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 أرقت نأ لبق ه





 عساتلا نرقلا ىف ةيناطيربلا ةيطارقتسرألا ديلاقت نم ناك
 رصم ىف ءاتشلا لصف انايحأو داليملا ديع ةزاجا ءاضق رشع

 .ناوسأ مث رصقألا مث ىرصملا فحتملاو مارهألاو ةرهاقلا نيبام

 ! ةدوعلاو

 ةغللا نوديجي ءالدألاو ةمجارتلا نم ةفئاط كانه ناكو

 ٠ مهتقفارمب نوموقيو

 دحآ نم ةيصوت امهعمو هتجوزو «تنالب نواكس نرفلبو» ءاجو

 . ميهاربإ همسا ةمهملاب موقي ىرهزأ بلاط ىلإ مهباحصأ

 ةنهملا سرامي ناك رخآ ميهاربإب ايقتلا ةفدصلا ضحميو

 اهجوأ ىف تناكو نيسمحتملا ةيبارعلا ةروثلا بابش نم اضيأ ناك هنكلو

 ٠ امهتايح ىف لوحتلا ةطقن كلذ ناكو

 لضفب نكلو ءاهبارتو اهراثآو ةميدقلا رصمب ناجوزلا نتف

 اضيأ انتفو اهثارتو اهراثآو ةميدقلا ةراضحلاب انتف ميهاربإ

 نأو ءاهدشأ ىلعو ةدقتم تلازال ةلعشلا نأب ردقلا سفنيو



 وه ىسقأو دشأ امصخ ةعاريو ةعاجشب نوهجاوي نييرصملا

 راحبلا جاومأ ىتح مكحتو ..مكحت ىتلا ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا

 3 ينطولا اهديشن لوقي امك

 نأو يناطيربلا حئاسلا عنقي نأ ىرهزألا قفارملا عاطتساو

 امك حبصأو لب ؛هتايح اهل رذني نأو لب هدالب ةيضقل هدنجي

 اهدشرمو ةروثلا ةيجراخ ريزو هدبع دمحم خيشلاو ىبارع هامس

 . ةيبوروألاو ةيناطيربلا ةيسامولبدلا ةباغ ىف

 نيزكت دن خيشلاو ىبارع عم تنلب كراشو

 ةتداق نم حبصأو ىرصملا ىنطولا بزحلا جمانرب دادعإو

 ناونعب ايكيسالك اباتك تنلب بتك ةروثلا تمزه نأ دعبو

 لك هيف عضف «رصمل ىناطيربلا لالتحالل ىرسلا خيراتلا»
 اهنأب اهفصو ىتلاو ةيناطيربلا ةيسامولبدلاو ةسايسلا ىزاخم

 .(نرقلا خيرات ىف ةيسامولبدو ةسايس لفسأو طحأو رذقأ)
 لوصف رثكأ هب ميقي رصم ىف اتيب هل ذختي نأ تنلب ررقو

 ءامب ىربك ةعيجف عجفو .ةنسلا

 ىذلا هدحو هنأل اًريزو لولغز دعس نييعتب ةيناطيربلا ةموكحلاو
 ةقثلا ضعب ديعي نأو ىمادلا حرجلا اذه دمضي نأ عيطتسي

 رمورك حصنو ىاوشند ةا



 فراعملل اًريزو لولغز دعس نيعو ةحيصنلاب ةموكحلا تلمعو

 فيك لولغز دعس ىنملع دقل» :رصم رداغي وهو رمورك لاقو
 . «ةدالب ةايح ىف اذف البقتسم هل عقوتأ ىننإو همرتحأ

 ثارت نمثأ هقامعأ ىف نزتخي ىرصملا نأ نمؤي تنلب ناك

 درتسي نأ صانم ال قيرعلا بعشلا نأو ثيدحو طيسوو ميدق
 . طق عيضت ال نكلو انايحأ لبذت اهنإ لب هسفن

 ضفتنا نيحو .هتعوبن ققحتت ىتح شيعي نأ تنلب رتسمل ردقو

 لوأ ناك لولغز دعس ةماعزب 1914 ةروث ىف ىرصملا بعشلا

 نل ةلعشلا نأ هل دكؤيو ةئنهي سيراب ىف دعس ىلإ ثعبو نيئنهملا
 باتكلا اذه ىف هتعوبن ققحأ نأ تلواح دقو ..نآلا دعب ئفطنت

 ىلوألا هتعبط مدق ىذلاو هتعابط ةفاقثلا روصق ةئيه ديعت ىذلا

 . سيردا فسوي ريبكلا بتاكلا زيزعلا قيدصلا

 ةدوع دمحم





 باتكلا اذه

 شيرت[ هفسويد ذر مقج
 هذه ىلإ هب تلعفنا اباتك أرقأ مل ةليوط ةدم نم ىنأ فرتعأ

 بيبطو .ىلزانو .تايلولغزلا ةصق «ىفنملا ةصق نإ ..ةجردلا

 ةمسدو ةينغو ةلفاح ..ةءوبخم تناك ةيح زونك اهلك هذه .ةدالولا

 ءاطغلا اهنع فشكيل باتكلا اذه ءاجو ...ةيوبحمو ةعئارو

 فقنو اهيحوتسنو اهلمأتن اننيعأ مامأ ةضبان ةيح اهدسجيو

 . اليوط اليوط اهمامأ
 بل ةدوع نانفلا قيدصلا نم باتكلا اذه ءىجي نأو

 . هتايح ىف اهب ىنئجافي ةأجافم ىناث هذهف بيرغلا رمألاب
 تناك لب ..ةيبعشلا نيصلا نع هباتك ىل ىلوألا هتأجافم تناك

 افاشتكا ناك .هسفن هدوع دمحم ىه ةقيقحلا ىف ىلوألا ةأجافملا

 تادب بطلا ةيلكب ىتاونس رخاوأ ىف ..طق اباسح هل لمعأ مل

 تاذلابو نيحلا كلذ نم باتكلا سلاجم ىلع فرعتأ تأدبو بتكأ
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 ..راتخملا هلحم ناك ىذلا ىجان ميهاربإ روتكدلا موحرملا سلجم

 تابورشملاو لوفلا تاشتودنس لوح كانه .«شتفازيإ» ىهقم

 ةصقلاو قلخلاو نفلاو بدألا لوح ريثك مالك رودي ناك ةصيخرلا

 ام لكل برغتسملا عمتسملا فقوم ذخآ ةداعلا ىف تنكو ءرعشلاو

 . همظعم ىلع قفاوملا ريغ لاقي

 مل ىذلا كلذ ؛نفلا ملاع ىلإ ديعب نم علطتأ تأدب دق تنك

 تددعأ دق تنك .ةلص هب ىل نوكتس نأ ىتايح ةليط روصتأ

 ديحأ الأ ىسيفن تنطو دق تنك ةيديدح ةدارإبو ملعلل امامت ىسفن

 ىرصب عزتنيو ىبل بلخي ىرحسلا ملاعلا كلذب اذإف ءقيرطلا نع

 . هاوس ةيؤر عيطتسأ دعأ مل ىتح اعازتنا

 وأ .هيف هيلإ بهذأ ىذلا تقولا ناك امهسو ؛ىهقملا كلذ ىف
 ىف قدحي اسلاج ابيرغ اناسنإ ىرأ امئاد تنك ,همامأ نم رمأ
 ذنم كتركاذ ىف هحمالم عبطنت اناسنإ .ءىش لك ىفو ءىشاللا

 ركفأ ام اًريثك تنك ؛هنايسن دعب عيطتست ال ادبأو .ىلوألا ةظحلا

 امو لعفي اذامو نوكي نم نمخأ نأ لواحأو ناسنإلا اذه ىف
 . ةرمتسملا هتقيدحت ءارو بيرغلا رسلا

 تأدبو ءباتك لوأ ىل ردصو ابتاك تحبصأ ةليلق ماوعأ دعب

 تاذو ,ةباتكلاو نفلا نع هدقتعأ ام ضعبب ضفضفأ رخآلا انأ
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 لوأ ةءارق ىف أدبأ تدك ام تفالغلا رفصأ باتك ىدي ىف عقو موي

 ام لك تيسنو امامت هيف تقرغ دق ىنتدجو ىتح هنم ةحفص
 ةليوطلا اهتروث ةصقو ةيبعشلا نيصلا نع باتكلا ناك .ىلوح

 . ساكتتاو حاجن نم اهيف ام لكب ةلوهملا
 ةيخيراتلا ةيداملا بتكل ىتارق دعب ىنأل اقح بيرغ باتك

 تالداعم ةيبعشلا تاروثلا خيرات تاذلابو ءىش ىأ خيرات حبصأ

 ث ىأ خيرات اهب للحتل قئاقد نم رشكأ ذخنت ال ةطي

 نيصلا نع اذه ةدب باتك نكلو .هتروث بعوتستو

 اليلحت الو .ةدماج تالداعم تأي مل ءرخآ ائيش ءاج .ةيبعشلا

 نيناوق لكب ضبنت هديجم ةعئار ةصق ءاج امنإو اداتعم ايديلقت

 هبتكي نيح خيراتلا هنإ ..ةيح امارد همحالم نم لعجتو خيراتلا
 قئاقحلا ديسجت ىلع ةردقلا ةجرد ىلإ لايخلا عساو ءاقح عراب نانف

 «قلعلا نش ىلإ هن يدكي يذلا عوتشؤلايتاسإلا ىف العوم

 لوألو ةرم لوأل هؤرقت وأ هارت كنأكو اعطاس .اديدج ؛ايح هقلخ
 . هنع عمست ةرما

 يب قرفلا ناك

 .طقف قئاقحلا ىوحت خيراتلا بتك نأ وه رخآ خيرات باتك

 ىأو ةيبعشلا نيصلا نع ةدوع دمحم باتك

 قئاقح ةيلاعفنالا اهتانوزخمو اهتاقاط نم تدرج دقو قئاقحلا
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 ناك ةيبعشلا نيصلا نع ةدوع باتك .تاءاصحإلاو ماقرألاك ةتيم

 نك ىتلا ةجردلا ىلإ اقداص .ةايحلاب ان

 خيرات نع أرقأ امنإو اهتروثو نيصلا خيرات نع أرقأ ال ىنأ اهيف
 ةمق ىه هذهو ..قدصلا ىهتنم وه اذه ..هتاروثو انأ ىبعش

 ,ةدماج قئاقح اهنأكو ودبت ىتلا ىه ةصقانلا قئاقحلاف ؛ةقيقحلا

 قئاقحب اقيثو الاصتا لصتت ىتلا ىه طقف ةلماكلا قئاقحلا

 ةصق اهيف ودبت ىتلا ىه ,ةايحلا قئاقحو ىربكلا نوكلا
 ةصقو .صاخشألا لك ةصق ىه امتأكو ةيقيقحلا صخشلا

 ةروثلا ةصقو ..بوعشلا لك ةصق اهتأكو ةيقيقحلا بعشلا

 . تاروثلا لك ةصق اهنأكو ةيقيقحلا

 ىذلا باتكلا اذه تناك دقف ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةأجافملا امأ

 دمحم نانفلا قيدصلا نأ رثكأ زتعأو «ءارقلا ىلإ هميدقتب زتعأ
 . اذه ىنم بلط ىذلا وه هدوع

 دقعأو برغأو ردنأ ْنم ةدحاو ةدوع دمحمب ىتقالع نأ كلذ

 ريغ اهسفن قيدصلا ةملكو ..ىتايح اهب لفحت ىتلا تاقالعلا

 اهنإ ...لفحتو ةقالعلا كلت هب رخزت ام لك نع ريبعتلل ادبأ ةيفاك
 لفحأو ةقادص نوكت نأ نم بحرأو عسوأ «ةينغ ةبصخ ةقالع

 نأ نكميال تاضقانتمو تافالخب ةئيلمو ةلامز نوكت نأ نم
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 .بذجلاو دشلاب ةلفاح ةقالع .لماكلا قافتالا باب تحت جردنت

 ضعب ىف كارعلاو ديدشلا راكنتسالاو ماثولاو بضغلاو ةبحملاو
 نوك ىقيقحلا نانفلاو ..نانف

 ةردات تاسسام نم ناوكألا هب لفحت ام لكب لفاحو .لفاح

 نأ عيطتسأ ىذلا نأ ريغ ..تاباغو شوحوو لابجو ىراحصو
 اهانلمح امهم .عطقنت وأ ىهتنت نأ نكمي ال ةقالع اهنأ وه هدكؤأ

 رصم ىف نيليلقلا نيفقثملا نم دحاو ةدوع دمحمف .لاقثأ نم

 ابيع سيل انه سوهلاو - سوهلا دح غلبي اناميإ نونمؤي نيذلا

 لك اهسفن ىه ءايشأ ةثالثب - ناميإلا ةمق ىيأر ىف وه امنإو

 ناسنإ عم ةقالع اهنأ كلذ .نايحألا

 هل ىسفن تبهوام

 . ةروثلاب نمؤمو رئاث وه

 . بعشلاب نمؤمو ىبعش وهو

 ءدمختو نيكاربلا روثت .ةيكارتشالاب نمؤمو ىكارتشا وهو
 راغصلاو رابكلا ماكحلا ريغتي ,ققشتتو ضرألا لزلزتتو

 ال ءسدقملا ثولاثلا اذهب دينعلا نمؤملا كلذ وه ةدوعو .نولدبتيو
 الو ىمعأ اناميإ سيل وهو .رففي ال ,نداهيال ؛عجارتي ال حزحزتي
 سانلا لك عم ةلصتملا ةرمتسملا هتكرعم هنإ ءاضيأ الهس اناميإ

 . رمألا ىضتقا اذإ انايحأ



 ناميإلاف ,نييروثلاو نييبعشلاو مهسفنأ نييكارتشالا عم ىتح

 ةقيرطو ةثايعب هنإ ءيبشيو جلا جاترب ايطم اذرش سيل مدس

 . هتايح فدهو هتايح

 هل أرقأ انأو عومدلاب قرورغت انايحأ تناك ىنويع نأ دهشأو

 الو اهبتك ىتم ىردأ ال تاحفص ..باتكلا اذه تاحفص ضعب

 اؤه نم دحاو اهبتاك نأ سحأ تنك ىنكلو اهبتك نيأ

 اذه اورتشاو ءىش لك اوعاب ءنييرصملاو رصم بح ىف اوفوصت

 نيذلا

 ٠ هقيحر نم نوذغتي اوشاعو هونزتخاو هولوازو بحلا

 ىف ةياهنلا ةروتبم ودبت دق ؛تالاقملا ضعبك .تالاقم ودبت دق

 ةقرفتم افتن ودبت دق ..ةوشنلا عطقتو ظيغت ةقيرطب نايحألا ضعب

 تاحفص ىف برضي حار نونجم ثيدح ىتربج تاباتك نم

 ىلع هدي عضيل ىضاملا قافآ بوجيو ىضاملا نع اثحب رضاحلا
 دقل اهتذخأ اذكه ىنكلو ءرضاحلا عقاولا نم ةقيقحلا بلق

 نم :ىنم ءزج .ىماظعو ىمدو انأ ىمحل نم ءزج اهنأ تسسحأ

 ةيكذلا ىلزان ىتح ..ىسانو ىبعشو ىدلب نم «ريبكلا لكلا كلذ

 اهروثو اهدرمو ةدوع دمحم اهبعش ؛ةفرجعتملا ةيطارقتسرألا
 . ةيبعش ةروطسأ ىف ةلطبك ىدبت اهلعجو

 بتاك ىأ نع هقرفت ىتلا كلت ,ةدوع دمحمل ىربكلا ةزيملا نإ
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 ,رخآ ةصق بتاكو خرؤم وأ رخآ ركفم ىأ نع وأ رخآ ىسايس
 اذإ خيراتلا بتكي هنأ

 وه اذه نإ لاقي امبرو ..نوكي نأ بجي امكو .نوكي نأ بحي

 امئاد مظعألا ةزيملا نإ ..دحوألا غوبنلا نوناق هنكلو .ربكألا هبيع

 . مظعألا بيعلا ىه

 ىريغل هكرتأف بيعلا امأ ,مظعألا هتزيم مدقأ امنإ انه ىنإو

 . نيدقانتملاو نيدقانلا نم

 امك .هروص اذإ رضاحلا رو

 نع ثحابلا هنإ ةدوع دمحم نع ىل ةملك ىف ةرم تلق دقل

 .ماعلا نوكلا شتفم هنإ .ءىش لك بلق ىف ةنونكملا ةرهوجلا

 ىف رارمتساب وهف .هلوهذو مئادلا هقيدحت ىتأي انه نم امبرو
 سانلا نم ىربكلا ةقيقحلا ةرهوج نع مئاد ثحب ةلاح

 نم بوني ام اريثكو .خيراتلاو تاروثلاو ءاقدصألاو ..ءايشألاو

 هحمالم ىف امامت ةحضاو لمألا ةبيخ ودبتو ,لمألا بئاخ هثحب

 122121210 حرشنم دوعي «ةردان

 .اهتدجو :تلاقو ةمهاسلا هتارظن ثددحت دق .ةماستبالا عساو ريراسألا

 نم تيهتنا نأ دعبو نآلاف ؛ةدوع دمحم اي كركشأل ىنإو

 و ,ةيناث ةرم رخآلا انأ فتهأ كل ىناثلا باتكلا اذه ةءارق

 . ةلاسرلا ىنتغلب دقلف .كركشأ
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 ةعبسلا تاوشابلا ةروطسأ ح

 تاواشاب ةعبس م





 ةيح ىركذ مهعارو اوفلخ دقو ةروطسأ انه مهتايح تناك دقلا
 ٠ ناليس حورو بلق ىف ةمئاد

 «ملعت ال دق امك ةيدنه تسمل انأ»
 تلاقو ةبذع ةعيدو ةماستبا تمستبا

 نع طقف اليم نيعبرأ دعبت ةليمج ةريغص ةريزج نم انأ -

 . ةنجلا

 ؟ ةنجلا نع اديعب ..انه كيقبي ىذلا امو -

 . ةليللا كمهت ال ..ةليوط ةصق -

 دنهلا ىلإ رصم نم تئنِج دقو صصق بتاك انأ ؟فيك -

 ؟ صصق نع ثحبأ

 ؟ رصم نم :تلاقو اليوط ىهجو ىف تقلمحو

 خنع توت زونكو ىتسيتإ سأرو لينلاو مارهألا دلب معن -
 و

 دنهلا اهب رخزت بئاجعلا نزاخم نإ ءاريثك ىنينعي ال اذه -
 . ةعقاولا ةقيقحلاب امئاد ىنعأ ىننإ ..انه
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 ةيرحلا ةكرعم ضوفخي دلب نم ..رصسم نم انأ نذإ -

 البو للك البو فقوت البو ماع فالآ ةتس ذنم امبر ةراضحلاو
 . ءاوسلا ىلع راصتنالا وأ ةميزهلل مالستسا

 عيطتسأ اذهو ..اليلق لضفأ اذه -

 ؟ قدصت له ..اريبك ارود ىتايح ىف هذه

 ؟ تنأ كتايح -

 عقاولا نم ةيرصم ةروطسأ كانه تناك دقلو ..انأ ىتايح ..

 . كانه ىورتو شيعت لازت الو ناليس ىف شيعت ىحلا

 تلظو ىدناك ىف اندلب ةدمع نم موي تاذ اهيلإ تعمتسا دقو

 رصم تبعل دقل همهفأ

 ىرجم تريغو موي تاذ تظقيتسا ىتح ىسفن ىف ةنوزخم
 رايلدوم» ىلإ امئاد بهذأ تنك ىدناك ىفو .هلك ىتاي
 ىدج قيدصو انس اهلهأ ربكأو قباسلا ةدلبلا ةدمع «نمحرلا

 هبراجت نع ةبيجع اصصق ىل ىوريل هيدل اليوط لظأو ؛ميمحلا
 . ادبأ اهرداغي ملو ةريزجلا ىف اهشاع ةليوط ماع ةثام لالخ

 تاوشابلا ةصق نمحرلا دبع رايلدوم ىل ىور موي تاذو
 مهو .مهامس امك ةعبسلا تاوشابلاو اشاب ىبارع وأ ةعبسلا

 امدعب زيلجنإلا دض رصم ىف ةروثب اوماق تاوشاب ةعب
 ىلإ نييفنم نيموزهم تاوشابلا ءالؤه ءا
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 انطو اهوذختا ةميزهلل اوملستسي نأ نم الدب نكلو ناليس

 بقع ىلع اسأر ةريزجلا ةايح لك اوبلقو ةديدج ةايح اوعدبو
 !! ايقاب ارثأ ناكم لك ىف اوكرتو

0 

 نم ناكو ناليس نم اباطخ تيقلت ليوط ماع دعب موي تاذو

 ىنارتل رضحت نأ دبالو انه ىناثلا ىرمع شيعأ ىننإ» :اليشا

 ةكرعملا نإ .ةنجلا نم اليم نيعبرأ دعب ىلع نيعوبسأ ىعم ميقتلو

 ناسنإلا ققحي نأ ليمجو ءانتايح نم ةظحل رخآ ىتح ةرمتسم
 . «اهنم جرخ ىتلا ضرألا ىف ريخألا هراصتنا

 نهنإ ءناليس ىف ىاشلا تالماع تاباقن مظنأ نآلا ىننإ»

 ىلع ناليس مسا ءالؤه عضيس ليلق امعو ةيناسنإلا روص ىقشأ

 . «ةيروثلا ةيسايسلا ملاعلا ةطيرخ
 ةليمج تاقوأ ىلإ ةجاح ىف ىننإ .رضحت نأ كديرأ ىننإ»

 .رلا دبع رايلدوم تلباق دقو ىابموب ىف اهانيضق ىتلا كلتك
 ناليس ىف كينطاوم روبق روزت نأ ديرت الأ ..ايح لازي ال ىذلا

 . «اهنم برهلا وأ كسفن نع ثحبلا ةصق لمكت نأو

 «اليش» لمعت تناك ثيح ىدناك ىلإ ..ناليس ىلإ ترفاسو

 دبع رايلدوم ظفحي ثيحو ةعبسلا تاوشابلا اهموي شاع ثيحو
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 . مهثارتو مهتصق ىوربو نمحرلا
 لهكلا اذه همدقتي ىدناك عراوش ىف بكوم راس موي تاذو

 دقو .هرمع نم ىناثلا نرقلا ىف هتيويحب ظفتحي لزي مل ىذلا
 تراس هراوج ىلإو ىاشلا تالماع نم ةقرف هفحم ىلع ةلمح

 . ىدناك ىف نييبارعلا راثآ فشتكنل ىعم اليش

 اهملكتي ىتلا ةيبرعلاب ةرم ىوري نمحرلا دبع رايلدوم قلطناو
 . رثكأ اهديجي ىتلا ةيزيلجنإلاب ةرمو

 سانلل جرخ موي اشاب ىبارع اهيف تيأر ةرم لوأ تناك دقل -
 نيملسملا نم ىدناك نايعأ ءاج دقو ةعمجلا ىلصيل هتلزع نم

 . مدق ىذلا «ىرصملا اشابلاب» اوبحريو اودهشيل
 ىربك ةبيهب عيمجلا رعش ىتح دجسملا لخدي دكي ملو

 اضيأ هتطاسب هئايربكو هتماقب هرظنم درجم ناك ..مارتحاو
 . راصبألا لك هيلإ لوحي نأب اليفك

 ىوس همالك مهفي ملو اليلق اشاب ىبارع ملكت ةالصلا دعبو
 صالخإب ملكتي ناك هنأل اعيمج اوتصنأ كلذ عم مهنكلو نيليلق

 ٠ ةرارحو

 وه ةيلاعلا ةوبرلا ىلع انه هتيب ناك ىتح مايأ ضمت ملو
 . ىدناك ىف عيمجلا دصقم

22 



 مهلوقع ىلع تلازال نيقلغم نيحلا كلذ ىف وملسملا ناك دقلو
 ناك جورخلا نأل اهنم جورخلا نوديريال اوناكو ةواشغ مهحاورأو

 ىديس» همسا انه نم حلصم ماق دقلو .نيدلا ىلع اقورمو ارفك
 ملعتو ةثيدحلا تاغللاو مولعلا ملعت نأ مهعنقي نأ لواح «هي

 هودص اعيمج مهنكلو مالسإلا رهوج نم وه ةثيدحلا تاداعلا

 ءاج ذنمو اشاب ىبارع ءاج ىتح توصلا تفاخ لظو هوتكسأو
 ةدارإلا «ههيبيل ىديس» ءارآ تدجوو ههيبيل ىديس» ةمزالا

 . ذيفنتلا عضوم اهعضت نأ تعاطتسا ىتلا ةيصخشلاو

 بكأ تدلوو ضعبلا امهضعب دي ىف ا ذوو
 نورقلا نم مهتلقن ةروث ىه لب .ناليس ىملسم خيرات ىف ةضبن
 . ةرشابم ثيدحلا رصعلا ىلإ ىطسولا

 «ةرهازلا ةيلكلا» كانه روزتس وبمولوك ىلإ بهذت امنيحو
 نوقلتي نيملسملا ءانبأ ىرتسو قهاشلا عساولا ءانبلا ىرتسو

 مهنيد مولع عم بنجل ابنج ةسدنهلاو ةعيبطلاو ءايميكلا سورد
 ىديسو ىبارع ةروث تارمث نم ة ةيلكلا ديمع زيزع لباقتسو

 كل نوفطقي مهعدت نأ دبالو دنهلا زوج

 وه ةرجشلا هذه عرز ىذلا نآل اهءام برشتو اهرامث ىدحإ
 ةيلطلا عيرختب لافتخالا ماقي عام لك ىقو هديب ادهاي نياربغ

 جش تحت كانه .4
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 . اهلوح

 ناك ىذلا ىبارع دي نم مهتاداهش لوألا نوجيرخلا ملست دقو

 هديب عزويو ةريزجلا ىف هتايح لاوط ماع لك جرختلا ةلفح سأري
 . تاداهشلا

 اوعزوو ماوعأ ذنم ةيلكلا هذهل ىبهذلا ليبويلاب اولفتحا دقلو

 اوثعبو .ةيلكلا ىعار اشاب ىبارع نع «زيزع» هفلأ ىذلا باتكلا

 دق يلقب عرفا عن ابنك اهو كحول لنفنو هنم ةفاسستو ىلإ

 تافص لضفأ وه ءافولا نإ .اهتلبقو ىردص ىلإ اهتممضو

 . ةايحلا هذه معن مظعأو ناسنإلا

 :لاقو امستيم مهساو نمحرلا دبع رايلدوم مستباو

 تاملسملا انتانب ىرت امنيحو تانبلا هيلك روزت نأ دبالو -

 ةريزجلا ىف تانبلا ميلعتل ةسردم لوأ تحتتفا ..ىبارع ركذا

 تاديس سانلا ىأر دقلو .ةعبسلا تاوشابلاو وه هداهجب
 ةدشلا ىف مهعم د

 تعفتراو .نيدلاو ةينطولاو

 ٠ تايرصملا لثم نكيل تانبلا ميلعت نم دبال نأب ةحيصلا

 دق نيدلا نأو بجاو تانبلا ميلعت نأب رشبي ىبارع ذخأو

 بحلاو ملعلاو ةأرملا نع ةليوط ةصق فلآو ىبارع ماقو .هب ىصوأ

 هيو ىفنملل نهجاوزأ نيحصي تامل

 ةيلاع جذامن نيأرو ءالبلاو
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 سوفن ىلإ ذفن باتك لوأ ناكو .ةريزجلا تايتفل اهادهأو جاوزلاو

 . نهنود قلغملا ديدجلا ملاعلا ىلع نهنويع حتفو ءاسنلا
 نع ضفن هنأكو ىبارع نع ثدحتي نمحرلا دبع رايلدوم ناكو

 ىأر موي ناك امك ايبص عجرو هشاع ىذلا نرقلا ءبع هرهظ

 ههجوو ناقيضت هانيع تناكو .هب اروهبم هنم ابيرق شاعو ىبارع

 لوقي ىضمو ..هابص لطب ىركذل مستبت هحمالمو قرشي
 ىملسمل ةايحلا جذامت نويرصملا تاوشابلا حبصأ دقلو -

 نم ةروص انيدل ةريبكلا رسألا ةايح تحبصأو .مهلك ةريزجلا

 اهبشت شوبرطلا ةريزجلا وملسم سبلو .تاوشابلا رسأ ةايح
 ١ ةدربلا نم الدب هحرطلا تاديسلا تسبلو مهب

 ىبراشو ىعراز مظعأ اننأ اوسنو اهميدقتو ةوهقلا برش سانلا

 . ملاعلا ىف ىاشلا

 ركذأ ىننإو .اقح اميعز - هيلع هللا ةمحر - اشاب ىبارع ناك

 ريغص لفط ناتخ ةلفحل اموي اشاب ىبارع ىعد ..هاسنأ الو اذه

 سفنب بهذيو وعدي نم ةوعد ىبلي اشابلا ناكو ريقف لجرل

 وأ عرازملا لامع نم ريغص لماعل ةلفحلا تناك ءاوس لابقإلا

 موي جوتملا ريغ ةريزجلا كلم نوتبيل ساموت ريسلل تناك

 موقي قالحلا اشاب ىبارع ىأر دقو .ميمحلا اشاب ىبارع قيدصو

25 



 ملعيو موقي نأ الإ كلمي ملف ريغصلا لفطلا تملآ ةقيرطب ناتخلاب

 لامعتساو ةقالحلا ىف اسوردو لب «ناتخلا ىف اسرد قالحلا

 . تاودألا هذه ةفاظتو اهتاودأ

 تيب ىلإ نمحرلا دبع رايلدوم راشأو ةيلاع ةوبر ىلإ انلصوو

 ىبارع تيب اذه» :لاقو ةوبرلا هذه ىلع راهزألاو راجشألا نيب
 . ءاشاب

 ةفحملا ىلع نم لزني نأ ىلع نمحرلا دبع رايلدوم رصأو

 لك تقرشأ دقو حاصو ةوبرلا ىلإ هيمدق ىلع دعصي نأ ىلعو

055506 

 اهدعصأ نأ ديرأو موي لك تارم ةوبرلا هذه دعصأ تنك دقل»

 «دعصأ نأ دبالو نآلا

 ةيحتلو انلابقتسال اعيمج اولزنف لزنملا ناكس انب سحأو

 هنإو تيبلا بحاص هنإ لاقو بذهم باش انيلإ مدقتو ةدليلا ميكح

 لاقو نمحرلا دبع رايلدوم ىلإ تفتلاو ..بيبط

 ىتلا ةماخرلا هذهب انلبق اونكس نم ظفتحا امك انظفتحا دقلو

 ىلع طق انمسا بتكن نأ شن ملو «سواه ىبارع» اهيلع بتك
 . همسا امئاد لظيسو هانكرت لب لزنملا

 بيبطلا ىنارأو :ىاشلا نم اناجنف برشنل لزنملا ىلإ انلخدو
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 ناك .كلمي ام نمثأ نم امهنأب امهفصو هتبتكم ىف نيباتك
 ىناثلاو ؛ىبارع نع عقاد ىذلا ىماحملا ىلدورب باتك امهدحأ

 بيبطلا ىل لاقو ..مهريصنو نييبارعلا قيدص تنلب باتك

 اذه ىنكس ىف ىفلس نم الإ ىبارع نع اًئيش فرعأ نكأ مل

 خيرات هل تيب اذه نإ هرداغي وهو اكحاض ىل لاق دقف ,تيبلا
 نتيشرقأو ..اذه فوسح نأ ديالو دقست ةسيقش عاورأ قاتهو

 لغشي ناك ابيرغ ائيش تكردأ امهتأرق امنيحو ,نيباتكلا نيذه
 وهو ءابوروأ ىلإ ىقيرط ىق ديعسروبب تررم املك امئاد ىلاب
 ماقأ فيكو مارهألا - اقزمم ودبي ىذلا - بعشلا اذه ىنب فيك

 عيطتسأو ىبارع نم رصم تمهفقو .ملاعلا دجاسمو دباعم لمجأ

 نرقلا هجرخأ ىقرش جذومن نسحأ وه ىبارع نإ كل لوقأ نأ

 . ىروثلا ميعزلل رشع عساتلا
 ةروص هذه :لاقو تيزلاب ةريبك ةروص ىلإ بيبطلا راشأو

 لخدم ىف انه اهعضن ءالوأ نحن اهو ىبارعل ىتجوز اهتمسر

 لقألا ىلع» :ةروصلا ىنادهأ نأ دعب الإ بيبطلا انكرتي ملو

 . «ىرخأ ةروص مسرب عتمتست نأ ىتجوز عيطتست ىكل

 ريبك باب دنع انققوو ةنيدملا بلق ىلإ انذفنو بكوملا كرحتو
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 دبع رايلدوم لاقو .بعشلا ةيلديصو ىفشتسم هيلع بتك

 نمحرلا

 .نإف ءانئاد لوي ناكو حسم ةبلط لزكلا اذه عسي قاكذ

 امامت انم دحاوك انه شاعو «سانلل اعفان نوكأ ثيح ىنطو

 ىلإ ربكألا هنبا عجرو لب اهوداجأو دالبلا ةغل هؤانبأو وه ملعتو

 نع اباتك بتكو هابصو هتلوفط عتارم ركذي انيح شاعو ..رصم
 ىلع هللا ةسهر ,ةريزجلا تم نع نتكاام نيسعا لازاك نكي

 ارثأ كرتي ىذلا وه لجرلا نإ» :لوقي ناك دقل تمصع ةبلط
 . «ناك امثيح

 مالآ تو جالع راد هتيب نإ ..ارثأ كرت دق اذ وهاهو

 . «هللا ةمحر هيلع ..ريخ ول راتخي ناك امك امامت

 لفسأ ىف ليمج رضخأ داو عاق ىتح انرسو ..بكرلا كرحتو

 ليخنو ايساكألا راجشأ هب تطاحأ تيب اهيلع عفترا ةيلاع ةمق
 نمحرلا دبع رايلدوم راشأو درولا نم ةعساو ةقيدحو .دنهلا زوج

 نمو ؟اشاب ىدورابلا ريغ تيبلا اذه نكسي نمو» :لاقو تيب ىلإ

 ناسرف ةنيط نم اشاب ىدورابلا ناك دقل ؟هاوس هراتخي
 دجوي مل نإ اميظع املح هل ةبسنلاب ةايحلا تناك ..صصقلا

 . «ملقلاب وأ فيسلاب هعنصي نأ دبالف
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 أو بحأ تنك اذهلو اسراف ارعاش ىابص ىف تنك دقل»

 امنيح ةصاخ هنومهفي ال انه نوريثك ناكو ..اشاب ىدورابلاب

 بشلا همسا هيحو بتكي خيشو وه ةليوط عيباسأ عطقي

 ىتح انايحأ سانلا لزتعي اشاب ىدورابلا ناك دقلو ..دمصلا

 ائيش نكلو .اهتاباغو ةرحاسلا ةريزجلا ءاجرأ ىف ميهيو هءالمز

 نيم لك نق ربع ركذي نا :نيورادلا ىلع رظبس ناك رشا

 ةتفل لك ىفو ةوطخ لك ىف همامأ رصم تناكو ةظحل لك ىفو

 بهذأ تنكو اريثك هيلع دتشت نطولا ىلإ نينحلا تابون تناكو

 . قيمع ميلأ نزح وأ ءاكب راثأ هيينيع ىف دجاف هيلإ
 ىننإ» :لوقي مث ٠ناطوألا ىلإ نينحلا» :ىل لوقي هلاسأ امنيحو

 نفدأ الأو انه تومأ نأ فاخأ ىننكلو توملا الو ةايحلا ىشخأ ال

 ٠ «رصم ضرأ نم ةرفح ىف

 . بكرلا كرحتو

 ةقيدح هنأك ادب باب ىلع تفقوو ةنيدملا ىصقأ ىلإ انلصوو
 نمحرلا دبع رايلدوم لاقو ةليمجلا راجشألا لك توح ءانغ
 . «انه ىلإ ىهتني فوس ءىش لك ..انه انترايز هننل»

 ىف اناتوم نفدن نأ ناليس ىف انديلاقتو رباقملا ىه هذه
 نأو ؛دورولاو راجشألاب امئاد مهطيحن نأو اندالب عاقب لمجأ
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 ومني ام وه اندنع سجرنلا لمجأو سجرنلا رطعب مهروبق ىقسن

 . «نييذوبلا وأ نيملسملا رباقم ءاوس رباقملا نيب

 دبع رايلدوم ىدانو ةحيسفلا ةعساشلا ةربقملا ىلإ انلخدو

 رمعلا عارص ىف هعراضي الهك ازوجع ناكو اسراح نمحرلا

 رظني ذخأو ىديب كنسمأ دقف هل هلاق ىذلا ام ىردأ الو :نمزلاو

 لاقو ةريزجلا ةغلب متمتيو «هللا ةمحر هيلع» :ددريو اليوط ىلإ

 هربق روزتل تئجو اشاب ىمهف دالب نم كنإ هل تلق دقل» :رايلدوم
 تلبذ دقو اماع نيسمخ ذنم هربق زري مل ادحأ نإ لوقي وهو

 . «اهريغ عرزي نأ عطتسي ملو سجرتلا ةرجش

 الأ ..هيف نوركفت الأ» :لوقيو ىدي ىلع دشي لجرلا ذخأو

 ىلع ةحتافلا اعيمج أرقن نأ بلطو هدي عفرو «هترايز ىف نوركفت
 . ةحور

 ىف «اشاب ىمهف دومحم» ربق لمأتأ تذخأو .ةحتافلا انأرقو

 ارومغم اربق ..هنطو نم ليم فالآ ةسمخ دعب ىلع ىدناك ةربقم

 دحأ هروزي الو ارطع دحأ ةيقسي الو سجرن ةرجش هلوح سيل

 . اماع نيسمخ ذنم

 عضو ىذلا اشاب ىمهف دومحم ةايح ةياهن تروصتو

 وهو اهذيفنت ىلع فرشي وهو ..ريبكلا لتلا ةكرعم ةيجيتارتسا
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 مث ةميزهلا دهشي وهو هترسحو ءزجعلل ال ةنايخلل ةيحض مزهني

 رخآ نفدت ثيح قيحسلا دلبلا اذه ىلإ ىفنيو رسألا ىف عقي وهو

 . هاياقب

 ناك دقل ..ايداع الجر نكي مل اذه :نمحرلا دبع رايلدوم لاقو

 ططخلاب امحدزم امئاد هسأر ناك .لكي الو أدهي ال اراصعإ

 ىف ةسدنهلا تناكو ..لح:هسأر ىف ةلضعم لكل ناكو عيراشملاو

 . ناليس ىف وأ رصم ىف ءاوس نوكلا ةرامع ةيأر

 نأ عيطتسي ال مارتلا نأب زيلجنإلا نوسدنهملا ىتفأ امنيحو

 ماق ,ضرألا ةعيبطو قفتت ال ءابرهكلا نأو ناليس ىف ريسي

 . ناليس ىف مارتلا ىشمو رصأو مهءارآ دنفو ىمهف دومحم

 نإ ليقو ناليس ئطاوش ىلع طيحملا جاومأ تغط امنيحو
 هنأب ىمهف دومحم ىتفأ طيحملا جاومأ عفدي نأ عيطتسي ال ائيش

 ليق امنيحو ؛طيحملا ةلئاغ عفدي نأو روسجلا ىن

 نأ عيطتست ال ناليس نإ

 . نكمم دودسلاو تانازخلا ءانب نأب ىمهف

 مساب اهلك ناليس ىف افورعم ىمهق دومحم حبصأو

 الإ دحأ هفرعي ال مويلا ىتحو .تازجعملا لجر «اشاب رينجنإلا»

 . هللا ةمحر هيلع ..هللا ةمحر هيلع «اشاب رينجنإلا» مساب

 دومحم ىتفأ ادودس وأ تانازخ ىن
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 ام اهيف رمعو اهبحأ ىتلا ضرألا ىف انه اشاب ىمهف تامو»

 اريبك اربق هل اوميقي نأ ةريزجلا وملسم دارأو هترامع عاطتسا

 . «سانلا ةماع نفدت امك نقدي نأب ىصوأ دق ناك هنكلو

 رايلدوم لاقو

 هذه ..ىبمولوك ىف ىملح لاعلا دبع ربق رت مل اعبط تنأ -

 اخماش ايلاع اربق هل اوميقي نأ ىلع سانلا رصأ

 ةيصو اومرتحا مهنكلو ,هوماقأو وبمولوك ةربقم نم ةعقب ريخ ىف
 ,ىرخأ ةصق

 ةربقم نإ روهش ةعضب ذنم ىل لاق ىنبا ناك نإو ىمهف دومحم

 ىف شيعت رويطلا نإو تمدهت دق وبمولوك ىف ىملح لاعلا دب

 لفحي ال نمزلا نإ ..اهلوح عورزملا سجرنلا ىري دحأ الو اهتبق

 , ؟تايزكذلا ةننوب انايحأ

 لمكأو ءاذغلا لوانتل نمحرلا دبع رايلدوم تيب ىلإ انيهتناو

 ةريزجلا تاوشابلا رداغ موي ىسني ال ادحأ نإ .ةصقلا ىل

 . ليوطلا ىفنلا دعب مهدالب ىلإ نيدئاع

 نييذوب .الاجرو ءاسنو الافطأ اهلك ناليس تجرخ دقل

 جومي حابصلا ذنم وبمولوك ءانيم لظو ..نيملسمو نييكودنهو

 ٠ نوكبيو نودشنيو نونغي فالآلاب

 ديشانأو ىقيسوملا تاوصأ تطلتخا ةنيفسلا ترحبأ امنيحو
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 انيزح اموي اهلك ناليس تضقو ءاسنلاو لاجرلا بيحتب لافطألا

 سلا

 نينثال نيربق مهعارو اوفلخ دقو ةروطسأ انه مهتايح تناك

 ٠ «ناليس حورو بلق ىف ةمئاد ةيح ىركذو مهئالمز نم

 تلاقو ءاشعلا دعب ىتفيضمو انأ شقانتن انسلج ليللا ىفو

 ؟ كدادجأ لجأ نم لعفت نأ تيون اذام -

 * اذه ريغ لعفأ نأ عيطتسأ اذام ..مهنع بتكأس -

 . ىلعفت نأ تيون اذام تنأو -

 ..ىدناغ ..ىبارع ..ةليوط ةقلحلا نإ ..انه مهتلاسر ممتاس -

 .. اكيناردناب
 ؟نم-

 عراشلا لجر وه اذه .اديج مسالا اذه فرعأ ..اكيانردناب -

 فيحن لجر هنإ اكيانردناب نوملاس ,ناليس ىف لبقتسملا لجرو

 انعضيس ىنذلا وهو ناليس ىف اذوب ليثامت ىتح بهلأ ليثض

 يروثلا ملاعلا ةطيرخ ىلع
 ناليس ىف انه ةنجلاو ..ةيقطنملا ةجيتنلا ىه ةيكارتشالا نإ

 اكيانردناب عم اهعنصنسو ةيكارتشا نوكت نأو دبالا

 اهنع بتكت تنأو ةايحلا عنصن نحن
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 نأ تيأر تركف نأ دعب نكلو كلثم بتك نأ ديرأ تنك دقلا

 ؟كلذك سيلأ ..امئاد ىقتلتسو ..ةرشابم ةايحلا عنصأ نأ لواحأ

 اهلعشأ ىتلا ةروثلا نأ نيملعت ال تنأ ..ىقتلئس اعبط -

 . اندنع ةلعتشم لازت ال ةعبسلا تاوشابلا

 نلو ةيروثلا ملاعلا ةطيرخ ىلع امئاد ىدلب مسا نيرتسو

 مهضعب نفدي دق ىردي نمو ..نوريثك توميسو ..اهيلع نم حازي

 !؟ ىردي نم ...ناليس ىف ىرخأ ةرم
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 ىبارع ةروث ىف ءاسن





 نع عافدلا ىلوت ىذلا ىزيلجنإلا ىماحملا وه ىلدورب رتسملا

 ناونعب اباتك فلأ دق ,تنلب رتسملا هقيدص نم فيلكتب ىبارع

 هب تماق ىذلا رودلا نع الصف ىوحيو «ىبارع نع تعفاد فيك»

 . ىبارع ةروث ىف ةيرصملا ةأرملا

 امك ايلج احضاو ةأرملا ذوفن هيف ودبي دلب قرشلا ىف سيل

 رصم تاديس نيبو ميرحلا ىف ىبارع دجو دقلو ءرصم ىف ودبي

 دقو .ىلوألا ةظحللا ذنم ىبارع ئدابمو ةينطولا ةيضقلل ادييأت

 ىأ ةريخألا ةظحللا ىتح نهدييأتو نهسامح ىلع تاتباث نللظ

 . لمألا نم ريخألا طيخلا أفطنا امنيح

 - ةيويدخلا ةكلاملا ةرسألا تاريمأ ىتح سامحلا فرج دقو

 ىوقلا نهدييأت نيفخي ال نكو - هتجوزو قيفوت مأ ادع اميف

 . ىبارعلو

 تايتف لك تبه نأ ةيردنكسإلا برضل ىلاتلا مويلا ىف ثدحو

 نعمجو ءاهلذبو تاعربتلا عمجل ة

 ىحرجلا مزاولو تادامضلا ريضحتل ةقرف نفلأو ةريبك تاعربت

 ١ رسألا تانبو رصم
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 ىف ةيمامألا طوطخلا ىف نولمعي اوناك نيذلا ءابطألل اهلاسرإل

 .. راودلا رفك ةكرعم

 ةيرضلا وه ميرحلا ىف تابجحملا ءاسنلا دييأت ناك دقلو

 اهنأ ىبارع ةكرح ىلع نوركني اوناك نيذلا ججح ىلع ةيضاقلا
 ةعضبب ىبارع ةمكاحم تهتنا امدعب ثدحو ؛ةلماش ةيبعش ةروث

 تاذ ىناج نأ دريش قدنف ىف ةرهاقلا ىف تيقب دق تنكو مايأ

 ىل ةلاسر هعم نإ ىل لاقو ةمضماغ ةرايز ىف صاخ لوسر موي

 نم ةعومجم اهعمو ةلاسرلا ىنملسو ماقملا ةريبك ةديس نم

 . عافدلا ىف ىدعاسم رييبان رتسملل ىل ةرخافلا ةنيمثلا ايادهلا

 باطخلا صن ناك دقو

 + يهاسملا يانور شما ىلإ

 ىتنإف فيرشلا كصخشل ىركشو ىمرتحاو ىتايحت دعب»
 هلك رصم بعشو ءاسن نانتما نع كل ربعأل ةصرفلا هذه زهتنأ

 هتيدأ امل ليمجلا نافرعو حرفلاب رعشن اعيمج نويرصملاو نحنو

 نحنو ؛ةيناسنإلاو ةلادعلا ةيضق نع تعقاد كنألو تامدخ نم

 ةداعسلا كل ققحي نأ هللا وعدنو ىلصتس نييرصملاو تايرصملا

 - دلبلا اذهب فطلي نأ هللا وعدن امك قيفوتلاو

 نيذلاو هلجأ نم اوراث نيذلا دلبلا اذه ءانبأ نع كعافدب كنإو
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 اهيف ىرنو ارتلجنا زعن انتلعج دق ريخلا ىوس هل اوديري مل
 اركش تنلب رتسملا ركشتل انإو انتنحم ىف انتودعاسي اًرارحأ

 .«انركش نع كل ربعن نأ جظتتل هلعفام ءابنأ نإو انوحن هليمج ىلع اقيمع

 14845 ةنس ريمسيد

 . اهنع هتفرع ام لك اذهو «هجنأ» ءاضمإلا ناكو

 تناك ةرملا هذه اهنكلو ةلثامم ةرايز تيقلت مايأ ةعضب دعبو

 ىل حرشت نأ ديرت اهنإ ىل تلاقو تعاج ةسمحتم ةليمج ةاتف نم
 قفدتت تناكو ةريخألا ثادحألا وحن رصم ءاسن رعاشم ةقيقح

 ىل ىورت ىهو سامحب

 لوأ نمو ارس فطعت رصم ىف ةديسو ةاتف لك تناك دقل

 رصم ريخ ىوس ديري ال هنأ انكردأ اننأل ..ىبارع ىلع ةظحا

 ,دانيبحأ اذهلو ىبارع ديؤي هسفن قيفوت نأ اذيح اندقتعا دقلو

 هاتهركو هانهرك رصم نوخيو هل ديكي هنأ اندجو امنيح نكلو

 تانبو تاديس فطع ليمتسي نأ قيفوت لواح اهموي نمو .ةدش

 وزو همأ قيرط نع رسألا تاريمألا هتهرك دقلو لب ..ىودجالب

 هتهجاوم ىف هل تلاقو هيلإ تاريبكلا تاريمألا ىدحإ تبهذو

 . ةيسايسلا هتافرصت ىفو هيف ةحارصب اهيأر

 هنأ ذئدعب انعمسو ةيردنكسإلا ىلإ قيفوت لحر ليلقب اهدعيو

39 



 ميرحلا ىف ةيئاسنلا تاعامتجالا تأدبو زيلجنإلل ايئاهن زاحنا
 ميعزك ىبارعب الإ فارتعالا مدع ىلع تاعمتجملا لك تممصو

