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يدلاوىركذىلإو،لساوبلااهلاجروةيقارعلاةّحلسملاانتاوقءادهشىلإ
لصيفميهاربإنكرلاءاوللايمعو،يجرزخلالصيفميركلادبعديمعلا
،ةيدنجلاحورَّيفازرغنيذللاقبسألايقارعلاشيجلاناكرأسيئريراصنألا
.ًءافوواًمارتحاهذهيتاركذميدهأ

نكرلالوألاقيرفلا
يجرزخلارازن
قبسألايقارعلاشيجلاناكرأسيئر



ىرجنْييملعنْيموهفمكخيراتلاوةركاذلانيبةقالعلاةيلاكشإّلعل
عامتجالاوخيراتلامولعتازفقراسميفًايفرعمامهريوطتوامهقاقتشا
يف،اهدقعأامبرو،تايلاكشإلاىنغأنميه،سفنلاملعوايجولوبورثنألاو
ةفداهلااهجاتنإقئارطوجهانموةيناسنإلافراعملالوقحنيبةقالعلارامضم
،ةركاذلاهبرخزتيذلا»يتاذلا«نيباهريسجتوأةفاسملاريصقتىلإ
وأ،يخيراتلاثحبلااميسالو،ثحبلاهيلإىعسييذلا»يعوضوملا«و
.هضرتفي

ةيئرمريغًالوقح،يسفنلاليلحتلااًصوصخو،سفنلاملعفشتكانأذنم
ريغًالوقحايجولوبورثنألاتفشتكانأذنمو،هرودودرفلليناسنإلاكولسلايف
لخد،ماوقألاوبوعشلاوتاعامجلانأشببوتكملاخيراتلايفاهنعصوصنم
َخيراتلاُخيراتلاداعامو،بيكرتلاوليلحتلابتارموديقعتلاملاعخيراتلاملع
تالسارملاوأةيرادإلاتالجسلاوأةيمسرلاقئاثولا»هثداوح«نعّربعتيذلا
تبستكا،كلتوأهذهةيمهأنممغرلاىلعف؛بسحفةيسامولبدلا
تاركذملايفةبوتكملاوأةيوفشلاةياورلاباهنعّربعملارَيِّسلاوتاداهشلا
وهامنيبةوهلامدرىلإةليآلاتاداهشلاةفيظويفنمكتةصاخةيمهأ
يفعباقوأنماكوهامو،ةهجنمةيمسرلاقئاثولاةدعاقىلع»بوتكم«
ةهجنم،فقوملاوأةلاحلاوأثداحلاشاعٍدهاشوأدهاشمةركاذ
ربصوأةاناعمنعّربعملاخيراتلا؛»شيعملاخيراتلا«هيّمسناماذه.ىرخأ
.قئاوعوأتابوعصزواجتنعوأ،ماحتقاوأةرماغموأ

،خيراتلايفاًنمضلعافناسنإهشاعدقهضعبوأهلكاذهنوكيامبر
سرامًايسايسمأ،جتنأًايعانصمأ،ىنبلامعألجرمأ،بتكاًبـتاكناكأ
ّمهتءالؤهتاداهشو.لضانًالضانممأ،لتاقًايركسعمأ،يسايسلالمعلا
ةيناسنإلاةفرعملاّمهت...يعامتجالاسفنلاوةسايسلاوعامتجالاوخيراتلامولع
ةيوازنمامةقيقحىلعةلطمةذفانكهلقأوأ،عجرموأردصمك،اًمومع
.ةثلاثوأةيناثوأىلوأ،ام
هرابتعاب،تاسايسلاةساردوثاحبألليبرعلازكرملاّمهتتاداهشيه،اًذإ
لكلالخنموهاياوزعيمجنمعقاولاةبراقمىّخوتتةفرعملاًجتنماًزكرم
.هيشياعم
نييداصتقالاونييسايسلاتاركذمرشنيفيبرعلازكرملابغري،اذهل



نمتاداهشوتاركذماًضيأاهعمو،نييركسعلاونيلضانملاوءاملعلاونيركفملاو
.ةيبرعلاتاعمتجملايفةيصقملاتائفلاعيمجنم»يمسرلاخيراتلا«مهلمهأ
اذهبو.هلمهمهفوعقاولامهتاناعميفةيصخشلاةبرجتللنوخرؤيءالؤهف
امكوهتآرميفعقاوةروصاًضيأاهنكل،اهبحاصةياورتاركذملاحبصتىنعملا
ٌةفرعموأرخآلاةفرعميهامبًايفرعمًايفيظواًروداهيطعياماذهو،اهاري
.ىرخأةيوازنم

نمىلععقتةيلوؤسملانإف،اهبحاصةياوريهتاركذملاتناكّاملو
هيفنولماعلاوتاسايسلاةساردوثاحبألليبرعلازكرملالّمحتيالو،اهبتكي
وأفقاومنمتاركذملاايانثيفدرياّمعةينوناقوأةيونعمةيلوؤسميأ
وأاهيففالخلاغلبيامهم،تارابعوأظافلأوأتاجاتنتساوأتامولعم
وأباتكلااذهيفنمكتالةيملعلاةقيقحلانإف،لاحلكىلعو.اهيلع
يهلب،كاذوأيوارلااذهىدلالو،كاذوأخرؤملااذهىدلالو،كاذ
ةمئادلاتافاضإلاىلعىذغتتةحوتفمةيدقنوةيلصاوتوةيمكارتةيلمع
كيكفتيفمهاسيفرهظيديدجلكىلعو،فقوتتاليتلاتافاشتكالاو
وأةدايزلاوأنايسنللوأءاغلإللةضّرعملاةركاذلاروصنيبةكوبحملادَقُعلا
كيكفتلالصألايفىّخوتييذلايخيراتلاثحبلانيبو،ةهجنمهيوشتلا
.ةيناثةهجنمليلحتلاو

تاركذملابتاسايسلاةساردوثاحبألليبرعلازكرملابّحري،هيلعًءانب
ةيتاذلاةيقدصلامزتلتتمادام،اهبّاتكلويمنكتامهمتايمويلاورَيِّسلاو
مدرىلعدعاستوةفرعملاةيمحيّبلتتمادامو،ةياورلانعريبعتلايف
عقيامحيحصتىلعو،خيراتلاوةركاذلانيبيأ،يعوضوملاويتاذلانيبةوهلا
.ططشوأسابتلانمامهنيب

***

ئراقلاّيدينيبثاحبألليبرعلازكرملاعضي،روظنملااذهلالخنم
-ةيقارعلابرحلايجرزخلالصيفميركلادبعرازننكرلاقيرفلاباتك
يقترتتارّكذمنعةيانكباتكلاو.1988-1980لتاقمتاركذم:ةيناريإلا
نيباهعضينأهبجاونمنأزكرملاىري،ةمهمةيخيراتةقيثوةبترمىلإ
.نيمتهملاءاّرقلاونيخرؤملاونيثحابلايديأ

هتروصيجرزخلااهيفيوري،ًالصفرشعةينامثنمباتكلافلأتي
هّيقرتو،ةيقارعلاةيركسعلايفهبتجزيتلاةيسايسلاوةيخيراتلاوةينيوكتلا



لوأيجرزخلااهيفيوريو.ناكرألاةئيهةسائرّيلوتىلإًالوصواهبتارميف
-ةيقارعلاتاونسينامثلابرحنعةيقارعةياورهرابتعانكميامةرم
تاكابتشالانمةدتمملاةرتفلادنعلّصفموصاخلكشباًفقوتم،ةيناريإلا
اهيفامب،1988سطسغأ/بآ8ةياغلو1980ربمتبس/لوليأ4يفةيدودحلا
اهيفف؛برحلاخيراتيفةلصافلاةلحرملايهو،وافلليناريإلالالتحالاةلحرم
تبلقيتلاىربكلاسمخلاةيجيتارتسالاتايلمعلاعضوىلعيجرزخلافرشأ
.اهتدايقّىلوتو،برحلانيزاوم

دحاوكهرودوهتناكمواهيوارةيصخشنماهتيمهأةياورلاهذهدمتست
شويجلاخيراتيفاهجذامنواهزومروةّيبرعلاّةيركسعلاتايصخشلازربأنم
نمو،تالامتحالاةيؤرو،خيراتلانيعباهمّدقينأىلعهصرحنمو،ةيبرعلا
ةياورهتيمستنكميامصئاصخبمستتاهعوننمةياورلوأّلثمتاهنوك
ةيبرعلاةيركسعلاخيراتبنيينعملاعيمجّمهتهذهتاركذملاو.برحللةيقارع
نيخرؤمنم،صاخلكشبنيمتهملاو،اًصوصخةيقارعلاةيركسعلاواًمومع
وأيركسعلاخيراتلايفمهتاصاصتخابناوجفلتخمبنيسرادونييجيتارتساو
.ملاعلانمةقطنملاهذهلوبرحلاهذهلماعلايسايسويجلاوأيسايسلا

تاسايسلاةساردوثاحبألليبرعلازكرملا
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ىتح1980ربمتبس/لوليأنمعبارلانماًرابتعايقارعلاشيجلاضاخ
بورحيفليثماهللَّجُسيملاًسورضًابرح1988سطسغأ/بآنمنماثلا
يفبرعلابورحفنعأولوطأًالعفتناك.اهدعبالواهلبقالبرعلا
يقارعلاسيئرلاّجزةيثبعبرحاهنأبنوريثكاهنعثّدحت.نيرشعلانرقلا
ٍنجتاذهو،اهرِّربتةيضقنودنماهيفهنطووهبعشوهشيجنيسحمادص
تايحضتلناركنوٍنجتو،ثداوحلاتايرجاملةئطاخةءارقو،عقاولاىلعرٌيبك
يناريإناودعّدريه،ةيقيقحةيضقنعاًعافدشيجلااذهاهمّدقةميظع
هقرشمو،اًمومعيبرعلانطولادضلب،بسحفقارعلاّدضسيلهلٍّططخم
شيوشتلاوليلضتلالعلو.صيصختلاهجوىلعةيبرعلاةريزجلاوهجيلخو
اهيلعبعصرئاودبناجنماناكبرحلاهذهقيثوتةيلمعاقفارنيذللا
اهبتّزبةيلاعةيفَرحبتلتاقةيبرعةحلسمتاوقلٍزِّيمتمٍءادأبفارتعالا
ملو،يركسعلاينهملاءادألاديعصىلعىوتسمعفرألااهسفنّدعتتاوق
نيلِّلحمنأنممغرلاىلع،فيصوتلااذهنعًةديعبنوغاتنبلارئاودنكت
اهتققحيتلاتازاجنإلامهأبةيليلحتلامهبتكيفاوفرتعانييكريمأنييجيتارتسا
نفيتسعضو،نأشلااذهيفو.برحلاهذهنابإةيقارعلاةحلسملاتاوقلا
Douglas(نوسنوجسالغودمَّدقملاو)StephenC.Pelletiere(رييتيلب

Johnson(ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلانمةطبنتسملاسوردلامهملاامهباتك،
يذلا)FMPRP3-203(مقرتحتزنيراملاةوقنعرداصلا،لوألاءزجلا
يفةيقارعلاةحلسملاتاوقلاءادألتيرجأيتلاليلاحتلالضفأنمُّدُعي
يهةددحمةياغلتَّدُعأاهنإذإ،ةيدايحوةيعوضوماهرثكأو،برحلاهذه
ةيقيقحةروصلقنّبلطتيذلارمألا،تيوكلايفةيقارعلاتاوقلالاتق
ناّفلؤملالوقي.اهتهجاوملئاسوزنيراملاذختتيكتاوقلاهذهءادأىوتسمل
ةوقهرابتعاببرحلاهذهنمقارعلاجرخ«:يليامباتكلاةصالخيف
ربدملاساسألافدهلانكيملاذهنأنممغرلاىلع،ىمظعةيميلقإ
ةربدمريبادتبقارعلامقيملذإ.هلجأنمبرحلاهذهتضيخيذلا
قارعلاّنكل.ةقطنملاىلعهتنميهضرفلوأ،يجيتارتسالاهعضوليوحتل
تاوطخلانمٍةلسلسلالخنمىمظعلاةيميلقإلاةوقلاعضوىلعلصح
ذإ.يناريإلايمالسإلايلوصألاداهجلاحامجحبكلاهذّختايتلاةيديعصتلا
يفو،ةحلسملاتاوقلاةيوقتوعّونتمٍبعشةئبعتيفنويقارعلاةداقلاحجن



.]1[»برحلاءاهنإوةأدابملاذخأيقارعلالعج
قحتسيناكنإو،هبةداشإلاوباتكلاظيرقتىلإميدقتلااذهفدهيال
نيبهفلؤماهّرطسيتلاقئاقحلاوهتاقلطنمةيقدصتابثإىلإلب،كلذ
-ةيقارعلابرحلالثمٍقيقدوٍساسحٍعوضومعمهلماعتيفهيتفد
نمبرحلاهذهنعبتُكاممٍريثكىلإىلوألاةجردلابُتدنتساو.ةيناريإلا
ةيسايسلاوةيركسعلا،اهلكرظنلاتاهجونماهليلحتاّولوت،نيددعتمءاربخ
نأامك،اًقحالرداصملاهذهضعبضرعأسو،ةيداصتقالاوةيعامتجالاو
يف،ةزّيممنكامأيفاهتمتاخىتحاهعالدنانماًرابتعابرحلاهذهيتشياعم
)1983ربوتكأ/لوألانيرشت-1980ربمتبس/لوليأ(اهعالدنادنعةيرحبلا
ةحلسملاتاوقللةماعلاناكرألاةسائريفمث،ةيرحبلانكرلاةئيهيفاًوضع
يفاًوضع،)1988سطسغأ/بآ-1983ربوتكأ/لوألانيرشت(اهتمتاخىتح
،اهتاحفصتابلقتفلتخمدهشأينتلعجتاونسسمخةدملو،نكرلاةئيه
اهتايرجامىلععالطالايفذيفنتلاوةعباتملايفيلمعلالخنمتمهاسف
تلمعينأىلإريشأنأيدوبانهو.كلذيتفيظولاوحأتعدتساامثيح
رابجلادبعنكرلالوألاقيرفلا:يلاوتلاىلعمهناكرأءاسؤرةعبرأةدايقب
دعسنكرلالوألاقيرفلاو،نونذداوجلادبعنكرلالوألاقيرفلاو،لشنش
بتاكّيجرزخلالصيفميركلادبعرازننكرلالوألاقيرفلاو،زيزعنيدلا
ديشرنيسحنكرلالوألاقيرفلاةرمإبةزيجوةرتفلومث،تاركذملاهذه
.ةيناودعلا»ءارحصلاةفصاع«ةثراكهبصنمهّيلوتةرتفتدهشيذلا

لاوطتارّوطتنميملعىلإيمُنامميدقتلااذهيفتدروأانهنم
بناجألاوبرعلانيثحابلاضعبهيلإبهذاملتابيوصتاهنمو،ةدملاهذه
هاروتكدلاةسارديلامهتحاتأناتللاخرؤملاةنامأوةيملعلاةنامألاهيضتقتامم
.ةيريضحتلاةنسلايففراعمنميركسعلاخيراتلايف
ذفيركسعدئاقو،ةمألالاطبأنميقيقحلطبباتكلااذهفلؤم
ةنوعمبنَّكمتو،ىوتسمىلعأب،يركسعلاملعلاو،برحلانفةيفَرحكلتما
ءادعأدارأيتلابرحلاهذهمسحينأنم،ةاقتنُموةّيفكنكرةئيه
ةقطنملاهذهيفىقبتيك،نيعراصتملانيدلبلاكهُنتللوطتنأةمألاوقارعلا
ّيجرزخلاقيرفلاناك.ينويهصلانايكلايهةديحووةدحاوةوقملاعلانم
ناكثيح،اهتيادبذنمةريرملاةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاةبرجتشاعدق
يفاهعقاومنمتبحُسكلذلو،)ةيلبجةقرف(ةعباسلاةاشملاةقرفلاًدئاق
قرشطسوألاتايلمعلاعطاقيفبرغناليكعطاقىلإىلوألابرحلاةلحرم
اهتاقافخإواهتاحاجنىلإهفّرعتوبرحلاهذههتشياعملالخنمو.دادغب



طّروتيو؛قارعلاهيفقلزنيلّدُعأيذلاملظملاقفنلاٍركبمٍتقويفظحال
ةقئافلاقارعلاةردقدييحت:نيفدههاجتابعفدتٍةليوطٍفازنتسابرحب
كرتمث،ةهجنميليئارسإلاودعلاعمةهجاوملايفاًمساحًالماعاهرابتعاب
امهؤاوتحاناكنيذللانيبراحتملانيدلبلانمةظهابلااهتبيرضذخأتلبرحلا
.يناودعلانايكلاكلذةحلصميفبصيرخآلاوهًافدهامهكاهنإو

هئابحأوهئالمزنمديدعلادهشيوهوةاناعملاهذهّيجرزخلاشاع
لعجيذلارمألا،مهنطونعاًعافدمهؤامدكفُستطابضلانمهتذمالتو
ركفيلظف،ةيلاعلاهتيفَرحهنعتفرُعشيجلةيعونًةراسخمهداهشتسا
هذهاهبمسُحتيتلاةيفيكلانعةباجإداجيإلهنمةلواحميفبسحتيو
اًحضاواًعدراًنماض،اًرصتنماهنمجرخيثيحب،قارعلاةحلصملبرحلا
ةثالثبودعلاّيجرزخلافّرع.لبقتسملايفهنمألضرعتلانعمهعدريهئادعأل
ودعو،يلايربمإيحلصمودعو،ينويهصلانايكلاوهيخيراتودع،تايوتسم
نسحةغلاهعمعفنتالةيبيغتاقلطنمنمقارعللهؤادعقلطنيرشابم
.اهدحوةعدارلاةوقلالب،حلاصملاوراوجلا

لتاقملايدنجلاةيعونلقنيفهراكفأّقبطينأّيجرزخلاقيرفلالواح
ىقلتيٍلتاقميدنجىلإ،اٍّيزيرغاهذِّفنيورماوألاىقلتييديلقتيدنجنم
نمبولطملانأحيحص.ريبكنيلاحلانيبقرفلاو،ذِّفنيواهمهفتيورماوألا
لتاقملايدنجلالاحوهاذهنكل،شقانيالوذِّفنينألاتقلايفيدنجلا
،ديكأتلابرخآٌءيشفةبخنلادونجامأ،هبرمؤيامذِّفنييذلايديلقتلا
ًامئادّيجرزخلاناكو.نولتاقيو،هداعبأنوكرديومهبجاونومهفتيدونج
هيلإلكوأيذلاليكشتلايفمهدجيملنإوهف،ةبخنلادونجلاًدئاق
تاوقءاولو،ّيلظمٍجوفلاًرمآناكامدنعاذهلعف.اًعطقمهعنصي،هتدايق
بصنمهمُّنستىتحقليفدئاقو،ةقرفدئاقمث،يلبجةاشمءاولو،ةصاخ
ناك.)شيجلاناكرأةسائر(ةيقارعلاةحلسملاتاوقللةماعلاناكرألاةسائر
ةمزاللاتاراهملابةفراع،لاتقلايفةسّرمتمةبخنتاوقىلإًامئادهتاوقلِّوحي
تاركذملاهذهفيعاضتيفئراقلادجيسو.هجئاتنتايعادتةكردم،هضوخل
وهيجرزخلاةدايقتحتلتاقييذلايدنجلانأبدهشتةيقيقحفقاوم
يفرتنعلتكراعمنمةلاحلاهذهىلعقدصأسيلو،ًالعفيوبخنيدنج
.هتايركذنماًءزجّيجرزخلااهدروأيتلانالوجلا

برحلاعالدنانمتاونسعضبدعبوهتدايقلحارمنمةمهمةطحميف
كسامتيفعقوتملااهريثأتو،فازنتسابرحىلإاهلّوحتوةيناريإلا-ةيقارعلا
هراكفأهطابضنمٍةحيصنبنَّود،قارعلايفيعمتجملاجيسنلاوطابرلا



مادص،ةيروهمجلاسيئرةحلسملاتاوقللماعلادئاقلاىلإاهلسرأوًةزجوم
ىلإهلمجمبيقارعلاشيجلاليوحتيهراكفألاكلتةصالختناك.نيسح
راُثتدقتالؤاستنعةباجإللو.اًموسحمرصنلانوكيسذئدنعو،ةبخنشيج
ةيعجرملاةيبتارتلااًزواجتمىلعألاسيئرلابسوؤرملالاصتاةيفيكنع
ىلعسوؤرملاءاشىتمنوكتاٍّيفيظوىلعألاةبطاخمنإلوقن،ةيركسعلا
،»عجارملاةلسلس«ـبةيقارعلاةيركسعلايفىمسيامربعهبلطعفرينأ
اًنطاومسوؤرملاةفصب،ماعلادئاقلاسيئرلاةبطاخملٌحوتفملاجملانكل
صخشلرمأغالبإهبجاونمنأ)نطاوملا(ىريامدنعوتقويأيف،ًايقارع
ًةحوتفمةرشابملاسيئرلافتاوهويروهمجلارصقلاتامالعتساتناكو،سيئرلا
هفرعيشاعُمعقاووقحوهاذه.هسفنبمهبيجيناكامارًيثكونينطاوملل
.اًديجةلحرملااوشياعنيذلانويقارعلا

سيئرلاعمكلتهتركذملوادتيلةقحالةصرفّيجرزخلاقيرفللتحيُتأ
.اهّرقأواهسردوةركذملاسيئرلابلطو،شيجلاناكرألاًسيئرِّنيُعنأدعب
ماعنوضغيفبرحلايهنيسهنأبسيئرللّيجرزخلاقيرفلادّهعتٍذئدنع
ةحلسملاتاوقلاليوحتنعهتاروصتسيئرلالوبقو،ةيلوؤسملاهملستنم
اموهو،هطباوضبلاتقلاةيفَرحديجتةينهمةلتاقمتاوقىلإةيقارعلا
ىلإءودهلاتداعأيتلا»هللالوسردمحم«تايلمعءاهتنابًالعفهققح
اّهلتحيناكيتلاةيقارعلايضارألاريرحتءاهتنادعبةيلامشلاةقطنملا
.برحلاءاهتناو،نويناريإلا

هتلوفطذنمهتايحةريسىلعٍءوضءاقلإبهذههتاركذمفلؤملاأدب
نمقلطنا.مهملاباتكلااذهيفهجلاعيساملًالخدمنوكتل،هتعافيو
ةيلكلايفجّرختطباضهدلاوف،يركسعتيبيفدلوثيحهتلوفط
رئاشعلاخويشءانبألٌّفصكلانهناكو،ىلوألااهتروديفةيقارعلاةيركسعلا
)ةظفاحم(ءاوليفةيبرعلاجرزخلارئاشعخويشدحألجنهرابتعابهيفلُبق
هدلاوفنكيفهابصوةركبملاهتلوفطشاعوتيبلااذهيفعرعرتو.ىلايد
اًذوخأمادبو.لمعلامويءاهتنادعبهعمدوعيواًحابصهركسعمىلإهقفاري
ةيلعافٍتقوِّلكلف،مايألاوتاعاسلااهيفمظتنتيتلاةيركسعلاةايحلاهذهب
هلكاذهيرجي.كلذكظاقيتسالاومولعمتقوهلمونلاىتح،ةِّرشؤم
ةحاسيفعمجتللرخآو،ظاقيإلليحابصقوبكانهثيح،ديعاوموتاراشإب
ناك.مونلاوءاشعلاوءادغللو...بيردتلابةرشابمللقوبو،يحابصلاضرعلا
نمهتبوأواًحابصهباهذيفهسراحباًعوبتمهداوجًايطتممهدلاورظنم
رخآلاوهحبصيلهمايألّجعتييكهوعديو،ارًيثكهيفرِّثؤيءاسمهتدحو



.هيبألثمًايركسع
دارغنيلاتسوكسروكونيملعلاكراعموةيناثلاةيملاعلابرحلاعالدنالناك
لاتقنماهتجيتنبلصحامو،قارعلايف1941)ويام/رايأ(سيامةروثو
اًرمآهدلاوناكنيح،ةينابحلايفمهترصاحمونييناطيربلايقارعلاشيجلا
طسوألاقرشلاةدايقّرقمىلإهليحرتوهرسأمث،راصحلاجاوفأدحأ
يفٌّمهمٌرثأ،يرصملابيتسكاهلاركسعميفهلاقتعاو،رصميفةيناطيربلا
نعأرقيعفدناو،هتايحنماًءزجودغتةيركسعلالعجام،هتيصخشءانب
نعو،مهلدوهشملاناملألاتالارنجلا،ديتشنورنوفونايردوغولمور
ىلإحضاويسفنليمعم،نييناطيربلاتالارنجلا،لاشراموكلنكوأويرمغتنوم
نيبٍةدّاقوةيبرعٍةيموقٍةوذجنعارًيبعتودبياميفناملألاتالارنجلا
.هابأاورسأنمماًماقتناو،هحناوج

جُّرختوهو،هتيصخشءانبيفدعاسرخآمهمرصنعفاُضياًضيأانه
ناكف،يقارعلاشيجلايفًاطباضّيراصنألالصيفميهاربإهيدلريثألاهمع
نسبراقوَعَفيدقو،اًسّردمناكثيحةاشملاةسردمىلإهعمهبحصي
هسفنعمديريناكةنهمواًكلسمةيركسعلاهرايتخامسحاموهوبابشلا
.دارأامهلناكو...اهيفاًزِّيمتمنوكينأ

ةيبورعةلئاعىلإهؤامتناوهةزّيممهتيصخشنملعجرخآٌعفاد
اورصاننيذلاراصنألالئابقىلإاهئامتنابزتعتو،اهلوصأبرختفت،تبنملا
مالسإلاءاعواهعقاويفيهيتلاةبورعلاتناكاذهب.هتوعديفلوسرلا
نييناطيربللهيبألاتقامو،ةبيطلاةمورألاهذهءانبأسفنأيفًايوينباًرمأ
بناجنمديمعةبتربحبصأامدنعدعاقتلاىلعهتلاحإمث،هلمهرسأو
تسّسألماوعالإ،شيجلاىلعةيبوعشلاةمجهلانابإمساقميركلادبع
نمانهوهنوكيدقو،يكارتشالايبرعلاثعبلابزحىلإركبملاهئامتنال
يفِّنيبيامكبزحلاركفىلإفّرعتذإ،نيمتنملانييركسعلانييثعبلالئاوأ
اٍّيرطفًاليمهسفنيفدجووةيركسعلاةيلكلايفاًبلاطْلزيّاملوهوهتاركذم
اهناكمتذخأدقوهتمأدجينأيفهتاحومطوهلامآيبليهنأل،هيلإ
،اًوضعوارًيصنواًديؤمبزحلااذهيفجّردتولضاناذكه.ممألانيبمرتحملا
يف؛يكارتشالايبرعلاثعبلابزحيفةفورعملااهتالسلستبٍةدايقَوضعمث
يفاًوضعحبصأذإ،بتكموضعكلذدعبو،عرفلامث،ةبعشلاوةقرفلا
.مرصنملانرقلانمتاينينامثلادقعةياهنيفبزحلليركسعلابتكملا

ةيصخشلاناكلتمييبزحدئاقويركسعدئاقنيبةديرفةيئانثانهتأشن
نمديدعلاطقس،ناعزانتينيعفادنيبةردانةمساًضيأانهتأشنو.اهسفن



هدنعدجنسفوهامأ،اهناحتمايفةيروثلاةمظنألايفنييبزحلانيلوؤسملا
قيفرلاودئاقلا/رمآلاّيجرزخلانيب،كاذواذهنيبةيساسحلاةغلابةنزاوملا
.]2[بتكملاوضعوأةبعشلاوأةقرفلاّرسنيمأّيجرزخلا

عازنلاوًايثعبًاطباضهتفصبهتايحنمتاطحمّيجرزخلاقيرفلاانلدرس
همعلاقتعاىلعةيثعبلازومت17ةطلستمدقأامدنعهشاعيذلايسفنلا
نابإشيجلاناكرأسيئر،ّيراصنألالصيفميهاربإنكرلاءاوللاهيدلريثألا
دعب،ةقفلمةبذاكٍةمهتب،فراعدمحمنمحرلادبعلحارلاسيئرلامكح
ىلإهتداعإبطقفدحاومويلبقمهتقثهولوأدقةطلسلالاجرناكنأ
وهو1968ويلوي/زومت17مويدعاقتلاىلعهنوليحيمهبذإف،بصنملااذه
فرعتيهتلعجيتلاةبسانملايههذهتناك.ةرهاقلاىلإةيمسرةرايزيف
ةأرجبهّمعلاقتعاةيضقحرطيو،برقنعنيسحمادصدئاقلاسيئرلاىلإ
يتلاهحرطةحارصنمو.عجارتيوأددرتينأنودنميثعبلاةحارصو
ناكيتلاراكفألابهتقثزوحينأيفّيجرزخلاحجن،بئانلااهيلإهبتنا
امهالوأناتللاةقثلاوةفرعملاترمتساو.كلذلاوحألايعدتستامدنعاهضرعي
،نيسحمادصقيفرلاىلإفرعتذنمصالخإوءالولكّيجرزخلاقيرفلا
يفهَمُّدقتيناثلااهفصندهشيتلاةيناريإلا-ةيقارعلابرحلالاوطاتمادو
لامشنعلوؤسملالوألاقليفلادئاقبصنمّىلوتىتحةيدايقلابصانملا
نواعممث،ةزيجوةرتفلةيركسعلاتاكرحلاريدمبصنمهّيلوتدعبرطُقلا
نيمأبصنمبهّفلكدقعافدلاريزوناكو.تايلمعللشيجلاناكرأسيئر
ّالإ،ةعباسلاةقرفلاةدايقنمًالقن)ةرازولاليكو(عافدلاةرازولماعلاّرسلا
يتلاةيرادإلابصانملايفًاليوطرمتسيالهتلعجهيدللتاقملاحورنأ
نمانهبرتقن.لاتقلايفةيدايقبصانمىلإاهرداغيناكامناعرس
دهجللةسكنتدهشةلحرميفةيقارعلاةماعلاناكرأللةيلخادلاةايحلا
ماعيفوافلالالتحايفةيناريإلاتاوقلاتحجنامدنعيقارعلايركسعلا

هتدايقيفّيجرزخلاقيرفللزرابلاوءاّنبلارودلاىلعاًدهاشتنكو.1986
لالخنميناديملادهجلليتايلمعلاطيطختلانعةلوؤسملاتايلمعلاةرئاد
ًايرحباًراشتسمةحلسملاتاوقللةماعلاناكرألاةسائريفيدجاوتويلمع
.حيلستلافلمنعًالوؤسمو

:يركسعلاركفلايفنيتسردمنيبرودييفخلاعارصلانمءيشناك
ةسردميهو،برحللىلوألالحارملايفتداسيتلاةيديلقتلاةسردملا
ليمتتناكو،ةيناثلاةيملاعلابرحلانمةاقتسملاةيناطيربلاةربخلاتبّرشت
عماهلماعتيفةيديلقتيهو،ةيضرعتلاتايلمعلانمبسحتتو،عافدلاىلإ



ةمراصيهو،ةحلسملاتاوقلااهيلعلمعتيتلاتاقايسلاوسسألاودعاوقلا
نأالإ،ديجودومحمرمأكلذلكنأعمو.]3[قوفاملارمأةعاطإيف
يركسعلاملعلانملهناٍّيثادحاٍّيضّرعتاًركفلمحتتأشنىرخأةسردم
ةقباطمةلواحمب،لاتقلادراومللضفألاةفيلوتلاداجيإىلإًايعسثيدحلا
جئاتنبيتأتيك،سيراضتلاوضرألاةيعونوحالسلاتاردقودرفلاتاردق
يتلاةيتايلمعلاوةيوبعتلاتاراهملايفاهرداوبدجنيتلاةسردملاهذه.ةرهاب
ةيناثلاةقرفلاداقامدنعّيراصنألالصيفميهاربإنكرلاءاوللاهّمعاهقّبط
قيرفلاةيصخشيفتاراهملاهذهترولبتو.رطقلالامشيفنايصعلاعمقل
لبقهطابضبهتاءاقلوهّمعتارمتؤمهروضحنمدافتسانأدعبّيجرزخلا
اهلقصكلذدعبو.اهدعبوهتيلوؤسمعطاقيفةعلدنمتناكيتلاكراعملا
يفنطولالامشيفاهداقيتلاتاعطقلاىلعلصاوتملابيردتلاباهذّفنو
اًرمآهلمعهتدايقنماًرابتعاكانهةيدايقتايلوؤسمّىلوتامدنع،دعبام
لثؤملادجملايذسماخلاءاوللاةدايقىلإهلاقتنامث،ةصاخلاتاوقلايف
هجّردتمث،»يلاعلاءاوللا«ـبهببسبيعديذلا1948نيطسلفكراعميف
.لوألاقليفلاوةعباسلاةقرفلاةدايقيف
مظعأبداعلهليعفتمتول،ٍثلثملٍناكرأُةثالث،ضرألاوحالسلاويدنجلا
،ةأزتجملاوةلماشلااهكراعمبوةفلتخملااهتاحفصببرحلاتايرجامىلعجئاتنلا
يتلايقيطناميسلادعبلاتاذةقالعلاهبشيامىلإلّوحتيقباطتلااذهف
ةوقوةراهملانعًالضف،ةيسفنلاوايجولويبلاوةيوهلاوةركاذلااهيفيدؤت
)يجيتارتسالا(يقوسلاويتايلمعلاويوبعتلافقوملاءانبيفاًغلاباًرود،سدحلا
ّيجرزخلاهضاخيذلالاتقلايفةيرظنلاهذهلىلوألاتامسلاتأدب.]4[
ءادنلًةيبلتقحتلاةصاختاوقجوفلاًرمآهتفصبنالوجلايفهتدحوو
.ةيحارجةيلمعدعبمئتليملاًحرجيناعيناكهنأنممغرلاىلع،نطولا
،لاتقللةيمامألاطوطخلاىلإلصونأدعبوفقوملااذهيفهنأانظحالو
رتنعلتيفينويهصلاودعلاعقاومىلعةراغلةطخعضووضرألاسرد
يفحجنيوضرألاىلعرقتسينألبقةيعافدلاهتابيترتكابرإللاملالتو
اموحالسلاويدنجلاتاردقنيباًيلاثماًقيبطتةيلمعلاهذهتناك.اهنيصرت
ذّفنيوهوهنمهتطيحذخأدئاقلاىلعبجيامو،ايازمنمضرألاهمّدقت
نأدعبةلبقملاهمايأيفّيجرزخلاىدلةََكلملاهذهتروطت.اهيلعهتايلمع
بحسيفلب،بسحفنالوجلايفودعلاعقاومىلعةراغلايفسيلحجن
ذيفنتىلإتلصووودعلاطوطخفلخيلاتقلااهحاتفناتلمكأيتلاهتدحو
رانلاقالطإفقوباهرمأةيروسلاةدايقلاردصتنألبقهيلعاهتلوص



.ودعلاعمسامتلاعطقو
،لاتقلاتاحفصدقعأنمةدحاوباحسنالاةحفصنأنويركسعلاملعي
فيكف؛اهلشفوأةيلمعلاحاجنيفعطاقلارمألايهتيقوتلاةقدنأو
نأاهلرّدقُيسناكودعلاطوطخفلخةحتفنمةدحومامأانهنحنو
نأنودنمهطوطخلالخنمتّللختنأدعبةميسجرئاسخهبقحُلت
انلرهظت.ذيفنتلاكشوىلعيهوةوقلابحُستساًذإفيكف.اهبّسحي
اهّامنيتلاةيلاعلاطابضنالاةجرد،هيلعرطيسملاوّمظنملاباحسنالاةيلمع
رمألتلثتماتاوقلاو،دعبتحُتفدقنكتملرانلانإثيح،بيردتلا
ىلإتلصووةقدبوءودهلكبودعلاطوطخلالخنمتبحسناواهرمآ
.ةملاسةرّرقملااهتاباثم

تايساسأّيجرزخلاّقبط،ةيلبجلابورحلالاوحأيفهتادحوهتدايقدنع
بورحلالاوحأيفركتباو،هتّوقدارفأىلعاهلكقيقدلاوفينعلابيردتلا
ام،عباتتلابهتداقاهبهلدهشٍتاحاجننماهُلُكأتتآٍتاقيبطتةيلبجلا
هقتاعىلععضياذهو،ىراُجتالًةزِّيمتمةيلبجلابورحلايفهتربخلعج
.برعلانييركسعلانمةلبقملالايجأللًةربخاهكرتواهتباتكةمهم
ةقرفللاًدئاقناكامدنعهنأةبقحلاهذهيفةمهملاتاطحملانمّلعل
يفةيدركلاةيموقلارعاشملااهيفنمكتةنيدميهو،ةيناميلسلايفةعباسلا
ةطلسلاىلإٍّدوريغبرظنتو،اهلًةنضاحُّدُعتو،ةيرشبلاسفنلاقامعأ
ةقوبسمريغةبرجتىلإانهرداب،ءادعلاةجردىلإةحلسملااهتاوقوةيزكرملا
نييلظملابيردتلاًزكرمحتتفاف،اهتيبلتةلواحموبابشلاتاّعلطتءاوتحايف
نيسنجلانمداركألابابشلاباجتساو،ةظفاحملايفداركألاِّلكلاًحاتمهلعج
وجلانمزفقولب،اٍّيصخشاهيفوهمهاسيتلاتابيردتلاىلإاووضناو
اوبحأومهتبرجتباوزتعانيذلابابشلاءالؤهلةيبيردتةزفقلوأيفهتلظمب
زفقلاةقباسميفرطقلاىوتسمىلعىلوألاةبترملااوزرحأو،مهيبردم
اًنهمنيسنجلاالكنمدركلابابشنمنيلطاعلاميلعتناكامك.تالظملاب
.مهنطوىلإمهبولقوءالؤهلوقعّدشىلإىرخأًةردابعفنلابمهيلعدوعت
ٍعامتجايفهعماسمىلعاهّصقامدنعةبرجتلاهذهبيقارعلاسيئرلابجُعأو
بلطو،ةيدركلاةيضقلاةشقانملدادغبيفيبرعلاسرافلايدانيفدقُع
ءاجرأىلعةلودلاةرطيسطسبدعبٌثيثحٌدهجأدبو.اهماهلتساواهقيبطت
ىنبلاثيدحتل»هللالوسردمحم«تايلمعباقعأيفةفاكنطولالامش
اهمّدقميفو،ةقالمعلاةيجيتارتسالاعيراشملاذيفنتيفاًمُُدقريسلاوةيتحتلا
قارعللاٍّيئاماًنمأنِّمؤيسناكيذلاريبكلابازلارهنىلعةمخبدس



ًاقافآحتفيو،ةيدركلاةقطنملايفيداصتقالاويناسنإلاعضولاارًيثكنِّسحيو
ةيئابرهكلاةقاطلاجتنيو،ةقطنملايفيعارزلاجاتنإلاريوطتولمعللىربك
.لوألايعانصلاويعامتجالاروطتلاكرحميهيتلا
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Xىلوتييذلاصخشلافصولرمآلاحلطصميقارعلاشيجلامدختسي
ةلتاقملاتاليكشتلاوتادحولل)ةيكيتكتلا(ّةيوبعتلاةدايقلاتايوتسميفهترمإ
دئاقحلطصممدختسيف)قليفوةقرف(ىلعألاىوتسملاامأ،ءاولىوتسمىتح
.هتدايقىلوتييذلاصخشلافصول

Xيدايقلامرهلاينعيةيقارعلاةيركسعلاةغللايفحلطصمقوفاملا
ةيبتارتلا،نوداملاينعينيحيف،نيعميدايقىوتسمهلعضخييذلاىلعألا
.هتدايقتحتعقتيتلاىندألاةيدايقلا

Xيهف،اًيلاحتايوتسمةثالثىلإيلاتقلايركسعلافقوملاةيبتارتمسقنت
قلطتيذلاىوتسملاوهوىرغصلاتادحولاتالاتقيفيوبعتلاىوتسملاب
يذلاةهبجلاىوتسميفمث،يكيتكتلاىوتسملاةيرصملاةيركسعلاهيلع
ىوتسموهويتايلمعلاىوتسملاموهفمةيقارعلاةيركسعلاةغللاهيلعقلطت
يقوسلاىوتسملايفمث،كلذكتايلمعلاقْوَسىمسيوقليفلالاتق
ميهافملاتبّرعدقةيقارعلاةحلسملاتاوقلانأانهظحالن.)يجيتارتسالا(
مجعملاىلإاهنمريثكلالُقنو،ليوطتقوذنمةيركسعلاتاحلطصملاو
ءاوللالحارلافارشإبةيبرعلالودلاةعماجهتردصأيذلادحوملايركسعلا
.بّاطختيشدومحمنكرلا



ةيقارعلابرحلاضاخيقارعيركسعاهبتكيةساردلوأوهباتكلااذه
،8/8/1988موييفاهئاهتناىتح22/9/1980يفلوألااهموينمةيناريإلا-
قليفدئاقوةقرفدئاقنم،ةفلتخمةيركسعةيدايقعقاوماهئانثأيفلغشو
سورضلابرحلاهذهىهنأنيح،1987ماعيفشيجلاناكرأسيئرىتح
،هلهاجتةيبرغلاىوقلاومالعإلاةزهجأتلواح.]5[ٍريبكيقارعٍرصنب
كراعميفيناريإلاودعلاىلعقارعلاشيجهزجنأامنأشنمليلقتلاو
ريرحتو،»كرابمناضمر«ةكرعمنمانتاوقاهبتعرشيتلاتسلاريرحتلا
ىلعانلكوت«ةكرعمىتح17/4/1988يفةيناريإلاتاوقلانثاربنموافلا
ةيملاعلابرحلاكراعمضعبنماًمجحربكأتناكيتلاةعبارلا»هللا
امهلىقبتاممينيمخلاسرحوةيناريإلاتاوقلااهيفاندَّرجيتلاو،ةيناثلا
»هللالوسردمحم«ةيلمعو،ىرخألاةثالثلاتالكوتلاباًرورم،داتعوةّدعنم
مهريبكلوقامو.ةلتحملاةيناريإلاتاوقلانمقارعلالامشاهبانرّرحيتلا
ينإ«:ينيمخلاةحلسملامهتاوقلىلعألادئاقلاوةروثلادشرموهيقفلاّيلو
ديكأتّالإ»برحلاهذهءاهنإىلعةقفاوملاعيقوتىلعّمسلاعّرجتلضُفأ
.هالعأهتركذامل

يفرطنماهرداصمتدمتعاةساردبرحلاهذهنعُرشناميفدجأمل
تاهجنمامإو،ةيناريإتاهجبناجنمامإناكُرشنامو،عازنلا
يهاهنعمهتامولعمنأباهبّاتكفرتعيةيبرغتاباتكامإو،اهعمةفطاعتم
نموأةيبرغلاتاساردلادهاعمضعبنموأ،مالعإلالئاسويفرشنامم
امإًالامجإيهو،مهنمتامولعملااوقتساو،مهوقتلانييناريإةداقورداصم
.رخآلابناجلارظنةهجولِّثمتامإوةقيقحلانعةديعب

تنكامدنعيندوارتةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاخيراتةباتكةركفتناك
رثإيفشيجلاناكرأةسائريفيبصنمنمتلُقأامدعبو،قارعلايدلبيف
اهتبقعأيتلاتاصاهرإلاوةيناثلاجيلخلابرحبوشننكل،تيوكلالالتحا
ليلاحتلاوقئاثولاوةفاكرداصملانأنممغرلاىلع،عورشملااذهالّجأ
تعدوأو،كاذنآيدلةرفاوتمتناكةحلسملاانتاوقاهتضاخيتلاكراعملل
ماعيفقارعلانميجورخدعبانفراعمدحأىدلقئاثولاكلتمظعم

كلتيفاهيلعةظفاحملانماونكمتينلمهنأنمتيشخينكل،1996
نماهبقعأامو،نيسحمادصسيئرلادهعيفقارعلااهبّرميتلاعاضوألا



يتلاتاليجستلاىلعساسأٍلكشبباتكلااذهةباتكيفتدمتعاو.لالتحا
ةبخندهجىلعو،ًةرشابمقارعلانميجورخدعب1997ماعيفاهتلجس
بصانماولغشنيذلاقارعلاجراخاًيلاحنيدوجوملانيثحابلاةوخإلانم
اذهلاهريفوتباولضفتو،برحلاءانثأيفةيقارعلاةحلسملاتاوقلايفةيدايق
كراعملانميهباتكلااذهيفتدرويتلااهلككراعملانإو.عورشملا
اًبيرقو،اهيلعاًدهاشتنكيتلاكلتوأاٍّيصخشانأاهتضخيتلاتايلمعلاو
وأخيراتيفأطخكانهناكاذإو،ةداقلاءالمزلااهرادأيتلانموأاهنم
عئاقولاامأ،نآلانمةنس25لبقترجاهنأيرذعفكانهوأانهناكم
تاوقللماعلادئاقلا،نيسحمادصسيئرلاعمترجيتلاثيداحألاو
اماذإو،ىسُنتنأنكميالثداوحاهنألاهتاليصفتبةقيقدف،ةحلسملا
ىتحهرارسأىلعةظفاحملاونطولاةحلصملجأنمكلذف،اهضعبتلفغأ
.اهلكنينسلاهذهرورمدعب

ٍحومطٍساقسارملابعصودععماًسورضًابرحاًديحوقارعلاضاخ
امهعقوتيملنيذللاعارصلاىلعرارصإلاوةدارإلاادع،ٍءيشِّلكيفقوفتمو
حاورأبقارعلاىّحضو.ةيسايسلاهتطلسوةحلسملاهتاوقوقارعلابعشنم
اهبعشواهضرأيفاهراجعامطأنمةمألايمحيلهتشيعموهتاورثوهئانبأ
ءاقشألانمنوريثكنكيمل.ةمألاهذهلةيقرشلاةباوبلاّقحبناكو،اهتاورثو
يبنجألاماقنأدعبّالإمهنمأىلعةباوبلاهذهةميقباورعشيلبرعلا
امىلإةمألالاحلصوذئدنع.ظحلاءوسلمهضعبنمٍةنوعمباهرسكب
يذلانيسحمادصسيئرلانعاًعافدسيلةقيقحلاهذهاندروأ.هيلإلصو
نايبتللب،ةمألافاعضإوقارعلاعايضهنعمجنامءاطخألانمبكترا
.تركذامكءاطعملادلبلااذههمّدقام

ةنيفلانيبيركفدوارياًعورشماهرابتعابتاركذملاهذهراكفأّتلظ
يمزعقيدصلاّيلعحرتقاىتحاهذيفنتلًةبسانمدجأملينكلةنيفلاو
»تاسايسلاةساردوثاحبألليبرعلازكرملا«دادعتساىدبأواهتباتكةراشب
نيقباسلاطابضلادحأوهو،باصقلاباهولادبعّفلكو،اهرشنواهتعابطل
ريياعملاقفواهتئيهتواهجارخإىلعيعملمعينأب،ناكرألاةسائريف
ًاميدقتبتكف،مايقريخهتمهمبباصقلاماقف،اهيلعلمعييتلاةيميداكألا
امم،عوضوملانعةيملعلاتايطعملانمريثكلافاضأو،تاركذمللًايليلحت
يبرعلازكرمللف،تاركذملليملعلاريرحتلاوقيسنتلاوشماوهلايفهدجن
،نافرعوريدقتوركشلكينمةراشبيمزعلو،تاسايسلاةساردوثاحبألل
دبعلو.رونلاىرتنأتاركذملاهذهلضُِّيقاملهدانسإوهمعدالولذإ



اٍّيملعًالجرًامئادهتدهعامكناكهنألركشلكينمباصقلاباهولا
ثوحبللةماعلاناكرألاةسائرّةيراشتسمةدايقهيلإتدهعثيحب،اًققدم
فسأللو.ٍزّيممٍدهجباًضيأٍذئنيحماقف،ريرحتلاكراعمزاجنإدعبريوطتلاو
دعبيبصنمنميئافعإدعباياحضلاىلوأةيملعلاةرئادلاهذهتناك
.اٍّيلكتيغُلأذإ،تيوكلاثداوح

ةحلسألابهتدمأوقارعلاتدعاسةدحتملاتايالولانأقدشتينمكانه
ملو،»ةيقرش«ةحلسأيهيقارعلاشيجلاةحلسأنأنيسانتم،تامولعملاو
،تامولعملانعامأ.ةدحتملاتايالولاةعانصنمةدحاوةيقدنبانيدلنكت
لالخنمانيلإةدحتملاتايالولااهتبّرسيتلاكلتتناكةديحولاتامولعملاف
ديبوافلاطوقسىلإتّدأو،ثلاثلاملاعلانمنيرخآوبرعلااهئاقدصأ
نابإنيسحمادصماعلادئاقلاهيجوتءاجانهنم.1986ماعيفودعلا
امأ،ةلبقملاانتاينةقيقحنعاكريمأعادخةرورضبريرحتلاكراعملانتاريضحت
تاقفصنإفةعانقلاهذهلاًديكأتو،لصاحليصحتوهاهعادخفناريإ
)ناريإ(رخآلابناجلاىلإبهذتتناكليئارسإواكريمأنمةيرسلاحالسلا
]6[.

كمسلالثمقارعلانإ«:لوقيقارعلايفانلهأىدلروثأملوقكانه
لاوطقارعلاف،اذهمهلوقيفانلهأأطخأاميرمعلو.»مومذمولوكأم
مدخيملثدحتةبسانموأّرمتةصرفكرتيمللقألاىلعثيدحلاهخيرات
انلهأهلباقيملو،داتعلاوةدعلاولاملاومدلابهءاقدصأوبرعلاانلهأاهيف
مهتدلجءانبأىلعهتدعاسمورخآلابناجلاعمرمآتلاوراكنإلاودوحجلابإلإ
رابكلاردقوانرَدقوهكلذنأدقتعأو،ريخلكّالإمهنماوريملنيذلا
نمدادغببرضدوكسخوراصلوأناكف.ًاباجيإمأناكأًابلسمهمجحب
كلذدعباًعطقتبثاملبًءاعداسيلاذهو،يبرعردصمنمناريإ
ال.ناريإهباوزّهجنيذلامهبرعلاةداقلاو.مهسفنأنييناريإلاتافارتعاب
نمالونيينعملانيرطقلايفيبرعلابعشلانماًصاقتناكلذينعي
،نامكاحلانايسايسلاناماظنلاوهكلذلّمحتينمنإلب،امهيشيج
.تاذلابامهيمكاحاتيصخشو

عمانبرحيفسيئرلادروملا،يقارعلاطفنلاريدصتعطقنإف،كلذك
يفاٍّيدامقارعلاتدعاسةيبرعًالودنإنوريثكلوقيو.اٍّيبرعناك،ناريإ
طفنلاريدصتلهرداصمقالغإدعبلصحقارعلانأةقيقحلاو،برحلاءانثأ
رالودرايلم35ىلإ30هتميقامىلعطفنللةرِّدصملاةيبرعلالودلانم
يف10زواجتيالاذهلكو،هيلعًانويداهلكتبسُحو،ةيبرحلاهتايرتشمل



تبسُح(رالودرايلم350وحنتناكيتلاةرشابملابرحلافيلاكتنمةئملا
ةينبلاباصأيذلاريمدتلامجحوةماعلاناكرألاةرئاديفبرحلافيلاكت
.)ىرسألاونيدوقفملاوءادهشلالئاوعبتاورو،تآشنملاوعناصملاوةيتحتلا
تاوقلاةفلكتةسرادلاىرخألاةنجللاوبرحلاةفلكتةسرادلاةنجللاتناكو
ةجيتنبقارعلارسخ.)كاذنآنكرلايرحبلاديمعلا(باصقلاةسائربةحلسملا
نميدنجوٍفصطباضوٍطباضنيباًفلأ150ىلعديزيامبرحلاهذه
وحنو،يبعشلاشيجلاويلخادلانمألاىوقوةحلسملاتاوقلايفهئانبأةريخ
تاونسلابرحيفٍدوقفموٍريسأفلأ85نمرثكأو،ٍحيرجفلأ700
يفةيلودلاتاقافتالاقفو،مهقوقحبنوعتمتيودعلاىرسأناكو.ينامثلا
تزعقيفرلارمأيذلايقيقحتلاسلجملااًديجركذتأو،ىرسأللانتالقتعم
صفقسارحنمانطابضدحأقحبهليكشتب،رطقلاّرسنيمأبئان،ّيرودلا
متشيذلانييناريإلاىرسألادحأعفصهنألتالقتعملادحأيفىرسألا
.نيسحمادصسيئرلا

مهتاوقنمًاطابضواًدونجودعلاىرسأاهلوانتييتلاقازرألاتناك
دونجلفرصتيتلاىلوألاةجردلاقازرأنمينيمخلاسرحوأةيماظنلا
يفومهتالقتعميفيبطلاجالعلاكلذكو،اهطابضوةيقارعلاةّصاخلاتاوقلا
اًدربرخآلابناجلاتالقتعميفانارسأنمديدعلاتامامنيب،تايفشتسملا
.بيذعتلاوبرضلاتحتواًعوجو
شيعتيتلامايألاهذهيفباتكلااذهرشنىلإينعفدامنإ،ارًيخأ
برحيفقارعلاهمّدقاماهؤانبأفرعييكوه،اهتاروثعيبرانتمأاهيف
،ةلقتسموةزيزعوةرحىقبتيكتايحضتنمةمألاهذهلينامثلاتاونسلا
ةمألاهذهاهلذبتنأعيطتستيتلارارصإلاوةيحضتلاوةوقلاىدماوفرعيلو
نملضفأاهلبقتسملعجينأهللاىسع،ةميركلاةايحلاوةيرحلاقيرطيف
.دصقلاءارونمهللاو،اهيضام

Xخيراتلاانرداغينألبقهباتكيفينادمحلادعرنكرلاقيرفلاراشأ
ءاولرمآهتفصبهعقومنمةيناريإلا-ةيقارعلابرحلانمتاحفصىلإ
دعباملالتحاهباتكيفباصقلاباهولادبعاهيلإراشأو.ةقرفدئاقو
:رظنا.اهتالضعموةيناريإلا-ةيقارعلاتاقالعلاهليلحتضرعميفلالقتسالا
مولعللةيبرعلارادلا:توريب(خيراتلاانرداغينألبق،ينادمحلاديجمدعر
دعباملالتحا،باصقلاراتسلادبعباهولادبعو،)2007،نورشان
زكرم:توريب(قارعلاىلعةيكيرمألابرحللةيجيتارتسالاتايعادتلا:لالقتسالا
.)2007،ةيبرعلاةدحولاتاسارد



Xنعاهيفيكُحيتلاارتنوك-ناريإةحيضفىلإانهبتاكلاريشي
نمةلصحتملالاومألابرودافلسلإيفارتنوكلاتاباصعةدحتملاتايالولاليومت
.ثرون)يلوأ(رفيلوأديقعلااهلطبناكيتلاو،ناريإليكريمألاحالسلاتاعيبم



يفقارعلالامشيفلصوملاةنيدميفتيشيبنلاّةلحميفُتدلو
لصيفميركلادبع)بيقنلا(سيئرلايدلاوناكامدنع17/11/1936

عقاولايّنالزغلاركسعميفةيركسعلاتادحولاىدحإيفًاطباض]7[ّيجرزخلا
نعهلصفتيتلاو،دادغبباهطبرتيتلاةميدقلاقيرطلاىلعةنيدملابونج
جّرختيدلاو.ةلجدرهنلىنميلاةفضلاوقيرطلانيبعقاولايركسعلاراطملا
رئاشعلاخويشءانبألةيناثلاةرودلا1928ماعيفةيركسعلاةيلكلايف
ةيقارعلارئاشعلاخويشءانبألاخدإكاذنآةيقارعلاةموكحلاةطختناك(
يدجناكو،)ةّيتفلاةلودللاهئالونامضلةيركسعلاةيلكلايفنيملعتملا
ءاوليف]8[جرزخةليبقرئاشعءاسؤردحأّيجرزخلاماّسجلادمحملصيف
قيرفلالايتغادعبو.)دعباميفىعدتتحبصأامكىلايدةظفاحم(ىلايد
9يفةيوجلالصوملاةدعاقيف،يقارعلاشيجلاناكرأسيئر،يقدصركب
طابضنمةيموقلاةلتكلايمُسامعميدلاولُقتعا1937سطسغأ/بآ
ركبقيرفلالايتغاةمهتبمهتمكاحمو،دادغبىلإمهريفستللصوملاةيماح
ضفريرمعلانيمأنكرلاءاوللالصوملاةيماحرمآنكل،]9[يقدص
ىلعةموكحلارارصإةلاحيفدادغبنعهلاصفناونايصعلانلعأومهميلست
ىلعلوألايزاغكلملاربجأام،شيجلانمىرخأتاعطقهتّديأو،مهميلست
ةديدجةموكحليكشتو،يقدصركبلةيلاوملاناميلستمكحةموكحةلاقإ
نيمّهتملانييموقلاطابضلانعاًوفعتردصأف،]10[يعفدملاليمجةسائرب
،ةيلآلاةوقلايفيناثلاجوفلايفةيرسرمآدادغبىلإيدلاولقتنا.لايتغالاب
يناثلاجوفلارمآنواعمبصنميفِّنيُع)دئار(لوأسيئرىلإهتيقرتدعبو
ايناطيربوةينطولاةموكحلانيبمادصلالصحامدنعو،اهسفنةوقلايف
نمةدنسمو]11[يناليكلايلاعديشرةسائربةموكحلاتناكوىمظعلا
نكرلاديقعلا(]12[ّيبهذلاعبرملامهيلعقلُطيناكاموأةعبرألاءادقعلا
بيبشلماكنكرلاديقعلاوديعسيمهفنكرلاديقعلاوغابصلاحالص
،يواعبسلاسنويبابشلاريزومهسماخو)ناملسدومحمنكرلاديقعلاو
سيامرهشنميناثلايفبرحلاتبشن(سيامةكرحمسابتفرعو
ةرصاحمبةيلآلاةوقلاتماق،)هنمنيثالثلايفتهتناو،1941]ويام/رايأ[
،]13[يفيللانمتاوقاهيمحتيتلا،ةّينابحلايفةيناطيربلاةيوجلاةدعاقلا
يعفدملافصقلاباهتلغاشمبتفتكاو،نابذلانسيفاهيلعةفرشملالالتلانم



جوفلارمآناك.اهلالتحاواهتمجاهمبرمألارودصنودنملدابتملايمرلاو
جوفلاةدايقيدلاوّىلوتفهباصأٍضرمليركسعلاىفشتسملالخددقيناثلا
ّيراصنألالصيفميهاربإيناثلامزالملاهقيقشهلئاصفيرمآدحأناكيذلا
ةيلآلاةوقلاىلعيوجلافصقلاّدتشابرحلانمةريخألامايألايفو.]14[
نأفُشتكاعبارلامويلايفأدهامدنعو،ةعباتتممايأةثالثل،نابذلانسيف
دئاق)اشاببولغ(»كينحوبأ«لارنجلاةدايقبةيندرأتاوقوةيناطيربتاوق
تقّوطدقيفيللانمىرخأو]15[)يبرعلاقليفلا(ندرألاةرامإتاوق
ماقف،ةيفلخلاقطانملايفاهيوآميفاهتالجعىلعتلوتساو،ةيلآلاةوقلا
تاوقلافصقتحتاونكمتو،ٍّيرسقٍجورخةيلمعبهجوفدارفأويدلاو
.ةريبكرئاسخدعبقيوطتلانمتالفإلانمديدشلااهيمروةيناطيربلا
،تارفلارهننمةيبرغلاةفضلاىلإاولصوو،ةجولفلاوحننيلجاراوهجتاو
ذخأهللادعسسيئرلاجوفلادعاسمحرتقاف،شطعلاوبعتلامهكهنأدقو
،رهنلانمرخآلابناجلاىلإروبعلالبقمهاوقعامجتسالةحارلانمٍطسق
يفعقوو.مهبطيحتودعلادنجتالقانوتاعّردمباوأجافيلنيكهنماوقلتساو
رهنلاىلإزفقلانمنَّكمتنمّالإهبتارموجوفلاطابضمظعمرسألا
.ةّينابحلاةدعاقىلإىرسألاطابضلالُقندقو،رخآلابناجلاىلإروبعلاو
،ةرهاقلايفبيتسكاهركسعمىلإمثنيطسلفىلإلقُنفدلاولاامأ
نأدجيلرهشنمرثكأدعبقارعلاىلإديُعأو،ةلّوطمتاقاطنتسالعضُخأو
يفريبكلاانّمعتيبىلإًايشمانبورهدعبتيفوتمراكمىرغصلاهتنبا
ةنيدملامشدعسينبناخةدلبنمبرقلابةيعارزلاقطانملاىدحإ
خركلابناجيفيلمورضرألاةلحميفانرادنمٍمسقمّدهترثإيف،دادغب
ًةيشخةمصاعلاكرتىلعةدلاولارارصإو،يناطيربلايوجلافصقلابدادغبيف
،نيماعاهرمعناك،مراكمىرغصلايتخأتبيُصأ.اهدالوأةمالسىلعاهنم
ردصملاتناكيتلاةريغصلاةيقاسلانمةثّولماًهايماهبرشلءاعمألاباهتلاب
تيفوتو،دعسينبناخفيريفةلزعنملاةقطنملاكلتيفهايمللديحولا
مهبّجُزدقنييموقلاطابضلانمهقافرمظعمنأدجوامك.كانهتنفدو
ةيندمفئاظويفمهمظعمِّنيُعو،دعاقتلاىلعاوليُحأوأنوجسلايف
ةلاحإلاةجومتناكّاملو.ةزجعلارئاودوةشاعإلارئاودلنيريدملثمةطيسب
ةنيدميفجوفرمآبصنمىلإدلاولالُقن،تهتنادقدعاقتلاىلع
ركسعمىلإهعمينبحطصيامارًيثكيدلاوناكو.قارعلابونجةّيناويدلا
دوجومميدقتو،ّيحابصلاضرعلاراهبنابةرملكيفبقارأتنكو،جوفلا
،لسلستلاب)طباضلانودبترلايوذ(بتارملاوطابضلانمضرعلاةحاس



ةدحولاهمالتسادعببيردتلايفءدبلابرمأييذلاجوفلارمآىلإًالوصو
تاعاقلاشيتفتو،حالسلاىلعجوفلاتابيردتٍذئدنعأدبتذإ،هنواعمنم
ةدحولاتوناحو،دونجلامونتاعاقيفماظتنابةفوصرملااهتيطغأواهتّرسأب
ينتّدشامارًيثكو.يمويلالمعلاو،بيردتلاءاهتنادعبدونجلاهّمؤييذلا
ٍراتمأبهبقعيو،هناصحًايطتمميمسرلاماودلاءاهتنادعبتيبلاىلإهتدوع
ُّبحيلقعويبلقيفدَّلوتمايألاكلتنمو.رخآٍناصحىلعهلسارمٍةديدع
رُديملو،اهرحساًضيأانأشيعأيكمايألالجعتسأتنكو،اهمارتحاوةيدنجلا
ىرأتنكامكةيمهألاوردقلابارًيبكنوكأنأريغرخآٍحومطيأيدلخب
بيردتلاىلعاوموادينأبدونجلاوطابضلاتائمرمأيوهواًصوصخ،يدلاو
.ذيفنتلاوةعاطلابعيمجلاأدبيف

ركذأو،لصوملاةنيدمنميهو،ةيناثلاهتجوزةّيناويدلايفيدلاوجّوزت
نودنمامهلوصودنعدلاولاواهتلبقتسا)يبأءابرقأنمةدلاولا(يتدلاونأ
يتلاايادهلاتلبقو،اهلةصصخملاةفرغلاىلعاهّتلدو،ٍجاجتحاوأٍرمذت
ملو،اًرطيسمواًمزاحدلاولاناكذإ،ءودهبةديدجلاةجوزلااهلاهتبلج
امهنيبتدَّلوتنينسعضبرورمدعبو.ماصخوأةفكانميأبامهلحمسي
مامتهالايفةدلاولاتنذأتساف،ةيناثلاةجوزلابجنتملو،مائووةبحموةفلأ
تناك،ةيناثلاةجوزلاىلإًةفاضإ.َّيتقيقشلويليتدلاوتغَّرفتوريغصلايخأب
،هسفنتيبلايفانعمنوشيعياهالفطواهجوزويتمعو،يتدجةخيشلا
عيباسأواًمايأاوقبيلنوتأينورخآبراقأو،ةميتيلايتمعةنباكلذكو
ةيلكلايفهترودنميدلاوقافردحأِّنيُعّاملو،نوبهذيومهتاجاحنوضقي
نكسىلعرثعيملو،ةّيناويدلايفةيندمةفيظوىلعنيلاحملانمةيركسعلا
لقتناوٍقئالٍنكسىلعرثعنأىلإانعمرهشأةعضبهنباوهتجوزويقب
ناكذإ،خيشلاهوبأشاعاذكهف،اٍّيداعاًرمأكلذربتعيدلاولاناكو.هيلإ
براقألاولهأللأجلم،هرادمثهبابشهيفشاعيذلارعّشلاتيب
.نيجاتحملاو

فصلايفاًذيملت1943ماعيفةّيناويدلايفةيئادتبالاةسردملاُتلخد
ةيناثلاةقرفلاجاوفأدحألاًرمآيدلاوراصةيلاتلاةنسلايفو،يئادتبالالوألا
كوكركتناكو،ةيئادتبالايزاغكلملاةسردميفكانهتموادف،كوكركيف
مظعمناكو،نييحيسملاوبرعلانمةيلقأونامكرتلااهنكسيًةنيدمكاذنآ
برعلانييحيسمنيذيملتورخآذيملتعمتنكو،نامكرتلانمانفصةذمالت
،ةزّيمملاةينامكرتلامهتغلبمهنيباميفنوثدحتينامكرتلاناكو.نيديحولا
امدنعو.ةيبرعلاةغللابتناكةسردملايفةساردلانأنممغرلاىلع



ةميزهبتهتنادقةيناثلاةيملاعلابرحلاتناكثلاثلافصلايفُتحبصأ
هتجوزوزلبوغونواربافيإورلتهراحتنانعانليكحييدلاوناكو،ايناملأ
شويجوةيتايفوسلاشويجلاىدلىرسأعوقوللًايشاحتةتسلاامهدالوأو
ريمدتفصييدلاوعمسأانأوينويعنمبكسنتعومدلاتناكو.ءافلحلا
مهلبانقبانراداومدهفيكركذتأو،اهرسأبايناملأندمءافلحلاتارئاطلبانق
لاترأولفاوقتناكّاملو.يمعويبأمهبراحفيكو،يتُخأتومباوببستو
ينعتيتلاةبولقم)v(ةمالعبمهلريُشأتنكانرادمامأنمّرمتمهتاوق
ليللايفو،اًضكارانتيبلخدأو،اهمهفأتنكاذكهوأ،نالذخلاوةميزهلا
بيلصلا[ةيزانلااكتساوسلاةمالعريشابطلابمسرأو،عراشلاىلإجرخأتنك
.يلاتلامويلايفانعراشبمهلاترأّرمتامدنعاهورييك]فوقعملا

ةيماحجاوفأدحألاًرمآلصوملاةنيدمىلإدلاولالُقن1946ماعيف
ةعقاولاةيئادتبالاةيقارعلاةسردملايفتموادو،ينالزغلاركسعميفلصوملا
يتلاةربقملالباقمةنيدملازكرمىلإديدجلابابلانميدؤملاعراشلاىلع
ةيلصنقلاةاذاحمبنجسلاةلحميفانتيبنمةسردملاىلإًايموياهزاتجنانك
ةجهللابةيبرعلانوملكتييتسردميفةذمالتلاناكىرخأةرمو.ةيناطيربلا
ةنسلاكلتيفواهبثدحتلاواهتداجإلًاتقوينمتّبلطتيتلاةيلصوملا
طحقبتببستو،سبايلاورضخألاتلكأودارجلابارسألصوملاتحاتجا
ةيبرعلاةغللاملعمنأركذأو.ةيئاذغلاداوملاوزبخلايفةردنوديدش
نماهبسحيسهللانإلوقيو،هنمددعربكألتقىلعانثحيناكنيدلاو
دقو،كلملادلومةبسانملجوفلااهايحأيتلاةلفحلااًضيأركذأو.اننساحم
هلوحنمودلاولاسلجةرشابمهلباقمو،جوفلاقئادحيفريبكحرسمميُقأ
دونجضرألاىلعسلجمهفلخو،يمامألافصلايفدعاقمىلعهطابض
ىلعاهؤاوضأألألتتةنولملاحيباصملاتارشعتناكو،جوفلافصطابضو
اهمامأو،فسويةناطلسةفورعملاةينغملاهيلعفقتتناكيذلاحرسملا
،مهدعاقميفسولجمهونوفزعيةيقيسوملاةقرفلادارفأاهفلخونوفوركيم
كلمللاهبحنعٍناغأبليمجلااهتوصبودشتو،ةرسيوةنميزتهتيهو
نأديرأالتنكيذلاملحلابهبشأهلككلذناكو.هطابضوشيجلاو
.هنموحصأ

ركسعميفهتنكثنمًايرهشةدحاولّمحتةريسمبموقيجوفلاناك
ناكو.ةلجدرهننمرسيألابناجلايفسنوييبنلادقرمىلإينالزغلا
ٍلتريفنيلجارنوريسيمهتحلسأبدونجلاو،مهلويخنوطتميطابضلاويدلاو
يلصصخو،تاريسملاهذهىدحإيفمهتبحاصمبدلاولايلحمسو،ٍّيثالث



داكو،ضيبألاهناصحىلعوهو،هبناجىلإريسأوهيطتمأرمحأًاناصح
نوعباتينيذلالصوملايلاهأىلإٍلعنمرظنأانأو،اًوهزرجفنييردص
ةرواجملارادلايفناك.مهتنيدمعراوشقشيوهو،يدلاوجوفلترلوضفب
كّالمرابكنمو،لصوملايفةفورعمةلئاعيهو،كبداؤفناميلسةلئاع
ًابيهمهرظنمناكمكو.يدلاوءاقدصأنمكيبلاناكو،ةيعارزلايضارألا
ةلايخلانمددعبًاطاحمهناصحىلعداصحلامسومءاهتنادعبدوعيوهو
،يتدلاولةميمحةقيدصماصعمأهتجوزتناكو.ةيبرعلامهسبالمبنيحلسملا
مأويتجوزنينسدعبتحبصأيتلاةريغصلاهتخأوماصعنالفطاهل
،ءاقدصأللبلاقمبمايقلابحتةحرموةفيطلةديسماصعمأتناكو.يدالوأ
،انتيبزاجميفاهتلوليقيفةقرغتسميتدجةخيشلاتناكمايألادحأيفف
اهسأردنعفقيةيبرعلاهسبالمباًمثلماًصخشتأراهينيعتحتفامدنعو
طامأففقوتياهبلقداكويتدجتعلهف،هدييفهتيقدنبواهيلإقدحي
علهلكحضلايفةقراغيهوماصعمأتناكو،ههجونعءاطغلامثلملا
.اهرعذويتدج

نورماستيءاقدصألاو،طابضلانمةعومجمعمدلاولاناكمايألادحأيف
اهلاطبأةمكاحمو1941ماعةروثىلإثيدحلاقرطتو،يركسعلايدانلايف
يفاًوضعناك،هتقرفدئاق،بغارىفطصمءاوللانإيدلاولاقف،مهمادعإو
دحأهزخوف،نيينطولاشيجلاةداقمادعإباهماكحأتردصأيتلاةمكحملا
دحأنألتوكسلاهنماًبلاطهنذإيفسمهو،نيسلاجلانمهئاقدصأ
ّرمتسايدلاونكل،]16[بغارىفطصمءاوللاتخأنباوهنيسلاجلا
ءاوللاتخأنبادوجوينعنميالوثدحامركذأينإ«:ٍلاعتوصبلاقو
لقنبرمأردصمايأدعبو.»ةقيقحلاكلتركذنمانعمبغارىفطصم
ىلإلصوملاةيماحيفجوفرمآنمّيجرزخلالصيفميركلادبعمّدقملا
ناكثيحيدلاولةديدشةبرضكلتتناكو،ءالبركةنيدمدينجتريدم
.طابضلانمنيزجاعلاوىضرمللكاذنآبصنملااذهلثم

دعبف،اهبملكتأيتلاةجهللانوبرغتسييتلحميفةيبصلاناكءالبركيف
قطنلايفمهتجهلُتبستكالصوملاةنيدميفاهانشعنيتنسنمرثكأ
نولءاستياوناكاماًبلاغو.بونجلالهأةجهلنعارًيثكفلتختيتلامالكلاو
اهنمنوكحضيومهتجهلباهظفلنوديعيو،كلتوأةملكلاهذهىنعمنع
ةلئاعلاعمتبهذءالبركةنيدميفانلةعمجلوأةليليفو.نيرخاس
انرهبناو،سابعلاهيخأو،)ملسو هيلع هللا ىلص(هللالوسرطبسنيسحلاةمئألادقارمةرايزل
،ةيبهذلااهبابقفوقسىلعاهساكعناوحيباصملافالآؤلألتواهئاهبواهتماخفب



،مهدقارمبةطيحملاةيبهذلااهصافقأو،ةفرخزملاايارملابةهّومملااهرُدُجو
،ةيبهذلااهنابضقنوّلبقيونوكابتياهلوحنوروديًالاجروءاسنرشبلاتائمو
سراحينشهدأامك،اهنابضقىلعرضخألاشامقلانمطئارشنوّقلعيو
اهريغفالآنيبنمانتيذحأروفلاىلعطقتلاثيح،انجورخدنعةيذحألا
.انيفرظنلاققديلهرظنعفرينأنودنم
وهو،ةيركسعلاةيلكلايفهترودنمهلًاليمزءالبركيفيدلاوىقتلا
يذلاّيوازعلاميهاربإدئارلا،ىلايدةظفاحميفةزعلاةريشعخويشءانبأنم
سيامةكرحيفزيلكنإلااوبراحنيذلانييموقلاطابضلاةلمجنمناك

هنباناكو.ءالبركيفةزجعلارادلاًريدمِّنيعودعاقتلاىلعليُحأو،1941
ىلعو،هسفنفصلايفواهنيعةسردملايفسردنانكويرمعلثميفليلخ
.نينسلاتارشعتّرمتساةقادصانتطبرروفلا

بتكف،اهيفلاتقللةيقارعلاتاوقلاتلسُرأو،نيطسلفيفبرحلاتبشن
ىلعةقفاوملاِتأتملو،اهيلإتكّرحتيتلاتاوقلاىلإهلقنلًابلطيدلاو
عمسنلءاعبرأءاسملكعايذملابانناذآقصلنانكفيكاًديجركذأو،هبلط
نمرخسيو،ةطلسلاوةموكحلامجاهيوهويلعزيزعتسيجولونوملا
)ةموكحلاةطحم(اهعيذتيتلاهتاغولونوميفملسلاوبرحلايفامهريصقت
كلذيفانأوتنكو.كاذنآىعدتتناكامكةيكلساللاةعاذإللدادغبةطحم
مسرأفيبرعلانطولاةطيرخهيفو،يسردملاسلطألاباتكبلجأرمعلا
نيطسلفبلقىلإاهلكهجتتو،ةيبرعلالودلانمقلطنتاًشويجلِّثمتاًمهسأ
.نيبصتغملاةازغلادوهيلانماهريرحتل

،دادغبيفهاـخأروزيلانببهذييدلاوناكةـيفيصلاةلطعلايف
ةيركسعلابتكلاةءارقلاهزهتنأتنكف،فيصلاةرتفيضُمألكاـنهينكرتيو
خيراتةءارققشعأتنكو.سولجلاةفرغيفةريغصلاهتبتكماهبصغتيتلا
قارعلايفةيزيلكنإلاوةيكرتلاشويجلاكراعماهنمو،ىلوألاةيملاعلابرحلا
كراعمو،اشابليلخيكرتلالارنجللدنزواطلارنجلامالستساوتوكلاراصحو
،ناملألاتالارنجللهلدودحالًاباجعإنكأتنكو،ةيناثلاةيملاعلابرحلا
يتلاكراعملاليصافتو،مهتداقمظعمباقلأوءامسأبلقرهظنعظفحأو
يتلاكلتىتح،زيلكنإلاونييسنرفلاوسورلاىلعاهيفاورصتناو،اهوضاخ
ىلإمارتحابطقرظنأملو،مهتراسخريربتلواُحأوأمهفتأتنكاهورسخ
تناكذإنييكريمألاوزيلكنإلاوسورلانماورصتنانيذلاةداقلاكئلوأ
نيقلاعنالازيالنييركسعلاانتداقمادعإوزيلكنإلاعمبرحلاانتراسخ
،شاشولاركسعميفةفيفخلاةحلسألاةسردميفاًملعميّمعناك.ينهذب



يفءاشعلاانلوانتف،اًرفخمويلاكلذيفناكو،مايألادحأءاسمهعمينذخأو
يلاتلامويلايفو،اًكمسءاشعلاناكو،تارودلاطابضعمةسردملامعطم
لخدُيفهبناجىلإسلجأتنكو،ةحلسألاةرودطابضليوفشلارابتخالاناك
امدنعىسألابرعشأوقفشأتنكمكو،ناحتمالاءادألرخآلادعبًاطباض
ءاهتنادعبيباحطصالدوعييدلاوناكامدنعو،هتباجإيفمهدحأرثعتي
.دادغبيفّمعلاعميبلقويلقعنماًءزجكرتأتنكةيفيصلاةلطعلا

قيفوتةرازوتفلخٍةرازوليكشتبيرمعلادشرأفُِّلك1947ماعيف
داهطضاوةيبزحلاةايحلاةيفصتوتايرحلاعمقلتءاجو،]17[يديوسلا
عيُذأدقناكو،يبعشلانايلغلاوروهدتلاىلإرومألاعفدتاهبذإف،ةفاحصلا
ميسقتبروفلبدعورارقذيفنتدكؤتيتلاةيكريمألا-ةيناطيربلاةنجللارارق
ةبخاصتارهاظتتجرخ.اهيفدوهيلليموقنطوةماقإو،نيطسلف
اهتلتمث،ىلتقوىحرجاهيفطقسوينوي/ناريزح28يفةطرشلابتمدطصا
تارهاظتدض]18[يرمعلادشرأةموكحاهتذَّفنيتلا)يغابرواك(ثداوح
،زبخلاةمزأتزربوًائيسيعارزلامسوملاناكو،كوكركيفطفنلاةكرشلامع
ةموكحتطقسف،دوسألازبخلامالتسالةليوطريباوطيفنوفطصيسانلا
يمسردفوعمعراسينألبقهتموكح]19[ربجحلاصّفلأو،يرمعلا
ةديدجةدهاعمبايناطيربعم1930ةدهاعملادبتسالارتلكنإىلإريبك
،)ةدهاعملااهيفتعِّقُويتلاةنيدملامسا(]20[ثومستروبةدهاعمتيمس
،1948رياني/يناثلانوناك5يفاًجاجتحااوبرضأقوقحلاةيلكبالطنكل
يلاتلامويلايفتجرخف،اًضيأاولقتعامهتذتاسأّجتحااملو،مهضعبلُقتعاف
تعِّقو.ةموكحلاىلعجاجتحاللباونلاسلجمىلإتهّجوتةبخاصتارهاظت
ةدِّدنماهتانايبةينطولابازحألارشنتل،رياني/يناثلانوناك15مويةدهاعملا
تردصأف،تارهاظتلاةجومتدعاصتو،18/1/1948مويةدهاعملاوةموكحلاب
مويّلحىتح،لبسلاولئاسولالكباهعمقبهيفتدَّدهًانايبةموكحلا

طوقسبنيفتاهءاضيبلامهمئامعومهببجبةعيرشلاةيلكةبلطجرخف20/1
ٌددعوىلتق4طقسومهيلعرانلاةطرشلاتقلطأف،ربجحلاصوةموكحلا
ىفشتسملانمثثجلامالتسالريهامجلاتجرخيلاتلامويلايفو.ىحرجلانم
.نيرخآتحرجونينثاتلتقومهيلعرانلاقالطإةطرشلاتدواعف،يميلعتلا
ءاسؤرلعامتجاىلإ]21[هلإلادبعريمألاقارعلاشرعىلعيصولااعد
هذهديريالبعشلاناكاذإ«:هيفءاجهئاهتنادعبًانايبردصأو،بازحألا
سيئرداعرياني/يناثلانوناك25موييفو.»اًضيأاهديرنالنحنفةدهاعملا
يفلوزنلاعطتستملهترئاطنكل،اًدعوتمارتلكنإنمربجحلاصءارزولا



ةيوجلاةدعاقلايفلزنف،نيرهاظتملافالآبًاطاحمناكيذلادادغبراطم
ةعّردملاتالجعلاهلقفارملادفولاولقتسااهنمو،ةّينابحلايفةيناطيربلا
نابابلامجهليكومّهتاو،هلإلادبعيصولاةلباقملباحرلارصقىلإاًهجوتم
تارهاظتلاعمقيلةيفاكلاتايحالصلاهليوختيصولانمبلطو،نواهتلاب
ًانايبربجحلاصردصأرياني/يناثلانوناك27-26ةليليفو،ةعاس24لالخ
نمفولألاتارشعبذإف،تارهاظتلابجورخلانمبعشلاهيفرّذح
نم،اهلثمدادغبدهشتملٍتارهاظتبيلاتلامويلايفنوجرخيريهامجلا
يفاوقتلاو،خركلابناجنموةفاصرلابناجنم،ةيمظاكلاىلإةيمظعألا
تارانمولزانملاحوطساولتعانيذلاةطرشلالاجرحتفف،ءادهشلارسج
جايهلادادزاو،نيرخآ130اوحرجو40اولتقفمهتاشاشرنارينعماوجلا
20لاقتسافاهيفنارينلاتمرضأو،ةطرشلازكارمضعبريهامجلاتمجاهف
ةعاذإلارادىلإباهذلاىلإيصولارطضايذلارمألا،ءارزولاضعبواًبئان
ردصلادمحمخيشلافيلكتو،ةدهاعملاءاغلإوربجحلاصةرازوةلاقإنلعيل
يّمعراديفكاذنآتنك.ةديدجةرازوليكشتب)يعيشنيدلجر(]22[
خركلابناجىلإانربعو،هعمينجرخأويلّمعنباءاجو،ةيمظعألايف
ةدهاعموربجحلاصطوقسباهتافاتهوةبخاصلاتارهاظتلاانتأجافثيح
ينذخأف،انمبرقلابىحرجلاضعبطقسورانقالطإثدحو،ثومستروب
عاطقنالةدوعلاعطتسنملوبيرققدنفىلإاًعرسميدينميّمعنبا
ىلإباهذلانوشخينيذلاىحرجللىوأمقدنفلاناكو،روسجلاوقرطلا
ةليللاانيضمأف،مهيلعضبقلاةيموكحلاتاهجلايقلتنأءاقتالتايفشتسملا
ّمعلاتيبىلإاندعيلاتلامويلايفو،مهخارصوىحرجلانينأنيبهيف
انّمعنبااوّبنأ.ذخأملكقلقلاوفوخلاوسأيلامهنمذخأدقومهانيفلأف
ةبثو«ةيمستثداوحلاكلتىلعقلُطأو،هكاردإةلقوهفرصتءوسىلع
.»نوناك

دحأيفعقتراديفانكسودادغبىلإيدلاولُقن،ةيلاتلاةنسلايف
يفنيرشععراشبزيزعلادبعنبرمععراشطبرتيتلاةيعرفلاعراوشلا
نمهدلاولاقتسايذلاّيوازعلاميهاربإليلخيقيدصتيقتلاو،ةيمظعألا
ةليمجًاتاقوأانيضمأ.دادغبيفةرحلالامعأللغّرفتوءالبركيفةزجعلاراد
ُّنكيو،يلثمناملأللًابصعتمليلخناكو.تاياورلاوصصقلاةءارقوبعللايف
يفىرابتنانك.دعاقتلاىلعهولاحأوهوبأمهلتاقنيذلازيلكنإللضغبلا
،اهيفتراديتلاكراعملامهأوةيناثلاةيملاعلابرحلاخيراتنعانتامولعم
.نيبناجلانمنيزرابلاةداقلاءامسأو



،مايألاكلتيفةيمظعألايفزرابطاشننيملسملاناوخإلاةعامجلناك
اوسراميلاهميظنتيفنسلاراغصوةيبصلاعمجىلعهيفزكرتتناكو
مهنيقلتىلإةفاضإةالصلااوملعتيو،نيبردمفارشإبةحابسلاوةضايرلا
تنكو،سرادملاةيبصمظعماهعممظتناو.ةعامجلاركفلةيساسألائدابملا
ىلوألاانمايأيفةسامحلاانتذخأو،ءالؤهضعبنمنورخآءاقدصأوليلخو
انكنكل،اهئدابموةعامجلاسوردملعتنوّيلصنوحبسنوبعلنانكو
اهتاميظنتلخادهبموقناممربكأورثكأتايلعافبمايقللرثكأنيسمحتم
لاجرعمشواهتلاوةموكحلاطوقسبفاتهلاوتارهاظتيفجورخلالثم
ةعجرريغىلإةعامجلاانكرتف،كلذنمٌّيأثدحيملو.كلذريغوةطرشلا
يفامنيسلارودلةيعوبسألاتارايزلاوتاياورلاوصصقلاةءارقىلإاندعو
ليلخةلئاعةرايسقئاساهيلإانلقيناكو،تارماغملامالفألةيحابصلااهضورع
ثيحدادغبيفًاليوطثكمنملو،»زراتسنفستايفلا«عوننمّيوازعلا
.ىلايدءاوليفةبوقعبيفدعسركسعمىلإدلاولالُقن

تناكو،انلهأنمةبرقمىلعانكىلايدةظفاحمزكرمةبوقعبةنيدميف
نحنانكو،ةريشعلاءانبأوبراقألااهبموقيةرايزنماًمويولختالانراد
ةيفيرلاةايحلاىلإبرقنعتفرعتف،مهارقومهتادلبيفمهروزناًضيأ
يتمعتءاجةّيفيصلاةلطعلايفو.مهمركومهتبيطواهيفسانلاةطاسبو
اناعدف،رهشأةعضببينربكياهركبداؤفناكو،ةرصبلاةنيدمنماهدالوأو
ىلع،ةبوقعبقرشيف»ةبيصك«اهمساومهتيرقىلإيدلاوةمومعءانبأدحأ
اوهلامأةطحمىلإراطقلاداؤفوانأانبكرف،نيقناخونابرهشىلإقيرطلا
دحأاهيفاندجوو،ةبوقعبنعةقيقدنيرشعنمرثكأدعبتاليتلا
»ْعـِبَس«خيشلاناكو،ةيرقلاىلإنيبكارانقلطناف،نيناصحعمانرظتنيبراقألا
ريبكفيضمهبناجبو،نيطلانمينبمريبكتيبيفنطقيدلاولاّمعنبا
ّقُدتواًراهنةيرقلالاجرهّمؤي،ةنولملاةليوطلاتاّدملاوطسبلابشورفم
سمشلابايغدعبانءاشعلوانتنانك.مهيلعهئانبأدحأاهعّزويو،ةوهقلا
ةدتمملاةّينيطلاتاكدلاىلعجراخلايفتاسلجلاماقتءاسملايفو،ةرشابم
ىلعةوهقلارادتو،تادملاوطسبلابشرُفتنأدعبليطتسمةئيهىلع
اورمامثداوحقاطننعجرختاليتلاثيداحألالدابتيرجيو،فويضلا
ةطاسبينتشهدأو،مهراقبأومهيشاومويقسلاوعرزلانعومهراهنيفهب
،فيضملاجراختاكدلاىلعماننانك.اهتطاسبومهتاجاحةلقوسانلاءالؤه
هتانبوْعـِبَسّمعلاةجوزو،فارخلاتوصىلعسمشلاقورشعمظقيتسنو
،نهدلاوبيلحلابسومغملاراحلاريعشلازبخنمانروطفدَُعيو،اهنبلحي



،ةيرقلاةيقاسيفاهيقسنلبهذنو،هدالوأدحأعملويخلابكرناهدعب
ةطنحلاليصاحمسادكأمّوكتتثيحةيرقلاجراخ»ةلحملا«ىلإبهذنو
تلتيتلاةنسلايفو.اهوعرازموةيرقلايلاهأاهيّقُنيواهورذييتلاريعشلاو
رهنىلععقتيتلاةينغازةيرقيفيدلاولرخآّمعنباىلإانبهذ
ّةيراطبىلعلمعيعايذموديحوىهقماهيفةريبكةيرقيهو،ناسيرخ
.صاجإلاوبنعلاونامرلاولاقتربلابةّينغلانيتاسبلابةطاحم،تالجعللةميدق
ةقثوةدؤتبريستيتلاريمحلايطتمننحنوّمعلانيتاسبىلإبهذنانكو
.مهناتسببابدنعاًعوطفقوتتو،ةقيضلاةيبارتلانيتاسبلاقيرطىلع
،اهفطقلواحننأنودنمبابلألابلخيرظنمبّىلدتتراجشألارامثأتناكو
ةايحَّيفتّرثأ.»ةدعملائلتمتنيعلائلتمتامدنع«:لوقييذلالثملاقدصو
.مهقدصومهمركومهتعانقواهلهأةبيطواهتطاسبلاهتببحأوةيرقلا

دادغبيفةمراعتارهاظتوتابارضاتثدح1952ربمفون/يناثلانيرشتيف
ئناوملالامعبرضأثيح،»نيرشتةبثو«يعُداميفقارعلاندمةيقبو
بارضإلافقوىلإةموكحلاتأجلو،مهقوقحبنيبلاطمةرصبلاةنيدميف
يذلارمألا،نيبرضملافوفصيفىلتقلاوىحرجلانمددعطقسو،ةوقلاب
قارعلاشرعىلعيصولاىلإتاركذملاميدقتىلإةينطولابازحألاادح
عاضوأيفلصاحلاروهدتلاىدملًايفاواًحرشاهيفتدروأو،هلإلادبعريمألا
ّيمشاهلاهطقيرفلاىلعلواطتو،بلاطملاكلتلهاجتيصولانكل،دلبلا
ريهامجلاتباصأف،يكلملاطالبلايفبازحألاةداقهرضحرمتؤميف]23[
ةلديصلاةيلكةدامعرارقءاجو،فينعراجفنابترذنأنايلغلانمةلاح
بضغريثيلةفاكسوردللاًديعمامسردلديعملابلاطلارابتعابيضاقلا
،1952ربمفون/يناثلانيرشت16يفبارضإلانالعإىلإاوعراسنيذلابالطلا
نيلوهجمنأّالإةلديصلاةيلكةدامعرارقءاغلإيفةحصلاةرازوتلّجعف
رمألا،بالطلانمنيطشانىلعيعماجلامرحلالخاديلاتلامويلايفاودتعا
،بارضإلاةفاكتايلكلابالطنالعإو،ةيبلاطتارهاظتمايقىلإىّدأيذلا
.22/11/1952يفةطسوتملاوةيوناثلاسرادملامهتعبتمث

بازحألابلاطمقيقحتببلاطتةيسايسبلاطمىلإتارهاظتلاترّوطتو
نمةيبعشلاتارهاظتلاقالطناناكو.قارعلاشرعىلعيصوللاهتمدقيتلا
،ةطرشلامهلتدصتثيحدادغبيفةفاصرلابناجيفلضفلاةلحم
38بيُصأاميفاًرهاظتم14حرجوليتقاهرثإيفطقسكراعمتعقوو
سيئر،]24[يرمعلاىفطصمعراسعضولاروهدتبقعيفو.اٍّيطرش
تارهاظتلاتدادزا23موييفو.يصولاىلإهتلاقتساميدقتىلإ،ءارزولا



زكرماوقرحومهتحلسأىلعاولوتساو،ةطرشلازكارمنورهاظتملامجاهو
ةرايسلاةطرشلاتلزُنأءاسملايفو.اًرهاظتم12لتقف،يكريمألاتامالعتسالا
َلِبق.ةطرشلالاجرنم4و،اًرهاظتم23لتقفنيرهاظتملابتمدطصاو
،]25[دومحمنيدلارونقيرفلاّفلكو،يرمعلاىفطصمةلاقتسايصولا
ةيقبودادغبعراوشيفشيجلارشتناو،ةرازولاليكشتب،شيجلاناكرأسيئر
،ةيفرعلاماكحألانالعإىلإدومحمنيدلارونةموكحتعراسو،ندملا
ماقو،فحصلامظعمَْفقووبازحألاَّلحتنلعأو.ةيفرعلامكاحملاليكشتو
اًرمأردصأف،84حرُجونيرهاظتم8لتُقف،تارهاظتلليدصتلابشيجلا
ةليللايفو.اًحابصةسداسلاىتحءاسمةسداسلاةعاسلانملوجتلاعنمب
ءارزولانم220مهنيبنمنطاوم3000نمرثكألاقتعابماقاهسفن
.ةفورعمةيسايستايصخشوبازحألاءاسؤرونييفاحصلاوباونلاونيقباسلا
ددملنجسلاب958ىلعومادعإلابنينثاىلعةيفرعلامكاحملاتمكحو
ىلعةضورفملاموسرلاضيفختلميسارملانماًددعةموكحلاتردصأو.ةفلتخم
نوناقليدعتب6مقرموسرملاو،ةدروتسملاعئاضبلاىلعوةيئاذغلاداوملا
.اًرشابمًاباختنانوكيليأ،ةدحاوةلحرمىلعهلعجوباختنالا

ٍريبكٍددععماهبُتجرخف،ةبوقعبةنيدميفةهباشمتارهاظتتثدح
.»اًصاصرالاًزبخ؟نوديرتاذام«سيئرلاانفاتهناكو.نينطاوملاوةبلطلانم
ةطرشلالاجرتدهاشو،ةبوقعبةطرشةيريدمىلإةرهاظتلاتهّجتاو
فتهننحنو،ةيريدملاةيانبىلعأيفنوفقي»نرب«عوننممهتاشاشرو
يمرلاناك(تاشاشرلانارينتقلطناةأجف.نيدّدهمانتاضبقبمهوحنريشنو
ةمئألادحأنأركذأو،)نيرهاظتملانميأىلإنارينلابّوصتملو،ىلعأىلإ
ةفاحىلعوهددمتو،»اوّدتما«انبخرصرمحألاوضيبألاهشوبرطوهبابلجب
ثيح،هشوبرطوهبابلجثّولتو،ءادوسلاةخسولاهايملايرجتثيحعراشلا
ًاناكدعراشلابناجىلعُتحملو.فيصرلاوعراشلانيبيمتحيلهسأرنفد
تارشعلاهيلإينقبسذإًاناكمتدجوداكلابو،يمتحألهيلإتزفقفاًحوتفم
ءاجّاملو،تافاتهلانميتوصىفتخادقو،تيبلاىلإتدع.نيرهاظتملانم
ةرهاظتلايفتنككنأبينربخأوةدلبلاةطرشريدميبلصتا«:لاقيدلاو
اذامل«:لاق.»ال«:تلقف.»؟يعويشتنأله«:ينلأسو،»اهيفنيفاتهلانمو
.لبقتسملايفاهرّرُكأّالأهتدعوف.»؟ءالؤهاهدوقيةرهاظتيفتجرخ
عمبعرةليلباهادحإتهتنارهاظتلايفةعجشمريغبراجتدعب
نمخركلابناجيفعضاوتمقدنفيفمهنينأونيباصملاوىحرجلاخارص
يتوصنادقفبتمتُخىرخأو،)1948نوناكةبثو(،ُتركذامك،دادغب



)1952نيرشتةبثو(ًايعويشُتنكنإهلاؤسويدلاونمفينعبينأتو
ءاهتنادعبيتاقوأمظعميضمأتنكو،يحراوجلكبةءارقلاىلإتهجتا
طسواهعضأتنكيتلاصصقلاوتاياورلاةءارقيفيتسردميفماودلا
ُتلسوتكلذيتخأتفشتكاّاملو.اهتءارقبرهاظتأيتلاةيسردملابتكلا
رخدأتنكةركبملانسلاكلتيفو.دلاولارابخإمدعورسلاظفحباهيلإ
رخزتتناكيتلابتكلانمةيبعشلاتاعبطلاءارشليمويلايفورصممظعم
ظوفحمبيجنوداقعلاونيسحهطلتأرقف،يكلملادهعلايفتابتكملااهب
زنكيدزلراشتويكسفيوتسودو،برعلاباتكلانمنيرخآوناديزيجرجو
ملستملو،راصرصلاهتياورةءارقدعبةبآكبُتبصأيذلااكفاكورتراسو
بتكلاىلإةفاضإ،ةءارقلاىلإيمهننمةيسيلوبلاصصقلاوتارماغملابتك
ةيسايستامامتهايلنكتمل.دلاولاةبتكمنمبورحلابتكوةيركسعلا
نييروسلانييموقلاةكرحىلإليمأتنكو،يبرعوهاملكبيفغشادع
ىلإمهتعزنلو،ىربكلاايروسديحوتىلإمهتوعدلةداعسنوطنأمهميعزو
نألب،مهتفسلفوأمهركفىلعتعلطادقنكأملو،ميظنتلاوطابضنالا
،يناعلاليلخبتك1953ماعيفو.ينبذجاميهديحوتلاىلإمهتوعد
ريبكطخبدوسألافصلاحولىلع،نينبللىلايدةيوناثيفخيراتلاذاتسأ
ةدحولاىلإهتوعدوهركفوبزحلاةيهامحرشو،)يبرعلاثعبلابزح(
يفدوهيلااولتاقبزحلاةداقنأركذو.ةيعامتجالاةلادعلاورّرحتلاوةيبرعلا
راطيبلاحالصوقلفعليشيميمساركذو،1948ماعيفنيعِّوطتمنيطسلف
هنأتدجوف،بزحلامساباهبعمسأةرملوأكلتتناكو.بزحلايسِّسؤم
رعأملكلذعمو،هيلإنوعدينويروسلانويموقلاناكاممعسوأولمشأ
قافآلاىلإو،ةءارقلاةببحملايتياوهىلإتفرصناو،مامتهالانمارًيثكرمألا
يتلاليخلابوكرةياوهادعف،ةايحلايحاونفلتخمليمامأاهحتفتيتلا
تنكو،»ةبيصك«ةيرقيفيمامعأدنعةيفيصلاةلطعلايفاهسراُمأتنك
،)يلاعلابثولا(ليوطلارفطلاوةريصقلاتافاسملليرجلاةضايرسرامأ
لصحأمليننأنممغرلاىلعةيسردملاتاقابسلايفةبيطيجئاتنتناكو
يلناكو،ةمّدقتملاةثالثلازكارملانمضًابلاغتيقبو،ىلوألاةبترملاىلع
انراجةيثالثلاةرفطلاو،ليوطلارفطلايفةيبرعلالودلاوقارعلالطبةوسإ
.كلذىلعانعجشيناكيذلايوازعلاقازرلادبعراتسلادبع

ةيقرتلالوادجتناكو،ديقعةبترىلإهتيقرتمدعيناعييدلاوناك
يفو،شيجلامويوهيذلارياني/يناثلانوناك6يفةنسلايفنيترمردصت
ةعاذإنمعاذتطابضلاةيقرتلوادجتناكركذتأامكربمتبس/لوليأ12



لكرفاوتنممغرلاىلعاهيفيدلاومسادريالةرملكيفو،دادغب
ِّنيعىتح)لوادجةينامث(ةيلاوتمنينسعبرأكلذّرمتساو.هيفطورشلا
،شيجلاناكرأةسائررئاودىدحإيفنكردئارةبتربناكيذلايمع
ءاوللانماًريرقتدجوو،اهحفصتفدلاولابةّصاخلاةرابضإلاهيدينيبتعقوف
لصوملاةيماحيفجوفلاًرمآناكامدنعقباسلاهدئاقبغارىفطصم
ةبترىلإيدلاوىقرتوهقزموريرقتلايّمععزتناف،هتيقرتمدعبيصوي
،ثدحامبيمعانربخأاهدنعو.ةثداحلاهذهالتيذلالودجلايفديقع
.»يخأهنألسيلو،هتءافكو،هتردقمفرعأينألاهتقّزم«:لاقو

ةيلكىلإتمدقتو،ةيوناثلايتساردتيهنأ1954/1955ةيساردلاةنسلايف
ةيلكلاىلإيمدقتبيتدلاوتعمسّاملو،ةيركسعلاةيلكلاوةيوجلاةوقلا
صوحفلاتزتجاينأنممغرلاىلعيقاروأبحسىلعتّرصأةيوجلا
ىدحإيفةيركسعلاةيلكلللوبقلاةنجلعمةلباقملاتيرجأو،ةفاكةّيبطلا
مدقألا،طابضةثالثنمةنجللاتناكو.عافدلاةرازونمىلوألاةقبطلافرغ
ينلأسف،ةدضنملاىلعيترابضإتناكتلخدامدنع.ديمعةبتربمهنم
؟شيجلايفبراقأيللهو،ةيركسعلاةيلكلالوخدديرأاذاملمهمدقأ
دعب.تفرصناوكلذباوفتكاف،مهعقاومومهبترويمعويدلاومساتركذف
دعوماهيفو،ةرادإلاةرئاديفةّقلعملاةمئاقلايفيمساتدجو،ةدعمايأ
ىلإتبُسنوتقحتلا.ديشرلاركسعمبةّيمتسرلايفةيركسعلاةيلكلابانقاحتلا
اهرمآ(ةثلاثلاّةيرسلانم)نامثعيلعدمحأسيئرلاهرمآ(14ليصفلا
نم(قيفوتناعنكذيملتلاليصفلافيرعناكو،)يلعنيدلاردبمّدقملا
هدلاوو،ةبوقعبةدلبنم)ةيلكلايفةيئاهنلاةنسلايأةمّدقتملاةرودلا
يلعفشيملو.هقيدصوةبوقعببدعسركسعميفيدلاوعمقيفوتديقعلا
مهمدقأوةيلكلايقالحرهشأ،نايرجوبأىلإاًعرسمينذخأفهلككلذ
نيبةقلعملاةراكيسلانمرياطتيناخدلاو،ةقالحلادعقمىلعاذهينسلجأف
رعشقلحبسحفتاكرحعضببو،يتبقرلوحءاضيبةقرخفلو،هيتفش
تدهاشفةآرملايفترظنو،يفتكىلعنايرجوبأّتبرو،»رفصةرمن«يسأر
ألمتةعساوةماستباويلإرظنيناعنكفيرعلاو،هفرعأّالأُتدكاًصخش
.ههجو
اهرداوكبةيلكلالمعتيتلاتاراعشلايهةعاطلاوطابضنالاوماظنلا
عافدلاةيلوؤسمنولمحتيلاجرىلإاهولخديتلاةيتفلاليحتلاهيبردمو
املكسيلنكل،هانمتأوهبملحأتنكامكلذو،هتمالسونطولانع
.دّمعتوأدصقنودنماملكشباًفلاخمُتنكذإ،هكرديءرملابلطي



،عوبسألاةياهنلطعيفةيندملاسبالملايئادترالامإتناكيتافلاخممظعمو
.سيمخلامويلهألاىلإانباهذقبسييذلايعوبسألاشيتفتلاةليصحوأ
الةيمظعألايفشاوحلاسأرةلحميفتاينيعبرألاةياهنيفيّمعتيبناك
اًبلاغو،كاذنآةيركسعلاةيلكلايفبلاطلا،يربصقورافرادنعارًيثكدعبي
ةيركسعلاةيلكلاةبلطناكيتلاةليمجلايكاكلاهسبالميفهارأتنكام
ءاقرزلاانتالدبنعفلتختيهو،اماًموياهئادترابملحأواهموياهنودتري
تنكيتلاةروصلانعاًمامتفلتختيتلاءارمحلاطوطخلاتاذاهليطانبو
ةبلطناكاماًبلاغو،اهءادتراتهركف،هتلدبويربصقورافلاهلمحأ
عوبسألاةياهنلطعيفةيندملاسبالملاًايدترم»يننوصنقي«ةمّدقتملافوفصلا
.اهيلعَبقاعأو

مركأبلاطلاريرسنيبعقيةيلكلايفانتمانمةعاقيفيريرسناك
نع)كوكركنمينامكرتوهو،ّيلبجلامركأمساهيلعقلطنانك(حارجلا
ةبسنرمحألاضايرمساهيلعقلطنانكو(يمظعألادمحأضايرو،ينيمي
بيترتيفنيزِّيمتمنابلاطلاناذهناكو،يراسينع)هرعشنولىلإ
تنكامهمو.يعوبسألاشيتفتلايفامهتيذحأغبصو،امهشارفوامهيتنازخ
ًامئادةجيتنلاتناكو،امهنيباًزاشنيتيذحأويشارفويتنازختيقبلواحأ
ىلإهللاينادهو.يفاضإبيردتْيتعاسو،جورخلانذإنمنامرحلاةبوقع
ريرسلايفدومحمقازرلادبعيقيدصىلإءاجتلالاب،اٍّيبسنيندعاسلح
يفموقأتنكف،مركأوضايرّيراجنماًزيمتلقأنكيمليذلا،يللباقملا
شارفلاىلعيتنازختايوتحمرثنبيعوبسألاشيتفتلاقبستيتلاةليللا
قازرلادبعو،يهجوىلعةبيخلاتامالعواهكرتأمث،اهبيترتةلواحمباًرهاظتم
ىلإريشأف،ةلكشملانعينلأسيويتأيمثىرخأوةنيفنيبينقمريدومحم
بدتف،يلهأىلإبهذأملثلاثلاعوبسألليننأبهرّكذأو،سبالملاةموك
،مدمديوهوىرخأدعبةعطقاهبيترتبموقيو،زيزعلايقيدصىدلةوخنلا
عوبسألايفو،اًركاشهلّبقأوضهنأف،اهيفيندعاسيةرمرخآهذهنإلوقيو
.هنيعدهشملارّرُكيهيلييذلا

ةبلطليلامجإلابيردتلاةرتفلةيلكلاتلقتناىلوألاةنسلاةياهنيف
اوجرختدقاوناكةمّدقتملاةرودلاةبلط(ةطسوتملاوةدجتسملانيترودلا
نمةيلبجلاقطانملايفكنسرسفيصمبرقنيركسركسعمىلإ)ًاطابض
رصقهلإلادبعريمألاهلاخويناثلالصيفكلمللناكو.لصوملاةظفاحم
.دادغبرحنعاًديعبفيصلارهشأضعبهيفنايضميكنسرسيفريغص
ناعباتيو،ةفوشكمةريغصءارمحةرايسيفيبيردتلاانركسعمناروزياناك



اماقأركسعملاىلإانلوصولىلوألاةعمجلاموييفو.ديعبنمةبلطلابيردت
يفءاملايفزفقللاًضرعةبلطلامّدقو،اهتبلطوةيلكلاطابضلءادغةوعد
نيبربحمالقأوتاعاسهئاهتنادعبريمألاوكلملاعزوو،رصقلاةحابسضوح
ةمسجمةروصتناكو،رصقلاةعاقيفياشلاانلوانتءادغلادعب.اوكراشنم
ىلعةعوضومكلملاةدلاوةيلاعةكلملاةموحرمللجودزملانولملاجاجزلانم
تعقوفةدضنملابةبلطلادحأرّثعتدمعتنودنمو،اهناكرأدحأيفةدضنم
جاجزلاعطقىلإنزحبرظنو،هلإلادبعريمألاءاجو،ةريغصاًعطقترسكناو
ىلعّقلعيوأًائيشلوقينأنودنمةعاقلارداغواهعمجفهتخأةروصل
.ثدحام

ةسيئرلاقيرطلاراسيةيوتسمةقطنميفةبوصنمانركسعممايختناك
لكانلئاصفورمآواهّقلستنانكةيلبجلسالسبةطاحمو،ليبرأىلإةيدؤملا
دحأهريديريغصيفيصىهقمقيرطلانيميىلإو،بيردتلاءدبلبقحابص
يفقيحسلايداولاىلعلطيو،راجشألاعورفوشئارعنمينبمداركألا
روبعنمةبلطلااوعنمدقةيلكلاوريدمناك.قيرطلانمرخآلابناجلا
ةبلطنمةعومجم(انمقمايألادحأرصعو،ىهقملايفسولجلاوأعراشلا
ةيلكلارفخفيرعانحملف،ىهقملايفياشلابرشلعراشلاروبعب)انترود
املو.ىهقملايفانسبكيـلاًعرسمىتأف،ةطسوتملاةرودلاةبلطنمناكو
ةروددعبو،انفلخيرجيوهوركسعملابةطيحملالابجلاىلإانيرجهاندهاش
ركسعملايفملعلاليزنتقوبانعمسانهو،ركسعملاىلإاندعةليوطيرج
،كارحنودنمدادعتسالابانفقوو،يرجلانعانفقوتفسمشلابورغدنع
لجسوانبقحللبفقيملانترودةبلطهتقمبفورعملارفخلافيرعنكل
ةقالحبرمأيذلايلعنيدلاردبمّدقملاانّتيرسرمآلنيبنذمانمدقو،انءامسأ
ةياهنىتحمويلكيفاضإميلعتتاعاسعبرأبانمكحو،ىسوملابانسوؤر
دعبىرخأو،يحابصلابيردتلاةياهندعبةعاس(يلامجإلابيردتلاةرتف
دحأّفلكو،)ليللافصتنميفةريخألاو،ءاشعلادعبةثلاثو،ةرشابمءادغلا
دمعتياذهناكف،ًايمويةبوقعلاذافنإب،هتوسقبًافورعمناكو،فصلاطابض
يفءادغلادعبو،يحابصلابيردتلادعبيفاضإلاميلعتلايتعاسذيفنت
دعبومايأةثالثدعبانعوفعلابمركتيذلاّةيرسلارمآةميخةهجاوم
.انلئاصفيرمآنمةديدعتاسامتلا

مسرميفنيماسرلاةبلطلانميئاقدصأدحأينلجسةيناثلاةنسلايف
اّهلغتسأتنكو،ةيئاسملاةضايرلاةرتفنمصلختللةبسانماهتدجوو،ةيلكلا
ثيحناكرألاةيلكرودىدحإيفنكسيناكيذلايّمعتيبىلإباهذلل



سايلاتاريجشنمجايسانتيلكنعرادلالصفيناكو،سِّرُديناك
يفرهظلادعبامةلوليقيفاًعجطضمتنكمايألادحأرصع.سوتبلاكلاو
،تخرصفيردصيفسرُغيداحنيكسةبرضبترعشفّمعلاتيبناويد
اهتربخأف.»؟ثدحاذامريخ«:تلاقو،يوحنتضكرفيّمعةجوزينتعمسو
عبرنملقأدعبو،»اًملحناكهنأهللادمحا«:يتئدهتةلواحمتلاقف
نبادايإنإاولاقو،نوضكارتينايبصلانميّمعنباءاقدصأءاجةعاس
،نوحبسياوناكامدنعةيلكلليذاحملاىلايدرهنيفقرغ)تاونس10(يّمع
نماًقيرفيّمعىعدتساو.رثأىلعهلرثعنملورهنلاىلإنيضكارانجرخف
ةركعلاىلايدهايميفصوغلانمنيمويلاوطهنعثحبييقب،نيصاوغلا
نمديعبريغناكميفهتثجتفاطثلاثلامويلايفو،هيلعرثعيملف
ترعشامدنعًامئاننكأملينأملعأنآلاىتحو،هيفقرغيذلاناكملا
!يّمعنباقرغةظحلتثدحدقنوكتدقاهنأو،كلتنيكسلاةبرضب

بعشلارعاشموسفنيفريبكريثأت1956ماعيفرصمثداوحلناك
ةانقرصانلادبعسيئرلاميمأتف،ٍّصاخٍلكشبهبابشو،ةبطاقيقارعلا
ةمواقملاو،ةقيقشلارصمبعششيجىلعيثالثلاءادتعالاو،سيوسلا
،رصانلادبعبطخو،يثالثلاناودعلاتاوقلديعسروببعشلةيلوطبلا
لماوعاهلك،ةرهاقلانم»برعلاتوص«ةعاذإنمديعسدمحأجماربو
ةطلسلاتالواحمدعبانبعشيفةيموقلارعاشملاجيجأتةداعإىلعتلمع
.1941ويام/رايأيفزيلكنإلادضانبرحتبقعأيتلانينسلالاوطاهدامخإ
مهدانسإنعاًرسوأةينالعنوّربعيةيركسعلاةيلكلايفانتبلطمظعمناكو
ةيقارعلاةموكحلاو،ةطلسلافقاومنممهترارماوفخيملو،رصانلادبعرصم
.ةقطنملاوةمألاخيراتيفةيريصملارصمثداوحىوتسمبنكتمليتلا

ةنيدمنموهو،يليصفويترودبالطدحأدوادلادمحميحبصناك
ةعسوهتفاقثوهئودهبنيرخآلانمزيمتي،نيبّرقملايئاقدصأنمولصوملا
يفو،رصماهبترميتلاثادوحلادعبًايثعبناكهنأُتفرع.هعالطا
تعمسينأهتربخأف،اهئاهتنادعبواهئانثأيفيرجتتناكيتلاتاشقانملا
نمنينسعضبنمةيعامتجالاةلادعلاوةمألاةدحونعهتاراعشبوثعبلاب
لجرلاأدبف،هنعديزملاةفرعمىلإاًعفاداهنيحدجأملو،انيسردمدحأ
وعديامعماهقباطتوةيسايسلاهفقاوموبزحلاراكفأنماًضعبضرعي
قيقحتلجأنموةيلايربمإلاىوقلاعمهعارصيفرصانلادبعسيئرلاهيلإ
ذاّختايفعرستأملو.ةيبرعلاةمألاورصمبعشلةيعامتجالاةلادعلاوةيرحلا
اٍّيئاهننوكيسيذلايرارقلبقاذهنمققحتلاديرأتنكثيح،يفقوم



نماًدجاًبيرقتنك1957ماعيفو.ةكرحوأبزحىلإيئامتناةيضقيف
ىلإءامتنالاعيطتسأله«:هتلأسفدوادلادمحميحبصيقيدصراكفأ
مايألاكلتلكدعبءامتنالابكحتاُفأمليننإو،ديكأتلابمعن«:لاق.»؟بزحلا
ةقادصلانممغرلاىلع،هراكفأوهفقاوموبزحلانعاهيفانملكتيتلا
اًعنتقمنوكتامدنعتنأاهركذتنأُتدرأيننألانناطبرتنيتللاةقثلاو
ليبسيفباتكيلبلجثيدحلااذهالتيذلاعوبسألايف.»اًزهاجو
دعبهيلإهتداعإو،هتءارقيفّةيرسلاةرورضدكأو،قلفعليشيملثعبلا
.بزحلايفاًديؤمتحبصأنآلاواًقيدصتنكيننأبينربخأمث،هنمءاهتنالا
يضمأنأبجيبزحلايفاًوضعوارًيصنحبصأيكيننأهنمتمهفاهدعبو
نمنيرخآةبلطكانهنأبينربخأو.لاضنلاوفيقثتلايفًاليلقسيلًاتقو
لحمويقيدصتنأفكبيلاصتانوكينألضُفأ«:لوقلابهتحراصف،نيمتنملا
قارعلاةكلممنيبّيمشاهلاداحتالانلُعأ1958رياربف/طابش14يفو.»يتقث
رصمنيبةيجامدنالاةدحولانالعإلًاقابتساةيمشاهلاةيندرألاةكلمملاو
،ةيئاهنلااهلحارمىلإتلصودقاهقيقحتلتاثحابملاتناكيتلاةيروسو
لحرصانلادبعسيئرلااهيفطرتشاو،1958رياربف/طابش22يفتنلُعأو
يفهسفنّلحىلعةيروسيفثعبلابزحقفاوفةفاكةيسايسلابازحألا
ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجللاًسيئررصانلادبعسيئرلانلُعأو.اهقيقحتليبس
داحتالاامأ،ناكملكيفيبرعلابعشللاًيموقاًديعاهنالعإناكيتلا
امهنملكظفتحاو،يجامدناريغاًداحتاناكفندرألاوقارعلانيبّيمشاهلا
هلاًسيئرقارعلاكلمبُِّصنو.همكحماظنوةلقتسملاةيلودلاهتيصخشب
اٍّيرودنوكينأررقتفةموكحلاّرقمامأ،داحتالاسيئرلاًبئانندرألاكلمو
باونلاونايعألااسلجمقفاوو،رهشأةتسلكلَّدُبي،ناّمعودادغبنيب
حبصأوداحتالاةموكحتّفُلأو،1958رياربف/طابش17يفهيلعنايقارعلا
،اهتيدجيفاًككشمةوطخلاهذهىلإانبعشرظنو،اهلاًسيئرديعسلايرون
دبعرصموةبورعلاةيروسيبعشلةيقيقحلاةدحوللاٍّيقابتساًالمعاهربتعاو
.]26[رصانلا

ىعرو،1958وينوي/ناريزح30يفةيركسعلاةيلكلايفانترودتجرخت
،عردملافنصلابتقحُلأ.قارعلاكلميناثلالصيفكلملاجرختلاةلفح
وبأركسعميفعوردلاةسردمبقحتلننأىلعنيعوبسأةدملةزاجإانحنُمو
.1958ويلوي/زومت14مويةيبرغلادادغبيحاوضيفعقاولابيرغ

ةنيدميفانراديفاًركبمتضهنويلوي/زومت14نينثالامويةحيبص
هللا«ديشناهنموةيسامحلاديشانألاعيذيناكف،عايذملاتحتفوةبوقعب



ىلعةروثلابةينطولاةحلسملاتاوقلامايقنايبةعاذإاهبقعأمث،»ربكأ
ىلإةتقومةروصباهتسائرتدهُعةيبعشةيروهمجنالعإو،يكلملاماظنلا
بعشلاءاتفتسامتيامثيرةيروهمجلاسيئرتاطلسبعتمتيةدايسسلجم
فراعدمحممالسلادبعنكرلاديقعلاعيقوتبنايبلاناكو.سيئرلاباختنال
نلُعأةقحاللاتانايبلايفو.ةينطولاةحلسملاتاوقللماعلادئاقلانع]27[
نأو،ماعلادئاقلاوةروثلاميعزوه]28[مساقميركلادبعميعزلانأ
]29[ديعسلايرونلتقمنلُعأيناثلامويلايف.تلُتقدقةيكلملاةلئاعلا
.ّيمشاهلاداحتالاةموكحسيئرويوقلاقارعلالجر

مويلكبهذيناكو،عافدلاةرازوةنكثلاًرمآِّنيُعدقدلاولاناك
ءاهتنادعباهيلإدوعيوعافدلاةرازويفهترئادىلإةبوقعبنماًحابص
هتلجعيفدادغبىلإانرداغو،لجعىلعةيركسعلاانسبالمانيدتراف،ماودلا
عساتلاءاوللالاترأبةمحدزمقيرطلاتناكدادغبىلإريسملايفو.ةيركسعلا
ناخنيبريستتناكيتلامساقميركلادبعميعزلاهدوقييذلارشع
يف)دادغبنمملك10(قوباطلالماعمو)دادغبنمملك20(دعس
كّرحتباهرماوأتردصأدقشيجلاناكرأةسائرتناك.ةمصاعلاىلإاهقيرط
اهتقلطأتاديدهترثإيفةيندرألا-ةيقارعلادودحلاىلإنيرشعلاءاوللا
مالسلادبعديقعلاومساقميركلادبعميعزلاقفتا.ندرألادضليئارسإ
،اهيلعءاليتسالابمايقللدادغبيفنيرشعلاءاوللارورمةصرفزاهتناىلع
،هيلإنومتنييذلارارحألاطابضلاميظنترابخإنودنمةروثلانالعإو
نيرشعلاءاوللاجاوفأدحألاًرمآناكيذلافراعمالسلادبعديقعلاماقف
،دادغبىلإءاوللاداقو،ةروثلايفكارتشالاضفريذلاهئاولرمآلاقتعاب
ةداقلازكارمضعبوةيفتاهلاتالاصتالازكرموةعاذإلارادىلعىلوتساو
دبعريمألاقفاويمل.باحرلارصقيفةكلاملاةلئاعلارصاحو،نييركسعلا
،ةدحاوّةيرسوحنتناكورصقلارصاحتيتلاةوقلاةمواقمىلعهلإلا
ىلإاوجرخو،شرعلانعهلزانتةقيثوبتكينألصيفكلملانمبلطو
،هلإلادبعريمألاولصيفكلملامهمَّدقميفو،نيملستسمرصقلاةقيدح
دبعريمألاةدلاوةسيفنةديسلاتناكو.ةكلاملاةلئاعلاتاديسامهفلخو
ماقكلذنممغرلاىلعو،كلملاسأرقوففيرشلافحصملاعفرتهلإلا
رانلاقالطإب،يسوبعلاراتسلادبعلوألامزالملاوهو،نيرئاثلاطابضلادحأ
ءاسنعيمجوهلإلادبعريمألاوكلملالتُقفنورخآكلذيفهكراشو،مهيلع
ةريمألاو،ةحبذملاهذهنمتجنيتلاكلملاةلاخةعيدبةريمألاادعةلئاعلا
ىلإكلملاةثجتلُقن.هلإلادبعريمألاةليقعةعيبرريمأتنبمايه



دادغبعراوشيفهلإلادبعريمألاةثجتلحُسو،دادغبيفّماعلاىفشتسملا
يذلاهسفنناكملايفعافدلاةرازولباقمءابرهكدومعىلعتقلُعمث
نيذلانييركسعلاةداقلاميعزغابصلاحالصنكرلاديقعلاةثجهيفتـقلُع
دبعشاعو،ّيبهذلاعبرملامساباوفرُعنيذلاو،1941ماعيفزيلكنإلااولتاق
يفهتيبيفرحتنافريمضلابينأتريثأتتحتةبعصاًمايأيسوبعلاراتسلا
.]30[تاينيعبسلالئاوأيفةرصبلا

دبعميعزلاناكو،اًحابصةعساتلاةعاسلادعبعافدلاةرازوىلإانلصو
ةيانبلاىلإيّدؤملاجردلالبقطابضلانمةعومجموفقيمساقميركلا
ودبيو،غنلرتسعوننم]اًسدسم[ةراّدغنضتحيناكو،ةرازوللةسيئرلا
مّدقتف،اًراسيواًنيميناكّرحتتناترذحلاهانيعوبارتلانولبههجوو،ًابحاش
رشععساتلاءاوللايفيناثلاجوفللاًرمآهعملمعيناكيذلايدلاوهيلإ
هتئنهتوهيلعمالسلل،رهشأةعضببعافدلاةرازوىلإهلقنلبق،ّةيروصنملايف
.ةروثلاحاجنب

نمو،فنصلااذهىلإاوبُسننيذلايئالمزعمعوردلاةسردمبتقحتلا
عمةدحولاىلإوعدننييموقلانحنانكذإ،اننيبفالخلارهظىلوألامايألا
سيئربئاناهيلإوعديواهراعشعفريناكيتلاةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلا
يلاردفٍداحتاىلإنوعدينورخآاميف،فراعمالسلادبعديقعلاءارزولا
راصنأنمنويبوعشلاونويعويشلااهيلإوعديناكامكةيتايفوسةقادصو
ىلإ،ىلوألاةروثلامايأيفنحنو،فالخلالصوو.مساقميركلادبعميعزلا
هذهتناكو،رخآلاةينطوباندحأكيكشتوتاماهتالاليكوةعطاقملاوراجشلا
.نآلاىتحاهيناعيقارعلالازياليتلاةنتفلاتاصاهرإىلوأ

ملعم،حلاصءافرعلاسأرناكعوردلاةسردميفيبيردتموييف
ةيزيلكنإ(اٍّيئابرهكنويروتنسةبابدلاعفدمنارودةيفيكانلحرشي،ةحلسألا
ةفئاطنيبةحتفاهيفيتلاةبابدلالخادطابضلاةبلطلانحنانكو،)أشنملا
ةحتفلارودتةبابدلاجربناروددنعو،قئاسلاو)مقاطلاناكم(ةبابدلا
يمدقلهبتنأملو،ملعملاحرشىلعاًزّكرمتنكو،ةبابدلاندبعمحبصتو
ةبابدلاجربملعملارادأامدنعو،قئاسلاةحتفيفتقلزنادقوىرسيلا
،ةبابدلاجربليديدحلارادجلامثجربلاوةحتفلانيبيمدقترشحنااٍّيئابرهك
،جربلاحلاصءافرعلاسأرفقوأفتخرصفيمدقماظعرسكتعمسأتأدبو
امدنع.يمدقتعطُقلاٍّيئابرهكهداعأولو،قباسلاهعضوىلإاٍّيوديهداعأو
فصوتسمىلإتلُقنو،اهلىثريةلاحيفيمدقتناكةبابدلانمينوجرخأ
ىفشتسمىلإاًروفيلقنبىصوأو،ةيلوألاتافاعسإلاباهبيبطماقفةسردملا



روسكلاوتاقزمتلاةجلاعملنيرهشنمرثكأهيفتثكمو،يركسعلاديشرلا
عطُقتملامدنعًاظوظحمتنكيننأىلعيئالمزعمجأو.اهبتبُصأيتلا
عوردلاةرودزايتجايفًالشافتُربتعاينكل،ةثداحلاهذهيفيمدق
ركسعميفتاعردملاةبيتكىلإتلُقنو،اهتدمثلثنمرثكأاهنعيعاطقنال
يتلاةرتفلايف.ةيلاتلاةنسلايفةرودلاديُعأنأىلعدادغبيفشاشولا
نييعويشلاوةيموقلاىوقلانيبماسقنالاناكىفشتسملايفاهتيضمأ
نمعنتمايذلافراعمالسلادبعديقعلادعُبأو،عستاودازدقنييبوعشلاو
تبهذو،هراديفهلنيديؤملاهراصنألبقتسيناكو،ايناملألارًيفسباهذلا
يفتكأنلانأ«:لوقيهتعمسو،مهبًاظتكمتيبلاناكو،هتيؤرليتقيقشعم
،»ىرخأزومت14ةئمبموقأنأدعتسملبةدحاوزومت14ـبمايقلاب
انلاًدئاقنوكينأحلصياللجرلااذهفجرخنانيعد«:يتقيقشلتلقف
دبعميعزلاىلإهلاقاملقنيسنمعومجلاءالؤهنيبنمنأدكؤملانمف
داعمثايناملأىلإرفسلابهعنقأيذلاميعزلالباقارًيخأ.»مساقميركلا
،هتقفاوموهنذإنودنمهعوجرلهفّنعوميعزلاهاعدتسافرهشأةعضبدعب
طابضلاامهئالمزدحأنَّكمتهمادختسالبقوهسدسممالسلادبعجرخأف
ايلعلاةيركسعلاةمكحملاىلعليحأو،هنمهعازتنانم،امهعماًرضاحناكو
لايتغاهتلواحملمادعإلابمكحلاهيلعتردصأف،)بعشلاةمكحم(ةّصاخلا
.مساقميركلادبعميعزلاةروثلادئاق

،ةيضرملايتزاجإءاهتنادعبشاشولاركسعميفتاعردملاةبيتكبتقحتلا
ةمكحمةسارحاهنمويلخادلانمألاتابجاوضعببموقتةبيتكلاتناكو
ةمكحملاتناكو.]31[يوادهملالضافديقعلااهرمآوتيصلاةئيسلابعشلا
لويملايوذطايتحالاطابضبتمحدزادقاهتاسلجداقعناءانثأيف
مهتيمستىلعحُلطصانيذلامساقميركلادبعميعزلايديؤمبو،ةيعويشلا
مزالملاةبيتكلادعاسموتنك.ارًيخأاهيلإاولُقندقاوناكو،»نييمساقلا«ـب
يفةديحولاةيموقلارصانعلاايارسلايرمآدحأويتيركتلاديمحلوألا
يئارآبةرهاجملابأبعأالتنكو،اهنمنييموقلاطابضلاداعبإدعبةبيتكلا
ديقعلااهرمآّرطضاف،ةبيتكلادوسييذلايسيلوبلاوجلانممغرلاىلع
ركذو،يريذحتويئاعدتساىلإ)ددجلانييمساقلانموهو(ناصحلاناملس
اننإ«:هتبجأف،هتورثوهطفنيفعماطوقارعلاىلعرمآتمرصانلادبعنأب
اًرمآتمناكاذإو،ةمألاةدحوىلإوعديواًيموقاًدئاقرصانلادبعفرعن
ىلإيلقنرمأردصمايأةعضبدعبوينفرصف.»عنتقنيكةلدألااوزربأف
.شاشولاةسارحّةيرس



دلاخديقعلااهرمآىلإيسفنُتمدقو،شاشولاةسارحّةيرسبتقحتلا
نمكنإ«:ينلأسف)ةبوقعبيفةفورعمةلئاعنموهو(دوراشلاىفطصم
،»يثعبيننأبيماهتال«:تلقف»؟انهىلإتلُقناذاملفعردملافنصلا
ثدحاماذه«:تلقف.»يثعبيخأنباف؟كلذيفاذامو«:هلوقبينئجافف
الإعطتسأملو،نييزاهتنالانييعويشلانمطايتحالاطابضلابصغتةبيتكلاف
ىلعةبيطشاشولاةسارحّةيرسيفىلوألايمايأتناك.»مهبمدطصأنأ
مهشاهرمآف،ةلتاقمريغةدحوىلإعردملافنصلانميلقننممغرلا
لكو،لئاصفةتسنمفلأتتّةيرسلاتناكو.مظعلاىتحيّبورعوزِّيمتمو
ةيامحباًفلكمناكاهدادعتفصنو،فصطباضوًايدنجنيتسنمليصف
انأ،طقفلئاصفيرمآةثالثّةيرسلايفانكو.بيرغوبأداتعنزاخم
مايأةثالثلكو،مامإلاقلاخلادبعلوألامزالملاوّيرودلانسحمبيقنلاو
بهذيامةداعو،بيرغوبأيفداتعلانزاخميفاًرفخاندحأنوكي
دونجلاليدبتلًايدنج30وحنعم)يرول(لقنةلجعيفرفخلاطباضلا
.نزاخملاةسارحيفنيدوجوملانيزاجملا

عقوموسماخلاءاوللارمآ،فاوشلاباهولادبعنكرلاديقعلاناك
ميركلادبعىلعهدّرمتنلعأدق،رارحألاطابضلاميظنتةداقدحأولصوملا
لاسرإىلعميركلادبعميعزلارارصإرثإيف1959سرام/راذآ8يفمساق
ىلع،ءامتنالاوهجوتلاةيبرعلالصوملاىلإنييعويشلاو»مالسلاراصنأراطق«
ىلإيدؤيسكلذنأنمفاوشلاباهولادبعديقعلاريذحتنممغرلا
،مهببّحرملاريغراوزلااودعوتنيذلاةنيدملاءانبأعملتاقتومادطصا
قبسيتلاةيموقلاةيركسعلاتادايقلاىلإعوجرلانودنمهتروثنلعأو
نمةروثلاتانايبتعيُذأو.هلماوعلامكتسادعبرييغتلاىلعتقفتانأ
ثبلاةزهجأفعضنكل،لصوملاىلإيروسلاميلقإلانماهوبلجةعاذإ
لسرأف،اهريثأتللقيذلارمألا،ةدعابتمتارتفبوةقشمبالإعمُستالاهلعج
ديقعلاحرجو،عقوملاةيرمآّرقمتفصقف،هتارئاطمساقميركلادبع
هيلعضقنافاهفصوتسميفيوادتللةيوجلاةدعاقلاىلإجرخففاوشلا
يفلُتقو،نييعويشوداركأطابضةدايقبةسدنهلاةبيتكفصطابضودونج
داركألارطيسوءاوللاتادحوتككفتهلتقمبو.هتثجتلحُسولاحلا
الملامهلسرأداركألانمةحلسمعومجةدعاسمب،نويزاهتنالاونويعويشلاو
لصوملاةنيدمتحيُبأو.فاوشلاةروثدأويفةكراشمللينازربلاىفطصم
اومجاهو.اهعراوشيفاولحُسوةروثلايديؤموطابضلانمتائملالتقف
ثيح،يرمعلاتيبمهنمواهتايوتحماوبهنواهباحصأاولتقومهيئوانمتويب



اهيبأىلعاهسفنتمرامدنعيرمعلاةصفحهتنباوةلئاعلابراولتق
فارشأصاصرلابًايمرمدُعأو،ءابرهكلادومعىلعاهتثجاوقلعو،هيمحتل
باصقلانمحرلادبعاهسئر(ةّيباصقلاةمكحملابناجنماهخويشولصوملا
ىلعرجحيداويف)يعويشلابزحللةيلحملاةنجللايفزرابلاوضعلا
.دادغبىلإةيدؤملاقيرطلا

يلجقبطلامظان)نكرلاديمعلا(ميعزلاىلعضبقلايقُلأةروثلالشفدعب
ميظنتوةكرحسسؤميرسجاحلاتعفرديقعلاو،ةيناثلاةقرفلادئاق
نمرخآريبكددعو،)»رارحألاطابضلاوبأ«ـبفرُعيو(رارحألاطابضلا
ةمكحممامأمهلوثمدعباومدُعأو،نيرايطلاوثادحألاوةداقلاطابضلا
مأيفءادهشلاعماجهيلعميُقأ(لوبطلامأيمرناديميفيوادهملا
نّنفتو،نوجسلايفطابضلاتائمبّجزو.)مساقماظنطوقسدعبلوبطلا
نم200نمرثكأليُحأو،بيذعتلابيلاسأعشبأةسرامميفمهوناجس
مئاوقاهتعبت،طقفةدحاوةمئاقيفدعاقتلاىلعنييموقلاطابضلارابك
يفهلليثمالباهرإلانمٌّوجداسو.يمعويدلاومهنمضنمو،ىرخأ
ةمواقملابةامسملايعويشلابزحلاتايشيليمهتعاشأاهلكقارعلاءاحنأ
ميركلادبعميعزلامسابفتهتودادغبعراوشبوجتتناكيتلاةيبعشلا
،نييثعبلاونييموقلانممهموصخلحسلاهبنوحوليمهيديأيفلابحلاو
ناكو،»ةدوجوملابحلاو،)موقت(ريصتةرماؤم)ال(وكام«نوفتهيمهو
ةقيضلاةيكاكلانهليطانببنصقرينهو،يبعشلاشيجلاتابستنمفاته
يضاقلايمرنبذنو،)يعرشجاوز(رهم)دجويال(وكامرهشدعب«
.»رهنلاب

نزاخمرفخطباضتنكقارعلاخيراتنمءادوسلامايألاهذهيف
نمةعومجميعمو،لمحةلجعيفبيرغوبأىلإيقيرطيفو،داتعلا
تافاتهتاوصأتعمس،داتعلانزاخميزاجُمليدبتلةسارحلاّةيرسدونج
تلزنوةلجعلاتفقوأففلخلايفنوسلجياوناكنيذلادونجلااهقلطي
نإ«:تلقو،ةّدشبمهتّبنأفاوبواجيملف،»مكنمفتهيناكنم«:تلقو
مهتفصباوفرصتينأمهترمأو،»دونجللسيلونيطقاسللوهصقرلاوفاتهلا
نيزاجملاشيتفتبتمقنزاخملاىلإيلوصودعبو.يقارعلاشيجلايفاًدونج
ًاطيرشةيركسعلاهتلدبردصىلععضيمهضعبنأتظحالو،مهلوزنلبق
هتحتبوتكمومساقميركلادبعميعزلاةروصهيلعرمحألاشامقلانم
له«:مهلتلقف،يعويشلابزحلاراعشوهو،»ديعسبعشو،رحنطو«
لبقهعزنبمهترمأف،»الك«:اولاقف،»؟ةيركسعلاةفايقلايفدوجوماذه



:يللاقو،ةبوقعبةنيدمنموهورفخلافيرعءاجليلقدعبو.مهلوزن
ّةيرسلادونجنألناوألاتاوفلبقًالاحركسعملاكرتاكوجرأيديس«
:تلقف،»كلحسوكلتقبنوموقيسوميعزلاىلعنيرمآتملانمكنأبنوعَّدي
اليكلوزنلابيلحمسانذإ«:لاقف،»يبجاوكرتأونزاخملارداُغأنل«
ىلعيليللاشيتفتلابموقتّالأيديسكوجرأو،ثدحيساملمحتأ
وأكيلإاوفرعتيملمهنأةّجحبكومرياليكداتعلانزاخموتاعدوتسم
تنذأف،»مهتسارحطاقننمكبّرقتءانثأيفليللاّرس]ةملك[ركذتملكنأ
امناعرسو.فصلاطابضنممدِقلابهيلينملةرافخلاميلستولوزنلابهل
رفخلافيرعليكوتيعدتساف،جراخلايفةكبردوتافاتهتاوصأتعمس
ىلعنيرمآتملالحسبنودعوتيونوفتهيونورهاظتيدونجلانإ«:لاقيذلا
كنودصقيو،داتعلانزاخميفدوجوممهدحأنأبنوعَّديو،ةروثلاوميعزلا
اوناكو،مهيلإتبهذوةمانملاتاعاقىدحإيفمهعمجهنمتبلطف،»كلذب
يرجلانماهنمببصتيقرعلاوةرمحممهوجووةعاقلايفنيعّمجتم
:تلقف،نيتكاسعيمجلاناكو،مهضعبيديأنمّىلدتتلابحلاو،تافاتهلاو
ةروثلاوميعزلاىلعاًرمآتمنأمهدحأباجأف،»؟ثدحييذلااذهام«
ليكوترمأف،همسالاقف،»؟كمساام«:يوقتوصبتلقف،اننيبدوجوم
بُجيملف،»؟لابحلاهذهاذامل«:تفضأو،همساليجستبرفخلافيرع
بقاُرأتنكو،»اهيلماحءامسألِّجس«:رفخلافيرعليكوترمأف،دحأ
تلقو،مهيلعنارهظيفوخلاودّدرتلاأدبف،هبموقأامىلعمهلعفتاّدر
ميعزللصلخملاوهنمو،رمآتملاوهنمنوفرعتفيك«:رمآتوصب
مكسوؤريفنونظلاهذهعرزينمو،ةروثلاوميعزلاةامحنحنف؟ةروثلاو
تلجُسنيذلاءالؤهّقحبةيساقلاتاءارجإلاذّختأسيننإو،نورمآتملامه
هديرياموهاذهنإفمكتابجاوىلإاوفرصنافنوقابلامتنأامأ،مهؤامسأ
ةليللاكلتيف.مهيديأنملابحلااوقلأنأدعباوفرصناف،»ةروثلاوميعزلا
مويلايفو.منأملو،نزاخملاةسارحطاقنليشيتفتويتارايزنمتفعاض
ّةيرسلاتناكثيحلوبطلامأيفيمرلاناديمىلإةرشابمتبهذيلاتلا
ةيمرتبنوموقيلئاصفلاورمآودوراشلاديقعلاناكو،يونسلااهيمريرُجت
نكيملهنألمهتيمرتلامكإبدوراشلاديقعلاينفلكتلصواملاحو،دونجلا
ىلإاندعو،قلاخلادبعلوألامزالملاونسحمبيقنلاءادأنعاٍّيضار
.يمرلانمءاهتنالادعبشاشولاركسعم

،ةرواجملاتادحولاوانّتيرسنمدونجلاتائمتارهاظتتأدبركسعملايف
ركسعملاراجشأنماًعورفاوعطقنورخآوةغرافلامهقدانببمهنممسقناكو



هربخأيذلادوراشلاديقعلايناعدتساف،لابحلابنوحِّولينورخآو،اهبنوحِّولي
،داتعلانزاخميفسمأمويثدحامبدونجلانممهبقثينمضعب
يفنحنو،ينربختملاذامل«:لاقف،هتربخأفينمليصافتلافرعينأدارأو
دقل«:تلقف،»مهنيبزفاقتتتنأو،لتقتنأاًنكممناكفيمرلاناديم
سيئربلصتا.»انلوصولاحكربُخأنأيونأتنكو،ًالوغشمكتدايسَتنك
،يدبعلاحلاصدمحأنكرلاءاوللاماعلايركسعلامكاحلاوشيجلاناكرأ
لبقاولتقاًدونج«نأبهرّكذو،ركسعملايفثدحيوثدحامهيلإلقنو
يفلالجديقعلامهجوفرمآ،نييعويشلانمضيرحتب،ةثالثوأنيموي
كلذنولواحيمويلاو،ركسعملالخدمىلعهتثجاوقلعوةرصبلابمهركسعم
هيلعدرف،»مكتدايسعمكلذاًدغاولواحينأىشخأو،يطابضدحأعم
ينإ«:لاقف»؟هلوقتيذلااذهام«:ًابضاغيدبعلاحلاصدمحأنكرلاءاوللا
طابضنالارمآبلصتامث،»مكيلعوشيجلاىلعاًصرحهلوقأاملوقأ
نيبرقملانموهو،هئاقدصأنمناكوةدجلاميركلادبعديقعلايركسعلا
،ةثداحلابهربخأويمعويدلاوفراعمنمو،مساقميركلادبعميعزلانم
هذهيفو.هابقعدمُحتالامثودحلبقيروفءارجإذاّختاهنمبلطو
لكشبفنأتُستمثةحارلاضعبذخألأدهتدونجلاتارهاظتتناكءانثألا
ّرقمىلإرظنا«:دلاخديقعلايللاق.تقولايضمبربكتمهعومجو،ىوقأ
هطابضضعبوءاوللارمآناكو،ارًيثكانعدعبيالناكو.»27يلآلاءاوللا
كلتيفنويزاهتنالارثك(انّتيرسرقموحننيرهاظتملادونجلانوهجوي
يتفرغلخادنوكأامدنعتنك.)كلملانمرثكأنييكلماوحبصأوعاضوألا
عمسأو،هلالخنمرصبيلةذفانلاجاجزبهتهبجقصليمهضعبدهاشأ
الو،ىرخأتادحونمءاجمهمظعمف»؟وهنم؟وهنيأ«حياصتلا
نإف،اهلخادنوكأنمًالدبمهنيبواهجراخنوكأنأتلضفف،ينفرعي
مهعانقإلواحأتنك،جراخلايف.ةاجنلللاجمكانهسيلفاهومحتقا
بيقنلانأّالإ،ركسعملاوّةيرسلارداغدقهيلإأموملانإلوقأو،فارصنالاب
اذهبتناكهترابضإنإلوقيو،مهنمضعبببطخيناكّيرودلانسحم
كلملادضهنوكليكلملادهعلايفاهكمسىلعةلالدهيديحتفيو،مجحلا
هردصىلإريشيو،فورعمصلخملالوقيمث،شيجلاوبعشللهصالخإلو
نماًرَقتحمبيقنلااذهناكو،كلذتبرغتسا.يلإريشيوفورعمنئاخلاو
ناكاماًبلاغو،تازاجإلاباًمرغمناكوهلهجوهتهافتلدوراشلاديقعلابناج
حليو،ينمرتحيوينّزعيهنألدوراشلاديقعلانمةزاجإهلبلطأنأينلأسي
نوكينأبجيناكام«:يللوقيدوراشلاناكو.اًمغرمكلذبموقأفّيلع



،ريصقتقودعب.يدييفةزاجإلاوهلجرخأوقفاويفهوجرأو،»ًاطباضاذه
هعمو،يركسعلاطابضنالارمآةدجلاميركلادبعديقعلاّةيرسلاّرقملصو
بلطفثدحامبهتربخأفيناعدتسافدونجلاوطابضلانمةيامحبيجاترايس
تارايسىدحإيفمكنيبهوسلجأورازنمزالملااوذخ«:هللاقو،هطابضدحأ
ىلإهولصوأواوفقوتتالوةعرسباوقلطناو،هتمالسىلعاوصرحاو،بيجلا
دونجلاضعبهبتنافبيجلاةرايستكّرحتو،مهنيبينوسلجأوانبهذف،»هراد
امدنع.ركسعملابابانزتجادقانكاننكل،نورخآمهعبتواهفلخاوضكرو
نطقييتلاةيبارتلاةدسلانمبرقلاب(نوتاخةبغاريفيّمعرادانلصو
نيذلا،بونجلانمنيحزانلانممهفلفلنموسيماوجلاباحصأاهفلخ
يدلاوناك)ردصلاةنيدمنآلاىعدتيتلاةروثلاةنيدممساقمهلىنب
موجولااسكثدحامافرعاملو،يمععمةيدعاقتلاهتلماعملامكإلكانه
موقننأعيطتسنيذلاام؟رذاحتالاذامل«:ًالئاقيدلاوينّبنأفامهيهجو
.»؟ءادوسلامايألاهذهيفنحنهب

ينربخأوةيركسعةلجعيفّيرودلانسحمبيقنلاءاجيلاتلامويلايف
،عافدلاةرازويف]32[طيطختلاةيريدميفقيقحتللبولطميننأب
طابضلادحأناك.بهذوتامالعتسالاةفرغيفينكرتواهيلإينبحصتساو
هفلخو،فتاوهلانمةعومجمهمامأو،ةمخضةدضنمفلخسلجيطايتحالا
تسلجفسولجلابّيلإراشأو.مساقميركلادبعدحوألاميعزللةروصتقلُع
ناكو،يئاعدتسابابسأفرعيناكهنأودبيو،ملكتيوألأسيملوًاتماص
.كلذبّيلإيحويوأةّيفتاهلاتاملاكملاىلعدرلاوأمالكلابًالوغشمودبي
ةاتفهعمودونجلادحألخدلمملاراظتنالانمةعاسنمرثكأدعبو
كاهنإلاوبعتلاحمالماههجوىلعودبت،رمعلانمتاينيرشعلايفةرفاس
رظنف،جرخوتامالعتسالاطباضةدضنممامأةفقاويدنجلااهكرت.نيديدشلا
توصبتدرف،»؟رصانلادبعبنينمؤتتلزامله.اه«:لاقوطباضلااهيلإ
رتفاف،»يحارساوقلطأفالإو،ينومكاحفيدضءيشمكيدلناكذإ«:بعتم
رصانلادبعلنيحورتىتحكحارسقلطن«:لاقو،ةرجافةماستبانعهمف
تناكو،ةريقحلاهتاحيملتىلعةاتفلادرتملو،»ِكيِبْجاعامنويقارعلامزال
ةولحتنبِتنإ«:اهللاقف،اهيلعةحضاوةالابملامدعوسأيلاتامالع
اندنعامانحإ،كعمهللاو،قيرطلاهذهلكوعفدنيذلانميلوقفةفقثمو
يتفلااهمسجنامهتلتهانيعوكحضو،»)كعمانلءيشال(ءيشكاعم
مدلاناك.»يشيدنعامهللاو«:بعتتوصبتباجأف،ةحقولاهتارظنب
هبسرُخأروهتملمعبمايقلانمةبوعصبيسفنتعنمو،يسأريفدعاصتي



اليكدعقملاّيعارذىلعةّدشبضبقتيعباصأتناكو،كولعصلااذه
دحأىعدتسامثتاظحللكولعصلاىغصأو،فتاهلاسرجنرو،ضهنأ
فرعييدنجلااذهناك.طيطختلاةرئادىلإيباحطصاهنمبلطودونجلا
جرخففرغلاىدحإبابقرطو،ةيولعلاةقبطلاىلإيبدعصفاًديجهقيرط
،ةفرغلاطسوتتةليوطةدضنمتناك.لوخدلاىلإيناعدونيمزالملادحأ
تاسدسمبنوقطنمتممهعيمج،طايتحالانيمزالملاطابضلانمددعاهلوح
تحملو،ًافوقونورخآو،اًسلاجمهضعبناكو،ةدقع38تلوكعوننم
يفهتالوطبنعمهليكحيناكو،نيسلاجلاعمّيرودلانسحمبيقنلا
ثداوحلابينعملاتنأله«:مهدحأينلأسفتسلج.يكلملامكحلاةضراعم
،»؟عوضوملاوهام«:لاقمث،»؟شاشولاركسعميفسمأتثدحيتلا
تكسف.»طبروطبضةيضق«مالكلابرارمتسالاديريالنمراصتخابهتبجأف
رخآلللوقيمهضعبناكو،هتالوطبنعمالكلاّيرودلانسحمبيقنلاعباتو
دبعهنأدقتعأتنكف،ميعزلاظقيتسيالئل،)هص(»شإ«ىرخأوةنيفنيب
ميعزلايعويشلاوهدوصقملانأدعباميفتمهفينكل،مساقميركلا
.دمحأخيشلاهط
لبقأفدوراشلادلاخديقعلاتدهاشو،قيقحتلاةنجلىلإارًيخأينوعدتسا
ىلإتلخدو.»ماريامىلعنوكيسءيشلك«:لاقو،يديىلعّدشوّيلع
،ةفرغلاردصيفةدضنمىلإنوسلجيصاخشأةثالثناكو،قيقحتلاةفرغ
صاصرمالقأوةرابضإمهمامأو،يندمصخشامهطسوتيوبيقنةبتربناطباض
ينردابفةدضنملانمرخآلابناجلايفمهلباقييذلادعقملاىلعتسلجف
فيكانربخأ«:لاقف.»معن«تلقف،»؟نالفتنأ«:]33[يندملاصخشلا
اهتقحسوضرألاىلعاهتيمرودونجلاردصنعدحوألاميعزلاةروصتعزتنا
كلقحيالو،يركسعانأو،يندمصخشتنأ«:ةدحبهلتلقف،»؟كيمدقب
ينلأسيلفلاؤسيأكانهناكاماذإو،كبواُجأنلفوسو،يباوجتسا
ينلأسيملو،تكسيندملاصخشلااذهنأبيرغلانمو،»يلثميركسع
:هتبجأف،هسفنلاؤسلا]34[هنيمينعسلجييذلابيقنلايلداعأو.اهدعب
يننأةقيقحلا؟لمعلااذهلثمبموقأنأكردمطباضانأولقُعيله«
،ةيركسعلاةيلكلايفاهانملعتامكةيركسعلاةفايقلاباوديقتينأمهتلأس
نأبهتبجأفليبقلااذهنمىرخأةلئسأينلأسو،»اهفلاُخيامءادترامدعو
مهنكل،يركسعلاطبرلاوطبضلالوصأقيبطتديُرأتنكيننأيهةلكشملا
نميننأو،يلودبيامكديحولاببسلاوهاذهو،كلذاوغيستسيمل
تيهتناامدنعو،يلاوقأنّودييناثلابيقنلاناك.ميعزلاوةروثللنيصلخملا



ناكولصيفبيقنلاعمتجرخو،تلعففاهّعقُوأنألصيفبيقنلابلط
نمانيهتنادقل«:لصيفبيقنلاهللاقفانراظتنايفدوراشلاديقعلا
لاقف،»قيقحتلالامكإلمايأةعضبلانعمهيقبنفوسويلوألاباوجتسالا
،هعمينوقبأفرازنمزالملامتيقبأاذإلصيفبيقن«:دوراشلادلاخديقعلا
هبلجبمكلدّهعتأو،يترايسيفنآلاوهو،يعم)يمانم(يغطيتبلجدقو
امدنعو،ةفرغلاىلإلصيفبيقنلالخدف،»قيقحتلالامكإلهومتبلطىتم
يفو،انجرخف،»يديسكاعمبهذينأهنكمي«:دوراشلاديقعلللاقجرخ
عتمتلاعقوتأمليتلاةيرحلاءاوهّيتئرءلمبتقشنتساعافدلاةرازو،ةحاب
لاقةدوعلاقيرطيفو.ةملظملاطيطختلاةيريدمةقورأيفانأوةيناثهب
.»اهيلإةجاحبكنإفعوبسأةدملةزاجإذخ«:دوراشلاديقعلا

ديقعلاةدعاسمبيركسعلاطابضنالانأبتملعةزاجإلانميتدوعدعب
لقتعاو،ةسارحلاّةيرسلخاديعويشميظنتفشكنمنَّكمتدوراشلا
يفو.ةحلسملاتاوقلايفيعويشميظنتللاقتعاةيلمعلوأتناكو،هدارفأ
يعويشلابزحلاجرخ،ّيملاعلالامعلاديعةبسانمل،1959ويام/رايأ1
.يلاتلامويلاحابصىتحتّرمتساةمخضتارهاظتيفهريهامجوهراصنأو
بلطممكحلابيعويشلابزحلاميركلادبعيميعزشاع«مهفاتهناكو
يفزرابلاوضعلا،يميلدلاةهيزنةروتكدلانييعتىلإميعزلاّرطضاو،»يميظع
فتهتدييأتتارهاظتتجرخف،لاغشألاوتايدلبللةريزو،يعويشلابزحلا
بزحللةيركسعلاةنجللايأرنكل،»ةيثعباياوتوممكحلابتراصةهيزن«
ميركلادبعميعزلانأنورياوناكذإريثكباذهنمدعبأناكيعويشلا
ىلإاهوعفرةركذميفاوحرتقاو،زومت14ةروثفادهأنعفرحنامساق
ةرازوىلعةرطيسللكّرحتلا1959وينوي/ناريزحيفيعويشلابزحلاةدايق
يفىنثملاةبيتكتابابدكّرحتبيضقتةطخلاتناك.]35[هتحاطإوعافدلا
ةبيتكو]36[يدعسلالعزخيعويشلامّدقملاةدايقببيرغوبأركسعم
يفتاعردملاةبيتكو،يلعلاليلخمّدقملايعويشلاةدايقبةيناثلاتابابدلا
ةرازوىلعةرطيسللناصحلاناملسديقعلايعويشلاةدايقبشاشولاركسعم
بزحلاةدايقنكل،اهرئاوديفنيلماعلانييعويشلاطابضلاةدعاسمب،عافدلا
عراسفميعزلاىلإتامولعملاهذهتبرستو،ةيركسعلاةنجللاحارتقاتضفر
لاقتعاودعاقتلاىلعةيوجلاةوقلاوشيجلايفنييعويشلاةداقلاةلاحإىلإ
نيفطاعتملاونييعويشلانمطايتحاطباض1800نمرثكأحُرسو،مهضعب
.مهعم

يترابلابزحلاداركأونويعويشلااهبماقيتلاةيعامجلاحباذملادعب



ىلعميعزلامدقأ،1959ويلوي/زومتيف،نامكرتلانماهفارشأوكوكركيلاهأل
اهمّدقميفو،يعويشلابزحلااهليكشتىلعفرشأيتلاتاليكشتلاءاغلإ
يفبزحللةبراضلاةوقلا(»ةيبعشلاةمواقملا«ةامسملاةحلسملاتاميظنتلا
»مالسلاراصنأةمظنم«و»ةيطارقميدلاةبيبشلا«و،)هتابصقوقارعلا،ندم
.»ةأرملاةطبار«و»ةيروهمجلانععافدلاناجل«و

طابضلانمنيعِّوطتميلظملافنصلابلط1959سطسغأ/بآيف
ةيبطلاصوحفلازايتجادعبو.ءامتنالابلطبتمّدقتف)دارفألا(بتارملاو
بتارملاوطابضلانمنيلوبقملاعمربمتبس/لوليأنملوألايفتقحتلا
ةسردميفعيباسأةتساهتدمتناكو،يندبلاليهأتلاةرودليلظملافنصلاب
يذاّختادوراشلادلاخديقعلاكراب.ديشرلاركسعميففينعلابيردتلا
دحأو7/9/1959نينثالامويءاسمتلزنو.قيفوتلايلىنمتوةوطخلاهذه
،تايجاحلاضعبءاضقلدادغبىلإيندبلاليهأتلاةروديفطابضلايئالمز
،نوضكارتيصاخشألاضعباندهاشامدنعيقرشلابابلاةقطنميفانكو
انكرتو»برضنا«دقميعزلانإلاقفثدحامةفرعملمهدحأانفقوأف
رانقالطإلضّرعتوهترايسبناكميعزلانأنيرخآلانمانملع.اًعرسم
ىلعاندع.لُتقهنألمتُحيو،ديشرلاعراشيفّةيرقلاسارةقطنميففيثك
لامتحاوثداحلابطابضلاانءالمزانربخأو،فينعلابيردتلاةسردمىلإروفلا
لايتغاةلواحملضّرعتدقميعزلانأبنايبردصليلقدعبو.ميعزلالتقم
ىفشتسميفَجلاعيوهو،ةفيفطحورجببيصأو،ديشرلاعراشيفةئيند
.ةديجةحصيفهنأو،مالسلا

ةرودب،مهدحأتنكو،حاجنبفينعلابيردتلاةرودزاتجانمقحتلا
مايقدعبتئشُنأيتلاديشرلاركسعميفنييلظملاةسردميفنييلظملا
ىلوألاةرودلاتناكو،انترودتجرخترياني/يناثلانوناكنملوألايفو.ةروثلا
ىلعيكلملادهعلايفنوعِّوطتملاناكذإ،قارعلايفاهبيردتىرجيتلا
يف1مقرنييلظملاةسردميفنوبّرُديبتريوذوًاطابضيلظملافنصلا
نوناك6يفو.ارتلكنإيف)Abingdon(نودغنيبأيفةيكلملاةيوجلاةدعاقلا
مويةبسانملشيجلاضرعيفيلظملازفقلابةرهاظتانيرجأرياني/يناثلا
زفقلادعب.مساقميركلادبعميعزلاهاعريذلاديشرلاةدعاقيفشيجلا
.انرودصىلعيلظملافنصلاةحنجأميركلادبعميعزلاّدش
،لوألايلظملاجوفلاىلإيلظملالفحجلاميظنتديُعأانترودجرختدعب
بيقنلااهرمآو،نييلظملاةسردمو،تحدمدمحأناليكيلظملادئارلاهرمآو
يفىلوألاّةيرسلانملوألاليصفللاًرمآتنِّيعو،رايطلانيدلاييحميلظملا



.جوفلا

)1-1(ةروصلا
نييلظملاحانجيندلقيمساقميركلادبعميعزلا

يلودلادادغبراطميف1961وينوي/ناريزح25تبسلامويءاسمتنك
ةسردميفملعمدعاسموهوقيفوتنيدلاءاهبيلظملامزالملايليمزعم
عوننمةيقارعلاةيوجلاطوطخلاةرئاطبعالقإللنيدعتسمنييلظملا
نلعأامدنع،نييلظملاةروديفكارتشاللارتلكنإىلإانقيرطيف)تنوكياف(
ةرزاوبهّرقميفهدقعيذلايفاحصلارمتؤملايفمساقميركلادبعميعزلا
ىلإهتداعإببلاطو،ةرصبلاةظفاحملعباتيقارعءاضقتيوكلانأعافدلا
نودغنيبأةنيدمىلإراطقلاانبكراهنموندنليفورثيهراطمانلصو.قارعلا
مويلايفو،ةيزيلكنإلانييلظملاةسردمطابضدحأانلابقتسايفناكثيح
فنصلاءاشنإيفمهاسيذلا،ةسردملارمآ،درانتسمّدقملابانيقتلايلاتلا
نعًاليوطملكتوانببحرف،1954ماعتايادبذنمقارعلايفيلظملا
كانهاهاضمأيتلاةليمجلامايألاكلتىلإهنينحوقارعلانعهتايركذ
،مهباقلأومهئامسأبفصلاطابضوطابضلانعانلأسو،)هفصواذهناكو(
اناعدتسامايألادحأيف.ةصاخةياعربانلمشيناكةرودلاةدملاوطو
اندوجوباوملعدقفحصلاضعبيلسارمنأبانربخأودرانتسمّدقملا



،تيوكلاةيضقىلإقرطتتسمهتلئسأنأدكأو،انتلباقميفنوبغريو
يركسعلاانقحلمنمتاميلعتَّقلتنملاننأبهانربخأف،كلذنمامكفقومو
ءاقللااذهلثمءارجإمدعنعرذتعناننإفكلذلو،صوصخلااذهب
.كلذنسحتساف

،ملعمدعاسمبصنمبنييلظملاةسردمىلإتلُقنقارعلاىلإانتدوعدعب
دنعو،يلظملاجوفلايفنيرخآلايقافرعمطابش8ةروثيفتكراشو
ىلوألاّةيرسلارمآبصنمىلإُتلُقنلامشلايفةيركسعلاتاكرحلافانئتسا
ناندعيلظملانكرلادئارلايقيدصهتدايقّىلوتيذلايلظملاجوفلايف
300ىلعديزيالامهيفناكو،ءالولجىلإجوفلاكّرحتو،يروندمحم
يفكوكشملاداركألاونييعويشلانمهريهطتةلمحدعبطابضلاوبتارملانم
،ةيدودحلاىرقلاىدحإشيتفتبانّفُلكاننأركذأو.ةروثلامايقدعبمهئالو
اذامليردأالو،ةيندمسبالمبًالهكًالجرناكو،نييندملادحأاندجوو
يفّكشأيننأبيروندمحمناندعنكرلادئارلاجوفلارمآنذأيفتسمه
ببسامالإو،يترابلابزحلليسايسلاريسيموقلاوهيدنفألااذهنأ
،هدوجوببسنعرمآلاهلأسف؟ةيئانلاةيدركلاةيرقلاهذهيفهدوجو
دئارلالعفناف،ةيرقلاهذهيضارأبحاصهنأبٍفرجعتبلهكلاهباجأف
رمأ.ضرألاىلعلجرلاطقسو،هعفصفاهبهباجأيتلاةجهللانمناندع
ناندعنكرلادئارلاداعامدنعو،ةقرفلاتارابختساىلإلسُريوفقُوينأب
ناكذإ،يتجوزعمراجشيفيتزاجإُتيضمأدقل:لاقةيرودلاهتزاجإنم
كلتلقدقل«:تلقف،هيلعينضَّرحنمتنأو،اهلاخهتعفصيذلالهكلا
.»هعفصاكللقأملو،يترابلابزحريسيموقهنوكبّكشأيننإ

ةسماخلاةقرفلانمىفطصمقيدصديقعلاةدايقبنورشعلاءاوللاناك
ديسةيحانيفركسعيهجاوفأدحأناكو،ةيناميلسلاعطاقنعًالوؤسم
دقتُعيو،ةجبلحةنيدموةيناميلسلاةنيدمنيبةفاسملاطسوتتيتلاقداص
هجوفرمآو،قيدصديقعلاءاوللارمآنيبلصحدقناكمهافتءوسنأب
جوفللاًرمأقيدصديقعلاءاوللارمآردصأمايألادحأيفو،قداصديسيف
اهيلإةيدؤملاقيرطلاريهطتو،ةجبلحةنيدمىلإمّدقتلابقداصديسيف
ذيفنتلانععنتماجوفلارمآنكل،ةيدركلاةكرحلايحلسمنمةنيدملاو
،داركألانيحلسملانمٍريبكٍددعدوجولةيفاكريغجوفلاةوقنأةجحب
لوصولبقو.بجاولاذيفنتوهتدايقبجوفلارمآنواعمقيدصديقعلارمأف
جوفلارمآقلطأثداحنودنمقداصديسيفهركسعمىلإاًدئاعجوفلا
نمانجوفكّرحتبناكرألاةسائرترمأف،لاحلايفيفوتوهسأرىلعصاصرلا



يفاندوجوءانثأيفو.قداصديسيفنيرشعلاءاوللاجوفليدبتلءالولج
ديلاومنمطايتحابتريوذبصقنلاّدسلانزيزعتىرجقداصديس

اوبنجتنيذلاةيدركلاةكرحلايحلسمعمتاكابتشاةعضبترجو،1941
يتلاةيوقلاتابرضلادعبًابيرقتعطاقلااولخأو،انجوفعمكابتشالااهدعب
قداصديسيفنحنو.انعماهيفاوكبتشايتلاةليلقلاتارملايفمهتهجاو
ةروثلايفاوكراشنيذلانييثعبلاطابضلاةيقرتبةيروهمجميسارمتردص
نيب)قيضلا(ةزفرنلاوةلبلبلانمةلاحموسرملااذهّدلوو،ًةدحاوًةبتر
رمآمهنم،انجوفطابضنمةسمخةيئانثتسالاةيقرتلاهذهتلمشو،طابضلا
ريزوىلإانتالاقتسالاسرإىلعانقفتاوةسمخلانحنانعمتجاف،انأوجوفلا
دعبهتغلأو،كلذةطلسلاتكرادتو.موسرملااذهءاغلإمدعةلاحيفعافدلا
.ةحلسملاتاوقلايفررضلانميفكيامثدحأدقناكهنكل،ريصقتقو

حانجلاعمفراعمالسلادبعداق1963ربمفون/يناثلانيرشت18يف
بابتتسادعبو.ةيعرشلاهتدايقوبزحلاحاطأًابالقنابزحلانمينيميلا
طابضلالُقناًعابتو،نييثعبلانمهبالقنايفهعمنواعتنمدرطهلرمألا
عطاقىلإانأتلقنف،تادحولافلتخمىلإاودعُبأوجوفلانمنويثعبلا
دئاقّيراصنألالصيفميهاربإنكرلاديمعلايّمعلّخدتو،ليبرأيفزودنوار
.هلاًقفارمينلقنفكوكركيفةيناثلاةقرفلا

Xيفرئاشعلاءانبأةرودلخدو،ىلايدةظفاحميف1908ماعيفدلو
مزالمةبتربًاطباض1928ماعيفجّرخت.1925ماعيفةيركسعلاةيلكلا
ةكرحو،يلخادلانمألاتاكرحيفكراشو،ةلعافلاتادحولايفمدخف،ٍناث
يفلاتقللعّوطتو،1941ماعيفةيناطيربلاتاوقلادض]ويام/رايأ[سيام
دعاقتلاىلعليحأفكاذنآتاطلسلاةقفاومىلعلصحيملو،نيطسلفبرح
ميركلادبعدهعيفيعويشلادملاةرتفيفديمعةبترب1959ماعيف
ماعيفيفوت.برعلانييموقلانمطباض200ىلعديزتةمئاقعم،مساق

ءاوتحالةيكلملاةطلسلااهتحتتفاةسردميهف،رئاشعلاةسردمامأ.1994
بولسأوهو،ةموكحلابناجىلإمهبذجونييرئاشعلاخويشلاتاعلطت
نمةبخنةسردملاهذهتمّدق.هنيحيفةينامثعلاتاطلسلاهيلعتلمع
.يقارعلاشيجللطابضلاةريخ

Xيفبرأمدسيلصألااهنطوم،ةيناطحقلالئابقلانمجرزخلاةريشع
ىلإسوألاةليبقمهتمومعدالوأواهؤانبأحزندسلارايهنادعب.نميلا
لوسرلااوعيابو،)ةرونملاةنيدملا(برثيةنيدميفاورقتساو،ةيبرعلاةريزجلا
،شيرقوكرشمهدهطضاامدعببرثيىلإءيجملاىلإهوعدو)ملسو هيلع هللا ىلص(دمحم



هتاوزغوهبورحيفاوكراشو)ملسو هيلع هللا ىلص(لوسرلااورصن.اهيفرقتساواهيلإرجاهف
دهعيفو،راصنألابقلسوألامهتمومعءانبأىلعومهيلعقلُطأو،ةفاك
يمالسإلاملاعلاءاحنأيفاورشتناو،حتفلابورحيفاوكراشةدشارلاةفالخلا
.ةرصبلاولصوملاودادغبوىلايدتاظفاحميفاورقتساو،قارعلااهنموةفاك

Xبرقركسعةيرقيفدلو،)1937-1886(يركسعلايقدصركبقيرفلا
شيجلايفنيزرابلاداركألاطابضلادحأوهو،هبقلذّختااهنمو،كوكرك
كراشو،لوبنطسايفةينامثعلاةيبرحلاةسردملايفجّرختدقناكو،يقارعلا
6يفهليكشتدنعيقارعلاشيجلاىلإّمضنامث،ىلوألاةيملاعلابرحلايف
درمتىلعةوسقبىضقنأدعبهترهشتزربو،1920رياني/يناثلانوناك
ةدايقّىلوت.هبونجةيبرعلارئاشعلادرمتىلعو،قارعلالامشيفنييروشألا
يمشاهلانيسايةموكحىلعًابالقناداقو،كوكركيفاهّرقمو،ةيناثلاةقرفلا
ناميلستمكحاهسئرةموكحبىتأ.29/10/1936يفةيموقلالويملايذ
نييموقلاطابضلاتاعلطتىلإدولابرظنتنكتملنييراسيلانمةعومجمو
مهلثماًقباسينامثعلاشيجلايفعماللاطباضلايمشاهلانيسايناكنيذلا
مكاحلاوهناكو،بالقنالادعبشيجلاناكرأسيئربصنمأّوبت.ىلعألا
يتلالصوملايفةيوجلاةدعاقلايف18/8/1937مويليتغا،قارعلليلعفلا
يلعدمحمرايطلاديقعلاةيوجلاةوقلادئاقعماًوجدادغبنماهلصو
طباضلانأبلتاقلافرتعاو.يرفعلاهللادبعفيرعلابئانهلاتغاوداوج
،ديعسيمهفنكرلاديقعلاناكو،لايتغالاةيلمعذيفنتبهفلكيدنهدومحم
ةعومجمىلعضبقلاتاطلسلاتقلأف،اهيربدمنمديشروخدمحمطباضلاو
مزعلاةدقاعيقدصركبقيرفلالايتغالرمآتلاةمهتبنييموقلاطابضلانم
نيمأنكرلاءاوللالصوملاةيماحرمآضفرف،دادغبىلإمهريفستىلع
شيجلاتاعطقضعبهتديأو،دادغبنعلاصفنالابددهو،مهميلستيرمعلا
يعفدملاليمجفُلكو،ناميلستمكحةرازوةلاقإىلإيزاغكلملارطضاف
.نيلقتعملاطابضلانعوفعلانلُعأو،اهليكشتب

Xيفةيركسعلاهتساردمتأو،لصوملاةنيدميفيعفدملاليمجدلو
.دهعلاةيعمجىلإّمضناو،1911ماعيفةيعفدمطباضجرختو،لوبنطسا
ساقفقلايفلتاقىلوألاةيملاعلابرحلايفو،ناقلبلابرحيفكرتشا
شيجىلإمضناو،ينامثعلاشيجلانمبره1916ماعيفو،نيطسلفو
اًدئاقناكو،زاجحلايفلوألالصيفكلملاهدوقيناكيذلاةيبرعلاةروثلا
اًراشتسملمعو،قشمدعقوملاًدئاقنيعماشلالالتحادعبو،هيفةيعفدملل
تاوقلادضنيرشعلاةروثيفكراشو،ةيروسيفلوألالصيفكلملل



.روزلاريدورفعلتولصوملايفتاكرحلاداقثيحقارعلايفةيناطيربلا
داعو،نمأللاًريدممثكركللًافرصتمِّنيعثيحندرألاىلإبهذاهدعب
ةسائرّىلوتو،ةيلخادللاًريزومثًافرصتمِّنيع.1923ماعيفقارعلاىلإ
يفيفوت.1953و1941و1938و1935و1934ماوعألايفتارمسمخةرازولا
ةربقم(دادغبيفمظعألامامإلاةربقميفنفدو26/10/1958يفدادغب
تعفرديقعلالاخوهو،يفاصرلارعاشلاربقبناجىلإ،)ةيخيراتلانارزيخلا
دبعهمدعأ،مهميظنتسسؤمورارحألاطابضلايبأبفرُعييذلايرسجاحلا
.هلاخربقبناجبنفدو،نييموقلاطابضلانمةلثعممساقميركلا

Xةظفاحميفتاداسلاةيرقيف1892ماعيفيناليكلايلاعديشردلو
.فورعملايفوصلابطقلا،يناليكلارداقلادبعخيشلادافحأنموهو،ىلايد
بصانمّىلوت.ةيبرعلالودلاريرحتىلإهتوعدو،زيلكنإلاهتضهانمبرهتشا
زومرلانماًزمرّدُعي.يكلملادهعلايفتاموكحثالثسئرو،ةّدعةيسايس
.ةيبرعلاةمألاوقارعلاخيراتنمةبيصعلاةبقحلاكلتيفةيقارعلاةينطولا
ايناملأبهتاقالعّقثوو،ينيسحلانيمأجاحلانيطسلفيتفمعمفلاحت
ءادقعلاةدناسمب1941ماعيفينطولاذاقنإلاةموكحلّكشو،ايلاطيإو
مهتدعاقترصاحو،زيلكنإلاهتموكحتضراع.)يبهذلاعبرملا(ةعبرألا
بره.سيامةكرحبيعداميف)ةّينابحلاةدعاق(نابذلانسيفةسيئرلا
ىلإرمألالوأأجلو،ةيزيلكنإلاتاوقلاةرطيسدعبقارعلاجراخىلإيناليكلا
ضفر.ايناملأراحدنادعبةيدوعسلاىلإأجتلامثيبرعلاقليفلالّكشوايناملأ
نممغرلاىلعةيقارعلاتاطلسللهميلستدوعسلآزيزعلادبعكلملا
ويلوي/زومت14ةروثمايقدعبقارعلاىلإداع،هيلعسروميذلاطغضلا

مُهتا،مساقميركلادبعةروثلاميعزىلعنييعويشلاةنميهدقتناو،1958
ثيحنانبلىلإقارعلارداغو،هحارسقلُطأمثمادعإلابهيلعمكحورمآتلاب
ةيناليكلاةرضحلابنفدو،دادغبىلإهنامثجبلُجو،1965ماعهيفيفوت
.ةيناليكلاةرسألانمهدادجأىوثم

Xناملسدومحموديعسيمهفوغابصلانيدلاحالصةعبرألاءادقعلا
ةداقاوناك،يبهذلاعبرملابمهتيمستىلعحُلطصانموأبيبشلماكو
يفيناليكلايلاعديشرةموكحاودناس،يقارعلاشيجلايفيبورعلاعّمجتلا
.1941سيامةكرحيفةيزيلكنإلاتاوقلاباومدطصاو،ينطولاذاقنإلاةموكح
ديعسيمهفءادقعلاو،ايكرتىلإغابصلاحالصديقعلابرهاهلشفدعب
لماكيُفنو،ناريإىلإبابشلاريزويواعبسلاسنويوناملسدومحمو
يمهفىلعضبقلازيلكنإلاىقلأ1942ماعيفو.ايقيرفأبونجىلإبيبش



قارعلاىلإمهوملسو،ناريإيفيواعبسلاسنويوناملسدومحموديعس
يفهلقتعمنمبيبشلماكديعأو،مهقحبرداصلامادعإلامكحذُفنثيح
حالصايكرتتّملسو،1944ماعيفمادعإلامكحهيفذفنو،ايقيرفأبونج
هتثجتّقلُعو،26/10/1945مويةحيبصاًقنشمادعإلامكحهبذفُنفغابصلا
يفشتلاوهتدهاشملهلإلادبعيصولارضحو،ةدعتاعاسلعافدلاةرازومامأ
.هب

Xمهتيبلغأيناطيربلاشيجلايفنيعوطتملانمةيركسعتاوقيهيفيللا
دعاوقلاو،تاركسعملاةيامحسيئرلااهبجاوو،قارعلايفةيروشألاةفئاطلانم
دنهلاتاوقنميديأدئارلاديىلعتلكشت.قارعلايفةيناطيربلاةيوجلا
مث،راوهألابرعنمةيبرعلاةفاشكلامساب1915ماعيفةيناطيربلا
داركألاوبرعلانماًدرف5467ىلإ1918ماعيفلصتلتعسوت
دقو،دعباميفتاوقلاهذهةيبلغأتلكشيتلاةيروشألاتايشيليملاو
نييناطيربلاميلسترثإيفتاوقلاهذهلحدعبيقارعلاشيجلايفتجمُد
لصيفلحارلاكلملاروضحبةيقارعلاةموكحللةبيعشلاوةّينابحلايتدعاق
نعليصافتلانمديزمل.1955ماع]رايأ/ويام[سيامنميناثلايفيناثلا
JGilbert(نواربتربليكيجديمعلا:رظناةيقارعلايفيللاتاوق

Browne,TheIraqiLevies(هرشنيوادنولاديؤمروتكدلاقيقحتو،ةمجرت
.ةيناميلسلايفنيزهكنبراد

Xيف1920ماعيفدلو.يدلاولقيقشلاخألا،ّيراصنألالصيفميهاربإ
هتيبرتيدلاولفكتفةرشعةعبارلايفوهوهدلاويفوت،ىلايدةظفاحم
،)18ةرودلا(1938ماعيفةيركسعلاةيلكلالخد.هتساردىلعفارشإلاو
ةيلآلاةوقلايناثلاجوفلايفليصفرمآبصنمبِّنيعو،1940ماعيفجرختو
يفارتلكنإىلإةروديفبهذ.)يدلاو(ميركلادبعدئارلاهوخأهداقيذلا
ركسعميفةفيفخلاةحلسألاةسردميفاًملعماهنمداعو،1948ماع
نماًددعلغش.1951ماعاهيفجّرختوناكرألاةيلكلخد.شاشولا
دبععمكراشو،ناكرألاةيلكيفملعمو،جوفرمآنواعماهنمبصانملا
14ةروثدعب.نامعيفةيندرألاناكرألاةيلكءاشنإيفلشنشرابجلا
يف15ءاوللايفجوفةيرمآملتساو،ندرألانمداع1958ويلوي/زومت
نمطباض200نمرثكأعمدعاقتلاىلعليُحأ1959ماعيفو،ةرصبلا
بصنميفِّنيعو،نييعويشلاةجومرورمدعبشيجلاىلإديعأمث،نييموقلا
سماخلاءاوللاةدايقّىلوتو،ةيناثلاةقرفلاةدايقيفلوألانكرلاطباض
دضبرعالموةفوطابيتكرعميفيلماعلايلعديمعلاهرمآضرملةلاكولاب



مساقميركلادبعرطضافنيحلاكلذذنمهترهشتزرب.داركألانيحلسملا
ناضمرةروثدعبو.سماخلاءاوللارمآبصنميفهتيبثتىلعةقفاوملاىلإ
ةحفاكمتايلمعترادأيتلاةيناثلاةقرفلادئاقبصنمبِّنيع1963ماع
رطضاوينوي/ناريزحةسكندعبو.رادتقاوةيافكبةيدركلاةحلسملاتاكرحلا
ناكرألاًسيئرهنييعتىلإ،كاذنآةيروهمجلاسيئر،فراعنمحرلادبع
يفناكامدنعدعاقتلاىلعليُحأ1968ويلوي/زومت17ةروثيفو.شيجلا
دبعميهاربإةحازإدعبنكل،رصانلادبعسيئرلانمةوعدبرصمةرايز
ىلإديُعأ1968ويلوي/زومت30يفةرازولانمقازرلادبعفيانونمحرلا
ةنسلانمربمفون/يناثلانيرشتيفلُقتعاو،شيجلاناكرألاًسيئرهبصنم
ماعيفدادغبيفيفوت.ةنسفصنونيتنسدعبهحارسقلُطيل،اهسفن

ّيراصنألابهبقلتببسامأ.اهبماقأيتلاةيروسنمهتدوعرثإيف2011
ءافصديمعلا(جرزخلانمهتمومعءانبأدحأريثأتبناكفّيجرزخلاسيلو
.يرئاشعلابقللانمًالدبينيدلابقللاهلّنيزيذلا)ّيراصنألانيدلا

Xيبرعلاقليفلا)ArabLegion(لكُشةيبرعلاتاوقلانمليكشتوه
.»ندرألاقرش«ـبىعديناكاميفةيودبلالئابقلانميناطيربفارشإب
ندرألاوقارعلايفودبلافراعتيذلابولغتوغابنوجبهتدايقتطين
اًفلخ1931ماعذنمةدايقلاّىلوتيذلا»كينحوبأ«ـبهتينكتىلع
ماعيفءارحصلاةفاشكةوقةفصبهسّسأيذلاكيبكيرديرفلارنجلل

مدُختسا.هحيلستوهبيردتيفاشاببولغلرنجلاىلإلضفلادوعيو،1920
يديؤمىلعءاضقلابهمايقاهنمو،ايناطيربتاسايسذيفنتيفقليفلااذه
ديشرةكرحىلعءاضقلاو،1940ماعيفنانبلوةيروسيفيشيفةموكح
ارًيخأو،فلؤملااهنعثّدحتييتلانابذلانسةكرعميفيناليكلايلاع
نيملعلايفةيناطيربلاتاوقلابناجىلإلاتقللهنمتادحوتمدُختسا
ةسايسللةديؤماًراودأاشاببولغىدأ.يرمغتنوملارنجلاةدايقتحت
بلاطيذلايندرألابعشلاةظيفحراثأو،نيطسلفميسقتيفةيناطيربلا
اوناكنيذلانييناطيربلاطابضلانمددععمنيسحكلملاهاصقأف،هئاصقإب
ةدايقيندرألاباذعيضارءاوللاّملستو،1956ماعيفهناكرأةئيهنوفلؤي
.كلذدعبشيجلااذه

Xينامكرتوهو،نيزرابلايقارعلاشيجلاةداقدحأبغارىفطصمءاوللا
ماكحأتردصأيتلاةيركسعلاةمكحملاوضعناكو،كوكركةنيدمنم
ّىلوت.1941سيامةروثلشفدعب)ّيبهذلاعبرملا(ةعبرألاءادقعلابمادعإلا
دعاقتلاىلعهتلاحإبلطو،1948ماعنيطسلفيفةيقارعلاتاوقلاةدايق



دقدادغبتناكو،هتايحالصيفدومحمنيدلايرونقيرفلالخدتدعب
.ةعباتملاوفارشإللهتلسرأ

Xسيسأتبهبابشيفكراشو1891ماعدادغبيفيديوسلاقيفوتدلو
.ينامثعلامكحلانعبرعلالالقتساببلاطتيتلا»ةاتفلاةيبرعلا«ةيعمج
ءارزولاةسائربصنمّىلوت،يكلملادهعلايفًايقارعًايسايسيديوسلاناك
ريزوبصنمّىلوتو1950و1946و1930و1929ماوعألايفتارمعبرأ
دهعلاةحاطإدعبنجسو،1958ماعيفيمشاهلاداحتالاةموكحةيجراخ
يفوتثيحنانبلىلإقارعلارداغف،1961ماعيفهحارسقلطأمثيكلملا
خيراتنمنرقفصن:يتاركذم:يديوسلاقيفوت:هتاركذمبتك.1968ماع
مهمباتكهلو،)1969،يبرعلابتاكلاراد:توريب(ةيبرعلاةيضقلاوقارعلا
،رشنللسيرلاضايرراد:توريب(خيراتلاربعةيقارعهوجووهرخآ

.مهشياعومهقفارنيذلايكلملادهعلاتايصخشبفيرعتلابهيفماقو،)1987
Xيفةسدنهلاةساردلمكأو1888ماعيفلصوملايفيرمعلادشرأدلو
ديمحلادبعناطلسلانمزيفىصقألادجسملاميمرتهلامعأمهأ.لوبنطسا
ةسائرّىلوتو،يسايسلاكرتعملاضوخيلقارعلاىلإداع.1908ماعيفيناثلا
يفعافدلاريزوبصنملغشو،1954ماعيفو1946ماعيفنيترمةرازولا
.اًماعنيعستلازهانيرمعنع1978ماعيفيفوت.1948ماع

Xيفدلو،ةروهشمريغوةريقفةرسأنميقارعيسايسربجحلاص
،فراعمللاًريزو1933ماعيفةرملوأرزوتساو،1895ماعيفةيرصانلا
مث،نايعألاسلجملاًسيئر1947ماعيفبُختنا.نايعألاسلجميفِّنيعو
هدقعدعبةلاقتسالاىلإّرطضا،اهسفنةنسلايفءارزوللاًسيئرريتخا
.1957ماعيفيفوت.بعشلااهضفريتلاثومستروبةدهاعم

Xارتلكنإبونجيفشناملارحبىلععقتةيزيلكنإةنيدم:ثومستروب،
اهضفريتلاةيناطيربلا-ةيقارعلاةدهاعملا1948ماعيفاهيفتعِّقو
نمألاتاوقاهيفتمدختسافنعلامعأاهببسبتعلدناو،يقارعلاعراشلا
.نيرهاظتملانابشلانمددعداهشتساىلإاذهىّدأفيحلاصاصرلا

Xيفدلو،ّيمشاهلانيسحفيرشلانبيلعكلملانبهلإلادبعريمألا
نبيلعكلملاهدلاوعمرقتساو،1913ماعيفزاجحلابفئاطلاةنيدم
نيسحلانبلوألالصيفكلملاهمعفنكيفقارعلايفهتلئاعونيسحلا
رومألاديلاقم)دوعسلآ(ةيدوعسلاةلئاعلاتلوتنأدعب)1883-1933(
ةيردنكسإلابايروتكفةيلكيفهمولعىّقلت.ةيبرعلاةريزجلاوزاجحلايف
ةلئاعنمىرخأةيرصمةديسجوزتيلاهقلطمثيظفحَكلَمجوزتو،رصمب



خيشلاةعيبرريمأةميركمايهجوزتاهنمهقالطدعبو،ةفورعملايسلبارطلا
نوكيل1939ماعيفريتخا.ًايبعشىضرىقالجاوزوهو،بيبحدمحم
يلاعديشرةموكحوّيبهذلاعبرملاطابضهعلخو،قارعلاشرعىلعًايصو
هبيصنتديعأمث،هنمًالدبفرشفيرشلاِّنيع.1941ويام/رايأيفيناليكلا
اًراظتنادهعلاةيالوّىلوتنيح1953ماعىتحًايصويقبو،1941ماعيف
ديىلعهتلئاععمهفتحيقل.هبلصنمدهعيلوهباجنإوكلملاجاوزل
.1958ةروثيفرارحألاطابضلا

Xةروثيفكراش.لالقتسالابزحسسأو1887ماعيفءارماسيفدلو
يفقارعلاىلإداع.1922ماعيفسكوكيسربهافنوزيلكنإلادضنيرشعلا
هدقعرثإيفربجحلاصةرازوةلاقإدعبءارزولاةسائرّىلوتو،1924ماع
.1948ماعيفثومستروبةدهاعم

X1888ماعيفدلويقارعيسايسويركسع،ّيمشاهلاهطقيرفلا
ةيلكيفجّرختمث،1906ماعلوبنطسايفةيركسعلاةسردملايفجّرختو
،1912ماعناقلبلابرحيفكراش.1909ماعيفسيئرةبتربناكرألا
،1913ماعيفيرصملازيزعةسائربّةيرسلا»دهعلاةيعمج«ـبقحتلاو
ماعيفزيلكنإلاهرسأ،1918-1914ةرتفيفنميلابينامثعلاشيجلابو

،قارعلاىلإداع.قشمديفماعلانمأللاًريدملصيفكلملاهنّيع.1919
ماعيفشيجلاناكرألاًسيئرمثلصوملاةيماحلاًرمآلصيفكلملاهنّيعف

1941رياربف/طابشيفو.1938ماعيفعافدللاًريزوحبصينألبق،1923
ماعيفةيبعشلاةهبجلاسيسأتيفكراشو،نيرهشةدملءارزوللاًسيئرحبصأ

سلجمسيئربئانبصنم1953ماعيفّىلوت.اهسئرينألبق1951
.1961ماعيفندنلتايفشتسمدحأيفيفوت.1958ماعىتحرامعإلا

Xةرسأيف1894ماعلصوملاةنيدميفيرمعلادومحمىفطصمدلو
ةساردلالمكأ.ةيرمعلاةرسألايهو،رسيلاوملعلاوبدألابتفرُعةريبك
برحلاعالدنانأالإ،دادغببقوقحلاةسردملخدمثهتدلبيفةيلوألا
،ينامثعلاشيجلايفاٍّيطايتحاًاطباضقحتلاف،هتساردعطقىلوألاةيملاعلا
ءاهتنادعبو.فارغلاةهبجيفةيناطيربلاتاوقلادييفارًيسأعقوهنكل
هسفنتقولايفوقوقحلاةداهشلانف،هنطوىلإداعوهحارسقلطأبرحلا
كلسلايفجردتو،ةفلتخمةيرادإبصانمّىلوتمث،ةيموكحلاةفيظولالخد
ةيولألانمددعةيفرصتمّىلوتو،فرصتملاةجردىلإلصوىتحيفيظولا
هّجوتينألبقةماعلاتابساحملاريدمبصنمّىلوت1936ماعيف.ةيقارعلا
يفنّيعواًبئانبختناو،ةيلاتلاةنسلايفةيلدعلامثةيلخادلاةرازوىلإ



،1952ويلوي/زومت12يفءارزولاةسائرهيلإتدنسأىتحةيلاتتمتارود
رثأيذلارمألا،رصميفيكلملاماظنلاطوقسو،ةروثلامايقهترازوتدهشو
ربمفون/يناثلانيرشتةضافتنامايقو،ةيقارعلاةينطولاةكرحلاعفديفارًيثك

نيدلارونقيرفلاةسائربئراوطةموكحليكشتو،هترازوطوقسو1952
ًالمعناكيسايسلاهلمعنأريغ،اًمزاحواٍّيفكًايرادإيرمعلافرُع.دومحم
.1960ماعيفيفوت.ىتشاًمهتهيلإهّجونمكانهو،ًايديلقت

Xةيدركلوصأنموهولصوملاةنيدميفدلو،دومحمنيدلارون.
يفىقرت.طباضبئانةبتربجرختودادغبيفةيركسعلاةيدادعإلايفسرد
،دادغبلوحكراعملايفكراشو،ٍناثمزالمةبترىلإىلوألاةيملاعلابرحلا
ةكرعميفزيلكنإلاهرسأ.زيلكنإلادييفاهطوقسدعبهتقرفعمبحسنامث
ىلوألاناكرألاةيلكلخد.1921ماعيفيقارعلاشيجلابقحتلامثتيه
ّىلوتو،نيطسلفبرحيفكراشو،هقافرنيبلوألاّلحو،1929ماعيف
ماعىتح1952»نيرشتةبثو«دعبءارزولاةسائرمثشيجلاناكرأةسائر

