا هب  ردغي  نأ  عقوتم  ...انرداغ غ  هّنكل 

!؟ رظتنت تلكلا ال  ّنأ  اًركاب  ليحرلا  عقوتي  نم   فرعي  له 

نع يذلا  كاذو  مؤل ، وأ  ةرباكم  نع  اهب  ظفتحي  نم  نثال ؟ رفغت  ّبحلا ال  تلك  ّنإ 

؟ اهلوقي نأ  ةصرف  رخآلا  حن  ملظ  

ّةينب اهراتخا  تلك  عضب  .ةّيفتاه  ةلاسر  ءاسم  تاذ  هنم  ينتلصو  ح  مّايأ ، ةرشع  تّرم 

ينلصيس ام  رخآ  اّهلعلو  توب  رداغي  وهو  اهبتك  هّنظأ  .ّةيرحبلا  باشعألا  قلعت  ك  نأ 

: هنم

«. ًاخأ قرتفنل  تئج  كتيل  ...قارفلا  اننيب  دعاب  ذم  انيقتلا ك  نأ  ثدحي   »

اننوربتخي نيذلا  قارف  نع  سلافل ، ةياهن  حلصت  اهرزجو  اهّدم  يف  ةديصقك ، ةليمج  ةلاسر 

، ةماركلاك ةفاسملا  .هيقتلأ  نل  ..ال  .يرارق  ّغت  نل  اهّنكل  مهب ، قارفلا  انربتخي  نيذلاو  قارفلاب ،

ةليمجلا يف تاراسخلاب  ناتتفا  ناك يل  اًمود  .ةراسخلا  دودح  ىصقأ  ىلإ  اًني  ءيش  ّلك  لعجت 

تيفتحا اًمود  اذل  .هتاراسخ  نبا  بتاكلا  .ةبتاك  تحبصأ  اراسخ  طرفلف  .ىوصقلا  اهتحادف 

.ةباتكلا دادم  وه  نادقفلاف  اراسخب ،

، ةفلكم .اهاذش  دادزا  ىركذلا  اهتكَّرح  ّلك  ليللا ، كسم  راهزأ  لثم  اراسخ  ظقيتست  ًاليل 

كلتك انقرافي ، ناوفنع ال  اذش  اهل  نكل  انتدارإ ، ءل  اهانرتخا  يتلا  ةليمجلا  تاراسخلا  كلت 

تاراسخلا تاذ  ةغصلا  تلكلا  رابكلا ، ةداسلل  اهلوقتل  ِنحنت  يتلا   ةخماشلا  تلكلا 

ادغف اهترباكم  كبلق  ةغل  ىلإ  تلقن  يتلاو  ال » ، » ناظهاب نافرح  اهرصتخي  دق  يتلا  ةبكلا 
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.اهتلكاش ىلع  انظفلت  اهظفلن  يتلا  تلكلا  ّنأ  كلذ  معن .»  » لوقي ول  ّدوي  ح  ال »  » لوقي

قرتفم ىوهلا يف  ىرجم  قاّشعلا يف  فقي  هنم ، ةدوع  ال  يذلا  قارفلاو  ةقرفلا ، نمز  يف 

ثدحي .ناطوألا   تعاض  ّبحلا ك  عيضيف  نّوظشتي ، نورحانتي ، نورطشني ، .رعلا  اننامز 

رضحي ديعاوملا ، قبسي  حبصأ  هترفطل ، .ةالابمال  كأ  اًمارجإ ، كأ  ةوسق ، ّدشأ  ناك  نأ  قارفلل 

.هيلع ناهرلا  كنك  يذلا  ديحولا  عورشملا  وهف  .عورشم  ّيأل  ةصرف  كل  كرتي  ال  ءاقللا ، لبق 

! ةدحاو ديب  فيذجتلا  نع  فقوت  بتاكلا  اّهيأ  ..عقوتت  ثيح   تلصو  دق  اه 

رطسلا بتكت  نإ  ام  نكل  اهنم ، بارتقالا  ىشخت  ءاضيب ، ةقرو  ةّفخ  نوكي يف  دق  قارفلا 

نأ قارفلل  ثدحي  .بتكت  تنأ  اذامل  كنايسن  ّدح  فقوت ، نود  ةباتكلا  يض يف  ىتح  لوألا 

، اهلوصف عقوتن  اّنك  امو  انرظتنت  ةديدج  ةياور  ةيادب  قارفلا  .ةياده  نوكي  نأ  ّةيده ، نوكي 