 اميعز ىبارع ىف ىرن اعيمج انك دقل «دالبلا نع عفادي ىبعش

 ير مسا

 تافارغلتب هل ثعبنو باجعإ تاباطخ هل بتكن اعيمج انكو ادودح

 فرعي ال هل انسامح ناكو صالخلا هيد

 اباطخ ةرم انادحإ هل تبتك دقلو ةراعتسم ءامسأب عيجشتو ةئنهت

 هبناج ىلإ فقتل جاوزلا هيلع ضرعت «رصم ذقنم ىلإ٠ اسمحتم
 اهبجاو ىدؤت نأ اهنم بلطو ًاركاش ىبارع اهيلع درو هديؤتو

 . اهناكم ىف ىنطولا

 برحلا تاقفن ىف ةاتفو ةديس لك تمهاس دقلو
 مويلا لاوط دجب لغتشن ؛ماظتناب تاعربتلا عمجن انكو اهدراوم
 انللظو ,تادامضو ةيطغأو ةيودأ نم دونجلا مزلي ام دادعإ ىف
 ناك ىتح قيفوت دضو ىبارع عم روعشلا بهلنو سامحب لمعن

 دق هنأب ةيوق ةعاشإ ترسو ةرهاقلا ىلإ ىبارع ءاج ذإ موي تاذ

 انيلع ىفطو ..روميس لاريمألاو ىلسليو لارنجلا سأرب هعم ءاج
 ام وه سكعلا نأو ةرملا ةقيقحلا انفرع نأ انثبل ام نكلو حرفلا
 لوهذ انيلع ىلوتساو ةقحاس ةميزهب ىنم دق ىبارع نأو ثدح

 غلبم انتلاح تغلب ىتح رمتسم ءاكب ىف انقرغتساو ميلأ نزحو
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 . ميلألا سايلا

 نأ انعقوت ةرهاقلا ىلإ اوهزم ارصتنم قيفوت داع امنيحو

 نإ ام لعفلابو «ىيارع تاريصن ىلع بضفلاو باذعلا بصي
 ىلإ اباطخ تلسرأ دق تناك ىتلا ةاتفلا ىلإ لسرأ ىتح لصو

 اهمأ تلخدت نأ الول رملا باذعلا اهقيذيس هنأ نلعأو ىبارع

 طخب هيلع تعقوو باطخلا تبتك ىتلا ىه اهن ب تنلعأو

 اغألاب اتقتلا قيفوت دنع نم اهتنباو مألا تجرخ امنيحو ءاهتنبا
 هيلإ امهب ىشوو باطخلا ةصقب قيفوت ىيدخلا غلبأ ىذلا

 ابرض هيلع تلاهناو هسأر ىلع هتبرضو ىسركب مألا تكسمأف

 نأ ديرت هنم فزني مدلاو ىارسلا ءاجرأ ىف هءارو ىرجت تذخأ

 .. ايئاهن هب كتفت

 او

 ناكو انيلع هسيساوج هلدام دعب انلك انعمجب قيفوت رمأو

 ىلإو سلجي قيفوت ناكو ..انبهذو فوخلا نم فجتري انرثكأ

 رذقاب همأ انيلع تلاهنا يتح انددع لمتكا نإ امو همأ هراوج

 هملسيس ىبارع انلطب نأ فشت ىف انل تنلعأو بابساا عذقأو

 انيلع تأرقو .قوزاخلا ىلع ءطبب مدعي ىكل ىويدخلا ىلإ زيلجنإلا
 نهمادعإ ررقت دق هنإ تلاقو انتكرح تاميعز ءامسأب ةمئاق همأ

 ال هنأ انققحت ىتح مايأ ةعضب تافئاخ انللظو بعرلا انيف ىرسبو
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 زيلجنإلا ةقفاوم ريغب اعبصأ اكرحي نأ ناعيطتسي همأ الو قيفوت
 . امهدايسأ

 طقف ىفنيس هنأو شمت نل ىبارع ةايح نأ فرع امنيحو

 ىارسلا ىف نزحلاو موجولا ىرسو دادحلا قيفوت مأ تسبل
 . مهيف ىفشتن انرودب نحن انذخأو

 ةلئاق ىعم اهثيدح ةسمحتملا ةليمجلا ةاتفلا تمتتخاو

 مكحي قيفوت مادام هنأ هلك ملاعلل نلعت ىك كل ررقأ نأ بحأ»

 . «اهلك رصمل الو اذل الو مكل ال مالس كانه نوكي نلف رصم

 ةقث بستكي نأو نيينطولا معزتي نأ قيفوتل نكمي ناك دقلو

 رواديو رواني ذخأو ةصرفلا هذه حرط هنكلو ىرصملا بعشلا
 ىلع لجر هركأ قيفوت حبصأ دقلو ..ايناطيرب دبع حبصأ ىتح
 مساب امئاد خيراتلا ىف همسا ركذيسو لبقتسم هل سيلو بعشلا

 . رصم ىلإ زيلجنإلاب ءاج ىذلا لجرلا
 ناك هنإ :ىل لاق هل ليوط ثيدح ىفو ذئدعب قيفوت تلباق دقلو

 شأ امه نائيش الول مالس ىفو ةداعس ىف شيعي نأ عيطتسي

 ةنسلأو نييفحصلا مالقأ :امهو هيلع ارطخ رصم ىفام

 . تاديسلا
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 تايلولغزلا





 ىريست نأ نيعيطتست دق ءارحصلا لامر لثم نييرصملا نإ

 كنوعلتبيو لامرلا فصاوعك نويهي ام اموي نكلو «مهيلع

 سيرج ةيكيرمألا ةيفحصلا رصم ىلإ تعاج ”١47 ماع ىف

 كلذ ىف ردص اباتك تبتكو ءرصم ءاسن ىرتل نوتيس نوسموت

 حافك نم ةحفص هيف تلجس ..رصم ىف دحأ هأرقي ملو نيحلا

 . نهتمس امك تايلولغزلا وأ رصم ءاسن
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 نكي مل نإ اهتيؤر عيطتسأ نأ ادج بعصلا نم هنإ ىل ليق

 دحأب ةناعتسالا لواحأ نأ اعبط ثبعلا نم ناكو .ليحتسملا نم

 اهل بتكأ نأ ىوس دجأ ملو .نييكيرمألا وأ زيلجنإلا ىفراعم نم

 ىربكلا ةآرملا ةيضق ليبس ىف ةحفاكمكو ةأرما ىلإ ةأرما نم

 ملو .اهدالب ىف ةيرحلا ةيضق ليبس ىف ةحفاكم ىلإ ىدالب ىف

 . ؛ةمألا تيب» باوبل اهتملسو ىسفنب تيهذف ةلاسرلا ىلع ادحأ نمتأأ

 ةعيدب ةيزيلجنا ةغل ىف ابذهم درلا ءاج ثلاثلا مويلا ىفو

 اهتلباقلل ادعوم ىل ددحي
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 نأ ءتشهد ىتح ىلوح ام ىلع ةرظن ىقلأ دكأ ملو ..تبهذو

 ,نضرقنا دق ضيرملا ىبرغلا انلايخ نهروصي امك تايقرشلا

 كئارأ ىلع نهنتف نضرعي ءاخرتسا ىف تاعجطضملا تايروحلاو

 دعت مل روبنطلاو دوعلا نفزعي ىراوجلا نهلوحو ريرحلا نم ةمعان

 . ريطاسألا بتك ىف الإ دجوت

 نأ مداخ ىنتلبقتساو

 . تابجعملاو «اهبرح ناكرأ» نم ريبك ددع اهلوحو

 هللخت رعش تاذ لوطلا ةطسوتم ةديس «لولغز مادم» تدجوو

 0 ياي وااو يفادبلا

 . لامجلا نم بذهم فقثم زارطو نيتقي

 ةيصخشلا ةيوق ةديس مامأ ىننأ تسسحأ ىلوألا ةلهولا نمو

 اثداه امئاد اهتوص ناكو اضيأ ةعادوو ةقر تاذو ..ءايربك تاذ

 تأرو باجحلا اهل فشكنا حور نع ربعي هنأكو ,لعفني الو ولعي ال

 . اهدوقت امثيح اهعبتت نأ ىلع تممصو ..ةقيقحلا

 77 ىف ةيناثلا ةرملل «اشاب لولغز» اهجوز لقتعا دقلو

 تدهشو هتبزع ىف فكتعي نأ ضفر امدعب 1911١ ةنس ربمسيد

 .تيبلا اهجوز رداغ ىتح ةنكاس ةئداه تلظو هلاقتعا مناه ةيفص

 نأ اهيلع ناكو «ىقبت نأ وأ اهجوز بحصت نأ نيب تريخو
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 نأ تررق قيمع ريكفت دعب اهنكلو ..ريطخلا لاؤسلا اذه مسحت

 ةجاح تناك اذإ هنأل .اهجوز اهكرت ىتلا ةلاسرلا متت نأو ىقبت

 .ديدش اهيلإ اهجوز

 امين نإ ؛يل كلاق ابكو

 . دشأ رصم ةجاح نإ

 . هناكم نوصت ىتلا هتجوزو ةيناثلا

 دقف ايخيرات ايساق ىماسلا بودنملا راد ىلع اهدر ناك دقلو

 عيطتست اهنأ اهريخأ امنيح ثدحتملل تلاقو نوفيلتلاب تكسمأ

 اهجوز باحطصا

 ةرهاقلا ىف لظاس ىننأ ىماسلا بودنملا ةداعس ربخأ»

 نأ نوعيطتست متنأو ؛ىجوز لمع متأل ىعسو ىف ام لك لمعأسو

 ينال هير اوت نآ نوميطسكا# عطل: ر فس مم اوفا

 .دوعي ىتحادعس نوكأس انأو ,هتيب ىفو ؛شيعت لظتسو شيعت

 هداعبإ نم مكنكمي نلو هبايغب حمسي نل بعشلا نأل دوعيس وهو

 نومدقتيسو هريغ نوريثك ىتأيسف دعس تام ىل ىتحو ءاليوط

 ليبس ىف ةروثلا حور لاعشإل عيطتسأ ام لك لعقاسو فوفصلا

 . رصم لالقتسا

 دالبلا ءاحنأ لك ىف عزو اروشنم ةنجللاو مناه ةيفص تدعأو

 . «سيئرلا مرح ءادن» ناونعب
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 دهيال ىفنلا اذه نأ اوقثف اخيش دعس ناك نثل» :هيف تلاق

 مكارتعا مكنأ اموي ملعي نأ وه دحاو ءىش الإ .

 . «ةدحاو ةظحلل ولو فعضلا

 فصلا ءامعزو ىفنملا ىف رابكلا دفولا ءامعز ةبيغ ىف تأدبو

 هتيم عا

 ةماعزب رصم تاديسل ةديجم حافك ةحفص نوجسلا ىف ىناثلا

 . لولغز مناه ةيفص
 ةعطاقم ميظعتب يللا“ عشة فكي نيتيلعشسا ا ذي دقو

 تاديس نم ريبك ددع تاديسلا ىلإ مضناو ؛ةيناطيربلا عئاضبلا
 نم حافكلل تايطارقتسرألا ىلع دمحم ةيعمجو ةديدجلا ةأرملا

 ٠ دالبلل ىقيقح لالقتسا لجأ

 نفرعي ملو نهسيالم نريفي مل نهنإ :لولغز مادم ىل تلاقو

 ةرهاقلا عراوش ىف نرشتنا دقو ىضاملا عوبسألا لاوط مونلا

 ناك ىتح عوبسأ ضمي مل نكلو ءضعبلا ةيرخس ءدبلا ىف نرثأو
 اناجل نمظن دقلو .نهتابلط لك نوذ

 افلأ هتدهش ةرهاقلا ىف اعامتجا ندقعو ..ىرقلا ىفو ندملا ىف
 ىتح ةيناطيربلا عئاضبلاو نييناطيربلا ةعطاقم هيف نمظن ةديس
 . مهرجاتم نم ريبك ددع سلفأو ..نويناطيربلا حض

300 

 :و نهب نوريجتسي راجتلا
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 تناكو ددجلا تايرصملاب.فرعتأو ةمألا تيب ىلع ددرتأ تأدبو

 ثيدحلا نيبأي نك نهنأل ,نهنع ىنثدحتو ىل نهمدقت مناه ةيفص

 . دحأ نهب داشأ اذإ الجخ نههجو رمحتو هنلعفي امع

 ناكرأ» اهيمست مناه ةيفص تناكو تاكرب مادم تفرعو

 لمعلا ىلع ةقراخ ةردقم تاذ» ىل تلاق امك اهنأل ..«برحلا

 ىف اهسامحو اهطاشنو اهحور لك بكست ىهو لصاوتملا قاشلا
 . ءانتيضقل حافكلا

 هجوو نيتعمال نيتقارب نينيع تاذ ةباش تاكرب مادم تناكو

 اهتلباق امنيحو نيدو اوسع ةبجباع كو يوت

 نييرصم تأر دقف جراخلا نم ةلعفنم ةمداق تناك ةرم لوألا

 امهتفنعو امهيلإ تعفدناف ىزيلجنا لحم نم «تاتفارك» نايرتشي

 تعمتسا امنيحو ..الجخ برهلاب اهعرسأو ةعاضبلا اكرت ىت

 ةيوق كراد ناج حور نأ تسسحأ ةصقلا ىورت ىهو اهيلإ

 اننإ» تلاقو مناه ةيفص ىلإ تتفتلا دقلو

 انتويب ىف اهعنصن رئاطفلا هذه ىتحو ىرصم وهام الإ اقلطم

 ,«مهعم لماعتلا ديرن ال اننأل انه

 مناه ةيفص ةقيقش الوأ فسوي مادمو ىزوللا مادم تلخدو
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 ىف اريثك امهتلاخ نادعاست اتناك ناتئلتمم ناتديس امهو

 مادم اهيلإ تمدقو اهتهبج ىف مث اهيذخ ىف اهاتلبق دقو اهحافك
 . «كيلإ ىبأ هلسرأ انتقيدح نم اذه» ..اهل تلاقو ..درو ةقاب ىزوللا

 ةلئاق ىلإ تتفتلاو لولغز مادم تكحضو

 ىل مدقي الجر نإ ..باجحلا دهع ذنم انمدقت مك ىرظنا»
 . «ارامزأ

 اهتلاسو ةصرفلا تزهتناو

 . «؟ةيرصملا ةأرملا لبقتسم نيروصتت فيك»
 روطتلاو مدقتلا قدصأ داكأ ال ىسفن ىننإ ..عئار :ىل تلاقو

 لجر ىجوز .ةعساو تاوطخب مامألا ىلإ مدقتن نحنو ثدح ىذلا

 نم سيل اذه باجحلاو ...ةأرملا بلاطمو قوقح ديؤي وهو ررحتم
 ىف امبر ايئاهن هنم ررحتنو هحرطن نأ نم دبالو ءىش ىف اننيد
 . رهشأ ةعضب ىف امبرو تاونس عضب

 ؟ رصم لبقتسم نيرت فيكو :اهتلاسو
 قيرطلا ىف ريسنسو اهتيرح رصم لانت ىتح حفاكنس :تلاقف

 . ةياهنلا ىتح

 مادم ىلإ تتفتلا مث .ديكأ مزعو ميمصتبو ةيسنرفلاب اهتلاق
 عيمجلا لعجت ىتلا نونحلا ةرظنلا كلتب يلاغ سرطب فصاو
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 ٠ مناه ةيفص ندبعي

000 

 نم ءاسن نم جذامنلا لك مناه هيفص نولا دتموأ

 . تاطيسبلا تاحالفلا ىتح تاريمألا نم ..تاقبطلا لك

 ريغب ىاشلا وأ ةوهقلا نيستحي ةقرفت الب اعم نسلجي نهو

 نأ نكمي ناكم كانه سيلو اعم نثحبيو نشقانيو .

 ةيرصملا ةأرملاو رصم ةيروثو رصم ةيويح ناسنإلا هيف ىري

 . نولاصلا اذه لثم ةديدجلا

 فت وأ ةفلك

 ضرالا ىلع سلجت
 سبالم ىدترت تناكو ؛مارتحاو فطعب اهنوطيحي عيمجلاو ةعبرتم
 اهردص ىلع ةيبهذلا ىلحلا نم ةلهذم ةعومجم عضتو تايفيرلا

  اهيمدق ىف ىتحو اهيعارذ ىفو
 دا فقثملا بذهملا قينألا وجلا طسو ةبيرغ نكت ملو

 ىكل ةيسنرفلاب ثيدحلا نع فكي ناك ىذلاو اهب طيحي ىذلا
 :تنن للا تاج دقوا رق كسلاو اهيشنأ اكو ابل ةدطكي
 ةريثللو مئاه ةيفصل هب عربتتل لاملا نم اريبك اغلبم لمحت ةمألا
 لقت ال ةيفير ىرخأ ةديس اهعم بحبصت ةبج تسلا تناكو

 ةديس تدجوف اموي تبهذ دقلو

 اهنم ةقانأو ةقاشر رثكأ تناك اهنكلو ءاهنع بهذلا نم اهتلي
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 ةوقلا ىستحت تسلجو ..اهراوج ىلإ مناه ةيفص اهتسلجأ دقو
 نهلاست اضيأ تذخأو ءاهلوح نم ةقاشر نع لقتال ةقاشر ىف
 ام لك نع باحرتب نبجي نهو ةريثك ءايشأ نع نهنم رسفتستو

 .٠ ديرت

 نإ :ىنتشهدأ ةقلط ةيزيلجناب ىنتباجأف ..يتراج تلاسو
 اشاب دعس نأب نمؤي فيرلا ءاسن ىلإ ةنيدملا ءاسن نم عيمجلا
 نم ةيحضتلا بجيو دالبلل ىقيقحلا صلخملا ىنطولا ميعزلا وه
 كانه نوكي نل اشاب دعس ريغب هنأ دقتعيو هب نمؤي فيرلاو .هلجأ
 . ءاخر

 ةباش اهنأ تفرعو ةباشلا ىتثدحم ةغالبو سامحب تبجعأو

 .تلاقف .نييناطيربلا ىلإ ثيدحلا قرطتو ..ةيردنكسإلا نم
 انتايح نوفرعي املقو انع انيش نوفرعي ال مهو ءايبغأ

 نوفلكتمو نورورغم مهو اقالطإ مهب طلتخن ال نحنو ؛ةيعامتجالا
 اميف ىتح هنأ ىملعت نأ كشهديو ..مهسفنأ

 ةجوزو .فلكتلاو ىعامتجالا قافنلا مهدوسي مهسفنأ نيبو مهنيب
 ةجوزب طلتخت ال ايرهش اهينج نيتسلا ىذ ىناطيربلا فظوملا
 تارم ةدع ندنل ىلإ ترفاس دقلو ..اهينج نيعبرألا ىذ فظوملا

 اؤه ةقيقح تفرعو

 دي عهتيي يح

 قاتل
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 نأ عطتسأ ملو انح صقرم ةدياع ثيدحلا ىف انعم تكرتشاو

 نأل القثم ابلق ةلئافتملا ةكحاضلا ةاتفلا هذه ءارو نأ فشتسأ

 ١ .دياع ىنتفرعو ءاشاب دعس عم نايفنم اهبيطخو ا

 دحأ انح كب نونيس امهمعو انح صقرم اتميرك امهو ىرام

 هتجوزو لبماك هتنباب تفرعت ىذلا ةينطولا ةكرحلا باطقأ
 نهو - تايرصم تايحيسم ىأ - تايطبق تاديس ءالؤه

 ةينطولا ةكرحلا ليبس ىف أدهي ال اداهج تادهاجم اعيمج

 دقو ةقالطب ةيزيلجنإلا نملكتي نهو ..ةكرحلا ليبس ىف اضيأو

 تايبنجألا ىتح تفرج اهنأ فيكو ةينطولا ةكرحلا نع ىنتثدح
 ٠ نييرصم نم تاجوزتملا

 فصاو ةجوز ىلليروجام زيولب تيقتلا ىتح قدصأ ملو

 حور تاذ نكلو ةقيقر ةفيحن ةيسنرف ةديس ىهو .ىلاغ سرطب

 . ةلعتشملا ةشارفلاك ةشايج ةيروث

 لجرلا نع عافدلا ىف ةسمحتم ىلليروجام زيول تناك دقلو

 ىف لجرلا مه لك نأب ةعئاشلا تافارخلا ىل تددبو ىرصملا

 . هتاجوز ددع ديزي نأ وه ىرثأ ام اذإ رصم

 ةيكيرمأ ةنطاوم ءسوناف ادليه تناك تفداص نم برغأ نكلو

 . ةمألا تيب ىف لئاسرلاو تاروشنملا دادعإو لمعلا ىف ةقراغ اهب تيقتلا
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 ةرشع ةسماخلا ىف ىهو تقتلا دقو روميتلب نم ادليهو

 نوج ةعماج ىف سردي ناك ىذلا سوناف ضاير روتكدلاب

 . اهلك اهترسأ ةضراعم مغر هتجوزتو هتبحأو زنكبوه

 ىف مهيربخأ :ىل لوقت ىروهجلا اهتوصب ادليه تفقو دقو

 دجم ةداعإ ندري ىتاللا تاعئارلا ءاسنلا ءالؤه نعو انع اكيرمأ

 ,نهعم ىريصمب تيقلأ ىنأل ةديعسل ىننإو نهدالب ةراضحو
 نهنيب حفاكأو نهعم لمعأ نأ عيطتسأ ىننآب ةروخفل ىننإو

 نيعئارلا لاطبألا لاجرلا نع اضيأ مهيربخأو .نهلامآ قيقحتل

 نم مهدالب ريرحت وه دحاو فدهل نوحضيو نولضاني نيذلا
 اكيرمأ ىف ةدئاسلا ةركفلا ىححصو .رامعتسالا نمو لهجلا

 نم لجخأ انايحأ ىننأل نويرطف ةربارب نييرصملا نإ لوقت ىتلا

 . رصم وحن اهققومو ىدالب

 نهنيب ودبت تناكو مناه ةيفصب نطحي ءالؤه لك ناك دقلو

 لعجت نأو ..ةدئاقلاو ةدئارلاو مألا نهل نوكت نأو نهدوقت نأو

 ةببحم ةلهس ودبت دهجلاو لاملا ىلإ ةرطضملا ةريبكلا نهتايحضت

 نم نكلو ايناطيرب نم ال ..رصم ريرحت وهو ربكألا نهفده مامأ

 . دويقلا لك
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 ,نييرصملا لكل مأ ىوس ةقيقحلا ىف مناه ةيفص نكت ملو

 ةبيغ ىف اضيأ لاجرلاو ءاسنلل ةيحورلا ةميعزلا تناك اذهلو
 . اهجوز

 رصم ةديس دي ىف تاديسلا ةنجلل ةيلعفلا ةسائرلا تناكو

 . ىوارعش ىده مادم ةميظعلا ةيناثلا

 هر ةئداه ةديس ىهو

 ةقفدتملا ةتماصلا ةوقلا كلت اهتيصخشو اههجو ىف لمحت ىهو

 اهرهظم ءاروو ..ميظعلا ن لينلا مامأ ا ت ىتلا

 ةملكلا ىنعم لكب ةدئاقو ةميعزو .ةنب

 ةدارإو ابترم القع كانه نأ اضيأ ناسنإلا سحي خماشلا بذهملا

 ال اهل ةروص ةيأ نأل اهلامج نع ثدحتأ نأ ديرأ الو ..ةبلص

 نس ىف ىهو هب عتمتت ذاخأ رحاس لامج ىأ نع ةركف ىطعت
 . نيعبرألا

 اهتردقو اهبهاومو اهتينطوو اهتيصخشو اهلامج اهلعج دقلو
 ةأرملا فرش ةسيئرو تاديسلا ةنجلل ةسيئر قاشلا لمعلا ىلع
 . ةديدجلا

 ندشلو ءاهيرعناوخامكا يف نينا رشاونلاب حقن دلو

 نألاو لامجلاو ةينطولاو سامحلاو ءاكذلا نم تدجو
 امم رشكأ ةمألا تيب ىفو



 . ةثيدحلا رصم تاحالفو تافقثمو تا

 ةعوفدم لمعلل ةأرملا رقتست امنيح هنأ امئاد دقتعأ تنك دقلو

 جمانربب ةعنتقم درجم ىتح وأ قيمع ماهلإب وأ ةينطو ةفطاعب

 الو هروصتي ال دح ىلإ ةدارإلا ةيديدح ةدينع ودغت اهنإف ىسايس

 . لاجرلا هعيطتسي
 . «تايلولغزلا» نيب هتسمل املثم اذه سملا ملو

 ةروثلا نم ةبهتلم ةيحور ةلعش نهنم الك تدجو دقلو
 ىلع ةرداق ةأرملا نأ ىل دكأ اذهو .حافكلا ىلع ميمصتلاو

 . ةركف لجأ نم ءادفلا ىلعو ةايحلا ىلعو ىمظعلا تايحضتلا

 مناه ةيفص ىل تلاق امك نكلو

 ىريست نأ نيعيطتست دق ءارحصلا لامر لثم نييرصملا نإ»
 . «كنوعلتبيو لامرلا فصاوعك نوبهي ام اموي نكلو ..مهيلع



 ؟ ًالطب دسلا نوكي ال اذامل ه





 نييرصملا نييمسرلا نم دشاح ليوط بكوم ىف ريسأ تنك

 .هيف لمعلا ءدبل ىناثلا ديعلا ىف دسلا عقاوم ةرايزل سورلاو

 . مهتالئاعو سورلا نيينفلا ةرمعتسم هنإ اولاق

 ىف كيجوملا ىحالفك ليوط قالمع سورلا راوزلا نيب نم زربو

 هب اوطاحأو لافطألاو ءاسنلا هيلإ تعفادتو ؛ىوتسلوت صصق

 لافطألاو ءاسنلا نيب فقوو بكوملا نع قالمعلا ىلختو

 نع فلتخي بخصو جيجضب اًعيمج نوهقهقيو هنوبعاديو مهبعادي

 . بكوملا دوسي ناك ىذلا راقولا وج
 ىف هعم تقرغتساو هتماخض لثم ىف ةيسور ةأرما هل تزربو

 ةيلاع تاكحضب ىهتنا هنكلو راجش هناكو ادب داح لدج

 عمتسي ادفارب لسارم «فيياليب» ىراوج ىلإو تفقوو
 لاف وشالا نع هامكو

 ؟ هل نولوقي اذام فرعت له -
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 .. ال اعيط -

 تمادام نكلو ةطيرخ سيل ةداعسلا قيرط ..هل لوقت ةأرملا -

 ؟ كلذك سيلأ ..ةداعس كانهف دودس كانه

 ؟ هقانخب كسمت اهنأكو ودبت تناك اذامل نكلو -

 ءانب ىف تكرتشا ىلثم ةسدنهمل نكمي فيك هل لوقت اهنإ -

 رظتنتو سنكتو خبطتو تيبلا ىف ىقبت نأ ةقباسلا دودسلا لك
 ايوث اهيدهي نأ ةمداقلا ةرملا ىف هيلع حرتقت تناكو ..اهجوز

 ٠ هب فتلتل ناوسأ ءاسن لثم اباجحو

 رخآلا عرهو ةقلحلا تضفنا امدعب اضيأ فيياليب ىل لاقو

 ٠ بكوملاب قحليل

 ةمحز ..بيجع ءىش هنإ ؟هفرعت له «نيزموك» اذه -

 ةصق مسا ىه اذه هنع نوثدحتي ىذلا ةداعسلا قيرطو ..بهاوم

 ..مهارت نيذلا سانلا ءالؤه لك اهيق دلخو ..دودسلا نع اهبتك

 انه مهارت نيذلا ءالؤهو ..ةصقلا تالطب نم ةلطب ةأرملا هذه

 ..ةرسأك اضعب مهضعب نوفرعي مهو ايسور ىف ةفورعم «ةلش»

 ءاجرأ لك ىف تاطحمو دودسو تانازخ ءانب ىف اوكرتشا دقو

 نمو اهيف درف لكل نيفورعم نيزموك باتك دعب اوحبصأو ايسور
 .. ىسورلا بدألا ىف اولا تايصخشلا رهشأ
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 ؟ باتكلا اذه ..مجرتي ملأ -

 :زموك نكلو ..فسألل مجرتي مل -

 نع هعمجي اريبك افيشرأ ةرم تاذ هدنع تيأر دقل ..ىلاعلا دسلا

 نع ىرخأ ةصاق بتكي

 رصم ىلإ رضحي نأ ديري ال وهو ءانه تايصخشلاو ثادحألا

 ٠ اريبك ايبدأ المع همهلت نأ ريغب اهكرتيو

 تالألا جيجض نيبو رابغلاو ماحزلا طسو ةصرف تبقرتو
 انفرعو تحنس امنيحو ..هيلإ ثدحتأو فرعتأ ىكل تارارجلاو

 هل تلق فيياليب
 . ةداعسلا قيرط كباتك نع ثدحتن انك -

 هيف فقن انك ىذلا ىشمملا ىلإ راشأو اكحاض هقهقو
 . هيف ريست اذتنأه ..ةداعسلا قيرط وه اذه -

 ؟ بدألا مأ ةسدنهلا ..رثكأ لضفت ىذلا ام :هل تلقو

 ناتنثالاو .نيتجوز ىل نإ ..ىزيزع اي ..نينثالا هقهقو

 ةعومجم ىنتعد ةداعسلا قيرط ردص نأ دعب ..عمسا

 ايسور ىف لعفن امك ..باتكلا ىف ىنوشقاني ىكل ءارقلا نم
 .؟ لطبلا نيأ ..نيزموكاي ىل لاقو مهدحأ فقوو

 . «قيفر اي سانلا عومجم وه لطبلا :هل تلقو

 ةصق هذه ..هسفن دسلا وه لطبلا» :لاقو رخآ ئراق فقوو

61 



 . «ايح انئاك سيل اهيف لطبلا .ةفيرط

 هنأ تكردأل دس عم تشع وأ ادس تينب ول» :لجرلا اذهل تلقو

 . «قيفر اي كنع ةايح لقي ال ىح نئاك

 لاقو بيرقلا ناوسأ دس ىلإ نيزموك راشأو

 لك يف ةايحلا ثفني بيهم تماص نئاك ..اذه ىلإ رظنا -

 ىراحصلا لوحي ..هنم دعبأ لايمألا فالآ ىلإو لب ..هلوح ءىش

 جعت لوقحو عناصبو ندم ىلإ جولا تاحاسم وأ ءادرجلا

 ؟ ةايح ةيأو ؟ايح انئاك اذه سيلأ ..ةداعسلاو ةايحلاب

 نيزموك درطتساو

 ىلع ةلبق تعبطو تماق ةأرما ةعومجملا كلت ىكذأ ناك -

 نم غرفأ نأ لبق منأ مل ىتلا ةليلقلا بتكلا دحأ اذه :تلاقو ىدخ
 .. ةقيقد ةسدنه بدألا نمو ابدأ ةسدنهلا نم تلعج دقل ءاهتعارقا

 اكحاض فيياليب لاقو

 ؟ اهرمع ناك مك -

 هل تلقو ..بهذيل رادتساو نيزموك هقهقو

 .. ىلاعلا دسلا نع ةصق بتكت كنأ تفرع -

 ةصق بتكي نأ لواحي الو رصم ىري ىذلا نمو ..اعبط -

 اريثك ىقتلنس اعبط ..يننوداني مهنإ ..نآلا بهذأ
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 . انعم تمدام

 . ريبكلا بكوملا طسو نيزموك باذو

 ىدحإ مامأ راوزلا تافقو نم ةفقو ىف ىرخأ ةرم انيقتلاو

 لاقو بكوملا جراخ ..ىدي نم ىنذخأو تائشنملا

 ادج برغتسأ انأ ؟ىلاعلا دسلا نع ىباتك نع ىنلاست -

 دعب ةرم ..عمسأ ؟ىلاعلا دسلا نع قحتسي ائيش نوبتكت ال فيك

 ىل لاقو ىلإ ريزولا تفتلا لفاح ليوط عامتجا
 ؟ ىهتنت ال ىتلا كبلاطم تهتنا له -

 :طقف دحاو بلط :هل لوقأ نأ ىرطاخب حنسو ..تكحضو

 مويب اموي نوشيعي نينانفلاو باتكلاو ءابدألا نم ةلماك ةبيتك

 نأ دبال ..قافنألا رفح ىفو راجحألا عفر ىف انعم نوكرتشيو
 ءدسلا لوح موي لك رهدزت ىتلا ةايحلاو دسلا ةدالو اولجست

 نيموي وأ اموي نوتأي نيذلا نييفحصلا ءالؤهب اريثك نموأ ال ىننإ

 ةايحلا نوروصي نييقيقح اباتك ديرأ ىننإ ..دسلا نع نوبتكي مث
 اوسأ اضيأ امبرو نسحأ انه اندنع نإ ءانه ةديدجلا ةرخازلا

 ةدام انه ..نييرصملا ىفام أوسأ اضيأ امبرو ءرصم ىفام

 جيجضلاو رابغلا طسو ةمحلملاو اماردلا رصانع لك ةلماك ةديدج

 . ىيلوي رحو



 هل تلقوا

 . كسفنب ةمهملاب موقت نأ تلضف -
 ركفي وهو درطتساو درلا عمسي مل نأك ادبو

 ايرصم اسدنهم تلاس ءرصم ىف ىمايأ لوأ ىف ..عمسا -
 نم :هل تلقو ديرأ ام مهفي ملف .؟رصم لثمي ىذلا بتاكلا وه نم

 :هل تلقف مهفي ملو ؟بعشلا حور مهفأف هؤرقأ ىذلا بتاكلا وه

 ىف روغاط وأ وأ ايناطيرب ىف زنكيد وأ ايسور ىف ىكروج لثم
 ! الثم دنهلا

 دق ىتح نكي ملو مهنم دحأ نع عمس دق نكي مل ...

 .. هدالب بدأ نم ائيش أرق
 ءانب ىف حلصي نأ نكمي ال سدنهملا اذه ..ىسفن ىف تلقو

 نبت نأ عيطتست ال تنأ ذ ةدعاق ىدنع انأ ..دسلا اذه

 ذفنتو مهمهفت نأ دبال مهبحت ىكلو مهبحت نأ لبق سانأل ادسا

 . مهحور ىلإ
 نحن نيأ -

 لاقو ىدي نم ىرخأ ةرم ىنبذج

 ٠ ائيش كيراس لاعت -

 ةميدق ةشرو تناكو ديدحلا رهصل ةفرغ ىتح اعم انرسو
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 ةرارحب هيلع ملسو اهلامع دحأ ىدان و اهلامعو اهتالآ ىف ةيئادب
 ةيبرعلاب لاقو

 ءايربكب دوعسم درو

 ؟ كلايع ىزاو ؟نيزموكاي تنأ كيزاو ..لاع -
 نم نيعبسلا يلاوح ىف اذه دوعسم» :نيزموك ىل لاقو

 كرتشا دقل ..ىلاعلا دسلا نع ةصقلاب ىل ىحوأ ىذلا وهو .هرمع

 رصم ىف لينلا رهن ىلع تانازخلاو دودسلا مظعم ءانب ىف
 رسحتأ ةريثك انايحأو ةيبرعلا فرعأ تنك ول انأو ء,نادوسلاو

 تبتكو اذه نسح عم ةليوط اتاقوأ تيضق تنك ..اهفرعأ ال ىننألا
 نييالم نم ببصتو لاس ىذلا قرعلا ةصق ..هنع ةلماك ةصق

 . «مهريغ هب عتمتسيلو مهريغ لجأ نم ليج دعب اليجو نييرصملا
 نوملكتي نيذلا سورلا نيينفلا دحأل اموي اذه دوعسم لاق دقل

 ةيبرعلا
 ةحص نآلا ىدنعو ىبابش ىل داعأ ىلاعلا دسلا ..نافيإ اي»

 دعب ىتوم موي لعجي نأ الإ هللا نم بلطأ الو ..ديدحلا رسكت

 .٠ «تومأو هارأ ..دببلا مامت

 ىدهأسو .اهلك رصم هنم مهفت نأ ن اذه دوعسم»
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 تاواشاب ةعبس نما



 . «ىلاعلا دسلا نع ىتصق هل

 هنأو بكوملا نع اديعب انفلخت اننأ دجوف هلوح نيزموك رظنو
 لاقف ثيدحلا ىف هسفن ىسن

 رابكلا ءاسؤرلا ةلئسأ نإ ..مهب قحلأل نآلا عرسأ نأ دبال -

 . ىردص ىف اهاقلتأ نأ دبال ةفيخسو ةريثك ةيشيتفت ةلوج ىف
 ينلاسو
 ..كب لصتأس نذإ ..ةفرغ ىأ ..قدنفلا ىف انعم ..ميقت نيأ -

 . ءاسملا اذه

 نعو دسلا نع لماك ثيدح ىلع كنم لصحت نأ نكمي امبر -

 . دودسلا ةانب نعو بدألا

 تبت ابشن الم ردفكلاب قطع ره ئانك نادجتم لوش ةدسقو

 . لاح ةيأ ىلع كب لصتاس ..كيلوتسم
 . بكوملاب قحليل ..نيزموك عرسأو
 اعرق جنم انج ةركيش ةغاسويقوىلاحلا مويلا:حاينض ىفو

 عم هجول اهجو ىب اذإو حتفأل الققاثتم تمقو ةفرغلا باب ىلع
 ينرداب قينأ رمسأ ليوط باش رخآ لجر هتبحصبو نيزموك
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 حابص - ةميلس ةيرصم ةجهليو ةحيصف ةيبرع ةغل ىف الئاق

 كب لاصتالا انلواح نكلو كجاعزإل نيفسآ ..ذاتسأ اي ريخلا

 ىاشلا برشنل كتجافن انلقو انوفيلت كتفرغ ىف دجن ملف اينوفيلت
 هنكلو ادج لوغشم فرعت امك نيزموك ديسلا تقو نإ ..اًعم

 ٠ كيلإ ثيدحلا ىلع صيرح

 .لاقو نيزموك هقهقو
 مهقلقيال اذاملف ..سانلا نوقلقي امئاد نويفحصلا :انلق -

 . انايحأ سانلا

 لاقو هليمز ىلإ تفتلاو
 ئالمز نم سدنهم فوديمحلا دبع ديسلا -

 ؟ كلذك سيلأ ..ةيبرعلا

 ؟ يقم اهم هنإ ةفبها وتد همك هدومي

 اتخم مجرتيو ىبرعلا بدألا ىف قمعتم اضيأ وهو -
 .هتما

 ؟ سدنهم مأ مجرتم فوديمحلا دبع ديسلا -

 ةينألا باشلا باجأو

 بدألاو ةيبرعلا ةغللا تببحأ ىننكلو ىديس اي سدنهم انأ -

 . صصقلا ضعي تمجرتو ةصقلا باتك ةصاخ ىبرعلا
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 ؟ نمل تآرق -

 ىقح ىيحيو ظوفحم بيجنو ميكحلا قيفوت ..نيريثكل -

 ذألا ةغللا ىلإ مهنم تاراتخم مجرتأ انأو ..مهريغو

 . ناجيبرذأ نم الصأ انأ .ةيسورلا ةغللا

 ؟ ةيبرعلا ةغللا تملعت نيأو -

 .فصنو ناماع انه ىل ..انه اهتدجأ نكل وكسوم ىف تأدب -
 ىف اندنع نوروهشم نييرصملا باتكلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نكلو

 ناداكي روميت دومحمو نيسح هط ..انه مهترهش لثم ناجيبرذأ

 اذإ برغتست دقو ..رصم ىف امه امك اندنع نيفورعم نانوكي

 . موثلك مأ ةديسلا ..ناجيبرذأ ىف تاينغملا رهشأ نم نأ تقرع

 نيزموك لاقو

 بلطأل بهذاس ناخيبرذأ نع ثيدحلا نم اغرفت ىتح -

 . ةفرشلا هذه ىف ..انه رطفن .راطفإلا

 .. ثيدحلا فئاتسنل ليلق دعب داعو

 نيزموك لاق
 موي لوأ عقوملل ىل ةرايز لوأ ىف ىعم ناك فوديمحلا دبع -

 اذه لك نم ءىش دجوي نأ لبق ..ناوسأ ىف ..انه ىلإ هيف انئج

 . هتيأر ىذلا



 فوديمحلا دبع لاقو
 . ىسنت ال ةبرجت تناك -

 نيزموك لاقو
 . نيسمحتم نيحرف رصم ىلإ اًعيمج انئج دقل -

 ةديدجلا اهتروثو ةميدقلا اهتراضحو رصم ثارتو رصم خيرات
 املح تناك اهلك

 .فوشورخ لباقأل تبهذ ؛مايأب رضحأ نأ لبق ركذأ انأو

 لك لثمي هنإ ايصخش ىنينعي عورشملا اذه نيزموكاي» :ىل لاقو

 . «رصعلا اذه ةايح ىف نحن لثمن ام

 امنيحو ؛انه ىلإ انلصو امنيح نكلو ..ىسامح اذه لعشأو
 مؤاشتو ةميزعلا ىف روخب تسسحأ دسلا عقوم ىلع تفقو

 اقيض اطيرش راطقلا ىف ةلحرلا لاوط رصم تيأر دقل ..ديدش

 ميحجب ىنتركذ ..اعوج نوروضتيو رشبلا هيف محدزي رضخأ

 مالآلا ىداو ىلإ انتج دقل فوديمح ىل لاق اهمويو ..ىتناد

 . ىبلق لك نم اعبط هتقفاوو ..نيزموكاي نازحألاو

 ١ بعصلا نم ناك ىل ةبسنلاب»
 نم ناك ؟ةراضحلا هذه لك ماقأ ىذلا وه لهلهملا عضعضملا

 هذهو ةليزهلا رفصلا هوجولا هذه نأ روصتأ نأ بعصلا

 ثلا اذه نأ قدصأ
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 ةمدص ىرصملا فيرلا ناك ..رصم ىه ةكهنملا ةليحنلا ماسجألا

 ؟ كلذك سيلآ ..ًاضيأ فوديمحلو ىلا

 فوديمح لاقو

 ..رامعتسالا ..نيزموك اي رامعتسالا :كل تلق انأ ..كشالب -

 دشأو افلتخم ائيش اهدجت ةعيبطلا ىلع ةاسأملا ىرت امنيح نكلو

 + توويصت اهءلكاورم ةطاظلا

 الاقم ةيهاكف ةلجم ىهو اندنع «ليدكوركلا» ةلجم ترشن ةرم

 ..هذه لثم ةيلقأ خيراتلا فرعي مل :تلاق ايناطيرب نع ارخاس

 ةملك ىلإ انه ةراشإلاو !!اذه لك ..هذه لثم ةيرثكأب تلعف

 برحلا لالخ ةروهشملا لشرشت
 نيزموك لاقو
 ةشحوب ترعش دسلا ناكم ىلإ ..ناوسأ ىلإ انلصو امنيحو

 ميخي سانأو ةلحاق ءادرج ضرأ ..ادبأ امهاسنأ ال ضابقناو

 ! دودح الب ثارتكا مدعو لسكو لومخ مهيلع
 اننأ ودبي» :الئاق ىلع لام ..نافيإ وه ثلاث انعم ناك اهموي

 نكمي له» :هل لاقو فوديمح ىلع لام مث «اقح ةزجعم ىنبنس
 ىتدعاق ىلإ اعبط ىمري ناكو «؟ناكملا اذه بح ىف عقت نأ
 نوكت نأ اعبط بجي ادس ىنبت ىكل ,دودسلا ءانب ىف ةيبهذلا
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 ملعتت نأ اهنم مهأو ؛اهطسبأو ءايشألا لهسأ اذه نكلو اسدنهم

 نم ىنبتس نيذلا سانلاو اهيلع ىنبتس ىتلا ضرألا بحت فيك

 . هسفن دسلا بحت نأ اعبطو ..مهلجأ

 دق لقألا ىلع وأ ةدعاقلا هذه تعرتخا دق ىننأ دقتعأ تنكو

 فحتم وهو ..انه ىرلا فحتم ىلإ تبهذ موي تاذ نكلو اهتددح

 ىنقدصو .نآلا ىتح ةميدقلا رصم ذنم ةيسدنهلا لامعألاو ىرلل

 ءامدق دنع ةقبطم تناك دبال ةدعاقلا هذه نإ كل تلق اذإ

 تسسحأو فحتملا اذه ىف طيخلا لوب تكسمأ دقل ..نييرصملا

 خيراوصلا انعنص نحنو ..ةديدج ءايشأ ملعتأ ةسردم ىف ىننأ
 نفلا كلذ ىف اديدج فشتكأ ىننأ تسسحأ نكلو ..رامقألاو

 ةقالع للاب نييزتسملا ةعالاع نإ -ناهنألا شيرت نه :ىرستتلا

 لك فرعي نأ ديري ميتم بحم .زبخ ةقالع درجم تسيلو ..بح
 ىف ريبك رهن لك نإ ..اهتاوزنو اهفعض ءاهتوق .هتبيبح نع ءىش
 ملو ..نيارلا ريغ ..اجلوفلا ريغ لينلا :هتيتاذو هتيصخش هل ملاعلا

 . نييرصملا لثم هرهن بحيو هرهن مهفي ابعش رأ
 هنأ روصتاف لينلا نع ثدحتي ىكز نسح عمسأ انايحأ

 ةلياقي انقاؤداز) اهايجلو بتلكلا ةوجعلا نس وه يمي

 تلق موي تاذو .ضعبلا امهضعب عم اسمه ناملكتي امهنأ سحأف
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 ذخاف «رهنلاو زوجعلا» ناونعب هنع ةصق عورشم عضأ ىننإ هل

 . رسلا مهفت نل :لوقيو كحضي

 دبال» :نافيإو فوديمحل تلقو ..ىدحتلا انليق ..لاح ةيأ ىلع
 «رفصلا نم أدبنو ..ىدحتلا لبقن نأ

 . دسلا ىرت اذتنأهو

 رصم بدأب انوتفم فوديمح ىرت اذتنأه ..اذه نم فرطأو

 تاذ ىنعاج دقل .رخآلا وه هارت نأ دبال نافيإو ..رصم ةفاقثو

 هذه لك سانلا ءالؤه ىنب فيك ..نيزموكاي تفرع دقل» :لوقي موي
 تسم ىلإ او ب نأ نوديري اذامل تكردأو ؛:ةراضحلا
 . «مهعم ادس تينب اذإ الإ ابعش مهفت نل مهيضام

 نع اليوط اثحب دعيو ..رصم خيرات ىف ةجح نآلا نافيإ نإ

 لوقي وهو افقاو بهو هتعاس ىلإ ني
 وبأ ىلإ فوكيفون بحصأ نأ بجي ؛تقولا انقرغتسا دقل -

 .«:ليطر ومب موفتسا ةوخانلا لبس
 ىل لاق نأ دعب ..هتعدوو

 + ةييدسلا لمكتو ست وم ىف اخ كتتا

 قكسوم ىلإ وه رفاسو ..ةرهاقلا ىلإ ترفاس ..هرأ مل ىنكلو
 وك ناك نلف ايس ليج بركا يسم نلإ لقت
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 سيراب ىف هئات





 ةفداصم تناكو ءنيمرج ناسلا رافيلوب ىف ن . أ تلباق
 «سيراب ىف مهفرعأ نمم مهب ىقتلأ نم لوأ نوكي نأ ةبيجع

 ن .أ تيأر دقق نكأ ملو .لباققأ نم لوأ نوكي نأ دوأ تنك ىننألا

 هبتك لكو ههاتم لمحي نأ روق ذنم ءاماع رشع ةسمخ ذئم

 لحري نأو ةريغص ةدحاو ةبيقح ألمت ال ىهو همالقأو هقاروأو

 .٠ سيراب ىلإ ايئاهن

 امكو هتفرع امك ن . أ نكي مل ..ةشهدلا هيلع تلوتساو تهيو

 امو هتروصت امك نكي ملو اهتقزأو ةعلقلا ىراوح اًعم انعرذ
 ىتلا ةنيدملا باحر ىف ءاماع رشع ةسمخ هب لعفت نأ تروصت

 . «اهجراخ ةيرح الو ةايح ال» هنأل اهعاج

 انيقتلا امنيحو .انيكسم اعيدو لب .اتماص ائداه ريسي ناكو

 نإو هريثت نأ تروصت امك ةأجافملا هرثت مل نأكو ادب ؛هجول اهجو

 ىبجع راثأ ام دشأ اذهو - امنإو ديدش قوشب ىلع ملس دق ناك

 لك ىلع بخاصلا رئاثلا ىميهوبلا نكي مل ..مج بدأو مارتحاب -
 ىف هتفرع امك ءىش ىأب ثرتكملا ريغو ءىش لكب رخاسلاو ءىش
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 رشنلا رود هيلع تفاهتت ىذلا حجانلا بتاكلا نكي ملو ..ةرهاقلا

