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 باتكلا ةركف
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 سودرفلا يلإ لئاه نينح هتغابيو ,هنطوم يف سيل هنأب ناسنإلا رعشي
 هاجت ةضايفلا رعاشملا نم ريثكلا هلمشتو ,رخآلاو ,نيحلا نيب دوقفملا
 نم ةلصأتم ةئيب عم هجمدتل ةيدوجولا راكفألا نم ديدعلا هدوارتو ,فقوملا
 يعسيو ,ةذللا نع يرشبلا نايكلا ثحبي .تابارطضالاو ,تاعارصلا

 غولب يف ابغارو ,ةنكمملا لئاسولا لكب انيعتسم اهكاردإل ادهاج
 هنكل ,نامألاو نمألا ةئيب يلإ لوصولاو ,ةنينأمطلا كاردإو ,رارقتسالا
 يلع ربُجمو ,هنم صانم ال يذلا يدوجولا عارصلا عم جامدنالا يلع مغرُم
 هتبرجت يلع ةميقلا ءافضإو ,ينعملا قلخ يلع لمعلاو ,ثبعلا ةمواقم
 ,هدوجو ينعم نع لءاستي ,قيرطلا فصتنم يفو .ةصاخلا ةيدوجولا

 يفو ,اهيناعم كاردإو ,اهمهف وحن ايعاس ةفلتخملا ةايحلا تاذل نم ققحتيو
 ,تاذللا هذه نع مئادلا لؤاستلا نم ةلاح يف اسمغنم هدجن تقولا سفن

 نم .. لءاستي .رتتسملا اهفدهو ,يفخلا اهنمكمو ,بيجعلا اهضومغ نعو
 تاذلملا يف رصحنت لهو ?اهتياهن نمكت نيأو ?تاذللا هذه قثبنت نيأ
 لهو ?دسجلا زواجتتلو ,حورلا لمشتل دتمت مأ ?ةينهذلا عتملاو ,ةيسحلا
 نأ هل نكمملا نم لهو ?اقح اهزواجتي نأ يرشبلا نايكلل نكمملا نم
 يدؤتو ,ماهوألا نم عبنت مأ ?قئاقحلا دنب تحت جردنت لهو ?انافرنلا غلبي
 الو ,مئاد لكشب يناسنإلا نايكلا ةلئسألا هذه بعالت .. ?تالايخلا يلإ
 هألمتل ;ةعطقتم تارتف يلع هدوارت اهنكل لعافتلاو ,كرحتلا نم هقيعت



 ةفداهلا ةيفسلفلا تالمأتلاو ,ةيدوجولا تاساسحإلا نم ةقيمع ةلاحب
 .ءاوسلا يلع ةيعمجلاو ,ةيدرفلا ةيرشبلا ةبرجتلل لماشلا ينعملا كاردإ وحن

 ةقيرطو ,ميلعتلاو ,ةئيبلل اقفو عونتتو ,رشبلا نيب يعولا تاجرد فلتخت
 ةيناسنإلا ةبرجتلا عم لعافتلا مجحو ,ةفاقثلاب مامتهالا يدمو ,ةيبرتلا
 نم ريثكلا سملن نأ ةلوهسب انل نكمملا نم ,كلذل ةجيتنكو .ةلماشلا
 ,دارفألا نيب يرشبلا يعولا يلع ةنميهملا تاجردتلاو ,تافالتخالا

 ظوحلملا نيابتلا نم ةلاح يلإ هرودب يدؤي ام وهو .ضعبلا مهضعبو
 ةمزألاو ,يناسنإلا رتوتلاو ,يدوجولا عارصلا عم لعافتلا ةجردب طبترملا
 تايطعملا نيابت نم يرشبلا رتوتلا ةلاح جتنت .ماع لكشب ةيدوجولا
 يلع ةنميهملا زيامتلا ةئيبب طبترتو ,تايئارواملاو ,قئاقحلا عم ةيناسنإلا
 نايكلا طارخنال ايسيئر اردصم يعولا ةئيب لثمتو ,يناسنإلا دوجولا
 رارسأ فشك وحن ةفداهلا تاربدتلاو ,تالمأتلا نم ريثكلا يف يناسنإلا
 يف هدوجوب يرشبلا لقعلا رعشي .هايافخ يلع فرعتلاو ,يرشبلا دوجولا
 يلع ةنميهملا تاعارصلاو ,لكاشملا نم ريثكلا سسحتيو ,ام قزأم
 عم لماعتلل ةليسوك لماشلا كاردإلا ةيلمع ليعفت يف عرشيو ,هتموظنم
 ةلاح يلإ ةدوعلا عيطتسي الو .اهداعبأ عم فيكتلاو ,ةطيحملا ةئيبلا
 فرعي الو ,ةيرشبلا تاديقعتلاو ,ةيناسنإلا لبق ام ةعيبطلا عم ماجسنالا

 ضقانتلا نم ةلاح قلخ يلإ يدؤي امم مامألا يلإ مدقت اذإ قيرطلا ةياهن



 نادقفو ,للخلا نم ةلاح يلإ اهرودب يدؤت يتلاو ,ناسنإلا دنع يدوجولا
 انربخت ثيح ,ناويحلاو ,ناسنإلا نيب زييمتلا يلإ للخلا اذه يدؤي .نزاوتلا
 نم ةيلاع تاجردل هكالتما ةقيقح نع يناويحلا طاشنلل ةرشابملا ةساردلا
 ضيقنلا لثمي ام وهو ,رهاظو ,حضاو لكشب ةعيبطلا عم ماجسنالا
 نع ثحبلا نم ةمئاد ةلاح يف طرخنملا يناسنإلا نايكلل ةبسنلاب
 رفم ال ةلكشم هنأ يلع دوجولا يلإ ناسنإلا رظني .فيكتلاو ,ماجسنالا
 ,اهبقاوع نم صلختلل ةمزاللا لولحلا نع ثحبلا يف عرشيو ,اهنم
 ةبرجتلا تجاتحا امهمو ,رمألا هفلك امهم مامألا يلإ يضملا يلع ممصيو
 ةئيبلا عم فيكتلا ةيلمع لثمتو .بوغرملا رارقتسالا غولب وحن ايعاس

 لمعي ثيح ,يرشبلا دوجولل ةبسنلاب اماهو ,ايمازلإ ارمأ ةيجراخلا
 لثمملاو ,هب طيحملا عمتجملا عم قفاوتلا ربع نزاوتلا قيقحت يلع ناسنإلا
 ةبعشتملا عمتجملا تاهاتم نيب يرشبلا نئاكلا للستي ,انه نمو .هدوجول

 امغانتم ابرد هسفنل قلخيل ;اهايافخب ماملإلاو ,اهيلع فرعتلا وحن ايعاس
 اهتغابت نأ نزاوتلا تالاحل يعيبطلا نم .ةددعتملا ةايحلا بورد نم

 ناسنإلا طرخني ,ديدج للخ لك عمو ,رخآلاو ,نيحلا نيب للخلا تابرض
 لثمي ام وهو ,فيكتلاو ,رارقتسالاو ,نزاوتلا نع ثحبلا نم ةلاح يف