.ةعجاف لكش  ىلع  ًااد  أي  قارفلا  ّنأل 

هيلإ جاتحأ  ام  .يتّصق  نوكت  نأ  ةباتكلا  الول  تناك  ام  ةّصقب  انأ  ةبعتم  .انتياكح  يهتنت  انه 

لمعأس .مّايأ  ةعضبل  وساحو  يفتاه  قالغإو  ..يماك  عم  تقولا  ضعب  ءاضق  وه  نآلا 

يططق ةدهاشم  وه  هلعفأ  ام  ّلك  طابحإلاب  رعشأ  امدنع   » لاق يذلا  سفوكوب  ةحيصنب 

«. دشرم اّهنإ  .تانئاكلا  هذه  سردأ  انأ  يتعاجش ، ّدرتسأل 

ةظحل بابلا  دنع  اهفوقوو  ايليماكب ، اهئافتحا  مدع  اّهلعل يف  ةصب ، ينقوفت  يماك  ّلعل 

يتنيكس ىلإ  دوعأو  ايح  جراخ  يضاملا  صصق  عضأ  نأ  يل  لوقت  نأ  تدارأ  اهترداغم ،

.يل ةلباقملا  ةكيرألا  ىلع  اهتوفغ  ىلإ  يه  دوعتو  اباتكو ،

ًاثك تبتك  يتلا  انأو  ةفقاو ، ضهنتو  تاّرم  عبس  عقت  يتلا  يه  دشرم ؟ يتطق  تَدغأ 

! تعقو ىتح  طوقسلا  نم  ّنهيلع  تفِخ  نم  دنسأل 

ك اهقنع ، ىلع  يدي  رّرمأو  ليمجلا ، اهورف  بعادأ  تحرو  يرجح  يف  يماك  ُتعضو 

ابعادمل نآلا  اهمالستسا  ك  حئاصنلاب ، ينقهرت  نأ  نود  يل  هلوقت  ام  ّلك  ىلع  اهركشأل 

ام ةعجارمل  بوساحلا  راضحإل  ظوهنلاو  ييأر  يغت  نم  ينعن  ثيحب  يرجح ، يف  مونلاو 

.رهشأ ّةتس  ىدم  ىلع  هتبتك 

هلاسرإ لبق  اًرارم  هتءارق  ةداعإو  طوطخم  ّيأب  ًاليوط  ظافتحالا  ةبغر يف  ينمزالت  ةداع ،

رشن ىلع  بتاك  مادقإ  نم  رطخأ  نأ ال  يداقتعال  ةعبطملا ، ىتح  هتدراطمو  لب  ةعبطملا ، ىلإ 

نأو تبتك ، ام  ةءارق  ديعأ  الأ  ترّرق  ةّرملا  هذه  يّنكل  .ىحُ  سيل  ام  ينبعرأ  اًمودف  باتك ،

رارق قارفلا ، نير يف  لوأ  نوكيل  يرشان ، ىلإ  لّوألا  هّقفدت  هتبتك يف  باتكلا ك  اذه  لسرأ 
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.هتلك ثّبشتت   نأ  لبق  اذه ، يطوطخم  نع  يلاصفنا 

نأ ةيشخ  مانيو  هتداسو  تحت  اهعضيو  همالقأ ، رسكي  ًاباتك  يهني  تلوف ح  ناك  اذهلأ 

، هرسكأ ام  ّيدل  سيل  رتويبمكلا  نمز  نكل يف  اهتباتك ؟ ةداعإو  ظاقيتسالا  ةبغرلا يف  هدواعت 

ّفص يف  ةبيجن  ةذيملت  ةقحب  هتعجارم  اًرارم  ديعأو  بحلا  نع  هبتكأ  ّم  ىودج  الو 

عتست نأ  رمألا  اهب  يهتني  مث  ىسنت ، نأ  بجي  ام  خسن  ىلع  موي  ّلك  بظاوت  نايسنلا ،

.تاياهنلا عجو  لوبق  ىلع  اهدعاسي  اهغل  ٍباتكب 

، نكيلف .يمالحأ  لب  يمالقأ ، دّسوتأ  نل  ايليماك ، هب  ينتدعو  يذلا  باتكلا  راظتنا  يف 

، ةليمج ًةعدخ  ليدانملا  عم  ادهأ  اكبأ ، ّلك  هّنكل  اهعيمج ، بحلا  َليح  َّيلع  تلطنا 

.ةياور ةباتكل 

! ديرب يعاس  ىلإ  كتجاح  ام  ...بتاكلا  اّهيأ  ّكظحل  اي 
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