 .أ ةايح شيعي ىذلاو ءناسحلا هيمدق تحت ىداهتت ىذلاو باح

 هنأكو ريسي ناك هنكلو ..سيراب ىف هنع تعمس امك نييالملا

 . مالستساو نوكس ىف هب ريسيو اقيمع اليقث القث لمحي

 ناك ىقيدص ماسر دنع هيلع تفرعت اماع رشع ةسمخ ذنم

 ىكل اهتبتك ةصق لمحأ هيلإ تبهذو ةعضاوتم ةلجم ريرحت سأري

 بتاك ن . أ نإ ىقيدص ىل لاقو اهنمث عفديو .اهرشنيو اهمسري
 ةصقلا أرقأ ىكل ةصرف هذه نإو ةيسنرفلاب بتكي ىصصق

 الب حاص تيهتنا امنيح نكلو اديج اهيلإ عمتساو ..همامأ
 ال ىذلا .ضيرملا ليزهلا بدألا وه اذه ..ءاره اذه» تامدقم

 حيصي ذخأ ددرت الو تامدقم ريغبو «هريغ اوجتنت نأ نكمي

 شيعي مكمظعمو نويحطس ءانبج ىلاسك متنأ» :هتوص ىلعأب

 بجي ناك نوعلملا عمتجملا اذه ..عمتجملا اذه ىف ابيرغ وأ ابراه

 ةرم اعم ىكروجو ىكسفيوتسيدو فوخيشتو لوجوج بجني نأ

 مومس ىلع نوشيعت متنأو مهبجني نأ نكمي فيك نكلو ,ةدحاو

 لك ناك اذإ بجني نأ نكمي فيك ..رابكلا مكباتك مكل اهعيبي
 . «هوناخ دق هئامعز لك لثم هباتك

 ىننكلو ةئجافملا ةمراعلا ةروثلا هذهل ىلع جترأو .تكبتراو
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 ىف اهتعضوو ةصقلا تيوطو تمصلا ترثآ

 هذه» :عيصي ذخأو فكي ملو حتسي مل اذه عم هنكلو ..اظيغ

 هعمسأو هؤرقأ ءىش لك نم اظيغ نجأ ىننإ ..ةباتك تسيل

 نوعلملا عمتجملا اذه ىف بتاكلا نإ ..نيئدتبملا ءالؤهل اًصوصخ

 ٍ+ِب نأ بجي .اسأف لمحي نأ بجي ءاملق لمحي الأ بجي

 مل اذإ بتكت نمل ..دحأ لك مدصيلو ءىش لك ىدحتيل ةعاجشلا
 نم بعترت وأ اهسفن نم لجخت انبكرت ىتلا لاغبلا هذه لعجت

 انارق ىف فحزت ىتلا ءالشألا لعجت مل اذإ بتكت نملو ءاهريصم

 . «فقت نأ لواحت ىتح وأ .فقت انتيئاسنإ ىفو .انيراوحو

 ىلع رصأ هنأ الول جورخلاب تممهو الماك سردلل تعمتساو

 امهم هنألو دوقنلا نم اغلبم هعم نأل ءاشعلل انوعدي نأو ىقبأ نأ

 هنإف» مايألا نم اًموي ابتاك نوكأ دق نأ لامتحا كانهف رمألا ناك

 «ثدحي دق اذه نأ ئطخت ال ىتلا هتزيرغب رعشتسي
 بتكي هنأ تفرعو .نيميمح ءاقدصأ انك ةليللا تهتنا امنيحو

 اهبتكي هنأ ربكألا هتساعت رس نأو .ةيسنرفلاب اصصق

 عيطتسي ال هنكلو اهؤرقيو اهمهفي ..ةيبرعلا فرعي الو .ةيسنرفلاب

 فيك فرعأ تنك ول .ةيبرعلاب مكلثم بتكأ تنك ول» :اهب بتكي

 تنك .هسفن نم لجخي انه ىرصم لك لعجأ تنك .ةيبرعلاب بتكأ
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 قلقلاو قرألا لعجأ تنك ..هتايح عشبتسي ىرصم لك لعجأ

 لاسيل ىتحو ماني ال ىتح ؛ىرصم لك بذعت ةفيخملا حابشألاو

 . «ةاسأملا هذه نم اجرفتم فقأ فيك موي لك هسفن

 ىلإ هصصق ضعب هل مجرتأ نأ ىلع ةليللا كلت ىف

 انيفلؤمل ةريصقلاو ةليوطلا صصقلا ضعب اعم أرقن نأو ؛ةيبرعلا
 . رابكلا

 ائيش تناك .اهتأرقو هصصق نم اددع موي تاذ ىلإ عفدو

 امد فزنت صصق .نايثفلا انايحأو عزفلا ريثي .اعشب اعيظف

 اهكيشن] ةقوعلس ةلؤْثَسُم ةموؤؤم كايصخقشقو ادد

 .عاقلا لفسأ ىف ةيافنك اهب فذقو اهتيناسنإ لك سادو عمتجملا

 ءاسنو الاجرو نيداوقو اياغبو .نيبرهمو نينمدم هصصق لك تناك

 ىلإ نوريسي ءاسنو الاجر وأ .اوموقي نأ نكمي الو اوطقسا
 . مهذقني نأ دحأل نكمي الو مهذاقنإل هبأي دحأ الو طوقسلا

 نم ناك نكلو .اضيأ بحبو ءصالخإبو ةردقمب ةبوتكم تناكو

 نأ نكمي فيك .رشنت نأ ليحتسملا نمو .
 ني ناموا ةظفز أ فحم قات

 وأ اذهب عمست نأ نكمي تاجاوخو تاوشابو كلم اهمكحي دلب ىف
 نم ةدئاف ال هنأ هل تلق .هل تلقو هيلإ تبهذو ..؟لوادتي اذه عدت
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 حاصو ةداعلاك بخصو راثو .اهرشن ىف لمأ ال هنأل اهتمجرت

 نل» :اذهل هنأو اذه نم امامت ادكأتم ناكو اذه فرعي ناك هنأب

 رصم ىف نويقيقح باتك موقي نلو .رصم ىف ىقيقح بدأ رهدزي

 فشتكن نلو انسفنأ فشتكن نل .رصمل ةلماك ةروص مسرن نلو

 جذامنلا هذه تسيل رصم نإ .اضيأ هل تلق ىننكلو «انتايح
 توملا لزانم ىف اهعدوأ ىتلاو هللا اهيسن ىتلا ةمطحملا ةراهنملا

 الو مزهنت الو تومت ال ةيباجيإ ىرخأ رصم كانه نإ .دكؤملا

 نأ ديرت تنأ .ةروث ةيادب اذه ناكو ..ةميزهلاب الو ةياهنلاب فرتعت

 ىف اهلك رصم ..ةايحلا ىنملعت نأ ديرت تنأ رصم ىنملعت
 نمكي ماع فالآ ةسمخ ثارت .ىسفن ىف ةيح اهلك رصم .ىسفن

 فرعت ال .ىجوجامد ظعاو بيطخ درجم تنأو ىلقعو ىبلق ىف

 ذه ةيباجيإلا رصم نيأ .ائيش هجاوت نأ ديرت الو ائيشا فيك

 عاق ىلإ ذفنت نأ لبق ,هذه ةيباجيإلا رصم فرعت نأ نكمي

 ماكرلا ىرت نأ لبق .رثبلا عاق ىفام لك ىرت نأ لبق .رثبلا

 هب فيك .؟ادبأ راهتلا ىري الو رجفلا هيلع علطيال ىذلا موتكملا

 اذإ .موي لك ناسنإلا قحست ىتلا ءايمعلا ةنوحاطلا هذه مهفت نأ

 ىدم ىرت نأ عطتست مل اذإ .اهاياحض ىرت نأ عطتست مل

 .ةاسأملا لك اوشاع نيذلا مه مهنع بتكأ نيذلا نإ .اهتيشحو
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 نيذلا مه ءالؤه .اوساقي ملو .اومواقي مل مهنأل ةلماك اهوشاع

 ىف مهقلعأو .فطعنم لك دنعو ةهجاو لك ىف مهعضأ نأ ديرأ

 .ةيواهلا ىلإ مهب اوفذق نيذلل لوقأو ..رادج لك ىلعو طئاح لك

 ال ىكل مهنيعأ اورادأ نيذلاو .مهيلع افيثك امالظ اولدسأ نيذلاو

 الو مكماثآ نم اوبرهت نأ نوعيطتست ال مكنإ .مهب ىقتلت

 . مكمئارج اوفخت نأ نوعيطتست

 هنيب فينع لكشب انايحأ رودت تناكو .تاشقانملا هذه ترركتو

 تناكو ..دحأ هلمتحي نكي مل تقو ءاج ىتح .هئاقدصأ رثكأ نيبو

 .اقصبو تامكل انايحأ هللختت راجشلا نم ةلسلس هتايح

 ىقبي الأ ررق هنأ نلعأو ءاج ....موي تاذ اسنرف ىلإ لحر مث

 امك شيعي نأ ديري هنأل سيراب ىلإ لحريس هنأو دلبلا اذه ىف

 هتايح شيعي نأ ديري هنألو .ديري امك بتكي نأ ديريو .ديري

 . هنومهفي نم هلوح دجي نأو ةلماك هسفن بتكي نأو .ةلماك

 مل امك ادج اريش ةك برشو .عادو لفح هل انمقأو

 ىلثم ىرقبعلا بتاكلا ةبيصم نإ» :الئاق بطخي فقوو ..دوعتي
 اذهلو دكارلا هعمتجم قبسي هنأو دكارلا هعمتجمل ىمتني ال هنأ

 هيف ىرت ىذلا وه ندمتملا عمتجملا نإ .ندمتم عمتجم ىلإ لحرأ
 ةليللا نيضقت ال اذامل .الئاق اهيلإ بهذتق ةيرغم ةليمج ةأرما
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 كمهفأ نأ عيطتسأ بوهوم نانف ىننأل كب لجر قحأ ىننإ ؟ىعم

 .ايلامسأر هيف ىرت ىذلا وه نيدمتملا عمتجملاو ..

 ألمت عيضو ريزنخ كنإ .لوقتو هيلإ بهذتف .اضيغب اشركم
 نأ .لامجللو قحلل اماقتنا دبالو .اعشجو اهركو اًدقح ةايحلا
 .ءاقدصألا اهيأ لحار افق ىلع ةعفصب ىوهتو .كعفصأ

 انقفصو «يتاقيشع نعو ىتاعفص نع ريثكلا نوعمستسو
 . هانعدوو .هوفملا بيطخلل

 قرفتو هرابخأ تعطقناو اقلطم دحأل بتكي ملو رفاسو
 . دهعلا اذه ءالمزو ءاقدصأ

 عارنا وشب تنو .ةاطلا لكاتتتو ةانلا ةبغو ةسجو عودت

 :أ نأو

 قباستت هبتكو هصصق .ةقحالتم تعباتت مث ةأجف هرابخأ تزرب

 رشنلا رود اهمجرتتو اسنرف ىف ىربكلا رشنلا رود اهيلع
 سيراب ناسحو هيلع رمهنت تاهينجلا فالآو ةيكيرمألاو ةيبوروألا

 ىف ىوه بوذتو ةقحالت ةفورعم امنيس ةلثمم .هيمدق تحت ىواهتت
 ىهالمو مصاوع ىفو سيراب بلق ىف خذبو فرت ةايحو ..همارغ
 تناك .اهتأرقو هصصق تيرتشاو ..نييالملا باحصأ لثم ايوروأ

 لكو اهلوح تريثأ ىتلا ةجضلا لك ىواست تناك .قحتست الامعأ

 سحأ تنكو ..هل ةصق مجرتأ نأ اموي تررقو ؛هضبق ىذلا نمثلا
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 نكمي الو بتاكلل سيل هنأو ةلماك هتاذ ققح دق هنأ هتاباتك لالخ

 لاطبأ ىفو هبتك ىف هسفن قيقحت نم رثكأ ةعتم هل نوكت نأ

 تابجاو ةرمغ ىف اهتيسن نكلو ةمجرتلا العف تأدبو ..هصصق

 ةمجرت تدجو ىضاملا ماعلا ىف موي تاذو :ةريثك ثادحأو

 ريبك ملأب ترعشو اهتأرقو اهتيرتشاو اهبتك ةصق رخآل ةيزيلجنا

 ةلعتفم ثادحأو ةتهاب ناولأو ةليزه تايصخش ..ربكأ ةرسحبو

 اراصتعا رصتعيو هلوقي ائيش دجي الو هماهلإ عيباني تفج بتاكو
 ال ىف شيعت ىتلا ماع فالآ ةسمخلا ثارت .ةميدقلا هتريخذ

 دجوت دعت مل اهنع بتكي ىتلا رصمو .غرفو كلهتسا دق هرروعش
 اوقبسو اوفقو دق هللا مهيسن نيذلا اهلاطبأو .هلايخ ىف الإ

 ىف الو هلاطبأ ىف نكي مل .دكؤملا توملا رود راوسأ اومطحو

 ودبي ناك لب ..ةقباسلا هبتك ىف ناك ىذلا.قمعلاو قدصلا هباتك

 مهعرتخا سانأ نعو ادبأ دجوي نل دوقفم ملاع نع بتكي هنأكو
 ..اعبط هل بتكأ ملو .ضرألا هذه ىلع اوشيعي نأ نكمي الو

 ىتح ءىش لك تيسنو :لاقو هيرب ىد نامرج ناسلا ىف

 دجم مايأ نييدوجولا ةوهق تناك ..رولفلا ةوهق ىه هذه»

 هذيمالت هلوحو اهيلع سلجي رتراس ناك .نييدوجولاو ةيدوجولا
 نكلو ..اهلك ابوروأ ىفو سيراب ىف ةرارحلاو ةايحلا ثعبي ناكو
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 حايسلا ةيلست تحبصأو ةيدوجولا بناجألاو نويسيرابلا لذتبا

 «لقيإ جرب» لثم هذيمالتو رتراس لوب ناج حبصأو .ن

 ..ىرت اذتنأهو .لحر اذهلو سيراب فئارطو سيراب بئارغ دحأ
 برمألا

 ةينغمو رتراس تافاشتكا ىدحإ وكيرج تيلوج ىه هذه
 بسكتو رويد نايتسيرك دنع نم ابوث سبلت اهنإ .نييدوجولا
 نولطنبلاو دوسألا صيمقلا تعلخ دقو دويلوه نم نييالملا

 ليراد نم لقأ قيشعب ضرت ملو لدهتملا اهرعش تففصو دوسألا
 عيطملا قالمعلاك سلجي ىذلا ةيكيرمألا امنيسلا كلم كوناز

 . اهراوج

 باتكلا ةوهق ىضم اميف تناك دقل .وجاميدلا ةوهق هذهو

 ءالؤه لك .ءايعدألا ىهقم نآلا تحبصأ نكلو ءارعشلاو نينانفلاو

 ءابدأ مهنأ سانلا روصتي نأ نوديري وأ نوروصتي مهارت نيذلا

 مل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنمو تغرفو تبدجأ سيراب .ءارعشو
 لمعي اذهلو هيدلام لك لاق دقو رتراس لوب ناج ىوس بجنت

 . ةسايسلاب
 أ سيراب :ابرغتسم هيلإ تعلطتو 0

 باتكلا نم ةيلقألا نإ ..؟اذه برغتست اذامل تبدجأ معن -

 ةعاذإلا ىف نولمعي امإو نوملكتي ال نوتماص امإ نييقيقحلا
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 مهنأل مهلزانم ىلإ نوعرهي امإو ..مهزبخ اوبسكيل نويزفيلتلاو

 . مهتاجوز نم نوفاخي

 ناسلا عراوش نم ىفلخ عراش ىف ريغص راب ىلإ راسو

 ةايح ىف ريثملا ثدحلا وه ريغصلا رابلا اذه :ىل لاقو نامرج
 تاماجتالاو تافسلفلا لثم انه تارابلاو ىهاقملا نإ .سيراب

 راب وأ ديدج معطم حتفي ىتح رهدزتو .انايحأ روثت تاوزن درجم

 . ةغرفم ةقلحلا لظتو ..ديدج ىهقم وأ ديدج

 ملو رمخلا نم ةجاجز بلطي مل هنأل انسلج امتيح تشهدو

 ذخأو تومرفلا نم اسأك بلط امنإو .لعفي امك ةهارشب اهعرجتي

 .٠ ءودهي هيسنحي

 .غارفلا ىف شيعأ انأ ..انأ :لاقو ؟لعفت اذام تنأو :تلاسو

 ىف سيلو ءىش ىسأر ىف سيلو .قلطملا غارفلا ىف شيعأ انأو

 ىلإ عجرأ نأ ديرأ .دحاو ءىيش ىف الإ ركفأ الو ءىش ىبلق
 كانه ىلإ ىمتنأ ىننإ ةيناث ةرم ةرهاقلل دوعأ نأ ديرأ ..رصم

 بتكأ نأو ةيبرعلا ملعتأ نأو عجرأ نأ ديرأ .انه ىلإ ىمتنأ الو
 ؛دجلا جذامنلاو ةديدجلا ةايحلا فشتكأ نأو ةيبرعلاب

 عراش عرذأ نأو ١ تيب ىلإو ةعلقلا ىلإ دوعأ نأ ديرأ

 ٠ ءارضخلا ةبتعلا ىتح نسح ناطلسلا دجسم نم ىلع دمحم
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 لاق مث تقولا ضعب تكسو

 سحأ امك سيراب ىف تشع ىنذلا انأ ..سحأ نأ ابيرغ سيلأ

 ةجعزم امالحأ ىرأو ةبيصع ىلايل ىضقأ انايحأ .عيقصلاب نآلا
 حابصلا ىف ىرجأس ىننأ ىلع اممصمو ليللا لوط اقرؤم لظأو

 لصأ امنيح ىننأو ةرهاقلا ىلإ ةبهاذ ةرئاط لوأب قحلأو

 نم ةردق ىرتشأو ركعلا هءام برشأ لظأو لينلا ىلإ بهذأس

 نم عبشأ ىتح ..ةهارشب لكآ لظأو ةيمعطلا نم ةموكو لوفلا
 . عوجلا

 ىذلا طمسملا بحاص ىلع ركذت له ..دآ ..اماع رشع ةسمخ

 ىز مكيلع ىرمي هد خاوبلا اومش» :لوقيو .ةلحلا انل فشكي ناك

 طمسنملا خاوب مشأ ىكل ىرمع فصن عفدأ ىننإ «مامت ةمحللا

 موي تاذ ىل تلاق ؟اهتقلط اذامل ىردت له .اهتقلط ىتجوز -
 ديرت اهنأ اهل ئيهو ..كدعاساس ايسنرف حبصت ال اذامل

 ايسنرف نوكأ نأب ىندعاستس اهنأب لضفتتو ىلع نمت

 ماع فالآ ةسمخ نأ تسسحأو ىرصملا ىرفس زاوجب تكسمأو
 أ نكمي الو زاوجلا اذه ىلإ ىندشت ثارتلا نم
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 لوط ةليوط ةقيمع لابحب ىسفن ىفو ىحور ىف ةقلاع رصم
 ىسفن نيب ميقأو زاوجلا دجأل ماع لك بهذأ تنك دقل ..خيراتلا

 اهارت نل اعبط «ةهيكف» ركذت له .ليتارتو سوقط تاذ ةلفح
 ىنتبحأو اهتببحأ ىتلا ةديحولا ةأرملا نأ تفشتكا ىننإ ..ادبأ

 امامت فرعأ مل ىتلاو ىل ادحاو افرح أرقت مل ىتلا «ةهيكف» تناك

 قدصو ءفد ىأ ..ىنع روصتت اذامو ىنع اهسأر ىف رودي اذام

 له ..كتفرع امك الوجخ اقهارم تلازام كنإ ؟"كحضت اذامل .رهعو

 ؟ ملكتت ال اذامل .كيأر ام ؟قداصلا روجفلا نم لمجأ كانه

 ىف هب ىقتلأ صخش لوأ نوكت نأ ابيجع سيلأ :هل تلقو

 وه نآلا هتلق ام نإ .هنع ثحبأ تنك ىذلا تنأ نوكت نأو .سيراب

 كباتك تأرق نأ دعب كل هبتكأ نأ ديرأ تنك ..كل لوقأ نأ ديرأ اما

 ىيأر لثم هيأر ناكو ..هأرقيل «.... ل هتيطعأ نأ دعبو ريخألا

 كثارت نع كسفن تعزتناو كروذج نع تلصفنا دقل .امامت

 ريغ رخآ لمع نع ثحبت نأ دبالف عجرت مل نإو كتريخذ تغرفو

 نم طيخ ذفنو رصم قورع ىف تقفدت دق ةديدج ةايح نإ .ةباتكلا

 مهحنمي مل نإو «كبيساحم» هللا ركذتو رئبلا عاق ىلإ رونلا

 . لمألا مهحنم هنأ الإ ةايحلا

 هسفن دعي هنإ ىل لوقي ناك ةرم لك ىفو تارم ةدع انيقتلاو
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 . دئاع .ةليوطلا ةلحرلا ..ةلحرلل

 ؟ كرظتنن ىتم :تلقو هيلإ تبهذ سيراب رداغأ نأ لبقو

 ىب دبتست سيراب نإ .دوعأس ىننأ نظأ ال .نظأ ال :ىل لاقو

 ينعزتنت ىكل لقره ةدارإ ديرأ ىننإ .ةرهاقلا ىب دبتست املثم

 امك تنك امبر .رخآلا ئطاشلا ىلإ رحبلا ربع ىب فذقتو انه نم
 رصمل ايقيقح انبا تسل ..اليصأ ايرصم تسل «س» ىنفصو

 ىمتنأ الو نيفلتخم نيملاع ىف شيعأ «ىنينافيل» ةقيقح تنك امبرو

 . امهيلإ
 ! هلاطبأك امامت صالخ هل دعي مل .ةريخألا ةرملل هتعدوو
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 امور ىف ةليل





 راطم ىف ىنعدوي وهو اهب ىناصوأ ةيصو نسحأ تناك
 سيرابب «يلروأ»
 ىف «ىيينودلا» ىهقم نع لاسا امور ىلإ لصت امنيح -

 ايلاطيإ رمتسو .رظتنتو كانه سلجت نأ الإ كيلع امو وتنيفايفلا

 نم مهلباقت نأ ديرت نم لك ..كمامأ اضيأ ملاعلا امبرو اهلك

 ابابلا ةسادق رم امبرو .ىتايلوتوريملاب ىتح اديجيرب ولول انيج
 . اضيأ

 سيراب عم ةلماك ىتصق لك فرعي ناك ىذلا ىقيدص مستباو

 : لاقو
 كتاف ام لك ..دكأت .سيراب فرق لك لسغتس امور ىفو -

 ! ةرشع ىف ابورضم هضوعتس انه

 عراش ىف ىينود ىهقم تفشتكاو امور ىلإ تلصو امن

 ةئام تلسرأو نانفلا ىبحاص قدص نم امامت تدكات

 ىلإ قيرطلا ىف ىل ةطحم رخآ امور تناكو .ءاوهلا ىف ةلبق



 ..ةباتك الو ةسارد الو ةسايس الب هلك تقولا ىضقأو ىعم ىقبت

 ٠ اكيس ىد ويروتيف ىتح ولجنأ ليشيم نف طقف

 ىتنيفيقلا نع اروف تلاس .قدنفلا ىف ىبئاقح تعضو امنيحو
 1 ىثنأ تيسنمحأ ::ةرس عراتشلا تعرلو ضيثود ىهقنوا

 لاوط هعرذأو هعطقأ نأ عيطتسأ ىنأو طقف عراشلا اذهب ىفتكأ

 ىضقأ نأ عيطتسأ ىننأ تروصتو .للم وأ قيض الب عوبسألا

 .ىهاقملا نيب لقنتأو تالحملا تاهجاو طقف ضرعتسأ عوبسأ لك

 ةلاقب لحمل ءاوس ةهجاو لك تناك .احيرمو اديدج ائيش تفشتكاو
 ةعاس هلمأتت .الماك نف ضرعم تناك ةيذحأ وأ قنع تاطبر وأ

 ىف ةقينأو ةليمج ةايحلا نوكت نأ نكمي فيك ليختتو ..ةعاس دعب
 . ءيش ىأو ءىش لك

 تسسحأ ىينود ىهقم ىف حيرم دعقم ىلع تيخرتسا امنيحو
 ىدمو سيراب ىف هلمحتت ىذلا قاهرإلا ىدم كردأ ال ىننأ
 . ةضيغبلا ةنيدملا هذه راثآ لسغأل ةليوط ةحار ىلإ ىتجاح

 قنحو فنعو ةرارحب .دحأ اههركي مل امك سيراب تهرك دقو

 ىف تاءارجإلا لك لجعتسأ تنك اهترداغ مويو .هتدح دربت مل
 الو صالخلل ةحارلاب سحأو جورخلا تاظحل لجعتسأ ..راطملا

 هركأ نأ اقلطم ىتين ىف نكي ملو .اهيلإ عجرأ نأ اقلطم ىونأ
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 امو هتأرق ام لك ىسفن ىفو ايعوضوم احتفتم تبهذ .سيراب
 ىه هذه» :تلقو ..هيزيلزناشلا ىف تفقو موي لوأ ىفو .هتعمسا
 ىف مايأ ةرشع» :رأزي وهو انتذتاتسأ دحأ تركذتو .«سيراب
 ىلع تاونسلا تارشع كمزلي ..سيراب ىف مايأ ةرشع ..سيراب
 ىف صوفت نأ لبق .اهردص سيراب كل فشكت نأ لبق لقألا
 ىف ..ءىش لك ىف ةنتفو نف ..ةنتفلاو نفلا نم ىهتنت العيباني
 هايم نم ىرجت ةرطق لك ىفو رجشلا قرو ىفو فيصرلا راجحأ

 «نسحم» فقي ثيح :ميكحلا قيفوت سيراب ىرطاخب ترمو
 ءىش ال» .«طقاستي رطملاو أرقي» هيسوم ىد ديرفلأ لاثمت تحت

 ةركذت عطقيل اربوألا ىلإ ريسيو .ميظع بدأ لثم ءامظع انلعجي

 ىلع اهنم لصحيو ركاذتلا ةعئاب لزاغيو .ورتايتلا ىلعأ ىف
0 

 هكرع زوجع ىسور عم ملاعلا ريصم شقاني ليللا ىضقي مث
 .. رهدذلا

 نرظني رخآ الو لوأ الب ناسح :ىواصلا سيراب اهدعب ترمو
 :لوقتو اضيأ تنأ نمستبيو نهنيعأ فرط نم كيلإ

 . «؟ةدئاملا كرطاشأ نأ ىل نيحمست له»
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 ؟ تيتأ نيأ نم ..لضفت -

 .. رصم نم -

 دقل ..دلاخلا رحسلاو مارهألاو لينلا دلب ..رصم ..هآ -

 ٠ كترشب ةرمسو كيبذاج نم اذهب تنهكت

 ةيرحس ملاوعو .ساترابنومو رترامنام نيب ةفصاع ةليل ..مث

 . ضرألا ىلع سودرفلا تاحفن نم ةضماغ

 عفار ةعافر ىتح .نيسح هطو .كرابم ىكز سيراب ترصو

 ىركفو ىلقع عارصو .قمعو ملعو بحو ةيميهوب .ىواطهطلا

 ذاقنو .لامجلاو ريخلاو قحلل فاشتكاو حورلاو سفنلل راهصناو

 . باب رصقأو لمجأ نم نوكلا رسو ةايحلا رس ىلإ

 دق رابكلا ةذتاسألا ءالؤه نوكي نأ نكمي ال :ىسفنل تاقو

 همسا امهو انيلإ اوعاب وأ سيراب اوعرتخا وأ سيراب اوفيز

 وأ موي دعب هفشتكأ نأ عيطتسأ ال ائيش كانه نأ دبال .سيراب

 :ةروهشملا ىقيسوملا عامس انملع دحاو ةمكح تركذتو .نيموي

 ةياور لوأ تببحأ له .نفوهتيبل اهتعمس ةينوفميس لوأ بحت نل»

 وأ هسحن نلو .انثارت ريغ رخآ ثارت اذه ؟ريبسكشل اهتأرق

 :اعملاب الإ هشيعن

 ..اههركأ تنك اهترداغ موي ىننكلو سيراب ىف ىناعأ تللظو
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 ىضقت تيجنتسم ةصقارلا لثم سيراب» .اهلثم ةنيدم هركأ مل

 اهيضامو ..اهقاشع روصو اهناقيس روص ىلإ رظنلا ىف اهمايأ
 . «بهذ ىذلا ..رخازلا

 اذه نم ىسفن صلخأ نأ لواحأ .ةرئاطلا ىف تسلج دقلو

 ىلإ انايحأ ىسفتب دبتسا اذاملو ثدح اذامل ىسفن لاسأو ..هركلا

 ؟ دحلا اذه

 انأ ريغص معطم ىق ءاشعلا انلوانت ..ثداح لوأ تركذتو

 نم تفرع نم لوأ ناك ..ىرئازج رخأو ىرصم قيدصو

 نيذلا نييرئازجلا نع اريثك افلتخم ناكو سيراب ىف نييرئازجلا

 ىأل دادعتسالاو ةعاجشلاو ةقثلاب مرطضي نكي مل ..مهتفرع

 شيعي هنأكو ودبي ..اغلاب انزح انيزح اقيقر ناك هنكلو ءريصم

 ءاكذ دقتي ناك هنكلو هدحو اهمه لمحي ىربك ةاسأم ةأطو تحت

 . ةسامحو

 نحنو .ةيضقلا انل حرشي ءاشعلا ىلع تاعاس ثالث لظو

 امنيحو ..لبق نم اهنع اًئيِش فرعن مل ذيمالتك هيلإ عمتسن

 نكي ملو ..(نامرج ناسلا) ىف اليلق عكستنل انجرخ ان

 تارايس اندجوو ..ليللا فصصتتنم لبق لب ارخأتم تقولا

 نورشتني ركاسعلاو عراشلا نم ةقرفتم نكامأ ىف فقت سيلوبلا
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 قاروألا» :لاقو مهدحأ انعاجو .ناديملا ءاحنأ ىف تاعامج

 هيفام لكو .عقتمي انقيدص هجو تيأرو ..«مكلضف نم ةيصخشلا

 ىركسعلا رظنو .اذه ىفخي نأ ادهاج لواحيو زتهيو برطضي

 رظن هقاروأ ىرئازجلا جرخأ امنيحو ىليمز قاروأو ىقاروأ ىف

 ءادوس ةرايس ىلإ هعبصأب هيلإ راشأو همدق ىلإ هسأر نم هيلإ
 انيلإ راشأو .ةيصانلا ىلع ةفقاو تناك «سكوبلا» تارايس نم

 ٠ انقيرط ىف ىضمن نأ اضيأ هعبصأب

 جافملا ىنتلهذأو

 سكوبلا ةرايسلا ىلإ ريسي وهو هيلإ رظنأ انأو دقح هدعب سيل

 ىركسعلا مكلأ نأ تروصتو .ائيش عيطتسنال ةزجع فقن نحنو

 دقحو ناوه هدعب ام ناوهب تسسحأو

 نأ وأ .هءارو فقاولا طباضلا هجو ىف قصبأ نأ وأ ههجو ىف

 انأو ىربك ةصغب تسسحأو .«؟ةيرحلا ىه هذهأ» :لوقأو عرصأ

 ىل لاق ىقيدص نكلو ىتارظنب هعبتأ

 ىأل نوصيرتي مهنإ ..هعم انوذخأ الإو ةكرح ةيأب مقت الء
 ازجلل ةبسنلاب نيتور اذهف .لك ىلعو .ةصاخ ىرصم

 دعب ىلع اذه ثدحو .«هحارس نوقلطيس ةعبرأ وأ ماي
 . نوتناد لاثمت نم راتمأ

 ءارحصلا نم الضاف اليلج اباش ناك ءس» تركذتو
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 ةيقرشلا تاساردلا دهعم ىف ىمالسإلا هقفلا سردي ..ةيرئازجلا

 .هتاصاصتخا مولع دحأ ناك ىمالسإلا ةقفلا نكلو سيراب ىف

 عراضت ةيسنرفلا ةفاقثلاو ةثيدحلا ةفاقثلاب هتطاحإ تناك دقف

 ىسايسلا هيعو عراضتو ميدقلا ثارتلا ىف هقمعتو هعلضت

 ىف ةيفاقثلا ةروثلا نإ٠ :امئاد ىل لوقي ناكو .ةيروثلا هتسامحو
 ةروثلاو ةيسايسلا ةروثلا عم بنج ىلإ ابنج ريست رئازجلا

 ةطقن نم أدبنس اننأل ..افعاضم نحن انئبع نوكيسو ةيعامتجالا

 ناس ىهاقم ىف ةليوط تاعاس ىضقت انكو .«ىندملا ةديعب

 ناج ىلإ ىهتنيو سيقلا ئرما نم انايحأ ادبي لدج ىف نامرج

 ٠. سكرام لراك ىتح ىرافغلا رذ ىبأ نمو رتراس لوب

 راطفإلا دعوم لبق ايموي ىقتلن انذخأ «ءناضمرد ءاج امنيحو

 اعم بهذنو .سيراب ىف ةمئاصلا ةملسملا ةلقلا عم نيمئاص انكو

 ىتح لدجلا ىف قرغتسن دقو ايقيرفإ لامش ةبلط معطم ىلإ
 . «روجسلا»

 نأ نكمي ال ءاقيقد اصرح هديعاوم ىلع اصيرح «س» ناكو

 ةعاسلا ىف دعوملا نوكي امنيحو ةقيقد مدقتي وأ ةقيقد رخأتي
 ,أ دبال ةسداسلا

 راطفإلا دعوم تافو رضحي ملو هدجأ ملف ..ىقتلن نأ اندوعت امك

 تبهذ موي تاذو ..هيلع ةعاسلا براقع طبضت
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 لاقو «نيتورلا» نم هدعب داع لماك عوبسأ رمو .رثأ هل رهظي ملو

 سيل تلفسألا ىلعو ةمتعم ةملظم ةفرغ ىف عوبسألا ىضق هنإ

 هويوجتسا ام نمض هويوجتسا مهنإو ..ةدحاو ةيناطب ىوس اهب

 مستبيو كحضي ناكو «؟ةريثك اتاقوأ ةمزالي ىذلا ىرصملا نم»

 انتأ نوفرعي مهو .مهانرهق نحن .تافاخس هذه» .ىل لوقيو

 . «مهانرهق

 «س» ةصق دعب زازئمشا هدعب سيل زازئمشاب ترعش دقلو

 :ىل لوقي ذخأ هسفن هنأ ىسفن نم هتحازإ ىف حلفي ملو اذه

 هنإ .بعشلا اذه هركت الو اسنرف هركت الو اسنرف هركت ال»

 وأ نيميلا نم ءاوس نورماغم هفذاقتي عئاض هئات بعش ..ني

 . «راسيلا نم

 ىلإ مايأ ةعضبب سيراب ىلإ ىلوصو دعب تبهذ ىننأ تركذتو

 اليوط انمز لغتشا ثيح ةرهاقلا ىف هتفرع ريبك ىسنرف ىفحص
 ةيبرعلا نوئشلا ىف ايئاصخأ لمعيو اهنع اريثك بتكو ءالسارم

 فحصلا ةديمع «دنوملا» ةديرج ىف ايقيرفأ لامش نوئشو
 ىف فقوملا مهفأ نأ ما أ ةرشع ىف ديرأ» :هل تلقو .ةيسنرفلا

 ديرأ ىننإ ..؟اسنرف ىف فقوملا» :الئاق هسأر زهو ..ءاسنرف

 . «الوأ هايإ ىنمهقي ادحأ
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 اذإ ..اهلك سيراب ىف ثحبا» ..ةكحاضض هتجوز ىل تلاقو

 ةعرسب انلدت نأ وجرنف ..اسنرف ىف فقوملا مهفي ادحاو تدجو

 - «هئاونع ىلع

 يف هضقنأ حابصلا ىف هب ع تقأ ام .اقهرم ارهش تشعو
 انه نم ىرجأو .حابصلا ىف هقزمأ ءاسملا ىف هبتكأ امو .ءاسملا

 وأ نييكارتشالا وأ نييعويشلا بالطلا دحأ لباقأل كانه ىلإ

 لك .دئارجلا نم ةمزح ىرتشأو «نييلوجيدلا» وأ نييلاكيدارلا

 لظأو ةفرغلا قلغأو ةفلتخم اسنرفو فلتخم ملاع اهنم ةديرج

 ىباعل لاس اباتك ىرتشأ ىكل اموي مازحلا دشأ وأ .اهزاغلأ لحأ

 ادودشم مازحلا ناكو .ةبتكملا ةهجاو ىف اهيف هتيأر ةرم لك ىف

 قبلا منقي مهطب ىلع قيدنس يبان دقو ةيادبلا .فتغ انامك

 ىل لاق نأب ةأطولا ىنع ففخو .طقف ىلقملا سطاطبلاو ضيبلاو
 هماعط هيف ريتلوف لوانتي ناك معطملا اذه رواجي ىذلا معطملا نإ

 ! هتالاقم بتكيو

 هدوعتأ مل ىذلا ىديدحلا قوطلا اذهب اعرذ تقض موي تاذو

 سييوتوألا ىف بوكرلا وأ ..ورتملا ةيبقأ نم جورخلا تللمو ادبأ
 ضيبلاو سطاطبلاو رهظلا ىف قجسلا نمو .تافاسمو تافاسم

 نأو ايسكات بكرن نأو اهتفرع ةاتف وعدأ نأ تررقو ..ءاسملا ىف
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 سيراب شيعأ نأو (ةيزيلزناشلا) معاطم دحأ ىف ءاشعلا لوانتن
 تناك اهنكلو قيرط ةعطاق ةاتفلا نكت ملو ..نوكيام نكيلو
 ..سيراب ىف ةبراه شيعت رازالاس مكح دض ةيلاغترب ةحفاكم
 تبهذ اهنكلو «ءاقمحلا» ةبغرلا هذه قيقحت ىف عنامت تلظ دقو

 ..ىبلق طقس باسحلا ةروتاف تءاج امنيحو ىرارصإل ةاراجم
 ىف ىتماقإ نم لماك عوبسأ راصتخا ىلإ ءاشعلا ىدأ دقل
 . ةددحملا ةحئاللا قفو ..سيراب

 ادحأ هركأ نأ ةداع بحأ ال ىننإ ..رعاشملا هذه عفدأ تذخأو

 ولو .ايعش هركآ وأ ادلب هركأ نأ اقلطم ديرأ الو .انيش هركأ ىأ

 ج اسنرف ..ىرخألا اسنرف ركذتأ تذخأو ءاسنرف» ناك
 . رييببارشو هيينيترام ليجو نوسندور ميسكمو

 ىذلاو برعلا بحأ ىذلاو رئازجلا ىف دلو ىذلا «جريب كاج»

 .نيرصاعملا برعلا نع بتك ام نسحأ نم اباتك مهنع بتك

 رصعو ةيبرعلا ةروثلا خيرات سنارف ىد جيلوكلا ىف سردي ىذلاو

 .رئازجلا ةيرح لجأ نمو رئازجلا لجأ نم حفاكي ىذلاو .قيفوت
 تالصلا ىرخأ ةرم ىنبيو ..ايكارتشا الح عدبي نأ ديريو

 ىضاملاب .ةموتحم تالص ..برعلاو اسنرف نيب ةيحورلا
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 بزحلل ةيزكرملا ةنجللا ىف قباسلا وضعلا نوسندور ميسكمو
 ىف كرتشاو ..نانبلو ايروس ىق انمز شاع ىذلاو ىعويشلا
 زيروت سيروم قفأ قيضل بزحلا نم لاقتسا ىذلا ..امهيتروت
 بتكي نوسندور .ةديدجلا ىوقلا مهف نع بزحلا زجعلو هدومجو

 نم ةروشك مالسإلا نع بتكيو هيَ «٠ بنلا» نع ابات

 لوقي لظ ىذلاو .خيراتلا ىف ةيعامتجالاو ةيحورلا تاروثلا مظعأ

 بسسف نييشترإلا ةيدموينتلا ىلع نعنع نيرو نسروع نإ

 عباطو ةعباطب مهعبط ..برعلا نييعويشلا ىلع اضيأ ىنج هنكلو
 ليجو ..ديدجلا راصعإلا مهسنكو ائيش اومهفي ملف هبزح
 .ىل لاق ىذلا ريتافرزيوألا ررحم هي 31

 ةيرح نإ ..ىهتنت نأ بال ..انتايح ةمارد ىه رئازجلا نإ»
 انزع ناكمو انتر يف رحت ةيوح انفيوتع ف رئازملا
 يغو ةررحتملاو ةريغصلا بوعشلا نيب وه ىخيراتلاو ىعيبطلا

 انلمؤت الو اذهل انلهؤت انتعيبطو انخيراتو انتاوق لكو .ةزاحنملا
 رصم ةضهن عبتأو - رصم بحأو رصم ترز ىننإ ..رخآ ناكمالا

 نأ ديرأ ىننأل ةيمنتلا ططخ ىل لسرت نأ دبال دوعت امتيحو -
 . ءرصم نع تالاقم ةلسلس بتكأ
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 ءالؤه نأ تسسحأ ىننكلو ..ةروصلا وحمأل ءالؤه تركذت

 دحأ اهل عمسي ال ةعئاض تاوصأ .ةيربلا ىف ةخراص تاوصأ

 . رومألا ىرجم ديدحت ىف ائيش عيطتست الو

 تاظحل دعب» :ةلئاق ةرئاطلا ةفيضم توص عفترا امنيحو

 ذمتنو .انعم رقسلا ىلع مكركشنو .امور راطم ىف طبهن

 تأديو تايركذلا تحازنا ..«ةبيط ىرخأ تالحر نيرداغملل

 ىلإ انيلاسم ةروطاربمإلا نم .امور .ديدجلا ملاعلل دعتسأ

 . عئاس درجم .حئاسك شيعاس .نيرول ايفوص

 .ىداع ريغ اماحدزا ةمحدزم ىيينودلا دعاقم تناك موي تاذو

 لكو نكر لك نومحزي نيذلا نييكيرمألا حايسلا نم ةوزغ تناك

 علطتت تذخأو ءافيه ءاعرف ءارغ ءانسح تءاجو .امور ىف ربش
 هلوح تماحو ..ىتدضنم ىلع ىلاخلا دعقملا ترصبأو .كانهو انه

 .حمست ..ىل تدب اذكه وأ ..ةبذع ةيلاطيإب تلاقو تمدقت مث اليلق

 .اهتملعت ىتلا ةيلاطيإلا سمخلا تاملكلا ىدحإب تددرو

 ىف بلقت تذخأو ىنيترام ا نم اسأك تبلطو تسلجو «ىلضفت»

 تناك امبر .ةرماغم ىف ركفأ تأدب اعبطو اهدي ىف تالجم عضب
 ءىش ريغب رصم ىلإ دوعأ يننأ ركفأ تأدبو ..ةرماغم ةيادب هذه

 مكح لبقو رئازجلا ةروث لبق ىننولاسيس فوس نيذلل هيورأ طق
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 ىف ةرماغم نع ىديلقتلا لاؤسلا .ةكرتشملا قوسلا لبقو لوجيد

 ٠ سيراب

 فحصلا عئاب رمو .هيورأ اقلطم ءىش كانه نكي ملو

 ىف تقرغتساو ةيكيرمألاو ةيسنرفلا فحصلا ضعب تيرتشاو
 !تاظحل ذنم ىلايخب فاط ىنذلا ديعبلا ملحلا تيسنو ةءارقلا

 ةفيحص حفصتأ ىتح ةدضنملا ىلع دنوملا ةفيحص تعضوو

 تلاقو ىلإ تتفتلا تاظحل دعبو ..ةءارقلا ىف تيضمو ..ىرخأ

 .ةيسنرفلاب تلقو ..اًئينش اهنم مهفأ مل ةليوط ةلمج ةيلاطيإلاب

 تاملك سمخ ىو فرعأ ال'..ةيلاطيإلا فرعأ ال ىننإ ..فسآ

 اهنم ةدحاوب كيلع تددر

 ةديرج حفصت عيطتسأ له :ةيسنرفلاب تلاقو تكحضو

 .؟دنوملا

 . ىلضفت :اهل تلقو

 ةفيحص انيدل سيل .نآلا ابوروأ ىف ةفيحص ىقرأ هذه :تلاقو

 ٠ ايلاطيإ ىف اهلثم

 ال ىننإ فسألل ..«ءحيحص» اهل تلقف ..هب بواجأ ام ردأ ملو

 ؟ مكدنع دئارجلا نسحأ ىهام .ةيلاطيإلا أرقأ

 :أ نيأ نم» .تلاقو اهديب ةفيحصلا تكسمأو
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 ؟ اسنرف بحت ال كنأ ودبي .ادج ةلعقنم .هذه ال .اذامل -

 ؟ حئاس تنأ له .نيكاسم ..مههركأ الو مهبحأ ال -

 . امور ىف طقف مايأ ةعضب ىضقأ ..حئاس فصن -

 ؟ لعفت اذام -

 تلقف . امور ىف هلعفأ امع ال ىتنهم نع ىنلأست اهنأ تمهف

 اهل

50 

 ؟ انييف ىلإ بهاذ نذإ -

 .. انييف ىف ىدنيكو فوشورخ عامتجا اهمايأ ناكو
 اهل تلقف

 ل. امير-
 ؟ ىديذك مأ فوشورخ .لضفت نمو -

 ؟ تنأ نيلضفت نمو -

 . ايوروأ ىف ةنيدم لمجأ .انييف راتخأ انأ -
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 امم

 هنإ كيتابمس هدجأ ىننكلو ةيعويش تسل انأ .فوشورخ -

 ةآرملا ىف هسفنل رظني هنأ ودبيف ىدنيك امأ .طيسبو .ىعيبط لجر

 . ههجو هبجعيو موي لك

 ؟ نييكيرمألا نيبحت الأ -

 ءارزولا الإ نييكيرمألا بحي ايوروأ ىف دحأ ال .معن ..معن -
 ؟ تنأ مهبحت لهو ..تاهيرابكلاو .قدانفلا باحصأو .تالارنجلاو

 . نيكاسم ..مههركأ الو مهبحأ ال -

 ىل تلاقو ..اليوط تكحضو

 :أ دلب ىأ نم -

 . رصم نم -

 . كانه اماع تشاع ىتخأ ليمج دلب رصم ..هآ -

 ناكم ىف ولخت ةدضنم ترصبأف ىهقملا نكر ىلإ ترظنو

 ؟ تلاقف بسنأ

 . كانه لقتتأس نسحأ ةدضنم هذه -

 ةصق ملح عاضو .ةصقلا تهتناو .ةرمافملا مالحأ ترخبتو

 ةماستبالا سفنب اهنكلو تارماغملا ىلإ عايجلل ةرهاقلا ىف اهيورأ

 تلاق ةرحاسلا
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 ؟ ةدضنملا كلت ىلإ لقتنت له -

 . اعبط رورس لكب -

 هىش كانه ..«دالوألل» ةدوعلا دعب هيورن ءىش كانه نذإو

 -:نسدراب ىف اقام هين كرشمت

 تتفتلا ىرخألا ةدضنملا ىلإ انلقتنا امنيحو

 ! سيراب بحت مل اذامل ىل لق نآلاو -

 ةنس ةينوي ىف اهتميزه ذنم تهتنا ..تهتنا ةلود اسنرف -

 ةئئاق ىلإ

 . هرصع ريغ ىف شيعي نئاك ةيؤر وه ءىش حبقأو
 مامأ اهتميزه دعب 1817٠ ماع تهتنا اسنرف ..194. سيل -

 ىلعو ةيعانص نقح ىلع شيعت ىهو نيحلا كلذ نمو :كرامسب

 امئاد نولوقي مهنإ ..نويسنرفلا ءالؤه نوبيجع ..ةبذاك ماهوأ

 ءىش ربكأ نكلو نويعقاو مهنإو نوحضاو مهنإو نويقطنم مهنإ

 دق نييلاطيإلا نحن ..اهينيع ىف ةقيقحلا ىلإ رظنلا وه هنوفاخي
 ةطقن انل ةبسنلاب ةميزهلا تناكو ..ةنعللا هذه نم امامت انصلخت

 اننإو مزهن مل اننإ
 مالحأو ريبكلا ىتسيشافلا مهولا ددبت لب ,فلخلا نم انعط دق

 ىلع انسفتأ فرعن نأ اندرأ نحن ..اندجمو انتيروطاربمإ

 ةجوم رس اذهو ..نحن نم طبضلابو امامت فرعن نأ

 مل اننأ انل ثدح ءىش نسحأو ..ةيادبلا
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 بدألا ىف انتايح ىف ءىش لك تعبط ىتلا ةفراجلا ةيعقاولا