.1981ماعدادغبيفيفوت.1953
Xةغيص)1958ويلوي/زومت14-رياربف/طابش17()ّيمشاهلا(يبرعلاداحتالا
ةياعدلاهجوبفوقوللندرألاوقارعلانمٌّلكاهيلإلصوتةيلاردفنوك
ةيبرعلاةيروهمجلانالعإيفةيروسورصمنمٌّلكتحلفأنأدعبةيرصانلا
عافدلاناكداحتالانمدصقلانأودبيو.1958رياربف/طابش1مويةدحتملا
هتضهجأدهجوهو،ةدعاصتملاةيبرعلاةيموقلاةكرحلاهجويفنيدلبلانع
داحتالاسيئريقلثيح1958ويلوي/زومت14يفرارحألاطابضلاةكرح
سيئربئانو،ديعسلايرونيقارعلاهئارزوسيئرعمهعرصمقارعلاكلم/
،يبرعلاداحتالاةسائرلاقتناِّريُغيمل.يّندرأوهومشاهميهاربإءارزولا
،ًائيشرمألاعقاويف،لالطنبنيسحلاندرألاكلمىلإ،لقألاىلعًايرظن
رظناليصافتلل.هنم)قارعلا(هيفرطدحأباحسنابداحتالااذهىهتناذإ
ةعومجملا:ةيناطيربلاقئاثولايفيبرعلاداحتالا،يوادنولاديؤمباتك
قارعلانيبيمشاهلايبرعلاداحتاللةلماكلاةيمسرلاةيناطيربلاةيقئاثولا
ثاحبألليبرعلازكرملا:توريب(ليمجلارّايسميدقت،1958ماعلندرألاو
.)2013،تاسايسلاةساردو

Xنمدادغبيف1920ويام/رايأ21يففراعدمحممالسلادبعدلو
،ةجولفلاةنيدمبرقةنكاسلاةيبرعلاةليمجةليبقنماهلوصأردحنتةلئاع
.ةيناطيربلاتاوقلادضنيرشعلاةروثةداقدحأيراضخيشلاهلاخناكو
يفكراش.ٍناثمزالمةبترب1941ماعاهيفجرختوةيركسعلاةيلكلابقحتلا



يفو،نيطسلفيف1948برحيفكرتشاوةيناطيربلاتاوقلادضسيامةكرح
يففرودلسديفيناطيربلاشيجلاعمةيبيردتةرودىلإلسُرأ1951ماع
هذهبنيقحتلملانييقارعلاطابضللطابتراطباضاهيفيقبو،ةيبرغلاايناملأ
يفنيرشعلاءاوللايفجوفلاًرمآاهدعبداع.1956ماعةياغلةرودلا
ماعيفرارحألاطابضلاميظنتىلإّمضناو،نيقناخبرقءالولجركسعم

اذهىلإءامتنالايفهقبسيذلانمحرلادبعهيخأنمحيشرتب1957
دبعميعزلاهقيدصلاخدإبلطف،ايلعلاهتئيهيفاًوضعناكو،ميظنتلا
حبصأو.ددرتدعبميظنتلاقفاوفرشععساتلاءاوللارمآمساقميركلا
مالسلادبعناكاميفيركسعلاهمدِقمكحبميظنتللاًدئاقمساقميعزلا
بصنماهدعبدلقتو،1958ويلوي/زومتةروثلسيئرلاذفنملافراعدمحم
،ةيلخادلاريزووءارزولاسيئربئانو،ةحلسملاتاوقللماعلادئاقلابئان
،هبصانمنمدّرُجفةيراسيلالويملايذمساقعمفلتخاةيموقلاهلويملو
مكُحو،ميعزلالايتغاةلواحمبمُهتاداعاملو،ةيبرغلاايناملأىلإارًيفسدعُبأو
8ةروثيفو،ةيرابجإلاةماقإلامثدبؤملانجسلابلدبتسامثمادعإلابهيلع
1963بالقنارثإيفةيروهمجللاًسيئرنويثعبلاهراتخا1963رياربف/طابش
يفلُتقو،مكحلابدّرفتومهيلعبلقنانأثبلامهنكل،مساقمكحىلع
ةرايزيفاهلقتسيناكيتلا]رتبوكيلهلاةرئاط[ةّيتمسلاطوقسةثداح
.1966ليربأ/ناسين13ءاسمةيبونجلاتاظفاحمللةيدقفت

Xةلحميفنامثعنبركبنب)مساق(مساجنبميركلادبعدلو
هرمعنمةسداسلايفو،1914ربمفون/يناثلانيرشت21يفدادغبيفةيدهملا
هدلاوعمداع.ةيئادتبالاةسردملالخدثيحةريوصلاىلإهدلاوعملقتنا
،1927ماعةيئادتبالاةفاصرلاةسردميفجّرختو،1926ماعيفدادغبىلإ
ةسردميفاًملعملمعو،1931ماعدادغبيفةيزكرملاةيوناثلايفمث
نألبق،قارعلابونجةيناويدلاةظفاحميفةيماشلاءاضقيفةيئادتبا
ةيلكلايفنّيُع.1934ماعجرختيو،1932ماعةيركسعلاةيلكلابقحتلي
دبعاهبالطنمناكو،1938ماع17ةرودلايفليصفلاًرمآةيركسعلا
لخد24/1/1940يفو،ركبلانسحدمحأويرسجاحلاتعفروفراعمالسلا
يفقشلاةجلاعملارتلكنإىلإرفاس.11/12/1941يفجّرختوناكرألاةيلك
رمآناكو،1948ماعنيطسلفبرحيفكراشو،1947ماعايلعلاهتفش
ىلإ1950ماعيفرفاس.اًنسحءالباهيفىلبأو،مساقرفكةقطنميفجوف
بصنمبنّيُع1956ماعيفو،نيمدقألاطابضللةئبعتلاةرودبكارتشاللارتلكنإ
ىلإمضناو،ىلايدةظفاحميفةيروصنملاركسعميفرشععساتلاءاوللارمآ



،فراعمالسلادبعنكرلاديقعلاهقيدصنمةيصوتبرارحألاطابضلاميظنت
فراعمالسلادبعهقيدصعمقفتا.يركسعلاهمدقلميظنتلاميعزحبصأو
مث،اهحاجندعباهبادرفناو،ميظنتلامالعإنودنمةروثلابمايقلاىلع
هيلعمكحمث،ايناملأىلإهداعبإدارأفمالسلادبععمفالخلاّبد
هيلعقلطأو،مكحلاباهدعبدرفناو،ميعزلالايتغاةلواحمةجحبمادعإلاب
ةداقنمهقافرمادعإدعبضرعت،دحوألاميعزلابقلنويعويشلاهراصنأ
مادصمهنمضنمو،نييثعبلابناجنملايتغاةلواحملرارحألاطابضلا
.1963رياربف/طابش8ةروثمايقدعبمدُعأو،نيسح

Xماعدادغبيفدلو،هطالملانباحلاصنبديعسنبيرونوه
اًققدملمعيهدلاوناكثيحةطسوتملاةقبطلانمةلئاعنم1988
سرادملايفملعتوسرد.ينامثعلادهعلايفرئاودلاىدحإيف)اًزيمم(
لوبنطسايف)ةيركسعلا(ةيبرحلاةسردملايفجّرختو،دادغبيفةيركسعلا
ناقلبلايّبرحيفكراش.1911ماعيفناكرألاةسردملخدو1906ماع
تناكيتلاةيرسلاتايعمجلايفكراشويبرعلايموقلاركفلاىّنبتو،مرقلاو
ةروثلايفكراشاذل،ةينامثعلاةلودلانعبرعلاوقارعلالالقتساىلإوعدت
ةيناطيربلاةموكحلاهتراتخاو،نيسحفيرشلاةدايقبنيينامثعلاىلعةيبرعلا
ليبسملاتبتكو،1920ماعيفقارعلليسيسأتلاسلجملاةيوضعل
،فقناننإ«:هعمءاقللوأدعبقارعلايفايناطيربل»ةيقرشلاةريتركسلا«
نحنانيلعبجيو،دحاونآيفةنرمو،ةرابجةوقمامأهجولاًهجو
عارصيفاهعمكبتشننأامإوديباًدياهعملمعننأامإنييناطيربلا
قارعلالجروهديعسلااشابيرون.»هيفرصنلازارحإبعصيفينع
ةرم14ةرازولاةسائرىلوت،ةيهادلاةسايسلالجرو،يكلملادهعلايفيوقلا
لودلاةعماجليكشتيفسيئرلارودلاهلناكو،1958و1930يماعنيب
يفو،1954ماعيفدادغبفلحقارعلالوخديفو،1947ماعيفةيبرعلا
ملاعلايفبرغلالجرهنأبفِصُو.1958ماعيفّيمشاهلاداحتالاءاشنإ
ماعيفيقدصركببالقنادعبىلوألا،نيترمقارعلانمبره.يبرعلا

دعب1958ويلوي/زومت15يفلتق.1941)سيام(ويام/رايأةروثيفو،1936
هركنتفاشكنادعبصاصرلاهسفنىلعقلطأمثبرهثيح،ةروثلامايق
ملوديعسلايرونتام.نييركسعلاوريهامجلاضعببناجنمهترصاحمو
.ًاثاريموأًالامهلهألكرتي

Xهفنتكياًرمأةكلاملاةلئاعلاةيفصتّىلوتيذلاصخشلاعوضوملازيال
ىلعمُهتايسوبعلاراتسلادبعلوألامزالملانأنممغرلاىلعضومغلا



ميهاربإليلخديمعلاىقلأ.رشابمرمأنودنمكلذبهمايقبعساووحن
هذهىلعاًءوضةعبسلاهئازجأبويام/زومت14ةروثنعهباتكيفنيسح
ةيركسعلاتارابختسالايفتفُلأيتلاقيقحتلاةئيهىلإراشأو،كوكشلا
.يرسجاحلاتعفرلحارلاديهشلااهريدمنواعمبصنملغشيناكيتلا

X1915ماعيفةيدهملاةلحمدادغبيفيوادهملاسابعلضافدلو،
كراش.1939ماعاهيفجّرختوةيركسعلاةيلكلالخد.اهيفهتساردلمكأو
ةقالعبطبتريناكو،1948ماعنيطسلفبرحيفو،1941سيامةكرحيف
ملو،نيلماخلاطابضلانمناك.هتلاخنباوهفمساقميركلادبعبةقيثو
ملتسا1958ويلوي/زومت14ةروثيفو،هتمدخلاوطةمهمبصانمملتسي
ةيركسعلاةمكحمللاًسيئرنّيُع15/8/1958يفو،ةاشملوألاءاوللاةدايق
ةئيهسئرو،بعشلاةمكحمباهتيمستىلعحُلطصايتلاةّصاخلاايلعلا
اًحابصاهتاسلجدقعتتناكو.نيمأدمحمدجامنكرلاديقعلااهيفءاعدالا
اًيلاحةمكحلاتيبو،يكلملادهعلايفباونلاسلجمةيانب(بعشلاةعاقيف
تدهش.هسفنمويلاءاسمزافلتلايفعاذتو،)دادغبيفعافدلاةرازوبرق
ماعيففاوشلاةروثطابضو،يكلملادهعلالاجرةمكاحمةمكحملاهذه

اومهتانيذلانييثعبلانمريبكددعو،فراعمالسلادبعةمكاحمو،1959
هيلعضبقلايقلأ.1959ماعيفمساقميركلادبعميعزلالايتغاةلواحمب
عمدادغبيفةيقارعلاةعاذإلاراديفمدُعأو،1963رياربف/طابش8ةروثيف
.هيدِّيؤمضعبومساقميركلادبعهميعز

Xاهسئريناكو،ططخلاةيريدمىعدتكاذنآطيطختلاةيريدمتناك
يفلتق(يعويشلابزحلايفزرابلاوضعلا،دمحأخيشلاهطنكرلاديمعلا
نييموقلاطابضلاعمقيقحتلااهيفيرجييتلاةرئادلاتناكو،)ناضمرةروث
نكرلاديمعلامدُعأ.مساقميركلادبعميعزلاوةروثلاىلعرمآتلابنيمهتملا
.1963رياربف/طابشبالقنادعبمساقميركلادبععمدمحأخيشلاهط

Xناكو،يجانراتسلادبعيعويشلايماحملاوهيندملااذهناك
ديقعلاةروثدعباومدُعأوأاونجُسنيذلانييموقلاطابضلابيذعتباًروهشم
.1963رياربف/طابش8ةروثيفلُتقدقو،1959ماعيففاوشلا

Xبيقنلاهمساناكو،طباضلااذهنأدوراشلادلاخديقعلانمُتفرع
ىلإيلوخدلبقيبهاصوأو،هيلعةلادديقعللو،هترمإباًقباسلمع،لصيف
.قيقحتلاةفرغ

Xيتايبلالضافويدعسلالعزخ:نويعويشلاطابضلاةركذملاّعقو
مظاكميركلادبعوبيطخلاركاشوناصحلاناملسويروبجلاميهاربإو



.يلعلاليلخو
Xيعويشلابزحللةيركسعلاةنجللاوضعيدعسلالعزخنكرلامّدقملا،
ىلعليُحأ.دادغبيفبيرغوبأركسعميفىنثملاتابابدةبيتكرمآو
.هحارسقلطأمثلُقتعاو،ميعزلاىلعبالقنالاةلواحمفاشكنادعبدعاقتلا
اهيلعقلطأو،اهداقواهّفلأتاميظنتّمظن1963رياربف/طابش8ةروثيفو
ىلإهكّرحتدنعنماثلاءاوللالتاقو،ةروثلاةمواقملةيبعشلاةمواقملامسا
يفرياربف/طابشراوثهلتقف،ةريبكرئاسخهبعقوأو،ةيمظاكلاربعدادغب
.ةيمظاكلا



نمًةبخنمساقميركلادبعميعزلامادعإرثإيفو،1959ماعيف
ديقعلااهداقيتلاةيبالقنالاةلواحملالشفدعبنييثعبلاونييموقلاطابضلا
نم،]37[يباكرلاداؤف،كاذنآبزحلاّرسنيمأرّرق،فاوشلاباهولادبع
هئاضعأوبزحلارداوكنمةعومجمفيلكتبزحلاةدايقءاضعأملعنود
نمهيلعَقلُطيناكامك،دحوألاقارعلاميعزمساقميركلادبعلايتغاب
يتلابعشلاةمكحميفمهتمكاحمدعبمهمادعإبرمأنيذلاهراصنأبناج
.ميعزلاةلاخنبايوادهملالضافديقعلااهسئريناك

ةمصاعلاعراوشربكأديشرلاعراشبلقيفلايتغالاةلواحمتذُفن
!عافدلاةرازويفهّرقمىلإًابهاذهترايسيفهرورمءانثأيف،اًماحدزااهرثكأو
،ةردانةأرجيفهيلإتعفدناو،ةرايسلالايتغالاةعومجمتفقوأثيح
هفتكيفحورجببيصأو،لتُقيملميعزلانأالإ،صاصرلانملباوبهتّخزو
يبانجلاراتسلادبعنكرلامّدقملايصخشلاهقفارمبيصأوهقئاسلُتقوهديو
باهولادبعمهقافردحأةثجاوكرتو،برهلانمنوذفنملانَّكمت.حارجب
مجنلادمحأريمسامهنارخآحرُجو،هئالمزصاصربلتقيذلايريرغلا
.اًضيأبرهلانمانَّكمتناذللانيسحماّدصو

دعبلايتغالاةلواحمتذّفنيتلاةهجلاةفرعمنمةّينمألاتاهجلاتنَّكمت
لاقتعابتماقف،ثعبلابزحرداوكدحأناكيذلاليتقلاىلإاهفّرعت
ىلإبرهلانمنَّكمتهقاسبحيرجلانيسحمادصنأالإ،اهيذّفنممظعم
ةّينمألاتاهجلاتماقنأدعب.ةيروسىلإًابراهّللستاهنمو،تيركت
يربدمروصترشن،هيديؤموهئاضعأوبزحلارداوكلةيعامجتالاقتعاب
نملةأفاكمعمعراوشلايفاهتّقلعو،نيبراهلااهيذّفنمولايتغالاةلواحم
قيلحتاينيرشعلالئاوأيفميسوباشةروصمهنمضنمو،مهيلعضبقي
دقو،ةذافنلاهتارظنوناتعساولاهانيعهيفرظنلايعرتسيامرثكأهجولا
:اهتحتبتك

يتيركتلاديجمنيسحمادص
1937ماعيفتيركتةنيدمديلاومنم
يوناثسماخلافصلايفبلاط
.يكارتشالايبرعلاثعبلابزحفوفصىلإيمتني
نييثعبلامظعموبعشلاةماعنيبلوألافراعتلايهةروصلاكلتتناك



.نيسحمادصعم
نيرايخنيباًرئاحتنكدقف،ّيراصنألالاقتعادعبةبعصمايأبتررم
انأوهيلإتيمتنابزحلاف،رخآلانمبعصأامهنملكو،معلاوبزحلاامه
يأ،اهبتنمآوهفادهأوهتاراعشبتعنتقاوةيركسعلاةيلكلايفذيملت
دئاقوقيدصّمعلاو،اهيلإوعدييتلاةميركلاةايحلاواهتيرحوةمألاةدحو
ٍّيوقٍشيجءانبىلعاًرداقاًعمالًايركسعوًاقداصواًصلخمًاناسنإهتفرع
اًقثاوتنك.اهبّرمنيتلاةبعصلاعاضوألاهذهيفةمألاونطولاهجاتحي
ةلواحموأةرماؤمبهتكراشموأهتدايقبتاءاعدايأنمديعبهنأنم
،هبنمؤيالورمآتلافرعينكيملهنأللبهبّسحتوأهفوخلال،بالقنا
بصنملاوعقوملاكرتلّضفيناكو،ءاقدصأللةنايخوليمجللًاناركنهربتعيو
.هبظافتحاللرمآتيوأمواسيوأنداهينأىلعهيفحاترياليذلا

سيلتلعف،بابشلانمديدعلاىمتناامكبزحلاىلإتيمتناامدنع
يتلافرشلاوءافولاوةعاجشلاوةلوجرلاميقللببسحفةيودحولاهراكفأل
ةريخهيلإّمضناىتح،بازحألاوتاكرحلاةيقبنمهزّيمتاهنأُتدجو
نمممهضعبلذاختامدنعو.اهلبقتسموةمألادجمىلإعلطتييذلابابشلا
سيئرفراعمالسلادبعاوكراشو،1963رياربف/طابشةروثدعبهورّدصت
وأفوخالباًراهنوًاليللمعللانعفداماهسفنميقلاتناك،ةيروهمجلا
،1968ويلوي/زومتيفةطلسلاىلإبزحلاةداعإومئاقلاماظنلاةحاطإل،لجو
نيذلانييثعبلاطابضلاىمحيذلادئاقلاوصخشلالاقتعاباندهعأدبنلهف
؟قارعلالامشيفداركألانييلاصفنالالتاقتتناكيتلاهتقرفىلإاودعُبأ
،مهنعنيعفادملانمهنأبفراعنيوخألامكحةرتفلاوطًافورعمناكو
طابضلاءالؤهنإلوقيناكو،لاقتعالاوةعباتملاوىذألانممهيماحو
اذامفاًعافدنامهرثكأوكراعملايفنيلتاقملاعجشأنمنييثعبلانمبابشلا
؟كلذنمرثكأمهنمديرن

،هفرعأوأهكردأملءيش،ّكشالبامةهجنمامأطخكانهناك
فراعمالسلادبعبالقناتبقعأيتلامايألاىلإةركاذلايبدوعتامدنعو
داعبإلاوريهطتلاوتالاقتعالاةجومعجرتسا،1963ماعيفبزحلاىلع
يلظملايجوفعمتنكثيح،مهدحأتنكو،هتعبتيتلانييثعبلاطابضلل
ةظفاحميفةجبلح-قداصديسةقطنميفداركألانيدرمتملالتاقن
ىلإيبيسنتو،نييلظملافنصجراخلقنلارمأتملتساامدنعةيناميلسلا
،كوكركيفةيناثلاةيلبجلاةقرفللاًدئاقّيراصنألاناكو،ةاشملاتادحوىدحإ
يدركلاميعزلاةدايقىلإنيوضنملانيدِّرمتملالاتقيفسيئرلادهجلابةفلكملا



.ينازربلاىفطصمالملا
اًضيألوقنملاو،يروندمحمناندعنكرلايلظملادئارلايجوفرمآينحصن
عوضومحرطلّيراصنألاىلإبهذأنأب،ًايثعبهنوكفنصلاوجوفلاجراخ
دئاقلةصّصخملاةعساولارادلايفناك.يتقفارملهدادعتساىدبأو،لقنلا
ةعاقىلإانلقتنافهئادغلوانتنمهّوتلىهتنادقناكو،ةيناثلاةقرفلا
ةعباتلاةاشملاتادحوىدحإىلإيلقنرمأوتللتملتسا«:تلقوسولجلا
كلترمآنأكلذنمأوسألاو،ليبرأةقطنميفةعبارلاةيلبجلاةقرفلل
الو،ليوطوبرذناسلوذهنإو،نييثعبللًءادعطابضلارثكأنمةدحولا
ىلعًءانبو،اًمتحهبمدطصأسو،اهرذقأوتوعنلاأوسأبانتعنيوانمتشيكفني
يفلازيالبزحلا«:تلق.»؟ترّرقاذام«:اًمستبملاق.»ترّرقدقفكلذ
.»كانههبقحتلأسوةيروس
هققحتتداكملحربكأمتعضأنويثعبلامتنأ«:لاق،تمصةرتفدعب
رياربف/طابشيتروثدعبةيروسوقارعلاةدحوعورشماًدصاق(ةمألا
مكتاقامحومتنأمكتافالخةجيتن)1963ماعنيدلبلاالكيفسرام/راذآو
نيبثداوحلااهتقلأيتلاةيلوؤسملاىوتسمىلعمكتادايقنكتملو،متنأ
نيينطومكارأيننإ،نييثعبلانمطابضلاراغصمتنأمكمهتأال.اهيدي
ريثأتىريلانيلإرظنيناك.»مكتادايقيفّةلعلانكل،ًاناعجشونيصلخمو
كديرأ«،يلإهمالكاًهّجوم،»عمسإ«:لاقمثتاظحللفقوتو،انيفهمالك
يندعتنأىلعيلاًقفارم،ةيامحلاوّرقملاّةيرسلاًرمآيعمانهلمعتنأ
كتنهملغرفتتنأو،)بزحلادصقي(لاجملااذهيفلمعلاكرتتنأب
ربتعافًاتماصتيقبوهبُجأمل.»ةحلسملاتاوقلاوشيجلايفكلبقتسمو
.ًالوبقيتوكس

ةداقزربأنمناكدقف،هيديىلعذملتتلاوهعملمعللاًسمحتمتنك
ةيدركلاةقطنملايفتاباصعلاةحفاكمبرحةدايقيفمهعربأوشيجلا
،موصخلاعمكراعملايفاًسرافناك.اهسِّدقيوهتنهمقشعيناكو.اهترادإو
حمسنأثدحيملو،هتاوقوهدنجىلعاًصيرح،لاتقلايفاًركتبمواًعدبمو
مدهتنأوأ،حالسلالمحيالٍءيربٍنطاومىلعيدتعتنأاًمويهتاعطقل
لعجيذلارمألا،نيدرمتملانيحلسملاّالإفدهتسيملف،اًنكسموأًاتيب
أدبتوفقوتيلاتقلاناكامنيحو.باجعإلاومارتحالاهلُّنكتمهتادايق
ىلإلّصوتللهعيطتسياملكلذبيناك،اًرارمكلذثدحو،تاضوافملا
ءامدحفُستنأهركيامرثكأناك،دّرمتلاةدايقوةطلسلانيبلولح
ّالإٍةليوطٍتارتفنيدِّرمتملاهلاتقنممغرلاىلعو.مهنيباميفنييقارعلا



ناكو،يصخشلاىوتسملاىلعةيهاركوأاًدقحمهللمحينكيملهنأ
قارعىلإيمتنتولاتقلاديرتالنيسّيسملاريغداركألاةيبلغأنأفرعي
.عـيمجلا

ىلعينثحيناكّيراصنألانأّالإكاذنآيتبتررغصنممغرلاىلع
ناكرأطابضوفونصلاوتاليكشتلايرمآعمتاشقانملاوتارمتؤملاروضح
ّملعتوعمساورضحا«:لوقيناكف،ىرخأوةرتفنيباهيرجيناكيتلاةقرفلا
هبحاصأتنكو،»اًبئاصهارتوأهبنمؤتًايأريدبتنأاًدبأّبيهتتالو
هتاظحالمنمارًيثكتّملعتو،لاتقلانيدايمىلإهتارايزوهتالوجيفاًمود
ناكاماًبلاغو،اهريثأتوضراوعلاوضرألاىلإةبقاثلاهترظنو،مصخلانع
ٌطباضلصحينأاًردانّالإحاتيالو،»ينملكت)ضرألايأ(اهنإ«:لوقي
نيتنسلهعميلاغتشانماهيلعتلصحيتلاكةربخىلعةبترلاريغص
.ةنسفصنو

ءانبلفرصنأنأو،يبزحلالمعلاكرتأنأينمبُلطهنأنممغرلاىلع
نييثعبلاطابضلاقافرلابيلاصتاتدعأامناعرسيننأالإ،ينهملايلبقتسم
حاتتةقيرطيأبديرنانك.مهبجعتةقرفلاتاليكشتوتادحوتناكنيذلا
ةروثقاثبنادعبهتيبنمهبانئجيذلافراعمالسلادبعحيطننأانل
دالبللاًسيئريروهمجلارصقلاىلإهبانبهذوريشملاةبترهانحنمو،ناضمر
هبرعشنانكاماذه،ةلاذنوةّسخودقحبانروهظيفاننعطوانبردغف
.كاذنآ

اليتلاةبوقعبةنيدميفدلاولاتيبةرايزيفتنكيننأاهمويركذأ
عيباسألالاوط.عوبسألاةياهنةلطعيفدادغبنمملك50نمرثكأدعبت
ةعضبلكو،راذنإةلاحيفيبزحلازاهجلاناكةيضاملاةتسلاوأةسمخلا
يندملاسابللابةدّدحمراكوأيفعّمجتنفاهاصقأىلإراذنإلاةجردعفرتمايأ
ةراشإراظتنابحالسلاوةيركسعلاسبالملااهيفلمحنةريغصةبيقحعم
يف،بابسألاركذنودنمرخآراعشإىلإلجؤتةرملكيفو.ذيفنتلا
حابصدوعأنأىلعةبوقعبىلإةدحاوةليللباهذلاترّرقةلطعلاهذه
ةروثلانايبعيذأدادغبىلإةدوعلاقيرطيفو،رياربف/طابش8ةعمجلاموي
.1مقر

هبنيفلكملابجاولاذيفنتلباهذلايفنييثعبلاانطابضضعبعمتعرسأ
نّيبتف،ةرملاهذهّغلبيملمهنمًايأنأبتفشتكاو،يلظملاجوفلايفنحن
نعتامولعمميعزلاىلإلقنيناكنييركسعلانمرداوكلادحأنأذئدعب
غيلبتبتفتكاوربكألامسقلاغيلبتمدعةدايقلاتررقاذل،ذيفنتلاتالواحم



قحتلتنأىلع،ذيفنتلاءدبلعوردلاطابضو،نيرايطلانمةريغصةعومجم
.ةروثلانايبعامسلاحاهبةّفلكملاتابجاولابمايقللةيقبلا

ةدعاقلاماحتقالكّرحتلاو،انجوفىلعةرطيسلانييلظملاطابضلابجاوناك
،اهرمآلاقتعاواهيلعةرطيسلاو،]38[ديشرلاركسعميفانمةبيرقلاةيوجلا
.مساقميركلادبعميعزلاعمنيفطاعتملانييعويشلانماهيرايطمظعمو
نمةّصاخلاهتلجعيفنيعرسميتدحوطابضنمقافرلادحأوُتقلطنا
يقرشلابابلاو،مظعملابابهاجتابةيمظعألايفةّيكلملاةربقملابرقانتيب
سرحلاو،ةيندملابزحلاتاميظنتنمديدعلاتدهاشو.ديشرلاركسعممث
ةحلسأنولمحيمهعيمجو،مهعرذأبطيحتيتلاءارضخلامهتاراشإبيموقلا
مهو،ًايلاعمهتحلسأنيعفارةفوشكمةيندمتارايسيفنولوجتيةعونتم
رطيساميف،ةروثلاىلإمامضنالاو،جورخلاىلإريهامجلانوعديونوفتهي
.ةيمظعألايفةيموكحلاتارقملاوتاسسؤملامظعمىلعنورخآ

يموقلاسرحلاسابليفبزحلانمبابشناكمظعملابابانلوصودنع
ةبيتكلاتابابدعئالطتدبو،عافدلاةرازوسرحعمفيثكلايمرلانولدابتي
نمبرتقتدادغببرغ]39[بيرغوبأركسعمنمتكّرحتيتلاةعبارلا
برسلاتارئاطو،ةروثللنوفتهيمهواهجاربأىلعنوفقاواهطابضو،ةرازولا
ةيوجلاةّينابحلاةدعاقنمتعلقأيتلارتنهركوهعوننمسداسلا
.اهتانكثبرضلاهضاضقنادنعةيضرألاتامواقملانمةيراضةمواقمهجاوت
عراشىلإانهجتافديشرلاعراشكلسننأرذعتملانمناكىضوفلاهذهيف
لدابتملاصاصرلاتاخزنملباوتحتنيعرسمانررمو،هليزاوملاحافكلا
بابلاىلإانقيرطانعبات،ميعزلاراصنأضعبو،يموقلاسرحلانابشنيب
.ديشرلاركسعمىلإيدؤملانودعسلاعراشانكلسهنمو،يقرشلا

ميركلادبعميعزلاعرصمو،ةروثلاتانايبعيذيةرايسلاعايذمناك
يفو.اهتاليكشتوةحلسملاتاوقلاتادحونمدييأتلاتايقربددعيو،مساق
هاجتابناتعرسمناترايسسكاعملاهاجتالانمترمنودعسلاعراشةيادب
ةروثلاتانايبنلعتيذلامساقميركلادبعناكىلوألايف،يقرشلابابلا
هقيرطيفهنأاًحضاوناكو،ةّصاخلاهتيامحةرايسةرشابمهفلخوهعرصم
ءاولوهو،اهنععفاديورشععساتلاءاوللااهيمحييتلاعافدلاةرازوىلإ
ةأجافمتناك.اهئانثأيفوزومت14ةروثلبقهترمإبناكيذلاميعزلا
ىلإانقيرطانعبات.ةايحلاديقيفميعزلامادامرطخيفةروثلاف،ةئيس
ًارتم250ـبوأرتم200ـبركسعملالبقكانهتناكو،ديشرلاركسعم
طسوتتتالجعللةحارتساةحاسةليلقراتمأباهدعبو،تالجعللدوقوةطحم



دونجونييندمنمتائملابصغتةحاسلاتناك.ركسعملاىلإةيدؤملاقيرطلا
ةنوخلانيرمآتمللتوملابو،دحوألاميعزلاةايحبنوفتهينممفصطابضو
نممهيلعقلطتنارينتناكو.ثعبلابزحسسؤمقلفعليشيمدالوأ
سرحلانمتاعومجمتنَّكمتذإ،ديشرلاركسعملخدمسرحيتباوب
ركسعملاىلإلوخدلاتعنمو،قباستقويفاهيلعةرطيسلانميموقلا
نيجرضمةحاسلاوعراشلاىلعنيدِّدمتممهنماًددعاندهاشو.هنمجورخلاو
نميمرلانممغرلاىلعركسعملابابوحنمهزايتجاانلواح.مهئامدب
تعفدناف،»ةنوخلانييثعبلااوكسمأ«خرصيمهدحأبذإف،هاجتالاكلذ
تخرصف،انترايسنمانجارخإو،انيلعقيرطلاقالغإلانوحنمهعومج
.انيتأثيحنماًدئاعةحاسلالوحريدتسينأاهدوقيناكيذلايقيدصب
اوأفكنافتاقلطعضبانقلطأ.مهدوشحبةقلغمركسعملاىلإقيرطلاتناك
ةحاسلاربعةعرسبانقلطناو،دوقولاةساودىلعيقيدصطغضو،ًاليلق
اندعتباونومتشيونوخرصياوناكومهنمٍددعبانمطترا.دادغبىلإنيدئاع
ةأجافم.فافجلانمٌةسبيتمانهاوفأو،انهوجونمببصتيقرعلاوةعرسب
،ةيمظعألاىلإاندع.ميعزلاراصنأديبلحُسنولتُقناندك،ىرخأةئيس
يدانلاةيانبيفةيمظعألايف]40[يموقلاسرحلاةدايقىلإانممضناو
.رتنعةحاسيفيبملوألا

ىلعو،ةيكلملاةربقملانمةبيرقتناكةيمظعألايفانرادنأتركذ
هتلئاععمفراعدمحممالسلادبعنكرلاديقعلانكسيةديعبريغةفاسم
بزحلاةدايقترّرقةروثلامويىحضيف.نجسلانمهحارسقالطإدعب
14ةروثيفيناثلالجرلاناكدقف،ةيروهمجللاًسيئرهتيمستوهءاعدتسا
مساقعمهفالخيفًاببسةيودحولاوةيموقلاهراكفأتناكو،1958ويلوي/زومت
هنعافعمثهمادعإباًمكحردصأو،هنجسمثةفاكهبصانمنمهافعأف
ةّيصخشىلإةجاحيفبزحلاناكو.ةيرابجإلاةماقإلاتحتهتيبيفهزجحو
ريغمهؤامسأو،بابشبزحلاةداقمظعمفمكحلاةهجاوردصتتةفورعم
يفبزحلاهجهتنايذلايرسلالمعلاةعيبطلبعشلاريهامجنمةفورعم
.ويلوي/زومتةروثدعبوأيكلملادهعلا

،مالسلادبعتيبمامأاًرهمجتتدهاشديشرلاركسعمنميتدوعدعب
بزحلارداوكدحأمهنيبنمتفرعو،يموقلاسرحلابابشنمةعومجم
،مهنيبفقيمالسلادبعناكو،مهمعزتيناكيذلاباصقلاناندعقيفرلا
ىدحإىلإفلدينألبقاًمستبمهديبنيرهمجتملاسانللحّوليوهو
يفنويزفلتلاوةعاذإلارادىلإنيعرسماقلطنيو،باصقلاناندععمتارايسلا



.كانهةدوجوملابزحلاةدايقىلإمضنيلخركلابناجيفةّيحلاصلاةقطنم
ةداقضعبعمقفتاةيروهمجلاةسائرهّملستنمرهشأةعستدعب
يتلاتاقاقشنالاوتافالخلارثإيفنييندمونييركسعنمهرداوكوبزحلا
نمىلعبلقنامث،بزحللةيعرشلاةدايقلاىلعّضقناف،مهنيبتثدح
نوجسلاتصغىرخأةرمو،اًعابتمهاّفصومهدّرشومهنمهعمنواعت
.نييندمونييركسعنييثعبلابتالقتعملاو

دحأّيديبزلامظانلوألامزالملاينرازكوكركيفةيناثلاةقرفلاةدايقيف
،ةيناثلاةقرفلايفبزحلليركسعلاميظنتلانعلوؤسملاو،نييثعبلاىمادق
يركسعلاكوكركبتكمةدايقىلإيمضبزحلاةدايقرارقبينملعأو
يترودنمامهالكو،ّيمامألاركاشميلسوينادمحلاميركلادبععمبزحلل
ىلعانعرشف،يلعدمحمنيسحترايطلالوألامزالملاو،ةيركسعلاةيلكلايف
ةيمستلايهو،»نيرشتةدر«رثإيفمهبطابترالاعُطقنمةداعإيفروفلا
نيقشنملاضعبومالسلادبعاهداقيتلابالقنالاةيلمعىلعتقلُطأيتلا
.1963ربمفون/يناثلانيرشتيفبزحلانع

نوجسلانممهحارسقلُطأنممنييثعبلابتارملاوطابضلانمٌددعناك
،نطولالامشيفنيدِّرمتملالتاقتيتلاةيناثلاةقرفلاىلإلقُنيتالقتعملاو
ةدايقعمقيسنتلابلمعأةقرفلادئاقلاًقفارميعقوملالخنمتنكو
ملو،ةقرفلاتاليكشتيفةمهملصافموعقاوميفمهنييعتىلعميظنتلا
هبماقامعًايضارنكيمليذلاةقرفلادئاقيَنيعنعًابئاغكلذنكي
مهتينطوومهتعاجشببجعملاوهو،بزحلابابشلٍديرشتوٍنجسنمفراع
يففراعسيئرلاعمقفتيملو،نطولاةدحونعاًعافدمهتابجاولمهئادأو
تالقنتلامئاوقىلعقفاويناكف،اهبقاوعومهتدايقءاطخأةيلوؤسممهليمحت
.رييغتنودنم

نيمأ،ركبلانسحدمحأقيفرلانمتاميلعتتملتسا1964فيرخيف
بزحلاةدايقووههتبغربّيراصنألاءاوللاحتافأنأاهيفبلطي،بزحلاّرس
.ركبلاقيفرلاباًرشابموًايدرفهلاصتانوكيو،هفوفصىلإهمضيف
تنكو،ءاشعلادعبهرادةقيدحيفيشمتلاّيراصنألاتاداعنمناك
دمحأقيفرلاينمبلطدقليّمع«:هلتلقف،ةليللاكلتهعموطخأ
،بزحلاىلإمكمامضنايفبزحلاةدايقوهتبغربمكحتافأنأركبلانسح
اًريدقتكلذو،بسحفبزحلاميعزركبلابرشابملامكلاصتانوكيسو
.»ةقلطملاّةيرسللومكعقومومكصخشل

وهوًاتماصتصنيناك.هتلقامبأجافيملهنأبترعشاذامليردأال



يخأنباتنأ«:لاقاهدعب.ةعساولارادلاةقيدحمالظقمعيفرظني
،تناكامفيكدويقلاهركأوّةيرحلاقشعأ،ٌّرحٌلجرانأ.ينفرعينمريخو
،بهذنمناكولو،صفقيفهتسبحاذإتوميدقيذلاريطلالثمانأف
يفكوبأوتنكدقف.ةيرئاشعلايلوصأويتيبرتمكحبكلذنوكيدق
الإةّينبمراديفرقتسنملو،رعشلانمتيبيفكّدجعمشيعنانتلوفط
،فقستحتةليوطةرتفلنوكأنأهركأينارتامكو.سرادملاانلوخددعب
ةايحلابرعشأفناديملايفتاعطقلاىلإجرخأاذل،يتدايقّرقمناكولو
بغرأوًائيشمويلاُّبحأدق،ٍديقمريغاٍّرحنوكأنأاًمودديرأ.قالطنالاو
هللاءامسيفريطلالثماذكهاٍّرحنوكأنأديرأ.فلتخمرخآيفهدعب
:لاقف،»معن«:هتبجأف،»؟يعمتنأله«:لاقوّيلإتفتلامث،»ةعساولا
دقيننكلاهضعبببجُعأدق،ةددحمفادهأوميقوركفمكلبزحمتنأ«
ّيلعنوكيسفمكبزحىلإتممضنااماذإو،اهنمرخآٍمسقنمرفنأ
هركأيننأفرعتكنأامك،دويقلاقيطأالتلقامكانأو،اهبديقتلا
يفامكلضانمّيروثبزحمتنأو،كلذىلعُتيبرتوفنعلاوملظلا
،مكحلايفاهيفمتنكيتلاةريصقلاةرتفلايففنعلامتسرامو،مكتاراعش
،ةطلسلايفمتحبصأاذإمكنوفلاخينمدضلبقتسملايفهنوسرامتدقو
نمؤأالانأو،ةروثلاىلعةظفاحملاوةيموقلاوةينطولاةحلصملابكلذنورِّربتو
،اًمويةطلسلامتملتساو،مكيلإتممضنايننأانضرتفاولف،هاضرأالوكلذب
بغرأالواهديرأالتايفصتوتافالخكلذعبتيو،اًمتحمدطصنفوسف
اذهسأرىلعنوكأنأوههيفحمطأامّلكنأفرعتكنإو.اهيف
.»ةمألاهذهودلبلااذهلرٌيخوهامهلمِّدُقأيك،اًمويشيجلا

تقولاتابدقفلخدنلو،كلذبكبحاصربخأ«:لاقمثةظحلتكس
.ةقيدحلاىشممتلفسإىلعانمادقأعقونمالإنيتماصاندع.»اًرخأتم
نأىلعاًقيدصنوكينألّضفيّيراصنألانأبزحلاةدايقتغلبأ
.هفوفصىلإبستني

ّفُلكطابش8ةروثرثإيفقارعلاىلإنيسحمادصداعنأدعب
يهاٍّيبسنةعضاوتمةيبزحةجردبةيحالفلاتايعمجلاتاميظنتيفلمعلاب
لايتغاةلواحملشفدعبةيروسىلإبرهدقناك.]41[ةقرفةدايقوضع
نمةعومجمولمعثيحرصانلادبعنمزرصمىلإلقتنااهنمو،مساق
تفشكو،رصميفثعبلابزحلاًميظنتنيبراهلانييقارعلانييثعبلا
املو.ةقيقدلاةبقارملاتحتمهتعضوو،كلتمهتلواحمةيرصملاتارابختسالا
يفاهرصانعضعبتارابختسالاتعرزميظنتلاىلإةيرصمرصانعّمضاولواح



ميظنتلاةيلوؤسممادصّىلوتو،مهتبقارمواهتعباتمتّفثكوديلولاميظنتلا
نيذلاميظنتلارصانعضعبلوقيو.رصميلصألالوؤسملارداغنأدعب
ماعيفةيفيصلاةلطعلاةرتفلاوطمهنعىفتخاهنإرصميفهعماوناك

ىقتلامادصنأبكوكشوةعاشإتجارف،هناكمنعًائيشاوفرعيملو،1962
ةيدأتلهتئيهتلةهجلاهذهعمةيبيردتةرتفىضمأهنأوأ،امةيبنجأةهج
اذهىلعسوململيلدنمامعبطلابو،ةقطنملاوقارعلايفةمهمراودأ
.هدكؤيامكلانهسيلو،ءاعدالا

ةداقنيبتبشنيتلاتافالخلايفاًروديدؤينأنيسحمادصلواح
اهتورذتغلبيتلاو،ةليلقرهشأبناضمرةروثدعبةمدقتملاهرداوكوبزحلا
ىلعفراعمالسلادبعبالقنابتهتناو،1963ربمفون/يناثلانيرشتيف
ةيجراخريزو،بيبشبلاطموحرملاينثّدحو.قارعلامكحبهدّرفتو،عيمجلا
،كاذنآبزحللةيرطقلاةدايقلاوضعو1963رياربف/طابشةروثدعبقارعلا
داوجدماحقيفرلاوتنك«:لاقف،1973ماعناّمعيفهعميتاءاقلدحأيف
بزحلاةدايقنعاندعُبأدقاًضيأةيرطقلاةدايقلاوضعوةيلخادلاريزو
يلعبزحلاّرسنيمأقيفرلاعمانفالخدعبةيرازولاانبصانمنمانيفُعأو
،1963ربمتبس/لوليأيفةلودلاوبزحلاةرادإبولسأىلعيدعسلاحلاص
بابسأةفرعملهئاضعأوبزحلارداوكضعبانروزينأداتعملانمناكو
وجيفكلذيرجيوانرظنتاهجوحيضوتبموقنفةداقلانيبتافالخلا
هيقتلييذلااهّرسنيمأوبزحلاةدايقملعبو،ةقلطمةحارصويطارقميد
ناكيذلاوجلاوهاذهو،هرظنةهجوةفرعملهؤاضعأوبزحلارداوكاًضيأ
انلمعيفاهسرامنانكيتلاةيطارقميدلاباًرثأتكاذنيحهتداقوبزحلادوسي
.»ةروثلالبقيبزحلا

رمسأليوطفيحنباشيرظنىعرتسا«:لوقلابيبشبلاطعبات
ةرخؤميفسلجيوًايمويتاسلجلارضحيناك،نيتعساونينيعوذوةرشبلا
دحأيفو.تاراوحوثيداحأنمرودياممامتهاباًعباتمسولجلانولاص
يدعسلاحلاصيلعبزحلاّرسنيمأقيفرلاروهتنعمالكرادمايألاكلت
ماسقنالاىلإبزحلابكلذيدؤينأنمانتيشخو،هفرطتوهعافدناو
لاقف،نيتعساولانينيعلاوذفيحنلاباشلااهيفملكتةرملوأو،طوقسلاو
حلاصيلعبزحلاّرسنيمأناكاذإقيفرلااهيأ:لاعفنانودنموءودهب
دحاومهردنمرثكأانّفلكتالةدحاوةقلطنإفةلكشملاوهيدعسلا
نحن«:بيبشبلاطقيفرلاهيلعدرف.»بزحلاذاقنإو،عوضوملاءاهنإلةيفاك
وأانتاليلحتيفتافالخاننيبرهظتامدنعو،لاضنوةديقعقافربزحلاب



قيفرلاناكاذإف،صاصرلابسيلوقطنملابوشاقنلاباّهلحنرظنلاتاهجو
،طقفدحاومهردبةقلطمويلاكّفلكييدعسلاحلاصيلعبزحلاّرسنيمأ
قيفرلالوقيو.»؟دعباميفيسأرىلإاههجوتسيتلاةقلطلاكّفلكتسمكف
.»نيسحمادصوهباشلاكاذناك«:)هللاهمحر(بيبشبلاط
قارعلارطقةدايقليكشتةداعإ]42[بزحللةيموقلاةدايقلاترّرق
تثدحيتلاتاماسقنالاوتافالخلايفكراشتمليتلارداوكلانمبزحلل
سيئرركبلانسحدمحأقيفرلاتّفلكو،ةقباسلاةلحرمللبزحلاةداقنيب
اًددعتراتخاو.بزحلاةدايقّرسةنامأب»طابشةروث«ةموكحيفءارزولا
مادصناكو،ةديدجلاةيرطقلاةدايقلاليكشتلةيطسولابزحلارداوكنم
ّرسنيمأ،قلفعليشيمقيفرلانمةيصوتببُسنهنإلاقيو،مهدحأنيسح
.بزحلاسسؤموةيموقلاةدايقلا

هتيرقنباوهبيرقبركبلانسحدمحأطبرتيتلاةقيثولاةقالعللناك
نأدكؤملانمو.بزحلاّرسةنامألاًبئانهرايتخايفلضفلانيسحمادص
لكوأو،لقألاىلعاهملعبهنّيعوأةيموقلاةدايقلاةقفاومىلعلصحركبلا
رشابملاصتالوأاذهناكو،بزحلليركسعلادادغبعرفميظنتةرادإهيلإ
ّيعيلطلاميظنتلافيلأتباًضيأهّفلكو،بزحلاييركسعبنيسحمادصل
لوحتيذلا»نينُحميظنت«مساهيلعقلطأوبزحلابابشنمبراضلا
يتلا»ةماعلاتاقالعلاةئيه«ىلإ1968ويلوي/زومت17ةروثمايقدعب
.ةماعلاتارابختسالاىلإكلذدعبتلّوحت

تابرضلادعببزحلاءانبةداعإىلعلمعلايفةديدجلاةدايقلاتعرش
نيرشتيففراعمالسلادبعسيئرلابالقنابقعاهاناعيتلاةعجوملا
زيزعتويركسعلاميظنتلاءانبةداعإىلعتزّكرو،1963ربمفون/يناثلا
ةطلسلاىلإةدوعللةمّدقتمتايقبسأبهتيوقتو»نينُح«ّيعيلطلااهميظنت
ثيثحلااهلمعىمُحيفو.كلذلةصرفلاحونسلاحيركسعبالقناب
اهنمو،بزحلاتاميظنتضعبقارتخاماظنلاعاطتساةياغلاهذهلعيرسلاو
ةلواحملاضاهجإعاطتساو،نيسحمادصهريدييذلايركسعلادادغبعرف
ىرجأو.5/9/1964يفاهذيفنتليبقاهلاوّططخيتلاةلجعتملاةيبالقنالا
ةمدخلايفاوناكنممنييثعبلانييركسعلافوفصيفةعساوتالاقتعاماظنلا
مادصعاطتساو.يركسعلادادغبعرفتاميظنتنممهبلغأو،دعاقتلاوأ
دحأنألدعباميفلُقتعاو،بزحلاراكوأدحأيفءافتخالاوبورهلانيسح
.ًائبتخمهيفناكيذلاركولابةينمألاتاهجللىشوبزحلاءاضعأ

تاميظنتيفةمدخلابنيدوجوملانييركسعلانييثعبللربكألاعّمجتلاناك



يركسعلابتكملاّرسنيمأوبزحلاّرسنيمأبطبتريناكو،ةيناثلاةقرفلا
يركسعلادادغبعرفتاميظنتفشكرِّثؤيملف،ةرشابمركبلادمحأقيفرلا
.ارًيثكهيف

يركسعلاكوكركبتكمةدايقءاضعأدحألُقتعاعيباسأةعضبدعب
لقتعملاقيفرلافرتعااماذإ،جرحعضويفرمألاينلعجف]43[بزحلل
لمعلانعتفقوتدقيننأدقتعيوهف؟كلذّيراصنألاّمعلامهفيسفيكف
بعصلانمناكاٍّيقالخأواٍّيسفنًائبعلكشامكاذو،هبلطبسحبيبزحلا
ةقطنملابنييثعبلارئاشعلاءاسؤرنمانئاقدصأدحأنمتبلطف!هلّمحتّيلع
،كلذلهدادعتساىدبأو،كلذهنميبلطلاحةيروسىلإيجورخريبدت
.يدييفطقُسأف،مايأةعضبدعبرخآلاوهلقتعاهنكل

ةيلوؤسملالمحتهنأو،لقتعامادصنأانفرعامدنعءادعصلاانسفنت
رئاسخانميظنتلمحتيملو،تالاقتعالاتفقوتف،بالقنالاةلواحمنعةلماك
.ركُذت

دئاق]44[قازرلادبعفراعرايطلاديمعلافراعسيئرلافيلكتىّدأ
،عافدلاةرازوهيلوتعماهتسائرّىلوتيةديدجةموكحليكشتةيوجلاةوقلا
رابكوشيجلاةداقضاعتماىلإ،ةيوجلاةوقللاًدئاقهبصنمىلإةفاضإ
يفىرخأةوطخاذههؤارجإناكذإ،ّيراصنألاءاوللامهنمو،هطابض
ةلتكمّعزتيقازرلادبعفراعديمعلاناك.ةحلسملاتاوقلاوشيجلاسييست
نمةبخنّمضتيتلاةحلسملاتاوقلايفنييرصانلانييودحولاطابضلا
سنوينكرلاديمعلالثم،ةديجلامهتعمسومهتءافكبنيفورعملاطابضلا
،سامخيداهنكرلاديقعلاو،لصوملايفةعبارلاةقرفلادئاق،يشابراطع
ريدم،ديمحلادبعيحبصنكرلاديقعلاو،ةيركسعلاتارابختسالاريدم
ةيلكلارمآ،يدجورداقلادبعنافرعنكرلاديقعلاو،ةيركسعلاتاكرحلا
قازرلادبعفراعفرع.ةريغصلاوةطسوتملابتارملانمنيرخآو،ةيركسعلا
يفاًداجنكيملمالسلادبعسيئرلانأبءارزوللاًسيئرهلمعلالخنم
دبعدعبيناثلالجرلانوكينأدُِريملو،رصمعمةدحولاىلإهاوعد
حونسدنعهتحاطإىلعهتلتكطابضعمقفتاف،ةدحولاةلوديفرصانلا
روضحلمالسلادبعسيئرلارفسناكو.ةدحولاةلودنالعإو،كلذلةصرفلا
،هبالقناذيفنتلاًدعوم1965ماعفيرخيفطابرلايفبرعلاءاسؤرلاةمق
تأدبو.ىرخأةيويحتاسّسؤمونويزفلتلاوةعاذإلاتلتحاوهرصانعتكّرحتف
انبزحناكو،نييبالقنالاتانايبوةيودحولاديشانألاةعاذإبنويزفلتلاوةعاذإلا
دضكرحتوأئجافمثداحيألالغتسابةقباستاميلعتردصأدق



برضو،اهيلعءاليتساللمزحوةعرسبلمعللىرخأةهجيأنمةطلسلا
.ةيفاضإتاميلعتراظتنانودنمدحاوٍنآيفماظنلاوكّرحتلا

ذيفنتلكرحتللرفصلاةعاسةيبالقنالاقازرلادبعفراعةلواحمانربتعا
ناكو،ةقرفلاةدايقبهتفرغيفّيراصنألاءاوللاىلعتلخد.بزحلاتاهيجوت
امكةشئاطلاةكرحلادأوىلعهميمصتدكأو،ثدحامىلعاًرئاثوًابضاغ
،يثعبوهوعبارلاءاوللارمآ،يميعنلاهياتليعامسإديقعلاىعدتسافاهاّمس
نموهو،اًضيأيثعبلارشاعلاعردملاءاوللارمآ،باهشدامحديقعلاو
،ةعبارلاتابابدلاةبيتكرمآ،ناديغنودعسمّدقملاو،ركبلاسيئرلابراقأ
هرماوأردصأو،ةيبالقنالاةكرحلاقحسبهرارقو،فقوملامهلزجوأفنيرخآو
ىلإةقرفلاريواغمو،عردملارشاعلاءاوللاببقُعيو،ةاشمعبارلاءاوللاةكرحب
تاسّسؤملاىلعةرطيسلاوقازرلادبعفراعديمعلاةكرحقحسل،دادغب
.اهيفةيموكحلا

ةدايقتاميلعتمهتغلبأو،دئاقلارمتؤمنممهجورخدنعمهبتيقتلا
.ضارتعانودنماهذيفنتلمهدادعتسااودبأفةطلسلاىلعةرطيسللبزحلا

دبعءاوللاداقذإ،اهيلعةرطيسلاماكحإدادغبيفنويبالقنالاعطتسيمل
ءاولمالسلادبعسيئرللربكألاخألاوشيجلاناكرأسيئرفراعنمحرلا
مّدقتتةيناثلاةقرفلاتاعطقتناكو،سيئرللهءالونلعأو،يروهمجلاسرحلا
فراعديمعلابكرفنييبالقنالاتايونعمتراهنافةكرحلاقحسلدادغبىلإ
ىلإاهباوهجوتوراطملايفةزهاجتناكةرئاطهناوعأرابكوقازرلادبع
.ةرهاقلا

ىلإاهقيرطيفةليوطةلحرمتعطقدقةقرفلاتاعطقتناكاًرصع
ّيراصنألاءاوللابفراعنمحرلادبعءاوللالصتاامدنعدادغبةمصاعلا
ةداعإبلطو،نطولاجراخاهتداقبورهو،ةيبالقنالاةلواحملالشفبًائنهم
يحاحلإنممغرلاىلعو.اهيلإةجاحلاءافتنالاهتانكثىلإةقرفلاتاعطق
عضولاءاهنإوةمصاعلاىلإاهقيرطيفتاعطقلارمتستلّيراصنألاىلع
.اهباصنىلإرومألادوعتلةدوعلابتاعطقلارمأ،مئاقلا

طابرلاىلإيّئارماسلالماشريزولا،شيجلاناكرأسيئر،فراعءاوللادفوأ
ماقاذامل«:ريزولامالسلادبعسيئرلالأسف،ثدحامليصافتبهيخأرابخإل
ديريهنأل«:يّئارماسلاهباجأف.»؟هذههتلواحمبقازرلادبعفراعديمعلا
انههيلعلمعناماذهسيلأ«:اًرخاسمالسلادبعهيلعدرف،»ةدحولا
.»؟طابرلاب

يدركلادّرمتلا



ربتعتو،داركألاوضوافتلافراعمالسلادبعدهعيفةموكحلاتلواح
رارقتسالامدعلماوعّمهأنمقارعلاناتسدركيفةحلسملاةيدركلاتاكرحلا
يفدازو،يضاملانرقلانمتاينيرشعلايفينطولامكحلاتايادبذنم
ىلعطغضةقروةيميلقإىرخأوةيلودىوقنماهمادختسااهديقعت
مهتنميهومهتدنجأضرفومهحلاصمل،ةفلتخملااهدوهعيفةيقارعلاتاموكحلا
.قارعلاىلع
داحتالانم،ةيدركلاةكرحلاميعز،]45[ينازربلاىفطصمالملاةدوعب
قوقحببلاطملايدركلاكرحتلادمدعاصت،1958زومتةروثدعبيتايفوسلا
ةموكحنيبّحلسملاعازنلاعالدناىلإىّدأيذلادحلاىلإةيفاضإتازايتماو
الملاهمعزتييذلايناتسدركلايطارقميدلايترابلابزحومساقميركلادبع
نكتملو.نطولالامشنمةعساوقطانمىلإّدتمايذلاو،ينازربلاىفطصم
هتمادإوهجيجأتنعةديعبليئارسإارًيخأوةدحتملاتايالولاوارتلكنإوناريإ
نيبتاقالعلاترمو.يموقلاوينطولاهرودنعهداعبإوقارعلافاعضإل
عباصأتناكو،لاتتقاوضوافتورزجودمتارتفبةحلسملاةيدركلاةكرحلا
.دومخلاىلعتكشوأاملكاهجيجأتءاروهئافلحوهاشلاناريإ

ةداقلاضعبوةيسايسلاةدايقلاتاءاقلدحأروضحةصرفيلتحيتأ
نمةبيرقلاناكيلبةيحانيفهبزحةدايقوينازربلاىفطصمالملابنييركسعلا
ضوافملايقارعلادفولاناك.1965ماعيفةكرحلاةدايقلقعم،ةينارءاضق
ظفاحموةيلخادلاريزوهعمو،ءارزولاسيئر،ىيحيرهاطقيرفلاةسائرب
ءاوللامهنم،نييركسعلاوةيندملاتايصخشلانمةعومجموةيناميلسلا
تارابختسالاريدم،سامخيداهديقعلاو،ةيناثلاةقرفلادئاق،ّيراصنألا
.نورخآو،ةيركسعلا

ىفطصمالملاناكو،ناكيلبةيحانىلإتالجعلابةيناميلسلانمانكّرحت
عورفنمةعومجمبفوقسمناكميفناكيلبجراخاننورظتنيهبزحةداقو
اميفيبشخيسركىلعاًسلاجمهطسوتيناكو،سمشلانمهللظتلراجشألا
انسلج.ضرألاىلعةّدتممطُُسبىلعنوسلاجهلوحةدايقلاءاضعأ
رهاطقيرفلاًابطاخملاقمثةريصقةملكبدفولابينازربلابحرف،متهجاومب
نمهبلطأنيعمءيشيدلسيلو،اهلعباتوةموكحلانباانأ«:ىيحي
مالكلاباولضفتفيسايسلاهبتكمءاضعأوبزحلاةدايقمهءالؤه،مكتدايس
.تكسو،»هيلعنوقفتتامذفنأسانأومهعم

اوضرعينأةيدركلاةدايقلاءاضعأنمبلطو،ىيحيقيرفلاهركش
ةيدركلاةقطنملاوفظومونويرادإلاءاسؤرلانوكينأديرن«:اولاق.مهبلاطم



برعنيفظوموءاسؤربثعبننألضفنالنحنو«:مهباجأف،»داركألانم
لهجلاوةغللاببسبةّيفكةروصبمهتابجاوبمايقلانوعيطتسيالمهنأل
:اولاق.»اًروفمهنّيعنسونوديرتنمانلاوحّشرفاهديلاقتوةقطنملاتاداعب
،»يئادتباسداسلافصللانسرادميفةيدركلاةغللاميلعتنوكينأديرن«
نوكينأىرننحن؟بسحفيئادتباسداسلافصللاذاملو«:مهباجأف
اًضيأةيبرعلااوملعتينأبجينكل،يوناثسداسلافصلاةياغلاهميلعت
.»ةيدركلاةقطنملامهبعوتستملاذإمهفيظوتلًالاجمهلكقارعلانوكيىتح
ةدمعأتدهاشانهىلإيقيرطيف«:مهباجأف.»ءاملاوءابرهكلاديرن«:اولاق
نيمأتنمنَّكمتنىتحاهومطحتالف،ضرألاىلعةيمرموةمطحمءابرهكلا
ىيحيقيرفلاناكو،ةهباشمىرخأةريغصءايشأاوبلطو.»ءاملاوءابرهكلا
ءارزولاسيئرقفاوامدعبءاقللاىهتنااذكه.هوبلطاممرثكأاهيلإفيضي
ىلإهتقفارمىلإىفطصمالملااناعدارًيخأ.اهيلعدازو،ةفاكمهبلاطمىلع
دوجولرذتعينأرهاطقيرفلادارأف،ةليللاهذههيلعًافويضّلحنلةينار
وبأ«هنذأيفسمهوّيراصنألاقيرفلاهيلعىنحناف،هتدوعبجوتسيام
قفاوف.»هللدمحلاوتلُحدقةلكشملاتماداممهلاًريدقتَقبنلريهز
هذهلكءالؤهلتاقله:ثدحامقدصمريغانأو،ةينارىلإانلقتناو
دوهعلالكيفنيلوؤسملانمٌّيأناكيتلابلاطملاهذهلجأنمنينسلا
؟نفجهلشمرينأنودنماهيفعضىلعقفاويس

يلاتلامويلايفو.لؤافتلاهداسوجيفءاشعةلفحانلاوماقأةيناريف
طبترتمهيحلسمنمةيركسعتادحوليكشتاهنمةديدجبلاطمباوءاج
الإةيدركلاةقطنملالوخدبيقارعلاشيجللحمُسيالنأو،ةرشابممهب
ىوقلانأاًحضاوناكو.اهليصافتركذأالىرخأةيزيجعتبلاطمو،مهتقفاومب
يموكحلادفولاعمهيلعقافتالامتامتضفرمهمدختستيتلاةيجراخلا
،اهضفرنساننأفرعتتناكيتلاةيزيجعتلاطورشلامهيلعَتلمأو،سمأراهن
يفاًددجملاتقلاعلدنيلنينُحيّفُخباندعو،ءارزولاسيئرقيرفلابضغف
.1965ماع

يليقعلازيزعلادبعنكرلاءاوللاانرازكوكركيفةيناثلاةقرفلاةدايقيف
هلوصوروفدقعو.ةماعلاناكرألاطابضنمددععم،عافدلاريزو،]46[
نّيباهيفو،ةدايقلارقميفهتفرغيفّيراصنألاءاوللاةقرفلادئاقباًعامتجا
،ينازربلايحلسمةلتاقميفةلبقملاةلحرمللاهيلعلمعيسيتلاايجيتارتسالا
عمهفالخيفّحلسملارايخلانعيلختلاىلعيدركلاميعزلاربجتسيتلاو
-ةيناثلاةقرفلاةهبجنمتايلمعللسيئرلادهجلاليوحتبكلذو،ةطلسلا



تادحووةيولأبززعتنأىلع،ليبرأ-ةعبارلاةقرفلاةهبجىلإةيناميلسلا
ىفطصمالملايّحلسملزعوهكلذنمةياغلاو.ةيناثلاةقرفلاتاعطقنم
مهطبرييذلاسيئرلاروحملاىلعةرطيسلابكلذو،يناريإلامعدلانعينازربلا
أدبتنأتاعطقلاىلعلاقو.نارمعجاح-يرسرب-زودنواريأناريإب
رثكأدعب،ةلبقملاديعلاةلطعدعبتايلمعلابعرشتو،زودنوارلهسيفاًروف
دوقيس،ةعبارلاةقرفلادئاق،يملحنيسحيكزنكرلاءاوللانأو،رهشنم
.ةيلمعلا

هذهنإ«:لاقذإ،اًمامتةفلتخمّيراصنألاءاوللةيجيتارتسالاةرظنلاتناك
ديسلااهفدهتسايتلاةياغلاققحتنلىرخأةهباشمةيلمعيأوةيلمعلا
يتلاكلتنعفلتختةيلاحلاةحلسملاتايلمعلانأُحضوأو،عافدلاريزو
رئاشعتاكرحتناككاذنآ.تاينيعبرألافصتنميفريزولااهيفكراش
ناكو،هلةديؤملارئاشعلاوينازربلاالملاذوفنقطانميفةدّدحموةدِّرمتم
اًيفاكرئاشعلاكلتذوفنودجاوتقطانمىلإةيركسعلالاترألالوصو
داركألانيحلسملالاتقلّوحتذإ!اًمامتفلتخمعضولافنآلاامأ،اهدامخإل
ايفالسغوييفتثدحيتلاكلتلةهباشمتاباصعبرحوراصنأتايلمعىلإ
ىلإمهئوجلءانثأيفهعمنموينازربلااهيلعبّردتو،يتايفوسلاداحتالاو
يرجيلبةحضاووةدّدحمةهبجهلتسيلنآلالاتقلاف،يتايفوسلاداحتالا
لتاقننحناميفف.لامشلايفةيدركلاةقطنملانمناكملكيفًابيرقت
لاتقكانه،ايكرتوأناريإعممهنواعتعنملةيدودحلاقطانملايفنيدِّرمتملا
مهطبرييذلانايرشلاكاسمإنإ.تالصاوملاقرطىلعوةيفلخلاانقطانميف
هيفةرطيسملاضراوعلاكاسمإبنوكينأنكميو،ديجءيشهعطقوناريإب
عاقيإومهبرضلاهنمربكألامسقلاءاقبإو،تاعطقلانمدودحمددعب
مهربجيومهعدريامكلذ.اوناكامنيأمهتدراطمو،مهيفةعجوملارئاسخلا
رواحمكانهنأريزولاةدايسَسنتالو،لاتقلابمهرارمتسانعيلختلاىلع
ايىشخأ«:هلوقّيراصنألاءاوللامتتخاو،»ناريإبمهطبرتةديدعىرخأ
يتلاةغيصلابهذيفنتوجهنلااذهىلعمكرارصإيدؤينأريزولاةدايس
تاوقلاةيقبلوهبموقتسيتلاتاعطقللةميخوجئاتنىلإاهتضرع
دييأتباًموعدمهيأرىلعرصأهدانعبفورعملاريزولانكل.»!!ةحلسملا
.فراعمالسلادبعسيئرلا

ذيفنتقبسيذلارهشلالاوطليبرألهسيفتاعطقلادشحىرج
عمةيناريإةيعفدمتادحوبلجلتقولاينازربللحاتأيذلارمألا،تايلمعلا
ةريبكرئاسختدَّبكتفةدشحتملاتاوقلااهفصقتأدبو.عطاقلاىلإاهمقطأ



لخدمىلعنارطيستكزوزونيردنهاتضراعتناك.اهتايونعميفًابلستّرثأ
ةضراعكسميعبارلاءاوللا.قرشلانمنارمعيجاح-زودنوارروحم
ةضراعكسميثلاثلاءاوللاو،نيميلانمقيرطلاىلعرطيستيتلانيردنه
امهيلعفصقلاداركألانوحلسملافثكدقو،قيرطلاراسينعكزوز
عبارلاءاوللاتاعطقتتغوبمالظلاةسمادةليليفو.ةريثكرئاسخامهودبكف
نمةلاحيفةضراعلاكرتىلعاهربجأقعاصموجهبنيردنهلبجىلع
كرتامك،ةبيرقلاةيدوألاوحوفسلايفركسعلاىمتحاو،ةلماشلاىضوفلا
قبسيمل.كزوزةضراعىلعهعضاوممظعمثلاثلاءاوللاتادحوضعب
ىشخنانكو.اًقلطمةنيهملاوةملؤملاةسكنلاهذهلثملتضرعتنأانتاوقل
.شيجلاتاعطقةيقبىلعاهساكعنا

هدرتزودنوارعطاقنعةئيسلارابخألاو،ًابضغيلغيّيراصنألاءاوللاناك
يفتاعطقلااودشحامدنعهابقُعدَمُحتالامثدحينأعقوتدقف،اًعابت
هتفرغعطقيناك.اهتايلمعذيفنتدعومنمرهشنمرثكألبقناضمر
ةئيهنمباركسنسحءاوللاولضافءاوللاهيلعلخدامدنعًابايإوًاباهذ
ناديملاةوقةدايقمسابّرقمثدحتُساناكو،ناديملاةوقةدايقناكرأ
زيزعرصأيذلافراعنمحرلادبعةسائربلامشلايفتايلمعلاةرادإل
الو،نكرطباضنكيملهنأل،ةرازولانمهداعبإىلععافدلاريزو،يليقعلا
مظنلاوحئاوللاكلذبصنتامك،شيجلاناكرألاًسيئرنوكينأهلقحي
.فراعمالسلادبعسيئرلاوهنيبةمزأيفالتلًالحكلذناكف،ةيركسعلا
زودنوارىلإباهذلابفقوملاذاقنإللخدتينأهنوجريوهنولأسياولخد
مهرّكذوءافجبّيراصنألاءاوللامهّدرف،كانهةروهدتملاةلاحلاةجلاعمل
.كلتهتاءارجإلةميخولاجئاتنلانمريزولاهريذحتب

نأهللابكفلحتسأميهاربإءاول«:هتوصقنختتاربعلاو،نسحءاوللادر
تاوقلهرماوأردصأوّيراصنألاقفاوف.»نطولاوشيجلافرشهنإ،بهذت
هتيعفدمرمآهعمبحطصاو،زودنوارىلإاًروفكّرحتللةقرفلاريواغم
ىلإ]رتبوكيله[ةّيتمسةرئاطيفهنكرطابضضعبوديعسدمحأديمعلا
نكرلاءاوللاناكةعبارلاةقرفلاةدايقلمّدقتملاّرقملايف.مهعمتنكو،كانه
ةيولأدحألاًرمآرهشألبقناكيذلا،ةقرفلادئاق،يملحنيسحيكز
.هتأجافيتلاةمدصلاريثأتتحتودبي،انتقرف

.هزجوأف.»فقومرخآيلزجوأ،ّيراصنألاهللاق،يكزءاول«
ًابحطصم،ةهبجلاىلعفرشتةبيرقةعفترمةلتّيراصنألاءاوللاّقلست
نكرلاطابضنماًددعو،ةيعفدملارمآدمحأديمعلاويكزءاوللاهعم



ةفاكطبرتنأبهرماوألوأردصأو،ضرألاىلععيمجلاّدتماو.نيربُخملاو
دحأبةرشابملصتامث،انتيعفدمرمآةكبشبةهبجلايفةيعفدملاتادحو
تنكامدنعانسّردمناك(ليعامسإدهازنكرلامّدقملاةيمامألاجاوفألايرمآ
لاتقلابةكبتشملاجاوفألانمفقوملاىلإفرعتلل)ناكرألاةيلكيفاًذيملت
ةرادإلتئج،ّيراصنألالصيفميهاربإنكرلاءاوللاانأ«:لاقف.ةرشابم
انطعأ.اهلكةقرفلاةيعفدمبكدنسأسو،ةقدبودعلاوكفقومينطعأ؛ةكرعملا
لصتالقأوأةعاسفصندعبو.»ودعلاىلعاننارينبصلتاحيحصتلا
يننإدئاقلايديس«:لاقوّيراصنألاءاوللاعمملكتوليعامسإدهازمّدقملا
.»رارفلاباوعرشو،اننارينلعفبرياطتتمهثثجىرأ

يتلاانريواغمتاوقلابقتسالانبهذو،فقوملاةعباتمليكزءاوللاانكرت
،كبيلعيلكقيضمليقرشلالخدملابرقعّمجتلاولوصولاباهعئالطتأدب
يفهرصببلاجو،ةرارحبمهّايحومهنيبّيراصنألاءاوللافقواهلماكتلاحو
ةقرفلاريواغمتادحونماوناكثيح،اهبّزتعيواهفرعييتلامههوجو
نإ«:ًالئاقمهبطاخو.لاتقلايفمهتسارشومهتعاجشبنيفورعملاةيناثلا
ىلعهنورتيذلاكاذنيردنهلبجنمتبحسنادقعبارلاءاوللاتادحو
كزوزلبجنمثلاثلاءاوللاتادحوضعبكلذكو،)هيلإراشأو(نيميلا
نأمكديرأ.ةرطيسملاتاعفترملااولتحاةنوخلانيدِّرمتملانإو.راسيلاىلع
شيجلافرشّنكل،نورخآحرُجيومكضعبتوميسمهيديأنماهوعجرتست
.لابجلاهذهممقىلعفرفرتمكمالعأىرأنأديرأ.مظعأوربكأنطولاو
نانعقشيمهريئزناك.»مكعمهللاواوبهذا.مويلااذهلثملمكترخُّدادقل
فرفرتمهمالعأتناكتاعاسدعبو.اوقلطناو،مهدئاقنوّيحيمهوءامسلا
.مهنمديدعلاطقسنأدعبتاعفترملاو،لابجلاممقىلع

ةّيتمسلاهترئاطمطحتيففراعمالسلادبعسيئرلالُتق1966فيصيف
،ةيناثلاةقرفلاةدايقرازةريصقةرتفبهلتقملبقناكو،ةضماغعاضوأيف
ةيدركلاةقطنملاىلإةرداغملاةقرفلاتاليكشتدحأعيدوتميسارميفبطخو
اهتانكثيفاهترجأميظنتةداعإةرتفدعب،نيدِّرمتملالاتقيفةكراشملل
درياملكو،نييثعبللبابسلابىربناهذههتبطخيفو.كوكركيفةيماظنلا
ةجردىلإنورذقمهنإيأ،»نييثعبلانومركت«لوقيهباطخيفمهركذ
ناكيذلاميهاربإءاوللالعفناف،مهمساركِذنيعمتسملااهيفحمستسي
بضاغتوصبددرو،سيئرلااهنمبطخييتلاةصنملاىلعًابناجفقي
طابضمظعم.لوبقمريغمالكاذه،ال،ال«:هبناجبفقيناكنمهعمس
دقو،دلبلاةدحوىلعةظفاحمللنوبهذيسونييثعبلانمءاوللااذه



.»لوبقمريغمالكاذه،ال،ال.مهضعبدهشتسي
هبناجىلإفقيناكنمنكل،هعمسدقفراعسيئرلانأدقتعأال
.سيئرلايقفارمضعبمهنمو،عمس
عامتجاروضحلدادغبىلإباهذلابانعرسأسيئرلاةافوأبننالعإدعب
يفلزننةداعانك.سيئرلالتقمتايعادتيفثحبللىلعألاعافدلاسلجم
ةمصاعلاىلإانئيجمدنعدادغبيفيقرشلابابلايفنئاكلامايخلاقدنف
سيئرنمفلأتيىلعألاعافدلاسلجمناك.عافدلاةرازوتاعامتجاروضحل
قرفلاةداقو،شيجلاناكرأسيئروةيلاملاوةيلخادلاوعافدلاءارزووءارزولا
اذهيفو.ةيركسعلاتارابختسالاريدمو،ةيرحبلاوةيوجلانيتوقلاةداقو
ةئراطلاةلاحلامئاليرارقبجورخللةنيابتمتاحرتقموءارآتحُرطعامتجالا
ّيلوتلسلجمفيلأتّيراصنألاءاوللايأرناكو.نطولااهبّرمييتلا
ديدجسيئرباختنااهدعبيرجي،ةددحمةرتفدالبلاةدايقلةيلوؤسملا
ةيركسعلاوةيسايسلاتايصخشلانماًددعسلجملااذهّمضينأىلع،دالبلل
وأةيموكحلاتايصخشلانأبدقتعيّيراصنألاءاوللانكيملذإ،ةفورعملا
بصنملاغشإلحلصتةطلسلايفةمّدقتملاعقاوملاىلععبرتتيتلاةيركسعلا
ضومغلزازبلانمحرلادبعءارزولاسيئربقثينكيملوهف.رغاشلاسيئرلا
،يليقعلازيزعلادبعءاوللاامأ.هبشيجلاةداقةقثمدعلو،هئاوهأوهلويم
نكميو،ًاطلستمًايدارفناناكةيموقلاهلويمنممغرلاىلعف،عافدلاريزو
،]47[فراعنمحرلادبعءاوللاىقبي.مساقميركلادبعباًهيبشحبصينأ
،ًابيطاًصخشناكيذلا،مالسلادبعسيئرلاقيقشوشيجلاناكرأسيئر
نممغرلاىلع،ةجرحلاعاضوألاكلتيفةسائرلابصنمّيلوتلفيعضهنكل
ةقيقحلاو،زومت14ةروثاوققحنيذلارارحألاطابضلاةداقدحأناكهنأ
.مالسلادبعهيخألبقرارحألاطابضلاةكرحىلإىمتناهنأ

يقارعلاعراشلايفةطشنلاةيبلغألانوفلؤينويثعبلاونويموقلاناك
تايحضتللنييقارعلابولقيفةعيفرةناكمهتداقوشيجللناكامك،كاذنآ
.هنمأودلبلاةدحوىلعًاظافحةحلسملامهتاوقاهمّدقتيتلا

طابضلارابكوشيجلاةداقلةلبقمايخلاقدنفيفّيراصنألاّرقمحبصأ
سلجمللةحرتقملاتايصخشلارايتخالءارآلالدابتوثحابتللاودفاوتنيذلا
ىلإاولصوتمويلاكلذرصعيفو.دالبلاةرادإلةتقوملاةيلوؤسملاىلوتيسيذلا
ةيموقلاىوقلانعنيلِّثممّمضتتناكو،سلجمللةحرتقملاءامسألاةمئاق
نييثعبلانمف،بعشلاتائفعومجمنمٌلوبقوةعمساهليتلاةينطولاو
نمو،يتيركتلانادرحوشامعيدهمحلاصوركبلانسحدمحأناك



تمضو،ىرخأةيبورعتايصخشوزازبلانمحرلادبعوىيحيرهاطنييموقلا
،سلجملاةسائرلركبلاحّشُرو،ىرخأةينطوتايصخشوداركألانعنيلِّثمم
.نأشلااذهبهتحتافمبموقينأّيراصنألانماوبلطو

بناجيفحلاصلايلعةقطنميفعقيركبلانسحدمحألزنمناك
نكل،بزحلاةدايقءاضعأباًعمتجمركبلاناكو،دادغبةنيدمنمخركلا
ةفرغيفهبانعمتجاف،مهنماًدحأدهاشنملهلزنمىلإانلوصودنع
بابسألاو،تقوملاسلجمللةحرتقملاةركفلاّيراصنألاهيلعحرطو،سولجلا
زيكرتبيغصيركبلاناكو،هئاضعألةحرتقملاءامسألاو،كلذىلإمهتعديتلا
ينديرتفيكدامعابأ«:ركبلالاقهمالكّيراصنألاىهنأامدنعوديدش
يذلاىيحيرهاطقيرفلالثماًصخشّمضيسلجميفنوكننأيقافرو
مساقميركلادبعهبعزتنايذلا80مقرنوناقءاغلإىلإاًراهجوعدي
لعفننأانديرتله؟طفنلاتاكرشيديأنمّةلغتسملاريغةيقارعلاضرألا
مل.»؟عراوشلايفاًنلعاننونعليومساقميركىلعسانلامحرتييككلذ
ثداحلكلاهدعبو،قفاوتنأكوجرأيديس«:تلقف.لّخدتلاالإعطتسأ
ابأاينوملعت«:هلوقبركبلااهمتخىرخأةعاسةشقانملاتّرمتساو،»ثيدح
مكلصيسويقافرريشتسأس.رارقلابةلّوخملايهةدايقانلو،بزحاننأدامع
.»انبمكنظنسحىلعةدايقلامسابمكركشأو.اًقحالاندر

ةنكثيفيركسعلاطابضنالارمآ،يبيلصديعسديقعلاةفرغيفانسلج
تاسمللانوعضينورخآويبيلصديعسوّيراصنألاناكثيح،عافدلاةرازو
،دوادلاميهاربإنكرلامّدقملالخدامدنع،سلجمللنيحشرملاةمئاقلةريخألا
سيئرلاءابرقأنمقازرلادبعدجامبيقنلاو،يروهمجلاسرحلاءاولرمآ
ميهاربإمّدقملاضرتعاف،سلجملاءاضعألةحرتقملاةمئاقلاىلعاعلطاو،فراع
ىلعهتلابقتفقوف.»نييثعبلانممهمظعمنإ؟اذهام«:لاقودوادلا
اذهنماًءزجنويثعبلاسيلأ؟كلذبينعتاذام«:اًرجازهلتلقوروفلا
انيدلعنامالو،دحأباًءوسدصقأالانأ«:لاقواًوتدوادلاعجارتف.»؟دلبلا
قازرلادبعدجامبيقنلااميف،يروهمجلاسرحلادصقيناكو،»كلذنم
رفطتداكتةميئلتارظنو،رفصمههجووهبناجىلإفقيسيئرلابيرق
،نيرطخنانوكيسامهنإف،نآلاامهلقتعنل«:ّمعلانذأيفتسمهف،هينيعنم
ديرينكيملذإ،ضفرهنكل،»يروهمجلاسرحلابامهتادحوىلإاداعنإ
.دحألاقتعا

نمةيتآدادغبراطميفةّصاخةرئاطتطبهمويلاكلذءاسميف
،رصانلادبعلامجسيئرلابئان،رماعميكحلادبعريشملاّلقت،ةرهاقلا



زيزعلادبعو]48[زازبلانمحرلادبععمتالباقمروفلاىلعىرجأو
انلصوهسفنءاسملايفو.دارفناىلعٌّلك،فراعنمحرلادبعءاوللاويليقعلا
ةحرتقملاةليكشتلاىلعبزحلاةدايقوهتقفاوملمحيوهو،ركبلادفوم
.سلجملل

رخآلارثإيفاًدحاو،مهفقاومشيجلاةداقرّيغيلاتلامويلاحابص
ناكو،ةيروهمجللٍسيئرباختنالىلعألاعافدلاسلجمعامتجااوحرتقاف
.كلذنعةديعبنكتملرماعريشملاتاعامتجانأاًحضاو

نمحرلادبعويليقعلاوزازبلا،ةثالثٌءامسأةسائرللتحّشرتوعامتجادقُع
،مهنمدحاورايتخاىلعاوعمُجيملامدنعتيوصتلااودمتعاو،فراع
ةلوجلايفطقفهتوصىلعالإلصحيملامدنعًابضاغيليقعلابحسناف
،زازبلاوفراعنيبتاوصألاتواستةيناثلاةلوجلايفو.تيوصتلانمىلوألا
،تالكشموأماسقناثادحإديرأاليننإ«:ًالئاقباحسنالاريخألارثآف
ةداعإبئفوكو.»بصنملااذهّيلوتلأفكألايننأنممغرلاىلعلزانتأسو
لاتقلارارمتساو،ةيلاربيللاوحاتفنالابزيمتديدجدهعيفءارزوللاًسيئرهنييعت
.1967ماعيفةتسلامايألابرحيفةمألاةميزهبو،نطولالامشيف

ّملست1967ماعفيرخيفو،ناكرألاةيلكُتلخد1966ماعفيرخيف
برحيفةيبرعلاتاوقلاةميزهدعبناكرألاةسائربصنمّيراصنألاءاوللا
تاوقلاءانبأدنعةرارملاوبضغلاةروفصاصتمالةلواحميف،ةتسلامايألا
ضفريذلابزحلاتايلعافوطاشنفعاضتامك،مهرئامضوةحلسملا
مالتسالهتاراعشوهبيلاطمفقسعفتراو،وينوي/ناريزحةميزههريهامجو
تأدبو،ةمألاةايحنمةجرحلاةلحرملاهذهيفدالبلاةدايقوةطلسلا
.كلذقيقحتلّداجلاطيطختلابهتدايق

)1-2(ةروصلا
)راسيلانمعبارلا،يمامألافصلا(1966ناكرألاةيلكيف



اًحارتقاةيركسعلااهرداوكىلعبزحلاةدايقتحرط1968ماعةيادبيف
عمقيسنتب،هضفروأيركسعبالقناذيفنتدييأتهدافمو،هيفاهيأرتبلط
نمةحلسملاتاوقلايفةساسحلصافملغشتّةلقتسمةيركسعتاهج
نيسحمادصناكو.ضيبأًابالقناهتعدامنامضل،اهمساىلإقرطتلانود
.اًقحالانفرعامكةركفلاهذهءارو،بزحلاّرسنيمأبئان

)2-2(ةروصلا
ناكرألاةيلكيفبلاط



ركبلاقيفرلالسرأ1968وينوي/ناريزحيفناكرألاةيلكيفجّرختلاليُبق
يأ،ةميدقلايتدحوىلإدوعأنأينديريبزحلانأينغلبيلقافرلادحأ
عردملاءاوللاىلإوأ،يجرختدعبديشرلاركسعميفدوجوملايلظملاجوفلا
ةلواحميف،باهشدامحديقعلاهدوقيوتيركتركسعميفدوجوملارشاعلا
يفةبراضلاتاليكشتلاوتادحولايفنييثعبلاطابضلانمددعرثكأعيمجتل



بلطأل)شيجلاناكرأسيئر(ّيراصنألاىلإُتبهذ.اهنمبرقلابوأدادغب
دعبنكرلابصانميفجّردتتنأكيلع«:ًالئاقهضفربينأجاففكلذهنم
نإو.كلثمحومططباضلنيتيرورضلاةراهملاوةربخلابستكتيككجرخت
يتلاةينآلادئاوفلانممغرلاىلعينهملاكلبقتسمبرضيلحارملاىلعزفقلا
بستكتسهنمو،ليكشتلاتحتعّردمءاوليفلمعتلكبّسنأس.اهيلعلصحت
طباضيبيسنترّرق.»حجانرمآونكرطباضلكلنيتيرورضلاةربخلاوةفرعملا
ةنيدميفليكشتلاتحتناكيذلا12عردملاءاوللايفتاكرحلانكر
.دادغبنعملك500دعبتيتلاةرصبلا

مهنمو،ددجلانيجرختملانميئالمزعم12عردملاءاوللابتقحتلا
انلبقتسا.بيطخلازيزعلادبعنكرلابيقنلاوركسعحالصنكرلابيقنلا
ديقعلاءاوللارمآىلإانمّدقوءاوللامّدقمينادمحلارماعنكرلادئارلا
.ّيراصنألايخأنبايننأفرعامدعباًصوصخانببّحرفيرفعلاليعامسإ
لامكإلكنمديفتسنس«:لاقف،ءاوللامّدقمينادمحلارماعدئارلاكلذبهربخأ
.»ّيراصنألاكمععمءاوللاصقاون

)3-2(ةروصلا
رصانلادبعلامجلحارلاسيئرلاعميراصنألاءاوللا

يزوفدمحمريشملاةروصلايفرهظيو



X1931ماعيفقارعلابونجةيرصانلاةنيدميفيباكرلاداؤفدلو.
ةيرطقلاةدايقللرسنيمألوأوهو،دادغبيفةسدنهلاةيلكيفجّرختو
14ةروثدعبتايدلبلاولاغشأللاًريزوِّنيع.قارعلايفثعبلابزحل
دبعفارحنالنييموقلاءارزولاةيقبعملاقتساهنكل،1958ويلوي/زومت
يفةيروسىلإبره.مكحلابهدارفناو،ةروثلائدابمنعمساقميركلا
مكحوهلطيطختلايفهرودلمساقلايتغاةلواحمدعب1959رياربف/طابش
ِّنيع1964ماعيفو،هنملُصفوبزحلاةدايقعمفلتخا.مادعإلابهيلع
يفمهاس.1965ماعيفلاقتساو،فراعمالسلادبعسيئرلادهعيفاًريزو
ويلوي/زومت17ةروثمايقدعبلُقتعاو،ةيبرعلاةيكارتشالاةكرحلاليكشت

.نيكسلاباًنعطنجسلايفنيعوبسأبهتيموكحمءاهتنالبقلُتق.1968
Xركسعملاربتعيو،دادغبةنيدملةيبونجلاةياهنلايفديشرلاركسعمعقي
مظعمو،ةيوجلاديشرلاةدعاقهيفدجوتو،اهربكأو،ةحلسملاتاوقللسيئرلا
قرشلاىلإهتاذاحمبو،يركسعلاديشرلاىفشتسموةينفلاوةيرادإلاتاسسؤملا
.ناكرألاةيلكوةيركسعلاةيلكلاهيفعقتيذلاةيمتسرلاركسعم

Xةسردمهـيفو،دادغبلةيبرغلاةياهنلايفعقيبيرغوبأركسعم
.ةعردملاتادحولاضعبوعوردلا

Xطابش8ةروثيفلعافرودهل،بزحلاايشيليميموقلاسرحلا،
هاجتفرصتلاءاسأفنييزاهتنالانمنوريثكهيلإّمضنااهحاجندعبو
نمهديرجتمت»ةينيرشتلاةدرلا«يفو،ةحلسملاتاوقلاطابضو،نينطاوملا
مكحءانثأيفهتدايقىلوتو،نوجسلايفهيبستنمنمددعبجُزوحالسلا
.يوادنولارذنمرايطلابيقنلابزحلا

Xنعًالوؤسمبزحلاءاضعأدحأنوكيو،راصنألاببزحلاتاميظنتأدبت
ةقلحوأةيلخنوفلؤيءاضعألانم7ىلإ3لكو،راصنألانمةعومجم
نوفلؤيقرفءاضعأ7ىلإ3لكو،قرفلاءاضعأدحأاهنعًالوؤسمنوكي
بعِشءاضعأ7ىلإ3لكو،ةبعشةدايقوضعمهنعًالوؤسمنوكيوةقرف
عورفلاةعومجمنمو،عرفةدايقوضعمهنعًالوؤسمنوكيو،ةبعشنوفلؤي
بزحللّيرطُقلارمتؤملايفاهؤاضعأبختُنييتلاةيرطقلاةدايقلافَّلؤت
.تاونسعبرألكدقُعييذلا

Xرمتؤملايفبختُنتيكارتشالايبرعلاثعبلابزحلةيموقلاةدايقلا
يبرعلانطولاءاجرأيفبزحلاتادايقةفاكولثممهرضحييذلايموقلا
عبرألكةرمبزحلايفةطلسىلعأيهوةيموقلاةدايقلابختُنتو.ملاعلاو



.كلذيفةيسايسلاوةينمألاعاضوألاتدعاساذإتاونس
Xةيركسعلاتادايقلاعطاوقيفنييركسعللميظنتىلعأيركسعلابتكملا
ةدايقبناجنمبتكملاءاضعأَّنيعيو،بزحلليرسلالمعلاءانثأيف
نممغرلاىلعبزحلاتارمتؤميفتاباختنالايفنوكراشيالو،بزحلا
.مهنعنيلثممروضح

Xمهنمو،طابضلليموقلالتكتلاسيئرقازرلادبعفراعرايطلاديمعلا
،يدجونافرعوسامخيداهويشابراطعسنويوديمحلادبعيحبص
يفةزرابلاوةّيفكلارصانعلانممهمظعمو،طابضلانمىرخأةعومجمو
.ةحلسملاتاوقلا

Xماعقارعلالامشيفرابيزلاءاضقيفينازربلاىفطصمالملادلو
عمداق.قارعلايفةيدركلاةيلاصفنالاةكرحلليحورلابألاربتُعيو،1903

يُفناهلشفدعبو،1935ماعيفةحلسمةكرحدمحأخيشلاربكألاهيخأ
ةكرح1944ماعيفداق.1942ماعيفاهنمبرهف،ةيناميلسلاةنيدمىلإ
سيسأتيفمهاسثيح،ناريإىلإاهلشفدعببرهو،ىرخأةحلسم
ىلعءاضقلادعب.ناريإنمةيدركلاقطانملايفةيدركلاداباهمةيروهمج
ةبترهيفحنُمو،هناوعأنم500عميتايفوسلاداحتالاىلإبرههتيروهمج
ةكرحداق1961ماعيفو،1958زومتةروثدعبقارعلاىلإداع.لارنج
عمًاقافتادقع1964ماعيفهنكل،مساقميركلادبعدضةحلسم
قوقحلاىلعهبلصح،فراعمالسلادبعسيئرلادهعيفةيقارعلاةموكحلا
ءيجمدعب.ىرخأةرماهلتاقىتح،ةموكحلايفمهاسوداركأللةيفاقثلا
قافتالااذهمديملو،يتاذلامكحلاداركألاحنمىلعقافتالامتنييثعبلا
يفقارعلاوهاشلاقافتادعبهبورهبىهتناّحلسمعارصبشنف،ًاليوط
ةدحتملاتايالولايفيفوتو،قارعلاجراخىلإّرفف،1975ماعيفرئازجلا
.1979ماعيفةيكريمألا

X1919ماعيفلصوملاةنيدميفيليقعلازيزعلادبعنكرلاءاوللادلو،
دعبلُقتعا.ةيموقهتاهجوتتناكو،نيزِّيمتملاوءايفكألاطابضلانمناكو
ّىلوت.هدانعوهتبالصبفرُعو،1959ماعيفلصوملايففاوشلاةروثلشف
دقُعسيئرلاةافودعبو،فراعمالسلادبعسيئرلادهعيفعافدلاةرازو
،هسفنيليقعلاحّشروةيروهمجللسيئرباختنالىلعألاعافدلاسلجمعامتجا
.سلجملاءاضعأنيبترجيتلاتاباختنالايفهتوصىلعالإلصحيملف
.1981ماعيفيفوت.بيذعتللضّرعتويثعبلامكحلادهعيفلقتعاو

Xةيلكلالخدو،1916ماعيفدادغببفراعنمحرلادبعسيئرلادلو



يفطرخنامث1941سيامةكرحيفكراش.1936ماعيفةيركسعلا
ليحأ.1958زومتةروثيفكراشو،ىلوألااهمايأيفرارحألاطابضلافوفص
،شيجلاناكرألاًسيئرحبصأ1963ماعيفو،1962ماعيفدعاقتلاىلع
مالسلادبعهيخأةافودعبةيروهمجللاًسيئرىلعألاعافدلاسلجمهبختناو
17يفنويثعبلاهحاطأوحاتفنالابهدهعزيمت.ةيتمسةرئاطثداحيففراع
ىلإةيناثهرداغو،قارعلابرقتساو،داعمثايكرتىلإرداغف1968ويلوي/زومت
ماعنامعيفيفوت.2003ماعيفيكريمألالالتحالادعبندرألابنامع

يفةعقاولا»نيطسلفيفيقارعلاشيجلاءادهشةربقم«يفنفدو،2007
.قرفملا

Xلمكأو،1913ماعدادغبيفزازبلافيطللادبعنمحرلادبعدلو
.ندنليفايلعلاهتاساردلمكأو،قوقحلاةيلكلخد.ةيدادعإلاهتسارداهيف
يفقارعللارًيفسنيُعزومت14ةروثيفو،قوقحلاةيلكةدامعّىلوت
دبعفارحنادعبةرهاقلايفيقبولاقتساو،ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلا
ّىلوتو،1963طابشةروثدعبقارعلاىلإداع.مكحلابهدرفتومساقميركلا
.1966و1965يماعيفنيترملءارزولاةسائروةيرازولابصانملانماًددع
ببسبهتحصروهدتةجيتنيفوتوهنجسيفبذُعو،نييثعبلادهعيفلُقتعا
زازبلاروتكدلادُعيو.1973ماعوينوي/ناريزحيفدادغبيفبيذعتلاونجسلا
ًالثمهرازيتسادهعناكو،ةيطارقميدلابنينمؤملانمونيمزتلملانييموقلانم
.اذهل



عمتنكو،ةروثلاتانايبةعاذإبويلوي/زومت17حابصدادغبةعاذإتأدب
ّيراصنألاةلاحإنايبناكو.ةعباتتملااهتانايبعباتنانّرقميفءاوللاطابض
.اهردصتيدعاقتلاىلعشيجلاناكرأسيئر

نمةوعدلةباجتسا،يركسعدفوسأرىلعةرايزيفّيراصنألاناك
تاوقلااهيرجتتناكتابيردتوتاروانمروضحلةيرصملاةيركسعلاةدايقلا
تاوقلاءانبةداعإاٍّيصخشّىلوتامدعب،رصانلادبعسيئرلافارشإبةيرصملا
ّيراصنألاانربخأ.ةديدجبرحلاهتئيهتووينوي/ناريزح5ةميزهدعبةحلسملا
نييرصملاةداقللتاحرتقملاوتاظوحلملانماًددعىدبأهنأهتدوعدعب
رصانلادبعسيئرلانأو،اهدهاشيتلاتاروانملانعسورلامهيراشتسمو
مهتاروانمومهنيرامتدادعإيفرابتعالاباهذخأشيجلاةداقنمبلط
هنمبلطدعاقتلاىلعليحأهنأبرصانلادبعسيئرلافرعامدنعو.ةلبقملا
ررقوكلذلوبقنعرذتعاهنكل،ًايركسعاًراشتسمهعملمعلاوءاقبلا
.هدلبىلإةدوعلا

ريدمنواعم،فيانلاقازرلادبعنكرلامّدقملاعمبزحلاقفتا
نمحرلادبعميهاربإنكرلامّدقملاعمو،اهيفيوقلالجرلاوتارابختسالا
،بزحلاةداقعمسيئرلاةيامحبفلكملايروهمجلاسرحلاءاولرمآ،دوادلا
مساقتو،ءاضيبةروثبمئاقلاعضولارييغتىلع،مادصوتاذلابركبلامهنمو
اًسيئرفيانلاوةيروهمجللاًسيئرركبلاناكف،امهنيبوبزحلانيبةطلسلا
،ةروثلانمنيعوبسأدعب،ويلوي/زومت30يفو.عافدللاًريزودوادلاوءارزولل
ةعومجملقتدادغبيفةيوجلاةدعاقلانمةّصاخةيركسعةرئاطتعلقأ
نيمأبئان،نيسحمادصنمةدّدحمرماوأبنيدّوزمنييثعبلانييركسعلانم
تقلطناو،يندرأيركسعراطميفةرئاطلاتطح.ًايصخشبزحلاّرس
ذنمندرألايفةدوجوملاةيقارعلاةعردملاةثلاثلاةقرفلاّرقمىلإةعومجملا
يفناكيذلادوادلانمحرلادبععافدلاريزوتلقتعاو،وينوي/ناريزحبرح
دبعيعدتساهسفنتقولايفو.ندرألايفةيقارعلاتاوقللةيشيتفتةلوج
دعبىرخأةفرغيفاًسلاجناكامنيبو،ركبلاسيئرلاةلباقملفيانلاقازرلا
خرصوهسدسماًرهاشةفرغلانيسحمادصمحتقا،سيئرلاعمءادغلالوانت
نمةعومجمةسارحتحتهعضوو،لاقتعالاديقهنأوهحالسّملسينأهب



يذلاركبلاسيئرلاربخأمث،يتيركتلانازربهقيقشمهسئرينييثعبلانابشلا
.انيديأيفاهلمكأبتحبصأدقةطلسلانأةرواجملاةفرغلايفرظتنيناك

باهشدامحو،عافدلاريزويتيركتلانادرحقيرفلاءاجيلاتلامويلايف
يفركبلاسيئرلاةبغرهاغلبأوّيراصنألاءاوللاتيبىلإدادغبعقومرمآ
سيئرلاةلباقملهاذخأضرعلالوبقيفددرتّاملو.قباسلاهبصنمىلإهتدوع
انكدقف،ًائيشلقتال،دامعوبأًالهأًالهأ«ًالَّلهمهلبقتسايذلاركبلا
ديرنامهنمانيهتنادقونآلاو،دوادلاوفيانلارارصإلكلذىلعنيربجُم
مهنأدَّكأوحلأاًدِّدرتملازامهنأبىأرّاملو،»انعملمعلاوةدوعلاكنم
ميهاربإءاولمك«:همالكمتخو،هيلإةجاحيفةحلسملاتاوقلاونطولاو
.»؟اندنع

بزحللءالولانيبةبعصةلاحيفتنكو،نيريبكيملأويتاناعمتناك
لجرببزحلالاجرهلعفامنيبو،هميقوهئدابمبًاناميإهيلإيمتنأيذلا
اورميتلاعاضوألابعصأيفمهطابضومهنابشةريخىمحومهرّدقومهبحأ
،مهيلعبالقنالاوهرمآتبمهتاءاعدانمءيربهنأفرعأيذلالجرلا،اهب
هتلباقمنمعنُمأميدقلايثعبلاوهيخأنباينأونابضقلاءاروعبقيهنأو
نعيزجعلةبعصاًمايأشيعأتنكو.هلاثمأويوارزجلانمجفبولسأب
رادنمةيناثلاةقبطلاسولجةفرغيفسلجنانك.زيزعءيربةدعاسم
ئفادمويرهظ)شيجلاناكرأسيئر(ّيراصنألالصيفميهاربإءاوللاّمعلا
يتلاةمزألاجارفنانعثيدحلالدابتنو1968ربمفون/يناثلانيرشتنم
]49[ركبلانسحدمحأسيئرلاىلإهبصنمنمهتلاقتساميدقتتبقعأ
تاوقلاطابضرابكنمددعلقنتاءارجإرودصرثإيف،ةيروهمجلاسيئر
نعفقوتوهتيبّيراصنألامزالف،كلذبهملعوأهتقفاومنودنمةحلسملا
.هتلاقتساميدقتتبقعأيتلامايألايفعافدلاةرازويفهّرقمىلإباهذلا

يذلاركبلاسيئرلاهتلباقمدعبهتلاقتسارارقنعداعفيكانربخيناك
.ةلاقتسالابلطهيفشقانُيسيذلاعامتجالاروضحلطابضلارابكدحألسرأ
يفسلجيركبلاسيئرلاناكو،اًرخأتمعامتجالاتلصو«:يراصنألالاق
ءاضعأسلجيهيبناجىلعو،عامتجالاةعاقطسوتتيتلاةلواطلافصتنم
ىلإينسلجأو،ًايسركبلجوًابحرمركبلاسيئرلاضهن.ةروثلاوبزحلاةدايق
ةحلسملاتاوقلادوقينمو،دامعابأايانكرتتنأكنكميفيك:لاقوهبناج
ناكرأةسائرىلإينومتدعأامدنعسيئرلاةدايس:ّيراصنألاهباجأ؟اهرّوطيو
اًحضاوتنكةروثلامايألوأيفدعاقتلاىلعينومتلحأنأدعبشيجلا
ةحلصمهيفامللمعلاةيرحيلاوكرتتنأديحولايبلطناكدقف،مكعم



متركذو،كلذىلعيتدعاسمويدانسإىلعمتقفاوو،ةحلسملاتاوقلاودلبلا
مكنكل.وينوي/ناريزحبرحيفةمألاةميزهدعبةسيئرلامكفادهأدحأهنأ
تاوقلاطابضلتالقنتءارجإبرماوألانوردُصتيتراشتساوأيملعنودنم
طابضلاةقثزهيسامك،اهكابرإواهفاعضإىلإاهذيفنتيدؤيسةحلسملا
ةدايسنوملعتامك.كلذلدادعتساىلعتسلينإو.مهشيجناكرأسيئرب
،امهنعيلختلايونأنلو،يتيحالصويصاصتخابلصنمكلذنإسيئرلا
اهدنعوالامإويتيحالصلماكبلمعألىقبأفيبمكتقثاوعضتنأامإف
يتمدخدعبةحارللًةصرفيلاوحيتتنأو،يتلاقتسالوبقمكلويلريخ
.»ةحلسملاتاوقلايفةليوطلا

ءاول«:لاقو.ّيراصنألاهلوقياماًديؤمهسأربئمويركبلاسيئرلاناك
انمقامدنع.اًحيرصواًحضاوكعمنوكأسو،انفقوممهفتتنأوجرأميهاربإ
دعبننأانتافاًسيئرفراعمالسلادبعبانئجو1963رياربف/طابشةروثب
نملقألاىلعاهدعُبننأوأ،ةحلسملاتاوقلانمانلةضهانملارصانعلا
انيلعضاضقنالانماهنّكميذلارمألا،ةبراضلاشيجلاتاليكشتنمودادغب
نولوقي،اًنسح.فراعمالسلادبعلوحتلتكتوتعّمجتنأدعبانتحاطإو
لقننمهيرجنامنإفكلذلو،نيترمرحجنمغدُليالنمؤملانإ
،ىرخأةغدلنمةروثلاوانتيامحلوهطابضلانمنيرخآداعبإومهضعب
،»سيئرلاةدايس«.»؟كلذكسيلأ،اذهيفانقحىلعينقفاوتكنأبدقتعأو
امىلعةظفاحملامكقحنمنأيفةدحاوةظحلكشأال«،ّيراصنألاهباجأ
ررضلانودنماهئارجإو،يعمقيسنتلاومهافتلاويرابخإبنكل.هبمتمق
يرجنالنأنآلانمكدعن«:ركبلاسيئرلالاق.»ةحلسملاتاوقلابوأيب
نأنآلاكنمديرأو،كعمقيسنتلاوكمالعإنودنمىرخأتالقنتيأ
شيجلاناكرأةسائريفيعيبطلاكناكمىلإدوعتنأو،كتلاقتسابحست
هيفاملاًعملمعنلهللاىلعًالكوتمدع.ةدايقلايفقافرلاويتقثباًعتمتم
.»ةحلسملاهتاوقودلبلاريخ
،يتلاقتسابحسىلعتقفاونأدعبتجرخ«:لوقلاّيراصنألافنأتسا
ركبلاسيئرلاهرهظأامدعبهعيطتسأاممهعملمعأسينأبرازنايلوقأو
ةحلسملاتاوقلافارًيخأو.دلبلااذهلصالخإوةحلسملاتاوقللمّهفتنم
رظنمثًاليلقفقوتو.»هلكنطولليهلبكاذوأماظنلااذهلتسيل
ركبلاسيئرلاَّيفّرثأمكملعتأ«:ههجوىلعةيدابرثأتلاتامالعولاقويلإ
يننأبكاذنيحترعش؟هبناجىلإينسلجأواٍّيسركبلجوهسفنبماقامدنع
روصت.ليبنلاعضاوتملالجرلااذهعمهيلعردقأاملكلمعأنأدعتسم



عاضوأيفًابضاغمهكرتأنأتيونيذلاانأ.هديبيسركلايلبلجيهنأ
تنك.»نطولاءانبلنولمعينمميلاثمأىلإوّيلإةجاحلادشأباهيفمه
هلوقيامبهقدصىدمفرعأيذلاّيراصنألالمحينأاًحرفواًديعس
دادعتسالاو،ركبلاسيئرللءالولاوةبحملابةضايفلارعاشملاكلتلكهمازتلاو
ّسمأبانكدقف،ةحلسملاهتاوقودلبلاريخهيفاملاهتدايقوةروثلللمعلل
.هلاثمأولجرلااذهىلإةجاحلا

ةيسامحىقيسومّثبأدبةأجفو.ةداتعملاهجماربثبيعايذملاناك
نعرداصنايبنعنلعيعيذملاتوصاهدعبقلطناةينطوديشانأو
نكرلاءاوللاءافعإةروثلاةدايقسلجمرّرق:هيفءاجةروثلاةدايقسلجم
ىلعهتلاحإو،هبصنمنمشيجلاناكرأسيئرّيراصنألالصيفميهاربإ
وضع]50[باهشدامحديقعلاةيقرتهيفنلعيرخآنايبهالت.دعاقتلا
ترظن.شيجلاناكرألاًسيئرهنييعتو،ءاولةبترىلإةروثلاةدايقسلجم
:شجأتوصبدَّدرو،ههجويطغتبجعتلاوةشهدلاتامالعتناكو،هيلإ
اماذهناكاذإف،مهنيبتنكطقفةحرابلا؟لصحيذلاام؟اذهام«
.»؟ديشانألاوىقيسوملاوةعاذإلااذاملو؟اهولوقيملاذاملف،هنوديري

سيلو،عيُذأامءيشكانه،عمسإ«:اًسجوتملاقمثةزيجوةرتفلتكس
مل.»ريثكباذهنمأوسألا«:رّركو،»ثدحينأنكميأوسألا.هنوونياملك
قئاقدذنمكثدحأتنك«:لوقلافنأتساواًقيلعتوأًاباوجينمرظتني
يدادعتساو،)ركبلاسيئرلادصقي(ليبنلالجرلابيباجعإىدمنعطقف
.همهفأالاماذه؟اذهيعملمعيفيكف،دودحلادعبأىلإهعملمعلل
اذهفيتلاقإواهضفرهنكميناكلب،يتلاقتسالبقينأةطاسببهنكميناك
ةليلةقثلاوزازتعالاورعاشملاكلتلكيليدبينأنكل،هتّايحالصنم
ىلعينليُحيومويلايتأيل،يتلاقتسابحسأنأًايجارّيلعّحليو،سمأ
عموةعاذإلايفوهسيئروهيذلاةروثلاةدايقسلجمنمٍنايببدعاقتلا
.»همهفأالاماذه؟ديشانألاوىقيسوملا

حمالموسكتو،هتوصىلعىغطتسّجوتلاوملألاوبضغلارعاشمتناك
...هتلاقإ«ينهذيفرودتةمتاقراكفأو،هلوقأامدجأالًاتماصتنك.ههجو
لك»...ةيركسعىقيسومو...ديشانأ...ةروثلاةدايقسلجمتانايب...ةعاذإلا
،لبقمأوسألاوثدحامباوفتكينل،اهءاروامةمكألاءارونأينعيكلذ
.ناضمرةروثمايقدعبثدحامسجاهتحتاولازامةعامجلاف

ةعاقّوجّفليموجولااميف،هتقفرببراقألاضعبواًعرسميدلاوءاج
ًائيشنأبّمعلادكأف؟كلذلكبجويءيشثدحنإدلاولاهلأس.سولجلا



روضحبسيئرلااهضفريتلاهتلاقتساعوضومادعثدحيملكلذنم
.هبصنمىلإةدوعلاواهبحسىلعهرارصإوهبهزازتعاىدبأو،ةدايقلاءاضعأ
ىرجاممهفًالواحمهتاضقانتوثدحامديعتسأويدحونوكألتجرخ
؟تاروطتوثداوحنمعبتيسامو،يرجيسامو

تناكةديعبريغةفاسمىلعوتيبلاجراخف،اهتقو»ةعامجلا«عّيُضتمل
ءالؤهمتهيملو،اهترايسبرقفقتةيندمسبالمبصاخشألانمةعومجم
تاقالعلاةرئادلاجرنممهنأحضاولانمناك.مهتحلسأءافخإبسانلا
ناكنمكربخلاّمعلاىقلتو.مهتربخأولخادلاىلإتدعف،]51[ةماعلا
.ينعباتتةماعلاتاقالعلالاجرراظنأو،ىرخأةرمتجرخومهتكرت.هعقوتي

نكل،ةمولعميأمهيدللعلنيبرقملاقافرلاوءاقدصألانمددعبتلصتا
حمالمهيفيذلاربخلااهبجرُخأيتلاةريثملاةقيرطلابًائجافتمناكعيمجلا
تمحتقانيمويدعب.يركسعبالقناةلواحموأةرماؤمثودحبيحوت
تشتفو،هتلقتعاوّيراصنألاءاوللالزنمةماعلاتاقالعلالاجرنمةعومجم
ةعومجملتالاقتعاةلمحترجامك،»ةياهنلارصق«لقتعمهتعدوأو،هلزنم
،يلّمعنباوهفراعموهئاقدصأضعبو،هنمنيبرقملاطابضلارابكنم
.نييندملانممهعيمجو

ةعضبلبقتجرخت،ةّصاخلاتاوقلايفًابيقنو،اًسمحتمًايثعبكاذنآتنك
رمآنواعمبصنمبةروثلامايقدعبتنيُعو،ناكرألاةيلكنمطقفرهشأ
.دادغبةنيدمبونجديشرلاركسعميفهّرقمو،ةّصاختاوقيناثلاجوفلا
،مهعمنيفطاعتملاوأنييثعبلانمهفصطابضوجوفلاطابضمظعمناك
.ةروثلاوبزحلااهيلعدمتعييتلاتاعطقلانمربتُعيو

قيرفلاعافدلاريزوىلإبهذأله؟بهذأنمىلإو؟لمعأاذام«
،يمعءاقدصأّزعأنموهيذلا]52[يتيركتلارافغلادبعنادرحرايطلا
ةيوجلاةدعاقللاًرمآيتيركتلاناكامدنعكوكركةنيدميفاًعمالمعدقو
ناك.»؟اهلاًدئاقحبصينألبقةيناثلاةقرفلاناكرألاًسيئرّيراصنألاو،اهيف
يفاًوضعةروثلامايقدعبحبصأو،اًزرابًايبزحيتيركتلانادرحقيرفلا
دمحأسيئرلاوباهشدامحووه،عافدللاًريزوِّنيعامكاهتدايقسلجم
سيئربصنمىلإو،شيجلاىلإّيراصنألاةداعإىلعاورصأنمركبلانسح
مايألوأيفةرملوأدعاقتلاىلعهتلاحإدعبةيناثلاةرمللشيجلاناكرأ
ريدمنواعم]53[فيانلاقازرلادبعنكرلامّدقملارارصإل،ةروثلا
ىلعءارزولاسيئربصنمبِّنيعو،ةروثلايفمهكراشيذلاتارابختسالا
فرعأنكأمل.اهمايقنمنيعوبسأدعبيُحننأفيانلاثبلامو،هداعبإ



وهف،بزحلابةمزتلملاريغهفقاوملاًضيأهّدوأنكأملو،اًديجنادرحقيرفلا
ةيروهمجلاسيئرفراعمالسلادبععمنييبزحلانمنورخآوّفطصايذلا
.1963ربمفون/يناثلانيرشتيفةطلسلانعهطاقسإوبزحلابرضيف

ةدايقسلجموضعباهشدامحءاوللاىلإمأهيلإبهذأله؛ُترح
لخدوةروثلايفهؤاولكراشيذلاعردملارشاعلاءاوللارمآواًضيأةروثلا
ءاولةبترىلإهتيقرتلبقدادغبعقوملاًدئاقِّنيعف،اهحاجندعبدادغب
ذنمةقيثوةفرعمهفرعأتنك.شيجلاناكرأةسائريفّيراصنألالحملحيل
،كوكركيفةيناثلاةقرفلاةرمإبناكيذلاعردملارشاعلاءاوللارمآناكنأ
ةيلكيلوخدلبقهقفارمانأتنكو،ةقرفلاهذهدئاقّيراصنألاناكو
هتاداعلهّدويناكيذلاّيراصنأللًابرقمواًقيدصباهشدامحناك.ناكرألا
تبهذف،هدصقأنأتلضفكلذل.ٍصاخٍلكشبهاعريو،هتطاسبوةيرئاشعلا
.ميدقلاقيدصلاوديدجلااهسيئرةلباقماًبلاطشيجلاناكرأةسائرىلإ

ناكوةيحتلاتيدأ.هتلباقملتئجينأبهقفارمهربخأنأدعبهيلعتلخد
سيئرةفرغنميلامشلاءزجلاّلتحتيتلاةعساولاةدضنملامامأاًفقاو
ىلعبضغلالبمزحلاوةيدجلامسرينألواحيناك.ةهرافلاناكرألا
ناكرأةسائرىلإهاندعأدقو،انيلعرمآتياذامل«:ًالئاقينردابو،ههجو
اًقحدقتعتله«:ًابرغتسمهتبجأف.»هئاقدصأوهيبحمنمانكانلك؟شيجلا
:لاق.»؟اذاملو؟نمعمو؟مكيلعرمآتيناكّيراصنألاءاوللانأيديساي
ناك.»؟كلذكسيلأ،هفرعتكنكل«:تلق.»نورخآهعملقتعادقو،معن«
يتلابضغلاومزحلاتامالعتفتخااذل،ًائيدرًالثممًامئاددامحءاوللا
نكل«:لاقو،ةريحلاوزجعلاحمالمهيلعتدبو،ههجوىلعاهمسرلواح
له«:ًابرغتسمتلق.»؟اولقتعانيذلانيرخآلابهتقالعامو،هولقتعااذامل
يفتسليننأملعتتنأو،بزحلارارقاذه«:لاق.»؟يردتالكنأينعت
ناكدعاقتلاىلعهتلاحإوهبصنمنمهئافعإرارقنكل«:تلق.»هتدايق
ةرتفترمو،ينبجيمل.»هيفوضعتنأو،ةروثلاةدايقسلجمنمرارقب
.»هارأنأديرأ«:يلوقبارًيخأاهتعطق،تمصلانم

ىلإكلسرأسينكل،كلذعيطتسأالانأ«:لاقو،ملأونزحبّيلإرظن
ةسائروبزحلاةدايقنيبقيسنتلانعلوؤسملايوارزجلاهطبيقنلاقيفرلا
هقفارمىعدتسا.»كلذريبدتعيطتسينمهنإف،عافدلاةرازووشيجلاناكرأ
لغشيناكيذلا]54[يوارزجلاقيفرلابيقنلاىرأليتقفارمهنمبلطو
عمةفرغلاتلخد.شيجلاناكرأةسائرلعباتلاّرمملارخآيفعقتةفرغ
نوسماهتيتاعومجميفنيفقاوطابضلانمددعناكو،دامحءاوللاقفارم



نماوناكدقفمهضعبفرعأتنك.مئاوقوقاروأمهيديأبومهنيباميف
.نييبزحلاطابضلا

قبسيملةبترلمحيطباضاهفلخسلجي،ةريغصةدضنمةفرغلاردصيف
رمسألاههجوومخضلاهسأرمجحيرظنىعرتساامنكل،هتيأرنأيل
الإكلمتالصخش.ةيهاركواًدقحناقطنتنيتمهجتمنينيعوةبحاشةرفصب
ينأبو،يمسابدامحقيرفلاقفارمهربخأ.ىلوألاةرظنلانمههركتنأ
اهظفل.»؟ديرتاذاممعن«:لاق.شيجلاناكرأسيئربناجنملسرُم
ءاوللا«:تلقويظيغُتمتكو،ناطيشلاُتنعل.متشيهنأكةربنوةقيرطب
ةدايقلارابخإكنكميكنإلاقدامحءاوللاو،هتيؤرديرأولِقتعاّيراصنألا
:تلق.»قيقحتلاءاهتناىتحهارينأدحأعيطتسيال«:لاق.»كلذبيترتل
نماًديزمديريالنمةربنبلاق.»هتيؤرديرأينأبةدايقلارابخإوجرأ«
توصبواًدتحمتلقف.»قيقحتلاءاهتنالبقهارينلاًدحأنإتلق«:مالكلا
ًايهنمههجورادأو.»الك«:لاق.»؟ديرأامبمهرابخإكبجاونمسيلأ«:ٍلاع
.شاقنلا

،ًابرضهيلعلاهنأنأتركفو،يسأريفدعاصتتءامدلاوًابضغروفأتنك
تجرخو.ةلبنيطلاديزأالأيغبنيذإ،يرعاشمىلعةبوعصبترطيسو
ىرجامةقيقحفرعينمدجأنألواحأتنك.يننآلميطابحإلاوبضغلاو
،شيجلاناكرأسيئروةروثلاةدايقسلجموضعباهشدامح؟اذاملو
يتيركتلانادرحقيرفلاكلذكو.فرعيالّيراصنأللبّرقملاوبُحملاقيدصلاو
ّيراصنأللاًضيأزيزعلاقيدصلاوةروثلاةدايقسلجموضعوعافدلاريزو
يرديالوفرعيالهنأهبتدجنتساامدنعّيراصنألاةلئاعللاقيذلا
سلجموضعوةيلخادلاريزوناديغنودعسديمعلاىلإتبهذ.ببسلا
ءاقدصألادحأ.انلثمئجوفهنأمسقأفّمعلاءاقدصأنموهو،ةروثلاةدايق
بئان«:لاق.»؟نموه«:تلق.»وههنإ«:يلسمهقافرلانمىمادقلا
مادصو،ةروثلاةدايقسلجمنعردصنايبلا«:تلق.»بزحلاّرسنيمأ
،ةروثلاةدايقسلجمنعردصنايبلاحيحصاذه«:لاق.»هيفاًوضعسيل
اًضيأريدييذلانيسحمادصوهّهطخوهّبتريذلاوهءارويذلانكل
نولقتعملاو،لاقتعالاةيلمعتذّفنيتلايههرصانعو.ةماعلاتاقالعلابتكم
.»مهفارشإتحتومهتسارحب»ةياهنلارصق«يفنوزوجحمّيراصنألامهنمو

ملذإ،هعملمعأملو،هنعُتعمس.اٍّيصخشنيسحمادصفرعأنكأمل
نييركسعلاونييثعبلاضعبنمىتحعساوقاطنىلعًافورعمكاذنآنكي
دحاوانأو،دادغبجراختاليكشتلايفنولمعينمماميسالو،صاخلكشب



ملوكسوميفةيركسعلاةيقحلملايفقارعلاجراخىلإُتلُقنامدنعو.مهنم
.نيديدشًاملأوًانزحيناعأانأو،ةرداغملاىوسّيلعنكي

نسحنسحمرارحألاطابضلارابكدحأودعاقتملانكرلاءاوللاناك
هتيقتلا.رخآٍعقومىلإهلقندعبةرداغمللُّدعتسيو،كانهانريفسبيبحلا
ناكو،ّمجلاهبدأوةئداهلاهتيصخشبترَّثأتو،هترداغملبقٍةريصقٍةرتفل
تناكو،يبنجألاويبرعلايسامولبدلاعمتجملاطاسوأنماًمرتحموًابوبحم
اهنمنوريثكرضحيتلاةيتايفوسلاةيجراخلاةرازورداوكبًةزّيممهتاقالع
.وكسوميفةسيئرلاراطقلاةطحميفهعادول

يبزحلارداكلاورعاشلاوبيدألا،ةقاطلذاشديسلاديدجلاريفسلالصو
انأهتدايقءاضعأنمتنكيذلايبزحلاميظنتلاةدايقملتسادقو،فورعملا
ميظنتلاناكو.يوجلاقحلملاانواعمبولجمظاكوبيبشدامعناقيفرلاو
نمًابرعونييقارعةبلطونيفظومّمضيو،يتايفوسلاداحتالامومعيطغي
لضافقيفرلاانبقحتلارهشأةعضبدعب.هدهاعموهتايلكيفنيسرادلا
ميظنتلاةدايقىلإروفلاىلعّمضناو،يركسعلاقحلمللًانواعم]55[كاربلا
.يبزحلا

هرهُظيبعتُميفيرٍهجواذواًفيحنًاليوطنيثالثلاعلطميفكاربلاناك
،ةقيثوةقادصةقالعاننيبتّدلوتانفراعتةيادبذنمو.هرمعنمربكأ
يهو،تيركتيفةجوعلاديلاومنمناك.نينسلاومايألارورمعمتقّمعتو
ناكامدنعبزحلاىلإّمضنا.نيسحمادصهبئانوركبلاسيئرلاسأرطقسم
نمهيجوتبةيركسعلاةيلكلالخدةيوناثلاهتساردهلامكإدعبو،اًعفاياٍّيبص
ةيركسعلاتايلكلاهيديؤموهراصنألاخدإىلعصرحيبزحلاناك(بزحلا
نييثعبلانمةيركسعلاةيلكلاةبلطهنارقأعملقتعا.)ةطرشلاوةيوجلاو
فئاظويفلمعلاىلإاوليحأمهجرختدعبو،1963نيرشتثداوحدعب
وينوي/ناريزحبرحيفةيركسعلاةمدخلاىلإاوديعأو،ةعضاوتمةيندم

ةدعاقلاهتصحتناك.ةيئانلاقطانملاوتادحولايفلمعللاوبسنو،1967
دودحلانمةبيرقلاةيوارحصلاةقطنملاقمعيفةعقاولاH3ةيوجلا
تاميظنتىلعفارشإلاولمعلاببزحلاهّفلكهدعاقتةرتفيفو.ةيندرألا
.دعاقتلاىلعنيلاحملاوةيركسعلاةمدخلايفنيدوجوملانييثعبلافصلاطابض
بتكملاّرسنيمأورطقلاّرسنيمأركبلاقيفرلابرشابملاهطابتراناكو
يركسعلابتكملاورطقلانيمأبئاننيسحمادصقيفرلاهبئانبو،يركسعلا
ةرتفيفهرداوكوبزحلاةداقنمنيرخآبوامهبهتقالعتّقثوتو.اًضيأ
ىلععالطالاةصرفهلتحيتأو،فراعنيوخألادهعيفّيرسلالمعلا



ةروثلاقاثبنادعبركبلاسيئرللاًقفارمنّيُع.بزحللةيلخادلاةايحلاليصافت
تقثوتيذلامثيهركبلاهدلويفكاربلاريثأتنمركبلافُّوختلو،ةرشابم
.وكسوميفةيركسعلاةيقحلملاىلإلُقنتاياشووليواقأةجيتنو،هبهتقالع

يفو.ًاليلاًعمجرخنواًراهنةيركسعلاةيقحلملاةرئاديفاًعملمعناّنك
بزحلانعانثيداحأيفتاعاسلايضقنانكةليوطلاوكسومءاتشيلايل
تايركذىلإدوعنوللحنوشقاننلبقتسملايفهلانلامآو،يضاملايفهتريسمو
ىلعةردقوةشهدمةركاذكاربللتناكو.اهرمواهولحبّيرسلالاضنلامايأ
بزحلاةداقهميوقتىلإفغشبيغصأتنكو،ةميدقثداوحليصافتدرس
عئاقولابمهنعهتاظوحلمىلإو،شياعتومهعملمعامدعب،هرداوكو
،هداعبإتاسبالمنممغرلاىلعهرّدقيوركبلاسيئرلابحيناك.ثداوحلاو
نممغرلاىلعًايبزحهنمرثكأًايركسعواًصلخمواًهيزنًاناسنإهيفىريو
يفبزحلاىلإهئامتناىلإكلذوزعيو.هتمظنأوبزحلابهدُّيقتوهطابضنا
ىلعرمآتلاةمهتبهنجسدعبديقعةبتربوهوهيلإبستناذإ،رخأتمرمع
.زومت14ةروثنمىلوألارهشألايفمساقميركلادبعميعزلا

دقتعيو،يثعبلادئاقلاوناسنإلاجذومننيسحمادصيفىريكاربلاناك
مادصعمهتلوفطمايأضعبىضمأدقناكو.هئدابموبزحللةنامضهنأب
ناكاًماّدصنأيلركذ.نينسعضببهرغصيو،تيركتيفةجوعلاةيرقيف
مغروأمهاضرباٍّنسهنمربكأوهنممهنمو،هباحصأىلعهتماعزضرفي
ةغللاملعملتقةلواحمبنيسحمادصبلاطلامايقةثداحركذو.مهفونأ
ناكيتلاةسردملابةقحلملاةفرغلايفمئانوهوهيلعرانلاقالطإبةيزيلكنإلا
مادصنأنممغرلاىلعناحتمالايفهبَّسرنأدعب،هلاًنكساهذختي
رداغهنإفبُصيملسّردملانأعمو.كلذلعفنإهلتقيسهنأنمهرّذح
ناكهلاًبيرقلتقفيكاًضيأركذو.هدالبىلإاًدئاعاهدعبقارعلاوتيركت
ريخدعاقتملاطباضلاهلاخنمٍضيرحتبهئابرقأوهتدلبءانبأىذآًايعويش
دبعميعزلالايتغاةلواحميفهكارتشانعينربخأو.]56[حافلطهللا
نعو،دعباًوضعحبصأدقنكيملوبزحلابارًيصنناكو،مساقميركلا
رثإيفهيلعضبقلاءاقلإدعبقيقحتلاةئيهمامأةلماكةيلوؤسملاهلّمحت
لعافلاهرودو،نجسلانمهبورهو،5/9/1964يفةلشافلابالقنالاةلواحم
مظعمعمجنمهنُّكمتو،فراعمالسلادبعدهعيفبزحلاءانبةداعإيف
ماعيفبزحلاقاقشنادعب،ةيموقلاهتدايقفلخهرداوكوبزحلاءاضعأ

ةدايقمايقةركفنإلاقو.]57[نييرطُقلانيقشنملاعمهعارصو1966
تناكزومت17موييروهمجلارصقلاةباوبماحتقاباهئاضعألماكببزحلا



نملوأوهيقيقحلايثعبلانإةيبزحلاةلوقمللاًديكأتهراكفأتانبنم
.عفتنينمرخآويحُضي

بزحلاةدايقءاضعأرودبايغثداوحلاركذتسيكاربلاويهابتناىعرتسا
يدهمحلاصقيفرلانيأف،نيرخآلانعاذامو«هلأسأتنكو،اهيفنيرخآلا
دبعقيفرلاهركفموبزحلابهارو،زرابلايدايقلاوطباضلا]58[شامع
هللادبعقيفرلانيأو،هتعاجشوهتاردقفرعنيذلا]59[يّئارماسلاقلاخلا
مادصىوتسمباوسيلأ؟بزحلاةداقةيقبو،]61[يلخيشلاو،]60[مولس
كلذكرمألاناكنإف،اهتركذيتلاةيفيكلابمهنمزيمتيىتحًالاضنواًركف
بزحلاةدايقلنييفاكٍليهأتوٍتاردقبةديدجةدايقباختنابهتجلاعمنكمي
بتكملاىلعهتنميهوركبلاهبيرقعمهلتكتوهتبارقنوكتنأامأ،ةطلسلاو
يفهنارقأنماًزيمتموًايوقهتلعجاميهتارابختسالازاهجويركسعلا
يذلابزحلاروديهنتةيدرفةماعزروهظلاًديهمتُّدُعتطاقنيهف،ةدايقلا
.»انبابشمايألضفأبانيحضوهلجأنمانلضان

دئاقلاىلإجاتحتثلاثلاملاعلابوعشنأنورينيذلانمكاربلاناك
هتادايقوبزحلارودءاغلإكلذينعينأنودنمةودقلاوجذومنلا
رجفقاثبناىتحًانايحأرمتستانتاسلجتناكو.عنتقأمليننكل،هرداوكو
هيفو،اًمويهلباقتىتحكعانقإعيطتسأال«:ًامئادلوقيكاربلاويلاتلامويلا
.»مويلاكلذءاجو،باوجلادجتس

)1-3(ةروصلا
ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاةيشعةيبرغلاايناملأيفكاربلالضافعم



لصوذإ،يبنجأدلبىلإةرايزلوأبنيسحمادصماق1971ءاتشيف
هلابقتسايفناكو،يتايفوسلاداحتالاىلإريبكيموكحويبزحدفوسأرىلع
.ةيتايفوسلاةدايقلاءاضعأنمديدعلاوءارزولاسيئرنيغيسوكقفارملادفولاو
قلاخلادبعهعبتينيسحمادصلزن،وكسومراطميفةرئاطلاتطبه
ةدايقلاوضعيلخيشلاميركلادبعو،بزحللةيموقلاةدايقلاوضعيّئارماسلا
نم]63[ركاشنودعسو،]62[لضافدمحمناقيفرلاو،ةيجراخلاريزوو
اًميسوودبيناكو،اهيفهدهاشأيتلاةرملوأتناك.نورخآوةدايقلاءاضعأ
ةقثلاوةذافنلاهتارظنوناتعساولاهانيعهيفرظنلايعرتسيامرثكأواًقينأو
.هتاكرحوهتيشمباهنعِّربُعييتلاسفنلابةيلاعلا

مهمارتحابسكيفحجنيتايفوسلابناجلاعمهتاثحابموهتاعامتجايف
يفنيكراشملادفولاءاضعأهقافرعمو،مهعمهلماعتبولسأوهتافرصتب
يفمهرظنتاهجوضرعو،مهيأرذخأىلعصرحيناكذإ،تاثحابملا
الهنأبتايفوسلارعشأيذلارمألا،اهيفثحابتلايرجييتلاعيضاوملا
سرامتاهنأو،بزحللةيقارعلاةدايقلايفدحاولادرفلاوأدحاولايأرللدوجو
ثيدحلايفعرابويكذبولسأعم،ةفاكرومألايفيأرلالدابتورواشتلا



يفمهراعشإبةليفكةكرحلايفهتقيرطتناكو.بئانلاقيفرلابناجنم
هنأبركذأو.رارقلاويأرلابحاصومهيفلوألالجرلاهنأبهسفنتقولا
رهشأةعضبيتايفوسلابناجللٍقحتسميلامطسقعفدليجأتحرتقاامدنع
صتخملاريزولاعمنيغيسوكديسلاسماهت،يلاملاانفقومنّسحتنيحل
طسقلاةميقف،ليجأتلللاجمالف،فسآانأ«:لاقمث،هبناجىلإسلاجلا
نمكهيديّدمبمادصماقانهو،»ةيونسلاةينازيملايفتجرُدأدقروكذملا
يفطسقلادِّدسنسو،اًمامتكلذمهفتأيننإ«:لاقو،هترتسعلخينأديري
تناك.»اهناكمىلإهترتسداعأمث،انسبالمعيبلانررطضاولوهدعوم
ةدايقلاىدلعابطنالاديكأتو،لماشومخضقافتادقعةرايزلاةليصح
.قارعلللبقملاميعزلاويوقلالجرلاوهنيسحمادصنأبةيتايفوسلا

يفيبزحلاميظنتلاةدايقعامتجاةقاطلذاشيقارعلاريفسلاراديفدقع
ميركلادبعويّئارماسلاقلاخلادبعونيسحمادصهرضح،يتايفوسلاداحتالا
أدبمث.اهتايلعافواهلامعألاًزاجيإميظنتلاةدايقهيفتضرعو،يلخيشلا
بزحلارودوةقطنملاوقارعلايفيسايسلاعضولللماشضرعبمادص
،ةيضاملاةليلقلاتاونسلايفاهبانررميتلاتاقافخإلاوتاحاجنلاو،هتامظنمو
امودفولاوهترايزلضّرعتمث،ةلحرملاهذهيفنييبزحلاقافرلاةيلوؤسمو
ةقثلابهيعمتسمليحويو،هثيدحيفاًعتمموهضرعيفاًعنقمناك.اهبقّقحت
لجرلاهنأبانرعُشيملو،ةمألاونطولاوبزحلابقيمعلاناميإلاونانئمطالاو
.هلمارتحالاوةبيهلاءاقبعمانمدحاوهنأكلبةلودلاوبزحلايفيناثلا
ينودانتنألِّضفأ«:لاقومستبابئانلاقيفرلابريفسلاهبطاخامدنعو
نيبّيلإرظنيكاربلالضافقيفرلاناكعامتجالايفو.»يدعوبأقيفرلاب
عقاولاو،»؟كلتلقامكوهسيلأمادصاذه«لوقيهنأكو،ىرخألاوةنيفلا
.نيريبكارًيثأتواًعابطناَّيفكرتدقهنأ

ناكيذلاءاشعلالوانتلةسيئرلاةلاصلاىلإانجرخوعامتجالاىهتنا
،يدعوبأقيفريلحمسا«:تلقوهمامأتفقوتف،ةرواجمةلاصيفاًزهاج
:لاقوةقاطلذاشريفسلاضرتعا.»ّيراصنألاعوضومنعمكثدحأنأديرأ
ىدلامىرنانوعد«اًمستبمهباجأمادصنكل،»ءاشعلادعبكلذنكيل«
عيمجلاناك.»هديرياملوقينأهقحنمو،همعةيضقاهنإ.رازنقيفرلا
:تلقو،ًاليلقفجترييتوصناكةيادبلايف.مالكلاتأدبامدنعّيلإنورظني
تسيلّيراصنألابيتقالعنأبقافرلاوفرعتنأيدعوبأقيفركديرأ«
يرمآويقيدصويمعوهفريثكبقمعأاهنإلب،همعبخأنباةقالع
نألواحأسمزتلميثعبكينكل،هنعيمالكيفاًزيحتمودبأدقو،يملعمو



ملكتأتأدبو.»ّيراصنألانعهفرعأاّمعمكلهضرعأاميفاًدياحمنوكأ
نييثعبلانحنانمهفقاوموهفرعأامليصافتنعةيعوضوموةقثبوًاقداص
ليبسيفةيحضتوةعاجشنمهيدُبنانكاِملانبهباجعإو،انلهتبحمو
يغصيمادصناكو.هتئارببةخسارلاوةقيمعلايتاعانقو،هبمّهتااّمعو،نطولا
ضرتعاامدنعو.رارمتسالاىلعينثحينمكهسأرزهيوزيكرتومامتهاب
يفةدعوتمتارظنبانرزخيناكهنأظحالنانكاننإ«:هلوقبيلخيشلاقيفرلا
رمآتلاديرينمنأاًقحدقتعتله«:هتبجأ.»اهيفهانيقتلايتلاتابسانملا
؟حيحصسكعلانأمأمكبىقتلااملكهتارظنبمكرزخيمكيلعبالقنالاو
ركفيامدنعًاليلقنافرحنتو،ناتعساوّيراصنألاّينيعنأرمألايفاملكف
اذهلثمبنوجرختاًضيأنيرخآوكلعجاماذهو،ةظحلوهسيوأ
.»عابطنالا

وجرأ.هتارْزُخباندعوتيالانيلعرمآتينمنإ«:لوقلابمادصقيفرلاّقلع
دقتنكةعاسفصننمرثكأدعبو.»رازنقيفركثيدحيفرمتستنأ
ىلعرازنقيفرلاهلاقامبٌعنتقميننإ«:مادصقيفرلابّقع،هديرأامتلق
يفهنوروزياوناكنيرمذتملاطابضلانمديدعلانأملعناننأنممغرلا
كلحضوأينعد«:همالكيفّرمتساو،»ءيشلاضعبانيلعهوّبلأدقو،هنيح
ملقباهيلعتبتكاماذإو،ءاضيبلاةقرولالثمّيراصنألا،لضفأٍلكشبكلذ
كلذنأهتبجأ،»؟هوحمتنأتلواحله.ٍّامهماًرثأكرتتسفًالثمصاصرلا
.»اًدبأ«:تدّكأو،ةيهاركلاودقحلافرعياللجرلاف،نيرخآعمثدحي

كنأبفرعأتنكو،كنعتعمساٍّيصخشانأرازنقيفر«:ارًيخأمادصلاق
نوكينأةراسخ.رخآًائيشانيلإتفضأنآلاكنكل،مزتلمويثعبويمادِص
دوعتس.انعمكلاثمأىلإجاتحننحنو،كيلإجاتحينطولااميفانهكلثم
دعباًعبط«:ًالئاقكردتساو،ًاليلقفقوت.»اًقيلطاًرحّيراصنألاىرتواًبيرق
.»ةبيطاًرابخأعمستسكنإلوقأيننكل،ةدايقلايفقافرلايأرذخأننأ
،كاربلالضافينءاجمادصهنكسييذلاةفايضلارصقنمهتدوعدعبو
وهو،اًزاتمماًعابطنابئانلاقيفرلاىدلتكرتدقل،يخأكوربم«:لاقو
.»اذههلوقيندعسأدقو،كبٌبجعم

ٍءاشعةوعدهلقفارملادفولاونيسحمادصقيفرلاماقأيلاتلامويلايف
مخضلاايسورقدنفنم21ةقبطلايفمهلئاوعوةرافسلايفظومعيمجل
ءاشعلاةدئامردصيفو،عيمجلالمشيحرفلاناك.نطولاىلإهتدوعلبق
.نوّوعدملاودفولاءاضعأهلامشوهنيميىلإوسلجينيسحمادصناكةليوطلا
يندعملاءاملابرشيناكذإ،هحدقعفريناكيقتلتنويعلاتناكامدنعو



.ةلامثلاىتحيسأكبرشبهيلعُّدرأف،بسحف
مهدحأتبرامدنعيبناجىلإسلاجلاكاربلاعمثيدحلاباًكمهنمتنك
قيفرلا«:ينذأيفسمهوىنحنايذلاريفسلاناكفُّتفتلافيفتكىلع
اهبحسويديبكسمأ.هيلإتبهذوتضهنف،»كيلإثدحتلاديريبئانلا
تلقولرازنقيفر«:ينذأيفسمهفءانحنالاىلإينرطضايذلارمألا،ًاليلق
يتلاةرئاطلاىلعيعمدوعتنأكديرأو،نآلاكيلإنوجاتحمّانإكل
وبأقيفرلا«:ددرتنودنمنمهتبجأ،»؟لوقتاذام،اًدغاهبرداغنس
لفج،»اًقيلطاًرحّيمامألجرلاىقلألاًبيرقدوعأنأينتدعوكنإ،يدع
:لاقو،اهباًكسممناكيتلايديكرتف،ودبيامكهعقوتيملباوجلًاليلق
.»كرطاخىلعاًنسح«

،دفولاةدوعنمعوبسأدعبّيراصنألاحارسقالطإبراعشإيأملتسنمل
ناكو،يسايسلاديربلاباهتلسرأومادصىلإةلاسرتبتكيلاتلاعوبسألايفو
تملتسامايأةعضبدعب.»نيدرحلادعوو،مكدعوذيفنترظتنا«اهنومضم
،تارابختسالاريدمنواعم]64[يميلدلادماحنكرلادئارلايليمزنمةيقرب
،»]65[ةيبرعلاريرحتلاةهبجىلإكلقنو،ّمعلاجورخبكئنهأ«اهصنناك
.دادغبىلإةهجتمةرئاطلوأروفلاىلعتبكرو

تظحلو،طابضلاةنيدميفمعلالزنمىلإةرشابميلوصودعبتبهذ
رادلاىلإيدؤملاعراشلالخدميفةفقوتمتارابختسالاتارايسنمةدحاو
نورخآفقياهلوحو،تيبلابرقىرخأو،صاخشألانمددعاهلخادو
تلخداملو.هنمنيجراخلاوّيراصنألالزنمىلإنيلخادلاهجوأيفنوققدي
.ىمادقلاءاقدصألانمنينثاوأٍدحاووبراقألاضعبعمسلجيناكهيلع
اولدبتسا؟عراشلالخدميفنيذلاولزنملابنيطيحملانابشلاتيأرله«:لاق
ريغوةلوقنملالاومألاةرداصمبرمألانأودبيامك،ةيرابجإلاةماقإلابنجسلا
.»دقتعأامكًايراسلازيالةلوقنملا

)ةيركسعلاةيلكلايفيترودنم(]66[يديبعلايلعدئارلاباٍّيفتاهتلصتا
نميّوتلتلصودقينأبهتربخأو،نيسحمادصبئانلاقيفرلاريتركس
مقرهتيطعأو،رطقلارسنيمأبئانقيفرلاةلباقميفبغرأو،وكسوم
ةعاسلايفاًدغنوكأنأبينربخيللصتاةعاسنملقأدعبو،يفتاه
ريتركسلاةفرغتلخديلاتلامويلايف.ينطولاسلجملايفاًحابصةرشاعلا
ديسلاةلباقملتءاجتايصخشونينطاومبةئلتممتناكو،يديبعلايلع
،لوخدلاىلإينوعديلجرخمثهيلعريتركسلالخد.ىعديناكامكبئانلا
.تاظوحلمرتفدوملقهديبويعملخدو



ىلإراشأنأدعبًابحرمينحفاصو،ةباتكلاةدضنمفلخنممادصضهن
ريتركسلايلعقيفرلاينربخأ،رازنقيفرلابًالهأ«:لاقو،جورخلابهريتركس
وه«:تلق.»!؟ّيراصنألاانوخأوهفيكينربخأ.ةحرابلادادغبتلصوكنأ
نوكينأوجرأ«:لاق.»هنعجارفإلاىلعمكركشيو،مالسلاكيجزيوريخب
ةماقإلايفنآلاهنإ«:تلق.»؟ءيشيأىلإةجاحيفناكْنإينِربخأ.ريخب
هلاومأةرداصمرمأنأامك،هلزنمبةطيحمنيحلسملانمةعومجمو،ةيرابجإلا
،ةشهدلابئانلاقيفرلاهجوىستكا.»ًايراسلازيالةلوقنملاريغوةلوقنملا
ديمعلا(نودعسقيفر«:لاقوةيلخادلاريزوبلطوفتاهلاةعامسعفرو
ةيرابجإلاةماقإلاةياكحامفّيراصنألاانيخأنعجرُفأ]67[)ناديغنودعس
عفُري«:لاقمثتقولاضعبلةيلخادلاريزوىلإعمتساو.»؟لاومألاةرداصمو
تحترا«:لاقوّيلإتفتلاوفتاهلاةعامسعضوو،»روفلاىلعاذهلك
متعضو.يدعوبأقيفرلا«:تلقمثةمئالملاركشلاتارابعتمتمتف،»؟نآلا
فقستحتءاقبلالمحتيالناكلجرلا.نجسلايفنيتنسنمرثكأّمعلا
ولكيأرامف،ناديمللةرايزبموقيوأءالخلايفسولجللجرخيفتاعاسل
اهنإهللاو«:باجأ.»؟ءاوجألارييغتوحيورتللوكسومىلإيعمهتبحصتسا
ةيلخادلاريزوبلطو،ىرخأةرمفتاهلاةعامسعفرمث،»ةديجةركفل
ىلإهّمعهعمبهذينأرازنقيفرلاحرتقانودعسقيفر«:لاقوةيناث
فتاهلاةيكاحىلعهديعضوو،»هزاوجزاجنإىلعاولمعا،حيورتللوكسوم
فتاهلاةعامسعضوف،»الك«:هتبجأف.»؟رخآءيشكانهله«:ينلأسو
يفاننأدامعابأاناخأربختنأوجرأ«:لاقو،ةلباقملاًايهنماًفقاوضهنو
انمءامدكفُستدق،براضتنورجاشتنامارًيثكبراقألاولهألانيبوفيرلا
اندحألّبقيو،اًضعبانضعبنضتحيوحلاصتنتاعاسباهدعبنكل،اًعيمج
.»هيلعيلمِّلسوّيراصنألاونحناذكه.ءابرقأوًالهأدوعنورخآلا

تفتخادقتالجعلاتناكنيسحمادصيتلباقمدعبهلزنمىلإتدعامل
ريزولاهلبقتسافةيلخادلاةرازوىلإانبهذيلاتلامويلايف.اهيفنمعم
لواحّاملو،نيميدقنيقيدصاناكدقف،تالبقلاوناضحألابناديغنودعس
وبأ«:ّيراصنألاهللاق،ءيشلمعنمنَّكمتيملهنألراذتعالانودعس
يعادالفكلذفرعأ)هئاقدصأنيبناديغنودعسفرُعيناكامك(ةرمس
ىلإدلاولاومعلاتبحطصارفسلاتالماعموتازاوجلازاجنإدعب.»راذتعالل
راديفنيسلاجانكامدنع.هاناعامضعبّمعلانعففخأيلعلوكسوم
ًاتماصاًمهاسسلجيّمعلاناكو،ثيدحلافارطألدابتنكانهكاربلالضاف
نأنودنمهنمتجرخونجسلاتلخد«:ةأجفانلأس،انعمسيلهنأكو



،تكسو،»؟كلذمكنمٌّيأفرعيلهف؟تجرخاذاملالوتلخداذاملفرعأ
ىلإتدعو،وكسوميفهتكرترهشأباهدعب.ىرخأةرمرمألاىلإقرطتيملو
.كوكركيفةّصاختاوقيناثلاجوفللاًرمآقارعلا

،رّيغتدقرومألانمريثكناكو،1971ماعفيرخقارعلاىلإتدع
نعةروثلاةدايقسلجموضعوعافدلاريزويتيركتلانادرحقيرفلاحيُزأ
نوكيلتيوكلاىلإلقتنانيحو،رئازجلاىلإةرايزيفناكامدنع،هبصانم
فرشأةّصاخلاتاوقلانمتالايتغاقيرفلسُرأةيقارعلاةحاسلانماًبيرق
ةدايقلايوضعلضافدمحمويلخيشلاميركلادبعقيفرلانمٌّلكهيلع
يفوهو،هدصقيناكيذلاىفشتسملالخدمدنعليتغاو،بزحللةيرطقلا
عجارتو.هقفاريناكيذلا]68[ةعمجميهاربإتحدميقارعلاريفسلاةرايس
وضعو،ةيروهمجلاسيئربئانشامعيدهمحلاصقيرفلاريثأتوذوفن
بزحىلإاومتنانيذلانييركسعلامدقأنمناكو،ةروثلاةدايقسلجم
ّمهأداعبإكلذبمتو،قارعللارًيفسوكسومىلإاًقحالدعُبأو،ثعبلا
.ةروثلاةدايقسلجموبزحلاةدايقيفارًيثأتواًذوفنمهرثكأونييركسعلا
نيمأبئانةّيصخشهيلعتغطويبزحلاويبعشلادهشملاةهجاوترّدصتو
ملهنأنممغرلاىلع،نيسحمادصقيفرلابزحللةيرطقلاةدايقلاّرس
.ةرازولاوأةطلسلايفبصنميأّىلوتينكي

يفو.عافدلاريزوباهشدامحقيرفلاةلباقملعافدلاةرازوىلإتبهذ
يناثلاجوفللاًرمآتبُّسندقينأينغلبأدادغبىلإيلوصونميلاتلامويلا
ترفاسف،اهتادحوةيقبوتاوقلاةيرمآعمكوكركيفدوجوملاةّصاختاوق
.ديدجلايبصنمبقاحتلاللكوكركىلإ

ةضايريفبرعلاوقارعلالطبزازقلادومحممناغنكرلاديقعلاناك
فنصنمهنأنممغرلاىلعةّصاخلاتاوقللاًرمآبُّسندقيرجلا
يرمآويقيدص،يروندمحمناندعنكرلاديقعلالاقتعادعب،ةاشملا
يلعدمحمنكرلاديقعلاةرماؤميّمُساميفهتكراشمبمهُّتايذلاقباسلا
ميظنتلايفزرابلايبزحلاو،كوكركيفةيناثلاةقرفلادئاق]69[ديعس
نكل،اٍّيصخشزازقلاديقعلافرعأنكأمل.بزحلاةدايقةحاطإل،يركسعلا
تيقتلانإامو.ةحلسملاتاوقلاودلبلايفًافورعمهتلعجةيضايرلاهتعمس
طابضناكو،ةزِّيمتمةقادصاننيبتنّوكتىتحاٍّيصخشهيلإتفّرعتوهب
هعضاوتوهمّهفتلًةبحمواًمارتحاهلنوّنكيةّصاخلاتاوقلاتادحوورمآو
.فنصلاءانبأنمنكيملهنأنممغرلاىلع،ةيلاعلاهقالخأو

تاوقلاةيلوؤسمبيفيلكتبزحلايفيركسعلاميظنتلاةدايقتررق



لمعللاوغرفتنييثعبلانييركسعلاضعب(يتفيظوىلإةفاضإةيبزحلاةّصاخلا
ةعباتميلتحيتأففنصلاريوطتةنجلةسائربتّفُلكامك،)يبزحلا
،اهبءاقترالالبسةساردو،ةّصاخلاتاوقلااههجاوتيتلاتالكشملاوتالضعملا
.]70[اهتاردقعفرو

دادغبيفديشرلاركسعميفةّصاخلاتاوقلاةسردمىلإيتارايزىدحإيف
يفهتْبَحاصو،هتيقتلافةأجفركبلاسيئرلااهرازاهريوطتسسأيتعباتمل
ركذأو،هتاراسفتسانعبيُجأتنكو.اهتحنجأوةسردملاتآشنمدقفتلهتلوج
ىلإتاوقلاىوتسمعفرلاهبلمعلاىلإحمطنيتلاروطتلالبسهل
ىدلًالوبقيتاظوحلمتقالو.ةمدقتملانادلبلاشويجيفاهتاليثمىوتسم
هرضحيذلافنصلاريوطترمتؤمىلإانيعُدتسامايأةعضبدعبف،سيئرلا
.اٍّيصخشسيئرلا

رمآزازقلاديقعلاعمترضحو،عافدلاةرازوناويديفعامتجالادقُع
.ةّصاخلاتاوقلليبزحلالوؤسملاوفنصلاريوطتةنجلسيئريتفصبتاوقلا
نيمأبئانوبزحلاّرسنيمأبئانروضحبعامتجالاريُديركبلاسيئرلاناك
.باهشدامحقيرفلاعافدلاريزوو،نيسحمادصيركسعلابتكملاّرس
يتهجنمُتمقو،ةماعةروصبةّصاخلاتاوقلاعضوزازقلاديقعلاضرع
تالضعملاو،اهتابجاووةّصاخلاتاوقلاتامهمةعيبطللّصفموقيقدضرعب
اهبلمعلاوأاهرفاوتبجييتلالئاسولاولبسلاو،اهيناعتيتلاصقاونلاو
.كلذقيقحتل

ىرخأوةرتفنيبينفقوتسيركبلاسيئرلاناكو،مامتهابّيلإنوغصياوناك
ًايفتكمًاتماصناكفنيسحمادصامأ.كلتوأةطقنلاهذهنعاًرسفتسم
اًحاترمدامحقيرفلاريزولاناكو،ّصاخلاهرتفديفتاظحالمليجستب
تاعاسعبرأنمرثكأعامتجالاقرغتسا.ههجويطغيروبحلاو،ضرعلل
ذيفنتلتاءارجإلاذختتسةدايقلانأنيلمآكوكركىلإاهدعبانعجر
.انتاحرتقم

ينءاجف،جوفلابيردتعباُتأضرعلاةحاسيفتنكيلاتلامويلايف
نأريزولاينربخأ.اٍّينوفلتينبلطيعافدلاريزونأينربخيلاًضكارلسارملا
حابصيف.يلوصولاحةرازولاىلإهيفاوأنأو،دادغبىلإاًروفةدوعلاّيلع
هريتركسينلخدأهبتكمتلصوامدنعو،عافدلاةرازوىلإتبهذيلاتلامويلا
،اًكحاضينلبقتساو،هتدضنمفلخنمدامحقيرفلاضهن.روفلاىلع
تقمعتو،ّيراصنأللاًقفارمكوكركيفيدوجوةرتفنمةقيثوهبيتقالعف
ىلإهتبحصو،جالعللةليوطةرتفاهيفىضمأيتلاوكسومهترايزبرثكأ



جالعلاقئارطسراميو،ةيندعملااهتامامحيفيفشتسيناكثيحيموخوس
سيئرلابجُعأدقل؟اذهام«:دامحلاق.سورلاهديجييذلايعيبطلا
ةّصاخلاتاوقللاًرمآكبيسنتينمبلطو،سمألاءاقلدعبارًيثككبركبلا
هنأُدبيمليذلاو،فنصلانمسيليذلازازقلامناغديقعلانمًالدب
.»اهريوطتلبسواهتامهمو،ةّصاخلاتاوقلابٍفاكعالطاىلع

نوكأنأيدلخيفرُديملهنأةقيقحلاو،يلةميظعةأجافمكلذناك
ىلإىقرتأستنك.دئارةبترنمرثكألمحأالانأو،ةّصاخلاتاوقللاًرمآ
ّرمدقنكيملو،رهشأةعضبدعبلبقملاويلوي/زومتيفنكرمّدقمةبتر
هسفنجوفلارمآلًانواعمتنك.ةيفاكةرتفةّصاختاوقجوفيتدايقىلع
مكحبيمامأةليوطلازتالقيرطلانأىرأتنكو،وكسومىلإيباهذلبق
:هتبجأكلذل.اهتدايقباًريدجنوكأيكةءافكلاوةربخلاىلعيلوصحةرورض
ةءافكبنوكتنأحمطنةّصاختاوقىلعملكتنانكسمألابريزولايديس«
كلمأالانأو،اهتدايقّيلعنوضرعتمويلاو،ةمدقتملالودلاشويجيفاهنارقأ
ينوطعأ،هيلإاٍّيصخشانأحمطأامققحألدعبليهأتلاوةبرجتلاوةربخلا
نأوينيفعتنأوجرأفنآلاامأ،اهتدايقباًريدجنوكألةصرفلاوتقولا
.»بصنملااذهّيلوتنمسيئرلاديسلاينيفعي

ىلإيباوجلُقنتاملكيأبيردأالو،ماتءافجبيتباجإريزولالباق
نمكانهله«:لاقو،هبضغأكلذنأدعباميفتملعينكل،سيئرلا
يفركبلاسيئرلاينعضو،نيحلاكلذنمو،»؟ضفريوكلذلثمبهفِّلُكن
.مهببّحرملاريغةمئاق

نإ«:لاقويديبعلايلعدئارلايبلصتا1972ماعءاتشمايأدحأيف
ةعاسلادنعاًحابصينطولاسلجملايفنك،اًدغكديريبئانلاقيفرلا
ةداعلاكتناكو،بئانلاقيفرلاريتركسيلعدئارلاةفرغتلصو.»ةرشاعلا
مادصضهنو.ةيحتلاتيدأفاًروفينلخدأوهتعاسىلإرظنفنيعجارملابصغت
،يببحروةرشابمهتدضنممامأيسركلاىلعسولجلابّيلإراشأوينحفاصو
انيدلوديجيتايفوسلاداحتالانعكعابطنانأدقتعأرازنقيفر«:لاقمث
ملعتامككانهنمنحشتثيح،وكابءانيموةنيدميفةيلصنقحتفةركف
،وكسومىلإبهذتنأكديرأ.يتايفوسلاداحتالانمانتايرتشممظعم
انيلإدوعتو،همدعنمةيلصنقلاحتفىودجيفكانهقافرلاعمركاذتتو
.»هيلعمتقفتاامب

لضافقيفرلاو،يوجلاويركسعلانْيقحلملاتيقتلاووكسومىلإترفاس
،يتايفوسلاداحتالايفيبزحلالوؤسملاويركسعلاقحلملانواعمكاربلا



حتفعمعيمجلايأرناكو،بئانلاقيفرلاينلّمحاممهيلعتحرطو
يفتتُِّبثيتلاةبجوملاعئارذلاوبابسأللوكابةنيدميفةيقارعةيلصنق
يفاهتيضمأمايأةعضبدعبو.بئانلاقيفرلاىلإهبدوعأسيذلاباتكلا
هيفانّديأيذلاباتكلاهتملسو،دادغبىلإتدعكاربلالضافعمةحارلا
هتبجأف؟ءيشيألةجاحيفتنكنإويلاحنعينلأسف،ةيلصنقلاحتف
تئجاملكيترايزليتأتنأكديُرأ،اًنسح«:لاق.لاحنسحأيفينأواًركاش
دحأنوكأنأينديريهنأينظيفو،تجرخوهتركشف،»دادغبىلإةزاجإيف
.هلاجر

،ةّصاخلاتاوقلليبزحلاميظنتلالوؤسميتفصبيبزحلايطابتراناك
تادحولايطغتهتاميظنتتناكيذلايركسعلاكوكركبتكمةدايقب
نيمأناكو.ليبرأوةيناميلسلاوكوكركتاظفاحميفةيركسعلاتاليكشتلاو
،دادغبيفيركسعلابتكملاءاضعأدحأنمَّنيُعيكوكركبتكمميظنتّرس
بتكملاةدايقعامتجانورضحياوناكف،كوكركيفميقيمهمظعمنكيملو
نودوعيمث،عطاقلايفةرشتنملاتاميظنتلادحأةرايزبنوموقيو،يعوبسألا
نيسايلماكيركسعلابتكملاوضعقيفرلاناك.دادغبىلإيلاتلامويلايف
اًقفارمناكنيسايدشرأهوخأو،نيسحمادصبراقأنمواًقباسطباضبئان
مث،دعباميفةيرطقةدايقوضعحبصأو،هتاقيقشىدحإاًجوزتمومادصل
ةيلكيجيرخنموطايتحالاطباضيوازعلاليلخقيفرلاةيلوؤسملاّىلوت
ةيلكلايفةيناثلاةرودلااجيرخهدلاوويدلاوف،ةلوفطلاءاقدصأنموةراجتلا
ظفاحممثةيركسعلاتارابختسالاريدمبصنمهدلاولغشو،ةيركسعلا
نكردئاريلوغةرقلانيسحسرافكلذك.دعاقتلاىلعهتلاحإلبقتوكلا
مثكوكركبتكملوؤسمراصويبزحلالمعللاًغرفتمناك،ةّصاختاوق
نمو.ةسائرلانيسحمادصّيلوتدنع1979ماعيفنجُسوارًيفسِّنيع
يفنجُسمثارًيفسِّنيعيذلايميلدلادماحنكرلامّدقملابتكملاءاضعأ
ودقلاديردنكرلادئارلاو،هبيذعتةجيتننجسلايفتامو،1979ماع
عطاقلايفهءاولدوقيناكامدنعةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايفدهشتسا(
يفنجُسمثًايبزحاًغرفتمناكيذلايدعاسلاحلاصبيقنلاو،)يبونجلا
يذلا]71[ديجملانسحيلعو،بيذعتلانمنجسلايفتامو1979ماع
نيدأو،يركسعلاكوكركبتكميففصلاطابضتاميظنتنعًالوؤسمناك
قيقحتةنجلنمةوشرلاوداسفلامهتبتاميظنتلاطابضنمديدعلاعم
يفيركسعلابتكملاةرئادىلإلُقنكلذعمو،يوازعلاليلخةسائربةيبزح
ةتوافتمددملنجسلابمهيلعمكحفهباحصأامأ،ةيرادإةفيظوبدادغب



.بزحلانماودرطو
ةيدركلاةكرحلاوةطلسلانيبتاضوافمرودتتناك1973ماععيبريف
ةكرشوسدنهمناك.نيبناجلانيبرانلاقالطإلفاقيإكانهناكو،ةحلسملا
لقنبيبانأصحفيفينيتورلامهلمعبنوموقيكوكركيفقارعلاطفن
ضعبماقامدنع،كوكركقرشانركسعمنعارًيثكدعبتالةقطنميفطفنلا
اًرقمتناكيتلانسحةرقةيرقىلإمهدايتقاومهفطخبداركألانيحلسملا
ةنيدمهاجتابجوفلاركسعمنمملك15وحندُعبىلعةعقاولا،مهل
بعصيةرعوةقطنميف»ةيناميلسلا-كوكرك«قيرطبونج،ةيناميلسلا
يفاهّرقمناكيتلاةيناثلاةقرفلانمانباولصتا.تالجعلاباهيلإلوصولا
يذلاعبارلاءاوللانوكِّرحيسمهنإاولاقو،ةثداحلابانوربخأو،كوكركركسعم
موقنوانركسعملصيسو،]72[ينيعملاراتسلادبعنكرلاديقعلاهدوقيناك
فاطتخالاتقونعتلأس.نيسدنهملاريرحتوداركألانيحلسملابقعتباًعم
مودقراظتنانإ«:تلق.مهّوتلهباوملعدقو،تاعاسعضبذنماولاقف
لاسرإُحرتقأو،نسحةرقيفمهدعاوقاولصودقنيحلسملانأينعيءاوللا
ىلإمهلوصولبقنيسدنهملارّرحتجوفلانمةوقلقنلةّيتمستارئاط
ةّيتمسةرئاطاولسرأةقرفلادئاقواولوادتنأدعبو،»نسحةرقيفمهرقم
.»كيلإهقيرطيفعبارلاءاوللانإ«اولاقو،طقفةدحاو

نعشيتفتللةوقلاتعلقأو،نيطباضةرمإبًالتاقم18نمةوقتزهج
انتوقذيفنتءانثأيف.رهظلادعبةيناثلازواجدقتقولاناكو،نيفطاخلا
مهتجلاعفةّيتمسلاىلعرانلانيحلسملانمتاعومجمتقلطأبجاولا
اًددعتلتقنأدعبتعلقأمثمهعمتكبتشايتلاةوقلاتلزنأو،اهنارينب
،نيفطاخلانعشيتفتلايفترمتساو.مهعمنوسدنهملانكيملو،مهنم
ىلعقلطناهنمو،شيتفتلاءانثأيفانركسعمىلإعبارلاءاوللالصوف
يفةّيتمسلاتّرمتسا.نيحلسملابُّقعتلطفنلابيبانألةيبارتلاقيرطلا
مهتجلاعفاهيلعرانلااوقلطأنيحلسملانمىرخأةعومجمتدهاشو،اهشيتفت
،مهنماًددعتلتقواًضيأمهعمتكبتشايتلاةوقلاتلزنأو،اهخيراوصب
ءالؤهةبحصبنوسدنهملانكيملو،ةرسكتملايضارألايفنورخآلاقّرفتو
ريغقيرط(يمسينلاقيرطلاعاطقنادعبعبارلاءاوللاداع.اًضيأةاصعلا
يفةّيتمسلايفيتلاةوقلامهتدرأنيذلانيحلسملاثثجعم)ةدبعم
ىلإةدوعلاةّيتمسلادئاقنمتبلطةعاسببورغلالبقو.لوألااهكابتشا
اولصودقنيَفطتخملانيسدنهملاونيحلسملانأبدقتعأينألجوفلاركسعم
شيتفتللٍفاكٌتقوَقبيملو،اهتمجاهمانيلععنمُتو،ةلهآلانسحةرقةيرق



تاعومجمدهاشهنكلرمألاملتسادقهنأبينربخأف،اًبيرقلحيسمالظلاو
تيزلاحشروةرئاطلاتبيُصأفمهعمكبتشاورادتساف،نيحلسملانمىرُخأ
ةيرقبرقلالتلانمتاعومجمنيبٍداويفطوبهلاىلإترطضاو،اهنم
ةوقلارمآوةّيتمسلادئاقنمتبلطفديدجلافقوملابينوربخأو،نسحةرق
امهيلعةرذعتمةقدبناكملاةفرعمنأبيناربخأف،ةرئاطلاعقوماددحينأ
عماوكبتشامهنأبتربُخأليلقدعبو.بناجلكنممهبطيحتلالتلانأل
اهتيامحبمهترمأف،ةرئاطلاطوقسناكمىلإاودفاوتنيذلاداركألانيحلسملا
عّمجتومالظلاطبهو.اهيلعةرطيسلابنيحلسمللاوحمسيالنأبو،نمثيأب
ةرملكيفو،ةرئاطلاىلإلوصوللتامجهلانمددعباوماقونوحلسملا
،مهتانواهنوحلسملابلجليللامّدقتبو،عجارتلاىلعجوفلاولتاقممهربجي
ليللافصتنمبرقو،موجههبقعأمثةرئاطلاواندونجفصقباوأدبو
حمسينأهترمأو،كلذبةوقلارمآينربخأفدافنلاىلعانيلتاقمداتعكشوأ
لشفىرُخأةرمو،ةيوديلاتانامرلابمهفذقبمهئجافيمثبرقتلابنيحلسملل
له«:هلتلقفدفندقمهداتعنأةوقلارمآينربخأفنيحلسملاموجه
الهنأبينباجأف»؟ةيطفنلاكوكركلوقحنمةيلزألارانلابيهلدهاشت
،تنأهجتا«:تلقف،وجلايفاهرارمحادهاشينكل،ةرشابماهدهاشي
عضبدعبو.روفلاىلعكلذبرشابيسهنأينربخأف.»اههاجتابنورايطلاو
ةرئاطلالخادمهونيحلسملادهاشيو،كرحتلابعرشهنأينربخأقئاقد
:لاقف)RBG(يجيبرآتافذاقخيراوصمهيدليقبنإهتلأسف،ةّيتمسلا
قئاقددعبو.اهيفنموةّيتمسلارمديودوعينأهترمأف.»ناخوراصانيدل«
يفمهدهاشدقو،نيحلسملانمددعلتقوتقرتحادقةّيتمسلانأبينربخأ
نمبُسحتلاعمةدوعلابهترمأف.اهيفتلعتشايتلانارينلابيهلءوض
.نيحلسملاةعباتم

ةدايقانربخأفجوفلاركسعمةوقلاتلصو،ليلقبلوألاءايضلادعب
هجاعزناةقرفلادئاقىدبأو.ةملاستداعةوقلانأو،فقوملابةيناثلاةقرفلا
نيحلسمللحمسناليككلذبترمأينإتلقف،ةّيتمسلاةرئاطلاانريمدتنم
باهولادبعكاذنآليبرأظفاحمىكتشامايأةعضبدعبو.اهيلعةرطيسلاب
.مهيلتاقمنماًحلسم55تلتقةّصاخلاتاوقلانأ]73[يشورتألا

بيقنلاقيفرلاحرطةّصاخلاتاوقلاميظنتةدايقتاعامتجادحأيف
هيفءاج،اًرطخاًرمأ]74[ةّصاختاوقعبارلاجوفلارمآيربصحابصنكرلا
اولقن،هجوفنم،ةّصاختاوقثلاثلاجوفلافصطابضنمةعومجمنأ
سيئرلاةيامحنعةلوؤسملاةيامحلاتاوقلثمةياغللةساسحنكامأىلإ



نكرلادئارلاسيئرلاقفارمنمريثأتبتارابختسالاونمألاتايريدموركبلا
ثلاثلاجوفلايفلمعيناكيذلانيسحلادبعقداصقراطةّصاختاوق
ةفورعملارصانعلانممهمظعمو،سيئرللاًقفارمهلقنلبقةّصاختاوق
يعويشلارايتلايديؤمنمناكنممهنمو،طابضنالاوكولسلاءوسب
يفكراشومهتادحويفنييثعبلاعمقّقحيناكنممهضعبو،يمساقلاو
مئاوقةئيهتتبلطف،تامولعملاهذهميظنتلاءاضعأةيقبديأو.مهبيذعت
ميظنتبتكمىلإاهلسرنلمهنمدحاولكنعمهتاظوحلمعممهئامسأب
.مهبناجنمهنوريامذاختاليركسعلاكوكرك

عطاسلامجنلا
ةدايقيفاًعطاساًمجن،بزحلاّرسنيمأبئان،نيسحمادصقيفرلاحبصأ
يفهحاجندعبةدايقلاءاضعأهنارقأنعةعساشتافاسمباًديعببزحلا
خوضربتهتنايتلا،ةيراكتحالاطفنلاتاكرشعمميمأتلاةكرعمةدايق
سيئرلاةّدشباهضراعيتلاةوطخلايهو.هطفنقارعلاميمأتوتاكرشلا
مادصنأىلعمكدهُشأ«:لاقو،ةدايقلاءاضعأضعبعمركبلانسحدمحأ
ةلواحمبماقامدنعناريإيفقدصمريصمبمهرّكذو،»بزحلارمديسنيسح
نيذلابزحلاةدايقءاضعأةيبلغأومادصرارصإتحتنكل،ميمأتللةهباشم
.خوضرلاىلإهتّديأيتلاةيلقألاوركبلارطضاهودناس

ةماعلانكامألايفبعشلاريهامجبهتاءاقلمادصّفثكهنيعتقولايف
ناكيتلا»بيجيبزحلاولأستتنأ«تاودنيفمدقلاةركبعالمو
يأنعاهيفبيجيف،ءاوهلاىلعاًينويزفلتلقُنتوعاذتتناكو،اهريدي
لئاسللينطولاسلجملايفهبتكمحتفو.عوضوميأيفوناكنمملاؤس
،دادغبلفتاهلاليلدباتكةمدقميفيصخشلاهفتاهمقرعضوو،بيجملاو
مقربنولصتيةيصعتسمتالكشمنوناعينممنينطاوملانمديدعلاناكو
نمرخآلابناجلانمتوصلامهيتأي»؟ملكتملانم«نولأسيامدنعو،هفتاه
بلطيوأاٍّيفتاهمهتالكشملحىلعلمعيف،»نيسحمادص«:فتاهلاّطخ
مهنمنوريثكناكو.هتلباقملينطولاسلجملايفهبتكمىلإءيجملامهنم
دنعىتحبعشلاءانبأدنعهتيبعشتدادزاف،هتيضقتلُحدقوجرخي
.بزحللنيداعملاضعب

بتكملاّرسنيمأبئانهتفصبهعقومهلحاتأةحلسملاتاوقلايف
نمبابشلاطابضلاوةيركسعلارداوكلاوةداقلاءاقلةيناكمإيركسعلا
عمهبواجتو،مهعمهثيداحأبمهبولقومهتقثبسكف،مهريغونييثعبلا



حبصأف،مهعمهلماعتيفاهلّططخملاوةموسرملاهتيوفعوهتطاسببومهراكفأ
.يثعبلاملحلاقارعللققحيلهيلإنوعلطتييذلالمألاوزمرلا

مايأذنمهيلعفرشأوتارابختسالازاهجىنبنموهنيسحمادص
مادصراتخاف،بزحللةبراضلاديلا،نينُحزاهجئشُنأامدنع،ّيرسلالاضنلا
ةروثلامايأيفةماعلاتاقالعلاةرئادحبصأو،هيلعفرشأوهرداوكوهدارفأ
تعسوتنأدعبةماعلاتارابختسالاةرئادىلإلوحتينألبق،ىلوألا
نماهبشطبييتلاهعارذومادصنيعةرئادلاهذهتناك.ترثكوهتيحالص
وأاهيفاوطرخنينأبمهبقثينيذلاريغناكيألحمسيملو،هضراعي
،ركبلاسيئرلامهنمو،ةيرطقلاةدايقلاءاضعأنمٌّيأنكيملو.اهنماوبرتقي
مادصطسب.هيلعاًعّلطُموأ،اهرُدُجنيبواهتقورأيفيرجيامبملعىلع
ةفاقثلابتكمهسؤرتبةفاقثلاومالعإلالئاسوىلعنميهوهذوفننيسح
بّاتكللتايعمجونويزفلتوةعاذإنمهلئاسوىلعرطيسف،مالعإلاو
ةسائرّىلوتو.نيرخآلاباسحىلعهصخشلمهرّخسومهيلعقدغأو.ءارعشلاو
ةيتحتلاةينبلاريوطتوءانبللةسمخلاططخلاعيراشمو،طيطختلاةنجل
،هيدينيبةوقلارصانعلكعيمجتعاطتسااذكهو.ةيعانصلاوةيعارزلاو
ىلإهجوتمث.يموكحبصنمّيألغشينكيملنإو،لوألالجرلاحبصأو
بزحلارادتقاوةوقوةوطسبتعنتقانأدعبةينطولاىوقلاوبازحألا
يفةكراشملاباهعانقإىلعلمعف،يكارتشالايبرعلاثعبلابزح،دئاقلا
،دئاقلابزحلااهمعزتييتلاةيمدقتلاةينطولاةهبجلاةميختحتةطلسلا
اذكه.يوناثلاكيرشلارودبءافتكالاو،تارازولاضعباهتادايقميلستضرعو
،يقارعلايعويشلابزحلانمثعبلابزحىلإةفاضإةهبجلاتفلأت
ىوقلاضعبو،يناتسدركلايطارقميدلابزحلاو،يطارقميدلاينطولابزحلاو
.ةيودحولاوةيموقلاتايصخشلاو

]75[ماعلانمألاريدم،رازكمظانءاوللاماق1973وينوي/ناريزح30يف
سيئرلالايتغاةلواحمبنيسحمادصنمبّرقملا،يركسعلابتكملاوضعو
نمددعىلإاهبماقةرايزنمةرئاطلابهلوصودنع،دادغبراطميفركبلا
بئانمهسأرىلعو،ةموكحلاوةدايقلاءاضعأعيمججرخو،ةيكارتشالالودلا
هرصانععّزودقرازكمظانناك.هلابقتسالنيسحمادصبزحلاّرسنيمأ
لوزنلاحلايتغالاذّفنتلهذفانموراطملاحوطسىلعلايتغالابةفلكملا
تالصاومةزهجأبهّرقمنممهبلاصتاىلعناكو،ةرئاطلانمسيئرلا
،اهدعومبلصتملوسيئرلاةرئاطترخأت.ةّصاختابذبذىلعو،ةيكلسال
ىلإبهذواًعرسممدقبئانلابتكمنماًفظومنأرازكلاجرظحالو



مظانكشف،راطملارداغونيلبقتسملامادصكرتف،هنذأيفسمهومادص
بورهلابهناوعأبرقأنمةعومجموردابفتفشكدقهتلواحمنأرازك
قيرفلاعافدلاريزوامهنيتنيهرهعماًبحصتسمةيناريإلادودحلاهاجتاب
،امهدّيقنأدعبناديغنودعسديمعلاةيلخادلاريزوو،باهشدامح
.اهباوبرهيتلاتالجعللةيفلخلاقيدانصلايفامهامرو

،ةيلخادلاوعافدلايريزوبمويلاكلذحابصيفلصتادقرازكمظانناك
يفبغريهنأو،جراخلانمهتلصودقةروطموةديدجةزهجأنأبامهربخأو
لكهّرقمىلإاءاجف،امهيترازولةديفمتناكنإةفرعملاهيلعاعّلطينأ
.هعمامهذخأبرهاملوةيبقألادحأيفامهبىقلأو،امهلقتعافدارفناىلع
هربخأهنذأيفسمهوراطملاىلإءاجيذلابئانلابتكمفظومنإ
راظتنايفناكيذلاايراغلبسيئرنأل،تاعاسعضبرخأتيسسيئرلانأ
راطميفهترئاطتطبهوىرخأةيكارتشاةلودنممداقلاركبلاسيئرلا
نوكينأهجمانربيفناكو.دادغبىلإهقيرطيفوهوةيراغلبلاةمصاعلا
سيئرلانكل،طقفةدحاوةعاسلراطملايفيراغلبلاسيئرلاعمءاقللا
ةبيرقلاةيئافشتسالاقطانملاىدحإروزيلركبلاسيئرلاىلعّحلأيراغلبلا
ردقلالّخدتاذكه.لايتغالاةلواحمنمركبلاسيئرلااجنو،ريخأتلاثدحف
دامحعافدلاريزوةايحءاهنإو،سيئرلاةايحذاقنإوةرماؤملافشكيف
ةموكحلاوةدايقلاءاضعأةيقبفرعراطملامادصةرداغمدعب.باهش
ىلإتداعواهنكامألايتغالاتاعومجمتكرتف،مهرودباورداغفريخأتلاب
يفسيئرلالايتغالةلشافلاةلواحملابانعمسامدنعكوكركيفانك.اهتاّرقم
لازنإلاوةيوجلاتالوصلاتايلمعداجأوبّردتدقيجوفناكو،دادغبراطم
ةيناريإلادودحلاىلإهتعومجمورازكمظانلوصونمةيشخو،ّيتمسلا
كوكركبتكميفيبزحلالوؤسملاىلعُتحرتقا،هيدراطمنمتالفإلاو
موقينأىلعةقفاوملالاصحتسالاًروفيركسعلابتكملابلاصتالايركسعلا
صيلختوهتعامجورازكىلعضبقلاءاقلإو،اًروفتاّيتمسلابعالقإلابيجوف
يركسعلاكوكركبتكمنيبةثيثحتالاصتاترجو.مهيديأنمنئاهرلا
راظتنايفو،ذيفنتلاىلعةقفاوملليروهمجلارصقلاويركسعلابتكملاو
،رصقلاسرحوةّصاخلاتايامحلانمرصانعاولسرألصيمليذلاباوجلا
ريزولتقنمرازكنَّكمتنأدعبهتعامجورازكمظانىلعضبقلااوقلأف
رهاظتيذلاناديغنودعسةيلخادلاريزوةباصإو،باهشدامحعافدلا
.ةرطختاباصإبتوملاب

يفمهيلعضبقلانمليلقدعبهتعومجمورازكمظانبمادعإلامكحذُِّفن



لايتغالاةلواحمهتفدهتسايذلاركبلاسيئرللحُتتملو،تارابختسالاةقورأ
بابسأورازكعمقيقحتلاةجيتنةفرعمبزحلاةدايقءاضعأنميأوأ
ةدايقلاوضعطّروتعماًصوصخ،سيئرلالايتغاةلواحمبهمايقيعاودو
،ةيموقلاوةيرطقلانيتدايقلاوضعو،همادعإولضافدمحمبزحللةيرطقلا
نوجسبهايغيفعدُوأيذلايّئارماسلاقلاخلادبعبزحلارِّكفمو
مادصّيلوتدعبهمادعإىتحهيقتليوأدحأهدهاشيملو،تارابختسالا
.1979ويلوي/زومتيفةسائرلاةّدسةرشابمنيسح
ناكذإ،َرداوكواًدارفأبزحلالخادارًيثكًاطغلرازكمظانةلواحمتراثأ
ةيبزحلابصانملاوبترللعيرسلاهقلستءاروناكنموهوهباّرعمادص
بزحلابتكموضعىلإنينُحزاهجيفٍّيداعرصنعنمف،ةيفيظولاو
ةدراطميفةدودحمريغتايحالصهحنمو،نمأللاًريدمهنّيعو،يركسعلا
تلواطلب،مهيلعضبقلاوبزحلاءادعأوموصخمهنأضرتفينمةيفصتو
فوخللًاناونعهمساحبصأىتحرخآلوأببسلبزحلاءاضعأضعبهعارذ
ًةرشابمٌطبترمهنأل،ىوكشلاوأدقنلاىلعدحأؤرجينأنودنمعزفلاو
ناك.ةرشابملاهتيلوؤسمتحتو،نيسحمادصبزحلاّرسنيمأبئانقيفرلاب
ىلإهعفدوأهكراشنموأرازكطّروتءاروناكنميفهكوكشركبلل
هيلعضبقلاءاقلإدعبًةرشابممادعإلاذيفنتلاًحاترمنكيملو،ةلواحملاكلت
.ةطلسلاوبزحلايفهعمًائطاوتمناكنمو،هعفاودفشكوهفارتعالبق
نإهللابمسقأ«:ًابضاغركبلالاقةلواحملادعبةدايقلاتاعامتجادحأيفو
يفةلواطلاهذهىلعو،انهانعمٌسلاجرازكمظانةيلمعءاروناكنم
.»عامتجالااذه
،نيسحمادصهبئانةدايقلاعامتجايفهمالكوركبلاكوكشتجعزأ
يفهلامعأةسراممنعداعتبالااهدعبرثآو،هيلإامٍلكشبةهّجوماهربتعاو
ركبلاسيئرلاكوكشىلعاًجاجتحاةيبزحلاهتايلوؤسمةيقبورطقلاّرسةنامأ
ضعبصيلقتلبزحلاةهجاونعمادصيراوتلالغتسايفلشفيذلا
هاضرأدقو،مادصداعةّدعرهشأدعبو.هنمّصلختلاوأاهبحسوهتايحالص
ةطلسلانمىقبتامطويخبحسباًروفأدبو.قباسلانمىوقأ،سيئرلا
.هيدينيباهعّمجيلاًجيردتركبلانم

يذاحملاراجنسءاضقيفةيديزيلاءاسؤردحأدرمت1973ويلوي/زومتيف
الملانمٍعيجشتب،يزبةديدخهمساو،لصوملاةنيدمبرغةيروسلادودحلا
ةيديزيلانأىوعدبيناتسدركلايطارقميدلابزحلاميعزينازربلاىفطصم
مهو،ٍةيدركٍلوصأنممهلصوملابرغراجنسءاضقيفنينكاسلا]76[



،ىفطصمالملابزحىلإًايمتنمهيلإأموملاناكو،يدركلابعشلانمٌءزج
نوكأنأىلع،راجنسىلإيجوفكّرحتبشيجلاناكرأةسائررماوأتردصف
،جوفلاكّرحتف.راجنسىلإمدقتملااهّرقملقتنايتلاةعبارلاةقرفلاةرمإب
دمحم)ةبلط(بلاطنكرلاديمعلاةقرفلادئاقيناعدتساانلوصولاحو
يفنونصحتي]77[يزبةديدخلنيعباتلاةيديزيلايدِّرمتمنأزجوأو،مظاك
ءاوللاويجوفنأو،مهتفئاطلسّدقمرازمدجويثيحراجنسلبجةمق
هتفصبو،هيفنيدِّرمتملادوجوبرضو،لبجلاقلستةمهمبناّفلكُيسسماخلا
ءاوللاهبقعيو،لبجلامحتقتيتلاةوقلانوكيسجوفلانإف،ةّصاختاوق
،»نيريثكاوسيل«:لاقفلبجلايفنيدِّرمتملاددعنعهتلأسف،سماخلا
ةّرسيتمتناكنإٍةقيقدٍتامولعمىلعلوصحلاديرأدئاقلايديس«:تلقف
،»دِّرمتمةئمنمرثكأاوسيل«:لاقف،»يتطخعضأفيكفرعأيكمكيدل
لبجلانمةدّدحمقطانميفلازنإلابمايقللتّايتمسلاىلإجاتحأينإتلقف
.كلذبيندعوف،مهيلعءاضقلاوهيفنيدِّرمتملارصحل

Mi8ةّيسورلاتّايتمسلانإلاقويوجلاراشتسملارضح،يلاتلامويلايف
.راجنسلبجىلعمهلازنإوويلوي/زومتةرارحيفدونجلالقنعيطتستال
ةّيتمسلابةّصاخلاتاساّركلايههذه«:لاقف؟كلذنكميفيكهتلأسو
ءاربخلانماهانملتساامكاهتاديدحتهذهو،Mi8ةّيسورلا)رتبوكيلهلا(
،أشنملاةيزيلكنإتّايتمسانيدلدجوت«:يوجلاراشتسمللتلقف،»سورلا
:لاقف،»تاعافترالاهذهىلعو،ءاوجألاهذهيفلمعتنأنكمياهنأدقتعأو
يف«:تلقف،»اهبلجنسو،لصوملايفسانرفةدعاقيفناتنثاوأةدحاوانيدل«
نمنودعصتفوس«:دئاقلالاقف،»نيلجارلمعلابموقنسةلاحلاهذه
ةيلكلاتارودبالطناكيذلا]78[يمسينلا(ةيركسعلاةيلكلاقيرط
ةقطنمىلإةيدؤملا)ةقطنملايفيلامجإلامهبيردتيفهنوقلستيةيركسعلا
فدهلاينمديرت،دئاقلايديس«:تلقف.»سماخلاءاوللامكبقعيو،رازملا
،ةضراعلانمجوفلالزنيساهدنعو،سماخلاءاوللهمِّلسأوهلّططخأينعدف
قفاوف.»اهلالتحادعبضرألاكسمنالنحنف،ىهتنادقنوكيانبجاونأل
فدهلاىلإفرعتلايفيتدعاسملةيديزيلانمنيليلديللسرأو،كلذىلع
تجرخ.ذيفنتلانيحلةفرغيفنيليلدلازجحبروفلاىلعتمقف،نيدِّرمتملاو
-راجنسقيرطةاذاحمبّدتميناكيذلالبجلاعالطتساليلاتلامويلايف
ةيلكلاقيرطأدبتتاعطقلااهيفركسعتيتلاةقطنملالباقميفو،لصوم
ينغناتسبهطيحييذلارازملاعقيثيحلبجلاةمقىلإةدعاصةيركسعلا
هضّرعتىلإيدؤيسعقوتملاهاجتالااذهنمجوفلادوعصناك.راجشألاب



كلذل،ةمقلابرققيرطلايفرطىلعاونّصحتنيذلانيدِّرمتملانارينل
نمو،لصوملاةنيدمهاجتابقيرطلاىلعًاقرشتبهذو،كلسملااذهتطقسأ
ُتسِقو،لبجلاةمقهاجتاباًجيردتعافترالابيقرشلالبجلاليذأدبيكانه
راتمألاُتلوحنأدعب،ةوطخ23000وحنتناكفةطيرخلاىلعةفاسملا
دادتمايهيتلا)ربلاقيرط(ةرْهَّظلاو،ًةليوطةفاسملاتناك.تاوطخىلإ
الاًقيرطواًكلسمناكهنكل،ٌةمخضٌروخصاهوسكتةمقلاىلإلبجلاليذ
-راجنسقيرطعطقةقرفلانمتبلط.هرايتخاتررقف،نودِّرمتملاهعقوتي
،ةاطغملمحتالجعبجوفلاتبرسو،مويلاكلذرهظدعبنملصوملا
انتكرحفشُكتاليكقئاقد10-5ةرتفلكةدحاوةلجعجرختتناكف
لّجرتو.لبجلاةمقنممهريظاونباننوبقارياوناكنيذلانيدِّرمتملانم
.ةمقلانمدصُرينكيمليذلالبجلاليذيفدونجلا

انعرشةنماثلاةعاسلادنعو،ّقلستلاةقطنميفجوفلالماكتًءاسم
ناك.جوفلاايارسانبقعتةمدقملايفعالطتسالاليصفعمتنكو،قلستلاب
دعبو،انقلستلةسكاعملاةهجلانمةوقبُّبهتةراحلاحايرلاو،اًراحّوجلا
لِّلبنانكو،حيرلاةدشنمتّفجدقانهاوفأتناكةفاسملافصتنمانعطق
لقثحبصأو،بعتلابرعشأتأدبو،رثكأالءاملانمةعرجفشترنوانهافش
ىرأامدنعو،امهنزوفاعضأامهنأكوءاملاةّيمزمزوهلمحأيذلاسدسملا
مهعمرمتساوشطعلاوبعتلاىسنأمهتازيهجتلماكبيعمنوّقلستيدونجلا
نكميالانقيرطضرتعتٌةمخضٌروخصًانايحأانفداصتتناكو،دوعصلايف
انكّقلستلانمةريخألاةعاسلايفو،رخآلااندحأةدعاسمبّالإاهزايتجا
ّالإو،ءوضلالبقةمقلاغولبانيلعذإ،فقوتنملنكل،ىشطعونيكهنم
مهنارينباننولغاشيوانهاجتابنودرمتملالّوحتيو،ةتغابملارصنعدقفنساننإف
ناتسبانمامأناكو،ةمقلاىلإانلصودقانكقئاقدبرجفلالبق.قوفنم
نارينانيلعتحُتفةأجفو،عافترالاطسوتمروخصلانمٍجايسبطاحمريبك
،ارًيخأانرمأفشُكاًذإ.ةّدعقدانبباُهترَّدقو،نيدِّرمتملانمٍددعةحلسأ
تاعامجترمأفىرخأدادعألوصولبقٍةعرسبمهعملماعتلابجيو
تاعامجو،ٍةفذاقِّلكلخوراصنمرثكأبجايسلابرضبRBG7تافذاقلا
رمألاتردصأو،ناتسبلاىلإزفقتسيتلاةلوصلاتاعامجدانسإبتاشاشرلا
تحتو،عالطتسالاليصفعمةرشابميفلختناكيتلاّةيرسلاةلوصب
،ءاوهلايفرياطتتهروخصتناكيذلاناتسبلارادجلخيراوصلاتابرض
نينثالّوأاولتقو،ناتسبلاةقطنمىلإاندونجزفقتاشاشرلادانسإو
رخآلابناجلاىلإورازملاهاجتاباوبرهنيذلانيرخآلااوبقعتو،امهودهاش