 لح يلع لمعي نأ يرشبلا نايكلا يلع .ماع لكشب يناسنإلا كارحلا
 نم ديزملا قلخ يلإ لهاجتلا يدؤي دقو ,هتايلوئسم لمحتو ,هلكاشم



 اهتقو درفلا رعشي ثيح ,تالكشملا بقاوع ةفعاضمو ,تاعارصلا
 مدعو ,ةينودلاب ساسحإلا هتغابيو ,تتشتلاو ,عايضلاو ,نادقفلاب

 قلقلل يحور لح داجيإل ةليسوك نيدلا يلإ ناسنإلا وبصي .هاودج
 هتاعارصو ,هفواخم ةئدهتل ةقيرطك ةيناحورلا يلإ دمعيو ,يدوجولا
 يلع ينيدلا نايكلا دمتعي ثيح ,ةلصأتملا ةيدوجولا ةمزألاب ةطبترملا
 امم ,يويندلاو ,يلفسلا ملاعلاب ةنراقم عسوأ لكشب رخآلا ملاعلاب مامتهالا
 سمي ,عبطلاب .ديعبلا ىدملا يلع ةئدهتلاو ,فيفختلا نم ةلاح يلإ يدؤي
 ,مئاد لكشب يرشبلا لقعلا زيفحت يلع لمعيو ,انتيناسنإ يدوجولا رتوتلا

 ,هتموظنم يلع ةرطيسملاو ,هب ةطيحملا ةئيبلا عم لعافتلا يلع هربجيل لاعفو
 ,تالكشملا بنجت يلع اصرح بورهلا نم تابون انايحأ هتغابت دقو
 لماعتلا صخي اميف اثوروم اجمانرب يرشبلا نئاكلا كلتمي الو .تامزألاو
 هلعجي امم ;ديدسلاو ,ميلسلا رارقلا يلإ لوصولاو ,ةفلتخملا تاريثملا عم
 ,تاناويحلا يقابب ًةنراقم ةيجولويبلا ةيحانلا نم زجعألا نئاكلا

 نم ةيلعافت ةئيب يف طارخنالا يلإ ةلاحلا هذه هب يدؤتو .ةيحلا تانئاكلاو
 ةموظنم لمعت ,تقولا سفن يفو .رمتسمو ,مئاد لكشب بهأتلاو ,ملعتلا
 يلع لمعلاو ,تامزألا عم لماعتلا يلع ينبم راطإ نمض يرشبلا لقعلا

 تامزألاب ًةرام ةهفاتلا تالكشملاب أدبتل تابوعصلا هذه جردتتو ,اهلح
 ةفلتخملا داعبألا لثمي ام وهو .ىربكلا تاعارصلاب ًةيهتنمو ,ةطسوتملا



  يلإ ناسنإلا جاتحي ,ةدكؤم ةروصبو .لاحلا ةعيبطب يرشبلا دوجولل
 ,عايضلا نم ةلاحب رعشي هنأل ;يعيبطلاو ,يعامتجالا ملاعلل ةطيرخ
 لكشب هدعاست اهنأل ;اهنع اديعب كرحت اذإ اشوشم ودبيو ,اهنودب نادقفلاو
 لاعفلا مادختسالا نم نكمتلاو ,ةطيحملا ةئيبلا عم فيكتلا يف رشابم

 قيقحتو ,هلوضف ءاضرإ يلع لمعت امك .يناسنإلا لعافتلاو ,ةاجنلا تايلآل
 ارمأ يلكلا صالخإلا ةركف لثمت .هيلإ ةبسنلاب ءيش لكل ةلثمملا هتنونيك
 عوضوم يلإ هتعيبطب ناسنإلا جاتحي ثيح ,يناسنإلا نايكلل ةبسنلاب اماه
 ام وهو ,هتيحان هتابغرو ,هعفاود كرحيو ,ههاجت هسفن هجويو ,هل صلخي
 زجعي دقو .لاعفو ,حضاو راسم يف اهكيرحتو ,هتاقاط جمد يلع لمعي
 ,تابيخلا نم ديدعلا هبيصي دقو ,هفادهأ نم ريثكلا كاردإ نع ناسنإلا

 ةمارصب هئجافتل ةدوهعملا اهتاعافتراب تاعقوتلا هدوارت دقو ,تارسحلاو
 لك عمو ,ديدج نم يعسي ةرم لك يف هنكل هعم لماعتلا ةبوعصو ,عقاولا
 يلع رطيست نأ نكمملا نم .مامألل يضملاو ,زواجتلا يلع ممصي قزأم
 ,عمتجملا عم لماعتلا يلع هتردق مدعل ةجيتنك ةلزعلا نم ةلاح ناسنإلا

 يلإ الصي نأ هيف نييدوجولا قلقلاو ,عدصلل نكمملا نمو .ةطيحملا ةئيبلاو
 ينعم ءاشنإ نم يرشبلا لقعلا نكمتي مل اذإ لامتحالا مدع نم ةريبك ةجرد
 هتئيب نيب نزاوتلا قيقحتب هسفنل حمسي مل اذإو ,هلخاد يف ةدحولل
 ةلواحم يلإ ةلاحلا هذه يف للخلا يدؤي دقو .يجراخلا هملاعو ,ةيلخادلا



 همادختساب نايسنلاو ,ةبوبيغلا لاوحأ بالجتساب هسفن ريدخت ناسنإلا
 ,ةيسنجلا ةدبرعلاو ,تاردخملا يف ةلثمتملا ةفلتخملا لئاسولا نم ريثكلل

 نكل .ةددعتملاو ,ةحاتملا ريدختلا تاودأ نم اهريغو ,موصلاو ,صقرلاو
 ةتقؤمو ,ديعبلا ىدملا يلع ةلشاف )تاردخملاو ,ةدبرعلا( تالواحملا هذه

 لايخلاو ,يسحلا قفاوتلا نم ةئيب لثمت امك .يتايحلاو ,يعقاولا راطإلا نمض
 ناسنإلا كلتمي ال .ةددعتملا هتايرجمو ,عقاولا نع نيديعبلا يركفلا
 ةيلج اقرط فرعي الو ,اهوحن يعسي يتلا رارقتسالا ةلاحل احضاو اروصت
 يلع هتردق مدع نم مغرلاب هيلإ ةبسنلاب ايروحم ارمأ لثمتو ,اهيلإ لوصولل
 ىدملا يلع بارطضالاو ,طبختلا نم ةلاح قلخي ام وهو .اهداعبأ مهف
 نم ةلاح يف ةلوهسب رمغُي نأ يرشبلا نئاكلل نكمملا نمو .ديعبلا
 ,روطتملا هيعوب لصتي ام وهو ,لاصفنالاو ,ةبارغلاو ,ةلزعلاب ساسحإلا

 ,ةفلتخملا ةئيبلا تادرفم سسحت نم هنكمت يتلاو ,ةيلاعلا هتيساسحو
 ةطاسبو ةهافت زواجتل هتلواحم يفو .اهعم هماجسنا مدعب ساسحإلاو
 لصافلا دحلا ءارو ام يلإ علطتيو ,ةرماغملا وحن ناسنإلا عفدني ,هتايح