 ل رتسالاو داصتقالاو ةسايسلاو امنيسلاو حرسملاو

 ىلع فسأي نم نيلتخملا نم ةنفح ادعام امبر اهلك ايلاطيإ ىف

 لك ىعيبطلا ريغ ذونشلا نم ةرتف اهارن انكلو ..ىنيلوسوم دهع

 ءالؤه امأ ..ايعيبط ابعش نآلا نوكن فيك انتملع اهنأ هتلعف ام

 برحلا لالخ اسنرف ىف تشع دقل ..مهرمأ بيرغف ..نويسنرفلا

 ناكو ةريغص ةيبص تنكو ىنيلوسوم شيج ىف اطباض ىبأ ناك

 رودو اسنرف دجمو اسنرف ةمظع نع ثيدحلا لمي ال لوجيد
 اذه هريثي ىبأ ناكو ..اسنرف لئاضف اريخأو ىخيراتلا اسنرف

 ىلع ةحوتفم سيراب تانولاص لك نإ ..لئاضف» حيصيف انايحأ
 ةقادص ىلع نتفاهتي اسنرف ءاسن لكو ناملألا طابضل اهعيراصم

 ىلإ نهاعد ول ريبك وهزب نسسحيو ىناملأ طباض رغصأ
 ةليضفلا نع :قمحألا زوجعلا كلذ ثدحتي كلذ عم ..هعدخم

 . «ةيسنرفلا

 اهتلاسف ءىشلا ضعب قالع نأ تسسحأو

 مل ىننإ ..نآلا ىتح ضعبلا انضعب ىلع فرعتن مل اننإ
 ؟ الثم ةيفحص له ..نيلمعت اذام الو كمسا دعب فرعأ

 تبرج دقل لك ىلع ..حلصأ ىننأ دقتعت له ةفيحص -
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 لبق تايموي ىوس نآلا بتكأ ال ىننكلو تالواحم درجم ..ةباتكلا

 . ماتأ نأ

 هت اذام نذإ -

 اهضعبو هلوقأ نأ حصي اهضعب ..ةريثك ءايشأ ؟لعفأ اذام -
 ؟ أدبت اذامب ؟حصياال

 . حصي ىذلاب اعبط -
 ىف لحم ىف ءايزألا ميمصتب لمعأ ..ءايزأ ةممصم انأ -

 ىرخأ ءايشأو نونفلا تملعت ىنتكلو ..امور نم تسل انأ .اينولوب

 .. امور ىف ةريثك

 .. ةشهدم ةاتفا

 ينم نسحأ تايتفلا نم فالآ كانه ..روصتت امك سيل ال -

 . امور ىف ريثكب

 . يسايسلا كؤاكذو ..ىسايسلا كمهف نكل
 دقل ,ةماع تامولعم درجم اذه ..ءاكذ الو امهف سيل اذه -

 . ايوروأ لك تفط

 ؟ امور ىف اريثك نيقبت لهو -
 كنإف ةينغو ةليمج تنك اذإ لوقت ةيلاطيإ ةينغأ كانه -

 كنإف طقف ةينغ تنك اذإو :امور ىف نيئاشت امك ءاقبلا نيعيطتست
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 امبرف طقف ةليمج تنك اذإ امأ ءاضيأ ءاقبلا نيعيطتست

 انه لمع نع ثحبأ ىننإ ..ىلواحت نأ بجيو ..ءاقبلا نيعيطتست

 ..؟ اقح ديرأ اذام فرعت نأ ديرت له نكلو

 < فرغا نأ ديزأ اهبليخ

 ىح دلب ىلإ بهذأ نأ ديرأ ..اهلك ابوروأ كرتأ نأ ديرأ -
 ابوروأ ىف ءىش لك نإ ..ايسآ ىف وأ ايقيرفأ ىف ديدج مرطضم
 ال مقعم بارشك وأ ظوفحملا ىكيرمألا ماعطلاك دراب عقاس نآلا

 .. هل ةهكنا

 مهنإ ..؟نييويسآلاو برعلاو نييقيرفألا بحأ ىننأ ىردت له
 ..ايوروأ ىف انه نحن امأ ..هلجأ نم نوتوميو نوشيعي ائيش نودجي
 هوروصت وأ مكدنع ىذلا ءاخرلا اذه اوأر ول اندنع نوريثك -

 . هيلع مكنودسحي فوسف

 ولو ,ليلقب وتنيفايقلا دعب ىهتني ..هارت ىذلا ءاخرلا اذه -

 ىف وأ رصم ىف امامت كسفن تدجول .ايلاطيإ ىف بونجلا تيأر
 امك ءادعس اوسيل ءاخرلا اذهب نوعتمتي نيذلا ءالؤه ىتحو ءايبيل

 تدجو ول دادعتسا ىلع الثم انأو ..مهيدل امب نيثرتكم الو روصتت
 نيحالفلل ءايزأ ممصأ بهذأ نأ ةريغص ةيرصم ةيرق ىف المع

 < نكمي الأ ..مكدنع



 + اريك ككمسشو

 نم اوبدتني ىتح هنوسبلي ام دعب اودجي مل اندنع نيحالفلا نإ

 ..:حالف اهسبل ةيبالج لوأ ذنم دحاو ميمصتلاو ,مهءايزأ ممصي

 نأ تعطتسا ىل تينمت ىنتكلو اعبط هرييغت عيطتست نلو
 . ةرماغم ىلع عطاقلا ليلدلا نوكتس اعبط ..ىعم اهبحصأ

 ةأرملاو ةيبوروألا ةأرملا نيب قرفلا تكردأ ىننأ اهعم تسنسحأ

 احورو ادسجو القع ةلماكتملا ةجضانلا ةأرملا نيب قرفلا ..اندنع

 .ةددجتمو ةلماك ةايح ا شيعي نأ ناسنإلا عيطتسي ىتلاو

 دعب اهدنع ام لك ىهتني ىتلا ةيعدملا ةفلكتملا ةيحطسلا كلت نييو

 ,ثيعي ىل اقيدص تركذتو .المم اليقث المح ودغتو تاظحل

 اهبحأ ىتلا ةيزيلجنإلا هتليمز جوزتي نأ ضفر هنأل هرمع ةرسحب

 نل هنأ روصت هنألو :هدلب تانب نوخي الأ دارأ هنأل هتمهفو هتبحأو

 قوهسشي :لميو..:هدلب نم تنب مم ال[ قيثولا ىلكلا جازتمالاب رغشي
 دجيل هسفنو هخم رصتعي ناك ..لتاقلا غارفلا ىف شيعي ناك

 نم ىنتظقيأو دجي ال ..ابلاغو هنع اهثدحي اكرتشم ائيش
 ةلئاق (ةحرسلا)

 ؟ تقرغتسا ميف -

 نم فنعأو قمعأ رصمب ىنطبري ءىش ال .انتيرق ىف -

 اعز



 اقلطم نموأ ال ىنأ نيروصتت له ..انتيرق ةاسأم ..انتيرق

 ةكرعم ضوخيو رصم ىف شيعي نأ دبال ىرصملا نإ ؟برهلاب

 ٠ كانه رصتنيو توميو شيعيو ءرصم

 .نييقرشلا اهيلع دسحأ ام امه ةسامحلاو لؤافتلا اذه -

 اهيف طقست ةدحاو لوأ نوكأ نأو ةكرعم انل نوكت نأ ىنمتأ ىننإ
 تنك دقل ..ةكرعم انل سيل ..ةكرعم انيدل سيل نأ ةبيصملا نكلو

 ام دجأ نأ تلواحو ؛ةيكيلوثاك تنكو ةيكارتشا تنكو ةيعويش

 ىف وأ ىكارتشالا بزحلا وأ ىعويشلا بزحلا ىف يتايح المي

 وه ىكيلوثاكلا بزحلا نإ ..ائيش دجأ مل نكلو ةسينكلا ناضحأ

 وهو ةيعويشاا ةمواقمل ىكيرمألا | .ب ءف ,لا زاهج نم عرف

 نيذلا نيبو ..ىكيلوثاك ريمضض اياقب مهقرؤي نيذلا نيب مسقنم

 نيب هسفن ىلع مسقنا ىكارتشالا بزحلاو ..ايئاهن مهحور اوعاب

 فقي ىنينو ..ةيكارتشالا عاب تاجاراسو .ىنينو تاجاراس

 عم ىقبي مأ اطسو ةلتك ئشنيل كيلوثاكلا ىلإ مضني له ارئاح

 الف ىتايلوت امأ ..؟ةيسايس ءاديب ىلإ مهعم ريسيو نييعويشلا

 ايسور عم ريسي لهو ..هبزح هجاوي وأ ..ىنب ن هجاوي فيك فرعي

 .؟ ءالؤهو ءالؤه نع لقتسي مأ نيصلا عم مأ

 داعبأ كردأ ىننإ «ىيقرش لؤافت» ىلوقت الو ..ىيعمسا -



 اهتأطو كردأو ةلكشملا

 .. قيرطلا دجتس ةيناسنإلا

 نأ ىمامأ كتيؤر ىف

 ةنيدم ىف ؟,لحلا حيتافم ىلع ىدي تعضو نيأ نيردتأ
 نم ةريغص ةعماج روغاط أشنأ اتكلك برق دنهلا ىف ةريغص

 قسن ىلع ةقيتع ةقساب راجشأ عضيو ؛نيطلا نم تويب ةعضب

 تحت نولمعي رابكلا ةذتاسألا ناك ثيح ,ةميدقلا دنهلا تاعماج

 هذه ىفو «نيتكنيتناشلا» مالسلا ةقيدح اهامسو راجشألا

 لك نمو برغلاو قرشلا نم ذيمالتو ةذتاسأ تدجو ةعماجلا
 نوسردي رامعألاو نينسلا لك نمو دئاقعلاو بهاذملاو تانايدلا

 راوجب ملسملاو ىنيصلا راوجب ىبورألاو .اًعم نوملعتيو

 بنجل اينج لفطلاو لجرلا راوجب ةأرملاو .يحيسملاو يسودنهلا
 لكو قرشلا ثارت لكو دنهلا ثارت لك اعم نوسرديو ..لهكلا عم
 لبقتسملاب رضاحلاب هتلص ىف ىضاملا نوريو ..برغلا ثارت

 ةلبقم ةيناسنإلا نإ ..جازتمالاو لعافتلاب نمؤن اننإ ىل اولاقو

 ..ءىش لك تميو عراصتيو لعافتي ميظع ىلع

 .لحلا ىلع ذئموي ىدي تعضوو ..ديدج ءىش جرخي فوسو

 تسسحأو ءاهتعاس ىف رظنت اهتيأر ىنكلو ..ةسامحلا

 اوفرصنا دق سانلاب ةداع دشاحلا ىهقملا داؤر دعم 3

 و
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 ؟ ةعاسلا مك :اهتلاسو

 نأ نكمي تاشقانملا هذه لثم ..ةرشع ةيداحلا - تلاقف

 . حابصلا ىتح رمتست

 ىف ةبغرلا وأ جرحلاب ابيرغ اروعش اههجو ىف تسسحأو
 تلوانت له :ةلئاق ىلإ تتفتلا اهنكلو ..هلوقت نأ ىف ددرتت ءىش
 ؟ كءاشع

 ناس

 ؟ لخادلا ىف ءاشعلا لوانتل لخدت له -

 ةقدب «ىيينودلا» ةمئاق تسسرد دقل ديدشلا جرحلاب ترعشو

 ءاشع نإ ..هيف ركفأ ءىش رخآ ماعطلا وأ ءاشعلا ناكو .ةيانعو

 هتعضو ىذلا قيقدلا «طيطختلا» لك بلقيس ادحاو ءاذغ ىأ

 انبجو افيغر امئاد ءاشعلا ناك ةطخلا بسحو .امور ىف ىتماقإل

 نم بيرق لاقب نم اهيرتشأ تنك درابلا محللا نم عطق ضعيو

 يننكلو اهيلع درأ اذامب ردأ ملو ؛ةرجحلا ىف اهلكآو ,قدنفلا

 تلقو ..ىلايخو يتعاعش تمصحنا

 ال ديجلا لكألا نأ ينتعنقأ دق «سيراب ىف ىتبرجت نإ -
 ال اذاملو ..روكيد درجم نكامألا .ةريغصلا معاطملا ىف الإ دجوي

 ..ايلاطيإ اقبط هيف لكان ..اريغص ايلاطيإ امعطم فشتكن
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 تاواشاب ةعبس دع



 ؟.. الثم «ىتيجابسالا»

 ىتلا ةيلاعتملا ةفقثملا ةرظن نكت مل ةبيرغ ةرظن ىلإ ترظنو

 تلاقو ءاسملا لاوط اهب ثدحتت تناك

 ؟ ةليللا كعيراشم ام -

 ؟ تنأ كعيراشم ىلع فقوتت -

 . «بيط تقو» ءاضق ديرت له -

 ىننأ ىلإ ليخ ةلهو لوألو ..ةملكلا ىنتمدص دقل ؟؟بيط تقو»

 اهتلاق دقف ؛ةيزيلجنإلاب اهانعم مهفت ال اهنأ وأ ءاديج عمسأ مل

 . اهتلأسو «ىوهلا تاعئاب» ةملك ةداع هذهو ةيزيلجنإلاب

 ؟. نيدصقت اذام -

 نلو ..ةبيرق ةقينأ هقش ىلإ بهذت نأ نكمي ..ابيط اتق

 .. ةريل فلأ نيثالث نم رثكأ اذه كفلكي

 وأ ىبلق ىلإ تذقن ةداح انيكس نأك تسسحأ دقل «هاير اي»

 نوكت نأ نكمي له ..مدق فلأ عافترا ىلع جرب نم تطقس ينأك

 ..«ىوه ةعئاب» ىف ءاكذلا اذه لكو لامجلا اذه لك ..؟ايغب هذه

 تسسحأو ضاغ دق اهلامج لك نأ ىل ادبو .اههجو ىلإ ترظن

 تحت اطوطخو ؛جايكملا اهافخأ اههجو ىف ديعاجت ىرأ

 اًدراب ..اًصيخر ائيش اهلك تحبصأو ثيدحلا اهافخأ اهينيع
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 بارشلاك ..ةهكن الب ,بلعلا ىف ظوفحملا ىكيرمألا ماعطلاك

 . «ىارج نايرود» ةروصك اعشب .مقعملا

 تلاقو تارثكا مدعو دورب اهينيع ىفو ىلإ ترظن

 اهلوقأ نأ حصي الو اهلعفأ ىنإ كل تلق ىتلا ءايشألا ىه هذه -

 تلاقو تارثكا مدعو ادورب اهترظن تدادزاو

 ؟ ىأرب تعطق له -

 دق اهنأو .ىعم ثيدحلا ىف ةليللا تقفنأ دق اهنأ تروصتو
 نع ثحبت ىكل ارخأتم نوكي دق تقولا نأو .

 . اقح ةعئاج تناك امبرو ءرخآ دحأ

 ”: اهل تلقو ..ةريل فالآ ةرشع تجرخأو
 ..دوقن ىلإ هجاتحم تنك اذإ ..هذه كضرقأ نأ عيطتسأ -

 راهنلا تيضق دقف ءىشلا ضعب بعتم ىننإ ..دغلا ىف اهنيدرتو
 . حيرتسأو اركيم مانأ نأ ديرأو فاوطلا ىف هلك

 تلاقو ةدئاملا ىلع دوقنلا تعضوو

 !! ثيدحلاو كتيؤرب ادج تدعس دقل ..ال ..ال -

 او ؛ىسكات» تفقوتساو ..فيصرلا ىلإ تماقو

 فايقلا ىلإو ,ةغرافلا ىهقملا ىسارك ىلإ ترظنو

 . ةليقث ةدحوب تسسحأو «ةايحلا هيف
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 سويجرس صمقلاو





 اذهلو اسيسق ىدج دجو اسيسق ىدجو اسيسقا

 عمتسأ تنكو .تونهكلا كلس ىق رخآلا انأ مظتنأ

 - نويلخيو دالبلاو ىرقلا نوفوطي نيذلا ظاعولاو سسقلا ىلإ
 . مهلثم نوكأ نأ ملحأف ..سانلا بابلأ - انايحأ

 ىتياوه سرامأ تأدب ةرهاقلاب ةيكيريلكإلا ةسردملا ىفو

 يلع موقت سوبا نيف عيلنفلا من تئاكرب .ةبالبخلا ىلع يجردتو

 هداج اهقوشوم نم حاشا كلالز ةييحقلا ةيسفقلا يئازسألا

 .ةيعجرلاو دومجلاب مهتن ال ىكل اهحالصإب بلطأ تلعجو ىبطخل
 ىف تخسرو ةبلطلا نيب ترشتنا نأ ةوعدلا هذه تثبل امو

 نأ ايعيبط ناك

 ةدع ذاختا ىلإ هيف اوهتناو اماع اعامتجا اودقعف مهسوفن

 ضفرلا اهبيصن ناكو ةسردملا لاجر ىلإ ىسفنب اهتلمح تارارق
 . بارضإلل ةبلطلا وعدأ نأ الإ كلمأ ملو

 كلذ ناكو رصسم خيرات ىف بارضإ لوأ عسقو اذكهو
 !19.5 ةتس

 بارضإلا كلذ رياجسلا لامع برضأ ليلقب انبارضإ دعيو

 ايو



 ترشن مث .رصم ىف لامعلاو بارضإلا تاكرح هب نوخرؤي ىذلا
 اهيف تحرش ةيرصملا فحصلا ىف تالاقملا نم ةلسلس انأ

 تلاهناف اهيلع ماق ىتلا سسألاو ةسردملا ىف بارضإلا بابسأ

 اعيمج بلاطتو ةيكيريلكإلا ؛ةسردملا ىلع تاجاجتحالاو تايقربلا

 تدرأو ةسردملا ىف تجرخت ىتح تللظو ةلاسملا تيوس اذهبو

 نوكأ ىكل ىنوحشر ةسينكلا لاجر نكلو ايداع اظعاو لغتشأ نأ

 ةيداحلا ىف ذئتقو تنكو تجوزتف جوزتأ نأ ىنم اوبلطف اسيسق
 - اماع نيسمخ ذنم ىأ - مويلا كلذ ذنمو .ىرمع نم نيرشعلاو

 :أ ىتلا ىتجوز عم شيعأ انأو
 . تانب

 خو نينب ةسمخ اهنم تب

 ةسردملا ذنم ىئاراب رهجأ تأدبو ىولم ىف اسيسق تحشرو
 ديلاقتلا ىلع ءارتجا ءارآلا هذه مهضعب ربتعاو ..حالصإلا ىهو

 . ىداع ظعاوك تلمعو ةسينكلا ةمدخ تلزتعاف ةيسنكلا

 نك ناكم لك ىفو

 ىلإ ترفاسف ةسينكلا لاجر نم اطخسو ةمقنو ةضراعم دجأو
 نأ اهلالخ تعطتساو ءاهعوبر ىف ةريبك ةلوجب تمقو نادوسلا

 ىلإ ترفاس ىنتأ فداصت ..ةصق اذهلو ؛عيمجلا ةبحم بستكأ

 سانلا نم اديدش اسامحو ادييأت دجأ
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 نيب تاقالعلا تناكو ىلاغ سرطب عرصم رثأ ىلع نادوسلا

 :رتوتم طابقألاو نيملسملا ىدانلا ىتحو ؛ثداحلا اذه بب

 مسقنا بونجلا ىف نييرصملا ةدحو زسر ناك ىذلا ىرصملا

 لع قلطأ رخآ دان نوكتو هسفن ببسلل مهسفنأ ىلع هؤاضعأ

 . ,ةيطبقلا ةبتكملا»

 نأ عيذأو ةبتكملا هذه ىف ةرضاحم ءاقلإل تيعد موي تاذو

 ةرضاحملا ةعاق ىفو «لايناد قوفت» نوكيس ةرضاحملا ناون

 ددع نم رثكأ هيف نيملسملا ددع ناك ..اريفغ اروهمج تدجو

 ةرضاحملا عوضوم تبلقف ةحناس ةصرفلا تيأر انهو طابقألا

 ءاضقلا ىف ريبك رثأ ةرضاحملا هذهل ناكو «مالسب اوشيع» ىلإ
 ىفو .نوملسملا نيدلا لاجر اهيلع ىتأنه دقو ..فالخلا ىلع

 اسفنتم اهنم تلعجو.«ةيرصملا ةرانملا» ىتلجم تاشنأ نادوسلا

 باجعإ راثم اهيقلأ ىتلا تاظعلاو بطخلاو ىه تناكو ىئارآل

 ريدم «روم رتسم» ىناعدتسا موي تاذ ىفو .دقنو لدجو ديدش

 نأ كيلإ بلطي نادوسلل ماعلا مكاحلا نإ» :ىل لاقو ءموطرخلا

 . «ةعاس نيرشعو عبرآ لالخ ىف لحرت

 ماعلا مكاحلا ىنرمأي ىتح ندنل ىف تسل انأ» :هل تلقف

 ىدالب ىف انه اتأ :ةعاس نيرشعو عبرأ ىف دالبلا ةرداغمب
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 . «ءاش اذإ وه لحريلو

 . «رمألا ذفنو سويجرس اي ىنجرحت ال» :لاقف

 ىه رمألا ذيفنت اهب عيطتست ىتلا ةديحولا ةقيرطلا نإ :تلقف
 بونجلا ىف ىدالب نم ىنجرختو ىمدقو ىدي ىف دويقلا عضت نأ

 . مكدادبتسا ىلع ملاعلا دهشأ ىتح ارسق
 . الوأ ببسلا فرعأ نأ ديرأ ىننإ :هل تلقف ةنيالملا ىلإ لجرلا دمعو

 دعت فرش ةملك ىنيطعت له بيسلا كل تلق ول» :ىل لاقف

 «؟دالبلا ةرداغمب اهيف

 مكحن نحنو ةيرحلا ىلإ عزنت كعبطب تنأ» :ىل لاق تقفاو امو

 .."انبعتتو كبعتن فوسو انمثالت ال كتعيبط نإف اذهلو .فيسلاب دالبلا هذه
 . اجرج ىف تعبقو 1115 ةنس رصم ىلإ تدعو
 مهقحلأ نأ تدرأف ىدالوأ بش ىتح ةرهاقلا نع اديعب تللظو

 ىماقمل ترتخاو ةمصاعلا ىلإ رفسلل تررطضاو سرادملاب
 ظعولاو ةساردلا نيب ةعزوم ىتايح تلظو ةلاجفلا ىح ىف انكسم
 امدنع ىتبي ىف اعباق تنكو .1919 ةنس مايأ دحأ ىتح ةدابعلاو

 ةرهاظم هتدجو :ت الو عراشلا ىف ابخصو اجيجض تعمس

 نع تلأس املو «لالقتسالا ايحي ..دعس ايحي» بابشلا نم

 ىذلا لولغز دعس اولقتعا دق نيرمعتسملا نإ ىل ليق ببسلا
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 . ماتلا لالقتسالاب بلاط

 ايندلا نيكارب امنأكو ىسأر ىلإ ةراح ءامدلا تقفدت انهو

 نيرهاظتملل تممضناو عراشلا ىلإ تعرسأف ترجفت دق اهلك

 ىفو .رهزألا ىلإ ةرهاظملا انب تهتنا ىتح حيصنو فتهن انرسو
 اصع هب تيقلأ اذهلو ؛نيصحلا ةروثلا نصح ناك ةرتفلا كلت

 نع لقي ال ام موي لك ىقلأ رهشأ ةثالث ةبارق تللظو لاحرتلا

 تنكو ؛سمخلا تاولصلا ءاضقنا دعب نيفظوملا ىف بطخ سمخ

 نم يندرط ىذلا ىزيلجنإلا تاملك ركذأ ةباطخلل أيهتأ نأ لبق

 اهبراحي نمو ههركأ ةيرحلا هركي نم» :ىسفنل لوقأو نادوسلا

 اهيف تبطخو الإ ةسينك وأ ادجسم وأ اعراش كرتأ ملو «هبراحأ

 . دالبلا ءادعأ دض روعشلا ةثبعتل ايعاد

 نيب ةلوج ىف تاكرب هللا حتف تبحصو لاملل دفولا جاتحاو

 لصي ىتح اهلهأ ىف بطخأ لظأ تنكو ءروفكلاو ىرقلا

 «تاكري هللا حتف ىلإ ريشأف ةيحضتلا ةلحرم ىلإ نوعمتسملا

 مامأ اهحتفيف ةيجنويسموقلا ةبيقحك ةريبك ةبيقح لمحي ناكو

 . لاومألاب تاظحل ىف ئلتمت .ره اذإو نيعمتسملا

 افلأ نيرشع نم رثكأ ناكو اربوألا ناديم ىف انك موي تاذو

 عامتسالل نودعتسي ريطلا مهسوعر ىلع نأك نيتماص اوفقو دق
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 تمصلا اذه طسو ىفو نيبلاط فاتكأ ىلع تدعصو ىباطخ ىلإ

 . «زيلجنإلا ايحي» ىعم اوفتها :الئاق ىباطخ تأدب بيهرلا

 طبهأ نل ..لوقأ تدعو ةأجافملا لوهل دشاحلا عمجلا تهبو

 الئاق تدرطتساو اوفتهف .«زيلجنإلا ايحيد ..اوفتهت ىتح
 مهاب سار مو مبطب ةيمارخنما ىردلا ييلمتالا ينبح

 «ةبهتلملا ةسدقملا ةدحوملا ةلتكلا هذه انم اولعجي نأ مهروجفو

 . ناذآلا مص اقيفصت اوقفصو

 ميركتل ميقأ ىذلا مخضلا قدارسلا ىف تنك ىرخأ ةرمو

 هتمظع جوأ ىف دفولا ميعز ناكو .ىفنملا نم هتدوع دعب دعس

 هللا حتف نيبو ىنيب ةوفج دعي قدارسلا ىلإ تبهذ دق تنكو

 سويجرس ..سويجرس :ىدانت ريهامجلا تذخأو اشاب تاكرب
 بيطخ انعمسيلف الئاق - هللا همحر - دعس فقوو ..سويجرس

 . هتملك ةروثلا

 اي نونجمل كنإ هللاو» :تلقف بطخأ تفقو .عيمجلا تمصو

 اي نونجمل كنإ هللاو :تدرطتسا ىننكلو عيمجلا تهبو «!
 ىمظع برح نم ةرصتنم تجرخ ىمظع ةلود ىلع موقت اذإ دعس

 ءاهيلع رصتنت مث ..ائيش تنأ كلمت الو ءىش لك كلمتو

 ٠ «دعس اي نونجمل كنإ هللاو» رركأ تنك عطقم لك ىفو
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 الئاق ىننضتحاو هناكم نم دعس ماق باطخلا ةياهن ىفو

 فاتهلاب ريهامجلا تجضو ..سويجرساي ..هللاو نونجم

 . قيفصتلاو

 ىل لاقو ماعلا نمألا ريدم «ديوب نيك» يناعدتسا موي تاذو

 ةفرغ ليزن لينلا رصق تانكث ىف ذئتليل تبو «ربكألا انودع تنأ»

 نارئفلاو ثيغاربلاو قبلاو ضوعبلا ع اونأ لك اهئاجرأ ىف تعمج

 ينلمازي ناكو حفر ىف تالقتعملا دحأ ىلإ ىنداتقا حابصلا ىفو
 ..مهريغ نوريثكو ىلوخلاو ىداش وبآو يتاياقلاو ىشارقنلا هيف
 تأرق امك ريسفتلا ةسارد ىلعو نآرقلا ةءارق ىلع تفكع كانه

 لحنلاو للملاو نيلالجلا ريسفتو ىواضيبلاو ىفسنلاو ىزارلل

 . اهريغو
 نييرصملا نإ» :لاقف لقتعملا طباض عم فقن انك موي تاذ

 نيلقتعملا دحأ هيلع درو «مويلا نييناطيرب نييدنج اولتق نيشحوتملا
 .٠فسؤم رمأ اذه» :الئاق

 ةيشحو دعي نييناطيرب نييدنج لتق نإ :الئاق انأ تعفدناف
 ةشاشرلا عفادملاب مهدصحو نييرصملا ناملغلاو نايبصلا لتقو

 ؟ ةيندم مكرظن ىف وه له ..لالقتسالاب نوبلاطي مهنألا
 ىف تللظ اذلو ؛فرجعتتملا ىزيلجنإلا طباضلا ىلع دقحو
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 ناكو ةرهاقلا ىلإ «هتبضو» هحيتافمب تئجو هتقلغأ ىتح لقتعملا
 . 1550 ةنس ىف كلذ

 ىطبقلا حالطإلل رمتؤم ىلإ ةيطبقلا قيفوتلا ةيعمج تعدو

 دقعف .ءىش لك نايسنل ىنعفدي ىذلا ساسملا رتولا وهو

 ىف اهارأ تنك ىتلا ةيروثلا ءارآلا لكب هيف ترهاجو رمتؤملا

 ةسينكلا نم ىنامرحب ردصي رارقب اذإو ..حالصإلا لكاشم
 رارقلا فتكي ملو ةيحيسملا ىف ىبدألا مادعإلا هانعم نامرحلاو

 ىتدلب ىلإ ةرهاقلا نم ىيفن ىلع اضيأ صن امنإو طقف ىنامرحب

 لاقو ىفنلا رمأ ذيفنت ذئتقو ةيلخادلا ريزو ؛اشاب» ميسن ضفرو احرج
 هلجأ نم تاجاجتحا بئاكز ةتس ىنتلصو الجر ىفنأ فيك»

 . «طابقألاو نيملسملا نم

 نإ نولوقي ..«اشاب» لسر رادمكحلا ىلإ مهضعب لسرأو

 ىتلا ةضيلكلا نمو -- ةكيببتك ف ازغ ةدلعم فايس ىويجوس

 ال ىذلا ىربنم نآلا ىتح تلازامو 1116 ةنس ىسفنب اهتينب
 ةديدش لقالق ريثيس اذه نإو - هيلإ دوعأ ىتح مرحأ داكأ

 لاق هيلإ تبهذ املو ءاشاب» لسر ىناعدتساف

 وأ ةالصلل بهذت الف ةسينكلا نم مورحم تنأ سويجرس اي -

 . ةظعلا
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 هل تلقف

 ىتح ةيزيلجنإلل ةيبرعلا نم ةمجرتلا نم انكمتم ديرأ -
 . رعشلا نم اتيب كل مجرتي

 تيبلا اذه مجرت هل تلق مجرتملا ءاج الو

 ميظع تلعف اذإ كيلع راع ١ هلثم ىتاتو قلخ نع هنتال
 لاقو ابجعتم لسر ىنلمأتو
 اديب شع ادام

 ىلثم اضيأ كنأ ىسنتو ةسينكلا نم مورحم ىننإ لوقت تنأ -

 كتسينك نإ لب ىرخألا ىه ةمورحم كتكلم نأو ..اهنم مورحم
 ىلإ ةافح اعيمج مهو تنأ بهذت ىتح لظتسو ؛ةمورحم اهلك

 نأ «لسر» اي فرعت الأ ؛مكنم لبقتي نلف نارفغلا اوبلطتل امور
 ؟ نماثلا ىرته ذنم كدض مئاق نامرحلا اذه

 هطابض دحأ ىدانو كحضلا نم هافق يلع لسر ىقلتساو

 هل لاقو

 . هتاظع ءاقلإو هتالص نم غرفي ىتح
 ةيدؤملا عراوشلا لك دجوف ىلاتلا مويلا ىف «سبليف» ءاجو

 دجي نأ عطتسي ملو ةصارتم ةيرشب لتكب ةدودسم ةسينكلل
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 الئاق ىلإ تفتلا ذئنيحو سفنلا قشب الإ اقيرط هسفنل
 . رصم رثول نترام تنأ سويجرساي -
 تثبل امو نامرحلا رارق ىناعأ ماع ةدم ىتسينك ىف تللظو

 تبهذو سأيأ مل ىننكلو :ىنم تعزتنا ىتح ىرخألا ىه ةسينكلا

 تمقأو دعاقملا هيف تففص اريبك ءانف ترجاتساو ةلاجفلا ىلإ

 نيذلا ناكو تاظعلل اربنمو هسينك هنم تذختاو اروس هلوح

 سئانك ةدع ىلإ نوبهذي نيذلا ددع نوقوفي هيلإ نوعرهي

 تدعأ امنيح 1970 ةنس ىتح ةديدجلا ىتسينك ىف تللظو

 تقولا ضعبلو ىلوألا ىتسينكل

 . 19517 ةنس ةيئاث ةرم تدعو 1977 ةنس ناث نامرح

 رارق ىدض ردص هنأل

 - تابافتيالا زن جوش قل كناري 1564 ةتس ىو

 سولف ريغ نم» :اهراعش ناكو ىلوح ىحلا ريهامج تفتلاو
 داكو توص فصن هب ىرتشأ ميلم ىعم نكي ملف «سويجرساي

 نبأ سايشتلا ىلإ يلط نأ واول ةهرمملا ينيبنعي نأ نماثلا ديناك

 ميدقلا انحافكو انتايركذ قحبو جرف ميهاربإل ةرئادلا نع لزانتأ
 افقوم تفضأ دقل» :هيف لاق اباطخ ساحتنلا ىل لسرأو تلزانتف

 .باطخلا ىف تدجوو «ةقباسلا ةينطولا كفقاوم ىلإ افرش
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 ٠ ىقح ىف دفولا هبكترا امع اريفكتو ةيضرت

 رخآ تامرح رارق ردص مث ىطبقلا حالصإلا ىلإ تفتلاو

 ةيقبلاو ..ةسينكلا ىلإ ىنداعأف لداعلا ءاضقلا ىلإ ىرمأ تعفرف

 !! ىتأت

 ! اقلطم فكأ نل
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 تاواشاب ةعبس - ؛م





 طوريع بألاو





 «لياقسلا» نودعصي مهو لامعلا بقريل موي لك سلجي ناك
 هلثم نوكي نأ هدعي ناكو اريبك الواقم هوبأ ناك دقف ؛نولزنيو
 بو لامعأ لجرو الواقمو اسدنهم

 مهعبتتي أدبو هريكفت ىلع نولوتسي ةلعفلا ذخأ ائيشف ائيشو

 لمعلا لالخ مهيف رظنلا نعمي ذخأو :مهتاحورو مهتاودغ ىف
 ةعشب اهنكل ةقيمع ةوروص هسفن ىف ترقتساو غ ارفلاو ماعطلاو

 . سانلاو ةايحلل

 دقل ..اباطخ هنم اودجوو هودجي ملف موي تاذ هلهأ ظقيتسا

 عيطتسي ال مادام ةايحلا قيطي ال هنإ ..دوعي نلو ..اديعب رفاس

 . ائيش اهحالصإ ءازإب
 ىق همالحأو هيبأ لامآو ..ىويندلا هسابل علخ اسنرف ىفو

 ام فرعيلو ءىش لك نم درجتيل نابهرلا حوسم ىدتراو ءانبلا

 ىنثا ملعلا رودو تاعماجلاو ةريدألاب فاطو ..ديري امو عيطتسي

 . اماع رشع

 ..داع دقل ..قدصي ملو ..هوبأ حتفو موي تاذ بابلا سرج قدو
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 نع دلاخ رفس ىرخألا ىفو ليجنإ هيدي ىدحإ ىف ناكو

 «حالقلا»

 .. لمعي ًادبو

 .طيسب ءىش ىأك ةريطخ اهنكلو ةحضاو ةطيسب هلولح تناك
 اهريغب ةيبلغألاو .عمتجملابو نطولاب نيدلا جزمي نأ الوأ ديري هنإ
 نحلك عمتجملا نأ ىري هنإ ..انزاوتم اقسانتم اجيزم تايلقألا نم

 ناكو .زاشنلا لمتحي ال نكلو عونتلاو نيابتلا لمتحي ىقيسوملا
 ىلإ امئاد رظنت تناك ىتلا ةيلقألا نم لصألا ىروس ايكيلوثاك

 ىف ةيلقألا هذه رهصي نأ دارأ اذلو ؛اهتيعارو اهتيماخك اسنرف
 . نطولا ةقتوب

 اونوكي ىكل هنيد ىنب نم نييحيسملل ةيناثلاهتحيص تناك
 سرطب اهيلإ اعد ىتلا ىه ةيحيسملا نإ ..مهسفنأل ال نييحيسم
 لاق امنيح لوسرلا

 ريغلاب لصتي ايضرع اطخ هللا نيبو مكنيب طخلا نوكيل»
 وه سيل قحلا ىحيسملا نإو .ءامسلل اسأر بهذي ايقفأ اطخالا
 هيلإ اند ىذلا ىرماسلا هنكلو راسو حيرجلاب رم ىذلا ىوأللا
 ىلإ هتباد ىلع هلمحو ارمخو اتيز اهيلع بصو هتاحارج دمضو
 بحاصل امهاطعأو نيرانيد جرخأ دغلا ىفو .هرمأب ىنتعاو قدنف
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 دنع كل هعفدأ انأف اذه قوف قفتت امهمو هرمأب نتعا :لاقو قدنفلا

 . «يتدوع

 عع

 ثيح ىلإ مهب راسو تاباشو انابش هب اونمآ نيذلا بحصو

 . فيرلا ىلإ ..رشبلا ةيافنو ءاقشلا عوبني ىلإ

 مهمهفن نأ ىشخن اننأل سانلا ءالؤه برقن نأ فاخن اننإ»

 نكلا مامأ انايمع شيعن اذكهو ,مهوحن انرزو سحنو مهبحنف

 قئاقح هتهجاوو .سانلا ءالؤه قامعأ ىف ةنماكلا ةرخازلا

 امنإ انعمتجم هيلإ جاتحي ام نإ» نمآف ةدماج ةدلص حالصإلا

 نلو راهنمو عادتم مئاقلا ءانبلا نأل ..ديدج نم هئانب ةداعإ وه

 فنعلاب همدهن نأ اضيأ هحلصي نلو ميمرتلاو قترلا هيف حلصي

 اليج قلخن نأبو ..روطتلاو ءانبلا ىوق ظقون نأب نكلو .ةروثلاو
 . ءاديدج

 نسالتقلا قامو هيدبلا قبح ماب نشأت انتيعو

 رصم ىف شاع ىبنجأ ملاع بتك اماع نيسمخ ذنم .مهسفنأ

 ىفو ةيرصملا ةبرتلا ىف ةنماك ةيرصملا لكاشملا لولح نإ ..لوقي

 !.. مهسفنأ نييرصملا سوفن

 . ربكألا هداهج أدب ..انه نمو
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 ايناسنإ اثارت هجور قامعأ ىف ظفحي ريغصلا حالفلا نا»

 دئاقع نم اهروتعا ام لكب ةميدقلا تاراضحلا تافلخم وه اعئار

 لك .ةدلاخ راثآو ريطاسأو تاراصتنا نمو ..تاعاجمو بورحو
 .ملاعلا عاستا ةعساولا هحور ىف ريغصلا حالفلا هظفحي اذه

 . اهقمعو هحور ىنغ ىلع لئالدل هتيبلسو هءودهو هنوكس نإو
 رصم دلوت نأ دبال حورلا هذه نم هنأ اضيأ بألا ملعتو ..

 حتفن نأ دبالو هتثادح ذنم قلخلا ملعتي حالفلا نإف ..ةديدجلا

 . راكتبالاو قلخلا ةذلب سحيل هلقعو هحور
 ىلع امهل قفدتم عوبني ربكأ قيرعلا هدجمو هتلاصأو هتراهمو

 .. هذه هبهاوم نعو هسفن نع ربعيل ةصرفلا هيطعن نأ
 ةءارقلا مهملعي مل هنكلو كانهو انه نم لافطألا عمجو

 دارأ لب ءاخويش وأ ةيدنفأ اونوكي نأ مهل دري مل هنأل ..ةباتكلاو

 ىلإ حابشأ» نم مهلوحي نأو نيجلاو فوخلا نم مهررحي نأ

 : «نييمدآ

 ىسنرفلا ركفملا لاق امكو «ةبحملا» هطيسب هتليسو تناكو

 . «ةبحم الب ةقرعم ال» هيوسوب

 سرادملاب مهطبري ال نييمازلإ نيسردم هناوعأ نكي ملا
 نونمؤي لعاشم ةلمح هلثم اوناك امنإو ءبترملا ىوس راغصلاو
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 نونمؤي ثيحب راغصلا ءالؤهل نيدلاو ةايحلا ريسفت ىه ةلاسرب

 . مهسفنأل مهسفنأب هنوعنصيو لبقتسملاو نيدلاو ةايحلاب

 1١54 تماق دحاو لصف نمو ..لبجلا لدرخلا ةبح تكرحو

 ءانبلاو دقلل عتفتي ريغص معرب ١٠٠1و اسردم 170 و ةسردم

 . الوأ نويرصم مهنكلو نويكيلوثاك نويحيسم مهلج وأ مهلك

 ملح امم كش الو مخضأ اريبك ءانب باشلا بهارلا ديش دقل

 ةوبأ هل
 . راغصلا هيحالفو طوريع بألا ةصق تناكو

137 





 نوبروسلا نم ىرصم ه





 ..هلثم دحأ انملعي مل امك امبر ..رصم انوملع نيذلا دحأ ناك

 نيسحلا ىح ىلإ هعم بهذن انكو .ةعمجلا موي ةداع سردلا ناك

 مث ءاماع نيعبرأ ذنم هعم لماعتي رازج نم محللا انل ىرتشيل

 نم راضخلا ىرتشنل قوللا باب ىف راضخلا قوس ىلإ بهذن

 نيعبرأ نم اهيلع اقفتم ةفيلوت هملسي ىتح هاري داكي ال ىرضخ
 ىف ىرتشنو ةديدجلا رصم ىلإ بهذنو اذه لك لمحن مث ..اماع
 هريغ دحأل هعيبي ال ام هل «زجح» ..ىناهكاف نم ةهكافلا قيرطلا

 ىلإ ايزاغ لخديو «ةليرملا» ىدتريو ..هترتس علخي تيبلا ىفو
 اصنيح» ..سيراب ىف ةلماك تاونس رشع شاع دق ناك ..خبطملا

 اهنفو اهملع :اهيف ءىش لك برشتو «سيراب ىه سيراب تناك

 هنوفرعت ال ..نف سيراب ىف لكألا» ..اهخبطم اضيأو ..اهرحسو

 معطم ىف الإ نالكؤيال ..نيقبط وأ قبطب جرخي مث «ةتفلا هلكأ اي

 ! هيزيلزناشلا وأ جربمسكوللا ىف نيمعطم وأ
 هعنصي نأ نكمي ال امك «عنعنملا» ىاشلا برشن ءادغلا دعبو

 ىف قرغتسنو .هدنع الإ دجوي ال ..ارخاف اراجيس نخدنو ..هريغ

 اما



 ظفحي ىذلا ميدقلا ىبرعلا رعشلا لوح نوكت دق ..ةليوط ةشقانم

 ىلاطيإلا ريوصتلا لوح نوكت دقو «هنويع» مهأ رشن ىذلاو هرثكأ

 رشع عساتلا نرقلا ىف ىسنرفلا ريوصتلا وأ ةضهنلا رصع ىف

 ..اهيلع لصحيل ةلئاط ةورث ققنأ ةنيمث ةعومجم هنم كلمي ىذلا

 . سردلا أدبي مث

 الو ةيناث حور هيف لحتو ..ىرخأ ةيصخش ذئنيح هصمقتتو

 رأزي لب ملكتي

 سردي ىذلا خيراتلا لك ..ائيش نوفرعت ال ةلهج ..ةلهج متنأ»
 ءيش اهفده لك ءاره ..بذك مكيديأ تحت ىتلا بتكلا لكو ..مكل

 . «رصم خيرات اوفرعت الأ وه دحاو

 :هل ريغص ريتركس انأو - 1919 ةنس لولغز دعسل تلق دقل»

 نأ سامحلا وأ حالسلا لبق دبالف رمتست نأ ةروثلل ديرت تنك اذإ

 ير خب بتكت

 اي هبتكت ام ..ىل لاق هنكلو .دعس رخسي ملو دعس اهمهقو»

 . ءانأ هبتكاح ..حلاف

 نكي مل ..اخيرات نكي ملو ..رصم خيرات بتكو لعف دق وهو

 هحور تناك رصم ..الزغو ارعش نكلو صاخشأ وأ ثادحأ درس

 ملاعك ال اهبتك اذهلو هتدابعو هملعو هقشع تناك هسفن لكو هلقعو
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 ثيح ..هنطو نعو ..هسفن نع ثحبي ىفوص كسانك نكل خرؤمو

 ! هحور ةنيكس

 امنيحو ؛ةيرصملا ةينطولا روذب» ناك ..هل هتأرق باتك لوأو
 اضرأ دجو ىذلا ةنينأمطو ةوشن ىف قرغتسأ تنك هنم تغرف

 ءالؤهو ..اهيف انكيكشت اودارأ ىتلا رصم نذإ هذه ..اهيلع فقيل

 ىذلا ثارتلا وه اذهو ..مهتصق اوهوش نيذلا انفالسأ مه

 ؟ةعولع نتيلسإ

 .لقألا ىلع ماع لك ةرم باتكلا اذه أرقأ اليوط انمز تللظو

 أرقأ وأ ..هب ثبشتأ تنك مؤاشتلا وأ ١ تايون تبه املك لب

 ناك ىذلا «داوقلا ةروص» ىرخأ ةرم ىرأو ..هلوصف نم الصف

 ةروصو ..ىناوفلا ديروت هتمهم تناك ىذلاو سيراب هرقم

 نم «هلطر» اهنم لك عطقيل نافوطلاك تضقنا ىتلا حراوجلا

 ىلإ هتاوطخو هجو هئاملا ىذ «سيلفوتسفم» ةروصو ؛محللا

 ىوس هقدصي ال ايعو ةيعاولا ةبيطلا حاورألا ةروص مث ةيواهلا

 مث ..ةثراكلا عنمتل .بهت مث قلطنت مث عمتجت ىهو ..هؤرقي نم

 ةروص ..هلثم دحأ اهمدقي ملو ..هريغ اهمدقي مل ىتلا ةروصلا

 مهرود ةرم لوأل اوبعل نيذلاو ةروثلا شيج اوناك نيذلا نيحالفلا
 ..ةيرصملا ةينطولا تدلو خيراتلا كلذ نم ..خيراتلا عنص ىف
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 . نيحالفو نيفقثمو طابض ةينطو ..ةيعاو ةنمؤم

 ناسنإلا غرفي نأ دعبو اهتأرقو ذئعب اهلك هبتك نع تتحبو

 بتكي مل اذامل» :لاسي نأ دبال نيتنثاو ةرم اهأرقي نأ دعبو اهنم
 . «؟بتكلا هذه فاعضأ لجرلا اذه

 هتروث انعنقت الو اهيف هعم فلتخن انك طقف ةدحاو ةلاسم

 ىلإ اهنم ائيش مجرتي ملو ةيسنرفلاب هبتك لك بتك هنأ ..هلاعفناو
 . رأز عوضوملا انرثأ املكو ..ةيبرعلا

 نم ..أرقأ ىكلو ديرأ ام بتكأ ىكل ةيسنرفلاب بتكأ معن»

 هبتك ام مكسفنأب متيأر متنأو ..ردقي ىذلا نمو ..انه أرقي ىذلا
 ىف داقنلا هبتك امو ..ملاعلا تاعماج ىقرأ ىف غيراتلا ةذتاسأ

 . «ةريغلاو دقحلاو دسحلا اندنع انه .ىربكلا"تالجملا

 ال نويرصملا اهأرقيل نييرصملل بتك هذه» :هل لوقن انكو

 ثن» ىمامأ تعضوو بتكملا ىلإ تسلج املاطو

 ىلإ فاضي نأ نكمي ءىش ال .. هتمجرت ىف تعرشو «ةيرصملا

 ! باتكلا اذه لثم .. ةيبرعلا ةيبدألا ةبتكملا وأ ةيخيراتلا ةبتكملا
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 ىف برعلا ىه» ةديدج ةسارد ىلع بصنا تاونس عضب ذنمو

 لك ريغ اباتك جرخيس تاونس رشع دعب هنأ انل نلعأو «
 عوضوملا نإ لاق ليلق دعبو : ايقيرفأ ىف برعلا رود نع بتك ام

 ةمدقم عم ؛ىغتوكلا» ىف برعلا نع طقف بتكيس هنإو عستا دق

 . ةليوط

 .لوقي ناك ةرم لك ىف نكلو باتكلا نع هلاسن انللظو
 نحن ..نونظت اذام» :روثي مث ىرخأ ةنس ىمامأ عستا عوضوملا

 . «ةديدج قرط نم ايقيرفأ فاشتكا ديعن

 نوفيلتلا سرج نر .اهيف هرن مل ةليوط ةبيغ دعبو مايأ ذنمو

 .. ةيراغ ةروك اراك لبن ناكو

 ىف دحأ ال ؟رصانلا دبع لامج لباقأ نأ نكمي فيك ىل لق -
 . هاوس ىنمهفي نأ عيطتسي دلبلا اذه