.ناتسبلانم
جايسلانوربعيمهنمتارشعلااندهاشو،اًيلاخناكورازملااندونجمحتقا
يفةقيحسلاةيدوألاوقوقشلايفاوفتخاامناعرسو،رخآلاهاجتالايف
رازملاوةمقلانأو،فقوملانعةقرفلاتربخأ.لبجلانميبرغلابناجلا
سماخلاءاوللالوصورظتنأينأو،انترطيستحتتحبصأدقاهلكناتسبلاو
سماخلاءاوللالوصولبقو،ةيركسعلاةيلكلاقيرطنمقلستيناكيذلا
يتلاعضاوملايفىقبتنمنيبوهنيبلاتقلاعلدناةليلقةفاسمبةمقلا
بلطف،هاجتالااذهنمدعصتسيتلاتاوقلاةمواقملاهيفنيدوجوماوناك
تلسرأف،سماخلاءاوللاهجاُوتيتلاةمواقملاىلعءاضقلاانمةقرفلادئاق
ّجعييتلاقوقشلايفرارفلاىلعنيقبتملااوربجأنيذلاةصانقلانماًددع
دَّبكتو،رخآحرُجوعالطتسالاليصفنماندونجدحألُتقو،راجنسلبجاهب
ةيديزيلانعفورعملا(هرصانعنمددعحرُجو،نيليتقسماخلاءاوللا
،مهتكبرأةأجافملانكل،مهئاسؤرلءايمعلامهتعاطو،لاتقلايفمهتسارش
،)ةيركسعلاةيلكلاقيرطىلعةأيهملامهعضاومنمرارفلاىلعمهتربجأو
دوقيناكيذلايزبةديدخنباناتسبلايفىلتقلانيبنمناكو
طقسدقلبجلانأىأرامدنعةيروسىلإبرهدقفةديدخامأ،نيدِّرمتملا
.انتاوقيديأب

جوفلاولزنأسيننأليجوفنملبجلامالتساسماخلاءاوللانمتبلط
يواهربمزاحنكرلامّدقملاسماخلاءاوللارمآناكو،بجاولاءاهتنادعب
ةرئاطتبلطو،اًروفلوزنلابهترمأيننكل،جوفلاءاقبيفبغري]79[
زارطنمعنصلاةيزيلكنإةّيتمسةرئاطلسرأف،دئاقلاةهجاوملةّيتمس
ةليللاومويلاجوفلاىقبينأبلطيذلاةقرفلادئاقىلإينّتلقأف،سكسيو
تاوقلاف،هيلعانقفتاامقفوًالاحجوفلالزنينأهنمتبلطف.اًدغلزنيو
كانه«:لاقو،هعمساممدئاقلاضعتماف،اهملستوفادهألالتحتةّصاخلا
ودعلادوجونعتامولعمدورولاهريهطتبجيًةيرقركذو،»رخآبجاو
.نكميامعرسأبكرحتأنأبجيهنأو،اهيف

يتلاةيرقلاىلإةحارلانمطسقيأنودنمانكرحتجوفلالماكتدنع
تناكيتلاةيرقلاانلصوامدنعو،نييديزيلاءّالدألاةلالدباهريهطتانمبُلط
نكيملفاهانشتفو،ةقهاشلالابجلااهبطيحتو،ءامىرجمبرقٍداويف
لبجلاّقلستننأدئاقلارمأف،ةقرفلاانربخأ،خويشلاوءاسنلاّالإاهيف
هنمتبلطف،هيلإنيدِّرمتملاءوجللامتحالهشتفنوةيرقلاىلعفرشملا
ةريضحوينّتلقأًةدحاولسرأف،سكسيوزارطنمنيتّيتمسنيترئاطلاسرإ



ةيقبلقنةّيتمسلاتلمكأو،لبجلاةمقىلعانطبهو،عالطتسالاليصفنم
سيلولبجلاةمقىلعاننأبةقرفلاانربخأفدحأىلعرثعنملو،ليصفلا
ةيرقوهو،رخآفدهىلإبهذننأبدئاقلارمأف،دوجونيدِّرمتملل
انقلطناو،جوفلاعّمجتةقطنمىلإاندعف،ةيروسلادودحلانمةبيرقةيديزي
،اًرصعانلصوو،ةيروسلادودحلانمبيرقلاديدجلافدهلاىلإءّالدألاعم
ليصفتعفدو،ريبكعَفترماهلامشىلعناكيتلاةيرقلالبقانّفقوتو
،ةيرقلالامشعفترملانمٌةفيثكٌنارينانيلعتحتُففةيرقلاىلإعالطتسالا
ّةيرستعفدف،انمادقأتحتطقاستتتاقلطلاتارشعتناكو.ةيرقلانمو
ةيلبجلاةضراعلاةقطنملغاشتةثلاثلاو،مامألانمىرخأو،ةيرقلابونجىلإ
،مهتحلسأعمتارشعلاىلعانرثعو،ةيرقلاجوفلامحتقاو.ةيرقلالامشيف
،ًاليلحبصأدقتقولاناكو،ةموكحلابناجنمنوحلسممهنأاوعداو
،انتالجعىلعمهانعزوومهتحلسأانذخأنأدعبنيحلسملانييديزيلااندّيقف
نمٍةعومجمعمهّرقميفدئاقلاناكو،ليللافصتنملبقانركسعمانلصوو
ةيرقلايلاهأنمءايربأانلتقاننأبمهدحأىعّدانيذلاةيديزيلاخويش
اذهسيلوكانهتنكانأ«:دئاقللتلقف.ةيروسلادودحلانمةبيرقلا
انيقلأو،اهلامشيفةضراعلانمو،ةيرقلانمنارينانيلعتحُتفدقل،لجرلا
كانهتنكانأ«:لجرلاباجأف،»مهنماًحلسم50نمرثكأىلعضبقلا
دئاقلانكيملو،»مهعمكتبلجلكانهتنكول«:اٍّدتحمهلتلقف،»اًضيأ
يلاتلامويلايفو،هبانمقامباًديعسبجاولااذهبينفَّلكيذلا]80[
1973ربوتكأ/لوألانيرشتنملوألايف.كوكركىلإةدوعلايفهتنذأتسا
نأبجيناكو،يركسعلاكوكركىفشتسميفةيحارجةيلمعتيرجأ
.ىرخأدعبًةرماهلِّجؤأُتنكو،نمزذنماهيرُجأ

Xةسردميفجّرختو،1914ماعتيركتيفركبلانسحدمحأدلو
يفاًوضعراصو،1938ماعيفةيركسعلاةيلكلالخد.1932ماعنيملعملا
دعبلُقتعا.1958ماعيفيكلملادهعلاحاطأيذلارارحألاطابضلاميظنت
بزحىلإّمضنا.دعاقتلاىلعليحأو،1959ماعيففاوشلاةروثلشف
8يفمساقميركلادبعةحاطإيفكراشو،يكارتشالايبرعلاثعبلا
»نيرشتةدر«دعب.ءارزوللاًسيئرنّيعوءاولةبترحنمو،1963رياربف/طابش
لاقتسامثةيروهمجلاسيئرلاًبئاننّيعفراعمالسلادبعاهداقيتلا
يفثعبلابزحلةيرطقلاةدايقلاّرسنيمأحبصأو،1965ماعيفلقتعاو
يفهبصنمنعىحنتو،ةيروهمجللاًسيئرحبصأزومت17ةروثيف.قارعلا
.4/10/1982يفيفوت.ضومغلااهفنتكيلاوحأيفنيسحمادصل1979ماع



Xةيلكلالخدواهيفهتساردلمكأ.تيركتديلاومنمباهشدامح
ءاوللاةدايقّىلوتو.)عردطباض(ٍناثمزالمةبتربًاطباضجرختوةيركسعلا
،يكارتشالايبرعلاثعبلابزحىلإّمضنا.1964ماعكوكركيفرشاعلاعردملا
دلقتو،ةروثلاةدايقسلجميفاًوضعحبصأو،زومت17ةروثيفكراشو
مث،1968ماعيفّيراصنألاءاوللاةلاقإدعبشيجلاناكرأسيئربصنم
.1969ماعيفيتيركتلانادرحرايطلاقيرفلاةلاقإدعبعافدللاًريزوراص
ماعيفركبلانسحدمحأسيئرلاةحاطإرازكمظانةلواحمدعبلُتق

1973.
Xنم1968زومت17ةروثمايقدعبتئشنأةماعلاتاقالعلاةيريدم
مايقلبقثعبلابزحلةبراّضلاديلاوهو،»نينُح«زاهجرصانعمظعم
تاقالعلاةيريدمتلكُشاهمايقدعبو.نيسحمادصاهيلعفرشأيتلاةروثلا
فارشإتحتتناكو،ةماعلاتارابختسالاةيريدمىلإتلوحتيتلاةماعلا
.ههيجوتونيسحمادص

Xىمتنارايططباض،)نكرلارايطلاقيرفلا(يتيركتلارافغلادبعنادرح
اوديأنيذلانييركسعلاةلمجنمناكو،يكارتشالايبرعلاثعبلابزحىلإ
ةدرلابنويثعبلااهوعدي(1963نيرشتةكرحيففراعمالسلادبعسيئرلا
نمناكهنكل،نيرشتدعبينلعلايسايسلالمعلالزتعا.)ةينيرشتلا
،1968ويلوي/زومت17يفةطلسلاىلعءاليتساللتّططخيتلاةعومجملا
ماعتيوكلايفليتغاف،اهتادايقنيبةطلسلاىلععارصلاةيحضبهذو

1969.
Xريدمنواعمبصنمبناكحومططباضفيانلاقازرلادبع
ءاولرمآدوادلاميهاربإنكرلامّدقملاهقيدصهحتافامدنعتارابختسالا
دبعسيئرلاىلعبالقنالاىلعنييثعبلاعمقفتادقهنأبيروهمجلاسرحلا
اًسيئرفيانلاِّنيعةروثلاحاجندعب.نواعتلاىلعاقفتاف،فراعنمحرلا
امهحاطأ30/7/1968يفو،عافدللاًريزودوادلاميهاربإِّنيعاميفءارزولل
ماعندنليفيقارعلايثعبلاماظنلاهلتق.قارعلانعادعُبأونويثعبلا

1975.
Xىلإّمضناو،1938ماعلصوملايفدلو،)يوارزجلا(ناضمرنيسايهط
كلسلايفطرخنا.1956ماعيفيكارتشالايبرعلاثعبلابزحفوفص
ةدايقلاوضعحبصأوٍناثمزالممثذيملتطباضبئانةبتربيركسعلا
يفوضعو،بيقنةبترحنموزومت17ةروثيفكراش.بزحللةيرطقلا
نمونيسحمادصسيئرلاراصنأدشأنمناك.بزحلليركسعلابتكملا



ةيروهمجلاسيئربئانحبصأوةعانصلاريزوبصنمّىلوت.هتدايقبنيينمؤملا
،2003سطسغأ/بآيفلصوملاةنيدميفهيلعضبقلايقلأ.1991ماعيف
.20/3/2007يفهيفمادعإلاذُفنو

Xءاولةبترحنُمو،ماعلانمأللاًريدم1977ماعيفكاربلالضافِّنيُع
1990ماعيفو،ةماعلاتارابختسالاريدمبصنميفِّنيُعمث.1984ماعيف
1991ماعىتحةيروهمجلاةسائريفاًراشتسمبُِّصنو،هبصنمنمجرُخأ
.ةيبنجأةلودعمرباختلاةمهتبمدعأو،هيلعضبقلايقلأنيح

Xدلاوو،نيسحمادصسيئرلالاخو،هللاريخناندععافدلاريزودلاو
هتبارقهلالغتساوهداسفبةطلسلاوسيئرلاىلإءاسأنملوأناك.هتجوز
.ةمكاحلاةلئاعللوسيئرلل

Xةدايقلاىلعةيروسلاةيثعبلاةيركسعلاةنجللابالقناانهدوصقملا
نمءزجعبتو،1966رياربف/طابش23يف)قلفعليشيم(بزحللةيموقلا
يفةدوجومهاياقبتلازامو،ةيبالقنالاةدايقلايقارعلايبزحلاميظنتلا
.نآلاىتحةيروس

Xوضع.نييركسعلانييثعبلالئاوأنمشامعيدهمحلاصقيرفلا
اًريزونّيعو،زومت17وطابش8يتروثيفكراشبزحللةيرطقلاةدايقلا
1968ماعيفءارزولاسيئرلاًبئانوةيلخادريزوو،1963ماعيفعافدلل
ماعيفوكسومىلإارًيفسدعُبأىتح1970ماعيفةيروهمجلاسيئرلاًبئانو

لاوحأيفتاينينامثلافصتنميفتامو،نيسحمادصعمهفالخدعب1971
.ةضماغ

Xيفيكارتشالايبرعلاثعبلابزحيدايقمهأدحأيئرماسلاقلاخلادبع
يفهتايحمايأرخآىتحنكس.»بزحلابهار«مسابفرُعيو،قارعلا
نمنيسحمادصيشخ.بزحلايركفممهأنمربتعيو،عضاوتمنكسم
ةقالعدوجوةجحب1973ماعيفنجسلاهعدوأفنييبزحلاوبزحلايفهريثأت
ملستدعب1979ماعيفمدعأمث،رازكمظانلةيبالقنالاةلواحملابام
.ةطلسلانيسحمادصسيئرلا

Xريزووةيرطقلاةدايقلاوضعوىمادقلانييثعبلادحأمولسهللادبع
عمهفالخدعبدنهلايفقارعلاريفسبصنمىلإدعبأ.1968ةروثدعب
.دادغبيفيفوتودعاقتلاىلعاهدعبليحأو،نيسحمادص

Xةدايقلاوضعناكو،ىمادقلانييثعبلانميلخيشلاميركلادبع
يفلُتقونيسحمادصعمهفالخدعبحيُطأ.ةيجراخلاريزووةيرطقلا
.ةضماغلاوحأ



Xكارتشالابمهُّتا.يركسعلابتكملاو،ةيرطقلاةدايقلاوضعلضافدمحم
.اهرثإيفمدعأو،)1973(رازكمظانةرماؤميف

Xيفبزحللةبراضلاةوقلا،نينُحزاهجيفزرابلاوضعلاركاشنودعس
،ةيرطقلاةدايقلاوضعةماعلاتارابختساللسيئرلوأو،ّيرسلالاضنلامايأ
ماعيفيكريمألالالتحالادعبهيلعضُبق.ةليوطةرتفلةيلخادلاريزوو

2003.
Xيثعب.ةيركسعلاةيلكلايفيترودنميميلدلادماحنكرلاديقعلا
ريدمنواعمبصنمّىلوت.بزحلليركسعلاميظنتلاعرفوضعوميدق
.ناتسكابيفيركسعقحلمبصنمىلإدعبأو،ءاولرمآمثتارابختسا
يفبيذعتلاتحتتام.ةيروهمجلاةسائرنيسحمادصّيلوتدعبلقتعا
.نجسلا

Xةدنسملاوةينيطسلفلاةمواقملالئاصفدحأيهةيبرعلاريرحتلاةهبج
يينيطسلفطاسوأنيباهرودناكو1969ماعيفتسُسأ،ثعبلابزحنم
.ًالامجإقارعلا

X1958ماعيف34ةرودلاةيركسعلاةيلكلاجيرخيديبعلايلعدئارلا.
ةجيتنلُقن.همتكتوهئودهبزيمتي.نيسحمادصبئانللارًيتركسحبصأيثعب
دعاقتو،بطلاةنيدمىفشتسمريدمبصنمىلإهبصنمنمتاياشو
.اهدعب

Xدهعيفيروهمجلارصقلاتابابدةبيتكلاًرمآلمععردطباض
سرحلادئاقنمحرلادبعميهاربإعمقفتاو،فراعنمحرلادبعسيئرلا
باوبأحتفيذلاوهو،فراعسيئرلاةحاطإلنواعتلاىلعنييثعبلاعمو
،ديمعةبترىلإهتيقرتبكلذىلعئفوكو،نييبالقنالليروهمجلارصقلا
ىلعلتقلانماجن.ةيلخادللاًريزووةروثلاةدايقسلجميفاًوضعهنييعتو
.ناطرسلاضرمبيفوت.1973وينوي/ناريزحيفهترماؤميفرازكمظاندي

Xيفاًقباساًوضعناك.نييثعبلاىمادقدحأةعمجميهاربإتحدم
ملو،تيوكلايفارًيفسنيُع1968زومت17ةروثدعبو،ةيرطقلاةدايقلا
.اهثودحلبقنادرحقيرفلالايتغاةيلمعبملعينكي

Xنيُعىمادقلانييركسعلانييثعبلانمديعسيلعدمحمنكرلاديقعلا
مهتاو،كوكركيفةيناثلاةقرفلادئاقبصنميف1968زومت17ةروثدعب
هيلعضبقلايقلأف1971ماعيفبزحلاىلعبالقنابمايقلاةلواحمب
.مدعأو

Xةربخنارقإلكالملاجراخنمتثدُحتساةغيصفنصلاريوطتناجل



نابشلانييبزحلاةداقلاةيوفعوعافدناوةربخب)حالسلا(فنصلاريدمةبرجتو
يفامبفنصلاريوطتلطيطختلااهتمهمتناك.)حالسلا(فنصلاطابضنم
جراختارودلاىلإفنصلاطابضدافيإوبيردتلاوزيهجتلاوحيلستلاكلذ
.رطقلا

Xتارئاطلاديوزتةلجعقئاس،فيرعبئانديجملانسحيلعناك
غّرفت.1968زومت17ةروثلبق)كوكرك(ةيوجلاّةيرحلاةدعاقيفدوقولاب
ةبعصلاتامهملالجرو،نيسحمادصمعنباوهو،يبزحلالمعللاهدعب
،بزحللةيرطقلاةدايقلايفاًوضعحبصأ.هيلعقلطيمادصسيئرلاناكامك
تاوقعم1991برحدعبعافدللاًريزومث،ةروثلاةدايقسلجموضعو
.فلاحتلا

Xةعبارلاةقرفلاةدايقّىلوت.نيديجلاطابضلانمينيعملاراتسلادبع
سيئرلًانواعمراصمث،يناثلاقليفلاةدايقوةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايف
دعبو،1991ماعيفتالصاومللاًريزوو،1987ماعيفشيجلاناكرأ
.هتلئاععمندرألاىلإرداغقارعلليكريمألالالتحالا

Xلبقةيلخادلاةرازويفةطرشطباضناكيشورتألاباهولادبع
مهنمتاعومجمداق.1961ماعيفداركألانيحلسملابناجىلإهبوره
ارًيفسِّنيعوينطولافصلاىلإداع.ةديدعكراعميفشيجلاتاوقلتاقو
ماعيفيفوت،ريزوةجردبيتاذلامكحلليذيفنتلاسلجملايفاًوضعمث

.قارعلالامشيف2010
Xةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايفدهشتسا.بابشلانييثعبلاطابضلانم
.ةهبجلانميبونجلاعطاقلايفهءاولدوقيناكامدنع

Xءاولةبترحنُم.يرسلالاضنلامايأنينُحزاهجنمو،يندميبزحرداك
ةطلسلاىلعةرطيسللةرماؤمداق.ماعلانمأللاًريدمهنييعتدعباهتيحالصو
هتمكاحموهيلعضبقلاءاقلإدعبمدعأمث،نييركسعلانييثعبلاوركبلالتقب
.ةعيرسةمكاحم

Xلصوملاةظفاحميفنكستيتلاةينيدلافئاوطلاىدحإّةيديزيلا،
قطانملاىلإاوأجلنيذلانييومألاةلالسنممهنأمهئاسؤرضعبيعديو
ةظفاحميفراجنسلبجوينيدلامهّرقمثيحناخيشلاءاضقيفةيلبجلا
ملكتيوةّصاخلامهدباعممهل.ةيومألاةلودلاطوقسدعب)لصوملا(ىونين
قيدصباتكمهنعةيبرعلاعجارملامهأنم.ةيبرعلاوةيدركلامهمظعم
تأشنومهشياعنأدعب1949ماعيفهردصأيذلاةيديزيلايجولمدلا
ّىلوتنأذنماًدجةقيثوتاقالعةينيدلامهتاقبطومهريمأنيبوهنيب



.ينامثعلادهعلايف)ينمزلاوينيدلامهّرقم(ىرذعابةيحانةيريدم
Xتايلمعذيفنتلينازربلاىفطصمالملاعمأطاوت.ةيديزيلالاجردحأ
،لصوملاةظفاحمبرغعقاولاوخازءاضقيفهعابتأضعبعمةحلسم
.ةيروسلادودحلليذاحملاو

Xيفتاناويحلاضعبو،ةاشملااهكلسيةقيضةيبارتقيرطوهمسينلا
.ةيلبجلاقطانملا

Xةقرفلاةدايقّىلوتنيديجلاطابضلانميواهربلامزاحنكرلاءاوللا
،لامشلاتاكرحيفكراش.ةيناثلاةقرفلامثةليلقةرتفلةعباسلامثةعبارلا
،ةيركسعلالاغشألاريدمبصنمّىلوتو،ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايفو
.نكرءاولةبتربدعاقتو

Xديمعلانأ،يركسعلاعرفلاّرسنيمأ،يوازعلاليلخقيفرلاينربخأ
هترمإبتلمعيذلاةعبارلاةقرفلادئاقمظاك)ةبلط(دمحمبلاطنكرلا
يتلاتايلمعلانعيحلاصريغيفاًريرقتةدايقلاىلإبتكدق،وخازيف
اًريرقتبتكأنأبلطفوخازةكرعميفثدحامليصافتبهتربخأف،اهتذفن
ثدحاممكلتيكحدقينأبهتربخأو،تضفرفًالعفثدحامحيضوتل
.ةقيقحلااوفرعتواوققحتنأمكنكميو،يرظنةهجونم



نيرشتبرحبوشنبرذُنيامةيركسعلاوأةيسايسلاءاوجألايفنكيمل
،1973ربوتكأ/لوألانيرشت6نم14:55ةعاسلايفاهعالدنابانئجوفيتلا
،ءابطألاريذحتنممغرلاىلعيتدحوبتقحتلاو،اًروفىفشتسملاتكرتف
.دعبةيلمعلاحارجمائتلامدعبقاوعةيشخيجورخىلعمهتقفاوممدعو

عيمجلاناكو،اهاصقأيفتايونعملاو،ةسامحلاةياغيفءاوجألاتناك
انعباتو،ةيروسلاوةيرصملانيتهبجلايفةرئادلاكراعملايفكارتشاللاًفهلتم
،ةيقرشلااهتفضىلعاهترطيسو،ةانقلاةيرصملاتاوقلاروبعزازتعاورخفب
يفتارمملاىلعءاليتسالاىلإاهعافدنارمجلانمرحأىلعرظتننانكو
يفو.فيلرابّطخيفةيليئارسإلاتاوقلااهقحسو،ةانقلاروبعدعبءانيس
يفينويهصلاودعلاتاعافدلقعاصلانييروسلاحاستكاناكةيقرشلاةهبجلا
رهشأةعضبلبقو.ةحلسملاانتاوقيفدرفِلكِزازتعاوِرخفثعبمنالوجلا
تارئاطبرسلاسرإةيرصملاةموكحلابلطلةيسايسلاةدايقلاتباجتسا
رادتقابانتارئاطتكراشف،)ةرئاط20(ةيوجلااهتاوقزيزعتلرتنهركوهلا
.برحلامايألاوطةيلعافبتلمعو،ىلوألاةبرضلايفةيافكو

مدعنممغرلاىلعةقئافةعرسبةيقارعلاةيسايسلاةدايقلاتكرحت
ةيروسلانيتيسايسلانيتدايقلانيبكرتشملاقافتالاباهتفرعموأاهراعشإ
تلسرأف،ةلتحملاامهيضارأعاجرتساو،ليئارسإىلعبرحلاّنشىلعةيرصملاو
فّرصتوةرمإبهتعضوو،ةيروسلاةهبجلاىلإارًيبكًايوجاًدهجروفلاىلع
ىلإةيربلااهتاوقتكّرحيلاتلامويلايفو.ةيروسلاةيوجلاتاوقلاةدايق
تابابدلاتالقانتلمحو،ةثلاثلاةعردملاةقرفلااهمدقتتةيروسلاةهبجلا
اهتيعفدموةيلآلاوةعردملاتاليكشتلاةيقباهتلتو،12عردملاءاوللاةّرسيتملا
رسيتمدعلفرسلاىلعةيروسىلإقيرطلاىلعةلقنتم]81[ةكرحلاةيتاذلا
نيمويدعبو.نالوجلايفلاتقلاةهبجلملك1000نمرثكأةفاسملتالقانلا
يضارألا12عردملاءاوللالصو)ربوتكأ/لوألانيرشت8(برحلاةيادبنم
يتلاتاعطقلاةيقبلقنتلتداعيتلااهتالقاننعهتابابدتلّجرتفةيروسلا
ىلععّردملاءاوللاعفدناو،ةيروسلايضارألاهاجتاب]82[فرسلاىلعكّرحتت
.نالوجلاةبضهىلإروفلا

نالوجلاةبضهريرحتلةيروسلاةعردملاتاليكشتللعيرسلامدقتلادعب
تادحولاضعبتنَّكمتو،ةبضهلاءالخإوعجارتلاىلعاهيفودعلاربجأيذلا



ريدقتدعبو،]83[ةيربطةريحبنمةبيرقةقطنمىلإلوصولانمةيروسلا
ةيبونجلاو،ةيروسلاةيلامشلانيتهبجلايفيركسعلافقوملليليئارسإلاودعلا
يفيتلانالوجلايفةرطخلاةلاحلاةهجاوملهدنعةيقبسألاتناك،ةيرصملا
نايكلابلقيفةيليئارسإلاةيويحلافادهألاىلإلصُوتساهروطتةلاح
عطاقلايفةلتاقملاهتاليكشتوةعردملاهتاعطقمظعمدشحف،ينويهصلا
نمتنَّكمتيتلاةيروسلاتاوقلاىلعًالماشًالباقماًموجهنشو،يلامشلا
ةيرصملاتاوقلاديدهتةجلاعملّجأو،نالوجلالماكىلعاهترطيسةداعإ
ةيويحلاهفادهأوهندمنعبقنلاوءانيسءارحصاهلصفتيتلاةانقلاقرش
.ةهبجلاهذهيفديدهتلاةهجاوملةدودحمتاوقكرتو،ةيناثةيقبسأك

يفاهتاوقنأيفةيروسلاةيركسعلاةدايقلاهتبكترايذلاأطخلانمكي
ترّرحتيتلايضارألالغشتملنالوجلاةبضهىلععيرسلااهمدقتمضخ
اهتاوقاهيلإدنتستةيوقةيعافدوةنيمأدعاوقليكشتلةاشملاتاليكشتب
موجهلالوصحدنعكلذلو،عقوتملالباقملاهموجهبودعلامايقدنعةعردملا
يذلارمألا،اهيلإدنتستةدعاقنودنمةيروسلاةعردملاةيولألاتعجارت
اهباهولتحايتلاةعرسلابنالوجلاةبضهءالخإواهتابابدريمدتىلإىدأ
تاوقلامامأةفوشكماهعمجأبةيروستحبصأو،مهبساكمعيمجاوعاضأف
دقتناكيتلاةعردملااهتاليكشتمظعمبتروانيتلاةمدقتملاةيليئارسإلا
بونجلايفةيرصملاةهبجلاىلإتلقتنامثةيروسلاةهبجلاىلعاهتدشح
.لامشلايفيروسلاديدهتلاىلعتضقنأدعب

مدعيفناكفةيرصملاةيركسعلاةدايقلاهيفتعقويذلاأطخلاامأ
يليئارسإلاةاشملاءاولريمدتو،سيوسلاةانقروبعيفاهتاوقحاجناهلالغتسا
نيءاوللااهريمدتو،ملك110اهلوطةهبجبةيقرشلاةفضلانععِفاُدملا
،لباقملاموجهللةانقلاةهبجيفيليئارسإلاطايتحالاءاولونييليئارسإلانيعردملا
دعب]84[ءانيسيفقياضملالالتحابجيناكذإ،عيرسلامدقتلايف
رفاوتمدعةجحبقيمعلاعالطتسالابئاتكوةّصاخلاتاوقلاباهيلعةرطيسلا
يفةيوجلااهتاعافدىدمجراخجورخلانماهفوختو،يفاكلايوجلاءاطغلا
،ةيليئارسإلاةيربلاتاوقلانمةغرافهبشةهبجلاهذههيفتناكتقو
ناريطلاعمةريرمكراعمباًكبتشمةيوجلامهتوقنمربكألاءزجلاناكو
.مادقإوةعاجشبلتاقيذلايقارعلاناريطلاويروسلا

ىلعةريبكةعرسببقعتييليئارسإلاودعلاناكربوتكأ/لوألانيرشت9يف
ةعردملاتاليكشتلانمىقبتامقشمد-ةوسكلا-ةرطينقلاروحم
يتلااهتابابدنمةئملاب90ىلإ80نماهمظعمترسخيتلاةيروسلا



مدقتي12عردملايقارعلاءاوللاناكامنيب،ماظتنانودنمعجارتتتناك
ةيليئارسإلاةعردملاةيولألابمدطصاف،ةيروسلاتاوقلاعجارتةيطغتلاًعرسم
لت-راعشلالتةقطنميف،اهلططخمريغ]85[ٍةيفداصتٍةكرعميف
ناريطلالّخدتوةديدشتابابدكراعمترادف،ةراحلالت-ةيسدعلا
ةهبجللةيركسعلاةدايقلاترطضاف،ةريبكرئاسخنابناجلادَّبكتو،يليئارسإلا
تئجوفنأدعبفقومللاهريدقتةداعإوفقوتلاىلإودعللةيلامشلا
نأودعللنّيبتو.تابابدلاةكرعميفسرشلااهلاتقوةيقارعلاةعردملاتاوقلاب
يفاهلوألاترأبدادغبنمقشمدهاجتابكرحتتةيقارعلاتايلآلاوتابابدلا
.دادغبيفاهرخآوقشمد

ةكرحباهرماوأشيجلاناكرأةسائرتردصأربوتكأ/لوألانيرشت8يف
تارئاطلابعلقأنملوأيجوفناكو،ةيروسلاةهبجلاىلإةّصاخلاتاوقلا
ةيوجلاةدعاقلايفةيمامألاانِدُّشحتقطانمىلإةيركسعلاكوكركةدعاقنم
H3لقنلتلسُرأيتلاجوفلاتالجعراظتنابقارعللةيبرغلادودحلابرق
برحلاعالدنالبقليكشتلاروديفناكيذلاةّصاختاوقسماخلاجوفلا
انكرحتجوفلاتالجعلوصولاحو.قارعلابونجةيرصانلاةنيدميفةرشابم
ةقرفلاةرمإبنوكننأىلعصنيهتملتسايذلارمألاناكو،12-11ةليل
لاتقلابةكبتشمةيلآلاوةعردملااهتاليكشتتناكيتلاةعردملاةثلاثلاةيقارعلا
.نالوجلاةهبجيفودعلاعم

بونجةيوجلاةدعاقلابرقىلإانلصوربوتكأ/لوألانيرشت12رجف
عمُتكرحتو،جوفلارمآنواعمةرمإبجوفلاتكرت،كانهانفقوتوقشمد
اًددعتدهاشقشمدلبقةطوغلاةقطنميفو،قشمدىلإعالطتسالاليصف
قيرطلادادتماىلعةرشتنملاT62عوننمةثيدحلاتابابدلانمارًيبك
هذهنوكتنأبجيذإ،ًابيرغكلذناك.ةطوغلاراجشأرتستحت
شيجلافقومحبصأنأدعبلاتقلاةهبجيفةقوفتملاوةثيدحلاتابابدلا
وأاهتابابدَّلكةعردملاهتاليكشتتدقفو،اًجرحةهبجلاىلعيروسلا
تايفوسلاناكذإ،كاذنآتابابدلاهذهلثمانيدلنكيملو،اهمظعم
يءانيميفمهلوطسألتاليهستلالباقمثدحأةحلسأنييروسللنومِّدقي
ةلوؤسملاعافدلاايارسىلإدوعتتابابدلاهذهتناكو،سوطرطوةيقذاللا
،سيئرلاقيقشدسألاتعفراهدوقييتلايروسلاسيئرلاةيامحنع
ًافوخةهبجلاىلعةقفدتملاةيقارعلاتاوقلاةبقارملتلسُرأدقاهنأرهاظلاو
ةطرشلاةيرمآّرقمىلإتبهذ.يروسلاماظنلاىلعبالقناباهمايقنم
دروذخأدعبو،ةثلاثلاةيقارعلاةعردملاةقرفلاناكمىلعلدتسألةيركسعلا



يفدوجومةيقارعلاةقرفلارقمنأبانوربخأتالاصتالانمةليوطةلسلسو
يقيرطيفو،اهيلإعالطتسالاليصفوتقلطناف،ةلجرحيفتاركسعملادحأ
نمدوعتيروسلاشيجلادارفأنمتاعومجمدهاشنانككانهىلإ
كلذىحضةلجرحتلصو.اهتازيهجتوأاهتحلسأنودنماهمظعمو،ةهبجلا
هفرعأيذلايحتفدمحمنكرلاديمعلاةقرفلادئاقليسفنتمّدقومويلا
ءاوللاجاوفأدحألاًرمآناكو،ةيناثلاةقرفلادئاقلاًقفارمتنكنأذنماًديج
لوصوبهتربخأو،كاذنآنيوجنبكراعميفاًنسحًءالبىلبأيذلاعبارلا
،هترمإبانعِضُودقاننأو،اًعابتلصتسيتلاةّصاخلاتاوقلايقابويجوف
.ةقرفلاعطاقىلعّهلديلجوفلاىلإعالطتسالاليصفتدعأو
ناكيذلا12عردملاءاوللاوةقرفلليلاتقلافقوملاةقرفلادئاقيلزجوأ
لتيفودعلاعمحابصلاذنمكبتشملاو،ٍديدشٍداعمٍطغضتحتلتاقي
هعملاصتالانإلاقونالوجلاةبضهلةيقرشلاةيبونجلالويذلاىلعرتنع
لاصتالامدعلءاوللارمآنمهجاعزناىدبأو،تاعاسعضبذنمعطقنادق
،كانهيرجيامعاًيلاحةحضاوةروصهيدلسيلو،ءاوللافقومنايبلهب
ىلإيجوفلوصوىتحٍفاكتقويدلفءاوللاىلإباهذلايفهتنذأتساف
ةبصقىلإانقلطنا.ةقرفلاطابضنمًاليلديعملسرأو،قفاوفةقرفلاعطاق
نمددعىلإيليلدراشأو،سيئرلاءاوللاّرقمثيح]86[سمشرفك
12ءاوللاّرقمهنأبةرشتنملاتالجعلاضعبوةعردملاصاخشألاتالقان
طباضلانعهتلأسفمزالمةبتربطابضلادحأءاجو،ةلجعلانمانلجرتف
راشأو،كلتةعردملاصاخشألاةلقانيفوهو،ءاوللامّدقملاقفلوؤسملا
ىلعأىلإتدعصفدحأّيلعّدريملفاهرُدُجىلعتقرطو،تبهذفاهيلإ
ارًيخأو،ةلقانللةيولعلاةحتفلاىلعةديدعتارمةّدشبتقرطو،ةلقانلا
راشأف،»؟ءاوللارمآنيأ«هتلأسف،اهنمهسأردئارةبتربنكرطباضجرخأ
اهتحتفقلغأوةلقانلايفةيناث»سطغ«مث،»رتنعلتيفكانه«هديب
.ةيولعلا

انمّدقتو،ةلجعلانمانلجرتفٍّعطقتمٍداعمفصقلضرعتتةقطنملاتناك
ةليطتسمةرفحلتلالفسأيفتناكو،رتنعلتلةيبونجلاةياهنلاىلإنيلجار
مهوحنانمدقتف،ةرفحلاكلتيفنيدتممصاخشأةعضبانحملوةعساو
اوناك،انسوؤرضفخننأهديبراشأفمهيلعنيلبقماندهاشومهدحأتفتلاو
رمآ،ّيمامألاركاشميلسنكرلامدقملامهنيبنمتحملو،ةتسوأةسمخ
.12عردملاءاوللا

نكسنانكو،يليصفنموةيركسعلاةيلكلايفيترودنمّيمامألاناك



انيمتناانجرختنأدعبو،ةيلكلايفثالثلاةساردلاتاونسيفاهسفنةعاقلا
نييثعبلانمناكو،اًعمناكرألاةيلكانلخدو،عردملافنصلاىلإاًعم
دتمتهبناجىلإو،ءارمحةيفوكبهتبقرفليسأرلايراعناك.ىمادقلا
ةيئاوهلاكالسألااوضفخدقو،مهتزهجأعمنيرباخملانمةريغصةعومجم
مهتالاصتاعاطقناببساذهنوكيدقو،ودعلااهدصرياليكمهتزهجأل
.ديقعةبتربنايروسناطباضدتميمهنمتاوطخدعبىلعو،ةقرفلاّرقمب
له«:اًحزامهتبجأف،»؟انهىلإكبىتأيذلانم«:لاقفةرارحبهتييحف
ىلعقلقلاتامالعوينلأسف،»؟ينودنميهتنتنأنكميبرحلانأدقتعت
يكاًدمعتمتلقففلخلاىلإراشأو،»؟كانهينعهنولوقييذلاام«:ههجو
نعقلقلاتامالعتفتخاف،»ديجلمعبموقتكنإنولوقي«:هتايونعمعفرأ
نيديقعلاىلإراشأو(رظنارازن«:لاقو.اًرشبهريراسأتقلطناوههجو
.كلذباًديعسودبيناكو،»يترمإبنالمعيناديقعلاناذه)نييروسلا

دعبرتنعلتيفلتاقن«:لاق،»فقوملايلحرشتنأديرأميلس«:تلق
رتنعلتنمنيميلاىلإ.ريبكلاودعلاقّوفتلباحسنالاىلإانرّرطضانأ
هبساحأسو،يوارلايداهنكرلادئارلااهرمآبيلاصتاعطقنادقو،ةبيتقةبيتك
راسيلاىلإو،)اهيفدهشتساوترّمددقيوارلادئارلاةبابدتناك(كلذىلع
دقو،يركشمساقريهزنكرلادئارلااهرمآو،مصتعملاةبيتكرتنعلتنم
رمآاهيفيتلاةدايقلاةبابدتناك(اًضيأهبساحأسوهبيلاصتاعطقنا
اهيفنكيملولاتقللىرخأةبابدىلإلقتنافترُمددقريهزدئارلاةبيتكلا
؟كلتةعردملاةاشملاتالقانىرتأ،اًضيأراسيلاىلإ«:فاضأو.»)ءاوللابلاصتا
رمآريصمفرعأالو،ءاولليلآلاجوفلانمىقبتاميه.)اهيلإراشأو(
نمرصوُحدقيلآلاجوفلاّرقمناك.»يبانجلامزاحنكرلامّدقملاجوفلا
ناكو،جوفلاّرقمتالقانرسأاوعاطتساو،مويلاكلذرجفيفودعلاتابابد
ةيليئارسإلاةعومجملاتضرعتليللايفو،ىرسألانمضنممزاحنكرلامّدقملا
ةّدشنماورتتساففيثكيعفدمفصقليلآلاجوفلاىرسأسرحتيتلا
اذهدونجلاوفصلاطابضنمةعومجمومزاحنكرلامّدقملازهتناففصقلا
مويلاحابصانتاعطقىلإةدوعلاوودعلانمصلمتلانماونكمتو،فقوملا
.يلاتلا

ىلعكانه«:لاقو،هديبراشأف،»؟نآلاودعلاوهنيأو«:ميلستلأس
يفو،لاملالتنيميلاىلإيلاهاّمسو،»رتنعلتىلعةفرشملاتاعفترملاكلت
اًعطقتمودعلافصقناك.نيرقلتراسيلاىلإو،همساركذأاللتطسولا
قوفنمّرمتيهوزئتهلبانقوهتعومجموّيمامألاميلسءاوللاّرقمىلع



قوفاهرورمدنعًايدارإاليسأرضفخأتنكو،انماًديعبرجفنتلانسوؤر
يتلاةلبنقلافاهزيزأعامسدنعكسأرضفختال،رازن«:لاقف،انسوؤر
.كلذهلوقباًقحمناكو،»اهعمستنلكلتقت

سداسلاءاوللارمآمهمّدقتيطابضلانمىرخأةعومجمتءاجليلقدعب
يذلا،ركبلاسيئرلاةلئاعنميتيركتلارمعلايزاغنكرلادئارلاعردملا
هلعجف،بصنملااذهلًالهؤمنوكينأنودنمعردمءاولةيرمآّىلوت
يفاندادعأرثاكتلو.عالطتساللهطابضنمددعهعمو،لعافريغوًالماخ
هطابضوعردملاءاوللارمآعراسفانيلعهفصقودعلافثكيداولالفسأ
رمآىلإُّتفتلامهباهذدعب.»يفكيامانيأردقل«:لاقنأدعبةرداغملاب
ىلعداغوألاكئلوأةمجاهمبةليللاهذهموقنس،ميلس«:هلتلقوءاوللا
.»لالتلاكلت

ركسعمريتخاف،ةقرفلاّرقمُتلصوامدنعةلجرحلصودقيجوفناك
يذلاجوفلارمآنواعميللاقو.انلًاناكميروسلاعّردملانيعبسلاءاوللا
]87[يميعنلاهياتليعامسإنكرلاديمعلانإةلجرحىلإهلقنتيفهداق
ةيقارعلاةماعلاناكرألانيبطابترالاطابضنمةتفلمعنمنكرلاديمعلاو
هلقنتهاجتارييغتهنمابلطو،انهىلإهلقنتدنعهايقتلاةيروسلاةدايقلاو
نأبامهربخأنأدعبضفرهنكل،ئراطبجاوبهفيلكتلىرخأةهجىلإ
رداصلارمألاامهارأو،ةثلاثلاةعردملاةقرفلاةرمإبنوكينأبهيدلرماوألا
يفكابرإلاىلعلدييذلارمألا،ةلجرحىلإهلقنتلصاويهاكرتفكلذب
.نكرلالمعيفلاجترالاوتامولعملا

ملعأ«:تلقو،ةهبجلاىلعفقوملامهلتزجوأو،جوفلاطابضتعمج
ّرقمىلإتبهذ،»ةليللاهذهودعلامجاهنسو،برحلااهنكلنوبعتممكنأ
تاعفترملاىلعودعلامجاهيسيجوفنأدئاقلاتربخأو،ةقرفلاةدايق
.كلذىلعقفاوفةليللاهذهرتنعلتىلعةرطيسملاوةفرشملاةيلامشلا
ةيرورضلاتامولعملابيِّدَمهنمبلطوتارابختسالانكرطباضىعدتساو
كلذنعهتلأسّاملو.ةديجهتامولعمتناكوهعمتبهذفبجاولاانذيفنتل
نييروسلانودّوزيةيروسلاةماعلاناكرألايفسورلاءاربخلانأينربخأ
نماهتامولعمىّقلتتةقرفلاو،مهرداصمنممهيلإلصتيتلاتامولعملاب
ىلعلصحتةيسورلاةيسسجتلارامقألاتناك.ةيروسلاةيركسعلاتارابختسالا
دّوزيو،ًايمويهتايلعافو،هدوجونكامأوودعلادادعأنعةقيقدتامولعم
دادعتوتامولعملاُتذخأف.هيلإةجاحبمهنأنودقتعيامبنييروسلاسورلا
نكرطباضتيقتلامثرتنعلتلةيلامشلاتاعفترملايفةيداعملاةوقلا



،ةيلمعلادانسإلبولطملايرانلادهجلاو،ةيرانلاةطخلامسرلةقرفللةيعفدملا
جوفلاّرقمىلإاندعو،ةيكلساللاهتكبشعمةيعفدمَطباضانلنّمأف
.ةرشؤمطئارخعمةلاحلامهلتزجوأو

ةدعاقلانمقلطنتماحتقاتاعومجمثالث،ةرشابموةطيسبةطخلاتناك
ةيزمرةملكبو،تماصموجهبثالثلالالتلايفاهفادهأىلإرتنعلتيف
مهنمتبلطو،انتيعفدمنارينراتستحتبحسنتو،اهيفودعلابرضتينم
.ةحارلانمطسقذخأوةيلمعلاتابلطتملامكإ

انلّجرتو،جسانرفكىلإلماكميتعتبتالجعلابانقلطنامالظلالولحعم
نمطباضانربخأف،ةطخلاقفورتنعلتيفانقالطناةقطنمىلإلقنتللاهيف
باحسنادعبنييليئارسإلايديأيفحبصأدقلتلانأ12عردملاءاوللا
رّيغأنأوأ؛ةيلمعلايغُلأنأ:نارايخيمامأناكو،هنمءاوللاتادحو
تيرجأوموجهلاةطخرييغتترّرقف،ديدجلافقوملاءوضيفموجهلاةطخ
قرغتساو،موجهلاذيفنتتيقاومولاتقلاتاعومجمقالطنانكامألًاليدعت
بحسلاًدعوم4.00ةعاسلاديدحتىلإتررطضاف،ليلقلابسيلًاتقوكلذ
عطتستملًالعفو.لصتملمأاهفادهأىلإتلصوأءاوستاعومجملا
4.00ةعاسلالبقامهفادهأىلإلوصولانمىطسولاوىنميلاناتعومجملا
نمىرسيلاةعومجملاتنَّكمتو،امهيموجهاذفنتنأنودنمامهتبحسف
نَّكمتننأنودنمتبحسناو،تيقوتلانمضنيرقلتيفودعلاةمجاهم
.ودعلارئاسخديدحتنم

يفعيمجلارقتساوجاوفألايقابوتاوقلاةيرمآتلصو،يلاتلامويلايف
ةيقارعلاةيلآلاوةعردملاتاليكشتلاتناكو،نيعبسلاعردملاءاوللاتاركسعم
ةدايقّرقمنيبلقنتنانكو،نالوجلابونجاهدُّشحتقطانمىلإاًعابتلصت
ةعباتموضرألاىلعاهقيقدتلةهبجلاوتامولعملاىلعلوصحللةقرفلا
.ودعلاتايلعاف

يفتعرشو،عافدلاىلإتلوحتواهمّدقتيليئارسإلاودعلاتاوقتفقوأ
ىلعتلصحنأدعب،اهنيسحتوةيعافدلااهعضاومنيصحتىلعلمعلا
.اهدشحوةيروسلاةهبجلاىلإةيقارعلاتاوقلالوصوعباتتنعتامولعملا
لئاسولاوةيعانصلارامقألابةيسسجتلامهتاردقلالخنمنويكريمألاناك
.اهيلعنولصحييتلاتامولعملابنييليئارسإلانودّوزيىرخألا

ةدايقلانمةعردملاةثلاثلاةقرفلاةدايقاهيلعلصحتيتلاتامولعملانم
اهبانمقيتلاةقيقدلاتاعالطتسالااهتدكأيتلا،ًايمويودعلانعةيروسلا
عيزوتو،ودعلاةوقديدحتانعطتسا،ودعلاتايلعافلةرمتسملاانتعباتمو



يتلاةفرشملاةيلامشلاتاعفترملاورتنعلتيفهدوجوقطانميفهتاعطق
ثالثلاةيلامشلالالتلالغشي،يلآلاةاشملابٍززعمعردمءاولباهلتحيناك
ءاوللاةوقامأ.اهنملكلّةيرسدادعتب»يلآةاشم/عرد«لاتقتاعومجمب
،امهنيبعقاولايداولاو،رواجملادمحألتو،رتنعلتيفتناكفةسيئرلا
تامولعمنمهتابابدوهتيعفدمنارينبانتلغاشمىلعاًراهنهتايلعافترصتقاو
ةيعافدلاهعضاومميكحتىلعًاليلهلامعأرصتقتاميف،ةيمامألاهدصارم
.دمحألتورتنعلتنيبيداولاةقطنميفهتابابدوهتالجعةمادإو

،هبموقنسيذلاموجهلافدهرتنعلتيفيليئارسإلاعّردملاءاوللاناك
ةقطنميفودعللةأجافموةفطاخةراغذيفنتىلعةيلمعلاميمصتيُنبو
هتاعومجمةلغاشموزجحىلعو،يداولاورتنعلتيفةسيئرلاهدوجو
لّخدتلانماهعنمو،هتيعفدموهّرقموةيلامشلالالتلايفةزكرمتملاةيلاتقلا
ةمكحمةيرانةطخىلعةطخلاتزّكرهيلعًءانبو.ةمجاهملاانتوقيفريثأتلاو
:يليامك،تغابمموجهو
لالتلايفزكرمتملاودعللةلغاشموزجحنارينلمشت:ةيرانلاةطخلا
:قمعلايفهتيعفدموهتاّرقمىلعوةفرشملاةيلامشلا

ةيلاتقلاتاعومجملالامكإدعبةسيئرلاةيلمعلافادهأبرضلًانارين-
.ةرشابمودعلاىلعاهتلوص
تاعومجملاباحسنانيحلانتيعفدمنارينريثأتتحتودعلاءاقبإ-
.اهتابجاوذيفنتدعبةمئالمتافاسمىلإةيلاتقلا

مثرتنعلتقرشةنئاكلاةقطنملاىلإًاليلّللستلايهو:موجهلاةطخ
.هنمبرقتلاو،لتلاهاجتابًابرغةرادتسالا

اهنمريدتستيتلاةطقنلايفةيلمعلاةدايقلجوفلاّرقمُةباثمنوكت
.اهفادهأهاجتاب]88[لاتقلاتاعومجم

.اهتالوصطوطخيفنمكتواهفادهأنملاتقلاتاعومجمبرقتت-
ودعلاتغابتوةيلاتقلاتاعومجملامجهتةددحملاةيزمرلاةملكلاب-
.ٍةلعافوٍةعيرسوٍةيوقٍتابرضب

زجحلاهنارينةيعفدملاحتفتاهتلوصيفةيلاتقلاتاعومجملاعورشلاح-
لالتلايفةدوجوملاهلاتقتاعومجموهتارقموودعلاةيعفدمةلغاشمو
.ذيفنتلاءانثأيفلّخدتلانماهعنمو،ةفرشملاةيلامشلا

ةيعفدمعرشتو،اًروفبحسنتاهفادهألاتقلاتاعومجملامكإدعب-
رتسو،اهئامعإلناخدلابتمجوهيتلافادهألابرضيفرشابملادانسإلا
.ةيلاتقلاانتاعومجمباحسنا



انرقمنمرمأبوةنيمأةفاسمىلإةيلاتقلاانتاعومجمباحسنادعب-
نارينبيداولاورتنعلتيفةسيئرلافادهألارشابملادانسإلاةيعفدمبرضت
.هتادعموودعلاتاعطقنمنكميامربكأريمدتلةفيثك

رفكيفامهقالطنانكامأىلإجوفلاّرقمولاتقلاتاعومجمدوعت-
.سمش

:موجهلاةوق
تابابدللةداضمتافذاقوةفيفخةحلسأبطابض4وًالتاقم120-
)RBG(.

.لاتقتاعومجم3-
يفودعلاةمجاهماهبجاو،نيطباضوًالتاقم60ةوقبةسيئرلاةعومجملا-
.دمحألتو،رتنعلتنيبيداولايفهتمادإةقطنم

ودعلاةمجاهماهبجاو،اهنمٍّلكلطباضوًالتاقم30ةوقبناتعومجم-
.يبونجلاويلامشلاهيدصرمورتنعلتىلع

:يليامكيعفدملادهجلاصيصختمتو
لامكإدعبلاتقلاتاعومجمةيطغتلةيقارعرشابمدانسإةبيتك-
.اهباحسنارتسلناخدلايمرب،اهتابجاو

يداولاورتنعلتيفةسيئرلافادهألابرضلةيروسدانسإبئاتك3-
.ةيلاتقلاتاعومجملاباحسنادعب

هتارقموودعلاةيعفدمةلغاشموزجحلةيروسخيراوصاتبيتك-
.هتاعومجمو

.ةفرشملاةيلامشلالالتلايفلاتقللةيروس]89[ةيعفدمبئاتك3-
ةيرانةطخوذيفنتلايفةعرسلاوةتغابملاىلعدمتعيةيلمعلاحاجنناك
طابضلاونيلتاقملارايتخاوةطخلادادعإنمءاهتنالادعب.ةمكحم
.اهنيمأتواهتابلطتمةئيهتواهتاعالطتسابتاعومجملاتعرش،ثالثلاتاعومجملل
طباضيعملسرأفةطخلالمجمدئاقللتزجوأو،ةقرفلاةدايقىلإتبهذ
قفو،يرانلادهجلانيمأتليروسلايعفدملارمآلاىلإةقرفلارقمنمطابترا
جسانرفكيفيروسلايعفدملارمآلاناك.موجهلاةيلمعلةيرانلاةطخلا
ةينكسرادلةريغصةفرغيفًامئانهيلعانرثعىتحًاليوطهنعانثحبف
ةيشحهيلعو،ٍّيديدحٍريرسىلعدقريناكو،عطاقلاةيعفدملاًرقماهذختا
رازنةّصاختاوقنكرلامّدقملا«:يسفنهلتمّدقوهيلعانلخدامدنع.ةرذق
نيوارمحلاهينيعكرف،»ةيقارعلاةّصاختاوقيناثلاجوفلارمآّيجرزخلا



هتيحلقلحدقنكيملو،قاهرإلاهيلعودبيًابعتمفيحنلاههجوناكو
انلبلطو،»ةيقارعلاةّصاخلاتاوقلابنيلهأ«:لاقو،مستبا.ةدعمايأنم
يفةريغصلاةيبشخلاةدضنملاىلإسلجألّيلإراشأو،هريرسنعضهن.ًاياش
.يتلابقسلجوةفرغلاةيواز

ىلعمامتهالارهظ،»رتنعلتيفودعلاتاوقيجوفبمجاهأس«:تلق
بولطملافادهألاةمئاقهيلعتضرعفةدضنملاىلعةطيرخلاشرفو،ههجو
:لاق.»ةليللاهذه«:هتبجأف.»؟نومجاهتسىتمو«:ينلأسو.اهتجلاعمواهبرض
ةمئاقققديأدبو،»هنوبلطتاممكلنمؤأسةلكشميأكانهسيل«
أرقيناك.اهنملكءازإبولطملايعفدملادهجلالجسيو،ناعمإبفادهألا
لكانيدل.ةلكشميأكانهتسيلزاتمم،ديجاذهمعن«متمتيو،فادهألا
دحأرمأتنأوجرأنآلاو،ارًيثككلركاشانأ«:تلق.»رثكأو،هنوجاتحتام
ءانثأيفانلاهصيصختبمتلضفتيتلابئاتكلانارينريديو،ينقفاريلمكطابض
طباضمِدقفهلاجردحأىدانو،»عبطلابمعن،معن«:لاق.»موجهلاذيفنت
،ةيقارعةّصاختاوقجوفرمآاذه«:هللاق.ةيحتلاىدأوبيقنةبترب
دانسإلًايعفدماًدهجهلانصصخدقو،ةليللاهذهينويهصلاودعلامجاهيسو
اهانصصخيتلابئاتكلانارينةرادإلهعمبهذتنأكديرأو،هموجه
رسفتساف.»يديسباهذلاعيطتسأال«:ةناهتساببيقنلاهباجأف.»هدانسإل
،هسأرديقعلازه.»يديسلغشيدنع«:بيقنلاباجأ،»؟اذامل«:ديقعلا
هربخألوألامزالملاءاجاملو،»ًانالفلوألامزالملايللسرأ،اًنسح«:لاقو
باهذلاعيطتسيالهنأبرخآلاوهرذتعاف،بجاولابةيعفدملارمآديقعلا
يوحنرظنو،»يشماحوركلو«:بضغبديقعلاحاصف.ًالمعهيدلنأل
ذيفنتنعنوداملارذتعيفيكذإ،يمامأهارأامقدصأّالأُتدك.اًرذتعم
مّدُقيالوودعلاةهجاومبوتايلمعلاةحاسيفوبرحلايف؟نيأو؟هرمآرمأ
شيجلايفطبرلاوطبضلاوهاذكهله!؟ةيروفةيناديمةمكحمىلإ
الأنكل؟اهبنورمييتلاةبعصلافورظلاوقاهرإلاببسبهنأمأ؟يروسلا
ةعرسكلذرسُفيلهو؟عاضوألاهذهلثميفلمعللتاعطقلابردتت
؟لاتقلانممايأةعضبدعبيروسلاشيجلارايهنا

عباتيوهويعمءاجيذلايقارعلاطابترالاطباضفقيناكبابلادنع
قماغواهليئضةماقلاريصقيروسطباضفقيهبناجىلإو،يرجيام
مزالملااذهعفدنا.ٍناثمزالمةبتربناكو،رظنلايعرتسيلكشبةرمسلا
تومألبهذأانأ«:ٍلاعتوصبحاصو،طاشنبةيحتلاىدأوةفرغلالخاد
ةيعفدملارمآديقعلاهجوللهت.»يديسةيقارعلاةّصاخلاتاوقلاعم



ةّصاختاوقلودهكلو«:ةببحملاةيروسلاهتجهلبولاعفنابّدرويروسلا
حورو،هللاىلعلكوتهللاي.اوتّوميبلوده.اوتوميباملوده.ةيقارع
قماغلاههجورمغيحرفلاوطاشنبةيحتلايناثلامزالملاىدأ.»مهاعم
،اًعجشمهفتكىلعُّتبرتجرخوديقعلاتكرتامدنعو.جرخوةرمسلا
يمسا«:زازتعاورخفبباجأف»؟تنأةقطنميأنمو؟كمساام«:هتلأسو
يفميقتيتلاةروهشملارّمشةريشعنم(يرّمشيقارعيلصأو،دمحأ
اهلاجرو،يروسلالخادلاىلإدتمتوقارعلانمةيبرغلاةيلامشلاةقطنملا
عمةيدودحلالامكوبلاةقطنمنمانأو)مادقإلاوةعاجشلابنوروهشم
.»قارعلا

ناكو،اهيفبتارملاوبجاولاةوقطابضبتيقتلاانركسعمىلإانتدوعدعب
زاجنإىلعرارصإلاويسفنلادادعتسالاوةقثلاتاجردىلعأيفعيمجلا
رمآراتسلادبعحاضونكرلادئارلاءاقللارضحو.هجولمكأىلعمهبجاو
بلطو،نيديجلاةّصاخلاتاوقلاطابضنموهوةّصاختاوقلوألاجوفلا
برحلايفةاشمةقرفةدايقحاضودئارلاّىلوتو.ةيلمعلاهذهيفيتقفارم
مثةيناثلاجيلخلابرحيفةّصاخلاتاوقللاًرمآحبصأو،ةيناريإلا-ةيقارعلا
اهبقعأةلعتفمريسةثداحيفهسأريفةصاصربلُتق،دعاقتلاىلعليحأ
.1994ماعيفراجش

)1-4(لكشلا
ةيقارعلاةّصاخلاتاوقلاجوفماحتقاةطخِّنيبييوديّططخم

رتنعلتيفودعلاتاعافد



ةقطنمىلإتالجعلابانقلطناو،ةفاكتاريضحتلايفارًيخأاًقيقدتانيرجأ
عيرسقيقدتدعبو.سمشرفكيفانلجّرتوماتميتعتوءطبببجاولا
مّدقتملاجوفلاّرقمةباثمانلصوامدنعو،ٍنأتورذحبانفادهأىلإانقلطنا
نمو،رتنعلتيفاهفادهأوحنًابرغلاتقلاتاعومجمتهجتاو،انفقوت
ةيليللاانريظاونبو.سمادلامالظلايفةدعتبميفتختيهواهانعباتانناكم
ىلعةيدايتعاريغةكرحهلظحلنملو،رتنعلتىلعودعلادصارمانصّحفت
تاطحملاتاكبشىلعتّصنتللةيكلساللاةرباخملاةزهجأبانناذآانقصلأو،لتلا
يأنمهسجوتوأودعلابايتراىلإريشيامكانهنكيملو،ةيداعملا
)ةئيضملالبانقلا(ريونتلالبانقهتداعكقلطيناككلذعمو،انتاوقلةيلعاف
.رخآونيحنيبتاهاجتالافلتخميف
يفريخأٍقيقدتلاهفادهأنعةديعبريغةفاسمبلاتقلاتاعومجمتفقوت
دصرملايف.ةبيرقلاةفاسملاهذهنميداعملاعقوملاديدحتوةيداعملاعضاوملا
ودعلاةاشمنمدادعأعمةيداعمةبابدفقتتناكلتلاىلعيلامشلا
دصرملاىلعو،ةبابدلانعديعبريغانللباقملاحفسلايفقدانخنورفحي
نيذلانييليئارسإلاةاشملانملقأددععمىرخأةبابدفقتتناكيبونجلا
اًفحزنيدصرملانامجاهتسناتللاناتعومجملاتبرتقا.اًضيأرفحلابنوموقي
ودعلادونجناعباتتامهو،كانهاتنمكوامهفادهأنمنكميامبرقأىلإ
نيدصرملانيبديدشرذحبتمّدقتفةيزكرملاةعومجملاامأ،رفحلابنيكمهنملا
تدهاشو،ةيداعملاةوقلاّرقمهيفيذلايداولاىلإاهقيرطيفنييداعملا
تالجعلانمدوقووةدتعألقنبنوموقيمهوودعلالاجرنمارًيبكاًددع
ةيلاتقلاتاعومجملاورمآأدب،ةسدكتملاةعردملاتالجعلاوتابابدلاىلإ
ةفاسملاًفحزاهويركسعبرتقايتلامهتاعومجمرمزلفادهألاديدحتب
.موجهلارمأراظتناباونكسو،ىرخأ

نملاجرلاضهنف»نسح«ةيزمرلاةملكلاُتردصأ1.30ةعاسلايف
جوفلاّرقمةباثميفانناكمنمو.نيلئاصودعلاىلعاوضقناومهنكامأ
نارينلااندهاشو،)RBG(خيراوصراجفناوصاصرلاةعلعلعمسنانكمّدقتملا
انتيعفدمتبصتقولااذهيفو.نيدصرملاىلعودعلايتبابديفعلدنت
تاعفترملايفهتاوقوهتيعفدموودعلاتارقمىلعةفاثكباهنارينانخيراوصو
يفهتالجعوهعضاومبةيلاعنارينلاتلعتشاو،رتنعلتىلعةفرشملاةيلامشلا
.حوضوبدهاُشتتناكو،رتنعلتلامشثالثلالالتلا

40وحنيلامشلادصرملايفرفحلابموقتيتلاةيداعملاةعومجملاتناك



اوكبشو،دربلانممغرلاىلعةيولعلامهسبالماوعلخدقودعلادونجنم
مهنماكمنمانلاجرزفقامدنعو.مهنمبرقلابتاعومجميفمهقدانب
مهنمليلقلاّرفومهمظعماوحرجواولتق»ربكأهللا«نوخرصيمهونيلئاص
اهيفنارينلاتلعتشاو،خيراوصلابةبابدلاتبيصأ.نولولويونوخرصيمهو
اهنمبرهلا)اهمقاط(اهتفئاطتلواحو،ةلعتشمتيربكةبلعاهنأكتدبف
لاتقلاةعومجمتلماعتاهسفنةقيرطلابو،روفلاىلعاهنارينبةوقلااهتجلاعف
امأ،ًايدنج15وحناوناكوةاشملادونجوةبابدلاويبونجلادصرملاعمةيناثلا
يذلاناكملابقارتتنمكدقفيداولايفتلغوتيتلاةسيئرلاةعومجملا
تارشعوتابابدلاوةعّردملادنجلاتالقانوتالجعلانمتارشعلابجعيناك
رمألارودصدنعو.ةدتعألاودوقولابتابابدلاديوزتبنيكمهنملانيلماعلا
تاراجفناتّودوقئارحتلعتشاف،ةفاثكبةبّوصملامهناريناوحتفموجهلاب
ترمغو،ناذآلامصتتاراجفناوةلعتشمنارينةلتكىلإيداولالّوحتو
بحسنتنألبقودعلادونجنمديدعلاطقسو،ناكملاناخدلاوقئارحلا
،دصرملااتعومجماهتبقعأو،قرشلاهاجتابيداولاربعتولاتقلاةعومجم
ةيقارعلارشابملادانسإلاةيعفدمةبيتكتعرشفباحسنالااوأدبمهنأينوربخأف
لاحيف،ودعلانعمهافخأاًزجاحنّوكيذلاناخدلالبانقلفيثكيمرب
تعرشرتم500وحنمهداعتبادعبو!مهتعباتمىلعاًرداقلازيالناك
،راجفنالاةديدشلادادهملالبانقبرتنعلتيفودعلايمربةيعفدملاةبيتك
اهدعبتبحسناقئاقدرشعنمرثكأموجهلاةيلمعقرغتستملو
يتلالاتقلاةعومجميلتاقمنماناحرجدحألمحتيهو،تاعومجملا
ةيعفدمبئاتكّتبصربكأةفاسممهباحسنادعبو،يلامشلادصرملاتمجاه
نمودعلاعنملاهانمجاهيتلافادهألاىلعاهنارينثالثلاةيروسلادانسإلا
.هنارينبانلاجربقعت

انيلتاقملوصوىتحانموجهاهثدحأيتلاةمدصلانمودعلاقفتسيمل
انقالطناةدعاقهاجتاباًعيمجانبحسناو،مّدقتملاجوفلاّرقم]90[ةباثمىلإ
تاقلطضعبوريونتلالبانقيمرفيثكتبودعلاىفتكاو،سمشرفكيف
.كانهوانهةشئاطلاةيعفدملا

،نيدئاعىطخلاّثحننحنو،انمدحاولكنارمغيروبحلاورخفلاناك
ريسملتريفةوقلابيترتاهيفاندعأًةفقوانيرجأليلقبانلوصولبقو
حيرجلاديمضتلةليلقةرتفانفقوتو،دشنننحنوسمشرفكانلخدويماظن
.رجفلالبقهانلصوو،انركسعمىلإتالجعلاباندعو،ةيلمعلاهذهيفديحولا
دارفناىلعٍّلكلاتقلاتاعومجمباوجتسابانمقةوقلاقّرفتتنألبقو



رئاسخلارادقمو،ودعلاعماهلماعتةيفيكوهبتماقامليصافتتيبثتل
دحلاىلإهتثدحأامانللقوانّصلقو.تادعملاوصاخشألايفاهتثدحأيتلا
ادعًاليتق40نعلقتالودعلارئاسخةليصحتيقبكلذعمو،ىندألا
تالجعلانمديدعلاوةعردمٍدنجتالقانعضبوةبابد11ريمدتو،ىحرجلا
نمةعومجمانترازمايأباهدعبو.رئاخذلاسادكأودوقولاتاعدوتسمو
مهوربخأنييروسلاةداقلامهترايزيفمهنإاولاقو،هرداوكوبزحلايدايق
ربكأتناكةيلمعلاهذهيفنييليئارسإلارئاسخنأاًعبطتايفوسلانعًالقن
.انركذامم

وهوساوحلايلعدئارلاةّصاختاوقثلاثلاجوفلارمآرصأنيمويدعب
دهشتساو،ءاولةدايقةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايفّىلوت،اًدجعاجشطباض
بناجلاىلعةهباشمةيلمعذيفنتىلع،1982ماعيفيبونجلاعطاقلايف
دقودعلانأنمهليريذحتنممغرلاىلعو.دمحألتنميبرغلا
دقفهنكل،ودعلابرئاسخعقوأفاهذّفنهنأالإانتيلمعذيفنتدعببّسحت
.هيلتاقمنم6

رتنعلتىلعةفرشملالالتلالامشقمعلابةعقاولاجسانرفكةضراعيف
ّالأيعيبطلانمو،لاتقةعومجمبةززعميليئارسإعّردمءاولةدايقزكرمتت
عطاقلاقمعيفيهو،رشابمموجهلضرعتتنأيداعملاءاوللاةدايقعقوتت
،ةهبجلاىلعةرطيسملاوةفرشملاضراوعلالتحتةيمامألااهتادحوو،يعافدلا
ىصقأيفدمحألتورتنعلتيفةسيئرلاضراوعلالتحتاهنمةريبكةوقو
.ةماتةتغابمققحتسةتغابموةعيرسةيلمعيفاهتمجاهمنإفكلذل،مامألا
ةقرفلاةدايقيفةرسيتملاتامولعملاةساردبتمقف،هيلإتلصوتامكاذ
ةدايقعقومىلإةيدؤملاتابرتقملاوةقطنمللفثكمعالطتسابتمقامك
يذلايرانلادهجلاوةوقلادارفأددعوةطخلاىلعرارقلليداعملاءاوللا
.فدهلااذهةمجاهملهيلإجاتحأ

نمريبكردقىلعدمتعتاهذيفنتةيفيكواهتعضويتلاةطخلاتناك
نأبجاولاذّفنتسيتلالاتقلاةعومجمىلعناكذإ،ةرطاخملاوةأرجلا
نمةيلامشلاتاعفترملاورتنعلتيفودعلاتاوقزواجتتو،ًاليلّللستت
نمهطيحتو،يداعملاءاوللاةدايقّرقموحنًالامشرمتستو،نميألااهحانج
نيرمآلانمنكميامرثكألتقتلحساكعيرسموجهبهتغابتلفلخلا
اهلضرعتتسيتلاةريبكلاةلضعملاامأ.هيفتادعملارمدتو،طابضلاو
قمعيفيهو،اهموجهذيفنتدعباهفاشكنالاحيفلاتقلاةعومجم
،اًديجامهتسردنيلماعىلعدمتعتتناكف،ودعلليعافدلاعضوملا



لغاشننأ:ةيلاتقلاةعومجمللةيموجهلاةيلمعلاذيفنتيفامهتدمتعاو
هقرغتسييذلاتقولالاوطةزّكرموةفيثكنارينباهلكودعلاعضاوم
وألّخدتلانماهعنمواهزجحل،ذيفنتلادعبلاتقلاةعومجمباحسنا
بحسنتنأوههتدمتعايذلارخآلالماعلاو؛ةبحسنملاانتوقةعباتم
ةيداعملاةيعافدلاعضاوملانيبةلصافلادودحلالالخنملاتقلاةعومجم
ىلعاهنارينبيوصتبموقتنلوأددرتتسةيمامألاودعلاعضاومنأاًرِّدقم
ةقطنملافلييذلاسمادلامالظلايفاهتفشكنإوىتحةبحسنملاانتاوق
تحتةعقاواهنأاًصوصخاهنيباميفاهكابتشاو،هتاعطقبراضتةيشخ
.انتيعفدمنمةفيثكنارين

اذهنوذفنيسنيذلابتارملاولاتقلاةعومجمطابضلقيقدرابتخابتمق
هترطيسوهئودهلبعتميناهةّصاختاوقلوألامزالملاترتخاو،بجاولا
،بتارملانم60و،نيرخآنيطباضو،ةجرحلافقاوملايفهباصعأىلع
ودعلالاعفأتادرو،مهنملكتابجاووةطخلاليصافتمهلتحرشو
.مهدانسإلصصخملايرانلادهجلارادقمو،اهعملماعتلافيكو،ةعقوتملا
عالطتسالةيعرفلاتاعومجملاورمآفصلاطابضوهطابضوةوقلارمآجرخف
رمآيروسلاديقعلاعمو،مهفدهىلإةيدؤملاتابرتقملاوةقطنملليلصفم
،ةيعفدمبئاتك6صصخو،ةيرانلاةطخلاانعضو،انعطاقيفةيعفدملا
لاتقلاةعومجمةقفارملدمحأمزالملاانبحصتساو،اهدانسإلخيراوصيتبيتكو
.موجهلاةيلمعذّفنتسيتلا

ةباثمنمةوقلاتقلطنا23.00ةعاسلاربوتكأ/لوألانيرشت20-19ةليل
،ةينآرقلاتايآلاأرقأانأواهتعباتو،اهفادهأىلإةهبجلايفمدقتملاجوفلاّرقم
بقارأانأوًائيطبّرميتقولاناكو.انيلتاقمعمنوكينأهللاوعدأو
،ةهبجلارمغيءودهلاناك.ودعلانمةيعيبطريغةراشإلكىلعتصنتأو
تملتسا1.00ةعاسلايفو،هلّططُخامقفويرجيءيشلكنأتبسحو
ةعومجمنأىلإريشتيتلاةوقلارمآنم)رسلاةملك(ةيرفجلاةملكلا
ىلإ15نمنوجاتحينورمآلاناكةطخلاقفوو،اهفدهتلصودقلاتقلا
.موجهلايفمهعورشلبقمهفادهأىلعمهتاعومجمعيزوتلةقيقد20
ةدايقنمطابتراطباضةمدقتملاجوفلاةباثمىلإتقولااذهيفلصو
رماوأنإطابترالاطباضلاقف،يروسطباضهعموةثلاثلاةعردملاةقرفلا
،روفلاىلعةيلمعلاذيفنتفاقيإبرمأتةقرفلاةدايقنعتردصةدّدشم
نمكتةوقلا؟لوقتاذام«:هتبجأف.اهبجاونمًالاحةوقلابحسبموقأنأو
دعبموجهلابعرشتسو،طقفراتمألاتارشعةفاسمىلعاهفدهفلخ



ةلاحيفدابتورَّمُدتسالإواهموجهذيفنتلبقاهبحسأنأنكميال.قئاقد
نأىلعدّدشو،»ةدايقلارماوأهذه«:لاق.»؟اهدوجوودعلافشكواهبحس
نمأ«ةرابعينتجرحأ.اًروفونآلاةوقلابحسىلعدمتعيةهبجلانمأ
ىلعينربخأفلاتقلاةعومجمرمآيناهلوألامزالملابتلصتاف،اًدج»ةهبجلا
نأكديرأ.اًديجينعمسايناه«:هلتلق.قئاقددعبمجاهيسهنأبروفلا
نماهسفنباهذلاقيرطنمو،روفلاىلعدوعترّركأ.اًروفنآلادوعت
ةدئاعلاحابشألاتحالقلقلاوّبقرتلانمنيتعاسدعبو.»ذّفنتنأنود
ةدايقليناهلوألامزالملليرايتخاناكدقفهللاتدمحو،بجاولاةوقل
هتاعومجمبحسيوهو،هباصعأوهءودهدقفيملفهلحميفبجاولاةوق
اهفادهأنمراتمأدعبىلعاهبوثوطاقننمىرخألادعبةدحاو،ةيعرفلا
.ودعلاتاعافدقمعيف
تلصتاكانهنمو،انركسعمىلإاهنمو،انقالطناةدعاقىلإاًعيمجانعجر
طباضينباجأفبضغلاتالاحىصقأيفانأوةقرفلاةدايقرقمباٍّيفتاه
اهبكغالبإمتدقو،ةيروسلاةدايقلانعةرداصرماوأاهنإ«:رفخلانكرلا
.»انتدروامك

ىلعنحنوودعلاتاعافدقمعنمانبحُساننأيلاتلامويلايفتملع
تناكيتلاةوقلاتضرعتو،انتهبجيفهيلإهَّجوتةبرضىوقأذيفنتكشو
ذيفنتلهسفنتقولايفةيروسةيروددوجوببسبقحامرطخلذّفنتس
ملةيروسلاةيرودلانأملؤملاو.ةهبجلانمرخآناكميفةدودحمةراغ
.ةليللاكلتيفاهتراغذّفنت

ةيسايسلاانتدايقفرعتمليتلانيرشتبرحبوشننملوألامويلايف
ةيلآلاوةعردملاانتاعطقعيمجدشحبناكرألاةسائرىلإاهرماوأتردصأ،اهب
امك،ةيروسلاةهبجلاىلإاًروفةاشملاتاليكشتضعبوةّصاخلاتاوقلاو
،اهفّرصتوةيروسلاةدايقلاةرمإبهتعضوورسيتملايوجلادهجلالكتلسرأ
تابابدلاتالقاننميفكياماهيدلسيلنأبناكرألاةسائرلنّيبتامدنعو
عردمءاولنمرثكأّلقتلةكرحلاةيتاذلاةيعفدملاوةعردملالاتقلاتالجعو
ىلعةعردملاوةيلآلاتاليكشتلاةيقبلقنتت«ةيسايسلاةدايقلاّدرناك،دحاو
كلذنأنممغرلاىلعو.»ريخأتنودنموةيروسلاةهبجلاىلإفرسلا
ةعردملااهتالجعواهتابابدنمٍليلقريغاًددعنأالإتاوقلادشحعّرس
تمرُحذإاهفئاوطتكهنأامك،ةهبجلاىلإملك1000ـلالقنتيفّلطعت
تناكذإ،يلاتقلااهئادأيفرثأيذلارمألا،اًمايأةحارلاومونلانم
.تاوقلادشحلماكتدنعواهلوصولاحلاتقلايفّجُزتتاليكشتلا



ذيفنتةيركسعلاةدايقلاترّرقربوتكأ/لوألانيرشتنمنيرشعلايف
ةيرمآتفُِّلك.22-21ةليلنالوجلاةبضهيفودعلاىلعٍلماشٍموجه
ةطخيفانلةهجاوملاضراوعلالالتحابةثالثلااهجاوفأبةّصاخلاتاوقلا
ةدايقلاةفرعممدعىلعلدييذلارمألا،ةاشملاتاليكشتبةوسإموجهلا
،اهصاوخوةّصاخلاتاوقلامادختسائدابمبموجهللتططخيتلاةيركسعلا
عالطتسابىرخألاتاليكشتلاعالطتساتاعومجمنمديدعلاعمانرشابو
لّخدتيملو،ربوتكأ/لوألانيرشت21راهنلاوطاهنملكلةدّدحملافادهألا
لولحدنعو،هدصارملًةفوشكمتناكانتكرحنأنممغرلاىلعودعلا
اهنمعرشتسيتلاةيمامألانكامألاىلإاهدُّشحتقطانمنمتكّرحتمالظلا
.ربوتكأ/لوألانيرشت22موي2.30ةعاسلايفموجهلايف
اهنمقلطنتسيتلاتاليكشتلاةيقبعمةيمامألااهنكامأيفانجاوفأتناك
ةيلمعءاغلإب22موي2.00ةعاسلادبعرماوألاتءاجامدنعموجهلل
ةيروسنأو،روفلاىلعةيفلخلااهقطانمىلإتاعطقلاةدوعو،موجهلا
برحتهتناورانلاقالطإليروفلافاقيإلاىلعاقفتادقينويهصلاودعلاو
.ةلتحملانالوجلاتاعفترمنمانيلعُّلطيودعلالازيالو،نيرشت

برحدعبيليئارسإلاشيجلانعرشنوأليقاممارًيثكانأرقو،انعمس
،مهتكنحوهتداقوهيرمآةعاربوهقّوفتوهتاردقنعو1967وينوي/ناريزح
.»رهُقياليذلاشيجلا«ليقوةروطسأهنمةياعدلاتلعجدقو

هئادأعضاوتبانئجوفكراعمعضبيفهانهجاونأدعبو،برحلاهذهيفو
هيرمآةكنحانلرهظتملو،تايونعملاوةعاجشلامهزوعتهدارفأفهاوتسمو
نيدِّرمتملاعمةيلاتقلاتايلمعلايفانهجاواننأمزجأداكأو!!مهتعاربوهتداقو
نمو،ةعاربيوذنيرمآولوألازارطلانمنيلتاقمنطولالامشيفداركألا
امدنعف!!نالوجلاةبضهيفمهانهجاونيذلانييليئارسإلابمهتنراقمملظلا
نمتبحسنايتلاةيروسلاتاوقلااياقببقعتتةقوفتملامهتاوقتناك
ءاولبتمدطصابرحلانمنيلوألانيمويلايفاهضرعتلشفدعبنالوجلا
يقارعلاقمعلانماًعرسممدقيذلا12عردملاءاوللاوهعردميقارع
ودعلاقوفتنممغرلاىلعو،ةيفداصتةكرعمبةحاروأفقوتنودنم
الةدحاوةسرشةكرعمدعبفقوتلاىلإّرطضاوجلاوربلايفقحاسلا
انتاوقدشحلهيلإةجاحلادشأيفانكاًنيمثًاتقوانلحاتأيذلارمألا!!رثكأ
.ةكرعملامسحلمهلتحيُتأيتلاةصرفلااوعاضأفةهبجلايف

ضراوعلاورتنعلتيفمهعماهيفانكبتشايتلاةدودحملاكراعملايف
يتلاةراغلايفف،ةفيعضمهلعفتادرو،اًعضاوتممهؤادأناكىرخألا



ىلعنمكتنأةيلاتقلاانتاعومجمتعاطتسارتنعلتىلعانتاعطقاهتذّفن
مهدصارماهفشكتنأنودنملوصتنألبقاهفادهأنمراتمأتافاسم
ِدُبتملو،نولِولويمهواولتُقيملنمبرهاهتلوصدنعو،مهتاعطقوأ
دعبانتاعومجمباحسنادنعركُذيلعفيأمهتاطايتحاوأمهتاعطق
رفكيفعردملاءاوللاّرقمةمجاهملاهيفانّططخيتلاةيلمعلايفو،موجهلا
تناكو،ءاوللاةدايقّرقمةطاحإيفانحجنو،مهتاعافدقمعيفجسان
تنَّكمتاهفادهأنمطقفراتمألاتارشعدعبىلعنمكتةلوصلاتاعومجم
ضرألاتناكامك،اهباحسناودعلافشتكينأنودنمصلمتلانمةوقلا
رخآىتحلاتقلاتايرودوعالطتسالاتايرودبةقلطملاانترطيستحتمارحلا
.»رهُقياليذلاشيجلا«ىلعُّلديامكلذلكيفسيلو،برحلانمموي

مهرصنىلإبرحلاهذهيفمهئادأفعضدوعينألاُقيامكنكمي
يذلا،1967وينوي/ناريزحبرحيفةيبرعلاشويجلاىلععيرسلاوقعاصلا
اليذلاشيجلا«ةروطسأاوقدصف،مهتاردقبوسفنلابةطرفمةقثمهاطعأ
،اهريغوأةبسانميفةفلتخملامالعإلالئاسواهددرتتناكيتلا»رهُقي
فحصلامهروصترّدصتو،ةعمالاًموجناهاحضوةليلنيبمهتداقحبصأو
اوناهتساومهتنهميفاونواهتف،ءاوضألاوتالفحلااونمدأفزافلتلاوتالجملاو
انتداقءاطخأومهئاقدصأةدجنالولعارصلانورسخياوداكف،مهّودعب
.ةيركسعلامهتلآمادختساوبرحلاةرادإيفنييركسعلاونييسايسلا

ةرتفلانممغرلاىلعبرحلاهذهيفةيقارعلاتاوقلاءادأنكيملامك
لماعل،هيلعنوكتنأبجييذلاىوتسملاباهيفتكرتشايتلاةريصقلا
نععافدلايفينطولااهبجاولاهغرفتنعةحلسملاانتاوقلغشسيئر
يفةلعافلاةكراشملايفيموقلااهبجاوو،يجراخلاءادتعالاهاجتنطولا
ةحلسملاةكرحلاودّرمتلاوهلماعلااذهو،يليئارسإلاودعلادضةمألاةكرعم
ماعذنمداركألانيدِّرمتملااهلاتقبانتاوقنمةئملايف80لاغشناو،ةيدركلا

نمعونلااذهبدلبيأتاوقلاغشنانأنوفرعيالنوريثك.1961
نعةحلسملاتاوقلاداعتباينعيتاباصعلابورحوةيلخادلابورحلا
ةمدختسملاةحلسألاوةيماظنلاكراعملاوبرحلاىلعةيلمعلاوةيملعلااهتابيردت
ليهأتةداعإبيفتكتل،ىرخألالاتقلالئاسووعفدملاىتحةبابدلانم،اهيف
لاتقلمهلهؤتةيافكىلعاونوكينأىلعبتارملاوطابضلاونيرمآلا
ىلإبرقأنوكتنأو،مهبولسأبمهلتاقتنأنمنِّكميكلذو،نيدِّرمتملا
برحلالئاسوديجييماظنشيجيفلتاقمنمةيدوألاولابجلايفدِّرمتملا
اًددعبلطتتاذهكشيجليهأتةداعإنأىرخأةقيقحو،اهتاودأوةثيدحلا



نيمدقتملاهرداوكوهتداقلرثكأنينسو،راغصلاهتداقوهدارفألنينسلانم
قارعلاءادعأصرحكلذل،اهترادإوةثيدحلابرحلابةفرعملاوملعلاباستكال
دّرمتلابهشيجوقارعلالاغشإىلعليئارسإوةيلودوةيميلقإلودنمةمألاو
يأمهلاهقّقحيملًاقوقحداركألاحنمقارعلانأنممغرلاىلع،يدركلا
ءادأفاعضإيفتمهاسيتلاىرخألالماوعلاامأ.ةيدركتايلقأهيفدلب
:يليامباهلمُجأفانتاوق

،1958ماعذنمقارعلااهبّرميتلاةعباتتملاتابالقنالاوتاروثلا-
اهطابضةريخةحلسملاتاوقلادقفأيذلارمألا،ةسايسلايفشيجلالّخدتو
.اهتداقو

ةداقلانييعتىلعقارعلاتمكحيتلاةيبالقنالاةمظنألاتبأد-
النيذلاءافعضلاوءابرقألاو،ةحلسملاتاوقلاتادايقيفاهلنيلاوملانيرمآلاو
نيرمآلاوةداقلانمددعءادأيفحوضوبكلذرهظو،اهيلعاًرطخنولكشي
.نيرشتبرحيف
قفاوتاهالعج،ةيلوؤسملااهلمحتمدعوةيقارعلاناكرألاةسائرفعض-
نسحتمليتلاةيروسلاةدايقلاةرمإبةيربلاوةيوجلاتاوقلاعضوىلع
.اهمادختسا

يفاهكارشإوأ،برحلادعومبةيقارعلاةيسايسلاةدايقلامالعإمدع-
ودعلاعمةهجاوملالودنملقألاىلعتاينلاباهراعشإوأاهتطخ
ىدأفلاجتراوةعرسبهتاوقّجزىلإقارعلاّرطضايذلارمألا،ينويهصلا
نييلاتقلاءادألاوةردقلافاعضإىلإوقيسنتلاوطيطختلايفطبختىلإرمألا
.انتاوقل

وأراذنإنودنمينويهصلاودعلاوةيروسنيبلاتقلافاقيإنالعإدعب
بحسباهرماوأروفلاىلعتردصأيتلاةيقارعلاةيسايسلاةدايقلاملع
ودعلالاتقلةيقارعلاتاوقلاتلسرأدقاهنأبتدكأو،ةيروسنمانتاوق
ةدوعلابةيقارعلاتاوقلاتعرشو،رانلاقالطإفقوةيامحلسيلوينويهصلا
ٍرمتؤمدقعبركبلاسيئرلارمأ،ةّصاخلاتاوقلااهتعيلطيفونطولاىلإ
يفةثيدحلابرحلاتابلطتمواهصقاونديدحتواهئادأميوقتلٍلماشيليلحت
ةيركسعلاةيلكلايفيليلحتلارمتؤملادقُعو.نالوجلايفاهبرحةبرجتءوض
مادصهرضحيذلارمتؤملااٍّيصخشركبلاسيئرلارادأ.مايأةعضبقرغتساو
نمددعوهونواعموشيجلاناكرأسيئرويركسعلابتكملاءاضعأونيسح
فونصلاوريدموبرحلايفنوكراشملانورمآلاوةداقلاوهناكرأةئيه
.تامدخلاو



رمتؤملانمضرغلانأاهيفدكأةريصقةملكبرمتؤملاركبلاسيئرلاحتتفا
ةحلسملاانتاوقءادأميوقتو،اهيلإلصوتلاوثداوحلاةقيقحىلإفرعتلاوه
تاجاتنتسالاىلإلصوتلانمنَّكمتنيكةحارصوقدصباهتايبلسواهتايباجيإب
ةلحرمللاهدادعإوةحلسملاانتاوقريوطتلاهنمةدافتساللةطبنتسملاسوردلاو
.ةلبقملا

مهلتحيُتأنيذلانيكراشملامظعمركذينأنودنمرمتؤملاىهتنا
نمكانهف،اهيلإاوقرطتينأنودنموأتثدحامكَةقيقحلامالكلاصرف
رمتؤملاقّقحيملوةقيقحلاتعاضف،هتاقافخإلفغأوهتازاجنإميوقتيفغلاب
.اهلجأنمدقعنايتلاةياغلاوأفادهألا

كوكركميظنتةداقعمويعمققحتلةّصاخةيبزحقيقحتةنجلتمدق
رصانعلابصاخلاريرقتلاءاروتناكيتلاعفاودلانع:ًالوأ،يركسعلا
ةيامحتادحوىلإةّصاختاوقعبارلاوثلاثلانيجوفلانماهيفكوكشملا
بابسأنع:اًيناثو.ةماعلاتارابختسالاويروهمجلاسرحلاوركبلاسيئرلا
رازكمظانةلواحميفتاّيتمسلابةيوجلاةلوصلليجوفمادختسايبلط
يئالوىدميفوَّيفركبلاسيئرلادوارتًاكوكشنأاًحضاوناك.ةلشافلا
هنماًبيرقاماًصخشنأو،اٍّيصخشههاجتوأمههاجتيتاينوبزحلاةدايقل
ةداقنموينمةقيقحلاتنّيبتنأدعبةيبزحلاةنجللاتداع.اهيذغي
.هفارشإوهتقفاوموبزحلاملعبناكنيتطقنلايفءاجاملكنأو،ميظنتلا
،ةيضقلاهذهبةقلعتملاةثداحلااًرضاحناكيذلاسيئرلاءابرقأدحأينثدحو
تناكو،عوضوملاحرطدنعنيسحمادصقيفرلاوسيئرلاوتنك«:لاقف
يذلاةيبزحلاةيقيقحتلاةنجللايأرنممغرلاىلع»هكوكشركبلاسيئرلل
نميجارخإويتبساحمىلعاًرصميقبركبلانأالإ،يتحلصميفءاج
كلذو،ًاطسوًالحركبلاسيئرلاىلعنيسحمادصقيفرلاحرتقاف،شيجلا
.ضضمىلعركبلاقفاوفةيركسعلاتايقحلملاىدحإىلإيلقنب

،هركفوركبلاسيئرلالقعنعاهتايعادتورازكةرماؤمثداوحدعتبتمل
ةقالعوأاًدييركسعلاكوكركبتكمةداقلنأبامةعانقهيدلتّدلوتذإ
تايقحلملاىلإمهمظعمدعبأولُقن1974ماععلطميفو،ثداوحلاكلتبام
ىلإيميلدلادماحنكرلامّدقملالُقنو،دنهلاىلإانأتلقنف،ةيركسعلا
حلاصبيقنلاو،ناتسناغفأىلإ]91[ودقلاديردنكرلادئارلاو،ناتسكاب
نيسحسرافنكرلادئارلابتكملالوؤسمامأ،نميلاىلإ]92[يدعاسلا
.اسنرفىلإلقُنف

Xةرزنجمةعردمةلجعندبىلععضُويعفدمةكرحلايتاذعفدملا.



Xةبابدلاريزنجينعتةبابدلاةفرس.
Xدودحلاتناكو،ةلتحملانيطسلفليلامشلالهسلايفعقتةيربطةريحب
ةيقرشلاتافاحلايف1967ماعبرحيفنالوجلالالتحالبقةيروسلا
.ةريحبلل

Xحيتيقياضملليرصملاشيجلالالتحاو،ءانيسءارحصطسوتتقياضملا
دعاوقيمحيو،ءانيسةريزجهبشريرحتلةيناثةلحرمىلإعافدنالاهل
.سيوسلاةانقلةيقرشلاةفضلاىلعيرصملاشيجلا

Xتاوقلانيبقبسمطيطختنودنميرجتيتلاكراعملايه
.ةعراصتملا

Xتارتموليكةعضببرتنعلتقرشعقتةريغصةدلب.
Xةتفلمعنملادبعنكرلاديمعلاو،يميعنلاهياتليعامسإنكرلاديمعلا
ميهاربإءاوللاةدايقدهعيفةيناثلاةقرفلايفلمعامهالكّيفيرلا
نكرلاطباضةتفلمعنملادبعو،عبارلاءاوللاًرمآليعامسإناكو،ّيراصنألا
اهنمدعباميفةددعتمبصانمهياتليعامسإدلقتو،ةقرفلاّرقميفلوألا
راصو،قليفةدايقىلوتةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاءانثأيفو.ةقرفةدايق
ليحأدقف،ةتفلمعنملادبعنكرلاءاوللاامأشيجلاناكرأسيئرلًانواعم
.تاينيعبسلافصتنميفنكرءاولةبتربدعاقتلاىلع

Xمئالتلةحلسأوصاخشأنمجوفلانمضمظنتةوقلاتقلاةعومجم
.همجاهتيتلافدهلايأ،بجاولا

Xنماهنملكفلأتتةيعفدمتايراطب3نمفلأتتةيعفدملاةبيتك
قفوواهتامهموةبيتكلاعونقفوعفادملاددعددحتيو،ةيعفدملئاعرةثالث
لومعملاسايقملاوهةبيتكلكلاًعفدم24-18ددعنكل،عفدملارايع
.ةاشملاءاولدانسإلةدحاوناديمةيعفدمةبيتكةداعصصختو،اًمومعهب

Xةكرعملاةرادإوفارشإللمدقتملاجوفلاّرقملةددحمةقطنمةباثملا.
Xيفدهشتسا،1980ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايفاًعردمًءاولداق
.يبونجلاعطاقلاكراعم

Xةيروهمجلاةسائرنيسحمادصيلوتدعب1979ويلوي/زومتيفلقتعا
.بيذعتللهضّرعتدعبنجسلايفيفوتو



تقحتلاو،1974عيبريهلدوينيفًايركسعاًقحلميلقنرمأردص
قيفرلاتفداصينتلقأيتلاةرئاطلايف.سماخلارهشلاةيادبيفلمعلاب
ةدايقلاءاضعأزربأنمناكو،دنهلايفانريفس،يّئارماسلامولسهللادبع
داحتالاهترايزلالخ1969ماعوكسوميفهتيقتلا،بزحللةيرطقلا
،ةيرطقلاةدايقلاءاضعأنماًددعّمضيريبكيبزحدفوسأرىلعيتايفوسلا
دفولاوهفرشىلعاهماقأةلفحيف،بزحلايفةمّدقتملارداوكلانماًددعو
داحتالايفيوجلاقحلملايّئارماسلاّميركدلاخرايطلامّدقملاهلقفارملا
ءاضعأةيقبواهيلإتيعُدو.هتدلبءانبأوهفراعمنمناكو،يتايفوسلا
هثيدحيفءارآوىؤرنمهادبأاملهبتبجُعأو،ةرافسلاوفظوموةيقحلملا
تعلقأىتحترظتنا.هلبقتسموقارعلايفبزحلالمعنعيئدبملاوقيمعلا
يفديدجلايركسعلاقحلملاينأبهتربخأو،هيلعمالسللتضهنفةرئاطلا
.وكسوميفانئاقلبهترّكذو،يندعسيهعملمعلانأو،دنهلا

لبقلالجدومحمقراطنكرلاديقعلاقباسلايركسعلاقحلملايلزجوأ
يريدمعملماعتلاو،دنهلايفةيركسعلاةيقحلملالمعةعيبطهترداغم
ىدمو،مهنملكةعيبطوةيوجلاوةيرحبلاوةيربلاةيدنهلاتارابختسالا
مهعملماعتننمةيقبو،ةثالثلاتاوقلاناكرأءاسؤرنعينربخأو.هنواعت
برعلانيقحلملانعو،ةيجراخلاةرازويفظوموأةيركسعلارئاودلايف
اهتايقحلموةرافسلاوةيركسعلاةيقحلملايفظومىلإقّرطتمث،بناجألاو
هللادبعريفسلاةيصخشنعةرذحتاظحالمىدبأو،ةيفاحصلاوةيراجتلا
.اهيفلمعينمعيمجىلعهتنميهوةيوقلامولس

نيبوينيبًءافجتثدحأةريغصةيرادإةلكشمنأظحلاءوسنم
ًافالخراصف،هجيجأتىلعةرافسلاوةيقحلملايفظومنمٌددعلمعو،ريفسلا
ةيركسعلاةيقحلملاوةرافسلانيبةقالعلاىلعكلذسكعناو،اًداحاٍّيصخش
يتلاةموكحلامامأةيسامولبدلاةئيهلاسيئروهريفسلانأنممغرلاىلع
اهتيعجرمباًرصحطبترتةلصفنمةرئادةيركسعلاةيقحلملانأالإ،اهيفلمعي
يفاهتيعجرمبةرافسلاو،عافدلاةرازويفةماعلاةيركسعلاتارابختسالاةيريدم
بزحلايفزرابلالضانملامولسهللادبعقيفرلاناكو.ةيجراخلاةرازو
يفةيبزحلاةمظنملليبزحلالوؤسملاوهقباسلاةيرطقلاةدايقلاوضعو
يفو،يركسعلاكوكركبتكمَوضعيلقنلبقرطقلايفُتنك.دنهلامومع



ةرورضلابظفتحيالقافرلانمرطقلاجراخلقنينميلخادلابزحلاماظن
تاميظنتلانموهيذلابزحلليجراخلاميظنتلايفةيبزحلاهتجردب
قفو،ديدجلاميظنتلايفبسُنيلب،ةيموقلاةدايقلابطبتريوةيموقلا
ِّنيعينأامأ.ًابلاغيبزحلاهمدقوهتجردلمئالملاورغاشلاعقوملاوأةجاحلا
ةفلاخمكلذيفف،ينعًالوؤسمميظنتلانمًابردتماًوضعريفسلاقيفرلا

بّردتملاقيفرللزوجيالذإ،]93[يلخادلاهماظنوبزحلاديلاقتلةحيرص
ترضحكلذعمو.ةيبزحةبترمهنممدقأقافرنعًالوؤسمنوكينأ
يفهسفندجويذلابّردتملاقيفرلااهريدييتلاةيبزحلاتاعامتجالاعيمج
قافرلا(ةيموقلاةدايقلاىلإاًقلغماًريرقتُتبتكو،هبفُِّلكامبديدشجرح
قيفرلاءارجإهيفِّنيُبأ)اهئاضعأزربأنمنيسحمادصوركبلانسحدمحأ
اننيبلصحيذلافالخلامثءافجلاءوضيفيميظنتلامولسهللادبع
يتلاايلعلاتادايقلاىلإيبزحلاميظنتلاءاضعأنمعفُرتةقلغملاريراقتلا(
كلذثدحيو،هيلععّلطتنأريرقتلاعفارةدايقلقحيالو،اهيلإنَوْنُعت
عيباسأةعضبدعب.)يميظنتلالمعلايفغلابللخوأةينمأتالاحلةداع
فيلكتو،مولسهللادبعقيفرلا]94[ديمجتبةيموقلاةدايقلارارقءاج
بزحلاةبعش«هتيمستتحبصأيذلاميظنتلاةيلوؤسمبّيجرزخلارازنقيفرلا
مولسهللادبعريفسلالقنبةيجراخلاةرازونمرمأءاجو،»دنهلايف
.ةيجراخلاةرازورئاودىلإيّئارماسلا

ةرافسلايفهترايزبمايقلاواننيبديلجلازجاحرسكثدحامدعبتررق
يذلامهافتلاءوسليفسأهلتيدبأوديدشباحرتبينلبقتساف،حلاصتنل
هتفصبهصخشىلإوأةرافسلاىلإةءاسإيأهنمدصقأمليذلاو،ثدح
هتيحاننمىدبأف،ارًيبكاًمارتحاهلّنكأتلزاموتنكيننأوريفسلا
اولمعانيترئاديفظومنمرصانعنأركذو،يبناجنمةردابلاهذهلهريدقت
ًائيشرهُظيهنإفكيدللمعييذلاًانالفرذحإرازنقيفر«:لاقفكلذىلع
يذلامهافتلاءوسديقعتىلعاولمعنمدحأوهو،ىرخأءايشأنطُبيو
.»لصح

ماقتيتلااهلكتابسانملايفهبحاُصأتنكهكاكفناتقبسيتلاةرتفلايف
ناكذإ،بسحفءارفسلاىلعرصتقتتناكيتلاكلتىتحهلقنةبسانمل
،نيرضاحلاىلعاًنميهم،اًعمالاًمجناهلكاهيفناكو،ًامئاديروضحىلعُرصي
خيراتلاىلإًابلاغعجريناكةنهارلااياضقلانعهتاليلحتوهثيداحأيفو
،عنقمسلسلكشبةشقانملاعوضومباهطبريمث،ةلثاممثداوحاًركذتسم
ملكتي،ةعطاقوةحضاوتارابعو،تباثويوقتوصبثداوحللهتيؤرضرعيل



دادزاهعماهتيضمأيتلاةرتفلاهذهيفيننأةقيقحلاو،نوغصينورخآلاو
.ًايلاعقارعلامساهبعفراًعقومهترداغملارًيثكتفسأو،هبيباجعإ

ألمينأاًدهاجلواحو،اًديدجارًيفسفاحصلاديعسدمحمقيفرلاءاج
نيبعساشلاقرافللدودحمحاجنب،قباسلاانريفسبايغهثدحأيذلاغارفلا
ةيصخشنعارًيثكفلتخت،ةلماجموةمعانةيصخشفاحصلاف،نيلجرلا
تناكو.نويسامولبدلاوءارفسلااهداتعايتلاةنميهملاوةيوقلايّئارماسلا
ىلوتأتنكيذلايبزحلاميظنتلاةدايقيفاًوضعناكو،ةديجهبيتقالع
.هتيلوؤسم

يذلاتارابختسالالثممةنميهيفًاببسةوخرلافاحصلاةضبقتناك
ةرافسلايفظومىلعاهضرفيلعجف،قباسلاريفسلادهعيفاًدماخناك
اذهلةرمنمرثكأفاحصلاتّهبنو،ريفسلامهيفنمباهيفلمعلاريسو
ةيركسعلاةيقحلملابشرحتلالواحّاملو،ىودجنودنمنكلذاشلاكولسلا
عميلاعتملاونشخلاهكولسىّدأامك،اهيلإلوخدلانمهتعنموهترجز
،ةرافسلاةعجارمنعمهداعتباىلإدنهلايفنيسرادلانييقارعلاةبلطلا
مهداحتارّرقو،مهعمةذاشلاهتافرصتنميبزحلامهميظنتلالخنماوكشو
باوبأنأبمهتربخأف،اهلوخدوأةرافسلاةعجارمنعفقوتلايبالطلا
يبزحلاميظنتلاةدايقواهوفظوموانأو،مهلةحوتفمةيركسعلاةيقحلملا
ةرشابميبلاطلاميظنتلاةيلوؤسمتملتساو،مهتاجاحنيمأتلنوزهاج
.هلالخنممهتالكشملحومهعملصاوتلل

اًضَرَعىرجو،ةيركسعلاةيقحلملارومأيفركاذتللدادغبىلإُتيعدتسا
،يهلدوينيفانترافسيفتارابختسالالثمملةذاشلاتافرصتلاىلإقرطتلا
اهنوؤشيفلخدتلالواحنأدعبةيركسعلاةيقحلملاهلوخديعنمبابسأو
ركاشنودعسقيفرلانأيلاتلامويلايفينوربخأف،انيفظومضعبلالخنم
هترئاديفهتلباقملتبهذفاًدغيتيؤريفبغريةماعلاتارابختسالاسيئر
ينلأسو،هتافرصتوهمالكيفاًدجاًفيطلاًصخشناكو.ةماعلاتارابختسالاب
نعةحارصبهتبجأف،ةرافسلايفتارابختسالالثممءادأيفييأرنع
اهنأهدصقأام،ريبكنانبليهدنهلانإ«:هلتلقو،ةلوبقملاريغهتافرصت
لاجمكانهو،ةريغصلاوةريبكلالودلاتارابختساةزهجأةفاكلحوتفمدلب
ةمقيفيتلاكلتاهنمو،فارطألاعيمجنمتامولعملاىلعلوصحللعساو
عقوملااذهلمئالملالجرلارايتخااّنسحأول،ةلوهسبدالبلايفيسايسلامرهلا
كرت،دقتعأامك،ةيزيلكنإلاةغللاهلهجلةرافسلايفمكلثممنإو.انترافسيف
بورهىلعلمعو،مهنمريفسلاوةرافسلايفظومعباتيأدبوكلذلك



ةددعتملاةيبلاطلاتاداحتالابمهتقالعلةزاتممتامولعمردصممهو،ةبلطلا
فرصتلانسحأول،ةنيعمةيسايسةهجوأبزحباهنملكطبترييتلا
ناك.»؟عقوملااذهلحلصيهفرعتصخشيأكلابيفله«:ينلأس.»مهعم
نأيلنيأنمو«:هتبجأف،هلثمّسيكوفيطلصخشنمًاثيبخًالاؤس
نمكلذىلعرداقصخشنييعتىلعنورداقمكنأبدقتعأانأ؟فرعأ
اهنإلاقو،يلهبّبسنوكيدقجاعزإيأنعرذتعاوينركشف.»مكزاهج
.ّيلإفرعتللةبيطةصرفتناك
قيفرلاءاقلهنميقيقحلاضرغلاناكدادغبىلإيئاعدتسانأدقتعأ
.تارابختسالاةيريدميفتشقونيتلاةطيسبلارومأللسيلوركاشنودعس
دقةرافسلايفتارابختسالالجرلقنرمأناكيهلدوينىلإتدعامدنعو
رخآلاوهضرفامناعرسيذلايوارلاتباثقيفرلاهلحملحو،ردص
.ةرافسلاىلعهتنميه
نمو،اهرداوكوةفلتخملابازحألاىلإفرعتلايفةبلطلانمتدفتسا
يفنيطرخنملادونهلامهئالمزنماهيلعلوصحلامهنكمييتلاتامولعملا
يعويشرداكبةقيثولاهتقادصةجيتنانتبلطدحأنَّكمتو.ةيسايسلاتاكرحلا
بزحلااهعمجقئاثوىلعلوصحلانمبزحلافيشرأيفلمعيملسم
ةيسايسلاوةيموكحلاتايصخشلانعاهيلعنينسلمعو،دهجبيعويشلا
نييناريإلاوةيئاهبلاوةينوساملاعمنولمعينيذلالاملالاجروةيركسعلاو
قئاثولاهذهّيلإبلجو.مهبةقيثوةقالعمهلوأ،ليئارسإونييبرغلاو
يفتناكو.انعجرمىلإاهلاسرإلبقاهتيمهأىلإةبسنلاباهفينصتيفانأدبو
يأةيبلتبنوعربتياوناكنيذلاانتبلطلالخنمهيلعانرثعاًزنكةقيقحلا

ةلدابتملاةقثلاوةبيطلاةلماعمللومهتينطولرطاخبيطنعانتابلطنمٍ◌
.اننيب

عمةيقحلملايفيتفرغيفةروكذملاقئاثولاعجاُرأانأو،مايألادحأيف
نمةرافسلايفتارابختسالالثمملخدوبابلاحُتف،اهبلجيذلابلاطلا
بلاطلاىرينأهديرأنكأمل.اًدجتجعزناف،هئيجمبةريتركسلارابخإنود
؟ةريتركسلارابخإنودنماذكهلخدتفيك«:هبُتحصف،قئاثولاوأ
عمىرخأةرموجلارتوتو،ءيشىلعيوليالةفرغلاكرتف.»ًالاحجرُخأ
ماقامبهترّكذفءاوجألافيطلتللخدتلاريفسلالواحو.تارابختسالالثمم
تحتلمعييذلا،ةرافسلايفيمسرلاهبصنماذهناكو،يناثلاريتركسلاهب
ٍيألاهبلمعلابجيتاقايساهلو،ةيمسررئاوديفلمعناننأبو،هئاطغ
.كلذنمهيفعيالتارابختسالالثممهنوكو،ناك



نيلماعلاوتارابختسالاءاسؤربةديجتاقالعتنّوكىرخألاةيحاننم
اًحيرمانلمعلعجيذلارمألا،ةيربلاتاوقلاناكرأسيئربكلذكو،اهيف
،كلذيفٌلضفتابسانملايفمهلاهلسرأيتلاةنيمثلاايادهللناكو.مهعم
ىمادقلايئاقدصأنميوازعلاليلختارابختسالاريدمنواعمناكثيح
ةيبلتوانلمعتلّهسيتلاايادهلانمةنيمثوةريبكةيمكةيقحلملاىلإلسرأو
ةزاتممةقالعانلتناكامك.ةيتسجوللاوةيبيردتلاوةيرابختسالاانتابلط
ةيرحبلاتاوقللاًدئاقحبصأيذلايلعدمحميرحبلاءاوللايرصملاقحلملاب
دعاقتيذلامليوسنيدلاماسحديقعلاهدعبءاجمث،ذئدعبةيرصملا
كانهتناكو.ةيرصملاثوحبلازكارمدحأيفاًيلاحلمعيو،ءاولةبترب
،ةيكارتشالالودلاويتايفوسلاداحتاللنييركسعلانيقحلملابةبيطتاقالع
ناكيذلاازيوديقعلاةيطارقميدلاايناملأليركسعلاقحلملابٍّصاخٍلكشبو
رمألا،دادغبيفًايركسعاًقحلمكلذلبقلمعو،تامولعمللاًنيمثًانزخم
يذلاينيصلاقحلملاىلإةراشإلانمّدبالو.انتقالعقيثوتنمدازيذلا
قافتادعبو.اًضيأٍديجٍلكشبانعمنواعتيذلاو،ُّلميالوُّلكيالناك
يفنيرذحانكو،يناريإلاقحلملابانتقالعتنَّسحت)داركألانأشب(رئازجلا
.يناطيربلاويكريمألااميسالونييبرغلانيقحلملابانتقالع

لبقريبكيبزحويموكحدفوسأرىلعدنهلارازدقنيسحمادصناك
ريبكلاحاتفنالاةرايزلاجئاتنىدحإتناكو.ةريصقةرتفبةيقحلملاىلإيئيجم
ءارشيفاهيلإعافدلاةرازوتهجتاف،يراجتلالدابتلايفدنهلاىلع
نكرلاءاوللاةسائربًايركسعاًدفواولسرأو،ةفلتخملاةيركسعلاتازيهجتلا
ةيموكحلاتاهجلاعمةفلتخملاتاقفصلادقعل]95[يّئارماسلامساجفيصن
نيعوبسألنيصلاىلإبهذمثاًرهشيّئارماسلاءاوللايقبو،صاخلاعاطقلاو
تيقبقارعلاىلإداعامدنعو.تاقفصلادقعلامكإلرخآرهشلاهدعبداع
ملو.ىرخأتازيهجتءارشلانلصتتأدبتابلطىلإةفاضإ،اهعباتتةيقحلملا
ةديجتاقالعانّوكفدنهلايفاهبتلمعيتلاماوعألالاوطكلذفقوتي
نعتامولعمللاًزاتمماًردصماوناكنيذلاتاكرشلاباحصأونييعانصلاب
.ةيدنهلاةموكحلايفرارقلاباحصأوءارزولاوةيموكحلاتايصخشلا

]96[داركألليتاذلامكحلانوناقةموكحلاتنلعأ1974سرام/راذآ11يف
فلاحت،يناتسدركلايطارقميدلابزحلاميعز،ينازربلاىفطصمالملانأالإ
،يناتسدركلاينطولاداحتالاميعز،ينابلاطلالالجدودللاهمصخعماًددجم
امهضفرعبارلارهشلاةيادبيفانلعأو،ناريإيفهاشلاماظننمةياعرب
قرطىلعةرطيسملاتاعفترملاوةيلبجلادقعلاامهوحلسملتحاو،نوناقلا



.ةلوزعمقطانمىلإاهوعطقو،ةيلامشلاةقطنملامومعيفتالصاوملا
ناكو،تايلمعلاةدايقلةيلامشلاةقطنمللاًدئاقومحديعسقيرفلاِّنيع
ميهاربإنكرلاديمعلاهرمآناكيذلاسماخلاءاوللاجاوفأدحألاًرمآ
ةيناثلاةقرفللاًدئاقّيراصنألاحبصأامدنعو،1962ماعرخاوأيفّيراصنألا
يفو.سماخلاءاوللاةيرمآومحديعسديقعلاّملست1963عيبريف
ةرمإبتارملانماًددعسماخلاءاوللاعضُوكاذنآةيركسعلاتايلمعلا
ملطباضوهوّيراصنألاقفارمتنكامدنعهيلإتفرعتف،ةيناثلاةقرفلا
ّدلويذلارمألا،اهيفاًذيملتناكامدنعناكرألاةيلكزايتجانمنَّكمتي
ظفاحملازارطلانمناكو،مهنمنيرمآلاونكرلاطابضهاجتلعفةدرهيدل
.يركسعلاهئادأوهلمعيفيديلقتلاو

اهتايلمعبةحلسملاتاوقلاتأدب1974ليربأ/ناسيننمريخألاعوبسألايف
ةيقبسأبةسيئرلاتابصقلاوندملاىلإةيدؤملاةسيئرلارواحملاوقرطلاحتفل
دّرمتلاقطانمىلإيدؤتيتلارواحملاىلإمدقتلااهعبتينأىلع،ىلوأ
.نودِّرمتملااهيفمصتعييتلاةرعولاقطانملايفةسيئرلا

نعمهلئاسريفّيلإنوبتكيةّصاخلاتاوقلاجاوفأيرمآضعبناك
التابجاوبمهفلكتةدايقلانأفيكو،اهيفنوكرتشييتلاكراعملاوتايلمعلا
نأبمهحصنأتنكف،هيلعتبِّرُداموةّصاخلاتاوقلاتامهمباهلةقالع
اوبِّرُدامومءالتتتامهمبمهفيلكتمهترمإبنولمعينيذلاةداقلانماوبلطي
نكمييتلاتابجاولابمهفيلكتّرمتساو،لصحيملكلذنأودبينكل،هيلع
.ةاشملاتادحونمٌّيأاهبموقتنأ

نميتسجوللاوينفلاويركسعلارمتسملادانسإلانيدِّرمتملامزعنمّدش
نماهيرمآواهفئاوطبةيعفدملابئاتكنمديدعلاكلذيفامب،هاشلاماظن
.نودِّرمتملااّهلتحييتلاةيقارعلايضارألاقمعيفاّولحنيذلايناريإلاشيجلا
،تارئاطللةمواقمةحلسأبوتايلآلاورشبلادضماغلألابناريإمهتدّوزو
نييبرغونييناريإءاربخبوةيبطلاتادعاسملاوةدتعألابولاصتالاةزهجأبو
رمألا،لاتقلايفمهرزأدشتومهدعاستىرخأتاّبلطتموءايشأو،نييليئارسإو
يتايفوسلاداحتالافقوتدعبةيقارعلاةحلسملاتاوقلارثعتىلإىّدأيذلا
لعجام،1975ءاتشو1974فيرخيفهتايلمعلداتعلابقارعلادادمإنع
»رئازجلاةيقافتا«يفناريإهاشعمقافتالارايخىلإأجلتةيسايسلاةدايقلا
فصنىلعهتدايسنعاهيفقارعلاّىلختيتلا1975سرام/راذآةيادبيف
ةيناريإلا-ةيقارعلابرحللةسيئرلابابسألادحأوهو،ناريإلبرعلاّطش
نعهّيلختيفهأطخيفالت،رئازجلاقافتاباّرع،نيسحمادصلواحامنيح



يفيركسعلادّرمتلاةدعاسمفقولباقم)برعلاّطشفصن(ةينطوهايم
.قارعلالامش
،نيدِّرمتملاهمعدنعهاشلاىلختاملاحيدركلادّرمتلاةكرحتراهنا
.ةرواجملالودلاىلإمهتداقبرهومهتحلسأمهنمفالآلاتارشعىقلأو
قارعلالامشمالسلاّمعوةدحتملاتايالولايفينازربلاىفطصمالملاتامو
ماعيفىرخأةرمةيدركلاةقرولابعلىلإانؤادعأداعذإ،ةزيجوةرتفل

1976.
عمانمقدنهلايفًايركسعاًقحلماهيفُتنكيتلاةثالثلاماوعألايف
تادايقلااهتّمظنيتلاتارايزلانمددعبىرخألالودللنييركسعلانيقحلملا
يأنييديلقتلادنهلايمصخعم،ةيدودحلاقطانملاىلإةيدنهلاةيركسعلا
ةلماعلاتاليكشتلاوتادايقلاانرزنيصلاعمدودحلاىلعف،ناتسكابونيصلا
ةيجيردتلاتاءارجإلاانلاوحرشو،ةقهاشلاايالمهلابجيفسامتلاقطانميف
تاعافترالاهذهلثميفلاتقلاوةايحلاعمملقأتللتادحولااهسرامتيتلا
يفةيلبجلاقطانملايفةلماعلاقرفلاانرزةيناتسكابلاةهبجلاىلعو.ةقهاشلا
مهتاوقتاروانمانرضحكلذك،ناتسجاريفةيوارحصلاقطانملايفو،ريمشك
مهتاوقلنيرامتو،ةفصاقلامهتارئاطنملبانقلابفصقنيرامتوةيوجلا
ةيزيلكنإلاةميدقلاتارئاطلاةلماحىلإةيديلقتلاةرايزلابانمقو.ةيرحبلا
مهدهاعملةددعتمتارايزبانمقامك،كاذنآاهنوكلتمييتلاةديحولاوأشنملا
عافدلاو،رولغنبةنيدمبرقنوتغنليويفناكرألاةيلكلثمةيركسعلا
يفو،ودانليماتلاةمصاعساردمبونجلايفانرزو.يهلدوينيفينطولا
يفو،ةرمتسمدّرمتتاكرحيناعتيتلالاغنبلاةيالوةمصاعاتكلكقرشلا
لامشلايفو،يدنهلاداصتقاللضبانلابلقلاولاملاةمصاعيابموببرغلا
.ةعئارلاةبالخلاةعيبطلاتاذةيلبجلاةقطنملاريمشك

ناكرألاتايلكيفنوسردينيذلاانطابضنمديدعلاىلإاًضيأتفرعت
دعبمهعمتلمعو،ةبيطتاقالعاننيبتماقو.دنهلايفينطولاعافدلاو
ناكرأسيئرنواعم،يدسألارابجلادبعقيرفلامهنمو،قارعلاىلإيتدوع
قيرفلاو،ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايفيناثلاقليفلادئاقوتايلمعللشيجلا
ءاوللاو،ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلايفلوألاقليفلادئاق،يحتفدمحم
،ةّصاخلاتامهملاةيولأيفهدعاقتدعبلمعللعّوطتيذلايلالهلاليخد
،ةئيسةيحصةلاحبرسألانمديعأو،شوشلاكراعميفنويناريإلاهرسأو
ةيلكيفمهعيمجو،بيطشفيطللادبعنكرلاءاوللاو،دادغبيفيفوتو
اًبلاطناكيذلاباصقلاباهولادبعنكرلايرحبلاءاوللاو،ينطولاعافدلا



ةماعلاناكرألاةسائريفكلذدعبيعملمعونوتغنليو-ناكرألاةيلكيف
.يبصنميلاغشإةرتفلاوط
دبعدمحأناندعنكرلاقيرفلاوةيقارعلادودحلاتاوقماعريدمانراز
ةمعننكرلارايطلاءاوللاوبيردتللشيجلاناكرأسيئرنواعمليلجلا
ةيقارعلابرحلاةيلكتارودتماقاملثم،ةيوجلاةوقلادئاق]97[يميلدلا
،اهلكتالاجملايفنواعتلاف،اًقباستنّيبامكو.دنهلايفاهتاليثمىلإتارايزب
سيئرلابئانةرايزدعبريبكدحىلإروطتيذلايركسعلانواعتلااهنمو
يلبشنيقيفرلااًضيأانيقتلاو،1974ماععلطميفدنهلاىلإنيسحمادص
ملكتوةيبزحلاانتاعامتجادحأرضحيذلاةيموقلاةدايقلاوضعيمسيعلا
ةيجراخلاريزوو،ةيضاملاتابقحلايفيلاضنلاهرودوبزحلاخيراتنعاهيف
ىلإقّرطتو،زايحنالامدعلودتارودىدحإنمهتدوعدعبزيزعقراط
انبّرمامك.هتارارقرادصإةيفيكو،رمتؤملاةقورأيفترجيتلاثداوحلا
بزح«اورازاملكةمدقتملاهرداوكنموبزحلايفةداقلاقافرلانمديدعلا
.ةيدنهلاةحاسلااهبجعتيتلاةيمدقتلاوةيكارتشالابازحألاويدنهلا»رمتؤملا
ميظنتلايفتلُعتفايتلاتالكشملاضعبءوضيفو،1977ماعفصتنميفو
يفيعجرمنمتبلط،اهنعةديعبتارابختسالاىرخأةرمنكتملو،يبزحلا
يفكلذبرمألاردصًالعفو،روفلاىلعنطولاىلإيتداعإعافدلاةرازو
لضافميدقلايقيدصثيحوكسومقيرطنعتدعو،عباسلارهشلا
.كاربلا

)1-5(ةروصلا
تاءاقللادحأيفنيسحمادصسيئرلاعم



)1-5(ةطيرخلا
قارــعلاةطيرخ



Xبولسأو،ةيميظنتلاغيصلامظنييذلاوهبزحلليلخادلاماظنلا
.بزحللةيلخادلاةايحلايفاهلمع

Xوهو،بزحلابيميظنتلالمعلانعتقوملافقوتلاينعيديمجتلا
.هئاضعألةيبزحلاتابوقعلانمففخمعون

Xكاذنآزيهجتلاوحيلستلاةرئاديفلمعيناكيّئارماسلاءاوللا.
Xةرادإمهلتحيتأو،ةفاكةيموقلامهقوقحىلعقارعلاداركألصح



داركألصحيملو،ةموكحلايفمهتكراشموقارعلالامشيفةيدركلاةقطنملا
بزحةدايقاهترقأيتلاقوقحلانمءزجىلع،نآلادحل،ةرواجملالودلا
.داركألليتاذلامكحلانوناقيف1974ماعيفةيقارعلاةموكحلاوثعبلا

Xناطرسلابهتباصإلةريصقةرتفبدنهلانمهتدوعدعبيفوت.



سطسغأ/بآةيادبيفاًملعماهيفتنِّيعيتلاناكرألاةيلكبتقحتلا
لقنلابلطأسينأبةيلكلاةرادإُتّغلبيقاحتلانملوألامويلايفو.1977
عافدلاريزوليكووةيروهمجلاسيئرىلإةضيرعتبتكًالعفو،اهجراخ
تاليكشتلادحأىلإلقنلايفيتبغراهنومضمركبلانسحدمحأكاذنآ
.نطولالامشيفبيرختلاةحفاكمتايلمعيفةلماعلا

ةيقارعلاناكرألاةيلكيفاًذيملتامهتيضمأنيتللانيتيساردلانيتنسلايف
تائيهوةداقلادادعإةقيرطيفاًروصقكلانهنأبعابطنايدلّدلوت
،ةيسيردتلاتائيهلاةيافكوةيملعلاداوملاةرازغنممغرلاىلع،ناكرألا
تاهيجوتوةيلكلاتارضاحميفةدوجوملاةيملعلاةداملابديقتلاوهببسلاو
،اًرربمواًهيجوحورطملايأرلاناكامهماهنعجورخلاضفرو،ةيميلعتلاةئيهلا
نمناكرألاةيلكبالطاهيقالييتلاةيلاعتملاةفاجلاةلماعملانعًالضف
.ةيسيردتلاةئيهلا

يبرعلاملاعلايفناكرألاتايلكقرعأنمةيقارعلاناكرألاةيلكنإ
اهيفةساردلاةدم،1928ماعيفتسُّسأ،ًاطابضنااهرثكأواًملعاهرزغأو
يجيرخطابضلانيبيسفانترابتخازايتجادعبطباضلااهلخدي.ناتنس
يفةمدخلايفرثكأوأتاونسعبسمهيلعترمنيذلاةيركسعلاتايلكلا
دقاونوكينأىلع،مهيرمآنمةيصوتعم،اهلالخيفاوبقاُعيملو،شيجلا
اهتلخديتلاةرودلايفف.ةلعافلاتادحولايفةدملافصننمرثكأاوضمأ
يفو،طقف34لُبقًاطباض285رابتخاللمّدقت)34ةرودلا(1966ماعيف
نممطقفةئملايف26يأ،طقف26جّرختفطابض8لشفىلوألاةنسلا
يفدوجوموهاملةريثكهجوأيفةلثامماهيفةساردلاو.ةرودلايفاولُبق
ةيناطيربيقارعلاشيجللةيلاتقلاةديقعلا(ارتلكنإيفناكرألليلربمكةيلك
لوذبملادهجلاوةساردلانأةقيقحلاو،)يتايفوسلاحيلستلانممغرلاىلع
سرديالنمو،كاذنآقارعلايفةدوجومةيملعةيلكيأنمبعصأاهيف
هزايتجاللاجمالف،ًايزاجمًالوقسيلاذهو،اًراهنوًاليلعباتيوئّيهيو
هقحالياهيفلشفلاراعىقبيو،هتاحومطةياهنهذهفلشفينمو،ةيلكلا
.ةيركسعلاهتمدخلاوط

فرتعييتلاةيركسعلامولعلايفريتسجاملاةداهشاهيجيرخةيلكلاحنمت



تاعماجلانماهتاريظنلداعتيهو،يقارعلايلاعلاميلعتلاسلجماهب
.ةيقارعلاةيندملا

ةرادإريدمويركسعلابتكملاوضعيبلصتايبلطنمعوبسأدعب
ركبلانسحدمحأسيئرلانإ«:لاقونيسايلماكقيفرلاةيلكلابتكم
يناعييذلاسماخلاءاوللاًرمآنوكتنأيفكيأرديريو،كبلطىلععلطا
نأانتامولعم«:فاضأو،»هبفرُعيذلاهاوتسميفتّرثأتالكشماًيلاح
ضعبوهنيبدوقفمماجسنالانأالإءوفكيروبجلارسيمنكرلاديقعلا
نيسايلماكيأريريدقتباذهو،»نكرلاطابضوتادحولايرمآنمقافرلا
.يبزحريغيروبجلارسيمديقعلانأءاوللاتالكشمببسف.يصخشلا
حجنيو،»يلاعلا«ـبروهشملاءاوللااذهدوقينمنألروفلاىلعتقفاو
ءاوللادوقأنأيندعسي«:هلتلقو.ةزيممةينهمةريسملةيادبقّقحيهيف
مهضيوعتو،نكرلاطابضويرمآضعبلقنبلطأدقيقاحتلادنعينكل
.لبقملارهشلاةيادبيفقحتلأسيننأبهتربخأفكلذىلعقفاوف،»نيرخآب

يلاعلاءاوللا-سماخلاءاوللا
رثإيفف،1948ماعيفنيطسلفبرحيفةفورعمةصقسماخلاءاولل
هتاردقزيزعتلينويهصلاودعلااّهلغتسايتلاةندهلادعبلاتقلافانئتسا
نمةيركسعتازيهجتوتادعموةحلسأنماهيلعلصحيتلاتادعاسملاب
،اهشويجنمةربخلايوذنيعِّوطتملادوهيلانيلتاقملاادع،هعمةفطاعتملود
،اهتعلقونينجيفعبارلاءاوللاجاوفأدحأةينويهصلاتاوقلاترصاح
ناكيذلا،سماخلاءاوللانميناثلاجوفلاىلإةيقارعلاةدايقلاتزعوأف
كفلجوفلاعفدناف،هتدجنىلإعارسإلابيلعرمعنكرلامّدقملاكاذنآهدوقي
هيلعةقوفتمتناكيتلاةينويهصلاتاوقلابةيراضكراعمبكبتشاو،راصحلا
.اهنوركذتينوينويهصلالازيالاًدجةريثكرئاسخعاقيإنمنَّكمتو،ارًيثك
300ةكراتةينويهصلاتاوقلاتبرهوراصحلاكفنمارًيخأجوفلانَّكمتو
تازيهجتلانمريثكىلعجوفلاىلوتساو.ةكرعملاةحاسيفاهالتقلةثج
نكرلامّدقملاةخرصسماخلاءاوللاراعشحبصأو،ةكورتملاةحلسألاوتادعملاو
ةكرعميفلاتقلاىلعمهثحتسي،هدونجيفيناثلاجوفلارمآيلعرمع
يفةزِّيمتمبصانميلعرمعّدلقت.»يلاعلايناثلاجوفلايلاعلا«:نينج
اهرقمناكيتلاىلوألاةقرفلادئاقناك1958ويلوي/زومتةروثيفو،شيجلا
طابضلانكل،يكلملاماظنلاذاقنإلدادغبىلإكرحتلالواحو،ةّيناويدلايف
ةّصاخلاةيركسعلاةمكحملاىلإمِّدقو،هيلعضبقلاءاقلإنماونكمترارحألا



يذلا،مساقميركلادبعميعزلاةلاخنبايوادهملاديقعلااهسئرييتلا
قلذلايوادهملاديقعلااربجأةيغاطلاهتيصخشوهتابثنكلهتناهإلواح
عقومرمآ(هتقرفيفاًعضاوتماٍّيرادإاًعقوملغشيناكيذلاناسللا
دعبهحارسقلُطأمثدبؤملانجسلابهيلعمكحف،همارتحاىلع)بيسملا
ةيكرتلايضارألايفةرايسثداحيفهتجوزوهدلوعميفوتو.نينسعضب
.تاينينامثلاةيادبيفقارعلاىلإهتدوعقيرطيفناكامدنع

لوألانكرلاطباضّيراصنألالصيفميهاربإ)هنيحيف(نكرلاديمعلاناك
دقةقرفلاناكرأسيئربصنمنكيملذإ(1962ماعيفةيناثلاةقرفلايف
ناكيذلايلماعلايلعديمعلاسماخلاءاوللارمآناكو،)دعبثدُحتسا
يحلسمعمهكراعميفءاوللاةدايقيفٍّقفومريغهتحصلالتعايناعي
يف»نيبِّرخملا«ىلإلّدبتمث»ةاصعلا«مسامهيلعقلُطيناكنيذلاينازربلا
ّيراصنألانكرلاديمعلالاسرإىلإةقرفلادئاقّرطضايذلارمألا،دعبام
،يلماعلاديمعلابناجىلإءاوللةيلعفلاةدايقلاّيراصنألارشاب.هتدعاسمل
يفتاراصتنازرحأو،ةلاكولابءاوللاداقىفشتسملايلماعلالوخددعبو
ةزرابتاراصتنااهلكتناكو،ىرخأكراعموبرعالموةفوطابكراعم
اًرمآهتيبثتىلإعافدلاريزووءارزولاسيئرمساقميركلادبعميعزلاّرطضاف
يذلاقازرلادبعدومحمنكرلاءاوللاةقرفلادئاقحاحلإدعبسماخلاءاولل
طاسوأيفّيراصنألاةرهشةيادبتناككلتو،نيبرقملاهئاقدصأنمناك
.يلاعلاءاوللاةدايقببّحرأينلعجاماًضيأاذهو،ةحلسملاتاوقلاو،شيجلا

يذلاسماخلاءاوللابتقحتلاو،ربمتبس/لوليأةيادبيفناكرألاةيلكتكرت
اوناكنيذلايناتسدركلايطارقميدلايبرخمةعباتملكوهديفاًرِكسعمناك
ماعيفمهرايهنادعبيبيرختلاطاشنلامهفانئتسارثإيف،ةدودحمدادعأب

مالسلللصوملايفةعبارلاةقرفلاّرقمىلعتجّرعيقاحتلالبقو،1975
.يواهربلامزاحنكرلاديمعلاةقرفلادئاقىلع

بيحرتلادعبو،]98[يروبجلارسيمنكرلاديقعلاءاوللارمآيببحر
تقولاضعبلىقبينأيفهتنذأتسا،حالسلاءالمزنيبةفورعملاتالماجملاو
مهنملكلهميوقتعمنيرمآلاونكرلاتائيهو،ءاوللاةلاحزاجيإو
يروبجلاديقعلاركذ.ماجسناوةيفَرحبلمعيءاوللالعجلهتاحرتقمو
يرمآدحأتالواحميفاهصّخلو،ءاوللاةرادإيفاهيناعييتلاتالكشملا
ةسكاعمو،هذوفنةرئاديفءاوللاطابضضعبعيمجتنييبزحلانمهجاوفأ
نيبروهشملاءاوللامّدقمنماكشامك،هرماوألهاجتةلواحمو،ءاوللارمآ
تاموصخلاوتالكشملاةراثإبهمايقنعةيانك»ينقرحدمحأ«مسابهقافر



رمآرييغتبينحصنامك،هبقَحُلملاليكشتلاوأةدحولاىلإنيبستنملانيب
ركذو.سماخلاءاوللاجاوفأىوتسمبجوفةدايقىلعهتردقمدعلرخآجوف
اولدبتُسينأنكميمهنأدقتعيناكنيذلاثادحألاطابضلانمارًيغصاًددع
تمقف،صاخلكشبصاخشألانمءاوللاصقاونَّنيبامك،لضفأطابضب
.نيرخآنييعتوطابضلاءالؤهلقنلنيسايلماكقيفرلاىلإةيقربلاسرإب

انضِّوُعو،ءاوللاجراخمهلقنرماوأتردصيروبجلاديقعلاكاكفنالبق
وهلوألاجوفللرمآبو،مساقنكرلامّدقملاوهديجءاولمّدقمبمهنع
عممادصيف1981ماعيفغادهرقيفدهشتسايذلارهازدمحأمّدقملا
جوفللاًرمآيرابيزلابئاصنكرلامّدقملابو،يناتسدركلاينطولاداحتالايبرخم
مصخلا،يرابيزلافيطلخيشلانييرابيزلاةريشعخيشقيقشوهويناثلا
يفقباسلاطباضلاوةلودلاريزويرابيزلادشرأقيقشو،نيينازربللدودللا
هتءافكوهقلخبازِّيمتمًاطباضيرابيزلانكرلامّدقملاناكو،يقارعلاشيجلا
وأةروهشملارابيزلاةريشعخويشنموهوهتلئاعىلعدمتعيملو،هطابضناو
يفو،هتافصوهتردقىلعدمتعيناكامردقب،ةلودلاريزوهيخأىلع
دهشتساويبونجلاعطاقلايفءاولةدايقملتساةيناريإلا-ةيقارعلابرحلا
هعماًعيمجاودهشتسانيذلانييرابيزلادونجلانمهتيماحعملتاقيوهو
.1982ماعيفنيتيسبلاوشوشلاكراعميف
لاتقلاهتايلمعيفءاوللاتادحواهبلمعتيتلاتاقايسلاىلإفرعتلل
يفمهبرضللاتقةيروديفجورخلابجاوفألادحأتّفلكداركألانيحلسملا
بجاولااذهيفجورخللجوفلاتاريضحتبقاُرأتنكو،هلاهتددحةقطنم
اهلّمحوباودلابلجو،ّةيرسدادعتبتناكو،ةوقلاةئيهتبجوفلارمآماقف
ةيلبجلاةيولألايفدجوي(سيناوفلاوةيندعملاهايملاةيعوأوتادعملاوميخلاب
لبقو،)ءاوللاكالميفلاغبةيلقنّةيرسو،اهجاوفأكالميفلاغبليصف
ةوقلائّيهيهنأبباجأ.»؟لمعتاذام«:هلتلقبجاولاىلإهجورخ
نأباجأ.»؟سيناوفلاوميخلاوتاناويحلاهذهاذاملو«:هتلأسو.بجاولل
،تيبملاوركسعتلانمةوقللّدبالو،موينمرثكأقرغتسيدقبجاولا
دئاقلانمتبلطو،رخآراعشإىلإلجأتدقبجاولانأبهتربخأوهتركشف
اندعو،كلذمتفبيردتلاوميظنتلاةداعإلمئادلاهركسعمىلإءاوللاةداعإ
.لصوملايفينالزغلاركسعميفانتانكثىلإ

هطابضمظعمنأبتاليكشتلانمهريغنمسماخلاةاشملاءاولزيمتي
نميتأينمنوربتعيو،هيرمآكلذكواهفارطأولصوملاةنيدميلاهأنم
هترادجتبثينأىلإةكِّكشمةرظنبهيلإرظُنيو،ًابيرغةقطنملاجراخ



مهتيافكبنوفورعممهو،مهتقثهنولويومهنماًدحاوهنوربتعياهنيحو
نممهمظعمفدونجلانمهوعِّوطتموءاوللافصطابضامأ.مهتيفَرحو
ةعاجشلاوةريغلاوسفنلاةزعبةفورعملاوةنيدملابةطيحملاةيبرعلارئاشعلا
.لاتقلايفةسارشلاو

شيجلايفةدمتعملاةيلبجلابورحللبيردتلاتاساركبتكتناك
نماهتدامتدمتسايتلايناطيربلاشيجلاتاساّركنعةمجرتميقارعلا
يفوناتسكابودنهلالامشيفلئابقلالاتقيفيناطيربلاشيجلاةبرجت
ريغبورحلايفنيسيئرلاضرعتلاونمألايأدبمىلعزّكرتو،ةيناغفألادودحلا
يروهمجلادهعلاتايادبويكلملادهعلايفيقارعلاشيجلاحجنو.ةيماظنلا
تاساركتاقايسقيبطتبقارعلالامشيفنايصعلاتاكرحدامخإيف
ةلاحلامئالتلةيوناثتاريوحتاهيلعتيرجأوتبِّرُعيتلاةيلبجلابورحلا
يفةيلبجلاةعبارلاةقرفلاوةيلبجلاةيناثلاةقرفلاتاليكشتتعربو.ةيقارعلا
ىلعو.قيرعلاسماخلاءاوللااهمّدقميفو،لاتقلانمعونلااذهبدعبام
دهعلانمىلوألاةلحرملايفةحلسملاةيدركلاتاكرحلانأنممغرلا
ةدوعرثإيفاهتاكيتكتوتاباصعلابرحبيلاسأضعبتلخدأيروهمجلا
ةعانمىلعاًدمتعمَّلظهنأالإ،يتايفوسلاداحتالانمينازربلاىفطصمالملا
.هلةيلاوملارئاشعلاوهتريشعىلعوةطيحملاةرعولاقطانملاونازربيفهنطوم
نايصعلاةيارّملسترئازجلاقافتابقعيف1975ماعيفمهرايهنادعبو
هوديؤمرشتنييذلاينابلاطلالالجةعامجويناتسدركلاينطولاداحتالا
هذوفننكل،ليبرأةظفاحمقطانمضعبوةيناميلسلايف]99[نوّيناروسلا
بزحلانولاوينيذلا،ليبرأمظعموكوهديف]100[نيينانيدهبلانيبرسحني
طاشنمهلنكيملنيذلانيينازربلاةماعزب]101[يناتسدركلايطارقميدلا
.ةلحرملاهذهيفظوحلم
تاباصعلابرحبيلاسأمظعميناتسدركلاينطولاداحتالاوبرخمدمتعا
يماعيفينازربلاعممهقافتادعبةيموكحلاتاوقلامهلاتقيفاهسُسأو

رايهنادعبةيناريإلايضارألاىلإهيلتاقممظعمبحسنامث،1975و1974
مهايالخومهتاميظنتنأالإ،يناريإلابناجلاىلإمهتحلسأاوملسو،دّرمتلا
اوأدب1976ماعيفو،ررضتتملةديعبلاقطانملاوتابصقلاوندملايفّةيرسلا
ةرعولاقطانملاوةيناميلسلاةظفاحمىرقوتابصقوندمىلإنيدئاعّللستلا
ةضراعملابلغشناوةيدودحلاقطانملاىلعهاشلاةضبقتخارتنأدعباهيف
.يناريإلابعشللةدعاصتملا

برحتاكيتكتهدعبامو1976ماعيفروكذملابزحلاولتاقمسرام



قطانممومعيفمهتاعومجمومهرمزترشتناو،عساوقاطنىلعتاباصعلا
اهنمٌّلكفلأتتةريغصرمزيفاومظتناو.ليبرأوةيناميلسلايفنييناروسلا
فلؤتو،ونربلاوفوكنشالكلالثمةفيفخةحلسأعمًابرخم20ىلا10نم
حوارتيو،)ًابيرقتّةيرسىوتسمب(تركلابىعديامرمزسمخىلإنيترمزلك
كلتميرمزللةفيفخلاةحلسألاىلإةفاضإ.رصنع100و40نيبهيبرخمددع
ىطُعتو،ماغلألاضعبوملم60نواهو،RBKةفيفختاشاشرةعضبتركلا
امإواهيفلمعييتلاةقطنملاىلإةبسنلابامإتركلااذهلةيمستةداع
تاترك5ىلإ3لكفلؤتو.هوحلسماهيلإيمتنييتلاةقطنملاىلإةبسنلاب
يفليكشتىلعأوهو)ًابيرقتةبيتكوأجوفىوتسمب(دنبلملابىعديام
،350و250نيبهيحلسمددعحوارتي،ينطولاداحتالايبرخمليميظنتلامرهلا
لحارميفو،ملم82تانواهلالثمةطسوتملاةحلسألاضعبكلتميناكو
اهنموتارئاطلاةمواقمةحلسأضعبو،ةطسوتملاتاشاشرلاو،ملم120ةقحال
ضعبوتارجفتمو،ةفلتخمماغلأو،فتكلاىلعلمُحييذلا7ماسخوراص
لوؤسمنوكيو،اهيفطشنييتلاةقطنملابدنبلملاىمسيو،ريجفتلاتادعم
.يطارقميدلاينطولاداحتالليركسعلابتكملايفاًوضعبلغألاىلعدنبلملا
،اًدنبلم12ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاةيادبو1976ماعنيبمهيدلناكو
.اهعالدنادعبددعلااذهدازو

تاعومجموةمئانلاايالخلاوّةيرسلاتاميظنتلانمريبكلاددعلاادعاذه
دعبةطلسلااهتأشنأيتلاةينكسلاتاعّمجملاوتابصقلاوندملايفتالايتغالا
يفاهلكوةمولاموولكربوولكرسيفراقممهتادايقلو.يدودحلاطيرشلاءالخإ
قرطمهلوشادروسقرش]102[نوركمةريبلبجقرشةعينملاقطانملا
.ةيناريإلادودحلابمهطبرتمساينوةيعرف

مهف،مهتايلمعذيفنتلحرسماهلكةقطنملاف،ةددحمةهبجكانهنكتمل
قرغتستدقةقيقدةبقارمدعبهنومجاهيسيذلافدهللًةداعنوططخي
،ةبرضلاناكمنعاًديعبىوأموأةيرقيفاوفتخيواهدعباوبرهيلاًمايأ
عيضيىتحكيلاوداذكهو،رخآوناكمنيبنوكرحتيمثلقأوأمويل
ءوضيفبرقتوأدعبتدقةبرضلنوططخيمث،مهبّقعتُبعصيومهرثأ
اًعبتعستتوقيضترئاوديفةرمتسمةكرحيفمهف،ةرفاوتملاتايطعملا
ةقطنملاةعيبطو،هتيلعافو)ةيقارعلاةيماظنلاتاوقلا(رخآلابناجلاطاشنل
.اهتزهجأوةطلسلابنولصتيمأمهلنيلاوماوناكنإاهيلاهأو

نامضلاهيلإنوأجلييتلالئاسولاىدحإلايتغالاوألتقلابديدهتلاناك
ىلعلوصحللوةينكسلاتاعمجملاوىرقلاوندملايفمهرصانعلةنيمأئجالم



،ةلقتسملاوةيبزحلاوةينمألاوةيموكحلاتاهجلايفنيلماعلاقارتخاوتامولعملا
اهئالكوو،ةينمألااهتزهجأواهرئاوديفنيلماعلاوةلودلاعمنينواعتملاةيفصتلو
.ةقطنملاداركأنم
ريغانتاساركيفتدروامكةيلبجلابورحلاكراعمتاقايستحبصأ
نورمآوةداقانقبسو.تاميظنتلاوتايلمعلانمعونلااذهلثملةمئالم
يتلاينازربلاىفطصمالملابرحةهجاوملةديدجغيصراكتبايفاودهتجا
اوعلطاو،تاينيتسلاةيادبنمتاباصعلاورئاشعلابرحنماًجيزمتناك
تاليكشتاودمتعافتاباصعلابرحةحفاكمنعو،اهنعرشنوبتكامىلع
نيدلاحالصو،ةيبرعلارئاشعلانمديلولاتاوقوةّصاخلازرافملاوريواغملا
ِراجيملكلذلكنأالإتّايتمسلامادختساو،ةيلاوملاةيدركلارئاشعلانم
ينطولاداحتالاوبرخماهيفلمعيتلاتاميظنتلاوتايلمعلاهيلإتلآام
.ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاتقبسيتلاةرخأتملالحارملايف

ةينهملاةفرعملاثيدحتيفةيادبلاتناكينالزغلايفمئادلاانركسعميف
،هطابضوءاوللايرمآفيرعتةداعإتارضاحمءاقلإبةيلبجلابورحلالاتقب
امو؟ةدِّرمتملاتاعومجملااهيلإأجلتذاملو،اهتفسلفوتاباصعلابرحموهفمب
قورفلايهامو؟ىتمونيأواهسرامتيتلاتايلمعلاوبيلاسألايه
اهيلعتيُنبيتلايرئاشعلادّرمتلاةحفاكمبورحنيبواهنيبةيرهوجلا
تناكيتلاو،)يناطيربلالصألاتاذ(اهدمتعنيتلاةيلبجلابورحلاةسارك
الملاهوخأوينازربلادمحأخيشلااهبماقيتلادّرمتلاتاكرحلةمئالم
تاينيتسلايفدّرمتلاتاكرحىلإانقرطتمث،يكلملادهعلايفينازربلاىفطصم
دّرمتلانماًجيزمنودِّرمتملااهيفسراميتلاتاينيعبسلانملوألافصنلاو
انتداقاهركتبايتلالبسلاو،تاباصعلابرحبيلاسأضعبنمويرئاشعلا
اهنمو،كاذنآةلتاقملاانتاليكشتمظعمهتسرامو،اهتهجاوملةلحرملاكلتيف
اًيلاحنونشييناتسدركلاينطولاداحتالايبرخمنأمهلتنّيبو.انؤاول
لامعأنمعونلااذهبليبرأوةيناميلسلايتظفاحميفةيلاتقلامهتايلمع
اذهلنيزهاجنوكننأيلاعلاسماخلاءاوللايفنحنانيلعو،بيرختلا
بورحنعمهلاهتزجوأيتلاتايادبلاكلتتناكو.لاتقلانمعونلا
يغبنيامو،اهتحفاكمةيفيكواهليصافتنعتارضاحمبتعباتو،تاباصعلا
يتلاتايلمعلانمعونلااذهلنيزهاجنوكنلاٍّيبيردتواٍّيميظنتهلمع
:ىلعدمتعت

.ةعيرسلالعفلاتادروةكرحلاةيلباقوةفخلا-
.ةيفخمتاكرحتبةريغصتاعومجمبلاتقلا-



.ةئيسلاةيوجلالاوحألايفوًاليللمعلاةداجإ-
.هتاداعوودعلانعتامولعملاىلعلوصحلا-
.يوجلالازنإلاتايلمعوتّايتمسلامادختسا-
.انتحلسأمادختساوةيندبلاانتاردقريوطت-
هذهةداجإلةلبقملارهشألاوعيباسألاومايأللانبيردتأدبنس«اننأبمهتربخأو
طابضومكدونجاوئيهتنأًاطابضونيرمآمكيلعو،تايلمعلانمعونلا
.»اهبلمعنسيتلاميظنتلاوبيردتلابيلاسألوبقلمكفص

هتعقوتاماذهو،ةلوهسبهتبلطامءاوللاجاوفأورمآوطابضلبقيمل
لحارملايفداركألانيحلسملالاتقيفةبرجتوةربخنممهيدلامبمهزازتعال
لحارميفةوطخبةوطخمهعمنوكأنأّيلعبجوأيذلارمألا،ةقباسلا
حرشباهعمأدبأو،جوفلكنمةعومجمجرُخأتنكف،ةفلتخملابيردتلا
كانهنوكيامدنعو،ذيفنتلابمهبكاوأمث؟فيكواذاملوهبموقنامليصافت
ىتحمهعمُّرمتساو،هجلاُعنفيكو،للخلامهلحرشأوةيلمعلافقوأللخ
.مهشهدأو،مهعمفحزأومهعمّدتمأومهعمريسأتنكف،ذيفنتلاةياهن
ناكف،هليصافتببيردتلامهعمسرامُياٍّيصخشءاوللارمآنأاًضيأمهّرسو
ىلعلمعلاوبّردتللمويدعباًمويمهتسامحتدادزاوددرتدعبلوبقلا
.مهيلإاهبانئجيتلاتاباصعلاةحفاكمبورحولاتقبيلاسأ

ىلإكرحتلارمأانملتسا1977فيرخيفءاوللاتادحوانبيردتمضخيف
نوكنسيتلاةعباسلاةقرفلاعطاقةيناميلسلايف]103[ةجولساطركسعم
.تاكرحلاضارغألاهترمإب

ملك20(ةجولساطركسعمىلإهجاوفأوءاوللاّرقملوصولماكتدعب
اهدئاقةلباقملةعباسلاةقرفلارقمىلإتبهذ)ةيناميلسلاةنيدمبونج
ةيلكلايفيترودءانبأنموهو،تريسدومحمديلونكرلاديمعلا
،ميدققيدصوقيفروهو،ةيناطيربلاتسريهتناسةيلكجيرخو،ةيركسعلا
قالطإدعبلُقنو،1963نيرشتثداوحدعبنييثعبلاهقافرعمنجُس
ريواغمايارسىدحإلاًرمآهتبغربسحببُّسنو،ةيناثلاةقرفلاىلإهحارس
عمةكرعميفو،يركسعلاكوكركبتكميفانعماًوضعحبصأو،ةقرفلا
هديةكرحةباصإلاتّدحفهفتكيفاًغيلباًحرجحرجداركألانيحلسملا
حبصأو،اهبةيركسعلاةيحتلايدؤيحبصأو،ىرسيلابةباتكلاملعتفىنميلا
،يبزحلاميظنتلايفانعملمعناكرألاةيلكيفو.شيجلايفاهبًافورعم
ًانواعمحبصأو،ةيركسعلاتارابختسالايفلمع1969ماعيفهجرختدعبو
تنكامدنع1971ءاتشيفوكسوميفانرازو،ةيركسعلاتارابختسالاريدمل



ىلإهلقنبرمأوكسوميفهدوجوءانثأيفردصو،يركسعلاقحلمللًانواعم
اًروفوكسومنماهبقحتلينأىلعندنليفيركسعلاقحلملابصنم
ماعيفو،)ةياشوةجيتنندنلىلإهداعبإترّرقةيسايسلاةدايقلانأودبيو(

ةعردملاةقرفلايف30عردملاءاوللاةيرمآّملستو،قارعلاىلإداع1973
موجهلانمدحاومويلبقهؤاوللصو1973نيرشتبرحيفو،ةسداسلا
تاظحللايفيغُلأيذلاربوتكأ/لوألانيرشت22يفةيقارعلاتاوقلللماشلا
،رانلاقالطإفاقيإىلعنيينويهصلاعمنييروسلاقافتارثإيفةريخألا
1974ماعيفو.ديدشطابحإهباصأوةكرعملايفةكراشملانماذهبمرُحف
مادصبئانلاقيفرلاهئاقلدعبةيناميلسلايفةعباسلاةقرفللاًدئاقِّنيع
،بزحلليركسعلابتكملايفاًوضعحبصأو،نكرديمعةبترحنُمونيسح
ّملستدعبهيلعضبقلايقُلأ،لوألاقليفللاًدئاق1978ماعيفِّنيُعمث
ءاضعأضعبعممِدُعأو،1979ويلوي/زومتيفةسائرلانيسحمادصسيئرلا
ةمهتبنييثعبلاطابضلانمددعوبزحلايفةمدقتمرداوكوةيرطقلاةدايقلا
.ةعاجشبتوملاهجاوهنأبركُذو،دسألاظفاحعمرمآتلا

نإلاقو،يركسعدفوعمناريإةرايزبماقدقديلونكرلاديمعلاناك
،تاّيتمسلابنوكتهاشلاتالقنتمظعمنإوةرقتسمريغناريإيفعاضوألا
امةقيقحىلععلطمريغهلعجييذلارمألا،هيراشتسمةحيصنىلعءانب
يركسعلاانقحلمنمعمسهنأبركذو.نارهطهتمصاعيفىتحيرجي
تاراغبرارمتسابموقي)يناريإلاّيرسلاسيلوبلا(كافاسلانأةرافسلادارفأو
ةمصاعلاءارقفاهنكسييتلاحيفصلاةنيدميفهاشللةضراعملاراكوأىلع
،ديلوديمعلاركذامكهاشلاروصقنعارًيثكةديعبتسيليهو،اهوحداكو
لاتقدعبنيضراعملانمركولاينكاسعيمجلتقمبيهتنتتاراغلاهذهنأو
]104[»قلخيدهاجم«ـبنوعُديمهنإلاقمهنعهتلأسّاملو،ديدشيومد
.مهمسابعمسأةرملوأتناكو،

اوقبتنأيفسأبال:ءاوللالاحهلتزجوأامدعبديلوديمعلالاق
عطاقىلإاولقتنتنألبقةجولساطيفيلاحلامكركسعميفتقولاضعب
.نيوجنب

موقأنأترّرق،انتابيردتلمكنملاننأنممغرلاىلع،ةجولساطيف
قرغتستطيشمتةيلمعبمايقللتططخف،هيلعاوبردتامليلمعصحفب
أدبت،داركألانيحلسملاضعبهيفدجوييذلا]105[غادهرقضوحلنيتليل
40ةفاسملو،غادهرقةبصقيف94ءاوللاّرقمةياغلةجولساطقيضمنم
نيبعقيو،ملك20و15نيبحوارتيضرعبعساوضوح.ًابيرقتملك



ةجولساطقيضمىتحناخدنبرددسةنيدمنمةّدتمملاغادهرقيتلسلس
لمعبتماقنأةيركسعةوقلقبسيملو،ًابونجنايزابقيضمو،ًالامش
.كلذبةقرفلاةدايقتربخأو،ًاليلضوحلااذهيفهباشم
نمثالث،لاتقتاعومجمعستترتخانأدعبةيلمعللرماوألاتردصأ
تقولايفاهيلعًابقارمنوكأواهقفارألتاعومجملاىدحإترتخاو،جوفلك
جوفريغرخآجوفنمًابقارمتنّيعثيحتاعومجملاةيقبكلذكو،هنيع
ءانثأيفةيبلسمأتناكأةيباجيإتاظوحلملاليجستلةذِّفنملاةعومجملا
بجاولاةقطنميفنيبرخمدوجومهلاًحضاوناكامكبجاولااهذيفنت
لولحعمو،اهلكاهتاريضحتتاعومجملاترجأ.مهبمهمادطصالامتحاو
نيبةيبناجلاةفاسملاتناكو،دحاوتقويفاهفادهأوحنتكرحتمالظلا
تكرحتىلوألاةليللايف.ملك1.5و1نيبحوارتتىرخأوةعومجم
طابضلاو،هيلعتبردتامقيبطتةلواحماههاجتابسحبتاعومجملا
تأجللوألارجفلالولحلبقو،اهئادأىلعتاظوحلملانولجسينوبقارملا
لولحعماهتمهملامكإلتقلطناو،ءابتخاللةرعوقطانمىلإتاعومجملا
94ءاوللاّرقمىلإتاعومجملالوصوعباتتيلاتلامويلاراهنيفو،مالظلا
ضوحلايفضراوعلاضعبكاسمإهبجاوناكو،)جاوفأ6نمفلؤمءاوللا(
ةّيئاهنلاةباثملاناكيذلاةيناميلسلاوغادهرقةبصقنيبقيرطلانيمأتل
.ةجولساطيفانركسعمىلإتالجعلاباندُعاهنمو،ثداحنودنمبجاولل

ليلحتللاتقلاتاعومجمُتعمجماعطلااهيفاولوانتةريصقةحارتسادعب
،اهتبحاصيتلاةعومجملابتأدبف،طاقننمنوبقارملاهلجسامو،ةيلمعلا
قباطتنمثدحامىدمنعمهتاظوحلماودبينأبتارملانمتبلطو
مهبقعأو،هيلعاوبّردتوهوّملعتىلعاًسايقذيفنتلاءانثأيفءاطخأنمعقوو
،ةعومجملارمآارًيخأوزرافملاورمآطابضلامثةعومجملافصطابض
ةيلمعلاربتعتلهو،اهتّمهمللاتقلاةعومجمءادأنعيتاظحالمباهتيهنأو
داركألانيحلسملاعمثدحاٍّيلعفاًمادطصانأولاًّعقوتمناكامو،ةحجان
ناكو،اهيفاولشفيتلاىرخألاواهوداجأيتلالامعألايهامو؟اذاملو
لقألا(نوداملارثأتيّالأوهتاظوحلملانايبيفلسلستلااذهنمضرغلا
نأتدّمعتو،)ةيلوؤسموةبترىلعألا(قوفاملاهلوقيامب)ةيلوؤسموةبتر
وبقارمموقييكليلحتلايفىلوألايهاهعمتنكيتلاةعومجملانوكت
ةحراصملاواهسفنّةيدجلاباهعماوناكيتلاةعومجملاءادأدقنبتاعومجملا
ىسقأليلحتلااذهناكو.يتعومجمليدقنويتاظحالماهبتنّيبيتلاةقدلاو
امهتقرغتسانيذللانيمويلالالخهوناعيذلاكاهنإلانممهضعبىلع



اومزتلينأاوملعتمهنكل،دعباميفمهضعبنمهتعمساماذه.ةيلمعلا
تايلمعلابنوموقيامدنعءارجإوةوطخلكيفهيلعاوبردتوهوملعتام
.لاتقلايفةيلعفلا

ىلإءاوللاكّرحتباهرمأةعباسلاةقرفلاةدايقتردصأمايأةعضبدعب
قداصديس-تبرع-ةيناميلسلاقيرطىلعانلقنتفيدودحلانيوجنبعطاق
زيرابلانةبصقيف116ءاوللارقمناك.نيوجنب-زيرابلان-هكنميناك-
عملماعتلايفةربخهلو،لصوملايلاهأنموهويحاضديقعلاهدوقيو
جاوفأاونوكيلاوعّوطتنيذلانمجاوفأ8نمفلؤملاءاوللاىلإنيبستنملا
ةقطنملايفتاكرحلاةرورضنكل،مهعوطتقطانمبرقمدختةطرش
قيضمكاسمإباوفُلكو،شيجلاتابجاوبموقتجاوفأىلإمهتلّوحةيلامشلا
.ملك25نمرثكأهلوطغلبييذلارعولانيوجنب

يفهجاوفأتعرشو،]106[نيوجنبةنيدمنمبرقلايفءاوللاَرَكسع
ضعبناكو،اهتاركسعمةقطنمةيامحل]107[ايابرتزرفأنأدعببيردتلا
تابصقلاو،ندملانيببيرهتلابلماعتينيوجنبعطاقيفةدرمتملارصانعلا
قحتلينألبقمهضعبةنهماهنأامك،مهلليومتلارداصمدحأكةيدودحلا
ضبقلاءاقلإونئامكلابصنىلعانزّكركلذلو،اًقيدصوأًالتاقم،درمتلاب
اماًبلاغو.قيقحتللةقرفلاةدايقىلإمهلاسرإوةبرهملاداوملاىلعومهيلع
،نوحلسمنيبرهملامظعمنإذإ،لدابتمرانقالطإومداصتثدحيناك
.كلذءارجىلتقمهنمديدعلاعقيف

ىلإنوأجليداركألانيحلسملانأىلإريشتاندرتيتلاتامولعملاتناك
كلتدحأيفو.ةئيسلاةيوجلالاوحألايفشيجلاعقاومنمةديعبلاىرقلا
ىرقعستتددحو،ٍلاتقتاعومجمعستُتأيهًامئاغّوجلاناكو،مايألا
لمتحييتلاةمئاغلاةليللاهذهيفداركألانوحلسملااهيلإأجلينأنكمي
20و15نيبحوارتيامدعبتىرقلاهذهتناكو،اًضيأةرطامنوكتنأ
رطملانمذاذرأدبمالظلالولحدنعو.انتاركسعمبرغلامشولامشملك
.كيلاوداذكهو،ىرخأةرمطقاستلابأدبيمثقئاقدلفقوتيو،طقاستي
اننأبقثاوانأو،انفادهأوحنانكّرحتو،لاتقلاتاعومجمىدحإبتقحتلا
مهئجُليسيذلاوجلااذهيفداركألانيحلسملانمٍبيطٍديصىلعلصحنس
تاعومجملاتناكىلوألاعبرألاتاعاسلايفو.نامألابمهرعشيوىرقلاىلإ
نماًددعاهلالخانزتجاو،اهفادهأهاجتابةديجتافاسمتعطقدقاهلك
.ةفاجلاةيدوألاويقاوسلا

يفو،اهلليثمالةّدشبرمهنتراطمألاتأدبليلقبليللافصتنمدعب



عيمجلاًرمأتردصأف،ءامسلانمانيلعلاهنتاًراحبنأكوادبقئاقد
ةرمهنملالويسلانماهيمحيرتسوأةيرقبرقأىلإأجلتنأتاعومجملا
قاطنبمهنملككسمينأو،اًدرفنمًالتراًعيمجاولكشينأو،قوفنم
،هتلفأوثدحاذإو،ثدحامهمهكرتيالنأو،همامأيذلايدنجلا
ناك.اندونجنماٍّيأدقفنملاننأبدكأتتنأىلإفقوتتاّهلكةعومجملاف
دعبىلعيهو،كديةحارهيفىرتاليذلاّدحلاىلإاًسمادمالظلا
ريدهبيودتاهبانررميتلاةغرافلاةيدوألاتأدبو،كهجونمتارتميتنس
مصتتاوصأباهتافاحبرضتتذخأو،اهبتقاضوتألتمايتلالويسلا
يتلالويسلاوةيدوألاببسبتاقلحيفروديتاعومجملاضعبناك.ناذآلا
ينعيفقوتلاف،ةكرحلاوريسلايفاورمتسينأبيرماوأتناكو،اهضرتعت
جولثلاتأدبو،ةأجفرطملافقوتفءيشلكريغتمث،ًاللبواًدربتوملا
جولثلااهنمرمهنتيتلاءامسلا،ضيبأءيشلكحبصأفةرازغبرمهنت
ىرنانأدبدقفًائِّيسكلذنكيملو،انبطيحياملكوضراوعلاوضرألاو
ًائيشأدهيةيدوألايفلويسلاريدهأدبو،انلوحاممليلقلاواًضعبانضعب
لخدهنأبانربخأتاعومجملاضعب.فقوتنودنمريسننحنوًائيشف
،جولثلاطوقسفقوتمث،مهلوصوروفاوأفدتينأمهترمأفىرقلاضعب
ويطرشناكو،]108[رفاخملادحأىلإءوجللانماهرودبيتعومجمتنَّكمتو
مهف،»؟ةليللاهذهيفمتجرخفيك«اننولأسيوبجعبانيلإنورظنيرفخملا
أجلدقعيمجلاناكحابصلايفو.اًددجانكوقطانملاهذهءاوجأنوفرعي
ناكهنكل،اندونجنمًايأدقفنملوانعمهللاناكو،رفخموأةيرقىلإ
.ىسُنيالاًسرد
دعبةجبلحةنيدمىلإءاوللالاقتناباًرمأةعباسلاةقرفلاةدايقتردصأ
زكرملتناكةيانبيفءاوللاّرقمرقتساو،نيوجنبيفهجاوفأدحأكرتينأ
تادحوةيقبركسعمبرق]109[ةجبلحةنيدملةيبونجلاةفاحلايفةطرش
برضوةيبيرختلالامعألانمةجبلحعطاقنيمأتءاوللاةمهمتناك.ءاوللا
نيحلسملانعتامولعملاعمجونئامكلاجارخإيفانرشابو،اهيفنيبرخملا
نايصعلاةكرحةدايقهعبتتيذلابيرختلاجهنناكاملو.عطاقلايفداركألا
الناك،شيجلاتادحواهيفنوكتيتلاقطانملابشرحتلامدعوهكاذنآ
تناكنكل،ءاوللاةيلوؤسمعطاقيفمهدوجوةقحالموةعباتمنمّدب
ةماعتامولعمناكةقرفلاتارابختساهبانتدّوزامف،تامولعملاانصقنت
.اهمظعمثيدحتِرجيملةميدقو

يأةينمألارئاودلاةيقببةديجةعباسلاةقرفلاةدايقةقالعنكتمل



نمأوتارابختسالايترئادوةيناميلسلايفةيركسعلاتارابختسالاةموظنم
لكتناكدقف،تامولعملالدابتونواعتلاىلعكلذسكعناو،ةيناميلسلا
امبظافتحالاىلعصرحتو،اهتامولعمرداصمواهتزهجأباهدرفمبلمعتةهج
الو،ىرخألاةهجلاىلإءيشاهنملصيالنأو،تامولعمنمهيلعلصحت
ةنشخلااهدئاقةلماعملةلتاقملااهتاليكشتو،ةعباسلاةقرفلاةدايقىلإاميس
.مهعم

يفمهعماهتيرجأيتلاةلباقملايفنيظفحتمةزهجألاهذهولِّثممناك
نيحلسملانعتامولعملالدابتيفاننواعتثحبلةجبلحيفءاوللاّرقم
تاهيجوتنوذّفنيمهنأاًحضاوناكو،ءاوللاعطاقيفمهتاكرحتوداركألا
.ةظفاحملازكرميفمهئاسؤر

دونجنمةّصاخةوقليكشتبانردابنواعتلامادعنانمةلاحلاهذهءازإ
اهئالوبةفورعملارئاشعلانمداركألافصلاطابضوبتارملانمءاوللا
عمجل،ءاوللاّرقمطابضدحأةرمإبءاوللاتارابختسارصانعضعبو،ةطلسلل
نمةيديلقتلادركلاسبالممهلانّمأو،داركألانيحلسملانعتامولعملا
مهلانلصحو،مهاحلومهرعشقالطإةيرحمهلانكرتو،ةيناميلسلاقاوسأ
ىلإةفاضإ،)دليفنأيل(ةميدقلاةيزيلكنإلاو،ونربلاقدانبلثمةحلسأىلع
ىلعمهانبّردو،ةفلتخمنهمبةيندمتايوهبمهاندّوزوفوكنشالكلاقدانب
نعةرسيتملاتامولعملابءاوللاتارابختساطباضمهدّوزو،ةديدجلامهتابجاو
ضعبمهلانيرجأو.مهعمةفطاعتملاىرقلاوزرافملاءامسأوداركألانيحلسملا
اهداترييتلاقطانملايفوىرقلانيبلاوجتللمهانلسرأمثتاسرامملا
ةيعارزلاتارارجلاكمهنارقألةهباشملئاسوبنولقنتياوناكو،داركألانوحلسملا
انتيلاعفىلعداركألانيحلسملالعفتادرةفرعمىلعءاصرحانكو،اهريغو
انتعومجمتاكرحتضعباودصرداركألانيحلسملانأبةمولعمانتلصوف،هذه
ةجبلحتارابختسازكرملةعباتلاتارابختسالازرافمنماهنأىلعةّصاخلا
دحأيفةكورتم]111[ةكرعملاقازرألةيندعمًابلعاوفشكنأدعب]110[
مهلوانتدعببلعلاهذهنفدبمهيلإانزعوأف،انزرافماهبترميتلاعقاوملا
نيذلاداركألانيحلسملانمفلأتتتارابختسالازرافمتناك.ماعطلاتابجو
تارابختسالازكارمعملمعللاوعّوطتنيذلاو،ينطولافصلاىلإاوداع
.]112[ةيلامشلاتارابختسالاةموظنملةعباتلاةيركسعلا

تايلعافباهيفلغشنتاليتلامايألايفبردتتءاوللاتادحوتناك
ةقرفلاناكرأسيئريبلصتامايألادحأيفو.لاتقلاتايرودونئامكلا
ناكو،ةقرفلاّرقمىلإءيجملاينمبلطو،يلخيشلااطعنكرلاديمعلا



يلضرع.رمتؤمروضحلدادغبيفةقرفلادئاقتريسديلونكرلاديمعلا
ةقطنمىلإّرشأو،ةجبلحعطاقةطيرخيلخيشلانكرلاديمعلاناكرألاسيئر
نوكيسو،داركألانيحلسملانماهريهطتلةيلمعبموقأنأينمبلطو،اهيف
تناك.يوجلالازنإلل]113[تّايتمسوةقرفلاريواغمايارسنمددعيترمإب
ذيفنتبةّصاخلاتامولعملاورماوألاينملسفنيمويدعبذّفنتسةيلمعلا
ةقطنملايهةدوصقملاةقطنملانأتدجو،ةطيرخلايفتققدّاملو،ةيلمعلا
،نيبرخمللدوجويأعبطلابكانهسيلو،ةيمويلاانتابيردتاهيفيرجنيتلا
هنكل،»ةيلمعلايغلنسو،كلذبدئاقلاربخأسنذإ«:لوقينأعقوتأتنكو
يننإدئاقلاربخأاًنسح«:هلتلقف.دئاقلارماوأاهنألاهذيفنتىلعرصأ
مجحلااذهبةيلمعذّفننساننأبيدونجربخأنأنوديرتلهاهذفُنأنل
ىلعمتررصأاذإ؟ًايموياهيفبردتنيتلاةحاسلايفنيحلسملاةدراطمل
ءاوللاتكرتو.»متئشاممتنأاولعفاو،ةزاجإيفبهذأسينإفاهذيفنت
.ةيلمعلامهاوذّفنوةزاجالإيفتبهذو

نيحلسملازرافمىدحإنعتامولعمىلعةّصاخلاةعومجملاتلصح
بونجملك15دعبىلععقتةقطنميفلوجتتيتلاةسيئرلاداركألا
ربعتو،]114[ناوريسلارهننمةبيرقلايريميرفبىعدتةقطنميفةجبلح
ىلإتبهذ.اهلأجلماهذختتةيرقيفرهنلانميقرشلابناجلاىلإ
ناكملاتبقارو،عالطتسالاةعامجنمةريغصةعومجمعماًراهنةقطنملا
نايرجلاعيرسو،ًابيرقتًارتم80ضرعبةقطنملاكلتيفناوريسلارهنناكف
نييبشخنيقروزدوجوتظحالو،رهنلانعم600وحندعبتةروكذملاةيرقلاو
امك،نييلحمنيدايصلنانوكيدقوربعملاةقطنميفةنوكرملاامهفيذاجمعم
ةعومجملارمآيلدكأ.نيتفضلانيبصاخشألالقنلاًضيأنامدختُسيدق
يلاحلاامهناكميفنادوجومنيقروزلانيذهنأيتبحصبناكيذلاةّصاخلا
روبعلابلاتقةعومجمعمةّصاخلاةعومجملامايقترّرقف.تاقوألامظعم
يلاتلامويلايف.ةيرقلايفنيمألامهئجلميفداركألانيحلسملاةمجاهمو،ًاليل
،لاتقلاليكشتبانمّدقتوانلجرتو،تالجعلابةبيرقةقطنمىلإًاليلانكّرحت
ناكو،ديدشرذحبربعملاىلإاًعابتتاعومجملاتلزنفرهنلاىلإانلصوو
ةديعبلاةفضلاتنّمأو،ىلوألاةعومجملاتربعفداتعملاامهناكميفناقروزلا
اهتمجاهمىلإاوعراسو،ةيرقلاىلإتمدقتفةوقلايقابروبعلماكتنأىلإ
ىلعضبقلاءاقلإنمانتاوقتنَّكمتف،ةيرقلابالكحابنمهعامسدعب
،رارفلانورخآلاعاطتسااميف،امهتحلسأعماهدارفأدحأوةزرفملارمآنواعم
انلسرأو،ةدوعلابةوقلاىلإتزعوأف،ةيرقلاجراخةرعولاقطانملايفاورشتناو



ةيلمعلارغصنممغرلاىلعو.امهباوجتسالةقرفلاةدايقىلإةيلمعلايريسأ
ريغبيلاسألاةيمهأبءاوللادونجناميإتقّمعاهنأالإ،اٍّيبسناهجئاتنو
.تايلمعلانمعونلااذهلثملةيديلقتلا

قليفلاةدايقتريسدومحمديلونكرلاديمعلاّىلوت1978ويلوي/زومتيف
يواهربمزاحنكرلاديمعلالُقنو،ءاولةبترىلإَّيقُرو،كوكركيفلوألا
ناكهيلعمالسللهترزّاملو،ةعباسلاةقرفلاةدايقىلإةعبارلاةقرفلادئاق
ةقرفلاهذهعملماعتأسفيكيردأال«:ةحارصبلاقو،حاترمريغودبي
يديساي«:هلتلقف.»ديدشلاوفاجلاديلوءاوللابولسأتداتعايتلا
.»؟هريغتاذاملفصاخلاكبولسأبةقباسلاكتقرفةدايقيفاًحجانتنكتنأ
.ديدجلاهبصنمباًديعسنكيملو،اًعنتقمنكيمل
ةعباسلاةقرفلادئاقبصنمىلإيلقنرمأردصرهشنملقأدعب
ةدايقىلإيواهربمزاحنكرلاديمعلالُقنو،نكرديمعةبترىلإيتيقرتو
ىلإءيجملاينمبلطويواهربديمعلايبلصتا.كوكركيفةيناثلاةقرفلا
ةضيرعةماستباوينلبقتسافديقعةبترلمحألازأامتنكو،ةقرفلاّرقم
ديقعةبترلمحأتلزامينأىأرامدنعهقفارمبحاصو،ههجويطغت
ًالدبنكرلاديمعلاةبترعضووةميدقلاةبترلاعزنو.»يبترىدحإبلجا«
.اهنم

Xهلو،ديجةاشمطباض.لصوملاءانبأنميروبجلارسيمنكرلاءاوللا
برحلاةيادبيفناكو،ةماعلاناكرألايفاًقحاللمع،ةزاتممةيميداكأةفرعم
ملتسا1982ماعةيادبيفو،ةيركسعلاتاكرحللاًريدمةيناريإلا-ةيقارعلا
عطاقلايفيناثلاقليفلاةرمإبتناكيتلاةعباسلاةقرفلاةدايقينم
نمىلوألاةرتفلايفلوألاقليفلاناكرألاًسيئريعملمعمث،طسوألا
تاكرحللاًريدمةماعلاناكرألايفلمعلاىلإاهدعبداع،قليفلليتدايق
عتمتيو،يلاثملايركسعلاهطابضنابوعيفرلاقلخلابزيمتي.ةيناثلاةرملل
تقولاهدئاقلكرتييذلارمألا،نكرلاتائيهنمهيسوؤرمةرادإيفةراهملاب
.ناديملايفهتاوقعميفاكلا

Xةيناميلسلاةظفاحميفماعٍلكشبمُهنيذلاداركألامهنويناروسلا،
.ليبرأنمعاطقو

Xةظفاحمناكسنوفلؤينيذلاداركألامه)نوينانيدهبلا(نويئانيدهبلا
ةجهللايفنيمسقلاالكفلتخيو،ليبرأةظفاحمنماًعاطقو،اًيلاحكوهد
نمطيلخمهفةيقارعلاىلايدةظفاحمداركأامأ.كلذكةنحسلايفو
ىلعرثكأعالطالل.نييليفلاداركألاو،)ناريإبرغداركأ(نالدرألاو،نييناروسلا



دركلاخيراتةصالخ،يكزنيمأدمحمعجارمهتاميسقتوقارعلاداركأ
زيزع؛ةيعامتجالاايفارغجلايفةسارد-داركألا؛كابصخركاش،ناتسدركو
.ريثككلذريغوةيدركلاةيضقلا-جاحلا

Xوهيترابلامسابقارعلايففورعملايناتسدركلايطارقميدلابزحلا
لمألاقيقحتتاهاجتاثرويذلا،قارعلايفيموقلايخيراتلابزحلا
ىفطصمالملانأالإبزحلاراكفأةيراسينممغرلاىلعو،يدركلايموقلا
ةدئاسلايهةيرئاشعلاةفصلالازتالو.ةيرئاشعةدايقهدوقيناكينازربلا
.يناتسدركلاينطولاداحتالابزحوهوسفانملايناروسلابزحلاسكعب

Xنعم2500وحنهعافتراغلبيقهاشلبجنوركمةريبلبج
ةدوجومةمقىلعأكهتقطنميفةزرابةمالعلكشيو،رحبلاحطسىوتسم
ةقطنمندمىربك،ةيناميلسلاةنيدمنميبرغلابونجلاىلإعقي.راوجلايف
ةرطخلاوةمهملايئاملاناكوددسىلإقيرطلاىلعلبجلارطيسيو،ناروس
.لفسألابازلاىلع

Xىلعةيناميلسلاىلإكوكركنممداقلاناهجاوينيقيضمدحأةجولساط
عقييذلانايزابوهرخآلاقيضملا.اًمهماًيعافداًعنامّدُعي،ماعلاقيرطلا
.هبونجملك20دُعبىلع

X»رثكأنمتناكةيموقةينيدةيراسيةمظنم»قلخيدهاجم
.هيلعةروثلايفسيئرروداهلو،ةسارشوهاشللًءادعةضراعملاتاعومجملا
هنكل،مهليحورلابألاهوربتعاوينيمخلاعماهراصنأفلاحتاهحاجندعبو
داقوبرهويوجردوعسماجندقو،مهنمفالآلالتقومهيلعبلقنا
.جراخلانمةمظنملا

Xنمدتمتةيدوألاولابجلانمةعساوةلسلسغادهرقلابجةلسلس
ةريحبوةنيدمىتح،ةيناميلسلا-كوكركماعلاقيرطلالامشرلجغأةقطنم
رثكأاهضرعو،ملك70نمرثكألسالسلاهذهلوطغلبي،ًابونجناخدنبرد
.ةيناميلسلاةنيدمبرغولامجمجةنيدمقرشعقتو،ملك20نم

Xدعبتوةيناريإلادودحلاىلععقتنيوجنبءاضقزكرمنيوجنبةنيدم
روزرهشلهسبطبترتوةيناريإلاناوريمةنيدملباقت،تارتموليكةعضباهنم
.نيوجنبقيضمبةيناميلسلاو

Xقيرطىلعةرطيسموةفرشمةقطنمىلعأشنييركسععقومةئيبرلا
يهو،اًقباسةيويحلاةيمهألاتاذةيويحلاقطانملاةيامحلوأ،تالصاوملا
ىلعو،ةيويحلاةيمهألاتاذقطانملايفأشنتتناكيتلاعالقلاهبشت
.ةصاختالاحيفالإةمئادتسيليهفمومعلا



Xقطانملايفوأىرقلايفةداعأشنينصحمةطرشزكرمرفخملا
.ةيدودحلا

Xةيناميلسلاةظفاحملعباتلاةجبلحءاضقزكرم،ةيدودحلاةجبلحةنيدم،
قرشلانماهيلعرطيست.تارتموليكةعضبةيناريإلادودحلانعدعبت
وبملابلبجبونجلانمو،ةيناريإةرطيسملااهممقونامروهلابجةلسلس
.اًضيأةيناريإةرطيسملاهممقو

Xةقطنملاتارابختسازكارمةرمإبنولمعينيذلاداركألانيحلسملانم
فصلاىلإاوداعوةحلسملاةيدركلاةكرحلايفنيطرخنماوناكنمم،ةيلامشلا
مهتفرعملةحلسملاةيدركلاتاكرحلاةحفاكميفاًدجنيلعافاوناكوينطولا
.مهيوآمومهتاداعومهتاكرحتليصافتب

Xوأاهتاركسعمجراخلمعلاباهفيلكتءانثأيفتادحوللفرصتقازرأ
ٌّلكيفكتوةددحمتاسايقبةبلعمماعطتابجويهو،تايرودلاءانثأيف
.دحاوصخشلاهنم

Xةيروسعمةيدرتملاتاقالعلاوةهجنمينمألاعضولادقعتدعب
ةيريدمتّمظن،ىرخأةهجنمةيكرتلاوةيناريإلانيتحاسلاةيمهأو
ىلعيهتاموظنمعبرأبرطقلاىوتسمىلعاهدهجةيركسعلاتارابختسالا
،ةيروساهتيلوؤسموةيبرغلاو،يلامشلاعطاقلااهتيلوؤسموةيلامشلايلاوتلا
ةيبونجلاو،ناريإعمةيقرشلاوةيبرغلااندودحىلعناتيبرعلاراوجلااتلودو
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاوتيوكلاوناريإنملكعم

Xتارئاطىلعةيقارعلاةحلسملاتاوقلاهقلطتيذلاريبعتلاوهةّيتمسلا
.ًايدومععلقتاهرابتعابِْرتبوكيِلِهلا

Xىتحهعبنمنمهمسقيفىلايدرهنمساوه)ناوريسبآ(ناوريسلا
،ةسيئرلاةلجدرهندفاورنمىلايدرهنو)دنولارهن(سيئرلاهدفاربهئاقتلا
.دادغببونجملك10ةفاسمىلعهيفبصيو



ةقرفلاعطاقنمقليفلابحسةريصقةرتفبةقرفلاةدايقيمالتسادعب
،نيوجنبوةجبلحيعطاقةيلوؤسمّىلوتيناكيذلاسماخلاةاشملاءاول
ىلإةفاضإةقرفلايفةبرضلاتاوقنمناكيذلاةّصاخلاتاوقلاءاولو
ديزيامحِّرسكلذك،ىرخأتادحوو25يلآلاءاوللانميلآةاشمجوف
تززُعدقةقرفلاهذهتناكو.ةقرفلايفبتارملانميدنج4000ىلع
نماوناكو،اهلاًدئاقتريسدومحمديلوءاوللاناكامدنعدونجلاءالؤهب
دوجومىندت.ةيمازلإلاةمدخلامهلامكإلمهحيرستمتوةدحاوةنسديلاوم
ىلإ39و38و19ةيولألا:ةيساسألاةقرفلاتاليكشتايارسضعب)ديدع(
ديدعلاوهفصطباضوًايدنج132عومجمنمًايدنج30نملقأ
ءاوللاقليفلادئاقةلباقملتبهذف.يقارعلاشيجلايفةاشمّةيرسليسايقلا
ةرتفذنمالإةقرفلاكرتتملكنإ«:هلتلقو،تريسدومحمديلونكرلا
امف،اهتبحسيتلاتادحولاوتاليكشتلاىلإاهتجاحىدمفرعتوةليلق
ثدحكلذنأركذف.»؟ءارجإلااذهلثمباوموقتىتحثدُحتسايذلا
ىلإتقرطتمث،»اهعملماعتلاكيلعو«شيجلاناكرأةسائرعمةركاذملاب
هنإلاقف،ةقرفلاتاليكشتهيناعتيذلاداحلاصقنلاوبتارملاحيرست
يفساسألااهبيردتاهلامكإلاحةديدجلاديلاوملانمبتارمبانزيزعتلواحيس
ىلإهجاوفأنمةبترمةوقلاسرإل116ءاوللاىلإتزعوأ.بيردتلازكارم
دحألاسرإب]115[لامروخعطاقيف38ءاوللانمتبلطامك،نيوجنب
دعبددجلابتارملانمدادعأانلصتتأدبةرتفدعبو.ةجبلحىلإهجاوفأ
حتفبةيولألاىلإتزعوأف]116[بيردتلازكارميفساسألامهبيردتلامكإ
يتقثمدعلةفلتخملاةحلسألاىلعمهبيردتوةيامرلايفمهلةيبيردتتارود
.زكارملايفاهيلعاولصحيتلاتابيردتلاىوتسمب
يناثلانكرلاطباضبصنمب]117[ليلخناهربنكرلامّدقملاةقرفلابقحتلا
هتربخأف،ديدجلاهعقوميفلمعللسمحتموّيكذطباضوهو،تارابختسا
ةحفاكميفةقرفلاةمهمحاجنإيفتامولعمللاهريُعأيتلاةيمهألاىدمب
تقولايفهترّذحو،كلذقيقحتنمهنّكميامبهززُعأفوسو،بيرختلا
نيبروديامعلاقلاوليقلالقنيفهنكرةئيهوهسفنلاغشإنمهسفن
ولديكأتلابهلقنأفوسينإذإ،هنارقأنمضعبلعفيامكةقرفلاطابض
ىدبأو.بزحلاوةلودلانمأصختيتلاتامولعملابقلعتيامالإ،كلذلعف



.همهفتناهربمّدقملا
نمأطباضونكريطباضنمنّوكتيةقرفلايفتارابختسالامسقناك
ريواصتةءارق]118[ةريضحنمنّوكتيهليصفو،تارابختسالاليصفرمآو
بترليلكلاعومجملاغلبيو،تارابختساةريضحونمأةريضحو،ةيوج
.فصلاطابضوبتارملانم30تارابختسالا

،تالباقمناهربنكرلامّدقملاوانأمهعمانيرجأامدعبًاطباض12انرتخا
برعلانموةيلاوملارئاشعلاداركأنمبتارموفصطباض300ريتخاو
تارودلاوعضخو،ناهربديقعلامهلباقامدعبةقرفلاتارابختسازيزعتل
مهرشنىرجو.تارابختساونمأتامولعمتارودو،ةّصاخلاتقوريواغم
تائيهوسبالمبمهرّكنتدعبةيناميلسلاةنيدمءاجرأفلتخميفمهعيزوتو
بتارملاّملعتو.اهئاطغتحتنولمعييتلاةنهملاو،مهدوجونكامأومءالتت
ىلإ15نماهنملكفلأتتةبراضتاعومجمانّفلأو.ةيدركلاةغللابرعلا
ىلعاولصحيتلافادهألاةمجاهملًايدنجوفصطباضوًاطباض20
.اـهنعتامولعم
تارابختسازكرمرمآوةظفاحملاةطرشتارابختسانمأيريدمتيعدتسا
.ناهربمّدقملاةقرفلاتارابختساطباضروضحبمهبتعمتجاو،ةيناميلسلا
ةمولعميأنأو،تامولعملالوادتيفاًعيمجنواعتلايفيتبغربمهتربخأ
لسرنسمهنمةهجيأاهمّدقتةيلخادلامهتاميظنتوأداركألانيحلسملانع
ءيشيأركذنودنمبسحفمهلاهجئاتنبسحتو،ةكرتشمةوقاهتجلاعمل
نسحومهنواعتنعمهعجارمىلإبتكنسو،ةيلمعلايفةقرفلاكارتشانع
نكرلامّدقملانمومكنمتامولعمةئيهليكشتبموقنس«:تلقو،مهتازاجنإ
ططخلالدابتو،اهقيسنتوتامولعملالدابتولوادتللًايمويعمتجتناهرب
ُتلغُشنإو،تاعامتجالاهذهيفاًدوجومنوكأسو،تايلمعلاذيفنتل
،لبقتسملايفونآلاانلمعلاًجهناذهنوكيو،ةقرفلاناكرأسيئراهرضحيس
عيمجلاناكو،»اًراهنوأًاليلمكنمدحاويألابقتسالاًدعتسمنوكأسو
250نمرثكأىلعضبقلاءاقلإنمانَّكمتىلوألاةنسلايف.كلذباًديعس
يناتسدركلاينطولاداحتاللّةيرسلاتاميظنتلاوتالايتغالاتاعامجنماًرصنع
.ةقباسلانينسلايف»ءيشال«لباقم،بسحفةيناميلسلاةنيدميف
ضراوعلاكاسمإبةفلكماهترمإبيتلاتاليكشتلاوةقرفلاةيولأتناك
طايتحاةوقوأةررحتمةوقاهلرسيتتنكتملو،ةقرفلاعطاقيفةسيئرلا
ةقرفلاريواغمواهريواغمايارسنمرثكأداركألانيحلسملاةدراطموبرضل
،ىرخألاتادحولاوسماخلاءاوللاوةّصاخلاتاوقلاءاولبحُسنأدعب