 .ةحاتم ةقيرط لك ربعو ,ةنكمم ةروص لكب هزواجتي نأ لواحيو ,هدوجول
 ىربكلا لئاذرلاو ,يمظعلا لئاضفلا غبص يلإ رشابم لكشب يدؤي ام وهو
 رمألا سفنل ريمدتلاو ,عادبإلا اتعزن ضرعتتو ,ةراثإلاو ,ةسامحلا ةغبصب
 لكشب ةيعامتجالا ةبرجتلا يلإ يناسنإلا نايكلا دمعي .ةيمتح ةروصب



 ,هسفن تابثإل ةلاعف ةلواحم نيرخآلا عم هتالعافت لثمت ثيح ;يسيئر
 .فيكتلا مزاولو ,بحلا رعاشم عم بواجتلاو ,هتميقب ساسحإلاو
 ,ةزهاجلا جذامنلا نم ريثكلا هل رفوي عمتجم يف يرشبلا نئاكلا شيعي

 ,ةميقلا ءافضإو ,ينعملا قلخ يلع ةيداعلا ريغ ةردقلا معزت يتلاو ,ةدعُملاو
 .اهوحن امئاد يعسي يتلا تاذللاو ,تاءاضرإلا نم ريثكلا قيقحتو
 دق هنإ الإ اهعم هفيكتو ,ةيعامتجالا ةبرجتلا ايانث نيب هكرحت نم مغرلابو
 يلإ ةناكتسالاو ,هتدحو يلإ ةدوعلاو ,هسفنب دارفنالا يف ابغار هنايك دجي

 هجوب يرشبلا نايكلل ةبسنلاب اعئاش ارمأ لثمي ام وهو ,هتنونيك ناضحأ
 ,ةيظحللا تابغرلاو ,ءاوهألاب رثأتي نأ يرشبلا لقعلل لهسلا نم .ماع
 نع راتسلا فشكُي امنيح يدوجولا رتوتلا نم ديزملا يلإ يدؤي امم ةتقؤملاو
 طبترت يتلاو ,ةيئاوشعلا هتارايتخاو ,ةشئاطلا هتافرصت بقاوعو ,تاعبت
 امنيح ناسنإلل ةبسنلاب أجلم ةيئاوشعلا لثمت دقو .رشابم لكشب ةظحللاب
 ,اهغولبل ةمزاللا ةينمزلا ةرتفلا لوطت امدنعو ,هفادهأ كاردإ نع زجعي
 نكل .ةروصلا زازتهاو ,ةيبابضلاب ةمعفم ةئيب يف اطرخنم هسفن دجيل
 اذه لثمتيو ,نأشلا اذه صخي اميف اماه ارمأ انملعت ةيناسنإلا ةبرجتلا
 اهنأو ,ةلوطم ةرتفل ثبعلاب ناسنإلل حمست ال ةايحلا نأ ةقيقح يف رمألا

 ام وهو ,هئاطخأ نمث عفدو ,هتافرصت تاعبت لمحت يلع هربجت ام ًاعيرس
 نكمملا نمف .ماع لكشب يرشبلا نايكلل ةبسنلاب امراص اعقاو لثمي



 يرذج لكشب هراسم يلع رثؤت نأ ناسنإلا ةايح يف ةطيسب تاسملل
 ةئيبل هلقنتو ,هرارقتساب حيطت نأ ةيثبع ءاطخأل نكمملا نمو ,حضاو
 لقعلا لخدي ام وهو ,ةمئادلا تارتوتلاو ,ةججأتملا تاعارصلاب ةمعفم
 ,اهتاذل ةقيقحو ,ةايحلا ينعم نع رمتسملا لؤاستلا نم ةلاح يف يرشبلا

 ائيش مدقي امنيح ةميقلاب يرشبلا نئاكلا رعشي .ةيعقاولاو ,ةيلعفلا اهتميقو
 هنكل هلاعفأ تاذل ينجيو ,هلامعأ تارمث دصحي امدنع هتايونعم عفترتو ,ام
 ةمعفملا تاظحللا نم ريثكلا هدواري ثيح ,تقولا سفن يف طبختم
 عارصلا ةيهامو ,هب ةطبترملا تاذللا ةقيقحو ,هكارح ةيمهأ نع لؤاستلاب
 ناسنإلا لثمي .هداعبأ عم فيكتلاو ,هيف طارخنالا يلع مغرُملا يناسنإلا
 ,هقيقحت نم نكمت ام عومجم وه هدوجوو ,هروصتي يذلا دوجولا عورشم
 ءانب هاجت قيرطلا هل دهمتو ,هلاعفأ نم هدمتسي يذلا هنايك ةئيبلا هذه قلختو
 مازتلالا اذه ربع مسريو ,هتايح يف مزتليو .هدوجول ينعم قلخو ,هتنونيك

 هذه لخاد دوجولا داعبأ لك عضيو ,هدوجو هيلع نوكيس ام ةروص
 اهتادرفمب هطبري دقو ,اهجراخ نمكي امب هلقع هبعالي دقو ,ةروصلا
 نم مغرلابو .اهلخادب نمكي ام لك عم افيكتمو ,اهيف ام لكب ايفتكم
 هنأل ;لاعفأو ,عيراشم ةعومجم يف ناسنإلا لزتخن نأ اننكمي ال ,كلذ
 هيفكت يتلاو ,ةيرشبلا هتينبو ,ةيناسنإلا هتافص نم هتنونيك دمتسي ةطاسبب
 ةروصب يعس اذإ ,هب ةطيحملا ةئيبلا عم فيكتلاو ,هدوجوب ساسحإلل



 ول امئاد تددو دقلو .كلذل ةمزاللا تايلآلا عم قفاوتلا وحن ةلاعف
 نايكلا ملع نم مغرلاب يناسنإلا طاشنلا رارمتسا ةقيقح يل تفشكنا
 ةياهن يف هيلع ةنميهملا يشالتلا ةعيبطل هكاردإو ,عاطقنالا ةيمتحب هب مئاقلا
 نايكلاب ةطبترملا تالؤاستلا نم ريثكلا رارمتساب ينتدوار دقلو .فاطملا
 تاراسم ربع مئادلا كرحتلاو ,رمتسملا عافدنالا يلع دمتعملا يرشبلا
 اهتيهام كاردإ يلع ةردقلا وأ اهتقيقح يلإ تافتلالا نود ةيرشبلا ةلحرلا
 ةبسنلاب ايرورض ارمأ يرشبلا كارحلا لثمي ,عبطلاب .ةرتتسملاو ,ةيفخلا
 قامعأ يلإ لصيو ,هربع هتاذ كاردإ يلع يناسنإلا نايكلا لمعيو ,ناسنإلل
 .هدوجو داعبأ ينبي هتطساوبو ,هتنونيك عنصي هبو ,هلالخ نم هسفن

 ,شعتني هنم وندي امدنعو ,بائتكالاو ,سأيلا هئجافي هنع يلختي امدنعو
 ريبعتلل حضاولاو ,ضبانلا قيرطلا رمألا ةياهن يف وهو ,ديدج نم جهتبيو
 لبقتسملا بعالي ,ةقيمع ةروصبو .ماع لكشب يرشبلا نايكلا نع
 ,مالحألاو ,تاعقوتلا نم ريثكلاب هألميو ,نمزملا هضومغ ربع ناسنإلا