 دبع نإ» :امئاد انل لوقي ناكو ..هل ةميدق ةينمأ هذه تناكو

 فرعي نأ نكمي دحأ ال ..اهلك ىبتك أرق هنأكو فرصتي رصانلا

 . «ىبتك ةعارق ريغب اذه ..رصم نع ءيش لك ..رصم

 ؟ ةيديلقتلا ةينمألا ىه له :هتلاسو

 رفاسأ نأ ديرأ انأو روهش ةثالث ذنم ..رفاسأ نأ ديرأ ..ال -

 ٠ در ىنلصي مل نكلو اباطخ هيلإ تلسرأ دقو
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 ريبك ىلمأ» هلسرأ ىذلا باطخلا ةروص هعم تناكو ..انيقتلاو

 ةنس ءاضقو سيراب ىلإ رفسلا نم نكمتلل مكنم نوعلا ىقلأ نأ

 . ةوقتوكلا ىف برعلا» باتكلا عبطل اهيف ةلماك

 نيب اهيضقأ رهشأ ةعبرأ وأ ةثالث ىلإ ثحبلا ةلمكت جاتحتسو

 كانه نأ امك لسكريو ندتلو سيراب ةيجراخ ةرازو تالجس

 ايوروأ تابتكم ىف الإ دجوت ال ىتلا تالجملاو بتكلا ضعب

 عطتسأ مل ةماعلا ابوروأ تابتكمب رمتسملا ىلاصتا عمو ..ةماعلا

 «فاميلس» ةفلؤمو ةيديوسلا ةفللاب بوتكم باتك ىلع لوصحلا

 يبوروأ وأ ىكيجلب خرؤم ىأ هلمعتسي مل باتكلا اذهو ىديوس
 دقو .ىديوس مجرتمب ةناعتسالا مث ةيديوسلا ةغللا لهج ةجحب

 ىهو وغنوكلا ةلجم ةعومجم لاسرإ اكيجلب نم اريخأ تبلط
 ةبتكملا بحاص ينباجأف ,ينصقنت ىتلا ةديحولا ةمهملا ةلجملا

 نم دبال اذلو هينج فالآ ةثالث اهنمث نأو دوجولا ةردان اهنأب

 . لسكورب وأ سيراب ةبتكم ىف اهيلع عالطالا

 ىربص دمحم روتكدلل تلق مث ..اليوط ركفن انسلجو

 فوسو «لعفأو عرسأ نوكي امير اقيرط برجنس» :ينوبروسلا

 ةيفحص ةقيرط هذه ..اذه لعفأ فيك ..حابصلا اذه اريثك روثي

 ! ةفاحصلل اريثك ابح لمحي ال وهو ..ةيميداكأ ةيملع تسيلو
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 رفك ىذلا ةرطنق ه





 سردي ذخأ دق ةفرشم ىفطصم روتكدلا ناك نينسلا كلت ىف
 ىذلا قدصلاو قمعلا سفنب ..اهيلإ لوحتي أديو ةيكارتشالا
 نأ ررق زيلجنإلا لامعلا ريرحت نم الدبو .ءىش لك هب سرامي
 . نييرصملا نيحالفلا ريرحت ىف كرتشيل دوعي

 ىكل نيرشانلا دحأ ىلإ بهذو ةيماعلا ةفللاب ةصق بتك
 اماع نيعبرأ ذنم تثدح ةصق هذهو ..اهضفر هنكلو اهرشني

 ىف ىربك لوحت ةطقن تناك هل ةبسنلاب اهنكلو ثدحت لظتسو
 . هتايح

 ناك هنأل ةينطو ةلاسر ةيأر ىف ةيماعلا ةغللاب ةباتكلا تناك

 نألو ..هيف ىرسلا زاهجلا بابش دحأو 1515 ةروث ليج نبا
 ربعت ىتلا ةغللا اهنألو «ةماعلا» ةغل ءبعشلا ةغل ىه ةيماعلا ةغللا

 ىهو ةقيقدلا مهسفنأ تاجلخو مهسيساحأو ءالؤه رعاشم نع

 ..بدأ اهب بتكي نأ لقألا ىلع وأ بدألا ةغل نوكت نأ دبال اذهل

 اذإ ةصاخ اقداص ايرصم ايبعش بدألا اذه ناك ام اذإ كلذو

 . ةئاملا ىف ةئام ايرصم ناك
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 مل نيذلا مهو تاراحلاو ةقزألا ناكس مه نييرصملا نآل

 ةروثلا كلت ..اوراثو اوللأتو اوسحأ نيذلا مهو داضلا ةغل اوملعتي

 نيذلا مه «بعشلا ةماع» مهفاتكأ ىلع اهلمح

 ..ناقوطلاك مهعومج تعفدنا نيذلا مهو ءنطولا ايحي» فاتهو

 نم ماؤز توم ىف مهؤادهش طقاست نيذلا مهو ..تارهاظملا ىف

 . ماتلا لالقتسالا لجأ

 ىتلا ةغللاب هبتك اذهلو هنمثأو هتايح ىف ام لمجأ اذه ناك

 . ضفرو ....اهب بتكي نأ دبالا

 برغأ ذختا فنع ىصقأو ةدح ىصقأ فينعلا داحلا هعبطبو

 .ايئاهن رصم رداغي نأ وهو ةصق هل تضفر بتاك هذختي رارق
 نم لتق ىذلاو بحلا ىلع هتردق لكب هبحأ ىذلا دلبلا كرتي نأ

 نأ ررقو ..هلجأ نم ةديدع تارم توملل ضرعت ىذلاو هلجأ

 نأ ةيحورو ةيلقع ةرجه امنإو ةتقؤم وأ ةيفارغج ةرجه ال هرجهي

 ةغلو رخآ ثارت نع ثحبي نأو اهب ىحورلاو ىلقعلا هءامتنا عطقي

 ٠ اهيلإ ىمتني ..ىقرأ ..ىرخأ
 نأو .ةداسلا ةغل ملعتي نأ ءايناطيرب ىلإ بهذي نأ راتخاو

 ىأ بتكي امك اهب بتكي نأو .اهرارسأ نم رس رخآ ىتح ذفني

  يزيلمتا
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 ايئاهن جورخلاب ةيركفلا ةلذلاو ةناهإلا حسمي نأ دارأ هلعلو

 ثارت ىف ارصتنم لوخدلابو ةرمعتسملا ةلشافلا ةمألا ةفاقث نم

 ءىش ضفر ىلع دحأ رصي نل اهموي ...ةرصتنملا ةقوفتملا ةمألا

 مل مادام ءاشي امك هتاذ ققحيو هسفن نع ربعي فوسو ةبتكي

 - اهتيصخش ةسيعتلا ةمألل ققحي نأ عطتسي

 مل ىتلا ىسأملاو تامدصلا ىلوأ هتاجاف ةطخلا ةيادب ىفو

 ةماستياب امئاد اهلباقي ىتلاو هتايح نم مويلا ىتح عطقنت

 ! هلقرعت وأ ائيش رخؤت ال ةضراع «تافاخسك»

 هرهظ ىلع مانو هنم ةديدش ةلاحبو ..لافطألا للشب بيصأو

 تو ..ةليوط تاونس عضب ندنل تايفشتسم نيب

 - امئاد هنامزالي نيزاكع ىلع ريسي ةنحملا نم

 وهو وأ توملاب اددهم اديحو ضرملا ريرس ىلع وهو هنكلو

 نع لفغي مل اهدهاعمو ايناطيرب تاعماج نيب اثكوتم ىعسي

 ءانعو حافك دعب اعبط .هققح ىتح هتميزع نثنت ملو ..فدهلا

 . ليوط
 نوريثك هفرعي ال امك ىزيلجنإلا ثارتلاو بدألاو ةغللا فرع

 .بتكي حبصأو .هلبق ىرصم هفرعي ال امكو مهسفنأ زيلجنإلا نم

 تلبقو تايحرسملاو صصقلاو رعشلاو رثنلا بتكيو .ةيزيلجنإلاب
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 ايزيلجنا امسا ذختاو بتكي ام لك هعاذإلاو فحصلاو تالجملا

 تاعماجلا ىدحإ ىف بصنم ىلع لصح لب ةيزيلجنا جوزتو

 . ةطخلل اقفو ققحت ءىش لك ,ىزيلجنإلا بدألا سيردتل كانه

 هل لاقو اهب لمعي ناك ىتلا ةعماجلا ديمع هءاج موي تاذو
 كصقني ءىش الو امامت انم تحبصأ دقل ..كصقني اذام -

 .ةيزيلجنإلا ةيسنجلا بلطت نأ ..لكشلا متي نأ ىوس انه

 ىنوناقلا لكشلا لمكت نأو ..كشالب اهيلع لصحت فوسو
 ءاعنام دجي ملو الماك اذاتسأ حبصت نأ اذه لهسي فوسو

 ايزيلجنا ريصيلو عقويل قاروألا هدنع تناك ىذلا ديمعلا ركشو

 . اعوضومو الكش

 ظقيتسا مث لذاختو ددرتب رعش مث قاروألا ىلإ رظني ذخأو

 هدي تدمجت مث ,فيخم لئاه روعشو فصاع قلق ةأجف هسفن ىف

 الإ حرتسي ملو رعاشملا هذه هب تدبتسا مث للشب تبيصأ اهنأكو
 هنكلو بهذي نيأ ردي ملو جرخو ..اديعب قاروألاب ىقلأ امنيح

 ضعب هفرعي ناكو نييرصملا نيثوعبملا دحأ ىلإ بهذ ببس ريغب

 هب بجعت تناك «قينأو رمسأو ليوط» اميسو ناكو ءىشلا

 ىدتري هدجوو لثملاب باجعإلا اذه لباقي ال هنكلو تايزيلجنإلا
 هتشهدل هدجو هنكلو ةلفح ىلإ باهذلل ادادعتسا «جنكومسلا»
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 ةيصو هده هل لاقو صيمقلا تحت ىفير «ىريدسص» ىدتري

 لاقو هيلجرو هيدياب موي لك هسل طيغلا لزنيب حالف لجار ..ايوبأ
 كوبأ شاسنت ام ناشلع كردص ىلع نم هد شعلقتام ىنبا اي ىل
 . «كلصفو كلصأ ركنت الو كدجو

 ةكرعم ةيادب تناكو ليللا لاوط ركفي لظو تيبلا ىلإ بهذو

 عوجرلا نم دبال هنأ وه رخآ رارقب تهتنا هسفن نيبو هنيب ةلئاه

 رخآ اًئيش نوكي نأ عيطتسي نلو ايزيلجنا نوكي نل .رصم ىلإ
 مهأو .ةيبرعلابو ةيماعلاب بتكي فوسو دوعي فوسو ..ايرصم الإ

 فوس ..الوئسم سيل بعشلا نأل بعشلا رجهي نل اذه نم
 . اهنع ربعي وأ هتاذ ققحي نأ هنوعنمي نيذلا ىلع ىضقي

 لوحتي أدبو ةيكارتشالا سردي ذخأ دق ناك نينسلا كلت ىف

 الدبو ..ءىش لك هب سرامي ىذلا قدصلاو قمعلا سفنب ..اهيلإ
 ريرحت ىف كرتشيل دوعي نأ ررق زيلجنإلا لامعلا ريرحت نم

 نييرصملا نيحالفلا

 .. داع مث

 برتقا ؛ةليوط ةبيغ دعب ديعسروب ئطاش ىلع لزن ةرم لوأو
 هل لاقو ىرصم لايش هنم

 . هيب اي ةمالسلا ىلع هلل دمحلا -
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 .. هلبقي ذخأو هنضتحاو

 . اهلك رصم هنأو اهلك هتصق فرعي لايشلا نأ هل ئيه

 تيبلا ىف هيلإ بهذن انكو ..ةعماجلا ىف اسردم او

 ضعب مسر ىذلاو هثاثأ ممص وأ عنص ىذلاو هنكسي ىذلا قينألا

 راتخا ىذلاو .هتقيدح عرز ىذلاو ..هناردج نيزت ىتلا تاحوللا

 كلم هدنع ءىش لك ناكو ..هتبتكم ففرأ ألمت ىتلا ةاقتنملا بتكلا

 . اعيمج ساثلا

 ههجو ءىضيو هتراجيس لعشيو هيزاكع ىلع زكتري ناكو

 مريب نع ..ريبسكش نع ملكتي أدبيو ةرخاسلا ةبذعلا ةماستبالاب

 .افلا نع ؛ةيسكراملا نع ,ىسنوتلا

 ىف ثدحي نأ دبال ىذلا ءىشلاب ىهتنت نأ دبال هثيداحأ لك نكلو

 . هتمدقم ىف نحن نوكن نأ دبال ىذلاو رصم
 انسفنأ ىف ةقيمع بسرت انل اهملعي ىتلا قئاقحلا تناكو

 . اهلزلزت انايحأو اهزهت انيف اهظقوي ىتلا رعاشملاو فطاوعلاو

 .اسألا نم ةردانلا

 ..ىارسلا نع وأ دفولا نع .

 نيذلا

 رثم ةذتاسألا مظعم ناكو .هتايح لاوط ناسنإلا عم نوشيعي

 . ةعماجلا باب ىلع ناسنإلا مهاسني ةلمملاو ةفيخسلا مالفألا

 اقلا نيب ىتح اديرف اًئيش ناك

 دعب هتايح ةصق تفرع دق نكأ ملو ىل لاق موي تاذو
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 . رصم نع ةليوط ةصق بتكن نيزواع انحا

 اسمحتم هل تلقو

 ىف دحاو لك ىلختح ةصق ..لعفلاب بتكأ انأ -

 هد بلغلا لكو شياع انأ ىازا لوقي ءزئمشي ؛هسفن نم فسكني

 ىللا لكل ريمض ةمزأ لمعن مزال ..اياعم شياع هد رقفلا لكو

 . دلبلا نيدبعتسمو ..انومكحيب

 ىديلقتلا هئودهب لاقو

 مكحلل اولصو مهو فطاوع الو ريمض شمهدنعام لود الوأ

 ..هيإ لمعيح قوراف كلملا ريمض ظقوت امل نيدعبو ..هدك نا

 ولمعي جنإلا درطيح ..نيحالفلل هضرأ نع لزانتي

 هسفن بحي ىرصم ىلخت ةصق بتكن نيزواع انحا ..ةيروهمج

 . هورقتحيو هوهركيب ىللا نم مقتني نيدعبو هسفن مرتحيو

 ىحلا وه انماهلإ ردصمو لوألا انعجرم ناكو ةصقلا انأدبو
 ىذلاو ءالمزلا دحأ عم هيف ةريغص ةفرغ نكسأ تنك ىذلا ريقفلا

 انايحأ تنك ىذلاو .ةثادحأو هناكسل ىبدأ حسمب هل موقأ تن

 . هسفنب اهصخشيل هيلإ اهبحصأ

 بصخأو قمعأ هسفن ىف ىتلا رصم نأ حضتا ليلق دعب نكلو

 لك تناك 1414 ةروث نع ملكتي ناك امنيحو ..رخآ عجرم ىأ نم
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 ثدحت اهتأكو ةايحلاب ةمرطضم ةيح جرخت تايصخشلاو روصلا

 موي تاذ ىل لاقو ..نآلا شيعتو

 لماك بعث .ةقيقحلا ىز نوكت نكمم شم تكيح امهم -

 انأ هدك ناشلع .ديدج نم دلوتيو .هوج نم هحور .هسفن ريغيب

 . خيرات باتك ىف رطسأ ةثالثل ىهتنت فياخ ..في

 شيعي دحاو لك ناشلع ادج ةريبك «وكسرف ةحول» مسرت مزال

 اخ

 تناو ادتبا انليج ..متنأ اصوصخ ةينات ةرم ىد ةروشلا

 ىف دالولا هوجو ىف صبأ دعقأ تاعاس انأ فرعت ..اولمكتح

 تاعاسو ..همرعا تنك دحاول ةروص دحاو لك ركتفاو ..جردملا

 ىللا نيم ..اهلمعيح ىللا لود ىف نيم ىرت اي لوقأو لمأتأ دعقأ

 . ةينالوألا ةصاصرلا برضيح

 نأل ..نيرصعلاو نيتصقلا انجزمو ..اهلك هتصق تفرع مث
 نيذلا هئالمز دحأ ..لطبلا انرتخاو ..ةرمتسمو ةدحاو رصم

 اندعأو ..ريبك بصنمب لمعيو ىرخأ ةقيرطب رصم نع اولخت

 دلبلا اذهب موي تاذ مهناميإ اودقف نيذلا لكل ازمر نوكيل «هقلخ»
 وأ ايحور هورجم نيذلا وأ هنع اولخت نيذلا وأ بعشلا اذه وأ

 اهقمع اروذج نأل ءاوداعو .رفك ىذلا ةرطنق اوربع .ايفارغج
 نالمحلاك مهديعتو مهدشت ةميزهلاو دجملا نم ماع فالآ ةسمخ
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 يكول وعيني لاس

 ..رمتست مل فسألل نكلو ؛ةلفاح ةديعس امايأ تناكو

 اثارت شاع هنكلو ..لمعلا متي نأ لبق قرتفن نأ ةايحلا تارورض

 اهيف لباقتن انك ىتلا ةليلقلا تارملا ىف انلباقت املك ..انيلع ازيزع

 . لمعلا متن نأب انملح

 طرفل اهب اذإف اهتحتق ىبتكم ىلع ةفل دجأل رفسلا نم تدعو

 دقو ةلماك «رفك ىذلا ةرطنق» ةصق تافورب ةداعسلاو ةشهدلا

 حرفلاب ىنترمغ ةأجافم تناك .ىأرلا ءادبإل اهلسرأو اهمتأ

 امير .ةظحللا كلت ىلإ رشانلا اهضفر ذنم .تايركذلا نم ليسبو

 . ىورت ىكل ةصق اهتعطق ةلحر لوطأ تناك

 تضقو
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 ىحتف نسح
 نانفلا سددهملا





 ارظنم ناكو اماع نيثالث ذنم ىتايح ىف ةيرق لوأ تيأر»

 تناكو ىمالحأ نم املح ىتاوفط ذنم ةيرقلا ةرايز تناك دقلو

 ةلكشم اذه ناكو .ةيرق ىف اموي شيعأ نأو ىرأ نأ ىتينمأ لك

 .. ادبأ لح ىلإ ىهتنت الو فيص لك ددجتت انترسأ لكاشم نم

 درجم فيرلا ىري ايعاطقإ هيمست نأ تدرأ اذإ ىبأ ناك

 اب رعشيو داريإلاو لخدلل ر
 . نيحالقلاو فيرلل

 هيف ةايحلا ةعضلو فيرلا ةراذقلو نيحالفلا ثبخل هروصت ناك

 :أ راقتحاو ري

 امامت ةفلتخم ىمأ تناكو ..فيرلا ىف ةايحلا نم ايئاهن رفنت

 نيحالفلا ةبيط نع انل هيورت امو ..اهتيداوحو اهصصق تناكو
 لعجت كانه ةعيبطلا لامج نعو ..مهتماهش نعو مهتورم نعو
 ىقو .دابدنسلا صصق نم ةنجو روحلا ىضارأ نم اضرأ ةيرقلا
 . دتمتو ةلكشملا روثت تناك فيص لك

 ,ىبأ ديري امك ةيردنكسإلا ىف فيصلا ىضقن له
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 ىرن نكن ملو امئاد رصتني ىبأ ناكو ؟ىمأ ديرت امك ةبزعلا ىف
 . راطقلا ةذفان نم الإ فيرلا

 تجرختو ..ىبأ ةطلس نم هيف تررحت ىذلا مويلا ءاجو

 ىذلا ملحلا ققحأو انتبزع ىرأل تبهذو اخلط يف اسدنهم تنيعو
 . هبحت ىمأ نأل هبحأ ىذلا ,فيرلا ىف شيعأ نأ ..ىعم شاع

 فوخو بعرب تسسحأ ىتح اليوط اتقو رمألا قرغتسي ملو

 . ديعب ناكم ىلإ ابره دوعأ تدكو زازئمشاو

 اورصأو نوحالفلا ىب طاحأ برهأو رداغأ نأ تررق مويو

 . رخآ اموي مهنيب ميقأ نأ ىلع

 مهعم تبرشو مهعم تلكأو مايأ ةعضب مويلا دتماو ..
 ..مهعم ليخلاو ريمحلا ىلع تقباستو .مهعم لقحلا ىلإ تبهذو

 يلإ تلخدو ..مهرامسأو مهئانغ ىلإ عمتسأ ليللا يف تسلجو

 ,ةبطصملاو ةفيضملاو ةبيرزلاو نرفلاو ةعاقلا تيأرو مهتويب
 اهنتانح لك اهيق ظقوي اذاملو فيرلا ىمأ بحت اذامل تكردأو

 . اهسفن ءاقصو اهتمحرو

 تحفاكو ؟لضفأ ىرق ىنبن فيك ..رخآ رمأ ىف ركفأ
 اكلام دجأ نأ تعطتساو ..اهجذومن مدقأو اهينبأ ةيرق ىلع رثعأل

 تأدب انه نمو ..هل ةبزع ىنبأ نأ ىنفلكو ةصرفلا ىناطعأ

 تادبو
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 يل

 نأ نوديري كالملا تدجو دقل ..معن
 ىتيرجت

 ذت ناسنإلا تيب ةسدنهو ..نييمدأو رشبل اتويب
 ةسدنه نع شعلا ةسدنه فلتخت امك ءامامت ةريظحلا وأ جارجلا

 نأ دبال ءاهب تنمآو حالفلا ةيناسنإ تيأر دقل .خيرفتلا لمعم
 . اهقفو ىنبأ

 ؟ كلذك سيلأ .ةعفادلا انتافسلف امئاد دلوت ةبئاخلا انلامأ نم نكل

 .. معن -ا

 ىذافنو ىضارعتسا لالخ ربكألا ىفاشتكا تفشتكا دقل -

 رصم ىف ىفير سدنهم نسحأ نأ وهو نيحالفلا تويب لخاد ىلإ
 ىتلا نكاسملا نييالمو نينسلا فالآ لالخ نمو .هسفن حالفلا وه

 .ةحيحصلاو ةديحولا لولحلا امئاد لظتسو لازتال ىتلاو اهانب

 ىنتداقو ىمسرلاو ىبعشلا ىراممملا انثارت سردأ تأدبو

 .؟ اذامل ىردت له ناوسأ ىتح ىتاسارد

 ؟ اذامل-

 لك هيلإ أجل ىذلا ذالملاو ىفاقثلا اننزخم ىه ناوسأ نإ -
 لكو انديلاقت لك ةيح لازت ال ناوسأ ىفو .وزغلا نم ابراه انثارت
 .. نوكلاو ةايحلا نع ةيرهوجلا انراكفأ
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 شيعي ايرامعم اثارت نوظفحي اولازال نوعانب ديماحملا ىفو

 ..ماع فالآ ةعبرأ ذنم ىلاوتلا ىلع هنوثراوتيو ىلوألا ةرسألا ذنم

 ءاثبلا ىف مهبيلاسأ تسردو ..مهعمو ديماحملا نيب كانه تشعو
 مهداومو ةيرامعملا مهزرط تسردو بابقلاو فقسآلا ةماقإ ىفو

 زارطلاو بيلاسألا هذه روطتت نأ نكمي فيك تكردأو ةيئانبلا
 ةيبعشلا رصمب ايرامعم تنمآ ثيدحلا ملعلا ءوض ىلعو ..داوملاو

 ؟ ةيندملل رصم هتدهأ ام مظعأ وه ام ىردت له

 . ةيوطلا عارتخا ..ةبوطلا

 ١ ةايح نم ناسنإلا لاقتناو ..ةيندملا ةيادب اذه ناك دقلو

 عزاتم الب رصم ىف وه ءانبلاو اهموي نمو .ةراضحلا ىلإ

 . نامورلل ةبسنلاب نوناقلاو قيرغإلل ةبسنلاب ةفسلفلاك

5 

 ةراضحلا ةدمعأ دحأ ةميدقلا رصم ىف ىرامعملا ناك دقلو

 ةعيبطلاو نوكلا رارسأل ةلماكلا ةفرعملا تناكو .ةيرصملا ةيندملاو

 ميمصت هيلإ دنسي اسدنهم حبصي ىكل هرفاوت نم دبال اطرش
 نم رابكلا ةثالثلا لصو ةلماكلا ةفرعملا هذ ق وأ

 رامعم توحنس ..رسوز رامعم بتوحما :مهو ىمادقلا نييرامعملا

 ةبترم ىلإ ..رصقألا رامعم باه نب بتحنماو ..ىرحبلا ريدلا
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 . نوكلا رارسأ ةلمحك ةسادقلا

 اهتينبأو اهراجحأ ءاقب درجمل ةدلاخلاب عدت مل رصم نكلو

 لظتس ىذلاو راجحألا هذه هلمحت ىذلا ىحلا ثارلل نكلو

 ءعع

 .. اهتراضح لكب ةلثمم رصم تناك ىحتف نسح ةقش ىفو

 ليثامتلاو تاحوللاو ةيبرعلا حيباصملاو رتاتسلاو ثاثألا

 ىلع ىفيرلا ىبعشلا نفلا عطقو ةيقيرغإلا تازافلاو ..ةينوعرفلا

 مرطضملا قيمعلا ءودهلاو مالسلا وج مث .بتاكملاو ناردجلا

 ٠ ةايحلاب

 نأ راثآلا ةحلصم تدارأ امنيح ةيبهذلا ىتصرف تحنس -

 ةيرق مهل ىنبتو رصقألا ىف «ةنرقلا» ةيرق نم نيحالفلا لقنت
 . راثآلا عقاوم نع مهدعبتل ةديدج

 ةصرف ىه ةلودلا باسحل رصقألا ىفو ةيرق ءانب نأ تيأرو

 . عورشملا ىف ىسفن لكو ىحور تببصو ىربكلا اهتعتمو ىتايح

 ىلع هتيلوئسم عقت ىنف ءبع قدأ وه رصم ىف ةيرق ءانب نإ

 ؟ اذامل ىردتأ
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 ةايحلا ءاوس رصم ىف ةايحلا ةدحو يه ةيرقلا نآل

 ةيرقلاو ..ةيحورلا وأ ..ةيفاقثلا وأ ..ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا

 لك اهيف دجي نأو ..رصم ةيرصم لك سكعت نأ دبال ةيرصملا

 اضيأ اذهلو .ةنيدملا نم وأ فيرلا نم ناك ءاوس .هروذج ىرصم

 ..اهداومو رصم ةبرت نم ىتبت نأو نوحالفلا اهينبي نأ دبال

 . ىتافسلف تناك هذهو

 نم نيحالقلا بحسن مث ةيرق ىنبن الأ ىه ةيهيدب لوأ نإ

 ىلإ ال ةريظحلا ىلإ انب ىدؤ
 ةبغرلا نيحالفلا ىف ظقون نأ بجيف ىنبن نأ اندرأ اذإو .ةيرقلا

 . مهسفنأب مهسفنأل اونبي ىكل ءانبلا ىف

 نم اهمهلتسن نأ بجيف رصم ىف ةيرق ىنبن نأ اندرأ اذإو
 هيطعت نأ نكمي ام ريخ مهيطعن نأو ةيبعشلا انترامع ثارت

 برغلا ةرامع هيطعت ام طحأ مهئاطعإ نم الدب ةيفيرلا ةرامعلا
 زرطلا نم الدب ةئيبلا عمو نيحالفلا حور عم ءانبلا بواجتي كلذبو
 تسيل ىتلاو ةيجذومن ىرق ىمس اميف تعاش ىتلا ةيبنجألا
 . اضيأ انحاورأ ىلعو انفير ىلع مثجت عقب ىوسا

 هذه نإف ..ةيجذومنلا ىرقلا هذه امئاد ىنريثت تناك دقلو

 ىرامعم هيوشت درجم تسيل انب اهل ةقالع ال ىتلا ةحيبقلا ةينبألا

 فونم:ادهو : اهيف عهضتقنو دينيا
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 فيرلا ءانب نأل انتيموقلو انثارتل ةنايخ اضيأ اهنكلو ىفاقثو

 الو ..ةيرصملا انتراضحو انتايح ثعبو ءانب ىنعي ىرصملا

 ىلع امنإو ةبيرغ سسأ ىلع انتراضح ثعبنو ىنبن نأ عيطتسن

 ملعلاو نفلا هيلإ لصو ام ءوض ىلع ةروطتم ..ةقيرعلا انسسأ

 . ثيدحلا

 ءانب ميقتسي نلو انحاورأ نم ةعبان نوكت نأ بجي سسألا نإ
 رفي اذامل فرعت له ..اذكه الإ ةديدجلا انتراضح ءانبو انارق

 ىف ايبصع اقلق اعيمج ىناعن اذاملو ..مهتويب نم نويرصملا
3 

 ب. اذامل-

 ملو نييرصمل نبت مل ةنيدملا ىف ىرصملا تيبلا ةسدنه نأل -

 ىلإ ءابولا اذه لقتن نحنو «نييرصملا حاورأ اهيلإ نكستل مئالت
 .. ةيجذومن ىمست ىتلا ىرقلا هذه ءانبب فيرلا

 نم ديماحملا ىرامعمب تنج اهعانب تعمزأ ىتلا ةيرقلا ىفو
 ةيرامعملا ةسدنهلا لوصأ ةيرقلا ىحالف اوملعي ىكل ناوسأ
 مهعباصأ ىف تلقيقتنا عضإلا ىو نوسالفلا عضو. ةيقيزلا
 ءانب ىلإ لصن نأ انعطتساو ةثراوتملا ةيرصملا ءانبلا ةيرقبع
 ةيرصم زرط ىلع ةصلاخ ةيرصم داومب ..ةصلاخ ةيرصم
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 ..عورشملا حجنو ..ءالصأ نييرصم نيحالفلو ةصلاخ ةيرصعو

 . هلك ملاعلا ىف ةينفلاو ةيسدنهلا رئاودلا هؤادصأ تبواجت مث
 . رصم ىف ىرامعم ءىش لمجأ هنإ ارتلجنا ىف اولاقو
 .. مارهألا دعب ىقبيس ام لمجأ هنإ اكيرمأ ىف اولاقو

 .. اسمنلاو ايناملأو ادنلوهو اينابسإو اسنرف ىف اولاقو

 . عورشملا دض برحلا تنلعأ رصم ىف الإ ..اضيأ اذه لثم

 .4 برحلا -

 لكو ةيطارقوريبلا ىوق لك انيلع تبلات دقل ..برحلا معن -

 أب انمهتاو :تاجارجلاو رئاظحلا يسدنهم

 ال ام ةلودلا ةنازخ فلكن اننأو ىرقال ةيرامعمو ةيسدنه تاوزن

 اذهلو نورصتني فيك امئاد نوفرعي سانلا ءالؤهو ,قيطت
 لكو نيحالفلاو تويبلا تكرتو ةيرقلا نع ادعبم ةأجف ىنتدجو

 . لالطأ فصن ىلامآو ىمالحأ

 تمستراو زمارب ىقيسوم عم انيزح ىحتف نسح مهسأو

 . قيقرلا ههجو ىلع ةميلأ ديعاجت

 ؟ تلشف له -

 ةيلك ىف ميدقلا ىناكم لتحأ ىكل تئج دقل ..ليحتسم -
 ..ةبلطلا نيب رشبأ تأدبو ةرامعلل اذاتسأ ةليمجلا نونفلا
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 نأ بجي امكو اهب ملحأ امك رصم نونبيس ءالؤه نأ امامت قث

 . رصلو ىل نوراثيسو ىنبت

300 

 ىلإ تعلطت كلامزلا ىربوك ربعأ انأو ىتدوع قيرط ىفو

 ىنب ول ..رصم فيرو رصم لوقح تروصتو اهارقو ةبابمأ لوقح
 ٠ ةدلاخ ءانب ةمحلم نوكتس ةيرق فالآ ةعبرألا لك ىحتف نسح

 . بوطلاب ةمحالمو هدئاصق مظني رعاش ىحتف نسح نإ
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 ةدالو ميكح





 ىنغتي ىذلا نانفلاو اهدجمي ىذلا رعاشلا بحت ةأرملا

 فقي ثلاث لجرا ءىضم نكر ةأرما لك بلق ىف نكلو ءاهلامجب
 ٠ ةدالولا بيبط هو ..اهتايح تاظحل دجمأ ىفو اهبناج ىلإ

 عماجملا لوقت امك ملاعلا ىف رصاعم ةدالو بيبط مظعأو
 ءاسنل سراحلا كالملاو ىرصملا انبيبط وه ةيلودلا ةيملعلا

 . ظوفحم بيجن .رصم ىف ةسدقملا ةايحلا تاباوبلو

 لوأ ىأر ذنم ةأرملا مالآل هتايح ظوفحم بيجن بهو دقلو

 . نبا باجنإل انمث اهتايح عفدتو دلت ةأرما

 جرخ هنأل ءاسن بيبط نوكيل دلو هنإ لوقي نم كانه ناك نإو

 مرح ..همأ اهيف بهذت تداك ةرسع ةدالو دعب هسفن وه رونلا ىلإ

 ليئاخيم فقو اهمويو .ةروصنملاب فظوملا ..«ىدنفا ليئاخيم»
 نأ ىوس نوكلمي ال ناهيج ةميكحلاو روصنم روتكدلاو ىدنفا

 ..دوجوملا جرخو ..هللا فطلو .دولوملاو مألاب هللا فطليل اولصي

 ! هلك ملاعلا ىف ةرسعلا تادالولا ذاتسأ ودغيلو بشيل

 ءاسنلا ديلوتل بهوي مل هنإ .مستبي ظوفحم بيجن نكلو
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 .. اماع نيرشعب اذه دعب نكلو هتدالو درجمب

 تفرعتف اريلوكلا ةخفاكم ىف لمعأ تنك» ..ةيردنكسإلا ىفو

 طباور تدطوت املو ىريمألا يفشتسملا ليكو وه لضاف ليمزب

 ةدالو ةلاح ىلإ هتبحاصمل موي تاذ ىنبلط هنيبو ىنيب ةفرعملا

 ةلئاع نمو ىسكرش لصأ نم ةباش ةضيرملا تناكو ,ةرسعتم

 ءاطعإب موقأ نأ ىتمهم تناكو .ةيردنكسإلا ةنيدمب ةفورعم ةريبك

 ءابطأ نم هيدعاسم دحأ عم وه اهالوتيف ةدالولا امأف «جنبلا

 حجنت ملف «تفجلاب» اهديلوت امهنم لك لواح دقو ,ىفشتسملا

 امهنكل نينجلل ىمدقلا ليوحتلا لمع ىلع اقفتاف تالواحملا هذه

 مدقلا جارخإ ىف احجن اريخأو .مدقلا ىلإ لوصولا اعيطتسي مل

 اذخاف جرخي مل سأرلا نكلو ,فاتكألا ىلإ مسجلا صيلختو

 ىقب ىذلا سأرلا نع مسجلا لصفنا ىتح بذجلا ىف نادتشي

 حايرلا جاردأ سارلا جارخإ ىف امهدوهج تبهذو ءمحرلا لخاد

 ىف نييئاصخالا ءابطألا دحأ ايعدتسي نأب امهيلع ترشأف
 بيبط ةيردنكسإلا ىف دجوي ال هنأب ىناملعأف ةنيدملاب ةدالولا

 ىلع حابصلا تي ملو .ديلوتلاب صتخم ىبنجأ وأ ىرصم دحاو

 ال سأرلاو موتحملا ءاضقلا اهافاو دقو الإ ةسئابلا ةباشلا هذه

 ! ,محرلا لخاد لازي
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 ىنأ ىتح ادج اقيمع ارثآ ىسفن ىف ةلاحلا هذه تكرت دقو»

 ةليللا ىف الإ لاب ىل أدهي ملو نيتيلاوتم نيتليل مونلا عطتسأ مل

 ىتايح سركأ نأ ادهع ىسفن ىلع اهيف تذخأ ىتلا ةثلاثلا
 اهيف تارسعتملا ةمدخو ةدالولا ةساردلا

 جرخي ةليوط اماع نيرشع لظو ..هدعوب باشلا بيبطلا ربو
 ءارقفلا ءايحأ ىف ةرسع ةدالو نع ثحبيل ءانثتسا الب ةليل لك

 هتفطاع هيلع تلوتساو .:ةسعتلا ةيسكرشلا ريصم اهبنجي ىكل

 نمو .ةايح قيقحتو ةلاسر نكلو انف الو ةنهم ةدالولا دعت ملو

 ضيرمتلاو ةدالولا ىف ىف ةديحولا ةيبرعلا بتكلا عضو اهلجأ

 ةسردم جمارب دادعإ ىلع فرشأ اهلجأ نمو .نيحلا كلذ ىتح

 مسق لوأ آشنأ اهلجأ نمو ,تاضرمملاو تاميكحلاو تادلوملا

 زكرم لوأ أشنأو ..ىنيعلا رصقلا ىف ءاسنلا ضارمأو ةدالولل

 ةدالولا تايلمع ىسقأو برغأ ىرجأو رصم ىف لماوحلا ةياعرل
 مث ..ءاسنلا ضارمأو ةدالولل ملاعلا ىف فحتم بجعأ ماقأو

 ءاسنلا بط ةيلك ديمع هنع لاق باتك ةباتكب هدوهج متتخا

 مظعأ كش نودب كباتك نإ» «دنالوه ىلوريا» ريسلا ايناطيربب
 قوفي وهو !مويلا ىلإ ةدالولاو ءاسنلا ضارمأ ىف رهظ باتك

 ايناملأ ىف وأ ةيناطيربلا ةكلملا ىف رهظ باتك ىأ ةديعب لحارمب
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 ثوحبلاب ةئيلملا كتايحل دلاخ رثأل هنإ :ةدحتملا تايالولا ىف وأ

 ىقارلا نفلا لثمتي اذه كباتك ىفو ىملعلا قمعتلاو ةذفلا ةيملعلا

 . «ةيماسلا ةيملعلا حورلاو ريزغلا ملعلاو
 | موي أدبيو امامت ريبكلا

 ىفو فيصلا ىف احابص ةسماخلا ةعاسلا ىف :طيشنلا دجملا
 ةالصب امئاد أدبي وهو ءاتشلا ىف احابص ةسداسلا ةعاسلا

 الئاق ةيزيلجنإلا ةغللاب اهددري سيسألا سيسنارف ناسلا

 ٠..مالس لوس امئاد نوكأ ىنعد ىهلإ اي»
 «..بحلا رذبأ ىنعد ةيهارك كانه نوكي ثيحو»
 «..ءاقشلا رذبأ ملأ كانه نوكي ثيحو»

 «..ناميإلا رذبأ كش نوكي ثيحو»
 «لمألا رذبأ سأي كانه نوكي ثيحو»

 «رونلا رذبآ مالظ كانه نوكي ثيحو»
 «هداعسلا رذبأ نزح كانه نوكي ثيحو»

 «كتدارإ نكتلف :ميظعلا ىهلإ ىأ»

 . «.سانلا ىزعأ ام ردقب ءازعلا نع ثحبأ ال ىنإ ىهلإ اي»
 «سانلا انأ مهقأ ام ردقب ىنمهفي نمع ثحبأ ال ىنإ

 .ءاطعلاب» هنألا
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 امئاد ىحتنيف ..ةيلمع لك لبق اضيأ ةالصلا هذه ددري وهو

 رس بسني اهيلإو ءاهددريو هزافق سبلي نأ لبق اريغص انكر
 تحبصأ هسمل ىهو .ةرحاسلا ءظوفحم» ةسمل رسو هحاجن

 . اضيأ ةيبط ريغو ةيبط ةروطسأ

 زئدعب بتكف همأ ةايح ذقني موي تاذ ريغص ىبص هآر دقلو

 ةحارج ىرجيل هيدعاسم نم نينثا عم انلزنل رضح امدنع

 اقلعت اهب اقلعتم تنكو رطخلاب رذنت اهتلاح تناكو ىتدلاول
 نأ ىسفن ىلع تيلآو هليمج نافرعو هبحب ىبلق حفطف اديدش

 نأ اهتقو ملعأ نكأ ملو ..ىلامآ لجر هيف تلثمت اذإ هجهن جهنأ

 ىقنع قوطي فوس هنأو ىلع هيدايأ ىلوأ ىوس تسيل هذه
 ٠ «ليمج قوف ليمجو فورعم دعب فورعمب

 نمو هذيمالت غبنأ نم ىبصلا اذه عبصأو
 «ىدجم ميهاربإ» :همساو رصم ىف

 لابقتساو ةيلمع ءارجإ لثم هتايح ىف ةعتم كانه سيلو
 همساب لجسم هيدي ىلع روتلا ىلإ جرخ دفاو لكو ..ديدج ناسنإ
 حبصأ نم مهنمو ؛هتايموي ىف هجورخ ةرماغمو هتدالو فورظو
 ةطبار مهطيرت اعيمج مهنكلو ؛هل امصخ وأ اليمز وأ اقيدص
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 هروعش نكلو ..ةايحلا ىلإ عباصألا سفن مهتفقلت دقف ..ةدحاو

 ىمارتحا دايدزا» :وه اهيرجي ةدالو ةيلمع لك مامأ امئاد رركتملا

 ىف لاجرلا اهمهفي الو اهردقيال بعاتمو مالآ لمحتت ىتلا ةأرملل

 اهفوج ىف نأل باجعإلاب ةريدج ةأرملا نأ اقح .عونلا ءاقب ليبس
 . «دولخلا نمكي

 . ىناسنإلا عونلاب هناميإ دكأت تايلمعلا ةدضنم مامأو

 مكحأو عربأ -- هنأش لج - قلاخلا ىأ ةعيبطلا تربد دقل»

 ىأ ىف ثانإلاو روكذلا دع نع تثحب ولو ,عونلا ظفحل اهلئاسو
 البو امئاد روكذلا ددع نأ تدجول ةراق وأ رطق وأ ةيريدم وأ دلب
 ىلع قبطني اذهو ..ثاناإلل ٠٠١ و روكذلل ٠١١ وه ءانثتسا

 ىلع رطيست ةوق كانه نأ ىل دكؤي امم ءانثتسا الب عمجأ ملاعلا

 . «هريدتو ملاعلا

 ىف ءاسن ةرشع كرتتو لاجرلا كلهتست ىتلا بورحلا نكلو -
 ؟ دحاو لجر مامأ ايوروأ

 ىلإ ىدؤي ام لعفي هتأش لج قلاخلا ىأ ةعيبطلا نإ -

 انأ تيرجأ دقو ؛بورحلا دعب لاجرلا نم ةراسخلا ضيرعت
 ةيبنجألا تالئاعلا ىف ثانإلاو روكذلا ددع ىلع تاءاصحإ ىسفنا

 يىفشتسم ىف برحلا دعب مهديلوتب تمق نيذلاو ةيرصملاو
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 ناك روكذلا ددع نأ تدجوف ءىرخأ ةهج نم ناكريمأ ولجنألا

 نيذلا لاجرلا ىلإ بستنت ىتلا تالئاعلا ىف ةحضاو ةردايز ديزي
 ةجيتنلا هذه ىلإ لوصولا ىف ديحولا تسل انأو ..برحلا اولخد

 ..اهي افرتعمو ةدكؤم تحبصأو ةيلودلا تاءاصحإلا اهتديأ دقفا

 تاونس ةدع قرغتسي وه لب ةدحاو ةنس ىف كلذ متي ال اعبطو

 . «نيسنجلا نيب قفاوتلا متي ىتح

 مزاح ناميإ وهو ..بحلاب هناميإ دكأت تايلمعلا ةدئام مامأو

 الجاع وأ الجأ نإ ةلشاف ةلئاع ىه بحالب ةلئاع» نأل مزاج

 ىلع ىنبت وأ ةايح هنودب ميقتست نل ىذلا ساسألا وه بحلاو
 . «ةرسأ هريغ

 - وه هب هناميإ تايلمعلا ةدضنم تدكأ ام برغأ نكلو
 لماعملا ىق هتايح ىضق ىذلا ىرقبعلا ملاعلا نإف - ةزجعملا

 :زجعملاب نمؤي تايلمعلاو براجتلاو

 راحيو بيبطك اهارأ موي لك ىفو تازجعملاب نموأ ىننإ»
 ةجرحلا فقاوملا ىفو ءالوهذم اتوهبم فقأ نأ الإ كلمأ الو ىلقع

 هب رعشي ام الول كل لوقأو ..ىلصأ نأ ىوس كلمأ ال ةريثكلا

 حافك ىف ..هتلاح تجرحت ضيرم ءافش دنع ةطبغلا نم بيبطلا

 امل كلذ الول ؛ةضماغ ةلوهجم ةطبثم ةرطخ ىوق عم رمتسم مئاد
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 كلهتسن انايحأ نحنو :بيبطلا هيلع طبغي امم بطلا ةنهم تناك

 امنيح الثم ىفقوم روصتتلو ..ذيفنتلاو ريكفتلا ىلع اناوق لك

 ىتايح ةلاسر لك امه امهتايح نينثا دحأب ىحضأ نأ ىلع متحي
 . «ديلولا وأ مألا»

 ,ءاهضوعي ةجرحلا ةفينعلا ةفقاومو هبعاتمو ةقاشم لك نكلو

 ىف اهدهاشأ ىتلا ةداعسلا ةماستبا» :وه دحاو ءىش اهحسميو

 ال ةداعس اهنإ ؛ةرم لوأل دولوملا نهتيؤر دنع تاديسلا ةوجو

 ةديسلا ىسنت ىه ؛دوجولا ىف ىرخأ ةداعس اهلدعت نأ نكمي

 كلذكو بيسع ءانع نم هب ترم امو مالآ نم هب ترعش ام لك

 اب لعفت

 ىذلا تقولا ثيدحلا قرغتسا دقلو ةدحاولا نآلا ةعاسلاو

 ىدان ةفرش ىف ةيملعلا تالجملاو ثوحبلا ةءارقل ةداع هحنمي

 ..ةدحاولا ةعاسلا ىلإ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا نم جنتروبس

 ىلإ ميظعلا انبيبط سلجي نأ دبال ةعاسلا براقع ىقتلت امنيحو
 ءاذغلا لوانت نم ىهتني امنيحو ,ءاذغلا لوانتيل هترسأ عم ةدئاملا

 ةعا ضمي مث ىرخأ ةعاس شارفلا ىف حيرتسي نأ دبال

 ىف ىاشلا لوانتي مث ةيبطلا بتكلا هءارق ىف ةعاسلا فصنو

 . ةسماخلا ةعاسلا ىنف ةدايعلل بهذي مث فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا
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 بجنأ ىذلا ماظنلا سفنب ..اماع نيسمخ ذنم ةدايعلا سقنا

 . ملاعلا ىف ءاسن بيبط مظعأ رصملا
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 نويع ميكح





 رهشأ ىحبص دمحم روتكدلا ناك» ةيسيلوب صصق ..بطلا

 . «رصم ىف نويعلا ءابطأ

 خيراتو ..امكحلا لكك نويع مكيح ..ىتايح ةصق ..اهاه ..اه

 ال نويعلا امكح ..ليحتسم اه اه ..ىداليم خيراتو اضيأ ىتايح

 رعاشلا لاق اذام ..مهل رمع

 .. اه اه ..«روح اهفرط ىف ىتلا نويعلا نإ»

 ؟ اميكح تحبصأ فيك -

 نوكأ نأ تدرأ دقل ..ةفدصلا درجم ..ةفدصلاب اهاه -

 اسدنهم نوكأ نأ تدرأو ..اهاه ..عقنأ مل نكلو ..ايماحم

 .ىنتفاخأ تاثلثملا باسحو تامتيراغوللا لوادج ..اضيأ تطقسو

 . اهاه هفنأ مغر بيبط ..ابيبط نوكأ نأو بطلا ىوس قبي ملو

 ؟لازت الو -

 مودي جاوزلا دعب بحلاو امئاد لوزي ةرظن وأ نم بحلا ..ال -
 ةرشع دعب بطلا تببحأ اذكه ؟كلذك سيلأ ..اهاه ..امئاد

 . ةليوط
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 . ةحلصمو ةرورض بح -

 نم ادحاو افرح فرعأ ال انأو ةيلكلا تلخد ..ال ..ال -

 سيردتلا ناكو ..ىسنرفلا مسقلا ىجيرخ نم تنكو ةيزيلجنإلا
 مهفأ الو تارضاحملا عمسأ اروهش تللظو .ةيزيلجنإلا ةغللاب