38ءاولو،شادروسيف19ءاول:ةيساسألاةقرفلاةيولأبحسُتررقكلذل
ةتراوجيفةعبارلاةقرفلانم18ءاوللاو،تواميف39ءاولو،لامروخيف
كسملرثكأالجوفلكنمّةيرسءاقبإو،اهكسمبةفلكملاضراوعلانم
بيردتللاهجاوفأريرحتو،اهنعءانغتسالانكمياليتلاةيويحلاضراوعلا
ةغيصلابةّصاختابجاوّةيرسءاوللكيفُتلكشامك،ةلبقملاتايلمعللو
ّةيرسىلإةفاضإ،ءاوللارقمبطبترتسماخلاءاوللايفاهانسراميتلااهسفن
،دانسإّةيرسو،ّرقمّةيرسنمجوفلكفلأتي(جاوفألاامأ.ءاوللاريواغم
جوفلاركسعمطيحمةسارحبّرقملاّةيرسانفلكدقف)ةاشمايارسعبرأو
النيذلانمنيلهرتملاوءافعضلادونجلاانلقنو،اهتابجاوىلإةفاضإ
كاسمإبتفُلكو،ةعبارلاّةيرسلاىلإةقاشلاتامهملابمايقلانوعيطتسي
دانسإلاّةيرسوةاشمايارسثالثتيقبف،جوفلاعطاقيفةيويحلاضراوعلا
ّةيرسوةاشمايارسعستءاوللكلنوكيكلذبو،ةبرضتاوقكةرّرحتم
تاوقكدانسإايارسثالثمهدانسإبو،ةّصاختابجاوّةيرسوةدحاوريواغم
.اًقباسناكامك،بسحفءاوللاريواغمّةيرسنمًالدبةبرض
قياضملاوقرطلاكسمبنيفلكملا94و116نيءاوللانمانبلطكلذك
تايلمعةعومجمليكشتو،ةبراضةوقكبيردتللجوفلكنمّةيرسريرحت
تسو،ةّصاختايلمعّةيرسو،ءاوللاريواغمّةيرس:94ءاوللحبصأفةّصاخ
ّةيرسو،ءاوللاريواغمّةيرس:116ءاوللو،ةبرضتاوقكةرّرحتمةاشُمايارس
هذهلبقكانهناك.ةبرضتاوقكةاشمايارسينامثو،ةّصاختايلمع
بورحلايفنييساسألاضرعتلاونمألايأدبمقّقحتيف(نزاوتمدعتارييغتلا
قرفلاةيقبعطاوقيفامنإوةعباسلاةقرفلاعطاقيفسيل)ةيماظنلاريغ
مظعمبكسمُييذلاليكشتلاف.ٍّماعٍلكشبةيلامشلاةقطنملايفةلماعلا
عنمعيطتسيالاهتيامحبفلكملاةقطنملاضراوعلكبًانايحأوهتادحو
داركألانيحلسملازرافمهبموقتاموهو(داركألانيحلسمللةريغصلاعيماجملا
هتادحولالخنمىتحًاليلّللستلاولقنتلاةيرحنم)تاباصعلابرحيف
ىلعهتاردقوهتايلعافنألنمألاققحيالف،ضراوعلاكلتكاسمإةفلكملا
ققحيالو،هيدلةبراضةوقدوجومدعلةددحمهبرضوودعلاةدراطم
ةررحتملااهايارسواهتادحوبيردتةيولألاتلمكأنأدعبو.اًضيأضرعتلا
ةماتلاةرطيسلاتحتةيولألاعطاوقيفقطانملاتحبصأةّصاخلااهتاعومجمو
رطخلابًافوفحماهعطاوقيفداركألانيحلسملالمعحبصأو،انتاليكشتل
.ديدشلا

بزحاهيفطشنييتلانييناروسلاقطانميفوةيناميلسلايفبابشلاناك



هتاعداهلجّورييتلاراكفألاريثأتتحتنيعقاويطارقميدلاينطولاداحتالا
هذهرييغتلو.اهتاودأوةطلسللقيمعهركوينيفوشراسينمهوفقثمو
تاودأّمهأوهيذلاشيجلانيبومهنيبيسفنلازجاحلارسكوةروصلا
هاعرتمهبابشاهيلإبذجنيةرطخةضايرلٍدانءاشنإيفُتركف،ةطلسلا
نيبردملاونيملعملانمةديجةعومجمانيدلواٍّيلظمتنكاملو،ةقرفلا
ديقعلاةقرفلايفريواغملاتاوقرمآناك(نييلظملاةسردميفنيقباسلا
ةسردميفقباسلايلظملاحانجلارمآيزمرنابعشدايإةّصاختاوق
تاوقبيقنلايقفارمناككلذكو،رحلازفقلايضايرزربأنمو،نييلظملا
يتيامحيففصلاطابضنمددعو،]119[يبانجلاميحرلادبعةّصاخ
دقو،ةقرفلايفيلظملازفقلاىلعبيردتللٍحانجءاشنإترّرقاذل)ةّصاخلا
وجركبةقطنميفةعارزلاةرئادلةعباتةريبكةعاقةظفاحملاانلتصصخ
ةسردمنمبيردتلاتاودأواهتاقلعتموتّالظملاانبلجو،ةنيدملانمةبيرقلا
قاحتلالاىلإةظفاحملالالخنمتاباشلاوبابشلاانوعدمث،نييلظملا
نيذلاتاباشلاوبابشلانمريبكلاددعلاانشهدأو،ةيبيردتلاتارودلاب
.تابجوىلعمهانلعجفىلوألاةرودلابقاحتلاللاومّدقت

مهعافدناتظحالو،مهعمبردتأًانايحأتنكو،ىلوألاةبجولابيردتانأدب
يندعسأامرثكأو.مهيملعمتاميلعتبمهدّيقتومهطابضناومهملعتةعرسو
بيردتلامهلامكإدعبو.مهيبّردمنيبومهنيبتّدلوتيتلاةقيثولاةقالعلا
تازفقلانماًددعتيرجأو،رتبوكيلهلاتارئاطنممهزيفقتىرجيضرألا
اذهءانبأوانؤانبأمهنأو،مهيلعانصرحومهبانتقثىدماوفرعيلمهعم
تايصخشومهئاقدصأومهيلاهأنمتائملارضحجرختلاةلفحيفو.نطولا
،يرابيزلادشرأظفاحملامهمّدقتيةظفاحملايفظومونيدعاقتملاطابضلاودلبلا
ةريخألاةزفقلااورجأنأدعبو.ةظفاحملايفيبزحلاميظنتلاةدايقنم
اونيزيلنييلظملاةحنجأو،جرختلاتاداهشمهيلعانعّزوعّمجتلااذهروضحب
40ىلإ30وحنةرودلكيفو،تارودرشعنمرثكأانجّرخو،مهرودصاهب
عمتاقابسيفتّالظمللةيناميلسلاقيرفكراش.تاباشلاوبابشلانم
يفةكراشمللمهضعبانلسرأو،ىلوألاةبترملاىلعلصحورطقلايداون
ناريطلاىلعبّردتللمهنماًددعانلسرأامك.رطقلاجراختارودوتاقابس
ةرظنيفارًيبكارًّيغتةردابملاهذهتدَّلو.ةاوهلليوجلاسانرفيدانيف
لثمندعنملو،ةحلسملاتاوقلاوشيجلاىلإةيناميلسلابابشوينطاوم
ينطولاداحتالاةاعُدكلذلجّوريناكامكمصخلاوودعلامهنمنيريثكل
عالقإدعبوشيجلاناكرأيتسائرءانثأيفاًوجيتالقنتدحأيف.يناتسدركلا



،رايطلوأمزالمةبتربناكودعاسملارايطلاءاج»20نوكلاف«ةرئاطلا
يننإ،يديس«:لاقفيسأرتززهفهتفرعدقتنكنإينلأسو،ةيحتلاىدأو
يذلاءالؤهدحأءاقلبتحرفف.»ةيناميلسلايفنييلظملاةرودجيرخنالف
نيذلانعهتلأسو،يوجلاانحالسيفاًرايطًاطباضمهانبّردومهانيعر
،ةيموكحفئاظويفمهنمنيريثكنإ«:لاقفةيلظملاانتاروديفاوجرخت
»؟داركألانيحلسملابقحتلامهنمٌّيأناكنإهتلأس.»شيجلايفمهضعبو
.»اًدبأ«:لاقف

ىرقلادوجونمداركألانيحلسملاةحفاكملهتايلمعيفلوألاقليفلاىناع
يبنجألاعمنينواعتملاونيبرهملاونيبرخمللةنيمأقطانموئباخمكةيدودحلا
ةعينمقطانميفوأةلزعنمىرخأىرقنمو،دودحلانمرخآلابناجلايف
لكشيو،داركألانوحلسملااهيلإأجلي،اهقمعوتايلمعلاقطانملخاديف
تّدلوتف.ةيبيرختلامهتايلمعنشلاهنمنوقلطنيةيمامأقالطنادعاوقاهضعب
يتلاةيسايسلاةدايقلاىلعتضرعو،ناكرألاةسائراهتّديأةطخقليفلاىدل
نأةديدعلودلقبسذإ،اهذيفنتيفعورشلابترمأواهيلعتقفاو
نميدودحلاطيرشلاءالخإيهو،اهبلمعلامتفةهباشمتايلمعتهجاو
،ملك25و15نيبحوارتيقمعىلإهيفيناكسلادوجولاعنمو،ىرقلا
رفاوتتتاعمجمىلإناكسلالقنو.لخادلايفةلزعنملاىرقلايفكلذكو
مهنيتاسبومهعرازمومهتويبنعمهضيوعتدعبةفاكتاموقملااهيف
ةرادإلااهلصتنأنكميةبيرقوةطسبنمقطانمىلإٍزجملكشبمهتاناويحو
مهقطانمىلإمهتداعإيفرظنلاداعينأىلع،ةلوهسبنمألاتاوقوةيندملا
ةقطنملايفبيرختلاتاكرحءاهنإيفةلودلاحاجنءوضيفاًجيردتةقباسلا
.قارعلانمةيلامشلا

ديدحتباهعطاوقيفةيركسعلاتادايقلاةروشمبةيندملاتارادإلاتماق
1000ىلإ500ةعسبةريغص:اهتفّنصواهمجحىلعرارقلاو،تاعمجملاعقاوم
2000ىلإ1500ةعسبةريبكو،تيب1500ىلإ1000ةعسبةطسوتمو،تيب
تالواقمءاطعإبتعرشمث،كلذىلإةجاحلادنععسوتللةلباقاهلكو،تيب
سرادموءابرهكوهايمةموظنمنمةيسيسأتلاةينبلاونكاسملاءانبل
.اًضيأاهلخاديفواهيلإقرطلاتقشو،ةطرشلاوةرادإللزكارموتافصوتسمو
ريدقتوميوقتلتاظفاحملايفةيصاصتخالارصانعلانمناجلتّفُلأو
تناكتاضيوعتلانأانظحالو،مهضيوعتومهارقنمنيلّحرملاتاكلتمم
يلاهألقنوةيامحلانيمأتبةقرفلاتاعطقتماقو،ةلداعنمرثكأو،ةيزجُم
لقنايارستالجعبمهتاعمجمىلإضارغأوثاثأنمهولمحامو،ىرقلا



،ىرقلاميدهتتايلمعيفةيندملاةرادإلاةقرفلاةسدنهتدعاسو،ةقرفلا
.لبقتسملايفنيبرخمللأجلمنوكتاليكضرألاباهتيوستو

مظعمتدهاشنولّحرملااهلغشنأدعبتاعمجملاضعبىلإيترايزيف
نوعريومهعرازميفنولمعيليحرتلالبقاوناكنيذلابابشلاولاجرلا
،مهيلعنايدابربصلادافنورجضلاومهتويبجراختاعامجنيسلاجمهيشاوم
ضرأنمدوجوملاف،اهنورمثتسيتاناويحالواهيفلمعللةيعارزضرأالف
اذكهمهءاقبنإو.نييلصألااهيلاهأيفكيداكيالةقطنملايفتاناويحو
ةحلسملاتاكرحلاوبازحألاةاعدنممهلالغتسالةزهاجةريمخمهلعجيس
يرمآعيمجتعمجةقرفلاةدايقىلإتدعامدنعكلذل،مهبمهقاحلإل
يفنيلّحرملااهيفتدهاشيتلاةلاحلامهلتركذو،ةقرفلايفتامدخلا
نيديجطابضةرمإبةّيفكرمزةئيهتمهنمتبلطو،كلذةروطخوتاعمجملا
لمعلاتالاجممهمامأحتفتيتلانهملانيلّحرملاميلعتلمهتادحونم
يتلاتاوطخلابهتربخأوظفاحملابتلصتاو.اهجراخوتاعمُجملايففيرشلا
جاتحنةمدخوأةنواعميأميدقتلهدادعتساىدبأواهببّحرفاهبموقنس
.اهيلإ

ةقرفلاعطاقيفةفاكتاعمجملاىلإاهطابضةرمإبةيميلعتلارمزلاتكّرحت
بابشعزوتو.اهيدلرسيتيامباهرودبتمهاسيتلاةيولألاعطاوقو
حيلصتوةقايسلاكاهيفنوبغرييتلانهملاقفورمزلاىلعتاعمجملا
ةقالحلاووهطلاوةراجنلاوةدادحلاوةكابسلاوءانبلاواهعاونأبتالجعلا
رثكأاهعومجمناكو.خلإ...ةطايخلاوةيلوألاتافاعسإلاويحصلاديمضتلاو
اهريباوطيففقتتاعومجملاكلترظنمبعتمتأوحرفأتنكو.ةنهم30نم
عرشتنألبقاهنوشتفياهرمزورمآوةبصتنمتاماقباًحابصةيثالثلا
،مهيبردمنيبومهنيبةميمحتاقالعتمنىرخأةرمو،اهنهمىلعبّردتلاب
اوبلطينأىلعمهعجشيذلارمألا،مارتحالاوريدقتلاىلعةّينبمتّدلوتو
لثمنهملاكلتنمنهبسانيامضعبملعتيفنكراشينأمهتايتفنم
ددعوظفاحملامهرازف،مهتاجتنملضراعمانمقأو.وهطلاوةطايخلاوةبابطلا
جرختتالفحانمقأو،ةرواجملاقطانملايلاهأوبزحلاوةظفاحملايلوؤسمنم
جهنلااذهيفانررمتساو،ةيولألاوةقرفلاعطاوقيفرمزلالضفألتاقباسمو
اهجئاتنوةبرجتلاهذهنعانبتكونهملافلتخميفمهنمددعربكأميلعتل
لاسرإبزعوأو،قليفلاقرفىلعاهمّمعوكلتانتوطخكرابيذلاانعجرمىلإ
تلسرأامكمهعطاوقيفاهبلمعللاهيلععالطاللانعطاقىلإمهيلِّثمم
.ةردابملاهذهىلععالطاللاهيلِّثمماهرئاودوشيجلاناكرأةسائر



نميأنعثوحبوتاساردءارجإقرفلاةداقنمقليفلاةدايقتبلط
ةيركسعةفلتخملابناوجلايفاهنعةباتكلاةداقلاراتخييتلاعيضاوملا
ةدايقىلإتاساردلاوثوحبلاهذهلسرتنأو،ةيسايسمأةيخيراتتناكأ
نمٍددعربكأاهرضحينأىلعاهئاقلإديعاومديدحتو،اهميوقتلقليفلا
تادحولايرمآنمددعو،تاليكشتلايرمآوقرفلاةداقوةقرفلاكلتطابض
رداوكلاوتادايقلاويسايسلاهيجوتلاطابضوىرخألاقرفلانكرتائيهو
ءاقلإبةقرفلادئاقموقيو،قليفلاعطاقمومعيفةيركسعلاةيبزحلا
،طباض500ىلإ400نمروضحلاددعغلبيدقو،هتقرفعطاقيفهترضاحم
اًعوضوممهضعببتك.تاشقانملاوةبوجألاوةلئسألابابحتفياهئاقلإدعبو
نأترتخا.ةيبرعلاةدحولانعًايسايسرخآلاو،ديلولانبدلاخنعاًيخيرات
ةرداقنوكتيكلوألاقليفلاقرفدادعإوميظنتيفرظنلاةداعإنعبتكأ
نمكلذاًدمتسم،ةّيفكببيرختلاةحفاكمتايلمعةدايقوةرادإىلع
يتلاكلتو،اهبتمقيتلاتارييغتلاو،اهتايلمعيفةقرفلاةدايقيفيتبرجت
مليترضاحمءاقلإلدِّدُحيذلادعوملايفو.لبقتسملايفاهثادحإىلإعلطتأ
ةداقلااهارجأيتلااهلكتارضاحملارضحهنأاًملعقليفلادئاقرضحي
تاشقانملانمارًيثكةرضاحملاتـثدحأو.هبايغلارًيثكًالابرعأملونورخآلا
عوضوملاةيويحىلعُّلديكلذناكو،ٍضراعموٍدِّيؤمنيبةبوجألاوةلئسألاو
ىدحإيفو.نمزلانمةرتفلطابضلاطاسوأيفىدصاهلناكو،هتيمهأو
،يترضاحمرضحتملكنإ«:يثيدحيفتلقةقرفلاىلإقليفلادئاقتارايز
ىلع«:تلقف.»كبساحأمليننأديج«:ينباجأف.»؟اهيفكيأربتكتملو
تانكاميفتعبطدقاهنأةرضاحملافالغىلعتبتككنإ«:لاق،»؟اذام
:هتبجأف،»اهيفيتلاتامولعملاّةيرسلقرخاذهو،ةظفاحملابةّصاخلاةعابطلا
ىلعفرشأتارابختسالاطباضنكل،ةظفاحملاتانكامانمدختسااننأحيحص«
ىلإاهدعبقرطتنملو.»مهرصانعنميأكانهنكيملو،هسفنباهعبط
.عوضوملااذه
يفانعطاوقيفةيناريإلاتاعطقلاعمنواعتلايفبغرنقليفلاوانك
،ةريبكرئاسخمهديبكتوانتاوقنيبداركألانيحلسملارصحلةكرتشمتايلمع
تاعطقلاةدايقلاهبتمقةرايزرثإيفكلذىلعارًيخأقافتالامتو
يفطابضلليركسعلايدانلايفو.نيوجنبلةلباقملاناوريمةنيدميفةيناريإلا
رصحلةكرتشمةيلمعذيفنتىلعمهعمانقفتاواًعامتجااندقعناوريم
ةقطنمانددحو،مهرسأوأمهبرضوةيدودحلاقطانملايفداركألانيحلسملا
ةيكلساللاتالاصتالاةزهجأعمطابتراطباضاولسرأو،اهذيفنتتقووةيلمعلا



،ةيلمعلاذيفنتىتحمهعمثكميلطابتراطباضانلسرأامك،مهتكبشىلع
عطاقلاةدايقليركسعلاّرقملايفِرجيملانءاقلنأوههتظحالامنكل
،مهعجرمرماوألاًذيفنتوأمهرذحلكلذنوكيدقو،طابضلايدانيفامنإو
ةشقانمهيفترجيذلايدولاوجلاو،انبراحلامهبيحرتنممغرلاىلع
،مهفوخوناوريميلاهأةيشخيهىرخألاةظحالملاو،ةحرتقملاةيلمعلا
ةيركسعةلجعّرمتامدنعف،ةيركسعلاةطلسلانم،داركألانممهعيمجو
اًمارتحاًافوقو،ىهقملايفنيدوجوملاةفاكضهنيلاثملاليبسىلعىهقمب
.اهيفنمعرظنلاضغبىهقملامامأترميتلاةيركسعلاةلجعلل

تعرش،اًرطمماًمويناكهنأفداص،ةيلمعلاذيفنتلددحملامويلايف
اهيفدوجولابولطملاضراوعلاّقلستبًاليلبجاولاذيفنتبةفلكملاانتاعطق
يفضراوعلاكسمو،مهتاعطقجورخبيناريإلابناجلانمانراعشإراظتناب
داركألانيحلسملابّقعتبةفلكملالاتقلاتاعومجمجزلاًديهمتمهبناج
انطابتراطباضبانلاصتادنعو،ثدحيملكلذنمًائيشنأالإ،مهبرضو
ربخيأكانهسيلففرعأال«:لاقلاصتالازاهجىلعمهدنعدوجوملا
نمفرعينأانعمدوجوملايناريإلالاصتالاطباضنمانبلطو،»انهمهنم
يف.مهبلاصتالانمنَّكمتيملهنأىعّداف،ةذفنملامهتاعطقفقومهتدايق
ةئيستناكءاوجألانأمهدنعدوجوملاانطابتراطباضمهفيلاتلامويلا
لوأهذهتناكو،انرابخإمهسفنأاوّفلكيملو،مهبناجنمةيلمعلااوغلأف
.مهعميركسعنواعتةيلمعرخآو

نكرلالوألاقيرفلاعافدلاريزوونيسحمادصقيفرلاسيئرلابئانماق
ّرقمطابضعمجمادصبلطو،ةظفاحملاوةقرفلاةرايزبهللاريخناندع
يفاهتاءارجإوةقرفلاتايلمععافدلاريزووهلتزجوأفمهاقتلاوةقرفلا
فلتخميفاهبانمقيتلاتايلعافلاوتاردابملاوبيرختلاتايلمعاهتحفاكم
مث،يبيرختلاريثأتلانعمهداعبإو،ةظفاحملاينطاومةقثبسكلتالاجملا
ةروثلاهتققحاملاشفإليبنجألارمآتلانعطابضللبئانلاقيفرلاملكت
هبموقيامنأحضوأو،اهلكتالاجملايفانبعشمومعلتازاجنإنم
نمربكألاءزجلانإ«:لاقمث،رمآتلااذهنمءزجوهداركألانوحلسملا
،نطولاوبعشلاةدحوبنينمؤملاونيصلخملانممهيدركلاانبعشءانبأ
انمةّنمتسيلهذهو،نورخآلاهققحيملاميدركلاانبعشلانققحاننإو
هدعاسييكةجاحمهنمٍيألتناكنإارًيخألأسو،»مهقحوهكلذنكل
تنّيباننيبراديذلاثيدحلايفو،دئاقلاةفرغىلإانلقتنامث،اهتيبلتيف
عطاقلايفيركسعلاانعضونأشبيدلخيفروديامضعبريزوللوهل



ديرننحن«:هتضرعاملاًدييأتهلاقاممو.هتحرطاممظعمّديأف،يلامشلا
مجحبال،هتّوقودهفلاةفخبنوكتنأةيلامشلاةقطنملايفانتاوقنم
انلابقتسايفناكثيحةظفاحملاّرقمىلإانلقتنااهدعب.»هلقثوليفلا
ههوجوودلبلاتايصخشوةظفاحملايفظومرابكويرابيزلادشرأظفاحملا
ةظفاحملايفظومدحأءاجنيحاهاسنأنلةقرافمتثدحانهو.ةفورعملا
يتملاكمديريناكرألاسيئرنأبينذأيفسمهو،اهيفانكيتلاةعاقلاىلإ
ىلإتدعاملو،تجرخوبئانلاتنذأتسافظفاحملاةفرغيففتاهلاىلع
لخدميفاًفقاوناكوبئانلاةيامحنمنيقفارملادحأينفقوأةعاقلا
نيرمآ،طابضلاعيمجانك.هعميسدسمكرتأنأينمبلطو،ةعاقلا
فرصتلااذهبئانلاظحالو،تاكرحلاقطانميفانتاسدسملمحن،ةداقو
.»دئاقلاةيامحبانهاًعيمجنحن؟لمعتاذام«:هبحاصفهتيامحنم
يفانأواًدبأاًسدسملمحأّالأاهدعبتررقفقيرطلاةيامحلارصنعحسفف
.تنكامنيأةيركسعلايتفايق

يفةطلسلاسأرىلعينيمخلاءاجوهاشلابره1979ماعةيادبيف
تايموقلاتدقتعاو،]120[هيقفللاًيلوويناريإلابعشللاًميعزناريإ
قوقحلاضعببةبلاطمللناوألانآهنأب،داركألااهنمو،هاشلانمزةقوحسملا
نممهريغوكافاسلانمةّيعمقلاهتاودأوهشطبوهاشلابايغدعبةيموقلا
تاطلسّدرنأالإ،نيمولظملاوءارقفلاةروثةطلسءيجمو،نيروجأملاةلتقلا
فالآلاتعرشف،هوليختيملامبةوسقلاوةيشحولاوفنعلانمناكةروثلا
ةريبكدادعأتقفدتةجبلحلهسيفو،توملانمًابرهدودحلاربعتمهنم
ةمانملاوبارشلاوماعطلاانّمأو،مهبةّصاخمايختاركسعمانأَّيهفمهنم
ملنيحزانلاليسنألمهتاجاحنيمأتقليفلانمانبلطو،ةّيحصلالئاسولاو
دادغبيفةدايقلاةحتافمانحرتقاوىرخأفالآلوصوانعقوتو.فقوتي
مهنيبيلاوجتيفو.ةيدودحلاقطانملانعاًديعبةنيمأنكامأىلإمهلقنل
بيبطلاوذاتسألامهنمف،رامعألاوبراشملافلتخمنممهنأتدهاش
.لافطألاوءاسنلاوبابشلاوخويشلامهنموحالفلاولماعلاويماحملاو
ريبكلابكتفوشطبولتقنمهوقالامعهنووريامضعبىلإتعمتساو
داركألانوحلسملاعمسينأتيَّنمتو.قطنمالولقعهقدصيالاممريغصلاو
لصحامضعبباوبلاطمهنأدرجملداركألانممهناريجلثدحياممهتداقو
.قارعلاداركأهيلع
بتكملاوضعولوألاقليفلادئاق،تريسدومحمديلونكرلاءاوللا
ميظنتلارسنيمأويركسعلابتكملاوضعيثيدحلايرونقيفرلاو،يركسعلا



قيفرلاف.دادحلاعنصامامهنيبو،لوألاقليفلاعطاقيفبزحلليركسعلا
1973ماعيف.ىمادقلاقافرلانموةيركسعلاةيلكلاجيرخيثيدحلايرون
ءانثأيفةرايسثداحيفبيصأدقوةيناميلسلانمأريدمبصنميفناك
عقاولاةّصاختاوقيناثلاجوفلاركسعمنمبرقلابةيناميلسلاىلإهباهذ
،جوفللاًرمآتنكامدنعكوكركجراخةيناميلسلاىلإةيدؤملاقيرطلاىلع
،هترايسماطحنمهجارخإبجوفلابيبطوتمقثداحلابتملعامدنعو
انطبتراةثداحلاكلترثإيفو،يركسعلاىفشتسملاىلإهلقنوهفاعسإبو
امهمايقبولسألدقنلاوتاماهتالانالدابتينانثالاناكو.ةقيثوةقادصب
ديلوءاوللاهيفرّمذتييذلاتقولايفف،اهبنيفلكماناكيتلاتابجاولاب
عمهلماعتوقليفلاةدايقيفهترادإدقنةرركتملايرونقيفرلاتالواحمنم
تاهيجوتىلعدّرمتيديلوءاوللانأىرييرونقيفرلاناك،هيسوؤرم
يفرِّثؤييذلارمألا،قليفلايفتاعطقلاوتادايقلاعملماعتلايفبزحلا
فيفختاًدهاجلواحأنينثاللاًقيدصيتفصبتنكو،ةروثلاوبزحللاهئالو
.امهنيبعازنلاورتوتلا

سيئرلانمةلودلاوبزحلاةسائرةيلوؤسمنيسحمادصقيفرلاملتسا
،ةيلوؤسملالمحتيفرارمتسالاهضفرو،هضرمءاعدابركبلانسحدمحأ
عمرمآتلاببزحللرداوكوةدايقلاءاضعأضعبماهتانمثدحامثدحو
،ةطلسلامالتساونيسحمادصىلعبالقناللدسألاظفاحيروسلاسيئرلا
دمحموّيرودلابوجحمدمحموينادمحلاناندعمهةدايقلاءاضعأقافرلاو
قلاخلادبعوليلجلادبعمناغويدهشمنيسحلادبعييحموشياع
،1973ماعيفرازكمظانةرماؤمذنمنجسلايفناكيذلايئارماسلا
.ريصققيقحتدعباًعيمجاومدُعأ،هتداقوبزحلارداوكنمىرخأدادعأو
دئاقبتررمويتزاجإنمتدعدقتنكو،دعبثداحلااذهبملعننكنمل
يفةقرفلاّرقمىلإيباهذلبقهيلعمالسللتريسديلوءاوللاقليفلا
فلخهانبيذلاريغصلايمرلاناديميفيمرلاسراميناكو،ةيناميلسلا
يفشيجلالطبناكو،يمرلاةسراممهيلعلهستلةرشابمةدايقلاةفرغ
امملضفأهجئاتنتناكو،اًعميمرلابانمقوكانههتيقتلاف،سدسملايمر
:هتبجأف،»ءايفوأريغاننإرازن«:يللاقانيهتناامدنعو.ريثكبهيلعتلصح
لاضنلاةرتفذنمبياشللءايفوأريغ«:رثأتباهلاق.»؟نملءايفوأريغ«
هنسربكلبياشلابقلركبلانسحدمحأقيفرلاىلعقلطنانك.»يرسلا
نمسيلأ«:لاق.»؟فيكءايفوأريغ«:تلقف،بزحلابابشىلعاًسايق
دلاخوبأ«:تلقف،»؟ةيلوؤسملانمهجورخدعبهروزننأبجاولاوءافولا



:لاقو،هريراسأتجرفناف،»هراتختتقويأيفاًعمبهذنوكلذْبِّتر
لدبأسيلحمسا«:لاقمث،»هترايزىلإبهذنوكلذىلعلمعأساًنسح«
ديمعلاناكرألاسيئرةفرغىلإتبهذوهتكرتف.»ءادغللبهذنمثيسبالم
قليفلاّرقملخدمبابحتفناءانثألاهذهيفو،ينيعملاراتسلادبعنكرلا
يفو،ةيركسعلابزحلاتاميظنتنمقافرلانمةعومجمتلخدو،فنعب
رتوتلاهيلعودبيناكو،ميظنتلاّرسنيمأيثيدحلايرونقيفرلامهمدقم
راتسلادبعديمعلاراشأف.»؟ديلونيأ«:حاصمالسنودنمو،ةيبصعلاو
،قليفلادئاقةفرغىلإعمجلاعفدناف،»هتفرغيف«:لاقوهتفرغىلإهديب
سأرلايراعوهوديلوءاوللانوداتقياوناكواوجرخةقيقدنملقأدعبو
ام«:تلقو،ينيعملاراتسلادبعنكرلاديمعلاىلإترظن.نيديلاديقمو
.»يردأال«:لوهذبلاقومالستسابهيديراتسلادبعطسبف،»؟اذه
.ةيناميلسلايفيتقرفىلإاًعرسمتدعويقئاستيعدتسا

ةرماؤمنعدراوتتتأدبدقرابخألاتناكةيناميلسلاىلإيلوصودعب
مهدحأاوذخأو.رابكنييركسعورداوكنمنيرخآونيكراشمةدايقءاضعأو
ريغاننإ«هلوقبدصقيديلوناكاذامو؟دعباذامو،تاعاسذنمانروضحب
هرايخبناكلهنكل،هرايخبةسائرلاكرتيذلاركبلارزنملاننأل»ءايفوأ
ىلعيتقفاومذخأنوكينأنكميلهو؟اًذإديلومالكىنعمامو؟اًقح
له؟لئساذإكلذبفرتعيسلهو؟مهعمينأدقتعيهلعجدقباهذلا
رودتتناكوتالؤاستلاوراكفألاهذهلكَّيلعتعادت؟هعماًكراشمربتُعأس
دراوتّرمتسا.ةيضاملاةبيرغلاتاعيوسلاعاجرتسالواحأانأويدلخيف
لضافناكوفتاهلاسرجّنر.ينمبيرقاهضعبورهظتءامسأورابخألا
:تلقف،»؟ءيشبكعمديلوملكتله«:لأسو،رخآلابناجلاىلعكاربلا
،»اًدبأ«:هتبجأ.»؟ةبيطريغتاينىلعلديءيشيأ«:لاق.»؟اذامءيشب«
.»هللدمحلا«:لاق

كلذعمو،تيوُرامكةرماؤملاثداوحويلاتلامويلايفءامسألاتفشُك
ينمبلطو،ىرخأةرمكاربلايبلصتا.تالاقتعالانمديزمكانهناك
نعيلّحملوأمايألانمٍموييفيللاقدقديلوناكنإركذتأنأ
ديجاذه«:لاق،»اًدبأال«:تلق؟مهءامسأتعمسنيذلانميأبهتقالع
اًدغروضحللعافدلاريزوريتركسنمًالاصتاتيقلتثلاثلامويلايف.»اًدج
يذلااملوقأانأودادغبىلإيقيرطيفيّرقمتكرت.ةرازولاناويدىلإ
.ثدحامبةقالعهلبلغألاىلعببسلا؟ينيعدتسيلنآلايبريزولارّكذ
نأنمّدبالف،نوفرعياونوكيملنإويقيدصديلونأنوفرعياوناك



لهو؟ريخألاانئاقلنعديلوملكتله.كلذمهلدكأدقيثيدحلايرون
اهلاقامكءافوةفقوّالإنكيملكاذنآهتلقامنإ؟اًرمآتهلاقامّرسُفي
لهو.رمآتلاقيرطيفةوطخاهنأةدحاوةظحلركفأملو،هسفنديلو
رمآتيهنأقدصيناكنم؟ريزولاوبئانلاىلإهنمبرقأوهنمكانه
؟كلذنعينلأسنإاًدغريزولللوقأساذامو،امهيلع
ماقوةيحتلاهلتيدأف،يلوصولاحريزولاىلعريتركسلاينلخدأ
لكبوكبقثننحنرازنديمع«:لاقو،سولجلاىلإيناعدوينحفاصو
انأوانيلإقافرلابرقأنمناكثدحامنكل،قافرلاوةداقلاةوخألا
وأكحتافدقناكنإفرعأنأديرأو،هلكتقادصوديلوبكتقالعفرعأ
،يركسعلابتكملاوضعوكدئاقوهيلاتلابو،هبطّروتاممءيشبكيلإّحمل
هانيعوملكتيريزولاناك.»؟ًايركسعوًايبزحاًرمأهلوقيامربتعتدقو
هبواجأملفهلُتأّيهتدقو،لاؤسلااذهعقوتأتنك.يهجويفناتزّكرم
يديس«:تلقاهدعب،هلاؤسيفركفأينأبدقتعيهتلعجلبروفلاىلع
وهمكفرعننحنو،بزحلابتكموضعويدئاقناكتريسديلو،ريزولا
كلذل.ةظحليأيفشيجلاناكرأةسائرلهنييعترظتننانكو،مكنمبيرق
نآلاو،مكنعاًرداصهتربتعاوهتذّفنلناكًايأاًرمأيلردصأاًديلونأول
بزحلاوأيقليفُدئاقهردصيرمأيأذّفنأسينأيفّكشأثدحامدعب
يذلاجهنلاقفونولمعتاًدبأال«:ريزولالاق،»اًرمآتّرسُفيدقكلذنأل
انتقثو،ًائيشلُقيوأحِّمليملهنأنمدكأتلاالإيمالكبدصقأملو،هفرعن
كيلعانيدعت«:لاقهنعفورعملامجلاهبدأبو،»ةيلاعةداقلاكقافربوكب
.»ةلئاعلاعماهيفحاترتمايأةعضبكلذخفةيناميلسلانمكانيعدتساو

،ةّدعتارملصتاكاربلالضافنأبينوربخأتيبلاىلإتلصوامدنع
ءاج،»لاحلايفمداقانأ«:لاقو،تلصتافيتدوعلاحهبلصتأنأبلطو
ًانابرقنافرخلاحبذباوماقوباّصقونافرخلانمددعاهيفوةلجعهعمو
،كيلعاًقلقتنكمكروصتتال«:لضافلاقو.ةنحملاهذهنميتمالسل
يذلاعونلانمتسلكنأهلتدكأو،مادصسيئرلاقيفرلاعمتملكتو
.»كلذنمدكأتينأريزولاّفلكو،عنتقافديلوريغوأديلوبانيلعرمآتي

)1-7(ةروصلا
نييلظملابايثيفيجرزخلاقيرفلا



)2-7(ةطيرخلا
ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلا

تايلمعلاةحاس



Xةيقارعلادودحلاىلعطبضلابعقييقارعءاضقزكرمنيوجنب-
.تاهجثالثنمهبطيحتثيحبدودحلاهمسرتبيجيفةيناريإلا
ىلعةيناريإلا-ةيقارعلابرحلالاوطةفينعكراعمنيوجنبةنيدمتدهشو
نمتيلُخأوفصقلابتمدهتاهنأالإ،اهولتحيملنييناريإلانأنممغرلا
ةعباتو،ملك15دُعبىلعةجبلحلامشعقتةدلبلامروخةيحانو.ناكسلا
.ةجبلحءاضقل

Xبيردتلاددجلانودنجملااهيفبردتييتلاةدحولاوأزكرملاوه
.ةلعافلاتادحولاىلعمهعيزوتلبقساسألا

Xكراعمدعبنكرديمعةبترىلإىقرتليلخناهربنكرلامّدقملا



ةقرفلاعطاقيفمدختساو،7ةقرفلايف19ءاوللاًرمآحبصأو،برغناليك
يفهئاوللشفدعب1983ماعيفمدعأ،ةهبجلانمطسوألاعطاقلايف12
.نارهميف12ةقرفلاكراعمىدحإيفةقرفلااهتدقفةضراععاجرتسا

Xرمآاهدوقيةيلاتقةليكشترغصأيهيقارعلاشيجلايفةريضحلا
.فيرعبئانمهدوقيًالتاقم11-9نمةاشملاجاوفأيففلأتتو

Xتاليكشتدحأيفجوفرمآبصنمىلإلقنةقرفلانميلقندعب
،يلاًقفارمهلقنةداعإتبلطلوألاقليفللاًدئاقتحبصأامدنعو،ةهبجلا
دهشتسافقليفلابهقاحتلالبقهدونجعيدوتلةيمامألاعضاوملاىلإبهذو
.ةيداعمةلبنقب

Xلسننم،نيموصعملاةمئألانمرشعيناثلامامإلانأبةعيشلانمؤي
ىفتخا،)ملسو هيلع هللا ىلص(دمحملوسرلاتنبةمطافهتجوزوبلاطيبأنبيلعمامإلا
ىلإلدعلاديعيلرهظيسو،نويسابعلاءافلخلاهلتقينأةيشخلفطوهو
دوقييذلاوههنأينعتينيمخللةيرظن»هيقفلاّيلولا«و،هلكملاعلا
اهضفرةيرظنلاهذهو،هتايحالصبعتمتيورشعيناثلامامإلانعةباينةعيشلا
.ةعيشلانمرابكلانيدلالاجرمظعم



ةداقلاوقرفلاولوألاقليفلاةدايقنمشيجلاناكرأةسائرتبلط
نمقليفلاصقاونضرعلعافدلاةرازوناويديفعامتجاروضحهلنيعباتلا
.1980)ويام/رايأ(سيامنميناثلافصنلايفكلذمتو.تازيهجتلاودارفألا
ةيناثلاقرفلاةداقو،يحتفدمحمنكرلاقيرفلاقليفلادئاقعامتجالارضحو
ىلإدعباميفتلّوحت(راقيذتاوقتادايقوةنماثلاوةعباسلاوةعبارلاو
،)11ةاشملاةقرفىلإدعباميفتلّوحت(وخازتاوقو)12ةعّردملاةقرفلا
ناكرألانمو،هللاريخناندعلوألاقيرفلاعافدلاريزوعامتجالاسئرو
نواعمو،شيجلاناكرأسيئرلشنشرابجلادبعنكرلالوألاقيرفلاةماعلا
ريدمو،يدسألارابجلادبعنكرلاقيرفلاتايلمعللشيجلاناكرأسيئر
ركاشنكرلاديمعلاطيطختلاريدمو،يروبجلارسيمنكرلاديمعلاتاكرحلا
مهنمتفرعةرازولاناويدنمنكرلاءادقعلانمددعو،ةرامألارجو
ةليوطلاةدضنملاسأرىلعريزولاسلج.]121[يضاقلاحالصنكرلاديقعلا
ناكرألاسيئرلباقمانسلجو،تاعامتجالاةعاقنمةيبونجلاةيحانلايف
رخآلابناجلايفةرازولاناويدطابضسلجو،ةماعلاناكرألاةعومجمو
دئاقنمبلطمثريزولانمةيبيحرتةملكبعامتجالاأدب.ريزولللباقملا
ةمئاقيحتفدمحمقيرفلاأرقهمامأةقرونمو،هصقاوننايبقليفلا
طابضدحأناكو،تازيهجتلاوصاخشألانمهقرفوقليفلاصقاونبةليوط
دئاقاهأرقيناكيتلاصقاونلالجسيشيجلاناكرأةسائرةرئادنكر
عوضومنعلشنشرابجلادبعلوألاقيرفلاملكتمث.لوألاقليفلا
نمدقععامتجالانأاندقتعايذلاقليفلاصقاونبهلةقالعالفلتخم
نيرهشلايفبيردتلابلوألاقليفلاقرفمايقُهتاهيجوتتناكدقف،هلجأ
دانسإب،يماظنودعىلعتامواقملايطختوموجهلاومّدقتلاىلعنيلبقملا
ةيبيردتلاةرتفلايهتنتنأىلعةعردملاتاليكشتلاعمنواعتبو،يوجويران
نواعمهبقعأو.ماعلاّرقملانمنكرتائيهاهيلعفرشتةيلمعصوحفب
نوكينأقليفلاىلعنإ«:ًالئاقّيدسألارابجلادبعقيرفلاتايلمعلا
تقويأيفقليفلاعطاقنمةيفاضإتاليكشتونيتقرفبةروانمللاًزهاج
ركاشنكرلاديمعلاطيطختلاريدم«نأفاضأو،»ةيبيردتلاةرتفلاءاهتنادعب
نأبهمالكطيطختلاريدمأدبو.»ليصفتلابكلذمكلحضويسةرامألارجو
ىمسو.ةنماثلاةقرفلاوةعبارلاةقرفلاامهامهبروانندقنيتللانيتقرفلا



ةقرفلاّىلوتتو،قليفلاعطاقيفةلماعلاةيولألانمىرخأةيولأةثالثاًضيأ
عطاقةيلوؤسمةعباسلاةقرفلاونيتروكذملانيتقرفلايعطاقةيلوؤسمةيناثلا
تابيردتلاءارجإقليفلاقرفىلعو،يلاحلااهعطاقىلإةفاضإةيناثلاةقرفلا
.هالعأةثالثلاةيولأللنيرامتلاو

ةماعلاناكرألاةئيههتحرطامىلعدرلابقليفلادئاقموقينأتعقوت
لاتقبةلغشنملاهتاليكشتولوألاقليفلاقرفتاناكمإوفقومةقيقحنايبو
نذإلاتبلطفكلذلعفيملهنكل،ةيضاملاعبرألاتاونسللداركألانيحلسملا
وهاًدحاوًائيشينعينآلاانيلعضرُعامنإريزولايديس«:تلقومالكلاب
برحيفكراشتلانقليفنمٍتاليكشتوًاقرفطيطختلاريدمىّمسو،برحلا
تاوقلاوعوردلاعمنواعتو،تامواقميطختوموجهومّدقتاهيفةيماظن
،ريزولايديسانتاليكشتوانقرفنإ.طقفنيرهشةدملبيردتدعبةيوجلا
دعاوقوايابرىلعةعّزومولابجلايلاعأيفةقلعمةيضاملاعبرألاتاونسللو
نيحلسملاعنموهسيئرلااهبجاوو،لاوحألالضفأيفّةيرسليصفدادعتب
قرفلاهذهنإ.تابصقلاوندملاوقرطلاةيامحوّللستلانمداركألا
،نينسلضرعلاتاحاسرضحتملو،بيردتلاسرامتملاهمظعمبتاليكشتلاو
بِّرخملاىلإبرقأنوكيليدنجلاوطباضلادادعإىلعاًزكرمناكاندهجلكو
داركألانيحلسملاةلتاقمىلعاًرداقنوكييكيماظنلايدنجلاىلإهنم
تاوقوةرّرحملاتاعطقلانمدودحمددعىلعرصتقااًضيأاذهو،مهتقيرطب
يديسملعتله.لابجلايفاًقلعميقبتلقامكمظعألامسقلاو،ريواغملا
مويلابهريكفتلجرصحنيايابرلايفقلعملايدنجلاوأطباضلانأريزولا
رِّدقتلهو؟هتدلبوهلهأىلإاهيفبهذيسيتلاهتزاجإبهيفعتمتييذلا
مهو،مهطابضومهنيبنوكيطبرلاوطبضلانمىوتسميأريزولايديس
ةحلسألامظعمنإ.راتمألاتارشعاهضرعواهلوطزواجتيالةئيبريف
يفوةموزرمتارئاطلاوتابابدلاةمواقمةحلسأاهنمو،ريزولايديس،ةدناسلا
لاتقيفاهيلإةجاحلامدعل]122[تامدخلاوفونصلاكلذكو،اهنزاخم
كسمتابجاويفةجاحللاهصاخشأمدختسنامارًيثكو،داركألانيحلسملا
انتاليكشتةردقبسحينأطيطختلاريدمركاشديمعلانموجرأو،ايابرلا
النمانمسيلريزولايديس.تابجاولاباهفيلكتدنعةيلعفلاةيلاتقلا
رادتقاوةءافكبلتاقننأاندرأنإاننكل،كلذبهيلإرمألاردصاذإبراحي
ةنسوأنيتنسىلإجاتحنكلذكنوكنلو،نيزهاجنوكننأانيلع،رصتننو
نمًايدنجوًاطباضادوعييك،امهبيردتويدنجلاوطباضلالقصةداعإل
ليكشتلاوةدحولاىوتسمببيردتللىرخأةنسو،نآلااهيلعامهيتلاةلاحلا



ينإو.لاتقلاتاحفصفلتخميفناريطلاوعوردلاعمرادتقاوةءافكبلمعلل
ناك.»ريزولايديسكركشأوهلبقتسمودلبلااذهىلعىشخأاًعيمجمكلثم
شيجلاناكرأسيئرامأ،ءيشبّقلعينأنودنممامتهابعمتسيريزولا
ملقلارّوُدييدسألارابجلادبعقيرفلاو،ةبضاغلاهتارظنبينقمريناكف
ّرفصافةرامألارجوركاشديمعلاامأ،ةغلابةيبصعبفقوتنودنمهديب
وهريبعتيأههجوىلعأرقأمليذلاديحولاناكو.بوحشلاهاسكوههجو
،]123[رمتؤملاىهتنا.ةيركسعلاتاكرحلاريدميروبجلارسيمنكرلاديمعلا
نممهنموةرارحبينحفاصوةرازولاناويدطابضضعبءاجفانجرخو
.مهضعباهفرعيامكةقيقحلاتلقينألينركشويننضتحا

ميعزةدايقتحتريخبّرشُبيالناريإةيقرشلاةراجلاعمعضولاناك
يفةقلطملاةطلسلاهمالتسالىلوألامايألاذنمينيمخلاهيقفلاّيلولاةروثلا
يتلاةروثلامايقبةئنهتلاةلاسرىلعلوبقمريغواًنشخهّدرناكذإ،ناريإ
يهوملسملاريغللاقتةحراجةرابعبهّدرمتخو.ةيقارعلاةدايقلااهتلسرأ
يوسوملاىسومصاخلاهراشتسمفرتعاو.»ىدهلاعبتانمىلعمالسلاو«
ةدايقلانإةلاسرلاهمالتسادعبلاقينيمخلانأندنلىلإهئوجلدعب
هدِّيؤتفوسيقارعلابعشلانمةريبكةبسننإو،هنمةفئاخةيقارعلا
ةيناريإلامالعإلالئاسوتّنشامك،قارعلايفماظنلاطاقسإبيدانياملاح
ةرواجملالودلاىلإةيمالسإلاةروثلاريدصتىلإةوعدللةمومحمةلمح
ققحتالةيقافتايأنأبينيمخلاحّرصامك.ةرفاكلااهتمظنأطاقسإو
ةموكحاهبفرتعتالهاشلانمزيفتدقُعيناريإلابعشلاحلاصم
.قارعلاوهاشلااهّعقويتلا»رئازجلاةيقافتا«اهنمو،ةيمالسإلاةيروهمجلا

قراطمالعإلاريزوءارزولاسيئربئانضَّرعت1980ليربأ/ناسين1يف
مهدحأ،ةثالثلتقوحرجف،ةيرصنتسملاةعماجلايفلايتغاةلواحملزيزع
بحس1980ليربأ/ناسين6يفو،ةيلمعلاذفنمهنإةموكحلاتلاق،يناريإ
بحسبناريإلقارعلاراذنإرثإيفقارعلانممهييسامولبدعيمجنويناريإلا
ىرغصلابنطوىربكلابنطوىسوموبأثالثلاةيبرعلارزجلانماهتاوق
مادصنأينيمخلانلعأ1980ليربأ/ناسين20يفو.يبرعلاجيلخلاسأريف
.مادصىلعةروثلاىلإيقارعلاشيجلااعدو،ىدهلاتنبهتخأوردصلالتق

اهيلإقّرطتيتلاتاريضحتلابةدوصقملاةهجلايهنماًيفاخدعيملاًذإ
يفتققحتيتلاو،هتادايقوهقرفولوألاقليفلاةداقلعافدلاةرازورمتؤم
مومحمقابسيفانكسماخلارهشلانمةيقبتملامايألايفو.ةلبقملارهشألا
ءدبللتاليكشتلاوتادحوللبيردتلاططخوجهانملاعضووؤيهتللنمزلاعم



.لبقملارهشلاةيادبيفاهب
رهشاهتدم،ىلوألا:نيترتفيفلوألاقليفلاقرفوتاليكشتبيردتديُعأ
بيردتلايفةيدرفلاةراهملاةداعتسافدهبدونجلاوطابضلليدرفلابيردتلل
ةيوبعتلاتاليكشتلاوناديملاةنهمويمرلاوحالسلامادختسايأ،ساسألا
،ةدناسلافونصلايفاهلداعياموليصفلاوةريضحلاىوتسمبةيعرفلاتادحولل
تاعدوتسملانمةنوزخملااهتحلسأةدناسلافونصلاتادحوتجرُخأو
اهنملوألافصنلاصصُخاًضيأرهشاهتدم،ةيناثلاةرتفلاو،اهيلعبيردتلل
ةيقبوةيعفدملابئاتكوتاليكشتلاوةسيئرلاتادحولليوبعتلابيردتلل
تمُتتخاو.كرتشملابيردتلليناثلافصنلاصصُخو.ةدناسلاةحلسألاتادحو
ةكراشمبموجهلاومّدقتلايفةقرفلاتاليكشتلنيرامتبليهأتلاةداعإةيلمع
ولِّثمماهرضح،ةدناسلاةحلسألاوفونصلاةيقبوةيعفدملاوعوردلاوتّايتمسلا
.]124[تاعطقلاءادأونيرمتلاميوقتلماعلاّرقملا

ةعجومتابرضتهَّجودقاهتاليكشتوةعباسلاةقرفلاةدايقتناك
لماعتلامتثيح،يناتسدركلاينطولاداحتاللّةيرسلاايالخلاوتاميظنتلل
يفةيلخادلاتاميظنتلاوتالايتغالاتاعامجنمتائملاىلعضبقلاءاقلإو
مهلئاصفتدَّبكتكلذكو.ةظفاحملايفىرخألاتابصقلاوندملاوةيناميلسلا
ربكأدنبلملايرمآنمةثالثلتقف،ةقوبسمريغرئاسخةلتاقملاةيبيرختلا
ملستساولُتقو.12]125[عومجمنمعبارلاملستساو،مهيدليلاتقميظنت
انتاليكشتمظعمغّرفتدعبتداكوأمهتعباتمتفقوتو.مهيلتاقمنمتائم
يراديفيناتسدركلاينطولاداحتالليسايسلابتكملاوضعينراز(بيردتلل
برحلاعالدناانذقنأ«:ًايفرحيللاقو،قارعلانميجورخدعبنامعيف
.]126[)»انيلعّرمامىسقأنماتناكامهتقبسناتللاناتنسلاف،ناريإعم
ةنيدمىلإباهذلايونيهنأبماعلانمألاريدمكاربلالضافينربخأ
بهذننأحرتقاو،ةحارلاولمعللةيداحتالاايناملأيفايرافابةمصاعخنويم
تاصوحفلاديعاومانلاوزجحينأنكميخنويميفهءاقدصأنأو،اًعم
اًضيأيهو،ةريهشلانداهسوركىفشتسميفنييصاصتخالاءابطألاىدلةيبطلا
ريزوقيفرلانذأتسأنأىلعتقفاوف،انلافطأوانلئاوعاهيفبحصنةصرف
ايناملأىلإباهذلايتينبهتربخأوهتلباقملةرازولاىلإتبهذف،ًالوأعافدلا
،عنامهيدلنكيملنإةحارلاضعبىلعلوصحلاوجالعللكاربلالضافعم
معن«:تلق،»؟حلمرمأكباهذله«:لاقامدنع]127[ريزولاينأجافو
كلذنمينرّذحامكةحرقلاترجفنااماذإأوسأللًابنجتوريزولايديس
:هتبجأف،»؟ىقبتسمكوباهذلايونتىتمو«:لاقدّدرتدعبو.»ءابطألا



ىلعدزتالو،اًنسح«:لاقف،»دقتعأامكرهشةدملو،ةثالثوأنيمويلالخ«
.»ءافشلاكلىنمتأو،كلذ

ةرملوأ،لضاف«:كاربلالضافلتلقخنويمىلإانتلقأيتلاةرئاطلايف
ىلإجاتحاوضيرمينأملعي،هتداقدحأبلطةيبلتيفدّدرتيريزولاىرأ
لخدناريجلاعمعيرسلاروهدتللنوكيدق«:كاربلالاقف،»ةحارلاوجالعلا
.»كلذيف
ىلعناكهنأودبيوخنويمراطميفانلابقتسايفايرافابنمأريدمناك
كاربللةيناثلاةرايزلااهنأامك،لبقنمقارعلارازذإ،كاربلابةقيثوةقالع
ةرئاديفهتيأردقتنكيذلارغنريبديسلاهتبحصيفناكو،خنويمىلإ
ريدمرغنريبنأتمهفو،هترئاديفلضافىلإيتارايزىدحإيفماعلانمألا
رثكأهنأنآلاودبيو،ماعلانمألاةرئادوتارمتؤملارصقثيثأتبتماقةكرش
ةينمألاتاهجلابكاربلالاصتاةلصنوكيدقوثيثأتةكرشريدمنم
نيضراعملانمةليلقريغدادعألأجلمتناكايناملأنأباًملع،ةيناملألا
ديدجلايروثلاماظنلايفةمهمعقاوماولتحانيذلا،هاشلانمزيفنييناريإلا
.ناريإيف
ىلعاًجالعينوطعأونداهسوركىفشتسميفصوحفلانمةلسلستيرجأ
دقرخآلاوهكاربلاناكو،نيعوبسأدعبصوحفلاةدواعمىلإدوعأنأ
،ادنلوهقيرطنعايلاطيإىلإحيورتللانرفاسفيناملألاهريظنبهتاءاقلىهنأ
ىفشتسملاىلإنيعوبسأدعبتدعامدنعو،ةعتمموةليمجةلحرتناكو
.تفتخادقيرشعانثالاوةدعملاةحرقتناكصحفلاةداعإل

نيبواننيبتاقالعللمزأتوديعصتنمثدحيامشقاننكاربلاوانأانك
ناك.رمألاةياهنيفنيدلبلابكلذيدؤينأنكميىدميأىلإو،ناريإ
ىلعثداوحلاةريتوترمتسااماذإدعبتسمريغءيشيأنأدقتعيكاربلا
يذلادورابلاليتفلعشتنأنكميةرارشيأنأو،نآلاهيلعيهام
برحلنيدعتسمريغاننإ«لوقأتنكو.ةريرمبرحىلإةقطنملارجيس
عملعفلابةمئاقةسرشًابرحًايمويهيفضوخنيذلاتقولايفىرخأ
ةمكحلايضتقت.نيتهبجىلعًابرحانضخدقنوكنسذإ،يدركلابيرختلا
مصخعمبرحيفانتاوقبّجزننألبق،لقألاىلعلخادلابرحدييحت
ضعبغدغدتدقيتلاةيفئاطلاةينيدلاهتاراعشوناريإينيمخلثمحماج
نأاًضيأفرعأينكل«:لضافلاق.»يقارعلاانمسجيفضرمهبلقيفنم
دقةحلسملاهتاوقنأو،هطابضوشيجلاةداقةريخدعبأولتقدقينيمخلا
مادِصثدحولهنأانتامولعمو،ديعبدحىلإفعضلاونهولااهباصأ



انفرعو،يتايفوسلاداحتالايفاًعمانك«:تلق.»دحاوبناجنمنوكيسف
يتلامالفألانماهيلعانعلطادقفاهنعأرقننكنملنإو،مهتروثخيرات
تبراح.مهتانويزفلتتاشاشىلعاًراهنوًاليلسانلاىلعاهنوضرعياوناك
،هلكملاعلامهبعشنمنيمورحملاونيقوحسملاتبسكنأدعبةّيتفلامهتروث
ضيبألاشيجلاعماهشويجبتلخدتدقةلودنيرشعنمرثكأتناكو
فلتختيذلاامف،مهتروثطاقسإنماونكمتيملو،يرصيقلاماظنلليلاوملا
نورييناريإلابعشلانمنيمورحملاونيقوحسملانييالموينيمخلاةروثهب
،اًضيأحيحصاذه«:كاربلالاق.»؟رظتنملايدهملابئانوهيقفلاّيلولاهيف
.»دحلااذهىلإلصنّالأىنمتأو

ةحارلاوجالعلاةلحرنماًدئاعدادغبىلإتلصوعساتلارهشلاةيادبيف
يفو.ةيناميلسلايفيتقرفبروفلاىلعتقحتلاو،ةيداحتالاايناملأيف

نوفصقينييناريإلانأةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاتنلعأ4/9/1980
ةيلاتلامايألايفو.ةليقثلاةيعفدملابةيدودحلاةيطفنلاتآشنملاوتادلبلا
تطقُسأوةيوجلامهتوقنويناريإلاكرشأوةيعفدملاببرضلانابناجلالدابت
ٍضارأةداعتسابةيقارعتاوقتماقاهدعب.اهدئاقُرسأومهتارئاطىدحإ
تعِّقويتلا»رئازجلاةيقافتا«قفو،قارعلاىلإاهتداعإضرتُفيناكةيقارع
ةلسلسىلوألاةيلآلاةقرفلاوةسداسلاةعردملاةقرفلاتّنش.1975ماعيف
،دعسفيسو،سوقلانيزقطانمتديعتساف18/9/1980يفتامجهلانم
22/9/1980موييفو،يلدنمونيقناخيتنيدمقرشةديبعوبأفيسو
.ةلماشةيوجةبرضدعبيناريإلاقمعلايفةيقارعلاتاوقلاتعفدنا

نيصصختمنيلِّلحموصاخشألاهضعبوتاليلحتلاومالكلانمرٌيثكدّدرت
قارعلاضيرحتبىربكلاىوقلاضعبمايقنعةيلودلاتاسايسلاوتاقالعلاب
ليمعنيسحمادصنأناريإتعّداامك،ناريإىلعبرحلانشىلع
،ناريإيفةيمالسإلاةروثلادأوةلواحمىلعهضّرحيذلاربكألاناطيشلا
يتلاةيلودلافارطألاكلتنماٍّيأرشتسيملنيسحمادصنأعقاولاو
قمعلاىلإةيقارعلاتاوقللعساولاعافدنالاوةلماشلاةيوجلاةبرضلابتئجوف
.يناريإلا

يتايفوسلاداحتاللقباسلاريفسلاوسورلانييسامولبدلاةطبارسيئريوري
ةحلسألاديروتعطقدقناكيتايفوسلاداحتالانأفوبوكآلفابتيوكلايف
تادعملاوةحلسألابةلمحمرخاوبتديُعأو،برحلابوشنروفقارعلاىلإ
دقناكقارعلانأنممغرلاىلعايسورىلإيبرعلاجيلخلانمةيركسعلا
ىلإهباحسنادعبالإهيلإةيتايفوسةحلسأديروتدَُعيملو،اهنمثعفد



ىلعتضرعوكسوميفةدايقلانأفشكو.1982ماعيفةيلودلاهدودح
يركسعلامعدلابمهديوزتفودارغونيفريميدالفكاذنآاهريفسربعنييناريإلا
كلذةللعمضرعلااذهتضفرةيناريإلاةدايقلانكل،حالسلاتاديروتو
هيفمعديتقويفيتايفوسلاداحتالانمةدعاسملالوبقعيطتستالاهنأب
وينغيبزيموقلانمألاراشتسمدعاسمكيسيراكىفنامك.]128[قارعلا
دقاكريمأنأ)رتراكيميجقبسألايكريمألاسيئرلاةرادإيف(يكسنجيرب
عمقـيسنتيأدوجوىفنو،برحلاءدبلقارعللَرضخأاًءوضتطعأ
وهفًائيشانلعفدقانكاذإعقاولا«:لاقو،برحلاهذهنأشيفقارعلا
ةموكحلابتاقالعأدبننألواحنمايألاكلتيفانكاننأل،اًمامتسكعلا
مادصنأمهغالبإلمهيلإنيثوعبملاسرإبانمقًالعفو،ناريإيفةيروثلا
ناكهنأب22/9/1980يفيـقارعلاموجهلافصوو،»مهدضهتاوقدشحي
.]129[رتراكيميجيكريمألاسيئرـلاةرادإلةأـجافم

،ًالدابتمناكناودعلانإيمساقاضرقباسلايناريإلايسامولبدلالوقي
ًالهاجتم،يلعفناودعبقارعلاهلباقو،يضيرحتلاناودعلابتماقناريإنإو
رمتؤملاوةدحتملاممأللقارعلامّدقذإ،22/9/1980لبقةيناريإلاتاءادتعالا
نعةّقثومجاجتحاةركذم260نمرثكأةيبرعلالودلاةعماجويمالسإلا
قارعلانإهلوقبكلذيمساقللعو.يناريإلابناجلاتاقورخوتازواجت
طاقسإوةروثلاريدصتتاراعشبطبترايذلايناريإلاضيرحتللباجتسا
سدقلاىلإبهذنس«لثمتاحيرصتو،ةرواجملالودلايفةرفاكلاةمظنألا
ىلإوعدييذلاةوعدلابزحمعدوقارتخاللءالمعلالاسرإو،»ءالبركربع
.]130[ماظنلاطاقسإ

اهضرعياًمالفأدهاشناهناكرأطابضضعبوتنكةقرفلاةدايقّرقميف
،نيقناخقرشطسوألاعطاقلايفودعلاعمانتاعطقتاكابتشانعنويزفلتلا
ناكو،ةيداعمقطانمفصقتيهوةيعفدملابئاتكىدحإرِّوصيناكو
ىلعُّلديفصقلابودعلالغاشتيتلاةدحولاكلتطابضودونجرهظم
ىلعبجييتلابيردتلاتاقايسبديقتلاوأطابضنالامدعوىضوفلا
لكدعبنوفتهيةيعفدملادونجناكذإ،اهبجومبلمعلاةيركسعلاتادحولا
نودنمبسحفلغشلاتالدببمهمظعمناكو،نوزفاقتيواهنومريةلبنق
دارفأمهنأكو،ةيصخشلاةحلسألاوةيركسعلاتازيهجتلاوأسأرلاةيطغأ
ىلعةلالدكلذناكو.ةيركسعتادحويفنييماظنبتارماوسيلورئاشع
.طابضنالايففعضوبيردتلايفصقن

ةدايقو،ةيناثلاوةعباسلانيتقرفلايتدايقلاًرمألوألاقليفلاةدايقتردصأ



مالتساب،ةرشعةيداحلاةاشملاةقرفاهتيمستواهميظنتديُعأيتلاوخازتاوق
تاوقةدايق(ةعردملاةرشعةيناثلاةقرفلاوةنماثلاوةعبارلانيتقرفلاعطاوق
ددععمتيرجأف.ىرخأعطاوقىلإةروانمللأّيهتتيتلا)اًقباسراقيذ
نوملتسيسنيذلاتاليكشتلاضعبيرمآوةقرفلانكرةئيهطابضنم
متيتلاعطاوقلاكلتعالطتسا،تامدخلاوفونصلايرمآوةديدجلاعطاوقلا
نيقناخيفطسوألاعطاقلاىلإةروكذملاقرفلاةكرحدعباهتيلوؤسممالتسا
.ةّيطابرزويلدنمو

يفنكرلاطابضضعبوةقرفلاةيعفدمرمآوتنك22/9/1980رهظيف
تملتسايتلاانتاعطقروزنلناكودةريحبقوفنيقِّلحمةّيتمسلاةرئاطلا
رايطلاانءاجامدنع،ةيناثلاةقرفلانم]131[ةزدةعلقعطاقةيلوؤسم
،ةيناريإلاةيوجلادعاوقلاىلعاهتامجهنشتانتارئاطنأبينذأيفسمهو
.ةيناميلسلايفةقرفلاّرقمىلإاًروفةدوعلابهترمأف

-ةيقارعلادودحلاتربع1980ربمتبس/لوليأ22رهظ12.00ةعاسلايف
ةيوجدعاوقعستبرضليضرأموجهثدحو،ةفصاقةرئاط128ةيناريإلا
40تماق16.00ةعاسلايف.رادارتاعمجمةثالثوتاراطمةتسوةيناريإ
.نيراطمودعاوقعبرأىلعةبرضلاراركتبىرخأةرئاط
قيرفلاةيوجلاةوقلادئاقىقتلاامدنعو،ةيوجلاةبرضلاذيفنتدعب
نعامهربخيلعافدلاريزووماعلادئاقلايروبجلاماسجدمحمنكرلارايطلا
ةبرضللةيوجلاروصلانعماعلادئاقلاهلأسةلماشلاةيوجلاةبرضلاجئاتن
كانهتسيلنأةيوجلاةوقلادئاققيرفلاهباجأف،ةقدباهجئاتنميوقتل
تفتلاف،لبانقلاوةدتعألاباهضيوعتو،ريوصتلاتالآعفرلةبرضللريواصت
ةمزاللاةيعافدلاتابيترتلاةفاكاوذختا«:لاقوهعافدريزوىلإماعلادئاقلا
.»دغراهنةلماشتاراغنشيسودعلاناريطف

ةيلودلادودحلاةيقارعلاتاوقلاتربعىلوألاةيوجلاةبرضلالامكإدنع
ةيلآلاوةعردملاهقرفبثلاثلاقليفلاعفدنابونجلايفف،يناريإلاقمعلاىلإ
اتقرفوةرشاعلاةعردملاوةعساتلاةعردملاوةثلاثلاةعردملاةقرفلا:سمخلا
شوشلا-لوفزيدهاجتاباهفادهأىلإ،ةسماخلاوىلوألاناتيلآلاةاشملا
ةعردملاةعساتلاقرفلالوفزيدهاجتايفف،نادابع-ةرمحملاوزاوحألاو
،جيريودرهنةيقارعلاتاوقلاتربع،ىلوألاةيلآلاةاشملاوةعردملاةرشاعلاو
تاعطقلاترمدو،رعانمامإىلعترطيسوميرصمجةقطنمترهطو
ةيناريإتاوقعمةرشاعلاةعردملاةقرفلاتكبتشاو،ةقطنملاهذهيفةيناريإلا
ىلإو،اهزايتجانمةقرفلاتنَّكمتوةدازمامإةقطنميففينعلاتقبةعّردم



كلذبو،ةخركلارهنىلعةرطيسلانمةيقارعلاتاوقلاتنَّكمتاهنمبونجلا
نارلهدةنيدمىلعتاراغتذّفنو،لوفزيدىلإةيدؤملاقيرطلاىلعترطيس
اهترهطوةنانجةنيدمتلتحاو،تارئاطللجردموةيركسعلاتآشنملاترمدو
ةقطنمىلعترطيسواهمّدقتيفتّرمتساو.اهيفيناريإلادوجولانم
اذهيفو.شوشلاةنيدميحاوضىلإتلصوىتحرادارلاةقطنموكنسودلا
رئاسخنويناريإلااهيفدَّبكتعوردكراعمةيقارعلاتاوقلاتضاخهاجتالا
.ةريبك
ةعردملاةقرفلانمةفلؤملاةيقارعلاتاوقلاتنَّكمتفزاوحألاعطاقيفامأ
ةزيوحلاروهنيبقناخلازايتجانمةسماخلاةيلآلاةاشملاةقرفوةثلاثلا
نمتنَّكمتو،ملك15هلوطوم300هضرعغلبييذلاةيلمرلانابثكلاو
اهيمسي(ةيجافخلاو،)ناتسبنويناريإلااهيمسي(نيتيسبةبصقلالتحا
25/9/1980يفو.ةرمحملا-زاوحألاقيرطتعطقو،)دركنسوسنويناريإلا
يفو.يناريإلاديمحركسعمىلعترطيسوريفجلاةقطنملالتحانمتنَّكمت
تنَّكمتوزاوحألابونجةيناريإلاتابابدلاعمكراعميفتكبتشا27موي
ةتسدعبىلعزاوحألاةنيدمفراشمىلإ28مويتلصوو،اهريمدتنم
ةّصاخلاتاوقلاىلإةدايقلاتزعوأهسفنتقولايفو.اهنمتارتموليك
نيعرفىلإنوراكلاعرفتياهيفو.]132[ةرمحملاةنيدملالتحابةيقارعلا
،يبرعلاجيلخلايفُّبصيثيح)ريشمهبةعرت(نادابعىلإًابونجلوألاهجتي
.برعلاّطشيفرخآلاُّبصيو

غلبيو،برعلانممهمظعمةمسننويلمعبرنمرثكأةرمحملانكسي
قطانمةرمحملابطيحت.تارتموليكةتساهضرعوتارتموليكةعبساهلوط
داريتساوريدصتللمهمءانيمةرمحملاو.ليخنلانيتاسباهيفرثكتوةيعارز
عفادت.ةيانعبةبختنمعقاوميفهاشلااهانبةيوقتانيصحتاهيفو،عئاضبلا
نمةّصاخلاتاوقلاتنَّكمت.ةّصاخلاتاوقلاوعوردلاوةاشملانمتاوقاهيف
بويجنمهريهطتو،ةنيدملانمبيرقلاجدلاركسعمىلعةرطيسلا
تاوقلاتضاخو،تادعملاوةحلسألانمريبكددعىلعءاليتسالاوةمواقملا
ىلإعراشنمكراعمدعبو.اهلخادوةنيدملاجراخةفينعكراعمةّصاخلا
نمعوردلادانسإبةّصاخلاتاوقلاتنَّكمتتيبىلإتيبنمو،رخآ
اهنملامشلاىلإو.]133[يناريإدوجويأنماهريهطتواهيلعءاليتسالا
نوراكلاروبعنمةثلاثلاةعردملاةقرفلانمسداسلاعردملاءاوللانَّكمت
،زاوحألا-نادابعقيرطلاعطقو،نادابعهاجتابعافدنالاو،م400ضرعب
.نوراكلارهنقرشرهشهام-ريدبخيش-نادابعقيرطىلعةرطيسلاو



ةعردملاةقرفلانمةنّوكملا،يناثلاقليفلاتاوقتربعطسوألاعطاقلايف
ةاشملاةقرفوةعبارلاةاشملاةقرفوةرشعةيناثلاةعردملاةقرفلاوةسداسلا
هاجتابنيقناخنمةاشمةنماثلاةقرفلاتعفدناو،ةيناريإلادودحلاةنماثلا
راموسىلإيلدنمهاجتانمةعبارلاةقرفلاو،باهزليبرسونيريشرصق
ناجنكدسهاجتابةردبنمةرشعةيناثلاةعردملاةقرفلاو،برغناليكو
يفنيريشرصقةنيدملالتحانمةنماثلاةقرفلاتنَّكمت.ماليعونارهمو
لخادمىلعةعقاولا،باهزليبرسةنيدمهاجتابتعفدناو،يلامشلاهاجتالا
ةقرفلاّتلتحابونجلايفو.دنركلابجةلسلسيفّمهملاقاطيابقيضم
اهدعبو،)مجناجنك(ةردبلالكيداوىلععقاولاناجنكدسةرشعةيناثلا
.نارهمةنيدمتلتحا

ةاشملاةقرفاهتذّفنيتلاةسيئرلاكراعملاضرعانهمئالملانمىرأ
،برغناليك-نسحمامإ-راموسعطاقيفاهبةقحلملاتاعطقلاوةعبارلا
نكرلاقيرفلايناثلاقليفلادئاقردصأ.عطاقلااذهيفكراعملاةعيبطنايبل
ةعبارلاةاشملاةقرفدئاقىلإهرماوأ]134[يثيدحلافيطللادبعهللادبع
ةاشملاءاولورشعنماثلاةاشملاءاولوسماخلاةاشملاءاولنمةفلؤملا(
ةبيتكوةعبارلاتابابدلاةبيتكوةقرفلاريواغمتاوقونيرشعلاوعساتلا
هترمإبعضوو،)ةعبارلاةسدنهلاةبيتكوةقرفلاةيعفدمءاولوةقرفلاعالطتسا
،برغناليك-راموس-يلدنمروحمىلعمّدقتلابرشاعلاعردملاءاوللا
اًقحالتايلمعلاريوطتوروحملااذهىلعةدشحتملاةيناريإلاتاوقلاريمدتو
.يناثلاقليفلاةدايقتاهيجوتءوضيف

تايلمعلاةقطنمفصو
املكعافترالابأدبت،ةرعوةيلبجةيناريإلايضارألالخادضرألاةعيبط
نيبضرألاعافتراحوارتيةيدودحلاةقطنملايفف،يناريإلاقمعلايفانمّدقت

ةقطنملايفقرطلاو،م3600-1800ىلإو،م900-450ىلإمثم450و200
طخىلعةيدومعقرطودودحللةيذاحمةيبارتقرطدجوتو،ةدودحم
لوقحيفةيطفنلااهتآشنمىلإلوصوللةيناريإلاطفنلاةكرشاهتأشنأدودحلا
دجويو،نيقناخعطاقيفةناخطفنيفةيطفنلاانلوقحلةلباقملاهاشطفن
اهنمو،راموسىلإلصتونارحيداوةازاومبدودحلانمدتمتةدهممقيرط
دتمتقيرطاهعمعطاقتتو،راموسقرشةيلبجةلسلسبيهتنتةدبعُمقيرط
ىلإفرحنتمثةنيهوكقيضمربعتو،ملك10-5قمعبدودحلاةازاومب
رصقطبرتيتلاةدّبعملاقيرطلابيقتليو،نسحمامإثيحيقرشلالامشلا



ةطسوتمةيلبجقطانماهطيحتاهلكقرطلاهذهو،برغناليكبنيريش
نيبةعقاولانيجحوةروخياموةروكقياضمنمقرشلاىلإربعتو،عافترالا
بونجاّمأ،ءادرجةيدودحلالابجلاوتاعفترملاو،برغناليكونسحمامإ
نيبةقطنملاامأ.ءافتخالايفدعاستةرّجشمفبرغناليكىتحنسحمامإ
تايلآلاةكرحيفدعاستاٍّيبسنةعساووةحوتفمفنيريشرصقونسحمامإ
.عوردلاو

انتاوق
.رشاعلاعردملاءاوللااهترمإبوةعبارلاةاشملاةقرف

ودعلا
تابابدلادضخيراوصتادحووةيعفدمةبيتكوتابابدةبيتكوةاشمءاول
ةحلسماربوكعوننمةلتاقمةيتمستارئاطهدانسإبوةنيهوكقيضميف
.هاشنمركيفةيوجلاةدعاقلانمقلطنتواتخيراوصب

)1-8(لكشلا
،برغناليكلالتحالةعبارلاةاشملاةقرفةيلمع
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يفهفادهأوحنسماخلاءاوللامّدقت22/9/1980موي17.00ةعاسلايف
يفاهلالتحاعاطتساو،نارحيداوىلعةلطملاةيدودحلاهكسكةضراع
ةيناريإلاتاوقلاتبحسناذإ،هسفنمويلانم)ًءاسمةعساتلا(21.00ةعاسلا
تاَعنَملكشبةيناريإلاعضاوملاتناكو،اهتعانمنممغرلاىلعاهنم
.]135[ةيوق)نوطاب(ةيتيركنوك

ةبيتكاهمدقتتراموسهاجتابنارحيداوةازاومباهمّدقتةقرفلاترشاب
عمراموسلالتحامتو،18ةاشملاءاولمّدقتلادوقيو،ةقرفلاعالطتسا
ُيضقةفيعضةيناريإلاةمواقملاتناكو،ربمتبس/لوليأ23يفلوألارجفلا
،ةيناريإلاطفنلاةكرشقيرطةياهنىلإةقرفلاتاعطقتلصو.ةعرسباهيلع
ةقرفلادئاقماق.ةعفترمةيلبجةلسلسدنعقيرطلاهذهتعطقناثيح
يفدعاستقيرطيأىلعنوعلطتسملارثعيملو،عالطتسايترمزلاسرإب
قليفلاىلإةلاسردئاقلالسرأف،برغناليكاهفدهىلإةقرفلامّدقت
قليفلاهلّوخفهفدهىلإهلصوتىرخأقيرطكولسهليوختبلطو،فقوملاب
قيرطلاىلعمّدقتللاهتاليكشتلهرماوأةقرفلادئاقردصأاهدنع.كلذب
بونجلاوحنفاطعنالاو،نسحمامإمثةنيهوكقيضمهاجتابةيدودحلا
،برغناليك-نسحمامإ-نيريشرصقماعلاقيرطلاًابقعميقرشلا
.اهاوسىرخأقيرطدجوتالثيح
موجهلضرعتهجاوفأدحأنأ29ءاوللارمآربخأراموسزايتجادعب
14.00ةعاسلايفهاشطفنيفةيطفنلاتآشنملانمةبحسنمتابابدّةيرس
ةوقلاريمدتلهتادحوىدحإلاسرإبرشاعلاءاوللاىلإةقرفلادئاقزعوأف
ّةيرساًدئازتابابدةبيتك(]136[ةدحولاةكرعملفحجلسرأفةيداعملا
ىلإةيقبلاتبرهو،تابابدسمخترمُدةريصقةكرعمدعبو،)ةيلآةاشم
ءاوللاطابتراكفبهرماوأقليفلاردصأ24/9/1980يفو.يناريإلاقمعلا
29ءاوللاعاطتساو،اهمّدقتيفةقرفلاتّرمتسا.ةقرفلانعرشاعلاعردملا
ةيراطبذخأو،قيرطلاىلعًالجاربحسنيناكيناريإةاشمجوفرسأ
دقاهدونجناكوقيرطلايبناجىلعةحوتفمتناكملم105ةيعفدم
ةنيهوكقيضممامأتاوقلاتفقوتو،ربمتبس/لوليأ25موييفاهوكرتواورف
تابابدلادضواتخيراوصدعاوقتناكثيحنسحمامإنمبيرقلا
انددروةبابديأبصتملاهنأّالإ،ةقرفلاتابابدىلعاهخيراوصقلطت
.ربمتبس/لوليأ26يفقيضملاروبعمتف،تبحسنافتانواهلاوةيعفدملاباهيلع

ءاوللاعفدناو،نسحمامإىلإةقرفلاتاعطقتلصواًضيأمويلااذهيف



ىلعةدوجوملاةيناريإلاتاوقلادرطونيجحقيضمكسملهفادهأوحن18
اًعضومءاوللايقابكسمو،ةاشمجوفبقيضملاكسممتو،همّدقتقيرط
ةدايقبسماخلاءاوللامّدقتيلاتلامويلايفو.ماعلاقيرطلاىلعاًيعافد
،)برغناليك(ةقرفلليئاهنلافدهلاهاجتابمشاهناطلسنكرلاديقعلا
باحسنالاوبرغناليكىلعةراغبمايقللةقرفلاىلإقليفلازعوأثيح
ءاوللاعضاومنعملك30و25نيبدعبتةنيدملاتناك.اهشيتفتدعباهنم
يفو،نيتيلبجنيتلسلسنيبّرمتاهيلإةيدؤملاقيرطلاتناكو،نيجحيف18
ةّيتمسلاتارئاطلابتاراغلءاوللاضرعتبرغناليكىلإهقيرطفصتنم
تعقوأفملك3.5ـلاىدمتاذواتخيراوصبةدّوزملااربوكعوننمةيداعملا
نمٍديزمعاقيإلهتّايتمستاراغودعلاّفثكو،عفادملاوتايلآلايفرئاسخ
رصقلتّايتمسلاةمواقمتارئاطلاةمواقمةيراطبعطتستملو،رئاسخلا
ًايوجاًدانسإةقرفلاتبلطو)ملك2.5ىدمبملم23عفادم(اهادم
تّايتمسلالتاقتالةيقارعلاتالتاقملانأبباجأقليفلانكلاهريمدتل
نمنئامكجارخإبءاوللاىلإزاعيإلاىرجف،مكدراومىلعدامتعالامكيلعو
تّايتمسلااهفلخنمكتيتلالابجلاممقىلإملم14.5ةيداحألاتاشاشرلا
تّايتمستبرهاهدنع.نئامكلابناجنمناتّيتمستطقُسأو،ةيداعملا
.دعتملوودعلا

نمنسحمامإةقطنميف27/9/1980يفF4موتنافةرئاطتطقُسأامك
سماخلاءاوللاراغأ28/9يفو.نانثالااهارايطُرسأوتارئاطلاةمواقمةبيتك
قفو،29-28ةليلاهنمبحسناواهشتفواهلتحافبرغناليكةنيدمىلع
دعبو.اهبةفلكملاتامهملاةفاكةقرفلاتلمكأكلذبو،هيلإةرداصلارماوألا
،ةنماثلاةقرفلاةرمإبحبصيلسماخلاءاوللابحُسةقرفلاةمهمءاهتنا
.12ةعّردملاةقرفلاةرمإبحبصيل29ءاوللابحُسو

لوألاقليفلاعطاقىلإةدوع
عطاوقلاكسملانقرفحاتفناةداعإةيلمعذيفنتبتقولااذهيفانمق
ءاوللاُتّفلكو،ىرخألاعطاوقلاىلإتبحُسيتلاثالثلاقرفلااهتلخأيتلا
ىلإةيناريإلاناوريمنميدؤملاروحملاىلعّيعافدعضومكاسمإب38
اهنميقرشلابونجلايفةيناريإلاتاعفترملاتناكةجبلحعطاقيفو،نيوجنب
انتاليكشتدحأنمةوقتعفدو،اهلالتحاتررقفاهرسأبةقطنملاىلعفرشت
هذهيفةيناريإلايمشوشةبصقتناك.ةقطنملاةرايزبتمقو،اهكسمل
مّدقتدنعلجعىلعاهورداغثيحاهناكسنماًمامتتيلُخأدقةقطنملا



،ةضورعمتلازاماهتعاضبو،ةحوتفمةبصقلانيكاكدمظعمتناكو،انتاعطق
عيبللحميرظنىعرتساو،مهبورهلبقاهقالغإلتقولااهباحصأدجيملذإ
تاضراعيفةضورعمةددعتمةيبهذداومهيفو،ةيدالولاوةيئاسنلاسبالملا
هتدحوّلتحتيذلاةدحولارمآلتلق.ةكيمسةيجاجزحاولأاهيمحتةقلعم
دوعيوبرحلاهذهيهتنتدقوأىرخأةقرفلعطاقلاكرتندق«:ةقطنملا
ىرأنأديرأو،نيتلاحلااتلكيفعطاقلااذهةرايزلدوعأسو،اهلهأاهيلإ
هنمصقنتالتاذلابلحملااذهو،اهوكرتامكاهيفامبةيرقلالهأنيكاكد
.»ةدحاوةجاح

تداعيتلا]137[ةعبارلاةقرفللعطاقلاانكرتامدنعرهشأةعضبدعبو
ةيقاباهنيكاكدتناكوىرخأةرمةقطنملاترزانلادبتسالةهبجلانم
رواسأولافطألالخالختناكبهذلاناكديف،اهلهأاهكرتامكاهعئاضبب
اندونجةفعاًقحينتدعسأدقو،اهتاضراعيفعشتةيبهذلاءاسنلادئالقو
.انتاعطقاهبتعتمتيتلاةيفَرحلاو،مهتماهشو

)1-8(ةروصلا
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يفيعافدلاعضوملاكسمييذلا38ءاوللاجاوفأيرمآدحأبره
ربخأو،جوفللةيمامألاعضاوملاىلإًاليلجرخدقف،ودعلابناجىلإنيوجنب
ةيمامألاتاباجحلادُّقفتلهدحومامألاىصقأىلإبهذيسهنأبهيقفارم
ينربخأف،كلذبءاوللارمآاوربخأدعيملّاملو.ىفتخاويعافدلاجوفلاعضومل
نأاًعقوتمناكذإ،ءاولليعافدلاعضوملايفتارييغتءارجإبانمقوثداحلاب
ناك.هنعقَّمعمقيقحتيفانأدبو،يعافدلاءاوللابيترتنعودعلاربُخي
تسريهتناسةيلكيفجّرختو،دادغببرغبونجةلحلاةنيدمنم
ةيلكيفجّرختو،ةيركسعلاهتمدخيفٍيعيبطٍلكشبجردتو،ةيناطيربلا
يفةقرفةدايقوضعناكو،نيتنسنملقألبقجوفرمآحبصأو،ناكرألا
مهعمهدوجولاوطمهكوكشريثتةظوحلميأهؤالمزظحاليملو،بزحلا
نأرهظوهتلئاعىلإانتارابختساطباضتلسرأف،ةروثلاوبزحللهتسامحالإ
هعضونأانحجرفرمتسمماصخيفاناكو،ةرتوتمتناكهتجوزبهتقالع
انتارابختساريراقتنكلو،ودعلابناجىلإهبورهءارونوكيدقيلئاعلا
،انارسأعمنييناريإلالثمققحيناكهيلإأموملانأىلإريشتتناكةماعلا
رسألايفنوعقييذلاطابضلانمهقافروهئالمزىلعمهاسقأنمناكو
سفنلافنتكينأنكميامىلإريشياماذهو،ًاطلستواًشطبمهدشأنمو
.ةرهاظريغتاينورعاشمنمةيرشبلا

ةنيدمىلعو،ةقرفلاعطاقىلعةيوجلاهتاراغودعلاناريطّفثك
لئاسونمانلرسيتيمل.اهيفةيركسعلاوةيموكحلاتاسسؤملاوةيناميلسلا
تارئاطلاةمواقمتايراطبو،تارئاطلاةمواقمةبيتكريغيوجلاعافدلا
ءاوللاةهبجيفيوجلافصقلازّكرت.ملم23وملم57رايعنمةيولألل
ىلإةقرفلليوجلاعافدلاوةقرفلاةيعفدميرمآعمتبهذفنيوجنبيف38
فقوملاىلإفرعتلاوهعالطتساوعطاقلاةرايزلنيوجنبيفءاوللاعطاق
هاجتاءاوللتارئاطلاةمواقمةيراطبرمآوءاوللارمآعمانسرادت.اٍّيناديم
يفاهبرقتتاهاجتاىلعةيوجنئامكبصنبانمقفيداعملاناريطلابرقت
.ةعباتتمقطانم

نمددعطاقسإنمةقحاللامايألايفةيوجلاءاوللانئامكتنَّكمت
ةثجىلعانرثعوF5تارئاطلنيرايطىلعضبقلاانيقلأو،ودعلاتارئاط
،ةيناريإلايضارألالخادطقستتناكيتلاةباصملاتارئاطلاادعاذه،ثلاث
دحأناك.ةلزرهوةياقلابجممقنماهدهاشتاندصارمتناكيتلاو
اًحيرجناكوهترئاططاقسإءانثأيفبيُصأ،لوأمزالمةبترباًرايطىرسألا



ًءامبرشينأضفركلذعمو،بعتلاوداهجإلانماهلىثريةلاحيفو
ّاملو،»رافكلايديأنمًءامبرشأالانأ«:لاقو،انطابضدحأهلهمدق
يعيشملسمانأ«و،اًرافكانسلونوملسماننأبيقارعلاطباضلاهربخأ
لقنةيلمعاًضيأضفرءاوللةيبطلاناديملاةدحويفو.هضفرررك،»كلثم
رافكلاءامدلديريالهنأرركو،اهيلإةسامةجاحيفناكو،هيلإمدلا
ناريطلاتايلكىدحإجيرخناكهنأانملعو.هقورعيفيرجتنأنييقارعلا
داكتيتلاةلاحلاهذهّتلدو،هاشلانمزيفةيكريمألاةدحتملاتايالولايف
يتلابصعتلاةجردىلعنييناريإىرسأعماهتهجاويتلاةديحولانوكت
لكشبوددحميركفهيجوتلضّرعتولاميفناسنإلابيصتنأنكمي
.زكرم

يناتسدركلايطارقميدلابزحلاناكو،انعطاقيفاًفيعضيناريإلادوجولاناك
بناجلايفةرمتسمتايلمعذّفني]138[ولمساقنمحرلادبعةماعزبيناريإلا
ةنابةنيدمىتحةزدةعلققرشتشدرسةنيدمنمانلهجاوملايناريإلا
ةنيدمىلإو،توامنمقرشلاىلإةعقاولاو،اهرصاحتهتاوقتناكيتلا
،قطانملاهذهلالتحابموقننأةركفّيدلتّدلوت.نيوجنبقرشناوريم
هتايلمعيفًاقرشاهنمقلطنيلولمساقةعامجدنستةنيمأةدعاقليكشتو
ناكو.داركألانماوناكةقطنملاناكسةيبلغأنأباًملع،كرتشملاودعلادض
،قليفلادئاقلةركفلاتحرطو.مهنيبناعساودييأتوذوفنهبزحوولمساقل
،قليفلاتاناكمإنمضاهنإو،ةيفاضإتاعطقىلإجاتحنالاننإ«:تلقو
اهلاغشإوولمساقتاوقدانسإانناكمإبوانتاعطقواندودحنمأاهبقّقحنو
نييناريإلاتقونمارًيثكفزنتستسيتلايلخادلانمألاتايلمعب
نيتقحاللانيتنسلايفو.كلذىلعقفاويملقليفلادئاقنأالإ،»مهتاناكمإو
،هاجتالااذهىلعاهتايلمعينيمخلاسرحةوقوةيناريإلاتاوقلاتزّكر
ىلعتحبصأوةقطنملانمهتاوقوولمساقنمحرلادبعدرطتعاطتساو
انرسخدقنوكناذهبو.هاجتالااذهيفةعفادملاانتاعطقواندودحعمسامت
عمرشابملاسامتلانمنييناريإلادعبتوانرئاسخللقتستناكةمهمةصرف
يناتسدركلاينطولاداحتالاةعامجنيبنواعتلايفرِّثؤتولب،اندودح
.ينطولافصلاىلإةدوعلاىلإمهرطُضيسناكيذلارمألا،ةيناريإلاتاوقلاو

ةيونسلاىركذلاهيفةفداصملا،1981رياني/يناثلانوناكنمسداسلايف
نيعطاقلايفتامجهعبرأنويناريإلاّنش،يقارعلاشيجلاسيسأتلنيتسلا
نماونكمتونيقناخقرشنيريشرصقعطاقاومجاهف،يبونجلاوطسوألا
نارهمةنيدمبةطيحملاتاعفترملااومجاهامك،تاعفترملاضعبىلعءاليتسالا



اومجاهيبونجلاعطاقلايفو،اهضعبىلعةرطيسلانماونكمتويلدنمقرش
،انتيعفدمىمرمنعاهداعبإلزاوحألاةنيدمبونجثلاثلاقليفلاتاعطق
عطاقيفتناكةسيئرلاةكرعملانأالإ.ةدودحمبساكمزارحإنماونكمتو
55يلظملاءاوللاو،16ةيناريإلاةعردملاةقرفلاتماقثيحةيجافخلا
ةعساتلاةعردملاةقرفلاتاعطقىلعةخركلارهنقرشهاجتانمضّرعتلاب
ءاوللاثلاثلايقارعلاقليفلاعفدف]139[يرودلاعلاطنكرلاديمعلاةدايقب
ديمعلاهدوقيناكو،ةثيدحلاT72تابابدبزهجملاّلقتسملارشاعلاعردملا
ةيولألاريمدتةكرعملايمويلالخعاطتسايذلانيهاشركشدومحمنكرلا
،برحلاةرتفلاوطتابابدةكرعمربكأيفةيناريإلاةعردملاةقرفللةثالثلا
.اهيلعءاليتسالامتوأةرمدمةبابد300ىلإ250نيبنويناريإلارسخو

بلطيذلاشيجلاناكرأسيئرةلباقملُتيعُدتسا1981ماعةيادبيف
بيردتللنارهشكمامأ«:لاقو،نادابعىلإبرعلاّطشروبعلةقرفلاةئيهت
مالتسالطسوألاعطاقلانمةعبارلاةقرفلاّرقمكرحتيسو،بجاولااذهىلع
يتلاةقطنملانأشيفرارقلاذاختالتقولااذهلغتستنأىرأو،كعطاق
قليفلاةقفاومب،ةيضاملاةرتفلايفُتمقدقتنك.»اهيفةقرفلابردتتس
،وافلاةريزجهبشاهنمضنمو،ةيبونجلاةهبجلاعالطتساب،ماعلاّرقملاو
ماعلانمألاةيريدمطابضدحأُترعتساو.نادابعةنيدمللباقملاعطاقلاو
انبهذ.اهعلطتسأسيتلاقطانملاريوصتلكاربلالضافءاوللانمنيرِّوصملا
ةقطنمةقرفلابيردتلانرتخاو،ةلحلاةنيدملامشبيسملاةقطنمىلإ
10وحنببيسملاةنيدملامشتارفلارهنىلعليخنلانيتاسباهطيحت
ةقرفلاةدايقتلمكأنأدعبو.نادابعبطيحتيتلاةقطنملالثامت،ملك
تعضُوو،بيسملايفبيردتلاةقطنمىلإانكرحتانعطاقمالتساةعبارلا
.بجاولااذهليبعششيجاعطاقويلآةاشمجوفوتابابدةبيتكانترمإب

نيتاسبلايفلاتقلاوروبعلاتايلمعىلعبيردتللةيلاثمةقطنملاتناك
رودلا(ءانبلاتحترودلانمٌيحدجوياهنمٍديعبريغو،ةرجشملاقطانملاو
ندملالاتقىلعةقرفلاتادحوبيردتلحلصي)ةيردنكسإلالماعميبوسنمل
تايلمعىلإةيبيردتلاةرتفلاميسقتنكرلاةئيهعمتيرجأ.ةينبملاقطانملاو
لاتقلاارًيخأو،ةرجشملاقطانملاونيتاسبلايفلاتقلامث،ىلوأةيقبسأبروبعلا
ةموظنميهانتهجاويتلاتالضعملاىلوأتناك.ةينبملاقطانملاوندملايف
ةقطنملاوتاوقلاددعوةبيرقلاةفضلااهيفامب،اهيلعلمعنسيتلاروبعلا
يتلاةقيقدلاتاتيقوتلاو،ةرطيسلاوةدايقلالئاسووروبعلاواهلصصختيتلا
مجحواهلةصّصخملاتاوقلاوةديعبلاةفضلاو،روبعلاةيلمعحاجننمضت



ىلعةرطيسلاةموظنمنعًالضف.]140[ةقرفللرسجلاسأردادتماو
اهبلمعلاوأاهتسراممانلقبستمليتلاليصافتلانمكلذريغو،ةلباسلا
يتلاةيركسعلاتاساركلاىلإتعجر.نايصعلاةلتاقميفتاعطقلالاغشنال
ليصافتلااهيفدجأملوناكرألاةيلكتارضاحمو،عوضوملااذهيفثحبت
انررقارًيخأو،ةيبنجألاتاساركلايفروبعلاتاموظنمةساردبانمقف،ةيفاكلا
يفو.انتاقايسمئالييذلاليدعتلاضعبعمةيناتسكابلاةموظنملابلمعلا
تاليكشتوتادحولةكرتشمةمسبيردتلاىمُحتناكنييلاتلانيرهشلا
ةيناريإةيدودحندمطئارخريبكتبانمق.اهبةقحلملاتاعطقلاوةقرفلا
رصانعنمنيماسرلاىلعهيومتلل،نادابعةنيدماهنمضنم،ةّدع
عراوشللوتويبللتايمستواًماقرأانعضوو،ةقرفلاةيعفدموتارابختسا
.اهيفةسيئرلاتايانبللو

ضبقلاةماعلاةيركسعلاتارابختسالاتقلأامدنعانتجعزأةثداحتثدح
ةنيدمناكسنموهو،]141[سابعلضافةّصاختاوقنكرلادئارلاىلع
ةوعدلابزحتاميظنتلالخنميناريإلاودعلادّوزيناكيذلااًضيأةلحلا
ةفلكملاانتادحوبيردتوطاشننعةيليصفتتامولعمبناريإليلاوملا
دقاهبةقحلملاتاعطقلاوةقرفلاتناكنيرهشلاةياهنبارتقابو.بجاولاب
ةّيفكروبعةموظنمانيدلتحبصأو،ةلبقملاةمهمللرادتقاباهتابيردتتزجنأ
نوزهاجاننأبناكرألاسيئرتربخأو،ناكرألاةسائرىلإتبهذفةلماكتمو
النحن«:لاقو،ةثكلاهبجاوحتحتنمةرظنبينقمرفنادابعلالتحال
ةفضلايفرسجسأرلكشتوربعتنأهديرنامنادابعلالتحاكنمديرن
وهةديعبلاةفضلايفرسجسأر«:لاقف،»؟دعباذامو«:هتلأسف،»ةديعبلا
سأرليكشتلاهضعبوأةقرفلاروبعنإ«:يديستلقف؛»هبموقتسام
تحتنوكتسةوقلاهذهنأينعينادابعىلإعافدنالانودنمرسج
نإ.اًجيردتلّكأتتورئاسخلادَّبكتتفوسو.هتانواهوودعلاةيعفدمةمحر
ةقرفلاتاعطقنمتابابدلاوةاشملانمةوقعفدوههجاتحناملك
قلغليتاعطقبءاقتلاللنوراكلارهننمرسيألابناجلايفةدوجوملاةسداسلا
يفانبردتنحنو،اهلالتحاةيلمعيللِّهسييذلارمألا،نادابعلامشروحملا
رسجسأرليكشتىلعسيلو،نادابعلالتحاوروبعلاىلعنييضاملانيرهشلا
.بضغلابيلغتيسفنوًاطبحمناكرألاةسائرتكرت.»ىرخألاةفضلايف
يعطاقويلآلاةاشملاجوفوتابابدلاةبيتكبحسمتةثالثوأنيمويدعب
ىلإ38ءاوللاةكرحباًرمأانملتسامثةقرفلاةرمإنميبعشلاشيجلا
نميناريإلاودعلانَّكمتيذلاانيلوكلبجةداعتسابفُلكوطسوألاعطاقلا



ىلإةقرفلاةكرحرمأانملتساةّدعمايأدعبو،ةريصقةدمنمهلالتحا
نادابعلالتحاةصرفتعاضو،يناثلاقليفلاةرمإبنوكتلطسوألاعطاقلا
.اهذيفنتلبردتنانكيتلا

ةعبارلاةقرفلاةيلوؤسمنمناكيذلايعافدلاعطاقلاةقرفلاتملتسا
يتلاةنماثلاةقرفلاةيلوؤسمنمحبصأيذلاو،ةيناميلسلاىلإاهكرحتلبق
ةقرفلاكرحتدنعباهزليبرس-نيريشرصقعطاقيفعفادتتناك
رجوكيلبجيتضراعىلعاًموجهودعلاّنشاهدنع.عطاقلاجراخةعبارلا
مدختساو،امهطاقسإعاطتساوثلاثلاءاوللاامهنععفاديناكنيذللاانيلوكو
ةضراعيفودعلاىلعموجهللبيسملانمكّرحتيذلا38ءاوللاقليفلا
حبصأ.ةرواجملارجوكةضراععاجرتسالواحيملو،اهلالتحانمنَّكمتف،انيلوك
عمةلصافلادودحلاو،انيلوكةضراعلامشتاعفترملانمّدتميةقرفلاعطاق
قيضمقرشبونجىلإنيسحملاسنكرلاءاوللاةدايقبةنماثلاةقرفلا
علاطنكرلاديمعلاةدايقبةرشعةيناثلاةقرفلاعمةلصافلادودحلاو،نيجح
نكرلاديمعلاةدايقبةسداسلاةعردملاةقرفلاتناكطايتحالايفو،يرودلا
قيرفلاهدئاقو،ةيروصنملايف،قليفلاةدايقّرقمامأ،نيهاشركشدومحم
.يدسألارابجلادبعنكرلا

لتحييذلا19ءاوللايهةيولأةعبرأبيعافدلاعضوملاةقرفلاتلغشأ
238ءاوللاو،انيلوكيف38ءاوللاو،انيلوكنملامشلاىلإةدتمملاتاعفترملا
سماخلاءاوللاو،رجوكلبجبونجةروكوةروخياميقيضمكسمييذلا
ةودحلكشىلعيعافدلاهعضوملغشي،18ءاوللاجاوفأدحأهترمإبو
ّرمتيتلاهنمبرغلاىلإةطسبنملاضرألامثنيجحقيضمبأدبتناصح
بونجلاىلإنوكيجةضراعمثبرغناليكةنيدمىلإةيدؤملاقيرطلااهنم
ّرقمرقتسا.طايتحالايفةقرفلاريواغمو39ءاوللاانيقبأو،اهنميبرغلا
ةعبارلاةقرفلاهتأشنأيذلاعاقعقلارسجبرقةنيهوكقيضميفةقرفلا
.قيضملابرغريغصريهنىلع

نميألاجوفلارمآنأيهابتناىعرتسايعافدلا38ءاوللاعطاقليترايزيف
اًملمنكيملمركأنكرلامّدقملا)ودعلااهلتحييتلارجوكةضراعلهجاوملا(
،رجوكةضراعيفهللباقملاودعلابو،يعافدلاهعضومليصافتبٍفاكردقب
مهنعهتلأسامدنعجوفلافصطابضضعبءامسأبةفرعمىلعنكيملو
نكيملهنأبعابطنايدلّدلوتف،جوفلليعافدلاعضوملايفاندوجوءانثأيف
ديقعلاءاوللارمأو،هتهبنفينقلقأامكلذو،مهبيمويوقيثولاصتاىلع
اوعباتينأو،جوفلاعضاومىلإمهتارايزفيثكتبحلاصدمحملالطنكرلا



تظحالعوبسأنملقأدعبو.مهعطاقيفودعلاةيلعافربكأةقدب
ءاوللاّرقمةرايزبتمقفانيلوكةضراعهاجتابودعللًاطاشنانتارابختسا
ءاوللارمأزجوأيذلاتارابختسايناثلانكرطباضو،ةيعفدملارمآيتبحصبو
دقمهنأءاوللارمآدكأو،ةيعافدلاءاوللاعضاومهاجتابيداعملاطاشنلانع
يرمآعميعامتجايفو.ودعلاتايلعافيفاًديازتمًاطاشناًضيأاودصر
مايألالالخءاوللاعطاقىلعضرعتبودعلامايقعقوتناننأبمهتربخأهجاوفأ
،رجوكةضراعيفهدوجولهجاوملانميألاحانجلافدهتسيدقهنأو،ةلبقملا
نميألاحانجلايفجوفلارمآمركأنكرلامّدقملاىلإيمالكتهّجومث
ةيقبسأبودعلانمهتمجاهمعقوتملاو،انيلوكلبجيفةيعافدلاءاوللاعضاومل
طاقنلانمددعىلإكتّهبنةقباسلايترايزيفمركأمّدقم«:هلتلقو،ىلوأ
ةهبجلايفاًرارمثدح«:تلق،»يديسمعن«:باجأف،»؟اهبتلمعلهف
نمددعماقفةيعافدلاانعضاومضعبةمجاهمبودعلاماقنأةيبونجلا
يدانتلابنيفئاخلاونيروعذملانموأ»ضرممهبولق«يفنيذلانمدونجلا
نمعضاوملاطقستفباحسنالابانلرماوألاردصتتناكو،مجاهيودعلانأ
ةقالعلافعضومهتايونعميندتومهرجضاهنمبابسألكلذو،لاتقنود
تنأنوكتو،كدونجوكجوفلهبتنتنأكنمديرأ.مهيرمآنيبومهنيب
ةقثلاهاشخأامرثكأف،مهتيزهاجومهعاضوأيفاوققد.مهعمكطابضو
يتلاو،ودعلانمةضراعلامكعازتناةكرعمدعبمكيدلتّدلوتيتلاةدئازلا
همجاهيسنموهكجوفنألكلذلوقأينإ؛نيبسحتمريغمكلعجتدق
تفضأو.»يديسهبرمأتاملكبموقأسو،تمقدقل«:باجأف،»ودعلا
طقساذإعضوملانألكلذدكؤأينإ،لالطديقع«:ءاوللارمآًابطاخم
اًوتهتلقامعباتتنأوجرأفهتداعتسالانيلتاقمنمنيريثكءامدكفستسف
.»اٍّيصخشطابضلاونيرمآلاعم

ةقرفلاةدايقيفاندكأتو،ودعلاتايلعافوتاكرحتنعتامولعملاترتاوت
لوألارجفلالبقو،ةليللاكلتنمةرخأتملاتاعاسلايفمجاهيسودعلانأ
كلذعمو،كلذبلالطديقعلاءاوللارمآرابخإمتو،دغلامويراهننم
نمةرخأتملاتاعاسلايفهمجاهيسودعلانأهتربخأومركأمّدقملابتلصتا
]142[تماصموجهنشبودعلاموقيسمركأمّدقم«:تفضأو،ةليللاهذه
رخآلاو،رجوكبانيلوكطبرتيتلاةبقرلاةقطنمنملوألا،نيهاجتانمو
لسرتنأكنمبلطأو،اهقرشيداولابانيلوكطبرييذلامسينلاهاجتانم
نمنيطباضةرمإببتارملانم20ىلإ15نمنوكتتامهنملكنيتعومجم
فشكتيكانعضاوممامأم500ةفاسمبو،نيهاجتالابامهيلعدمتعتنيذلا



جارخإتيقوتنوكيو،يعافدلاهعضوميفكجوفتغابيالو،ودعلا
ينديرتمأ،حضاواذهله.ةليللاهذهنمةرشاعلاةعاسلايفنيتيرودلا
ذاختابموقأسوحضاوءيشلكنإ«:باجأف،»؟ىرخأةرمهديعأنأ
رمآبتلصتاةملاكملاهذهدعب.»يديساهبترمأيتلاةفاكتاءارجإلا
هيلعكلذرّركينأهنمتبلطو،مركأمّدقملاهبُتهجوامبهتربخأوءاوللا
.ىرخأةرم

عضاومىلعتماصموجهبودعلاماقاهسفنةليللانمةرخأتمةعاسيف
.لوألارجفلاعماهلالتحانمنَّكمتو،انيلوكةضراعيفمركأمّدقملاجوف
عاطتسافيكو،ثدحامةقيقحةفرعملءاوللاعطاقىلإروفلاىلعتلقتنا
جوفلانأضرتُفييتلااهلكتاءارجإلاعمجوفلاعضاوملالتحاودعلا
يتلاتاهيجوتلانماٍّيأذّفُنيملجوفلارمآنأتمهفف،اهاذختادقءاوللاو
هموجهبماقودعلانأو،ةيضاملاةليللايفءاوللارمآنموينماهملتسا
لسريمليذلاجوفلارمآلامهتددحنيذللانيهاجتالانمتماصلا
بحسناجوفلانأو.كلذبهترمأامكعضوملامامأىلإلاتقلايتعومجم
.»باحسنالابانلتردصدقرماوألانإ«:لوقيمهدحأدونجلاعمسامدنع
روفلاىلعترمأف،مايأةعضبلبقمهليترايزدنعهنمترّذحاملثماًمامت
نمقيقحتةنجلتمدقمث،ةفاكهيلإنيبستنملاوجوفلارمآعمقيقحتلاب
يفو،لباقملاموجهلاتايلمعيفيلاتلامويلايفانعرشو.نأشلاّتلوتقليفلا
ةعنملاةقطنمنمراتمألاتارشعىلإلصتةمجاهملاةوقلاتناكةرملك
ودعلااهجرحدييتلاةيوديلاتانامرلاريثأتبعجارتت،ةضراعلاةمقيف]143[
جوفلاةقطنمطوقسنمعباسلامويلايفو،ةعنملاةقطنمفوهكنممهيلع
ّيدسألارابجلادبعقيرفلاقليفلادئاقونيسحمادصماعلادئاقلارضح
رسفتساو،ةسماخلاموجهلاةيلمعهنمريدأتنكيذلالاوجلاّرقملاىلإ
يفةلضعملاو،نآلاىتحديجلكشبريسيموجهلانأبهتربخأففقوملانع
تارملايفثدحاملثمو،فدهلاىلعمهتلوصلبقةريخألاراتمألاتارشع
نمودعلااهجرحدييتلاتانامرلاتائمريثأتبموجهلافقوتةقباسلا
يروهمجسرحةّصاخلاتاوقلاءاوللاسرإماعلادئاقلارّرقف،ةعنملاةقطنم
مث،يتقرفيفجاوفألايرمآدحأناكيذلايداهلادبعديقعلاهدوقييذلا
هتعاجشبزيمتيولصوملاةنيدمنموهو،ةقرفلايف39ءاوللاملتسا
دادعتساىلعمهاوناكومهلهتبحموهدونجنمديدشلاهبرقوةقئافلا
يهفهفعضطاقنامأ.لجووأددرتنودنمديريامنيأهعمباهذلل
باسحىلعىتحهدونجنمٍبلطيألهضفرمدعوةديدشلاهتطاسب



.هنمأوهتحار
دبعديقعلاناك.هبحننأالإيريغوانأعطتسأملواًديجهفرعأتنك
،طسوألاعطاقلاىلإانتكرحدعبيروهمجلاسرحلاىلإلُقندقيداهلا
يفيبونجلاعطاقلايفكلذدعبدهشتساو،ةّصاخلاتاوقلاءاوللاًرمآحبصأو
ًاطباضواًرمآناكدقفهتمحربهللاهدّمغت.هتثجىلعرثُعيملو،1982ماع
.مهيلعونحيوهدونجبحياًعاجش

دئاقعمهترضحاًعامتجايدسألارابجلادبعقيرفلاقليفلادئاقدقع
ميظنتلالوؤسمونيهاشركشدومحمنكرلاديمعلاةعردملاةسداسلاةقرفلا
يتقرفيفيبزحلاميظنتلالوؤسمو،يسولآلاتباثديقعلاهتقرفيفيبزحلا
ةنماثلاةقرفلادئاقنيسحملاسنكرلاءاوللاو،يدامحناحرفبيقنلا
ةطخضرعلنكرلاطابضنمددعو،هتقرفيفيبزحلاميظنتلالوؤسمو
عّردملتربةطخلايفتكُرشأدقةسداسلاةقرفلاتناكو.ةريخألاموجهلا
يفلخدتلانمهطايتحاعنمضرغلةطاحإةكرحبمايقلابودعلاةعداخمل
ودعلالاغشإلاهعطاقيفةيتيبثتتامجهبةنماثلاةقرفلاموقتاميف،ةكرعملا
يركسعلابتكملاوضعةمعنمظاكقيفرلاعامتجالارضح.هدهجتيتشتو
ةطيرخلاىلعةطخلاحرشأتنكامنيبو،قليفلايفيبزحلاميظنتلالوؤسمو
ميظنتلوؤسميسولآلاتباثديقعلاينعطاقةعاقلارادجىلعةقلعملا
،ةوسقبهتفّنعوارًيثكينجعزأفةطاحإلالترنعقيلعتبةسداسلاةقرفلا
يأبقليفلادئاقسبنيملو،جرخوةيحتلاىدأفةعاقلاةرداغمبهترمأو
دنعيلاعفنالكلذو،قليفلادئاقيزواجتبهتبكتراأطخاذهو،ةملك
.يتعطاقم
انددحاهيفو،ةكرعملاةقطنملةثيدحةيوجةروصقليفلاةدايقانلتلسرأ
اندعاسلكشب،ةديعبلاوةبيرقلاهتاطايتحاو،هتانواهوودعلاةيعفدمقطانم
ريثأتوةقدباهلكفادهألاهذهبرضلةمكحمةيرانططخعضويف
تلمُحB10عوننمتابابدلادضعفادمبلجنماّنكمتامك،نيريبك
ناكو،ةعنملافوهكىلعرشابملايمرللتمدختساو،دونجلافاتكأىلع
سرحةّصاخلاتاوقلاءاولويداهلادبعديقعلاانلصو.اًزاتمماهريثأت
متيداهلادبع«:هلتلقوفقوملاهلتزجوأف،هدوقييذلايروهمج
ةبيرقلاهتاطايتحاكلذكوةعنملايفودعلاتاوقنمربكألاءزجلاقحس
ةنيمأةدعاقانيدلو،هتانواهريمدتوهتيعفدمتاكسإيفانحجنو،ةديعبلاو
نمتاعومجمثالثراتختنأكنمديرأةعنملانعم100ةفاسمبانريواغمل
اهبونجعضاوملاوةعََنملالالتحالطباضويدنج100نماهنمٌّلك،كئاول



ةئيهتكيلعكلذكو.)ةثالثلاعضاوملاىلعهلتّرشأمث(،رجوكهاجتاب
يفانريواغمعمىقبتكلًاطايتحاطباضويدنج100نمةعبارةعومجم
ةمواقمبوأةمواقمنودنمهلتحتوفدهلاىلإدعصتسو،ةنيمألاةدعاقلا
دعبكنمديرأيداهلادبعيلهبتنا،ودعلادارفأنمىقبتنممةطيسب
ريواغملااهملتسينأىلإةلماكلاكتوقعمهيفزكرمتتنأفدهلالالتحا
اًروفضوعتةرشعوأًايدنجتاعومجملاىدحإترسخاذإو،اًقحالمكنم
دعبيدنجيأبحُسيالو،مهلثاميامبةنيمألاةدعاقلايفطايتحالانم
اذهله.كلذبكلرمألاردصينمانأتنكولىتحفدهلالالتحا
اّهلتحاوبهذأسفكلابىقبيالو،يديسايموهفم«:ينباجأف،»؟موهفم
.»هللانوعب

دعبكلهتلقامبديقتلاكديرأينكل،اهلتحتسكنأبفرعأانأ«:هلتلق
اًرمأردصأنأىلإةوقباهعضاوميفكتاعومجمزكرمتتلفدهلالالتحا
.»؟حضاو،هلوقأاملهيداهلادبع.ىرخأةرممكنمهوملتسيلريواغملل
.»هللاىلعلِكتانذإ«:تلقف،»كلابلغشتالو،يديسحضاو«:باجأف
.فدهلاطوقسنمعساتلامويلايفكلذناك

فدهلالتحاو،ةمكحمةيرانةطخدانسإبهتاعومجمويداهلادبعمّدقت
ربخانءاجةعاسفصننملقأدعبو،ركذتةمواقمنودنموةلوهسب
دعباهتلتحايتلاعضاوملانمهتاعومجمويداهلادبعديقعلاباحسنا
هارأةرملوأتنكو،ءاجواًروفهبلطيفتلسرأف،ودعلانملباقمموجه
بارتلاوةكرعملاناخدراثآبىطغمههجوناكو،ٍمدنهمريغوٍقيلحريغ
عمةكرعميأدعبوقباسلايفيداهلادبعديقعلاناك.هتلدبيطغي
قلحينأدعبالإينئيجيالةيناميلسلاعطاقيفةيدركلاةكرحلايحلسم
يداهلادبعيليكحا«:هلتلق.ةديدجةلدبيدتريو،ّرطعتيولستغيو
اندكو،انومجاهامدنعانبحسناوفدهلاانللتحادقانك«:لاق.»؟ثدحاذام
ىلإنيدئاعانضكرنأالولةقرفلاريواغمرمآدلاخديقعلاوانألتقننأ
هتكسأف.»ةيوديةنامربلتقفانعمناكيذلارباخملاامأ،ةنيمألاةدعاقلا
.»؟مهددعناكمكو،ودعلامكمجاهنيحمكدونجناكنيأورظتنا«:ًالئاق
ةدعاقلاىلإمهتدعأفيدونجامأ.رثكأالةعبسوأةتسناكودعلا:لاق
يسفنكلامتأمل.»رباخملاودلاخديقعلاوانأفدهلايفانيقبو،ةحارللةنيمألا
ههجورمغف،»ءيشهريغينلو،يداهلادبعوهاذه«:ًالئاقتكحضف
نأمهلتدرأو،نيبعتماوناكدونجلانإ،يديسفرعت«:لاقو،حايترالا
:تلق.»كلذبترمأاذإنآلااهلالتحالدوعأس«:لاقمث،»ًاليلقاوحاتري



ّلتحارشعيداحلامويلايفو.»نآلاكدونجعمحتراوبهذايداهلادبع«
قحُسدقناكودعلافركذتةمواقمنودنمفدهلاهدونجويداهلادبع
.ةيضاملااًمويرشعدحألاكراعميفاًمامت

ءيجملاينمبلطو،يدسألارابجلادبعقيرفلايبلصتا،مايألادحأيف
نمةعومجمتناكقليفلالخدميفو.ّةيروصنملايفقليفلاةدايقىلإاًروف
،قليفلادئاقوسيئرلاناكدئاقلاةفرغتلخدامدنعو،سيئرلاسرح
دئاقويركسعلابتكملاوضعيوازعلافيطللادبعلماكنكرلاديمعلاو
يتلاةسداسلاةعردملاةقرفلالحمتلحيتلاةعساتلاةعردملاةقرفلا
.]144[يبونجلاعطاقلاىلإتكّرحت

ةلجعانبكرفةهبجلايفةقرفلاتاعطقةرايزيفهتبغرسيئرلاىدبأ
لاقاهدوقينألماكنكرلاديمعلادارأاملو،عفدلاةيعابررزوركدنال
ىكحو.»ةدايقلاانأّىلوتأةبعصلافقاوملايفامكةرعولاقرطلايف«:سيئرلا
برقاهبلقنتيناكيتلاتّايتمسلاىدحإليرارطضالوزنةثداحنع
لوزنناكو.امهيقفارموهللاريخناندعقيرفلاعافدلاريزوعمةهبجلا
:سيئرلالاق.ةيبونجلاةهبجلاعطاوقدحأيفمارحلاضرألايفةرئاطلا
ريزوهاّجرت.»نيقفارملادحأاهبحلستيناكونربةيقدنبتلوانتو،انددتما«
يفناندعقيرف«:هيلعَّدرفةيقدنبلاوهلمحيوفَّلكتيالنأبعافدلا
ناكيتلاةعاجشلاةمسيهو،»حالسلالمحانأّىلوتأةبعصلافقاوملا
تلصوىرخأةّيتمسبرطخلافقوملااذهكرُدتساو.)هللاهمحر(اهبفصتي
ةهبجلاىلإةرايزيفنآلانحن«:لمكأمث.ةقطنملاجراخىلإمهّتلقأو
دوقيسيئرلاناك.»ةدايقلاّىلوتينمانأ.ةدهممريغوةيلبجقيرطلاو
ديمعلاوانأُتسلجفلخلايفو،قليفلادئاقسلجيهنيميىلإوةلجعلا
.فيطللادبعلماك

:لاقف،ةّصاخلاتامهملاةيولأليكشتةركفنعسيئرلاثدحتقيرطلايف
سرحلاقرفبودعلااهّنشيتلاكراعملاتناكيبونجلاعطاقلايفامك،انه«
،ةيماظنلاهتاوقاهذفنتيتلاكلتنمةسارشرثكأ)ينيمخلاسرح(يروثلا
اهدئاقلةينيدلاةطلسلاوةروثلابنينمؤملانماهيلإنيبستنملانوكلكلذو
ةيولأاهيمسنةيولألكشنوهباشملمعبنحنموقنالاذاملف،ينيمخلا
ّمضيءاوللكو،هئاضعأوبزحلارداوكيعِّوطتمنمفلأتت،ةّصاخلاتامهملا

تافذاقوةفيفخلاةحلسألابنيحلسموايارستسىلعنيعّزومًالتاقم960
لمعتوشيجلانمطابضتسلاهايارسوءاوللادوقي.)RBG(يجيبرآلا
ىلعقليفلادئاققيرفلاىنثأفانئارآراظتنابتكسو.»قلايفلاعطاوقيف



ّيلإُرظنيهتحملةلجعللةيمامألاةآرملايفو،لماكديمعلاهعبتو،ةركفلا
هتدهاشةآرملايفو.»سيئرلايديسةركفلاهذهعمقفتأالينإ«:تلقف
يديسبابسألانمددعل«:تلقف،»؟اذامل«:لاقو،هينيعبطقيوهو
كئلوأاًصوصخذفنموعيطميناريإلابعشلاف،انيبعشةعيبطاهلوأو،سيئرلا
نيمدعملاونييورقلانممّهلُجوتيبلالآةمئألًاليكوينيمخلابنونمؤييذلا
لثمدلبىلإوهيلإةبسنلابارًيثكًائيشمهباهذوأمهؤاقبينعيالنيذلا
هعانقإةلوهسلانمسيلوككشتموسارملابعصهتعيبطبيقارعلا.ناريإ
نمنوعِّوطتممهسرحيناثلاببسلاو.عنتقييكنيهاربوججحنعثحبيو
،ةلودلاوبزحلاةريمخوبخننمنوكتسانتيولأوةلهجلاونيحالفلانييالم
تاداهشلاةلمحنممهمظعمو،رثكأالفالآلاتارشعبنودعيمهو
،مهضيوعتبعصلانمفمهانرسخاذإف،ةلودلايفظومونيريدملاو،ةذتاسألاو
هديدعةاشملاجوفةيركسعلاتادحولايفاننإسيئرلايديسرخآلاءيشلاو

ةلوهسلانمسيلكلذعمو،فصطباض139و،ًاطباض30هيفو،750
ءالؤهوطابضةتسورمآمهدوقي960نمءاولبفيكفحاجنبهتدايق
يديسكلدكؤأو.ةهبجلايفنآلالتاقتتاليكشتوقرفنممهلقنيرجيس
،سكعلانكيملنإ.مهنمانأو،هطابضلضفألسريسنمكانهسيلهنأب
ةيولألاهذهنوكتسو«:تفضأو.»مهنمصلختلانوديرينمنولسريسذإ
اماًموينونوكيسمهنأبدقتعأيننإو،ةيفاكلاصتالئاسوولقنطئاسوالب
بحسنتف،اهرسخننأنكميةكرعميفوامةدايقةرمإبامةهبجيف
.»رسألاولتقللءالؤهكرتنو،ةّرسيتملااهطئاسوواهلئاسوبةيماظنلااهتاليكشت
ُتيأرينكل،تكسأنأبىرخأدعبةرمهقفرمب»ينزكلي«لماكديمعلاناك
هجوحملأتنكاًضيأةآرملايفو.ييأرماعلادئاقلاعمُسأنأيبجاونمنأ
.هتلقامعًايضارنكيملفسوبعلاسيئرلا

لوفزيد-شوشلاكراعميففطبضلابهتعقوتامكلذدعبثدح
تامهملاةيولأتكرتو،قيوطتلابنجتلعبارلاقليفلاتاوقمظعمتعجارت
دافندعبتعقوف،اهدحولتاقتولقنطئاسونودنمتناكيتلاةّصاخلا
.اهنمنوريثكلُتقنأدعبرسألايفاهداتع

عطاقلايفودعلامجاه1981ربمتبس/لوليأنمريخألاعوبسألايف
عطاقيفنوراكلارهنقرشةدوجوملاةثلاثلاةعردملاةقرفلاتاوقيبونجلا
نمةيبرغلاةفضلاىلإعجارتلاىلعاهرابجإنمنّكمتو،ثلاثلاقليفلا
ةياهنيفو.ةعردملااهتالجعواهعوردنمديدعلاتدقفنأدعب،رهنلا
تناكيتلانيتيسبةنيدمةداعتسانمودعلانَّكمتربمفون/يناثلانيرشت



.اهتداعتسالةلباقملاانتامجهحلفتملو،ةعساتلاةعردملاةقرفلااهنععفادت

برغناليكةكرعم
ةشقانملةدناسلافونصلايرمآوقرفلاةداقلاًرمتؤمقليفلادئاقدقع
،ةريخألاانيلوكةكرعميفهلشفدعبةلبقملاةلحرملايفودعلالمعتالامتحا
ىرأتنكتالامتحانعةداقلاّملكت.اهيفقرفلاةداقءارآعامسبلطو
نأىريناكةنماثلاةقرفلادئاقف،ةلبقملاودعلاتاهجوتنعةديعباهنأ
ليبرسبرغرسيسةضراعيفهتقرفعضاومفدهتسيموجهبموقيسودعلا
ةضراعىلعىرخأةرمموجهللةلواحمكلذبحاصينألامتحاو،باهز
ودعلانإ«:لاقو،انيلوكعطاقىلعزكُريناكفقليفلادئاقامأ.انيلوك
بلقيفةعساوةرغثثادحإو،هيلعءاليتسالاةلواحموهتمجاهمديعيس
،ةرشابمانيلوكنيميرجوكةضراعلتحادقودعلاناكو.»ةيعافدلاانعضاوم
.عطاقلاىلإةعباسلاةقرفلاةكرحلبق

)2-8(لكشلا
1981ربمسيد/لوألانوناك،ةعباسلاةاشملاةقرفعطاقيفبرغناليكةكرعم



ودعلانأبنظأالينأب،يرظنةهجواًحضومتلقارًيخأيرودءاجّامل
رسيسةضراعمجاهينلكلذكو،انيلوكمجاهيوةثلاثلاةرمللهلشفرّركيس
اهلالتحايفحجنولىتحو،اهيلعءاليتسالايفلشفواهمجاهنأقبسيتلا
يفكلذرِّثؤينأنودنمفلخلايفومبةضراعىلإبحسنتسةقرفلاف
يففدهتسيسودعلانأوههدقتعأامو،ةيعافدلاقليفلاقرفعضاومةيقب
يف238ءاوللاعضاومنماًرابتعايتقرفعطاقلنميألاحانجلالبقملاهموجه
قيرطلاروحمو،نيجحيفسماخلاءاوللاعضاومو،ةروكوةروخيامقيضم
يبونجلاحانجلايفنوأكجتاعفترمىتحنسحمامإ-برغناليكماعلا
ىلإقليفلارطضيسفكلذقيقحتودعلاعاطتسااذإو،ءاوللاعضاومليبرغلا
قليفلادئاقعنتقيملو.ةيلودلادودحلاىتحفلخلاىلإهقرفةيقببحس
تالامتحالادحأهرابتعابهلاخدإىلعقفاويهلعجهيلعيحاحلإنكلكلذب
.ودعلااهكلسينأنكمييتلا

عالطتسابةقرفلانكرتائيهوةيعفدملارمآوتاليكشتلايرمآعمتعرش
فيكواذاملمهلتنّيبو.ودعلااهفدهتسينأعقوتأيتلاعطاوقلللصفم
ةفرعمىلععيمجلاحبصأامدعبو.كاذهاجتالاواذههاجتالابودعلامجاهيس
نمةلسلسانأدب،لبقملاهضّرعتيفودعلالمعتاهاجتالكاردإو
ةيرانلاططخلاوتاعطقلاةئيهتوةكرعملاةحاسدادعإلتاريضحتلا
.ةينفلاوةيسدنهلاتاريضحتلاو

تيُنبيتلاروخصلانمدونجلاتانيصحتمظعمتناكانيلوكةكرعميف
نأةضراعلاعاجرتسادعبانظحالو،ةضراعلايفرفحلاةبوعصلضرألاقوف
ريثأتوفصقلاةّدشنماهروخصترثانتوتفتخادقةفاكعضاوملاكلت
مهتحلسأواندونجعضاومنوكتنأبجيكلذيفالتلو،اهيلعفصعلا
امهمضرألالخادرفحتعضاومو)ّقِشىلإةبسن(ةّيقِشقدانخيفةدناسلا
نم(ةيديزيلادونجلانمددعسماخلاءاوللايفناكو،اهتبالصتناك
،مهقطانميفروخصلارفحيفنولمعياوناكنيذلانم)ةيديزيلاةفئاطلا
اهعيبوروخصلاريسكتيفنولمعينيذلامهنوراقنلا(نيراقنلابنوعديو
مهلاسرإمشاهناطلسنكرلاديقعلاءاوللارمآنمتبلطف)ءانبلاضارغأل
الو،ةقرفلاةيولأوتادحوبتارمةيقببيردتوميلعتلرمزىلعمهعيزوتو
تلسرأو.لبقملاودعلاموجهلمهتادحوضرعتتنأعقوتأنيذلاكئلوأاميس
ةيديزيلارمزتأدبو.لصوملاةنيدمنمروخصلارقنتاودأءارشلنيرخآ
زئاوجانعضوو،قدانخلارفحتادحولادونجمهقافرميلعت)نوراقنلا(
ةرتفيفو.ءاولوجوفوةيعرفةدحولضفأو،هقدنخزجنينمعرسأولضفأل



ةدناسلااهتحلسأعضاوموةِّيقشلااهقدانختزجنأدقتادحولاتناكةريصق
لاغشإمدعوةميدقلامهعضاومءاقبإبمهانغلبأ.ةيعافدلااهعضاوميف
.اهيلإودعلاهابتنايعرتسناليكةكرعملاءانثأيفالإةيقشلامهقدانخ
يوذنمانرصانعنم(ةقرفللقيمعلاعالطتسالارصانعلاسرإانّفثك
ىلإ)لامشلايفداركألانيحلسملاةعباتملىرقلاىلإمهلسرنانكنيذلاةربخلا
ودعلاةحنجأىلإمهعفدننايحألاضعبيفو،ودعلاىلعةفرشملاضراوعلا
انديوزتباوموقيو،ةثالثوأنيمويكانهاوقبيلةيمامألامهعضاومفلخو
.هتايلعافوهتاكرحتوودعلاتاريضحتب

هتاينوودعلاتاريضحتنعتامولعملاعمجلاندهجيفاًضيأاّنعتسا
يملعلاليهأتلاةيريدمىلإانلسرأوقبسثيح،]145[تيزارلاةزهجأب
نيذلانيجيرخلادونجللةيميلعتلاتارودلاتحتتفاف،عافدلاةرازولينفلاو
ةقرفلاىلإمهجرختدعباولسُرأنيذلانييرطيبلاءابطألانممهمظعمناك
ءابطأاٍّيونساهلصصخيولاغبةيلقناهيفو،)انتقرف(ةيلبجلاةعباسلا
تناكو.نورخآنوجيرخو،ةرادإلاةرئادنمًاثيدحنيجرختملانمنويرطيب
ىرخألاقرفلاتارودميلعتلمهمظعممدُختساو،تارودلايفةزِّيمتممهجئاتن
يفينفلاويملعلاليهأتلاةيريدمريدمّيوازعلاناطحقءاوللاةبغربسحب
.عافدلاةرازو

ةينفلاتادعملاوتارابختسالانمةنّوكتملادصرلاتاعومجمتناك
ناخدلايمربهتيعفدمتاريشأتوودعلاتاكرحتدصرتوعباتتةيعفدملاو
ُتيرجأامك.ةكرعمللةيرانلاهتطخءانبلو،اهمجاهيسيتلافادهألاديدحتل
طابضفارشإبتاعومجميفةيولألاجاوفأنمتانواهلالئاصفعيمجت
،ملم82رايعنمنواهعفدم36نمةعومجملكفلأتتو،ءايفكأ
بناجنممهبيردتمتو،ودعلاتامجهةجلاعميفةدحاوةلتككمدختُست
اليتلاةيولألاتانواهةلتكنكميو.كلذىلعةقرفلاةيعفدمنمطابض
ةليدبلاعضاوملااهلترفُحو.نخاسلاعطاقلاىلإاهبةروانملاموجهللضرعتت
.تاسرامملااهيلعانيرجأو

انكل،دصُرتاليكًاليلتابابدلايمربطاصمءانببةدملبقودعلاأدب
يذلاةروخيامقيضميفيعافدلاعضوملامامأف،بثكنعهعباتنانك
ناكاهلامكإبو،ةبطصم40ودعلاىنب238ءاوللانمتادحوهلغشت
.هموجهدعومنمبرتقي

ةداعتسالةلباقملاتامجهلاىلعطايتحالاتاعطقلةددعتمتاسراممانيرجأ
ءارجإبتاليكشتلاىلإانزعوأو،ودعلاموجهيفاهطوقسعقوتملاعضاوملا



.ةيلحملامهتاطايتحابةهباشمتاسرامم
يلآةاشمجوفو،تابابدةبيتكو،39ءاوللانمفلأتيةقرفلاطايتحاناك
ايارستسو)انتقرففارشإبوليكشتلاتحتناك(51يلآلاءاوللانم
ّةيرسوريواغمايارسعبرأناكفسماخلاءاوللاطايتحاامأ،ةقرفللريواغم
ناطلسنكرلاديقعلاسماخلاءاوللارمآعميعالطتساءانثأيفو.تابابد
ىلعةفرشملانوأكجةضراعليلامشلادادتمالا،ناتاترسةضراعليذمشاه
نإ«:هلتلق،)ةبابدعمةاشمليصفاهيفزكرمتيناكو(ناتاترسقيضم
هززعأينعد،نذإ«:ءاوللارمآلاقف.»ليصفلاعضوممجاهيسودعلا
كطايتحابطرفتالو،هعضومززعيليصفلاعد«:تلقف،»طايتحالاب
ءاوللاطايتحاناكو.»ةلباقملاتامجهللىرخأعضاوميفوانههمدختستسف

،19ءاوللاتانواهةعومجمبهانززعو،ريواغملانمنيّتيرسنماًفلؤم238
.38ءاوللاتانواهنمىرخأةعومجمبهانززعيذلاسماخلاءاوللاكلذكو

نأباندصارماهتديأو،قيمعلاعالطتسالارصانعانتربخأ10/12/1981يف
بطاصملامكإاندصركلذكو،تاريضحتلانمةيئاهنلاهلحارميفودعلا
ىلإقيمعلاعالطتسالارصانعنماًديزمانعفدف238ءاوللامامأتابابدلا
12-11ةليليفو.اهنمموجهلابودعلامايقعقوتنيتلاتاهاجتالاةفاك
اهقالطنانكامأىلإتكرحتةيمامألاودعلاتامدقمنأتاعومجملاتدكأ
اندصارمتدصرو.رجفلاعموأةليللاهذهنوكيسموجهلانأو،اهعورشو
تدكأامك،ناخدلالبانقيمربفادهألاودعلاةيعفدمليجستفيثكت
ةفرغيفو.ةيمامأقطانمىلإهتابابدوودعلاتايلآتاكرحتتيزارلاةزهجأ
تلقفتاكرحتلاهذهنعدراوتتتامولعملاتناكةقرفلا)تايلمع(تاكرح
دنعينوظقيأومونللبهذأسو«،رجفلالبقمتيسموجهلانإنكرلاةئيهل
.»ودعلاموجه
هاّمسيذلاهموجهيفعرشودعلانأينوربخأو،رجفلادنعينوظقيأ
تاكرحلاةفرغىلإُتبهذف،ةعاسفصننملقألبق»رجفلاةيلمع«
ةيعفدملارمآتبحطصاليلقدعبو.هتاهاجتاوودعلاموجهرواحمتعباتو
يمامألادصرملاىلإتبهذو،نيرباخملاضعبوتارابختسايناثلانكرلاطباضو
،ناتاترسريهنوقيضمامهلصفيو،ناتاترسةضراعلامشوكميكةضراعيف
قطانمعباتنانكدصرملايف.يبعشلاشيجلانمعطاقاهلتحيناكو
،ةعفادملاانتاعطقوودعلافقاومةقرفلاتاكرحةفرغنميندرتو،تاكابتشالا
ريخألاو،اهتعقوتامكاهنمةرشع،اًهاجتارشعدحأنممجاهيودعلاناكو
عطاقنميبرغلالامشلاىصقأيفنئاكلا994مقارلاةضراعهاجتابناك



يف1155مقارلامجاهامكهيفتاعطقانيدلنكتملو،فلخلاىلإوةقرفلا
لباقمسماخلاءاوللاعضاومنميبرغلالامشلاىلإ12ةقرفلاعطاق
كجيداوامهلصفيوسماخلاءاوللانمجوفاهلتحييتلانوأكجةضراع
اهلتحتيتلاضراوعلاوةروخيامقيضميف238ءاوللاودعلامجاه.ناديم
هنيبيتلاتاعفترملاوةروكقيضممجاهامك،هبونجوقيضملالامشهتادحو
مجاهو،نيجحقيضممجاهسماخلاءاوللاعطاقيفو.ةروخيامقيضمنيبو
،نسحمامإىلإبرغناليكنمةيدؤملاقيرطلاةحتفتابابدلاوةاشملاب
،نوأكجةضراعيفيبونجلافرطلايفطقاسلانسلاةقطنممجاهو
ليذكسمييذلاليصفلاعضاوممجاهو،ناديمكجيداويفّللستو
هذهنعيندرتتامولعملاتناك.ناتاترسقيضمىلعةفرشملاةضراعلا
يناريإلادئاقلانإ«:يعماوناكنيذلاطابضللتلقتلماكتاملو،تامجهلا
بسكنفوساننإفكلذلو،هلهانططخاننأكوهانعقوتامكهموجهّنش
.»نآلاىتحهبماقاملكلانددعتسااننألةكرعملا

تناك238ءاوللاعطاقيفف.فقوملاةعباتملتايلمعلاةفرغىلإاندع
عضاومنعمهتيعفدمنارينعفرلاحو،اهبطاصمتلتعادقودعلاتابابد
ةمئاقلاةميدقلاانعضاومىلعةرشابملااهنارينتابابدلاتحتفهتاطايتحاوءاوللا
فصقلاءدبلاحاهوكرتدقاندونجناكو.اهريمدتمتوضرألاقوف
.تاريضحتلاةرتفيفاهيلعاولمعيتلاةِّيقشلامهقدانخيفاورتتساويداعملا
ضرألاقوفتناكيتلاةيعافدلاانعضاومريمدتنمودعلادكأتنأدعبو
اندونجنمقيضملاةوقنارينباوهجوومهنكل،اهيلعمهتلوصبهتاشمعرش
رشابملايمرلابالويداعملافصقلابرثأتتمليتلاةديدجلامهعضاوميف
مهيلعتبصناروفلاىلعو.فقوتلاىلعمهربجأيذلارمألا،ودعلاتابابدل
متو،ةقرفلاةيعفدمعمعيرسيمربملم82تانواهلايتعومجمنارين
لامشتاعفترملااومجاهامك.مهنملتُقيملنمعجارتوموجهلاقحس
عضوماوطقسأدقفاهيفمدقئطاوملالتحانماونكمتو،قيضملابونجو
ىرخأّةيرسو،ةروخيامقيضمبونجتاعفترملانععفادملاجوفلانمّةيرس
ةروكقيضمىلعيداعملاموجهلالشفو،هلامشنععفادملاجوفلانم
نعودعلاعجارتسماخلاءاوللاعطاقيفو،قمعلاىلإمهولتاقمبحسناو
ةيداعمةوقنكل،ةيعفدملاوتانواهلانارينةأطوتحتنيجحقيضم
عضاوملرسيألاحانجلاقارتخانمتنَّكمتةاشملاوتابابدلانمةكرتشم
دعبنسحمامإ-برغناليكماعلاقيرطلاروحمىلععفادملاجوفلا
ءاوللاةيعفدمةبيتكوحنمهتابابدتعفدناو،جوفلاايارسىدحإطاقسإ



مهعفادمتاناطبساوضفخةديتعلاةبيتكلاهذهرصانعنأّالإاهريمدتل
تابابدلاتبرهو،مهتابابدنماًددعاورمدو،رشابملايمرلاباهولغاشو
امك.مهنملتُقيملنمرسألايفعقوو،مهدحومهتاشمةكراتىرخألا
نسلا«ىّمسملانوأكجةضراعليمامألا)نسلاوأسأرلا(مشخلااومجاه
ديعأوةقباسةكرعميفنييناريإلايديأبطقسدقناكذإ،»طقاسلا
مهفقوأو،هلالتحاوهيلعةرطيسلانماونكمتو،مسالااذهبيّمسفهعاجرتسا
ةوقلاتنَّكمتامكمهموجهريوطتنمةضراعلايقابنععفادملاجوفلا
ةفرشملاةقطنملايفليصفلاعضوملالتحانمناديمكجيداويفةللستملا
.ناتاترسقيضمىلع

ءاوللارمآعمسأتنكو،ةوقبةروخيامقيضمىلعهموجهودعلادواع
،فيثكلافصقلاوموجهلالقثتحتنئيوهو،فقاوملاانلزجويناكيذلا
ليلقدعبو،»قيضملاةوقىلإلوصولاىلعاوكشوأدقمهاه«:لوقي
،»نوعجارتياوأدبومهانرحددقل«:لوقيىوقأتوصبو،رخآًالاحانلفصي
لازغدبعيلعمّدقملاةيعفدملاطابضلضفأدحأهيلإلسرأنأتررقف
ناكراهنلالاوطو.ءاوللاعطاقيفنارينلاةرادإلةقرفلاةيعفدمءاولمّدقم
يعطاقيفتطقسيتلاقطانملاو،ةروخيامقيضمىلعهتامجهزكريودعلا
نععفادييذلاجوفلايفىرخأّةيرسعضومطاقسإنمنّكمتو،نيءاوللا
عفدنيهلعجيهاجتالااذهيفودعلاحاجن(ةروخياموةروكنيبتاعفترملا
يذلاسماخلاءاوللاعضاوم)لامش(فلخحبصيو،نسحمامإعطاقتىلإ
كجةضراعو،برغناليكىلإةيدؤملاقيرطلاو،نيجحقيضميفعفادي
.)نوأ

ةضراعلاىلعلباقمموجهباًجوفاًصقان39ءاوللاانعفديلاتلامويلايف
ايارستمجاهو.عضاوملاةداعتساعاطتساو،ةروكوةروخيامنيبعقتيتلا
انعفد.هتداعتسانمتنكمتو،يلامشلاحانجلايفطقاسلاعضوملاريواغملا
عمهمدختساو،سماخلاءاوللارمآناطلسديقعلاىلإ39ءاوللانماًجوف
ودعلاةوققحسكلذكو،طقاسلانسلاداعتساو،لباقملاموجهلايفهريواغم
دقةقرفلاتناكثلاثلامويلايفو.ناتاترسةضراعليذىلإتللستيتلا
نكنمليذلا994مقارلاةضراعادعةفاكعطاوقلايفودعلاموجهترحد
تاياهنلاةاذاحمبفلخلاىلإو،يبرغلالامشلاىصقأيفهنوكلهلغشن
.12ةقرفلاعضاوملةيلامشلا

علطتسأتنككانهنمو،12ةقرفلاعطاقترزدقتنكةكرعملالبق
اهلصفييتلا(هاجتالااذهنمنوأكجةضراعىلعسماخلاءاوللاعضاوم



ناكو،)12ةقرفلاعضاومنعملك5ىلإ3نمضرعبناديمكجيداو
،يداولاىلعةرشابملطيةقرفلاتاعطقنمةوقهلتحتيذلا1155مقارلا
نمةعومجم12ةقرفلاتاعطقليعافدلاعضوملاةيقببةمقلاطبريناكو
رثكأغلبيالهضرع،ةداحعوطقهيبناجىلععيفرمسينو،ةيرخصلانانسألا
.راتمأةعضبنم

تامجهلانماًددعاهدئاقّنشثيحاًجرحم12ةقرفلافقومناك
الةقطنملةمجهلكيفةاشمءاولمدختسيناكو،1155ةضراعلاةداعتسال
عفاديودعلاناك.ليصفوأّةيرسدادعتبةيعرفةدحونمرثكأبعوتست
تاعطقلسيئرلاعضوملانعهلصفتيتلانانسألاةعومجميفةمقلانع
يشحولابناجلايفو،ةطسوتملاهتاشاشروهتصانقاهيفزّكريتلا12ةقرفلا
يتلافوهكلانمةعومجم،عوطقدجوتيداولاىلعّةلطملاةضراعلانم
هعمجأبموجهلاذّفنييذلاءاوللاعفدتةقرفلاتناكو،هتانواهاهيفعضو
اليتلاةيمامألاةدحولامّدقتتموجهلايفعرشيامدنعو،مامألاىصقأىلإ
نانسألاىلإيدؤملاديحولارمملاوهو،مسينلاىلعاهحاتفناللاجمدجوي
ىلإرطضتفةطسوتملاتاشاشرلاوصنقلاباهتلغاشمبودعلاأدبيو.ةمقلاو
ةيقبىلعفثكملايمرلابودعلاتانواهأدبتهسفنتقولايفو،فقوتلا
عطتستملو.ةغلابرئاسخاهبعقوتو،مسينلافلخةسدكتملاءاوللاتادحو
عوطقلايفةدوجوملاودعلاتانواهيفريثأتلااهتانواهوأةقرفلاةيعفدم
ةلكاشلاهذهىلعكراعملانمعوبسأيفو،فوهكلايفومقارللةيفلخلا
.ةكرعملانمتجرخواًغلاباًررضةيولأةثالثتررضت

عطاقىلإكرحتيل39ءاوللاىلإجاتحيهنإلاقوقليفلادئاقينراز
علاطديمعلانإ«:تلق،1155مقارلاعاجرتسايفهمادختسال12ةقرفلا
مادختسافيضياذامف،مقارلاةداعتساعطتسيملوةيولأةثالثمدختسا
لوقيعلاطديمعلانإ«:لاقوحلأف،»؟ةيولألاةيقبكهريمدتادع39ءاوللا
َريملعلاطنإ،يديس«:هلتلقف،»مقارلاديعتسيو،ليلقلاالإَقبيمل
ةقطنمترزانأو،تاكرحلاةفرغنمةكرعملاريديهنإ،لبقنممقارلا
،هاجتالاكلذنمسماخلاءاوللاعضاومعالطتسالةكرعملالبق1155مقارلا
موجهلابسيلو،يتهجنملمعبنوكي1155مقارلاعاجرتسانأىرأو
يدنعتّدلوتدقتناك.»؟فيك«:لاقف،»12ةقرفلاهاجتانمرشابملا
ودعلاةوقةمادإقيرطعطقلناديمكجيداويفةوقعفدبمايقلاةركف
ةجيتنةيلوأةركفدرجمتناك.هنعيلختلاىلعهرابجإو،1155مقارلايف
رصأو،قفاويملوكلذبهتربخأف،هعاجرتسايف12ةقرفللةرركتملاتاقافخإلا



بلطبتلسرأو،ضضمىلعتقفاوف12ةقرفلاىلإ39ءاوللاكيرحتىلع
لمعلاهيلعتدكأو،بجاولابهتربخأوءاوللارمآسنويريهزنكرلاديقعلا
39ءاوللاةرداغمدعبو.ةعباسلاةقرفلايفاهبلمعنيتلاسسألاوغيصلاب
طايتحانوكيلانيلوكلامشاهلتحيناكيتلاةضراعلانم19ءاوللاتبحس
كسميلرسيألاهحانجديدمتبانيلوكيفدوجوملا38ءاوللاترمأو،ةقرفلا
.19ءاوللاعضاوم
ذِّفنيال39ءاوللارمآريهزديقعلانأبينربخأوقليفلادئاقيبلصتا
ىسقأىلإهضرعيدقكلذنأو،يرودلاعلاطديمعلا12ةقرفلادئاقرماوأ
تبهذف.لاكشإلااذهّلحلريهزىلإبهذأنأينمبلطو،ةبساحملاعاونأ
اذهلمدُعيدقهنأو،هرماوأذّفنيالريهزنأبينربخأفعلاطديمعلاىلإ
:لاقف،»ضرألاىلعفقوملاىرنو،كانهبهذنليعملاعت«:تلقف،درمتلا
ىلإقلستلاعيطتسأالو،بونجلاكراعميفتبُصأدقينأبفرعتتنأ«
.»يعمءيجملابكنكرطابضدحأفَِّلكاًنسح«:تلقف،»ضراوعلاكلت
:ريهزلتلقف،ريهزديقعلاءاقللاًعمانبهذونكرطباضيعملسرأف
يفهعمجأءاوللابّجزأنأينديريدئاقلانإ«:لاقف،»ثدحاميلزجوأ«
رصيهنكلو،اًرارمكلذبهتربخأو،كلذحيتتالةقطنملاو،مقارلاىلعموجه
ةيولألاكيئاولريمدتينعيكلذو،لوقيامكلماشموجهبءاوللاّجزىلع
ةقطنمعلطتسنلةقرفلانكرطباضويعملاعت«:هلتلقف.»ينتقبسيتلا
دعبو.وهامكفقوملاةقرفلالثممىرينأديرأتنكوانبهذو.»مقارلا
كلذحرشينأهنمتبلطفريهزديقعلافقومةحصبعنتقاعالطتسالا
يفيدسألارابجلادبعقيرفلاناكةقرفلاىلإاندعامدنعو.هدئاقلاٍّيصخش
يهامو،هآرامِّنيبينأنكرلاطباضنمتبلطفةقرفلادئاقعمانراظتنا
39ءاوللارمآديقعلارظنةهجونإ«:لاقو،هآرامبلجرلاملكتفهتعانق
دبعقيرفلاناكو.هنكرطباضّبنأفعلاطديمعللكلذقُريملو،»ةحيحص
اي«:تلقارًيخأ.قلعينأنودنمروديامعباتيقليفلادئاقرابجلا
ىلإاًعمبهذنيكيعملضفتفنآلاىتحعنتقتملتنكاذإعلاط
لسُرأهنأفيكو،هحرجةجحرركف،»هارتامءوضيفرّرقتلمقارلاةقطنم
دئاقبقاُرأتنكو،كانهجلوعفيكانيلعصقيأدبو،ايناملأيفجالعلل
ضعبمشنلجرخنلرازنديمع«:لاقاهدعب.ًابضغىظلتيناكيذلاقليفلا
؟لجرلااذهرشبلانمعونيأ؟اذهام«:يللاقف.انجرخو،»يقنلاءاوهلا
يلردصأ،يدلعنامال«:هتبجأف،»ةكرعملاتنأردأوةقرفلاهنمملتسا
:هلتلقفةيبصعبنخديذخأو،رابجلادبعقيرفلاتكسف.»كلذبرمألا



ةمادإطوطخعطقبنوكت1155مقارلاةداعتسانأكتربخأوقبس،يديس«
لمعإ،يدلعنامالاًنسح«:لاقف،»يعطاقنملمعبمقارلابودعلاةوق
دئاقنمريهزديقعلايمحتنأكنمديرأ«:هلتلقارًيخأو،»كلذىلع
.كلذبيندعوف،»12ةقرفلا

ةطاحإوناديمكجيداونمرشابملاريغبرقتلاةيلمعذيفنتناك
ةرخؤميف994مقارلاو12ةقرفلاعطاقيف1155مقارلالتحييذلاودعلا
ةيسدنهلااهنم،تاريضحتلانمديدعلانابلطتي،يتقرفنميبرغلابناجلا
ناتاترسةضراعلصفييذلاناتاترسقيضمف.تاعطقلاةئيهتوةيوبعتلاو
بجيقيضملالامشوكميكةضراعنعنوأكجةضراعيبونجلااهدادتماو
يتلاةيلمعلافشكينأنكمييذلاودعلارعشينأنودنمّرسُجينأ
ريسجتلاةيلمعللباقملاناتاترسةضراعفرطنأالإ،اهبهتتغابمىخوتن
م600وأ500ةفاسملنانسأكانهو،تابابدلاوتايلآلاريسملحلاصريغ
كانهو،اهبرغب994ةضراعلاطبرتقيرطكانهسيلامك،اهتيوستبجي
لوصولاقرغتسيو،ةاشملاوأتاناويحلاهيلعريستنأنكميميدقمسين
ةجلاعملتاريضحتلانمةلسلسانذختا.تاعاسينامثنمرثكأنيلجاراهيلإ
ًاليللمعلابقيضملايفرططبرييذلارسجلابصنبانمقف،تالضعملاهذه
ةيرخصلانانسألاةيوستبسماخلاءاوللاةسدنهّةيرستفلكو،اًراهنههيومتو
نممكّةيرسلارمآتلأسامدنعو.ةضراعلابرسجلاطبرييذلافرطلاىلع
ىلإجاتحأ«:لاق،م500نمرثكأىلإةدتمملانانسألاةيوستهبلطتتتقولا
،»؟كلذكسيلأسماخلاءاوللاةسدنهّةيرسهذهنإ«:تلقف.»نيعوبسأ
نمةعاس48دعبلمعلازجنتنأكديرأ«:تلقف،»يديسمعن«:لاقف
بلطيفتلسرأكلذءانثأيف.هتددحيذلاتقولايفهزاجنإمتو.»نآلا
يفةكورتملاةقرفلا،تاناويحةيلقنّةيرسنم)لاغب(تاناويحةيلقنليصف
ىلعضرعتتسيتلاةوقلاىلإتادادمإلالاصيإل،ةيناميلسلايفاهتاركسعم
دهجلاىلإةفاضإ،قليفلانميسدنهدهجبلجبانعرشو،994مقارلا
ريسملحلصتقيرطلمقارلاىلإيدؤملامسينلاعيسوتلةقرفلليسدنهلا
.تايلآلا

]146[رباصتمصعةّصاختاوقنكرلاديقعلا19ءاوللارمآُتّفلك
نمةطاحإلاوبرقتلاةيلمعبمايقللهبقحلتسيتلاتاعطقلاوءاوللاةدايقب
ءاوللنيعباتلايلآلاجوفلاوتابابدلاةبيتكهبتقحلأ.ناديمكجيداو
تقحلأو،اهفارشإتحتوةقرفلاعطاقيفلّكُشيناكيذلا51يلآلاةاشملا
لداعتبجاولاةوقتحبصأفةسدنهّةيرسو،ريواغمايارسثالثاًضيأهب



ةعباتلاتابابدلاةبيتك)مقاوط(فئاوطةرادجلاًنئمطمنكأمل.نيءاوللا
نمةثيدحلاوةديدجلامهتابابدبنيدجتسملانممّهلجناكذإ،51ءاولل
اهفئاوط،ةميدقتابابدةبيتكانيلوكتاعفترميفانيدلناك.T55زارط
مهتابابدب19و38نيءاوللانودنسي،ةبرجتلاوةربخلايوذنماهطابضو
نأنكميو،انيلوكلابجنماهلازنإبعصييتلاT54زارطلانمةميدقلا
اهفئاوطمايقتررقف.اهمَدِقلةلبقملاتابجاولااهذيفنتءانثأيفلطعتت
نماًدحاواوكرتينأدعببجاولاذيفنتلةديدجلاةبيتكلاتابابدمالتساب
ةيقارعلاةيعفدملاوعوردلاتادحوريبعتبىّمسيويمارلاوه(ةبابدلاةفئاط
يفاهعضاوميفّةيرسلكيفاًدحاوًاطباضو،ةبابدلكيف)دحاوددع
.انيلوكتابابدةبيتكىلإةديدجلاةبيتكلاطابضوفئاوطلقتنتو،انيلوك
.بجاولاذيفنتلةبرجمفئاوطبةثيدحتابابدةبيتكانيدلحبصأاذكه

،ملك25و23نيببجاولاةوقهيلعمدقتتسيذلاروحملالوطناك
تبحصتسا.مساينلاوةضفخنملاتاعفترملانمةّدعدقعهدادتماىلععقتو
ةضراعىلإةيعفدملارمآو،رشععساتلاوسماخلانيءاوللايرمآذيفنتلالبق
كجةضراعهاجتابارًيسيداولاىلعةفرشملاقطانملاعالطتساانأدبو،ناتاترس
باختناىلعزكُرأتنك.سماخلاءاوللانمتاعطقهلتحتيذلانوأ
يفمدقتتسيتلاةوقللاهعلطتسنانكيتلاتاعفترملايفدانسإعضاوم
يذلاةيعفدملارمآىلإريشأراتمألانمةدعٍتائملكريسمدعبو،يداولا
سماخلاءاوللارمآنموهنمبلطأو،هعميتلاةطيرخلاىلعانريسمعباتي
اًحالسوةاشملانمةزرفمو،كانهةبابدوأانهًاطسوتماًشاشراعضينأ
يفمدقتتسيتلاةوقلادانسإنمضيساذكه.كلتوأةطقنلاهذهيفاًدناس
نماًبيرقانلصونأىلإ،ٍداعملمعيألاهضّرعتةلاحيفنوأكجيداو
ىلإُّتفتلا.دانسإةطقنرخآانتّبثو،يداولالتراهيلإيهتنيسيتلاةقطنملا
.»ةكرعملاانبسكنآلا«:مهلتلقويعمنيذلاطابضلا

شيجلاناكرأسيئروعافدلاَريزو،قليفلادئاقرابجلادبعقيرفلاربخأ
دصرمىلإانبهذو،انترايزباًعيمجاوماقفاهبمايقلاعمزنيتلاةيلمعلاب
نأةيعفدملارمآتفلكو،ةقطنملاىلعةفرشملاوكميكةضراعيفةقرفلا
بجاونعريزوللزاجيإلابانأتمقو،شيجلاناكرأسيئرلةطخلازجوي
ةيلمعلاةطخبهباجعإىدبأف،هذيفنتلاهبانمقيتلاتاريضحتلاوةوقلا
انلىنمتوءيرجوركتبمهلمجمبلمعلانأبّقلعو،ةذختملاتاءارجإلاو
ىلع994مقارلابجاوبفلُكتسيتلاةوقلاعفدباًعنتقمنكأمل.قيفوتلا
لوصوللةلجارلاةوقللةّدعتاعاساهعطققرغتسييتلاةيمسينلاقيرطلا



هيلإيدؤملامسينلانيسحتبيسدنهلادهجلامايقنممغرلاىلع،هيلإ
موقأسينإتلقتاكرحلاةفرغيفو.تالجعلاريسلاهبسأبالةفاسم
600نيبدعبتةفاسمب994مقارلاىلعتاّيتمسلابةيوجةلوصلازنإب
هتاوقنارينبتّايتمسلاباُصتاليكودعلادوجوناكمنعم700و
هتفلكفةوطخلاهذهلليلخناهربنكرلامّدقملاسّمحتف،مقارلايفةدوجوملا
دعبو.ةيوجلاةلوصلاذيفنتلةدناسةحلسأبةززعمريواغمايارسعبرأةدايقب
هتوقوناهربمّدقملاماقفةيلمعلاذيفنتيفانعرشةفاكتاريضحتلالامكإ
ةحلسملاتّايتمسلاوةيعفدملاناريندانسإب994مقارلاةقطنميفلازنإلاب
دعبو،ةقطنملايفتاراغملاوفوهكلاىلإءاجتلالاىلعودعلااهيفانربجأف
،راتمألانمةدعتائممّدقتلاتعاطتساو،ودعلاعمةوقلاتكبتشالازنإلا
ةيعفدملاانّفلكو،اهعضاومنيصحتوفقوتلاباهيلإانزعوأةمواقملاتدتشااملو
.هيلعاهنارينبصب

يداوىلإناتاترسرسجروبعبةسيئرلاةوقلاتعرشًاليليلاتلامويلايف
اليكودعلافصقبانتيعفدمتماق.ريواغملاايارساهمدقتتنوأكج
رجفلالبقو،اهمدقتءانثأيفتابابدلاةكرحعمسيوأةوقلافشكي
نأدعبWمسااهيلعانقلطأيتلاقرطلاعطاقتةدقعيفةوقلاترقتسا
مويلارهظيفو.ودعلااهفشكيالنأنامضلشغلاتاءارجإةوقلاتذختا
تاعاسلايفو،ةفاثكبرمهنيرطملاناكءاسملايفو،طقاستلابرطملاذاذرءدب
ةوقلالترينقلقيمل.طوقسلابجولثلانمذاذرأدبليللانمىلوألا
أفدأوجلانوكييداولايفوةحوتفمهتالصاومقيرطتناكيذلاةسيئرلا
مقارلايفةقلعمتناكيتلاناهربمّدقملاةوقينتقلقألب،لابجلانم

.جولثلامثاهيلعرمهنيرطملاو994
لبجيفداركألانيحلسملاةدراطملةيلمعّنشتيتقرفتناك1979ماعيف
ريواغميّتيرسلسرأدقلوألاقليفلاناكو،ةيناميلسلاةظفاحميفغادهرق
ناكو،ةيلمعلاهذهيفانريواغمةكراشملليبرأيفةنماثلاةقرفلانم
راطمأترمهناةليللاكلتيفو،داركألانيحلسملاةتغابملًاليلنوكرحتيريواغملا
ةينامثناكحابصلاعمو،ءارعلايفاندونجىلعةيوقحايربوبهعمةفيثك
اذهناكو،حايرلاوراطمألاةجيتنمهفتحاوقلدقةنماثلاةقرفلاريواغمنم
:ينباجأف.ةوقلاةيعضونعهتلأسوناهربمّدقملابتلصتاف.هانبعوتسااًسرد
عيطتستلهناهرب«:هلتلقف،»نوللبمدونجلانإو،ةديدشةدوربلانإ«
كبرعشينأنودنممسينلاقيرطنعةدوعللكدونجبحستنأ
ةدناسلاةحلسألاكرتأناهرب«:تلق.»كلذعيطتسأمعن«:ينباجأف،»ودعلا



تالجعلاترمأ.»كلذبكربخأاملاحمهبحساوكدونجئّيهو،اهنكامأيف
ةقطنملاىلإاهلقنوةوقلاةاقالملةيمسينلاقيرطلاىلإكرحتتنأاهئالدأب
اليكةيفلخلاوةيمامألاتالجعلاحيباصمعفرتنأىلع،ةقرفللةيرادإلا
ةقطنملاىلإروفلاىلعرضحينأبةقرفلاةرادإريدمترمأو،ودعلااهفشكي
تامامحئّيهتنأو،ةوقللةراحماعطتابجوانخباطمئّيهتنأو،ةيرادإلا
ةقرفلاةبابطنوكتنأو،دونجلامامحتسالةراحلاهايملاةيوايميكلاّةيرسلا
تالدبوةيذحأوةديدجبراوجوةيلخادسبالمأَّيَُهتنأو،مهصحفلةدوجوم
.ةفاجفطاعمو

يفةيزكرملاتاعدوتسملاىلإنييرادإلاطابضلادحأتلسرأةليللاكلتيف
للبتلانممهيمحتيتلايواميكلافنصلابةّصاخلاتاءابعلابلجلدادغب
اهديعأوةوقلابحسأسينأبهتربخأوةيعفدملارمآتيعدتسا.جولثلاورطملاب
مّدقملازغدبعيلعمّدقملافلكتنأديرأةدملاهذهلاوطو«،ًاليلاًدغ
مقارلايفودعلايمرامهبجاونوكينأب،رخآديجطباضهعمو،كئاول
عفريالىتحهدارفأنمٍّيأنمةكرحيأهاجتايفةبوصمعفدمنارينب
يفنواهتوأأطخيأللاجمالو،ةوقلاةدوعىتحدغلاراهنهسأردحأ
ْعرشا«:تلقوناهربمّدقملابتلصتاتاهيجوتلاهذهلامكإدعبو.»كلذ
ةقطنمىلإتلقتناوتالجعلابةوقلاتقتلاتاعاسثالثريسمدعب.»نآلا
هيجوتلاطابضونكرلاطابضماقيلاتلامويلايفو.مالسبةيرادإلاةقرفلا
مهيفتيقلأواهدونجتيقتلاو،اهتاجاحنيمأتومقارلاةوقةرايزبيسايسلا
مهو،994مقارلاةقطنمىلإةدوعللاوكرحتءاسملايفو،ةريصقةملك
.هجولضفأبمهبجاوذيفنتلنوزهاج
تكرتنأدعبةرطاملاةليللايفىرخأةزفقبتمصعديقعلاةوقتكرحت
،Wةقطنميفةنيمأةدعاقانوكيليلآلاةاشملاجوفوتابابدلاةبيتك
ءاوللاجاوفأدحأتكرتنأدعباهتلتيتلاةليللايفىرخأةزفقبتماقو
ةمادإطوطخفلخةثلاثلاةليللايفتحبصأو،اهيفةنيمأةدعاقلكشيل
برغناليكهاجتانمودعللناترايستءاجليللافصتنميفو.ودعلا
رجفيفو.ناطباضمهنمواهيفنمىلعضبقلايقلأوءاوللااهفقوتساف
1155مقارلاةقطنميفنيدوجوملاودعلادونجيدانيءاوللاأدبيلاتلامويلا
طوطخومهفلختحبصأانتاوقنأل،مالستساللمهايإًايعادتوصلاتاربكمب
،كلذعباتننكرلاطابضنمددعوةيعفدملارمآوتنك.تعطقدقمهتمادإ
ىطغمهعمجأبيداولاناكقئاقددعبو،ةئطاومويغتطبهةأجفو
انمقاملكفيرجيامقّدُصأالتدك.هيفًائيشىرندعنملو،مويغلاب



يتأتوأ،انتضبقنمتلفيوبرستلابودعلاحجنيدقذإ،لشفلابدّدهمهب
رمآلتلقفارًيثككلذينجعزأو،ةطاحإلاةوقبرضلهتاطايتحانمتاوق
انأفحاترأنألواحألرواجملايعفدملاطباضلادصرمىلإبهذأس«:ةيعفدملا
انأو،دصارلاطباضلامانمىلعبلقتأتنك.»ةيضاملاةليللايفمنأمل
مل.انتاباسحجراخأرطيذلافقوملاعملماعتنسفيكو،ثدحامديعتسأ
ىلعةيعفدملارمآناكو،فتاهلاسرجّنرىتحةقيقد15نمرثكأّرمت
منأملانأ«:هلتلقف،ًامئانتنكنإيظاقيإنعرذتعاو،رخآلابناجلا
،»ًءاجردصرملانمجرختنأيديسنكمم«:لاقف،»؟ثدحيذلاام،دعب
.»كلوحامرظناو،جرخايديسايكوجرأ«:لاق.»؟اذامل«:هلتلقف
لكتفتخاثيحلازغلانيعنمىفصأناكو،يداولاىلإترظنوتجرخف
تائملابودعلادونجىرنانكو،دصرملاىلإتعرسأفتأدبامكةأجفمويغلا
ترمأف.مهتحلسأنودنممهمظعمو،هئاجرأيفنوميهيو،مهعضاومنوكرتي
اذهببرهتمهنمتاعومجمتناكو،عيرسلايمرلابمهتلغاشمبةيعفدملارمآ
رخآلاهاجتالاىلإنوضكارتيلبانقةقشرمهلصتامدنعو،كاذوأهاجتالا
نيّتيرسوأّةيرسّيلإلسرينأقليفلانمتبلطف،فارخناعطقمهنأك
قليفلانكل،ةعساشلايداولاءاجرأيفاوفتخينألبقنيمئاهلاءالؤهعمجل
نماندونجدهاشنانك994مقارلاهاجتايفو.اهرسيتمدعنعرذتعا
نمتارشعلابودعلادونججرخيليلقدعبو،فوهكلاىلإنوعفدنيريواغملا
مقارلا12ةقرفلاتاعطقتداعتساف،نيملستسميديألايعفارمهفوهك

.ةمواقمنودنم1155
يفيدسألارابجلادبعقيرفلاقليفلادئاقناكو،ةقرفلاّرقمىلإاندع
يفلفحتنسانكيأ،5/1/1982مويلاكلذخيراتناكو،فقوملاعباتييرقم
ىلإريبكلارصنلااذهاهبانيدهأةيقربانلسرأف،شيجلاسيسأتىركذبهدغ
.ةبسانملاهذهبديتعلاانشيج
ىدبأو،ةقرفلاّرقميفانترايزبهللاريخناندعقيرفلاعافدلاريزوماق
رقتسمريغّوجلاناكو،994مقارلايفناهربمّدقملاةوقةرايزيفهتبغر
تناكوةرايزلاىلعريزولارصأكلذعمو،رخآوتقونيبلطهتراطمألاو
يفارًيخأانحجنو،ًالامشواًنيميحجرأتتوةّدشبزتهتانتلقأيتلاةّيتمسلا
يفريواغملانمهولتاقموناهربنكرلامّدقملاناكومقارلاىلعطوبهلا
عضوبريزولاماقو،نيتبتربماعلادئاقلارمأبناهربمّدقملامّرُكو،انلابقتسا
اهطابضوةوقلابتارميفةملكريزولاىقلأو،هيفتكىلعنكرديمعةبتر
.ةكرعملايفزِّيمتملامهءادأاهيفحدتما



ريدميروبجلارسيمنكرلاديمعلاقليفلادئاقهتبحصبوماعلادئاقلاماق
ةحارتسالاةشيرعيفو،ةنيهوكيفةقرفلاّرقميفانترايزبةيركسعلاتاكرحلا
هيقفارموسيئرلاعمانسلج.عاقعقلارسجبناجىلإريهنلافافضىلع
ناحرفقيفرلاو،ةيعفدملارمآوةقرفلانكرطابضو،ةماعلاناكرألاطابضنم
ةكرعملازاجيإبتمقو.ةقرفلايفيبزحلاميظنتلاّرسنيمأيدامح
ملليصافتعمسيهنأاًحضاوناكو،ماعلادئاقللاهبانمقيتلاتاريضحتلاو
ىلإقرطتلابةيعفدملارمآو،ناحرفقيفرلاماقكلذكو.اهيلععلطادقنكي
عتمتبعمتسيسيئرلاناكو.ةكرعملاءانثأيفتثدحيتلاتاقرافملاضعب
لاجريديأىلعققحتامبهرخفوهباجعإىلعلديامبّقلعيو،باجعإو
امةقرفلاهذهيفَتيضقدقلرازنديمع«:لاقارًيخأ.ةكرعملايفانتقرف
ىدحإىلإلقُنتو،ًاليلقحاترتنألتقولانآدقو،تاونسثالثلابراقي
يتدايقيفقاهرإوبعتيأبرعشأملسيئرلايديس«:تلقف.»تايريدملا
ديمع«:سيئرلادرف.»اهلاجرنيبواهيفنوكأنأيفيتعتمو،ةقرفلاهذه
نوكيسو،اهيلعتلصحيتلاكةبرجتىلعلوصحلاةصرفنيرخآللكرتأرازن
نألبقوانعمهفويضوسيئرلاىشعت.»يروبجلارسيمنكرلاديمعلاكليدب
فرعتس«:ينباجأف،»؟اهيلإتلُقنةيريدميأ«:رسيمديمعلاتلأسانكرتي
ريدمبصنمىلإيلقنرمألصو،عوبسأنملقأدعب.»دعباميفكلذ
دادغبىلإيقيرطيفو.اهتاليكشتوةقرفلاتعدوفيلاتقلاريوطتلاةيريدم
الإكلذببسمهفأملو،ةقرحبىكبيذلايدامحناحرفقيفرلاينبحص
.كلذليصافتنآلادرسأسو،ليوطتقودعب

نمةسداسلاةقرفللبزحلاميظنتّرسنيمأتباثديقعلايدرطدعب
لبققليفلادئاقهدقعيذلارمتؤملايفينعطاقنأدعب،عامتجالاةعاق
ّرسنيمأيركسعلابتكملاوضعروضحب،انيلوكةضراعيفةريخألاةكرعملا
ىلإاًريرقتتباثقيفرلاعفر،ةمعنمظاكقيفرلاقليفلايفبزحللميظنتلا
ذاختابلطيذلاةمعنمظاكقيفرلاةسامحبهدمتعاو،يركسعلابتكملا
ةداقنماهراركتنمًافوخو،بزحلاةبيهىلعظافحللتاءارجإلادشأ
يتلاحإويتبساحمبماعلادئاقلاىلإةيصوتيركسعلابتكملاعفرف،نيرخآ
نميلقنبىفتكاو،بزحلاةيصوتضفرماعلادئاقلانأالإ،دعاقتلاىلع
.عافدلاةرازورئاودىدحإىلإةقرفلاةدايق

برعلانولتاقملا
يفبرعلاهئاقشأةدجنلّبهيهنأيقارعلاشيجلانعفورعملانمناك



تاوقىلإقارعلايفجتحنملو؟فيكواذامللأسينأنودنمٍةمحلملك
تاوقتتأامدنع1963ماعيفامهالوأ:نيتدودحمنيتلاحيفالإةيبرع
،نطولالامشيفانتاوقعمتلفحجتورعاشلادهفديقعلاةدايقبةيروس
نابإ)رصم(ةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلانمةوقتمدقامدنعةيناثلاو
نيسيئرلانيبةدحتملاةيبرعلاةيروهمجلاعمةيسايسلاةدحولاقافتاعيقوت
ةوقْتلسُرأثيح،1965ماعيففراعمالسلادبعورصانلادبعلامج
يجاتلاركسعميفترقتساويبارعدمحأنكرلامّدقملاةرمإبتابابدةبيتك
اًرودلباًيلاتقنكيملةيرصملاةوقلارودنأّالإ،]147[دادغبلامش
فلتخالاحلانكل.ةدحاوةلوديفنيرطقلاديحوتبرقىلإريشياٍّيزمر
ىلعةيقارعلاةحلسملاتاوقلااهضوختيتلاسورضلابرحلاعاضوأيفنآلا
،ةمألانعوقارعلانعاًعافديبرعلانطولليقرشلاحانجلا،ةيقرشلاةهبجلا
يلياميفِّنيبأسو،نوينميلاونويندرألاءاقشألابرحلاهذهيفانكراشذإ
.اهتايباجيإواهتايبلسبةيلاتقلاةبرجتلاهذهنعيتاعابطنا

نويندرألا-
كلملانأنيسحمادصسيئرلاماعلادئاقلاركذتاعامتجالادحأيف
نمىلوألاةنسلايفقارعلاىلإهتارايزىدحإيفدعوندرألاكلمنيسح
.نييقارعلامهناوخإعملاتقلايفةكراشمللةيندرأةقرفلاسرإببرحلا
ّدرف،»؟ىنثموبأكلذركذتأ«:لاقولشنشقيرفلاىلإماعلادئاقلاتفتلاو
ىلإتزعوأ«:لاقفهتياوريفماعلادئاقلارمتساو.»يديسمعن«ـبهيلع
رسيمنكرلاديمعلاةسائربندرألاىلإاًدفولسرينأشيجلاناكرأسيئر
ةيندرألاةقرفلاةكرحبيترتل،كاذنآةيركسعلاتاكرحلاريدم،يروبجلا
.»اهلوصودعبولقنتلاءانثأيفةيتسجوللااهتاّبلطتمنيمأتو

يذلايندرألاشيجلاناكرأسيئربلاطوبأيحتفقيرفلادفولالباق
ال؟ةقرفيأ،ةقرف«:لاقويقارعلادفولانمهعمساملهتشهدىدبأ
نأيهةركفلا.لبقنميعمشقانيملعوضوماذهوةقرفلاسرإاننكمي
نإ.مكعمبرحلاانلخداننأينعيةقرفلاسرإو،نيعِّوطتملاضعبلسرن
ربخأوقارعلاىلإدفولاداع.»ناريإعمسيلوليئارسإعمنحنانتلكشم
يفمكتلسرأو،كلذمهنمبلطنملنحن«:هدرناكو،كلذبماعلادئاقلا
يتلابرحلارحبيفةطقنيهاهريغوأةقرفو.نيسحكلملادّهعتءوض
نيسحكلملاناكو،نيعِّوطتملانم2000وحناولسرأدعباميف.»اهضوخن
مثاوكبدواوفتهواوجزهفمهلابقتسالسيئرلاعمجرخف،دادغبيفاًدوجوم



رصانعمهنأاًحضاوناكو.امهناضتحاوامهليبقتلسيئرلاوكلملاىلعاومجه
قليفلاةدايقىلإةماعلاناكرألامهتلسرأف،لاتقللنوحلصيالوةطبضنمريغ
اوداعأقليفلاّرقميفو.مهنمةدافتسالاومهبيردتلطسوألاعطاقلايفيناثلا
ىلإنيجوفو،12ةقرفلاعطاقىلإاًجوفاولسرأو،جاوفأةثالثيفمهبيترت
.بيردتلاتابلطتممهلتأيهوةقرفللةيرادإلاةقطنملايفمهتنكسأف،يعطاق
ىلعاودرمتدقنييندرألانيجوفلادارفأنأبينربخأوينكرطابضدحأءاج
ىلإجورخلانوضفريو،نيدعاقتملانممهعيمجاوناكونييندرألامهطابض
مهفرغيفنآلانورصاحمطابضلانأو،مهطابضبكتفلانوديريو،بيردتلا
يتيامحدونجعمتبهذ.مهرئاشعومهبراقأنمدارفألاضعبةيامحتحت
ىلإاوداعواوقرفتةيامحلاةوقعمينودهاشامدنعو،نييندرألاركسعمىلإ
،ىضوفلاهذهبابسأامو،ثدحاممهنمفرعألمهطابضتعمجف.مهمايخ
دقكلملانأو،نوجسلاءالزننمءالؤهضعبنأيهةلكشملانأينوربخأف
نوجسلانماوجرخف،قارعلايفلاتقللمهنمعّوطتينمءافعإباًرمأردصأ
ليئارسإلهتلامعلنجُسمهضعبنأو،نيعِّوطتملاعمةرشابمقارعلاىلإ
،ىضوفلاببسمهءالؤهو،ةلتقلاونيمرجملانممهنيرخآو،ةيروسو
نحن«:اولاقف،»؟مهؤامسأمكيدللهو،مهنوفرعتله«:تلقف.ضيرحتلاو
:تلقو،ٍصخش200وحناوناكواهتبلطف،»مهئامسأبمئاوقانيدلو،مهفرعن
يألوأ،يحصلامهعضوللاتقللنوحلصيالنممنورخآمكيدلله«
تبلطوقليفلابتلصتاف،اًصخش50وحنمضتةمئاقينوطعأف،»رخآببس
تعمجو،قليفلايزاجملقنلةصصخملانمٍلقنتالجعسمخلاسرإ
يتلاةيامحلاةوقرمآليرماوأتناكو،ةحلسمةيامحتحتمهتنحشوءالؤه
نأو،فقوتنودنمةيندرألا-ةيقارعلادودحلاىلإاوهّجوتينأمهسرحت
بوغرمريغءالؤهنأبةيصوتعمنييندرألادودحلالاجرىلإمهوملسي
ناكرألاباولصتادودحلاةقطنميفو.قارعلاىلإةدوعلانمنوعنمُيو،مهيف
يأىلعهبمايقلللصحتسأمليذلاءارجإلااذهباوأجافتثيحةماعلا
مهتربخأف،ةماعلاةدايقلاوعافدلاةرازويفةّينعملاتاهجلانمةقفاوم
ةرتفدعبو،ةيسسجتلاوةيمارجإلامهتايفلخو،ءالؤههبماقامةروطخب
.ةعجرنودنمدودحلااوربعو،ةماعلاةدايقلاةقفاومتتأراظتنا

،نيجوفيفمهميظنتُتدعأف،فلألاوحننييندرألانيعِّوطتملانميقب
نييندرألانيدعاقتملاطابضلانمٌددعكانهناكذإ،يلآةاشمامهدحأ
ملعأتنكو،يندرألاشيجلايفمهتمدخلالخةيلآٍتادحويفاوناكنمم
يفM113عوننمةكلهتسموةميدقةيكريمأةعّردمتالجعدوجوب



،يوازعلارهوجءاوللانمتبلطف،ةيركسعلاةيلآلاةسدنهلاتاعدوتسم
،اهلرايغلاعطقنيمأتواهحيلصت،ةيئابرهكلاةيلآلاةسدنهلاريدمويقيدص
،ةيامرلاىلعمهبيردتيفانعرشو.ةعردمةلجعنيعبرأيهيتجاحتناكو
بيردتلاانيهنأو،لاتقنيرامتمهلانيرجأو،طبرلاوطبضلاىلعانزّكرو
يلآلاةاشملاجوفلرخآلاو،ةاشملاجوفلامهدحأ،يقيقحلاداتعلابنينيرمتب
ًابجاوةاشملاجوفانيطعأةكرعملل]148[مهميعطتضرغلو.ةعردملامهتالجعب
ًاطايتحايلآلاةاشملاجوفانيقبأو،سوقلانيزيفانتاعطقعماٍّيعافد
.نييقيقحاًدونجاوناكندرألاىلإةدمدعباوداعاملو،ةلباقملاتامجهلل

نوينميلا-
نمةيولألاسرإحلاصهللادبعيلعقباسلاينميلاسيئرلاحرتقا
،رهشأةتسلكلّدبتو،برحلايفةكراشمللقارعلاىلإاًعابتينميلاشيجلا
امعومجمناكواهّحلسنواهزّهجنفتارئاطلابلسُرتتناكذإ،ناكاذكهو
ةيلوألاانتاظحالمتناكينميلالوألاءاوللالصوامدنع.ةيولأةينامثلسُرأ
امانشهدأو،مهفراعمومهطابضةفاقثةلقو،مهدونجطابضنافعضيه
،مهتليبقنمنيذلاطابضللامهمهتعاطودونجلاءالونأنماًقحالهانفرع
ةلاحلايفامكو.ىرخألالئابقلانمدونجلاىلعطابضلاءالؤهلةطلسالو
ةياهنيفو.طبرلاوطبضلامهانّملعو]149[مهبيذهتومهبيردتاندعأةيندرألا
نمةيفلخلاقطانملايفمهانعضوبيذهتلاوبيردتلانمةثالثلارهشألا
،ةتسلارهشألاءاهتنادعبهنطوىلإءاوللاداعو،ةقرفلليعافدلاعضوملا
سيئرلانمًءاكذكلذناكو،هقباسبهانلعفامانرّركفرخآًءاولانملتساو
ةيموقلاةكراشملاراعشتحتاًعابتهشيجبيردتبموقننأهللادبعيلع
.]150[ةكرعملايف

نوينادوسلا-
هدلبىلإديُعأو،طسوألاعطاقلايفبّردتًءاولينادوسلاماظنلالسرأ
.كاذنآنادوسلايفهيلإةجاحللهبيردتلامكإلبق

نويرصملا-
نيلماعلانييرصملانيعِّوطتملانميبعشٍشيجعطاقانترمإبقليفلاعضو
ناكو،مهدلبيفةيمازلإلاةمدخلااوضمأدقهدارفأمظعمناكو،قارعلايف
ىلعةضراعكسملمهانعضوو،رماوألامهتعاطإكلذكواًديجمهطابضنا



.ةهبجلانعاًديعبىلدنم-نيقناخقيرط
ةبابدةئمبانديوزتلةيرصملاةموكحلاعمقارعلادقاعت1981ماعيف
تايريدميلثممنمةنجلءانيملايفاهلابقتسايفناكو،T54تةيسور
اهتيحالصصحفضرغلعوردلاوةيئابرهكلاةيلآلاةسدنهلازيهجتلاوحيلستلا
دعباهمظعمّلطعترخاوبلانمتلزُنأامدنعو،دقعلاطورشاهتقباطمو
ناكرأسيئراهؤاضعأربخأواهمالتساةنجللاتضفرو،راتمأةعضباهريس
ىلعيتلاتافصاوملاقباطتالتابابدلانألشنشرابجلادبعشيجلا
اهراعسأنأكلذنمىكنألاو،ةكلهتسماهنأواهئارشىلعدقاعتلامتاهساسأ
ناكيتلاهسفنزارطلانمةديدجلاةيتايفوسلاتابابدلاراعسأنمىلعأ
ناكرأسيئربهذف،اهضفرررقتكلذلو،يتايفوسلاداحتالااهبانزِّهجي
اهنأو،دقعلاتافصاوملةفلاخمةقفصلانأبهربخأوماعلادئاقلاىلإشيجلا
:ماعلادئاقلاهيلعَّدرفاهتداعإىريولمعلانملطاعاهمظعمو،ةكلهتسم
دقعلاغلبممهلاوعفداو،ةكلهتسملاداوملاتاعدوتسماهوعدوأواهوملتسا«
.»ًالماك

ةيريدميفديدجلايبصنمبتقحتلا1982ماعنميناثلارهشلايف
يحنمبماعلادئاقلانمرمأردصيقاحتلانمعوبسأدعبو،يلاتقلاريوطتلا
ةكرعميفةعباسلاةقرفلليتدايقيفزرابلارودللةدحاوةنسةدملاًمَدِق
ديسلا«:ةلادبلالماعلاقو،فتاهلاسرجّنرمايأةثالثدعبو.برغناليك
:تلقفةيريدملايفهبموقأامعسيئرلاينلأس.»يديسمكبلطيسيئرلا
لمعهيلعموقييذلاساسألااهلعجو،برحلاةبرجتلقنلواحأيننإ«
عيطتسنتاجاحيأكانهله«:سيئرلالأسف،»ةلبقملاةلحرملايفةيريدملا
نيرمآلانمنكرلاطابضضعبىلإجاتحأيننأهتبجأف.»؟اهيفكتدعاسم
:سيئرلالاقف،ةلعافلاتادحولاجراخنآلامهو،برحلايفاوبيُصأنيذلا
:تلقف،»جرحلاانفقومفرعتكنأنممغرلاىلعمهضعبلقنبموقنس«
يفةمدخلابيحصلامهعضومهلحمسيالنممضعببيفتكأيننإ«
.»يديسةهبجلا

Xديمعةبترىلإبرحلاتايادبيفيقُريضاقلاحالصنكرلاديقعلا
عطاقلايفلتاقتتناكيتلاةيلآلاةسماخلاةقرفلاةدايقملستو،نكر
ةدايقملستو،نكرءاولةبترىلإىرخأةرميقُرةريصقةرتفدعبو،يبونجلا
ةيلوؤسملّمحو،تايلمعلاةحاسنميبونجلاعطاقلايفثلاثلاقليفلا
هنعتفرعو،مدُعأةريصقةمكاحمدعبو،ودعلاديبةرمحملاةنيدمطوقس
ةقرفلادئاقانتيشدعسأداوجنكرلاديمعلاهعممدُعأو،هتحارصوهتعاجش



،هقدصوهتعاجشباًضيأفورعملاونيزِّيمتملاطابضلانموهو،ةعردملاةثلاثلا
نيلاوملاةيدركلارئاشعلاءاسؤرّمهأدحأانتيشدعسأخيشلانباوهو
ىفطصمالمللدودللاودعلاو،ليبرأةظفاحمنمزودنوارءاضقيفةطلسلل
.ينازربلا

Xتاوقلاىلعةيقارعلاةحلسملاتاوقلايفقلطيحلطصمفنصلا
شويجهيلإريشتاموهوةرباخملاوةيعفدملاوعوردلالثمةنواعملاوةلتاقملا
دانسإلاتادحوينعتيهفتامدخلاامأ،)حالسلا(حلطصمبىرخأةيبرع
ةيلآلاةسدنهلاولقنلاونيومتلاوةبابطلاك)ةرادإلاوةريملا(يتسجوللا
.كلذىلإاموةيئابرهكلا

Xزواجتىلعؤرجتلامدعلكلذو،سيئرلاىلإهبتملكتاملقُنيمل
ىلعبساُحأنأنكمملانمناكلإلإو،هللاريخناندععافدلاريزو
.اهلنيدعتسمنكنملةلبقمبرحليتضراعم

Xسيراضتلاوضرألاعملماعتلاةيفَرحهبدصقيريبعتناديملاةنهم
حلطصمينعيو.ططخملايركسعلالعفلاحاجننّمؤيامب،دونجلابناجنم
ةيبرعشويجلةيركسعلاتاحلطصملايف،يكيتكتلاوكيتكتلا،يوبعتلاوةئبعتلا
تاحلطصملامجعمرارقإنممغرلاىلعريبعتلااذهمدختستلازتالىرخأ
.يقارعلاحلطصمللةيبرعلالودلاةعماجنعرداصلادحوملاةيركسعلا

Xيفاًيلاتقًاليكشتلداعتتاباصعبرحةوقينعييدركريبعتدنبلملا
.ةيلاتقلااهتابجاووأاهميظنتيفسيلواهمجح

Xةكرحليسايسلابتكملاوضعنآلاوهو،قيفوتدمحمديسلاوه
.يناتسدركلاينطولاداحتالانعةقشنملاةيدركلارييغتلا

Xديرينكيملريزولانأودبيو،ربمتبس/لوليأيفنشتسبرحلاتناك
ةزاجإلاحنمنأىلإةراشإلاديفملانمو،اهنشدنعدالبلاجراخنوكأنأ
تادحولايرمآلعافدلاريزوتايحالصنمقارعلاجراخةيدايتعالا
.ىلعأفمّدقمةبترنمطابضللوقلايفلاوقرفلاوتاليكشتلاو

XنزيزفلتهثبيقئاثومليفيففوبوكآةداهشتدروBBCيناطيربلا
عالطالل.ةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاعالدناىلعاًماعنيثالثرورمةبسانمل
:طبارلارظناليصافتلاىلع
>www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=10172<

Xناريإىلعبرحلانشقارعلانأةروطسألًايفندرلااذهحضوي
.قباسلاطبارلارظنا.اهتحلصملوةيكريمألاةدحتملاتايالولاعمقيسنتلاب

Xقباسلاطبارلارظنا.