 ىدملا يلع يدوجولا عزفلا نم ةلاح هل قلخيو ,ةئراطلا هتايرجمب هئجافيو
 باهيف ,فيخم فرج يلع افقاو هسفن يناسنإلا نايكلا دجي اهنيحو ,ديعبلا
 دتمي هنكل بسحف ةطقنلا هذه دنع رمألا فقوتي الو ,هيلع نم طوقسلا
 لقعلا دجي ,قمعأ راطإ نمضو .هسفن ءاقلإ ةيناكمإ نم عزفلا لمشيل
 ,ةلزعلاو ,لاصفنالاو ,بعرلا لاكشأ ةهباجم يلع امغرم هسفن يرشبلا



 كاردإ يلع لمعيل ;ملاعلاب هسفن لصو نم ةديدج لاكشأ داجيإ يلإ دمعيو
 حضوأ نأ يرورضلا نمو .ةنكمم ةروص لضفأ يف يدوجولا رارقتسالا
 ,ماودلا يلع ريخلا قايسب هطابترا مدع ةقيقحو ,يرشبلا طاشنلا ةيهام
 سفنلا لثمي ام وهو ,كلذ يف بغري امنيح رشلا قايسب هلاصتا ةيناكمإو
 نم ةلاح يف يرشبلا لقعلا طرخني دقو .ةقهرملا اهتيجاودزاب ةيرشبلا
 هيلع رطيسي دقو ,نيرخآلا لوقع يلع ةرطيسلا ربع يداسلا ءاضرإلا
 نمض لعافتي نأ نكمملا نمو ,ةحضاو ةيخوزام ةئيب نمض نورخآلا
 ,هتايرجمب بعالتلا يلع دمتعمو ,عقاولا نم بورهلا يلع ينبم راطإ

 هرودب بلطتي ام وهو ,لذبُي دهج نود هتابقع يلع راصتنالا ةلواحمو
 عوضوم لمشي دقو .ئدابملاو ,ميقلا عايضو ,داسفلا نم ةيلاع تاجرد
 ,ةغبصلا سفنب رشلاو ,ريخلا غبصتل ءايمعلا ةسامحلا يرشبلا صالخإلا

 ,ءيش لك لعف يلإ هرودب يدؤي امم ,امهنيب ةحضاولا قورفلا امهدقفتلو
 دراوملاو ,تايناكمإلا ترفوت اذإ ًةصاخ لانم لك قيقحتو ,لعف لك ريربتو
 لبقتسم يلع نميهملا ضومغلل نكمملا نمف .كلذب مئاقلا يرشبلا نايكلل
 ةلوهس لكب فرحني نأ هراسمل نكمملا نمو ,هراكفأب بعالتي نأ درفلا

 ةعزنلا يلإ دمعيو ,ريخلاب ةطبترملا ةيئانبلا ةعزنلا نم صلختيو ,رسيو
 اهتايلقعب ةيرشبلا تانايكلا نم ريثكلا يف هدهشن ام وهو ,ةمثآلا ةيريمدتلا
 يناسنإلا طاشنلا يقبي ,ةدرجم ةرظن ربعو ,كلذ نم مغرلابو .ةعونتملا



 اننكمي ال ازغل ةبعشتملا هفادهأو ,ةددعتملا هليصافتو ,ةفلتخملا هتاجردب
 اهتسردم لوصأ يلع فرعتلا وأ اهمهف اننكمي ال ةحولو ,هتارفش كف
 ,ةقباسلا تاربخلا يلإ ناسنإلا دمعي ,ةحضاو ةروصبو .اهل ةعباتلا

 ,لبقتسملا ضومغ عم لماعتلل ةليسوك ةددعتملا ةيناسنإلا براجتلاو
 ام اريثك تقولا سفن يف هنكل رارقتسالاو ,نانئمطالا كاردإل ةقيرطكو
 ام وهو ,تالكشملا عم لماعتلاو ,دومصلا يلع امغرمو ,اديحو هسفن دجي
 زيفحت يلع ضومغلا لمعي .رشابم لكشب هيلإ ةبسنلاب اريبك ايدحت لثمي
 ,رشبلا نيب فلتخت يتلا فادهألا ةموظنم نمض عفاودلا لمعتو ,عفاودلا

 نم اوققحتيل اليلق الإ مهسفنأ عم نوفقوتي ال مهنكل ضعبلا مهضعبو
 يوتسملا يلع اهنم ةدافتسالا مجحو ,اهتقيقحو ,فادهألا هذه ةيهام
 لصتت مأ ?ةلحرلا يف ةداعسلا نمكت لهف .يونعملاو ,يدسجلاو ,يسفنلا
 نكست مأ ?لابلا ةحار غولبل الح بورهلا لثمي لهو ?فدهلا غولبب
 نايكلل نكمملا نم لهو ?تقؤملا نوكسلاو ,مهولا نم ةئيب هداعبأ
 ?اهنيح هتلاحل احضاو اروصت كلتمي لهو ?ام اموي هتياغ غلبي نأ يرشبلا
 يلتخي امدنعو ,هسفن يلإ وفصي امنيح يناسنإلا نايكلا تغابت ةريثك ةلئسأ ..
 نوكلا رمعل ةبسنلاب ةريصقلاو ,هرظن يف ةليوطلا هتلحر لمأتيو ,هتاذب
 ,ةرضاحلا ةظحللا يف دوجوم ناسنإلا .هتبرجتل لماشلاو ,هب طيحملا

 طبتريو ,اهب قلعتيو ,اهيلع رشابم لكشب دمتعيو ,ةيعيبطلا ةيمتحلا جراخ



 وأ ءارولا يلإ هديعن نأ انل حاتُي الو ,اهنم هجرخن نأ اننكمي الو ,اهداعبأب
 ;يناسنإلا نايكلل ةبسنلاب ربكألا يدحتلا ةقيقحلا هذه لثمتو ,مامألل هعفدن

 ,ةظحللاب مامتهالا نيب حجرأتلاو ,عارصلا نم ةلاح يف هلخدت اهنأل
 هل ديهمتلاو ,لبقتسملا يلع صرحلاو ,ةهج نم قمعتب اهليصافت ضوخو
 رطيستل رمألا ةقيقح يف ةلاحلا هذه نم صلختي ال هنكل ,يرخأ ةهج نم
 ةعيبطلا يلع رثعن نأ انل نكمملا نمو .رمتسمو مئاد لكشب ةياهنلا يف هيلع
 ,درفلا نايك نع ريبعتلل همدختسن اهنيحو ,ام فقوم يف ةيدرفلا ةيدوجولا

 نايكلل رظنن ال ,ةلاحلا هذه يفو .هلبق نم ةدمتعُملا ةيركفلا هتموظنمو
 اننكل ,اهب ةطبترملا  ةيعوضوملا ةيمتحلا لماوعلا وأ ةئيبلا هنأ يلع يدرفلا
 دجن ,كلذل ةجيتنكو .صاقنإ وأ ةغلابم نود فقوم هنأ يلع هيلإ رظنن
 طامنأ نم اديلو اطمنو ,ةيناسنإلا ةعيبطلا لاكشأ نم اديدج الكش انمامأ
 ليصافتلا كاردإ يلع ةردقلا مدع يلإ انب يدؤي امم ةيدوجولا ةبرجتلا
 يف ,ةيناسنإلا ةعيبطلاف .كلذل ةمزاللا ةوقلا بايغو ,نايكلا اذهل ةلماكلا
 تاقبطلاو ,ةلماشلا ةيعمتجملا ةينبلاو ,ةدقعملا ةمظنألا اهددحت ,هذه انمايأ
 رشبلا سانجأ نيب ةمئاقلا ةريثكلا تاعازنلاو ,ةددعتملا ةيعامتجالا
 يناسنإلا نايكلا ةقيقح كردن نأ انل نكمملا نم لهف .ةفلتخملا مهتايوتسمب