 ىف ةبغر درجمك بطلا ركاذأ تذخأو ةيزيلجنإلا ملعتأ تأدبو

 ؟ كلذك سيلأ ..سفنلا ملعل ةصق ..اهاه قوفتلا

 ىواينملاو انأ ..لوألا ةثالثلا نم تنكو ..تقوفت بيرغلاو

 ةثعب ىف ابوروأ ىلإ بهذن نأ انبلاطو .ىسنأ سينأ موحرملاو

 مث زيلجنإلا ةذتاسألا داهطضا انيلع بصناو ءانبلط ضفرو

 . اننودرشي اوأدب

 ؟ نامل مكنودرشي -

 .تنكو .زيلجنا زيلجنإلا ناك انمايأ ىلع ..اهاه ..زيلجنإ -

 ىنطولا بزحلاو لماك ىقطصم راصنأ نم ىواسينملاو انأ
 . اتاب اضفر انوضفرف

 دعس عاطتساو فراعملا ريزو لولغز اشاب دعس ىلإ انبهذو

 .ارتلجنا ىلإ ةثعب ىف اندافيإ ىلع زيلجنإلا مغري نأ لولغز

 بطلا نم عرف ىأ :ىنلاسو «جنتيك» ةيلكلا ديمع ىلإ انبهذو

 :روفلا ىلع تلق ءابطألا مظعمكو .هيف صصختت نأ ديرت

 اند



 ... ةحارجلا -

 ذخ :ةحارج مكلك ..ةحارج ..ةحارج :لاقو هريتركس ىندغزو

 . نويعلا بط

 .. اهاه ..نويع :تلقو

 اك هيك ميدس

 ىتايح ىف نيئيش مهأ تملعت ارتلجنا ىف ..اعبط ..اعبط -

 . زيلجنإلا هركو ..نطولا بح :نآلا ىتح
 نإلا هرك -
 نع ترخأت ىننأل ءاشع ريغ نم تمن ىلوألا ةليللا ىف -

 ىلإ دوعأ تدك عيباسأ ةعضب دعبو ..قئاقد عضب ءاشعلا دعوم

 ةكوشلا ..اهاه ..ةدئاملا بادآاب تقض ىننأل ابراه رصم

 ةيلمع زيلجنإلا دنع ةدئاملا تاودأ لامعتسا نإ ..اهاه ..ةقلعملاو

 . رخآ دلب ىأ نع فلتخت ..ةدقعم

 عياض اشتوم يف ,ءاشاد لايسلاب ةنركمو جملا كوك

 ايناطيرب ىف نكلو اهدحو ةكوشلا لمعتستو ةنيكسلا عضت نأ

 . اهاه ..اهاه ..موشلا بيع هذه

 بحسف ..ىرصم ليمز انعم ناكو ةدئاملا ىلع لكان انك ةرم

 .اهاه ..ىربك ةبيصم تناكو ..هنم لكأي ذخأو ىبرملا نامطرب
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 ديرأ تنك ىتلا ةلاسملا ريغ اذه نكلو .ةيوعصب فقوملا انذقنأو

 . ىربكلا ةماطلا ..اهنع مكثدحأ نأ

 تناك اذام -

 اوناكف قدانف ةدع ىلع تررم ..زيلجنإلا بصعت ..بصعتلا -

 اذه ناكو ادونه وأ نييرصم ذخأنال نولوقيو ىلوزن نوضفري
 مايأ ةعضب دعبو ..اقدنف تدجو مث ,ىقورع ىف ىلغي مدلا لعجي

 ىلع ..بابلا ىلع ىتبيقح دجأل تدعو ؛ىرصم ىننأ اوفشتكا
 ..ائيش ىل اوحرشي نأ ىف اوركفي مل ..بابلا ىلع مهاف ..بابلا

 بصعتم انأو ..نالألل تبصعتو زيلجنإلا تهرك اهموي نمو
 ال انأ فرعت تنأو «ليفونامرج ...ليفون امرج» ..لازأ الو نالألل

 تنك ةعماجلا ىف ىتحو ..ىوصقلا ةرورضلل الإ ةيزيلجنإلا ملكتأ

 ثالث نوملكتي نم كانه كلاب ذخ ..نكمأ املك ةيبرعلاب سردأ
 نأل مهرقتحأ انأ ءالؤه ..ةيزيلجنإ

 ىبرعلا رعشلاو بدألا بحأ ال انأو

 ةغل ىه ةلضفملا ىتغل ..اعبط امهقوذتأ نكلو ..اريثك امهؤرقأ الو
 ىقوش لاق اذام ..اهاه ..نويعلا

 ...مالكلا ةغل تلطعتو

 تاملك سمخو ةيبرع تاملك

 كانيع ىوهلا ةغل ىف ىانيع تبطاخو
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 ؟ ملعلا تببحأ فيك -

 درجم رصم ىف تنك دقل ..رخآ ءىش اذه ..هآ ..هآ -

 .ملعلا دبعم وه اريبك ادبعم تلخد كانه نكلو ىعيانص

 سيلو ..«ملعملا» نولوقي ةيبرعلا ةغللا ىفو .ةذتاسأ ىل ىعيانص

 .املعم حبصت ىتح كملعي ىذلا ملعملا ..اهنم لمجأ ةملك كانه

 فشتكأ تأدبو ؛نويعلا بط ىف ملعم ىل حبصأ ايناطيرب ىفو

 .اهايإ نيعلا تسيل ..نيعلا وهو بطلا ىف ام لمجأو بطلا
 نيعلا ىقبت املو ..نيعلا لحكو ..نيعلا داوسو نيعلا رحس ..اهاه

 . اهاه ..نيعلا ىف

 . بئاجعلا ةبوجعأ اهنإ
 سحت الأ ..لمأت ..لخادلا نم نيعلا ةطيرخ هذه ..رظنا

 الأ ءالايخ ال ..ةقيقح ..ىنف لمع لماكتو

 4 قادت

 ذا

 ةياوه ىهو ..داجسو بدأو ىقيسوم ..نونف ىواغ انأ -
 شكت ال ىتلا ةياوهلا ..اعبط فيزم ريثك داجس ..اهاه ..ةبعتم

 هللا ..ادج ميدق ...ميدق عيمس انأو ..ىقيسوملا ىه ادبأ اهيف

 ىلع قفاوأ ال اعبط ءشيورد ديس خيشلاو ةمالس خيشلا محري

189 



 .. اهاه ..ىبحاص باهولا دبع ..هئانغو باهولا دبع ىقيسوم

 . قفاوأ ال ىنكلو

 انأ الثمف ..رخآ ءىنش ةيقرشلاو ءىش ةيبرغلا ىقيسوملا

 نينثالاب بجعأو دمحأ ايركز ناحلأ عمسأو تاينوفميسلا عمسأ

 .ةخئاب ةطلخ ءلوقعم ريغ رازوم ىف دمحأ ايركز لخدت نكلو

 ؟ كلذك سيلأ ..اهاه

 . كلذك -

 صصق ..بطلا ىه ىربكلا ىتيلستو ىتياوه اعبط نكلو -
 فقتي ةيشناوب نس .نمصقلا هذه وت 131غ ةةيسكرغ

 رارسأ راوجب اهتميق ام ..؟بئاجع تارماغم ؟صصقلا هذه

 + نانسإلا مسج

 ىفو ..بطلا بتك ىه ىتيلستو ..ةشهدم ةيلست بطلا

 ءىش موي لك ..ةعساو ةعساش قافآو ةلوهجم ملاوع ىلإ ىندوقت
 بوركيم وأ ضرم ىلع راصتناو ةفورعم نكت مل ةقيقحو ديدج

 ,ىه اهتردو اهترهوجو .ةلماك ايند .ءاود وأ لصم عارتخاو
 . نيعلا ءاعبط

 ىمظع ةراق اهدحو ىه ةريغصلا ةركلا هذه نأ ىردت له

 راحب ..نالجام وأ سبلوكك امامت اهيف انأ حبسأ بئاجعلاب ىألم

 ان



 كمامأ هارت ,دحأ هفشتكي مل ربكأ رسو ..نايدوو لابجو راهنأو

 !! ادبأ ههنك كردت ال كنكلو هسملتو هسحتو

 ىنتبس ..حيحص هللاو ..حيحص نيعلا مارغ ىف تعقو دقلا

 تناكو .ةرم تاذ نويع لامج ةقباسم ىف تكرتشا دقلا

 ىلإو صخشلا ىلإ رظنأ انأو ..ةزئافلا ىه اعبط ىتاحيشرت
 نم أرقأ نأ عيطتساف اعبط لضفأ ةأرملاو ..ةأرملا وأ لجرلا

 ىف ةربعم ةساح ربكأ ىه نيعلا ..هلخاد ىف ءىش لك نويعلا

 كلذلو اقلطم ىرخألا لثم ملاعلا ىف نيع كانه سيلو ..ناسنإلا

 . اهاه ..سراح اهيلع نيعلا ..سراح اهيلع نيع لك

 ؟ مارغلا اذه كداق نيأ ىلإو -

 بط ىف ريبك ذاتسأ كانه ناك امثيح ..ناكم لك ىلإ -

 ريبكلا ذاتسألا نم هيمدق تحت تسلجو هيلإ تبهذ نويعلا

 ريكاراب ذاتسألا ىلإ ..انييف ىف نويعلا بطو دمرلا ىبأ ..سكوف
 اهارت ىتلا روصلا هذه لكو ..ةنولشرب ىف نويع حارج مظعأ

 لصحأ نأ ىلع امئاد صرحأ انأو .ىتذتاسأ ةفرغلا ناردج ىلع

 . ءادهإو ةروص ىلع ذاتسأ لك نم

 تأدبو ..نولوقي امك نايمعلا دلب ىلإ ..رصم ىلإ تدع دقلو
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 ىل ةبسنلاب ةيلمع لكو ةلاح لك تناك دقل ..نويعلا بط سرامأ
 اهنم سوئيم ةيلمع حاجن وأ ضيرم ءافش ناكو ..ةرماغم
 لصحي وأ لاقم ةباتك نم اهيلع لصحت ىتلا ةعتملا سفن ىنحنمي
 . ةميرك ةقلخ ةطفلش نم ماسرلا كليمز هيلع

 ..نويعلا بط نع اسنرف نم ىنلصو باتك رخآ اذه ..رظنا

 نع تاجولاتكلا هذهو «ريسينوكلا» ةلجمو ىعم هبحصأ ىننإ
 . داجسلا

 اذه ناك امبرو ..اهتعتم ىف ىدنع فلتخت ال ةثالثلا هذه

 ةعتملا سفنب ىتايلمعو ىلمع سرامأ تلزام ىننأ ىف رسلا وه
 ريغص بيبط انأو اهب لمعأ تنك ىتلا

 . كمارغو كتياوه اضيأ وه كلمع نوكي نأ رمعلا لوطو

 ةينرق عيقرت ةيلمع تيرجأ امنيح ةبيجع ةوشنب اموي ترعشو

 لك تداعتساو ةايحلا ىف اهلمأو اهرصب تدقف ءانسح ةاتفل

 اهينيع حتفت ىهو اهتيؤر تناك دقل ..ةقيقد ةيلمع دعب ءىشا

 ..ايندلا ةايحلا عتم لك ىواست هلمكاب اديدج املاع درتستو

 .ةدافتسلا رارتنلا وج قد

 .. اهقاها

 جرخأ اماع نيسمخ ىلوح .نآلا اماع نيسمخ ىل نأ روصتو

 ..ةرماغم ىلإ هذهك ةرماغم نم



 فاه نسكت

 ىربعو ؛اماع نيسحخ هآ ..ينومتجردتسا ..اهاه ..اهاه -

 ايموي لمعأ ىننكلو .اماع نوعبس - هلل ىرمأو - طبضلاب نآلا

 مظعمو ىسفنب ىتايلمع ىرجأو .لقألا ىلع تاعاس تس
 ..قوسلا اهضفر ىتلا ةدقعملا ىه ىلإ لصت ىتلا تايلمعلا

 ..اقاقا

 وسلا اًهواحب

 نآلا ارهظ مانأ ىننإ ..برغتست له ..اهاه ..ارهظ مونلا -

 .نكلو ..اردان الإ نخدأ الو اردان الإ برشأ الو باسحب لكآو

 ..مكسامح سفنب ةايحلا بحأ ..كاذو اذه قوفو كاذو اذه لبق

 ؟ اهنوبحت له .اهاه ..ةايحلا نوبحت متنك اذإ

 . ديالا هدف نعشق عيا ح
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 تاواشاب ةعبس-1؟م





 ىلزان ةكلملا عم ثيدحم





 ةفلؤملاو ةيفحصلا رصم ىلإ تاج 157 ةنس رباريف ىف

 لباقت نأ ريبك دهج دعب تعاطتساو نوتسوه سيرج ةيكيرمألا

 ةكلملا اهيلإ تلدأو نيحلا كلذ ىف رصم ةكلم «ىلزان ةكلملا»

 ىلزان ةكلملا نأ ةراثآ نم ناكو هرشن دعب ةجض ثدحأ ثيدحب

 .. اهل ىفحص ثيدح رخآو لوأ ناكف هدعب ايفحص لباقت مل

 مل ىنتكلو ىبهذلا صفقلاو روفصعلا ةصق ىتلوفط ىف تأرق
 ةكلملا تلباق امنيح الإ بهذ نم صفق لخاد اقح اروفصع رأ

 هذهل ىح جذومن ىلزان ةكلملاو :ةليمجلا رصم ةكلم ىلزان

 ةكلملا ىرحألاب وأ ةأرملا ةاسأمل زراب لثم ىه لب ؛ةروطسألا

 اهتصق تفرع امدعب تنمآ دقلو ,ثيدحلا انرصع ةرشلا

 . ءاجات لمحت ىتلا سأرلا كلت ةعودصم» :لئاقلا لثملاب

 نجسلا ىلإ ةرظن سلتخأ نأب ىل تنذأف اهتلالج تلضفت دقو

 ىف اهيف ايحت ىتلا ةريثولا ةلزعلا ىلإو هيف عبقت ىذلا مخفلا

 رصق مخفأ وهف نيدباع ةعطاقم حصألا ىلع وأ «نيدباع رصق

 .. ىتايح ىف هتيأر

17 



 هيف لوحتت رصم تناك ىذلا تقولا سفن ىف اذه مت دقلو

 تناكو ,ةدايس تاذ ةلقتسم ةكلمم ىلإ ىناطيرب حيرصت ةطساوب

 اهجوز راوجب ةلالج ةبحاص ةكلم ىلإ اضيأ هيف لوحتت يلزان
 . لوألا داؤق كلملا

 ةكلملا هذه نأب نموأ انأو ىلزان ةكلملا دنع نم تجرخ دقلو

 لوأ زهتنتس اهنأو :ةررحتم حور تاذ ةديس حومطلا ةحيرصلا

 لوح ديلاقتلا اهعضت ىتلا دويقلا لك مطحت ىكل ةحناس ةصرف
 . هيف شيعت ىذلا خماشلا نجسلا نم برهتو اهقنع

 ةئيب ىف اهجاوز ىتح تشاعو ىلزان ةكلملا تاثن دقلو
 لولغز مناه ةيفص تاقيدص نم اهمأ تناكو ؛ةررحتم ةيرصع

 ةديدجلا ةأرملا ةكرح تاديؤم نم تناك امك .تاميمعلا

 تضفن رصم ىف تاينطولا تاميعزلا لكك اهنكلو .اهتاميعزو
 ناك اهنأل كلذو ؛ىلزان جاوز دعب اهمأو ىلزان نم اهدي

 . نييرصملا بحي ال هنأو نييناطيربلا ةعينص داؤف كلملا نأب

 امكو اهتيرح ىلع لصحت نأ ىف اهلمأ ىلزان ةكلملا دقفت ملو
 نم ةيرحلاب اعاتمتسا لقأ نوكت نأ ديرت ال ىل تلاق

 ةعساو ةيرحب عتمتت اهنكلو اهنس لثم ىف ىهف «ةيقوف ةريمألا

 .هجولا ةرفاس تالفحلا رضحتو ماع لك ابوروأ ىلإ رفاستو
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 اهبراقأ الإ ادحأ ىلزان ةكلملا هيف لباقت ال ىذلا تقولا ىف كلذو

 نم ةلحرلا ىه اهب اهل حمسي ةلحر ىصقأو ءاهتاقيدص ضعبو

 ةيردنكسإلا ىف نيتلا سأر رصق ىلإ ةرهاقلا ىف نيدباع رصق

 اهتلالج تلاق امك ىهو
 «اهبحأ ال ادج ةبطر ةنيدم»
 نإ - ةلباقملا تبلط امنيح - ىارسلا ىف ىل ليق دقلو

 ىدحإ نكلو ..ديرت نم لبقتست اهنإو ةمات ةيرحب عتمتت اهتلالج

 اهنأو اقلطم ىارسلا نم جرخت ال اهنأ ىل تدكأ اهتاقيدص
 نأو .تاسنألا ال طقف تاديسلا نم انيعم ادع الإ لباقت ال اضيأ

 مادم تافيصولا ةريبك هدعت فشك ىف نهءامسأ نجردي ءالؤه
 مث ءاشي امك هنم بطشي ىذلا كلملا ىلع هضرعتو اشاب ىواطق

 نأ تدجوو لب هلك اذه نم ىسفنب تققحت دقلو ءاهيلإ هديعي
 ..ىرخأ ةكلم ةيأ ةلباقم نم ريثكب بعصأ ىلزان ةكلملا ةلباقم

 اهب لصن ىتلا ةقيرطلاب الإ اهيلإ لصأ نل ىننأ اضيأ تدجوو
 . «ةطساولا» :رخآ ءيش ىأ ىلإ

 ماعلا دئاقلا ةجوز «فيرجنوك ىديل» ىل تطسوت دقو
 باتكلا ىف الوأ ىمسا بتكآ نأ ىلع نأ ىنتربخأو ىناطيربلا
 . كلذ دعب دعوم ىل ددحيف ..تافيرشتلا لجس ..ىكلملا
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 قنانم اميوكيةزايسأ ىف ءافيوجلوك ىدبلو غب كينادو

 نيحو ؛ةشكرزم ةيبهذ بايث ىف دوسأ مداخ هبتاجب ىزيلجنا

 ىتح ةمخضلا تاباوبلا نم اددع انزتجا نيدباع رصق انلصو

 ىف ةقلامع سارح ةرشع بابلا ىلع اندجوو ةكلملا حانج انلصو

 انل عتف مث ..لخدملا ةسارحل ..حالسلاب نيجج 58

 ةهدر ىف انسفنأ اندجوو روفلا ىلع هقلغأو ليوط امغأ بابلا

 تاليمج تاديس ثالث ةهدرلا طسوتو خذبلا دح ىلإ ةرخاف

 نم ةدضنم ىلإ انتداقو ةيالخ ةقيقر ةماستباب نهالوأ تمدقتو

 ىف انيمسا بتكنل ةضفلا نم املق انل تمدقو رخافلا ماخرلا

 ىل تلاقو ءاهمسا فيرجنوك ىديل تبتكو ىمسا تبتكو ؛باتكلا

 دعيو ..يمسا ددحتي ملو ..لعفن نأ انيلع ام لك وه اذه نإ

 ةرهاقلا ىف ىكيرمألا ضوفملا ليواه روتكدلا نم لصاوتم ىعس

 نأ دعبو ليواه زسمو انأ رصقلا ىلإ تهجوت ددحملا مويلا ىفو

 ىلإ مخفلا ملسلا اندعص ةقباسلا سوقلعلاو تاباوبلا لكب انررم

 ةباوب انقيرط ىف انزتجا دقو ..ةكلملا لابقتسا ةفرغ

 ث ىف تاوغألا نم نانثا اهيلع فقوو ةضفلاو بهذلا شوقنب

 ةفرغ ىف انسفنأ اندجو مث ,باجعإلاو ةبيهلا ىلع ثعبت ةشكرزم

 نهلامج ىف نرهظ تافيصو رشع نم برقي ام اهب ةعساو
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 ةفرغ ىلإ انفلد ةفرغلا هذه نمو .تايروحلاك نهرحسو نهتقانأو

 اهرعشب ودبت ةعلطلا ةبيهم ةدحاو ةديس اهب ناك ىرخأ

 رحسلاو ةقانألاو ةيبذاجلل الثم

 «اشاب» ىواطق نالصأ فيزوج مادم ىه هذه تناكو ..ىسنرفلا

 انمهفت ةذاخأ ةقابلو ةقر ىف تذخأ ىتلاو تافيصولا ةريبك

 تنك ثدحتت تناك امنيبو :قرشلا تاكلم ةلباقم ميسارمو سوقط

 اهب طيحملا ىلايخلا وجلاو ةماخفلاو ةعورلا ىف ىرصبب لوجأ

 فرتلا ىف مهسفنأ هتاكلمو قرشلا كولم قرغي فيك روصتأو

 ٠ بوعشلاو ةايحلا نيسان ميعنلاو

 تناكو ..ةكلملا ىلإ اهعارو انرسو ىواطق مادم تراسسو

 قينألا ىسيرابلا اهيوثو ىنيتالبلا

 ةمخض ةروص تحت ةعساو ةحيسف ةفرغ ىف ةفقاو اهتلالجا

 ءارضخلا ةقيطقلا نم ابوث تدترا دقو ليعامسإ ىيدخلا اهيمحل
 متاوخلا نم ةعومجمب اهعباصأ تطغو سيراب عنص نم ةقماغلا

 مجح ىف ةسام هب قلعت طرق اهينذأ نم ىلدتو ةقاربلا ةيساملا
 ةيسيرابلا «ةضوملا» قفو اصوصقم اهرعش ناكو ..ةقدنبلا

 اطشم هترخؤم ىف تعضو اهنكلو
 ..امعان ضيبأ اهترشب نول ناك
 تايرصملا نويع ىلع ىفضت ىتلا ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع نيتلحكم
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 تناك ىتلا نم ةردان ةسامك ةباذج ةطيسب اهتلالج تدبو ارحس

 رحاسلا لامجلا اذه ىلع عقت ىنيع دكت ملو ....اهب ىلحتت
 اي نآلا كردأ ىننإ :لوقأ نأ الإ كلمأ ملو تذخأ ىتح بالخلا

 سانلا ءاقل نع كبجحي نأ كلملا رصي اذامل ..ةلالجلا ةبحاص

 . نييفحصلاو

 ةفلكلا روفلا ىلع تعفر ةحرم ةيلاع ةكحض اهتلالج تكحضو

 الأ بجي نكلو ..ىتديس اي هآ :قيقر بولسأ ىف تلاقو اننيب

 جورخلا عيطتسأ ىننأ هل ىدكؤت نأ بجي لب ؛كلملل اذه ىلوقت
 . ادج ..ادج رويغ ..رويغ وهف نامأ ىف سانلا ةلباقمو

 ىف اعيمج لاجرلا نإف لك ىلعو قح هل :اهل تلقو ..تكحضو

 ا اد

 .ةحرملا اهتماستبا اهيتفش ىلعو لوقت اهتلالج تدرطتساو
 اوعرتخا له ىنيربخأ ةبسانملا هذهيو ..دحلا اذه ىلإ سيل ..ال

 . ضعب مهضعب نوملكتملا هيف ىري انوفيلت اكيرمأ ىف اقح
 ؟ اذامل ..نكلو ..ىردأ ال :اهل تلقو

 ذنم كلملا ىغاج :تلاق مث كحضلا ىف اهتلالج تقرغتساو

 اكيرمأ ىف اوعرتخا دقل ..ىل لاقو ..امومهم اقلق مايأ ةعضب

 ملاعلا ىف ممعيس هنإو ءاضعب مهضعب نوملكتملا هيف ىري انوفيلت
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 ىف هلاخدإب حمسي له ىردي ال ذإ ةلغشت ةلاسملا هذهو .ابيرق

 ىلإ رويغ هنإ ىروصت ..انه نم اهلك تانوفيلتلا عفري مأ رصقلا

 . قاطت ال ةجرد

 ىف تناك لب ملأ وأ ةرارم ةيأ ةكلملا ثيدح ىف نكي ملو

 تلبق ..اهرمع نم نيرشعلاو ةيناثلا ىف ءانسح - اهحرم

 اهدالوأ طسو اهدوجو ئف ةعتم دجت تحبصأو اهري

 .. نكلو اهرهاوجو

 ةريغلا دودح ىلع جاوزلا لبق اقفتت نأ بجي ناك :اهل تلقو
 . اكيرمأ ىف اندنع لعقن امك اهدويقو

 .تلاقو اهتقيرط ىلع ةيفاص ةحرم ةكحض اهتلالج تكحضو

 ىل ليقام عم قرشلا ديلاقت نيلهجت تلزال كنأ ىتديس اي ودبي
 هلاوحأب لماشلا كماملإ نع

 اهلبق وأ ةرشع ةنماثلا ىف رطخت الوأ رطختو ..ةرشع ةعبارلا

 . دعتست نأ وه اهيلع ام لكو انالف جوزتتس اهنأب

 جوزتأل دعتسأ نأ ىلع نإ ةرشع ةنماثلا ىف انأو ىل ليق دقو
 ةديدع تاونسب ىنربكي سيرعلا ناكو تضراع امو ناطلسلا

 «!؟ناطلسلا دي بعشلا نم تنب ضفرت فيك» :ليقو اوبجعت

 اميف ركفأ انأ تحبس امنيب ..ءافص ىف كحضت اهتلالج تذخأو

 نس نم بجحتت امدنع ةاتفلا نإ
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 ىف عيباسأ ةكلملا تضق فيكو ..جاوزلا اذه ةصق نم هتفرع

 لجر عم اهبابش ىنفت نأ ديرت ال اهنإ ةلئاق ..عارصلاو ءاكبلا

 شيعي ال لجر راوج ىلإ شيعت نأ ديرت ال اهنإو ..اهيبأ نس ىف

 ىكرتلا ةرسألا ماظن بلغت فيك مث ,هاياعر نم طق دحأ بلق ىف

 تلظ فيكو ..هنم رفم ال ارمأ حبصأ اهجاوز نأ ىه تدجوو

 الو لافتحا الب جاوزلا ميقأ دقل ىتح .. ةظحل رخآ ىتح مواقت

 نم نيسورعلا ةرسأ ىوس هدهشي ملو ةداعلا ىه امك بخص

 حرفي مل عبطلابو ءىواطق مادم امهادحإ طقف ناتديس مث لاجرلا

 ناك ىلا فرجعتملا كلملا جاوزل رصم ىف دحأ بلق قفخي وأ

 ٠ هدالب بعش نم مئاد فوخ ىف شيعي

 ليعامسإ ىويدخلا اهيمح ةروص ىف ىرصبب لوجأ تذخأو

 لك ىف رثانتملا عيدبلا درولا تايرهز ىفو اهسأر قوف ةقلعملا

 ىهو دورولاب ةمرغم تفرع امك اهتلالجو ..ةفرغلا نم نكر

 . دحاو نول نم اهلك نوكت نأ بحتو ايموي اهريغت

 ةمداق ةيرحلا ىرأ ىننإ :تمصلا تاظحل دعب اهتلالجا تلقو

 اسم لإ

 ةمداق اهنكلو اهيف كشال ةمداق ةيرحلا نإ :روفلا ىلع تدرف

 ىقلت الأ ءاسمو احابص هللا وعدأو ..اهب ةحرف انأو ءطبب
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 نم جوزتت نأ عيطتستف ةيرحلاب عتمتست نأو ..اهمأ ريصم سفن

 . انأ هعيطتسأ ال ىذلا رمألا .ءىجتو بهذتو رفاستو ديرت

 نأ تثبل ام اهنكلو ..ةكلملا هجو ىف نزح ةمامغ ترسو

 ةديدجلا ةأرملا ةكرحب ملع ىلع كنظأ :اهتلالج تلاسو

 .؟ اهيف كيأر امق اهحافكو
 ةديدش انأو نلعفي امم اًئيش اعبط فرعأ ىننإ :تلاقف

 كتياوه ىهامو ..انه كتقو نيضقت فيكو :اهتلالج تلأسو

 ؟ ةلضفملا

 عيطتسأ ال ىرخألاو اهسرامأ امهادحإ ناتياوه ىل :تلاقف

 دقو ..رفسلا بحأ مك نيروصتت ال تنأو ءرفسلا ىهو اهقيقحت
 كلذ عمو هرافسأ يف هعم ىنبحصي نأ ارارم كلملا نم تبلط

 انأ ..ةعيظفلا هتريغل الإ ءىشل ال قفاوي نأ ىف لمأ ىدنع سيلف

 ذنم اهيلإ رفاسأ مل ذإ :ةيناث ةرم ابوروأ ةيؤرل ديدش قوش ىف

 ةرسألا عم ذئموي ترفاس دقلو ىرمع نم ةرشع ةثلاثلا ىف تن
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 عطتسأ مل اذلو ..ةوخإ ةدعو ناتقيقش ىل ذإ ةريبك ةرسأ ىهو

 ةغل ديجأ اضيأ نكأ ملو ..تيأر امم ريثكلاب عتمتسأ وأ مهفأ نأ

 ىننكلو ةرشع ةسداسلا ىف الإ ةيزيلجنإلا ملعتأ مل انأ 8

 نع الضف ٠ اضيأ هيلاطيإلا تملعت دقو ةقالطب ةيسنرفلا ملكتأ

 ٠ اعبط ةيبرعلا

 وه اقح هارأ نأ ديرأ ام نكلو :ةلئاق اهتلالج تدرطتساو

 ملحأ انأو ةميظع ةعئار دالب اهنأ دبال ..اكيرمأ ..ديدجلا ملاعلا

 الإ رفاسأ ال تقولا لاوط انه لظأ نأ بحأ ال انأف اريثك اهتيؤرب

 ابوروأ لضفأ انأو ءاهبحأ ال ىتلا ةبطرلا ةنيدملا ؛ةيردنكسإلا ىلإ

 . ادج رويغ ..رويغ كلملا نكلو

 . عيظف ءابغو قمح اذه نإ :تلاق مث ..اليلق تتكسو

 : اهل تلقف رخآ عوضوم ىلإ ةثيدحلا ةفد ريدأ نأ تدرأو

 ؟ ةيناثلا ةياوهلا ىه امو -

 نأ بعصلا نم ناك نإو اريثك أرقأ انأو ةءارقلا :تباجتف

 . ديج باتك ىلع لصحأ

 .ةأرملا نع ديدج ىكيرمأ اهيلإ ثعبأ له اهتلاسو

 باتك ىلع لوصحلا ىف تاذلاب ةيوعص دجأ ىننإ :تلاقف

 ىتبا عم هأرقأ نأ ةرورسمو ةديعس نوكاس اذلو ..ديج ىزيلجنا
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 نآلا اهملكتيو ةيزيلجنإلا ملعتي أدب هنأ نيقدصت له ..قوراف

 فاخأ ىنلعجي لكشب ىكذ ..ىكذ هنإ ؟نيتنس ىلع ديزي ال ةرمعو
 !! دضلا ىلإ هؤاكذ بلقني نأ هيلع

 تلاق باتكلاب هنع ثعبأ ىذلا قيرطلا نع اهتلاس املو

 نأ لبق كلملا ةباقر ىلع رميل ..اعبط ىواطق مادم ىلإ هيلسرأ
 ٠ ىدي ىلإ لصي

 نم انيهتنا امنيح ..رئاطفلاو ةوهقلا نولمحي مدخلا لخدو
 انملسو انفقوو ةرايزلا ةياهنب ةراشإ ةكلملا تفقو امهلوانت

 .. نيعدوم

 ةردانلا راهزألاب ةطوحم ةليمجلا رصم ةكلم ىلزان تكرتو

 ىرخأ ةرم تردتسا ةهدرلا رخآ ىفو ..ىويدخلا حور اهسرحتو

 انتقيرط ىلع ىديب اهيلإ تحولف ةفقاو لازتال تناك ..اهيلإ رظنأل
 ةضبلا اهديب ىل حولت تذخأو ديلاقتلا اهتلالج تسانتو ةيكيرمألا
 ىف ةردان ةسام ىرخألا ىه اهنإ ..ةقاربلا تاساملا تاذ ةليمجلا

 . ملظم متعم قودنص هنكلو ..رخاف قودنص
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 ةرابودلا رصق مكح م

 تاواشاب ةعبس 11م





 ديقاد ناك دقو .ةيسامولبيدلا هتاركذم ىليك ديفاد ردصأ
 امك - ةرايودلا رصق وأ ىماسلا بودنملا رادل اراشتسم ىليك

 - ١974 نم ةقيقدلا ةجرحلا ةرتفلا لالخ كلذو - ىمست تناك

 ةدهاعمو ةيرصملا ةدهاعملا اهيف تدقع ىتلا ةرتفلا ىهو

 ىف ىتاقفن ىوس ىفكي ال ةيجراخلا ةرازو نم ىبترم ناك

 ىدحإ ىق راشتسملا بصنم ىلع ضرع امنيح اذهلو «ندنل

 .بصنملا ءاج امنيحو ضفرأ نأ عطتسأ مل جراخلا ىف انتارافس

 . روفلا ىلع تقفاو ةرهاقلا ىف

 ريسلا رصم ىف ىماسلا بودنملا ناكو ١974 ةنس كلذ ناكو

 جوزتيل ةليوط ةزاجأ ىف ايناطيرب ىلإ ءاج دق نوسبمال زليام

 . هلمعب موقأ نأ ىلع ناك لسعلا رهشو جاوزلاو ةلطعلا لالخو

3200 

 .رصم لاجرو رصم سردأو فرعأ تأديو رصم ىلإ تلصوو
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 ناكو انتعينص ةبراوم ىلإ ةجاح البو ةحارصب هسفن دعي ميسن

 نينس لغتشا هنأ رختفي ناكو ؛ظفحت ريغبو اروخف اذهب فرتعي

 ومو انلاجر نم ريبك ددع عم ةليوط
 انذوفن نم ريثكلا نع انيلخت دق اننأل امئاد ىسأي ميسن قيفوت

 بلطي ناكو ةرابودلا رصقل ةرايزلا مئاد ميسن قيفوت ناكو

 ! اعبط اهب لمعيو ءىش لك ىف انتروشم اراتخم اعئاط

 ىواكشلا نم ريبكلا ددعلل لمعلاب ىدهع لوأ ىف تبجع دقلو

 ضعب نم ةيقرشلا ةيراتركسلا اهاقلتت تناك ىتلا بلاطملاو

 تاذ بصانملا نوديري نيذلا نيفظوملا رابكو نييسايسلاك تائفلا
 اكلام نوكتشي نيحالف نم ىواكش بناج ىلإ اذه .ذوفنلا

 ناك هسقن ةرارق ىفو

 . ىرلا هايم بصتغا
 نكلو ؛عطقني ال ىماسلا بودنملا راد راوز ليس ناك دقلو

 خيشلا اددرت مهرثكأو ىباجعإل ةراثإ مهرثكأو مهفرطأ نم ناك

 ىف مالسإلا خيشو ةميظعلا ةيرهزألا ةعماجلا خيش يغارملا
 هتيانع ىف ودبت ةصاخلا خيشلا ةفارط تناكو ؛كاذني

 ىفو ةجض ريغب اهعجشي ناك ىتلا ةيحالصإلا تاهاجتالاب
 . ةعئاشلا تافارخلا نم ريثكل هتبراحم

 هذه داؤف كلملا ةضبق ىف أدبي ناك رصم ىف ءىش لك نكلو
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 هتايح داؤف كلملا أدب دقلو ..ريثملا باهملا لجرلا اذهو ةيصخشلا

 كرت مث ..ايكرت ايركسع اقحلم نيعو ىكرتلا شيجلا ىف اطباض
 نيع امنيحو ءايب ةريقف ةاي

 ةيداع ريغ ةفرعميو فغشب ةيكلملا هماهم ىلعو هبصنم ىلع
 ناكو ؛خسار قيمع ءاهدو عمال ىعيبط ءاكذ نع الضف .ةايحللا

 رثكأ بهاوم رقتحيو ةيفاقثلا زيلجنإلا بهاوم رقتحي داؤف كلملا
 عيتأ هتايح نم نيماع رخآ لالخو ..ةيقلخلا نييرصملا نييسايسلا
 ةليوط تاعاس هعم ىضقأ نأ ىلا

 .هدروأ نأ ةقايللا مدع نم لعجت ةجرد ةبارغلا نم ذئنيح ىل هلاق
 ىسنرفلاو ىلاطيإلا قلخلا مهفي هنأب رخفي امئاد ناك الثمف

 ريسفت وأ مهف نم امامت سئي دق هنكلو ءامات امهف ىناملألاو

 رفغي الو مهفي ال وهو .نييناطيربلا تافرصتو ىناطيربلا قلخلا

 الثم مهنأل مهوحن ةرارملا دشأب سحي نأ الإ كلمي الو مهل

 اقالطإ نوحلصي ال نيذلا نييرصملا ىلع ايكيجلب اروتسد اوضرف
 يق ىف ىربكلا انتحلصم تمادامو :ةيناملربلا ةايحللا

 مكح وه هل كرتن نأب عنقن مل اذاملف ةتحب ةيجيتارتسا ةحلصم

 بيلاسأ ىف لخدتلا نع ايئاهن فكنو ديري امك هترادإو دلبلا

 ا عليو .:يئاوسب حب
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 قسوم ةيكشسا و ختلا ادنملاخما اذ نمتشي وهو كتم

 ؟ رصمل رخآ مكاح عيطتسي ال امك انل اهنمؤيو ةيروطاربمإلا

 ةلواحمل ةجيتن هروز ىف حرجب اباصم داؤف كلملا ناك دقلو

 بضغي كلملا ناك امنيحو ءاكلم حبصي نأ لب تايح ىلع ءادتعا

 اذإ رعذلا ثعبي بيرغ لاع حابن هنع ردصي ناك راثتسي وأ
 توصلا اذه ناكو ؛هنم دحأ كرذح دق نكي ملو ةرم لوأل هتعمس

 سيروم ىفلس كلملا اهيف ركذي ةرم لك ىف ىمامأ ثعبني فيخملا

 درجم ناك ىتح داؤف كلملا دقحو ةظيفح راثأ ىذلا نوسرتاب

 . بابسلا نم اليس ريثي همسا ركذ

 1954 ةنس سطسغأ ىف رصم ىلإ ءاج دق نوسرتاب ناكو

 عساو لجر اهسأري ةرازو لاقأ دق داؤف كلملا ناك ..ةصاخ ةمهمل

 نع مكحي ناكو ءاشاب ىقدص وه ةقراخ ةيصخش وذ ءاكذلا

 ىعدي ةركن اهسأري ةدوهعملا رصقلا

 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو تناكو اشاب ىيحي حاتفلا دبع

 ارازو نم ةرازو قيرط

 ةزه ىلإ رصم ىف ىسايسلا فقوملا بارطضا ىدؤي نأ ىشخت
 سيروم داقيإ تررق اذهلو .مكحلا ىلإ دفولا ةدوع ىلإ ىدؤت دق

 راد ولخت ال ىتح ةرهاقلا ىلإ ىرصملا مسقلا سيئر نوسرتاب

 دجو ىتح ةرهاقلا ىلإ لصي نوسرتاب دكي ملو .ىماسلا بودنملا
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 نكي ملو هتايح ىلع هنم ىشخي اديدش اضرم اضيرم كلملا
 دي ىف ةرازولاو داؤف كلملا تومي نأ نوديري هلاجرو نوسرتاب
 قيفوت ىلإ ةرازولاب دهعي نأ نوسرتاب ررقو ؛ىيحي حاتفلا دبع

 لا عم لمعي هتايح لك ىضق ىذلا مي

 دبع لاقتساو ءانعم نواعتلا ىلع امئاد فهلتي ناكو مهفارشإ
 كلملا اذه راثأو ةرازولا ميسن ىلوتو ؛روفلا ىلع ىيحي حاتفلا
 نع ولو ماقتنالا ىف ركفي أدب دقل ىتح هروط نع هجرخأو داؤف
 . هئدهأ نأ ىتمهم تناكو دفولا ةداعإ قيرط

 ناكو نييالم ةدعب ردقت ةلئاط ةورث كلمي داؤف كلملا ناك دقلو

 نكلو .لئاسولا لكب اهفعاضيو هتورث لغتسي ارهام لامعأ لجر
 ةمكحملا ةيسوساجلا ةكبش وه هدوقن ضعب هيف لغتسي ام عربأ
 ةيسايسلا رايصألا كي ينارع تانك ضار هنأ قل

 ىسايسلا هدامتعا ناك امنيب ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 هدج نإ موي تاذ ىل لاق دقو ..انيلع ناك هلك ىداصتقالاو

 1454 ةنس ةيردنكسإلا ىف انلصنقل اموي لاق ىلع دمحم ريبكلا

 ال ىل مكتقادص ريغبو ءىش لكب مايقلا عيطتسأ ىل مكتقادصب»
 كانه ايناطيرب تدجو تفلت امثيح ىنأل ءىش ىأب مايقلا عيطتسأ

 . «ىتشهد ريثت
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 ةقيقحب تمدطصا ىتح رصم ىف ليوط تقو ىلع ضعي ملو
 رصم عم قافتالا مدع راصتأ لك ناك ,ةحضاو ةعقاو

 رصم ىف انزكرم نإف برحلا تعقو ام اذإ هنأ ىهو اهنولهاجتي
 ةيملاعلا برحلا لالخ انزكرم نع اًمامت اًفلتخم نوكيس ةرملا هذه

 ىذلا ىرادإلا زاهجلا لك ناك برحلا كلت لالخ هنأ كلذ ىلوألا

 لازال ىنطولا روعشلا ناكو انيديأ ىفو امئاق رمورك ةأشنأ

 ىلع ايلك دمتعن نأ انيلع نإف - نآلا امآ ٠ لاح ةيأ ىلع انينج

 نيفظوملا نم ةيلقأ ادعام ءىش لك ىفو انتالصاوم ىف نييرصملا
 :.نلكارلإ مالا نكارعال

 ىلإ فقي نم كانه نكي مل انوحن دئاسلا بعشلا روعشل ةجيتنو

 ثالث وأ نيترازو ىف نيراشتسم ةعضب كانه ناك دقلو انبناج

 نكلو .ىرصملا شيجلل ىزيلجنا ماع شتفم كانه ناكو ؛تارازو
 - انل ةيبلسلا بعشلا ةمواقم ةلاح ىف ىتح هنأ دكؤملا نم ناك

 ىف ةليئضلا انتيماح نإف ..أوسأ ىلإ روطتت دقو - ةدكؤم ىهو

 اذهلو اهترادإو تالصاوملا ىلع ءاليتسالا عيطتست نل رصم

 نأ نكمي ىذلا ةرهاقلا نع انتاوق ءالج نأ ىه ةجيتنب تجرخ

 لواح ىتلا ةريطخلا جئاتنلا هل نوكت نل ةدهاعم قيرط نع متي

 دق ندنل ىف برحلا ناكرأ ءاسؤر ناك دقو ءاهب ىعانقإ مهضعب
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 ةرهاقلا ىف انتيماحب ظافتحالا نأ ةشقانم الب ةرم تاذ اوررق

 تنك موي تاذو «ةيروطاربمألا ةمالسل ىرورضو ىويح رمأ

 برح ناكرأ سيئر ىليك ريداجيربلا عم ليخلا ىلع ضيرتأ
 لانقو ةيربلا تالصاوملا نأ تدجوف سيوسلا قيرط ىف ةيماحلا
 عجح كانه تناك سكعلا ىلعو لب :ةيفارخ ةيرظن سيوسلا

 . ةرهاقلا نع انتاوق ءالج ةرورض ديؤت ةغماد ةيسايسو ةيركسع
 ملو قبلاب ةءوبوم ةرهاقلا ىف لينلا رصق تانكث تناك دقلو

 ءاحنأ مظعم نأل ؛حيورتلاو هيفرتلل ةصرف ةيأ دونجلا ىدل نكي

 سكعلا ىلع اوناك دقف طابضلا امأ .مهيلع ةمرحم تناك ةنيدملا

 ىدان ناكو .ةنكمملا هيفرتلا لئاسو لكب نوعتمتسي كلذ نم

 ناكو .مهل ةليمج ةعتم ةرهاقلا ىف ةايحلا لعجي رخافلا ةريزجلا

 روعشلل امئاد ازازفتسا ةرهاقلا ىف ةيبنجألا تاوقلا دوجو

 ىف مهسفنأ نودجيس دونجلا ءالؤه نأ ىف كشالو ,ىنطولا

 بعسش نيب مه اوعمقوو برح تبشن ول سئاي ىركسع فقوم

 ..جراخلا نم ةمجاهم ةيبوروأ ةلودو لخادلا ىف داعم ىلحم

 سيوسلا ة ةفاسملا تلعج دق ةثيدحلا تالصاوملا امنيب

 - ادج ةليلق تاعاس عبضب ىدعتت ال لينلا ىداوو

 ةرازو ىلإ ةركذم تلسرأ قئاقحلا هذه لك ةسارد دعبو
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 ةلواحمب مايقلا متحت ىتلا ةجاحلا حضوأ ..ةيئاطيربلا ةيجراخلا

 تققحت دقلو ,ةدهاغم عيقوت لجأ نم ةضوافملل ةيوقو ةديدج

 ال ةموكح عم .ةدهاعم ىلإ لوصولا ليحتسملا نم هنأ اضيأ

 نهتم انوكك ةبكط كانه نأ نجا ماو يبسنق

 لخاد نم انتاوق ءالجإل نيدعتسم انك ام اذإ دفولا عم اننواعت

 ناكو ..يتركذم ىلع درلا ىنعاجو .لانقلا ةقطنم ىلإ دالبلا

 ةيجراخلا ةرازول مئادلا ليكولا نم اصاخو ايصخش افارفلت

 ىف ءاضعأ كانه نأ نم ينرذحي تراتسناف تربور ريسلا

 عم ةدهاعم ةملك ركذ درجم مهريثي ىناطيربلا ءارزولا سلجم

 نأ نأ ريخلا نم هنأو فقسلاب مهسوعر مدطصت ىتح رصم

 . ةحيصنلا هذه تذفن اعبطو عوضوملا

 نم نوسبمال زليام ريسلا داع ىتح ايسنم رمألا لظو

 ريس ىقرشلا راشتسملا عمو ىعم هتاشقانم لالخو .ةزاجإلا

 ىلإ زليام ريسلا لصو هيمسن انك امك نترامس وأ ترامس رتلاو
 ةرازو ىلإ ىتركذم ىف انأ اهيلإ تلصو ىتلا جناتنلا سفن
 . 1550 ةنس فيص ىف ةيناطيربلا ةيجراخلا

 ةفصاع ةكرح ةيادبب نوسبمال زليام ريسلا ةدوع تنرتقا دقلو

 191508 ةنس ةرمتسملا ةبلطلا تارهاظمو تابارضإلا نم ةفينع
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 هصاصتخا ناكو ىرصملا سيلوبلا سأري اشاب لسر ناك دقو

 نم هل ناك نإو .تارهاظملا قيرفت ال تاردخملا بيرهت ةحفاكم

 ايزتيف رابجلا ىدنلريألا اصوصخ ةميكشلا ءايوقألا هيدعاسم

 ٠ كلذ ىف هينواعم ريخ كيرت

 لك ىلإ تابارضإلاو تارهاظملا هذه ىودع ترشتنا دقلو

 ةرهاظم نكلو ابذهم اقيقر نوكي دق ىرصملا درفلا ..تاقبطلا
 ىف ىزيلجنا طباض ىل ىور دقو .فيخم رطخ ىه ةيرصم

 نوقلي اوناك نيرهاظتم نع اصصق ىرصملا شيجلاو سيلوبلا

 ام الب بارحلاو عقادملا ىلع مهسفنأب

 لك عم دفولا داحتا ىلإ ةفينعلا تارهاظملا هذه تدأ دقو

 بودنملا راد ىلإ كرتشم دفو ءىجم مث ؛.ىرخألا بازحألا

 ٠ تاضوافملا باب حتفب بلاطت ةضيرع مدقيل ىماسلا

 ةرازو ىلإ انلسرأو هعون ىف ديرفلا دفولا اذه ةرايز انفقلتو

 تنيعو :ةضوافملا ىلع مايأ ةعضب لالخ تقفاو ىتلا ةيجراخلا

 ناكرأ ءاسؤرو ترامسو انأو ىماسلا بودنملا نم انوكم ادفو

 . ثالثلا ةلتحملا تاوقلا برح

 . 1555 ةنس ةدهاعم تدقعو

 دفولا لاجر نم نيروهشملا ةضراعملا ءامعز اهلالخ تفرعو
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 ساحنلا ناك دقو .ديبع مركمو اشاب ساحنلا اعبط مهسأر ىلعو

 اتناك امهتاي نأل نيتقسانتم نيتيصخش نانوكي مركمو

 ةبصخ ةيلقع اذ ايكذ مركم ناك ..اضعب امهضعب نالمكت

 هنم ةنورم لقأ ساحنلا ناكو دروفسكأ ىف هتسارد اهتلقص

 . ةحارص رثكأو

 تدجو دقف اشاب نينسح تلباق نأ ىل ثدح ام فرطأ نمو

 شقانأ نأ عيطتسأ تنك اذهلو ,دروفسكأ ىف ىل اميدق اليمز ةيف
 نكأ مل ةقيرطب رارسألا قدأ هعم لدابتأو ةسايسلا هعم

 ناك دقلو ...رصم ىف اقلطم نييسايسلا نم دحأ عم اهعيطتسأ

 ةميق هب ىتالصل لعجي ..كلملل لوأ نيمأك مث ناث نيمأك هزكرم

 ةقرف نتباك ناكو لويلاب ةيلك جيرخ نينسح ناك دقو .ىربك

 ىقتلن انك اننأ ةجردل انتقالع تقثوت دقو دروفسكأ ىف حالسلا

 ىدوجو نم ةعبارلاو ةثلاثلا ةنسلا لالخ نايحألا ضعب ىف ايموي
 اموهفم ناكو .ىمادق ءاقدصأك رصم ىف انيقتلا دقلو .رصم ىف