Xةاذاحمبو،اهنملامشلاىلإعقي،ةيناميلسلاةظفاحمةيضقأدحأ
.ةيناريإلاةنابةنيدملباقم،ةيناريإلادودحلا

Xرهنىقتلمىلع،)رهشمرخنويناريإلااهيمسي(ةرمحملاةنيدمعقت
اهيلعىضقيتلاةيبرعلابعكةرامإةمصاعتناك.برعلاطشبنوراكلا
يبعكلاوادرمنبرباجنبلعزخخيشلااهئارمأرخآهلاقتعابهاشاضر
.1936ماعيفهتافوىتحنارهطيفهرسأو،نييناطيربلاعماهبترةديكمب

Xيفةيناريإلاتاوقلاعمقلخيدهاجمنمةعِّوطتمرصانعتلتاق
ىلإقارعلابحسناىتحاذهقلخيدهاجمفقومرمتساو،ةرمحملاةنيدم
تجّوتنيفرطلانيبتالاصتاتلصحٍذئدنع،1982ماعيفةيلودلادودحلا
ةيرحواًنمآاًذالمقلخيدهاجملهبجومبقارعلانّمأيجيتارتساقافتاب
.نيفرطللاًودعناكيذلايناريإلاماظنلافادهتسايفةكرح

Xّرقميفيناثلانكرلاطباضيثيدحلاهللادبعنكرلامّدقملاناك
ميهاربإنكرلااهدئاقلاًقفارمتنكامدنع1964ماعيفةيناثلاةقرفلا
.كاذنآّيراصنألالصيف

Xروخصلاوةّحلسملاةناسرخلانمأشنييركسعماكحتسايهةعََنملا
لكشلااذهبتاماكحتسانمحضاووهامكةيعافدتاياغلمدختسيو
ةيمهألاتاذعقاوملاوتاركسعملاوندملالخادميفقرطلاىلعظحالت
.ةيويحلا

Xةكرعملالفحج)BattleGroup(فَّلؤييناديميركسعليكشتوه
ةيعفدملاوةاشملاوعوردلانمةطلتخمةوقنمةكرعملاتابلطتمقفو
اهدراومىلعاًدامتعاذيفنتلاىلعةرداقةنزاوتمةوقلكشيثيحبةسدنهلاو
.سيئرلكشبةيلاتقلا

Xةعبارلاةقرفللاًدئاقينيعملاراتسلادبعنكرلاديمعلاناك.
Xميعزيناريإيدركيسايسويميداكأولمساقنمحرلادبعروتكدلا
دنعقارعلاىلإأجليامارًيثكناك،يناريإلايناتسدركلايطارقميدلابزحلا
انييفيفهتلاتغاوةيناريإلاتارابختسالاهتفدهتسا.هيلعيناريإلاطغضلادادتشا
.1989ويلوي/زومتيفاسمنلاب

Xءاوللايفنكرطباضّيجرزخلانابضغنكرلادئارلايمعنباناك
ةعساتلاةقرفلاىلعودعلاموجهيفُرسأ،ةعساتلاةقرفلانم43عردملا
.1981رياني/يناثلانوناك6يفةخركلايفّيرودلاعلاطنكرلاديمعلاةدايقب
تالقتعميفيفوتو،هلقعهدقفأيذلارمألا،ىتشناولأبنويناريإلاهبّذعو
.نطولاىلإهتثجداُعتملوودعلا



Xتاوقحجنتيتلاىلوألاةقطنملاينعييركسعحلطصم:رسجلاسأر
عافدلاىلعةرداقنوكتلاًروفدعتيتلاوةديعبلاةفضلايفاهكسمبروبعلا
اهنمقالطنالاوةقطنملاهذهعيسوتةبقعملاتاوقلاّىلوتتواهسفننع
يفسيوسلاةانقلةيقرشلاةفضلاقطانمتناك.روبعلانمفدهلاقيقحتل
ةفضلاىلعرسجلاسأركلذكوةيلاثمروسجسوؤر1973نيرشتبرح
يفنوراشاهثدحأيتلاةريهشلاةرغثلايفراوسرفدلاةريحبنمةديعبلا
.اهسفنبرحلايفثلاثلاويناثلانييناديملانيشيجلانيبةلصافلاةقطنملا

Xنيبهرمآتنكيذلاةّصاختاوقيناثلاجوفلايفليصفرمآناك
.1974و1971يماع

Xةتغابملاقيقحتلًاليلو،يعفدمدانسإنودنمذّفُنيتماصلاموجهلا.
Xاهيففوهكلانمددعدوجولو،اهتعانملةَعَنملاةيمستاهيلعانقلطأ
.»ةنيصحلاةطقنلا«نويرصملانويركسعلاةوخإلااهوعديو

Xمث1983ماعيفدعاقتلاىلعليحأفيطللادبعلماكنكرلاديمعلا
.سيئرلاصخشىلعهمّجهتةمهتبمدُعأو1985ماعيفلقتعا

Xةردقلاوةقدلابزاتما.ودعلاةاشمةكرحةعباتملرادارزاهجتيزارلا
ةزهجألاهذهتيُرتشا.اهيلإريشأتلاوةيداعملاةكرحلاقطانمهانكتساىلع
50-40ىتحودعلاتاكرحتةعباتماهنكميو،برحلاءانثأيفارسيوسنم
دونجلامادقأعقووتاوصأنمصاخشأللم15-10و،تايلآللملك
ريغةيؤرلاو،تاعفترمبةزوجحمتناكولوىتحمهتايلآةكرحوأنيداعملا
ىلعتاكرحتلاهذهتاوصأسكعنتو،ةزهجألاهذهعقاومعمةلدابتم
.نولِّغشملااهعباتيوةزهجألاتاشاش

Xكوكركنمينامكرت،دمحمرباصتمصعةّصاختاوقنكرلاديقعلا،
لبقناكو.ديدشلاطابضنالاوةعيفرلاقالخألاوةقئافلاةعاجشلابزيمتي
نموهو،بيردتلاحانجرمآاهدعبو،نييلظملاةسردميفاًملعمبرحلا
بصانميفبرحلايفلمع.يلودلاىوتسملاىلعتالظملابرحلازفقلالاطبأ
دئاقناك1991جيلخلابرحيفو،ةعبارلاهقرفلادئاقو،19ءاوللارمآ
)تايلمعلا(تاكرحلاريدمبصنملغشامك،قليفلاىوتسمبتاوق
،رمأنودنمةدايقلاّرقمبحسةمهتببرحلاةياهندعبمدُعأ.ةيركسعلا
.كلذدعبهتحصمدعتبثامكلذو

Xمّنستىتحرصميفةدايقلاملسيفيبارعدمحأنكرلامّدقملاىقرت
ددععمهفتحيقلو،تاداسلاسيئرلادهعيفةماعلاناكرألاسيئربصنم
.ةيمسرةمهميفوهوهترئاططوقسثداحيفهنكرطابضنم



Xّجزينعيوةيقارعلاةحلسملاتاوقلايفمدختسيريبعتةكرعملاميعطت
ّلثمييلاتقنيرمتيفبيردتلاديقةدوجوملاتاعطقلاوأ،نيبردتملادونجلا
زجاحرسكلرطاخملاوفقاومللضرعتلاةيحاننمةيقيقحةكرعمءاوجأ
.مهيدلةكرعملانمفوخلاوةيشخلا

Xيدنجلاميلعتينعيةيقارعلاةحلسملاتاوقلايفحلطصمبيذهتلا
هميلعتلامكإوأةيمألاوحمةسردمهلاخدإو،ةماعلاةفاقثلاتادرفم
.بيردتلاةحاسنمةدوعلادعبتقواهلصصخيناكو.يسردملا

Xاهيفماقيتلاىلوألاةرملاتسيلهذهنأىلإةراشإلاديفملانم
لوأتناكثيح،ينميلاشيجللةيبيردتلاةنوعملاءادسإبيقارعلاشيجلا
نكرلاديقعلاةدايقبةيقارعةيركسعةثعبتثعتباامدنع1939ماعيفةرم
طابضلانمةعومجماهيفو)دعباميفنكرلاءاوللا(توفصليعامسإ
اهبحسررقتىتحينميلاشيجلابيردتتلوتنييقارعلافصلاطابضو
يفكراشيذلاليمجلامجديهشلااهءاروتكرتوًابيرقتتاونسعبرأدعب
لوقلابحاصنموهو،كلذببسبمدعأودمحأمامإلادض1948ةروث
يتلا1962ربمتبسةروثبًائبنتم»دلتسواهانلبحأ«همادعإدنعروهشملا
ماعيفىرخأةريبكةيركسعةثعبتلسُرأمث.ةمامإلامكحىلعتضق

ةحلسملاتاوقلاميظنتةداعإتلوتشيجلاناكرألاًسيئرتنكامدنع1990
.اهبيردتوةينميلا



ماعلافقوملا
مومعيفةيضرعتلاكراعملاءاهتنادعبعافدلاىلإيقارعلاشيجلالوحت
حتفلا«مسااهيلعاوقلطأتايلمعيفاونشدقنويناريإلاناكو،تاهبجلا
نموشوشلاةنيدمليبرغلاهاجتالانم22/3/1982رجفاًموجه»نيبملا
ىلعةيقارعلاتاوقلارابجإلعبارلاقليفلاتاعطقىلعلوفزيدبونج
تلواحنيلوألانيمويلالالخو.ةيناريإلاضرألاىلعاهنمىقبتامعيلختلا
،ةرشاعلاةعردملاةقرفلاوىلوألاةيلآلاةاشملاةقرفقيوطتةيناريإلاتاوقلا
دعبباحسنالانمناتقرفلاتنَّكمتديدشلالاتقلانممايأةعبرأدعبو
ةرمإبيتلاةّصاخلاتامهملاةيولأمظعمنكل،ةريبكرئاسخامهدّبكت
طئاسورسيتمدعلرسألايفتعقواهعضاوميفعفادتتناكيتلاو،قليفلا
نيبحوارتتتافاسمضرعتلااذهيفةيناريإلاتاوقلاتمّدقتو.اهيدللقنلا
يفقارعلاعمدودحلانمملك15دعبىلعتحبصأو،ملك40و30
.قطانملاضعب

عطاقيفةيلودلادودحلاةيلوؤسمهّيلوتوعبارلاقليفلاليكشتدعب
بونجنمئدتبتةرصبلاهّرقموثلاثلاقليفلاةيلوؤسمتحبصأ،ناسيم
ةخركلارهندادتماو،نيتيسبلابونجمثةنرقلاةازاومبةزيوحلاروه
،ةيناريإلاةيركسعلاةيلكلاةينبأثيحزاوحألاةنيدمفراشمو،ةيجافخلاو
.ةرمحملاىتحنوراكلارهنلةيبرغلاةفضلاىلعًابونجفاطعنالاو

)1-9(لكشلا
1982-1981،ثلاثلاقليفلاتاعافدوماعلافقوملا



:يليامكةيعافدلااهعطاوقلتحتثلاثلاقليفلاقرفتناك
ىلإةيجافخلاوةخركلارهننماهعطاقدتميو،ةعساتلاةعردملاةقرفلا.أ
.اًقحالتبحُس.قليفلاعطاقلامشىصقأ

ةعساتلاةعردملاةقرفلايعطاقفلخاهعطاقةسداسلاةعردملاةقرفلا.ب
.ةسماخلاةيلآلاو



فراشمىلإو،ةخركلارهنقرشبونجاهعطاقةسماخلاةيلآلاةقرفلا.ج
ةيلوؤسمدودحىتحنوراكلارهنعمًابونجفاطعنالاوزاوحألاةنيدم
.ةثلاثلاةعردملاةقرفلا

ّطشرهنىتحزاوحألاةنيدمنماهعطاقةثلاثلاةعردملاةقرفلا.د
تدمتعالبةلصتمريغاهتاعافدتناكو.ةرمحملاةنيدماهنمضنمو،برعلا
اهددع،ةدعاقلكلةيعفدملاوعوردلابززعمةاشمجوفةوقبدعاوقكسم
متو،ةسمخلادعاوقلابتيمُسوملك55ةفاسمىلعدتمتدعاوقسمخ
اجوف(يعابرلاميظنتلايذءاوللاو،117ةاشملاءاولبناجنماهلاغشإ
تاكرحتةبقارملةحتفنمعالطتسالاةبيتكتناكو،)تابابداتبيتكو،ةاشم
.نوراكلارهنىلعةقرفلاتاعافدلكعقتو،ودعلا

كسمب11ةاشملاةقرفتفُلكو،ةثلاثلاةعردملاةقرفلاريرحتمت.ـه
ديدحةكسفلخعطاقللًاطايتحاةثلاثلاةعردملاةقرفلاتحبصأو،اهعطاق
رهنودعلاروبعلاحلباقملاموجهلابمايقلااهتمهمو)ةرمحملا-زاوحألا(
ديدحلاةكسفلخاٍّيعافدًاطخكسمتنأىلع،ةقطنملاهذهنمنوراكلا
،دودحلاىلعقليفلاعضاومىلإّللستلانمودعلاعنملةرمحملا-زاوحألا
موجهلاىلعتاسرامملانمديدعلاةقرفلاترجأو،يعافدلاعضوملادعأو
.لباقملا

وبأيف15ةاشملاةقرفتناكبرعلاّطشنمةيبرغلاةفضلايفو.و
.وافلاىلإةرصبلانمبرعلاّطشنعةلوؤسمبيصخلا

يهو،ةرشاعلاةعردملاةقرفلاعضومتتفلخلايفقليفلاعطاقيفو.ز
.قليفلاعطاقيفةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاطايتحا

صاخلافقوملا
تاعافدلاتّدُعأو،قليفلاعطاقيفيويحلافدهلاةرمحملاةنيدمربتُعت
رهنىلعقئارحلالاعشإةموظنمتّدُعأو،عراوشلابرحةهجاوملاهيف
ةّصاختاوقءاوللافُلكو،ةنيدملاىلإروبعلابودعلامايقةلاحيفنوراكلا
ةنيدملايفتاعافدلاتلغُشأو.ةرمحملاتاوقلاًدئاقنوكيلنابعشدايإ
1982ليربأ/ناسين29ةليليف.)دودحوةّصاختاوقوةاشم(ةيولأةسمخب
يعطاقنيبسمخلادعاوقلاةقطنمنمروبعلابةيناريإلاتاوقلاتماق
دعاوقلاقيوطتتعاطتساو،11ةاشملاةقرفوةسماخلاةيلآلاةقرفلا
رماوألاتردصو،ةرمحملا-زاوحألاديدحةكسّطخهاجتاباهربععافدنالاو
ىلعيعافدلااهعضومكسملةثلاثلاةعردملاةقرفلاىلإودعلاروبعلاح



موجهلابمايقلاو،اهيلعءاليتسالانمودعلانَّكمتلبقديدحلاةكسلاّطخ
.نوراكلارهنىلعاهماقأيتلاروسجلاسوؤرريمدتو،ودعلادرطللباقملا
،لوصولايفرخأتعضاوملاهذهكسمبفلكملايلآلانماثلاءاوللانأالإ
دادعأبواهربعّللستيو،اهكسميوانتاعطققبسيودعلالعجيذلارمألا
يرصبلاكشكنمةدتمملاةيدودحلاةدسلاكسميو،دودحلاّطخىلإةريبك
ةقحاللامايألالالخةرمحملا-ةجمالشلاقيرطةازاومبةدتمملاةدسلاىتح
لخادةيدودحلاةدسلافلخىلإةثلاثلاةعردملاةقرفلاتبحسناو.ةكرعملل
.ينيمخلاسرحنمتافذاقلاةلمحجاوفأطغضتحتةيقارعلايضارألا

اهحانجفاشكنادعبةبوعصلايفةياغ11ةاشملاةقرففقومحبصأ
ةرمحملاىتحةجمالشلايفةيدودحلاةانقلاىلعنئاكلارسجلانم(رسيألا
22ـبةكرعمةرادإىلعٍرداقريغاهّرقمحبصأو،)ًابيرقتملك23لوطب
.اهترمإبتناكًءاول

نمضتت،ةرمحملانععافدلاةطخلةحرتقمةساردثلاثلاقليفلاّرقمعفر
يفةكرعملاةرادإىلعرداقريغ11ةاشملاةقرفّرقمنأةلكشملًالح
ةكرعمةرادإليعافدلابيترتلانوكينأحرتُقيو،يلاحلايناديملاعضولا
:يليامكةرمحملا

ةنئاكلا15ةاشملاةقرفو11ةاشملاةقرفنيبةيلوؤسملاعطاقميسقت.أ
توك(برعلاّطشبرغىلإ11ةقرفلارقملقُنينأو،برعلاّطشبرغ
.بسحفةرمحملانعًالوؤسمنوكيو،)نيزلا

أشُنتو،11ةقرفلاةيلوؤسمعطاقيقاب15ةاشملاةقرفملتست.ب
،رهنلايتفضنيبتاعطقلالقنتليهستلبرعلاّطشىلعروسجةسمخ
.ةكرعملاعاضوأقفو

ةيزاوملاةدسلاىلعةيلاحلاعضاوملايفتاعطقلادوجوفيفخت.ج
ةرمحملاةنيدميفتاعطقلافيفختو،ةرمحملا-ةجمالشلاماعلاقيرطلل
.رئاسخلاليلقتل

قليفلاتاحرتقموةساردىلعةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاقفاوتمل
نييخةانقةقطنميفبرعلاّطشىلعدحاورسجبصنىلعتقفاوف
يفنكرلاطابضةدايزبتزعوأو،بسحفصاصرلامأةريزجلباقم]151[
ماعلادئاقلاىرجأةرمحملاطوقسبةكرعملاتهتناامدنعو.ةقرفلاّرقم
ةساردعوضومحرطو،11ةقرفلاو،قليفلاّرقمطابضعمتاءاقل
ماعلادئاقلاتفتلاف،ةماعلاةدايقلااهيلعقفاوتمليتلاقليفلاتاحرتقمو
ىلععلطأملانأ«:هللاقو،لشنشرابجلادبعقيرفلاناكرألاسيئرىلإ



ناكرأسيئرنأالإ.»ضفرلابةماعلاةدايقلاةباجإوقليفلاتاحرتقموةسارد
.تمصلامزتلاشيجلا

تايلمعلاةحاسفصو
يفعوردلاوتايلآلاةكرحيفدعاستةماعةروصبقليفلاتايلمعةحاس
ّطشوزاوحألانيبامنوراكلارهنقرشلانماهُّدحيو،ةفاكتاهاجتالا
يرصبلاكشكلامشنمدتمييذلاةزيوحلاروهةحاسلالامشيفو،برعلا
دتمتةيئامةانقترفُحو،برعلاّطشبرغلايفو،حرشملاوءالحكلاىلإ
،ةجمالشلاىلإةزيوحلاروهنم4/رامغإلاةانقتيمُسدودحلاّطخةازاومب
رفخمىتحنابيتكرهنلامشقمعلابتابابدلاروبععنملقدنخرفُحامك
150ضرعبةجمالشلاىلإنابيتكرهننمدتمتةيعانطصاةريحبدجوتو،ديز
.دودحلاطخنعًالئاموًايزاوماًعناملّكُشتم200ىلإ

،ملك4-2ضرعببرعلاّطشةفضةازاومبليخنلانمطيرشدجوي
ةيناريإلادودحلاىلعةجمالشلاىتحةرصبلالامشةوشنلاةقطنمنمّدتمي
نمدتميليخنلانمطيرشبرعلاّطشنمةيبرغلاةفضلايفو،ًابونج
.ًابونجوافلاىتحًالامشةرصبلا

ةسيئرلاقرطلا
.ةرمحملا-ةجمالشلا-ةمونت-ةرصبلاقيرط.أ
عرفتتو،ةزيوحلاروهبونجرمتزاوحألا-ةوشنلا-ةرصبلاقيرط.ب
.ةخركلاونيتيسبلاىلإةدبعمقيرطاهنم

.ةوشنلا-ةرصبلاقيرط.ج
نيفرطلاتاوق
ودعلا-
عوردلاوةاشملانمةفلؤملاةيماظنلاتاوقلانمجيزمةيناريإلاتاوقلا
تاوقلارّدُقت.)ناردسابلاوجيسابلا(ةيماظنلاريغينيمخلاسرحتاوقنمو
ةيعفدملابةدنسمقرف10و8نيبامبينيمخلاسرحقرفوةيماظنلا
تناكو،ينيمخلاسرحنمتافذاقلاةلمحجاوفأنمددعوتابابدلاو
.زاوحألانمتاوقلاهذهلةّرمتسمتادادمإلا

انتاوق-
اهلامشةنئاكلاةقطنملاوةرمحملانععفادت11ةاشملاةقرفتناك
دعبٍلجعىلعاهمظعمدشُحًءاول22اهترمإبو،)سمخلادعاوقلاةقطنم(



تاليكشتللحُتتملو.ةيقارعلادودحلاوحنهعافدناونوراكلارهنودعلاروبع
ةقرفّرقمنكيملو،اهتاعالطتساءارجإوأاهعضاومةئيهتةصرفةديدجلا
نمددعلااذهةرادإىلعاًرداقىرخأةقرفيأوأةرشعةيداحلاةاشملا
ةرمحملاةنيدمنععفادتكلذلبقةقرفلاتناكو،ةكرعميفتاليكشتلا
،)رشاعلاةطرشلاءاولوةّصاختاوقءاولوةثالثلاةقرفلاةيولأ(ةيولأةسمخب
.سمخلادعاوقلايفنيحتفنم)55يعابرلاءاوللاو117ءاوللا(نيءاولبو

)2-9(لكشلا
)رهشمرخ(ةرمحملايف11ةاشملاةقرفةكرعم

1982)ويام/رايأ(سيام-ليربأ/ناسين26

ةكرعملا
قرفلاةيقبو11ةقرفلاوقليفلاءادأيفتّرثأيتلاقئاقحلاضعبكلانه
:اهمهأو



ةموسحمةرمحملاةكرعمنأبديفتثلاثلاقليفلارظنةهجوتناك.أ
ةحازإنمتنَّكمتو،نوراكلارهنهتاعطقتربعنأدعبودعلاةحلصمل
حانجفشكناف،سمخلادعاوقلاقيوطتودودحلاىلإةثلاثلاةعردملاةقرفلا
ديزيالتاعافدلاقمعحبصأو،ملك23ةفاسمليلامشلا11ةاشملاةقرف
،ةيناريإلاتاوقلاقارتخاءوضيفةهبجلاليدعتدعب،ملك6ىلإ4ىلع
ىلعصنياهّدرناكو،قليفلاتاحرتقمىلعةماعلاةدايقلاةقفاوممدعو
.»بجيامكاهنععافدلابجيو،دادغبلثمربتعتةرمحملا«نأ

رابجلادبعنكرلاقيرفلا(شيجلاناكرأسيئرينواعمعيمجرضح.ب
)رمعرتبأبيجننكرلاقيرفلاوهياتليعامسإنكرلاقيرفلاويدسألا
نكرلالوألاقيرفلاشيجلاناكرأسيئرروضحبقليفلادئاقعماوسلجو
،قليفلادئاقىلإةضقانتمتاحرتقمعفربمهنمٌّلكماقو.لشنشرابجلادبع
ةرشابمتاعطقللهتاهيجوتمهنمٌّلكىطعأوقليفلاعطاقيفتالوجاورجأو
قليفلادئاقديبةكرعملاةرادإرارقداعامف،قليفلاةدايقراعشإنودنم
.11]152[ةقرفلادئاقالو

سلجمسيئربئانكلذكوهللاريخناندعقيرفلاعافدلاريزورضح.ج
يطعيامهنمٌّلكو،قليفلاعطاقىلإّيرودلاتزعقيفرلاةروثلاةدايق
ليصافتىلععالطالانودنمةرصبلايفامهتارقمنمقليفلاىلإتاهيجوت
.فقوملا

ءاوللابيسنتمتو.قرفلاىلعاوعزوتويركسعلابتكملاءاضعأرضح.د
.11ةقرفلادئاقعميركسعلابتكملاوضعنونذداوجلادبعنكرلا

ةدسلالوطىلعةّدعطاقننميعافدلا11ةقرفلاعضومودعلامجاه
ضعبيفاهقارتخانمنَّكمتو،ةقرفلاتاليكشتاهلغشتتناكيتلاةيدومعلا
اهلزعلةرمحملاءانيمهاجتابناكودعلاموجهلسيئرلادهجلانأالإ،طاقنلا
ةليلودعلاعاطتساو.اهنعةعفادملاتاعطقلاقيوطتوةقرفلاعطاقيقابنع
قارتخايفحجننأدعبةنيدملاقيوطت1982]ويام/رايأ[سيام24-25
تاوقلاتلتاقو،ةنيدملالامشيفرشاعلاةطرشلاءاوللةيعافدلاعضاوملا
دافنلاىلعتفرشأدقتناكاهتريخذنأالإةلاسببةنيدملانعةعفادملا
.اهتاعطقهتضاخيذلارمتسملالاتقلادعب

رسيمنكرلاديمعلاةدايقبةعباسلاةاشملاةقرفقليفلاّرقمّفلك
قوطرسكلةجمالشلانممدقتلابةليلقةرتفلبقتلصويتلا،يروبجلا
ىلعةعباتتمةمواقمهجويفمدقتلابةقرفلاترشابو.ةرمحملانعراصحلا
نأنممغرلاىلعو،]ويام/رايأ[سيام26و25يموياهمدقتقيرطلوط



ةقرفلادانسإلةسداسلاةعردملاةقرفلانم30عردملاءاوللاعفدقليفلا
سيام26مويىتحةرمحملاىلإلوصولانمانَّكمتيملامهنأالأ،ةعباسلا
.]ويام/رايأ[

نماهئاقلإوةينيومتلاداوملاوداتعلالقنبثلاثلاشيجلاناريطحانجماق
ةنيدملايفاهلكلوزنلاققشتناك(ةرمحملايفةعفادملاتاعطقلاىلعوجلا
متو،)لازنإلانمودعلاتّايتمسعنملقئاوعكاهيفةدمعأبصنمتدق
اٍّوجدادمإلاةيلمعلعجيذلارمألا،ىرخأدادعأةباصإونيتيتمسطاقسإ
ةرصاحملاتاعطقلاىدلنؤملاوةريخذلادافندعبو.رطاخملابةفوفحم
ىلإاهدارفأنمٍريبكٍددعّللستدعب]ويام/رايأ[سيام28يفتملستسا
.يدنج6000و5000نيبىرسألاددعناكو،برعلاّطشنميبرغلابناجلا

ةعردملاةقرفلادئاقو،يضاقلاحالصنكرلاءاوللاقليفلادئاقيعُدتسا
ذإ،امدُعأةريصقةمكاحمدعبو،ةنتيشدعسأداوجنكرلاديمعلاةثلاثلا
اهدعبةحلسملاتاوقلاتناعو.]153[يعافدلاعضوملارايهناةيلوؤسمالِّمُح
يهو،ةريثكتالاحيفباوصلااهبناجيناكيتلاةيناديملاتامادعإلاةرهاظ
يفاهنكل،ملاعلاىوتسمىلعةيركسعلاتاهجاوملابلغأيفةدوجومةرهاظ
يفتّرثأاهيفتمتيتلاتالاحلاةيدودحمنممغرلاىلعوقارعلا
.ةرمحملاةكرعمدعباميسالوةحلسملاتاوقلاتايونعم

ىلإيرصبلاكشكنمةيدودحلاةدسلاىلإودعلاتاوقتلصوامدنع
ةسداسلاةعردملاةقرفلابحسباهرماوأةماعلاةدايقلاتردصأ،ةجمالشلا
ةيجافخلاوزاوحألاةقطنميفامهعضاومنمةسماخلاةيلآلاةاشملاةقرفو
ديزرفخموّيرصبلاكشكنيبامةيقارعلايضارألالخادىلإةخركلارهنو
.ودعلااهلزعينأةيشخ
نيسحملاسنكرلاءاوللانموينماوبلطوةماعلاناكرألانماولصتا
باهذلا،ةرازولاتايريدمىدحإيهو،ةيركسعلالاغشألاريدمناكيذلا
ناكيذلاةحلسملاتاوقللماعلادئاقلابلطبسحب،ينطولاسلجملاىلإ
مهرايتخاىرج،نيرمآوطابضوفصطابضودونجعمتاءاقلدقعي
تادحولاوتاليكشتلاوقرفلاوقليفلاةدايقنمًايئاوشعماعلادئاقلاةلباقمل
ةكرعملاثداوحةقيقحمهنمنّيبتيل،ةرمحملاةكرعميفتلتاقيتلا
ةماعلاناكرألاةدايقعئارذبودبيامكقثيالحبصأنأدعب،اهتاسبالمو
نماهردصمنماهعازتنادارأف،ةركنملاةميزهلاهذهلىرخألاتادايقلاو
طوقسزهذإ.مهتايلوؤسمومهبترومهعقاومفالتخاىلعنييلعفلانيكراشملا
.ةحلسملاتاوقلاةماركوبعشلانادجووةلودلاوبزحلاتادايقةرمحملا



نيسحملاسءاوللارمأو،مهعمهتاءاقلروضحانمماعلادئاقلابلطو
رثكأتدتماةرتفيفو.مهيلإعمتسأنأينمو،ءاقللايفروديامليجستب
لكل(تاعاس8و6نيبقرغتسيًايموينيءاقلوأءاقليفوعوبسأنم
،يلاتلامويلارجفنمةعبارلايفتاءاقللايهتنتةريثكنايحأيفو،)ءاقل
اذاملوفيكو،مهبّرمامعةيقدصوةيوفعبنوملكتيطابضلاودونجلاناك
ملاذاملو،اوبحسنااذاملفرعيملنممهنمنأبيرغلاو؟لصحاملصح
نمديدعلاُتدهشو.كلذمهناكمإبناكهنأنممغرلاىلع،اولتاقي
مهفطاوعىلعةرطيسلاطابضلااهيفعطتسيمليتلاةينادجولاتاظحللا
طقاستتعومدلاتناكوءاكبلاباورجفناف،ريصقتلاوةميزهلاراعبمهروعشو
.اًرثأتماعلادئاقلاينيعنم

:ةرمحملاطوقسلةسيئرلابابسألاصخلمناك
.)ةقرفلاوقليفلاوةماعلاناكرألا(اهتايوتسملكبةدايقلاةءافكمدع-1
هروبعيفودعلاحاجندعبةرمحملايفةكرعملالوبقىلعرارصإلا-2
ةقرفلاحانجفاشكناو،اهلالتحاوةيدودحلاةدسلاىلإهعافدناونوراكلا
.ملك23ةفاسمليلامشلا

ىلعاهرارصإوقليفلاةدايقتاحرتقمبةماعلاةدايقلالوبقمدع-3
.دادغبنععفادنامكةرمحملانععافدلا

غلبعالطتسالاوأرارقتسالااهلحتيملةسناجتمريغتاعطقدشح-4
.اهتدايقبةدحاوةقرفّرقمفيلكتو،ًءاول22اهددع

مهلخدتوةفاكهينواعموناكرألاسيئردوجوبقليفلاةدايقكابرإ-5
ىلإةدوعلانودنمتاعطقلاىلإةضقانتملاوةفلتخملاتاهيجوتلامهرادصإو
ةيقيقحلاةروصلالقنمدعارًيخأو،ةرطيسلاوةدايقلانادقفو،قليفلا
.اهلكتايوتسملاب

يفتايلمعلاىلعرشابملافارشإلارّرقنيسحمادصسيئرلانأدقتعأ
تّدلوتثيح،ةرمحملاةكرعمدعبىضمتقويأنمرثكألاتقلاتاهبج
لاتقلاتاهبجيفةيريصملاترارقلاذاختاىلعردقأوردجأهنأبةقثلاهيدل
.]154[عافدلاةرازويفوأةماعلاناكرألايفمهنمم

ينلأسفانرئاودىلإةدوعلابهانذأتساسيئرلاتاءاقلنمءاهتنالادعب
،»يديسمعن«:هلتلقف،»؟ةنسةدملاًمدقكحنمنملأرازنديمع«:سيئرلا
نملقأدعبيألبقملاويلوي/زومتيف«:هتبجأف،»؟عفرتتسىتمو«:ينلأسف
يفعفرتأس«:هلتلق،»؟ءاولةبترلمحتملاًذإاذاملو«:لاقف،»؟نيرهش
يتلاةبترلايفاهنمديفتسأسمَدقةنسيلىقبتتويقاقحتسابويلوي/زومت



بلطيمهضعبو،هميركتروفةديدجلاةبترلاعفريكريغ«:لاقف.»اهيلت
ازريمحابصديقعلاىلإتفتلامث،»ىلعألاةبترلالمحلهصقنترهشأةفاضإ
همالكهجوو.يفتكىلعهسفنباهدشونكرءاولةبتربلجبهرمأو،هقفارم
قليفلاةدايقملتستتنأملاسءاول«:هللاقونيسحملاسنكرلاءاوللاىلإ
نأكديرأو،ةعباسلاكتقرفمالتسالدوعتتنأو«ّيلإهمالكهّجومث،»يناثلا
.»ةرمحملاةكرعميفتررضتدقفتناكامكاهديُعت

،ةيناثةرمةعباسلاةقرفلاةدايقىلإتدع1982وينوي/ناريزحيف
صاخشألايفصقاونلالامكإوبيردتلاوميظنتلاةداعإبروفلاىلعتعرشو
.ةرمحملاكراعميفاهتاليكشتبتقحليتلارارضألادعبتادعملاو

نميباولصتاامدنعةهبجلايفةقرفلاةيولأدحأىلإةرايزيفتنك
ناكو.قليفلاةدايقىلإينلقتليتأتسةّيتمسةرئاطنأينوربخأوةقرفلاّرقم
ّرقميفدوجومماعلادئاقلانأينربخأيذلاازريمحابصديقعلاةّيتمسلايف
ةداقوقليفلادئاقوسيئرلاناكقليفلادئاقةفرغتلخدامدنع.قليفلا
فقوملاضرعيأدبو،يسولجليفاضإدعقمبلجبرمأف،نيدوجومقرفلا
نأنكميو،فيعضةيبونجلاةهبجلايفانتاعطقفقومنإلاقو،ماعلا
ىلإاهلكتاهبجلايفانتاوقبحسرّرقكلذءوضيفو،تقويأيفقَرُخي
نماًرابتعاكلذبرمألاردصيسو،قارعلانعاهيفعافدلاوةيلودلادودحلا
ىلإاهلكتاوقلاباحسنالمكينأىلعوينوي/ناريزح20فداصملاٍدغموي
نولجسيعيمجلاناكو.هسفنرهشلانمنيثالثلامويلايفدودحلا
:تلقومالكلابنذإلااًبلاطيديتعفرف،مهنمٌّيأّقلعيملومهتاظوحلم
يعافدعضوب)يناثلاقليفلاعطاق(طسوألاعطاقلايفاننإ،سيئرلايديس«
،دودحلانمةبيرقلاةيطفنلاانتآشنموانندميمحيكانهاندوجوو،ديج
دقو،ودعلاةيعفدمىدمنمضنوكتساهنإفدودحلاىلإاندعاماذإف
فقوتيسودعلانأدقتعأالو،تآشنملاريمدتواهناكسءالخإكلذبلطتي
ةيبونجلاةهبجلايففقوملاناكاذإف،لاتقلايفرارمتسالاىلعهرارصإنع
دودحلاىلإدونجلابحسبلطتي)عبارلاقليفلاوثلاثلاقليفلايعطاقيف(
انعضاومنععافدلاىلعنورداقنحنو،ديجعضويفطسوألايفاننإف
سيئرلاانيعتعمدف،ءيشلاضعباًسمحتمتنكيننأرهاظلاو.»ةيلاحلا
املثمبونجلايففقوملاناكولانأ«:ملألاهبوشيتفاختوصبلاقو
انكنيأ«هسفنبطاخيهنأكورمتساو.»؟بحسنأستنكلهمكدنعوه
.تكسوهتوصجدهتو.»؟ثدحيذلاثدحفيكو،ركفنانكاذامبو،ّططخن
يديسرمأتامكبحسننسفاذكهعضولاناكاذإ«:لوقلابتعراساهدنع



.»سيئرلا
ىلإانتاوقبحسنساننأربخاهلكمالعإلالئاسونعردصيلاتلامويلايف
اموهمهفننأعطتسنملأطخكلذناكو،مايأةرشعلالخةيلودلادودحلا
ددحملامويلايفبحسننساننأودعلاربخنفيكذإ؟هنمةياغلايه
؟انتالاحفعضأيفنحنوانمجاهينأهلحيتنو

انبهذف،ةيلودلادودحلاىلعةأّيهمةيعافدعضاومانيدلنكتمل
يفةيرادإلاانتادحوانّفلكو،ةيعافدلاانعطاوقلماعلاطخلاانددحوعالطتسالل
،عضاوملارفحوةقرفلليعافدلاعضوملاةئيهتتابجاوبةيفلخلاقطانملا
،هدادعإيفلمعلليفلخلاّرقملاةرمإبمهتازاجإنمنيدئاعلابتارملاانيقبأو
ةيدوألاورهنألاىلع]155[تاضاخملاةيوستوةليدبلاقرطلاوقرطلاانأيهو
اننإانلقلب،باحسناةملكانتاعطقلركذنملو.باحسنالاقرطىلع
يفيبلسريثأتنمباحسنالاةملكلامل،لضفأيعافدعضومىلإلقتننس
مالعإلالئاسونماهعمسمهمظعمنأنممغرلاىلع،دونجلاتايونعم
ةيئابرهكلاةيلآلاةسدنهلاةيريدمريدميوازعلارهوجءاوللاناك.]156[
هنمديرأينأبهتربخأوةقرفلاّرقمىلإروضحلاهنمتبلطف،يئاقدصأنم
يدترتىمدوتالجعوتالقانوتابابدللكايهةيريدملالماعميفعنصينأ
اننأبودعلاماهيإلاهنمبحسننسيتلاعضاوملايفاهعضولدونجلاسبالم
روتسزنارتتاويدارو،ةيطفنسيناوفانأيهكلذكو،انباحسنادعباهيفانلزام
ةريخألاةليللايفانمقو.باحسنالاةليللغُشتو،دونجلائجالميفعضوت
تاريشأتلاانعضوو،مارحلاضرألاىلإ]157[تايرودلاتارممتاريشأترييغتب
نمهدكأتدعباهلوخدلاحودعلاتاعطقبرجفنتيكةموغلمقطانميف
انيرجأو،ةيليلتاسراممعبرأبانمقفتاليكشتلاىلإةبسنلابامأ.انباحسنا
انفثكو،ةيئاهنلاباحسنالاةطخىلعرارقللةسرامملكدعبتاليدعتلا
ريغهلعجو،ةريخألامايألايفودعلاعمكابتشالللاتقلاتايرودجارخإ
.ةيسايسلاانتدايقهنعتنلعأيذلاباحسنالابانتاينةقيقحنمدكأتم

ةسمخنمفلؤملاسماخلاو،يلآةاشم51ةيولألاةقرفلاةرمإبناك
رشعةقرفلاريواغمو،ةيعفدماتبيتكو،39و38و19و238ةيولألاو،جاوفأ
تادعمو،ةيعفدمبئاتكينامثو،انيلوكتاعفترميفتابابدةبيتكو،ايارس
،ملك25ةهبجىلعدتمتةيعافدلاةقرفلاعضاومتناكو.ىرخأتازيهجتو
يفةسمخلاهجاوفأبسماخلاءاوللاهلغشييذلانميألاحانجلالّكشيو
الامىلإدتميودعلاقمعيفًابيجيعافدلاعضوملانميبونجلاحانجلا
.تارتموليكةسمخنعلقي



يفاٍّيدايتعانؤملاوةدتعألاتاسايقنم]158[نيطخءاوللكسدكي
هنأبينربخأامدنعسماخلاءاوللارمآينأجافو،ًاطايتحارخآاٍّطخو،هعضاوم
ةطسوتملاوةفيفخلاةحلسألاةدتعأنمهعضاوميفاٍّطخ15سدكدق
،ءاوللةيعافدلاعضاوملاةعيبطلًابسحتنؤملاوتانواهلاوةيعفدملاةدتعأو
لقنلاتالجعنمًالئاهاًددعبلطتياذهناكو،ودعلاهلزعينألامتحاو
تاءارجإلانمناكو.ودعلاهابتناتفلننأنودنمفلخلاىلإهلقنل
تارايعبعفادملالحإوةطسوتملاوةليقثلاعفادملابحساهبانمقيتلا
تادعمبحسنانكاذكهو،باحسنالاةليلاهبحسلهسيلاهناكمرغصأ
تادعموعفادملئادبعفدنو،ًاليلنؤملاوتازيهجتلاوةحلسألاسادكأوةليقث
ةهبجلاتاعطقززعناننأبدقتعيودعلالعجيذلارمألا،اًراهنةفيفخ
يرجيوةيلمعوةقيقدةطخقفويرجيكلذلكو،تادعملاوةحلسألاب
،تامدخلاوفونصلايرمآو،تاليكشتلاوةقرفلانكرتائيهفارشإباهذيفنت
.اٍّيصخشيتعباتمبو،تاليكشتلايرمآو

ةيعافدلاعضاوملاىلإدونجلاوتالجعلاوتابابدلالكايهعفداًعابتىرج
ودعلامجاهنأثدحو.فلخلاىلإًاليلبحُستيتلاكلتنمًالدب
عضوملامامأم500دعبىلععقتيتلا]159[ةيمامألاتاباجحللاًعضوم
،انباحسنادعومنمنيتليللبق،ةروخيامقيضميف238ءاوللسيئرلا
موجهبمايقلاتررقفةاشمليصفمجحبعضوملاناك.هطاقسإعاطتساو
نأةقرفلانكرطابضوءاوللارمآاجرو،هعاجرتساويلاتلامويلايفلباقم
ىلعتررصأينكل،ةيلاتلاةليللايفبحسننساننألكلذنعرظنلافرصأ
ىدلهنعنلُعأيذلاانباحسنايفكوكشلاىقبتيكامهلوأنيببسل،هعاجرتسا
يفباحسنالايونننحنواهعاجرتسالموجهلابموقننألقعيالذإ،ودعلا
ةيلمعيفولوانمزهدقودعلاوبحسنننأديرنالامهيناثو،اهسفنةليللا
فيثكيراندانسإبموجهبيلاتلامويلايفانمقًالعفو.هذهكةريغص
ينثاوحنو،ءادهشةثالثاندقفنأدعبةيمامألاتاباجحلاعضومانعجرتساو
.هرمأنمةريحيفهانلعجوودعلاىلعانشوشاننكل،اًحيرجرشع

يفىدملاةديعبملم130ةيعفدمبئاتكتزكرمت،باحسنالاةليليف
انأدبو،انتاعطقبقعتةلاحيفودعلاةلغاشملًابسحتةطسوتمعضاوم
اًموجهودعلاّنش1.30ةعاسلايفو.24.00ةعاسلايفتاعطقلابحسب
تناكامدنعةروخيامقيضميف238و،انيلوكيف38نيءاوللاعضاومىلع
ةيعفدمتماقفاهعضاومرخآنمبحسنتنيءاولل]160[ةيفلخلاتاقاسلا
متو،تاقاسلاةيطغتلهيلععيرسلايمرلابملم130ةطسوتملابئاتكلا



.اهتادحوبقحتلتلاهتالجعتلقتساواهباحسنا
رمآعمتنك،ةنيهوكونسحمامإقيرطعطاقتىلع]161[ةباثملايف
نمرخآتامدخلاوفونصلايرمآونكرلاطابضنمةعومجموةيعفدملا
ىلإسماخلاءاوللاتالجعنمةريخألاةلجعلاترمنأدعب،بحسنا
نأتفرعيلاتلامويلايفو.ةيقارعلادودحلاىلعةقرفللةديدجلاعضاوملا
فصقلايفهداهشتسادعبكُرتدق238ءاوللاتاقاسنماندونجدحأ
ديهشلاةثجهكرتلاًيساقاًمالكهتعمسأوءاوللارمآىلإتلسرأف،يداعملا
دّقفتنيحالإديهشلايدنجلانادقفبملعيملهنأبرذتعاو،اهئالخإمدعو
.اهباحسنالامكإدعبتاقاسلا

نمرثكأدعبالإةغرافلاانعضاوملوخدىلعودعلاتاعطقؤرجتمل
انمقيتلاتابيترتلاوةعداخملاتاءارجإةجيتنانباحسنازاجنإنمةعاس48
.اهنمانبحسنايتلاعضاوملايفاهب

ةعردملاةقرفللعباتلا25يلآلاةاشملاءاولركسعميفةقرفلاّرقمرقتسا
اًركسعمناكو،ّةيروصنملايفقليفلاّرقمونيقناخنيبعقييذلا،ةسداسلا
يفميدقلاانّرقميفاهاندقتفايتلاةحارلالئاسولكهيفرفاوتتاًعساو
.ةنيهوكقيضم

ةرصبلا-ثلاثلاقليفلاةدايق-1982ويلوي/زومتةرصبلاقرشكراعم
ةيركسعلاةسدنهلاو]162[يزكرملاةلودلادهجماقفيصلارهشألالخ
ثلاثلاقليفللةيعافدلاعضاوملادادعإبثلاثلاقليفلاةسدنهوماعلاّرقملل
يناثلاو،ةجمالشلاقرشةيلودلادودحلاىلعلوألا:نييعافدنيطخلكشىلع
.ةكئاشلاكالسألاطوطخوةفيثكلاماغلألابززُعو،تارتموليكةعضببهبرغ
تاكدوعضاومتئشنأوةطسوتملاوةفيفخلاةحلسألايمرتاحاستزِّهُج
لباقملاموجهلاوطايتحالاتاعطقعضاومو،ةيعفدملاعضاوموتابابدلايمر
ةيعافدلاعضاوملاتلغُشأو.يناثلايعافدلاطخلافلخةيلآلاوةعردملاقرفلل
ةدنسملاريواغملاتاوقنمةيلحملاتاطايتحالاتناكو،ةاشمقرفعبرأب
موجهلاطايتحا،ةيلآةاشمةقرفوةعردمقرفثالثتلّكُشو.تابابدلاب
.يروبجلاةمعطيدعسنكرلاءاوللاقليفلاةدايقّىلوتو،لباقملا

تايلمع«مسااهيلعاوقلطأيتلاةرصبلاقرشةكرعملنويناريإلادشح
ةقرفلاو،16ةعردملاةقرفلايهةعردمقرفعبرأ:ةيلاتلاتاوقلا»ناضمر
اهعمو،30ينيمخلاسرحةعردملاةقرفلاو،92ةعردملاةقرفلاو،88ةعردملا
ةاشميءاولىلعةوالع،77و21ةاشملااتقرفو،لقتسملا37عردملاءاوللا



عبرأو،خيراوصةفذاقوةيعفدمةبيتك26و،لقتسملا58ولقتسملا40
سرحنملتاقمفلأ60نمرثكأو،تارئاطلاةمواقمةيعفدمبئاتك
ةثالثيفوتاعومجمثالثيفتلفحجتو،)نيعِّوطتملا(جيسابلاوينيمخلا
:تاهاجتا

ةاشملايءاولو،16ةعردملاةقرفلالمشيو،ةرصبلالامشهاجتاب:لوألا-
.58و40
ةاشملاةقرفو،92ةعردملاةقرفلالمشيو،ةرصبلاقرشهاجتاب:يناثلا-
.37عردملاءاوللاو،21
77ةاشملاةقرفلمشيو،ةجمالشلاةرصبلاقرشلامشهاجتاب:ثلاثلا-
.طايتحاةعردم88ةقرفلاو

لحارمثالثلالخنم،ةرصبلالالتحاناضمرتايلمعنمةياغلاتناك
:تاحفصوأ

لامشنيهاجتانمثلاثلاقليفلاتاعافدقارتخا:ىلوألاةحفصلا-
.برغلاهاجتابنكميامدعبأىلإةرصبلاقرشو،ةرصبلاقرش
عطاقيفةعفادملا11ةقرفلاتاعافدقارتخا:ةيناثلاةحفصلا-
.برعلاطشىلإلوصوللةجمالشلا

بونجلاوبرغلانمةرصبلاراصحوبرعلاّطشروبع:ةثلاثلاةحفصلا-
ةيرشبتاجوميفًاليلموجهلاةيناريإلاةطخلاتدمتعاو.اهلالتحالاًديهمت
نمرثكأيفو،قارتخالاثادحإلجيسابلاوينيمخلاسرحيلتاقمنمةعباتتم
تارغثلانمةعردملاوةاشملاةيماظنلاتاليكشتلاوقرفلاعفدمث،هاجتا
ةيقارعلاتاعافدلاقمعىلإلوصولاو،ةيرشبلاتاجوملااهثدُحتيتلا
.اهيلعءاضقلاواهقيوطتو

،ىلوألاةحفصلاذيفنت1982ويلوي/زومت14-13ةليليفنويناريإلاأدب
.ةثلاثلاةحفصلاذَّفُنتملو،ىلوألالشفدعبةيناثلاةحفصلامث

كراعملاريس
لوألاموجهلا-أ
سرح30و92نيتعردملانيتقرفلانمةنّوكملاةيناريإلاتاوقلاتمّدقت
نملتاقمفلأ30نمرثكأو،77ةاشملاةقرفنمةاشمءاولو،ينيمخلا
،22.00ةعاسلايفمالظلارتستحتجيسابلاتادحووينيمخلاسرح
لامشديزرفخمنيبثلاثلاقليفللةيمامألاةيعافدلاعضاوملاتمجاهو
ةعردملاةقرفلاوجيسابلاوينيمخلاسرحقرفنمنيتجومب،كامسألاةريحب



ةعبارلاوةثلاثلا:ناتجوماهتبقعأو،اهقارتخانمتنَّكمتو،ينيمخلاسرح30
حوارتيقمعىتحقارتخالانمتنَّكمتو،ةيماظنلاةاشملاوةعردملاقرفلانم
ةعاسلايفتفقوتةعاس12رمتساٍراضلاتقدعبو.ملك20و15نيب
موجهلابثلاثلاقليفلاماقفصنلاوةرشاعلاةعاسلايفو.اًحابصةرشاعلا
تاوقمظعمريمدتعاطتساو،يلآلاةاشملاوةعردملاتاليكشتلابلباقملا
.ملك10ىلإ7ةفاسمىتحعجارتلاىلعيقابلاربجأو،ةيناريإلاقارتخالا

يناثلاموجهلا-ب
دواعلوألاموجهلانممايأةثالثدعبيأويلوي/زومت17-16ةليل
ةعاسلايفقارتخالاعاطقنماهسفنتاهاجتالايفو،هموجهيناريإلاودعلا

،77و21نيتقرفلانمةاشميءاولو،عردمءاولبموجهلاناكو.اًضيأ22.00
5قمعبقرخثادحإنماونكمتو،ينيمخلاسرحنملتاقمفلأ15و
لباقملاموجهلاىلإثلاثلاقليفلاردابويلوي/زومت17رجفيفو.ملك6ىلإ
ربجأو،قارتخالاعاطقيفةيناريإلاتاوقلاريمدتنمنَّكمتو،نيهاجتانم
.عجارتلاىلعيقابلا

ثلاثلاموجهلا-ج
ىلعمايأةسمخدعبيأ،22-21ةليلنماًضيأ22.00ةعاسلايف
يءاولبةمّعدمىرخأةرم92ةعردملاةقرفلانويناريإلاعفد،يناثلاموجهلا
هاجتايفينيمخلاسرحنمٍلتاقمفلأ15و،77و21نيتقرفلانمةاشم
تعاطتساف،كامسألاةريحبقرشقباسلاقارتخالاعاطقنعارًيثكدعبيال
ثلاثلاقليفلاماقو،ويلوي/زومت22رجفعمتفقوتو،دودحمقرخثادحإ
ةيعافدلاعضاوملاةداعتسانمنَّكمتو،هاجتانمرثكأنملباقمموجهب
.ةحدافرئاسخةيناريإلاتاوقلادّبكنأدعبقليفلل

عبارلاموجهلا-د
ذيفنتنويناريإلاررقاهفادهأقيقحتيفثالثلامهتامجهلشفدعب
ذيفنتيفمهعورشينعييذلارمألا،ةجمالشلاهاجتانمديدجموجه
حاجنقيقحتل،ىلوألاةحفصلاحاجننودنممهتطخنمةيناثلاةحفصلا
مهموجهنويناريإلاَّريغ.لوألاهاجتالايفمهقارتخاريوطتيفدعاسيدق
ةعاسلايفموجهلاتيقوتناكو،ةجمالشلا-ةرصبلاقرشبونجهاجتاب

،عوردلابةدنسم21ةقرفلااوعفدف،ويلوي/زومت24-23ةليلنم24.00
ةجمالشلايفةيعافدلاعضاوملاهاجتابينيمخلاسرحنملتاقمفالآ10و
نمةقرفلاتنَّكمتو.ثلاثلاقليفلانمةرشعةيداحلاةقرفلااهكسمتيتلا
نومجاهملابحسنا.ةيناريإلاتامجهلاتطبحأوةحجانةيعافدةكرعمةرادإ



.هاجتالااذهيفموجهلااودواعيملو،ةريبكرئاسخمهدّبكتدعب
سماخلاموجهلا-ـه
نيتعردملانيتقرفلانمنيعردمنيءاولو،ةاشم77ةقرفلانويناريإلادشح
ةعاسلايفاومجاهو،ينيمخلاسرحنماًفلأ15ـلابراقيامو،92و16
ديزرفخمنيبلوألاهاجتالانمويلوي/زومت28ةليلفصتنمدعبةيناثلا
تاعافديفملك10قمعبقرخقيقحتنماونّكمتو،كامسألاةريحبقرشو
قليفلاتاوقلةلباقمتامجهيفو.موجهلامخزفقوتينألبققليفلا
نمثلاثلاقليفلاتاوقتنَّكمتويلوي/زومت30و29يمويترمتساثلاثلا
رئاسخبةرصبلاقرشكراعمتهتناو،عجارتلاىلعةيناريإلاتاوقلارابجإ
.اهفادهأقيقحتنودنمةيناريإلاتاوقلايفةلئاه

ودعلارمتسا،ةرصبلاقرشكراعميفةحدافلاهرئاسخنممغرلاىلع
ماعةيقبتايلمعلاعطاوقيفهتامجهبمايقلاو،ةأدابملاكالتمايفيناريإلا

قرشةيدودحلايباورلامجاهربوتكأ/لوألانيرشتنملوألايفف.1982
مسااهيلعقلطأةيلمعيفيناثلاقليفلايف12ةقرفلاعطاقيفيلدنم
ةيلمعمساتحتو،ربمفون/يناثلانيرشتنملوألايفو.»ليقعنبملسم«
بيطلاةقطنميفةيدودحلاةيعافدلاعضاوملاودعلامجاه،»مارحلامرحم«
رهنروبعدعبو،عبارلاقليفلاعطاقيفةرامعلاقرشلامشتاديبزلا-
ةرطيسلانمنّكمتوةيدودحلاتاعفترملاوءاضيبلاةقطنمىلإعفدناجيريودلا
.اهضعبىلع

ةرامعلا-عبارلاقليفلاةدايق-1983رياربف/طابشيفبيشلاةكرعم
رياربف/طابشيفينيمخلاسرحوةيماظنلاتاوقلانمهتاعطقودعلادشح
،عبارلاقليفلاعطاقيفةرامعلاةنيدمهاجتايفمّدقتلاًافداه1983
اهتمجاهموةرصبلاةنيدملزعلاًديهمتةرصبلا-دادغبقيرطىلعةرطيسلاو
ةفلؤمةيلمعلاذيفنتلودعلااهدشحيتلاتاوقلاتناكو.قحالتقويف
37لقتسملاعردملاءاوللاو21ةاشملاةقرفو16ةعردملاةقرفلانم
ةيماظنلاتاوقلانمدودحسرحءاولوةاشم84و40نيلقتسملانيءاوللاو
ءاولوينيمخلاسرحنمةاشمةقرفوينيمخلاسرح30ةعردملاةقرفلاو
لاجروٌظاّعومهدوقيناكامًابلاغنييماظنريغنوعِّوطتمنولتاقم(جيساب
لوألانيقسنيفمهتاوقاوّمظنو،ةيعفدميءاولمهدانسإبو،)نوبصعتمنيد
.موجهلاريوطتلةلقتسملاةيولألايناثلاو،ةاشملاوةعردملاقرفلا



موجهلاةطخ
ملك30بيشلاةيرقهاجتابةيلودلادودحلاقارتخا:ىلوألاةحفصلا-
ةيقارعلاتاعافدلاقارتخالنيهاجتانمموجهلاو،ةرامعلاةنيدمقرش
.بيشلاةيرقىلإلوصولاواهقيوطتو

.ةرصبلا-دادغبقيرطىلعةرطيسللموجهلاريوطت:ةيناثلاةحفصلا-

ةكرعملاريس
»رصنلارجفةيلمع«تأدب1983رياربف/طابشنمعباسلارجفيف
تنَّكمتو،اهقيوطتوةيقارعلاتاعافدلاقارتخالنيهاجتانمموجهلابةيناريإلا
ةدايقلاتعفدو،اهفاقيإوةيناريإلاتامجهلادصنمةعفادملاتاوقلا
ةحفصلاتاوقنأنممغرلاىلع،ةيناثلاةحفصلاتاوقةيناريإلاةيناديملا
رصانعنأالإ،ةريبكرئاسخاهديبكتواهدصمتو،اهفادهأققحتملىلوألا
انعضاومضعبىلإرياربف/طابش10-9ةليلتللستةيناريإلاتاوقلانم
ةقرفلانمنيعردمنيءاولنويناريإلاعفدتارغثلاكلتنمو،ةيعافدلا
تنَّكمتو،ةعردملاينيمخلاسرحةقرفنمرخآاًعردمءاولو،16ةعردملا
رجفعمو.ةيعافدلاعضاوملالخادملك8قرخنمةعردملاقارتخالاةوق

موجهبقليفللةيلآلاوةعردملالباقملاموجهلاتاوقتماق10/2/1983
يفعقوو،اهضعبترصاحو،ةقرتخملاودعلاتاوققيزمتنمتنَّكمتو،قعاص
قلطنايتلاهدعاوقىلإًاقرشلجعىلعيقابلاعجارتو،مهنمفالآلارسألا
.اهنم

ىلإةيدودحلاةكفلاةقطنمىلعموجهلاب10/4/1983يفودعلاماق
قليفلاعطاقيفىلوألاةيلآلاةقرفلااهيفعفادتيتلاةرامعلانمقرشلا
ضعبىلعةرطيسلانمنَّكمتو،»2رجفلاو«ةيمستتحتاًضيأعبارلا
.ةحدافرئاسخدَّبكتنأدعبةيدودحلاتاعفترملا

بزحلايحلسمةدعاسمبةيناريإتاوقتّللست1983وينوي/ناريزحيف
عطاقيفينيرسربقيضمو،نارمعجاحعطاقىلإيناتسدركلايطارقميدلا
نكمتو،لوألاقليفلاتايلمععطاقنمض)ليبرأةظفاحم(زودنوار
يفاولغوتو،ةيدودحلانارمعجاحةنيدمىلعةرطيسلانمنومجاهملا
يذلادنمدركلبجىلعاولوتساو،ملك15ةفاسملينيرسربقيضمتاعفترم
تاّيتمسلابةيوجةلوصبسرافةمعننكرلاءاوللالوألاقليفلادئاقهداعتسا
.29/7/1983يف
ةدايقلارارمتسانأنمبَّسحتأو،لاتقلاتاهبجيففقوملاعباُتأتنك



ودعللةقلطملاةأدابملاكرتويبلسلاعافدلاةيجيتارتسابةيقارعلاةيركسعلا
،نطولاوبعشلاريصمبةرماغملاوةميزهلاىلإةجيتنلابنايدؤيدقيناريإلا
ةدّبعملاقيرطلاىلعًاليلةقرفلاةيعفدمرمآعمىشمتأامدنعتنكو
،هيفانّرقمرقتسايذلا25يلآلاةاشملاءاولركسعمجايسلةيذاحملا
تاوقللةماعلاةدايقلاىلعبجيامبهربخأو،قطنملااذهبهعمثدحتأ
كلتىدحإيفو.ةلاحلاهذهىلإلوصولايفالتلهبلمعتنأةحلسملا
اوذخأينأنكميو،عجارملاىلإهلسرتوكلذبتكتالاذامل«:يللاقيلايللا
:تلق،»؟ىرخأةقيرطبركفيتوصمهلصودقنوكيلقألاىلعوأ،هب
ةلوقعمةركفاهنأُتدجوف،»ماعلادئاقللهلسرأ«:لاق،»؟نملهلسرأو«
.ماعلادئاقلااهأرقييكةرصتخموةفثكمةساردتبتكف

،هلبتكياملكأرقيامًابلاغنيسحمادصسيئرلانأملعأنكأمل
تحتطقفتاحفصينامثوأعبسوحنتبتك.ةيفاوةسارداهتلعجلالإو
ناريإعمانبرحىلعقلطنانك.»ةيسداقلايفيدنجراكفأضعب«ناونع
سرفلاعمنيملسملاةكرعمتناكىلوألا»ةيسداقلا«ـف،»ةيناثلاةيسداقلا«
.ةيمالسإلاةلودلاردصيفقارعلايف
ضّرعتو،بضتقميداصتقاويسايسليلحتاهيفءاجامَصخلمناك
.ًايسايساهبلمعننأبجييتلاةيجيتارتسالاويلاحلايجيتارتسالافقوملل
تعّمجواهفعضتملو،ينيمخلاةطلسةيوقتىلإتدأبرحلانأتنّيبف
هئادعأبرضلرربملاوةصرفلاهتطعأو،اهبوشنلبقاممرثكأهلوحبعشلا
بعشلالمأو،ديحولالجرلاكلذبحبصأو.اًعابتهموصخنمصلختلاو
.تلاطامهمبرحلارارمتسابئباعريغوهاذل.رصنلازارحإيفيناريإلا
لوصحللسيئرلادروملاطفنلاريدصتلانذفانمنإفةيداصتقالاةيحانلانمو
يبرعلاجيلخلايتهجنمتقلغأدقبرحلارارمتسالةيرورضلالاومألاىلع
نيحلسملابيرختلضرعتييذلايكرتلاذفنملاالإانلَّقبتيملو،ةيروسو
تايمكعبرىوسيريدصتلاذفنملااذهبعوتسيالو.رخآونيحنيبداركألا
طفنريدصتذفانمتلازامامنيب،برحلالبقاهرّدُصنانكيتلاطفنلا
تاوقانتفصبليقثلاانحيلستةفلكنأامك،برحلالبقيهامكودعلا
قرفىلعدمتعييذلافيفخلاودعلاحيلستةفلكنمرثكأّفلُكتةيماظن
.ةبراضلاهتاوقنمربكألاءزجلالّكُشتيتلاجيسابلاتاوقوينيمخلاسرح
تاوقلاك،ودعلاىلعانقوفترصانعاٍّيملعجهنمننأانيلعنإفكلذل
تالاجموةيركسعلاتاعانصلالاجميفةردقلاوةوقلالصافمبرضلةيوجلا
نمًالدب،برحلابرارمتسالايفهدعاستيتلالئاسولانماهريغو،ةقاطلا



ةيجيتارتسابانرارمتسانعفقوتلاتحرتقاارًيخأو.اهلططخملاريغمادختسالا
ةلآلاريمدتفدهتستةيضرعتةيجيتارتساتابلطتمةئيهتو،ةيبلسةيعافد
رظنلاةداعإتحرتقاو،برحلابرارمتسالاىلعهتدارإوودعللةيركسعلا
تايلمعلاىلعاهبيردتو،اهيفةبراضلاتاوقلاريرحتو،انتاعطقحاتفناب
،ودعلاتالصاومطوطخبرضو،ةطاحإلاتاكرحوةعساولاةروانملاوةيضرعتلا
ءايفكألاةداقلانييعتمهملانمكلذل.]163[رشابملاريغبارتقالاو
تادايقثالثليكشتتحرتقاو،اهتدايقلجهنلااذهبلمعلاىلعنيرداقلاو
تاوقءاولو،ةاشمةقرفو،ةيلآةقرفو،ةعردمةقرفنماهنملكفلأتت
ةدايقلابطبتريدحاودئاقبطبترتو،قلايفلاةرمإنماهعيمججرخت،ةّصاخ
يفدحاوٍنآيفثالثلاتادايقلامادختساةرورضُتدكأو،اًرصحةماعلا
.ودعللةعجومتابرضقيقحتلةكرعملاةحاس
ةبولطملارصانعلامهأىلعتزّكريتلاةبضتقملاةساردلاهذهتلسرأ
بئانلاهنمةخسنتيطعأو،ةحلسملاتاوقللماعلادئاقلاىلإرصنلازارحإل
ةماعلاةدايقلانمةلاسرينتلصومايأدعبو.عافدلاريزوماعلادئاقلا
ََعّلطا«اهيفءاجيرودلاعلاطنكرلاءاوللاةماعلاةدايقلاّرسنيمأعيقوتب
ضعب«ناونعبةساردلاىلعةحلسملاتاوقللماعلادئاقلاسيئرلاديسلا
ُتعلطا:يليامبرازنءاوللاغلُبي«يليامبّقلعو،»ةيسداقلايفيدنجراكفأ
يفةأدابمللودعلاكالتمانكلو،اهيفءاجاممظعمديؤأو،ةساردلاىلع
نأوجرأو،ةردابملاركشأو،اهيفءاجامذيفنتبحمسياللاتقلاتاهبج
.»»انيلإةباتكلابرمتست

،اهيفءاجامةشقانملىعدتسأسيننأةساردلاتلسرأامدنعتضرتفا
تاحاضيتسانمكلذريغو،ىتموكلذةيفيكوهلعفبجيامىلإقرطتلاو
ةيفاوةسارددادعإلقألاىلعينمبلُطينأوأ،اهتوتحايتلاطاقنلل
.ثدحيملكلذنماٍّيأنكل،اهتلسرأيتلاةبضتقملاةساردلالصفت

ةرطيسملاتاعفترملاضعبلتحتتناكيتلا12ةقرفلانويناريإلامجاه
نارهمةنيدمبرغًالامشماليعوًابونجنارلهدنيبةلصوملاقيرطلاىلع
تحت1983ويلوي/زومت30يفيناثلاقليفلاعطاقيفةردبةنيدملةلباقملا
نمرشاعلاىتحترمتسايتلاكراعملاتهتناو.»3رجفلاو«مسا
.ةحدافرئاسخنافرطلادَّبكتنأدعباهيلعنييناريإلاةرطيسبسطسغأ/بآ

عمةكبتشملا12ةقرفلاعطاقىلإيتقرفنمٍءاوللاسرإقليفلابلط
38ءاوللارمآليلخناهربنكرلاديمعلاتيعدتساف،نارهمعطاقيفودعلا
كللوقأو،بهذأسيديس«:لاقفبجاولااذهبهتفلكو،اًرّرحتمناكيذلا



يذلااذهام«:تلقو،هلاقاممتشهدناف.»مدُعأسانأاًدحاوًائيش
رطيس.نارهميفةقرفلاكراعمتعباتدقلكلتلقامك«:لاق،»؟هلوقت
،ينتقبسةيولأتامجهباهتداعتسايفةقرفلاحجنتملضراوعىلعودعلا
ناهرب«:هلتلق.»هلكلشفلالمحتأسفحجنأملنإفكلذبيئاولّفلكُيسو
اموهاذهو،هجولضفأىلعكبجاوبمقوكنهذنعراكفألاهذهدعبأ
.»هيلعزِّكرتنأبجي

ودعلاززعنأدعبةطقاسلاضراوعلاةداعتسانم38ءاوللانَّكمتيمل
يفعقتةمجاهملاانتاوقتناكةمجهلكيفو.نارينلاوتاوقلابهعضاوم
اهتامجهةقرفلاترركنأدعباهمادختساودعلانسحأةيرانةديصم
نكرلاءاوللاةسائربٍقيقحتسلجملكُشف.هتاذبولسألاوهسفنهاجتالاب
مدعبابسأيفرظنللةيركسعلاتارابختسالاريدمنواعمديشرلادبعرهام
ءاوللارمآليلخناهربنكرلاديمعلافيقوتررقو،هبجاوءاوللازاجنإ
.يتقرفىلإاًروفخمديُعأوهريصقتل

هتاقوأمظعميضميناكثيحنكرلاطابضفرغىدحإهلتصصخ
تبلطو،يترئادىلإهيعدتسأتنكامًابلاغ.ةقرفلانكرطابضعماًقيلط
:لاقو،تاليجستلانماًددعبلجف،هئاولةكرعميفثدحاميرابخإهنم
طئارشلاهذهىلعلجسمءاوللاةكرعمءانثأيفهبتمقاملكنإ«
)فقوملااذهلثملبّسحتدقو،ةليوطةرتفلتارابختساطباضناهربناك(
كلانهناكلهو،هبتمقاميفكيأريدبتو،اهعمستنأيديسوجرأف
ناكتاليجستلاكلتيفو.هبتمقاماذهو.»؟يبناجنمريصقتيأ
ةعاسفقوملاىلعينيعملارطمنكرلاءاوللاةقرفلادئاقعلُطيناهرب
،ودعلاىلعموجهلايفهؤاولاهيناعييتلاتابوعصلاهيلعضرعيو،ةعاسب
.ةكرعملاةحاسيفءاولرمآهتفصباهذختييتلاتاءارجإلايفهيأربلطيو
هلوقبيفتكيناكدئاقلانأريغ،تاقايسلاقفووةيقطنماهلكتناكو
ناهربديمعلاّرطُضاارًيخأو.»رمألاكفلكامهمفدهلاّلتحاوبجاولازجنأ«
نأبجيامىلعرارقلاو،ةكرعملاةحاسىلإمودقلاهنمبلطينأىلإ
الهنأبرذتعاف،ةكرعملاهيفرودتيذلافقوملاءوضيفءاوللاهلمعي
ءادأىلعرابغالنأاًحضاوناكهتعمساملكيفو.هلاغشنالعيطتسي
هضفرو،يبلسلاهفقومل12ةقرفلادئاقنمناكريصقتلانأو،هئاولوناهرب
نميأبهمايقمدعو،اهيففقولادّقعتنأدعبةكرعملاةحاسىلإباهذلا
ديبةلجعتسمةلاسرعمتاليجستلاتلسرأف.ةكرعملاحبربةليفكلاتاءارجإلا
ةدايقلاّرسنيمأ(يرودلاعلاطنكرلاءاوللاىلإةقرفلانكرطابضدحأ



ديمعلاتاليجستيفهتعمسامصخلماهيفُتنيبو،)ةحلسملاتاوقللةماعلا
حاحلإبهتوجرو،اهيفقيقحتلاىرجيتلاءاوللاةكرعملليلخناهربنكرلا
.نارهميف38ءاوللاةكرعميفثدحامفرعيلماعلادئاقللاهضرعينأ

نأهنمتبلطكلذل،هتءاربباًقثاووناهربةيلوؤسممدعباًعنتقمتنك
،رذتعاهنكل،دغمويدوعينأودادغبيفهلافطأوهتلئاعةرايزلبهذي
مهتيؤرنمّدبالناكنإف«اهلّمحتينديريالةيلوؤسمكلتنإلاقو
تلسرأف،»تاعاسعضبمهعميضُمأليلافطأبلجليقئاسلاسرإوجرأ
ماعلادئاقلانأبينربخأامدنعيترئاديفناك.روفلاىلعدادغبىلإقئاسلا
:دحاولافرحلابهللاقو،بجاولابهفيلكتءانثأيف12ةقرفلاّرقميفناك
بجيامكبجاولازجنتملنإفارًيبكًاميركتكانمركدقلناهربديمع«
يلركذتملاذاملناهرب«:هلتلقو،يبلقلجوف،»رثكأوهلثمببساُحتسف
فقومتركذتو.»ماعلادئاقلاىلإانأبهذأستنكاهنيح؟لبقنمكلذ
ضاخيذلاةعردملاةرشاعلاةقرفلادئاق]164[ناطلستباثنكرلاءاوللا
.ةنسلاهذهنمعبارلارهشلايفةكفلاةكرعم

ةرشاعلاةقرفلاةرمإبحبصيل38ءاوللابتثعبدقةماعلاةدايقلاتناك
ةيامحلةرخؤمةوقنوكيل38ءاوللافُلكو،)عبارلاقليفلاعطاقيف(
ٍضارريغهنأدئاقلاينربخأةكرعملادعبةيفتاهةملاكميفو.ةقرفلاباحسنا
طابضنمددعنمنأشلااذهنعاهلبقترسفتسادقتنكو.هئادأنع
:هلتلقف،هرمآوءاوللاءادأاًعيمجاوحدتماو،ةرشاعلاةقرفلاّرقمنكر
؛هحادتماىلعاوعمجأفهئادأنعكطابضنمترسفتسادقلتباثءاول«
تباثءاوللاناك.»هتداعإلةقفاوملاىلعلاصحتسالاوجرأفكلذكهرتملنإف
يفًائيشهعمسأدقنوكينأىشخأو،ماعلادئاقلانماًدجاًبيرقكاذنآ
.ناهربةحلصمريغ

عمحرميوبعليناهربتدهاشيتفرغةذفاننمو،مويلاكلذرصع
،يتفرغىلإاوتأينأمهتيدانف)ةثلاثلايفةلفطو،ةعبارلايفلفط(هيلفط
ىلإهيلفطةداعإلناهربنذأتسااهدعبو،تقولاضعباوسلجواوءاجو
طباض]165[داوجدمحمنكرلاديقعلالخدامدنعيتفرغيفناك.دادغب
ّيصخشوّيرس«اهيلعبوتكمةقلغمةلاسرهدييفو،ةقرفلايفلوألانكرلا
ذفُني(اهصنناكواهتحتففجرخويمامأاهعضوو،»دئاقلابناجنمحتفت
مّدقملابدغلاحابصنمةسداسلاةعاسلايفصاصرلابًايمرمادعإلامكح
تاليكشتنمنولِّثممرضحيو،ةكرعملاةحاسيفهلذاختلليلخناهربنكرلا
ةقرفلادئاقنكرلاءاوللاموقيو،مادعإلامكحذيفنتيبزحلاميظنتلاوةقرفلا



نيسحمادصعيقوتلا.مادعإلامكحذيفنتدعبنيرضاحلايفةملكءاقلإب
لاقفهيلإترظنوةلاسرلانعيسأرتعفر.)ةحلسملاتاوقللماعلادئاقلا
معن«:هلتلقف.»لوغشمكنأىرأباهذلابيديسيلحمسا«:ناهرب
تكرتوجرخ.»نكرلاطابضبعمتجأسوةئراطلاتابلطلاضعبنوبلطيمهنإ
داوجنكرلاديقعلاتيعدتساو،قنتخأتنكدقفءاوهلاقشنتسأيكةفرغلا
نأديُرأيلياملجسداوج«:هلتلق.جيشنلابأدبفةيقربلاىلعهتعلطأو
نإفىلوألاةقشرلانملتُقينأديرأينأبمهغلبتو،مادعإلاقيرفئّيهت
،هيلعموكحملاىلعنوبوصيالو،مهئالمزلتقنمنوجرحتيدونجلاضعب
اليكسأرلاةقطنميفبُرضينأديرأالو،ضرألاىلإمهيمرنوهجويو
وهنم«:هتلأس،»مادعإلاةحاسىلإهباهذدنعدَّيُقيالنأو،ههجوهَّوُشي
نمملاعشابملاسديقعلا«:يللاقف،»اًنيدتمنوكينأهديرأ،هئاقدصأبرقأ
هيلإبهذينأهديُرأ«:هلتلقف،»لصوملاهتنيدمءانبأنموانتقرفطابض
نآرقلانمةخسنهعمذخأينأو،مكحلابهغلبيلاًرجفةعبارلاةعاسلايف
يرجتهعومدوبتكيناكو،»مهيلثمملاسرإلبزحلاتاليكشتغلبو،ميركلا
.هيتنجوىلع

بيردتلاةحاسيفلمتكادقعّمجتلاناكاًحابصةسداسلاةعاسلالبق
هتبحصبوسأرلاعوفرميشميناهربءاج،مادعإلادومعاهيفبُصنيتلا
ىلإاطبرتيكفلخلاىلإهيديعفدو،دومعلامامأفقووطابضلانمددع
،ضفرفهينيعطبرييكمهدحأمّدقتو،مادعإلامكحهيلعئرقودومعلا
يننإ«:لاقو،ًايلاعهتوصعفرمث،»يانيعطبُرتيكًانابجتسلانأ«:لاقو
نممهءانبجلاو،ينفرعيمكلكوعاجشطباضانأويبجاويفرصُقأمل
شيجلاوهللابحيدالوأاوّملع«:لاقمث،»مهلشفةيلوؤسمينولّمح
شيجلاشاع«فتهو،»دئاقلايديسهللانامأيف«:لاقارًيخأو،»نطولاو
ّىلدتىلوألاةقشرلانمو،صاصرلاتوصىّودو،»نطولاشاعبعشلاشاع
ةريصقةملكُتيقلأو،ثالثلاتاقشرلامادعإلاقيرفلمكأو،هردصىلعهسأر
نممغرلاىلعظحلامهفلاحيالدقناعجشلانمنوريثك«:اهيفتلق
.اهذيفنتورماوألاةعاطإبجيشيجلايف.نطولاوشيجللمهبحومهتعاجش
يتلجعىلإتدعصو،اًعرسممهتكرتو.»ءيشلكنمىلغأنطولاىقبي
.ةقباسلاةليللاذنماهتسبحيتلاعومدلاترمهنااهيفو

اهتلسرأومادعإلادومعىلعوهو،ناهربةملكوثدحامصخلمتبتك
لق«اهيفبتكدقو،يتلاسرىلعماعلادئاقلاّدرءاجو،ماعلادئاقلاىلإ
رهشأدعبو،»نوعجارهيلإانإوهللانإو،انلهللابتكامالإانبيصينل



ديمعلاديهشلاىلإرابتعالادربةروثلاةدايقسلجمنمرارقردصةّدع
.ليلخناهربنكرلا

ناندعماعلادئاقلابئانعافدلاريزوينفتاهناهربمادعإنممايأدعب
عافدلاةرازوّرسنيمأبصنملغشأنأيفبغريهنأبينربخأو،هللاريخ
ةقرفلاترداغمايأدعبو،هتقثليركشويبيحرتتيدبأف،كلذيفتبغرنإ
اهتدايقبتفرشتوتاونسسمخنمرثكأاهيفتيضمأنأدعبةعباسلا
.نيترتف

1983ربمفون/يناثلانيرشت-ربوتكأ/لوألانيرشتنيوجنبةكرعم

كوكرك-لوألاقليفلاةدايق
دشحناعباتتلوألاقليفلاةدايقوةماعلاةيركسعلاتارابختسالاتناك
ةيدودحلاناوريمةقطنميفربمتبس/لوليأفصتنمذنممهتاوقنييناريإلا
قرشملك70دعبىلعةعقاولاةيقارعلاةيدودحلانيوجنبةنيدملباقم
اولمكأدقنويناريإلاناكربوتكأ/لوألانيرشتفصتنميفو.ةيناميلسلاةنيدم
جيسابلانمةفلؤمىرخأًاقرفو،ةيماظنلاتاوقلانمٍقرفثالثدشح
يناتسدركلايطارقميدلابزحلايبرخمنمرصانعو،ينيمخلاسرحو،نيعِّوطتملا
ةضراعملانمردبتاوقنمتاعومجمو،)ينازربلادوعسمةعامج(يقارعلا
فدهناك.)ةيناريإلاتارابختسالازاهج(»تاعالطا«ةرمإتحتةيقارعلا
ةرطيسملالابجلاوقيضملاونيوجنبةنيدمىلعءاليتسالا»4رجفلاو«ةيلمع
تاوقللةماعلاةدايقلاتنلعأربوتكأ/لوألانيرشت18موييفو.هيلع
يفموجهللهتاريضحتلمكأدقودعلانأاهلغالبيفةيقارعلاةحلسملا
.]166[لوألاقليفلاعطاقنمنيوجنبةقطنم

ناكو،ةيناريإلاةاشملاتاعومجمتّللستربوتكأ/لوألانيرشت19ةليليف
قليفللةيمامألاةيعافدلاعقاوملاىلإيناتسدركلايطارقميدلاوبرخماّهلدي
ماغلألالوقحزايتجانمينيمخلاسرحونيعِّوطتملاتادحوتنَّكمتو،لوألا
ةلباقملاقليفلاتامجهنَّكمتتمل.اهيفزكرمتلاواهيلعءاليتسالاواهتمجاهمو
تاجوملاتامجهتعباتت.ودعلادييفتطقسيتلاةقطنملاةداعتسانم
.قليفلليمامألايعافدلاطخلاىلعءاليتسالانمتنَّكمتو،ةيناريإلاةيرشبلا
31مويىتحرمتساديدشلاتقدعبو،رخآاًموجهتّنش25موييفو
9و4نيبةرتفلايفو.نيوجنبةنيدمجراخىلإلوألاقليفلاتاوقتعجارت
نمةيناريإتاوقّللستدعباًدجةفينعكراعمتبشنربمفون/يناثلانيرشت



تلوتساو،ةيدوألاربعيناتسدركلاينطولايبرخمةدعاسمبينيمخلاسرح
ةنيدمىلعءاليتسالاتلواحو،نيوجنبةنيدمىلعةفرشملاتاعفترملاىلع
رئاسختدَّبكتوقليفلاتاوقنمةديدشةمواقمبتهجوُواهنكل،نيوجنب
قيضميفتكىلعةرطيسملاضراوعلايفهتاعافدلوألاقليفلاززعو،ةحداف
19يفضراوعلاكلتنويناريإلامجاهو،ةلزرهوةياقيتمقو]167[نيوجنب
نمتاوقتماقفةلزرهةمقىلعءاليتسالانماونّكمتوربمفون/يناثلانيرشت
رخآءاول23نمرثكأىلإةفاضإقليفلااهبززُعيتلايروهمجلاسرحلا
نميناريإلاودعلاتاوقتدرطف،لباقمموجهبىرخألاتايلمعلاعطاوقنم
تنَّكمتنأدعبربمفون/يناثلانيرشت30يفكراعملاتفقوتو،ةلزرهةمق
نيوجنبعطاقيفةعساوقطانمىلعءاليتسالانمةيناريإلاتاوقلا
15ةفاسمىلععقييذلاريلشيداونعًالضف،هبةطيحملاتاعفترملاو
ًاقرشدتميءوتنلكشىلعةيقارعضرأيداولاو(نيوجنبةنيدملامشملك
ىلعحُلطصاو،ملك40لوطو،ملك20ىلإ10ضرعبيناريإلاقمعلايف
نماًضيأاونّكمتو.)»طبلاراقنم«ةيركسعلاايفارغجلاباتكيفهتيمست
ةيدودحلاتاعفترملاةلسلسلةيذاحملاةيدودحلاةيقارعلارفاخملاىلعءاليتسالا
10ةفاسمىلعةعقاولاناولهةضراعو،ةتراوجةنيدمقرشلامشو،لامش
.]168[ةـتراوجةنيدمقرشلامشملك

عافدلاةرازوماعنيمأ
عافدلاةرازوماعرسنيمأبصنمبُتقحتلانماثلارهشلاةيادبيف
مآلايناعيريزولاناك.)ةيندملاتارازولايفةرازولاليكوبصنملداعي(
رهشلافصنورهشلاةرتفلاوطهراديفاًدقارناكو،)كْسِدلا(رهظلاتارقف
يلزجوأ.رهشفصنورهشأةثالثّرمتسايذلا،ةرازولايفيماودنمىلوألا
ةيلكيفاًبلاطتنكامدنعيتذتاسأنمناك(رايطلاايركزنكرلاءاوللا
عماهلماعتبولسأوةرازولاةسايسو،ةرئادلاهذهيفلمعلاةعيبط)ناكرألا
ًافرطةرازولاتناكيتلاناجللايفو،ةكرتشملااياضقلايفىرخألاتارازولا
يأراهيفبلُطييتلارومألاضعبيفةروثلاةدايقسلجمعمو،اهيف
نمةليوطةلسلسيهو،يمويلاةلودلالمعرومأنمكلذريغو،ةرازولا
.هرهظمالآجلاعيهتيبيفاًدقارناكيذلاريزولايأربلطتتيتلالامعألا
هتربخنع،هكاكفنالبقمايأةثالثيعميقبيذلاايركزءاوللالأسأتنك
اذهيفريزولايأرنعو،ةليوطةرتفريزولاعمهلاغتشانمةبستكملا
،اذكعوضوملااذهيفريزولاديسلايأرنأدقتعألوقيف؟كاذوأرمألا



املكهراديفريزولابلصتانأقئاللانمنكيملو،اذككاذيفهيأرو
مدخيهنأدقتعأامبرارقلاُذختاوهسردأتنكاماًبلاغو.ةرازولايأربُلط
هعملمعلاناكهئافشدعبةرازولاىلإريزولاداعامدنعو.ةماعلاةحلصملا
،اًسيئرهنمرثكأقيدصهنأرعشتو،ةعضاوتموةبوبحمهتيصخشف،اًعتمم
ةماعلاناكرألالمعنمبناجوةرازولالمعىلعيلمعلالخنمتعّلطاو
لامعألاةيلوؤسمناكرألاةسائرلمحتمدعتظحالو،امهنمٍّلكرودو
ذخألريزولاىلإةفاكرومألااهليوحتو،اهتابجاوميمصنميتلاتارارقلاو
.اهنأشيفرارقلا

عافدلاريزولًالثممتنكو،زيهجتلاوحيلستلاةيريدميفةنجلُتلكش
نيبكرتشمعورشموهو،ةيركسعلاضارغأللخيراوصلاعينصتعورشمةعباتمل
عناصميفكلذيرجينأىلع،ةيرصملااهتليثموةيقارعلاعافدلاةرازو
ةياعربعورشملاناكو.نيبناجلانمءاملعةكراشمبوةيبرعلارصمةيروهمج
نمانملعو،ةيرصملاةيبرحلاريزوةلازغوبأميلحلادبعريشملانمةيصخش
مث،هزاجنإيفةيدجلامدعوعورشملارثعتبكانهنيدوجوملاانئاملعلالخ
.هذيفنتيفمهتهجاويتلاتابوعصللهفقوتبارًيخأيرصملابناجلاانغلبأ
قفُنأاّممقارعلاةصحنأيرصملابناجلاىعّداتاباسحلاةيفصتدنعو
رالودنويلم500غلبمعومجمنمرالودنويلم200تغلبعورشملاىلع
ةيرصملاةيبرحلاةرازوانبلاطّاملو.اًمّدقمةيقارعلاعافدلاةرازواهتعفد
تعّداو،هتداعإمدعنعترذتعايقبتملارالودنويلم300ـلاغلبمةداعإب
اذهنأريزولاتربخأف.ةيقارعلاةموكحلاىلعةقباسًانويدهبيطغتساهنأ
،مهلهعد«:لاقف،ةيقارعلاةموكحلاىلإسيلوعافدلاةرازوىلإدوعيغلبملا
.»عاضوألاهذهيفانتاقالعرتوتيفًاببسةرازولانوكتنأديرنالو

لبقيواهنمديجللسمحتي،راكفألاىلعةحتفنمةيلقعاذريزولاناك
ةديفماهنأىأراذإتاعانقنمهلمحيامضعبيفىتحدرلاوذخألا
هيجوتلاريدميبانجلاءالعقيرفلانأركذأو.ةحلسملاتاوقلاوشيجلل
عمةحلسملاتاوقلايفيسايسلاهيجوتلانعةساردمّدقكاذنآيسايسلا
رمآلكلنوكيف،تادحولانيبهيلإنيبستنملالازنإوهعيسوتبتاحرتقم
ةيفالسغويلاوةيتايفوسلانيتبرجتلاباًرثأتميبانجلاناكو،يسايسهيجوتطباض
تاعسوتلاهذهلبولطملارداكلاناك.نيدلبلاىلإةرايزنماًدئاعناكو
لمشتةمخضتادعمويدنجوفصطباضوطباضفلأ36ـلابراقي
ءالؤهىلإةجاحلاّسمأبهيفانكتقويفكلذريغوتاعاذإوتالجع
رصانعلانتبرجتنمو.لاتقلاتاهبجلدهجلاوتادعملاكلتوصاخشألا



وأروضحمهلنكيملهنأانظحالتاليكشتلاوقرفلايفيسايسلاهيجوتلا
مظعمبموقييبزحلاميظنتلاناكو.تايونعملاوتاردقلاريوطتيفريثأت
ريزولاىلعتحرتقاف،هتسارديفيبانجلاءالعقيرفلااهددحيتلاتابجاولا
هيجوتلاىلإهتاكالمصيلقتدعبيلاحلايسايسلاهيجوتلاميظنتديعننأ
تاقفاوملاىلعلصحناكيذلاءالعقيرفلاباوصريطيداكف،يونعملا
ريزولارارقناكو.ةرازولاوةماعلاناكرألانمتاكالملاوةساردلاىلعةيئدبملا
وأةدايزنودنمهيلعيهامىلعتاكالملاءاقبإةشقانملاهذهدعب
.ةحلسملاتاوقلاوشيجللةمدخناككلذنأدقتعأو،ناصقن

ًافورعمماعلادئاقلاسيئرلالاخوريزولادلاوحافلطهللاريخناك
نأاٍّيفتاهتافيرشتلاطباضينربخأ.روهظلابحوطسوتلاوناسللاةطالسب
يتفرغلخدليلقدعبو،يترئادىلإهقيرطيفحافلطهللاريخذاتسألا
ملنيذلاءادقعلادحأهتبحصبناكو،سولجلاىلإهتوعدوهبتبّحرف
دنعهلبقتسيناكينقبسنمنأدعباميفتفرع(لبقنممهدهاشأ
يأنودنمو،ليلقدعب.)ريزولاوسيئرللهتبارقلاًمارتحاةرازولاملس
،قيلتالتايمستبهاّمسو،ريزولاىلعٍساقونشخمالكبملكتيأدبةبسانم
سيئرلاىلعملكتيذخأمث،»تيكناندعو،اذكناندعنإ«لوقيناكو
تمقو،كاذلمعيالو،اذهلمعينأهلتلقانأ«:لوقيو،ماعلادئاقلا
بحاصهنأرهظينألواحيناكاذكهو.»كاذورمألااذهيفهحصنب
نإلاقو.مكحلاوةلودلايفةيريصمتارارقنمذخُتياممظعميفيأرلا
ةرواشملادعبالإاًرارقذختينكيملركبلانسحدمحأقباسلاسيئرلا
مهاّمسوهتداقنعوهنعٍفافختسابّملكتو،بزحلاىلإقرطتمث،هعم
تفتليىرخأوةنوآنيبناكو.ءيشلنوحلصيالنيذلانيقهارملاولافطألاب
هنأحضاولانمناكو،ةنشختاملكبهرجزيوهعمءاجيذلاديقعلاىلإ
بعلياهدعبوةرازولاودلبلايفلكلايفلكلاهنأباًعابطنايئاطعإديري
ضرفيلءاجو،بصنملااذهيفاًديدجتنك(ةرازولاناويديفديريامك
،تضهنفرثكألمحتلاعطتسأمل.)ودبيامكجمسلابولسألااذهبهترطيس
وهمالكلااذههنعيكحتيذلاناندعنإ،هللاريخذاتسأ«:هلتلقو
يذلامادصو،رشابملايسيئرويريزوهللاريخناندعنكرلالوألاقيرفلا
ناكاذإف،دلبلااذهسيئروماعلادئاقلاوهلاوقألاهذههنعملكتت
دوعتهذهعافدلاةرازوفانهامأ.مكتيبيفمهلهلقفمهنعمالككدنع
تسلجو،ةماعلاناكرألاعطاقىلإيتفرغتكرت.»ماعلادئاقلاوريزولاىلإ
.شيجلاناكرأةسائرّرسنيمأدواددمحأنكرلاءاوللايقيدصةفرغيف



برقيملو.»يتفرغهللاريخذاتسألاكرتيامدنعينربخأ«:هلسارملتلق
.اهترداغنأىلإةرازولااهدعبهللاريخذاتسألا

ريدمبصنمىلإتلُقنربمسيد/لوألانوناكنميناثلافصنلايف
يفاًحابصأدبيانماودناكو،شيجلاناكرأةسائريفةيركسعلاتاكرحلا
سلجملاةيانبيفكاذنآاهّرقمناكيتلاةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلا
ةرازويفانرئاودىلإبهذنرهظلاليبقو،يروهمجلارصقللةرواجملاينطولا
.انعمروطفلالوانتلرضحيماعلادئاقلاناكمايألاكلتمظعميفو،عافدلا
هنواعمولشنشرابجلادبعنكرلالوألاقيرفلاشيجلاناكرأسيئرناك
نكرلاديمعلاةيركسعلاتارابختسالاريدمونونذداوجلادبعنكرلاءاوللا
ريدموطيطختلاريدميروبجلارسيمنكرلاديمعلاونيهاشركشدومحم
ةوقلادئاقيتيركتلانابعشديمحرايطلاقيرفلاوةلاكوةيركسعلاتاكرحلا
ىلإاًحابصاًعيمجنورضحيةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاّرسنيمأوةيوجلا
لاوحأيلزجوينأرسيمديمعلانمتبلطيقاحتلالاحو،ةماعلاةدايقلا
طابضلاوبعشلايريدمىلإفرعتللاهرئاوديفةلوجبموقننأو،ةيريدملا
بصنملااذهيفىقبتنلكنإ«:لاقوَّيلإرظنف،اهيفزجنتيتلالامعألاو
يذلاعقوملاوهامو،فرعفيكهلأسأملو،»كلذلةرورضىرأالفًاليوط
رومأنمهفرعيامبحوبينممرسيمنكرلاديمعلانكيملف؛هيلإلقنأس
يفتايلعافلارخآزاجيإلةبسانميحابصلاروطفلاناك.ةماعلاةدايقلايف
تاوقلاوشيجلاصختيتلااياضقلاضعبىلإقرطتللو،ماعلادئاقللةهبجلا
يفتثدحيتلافقاوملاضعباهيفركذياًضيأماعلادئاقلاناكو،ةحلسملا
ةداقلاضعبيفواهثداوحيفهيأريدبيو،ةقباسلاتايلمعلاوكراعملا
نييسايسهتاءاقلنعتايركذوثداوحىلإًانايحأقرطتيناكو.نيرمآلاو
.ءاقدصألاوءابرقألاوةيرقلاوفيرلانعهتايركذضعبيوريو،لودءامعزو
،شيجلااياضقضعبوأتايلمعلافقومشيجلاناكرأسيئرضرعيامدنعو
مامتهابعمتسيناكودعلانعتامولعمتارابختسالاريدمركذيامدنعوأ
ءاهتنادعبّقلعيناكاماًبلاغو،لاطأامهمثدحتملاعطاقيالوديدش
ةركفلافقلتىلعهتردقتظحالو.ةمهفتموةقيمعتاقيلعتوءارآبثدحتملا
وههنأكوودبتلاهحرطيو،اهبيترتواهغوصديعيف،فيصحلايأرلاوأةيكذلا
ضعبريصمهذهروطفلاتاسلجيفدّدحتيناكو.اهبركفواهعدبأنم
ءاوللاىلعةوسقبملكتتارملاىدحإيفهنأركذأو،طابضلارابكوةداقلا
،بيردتلاةيريدمريدمواًقباسةعبارلاةقرفلادئاقينيعملاراتسلادبعنكرلا
،دعاقتلاىلعهتلاحإهثيدحقفويونيناكوديجدئاقونكرطباضوهو



دئاقينيعملارطمنكرلاءاوللاوهمالكلابدوصقملانأفرعأتنكنكل
،طسوألاعطاقلايفةلشافلاكراعملانمةلسلستضاخيتلا12ةقرفلا
ةملكبمهنميأسبنيملو،كلذفرعيناكعيمجلانأنماًقثاوتنكو
كمالكبدصقتكنأدقتعأسيئرلايديس«:تلقومالكلابهتنذأتساف،ةدحاو
ينيعملاراتسلادبعنكرلاءاوللاامأ،12ةقرفلادئاقينيعملارطمءاوللا
شيجلاناكرأسيئرىلإتفتلاف.]169[»ديجدئاقونكرطباضوهف
ءاوللالاقامك،يديسمعن«:هباجأف،»؟ىنثموبأايلوقتاذام«:هلأسو
نعامةمولعمحيحصتلتلّخدتوةرمنمرثكأكلذلثمثدحو.»رازن
الاذاملمهفأملو،بحرردصبيتاظحالملِبقو،هيلإقرطتلاىرجطباض
قرطتلاىرجاًضيأروطفلاةدئامىلإو،ىرخأةبسانميفو؟نورخآلاملكتي
ملعملازيزعنيدلادعسنكرلاديقعلاايازمهلتركذفناكرألاةيلكىلإ
هنأبهتبجأف،»؟نآلاوهنيأو«:ينلأسفناكرألاةيلكيفيتروديفمدقألا
ريدمبصنميفِّنيعو،دعاقتلاىلعليحأوةيناثلاةقرفلادئاقبصنمملست
هنعثحبلابرمأف،»نآلاوهنيأفرعأالو«،ةرصبلايفئناوملاماع
دعسنكرلاءاوللا(]170[صاخلالوألاقليفلاقرفىدحإلاًدئاقهتداعإو
ةريمللشيجلاناكرأسيئرلًانواعمحبصأو،قيرفةبترىلإيقرزيزعنيدلا
نكمملانمناكو،)نكرلوأقيرفةبترىلإىقرت،شيجلاناكرألاًسيئرمث
ةدممظعمهتطاحأيتلانكرلاةئيهتملكتولثدحاممريثكريغتينأ
.برحلا

ةدايقلايفروطفلاةدئامىلإو،1984ماعةيادبنمىلوألامايألايف
كسفنئّيه،رازنءاول«:ماعلادئاقلاسيئرلالاق،ةحلسملاتاوقللةماعلا
،ماعلادئاقلاعمينتلقأةّيتمسةرئاطيفةلوجلاتناكو،»ةلوجبجرخنس
يتلاةهجولافرعأنكأمل.ةيامحللتّايتمسثالثكلتانتلوجيفانتبحاصو
كتبّسن،رازنءاول«:سيئرلالاقتارئاطلاتعلقأنأدعبو،اهيلإنيبهاذانك
اًريدم]171[كاربلالضافكبحاصو«:فاضأو،هتركشف،»لوألاقليفللاًدئاق
لضاف«:هتبجأف،»؟بصنملااذهيفكاربلالضافبكيأرامف؛تارابختسالل
ىلعدمتعيسهنأدقتعأو،سيئرلايديسةفقثموةيكذةيصخشكاربلا
،تارابختسالاةرئادنِملُعيوروُطينألواحيسو،ةيمكلانمًالدبةيعونلا
زاهجنأيتاءارقنمتمهفيننأسيئرللتركذو،»هنعفرعأاماذهو
هدامتعاونيفرتحملانماًدودحماًرداكيوحي)MI6(ةيزيلكنإلاتارابختسالا
زكارموتاعماجلايفةيلودلانؤوشلابنيصصختملاونيثحابلاىلعوهسيئرلا
لامعألاجروةذتاسأنمايناطيربجراخيفنيدفوملاونيلماعلانمثوحبلا



ثحبلابزاهجلامهّفلُكيثيح،نيدعاقتمنييركسعوتاكرشباحصأولامو
هنوعيطتسياملضفأءالؤهمّدُقيو،همهتيتلااياضقلايفتامولعملابلجو
سيئرلاقلُعيملو.فيلاكتيأاهليمحتنودنمدلبللءالولاوةينطولاعفادب
يضمنلضافوانأانكمايأىلإقرطتلاىرجمث،ةمولعملاهذهىلع
هتربخأو،بزحلاوةروثلاةريسمودلبلالاوحأةشقانميفلاوطلاتاعاسلا
،نيسحمادصقيفرلاصخشبريبكلاهباجعإيدبيكاربلالضافناكفيك
.اذههيأرىلعيظفحتيلناكفيكو،ةدايقلاءاضعأيقابنمهزُّيمتو
مهنأامإةدايقلاءاضعأيقابنأنماهنيحيفهلتلقامكيفواخمتناكو
ركبللمادصقيفرلاةبارقنأوأ،بزحلايفةدايقللنيلهؤماونوكيمل
اهدعبو،اماًمويهارتس«:لاقيعانقإنعزجعاملو،ةيصوصخلاكلتهتطعأ
لوأكلتتناكو،وكسوميفانيقتلااملو«:سيئرللتلقو.»هارتامبينربخأ
.»نيسحمادصقيفرلابهيأريفاًقحمناكهنألضافتربخأاهيفكارأةرم
كلتهيلعدرسأانأو،لوضفلاوبارغتسالانمجيزمبَّيلإرظنيسيئرلاناكو
ةيوفعلاكلتبهعمنوملكتياوناكةلقنأدعباميفتملعو،تايركذلا
.ةحارصلاو

انلبقتساو،ةرامعلايفعبارلاقليفلاةدايقانتلوجلىلوألاةطحملاتناك
مث،ةدايقلانكرطابضو،قرفلاةداقو،قليفلادئاقناطلستباثقيرفلا
لوألاقليفللاًدئاقتحبصأدقينأسيئرلاهربخأو،دئاقلاةرئادىلإانبهذ
هتايلعافوودعلانعماعلادئاقللزجوأمث،حاجنلايلتباثقيرفلاىنمتف
،ةهبجلايفمهءادأوهقرفةداقمّيقو،قليفلاتابيترتنعو،قليفلاةهبجيف
ىلإعمتساو،هتانافركىدحإيفقرفلاَةداقماعلادئاقلاىقتلاءاسملايفو
لقتنااهدعبو،اهذفنييكتابلطيأكانهتناكنإلأسو،مهحورش
يفًابيطسيئرلاجازمناكو،ءاشعلاَّدُعأثيحرخآنافركىلإعيمجلا
.مهعمثيدحلايفهتقوىضمأف،هئانثأ

ةلوجنميناثلامويلايفانتطحمةرصبلايفثلاثلاقليفلاةدايقتناك
لاحلازجوأف،قليفلادئاقةمعطيدعسقيرفلاانلبقتساو،ماعلادئاقلا
،مهتابلطومهحورشىلإعمتساو،قرفلاةداقبعمتجايذلاماعلادئاقلل
نمريهامجتناكو.ةيرحبلاتاوقلاةدايقىلإتالجعلابانكرحتءادغلادعبو
رتمةئمدُعبىلعهعمنحنو،سيئرلالجرتفكانهتعّمجتدقنينطاوملا
نينطاوملادوشحنيبةقشمبانقيرطّقشننحنوانرسو،ةدايقلانمرثكأوأ
عنميو،هديباًحولممهيلعّدريسيئرلاناكو،نوجزهيونوفتهياوناكنيذلا
ديمعلاناكو.هتحفاصملهنمبرقتللمهعفادتدنعمهداعبإنمهيقفارم



يفهطابضعمةيرحبلاتاوقلادئاقهللادبعدمحمدبعنكرلايرحبلا
،ةيرحبلانكرطابضويرمآبماعلادئاقلاىقتلاو،ةدايقلالخدميفانراظتنا
.ةحارللانفرصناءاشعلادعبو

نأسيئرللمدقألاقفارملاازريمحابصديقعلاينربخأيلاتلامويلاحابصيف
باحصأنماًنطاوم50نمرثكأمويلااذهرجفوسمأةليلىقتلاسيئرلا
وهو،هطاشنلماكيفودبيناكوهيلإترظنو،هتلباقماوبلطنيذلاةجاحلا
قيرطيفنحنوراوهألاقوفقلحتتناكيتلاةّيتمسلاةذفاننمقدحي
.دادغبىلإانتدوع

Xأدبي.ةيقرشلاةفضلاىلعبرعلاّطشنمجرختةانقيهنييخةانق
كيولاتلا(قمعلافصتنمطخعابتابةيناريإلا-ةيقارعلادودحلاطخاهنم

Thalweg(ماعةيقافتاقفوناريإوقارعلانيببرعلاّطشاًمِّسقم
.)رئازجلاةيقافتا(1975
Xتاوقلامادختسالةيماظنلاتاقايسلاىلعةسامحلاحورتبلغت
رمألا،ديعبنمولوةكرعملايفةكراشملايفبغريعيمجلاحبصأو،ةحلسملا
ةلاحترمتساو.فارتحالاوةينهملاةيلاعلاةيقارعلاةحلسملاتاوقلابرضأيذلا
ةحلسملاتاوقلاميظنتةداعإىتحةيرشتسمهذهةسامحلاوىضوفلا
.1987ماعفصتنمنماًءدبةينطولاانيضارأريرحتووافلادادرتسال

Xةيلوؤسم،نيديجلاطابضلانموهو،يضاقلاحالصنكرلاءاوللالِّمُح
فعضلاطاقنبةدايقلاغلبأدقهنأنممغرلاىلعةرمحملايفقافخإلا
ءالخإبةيعافدلاانعضاومبيترتةداعإبىصوأو،ةيعافدلاانتموظنميفةرطخلا
تاعطقلاترسكناوهعقوتاملصحو.اهتابيترتيفًالالتخايناعتةريثكعقاوم
ةرثكلاهتدايقةصرفهلحتتملةكرعملو،هبكتريملأطخلاًنمثهتايحعفدف
ةثلاثلاةعردملاةقرفلادئاقامأ.اًفنآانّيبامكاهترادإيفاولخدتنيذلا
لبقاوناكماركداركأخياشمليلسوهفةنتيشدعسأداوجنكرلاديمعلا
نممغرلاىلع،اهلنيلاوملاوةموكحللنيديؤملانمهمادعإدعبوهمادعإ
ةلأسمنأوةيكرتلادودحلاةازاومبردنلقلبجةقطنميفنكستهتريشعنأ
.رِخآلاىلإاذكهتلظوءالولاترثآاهنكلةبعصنكتملتءاشولاهدّرمت

Xةيركسعلاةدايقلانعاًديعبنيسحمادصلحارلاسيئرلانكيمل،
يفهئارآبمهاسمث،ةرودللٍزاوملكشبو43ناكرألاةرودعمسرددقو
تاوقللةماعلاةدايقلاتاعامتجااًمودرضحو.ىلوألاطيطختلالحارم
يطعينأيأرلابحاصلكرتيونعمتبءارآلاعامسىلإليميناكو،ةحلسملا
اًرمأتاعامتجالاهروضحلعجيذلارمألا،هعطاقينأنودنمةيرحبهيأر



.ًافولأم
Xروبعنكمييتلاةيدوألاورهنألايفةلحضلاقطانملايهتاضاخملا
.روسجلاىلإةفاضإروبعلاعيرستلوأروسجلاريمدتةلاحيفاهيفتالجعلا

Xةسيئرلاعبرألايماظنلالاتقلاتايلمعدقعأباحسنالاةيلمعدعت
.اهيلعةرطيسللاًرابجاًدهجبلطتتو،)باحسنالاوعافدلاوموجهلاومدقتلا(
.اهلشفوأاهحاجنيفمهمريثأتتاتيقوتللنوكيو

Xنماًيلاخنوكيوماغلألالوقحيفرشؤيرممتايرودلاتارمم
.مارحلاضرألايفعالطتسالاوةيلاتقلاانتايرودروبعلماغلألا

Xقازرألاوداتعلانمددحمسايقوهقازرألاوأداتعلانمطخ.
ىرخألاطوطخلاو،دناسلاحالسلاوأيدنجلاعملمحيلوألاطخلاسايقو
.فلخلايفنزاخملايفومامألايفتامدقيفنزختو،طايتحالايفنوكت

Xمامأعضوتتاعطقلانمةريغصةعومجميه،ةيمامألاتاباجحلا
عفرتوبقاُرتوودعلاموجهبأجافيالىتحسيئرلايعافدلاعضوملا
شويجلاضعباهيلعقلُطت.هسفنتقولايفودعلاتايلعافنعتامولعملا
.»سرحلا«حلطصمةيقرشلاةديقعلاعبتتيتلاةقيقشلا

Xباحسنالادنعفلخلايفىقبتةريغصتاعطق،ةيفلخلاتاقاسلا
دعبودعلالخدتنودةلوليحللواهباحسناءانثأيفةسيئرلاةوقلاةيامحل
.ةسيئرلاتاعطقلاباحسنا

Xطبضلباحسنالاةيلمعءانثأيفحتفتةرطيسطاقنيهدقفتلاطاقن
.ةيلمعلااهذيفنتلالختادحولاىلعةرطيسلاوةيلمعلاريس

Xتحتةفاكاهتاسسؤمواهتارازوببرحلاءانثأيفةلودلادراومتعضُو
تادعملاكلذلمشو،لاتقلاتاهبجةمدخليزكرملاةلودلادهجفرصت
.لامعلاونيلغشملاونيينفلاونيسدنهملاوتالقانلاوتالجعلاوةينفلاوةيسدنهلا

Xةيعافدلاودعلاعضاوملةرشابملاريغتاهاجتالاىلعةروانملاومدقتلا،
يناطيربلاركفملااهسسأعضوةيجيتارتسايهرشابملاريغبارتقالاةيجيتارتساو
نمةدافتسالاىلإةيتايلمعلاوةيوبعتلااهتاقيبطتتلّوحتوتراهلديل
.تايلمعلافادهأقيقحتلةعساولاةروانملا

Xةنباجوزو،تيركتيفةمرتحمةلئاعنمناطلستباثنكرلاقيرفلا
يفليتغايذلا،ةروثلاةيادبيفةيروهمجلاسيئربئانيتيركتلانادرح
ىلعيلبقعبارلاقليفللاًدئاقتباثحبصأ.هبصنمنمهداعبإدعبتيوكلا
سيئرنواعمحبصأمث)ةنس(ةرود12ـبهنممدقأيننأنممغرلا
)اهلهجنبابسأل(ماعلادئاقلاهيلعبضغ،اًماع37هرمعوشيجلاناكرأ



مث،هحارسقلطأمثتقولاضعبلهنجساهدعبو،دعاقتلاىلعهلاحأف
.هتعرزميفًالوتقمدجُو

Xعطاقيفنيوجنبكراعميف1983ماعيفدهشتسازِّيمتمنكرطباض
.ديشرلادبعرهامنكرلاقيرفلاهدوقيناكيذلالوألاقليفلا

Xريسنعةلسلستمتانايبةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاتردصأ
ىتح)1(مقرنايبلانماهلعماجباتكيفتردصاهجئاتنوتايلمعلا
هيجوتلاةعبطميفباتكلاعبط.تانايبلانايبهتّمسيذلاريخألانايبلا
رظنلاةهجوقثويوعباتينملةيلاعةيقدصاذاًعجرمحلصيويسايسلا
هذهضعبيفامممغرلاىلعو.ةيقارعلاةحلسملاتاوقلاءادأوةيقارعلا
مومعلاىلعاهنأالإ،تايونعملاذحشاهفدهةيباطخريباعتنمتانايبلا
.ةيقدصلانمةيلاعةجردىلع

Xنامروهلابجةلسلسيفةلزرهوةياقيتمقنيبنيوجنبقيضمعقي
هنمرمتو،اهممقنمرمييذلايناريإلا-يقارعلادودحلاطخلكشتيتلا
قداصديسبنيوجنبطبري.نيفرطلانملابجلااهيلعرطيستيتلاقيرطلا
.ةيناميلسلاةنيدمفتبرعو

Xريسرسةلسلسلةيبونجلاحوفسلاىلععقتوردشبءاضقزكرمةتراوج
يتلاكراعملاةرثكلارًيثكاهمساددرتيسو،ةيناميلسلاةظفاحمزكرملامش
.اهلوحواهيفتضيخ

Xةبترىلإلصوودعباميفينيعملاراتسلادبعنكرلاءاوللاىقرت
مثةرادإللشيجلاناكرأسيئرلًانواعممثيناثلاقليفللاًدئاقحبصأو،قيرف
.وزغلاىتحبصنملااذهيفلظوتالصاومللاًريزو

Xطابضلانمبرحلانمةثلاثلاةنسلايفلكشتصاخلالوألاقليفلا
نيبناصجوةردبيفعطاقلاملستو،قرف3نمفلأتيناكو،نيدعاقتملا
.عبارلاقليفلاويناثلاقليفلا

Xتقولااذهيفماعلانمألاريدمبصنملغشيكاربلالضافناك.



يفناكو،لوألاقليفلاةدايقب1984رياني/يناثلانوناك9يفتقحتلا
ىلإلُقنيذلاقليفلادئاق]172[ديشرلادبعرهامنكرلاقيرفلايلابقتسا
يدانيفلابقتساةلفحةبسانملاهذهبماقأو.ةرصبلايفثلاثلاقليفلاةدايق
قيفرلابزحلللامشلاعرفّرسنيمأاهرضحكوكركيفلامشلاطفنةكرش
وهو،)تيركت(نيدلاحالصةظفاحمنم(]173[حلاصيدهميدعس
يركسعلاويندملاعرفلايتدايقنمٌقافرو،)اهعضاوتواهفطلبةزيمتمةيصخش
عساولاقليفلاعطاقيفتالوجبتمق.قليفلانكرطابضُضعبو،بزحلل
ةيناميلسلاتاظفاحميفايكرتوناريإعمملك500ةهبجىلعدتمييذلا
ءاهتناىلعاًموي40نمرثكأرورمدعبو.)لصوملا(ىونينوكوهدوليبرأو
نمةبيتك22وًءاول23قليفلاعطاقيفلازيالناكنيوجنبكراعم
تاليكشتادع،نيوجنبكراعميفقليفلاعطاقىلإتلسُرأيتلاتازيزعتلا
دعبتبحسيتلاعوردلاتادحوضعبوةّصاخلاتاوقلاويروهمجلاسرحلا
تفُلكيتلا،اهئانثأيفينطولاعافدلاجاوفأليكشتمتو،ةكرعملاءاهتنا
قليفلاعطاقيفةيركسعلاتاعطقلاغرفتتيكداركألانيحلسملالاتقب
.يناريإلاودعلاةهجاومل
يتلا»نيدلاحالصناسرف«نعةمدقتمةغيصينطولاعافدلاجاوفأ
ةطلسللةيلاوملاةسيئرلاةيدركلارئاشعلانمةقباسلاتاموكحلااهتلكش
ٌطباضوٌدعاسمورمآ:جوفلكلطابضةثالثِّنيع،داركألانيحلسملالتاقتل
هدوقينماٍّيلمعوهناكو،جوفللاًراشتسمةريشعلاسيئريمُسو،يرادإ
نيبجوفلادارفأددع(جوفنمرثكأرئاشعلاضعبلناكو،هيلعرطيسيو

،اهدوجوقطانمبسحبو،)ةريبكلارئاشعلاضعبلًانايحأرثكأو1500و1000
نمرثكأبىظحتتناكّةيرابيزلاوةّيكرهلاوةّيجروسلالثمةريبكلارئاشعلاف
يتلالوألاينطولاعافدلاجاوفأةدايقبجاوفألاطبترتو،اهنملكلجوف
سماخلاقليفلاثادحتسادعبو.كوكركيفلوألاقليفلاةدايقةرمإبتناك
قليفلاةدايقبتطبتراو،سماخلاينطولاعافدلاجاوفأةدايقتلكشت]174[
.ليبرأيفسماخلا

دئاقلامُّهفتبلطتتةساسحةيلمعاهخويشوجاوفألاعملماعتلاناك
يتلاتابجاولايفاهئادأنمىوصقلاةدافتسالالجأنمهريدقتنسحو
حيلستسيئرلاررقينألبقجوفةئملاوحناهددعناكو.اهبفلُكت



وحنمهددعغلبذإ،1987ماعيفداركألانيحلسملالاتقليدركلابعشلا
ةديدجلاجاوفألامظعمنأل،ةريثكتالكشمانلّدلويذلارمألا،اًجوف250
عيمجتبصاخشألاضعبمايققيرطنموأةريغصرئاشعنمامإتلكُش
بسكلاضرغلجاوفأليكشتل،ندملاًانايحأوتابصقلاوىرقلانمرصانع
.يداملا

عمرانلاقالطإفاقيإقافتاىلإةيقارعلاةطلسلاتلصوت1983ماعيف
ةنجلعمةينوثارامتاضوافمتأدبو،يناتسدركلاينطولاداحتالاةدايق
يضريقافتاىلإلوصولل،سيئرلانمرشابمهيجوتتحت،لامشلانوؤش
ةداقو]175[ينابلاطلالالجناكو.بيرختلاتايلمعودرمتلاءاهنإلنيفرطلا
انك.اهنممهتدوعودادغبىلإمهباهذيفكوكركيفنوفقوتيداحتالا
نيمأوةيرطقلاةدايقلاوضعحلاصيدهميدعسقيفرلابتكميفمهيقتلن
،قليفلاةدايقيفةرمنمرثكأيترايزباوماقو.بزحلللامشلاعرفّرس
مهدوجوةبسانمبمهلماقتيتلاءاشعلاتاوعداًعمرضحنانكاماًبلاغو
ةدايقءاضعأمظعموينابلاطلالالجبيتقالعّقثويذلارمألا،كوكركيف
.يناتسدركلاينطولاداحتالا

)1-10(ةروصلا
كوكركيفلوألاقليفلاّرقميف



1984رياربف/طابش22ةلجدقرشىلوألاةزيوحلاروهةكرعم

ةلجدتايلمعةدايقوعبارلاوثلاثلانيقليفلاتايلمعحراسم
تايلعافيأِرجتملناريإوقارعلانيبحلسملاعارصلاةيادبذنم
اًزجاحلكُشتيتلاةزيوحلاروهتاعقنتسميفعازنلايفرطنيبةيركسع
ىتحًالامشةرامعلانمةيناريإلا-ةيقارعلادودحلادادتماىلعًايعيبط
لّكشو.اهيفيرجيامعةدودحمتامولعملاتناكو،ًابونجةرصبلالامش
ًةتغابمهاجتالااذهيفتاعقنتسملاربععافدنالابعساولاودعلاموجه
.]176[»ربيختايلمع«هوّمسو،ةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقللةيجيتارتسا
يفةدودحملاةيموجهلاتايلمعلانمةلسلساهلبقىرجأدقودعلاناكو
،يناثلاقليفلاعطاقيفتوكلاقرشةيلودلادودحلاىلعيباهشلاةقطنم
يف))ةرامعلا(ناسيمةظفاحمقرشةيلودلادودحلاىلعةعقاولا(بيشلاو
ةنيدمنميقرشلابونجلاىلإةعقاولاةجمالشلاو،عبارلاقليفلاعطاق
تيبثتو،ةعداخمللثلاثلاقليفلاعطاقيفةيلودلادودحلاىلعةرصبلا
.اهتاطايتحاوةلتاقملاةبرضلاتاوق

)1-10(لكشلا
1984رياربف/طابش22ىلوألاةزيوحلاروهةكرعم



،ةرصبلا-دادغبقيرطىلعةرطيسلاةيلمعلاهذهنمودعلافدهناك
يذةظفاحميفةيبرغلاراوهألاىلإلوصوللةلجدرهنربعًابرغعافدنالاو
ٍءزجعاطتقاو،اهيفناريإلنيلاوملانيدرمتملاعمنواعتلاو،)ّةيرصانلا(راق
،دادغبوةرصبلانيبتالصاوملاقرطعطقو،قارعلابونجنمٍريبك
.اهلالتحالاًديهمتاهبةطيحملاةيطفنلاقطانملاكلذكولامشلانماهتطاحإو
ةيجيتارتساةبرضيفيبرعلاجيلخلانعقارعلاعطقكلذكنويناريإلاَماَرو
اًءدبقارعلالالتحاومكاحلاماظنلاطاقسإيئاهنلااهفدهناكةئيرج
.هبمّكحتلاويبرعلاجيلخلاسأرىلععبرتلاوةرصبلاب

ةقطنملاةعيبط
-ةيقارعلادودحلارمتاًعساواٍّيئاماًحطسمةزيوحلاروهتاعقنتسملِّثمت
ضرعبو،ملك200ىلعديزتةفاسمىلإدتميو،يقرشلاهعبُرربعةيناريإلا
رفخمىتحةرصبلالامشليزغةدقعنمّدتميملك40و25نيبحوارتي
يفقطانملاُضعبففُجو.ةرامعلابونجبيشلا-حرشملاةيافلح
يلامشلانونجميلقح(طفنلاةرازوضارغألةزيوحلاروهتاعقنتسم
8ضرعو،راتمأ4ىلإ3عافترابةيبارتدادسبطاحمروهلاو.)يبونجلاو
،هماسقأضعبيفةيئاملاتاتابنلاوىدربلاوبصقلاتابنهيفرثكيو.راتمأ
رهننمةزيوحلاروهىّذغتي.ءاملاحطسقوفراتمأ3-2اهعافتراغلبيو
رهنهايمةيبلغأنإلب،يلصألاةخركلارهننمعّرفتملاةيمعلاةخركلا
اًرِطخوٍّامهماٍّيئاماًعنامهلعجييذلارمألا،هيفبصتوبرستتةخركلا
نمةريغصتاعومجملالإ،هربعقاطنلاةعساولاةكرحلاعنميونيدلبلالصفي
نييناريإلا)موجه(ضّرعتلبقةروصلايههذهتناك.نيبرهملاونيّللستملا
.لماكلابنييقارعلامهتتغابموروهلااذهربعقاطنلاعساولا

تابرتقملاوقرطلا
تاتابناهددحتيتلاةقيضلاةيئاملاتارمملاريغتابرتقمودعللرسيتتال
ىلعلّوعكلذلو،قراوزلامادختسابروهلاتاعقنتسمربعىدربلاوبصقلا
تابرتقمودعللنإفثلاثلاقليفلاعطاقيفامأ.ةّيتمسلاتارئاطلامادختسا
ىلإبرتقملااذهودعلاكولسيدؤيو،بيوسلا-ليزغةدقعهاجتابةيرب
.ةيبرغلاةيبونجلاروهلاةفاحنعةعفادملاقليفلاتاعطقفلخنوكينأ

ةزيوحلاروهىلإيدؤتيتلا،ثلاثلاقليفلاتاعطقلةّرسيتملاقرطلاامأ



-ةوشنلا-يجيرزلاقيرطو،ةزيوحلاروه-ةطورلا-ةنرقلاقيرطيهف
امأ.يبونجلانونجملقح-بيوسلا-ليزغنواعتلاقيرطو،ةزيوحلاروه
-ةرامعلاةسيئرلاقيرطلايهةّرسيتملاقرطلافعبارلاقليفلاعطاقيف
ةرخصلاةيرقىلإيدؤتقيرطاهنمعرفتتثيحةرصبلا-ةنرقلا-ريزعلا
-ريزعلاقيرطو،ريزعلارسجربعةلجدرهناهروبعدعبةضيبلاةيرق-
بونجةيركسعلاةسدنهلاهتأشنأيذلارسجلاىلعةراملاةدريجعلاةدقع
.]177[ةدريجع-ةديشرلا-ةطورلانيبنواعتلاقيرطو،ريزعلا

ّطشوةزيوحلاروهتاعقنتسميهتايلمعلاةحاسيفعناوملامهأ
يلامشلانييطفنلانونجميلقحيفةيبارتلادادسلاوةلجدرهنوبرعلا
.ةلجدرهنلةيزاوملاةدسلاوةزيوحلاروهدادسوةدريجعناسلو،يبونجلاو

نيفرطلاتاوق
ودعلا-
نمتنَّكمتو،ليوطتقوذنمةيلمعلاهذهلاهتادادعتساناريإتأدب
تاوقلانملتاقمفلأ150وفلأ100نيبحوارتتةبراضةوقدشح
يفوةزيوحلاروهنميقرشلابناجلايفينيمخلاسرحوجيسابلاوةيماظنلا
تايلمعّرقم)ربيختايلمع(ةيموجهلااهتايلمعرادأو،هنمةبيرقلاندملا
ينيمخلاسرحوةيماظنلاتاوقلانمقرفهترمإبو،»هللالوسردمحم«
ةاشملاةقرف:ينيمخلاسرحقرفو،27و22ةاشملااتقرفاهنمو،نيعوطتملاو
نمتاعومجمو،ىرخأقرفو،ءالبرك15ةاشملاةقرف،رصعلايلو7
.]178[ردبتاوقونيباوتلاتاعومجمنمناريإلنيلاوملانييقارعلانيحلسملا
106تابابدلاةمواقمةحلسأنمةريبكدادعأبودعلاتاوقزيزعتىرجو
اًوجةلومحملاتاوقلانمتاعطقبكلذكو،تارئاطلاةمواقمةحلسأوملم
ةفلتخملااهعاونأبقراوزلانمةريبكدادعأنيمأتىرجو،تّايتمسلامادختساب
ربلابراوهألاطبرلروسجلانمددعو،ةزيوحلاروهتاعقنتسمروبعل
.يناريإلا

انتاوق-
ثلاثلاقليفلاعطاق-
.نيسحلاتاوقةدايق31ةاشملاةقرف:ًالوأ
.يبونجلاويلامشلانونجميلقحيفيبعششيجاعطاق:اًيناث
.ةيدودحلاةطرشلارفاخم:ًاثلاث
عبارلاقليفلاعطاق-



.روهلادادسىلعرئاضحلكشىلععزومدودحءاول

نيفرطلاططخ
:تاحفصثالثيفةيضرعتلاهتايلمعوودعلاططخ:ودعلا-
قراوزلابةزيوحلاروهنميبرغلابناجلاىلإروبعلا:ىلوألاةحفصلا-
يلقحلالتحاو،روهللةيبرغلادادسلاىلعةرطيسلاو،تاّيتمسلابلازنإلاو
.عبارلاوثلاثلاقليفلايعطاقيفةيقارعلارفاخملاوىرقلاونونجم

لالتحاوهروسجىلعةرطيسلاوةلجدرهنىلإعافدنالا:ةيناثلاةحفصلا-
.ريزعلاوةنرقلا

ةيبرغلاراوهألاهاجتابعافدنالاوةلجدرهنروبع:ةثلاثلاةحفصلا-
.ناريإلنيلاوملانيدرمتملابلاصتالاو

انتاوق-
يفعساولاضرعتلابودعلامايقنيقليفلاةدايقو،ةماعلاةدايقلاعقوتتمل
يتلااهلكتاءارجإلاو.اننيبًايعيبطاًزجاحلكُشيهنأةضرتفمعطاقلااذه
ىلعةرطيسلاةداعإوقارتخالاةجلاعملتناكاًقحالةماعلاةدايقلااهتذختا
.]179[روهلاتاعقنتسمنميقارعلابناجلا

تايلمعلاريس
روهربع1984رياربف/طابش23-22ةليلةيناريإلاتاوقلاضّرعتأدب
نيمدختسم،ينيمخلاسرحوةيماظنلاقرفلاةاشمنمةريبكدادعأبةزيوحلا
لالتحابمهمايقاهقبس،روهللةيبرغلادادسلاىلإلوصوللةفلتخملاقراوزلا
براوقوتاّيتمسلابلازنإتايلمعلالخنمةيقارعلاةرخصلاوةضيبلايتيرق
اوّللستو،يبونجلاو]180[يلامشلانونجميلقحلالتحانماونّكمتو،ةلوصلا
عطاقيفو.ًابرغعفدنتوةددحمنكامأيفيقتلتةقرفتمةريغصتاعومجمب
عطاقيفو.بيوسلاوةيبرغلادادسلاىلإلوصولانماونّكمتثلاثلاقليفلا
تزاتجاو،ريزعلاةنيدموةلجدرهنىلإلوصولانماونّكمتعبارلاقليفلا
يفدادغب-ةرصبلاقيرطتعطقوةلجدرهنودعلاتاعومجمضعب
.ةنرقلاوريزعلانيبةّدعقطانم
عبارلاوثلاثلانيقليفلايتدايقىلإةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاتردصأ
نمودعلاتاوقعنمباًهيجوتودعلاضّرعتفاشكنادعباهسفنةليللايف
23يلاتلامويلاحابصيفو.ةيبرغلاراوهألاهاجتابةلجدبرغعافدنالا
نمودعلادرطلةسداسلاةعردملاةقرفلاةدايقلرماوألاتردصرياربف/طابش



ةعردملاةقرفلاتكّرحتو،ثلاثلاقليفلاعطاقيفًاليلاهلتحايتلاقطانملا
.اهيفتزكرمتوةنرقلاقرشىلإيجيرزلاقرشنمةثلاثلا

عردملاءاوللاصقانةرشاعلاةعردملاةقرفلاتكّرحتعبارلاقليفلاعطاقيف
،17عردملاءاوللا(ريزعلاةقطنمهاجتابةرامعلاقرشدنبلالولتنم42
رهنىلعريزعلارسجىلعةرطيسللةكرعمترجو،)24يلآلاةاشملاءاولو
رسجلاىلعةرطيسلانمريصقلاتقدعبنَّكمتو،ةيلآلاجاوفألادحأبةلجد
نماًددعتلتقو،ريزعلاقرشاهدُّشحتقطانمىلإةقرفلايقابروبعل
68و66ةّصاخلاتاوقلااءاوللصوورخآاًددعترسأو،نييناريإلانيللستملا
.عبارلاقليفلاعطاقىلإ

يفلوحت(»ةلجدقرشتايلمع«ّرقمةماعلاةدايقلاتلكش23/2راهن
عطاقيفقارتخالاةهبجيفتايلمعلاةرادإلسداسلاقليفلاىلإدعبام
تاليكشتلاوقرفلاتناك23/24ةليلو23راهنلاوطو.)عبارلاقليفلا
رصانعتلسرأو،تايلمعلاةقطنمىلإكرحتتةلباقملاتامجهللةصّصخملا
تلقنتو،اهلةصّصخملاعطاوقلاعالطتسالتاليكشتلاوقرفللعالطتسالا
.تقولابسكلمهينواعمةرمإبمهفلخمهتاعطق

ثلاثلاقليفلاعطاقيفتايلمعلا
ةكرشّرقملتحاوًابرغعفدناةيطفنلانونجمرزجودعلالالتحادعب
قيرط-نونجمعطاقتيفزكرمتملا56عردملاءاوللارصاحو،طفنلا
-ةلجدرهن-ةطورلاهاجتابنيّللستملانمعيماجمتعفدناو.نواعتلا
رسأولتقنمثلاثلاقليفلاتاعطقتنَّكمتو.اهسفنهضّرعتةليليفةنرقلا
ىّدأف،ةطورلاوةلجدرهننمةبيرققطانميفودعلاعيماجمنمددع
عردملاءاوللانعراصحلاّكفو،25/2/1984يفروهلاىلإمهعجارتىلإاذه
56.
يفنونجموروهلادادسىلعاًموجهةسداسلاةعردملاةقرفلاتّنش

ةدسىلعودعلاريمدتنمعردملا16ءاوللاتادحوتنَّكمتو،26/2/1984
ىلإءاوللاتابابدتلخدو،نونجمرزجىلإعجارتف،ىرخألادقعلاوبيوسلا
دَّبكتو،ةدحاوةبابدالإبعوتستاليتلايبونجلانونجملقحيفدادسلا
بصقلاتابنةفاثكليمرتاحاسرفاوتمدعلتابابدلايفرئاسخءاوللا
رطيسو،فلخلاىلإهبحسمتو،ودعلانمتافذاقلاةامراهيفنمكيتلا
ةقرفتّفُلك.نونجملوقحنمملك4ةفاسملةيبرغلاروهلاتافاحىلع
ىلعةرطيسلانمتنَّكمتو،نونجمرزجنمودعلادرطبةعبارلاةاشملا



ىلعًالباقماًموجهودعلاّنشرياربف/طابش27-26ةليليفو.قطانملاضعب
ءاوللاجاوفأدحأعضاومىلعةرطيسلانمنَّكمتو،ةعبارلاةقرفلاتاعطق
ءاوللاحاتفنامت27/2/1984يفو.رئاسخلاضعبهدبكوةقرفلانم95
رشابملايمرلارشابو،روهلادادسةازاومبيروهمجسرحيناثلاعردملا
،ةيداعملافادهألانمديدعلاريمدتنمريصقتقوبنَّكمتو،T72تابابدب
تاعطقترمثتساو.فلخلاىلإنارينلاةفاثكبئجوفيذلاودعلاعجارتو
.اهيلعترطيسوروهلالخادةسيئرلادادسلاىلإتزفقوكلذةعبارلاةقرفلا
هاجتاقلغأو،بيوسلاهاجتايفةيناريإلاتاعطقلاريمدتنمقليفلانَّكمتو
يفهديبةطقاسلاعقاوملاةداعتساعاطتساامك،ودعلامامأةنرقلا-ةطورلا
،بيوسلاوطفنلاةكرشّرقمةقطنموليزغويرصبلاكشكونايبوبرفخم
نمديدعلاتّنشيتلاقليفلاتاعطقعطتستملو،ةحدافرئاسخهدَّبكو
.]181[نونجمرزجةداعتسانمةلباقملاتامجهلا

ةلجدقرشتايلمععطاقيفتايلمعلا
نم17عردملاءاوللاّنش1984رياربف/طابش24حابصنمةسداسلايف
.ةضيبلاوةرخصلايتقطنمنمودعلادرطلاًموجهةرشاعلاةعردملاةقرفلا
موجهلابءاولليلآلاةاشملاجوفماقةدحاوةيبارتقيرطريغرسيتمدعلو
نارينبجوفلاتدنسأو،روهلادادسىلعتحتفنايتلاءاوللاتابابددانسإب
ةرخصلااتيرقتررُحنيتعاسلالخو.ةقرفلاةيعفدمنارينىلإةفاضإةرشابم
قراوزلاىلعءاليتسالاىرجوةيناريإلاتاوقلانمريبكددعلُتقو،ةضيبلاو
ءاولتادحوتكسمنأدعبعردملاءاوللابحسناو،ةسدكملاةدتعألاو
24راهنلاوطو.امهبةطيحملادادسلاوةضيبلاوةرخصلايتقطنمب28ةاشملا
ودعلاماقًاليلو،نيبناجلانيبًالدابتميعفدملافصقلاناك25-24ةليلو
ةعاسلايفو.تطبُحأوةعردملاةرشاعلاةقرفلاتاعطقهاجتابّللستتالواحمب

ءاوللاباًعساواًموجهةرشاعلاةعردملاةقرفلاتّنش25/2موينم7.00
ءاولبو،ةدريجع-نواعتلاقيرطىتحةلجدرهنةدسهاجتاب17عردملا
موجهلاذُفنو.اهبةطيحملادادسلاوةدريجعةدقعهاجتاب24يلآلاةاشملا
يمرنمّفثكمدانسإبو،BMP1يلآلاةاشملالاتقتالجعبةبكارلاةلوصلاب
.ءاوللاتابابد

موجهلانمةقيقد45دعباهفادهألالتحانمءاوللاتادحوتنَّكمت
تايمكىلعءاليتسالاو،ىرسألاوىلتقلانمتائملاهديبكتوودعلاريمدتو
ةّصاختاوقءاوللاّفُلكو.قراوزلاوةدتعألاوةحلسألاوتادعملانمةريبك



10ريهطتنمديدشلاتقدعبنَّكمتو،ودعلانمةدريجعةدسريهطتب66
قرشةيناريإلاتاعطقلارّمدامك،ملك18غلابلاةدسلالوطنمملك
لُتقو،ًالامشةراسكلاةيرقةقطنمىتحًابونجةديشرلاةقطنمنمةلجد
تّفُلكو.اهتحلسأواهتادعمىلعءاليتسالامتو،ةيناريإلاتاوقلانمريبكددع
ءاوللازكرتو،ريزعلاقرشعافدلاةيلوؤسمبًاثيدحةلّكشملا35ةاشملاةقرف
ىلإةرشاعلاةقرفلابحسدعبعطاقللًاطايتحاريزعلابرغ42عردملا
قرشكراعميفودعللةحدافلارئاسخلاتناكو.عبارلاقليفلايفاهعطاق
.1985سرام/راذآلولحىتحىربكتامجهّنشنعهفقوتلًاببسةلجد

نكرلاءاوللاقليفلاىلإءاجةلجدقرشكراعمنمىلوألامايألايف
ماعلادئاقلانمدفومهنأبينربخأو،ةماعلاةدايقلانماطعدمحأتكوش
يفاهبقليفلاززُعيتلاةيولألانمةثالثوأنيءاولبةروانملابلطيذلا
قارتخاعطاقيففقوملاةجارحل،يضاملاماعلاةياهنيفنيوجنبكراعمءانثأ
عطاقيفنأماعلادئاقلاغِّلب،تكوشءاول«:هلتلقف.ةلجدقرشودعلا
ةهبجىلإاًروفةكرحللةزهاجاهلكو،ةيعفدمةبيتك22وًءاول23قليفلا
ايارسو،قليفلاةيلقنايارسيدلو،ةلجدقرشقارتخالاعطاقيفلاتقلا
مكنكميو،اًروفتاليكشتلاهذهنمريبكددعلقنعيطتسأ.ةبترُمةيلقن
،نكميامعرسأباهلكاهلقنلامكإلماعلاّرقملاةيلقنايارسضعبلاسرإ
ةدوجوملاتاعطقلاعرشتيكةماعلاةدايقلانمنآلارمألارادصإوجرأو
يتلاقليفللةعباتلالقنلاايارساوديعتنأهبلطأاملكو،لاقتنالابيدل
ةدايقلابتكوشءاوللالصتاف.»اهلقنلامكإدعبتاعطقلاهذهلقنتس
يفقليفلااهبززُعيتلااهلكتاليكشتلاكيرحتةيناكمإبمهربخأوةماعلا
22ـلاو،ًءاول23ـلاةكرحبرمألارادصإمهنمبلطو.نيوجنبكراعم
عطاقنم)اهتيعفدمعمةاشمقرف7نمرثكألداعت(ةيعفدمةبيتك
.ةلجدقرشقارتخالاةهبجيفانتاوقزيزعتللوألاقليفلا

ةرملل)باونلاسلجم(ينطولاسلجملاتاباختناترج1984ماعيف
يفةعباسلاةقرفللاًدئاقتنكامدنع1980ماعيفىلوألاتناك(ةيناثلا
تناك.)ةفاثكبقارعلانمةيلامشلاةقطنملاداركأاهيفكراشدقوةيناميلسلا
نينطاوملاعنمنولواحيسداركألانيحلسملانأانلترفاوتيتلاتامولعملا
.فايرألاوىرقلايفاًصوصخ،ةيراجلاتاباختنالايفتيوصتلانمداركألا
اذهةعباتملكوكركىلإبزحلاّرسنيمأبئانّيرودلاتزعقيفرلارضحو
ةقطنميفداركألانينطاوملانمددعربكأكارشإىلعةطلسلاصرحل،نأشلا
ةعباتملهراتخايذلاّرقملايفهترايزىلإتبهذ.تيوصتلايفيتاذلامكحلا



نمددعو،كوكركيفبزحلاعرفّرسنيمأهعمناكو،تاباختنالاريس
.اًمومعيعيبطلااهارجميرجتتاباختنالاةيلمعتناكو،عرفلاةدايقءاضعأ

ةقطنميفىرقلاضعبيلاهأنوعنميداركألانيحلسملانأتامولعمانتدرو
ةوقلسرأنأبئانلابلطف،تيوصتلانمةظفاحملازكرمجراخعقت
يّباختنالازكرملايفمهتاوصأبءالدإللنينطاوملاءيجمليهستومهعدرلةيركسع
جارخإبقليفلاةدايقىلإتزعوأف،ىرقلاهذهاهلعبتتيتلاةيحانلايف
قيفرلاتكرتليلقدعبو.بجاولااذهلقليفلاعقاومرمآاهدوقيةوق
قيرطلاحتفلتلسُرأيتلاةوقلاتمدطصا.قليفلاةدايقىلإتدعوبئانلا
،ىرقلاهذهنمبرقلابداركألانوحلسملااهبصنيتلانئامكلانمددعب
نمددعحرُجو،اهدصقمىلإلوصولاةوقلاعطتستملوديدشلاتقثدحو
قطانملايفتزّرغيتلاتاعردملاىدحإتكرتنأدعبةوقلاتداع.دونجلا
ةوقلارمآُتّبنأو.اهبحسنمنَّكمتتملو،ةيبارتلاقيرطلاجراخةينيطلا
كلتيلاهأنَّكمتيملو،ةعردملاةداعإلىرخأةوقتلسرأو،هبّسحتمدعل
.مويلاكلذيفتاباختنالايفةكراشملانمىرقلا

ةيركسعلاتارابختسالاريدمقليفلاةدايقّرقمىلإءاجةّدععيباسأدعب
نأينربخأو،ةيريدملانمنيطباضعمنيهاشركشدومحمنكرلاديمعلا
يفىرقلاكلتيلاهأكارشإمدعةثداحيفقيقحتللهلسرأماعلادئاقلا
دّمعتنعسيئرللّيرودلاتزعقيفرلاهعفرريرقتىلعًءانب،تاباختنالا
مغرلاىلع،تاباختنالايفتيوصتللىرقلاكلتيلاهأبلجمدعقليفلا
قليفلادئاقنأريرقتلايفءاجو.اٍّيصخشدئاقلانمكلذبلطهنأنم
جارخإلقليفلاّرقمنكرةئيهىلإبئانلاروضحباٍّيفتاهرمألاردصأدق
اميفتملع)ّيرودلاتزعقيفرلايأ(يننأّالإ«بجاولااذهبمايقللةوق
لاسرإبهرمأىغلأدققليفلادئاقنأودبيو،جرختملةوقلانأدعب
مدعولمعلااذهبقليفلادئاقمايقنإو.قليفلاىلإهتدوعدعبةوقلا
لديتاباختنالابانبعشءانبأةكراشملةلودلاوبزحلابيناثلالجرلارمأذيفنت
ريرقتلاصخلماذهناك.»هلمعيفهتيقدصمدعو،انلهمارتحامدعىلع
نكرطباضنَّكمتو،هديطخبًابوتكمناكو،سيئرللبئانلاهلسرأيذلا
ةيريدمطباضهبتكمىلعهكرتامدنعهريوصتنمقليفلاتارابختسا
دومحمنكرلاديمعلاتربخأ.قئاقدعضببتكملارداغيذلاتارابختسالا
ًايطخاهتيبثتينمبلطامدنعو،تثدحامكةثداحلاتاسبالمبنيهاشركش
بتكيالقليفلادئاقنإو.ثدحاموهكلهتلقام«:هلتلقوتبضغ
عجارو،مهنمرسفتساونكرلاةئيهىلإبهذافهردصأرمأنعةدافإ



ءيشلكفمويلاكلذلتايلمعلافقوموقليفلل]182[برحلاةديرج
يفءاجامةحصمدعنمتدكأتنأدعبةنجللاتداع.»اهيفلجسم
ةروصقليفلاتارابختساطباضيلبلجمهباهذدعبو.بئانلاقيفرلاريرقت
عمءاجيذلاتارابختسالاطباضنعةيفخهرّوصيذلابئانلاريرقت
.قيقحتللنيهاشركشدومحمنكرلاديمعلا

اهلساسأالتاءاعدانمبئانلاقيفرلاريرقتيفءاجامبارًيثكترثأت
ىلعىنجتيةلودلاوبزحلايفيناثلالجرلانألارًيثكتفسأو.ةحصلانم
ىلإةلاسرتبتكف،هتاءاعداةحصنممهنمققحتينألبقشيجلاةداق
تركذو،بزحلاّرسنيمأبئانتاءاعداةحصمدعبماعلادئاقلاسيئرلا
الأيغبنيبئانلاريرقتيفءاجامقفوفرصتييذلادئاقلانأاهيف
ةلاحيفةبساحملليسفنويتلاقتساعضأينإ«و،يركسعلاكلسلايفىقبي
لاجرلانإ«اهصخلمةليمجةلاسربسيئرلاّدرو،»هتاءاعدايفدروامةحص
،مهنممتنأوةيلوؤسملاءابعأولقثنولمحتينممهةبعصلاعاضوألايف
ةمدخلمكلمعيفهللاىلعلكوت«هلوقباهمتتخاو،»مكبةيلاعانتقثنإو
ترشندقو،»ةحلسملاتاوقلاةداقلكو،مكبقثننحنو،نطولاوبعشلا
.ءامسألاىلإةراشإلانودنممالعإلالئاسويفماوعأدعبةلاسرلاهذه

ىرخأةرمنييلالجلاداركألاعمتاضوافم
داحتالاوةيقارعلاةدايقلانيبثيثحلكشبيرجتتاضوافملاتناك
،ةيدركلاةيضقلاصوصخبديدجقافتاىلإلصوتلليناتسدركلاينطولا
.1974ماعيفداركأللقارعلاهحنميذلاّيتاذلامكحلاةعيبطريوطتل
لاوطيرجتينابلاطلالالجتارقمودادغبنيبةيكوكملاتارفسلاتناكو
ءاضعأضعبهعموينابلاطلالالجءاج1985ماعلئاوأيفو.1984ماع
نأهنمتفرعو،دادغبىلإهقيرطيفقليفلاةدايقىلإهبزحةدايق
:هلتلقفماريامىلعءيشلكوةريخألااهلحارمىلإتلصوتاضوافملا
ديحولاديفتسملاف،دحاولابعشلاءانبأنحنلاتتقاانيفكي]183[لالشوبأ«
نيبعمجتةجهلبو،»هنممتنأيذلادلبلااذهءادعأويبنجألاوههنم
متيملاذإيعطاقبّرمتنألواحتاللالشوبأ«:هلتلقلزهلاودجلا
وأرتبوكيلهلابمكرقمىلإدُعكلذلوصحمدعةلاحيفو،عيقوتلاوقافتالا
كحض.»اهنيحكلقتعأسيننأليعطاقنمسيلنكل،ىرخأةليسويأ
نأل،ةريخألاهترايزكلتتناكو.اهئاهنإيفنوداجةدايقلاوهنأدكأولالج
هنمتبُلطو،اياضقلاعيمجىلعةلودلاةدايقنيبومهنيبمتقافتالا



.دعيملوقافتالارارقإلبزحلاتادايقورداوكلعسومعامتجادقعلةدوعلا
.]184[نيبناجلانيبةيلاتقلاتايلمعلاتفنؤتساو

1985سرام/راذآ11،كراعملاجاتةيناثلاةزيوحلاروهةكرعم
ةلجدقرشتايلمعةدايقوثلاثلاقليفلااعطاق
اهموجهلىرخأةرمةزيوحلاروهتاعقنتسمتراتخاناريإنأودبي
ةأجافمقيقحتيفلمأتاهنأاهنم،ةددعتمبابسأل1985ماعيفسيئرلا
ةدايقلانأةضرتفمةعقوتمريغةقطنميفموجهلاةدواعمبةيكيتكت
هيفلشفهاجتانمهموجهودعلادواعينأعقوتتالةيقارعلاةيركسعلا
تاوقلانأبملعىلعةيناريإلاةدايقلاتناكو.قباسلاماعلاكراعميف
اهتاوقةعاطتسايفنأو،ةلعافةروصبتاعقنتسملايفنكتملةيقارعلا
نمةديفتسم،تاعقنتسملالخادةريغصلارزجلاىلإٍةريبكٍدادعأبّللستلا
يفةربختبستكااهنأادع،دصرلانعاهيفختيتلاةعفترملابصقلاتاتابن
نماًددعتبلجو.اهلخادلاصتاتاكبشةماقإتعاطتساوتاعقنتسملابرح
ىلعلمحتروبعتاصنموةمئاعلاروسجلاو،فاوطألاوةيرحبلاتادحولا
ةدتعأتسّدكامك،نواهلاعفادمو،تابابدلادضملم106عفادماهنتم
لالخنم)ةيقارعىرق(روهلانمةيبرغلاىرقلاضعبيفتادعمو
ةطلسللةيداعملاةحلسملاتاكرحلايفاهئالمعنمتدافتساو،اهعمنينواعتملا
قارعلايفةروثللىلعألايمالسإلاسلجملايحلسمو،ردبتاوق(قارعلايف
ةيامحوتامولعملاباهديوزتل)]185[ميكحلارقابدمحمةعامجنم
.راوهألاةقطنمبرغىلإاهعفدتيتلاعالطتسالاتاعامج
حرسمةئيهتترج1984رياربف/طابشيفةلجدقرشةكرعمدعب
ةيوستتمتثيح،هنميلامشلاءزجلايفاًصوصخ،لضفألكشبتايلمعلا
ةكرحلةلهسضرألاتحبصأو،ةخبسلاقطانملاضعبوراهنألامظعممدرو
راهنأولزابماهبدجوتثيحيبونجلاءزجلانمرثكأةعردملاتالجعلا
ةعردملاتاعطقلابةروانملاقيعت)ةطورلاونويامهوفيجلاوفيورلا(ةريغص
.ةريبكدادعأب

نيفرطلاتاوق
ودعلا-
تاوقلانمةاشمقرفثالث:ةيلاتلاتاعطقلادشحنمودعلانَّكمت
ةفلتخمروبعطئاسو،ينيمخلاسرحنمةاشمقرفسمخ،ةيماظنلا



،تارئاطلاةمواقموتابابدلاةمواقمةحلسأبةريبكتازيزعتوةمئاعروسجو
ددعو،ةّيتمسلاكونيشتتارئاطنمددعو،اًوجنيلومحملانمتاعومجمو
.ةطسوتملاةحلسألاوةاشملالمحلةريغصتالجعنمريبك

انتاوق-
اٍّيعافداًعضومةلجدقرشتايلمعةدايقلةعباتلا35ةاشملاةقرفلتحت
روهةاذاحمبحلاصةعلقىتحةطورلالامشنمةعساوةهبجىلع
.ريزعلااهرقموةاشميءاولةهبجبو،ةزيوحلا

اًعضومثلاثلاقليفلاةدايقلةعباتلاةرصبلانععافدلاتاوقةدايقلتحت
تاعردمةبيتكو،ةاشميءاولةوقبةطورلاونويامهوبيوسلايفاٍّيعافد
.ةنرقلااهّرقمو

نيفرطلاططخ
ودعلاةطخ-
يفةقباسلاهتطخنعارًيثكفلتختالهفادهأوودعلاططختناك
راوهألاتافاحكسمتانتاوقتناكو.1984ماعيفةلجدقرشةكرعم
نمةبراضلااهتاوقبتظفتحاو،ةعساوةهبجىلعةرشتنملاةاشملاتادحوب
.ةلباقملاتامجهللةيلآوةعردمتاليكشت

تايلمعلاريس
ةلجدقرشتايلمعةدايقوثلاثلاقليفلايعطاقىلعهضّرعتودعلانش
تّللست.»ردبةيلمع«مساتحت1985سرام/راذآ12-11ةليليف
لالتحانمتنَّكمتو،ريزعلاقرش35ةاشملاةقرفعضاومىلإهعيماجم
رهنوةدريجعناسلو،ةرخصلاوةضيبلايتقطنميف429ءاوللاعضاوم
مادختسابةاشملاعيماجمعفدبأدبو،ةيبارتلادادسلامظعموفيورلا
عيماجمتعفدناهسفنتقولايفو.ةلجدرهنروبعلًابرغةريغصلاتالجعلا
،ةطورلاوةنرقلاهاجتابيديوهناسلويلامشلانونجملقحنمىرخأ
قيرطعطقو،ةنرقلالامشةلجدرهنروبعنمسرام/راذآ12مويتنَّكمتو
.قطانملانمددعيفدادغب-ةرصبلا

)2-10(لكشلا
1985سرام/راذآ،كراعملاجات-ةيناثلاةزيوحلاروهةكرعم



ةكرحلابةاشملاوةيلآلاوةعردملاقرفلاىلإرماوألاتردصضرعتلاةليليف
قرشتايلمعوثلاثلاقليفلايعطاقيفيداعملاضرعتلارواحمهاجتاب
ءاوتحانمثلاثلاقليفلاعطاقيفةسداسلاةعردملاةقرفلاتنَّكمتو،ةلجد
هحانجىلعطغضلابتأدبوبيوسلاوةعريزملاقطانميفودعلاموجه
ةعردملاةقرفلاتاليكشتتأدبفةلجدقرشتايلمععطاقيفامأ.رسيألا
،ريزعلاقرشاهدُّشحتقطانمىلإلوصولابةعبارلاةاشملاةقرفوةرشاعلا
نيذلانييناريإلانيللستملانمٍددعلتقنمةعبارلاةاشملاةقرفتنَّكمتو
امك،ةزيوحلاروهدادسهاجتابمهدرطو،ريزعلاىلإلوصولانماونّكمت
12راهنيفلصويذلاةرشاعلاةعردملاةقرفلانم17عردملاءاوللانَّكمت
نواعتلاقيرطو،ةدريجع-ةلجدةدسنمنييناريإلادرطنمسرام/راذآ
روهدادسوةلجدنيبةروصحملاةقطنملاتحبصأو،روهلادادسهاجتاب
12ةليليفو.ةيناريإلاتاوقللدوجويأنمةيلاخهاجتالااذهيفةزيوحلا
يلامشلانيعطاقلايفلباقملاموجهلاتاعطقدشحلماكتراذآ13-
.ةكرعملاةحاسنميبونجلاو

ةرطيسبيرجيةلجدقرشتايلمعوثلاثلاقليفلانيبقيسنتلاناك
نمهللاريخناندعلوألاقيرفلاعافدلاريزوماعلادئاقلابئانفارشإو
رمألا،رماوألارادصإونيرمآلاوةداقلاءاقتلاو،ةّيتمسلاةرئاطلابهلقنتلالخ



.تاعطقللةعيرسلالعفلاتادروذيفنتلاىلإىدأيذلا

ثلاثلاقليفلا:يبونجلاعطاقلايفتايلمعلاريس
ةعريزملاةقطنمنمةسداسلاةعردملاةقرفلاتعفدناسرام/راذآ13يف
فيورلارهنىلإلوصولاو،ةطورلا-نويامهقطانميفودعلاريمدتل
ربعةسماخلاةيلآلاةقرفلاتابابدوتّايتمسلاوةيعفدملانميراندانسإب
ةطورلارهنىلعًابيرختىرجأدقودعلاناكو.ةنرقلالامشةلجدرهن
ةسداسلاةعردملاةقرفلاتابابدةكرحةقاعإلىرخألالزابملاوراهنألاو
يروهمجلاسرحلابئاتكىدحإبةقرفلاتززُعو.ةلباقملااهتامجهيفاهمّدقتو
ةريثكعضاومترمدو،م2800غلابلااهعفادملليوطلاكابتشالاىدملًابسحت
ةفاسمةقرفلاتمّدقتو،ةطورلابةطيحملاقطانملاوروهلادادسىلعودعلل
يذلابيرختلاةجيتنمدقتلاىلعضرألاةدعاسممدعلتفقوتو،ملك15
عفروةريغصلاراهنألايراجمقلغاهمدقتفانئتسالبلطتيو،ودعلاهثدحأ
.نواعتلاقيرطىلعةرطيسلاوماغلألا

ةلجدقرشتايلمععطاقيفتايلمعلاريس
ةقرفلاتاليكشتضعبوةعبارلاةاشملاةقرفوةرشاعلاةعردملاقرفلاترجأ
نألسرام/راذآ12يفةعرسباهرماوأرادصإو،اهتاعالطتساىلوألاةيلآلا
تاعومجملاسرإنمنَّكمتو،نيعطاقلاالكيفهمخزةمادإبأدبودعلا
بونجرباوجلاونويامهوةديشروةطورلاقطانمىلإتاّيتمسلابزيزعت
.ةراسكلاوريزعلا

ةضيبلاقطانميفهريمدتوودعلاىلعموجهلابةرشاعلاةقرفلاتّفُلك
ةاشملاةقرفنم29ةاشملاءاولاهترمإبعضُوو،ةدريجعةدقعوةرخصلاو
.ىلوألاةيلآلاةاشملاةقرفنم27يلآلاةاشملاءاولو،ةعبارلا

امك،بجاولاذيفنتلةقرفلاتعفدناسرام/راذآ13حابصنمةسداسلايف
:يلي

ةاشملاءاوللالخنمةرخصلاةدقعهاجتاب17عردملاءاوللاعفدني-
.ةرخصلادادسهاجتابقرخلاةمواقمطخلتحييذلا29
ءاوللالخنمةدريجعةدقعهاجتاب27يلآلاةاشملاءاولعفدني-
.ةدريجعدادسهاجتابقرخلاةمواقمطخلتحييذلاسماخلاةاشملا

.ريزعلاةنيدمبرغًاطايتحا42عردملاءاوللاىقبي-
حاتفنايفتّرثأيتلاروهلادادسلةيذاحملايضارألاةواخرىلإاًرظن



لدعمبيلآجوفوأتابابدةبيتكلكةهبجتراص،اهتكرحوتابابدلابئاتك
نَّكمتو،تابابدلانمرشابملايمرلاىلعزيكرتلامتو،ةعردمةلجع1-2
حابصنمةعساتلايفو.دانسإلاميدقتلةينيطلايضارألاروبعنماهضعب
،ةرخصلاةدقعلالتحامتوودعلاراهنا)سرام/راذآ14(يلاتلامويلا
،اهلنيبحاصملاةاشملاعمروفلاىلع17عردملاءاوللاتابابدتعفدناو
يلآلاةاشملاءاولنَّكمتو،10.00ةعاسلايفةضيبلاةيرقلالتحانمتنَّكمتو
دحأعفدناو،اهبةطيحملادادسلاوةدريجعةدقعىلعةرطيسلانم24
.ةدريجعناسللخادملك10ةفاسمةاشملاجاوفأ

للختلابةعبارلاةاشملاةقرفةرمإبحبصأنأدعب17عردملاءاوللافُلك
ةدسلاةازاومباًعضوملتحييذلايروهمجسرحعبارلاءاوللالالخنم
ةطورلاهاجتابًابونجعافدنالابو،نواعتلاقيرطوةلجدرهننيبةروصحملا
سرحلاةقرفلوصوىتحةسداسلاةعردملاةقرفلاىلعطغضلافيفختل
.ةطورلاهاجتابريزعلانمعفدنتسيتلايروهمجلا

نيبةيداعملاتامواقملاةحازإو،مدقتللةعبارلاةاشملاةقرفةطختناك
ةدسنمودعلاريمدتىلإ17عردملاءاوللاعفدىلعزكرتتةطورلاوريزعلا
نمودعلاريمدتىلإسماخلاةاشملاءاولعفدو،فيورلارهنىتحروهلا
سرام/راذآ14موينم15.00ةعاسلايف.فيورلارهنىتحةلجدةدس

نَّكمتوودعلاةاشمعيماجمتامواقمًافدهتسم17عردملاءاوللامّدقت1985
ةّدعتامجه14/15ةليلودعلاّنش.فيورلارهنىلإلوصولاواهتحازإنم
نمتقلطنايتلاةاشملاعيماجمنم17عردملاءاوللرسيألاحانجلاىلع
هنمبونجلايفو،ءاوللاعضاوملخادىلإعافدنالانمنّكمتو،ةزيوحلاروه
ةفينعكراعمترادو،ةطورلاهاجتانمسماخلاةاشملاءاولودعلامجاه
ريبكددعلُتقو،1985سرام/راذآ15موينم12.00ةعاسلاىتحترمتسا
ةقرفتعفدناسرام/راذآ15موينم11.00ةعاسلايفو.ودعلادونجنم
ىلعةعبارلاةاشملاةقرفتاعطقةللختمةطورلاهاجتابيروهمجلاسرحلا
15.00ةعاسلايفو،اهترمإبعردملا42ءاولعضونأدعبفيورلارهن
ةعردملاةقرفلا(يبونجلاو)يروهمجلاسرحلاةقرف(يلامشلانالترلاىقتلا
تايلمععطاقيفودعلاريمدتمتنأدعبةطورلاةقطنميف)ةسداسلا
.ةيناثةرمةلجدقرش

)3-10(لكشلا
كراعملاجاتةكرعميفيقارعلاموجهلا



يسائررمتؤم
دادغبراطمىلإةيدؤملاقيرطلاةياهنيفعقاولايبرعلاسرافلايدانيف
هرضح1985عيبريفاًرمتؤمنيسحمادصسيئرلاماعلادئاقلادقعيلودلا
طابضنمٌددعو،شيجلاناكرأسيئرو،عافدلاريزو،ماعلادئاقلابئان
عرفّرسنيمأو،ماعلانمألاريدمو،تارابختسالاريدمو،ةماعلاناكرألا
وظفاحموعورفلاءاضعأويديبزلانيسحدمحمقيفرلابزحلللامشلا
ىدحإيفةريبكةميختحترمتؤملادقُع.يتاذلامكحلاةقطنمتاظفاحم
نمةيلامشلاةقطنمللةمخضلمرةدضنمةميخلاتطسوتو،يدانلاتاحاس
نميتاذلامكحلاةقطنميفعضولاضرعهنمضرغلاناك.]186[قارعلا
لماوعةفرعمو،اهيفةلودلاوبزحلاةزهجأءادأىلإقرطتلاو،اهلكيحاونلا
.يتاذلامكحلاةقطنميفيدركلاانبعشعملماعتلايفيلاحلاللخلابابسأو
ءادأيفللخدوجوبرعشيهنإاهيفلاقةملكبرمتؤملاسيئرلاحتتفا
انينطاومعماهلماعتيفو«يتاذلامكحلاةقطنميفةلودلاوبزحلاةزهجأ
ةلودلااهتردصأيتلااهلكنيناوقلاوترارقلانإو،»يدركلاانبعشءانبأنم
كلذبابسأةفرعمديريهنأو،مهيلإةحيحصلااهقيرطذخأتملمهتحلصمل
،اًعابتنوملكتينورضاحلاأدبو.»ريربتوأةبراومنودنممتنأمكنم«



لمعيفتايبلسلاضرعيالو،ةروصلليباجيإلابناجلاضرعيمهبلغأناكو
.هتاميظنتوأهترادإ

نإ«:تلقو،ةقيقدنيعبرأواًسمختزواجتةرتفتملكتفيرودءاج
يفنحنونآلاههجاونوقباسلايفهانهجاويذلامجحلابتاباصعلابرح
ىلإفرعتللةداجةفقوانمبلطتتيناريإلاودعلاعمةليوطوةيساقبرح
ذإلولحلافاصنأبلمعنةيضاملادوهعلايفانك.اهتجلاعمقئارطواهبابسأ
تّدأيتلابابسألاولماوعلايفقمعتللةأرجلاوأةبغرلاانيدلنكتمل
يتلاتاءارجإلاويتاذلامكحلانوناقناك.اهلةبسانملالولحلاعضوواهيلإ
هذيفنتلانءادأنأالإ،ةيدركلاةيضقلاّلحلةمدقتمةوطخةدايقلااهتذختا
بيرختلارارمتساىلإىدأيذلارمألا،بولطملاىوتسملابنكيملاٍّيلمع
ايببسلاو،يدركلاانبعشءانبألتيطُعأيتلاقوقحلانممغرلاىلع
انك.يتاذلامكحلاةقطنمتاميظنتوةزهجأيفنيلماعلانحنوه،يديس
مدعوانفرصتءوسلبيرختلاةكرحةدايزيفًالماعةريثكنايحأيفنحن
نينطاوملاىلعفوخلاوةبيهلاوةوطسلاضرفيفاننيباميفانسفانتوانمهفت
ةحلصملةدايقلااهردصتيتلاتاءارجإلاونيناوقلامظعمنإ.ةقطنملايف
الو،نيديفتسملارابكوةذِّفنملاةهجلاىلإاهرامثبهذتةقطنملايفبعشلا
تردصامسكعىلإاهذيفنتبلقنيًانايحأو،اهذاذرالإسانلاىلإلصي
مئادعارصيف،فسألل،يتاذلامكحلاةقطنميفةلودلاةزهجأنإو،هلجأل
ىلإبهذياهلمعواهدهجنمٍّامهماًءزجنإفكلذلو،ةنميهللاهنيباميف
دَّدُهيوبساُحياماًبلاغو،مهشيمهتوىرخألاةزهجألانماهيسفانمفاعضإ
نمكاذوأزاهجلااذهعمنولمعيوأنونواعتينيذلاداركألانونطاوملا
.ةسفانتملاةزهجألا

ةيسايسةكرحبطبترملاريغودياحملاويداعلايدركلانطاوملانأظحالملا
نأىلإةزهجألاهذهطغضمظعمهيلععقينموه،ٍداعمطاشنوأ
،بيرختلاتاكرحىلإمضنيلبرهيفبضغلاوطابحإلاةلحرمىلإلصي
هلليكنو،هئاضرتسالهفلخيرجلابأدبنفٍّامهمواًنيمثاًرصنعحبصيكاذنآو
بصانملابهئفاكنينطولافصلاىلإدوعيوقفاويامدنعو،دوعولافلتخم
املكناكو،اًميقتسمًاناسنإهريغونطاوملااذهناكدقل.مارتحابهلماعنو
هذهىلإهلثمنيرخآوهانعفدنيذلانحن.مالسونامأبشيعلاهديري
لئاسوىدحإيه،سيئرلايديس،ةحلسملاتاوقلاوشيجلانإ.قيرطلا
ةلودلالمعنأامك.ةديحولاةليسولاتسيلو،بيرختلاةكرحةحفاكم
داركألانينطاوملادعبياموهميركلاشيعلاصرفونمألاةئيهتلاهتزهجأو



تاكرح(اهنأفورعملاو،اهعمنواعتلاوأبيرختلاتاكرحيفطارخنالانع
.اهرارمتسايفدعاسييذلاطيحملادجتملنإتومتسولحمضتس)بيرختلا
نامألاولدعلاوهيداقتعابهديريويدركلابعشلاهيلإجاتحياملكنإ
حيحصلارايتخالاوه،سيئرلايديس،يحارتقاو،ميركلاشيعلالئاسوةئيهتو
ةزهجألاوةرادإلاوبزحلايف،يتاذلامكحلاةقطنميفنيلماعلاصاخشألل
ةقطنملاةرادإلةلّوخمةطلسةفصبةدايقلاءاضعأنمددعغيرفتو،ةينمألا
تارادإلاوةزهجألاطبرو،ةيسايسلاةدايقلاامهّرقتنيحضاوجهنوةسايسقفو
.»اهب

عامتجالايفنآلاهتلقامديعتنأرازنءاولايكنمُديرأ«:سيئرلالاق
مويلا.لامشلانوؤشةنجلوةيرطقلاةدايقلاءاضعأقافرلاروضحبلبقملا
ىهنأوضهنمث،»لبقملاانعامتجالاًدعومءاعبرألاموينكيلو،نينثالاوه
ًاطاقنِّرضُحأوأبتكأنكأمليننأينتهجاويتلاةلكشملاتناك.عامتجالا
ولدأوييأريدُبأًامئادتنكف،تاعامتجالايفهيلعُتجرداموهوةددحم
هفرعأامرادقمبو،يرجيامقفو،عامتجالاوأةسلجلاءانثأيفاًوتيولدب
يتلاطاقنلاضعبلِّجسأنأتلواحيتدوعقيرطيفو،هبدقتعأوأ
.مويلاكلذعامتجايفاهتحرط
ّيرودلاتزعوسيئرلارضح.هسفنناكملايفانعمتجاو،ءاعبرألامويلبقأ
.قباسلاعامتجالااورضحنيذلالامشلانوؤشةنجلوةيرطقلاةدايقلاءاضعأو
قافرلاضعبعمعامتجايفضرعنانكيضاملانينثالاموييف«:سيئرلالاق
قليفلادئاقرازنءاوللاملكتويتاذلامكحلاةقطنميفةلاحلانيظفاحملاو
.»نآلامكيلعاهديعيسو،ةمهمتاظوحلمىدبأو،لوألا

قباسلاعامتجالايفهتلقامديُعأنأو،يمالكيفاًقيقدنوكأنأتلواح
يتعطاقمبئانلاقيفرلالواحامدنعو.ثدحاماذهو،ناصقننودنم
لواح،»هديرتاملقاهدعبو،لمكيهعد«:سيئرلالاقةرمنمرثكأ
نوؤشةنجللوؤسمبزحلايفهرودىلإةفاضإلغشيناكيذلايرودلا
قيفر«:لاقف،سيئرلابضغأفهيلإُتقرطتامضعبريربتوأيفن،لامشلا
لثمبرربتوملكتتهتعمساملكدعبتنأو؟رربنلانهانئجله،تزع
يدركلاانبعشعملمعللةحضاوةيجيتارتساعضننأانيلعبجي؟اذه
ةلاحكانهنألسيلو،ةقطنملايفبيرختتاكرحةلاحكانهنألسيل
.نآلانمةنسيتئملامنإو،ةلبقملانيرشعلاوأتاونسرشعللسيلو،برح
.»يضاملاءاطخأيفالتو،ةحيحصلاقيرطلاىلعانتاوطخىلوأعضننأانيلع
نماهتحرتقايتلاةنجللاحرتقم(لفغأواُهتركذيتلاطاقنلاًابيرقترّركو



ال«:هتاهيجوتمتتخاو،)يتاذلامكحلاةقطنمةرادإلةيرطقلاةدايقلاءاضعأ
هنمديرننحن،ةريثكطورشوتابلطتمبيدركلانطاوملاىلعاوطغضت
ّالأامهيناثو،اهتآشنمبِّرُخيوةلودلاىلعهتيقدنبعفريّالأامهلوأ:نيئيش
.»حلاصلايدركلانطاوملاوهاذه.هرماوأبلمعيويبنجألابطبتري

ّلحىلإهترظنيفةمدقتمةيؤرواًزيممًائيشناكسيئرلاهلاقام
ملو،هتاهيجوتذيفنتلةظوحلمتاءارجإثدحتنأانرظتناو.ةيدركلاةلكشملا
اذهيفو.هيلعتناكامىلععاضوألاتيقبو،كلذنمءيشيأثدحي
امىتحةلقرعىلعةديفتسملاوأةيطارقوريبلاةزهجألاةردقىلعليلد
هيجوتىلإجاتحيسيئرلاهلاقامنكيملييأرب.ةرشابمسيئرلانعردصي
روفذيفنتلاةرشابملانيذّفنملاةّينتيّفُصولناكمإلابناك،قحالبوتكم
.رمتؤملاضاضفنا

1985ويلوي/زومت13،ناكديسةكرعم
ليبرأزودنوارسماخلاقليفلا
دودحلاونيقناخلامشومبلبجنمدتمتيتلالوألاقليفلاةهبجةعِسل
-ةيقارعلادودحلاىتحليبرأوةيناميلسلايتظفاحميفةيناريإلا-ةيقارعلا
.1985ماعةيادبيفسماخلاقليفلاليكشترّرقت،لصوملايفةيكرتلا
،لصوملاوكوهدوليبرأتاظفاحمةيلوؤسملوألاقليفلانمملتساو
يجاح-زودنوارعطاقيفةدوجوملا23ةقرفلاةدايقهترمإبتعضُوو
وخازعطاقيفبيرختلاةحفاكمتايلمعيفموقتيتلا33ةقرفلاو،نارمع
عطاقيف45تاوقلاةدايقو،)لصوملا(ىونينةظفاحميفيساميناك-
.روسهكريم-كليبس

]187[ثلثملاةقطنميفنيشيلكقيضمنمقيرطقشيفودعلاعرش
.زودنوارةنيدمقرشلامشناكديسةبصقهاجتابيكرتلا-يناريإلا-يقارعلا
ضراعملايناتسدركلايطارقميدلايحلسموةيناريإلادوشحلادايدزاظحولو
تّايندوجوىلعلدييذلارمألا،ةقطنملاهذهيفينازربلادوعسمةدايقب
يفنكتملو.يناتسدركلايطارقميدلايحلسمةلالدوةدعاسمبودعللةّيضرعت
رسلابجممقيفزكرمتملا95ءاوللاريغةيركسعلاتاعطقلانمعطاقلا
ىرج.زودنوارلامشروسةكريمةبصقىتح،كونابيروكزوزوكيبنسح
نمريواغمتادحوو،ةقرفلاريواغمةيرمآعم33ةقرفلاّرقمكيرحت
يفةمهملاضراوعلاكسمىرجو،ةاشميءاولو،ريواغمءاولو،وخازعطاق
زودنوارىلإيدؤتيتلا،دبعلاسأرلبجوةنيشوكلبجوناكديسعطاق



.نارمعيجاح-زودنوارروحميف23ةقرفلاتاعافدفلخىلإو
تايلمعلاةقطنمفصو
لبجةمقاهيفممقلاىلعأ.كلاسملاةليلقوةرعوةيلبجةقطنملا
يفجولثلاطقاستت.رحبلاحطسقوفم3600ةغلابلا]188[تسوراصح
،]ويام/رايأ[سيامرهشيفنابوذلابأدبتو،ٍركبمٍتقويفناكديسعطاق
تاعطقلاو،ةقيمعةيدوأاهللختتودودحللةيزاومةيلبجلالسالسلامظعمو
يفمساينلاوقرطلاعاطقنالةئفدتلادوقوواهقازرأسّدكتانهةيركسعلا
.تاعطقلاةمادإلتاناويحلامدختستو،راطمألاوجولثلامسومءانثأ

نيفرطلاتاوق
ودعلا-
.64ةاشملاةقرف-
.ةقرفدادعتبينيمخلاسرحنمتادحو-
.يناتسدركلايطارقميدلابزحلايحلسمنمفالآةعضب-
.مساينلانيسحتوقرطلاحتفليسدنهدهج-
انتاوق-
عبرأ(ةعبارلاةقرفلاريواغمءاولوةاشماءاولو33ةاشملاةقرف-
.)ريواغمتادحو

.ةجاحلادنعةروانملانكميو،ةقرفلاريواغمو،23ةقرفلانمناءاول-
قرطةبقارملةقطنملاناكس،تسوداربلارئاشعنمينطوعافداجوف-
.للستلا

.ةسدنهلاوةيعفدملابئاتكنمددع-

)4-10(لكشلا
ناكديسكراعم



نيفرطلاططخ
ةيناريإلاةطخلا-
23ةقرفلاتاعطقةلغاشمبقليفلاةعداخمةيناريإلاضرعتلاةطخنمضتت



،نيشيلكقيضمربعناكديسهاجتابموجهلاو،نارمعيجاحةقطنميف
عطقوفلخلانم23ةاشملاةقرفقيوطتلانايدلهسهاجتابعافدنالاو
ةرصاحملزودنواربرغكيبيلعيلكقيضمقيرطكسمو،اهباحسناقيرط
ةيناريإلاتاوقلاقفاريناكو.اهرسأوقيضملاقرشاهلكةيقارعلاتاعطقلا
يفكلاسملاوقرطلانوفرعينيذلايناتسدركلايطارقميدلايبرخمنمءالدأ
.ةقطنملا

ةيقارعلاةطخلا-
ةيدؤملاكلاسملاوقرطلاوضراوعلامهأنععافدلاقليفلاةطخنمضتت
ىرجيتلاضراوعلامهأو،زودنوار-انايدضوحوناكديسضوحىلإ
ُّدُعييذلاهنيشوكلبجونيزبرب-تسوراصحلبجحوفسيهاهكسم
رسلبجةمقو،ناكديسلامشرفكيناكلبجو،دبعلاسأرو،ةيويحلاضرألا
.]189[كونابيرو،كيبنسح

تايلمعلاريس
كلذكو،اهتاعالطتسا23ةقرفلانماهبةروانملاررقملاتاليكشتلاترجأ
مّدقترواحموناكديسعطاقلقليفلاطايتحاةاشمءاولو،ريواغملاءاول
ماق.1985ويلوي/زومت11يفديدجلاقليفلادئاققحتلاو،ةلمتحملاودعلا
نارمعيجاحيف23ةقرفلاتاعافدلةيمامألاعضاوملاةلغاشمبودعلا
ويلوي/زومت14-13ليليفناكديسعطاقمجاهمثةعداخملاضارغأل

ضرألاهاجتابعفدناو،تسوراصحةلسلسونيشيلكقيضمربع1985
رسلبجىلإلوصولاًالواحم،ةنيشوكلبجيفيعافدلاعطاقللةيويحلا
يذلا33ةقرفلليعافدلاقمعلالكُشتيتلاكونابيرىلإو،كيبنسح
.ودعللسيئرلافدهلازودنوارىلإو،انايدلهسهاجتابهدعبضرألاحتفنت
،نيزبرب-تسوراصحلبجحوفسنعةقرفلاتاعطقةحازإودعلاعاطتسا
يفةيويحلاضرألامجاهمثاهطاقسإعاطتساو،دبعلاسأرةضراعمجاهو
لاتقثدحو،ةعبارلاةقرفلاريواغمءاولهنععفاديناكيذلاةنيشوكلبج
الإودعلانَّكمتيملو،ةنيشوكنععافدلايفريواغملاءاوللسبتساوديدش
ةقرفلاتماقف،ةضراعلانمةيلامشلاحوفسلاضعبىلعةرطيسلانم
هدرطمتو،ةنيشوكلبجحوفسىلعدوجوملاودعلاىلعلباقملاموجهلاب
.ةريبكرئاسخهديبكتدعباهنم

،نيزبربتسوراصحلبجحوفسيفودعلاةقرفلاتاعطقتمجاهاهدعب
.اهيلعةرطيسلاتمتودبعلاسأرةضراعيفهتمجاهو،انمهدرطمتو



تعباتمثودعلانميعافدلاعضوملاترهطدقكلذبةقرفلانوكتو
تاريحبلاقطانموتسوراصحلبجيفداركألانيحلسملاوودعلاىلعاهتامجه
درطنمةقرفلاتنَّكمتامك.نيشيلكقيضمو،)ناكديسضوحيف(
لبجلامشروسهكريمىلإداركألانيحلسملاو،ينيمخلاسرحنمنيللستملا
نيرشت2وويلوي/زومت13نيبةرتفلالالخةبقاعتمتامجهبكونابير
.1985ربوتكأ/لوألا

1986وافلا
تاوقتّنشيقارعلاشيجلاسيسأتل65ـلاىركذلايفو6/1/1986موي
ةدايقميظنتةداعإةجيتنلكشتيذلا(سداسلاقليفلاىلإةعباتلانيسحلا
ىلعاًموجه،لداعرمعنيجلاينكرلاءاوللاةدايقب)ةلجدقرشتاوق
ربكألاءزجلاريرحتنمتنَّكمتديدشلاتقدعبو.يبونجلانونجمةريزج
ةيبونجلاةهبجلايفودعللتادشحتانتاوقتدصرةيلاتلامايألايفو،هنم
يفعبارلاو،ةنرقلايفسداسلاو،ةرصبلايفثلاثلا:قلايفلاعطاوقهاجتاب
ةيوجلاروصلااهتدكأتامولعمةماعلاتارابختسالاىدلترفاوتو.ةرامعلا
تلصحامك،هاجتالاهذهيفسيئرلمعلأَّيهتيودعلانأةيوجلاانتاوقل
دكؤتةقيدصلودنمةقباطتمتامولعمىلعةماعلاتارابختسالاةزهجأ
تامولعملاهذهنأاًقحالنّيبت(اهسفنعطاوقلاىلعضّرعتلاودعلاتاين
يعرتستلودبياميفةقيدصلالودلاهذهىلإةيكريمألاتارابختسالااهتبرس
ٍددعبةروانملاىلإةماعلاةدايقلاتردابف،)عداخمكلسمىلإانتاوقهابتنا
قلايفلاتاعافدةيوقتلىرخألاقلايفلاعطاوقنمتاليكشتلانمٍريبك
ضارغألةيفلخلااهقطانميفةيلآلاوةعردملااهتاطايتحاتدشحو،ةثالثلا
ةداقلًافادِراونوكيلىرخألاتاهبجلانمقلايفةداقبتروان.لباقملاموجهلا
دئاقلاًفيدرنوكألُتبُّسن.يداعملاسيئرلاموجهللضرعتتسيتلاقلايفلا
نكرلاءاوللابُسنو،ناطلستباثنكرلاقيرفلاةرامعلايفعبارلاقليفلا
قليفلادئاقلاًفيدروافلاةقطنميفعباسلاقليفلادئاقاطعدمحأتكوش
.]190[مشاهناطلسنكرلاءاوللاةنرقلايفسداسلا

28نيبحوارتيقلايفلاهذهتاهبجيفةعفادملاتاليكشتلاددعناك
عبرأنمفلأتيةيلآلاوةعردملاتاطايتحالاددعو،قليفلكلًءاول32و
هذهتناك.يروهمجلاسرحلاتاليكشتادعنيتيلآنيتقرفوةعردمقرف
،يداعملاضرعتلاةهجاوملتاسرامملاترجأواهتانيصحتتمَّكحدقتاليكشتلا
عميدوجونمتدفتساو.هقارتخانكميالًابلصاًرادجاهلمجمبتلكشف



سداسلاقليفلاةرايزبتمقف،ىرخألاقلايفلاعطاوقعالطتسالعبارلاقليفلا
نكرلاءاوللاهفيدرهتبحصبناكو،مشاهناطلسءاوللاهدئاقتيقتلاو
لاحزاجيإمتو،وافلاعطاقيفعباسلاقليفلادئاقاطعدمحأتكوش
عطاوقترزةيلاتلامايألايف.]191[عالطتسالاىلإيباهذلبقهعطاق
ةلاكوبموقيناكو،وافلايفعباسلاقليفلاعطاقاهنمو،ىرخألاقلايفلا
قبسيذلابئاغدمحأبئاغنكرلاديمعلاقليفلاناكرأسيئرقليفلا
عفاُدتتناكو،عالطتساللاًعمانجرخ.لوألاقليفلاعطاقيفيترمإبلمعو
فلأتت،طقفناتفيعضناتقرفملك110هلوطغلبييذلاقليفلاعطاقنع
نمًاطيخامهتادحوكسمتو،دودحلاتاوقنملصألابامهتاليكشتمظعم
نيتاسبطيرشلخادبرعلاطشلةيبرغلاةفضلاىلعةطيسبلاتاعافدلا
لوادجتاعافدلانيبلصفتو،ملك3و1نيبهقمعحوارتييذلاليخنلا
نكيملو،م15و10نيباهضرعحوارتيبرعلاّطشهايمنمنيتاسبللءاقسإ
ةفضلاثيحيناريإلابناجلايفو.ٌتاطايتحاوأٌقمعةيمامألاتاعافدلل
بناجلايفدوجوموهاملةهباشملوادجلاونيتاسبلاتناكرهنللةيقرشلا
.يقارعلا

يفدوجوموهامةنراقمدعب(جاتنتساىلإتلصوتعالطتسالاءاهتنادعب
ّلحمتنكوليننأوه)وافلاعطاقيفهتدهاشاموةثالثلاقلايفلاعطاوق
يسأرمِّطُحأنلو،يموجهلًافدهعباسلاقليفلاعطاقُترتخاليناريإلادئاقلا
:ةيلاتلابابسأللكلذو،ةثالثلاقلايفلاعطاوقليعافدلارادجلاب

قلايفلاعطاوقيفةسيئرلاتامجهلانمددعبلبقنمودعلاماق-
قيقحتنمنَّكمتيملو،ريثكبلقأاهتاريضحتواهتاعافدتناكامنيحةثالثلا
.هفادهأ

الوقمعكانهسيلو)طخلالثم(ةّيطخوةفيعضوافلاتاعافد-
.ودعللسيئرموجهةهجاوميفةيعافدةكرعمةرادإرّذعتتاذلتاطايتحا

بعصيو،ةاشملارصانعيفهقّوفتلالغتسابودعللوافلاةقطنمحمست-
ةيلآلاوةعردملاتاوقلايفانقوفترصانعمادختساةحلسملاانتاوقىلع
قرطلاباهيفةكرحلاددحتتيتلاوافلايفةخبسلاضرألاةجيتن،ةيلعافب
.راطمألالوطهدنعتاعقنتسموافلايضارأمظعمحبصتثيح،بسحف

ذإ،ةعقوتملالعفلاتادرءطبواهقارتخاةلوهسوانتاعافدفعض-
ةمئالمةيوجلاوحأيفو،ًاليلةاشملاتاعطقبفيفخلاروبعلاودعلاناكمإب
نمىلوألالحارملايفةدناسلاةليقثلاهتادعمروبعىلإةجاحلانودنمهل
.روبعلا



ىلعرداقودعلانأالإ،اًعنامبرعلاّطشدوجونممغرلاىلع-
نأدعبو.طاقنلانمددعيفةفيفخلاوةيطاطملاقراوزلابتماصلاروبعلا
يفليخنلانيتاسبقمعبرسجسأرلكُشيو،انتاعافدلةقيقرلاةرشقلارسكي
.اًقحالةليقثلاهتادعملقنلفاوطألاوروسجلابلجي،ىلوألاةليللا

سرحوةاشملاتادحوءافخإبودعللةفيثكلانيتاسبلاقطانمحمست-
ىلعةيدومعلايقسلايقاوسنأامك،ةيلوألاتالوصلابموقتسيتلاينيمخلا
نموةلوهسباهنماهقالطناوةلوصلاقراوزءافخإودعللحيتتبرعلاّطش
.ديقعتنود

يتلا،هبناجيفنيتاسبلاطيرشقرشلةيزاوملاودعلاقرطدعاست-
قطانملاونادابعةنيدمبةثالثلاقلايفلالباقمةيلاحلاهدُّشحتقطانمطبرت
قطانملاىلإةيلاحلااهدُّشحتقطانمنمهتاعطقةكرحيف،وافللةلباقملا
نمرثكأكلذقرغتسيالو،روبعلاةيلمعليلوألاحاجنلالاحوافللةلباقملا
.ةعاس24
قطانميفةيوجلاهتاعافدنمٍريبكٍددعءافخإودعلاعيطتسي-
.ةكرعملايفبيرقلايوجلادانسإلاةيلعافددحييلاتلابو،نيتاسبلا

يبونجلاعطاقلايفةقباسلاهتايلمعيفهفادهأنأنممغرلاىلع-
لالتحاوقارعلابونجنمريبكءزجعاطتقافدهتستو،ةعساووةريبكتناك
يفهحاجننأّالإ،ةيبرعلاهلودويبرعلاجيلخلانعانعطقيلاتلابو،ةرصبلا
قاطنىلعنكل،ةقباسلاهفادهألةبراقمجئاتنهلققحيكلسملااذه
.قيضأ

هنعضخمتتسوافلايفيوقدوجوقيقحتيفودعلاحاجننإ-
لوأنييناريإلاعضيسو،رصقمأهاجتابيقارعلايحالملابرتقملاىلعةرطيسلا
.يجيلخلانواعتلاسلجملودعمرشابمسامتيفةرم

فقوتتدقو،ًايلاغكلذانّفلكيسفةيلمعلاهذهيفودعلاحجناماذإ-
.تاونستسذنماننيبةرئادلابرحلاةجيتناهيلع
هلتحرشو،هذهيفواخمبعبارلاقليفلادئاقناطلستباثقيرفلاُتربخأ
،وافلاعطاقعالطتسايلقبسيمل«:لاقمث،اًديجاهيلإىغصأفبابسألا
.»هتركذامدعبتسأالو

،ىرخأةرموافلاعطاقعالطتسابتمقةثالثوأنيمويبموجهلالبق
هتادهاشمنعهتلأسو،اًضيأةرملاهذهقليفلاناكرأسيئريعمناكو
،ةلباقملاةهجلايفةيعيبطريغةلاحيأنعقليفلاتارابختساتامولعمو
،اهءافخإودعلالواحييتلاةيعالطتسالاتاكرحتلاضعبكانهمعن«:لاقف



بئاغديمع«:هلتلق.»ةاطغمتادعملمحتتالجعضعبانظحالامك
ّديأف.»ىرخألاعطاوقلاىلعسيلو،عطاقلااذهىلعودعلاضّرعتنوكيس
ضعبلقنلريغصيلحمءانيموهو،رماعملاةقطنميفانكامدنعو.كلذ
روبعلةسيئرلاقطانملاىدحإناكملااذهنوكيس«:هلتلق،عئاضبلا
يفصاخشألاضعبتاكرحتاندهاشمويلاكاذانعالطتسايفف،»ودعلا
ديمعللتلقف،ةاطغملاوةلَّمحملاتالجعلانمددعرمو،ىرخألاةفضلا
.»رثكأالمايأةعضبيفو،برتقادقموجهلادعومنوكينأىشخأ«:بئاغ

،سداسلاقليفلاّرقمىلإينتلقنيتلاةّيتمسلابتطبهيتدوعقيرطيف
امهلتيدبأفقليفلادئاقةفرغيفناطلسءاوللاعمتكوشءاوللاناكو
لبقملاسيئرلاموجهلافدهنوكتسوافلانإ«:تلقو،يرظنةهجو
:تكوشءاوللاىلإيمالكاًهّجومتلقو،كلذبابسأامهلتركذو،»ودعلل
عمعضولاكرادتلواحو،اًديعبسيلوهوكقليفىلإدوعتنأكيلع«
نمةيولأةثالثىلإنيءاوللاسرإلدادعتساىلعيننإو،ةماعلاةدايقلا
بسحويللصحإ.تاعطقنمهيفيقبامةلقنممغرلاىلعيعطاق
وافلانمهروبعيفودعلاحجناماذإىشخأتكوشايينإو.ةقفاوملاىلع
.»يقارعلاشيجلل]192[)ةكالفةملكتركذ(ةحبذمكانهلصحتنأ
ءاوللاامأ،هتركذامثودحلامتحاكانهنأبناطلسقيرفلابّقعو
.اًعنتقمناكهنأهيلعُدبيملفينعملاقليفلادئاقتكوش

،ةرصبلايفثلاثلاقليفلاعطاقةرايزيجهنميفناكيلاتلامويلايف
قليفلادئاقتوجرف،عبارلاقليفلاةرايزبموقيسشيجلاناكرأسيئرناكو
شيجلاناكرأسيئرنونذداوجلادبعقيرفلاربُخينأناطلستباثقيرفلا
يندعوفوافلاىلعنوكيسودعلاموجهنأبيعقوتنعهلهتركذامب
10-9ةليليفو.كلذبناكرألاسيئرربخأهنإيللاقتدعامدنعو.كلذب
ىلعتباثقيرفلاناكو،يمونةفرغيففتاهلاّنرةرطاملارياربف/طابش
.»وافلاتحار«:تلقف،»وافلاىلعاومجهدقل«:لاقو،رخآلافرطلا

يأتارابختسالاريدموشيجلاناكرأسيئرذختيمليلاتلامويلايف
ىلإانتاطايتحابحسلودعلانمةعداخموافلايفثدحاماربتعاو،ءارجإ
هاجتاوهلازيالوافلالامشةثالثلاقلايفلاهاجتانأو،وافلاعطاق
ةدايقلاعامتجالالخ،هالتيذلامويلاةليليفو.ودعللسيئرلاموجهلا
شيجلاناكرأسيئرديكأتو،ةيبونجلاةهبجلايففقوملاضرعدعبو،ةماعلا
موجهلاو،ةعداخمللوهوافلايفموجهلانأةيركسعلاتارابختسالاريدمو
نيسحمادصماعلادئاقلاناك،ةثالثلاقلايفلاىلعنوكيسودعللسيئرلا



وهوافلاىلعموجهلانإ«:مزحبمهللاقوثدحامماًبضاغواًجعزنم
.»اهيلإتاطايتحالالكاوكرحفودعللسيئرلاموجهلا