 بعصي ديقعتلا نم ةجرد يناسنإلا نايكلا غلبي .. ?ًاقح دحاو فقوم ربع
 لماكلا لكشلاب هتاذ مهف يلع ةردقلا هسفن درفلا كلتمي الو ,اهكاردإ



 ةمزاللا ةردقلا وأ تقولا رفاوت مدعو ,اهسفن ةيرشبلا ةقلخلا ةعيبطل ارظن
 نود ةيرشبلا ةطشنألا ةسرامم يف اطرخنم انئاك قلخي ام وهو ,كلذل
 كاردإلا نع زجعت دق يتلاو ,ةبولطملاو ,ةمزاللا ليلحتلا تاودأل هكالتما
 ةيلمع يلإ ًاعوجرو .ًاضيأ يضارتفالا راطإلا نمض ترفوت اذإ لماشلا
 وهو ,اريثأتو ,احوضو اهرثكأو ,اهروص ربكأ توملا لثمي .. عاطقنالا
 بئاصم ربكأل حضاولا لثمملاو ,دسجلل حورلا ةرداغم نع حيرصلا ربعملا
 ,يعاواللا هلقع يف لصأتملا نماكلاو ,هل مئادلا ددهملاو ,يناسنإلا نايكلا

 انل نكمملا نم ,كلذ نم مغرلابو .رخآلاو ,نيحلا نيب هيعول تغابملاو
 يتلاو ,ةيتاذلا ةيريمدتلا ةعزنلا نم ةحضاو تالاح دهشن نأ ةلوهس لكب

 ,بائتكالا تالاح يف نيطرخنملاو ,نييسفنلا يضرملا بحاصت ام ابلاغ
 ثيح ,اهسفن ةيرشبلا تاذلا نع ةعزنلا هذه مجنتو .ةطرفملا ةيوادوسلاو
 ربعي ام وهو ,عارصلا نم بورهلاو ,صالخلا كاردإ يلإ اهربع يعست
 اهداقتفاو ,لمحتلا نم ديزملا يلع تاذلا ةردق مدع نع حيرص لكشب

 لكشب يدوجولا نايكلا عم قفاوتلل ةمزاللا لعافتلا وأ ةاجنلا تايلآل
 ةيحصلا ةئيبلاب طبترملاو ,يطمنلا يرشبلا لقعلا فلاخي ام وهو .ماع
 ربكأ توملا لثميو ,ئجافملا عاطقنالا يدرفلا نايكلا باهي ثيح ةميلسلا

 ,هنع ةربعملاو ,هب ةطبترملا تالايخلا بنجت يلع رارمتساب لمعيو ,هفواخم
 نكمملا نمو .يديلقتلا يرشبلا كولسلل يعيبطلا راطإلا لثمي ام وهو



 نكمملا نمو ,لبقتسملا نم مئادلا فوخلا نم ةلاح يف طرخني نأ ناسنإلل
 ةددعتملا اهتابارطضاب هطيحتو ,ةفلتخملا اهداعبأب هلمشت نأ ايبوفونوركلل
 نمكت .ظوحلمو ,يرذج يتايح رييغت نود تقولا رورم اهنيح باهيل
 ,رومألا تايرجم يف هريثأتو ,هتيمهأب هداقتعا يف ىربكلا ناسنإلا ةمزأ

 ,هنع لحر وأ هرداغ اذإ هل نوكلا داقتفا مدع يف ةلثمتملا ةقيقحلل هراكنإو
 لكشب ةطيسبلا تانئاكلا وأ تاشارفلا نأش ملاعلا اذه لثم يف هنأش نأو
 راجشألا تاقيرو ضعب طوقس نع فلتخي ال هلإلل ةبسنلاب هتومو ,ماع
 قيضلا روظنملاب رمألا طبتري ,عبطلاب .ةملظملا فيرخلا يلايل ىدحإ يف

 زجعي تقولا سفن يفو ,هدوجوو ,هتنونيكب رعشي يذلاو ,يرشبلا نئاكلل
 يتلا تادرفملاو ,اهمزاولل هكالتما مدعل ةلماشلا ةيؤرلا كاردإ نع
 هيلإ ةبسنلاب اريبك اقئاع يرشبلا نئاكلل ليئضلا مجحلا يقبيو ,اهجاتحت

 مدع وأ لماكلا نئاكلا زجع يتاملك ينعت الو .رمتسمو ,مئاد لكشب
 نم ديدعلا مدقي نأ ناسنإلل نكمملا نم هنأ ثيح لعافتلا يلع هتردق
 ةبرجتلا هدكؤتو هتبثت ام وهو ,تايباجيإلا نم ريثكلا ضرعيو ,تازاجنإلا
 نمو .لامكلا وأ ةيدمرسلا كاردإ نع زجاع تقولا سفن يف هنكل ةيناسنإلا

 ,ةيناسنإلا تاربخلا لقانت يف الاعف ارود يرشبلا ثرإلا بعلي ,انه
 ليصحتب حمست يتلاو ,مكارتلا ةركف يلع ادمتعم ةيرشبلا براجتلاو
 .يباجيإو ,روطتم راسم وحن ةيرشبلا تاردقلا عيمجتو ,ةيباجيإلا جئاتنلا



 ,درفلا معدل ةفداهلا تالمحلا نم ريثكلا قالطإ يلع تاعمتجملا لمعت
 .هلبقتسم ءانب يلع لمعلاو ,هتاذ قيقحتو ,هسفن نم ريوطتلا يلع هثحو
 مجحو ,اهريثأت يدمو ,تالمحلا هذه ةقيقح يف ماهلا لؤاستلا نمكيو
 يف ةلهس تاملكلا ودبت دقو ,ةطاسبلا هذهب ريست ال رومألا نأل ;اهجئاتن

 .سوملم عقاو يلإ لوحتلا يف عرشت امنيح ةبعص اهنكل اهظفل وأ اهتباتك
 ينعم قلخ يلع ناسنإلا لمعي ,ةرباثملاو حاحلإلاب معفم راطإ نمضو

 ةيئاهنلا اهتياغ يف قفتت اهنكل كلذ يلإ ةيدؤملا قرطلا فلتخت دقو ,هتايحل
 تاذلا ةنأمطو ,زاجنإلا يلع ةردقلاو ,سفنلاب ساسحإلا يف ةلثمتملا
 انكردأل ,"نايثغلا ةبرجت" انلمأت اذإو .ءاطعلا ةيناكمإو ,ينافتلاو ,دوجولاب
 نم ءانفلا نكمتو ,ءيش لك لاوز ةقيقح يلع دكؤت يتلا ةطيسبلا اهتركف
 .نايثغلل بحاصملا روعشلا بحاصي امب هبشأ روعش يلإ هعفدي امم ناسنإلا