 دقو ..ءىش ىف هطروي وأ رخآلل ارس ىشفي نل انم ادحأ نأ اذهل

 نإ» :ىل لوقي سانلا ريدقت مهف ىف داتعملا هئاهدب داؤف كلملا ناك

 وهو ءاكذلا نم ميظع طسق ىلع هنكلو فيعض لجر نينسح
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 انتسايسل اقودص اقيدص نينسح ناك دقو «مدلا فيفخ اضيأ

 ىرول ببسب هتياهن نوكت نأ ةعذاللا ةيرخسلا نم ناك اذ

 يناطيرب ٠

 و

 ىف لصف ةياهن هتوم ناكو لاضع ضرم دعب داؤف كلملا تامو
 تنكو هتزانج ىف ترسو ةيناطيربلا ةيرصملا تاقالعلا خيرات
 .لبقتسملا انل ئبخي اميف ركفأ ةيمسرلا ىترتس ىف ريسلا لاوط
 عاطتسا ىتلا ىنطولا بصعتلا ىوق تبكن نأ عيطتسنس لهو
 نأو اهتبكي نأو ءاهحامج حبكي نأ زوجعلا رداقلا كلملا اذه

 ةعضب هعيطتست امم عربأو رهمأب انتحلصمل عاقلا ىف اهبسري
 هييطتشت اميوأ ةرهاقلا ةيماح ندئوكي خينلا دينجلا نم قالآلا

 + ةذدرتملا ةيجراقلا ةزأَزو ةبسايسا

 ىوس هقلي ملو دعب قوراف كلملا لباق دق انم دحأ نكي ملو
 كردأ تنك يننكلو ..طقف قئاقد عضبل نوسبمال زليام ريسلا

 ناك دقلو ؛ادج براجتلا دودحم باش وهو هلاح ىف ركفأو
 لباقي ملو ميرحلا ىف ىبر دقلو داؤف كلملل ديحولا نبالا قوراف
 هيبأ ةافو لبق لسرأ دقو ىزيلجنا بوكر ملعم ىوس الجر
 يلق هيبأ نم تاميلعتلا تناكو ءندنل ىلإ رهشأ ةعضبب
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 الإ دحأب لصتي الو هبتك ىلع فكعي نأ ىهو هل ةقفارملا هتيشاح
 ..ةرورضلل

 هنإ ىل لاق ندنل نم هتدوع دعب ةرم لوأل قوراف تلباق امنيحو
 دوي ناك هنإو ىماظن بلاطك ةيبرحلا ةيلكلاب قحتلا ول لمأي ناك
 «سورك جنراش» عراش ىف تابتكملا ىف ةليوط تاعاس ىضقي ول

 .. نينثالاب هل حمسي نكي مل نكلو
 ةرشع ةعباسلا ىلاوح ىف ناك ىذلا ريغصلا كلملا ناك دقو

 .خيراتلل ةصاخ ةياوه اذ ناكو ؛ىعيبط ءاكذب عتمتسي هرمع نم

 هذه لك نكلو ,ةفيرطلا صصققلاو رداونلا ةياورب اعلوم ناكو

 طالب تارماؤمو طغض هجاوتل ىفكت نكت مل اذه عم بهاوملا
 كلملا نكلو عئار ةياصو سلجم كانه ناك دقلو .ىقرش ىكلم
 ىذلا اشاب رهام ىلع ذوفن تحت هرمع نم ةركبم ةلحرم ىف عقو
 الجر رهام ىلع ناكو ؛ىارسلا ىف لوألا ذوفنلا بحاص حبصأ
 دقف اذهلو ؛هكلهتسي هحومط ناكو احومط ناك هنكلو ادج ايكذ
 سفن ديدجلا كلملا ىف بصي نأ روقلا ىلع هينيع بصن عضو
 . دفولا وحن هيبأب ضيفت تناك ىتلا ةيهاركلا

 حرملا ريثي ارمأ اذه هوهز ناكو ..هسفنب وهزي ساحنلا ناكو

 لغتسي نأو اذه لغتسي نأ عاطتسا رهام ىلع نكلو «ءادعلا ال
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 رسأ دقو ..كلملا ردص راغيإ ىف ساحنلل ىبعشلا زكرملا اضيأ

 ةناهإلا نم ىكبي ناك كلملا نأب اموي اشاب نينسح ىقيدص ىلا
 نم رثكأ ساحنلاب امامتها فحصلا ىف سملي ناك امنيح

 هبطخب كلملا للم ريثي ساحنلا ناكو ..كلملا صخشب مامتهالا

 هتقثب هظيفي ناك :ةصاخلا هتالباقم ىف ىتح ةنانرلا ةليوطلا

 ايروتكيف ةكلملا ناهبشي قورافو ساحنلا ناك .هسفن ىف ةقلطملا
 ول امك اهبطاخي ناك هنأ نم ىكتشت تناك املاطق نوتسدالجو

 ٠ ماع ناديم ىف بطخي ناك

 ىساقأ تنك ىننأل كلملا ىلع فطعأ تنك ددصلا اذه ىفو

 اعوضوم هعم شقانأل تبهذ املكو ؛ساحنلا عم ءىشلا سفن

 وأ ةعاس فصن قرغتست ةيسامح ةبطخ ىلإ عمتسأ نأ ىلع ناك

 نم تئج ىذلا عوضوملا ىلإ ذفنأ نأ لبق ..نيطسلف نع ةعاس

 . هلجأ

 ساحنلا نيب رودي ناك ىذلا كلذ وه راوح فرطأ ناك دقلو

 ..كلملا معو دهعلا ىلوو ةياصولا سلجم سيئر ىلع دمحم نيبو
 ىف هفطاوعو هبلقب شيعي ءارثلا عساو اريمأ ىلع دمحم ناك

 ناك ريغص وهو هنأ نزحلا ىداب وهو ىل ىوري ناكو ىضاملا

 نولمكتي ةموكحلاو ىارسلا لاجر لك ىأ ..افلأ نوثالث كانه
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 امو هب ملحيو هانمتي ام لوأ نأو ةيلصألا مهتغلك ةيكرتلا ةغللا

 ةيويدخلا ىلإ رصم دوعت نأ وه هققحي نأ عيطتسي ول دوي

 ماظن ىنمتي وهف اذه رذعت اذإو .ايكرتل ةيعبتلا لظ ىف ةميدقلا

 رقتحي ناك هنكلو دفولا هركي ىلع دمحم ناكو ؛هدهعو رمورك

 ابازحأ نولثمي نيذلاو مهل ىودجال نيذلا نيرخآلا ءامعزلا

 مئاد ناكو ةقحالتملا رصقلا تارازو نونركي نيذلاو :ةيمهو

 ىلإ تدأ ىتلا ةيجولكيسلاو ةيسايسلا انتاطلغ ىلع ىسألا

 . رصم ىف يناطيربلا ذوفنلل ىجيردتلا روهدتلا
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 نيبو ساحنلا نيب ةعيطق ىلإ تدأ نأ ىوقلا هذه لك تثبل امو

 هل ىسايس لمع مهأ قوراف كلملا أدبي نأ ىنشهدي ملو ..كلملا

 هراشتسمب هلادبتساو اشاب ساحنلا ةلاقإب دشرلا نس ةغولب دن

 . اشاب رهام ىلع بيرألا

 ىصقأو رصقلا تارازو نم ةرازو ىرخأ ةرم رصم تمكحو
 . ةيناث ةضراعملا فص ىلإ دفولا

 سأرأل رصم نم تلقن 1974 ةنس لئاوأ ىفو ليلقب اهدعبو

 ساحنلا عدوأل تبهذو ةيجراخلا ةرازو ىف ىرصملا بتكملا
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 ىلع ةفينع ةلمح نش هنكلو ,دوهعملا هباحرتو هتطاسبب ىنلباقو
 نأ اليحتسم ناكو ..هتلاقإ ىلع ترمآت ىتلا ةيناطيربلا ةموكحلا

 . ةلاقإلا هذه ىلع انلثم فسأي مل ادحأ نأ هعنقأ
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 ورهن بلق ىف ةلحر





 ملو ..دنهلا لفاحم اهتفرع ةجض ربكأ تراثأ روصلا هذه»

 :لاق امدنع هصخشب ورهن الإ ةجضلا هذه تكسي
 ىسفن ىه هذه :نلعأ امدنع نونيم اشيركو ءانأ وه اذه»

 هطوطخب خيراتلا بتكي نانف ةصق اهنإ ..اهنم برهلا ديرأ ىتلا

 .«هتاولأو

 «لارجوج نسيتوسل» الإ همسريل نانف ىلإ ورهن سلجي مل
 فرع ىذلا ديحولا ماسرلا» اذهل هنومسي ىذلا مصألا نانفلا

 ةفدصلا ضحمب تهّتناو ةحوللا تأدب دقو «لخادلا نم ورهن

 ىه ورهنل ةديحولا ءازعلا تاظحل تناكو سيوسلا ناودع لالخ
 لجر كانه نكي ملو» ..هيلإ ثيدحلاو نسيتوس ىلإ سولجلا
 لاق امك «همسرأ تنك ىذلا لجرلا لثم اًحربم ًاليقث امه مومهم

 .نسيتوس

 هتسارد متي نأ عطتسي مل مصأ ًالفط دلوو نسيتوس شن دقو

 ىضمي ذخأو ةرشع ةثلاثلا ىف وهو ةسردملا نع عطقناف هتهاعلا

 باجنبلا لوقح نيب لوجتلا ىفو مسرلا ىف هتاسأم ىسنيو هتاقوأ
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 دحأ هلخدأو مسرلا ةذتاسأ دحأ هيلع رثعو اهراهنأ فافض ىلعو

 ةميدقلا دنهلا ىف ةفاقثلا ةمصاع تناكو روهال ىف نفلا دهاعم

 لبقتل دعتساو هحور تجضنو هتبهوم تلقص امنيحو «ةثيدحلاو

 نييالم تمدص ىتلا ىربكلا ةاسئملا هتمدصو هتأجاف ةايحلا

 «ميسقتلا بحص ىذلا عزفلاو ربكألا لوهلا لك شاعو دونهلا
 اهضعب حبذت فالآلاو دنهلا تلمش ىتلا حباذملا هنيعب ىأرو

 اويسك نيذلا» ىأرو .نييالملاب ةيراضلا شوحولاك كتفت نييالملاو

 ةلتاق نيباعثو عافأ نع نوفشكي فنعلا مدعو بحلاب مهتيرح
 لافطألاو ءاسنلا ثتثح» ىأرو ..«مهرودص ىف نمكت تنا

 ىرق لك ىفو روهال ةفصرأ ىلع ةاقلم فالآلاو تاثملاب ةيبصلاو

 تقايلو ةنجو ورهنو يدناغ» ..اهلك دنهلا ىأرو «باجنبلا لوقحو

 لكك رجفنا ىذلا ..نافوطلا اذه اودصي نأ نع نوزجاع لكلاو
 منيا ىف رقلا نفاد

 نم ممصلا ىنعنمي ملو ميسقتلا لاوهأ لك تشع» :لوقي امكو

 فصع ىنذلا لازلزلا عمسأ نآ نمو ةعيرملا ةيواهلا سحأ نأ

 تعقو اذامل وأ فيك بيجأ نأ عيطتسأل نكأ ملو ,ناسنإلا حورب

 نأيو ةايحلا طورش نم طرش اهنأب الإ اهرسفأ نكأ ملو ةاسنملا

 ىرأ تنكو «ناسنإلا اياطخ لك ترهظأ دق باجنبلا حباذم
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 لكو فينعلا ملألا مرطضيل ىلوح ةددبملا ةايحلا عايضلا

 ىف اهارت ىتلا ةفيخملا حابشألاو ميحجلا ةنسلأو نيطايشلا
 .. اذه لك تشع ىننأل ىه ىتاحول

 قرافي ال سوباكلا لظو ةاسأملا لك لارجوج نسيتوس مسرو

 اذهلو ..هتاحول وه هيلع ديحولا هجاجتحا ناكو نآلا ىلإ هتايح
 اهيف بصو ةروثلاو طخسلا لكو عزفلاو فوخلا لك اهيف بص

 .ناسنإلا وحن اهب رعشي ىتلا ةقفشلاو بحلاو فطعلا لك اضيأ
 دنهلا ىف نفلا ثادحأ نم اًئدح ناك لوألا هضرعم ماقأ امنيحو

 الأو هوسني نأ نوديري اوناك ىذلا ديحولا ثدحلا اًعيمج اوأرو

 راعلاو ىزخلاب نورعشي ال ثيحب نسيتوس هلجسو ءادبأ هوري

 .مهسفتأل نارفغلا بلطو ءاثرلاو فطعلاب نكلو.
 مسرت كنإ :هل لاقو دنهلا ىف كيسكملا ريفس هضرعم ىأرو

 بهذت نأ دبالو ميظعلا انماسر ..ارييفير ىدوجيد مسري امك

 نأ ديري نسيتوس ناكو ..كل اًيناث اًنطو اهدجتسو اندالب ىلإ

 ىلإ بهذف ا(ًديدج ًاملاع فشتكي نأو هسفن نمو دنهلا نم جرخي

 ىلامعأل ضرعم لوأ تمقأ» :لوقي امكو نيماع دعب داعو كيسكملا
 فحصلا تثدحتو وكيسكم ىف نيماعلا ةثعب نم ىتدوع دعب

 ىفو نفلا رئاود ىف لدجلا دتشاو باهسإب داقنلا بتكو اًريثك
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 ىل تلاق هب تفاط نأ دعبو ضرعملا ىدناغ اريدنأ تراز موي رخآ

 ةلاص طابترالو ضرعملا ةياهنلو ضرعملا اذه ىبأ ىري نأ دبال

 ىلإ اهلك تاحوللا لمحأ نأ اريدنأ تبلط نيرخآ نينانفب ضرعلا
 تقولا كلذ ىفو لعفلاب اذه متو .كانه لال رهاوج اهاريل مهلزنم

 سم تناكو .مهدنع ةفيض لزنت «نص تاي نص» مادم تناك

 ةرعاشلا وديان ىنيجوراس هنباو لافنيلا ةيالو ةمكاح وديان
 نص مادم ىلإ تبلطو تاحوللا عيمجلا ىأرو ةروهشملا ةدهاجملاو

 ىتننإ اهل تلقو كانه ضرعأو نيصلل اهتوعد لبقأ نأ نص تاي

 ىقبأو ةبرغلا ددبأ نأ ديرأو .دنهلا جراخ نيلماك نيماع تمقأ

 لافنبلا ىلإ بهذآ نأ وديان سم ىلإ تبلطو تقولا ضعب انه

 لظأ نأ تدرأ ىننكلو ةعقاف ناولابو ةيح ةاسأملا لازت ال ثيح

 !«باجنبلا ءاوهو باجنبلا راهنأو باجنبلا بارت ىدلب ىف
 نأ ديري اهدلاو نإ تلاقو اريدنأ ىب تلصتا نيموي دعبو»

 نأ ضفر لال رهاوج نأل ةريبك ةأجافم تناكو هتروص مسرأ

 كش ال ديري دنهلا ىف ماسر لك نألو ؛لاثم وأ ماسر مامأ فقي

 نها هنأل نكلو ءارزولا سيئر هنأل ال لال رهاوسج مسري نأ
 ميدسلا

 ورهن لال رهاوج مسرأل تبهذ ددحت ىذلا مويلا ىفو
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 ًاليقث امه اًمومهم لخد نأ ثبل ام مث تقولا ضعب ترظتناو

 حابصلا كلذ ىف هلثم مهلاب ًالقثم ًالجر ىتايح ىف رأ مل ىتح
 ةيناسنإلا ريصم ىلعو مالسلا ىلع فوخب رعشأ ىننإ :ىل لاقو
 .رطخ ىف اًعيمج اننإ ..اًدبأ هلثمب رعشأ مل اهلك

 ىلع موجهلاو سيوسلا ىلع ناودعلا أبنب ةرم لوأل تقرعو
 ةراضحو رصم لوح ًاليوط اًئيدح ثدحتن انذخأو سلجو مكدالب

 رعشي ناك ةسلجلا تهتنا امنيحو دنهلا بجاوو رصم رودو رصم
 برح دض هتكرعم حابصلا كلذ نم أدبو ؛حايترالا ضعبب

 راصتتنا هنأ ت .اف ةرصتنم رصم تجرخو سيوسلا
 .ءىرب لفطك اًحرف ناكو ..هل ىصخش

 لك ىف لال رهاوج ىرأ نأ ةدملا هذه لالخ ىل حيتأ دقلو»

 وهو زئمشم وهو لاعتم ربكتم وهو بضاغ رئاث وهو هتالاح

 ةريبكلا ءامسألا لماعي هتيأرو ءفوصتم ملاح وهو ملأتم نيزح

 هيأر ىل ىدبي هتعمسو ديدش قيضيبو ةفرجعبو راقتحاب ةبيهرلاو

 دنهلا لكاشمو دنهلا نع ثدحتيو ةحارصب سانلا نم ريثك ىف
 .«هيلإ نيبرقملا برقأ ريغ دحأ فرعي مل امك

 ىلإ قيرطلا لض نانف لجر اذه نأ ورهن مسرأ انأو تدكاتو

 ول هنأو هيلإ راس ىذلا قيرطلا لثم ًائيش هركي ال هنأو ةسايسلا
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 موي رخآ ىل هلاق ام ركذأل ىننأو نفلا راتخال ةيناث ةرم رّيخ

 اهنإف ءاقبلل تعراص املك ةيناسنإلاو دنهلا نأ ..انيهتنا امنيح
 ..ةسايسلا لاجرب ال نينانفلاب رمتستو ىقبت

 ..ورهنل نيتحول تمسرو
 هتدحو ىف ىناعيو ىساقي ىذلا «ديحولا» لجرلل ىلوألا تناك

 هرطاشي وأ همهفي ًادحأ هيف دجي ال ملاع ىلإ عفترا ىذلا ىلاثملاو

 هنراقيو عقاولا ىري ىذلا رئاثلا لجرلل ةيناثلاو ؛هراكفأو همالحأ

 دقو ساسحإلا اذه هضميو تتشتلاب طحيف ديري امو همالحأب
 اًمئاد مرفملاو ةيديلقتلا ةدرولا لمحي ةروصلا هذه ىف هتمسر

 هقوفو دماج ديدح ىلإ تلّوحت ةدرو اهنكلو هخورع ىف اهعضوب
 :لهرلا هيهات الم :هموبو ءادرن َلَوعََب هحاماو ةفلظن داما

 سحيو ءايشألا ىري هنأل هسيساحأ هتقهرأ ىذلا ساسحلا

 ىنركذي ةحوللا هذه ىف ورهن ناك .ديري امك اهرييغت نع هزجعب
 هحنميو ةفرعملاب هسفن ءىضتو ىحولا هيلع طبهي اذوبب امئاد

 نأ بجي امكو ىه امك ءايشألا ةيؤر ىلع ةردقلا ةفرعملاو ىحولا
 هذه لالخو اهرييغت ىلع ةردقلا كلمي نأ ريغب نكلو ؛نوكت

 .ميظع قلق ةفرعملا نإ ..اذوب ةملك ًامئاد ركذأ تنك ةحوللا

 ةيماح برح ىف لجر ةروص تناكف ةيناثلا ةحوللا امأو
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 هراكفأو هيدي دّيقت ىتلا ىه همالحأ طويخ هسفن عم ةرمتسم
 ىذلا «ىلقرهلا» هعارصو هلوح ميحجلا ىكذت ىتلا ىه ةيرطضملا
 ..هينيع ىف قيمعلا نزحلا ةرظن ثعبيو ىنمتي ال امك ًامئاد ىهتني

 دّيقملا سويشيمورب» ..ةروصلا هذه ىف ىل ودبي ورهن ناك
 ..«روسلا ده: نم كيهتلا اَبْنيَسَو .ةدويقل اكاكف ىريال يذلاو

 .قيبجا لكم انكآذ نايشألا امت انأ اذه» :ورهن ىل لاق

 تحت لظيف همظعم امأو حطسلا ىلع هنم ليلقلا وفطي ..جظلا

 .«ةلماك ةروصلا تيأر نسيتوس اي تنأو ..ءاملا

 تنأ اولاقو مهرثكأ راث ورهن ةروص داقنلا ىأر امنيحو

 .ورهنل ةيتاذ ةروص هذهو ورهن سيل اذهو مئاشتم
 ىلع نستيوس» لاقو اًعيمج داقنلا تكسأ لال رهاوج نكلو
 بتكملا ةفرغ ىف امهادحإ هتيب ىف نيتروصلا قّلعو «با

 ىسفن ىرأ ىتح اذكه :ىل لاقو ..لابقتسالا ةفرغ ىف ةيناثلاو

 ..اهاسنأ الو

 لمأتأ تنكو انعم كرتشت اريدنأ تتاك ورهتل ىمسر لالخو

 روعشلا اًمئاد ىسفن ىف ظقوي اههجو ناكو ًاليوطو ًاريثك اههجو

 هذه سفن ىف مئاقلا عارصلا ىدم سحأ تنك ..ةمحرلاو نانحلاب
 سحأ تنكو ةديعس ةحرم اهنأ اًعيمج سانلا دقتعي ىتلا ةديسلا
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 ةعاجشلا ىدمو رونلاو لمألل ةريخألا طويخلاب تيمتسملا اهثبشت

 .أ تنك ..زجعلاو فوخلاب روعشلا اهيف هثعبي ىذلا ناميإلاو
 دشأ تناك اريدنأ سفن ىف ةكرعملا نأل ةديسلا هذهل ةمحرلاب

 هذه ىف ةلماك سكعنت تناكو ءرمتؤملا بزح لخاد اهنم ةّدح

 عايضلاو هيتلا لكب اهتيأر امك اريدنأ تمسرو ةقيقرلا سفنلا
 ةروص ىلع داقنلا راث امكو ..دلجلاو ةعاجشلاو نانحلا لكو

 اريدنأ ةروصل اوراث لال رهاوج
 بتاج ىلإ تفقو اريدنأ نكلو ..انأ ىسفن لالخ نم ةنبالاو
 ..اهتفرغ ىف ةروصلا تقّلعو ةقيقحلا ىه هذه تلاقو ةروصلا

 امهنأل امهمسرأ نأ تدرأ نايرخأ ناتيصخش كانه ناكو

 لال رهاوج ةروص نالمكيو ةرضاحلا انتمحلمو دنهلا ناسكعي

 .دازا انالومو نونم انشيرك امهو ..اريدنأو

 قرأ كانه سيلو همسر ةركفل برطو نونم انشيرك بحرو

 لجرلا اذه لثم لال رهاوج دعب نفلل اًمهف قدأو اًساسحإ
 .ماودلا ىلع لعتشملا راّبجلا مراصلا

 ةمرطضم ةدلص ةرخص اًمئاد ىل هبشي نونم انشيرك ناك

 قزمي ىذلا ريبكلا ضقانتلاب سحأ تنكو ؛اهلخاد ىف رانلاب
 فطعلا نيبو هلوح امم فيخملا مراعلا زازئمشالا نيب هسفن

 بألا ىرأ ىنتأب ىنومهتاو
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 هناكو اًنايحأ ىل ودبي ناكو اًضيأ.هلوح ام ىلع لماشلا قيمعلا

 ال هنأل .هئادعأ ىلعو هيلع دبعملا مدهيو نوشمشك فقي نأ ديري

 .طوسلابو فيسلاب ةفرايصلاو نيبارملا درطي نأ عيطتسي
 روزيل اًمئاد ىتأي ناكو نونم انشيركو انأ انقداصت دقو

 لخدي امنيح ىل ودبي ناكو .ىعم ًاليوط أتقو ىضقيو ىمسرم

 ىسنو سناتسم فيلأ طق ىلإ بلقنا ىرب ناويح هنأكو ويدتسالا
 ناولأ ىوس ةايحلا دعت ملو شيجلاو تالارنجلاو ةسايسلا

 فيك اوريل نوريثكلا ءاج ةروصلا تهتنا امنيحو «راكفأو طوطخو
 نكمي لهو هسفن محتقأ نأ تعطتسا فيكو نونم انشيرك تمسر
 انشيركب قلعتي ءىش لككو .ةقلغملا ةعلقلا هذه محتقي نأ دحأل

 نم ةروص هرثت مل امبر فينع لدج عضوم ةروصلا تناك نونم
 تضفرو ةلئاط غلابم اوضرعو اهئارش ىلع نوريثك تفاهتو «لبق
 نكمي الو ًانمث اهل عفدأ نأ عيطتسأ ال ىننإ نونم انشيرك لاقو

 تشعو ةروصلاو ةبرجتلا تشع انأو ءاهنمث نم كسفن مرحت نأ
 هيلع تضرع امنيحو ءاهعيبت نأ دبالو اهعمو كعم ةيقيقحلا سفن
 كنيبو ىنيب» :لاقو ضفر هيلع تححلأو لباقم الب اهب ظفتحي نأ
 ىفو موي لك ىسفن هجاوأل لال رهاوج ةعاجش ىدل سيلا

 ..«ىسفن نم برهأو ىسنأ نأ اًريثك بحأ ىننإ
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 ..دازا انالوم ةروص ىه ةمحلملا ىف ةعبارلا ةقلحلا تناكو

 ناكو ةيحورلاو ةيلقعلا اهتزعو دنهلا ءايربك ةمق ىل لثمي ناكو
 ةقهاش ةمق ةفاح ىلع ًافوصتم ًالماكتم شيعي هنأكو ىل ودبي

 ىودج الو دانعلا نوقحتسي الو ءايبغأ ًاراغص هلوح سانلا ىريو

 مسر امك نامريوسلا هيف روصتأ تنكو ؛مهعانقإ وأ مهرييغت نم

 شيعي هنأ سحأو هتبارإو هذه هترظن هيف ىنبذتجي ناكو هشتين

 هروطت نم اهرربي ام ةرظنلا هذهل نأ سحأ تنكو هرشبلا قوف»

 ةيساسح طرف نمو هحور ةيرقبعو هيعو نمو ىحورلاو ىلقعلا

 ةروث ىرخأ ةرم تهجاو دازا انالوم ةروص نم تغرف امنيحو
 سانلل هترظن تسيل هذهو دازا االوم سيل اذه اولاقو داقنلا

 مل ىذلا باتكلا ردص رهشأب هتافو دعبو تام دازا انالوم نكلو
 اهآر امك دنهلا لالقتسا ةصق بتكو هتايح ىف هبتكي نأ أشي
 اًدييأت ناكو سانلا لك ىف ةحارصب هيأر بتكو ءاهشاع امكو
 .«دازا مالكلا وبأ انالوم نع ..ىتحول ىف هلوقأ نأ تدرأ ام لكل مات

 بهذت نيأ ىلإ» ..هماهلاب بيجيل لارجوج نستيوي تلاسو
 الو «؟هطسو ىف فقت ىذلا قرطلا قرتفم نم جرخت فيكو دنهلا
 نحشأ ىننإ» :لاق هنأل ىلاؤس ءارو قلقلا سحأ نانفلا نأ كش

238 



 يننأل بنذلاب نورعشي سانلا لعجأل ةاسنملاو طخسلاب ىموسر
 عونو فطعلا نم عون وه ىنكرحي ام نأو ةمحرلا ريثأ نأ ديرأ

 نفلا ةمهم نأ نظن نأ أطخلا نمو ؛ناسنإلا ىف ةماتلا ةقثلا نم

 وأ ءادعس سانلا لعجي ال نفلا نإ ..ءادعس سانلا لعجي نأ ىه

 ولو ىتح ناسنإلاب عفتري نأو سانلا ريثي نأ هيلع نفلا لب ءاسعت
 حور ررحي هنكلو ًاليجنأ مدقي ال نفلا نإ .ةاسنملا نف ناك

 ..اهسقنب ةقيقحلا دجت نأ عيطتست ىكل ناسنإلا

 حاورأ ريثأ نأ تعطتسا ام اذإو حورلا بطاخي نفلا نإ»
 نأو دبال ىنفلا لمعلا نأ دقتعأ انأو ىتمهم تيدأ دقف سانلا

 اهلوح رودت ىتلا ةركفلاو ريبعتلاو ةركفلا امه نيرصنع ىوحي

 هعارصو هتساعتو هتمظع نع ربعأ انأو :ناسنإلا ىه ىتاحول لك

 عوبني ربكأ وه لمألاو لمألا نع ربعأو مدقتلا ليبس ىف مئادلا

 ىذلا وه لمألاو لمألاب لفحت تاحوللا هذه لكو ةايحلاب حرفلل
 لهو ..ةكرعملا ىف نورمتسي مهلعجي ىذلا وهو نوحفاكي مهلعج

 لاقو فقو ىذلاو ..؟سأيلا مأ لمألا ةلالد ,ناسنإلا داهشتسا

 مأ سأيلا عرز له .. نولمعي ام نوفرعي ال مهنإف مهل رفغا هاتبأ

 .؟لمألا

 امنيح اًرضاح تنك دقف لارجوج نستيوس تاملك تركذتو
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 ةبسانمب ..هداليم ديع موي ورهن دونهلا نييفحصلا دحأ لآ

 مأ سيلاب رعشت له كداليم ديعب كلافتحاو نيعبسلا كغولب
 ؟اهتققح مأ كتايح تددب كنأ رعشت لهو لمألاب

 ام نكلو متنأ اومكحت نأ مكناكمأ ىف ناك امير : ورهن لاقو

 وأ عايضلاب ساسحإ ىدل سيل ىننأ وه هلوقأ نأ عيطتسأ

 ملو ىتايح تققح ىننأ سحأ سكعلاب لب تتشتلاو سايلا

 له نكلو ..رخآ ىنعم سكعي ىهجو نوكي ال نأ وجرأو ..اهددبأ

 رخآل تقو نم امبرو ال ديكأت لكبو ال عبطلاب ديرأ ام تققح

 الو ديرأ ام ققحأ مل مومعلا ىلع نكلو ءاًنيش تققح ىننأ سحأ

 ةهجاوم ىف ةذل دجأ ىننأ وه ىنضوعي ىذلاو ..اديعب تلز

 اهتعراصم ىف ةذل دجأو تابقعلاو تاليحتسملاو روخصلا
 اذه نإ ..اًمئاد ىمدق ىلع فوقولاو ًانايحأ اهتحت طوقسلاو

 .«ةعئار ةرماغم ةايحلا لعجي

 ..دنهلا ىف لمأ كانه
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 ةنيجس تاركذمح

 تاواشاب ةعبس ٠08





 ملقب
 ديدناب ىميشكال اياجيف

 اكيرمأ ىف دنهلا ةريفسو ورهن ةقيقش

 :1447 سطسغأ

 نم تظقيتسا امنيح ليللا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا تناك

 ىلع اًفقاو ىمداخ «ادنب» تدجوف رونلا تاضأو ةعوزفم ىمون

 لصو دق سيلوبلا نإ لاق ؟لعفي اذام هتلاس املو ..ريرسلا ةفاح
 .ىنوري نأ نوديري مهنإو

 لكب جومتو ةبرطضم ةليقث ذئتعاس ىسأر تناك دقلو
 ,ةيضاملا ةعاس نيرشعلاو عبرألا لالخ تبقاعت ىتلا ثادحألا

 ىف ىودي لازي ال ةبلطلا بكاوم دصح ىذلا صاصرلا ناكو
 ىلإ مهتلمح نيذلا هوجوو اوطقس نيذلا هوجو تناكو .ىنذأ
 ..امدهم ناك ىف ءيش لك ..ىنيع مامأ ةثام لازت ال ىفشتسملا

 اهروص لكو ةايحلا تناكو ..ءاوسلا ىلع ىحورو ىدسجو ىلقع
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 ..يمامأ ةسوكعم ةزتهم ودبت

 ..نهظقوأ نأ اشأ ملف شارفلا ىف تامئان تانبلا تناكو

 امهعدخم ىلإ اتوآ امنيحو سمألا ثادحأ «ارات»و «اكيل» تدهش
 نم طق ىحمنيس هاتأر ام نأ نظأ الو ..نيتسعت نيتكهنم اتناك

 ..امهتركاذ

 دونجلا نم اًدشح كانه نأ تسسحأو رادلا وهب ىلإ تجرخو
 نك لك تدجو دقف .تشهد ىتح رونلا تاضأ نإ امو . طابضلاو

 سيالم ىف مهضعبو ةيمسرلا مهرتس ىف مهضعب ..مهب لتما دق

 مانت ثيح ةدنارفلا ىلإ دعصت مهنم ةمنرش تيأرو ..ةيداع

 نأ عيمجلا ىلإ تبلطو اودوعي نأ مهترمأو تبضغف .تانبلا

 .ةقيدحلا ىف ىنورظتني نأو ناكملا اورداغي

 هعم نإ ىل لاق دقف اذه هقياض دق سيلوبلا رادمكح نأ ودبيو
 اذه لكل ةرورض ىأ نكلو :ةلئاق هيلع تددرف ىلع ضبقلاب اًرمأ

 لثم ىفو ءالزع ةديس ىلع ضبقلل نيحلسملا دونجلا نم ددعلا
 لزنملا شيتفتب اًرمأ اضيأ هعم نإ :ًالئاق درو ةذاشلا ةعاسلا هذه

 .نجسلل دعتسأل تبهذو نوديري ام نولعفي مهتكرتف هلك

 رمألا ناك اذهلو ىلع ضبقي نأ عقوتأ نكأ مل عقاولا ىفو

 ىف نكي ملو تانبلا عم دحأ تيبلا ىف نكي ملف ؛ةفيخس ةأجافم
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 ىخأ ةنبا اريدنأ تلصو دقو اًئيش نهل بترأ ىكل عستم تقولا

 اهلبقأ ىكل تدعص اذهلو ؛طقف تاعاس عضب ذنم ىابموب نم

 انبهذ لجاع ثيدح دعبو تانبلاب اهيصوأ ىكلو عادو ةلبق

 .رمألاب نهربخنو نهظقونلا
 هنلبقتف روف فقوملا نكردأو ةداعلاك تالساب تاعاجش نكو

 ىف ىنندعاسي نك تاظحل دعبو لب ..سامح ىفو ةطاسب ىف
 بتك ةعضب ترضحأو ةبتكملا ىلإ «اكيل» ترجو ..ىبئاقح مزح
 تارظن ىلإ رظنت ةنكاس تلظ «اتير» نكلو ىبئاقح ىف مهتسد

 انأ اهيلإ ترظن املكو مونلاب نيتليقثلا نيتعساولا اهينيعب ةمهاس
 الو ريبك ملاعلاو ةريغص ءاتير» تناك دقف ىتعاجش تراخ -

 .اهب ىنعيل دحأ

 له» :ةلئاق تمستبا ذإ ىسفن ىف امب ىه تسحأ امنأكو

 ىمومه لك ةملكلا تحازأو امام اي كعم نجسلا ىلإ بهذأ
 تلاقو ةرارحب اهنضتحأو اهلبقأ انأ تينحناو اًعيمج انكحضو

 لباقت فيك سيلوبلا ىريل ةقيدحلا ىف امام اي كعدوتس» :ارات
 .«ثادحألا هذه انترسأ

 سيلوبلا نم انبرتقا امنيحو ةقيدحلا ىلإ ىعم اًعيمج نجرخو
 ءىشل ىمتهت ال ةزيزعلا امام» :لاع توص ىف «اكيل» تلاق
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 ..«ارات» تحاصو «عيمجلاب انأ ىنتعاس

 «ارات» تناكو اًعوفرم ملعلاب ظفتحنس امام اي اًعادو»

 تقلعتو بيرغ قيربب اهانيع سأرلا ةعوفرم ةسمحتم
 نونح ىوق توص ىف تلاق مث تاظحل ىب ةريغصلا «اتير»

 راسل يرحم راو هس يح اس

 ةنوحشم تايرول ةثالث ىراظتنا ىف بابلا ىلع تدجوو
 لزنملا ىلإ ىدؤت ىتلا تاقرطلاو عراوشلا لك تدجوو .دونجلاب

 .أ ىلإ هبتاجب دعصأ نأ رادمكحلا ىلإ بلطو ةرصاحم
 .تدعصف تايروللا

 مالظلا ناك اذهلو ةنيدملا ىف ةنلعم ةيفرعلا ماكحألا تناك دقلو

 املكو ..تالامتحالاب اًنوحشم اًقينع اًبرهكم ناكو ءىش لك دوسي
 دل ثادحألا ىسأر ىلإ تعفادت عراش ىلإ تارايسلا تذفن

 .ةيضاملا ماع نيرشعلا ثادحأ لك امنإو سمألا ثادحأ طقف

 سارحلا انفقوأ «ةنمجلا» رسج ىلإ بكوملا لصو امنيحو

 ذقو نمت انوكرتو اومنتتا نكح ةدم' انللظ ىشْشْفيلَو اتم اويضانيل

 هعرزي سيسخ ءالو ىأ ةقدلا هذه دهاشأ انأو تبجع

 !مهئالمعو مهمدخ سوفن ىف نويناطيربلا

 مهنأ ودبيو اًحابص ةعبارلا ةعاسلا ىف نجسلا ىلإ تلصوو
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 ىنوداق نأب تهتنا ةلكشم تراث دقف ىترايزب ملع ىلع اونوكي مل

 . ًديج هفرعأ ىذلا حانجلا ىلإ

 عطتسأ ملف راهنت داكت ىلصافمو ىسأرب كتفي عادصلا ناكو
 نوكي نأ ىشخأو ءاكيل» ىف ًاليوط ركفأ تللظو مانأ نأ طق

 مانت نأ لبق ىنتع اج ءاسملا ىقو نجسلا ىلإ ىثم اهريصم
 لبق ليوط تقو ىضميس ..امام» ..ةلئاق ةدح ىف ثدحتت تذخأو

 لبق ليوط تقو ىضميسو ..مويلا تيأر ام ىسنأ نأ عيطتسأ نأ

 ..يساوح لك ىلع يغطي ىذلا هركلاو دقحلا عالتقا عيطتسأ نأ

 نأ بجيو ..انل ةبسنلاب تهتنا دق ةيعيبطلا ةيداعلا ةايحلا نإ

 .«ةياهنلا ىتحو قيرطلا ىف ىضمن

 ربمتبس لوأ

 ليل نأ ىل ودبيو ىهتنت ال ..ةليوط ..ةليوط انه مايألا نإ

 لوطي انه نمزلا نإ لب .. ةايحلا ليل نم تاعاس رثكأ نجسلا

 ةنس لكو ةنسب رهش لكو رهشب موي لك نإ ..بجي امم رثكأ

 .لال رهاوج لاق امك نرقب

 ىنئنهي نجسلا طباض ءاجو ىداليم ديع مويلا ناك دقلو
 ..فرعأ ال اًقح انأو ..فرعأ ال هل تلقو ؟ىرمع مك :ىنلاسيو

 ..ةليوط ..ةليوط نورق ةدع لالخ تشع ىننأكو سحأ ىننإ
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 نأ عيطتسن نل اننإ اموي ىل ليق ام مويلا ركذتأ تذخأ دقلو

 ..تايموي تاحفص لالخ وأ جاجزلا نم ةرك لالخ نمزلا كردن
 انحاورأ لالخ امنإو

 ىسألاب ًاموي تمرطضاو تظقيتسا ام اذإو ..لاطو نمزلا مثج

 ال ام اهايانث ىف ةعاس لمحت دقف ةفهللاب ًامويو لمألاب ًامويو
 .ةفاجلا نينسلا تارشع هلمحت

 ربمتبس 6

 عيدب باتك ةبحص ىف ةليمج ةيسمأ ىلإ ةليللا علطتأ ىننإ
 نأ ديرأ انأو «غيراتلا لئاسر لمجأ» وه اريدنأ ىل هتطعأ

 ..تابس ىف انحاورأ تقرغتسا ام اذإو

 نجسلا ةدم دتمت مك فرعأ ال ىننأل ءىيش ىف ىتقو لك قرغتسأ

 نأ بجي ..تانبلا ىلإو تيببلا ىلإ نينحلا ىنبلغي ًانايحأو هذه
 .تاوزنلا هذه رهقأ

 ربمتبس اذ

 ةايحلا روصتك اًمامت عيظف رمأ بتك ريغب ةايحلا روصت نإ
 .لئاسر ريغب

 ىولس وه ديربلا نإ» :سمأ باتكلا ةمدقم ىف تأرق دقلا
 انسامح رتفي نلف ديرب ةاعس ةايحلا ىف املاطو ةديحولا ةايحلا

 .«اًدبأ ةايحلل
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 روعشلا اذه رعشي مل ةايخلا ىف اًدحأ كانه نأ نظأ امو

 ىعاس ةفهل ىف اًموي رظتني مل انم اًدحأ نأ نظأ امو ءاّموي

 .طقف ةدحاو ةلاسر ..ةلاسر هيلإ لمحي ديربلا

 ريوتكأ

 ال ةقيقح هذهو قحتسي امم رثكأ ةيمهأ ماعطلا ىطعن اننإ

 حرطأ نأ ىلع مويلا تممص اذهلو .نجسلا ىف الإ اهفرعن

 ىماعط ىهطأ نأ لواحأ انأو تضرم دقلف ..ىتايح نم ماعطلا

 ىوس دجأ ملو .نيومت اهنومسي ةبيرغ داوميو ىرطف دقوم ىلعو

 .ىاشلاو زبخلاب ىفتكأ نأو ًايئاهن ماعطلا ةركف حرطأ نأ

 ىف ىبراجت تناك دقلو قدصي ال ءىش نجسلا ىف ىاشلاو

 ىذلا رطعملا ىاشلا نيب حوارتت ىهو ةتوافتمو ةديدع ىاشلا

 بارشلا نيبو كي ث ىاك جنا شت مأ ىلإ هب ث بت تناك

 .تاباختنالا لالخ هعرجتن ىذلاو فصوي ال ىذلا ىلسعلا

 لبق نم ىتايح ىف رمت مل ةديرف ةبرجت نجسلا ىاش نكلو

 ..نيجاسملل ةصاخو طقف هنوعرزي مهنأ ىل أيهي ًانايحأو

 ريوتكأ

 نم ةمداخ ىل تصصخ دق اهنأ مويلا ةناجسلا ىنتربخأ

 ةيظنت ىفو ىهطلا ىف ىندعاست تايداعلا تانيجسلا
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 ىف اهنأ تفرع اهنمو «ىجرود» اهمسا ناكو ةنيجسلا تءاجو
 . اهجوز اهلتقل ًاليوط ًامكح ىضقت اهنأو نيرشعلاو ةسداسلا

 ةفيطل ةحمس تناك اهتكلو ةحلاك ءادوس «ىجرود» تناك دقلو

 .ءاقدصأ حبصنبس اننأ ًاروف تكردأ دقل ىتح ةب هو رشعملا

 نعو نجسلا نع اًقيرط اًئيدح ىنثدحت «ىجرود» تذخأو

 ىتح ناكم لكل نأ تفرع اهنمو ةيعامتجالا هنيزاومو هحبق
 تالتاقلا نأ ًالثم تفرع دقف ؛ةقيقدلا هدودحو هلوصأ نجسلا

 مث تاقراسلا نهتحت نمو ىعامتجالا ملسلا ةمق ىلع نصبرتي

 لفسألا كردلا ىف مث دوقنلا تافيزم مث تالاتحملا مث تالاشنلا

 .ضارعألا تارجاتو .اياغبلا

 ةرئاث روثت تناك امنيح هعمسأ تنك ام ذئتعاس تمهف دقلو

 فيك» حيصتو ةددهتم نهادحإ فقتو 1477 ةنس تانيجسلا

 مكحب انه ىننإ ..ةقراس تنك ول امك ىتلماعم ىلع نوعرجت
 .«لتق

 ءالؤه نم فاخأ 1577 ةنس تنجس ام لوأ تنك دقلو

 .ءاسنلا

 . ًريثك ةيناسنإلل ىمهف ريغت «ىجرود» تفرع نأ دعب نكلو
 ىل تور رثرثنل !ريثك سلجن انكو .ثيدحلا لالخ موي تاذو
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 اهبرضي هنأل اهجوز تلتق ةيداع ةصق ىهو اهتصق «ىجرود»

 ةهيركلا ليصافتلا لك ىل تورو ؛ماعطلا نم اهمرحيو اهلمهيو

 دادزت ..ىركذلا نم ةقيمع ةوشن دمتست امنأكو فغشب ةبعرملا

 .ديحولا اهتبا ىف ةيساقلا اهتامح تعجف فيك تركذ املك ولعتو

 نجسلا تلخدو هرمع نم ةيناثلا ىف اذلو «ىجرود» تكرتو

 رحسلا لعقب تنبلا تتامو اهرمع نم سداسلا رهشلا ىف تنبب
 ىف نآلا وهو ..اًيح لاز ال دلولا نكلو ..لوقت امك دوسألا

 .تنجس ذنم ةدحاو ةرم هرت ملو هرمع نم ةرشع ةيداحلا

 اهنبا ىلع ةفينع ءاكيو جنشت ةبون اهباتنت تناك موي لك ىفو

 .اهنع ىرسأل اهبناجب انأ سلجأو هرت مل ىذلا

 ريمفون ١

 لمأتأو ءامسلا ىلإ رظنأ تذخأو ..ىريرس ىلع تيقلتسا

 ةنكاس ىهف ..ةنيتأمطلاب اًروعش اًمئاد ىنحنمت اهنإ موجنلا

 انايحأ ىننكلو رشبلا تاقامح نم هارن ام لك نم ريغت ال ةئداه

 قلقلا ثعبيو ىنريثي توصلا اذهو ..تارئاطلا توص عمسأ

 .نابضقلا هذه مطحأ نأ ديرأ ىنلعجيو ..ىسفن ىف باذعلاو

 ةيأ لحي ال اذه نإ صافقأ ىف رشبلا عضوي نأ ةقامحلا نم

 ىلإ اًمئاد دوعيو ةغرفم ةقلح ىف ريسي ملاعلا نإ .. !دبأ ةلكشم

 نآ
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 .ةملك درجم ..ةملك درجم اهنإ مدقتلل ىنعم ىأ .أدب ثيح

 رياني
 فيداهم» تومب مويلا فرعأ نأ ىل ىربك ةمدص تناك

 اًسيعت اًموي تيضق دقلو ..ةيبلقلا ةتكسلاب نجسلا ىف «ىازيد

 .ذخأو ..ىسفن ىلع ىترطيس لك هيف تدقف

 نأ عيطتسأو ىمامأ عباتتت «ىازيد فيداهم» ةايح روص نإ

 ىف ركفأ ىننأو «ىازيد فيداهم» ىوحي ال قيض ملاع ىأ سحأ

 هوباب»و نآلا نالعفي اذامو ..ريغصلا اهنباو - هتجوز - «اجريد»
 .هاوس دحأ امهل سيلو نجسلا ىف (ىدناغ)

 .(ىدناغ ريتركس) ناك (ىازيد فيداهم)
 ثادحألا لك ديعتساو مانأ ال ةرهاس ليللا لاوط تللظ دقلو

 ىلإ عفدي وهو سمألاب امنأكو ..هتيأر دقلو ..هب ىنلصت ىتلأ

 ؛رقأ نأ ىلإ بلطيو ةديدجلا ةلجملا ءويفير نردوملا» نم ةخسنب
 مهبحأو نابشلا ىكذأ نم عمال باش قيدص هل قيدصل ًالاقم

 وروجلا مادقأ تحت ناونع ناكو 157١ ماع اذه ناك دقلو .هيلإ

 نيحلا كلذ ذنمو «تيدناي تيجنار» ىعدي بتاكلا ناكو «ملعملا»
 .«عماللا باشلا قيدصلا» ةجوز انأو اماع نيرشعو نينثا لالخو

 .«تيجئارل» ةميلأ ةعجاف «ىازيد فيداهم» توم نإ

252 



 رياني

 نإ» ..نجسلا نع «لسنوم ىرفج» تايركذ مويلا تأرق
 .«ةيراع ةيرشبلا هيف ىرتو ءايحأ سانلا اهيف نفدي ةربقم نجسلا

 .ديصق هل تأرقو

 ديحو نيجس اهيف ةنازنز اشاب لوقح ىف ريسي وهو ىأر دقل

 .ناطيشلا حرفو

 منهجل ديدج ركتبم نجسب هل تحوأ دقف

 ريثكلا دجيس هنإف ىتنازنز ناطيشلا روزي نأ ىنمتأ ىننإو

 !دنهلا ىف نييناطيربلا نوجس نم هسبتقيل
 : سرام

 ىريرس ىف تددمتو حابصلا اذه ىاشلا نم اًناج ف تاوانت.