لعافلخدتنودنمهتاوقزيزعتنمنيلوألانيمويلايفودعلانَّكمت
وافلاةريزجلامشاهدُّشحتقطانمنمانتاوقتكرحتامدنعو،انبناجنم
ةلاحيفتناك،ةلباقملااهتامجهبمايقلالجأنمماعلادئاقلاتاهيجوتدعب
يأنودنمتاوقلامظعمتجُزثيحميظنتلامدعوىضوفلانم
.ةبراضتموةشوشموافلاةهبجنمةدراولاتامولعملااميف،تاريضحت

ىلعلاترأةثالثةدايقب]193[ةداقلانمةثالثةدايقلاتفلكارًيخأ
نيقباسلانيمويلايفتلطهيتلاةريزغلاراطمألانألكلذ،ثالثلاقرطلا
قيرطلا:يهقرطلاو.ةينيطتاعقنتسمىلإوافلاةريزجهبشتلّوح
بيبانأةازاومبدتمتيتلاةيجيتارتسالاقيرطلاو،وافلا-رصقمأةيلحاسلا
مايقللنيتاسبلاطيرشلةيزاوملاةديدجلاوافلا-ةرصبلاقيرطو،طفنلا
ةكرحتملاهروسجبصننمنَّكمتدقناكودعلانكل،ةلباقملاتامجهلاب
نماًموي42دعبو،هيلتاقمنمفالآلاتارشعوةدناسلاهتحلسألقنو
ةدايقلاترّرقةحدافرئاسخاهيفاندَّبكتيتلاةلباقملاتامجهلاوكراعملا
.وافلاريرحتلةبسانملالاوحألارايتخاوثيرتلا

ئدابمنمأدبميهةعداخملانأنممغرلاىلعو،وافلاتعاضاذكه
رايعلانمتناكوافلايفانتاوقاهلتضرعتيتلاةعداخملانإف،برحلا
تارابختسالاطئارخوتامولعمتمهاس،يلودىوتسمىلعتذُفنوليقثلا
ةعداخملاهذهضاهجإناكمإلابناكنكل،هقيقحتيفةبرسملاةيكريمألا
نمةماعلاناكرألايفتايلمعلاوتارابختسالايتئيهنهذررحتول،ىربكلا
.ةقبسملاتاعانقلا

1986رياربف/طابش،ةتراوجةكرعم
ةيناميلسلالوألاقليفلاعطاق
عفادتيتلا34ةقرفلاعطاقيفودعللعالطتساتايلمعضعبيرجيناك
اًفيدرعبارلاقليفلاىلإُترداغامدنع)لوألاقليفلاعطاق(ةتراوجعطاقيف
ةكرعملبقو.رياني/يناثلانوناكةياهنيفقليفلادئاقناطلستباثقيرفلل
تنك،عبارلاقليفلاةدايقيفةرامعلايفيدوجوءانثأيف،وافلاطوقس
اميفو.كانهفقوملاةعباتملكوكركيفلوألاقليفلاةدايقبًايمويلصتأ
لتحملاودعلاىلعىرخألاولتةدحاولاةلباقملااهتامجهّنشتانتاوقتناك
قليفلاتارابختساىدلعمجتتٍداعملمعتارشؤمتناك،وافلاعطاقيف



قرشةتراوجنععفادييذلا504ءاوللاةهبجيفدصرلاتاعومجمولوألا
هتاكرحتوهعالطتساتايلمعظوحلملكشبتديازتثيح،ريسرسةضراع
ةيوقتايرودجارخإقليفلادئاقليكونمتبلط.ةيكلساللاهتاكبشطاشنو
صحفو،اهيفهعضاومةيوقتوءاوللاعضاومليداعملابرقتلاكلاسمهاجتاب
جوفبءاوللاةرخؤميمحتيتلاريسرسةضراعكسموةيعافدلاهتابيترت
نيريخألانيمويلايفو.كلذهلتدكأوةقرفلادئاقبتلصتاامك،ةاشم
لاصتاىلعاهيفتنكو،اًحوضورثكأٍداعمٍبيرقٍلمعتارشؤمتناك
.ةقرفلاوقليفلاةدايقبٍّرمتسم

،يتفرغيفعمُسيحايرلاريفصوةرطامرياربف/طابش20-19ةليلتناك
ىلإريشي504ءاوللاعطاقيفودعلاطاشنناكذإ،ًاثبعمونلاُلواحأ
يتفتاهميفةقباسلايتاديكأتترّرك.ةليللاكلتيفضّرعتلابهمايقلامتحا
لقنهنمتبلطو،ةروكذملاةليللانمىلوألاتاعاسلايف34ةقرفلادئاق
طابضدحأينفتاه3.00ةعاسلايف.ًايصخشءاوللارمآىلإهذهيفواخم
عطقنالاصتالانأو،504ءاوللضّرعتودعلانأينربخأوةماعلاةدايقلانكر
امهيدلنكيملوةقرفلاوقليفلابتلصتاف،هجاوفألةيمامألاايارسلاضعبعم
ةيعفدمرمآبهذينأتبلط.ةماعلاةدايقلاهبينتربخأامعديدجءيش
.ةقرفلادئاقةبحصبنوكيوةتراوجىلإتيشرماعءاوللااًحابصقليفلا
رمأماعلادئاقلانأينوربخأوةماعلاةدايقلانماولصتاةعاسفصندعبو
يفحضاوريغفقوملانأو،كوكركيفقليفلاةدايقىلإاًروفبهذأنأ
.ءاوللاعطاق

يبناجىلإهايملاجفتينلقتيتلاةلجعلاو،ةرازغبلطهتراطمألاتناك
كوكركىلإانقيرطيفدادغبزاتجنانكاًحابصةعباسلاوحنو،ماعلاقيرطلا
ةماعلاةدايقلانأطباضلاينربخأو،ةيركسعلاةرطيسلاةطقنانتفقوتساامدنع
هجوتأنأةماعلاةدايقلاطباضينربخأ.ةطقنلافتاهىلعيتملاكمديرت
عالقإلليراظتنايفكانهةرئاطنأو،ميدقلادادغبراطم،ىنثملاراطمىلإ
يتلجعبلصأسو،ناريطلابحمسيالدقّوجلانإ«:هلتلقف،كوكركىلإ
تبهذف،»ماعلادئاقلارماوأاهنإ«:اًرذتعملاقف.»نيتعاسدعبكوكركىلإ
ّرقملخدميفيراظتنايفناكو،كوكركىلإانعلقأوىنثملاراطمىلإ
لاقيذلا،بزحلليركسعلاعرفلاّرسنيمأ،نودعسلابلاطقيفرلاقليفلا
)يموحرمتاحنكرلاءاوللا(دئاقلاليكونإو،نئمطُمريغفقوملانإ«:يل
مل.»نآلاىتحاًسوملمًءارجإاوذختيملو،كراظتنايفقليفلانكرةئيهو
تلقف،يتالاحلضفأيفانأوالإقليفلانكرطابضلودبأنأديُرأنكأ



ىلإاًعمبهذنوقلحأولستغأس.دئاقلاةفرغيفينرظتنا«:بلاطقيفرلل
لقألاىلعوأةطقاسءاوللاعضاومنأترّدق.]194[»تاكرحلاةفرغ
قاهرإلاوموجولاناك.قدأةروصبفقوملافرعأنأديرأتنك.اهمظعم
،دئاقلاليكوىلعتّملس.تاكرحلاةفرغيفعيمجلاهوجوىلعناودبي
رمآءاوللاناكنإمهتلأسو،ةياغلليعيبطلكشبقليفلانكرةئيهو
نانوكيامدنعدئاقلاووههملكأنأديرأيننأل،ةتراوجلصودقةيعفدملا
اليك،ءاوللاوةقرفلافقومنعامهيلإتثدحتامدنعامهلأسأمل.نيزهاج
نكيملفقوملانأنودعسلابلاطقيفرلانمتفرعنأدعبامهجرحأ
لواحينأتارابختسالاطباضنمتبلط.اهديرأيتلاةقدلابامهلاًحضاو
،موجهلايفتكرتشايتلاةيداعملاةيكلساللاتاكبشلاىوتسموددعقيقدت
ليكوتركشو.ةكرحللمدقتملاقليفلاّرقمئّيهينأناكرألاسيئرتربخأو
ةدايقّيلوتىلإةدوعلاهنمتبلطو،قليفلاةرادإيفهدهجىلعدئاقلا
اًعدوميديىلعدشو،هايحمىلعةحارلاتامالعتدبف،ناخدنبردتاوق
.جورخلابعرسأو

،قليفلابلوزنلاةحاسيفةّيتمسةرئاطئّيهينأيقفارمنمتبلط
لوصولابينقبسدقناكيذلاقليفلاةيعفدمرمآبوةقرفلادئاقبانلصتاو
عضاومىلعةرطيسلانمودعلانَّكمتذإ،ًائيسفقوملاناكو.هتراوجىلإ
جوفلانأكلذنمأوسألاو،كاذتعاساًنكممهرمآبلاصتالانكيملو،ءاوللا
نملباقمموجهبءاوللارمآهجزدقريسرسةضراعكسملهانلسرأيذلا
عفدينأهترمأف،تاعطقنودنمنآلاةضراعلاو،ةقرفلادئاقملعنود
نأو،تابابدلانمددععمريخأتنودنمةضراعلاىلإرسيتمجوفبرقأ
نمرخآددعبةتراوجىلإءاوللاعضاومنمةيدؤملاقيرطلاكسمي
ةماعلاةدايقلاترواننأدعباًجرحتاعطقلانمانفقومناك.تابابدلا
قليفلاعطاقةهبجلغشينكيملو،وافلاةهبجلانتاليكشتنمددعب
ضّرعتيذلا504ءاوللااهنمضنم،ًءاول13ّالإملك250نمرثكأةغلابلا
.ةسكنل

انجرخو،ةيعفدملارمآوةقرفلادئاقبُتيقتلاوةتراوجىلإةّيتمسلابُتعلقأ
دقةضراعلاكسميسيذلاجوفلاعئالطتناكو،ريسرسةضراعىلإاًعم
،طقاسلاءاوللاّرقمبرقودعلارصانعنماًددعاندهاشو،لوصولابتأدب
ةيعفدمبقليفلاةيعفدمرمآلصتاف.ريسرسةضراعوحنهجتيرخآاًددعو
ىلإنوهجتييذلاكئلوأو،طقاسلاءاوللاّرقميفودعلايمربلطو،ةقرفلا
ءاوللاعضاوميفاورتتسامهيلعطقاستتةيعفدملانارينتأدبامدنعو.ريسرس



.مهيمحيرتسنعًاثحبنيلورهماوداعوريسرسىلإنوهجوتملاأفكناو،طقاسلا
ىلإعبارلاقليفلانمريواغمةدحوةكرحباًرمأةماعلاةدايقلاتردصأ
نَّكمتووتكلبجةضراعىلإودعلاعفدناةليللاهذهيفو،ةتراوجعطاق
طابضوةقرفلادئاقنأىتح،ةروطخلاغلابفقوملاحبصأو،هلالتحانم
لبجف،رسألايفعوقولاةيشخاهتئيهتومهتاسدسموشحباوماقةقرفلانكر
،ةتراوجنمبونجلاىلإوريسرسةضراعنميبرغلابونجلاىلإعقيوتك
انلصفييذلارمزألبجنمطقفتارتموليكةعضبىلإدتمتةيبرغلاهلويذو
نأىتحمهرودءانبيفةيناميلسلايلاهأعّسوتو.ةيناميلسلاةنيدمنع
يذلاينطولاداحتالابزحلو.رمزألبجلةيبرغلاحوفسلاىلعيُنباهضعب
ىرقوتادلبةيقبوةيناميلسلاةنيدميفرثكراصنأينابلاطلالالجهسئري
ينطولاداحتالايحلسموةيناريإلاتاوقلالوصوراظتناباوناكو.ةظفاحملا
ةدحولوصولاحو.ةنهارلاكراعملايفمهلءالدأةفصبنولمعينيذلا
وتكلبجعالطتسابرماوألامهلتردصأعبارلاقليفلانمةرصبلاريواغم
تعرش.رمزألبجهاجتابودعلاددمتينألبق،اهنيعةليللايفهتمجاهمل
نيح،قليفلاةيعفدمنارينرتستحتوتكلبجقلستبريواغملاةدحو
عماهانعضوو،ىرخألاعطاوقلانمةيعفدملابئاتكنمددعبانروان
ريواغملاكبتشا.قليفلاةيعفدمرمآتيشرماعءاوللاةرمإب،ةقرفلاةيعفدم
نارينةدشورادقمهلهذأيذلاودعلاتاعطقعمةضراعلاةمقيف
ودعلاةضبقنموتكلبجاوعزتنادقريواغملاناكرجفلادنعو.انتيعفدم
.انترطيسىلإهوداعأو

ةرمإتحتًابيرقتنيجوفديدعبةوقُتبتردقتنكيلاتلامويلايف
،ينطولاعافدلاجاوفأللوألالفحجلاةدايقنمهتمدختسايذلااطعديمعلا
نموتكلبجنععافدلاةيلوؤسمملتسيل،هطابضناوهتعاجشبزيمتيوهو
اطعديمعللتزجوأ.هدادرتساةكرعميفرئاسخاودَّبكتنيذلاريواغملاةدحو
مهنأينعيودعلاديبىرخأةرمهطوقسنإ«:هلتلقووتكلبجةيمهأ
ينعياذامفرعتتنأو،ةيناميلسلاباوبأىلعنونوكيسداركألانيحلسملاو
نإ.هيفنفُدتنأامإو،لبجلابظفتحتنأامإنارايخكمامأاذل.كلذ
ىلإكتوقنمربكألاءزجلاعفداف،كنمةضراعلاعاجرتسالتيمتسيسودعلا
)ةبقاعتمةيعافدعضاوم(تامدقباهلعجاو،هلةهجاوملاةيمامألاحوفسلا
اورتتستنأىلعةمقلايفةدودحمةوقعمةوقلاّرقمنوكيو،قمعلابو
فصقلانممكلةيامحاهتحتمتعطتسااماورفحاو،ةمخضلاروخصلاب
ةيامحلةريغصتاعومجمعفداو،مكيلعاًفيثكنوكيسيذلايداعملا



عافدلانمنيجوفبقيرطلانمةبيرقلاةيلامشلاكحوفسيمحأسو،كتحنجأ
نذإ«:تلق،»يديسمعن«:لاقف؟اًحضاوهتلقامناكنإهتلأس.»ينطولا
.»هللاىلعلكوت

هترزو،ماعلادئاقلانمفيلكتبةيناميلسلاىلإيرودلاتزعقيفرلالصو
بزحلللامشلاعرفّرسنيمأهتبحصبناكو،نودعسلابلاطقيفرلاعم
تزجوأف،ةينمألاةزهجألاوريدموةيناميلسلاظفاحمويديبزلادمحمقيفرلا
داحتالايحلسمنواعتنأُتركذو،نآلاىتحتثدحيتلاكراعملاوفقوملا
ىلعرصتقيالدقيداعملالمعلاعاستانأينعيودعلاعمينطولا
دحأةيناميلسلاةنيدمنوكتدقلب،ةتراوجوأ504ءاوللاعضاوم
ناكءاوللاعضاومطوقسالتيذلامويلايفوتكلبجمهلالتحاو،مهفادهأ
يفةينمألاىوقلاوبزحلاىلعنأدقتعأو«،هاجتالااذهىلعاًرشؤم
.»كلذلدادعتسالاوهابتنالاةظفاحملا

)5-10(لكشلا
1986،ةتراوجةكرعم



)2-10(ةروصلا
ةـكرعملانم



ةضراعيفاطعديمعلاةوقىلعاًموجهينيمخلاسرحنمءاولّنش
نارينببهتليناكلبجلانأدحىلإ،اًدجفيثكيرانءاطغتحتوتك



حوفسلايفةعفادملاةوقلاىلعةعباتتمتامجهعمهتانواهوودعلاةيعفدم
نيذلااندونجنمراتمألاتارشعىلإنويناريإلالصيةرملكيفو.ةيمامألا
،ةيوديلاتانامرلافذقبمهباقعأىلعمهنودرياوناكلاتقلايفاوتامتسا
،لاتقلافقوترجفلادنعو.ىرخأوىرخأةرمموجهلااودواعيلنوعجارتيف
ودعلانأانتيعفدملاجررّدقو،وتكلبجبةظفتحمتلازامةوقلاتناكو
عفدمةلبنق10.000نعلقيالامبةليللاكلتيفاطعديمعلاةوقفصق
.نواهو

امهعضاوماكرتدقةيكرهلاداركأنمينطولاعافدلااجوفناكحابصلايف
يمحتتناكيتلاقيرطلانمةبيرقلاةضراعلانمةيلامشلاحوفسلايف
تنكيننأنممغرلاىلع،وتكلبجيفاطعديمعلاةوقليلامشلاحانجلا
ىلإهيفاوقبينأةيمهأبمهتربخأو،بجاولابمهفيلكتلبقمهبتيقتلادق
مهبلطيفتلسرأف،مهبحس،يريغدحأسيلو،اٍّيصخشانأررقأنأ
جوفلاراشتسمّيكرهلارهوجخيشلا(اوفتخادقاوناكمهنكل،ةبساحملل
سرديناك،ةّيكرهلاخيشّيكرهلاييحمخيشلانباينطوعافدنماثلا
روفلاىلعداعف،ةيبلقلاةتكسلابهدلاويفوتامدنعارتلكنإيفةسدنهلا
ةثادحنممغرلاىلعرهوجخيشلاعتمتيو.ةّيكرهلاةريشعةخيشمملتسيل
نمسكعلاىلع،هتريشعيفٍريبكٍمارتحاوةيلاعةيقدصوٍ،عيفرٍقلخبهنس
.)ليبرأةّيكرهجوفراشتسم،عداخملاوغوارملاّيكرهلادعسأهّمع

يفهّرقميفانبلطيبئانلاقيفرلانأينربخيلنودعسلابلاطقيفرلاءاج
تزعقيفرلاناك.عامتجالاةعاقيفانراظتنايفناكو،انبهذفةيناميلسلا
ةزمحدمحمقيفرلاسلجيهنيمينعو،ةلواطلاسأرىلإسلجييرودلا
،ةيناميلسلايفبزحلاةبعشّرسنيمأوةيناميلسلاظفاحممثيديبزلا
تنك.ةلواطلانمرخآلابناجلايفنودعسلابلاطقيفرلاعمتسلجف
انفقوموهفيكوةيضاملاةليللاةكرعمةجيتننعلأسينأعبطلابعقوتأ
؟نآلا

:ًالئاقةبضاغةجهلبينرداب،هيلعٍداببضغلاواًنقتحمواًرّمحمههجوناك
مهليفيلكتهلتحرشف،»؟ّيكرهلادعسأخيشلاةبساحمديرتاذامل«
،الك«:لاقف.اوفتخامهنكلمهتبساحملمهتبلطينأو،اوبحسنافيكوبجاولاب
قيفرلا«:تلق،»؟مهتبساحمديرتساسأيأىلعفكنمرمأباوبحسنامه
ٍرمأباوبحسنامه،ال«:لاق.»ثدحامكلتلقو،قليفلادئاقانأبئانلا
رمألامهلردصأكنكرطابضدحأنأزوجيو،نوبساُحيالءالؤهو
انأو،اذهلثماًرطخاًرمأردصيالنكرطباضيأ«:تلق.»باحسنالاب



يذلافقوملاريربتديرتتنأ،ال«:لاق.»ينمرمأبالإاوبحسنيّالأمهتّغلب
.»ههجاوت

نوفورعمخويشمهو،ءالؤهبقثأانأ«:لاقو،اننيبمالكلاةدحتدعاصت
دئاققّدصتالو،ٍخيشريغوأ،اًخيشقدصت«:هلتلقف.»اوبذكينلو
دصقي،»كتعامجلمعتاذاميردتالكنكل،كبِّذُكأالانأ«:لاق.»؟قليفلا
ناكيديبزلادمحمقيفرلانأرثكأينزفتسايذلاناكو.قليفلانكرةئيه
كلوكأاد«:ةدحبهلتلقف.بئانلاةلداجمنعفكأيكهنيعبيلزمغي
ريغو،ةيركسعلاةدايقلاقدصتنأبجيو،نوبذاكءالؤهنإ)كللوقأ(
توصبّيلعدرف.»ةكرعملايفاومزهنااًساُنأقّدصتوانبِّذكتكنأاًدبأحيحص
فوشفيبقثتالتنكاذإ«:هلتلقف.»نومزهنيالءالؤه«:جنشتموٍلاع
.»رخآقليفدئاق)كلرتخا(كل

يديس«:لاقفبئانلاعانقإللّخدتلانودعسلابلاطقيفرلالواحانه
،تكسا«:اًخراصهتكسأف.»قليفلادئاققيفرلااهلاقامكةقيقحلا،بئانلا
دئاقلانأودبي)؟متنأنييبزحلانمعونيأ(؟شيإنييبزحوتنإ.تكسا
هتيصخشنأدصقي،»ةيصخشكدنعامهنألهلرربتتنأوكيلعرطيسُم
انأوتجرخو،»اهريدألبهذأسوةكرعميدنعانأ«:تلقوتضهنف،ةفيعض
يذلاةلودلاوبزحلايفيناثلالجرلافقومنمملأتموبضغلاةمقيف
.ماعلادئاقلاىلإهلقنويرجيامةقيقحىلععالطالاويتدعاسمللسُرأ
ريواغمةدحوبتارموطابضنأتربُخأثيحمّدقتملايرقمىلإمهتكرت
نوزهاج«اطعديمعلاةوقلهميلستدعبوتكلبجنماولزننيذلاةرصبلا
اهبتحدتماةملكمهيفتيقلأومهتيقتلاف.»كلذبَترمأامكمهارتلنآلا
.ةكرعملانعيلهوورامضعبىلإتعمتساو،وتكلبجعاجرتسايفمهءادأ
نآلاانبلطبئانلانإ«:لاقوبلاطقيفرلاءاجهسفنمويلاءاسميفو
بئانلانميلرذتعا«:هلتلق.»34ةقرفلادئاقعمهيلإبهذنل
فقوملاريدينمفةقرفلادئاقوانأتبهذاذإو،تاعاسلابروطتيفقوملاف
.»باهذلاعيطتسأالانأ؟امروطتثدحاماذإ

،رثكأرومألادقعتتنأديرنال،دئاقلاقيفرلا«:لاقو،بلاطقيفرلاّحلأ
،ةريخألاةرملانكتلوباهذلاىلعقفاوتنأكوجرأف،فقوملااذهيفنحنو
ملكتاذإةرملاهذه«:بلاطلتلقو،ضضمىلعتبهذ.»ديرياذامىرنو
رخآىلإهعمبهذأسفحابصلااذهاهبملكتيتلااهسفنةغيصلاب
.»دودحلا

عامتجايفهعمتناكيتلاةعومجملاوبئانلاناكاهسفنةعاقلايف



امهبلطيفتنكناذللاّيكرهلادعسأوّيكرهلارهوجناخيشلامهعمو،حابصلا
،مالكلاببئانلاأدب.بئانلاقيفرلاباراجتساامهنأودبيو،ةبساحملاضرغل
ّيكرهلادعسأخيشلاهربخأنأقبسامو،حابصلاعامتجايفثدحامىورو
روضحبةقيقحلافرعينأديرينآلاوهو،قليفلادئاقرمأبمهباحسنانع
.فارطألاعيمج

دئاقديسلاانفلك،بئانلايديس«:لاقو،مالكلاّيكرهلارهوجخيشلابلط
اللاقو،انعضاوميفانئاقبةيمهأانلركذو،بجاولاباٍّيصخشقليفلا
لبجىلعديدشلافصقلانكل،كلذانيلعدكأو،ينمرمأبإلإاوبحسنت
نودنمبحسننانلعجانهاجتايففصقلالّوحتينأنمانفوخووتك
.»هرمأانتفلاخملانبساحيلانعثحبيدئاقلانأانملعامدنعانيفتخاو،رمأ
مرتحأانأو،خيشتنأ،دعسأخيش«:ًالئاقدعسأخيشلاىلإبئانلارظنف
خيشلاهباجأف،»؟قليفلادئاقرمأبمتبحسنامكنأيللوقتفيك،خويشلا
،مايأةعضبلبقهيفانكرخآعضومنمانبحسدق«دئاقلانأدعسأ
:بئانلالاقف،»دئاقلارمأبانبحسنااننإتلقامدنعهدصقأتنكاماذهو
قيفرلا«:تلق.»يعمنيقداصاونوكتنأديرأومكبقثأانأوخويشمتنأ«
.»اولضفت«:لاقف.»اًروفدوعننأفقوملابلطتيو،ةكرعميدلبئانلا

رخآءاولهبماقرخآموجهلوتكلبجيفاطعديمعلاةوقتضرعت
ةوقتنَّكمتو،ةياغللاًديدشلاتقلاناكو،ةليللاكلتيفينيمخلاسرحنم
نوكتنأتاكابتشالاتداكو،ينيمخلاسرحتامجهتاجومدصنماطع
ىلعةبيرقلاتافاسملاهذهنمنودانينويناريإلانولتاقملاناكو،يديألاب
ىلعمهنوربجيوةيوديلاتانامرلابمهفذقبمهنوبواجيفاوملستسينأانيلتاقم
ةوقىلعريخألايناريإلاموجهلاوهاذهناك.ىرخأدعبةرمعجارتلا
عافدناللهيلعءاليتسالايفنويناريإلالشفيذلاوتكلبجيفاطعديمعلا
ىلعو.هاجتالااذهنمةيناميلسلاةنيدمىلعةفرشملارمزأةضراعىلإ
هنأالإوتكامجاهنيذللانيءاوللايفةريبكرئاسخمهدّبكتنممغرلا
ءاوللااهنمضنم،طقاسلاءاوللاضوحيفةيولأةعبرأمهيدللازامناك
،روسهنكلبجةضراعىلعنيءاولادع،28ةقرفلانمءاولو،55يلظملا
،ينيمخلاسرحيدرجوربءاولامهو،ةرشابمطقاسلاءاوللاعضاومبونج
لامشةضراعلاىلعينيمخلاسرحنمنارخآناءاولو،رخآسرحءاولو
نمةيناثلاةحفصلاذيفنتلمهتادادعتساتناكو،طقاسلاءاوللاعضاوم
نملِّكُش(72ءاوللابحستررقف.ةريخألااهلحارميفوةمئاقمهضّرعت
،يوادمحملايلعةّصاختاوقديمعلاهدوقيو،ةعبارلاةقرفلاريواغمتادحو



قيضمىلعةرطيسملاةلزرهةضراعنم)بَّرجُموعاجشلتاقموهو
.ةضراعلاكسمل504ءاوللااياقبتلسرأو،نيوجنب

ىلعهموجهّنشاذإودعلانإ:يلاتلاجاتنتسالاىلإتلصوتدقتنك
نَّكمتيسوامهنععافدللةيفاكلاتاوقلاانيدلسيلفرمزأوريسرسيتضراع
لمأنمسيلو،داركألانيحلسملاةدعاسمبةيناميلسلالوخدوامهلالتحانم
انضرتفااذإو،تاعطقلابوافلاكراعمرئاسخدعبةماعلاةدايقلاانززعتنأ
دعبتلصواماذإو،ودعلاموجهلبقتاعطقلالصتنلفاننوززعيسمهنأ
بلطتيودعلاهلتحيسامعاجرتسانألاهنمةدئافالفودعلاموجه
.هنمةأدابملاعزتننوودعلامجاهننأىوسرايخيمامأَقبيملفاهفاعضأ

ينلمازدقناكيذلاقليفلاةيعفدمرمآىلعجاتنتسالااذهتحرط
ةيلقعبعتمتيوهو،تاونسينامثلبقةعباسلاةقرفلاةدايقيمالتساذنم
مهمامأتحرطوقليفلانكرةئيهتعمجف،اهيفينّديأفةحتفتموةديج
نمانلرسيتملاو،قليفلاتارابختسااهتّديأيتلاهتّاينوودعلاةوقمجح
نأمهنمتبلطو،انزيزعتولّخدتلاىلعماعلاّرقملاتاناكمإوتاعطق
مهتيطعأو،يلاحلافقوملاةهجاومللمعلاامو،انلةحاتملاتارايخلايفاوركفي
،هيلإاولّصوتاماوضرعينأمهنمتبلطو،ةيناثمهتعمجمث.اوركاذتيلًاتقو
يفانركاذت«:ًالئاقيئارماسلاحلاصدمحمنكرلاديمعلاناكرألاسيئرملكتف
ةدايقلاززعتنأوه،دحاورايخريغدجنملو،دئاقلايديسانمتبلطام
.»ههجاونيذلافقوملاةجلاعملةيفاكتاعطقبًالاحقليفلاةماعلا

،وافلاكراعميفاًدجةريبكتناكانتاوقرئاسخنأمكتربخأ«:ُتلق
نلو،وافلاةهبجيفوهاًيلاحتاعطقنمةماعلاةدايقلاىدلرسيتملاو
حصفيملوناكرألاسيئرتكس.»؟اًذإرايخلاوهامف،هبةدايقلاطرفت
تارابختساطباضباجأ.»؟ودعلاموجهنوعقوتتىتم«:تلأسف،ءيشب
يتلاةوقلامجحامو«:تلق.»ةلبقملاةعاس48ـلالالخ«:قليفلا
هاجتابطقاسلاءاوللاعضاومهاجتانمةيولأةعبرأ«:لاق،»؟مجاهتس
ةنيدمىلعفرشتيتلارمزأةضراعهاجتابهرّوطيدقو،ريسرسةضراع
وميكلبجهاجتابرخآموجهبهنيعتقولايفموقيدقو.ةرشابمةيناميلسلا
باجأف،»؟رمزأوأريسرسنععافدلاعيطتسنله«:تلأسف.»رثكأوأءاولب
نماًزيزعتعقوتنال،يليامكفقوملااًذإ«:تلق.»الك«:ناكرألاسيئر
لالخمجهيسودعلاو،مايأدعبلصيسفاهلّرسيتاماذإو،ةماعلاةدايقلا
كلذو،رمزأوريسرسيتضراعلالتحانمنَّكمتيسفمجهاذإو،ةعاس48
ملو،ةيناميلسلاةنيدمعمٍسامتىلعاوحبصأداركألانيحلسملاوهنأينعي



72ءاوللابحسباًرمأتردصأو.مجاهننأوهدحاورايخّالإانلكُرتي
اليكةريغصتاعومجمبو،ًاليلةكلاسلاريغقرطلاىلعهكرحتىلعاوصرحاف
،ةرصبلاريواغمةدحوصقاوناولمكأو،كلذبداركألانوحلسملاوودعلارعشي
تلصونإوىتحانلًاطايتحانوكتلةماعلاناكرألانمتازيزعتاوبلطاو
.»كلذنأشيفشيجلاناكرأسيئربلصتأسو.ةرخأتم

نوؤشللةلودلاريزولشنشرابجلادبعنكرلالوألاقيرفلاانراز
تركذو،ةيداعملاتاعطقلاددعهلتنّيبو،فقوملاهلتزجوأوةيركسعلا
اًيلاحةدوجوملاةعبرألاةيولألانمضةسمخلاهجاوفأبيلظم55ءاوللانأ
ناكاذإف،كلذدقتعأال«:لاقوضرتعاف،ةقباسلا504ءاوللاعضاوميف
تدكأف.»وافلادعبةسيئرلايهةتراوجةكرعمفاًدوجوميلظم55ءاوللا
ةحاسةدهاشمهنكميثيحفرشمناكمىلإهبتبهذو،كلذهل
عيطتسنعفترمناكمىلإاندعصنأدعبو.اهبلمعلايونأيتلاتايلمعلا
نآلاىتحانعطتسا«:هلتلق،ةلبقملاتايلمعلاةحاسمظعمةيؤرهنم
الةأدابملاو،تاعطقلاددعبارًيثكانيلعقوفتيودعلاو،ودعلاموجهءاوتحا
كلذو.هنزاوتبلالخإللهعقوتياللمعبهنماهعازتناانيلعو،هدييفلازت
،انتاوقددعنعةقيقدتامولعمهيدلف،موجهلابهتأجافملالخنممتي
تاعفترملايفهتاوقةمجاهمبموقنس.ينطولاداحتالاوحلسمهلاهدكأو
اهلالتحادعبو،ةقباسلا504ءاوللاعضاومىلعةفرشملاةيلامشلاوةيبونجلا
طقاسلاءاوللاعضاوميفةدّشحتملاةسيئرلاهتاعطقمجاهناهيلعةرطيسلاو
مامألانمو)504ءاوللاعضاوملةيلامشلاوةيبونجلاتاعفترملا(ةحنجألانم
يفةلزرهلبجىلإلقتنأسةلحرملاهذهلامكإدعبو،)ريسرسةضراعنم(
املاحو،1983ماعكراعميفهديبتطقسيتلاعضاوملاةداعتسالنيوجنب
نمو،لامشلاهاجتابًالتراهنمعفدأنأىلعاًرداقنوكأساهيلعرطيسن
هريهطتوناولهضوحقيوطتلنايقتليو،قرشلاهاجتابلتردعصيةتراوج
تّايننمهتضرعامىلعلشنشرابجلادبعقيرفلاّقلعيمل.»ودعلانم
رازنقيرف«:ةيلصوملاهتجهلبيللاق.ودعلانزاوتبلالخإلادعبلمعلل
ءاوللاعضاومديعتستسفيكفرعأنأديرأ)هلوقتيذلاام(؟لوقتاقشأ

504«.
لامشوميكلبجىلعاندصارمنأينربخيلقليفلاتارابختساطباضءاج
رثكأمضياًركسعمتدصريدودحلاناموجرهنىلعفرشملاةتراوجبرغ
لامعأبهنمرصانعموقتو،ناموجرهنقرشودعلاتاعطقلةميخفلأنم
ريسجتلاهلامكإدعبودعلانأينعيكلذناك.ناموجرهنىلعريسجت



انعضاوملرسيألاحانجلاةطاحإو،هاجتالااذهنممّدقتلاىلعاًرداقنوكيس
قرشيداعملادوجوللًايوجاًريوصتةماعلاناكرألانمانبلطف.ةتراوجيف
،وميكلبجيفاندصارمتامولعماًدكؤميوجلاريوصتلاءاجو،ناموجرهن
ةيوجلاتاوقلامايقو،تازيزعتنمرسيتياملاسرإيفعارسإلاانبلطف
لسرتساهنأةماعلاناكرألاانتربخأف،ناموجقرشودعللةرمتسمتابرضب
ودعلاىلعتابرضذيفنتبةيوجلاتاوقلاىلإزعوتسوريواغمتادحوثالث
.رهنلاربع
ةئيهتبامهترمأو،تارابختسالاطباضوقليفلاةيعفدمرمآبلطبتلسرأ
ّالأىلع،هلدعاسموريدجيعفدمطباضعمقيمععالطتساةعومجم
رهنوانعضاومنيبةقطنملايف(صاخشأةتسىلعةعومجملاددعديزي
نأتصرحفينطولاداحتالايحلسملٌطاشندودحلاىلععقاولاناموج
وأينطولاداحتالايحلسمنمدصُرتاليكمجحلاةريغصةعومجملانوكت
)ملك27اهادم(ملم130ةيعفدميتبيتكنارينعضوتنأو،)يناريإلاودعلا
ةعومجملاللستتنأىلع،بجاولااذهبموقيسيذلايعفدملاطباضلاةرمإب
ىلعمهلاهتّرشأو،رهنلابرغم600دعبىلععقتةفرشمةضراعىلإ
قرشودعلاعضاومةيعفدملايتبيتكنارينبلغاشتكانهنمو،ةطيرخلا
ةعومجملاتّللستةليللاكلتيفو.رسجلانمهؤانبمتامرمدتو،رهنلا
ىلعتزكرمتدقتناكرجفلالبقو،اهفدههاجتابمالظلاحنجتحت
36نارينبودعلاتأجافو،ناموجرهنربعودعلاىلعةفرشملاةضراعلا
يفانتيعفدمطباضنمةقيقدةعباتموهيجوتبهيلعّبصنتًاطسوتماًعفدم
نمدعاصتيفيثكلاناخدلادهاشنانكو.قيمعلاعالطتسالاةعومجم
ىقبتنمبرهرمتسملافصقلانمةعاس48دعبو،ودعلاتاركسعم
انتعباتمنمو.ريسجتلاتادعمسادكأريمدتمتامك،قرشلاىلإمهنم
امهتمهمءاغلإو،ينيمخلاسرحيءاولعجارتنماندكأتةيكساللامهتاكبشل
قيمعلاعالطتسالاةعامجىلإانزعوأف،ةياغللةميسجرئاسخامهدبكتدعب
.ةدوعلاب

ودعلاتاكبشانتعباتمواندصارموقليفلاتارابختساتامولعمتناك
ناكنإف،ةليللاهذهسيئرلاهموجهبموقيسودعلانأىلإِّرشؤتةيكلساللا
هفدهنوكيس)ءاسمةرشعةيداحلاوةنماثلاةعاسلانيب(اًركبمموجهلا
نيب(اًرخأتممجاهنإو،ةيناميلسلاةنيدمىلعفرشملارمزألبجسيئرلا
ةلحرملاهذهيفهفدهنوكيسف)ليللافصتنمدعبةيناثلاوةرشعةيداحلا
.ةتراوجةنيدموريسرسةضراع



قيرطىلعنيوجنبنمًاليلتلقنتيتلا72ءاوللاتاعومجمتناك
ةئيهتبترمأف،ةتراوجعطاقىلإحابصلاذنماًعابتلصتةقورطمريغةيعرف
ديمعلاءاوللارمآبلطبتلسرأو،هعّمجتقطانميفةيرادإلاءاوللاتاّبلطتم
ءاوللاهبفِّلكيسيذلابجاولابهتربخأو،يوادمحملايلعةّصاختاوق
روسهنكلبجلالتحاوهو،هترمإبحبصتسيتلاةرصبلاريواغمةدحو
حطسىوتسمنعراتمألابهعافترانعمقرلاربُعي(2010مقارلاهتّمقو
يذلا،ةقباسلا504ءاوللاعضاومنميلامشلاحانجلاىلععقاولا)رحبلا
اًدجريبكيراندانسإبموقنس«تلقو.ينيمخلاسرحيءاولبودعلاهلتحي
قيقدلاعالطتسالابموقتنأكديرأو،ودعلليددعلاقوفتلانعكضوعي
.»ةليللاهذهنومجاهتسمكنأل

اهيفعقوتنيتلااهسفنةليللايفمجاهنسفةياغللاًقيقدفقوملاناك
اذإ72ءاوللاعيطتسينلو،هفادهألتحيفوسفمجاهنإفودعلاموجه
قيقحتنمودعلاعنمينأةتراوجوأرمزأنععافدلايفهتمدختساام
هتابيترتكبرنسفروسهنكلبجلالتحانمانَّكمتوانمجاهاماذإو.هفادهأ
ىلعودعلاهيفربُجناملمعبمايقلاانيلعناككلذلو،اهلكةيضرعتلا
.ةليللاهذههموجهليجأت

نمزماردومحمركاشقطاننكرلاديمعلالوألانكرلاطباضناك
19ءاولرمآبصنملغشدقناكو،مهبزتعأنيذلانيديجلاطابضلا
هبلطبتلسرأف،طسوألاعطاقلايفاهدئاقتنكامدنع،ةعباسلاةقرفلا
ودعلاضّرعتليجأتاهنمضرغلا،ةعداخمةيلمعبمايقلاهفيلكتبهتربخأو
،ءاولّرقملِّثمتةيكلسالتاكبشةعومجمدوقيسهنأو،ةليللاهذهعقوتملا
،ةيكلساللاهتاكبشبةاشمجوفاهنملكلِّثمتتاعومجمثالثهترمإبنوكتو
ةزهجأوطابضعمينطولاعافدلاجاوفأنمتاعومجمثالثئّيهُنسامك
ودعلاىلعموجهنشبرهاظتلابثالثلاتاعومجملاوهئاولبموقيو،ةيكلسال
موجهلابينطولاعافدلاجاوفأموقتو،ريسرسةضراعهاجتانمةهبجلانم
هذهنمركبمتقويفهموجهيفعرشيو.ودعلليلامشلاحانجلانم
نوكيسهتوقعومجمنإتلقو،قليفلاةيعفدمنميراندانسإبو،ةليللا
نأهيلعتححلأو،ينطولاعافدلاجاوفأتاعومجمكلذكو،لتاقمةئموحن
فصنلاوةعباسلايفأدبتةعداخملاةيلمعنأو،مهنمدحاولكىلعصرحي
فصتنمدعبفصنلاوةثلاثلاةعاسلايفمهباحسنابيهتنتو،ةليللاهذهنم
دنعاهنولوادتييتلاةكرعملاريسوفقاوملالئاسردادعإهنمتبلطو.ليللا
.ةجاحلادنعلّخدتنوهعباُتنيكةخسننمرثكأباهلعجو،ذيفنتلا



مهف،اًزهاجناكهطابضوهدونجب72ءاوللانأنماًقثاونكأمل
رمآلرسيتيملو،مويلاراهنضعبوةيضاملاةليللامهلقنتةجيتننوقهرم
تاعالطتساءارجإليفاكلاتقولاةيعفدملادصرطابضوهتادحويرمآوءاوللا
ملكلذل.ةريبكتاوقبودعهلتحيقهاشلبجىلعيليلموجهلةلصفم
نممغرلاىلعو.هحاجنلماوعنيمأتلبقةكرعملايفهجزقطنملانمنكي
هجاوفأيرمآوءاوللارمآتيعدتساقليفلاهبرمييذلافقوملاةبوعص
مهدادعتساىدمنعمهتلأسو،هترمإبنوكتسيتلاريواغملاةدحورمآو
نحن«:ًالئاقيوادمحملايلعديمعلاءاوللارمآباجأف؛بجاولاذيفنتل
عالطتسابنيرمآلاعيمجماقلهيلعديمع«:تلق.»دئاقلايديسنوزهاج
:باجأف،»؟ةحارلانمٍفاكٍطسقىلعكدونجلصحلهو،مهفادهأ
ةيقبعالطتسالاًيفاكتقولانكيملو،دصرلاطابضوجاوفألاورمآعلطتسا«
نإ،يلع«:تلق.»ةحارلانمهتيافكىلعدونجلامظعملصحو،نيرمآلا
هيفاولمكتلدغلاراهنلغتستنأكيلعو،دغِةليلىلإلجؤيسموجهلا
انطابضاًدغمهروزيسو،ةليللاهذهكدونجَْحتريلو،اًديجمكتاعالطتسا
هذهمكموجهُتلّجأاذاململعتأ«:هتلأسمث،»مهصقاونلامكإلنويرادإلا
نماًقثاونوكأنأديُرأينألكلذ؟فقوملاةروطخنممغرلاىلعةليللا
رايخمكمامأسيلو،هنوذِّفنتسيذلاموجهلايفروسهنكنولتحتسمكنأ
عيمجاًدغ72ءاوللالتحيس،يديس«:لاقوههجوحرفلارمغف.»كلذريغ
.»كلذنودكمامأيتبقرو،هفادهأ

ذيفنتبزمارقطاننكرلاديمعلاةوقتعرشًاليلفصنلاوةعباسلايف
تاليكشتنأانضرتفاو،قليفلاةيعفدمنميرانءاطغتحتةعداخملاةطخ
ةيعافدلاعضاوملاجراخءارعلايفنوكيساهمظعمو،موجهللأيهتتودعلا
هتطخقليفلاةيعفدمرمآىنبف،اًديجاهليصافتفرعنيتلا504ءاولل
لمأنانكو.ةظوحلمرئاسخمهبعقتنأانعقوتو،لامتحالااذهىلعةيرانلا
ينطولاعافدلاجاوفأوقطانديمعلاةوقنمةعداخملاموجهِربُجينأ
ةعاسةلدابتملاهلئاسروهلعفتادرعباتنانك.هموجهليجأتىلعودعلا
ريغرئاسخهيدلو،ئجوفهنأودبيوةكبترمهلئاسرتناكةيادبلايف.ةعاسب
ًاباهذودعلاعضاومدرجتتناكيتلاقليفلاةيعفدمنارينانّفثكف،ةليلق
ةحوتفملئاسرباهجاوفأىلإاهرماوألسرتقطانديمعلاةكبشتناكو.ًابايإو
ءاوللاعضاومةداعتساومدقتلابرمأتف،اهفشكنمودعلانكمتييك
لامكإودعلليلامشلاحانجلامجاهتيتلاجاوفألانمبلطتو،ةطقاسلا
ملودعلاوةرشعةيداحلاةعاسلاترم.ةعداخملاةطخقفوكلذو،هقيوطت



ةضراعفدهتسييذلاعساولاموجهلابهمايقمدعهنيحىتحاّنِمَضفمجهي
.ةيناميلسلاىلعةفرشملارمزأ

طباضناكو،يبناجىلإسلجيةيعفدملارمآناكتاكرحلاةفرغيف
برقفتاوهةعومجماهيلعتّفُصةدضنمىلإسلجيقليفلاتارابختسا
ىلعنوسلجيودعلاتايقربقارتسارصانعنمةعومجمو،ةفرغلاباب
دعبةقيقدودعلالئاسرنولقنيمهو،مهناذآىلعمهتاعاّمسواهلخدم
يفو،وهامكفقوملاوليللافصتنمرم.روفلاىلعيلَّربُعتومجُرتتفىرخأ
هذهمجهينلودعلانأنماندكأتليللافصتنمدعبةيناثلاةعاسلا
تققحوتحجندقةعداخملاةطخنأو،ةريبكرئاسخدَّبكتهنأوةليللا
هتاعومجمضعبنأانربخأفيكلسلافتاهلابقطانديمعلابانلصتاف.اهفادهأ
ةطخجراخاذهناكو،طقاسلاءاوللاعضاومبرقىلإمّدقتلاعاطتسا
ددحملاتقولالبقهباحسناعِّرسينأو،اًروفمهديُعينأهترمأف،ةعداخملا
وأةعبسمهنيبناكوليلقبةثلاثلاةعاسلالبقمهبحسمتو.ةطخلايف
.ىحرجلانمةينامث

نمو،انضرغودعلايفةرثؤملاانتيعفدمنارينوةعداخملاةيلمعتققح
لاشفإنماونكمتمهنأاوركذةيلمعلادعبةقرتسملاودعلالئاسرةعباتم
لامتحانأينعيكلذو،ةريبكرئاسخاودَّبكتمهنأو،ئجافميقارعموجه
نوجاتحيسمهنإذإ،تقولانماًديزمبلطتيسسيئرلامهموجهبمهمايق
.ميظنتلاةداعإىلإ

يلعديمعلاةوقعالطتساتاعامجلاًحاتميلاتلامويلايفهلكراهنلاناك
ٍقيقدٍعالطتساءارجإل،ةيعرفلاهتادحويرمآىوتسمىتحيوادمحملا
ليجستبقليفلاةيعفدمتماق.مهتابجاوديدحتوروسهنكلبجةضراعل
ًامئاغوجلاناك.قليفلاةيعفدمرمآنمرشابمفارشإبةيرانلاةطخلانارين
حوفسيطغيبابضلاأدبو،ةدعابتمتارتفبرطمتتأدبءاسملادنعو
نكامأيفيوادمحملايلعديمعلاةوقءافخإيفاندعاسف،روسهنكضوحو
قليفلاةيعفدمتأدبو،ةوقلاتقلطناًءاسمةنماثلاةعاسلايف.اهقالطنا
هنكةضراعيفوطقاسلاءاوللاعضاوميفًافادهأةعطقتمتارتفبلغاشت
.اهفادهأوحنموجهلاةوقّقلستءافخإوودعلالاغشإلاًعابتروس

اهيمرةفاثكاًجيردتديزتةيعفدملاتناكاهفادهأهاجتابةوقلامّدقتعم
اهلقثبقليفلاةيعفدمتلّوحتليللافصتنملبقو،اهلوطهدادزيراطمألاو
دنعو،روسهنكةضراعىلعةيمامألااهعضاوميفودعلاتاعطقىلع
تأدب.مامألاىلإاوعفدناواهيلعاورطيسدقاندونجناكليللافصتنم



،نيرتموليكنمرثكأةفاسمةدتمملاروسهنكلبجممقىلعلطهتجولثلا
،]195[مامألاىلإاًجيردتفحزت)عفدم200نمرثكأ(انتيعفدمنارينو
.ودعلادونجنمىقبتنممرخآلادعباًعضومنورهطيواهنوبقعياندونجو
ةثالثلااهناولأبانتاياردهاشنقليفلاةدايقدصرمنمانكرجفلاعمو
،جولثلابةاطغملاروسهنكلبجةلسلسممقيطغتءارضخلااهموجنو
،ةضراعللةيقرشلاحوفسلاىلإةمئالمةوقعفدينأيلعديمعلاىلإُتزعوأف
نيبتعمجةقّسنمةيلاتقةيلمعروسهنكةضراعلالتحاةيلمعتناكو
.قليفلاةيعفدمنارينريثأتوةقدو،72ءاوللادونجوطابضةعاجشوةردق

ودعلليبونجلاحانجلاىلعانترطيسدعباٍّيلكيوبعتلافقوملارّيغت
هموجهفانئتسااهدعبعيطتسينلذإ،روسهنكلبجةضراعلالتحاب
.ةيلبجلاةلسلسلاممقنمهيلعفرشتانتاوقو،رمزأوأةتراوجهاجتاب

سيئرطرتشاو،ةماعلاناكرألااهتلسرأيتلاثالثلاريواغملاتادحوتلصو
،ةتراوجةكرعملامكإدعباهتداعإنونذداوجلادبعقيرفلاشيجلاناكرأ
يفو.طقاسلاءاوللاعضاوملةيلامشلاةضراعلاعالطتسابروفلاىلعمهتّفلكف
اهسفنةليللايفو،اهتاريضحتتلمكأدقريواغملاتادحوتناكيلاتلامويلا
ّرسيتمنواهوعفدمِّلكدانسإبةيلامشلاةضراعلاىلعاهموجهتّنش
رئاسختناكو،انريواغمةزوحبةضراعلاتناكحابصلايفو.قليفلاةيعفدمل
ودعلاىلتقسادكأريوصتلةضراعلاىلإريوصتلاقرفانلسرأف،ًةحدافودعلا
ىلعرطيستانتاوقتحبصأو.اهسفنةليللايفدادغبنويزفلتاهضرعو،اهيف
تاعطقىلعانتانواهوانعفادمنارينهّجوتاهيفاندصارمو،ودعلاةحنجأ
.ةقباسلا504ءاوللاعضاوميفودعلا

انلرسيتياموريواغملاايارسضعبوةاشمجوفنمةفلؤمةوقانأّيه
هيفودعلاريمدتوطقاسلاءاوللاعضاومةداعتسالانّططخو،تابابدنم
نمريواغملاتادحوو،)بونجلا(نيميلانم72ءاوللاةحنجأتاوقعافدناب
ةضراعهاجتانممامألانمهيلعموجهلاوودعلاقيوطتل)لامشلا(راسيلا
تلتيتلاةليللانمةرخأتمةعاسيفو.تابابدلاوةبترملاةوقلابريسرس
رجفلادنعو،ةثالثلاتاهاجتالانمانتاوقتعفدناةيلامشلاةضراعلالالتحا
تابابدلاعمةبترملاةوقلاتنَّكمتو،ةيبونجلاوةيلامشلاةحنجألالاترأتقتلا
نمودعلادارفأنمٌددعنّكمت.ودعلانم504ءاوللاعضاومريهطتنم
ةطسوتملاوةليقثلامهتحلسأنيكراتةيلامشلاةضراعلاطوقسدعببورهلا
دارفأنمىرسألامظعمناك.ةيقبلاانتاعطقترسأو،تابابدعضبواهلك
،ىعديناكامكيماظنلايناريإلاشيجللّيبهذلاءاوللا،55يلظملاءاوللا



.هاشلامايأذنمريثكلاهتئيهتىلعفُرصيذلا
ةجيتن،ةكرعملانمانجرخأوأانرّمددقانكةكرعملاهذهةياهنيف
ةقرفلانمةاشمءاولوينيمخلاسرحنمةيولأةتس،ةحدافلااهرئاسخ
تانواهلانمتائملابدُعتةكورتملاةحلسألاتناكو.55يلظملاءاوللاو28
نأىلعلدييذلارمألا،فالآلابقدانبلاوةطسوتملاةحلسألاوةليقثلا
ةحلسألاضرعبترمأ.هتايحبةاجنللًابلطحالسنودنمبرهمهمظعم
،ةيناميلسلاةظفاحمىنبمنمبرقلابةريبكةحاسيفاهيلعانيلوتسايتلا
داركألانوحلسملااهبّرسيتلاتاعئاشلادعبةظفاحملايلاهأيفكلذريثأتل
.مايأةعضبدعبمهباحريفنويناريإلاومهنّولحيسمهنأنع

دعبلةهيركحئاورمهنمثعبنت،نادبألايخستمنييناريإلاىرسأناك
يفاولستغيواومحتسينأترمأ.مامحتسالاوليسغلابودبيامىلعمهدهع
مهماعطإىلعنوفرشملاصرحينأو،قليفللةعباتلامامحتسالاوليسغلاايارس
نمدكأتلاومهصحفبةبابطلامسقترمأو،اندونجهلوانتياملةلثاممتابجو
انتايفشتسمىلإمهاحرجيلُخأو،تارشحلاولمقلاوضارمألانممهّولخ
.اًروف

ىدلنزاوتلامدعةلاحلالغتساقليفلاةدايقلةيلاتلاةوطخلاتناك
يفهراحدناريثأتنمقيفتسينألبقةعرسبتايلمعلافانئتساوودعلا
رهامقيرفلااهدقفيتلاقطانملاةداعتسافدهتستانتطختناك.ةتراوج
،ةيناميلسلاقرشنيوجنبةقطنميف1983ءاتشكراعميفديشرلادبع
،نيوجنبيفةلزرهةضراعلةيلامشلالويذلاىلعةرطيسلاةداعإبكلذو
ىقبتنملةعساو،قيوطتةيلمعيفيبرغلالامشلاهاجتابلترعفدنياهنمو
ًاقرشعفدنيلتربءاقتلاللةتراوجقرشناولهلبجضوحيفودعلانم
ناكرأسيئراهلسرأيتلاثالثلاريواغملاتادحوىلإةجاحبانك.ةتراوجنم
دعباهتداعإىلإانررطضااّنكل،ةطخلاهذهذيفنتيفةكراشمللشيجلا
ةكرعملجأنماهلسرأهنأدكأيذلا]196[شيجلاناكرأسيئررارصإ
اهتادعمعمصلمتلانمودعلاتاوقاياقبتنَّكمتكلذل.بسحفةتراوج
ةماعلاةدايقلاّرسنيمأبتلصتا.رسألايفعوقولاتدافتوةليقثلااهتيعفدمو
يفينرظتنتةرئاطنأينربخأيلاتلامويلايفو،ماعلادئاقلاءاقلهنمتبلطو
.هئاقلىلإينلقتلةيوجلاكوكركةدعاق

ينيدانيوهو،ًابّحرميننضتحاثيح،اًراحماعلادئاقلاعمءاقللاناك
ةماعلاةدايقلاتانايبتناك.ةرمنمرثكأاهدَّدرو،»يوخأًالهأ«ةرابعب
هتزهنأدعبانبعشتايونعمعفرلاًعابتعاُذتةتراوجيفانتاراصتنانع



يتلاكراعملاوتايلمعلاىرجمماعلادئاقللتزجوأ.وافلاطوقسةثراك
،اهرحدمتيتلاةيداعملاتاوقلامجحو،ةتراوجيفانتاعطقاهتضاخ
ضوحيفةليقثلاهتادعموودعلااياقبقيوطتباهانعضأيتلاةصرفلاو
انَزّزَعيتلاريواغملاتادحوبحسىلعشيجلاناكرأسيئررارصإلناوله
ثلاثلاويناثلاقلايفلاةداقبلطوفتاهلاةعامسعفرف،ةتراوجةكرعملاهب
سلاجرازنقيرفلامكوخأ«:مهنمدحاولكللوقيناكو،سداسلاوعبارلاو
.»اًروفاهلاسرإوجرأفمكقليفنمريواغمةدحوىلإجاتحيو،يعمانه
يروهمجلاسرحلاءاولكللسرأس«:لاق]197[هتاملاكمنمهئاهتنادعبو
:تلق.»؟ةلبقملاكتاوطخيهام«:ينلأسو،ارًيثكهتركشف،»يتيامحبفلكملا
،نيوجنبىلإهّجوتننأاهلوأ؛سيئرلايديستارايخلانمددعكانه«
ناتللاةلزرهوةياقاتمق(ةلزرهلبجلويذوةيلامشلاتاعفترملاىلعف
تادحوضعبو،28ةيناريإلاةقرفلاطبارت)نيوجنبقيضمىلعنارطيست
نوكتنأبركفأو.نيوجنبقيضملًامئاداًديدهتلكُشتوينيمخلاسرح
نأامإف،نارايخيمامأاهدعب،ىلوأةيقبسأكهاجتالااذهبةلبقملاانتايلمع
قرشلاىلإةدتمملاةيدودحلاتاعفترملاىلعرطيسنوهاجتالااذهيفلمكن
ىلعودعلاربجتساهيلعةرطيسلاو)شرةرازنوويكرستاعفترم(ةتراوجنم
ءاروامىلإباحسنالاىلإرطضيو،ناولهتاعفترمولبجنعيلختلا
نيوجنبدعبلقتنانأامإو،ةيفاضإتاعطقىلإجاتحأاهذيفنتلو،دودحلا
دسىلعةفرشملاضراوعلاةداعتسال)ًابونجملك100(ناخدنبردىلإ
.»لبقتسملايفودعلاهلّكشيديدهتيأنمهنيمأتوناخدنبرد

قرشةيدودحلاتاعفترملاامأ،ناخدنبردونيوجنبعمانأ«:سيئرلالاق
له«:لأسو.»سيئرلايديسمكرمأ«:تلق.»رخآتقوىلإلجؤتفةتراوج
فنصلانمهنكل،ديجطباض34ةقرفلادئاق«:تلق.»؟رخآءيشكانه
نكرلاديمعلابيسنتحرتقاو،ةيلبجلاقطانملالاتقيفةليلقهتربخو،عردملا
ةربخهلف34ةقرفللاًدئاققليفلايفلوألانكرلاطباضزمارركاشقطان
كلّوُخأامك،كلذبرمألاردصأس«:لاق.»لاتقلانمعونلااذهيفةبرجتو
طابضوبتارمللنيتبترو،طابضللةدحاوةنسمدِقوةعاجشلاةمسوأحنم
.»قليفلاكراعميفاوزيمتنيذلافصلا

)6-10(لكشلا
1987،ةيناميلسلالامشلوألاقليفلاتايلمع



ةلودلاريزويرابيزلادشرأو]198[ّيديبزلاةزمحدمحمقيفرلاءاج
سيئروينطوعافدلوألاجوفلاراشتسمّيرابيزلافيطلخيشلاقيقشو
،ةتراوجيفمدقتملاانّرقميفانترايزلنورخآوةيوقلانّييرابيزلاةريشع
ةتراوجكراعميفنيزِّيمتملاانبتارموانطابضاودِّلقيلةديجةصرفاهتدجوف
ضعباوّدلقامك،بتارملاوفصلاطابضلبترلااوّدشيلو،ةعاجشلاةمسوأ
قفاريةكرعملوأةتراوجةكرعمتناك.ةعاجشلاةمسوأنييركسعلاقافرلا
عمقافرلاناكو،جوفلارمآةقرفلاوضعو،ةوقلارمآةبعشلاوضعاهيف
نمةردابملاهذهتناكو.مهتالوصيفنيلتاقملاولئاصفلاوايارسلايرمآ
انتراز.اهلككراعملايفيبناجىلإيقبيذلانودعسلابلاطديمعلاقيفرلا
يفيركسعلايدانلايفءاشعىلإاهانوعدفنويزفلتلاوةعاذإلاقرف
يتلا]199[جراعمةحيدمةفورعملاةعيذملااهنمضنمناكو،ةيناميلسلا
ىلإاهبتبهذو،اهدينماهتبحسفيعمةلباقمءارجإيفبغرتتناك
يوادمحملايلعديمعلا«:اهلتلقو،72ءاوللارمآيوادمحملايلعديمعلا
نمنيئاشتاممهعميرجأف،ةتراوجكراعملاطبأمه72ءاوللاطابضو
.»تاءاقل

بونجروزرهشلهسيف]200[قداصديسىلإمدقتملاقليفلاّرقملقتنا



ةيامحبصاخلايروهمجلاسرحلاءاوللصو.نيوجنبةكرعمةرادإلةجبلح
نمتبلط.اهنملكللتاقمفلأنمرثكأّمضتهجاوفأتناكو،سيئرلا
،ءاوللاةلاحيلزجوينأيتيركتلاديعسرصاننكرلاديمعلاءاوللارمآ
دادغبىلإديعأو،ةريبكرئاسخدَّبكتووافلاكراعميفكراشهنأينربخأف
نيذلانيعِّوطتملانمءاوللادونجمظعمنأو،هصقاونلامكإوميظنتلاةداعإل
سيل«:باجأف،هجاوفأيفنيدجتسملاةبسننعهتلأسف،مهبيردتاولمكيمل
الامكيدلنأينعيكلذ«:تلقف،»جوفلكنمةئملايف75نملقأ
نكل،معن«:لاق.»؟جوفلكيفءامدقلانيبردتملانمًالتاقم250نعلقي
نمًالتاقمنيتسيلجرُختنأعيطتستله«:تلق.»ىحرجلانممهضعب
ئّيهتنأكنمديرأ«:تلق.»يديسعبطلاب«:لاق.»؟مهطابضعمجوفلك
مهطابضعمنيرخآنيتسو،ًالتاقمنيتسنماهنملكتاعومجمثالثيل
وأنيلبقملانيمويلايفزكرو.ةكرعملايفثدحتدقيتلارئاسخلاضيوعتل
لمكتو،مهمادختسانيحليليللالمعلاو،لابجلاقلستمهبيردتىلعةثالثلا
ىلإمكتكرحدنعفقوتامدعبنيدجتسملامكدونجبيردتكجاوفأةيقب
.»انه
يلامشلاةلزرهلبجدادتماىلععفادت28ةيناريإلاةاشملاةقرفتناك
ةلزرهتاعفترمدادتمانمبونجلاىلإعقتةضراعىلعو،ةاشمءاولب
طايتحاناجوفوأجوفو،ةاشمءاولةقرفللناكو،ينيمخلاسرحنمجوفب
ةلزرهلبجدادتمالالتحاب72ءاوللافيلكتترّرقف،ينيمخلاسرحنم
ريواغمجاوفأىقبتو،اهبونجةضراعلالالتحابيروهمجلاسرحلاو،يلامشلا
.ًاطايتحااهبانزيزعتمتيتلاقلايفلا

ةزوحبيتلاةلزرهةمقنماهعالطتسايروهمجلاسرحلاةوقتلمكأ
نمضتناكيتلاةقطنملابةماتةفرعمىلعناكف72ءاوللاامأ،انتاوق
تاوقلاتكّرحتةيلمعلاةليليفو.ةتراوجةكرعمىلإهبحسلبقهتيلوؤسم
امهفادهأىلإمّدقتلابناءاوللاعرشةرشاعلاةعاسلايفو،اهقالطناطاقنىلإ
تاطايتحابرضلرخآًايراناًدهجانصّصخامك،ّرثؤميراندانسإتحت
.ةمجاهملاانتاوقدضلخدتلانعامهلشل28ةقرفلاّرقموودعلا

ثالثلاتاعومجملامُّدقترّثعتامنيب،ٍضرمٍلكشب72ءاوللامّدقتراس
اهدونجدايتعامدعلاهاباصأنيذللاكاهنإلاوبعتلادعبسرحلاءاولل
ىلعمهلوصحنيحلمهمامأتعفدناريواغمةدحوانلسرأف،يلبجلاّقلستلا
تلمكأدقانتاوقتناكرجفلادنعو.مهمدقتاهدعباوفنأتساةيفاكةحار
نماوبحسنانيذلامهتاطايتحاوةيناريإلاةقرفلاّرقمرقهقتو،اهفادهألالتحا



ءاولُتدعأةكرعملاءاهتنادعبو.انتيعفدمنارينمهدراطت،قمعلاىلإةكرعملا
نأتملعنأدعبهئادأىلعهيفينثأباتكعمصاخلايروهمجلاسرحلا
هاضرمدعليتيركتلارصاننكرلاديمعلاهرمآةبساحمرّرقدقناكسيئرلا
ىلإهلسرأونجسلانمهجرخأدقناكو،وافلاكراعميفءاوللاءادأنع
،هترادجتابثإلةصرفهيطُعي،سيئرلايأ،هنأنمهرّذحنأدعبانقليف
ملسيئرلانأرهاظلاو.انقليفعطاقيفءاوللاءادأىلعفقوتيهريصمنأو
ؤرجيملو،نيبردتمريغنيدجتسماوناكءاوللادونجمظعمنأملعينكي
.كلذهللوقينأىلعرصانديمعلا

يتلاناولهةضراعضوحيفاًجوف11وحننمتاعطقودعللتناك
تاعطقلاهذهفقومحبصأو،نيوجنببرغلامشو،ةتراوجقرشعقت
نمةددهمتحبصأو،يلامشلاةلزرهلبجليذىلعانترطيسدعباًجِرح
يفهتيبثتانلواحف،اهقيقرتبودعلاأدبف،ةتراوجهاجتانمو،هاجتالااذه
هتلغاشمبينطولاعافدلاجاوفأضعبانّفلكو،ضوحلايفهدوجوقطانم
نماهبانمقيتلاةعساولاةطاحإلاةيلمعذيفنتنيحلباحسنالانمهعنمل
،27ةقرفلاهدوقتلتربنيوجنبعطاقيفةيلامشلاةلزرهلبجلويذهاجتا
ضوحقلغمتونالترلاىقتلاو،34ةقرفلاهدوقتلتربةتراوجهاجتانمو
نمباحسنالاوصلمتلانمتنَّكمتدقتناكودعلاجاوفأنكل،ناوله
تابابداهنمو،ةليقثلااهتادعمواهتحلسأمظعمتكرتنأدعب،ضوحلا
.تازيهجتلاوةدتعألانمسادكأوةليقثتانواهوعفادموتالجعو

داركألانيحلسملاعمنينواعتملابجعت]201[ناخدنبردةدلبتناك
مهأدحأغادهرقيبوقلبجعقياهنميبرغلالامشلاىلإو،مهراصنأو
،ةرشابمناخدنبردةدلبىلعلطيو،غادهرقةقطنميفنيبِّرخملالقاعم
رهنمثناريمشووكانمزالبجوناخدنبرددسعقياهنمقرشلاىلإو
نمقيرطلايف.ةقطنملاهذهيفدودحلاةاذاحمبيرجييذلاناوريسلا
روحملااذهىلعو،قداصديسةدلبعقت)ملك100(ناخدنبردىلإنيوجنب
قطانميفهدوجوزكرتييذلايناتسدركلاينطولاداحتالاو،بيرختللراصنأ
ناك.)ليبرأةظفاحمنمقطانموةيناميلسلاةظفاحم(نييناروسلاداركألا
نمديدعلاانتاوقنمبلطتتةيلمعناخدنبردونيوجنبنيبلقنتلا
لصحيةمولعميأ(داركألانوحلسملاوودعلااهفشكياليكتاريضحتلا
امك،روفلاىلعودعلاىلإلصتمهعمنونواعتملاوداركألانوحلسملااهيلع
ىلإداركألانيحلسملاعمتّللستتالصاومةزهجأعمودعلانمرصانعنأ
.)انتاعطقتاكرحتةبقارملمهدوجوقطانم



هعافتراو،ةريحبلاوّدسلاقرشملك5(ناريمشلبجلتحيودعلاناك
ىوقأنمدحاووهو»هللالوسردمحم«ءاولب)رحبلاحطسقوفم1500

لوحتو،جاوفأةسمخنمفلأتي،لاتقلايفاهسرشأوينيمخلاسرحةيولأ
يفزكرتتءاوللااذهتاوقتناك.ينيمخلاسرحةقرفىلإدعباميف
ىعدتوهيفةدوجوملافوهكلاو،1448مقارلا(ةضراعلانمةيويحلاضرألا
اهمدختسييتلامساينلانمددعهطبريو،)ةيدركلاةغللابتاتفكشألا
.ةيناريإلادودحلاربعنوبرهملا

ىلإدتمتيتلانكودةدربةضراعىلعةيعافدعضاوملتحتفانتاعطقامأ
هلتحييذلاناريمشلبجبرغعقتو،ةرشابمامهيلعفرشتو،ةريحبلاوّدسلا
لبجعافترانملقأنكودةدربعافتراغلبي.دحاورتموليكةفاسمبودعلا
لماكةّصاختاوقنكرلاديمعلاُتبّسنو.راتمألانمتائمعضببناريمش
عقي.ةيلمعلاذّفُنتسيتلاتاعطقلاةدايقل27ةقرفلادئاقيبانجلاتجاس
]202[روزرهشلهسيف)نيوجنبىلإقداصديسةدلبيف(27ةقرفلاّرقم
ماظننم72ءاوللاناك.]203[نيوجنبوةجبلحىلإاهتايلوؤسمدتمتو،
هقيدصوهسوؤرميوادمحملايلعةّصاختاوقديمعلاهرمآو،ةقرفلاةكرعم
تاعطقلالقنتبيترتلوةقطنملاةيصوصخببسباًديجكلذناكو،ميمحلا
نيوجنبنم،ناخدنبرديفةلبقملاةيلمعللةدناسلاةيرادإلااهتامدقوةذِّفنملا
.ّةيرسلاونامتكلانمنكميامىصقأب

لقنتتاتيقوتوبولسأهيفانحضوأوةفاكنوينعملاهرضحاًرمتؤماندقع
ىلعاندّدشو،ناخدنبرديفاهدشحتقطانمىلإىرخألاتامدقلاوتاعطقلا
تامدقلاوتاعطقلاتعرش.ةلبقملاانتيلمعيفودعلاةتغابملّةيرسلاةاعارم
لئاسروتاكبشعباتنانكو،اهباوغلُبأيتلاتاهيجوتلاقفولقنتلابىرخألا
ةكرحفشكىلعلدتةراشإيأظحلنملو،داركألانيحلسملاوودعلا
تالجعنمةلفاقنأينوربخأةيلمعلاذيفنتنمنيمويلبق.انتاعطق
ناخدنبردىلإتكّرحت،فاعسإةلجع20نمفلأتت،قليفلاةبابطلفاعسإلا
ىلإيدؤيسيذلارمألا،قليفلاةدايقتاهيجوتلًافالخةدلبلاتلصوو،اًراهن
ةكرحبهملعىفنيذلاةريملاوةرادإلاريدمتيعدتسا.اهتّمربةيلمعلافشك
اذهبتقولابسكدارأهنإلاقيذلاةبابطلارمآتبلطف،فاعسإلاتالجع
فاعسإلاتالجعكرحتتنأترمأو،تاهيجوتلاهتفلاخمىلعهتّبنأف،ءارجإلا
،ةيلمعلاذيفنتمويدوعتو،يناثلاقليفلاعطاقيفنيقناخىلإروفلاىلع
نأنودنماهدشحتقطانمىلإتاعطقلالقنلامكإنمقليفلانَّكمتو
.داركألانوحلسملاوأودعلااهفشكي



،72ءاوللابهتمجاهميضتقتناريمشلبجىلعءاليتسالاةطختناك
نميألاحانجلانمتابابدلانمددعوريواغمةدحوبةريصقةطاحإبمايقلاو
يتدحوبهللختدعبعافدنالاو،ةرشابملاودعلادادمإقيرطديدهتل،ةضراعلل
نمهباحسناقيرطعطقلةيناريإلادودحلاىلعناوريسلارهنىلإريواغم
ةزهاجنوكتلنيوجنبيفطايتحاريواغمةدحوانعضوو،هاجتالااذه
.ةجاحلادنعتاّيتمسلابلقنتلل

ةليلءاسمنكودةدربةضراعيفانتاعطقعضاومىلإ72ءاوللاّقلست
اهتطخذيفنتيفانتيعفدمتعرش4.30ةعاسلايفو،اهيفنمكوذيفنتلا
يفو،1448مقارلاةقطنموناريمشلبجيفودعلاعضاومىلعةيرانلا
عمو.ٍراضلاتقيفهعمكبتشاوودعلاعضاومءاوللامجاه5.00ةعاسلا
نمنَّكمتيملهنأالإعضاوملاضعبلالتحانمنَّكمتدقناكرجفلا
نمتنَّكمتوةطاحإلاةوقتعفدنا.1448مقارلاةقطنمنعودعلاةحازإ
،مقارلاةقطنميفةوارضبلتاقيرمتساهنأالإ،ودعلادادمإقيرطعطق
ةمجهلاّنشيناككلذعمو،ةريبكرئاسخ72ءاوللادَّبكتو،تاتفكشالايفو
ةقرتسملاتايقربلاتناكو.هفاقيإنمودعلانَّكمتيةرملكيفو،ىرخألاولت
ناكو،مواقيلازيالهنأعم،ةحدافرئاسخدَّبكتدقودعلانأىلإريشت
فصطابضّىلوتو،ىلتقوىحرجاًعيمجاوطقسدقءاوللاجاوفأدحأطابض
لماكنكرلاديمعلاةقرفلادئاقةرملوأتعمس.مهدونجةدايقجوفلا
نأو،اًدجبعصءاوللافقومنأنموكشي،هتبالصبفورعملاتجاس
رّدُقأتنكةقرتسملاتايقربلانميننكل،ودعلاواننيبحجرأتيةكرعملاريصم
تزعوأفىرخأةيوقةبرضىلإجاتحيو،رايهنالاةفاحىلعحبصأودعلانأ
ىلعتاّيتمسلابةيوجةلوصبنيوجنبيفةدوجوملاريواغملاةدحومايقب
ريواغملاةدحوتّايتمسلاتلزنأةعاسفصننملقأدعبو،اًروفودعلا
تّايتمسلادانسإبتلاصو،ودعلاعمةكبتشملا72ءاوللاتاعطقبرق
ولتاقماهعمعفدناو،عافدناوةأرجلكب1448مقارلاةقطنمىلعةحلسملا
قطانملاىلإًابراههعضاومكرتو،ودعلاراهنافحارجلابنونخثملا72ءاوللا
ةيوديلاتانامرلاباندونجرهطو،ةيناريإلادودحلانعانلصفتيتلاةرعولا
رهنىلإريواغملااتدحوتعفدناو،1448مقارلاةقطنميفتاتفكشالا
قرطوتايوقتىلعقيرطلاعطقلةيناريإلا-ةيقارعلادودحلاو،ناوريسلا
قرشةفاكضراوعلاىلعانترطيسطسببةكرعملاتهتناو،ودعلاتالصاوم
يفهتايلمعقليفلالمكأكلذبو.ةيناريإلادودحلاىتحناخدنبرددس
كراعمدعبةدودحملاهتاناكمإبنَّكمتو،)ناخدنبردونيوجنبوةتراوج(



داحتالاهفيلحوودعلاتاططخملاشفإنم،ةيلاتتمعيباسأةسمخترمتسا
نمرثكأريمدتنمنَّكمتو،ةيناميلسلاةنيدملالتحاليناتسدركلاينطولا
:يهةيولألاو،ةريبكلااهرئاسخلةكرعملانماهجرخأوأةيداعمةيولأةرشع
سرحنمةيولأ55،7يلظملاءاوللاو،28ةقرفلانمنايماظنناءاول
يف»هللالوسردمحم«و،ةتراوجيفيدرجوربةبخنلااءاولاهنمينيمخلا
بعصيسفنعضوبةحلسملاانتاوقوانبعشهيفّرميناكتقويف،ناخدنبرد
.وافلاةراسخدعب

)1-10(ةطيرخلا
ةيعيبطلاهسيراضتعّونتِّنيبت،قارعلاةطيرخ



Xيصقةجوزهتنبا،تيركتةنيدمنمديشرلادبعرهامنكرلاقيرفلا
هتبارقةجيتنةيركسعلاةدايقلامرهىلإدعص.نيسحمادصسيئرلانبا
وهو،ةجمالشلاريرحتةكرعمدعبدعاقتلاىلعليحأ،ةمكاحلاةلئاعلانم
.قارعلايفيلاحلاماظنلانوجسيفلقتعمنآلا

Xيبرعلاثعبلابزحلةيرطقلاةدايقلاوضعحلاصيدهميدعسقيفرلا
.اًصالخإواًقلخبزحلاةداقلضفأنمو،ةبوبحموةمرتحمةيصخش،يكارتشالا
لضفأنماًدحاوبزحلادقفو،تاينيعستلالئاوأيفناطرسلاضرمبيفوت
.هتداق

Xتاظفاحمةيلوؤسمملتساو،1985ماعيفثدحتساسماخلاقليفلا
ًالوؤسمناكيذلاعطاقلاةعسللوألاقليفلانملصوملاوكوهدوليبرأ
.هنع

Xنعقشنايذلايناتسدركلاينطولاداحتالاميعزينابلاطلالالج
،1964ماعيفيّنازربلاىفطصمالملاةماعزبيناتسدركلايطارقميدلابزحلا
ةموكحلاعمتاضوافمرادأ1984-1983ةرتفيفو.هعمعارصيفضاخو
نواعتو،1986-1985ةرتفيفدرمتلاىلإداعفةجيتنققحتملةيقارعلا
ةيناريإلاتاوقلاو)يّنازربلا(يناتسدركلايطارقميدلابزحلاعمةيناريإةكرابمب
ةرطيسللسماخلاولوألاقليفلايعطاقيفةيقارعلاةحلسملاتاوقلالاتقل
.قارعلاةيروهمجسيئرنآلاوهو.قارعلالامشيفةيدركلاةقطنملاىلع

Xٍضارأدضةيلمعيفهذهكةيمستءارويفخملافدهلاظحالنل
يفزاجحلالامشيفدوهيلالقعمتناكفورعموهامكربيخف،ةيقارع
.مالسإلارجف

Xيهو،ةيقارعلا)ةرامعلا(ناسيمةظفاحميفءاضقزكرميهريزعلا
.نآلاىتحمئاقهحيرضواهيفيفوتويبنلاارزعاهبّرميتلاةيرقلا

Xتارابختسالاهتلكشنييقارعلانينواعتملانمليكشت،ردبةمظنم
لآةدايقبقارعلايفةيمالسإلاةروثللىلعألاسلجمللةبراضعارذكةيناريإلا
ردبةمظنمسئريو،ميكحلارامعنآلاهدوقيو،هتدايقاوثراوتنيذلاميكحلا
.ةيلاحلايكلاملاةموكحءارزودحأيرماعلايداهاًيلاح

Xفصتنمهلوادتىرجًايئاورًاباتكنأىلإةراشإلافيرطلانم
PaulE(نامدرإلوبهفلؤملTheCrashof79ناونعبتاينيعبسلا

Erdman(رشنرادنعردص)Simon&Shuster(ودبياميفلَمح
يفَّنيبهاشلامكحتحتناريإوقارعلانيبةليختمبرحنمدهاشم



.ةزيوحلاروهلًايناريإاًروبعبرحلاهذهتاحفصضعب
Xقارعلايفةيطفنلالوقحلاربكأنمنونجميفةيطفنلالوقحلا،
ًالالغتسااهلالغتسامتولاميفيقارعلاطفنلاجاتنإعبرباهجاتنإرَّدقيو
.ًالماك

Xريرحتلاتايلمعىدحإفدهنونجملوقحةداعتساةيلمعنوكتس
.دعباميفاهدرونسيتلا»2هللاىلعانلكوت«يهوىربكلا

Xبرحلاةديرج)WarDairy(ثداوحلاوتاءارجإلالكاهيفلجست
.ةعاسبةعاسوًايمويقليفلاعطاقيفثدحتيتلافقاوملاوتاعطقلاةكرحو

Xمساوهو»لالش«ركبلاهنبامسابينابلاطلالالجىعديناكاذكه
هنبامسانأبملعأنكأملو،داركألاوبرعلانيبقارعلايفهيلعفراعتم
.ارًيخأ»دابق«ىحضأركبلا

Xىلعاهترطيسةلودلاةداعإدعب1991ماعيفطبضلابلصحاموهو
ماعلايفقارعلاىلعىلوألاةيكريمألابرحلاثداوحدعبقارعلالامش
ةيزكرملاةطلسلاعمةرملاهذهةيناتسدركلاةهبجلاتقفتاذإ،1991هسفن
.دعتملو»اهدعاوقةعجارم«ـلتبهذو

X2003سطسغأ/بآ29-1939ويلوي/زومت8(ميكحلارقابدمحم(،
ىلإأجل)1970ت(ميكحلانسحمقبسألاماعلايعيشلاعجرملانباوه
ةروثللىلعألاسلجملا«هنيحيفيمسامةيناريإلاتاهجلاهلتلكشوناريإ
ثراوتي،)ىلعألايمالسإلاسلجملانآلاىعدياموهو(»قارعلايفةيمالسإلا
دنعهفدهتساراجفنابلُتق.هدافحأوميكحلانسحمديسلاءانبأهتدايق
.فجنلايفبلاطيبأنبيلعمامإلادجسمنحصنمهجورخ

Xءانبوأ،يركسعلافقوملاضرعلئاسوىدحإيه،لمرلاةدضنم
،اهلكاهضراوعباهلوحزاجيإلامتييتلاضرأللاًيهيبشتًالقنلِّثمتو،ططخلا
ملاعملاحضوتو،زاجيإللراتخملاهسفنةطيرخلاسايقمىلعلمرلانمةّدعُم
،ةيقيقحلاهباشتىمدبةحلسألاوتاطحملاوندملاوروسجلاوقرطلاوةيلبجلا
.نيرامتلايفوألاتقلايفءاوسعساوقاطنىلعمدختستو

Xةيكرتلا-ةيناريإلا-ةيقارعلادودحلاءاقتلاوه.
Xقارعلانمةيلامشلاةقطنملايفلبجةمقىلعأ.
Xبلقلِّثمتيتلاةضراعلاوأضرألاكلتاهنأبةيويحلاضرألافّرُعت
يعافدلاعضوملاطقسيسودعلاديباهطوقسبيتلاويعافدلاعضوملا
نودنمةليحتسمةمهمهنععافدلابرارمتسالانوكيوأ،لماكلاب
.اهدادرتسا



Xيذلادئاقلاةدعاسملماعلادئاقلااهبرمأةغيصفيدرلادئاقلا
نمةريخألاتاونسلايفكراعملاتذخأامدعبسيئرموجهلهقليفضرعتي
يفيلصألادئاقلاتابجاوبفيدرلادئاقلاموقي.ةليوطتارتفلمودتبرحلا
تناكبولسأوهو،بابسألانميألهبّيغتوأةحارلاوأداهجإلاةلاح
.ةيناثلاةيملاعلابرحلاءانثأيفةيتايفوسلاناكرألاةئيههبلمعت

Xدحاومشاهناطلس)دعباميفنكرلالوألاقيرفلا(نكرلاءاوللا
ىلعبّردتًاينهمًايفَرحناكويترمإباولمعنيذلاناعجشلاطابضلانم
دئاقبصنمىلإلصوىتحاهيفتاعطقلاةدايقسراموةيلبجلابورحلا
دانسإلا(ةريمللناكرألاسيئرلًانواعمةماعلاناكرألايفيتيعمبلمع.قليف
شيجلاناكرألاًسيئرف،تايلمعللناكرألاسيئرلًانواعملمعمث،)يتسجوللا
يتلاةموكحللهتملسووزغلادعبةيكريمألاتاوقلاهترسأ.عافدللاًريزوف
سيئرقداصيمل.مادعإلابهيلعمكحولحارلاسيئرلاعممكوح.اهتبّصن
ةطلسلاىدلاًنيجسلازيالو،همادعإىلعيسائرلاسلجملاالوةيروهمجلا
.ةيلاحلا

Xاهيلعرطيسملاريغىضوفلاينعتةيقارعلاةجهللابةكالف.
Xديشرلادبعرهامنكرلاقيرفلاويرخفماشهنكرلاقيرفلامه
.يرودلاعلاطنكرلاءاوللاو

Xاهيفقلعتوتاميلعتلاورماوألااهنمرادتةعاقيهتاكرحلاةفرغ
نكرطابضو،قرفلاتادايقبتالاصتالالئاسواهيفنوكتو،فقوملاطئارخ
.تايلمعلاءانثأيفقليفلا

Xتاعطقلامامأفيثكلايطخلايمرلابةيعفدملامادختساىعدي
.»فحازلايرانلاّدسلا«ـبةمدقتملا

Xثالثلاريواغملاتادحولسرأدقنونذداوجلادبعقيرفلاناك
يننكل،تقفاوفمهتداعإو504ءاوللاعضاومةداعتساةكرعميفكارتشالل
ودعلاتاعطقرسأو،قليفلاتايلمعريوطتيفمهيلإةجاحلادشأيفتنك
ىلعّرصأوضفرهنكل،ةريبكمهدادعأتناكو،ناولهلبجضوحيف
.ناولهضوحيفةيناريإلاتاوقلارسأةصرفانيلععاضأو،اهتداعإ

Xرسيتمدعو،ةيقارعلاتاوقلافقومةجارحىلإةلالدكلذناك
تالواحمو،وافلاطوقسةكرعميفانتاوقلةحدافلارئاسخلادعبتاطايتحا
.اهتداعتسا

Xنمويكارتشالايبرعلاثعبلابزحةداقنمّيديبزلاةزمحدمحم
نيذلانييبزحلاةداقلانمناكو،ءارزولاسلجمةسائرّىلوت.برعلاةعيشلا



لاُقيونجسلايفىضقولالتحالادعبلقتعا.ارًيثكسيئرلامهيلعدمتعي
.ليتغاهنإ

Xاهجمانرببةرصبلاةهبجيفاهدوجوبجراعمةحيدمةعيذملاتفرُع
.ةرصبلاقرشكراعمءانثأيف»ةرصبلاانه«

Xروزرهشلهسيفورجناترهنىلعرسجوقرطةدقعقداصديس،
يفةمهمكراعمضاخيذلاهللادبعقداصديسلاديمعلامسابتيّمُس
.همسابةقطنملاتيّمسف،انهَرَكسعوةقباسدرمتةبقحيفعطاقلااذه

Xعقيو،ةيناميلسلاةظفاحمعبتت،ناخدنبردءاضقزكرمناخدنبردةنيدم
.ةنيدملليقرشلافرطلايف)ىلايد(ناوريسلارهنىلعناخدنبرددس

Xةقطنملايفةيعارزلالوهسلاىنغأنمرزورهشلهس.
Xهيزنوعاجشطباضيبانجلاتجاسلماكنكرلاةّصاختاوقديمعلا
برحلايف1988ماعيفيناثلاقليفلاةدايقىلوتو،ءاولةبترىلإىقرت
تايلمعلاتاوقةدايقىلوتةيناثلاجيلخلابرحيفو.ةيناريإلا-ةيقارعلا
.ةضماغبابسألاهئاهتنادعبمدعأو،تيوكلاةنيدمنععافدلانعةلوؤسملا



يفينييعتبًايروهمجاًموسرمماعلادئاقلاردصأف1986ويلوي/زومتّلح
ءايضنكرلاقيرفلابُسنو،تايلمعللشيجلاناكرأسيئرنواعمبصنم
قيرفلابرهشأةعضبدعبلدُبتسامث،لوألاقليفللاًدئاققيفوتنيدلا
ةقطنملايفةيفاكتارتفلمعلاامهيلكلقبسيمل.اطعدمحأتكوشنكرلا
يفودعلالاتقبةيفاولاةفرعملاوةربخلاامهصقنتتناككلذلو،ةيلامشلا
دنع.داركألانيحلسملاةحفاكميفوأ،ةرعولايضارألاوةيلبجلاقطانملا
يتلاشيجلاناكرأةسائرديعتنأديرأتنك،ديدجلايبصنمبيقاحتلا
يفبرحلاةرادإبيلاسأوغيصبرظنلا،اهيفتايلمعلاةرئادسئرأتنك
شيجلاناكرأسيئرنأالإ،ةقباسلاماوعألايفلاتقلاجئاتنوتايرجمءوض
لوألاقيرفلاةسردملاًيفواًذيملتناكنونذداوجلادبعنكرلالوألاقيرفلا
نوؤشللةلودلاريزووقباسلاشيجلاناكرأسيئرلشنشرابجلادبعنكرلا
شيجلاناكرأسيئرلًانواعموتارابختساللاًريدمهترمإبلمعيذلاةيركسعلا
.هفلسنعاهثرويتلاتاقايسلاوبيلاسألاباًكسمتملظو،ةليوطةرتف
يسيئرهيجوتوقفتيامبلمعلاالإرايخيلنكيملاًسوؤرميتفصبو
تاساردلايفةراشتسالاويأرلانايبنمعبطلاباذهعنميالو،رشابملا
ذخأينأشيجلاناكرأسيئرلو،ةهبجلايفةيلعفلاتايلمعلايفوتاءارجإلاو
يفوضعتايلمعللشيجلاناكرأسيئرنواعمو.اهيلعقفاويّالأوأاهب
سيئرقفاريو،ةفاكاهتاعامتجارضحيوةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلا
تاشقانملايفهتاظحالميدُبينأهل،تاهبجلاهدقفتوهتارايزيفناكرألا
سيئرتاهيجوتلةماعلاطوطخلاعمضراعتتّالأىلع،قلايفلاةداقعم
نأنممغرلاىلعناكرألاةسائريفلمعلاينوهتسيملكلذلو،ناكرألا
دنعناكرألاسيئربصنمللوألاحشرملاوهتايلمعللناكرألاسيئرنواعم
اهبلمعأتنكيتلاةيلالقتسالانمريثكلاُتدقف.بابسألانمٍّيألهروغش
.ةيركسعلايتايحنمةبقاعتملالحارملايفاًدئاقواًرمآ

يفتايلعافثودحمايأةماعلاةدايقلاىلإرضحيماعلادئاقلاناك
هثيدحىلعبلغيناكذئدنعو،ةئداهةهبجلاوًانايحأرضحيناكو،ةهبجلا
،ةجوعلايفهتلوفطمايأو،بزحللّيرسلالاضنلامايأنمضعبراكذتسا
بناجيفحافلطهللاريخهلاختيبيفوهوهميلعتنمىلوألانينسلاو



نعنيسحمادصثّدحتتاسلجلاكلتىدحإيفو.دادغبةنيدمنمخركلا
ةكرحلاهتعرزعقاوليئارسإ«:لاقفليئارسإعملبقملاعارصللهتيؤر
ةيناطرسةرؤبنوكتلةيبرغلالودلاوايناطيربنمةرشابمةدعاسمبةينويهصلا
ديدبتىلعةيبرعلالودلاربُجتف،هلةيمامأةدعاقو،يبرعلانطولالخاد
نعاًديعبهاجتالااذهىلعاهدهجزيكرتو،اهعماهتاعارصيفاهتاورث
ةيداصتقاوةيركسعوةيوونةوقتحبصأليئارسإنإو.ريوطتلاوةيمنتلا
عارصلاينعياهعمعارصيفلوخدلاو،برغلاواكريمألةيساسأةفيلحوةريبك
نوكننأانيلعكلذل.يملاععارصىلإملاعلاكلذرجيدقو،اكريمأعم
لمحينمو،ًايركسعاهتلازإبريكفتلاةمكحلانمسيلنأبفرتعنو،نييعقاو
ىنُبينأوههرّوصتأام«:ًالئاقلمكأو.»يعقاوريغوهفةركفلاهذه
نوكيلًايركسعوًايداصتقاواٍّيملعوًايراضحقارعلاريوطتساسأىلعانعارص
دحلالبقننأنحنانيلعو.ةقطنملالودوةيبرعلالودلاهبيذتحتاًجذومن
نكل،ةدحولابنمؤيبزحاننأنممغرلاىلع،ةيموقلاتابلطتمللىندألا
امتاقافتابيبنجألااهدجوأيتلاةيبرعلالودلانأاًضيأفرتعننأانيلع
لاوطتاونسدعبو،اهبزتعتتانايكاهلتحضأىلوألاةيملاعلابرحلادعب
انلزوجيال،اهلالقتسابزازتعاوةيرطقميهافماهيدلتّدلوتلالقتسالانم
،ةيموقلاتابلطتملانمىندألادحلاىلإىعسننأانيلع.اهعييمتوأاهلهاجت
لماكتلاو،ةبراقتمةيسايسفقاوميففتاكتلاويبرعلانماضتلايهو
ةمهمةوقنوكنسةلاحلاهذهىلإلصنامدنعو،يركسعلاويداصتقالا
ةيبرعلاةمألاعملماعتلانأدجيسيذلاملاعلايفوراوجلالوديفةّرثؤمو
نمو.ليئارسإعمهلماعتنمهينجياممريثكبرثكأعفانمهلققحيس
نمبختنملاناملربلاهمكحييطارقميددلبليئارسإنإفىرخألاةيحانلا
ةحلصميفتسيليناكسلاديازتلاةبسنو،ةدّالوةينيطسلفلاةأرملاو،بعشلا
نمو،ناملربلايفةريبكةبسنبرعللنوكيسيذلامويلايتأيسو،دوهيلا
،برعلاعملصاوتلاىلإىعستةموكحنماًمهماًءزجاولكشينأنكمملا
دفاوتيةيداصتقاةرؤبنوكتلتدجُوليئارسإنإ.رخآلكشبمهعملماعتتو
ةيداصتقاةوقبرعلانوكيامدنعو،ةهفرموةديجةايحاوشيعيلدوهيلااهيلإ
،موهفملااذهنمعمجأملاعلااهعملماعتيو،ةينغوةمدقتمةيعانصو
رِّثؤيسيذلارمألا،ريبكرحبيفةعقبوةريغصةرؤبكاذنآليئارسإحبصتس
ةيلصألامهنادلبىلإنييليئارسإلانمنوريثكاهكرتيدقذئدنعو،ًايداصتقااهيف
ةيبلغأبةلودكانهنوكتدقو،لضفأةايحىلعلوصحللىرخأنادلبوأ
اننكل،دوهيلاضفرنالنحنو،دوهيلاونوينيطسلفلابرعلااهيفشيعيةيبرع



.»اهبرضسيلو،ليئارسإءاوتحايهةركفلاو،ةينويهصلاةركفلاضفرن
روحميفيناتسدركلاينطولاداحتالايحلسملمعطشن1986فيرخيف
يف44ةقرفلاتاعطقهيفعفادتيذلا]204[لوألاقليفلاعطاقيفتوام
تاعفترم(ةرودنبةضراعىلعةرطيسلانماونكمتو،يناريإلاودعلاةهجاوم
توامنيبةفاسملاطسوتتو،توامىلإيدؤتيتلاقيرطلاىلعرطيست
لقاعمىلإًالامشو،ةتراوجةدلبىلإًابونجيدؤييذلاةزيركقرفمو
ملو،)نوركمةريبلبجقرشولكرسوولكربيتيرقيفداركألانيحلسملا
نمينطولاعافدلاجاوفأنماهمظعمتاوقمدختسايذلاقليفلانَّكمتي
ةيمهأىلإاًرظن.اهبماقيتلاةديدعلاتامجهلانممغرلاىلع،اهعاجرتسا
ماعلادئاقلالسرأ،روحملااذهىلعةقرفلاتاعافديفاهريثأتوةضراعلا
نيحلسملانماهعاجرتسايفقليفلاقافخإبابسأةفرعملّيرودلاتزعهبئان
دئاقلاىلعحرتقا،قليفلادئاقهتلباقموفقوملاىلعهعالطادعبو.داركألا
هدئاقىلعىصعتسايذلافقوملاةجلاعملقليفلاعطاقىلإيلاسرإماعلا
.يلاحلا

،تبهذفهدئاقةدعاسمللوألاقليفلاىلإبهذأنأماعلادئاقلارمأ
دئاقلااهبينّفلكيتلاةمهملابهتربخأو،اطعدمحأتكوشقيرفلاتيقتلاو
ةضراعلالتحانممهنكمتمدعببسنعينربخينأهنمتبلطو،ماعلا
دانسإنمهنوجاتحياملكينطولاعافدلاجاوفألانّرفواننإ«:لاقف،ةرودنب
مهتبغرومهتاردقيفككشو.»ةضراعلالالتحانماونكمتيملمهنكل،يران
رمآبحطصننأو،ةضراعلاعالطتسالاًدغبهذننأهنمتبلط.لاتقلايف
ناكو،ةرودنبةضراعىلإانبهذيلاتلامويلايف.انعمقليفلاةيعفدم
نوحلسملااهلتحييتلاةيقرشلاةيرخصلانانسألاادعانترطيستحتاهمظعم
ًةرشابمةرطيسملانانسألافلخو،ةضراعلارهظىلعرطيستيتلاو،داركألا
ةيعفدمنارينريثأتنمداركألانوحلسملاهبيمتحيناكداحعطقدجوي
نودنم،بسحفةيعفدملارمآعماًعمبرتقننأهنمتبلط.قليفلا
اهبيمتحييتلاةقطنملاةيؤرهلالخنماننكميناكمبرقأنم،ةيامح
ىلإانمّدقتو،ةضراعلارهظانّقلستف،ةيرخصلانانسألافلخداركألانوحلسملا
عطقلاهاجتابانفحزاهنمنيبيرقانحبصأامدنعو،نانسألاةقطنمبونج
يتلانييلظملابةّصاخلاءارمحلاةيريبلاعلخأنأقليفلادئاقيناجرف،داحلا
،مهتصانقدحأانبيصينأىشخيونانسألانمارًيثكانبرتقااننأل،اهيدترأ
ىلعاهنمفرشنةقطنمىلإفحزلاانعباتو،ثدحينلكلذنأبهتنأمطف
رمآلتلقف،داركألانوحلسملااهيفيمتحييتلاانعةيفخملاةقطنملا



اهنارينهيفعيطتستناكميفتانواهلانمةعومجمعضوبكيلع«:ةيعفدملا
اًرشؤم(دقتعأو،ناكمإلاردقنانسألالفسأوفلخعقتيتلاةقطنملاةيطغت
.كلذديأف،»تانواهلاعضاوملبسانمناكمةقطنملاكلتنأ)يديبهل
هنأبباجأف.»ًانواه36نعلقتالتانواهلاةعومجمنكتلف«:تفضأ
.نيدئاعانفحزو،كلذىلعلمعيس

يفتسيلةلضعملانإ«:تكوشقيرفللتلقمدقتملاقليفلاّرقميف
اهنارينوناديمعفادمباهليرانلااندانسإيفلبينطولاعافدلاجاوفأ
نمةيلاخنوكتهذهو،ةيرخصلانانسألاىلعطقستاهلبانقو،ةطسبنملا
ةيرخصلانانسألازواجتتوأ،ةيرانلاةطخلاذيفنتءانثأيفداركألانيحلسملا
عافدلاجاوفأبارتقادنعةيعفدملانارينعفُرتامدنعو.مهنعةديعبطقستو
ىرخأةرماهلالتحالداركألانوحلسملاعراسياهتمجاهملنانسألانمينطولا
،مهداتعومهتدعلماكيفمهو،ةيعفدملارانعفرنماونقيتنأدعب
كلذل.عجارتلاىلعاهفادهألالتحالةمّدقتملاينطولاعافدلاجاوفأنوربجيف
،اهنميمرتسيتلاعضاوملانمةيدومعلااهطوقساياوزبتانواهلالبانقنإف
داركألانيحلسملائجافتس،اهنارينةفاثكو،ةضراعلاىلعنحنواهانتبثيتلا
الةيناثلاةظوحلملاو.ةرودنبةضراعكرتىلعمهربجتو،رئاسخلامهدِّبكتسو
وأاهنميأؤكلتف،دحاوهاجتاىلإودحاوبجاولةّدعاًجاوفألسرت
عافدلاجوفمايقحرتقأ.باحسنالاوؤكلتلاىلإنيرخآلابيدؤيسهباحسنا
،ٍدغَةليلموجهلاب،يجروسلارباصخيشلاهراشتسمو،ةيجروسيناثلاينطولا
رباصخيشلاتيعدتسايلاتلامويلايفو.»دغلاحابصهلباقأنأدعب
نالتحيسهجوفوهنأنمقثاوانأوهترتخاينأو،بجاولابهتربخأويجروسلا
.كلذبيندعوف،ةليللاهذهةرودنب

،تانواهلانارينبداركألانيحلسملاةتغابمديرناننأةيعفدملارمآتربخأ
ٍيمرىلإةجاحلانودنمًاتماصفادهألاليجستنوكينأبجيكلذلو
لوادجبةّصاخلاتاباسحلاىلعدامتعالامتيامنإو،فادهألاليجستلٍقبسم
يفو.ةقيقد15نعلقيالامبةلوصلالبقيمرلانوكيو.تانواهلليمرلا
ناكليللافصتنملبقو،اهفادهأيمربتانواهلاتأدبةرشاعلاةعاسلا
تربجأتانواهلانارينف،ةمواقمنودنممهفادهأاولتحادقةيجروسلا
قليفلاةرطيستحتةرودنبةضراعتحبصأو،بورهلاىلعداركألانيحلسملا
.ىرخأةرم

ربكألاداصحلاكراعمو،ميظعلامويلاةكرعم



24/12/1986-12/4/1987

ثلاثلاقليفلاتايلمععطاق
برحلانأينيمخلاةيناريإلاةروثلادشرمنلعأ1986ليربأ/ناسينيف
1987سرام/راذآ21ةديدجلاةيسرافلاةنسلايفاهرازوأعضتنأبجي
رياربف/طابش(وافلاموجهعبتيسرخآًالماشاًموجهنأو،يناريإٍرصنب

ليكشتلنيعِّوطتمءاعدتسالطيطختلاىلإةيناريإلاتاطلسلاتردابف،)1986
ءاجرأيفةئبعتةلمحترجو.لتاقمفلأباهنمٌّلك،ةديدجةدحو500
كئلوأءاعدتسامهلّوختتاطلس)ينيمخلاسرح(ناردسابلاحنمو،اهلكناريإ
رهشيفتاعماجلاقالغإدعبو.ةهبجلايفةمدخلامهلتقبسنيذلا
29يفو.ةيمازلإلاةمدخللسردمفلأ30يعدتساربمتبس/لوليأ
موجهلابمايقللعِّوطتمفلأ650دشحمتهنأيناجنسفرنلعأسطسغأ/بآ
فلأ300تلسرأاهنأبةيناريإلاتاطلسلانعتانايبتردصو،مساحلا
500ّةيزهاجتنلعأو،ينيمخلاسرحقرفىلإمامضناللةهبجلاىلإلتاقم
.نيعِّوطتملانمةبيتك

يحلسمةدعاسمباًموجهةيناريإلاتاوقلاتّنشسطسغأ/بآ31يف
تايلمع«مساتحت)ينازربلادوعسمةعامج(يناتسدركلايطارقميدلابزحلا
قليفلاعطاقيفزودنوار-نارمعيجاحروحميففادهأىلع»2ءالبرك
اوّنشربمتبس/لوليأ16يفو.هيفةسيئرضراوعلالتحانماونّكمتو،سماخلا
يف،يلدنموةّيطابرزونارهمعطاقيفةيدودحلاتاعفترملاىلعَرخآاًموجه
لالتحانماونّكمتو،»3ءالبرك«مساتحتيناثلاقليفلاتايلمععطاق
.ةيدودحلاضراوعلاضعب

ةيناريإلاتاوقلاتّنش1986ربمسيد/لوألانوناك24-23ةليليف
روحمهاجتاب،عباسلاوثلاثلانيقليفلايتهبجىلعدتمااًعساواًضّرعت
ّطشيفصاصرلامأةريزجو،ثلاثلاقليفلاعطاقيفةمونت-ةجمالشلا
دُصو،»4ءالبرك«مساتحت،عباسلاقليفلاعطاقيفةبيسلاوبرعلا
مأةريزجلالتحانمودعلانَّكمت.ثلاثلاقليفلاعطاقيفيناريإلاموجهلا
لباقمموجهبقليفلاماقيلاتلامويلايفو،عباسلاقليفلاعطاقيفصاصرلا
هذهيفنويناريإلادَّبكتو،صاصرلامأةريزجةداعتسانمهيفنَّكمت
رمتستملذإ،»ميظعلامويلاةكرعم«اهيلعقلطأو،ةحدافرئاسخةيلمعلا
.ةعاس36نمرثكأ

قليفلاتايلمععطاقلةيدقفتةرايزيفشيجلاناكرأسيئرعمتنك



طخلاهاجتايفدودحممُّدقتزارحإنمودعلانَّكمتنأدعب،ثلاثلا
لدابتملاديدشلافصقلارمتسا.ةيدودحلايجيعدلاةقطنميفلوألايعافدلا
لوألايعافدلاطخلاهاجتابةدودحمةيداعمةيليلتامجهعمنيفرطلانيب
بلطنعفكيال]205[يرودلاعلاطءاوللاقليفلادئاقناكو،قليفلل
سدكتىلإىدأيذلارمألا،يمامألايعافدلاطخلاةيوقتلةيفاضإتاليكشت
نأكلذنمىهدألاو.اهلرربمالةريبكرئاسخاهدبكتو،هيفتاعطقلا
ًانايحأوراظتناقطانميفعّمجتتناكرألاةسائرهلاهصصختيتلاتاليكشتلا
نمضقيسنتلامدعةجيتن،ةيمامألاعضاوملااهلوخدلبق،ةليوطتارتفل
اهلوخدلبقىتح،ةريبكرئاسخاهيفعقوياذهناكف،ودعلاةيعفدمىدم
ىلإةيركسعلاتارابختسالاريدماًبحصتسمتبهذ.ةيعافدلاعضاوملاىلإ
.للخلابابسأةفرعموفقوملاىلععالطاللةيمامألاتاليكشتلاتارقم
دئاقّدرناكو،للخلااذهجلاعيلههبنفانيأربشيجلاناكرأسيئرانربخأ
علاطءاوللانأيفكشأتنك.تاعطقلانمديزمىلإةجاحيفهنأقليفلا
هيلعانحرتقاو،ةيمامألاهتاليكشتيفيرجيامةقيقحفرعيقليفلادئاق
ملف،كانهروديامهينيعمأبىريلمامألاىلإجرخينأةرمنمرثكأ
.ةيركسعلاتارابختسالاريدمينّديأو،رخآدئاقبهليدبتتحرتقاف،لعفي
قليفلاداقوقبسيذلا]206[يروبجلايدعسقيرفلاوأيسفنتحشرو
سيئرقفاويملف،اندودحلخادانباحسنادعبةرصبلاقرشكراعميف
.»ةحلسملاتاوقللماعلادئاقلاهنَّيعدققليفلادئاقنإ«:لاقو،ناكرألا

ّرقمفلخهبصاخمدقتمّرقميفماعلادئاقلابئانعافدلاريزوناك
انبحصو.قفاوفهيلإبهذننأتارابختسالاريدمىلعتحرتقاف،قليفلا
تقولاناكو،يتيركتلايلعنسحمكحلارايطلاءاوللاشيجلاناريطريدم
يقباذإ«:هلتلقو،عافدلاريزو،ماعلادئاقلابئانللاحلاتحرشف،ًاليل
نميقارعلاشيجلاءاهنإبليفكهنإفلاونملااذهىلعدوقيعلاطءاوللا
شيجلاناكرأسيئرعمتملكتينإ«:هلتلقو.»نفجهلفرينأنود
ريدمكلذيفينديأو،قفاويملويأرلاهلتمّدقو،داوجلادبعقيرفلا
اذامو«:ماعلادئاقلابئانلأسف.»شيجلاناريطريدمو،تارابختسالا
قيرفلاوأيسفنتحّشردقينإو،علاطءاوللالقُنينأ«:تلق.»؟حرتقت
هذهيفقليفلاةدايقلعطاقلااذهيفةقباسلاهتبرجتليروبجلايدعس
:ناندعقيرفلالاقف.»دغلالبقمويلاكلذنوكينأبجيو.ةكرعملا
.»اًدغماعلادئاقلايقتلأونآلابهذأس«

ديشرلادبعرهامقيرفلانوكينأماعلادئاقلاراتخايلاتلامويلايف



امناك.ةكرعملاةرادإيفهدعاسيوعلاطءاوللاًفيدرعباسلاقليفلادئاق
ليدبتلااذهبلءافتأملف،دادحلاعنصاميصخشلاديعصلاىلعامهنيب
»برهكت«و،ًءاسمديشرلادبعرهامقيرفلاقحتلا.لاحلاءوستنأتعقوتو
رخسيهناسلةطالسبفورعملارهامقيرفلاناكثيحقليفلاّرقميفّوجلا
فقوملاحبصأو،هتانقيفزمغيوالإةصرفكرتيالوعلاطءادأنم
دئاقلااناعدتساف.أوسأىلإئيسنمروهدتيقليفلاةهبجيفيركسعلا
بئانعامتجالارضحو،يرجيامةفرعملةماعلاةدايقلايفعامتجاىلإماعلا
سيئرونواعمو،شيجلاناكرأسيئرو،هللاريخناندعقيرفلاماعلادئاقلا
ءاوللاثلاثلاقليفلادئاقو،ةيركسعلاتارابختسالاريدمو،شيجلاناكرأ
11ةقرفلادئاق]207[طابرلآنانشدحاولادبعديمعلاو،يرودلاعلاط
ناكامكيناريإلاموجهلالقثتلمحتيتلاو،يجيعدلاةهبجيفعفادتيتلا
.1982ماعيفةرمحملاكراعميفلاحلا

هجوىلعودبيجاعزنالاناكو،ًءاسمةعساتلاةعاسلايفعامتجالاأدب
نأديريهنإهلوقسيئرلاأدب.عامتجالاّوجدوسيرتوتلاو،ماعلادئاقلا
ناكرأسيئرزجوأف،ثلاثلاقليفلاةهبجيفيدرتملاعضولاببسفرعي
يفو،اهلكقليفلادئاقتابلطتنّمأناكرألاةسائرنإلاقو،فقوملاشيجلا
ةكرعملهترادإوعلاطءاوللاةردقيفءيشلاضعبزمغثداوحلاهضرع
علاطءاوللابلط.هرعاشميذؤتّالأىلعاهيفصرحةقيرطباهلاقو،قليفلا
ةداشإلاعمةكرعملاةحاسيفثدحياملموهفمريغريربتبهأدبو،مالكلا
:لاقو،مخضلاهردصىلإراشأو،ةيلوؤسملاهلُّمحتوهصالخإوهئالووهتردقب
اًهباشمارًيثكاًمالكو،»ردصلااذهىلعريستنأنكميتابابدةبيتكنإ«
:لاق،هلىنعماليذلايودلااذهنمةعاسنمرثكأدعبو،كلذل
ماعلادئاقلاهعطاقٍذئدنع.»...يهفةقيقحلاديرتتنكاذإ،سيئرلايديس«
يللوقتنآلاو،نيتعاسنمرثكأذنمكيلإيغصأانأعلاطءاول«:ًابضاغ
فيك؟اذهام،نآلاةقيقحلالوقتسو،يقيقحريغناكهتلقاملكنإ
فرعنلانهانعمتجاوةهبجلامتكرتدقل؟اذهلثممالكيفانتقوعّيُضت
.»ثدحامةقيقح
يعّديمالكبةباجإلاًالواحم،علاطءاوللاهجورارفصالاوبوحشلااسك
:ًالئاقشيجلاناكرأسيئردرف.يفكيامبهمعديملناكرألاسيئرنأهيف
،»لمعلاعيطتسأالانأفكلذبينمهتيعلاطءاوللاناكاذإ،سيئرلايديس«
لمعىلعرداقانأ؟لمعلاعيطتستال؟اذام«:ًابضاغماعلادئاقلاهعطاقف
ًابضاغماعلادئاقلادهاشنملو،رتوتلايفةياغّوجلاراص.»رجحلانمةداق



تحمساذإ«:تلقومالكلاتبلطوتلخدتف،ةليللاكلتيفناكاملثم
ءاطخأتناكلب،ناكرألاسيئرأطخثدحامنكيمل،سيئرلايديس
يفروديناكامفرعينكيمليذلاثلاثلاقليفلادئاقعلاطءاوللا
نمرانلاطخىلإرخآلاولتءاوللابعفدينأهمهلجناكو،لاتقلاةحاس
تحرتقاو.ةيولألاكلتهيفجُزتيذلافرظلاوفقوملاقئاقدفرعينأنود
يديسكتيحالصنمهرييغتنألقفاويملو،هرييغتشيجلاناكرأسيئرىلع
انلباقوشيجلاناريطريدممكحلاءاوللاورباصءاوللاوتبهذكلذل.سيئرلا
يبامإقليفلادئاقرييغتةرورضبوثدحيامبهانربخأوماعلادئاقلابئان
اهسفنةليللايفدادغبىلإداعو،يروبجلايدعسقيرفلابامإواٍّيصخش
ملو،اًفيدررهامقيرفلانوكينأسيئرلايديسَترتخاف.كلباقيلهتّيتمسب
:لاقو،ههجوىلعءايتسالانابف.»اًءوسددزيملنإقليفلافقومنسحتي
عجارملاةلسلسزواجتأاليننإ«:تبجأف،»؟ةرشابمكلذبينربختملاذامل«
دئاقلابئانىلإتبهذقفاويملامدنعو،ناكرألاسيئرعمتملكتدقف
،ةحارتساللةسلجلاعفربسيئرلارمأف.»انمبرقلاباًدوجومناكيذلاماعلا
دعبو.ةيناثىعدتسننألبقةحارللةماعلاةدايقلايفيتفرغىلإتبهذف
ضعبتثدحرازنقيرف«:لاقو،يتفرغماعلادئاقلابئانلخدةعاسوحن
زيزعنيدلادعسنكرلاقيرفلالحدقفةحلسملاتاوقلاةدايقيفتاريغتلا
،شيجلاناكرأسيئرداوجلادبعقيرفلالحمةريمللناكرألاسيئرنواعم
لامجنيدلاءايضنكرلاقيرفلانإو،لوألاقليفلاةدايقىلإدوعتستنأو
ملتسيسيذلايرودلاعلاطنكرلاءاوللالحملحيسسماخلاقليفلادئاق
ديعسينإو،ريزولايديسقفومرايتخا«:تلقف،»سماخلاقليفلاةدايق
.»ميدقلايقليفىلإيتدوعب

1987رياني/يناثلانوناك،ربكألاداصحلاكراعم
تادايقلاوةلودلايلوؤسمرابكواهدشرمناسلىلعناريإتنلعأ
ماعنوكيس1987ماعنأينيمخلاسرحوةيماظنلاتاوقللةيركسعلا
اذهليندملاويركسعلااهدهجلكتدشحو،قارعلاعمبرحللمسحلا
فالخكانهناكو.)ينيمخلا(اهدشرموةروثلاميعزهبمزتلايذلافدهلا
ةداقو،يزاريشديمعلامهسأرىلعوةيماظنلاتاوقلاةداقنيببشندق
تايلمعلاذيفنتبولسأىلع،يئاضرنسحممهسأرىلعوينيمخلاسرح
اميفف،تايلمعلاهذهفدهقارعلابونجوةرصبلاةنيدمتناكو.ةلبقملا
لوألانيموجهبةرصبلاةنيدمقيوطتةركفةيماظنلاتاوقلاةدايقتحرتقا



سرحةداقيأرناك،ًالامشةزيوحلاروهنميناثلاوًابونجوافلاهاجتانم
ديأو.ةعباتتمةيرشبتاجومبو،برعلاّطشربعرشابملاماحتقالاينيمخلا
.يناثلايأرلاةيناريإلاةطلسلايفيلالملارابكوينيمخلا

)1-11(لكشلا
ربكألاداصحلاكراعم

1987ليربأ/ناسين28-رياني/يناثلانوناك6

ربكألاداصحلاكراعملتاراضحتسالا
اهرئاودوشيجلاناكرأةسائروةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاتماق
،ةلبقملاةكرعمللاًدادعتساتاراضحتسالانمديدعلابةلودلليزكرملادهجلاو
:اهنمو

هبشاهنعنيلِّثمموأ،ةدايقلانمءاضعأدوجوناكو،ثلاثلاقليفلا-
تابلطتمبسحبههيجوتوهتابلطةيبلتوقليفلامعدلجأنممئاد
.فقوملا

نيهّجومكقليفلاقرفىلعناكرألاةسائرطابضنمددععيزوت-



،ةهبجللةيناديملاتابلطتملانيمأتةيحالصمهليوختو،ةداقللنيدعاسمو
ةكرعملايفرئاسخلانعضيوعتلاوةدتعألاوميكحتلاداومنيمأتاًصوصخ
.اٍّيفتاهناكرألاةسائرةقفاومذخأدعب

طوطخلافلخةيبارتلارتاوسلاةيوستبيزكرملاةلودلادهجّفُلك-
.ةكرعملايفةيلآلاوةعردملاتاطايتحالاةروانموةكرحليهستضرغلةيعافدلا

كامسألاةريحبيفةرومغملاقطانملافيفجتبيزكرملاةلودلادهجفُِّلك-
.ةكرعملايفةيلآلاوةعردملاتاعطقلاةروانموةكرحليهستل،ىرخألاتاونقلاو

صاخشألابةكرعملاءارجنمةرِّرضتملاتاليكشتلليروفلاضيوعتلا-
حيلستلاوبتارملاةرادإتايريدميلِّثممبناجنمداتعلاوتايلآلاوةحلسألاو
.قليفلاعطاقيفنيدوجوملا]208[ةنيعلاوزيهجتلاو

ةسائريفةرادإلاةرئادبناجنمنيرمآلانمطايتحاكنٍيعمنيمأت-
يرمآنمىحرجلاوءادهشلانمرئاسخلانعضيوعتللشيجلاناكرأ
.كراعملاءانثأيفتاليكشتلاوتادحولا

ناكرأسيئرنواعم،زيزعنيدلادعسقيرفلانمحرتقمىلعًءانب-
يفاهلكطابضنالاايارسليوحتىلعماعلادئاقلاقفاو،ةريمللشيجلا
يفةيرادإلاتادحولانمديدعلاصَّلقامك،رئاسخللنٍيعمىلإةمصاعلا
.ةلتاقملاتادحولايفصقنلاّدسلتامدخلاوفونصلافلتخم

ةماعلانمألاةيريدمىلإنيبستنملاوةطرشلاتادحونمٍددعليوحت-
.رئاسخلاضيوعتلنٍيعمىلإ

تايلمعلاةقطنمفصو
ّطشو،ًاقرشةيناريإلا-ةيقارعلادودحلانيبتايلمعلاةقطنمرصحنت
نيتاسبلاطيرشادعٍّماعٍلكشبةحوتفمةقطنميهو،ًابرغةمونتلاوبرعلا
ىلإةيناريإلادودحلاىلع]209[نييخلارهننمبرعلاّطشةازاومبدتمملا
كامسألاةريحبةقطنملايفدجوت.ملك3و1نيبحوارتيقمعبو،ةمونتلا
ةبوصنملاتاخضملابىّذُغتو،ةجمالشلاىلإنابيتكرهننمدتمتو،]210[
ةيناثلاو،يلآلافيرصتلايتانقةطساوباهنمهايملافَُّرصتو،نابيتكرهنىلع
اهفيفجتمتو،م200و150نيبةريحبلاضرعغلبيو،اًضيأتاخضملاةطساوب
.تايلمعلالبق

ةياهنلاىلإبرعلاّطشنمدتمي»مساجرهن«ىمسيميدقرهندجوي
اًضيأةيدودحلاةانقلادجوتو،ةيقارعلايضارألالخادكامسألاةريحبلةيبونجلا
ّطخلكشييذلانييخلارهنيفيهتنتو،دودحلالوطىلعدتمتيتلا



ةريزجدجوتامك.برعلاّطشيفيهتنيو،ةيناريإلا-ةيقارعلادودحلا
6وحناهلوطو،م800وحناهتهبج،برعلاّطشيفعقتيتلاةّيحلاصلا
اهلتحااذإقليفللةيعافدلاعضاوملافلخىلإيدؤتاهنأاهتيمهأو،ملك
ةيوستدعبةيلآلاوةعردملاتاعطقلالمعيفدعاستةقطنملاو.ودعلا
اهبماقيتلاتاريضحتلانمضةقطنملايفكامسألاةريحبو.ةيبارتلارتاوسلا
ةجمالشلا-ةرصبلاقيرطةقطنملاقرتخي.ةلبقملاتايلمعلليقارعلابناجلا
ةازاومبدتمتىرخأقيرطدجوتو،ًابرغنيتاسبلاطيرشلةيزاوملاةرمحملا-
.ةجمالشلايفةبتعةيحانىلإبرعلاّطش

نيفرطلاتاوق
ةيناريإلاتاوقلا-
ناتقرفةجمالشلاةقطنميفتُلتحايتلاةيناريإلاةيعافدلاَعضاوملالغشت
ةيعافدلاعضاوملاقمعيفو،ةيعفدملاوتابابدلابناتدنسمينيمخلاسرحنم
ةعردمةقرفو،ناتيماظنةاشماتقرفو،ينيمخلاسرحنمقرفسمخدجوت
يهو،نادابعوةرمحملاىتحدودحلاّطخنمةميدقلاانتاعطقعضاوميف
ةيعافدلااهعضاومىلعٍلباقمٍموجهبانتاعطقمايقةلاحيفلخدتللةزهاج
.ةجمالشلايف
ةاشماتقرفو،ينيمخلاسرحلىرخأقرفرشعيتايلمعلاقمعلايفدجويو
ةمونتلالالتحالمهتاوقهققحتٍحاجنيأرامثتسالةعردمةقرفوناتيماظن
يفوثلاثلاقليفلاةهبجيفودعلاتاوقعومجمغلبي.ةرصبلاةنيدمو
ةاشمقرفعبرأوينيمخلاسرحنمةقرفةرشععبسيتايلمعلاقمعلا
.نيتعردمنيتقرفوةيماظن

ةلبقملاةكرعمللنيعِّوطتملادينجتلةرمتسمةيبعشلاةئبعتلاتالمحتناك
سدقلاىلإاهنمو،ءالبركىلإنولصيسمهنأباهيلعنوفرشملادعويتلا
.اهريرحتل

انتاوق-
كامسألاةريحببرغوةجمالشلاةقطنميفثلاثلاقليفلاعفادي•
:ةيلاتلاتاعطقلاب

ةاشملاةقرفو11ةاشملاةقرفو2ةاشملاةقرف(ةاشمقرفسمخ•
.)32ةاشملاةقرفو28ةاشملاةقرفو5ةيلآلا

ضارغألةرمإلابعبارلاقليفلانم12ةعردملاةقرفلاو3ةعردملاةقرفلا•



.تايلمعلا
ضارغألةرمإلاب)ةاشمةقرف(يروهمجسرحدادغبتاوقةدايق•
.تايلمعلا

.ةصاختاوقءاول•
ةدايقلاطايتحا،قليفلاعطاقيفةوشنلاةقطنميف10ةعردملاةقرفلا•
.عطاقلايفةحلسملاتاوقللةماعلا

.)تّايتمس(ثلاثلاشيجلاناريطحانجقليفلادنسي•

نيفرطلاططخ
)يناريإلاضرعتلايمُسامك»5ءالبركةيلمع«(يتايلمعلافدهلاناك
فدهلاو.وافلاوةرصبلاةنيدملزعلعافدنالاو،ثلاثلاقليفلاتاعافدقارتخا
ءاهنإلاًديهمت،بونجلايفانتاوقريمدتو،ةرصبلاىلعوهءاليتسالايجيتارتسالا
نلعأامك21/3/1987يفةيسرافلاةنسلالولحلبقيناريإٍرصنببرحلا
.ينيمخلا

ةيناريإلاضّرعتلاةطخ
نمثلاثلاقليفلاتاوقىلعضرعتلاىلعموقتةيناريإلاةطخلاتناك
:نيهاجتا

عضاوملاقرخو،ًابرغيجيعدلاطخهاجتانممدقتلا:لوألاهاجتالا-
-مساجرهنطخ-ةجمالشلاقيرطروحمىلعثلاثلاقليفللةيعافدلا
.برعلاّطشىتحكامسألاةريحبلةيبرغلاةفاحلانمةمونتلا

حانجةطاحإلمدقتلاو،ّيرصبلاكشكهاجتانممدقتلا:يناثلاهاجتالا-
يبرغلابونجلاهاجتابعافدنالاو،كامسألاةريحبيف)يلامشلا(رسيألاقليفلا
لاوطو.ةرصبلاوحنمدقتلامثةمونتلاقرشلوألاهاجتالاتاوقبءاقتلالل
فقوتتمل.24/12/1986-23ةليليفاهموجهتبقعأيتلاةرتفلا
عاقيإواهفازنتساةيغبانتاوقلةيمامألاعضاوملافصقنعةيناريإلاةيعفدملا
.ةيعافدلااهتردقفاعضإواهبرئاسخلا

انتاوقلةيعافدلاةطخلا
ةطختنّمضت،قباسلاموجهلايفودعلاهققحيذلايلوألاحاجنلادعب
يفةيعافدطوطخةثالثبعافدلاثلاثلاقليفلاعطاقيفانتاوقلعافدلا
:يليامك،كامسألاةريحبوةجمالشلاةقطنم



،مساجطخدادتمابو،برعلاّطشنمدتمي:لوألايعافدلاطخلا-
يفةّيحلاصلاةريزجىلإةفاضإ،قمعلابوكامسألاةريحبلةيبرغلاةفاحلاو
:ةيلاتلاقرفلاطخلااذهلغشتو،برعلاّطش

-ةجمالشلا-ةمونتقيرطةجمالشلاةقطنميف:ةيناثلاةاشملاةقرف•
.كامسألاةريحبلةيبونجلاةفاحلاىلإو،ةرمحملا

ةيلخادلاقيرطلاىلإو،ةجمالشلاةقطنميف:ةرشعةيداحلاةاشملاةقرف•
.برعلاّطشةازاومب

.كامسألاةريحبلةيبرغلاةفضلاىلع:ةسماخلاةيلآلاةاشملاةقرف•
.ةيحلاصلاةريزجيف32ةاشملاةقرف•
عفادتو،ةيناثلاوىلوألافيرصتلايتانقىلعُّدتمي:يناثلايعافدلاطخلا-
.لوألايعافدلاطخلايفعفادتيتلاقرفلافلخ28ةاشملاةقرفهيف

هيفعفادتو،ةيناثلافيرصتلاةانقفلخُّدتمي:ثلاثلايعافدلاطخلا-
قليفلاةرمإبةقرفلاهذهتَعضُوو.يروهمجسرحدادغبتاوقةدايق
.]211[تايلمعلاضارغأل
:ةثالثلاةيعافدلاطوطخلافلخ:قليفلاطايتحا-
.3ةعردملاةقرفلا•
ضارغألثلاثلاقليفلاةرمإب،عبارلاقليفلانم12ةعردملاةقرفلا•
.تايلمعلا

.ةّصاختاوقءاول•
ةقطنميف10ةعردملاةقرفلا:ةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاطايتحا-
.ةوشنلا

ةيرانلاةطخلا)برعلاّطشبرغ(عباسلاقليفلاةيعفدمدنست-
.ثلاثلاقليفللةيعافدلا

كراعملاريس
نمرثكأّنش،مويغلابةدَّبلملا9/1/1987-8ةليلنم1.00ةعاسلايف
اومدختسااًموجه،)ناردسابلا(ينيمخلاسرحو،)جيسابلا(عِّوطتمفلأ50
ةجمالشلايروحمىلعثلاثلاقليفلاعضاومىلعةيرشبلاتاجوملاهيف
قليفللةيمامألاةيعافدلاطوطخلايفبساكملاضعباوزرحأو،كامسألاةريحبو
نمتّدحلاحوألانأّالإلباقمموجهبقليفلاماق.نيهاجتالاالكيف
.ربكأٍمّدقتقيقحتنمودعلانَّكمتيملو،ةيلآلاوةعردملاتالجعلاكرحت
ةدودحملاةعقرلاهذهيفلدابتملايعفدملافصقلاوتاكابتشالاترمتسا



ىلإتلّوحتو،)كامسألاةريحبيفملك7و،ةجمالشلاروحميفملك6وحن(
يفرئاسخلاتغلب.نيفرطلاالكيفةحدافرئاسختعقوأفازنتساكراعم
نييناريإلاةدشانمىلإ»ينيمخلاسرحةرازو«اعداًدحيناريإلابناجلا
كراعميفمهرئاسخنعاًضيوعتناردسابلاوجيسابلاقرفيفعوطتلل
.ةجمالشلا

ةقرفتاعطقىلعرخآاًموجه19/1/1987-18ةليلودعلانش
ودعلاديبطقسدقمساجطخناك،21/1يفو،مساجّطخيف11ةاشملا
.ىلوألافيرصتلاةانقيفيناثلايعافدلاطخلاىلعهطغضيفرمتسايذلا
نمةفلؤملاانتاوقتّنش31/1موييفنكل،رخآاًموجهّنش29/1يفو
ةريحبلامشًالباقماًموجهةسماخلاةيلآلاةاشملاةقرفو12ةعردملاةقرفلا
ةعباسلاىركذلايفو.ةقطنملاهذهنمودعلاةحازإتعاطتساو،كامسألا
ريبكقارتخاقيقحتلاهتاوقصرفنأةيناريإلاةدايقلاتكردأةيناريإلاةروثلل
موجهلااحانجنَّكمتيملو.ةليئضتحبصأةيقارعلاةيعافدلاطوطخلايف
.ايقتلينأنيهاجتالانميناريإلا

يهقارعلاعممهبرحنأاًنلعم12/2يفهراصنأىلعينيمخلارهظ
ديدجلايسرافلاماعلاةيادبيفيئاهنلارصنلازارحإبجيو،ةسدقمبرح
ةليلرخآاًموجهنويناريإلاّنشف،1987سرام/راذآ21يففداصييذلا
،ىلوألافيرصتلاةانقيفيناثلايعافدلاطخلاىلعرياربف/طابش22-23
ةرمو،هفاقيإنمانتاوقتنَّكمتو،هنمةريبكءازجأىلعةرطيسلانماونّكمتو
اهيفدبكتفازنتساكراعميفيعفدملافصقلاو،لاتقلارصحناىرخأ
.ةريبكرئاسخنافرطلا

زارحإنميناريإلابناجلانَّكمتينأنودنمةيسرافلاةنسلاسأررم
طخىوقأنوكلميمهنإهيفلاقحيرصتبيناجنسفرجرخف،دوعوملارصنلا
تعجرتساةلباقملاتامجهلانمةلسلسبانتاوقتعرشو،ملاعلايفيعافد
نمتاعطقهتّنشيذلالباقملاموجهلااهنمو،فادهألانماًددعاهيف
نمتنَّكمتو،1000ةدسلاةامسملاةيعافدلاةدسلاىلعيروهمجلاسرحلا
تامجهةسماخلاةيلآلاةاشملاو12ةعردملاقرفلاتّنشامك،اهعاجرتسا
لاتقلافقوتو.اهضعبتداعتساوكامسألاةريحببةطيحملاقطانملاىلعىرخأ
قارعلاىّمسو،1987ليربأ/ناسين12يفثلاثلاقليفلاعطاقيفيلعفلا
اهدبكتيتلاةحدافلارئاسخلاىلإاًرظنربكألاداصحلابكراعملاهذه
.نويناريإلا

،برحلانمةحفصلاهذهيفهيلإراشملايراضلالاتقلامايأةداعتسانإ



لعجتنطولاضايحنععافدللتحفُسيتلاةيلاغلاةيقارعلاءامدلاو
لتقىلإوعديبصعتمركفعابتايفأطخلاىدمقمعبرصبتيناسنإلا
ىلإنورظنيةيلاعلامهعقاوميفنوسلجيةداقهعيُشي،درابمدبرخآلا
،ةرساخكراعمنوتأيفاهبجزللاهنوعدييتلاةيرشبلادوشحلانمفولألا
نابشلانمةفلؤملافولألانممك.اهلىنعمالتايبيغىلعةينبم
برحببسبمهؤامدتحفُسنييناريإلانممهفاعضأنممكو،نييقارعلا
كئلوأّىلختوللوألااهعوبسأيفاهلدحعضونكميناكةيدودح
ةروثلاةراسختناكمكلوقأانهو.مهمالحأومهتايبيغنعنويبيغلا
تادايقلاتدعُبأو،نييبيغلاكئلوألاهدايقتّملسامدنعةظهابةيناريإلا
.رصعلاحوروقباطتتيتلاةملعتملاوةفقثملاةينطولا

Xةيناميلسلانميبرغلالامشلاىلإعقتةرعوةيلبجةدقعتواملبج
ال،ةيناريإلا-ةيقارعلادودحلانعاهلصفتةرعولابجلسالساهبطيحتو
ينطولاداحتالاةدايقتذختا.ةددحممساينوذفانمنمالإاهكولسنكمي
.ةسيئرلامهتارقمدحأةقطنملاهذهاهولتاقمو)ينابلاطلالالج(يناتسدركلا

Xةيقارعلابرحلايفةديدعبصانميرودلاعلاطنكرلاءاوللامّنست-
،نيسحمادصسيئرلاهـنمتأيوثعبلابزحيفاًمدقتماًرداكهنوكةيناريإلا
.ةدودحملاةـيركسعلاهـتاناكمإنممغرلاىلع

Xقليفللاًدئاقناكامدنعةءافكبةرصبلاقرشكراعمداقديجطباض
وهو،ىلوألاجيلخلابرحيفعافدللاًريزوحبصأمث.1983ماعيفثلاثلا
.يلاحلايقارعلاماظنلانوجسيفلقتعمنآلا

Xسرحلايفةقرفدئاقبصنمىلإكراعملاهذهدعبلقنديجطباض
سيئربصنمكلذدعبمّنستو،يروهمجلاسرحللاًدئاقحبصأويروهمجلا
دعبِّنيعو،نيبراحملاةرئادىلعليحأو،تاينيعستلافصتنميفشيجلاناكرأ
.)لصوملا(ىونينةظفاحملًاظفاحمكلذ

Xةلوؤسملاةيريدملانعريبعتلليقارعلاشيجلاهمدختسيحلطصمةنيعلا
ةشاعإلاتابلطتمبتاعطقلازيهجتبصتختو،تاعدوتسملاوزيهجتلانع
دانسإلاتادعمباهدادمإوتايلمعلاةحاسدادعإبصاخلانيزخلاوتاسوبلملاو
ةيلوؤسمنماهلكهذهفةبابطلاولقنتلاوماعطلاادعةمزاللايتسجوللا
سئريكلذل،ةريملاحلطصمبنيومتلاودادمإلانعربُعيو.ىرخأتايريدم
.ةريمللشيجلاناكرأسيئرنواعمتايريدملاهذهلكنعةلوؤسملاةرئادلا

Xةجمالشلاهاجتاببرعلاّطشنمجرخيلودجيهنييخلاةانق
ةيناريإلا-ةيقارعلادودحلاكرتتيتلااهنيعةطقنلاهجورخةطقنلكشتو



كشكهاجتابًالامشمث،ةجمالشلاوحنقرشلامشهجتتلبرعلاّطش
اًدحلكشييذلاةزيوحلاروهيفلخدتلًابرغفطعنتنألبقيرصبلا
.ناريإوقارعلانيبًالصاف

Xطشنمههايمدمتسييعانصيئامحطسميهكامسألاةريحب
،ةمونتلاةقطنميفةيناريإلا-ةيقارعلادودحللٍزاومٍلكشبدتمي،برعلا
ربعيناريإددمتوأّللستعنملدودحللٍزاوميئامعنامءاشنإهنمضرغلاو
.يقرشلاةرصبلادادتمالكشتيتلاةرطخلاةمونتلاةقطنم

Xنمنأينعتو،ةرمإلاتاجردىدحإيهتايلمعلاضارغألةرمإلا
لخدتنودنمطقفتايلمعلاضارغألةوقلامادختساتايلمعلادئاققح
كلانهو.يلاتقلاةكرعملاماظنةيحاننميميظنتلااهطابتراواهتيلكيهيف
.انهاهركذللاجمالةرمإللىرخأتاجرد



نيدلادعسنكرلالوألاقيرفلاديدجلاشيجلاناكرأسيئرعمُتمق
ةرميقاحتلالبقفقوملاهلتزجوأو،ثلاثلاقليفلاعطاقىلإةرايزبزيزع
دققليفلانمةدعتاليكشتتناك.كوكركيفلوألاقليفلاةدايقبىرخأ
ًالدبانلسرأف،اًرِّرضتماهضعبديُعأو،ثلاثلاقليفلاعطاقيفةروانمللتلُقن
ناكو.ربكألاداصحلاكراعميفلاتقلاةهبجىلإةشعتنمتاليكشتاهنم
صاخشألانمةرِّرضتملاتاليكشتلاصقاونلامكإىلعًابصنُماندهج
بونجلايفةروانمللةزهاجنوكتلاهبيردتةداعإو،تادعملاوتازيهجتلاو
انطابضواندونجنم»ربكألاداصحلا«كراعمتدصحذإ،بلطلادنع
رثكأرخآلابناجلانمتدصحامك،ىحرجلاوءادهشلانمفالآلاتارشع
مظعمتناكءاهتنالاىلعبونجلاكراعمتفرشأامدنعو.ريثكبكلذنم
يوذنمطابضلاونيرمآلايفةريبكرئاسختدَّبكتدققليفلاتاليكشت
نمبتادحولاوةيولألايرمآبصانملاغشإىلإانررطضاو،ةبرجتلاوةربخلا
امك،رغاوشللاًدس)ةيركسعلاةبترلا(مَدِقلاوةيافكلاوةربخلامهيفرفاوتتال
يألًابسحتهعطاقيفانتاليكشتنمرخآاًددعهيدلثلاثلاقليفلاىقبأ
.ئراط

عطاقيفةدودحمةيناريإتاكرحتكلانهتناكعبارلارهشلاةيادبيف
ينيمخلاسرحنمنييناريإاًدارفأنأظحولو.هتارابختسااهتعباتقليفلا
ةدعاسمبيقارعلاقمعلاىلإةعطقتمتاقوأيفو،ًاليلنوللستياوأدب
برغبونجغادهرقلابجهاجتاب،)ينابلاطلالالج(ينطولاداحتالايحلسم
سرح،]212[ناضمرءاولنممهنأةعباتملادعبانلدكأت.ةيناميلسلاةنيدم
نازيرمجوشادروسوةيناميلسلاندمىلإىرخأرصانعتللستو.ينيمخلا
نيءاوللاىلإنوبستنيمهنأانلدكأتو.ةيناميلسلاةنيدمبرغلامشرلجغأو

تاعمجتثيحةيناميلسلاةنيدمىلإاوللستو،اًوجنيلومحملا606و605
.اهراوجيفنيبِّرخمللومهعمنينواعتمللةريبك

نيسيئرلانيعّمجتلانيبةرملوأعمجًاقافتانأقليفلاتارابختساتملع
ةكرحلاىلإةفاضإ،ينابلاطلالالجوينازربلادوعسميتعامجيأ،نيبِّرخملل
يكارتشالابزحلاو،زيزعلادبعيلعالملااهدوقييتلاناتسدركيفةيمالسإلا
ةقطنملايفكرتشملالمعلاونواعتلل،نامثعدومحمهدوقييذلايناتسدركلا
تاءاقللانماًددعترجأدقمهنمةكرتشمًاناجلنأو،لامشلانمةيدركلا



.هليصافتىلإلصوتنملمهنيبقافتادقعمتو،يناريإلاودعلاب
املكو،ّرشؤتتاهاجتالايأىلإو،تامولعملاهذهتالالدليلحتبُتأدب
:ةيلاتلاطوطخلايفتعّمجتتاجاتنتسازربتتناكليلحتلايفتقمعت

امهنيبو،ينازربلاوينابلاطلايحلسمتاذلابو،بيرختلاتاعومجمقافتا-
لمعىلإرشؤييناريإلاودعلاعمامهقافتاو،ريبكفالخويخيراتءادع
.نييناريإلاوداركألانيحلسملانيبكرتشميركسع

داركألانيحلسملاةلالدوةدعاسمبعساويناريإضرعتبلمعلانوكيس-
.ةقطنملاقمعيفوةهبجلايفمهدوجونكامأيفةلعافلامهتكراشمو

ةيلاتقلاةردقلافعضنعةديجتامولعمداركألانيحلسملاوودعلل-
.اهددعةلقوربكألاداصحلاكراعمدعبقليفلاتاليكشتل

يفهتايلمعلةيجيتارتسالافادهألاقيقحتيفيناريإلاودعلالشف-
ةجيتنقارعللةوخرلانطبلا(لامشلايفاهقيقحتلواحيهلعجيدقبونجلا
،ةيزكرملاةموكحلليدركلابعشلانمتاعاطقءالوبكشلاو،يدركلادرمتلا
.)سماخلاولوألاقليفلايعطاقيفةيركسعلاتاعطقلاةيدودحمو

وأةهبجلابددحتينلداركألانيحلسملاوودعلللبقملالمعلانإ-
.امهفادهأنافرطلااهيفققحيةعساوقامعأبنوكيسلب،بيرقلاقمعلا
موقيسو،لامشلايفةيدركلاةقطنملاىلعةرطيسلابداركألانوحلسملاموقيس
نمدومصلاىلعقارعلاةردقفعُضيريبكرصنقيقحتبيناريإلاودعلاعم
.ةريخألاهتايلمعيفبونجلايفهقيقحتيفلشفنأدعب،لامشلا

داركألانيحلسملانيبسدقملاريغفلحلانإف،كلذققحتاماذإارًيخأ-
سيلو،لامشلانمودعلليئاهنلارصنلاقيقحتىلإحمطييناريإلاودعلاو
.بونجلانم

وهامفاًحيحصتاجاتنتسالانمهيلإتلصوتامناكاذإ،تلءاست
يفّكشال؟ودعلاوداركألانوحلسملااهيلعلمعيسيتلافادهألاوويرانيسلا
نكل،قمعلاىلإعافدنالاو،هريمدتولوألاقليفلاةمجاهمبنوكيسكلذنأ
تارقمعملصاوتللهاجتانمرثكأيفةهبجلاودعلامجاهينأنكميفيك
ةمولاموولكربوولكرسقطانميفةسيئرلامهاوقوينابلاطلالالجيبرخم
مهتادحووداركألانوحلسملاموقينأدعب،شادروسلبجقرشندلاهو
رلجغأونازيرمجوشادروسوغادهرقلابجىلإتبرستيتلاةصاخلا
ملك45(نايزابقيضمىلعةرطيسلاب،ةيناميلسلابرغلامشوبرغبونج
برغ)ةيناميلسلانمملك22(ةجولساطقيضمو،)ةيناميلسلانم
ةنيدمبةيناميلسلاطبرتيتلاةسيئرلاقيرطلاىلععقتاهلكو،ةيناميلسلا



ةدايقّرقمعمةهبجلايفقليفلاتاعطقتالصاومقيرطعطقل،كوكرك
رمزألبجقيضمىلعةرطيسلاو،كوكركيفةيرادإلاهتامدخو،لوألاقليفلا
ةعفادملاقليفلاتاعطقىلإةيدؤملاقيرطلاهقرتختيذلاةيناميلسلاقرش
يفمدقتملاقليفلاّرقمو،ةمدقتملااهتمادإقطانمنعاهعطقلةهبجلانع
مايقكلذبحاصيو،اهلالتحاىلعلمعلاوةنيدملاىلعفارشإلاو،ةيناميلسلا
لامروخوقداصديسوةجبلحوةيناميلسلاتابصقوندميفدرمتتاكرح
عاطقنابو.ةمئانلااهايالخوةيلخادلابيرختلاتاميظنتاهدوقت،ىرخأقطانمو
ةعقاولاندملادرمتو،ةهبجلابةعفادملاقليفلاتاليكشتتالصاومةمادإقرط
موجهمامأراهنتوىعادتتوانتاعطقفعضتساهتحنجأواهتالصاومقرطىلع
كوكركىلإمدقتلاو،ةيناميلسلالالتحالهمامأقيرطلاحتُفتو،ودعللموزع
)داركألانيحلسملاوودعلا(مهناكمإبحبصيو،ةلتاقملاتاعطقلانمةيلاخلا
قليفلاتاعطقىلعقرطلاعطقو،اهلالتحاوليبرأىلإًالامشعافدنالا
اًءزجدقفدققارعلانوكيسنيقليفلارايهنابو.ةهبجلايفةعفادملاسماخلا
يونعملاعضولانعًالضف،دومصلاىلعهتردقوةيركسعلاهتوقنمارًيبك
موجهنأتحجرو،ةحلسملاهتاوقوبعشلاهيلعنوكيسيذلايسفنلاو
هلصاوتىلإامهالكنايدؤينيذللاتواموةتراوجيعطاقفدهتسيسودعلا
.دحاوٍنآيفكوكركوةيناميلسلاىلإو،بيرختللةسيئرلاتارقملاعم
يناثلاقليفلاتارابختسايطباضوقليفلاةيعفدمرمآبلطيفتلسرأ
يتلاتامولعملاءوضيفهتينبيذلاروصتلامهيلعتضرعو،ثلاثلاو
ةرتفلايفهعقوتأيذلايداعملالمعلاويرانيسو،تاجاتنتسالاوتعّمجت
اميفةركاذمللٍفاكٍتقوَذخأمهنمتبلطو.قليفلاعطاقيفةلبقملا
،هيلإتلصوتامنودِّيؤيمهنإاولاقواوداع.هيفمهيأريئاطعإو،مهنيب
نأاًضيأاوديأواوركاذتو،مهمامأاهتحرطوقليفلانكرةئيهتعمجف
قرفلاةداقتيعدتسايلاتلامويلايفو.ثدحتنأنكمياهتركذيتلاةروصلا
عقوتملاودعلالمعو،تاجاتنتسالاوتارشؤملامهلتزجوأو،فونصلايريدمو
ىلع،ءادغللةحارتساانذخأمث،ةسيئرلاوةيلوألاهفادهأو،ةلبقملاةلحرملايف
يفو.كلذةهجاوملاهبمايقلابجييتلاتاءارجإلاضرعلاهدعبعمتجننأ
زماردومحمركاشقطاننكرلاديمعلايتاذاحمبراسعامتجالاىلإانقيرط
نلنحنفثدحيسهتركذيذلالامتحالاناكاذإدئاقلايديس«:لاقو
امنآلاانفرع،قطانديمع«:هيلعتددرف.»هءازإءيشلمععطتسن
بسكنوهلاشفإلتاءارجإلاذاختابموقنسو،ركبمتقويفو،ودعلالمعيس
.»ةهجاومللةيفاكلاتاعطقلاانلّرسيتتاليديساينكل«:لاق.»ةكرعملا



نمةيناثلاةسلجلايفو.رسيتملابنكمياملضفأبموقننأانيلع«:تلقف
:اهنم،قليفلااهبموقينأبجييتلاتاهيجوتلابنوّغلبتعامتجالا

،ةحيحصلاتاقايسلاقفو،بيردتلابانتادحولةيلاتقلاةردقلاريوطت-
.ةعقوتملاودعلالمعبيلاسأقفوو

ريثأتلانولواحيسداركألانيحلسملاوودعلانأل،اٍّيونعمواٍّيسفناهتئيهت-
.ةلتاقملاتادحولاةمادإقئارطيف
تاطايتحاةئيهتوعقوتملاديدهتلاتاهاجتايفانتاعطقعيزوتةداعإ-
.ّرسيتملانمةيلحم

تاهاجتالايفيتلاكلتاًصوصخ،اهنيصحتوةيلاحلاانعضاومنيسحت-
.اًقحالانيلإلسُرتنأنكمييتلاتازيزعتللةيفاضإعضاومءاشنإو،ةعقوتملا

اهزيزعتو،اهنيصحتوقياضملايفعفادتيتلاتاعطقلاعضاومنيسحت-
.ماغلألاوةكئاشلاكالسألاب

لاشفإوهكابرإلودعلاضّرعتليبقةيئاقوتابرضبمايقلابريكفتلا-
.هططخ
ضعبيفدرمتوأبغشلامعأمايقلامتحالؤيهتلاةداقلاىلع-
.اهلاشفإلريضحتلاو،ندملاوتادلبلا

نوجاتحييذلامجحلابةماعلاةدايقلالخدتاوعقوتيّالأةداقلاىلع-
.ةلبقملاةكرعملايفتازيزعتلانمهيلإ

نمةدحوصيصختو،ةيولأتارقمىوتسمبتايرمآليكشتانيلع-
،نايزابوةجولساطورمزأقياضميفرضاحلاتقولايفلقألاىلعريواغملا
.اًقحالصصختسيتلاتازيزعتلاةدايقو،اهنععافدللتاسرامملاءارجإو

يدانلانمبرقلابتّايتمسلاطبهمطيلبتقليفلاةسدنهنمتبلط-
،)ةيناميلسلاعطاقيفكراعملاءانثأيفقليفللمدقتملاّرقملا(يركسعلا
،دحاوٍنآيفةّيتمسةرئاط20نعلقيالاملوزنبعوتسيلهعيسوتو
.ةكرعملالالختالصاوملاقيرطعاطقنالًابسحت

نمألاةزهجأعمرمتسملاقيسنتلاقليفلاتارابختسانمتبلط-
،ةظفاحملايفبزحلاةزهجأوتارابختسالاو،ةيلامشلاةقطنملاتارابختساو
ةمئانلامهايالخوةيلخادلامهتاميظنتفشكو،داركألانيحلسملاتاكرحتةعباتمل
.»مهعمنينواعتملاو
ةسيئرلاهتاعمجتوينطولاداحتالايبرخمتارقمريمدتفادهتساانطقسأ
لمعلادعومنعاولءاستو.تاعطقلارسيتمدعل،ةعقوتملاةيلمعلالبق
دعبو.نآلانمرهشفصنورهشوأرهشلبقسيلمهتربخأف،يداعملا



تبتك،قليفلايفتامدخلاوفونصلايريدموةداقلاغيلبتنمءاهتنالا
ةيريدم،ةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاىلإةخسنو،ناكرألاةسائرىلإكلذب
.ةماعلاةيركسعلاتارابختسالا

هنواعموزيزعيدعسقيرفلاشيجلاناكرأسيئرانلصو،مايأةعضبدعب
،تارابختسالاريدميرودلارباصءاوللاوناطلستباثقيرفلاتايلمعلل
ريزووقبسألاشيجلاناكرأسيئرلشنشرابجلادبعقيرفلامهتبحصبو
نمهعقوتناممهلتزجوأف)ماعلادئاقلاهلسرأ(ةيركسعلانوؤشللةلودلا
شيجلاناكرأسيئرهّجوف،قليفلاعطاقيفبيرختلاتاكرحنموودعلا
ودعللتاعطقلوصووأةكرحمتدصرله«:تارابختسالاريدمىلإهتلئسأ
ىرخأةلئسأحرطو.»رشؤميأدجويال،الك«:باجأف،»؟قليفلاعطاقىلإ
وأمهيلإهانعفريذلاانريرقتيفءاجامبمهعانتقامدعىلعاهنملدتُسي
يديساًوفع«:اًمستبمتارابختسالاريدمّقلعو،مهيلعهتضرعيذلاليلحتلا
عقوتيالهنأناكرألاسيئربّقعو.»نوتراكلامالفأبهبشأاذهنكل،قيرفلا
قيرفلالخدتارًيخأو.قليفلادئاقهزجوأيذلانمءزجىتحثودح
ناتعقاولا(ةلزرهوةياقيتضراعبمتهتنأكديرأرازنقيرف«:لاقو،لشنش
،ناتديعبامهو،ةيناميلسلاىلإةيدؤملاقيرطلاو،نيوجنبقيضملخدمىلع
اوداعو،عامتجالاىهتناو.)مهلاهتزجوأيتلاتاديدهتلابامهلةقالعالو
.دادغبىلإهدعب

يلعولامشلانوؤشةنجلسيئرو،يرودلاتزعقافرلاانرازةرتفدعب
يفاوناكو،لامشلايفبزحلاّرسنيمأو،ةيرطقلاةدايقلاوضعديجملانسح
ةمولعممهيدلناكرهاظلاو،ةيناميلسلايفبزحلاعرفوةظفاحملاىلإةرايز
طوطخلامهلتزجوأو،ةلبقملاتاديدهتلانعيريرقتنعسيئرلانم
نألامتحاكانهمعن«:ّيرودلاتزعقيفرلالاقف.كلذاوديأفةماعلا
.»عونلااذهنملمعيفبيرختلاتاكرحونواعتلابودعلاموقي

ريدمرباصءاوللاوناكرألاسيئرنيدلادعسقيرفلاةرايزنمرهشدعب
تاعطقةكرحبةيركسعلاتارابختسالانمدراوتتريراقتلاتأدبتارابختسالا
امك،قليفلاتارابختسادصرعمكلذقفاوتو،لامشلاهاجتابةريبكةيداعم
لابجيفقليفلاقمعىلإينيمخلاسرحدارفأنمنيبرستملاةفاثكتدادزا
قرشداركألانيحلسملاتارقمىلإشادروسونازيرمجضوحوغادهرق
نمينطولاعافدلانمجاوفأبةماعلاناكرألاتروان.نوركمةريبلبج
ىلإمدقتملاقليفلاّرقموتلقتناو.انعطاقىلإسماخلاقليفلاعطاق
تاعردمليعروريواغمّةيرس(قليفلاّرقمةيامحةوقتماق.ةيناميلسلا



قليفلارقم(يركسعلايدانلاةيامحب)تارئاطةمواقمةيعابرتاشاشرو
.)مدقتملا

ريشتتيزارلاوتصنتلاةزهجأودصرلارصانعوعالطتسالاتايرودتناك
نيحلسملاةتغابمتررقف،ةلبقملاةعاس72ـلالالخٍكيشوٍداعمٍلمعىلإ
نايزابيقيضمةيامحلةصصخملاانتاوقنمبيرقلامهدوجوبرضوداركألا
نكميامدعبأىلإينيمخلاسرحدارفأنممهعمنمومهعفدو،ةجولساطو
ةقطنمعيسوتو.كوكرك-ةيناميلسلاقيرطىلعةرطيسملاقياضملانم
.قليفلاتالصاوموةمادإقيرطنيمأتو،اهيلعانترطيس

ةجولساطقيضمونايزابقيضمةيامحتاوقتماقمالظلالولحعم
،موجهلابسماخلاقليفلانمتلصويتلاينطولاعافدلاجاوفأبةززعملا
نمتنّكمتو،داركألانيحلسملاتتغابو،قليفلاةيعفدمنميراندانسإب
يلاتلامويلايفو.ملك50و40نيبحوارتتتافاسمىلإقياضملانعمهعفد
جاوفأتعجارتف،لباقمموجهبينيمخلاسرحدارفأوداركألانوحلسملاماق
ةلتاقملاتّايتمسلاتلخدتو،تارتموليكةعضبريواغملابةززعملاينطولاعافدلا
ريواغملانَّكمتنأدعبفقوملارقتسا.مهفاقيإنمتنَّكمتوةيعفدملانارينو
30ةفاسمنمرثكأىلإانترطيسقطانمعيسوتنمينطولاعافدلاجاوفأو
نمرثكأاذهناكو،كوكركبانطبرتيتلاةسيئرلاقيرطلايبناجىلعملك
اذهيفانتيلمعذيفنتناك.كوكركعمانتالصاومقيرطةيامحلٍفاك
ىلوألاةحفصلاتناكنيذلاداركألانيحلسملاوودعللةأجافمتيقوتلا
موجهليبق،انتالصاومطوطخعطقوقياضملاَلالتحاةيضرعتلامهتطخل
تلقتناةكرعملاهذهءاهتنادعب.ةهبجلايفانتاعطقىلعسيئرلاودعلا
قرشدحاورتموليكةفاسمىلععقاولاكتيسركسعمىلإلاوجلايرقمب
.ةليللاهذههموجهودعلاّنشينأاًعقوتمرمزألبج
اومجاهثيح،ةّدعتاهاجتايفًاليلداركألانوحلسملاوودعلاضرعت
لبجداركألانوحلسملامجاهو،تواموةتراوجيعطاقيفةيمامألاانعضاوم
ىلعةرطيسملاةزيراكةضراعو،ةّيناميلسلا-ةتراوجقيرطىلعرمزأقيضمو
قيرطلافصتنمىلعةزيراكرفخموةيرقعقت(توام-ةتراوجقيرط
ةزيراكنمو،توامنمملك20وحنو،ةتراوجةنيدمنمملك15ةفاسمب
ولكرسيفةسيئرلاداركألانيحلسملاتارقمىلإًابرغدتمتقيرطعرفتتاًضيأ
يفو.)اهنمملك25-15ةفاسمىلعةعقاولاةمولاموندلاهوولكربو
قداصديسيتدلبيفدرمتتالواحموبغشلامعأتعلدنااهسفنةليللا
موجهدصنمتنَّكمتدقةتراوجيف34ةقرفلاتناكرجفلاعم.ةجبلحو



نَّكمتذإاًديقعترثكأفقوملاناكتواميفو،باحسنالاىلعهتربجأوودعلا
نميألاحانجلايفعقيٍداونمللستلانمداركألانيحلسملاةلالدبودعلا
نمجوفناكو،44ةقرفلانمءاولاهنععفادييتلاتوامةضراعنم
بحسنادق)تاعطقلارسيتمدعل(يداولانععفاديينطولاعافدلاجاوفأ
عضاومقيوطتلهمامأقيرطلاتحتفناف،ودعلامّدقتلاحهعضاومنم
تقولايفضرعتتتناكيتلاو،توامةضراعيفعفادتيتلاءاوللاتادحو
.ديدشيوهبجموجهلهتاذ

نمينيمخلاسرحنمنيللستمعماًضيأداركألانوحلسملانَّكمت
،ةرشابم]213[ةزيركقيرطعطاقتبرغعقتيتلاةضراعلاىلعةرطيسلا
يفو.ةيناميلسلاوةتراوجبتوامطبرتيتلاقيرطلااهنارينببيصتتحبصأو
605يءاولنمتاعومجمعمينطولاداحتالاوحلسممجاهرمزأتاعفترم
ليعرعمةاشمجوفمجحبةبترمةوق(قيضملاةوقنييناريإلا606و
نويزفلتلاتالسرمجاربأعقومىلإعجارتلاىلعاهرابجإنماونكمتو،)تابابد
تنكو.ةوقلارمآبلاصتالاعطقناو،قيرطلانمةرشابمبرغلاىلإعقتيتلا
يفلخيرجتيتلارمزأةكرعمعباتأكتيسيفقليفلللاوجلاّرقملانم
قليفلللاوجلاّرقملاعمناكو.نيفرطلانيبنارينلالدابتدهاشأو،ةرشابم
يفروديلاتقلاناكرجفلاعمو.]214[ينطوعافدجوفوريواغمةدحو
،داركألانيحلسملاورمزأيفاندونجنمىقبتنمنيبنويزفلتلاتالسرم
نماّنكمتو،ينطولاعافدلاجوفوريواغملاةدحوبلباقمموجهنشبانمقف
ىلعانرثعو.ةكرعملاضرأىلعمهالتقثثجاوكرتف،باحسنالاىلعمهرابجإ
داركألانوحلسملانَّكمتيذلاانتوقّرقميفةكورتموةديقمةوقلارمآةثج
تاعفترمنمو.مهباحسنادنعهومدعأمهنأيفكشالو،ًاليلهلالتحانم
تمدقترمزأةضراعقرشلامشملك12ةفاسمىلعةعقاولاةجنزرب
دوعسمةعامج(يناتسدركلايطارقميدلابزحلايحلسمنمتاعومجم
اورخأتدقمهنأودبي(رمزأةضراعنميقرشلابناجلاةمجاهمل)ينازربلا
دنعو،)ةضراعلابرغىلعنُشيذلاينطولاداحتالايحلسمموجهنع
،رمزألبجىلإةيدؤملاةطسبنملاضرألايفاوحبصأدقاوناكحابصلا
تعقوأوانريواغمنماًددعّلُِقتتناكيتلاةحلسملاانتّايتمسمهتمجاهف
مهنمفلختنمطاقتلانمتّايتمسلايفريواغملانَّكمتو.رئاسخلامهيف
ىرخأةرمداركألانوحلسملالواحنايزابوةجولساطيقيضميفو.مهرسأو
انلسرأمثمهتدصف،ًاليلينطولاعافدلاجاوفأوريواغملانمانتاعطقةمجاهم
.مهتدراطملاًراهنةحلسملاتّايتمسلا



تلصتاف،ةجبلحةنيدمداركأربكألكشبو،قداصديسةنيدمداركأدرمت
ديسركسعميفهّرقميفيرونحابصنكرلاديمعلا27ةقرفلادئاقب
روفلاىلعوةوقومزعبقداصديسةنيدميفدرمتلاةجلاعمبهترمأو،قداص
ةريغصلاةوقلاتناك.اهيفدرمتلاءاهنإوةجبلحىلإمدقتللاهدعبؤيهتلاو
انتربخأو،ةطرشلارفخميفواهركسعميفتنّصحتدقةجبلحيفةدوجوملا
ينطولاداحتالاو،)اهذوفنزكرمةجبلح(ةيمالسإلاةكرحلايحلسمنأب
نأنكمينيتدلبلانيتاهيفدرمتلارارمتسانأنمهترذح.هءاجرأنوبوجي
روطتبثكنعبقارتيتلاةيناميلسلاةنيدميفلثاممدرمتىلإيدؤي
يفةليللاهذهيهامكةلاحلاترمتسااذإاهدرمتدعبتسأالو،فقوملا
دعبذختيملهنأتدجوف،ةعاسدعبهبتلصتا.ةجبلحوقداصديس
يناثلانكرلاطباضبتلصتاف،قداصديسيفدرمتلادامخإلةمزاللاتاوطخلا
ديسيففقوملازاجيإهنمتبلطو،اًديجهفرعأتنكو،ةقرفلاتارابختسا
نكميو،ةدحاوةلحميفرصحنيدّرمتلانإلاقف،ةظحللاهذهىتحقداص
ملزيداواولتحادقداركألانيحلسملانإو،ةدلبلاةيقبىلإرشتنينأ
ةريغصرهنأوٍقاوساهللختتو،ةجبلح-قداصديسقيرططسوتتةقطنم(
قيرطلاعطقلاهنوفدهتسيداركألانوحلسملاناك،ةكباشتملاراجشألااهفنتكتو
بعوتسيملكدئاقنأودبي«:هلتلقف.)ةقباسلاتارتفلايفةجبلحىلإ
ةرصاحملةوقدوقتنأباٍّيصخشكتفلكينأبهغِّلب؛فقوملاةروطخدعب
ىلإكرحتللتابابدّةيرسوريواغمةدحوئّيهينأو،اًروفهئاهنإودرمتلا
.»روفلاىلعمداقينإو،ةجبلح

نم)مسالابهتددح(ينطوعافدجوفلقنينأناكرألاسيئرنمتبلط
نمينطولاعافدلاجاوفأ(روفلاىلعقداصديسىلإ]215[ةزدةعلق
ةظفاحملارئاشعويلاهأنمنيحلسملاةلتاقمىلإليمتالةيناميلسلارئاشع
ّرقمىلإةّيتمسةرئاطينتلقأو،)مهباهطبرتةيرئاشعلاوىبرقلاحئاشونأل
دقةقرفلاتارابختساطباضناكتلصوامدنعو،قداصديسيف27ةقرفلا
شيتفتيفعرشو،نيدِّرمتملاضعبىلعضبقلاودرمتلادامخإنمنَّكمت
،هتاءارجإءطبلهتفنعفةقرفلادئاقتيقتلا.نيرخآلانعًاثحبةينعملاةلحملا
نمينطولاعافدلاجوفلقنلماكتدعبو،فقوملاةروطخهباعيتسامدعو
،ةجبلحىلإتابابدلاوريواغملاعمهلاجرمّدقتقداصديسىلإةزدةعلق
يداولاماحتقانماونكمتو،ملزيداويفداركألانيحلسملاباومدطصاو
ةجبلحيفنودِّرمتملادهاشّاملو،ةجبلحىلإمهمدقتاوفنأتساو،هريهطتو
ةوقلاتماقو،ناريإعمدودحلاىلإاوبرهتابابدلاعمانتاوقمّدقت



.نيهوبشملاىلعضبقلاءاقلإوةدلبلاشيتفتب
ةضراعنععفادييذلاءاوللاّرقمبعطقنادقلاصتالاناكتواميف
،اًفنآتركذامكو،هتادحوضعبعضاوملالتحانويناريإلاعاطتساو،توام
داركألانيحلسملاتانواهونارينلوانتمبتوامىلإيدؤتيتلاقيرطلاتناك
لعجيذلارمألا،ةزيراكعطاقتيفقيرطلابرغعقتيتلاةضراعلايف
جاوفأضعبانكّرحف،رطاخملابةفوفحمةيلمعةيمامألاتاعطقلاعملصاوتلا
بئاتكنماًددعانكّرحو،ريواغمةدحوعمةزيراكىلإينطولاعافدلا
تادحولاضعبانأيهو،عطاقلادانسإلةليقثلاتانواهلاتايراطبوةيعفدملا
.ىرخألاقرفلاعطاوقنم

ةكراشموةلالدبتواميفءاوللاّرقمىلإًاليلاوللستدقنويناريإلاناك
نيذلاضّرعتامدنعو،ءاوللارمآرسأوهماحتقانماونكمتو،داركألانيحلسملا
ءاوللارمآتتاوف،ءامتحاللةبيرقلاعضاوملاىلإاوعرهانتيعفدمنارينلهورسأ
عضاوملازيزعتبةقرفلادئاقىلإتزعوأ.انطوطخىلإاًدئاعبرهيلةصرفلا
،اهلالتحالامكإنمودعلاعنموتوامةضراعيفانترطيستحتتيقبيتلا
،ةيمامألاتاعطقلاىلإقيرطلاحتفلةزيركيففقوملاةجلاعميفانعرشو
يفداركألانيحلسملاىلعموجهلابينطوعافدجوفوريواغمةدحوتماقو
،مهتحازإنماونكمتيملمهنكل،تانواهلاوةيعفدملادانسإبةزيراكةضراع
جاوفأتناك.ةلبقملاتوامةكرعميفاهتيمهأمهكاردإلةوقباهنعاوعفادو
ريواغملانمٍدانسإبمهمجاهت،تلتيتلاةعبرألامايألايف،ينطولاعافدلا
فاجلاةريشعنمجوفارًيخأنَّكمتىتح،اًراهنوًاليلىرخألاولتةرملا
زيمتيتاينيثالثلافصتنميفاًدجميسوباشفاجلاربن(فاجلاربنهدوقي
ربكأنميهو،فاجلاةليبقخويشهمامعأوهدلاو،عيفرلاقلخلاوةعاجشلاب
اًمارتحامهلّنكيناكيذلاناريإهاشيراشتسماوناكو،ةيدركلارئاشعلا
تاكابتشادعبةضراعلاماحتقانمريواغملاعم)داركألانيبمهتلزنمل
حتفو،داركألانيحلسملايديأنماهعازتنانماونّكمتو،ةيوديلاتانامرلاب
.تواميفانتاعطقمامأقيرطلا

ةيناميلسلاةنيدميفمقافتيعضولاناكةزيراكوتواميفلتاقنانكاميف
ىلعدرمتتينطولاعافدلاجاوفأضعبتأدبنأدعباهبةطيحملاقطانملاو
يناريإلاودعلانأعيُشأذإ،اهتيامحبةفلكملاضراوعلاكرتتو،اهيراشتسم
ماق.مايأةعضبلالخةظفاحملاندمةيقبواهنولخديسداركألانيحلسملاو
رعذلانموجداسو،ةنيدملاقاوسأنمبهذلاءارشبرثكنوراشتسم
نمجوفناكو،مهارقىلإنيلتاقملانمريبكددعداعو.مهنيبفوخلاو



قيرطةيامحباًفلكمينافلسلاروفغلادبعخيشلاهدوقيةعبسلارئاشعلا
ةيناميلسلاطوقسنعتاعئاشلابهولتاقمعمسف،ناكودىلإةيدؤملاشادروس
ىلإمهضعبداعو،قيرطلايمحتيتلامهايابراوكرتفنييناريإلاديباًبيرق
،جوفلاراشتسمروفغلادبعخيشلابلطيفتلسرأ.ليبرأةظفاحميفهارق
ينباجأف،»؟هبجاو،جوفلاكرتاذامل«:هتلأسفنسلاريبكواًروقوًالجرناكو
انأو«،ًائيشلعفينأكلميالوهو،هيلعاودرمتفمهّكلمتدقرعذلانأ
.كديعأنلينكل،كقدصرّدقأ«:هلتلق.»ينوبساحتلمكمامأيسفنعضأ
براقألاولهألانممهفرعتنمبوىقبتنمبكجوفميظنتةداعإكنمديرأ
.»هيبستنمنم

خيشلاينطوعافدلوألاجوفلارمآاعداًدحتاعاشإلاريثأتلصو
نمديدعلاوهدلاولتقيذلاىفطصمالملاءادعأدلأنم(يرابيزلافيطل
عماهعارصيفةريبكتايحضتةريشعلاتمّدقو،هبراقأبرقأوهتوخإ
اٍّيفتاهتلصتافيتلباقمبلطىلإ)نينسلاتارشعىدمىلعنيينازربلا
تنك.روفلاىلعرضحينأهتلأسو،ةلودلاريزو،يرابيزلادشرأهيخأب
هنكل،هقدصوهتبالصىدمفرعأو،اًديجيرابيزلافيطلخيشلافرعأ
نييناريإلانأدقتعأانأقيرفلاةدايس«:لاقو،ًابعتموًاطبحمينءاج
نلنحنو،اهيلاهأمهدنسيسو،ةيناميلسلانولخديسداركألانيحلسملاو
اذإيتريشعدارفأينعيطيالنأىشخأو،ًائيشكلذءازإلعفننأعيطتسن
،كوهدةظفاحمنونكسينيذلانيينانيدهبلانمنويرابيزلا(»كلذثدح
نمةيناميلسلايلاهأنعءابرغمهسفنأنوربتعيو،ليبرأنماًضعبو
يفانلتاقو،نينسنماًعملمعننحن،فيطلخيش«:هلتلق.)نييناروسلا
.»؟دوجومانأو،ةيناميلسلالخديسودعلانأدقتعتله،عاضوألابعصأ
نمهتبحسف.»اًدوجومتمداماولخدينل،الك«:لاقمث،اٍّيلميلإرظنف
.»اًعمءادغلالوانتنليعملاعتاًذإ«:هلتلقو،هدي

نسحيلعقيفرلالصو،ةزيراكةضراعهيفاندعتسايذلامويلايف
لقنلجاوفألايراشتسمعمجينمبلطو،ةيرطقلاةدايقلاوضعديجملا
،يركسعلايدانلايفةعاقيفاوعّمجتف،مهبهتقثومهيلإسيئرلاتايحت
ىلعىنثأوسيئرلاتايحتاهيفلقنةملكءاقلإيفيلعقيفرلاأدبو
دئاعلافاجلاربنةعاقلالخد،هثيدحءانثأيفو.نطولاوقارعللمهصالخإ
نمنَّكمتو،ةغلابةعاجشبهجوفاهيفداقيتلاةزيركةكرعمنماًوت
يفًانذئتسمهديعفرو،ةكرعملاناخدبىطغمميسولاههجوناكو،اهلالتحا
نسحيلعقيفرلا«:ةكرعملابهرصنةوشنيفلازيالوهولاقو،مالكلا



ذإف.»لاوقألابسيلو،لاتقلاةحاسيفمجرتيصالخإلا،ةدايقلاوضعديجملا
اذهلثمملكتتال)دعقا(دعكإ«:يريتسيهتوصبهبخرصييلعقيفرلاب
قيفرايال«:تلقف،هخارصبيلعقيفرلاينأجاف.»دعكإ،فيخسلامالكلا
عزتناو،هلاجراهيفداقةكرعمنمهّوتلداعربن؟مالكلااذهام.يلع
.»داركألانيحلسملاباينأنمهفده
ببصتيقرعلاوهجولابحاشيلعقيفرلاخارصءانثأيفاًفقاوربنناك
ةياهنىتحامهعفريملو،ضرألاىلإناتصخاشهانيعوًاتماصسلجمثهنم
هتحدتماف،هرطاخبييطتوهنعفيفختلاتلواحوهتيعدتساف،عامتجالا
عفترادقركسلانأدقتعأ«:تلقو،همادقإوهتعاجشبُتدشأوهيلتاقمو
هدصقتتنكاممهفيملو،)ركسلابضيرميلعقيفرلاناك(هدنع
لكمامأينناهأدقلدئاقلايديس«:ههجورصتعيملألاولاقف،»كمالكب
دقفصخشكانأامأ،اندنع»يجوهق«لمعيناكمهضعبو،رئاشعلاخويش
نأكلو.كجوفلوكلهذه«:هلتلقو،اًماسورشعينثاهتيطعأف،»تيهتنا
نذأتساو،اهيلإرظنينأنودنمهقفارملاهلوانواهذخأف،»ءاشتامكاهعزوت
.باهذلاب
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ناوريسلارهنربعناريإىلإبرستلابهجوفدارفأأدبةيلاتلامايألايف
يدانلابابيفاًفقاوتنكوهتيعدتساف،ةجبلحنمبرقلابيدودحلا
طباضوةيعفدملارمآيبناجىلإناكو،يتلباقمللبقأامدنعيركسعلا



تلقوهبتبّحرف،هقالخأولعوهتعاجشلاًقحهبحأتنك،قليفلاتارابختسا
انأو،كللوقأو،ناريإىلإبرهلايونتكنأبتامولعمينتدروربن«:هل
نمكعملسرأنأدعتسمينإفانترداغميونتتنكاذإ،هلوقأامينعأ
.»دودحلاروبعيفكدعاسيو،كبحاصي

اذإربن«:تلقف،ّدريملوّيلإرظنيملوهملكأانأوضرألاىلإرظنيناك
،ةرملوأضرألانعهسأرعفرو.»انلتاقتّالأوجرأرخآلابناجلاىلإتربع
؟كلتاُقأانأ«:هتوصتاربنيفملألاواًركنتسملوقيوهويهجويفرظنو
ىلإدودحلافاجلاربنََربعةثالثوأنيمويدعبو،بهذوانكرتو.»هللاشاح
.رخآلابناجلا

]216[ورسخ(فاجلاربنّمعادلوقليفلاّرقمىلإرضحمايأةعضبدعب
نمنيفوختمونيجرحماناكو،هجوفدارفأوربنبورهنعراذتعالل)ىرسكو
قارعللامهءالووامهصالخإادكأف،لصحاملقليفلاةدايقلعفتادر
مهلضفأو،ةعاجشنيراشتسملارثكأنمناكربننأيدرناكو،سيئرلاو
هسفنمرتحيناسنإولتاقموخيشنماًعقوتمًافرصتناكلصحامو،اًقلُخ
امتلعفلهناكمتنكولو،ناكٍيأنمةناهإلابىضريالوهتماركبزتعيو
نأبورهلاهتّينبتملعنأدعبهيلعتضرعدقل«:امهلتلقو.هلعف
،انلتاقينلهنأبيندعودقوكلذينعأتنكو،دودحلاىلإنحنهلصون
.»هدعوىلعظفاحينأوجرأو

،هناعقوتياناكامرخآكلذناكذإ،هاعمسامبّمعلاادلوئجوف
،اًعدومهيدياتلكبدشيامهنمّلكو،يتحفاصملاضهنواًّرثأتامهنيعأتعمدف
.نانتمالاوركشلاتاملكبنامتمتيامهواجرخو

روديناكثيحتوامةكرعمةرادإلتغرفتةزيراكةضراعةداعتسادعب
يتلاتامولعملارداصمىلعارًيثكدمتعأتنك.ٍمادٌلاتقلابجلاىلع
اهعملماعتلاو،هتّاينةفرعموودعلاتاكرحتةعباتملقليفلايفاهانثدحتسا
رداصمتناك.اهدعبواهئانثأيفوكراعملالبقمهبرئاسخلاعاقيإل
تيزارلاةزهجأنيبكرتشملمعةعومجمنعةرابعهذهتامولعملا
ةزهجأو،نيدنجملاتايلكلايجيرخنمةيافكلاوةربخلايوذاهفئاوطو
،قليفلاتارابختسادصررصانعو،ةهبجلايفودعلاتاملاكمىلعتنصتلا
نلبماسلارادارةزهجأو،ةيعفدملاطابضدصرو،قيمعلاعالطتسالاتاعامجو
ةعومجملكتناك.اهنمددعانيدلناكو،ودعلاتانواهنكامأديدحتل
ىلإاهتامولعملسرتو،ةهبجلانماًعاطقيطغتتاعومجملاهذهنم
اممةلماكلاةروصلامسربموقتيتلاقليفلاتارابختسايفةسيئرلاةعومجملا



تاجاتنتسابجورخلاواهليلحتواهعمجبموقتمث،ةهبجلايفتاعومجملاهتلقن
ًابلاغانككلذل.ةقثلاوةيقدصلانمةيلاعةجردىلعتامولعملكشىلع
،نيأىلإو،نيأنم(ةغلابةقدبهتاليكشتتاكرحتوودعلاتّاينفرعنام
كلذك)هتعرسوأهبُّرقتءطبو،هكلسييذلامسينلاو،قيرطلايهامو
،انكراعمةرادإيفتايطعملاهذهعملماعتنو،هتانواهوهتيعفدمقطانم
ىلإتارابختسايناثلانكرلاطباضو،ةرباخملاوةيعفدملايرمآعماوناكو
.كراعملاةرادإيفيبناج

يفلتاقنانكةيلاحلاةتراوج-توامكراعميفاننأنممغرلاىلع
ىلعلاتق(دحاوٍنآيفتابصقلاوندملايفو،فلخلاوةحنجألاوةهبجلا

ةيلايخنممغرلاىلعةجرد720ىلعًانايحألوقلاحصيدقو،ٍةجرد360
حيحصلاهاجتالايفانلعفو،اننزاوتدقفنملاننأالإ)!!فصولااذه
هذهلمعةقدىلإكلذيفرٌيثكٌلضفدوعيو،لمعلايفتايقبسألاو
.تاعومجملا

ةقرفلادئاقناكو،تواملبجنمربكألاءزجلالالتحانمودعلانَّكمت
نمنَّكمتو،ريبكيعفدمدانسإبو،ةريغصتاعومجمبةلباقمتامجهبموقي
ملرئاسخودعلادبكتدكؤتةقرتسملاتامولعملاتناكو.هنمءزجبظافتحالا
انلصوامدنعو.هموجهريوطتوةضراعلالالتحالامكإهتالواحميفاهعقوتي
لامكإلريبكموجهلأيهتيودعلاناكتواميفمدقتملاةقرفلاّرقمىلإ
نيءاوللاةكرحعباتنانك.ًاليلضرغلااذهلنيءاولمدقتساو،ةضراعلالالتحا
نم(اهبنارمييتلانكامألاواهربعنالقنتييتلامساينلاانددحو،امهمُّدقتو
انعرشو،قليفلاةيعفدمانأيهف)تامولعملاتاعومجمدصرولمعلالخ
ةعيبطبسحب)يوجقالفناو]217[دادهم(ةفلتخملااهنارينبمهتبقاعمب
،ةرسكتموأ،ةطسبنماهيلعنولقنتييتلاضرألاتناك.مسينلاوأقيرطلا
اهّرشؤنو،ىرخأدعبةوطخمهعباتنانكٍداويفمأعفترميفاوناكأءاوسو
تادرةفرعملةلدابتملامهلئاسرعباتنو،ةبسانملانارينلاباهجلاعنوطئارخلاىلع
يفعقتاهنأاوركذنإو،اهفثكنمهيفرِّثؤتانناريننأاوركذاذإف،مهلعف
ىتحفقوتنودنممهتجلاعمترمتساو،اننارينححصنىرخأقطانم
امهعجرماغلبيلامهتايقربنيءاوللاارمآلسرأامدنع،ليللانمةرخأتمةعاس
ملو.ميظنتلاةداعإلفلخلاىلإدوعتسو،ةريبكرئاسختدَّبكتامهتاوقنأب
.هلاوططخيذلاريبكلاموجهلاثدحي

اوناكو،تواملبجيفودعلاعمكبتشتانتاعطقتناكىرخأةليليف
تايقربانلسرأف،نميألالبجلاحانجىلعلمعبمايقللًءاولاولسرأدق



ىلعو،ديدشلاتقلضرعتتتواملبجيفانعضاومنأبةحوتفملئاسرو
فلكملاءاوللارمأو،لئاسرلاهذهيناريإلادئاقلاطقتلافطوقسلاكشو
ةحازإىلعكشوتيتلامهتاعطقةدعاسملههاجتارييغتبحانجلاىلعلمعلاب
انتيعفدمتعرشو،هاجتالااذهنمءاوللابّرقتو،تواملبجنمانتاوق
اًدئاعأفكناو،رئاسخلابنخُثأدقناكتواملبجىلإهلوصولبقوهتعباتمب
ةدودحمتامجهبانمايقعمانليمويلالمعلاناكاذكه.ىتأثيحنم
ىلعنيعوبسأةدمللاتقلارمتساو،ةيداعمتامجهاهلباقتةفيثكنارينب
ّالإ،تاعطقلانمٍليلقٍددعبتناكانتامجهنأنممغرلاىلعو،ةضراعلا
املكنممغرلاىلعٍجرحعضويفانحبصأو،انيدلاماندفنتسااننأ
عيطتسننلاننأىشخأ«:قليفلانكرةئيهلتلقو،تاءارجإنمهانذختا
.»مخزلااذهبودعلارمتسااذإلوطأةرتفلرارمتسالا

اذاملفرعأنأاهنيحعطتسأملو،ةهبجلاتنكسولاتقلافقوتةأجف
تمصلاودعلاضرفو،لاتقلانعودعلافقوتبابسأو،كلذثدح
هتكرعميفاًجوف45ّجزدقناكو،هتاكرحتيفاًرذحرثكأحبصأو،يّكلساللا
انتاباسحتناكو)قرفسمخوأًءاول15لداعيام(نيعوبسأترمتسايتلا
.أطخلللاجمكانهنكيملو،ءامسألابوةقيقدتكراشيتلاودعلاتادحول

نمةماعلاةيركسعلاتارابختسالاةيريدمنمٍرخأتمٍتقويفتفرع
لاجملايفنولمعينيذلانممهيديؤمو،قلخيدهاجمةمظنمراصنألالخ
نأبدودحلاىلعةيناديملاتايفشتسملاو،تشدرستايفشتسميفيبطلا
ةثج5500نمرثكأتناكمهتايفشتسمتلصويتلامهالتقثثجعومجم
،ٍحيرج21000ىلعديزيمهاحرجعومجمو،ةكرعملاةحاسيفةكورتملاادع
،ىرخألااهرداصمنمماقرألاهذهةماعلاةيركسعلاتارابختساللتدكأتو
انلرسيتتملو،ىحرجلاادع860نيدوقفملاوءادهشلانمانرئاسختناكو
قمعلايفمهعمةلماعلاةيناريإلاةيولألاوداركألانيحلسملارئاسخنعماقرأ
.يقارعلا

هنواعموزيزعيدعسقيرفلاشيجلاناكرأسيئرمدقتملاقليفلاّرقمراز
ءاوللاةماعلاةيركسعلاتارابختسالاريدموناطلستباثقيرفلاتايلمعلل
يذلايتيركتلانسحمكحلاءاوللاشيجلاناريطريدمويرودلارباص
تنكف،رباصءاوللابةقيثولاهتقالعلقليفلاكراعمءانثأيفًامئادمهبحاصي
عمانتاءارجإو،هلمعتاهاجتاوودعلادادعأوتايلمعلاىرجممهلزجوأ
ناك.هابقعدمُحتالاملاًبسحتو،عساشلاهقّوفتلتاعطقلاىلإانتجاحراركت
هتدايقوقليفلاىلعهدامتعانأو،اهرسيتمدعبًامئادزيزعيدعسباوج



ثدحيناكامدنعو.فقوميأدجتسااذإكوكركيفنوكيسهنأو،ريبك
دكؤيو،اهيلعينثيفهربخأفانتاءارجإنعلأسيفهبلصتأتنكامفقوم
رثكأكلذرركتو.دحلااذهدنعرمألايهتنيو،مئالملاءارجإلاانذختااننأ
تايلمعللناكرألاسيئرنواعمامأ.هبلاصتالانعتفقوتف،ةرمنم
يضقيللصوملاةنيدمىلإانرداغيناكهنأتارابختسالاريدمنمتملعف
الصوأدقشيجلاناريطريدموتارابختسالاريدمنأدقتعأو،هتاجاحضعب
يذلارمألا،ماعلادئاقلاىلإهنواعموناكرألاسيئرنعتامولعملاهذه
.توامكراعمءاهتنادعبامهتلاقإىلإىدأ

هضّرعتءانثأيفحلاصدمحممساجنكرلاءاوللا44ةقرفلادئاقدهشتسا
امنيح،تواميفةيمامألاطوطخلانمًاليلهتدوعقيرطيفٍداعمفصقل
دعبالإهتوملنطفيمليذلاةقرفلانكرطابضدحأعمهتلجعيفناك
يفيفوتوهسأريفةريغصةيظشببيصأدقف،ةقرفلاّرقمىلإمهلوصو
.ًامئانناكهدئاقنأنظيهبناجىلإسلجييذلانكرلاطباضناكو،لاحلا
يذلاسنويريهزنكرلاديمعلاةزدةعلقيف24ةقرفلادئاقحرج
نكرلاءاوللاتفلكف،اهدئاقداهشتسادعب44ةقرفلاةدايقلهتمدختسا
.اًضيأوهحرجفاهتدايقبقليفلاناكرأسيئربئاغدمحأبئاغ
مجاهفيناثلاهضّرعتبودعلاعرشًابيرقتنيعوبسأةرتفرمتساءودهدعب
اهلالتحاعاطتساو،تواملبجةضراعنمىقبتامةقوفتمتاعطقبوةوقب
اهيلتيتلاةضراعلاىلإىرخأةيداعمتاعطقتعفدناو،اهيلعةرطيسلاو
عفادتتناكيتلاةريغصلاةوقلانماهعازتنانمتنَّكمتو،)ناشاقلبج(
5ىلعديزتًةفاسم،ناشاقلبجىلإتواملبجنمودعلادتماو،اهيف
قفدتنعدراوتتتامولعملاو،اًدجاًجرحقليفلافقومحبصأو،ًابرغملك
.توامتايلمعةحاسلدودحلاربعىرخأةريبكةيداعمتاعطق

يألمعىلعةرداقجاوفأةعضبنمةنوكملاقليفلاتاطايتحانكتمل
ةيبرغلانانسألاىلعىرخألاولتةمجهلانشنانكاننأنممغرلاىلع،ءيش
مايأةعبرألتامجهعبرأّنشيجوفلك(ناشاقلبجيفانلةهجاوملا
،ةفيثكتانواهوةيعفدمنارينبةدنسمةمجهلكلّةيرسلدعمبو،ةيلاتتم
هبقعيوهفصقبودعلاموقيفلبجلانمةيمامألانانسألالالتحانمنَّكمتيو
دقنوكتنأدعبباحسنالاىلعةوقلاربُجييذلارمألا،لباقمموجهب
ةيمامألانانسألاةقطنمقيضليداعملايعفدملافصقلايفرئاسختدَّبكت
هذهىلعلاتقلارمتسا.)اهراشتنالةيفاكنكامأدوجومدعو،لبجلل
ةاشمةقرفنمنيءاوللاسرإبماعلادئاقلاسيئرلازعوأنأىلإةلكاشلا



لماكةّصاختاوقنكرلاءاوللااهدوقيناكيتلا،يروهمجسرحدادغب
نيسحنكرلاقيرفلايروهمجلاسرحلادئاقاهعموعطاقلاتلصوو،تجاس
هحرشلةيمامألااندصارمىلإامهتبحصو،فقوملاامهلُتزجوأف،]218[ديشر
نأدعبسرحلاتاوقموقتنأسرحلادئاقىلعتحرتقاو،ضرألاىلع
نمودعلادرطلةعساوةيلمعب،قليفلاطايتحانمجاوفأةعضبباهززعأ
راسيعقييذلايداولانمنيتضراعلاةطاحإبكلذو،تواملبجوناشاق
دودحلاوتوامقرشودعلاتاوقيقابنعامهعطقو،)امهبونج(نيتضراعلا
يذلاماعلادئاقلاهيجوتبديقتنيتاوقوانأ«:لاقوقفاويملهنكل،ةيناريإلا
سيل«:هلتلقف.]219[»ناشاقلبجيفودعلاعضاومةداعتسابيضقي
مجحبًايموياهمجاهنيتلاةيمامألانانسألاةمادإلمسينوأقيرطكانه
رئاخذلاوءاملامهيلإلمحتيتلاةمادإلاتاعومجمف،داكلابالإاهلتحتّةيرس
،مهيلإلصتيكهلمحتيذلاءاملافصننمرثكأبرشتاهروهظىلع
رخآلاءيشلاو،هلالتحاولبجلاةمجاهمبامهفيلكتمزتعتنيءاولةمادإبفيكف
ىلعتاعطقلاسيدكتف،ّةيرسنمربكأمجحبةوقحاتفناللاجمالنأ
ىلإةفاضإ،هتيعفدموودعلاتانواهنارينبةوقلانابوذىلإيدؤيسةضراعلا
هيجوتقفوناشاقلالتحاهبجاونأىلعرصأهنكل،»اهتمادإةلاحتسا
.ماعلادئاقلا

ملوةضراعللةيمامألانانسألالالتحانمنَّكمتدقفهنمهترّذحامثدح
ةوقحاتفناللبجلارهظباعيتسامدعو،ةمادإلاةبوعصلهريوطتعطتسي
اوركذنأدعبسرحلاتاوقتديعأةليلقتسيلرئاسخدعبو.ةريبك
ناشاقلبجيفودعللعضاوملالتحانماونكمتمهنأةماعلاةدايقلل
يفودعلاّجز.)ًايمويودعلاونحناهيلعةرطيسلالدابتنانكيتلاعضاوملا(
عومجمغلبو،ٍقرف9نمرثكألداعياموأ،اًجوف83ـبريخألاهضّرعت
توامةكرعمنمةيناثلاوىلوألاةلحرملايفكراعملايفتكراشيتلاهتاوق

ىلإ7000نملداعيامو،ةقرف14نمرثكألداعياميأ،اًجوف128
تلمعيتلاينيمخلاسرحتادحووةيدركلاةكرحلايحلسمنم8000
رقتساو،اًجيردتتأدهمثعيباسأهذهفازنتسالاكراعمترمتساو.مهعم
يتلاةحومطلاهططخوهضّرعتودعلاىهنأنأدعبعيباسأدعبفقوملا
ةكرحلايحلسمةدعاسمبقارعلانمةيلامشلاةقطنملالالتحاتفدهتسا
.ةيدركلا

Xينيمخلاسرحلةّصاختاوقءاول.
Xتواموةتراوجنيبةفاسملافصتنميفعقيةزيراكقيرطعطاقت.