 نيب يدوجولا رتوتلاو ,يناسنإلا بارطضالل اردصم ةلاحلا هذه لثمتو
 ةليسوك لهاجتلا يلإ ناسنإلا دمعي ,كلذل ةجيتنكو .رخآلاو ,نيحلا
 ءاهلإ يلع لمعيو ,يدوجولا عارصلا عم ةدئازلا ةيلعافتلا نم بورهلل
 لمعلا اهجوتي يتلاو ,ةفلتخملا ةيرشبلا ةطشنألا ةسرامم يف كامهنالاب هسفن
 نم ةمئاد ةيلمع يف طرخني نأ يرشبلا نايكلل نكمملا نمو .يسيئر لكشب

 يريخ طاشنل وأ هترسأل وأ هلمعل صلخي نأ هل نكمملا نمو ,ميقلا قلخ
 ةطشنألا نم ديزملا يف طرخنيل ;ةمغنلاب عفتري امبرو .لاثملا ليبس يلع



 تاكرحت تفلتخا امهمو .لباقم راظتنا نود ينافتلاو ,ةيحضتلاب ةطبترملا
 كارحلا يقبي ,مهتاياغ يلإ لوصولل ةفداهلا مهبيلاسأ تددعتو ,رشبلا
 معفملا لبقتسملا ءاطغب افتلم لظيو ,لماكلا زاجنإلا نع ازجاع يناسنإلا
 هنوك يف لثمتت يلوألا ناسنإلا ةمدص نأ ديورف يري .رتوتلاو ,ضومغلاب

 ملاعلا يلإ جرخي وه اه ,همأ محر لخاد هلمش يذلا نامألا دعبف .دلُو
 نم ةلاح هدنع قلخي ام وهو .تاعارصلاو ,رطاخملاب فوفحملا يجراخلا
 .لاحلا ةعيبطب اريبك اطبار همأ نيبو هنيب ينبيو ,ءارولا يلإ ةدوعلا يف ةبغرلا
 كيريإ هضفري ام وهو ,يسنجلا راطإلا نمض ةقالعلا هذه لجرلا فنصي
 ىدحإ يف انربخيل "ةيرشبلا ةيريمدتلا حيرشت" باتك بحاص مورف

 عباطلاب هطابتراو ,ةيسنجلا ةئيبلا نع هتمرب رمألا داعتبا نع هتاحفص
 لمعيو ,همأ نع داعتبالا يلإ لفطلا رطضي ,ةنيعم ةلحرم يفو .يدوجولا

 يف هدجو يذلا قمعلا اذهب هركذت نأ لواحت ةيعامتجا طباور نيوكت يلع
 ,اقحال درفلا نيوكت يلع رثؤت نأ ةقالعلا هذهل نكمملا نمو .يلوألا هتقالع
 نم ةيلاع ةجرد وأ صخشلا دنع ةرطيسلا بح نم اريبك اردق قلخت دقو
 .ةيخوزاملاو ,ةيداسلا سايقم يلع احضاو اجيردت عبتي ام وهو ,ةيعبتلا

 ةيصخشلا قلخ يف ةلصأتملا ةقالعلا هذه دعاست نأ ًاضيأ نكمملا نمو
 نم ريثكلاب مادطصالا ةلاح يف ثدحي ام وهو ,تاذلا بحو ,ةيسجرنلا
 تاملك يلع ديزأ امبرو .تاعارصلا نم ديدعلا يف طارخنالاو ,قئاوعلا



 ةيدوجولا ةبرجتلا داعبأ يف نعمتلا ةرورض يلإ هيونتلا ربع مورفو ,ديورف
 بعصلا نم هنأ يرأ ثيح اهتايثيحل همهفتو ,اهل هكاردإو ,لفطلاب ةطبترملا
 طبتري رمألا نأو ,هتدالو ذنم يدوجولا عارصلا ةقيقح كردي نأ لفطلل
 نم هنأو ,اهداعبأ يلإ ةيولعلا مهتارظنو ,ةبرجتلل نيدشارلا كاردإب
 عباطلا نع اديعب يزاجملا عباطلاب ةئيبلا هذه طبرن نأ انل لضفألا
 يتلا رومألا نم .ةيعوضوملا غولبو ,ةقدلا يرحت يلع اصرحو ,يعقاولا
 ,مالكلا بح ,ةيرشبلا ةعيبطلل لماشلا راطإلا نمض اهظحالن

 ام وهو ,ليصافتلاب مامتهالاو ,فصولا نم ةمئاد ةلاح يف طارخنالاو
 طباورلا نيوكت يلع لمعيو ,رشبلا نيب فلآتلا نم ةلاح هرودب قلخي

 ربع ةيدوجولا ةمزألا زواجت يلع دعاسيو ,مهنيب ةفلتخملا ةيعامتجالا
 درجم نأ ةقيقح يلع دكؤن نأ يرورضلا نم نكل .لهاجتلاو ,ءاهلإلا
 ,هنهذ ةيفصت نم درفلا نكميو ,ةمراصلا ةايحلا لمحت يلع دعاسي مالكلا

 ,رونتلاو ,ةنينأمطلاو ,ةيعوضوملا يلإ رشابم لكشب دوقي ام وهو
 وأ ةيرشبلا ثيداحألا نع مهسفنأ دارفألا ضعب لزعي امبرو .صالخلاو
 نم ةهفات ةحاسم لكشت اهنأ نوري مهنأل ;فصولا ةيلمع يف ةغلابملا

 ,مهولا نم ةلاح يوس قلخت ال اهنأو ,يناسنإلا دوجولل ةبسنلاب مهتاويح
 ,ةيعامتجالا يلع ةيلازعنالا ًةلضفم ةلقلا هذه هضفرت ام وهو ,وهللاو
 يلإ يتاملك ربع ريشأ الو .لاعفو ,رمتسم لكشب ةئيبلا هذه عم ًةفيكتمو



 وحن رمألا ةقيقح يف يثيدح هجوأ يننكل دحوتلا تالاح وأ ةيئاوطنالا
 يلع ةرداقلاو ,ةفلتخملا اهداعبأب ةعتمتسملاو ,ةلزعلا يف ةبغارلا تانايكلا
 دنع تقولا سفن يف ةيعامتجالا ةبرجتلا ناكرأ عم لعافتلاو ,بواجتلا
 زجعب ةطبترملا دحوتلا وأ ةيئاوطنالا صئاصخ فلاخي ام وهو ,ةجاحلا
 ةهافتلا ريشتو .حضاوو ,يرذج لكشب لدابتلاو ,لماعتلا نع درفلا
 وأ ةردقلا صقن نع ربعتو ,ةمدقُملا راكفألا ةباترو ,ةلاحض يلإ ةيمالكلا
 ,حضاو ريثأت يذو ,باذجو ,رمثم ثيدح يف طارخنالل ةمزاللا ةيلاعفلا

 لمشت يتلا روفنلا نم ةلاح دصرن نأ ةلوهسب انل نكمملا نمو .لاعفو
 نم همدقت ام اهتزوحب دعي مل يتلاو ,زجعلا ةديدش تانايكلا هاجت دارفألا
 انمزتلاو ةقدلا انيرحت اذإ اننكلو .ةددجتم راكفأ وأ ةقيش ثيداحأ
 عقاو عم لماعتلا ددصب انسفنأ دجن اهنيح اننإف ,ةيعقاولا ةيعوضوملاب
 ,مئاد لكشب باذجلاو يركفلا ددجتلا قيقحت نع زجعن اننأل ;هفات يموي