 «ىبوشت ىفيداهم»و «ىفيد ىلاك»و «امينريب» تعاجو حيرتسأ

 امه تاريغصلا ةعماجلا تابلاط نم ناتنثاو «تاباي ىبيمشكل»و

 مل نجسلا نأ ثدحتن انسلجو ..«ىفيد ىدنيفوج»و «انافاي ديق»

 عيباسألا ىف هيلع دفو دقف مايألا هذه ىل ةبسنلاب ةربقم دعي

 ىضقت ىتلا زوجعلا «ىنيران» ىتح ..نهفرعأ نم لك ةريخألا
 ال انثأل انبنؤتو اتناديقلاو انيجلا رافسأ ولتت .راهنلا فصنو ليللا

 .اهكراشن
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 لطتل «امينريب» تماقو نجسلا ءانف ىف ةجض ةأجف انعمسو

 ءاكيل» تيأر تللطأ املو ,ينيدانت تحاص نأ تثبل امو ةذفانلا نم

 نجسلا ءانف ىف ةللهتم تراس دقو درولا دوقع نم ددعب ةعفلتم
 .دونجلا نم فصو ةناجسلا بنيز اهعاروو

 دوقع ةرثك تبرغتسا تنك نإو ىترايزل تءاج اهنأ تننظو

 ةحرف نلعت انطسو ىف «اكيل» تناك تاظحل دعب نكلو درولا

 .اهيلع اوضبق دق مهنأ ةوهزم

 مل ىتلا ةلفطلا هذه هتعقوت ام حص نذإ نجسلا ىف

 .ةسايسلا لاب امف ..ةايحلا دعب فرعت

 مهتلعج فيكو اهيلع اوضبق فيك رخفب ىورت ءاكيل» تسلجو

 .اهب اوكسمأ ىتح سراقلا دربلا ىفو ةلماك ةليل نورظتني

 موي ..اهلمأتأ تذخأو ..ثدحتت ىهو اهيلإ عمتسأ تسلجو

 اهريرس راوجب انأو ..ىلوألا اهبتنس ىف ةلفط ىهو مث ..تدلو

 مث .. اهضرم نم ىفشتل ىكبأو ىلصأ لاوطلا رهشأ ةثالثلاو

 اهيبأ تيجنارو انأ ىلع اوضبق مويو اهرمع نم ةنماثلا ىف ىهو

 لمحت ذئموي تناك دقل ..راطقلا ةطحم ىلع انعدوت تبهذ مويو

 اذه ىلمحت ال» :اهل تلق الو ..اهنم مخضأو لوطأ اًريبك اًملع

 .«امام اي سيلوبلا فيخي اذه» :تلاق «ىتزيزع اي ريبكلا ملعلا
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 رشع نماثلا اهداليم ديعب انلفتحا امنيح رهشأ ذنم ءاكيل» مث

 لك شيعت نأ ديرت اهنأك ودبتو ةيويحو ةداعس مرطضت تناكو
 ىتلا ءاكيل» ..اريخأو اهعتم لك ةايحلا نم عزتنت نأو ةظحل

 امك ةيداعلا ةيعيبطلا ةايحلا نإ» اهيف ءىش لك ريغت دقل ..ىمامأ

 ىف ىضمن نأ دبالو ..انل ةبسنلاب تهتنا دق ..سانلا اهفرعي

 .«ةياهنلا ىتح قيرطلا
 صانم ال ..انه ىلإ «اكيل» ىتأت نأ نم صانم كانه نكي مل

 .انه ىلإ ىتأن نأ نم ..اًعيمج انل
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 ةريزولا ىلاعم تايموي
 «ةرازولا ىلإ تبهذ نجسلا نم»

 تاواشاب ةعبس -10م





 تناهب الاب هنفوج» ..تيدنابلا نم ةيقرب مويلا حابص تملست

 ىل ادبو ..ةرازولا ىف كارتشالا لبقأ تنك اذإ ىنلاسي «تناب

 ىلع تممصو فوخو بارطضاب ترعشو .. قدصأ نأ اريسع
 تركفو ىتعاجش تددرتسا نأ تثبل ام ىننكلو ,ضفرأ نأ روفلا

 شعن ىف ريخألا رامسملا قدنل ضوعت ال ةصرف هذه نأ ىف

 .لجرلاو ةأرملا نيب زييمتلا ةفارخ ىربكلا ةفارخلا

 .افملا عقو نم حيرتسأ بيرق دعقم ىلع تيقلتساو

 ماع نيرشع ذنم ثداحلا اذه عقو ول :ملحأو ..ىتايح ضرعتسأ

 ,دنهلا ريطاسأ نم ةروطسأ وأ ةفارخ ناكلو دحأ هقدص امل طقف

 ةأرملا عيطتست ال اًقلغم اًديعب ًاملاع ةينطولاو ةسايسلا تناك دقف

 ال ءاوسلا ىلع تاملعتملاو تالهاجلا تناكو هيلإ ليبسلا كلست نأ

 تررحت ام اذإف ءدالوألاو جوزلاو تيبلا نم رثكأ ىف نعمطي
 وأ ةيعامتجالا ةمدخلا قاطن اهررحت زواجتي مل ًاليلق نهادحإ
 .ىنفلاو ىفاقثلا طاشنلا

 نلعأ طقف اًماع نيرشع ذنمف ..ةزجعملا تثدح فيك تركذتو
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 قرخل «ىدئاد» ىلإ اًيشام ريسلا ىلع همزع ىدناغ امتاهملا
 ءاسنلا ىلع اًصاخ ءادن ذئموي امتاهملا عاذأ دقلو حلملا نيناوق

 ىلإ ..ليوطلا ريسلا ىف نهجاوزأ نكراشيل جورخلا ىلإ نهاعد
 ..ةيرحلا

 .نجسلا ىف ةأرما افلأ

 فالآلا تجرخو ةسّدقم ةرارشك ذئموي ءادنلا ىرسو

 .نينسلا فالآ لالغأو تاملظو ديلاقت نهعارو تاحراط

 نجسلاب نهيلع مكحو ةأرما ىفلأ ىلع ماعلا كاذ ىف ضبقو

 ةعاجشلا تناكو تاونس تسو رهشأ ةتس نيب حوارتت اًددم

 راثم - تاطيسبلا تاحالفلا ىتح - اهنيدبأ ناتللا ةيحضتلاو

 .هلك ملاعلا ةشهد

 ةبيرقو ىتقيدص تناك ..«نس» تركذت حافكلا اذه ةرمغ ىفو

 بناج ىلعو ىقارلا عمتجملا تاديس نم تناكو ..ديعب نم ىل
 نو ..لامجلاو ةفاقثلا نم ريبك

 1 انكو - انعم كارتشالاب اهعنقأل

 ماع مايأ نم موي تاذ اهيلإ ت
 ناديع يف < ةليكخ

 ال ىننإ ؟كرتشأ اذاملو :تلاقو بارغتساب ىلإ ترظنف حافكلا

 - عراوشلا ىف درشتأل ىتيبو ىدالوأ كرتأ نأل ىنوعدي ام دجأ
 مدخأ نأ ىبجاو نإ ىبجاو نم سيلو لاجرلا بجاو نم اذه نإ
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 اندالب ررحن نأ انيلع نكلو :اهل تلق .ادالوأ هل بجنأو ىجوز

 ىل ..انل ريرحت هنأل انحلاص نمو انبجاو نم ءزج اذهو اضيأ
 .اًعيمج دنهلا ءاسنلو كلو

 ىتلا ةيرحلا لكب عتمتسأ ىننإ تلاقو ةلعفنم ىلإ ترادتساو

 قدشتي نم كانه سيلو ؛ةمرتحملا ةبذهملا ةأرملا اهيلإ جاتحت

 .نهدالوأو نهجاوزأو نهتويب نرجه ىتاللا كلاثمأ الإ ةيرحلاب
 ىتقيدصل تبثأ نأو ىسفن نع عفادأ نأ ذئموي تلواح دقاو

 فيضأ ىننأو ةيانعلا وأ ةداعسلا مهصقنت ال ىدالوأو ىجوز نأ

 .ىودج الب نكلو ..ىنطو وحن رخآ ابجاو مهوحن ىبجاو ىلإ

 هذه تناك 197٠ ماع ىفو ..1917 ماع ىف اذه عقو دقل

 دوقت - ةريخألا اهروهش ىف لماح ىهو - اهسفن ةديسلا

 .ىندملا نايصعلا ةكرح ىف ىربك ةرهاظم

 هدلو اهجوزل تبجنأو نجسلا تعدوأو اهيلع ضبق دقلو
 .بجاولل اًمامتإ ..كانه عبارلا

 ةضماغ ةركف ىدل تناك ةرم لوأل ريزولا ةفرغ ىف

 لوأل ةحصلا ةرازو ءانب ىف ىتقرغ تلخد امنيح ريزولا تاعبت

 د

 .ةرما

 تارملا ىدعتت الو ةهفات مكحلا نوئشب ىتفرعم تناك دقلو
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 سلجملا ىلإ ةريغص ةاتف انأو ىبأ اهيف بحصأ تتك ىتلا ةليلقلا

 راوزلا ةفرش ىف سلجأ تنكو «المس»و «ىهلد» ىف ىعيرشتلا

 - لالقتسالا ىأ - «جاراوسلا» بزح معزتي وهو ىبأ دهاشأو
 .ةموكحلل ضراعملا

 هنإ :ًالئاق هسفن مدقو ..بذهم قيقر باش ىنم مدقتو

 نأ أشأ مل ىننكلو ؟ىنعي اذام مهفأ ملو ..صاخلا ىريتركس

 ..ىلهج حضفأ ال ىكل لأسأ

 مظعم اهيف ىضقأس ىتلا ةفرغلا ىف ىرصبب لوجأ تذخأو

 ىلإو ..اهمحزت ةريبك ةدضنم اهطسو ىف ناك ..لمأتأو ىتقو

 لك ىف ترثعبتو ةضيرع ةيدلج «ةكيرأ» تددمت طئاحلا راوج

 امم ..ةميدق بتك ففرأو ةريغص دضانمو يسارك ةفرغلا ناكرأ

 .ميدقلا ثاثألا تادازم فرغ ىدحإ اهنأكو ودبت ةفرغلا لعج

 طئاحلا رادج ىلع ةعقاف ءارمح ةداجس ىنيع تمدصو

 ءىش لك الع دق مكارتملا رابغلا نم قباط كانه ناكو رضخألا

 ىف ىبلق صاغ ىلوح اميف رظنلا نعمأ تذخأ املكو ؛ةفرغلا ىف

 ةفرغلا هذه ىف سلجأ نأ نكمي فيك .ةساعتلاب تسسحأو ىبنج

 ؟ةلودلا نوئش اهيف فرصأ نأ نكمي فيكو ةبيثكلا

 له ددرتو بدأب هتلاسو صاخلا ىريتركس ىلإ تفتلاو
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 امنيح ةحارلاب ترعشو ؟ثاثألا اذه نم اًئيش حيزأ نأ عيطتسأ

 .عئام ال هنأ - ددرت دعب - باجأ

 تاظحل دعبو ..رماوألا ردصأ تذخأو ىتعاجش تعمجتساو

 ثاثألا لك ناكو .تفتخا دق ةعقافلا ءارمحلا ةداجسلا تناك

 تاماستبا ضعبب تهطتساو ..نزخملا عاق ىلإ طبه دق اًبيرقت

 رئاتس عضب ةرازولا نواعم نم صلختسأ نأ ءارطإ تاملكو

 ةداجس هنم صلختست نأ تاماستبالا عطتست مل املو .ءارضخ

 نيتداجسب ىل ءىجف ىلزنم ىلإ تلسرأ اضيأ ءارضخ

 ةنواعمب تذخأو ىدعاس نع ترمش روفلا ىلع .نيتبسانم

 ىلإ هاياوزو ثاثألا عضو نكامأ ريغت مدخلاو ريتركسلاو نواعملا

 نأ نود تقولا ضعب انه ىضقأ نأ عيطتسأ ىننأب تسسحأ نأ

 .:ةسادئلاو نئانلاب رمش

 ..ةفرغلا ىف صقان ءىش كانه لاز ال

 ..راهزألا

 ضرعم نم ةيرهز ىرتشيل نيشارفلا دحأ تلسرأو

 نأ هيلإ تبلط داع املو ةرازولل هجاوملا ةموكحلا تاعونصم'

 ىلإ رظنف ةرازولا ةقيدح ىف هنم تيأر دق تنكو درولاب اهألمي
 بلطلا هيلع ترركو ..كرحتي ملو ةشهدو تمص ىف شارفلا
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 .ةرازولا نواعمب ىلإ ثعبو جورخلاب عرسأف
 ذخأو نواعملا ىلع ودبت بارضإلاو عزفلا تارامأ تناكو

 فيك ىلاعملا ةبحاص اي نكلو :لوقيل هتعاجش فارطأ عمجتسي
 ةفرغ ىف راهزألا تعضو نأ طق ثدحي مل ؟انه راهزألا عضوت

 ال تمدامو نآلا ثدحيلف نذإ ..طق ثدحي مل : هل تلقو ريزولا

 ..يسفنب اهفطقأل انأ لزنأسف روهزلا رضحت نأ تنأ ديرت

 فطقت صقم اهدي ىفو «ةريزولا ىلاعم» رظنم نأ ودبيو

 هعزفأ امم رثكأ نواعملا عزفأ دق ةرازولا ةقيدح ىف راهزألا
 هنإ ًالئاق جورخلاب عرسأف ةريزولا ةفرغ ىف راهزألا عضو

 .روفلا ىلع هب ترمأ ام رضحيس

 نم اًموك ىبتكم ىلع تدجو دقف ..مويلا داهتجالاو دجلا أدب
 نأ عيطتساس فيك ركفأ تذخأ ىتح اهلماتأ دكأ مل تافلملا

 ..اهأرقأ نأ ىتح وأ اهيف لصقأ

 نأ اشأ ملو ..تافلملا ةءارق ىنملعي نم كانه نكي مل عبطلابو
 سفنلا ىلع دامتعالا نم صانم كانه نكي مل اذلو ًالهج ىدبأ

 نم ادب فلمب ترثع ىتح رخآلا ولت اًدحاو اهيف بلقأ تذخأو
 ..ىلوألا ةحفصلا نم هإ نخلانلا اهتم الهس ىرقتا

 ىف تقرغتساف ةغئاس ةلوقعم ةلاسملا تناك ظحلا نسحلو
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 .اهيف لصفأ نأل ةعاجشلا تسسحأ نأ ىلإ اهتسارد

 هنأ ودبيو ..هذيفنت أدبيل ىريتركسل رارقلا تلسرأ روفلا ىلعو

 تسمحتو اذه ىنعجشف ..دحأ هب رخسي مل ًالوقعم ًابئاص ناك

 دعت ملو تافلملا ىقاب تمحتقاو
 ةيئادبلا نتوسخ اوب

 ىندراطت تذخأ ماقرأو دادعأ ىلإ ىلوح ءىش لك لوحت دقو

 .يىمالحأو ىمون ىف ىتح

 رهمأ زجمعو باسحلا نم طق ايش سردأ مل تنك الو

 .ةبعرم ةبرجتلا ىل تدب دقف ىلوألا هئدابم ىميلعت نع نيسردملا
 يناملربلا ىريتركس ىلإ تبتك سيلا تاظحل نم ةظحل ىفو

 هدر ئطبي ملو «ءىش لمع وجرأ ..ىنعزفت ماقرألا نإ» : ةلئاق
 تنأ ..ىلاعملا ةبحاص اي قدصأ ال ؟كعزفت ماقرألا» :لاق ىذلا

 تنأ ؟ماقرألا كفيخت ةمألا ليقتسم تعنصو عفادملا تهجاو ىتلا

 ةينازيملا رارسأ نع ةركذم هدرب قفرأو «ىعيجشت نيديرت طقف
 .فيخي ال .. اموهفم ًائيش ماقرألا نم تلعجا

 .ىغبني امك ناملربلا ءاضعأ لماعأ نكأ مل ىننأ و.

 ة انأو مهيلإ رظنأ تنك امك مهيلإ رظنأ تنك دقلا

 اوناك نيذلا فويضلاك وأ هبتكم نئابزو ىبأ ءاقدصأك ىأ

 ةريغصا
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 .داهجلا ىنس لالخ انتيب نوروزي

 موصخك نآلا مهيلإ رظنأ نأ اًقح ىلع اًريسع ناك دقلو
 ىباطخ دعوم ناح ىتح ةصرقلا ىب نوصبرتي ةميكشلا ءايوقأ

 ناكو .ديدجلا ةرادإلا ميظنت نوناق مدق دقف ..ناملربلا ىف لوألا

 ءوسل ضرامت وأ ضرم هنكلو ءارزولا سيئر همدقي نأ اًضورفم

 دقلو ةمهملاب موقأل ىلع - هيردأ ال ببسل - هرايتخا عقوو ..ظحلا

 نوناق عورشم مهأ وه اذه نأب ىنذأ ىف سمه نم ىلإ ءاج

 .هيلع فقوتم - ىهلإ اي - ةرازولا ريصم نأو ةموكحلا همدقت

 مل نكلو ..ىلع ةديدج ةماعلا نيدايملا ىف ةباطخلا نكت ملو

 دعوملا برتقا املك تنك اذلو ..نالرب ىف تبطخ نأ طق ىل قبسي
 ىل هلاق ام ةأجف تركذت ىتح نيديدش لذاختو قلقب تسسحأ

 هيسنا مث ةيانعب كباطخ ىدعأ ..طق كباصعأ ىدقفتال» :ةرم ىبأ

 تدعتساو ..«رمألا نع اًئيش نوفرعي ال مهنأكو ىملكتو ًامامت

 الإ تلق امب سحأ ملو ..بطخأل تفقوو ىشأج ةطابرو ىتعاجش
 .مالسب نوناقلا رمو قيفصتلا دتشا امنيح

 أرقأ تنك ىل ةبسنلاب ملح درجم ةسايسلا تناك امنيح
 ءامظعلا ثيداحأ رشنت امنيح ةصاخ باجعإو ففشي فحصلا

 ..امنيسلا موجن نم مأ نييضاير مأ نييسايس اوناكأ ءاوس
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 ةنهم نم عتمأو مظعأ ةنهم ملاعلا ىف سيل هنأ ىل ودبي ناكو
 نأ عيطتسي ىذلاو باويألا لك هل حتفت ىذلا اذه .ىفحصلا

 سانلا لوقع بتكي امو هملقب غوصي ىنذلاو دارأ املك اهمحتقي

 .مهيولقو
 مهباوبأ محتقت نمم تحبصأ ىتح ىداقتعا اذه لظ دقلو

 اًمامت داقتعالا ريغتف ءسانلا ىلع مهؤارآو مهثيداحأ رشنتو

 .ىفحصلاو نوفيلتلا امهعفد نكمي ال نيرطخ كانه نأ تنمآو

 نإف ةعامسلا عفرب هنم صالخلا نكمي نوفيلتلا ناك اذإو

 هنم صلختلا تلواح املك لب اًقلطم هنم صالخ ال ىفحصلا

 هجو ىف لجخلا ةرمح هريثي نأل ىفكي امو .. رارصإ رثكأ هتدجو
 تارطق» انبحاص هنع ىدعتي ال ..اًديعب هعفديو ىداعلا لجرلا

 | لوقي امك «ةطب رهظ ىلع ءام

 مهم ىسايس عامتجا ىف بطخأ نأ ىلع ناك موي تاذو

 نوبلطي نيسمحتملا نابشلا نييفحصلا نم ةعامج ّىلإ عفدناو
 اهيقلأ انأو ىبطخ دعأ ال ىننإ مهل تلقو باطخلا صن ىنم

 امك باطخلا اولقني نأ راح اًيوخأ ءاجر مهتوجرو ..الاجترا

 ىلإ تبهذو تننأمطاف ءافرش ءالمز دعو ىنودعوو ..هيقلأ

 ..ردصلا ةحرشنم عامتجالا
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 تانوفيلت لك سارجأ ىلع ىلاتلا مويلا حابص تظقيتساو
 ىتلا ةضقانتملا تاحيرصتلا نع لاستل بوص لك نم قدت تيبلا

 !ىباطخ ىف اهترثن

 ام اهادحإ رشنت ملو اًقلتخم اًصن ةفيحص لك ترشن دقلا

 .لوقأ نأ ديرأ تنك

 اباطخ تيقلأ تانبلل ةيلك ىف بطخأ نأ ىلع ناك ىرخأ ةرمو
 نهتاواسمب ناميإلاو تافارخلا لك نم ررحتلا ىلإ هيف مهتوعد

 ال ةفارخ وه امنإ امهنيب قيرفت لك نأل ؛لاجرلا عم ةقلطملا
 ١ نم اهل ساسأ

 ترشن امنيح جاوزألاو ءابآلا ةروث تراث ىلاتلا مويلا ىفو
 ةفارخ تيبلا ..:لوقت تيدناب زسم» ..ةمخض نيوانعب فحصلا

 ىف ىعيبط روصق اذه نأ دقتعأ تنكو «لجرلا اهعرتخا
 نأ ىنتعنقأ ةريزو انأو ابروأل ىترايز نكلو ةيدنهلا انتفاحص

 فاعلا نه ءاطو فعاز ونش نوف هسا وللا انثافلأ

 .ىربكلا ةيبروألا

 الاثم مكيلإو
 ةعاسلا ىف «نوديورك» راطم ىف ةرئاطلا نم طبهأ دكأ مل

 نييفحصلاو نيروصملا نم اددع تدجو ىتح اًحابص ةيناثلا
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 ءىش لكب مهل ىلدأ نأ ىلع اورصأو راطملا ىف ىب اوطاحأ

 مهتدعو نأ دعب دغلل كلذ ليجأتب مهعنقأ نأ ةيوعصب تعطتساو

 .ىفحص رمتؤمب
 ىنذأ ىف تسمه ةقيقر ةريغص ةقولخم ىراوج ىلإ تللستو

 تبثتل ىفحص قبسب اهصتخأ نأ وجرتو ةئشان ةيفحص اهنأب
 تانبل زيحتب ترعشو ؛لاجرلا نييفحضلا نيب اهترادج
 ىف ىعم اهتلمحف اهلباقأ ةيفحص لوأ هذه تناكو ةصاخ

 قدتفلا ىلإ تراس

 تناكو اهتلئسأ نع بيجأ ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىلإ تللظو

 ىتح ثيدحلا بعشتو ..اهيلع امو اهل ام ..ةيدنهلا ةأرملا نع

 انتضاير نع اهثدحأ تذخأو ةيدنهلا ةضايرلا ىلإ انب ىهتنا

 ةحرم ةروفصعلا تفرصناو ءاهلئاضفو اهايازم «اجويلا» ةيدنهلا
 او اًفورعم تلعق ىنأل ةحيرتسم تمنو ةحرشن

 وه :ةحرملا ةروفصعلا» ةفيحص ىف لوألا ربخلا دجأل تاعاس

 .«اهسأر ىلع فوقولاب اهموي أدبت ةيدنهلا ةريزولا»
 ةريزو امهتيضق نيذللا نيماعلا نيذه ىلإ ترظن املك

 نمو لشفلا نم تاعاس ترم دقل - ةعئار ةبرجت اهنأ ت 0

 ال ىذلا رمألا نكلو .زجعلاو سأيلاب روعشلا نمو لمألا ةبيخ
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 عضت مل اهناولأ فالتخا ىلع تاعاسلا هذه نأ وه هيف كش

 ىلع ىتردق نم تداز اهتيقلت ىتلا سوردلا نأ كش الو ..ءابه
 .ءيش لك ةهجاوم

 دهجب ولو - تمهاس ىننأ وه هب تمق أم ريخ ناك دقلو

 ىدؤت نأ عيطتست ال ةأرملا نأب ىربكلا ةفارخلا عفد ىف - ريغص

 ..لجرلا لمع
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 رمرملا نم ةيدغأ ١
 «..رمرملا نم ةدلاخ ةينغأ اذه . .اربق سيل اذه»

 (ورهن)





 تنكو .حابصلا نم اًدج ةركبم ةعاس ىف ىتفرغ باب قد

 سلجو لخد دق ناك درأل ىنيع حتفأ نأ لبقو ؛مونلا ىف اًقراغ

 ءرئاجسلا ةبلع جرخيل هبيج ىف سسحتو قاس ىلع ًاقاس عضوو
 :ةفلك الب لاقو ..حابصلا ىف ناخدلا ةحئار قيطأ ال انأو

 رجفلا ةقارشإ عم ظقيتست نأ بجي ارجأ روزت امنيح -
 ..لوغملا ةرطابأ لعفي ناك امك (رانشلا) راهزأ عمجتو

 دنهلا ىف عيباسأ دعب تنكو .ًاقفاوم هيلإ ترظنو .تمستباو
 درطتساو ..اهنع ردصي ام لك لبقتو جذامنلا هذه تدوعت دق

 لوقي

 ارجآب لايربمالا قدنف ليلد انأو ناخ ىلع كرابم ىمسا -
 ءارمحلا ةعلقلاو لحم جاتلا ةرايزل مويلا كبحصأس ىذلا انأو

 لوأ هذهو ىل ةبيجع ةأجافم تنك دقلو ؛ىركسروب حتف لالطأو
 اهو ًايرصم لباقأ نأ ىملح ناك دقو ءايرصم اهيف لباقأ ةرم
 نم ردقأ نأ امئاد دقتعأ تنك دقلو ءديعس انأو ءققحت دق وه

 ةانب نويرصملا متنأ مه لوغملا ثارتو لوغملا مهفي نأ عيطتسي
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 عمجي دحاو ءىش كانه ناك دقلو ,تامارهألاو دجاسملاو دباعملا

 ,ءانبلا ةيرقبعو ءانبلا نف ..ءانبلا وه لوغملاو نييرصملا نيب

 هسحت ىذلا رخآلا ءىشلاو .بابقلاو جاربألاو ةدمعألاب ريبعتلاو

 ةمحلملا حورك امامت ىنبملا حور ..هكردت الو هفرعت الو ءانبلا ىف

 ىف هسملت مل امك مويلا هسملتس ءىش وهو ةينغألا وأ لاثمتلا وأ

 قدنفلا مداخ ءاجو سرجلا تققدو ؛ملاعلا ىف رخآ ناكم ىأ

 اراطفإ كل بلطأ له :ناخ ىلع كرابم تلاسو راطفإلا تبلطو
 :لاق هنكلو

 داكأو موصأ لب جاتلا ةرايزل بهذأ موي ائيش لكآ ال ىننإ -

 ةكم ىلإ ابهاذ تنك ول امك امامت ؛مارحإلا سبالم سبلأ

 ريضحت ىلإ جاتحت جاتلا لثم ىنف لمع ةيؤر نإ :ةفيرشلا

 ذنم انه ىننإ ؛هيلإ كهبنأ ىكل تئج ام اذهو ؛جامدناو زيكرتو
 لك ىف ىننكلو ؛ةرم فلأ نم رثكأ جاتلا ترز دقلو ءاماع نيرشع

 1 نأو دبال ةرم لوأل هارأ ىننأكو ةايحلاب احرف ًالتبتم اعشاخ

 ةايحلاب حرفلاب سحأ ىننأ برغتست له ,ةايحلاب احرف ..ةرم

 وه ىرقبعلاو لوألا مهنق ناك ءانبلا لبق نكلو ..؟ةأرما ربق مامأ

 ىف ءىش لك ىف ًاليمج أنف مهيدل ةايحلا تناك ءاهسفن ةايحلا
 حابصلا نمو برحلاو بحلا ىفو .سابللاو بارشلاو ماعطلا
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 ىف الإ .ميظع روطاربمإ اهيف سيل ةرسأ فرعت له .ءاسملا ىتح
 .ميظع رثأو ميظع باتكو ميظع بح هتايح

 مكتراضح ىوس مهبرقت ةراضح كانه سيل نأ دقتعأ ىننإ
 اماع نيرشع ةميدقلا تاراضحلا ىف شيعأ ىننإ .نييرصملا متنأ

 مل اعبط انأو .ىرحس ملاع ىلإ ىرحس ملاع نم ميهأ انأو ,نآلا

 :ًاليلد عبصأ نأ ىتايح جمانرب ىف نكي ملو .ًاليلد ىتايح أدبأ
 ءالؤهب أزرأ امنيح ةصاخ ًاليلد نوكأ نأ لثم هب قيضأ ءىش الو

 كنولاسيو ءىش لك اولذتبيل نوفقي امنيحو نييبرغلاو نييكيرمألا
 ةهافت ىف نوفقي وأ ءانبلا اذه فلكت مك جيجضو بخص ىف

 ..رالود نويلملا لامج ..ليمج وه مك ..اودانيل ءافوج

 :نذإ ديرت تنك اذامو -

 ىف تئجو ةعماجلا ىف ابلاط تنك ارئاز انه ىلإ تثج دقل -

 ةعماجلل دوعأ نل ىننأ تسسحأ ىلوألا ةرظنلا نمو «ةرباع ةرايز
 حصألا ىلع وأ ناكملا اذه ىلإ انه ىلإ ىمتنأ ىننأ تسسحأو

 اتلا ىف ىتسارد تيهنأو ةعماجلا ىلإ تدعو «ءانبلا اذه ىلإ
 امنيح الإ تكسي مل ىسفن ىف رمتسم قلق كانه ناكو ,تجرختو

 ىننإ ..ًاليلد لمعأ نأ ىوس دجأ ملو ءانه تمقأو انه ىلإ تئج

 ىسفن ىف قيمع حرفبو نوكسلاو اضرلاو ةنينامطلاب رعشأ
275 



 وأ جاتلا ىرأ نأ عيطتسأ ىننأ سحأو حابص لك ظقيتسأ امنيح

 ىتح وأ ..ءارمحلا ةعلقلا وأ ىركسروب حتف لالطأ ىف لوجأ

 ةرطابأو ناسحو ءاسنو لاجر هسفنت ىذلا ءاوهلا سفن سفنتأ
 ..لوفملا

 ةايح ىف لحم زاتمم تناك امك امامت :ىتايح ىف جاتلا نإ

 دبا جالا بهاظع يتدرب

 «كسفن دعأو لستغاو مق ءايحورو ايدام دعتست امنيح -
 تسل ىننإ ..هارت نأ بحأ امك جاتلا ىرت نأ ةصاخ كديرأ ىننإ

 ,مهيف حور ال لامعأ ءاسنو لاجر ..مويلا فويضل طق اًسمحتم

 وأ ةقلقلا مهرئامض اوتكسيل وأ للملا اوحيزيل ملاعلا نوفوطي
 ..نوكلل مارتحا وأ رابتعا الب :ةريثم ةرماغم نع اوثحبيل

 «ةصاخ ةقيرط ىل نإ ؟لحم جاتلا مكيرأ فيك ىردت لهو
 الو ةرشابم جاتلا ىلإ بهذأ ال ىننإ طقف انأ ىل ءاًديرف ابولسأو

 ةعلقلا ىلإ بهذأ ىننكلو .هجول اهجو ةدحاو ةرم جاتلا هجاوأ
 ىتلا ةفرغلا ةفرش ىفو :جاتلا نم لايمأ ةدع دعب ىلع .ءارمحلا

 نإ «ةريغصلا ةآرملا ىف علطتأ ناهيج هاش روطاربمإلا هيف نجس
 ..جاتلا ةصق ىه ةآرملا هذه ةصق
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 ..لستغأ ىتح اهعد -

 عباتو ءتكسي مل هنكلو ةلحرلل ىسفن دعأو لستغأ تلخدو
 ؛لاع توصب ثيدحلا

 ىف ناهيج هابأ فشقتملا مراصلا بيزجنروأ نجس دقل -

 هديري ام الو ؛هنم هبلطي ام هوبأ دجي ملوءارمحلا ةعلقلاب ةعاق

 نكي ملو ,ةليسو كانه نكت ملو .اهربق ىري نأ ىوس ةايحلا نم
 عوطتو لايمأ ةدع ةعلقلا نع دعبي ربقلا ناك دقف ءلح كانه
 ةآرملا هذه هل عضوو لوفملا ىسدنهم نم ىرقبع سدنهسم

 هذه دعب نم عيطتست ةآرم ىهو ةدمعألا دحأ ىف ةيرحسلا

 مامأ هلك هموي ىضقي ناكو «جاتلا ةروص هل سكعت نأ لايمألا
 ىف تام ىتح هازع ىذلا ديحولا ءىشلا ناكو ةآرملا هذه

 ناك دقل ..مراصلا فشقتملا تمزتملا هنبا ةيحض حارو ءنجسلا

 ةميزهلاو قلخلاو دجملا .ءىش لك هيف ًالماك ابح ..اًبيجع ابح
 .ةاسأملاو

 نأ نوديري نوريثكو ةلماك بتكت ال ةداع بحلا صصق نإ
 نأ بحأ ىننكلو «ةريرملا وأ ةحيبقلا وأ ةفيعضلا اهبتاوج اوفخي
 ضرألا نم اجيزم بحلا هللا قلخ دقل ؛ةلماك ةصقلا ىورأ

 الو انبرطت تافارخ هنم لعجن نأ لواحن نأ ىدجي الو .ءامسلاو
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 ..ةأرما لحم زاتمم تناكو الجر ناهيج هاش ناك دقل ..انملعت

 نأ بجي ساسألا اذه ىلعو :ةأرماو لجر ةصق امهتصقو

 .ىورت

 اهآر امنيح طالبلا لاجر دحأل ةجوز لحم زاتمم تناك دقلا

 ءزورينلا ديع ىف روهزلا لافتحا ىف ناهيج هاش روطاربمإلا

 ريزو ناخ فصأ ةئبا لحم زاتمم تناكو ؛طالبلا تالافتحا لمجأ

 ..(ريجناهج)

 ..كرابم ىقيدص اي ءامسألا هذه دنع ًاليلق فق -

 هاش دلاو ميظعلا روطاربمإلا وه نوكلا حتاف :ريجناهج -

 رون (ناهيج رون) ىه ةأرما لوح هتايح لك تراد دقلو ؛ناهيج

 ءاضيأ مويلا كل اهيورأ دقو ؛ةديجم ىرخأ ةصق هذهو نوكلا
 فصأ اهوخأ ناكو :ناهيج هاش ةصق نم ىلوألا ةقلحلا اهنأل

 نكلو ةميظعلا ةروطاربمإلا اهتمع ىدل ةلضفملا ةاتفلاو ,ناخ

 رون نع امامت فلتخت ةملاح ةقيقر ةاتف تناك لحم زاتمم

 ىتلاو ةملكلا نمضتت ام لكب ةروطاربمإ تناك ىتلا ,ناهيج

 اضيأ ةروطاربمإلا ةايحو روطاربمإلا ةايح ىف ءىش لك تناك
 ام ردقب لب ةمزاح ةيسايس تناك ام ردقب ةقشاع ةبحم تناكو

 لارتجلا دض برحلا اهسفنب تداق دقل .ةدئاق ةبراحم تناك
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 ..زيجناهج كالهلا ىلع كشوملا اهجوز ذقنتل (ناخ ةبحم) درمتملا
 ةبحم) اهلاس مادعإلاب اهيلع مكحو رسألا ىف تطقس امنيحو

 ةرم ..ىجوز ىرأ نأ ديزأ تلاقف تومت نأ لبق ديرت اذام (ناخ

 كلمي ملو هسفن تزتها .ءاقللا ناخ ةب + انتو ةنشاو

 .نينثالا نع وفعي نأ ىوسا

 .درطتسأ ىنعدت الا

 ..كرابم ىقيدص اي ةيغاص ناذآ ىلك *«

 زاتممب ىقتلا امتيحو ؛هيبأ نع بحلا ناهيج هاش ثرو دقل -

 ىه كتأرما نإ .روفلا ىلع هسفن دجو .زورينلا ةلقح ىف لحم

 سحت ىتلاو كسفن رارسأو ..نوكلا رارسأ كل حتفت ىتلا ةأرملا

 هذه ردنأو مظعأ ىه هذهو اباسنم اددجتم اضيف اهعم ةايحلا

 ملاعلا ءاسن كب تطاحأ ولو ًايواخ ًاقلق كتايح لظت ذئنيحو ةأرملا

 نوكلا ةمكح ىه ؛ةبيجع ةقيمع بحلا ىف ةعيبطلا ةمكح نإ .هلك

 نأ هتمهم لكو ؛ةميظع ةأرما ميظع لجر لكل قلخت ىهو .هلك

 .نمثلا ناك امهم اهيلع لصحي نأو ءاهدجي نأو اهنع ثحبي

 قحبو قيمعلا ةعيبطلا نوناقب
 اذامل ىردتأ ..نوكلاو ةايحلا ءانب

 ..؟اذامل-

 ..جاتلا ةصق كل ىورأ نأ ديرأ ىننإ
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 كردأو هتأرما اهنأ كردأو لحم زاتمم ناهيج هاش ىأر دقل -

 ررقف طالبلا لاجر نم فيعض رخآ جوز ىلإ ىمتنت اضيأ اهنأ

 ةيادب اهنإ لوقي نيخرؤملا ضعبو .جوزلا اذه نم صلختي نأ
 .. اذه ىرأ ال ىننكلو ةديجم ةصقل ةحيبق

 انيش سيل اذه ..ةأرما ىلع لصحيل جوز نم صلختي نأ -

 ..كرابم ىقيدص اي

 نيب ةبقع فيعض لجر فقي له لب اذكه ةلاسملا عضت ال -
 ةمحرلاو لدعلا لك نيبو دنهلا نيب لوحي نأو ,نيميظع نيحور

 فاعضلا لاجرلا ضعب نإ هب تمعن ىذلا لامجلأو دجملاو

 الو ,تاميظعلا ءاسنلا حاورأو داسجأب نوقصلي تايليفطلاك
 لجر نم صلختلا نإ ,نهنم صلختلا اًقلطم ءالؤه نعطتسي

 الأ ؛ميظع وأ ىوق لجر نم صلختلا نم ريثكب ىسقأ فيعض
 ؟.هيلع قفاوت الأ ءاذه ىردت

 ..ذئدعب هيلع مكحنو ..طقف هيورأ ..ةصقلا نم ءزج اذه نإ -

 ام لك هسفن ىف رجفتو لحم زاتمم نم ناهيج هاش جوزتو

 ىبهذلا رصعلا ناكو ميظع لجر ةايح ىف ةميظع ةأرما هرجفت
 كل تلق امك (لحم زاتمم) نكت مل ءلوفملا ةيروطاربمإ لكل
 داصتقالاو ةسايسلا ىف مسحتو لخدتت ناهيج رون اهتمعك
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 بحلل تقلخ ةسعان ةئفاد ةملاح ةقيقر ةاتف تناك نكلو برحلاو

 لك ىوطت ىتلا ةرحاسلا ةسمللا كلت كلمت تناكو ؛طقف بحلاو

 ىلع أمئاق ريجناهج رصع ىف طالبلا ناك دقلو ..اهنم برتقي نم
 بحلا ىلع امئاق ناك دقف ناهيج هاش دهع ىف امأ ءدجملا

 اهؤاكذ ناك دقل .ىثنأ درجم نكت مل لحم زاتمم نكلو ..هدحو

 ىف كراشت نكت ملو ةيروطاربمإلا ىف ام نمثأ وه اهماهلإو
 «ةريخألاو ىلوألا هتراشتسم تناك نكلو ءبرحلا ىف وأ مكحلا

 الو ةقيدح ئشني نكي مل ..ءىش لك ىف ريشت ديعب نم تناكو

 لمجأب اهلك دنهلا نيز دق وهو «ًارصق ىنبي الو ادجسم ميقي

 زاتمم) ىرتو الإ - اهروصقو اهعالقو اهدجاسمو اهقئادح
 وأ أرمأ مربي وأ ىضقي نكي ملو ؛هيلع قفاوتو ميمصتلا (لحم

 نكت ملو «(لحم زاتمم) ريشت نأ لبق ًابرح نلعي ىأ ًامكح ردصي

 ءىش لك لمحي ناك ىذلا وه لب ءاهفنأ عضت نأ بلطت ىتلا ىه

 ..ريشتو اهءاكذو اهماهلإ ولجت ىتح تصنيو ءاهيلإ
 ناك اذإ) :ةروهشملا هتملك لاق (لحم زاتمم) ىعارذ نيبو

 ..(وهاه ..وهاهف ضرألا ىلع سودرف كانه
 .ًاماع رشع ةعست سودرفلا اذه ىف ناهيج هاش شاعو

 ًاماع رشع ةعست سودرفلا اذه ىف هعم اهلك دنهلا تشاعو
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 ءاعيمج مهءامسأ خيراتلا لجس «نيتنبو دالوأ ةعبرأ هل تبجنأو

 ةةنيسلا ةزادش ريد: مرابسلا كيتجترو[و نافل كش اَراع

 هتظحل ىتح اهدلاو راوج ىلإ تلظ ىتلا ةيفولا هراناهجو

 خآلا

 دلوي لاق امك ءىش لك ناك ًامالغ بجنت تناك ةرم لك ىفو

 رظتنيل دعتسي ءىش لك ناك .هتايح ىف ةيروطاربمإلا ىف

 ىتح اهبناج ىلإ لظيو ؛هتايح ىف فقي ءىش لك ناكو .ةدولوملا

 ىهو اهاري ال نأو اهردافي نأ هيلإ بلطت تناك امنيحو ءدلت

 اهتيؤر وه هتايح ىف ام لمجأ نإ اهل لوقيو ىكبي ناك ءبذعتت

 ىنغتو ..عادبإلاو قلخلاو نوكلا رارسأ اهئاشحأ ىف لمحت ىهو
 .ةايحلا اهب لمجتو

 ةأرما ةتيم تتام ..هذهك ةظحل ىف (لحم زاتمم) تتام دقلو

 ىلإ ناكو ..اديدج اناسنإ ةايحلا بهت ىهو ؛دلت ىهو ةديجم

 امك همس ءاقو وأ ًارورغ

 ممص دقلو ..اهاركذ الإ ناهيج هاشل ةبسنلاب ءىش لك تامو

 مل ادلاخ اًئيش اهربق لعجي نأو ىركذلا هذهل شيعي نأ ىلع
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 هنأ كل ايهيف موي لك هارت اددجتم ايح اربق ,ةأرمال هلثم ديشي

 نيسدنهملا بلطي ثعبو ..ةرم لوأل هارت كنأو طقف مويلا ىنب
 نمو ةرهاقلا نمو امور نم نيطاطخلاو نيئانبلاو نينانفلاو
 ىف اهلك ةيناسنإلا عمجي نأ ىلع ممص دقل ,نيكب نمو .دنقرمس
 ..ريقلا اذه

 ناك دقلو ..ربقلا اذه ءانب ىوس هلغشي ام كانه دعي ملو

 نح نيمداقلا يمرملا ئسيئهم عم ءابنملا لإ جايسلا نه حمتجي

 ىنانف وأ دادغب نم نيمداقلا برعلا نيطاطخلا وأ ءايلاطيإ
 :انبلا وأ نيصلا نم نيمداقلا ءاسفيسفلا

 نأ قبسي مل هلعلو ..ةصقلا اعيمج ءالؤه

 ىراجن نم نيمداقلا ن

 تدحوو ..دئقرمسو

 امم دحاو ءانب ىف نينانفلا نم نيابتملا عمجلا اذه رزآتو فلآت

 تلخدو ,:ةصقلا مهقامعأ نم اعيمج مهتزه دقو ءذئموي ثدح

 ءافصلاو ءاقنلا سفن مهتمهلأو مهلك مهتايح ىف (لحم زاتمم)

 نأ مهنم لك دارأو ؛اهتايح ىف همهلتو هرشنت تناك ىذلا قمعلاو
 لمجأ ةمهم ىأو ؛ميظع بح ةصق دلخيل هحور ىف ام لمجأ بهي

 بح ةصق ديلخت نم اماهلإ قمعأو دجمأو نانفلل

 مهسيساحأ اهيف اولجس اقاروأ مهنم نوريثك كرت دقلو
 هذه ىركذل ةيحت دئاصق اهلك ىهو .ءانبلا لالخ مهرعاشمو
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 ىف اهلك ىحور تبكس دقل لوقي مهدحأ بتك دقلو .بيجعلا ةأرملا

 نأ عيطتسأ ام ىل دعي مل هنأل ائيش هدعب ىنبأ نلو ءربقلا اذه

 .ديدج ءىش ىأ هب قلخأ

 جرخ ىتح نونبي ةليوط اماع رشع ةعبس ءالؤه لك لظو
 ةايحلا دولخل ًازمر ,ناهيج هاش هروصت امك ًامامت (لحم جاتلا)

 رهاوج لاق امك رمرملا نم ةينغأ نكلو .ءانب نكي ملو ءاهتياهنل ال
 ..ورهت لال

 نأو «تومي نأ ديري هنأ ناهيج هاش سحأ ءانبلا مت امنيحو

 بهذي نأ ىوس هل دعي مل هنأو ,ققحت دق ةايحلا نم هديري ام لك

 ال ثيح ىلإو لحم زاتمم ايحت ثيح ىلإ رخآلا ملاعلا ىلإ
 ..ايقتلا اذإ ًادبأ ناقرتفيا

 ناكو ؛تنذأ دق هتعاس نأ عيمجلل ئيهو ,ناهيج هاش ضرمو

 ىرخأ ةصق هضرمب تأدب نكلو موي لك توملا لجعتسي وه

 ,ةعبرألا هئانبأ نيب شرعلا ىلع عارصلا ةصق ىه ةيماد ةريرم
 فيسلا دحك امراص انيدتم ايساق ارئاث ءبيزجنروأ قثبناو

 ىتح ةأرما مامأ هفعضو هخذبو هفارسإ ىلع ..هيبأ ىلع ًامقانو

 .همأ تناك ولو

 ىلع ضبقو ..ادحاو ادحاو ةثالثلا هتوخأب بيزجنروأ كتفو
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 تاونس رشع اضيرم انيجس لظ ثيح ةعلقلا ىف هنجسو هيبأ

 ىلإ فقي ناك ىتلا ةريغصلا ةآرملا الإ اهيف هيزعي نكي ملو ,لاوط
 ىلع ثمكت يتلا (اراغاهج) ةثتبا مث ءةوىش لك قشتيو ءاهراوج
 ..ةسيعتلا هتنحم لالخ هراوج ىلإ فقتل اهيبأب تقحلو ءاهيخأ

 نمو ؛ناهيج هاش لثم بحي نم نإ ءايسعت نكي مل .. ال

 هنإ .اسيعت نوكي نأ لحم زاتممك ةأرما بح ىف بذعتي
 ..اهيف ام لبنأو لمجأ ةايحلا نم صلختسي

 ركذيو ىلصي «ةريخألا همايأ ىضقي ناهيج هاش ناك دقلو

 ملاعلا اذه ربعي ىذلا مويلا رظتنيو ءرعشلا مظنيو ,لحم زاتمم

 .اهملاع ىلإ

 دقل ؛هريصمل كبي ملو .هنبا ىلع قتحي ملو ءنجسلاب قضي ملو
 هنجس ناكو ؛ىلخادلا هملاع بحلا ىنغأو حور بحلا ررح

 .(لحم زاتمم) هيف سيل ملاع وه ديحولا
 هاش ةصق دشنتو :ناهيج هاش ةصقل زتهت اهلك دنهلا تأدبو

 «ريطاسألاو محالملا ودشنمو .ءءارعشلاو ةاورلا اهلقانتو ءناهيج

 .ةصق هتمهلأ ام ..اضيأ برغلاو قرشلا ةراضح ةصق مهلت ملو

 .لحم زاتممو ناهيج هاش بح
 نم ةصقلا بتكيل (نيم تربور) ىضاملا ماعلا ىف ءاج دقلو
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 ميقلاب هركذيلو ءفوجألا ىواخلا رصعلا اذهل اهمدقيل .ديدج
 ميظعلا قيمعلا بحلا ميق ..ةراضحلا اهنم تسلفأ ىتلا ىربكلا

 ..قالخلا

 لك هل تيور ىذلا انأ تنك دقل ائيش (نيم تربور) بتكي ملو

 ىذلا نم ركذي نأ أشي مل اعبطو ..ءىش لك ىلع هتللدو .ءىش

 ىنينعي ام لك نإ ..متهأ ملو ,اهرهوجو ةصقلا ىزغم ىلع هلد

 اذهل اهمدقيو اهشيعيو اهسحي لجر ةصقلا هذه ىوري نأ وه

 لثم ةيناسنإلا هجاتحت ام كانه سيلو ..رصع لكلو رصعلا

 تلعف امك اهعفدتو اهعفرتو لجرلا حور ذقنت ةيفطاع ةصلخم

 1طن انتم

 لحم جاتلا ىفو .لحم زاتممب قحلو ؛ناهيج هاش تام دقل

 له ..ناهيج هاش تافر اهراوج ىلإو (لحم زاتمم) تافر دقرت

 ..؟توملا وأ ..ةايحلا ىق امهنم دعسأ ةأرماو لجر كانه

 .. ال عبطلاب -

 ..ةرايزلل تددعتسا دقل .. انب ايه نذإ -
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 ىوتحملا

 ةعبسلا تاوشابلا ةروطسأ

 ىبارع ةروث ىف ءاسن
 تايلولغزلا
 الطب دسلا نوكي ال اذامل
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 عاديالا مقر
 م

 :يعابطلا

 رشنلاو ةعابطلل لمألا ةكرش
 تالسارملا

 ةرهاقلا - ىنيعلا رصقلا - ىماس نيمأ شأ١٠



 تاروثلاو ءاقدصألاو

 .خيراتلاو

 هينج ؟:نمثلا