Xجاوفأنمناكونابعشيلعخيشلاهراشتسمينطوعافد80جوفلا
.ّةيدامعلاداركأنمهولتاقمناكوةزِّيمتملاينطولاعافدلا

Xيدودحلاةزدةعلقءاضقزكرميهةزدةعلق.
Xهطوقسلبقناريإهاشيراشتسمنماناكىرسكهمعنباوورسخ،
يبناجىلعشيعتيتلاةيوقلافاجلالئابقسئرتيتلاةلئاعلانمامهو
.فورعميليكشتنانفويرامعمسدنهمورسخو.ناريإوقارعلانيبدودحلا

Xراجفنالاديدشداتعىلعقلطي)ةريخذلا(داتعلانمعوندادهملا
)HE(.

Xامدنعتايلمعللشيجلاناكرأسيئرلًانواعمدعباميفحبصأ
يفشيجلاناكرألاًسيئرحبصأيتلاقإدعبو،شيجلاناكرألاًسيئرتحبصأ
مكحدقو،يلاحلاماظنلانوجسيفنآلالقتعموهو،ةيناثلاجيلخلابرح
.مادعإلابهيلع



رهظ،ةيناميلسلا-توامعطاقيفمدقتملالوألاقليفلاّرقميفتنك
قيفرلامهنم،قليفلانكرطابضنمددععم،1987ويلوي/زومت14موي
انرقميف،قليفلاببزحلارسنيمأ]220[يئارماسلاحلافنسحيويدب
،توامتاعطقلةيعافدلاتابيترتلاةداعإةعباتمل،توامعطاقيفمدقتملا
يفريبكلايداعملاضرعتلاتبقعأيتلاكراعملارثإفقوملارارقتسادعب
داركألانيدِّرمتملانمةلعافةكراشمب،ودعلاهيفانفدهتسايذلاعطاقلا
دوعسم(يناتسدركلايطارقميدلاو)ينابلاطلالج(يناتسدركلاينطولاداحتالل
ىلعةرطيسلاو،لوألاقليفلاتاعطقلةمصاقةبرضهيجوتاولواحف،)ينازربلا
يناديملافتاهلاسرجّنر.كوكركىلإعافدناللاًديهمتةيناميلسلاةنيدم
يسايسلاهيجوتلايديس«:ًالئاقّيلإهمدقمثنكرلاطابضدحأباجأو
.»دادغبنممكعم

.»يديسانيناهت.يسايسلاهيجوتلانمشودحرابجدئارلاانأ.ولأ«-
،زومت14ةروثىركذةبسانملتناكةئنهتلانأبًاناظهتبجأ.»اًركش«-
.»شيجلاناكرألاًسيئركنييعتل.يديسانيناهت«:ًالئاقفدرأف

يويدبقيفرلاىلإُّتفتلا.فتاهلاةعامستعضووهيلعتددر،»اًركش«-
.»؟يسايسلاهيجوتلانمشودحرابجهمسايذلادئارلااذهنم«:هتلأسو
تحبصأدقيننأينربخيهنإ«:تلق.»سيئرلاديسلابراقأنمهنإ«:باجأ
.»؟ًابيرغاذهسيلأ،شيجلاناكرألاًسيئر

ىلعىشخأينكل.يديسانيناهت«:ًّالبقميننضتحاويويدبقيفرلاضهن
ىلإدَُعنانعد«:تلق.عومدلابنيتقرقرتمهانيعتناكو.»كدعبنمقليفلا
رمألصوءاسملايف.»ليصافتيأكلانهناكنإىرنلةيناميلسلايفانرقم
مشاهناطلسنكرلاءاوللانييعتو،شيجلاناكرأسيئربصنميفينييعت
.لوألاقليفللاًدئاقكاذنآيفيدرناكيذلا

ةماعلاةدايقلاّرسنيمأيبانجلاءالعنكرلاقيرفلايلاتلامويلايفلصتا
يتلاميسارملاروضحل،ماعلادئاقلاسيئرلارمأبروفلاىلعيروضحاًبلاط
يفُرشنتالافتحالادعبدغلايفو.زومت17ةروثتالافتحاةبسانملماقتس
ناندعنكرلالوألاقيرفلاعافدلاريزوروضحربخزافلتلايفُّثبوفحصلا
مسارملايجرزخلارازننكرلاقيرفلاشيجلاناكرأسيئروحافلطهللاريخ
نأبًانالعإكلذناكو.لوهجملايدنجلاوديهشلايبصندنعتميقأيتلا



.ِّنيُعدقشيجلاناكرألاًديدجاًسيئر
ةرمإبتناكيتلاةعباسلاةقرفللاًدئاقتنكامنيح1983ماعةيادبيف
دعبةيلودلادودحلاىلإانبحسنادقانك،طسوألاعطاقلايفيناثلاقليفلا
ودعلادامتعارثإيف،يبونجلاعطاقلايفتثدحيتلاتاساكتنالاةلسلس
يفيناريإلاقمعلاىلإةعفدنملاانتاعاطقتفقوتنأدعب،ةيموجهةيجيتارتسا
.اهفادهأققحتنأنودنمبرحلاةيادب

.ينقلقيةتحبةيعافدةيجيتارتساتذختايتلاانتاوقلماعلافقوملاناك
برحلاةلاطإىلإيبلسلاعافدلايفانرارمتسايدؤينأنمىشخأتنكو
ىلع،برحلاانتراسخلامتحاىلإو،ةيداصتقالاوةيرشبلااندراومفازنتساو
.بولطملالكشلابمدختُسيمليذلايمكلاويعونلاانقّوفتنممغرلا

،لاتقلايفرارمتسالاىلعةّرصمودعللةيسايسلا/ةينيدلاةدايقلاتناك
ناميإوةيداصتقالاوةيعانصلادراوملاةرفوويرشبلاقوفتلاىلعةدمتعم
ةيحضتللدودحملاريغاهدادعتساو،هلاهئالووينيمخلاةدايقببعشلاةيبلغأ
ةيلودلادودحلاىلإباحسنالاىلعانرابجإيفمهحاجننأباوعنتقاو.ءادفلاو
راعشتحت،قارعلاىلعةرطيسلاوماظنلاطاقسإبرحبسكةيادبوه
.ءالبركودادغببرمتسدقلاىلإانقيرط

وأفقوتنأاهنكميةيعافدلاانتيجيتارتسانأبقالطإلاىلعاًعنتقمنكأمل
وهفقوتلاىلعهربجيامنإلب.برحلايفرارمتساللودعلاةدارإفعضت
مادختساو،اهقحسوةيركسعلاهتاوقريمدتبةيرشبلاهتوقلماوعبرض
اًفنآتركذو.اهريمدتوةيداصتقالاهدراومبرضليركسعلاويوجلاانقوفت
ضعب«ناونعتحتماعلادئاقلاىلإةساردتلسرأيننأ)رشاعلالصفلا(
برحلاىرجملاًزّكرماًفثكمًاليلحتاهيفتيرجأ»ةيسداقلايفيدنجراكفأ
الكلفعضلاوةوقلالماوعلةزكرمةنراقمتيرجأو،خيراتلاكلذىتح
يفسيلبرحلارارمتسانإ«يهةجيتنىلإاهلالخنمتلصوتو،نيفرطلا
ةئيهتدعبةئيرجةّيضرعتةيجيتارتساىلإِّريغننأانيلعوانتحلصم
اهزيهجتواهبيردتوتاعطقلاحاتفناةداعإنمتابلطتملاتنّيبو،»اهتابلطتم
لكشتياهنمٍّلكتايلمعتاعومجمثالثليكشتىلإتوعدو،اهميظنتو
نأىلع،ةّصاختاوقءاولو،ةاشمةقرفو،ةيلآىرخأوةعردمةقرفنم
ةقيمعتابرضبمايقللمدختُستوشيجلاناكرأةسائربلتكلاهذهطبترت
يفاًعابتهبرحةلآوودعلاتاوقنمنكميامربكأريمدتلةعساوتاطاحإو
.تاهبجلافلتخم

نوكتنأُتدمعتو1983عيبريفةساردلاهذهتلسرأيننأاًضيأتركذ



يفلسُرينأاًعقوتم،ماعلادئاقلااهأرقينأنمضأيك،ةزكرموةرصتخم
ةدايقلانمًاباتكُتملتساف.اهيفدروامليصافتحيضوتواهتشقانمليبلط
عّلطا«:هيفءاجيرودلاعلاطكاذنآةدايقلاّرسنيمأنماًعَّقومةماعلا
وهو،»ةيسداقلايفيدنجراكفأضعب«ةنونعملاكتساردىلعدئاقلاسيئرلا
لمعلابانلحمسيالةأدابمللودعلاكالتمانكل،اهيفءاجاممظعمدِّيؤي
ينمبلطيماعلادئاقلاسيئرلاديسلانأىلإراشأو،»اهيفدروامب
.لبقتسملايفراكفألاهذهلثملاسرإىلإةردابملايفرارمتسالا

ىتح1987ويلوي/زومت17تالافتحاليلاتلامويلارظتنأنأبجيناك
ينلبقتسايذلاماعلادئاقلاسيئرلاةلباقملتيعُدتسا.عوضوملاىلإقرطتأ
عقوتأو،كبةريبكلاانتقثلعقوملااذهيفَتنّيُع.رازنقيرفلابًالهأ«:ًابحرُم
ماعلافقوملانعسيئرلاملكت.»كيدلاملضفأعقوملااذهيطعتنأ
هثيدحمتتخاو.يناريإلاودعلاعمانعارصيفةزرابلاتاطحملاضعباًركذتسم
:تلق.»كقافربوكبةدايقلاةقثويتقثعمهللاىلعلكتااًذإ«:ًالئاق
ضعب«ناونعبةساردمكتدايسىلإتلسرأ1983ماعيف،سيئرلايديس«
،فقوملاروطتنعتارّوصتواًراكفأاهيفتجردأ»ةيسداقلايفيدنجراكفأ
يننأهلتحضوأو.»يقارعرصنببرحلاءاهنإلهبمايقلاانيلعيذلاامو
هذهلاوطتّدلوتيتلاةربخلادعبتاروصتلاوراكفألاكلتارًيثكتروطدق
هذهىلععّلطتنأ،سيئرلايديس،ناكمإلابناكنإ«:هتوجرو.نينسلا
ةلبقملاةلحرملايفلمعللحرتقملاجهنلامكتدايسلضرعأاهدعب.ةساردلا
.»يـقارعرصنببرحلاءاهنإل
.اًعدومتضهنف،سيئرلالاق»اًنسح«-
ىلعُتعّلطا«:ًالئاقينردابف.هتلباقملىرخأةرمتيعُدتسانيمويدعب
.»؟ةلبقملاةلحرمللهحرتقتيذلااميللقنآلاو.ةساردلا

ةلماشةّيضرعتةيجيتارتسادمتعننأانيلعنإ،ًالوأ،سيئرلايديس«-
ةعفادملاانتاعطقحاتفناةساردديعننأاهلوأوةددعتملااهتابلطتمنيمأتدعب
قرفنمةفاكةبراضلاانتاوقريرحتوبحساهبقعي،ةهبجلامومعيف
بسانمددعوةّصاخلاتاوقلاةيولأوريواغملاتاليكشتوةيلآىرخأوةعردم
ىلعةمخضلتككاهبيردتيفعرشنو،ةيفلخقطانمىلإ،ةاشملاقرفنم
ةعساولاةروانملاوةطاحإلاوقارتخالاوموجهلاومّدقتلالثمةيضرعتلاتايلمعلا
.ىرخألادانسإلاةحلسأوشيجلاناريطوةيوجلاتاوقلاعمنواعتلاب

،نيتعردمنيتقرفاهنمٌّلكّمضتلتكثالثيفتاوقلاهذهميظنت:اًيناث
ةيولأوريواغملاةيولأنماًددعو،ةاشمقرف3-2عمةيلآةقرفو



لتكعبرأانيدلنوكيسيروهمجلاسرحلاانفضأاذإف،ةّصاخلاتاوقلا
.ةبراض
ةدايقلاةرمإبحبصتوقلايفلاةرمإنمثالثلاشيجلالتكجرُخت:ًاثلاث
ةدحاوةلتكويبونجلاعطاقللةيفلخلاقطانملايفنابردتتاهنمناتنثا.ةماعلا
ةيفلخلاقطانملايفبردتتلقرفثالثىلإنيتقرفيقبنو،طسوألاعطاقلايف
املةهباشمتايلمعحاسىلعاهعيمجبردتتنأبجيو.يلامشلاعطاقلل
.لاتقلاتاهبجيفًالعفدوجوموه
ةدايزلاٍّيرودضرألابةكساملاةعفادملاتاعطقلابيردتةداعإ:اًعبار
تاعطقلاحاتفنايفةيماظنلاتاقايسلاىلإةدوعلاو،ةيلاتقلااهتيافكواهتاردق
نعاٍّيئاهنداعتبالاو.اهتاطايتحاواهقامعأوتاهبجلالاوطأةيحاننمعافدلل
اهبانلمعو،مهضعباهركتبايتلاىرخألاغيصلاورامغإلاورتاوسلاةئبعت
.ةيضاملاكراعملاةرادإيفريبكللخىلإتدأيتلاو،برحلاتايرجملالخ

تاوقوريواغموةاشموًايلآواًعردمًءاول220نمرثكأانيدل:اًسماخ
رخآلافصنلايقُبنو،هالعأضرغللاهفصنبحسننأعيطتسن.ةّصاخ
.ٍّيرودٍلكشبناكملايفبيردتلاو،عافدلابكسملل

100ةهجاومىلعةردقلاودعللتسيلنأبسيئرلايديسقثاويننإ
مزعلابةفّصتم،ةّصاختاوقوريواغموةاشموةيلآوةعردمةيولأ110-
يفٍرثؤميرانويوجٍدانسإبوٍةمخضلتكبهحاتجتسامدنعبيردتلاةيلاعو
دعبهيئترأيذلاجهنلاصّخلميديساذه.لاتقلاتاهبجنميأ
.»مكتقفاوم

.سيئرلالاق،»هذيفنتانعطتسااماذإةمّدقتمةوطخوديجلمعلهنإ«-
اماذإهذيفنتىلعنورداقاننأسيئرلايديسمكلدِّكؤأ«:تلق
دهعتأو.هذيفنتبلطتتيتلاتاءارجإلايفانديمتقلطأو،ةيرحلاانومتيطعأ
.»طقفةدحاوةنسلالخيقارعٍرصنببرحلايهننساننأيديسمكل

ىلعلمعلايفاوعرشا.هللاىلعاولَّكوت.ةيلاعكقافربوكبانتقث«-
.سيئرلالاق،»كلذ

ةديدجراكفأيدلّدلوتتامدنع،قليفوأةقرفدئاقتنكامدنعيتداعك
،ييأرحاضيإلًالوأينكرتائيهىلعاهحرطبذيفنتلالبقموقأ،طيطختلايف
بابسألاًاليصفتمهلحرشأمث،مهتاضارتعانعامكمهتالؤاستنعبيجأف
اوعنتقادقمهنأنمدكأتأنألبقمهكرتأالو.تابلطتملاوتابجوملاو
ضرغللنيذّفنملانيرمآلاوةداقلابعمتجأاهدعب.هيجوتلاوةركفلااوبعوتساو
ةيدجبلبقملالمعلاذيفنتلةدحاوةيضرأىلعاًعيمجنوكناذكه.هسفن



.ناقتإوةسامحو
تايلمعلاةرئادنكرتائيهبةّدعتاعامتجاةماعلاناكرألايفتدقع
ءارجإمهنمتبلطو.اهتابلطتمواهجهتننسيتلاةيجيتارتسالاداعبأحرشل
قطانمديدحتوضرعتللصصُختسيتلاتاعطقلابحسلةمزاللاتاساردلا
تاحاسهباشتتاحاسءاشنإةعباتمو،هجهنواهبيردتتاتيقوتواهدوجو
كسمةيفيكلمهتاحرتقمميدقتودادعإمهنمتبلط.اهيلعبيردتللةهبجلا
ةصّصخملاتاعطقلابحسدعبتايلمعلاعطاوقيفةيعافدلاعضاوملا
مجححارتقاتبلطو.قلايفلاعطاوقيفاٍّيروداهبيردتتاتيقوتو،ضرعتلل
،ةئراطلافقاوملاةهجاوملقلايفلاةرمإبنوكتسيتلاةيلحملاتاطايتحالا
نمريواغمةيولأوقرفلاتابابدبئاتكنمةعردمةيولأليكشتةيناكمإو
تاءارجإنمكلذريغو،قلايفلاةداقىدلةيلحمتاطايتحانوكتل،اهتادحو
ةرتفلاوطةهبجلايفللخثادحإنودنملبقملاانجهنقيقحتنمضت
.بيردتلاودادعإلا

)1-13(ةروصلا
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شيجلاناكرألٍسيئركيتمهممالتسامويديهشلابصنمامأ



عطاوقىلإةفثكمتارايزباهوريدموتايلمعلانكرتائيهترشاباهدعب
.اهرارقإليلاهميدقتوتاساردلادادعإوتايلمعلا

قلايفلاةداقلزجونل،اًعابتتايلمعلاعطاوقةرايزبكلذدعبانأدب
تاّبلطتموةديدجلاةيجيتارتسالاقيبطتلةماعلاناكرألاجهنمهنكرتائيهو
قلايفلاةداقانعمجف،يبونجلاعطاقلابانأدب.هقليفنمضٌّلك،اهذيفنت
دبعدمحمنكرلاقيرفلاو،)ثلاثلاقليفلا(لامجنيدلاءايضنكرلاقيرفلا
اًدئاقناكيذلالداعرمعنيجلاينكرلاءاوللاو،)عبارلاقليفلا(رداقلا
قليفلا(ديشرلادبعرهامنكرلاقيرفلاو،)سداسلاقليفلا(ةلاكولابقليفلل
نواعميتبحصبناكو،ةرصبلايفثلاثلاقليفلاّرقميفمهانيقتلا.)عباسلا
تاكرحلاريدموةيركسعلاتارابختسالاريدموتايلمعللشيجلاناكرأسيئر
ةسائرنمنكرطابضويركسعلابيردتلاريدموطيطختلاريدموةيركسعلا
.تارابختسالاةيريدموتايلمعلاةّينواعموشيجلاناكرأ

ةعبسلاماوعألايفبرحلاتايرجملزجومضرعبتاعامتجالاُتأدب
اٍّيدامانفزُنتساو،تادعملاوصاخشألايفةريبكانتايحضتنإتلق،ةيضاملا
تادعملاوصاخشألايفةحدافلاهرئاسخنممغرلاىلعودعلاو،ًايداصتقاو
يرشبلاهقّوفتلضفبهفادهأقيقحتىتحبرحلاىلعهرارصإيفرمتسا
نوبصعتملاهتداقخضرينلاذهبو،ةيداصتقالاهدراوميفانريثأتةيدودحمو
مهدراومبرضنوةحلسملامهتاوقرمُدننأدعبالإبرحلاوألاتقلاءاهنإل
ةلماشةّيضرعتةيجيتارتسادامتعاانيلعكلذقيقحتلو.مهداصتقاكهننو
ُّدوأرخآءيش«:مهلتلقمث،هتداقوهتاوقةدارإرسكوودعلارهظرسكل
ةيداملاانتاردقلىوصقلادودحلاىلإانلصواننأوهو،مكلهلوقأنأ
؛ىرخأنينسبرحلايفرارمتسالاىلعنورداقاننأبدقتعأالوةيرشبلاو
برحلاءاهنإوانتدارإلخوضرلاىلعودعلارابجإلرثكأالةدحاوةنسانمامأ
.»لاتقلافاقيإو

ودعلافقوملاًزاجيإانلةقفارملاتارابختسالاةعومجمترجأاهدعب
لكهاجتالو،يبونجلاعطاقلايفةحتفنملاةيداعملاتاعطقلاعيزوتومجحو
يفةسيئرلاهتاطايتحاوودعللةيلحملاتاطايتحالامجحنايبعمقليف
.اهذيفنتىلعهتردقوهتايننايبو،قمعلا

عطاقيفعافدللةحتفنملاانتاعطقمجحضرعيذلاتاكرحلاريدماهبقعأ
مومعيفاهزكرمتو،ةماعلاةدايقلاتاطايتحاوةيلحملاتاطايتحالاو،قليفلك
نمبحسنتسيتلاتاعطقلامجحطيطختلاريدمهدعبَّنيبو.عطاقلا



لامعأللؤيهتلاوبيردتلابعورشللةماعلاةدايقلاةرمإبحبصتلعطاقلا
عطاوقيفىقبتسيتلاةعفادملاتاعطقلامجحدّدحو.ةلبقملاةّيضرعتلا
دراوملانمقلايفلااهّرفوتنأيغبنييتلاتاطايتحالامجحو،قلايفلا
.اهيدلةيقبتملا

تاطايتحالابيردتجهنيركسعلابيردتلاةعومجمتحضوأ،ارًيخأ
اهعضاوملتاعطقلالالتحابولسأو،اٍّيرودةكساملاتاعطقلاوقلايفللةيلحملا
تّايمسمءاهنإو،انتاساركيفةدوجوملاةيركسعلاتاقايسلاقفو،ةيعافدلا
لسرتساهنأتنلعأو،اًقباساهبلمُعيتلا»رامغإلا«و»رتاوسلاةئبعت«لثم
.كلذذيفنتةعباتمليركسعلابيردتلانماًرمز

اًحيرصيدرناكو.حاضيتساوأراسفتسايأةداقللناكنإُتلأس
.»جهنلااذهحاجنإللمعننأالإاًعيمجانمامأسيل«:اًحضاوو
،يبونجلاعطاقلاىلإانترايزجئاتنهلزجونلماعلادئاقلاسيئرلاانيقتلا
مهلوبقىدمو،قلايفلاةداقعمءاقللاتايرجمليصافتىلإمامتهابىغصأف
.ديجلكشباهبلَِبقواهمهفتعيمجلانأهتربخأو،اهبجومبلمعلاوانتاحورط
ىلإثلاثلاقليفلادئاقلامجنيدلاءايضنكرلاقيرفلالقنتحرتقا
،عقوملااذهيفهيلإيتجاحلةريمللشيجلاناكرأسيئرنواعمبصنم
ىلإتقرطتنأدعبهنمًاليدبنوكيلدوبعحالصنكرلاءاوللاتحّشرو
.كلذبرمألاردصأوسيئرلاقفاوف،هتالهؤمضعب

،اطعدمحأتكوشقيرفلايناثلاقليفلايدئاقانيقتلاطسوألاعطاقلايف
»ديهشلاوبأ«ـبىّنُكملايميعنلاهياتليعامسإقيرفلاصاخلالوألاقليفلاو
،اهلجأنمانمدقيتلاةمهملاامهلتزجوأ.صاخلالوألاقليفلاّرقميف
قايسلاقفو،بيردتلاوطيطختلاوتاكرحلاوتارابختسالارمزينتبقعأو
ىلعحايترالامدعتامالعتظحال.يبونجلاعطاقلايفهانيرجأيذلاهسفن
وأتاراسفتسايأنعارًيخأتلأسامدنعو،مالكلاءانثأيفامهيهجو
مل(ناكرألاسيئرديسلا«:لوقلابليعامسإقيرفلارداب،امهيدلتاظوحلم
سيئرنأنممغرلاىلعارًيثككلذبمتهأمل،ضرتُفيامكيديسبينبطاخي
.عافدلاريزووماعلادئاقلادعبةحلسملاتاوقلايفمدقألاوهشيجلاناكرأ
ماعيفةيناثلاةقرفلاعطاقيفلماعلاعبارلاءاوللاًرمآهياتليعامسإناك

ميهاربإنكرلاءاوللاةقرفلادئاقلاًقفارمتنكو،نكرديقعةبترب،1966
فادهأنععفادتوةعساوانتاهبجنإ.)بيقنةبتربو،كاذنآّيراصنألا
ودعلاماقاماذإف،رثكأانفعضيساهنمتاعطقبحسنإ.ةمهمةيجيتارتسا
انتاموظنمرايهناىلإكلذيدؤيسوانعضاومقرخيفحجنيسفضرعتب



قليفلادئاقتكوشقيرفلاناك.»اهابقعدمحتالجئاتنىلإو،ةيعافدلا
.ديهشلاوبأهلوقياماًديؤمهسأرزهييناثلا

ةقدبةيركسعلاتارابختسالاريدمامكلَّنيب:ًالوأ،ليعامسإقيرف«:هتبجأ
نملقأيهو،اهتاطايتحاوامكتاهبجيفةحتفنملاودعلاتاعطقمجح
نماهانددحيتلاتاليكشتلابحسدعبىتحعافدللةحتفنملاامكتاعطق
تاذلابكعطاقيفف،ةريبكتاطايتحاامكيدلنوكتس:اًيناث.امكعطاوق
اهعموعافدللةحتفنملاكقرفنمبحُستسيتلاةثالثلاةيولألاكلرفاوتتس
،كقرفريواغمتادحونملكشُيسرخآريواغمءاولو،قليفلاريواغمءاول
تاطايتحاكيدلنوكتسكلذبو،كترمإبحبصيلاًعردمًءاولكللسرنسامك
،رخآدعباًموياهتردقروطتتو،كعطاقيفبردتتًابيرقتنيتقرفمجحب
فقوميأةجلاعملهمادختساعيطتستيذلايلحملاكطايتحاوهاذهو
ةبراضةلتكامكعطاوقفلخبردتت:ًاثلاث.انيلإعوجرلانودنمههجاوت
اننكل،ةماعلاةدايقلاةرمإباهنأحيحص،ةاشموةيلآوةعردمقرفنم
اًسيئريتفصبيننإو.لوقتامكفقوميأروهدتةجلاعملاهمدختسنس
يتلافقاوملاةيلوؤسملمحتأسيننإحوضولكبامكللوقأشيجلاناكرأل
امكمايقةلاحيفاهنعالأُستنلو،ةفاكتاهبجلايفانجهنذيفنتنمجتنتس
.»ةكرعملاءانثأيفامكنمبولطموهاممىندألادحلاب

قيرفلاةدايسايفرعتتنأ«:لاقوليعامسإقيرفلاعنتقيملكلذعم
دادسترسكو،دحاولمرسيكتحازأو،ضئافرهنهايمتقفدنااذإ
املكقرُغتسو،هايملاقفدتفقوتنلسايكألافالآنإفةيوقتلا
هلكتقولامكلناوخإلاةيقبوتنأ،قيرفلاةدايس«:فدرأمث.»اهضرتعي
رخآهذهنوكتدقرمعلااذهيفينكل،مكبيصتدقةسكنيأحيحصتل
نأعيطتسأالدقةميزهراعبةيركسعلايتايحيهتنتنأديرأالو.يكراعم
.»اًدبأهوحمأ

.يلخاديفدعاصتيبضغلاأدباهدنعنكل،هتلداجملاوطًائداهتنك
نأامكلحضوننحنويقافروانأيتوصَُّحبليعامسإقيرف«:مزحبتلق
طقسيسومزُهنساننإ.دبألاىلإبرحلايفرمتسينأعطتسينلقارعلا
تنأيتأتو،هتدارإميطحتوودعلاريمدتىلعلمعنملنإمهيديأبقارعلا
ةميزهراعةيشخكنمبلُطيامذيفنتيفبغرتالكنألوقتلنآلا
ليعامسإقيرفعمسا؟قارعلانمربكأتنأله؟قارعلانعاذام؟كقحلي
اهرئاودوةماعلاناكرألاطابضنماًرمزامكللسرأس،تكوشقيرفايتنأو
هبامترُمأامناذّفنت.ةعاسبةعاسومويباًمويهبانرمأامذيفنتةعباتمل



.روفلاىلعانرداغو.»ةمالسلاعم.ًايفرح
هتربخأف.طسوألاعطاقلايفثدحامعانلأس.ماعلادئاقلاءاقلىلإاندع
حرتقا.كلذةعباتملطابضلانماًرمزلسرنسو،هديرنامةداقللاندّدحاننأب
تارتفةهبجلايفامدخدقل.نيقليفلايدئاقيعقومرييغتسيئرلايديس
ءاوللاسمه.تقولاضعبةحيرمعقاومىلإامهلقنديفملانموةليوط
امهتدايسللوقتالاذامل«:ينذأيفتارابختسالاريدميرودلارباصنكرلا
شيجلاناكرأسيئرانأ،رباصءاول«:روفلاىلعهتبجأ.»طبضلابثدح
.»مهيذؤأنأاليطابضيمحأنايبجاوو
بصنمىلإتكوشقيرفلالُقنودعاقتلاىلعليعامسإقيرفلاليحأ
لقندقتارابختسالاريدميرودلارباصنأدقتعأو.نيبراحملاةرئادسيئر
يناثلاقليفلاوصاخلالوألاقليفلايدئاقعمءاقللاليصافتسيئرلاىلإ
.اذهانعامتجالبق

ةداقعمانتاءاقلةلسلسنمةريخألايلامشلاعطاقلاىلإانترايزتناك
،مشاهناطلسنكرلاءاوللالوألاقليفلايدئاقانعمج.شيجلاقلايف
،كوكركيفلوألاقليفلاّرقميفيرودلاعلاطنكرلاءاوللاسماخلاقليفلاو
عمةهباشمتاءاقلانيرجأو.امهنمةبولطملاتامهملاوجهنلاامهلانزجوأو
شيجلاناريطةيرمآوةيرحبلاوةيوجلاةوقلاةداقو،سرحلاقليفدئاق
هبئانو،ماعلادئاقلاعمًءاقلارًيخأانرضحو.ةدحاوةيضرأىلعاًعيمجنوكنل
تابلطتمذيفنتيفءدبللانتاءارجإلمجمهيفانزجوأعافدلاريزو
.ةحلسملاتاوقللةديدجلاةيجيتارتسالا

بيردتلانإ«:هتبجأ.»؟نيزهاجنوكنسىتم«:ماعلادئاقلاينلأسامدنع
مث،»ىرخأرهشأ4-3ةّيضرعتلاتايلمعلاو،رهشأ8-7قرغتسيس
يفتايلمعلاعطاوقنمٍّيأيفسيئرضرعتبودعلاعرشاماذإو«:لأس
:هتبجأ.»؟ةّيضرعتلاانتايلمعلانتيزهاجلماكتتنألبقبيردتلاتارتفءانثأ
نمددعبةروانملاانناكمإبامك،ةيفاكةيلحمتاطايتحاقلايفلاةداقىدل«
نأنودنمرمألابجوتسااماذإ،ةماعلاةدايقلاتاطايتحانمقرفلا
.»ةبرضلاتاوقيفكلذرِّثؤي

ًامئادنادوجوم«عافدلاريزووهنأًالئاقفدرأو،انلمعسيئرلاكراب
.»هللاءاشنإلبقملاانرصنقيقحتلمكهجاوتةبقعيأليلذتل

ةّيضرعتلاتايلمعللةصّصخملاةماعلاةدايقلاتاطايتحامجح
يروهمجلاسرحلا-



،ةّصاختاوقةقرفو،ةاشماتقرفو،ةيلآةاشمةقرفو،ناتعردمناتقرف
لازنإتادحوو،ّةيرشبعدافضةّصاختابجاوءاولو،ريواغمةيولأ4/5و
.قيمععالطتساتاعامجو،يرحب

.T62و،T72،ةبابد1000:تابابدلا
.BTR-60و،BMP-1،BMP-2Kلاتقةلجع950:ةعردملالاتقلاتالجع
.ملم155و،ملم152و،ملم130و،ملم122عفدم500:عفادملا
.ملم122خيراوصةفذاق100:خيراوصلاتافذاق
.يدنجوطباض100.000:صاخشألاعومجم

ةبرضلاتاوق:شيجلا-
.BTR60و،T62و،T55:ةعردمقرفسمخ
.BMP-60و،BMP-1،BTR-50:ةيلآةاشمقرفثالث

.ريواغملاةيولأنمددعو،ةّصاختاوقةيولأةثالثو،ةاشمقرف8/10
.T62و،T55زارطنمةبابد2000:تابابدلا
.BMP-60و،2250BMP-1،BTR-50:ةعردملالاتقلاتالجع
.ملم155و،ملم152و،ملم130و،ملم122،عفدم1500:عفادملا
.ملم122و200:خيراوصلاتافذاق
يدنجوطباض250.000:صاخشألاعومجم
عافدللةحتفنملاتاوقلامجح:شيجلا-
.ةاشمةيولأ5-3ةقرفلكيفةاشمةقرف30
،ملم152و،ملم130و،ملم122،عفدم2200:ةيعفدمةبيتك120

.ملم155و
.يدنجوطباض45.000:صاخشألاعومجم

قلايفلاتاداقلةيلحملاتاطايتحالامجح-
.ةعردمةيولأ8و،ريواغمءاول16و،ةاشمءاول24
.ةبابد850:تابابدلا
.ةلجع400:ةعردملالاتقلاتالجع
.يدنجطباض120.000:صاخشألاعومجم

ةيرحبلاتاوقلا-
.ةيرحبقراوزءاول



.حطس/حطسخيراوصقراوز6/7
.يرحبلالازنإلانفسنمددع
.تفاركرفوهلانمددع
،ًارتم18/راتمأ9لاوطأبجوفلكلًاقروز150(ةفيفخلاتققراوزاجوف
.ةّيعابرتاشاشر،)عاجرإلاةميدععفادمو،ملم55خيراوصتافذاقبلّمُحت

.ةيرشبعدافضجوفو،نييرحبةاشماءاول
.يدنجوطباض10.000:صاخشألاعومجم

خيراوصلاتاوقةيرمآ-
.ناديمخيراوصءاولو،ىدملاةديعبخيراوصءاول

ةبراضلاةيوجلاتاوقلا-
.ةرئاط240:ةيجيتارتساتافصاقو،يضرأموجهبرس15
.ةرئاط80:)جاريم(تامهملاةددعتمبارسأةعبرأ
.ةرئاط170:ةيدصتمبارسأةرشع
.ةرئاط30:عالطتساابرس
.ةرئاط520:عومجملا
يفاهرئاودوةماعلاناكرألاتبأدتازاجإلاةلحرمتبقعأيتلاةلحرملايف
تامهملااهتاليكشتوقلايفلاذيفنتةعباتمىلعةّصاخبيردتلاوتايلمعلا
ىلعقلايفلايفوأقرفلاوتاليكشتلايفلمعيعيمجلاناكو.اهبةفلكملا
.دعاستوعباتتوفرشتوهّجُوتاهرئاودوةماعلاناكرألارمزتناكو.ءاوسلا
ىلععافدناوةسامحبوللمنودنملحنلاايالخلثمعيمجلالمعف
ةاشملاوةسدنهلاوعوردلاتايريدمنمرمزتناك؛اهقامعأوتاهبجلادادتما
ىلإاههيجوتل،ةبرضلاتاوقليكشتلتبحُسيتلاقرفلاوتاليكشتلاعم
ةلبقملاتابجاولاذيفنتل،تاساركلااهيلعتصنيتلاتاقايسلاقفوبيردتلا
ءانبيفقلايفلاةسدنهماعلاّرقملاةسدنهتكراشو.ىرخأدعبةوطخ
يفمَجاهتسيتلاودعلاعضاومقباطتولثامتةيعافدعضاومءاشنإو
يففلخلاىلإاًديعباهنكامأتددُح،ودعلااهدصرياليكو.لبقتسملا
امك.اهيلعتارهاظتلاونيرامتلاءارجإوبيردتلاةسرامملتايلمعلاعطاوق
نأدعبةعفادملاتاعطقلاحاتفناةداعإتاكرحلارمزوبيردتلارمزتعبات
دادعإلةمئالملاةيسايقلابيلاسألامهلتَنّيبو،ةبرضلاتاليكشتاهنمتبحُس
ةحلسأعضاومىلإدونجللةّيقشلاقدانخلانماًءدب،يعافدلاعضوملا



مهلتدّدحو.داعبألاورفحلاتاسايقعمةسيئرلاوةيعرفلاتارقملاوةدحولا
يكاهقامعأوليكشتلاوةدحولابناجنملغشتيتلاةيعافدلاةهبجلااًضيأ
ةئبعتبفرُعامانيغلأنأدعبةحجانةيعافدةكرعمةرادإنمنَّكمتت
يتلاةعفادملاتاليكشتلاتادحوبيردتىلعتفرشأامك.رامغإلاورتاوسلا
اهريغجرخيلداُعتمثيعافدلاعضوملاجراخىلإاٍّيرودبحستتناك
تفرشأو.اهتادحووتاليكشتللةيلاتقلاةيافكلاةفعاضمانِمضنأىلإبردتيل
عضاوملل،ةلباقملاتامجهلاىلعةيلحملاتاطايتحالاتاسراممىلعرمزلا
.ودعلايديأباهطوقسضرتفنيتلاةيعافدلا

ةبرضللةصصخملاتاليكشتلاترجأتايلمعلاعطاوقنمفلخلاىلإ
ىلعيقيقحلاداتعلابناكاماهنمو،نيرامتلاوتاسرامملانمديدعلا
انرضح.ودعللةيعافدلاعضاومللةلثامملاواهانأشنأيتلاةيعافدلاعضاوملا
،لماشلاضرعتلاوموجهلاىلعانزّكرو.اهبلمعللٍتاظوحلمانيدبأواهضعب
يفمدقئطاوملالتحالزّكرموفيثكيراندانسإبةاشملاموجهنماًءدب
ةيلاعةعرسومخزبةعردملاوةيلآلاقرفلااهلالخنمعفدنتل،ودعلاتاعافد
ةّصاخلاتاوقلاتاليكشتوتادحوبنرتقتلو،هتاطايتحاوودعلاةحنجأمجاهتل
،هتالصاومطوطخبرضوقناوخلاىلعةرطيسللتاّيتمسلاباهراربإمتيتلا
.هتادايقتارقمىلعءاليتسالاو

ديدعلاراكتبانمماعلاّرقملاةسدنهةدعاسمبقلايفلاةسدنهتنَّكمت
ةرومغملاقطانملاتايلآلاودونجلازايتجايفةدعاسملاطئاسولاوتادعملانم
،تايلمعلاتاحاسيفمههجاوتيتلاةشهلايضارألاوأودعلااهثدَحتسايتلا
شيجلاتابلطتَنّمأيتلايركسعلاعينصتلاةئيهنمةلعافةدعاسمبو
.ةلبقملامهتايلمعيفاهيلإنوجاتحيطئاسووتادعمنميروهمجلاسرحلاو
يضارألاوةحلمملاةقطنمزايتجالةئيهلاتعنص،رصحلااللاثملاليبسىلعف
:وافلاةيلمعلةرومغملاقطانملاويقاوسلاتايلآلاوةاشملاروبعلوةوخرلا

.ةاشمللينيلفرسجةماعد3000نمرثكأ-
.تايلآللفيفخرسجةماعد1000-
يضارألازايتجالةيندعملاشرفلاو)نارصحلا(رئاصحلانمراتمألافالآ-
.ةوخّرلا

دونجلجرأصوغعنملةيذحأللةضيرعلادئاسولانمفالآلاتارشع-
.ةوخّرلايضارألاوةحلمملامهحايتجادنعةلوصلا

زاوحألاىلإةاشملادونجروبعلةفيفخلاروسجلانمريبكددعو-
يرللخادلاىلإبرعلاّطشنمةقثبنملاةيئاملاتاونقلايهزاوحألا(



يّئاملاعناملاسرحلاتاوقروبعضرغلنونجمةيلمعلامك،)ليخنلانيتاسب
.ملك2-1ضرعب

دونجلالمحلسالغربيافلانمةعونصملاةلوصلاقراوزنمفالآةعضب-
ةحلسألاضعبو،تايلآلاوتادعملالمحلةركتبملافاوطألاتائمو،مهتحلسأو
.ةدناسلا

-9لاوطأبلاتقلاقراوزنمتائملاةئيهلاتعنصةيرحبلاتاوقلل-
تافذاقو،عاجرإلاةميدعلاعفادملاو،ةطسوتملاةحلسألالمحلًارتم18
.ملم55تاهوفلاةددعتملاخيراوصلا

ماعنمةيقبتملارهشألايفلاتقلاتاهبجيفةمهمثداوحعقتمل
يفناكودعلانأودبيو.كانهوانهةيوناثلاتايلمعلاضعبادع1987
،»ربكألاداصحلا«كراعميفةحدافلاهرئاسخدعبهتاوقميظنتةداعإرود
.سماخلاولوألانيقليفلايتهبجىلعيلامشلاعطاقلايفهكراعمو

اهذّفنيتلاتامجهلا،ةرتفلاهذهيفتثدحيتلاتايلمعلازربأتناك
يف)يوجردوعسمةدايقبقلخودهاجم(يناريإلاينطولاريرحتلاشيج
تاليكشتاهيفاودبكف،طسوألاعطاقلايفةردبو،يبونجلاعطاقلابشوشلا
ةضهانملاةسيئرلاىوقلاىدحإقلخودهاجمناك.ةريبكرئاسخودعلا
.هترمإبمهسفنأاوعضووينيمخلاعماوفلاحت.ةيناريإلاةروثلايفهاشلل
ٌرودمهيلتاقملناكو.لاتقلايفمهنمفالآلاكراشبرحلاتعلدناامدنعو
فالآلالتقومهيلعينيمخلابلقنامث،ىلوألاةرمحملاةكرعميفٌزراب
،برهلاوةاجنلامهرداوكنمدودحمددعويوجردوعسمعاطتساو،مهنم
اونلعأةيلودلادودحلاىلإقارعلاباحسنادعب.اسنرفيفمهمظعمرقتساو
نيبلداعمالسلالحإبجيهنأو،لاتقلارارمتسالببسكانهدعيملهنأ
سيئربئانزيزعقراطءاقلدعبىنعملااذهبكرتشمنايبردصو،نيدلبلا
.سيرابيفيوجردوعسمو،يقارعلاءارزولا

ةيباهرإةمظنمقلخيدهاجمرابتعانييكريمألاىلعينيمخلاماظنطرتشا
،نييسنرفلاىلعكلذكو،نانبليفنييكريمألانئاهرلاحارسقالطإلباقم
مهبابوروأواسنرفتقاضو!اًضيأنانبليفمهنئاهرحارسقالطإلباقم
ةدايقلاتنلعأ.1986وينوي/ناريزحيفقارعلاىلإلاقتنالاىلإاورطضاف
ةيناريإلاةمواقملامرتحتاهنأبيوجردوعسممادصسيئرلاءاقلدعبةيقارعلا
.اهفادهأغولبللمعلاوةكرحلايفاهتيرحواهتيلالقتساو

لجرفآلاةعبسىلإةتس(نيدهاجملاحيلستبكلذرثإيفقارعلاعرش
مهتءافكباوزيمتنيذلاتاداهشلاةلمحونيفقثملانممهمظعم)ةأرماو



ميرمهتجوزودوعسمةكرحلايميعزلقلطملامهئالوومهطابضناومهتعاجشو
نماونّكمتو،ةيعفدملاعطقضعبواًعوردوتايلآوةحلسأاوملتسا.يوجر
يلآ(ةاشملانمنيءاولبراقيمهشيجناكو.رادتقاوةرادجباهمادختسا
مهتاعالطتساباوزيمتو.ةّصاختابجاوو،عالطتساوةاشمتاعومجمو،)عوردو
ىلعمهتردقو،ذيفنتلالبقةليوطعيباسأرمتستدقيتلاةلصفملاوةقيقدلا
ققحيذلارمألا،اهنومجاهييتلاتاعطقلايفمهعمنيفطاعتملابلاصتالا
.مهتايلمعيفركُذترئاسخنودنمةرهابتاحاجنمهل

رازنقيرف«:ماعلادئاقلاسيئرلالأس1987ربمتبس/لوليأفصتنميف
ةطخلماعلاراطإلاانيدل«:هتبجأ.»؟وافلاريرحتةطخيفمتحبصأنيأ
.»ةبئاستاياهنكانهلازتالو،ريرحتلا

.سيئرلاديسلارمأ.»نآلاذنماهتابلطتمنايبو،اهلامكإىلعاولمعا«-
تايلمعلانواعمبتعمتجاةماعلاناكرألايفيّرقمىلإتدعامدنع
طيطختلالامكإيفعورشلاىلإمهتهجوو،تاكرحلاوطيطختلايريدمو
اهميدقتوتاريضحتودانسإوتاليكشتنماهتابلطتمديدحتو،ريرحتلاةيلمعل
.اهتشقانملّيلإ

دئاقلاهرضحةماعلاةدايقلايفعامتجاىرج1987ربمتبس/لوليأ27يف
ريدموتايلمعلانواعموشيجلاناكرأسيئروعافدلاريزوهبئانوماعلا
فرشملاويركسعلاعينصتلاةئيهسيئرلماكنيسحقيرفلاوتارابختسالا
:يليامديدحتعامتجالااذهيفمتو.يروهمجلاسرحلاىلع

ةيلمعذيفنتبناّفلكُيسنمامهعباسلاقليفلاويروهمجلاسرحلا-
.وافلا

غرفتت.ةمهملاهذهليروهمجلاسرحلاوشيجلانمءاول48ريرحت-
ةلحرميفمهفادهألةهباشميبونجلاعطاقلايفةيفلخقطانميفبيردتلل
.ذيفنتلا

يفاندعاستطئاسووتادعمنمةيلمعلاهذهلنآلانمانتابلطديدحت-
.يركسعلاعينصتلاةئيهلاهميدقتو،وافلاةهبجايفارغوبوطتاديقعتزايتجا

دكأو.ةلودلاىوتسمىلعدمألاةليوطةعداخمططخعضولؤيهتلا-
يننكل«،ةيبسنةلوهسباهزاجنإاننكميناريإةعداخمنأماعلادئاقلاسيئرلا
.»ةيلمعلاهذهباكريمأةعداخممكنمديرأ

املكودعلاتاطايتحابحسلةديدجتاهبجحتفةرورضسيئرلادكأ-
.ذيفنتلادعومبرتقا



.ةماعلاةدايقلاجراخةبوتكمتاهيجوتيأرادصإمدعدكأ-
نواعموناكرألاسيئرهرضحعامتجادقُع1987ربمتبس/لوليأ28يف
عضولو،اهذيفنتةعباتموتاريضحتلاديدحتلتارابختسالاريدموتايلمعلا
.ةحلسملاتاوقلاوةلودلاىوتسمىلعةعداخملاةركف

هرضحةماعلاةدايقلايفعامتجادقُع1987ربوتكأ/لوألانيرشت3يف
شيجلاناكرأسيئرهيفضرع،عافدلاريزوهبئانوماعلادئاقلاسيئرلا
تامولعملاعمجونمألايحاونوتاعطقلاوتادايقلاديدحتوتايلمعلاةركف
ةيوجلاوةيرحبلاتاوقلاتادايقعمكرتشملالمعلاةرورضو،ةيرابختسالا
ةيديلقتريغةطخديريهنأسيئرلادكأ.ةقحاللحارميفشيجلاناريطو
ددحتوافلاةهبجةعيبطنأشيجلاناكرأسيئرحضوأو.وافلاةيلمعل
لازنإتايلمعبمايقلاةّيناكمإسردناننأنممغرلاىلع«ةروانملاتاناكمإ
ًابيرقتديحولارايخلانوكتسيتلاقرخلاةيلمعليهستلّيتمسويرحب
.»وافلاةهبجل

راطإجراخةبوتكمرماوأالوتاهيجوتالنأىرخأةرمسيئرلادكأ
.»ديلاطخبنوكيمكبناجنمانلبتكيام«و،ةماعلاةدايقلا

ةشقانملشيجلاناكرأةسائريفعامتجا1987ربوتكأ/لوألانيرشت13يف
.نيحلاكلذىتحهرارقإوهؤارجإمتام

هتاهيجوتشيجلاناكرأسيئرردصأ1987ربوتكأ/لوألانيرشت14يف
هيفتضرُعرخآعامتجادقعمت.قباسلاعامتجالايفهرارقإمتامذيفنتل
،امهنملكلةيئاهنلافادهألاوتاهاجتالاونيقليفلاتامهموةماعلاةطخلا
.ةيلمعلاذيفنتليلوأدعومعضوو

سداسلاقليفلاةهبجىلعةيداعمتاكرحتةيركسعلاتارابختسالاتدصر
ناطلسنكرلاءاوللاةداعإباهرثإيفماعلادئاقلارمأفيبونجلاعطاقلايف
بُّسن.سداسلاقليفللاًدئاققباسلاهعقومىلإلوألاقليفلادئاقمشاه
نكأمل.لوألاقليفللاًدئاقتجاسلماكنكرلاءاوللاسداسلاقليفلادئاق
ءاوللاف.لوألاقليفلاعطاقةعيبطدّقعتوةعِسلءارجإلااذهىلإاًحاترم
انوكتملهتبرجتوهتربخنأالإهمادقإوهتعاجشبفورعمتجاسلماك
.عطاقلااذهلثميفةريبكتايلمعةرادإلنيتيفاك

-توامروحمهاجتابةيداعمةطشانتاكرحتاندصر1987ماعةياهنيف
تامولعمىلعانلصحامك،لوألاقليفلاعطاقيفةيناميلسلاقرشةتراوج
ينطولاداحتالابزحلداركألانيحلسملانيبكرتشملاقيسنتلاروطتدكؤت
.ودعلاو)ينابلاطلالالج(



عطاقىلعاًعساواًموجهودعلاّنش1988رياني/يناثلانوناكفصتنميف
ىلعةرطيسلااًعيمجاوعاطتساومهتدعاسمبوينابلاطلايحلسمبًالدتسمتوام
،توامروحمىلععفادتيتلا44ةقرفلانم603و83نيءاوللاعضاوم
.»يموردمحأ«ةامسملاةمهملاةضراعلاىلعةرطيسلانماونّكمتامك
تابرتقمىلعةرطيسملاضراوعلانععافدلايف44ةقرفلاتاعطقتتامتسا
لالجلةسيئرلاتارقملاىلإو،ةهجنمةتراوجىلإةيدؤملاقرطلاقرافم
ىرقلةرعولاقطانملايفنيقدنختملاىرخأةهجنمهيحلسمو،ينابلاطلا
»نوركمةريب«لبجلةقهاشلاممقلااهيمحتيتلاولكربوولكرسوةمولام
.ناكودةريحببةيناميلسلاطبرتيتلاقيرطلاوشادروسلهسىلعلطملا

نمداركألانيحلسملابةدنُسملاينيمخلاسرحنمودعلاتاليكشتتناك
ءاوجأيف،فقوتنودنمتامجهلاولتتامجهلاّنشتينابلاطلاةعامج
ةقرفلاّرقمترز.ةضفخنملاةرارحلاتاجردوجولثلارامهنانمءوسلاةغلاب
.بثكنعفقوملاىلععالطاللاهنعَعفادملاةضراعلاىلعمّدقتملا44
ضوخيفةيلاعةربخيذريدقةاشمطباضفيلكتاهرثإيفتررقو
يفةقرفدئاقحلاصدمحمراديقنكرلاءاوللاتيعدتساف.ىرغصلاكراعملا
44ةقرفلاةدايقبهتفلكو،طسوألاعطاقلابونجيفصاخلالوألاقليفلا
ةدعاسميأميدقتلاًرضاحواًفيدريلصألااهدئاقنوكياميف،اهكراعمةرادإو
.اهبلطي

بوبهدعبالإةلباقملاانتامجهالوودعلاتامجهوكراعملافقوتتمل
.ناطلتخياناكنيعمجلانأىتح،ةيؤرلااهيفتمدعنا،ةيتاعةيجلثفصاوع
رمطنأاًرارمثدحو،هتدوعقيرطنّيبتلواحيبناجلكناكاهنيح
لاتقلاناكطقفذئنيح.ةرمهنملاجولثلانانطأتحتمهموصخاندونج
.اهفقوتلاحفنأتسُيلفقوتي

ةردقبيعافدلاعضومللةيمامألاتافاحلانمهكراعمراديقءاوللارادأ
انيقبو،فقوتلاىلعهتربجأةحدافرئاسخودعلادّبكونيتيلاعةرادجو
ىلإلوصوللهفدهقيقحتنمهانعنمو،ةمهملاةضراعلاكلتبنيظفتحم
.قليفلاعطاققمعيفمهلمعريوطتلهيحلسموينابلاطلاتارقم

لافنألا
نأ)ينازربلاوينابلاطلا(نوحلسملاداركألاةداقلابسح،وافلاطوقسدعب
كارتشالاىلعمهرمأاومسحف،ناريإعمهبرحةراسخىلإهقيرطيفقارعلا
يفاوكراشف،قارعلالامشىلعةرطيسلليناريإلابناجلاعممهدهجلماكب



ماعيفتوامىلعموجهلايفو،1986عيبريفةتراوجىلعيناريإلاموجهلا
تناك.توامىلعريخألايناريإلاضرعتلايفهعمؤطاوتلااورركو،1987

تارقملاىلإَلوصولاعطاقلااذهيفاهلكةيناريإلاتايلمعلافادهأ
قليفلاعطاققامعأىلإاًعمعافدناللداركألانيحلسمللةسيئرلاتاعمجتلاو
دادسوةجبلحوةيناميلسلالثمةيويحفادهأوندمىلعةرطيسلل
ينابلاطلابرضانررقهتياغقيقحتنمودعلانامرحلو.ناكودوناخدنبرد
يفسيئرلاهرقملىلوألاةيقبسألاانعضوو،ةقطنملانممهدرطوهيحلسمو
،ةياغللةعينمقطانميهو،نوركمةريبلبجقرشولكرب-ولكرسةقطنم
ضرعتللةقحاللاتايقبسألاتناكو،اهيلإلوصولاشيجلاتاعطقلقبسيمل
.ودعلااهفدهتسيةيويحفادهأبرقهيحلسمدجاوتقطانمىلع

ةرادإيفًالغشنمتجاسلماكنكرلاءاوللالوألاقليفلادئاقناكّامل
نوكيلبُّسنيذلامشاهناطلسنكرلاءاوللاانّفلكتوامعطاقيفهكراعم
انعضوو،اٍّرقمهلانثدحتسافبجاولااذهذيفنتبلوألاقليفلادئاقلاًفيدر
عافدلاجاوفأنماًددعو،ريواغملانمتادحووتاليكشتلانماًددعهترمإب
نععافدللٌجاوفأمهنمتلِّكُشةطلسللنولاومداركأنوحلسم(ينطولا
نيضهانملاداركألانيحلسملالاتقيفةيركسعلاتاعطقلاةكراشملو،مهقطانم
.]221[)ةطلسلل

ىلوألالافنألا
ةزهجألعفبماعلايأرلارظنبتهّوُشو،لافنألاتايلمعنعريثكلابتُك
هبدصُقياملكبداركألانوحلسملااهاذغيتلاةيبرغلاوةيناريإلاةياعدلا
نمأةيلمعالإلافنألاتايلمعنكتملاهلاحعقاويف.ةلودلاةنطيش
نمنكميامرثكأبو،ةحلسملاتاوقلانمنكمياملقأبتذِّفنيلخاد
اهترطيسضرفلةلودلاةدعاسملتعّوطتيتلاةيدركلاينطولاعافدلاجاوفأ
امك.يقارعلايلخادلاعضولابثبعلانمنييناريإلاعنمويقارعلاميلقإلاىلع
الإاهتيبلغأبنكتملىرقلاهذهو،اهريغوةمدهملاىرقلانعريثكلابتُك
تضّوعو،ركبمتقويفاهناكسنماهءالخإةلودلاترّرقيتلاىرقلاكلت
اهيفرفاوتتةينكستاعمجمىلإمهتلقنوًايزجماًضيوعتناكسلاءالؤه
يفةبرجتلاهذهىلإتقّرطتو.ةفلتخملاةيدلبلاوةيبطلاوةيميلعتلاتامدخلا
ةيناميلسلايفةعباسلاةقرفلادئاقتنكامدنعيتبرجتنعيثيدحلاجم
دنعيتايركذنعهركذيلقبسامىلإريشأنأيدوبو.لوألاقليفلادئاقو
قيسنتلالاجمنمضيناريإلابناجلا،ةعباسلاةقرفللاًدئاقيتفصب،يترايز



نوبهياوناكنييناريإلاداركألانينطاوملانأفيكيتيؤرو،برحلالبقكرتشملا
يفاوناكأءاوسمهمامأنمةيناريإةيركسعةرايسرورمدرجمبًافوقو
لاحبةنراقمللاذهتدروأ.مهتويبمامأنيسلاجمأتاقرطلايفمأقاوسألا
نإفكلذعمو.درمتلايفاوطروتيملنيذلاكئلوأاًصوصخ،نييقارعلادركلا
ارًيخأوًالوأيهف،ةايحلاةيعونيفةيبلسلااهراثآاهسايقمناكًايأبرحلل
.ةئراطةلاح

يفينابلاطلالالجلةسيئرلاتارقملاىلعةرطيسلاةكرعمانميمصتيف
تناك،ةقطنملايفهيحلسمتاعمجتبرضو،ولكربوولكرسوندلاهوةمولام
هاجتالانمنوركمةريبلبجيفةنيصحلامهتعلقةمجاهمىلعموقتانتطخ
نيلواحم،مهتارقمىلإعافدنالامثهيلعةرطيسلاو،)شادروسلهس(يبرغلا
)ةزدةعلق(يلامشلاهاجتالانمىرخأةوقمّدقتعمكلذنمازتينأ
ذيفنتلو.مهتارقمىلعةرطيسلاومهيلعءاضقلاوةشامكيكفنيبمهرصحل
ةعباتتمتامجهبمايقلابمشاهناطلسنكرلاءاوللاىلإانزعوأةطخلاهذه
وحلسمكاذنآىعديناكامك(داركألانيبِّرخملارابجإلينطولاعافدلاجاوفأب
ةمواقملةعينملامهئباخمنمجورخلاىلع،)ةطلسللةضهانملاةيدركلاةكرحلا
نيدوجوملاةيعفدملادصرطابضبصياهدنع،ينطولاعافدلاجاوفأتامجه
صرحينأانبلطو،مهبرئاسخلاربكأعاقيإلةزكرموةبوصمًانارينجاوفألاعم
دقرئاسخبباصتنألبقجاوفألابحسىلعمشاهناطلسنكرلاءاوللا
نأىلإ،مويدعباًمويوىرخألادعبةرملاكلذررُكيو.اًقحالاهئادأيفرِّثؤت
هريواغمعفدياهدنع.هيفداركألانيحلسملاةوقكاهنإوعضوملاةلخلخمتت
تامجهلااهدعبرمتستلاهريهطتواهلالتحاونوركمةريبممقةمجاهمىلإ
نمىرخأةوقعفدنسةلحرملاهذهيفو.مهتارقمىلعةرطيسللةقحالتملا
ءاضقلاوداركألانيحلسملانمىّقبتنمرصحلمههاجتاب)ةزدةعلق(برغلا
.مهتارقمىلعءاليتسالاومهيلع

دعباًمويلاتقلارمتساو،ةضراعلاىلعهتامجهيفناطلسءاوللاعرش
.اًقباسهيلإانقرطتيذلابولسألابرخآ

قرشلامروخ،ةجبلحةقطنمودعلامجاهذيفنتلانمةلحرملاهذهيف
ةروانملاونوركمةريبةيلمعفاقيإنكرطابضضعبحرتقاف،ةيناميلسلا
لبمهحرتقمىلعقفاوأمل.اهيففقوملاةجلاعملةجبلحعطاقيفتاعطقلاب
نآلاتحبصأةلاحلانإذإ،هتايلمعيفرارمتسالابناطلسءاوللاىلإتزعوأ
،هدوجوءاهنإوبيرختلاسأربرضبجوتىضمتقويأنمرثكأ
ينابلاطلالالجوحلسمهادأيذلاسيئرلارودلاتدكأانتامولعمنأاًصوصخ



قليفلادئاقىلعترشأف،اهطوقسوةجبلحىلعيناريإلاودعلاضرعتيف
تأدهنأدعب،ةجبلحعطاقىلإلاقتنالابتجاسلماكنكرلاءاوللا
اهانلسرأتازيزعتعماهيفةكرعملاةرادإل،توامعطاقيفاٍّيبسنتاكابتشالا
.قليفلاعطاقيفةدوجوملاتاطايتحالانم
نأبرعشنأىلإينطولاعافدلاجاوفأبناطلسءاوللاتامجهترمتسا
ةفيثكناريندانسإبهريواغمعفداهدنع،تنهودقداركألانيحلسملاةمواقم
ىّقبتنمماهريهطتواهلالتحاعاطتساو،نوركمةريبممقىلعموجهلاىلإ
نوركمةريبممقنيبةرشتنملافوهكلايفنينّصحتملاداركألانيحلسملانم
نمةريبكتايمكو،ةكورتمنيبِّرخمثثجىلعانتاوقترثعو.ةقهاشلا
ريبكفهكيفيناديمىفشتسمىلعو،ةفلتخملاةدتعألاوتازيهجتلاوتادعملا
.هءاجرأيطغتةثّولملاتادامضلاوءامدلاتناك

هريواغمبناطلسءاوللامّدقتنوركمةريبلبجكسملةوقكرتنأدعب
ثيحولكرب-ولكرس-ندلاه-ةمولامىرقىلإينطولاعافدلاجاوفأو
ءاوللاعفدناتقولااذهيفو.)ينابلاطلاةعامج(ينطولاداحتالاتادايق
ليكشتعمسماخلاقليفللةعباتلا33ةقرفلادئاقيكزليلخدايإنكرلا
قيضم(يبرغلالامشلانمينطوعافدجاوفأوريواغمتادحووةاشم
مزعبةوقلاهذهتمّدقتو.ينابلاطلاتارقمهاجتاب)ناكود-رسكنس
مّدقتبئجوفيذلاينابلاطلاّرقميفناطلسءاوللاتاوقتقتلاو،عافدناو
نمًافوخو.ناكودورسكنسقيضمنميكزليلخدايإنكرلاءاوللالتر
ىّقبتنموهرداوكوبزحلاتادايقوبرهانتاوقيديأبعوقولاوقيوطتلا
كلذبو،اهلكمهتاقلعتمنيكرات،لجعىلعيناريإلاقمعلاهاجتابهيحلسمنم
لماكنكرلاءاوللاقلطأو،ولكرب-ولكرس-نوركمةريبةكرعمتهتنا
ًايدتهم،ةيلمعلاهذهىلعلافنألامسااًنيدتمًالجرناكيذلاتجاس
ةراسخلانأكلذلكنمانلنّيبتيو.ميركلانآرقلانملافنألاةروسب
ةيلمعلاهذهىلعمهدقحببستناكنوحلسملااهدَّبكتيتلاةريبكلا
مسحلحالسلاىلإنوضراعملانكريامدنعةضراعملااياضقيف.اهتروصهيوشتو
امذيفنتومهتاعلطتءاوتحالينضملااهدهجةلودلالذبتةلودلاعممهتيضق
ةيقارعلاتاموكحلانديداذهناكو،ةينطولاةدايسلاعمضراعتيال
.هوزغوقارعلاىلعيكريمألاناودعلاةظحلىتحيكلملادهعلاذنمةبقاعتملا
ىلإنوضراعملاََنكرواٍّيملسدرمتلاءاوتحالاهططختلشفاماذإامأ
بيهرتوةيجيتارتسالاتآشنملاوةماعلاتامدخلاوروسجلاوقرطلابيرخت
ىوقلاعمنواعتلاومهدييأتومهمعدىلعلوصحللمهزازتباونينطاوملا



ةهجاومىلإةرطضمذئنيحةموكحلانوكتفمهبرآمقيقحتلةودعلاوةيبنجألا
.نيضراعملانمردصتةراشإلوأعممهافتلاىلإنوكرلاعم،ةوقلابفنعلا
ةيشعىتحكلذىلعدهاوشلابءيلمداركألانيضراعملاعممهافتلاخيراتو
وهو.2003ليربأ/ناسين-سرام/راذآيفقارعللنييكريمألاوزغلاولالتحالا
.زكرميثحبدهجىلإهدحوجاتحيلصفمليوطعوضوم

بصنمليكزليلخدايإنكرلاءاوللاتحّشراًقحالماعلادئاقلايئاقلدنع
يفهتعاجشوزيمملاهءادأوهلاصختركذنأدعب،سماخلاقليفلادئاق
ىلعتارابختسالاريدميرودلارباصءاوللاضرتعاف،نوركمةريبةيلمع
ًافورعمناكلب،ًايبزحنكيملدايإءاوللانأبسيئرلااًرّكذميحرتقم
درف،ةيوناثلاةساردلايفاًبلاطناكامدنعنيملسملاناوخإلاىلإهئامتناب
يننإ.ةيسداقلابرحيفزيمملاهؤادأوهتعاجشوهانمهيامنإ«:سيئرلا
ًايروهمجاًموسرمروفلاىلعردصأو.»اومتنيملنإونييثعبهلاثمأوهربتعأ
ًانواعموأاًدئاقهئادأيفطباضلااذهعدبأو.سماخلاقليفللاًدئاقهنييعتب
ًاظفاحموأ،ءاوسلاىلع)يتسجوللادادمإلا(ةريمللةماعلاناكرألاسيئرل
.ةحلسملاتاوقلاهكرتدعبىنثملاةظفاحمل

يواميكلاباهبرضةروطسأوةجبلحطوقس
لحارملايفتثدُحتسايتلاتادايقلانمةدحاو)43(تاوقلاةدايقتناك
نكرلاطابضب،ةقرفّرقمنملقأاهاوتسمناكو،برحلانمةرخأتملا
عطاوقلاكسمبًابلاغقلايفلاتادايقاهفلُكتف،دانسإلاوةرطيسلاتادحوو
كسمباهّفلكيذلالوألاقليفلاةرمإبةدايقلاهذهتعضُوو.ةنوخسلقألا
،طابضلاونيرمآلايفاًصقنيناعتاهتاليكشتتناك.لامروخ-ةجبلحعطاق
ةمدخلاىلإاويعدتسانيذلانسلارابكنماهيلإنيبستنملامظعمناكو
عمةليوطلاهبرحيفهئانبأنمرٌيبكٌددعفزُنتساٍدلبيفةحلملاةجاحلل
ةربخلايواكلعلايلعنكرلاديمعلااهدئاقلنكتملامك.يناريإلاودعلا
نمرثكأترركتةلاحهذهو(ةدقعملاةيلبجلاقطانملايفلاتقللةيفاكلا
.)نيبردملاطابضلارداكنمريثكفازنتساوبرحلاةرتفلوطىلإاًرظنةرم
امكاهبتززُعيتلاتابابدلاةبيتكوةثالثلااهتاليكشتتاوقلاةدايقتعزوو
:يلي

بونجلانمةجبلحىلعفرشملايدودحلاوبملابلبجكسملءاول-
.يقرشلابونجلاو

ةضراعلاكسملهجاوفأدحأزرُفأنأدعبلامروخةقطنمكسملءاول-



.قرشلانمةجبلحىلعةفرشملا
ةدايقلاّرقمعمنيّتيرسصقانتابابدلاةبيتكّرقمو،نيجوفصقانءاول-
.ةرشابمةجبلحةنيدمبرغليذاحملاميدقلاركسعملايف
ىلعمهملاملزيداوقناخكسملتابابدّةيرسدئازةاشمجوف-
.قداصديسرسجىلإةيدؤملاقيرطلا

ديسىلإيدؤييذلاةريحبلاربعمكسملتابابدّةيرسدئازةاشمجوف-
.اًضيأقداص
تدكأبجاولااذهبهفيلكتدعبةجبلحيفتاوقلاعطاقيترايزدنع
ةريحبلاوملزيداويربعمةيمهأقليفلادئاقروضحبيواكلعلايلعديمعلل
ةظفاحملابجيناذللاكتاوقوكعطاقانايرشامهنإ«:هلتلقو،]222[
:هلتلقامك.»رمألاكفلكامهمامهيلعكترطيسماكحإو،نمثيأبامهيلع
اهزيزعتقليفلاةدايقىلعو،نآلاةمئالمنيربعمللكسملاةوقمجحنإ«
.»ٍداعمٍديدهتيأزوربدنع

لوألاقليفلاتارابختساالوةيركسعلاتارابختسالاةيريدمىدلنكتمل
،1988سرام/راذآ15ةليلانأجافيذلاودعلاضرعتىلإتارشؤمةيناديملا
سرحنمىرخأتاليكشتو،84ةيداعملاةقرفلانمتاعطقتعاطتساذإ
ةعامجيأ،يناتسدركلاينطولاداحتالانمءالدأةدعاسمبّللستلاينيمخلا
وبملابةضراعنععفادملاءاوللاتادحولةيفلخلاعضاوملاةمجاهموينابلاطلا
ّرقمهنيعتقولايفداركألانوحلسملامجاهامك.هتحنجأنموفلخلانم
يفلغوتلانماونكمتو،ةجبلحركسعميفهتاطايتحاو43تاوقلاةدايق
دئاقاوكبرأف،يبزحلامهميظنتلةيلخادلاايالخلاةدعاسمبةجبلحةنيدم
امدنعو.وبملابلبجيفدوجوملاءاوللابهلاصتاعطقنايذلا43تاوقلا
ضرعتيرخآلاوههنأبهربخألامروخيفدوجوملاءاوللارمآبدجنتسا
43تاوقلادئاقعراسحابصلاقاثبنالاحو.ةددعتمتاهاجتانمتامجهل
ةوقََعفدو،لامروخهاجتابلباقملاموجهلاىلإملزيداويفربعملاةوقعفدب
داركألانوحلسملالغتساف،وبملابهاجتابلباقملاموجهلاىلإةريحبلاربعم
لزعكلذبمتو،امهيلعاورطيسفنيربعملاولخمهعمنوللستملانويناريإلاو
.قليفلايقابنعلامروخ-ةجبلحعطاقيف43تاوقلاةدايق

ىلعملزيداوربعموقناخىلعةلباقملاتامجهلانماًددعقليفلاّنش
ةوقبامهباوكسمتدقاوناكداركألانيحلسملاوودعلانأالإ،ماعلاقيرطلا
اهبماقيتلاةلجعتسملاتامجهلااولشفأو،امهيفمهدوجواوززعنأدعب
يتلاقليفلاتاوقبلاصتالاةمادإل43تاوقلادئاقجرخامدنعو.قليفلا



داركألانوحلسملاهلىدصتملزيداوربعمىلعلباقملاموجهلابموقت
نمددعلواحو.يناريإلاودعلاىلإهوّملسوهيلعضبقلاءاقلإاوعاطتساو
داركألانيحلسملاوودعلاتاوقنأاودجوف،رباعملانمباحسنالاتادحولا
كلذعمو،اهلقنتلاوطانتادحونومجاهيداركألانوحلسملالظو،اهولتحا
نورخآوملزيداوشارحأنمللستلابتارملاوطابضلانمٌددععاطتسا
.اودهشتساوأىرسأاوعقومهرثكأنكل،ةريحبلانمةحابس

قليفلادئاقىلإتزعوأهتاعطقو43تاوقلادئاقريصمبُتملعامدنع
ملزيداولٍزاوميعافدطخلالتحاو،ةلباقملاهتامجهفاقيإبلوألا
ىلعهتابرضفيثكتشيجلاناريطنمانبلطو.ةريحبللةيبرغلاتافاحلاو
.ودعلا

ريخناندعقيرفلا،عافدلاريزو،ماعلادئاقلابئانبيئاسملاعامتجالايف
لخد،ةجبلحطوقسنمنيمويدعبةيناميلسلايفمدقتملاانرقميفهللا
يعرتسيًاطاشنكانهنأبانربخأوةماعلاناكرألايفتارابختسالاطباض
يفامٍثدحنعداركألانيحلسملاوودعللةيكلساللاتاكبشلاىلعهابتنالا
ةماعلاةدايقلابريزولالصتا.مويلاراهنتثدحةبرضنعو،ةجبلحعطاق
تقرتسامهلةعباتلاتصنتلاةزهجأنأهوربخأف.عوضوملانعرسفتساو
دعب.اهداعبأُدعبمهلحضتتملو.ثدحدقامءيشنعةقرفتمتامولعم
تذّفنةيقارعلاتارئاطلانأداركألانوحلسملاونويناريإلاىعّدامايأةعضب
.تلصحدقةريبكرئاسخنأو،ةجبلحىلعةيواميكةبرض
دعاوقلانعنيلوؤسملاةيوجلاتاوقلاةداقنماًددعاًقحالتيقتلا
لثملاهدعاوقنمعلقتملتارئاطيأنأاًعيمجيلاودكأو،كاذنآةيوجلا
.بجاولااذه
ةبرضلاراثآصحفبةصصختمةيلودناجلتماقةرشابمبرحلادعب
ناكمدُختسايذلايواميكلالماعلانأىلإتلصوتو،اهتاربتخميفاهتللحو
تاماهتالاىقبتو.كاذنآهكلتميقارعلانكيملو،يناريإلافرطلاىدلاًرسيتم
نأدكأتمانأو.ةّصاخلاهضارغألاهمدختسيٌّلكو،فارطألالكنيبةلدابتملا
ةجبلحبرضيذلاوهيناريإلابناجلانأةحارصنلُعيسويتأيساماًموي
ةرياطتملماوعيهو،نيسرآلاونيجونايسلاديرولكونيجورديهلادينايسلماعب
شيتفتلاتايلمعكلذدعبتتبثأامك،اهجتنيقارعلانكيملةتباثريغ
.]223[ةيقارعلالماشلارامدلاةحلسأعزنلةيلودلا

)1-13(لكشلا



1988رياربف/طابش16-15،ةجبلحطوقسةكرعم

ناخدنبرددَسةكرعم
عملّكشيذلاناخدنبردضوحيفناوريسرهنهايمزجحلّدسلادِّيُش
اًسيئراًدفارربتُعتيتلاناخدنبردةريحبةجبلحبرغةضفخنملاةقطنملا
.قارعلايفةيئاملاةورثلاميظنتل

ةيرمآةيلوؤسمنمهتآشنمووههتسارحوّدسلاةيامحتناكبرحلالبق
مث،ناخدنبردتاوقةدايقىلإبرحلادعبتلّوحتيتلاناخدنبردةيامح
كسمبتفُلكيتلاتاليكشتلانماًددعدوقتيتلا36ةقرفلاةدايقىلإ
،ّدسلابناجنمةيقرشلاةهجلاىلعةفرشملاوكانمزلبجوناريمشتاعفترم
.نيبناجلاىلعهتآشنموّدسللةرشابمةيامحةوقىلإةفاضإ

تاليكشتنمتاعومجموةيماظنةيناريإتاوقتلّغوت1986عيبريف
وكانمزلبجيفتاعفترملاىلعةرطيسلانمتنَّكمتوينيمخلاسرح
ّدسلاىلعودعلاءاليتسانإذإ،ةروطخلاغلاباًفقومتثدحتساف،ناريمشو
دادغباهنمو،قارعلانمةعساشقطانمقارغإنمهنانّكميهتآشنمبمكحتلاو
تعراسكلذل.جولثلانابوذوناضيفلامساوميفهفسنلاحيفةمصاعلا
تاوقراربإتايلمعوتامجهلانمةلسلسةرادإىلإلوألاقليفلاةدايق



رحدتعاطتساو،فقوملامسحل،ةرشابمفادهألاىلعتاّيتمسلابريواغملا
.ةيقرشلادودحلاربعاهنمىّقبتامتدراطو،هتاليكشتمظعمريمدتوودعلا

سرحنمةيداعمتاليكشت،ةيناثةرم،تزاتجاةجبلحطوقسدعب
،ةيقرشلااندودحةيماظنلاتاوقلانمدانسإتاعطقبةدنسُمينيمخلا
نمتنَّكمتو،وكانمزلبجوناريمشتاعفترميفةعفادملاانتاعطقتمجاهو
ماعيفلوألاقليفلاكراعميفاهنمتدُرطيتلاضراوعلامظعملالتحا

1986.
روحمىلعةهبجلارارقتسا:يليامكلوألاقليفلاعطاقيففقوملاحبصأ
يتلا،ةقباسلارهشألايفةيمادلاكراعملادعبةيناميلسلاقرشلامشتوام
ةنيدمليذاحملاشادروسعطاقيفو.ةريبكرئاسخودعلاواهيفاندَّبكت
رطيستينطولاعافدلاجاوفأومشاهناطلسءاوللاريواغمتناكةيناميلسلا
نوركمةريبلبجممقفوهكيفةعينملاداركألانيحلسملاعقاومىلع
يفينطولاداحتالاةداـيقتارـقمىلعةرـطيسلاىلإتـعفدناو،ةقهاشلا
يكزليلخدايإءاوللاتاوقيقتلتل،ولكرب-ولكرس-ندلاه-ةـمولام
تارقمىلإناكود-رسكنسقيضمهاجتانمةمدقتملا33ةقرفلادئاق
نمودعلانَّكمتلامروخ-ةجبلحعطاقيفو.داركألانيحلسملاتادايق
،ملزيداوةازاومباٍّيعافدًاطخانتاعطقتلتحاو،هيلعةرطيسلاوهلالتحا
ةقرفلاعطاقيفامأ.ًابرغمّدقتلانمهعنملةريحبلادادتمالةيبرغلاةفاحلاو
لبجوناريمشتاعفترمتمجاهودعللةقوفتمتاوقنإفناخدنبرديف36
.هتآشنموّدسلاكلذبةدِّدهمناريمشلالتحاتعاطتساو،ىرخأةرموكانمز
ةرشابمةفرشملاوةقهاشلاغادهرقيبوقلبجتاعفترمممقوفوهكيفو
نيحلسملانمتاعومجمعّمجتتتناكبرغلانمناخدنبرددسوةدلبىلع
،ينيمخلاسرحنمةّصاخلاتاعومجملانمنيّللستملانمزرافموداركألا
.ةشامكيكفنيب33ةقرفلاتاعطقوناخدنبرددسوةدلبحبصتل

ريزوماعلادئاقلابئانانيقتلاناخدنبرديفمّدقتملاقليفلاّرقميف
اًرارقاذختادقماعلادئاقلاوهنأبينربخأف.هللاريخناندعقيرفلاعافدلا
تاءارجإلاذاختابٍضامهنأو،ودعلاهيلعرطيسينألبقّدسلاريجفتب
هئالتمادنعهريجفتوّدسلاىلعودعلاةرطيسنأانلحرشو.كلذذيفنتل
نمةعساشقطانموىرخأندمودادغبقرغىلإنايدؤيسجولثلاهايمب
نععافدلايفرارمتسالاىلعهتردقبوانبعشبةريبكةمدصّلحتف،قارعلا
.قارعلا

كلدّهعتأينإو،ودعلاديبطقسينلّدسلانإ،ريزولايديس«:تلق



موجهانبعوتسا،اًضيأًائيدرسيلهنكلاًديجسيلانفقوم.كلذبسيئرللو
ةريبكرئاسخهبعقونو،اهلالتحاعاطتسايتلاتاعفترملايفهانفقوأوودعلا
ةعساوتامجهنشىلعهتردقدفنتسادقهنأانريدقتو،مويلكيف
ودعلاىلعنوقوفتمنحن.فازنتساكراعمىلإنآلافقوملالّوحتو،ىرخأ
يذلادحلاىلإهكاهنإوهرئاسخديزيسيذلارمألا،ةيرانلاتاردقلايف
،1500نيمقارلاودعلالتحا.ةقطنملانمهدرطوهعالتقااهدعبانللّهُسي
اًعافترالقأمقاورنعناعفاديناءاولانيدلو،ناريمشتاعفترمنم1448و
تحتلازيالةضراعلانماًءزجنأينعيكلذو،اهسفنةضراعلايف
انلغشامك،تقوبرقأيفةشعتنمٍةيولأبنيءاوللانيذهلّدبنسو.انترطيس
ىلعةفرشملانكودهدربةضراعىلعرخآاٍّيعافداًعضومةيفاكتاعطقب
نإ،ريزولايديس.نآلاىتحاهمدختسنملتاطايتحاانيدل.ةريحبلاودسلا
ّدسلاريجفتبركفنملو،أوسأناك1986عيبريفمهموجهدنععضولا
ّدسلاتاباوبىدحإمطحنوأعفرننأرثكأاونئمطتلناكمإلابو،كاذنآ
تحتةريحبلايفهايملاىوتسمىلعةظفاحملاورارمتسابهايملارورمل
.]224[»ةرطيسلا

حارتقاو،اهتضرعامكةروصلاهللقنو،ماعلادئاقلابةرشابمريزولالصتا
.روفلاىلعقفاوف،دسلاتاباوبىدحإميدهتوأعفر
اًدئاقتنكامدنعيعملمعيذلاقليفلاتارابختساطباضىلإُّتفتلا
:اًددحمًالاؤسهتلأسو،هتاريدقتةحصوهترادجىدمفرعأتنكو،قليفلل
ىتمو،اهدَّبكتيتلارئاسخلادعبهضّرعتفانئتساودعلاعيطتسيله«
نأبينربخأواهدعبءاج،قيقدتللةدحاوةعاسةلهمبلطف.»؟كلذعيطتسي
يفنآلاوهو،هرئاسخببسبضرعتلافانئتساىلعةردقلاكلميالودعلا
اهدنع.ةعاس48دعبةيناثضرعتينأهناكمإبو،ميظنتلاةداعإةلحرم
ءارجإكيلع«:تجاسلماكنكرلاءاوللاقليفلادئاقىلإيمالكتهجو
يفامهلماكتبجيو،نيشعتنمنيءاولبناريمشيفنيدوجوملانيءاوللاليدبت
.»ةعاس48لالخامهعضاوم

)2-13(لكشلا
ناخدنبرددسةكرعم



ةيلمعذيفنتيفعرشينأهنمتبلطومشاهناطلسءاوللاُتيعدتسا
نم)غادهرقيبوقممقفرُعتامك(تايبوقلاةقطنموغادهرقريهطت



36ةقرفلارهظنيمأتل،تقوعرسأيفيناريإلادوجولاوداركألانيحلسملا
نمًامئالماًدهجهلانصصخو.ناخدنبرديفيناريإلاودعلابةكبتشملاانتاعطقو
.تايبوقلايفةقهاشلاممقلاكسمل،هريواغملّيتمسلازنإتايلمعلتّايتمسلا
نمددعبينطولاعافدلاجاوفأعمغادهرقةبصقنمهلاترأتقلطناو
هريواغمرربأو،يداعملادوجولانمةقطنملاريهطتوشيتفتنامضلتاهاجتالا
مايأةعضبلالخو،داركألانيحلسملارصحلتايبوقلاممقىلعتاّيتمسلاب
،يبيرختدوجويأنمةقطنملالماكريهطتناطلسءاوللاتاوقتزجنأ
تاعطقةرخؤمكلذباّنِمضو،»2لافنألا«مساةيلمعلاهذهىلعقلُطأو
.36ةقرفلا

نمناكوددسىلإةيدؤملاقطانملاونازيرمجيداوريهطتاًقحالمت
انلاغشنالو(»3لافنألا«مسااهيلعانقلطأةهباشمةيلمعبداركألانيحلسملا
،بجاولااذهبلامشلانوؤشةنجلةماعلاةدايقلاتفلكريرحتلاتايلمعب
نمألاىوقنمتادحووشيجلاتادحونماًدودحماًددعاهلتصصخو
يفةهباشمتايلمعذيفنتلينطولاعافدلاجاوفأوةيبزحلاةزهجألاو،ةطرشلاو
،قليفلاعطاقلةيفلخلاقطانملايفداركألانوحلسملااهيفرشنييتلاقطانملا
.)اهتذّفنيتلاتايلمعلايفلافنألامساىلعتقبأو

هيلعتلخدامدنعو،ةماعلاةدايقلاّرقمىلإتبهذفماعلادئاقلاينبلط
ناحرفنكرلاديمعلاولوألاقليفلادئاقتجاسلماكنكرلاءاوللاتدجو
ىلعنارهاظسجوتلاوموجولاو،نيسلاج36ةقرفلادئاقةدابعدومحم
تاطايتحانأيعّديناحرفديمعلا،رازنقيرف«:سيئرلاينلأس.امهيهجو
لماكءاوللاو،حاجنبهتقرفةكرعمةرادإلناخدنبرديفهلرسيتتملةيفاك
كانهتناكو،ناحرفديمعلااهبلطيتلاتاطايتحالاأّيههنإلوقي
وهقليفلادئاقهلاقامنأهتبجأ.»؟لوقتاذامف.ىرخأةيفاضإتاطايتحا
:لاقو،ًابنؤمهرجزوناحرفديمعلاىلإسيئرلاتفتلاانهو.حيحصلا
نكل،ةكرعملايفهئادألهرجزأمليننإ«:سيئرلالاقهجورخدعبو.»جرخا«
.دعاقتلاىلعاهرثإيفليحأو.»ًاقداصنكيملهنأل
امدنعو.»يعمَقبارازنقيرف«:ًالئاقسيئرلاينفقوتسافجورخللانضهن
نممتحبصأنيأرازنقيرف«:لاقو،يوحنسيئرلارادتسالماكءاوللاجرخ
اًذإ«:لاق.»سيئرلايديسةزهاجةطخلا«:هتبجأ.»؟وافلاريرحتةطخ
.»اهذيفنتىلعاولمعاو،هللاىلعاولكوت

)2-13(ةروصلا



1988ليربأ/ناسين17-16،وافلاريرحتةليل

Xملهنأبلغألاو،لكشلااذهبرمألاددحماعلادئاقلانأدقتعأال
.اهتحرتقايتلاةطخلابمايقلايفبغري

Xبرقةفيشيكمديلاومنميئارماسلاحلافنسحيويدبديقعلاقيفرلا
تبلطةيناثلاجيلخلابرحدعبو،يركسعلابتكملاوضعناكءارماس
فوكزراوشباتكىلعمهتاظوحلمةباتكيركسعلابتكملانمايلعلاةدايقلا
هتاملاكمىدحإيفّقلعفىرخأةرمريرقتبُلطو،اهلسرأفةلمحلادئاق



ةبقارمةملاكملاتناكو،اًحراجاًقيلعتهنمريرقتلابلطراركتىلعةيفتاهلا
يزكرملانجسلايفهبيقلأو،مادعإلابمكحلاردصو،هيلعضبقفةلجسمو
ةيقدنبفطخنمنَّكمتمايألادحأيفو.ذيفنتلاراظتناببيرغوبأيف
هنطبيفتاقلطعبرأببيصأفصاصرلاهسفنىلعقلطأو،سراحلايدنجلا
.مادعإلاهبذِّفنهئافشوهجالعدعبو،ىفشتسملاىلإهولقنف

Xةيدئاعمسحو،1921ماعيفةثيدحلاةيقارعلاةلودلاليكشتذنم
دركلاةيبلغأتناك،1926ماعيفممألاةبصعرارقبقارعلاىلإلصوملا
ىلإعراستىربكلاةيدركلارئاشعلاتناكو،ةلودللاهئالوبنيدتنييقارعلا
تناكو.ةيرئاشعسسأىلعكانهوانهعلدنينايصعيأعمقلعوطتلا
مل.ةيناميلسلااهمهأوندملازكارمنعةرسحنمنوكتداكتةيموقلابلاطملا
ةكرحلادئاقةدوعدعبالإ،ةيدركلاةكرحللةيقيقحةيموقتاراعشعفُرت
نمداقةاونلكشف،مساقميركلادبععمهفالتخاوينازربلاىفطصم
ةيموقلابلاطملاعفريناكييذلايناتسدركلايطارقميدلابزحلااهلالخ
ةيدرفةفصةروثلاونايصعلاةفصتلظكلذعمو.هسيسأتذنمةيدركلا
ةروثلاونايصعلابناجىلإقاحتلالاناكيأ(ةيبعشوأةيرئاشعتسيلو
مظعألاةلتكلاتلظو.)يعامجساسأىلعسيلويدرفساسأىلعموقي
ينطولاعافدلاجاوفأنمريبكلاددعلاوةطلسللةيلاوميدركلابعشلانم
نيلوؤسمءايفكألاريغتنيعاملك،ةطلسلاءاطخأتمهاس.كلذىلعليلد
ىلعدركلانمنيريثكعيجشتوحارجلاقيمعتيف،يتاذلامكحلاةقطنمنع
ماعلكشبتناكطيسبلانطاومللةيقيقحلارعاشملانكل،ةروثلابقاحتلالا
.اهيلاوتهتليبقتناكامدنعةطلسلاعم

Xدسءاشنإلعفبتأشنيتلاناكودةريحبيهانهةدوصقملاةريحبلا
ناريإنمةيقارعلايضارألاهلوخدروف)ىلايد(ناوريسلارهنىلعناخدنبرد
يعارزلااهجاتنإبةينغلاىلايدةظفاحملرهنلالفسأيرلاهايمميظنتفدهب
دسلاو.ةيكيلورديهلاةليسولابءابرهكلاديلوتلوناضيفلانمةيامحللوعونتملا
امكقارعلالامشيفةيجيتارتسالاعيراشملانمةيئامورهكلاءابرهكلاتاطحمو
دسوةلجدرهنىلعمادصدسوريغصلابازلارهنىلعناكوددسوه
ينيثالثلاناودعلاةيشعءاشنإلاديقناكيذلاريبكلابازلارهنىلعةمخب
.دعباميفهتادعمتبُهنيذلا،1991ماعيفقارعلاىلع

Xضارغألهبلغأناكوةجبلحنعنيمسلاوثغلانمريثكلابتك
ماودلاىلعتناكةقيقحلانكل،هيفمكحلاماظنوقارعلاةنطيشلوةيئاعد
ردصأ.ةيملعقئاثوىلإدانتسالابعوضوملاتجلاعةنيصرتاباتكيفةحضاو



ريبخللًاباتكنطنشاويف)CSIS(ةيجيتارتسالاوةيلودلاتاساردلازكرم
روحميفلماشلارامدلاةحلسأراشتنا«ناونعبنامسدروكينوتنأيجيتارتسالا
ةدافتسملاسوردلانعًالصفمًاباتكةيكريمألاةيرحبلاةاشمتردصأو،»رشلا
حوضوبهيفِّنيبت»ةدافتسمسورد«ناونعبةيناريإلا-ةيقارعلابرحلانم
ترازيتلاةصصختملاةيكريمألاةنجللانأامك،ثداحلانعناريإةيلوؤسم
ىلإتلصوتةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاءاهتنادعب1988ماعيفةجبلح
دعباملالتحا،باصقلاراتسلادبعباهولادبع:رظنا.اهسفنةجيتنلا
زكرم:توريب(قارعلاىلعةيكيرمألابرحللةيجيتارتسالاتايعادتلا:لالقتسالا
.103و102ص،)2007،ةيبرعلاةدحولاتاسارد

Xلثمموقليفلاوتارابختسالانمتلكشتةنجلرظنةهجوتناك
تافاحوضاقنألالوحتتسرُِّجفولّدسلانأيرلانعلثمموناكرألاةسائر
نكميو،هفلخلويسلاوجولثلاهايمزجحييماكردسىلإةراهنملالبجلا
ءاشىتم،دادغبوىلايدةظفاحمقارغإلهيفةمهمتاوجفثادحإودعلا
ىدحإحتفىلعماعلادئاقلاةقفاومُتلصحتساكلذل.هيلعهترطيسدنع
لفسأهايملابيسانمءارجإلااذهعفرو.دسلاهايمبوسنمليلقتلتاباوبلا
.رهنلالفسأيفىلايدرهنىرجملوطىلعّدسلا



صصختملو،وافلاةريزجهبشلةيجيتارتسالاةيمهألاةماعلاةدايقلاتلفغأ
هاجتالةيركسعلاتارابختسالانطفتملامك،اهنععافدللةيفاكتاوق
هنأىلعُِرصتتناكذإ،يبونجلاعطاقلايفودعللّعقوتملاسيئرلاضرعتلا
قليفلاىلعةيوناثتامجهعمةنرقلاهاجتابسداسلاقليفلافدهتسيس
نمةرامعلاهاجتابعبارلاقليفلالاطتسو،ًابونجةرصبلاهاجتابثلاثلا
دشحوعضاوملاهذهزيزعتىلإةماعلاناكرألاعفديذلارمألا،لامشلا
.اهفلخةيلآلاوةعردملاةبرضلاتاوق

رجفلاو«تايلمعمساهيلعقلطأيذلا،وافلاىلعودعلاموجهثدحأ
ودعلافدهتساو،ةماعلاناكرألاوتارابختسالاوةماعلاةدايقللةأجافم،»8
:ةيلاتلافادهألاقيقحتهنم

نعقارعلالزعو،اهبظافتحالاووافلاةريزجهبشىلعءاليتسالا-
.يبرعلاجيلخلا

ةنيدمىلعءاليتساللًالامشهتامجهنشلهلةسيئرةدعاقليكشت-
.ةيبونجلاةقطنملاطفنلوقحىلعو،ةرصبلا

فاقيإىلعةريخألارابجإو،تيوكلاعمهتالصاومعطقوقارعلالزع-
.اهدودحىلعهتاوقتحبصأنأدعبقارعلاعماهنواعت

بناجنمةطلسللةضهانملاتايلمعلاوتاكرحتلاةدعاسموةيذغت-
.راوهألاوبونجلايفهئالمع

ةلمحملاقراوزلانمتائملاتربع1986رياربف/طابشنمةرطممةليليف
ةليزهلاتاعافدلاتحستكاو،برعلاّطشةعباتتمتاجوميفودعلاتاوقب
مويلاحابصتعفدناو،رهنلابرغليخنلانيتاسبتلتحاو،وافلاةقطنميف
ىلععقاولارصقمأءانيمىلعةرطيسلاو،ةريزجلاهبشلالتحالًابرغيلاتلا
.هللادبعروخ

تارابختسالاتناكوزغلانمةثلاثلاةليللايفةماعلاةدايقللعامتجايف
نأو،ةعداخملليوناثموجهوهوافلايفثدحيامنأدكؤتلازتال
!!ةنرقلايفسداسلاقليفلاىلعنوكيسسيئرلاموجهلا

دئاقلاسيئرلالاق.»سيئرلاموجهلاوهوافلايفثدحيامنإ«-
.»وافلانممهدرطو،مهفاقيإلتاوقلاةفاكاًروفاوعفدا«.ماعلا



ةحلمملايفمهتفقوأاهنكل،ةريزجلاهبشجراخمهدرطانتاوقعطتستمل
تارشعنافرطلااهيفدَّبكتاًرهشأترمتساكراعموتامجهبرامغإلاتاونقو
.ىحرجلاوىلتقلانمفالآلا

هبئانوماعلادئاقلاروضحبةماعلاةدايقلايفعامتجادقُع24/3/1988يف
يروهمجلاسرحلاىلعفرشملايركسعلاعينصتلاةئيهسيئروعافدلاريزو
ةيركسعلاتارابختسالاريدموتايلمعللهنواعموناكرألاسيئرولماكنيسح
تاعطقلادادعتساولماكتىدمو،ريرحتلاةطخناكرألاسيئرضرع.ةماعلا
انططخيتلاتايلمعلاىلإقرطتامك،زيهجتلاوبيردتلايفاهذّفنتسيتلا
ىرخأةّصاختايلمعو،ّيتمسراربإويئامربلالازنإللتايلمعنماهذيفنتل
ناكرألافارشإبةكرتشمقيسنتةيلخليكشتانتّينىلإو،اهيلإةجاحلادنع
،خيراوصلاوةيعفدملاوشيجلاناريطوةيرحبلاوةيوجلاتاوقلانمةماعلا
.وافلايفضّرعتلاةيلمعيفةكرتشملاةحلسألاةفاكلكرتشملمعلطيطختلل
زجُنأيتلاتازيهجتلاوتادعملامجحيركسعلاعينصتلاةئيهسيئرحضوأو
لبقهنيمأتيرجيسىّقبتامنأاًدكؤم،ريرحتلاةيلمعلاهنيمأتوأاهعينصت
.ذيفنتلا

يرجييذلاودعلاعادخلبئادلالمعلاَّنيبفتارابختسالاريدمامأ
هتزهجأاهثبتيتلاةللضملاتامولعملالثم،ذيفنتلادعومبارتقاعمهديعصت
تاهبجلانيبتاعطقولاترأةكرحو،ودعلااهملتسيوطقتُلتلةفلتخملا
يفرثكأوأةيلمعذيفنتىلعناكرألاسيئرعمقفتاهنأانلركذو.هكابرإل
دئاقلامتتخاو.ريرحتلاةيلمعذيفنتليبقودعلاةعداخملىرخأتاهبج
:اهنمرومألانمةلمجهديكأتبعامتجالاماعلا

زاجنإىلعلمعتيتلاةعومجملاريغةهجيأراعشإوأغيلبتمدع-
امهتاعطقذّفنتسنيذللاعباسلاقليفلاويروهمجلاسرحلايدئاقوةطخلا
.ةيلمعلا

ددُحتتاتيقوتيفمهتابجاوبةذِّفُنملاتاليكشتلاورمآوقرفلاةداقغلُبي-
.بقاُرتومهتالاصتاعنمُتاهدعب،ذيفنتلالبق

تادايقوةماعلاناكرألانيبكرتشملاقيسنتلاةيلخبلمعلالجؤي-
.ذيفنتللريخألاعوبسألاىلإىرخألاةحلسألا

،ةفاكيحاونلانمتازيهجتوتادعمنممكتابلطتملامكإاوعبات-
.ةمئالمةرتفبذيفنتلالبقاهتيزهاجنماودكأتو

بئانةسائربىرخأو،ماعلادئاقلاةسائربةماعلاةدايقلاتاعامتجاتعباتت
تاريضحتلاةعباتملشيجلاناكرأسيئرةسائربىرخأتاعامتجاو،ماعلادئاقلا



.ةطخلاليصافتزاجنإو
سيئروهبئانروضحو،ماعلادئاقلاةسائربعامتجادقُع13/4/1988يف
ىلعفرشملاوةيركسعلاتارابختسالاريدموتايلمعللهنواعموشيجلاناكرأ
قيرفلايروهمجلاسرحلا:نيقليفلايدئاقولماكنيسحيروهمجلاسرحلا
ةيوجلاتاوقلاةداقو،ديشرلادبعرهامقيرفلاعباسلاو،يوارلاحيتفدايإ
سيئراهحرشوةطخلاتضرُععامتجالااذهيفو.شيجلاناريطوةيرحبلاو
فادهألاوتاتيقوتلاوتاحفصلاىلإتاهاجتالانمليصفتلابشيجلاناكرأ
جراخةيجيتارتسالاقيرطلاىتحهللادبعروخلحاسناكف،قليفلكل
.ةشيبلاسأروجيلخلاةيحانيئاهنلاهفدهو،يروهمجلاسرحلاقليفةهبج
قيرطلاو،عباسلاقليفلارثعتوأرخأتةلاحيفىلوأةيقبسأوافلانوكتو
قليفلاةهبجيفبرعلاّطشنمةيبرغلاةفضلاىتحلخادةيلحاسلا
ىقبتهُّرثعتوأسرحلارخأتةلاحيفو،يئاهنلاهفدهوافلانوكتو،عباسلا
.ةيناثةيقبسأبةشيبلاسأروجيلخلاةيحانو،ىلوأةيقبسأبهفدهوافلا

رخأتةلاحيفنيقليفلانميأفادهأرييغتةنورمىرخأةرمُتدكأ
ُتحضوأو.ًالوألصينملىلوأةيقبسأوافلانوكتلاوحألالكيفو،امهدحأ
نيتعاسو،ميظنتلاةداعإلنيتعاسو،تاعاس4ةحفصلكلانبسحدقاننأ
مويلايفو،مالظلالولحلبقنيتحفصلالمكنسلوألامويلايفف،طايتحالل
ىتمونيأُتنّيبو.ةريزجلاهبشةيقبووافلالالتحالانضّرعتفنأتسنسيلاتلا
ليهستىلإةجاحلاةلاحيفّيتمسلاويرحبلالازنإلاتايلمعذّفننس
ناريطوةيرحبلاوةيوجلاتاوقلاتابجاويهامو،امهفادهأهاجتابامهمّدقت
تاتيقوتمهلتدَّدحامك،عورشلاةعاسوموجهلامويبمهتغلبأو.شيجلا
ناكنإتلأسارًيخأ.موجهلادعومبمهتاليكشتيرمآومهقرفةداقغيلبت
ىلعاولكتااًذإ«:لوقلابعامتجالاسيئرلامتتخاو؟راسفتسايأمهنميأل
.»هللا

متو،ةينعملافونصلايرمآبشيجلاناكرأسيئرعمتجا15/4/1988يف
.عورشلاةعاسوموجهلامويبمهغيلبت

ةقطنملاةعيبط
90وحناهنعدعبت،ةرصبلاةنيدمقرشبونجوافلاةريزجهبشعقت
.يبرعلاجيلخلاىلعقارعلاهنملُطييذلايرحبلادادتمالالّكُشتو،ملك
نمو،يناريإلابناجلايفنادبعةنيدموبرعلاّطشقرشلانماهّدحي
.يقارعلارصقمأءانيمونايبوبوةبرواتريزجوهللادبعروخبرغلا



،ٍلاعٍةيفوجٍهايمىوتسمتاذةخبسوةوخرٍّماعٍلكشبوافلاضرأ
ءازجأةلحضلاهايملارمغتو،تاعقنتسملابهبشأراطمألاطقاستدنعحبصت
ليخنلانيتاسبدتمتثيحبرعلاّطشلةيذاحملاقطانملاادع،اهنمةريبك
ىقُست.نيرتموليكودحاورتموليكنيبحوارتيضرعبو،ليوططيرشىلع
هنمدمتستبرعلاّطشىلعةدماعتمةريغصراهنأنمنيتاسبلاهذه
.تازاوحألاباٍّيلحمىعدتو،رزجلاودملايترهاظباههايم

رتاوسودادسنمتئشنأيتلاةحلمملاةقطنمةريزجلاهبشطسوتت
اهدمتستيتلااههايمرخبتدعب،حلملاجاتنإوهايملازجحلةعطاقتمةيبارت
.ةيذغتلايتانقمساباتفرعنيتانقةطساوبهايملااهيلعرّوَُدتو،رحبلانم

مساوملايفلقنتللةحلاصلاوةدبعملاقرطلانمٌددعةريزجلاهبشقرتخي
قيرطيهاهمدقأ.رصقمأءانيموةرصبلانمٍّلكبقرطلااهطبرت،اهلك
يتلاةديدجلاقيرطلامث،ليخنلانيتاسبربعّرمتيتلاوافلا-ةرصبلا
قيرطلاةريزجلاهبشطسوقشيو،برغلانمليخنلانيتاسبيزاوتويذاحت
ةيلحاسلاقيرطلاارًيخأو،طفنلابيبانأّطخةاذاحمبدتمتيتلاةيجيتارتسالا
،ةرصبلامثرصقمأءانيمبوافلاطبرتيتلاهللادبعروخىلعةلطملا
.قرطلاةدقعبىعدياميفوافلاةنيدمقرشاهلكيقتلتو
ةدعاقلا:حطس-حطسخيراوصقالطإلناتدعاقةيرحبلاتاوقلاةدايقل
ةيناثلاةدعاقلاو،هللادبعروخلحاسىلعةحلمملاقرش71مقرلاىلوألا
.ىلوألاةدعاقلانمقرشلاىلإعقت81مقرلا

ريصقهؤاتشو،ةنسلامايأمظعمةيلاعهتبوطرو،اًدجراحوافلاخانم
لمعللهلصوةقطنمو،رحبلاىلإديحولاقارعلاذفنموافلاو.ةليلقهراطمأو
ةيعانطصالارزجلاىلإطفنلالقنبيبانأهنمدتمتو،يبرعلاجيلخلاهايميف
ةقالمعلاطفنلالقنتالماحلابقتساليبرعلاجيلخلايفقارعلااهماقأيتلا
ءانيمئشنأثيحهللادبعروخيفو،)قيمعلاءانيملا(ةيمعلاروخيف
.قيمعلاركبلا

تاراضحتسالا
ةركفشيجلاناكرأسيئرضرع)3/10/1987(ةماعلاةدايقلاعامتجايف
،اهيفكراشتسيتلاتادايقلاو،وافلاريرحتةكرعمليلوألاهميمصتو،تايلمعلا
ههيجوتردصأو،ماعلادئاقلااهرقأنأدعبو،اهذيفنتليبيرقتلادعوملاو
ةسائرتلمع،ةحلسملاتاوقلاوةلودلاىوتسمىلعةعداخمططخدامتعاب
عينصتلاةئيهوةيركسعلاتارابختسالاةيريدموتايلمعلاةّينواعموناكرألا



ةددحمتاتيقوتولوادجقفو،تاراضحتسالاططخدادعإىلعيركسعلا
:تلمش
ةعردملاةقرفلاو،يروهمجلاسرحلاتاليكشتوقرفتادايقغّرفت-
نماهصقاونلامكإو،بيردتللعباسلاقليفلاتاليكشتنمددعو،ةسداسلا
اهتاردقةدايزلاهتاليكشتواهتادحوتابيردتءارجإو،تادعملاوصاخشألا
عمةكرعملاتاحفصلكلةحيحصلاتاقايسلاقفولمعلاو،ةيلاتقلااهتيافكو
.موجهلاومدقتلايتحفصىلعزيكرتلا

ءارجإو،اهيلعلتاقتسيتلاكلتلةقباطمتايلمعحراسمءاشنإ-
أشنأو.اهسفنةّعقوتملاةكرعملالاوحأبلمعلاو،اهيلعتاسرامملاوتابيردتلا
يفوافلاةهبجيفودعلاعضاوملاًهباشمتايلمعحرسميروهمجلاسرحلا
.ةرصبلانمملك100وحندعبىلعوةرامعلاةنيدمبونجعقتةقطنم
ىلإاًديعب،هتهبجلاًهباشمقطانميفعباسلاقليفلاتاليكشتتبّردتو
لامشةيرحبلاةاشملاةيولأتبّردتو.ودعللةهجاوملاهعضاومنملامشلا
لازنإلاتايلمعىلعيروهمجلاسرحللةّصاخلاتاوقلاةيولأو،رصقمأءانيم
فادهألاوضراوعلاّتيمُسو.ةيوجلادعاوقلابرقةيفلخقطانميفّيتمسلا
تحبصأوافلاًالثمف،ةيلامشلاةهبجلامساباهوأشنأيتلاحراسملايف
اذكهو،ناوريسلارهنبرعلاّطشو،ناخدنبردىمستةحلمملاو،ةجبلح
تاليكشتلاوتادحوللعابطنالاءاطعإلو،ةيقيقحلاءامسألادادرتلًابسحت
.ةيلامشلاةهبجلايفنوكيسلبقملالمعلانأبيردتلايفةكرتشملا

يفيروهمجلاسرحلاتاليكشتيرمآوقرفةداقلتاعالطتسالاتيرُجأ-
قرخةلاحيفةلباقملاتامجهلابمهفيلكتةيناكمإءاطغتحتوافلاةهبج
.وافلايفةيعافدلاانعضاومودعلا

ىتحهقليفعطاقليليصفتعالطتسابعباسلاقليفلادئاقعمُتمق-
ةيمامألاةهجاوملاطوطخلةحضاوةروصنيوكتلةيمامألاتادحولاتاباجح
.ودعلاوانتاعطقل

تايلمعلةحلاصلاقطانمللتاساردلانمديدعلانكرلاتائيهوانيرجأ-
يفرزجلاودملاةرهاظريثأتىدمو،اهبمايقلايوننيتلايرحبلالازنإلا
تاوقةكرحاهديدحتوينيطلالحاسلاةعيبطو،اهتاتيقوتولازنإلاةيلمع
اهئطاشعالطتسالةيتيوكلاةبروةريزجيفةّيتمسةيحورمبانطبه.لازنإلا
اهلتحييتلاانلحاوسحوضوباندهاشاهنمو،ةلمتحملالازنإلاقطانملهباشملا
اهنأانيعّدافةثداحلاهذهىلعةيتيوكلاةموكحلاتّجتحاو،يناريإلاودعلا
.ٍدمعتمريغأطخقيرطنعتثدح



ةفلكملاقرفلاوتاليكشتلااهيرجتيتلانيرامتلانماًددعانرضح-
،ةيقيقحلاةكرعمللةهباشملاوحأيفويقيقحلاداتعلاباهمظعمو،ذيفنتلاب
.اهئادأىلعتاظوحلملاانيدبأو

تاعقنتسملايفةيعفدملافئاذقريثأتتاساردةيعفدملاةيريدمترجأ-
عفادييتلاةيبارتلارتاوسلاةجلاعملةمئالملابيلاسألانعو،ةوخرلايضارألاو
ةيريدملاتاميلعتتناكو.اهيفةيتيركنوكلائجالملاةجلاعمنعو،ودعلااهب
ربكأىلعلوصحللةيوجلاتاقالفنالايمردمتعتنأبتاليكشتلابئاتكل
ريمدتبو،اهبئاتكليطخلايمرلابةيداعملاةيعافدلارتاوسلاةجلاعمو،ريثأت
يمربةيتيركنوكلائجالملاو،اًضيأةيوجلاتاقالفنالابةيداعملاةبقارملاجاربأ
.تابابدلاةمواقمعفادمبورشابملاتابابدلا

ليهستةساردبيركسعلاعينصتلاوةيركسعلاةسدنهلاةيريدمتماق-
)نارصحلا(رئاصحلادامتعابتصوأف،ةوخرلايضارألايفتايلآلاوةاشملالمع
ىصحلالقنلةبالقلاتالجعلاو،دونجلاةيذحألدئاسولاوموفلاتاماعدو
ةفيفخلاروسجلاو،تالجعلاةكرحةدعاسمل)SubBaseسيبسلا(لمرلاو
اهعينصتبيركسعلاعينصتلاةئيهتماقو،ةرومغملاقطانملاوتازاوحألاروبعل
.اهنيمأتو

تاحفصلابةفلكملاتاعطقلادشحتصختةساردتايلمعلاةرئادترجأ-
ذيفنتلمئالملاتقولايفةكرعملاةحاسىلإلصتل،موجهلانمةقحاللا
ةحفصلابةفلكملاتاعطقلادشحُتررقف.ةفاسملاوتقولاباسحبو،اهبجاو
يفةثلاثلاةحفصلاتاعطقو،ةيفاكةفاسمبعباسلاقليفلاعطاقفلخةيناثلا
.موجهلايفانتاينودعلافشكياليكثلاثلاقليفلاعطاق

ةوقلاوةيركسعلاةسدنهلاةكراشمبتايلمعلاةرئاديفتاساردتيرُجأ-
يتفضطبرييذلابيبانألارسجريمدتةيناكمإنعشيجلاناريطوةيوجلا
.ةريزجلاهبشيفهتاوقةمادإولقنتلودعلاهمدختسييذلا،برعلاّطش
ضرعبًايتيركنوكًابوبنأ12-10نمفلأتتلتكنمرسجلااذهئشنأ
دنعهايملاعافتراًابوسحمهحطسىلإرهنلارعقنمبيبانألادتمتو،رسجلا
،ضعبعماهضعبلتكلامَحلكلذكو،لماكلابةلتكلكمَحلىرجو،دملا
ةيرشبلاعدافضلالاجرعضينأاهنم،هريمدتلةديدعراكفأتسردو
ةطساوبةيركسعلاةسدنهلالاجرهرجفينأوأ،رسجلالفسأتارجفتم
عونبةبقاعتمتابرضبةيوجلاةوقلابرمُدينأارًيخأررقتو،تاديبروطلا
.لبانقلانمصاخ
يلثممنميرانلادانسإلاقيسنتةيلخليكشتناكرألاةسائرتحرتقا-



ةيرمآو-ةيعفدملا-شيجلاناريط-ةيوجلاةوقلا-تايلمعلاةرئاد
،بولطملايرانلادانسإلاةفاثكومجحوعونقيسنتل،ضرأ-ضرأخيراوصلا
ىلعماعلادئاقلاقفاوو.تاردقلاوتايدملاقفوريثأتىصقأقيقحتو
.اهلككراعملايفاًقحالاهبلمُعواهثادحتسا

امةعانصونيمأتوةئيهتلرابجدهجبيركسعلاعينصتلاةئيهتماق-
نمفالآلاتارشعنمةقحاللاكراعملاوةكرعملاهذهيفتاعطقلاهتجاتحا
.ةفلتخملاتازيهجتلاوتادعملا

ةعداخملا
نيمأتلماعلادئاقلااهيلإهّبنيتلارومألامهأدحأودعلاةعداخمتناك
نيفرطلاتاردقفازنتساوبرحلارارمتساديرتىرخأفارطأوودعلاةغابم
:اهنيمأتلهبانمقوهانلمعامضعبوههاندأهركذنامو،دودحلاىصقأىلإ

تصرحتامولعمبيرستبةماعلاةيركسعلاتارابختسالاةيريدمتماق-
اهلالخنمهتمهوأ،ةددعتملئاسوباهيلعلصحيوودعلااهقرتسينأىلع
ةهجاوملاهتاردقواهدهجلكصصختةيركسعلاوةيسايسلاةدايقلانأب
كراعملارارمتساو،ةجبلحطوقسدعبةيلامشلاةقطنملايفقدُحملارطخلا
ودعلافادهتسالامتحانمدادزتاهفواخمنأبو،ناخدنبرديفةفينعلا
هذهلةيقدصلاءاطعإلو.هتامجهرارمتساةلاحيف،اهيفطفنلالوقحوكوكرك
تديُعأو،لامشلاىلإةشعتنملاتاعطقلالاترأنمديدعلاتكرحتابيرستلا
لاترألاةكرحوتامولعملابيرستناكو،بونجلاىلإةرِّرضتملاتاعطقلالاترأ
.وافلاةكرعمدعومبارتقابنادعاصتي

لئاسروتايقرببيرستببونجلايفعباسلاقليفلاتارابختساتماق-
ةهبجيفودعلاتاوقلةيعيبطريغتاكرحتدهاشيقليفلانأىلإريشت
ةيوقتلتازيزعتبلطيو،ودعلاموجهةلاحيفةيفاكريغهتاوقنأو،وافلا
ناكو،ةبعُتملاهتاعطقضعبليدبتلةشعتنمتاعطقيفبغريامكهتاعافد
يفلبُقملاضرعتللةصّصخمةيفاضإتاوقلاخدإريربتكلذنمضرغلا
.ودعلااهدهاشةلاح
،مايأةعضببريرحتلاةكرعمذيفنتليبقو،ةعداخملاططخلًالامكتسا-
يفةّيضرعتةيلمعبمايقلابطسوألاعطاقلايفيناثلاقليفلاةداقىلإانزعوأ
ةفثكمةيرانططخدادعإمهنمانبلطو،ابوناسةضراعةداعتسالهعطاق
دانسإلّيتمسلاويوجلادهجلانممهتاجاحانلاومدقينأو،مهموجهدانسإل
،ّرثؤميراندانسإبةضراعلاةداعتسالهموجهبقليفلاعرشو.مهتايلمع



.ةلئاصلاهتاعطقلّيتمسدانسإو،هتيعفدموودعلاتاطايتحالةيوجتابرضو
ّالإ،فنعلايفةياغتاكابتشايفةضراعلامظعملالتحانمهتاوقتنَّكمتو
ةريخألاتاعاسلايفهتازيزعتضعبلوصودعبودعلاةمواقمّبلصتنأ
قليفلادئاقةبغرلًافالخو،اهلرربمالرئاسخدّبكتلاًبسحتو،راهنلانم
تاعطقلابحسو،موجهلافاقيإبانرمأهموجهيفرارمتسالاديريناكيذلا
هدِّدحنستقويفرخآٍموجهّنشلأّيهتينأهانغلبأو،اهدعاوقىلإةلئاصلا
.دعباميف
ضعباهيفشقاننيتلاةماعلاةدايقلايفانتاءاقليفسيئرلاناك-
وأهراسفتسابتكينأدمعتيةطخلالصافمنمةساسحلاوةقيقدلارومألا
ناكذإ،مالكنودنمو،اًضيأةباتكةباجإلابلطيوةقروىلعهتاظحالم
طابضضعبوناكرألاسيئر(دقعنانكامك،انيلإعمسلاقرتُسينأىشخي
جراخةنمآتويبيفتاريضحتلاوططخلاةشقانملانتاءاقل)ةداقلاوتايلمعلا
،رظنلايعرتستالةيندمسبالمباهرضحنانكو،ناكرألاةسائروعافدلاةرازو
انسفنأةمدخىلعموقنانكو،ةيديلقتلاةيبرعلاسبالملاباهرضحانضعبو
.نامتكلاوةيرسلانامضل

يفو،ةماعلاةدايقلاءاضعأمظعملقتناذيفنتلالبقريخألامويلايف-
تايلمعللهنواعموشيجلاناكرأسيئروعافدلاريزوماعلابئانلامهمّدقم
قليفللمّدقتملاّرقملاىلإنورخآنكرطابضوةيركسعلاتارابختسالاريدمو
تايلمعلاةفرغيففقوملاقليفلادئاقزاجيإانّرضحو،ةيناميلسلايفلوألا
زاجيإلاعباتيعيمجلاناكو.ةعاقلاردصيفتقلُعةريبكةطيرخىلع
ُقيرفَءاقللارّوصو.مههوجوىلعموجولاوةيدجلاحمالمو،غلابمامتهاب
ىلإةّيتمسةرئاطبمليفلاعماًروفديُعأو،يسايسلاهيجوتلاةيريدمريوصت
حوضوبدهاُشييذلادادغبنويزفلتنمرابخألاتارشنيفضرُعو،دادغب
كوكركىلإةماعلاةدايقلاءاضعأاهدعبداع.ناريإنمةديدعقطانميف
دئاقلاُتيقتلاهسفنمويلاءاسميفو.دادغبىلإتارئاطلاباهنمو،تاّيتمسلاب
دحأةريحبفافضىلع،تارابختسالاريدموتايلمعلانواعموانأماعلا
امقفوزهاجءيشلكنأهلُتدكأثيحةّيناوضرلايفةسائرلاروصق
لثألاةقطنميفمّدقتملاةماعلاةدايقلاّرقمىلإًاليلقلطننسو،هلّططُخ
.ةرصبلابونجريبزلابرق

ىّنثملاراطمنم50نوكلافيترئاطنتمىلعانعلقأ21.00ةعاسلايف-
هتربخأواهدئاقىلإتبهذةرئاطلاتّقلحاملاحو،كوكركهاجتابدادغبيف
ةيوهنعحصُفيّالأهترمأو،ةرصبلايفةبيعشلاراطمىلإهاجتالارييغتب



انهاننأهتربخأو،ةدعاقلارمآتيعدتساانلوصودعبو.انلوصوىتحنيبكارلا
هنمتبلطو،عباسلاقليفلاةدايقوتاعطقلئجافمويروفصحفءارجإل
ةلادبيفنوكيلةدعاقلاتارابختساطباضبسُنينأو،نامتكلاىهتنم
ىلإانلقنلتالجعانلئّيُهينأو،انلوصوربخبرستمدعنمضنلةدعاقلا
رثدتملايقفارملأسيلكلذءانثأيفتارابختسالاريدمتفتلا.مّدقتملاانرقم
ةدعاقلايفاننأضرتُفي«:ًابجعتمهباجأف،»؟نآلانحننيأ«:ةيوتشلاهبايثب
.»كوكركتسيلهذهنكل،كوكركيفةيوجلا

اهرقميفةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاّرقمحُتف23.00ةعاسلايف-
.نارودلابوافلاريرحتةكرعمةلجعتأدبثيحمّدقتملا

ودعلا
تادادعتسا1986ماعيفوافلاةريزجهبشىلعودعلاموجهتقبس
ريسجتلاتادعموقراوزلانمارًيبكاًددععّنصوىرتشاثيح،ةريثك
يفيئامربلالازنإلاتايلمعىلعةفثكمتابيردتىرجأو،ةمئاعلاروسجلاو
أدبوةيئامربزودناموكتادحولّكشو،يتايفوسلاداحتالليذاحملانيوزقرحب
.1985ماعفصتنمذنمهذههتادادعتساب

ىلإةءاسإللاًزكرموافلاتناك«:ًالئاق»هتروثسرح«ينيمخلابطاخ
نععافدوهاهنععافدلانألاهنعاوعفادو،وافلااوذخواوبهذاف،مالسإلا
اماذإ«:يئنماخيلعحّرصاهلالتحادعبو.»مالسإلانعويقارعلابعشلا
لاقو.»هتئنهتلدادغبىلإبهذأسيننإفاهعاجرتسانمنيسحمادصنَّكمت
بهذنملاننإ«:24/3/1986يفيروثلاسرحلاسيئرتسودقيفرنسحم
ريرحتمتيىتحىقبنسو،ىقبنيكانبهذ،اهنمبحسننيكوافلاىلإ
.»قارعلا

يفحّرصفيناريإلاىلعألاعافدلاسلجممسابقطانلايزارخلامكامأ
قارعلاقشلديدجموجهلِّرضحتناريإنإ«:وافلالالتحادعب5/4/1986

لبققارعلابونجيفةيعيشةيروهمجةماقإىلعلمعناننإو،نيمسق
:14/4/1986يفىروشلاسلجمسيئريناجنسفردكأو.»دادغبىلعانموجه
.»اهيفىقبنودمصنسووافلاةريزجهبشيفةنيصحعضاوماندّيش«

،ديقعتلاةغلاببرحةحاساهلعجىلعوافلالتحانأدعبودعلازّكر
م50-25ضرعو،ملك10-5لاوطأبتاونقلانمديدعلارفحبماقف
ةلحضلاهايملابةعساوقطانمرمغو،تالجعلاةكرحوعوردلامّدقتةقاعإل
رتاوسةثالثأشنأو،م200ضرعوم400لوطبةيئامتاحطسملكشىلع



،تابابدلايمرلبطاصمدّيشو،ةيتيركنوكئجالموعضاومبةنصحمةيعافد
ماقامك،ةحلمملادادسىلعوتابرتقملاىلعماغلألالوقحنمديدعلاعرزو
ةثالثببرعلاّطشيتفضطبرو،دصرلاوةبقارمللاًجرب70نمرثكأءاشنإب
امهدصرياليكّطشلاةفضىلإنانكُريذإ،ناكرحتماهنمنانثا:روسج
.ًالبقهركذدرويذلابيبانألارسجىلإةفاضإ،ًاليلناتفضلاطبُرتو،انناريط
ةدايقلارقملةنصحمةينبأنمةعساوةكبشاوديشونويناريإلاأشنأ
تالاصتالاعقاوملو،ةدناسلاتامدخلاوفونصلاطابضلو،نكرلاتائيهو
،فرغلكشىلعىرخأتاعدوتسموًافرغواٍّيناديمىفشتسمو،ةرباخملاو
نمةزهاجةيتيركنوكحاولأنمةّينبماهلكو،تارمماهطبرتتاعاقو
4و،اًعافتراراتمأ3اهداعبأولكشلاةليطتسم،ديدحلابيبانأوتنمسإلا
قفو،تارمموٍتاعاقوًافرغحبصتلضعبباهضعبطبرتوّبكُرت،ًالوطراتمأ
ةينبألانمةعساولاةكبشلاهذهترُمطو،هيفنوبغرييذلاطيطختلا
نمةدعراتمأبَتيسُكو،ديربتلاوءابرهكلابةزّهجماهلكو،ضرألاتحتاًقيمع
.انتارئاطبناجنماهدصروأاهفشكرّذعتييكتهِّوُمو،ةبرتلاوةراجحلا

وافلاةريزجهبشيفةيعافدلاعضاوملالغشتيتلاودعلاتاوقددعناك
تادحولاوريواغملاتاليكشتنمددععمينيمخلاسرحنمنيتقرفبردُقي
دجوتو.ةسدنهلاتادحووةيعفدملاوتابابدلانمٍتادحوبًةدنسُم،ةيماظنلا
ةفصببرعلاّطشنمةيقرشلاةهجلايفينيمخلاسرحنمنايرخأناتقرف
.ةيعيبطريغتاكرحتوأديدهتتارشؤمروهظدنعزيزعتوطايتحاتاوق
.ةريزجلاهبشيفةّرسيتمةيمدخلاوةيرادإلامهتاجاحتناكو

وافلاريرحتلطيطختلانعةيخيراتةيفلخ
اهطوقسدعبوافلاةداعتسالةرمتسمتامجهنمعيباسأةسمخدعب-
تامجهلافاقيإةماعلاةدايقلاتررق،ةحدافرئاسخاهيفاندَّبكتودعلاديب
.اهريرحتلنيمئالمفرظوتقورايتخالثيرتلاو

ةطخعضوسرادتلتاعامتجاةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاترجأ-
لمعللةيلاتلاسسألاتددحو،16/3/1986ذنماهتاّبلطتمنيمأتو،ريرحتلا
:اهب

.بيردتلاوطيطختلايفةيافك-أ
.ةلبقملاةكرعمللةردتقموةّيفكةرادإ-ب
.ةيلاتقلااهتاردقعفروةيبيردتلاتادحولاوتاليكشتلاتاردقريوطت-ج
.ةغابملانيمأت-د



ريرحتلاةطخلةيساسألاحمالملاتعضُو14/5/1986يفاهعامتجايفو
:يليامبماعلادئاقلاهجّوو
.اننيعأمامأهعضنيذلافدهلاوافلاةداعتسا-أ
ربوتكأ/لوألانيرشتوأربمتبس/لوليأنعاهتداعتسارخأتتّالأيغبني-ب
.لاوحألاأوسأيف1986
قليفلايدئاقعماًقحالاهليصافتثحُبتو،نآلاةطخلاعضوت-ج
.ةيرحبلاوعباسلا

تاسرامملاوبيردتلاءارجإبةيلمعللصصُختسيتلاتاليكشتلامايق-د
.وافلايفةكرعملاةقطنمهبشتقطانمىلع

نكرلالوألاقيرفلاةسائربلمعقيرفليكشتمت16/6/1986عامتجايف
ةدايقنعنيلثممَعَمجو،ةيركسعلانوؤشللةلودلاريزولشنشرابجلادبع
تايريدمو،ةيوجلاةوقلاةدايقو،ةيرحبلاةوقلاةدايقو،عباسلاقليفلا
اهيلعقلطأو،وافلاريرحتةطخعضولتاكرحلاوطيطختلاوتارابختسالا
»22عورشملا«ةطختشقون21/6/1986عامتجايفو.»22عورشملا«مسا
عطاقلايفنارهمةقطنمىلعودعلاضّرعتنكل،اهيلعةقفاوملاتمتو
ـلةصّصخملاتاليكشتلاضعبمادختساو1986ويلوي/زومتيفطسوألا
فاقيإيُئتراكلذل،هذيفنتةيناكمإيفرشابملكشباّرثأ»22عورشملا«
انمّنستدعبديدجطيطختيفانقلطناو.هلططُخامكعورشملابلمعلا
رشابمفارشإبواًقباساهاندروأيتلاسسألاقفوىلعةماعلاناكرألاةسائر
نوكتدقةيباجيإرصانعيألافغإمدععم،هبئانوماعلادئاقلانم
.»22عورشملا«طيطختيفتققحت

ريرحتلاةكرعملتاوقلاصيصخت
تاليكشتلاوتادايقلاانصصخ17/4/1988يفوافلاةكرعملانتطخيف
.ةّصاختاوقةقرفوةاشماتقرفوناتعردمناتقرفويروهمجلاسرحلا:ةيلاتلا

ةذِّفُنملايروهمجلاسرحلاةيولأيلامجإ-أ
.ريواغم-ةّصاختاوق-ةاشم-يلآةاشم-عردءاول20-
.خيراوصوةيعفدمةبيتك36-
.ةيركسعةسدنهبئاتكسمخ
عباسلاقليفلا-ب
.ةاشماتقرفوةيلآةقرفوةعردمةقرف
:ةذِّفنملاةيولألايلامجإ



.ريواغم-ةاشم-ةيلآةاشم-عردءاول16-
.خيراوصوةيعفدمةبيتك24-
.ةيركسعةسدنهبئاتكعبرأ
ةيرحبلاتاوقلا.ج
.ةفيفخقراوزوخيراوصقراوزءاول
.440يرحبلاةاشملاءاول
.ةيرحبلابةّصاخلانوليرفربوسيرحبلاناريطلاتّايتمس
ةماعلاةيركسعلاتارابختسالاةيريدم.د
.ودعلاطوطخفلخلمعللةّصاختابجاواتدحو
ةيوجلاتاوقلا.ه
.يضرأموجهتارئاطبارسأةعبس-
.ضارغألااددعتمجاريمتارئاطابرس-
.يوجعافدتارئاطبرس-
.عالطتساتارئاطافر-
.ةينورتكلإبرحجاريمتارئاطفر-
شيجلاناريط.و

.ةرطيسلاوةدايقلاوعالطتسالاولازنإلاودانسإللةّيتمس150

ةطخلا
ةماعلاةدايقلاعامتجايفشيجلاناكرأسيئرلماعلادئاقلاهيجوتناك
.»وافلايفةلبقملامكتكرعملةيديلقتريغططخىلإاولصوتتنأاولواح«
ةمساحلاةكرعمللطيطختلايفماعلادئاقلاسيئرلاديسلاهيجوتانمزتلا
وهاًديحواًرايخةكرعملاةحاسةعيبطوةقطنملاايفارغبوطتضرف.ةلبقملا
.ةريزجلاهبشريرحتووافلاىلعةرطيسللعافدنالاوودعلاةهبجقرخ
هلاعفأتادرباسحو،هتاناكمإوودعلاتاردقتاساردوتاعالطتسادعب
مغرلاىلعفدهلاققحتةطخءانبىرج،ةكرعملاهترادإبيلاسأوةّعقوتملا
يفهتتغابمىلعدمتعااهميمصتنأالإ،رايخلاوههتاعافدقرخنأنم
تحتىقبيو،لعفةدربمايقلانعزجعيل،امهعقوتيالبولسأبوتقو
نمكلذو.هتميزهوهرايهنايفلّجعيوهتدارإفعُضيوهكبريرمتسمطغض
:لالخ
كراشتةبوسحمتاتيقوتبةعداخمططخبموجهلاتقوومويبهتتغابم-
امنإوهدحوهتعداخمسيلططخلافدهو،ةحلسملااهتاوقوةلودلااهيف



.ماعلادئاقلاهيجوتباكريمأاًصوصخهعمىربكلاىوقلا
ناريطوةيرحبلاوةيوجلاو،ةيربلاتاوقللةدحومةيرانططخذيفنت-
اهلكهلصافمبرضو،اهتهجاومودعللقبسيملةفاثكولقثومجحبشيجلا
.اهتياهنىتحةكرعملاةيادبذنم

يفةعرسواهموجهيفةمخضةمدصقيقحتىلعةرداقلاتاوقلاةئيهت-
.لاتقلاوةمواقملانعودعلازجُعييذلارمألا،اهمّدقت

هطوطخفلخةيرحبوةّيتمسلازنإتايلمعبهشيوشتوودعلاكابرإ-
.هتالصاومقرطوهتاطايتحانيبوهنيبلاصتالاعطقو،ةيمامألا

ّطشربعةيركسعلاتارابختسالاةيريدملةّصاخلاتاعومجملاّللست-
ىلإةيوجلاتاوقلاوخيراوصلاتابرضهيجوتو،تامولعملالقنلبرعلا
.ةيداعملاقمعلاتاطايتحاوروسجلاقطانم

اهنميأتاحاجنقفوةذِّفُنملاتادايقلافادهأوتاهاجتايفةنورملا-
.هتاقافخإوأ

ةكرعملاريسيفشيجلاناكرأةسائروةماعلاةدايقللرشابملالّخدتلا-
.كلذرمألاّبلطتاملكاهتاحفصلخادتببلطلاوأريوطتلاوأليدعتلل

)1-14(لكشلا
وافلاريرحتةيلمعططخم



ةعداخملا
ةزهجأتلمع،موجهلاةليلىتحريرحتلاةكرعمتقبسٍةديدعٍرهشأل
ةماعلاتارابختسالازاهجومالعالإوةيجراخلااترازواهنموةصصختملاةلودلا
نأنودنماهعملماعتتيتلاتاهجلاىلإاهبيرستوتامولعمرشنىلع
ةعداخملاططخوتايلمعنمءزجاهنأفرعتوأةهّجوماهنأهذهيردت
.وافلاةهبجيفانتاينىلعةيطغتلل

يكريمألايركسعلاقحلملابلطوافلاةكرعمدعومنممايأةعضبلبق
ًةداعّفلُكيهنأنممغرلاىلعو،ةماعلاةيركسعلاتارابختسالاريدمةلباقم
.ةرملاهذهاٍّيصخشهتلباقمىلعقفاوهنأّالإءاقللااذهبهنكرطابضدحأ
يقحلمهءالمزوهنأىلإهثيدحءانثأيفيكريمألايركسعلاقحلملاضّرعت
ةهبجلاودادغبنمةيركسعلاترألةريثكتالقنتاوظحالىرخألالودلا
.امهيلإوةيلامشلا

نآلارودتةمساحوةفينعكراعمكانه«،ريدملاهباجأ،»حيحصاذه«-
ّلتحادقودعلانأنوملعت.ةيلامشلاةهبجلانمةيناميلسلاعطاقيف
لاسرإبموقنورئاسخكانه.ناخدنبردىلعهتامجهاًيلاحفِّثكيو،ةجبلح
ضيوعتللةرِّرضتملاتاعطقلابحسنو،زكرملاوبونجلانمةشعتنمتاوق
ىلإلوصولافدهتسيدقودعلانأيفكوكشانيدلو،ميظنتلاةداعإو
ءيشالنأودبي«:هعِّدويوهوًالئاقفدرأو.»اهيفطفنلالوقحوكوكرك
.»؟نيقحلملاةعومجممتنأمكنعىفخي

ةيرانلاةطخلا
نأكراعملالالخقليفوةقرفةدايقيفةقباسلايبراجتنمتملعت
يتلانارينلاعمتاعطقلاةروانموةكرحلماكتوقيسنتيفوهاهحاجن
ىرخأةيحاننمامأ،ةيحاننماذه،ودعلايفريثأتربكأقيقحتلاهدنست
تاحفصيفو،موجهلاوعافدلايفانتاعطقنمأوةيامحنيمأتمهملانمف
عالطاىلعيعفدملارمآلانوكينأىلعًامئادُتصرحكلذل.اهلكةكرعملا
ةيرانلاهتطخءانبعيطتسييك،تايلمعلاةطخليصافتبةماتةفرعمولماك
الامدنعةطخلايفتاليدبتوتارييغتيرجندقو.اهفادهأقيقحتواهتمدخل
تاعطقلاةكرحيفتارييغتءارجإلثماهتابلطتمةيبلتنمهدراومهنّكمت
،اهنيمأتنكمييتلانارينلامجحوةيعونعمقفاوتتيك،اهتاتيقوتواهتاروانمو
.ةكرعملاحاجناهبنمضنةدحومةطخبجورخلاو



ريرحتةكرعميفيرانلادانسإلاقيسنتةيلخداجيإنمةياغلاتناككلت
ةيلخلاهذهتلكشتو.اهلكةقحاللاريرحتلاتايلمعيفاهبانلمعمث،وافلا
ةيرحبلاوةيوجلاتاوقلاوناكرألاةسائريفتايلمعلاةّينواعميلثممنم
ددحيناكو.ضرأ-ضرأخيراوصلاةيرمآوةيعفدملاةيريدموشيجلاناريطو
دعبةحلسألاوتاوقلاهذهنمٍّلكرودتايلمعلاةطخءوضيفاهيف
.فادهألافلتخمةجلاعملةبولطملانارينلالقثوتايدملاوتاردقلاةشقانم
هتعباتملو،اهنمقيفيالودعللةلئاهةمدصّدلوتلةيرانلاةطخلاتممُصو
60نمرثكأاندشحو،ةكرعملاءاهتناىتحلعفةدرةصرفهئاطعإنودنم
.ضرغلااذهلخيراوصوةيعفدمةبيتك

1000نمرثكأنارينتحتفناموجهلابانتاعطقعورشنمةقيقد45لبق
،نيعبسلاهتبقارمجاربأوةيمامألاودعلاعضاومىلعخيراوصةفذاقوعفدم
هرابجإوأ،ودعلالتقل]225[ةيوجتاقالفنابجربلكلعفدمصصُخثيح
ةيرانلاةطخلانمةريخألاةقيقد15ـلايفو.هئجالميفءافتخالاىلع
يفاهدادعإقبسيتلايمرلابطاصميلتعتلةبابد150نمرثكأتمدقت
ةنصحملاهئجالموودعلاتاعَنَمةرشابملااهنارينبرمدتلو،ةيمامألاانعضاوم
.اهيفأبتخايتلا

،انوللاخيراوصوىدملاةديعبلاةليقثلاةيعفدملاتناكتقولااذهيف
ودعلاتاطايتحاوةيداعملاةيعفدملاعضاومبرضتانتّايتمسو،40سأسأو
ترخأت.برعلاّطشقرشوةريزجلاهبشيفروسجلاورباعملاوهتادايقزكارمو
اهدعبتكراشو،ةيوجلاةلاحلاءوسل8.00ةعاسلاىتحةيوجلاةوقلا
.قمعلايفتاطايتحالاوتارقملاورباعملاوروسجلاريمدتيفةيلعافب

اهعمتكرحت،ةلوصلابانتاوقعورشوةيديهمتلانارينلاةطخزاجنإدعب
نمو،ترهظامنيأودعلاتامواقمريمدتواهمدقتيفاهدانسإلنارينلالتك
.ةمهملامامتإىتحفقوتنود

تاوقلاةئيهت
اهزاجنإعطتسنمليتلاوافلاريرحتةكرعملثمرايعلاةريبكةكرعميف
نمةرداقلاتاوقلاةئيهتةيلمعتناك،عارصلانمنيتيضاملانيتنسلالاوط
يروهمجلاسرحلانمفلأتتةكرعمللةيلاتقلااندراومتناك.انتامهمتايولوأ
.وافلاةهبجيفعافدلابّفلكملاعباسلاقليفلاو،ةروانمةوقهرابتعاب

يروهمجلاسرحلا-
سمخنمةبراضةوق.اهيلعقلُطيناكامكةّصاخلاتامهملاةوقوأ



نمربكأيهو،دارفألانماهتاكالمددعواهتحلسأواهتاليكشتبةمخضقرف
قرفيفنيدوجوملاطابضلاونيرمآلاوةداقلالضفأاهلريتخا.شيجلاقرف
ةيبرغلاةقطنملارئاشعنمنيعوطتملانماهدونج.هتاسسؤموشيجلا
ةيبرعلامهميقبمهكّسمتومهتريغبنيفورعملا،قارعلانمةيبرغلاةيلامشلاو
نمثدحأوىوقأمهزيهجتومهحيلستناك.لاتقلايفمهتلاسبومهصالخإو
يتلاطئاسولاوتادعملافمهصقنيناكامامأ،شيجلاقرفزيهجتوحيلست
،وافلاةهبجيفودعلااهثدحأيتلاتالقرعملاوعناوملازايتجايفمهدعاست
ةئيهتماقو،ًالصأةخبسوةوخريهٍضارألةيئامتاحطسمورامغإنم
نأدعبو.هيلإاوجاتحااملكنيمأتبةيركسعلاةسدنهلاويركسعلاعينصتلا
ىلعةديدعتاسرامموةقاشتابيردتسرحلاقرفترجأبجاولابتفُلك
يفةرامعلاةنيدمبونجعقتةقطنميفوافلاةهبجلهباشمتايلمعحرسم
.عبارلاقليفلاعطاق

عباسلاقليفلا-
وافلاكراعميفهتاليكشتوهقرفتكراش،وافلاةهبجنععافدلابفلكملا
فُلكنأدعبو،ةريبكرئاسخاهيفدَّبكتنيتنسلاوطاًموجهواًعافدةقباسلا
بيردتلاةداعإلةميدقلاتبحُسو،ةبردُموةشعتنمتاليكشتبززُعبجاولاب
امل،ةلبقملاةكرعملايفاهكارشإلبقتازيهجتلاودارفألايفاهصقاونلامكإو
.هبيلاسأوهتاداعوودعلاىلععالطاوةربخنماهل

ىدبأديشرلادبعرهامقيرفلاقليفلادئاقنأركذننأةفارطلانم
.ماعلادئاقلاهاعدتساامدنعروفلاىلعلاتقللهتيزهاجوهتاعطقوهدادعتسا
نمهيفاًغلابمناكاهضعبتابلطنمةليوطةمئاقانلمّدقهانرزامدنعو
،اهيلعانقفاوامدنعارًيثكئجوفو،دانسإلاتادحووتازيهجتلاىلإتاليكشتلا
.ديزملااهيلإانفضأو
يفهبجاولةهباشمقطانميفبيردتللبجاولابةفلكملاهتاليكشتتلسُرأ
تادعملابهتاليكشتوقليفلازِّهُجو.ودعلادصرجراخ،لامشلاىلإةهبجلا
ةفيفخلاروسجلاتارشعملتساو،ليخنلانيتاسبيفلاتقلايفهدعاستيتلا
.تازاوحألاوةريغصلارهنألاروبعليركسعلاعينصتلاةئيهاهتعّنصيتلا

ةيرحبلا-
لخدتيأنمةمّدقتملاتاعطقللنميألاحانجلاةيامحبةيرحبلاتفُلك
تاعطقلاةرخؤمةلغاشمو،اهليرانلادانسإلاميدقتو،رحبلاةهجنمٍداعم
فلخ440يرحبلاءاوللابلازنإذيفنتلةزهاجنوكتنأبجيامك،ةيداعملا
.هتالصاومطوطخعطقوهديدهتوهكابرإىلإةجاحلادنعودعلا



ةّصاخلاتايلمعلا-
ةدعاقبرقةّدعلازنإنيرامتيرجُيلةّصاختاوقءاولانعضوامك
ودعلافلختاّيتمسلابلازنإةيلمعذيفنتلراذنإلاب،ةرصبلابونجةبيعشلا
اتعومجمتعضُوامك.ةهبجلايفةكرعملاريسهبلطتيفقوميأدنع
عدافضلانمىرخألاو،ودعلافلخٍتابجاوذيفنتلامهادحإةّصاختايلمع
.برعلاّطشنمةديعبلاةفضلايفةددحمنكامأةبقارموكسملةيرشبلا

ىلعألايدايقلاىوتسملالّخدتوفادهألاوتاهاجتالايفةنورملا
ةكرعملايهُنياهيلعءاليتسالاو،ةريزجلاهبشيفةيويحلاضرألايهوافلا
قليفلامّدقتهاجتايفعقتتناكو،لصاحليصحتنوكيىقبتامو،ًايلمع
.يئاهنلاهفدهنوكتنأيعيبطلانمناكيلاتلابو،عباسلا

ريزوهبئانوماعلادئاقلاروضحبةطخلاليصافتلُهتمدقيذلاضرعلايف
ريخألاعامتجالايفعباسلاقليفلاويروهمجلاسرحلايقليفيدئاقوعافدلا
نودنمتحضوأ13/4/1988يفوافلاريرحتةيلمعلبقةماعلاةدايقلل
ىلوألاةيقبسألاًامئادنوكتسوافلانأ،ةرمنمرثكأامهلاهترركوسابتلايأ
وأعباسلاقليفلارخأتةلاحيفيروهمجلاسرحلللوألافدهلانوكتو
.هرثعت

نمال،ةوطخبةوطخةكرعملايفامهعمنوكنساننأنيدئاقللانّيبامك
كلذرمألابلطتاملك،رّيُغنولِّدعنولخدتنللببسحفبِقاُرننألجأ
.ةكرعملاحاجننامضل

ةكرعملاريس
ريبزلاةنيدمبرق)ةيسجربلا(لثألاةقطنميفمّدقتملاةماعلاةدايقلارقم
.16/4/1988يف)ًاليلةرشعةيداحلا(23.00ةعاسلا
قليفيدئاقىلإانرقمنمطابترايطباضانلسرأةرشابمانلوصودعب
ّملُستلةموتخموةقلغملئاسرنالمحيعباسلاقليفلاويروهمجلاسرحلا
يفءاجو،نامتكلانامضليكلسالوأينوفلتلاصتايأِرجنمل.ديلابامهل
:يلياملئاسرلاكلت

يف23.00ةعاسلايفةماعلاةدايقللمّدقتملارقملابانرقمحتف-
16/4/1988.

تاتيقوتلاقفو،17/4/1988دغمويرجفوافلاريرحتةيلمعذَّفنت-
:ةيلاتلا



.17/4/1988يف5.45ةعاسلايفةيرانلاةطخلاذَّفنت•
.17/4/1988يف6.30ةعاسلايفموجهلابمكتاوقعرشت•

عيقوتلا
شيجلاناكرأسيئر
ةماعلاةدايقللمّدقتملاّرقملا

يف،مايأةثالثلبقعورشلاةعاسوذيفنتلامويباغلبتدقنادئاقلاناك
نكيملو،هبئانوماعلادئاقلاروضحبةماعلاةدايقلاعامتجايف13/4/1988

.رييغتيأاذهانرمأيف
تاوقلادئاقىلإةموتخموةقلغمةلاسربرخآطابتراطباضانلسرأ
لئاسرلااوّملسمهنأباودكأوطابترالاطابضداع.هسفننومضملابةيرحبلا
لوألانكرلاطباضلصو،ةعاسفصننملقأدعبو.ةداقلاىلإةموتخملا
قيرفلاقليفلادئاقنإ«:لاقف،مهمرمأليتلباقماًبلاطعباسلاقليفلل
ةكرعملةيعفدملاةدتعأتاسايقلمكيملهقليفنأبانربُخيديشرلادبعرهام
ةثالثلبقكدئاقغيلبتمت«:تلق.»ةعاس24ةيلمعلاليجأتبلطيو،دغلا
تاسايقلامكإلاًيفاككلذنكيملأ.ريرحتلاةيلمعتاتيقوتودعومبمايأ
:هتلأس.»يديسقليفلادئاقهبينغلبامكللقنأ«:لاق.»؟ةيعفدملاةدتعأ
تاسايق«:باجأ.»؟نآلاىتحاهلامكإِرجيمليتلاةدتعألاتاسايقيهام«
ةدتعأتاسايقنأاذهينعيله«:هتلأس.»يديسةثلاثلاو،ةيناثلاةحفصلا
.»يديسمعن«:باجأ.»؟ةدوجومىلوألاةحفصلاو،ةيديهمتلاةيرانلاةطخلا

لامكإبموقنسو.هبانرمأامًايفرحذِّفنينأكدئاقغِّلبوبهذا«:تلق
اوعيطتستملنإاهبمكعورشلبقةثلاثلاو،ةيناثلاةحفصلاةدتعأتاسايق
.»كلذ

هيرمآعمهلماعتيفديشرلادبعرهامقيرفلابولسأوجهناذهناك
)قوفاملا(

نكتمل.رغصألاسيئرلانبايصقةجوزدلاووسيئرلابراقأنمهنوك
،ًايفرحرماوألاذيفنتهيلعف،ماعلادئاقلاىلإهتباسنوهتبارقارًيثكينينعت
.اهبوهليةبعلنكتملوافلاريرحتةكرعمف

ةكرعملا
.17/4/1988مويرجفوافلاةهبجدوسينوكس



اهتقلطأيتلالبانقلافالآتائمراجفنالٍلئاهٍيودبةهبجلانوكسزتها
ملفصقب،خيراوصلاتافذاقنمتائملاو،عفدم1000نمرثكأتاهوف
ةهجاوملاةيعافدلاودعلارتاوسىلع5.45ةعاسلامامتيفليثمهلقبسي
نودنمةقيقدنيعبرأوسمخةدملفصقلارمتساو.وافلاةهبجيفانتاوقل
يلتعتلتابابدلاتائمتعفدناهنمةريخألاةقيقدةرشعسمخلايفو.فقوت
رشابمبيوصتبرمدتلةيمامألاانعضاوميفاهلتَدُِعأيتلايمرلاَبطاصم
لتُقيملنماهبىمتحايتلاةيتيركنوكلاودعلائجالموتاعَنمنمتائملا
.يعفدملافصقلاب)سوؤرلاقوف(ةيوجلاتاقالفنالالبانقفالآتاراجفناب

مهو،طابضلاودونجلانمفولألاتارشععفدنا6.30ةعاسلايف
كابتشاللةحلمملاتاعقنتسماوزاتجيلةيندعملا)نارصحلا(رئاصحلانولمحي
ىلعةلومحملاةفيفخلاروسجلامهعمو،يروهمجلاسرحلاةهبجيفودعلاب
يفليخنلانيتاسبيفودعلاعضاومىلإتازاوحألاورهنألاروبعلفاتكألا
.عباسلاقليفلاةهبج

قراوزلانمتائملارصقمأءانيمنمتعلقأيعفدملافصقلاعم
ةحلسملاةيرحبلانوليرفربوسلاتّايتمسةيامحبخيراوصلاقراوزوةحلسملا
دبعروخىلإنفسلابرضلحطس-وج)AM-39(تيسوزكإخيراوصب
تارخؤمبرضلويروهمجلاسرحلاتاوقمُّدقتلنميألاحانجلاةيامحل،هللا
ةيوجلاتاوقلاتارئاطنمىلوألاةجوملاتمجاه8.00ةعاسلايفو.ودعلا
يتفضطبرتيتلاروسجلاو،برعلاطشلةيقرشلاةفضلايفودعلادعاوق
ءامسّتطغو.ةقطنملانعرابغلاعاشقناوةيوجلاةلاحلانُّسحتدعب،طشلا
لقنتلو،اهنمتاعطقلاتابلطومّدقتعباتتلشيجلاناريطتّايتمسةهبجلا
.انرقميفيرانلادانسإلاةّيلخىلإاهريراقت

سرحلاقليفةهبجيفثيثحلاانتاعطقمّدقتنعةبيطلارابخألاتناك
تاكرحلافقاومريشأتبنولغشنمانرقمنكرطابضو،ىلاوتتيروهمجلا
امأ،ةعاقلاردصيفةقلعملاةريبكلافقوملاةطيرخىلعقرزلامهسيبابدب
اهتهجاويتلاةديدشلاةمواقمللمهمّدقتأطابتفعباسلاقليفلاعطاقيف
.برعلاّطشليخننيتاسبتازاوحأورهنأىلعروسجلابصنتاعامج
نكرلاطابضنمددعوتارابختسالاريدموتايلمعلانواعمعمُتلقتنا
نكرلاقيرفلاهدئاقانلبقتسا.مدقتملايروهمجلاسرحلاتاوقةدايقّرقمىلإ
ديجنمرثكأفقوملا«:لاقو،ههجويطغيروبحلاويوارلاحيتفدايإ
عمريسجتلاتابابدو،ماغلألاقلفتابابدمهبقعتنومدقتيانلاجرو،يديس
يفسيبسلاوىصحلابقرطلافصرلةبالقلاتالجعلاتائمو،ةسدنهلالاجر



لالختابابدلاةيولأعفدنمنَّكمتأنأعقوتأو،ةيئاملاتاحطسملاوةحلمملا
.»نيتعاسوأةعاس
لبقىلوألاةحفصلااوزجنتنأعقوتأو،اًدجديجلبديجاذه«:تلق
.»؟انتايحضتنعاذامو«:هتلأسو.»هللانذإب،معن«:لاق.»اهلددحملاتقولا
ةحفصلاتقوميدقتلامتحاعقوت«:تلق.»نآلاىتحةدودحم«:لاق
:لاق.»؟ًائيشينمبلطتله.عباسلاقليفلاّرقمىلإنآلابهذنس.ةيناثلا
.»يديساًركش،الك«

مهجتمديشرلادبعرهامقيرفلاانلبقتساعباسلاقليفللمدقتملاّرقملايف
،تازاوحألاورهنألاروبعيفةديدشةمواقمهجاوتتناكهتاعطقف،هجولا
ناكو،برعلاطشلةيقرشلاةفضلانمرثؤميمرليقرشلااهحانجضرعتيو
نمرسيألاحانجلاتاليكشتدوقتيتلاةعباسلاةقرفلاةدايقنماًرمذتم
عطاقلااذهنعةلوؤسمتناكيتلاةيناثلاةقرفلاّرقمديرأ«:لاقو.هتهبج
ُتعضوورمألاُتقبتسادقتنك.»ميظنتلاةداعإوبيردتللاهبحسننألبق
ةقرفلاّرقمكللسرأس،اًنسح«:هلتلقف،راذنإلابةيناثلاةقرفلاّرقم
نميقرشلابناجلايفةّصاخلاتاعومجملاانيدل.تاّيتمسلاباهلقنأسو،ةيناثلا
ودعلاعقاوملتامولعملاىلعاولصحاو،يرانلادانسإلاةيلخباولصتا،رهنلا
بهذأسو،بسانميعفدمدهجباهوجلاعو،رهنلاقرشنممكيفرِّثؤتيتلا
.»ةسداسلاةعردملاةقرفللمدقتملاّرقملاىلإنآلا

بيجلاةلجعهبشتةيسورةيناديمةلجع(زاويتلجعيفانكرحت
،راظنألايعرتسناليك)تادحولاورمآامهمدختسينيتللانيتيكريمألايتلتويلاو
هتيولأروحمفلخنئاكلاةسداسلاةقرفللمدقتملاّرقملاىلإانهجوتو
يكاقرفتينأاهيقئاسرمأو،ةبيرقةقطنميفنيتلجعلاانليلدفقوأ.ةمجاهلا
لفوننكرلاديمعلاانلبقتسا.هّوممأجلمىلإنيلجارانلزنو،ادصُريال
نعينربخأ.لفونديمعكدعاسيهللا«:تلق.ةقرفلادئاقيرصانلاليعامسإ
ادَّبكتو،ةمواقملافنعلافقوتدقنيمجاهملانيءاوللانإ«:باجأ.»؟فقوملا
.»؟روطتيأكانهناكنإفرعنلنآلاامهبلصتا«:تلق.»رئاسخ
يفةيناديملافتاهلاةزهجأاهيلعةدضنمىلعسلاجلاهنكرطباضرمأ
ملكتيوهوهنكرطباضتوصعمسأتنككلذل،أجلملانمرخآلابناجلا
دقءاوللانألوقتأ؟اذام«:لوقيناك،زاهجلاىلعهللباقملابناجلاعم
لاقو،انيلإتفتلامث.»؟اًضيأديُبأله؟رخآلاءاوللانعاذامو؟ديبأ
لفونديمعلاهجوعقتما.»يديساديُبأدقنيءاوللانإ«:هدئاقًابطاخم
.ةيحتلاىدأو،اًعرسمءاج.»انهلاعت«نكرلاطباضتيدان.بوحشلاهاسكو



نكرلاطباضيلعدمحمنكرلاديقعلا«:باجأف،»؟كمساام«:هلتلق
:لاق.»؟فقاوملالقنكوملعاذكهله«:ًالئاقهترجزف.»يديسلوألا
،»كانهفق«:هلتلق.»دئاقلاىلإةعرسبفقوملالقنُتدرأ،يديس«
مهفاونيءاوللايرمآبلصتا«:هلتلقوتايلمعلانواعمقيرفلاىلإُّتفتلاو
.»امهيفقومليصافت

نيسحقيرفلاينإ«:ًالئاقءودهبامهعمملكتيديشرنيسحقيرفلاأدب
رِّثؤيفيكو؟هددعامو؟وهنيأ؟ودعلانعمكلأسأنأديرأو،ديشر
ام،نآلاةيمامألاامكتادحويهنيأ«:لاقامهيلإعمتسانأدعبو.»؟مكيف
:لاقمثىرخأةرمعمتساو.»؟اهتدَّبكتيتلارئاسخلامجحام؟اهفقوموه
،»؟امكمدقتفانئتساىلعامكتدعاسملانمبولطملاامو؟امكتاءارجإيهام«
دحأفلخودعلانأو،اًيلاحةفقوتمجاوفألانأبانربخأىهتنانأدعبو
رئاسخمهيدل.ليخنلاراجشأولاغدألايفٍفختمو،ةريبكلاتازاوحألا
ةصصخملاةيعفدملابئاتكومهتانواهنارينءاطغتحتمدقتلانوفنأتسيسو
كلذمهلمتو.اهدانسإاوبلطيتلاةقرفلاةيعفدمنارين،رشابملامهدانسإل
.تّايتمسلامهلانلسرأو،قليفلاةيعفدمنمىرخأبئاتكانفضأو،روفلاىلع
كيلعفقوملااذهلثميف«:هلتلقوًابناجلفونديمعلابتيحتنا
نأبجيو،لولحلاعضووةقدبفقوملاةفرعملكيسوؤرمبلاصتالااٍّيصخش
ارًيخأو،اهلافغإينعتالةعرسلاف،فقاوملامالتساورادصإيفتاقايسلااوعبتت
ريدمىلإُترشأ.»؟هنعفرعتاذامو،يلعدمحمديقعلااذهنم
دقتعأيلعدمحمديقعلا«:ةقرفلادئاقروضحبهلتلقفءاجفتارابختسالا
ايتنأو.]226[هعممكرصانعققحتلانعمهذخأنس،امًائيشهءارونأ
.»ًالاحسيئرلاكرقمنمهنمًاليدبرضحألفون

نورمتسممهنأبينوربخأف،سرحلاةهبجيففقوملاةفرعملانرقمبُتلصتا
ةعردملامهتيولأتعفدناو.ىلوألاةحفصلالامكإكشوىلعو،مهمدقتيف
نأهترمأوكلذبلفونديمعلاتربخأ.مهتسدنهاهتدّهميتلاقرطلاىلع
يفنآلاعرشينأو،نميألاهحانجىلعهعوردوسرحلامّدقتوحاجنلغتسي
ودعلارايهنايفلجعيساماذهو،مامألاىلإةيلآلاهتاشُموهتابابدعفد
ةعردملاهتيولألهرماوأردصيوهوهانكرتمث،ةفقوتملاهتاشمةيولأمامأ
.مدقتلابةيلآلاهتاشمو

يذلارهامقيرفلاةيناثانيقتلاو،مدقتملاعباسلاقليفلاّرقمىلإاندع
رماوألاُتردصأو،مدقتلانعةفقوتملازتالةعباسلاةقرفلاةيولأ«:لاق
؟ْتكرحتله«:تلق.»اهتيولألالخنمموجهلانشلطايتحالاةقرفلاعفدب



اي«:تلق.»؟اذاملنكل،دعبكرحتنملال«:لاق.»روفلاىلعكلذفقوأ
ةعردملااهتيولأتعرشو،اهفقومنسحتدقةسداسلاةقرفلارهامقيرف
تنأ.نميألااهحانجىلعسرحلاهزرحأيذلاحاجنلانمةديفتسممدقتلاب
حاجنززعتالاًذإاذاملف«:تلق.»معن«:لاق.»؟كلذكسيلأكلذبفرعت
رماوألارِدصأو،اهفلخطايتحالاتاليكشتعفدا؟هرّوطتو،ةسداسلاةقرفلا
لجعىلعهلسرأو،هرماوأهيلعىلمأوهنكرطابضدحأىدان.»اًروفكلذب
.طايتحالاةقرفغيلبتل

وحنةعاسلاتناكو،يروهمجلاسرحلاةدايقلمدقتملاّرقملاىلإاندع
هتاوقتزاتجاو،ىلوألاةحفصلازجنأدقسرحلاناكو،اًحابصةرشعةيداحلا
يذلاهتيولأدحأادع،71عورشملاةقطنمىلعترطيسو،ةحلمملاةقطنم
،اًعساوواًقيمعهزاتجييذلايئاملاعناملاناكثيحهفدهلالتحايفرخأت
يذلارواجملاءاوللينعملاةقرفلادئاقزعوأف.ةمواقملاضعبههجاوتتناكو
ترِّمُدو،كلذمتف،ةيداعملاةمواقملالوحفافتلالابهفدهلمكأدقناك
ميظنتلاةداعإيفيروهمجلاسرحلاتاوقتعرشو،لماكلابةيداعملاةمواقملا
.ةيناثلاةحفصلايفعورشللاًديهمتفدهلاىلع
يقارعلابعشلاهيفربُخييذلاةماعلاةدايقلانايبماعلادئاقلاردصأ
ةمأللوانبعشلةأجافمتناكو،وافلاةهبجيفاهضّرعتبتعرشانتاوقنأ
نيئجافتملالوأناكو.نيلتحملايديأنموافلاعازتنااهراظتنالاطيتلا
نيذلاشيجلاةداقلب،بزحللايلعلاةدايقلاويرودلاتزعسيئرلابئان
.ةكرعملايفاوكراشيمل

يفيروهمجلاسرحللةيناثلاةحفصلاتاعطقتعرش13.00ةعاسلايف
انتاوقتناكو.ةّفثكمةيرانةطخنارينءاطغتحت،اهفادهألالتحالموجهلا
روسجلاوبرعلاّطشربع،تايلمعلاةحاسليناريإلاقمعلايفبرضتةيوجلا
يفهتاوقزيزعتنمودعلاعنملمويلاحابصذنمفقوتنودنم،رباعملاو
.وافلاةريزجهبش

فادهأزاجنإنمعباسلاقليفلاتاعطقتنَّكمت14.00ةعاسلايف
ميظنتةداعإيفتعرشو،ىلوألارامغإلاةانقتربعثيح،ىلوألاةحفصلا
ىرخأةرمانلقتنا.ةيناثلاةحفصلافادهألالتحاومدقتلافانئتسالاهفوفص
ٍهجوبةرملاهذهرهامقيرفلاانلبقتساو،مدقتملاعباسلاقليفلاّرقمىلإ
لمع«:تلق.يعماوناكنمعيمجةرارحبحفاصو،ةجهبلاوحرفلابعشي
مل)عافدنابهفادهأةيقبذِّفنيلهتايونعمعفرديرأتنك(رهامقيرفديج
ةقرفلاّرقمكلصوله.تازاوحألاوليخنلانيتاسبببسبمكرخأتبأجافتأ



ةديجكرومأ،اًذإديج«:تلق.»معن«:لاق.»)اهلوصوبملعأتنك(؟ةيناثلا
.»كنمةبيطاًرابخأعمسأنأديرأو،هللاىلعلكوت.نآلا

دئاقلاناكو،16.00ةعاسلايفمدقتملايروهمجلاسرحلاّرقمىلإاندع
تزجوأفسولجلاىلإاناعدو،ةيحتلاانيّدأ.ّرقملايفنيَدوجومهبئانوماعلا
ةيناثلاةحفصللسرحلاتاوقمّدقتناكو،عباسلاقليفلاّرقمىلإانترايزهل
عقوتملانمناكو،اٍّيبسنةفيعضةيداعمةمواقمهاجت،عافدناوةوقبيرجي
:سيئرلالاق.نيتلبقملانيتعاسلاوأةعاسلالالخاهفادهأمظعمزجُنتنأ
.»ةيلاتلاةلحرمللانتاءارجإررقنلةيناثلاةفرغلاىلإلقتننل«

ططخموهاممرثكأ،تاذلابسرحلاو،انتاعطقتقّقح«:ماعلادئاقلالاق
نأبسانملانمىرأو،فعضتوفختتأدبودعلاةمواقمو،نآلاىتحاهل
ودعلازَّزُعينألبقةليللاهذهوافلالالتحالعفدننو،فقوملااذهلغتسن
لازنإبموقننأناندعقيرفلاىريو.ىرخألاةّفضلانمةيفاضإتاعطقب
مدعو،هريمدتوودعلازجحلبيبانألارسجووافلانيبةّصاختاوقءاول
.»باحسنالابهلحامسلا

قرطلاةدقعىلعسرحلاتاوقرطيستنأعقوتأ،تلق،سيئرلايديس«
هتحفصعباسلاقليفلالمُكينأو،مويلااذهبورغلبقوافلاىلإةيدؤملا
دقوافلانأينعياذهو،ةليللاهذهةيناثلارامغإلاةانقلالتحابةيناثلا
رارمتسابودعلللاجمالنأو،ةيلمعلاةيحانلانمانترطيستحتتحبصأ
وهةكرعميفداُبتيكىرخأتازيزعتعفدينل.اهنععافدلاوةمواقملا
ىلعبَّردتمل،سيئرلايديس،سرحلاتاعطقنإ.اهنمىودجالنأفرعي
ىرأامك.اهلرربمالرئاسخوكابرإىلإكلذيدؤيدقو،ًاليلندملالاتق
وه؛نآلابيبانألارسجووافلانيبةّصاخلاتاوقلاءاوللازنإليعادالهنأ
لازتالحايرلاىرتامكنكل،رصقمأيفتّايتمسلاعمزهاجودوجوم
مادعناورابغلاةراثإببسبتّايتمسلايفرئاسخببسيدقهلازنإو،ةطشن
هنأدقتعأ،ارًيخأ.برعلاّطشنمرخآلابناجلانمودعلاريثأتوةيؤرلا
روسجلاربعىرخألاةفضلاىلإاًدئاعللستيودعلاكرتلضفألانم
.»لاتقلاىلعهربجنوهرصاحننأنمةحابسوأةمشُهملا

نأبجياننأىرأو،اهتارربماهنملكلو،رظناتهجونآلاانمامأ«:لاق
.»هعبتنيذلاكلسملاىلعرارقللّلحىلإلصوتن

قرطلاةدقعىلعرطيسننأدعب؛سيئرلايديسيلتحمساذإ«:تلق
تاعومجمعفدن،ةيناثلاهتحفصعباسلاقليفلالمُكيو،وافلاىلإةيدؤملا
تويبلاوفارطألاكسملوافلاةنيدمىلإللستللسرحلانمةيلاتقعالطتسا



ةلعافةمواقمكانهتناكنإف،نيديدشرذحوٍورتبمّدقتتو،اهنمةيجراخلا
مث.ميظنتلاةداعإوةحارللةيداعملاةوقللًاتقوكرتتاليك،اهلغاشتوفقوتت
ملنإو،يروهمجلاسرحلاتاوقةيعفدمبيعفدمفصقدعباًدغاهمجاهن
لمكتو،اهمدقتيفتاعومجملارمتستةفيعضتناكوأةمواقمكانهنكت
.»ةنيدملالالتحا

هحرتقاامبناندعقيرفكيأرام«:لاقو،ريزولاىلإماعلادئاقلاتفتلا
هحرتقاامو،سيئرلايديسكيأريأرلا«:لاقوريزولامستبا.»؟ناكرألاسيئر
اوردصأو،هللاىلعلكتنلفاًذإ«:سيئرلالاق.»ًابسانمهارأناكرألاسيئر
.»كلذبرماوألا

قرطلاةدقعلالتحانميروهمجلاسرحلانَّكمت19.00ةعاسلايف
ةيلاتقعالطتساتاعومجمتأدب21.30ةعاسلايفو،وافلاةنيدمىلإةيدؤملا
.وافلاةنيدمفارطأىلإديدشرذحببرقتلابةريغص

نمعباسلاقليفلاعطاقيفةسداسلاةقرفلاتنَّكمت22.30ةعاسلايف
نمةيقرشلاةفضلايفاهعضاومنيصرتيفتعرشو،ةيناثلارامغإلاةانقروبع
اًرمأُتردصأف.ةيناثلاةحفصلازجنأدقعباسلاقليفلانوكيكلذبو،ةانقلا
هتاوقضعبةيصانريُغتنأو،هعضاومنيصرتوفقوتلابعباسلاقليفلاىلإ
ىلعنأو،برعلاطشلةيبرغلاةفضلاهاجتابةيقبتملاتامواقملاضعبريهطتل
اهضعبو،وافلاىلإةيدؤملاقرطلاةدقعيفدجاوتلايروهمجلاسرحلاتاوق
نإ،اًدغاهمجاهيسيذلاسرحلافدهنوكتسوافلانأو،ةنيدملافارطأيف
.ةليللاهذهاهلالتحانمهعئالطنَّكمتتمل

،يوارلاحيتفدايإقيرفلاسرحلاقليفدئاقيبلصتا2.00ةعاسلايف
موقيسهنأينربخأوديشرلادبعرهامقيرفلاليلقلبقلصتايديس«:لاقو
نأهتربخأف،وافلاةكرعمةطخيفيئاهنلاهفدهاهنألوافلاةنيدمفصقب
يفانتاعطقنأو،وافلالالتحابسرحلاتاوقمايقباًرمأتردصأةدايقلا
،اهجراخميفتويبلاضعبيفوةنيدملافارطأيفاندونجو،قرطلاةدقع
:تلق.»اهماحتقالاًديهمتةنيدملاهفصقذّفنيسهنأل،مهبحسأنأينمبلطو
.»مزلياميرجأسو،هبَتفُِّلكيذلابجاولايفرييغتال،بيط«

تلقف،سرحلادئاقعمةملاكملاىلإعمتسي،تايلمعلانواعميعمناك
رقمبُتلصتا.»مالسبرومألارمتنأديريالرهامقيرفلانأرهاظلا«:هل
قيرفلانيأ«:تلقهناكرأسيئرَّيلعدرفهدئاقتبلطو،عباسلاقليفلا
هنأاًدكأتمتنك(»يديسةيمامألاتاعطقلاعمهنإ«ينباجأ.»؟رهام
وافلاةنيدمفصقهبديرييذلارمألااذهام«:تلق.)ّرقملايفدوجوم



دئاقهبرمأاماذه«:لاق.»؟مكيلإهانردصأيذلاانرمألًافالخاهماحتقاو
.»كلذبٌرمأمكيتأيسو،مكيلإهردصأاملكاوفقوأ«:تلق.»قليفلا

دبعرهامنكرلاقيرفلاىّحُني(هنومضمناكو،روفلاىلعاًرمأتردصأ
نكرلاءاوللاهفيدرقليفلاةدايقّىلوتيو،عباسلاقليفلاةدايقنعديشرلا
رمألاهذيفنتمدعلاحيفةيركسعلاةمكحملاىلإمدُقيو.دوبعحالص
مكرمأغيلبتمت«:لاقوقليفلاناكرأسيئرلصتاليلقدعب.)هيلإرداصلا
.»ًايفرحهبهترمأامذفنُيسو،قليفلادئاقىلإ

قيرفلانإ«:لاقو،يروهمجلاسرحلاىلعفرشملالماكنيسحلصتا
النأبهتربخأف،وافلافارطأيفنيدوجوملااندونجديبينأديريرهام
.»هبرُِمأامبديقتيسرهامقيرفلانأو،ثدحيسكلذنمءيش
ًالازنإةيرحبلاتاوقلاترجأيلاتلامويلاحابصنم9.00ةعاسلايف
بونجنينمؤملاريمأىسرمهاجتانم81عورشملايف440يرحبلاءاوللاب
لكشباهيلعةرطيسلاووافلاريرحتمت12.00ةعاسلايفو.وافلاةنيدم
تاوق«ءاولرطيسو،تابابدةبيتكباًززعم،يروهمجسرح19ءاوللابلماك
برعلاطشلةيبرغلاةفضلاىلعهريواغمنمرخآو»يروهمجسرحةّصاخ
سرحلانمىرخأتاوقتعفدناو.رباعملاةقطنموبيبانألارسجىلعو
ةطقنرخآ،ةشيبلاسأرىلعويبرعلاجيلخلاةيحانىلعترطيسويروهمجلا
مهمعاطقريهطتمتاذهبو.يقارعلاملعلااهيلعتعفرو،ةريزجلاهبشيف
ىحضو،نمزلانمةلفغيفودعلاهكهتناةرهاطلاقارعلاضرأنم
.ميظعلاقارعلازيزعلاهنطوىلإهتداعإوهريرحتلةزيزعٍءامدبنويقارعلا

لكشبدكأتأنأينمبلطوماعلادئاقلاسيئرلالصتا14.00ةعاسلايف
ةريزجلاهبشنأو،وافلاضرأسنُدتةيناريإمدقُيأَقبتملهنأنمعطاق
اًدكأتمتنكيننأنممغرلاىلعو.انتاوقةرطيستحتتحبصأدقاهلمكأب
طابضنماًددعُتلسرأماعلادئاقلاسيئرلارمألاًذيفنتينأالإ،كلذنم
هبشيفانتاوقاهيلعترطيسيتلاعقاوملاةفاكىلإتّايتمسيفانرقمنكر
،ةفاكعقاوملايفسرحلاتاعطقيرمآعمو،ضرألاىلعاودكأتو،ةريزجلا
ىلعةلماكلااهترطيستطسبدقانتاوقنأوماُريامىلعٍءيشلكنأنم
.وافلاةريزجهبش

تحتاهلمكأبةريزجلاهبشنأماعلادئاقلاتربخأ16.00ةعاسلايف
نعنايبلانآلاردصُنس،ديج«:لاقف.اهيلعيناريإيألدوجوالو،انترطيس
.»وافلايفانراصتنا

ارًيبكاًعّمجتاندهاشوعباسلاقليفللمدقتملاّرقملاانرز18.00ةعاسلايف



ناحِّوليامهو،مهنيبهبئانوماعلادئاقلاناكو.نوفتهينيذلادونجلانم
،ةحرابلاةليلهنمردبامعرذتعاورهامقيرفلاينءاجارداغّاملو،مهل
.»ءاطخألانمارًيثكوحميرصنلااذه،رهامقيرف«:هلتلقف

3147مقرلاةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلانايبعيذأ19.00ةعاسلايف
.وافلاريرحتبريبكلارصنلاىرشبهيفتنلعأيذلا

ماعلادئاقلاهيلإانقبسيذلايروهمجلاسرحللمدقتملاّرقملاىلإاندع
،ريزولاةيحتوهتّيحتليعماوناكنيذلاةدايقلاءاضعأعمُتمّدقتو،هبئانو
قيرفايخيراتلاتلخد«:يديىلعةوقبدشيوهولاقهتحفاصامدنعو
شيجلااذهناكرأسيئركنأل،ةكرعملاهذهيفهباوبأعسوأنمرازن
.»سيئرلايديسكركشأ«:هتبجأف،»ميظعلا

نميناريإلابناجلاىلإةوقربعتنأةركفسيئرلاحرطرداغننألبق
ملاننأبنييناريإلاراعشإلتقولاضعبكانهىقبتو،برعلاّطشةفض
نإسيئرلايديس«:هلتلق.مكضرأىلإانربعلبوافلاريرحتبِفتكن
ىلإرطضنسو،ناريننمنويناريإلاهكلمياملكبهجاُوتسربعتسيتلاةوقلا
هذهيفتراهنايتلامهتايونعمضعبنييناريإلاىلإديُعيساماذهو،اهبحس
يف.ةركفدرجمتناكاهنإ،كلذنعرظنلااوضغ«:سيئرلالاق.»ةكرعملا
ىقبتامريمدتىلعاولمعاف،بيبانألارسجءاقبإليعادالةلاحلاهذه
اوررحوةريزجلاهبشةيلوؤسمعباسلاقليفلامالتساىلعاولمعاو،هنم
انّرقمقلغيفهتنذأتساو.»يديسكلذىلعلمعنس«:هتبجأف.»سرحلا
.)18/4/1988(23.00ةعاسلايفكلذناكو،انلنذأف،ةدوعلاومدقتملا

ةدايقللعامتجادقُع)21/4/1988(وافلاةكرعمءاهتنانممايأةثالثدعب
ناكرأسيئروهبئانوماعلادئاقلاسيئرلاةسائربةحلسملاتاوقللةماعلا
لماكنيسحاًضيأهرضح،تارابختسالاريدموتايلمعلانواعموشيجلا
ضرغلاناك.يركسعلاعينصتلاةئيهسيئرويروهمجلاسرحلاىلعفُرشملا
ناكرألاسيئرضرع.اهيلعرارقلاووافلادعبلمعلاتايقبسأةشقانمهنم
امكتناكو،ةلبقملاةلحرملايفاهيلعلمعنسيتلاتايلمعلاتايقبسأ]227[
:يلي

.ثلاثلاقليفلاعطاقيفةرصبلاقرشةجمالشلاريرحت-
قليفلاعطاقيفةزيوحلاروهيفةيطفنلانونجملوقحريرحت-
.سداسلا

.عبارلاقليفلاعطاقيفةرامعلاقرشبيطلايفتاديبزلاعطاقريرحت-
تريتخاسيئرلايديس«:تلق.»؟لسلستلااذهاذاملو«:ماعلادئاقلالاق



ةاذاحمبةجمالشلايفودعلاف.اهنمٍّلكريثأتوةيمهأقفوتاتيقوتلاهذه
املمعبانتتغابميفركُفيدقو،مكتدايسملعتامكًايموياهفصقيو،ةرصبلا
ةدوجوميروهمجلاسرحلاتاوقنإمث،وافلاهتراسخدعبهاجتالااذهيف
هابتنايعرتستاهدشحلةعساوتاكرحتكانهنوكتنلاذهبو،عطاقلايف
،بيرقسرحلاف،ةبعصلاكراعملارخآنوكتسيتلانونجملوقحامأ.ودعلا
ًاقوفتنمضنو،سداسلاقليفلاعمهكُرشندقيذلاثلاثلاقليفلاكلذكو
وافلاريرحتةكرعميفامككراعملاهذهيفو.هتهجاومودعلاعيطتسينل
نمرثكأاهتيمهألةلتحملاضرألاريرحتو،ودعلادرطلوألاانفدهنوكيس
اهعبتياموعبارلاقليفلاعطاقيفتاديبزلاةكرعمىقبت.هريمدتوأهرسأ
،ةيركسعلاهتلآنمىقبتاموهتاوقريمدتىلعزكرُنساهيفو،كراعمنم
.»هتاوقنمنكميامرثكأرسأو
ةوالقبلاصقلثمهنكل،ديجذهرازنقيرف«:لاقو،ماعلادئاقلامستبا
انلأيهتيو،هذهكتايقبسأروفلاىلعودعلافشكيس؟كلذيفةتغابملانيأ
،رخآهاجتايفةكرعميألبقههابتنالّوحنس«:تلق.»؟اهنمٍّلكيف
دعب.»ودعلاهعقوتياليذلالسلستلااذهبققحتتسةتغابملانأدقتعأو
ةتغابملاةتغابماًذإاهنإ«:لاقوماعلادئاقلامستباةريصقلمأتتاظحل
:لاقوعافدلاريزوىلإتفتلاو.»هتغابننأعقوتيالثيحنمهتغابنس
يذلاريزولاباجأ،»سيئرلايديسديكأتلاب«.»؟ناندعقيرفكلذكسيلأ«
.ةيراجلاةشقانملاهابتناوزيكرتبعباتيناك

لبقملاانعامتجايفاهشقاننسوةجمالشلاريرحتةطخىلعاولمعااًذإ«-
ثدحامبيديسعمستملأ«:ًالئاقلماكنيسحىربناانهو.»هللاءاشنإ
.»؟وافلاريرحتةليلرهامقيرفلاعم

نأنكميناكرألاسيئرقيرفلا«:لماكنيسحباجأ.»؟ثدحاذام«-
؟اًرسفتسمسيئرلاّيلإتفتلاف.»لضفألكشبليصافتلابكربخي

ةجحباًينوفلتيتملاكمنمرهامقيرفلابّرهتفيكو،ثدحامبهتربخأ
نعهتيحنتبرمأرادصإىلإتررطضاف،ةيمامألاتاعطقلاعمدوجومهنأ
ةمكحمىلإهميدقتو،اهبدوبعحالصءاوللاهفيدرفيلكتو،قليفلاةدايق
يفةيناثلاةحفصلالامكإدعب،فقوتلابرمألاهذيفنتمدعةلاحيفةيركسع
قرطلاةدقعهتاوقّتلتحايذلايروهمجلاسرحلافيلكتو،ًاليلةرشاعلا
.وافلاريرحتبةنيدمللةيذاحملا

كراشمقليفدئاقيِّحُنتفيك«:ههجوىلعٍدابجاعزنالاوسيئرلالاق
ةثداحلا،سيئرلايديس«:تبجأ.»؟ةهبجلايفمكعمدوجومانأو،ةكرعملاب



ملو،)ًامئان(نيحاترممتنكمكتدايسنأترَّدقو،ًاليلةيناثلاةعاسلايفتناك
امكرومألاتراسو،رمأللرهامقيرفلالثتمانأدعبمكجعزأنأيفبغرأ
لمأت.»ةكرعملليترادإيفيتيحالصتزواجتيننأدقتعأالو،اهلططُخ
قيرفلا«:لاقو،هسأرعفرمثًاتماصهمامأيتلاقاروألاةرابضإسيئرلا
دئاقلاةيحالصامهلشيجلاناكرأسيئررازنقيرفلاو،عافدلاريزوناندع
.»تايلمعلاةحاسيفماعلا

دعبةجمالشلاةكرعملتاريضحتلاوطيطختلالامعأأدبتلعامتجالاىهتنا
.ماعلادئاقلااهّرقأنأ

سرحلاقليفدئاقيوارلاحيتفدايإقيرفلاميركتمسارمانرضح
،وافلاةكرعميفزِّيمتملامهئادألةعاجشلاةمسوأب،هقرفةداقويروهمجلا
لوألاقيرفلاوعافدلاريزووبزحللةيرطقلاةدايقلاءاضعأعيمجاهرضحو
ةدايقلاءاضعأوةيركسعلانوؤشللةلودلاريزولشنشرابجلادبعنكرلا
ةعاقتافيرشتلا)وفظوم(وبستنملخدو،يروهمجلارصقلايفةماعلا
.ةعاجشلاةمسوأنمتارشعلااهيلعةريبكيناوصنولمحيمهوميسارملا

نمددعوعبارلاقليفلادئاقميركتميسارمُترضح1986ماعرخاوأيف
دحألخدو،تايلمعللشيجلاناكرأسيئرنواعمكاذنآتنكو،هتداق
أدبينألبقو،اًماسو15ىلإ12وحناهيلعةينيصلمحيميسارملايبستنم
ضعبنأ)هتنيرقةديسلا(يدعمأيلتكح«:لاقةمسوألاديلقتبسيئرلا
ىلإيدعمأاي«:اهنلأسو،وافلانعنثدحتو،مايألبقاهنرزاهتاقيدص
يدعمألوقتو«:لاقمثسيئرلاتكس.»؟ودعلاديبوافلاىقبتسىتم
.»»نهنويعيفرظنأنأنمنآلادعبلجخأيننإ

ليدانمةبلعبنيقفارملادحأعرهف،عومدلابهانيعتقرقرتوسيئرلاتكس
يذلادئاقلا«:لاققئاقددعبو.هينيعحسملاهضعبسيئرلالوانتفةيقرو
.»ةمسوألاهذهلكهلوافلاُهتاعطقرّرُحت

.ىفوأولاقدقل
عباسلاقليفلادئاقلةرملاهذهو،ىرخأميسارمانرضحمايأةعضبدعب
ةكرعميفاوكراشنيذلاهقليفةداقضعبو،ديشرلادبعرهامقيرفلا
،يروهمجلاسرحلاةداقميركتيفمهتركذنيذلامظعمرضحو،وافلاريرحت
.مهنمٍّلكلةعاجشيماسوبهتداقورهامقيرفلامرُكو

بلطيذلارهامقيرفلاهجوىلعنييدابحايترالامدعورثأتلاناك
وهنوكينأنكمملانمناكهنأًايعّدمملكتف،سيئرلاهلنِذأف،مالكلا
مث.هنمةردابملاذخأوسرحلالوخدالولهتصحنموافلانوكتو،لوألا



ينعيناكاذاماًمامتمهفأملرخآٍمالكو،وافلاقوفملععفرنعملكت
.هب

يذلانويزفلتلاقيرفىلإراشأف،سيئرلاهجوىلعاًحضاوُبضغلاناك
انلِكحإ،رازنقيرف«:لاقو،يوحنتفتلامثجورخلابميسارملاروصيناك
.»وافلاةكرعميفعباسلاقليفلاوسرحلاءادأنعةدايقلاءاضعأقافرلاو

ينلأسف.هبابسأوامهنمٍّلكءادأىوتسمنعو،ثدحامضعبتيكح
،هققحامسرحلاققُحيملول،عباسلاقليفلاناكمإبناكله«:سيئرلا
هنكميالناك«:سيئرلافاضأف.»يديسالك«:هتبجأف،»؟هفادهأزجُنينأ
هنأديج«:لاقو،رهامقيرفلاىلإتفتلامث،»ىلوألاةحفصلاىتحقيقحت
نعوشيجنعمالككلانهنوكينأديرأالينألباسحكانهنكيمل
.ًابضاغةعاقلاكرتو.»سرح

)1-14(ةروصلا
ريرحتلادعبوافلاةكرعمليلحترمتؤم

ةلودلاريزولشنشرابجلادبعنكرلالوألاقيرفلاةروصلايفدهاشيو



،شيجلاناكرأسيئرّيجرزخلارازننكرلالوألاقيرفلاو،ةيركسعلانوؤشلل
تاساردللركبلاةعماجسيئرسامخيكمنيسحنيدلاءالعنكرلاءاوللاو
.قلايفلاةداقوناكرألاسيئرينواعمضعبوايلعلاةيركسعلا

Xةيعفدملاةلبنقلريجفتلامامصتيقوتبيترتيوجلاقالفنالاينعي
وأودعلادارفأنمددعربكأبيصيلسوؤرلاقوفوجلايفرجفنيثيحب
.هتآشنم

Xبيرمهيضامنأةيركسعلاتارابختسالايفهعمقيقحتلادعبرهظ
،جراخلايفةضراعملابناجىلإبرحلادعببره.دعاقتلاىلعليُحأف
.قافولاةكرحيفيوالعدايإةمدخبلمعو

Xتاركذملاهذهبتاك.