 ةروصب ةيرشبلا ةبرجتلاو ,يناسنإلا عقاولا هدصري ام وهو .رمتسمو
 ةينيدلا تانايكلا وأ ةنيدتملا تانايكلا ضعب رظنت دقو .ةيلجو ,ةحضاو
 ريغو ,ةهفاتو ,ةلذتبم اهنأ يلع ةيويندلا ثيداحألا يلإ رخآلا ملاعلاب ةقلعتملا
 ,ةيركفلا اهتاموظنمل ًاقفو يويندلا وأ يلفسلا ملاعلاب طبترت اهنأل ;ةديفم

 ,بورحلاو ,نكسملاو ,سبلملاو ,ةشيعملا نع ثيدحلا نأ يرت ثيح
 ,تاردخملاو ,رمخلاو ,ءاسنلاو ,روطعلاو ,صوصللاو ,تاعاجملاو



 لوصولا نم دحي ريبك قئاع الإ وه ام ةيويندلا تاعوضوملا نم اهريغو
 رثكألا ثيدحلا نوكي دقو .ةدوشنملا ةيناحورلاو ,رونتلاو ,ةنينأمطلا يلإ
 قدأ نع يدبألا هثيدح رودي ثيح ;هسفن نع درفلا ثيدح وه ةهافت
 اهنأك هيلإ ةبسنلاب ودبت يتلا رومألا نم ريثكلا نمضتيو ,هتايحب ليصافتلا
 ام وهو .هتافدل طشنلا هجوملا وأ هتاعارصل يسيئرلا كرحملا وأ ملاعلا زكرم
 مجحل هكاردإ بايغو ,اهزواجت يلع هتردق مدعو ,ةقيضلا هترظنب طبتري
 لثمي رمألا نأل ;كلذ يلع همولن نأ اننكمي الو ,هليصافت ةقدو ,نوكلا
 هتقرافم نع دعبلا لك ةديعبلاو ,ناسنإلل ةقصالملا ةيرشبلا ةعيبطلا هتمرب
 ناسنإ رصاعملا ناسنإلا نأ حضاولا نمو .هدلج نم خالسنالا وأ

 ام وهو .ةياغلل ديحو تقولا سفن يف هنكل ةرادجب يعامتجاو ,يريهامج
 ناسنإلا نأ يري ثيح ;"دحوتملا دشحلا" هباتك يف نامزير ديفيد هنع ربع
 نم هسفن ردقلاب فئاخ هنكل نيرخآلا عم برق نع لصاوتلا باهي يلاحلا
 ينبم رمألا ةقيقح يف يرشبلا نايكلا نأ يرأ .لصاوتلا بايغو ,ةدحولا

 لصاوتلا يف ةبغرلا نم ةلاح قلخي ام وهو ,كرحتلاو ,بذبذتلا يلع
 رصاعملا ناسنإلا لثمي امبرو ,يرخأ ًانايحأ ةيلازعنالا يف ةبغرلاو ,ًانايحأ

 طاشنلا نع ربعي تقولا سفن يف هنكل قوبسملا ريغ ديقعتلا نم ةلاح
 ربع هدوجوو هسفنب ناسنإلا رعشي .ةقيلخلا ةيادب ذنم دوهعملا يناسنإلا
 نم هتاذ يلع دكؤيو ,ةرركملا ةيمويلا ثيداحألا نم ريثكلا يف هطارخنا



 .هترسأو ,هلمعو ,هلبقتسمو ,هرضاحو ,هيضام نع ةقيقدلا هتاملك لالخ
 اهلوطي دق يتلاو ,هتازاجنإ نع مئاد لكشب انربخيل ةمغنلاب عفتري امبرو
 نم ايساسأ انكر تاملكلا دعُتو .رخآلاو ,نيحلا نيب ةغلابملا نم ريبك ردق
 يرشبلا نئاكلا دصري اهربعف ,تاذلا قيقحتب ةطبترملا ةبرجتلا ناكرأ
 .هريثأتو ,هدوجوب هسفن نئمطيو ,هنايك نع ثدحتي اهتطساوبو ,هتازاجنإ

 امعاد ةئيبلا هذه يقبت ,نمزلا نم ةرتف دعب هيشالت ةقيقح نم مغرلابو
 ةئيبلا نمض دودحملا هنايك نع احضاو اربعمو ,تقؤملا هدوجول احيرص

 ربكأ يلع لوصحلا يلإ ةيرشبلا ثيداحألا دمعت .حيسفلا نوكلل ةلماشلا
 انتافرصتو ,انتاكرحت ريسفت يلع لمعتو ,تاحاضيإلا نم نكمم ردق
 .. ?انتافرصت نورخآلا مهفي مل اذإ متهن اذامل نكلو .انب نيطيحمللو ,انريغل
 انلاعفأ ءالمإل ةلواحم وه هكاردإ مهنكمي ام طقف لعفن نأب مهبلطم نإ

 اذإ جايهلاو ,نايلغلاو ,ناروثلاو ,بضغلا نم ةلاح مهكلتمت امبرو ,انيلع
 .انشأج ةطابرو ,انمادقإو ,انتعاجشو ,انتيرح انتبثأو ,انتاوذ نع انحصفأ
 ريسفت يلإ نيرطضم انسلو ,انسفنأ نع تاحاضيإ ميدقت يلإ ةجاح يف انسل

 الو ,ادحأ يذؤن ال اننأ املاط نيرخآلا مامأ انسفنأ ةبساحم وأ انتاكرحت
 يعوضوملا ركفلاو قطنملا لثمي ام وهو ,دحأ ةيصوصخ انلاعفأ محتقت
 رمألا يلإ قرطتلا يف بغرأ يننإ الإ ,ةقباسلا يتاملك نم مغرلابو .ديشرلا
 يلع ةمئاقلا ديدجلا ملاعلا ةقيقح يلإ ضرعتلا ربع يرخأ ةيواز نم



 ,لاصفنالا نم ةلاح ديعبلا ىدملا يلع قلخت دق يتلاو ,زواجتلاو ,عراستلا
 ةمزاللا ةرقتسملا ةئيبلا رفاوت مدع يلإ رشابم لكشب يدؤي امم ,ةلزعلاو
 ةردقلا مدع نم ةلاح ةياهنلا يف جتنتل ةلوطم ةيرشب ثيداحأ يف طارخنالل

 ةمزاللا ةحاسملا بايغ وأ انريغ تافرصت  عم لاعفلا بواجتلا يلع
 ,ةطشنلا ةعيبطلا انذخأت امبرو .اهسفن ةيصخشلا انتافرصت ليلحتل

 مدعو ,ةيصخشلا انلاعفأب مامتهالا مدع نم ةلاح يلإ ةايحلل ةعيرسلاو
 روطتي ام وهو ,اهكاردإ وحن يعسلا وأ اهب مامتهالا وأ اهيلع زيكرتلا
 ,يرشبلا مدقتلا مجح عم ًايدرط بسانتيو ,رمعلا يف مدقتلا عم ًايجيردت