قيرطىلععقاولايدودحلاةجمالشلارفخموةيرقمسابةقطنملاتيّمُس
ّطشبيقتلتيتلاةيناريإلا-ةيقارعلادودحلابرصحنتو،ةرمحملا-ةرصبلا
.ًابرغةمونتلاوبرعلاّطشبو،ًاقرشةيبونرخلارفخموةيرقدنعبرعلا
رهننمدتميليخنلانيتاسبنمطيرشادع،ماعٍلكشبةحوتفمةقطنملا
2نيباهضرعحوارتي،ًالامشةمونتلاىتحًابونجةيناريإلادودحلاىلعنييخلا
ىلإو،ةرمحملا-ةجمالشلا-ةمونتلاقيرطبرغلانماهيزاوت،ملك3و
لبقةيركسعةيعافدضارغألتئشُنأيتلاكامسألاةريحبعقتاهنمقرشلا
رهننمدتمت،م200وحناهضرعو،ملك8وحناهلوطغلبيو،برحلابوشن
اهنمهايملافّرصتو،تاخضملاةطساوبهايملابهنمىّذُغتيذلانابيتك
عقييذلامساجرهنىتح،اًضيأتاخضملابوهايملافيرصتيتانقةطساوب
قيرطدجوتو.ةيلودلادودحلليزاوملاجيعدلارهنبرغنيرتموليكدُعبىلع
عقتو،ةيدودحلاةبتعةيحانىلإةمونتلانمبرعلاّطشةزاومبدتمتىرخأ
برعلاّطشلةيبرغلاةفضلانيبةليوطلاوضايفلاوةيحلاصلا:ةيرهنلارزجلا
.ريغصلابرعلاّطشو

نويناريإلامجاه1987ماعنملوألارهشلاو1986ماعرخاوأنيب
ثيح،ةرصبلاقرشةمونت-ةجمالشلاروحمىلعثلاثلاقليفلاعطاق
ىتحةيلودلادودحلانمةقيضضرأةعقريفةنحاطكراعمىحرتراد
اهيفطقس،ًابرغكامسألاةريحبو،اهليزاوملاجيعدلارهنبونجمساجرهن
يفىحرجلانممهفاعضأو،نيبناجلاالكنمىلتقلانمفالآلاتارشع
ًالبقاهليصافتتدروأيتلاو،»ربكألاداصحلا«مسااهيلعَقلُطأيتلاكراعملا
.رشعيداحلالصفلايف
،ٍصاخٍلكشبنويناريإلاو،نابناجلااهدَّبكتيتلارئاسخلاددعىلإاًرظن
امك،كامسألاةريحبنمةيقرشلاتافاحلاو،مساجرهنىلعةهبجلاترقتسا
ّطشوبرعلاّطشلةيقرشلاةفضلانيبةيرهنلارزجلاىلعودعلارطيس
.اهريوطتواهيفهعضاومةيوقتىلعفكعو،ريغصلابرعلا

تاراضحتسالا
ةئيهتيفدادعإلاوطيطختلايفتيرُجأيتلااهلكتاراضحتسالاتمت-



تاءارجإلاتذخُّتاو،نيديدشٍنامتكوٍّةيرسبتاوقلادشحوتايلمعلاةحاس
.وافلاريرحتةكرعميفاهبلمُعيتلااهسفن

قليفلاويروهمجلاسرحلانمذيفنتلابةفلكملاتاوقلابيردتىرج-
ةحاسيفاهيلعلمعتسيتلاكلتلةلثاممتايلمعحراسمىلعثلاثلا
.ةكرعملا

ةريحبلايفخضلافاقيإبكامسألاةريحبفيفجتيجيردتلكشبومت-
.فيرصتلايتانقةطساوبهايملابحسو،نابيتكرهننم

ةروانمليهستلتايلآلاةكرحقيعتيتلارتاوسلاةيوستتمت-
.ةيلآلاوةعردملاتاليكشتلا

ةصاخلا،ىلوألاةجوملاتاعطقلاخدإو،ةرِّرضتملاتاعطقلاليدبت-
ىلإبثكنعفُّرعتللةبسانمةرتفلبق،موجهلانمةيمامألاعضاوملاب
.اهمجاهتسيتلافادهألا

عطاقيفبرعلاطشلةديعبلاةفضلاىلعتابابدلايمرتاكدُرفح-
َعضاومُرفحمتامكةمجاهملاتاوقللنميألاحانجلادانسإل،عباسلاقليفلا
نمطابتراطابضلسُرأو.دانسإلايفكراشتسيتلاعباسلاقليفلاةيعفدمل
.ضرغلااذهلعباسلاقليفلاةيعفدم

6(ةليقثوةطسوتمةيعفدميءاولبنيقليفلاةماعلاناكرألاتززع-
.)بئاتك

يفو،اهدشحوِهتاليكشتلّقنتلةيفاكةرتفيروهمجلاسرحللتيطُعأ-
كلذكو،ودعلانمدصُرتاليك،اٍّيبسنةديعبقطانميفو،ٍةدعابتمٍتاقوأ
.ةعردملاوةيلآلاثلاثلاقليفلاتاليكشتل

ةحارللةيمامألاهتاعطقليدبتبموقيقليفلانأبلئاسربيرستمت-
.ميظنتلاةداعإو

ودعلا
مساجرهنّطخيفةيعافدلاهعضاوميفةاشميتقرفبودعلاعفادي
يناثلايعافدلاطخلايفةاشمةقرفبو،كامسألاةريحبلةيقرشلاتافاحلاو
ةيدودحلاةدسلاىلعنيرخآنيءاولبوتاوغألاةهلشوجيعدلارهنىلع
ٍةاشميءاولُلداعيامُهلو،92ةعردملاةقرفلانمعردمٍءاولبةمّعدم
ٌفلؤمٌطايتحاودعللو.ةليوطلاوضايفلاوةّيحلاصلاةيرهنلارزجلايفنيعّزوم
سرحنمٍقرفسمخىلإثالثو،77ةاشملاةقرفو،92ةعردملاةقرفلانم
.زاوحألاوةرمحملانيبةدشحتمينيمخلا



انتاوق
يروهمجلاسرحلا-
.ريواغماءاولو،ةّصاختاوقةقرفو،ةاشماتقرفو،ناتعردمناتقرف
نمةيعفدمبئاتكثالثو،]228[رشابملادانسإلابةيعفدمةبيتك28

.ةسدنهبئاتكسمخو،اهعضاومنمدنستعباسلاقليفلا
ثلاثلاقليفلا-
ةعردملاةقرفلاو،ةرشعةعساتلاوةرشعةيداحلاوةنماثلا:ةاشمقرفثالث
.ريواغماءاولو،ةسماخلاةيلآلاةقرفلاو،ةثلاثلا

.ةسدنهبئاتكسمخو،ةيعفدمةبيتكنورشع
ماعلارقملا-
.ةطسوتموةليقثةيعفدماءاولو،ملك70ىدمبةليقثلاانولخيراوصةبيتك
ةيوجلاتاوقلا-
نمزرافمو،يوجعافدبرسو،جاريمبرسو،يضرأموجهبارسأةسمخ
اددعتمجاريمابرسو،يضرأموجهابرسو،ريوصتلاوشيوشتلاتارئاط
.طايتحاضارغألا

شيجلاناريط-
.لقنلاوعالطتسالاوةدايقلاودانسإللبارسأةينامث

)1-15(لكشلا
1988ويام/رايأ،ةجمالشلاريرحت-ىلوألا»هللاىلعانلكوت«ةيلمع



ةطخلا
ةقطنملايفةرصبلاقرشةجمالشلاعطاقيفةينطولاانضرأودعلالتحي
دودحلليزاوملاجيعدلارهنىلإةيلودلادودحلانيبعقتيتلاةقيضلا
برعلاّطشىلإدنتستو،مساجرهنىلعةسيئرلاهتاعافدزكترتو،ةيلودلا
ُّدتمتو،ًاقرشاهلالتحانمنَّكمتيتلاثالثلارزجلاو،ريغصلابرعلاّطشرهنو
،ًابرغيدودحلانايبوبرفخمىتحكامسألاةريحبلةيقرشلاتافاحلاىلإ
ىتحاًقمعملك6-5و،اًضرعملك12-10زواجتتالودعلاةهبجو
،اٍّيوهبجةيداعملاعضاوملاقرخىلعةطخلاتمِّمُصكلذلو.ةيلودلادودحلا
عجارتلاىلعهرابجإوهتاعافدةلخلخلةحنجألانمنيتريصقنيتطاحإبمايقلاو
.ةيلودلادودحلاءاروامىلإ

ةقطنميفلتحملابيجلايفودعلاعضاوممجاهي:يروهمجلاسرحلا-
ودعلارمُديو،كامسألاةريحبوبرعلاّطشنيبةروصحملاةقطنملاو،ةجمالشلا
.ةيلودلادودحلاىتحهدراطيواهيف

ةريحبلةيقرشلاةفضلاىلعودعلاعضاوممجاهي:ثلاثلاقليفلا-
ىتحهدراطيواهيفهرمديو،يدودحلانايبوبرفخملامشىتح،كامسألا
.ةيلودلادودحلا

ةحاسيفودعلادوشحلةعساوديرجتتايلمعبموقت:ةيوجلاتاوقلا-



قمعلانمودعلاتاطايتحالوصوعنمتو،زاوحألاىتحقمعلابوتايلمعلا
.ةكرعملاةحاسىلإيناريإلا

تاطايتحاعنمو،تاعطقللبيرقلادانسإلاميدقتبموقي:شيجلاناريط-
.ةكرعملايفلّخدتلانمةكرعملاةحاسيفودعلا

ةكرعملةماعلاناكرألااهتعضويتلاةطخلايفعورشلاةعاسومويناك
يفماعلادئاقلااهرقأيتلا،26/5/1988موينم6.30ةعاسلايفةجمالشلا
.ةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاتاعامتجا

امنيبو،1988]ويام/رايأ[سيام24مويءاسمنمةعبارلاةعاسلاوحن
ةكرعملانتاريضحتليصافتضعبعجارأشيجلاناكرأةسائربيبتكميفتنك
ناك،فتاهلاسرجّنر،ةعاس48نملقأدعباهذّفننسيتلاةجمالشلا
لهقيرفلايديس«:ًالئاقينردابو،ةيركسعلاتارابختسالاريدمرباصءاوللا
ةدايقلايفنوكأسو،معن«:هلتلق.»؟مهمٍرمأل،نآلاكارأنأناكمإلاب
هلاصتانأاًنقومُتنك.»تايلمعلانواعميعموةعاسفصندعبةماعلا
.ةهبجلايفاًرمأصخي

:لاق.»؟ثدحيذلاام«:هتلأسف،انراظتنابهتدجوةماعلاةدايقلايف
ةيركسعلاتادايقلانيبتاملاكمانتيريدميفديعبلاتصنتلاةزهجأتقرتسا«
نإ«اهيفءاج،ةجمالشلاةهبجنعةلوؤسملاةيناديملاةدايقلاوودعللايلعلا
.»»ةعاس72-48لالخةجمالشلانومجاهيسنييقارعلانأانوربخأانءاقدصأ

مهنأدقتعأ«:لاق.»؟كريدقتيفءاقدصألاكئلوأمهنمو«:تلق
نمو،ةهبجلايفانتادُّشحتلمهرامقأاهطقتلتيتلاروصلانمو،نويكريمألا
سيلونويكريمألااذاملو«:تلأس.»نويناريإلاهبقثيثلاثفرطلالخ
طقتلتيتلاةيعانصلاامهرامقأامهيدلنافرطلاو،ًالثمنويسنرفلاوأسورلا
اوتغُوبنيذلامهنويكريمألا«:باجأ.»؟ىرخأٍةهجيأوأ،اًضيأاًروص
نأبرحللنوديريالمهريغنمرثكأمهو،اهجئاتنووافلاةكرعمةأجافمب
.»رثكأتامولعماًيلاحيدلتسيلوٌتاريدقتهذهو،مسُحت

يفةيلمعلالجؤننأيديسايىرأ«:لاق.»؟حرتقتاذامو«:تلق
ةجمالشلايفاهذّفننودوعنمثرخآعطاقيفلمعبموقننأو،ةجمالشلا
تاعاسلالالخهبموقينأودعلاعيطتسياذام«:تلق.»ةبسانمةرتفدعب
،ةاشمةقرفبهعضاومززعينأعيطتسي«:لاق.»؟ةلبقملانيعبرألاوينامثلا
.»؟ةعاس24يفو«:تلق.»ةهبجلاىلإهتاطايتحانمنييرخأنيتقرفمّدقيو
يقابكرُحينأو،ةاشمءاولبيعافدلاهعضومززعينأعيطتسي«:لاق
.»ةهبجلابرقىلإةقرفلا



يفةرقتسمةهبجلايفةعفادملاودعلاتاعطقنإ،رباصءاول«:تلق
اماذإو،اهبةطونملااهتابجاوفرعتو،تقولاضعبذنمةيلاحلااهعضاوم
رييغتبةعفادملاتادحولاموقتسف،ةليللاهذهَرخآًءاولودعلالخدأ
كابرإىلإاذهيدؤيسو،ديدجلاءاوللاتادحولخُدتلاهعضاومليدعتو
نأدعبلاق.»؟كلذكسيلأ؛انتحلصميفاذهو،يعافدلااهعضومةلخلخو
.»كلذدقتعأ«:ًاليلقركف

عمانأ«:لاق»؟ىرتاذامتنأو«:هتلأسوتايلمعلانواعمىلإُّتفتلا
:ُتفَضأو،»دغدعبنمًالدباًدغمجهنساًذإ«:تلق.»يديسهسفنيأرلا
هعضاوميفةيمويلاودعلاتاداعةقدبنوفرعتتارابختسالامتنأرباصءاول«
دونجلالامعأتاتيقوتاًعمَضرعننأوجرأف،مكريغنمرثكأةيعافدلا
يفواًرجفدادعتسالاوراذنإلاتالاحىصقأيفنونوكيمه«:لاق.»ةيمويلا
ةنماثلاىتحةعباسلاةعاسلانمو،ركابلاحابصلانمىلوألاتاعاسلا
عجهيو،مهتاجاحضعبنوضقيو،يحابصلامهروطفنولوانتيفصنلاو
.»ثالثوأنيتعاسل،ةحارلاومونلاىلإمهمظعم

فصنلاوةنماثلانيبةرتفلايفمهف.دحلااذهبيفتكن«:ًالئاقهتعطاق
ةعساتلاةعاسلايفمهمجاهنس.ةحاروأمونةلاحيففصنلاوةرشاعلاو
،يديسكلذديؤأ«:رباصءاوللالاق.»اهنوعقوتيالةأجافمققحنو،فصنلاو
انأ«:تلق.»اًدغكلذذيفنتلنيزهاجامهتاعطقونيقليفلاادئاقناكاماذإ
لقتالةبسنبذيفنتللنازهاجامهنأنمٌدكأتمانأو،اًديجنيدئاقلافرعأ
.»كلذدقتعأ«:باجأ.»؟نيسحقيرفكلذكسيلأ.ةئملايف90نع
دقمالظلاناكو.مهمٍرمألهتلباقمانبلطو،ماعلادئاقلاسيئرلابانلصتا
سيئرلايقفارمدحأناكو،ةيناوضرلايفةيسائرلاروصقلاانلخدامدنعلح
انيلعلخدليلقدعبو،روصقلادحأىلإانبحطصاثيحاهلخدميفانرظتني
ضرألاسماليداكيليوطضيبأبوث،ةيبرعلاسبالملايدتريوهوسيئرلا
ترعش.سبالملاكلتباًدجاًميسوودبيناك.دوسألاقعوءاضيبةرتُغو
وهوهيلإرظنأانأوةلبقملاةكرعملاةجيتنىلإٍنانئمطابوٍبيرغٍلئافتب
وهام«:سيئرلالاق.هايحميطغتةضيرعةماستباو،انيلعّملسيلبرتقي
.»سيئرلايديس،ًالوأرباصءاوللاكلزجوينأُلُضفأ«:تلق.»؟مهملارمألا

يتلاةهجلاو،انتزهجأاهيلإتقرتسايتلاتاملاكملابرباصءاوللاهربخأ
ّنكل«:لاقمث،ةيلمعلاليجأتهيأربوتامولعملامهلتبرساهنأبدقتعي
:سيئرلالاق.»هيفهديؤأانأو،رخآيأرهلشيجلاناكرأسيئرديسلا
قيرفايهتحرتقايذلايأرلاوهام«:ًالئاقّيلإتفتلاو،»نويكريمألامهنإ«



.هبابسأوهيلإتلصوتامبليصفتلابهتربخأ.»؟رازن
حايترالاحمالموهلوقأامىلإزيكرتومامتهابيغصيسيئرلاناك
نأدقتعتله،نيسحقيرف«:لاق،تيهتناامدنعو،هحمالموسكتباجعإلاو
هّجومث.»يديسكلذدقتعأ«:هباجأف،»؟كلذلنازهاجنيقليفلايدئاق
ةرشعةيناثلاةعاسلايفموجهلاتقولعجنالاذامل«:لاقو،ّيلإهمالك
ينامثيفزجُنتةكرعملانإ،يديس«:تلق.»؟ربكأةأجافمققحنواًرهظ
لولحلبقاهيهُنيالدقرهظلاىلإانعورشريخأتو،انطيطختقفوتاعاس
قيرفلااولسرأو،دغلامويلمكتاتيقوتقفواولمعااًذإ«:سيئرلالاق.»مالظلا
ثلاثلاقليفلاوسرحلايدئاقيقتليلمدقتملامكرقمىلإاًروفنيسح
امهبهئاقلدعبمكبلصتيملنإف؛نيزهاجاناكنإذيفنتلابامهغيلبتل
ىلعةينوفلتتالاصتاال.اًدغنوكيسذيفنتلانأو،كلذكامهنأينعيكلذف
مدقتملاانرقمىلإةرئاطلابكريلاًروفرداغونيسحقيرفلاضهنف.»قالطإلا
.ريبزلايف
نإف،دومحدبعبيقنلايقفارمكعملسرأس،رازنقيرف«:سيئرلالاق
بيقنللاهطعأو،كلذبًةريصقةركذمّيلإبتكاماُريامىلعءيشلكناك
.»دغلاحابصكانهنوكأسو،اهسفنةرئاطلابدوعيسيذلادومح

ريبزلاةنيدمبرقلثألايفةماعلاةدايقللمدقتملارقملا
25/5/1988يف1.00ةعاسلا
،تايلمعلانواعمنيسحقيرفلاانراظتنايفناكو،مدقتملاّرقملاىلإانلصو
،ديدجلاتيقوتللاسّمحتامهنأينربخأفنيقليفلايدئاقهئاقلنعهتلأسو
امك،ذيفنتللةزهاجامهتاعطقنأو،ةماتةأجافمناققحيسامهنأنادقتعيو
لكنأو،تاريغتلاقفواهططخقيسنتلكلذبيرانلادانسإلاةيلخربخأ
هربُخأماعلادئاقلاسيئرلاىلإةلاسرتبتكف.تذّختادقىرخألاتاءارجإلا
.]229[هللاىلعلكوتنساننأو،اًدغنوكيسذيفنتلانأاهيف

ةكرعملاريس
رثكأنارينتحتفنا1988ويام/رايأ25مويىحضنم8.45ةعاسلايف
امك،ةجمالشلاةهبجيفودعلاعضاومىلعخيراوصةفذاقوعفدمفلأنم
هتاطايتحاىلعةليقثلاماعلاّرقملاةيعفدموانولخيراوصنمليسلاهنا
تارقمبرضبةيوجلاانتوقبارسأتماقو،ةرمحملاةنيدمنمةبيرقلا
ىرخألاهقرفو،ةرمحملالامش92ةعردملاةقرفلاّرقماهمهأو،ةسيئرلاودعلا



يفو،ةينيسحلابرغهتيعفدمعقاومو،ةرمحملاوزاوحألاةنيدمنيبةدشحتملا
اهمهأوهتالصاومدقعو،يدودحلايداوستوكرفخملةلباقملاةقطنملا
امك،نوراكلارهنىلعهتاطايتحالّقنتلودعلاامهمدختسيناذللانارسجلا
رمتساو،ةرشابمتابرضبةكرعملاةحاسيفودعلاةيعفدمانتّايتمستلغاش
.ةقيقد45ةدميديهمتلايعفدملافصقلا

ناريندانسإباهفادهأوحننيقليفلاتاعطقتعفدنا9.30ةعاسلايف
ةيمامألاعضاوملاىلإتابابدلاتائملةرشابملانارينلاورشابملادانسإلاةيعفدم
.انتاعطقل

:رواحمةعبرأنمودعلامجاه:يروهمجلاسرحلا
-ةجمالشلاقيرطىلإ،جراخ/كامسألاةريحبنم:يقرشلاروحملا-
.لخاد/ةمونت

برعلاّطشىتح،جراخ/ةمونت-ةجمالشلاقيرطنم:يطسولاروحملا-
.جراخ/ريغصلا

رصحنتيتلا،ةليوطلاوضايفلاوةّيحلاصلا:رزجلاةقطنم:ثلاثلاروحملا-
.ريغصلابرعلاّطشوبرعلاّطشنيب

ةيبرغلاةفضلاىلإةيقرشلاةفضلانمبرعلاّطشروبع:عبارلاروحملا-
.م500و400نيبرهنلاضرعو،ةيلودلادودحلليزاوملاجيعدلارهنقرش
يناثلاولوألاناروحملا-أ
يفو،مساجّطخيفاهفادهأتاليكشتلامظعمّتلتحا10.45ةعاسلايف
رهنهاجتابتاعطقلاتعفدناو،مساجطخلالتحامت12.30ةعاسلا
ىلعةرطيسلانمتنَّكمتو،13.30ةعاسلايفهلالتحاتلمكأيذلاجيعدلا
.14.45ةعاسلايفةيدودحلاةدسلا

ثلاثلاروحملا-ب
ةريزجريهطتولالتحالةّصاختاوق16ءاوللاعفدنا12.00ةعاسلايف
ريواغم22و12اءاولعفدنااهريرحتدعبو،يناريإلاودعلانمةليوطلا
تررُح15.40ةعاسلايفف،اًعابتةيقابلارزجلاريرحتليروهمجسرح
رزجلاريرحتمتكلذبو،تاوغألاةهلش18.00ةعاسلايفو،ضايفلاةريزج
.ٍداعمدوجويأنماهلك

عبارلاروحملا-ج
،قليفلاعطاقيفهعضاومنمعباسلاقليفلاةيعفدمنمرشابمدانسإب
ةعاسلايف،برعلاطشلةيبرغلاةفضلانم17عردملاءاوللاتابابدنمو

طشلةيقرشلاةفضلاكسمنمّةيرشبلاعدافضلاةدحوتنّكمت،10.15



ودعلاةوقريمدتوقراوزلاب26ةّصاخلاتاوقلاءاولتادحوروبعلبرعلا
رسجىلعروبعلانم17عردملاءاوللانَّكمت12.00ةعاسلايفو.اهيف
حانجلابَرضو،يروهمجلاسرحلاريسجتةبيتكهتبصن،م500لوطبفاوطأ
انتاعطقمّدقتوهرايهناعّرسيذلارمألا،ةيدودحلادادسلاىلعودعللرسيألا
.يسايقتقويفاهفادهأاهلالتحالامكإو
:رواحمةثالثنمودعلامجاه:ثلاثلاقليفلا
ةيقرشلاةفضلاىلإكامسألاةريحبلةيبرغلاةفضلانم:لوألاروحملا-
.ةيدودحلاةدسلاىتحةريحبلل

تاعافدليبرغلاحانجلاىلإو،كامسألاةريحببرغنم:يناثلاروحملا-
.ةيدودحلاةدسلاىتحودعلا

تاعافدليقرشلاحانجلاىلإكامسألاةريحبقرشنم:ثلاثلاروحملا-
.ةيدودحلاةدسلاىتحودعلا

لوألاروحملا-أ
تحت19ةقرفلاةرمإبةلماعلاةاشملاتاليكشتتعفدنا9.30ةعاسلايف
عضاومىلإتعفدنايتلاتابابدلانمرشابميمرو،فيثكيرانفصق
يفو.رخآدعباًعضومعضاوملاطاقسإنمتنَّكمتديدشلاتقدعبو،ةيمامأ
ةبقعملاتاليكشتلاتعفدنااهلالخنمو،اهلالتحانمتنَّكمت12.30ةعاسلا
.ةيئاهنلااهفادهأىلإ

يناثلاروحملا-ب
يرانٍدانسإتحتةسماخلاةيلآلاةاشملاةقرفتمجاه9.30ةعاسلايف
لامشيفودعلاعضاومليبرغلاحانجلاعردملااهئاولتابابديمروٍرشابم
هعضاومىلعةرطيسلانمتنَّكمتديدشلاتقدعبو،كامسألاةريحب
.ةيدودحلاةدسلاىلإعافدنالاو

ثلاثلاروحملا-ج
دعبكامسألاةريحبليقرشلاحانجلانمةثلاثلاةعردملاةقرفلاتعفدنا
يقرشلاحانجلاتبرضو،ودعلاعضاومةرشعةعساتلاةقرفلاةاشمقرخ
ةيدودحلارفاخملاريرحتىلإتعفدناواهترمدويعافدلااهقمعيفهعضاومل
.ةيدودحلاةدسلالالتحاو

.15.30ةعاسلايفاهلكاهفادهألامكإنمثلاثلاقليفلاتاعطقتنَّكمت
نمديدعلارسأوودعلاتاوقريمدتنيقليفلاتاوقتعاطتساكلذبو
ينامثيفةرصبلاقرشةجمالشلاعطاقيفةيقارعلاضرألاريرحتو،اهدونج
.تاعاس



نيتاسبيفهتاعطقتلتاقذإ،اًزِّيمتميروهمجلاسرحلاتاوقءادأناك
ةّصاخلاهتيولأوهريواغمترّهطو،ةرمحملا-ةمونتقيرطقرشليخنلا
ةتيمتسملاودعلاةمواقمنممغرلاىلع،ةفيثكلااهلاغدأبةيرهنلارزُجلا
كسملّةيرشبلاعدافضللصوغةيلمعبتأدب،ةعئارروبعةيلمعيفو،اهنع
ةمواقمهاجت،قاوزلابتربعيتلاةّصاخلاتاوقلاءاولتادحولمدقئطوم
سأرتسّسأ،برعلاطشلةيبرغلاةفضلايفةعفادملاةيداعملاةوقللةفينع
ريسجتلاةبيتكهتبصنيذلابراوقلارسجىلععردملاءاوللاروبعلرسج
.يسايقتقويفيروهمجلاسرحلل

تقرتخاثيح،اهلاتقواهعافدنايفثلاثلاقليفلاتاعطقءادأناككلذك
قليفلاقرفتطاحأوكامسألاةريحبيفودعلاتاعافدقليفلاةاشمقرف
تعفدناو،ةحنجألانمكامسألاةريحبيفودعلاتاعافدبةيلآلاوةعردملا
فنعلاةغلابةرمتسمتاكابتشاوسرشلاتقيفةيدودحلادادسلاىلإاًقيمع
.ةيئاهنلااهفادهألالتحاىتحاهموجهةيادبذنم

ةماعلاةدايقللمدقتملاّرقملاقلُغأهسفنمويلانم20.00ةعاسلايف
.دادغبىلإاندعوةحلسملاتاوقلل

ةشقانملانتدوعنمةثالثوأنيمويدعبةماعلاةدايقلاتعمتجا
قفاودقماعلادئاقلاناكيتلانونجمريرحتةيلمعلةيلوألاتابلطتملا
دقسيئرلاناكو.ريرحتلاتايلمعةلسلسيفةثلاثلاةيقبسألانوكتنأىلع
دادعإلؤيهتلاىلإ،تايقبسألارارقإلاح،يركسعلاعينصتلاةئيهسيئرهّجو
تادعموروسجوفاوطأوقراوزنمراوهألاتايلمعهبلطتتدقامعينصتو
ميدقتةماعلاناكرألانمسيئرلابلطعامتجالااذهيفو.ةيسدنهوةيئامرب
نيمأتل،عينصتلاةئيهسيئرىلإةلبقملاةيلمعلااهّبلطتتيتلااهلكتاجاحلا
نأهتربخأو.تقوبرقأيفلعفنساننأهتبجأ.نآلاىتحاهنمرسيتيملام
ثلاثلا:قلايفةثالثكارشإبلطتتنونجمريرحتلةيلوألاتايلمعلاةركف
ةيلوألاةطخلاضرعأسيننإاًضيأتلقو،يروهمجلاسرحلاوسداسلاو
.ةماعلاةدايقلللبقملاعامتجالايفريرحتلاةيلمعل

رباصءاوللاردابانهو.ٍةلئافتموٍةحيرمءاوجأيفروديعامتجالاناك
نعكربخأيك،يديس،ةصرفدجأمل«:لاقفسيئرلاكِحُضينأداتعايذلا
نمانتدوعدعب.وافلاريرحتةكرعمدعبيكريمألايركسعلاقحلملابءاقللا
طباضناكو.يئاقلبلطيىرخأدعبةرمةيريدملابقحلملالصتاوافلا
تدكأتنأىلإ،دوجومريغريدملانأبيهيجوتبسحبهربُخيينعملانكرلا
ناح«تلقف،يفكيامبتزتهادقهباصعأنأو،عفترادقهطغضنأ



نكرلاطابضو،رظتنيقفارملاةفرغيفسلجوءاجو.»هارأنألتقولا
نأىلإرظتنيوهونوجرخيومهتالماعمومهبتكبنولخديماسقألاوريدمو
.»هتمحر

نعيسأرتعفرامدنعو،لوخدلابارًيخأهلُتحمسو«:رباصءاوللاَعبات
،ًابضغفجتريوهويمامأاًفقاوناكيبتكمىلعتناكيتلاقاروألا
هيلإترشأ.نيفدلادقحلابناعشتهانيعو،اًرارمحارجفنيداكيههجوو
امدنعينتللضدقل،ءاوللاةدايس«لاقو،اًفقاويقبوضفرهنكلسولجلاب
اوأجافتفكلذيعجارملتدكأفةيلامشلاةهبجلابنومتهممكنإتلق
.»»وافلاب

اننأبكربخننأانمديرتلهو«:ةنوشخبهتبجأف«:رباصءاوللالاق
...»»ةيكلسملايتريسمتيهنأكنإ،ءاوللايديس«:باجأف،»؟اهيلإنوبهاذ
.جرخو

اًذإرباصءاول«:لاقو،رورسلابحفطيههجوواًمستبمهعباتيسيئرلاناك
كحضوًايلاعهقهقو،»ةجمالشلانعودعلانوربُخيمهلعجيذلاتنأ
.نورخآلا

ديرأتنكو،وافلاريرحتةكرعمذنملوألاقليفلاعطاقةرايزبمقأمل
دئاقمشاهناطلسءاوللاعمةركاذملاوكانهاٍّيصخشفقوملاىلععالطالا
بونجلاكراعمجئاتنءوضيف،انلتحيتأيتلاتارايخلانعقليفلا
قيقرتنعةماعلاةيركسعلاتارابختسالاىدلترتاوتيتلاتامولعملاو
؟نيأو،فيكو،ةيلامشلاةهبجلايفودعلاتاعطقبحسو
تامولعمّديأوكوكركيفسيئرلاهّرقميفقليفلادئاقتيقتلا
ةيمامألاهتاعطقوقليفلاتارابختساتعباتثيح،ةيركسعلاتارابختسالا
اهلتحايتلاضراوعلايفةمدقتملاهعقاومضعبودعلاقيقرتىلإتارشؤم
.توامعطاقيفيضاملاءاتشلاكراعميف
عطاقلتاكرحلافقومةطيرخاهردصتتيتلاتاكرحلاةفرغىلإانلقتنا
يفلهو؟ةجبلحيفهلمعيونتيذلاامناطلسءاول«:هتلأسو،قليفلا
فرعتتنأيديس«:باجأف،»؟تابلطتملايهامو؟اهعاجرتسالامةطخكلاب
عرزب،اهريوطتىلعلمعاهلتحانأدعبودعلاو،كريغنمرثكأةقطنملا
رواحموقرطىلعةريبكلاقدانخلارفحبو،اهفيثكتوتابرتقملاىلعماغلألا
نعلقيالامباهلتحيو.هايملابقطانمرامغإبو،تايلآلاوعوردلامُّدقت
هلو.لامروخوةجبلحوملزيداووةريحبلادادتماىلعةهبجلايفناتقرف
ةعامجنمداركألانيحلسملادوجوىلإةفاضإفلخلايفًاطايتحاناتقرف



دادتماربعمنملوألا:نيروحمىلعمدقتأسينإفاهريرحتلجألو.ينابلاطلا
لبقةجبلحقرشوبملابلبجىلعةرطيسلل،ةجبلحهاجتابناخدنبردةريحب
تاعفترملاكسمل،لامروخهاجتابو،ملزيداو،ةماعلاقيرطلايناثلاو؛اهلالتحا
ءاولوةاشميتقرفىلإةيلمعلاهذهذيفنتلجاتحأو،اهلالتحالبقةرطيسملا
ريواغمءاولوةيلآءاولوةاشمةقرفو،لوألاروحمللريواغمءاولوعردم
.»ةيلمعللطايتحاعّردمءاولوةاشمةقرفو،يناثلاروحملل

اماذإلقألاىلعنيموي«:باجأف،»؟ةيلمعلاقرغتستسمكو«:هتلأس
ماريامىلعاهلعجياليذلاامو«:تلقف،»ماريامىلعرومألاترج
لبجةلسلسيفمهدصارمنمهجوملايعفدملافصقلا«:لاق.»؟كيأرب
ةحنجأبرضلداركألانيحلسملالُّخدتو،ةكرعملاةحاسىلعةفرشملانامروه
.»؟ةعقوتملارئاسخلامجحامو«:ارًيخأهتلأسو.»ةمجاهملاانتاوقتارخؤمو
.»ارًيبكنوكيدق«:باجأ

ةجبلحتناكو،لوألاقليفللاًدئاقتنكامدنعناطلسءاول«:هلتلق
،نامروهلابجنمانيلعًافرشمودعلاناكو،انيديأبكاذنآلامروخو
طوطخيدلتدلوت،هدودحلخادلامروخوةجبلحبةطيحملاتاعفترملاو
نمودعلادرطل،ٍذئدنعتاعطقلارسيتمدعلاهذفنأملةطخلةيلوأ
لمعبمايقلابكلذو،لامروخ-ةجبلحضوحنعديدهتلاداعبإونامروه
كلذو،ودعللةماتةتغابمققحيو،تاعطقلانمارًيثكانّفلكيالرشابمريغ
بونجنامتوتضوحيفةيلآلاةاشملانمٍليكشتبعيرسلاوئجافملاعافدنالاب
يفلّخدتلالواحتةيداعمةوقيأهاجتابهقلغوهتياهنىتحنيوجنب
ضوحلاقرشتاعفترملاكسملّيتمسراربإبةّصاختاوقلازنإعم،ةكرعملا
عافدجاوفأوريواغمةيولأعفدهبقعيمث،اًضيأهاجتالااذهنمهقلغل
بناجلاىلعةفرشملاتاعفترملاحوفسقلستتل،ضوحلالخادنمينطو
دعاستو،اٍّيبسنةطسبنمبناجلااذهنمحوفسلا(اهيلعةرطيسللو،يقارعلا
سكعتاعفترملايفهتاعطقةمادإلودعلااهكلسيمسايناهيفو،قلستلايف
ةيداعملاعضاوملاطاقسإلمّدقتلامث،)يناريإلابناجللةهجاوملاةداحلاعوطقلا
.»اًعابتاهدادمإطوطخعطقواهلزعمتينأدعب

ريغيننإ،يديسفسآانأ«:ناطلسءاوللالاقتمصلانمةرتفدعب
.»اهذيفنتىلعرداق

نيديجلالبنيديجلاطابضلانمدمحأمشاهناطلسنكرلاءاوللاناك
قدصلابزاتميو،ةيلبجلاقطانملايفلاتقلاولمعلابةفرعموةربخهل.اًدج
اًرثأتمناكهنكل،هنارقأوهيسوؤرمنمًابوبحمناك.قلخلاةثامدوةماقتسالاو



نممهمظعمومهترمإبلمعةداقونيرمآنعاهثرويتلابيلاسألاب
.يركسعلاركفلاوجهنلايفنيظفاحملا

ىدمفرعأتنكذإ،اهتحرطيتلاةركفلاهلوبقمدعنمجعزنأمل
نآلا.نامتوتنعكلهتلقامَسنإناطلسءاول«:تلقهقدصوهصالخإ
تارابختسالاريراقتتّديأتنأف،توامعطاقيفودعلانعثدحتنانعد
.»تواميفةلتحملاضراوعلانمتاعطقهبحسوودعلاقيقرتنعةماعلا
توامعطاقيفةقرفلادئاقنموكنمديرأ،ديج«:تلق.»معن«:باجأ
ادكأتتنأ)اًضيأنيديجلاطابضلانموهو(وصبلامناغنكرلاديمعلا
عضاوملايفةيقبتملاةيداعملاتاعطقلامجحنمةيصخشلاامكتاعالطتساب
امكنمديرأٍذئدنع،ليلقددعبةلوغشماهنأبامترعشاماذإف،امكلةهجاوملا
.ناطلسءاوللامستباف،»اهتقرس
،اًذإ«:تلق.»ديكأتلابمعن«:لاق.»؟كلذكسيلأينمهفتتنأ«:تلق
ةمقلودعلاعضاوممضقىلعامهتادحوبيردتيفاعرشاونيءاولائّيه
ىتمينربخأو)ًابعادماهتلق(؟ناطلسءاولكحيرياذهله.ىرخأدعب
نإٍتقوِبرقأيفكلذبكربخأسويديسكركشأ«:لاق.»؟نيَزهاجنانوكت
.»هللاءاش

يفةماعلاةدايقلاعامتجايفنونجمريرحتلةيلّوألاةطخلاتضرُع
هبئانوماعلادئاقلاهرضحيذلا1988وينوي/ناريزحنملوألاعوبسألا
لماكنيسحوتارابختسالاريدموتايلمعللهنواعموشيجلاناكرأسيئرو
دئاقلارقأ.يروهمجلاسرحلاىلعفرشملاويركسعلاعينصتلاةئيهسيئر
ريخألاعوبسألاددُحو،قلايفةثالثاهيفكراشتسيتلاةيلّوألاةطخلاماعلا
امعينصتلاةئيهسيئرحرطامك.اهذيفنتلاًيلّوأاًدعوميراجلارهشلانم
.نونجمريرحتةيلمعلتبلطيتلاتادعملانمهنيمأتوهتعانصتمت

نآلاذنماوأدبا،رازنقيرف«:لاقفّيلإهمالكماعلادئاقلاسيئرلاهّجو
يديس«:هتبجأ.»نونجمريرحتدعبذَّفنتلةجبلحريرحتلطيطختلايف
يتأينونجمدعبو،مكتدايساهرقأيتلاتايقبسألاقفولمعننحنسيئرلا
تعضُوةجبلحف،نيقناخ-يلدنمطسوألاعطاقلامثتاديبزلاوبيطلارود
:اهمهأبابسألانمددعلةرخأتمةيقبسأاهرابتعاب

.اهنمٍّلكيفةيويحلاانفادهأهاجتيداعملاديدهتلاةروطخ:ًالوأ
ىلإجاتحنالو،يروهمجلاسرحلاهعموبونجلايفسيئرلااندشح:اًيناث
.ةيلاحلاانتايقبسأذيفنتلةعساوتاكرحتوتالقنت

اهجئاتننوكتس،ةدودحمرئاسخبةمساحوةعيرستاراصتناعقوتن:ًاثلاث



.اهسفنباهتقثوةحلسملاانتاوقتايونعمعفر
بلطتيو،ةيويحفادهألاًديدهتلِّكشتالاًيلاحةجبلحنإ:اًعبار
ةحاسةعيبطو،زكرملاوبونجلانمةريبكتاعطقدشحوةكرحاهذيفنت
ةريبكرئاسخاندِّبُكتو،اًمايأدتمتاهلعجتدقودعلااهرّوطيتلاةكرعملا
يديسُحرتقأ.ةيدودحلاتاعفترملانمانيلعهتيعفدمدصارموودعلافارشإل
مضقلهتاناكمإنمضةدودحمتايلمعبلوألاقليفلاةهبجليعفت،سيئرلا
توامدعبو.اًجيردتتوامعطاقيفودعلااهلتحايتلاتاعفترملاوعضاوملا
ىلإًالوصو،ةيدودحلاشرةرازنوويكرستاعفترمىلعرطيسيلًابونجريدتسي
قرشناولهتاعفترمنمباحسنالاىلعودعلاربجُيسيذلارمألا،نيوجنب
اًيلاحعطاقلااذهكسمتةيولأةينامثررحنف،هدودحلخادىلإةتراوج
ىلإةجاحلانودنمةجبلحريرحتيفاهمادختسانمقليفلادئاقنِّكمت
.»فقوملااذهدعباًعوطودعلابحسنيملنإاذه،ةيفاضإتاعطق

نوكيساهريرحتو،وافلالثمريبكناونعةجبلح،رازنقيرف«:سيئرلالاق
ويكرستاعفترمفرعينمدنعو،ودعلادنعوجراخلاولخادلايفيودهل
ريرحتلاكراعمو،يقارعرصنببرحلاءاهنإلانططخ«:تلق.»شرةرازنو
اًيلاحةجبلحةكرعمذيفنتنإ.هقيقحتليهزجُنتسيتلاوتزجُنأيتلا
تايونعميفرِّثؤتةحدافرئاسخاهيفدَّبكتندقو،ةنومضمريغةيلمع
انحجنولىتحىرخألاةيحانلانمو،هتايونعموودعلاةمهعفرتوانتاعطق
نلةيدودحلاتاعفترملايفودعلادوجووةقطنملاةعيبطنإفاهريرحتيف
ةجبلحيفةدوجوملاسمخلاهقرفبروانيسوهف،اهريمدتلةروانملابانلاحمسي
.»اًقحالاهمجاهنسيتلاتاهبجلايفانلاتقل

دئاقنأينذإيفسمهو،هناذئتسادعبسيئرلايقفارمدحألخدانه
.تجرخوسيئرلاتنذأتساف،مهمٍرمألفتاهلاىلعينبلطيثلاثلاقليفلا
هاجتابلمعلادكؤأسيئرلايديسبابسألاهذهلف«:تلقلمكألُتدعاملو
.»ةجبلحنمًالدبشرةرازن-ويكرس
نوكتنأسيئرلارمأرازنقيرفكجورخءانثأيف«:لاقوريزولاكحض
ينكل،يديسكلذذفننس«:تلق.»يسايسرارقاذهو،يلاتلافدهلاةجبلح
يرودلارباصقيرفلالّخدتانهو.»يناثلارايخلايفييأردنعتلزام
ناكرألاسيئرقيرفلانأدقتعأ،سيئرلايديس«:لاقف،رتوتملاوجلافيطلتل
.»همساىلعاهنألشرةرازنىلعٌرصم

ينربخيليبانجلاءالعقيرفلاةماعلاةدايقلاّرسنيمألصتايلاتلامويلايف
يعمبلجأنأو،هركذتأالعوضومةشقانملينبلطيماعلادئاقلانأ



.هبةّصاخلاةرابضإلا
هبلطيذلاعوضوملانعينلأسفيروهمجلارصقلايفهتلباقمىلإتبهذ
،رازنقيرف«:لاقوينفقوتسافجورخلابتممهتيهتناامدنعو،هلهتزجوأف
،سيئرلايديس«:هتبجأف.»هتلقامىلعاًرصمةدايقلاعامتجايفسمأتنك
ديرنالو،هتادعموودعلاتاوقنممهملاءزجلاطسوألاعطاقلايفنإ
ةعساوةكرعملةطخينهذيفو،اهنمهدّرجنواهرمدننألبقبرحلاءاهنإ
ّيلإرظنف.»ةيناثلاةيملاعلابرحلايفةمخضلاكراعملامجحبنوكتدق
هاجتانمىلوألا،نيتليوطنيعارذببرضن«:تلق.»؟فيك«:لاقو،مامتهاب
اهنمو،باهزليبرسمثنيريشرصق-ةيدودحلاومبةضراع-ءالولج
يابقيضملتحيوةيلبجلاةقطنملاىلإرمتسيامهدحأنيلترىلإعرفتي
،ملك90-85وحنانقالطناطاقننعدعبييذلا،هاشنمركىلإيدؤملاقاط
عارذلابيقتليلبرغناليكونسحمامإهاجتاببونجلاىلإريدتسيرخآلاو
100نمرثكأراموسىلإنارحيداو-يلدنمنمقلطنتسيتلاةيناثلا
هاجتابًابونجهجتيلوألا:نيلترىلإعرفتتو،ىلوألاقالطنابونجملك
مّدقتملالترلابيقتليلنامردلبجهاجتابًالامشريدتسييناثلاو،برغناليك
،عطاقلايفةدوجوملاةفاكةيناريإلاتاعطقلارمديوزجحيل،بونجلانم
عارذقلطنتةيلمعلاهذهحاجنرداوبرهظتاملاحو،امهنيبقَّوُطتسيتلا
-يلدنمبونجملك100نمرثكأنارهمىلإةّيطابرز-ةردبنمةثلاث
كلذبو.ماليعىلعةفرشملاتاعفترملاىلإةعرسممدقتتو،نارحيداو
،ملك100نمرثكأقمعو،ملك250نمرثكأانموجهةهبجنوكتس
.»لاتقللةردقولئاسونمودعلاهكلميامرخآانرمددقنوكنو
هتدضنمفلخنمضهنو،ًالذجماعلادئاقلاسيئرلاانيعتعمتلا
يلدعأ«:يللاقو،ًاباهذوًائيجمهتفرغيفيشمنانأدبو،يدينمينبحسو
لمعإ.اًنسح«:لاقو،ًايلمّيلإرظنوفقو.هتدعأف.»ىرخأةرمهتلقام
يذريغًائيشركذتيهنأكولاقو،هتدضنمفلخسلجيلداعمث،»اهيلع
نأنمقثاوانأوتجرخف،»اًضيأةجبلحَسنتالنكل«:هتافةيمهأ
.لقألاىلعةلحرملاهذهيفلجؤمةجبلحعوضوم

نونجمريرحتةطخضرعمتوينوي/ناريزحنميناثلاعوبسألاةيادبيف
نوينعملاةداقلااهبَغُِّلبو،ماعلادئاقلااهرقأفةماعلاةدايقللعامتجايف
.اهنيمأتواهتابلطتمةئيهتباورشابيل

يفعرشيسهنأينربُخيللوألاقليفلادئاقمشاهناطلسءاوللايبلصتا
.وينوي/ناريزح12-11يأ،اهنيعةليللايفْتوامعطاقيفهتايلمع



يفِهتاعطقوثلاثلاقليفلاَةدايقودعلاأجافناريزح13-12ةليليف
نَّكمتو،عساوتغابمموجهبةماعلاةيركسعلاتارابختسالاوةجمالشلاعطاق
.»هللاىلعانلكوت«ةكرعميفاهرسخيتلاعقاوملامظعملالتحاةداعإنم
ءاوللاقليفلاَدئاقُتيقتلاو،قليفلاعطاقىلإيلاتلامويلاحابصيفانلقتنا
نيءاوليعضوملالتحانمنَّكمتدقودعلانأينربخأف،دوبعحالصنكرلا
تافاحلاىلعنآلاودعلاو،عطاقلانعةلوؤسملا19ةقرفلاةيولأنم
.مساجرهنيفةقباسلاهعضاومنماًديعبسيلو،كامسألاةريحبلةيقرشلا
هتلغاشمبموقنو،ًاليلاهلالتحانمنَّكمتيتلانكامألايفاًيلاحفقوتموهو
.ةيعفدملانارينب

نيتقرفبقليفلاهذِّفنيلباقمموجهلةعيرسةطخروفلاىلعانعضو
حانجبرضبىلوألاةيلآلاةاشملاةقرفموقت.ةيلآىرخألاوةعردمامهادحإ
ةرمإبعضنو.ةثلاثلاةعردملاةقرفلابهترخؤمةطاحإمتتو،يبرغلاودعلا
،ودعلاةهبجىلعاهبموجهلليروهمجلاسرحلاتاليكشتنماًددعقليفلا
عفدملكبودعلافصقذيفنتدعب،مويلارهظلبقكلذبعرشينأىلع
نماهعنمتو،ودعلاتاطايتحابرضبةيوجلاتاوقلاموقتو.هيدلرسيتم
هترمإبهيلإجاتحييذلاّيتمسلادهجلاعضنسو.ةكرعملاةحاسىلإلوصولا
.ةكرعملاضارغأل

يعفدمفصقءاطغتحت،رهظلالبقلباقملااهموجهيفانتاوقتعرش
تدابأدقانتاوقتناكمويلاءاسملبقو،ةرمتسمةيوجتابرضوفيثك
َرخآاذهناكوودعلايضارألخاداهلولفتدراطو،ةيداعملاتاعطقلامظعم
.برحلاةياهنىتحانيلعودعلاهنشيٍموجه
ةجمالشلايفودعلاموجهبفرعنأدعبًاليلناطلسءاوللايبلصتا
روطتةيشخ،توامعطاقيفهتيلمعفقوينأديرأتنكنإينلأسيل
اننألرمتسينأهتربخأف،هقليفنمتاعطقبةروانملاىلإانجايتحاوفقوملا
.هريغنموأهنمتاعطقيألةجاحبانسل

ةّيناوضرلايفةسائرلاروصقدحأيفسيئرلابانعمتجايلاتلامويلايف
ةقيدحىلإهتبحصبانجرخءاهتنالادعبو،سمألاةكرعمهلانزجوأثيح
لازيالله«:لاقةأجف.ةعساوةيعانطصاةريحباهرواجتيتلارصقلا
ال«:ًابضاغفدرأو.»اًروفدعاقتلاىلعهوليحأ؟ةمدخلايفرهامقيرفلا
ىلعئكتيًارتخبتموافلاةكرعمءانثأيفينلبقتسيناك.ٌطبرالوٌطبض
.»ًايركسعسيلهنأكو،هاصع
ةفرغىلإاًدئاعةماعلاةدايقلاّرسنيمأيبانجلاءالعقيرفلاقلطنا



ىلعديشرلادبعرهامقيرفلاةلاحإِباتكبعجرقئاقددعبو،عامتجالا
.روفلاىلعماعلادئاقلاسيئرلاهّعقوف،دعاقتلا

ةدايقلاّرسنيمأقيرفلا«:لاقورخاسقيلعتنعرباصءاوللاَناوتيمل
.»؟ارًيثكَقيرفلاُدَويناكهنألله،ٍناوثبرهامةلاحإباتكَلمكأ

Xيعفدملادهجلاصيصختيفةيقبسألاتاجردىدحإوهرشابملادانسإلا
يذلايلصألاةكرعملاماظننمتسيلو،ةكرعملاضارغألةلفحجتمتاعطقل
ىلعنأينعيرشابملادانسإلا.اٍّيدايتعاةرمإلابهيفيعفدملادهجلانوكي
ذفنتنكتملام،اهيقلتروفدانسإلاتابلطيبلتنأهبةصّصخملاةيعفدملا
.ًالثمةرمإلاكىلعأةيقبسأليمرلا

Xةلسلستذخأسيئرلاديسلااهبتربخأيتلاةغيلبلاةرابعلاهذهب
تناكفاهمسارصنلابةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاتمتخيتلاريرحتلاكراعم
ةيقباذكهو...»1-هللاىلعانلكوت«ةيلمعةجمالشلاريرحتةيلمع
.كراعملا



تاكرحتيأءازإاًسيئراًقئاعةزيوحلاروهتاعقنتسمقارعلاربتعا
تاوقلامادختساليماظنلاسايقملاانعّبتااماذإلعفلابكلذكيهو،ةيناريإ
الو،ةماعلاةدايقلالابيفرطخيملكلذلو.موجهلاومّدقتلايفةحلسملا
نأادع،هاجتالااذهنمٍداعمٍسيئرٍلمعذيفنتةيناكمإاهتارابختسا
تايلمعلاكلذكو،ًةدودحمتناكعطاقلااذهنعةيرابختسالاتامولعملا
.هيفةيعالطتسالا

1984ماعةيادبذنمو،ٍركبمٍتقويفاهتادادعتساتأدبدقناريإتناك
ٍموجهيفةزيوحلاروهتاعقنتسمربععافدنالابةيجيتارتساةتغابمقيقحتل
روهعملصاوتللعافدنالاو،ةرصبلا-دادغبقيرطعطقفدهتسيٍسيئر
ىلعاوقلطأو.اهلنيلاوملانيبرخملانماهبانذأضعبهيفطشنيثيحرامحلا
.»ربيختايلمع«مساتايلمعلاهذه
،تاعقنتسملاقرشةبيرققطانميفةبراضلااهتاوقةيناريإلاةدايقلاترشن
انفلسأامك،سيئرلااهموجه1984رياربف/طابش22-21ليليفتّنشو
تاعطقلةيطاطملاقراوزلامادختسابةيئامربتامجهثالثب،ٍقباسٍلصفيف
،دانسإلاةحلسأوةبقعملاتامدقلالقنلةفلتخمماجحأبقراوزبو،ةلوصلا
.ليزغةقطنمونونجمرزجواضيبلاةقطنماذهاهموجهبتفدهتساو

رزجىلعءاليتسالاوهربيخةيلمعهتققحيذلاديحولاحاجنلاناك
هسفنماعلانمسرام/راذآةيادبيفو.يبونجلاويلامشلانونجم)يلقح(
ادع،يبونجلانونجمةداعتسانمهيفتنَّكمتاًداضماًموجهانتاوقتّنش
.ودعلاةرطيستحتتيقبيتلاهنمةيلامشلاةدسلا

دعبيناريإلاىروشلاسلجمسيئر،يناجنسفريمشاهربكأيلعحَّرص
حبصأ...«:يلامشلانونجمطفنلوقحىلعمهترطيسو،نونجمكراعمءاهتنا
ةحدافلارئاسخلانعانضيوعتلطفنلايطايتحانمةيافكلانمرثكأانيدل
.»ودعلايديأىلعانبتقحليتلا

ةقطنملاةعيبط
هضرعو،ملك75وحنهلوطغلبيعساوعقنتسمنعةرابعةزيوحلاروه
يقرشلاءزجلانمةيناريإلا-ةيقارعلاةيلودلادودحلاّرمت،ملك20وحن



ةرامعلاةظفاحملعباتلاريزعلاءاضقو،برغلانمةلجدرهنهّدحي.هنم
حوارتيهيفهايملاقمع.ًابونجةرصبلاةظفاحملعباتلاةنرقلاءاضقو،ًالامش
لاغدأوةيئاملاتاتابنلاهنمةلحضلاقطانملايفرثكت.م3.5و1.5نيب
دَّدحتي.ءافتخالايفدعاستهنمًةعساوءازجأيطغتيتلايدربلاوبصقلا
.روهلايلاهأاهربعلقنتيواهفرعي،لبسلاىمُستٍةيئامتارممبهربعلّقنتلا
ىوأم،تارفلاوةلجدنيبعقاولارامحلاروهو،ةزيوحلاروهربتعيو
ضعبو،ةيركسعلاةمدخلانمنيرافلاو،ةلادعلانمنيبراهلانيمرجملل
.ودعلاعمنينواعتملا

نميقرشلايبونجلامسقلايفةيبونجلاوةيلامشلانونجماتريزجعقت
ةيطفنلارابآلالوحةماقمةعطاقتمةيبارتدادسنعةرابعامهو،روهلا
يطايتحانمةئملايف20يوحتو،ًارئب50وحنةغلابلاونونجملقحل
.برحلابوشندعباهنمجاتنإلافقُوأ،قارعلايفطفنلا

لمعو،قمعلايفةيبارتدادساهنمدتمتو،ةيدودحةدسروهلاقرتخت
،هتالصاوملًاقرطاهمدختساو،هيضارألخادىلإاهضعبطبرىلعودعلا
نونجملقح-ةيبونجلافيفجتلاةدس-يناريإلاّربلاقيرطاهمهأو
-يناريإلاّربلايهىرخأقيرطكانهو.يبونجلانونجملقح-يلامشلا
نيبةروصحملاةقطنملا.يلامشلانونجملقح-لصولاةدس-مسدلاةدس
،هايملابةرومغميبونجلانونجملةيلامشلاةدسلاوانتاعطقلةيمامألاةفاحلا
دادسبيقارعلاّربلابرزجلاهذهطبترتو،م3ونيرتمنيبحوارتيقمعبو
رهنروهلابونجدجوي.ملك20لوطبةدريجعناسلاهمهأةيبارتدقعو
،ةيدودحلاةانقلاكلذكو،برعلاّطشىلإتاناضيفلاهايمفيرصتلبيوسلا
قرشةحوتفمضرألافروهلاقرشبونجيفامأ.4مقرلارامغإلاةانقو
روهبيسانمبرثأتتاهنإفاهلامشامأ،تايلآلاةكرحلحلصتو،ّيرصبلاكشك
انتاوقتناكامدنعانبناجنمتئشنأةديدعًاقرطكانهنأامك.ةزيوحلا
.ةيناريإلايضارألالخاد

تاراضحتسالا
ناسلونونجمماحتقاليئامربروبعبمايقلاساسأىلعةكرعملاتمِّمُص
برضلةزيوحلاروهليقرشلابونجلانمةعردمةطاحإعم،ةدريجع
ذيفنتو،لخدتلانمةسيئرلاهتاطايتحاعنمو،ودعللةعردملاتاطايتحالا
ّربلابيلامشلانونجمطبرتيتلاقيرطلاىلعهسفنتقولايفٍّيتمسٍلازنإ
تاوقلاموقت.باحسنالاوّصلمتلانمهعنمورزجلايفودعلازجحل،يناريإلا



،ةكرعملاةحاسىلإلّقنتلانمهتاطايتحاعنمو،ودعلاتارقمبرضبةيوجلا
.هنارينرداصمتاكسإو
ةريبكلاتاراضحتسالانمريثكلابمايقلابَّجوتاذهةكرعملاميمصتذيفنتل
اهلحارميفةدقعملاةيلمعلاهذهلتايلمعلاةحاسئيهتسيتلاتاهجلانم
ةيئامربةيلمعلتاليكشتلاوتاوقلالقنللئاسووتادعمنيمأتلثم،اهلك
تايلمعلاىلعتاليكشتلاوتادحولايلتاقمبيردتنعًالضف،مجحلااذهب
لعلو.ٍدحاوٍنآيفدادسلاىلعولاغدألاوتاعقنتسملايفلاتقلاو،ةيئامربلا
ةدقعملاةيلمعلاهذهتاراضحتسايفٍزرابٍرودبتماقيتلاتاهجلامهأ
:ةيلاتلايه
)يندملايبرحلادهجلا(يزكرملاةلودلادهج-أ
ًالامعأيزكرملاةلودلادهجزجنأةقباسكراعميفو،ةكرعملاهذهيف
نمو،اهلكتارازولامّدقت«:ىلعّصنماعلادئاقلاسيئرلانمرمأبو،ةرابج
ةحلسملاتاوقلااهجاتحتيتلاصاخشألاوتادعملاوتازيهجتلالك،اهرداصم
ةماعلاناكرألاوتاهجلاهذهنيبقيسنتبوتايلمعلاةحاسلدهجنم
.»ةينعملااهرئاودو

ةرشابمتطبترا،ةريدجةيندمةدايقةرمإبمخضلادهجلااذهعضو
لماعلايندملادهجلاماق.اهعيرستواهلامعأليهستلةيروهمجلاةسائرناويدب
يفقرطلانمتارتموليكلافالآطيلبتوةيوستوحتفبيبرحلادوهجملل
،راهنألافافضىلعوراوهألايفدادسلانمتائملاأشنأو،لابجلاولوهسلا
تاحاسأّيهوّدعأو،رتاوسلاوقدانخلاوئجالملاوتارقملانمفالآلارفحو
زّزعف،اًراهنوًاليلودعلانارينفصقتحتتاهبجلافلتخميفتايلمعلا
نمنييندملانميبرحلادوهجملارداكناك.عارصلاودومصلاةيناكمإهلمعب
نورِّدخموءابطأكراشيبطلابناجلايفو.لامعونيقئاسونيينفونيسدنهم
.مهنمديدعلاحرُجودهُشتساو،ىرخأةديدعنهمووذونوضرممو

رزجلةلثاممتايلمعةحاسءاشنإب،يسايقتقويفو،يزكرملادهجلاماق
اذهلاهبصنةقالمعتاخضمةطساوبهايملاباهرمغو،اهدادسونونجم
تقولايفو.ماحتقالاوروبعلاتايلمعبةفَّلكملاتاوقلااهيلعبَّردتتل،ضرغلا
ةيمامألاعضاوملايفةقلغملاتاريحبلانمديدعلاأشنأ،ديدشنامتكبو،هتاذ
تامدقلاوةلوصلاتاعطقاهنمقلطنتسيتلاقراوزلاسيدكتل،انتاوقل
نمبلطبقطانمفيفجتو،قرطلاوتابرتقملانيمأتبماقامك،ةبقُعملا
،ةيركسعلاةسدنهلاعمقيثونواعتبيرجيلمعلاناكو.ةيناديملاتادايقلا
يزكرملاةلودلادهجناكو.شيجلاناكرأةسائريفتايلمعلاةرئادفارشإبو



فقوموأبلطيأةيبلتلاًزهاج،كراعملاءانثأيفناكملايفاًدوجوم
.اهدعبوأاهمّضخيفدجتسي

يركسعلاعينصتلاةئيه-ب
ةيلمعلاهذهيفتاوقلاهيلإجاتحتامةئيهتبيركسعلاعينصتلاماق
ضرعب،لاغدأوشارحأهمظعميطغتيئامٍعنامروبعل،ةريبكلاةيئامربلا
نيلتاقملانمفالآلاتارشعلو،نيرتموليكىلإرتموليكفصنورتموليك
:اهمهأو،ةبابدلاوعفدملاىتحةيقدنبلانممهتادعمومهتازيهجتومهتحلسأب

.ًايرحبًافوط140-
.يطاطمقروز300-
.ةفلتخمماجحأبقروز2000-
.ةاشمللينيلفرسجةماعد2700-
.تالجعللفيفخرسجةماعد830-
.ةاجنلارتسنمفالآلاتارشع-
ةيركسعلاةسدنهلا-ج
تايلمعلاةحاسدادعإوةئيهتيفريبكٍدهجبةيركسعلاةسدنهلاتماق
ىلعروبعلاتاوقبيردتىلإًةفاضإ،يزكرملاةلودلادهجعمنواعتلاب
،روسجلابصنوةيئامربلافاوطألاةدايقوفيدجتلاوبراوقلامادختسا
:اهنمةيسدنهتادعمباًضيأتكراشو

.م500لوطب)Ponton(تانوتنوبرسج-
.ريسجتةبابد12-
.ةيسدنهةيئامربوًافوط48-
.قيسنتلاوبيردتلا-
تاحاسلةلثاممتايلمعحراسميفةكراشملاتاعطقللٌقاشٌبيردتىرج
فيدجتلاتاعطقلاميلعتىلعزيكرتلاىرجو،اهلكتاهاجتالايفةكرعملا
.ةليوطتافاسمل

تاتابنلاولاغدألافافتلالامتحال،قراوزلاتاكرحمفُّقوتانّعقوتمكحبو
بئاتكبيردتىرج،اهحوارملوحتاعقنتسملاحطسىلعةدتمملاوةرشتنملا
دوجولاةجلاعملةيطخلاتازكرمتلانارينيمرةداجإىلعقلايفلاةيعفدم
ةمكحمةيرانةطخءانبىرجو.ةيبارتلارتاوسلاودادسلاىلعيداعملا
تاوقلاوتايلمعلاةرئاديلِّثممو،يرانلادانسإلاةيلخلالخنمةقّسنمو
اهيفتدِّدُح،خيراوصلاةيرمآوةيعفدملاةيريدمو،شيجلاناريطوةيوجلا
يفنولوؤسملاناك.ةحلسألاعيمجنيبقيسنتلامتو،تابجاولاوفادهألا



تاريضحتلارارمتسابنوعباتياهرئاودوشيجلاناكرأةسائروةماعلاةدايقلا
.ةرشابمتابلطتملانيمأتو

ودعلا
ةقطنملايفو،ةدريجعناسلونونجمرزجيفودعلاتاوقمجحناك
ةقرفلاو،ءاولمهعموينيمخلاسرحنمقرفعبرأ،ّيرصبلاكشكلةلباقملا
:يليامكةعّزومةيعفدمبئاتكينامثو،92ةعردملا

يبونجلانونجم-
.ةيلامشلاةدسلايفتابابدّةيرسوينيمخلاسرحنمجاوفأةسمخ
يلامشلانونجم-

.ةيعفدمبئاتكعبرأو،ينيمخلاسرحنماًجوف15/20
.ةطورلاةدقعقرشدادسيفينيمخلاسرحنمجاوفأةسمخ
.ةيبونجلافيفجتلاةدسيف92ةقرفلانمجوف
يباهشلارفخم-دويسألارفخم-ّيرصبلاكشكرفخملباقمةقطنملايف
.ينيمخلاسرحةقرفو،92ةعردملاةقرفلاةيولأحتفنت

.ةدريجعناسليفينيمخلاسرحنمناءاول
ينيمخلاسرحنمقرفثالثمجحبو،تاطايتحاعفدودعلاناكمإب
.ةعاس12ىلإ6لالخ

انتاوق
يروهمجلاسرحلا-
اهدانسإبو،ةّصاختاوقةقرفو،ةاشم2وتاعردم2اهنم:قرفةسمخ
.ةيعفدمةبيتك28
ثلاثلاقليفلا-
اءاولوةاشمةقرفوةيلآةاشمىرخأو،ةعّردمةقرفاهنم:قرفعبرأ
.ةيعفدمةبيتك18تاعطقلادانسإبو.)طايتحا(ةعّردمةقرفوريواغم

سداسلاقليفلا-
.ةيعفدمبئاتكتسهدانسإبوريواغماءاولوةاشمةقرف
ةيوجلاتاوقلا-
عافدبرسو،ضارغألادّدعتمجاريمبرسو،يضرأموجهبارسأةسمخ
.ريوصتلاتارئاطوينورتكلإلاشيوشتلاتارئاطنمزرافمو،يوج

.ضارغألااددعتمجاريمابرسو،يضرأموجهابرسطايتحالايف



شيجلاناريط-
.تاعطقلقنةّيتمس100
.عالطتساوةدايقودانسإةّيتمس40

ةطخلا
ودعلاىلعضرعتلابانتاوقمايقىلعنونجمرزجريرحتةطختدمتعا
اهماحتقاب1988وينوي/ناريزح25يف4.15ةعاسلايفنونجمرزجيف
لامشلاولامشلاهاجتابرزجلاقرشبونجنمةعّردمةطاحإعم،اٍّيئامرب
ةيوجلاانتوقمايقىلعو،هريمدتوهباحسناعنمو،هتاطايتحابرضليبرغلا
.ةكرعملايفلخدتلانماهعنمو،ةديعبلاهتاطايتحاوهتارقمبرضب

يفودعلاعضاومىلعموجهلابموقت:يروهمجلاسرحلاتاوقةدايق
ةداعتسابو،يلامشلانونجملقحويبونجلانونجملقحنميقبتملاءزجلا
يلامشلانونجمطبرتيتلافيفجتلادادسىلعةرطيسلاوةينطولايضارألا
.نيرتموليكةفاسمبيناريإلاّربلاب

لامشلاهاجتابّيرصبلاكشكةقطنمنمعافدنالابموقي:ثلاثلاقليفلا
يناريإلاّربلانيبطبرلاةدسةدقعومسابديهشلاقرفملالتحابو،يبرغلا
تدادمإقرطعطقوةيعفدملاقطانمىلعةرطيسلابو،يلامشلانونجمو
.ودعلا

)1-16(لكشلا
ةيناثلا»هللاىلعانلكوت«ةيلمع



ناسلنيبطبرلاةدقعوةدريجعناسللالتحابموقي:سداسلاقليفلا
.نونجمهاجتابودعلاتادادمإعطقلاهلامشةنئاكلاضرألاوةدريجع
عنمتو،هتيعفدمقطانموودعلاتارقمرمدتوبرضت:ةيوجلاةوقلا
.ةكرعملايفلّخدتلانمهتاطايتحا

.عالطتسالاوةدايقلاوّيتمسلالازنإلاوحلسملادانسإلابموقي:شيجلاناريط



يفةرصبلالامشريدلاةقطنميفةماعلاةدايقللمدقتملاّرقملاحُتف
.1988وينوي/ناريزح24يف20.00ةعاسلا

دانسإلاةيلخطابضومهنكرطابضوةماعلاةدايقلاءاضعألوصولماكت
ةكراشملاقلايفلاةداقىلإلئاسربطابترالاطابضلاسرإمتو،يرانلا
.دغلامويةكرعمةرادإلةماعلاةدايقلاّرقمحتفبمهرابخإل

ةكرعملاريس
عضاومفصقبةيرانلاةطخلاذيفنتيفةيعفدملاتعرش3.45ةعاسلايف
برضعم،ةقيقد30ةدملخيراوصةفذاقواًعفدم850نمرثكأبودعلا
4.15ةعاسلايفو،ةليقثلاةيعفدملاوانوللاخيراوصبهتارقموودعلاةيعفدم
ىلإتعفدنايتلاتابابدللرشابملايمرلادانسإبةلوصلابتاليكشتلاتعرش
تارئاطوةحلسملاتّايتمسلادانسإبو،انتاعطقلةيمامألاةيعافدلاعضاوملا
.يضرألاموجهلا

يروهمجلاسرحلاتاوقةدايق-
ىلوألاةحفصلا-أ
يبونجلانونجملةيلامشلاةدسلالالتحا
نمةفلؤملاةلوصلاةمدقنمىلوألاةجوملا4.15ةعاسلايفتقلطنا
يرحبلاءاوللاو،يروهمجسرحةاشميءاولو،يروهمجسرحريواغميءاول
ىلعاهفادهألالتحالةلوصلاقراوزب،يروهمجسرحةّصاختاوق26
اهتبقعأ.نيرتموليكوحنانتاعطقعورشّطخنعدعبتيتلاةيلامشلاةدسلا
لاتقلاتالجعمادختسابنييلآةاشميءاولنمةفلؤملاةيناثلاةجوملا
ةسدنهلافاوطأىلعلومحمعردمءاولبةثلاثلاةجوملامث.BMP1ةيئامربلا
ةعاسلايفو.ريسجتلاةبيتكهتبصنرسجىلعرخآعردمءاولو،ةيركسعلا

،ةيلامشلاةدسلايفودعلاريمدتدعباهفادهألالتحاتاوقلاتلمكأ7.00
.يلامشلانونجملةيبونجلاةدسلاىتحقمعلايفو

ةيناثلاةحفصلا-ب
يناريإلاّربلاعمةيلامشلاطبرلاةدسو،يلامشلانونجملالتحا
نمةفلؤمتناكو،موجهلابةيناثلاةحفصلاتاوقتعرش7.30ةعاسلايف
يءاولو،يروهمجسرحنييلآةاشميءاولو،يروهمجسرحةاشميءاول
،سرحلاةيعفدمناريندانسإبعردمءاولو،يروهمجسرحةّصاختاوق
10.00ةعاسلايفو.ةحلسملاتّايتمسلاو،ةعردملاةيولألاتابابدنارينو
،ودعلاتادعمعمجلشيتفتلايفتعرشو،اهفادهألالتحاتاوقلاتلمكأ



ةّصاختاوقجوفلازنإمت13.30ةعاسلايفو.هدونجنمىقبتنمرسأو
سرحلاةدايقتعفدو،ةيلامشلاطبرلاةدسىلعتاّيتمسلابيروهمجسرح
.هعمسامتلاةمادإليروهمجسرح20ةاشملاءاوليروهمجلا

ثلاثلاقليفلا
،41ةاشملاةقرفتعرشوينوي/ناريزح26رجفنم4.15ةعاسلايف
ةهجاوملارتاوسلايفودعلاعضاومىلعموجهلابقليفلاريواغماءاولو
ةيولأتابابدنمرشابميمروّيتمسويراندانسإب،ةيمامألاةقرفلاتاعافدل
.اهلالتحانمريواغملاوةقرفلاةيولأتنَّكمت5.30ةعاسلايفو،ةعردملاقليفلا
،يبرغلالامشلاهاجتابىلوألاةيلآلاةاشملاةقرفتعفدنا6.00ةعاسلايفو
طبرلادادسىلعو،هتيعفدمىلعةرطيسلاوةبيرقلاودعلاتاطايتحابرضل
ةعردملاةقرفلااهتبقعأو،يلامشلانونجمنمودعلاباحسناقرطعطقل
نماهعنمو،ةديعبلاودعلاتاطايتحابرضليقرشلالامشلاهاجتابةسداسلا
ىلوألاةيلآلاةقرفلادئاقبلط8.30ةعاسلايفو.نونجمةكرعميفكارتشالا
10.00ةعاسلايفو.ودعلاىرسألقنلريواغمتادحوولقنتالجعلاسرإ
ةعاسلايفو.ةيناميلسلاةانقىلعةرطيسلاو،مسابديهشلاقرفملالتحامت

ةقرفلاتاليكشتضعبتعفدناو،طبرلادادسىلعةرطيسلاتمت11.30
،هاكتسبراطقةطحمترمدوتمجاهفقرشلاىلإاًديعبةسداسلاةعردملا
ةيناريإلاتاوقلامظعمترمدو،زاوحألا-ةرمحملاديدحةكسّطخىلع
.نونجمقرشيناريإلاّربلاىلعةدوجوملا

سداسلاقليفلا
ودعلاعضاومىلعةلوصلايفقليفلالاترأتعرش4.15ةعاسلايف
مجاهلوألالترلا،لاترأةثالثبو،ةدريجعناسليفّيتمسويراندانسإب
ثلاثلالترلاو،اهلامشعفدنايناثلالترلاو،ةدريجعةدسىلعًالجارودعلا
مثنمو،نيحانجلانمقراوزلابةلومحمتاوقبةطاحإتايلمعيفاهبونج
ةعاسلايفو.لجارلالترلالتاقتوهجاوتيتلاودعلاعضاومفلخلازنإلا

ىلعودعلاتاعافديطختنمقراوزلابلومحملاريواغملاءاولنَّكمت6.40
يبونجلاناسللايفهعضاوممجاهو،ملك7-5ةفاسمبةسيئرلاةدسلا
7.30ةعاسلايفو.ديدشلاتقدعباهلتحاو،ةدريجعةدسنمعرفتملا
ةحفصلالامكإمتكلذبو،ةدريجعناسليفةيطسولاةدقعلاهلاترأتلصو
ةيناثلاةحفصلاذيفنتيفلاترألاتعرش8.30ةعاسلايف.ةكرعملانمىلوألا



ةدسءاقتلاىلإقليفلاريواغمةيولأتلصو14.30ةعاسلايفو،ةطخلانم
ناكرأسيئرتاهيجوتذيفنتمت15.00ةعاسلايفو،لصولاةدسبةدريجع
لاترأتلصو15.30ةعاسلايفو،ةدريجعثلثميفّيتمسلالازنإلابشيجلا
تمادأو،يلامشلانونجمىلإًابونجتهجتاو،مسدلاةدسىلإقليفلاريواغم
هفادهألمكأدققليفلانوكيكلذبو،يروهمجلاسرحلاتاوقعمسامتلا
.اهلك

نمةيلآلاوةعردملاثلاثلاقليفلاتاليكشتبحسمتيلاتلامويلايف
كلذبو،ةيقارعلادودحلالخادىلإيناريإلاقمعلايفاهتلصويتلاقامعألا
.»ةيناثلاهللاىلعانلكوت«تيمُسيتلانونجمرزجريرحتةكرعمتهتنا

وينوي/ناريزح26راهنفصتنميفةرصبلالامشريدلايفانرقمقلُغأ
1988.
»ةيناثلاهللاىلعانلكوت«ةكرعمءاهتنادعبةماعلاةدايقلاعامتجايف
ناكرألاسيئرو)عافدلاريزو(ماعلادئاقلابئانهرضحيذلا،ةرشابم
ىلعفرشملالماكنيسحوةيركسعلاتارابختسالاريدموتايلمعللهنواعمو
يفةلتحملاقطانملاريرحتةطخلةيلوألاطوطخلاتضرُع،يروهمجلاسرحلا
تناكو.عبارلاقليفلاعطاقيفةرامعلاةنيدمقرشتاديبزلاوبيطلا
نمةلتحملاضراوعلاةداعتسالنيقليفلاضّرعتىلعروحمتتةسيئرلااهحمالم
ددعربكأرسأولتقو،ةيبرحلاهتلآريمدتىلإقمعلايفعافدنالاو،ودعلا
رهشنميناثلاعوبسألاةياهنىدعتيالدعوميفذَّفُنتنأىلع،هتاوقنم
عامتجالايفاهتشقانملةطخلادادعإبرمأو،كلذماعلادئاقلارقأو.ويلوي/زومت
تاوقوةدايقءادأبُتدشأةريخألاةكرعملاثداوحضعبعاجرتسايفو.لبقملا
سرحلاىلعفرشملالماكنيسحردابف،يروهمجلاسرحلاوثلاثلاقليفلا
زمغلالواحو،بولطملاىوتسملابنكيملسداسلاقليفلاءادأنأءاعدالاب
يوحنماعلادئاقلاسيئرلارظنف.لداعرمعنيجلايءاوللاهدئاقةانقنم
انأ،كانهنكيمليروهمجلاسرحلاىلعفرشملا،سيئرلايديس«:تلقف
اههجاوتيتلاتابوعصلاىلعُتعلطاو،قليفلادئاقُترزدقوكانهتنك
تلذب،ةمئالموةديجهتاءارجإواًمزاحوًائداهناكف،ةدريجعدادسيفهتاوق
ماعلادئاقلاقلعف.»هترادجبوهباهتقثل،اهيلعبلغتللارًيبكاًدهجهتاعطق
اماذهو،سرحلاءادأنعلقيالتالكوتلايفقلايفلاءادأنإ«:ًالئاق
.»اندعُسي

لوألاقليفلايف



عطاقيف)لوألاقليفلادئاق(مشاهناطلسنكرلاءاوللاتاوقتناك
كرتتملو،ىرخألادعبًةدحاو،ضراوعلاعزتنتلوألاقليفلاةهبجنمتوام
ةلسلسىلعترطيسثيح،هنزاوتةداعإوهسافنأعاجرتسالةصرفودعلل
ةلسلسلاىلعًابونجمّدقتلاو،توامزواجتتلأيهتتو،توامىلإةيدؤملالابجلا
هعمةيفتاهةملاكميفو.دودحلايبناجىلعةرطيسملاوةفرشملاةيدودحلا
ةلسلسلاىلعهلاتقوودعلاةمواقمدادتشاعقوتينأهيلعنأهتربخأ
ةمدقتملاتاعطقلاتضاخذإ،ثدحاماذهو.ةلبقملامايألايفةيدودحلا
،ةيدودحلاةمردنجلاتاوقعمًايراضًالاتقويكرسوشرةرازنةضراعىلع
مّدقتيفعّرسيذلارمألا،تاوقلاهذهدئاقلتقمدعبالإاهلاتقأدهيملو
،اًعابتزوكايسويورمونيريسوةشاكركةيدودحلارفاخملاتررحتف،انتاعطق
ىلإةتراوجقرشناولهةقطنميفاهعضاومنمودعلاتاعطقتبحسناو
اهعفادمواهتادعمواهتازيهجتمظعمتكرتو،ةغلابةعرسبدودحلاءاروام
.يناريإلالخادلاعماهتالصاومقرطعطقننألبقةليقثلااهتحلسأو

نألوألاقليفلاتارابختسانمتامولعمانتدروويلوي/زومت12يف
قليفلاتارابختساطباضُترمأفةجبلحعطاقنمعمُستٍتاراجفناتاوصأ
نميبلصتاف،يرابخإوفقوملايفقيقدتللةيمامألاعضاوملاىلإباهذلاب
نأدقتعيو،ةريبكتاراجفناتاوصأعمسيهنأبينربخأوةيمامألاعقاوملا
ةيمامألاايارسلاعفدينأهترمأف،هباحسنالبقهتادعموهرئاخذرمُديودعلا
ةمواقمهجاوتملنإف،اًعابتلامروخوةجبلحهاجتابةعفادملاتاليكشتلانم
.كلذبقليفلادئاقرابخإومّدقتلايفرمتستلفةفيعضةمواقملاتناكوأ
105ءاوللاوةجبلحقليفلللوألاريواغملاءاوللخدمويلاكلذءاسميفو
.اهدودحءاروامىلإودعلاتاوقباحسنادعب،ةمواقمنودنم،لامروخ
كلذبو.اهنمانبلصتاو،ةجبلحيفناطلسءاوللاناكيلاتلامويلايفو
تايلمع«تيمُسيتلا،لامروخوةجبلحريرحتللوألاقليفلاتايلمعتهتنا
.»هللالوسردمحم

بونجلايفتالكوتلاتايلمعىلإةدوع
بيطلاريرحتةطخماعلادئاقلارقأ،يلاتلاةماعلاةدايقلاعامتجايف
اًدعوم1988ويلوي/زومت12مويددحو،عبارلاقليفلاعطاقيفتاديبزلاو
ةئيهتومهططخدادعإيفروفلاىلعاوعرشو،نوينعملاةداقلاغُِّلبف،اهل
.اهتابلطتم

نمعبارلاقليفلادئاقيناتسغادلارداقلادبعدمحمنكرلاقيرفلاناك



ةسائربتايلمعلاةّينواعميفطيطختلاريدمبصنملغش،نيزِّيمتملاطابضلا
بجاولاذيفنتلهتطخىلععالطاللهترزامدنعو.ةليوطةرتفلشيجلاناكرأ
ةعيبطبهتفرعمىدمنعهتلأسو،ةماعلاةدايقلاةطخيفءاجامقفو
قمعلايفةعردملاوةيلآلاهتاليكشتاهيلإعفدنتسيتلاتايلمعلاةحاس
ةيادبيفيناريإلاقمعلايفانتاوقتناكامدنعًالبقاهرازلهو،يناريإلا
ءاوللانأملعأتنكّاملو.كاذنآهلحنستملةصرفلانأباجأ،برحلا
تناكيتلاةعردملاةرشاعلاةقرفلاناكرألاًسيئرناكيكزليلخدايإنكرلا
يفتلسرأ،1982ماعيفةيلودلادودحلاىلإانباحسنالبقعطاقلااذهيف
،ةلماكةفرعمهاجتالااذهيفيناريإلاقمعلاليصافتفرعيهنإلاقفهبلط
قليفللاًدئاقروفلاىلعقحُلأو،سماخلاقليفللاًدئاقهبصنمنملقُنف
ٍلاعطابضناومهفتبرمألالِبقيذلايناتسغادلاقيرفلانمًالدب،عبارلا
.هتداعكهيفعدبأبصنموهو،بيردتللشيجلاناكرأسيئرلًانواعمِّنيعو

»ةثلاثلاهللاىلعانلكوت«تاديبزلاوبيطلاريرحت
1988ويلوي/زومت12
اًعساواًموجهّنشدقودعلاناك1982ربمفون/يناثلانيرشتةيادبيف
ةقطنمقرش،ةيناريإلايضارألالخادانتاوقىلع»مارحلامرحم«مساتحت
كراعمدعبنَّكمتو،ةرامعلاةنيدمقرشلامشةعقاولاتاديبزلاوبيطلا
رهناهروبعدعباهبّقعتو،ةينطولااندودحلخادىلإانتاوقعفدنمةفينع
ىلإ5قمعب،ىرخأقطانموةيدودحلاتاعفترملاوضراوعلالتحاو،جيريود
تاديبزلاتاعفترمىلعكلذةجيتنهتاوقترطيسو.اندودحلخادملك10
تنَّكمتديدشلاتقدعب.بيطلاتاعفترموبرغوبأطفنلوقحويناهرشلاو
.نيحلاكلذذنمهلاحىلعفقوملارقتساو،همّدقتفاقيإنمانتاوق

ةقطنملاةعيبط
لبجةلسلسلةيبونجلاتاياهنلاتاديبزلاوبيطلاتاعفترملِّكشت
يفذخأتو،عوطقلاوةيدوألااهيفرثكتةجومتماًمومعةقطنملاو،نيرمح
ضافخنالابأدبتمث،ةيلودلادودحلاىتحًاقرشانمّدقتاملكاًجيردتعافترالا
رهنربتُعي.اهلكتايلآلاريسملةحلاصةيوتسماًضرأحبصتىتحيجيردتلا
تاعفترمنمةيقارعلايضارألاىلإردحنيو،م80ىلإ70ضرع(جيريود
مامأسيئرلاعناملا)ةيلودلادودحلاةازاومبريسيويناريإلااهعاطقيفنيرمح
ضعبلالخنموأروسجلابروبعلادَّدحتيثيح،تايلآلاوعوردلامّدقت



:دودحلليناريإلابناجلانمتابرتقملاوقرطلامهأو.ةدودحملاتاضاخملا
-برغوبأ-يناهرشلا-ميرصمج-سابعةدازمامإقيرط:ًالوأ
.هلكاهعاونأبتايلآلالّقنتلةحلاصوةدَّبعمقيرطيهو.تاديبزلا

.تاديبزلا-يناهرشلا-شوخنيعقيرط:اًيناث
كانهو.يواحلاىسوم-ميرصمج-يدنهمج-ةزيكنعقيرط:ًاثلاث
.اهريغىرخأتابرتقموةيعرفقرط
ةحاسيفةرطيسملاضراوعلاودعلااهلتحييتلاتاعفترملاوضراوعلالكشت
.ةكرعملا

)2-16(لكشلا
1988ويلوي/زومت18-12،ةثلاثلا»هللاىلعانلكوت«ةكرعم

تاراضحتسالا
اذهيفةرارحلاتاجردلصتذإ،ةيساقةيخانملاوحأيفبيردتلا-
تاعفترملااهيفرثكتةقطنميفو،ةيوئمةجرد50نمرثكأىلإرهشلا
دعبهسافنأطاقتلادرفلاىلعّقشيىتحءاوهلاُنكسيو،عوطقلاوةيدوألاو
نمةلواطملاولمحتلاىلعةردقلاوةيندبلاةقايللاتحبصأ.طيسبدوهجم



مهتادحوبيردتيفنيرمآلاوةداقلانمهيلعزيكرتلاىرجاممهأ
يفةيندبلامهتاردقريوطتىلعاوزّكرف.ةكرعملايفمهكارشإلبقمهدونجو
ةضايرلاىلعمهبيردتاوّفثكو،ةكرعملالبقمهلةّرسيتملاةدودحملاةرتفلا
لّمحتتاريسمثالثتادحولاترجأثيح،لّمحتلاتاريسمو،ةيندبلا
يوبعتبيردتنيدايمةثالثءاشنإمتامك،ةيبارترتاوسوعناومزايتجاو
.اهنومجاهيسيتلافادهأللةهباشم،كراشمءاوللكل

ةداعتسابةدايقلاتاهيجوتباٍّيوفشقرفلاتغُِّلبنأدعب:تارمتؤملا-
ترجو،نامتكلاتاجردىصقأباهتاريضحتءارجإاهنمبُلط،ةينطولاضرألا
:تارمتؤملانمةلسلسقليفلكل

ةكرعمللتاريضحتللقلايفلاتارقميفرمتؤم•
ططخلاةشقانمرمتؤم•
قيسنتلاوليدعتلارمتؤم•
ةيرانلاططخلاقيسنترمتؤم•
.ةفاكنيرمآللممهلاذحشلاًرمتؤمعبارلاقليفلادئاقىرجأ

نيفرطلاتاوق
ودعلا-
.عردماهدحأ،ةيولأةعبرأنمفلأتتو21ةاشملاةقرف
عبارلاوةيلآاهنمٌةثالث،ةيولأةعبرأنمفلأتتو77ةيلآلاةاشملاةقرف
.عردم
.ريواغماءاول
.)نوكبارس(ينيمخلاسرحنمنوعبرألاءاوللا
.ةمردنججاوفأةسمخ
.تارايعلاةفلتخمةيعفدمةبيتك16
تاعفترملاىلعينيمخلاسرحةاشمو،ودعلاةاشمتاليكشتحتفنت
يناهرشلاوبرغوبأوتاديبزلاودئاقلادصرميفةلتحملاانضرأنمةرطيسملا
.ىرخأَقطانمو

نيعوميرصمجقطانميففلخلاىلإةيلآلاوةعردملاهتاوقبظفتحي
.لباقملاموجهلاضارغألو،ًاطايتحاشوخ
انتاوق-
يروهمجلاسرحلا
.»ةرونملاةنيدملا«:ةعردمةقرف



.»رصنذخوبن«و»دادغب«:ةاشماتقرف
.يروهمجسرحةّصاخلاتاوقلاةقرف
.خيراوصاتبيتكو،ةيعفدمةبيتك20
.ريسجتةبيتكو،ةسدنهبئاتكعبرأ
عبارلاقليفلا
.نورشعلاوةعساتلاةقرفلاو،نورشعلاةقرفلاوةيناثلا:ةاشمقرفعبرأ
.ةسماخلاوىلوألا:ناتيلآةاشماتقرف
.ناعردمناءاول
.ريواغماءاول
.)ناديم15وةطسوتم19(:ةيعفدمةبيتك34
.ضرأ-ضرأخيراوصاتبيتك
.ناديمةسدنهبئاتكعبس
ةيوجلاتاوقلا
.يوجعافدبرسو،يضرأموجهبارسأةتس
.ريوصتلاوينورتكلإلاشيوشتلاتارئاطنمزرافم
شيجلاناريط
.ةرطيسلاوةدايقلاودانسإللةحلسمةّيتمس40
.يبطلاءالخإللولازنإلللقنةّيتمس100

ةطخلا
ةكرعمللانميمصتناك،نونجموةجمالشلاووافلاريرحتتايلمعيف
ربكأعاقيإو،ةيلاعةيقبسأبةلتحملاةينطولاضرألانمودعلادرطفدهتسي
ىقبتنمرسأو،ةيناثةيقبسأكةيركسعلاهتلآبوهبرئاسخلانمنكميام
اهتميقلوأةيويحلاانفادهأاهديدهتواهتيمهألكلذو،ةرخأتمةيقبسأب
رسأو،ةيبرحلاهتلآريمدتانعضوفاهيلياموةيلمعلاهذهيفامأ.ةيداصتقالا
نمىرخألاتايقبسألاءاقبعم،ةمدقتمةيقبسأكهدارفأنمددعربكأ
ريهطتدعبانتاوقعافدناىلعةطخلاتممُصهيلعءانبو.تايلمعلافادهأ
ةيلاتقلاهتادعموهتاطايتحاريمدتلةبسانمقامعأىلإودعللةيعافدلاعضاوملا
.هدارفأنمنكممددعربكأرسأوةليقثلا

1988ويلوي/زومت12موي7.15ةعاسلايفموقي:يروهمجلاسرحلا
،ةلتحملاضرألاريرحتو،هريمدتليناهرشلاةقطنميفودعلاىلعموجهلاب
.هتاوقنمددعربكأرسأو،هتيعفدمريمدتلشوخنيعىلإعافدنالاو



موجهلاب1988ويلوي/زومت12موي7.15ةعاسلايفموقي:عبارلاقليفلا
ةلتحملاضرألاريرحتوهريمدتلتاديبز-بيطلاةقطنميفودعلاىلع
.هتاوقنمددعربكأرسأوهتيعفدمريمدتلنارلهدىلإعافدنالاو
هتيعفدمقطانموودعلاتارقمريمدتوبرضبموقت:ةيوجلاةوقلا
.يردانلاوشوخنيعونايسوميفروسجلاوهتاطايتحاو

.عالطتسالاوةدايقلاوّيتمسلالازنإلاوحلسملادانسإلابموقي:شيجلاناريط
11ءاسمةنماثلاةعاسلايفةرامعلايفةماعلاةدايقللمدقتملاّرقملاحُتف
.1988ويلوي/زومت

ةكرعملا
موي6.45ةعاسلايفيعفدملافصقلابهتيعفدمتعرش:يروهمجلاسرحلا
.1988ويلوي/زومت12
ىلوألاةحفصلا-أ
راتستحتعورشلاّطخةيمامألاةلوصلاتاعطقتربع7.15ةعاسلايف
نمتللختنأدعب،ةرشابملاتابابدلانارينو،ةيعفدملاناريننمفيثك
.عبارلاقليفلاتاعطقلةيعافدلاعضاوملا

لوألايعافدلارتاسلالالتحاةيمامألاةيولألاتلمكأ8.00ةعاسلايف
ودعلليناثلايعافدلارتاسلالالتحامت10.00ةعاسلايفو.يناريإلاودعلل
يفو.ىرسألانمٍددعىلعضُبقو،اهبورهوهتاعطقرايهنادعبيناريإلا
سرحلاريواغمويروهمجسرحةّصاختاوق16ءاوللانَّكمت11.00ةعاسلا
رسجسأرسيسأتو،ةيطاطملاقراوزلابجيريودرهنروبعنميروهمجلا
.رهنلااذهلةيقرشلاةفضلاىلععساو

ةيناثلاةحفصلا-ب
ةيلآلاوةعردملاتاليكشتلاتعفدناو،جيريودرهنىلعةّدعروسجتبُصن
خيراوصةبيتكو،ودعلاةيعفدمىلعتلوتساو،يناريإلاقمعلاىلإاهربع
تاعطقلاترمدو،ةنانجىلإتعفدناوشوخنيعيفيوجلاعافدللكوه
اهكرتيتلاتازيهجتلاوتادعملاوىرسألاعمجبتأدبمث،اهيفاهلكةيناريإلا
ىلعّيتمسلالازنإلابةّصاخلاتاوقلاتادحوتماقو.هبورهدنعودعلا
،هاجتالااذهيفودعلادوقتيتلابرغلاتايلمعّرقمو،21ةقرفلارقم
.اهيفنكرلاتائيهنماًددعترسأو
ةعاسلايفيعفدملافصقلابعبارلاقليفلاةيعفدمتعرش:عبارلاقليفلا
6.45.



ىلوألاةحفصلا-أ
عضاوملالالخنمموجهلابةلوصلاتاعطقتعرش7.15ةعاسلايف
،تابابدللرشابملايمرلاوةيعفدملانارينراتستحت،قليفللةيمامألاةيعافدلا
لالتحانم29و20نيتقرفللةيمامألاتاليكشتلاتنَّكمت8.00ةعاسلايفو
هرماوأقليفلادئاقردصأ8.30ةعاسلايفو،ودعلللوألايعافدلارتاسلا
تاحفصلالخادتب2ةاشملاةقرفو،ةسماخلاوىلوألانيتيلآلانيتقرفلل
ناتقرفلاتلمكأ9.20ةعاسلايفو.ةيناثلاةحفصلاذيفنتىلإاًروفعافدنالاو
.ودعلليناثلايعافدلارتاسلاامهلالتحابىلوألاةحفصلافادهأ29و20

ةيناثلاةحفصلا-ب
ّلدوةبقارمبتّايتمسلامايقبهرماوأقليفلادئاقردصأ9.40ةعاسلايف
داجيإيفامهتدعاسموقمعلاىلإنيتعفدنملانيتيلآلانيتقرفلالاترأسوؤر
نايسومهاجتابمدقتلامت10.30ةعاسلايفو.دانسإلاميدقتوةلالدلاوقرطلا
.ودعلاتاعطقرصحلربنعرهنو

تررحتو،عطاقلاةيلوؤسمىلوألاةيلآلاةقرفلاتملتسا11.30ةعاسلايف
17.00ةعاسلايفو.نارلهدةنيدمىلإعافدناللةسماخلاةيلآلاةقرفلا
ىرجوةنيدملاتُلتحا1988ويلوي/زومت13يفو.ةنيدملاقيوطتتلمكأ
لاسرإقليفلانمةقرفلاتبلط.تازيهجتلاوتادعملاوىرسألاعمجواهشيتفت
رمأيلاتلامويلانم11.00ةعاسلايفو.مئانغلالقنلتابحاسوتالجع
بيطلارهنبرغًابونجةقرفلانميلآٍءاولعفدبشيجلاناكرأسيئر
هتارقمنمددعىلعءاليتسالاذيفنتلاءانثأيفىرجو،كانهودعلارصحل
.ةيداعملا

تاطايتحالاوتارقملابرضبةكرعملامايألاوطتماق:ةيوجلاةوقلا
تابرضتهجوو.زدلاوةخركلاونوراكلاراهنأىلعةسيئرلاروسجلاوةديعبلا
يفلخدتلااهتلواحمبترعشامدنع،ودعللةيوجلاةدحولاةدعاقىلإةّدع
7500نمرثكأُرسأو،اهيلعءاليتسالاوأودعلاتادعمريمدتمتو.ةكرعملا
ريرحتلاكراعميفاوُرسأنممربكأددعوهو،هدونجوودعلاطابضنم
.ةقباسلاثالثلا

هترمإبتلمعيتلاتاليكشتلاوعبارلاقليفلاءادأناكةكرعملاهذهيف
،هاوتسمبنكيملنإ،يروهمجلاسرحلاءادأنملقأنكيملو،اًزيمتم
،ةردابملاوةأرجلابوةيفَرحلاةراهملابيكزليلخدايإنكرلاءاوللاهدئاقزيمتو
تتبثأ»تالكوتلا«كراعميفو.اهرمآبةدحولانأةفورعملاةلوقملاتبثأو
.لاتقلاوءادألايفيروهمجلاسرحلاتاوقسفانتاهنأشيجلاقلايف



ناك،مّدقتملاةماعلاةدايقلاّرقميفو،ةكرعملانملوألامويلاءاسميف
سيئرلاناك.يّدووجهداسءاقليفنيقليفلاادئاقوةدايقلاءاضعأوسيئرلا
لاتقلاوجنمةديعبتايركذنعيكحيوصقيوتّكنيةيحيرألايفةياغ
لماكنيسحنييعتباًرمأمويلااذهيفردصأهنإلاقةأجفو.كراعملاو
ةفاضإ،ةعانصللاًريزويركسعلاعينصتلاةئيهسيئروسرحلاىلعفرشملا
نمبسحفلماكنيسحنأدقتعأ«:فاضأو،اهلغشييتلاهعقاومىلإ
ةسامحوأاًقيلعتعمسيلتكسو،»بصانملاهذهلكعمجينأعيطتسي
.قيلعتيأبانمٌّيأسبنيملو.اذههئارجإل

هعناصمنماٍّيأِةعانصلاريزولكرتيمللجرلاف،الَملو:يسفنيفتلق
.هتايحالصوأ

نمةنماثلاةعاسلايفةرامعلايفةماعلاةدايقللمدقتملاّرقملاقلُغأ
.1988ويلوي/زومت14ءاسم



ريدمتحّشردقتنكيننأاهنم،مايألاكلتيفةفيرطرومأتثدح
طابضلانموهو]230[سماخلاقليفلاةدايقلتايلمعلاةرئاديفطيطختلا
هيدلتحبصأو،بصانملافلتخميفاهعالدناذنمبرحلابكاو،نيديجلا
هعطاقيفلمعنأوقبسيذلاسماخلاقليفلاةدايقلهلهؤتةزاتممةربخ
رادصإلماعلادئاقلاىلإحيشرتلاتلسرأ.تاوقلاىدحإلاًدئاقةبسانمةرتف
ةداعإهنمتبلطوطيطختلاريدمتيعدتسا.هتقفاومدعبكلذبرمألا
يفةدوجوملاتاوقلامجحو،سماخلاقليفلاعطاقنعفقومريدقتةسارد
امإهتايصوتءاطعإو،ةلحرملاهذهيفيداعملاديدهتلاءوضيفقليفلا
وأةيفاضإتاعطقباهزيزعتبامإوهيلعيهامىلعتاعطقلامجحءاقبإب
؟اهضعببحس

تاليكشتلانمددعبحسباهيفيصوييتلاهتساردزجنأيلاتلامويلايف
نوكتيكو،ةلحرملاهذهيفٍداعمديدهتدوجومدعل،قليفلاعطاقنم
ردصنيمويدعبو.ميظنتلاةداعإوبيردتللغرفتتلةماعلاةدايقللًاطايتحا
بحسرمأءاغلإينلأسيءاجف،سماخلاقليفلاةدايقهّيلوتبرمألا
نمةقيقدكتساردتناك«:تلقف.هتسارديفهبىصوأيذلاتاليكشتلا
:تلق.»معن«لوقينأالإعطتسيملو،»؟كلذكسيلأ،اهلكيحاونلا
لمعنمهنأملعيوهوبهذف،»؟اهتايصوتيغلأنأينديرتفيكف«
.هيفوهيذلابلقملا

ةكرعملاةطخدادعإيفعبارلاقليفلاعطاقنمانتدوعروفانعرش
ةركفماعلادئاقلارقأوقبس.اهرارقإلماعلادئاقلاىلعاهضرعل،ةريخألا
بسكلةقباسةرتفيفهيلعاهتضرعامدنعاهيفةسيئرلاتاهاجتالاوةيلمعلا
ريخألاعوبسألاانددحو،تاعطقةكرحولّقنتنماهتابلطتمنيمأتوتقولا
.اهذيفنتلاًيلّوأاًدعوميراجلارهشلانم

دئاقلاهرضحيذلا1988ويلوي/زومت16يفةماعلاةدايقلاعامتجايف
نيسحوتارابختسالاريدموتايلمعللهنواعموناكرألاسيئروهبئانوماعلا
تضرُع،يركسعلاعينصتلاسيئرويروهمجلاسرحلاىلعفرشملالماك
.اهذيفنتلاًدعومويلوي/زومت25مويددحو،ماعلادئاقلااهّرقأفةطخلا

يتلااياضقلاضعبةشقانملهبتكمىلإماعلادئاقلاُتبحاصعامتجالادعب



ةركفيدلسيئرلايديس«:هلتلقهنمءاهتنالادعبو.ناكرألاةسائرصخت
ةحلسملاتاوقللةيداملاةدعاقلاريمدتو،اهريرحتوناتسبرعلالتحالتايلمع
ءاقبلارارقمكلكُرتيو.قارعلاةهجاومل،كانههاشلااهدّيشيتلاةيناريإلا
.»هنوبسنتاموأباحسنالاوأ

:لأسو،هانيعتقاضدقويوحنرظنوفلخلاىلإهسأرسيئرلاعفد
،ةلبقملاةكرعملانمءاهتنالادعب،سيئرلايديس«:هتبجأف،»؟فيكو؟اذام«
سرحلاتاوقدشحوكيرحتةداعإلةثالثوأناعوبسأهيلإجاتحنامنإف
اهنكامأنمكرحتتفتاوقلاةيقبامأ.ديدجلالمعلاهاجتايفيروهمجلا
قليفلا:يليامكو،قلايفةعبرأبلمعلابتايلمعلاةركفصخلتتو.ةيلاحلا
زدلادسقيضميفناريإنعناتسبرعقلغيو،لوفزيدىلإكرحتيعبارلا
ربعتو،اهقّوطيوزاوحألاةنيدموحنعفدنيفثلاثلاقليفلاامأ.لوفزيدلامش
ّطشربعيسيذلاعباسلاقليفلايقتليل،ةعردملاوأةيلآلاهقرفىدحإ
قرشقطانملاىلعهتاوقرطيستونادابعقوطيو،نادابعبونجنمبرعلا
،لوفزيدوزاوحألانيبةقطنملاىلإيروهمجلاسرحلاعفدنيو.نوراكلارهن
.»ناتسبرعتايلمعةحاسيفًابراضًاطايتحانوكيل

وأراسفتساوأةعطاقمنودنمهلوقأامىلإيغصيسيئرلاناك
:هتبجأ.»؟كلذكريغفرعيله«:لاقمثقئاقدعضبكلذكيقبو.قيلعت
ديرأالوكلذفرعنبسحفتنأوانأاًديجينعمسا«:لاق.»يديسالك«
:ارًيخألاقو.»هنأشناكامهمٍدحأيأ«رّركمث،»اهبفرعينأدحأل
.»!اهبملحتنأىتحَكديُرأالرازنقيرف«

سرحتادايقويناريإلاشيجللةيركسعلاتادايقلابينيمخلاعامتجايف
ةيقبةردقمدعو،برحلايفاهيلإاولصويتلاةلاحلاةداقلاضرع،ينيمخلا
سلجمرارقىلعةقفاوملاىلإرطضاف،اهضوخيفرارمتسالاىلعمهتاوق
هتملكلاقو.برحلافاقيإو1987ويلوي/زومتيفرداصلا598مقرنمألا
.»رارقلااذهىلعقفاوأنأىلعمسلاعرجتأنألضفأتنك«:ةروهشملا
18يفكلذتنلعأو598رارقلاىلعناريإتقفاو،كلذءوضيفو
.1988ويلوي/زومت

عوبسأانمامأناكثيح،ًائجافمواًديدشانيلعنالعإلااذهعقوناك
يفةزكرتملاودعلاتادعموتاردقنمىقبتامريمدتوةمجاهملطقفدحاو
.طسوألاعطاقلاتايلمعةحاس

عطاقلاةيلمعذيفنتمويميدقتررقتةماعلاةدايقلللجاععامتجايف
نمكلذهبلطتياملكذاّختاعم،25نمًالدبويلوي/زومت22ىلإطسوألا



هجاوتيتلاةسيئرلاةلضعملاتناك.ددحملادعوملايفهذيفنتنمضتتاءارجإ
ةقرفلاويروهمجلاسرحلاقليفتاوقلّقنتيفيهاهرئاودوناكرألاةسائر
ةفاسمل،طسوألاعطاقلايفيلدنمونيقناخىلإةرامعلانمةيلآلاةسماخلا

عطاقيفقداصديسوةجبلحنمةرشاعلاةعردملاةقرفلاو،ملك400
.طقفمايأةثالثيفملك150ةفاسمل،يلدنمىلإلوألاقليفلا

،ةحلسملاتاوقلايفاهلكةرفاوتملاتابابدلاتالقانلاسرإررقتكلذل
طفنلاوةعارزلايترازويفطفنلالقنبيبانأوةيعارزلاتابحاسلاتالقانو
ةعردملالاتقلاتالجعلقنل)عبارلاقليفلاعطاق(ةرامعلاةنيدمىلإ
ةسماخلاةقرفلاويروهمجلاسرحلاقليفل،ةكرحلاةيتاذلاعفادملاوتابابدلاو
ةثالثلالخو،يناثلاقليفلاعطاقيف21/7مويلبقلماكتتنأىلع،ةيلآلا
مايقللعطاقلايف20موينورمآلاوةداقلانوكينأىلعو،طقفمايأ
ةبسنلابامأ.تاوقلالّقنتةدايقىلعمهؤالكوفُرشينأىلعو،عالطتسالاب
يفقداصديسوةجبلحيفةحتفنمتناكيتلاةعردملاةرشاعلاةقرفلاىلإ
تابابدلافرسىلعو،ةقايسقرطلاىلعاهلّقنتررقتف،لوألاقليفلاعطاق
.تالقانلارسيتمدعل

تاليكشتلالاترألّقنتوةكرحاهرئاودوناكرألاةسائرنكرطابضعبات
كانهوانهرهظتيتلاتابقعلاليلذتلاهلوصوىتحاهقالطناقطانمنم
اوماقو،يناثلاقليفلاعطاقىلإنورمآلاوةداقلالصو20/7يفو.اهتجلاعمو
تاليكشتلالوصوًاليللماكت21/7يفو.مهتابجاوعطاوقلمهتاعالطتساب
ةقرفلانمربكألامسقلاوةيلآلاةسماخلاةقرفلاويروهمجلاسرحلا:ةفاك
.ةجبلحعطاقنمتابابدلافرسىلعتلقنتيتلاةرشاعلا

ةريخألاةكرعملا
اهيلعزواجتةيقارعٍضارأةداعإىلع1975ماعيفرئازجلاةيقافتاتّصن
قطانمو،دعسفيسوسوقلانيزاهنمو،ةقباستارتفيفيناريإلابناجلا
هذهدَُعتمل.ىلايدو)توكلا(طساويتظفاحملةيدودحلاقطانملايفىرخأ
امىلعلاحلايقبو،برطضملايلخادلاعضولاةجحبهاشلانمزيفيضارألا
.ةرركتملاقارعلاتابلاطمنممغرلاىلعةيناريإلاةروثلادعبهيلعوه
بناجلافصق1980ماعيفةيدودحلاتاشوانملادعبرتوتلادعاصتامدنعو
اهتداعإبجيناكيتلاقطانملانمةيدودحًاندموةيطفنتآشنميناريإلا
نيقناخةنيدمتفُِصقلاثملاليبسىلعسوقلانيزنمو،قارعلاىلإ
.ةناخطفنلايفةيقارعلاطفنلاتآشنموةيدودحلا



قارعلانَّكمت4/9/1980نمًءادتباةدودحملاتاكابتشالانمةلسلسدعب
يفو.اهببلاطيناكيتلايضارألاوةيدودحلارفاخملامظعمةداعتسانم

ةقرفلاو،12و8و4ةاشمقرف3(يناثلاقليفلاتاوقتحاتجا22/9
نيريشرصقىتحًابونجنارهمنمةيناريإلايضارألا)ةسداسلاةعردملا
برغناليكىلإو،ًابونجماليعبرغدابأحلاصىلإلصتقامعأبو،ًالامش
1981ماعيفو.ًالامشهاشنمرك-قاطيابقيضمبرغباهزليبرسو
،برحلاةيادبيفاهترسخيتلاعقاوملاضعبةداعتسانمناريإتنَّكمت
ضعبلالتحانمناريإتنَّكمتةيلودلادودحلاىلإانتاوقةدوعدعبو
رفخمواكسكوابوناسك،ةيقارعلايضارألانمضةيدودحلاتاعفترملاو،ضراوعلا
رودصلارفاخمويباهشلاوتالجتاعفترمويلدنمقرشنيدلاحالص
.ضراوعلاهذهىلعةديدعكراعمترجو.ةردبقرشيجاردلاو

ةقطنملاةعيبط
طساووىلايديتظفاحمدودحدادتماىلعتايلمعلاةحاسةقطنمعقت
ءاضقنموتاروقةيحانقرشةيدودحلاومبةضراعلامشنم،)توكلا(
نمرثكأةهبجبًابونجطساوةظفاحملعباتلا،ةردبءاضقبونجىلإنيقناخ
نيقناخةنيدملباقتةيناريإةيدودحةنيدم(نيريشرصقنمو،ملك200
90(يناريإلاقمعلايف]231[قاطيابقيضمىلإ)ةيقارعلاةيدودحلا
يناريإلاقمعلايفماليعةنيدمبرغىلإنارهمنمو،)ًالامشملك100ىلإ
أدبتو،ةيلبجيناريإلالخادلايفضرألاةعيبطو،)ًابونجملك80ىلإ70(
ليبرسيفةيلهسلاقطانملاضعبكانهو.هقمعيفانلغوتاملكعافترالاب
ددعدجويو،ةريغصراهنأوةيدوأاهللختتيتلاراموسونسحمامإوباهز
برغناليكوراموسوباهزليبرسونيريشرصقلثمةريغصلاندملانم
.دابأحلاصونارهمو
يباورلاوتاعفترملاةلسلسكانهفدودحلانميقارعلابناجلايفامأ
اكسكوابوناسوسوقلانيزتاعفترموغادقآوومبلبجاهمهأ،ةيدودحلا
ةيدودحلاندملامهأو.بونجلاىصقأيفتالجتاعفترمىلإًالوزن،رودصلاو
ةّيطابرزويلدنمونيقناخووتاروق:ًالوزنلامشلانميقارعلابناجلانم
.ةردبو
رصق-نيقناخقيرط:عطاقلااذهيفنيدلبلاطبرتيتلاقرطلامهأ
-دابأمالسإ-قاطيابقيضم-دووادقيضم-باهزليبرس-نيريش
دادغبطبرتيتلاىلوألاةيلودلاقيرطلايهو.نارهط-نادمه-هاشنمرك



ىلإًالامشعرفتتيتلا،نسحمامإ-ةنيهوك-نيقناخقيرطو.نارهطب
.برغناليكىلإًابونجعرفتتوىلوألاقيرطلابطبترتثيحباهزليبرس
حلاص-نارهم-ةردبقيرطو.برغناليكىلإوراموس-يلدنمقيرطو
.ةقطنملايفةددعتمنواعتقرطوةيضرعقرطكلانهو.ماليع-دابأ

تاراضحتسالا
،حاتملاتقولانيبواننيبينوثاراملاقابسلاًاقالطإتاراضحتسالامهأتناك
يروهمجلاسرحلاتاوقلّقنتلامكإلةعاس72نملقأالإانلَّقبتيملذإ
ىلإةرامعلاعطاقيفاهدوجوقطانمنم،ملك400نمرثكأةفاسمل
،ةّصاختاوقةقرفو،ةاشماتقرفو،ناتعردمناتقرف(طسوألاعطاقلا
ةيولأةرشعو،ةيلآةاشمةيولأةثالثو،ةعردمةيولأةسمخاهتيولأعومجمو
ءاول24اهعومجم،ريواغمةيولأةثالثو،ةّصاختاوقةيولأةثالثو،ةاشم
دارفأددعناكو.)ةسدنهبئاتكتسو،خيراوصاتبيتكو،ةيعفدمةبيتك24و
قرفينامثنمرثكألداعياهتادعمعماهبةروانملاتمتيتلاسرحلاتاوق
.شيجلانم

صاخشألاتالقانواهتابابدبةسماخلاةيلآلاةاشملاةقرفبةروانملاتمتامك
تلَّقنتو.هسفنعطاقلانمةسدنهةبيتكو،ةيعفدمبئاتكعبرأو،ةعردملا
ىلع)ةجبلح-قداصديس(يلامشلاعطاقلانمةرشاعلاةعردملاةقرفلا
قيرطيفملك150نمرثكأةفاسملو،تابابدلافرسىلعارًيسقيرطلا
ٍلاطعأنمهعقوتنامعم،ةداحتارادتساوةيلبجقطانمبّرمتةدحاو
روفةكرعملايفمهّجزةيمتحىلعةوالع،اهمقاوطلٍداهجإوٍةيكيناكيم
رارصإبهيفحاجنلاوهتهجاوميفانحجناًميظعًايدحتاذهناك.مهلوصو
يتلاةيضقلاةيسدقبنمؤملاطيسبلايدنجلاينثتسنالو،نيلتاقملاوةداقلا
.هئارونمةمألاوقارعلاةمالسونمأيهو،اهلجأنملتاقي

ودعلا
:يلدنمونيقناخلهجاوملاعطاقلايفهترمإبو،برغلاتايلمعّرقم
سرحنمناتقرفو88ةاشملاةقرفو84ةاشملاةقرفو58ةاشملاةقرف-
.ينيمخلا

.نيهاشةعلقيفعوردلاةسردميفتابابدةبيتكو37عردملاءاوللا-
.جاوفأةسمخنم55يلظملاءاوللا-
.ليقثنواهتايراطبينامثوةيعفدمةبيتك12-



:ةردبلهجاوملاعطاقلايف
ينيمخلاسرحنمناءاولوينيمخلاسرحنمةقرفوةاشمةقرف-
.ريواغمءاولو

.ةيعفدمبئاتكعبرأوتابابدةبيتك-

انتاوق
يروهمجلاسرحلاقليف-
.يلآةاشمءاولوعردمءاولوريواغمءاولوةاشمةيولأةثالث:دادغبةقرف
.ةاشمءاولوريواغمءاولويلآةاشمءاولوناعردمناءاول:يبارومحةقرف
ءاولوةاشماءاولويلآةاشمءاولوناعردمناءاول:ةرونملاةنيدملاةقرف
.ريواغم

.ةاشمةيولأةعبرأ:رصنذخوبنةقرف
.ةّصاختاوقةيولأةثالث:ةّصاخلاتاوقلاةقرف
نواهةيراطب18وانولضرأ-ضرأخيراوصاتبيتكوةيعفدمةبيتك24

.ليقث
.ةسدنهبئاتكتس
يناثلاقليفلا-
نمعردمءاولوةسماخلاةيلآلاةاشملاةقرفوةرشاعلاةعردملاةقرفلا
.ريواغماءاولوةاشمقرفةعبرأوناعردمناءاولو17ةعردملاةقرفلا

ضرأ-ضرأخيراوصءاولوليقثنواهةيراطب12وةيعفدمةبيتك20
.انول

ةسدنهبئاتكسمخ
صاخلالوألاقليفلا-
.ريواغماءاولويلآةاشمءاول1وناعردمناءاولوةاشمقرفثالث
.ليقثنواهتايراطبثالثوةيعفدمةبيتك12
.ةسدنهبئاتكثالث
ةيوجلاةوقلا-
.يضرأموجهبارسأةسمخ
.تامهملااددعتمجاريمابرس
.ريوصتتارئاطوينورتكلإشيوشتتارئاطنمزرافمويوجعافدبرس
شيجلاناريط
.ةرطيسوةدايقويبطءالخإوّيتمسلازنإوةحلسمةّيتمس180



ةطخلا
قليفلاو،يناثلاقليفلايعطاقيفضرعتلافدهتستتايلمعلاةطختناك
ىقبتينمرسأو،هتادعمىلعءاليتسالاو،امهيفودعلاريمدتو،صاخلالوألا
.هركسعنم

ودعلاىلع22/7/1988موينم7.15ةعاسلايف:يروهمجلاسرحلاقليف
قمعلايفعفدنيو،هرمديوًابونجلخادمامحياجىتحًالامشتاوهنم
.ودعلاتاوقنمددعربكأرسأوقيوطتلبرغناليكوباهزليبرسىلإ

ىلع22/7/1988موينم7.15ةعاسلايفموجهلابموقي:يناثلاقليفلا
،هرمديوًابونجكميملبجىتح،ًالامشجراخمامحياجنمودعلا
ددعربكأرسأوقيوطتلبرغناليكوناورادلبجىلإقمعلايفعفدنيو
.ودعلاتاوقنم
عطاقيفضرعتلليلاتلامويلايفموجهلابموقي:صاخلالوألاقليفلا
يفعفدنيو،ةلتحملاةيدودحلاانرفاخميفدوجوملاودعلارمديو،يناثلاقليفلا
رسأوقيوطتلماليعبرغتاعفترملاىتحدابأحلاصونارهمىلإقمعلا
.ودعلاتاوقنمددعربكأ

ةكرعملا
يفو،ةقيقد30ةدملامهناريننيقليفلاتايعفدمتحتف6.45ةعاسلايف
ةيمامألاةيعافدلاعضاوملاةمجاهملةلوصلاتاوقتعفدنا7.15ةعاسلا
ةهبجيفاهيلعءاليتسالاوودعلاعضاومريمدتمت11.00ةعاسلايفو،ودعلل
.نيقليفلا

ةمجاهملريواغملاوةعردملاوةيلآلاتاعطقلاتعفدنا13.00ةعاسلايف
سرحلاتاوقتنَّكمتو،تايلمعلاةحاسنمىطسولاتاعفترملاوندملا
وكمكوةنيهوكتاعفترمومامحياجونيريشرصقلالتحانميروهمجلا
لبجوراموسلالتحانميناثلاقليفلاتاوقتنَّكمتو،انيلوكلبجتاعفترمو
ةيناريإلاتاعطقلاقيوطتمتو،يروهمجلاسرحلاتاوقتقتلاثيحناوراد
.ىرسألاعمجيفتعرشو،بيجلااذهيفةدوجوملااهلك

)1-17(لكشلا
يناثلاقيلفلاعطاق-ةعبارلا»هللاىلعانلكوت«ةيلمع
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تحتاهموجهنشيفصاخلالوألاقليفلاتاوقتعرشيلاتلامويلايف
تررحو،اهلكةيلوألااهفادهألالتحانمتنَّكمتو،ةيعفدملانارينءاطغ



نأدعباهتلتحافنارهمةنيدمىلإتعفدناو،ةفاكةلتحملاةيدودحلارفاخملا
ةلطملاةيبرغلاتاعفترملاىلإمثدابأحلاصىلإهتدراطف،اهنمودعلابره
اهتادحونماًضعباندرفأو،فقوتلابرماوألااهلانردصأف.ماليعةنيدمىلع
.هدارفأىلعضبقلاءاقلإوودعلااهكرتيتلاتادعملانعشيتفتلل

ىلإيروهمجلاسرحلاتاوقتعفدنادقف،يناثلاقليفلاعطاقيفامأ
ودعلاريمدتنمتنَّكمتلاتقلانمريصقتقودعبو،نيهاشةعلق
سرحلانمةدحوبّيتمسلازنإمتامك،ةملاسلاهتابابدىلعءاليتسالاو
ةدايقلانكرطابضنمددعُرسأو،برغتايلمعّرقمىلعيروهمجلا
اجنفعالطتسالاةجحبليلقلبقجرخبرغتايلمعدئاقنأاوعدانيذلا
تاعفترمىلإًاقرشيروهمجلاسرحلانمتاوقتعفدناامك.رسألانم
ىلإيدؤملايجيتارتسالاقاطيابقيضمىلإمث،هتلتحاو،دوادقيضم
ةعاسلايفمتامك،هيلعةرطيسلاتمكحأو،هتلتحافنارهطوهاشنمرك

ةطيحملاتاعفترملاىلعيروهمجلاسرحلانمىرخأةدحولازنإ18.00
ةيولأنماهشيتفتمث،يلاتلامويحابصيفاهقيوطتمتو،برغناليكب
.يناثلاقليفلاتاعطقو،يروهمجلاسرحلاةاشم

؛يهامنيأةيداعملاتاعطقلاةمجاهملىرخألاقلايفلاىلإهيجوتردص
ىلإةعردمةقرفقليفلادئاقعفدثلاثلاقليفلاعطاقيفوبونجلايفف
لاتقبتكبتشاوهتمجاهف،زاوحألاةنيدمبونج،يناريإلاديمحركسعم
دوعينألبقودعلادونجنمٍريبكٍددعرسأوريمدتنمتنَّكمتو،فينع
.هدعاوقىلإ

عفادملاوتادعملاعمجيفةفاكتاعطقلاتلغُشةيلاتلامايألايفو
تالقانوتالجعنماهيدلاملاسرإبةفاكتارازولاسيئرلارمأو،تابابدلاو
يفىرسألاددعغلبو،اهلقنوةكورتملاتازيهجتلاوةدتعألاومئانغلاعمجل
لوألاقليفلايعطاقيفو،طابضلاودونجلانم17.500يناثلاقليفلاعطاق
.طابضلاودونجلانم3500نمرثكأثلاثلاقليفلاوصاخلا

دمحم«وةعبرألا»تالكوتلا«و»كرابمناضمر«ريرحتلاكراعميفمت
قامعأيفهاندراطو،ودعلانماهلكةلتحملايضارألاريرحت»هللالوسر
هتازيهجتوهتادعمنمةئملايف90ىلإ85نمبراقيامانرمدو،هضرأ
33ـلابراقيامانرسأو،هتاوقنمفالآلاتارشعىلعانيضقو،ةيركسعلا
،دومصلاوعارصلاةدارإانبسكاننأهلككلذنممهألاو.هدارفأنماًفلأ
ةميزهلامسعرجتىلعةيسايسلاوةيركسعلاهتادايقوهانربجأوودعلاانمزهو
.اهبلوبقلاو،)مهتروثدشرمومهدئاقلاقامك(



يفتهتناهيفو،1980ربمتبس/لوليأيفعطاقلااذهيفبرحلاتأدب
.1988ويلوي/زومت
ةلوغشميناثلاقليفلاعطاقيفتلازامانتاعطقتناك،مايأةعضبدعب
،ةيقارعلادودحلالخادىلإاهلقنواهليمحتومئانغلاعمجيفةلودلاويه
سيئريوجردوعسمهعمناكو،ينطولاسلجملايفماعلادئاقلااناعدتسا
لمعةطخيوجردوعسمل«:لاقو»قلخيدهاجم«ةيناريإلاةمواقملاسلجم
.»اهبلطييتلاتاليهستلاهلاومِّدقتوهوعمستنأمكديرأومكيلعاهضرعيس
،ةيبرعلاتاملكلاضعبلاخدإةلواحمعمةيسرافلابملكتييوجرأدب
تناك.ةيبرعلاديجي،اًضيأنيدهاجملانموهو،هبحاصييذلامجرتملاناكو
فالآ7ىلإ6وحن(هتاوقبعفدنيسهنأيفصخلتتاهحرطيتلاةطخلا
ةّصاختاعومجمو،يلآةاشمرخآلاو،عوردامهدحأنيليكشتيف)لتاقم
ناكو(فتكلاىلعةلومحملاتارئاطلاةمواقمةحلسأوةسدنهوةيعفدمو
،يوجرميرمويوجردوعسملقلطملاءالولابنولحتيقلخيدهاجمولتاقم
يذلاقاطيابقيضمنمهاشنمركىلإ)ةعاجشلاوطابضنالاوةءافكلابو
نارهطىتحفقوتنودنمرمتسيو،يروهمجلاسرحلاتاوقهيلعرطيست
اموريهامجلاوسانلانأعقوتيناكو.اهيفةطلسلاملتسيو،ماظنلاطقسيل
هبلطيامنأو،مهيلإهتاوقلوصولاحهيلإنومضنيستاعطقنمىقبت
تادعملاضعبو،هتمهمزاجنإىتحقاطيابقيضمةكسامانتاوقىقبتنأ
ةجاحلادنعةدوجومانتارئاطنوكتنأو،هنكرطابضنمانيلإمّدقتسيتلا
.اهيلإ

رثكأدعبتهاشنمركىلإقيرطلا،سيئرلايديسيلتحمساذإ«:تلق
ةغلابقطانميفرميو،مهعورشةقطنمقاطيابقيضمنمملك100نم
يذلارمألا،ىرخأقطانمودابأمالسإودنركيفةديدعقياضم،ةروعولا
ظافتحالاديريةلاحيف)انبناجنموأ(هبناجنمةوقباهكسمبجوي
ةلوهسباهكسمهناكمإبودعلانإفهفالخبو،سيئرلالمعللاهلكهتاوقب
نادمحيالفقوميفهتاوقونوكيسو،هترصاحموهتالصاومقيرطعطقو
ديسلالعجينأسيئرلايديسعنامكيدلنكيملاذإحرتقأو،هيلع
نأدعبهاشنمركىلعءاليتسالايههتيلمعنمىلوألاةلحرملادوعسم
ةنيدمفراشمىلعنآلااننأامك،قياضملاقطانمهلنحنكسمنوأكسمُي
اهلسريةوقيأدانسإعيطتسنو،صاخلالوألاقليفلاعطاقيفماليع
راصنأامهيفهل،ناتريبكناتنيدمهيدلنوكيساذكهو،اهيلعءاليتسالل
،يئاهنلاهفدهىلإقلطنيامهنمو،يوجردوعسمديسلالوقيامك،نوريثك



هذهيفةنيمأوةحوتفمهتالصاومقرطنوكتسثيح،هتاوقززعينأدعب
.»ةلاحلا

مدعتامالعودبتههجوىلعوهلوقأامهللقنيهمجرتموملكتأتنك
امهةأجافملاوتقولا،ناكرألاسيئرديسلا«:لاقو.عانتقالامدعواضرلا
لاق.»امهنمًايأدقفأنأديرأالو،انحاجنيفامهدمتعأناذللانالماعلا
مكيلعمتنأو،اهارييتلاةقيرطلابةيلمعلاذّفنيسدوعسمديسلا«:سيئرلا
.»هتمهملامكإىتحيناثلاقليفلاعطاقيفتاعطقلاىقبتسو،هتابلطنيمأت

كرتاملو.كلذبدعوفهتابلطةفاكلسرينأيوجردوعسمنمتبلط
ىلإهتاوقبيدويسدوعسمنأدقتعأ«:سيئرللتلقعامتجالايوجردوعسم
يننإ«:سيئرلالاق.»قيبطتللةلباقريغوةيلايخيهف،هذههتطخبةكلهتلا
انكيذلاهسفنفقوملايفهنإ.رصنلاتامالعامهيفىرأو،هينيعبرظنأ
ةرداقاهنأبةنمؤمنكل،ةلقانكدقفزومت17يفانتروثانذّفنامدنعهيف
.»اًدبأاهانذّفناملمكتاباسحانبسحولو،اهذيفنتىلع

ةهجاومبلغشنينأودعللتاوقنمىّقبتاملديرأهتحرطاميفتنك
ةطخذيفنتيفاندعاسييذلارمألا،هاجتالااذهيفنيدهاجملاديدهت
نمينعنمانعمةماعلاةدايقلاءاضعأضعبدوجونكل.ناتسبرعلالتحا
.سيئرلاىلعكلذحرط

،نارهطىلإاهقيرطيفهاشنمركىلإعافدنالايفنيدهاجملاتاوقتعرش
نمةيناريإلاةدايقلاىلإتبرستةطخلانأبدقتعأو.ققحتتملةأجافملانكل
ةيصخشلاتايامحلالجعىلعاولسرأف،نيدهاجملاعمنيلماعلامهئالمعو
نيلاوملانمنويقارعلامهو،نيباوتلانمتاعومجمو،ةيسايسلاتادايقلل
يف»ردبتاوق«مسامهيلعقلُطأنيذلايفئاطلايناريإلاماظنللءالمعلاو
يفرارمتسالانمنيدهاجملاتاوقنَّكمتتملو،قياضملااولتحاف،دعبام
وألُتقو،ةحدافرئاسختدَّبكتفاهتدوعقرطتعطقوترصوحف،اهمّدقت
.حارجلابةنخثماهاياقبتبحسناو،اهرداوكواهتداقمظعمُرسأ

رارقذيفنتلةيقارعلاةدايقلاىلعيبرعلاويلودلاطغضلاديازتودتشا
قفاونأقارعللقبسيذلا1987ماعيفرداصلا598مقرنمألاسلجم
يضاقلاو،1988ويلوي/زومت18يفارًيخأالإناريإهيلعقفاوتملو،هيلع
الكلةيلودلادودحلاءاروامىلإنيفرطلاتاوقبحسورانلاقالطإفاقيإب
يذلارمألا،ةدحتملاممألافارشإبنيبناجلانيبتاضوافملابءدبلاو،نيدلبلا
قمعلانمانتاوقبحسبهرماوأرادصإىلإ)دقتعأامك(سيئرلارطُضا
يفةيلودلادودحلاقرشنيرتموليكودحاورتموليكنيبدُعبىلإيناريإلا



،ةيدودحلاتاماعدلامظعمترمُدوأتعفُروقبسذإ،اهلكتاهبجلا
.أطخلاقيرطباهفلخانباحسنالبسحتننأشلااذهانلعجف

ماعلادئاقلاُتربخأفةيلودلادودحلاىلإاهباحسناةفاكتاوقلاتزجنأ
ةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاتردصأف،8/8/1988مويرهظدعبكلذب
،يناريإلاودعلاىلعرزؤملاقارعلارصنهيفتنلعأيذلا»تانايبلانايب«
ةبسانملاهذهبلافتحالاىلإهلافطأوهبيشوهئاسنوهلاجرببعشلاتعدو
ندملاودادغبعراوشيفينغتوصقرتريهامجلاتجرخف،]232[ةميظعلا
ىلإمهتوعدفةلئاعلاعمءاسملاكلذتيبلايفتنك.اهلكىرخألاةيقارعلا
ُتدقوةطيسبةيندمسبالمُتيدتراو،انبعشءانبأعملافتحالاوجورخلا
ينغتودشنتريهامجلاتناك.دادغبعراوشيفتلوجتوةّصاخلايترايس
ٍشتنمعيمجلا،ريقفوّينغوأريبكوريغصنيبقرفال،صقرتوللهتو
قرتختيتلاتارايسلاوةراملاىلعاهنوّشريونيكحاضهايملابنوفذاقتي،رصنلاب
.مهدوشح
اًفقومركذتسأريهامجلاعومجنيبديدشرذحبيترايسدوقأانأوتنك
.برحلانمةينامثلاماوعألالالخانبّرماممكانهنمرخآو،انهنم
يفةحلسملاتاوقللماعلادئاقلاسيئرلالوقينهذيفقربيةرملكيفو
ةدارإلاوةردقلاانلنييقارعلانحن«:1987ماعنمةبعصلامايألاكلتدحأ
ةسكنوأاهاقلتنةبرضلكدعبانمادقأىلعفقنوضهنننأةعاجشلاو
ةوقلارهاظمنمهيلعهنورتاملكبودعلانإمكللوقأنكل،انهجاوت
هتبرضاذإفيواخلاضيرعلاليوطلالجرلالثمهنإفدادتعالاوةسرطغلاو
.»ةيواهلاىتحفقوتنودنمجرحدتيو،ضرألاىلإىواهتيسفةيوقةعفص
ىلإهانجرحدو،وافلايف»كرابمناضمر«يفةيوقةعفصهانبرضدقنحنو
.»هللالوسردمحم«و»ةعبرألاتالكوتلا«ـبةيواهلارعق

)1-17(ةروصلا
نكرلالوألاقيرفلاعمتارمتؤملارصقةعاقيفوافلاةكرعمليلحترمتؤم

كراعمليلحتدنع،عافدلاريزووماعلادئاقلابئانوهللاريخناندع
1988/1989ىربكلاريرحتلا



،عبارلاقليفلادئاقينفتاهرانلاقالطإفاقيإنممايأةعضبدعب
رانلافاقيإّطخدعبامىلإتكرحتءاولمجحبةيناريإةوقنأبينربخأو
فرعألةقرفلادئاقبلصتأس«:هلتلقف،ىلوألاةيلآلاةاشملاةقرفعطاقيف
ةينعملاةقرفلادئاقبتلصتا.»تاءارجإلابكملعأسو،ةرشابمفقوملاهنم
هعضاومىلإمّدقتًايناريإًءاولنإلاقف،»؟ثدحيذلاام«:هلتلقو
ثيحنمةدوعلاهنمبلطوهاعدتساهنأو،رانلافاقيإّطخدعبةميدقلا
نأهتربخأ.اهتفلاخمهنكميالوهدئاقرماوأذّفنيهنأبىعداهنكل،ىتأ
لالخاوبحسنيملنإاًعيمجمهرسأيسهنأبهرذنيوىرخأةرمهيعدتسي
.نآلانمةدحاوةعاس
هيدجتسيويكبيذخأيناريإلاءاوللارمآنإلاقو،يبلصتاةعاسدعب
.يلاحلاهعضومنمبحسنانإهمدعيسهدئاقنأىعّداو،كلذهّغلبامدنع
يكبيونآلاكيدجتسييذلانإ؟اذكهنوقبتىتمىلإ«:ًالئاقهترجزف
دحأفلكأو،كبحسأس.كيلعيوقتسيامدنعمولثمنيكسبكحبذيس
دحأروفلاىلعكرحف.»ًايفرحهبكترمأامذفنتملنإكلذبكيسوؤرم
كلذبقليفلادئاقينربخأامدنعو،اًعيمجمهرسأومهقوطوةيلآلاهتيولأ
مهعاديإلدادغبىلإةيفاكةسارحعمٍةلفاقباًروفمهلسرينأهترمأ
.ىرسألالاقتعاتاركسعم



دحأينءاجف،دادغببديصلايدانيفتميقأةوعدترضحمايأباهدعب
ينفرعيبنجأصخشهعموةيجراخلاةرازويفنيفظوملارابكنمةداسلا
قالطإفاقيإقيبطتةعباتمبفلكملاةدحتملاممألايفظومنمهتفصبهيلإ
نايهمسا،هبتبحرف598يممألارارقلاقفوناريإوقارعلانيبرانلا
نمألاسلجمرارقبجومبفُِّلكيذلاهملابفلوأدعاسيناكو،نوسايلإ
.ةيفاندنكسالالودلاىدحإينطاومنمو،ناريإوقارعلانيبطسوتلاب

اذهو،عبارلاقليفلاعطاقيفمايألبقًايناريإًءاولمترسأمتنأ«:لاق
ٍةقيرطبرومألاةجلاعمومهتداعإبلطو،»رانلاقالطإفاقيإرارقلفلاخم
نأديرتله«:هتبجأف.رخآلابناجلانمأطخكانهناكنإىرخأ
ةظفاحمللانهنحنف،العبطلاب«:لاقولفجف،»؟ىرخأةرمبرحلالعتشت
امكنييناريإلافرعتالكنإ«:هلتلق.»رانلاقالطإفاقيإرارمتساىلع
يفهلمكأبيناريإلاشيجلافحزلءارجإلااذهذختنملولف،نحنمهفرعن
كقيرفوتنأَتلسُرأيذلارانلافاقيإّطخءاروامىلإيلاتلامويلا
ىرسألاتاركسعميفءاوللااذهلاجرنإلاحيأىلعو،هيلعةظفاحملل
اذهبةلودلايفةلوؤسملاتاهجلاةحتافمكنكميو،يتيحالصجراخمهونآلا
.»نأشلا

)2-17(ةروصلا
،رزؤملارصنلابةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاءاهتنادعبةريخألاةطقللا
سطسغأ/بآ،ةماعلاةدايقلاءاضعأوقلايفلاةداقوماعلادئاقلاعمجتو

1988



)3-17(ةروصلا
1989رياني/يناثلانوناك6يفشيجلامويىركذةبسانمبسيئرلاعم



Xنيديجلاطابضلانمًالعفوهوبرذلادمحمسنوينكرلاقيرفلا
ةعماجسئرويركسعلاخيراتلايفهاروتكدلاةداهشىلعلصح،نيعباتملاو
زيمتي.نيبراحملاةرئادىلعهتلاحإلبقايلعلاةيركسعلاتاساردللركبلا
.ةيخيراتلاوةيركسعلاهثوحبوهتاباتكب

Xةسلسحتفييذلارطخلايجيتارتسالاقيضملاوهقاطيابقيضم
يناريإلالخادلانممّدقتملاحتفيو،يناريإلالخادلاهاجتابةعينملادنركلابج
هاجتابةيبرغلاهتياهنيفباهزليبرسةنيدمعقتثيحقارعلاهاجتاب
ذإ،ًالعفكلذكوهوقارعلابابهنوربتعيبرعلانويفارغجلاناكو،قارعلا
.دادغبهاجتابهدعبضرألاطسبنتوحتفنت

Xةحلسملاتاوقللةماعلاةدايقلاهيفتنلعأيذلاوهتانايبلانايب
طبارلاربعهيلإعامتسالانكمي.سورضلابرحلاءاهتناوراصتنالا
-www.youtube.com/watch?v=pUNYjZfPlXM:يلاتلا



ةدايقعمقافتالاب،ةيقارعلاةموكحلاتردصأ1970سرام/راذآ11يف
يذلا»راذآنايب«،ينازربلاىفطصمالملاةدايقبيناتسدركلايطارقميدلابزحلا
تاظفاحملا(ناتسدركةقطنميفيتاذلامكحلاقيبطتلاًحضاواًجمانربناك
ةظفاحمنمةيلامشلاماسقألاو،كوهدوليبرأوةيناميلسلا:ثالثلاةيدركلا
نييعتويذيفنترخآويعيرشتسلجمليكشتو،)ةيدركلاةيرثكألاتاذكوكرك
،داركأللتارازوسمخصيصختو،ةيروهمجلاسيئرلاًبئانةيدركةيصخش
داركألانيحلسملاجمدو،يتاذلامكحلاسرادميفةيدركلاةغللاميلعتو
11يفو.يناتسدركلايطارقميدلابزحلاةزاجإو،دودحلاتاوقيفةكرمشبلا
.يتاذلامكحلانوناقردص1974سرام/راذآ

نويقارعلادركلامهنم
بعشلانمليصأءزجمهنييقارعلادركلانأىلإًالوأةراشإلايدوب
الامملاعلانمءزجلااذهيفبرعلامهناوخإعماًعماوشاع،يقارعلا
نأىلإريشتكوهدبرقةيروشأةتوحنمكلانهو.ماعفالآةثالثنعلقي
،هتاوزغىدحإيفهراصتنادعب،نيئنهملادوفولبقتسادقيروشألاكلملا
نممكحيناكيذلايبيرعلاكلمويكودراكلاءاسؤرمهتلمجنمناكو
ًائراطنكيملنينوكملانماٍّيأنأىلعةغمادةقيثوهذهو.)ارتاه(رضحلا
.قارعلاىلع
سنجلابهيلعقلطيام(يبوروألايدنهلاقرعلاىلإمهلوصأبدركلادوعي
مهنييلاحلادركلانأنودقتعيايجولوبرثنألاءاملعنمنيريثكنكل،)يرآلا
يناتيملاويخودراكلاك،ةقطنملايفتشاعيتلاتاينثإلانمريبكطيلخجاتن
يرجتقارعلادركنمنيريثكنإلب.مهريغونييروحلاونييرآلانييديملاو
مهبتطلتخايتلالئابقلانمةيبرعوةيمارآوةيروشأءامدمهئامديف
.مهيفتباذومهتنكاسو

،ظفحتبثيدحلاقارعلاليكشتاولبقتسادقدركلانأنممغرلاىلع
يتلا،ةينامثعلاةلودلارايهنادعبةيمانتملاةيموقلاتاحومطلانأكلذ
نمداركألاهوجوو،ةلودلاهذهيفاومدخنيذلادركلاطابضلاضعباهانبت
هاجتابارًيثكتعفددق،ةيعاطقإلاةينيدلاةدايقلاونييعاطقإلالئابقلاخويش
دومحمخيشلاةسائرب،يناطيربلابادتنالاتحتةيدركةلودليكشتةلواحم



هتاكرحتقلطناانهنم.ةيناميلسلايفةينيدلاهوجولازربأوهوديفحلا
لّخدتو،)1931ويام/رايأ13و1919ويام/رايأ21نيب(ثالثلاةيدرمتلا
هذهلدحعضولكلذدعبةيقارعلاةموكحلامهتكراشمثًالوأنويناطيربلا
مثقارعلابونجىلإارًيخأيفنوديفحلادومحمخيشلاُرسأو.تاضافتنالا
.دادغبيفةماقإلابهلحمس
رخآّيلبقّيفوصميعزتاكرحعمديفحلادومحمخيشلاتاكرحتنمازت
نيح،ينازربلاىفطصمخيشللربكألاخألاوهو،ينازربلادمحأخيشلاوه
،قارعلانمضداركألليتاذلامكحلاباًبلاطمممألاةبصعبونييسنرفلابلصتا
ىلعةلالدىعديناكامكينازربلاىفطصمالملاهوخأةريسملالصاومث
تاحومطلابةّفلغملاةيلبقلادرمتلاتالواحمنمةلمجداقف،ةيفوصلاهتلزنم
ةموعدمشيجلاتاوقكلذكوةيقارعلاةطرشلاتاوقتناكو.ةيدركلا
لكيفحجنتينازربلاىفطصمالمللةضهانملالئابقلانمداركألانيعِّوطتملاب
.نايصعلاعمقيفةرم
ىلإ1945ماعيفريخألاهدرمتعمقدعبينازربلاىفطصمالملاأجتلا
يتلاةيدركلاداباهمةيروهمجيفدمحميضاقلاةموكحبقحتلاو،ناريإ
نميلامشلامسقلالتحايذلايتايفوسلارمحألاشيجلافنكتحتتأشن
عافدلاريزوبصنمىفطصمالملالغش.ةيناثلاةيملاعلابرحلانابإناريإ
ىلإهولتاقموأجتلاكلذدعب.1946ماعيفاهرايهناىتحةموكحلاهذهيف
.ةرعولاساقفقلالابجربعةيساقةريسمدعبيتايفوسلاداحتالا

.1961ماعىتحترمتساةيمنتلاوءودهلانمةرتفقارعلالامشدهش
ءارزووتارازوءاسؤرةفصبقارعلامكحيفةيدركلابخنلاتكراشو
يفو.مهتينطوومهصالخإبمهلاًدوهشمناكو،رابكشيجطابضونيظفاحمو
يفقثمنميقارعلايناتسدركلايطارقميدلابزحلالكشتهسفنتقولا
عماًفلتؤميكلملامكحللةينطولاةضراعملاىلإمضناو،نييسكراملاداركألا
بزحولالقتسالابزحويطارقميدلاينطولابزحلاويقارعلايعويشلابزحلا
.ينطولاداحتالاةهبجبيمسامنيلكشم،يكارتشالايبرعلاثعبلا

يفيتايفوسلاداحتالايفهافنمنمينازربلاىفطصمالملاةدوعتدهش
حالصإلانوناقعيرشتلغتساف،ةميدقلاةيسايسلاهتاحومطةدوع1958ماع
نييعاطقإلاءامعزلابلسيسناكيذلاناتسدركيفهتاقيبطتويعارزلا
هلةضراعملاةيدركلالئابقلاعمةيخيراتلاهتافالخكلذكلغتساو،مهتايعاطقإ
ىلعمجهونايصعلانلعأف،مهريغوةيفوصلاوةّيكرهلاوةيجروسلاورابيزلاك
يفاذهناكو.هموصخبناجىلإفوقولابةموكحلااًمهتم،ةطرشلازكارم



يتلاةرصاعملاةيدركلاةروثلاقالطناىلإرشؤييذلا1961ربمتبس/لوليأ
تاظفاحملا(قارعلالامشيفيلاردفلايدركلاميلقإلاليكشتباهدهججِّوت
.)ةيناميلسلاوليبرأوكوهدثالثلاةيدركلا

ةثيدحلاةيدركلاةكرحلالحارم
ةلودلارايهنادعبتقلطنايتلاةثيدحلاةيدركلاةروثلاعضواننكمي
ميلقإليروتسدلاعضولاريطأتىتحقارعلانييناطيربلالالتحاوةينامثعلا
:يليامكاهدرونلحارمتسيف2005ماعيفقارعلاناتسدرك

.)1931-1919(ديفحلادومحمخيشلانايصعودرمت:ىلوألاةلحرملا-
.)1945-1933(ةرملوأنيينازربلانايصعودرمت:ةيناثلاةلحرملا-
.)1970سرام/راذآ11-1961(ةرصاعملاةيدركلاةروثلا:ةثلاثلاةلحرملا-
.)1975-1974(يتاذلامكحلالشف:ةعبارلاةلحرملا-
بناجنميلاردفلاقارعلاناتسدركميلقإنالعإ:ةسماخلاةلحرملا-
.)2003-1992(دحاو

عضولاب،يلاحلاقارعلاروتسدبجومب،فارتعالا:ةسداسلاةلحرملا-
.)2005ماعذنم(ناتسدركميلقإليروتسدلا

هفادهأنعاهبّربُعيةغيصدجينأيناتسدركلايطارقميدلابزحلالواح
قارعللةيطارقميدلا«:هراعشغاصف،1961ماعدعبةيدركلاةروثلارربيو
ةيقارعلاةموكحلالتاقراعشلااذهتحتو،»ناتسدركليتاذلامكحلاو
نأاهفدهوالإلاتقلاىلإنكرتنكتملفةيقارعلاةموكحلاامأ،اهَحلاصو
نكتمليتلاتاحلاصملادّدعتناكانهنمو،ةيوستىلإنيرئاثلاعملصت
29نايبامهةيدجلاىلعاتدقعنانيتبرجتنكل.ةحارتساللتاطحمالإ
سيئرو،فراعنمحرلادبعسيئرلامكحةبقحنابإ1966وينوي/ناريزح
جلاعو.قارعلايفيموقلالمعلاةداقزربأدحأزازبلانمحرلادبعهئارزو
قوقحهيلعبترتتيموقزُّيمتةلكشميهو،ةلكشملاساسأروكذملانايبلا
.ةيفاقثوةيسايسوةيروتسد
مكحلاهضرعبملاعلاوداركأللثعبلاةأجافمتناكفةيناثلاةلواحملاامأ
ىلإهتراشإبروتسدلالِّدُعويتاذلامكحلانوناقردص.داركألاىلعيتاذلا
ةدايسلانمضيتاذلامكحلامهحنمومهقوقحبفرتعاو،ًابعشمهتفصبداركألا
لمأىهتنم1970سرام/راذآ11يفققحتيذلازاجنإلااذهناك.ةيقارعلا
تاهجوفالتخاةجيتنظحلاءوسلابكزاجنإلااذهنأالإ،نييقارعلادركلا
داقرمأوهو،ةيقارعلاةيسايسلاةدايقلاوةيدركلاةكرحلاةدايقنيبرظنلا



لّخدتدعب1974ماعيفعساوقاطنىلعةيلاتقلالامعألافانئتساىلإ
ّطشيفةيئاملادودحلاليدعتلدادغبةموكحىلعطغضللناريإهاش
كلذببستو،نجملارهظداركأللبلقىتحهيلعلصحنإامو،برعلا
ىرخأةيميلقإوةيلودتاهجلّخدتيفننالامك.ةيدركلاةروثلارايهناب
يفةرثؤملاقارعلاةكرحيفًابلسريثأتلللاتقلاىلعةيدركلاةدايقلاتثح
نيرشتبرحيفراذنإقباسنودنمكرتشانأدعباًصوصخ،ميلقإلا

يرنههباّرعناكيذلاةيوستلاطخلةنلعملاهتضهانمو،نيتهبجلاىلع1973
.رجنسيك

ملةيدركلاةروثلانإفةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاعالدنانممغرلاىلع
يفةيقارعلاةموكحلاترمتساو،قارعلالامشيفعضولايفقرخيأقّقحت
حجنيتلاعطاوقلاكلتادع،اهلكيقارعلالامشلاءاجرأىلعةرطيسلا
داحتالايبستنمنمداركألانيحلسملاةدعاسموةلالدباهقارتخايفنويناريإلا
،يناتسدركلايطارقميدلابزحلايحلسمنملقأةجردبو،يناتسدركلاينطولا
ردصهنأقارعلاركنييوايميكفصقلضّرعتيذلاةجبلحعطاقاهمهأو
سرحلاّللستادعو،نيوجنبعطاقوةتراوجوتوامعطاقو،هتاوقبناجنم
،يناتسدركلاينطولاداحتالايحلسمةلالدبغادهرقعطاقىلإيناريإلايروثلا
.هركذيليسامك

ةيروهمجلاسيئربئانويكارتشالايبرعلاثعبلابزحّرسنيمأبئانناك
هلتناكو،يدركلابعشللتازاجنإلاكلتبارعنيسحمادص)هنيحيف(
حلاصملاساسأىلعةيدركلاةيضقلالحلةيباجيإوةحضاووةقّمعمةيؤر
نيبتاقالعلانأالإ.يقارعلاينطولاراطإلانمضيدركلابعشللةعورشملا
،هاشلامايأناريإاهمّدقميفو،ةيجراخلافارطألاوقارعلايفةيدركلاةدايقلا
تدتماو،راذآ11نايبلبقهيلعتناكاممىوقأتحبصألبعطقنتمل
قوقحلباقمطفنلاميمأتلاشفإلناريإوةدحتملاتايالولاعمنواعتتل
.كوكركوناتسدركيفةيفاضإتازايتماو
،درمتلاةكرحعمهاشلاناريإتلّخدتو،1974فيصيفلاتقلاعلدنا
يفةليقثلااهتيعفدمبئاتكتناكو،تادعموةحلسأوءاربخوًاطابضتلسرأف
ةيقافتادقعىلإقارعلارطُضاف،ةيقارعلاتاوقلافصقتزودنوارضوح
دعب،برعلاّطشفصننعهتدايسنعاهبجومبلزانتو،هاشلاعمرئازجلا
عفرلباقم،هاشلاناريإعمةديدجلادودحلاوهكولاتلاّطخحبصأنأ
نمفالآلامالستساودرمتلارايهنااهبقعأف،ةيدركلادرمتلاةكرحلهمعد
ثيحةيكريمألاةدحتملاتايالولاىلإينازربلاأجلو،مهتداقبورهونيدِّرمتملا



.كانهيفوت
)ينابلاطلالالج(يناتسدركلاينطولاداحتالاةدايقتأدب1976ماعيف
ضعبو،ةيناميلسلاةظفاحميفاهذوفنقطانميفتزّكرتتاباصعبرح
يفناروسنيبقارعلاداركأمسقني(ةيناروسلاةيرثكألاتاذليبرأقطانم
ليُبقو.)كوهدوليبرأةيقبيفنانيدهبوليبرأءازجأضعبوةيناميلسلا
كشوىلعةكرحلاتناك1980ماعيفةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاعالدنا
يفو،ةيقارعلاةحلسملاتاوقلاتابرضءارجاهتدَّبكتيتلارئاسخللرايهنالا
يناتسدركلايطارقميدلايحلسمنمةريغصتاعومجمتناكنانيدهبةقطنم
.كانهوانهةدودحمتايلمعبموقت)ينازربلادوعسم(

يفتاثحابملانمةّدعتالوجترج1984ماعىتحبرحلاةيادبيف
لالج(يناتسدركلاينطولاداحتالاةدايقوةموكحلانيبةتوافتمتاقوأ
لخدتتعيقوتلادحىلإلصتتاقافتاولولحىلإاولصوتاملكو،)ينابلاطلا
ددح1985ماعيفو.اهلاشفإلدرمتلاتادايقىلعطغضتوةيبنجألاىوقلا
ىلإهقبسو،هعملاتقلاويناريإلاماظنلاعمنواعتلاررقوهفقومينابلاطلا
عطاقيفناكديسودنمدرككراعميفودعلاعملتاقيذلاينازربلاكلذ
لمع1986تايادبو1985ماعرخاوأيفو.1984و1983يماعيفزودنوار
هرقلبجىلإينيمخلاسرحنمٍريبكٍددعبيرستىلعينابلاطلاولتاقم
بونجنازيرمجضوحىلإو،ناخدنبرددسبونجوةيناميلسلاقرشغاد
نعةعفادملالوألاقليفلاتاوقلةيفلخلاقطانملايفاوزكرمتو،ناكوددس
.ةيدودحلاقطانملا

يفةجبلحطوقسوتوامكراعميفو،1986ماعيفةتراوجكراعميف
فلخهّللستيفهودعاسو،ودعلاعمٍةريبكٍدادعأبداركألالتاق1987ماع
رصانعاوبّرسواهدادمإقرطعطقوبرضباوماقو،انتاعطقتاعافد
اهددعنعتامولعملااولقنو،اهفلخىلإمهتيعفدمدصرطابضومهعالطتسا
.اهتادايقدوجونكامأواهنكامأو

هّرقميفسيئرلاتيقتلا1988سطسغأ/بآنميناثلافصنلاةيادبيف
دونجلانمديلاوملاحيرستلناكرألاةسائرةطخضرعلينطولاسلجملايف
قرفلاضعبءاغلإو،ةينامثلاماوعألابرحيفاوكراشنممطايتحالاطابضو
نأبماعلادئاقلاُترّكذف،اهرارقإلةددحمتاتيقوتولوادجقفوتادايقلاو
ءاغلإودونجلاحيرستلبقحلسملايدركلادّرمتلاعوضوميهنننأانيلع
كلذنإ«:تبجأف.»؟اهبموقنسىتمو«:لأسو،كلذىلعينقفاوو.قرفلا
نممهبورهومهباحسناذفانمقلغليكرتلابناجلاعمقيسنتلابلطتي



،اهكسمتانتاوقفةيناريإلادودحلاامأ.مكتدايسعناميملنإ،ةيكرتلادودحلا
،كلذيفنوعرشتسىتم«:سيئرلالاق.»هاجتالااذهنممهبورهللاجمالو
،لبقملارهشلانميناثلاوألوألاعوبسألايف«:هتبجأ.»؟تاعطقلامجحامو
تايلمعلاةركفف.ليثمهلقبسيمللكشبارًيبكنوكيستاعطقلامجحو
يف،مهدعاوقوداركألانيحلسملادوجوقطانملكللماشٍحاستكاىلعىنبت
نماًمامتاهفيظنتدعبالإانتاوقفقوتتنلو،ٍدحاوٍنآبنطولالامش
بيترتلةيجراخلاىلإزعوأسو،هللاىلعاولكوتاًنسح«:سيئرلالاق.»مهلولف
.»اهلامكإلاحمكتطخيلمِّدقو،يركسعلادفولاةرايز

ديشرنيسحقيرفلاتايلمعلانواعمةسائربًايركسعاًدفوانلسرأ
ةيركسعلاةدايقلاعمقافتاللتارابختسالاوتايلمعلاطابضنمةعومجمو
ذيفنتلاحداركألانيحلسملانمنيبراهلامامأدودحلاقلغىلعةيكرتلا
قلغتسيتلاةيكرتلاتاوقلاةئيهتل،ةرتفلبقاهدعومبمهربخُنسو،انتايلمع
.ةيدودحلاذفانملا

تاوقوريواغموةيلآةاشموةاشمءاول75دشحلمشتةطخلاتناك
َّرقم17ةدايقتحتنيلاوملاداركألانمينطوعافدجوف200و،ةّصاخ
ةحلسأوشيجلاناريطتّايتمسلكبمهدانسإبو،قلايفتادايقثالثوةقرف
6و4نيبةقرفلكدوقتو،ًالتر95يفتاوقلاعزوتت.ىرخألادانسإلا
جاوفأنم3ىلإ2نمو،شيجلايفءاولنمفلأتياهنمٌّلك،لاترأ
،اهلاترأبهلالخنممدقتتاًسيئراًهاجتاةقرفلكلانصصخو.ينطولاعافدلا
نيحلسملابةدحوتمدطصااذإف،نيددحمًافدهواًهاجتالترلكلانددحو
ةوقتّايتمسلالزُنتو،هقيوطتبينطوعافدجوفوىرخأةدحوموقتداركألا
فقوتتنأنودنمهيلعءاضقللريواغملاوأةّصاخلاتاوقلانمهفلخ
.مدقتلانعىرخألالاترألا

تايلمعلاةقطنميفةدوجوملااهلكمساينلاوقرطلاىلعتاوقلامدقتتس
،اهفادهألامكإىتحفقوتنودنمةيلامشلاوةيقرشلادودحلاهاجتاب
عوبسألالخزَجُنتساهنأانرّدقو،اهذيفنتلسطسغأ/بآنمعساتلاانددحو
.دحاو

نأو،كارتألاعمقافتالامتهنأبانربخأوايكرتنميركسعلادفولاداع
كانهو،مهتاوقبناجنماهكسميرجيسةيدودحذفانمةثالثكانه
ذيفنتلادعومبمهراعشإنوبلطيو،اهتبقارمبنوموقيسمساينوةيوناثكلاسم
.مهتاءارجإلامكتساللقألاىلعمايأةثالثلبق

يفو،يركسعلادفولاةرايزجئاتنبهانربخأوسيئرلاىلعةطخلاتضرُع



.اهتابجاوذيفنتيفتاوقلاتعرشذيفنتلاموي
بلطييكرتيركسعدفولوصوبينملعأوتارابختسالاريدميبلصتا
ةيدودحلاذفانملاكسمنماونكمتينلمهنأاوعّداف]233[انيقتلا.يئاقل
مايقلايوننيتلاتايلمعلاةئزجتحرتقتمهتدايقنأو،دحاونآيفةثالثلا
نمةيفاكةوقبكَسمُييك،ةرملكيفدحاوذفنمهاجتابةينمزتارتفلاهب
ديرياليذلايكريمألامهفيلحاوربخأدقمهنأحضاولانمناك.مهبناج
.دحوملاويوقلاقارعلاىشخيو،نطولالامشيفرارقتسالامدعةلاحءاهنإ
عممكتدايقهيلعتقفتااماومزتلتنأىنمتنو،انعرشدقاننإ«:مهلتلق
كلذبرغتسأال«:لاقفثدحامسيئرللتلقنو،»يركسعلااندفو
.»اوقفاويملناكريمألامهؤافلحف

ربعو،ملستسانممهنمملستساف،ءيشلكىهتنامايأةعبرألالخ
تناكةيكرتلاتاهجلانأبيرغلاو،مهتحلسأعمةيكرتلادودحلانورخآلا
ىلإمهتلالدبموقتو،داركألانيحلسملاىلإاهتاءادنتوصلاتاربكمبهّجوت
.مهدراطتيتلاانتاوقةضبقنماوّصلمتييكذفانملا

ًاقارع1988ربمتبس/لوليأفصتنميفةيسايسلاةدايقلاتّملستاذكه
اهيلعو...ينطولامكحلامايقوهلالقتساذنمةرملوأاًدحوموًايوقاًرصتنم
يفنيرصتنمبرحلاءاهنإباندعوانزجنأدقاذهبنوكنو.هيلعةظفاحملا
.لعفلابمتاموهو،دحاوماعنوضغ

دلبلارارقتسابملحلاعايضودرمتلاءاهنإليباقع
ريغبابسألةنّيعمرئاودتلواحيذلاةجبلحفصقتايعادتةجيتن
.هيزنلاريغىعسملااذهتيوكلاقارعلالوخدررب،قارعلابهقاصلإةلداع
،هبونجوقارعلالامشيفهبقعأيذلادرمتلاعالدناو،اهنمهجارخإدعبو
،اهتبحسفقارعلالامشنماهتاوقبحستنأةيزكرملاةموكحلاىلعضُرف
ىلعهألمًاينمأواٍّيرادإاًغارفجتنأيذلارمألا،ةيندملاةرادإلااهعمتبحسو
بزحلاو،ةيناميلسلايفيناتسدركلاينطولاداحتالا،نايدركلانابزحلاروفلا
طوطخهسفنتقولايفتنخسو.كوهدوليبرأيفيناتسدركلايطارقميدلا
نأو،أدبدقيدركلا-يدركلالاتتقالانأاًحضاوادبو،ةيدركلاسامتلا
.عامجإىلإلوصولاودركلانيباًديعباًوأشكانه

ميمصتميلقإلاسيئرنلعأيناتسدركلايطارقميدلابزحللريخألارمتؤملايف
نأنممغرلاىلعو.يدركلابعشللريصملاريرقتقحىلعبزحلا
يتلاةجضلاىلعدرلليدركلابناجلانعتردصةديدعتاريربتوتاريسفت



نافريجنبزحلاسيئربئاننعردصاماهمهأو،نالعإلااذهدعبتريثأ
ريصملاريرقتّقحبدوصقملانأحلاصمهربميلقإلاةموكحسيئروينازربلا
.»؟لالقتسالاىلإدركلاأجليسله«:لاؤسلاناك،قارعلانمضءاقبلاوه
.حباوكلايهاموعفاودلايهامةفرعميفنمكيباوجلاناكو

عفاودلا
يفاهقحنمتمرُحةمأمهنأ،نوريثكمهعمىريو،دركلاىريةيادب-
ممألالاحكمهلاح.ىلوألاةّيملاعلابرحلادعبةيموقلااهتلودلكشتنأ
.اهيفءارمالةقيقحهذهو.ةينامثعلاةلودلانعتخلسنايتلاىرخألا

ةاواسملاةسايسةجيتنًايفرعمىوتسمقارعلايفةيدركلابخنلاتققح-
ّيلوتمهناكمإيفمهتقثدازاذهو،نويقارعلادركلااهشاعيتلاصرفلايف
.مهتلودليكشتمهلحيتأولمهسفنأبمهرومأ

ةروثلاودّرمتلاىوقنيبقارعلااهدهشيتلالاتقلالامعأتدأ-
ىلإنييقارعلاداركألانماهئافلحوةيموكحلاتاوقلاوةهجنمةيدركلا
.كرتشملاشيعلاةبوعصبةيدركلابخنلاىدلرعاشميمانت

دعاصتابوروأيفةيدركلابخنلانيبةرشتنملاةيموقلاةرعنلاتداز-
ليكشتةدعاققارعلاناتسدركميلقإرابتعاولالقتسالاوحنعفدلاةريتو
.ةيموقلاةيدركلاةلودلا

يلاحلاهعضوبقارعلانمفعضألاصفنالاوحننوعفادلادجينل-
.مهتلودليكشتىلإمهعفدل

حباوكلا
:يليامباهرصتخنحباوكلانمرادجبمدطصيملحلااذهنأالإ
دجوتيتلايقارعلاراوجلالودنمصخألابو،يميلقإلالوبقلامدع-
ةيلمعههجاوتيذلاربكألاحباكلاضفرلااذهدُعيو،ةيدركتادادتمااهيف
.لالقتسالاةلماكةيدركةلودىلإيقارعلاميلقإلالوحت

رايهناةيشخةيدركةلودءاشنإيفاًيلاحةيلودلاةدارإلارفاوتمدع-
،تالالتخالانمريثكلالعفلابيناعتيتلاةقطنملاهذهيفيميلقإلارارقتسالا
.ديدجلالتخاةفاضإةمكحلانمسيلو

نماهنعضخمتامو،ناريإيفدمحميضاقلاةبرجترايهناتايركذ-
قايسلااذهيفو.نآلاىتحهيناعتةيناريإلاةيدركلاةكرحلاتلازامءافكنا
ىلإاهقيرطدجتنأمالحألاهذهلضِّيقاملقارعلالالتحاالولهنإف،اًضيأ



.عقاولا
ةيدركلاتايلقألاعيمجنيبًالاحلضفألامهنأنويقارعلاداركألافرتعي-
ةدايقيفاومهاسمهف.ثيدحلاقارعلارمعلاوطىرخألالودلايف
ةينمألاةسسؤملاوشيجلالثمةّيساسحاهتاعاطقرثكأيفةلودلاتايلعاف
.لالتحالاىتحةمسلاهذهتلظو،نيظفاحملابصنمو

ىلعسيل،ةيدركلاةكرحلايتدايقنيبةمكحتسملاةيلخادلاتافالخلا-
ةيناميلسلانيبخرشلاف،يقطانملاىوتسملاىلعامنإويصخشلاىوتسملا
سرشلالاتتقالاىلإلصوأدحىلإقيمع)نانيدهب(كوهد/ليبرأو)روزرهش(
جرخولهعالدنالامتحانمنوريثكىشخيو،1996ماعيفنيفرطلانيب
.قارعلاةميخنمناتسدركميلقإ

لاصتالاةيناكمإهلرفاوتتال،اٍّيفارغجقلغمميلقإناتسدركميلقإ-
.يفارغجلاهراوجلةيئادععمًالقتسمناكولهجراخبلصاوتلاو

ةئملايف17لداعيامبعتمتيولقتسمهبشعضوباًيلاحميلقإلاعتمتي-
ناكولىتحةيمنتلاىلإفارصنالاهلحيتياماذهو،ةيقارعلاةنزاوملانم
هسفنىنعملابو.لالقتسالالاونيفدعاستدقةيخيراتةظحلراظتنابكلذ
يدركةيروهمجلاسيئرف،لعافلكشبقارعلاةدايقيفاًيلاحدركلامهاسي
.اًيلاحنيترودل

سيراضتلاةبعصةيلبجميلقإلاضرأف،َدراوموًةحاسمميلقإلاةيدودحم-
تقلطناانهنمو،ًابعصاًرمأةايحلاتازكترمءانبوددمتلانملعجت
ىلإبرغلاوبونجلاوحنددمتلاينعتيتلا»اهيلععزانتملايضارألا«ىواعد
امدنع.مايألانمموييفكلذكنكتملو،ًةصلاخًةيدركتسيلٍضارأ
ةيدركتسيلقطانملاهذهنأيفو،عوضوملااذهيفدركلاةوخإلاَشقاني
قطانملاهذهنأنوبيجي،ةيبلغألاىتحاهيفدركلالِّكشياللب،ةصلاخ
قارعلاناتسدركيهيتلاةميدقلاةينامثعلالصوملاةيالوىلإدوعتتناك
نيبلصافلادحلايهنيرمحلابجةلسلسنأيفنولداجيو،اًيلاح
ةيلآىلإاونردركلانأنممغرلاىلعو.يبرعلاقارعلاوقارعلاناتسدرك
ةيضقلاهذهنأىرناننأالإ،لاكشإلااذهّلحلءاتفتسالاويناكسلاءاصحإلا
الهنأدركلانمنوريثكىري،ٍرخآٍعازنةادأعوضوملااذهنملعجتس
.هدركوهبرعبيقارعلابعشلاالو،يدركلابعشلاةحلصميفُّبصي

)1-18(ةطيرخلا
قارعلالامشةطيرخ



نمةيزكرملاةرادإلاباحسناةيشععضولاهيلعرقتسايذلالكشلا
نيبزحلانمٍّلكةرطيسةقطنمانيريو،1992ماعيفيتاذلامكحلاةقطنم
.ةيدركلاةيمالسإلاةكرحلاةرطيسةقطنمونيسيئرلا

قافآلا
بعشلاةليخمبعادي)لازيالو(ةيدركةلودليكشتبيدركلاملحلاناك
ىلعقئاقحكلانه،هسفنتقولايفونكل،عورشمقحوهويدركلا



.دركلانمنيريثكتاكردميفًاناكمهسفنلدجيًاينطوًءامتناتلعجضرألا
دنعرفاسلكشبةحضاوةيوهلاهذهرهظتوًايقارعىقبييقارعلايدركلاف
امك،يجراخٍناودعوأٍلخدتلميلقإلاضرعتدنعلاحلاوهامك،يدحتلا
لابجيفةيناريإلا-ةيقارعلادودحلاةقطنمنويناريإلافصقامدنعلصح
ةيدركلاىرقلانمريثكيفاًرارضأورئاسخاوعقوأو،ليدنقونامروه
دادغبنمبلطلاىلإةديدعةيدركرئاوداعديذلارمألا،ةيدودحلا
ىلإةبسنلابلاحلااذكو،عافدلاةيلوؤسملّمحتىتحوأ،اٍّيسامولبدلخدتلا
-ةيقارعلادودحلاثلثميفوأ،قارعلالامشيفيكرتلايركسعلالخدتلا
ءامتنالا.يناتسدركلالامعلابزحيحلسمهفادهتسادنعةيكرتلا-ةيناريإلا
ةعانقاحبصيوقوطلانعّابشييكةناضحوةياعرىلإناجاتحيةنطاوملاو
قارعلامومعلةياعرلاهذهىلإجاتحتةيقارعلاةنطاوملانأييأريفو.ةليصأ
.نييقارعلاو

نييقارعلادركلانمنويعقاولاىري،ًامئاقملحلاهيفلظيستقويف
يفيدركلابعشلاكرديسذإ،اهادمذخأتيكةيلاردفللةصرفلاةحاتإ
نآلاوهف،قارعلانمضاهيلعلصحوةيموقلاهقوقحصلختساهنأقارعلا
مسرتو،قارعلاتاورثبفصنملكشبعتمتيو،يقارعيدرككهتاذنعربُعي
ةياعرلابوةيميلعتلاوةيفاقثلاةيحانلانمةيمويلاهتايحّططخمهترادإهل
هملع،نيملعبلظتسينأةيلاردفلاهلتحاتأ.تامدخلانماهريغوةيحصلا
.ريثكلازاجنإلانماذهيفو،قارعلاهنطوملعويدركلا

ىصقأباًعتمتمًايدركاًميلقإقارعلانمضءاقبلا،نيحوتفمنارايخلاىقبيس
نوكيسانهو،هتاعبتلّمحتولالقتسالاوأ،يلاردفلايتاذلامكحلاهمدقيام
.ََرنَو...ْرظتننل.هحلاصموهيأرميلقإلل

Xانيناعاملثممتنأاوناعتنأىشخأيننإ«:يكرتلايركسعلادفوللتلق
اوربخأو،نآلاذنماٍّيدجاوبسحتتملاذإداركألانيحلسملادرمتتاكرحنم
.»هتلقامبةيركسعلامكتدايق





ررقتقارعلايفنيرشعلاةروثدعبةينطوةموكحلوأليكشتدعب-1
،لتاقم5000نمينطويقارعشيجسيسأت1921رياني/يناثلانوناك6يف
ّرقملوأناكو،عافدللريزولوأ،يركسعلارفعجنكرلاقيرفلاناكو
ةلشقلاىلإتلقتنارهشدعبو،يريضخلارداقلادبعديسلارصقيفةرازولل
.ةلجدرهنىلعمظعملابابيفايارسلاةيانبيف
ناخرّجُؤأو،لوألاجوفلالكُشهسفنماعلانمويلوي/زومت19يف-2
ناكو،مظاكلاىسومجوفبيّمسو،هلاٍّرقمنوكيلةّيمظاكلايفيلوبركلا
شيجلايفاًقباساومدخنيذلانييقارعلاطابضلانمهيلإنيبستنملاعيمج
.نيعِّوطتملادونجلانموينامثعلا

فنصلكشتهسفنماعلانمربوتكأ/لوألانيرشتةيادبيف-3
دقشيجلاناك1922ماعيفو،ةيعفدمةيراطبلوأتلكُشو،ةيعفدملا
ماعيفو.ةاشمجاوفأةثالثو،ةيعفدميتيراطبو،ةلايخةبيتكمجحبحبصأ

ثالثىلعنيعّزوملجر4500شيجلاىلإنيبستنملاددعحبصأ1923
.ةاشمجاوفأةتسو،ةلايخبئاتك

اميفةيلكلا(ةسردملاحتفررقت1924ليربأ/ناسيننملوألايف-4
ىلوألاةرودلاتقحتلا]ويام/رايأ[سيام10يفو،ةيكلملاةيركسعلا)دعب
جرختي،تاونسثالثةدملةساردلانوكتنأررقتو،اًذيملت75نمةفلؤملا
اهتيمستتحبصأ1945ماعيفو،ٍناثمزالمةبتربًاطباضاهدعببستنملا
.ةيقارعلاناكرألاةيلكسيسأتمت1928ماعيفو،ةيكلملاةيركسعلاةيلكلا

1930ماعيفو،ةيركسعلاةسدنهلافنصلكشت1928ماعيف-5
طابضلانمددعارتلكنإىلإلسُرأ1927ماعيفو،عردملافنصلالَّكَشت
تدلو1930ليربأ/ناسين22يفو،ارتلكنإيفناريطلاتايلكلوخدلنييربلا
ىلإنييقارعنيرايطةدايقبتارئاطسمخلوصودعبةيقارعلاةيوجلاةوقلا
.ةيوجلاةوقلاةيلكتسُّسأ1950ماعيفو،ارتلكنإنمدادغب

اميفةيرحبلاةوقلا(ةيرهنلاةوقلاتلكُش1937سطسغأ/بآيف-6
ماظنبلمعلارُقأ1935ماعيف.ةيرهننفسعبرأنمفلأتتتناكو،)دعب
ةنيدميفاهرقمىلوألاةقرفلا:ناتقرفكانهتناكو1938ماعىتحقرفلا



لامشكوكركةنيدميفاهرقمةيناثلاةقرفلاو،قارعلابونجةّيناويدلا
45مضتقرفعبرأنمًانوكميقارعلاشيجلاناك1941ماعيفو.قارعلا
.ةريغصةيوجةوقوةيعفدمةيراطب34واًجوف

مث،ةاشميتقرفىلإشيجلاصيلقتىرج1941ةروثلشفدعب-7
1958ماعيفيقارعلاشيجلاناكو،ةعبارلاوةثلاثلانيتقرفلاليكشتديعأ
ةبوقعبةنيدميفةثلاثلاةقرفلاّرقمناكو،ةاشمقرفعبرأنمفلأتي
ةيوجلاةوقلاتزّهجتو،قارعلالامشلصوملاةنيدميفةعبارلاو،دادغبقرش
تارئاطلابتزهُجتاينيسمخلافصتنميفو،1947ماعيفيرويفتارئاطب
.عنصلاةيناطيرباهلكو،ريابمافومَنيفلوألاليجلانمةثافنلا

يفاهّرقمةسماخلاةقرفلاتلكُش1958ويلوي/زومت14ةروثدعب-8
)ةيرحبلاوةيوجلاوةيربلا(ةحلسملاتاوقلاتزّهُجو،قارعلابونجةرصبلا
.أشنملاةيسورلاةيقرشلاةيرحبلاعطقلاوتارئاطلاوةحلسألاب

ناكو،ةحلسملاتاوقلاعيسوتىرج1968ويلوي/زومت17ةروثدعب-9
ةثالثنم1980ماعيفةيناريإلا-ةيقارعلابرحلاةيشعفلأتيشيجلا
ةاشماتقرفو،)10و9و6و3(ةعّردمعبرأاهنم،قرفرشعّمضتقلايف
:تاوقاتدايقهلتناكو،)8و7و4و2(ةاشمقرفعبرأو،)5و1(ةيلآ
،)12و11(نيتقرفلاىلإاتبُلقو،وخازتاوقةدايقو،راقيذتاوقةدايق
يفتايلمعلاضارغألةاشملاقرفبتطبترايتلاّةلقتسملاةيولألانمددعو
.ةثالثلاقلايفللريواغمةيولأةثالثو،ةّصاختاوقةيولأةثالثو،لامشلا

،لجرفلأ220وحنشيجلادادعتناك1980ماعبرحلاةيادبيف
عردملارشاعلاءاوللاناكو،T62وT55وT54زُرطنمةبابد2000وحنو
)ةرزنجم(ةفرسمةاشمةلقان1500وحنو،ةثيدحلاT72تابابدبزهجم
.رايعلافلتخمعفدم1000و،ةبلودمو

تاكرحيفتاينيثالثلاةيادبذنمةيقارعلاةحلسملاتاوقلاتكراش.10
يفلئابقلادّرمتوقارعلالامشيفيدركلانايصعلاعمقيفويلخادلانمألا
برحيفو،)ايناطيربدضبرحلا(1941]ويام/رايأ[سيامةكرحيفو،هبونج
.1973و1967يبرحيفو،1948ماعيفنيطسلف

موجهبرس26نمفلأتتتناك:يوجلاعافدلاوةيوجلاةوقلا-11
لوزنةقش15دجوتوةيوجدعاوق9ىلعتعِّزُو،لقنويوجعافدويضرأ
.)يلاتقلالمعللةزهجمريغ(

ةلتاقملاتارئاطلا-أ



:يليامك،ةرئاط325ةلتاقملاتارئاطلاددعغلبي
.ةفيفخةفصاق-7يوخوسةرئاط33-
.ةفيفخةفصاق-20يوخوسةرئاط30-
.ةفيفخةفصاق-22يوخوسةرئاط52-
.6كام/رتنهةرئاط25-
.ةيدصتمةرئاط-21غيمةرئاط86-
.عالطتساةرئاط-21غيمةرئاط16.-
.ةفيفخةفصاق-23غيمةرئاط43-
.ةيدصتمةرئاط-23غيمةرئاط25-
.ةطسوتمةفصاقةرئاط-16فوليبوتتارئاط5-
.ةطسوتمةفصاقةرئاط-22فوليبوتتارئاط10-

لقنلاناريط-ب
،24نأو،12نأو،2نأ(عاونألانملقنةرئاط50وحنقارعلاكلتما
.)20نوكلافو،نرهو،فودو،76نشويلإو،26نأو

يوجلاعافدلا-ج
ةيوجلاةوقلادئاقلًانواعمناكو،ةيوجلاةوقلابيوجلاعافدلاطبترا
:يليامك،يوجعافدعطاوقةعبرأنمفلأتيو

لامشملك25يجاتلاركسعميفهرقم،لوألايوجلاعافدلاعطاق)1(
.يناريإلاقمعلاهاجتابو،قارعلاقرشوطسوهتيلوؤسمودادغب

قارعلابرغديلولاةدعاقيفهرقم،يناثلايوجلاعافدلاعطاق)2(
.يدوعسلاقمعلانمءزجويندرألاويروسلاقمعلاهتيلوؤسمو

ةنيدمبرقيلعةدعاقيفهرقم،ثلاثلايوجلاعافدلاعطاق)3(
.ناريإويتيوكلاويدوعسلاقمعلاهتيلوؤسموقارعلابونجّةيرصانلا

لامشكوكركيفةيرحلاةدعاقيفهرقم،عبارلايوجلاعافدلاعطاق)4(
.قارعلانمةيلامشلاةقطنملاهتيلوؤسموقارعلا

:يليامكيوجلاعافدلاةحلسأيلامجإغلب)5(
.ةهّجومتارئاطلاةمواقمةيعفدمةبيتك35)أ(
.ةهّجومريغتارئاطلاةمواقمةيعفدمةبيتك43)ب(
.)ّاليرتس(فتكلاىلعةلومحموج-ضرأخيراوصةيراطب15)ج(
.اكليشةيعابرتاشاشرةيراطب12)د(



.ةلوقنمتارافكخيراوصبئاتكسمخ)ـه(
تايراطب10واروشتيبةيراطب22نمةفلؤم(خيراوصةيولأ6)و(
.)ةيداحأوةيئانثوةيعابرةشاشر250واكلوف

،21غيمةيدصتملاتارئاطلانمبارسأ7يوجلاعافدللتصصُخ)ز(
.23غيمو

شيجلاناريط-د
نماًفلؤميوجلالوطسألاناكوةيوجلاةوقلابطبتريناكبرحلالبق
يمو،25يمو،6يمو،8يم(عاونألانم)رتبوكيله(ةّيتمسةرئاط250
،)ةيسنرفلاليزاغو،3تيولأو،ةيزيلكنإلاسكسيوةرئاطو،ةيسوراهلكو،4
شيجلاناريطةيريدمتحبصأو،ةيوجلاةوقلانعلصفنابرحلاةيادبيفو
.عافدلاةرازوبةرشابمطبترت

فلأتتو،ةرصبلاةنيدميفةيرحبلاةوقلاةدايقّرقم:ةيرحبلاةوقلا-12
ةاشم440ءاوللاو،حطس-حطسخيراوصءاولو،خيراوصقراوزءاولنم
ةزهجملاةيسورلااسوأعوننم8خيراوصلاقراوزددعناكو،ةيرحب
ددعو،لازنإنفسثالثو،وبولعوننمقراوزةعبرأو،15-يبخيراوصب
غلبيو،ةيرودقراوزوتفاركرفوهلانمددعودادمإلاوةمادإلانفسنم
.لجر7500وحناهديدع



ةيراجاقلاةرسألاىلعًابالقناهاشاضرشيجلادئاقداق1921ماعيف-1
بصنمّىلوت1923ماعيفو،برحلاريزوبصنمّىلوتو،ناريإيفةمكاحلا
تاوقلاريوطتمتهدهعيفو،1926ماعيفةطلسلاّىلوتو،ءارزولاةسائر
،ةيرحبلاةوقلاوةيوجلاةوقلاوشيجلاةثالثلااهعرفأبةيناريإلاةحلسملا
ددعناك1941ماعيفمكحلانعلزانتلاىلعءافلحلاهربجأامدنعو
.طايتحالايفلجرفلأ400ولجرفلأ125ةيناريإلاةحلسملاتاوقلا

ناكهدلاولاًفلخمكحلاديلاقماضردمحمهاشلاّىلوتامدنع-2
نمنَّكمتكلذعمو،ءافلحلامامأهتميزهدعبهتالاحفعضأيفشيجلا
ماعيفو.1946ماعيفناتسدركوناجيبرذآيفةيلاصفنالاتاكرحلادامخإ

ّىلوتيذلاقدصمدمحمءارزولاسيئرةنميهلوبقىلإهاشلارطُضا1952
،قدصمىلعهبالقنابيدهازلارنجلاماق1953ماعيفو.برحلاةرازواًضيأ
ةداعإب1955ماعيفأدبف،ةحلسملاتاوقلاىلعهترطيسهاشلاداعتساو
يفو،ةروطتمتادعمبو،ةثيدحسسأىلعاهميظنتوةحلسملاتاوقلاءانب
ةيركسعلاتادعملاوةحلسألانمةيناريإلاتايرتشملاتناك1972ماع
نمتلعجدق،ةيبرغلالودلاوةدحتملاتايالولانماهمظعمو،ةثيدحلا
.يبرعلاجيلخلايفو،ةقطنملايفةنميهملاةوقلاناريإ

فلأ415ةيناريإلاةحلسملاتاوقلاددعناك1977ماعلولحب-3
،ةعردمعبرأ:قرف10يفاوّمُظنشيجلللجرفلأ285اهنم،لجر
ةيولأةعبرأو،ةيلآةاشموةاشمقرفعبرأو،يروطاربمإسرحناتنثاو
عردملاءاوللاو،ةّصاختاوقرخآو،اًوجلومحمدحاوو،ةاشمنانثا:ةلقتسم
ةفلتخمةيتمسةرئاط500نمفلأتيشيجناريطو.37لقتسملا
100دادعتبتناكفةيوجلاةوقلاامأ.حانجلاةتباثةرئاط60و،)رتبوكيله(
نمفلأتي،ٍلجرفلأ30ةيرحبلاحالسيفو.ًالتاقمًابرس24ولجرفلأ
،ةيرودقراوزوماغلأتاحساكولازنإولاتقنفسوتاطاقرفوتارمدم
.لجرفلأ75دادعتبةمردنجلاتاوقىلإةفاضإ

جراخةيركسعلاتايلمعلانمددعيفةيناريإلاتاوقلاتكراش-4
راوثلانمسوباقناطلسلايضراعمةلتاقمدنعنامُعةنطلسيف:اهدالب
-1969ماعيفرافظلابجيفةيبعشلاةهبجلامهدوقتتناكنيذلا



تاكرحلاةمواقمل1973ماعيفناتسكابىلإهتاوقهاشلالسرأو،1971
.ناريإشولبلنيرواجملاناتسكابشولبلةيلاصفنالا

M60و،M48وM47عاونألانمةبابد1850يناريإلاشيجللناك-5
عوننمةفيفخةبابد500وحنو،ةيناطيربلانتفيشتتابابدو،ةيكريمألا
.رايعلافلتخمعفدم1000نمرثكأو،نويبروكس

186:ةرئاط475ةيناريإلاةيوجلاةوقلايفةلتاقملاتارئاطلاددع-6
F5209وF4،80وF14،تايرودللنويروأتارئاطتساًضيأاهيدلناكو
دوقولقنوصاخشألقنةرئاط15و،C130لقنةرئاط64و،ةيرحبلا
،747عوننمتارئاطتسو،707غنيوبعوننماًوجدوقولابديوزتلل
تارئاطثالثو،400ركوفو،600ركوفعوننمدونجلقنةرئاط22و
ةّيتمسةرئاط200و،ةفيفخىرخألقنتارئاطو،ضارغألاةددعتملوكور
.ةيوجلاةوقللةعباتعاونألاةفلتخم

دعاوقرشعىلعنْيعزومشيجلاناريطوةيوجلامهتاوقتناك-7
:ةيوج
،ذاقنإوثحببرسو،لقنابرسو،ةلتاقمبارسأةثالث:زاريشةدعاق-
.دانسإبرسو

برسو،ذاقنإوثحببرسو،نالتاقمنابرس:ناهفصأيفيمتاخةدعاق-
.دانسإ

،نويروأةيرحبتايرودبرسو،لتاقمبرس:ةيوجلاسابعردنبةدعاق-
.دانسإبرسو،ذاقنإوثحببرسو

برسو،ذاقنإوثحببرسو،ةلتاقمبارسأةثالث:ةيوجلاراهبجةدعاق-
.دانسإ

برسو،ذاقنإوثحببرسو،ةلتاقمبارسأةثالث:ةيوجلارهشوبةدعاق-
.دانسإ

برسو،ذاقنإوثحببرسو،ةلتاقمبارسأةثالث:يراجاغأةدعاق-
.دانسإ

ثحببرسو،ةلتاقمبارسأةعبرأ:نادمهيفيخورهاشةدعاق-
.دانسإبرسو،ذاقنإو

برسو،ذاقنإوثحببرسو،ةلتاقمبارسأةثالث:ةيوجلازيربتةدعاق-
.دانسإ

،لقنبارسأةثالث،عالطتسابرسو،ةلتاقمبارسأةثالث:نارهطةدعاق-
.دانسإبرسو،ذاقنإوثحببرسو،اًوجدوقولابديوزتابرسو



:ةيرحبدعاوق7ىلععزوتتو،ةيرحبلاةوقلا-8
.»يسرافلا«جيلخلللوألالوطسألاوةدايقلاّرقم،سابعردنب-
:لوفزيديفيتدحوةدعاق»يسرافلا«جيلخلليناثلالوطسألا،رهشوب-
.دانسإبرسو،ذاقنإوثحببرسو،ةلتاقمبارسأةثالث

.ةيبيردتلاةدعاقلاويلامشلالوطسألا،يولهبردنب-
.تامدخلاةدعاق،راهبهاش-
.رونهاشردنبو،ماجيهةريزج-
خيراوصعمعنصلاةيناطيربلاتقةنيفسوتارمدمثالث:نفسلاددعو
ةمواقمتاكيسخيراوصعمتاطاقرفعبرأو،تارئاطللةمواقمتاكيس
عوننمعنصلاةيكريمأتاطاقرفعبرأو،حطس-حطسرليكيسو،تارئاطلل
خيراوصبةزهجمةيرودنفسسمخو،ةريبكةيرودنفسعبسو،ستيفروك
لازنإاتنيفسو،تادعملازنإاتنيفسو،ماغلأتاحساكسمخو،ةهّجوم
ساعوننمفاركرفوهةينامثو،يرادإدانسإاتنيفسو،ضارغألااتددعتم
.30000ةيرحبلالاجرددعو،نتكنليوعوننمتفاركرفوهةتسو،نارا

،طابضلارابكوةداقلانمتائملانجسومدُعأهاشلاطوقسدعب-9
امك،ةحلسملاتاوقلايفنولمعياوناكنيذلانويبرغلاءاربخلاناريإرداغو
رمألا،فصنلاىلإيرابجإلادينجتلاةرتفديدجلاماظنلاةموكحتضّفخ
كرتهاشلليلاوملاشيجلادارفأنمةئملايف60-40وحنلحاتأيذلا
لالتحادعباهلكرايغلاعطقتانحشةدحتملاتايالولاتفقوأو،ةمدخلا
ةحلسأمظعملةكرتشملانيرامتلاتفقوتو،نارهطيفةيكريمألاةرافسلاةبلطلا
ةئملايف50و،شيجلاتادعمنمةئملايف30ـبرّدُقيامحبصأو،شيجلا
اٍّيناديملمعللحلاصريغةّيتمسلاهتارئاطنمةئملايف60و،هتارئاطنم
ىلإماظنلااهبماقيتلاريهطتلاتالمحتدأو.برحلاتعلدناامدنع
.ةيوجلاةوقلاوشيجلاطابضنمةئملايف40-25نادقف

رثإيفاهصيلقتدعبةحلسملاتاوقلادارفأددعناك1980ماعيف-10
،ةيربلاتاوقلايفاًفلأ150مهنم،لجرفلأ240غلبدقهاشلاطوقس
تاوقىلإةفاضإةيرحبلاتاوقلايفاًفلأ20و،ةيوجلاتاوقلايفاًفلأ70و
،)ناردسابلا(ينيمخلاسرحتاوقماظنلالّكشهتاذتقولايفو،ةمردنجلا
دادعإلًاططخاوّدعأ،ٍلجرفلأ30وحنبرحلاعالدنادنعمهددعناكو
.)جيسابلا(نيعِّوطتملاو)ينيمخلاسرح(ناردسابلانمفولألاتائم



،لجرنويلمنمرثكأبرحلانمريخألاماعلايفةيربلاتاوقلاددعغلب
،نيدعاقتملاطابضلانمّصاخلالوألاقليفلااهنمضنم(قلايفةينامثيفو
لداعيامو،)عردمءاولو،ريواغميءاولو،ةاشمقرفثالثنماًفلؤمناكو
ناكيذلايروهمجلاسرحلاىلإةفاضإ،ةاشموةيلآوةعردمةقرف57
تاوقوةاشموةيلآوةعردمقرفتسيفلجرفلأ150وحنهدادعت
نمرثكأو،ةبابد4500نمرثكأكانهناكو،ريواغمةيولأةعبرأو،ةّصاخ

امغلبو.رايعلافلتخمعفدم2500نمرثكأو،ةعردمصاخشأةلقان2500
تارئاطبرس15يف،ةلتاقمةرئاط625نمرثكأةيوجلاةوقلاهكلمت
1جاريمبارسأ4و،)يوجعافد(ةيدصتمتارئاطبرس12و،يضرأموجه
تارئاطلاددعغلبو،عالطتساتارئاطابرسو،ضارغألاةددعتمةيسنرفلا
ثيدحتوريوطتمتامك.ةّيتمس500نمرثكأشيجلاناريطلةّيتمسلا
متو،ودعلاىلعيعونلاقوفتلاقيقحتلةيوجلاةوقلاتادعموةحلسأ
.اهعينصتوضرأ-ضرأخيراوصلاحالسريوطت



لجرفلأ350برحلانمريخألاماعلايفةيربلاتاوقلادارفأددعغلب
600و،ينيمخلاسرح)ناردسابلا(نملجرفلأ600و،ةيماظنلاتاوقلايف
ىلإةعردملامهتاوقدارفأددعضفخناو.)جيسابلا(نيعِّوطتملانملجرفلأ
عونتمعفدم1000و،ةعردمصاخشأةلقان950و،ةبابد1000نملقأ
.ةمدخلايفةلتاقمةرئاط100نملقأةيوجلامهتوقتحبصأو،رايعلا
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