 ,رشبلا نيب كاردإلا ةجرد فلتختو .يناسنإلا كارحلا عراست يدمو
 ال اهنكل ةفلتخملا لماوعلا نم ديدعلل ًاقفو عونتتو ,ضعبلا مهضعبو
 نايكلا لثمت اهنأل ;يلكلا ءافتخالا وأ ماتلا بايغلا نم ةلاح دهشت
 بغرأ يننكل .ةرشابمو ,ةيقطنم ةروصب دوجولاب ساسحإلاو ,يناسنإلا

 مألا" ةركف يف نعمتلا ربع ةفلتخم ةروصب كاردإلا ةيلمع يلإ قرطتلا يف
 نبللا ةجاجز ريغصلا اهلفط يلإ مألا لمحت ثيح ;"نبللا ةجاجزو
 حنم يلع اهتردقب اهذذلتب ةطبترملا ةنهارلا ةظحلل اهكاردإب ًةعتمتسم
 سفن يف اهنكل ,كلذب اهروعشو ,اهدوجوب اهساسحإو ,ءاطعلاو ,ةياعرلا
 يشالتلا نكمت يف لثمتملا ربكألا راطإلا نمض ةروصلا كردت ال تقولا
 ةرثؤملا ةظحللا هذه نأو ,ديعبلا ىدملا يلع اهلفط نمو ,اهنم يمتحلا



 اهنأ يأ ;قيحسلا نوكلا رمعل ةبسنلاب اماه ائيش لثمت ال اهيلإ ةبسنلاب
 وهو ,روهدتلا تاروصت ةمكحب لهاجتتو ,روطتلا تاظحل ةطاسبب كردت
 يلإ رظنن نأ نكمملا نمو .ماع هجوب لئافتملا يرشبلا كارحلا لثمي ام
 وأ قسفلا تاسراممل ضرعتلا ربع افالتخا رثكأ ةروصب كاردإلا ةيلمع
 مهلمشيل تايادبلا يف ةبرطضم ةروصب دارفألا اهسرامي يتلا داسفلا
 نم سرامُملا يلعفلا كاردإلا يشالتيلو ,تقولا رورم عم دايتعالاو ,ملقأتلا
 ينيدلا وأ يعمتجملا فرعلا نع مهجورخ يف ةلثمتملا ةقيقحلا هاجت مهلبق
 عقاولا مهئجافي امنيح ًاقحال بارطضالا نم ةلاح مهدنع قلخيل
 دكؤن نأ يرورضلا نم ,يديلقتلا قاطنلا نمضو .هتايلوئسمو ,هلكاشمب

 نم ماتلا ققحتلا وأ هطاشنل لماكلا كاردإلا يلع ناسنإلا ةردق مدع يلع
 لبق نم وأ هلبق نم ةسرامُملا ةفلتخملا تاطاشنلا وأ هتايح رومأ تايرجم
 اريبك اءزج لثمي ال يعاولا لقعلا نأ ةقيقح يلإ ريشن نأ ماهلا نمو .هريغ
 ,نطابلا لقعلا عم ةرشابم ةنراقم يف هعضن امدنع يرشبلا لقعلا نم
 نمف ,اهتامادختساو اهتاريثأتو تاملكلا يلإ ًاعوجرو .يعاواللا لقعلاو
 ,انتافرصت صخيو ,اهصخي اميف ةعئار ةجيتن يلإ انلصوت دق اننأ حضاولا

 اننأ يف ةلوهسب ةقيقحلا هذه لثمتتو ,اهلالخ نم اهنع ربعن يتلا انتاكرحتو
 ,ةلماكلا ةروصلاب اهكردن ال ةطاسبب اننأل ;انلاعفأ حيضوتل ةجاحب انسل

 نأ مهل ةيرشبلا ةبرجتلا ئيهت الو ,يلاثم لكشب اهكردي نأ انريغل حاتُي الو



 ةعيبطب ةبيرلاو ,ضومغلا ريثي ام وهو ,ًاضيأ الماك امهف مهلاعفأ اومهفي
 ةعزن وأ رشلا لصأت يلع ةينبملا ةيرشبلا تايكولسلا يتاملك رربت الو .لاحلا
 مدع وأ درفلا دنع ةيتاذلا ةباقرلا بايغ ةرورضلاب ينعت الو ,ريمدتلا
 ةيلاثملا وأ لامكلا بايغ يلإ ةرشابم ةراشإ لثمت اهنكل اهب مكحتلا يلع هتردق
 هلاعفأ جئاتنو ,هتاريثأت ركنن نأ اننكمي ال يذلا يرشبلا طاشنلا نع
 يف .رخآلاو ,نيحلا نيب حيحصلا راطإلا نمض مدختسُي امنيح ةيباجيإلا

 نيب اريبك افالتخا كانه نأ مورف كيريإ يري ,"دوجولا نف" هباتك
 انكاردإف .انتجزمأو ,انرعاشمل انكاردإب رمألا قلعتي امدنع ركفلاو ,كاردإلا
 يلع ةردقلا ةرورضلاب ينعي ال هركلا وأ فوخلا وأ نزحلا وأ حرملا روعشل
 ةطاسبب لثمي هنكل ,ليلحتلاو ,ريكفتلا ةلاح توبث يلإ ريشي الو ,لمأتلا
 فلتخت طاشنلا ةسرامم نأ يرأ .عنملا وأ تبكلل هضرعت نود روعشلل اتابثإ

 فرعتلاو ,اهمهف نع فلتخي رعاشملا نع ريبعتلاو ,هكاردإو ,هليلحت نع
 هتاجردو ,يناسنإلا يعولاب ةرشابم ةروصب طبتري ام وهو ,اهداعبأ يلع
 يلع ةردقلا يلإ ةرورضلاب يناسنإلا كارحلا ريشي الو .ةددعتملاو ,ةفلتخملا
 نع يدوجولا عارصلا ربعي الو ,ةلماكلا هداعبأ نم ققحتلاو ,همهف
 دكؤي ام وهو ,ةيرشبلا تاياغلا وأ ةيناسنإلا فادهألل لماكلا كاردإلا

 نم ريثكلل ضرعتي وأ عارصلا ضوخي نأ ناسنإلل نكمملا نم هنأ ةقيقح
 لماكلا ماملإلا يلع ةردقلا نود رعاشملا نم ديدعلا هدواري وأ ثادحألا



 ,اهليصافت ضعب كاردإ يف هيعو هدعاسي دق كلذ نم مغرلابو ,ةبرجتلاب
 متي يتلا تاضقانتلا يلإ كاردإلا ريشي .اهايابخ ضعب يلع فرعتلاو
 درفلا حنميو ,ةيؤرلا نم ةيلاع ةجرد قلخيو ,ةيعامتجالا ةايحلا يف اهراكنإ
 كاردإو ,رهاوظلا روذج يلإ لوصولاو ,هماهوأ نم صلختلا يلع ةردقلا
 ةجرد فلتخت ,ًاقبسم تلق امكو .ةيعاوو ,ةيعوضوم ةروصب اهبابسأ
 ماهوألا ةرطيس يلإ يدؤي ام وهو ,ضعبلا مهضعبو ,رشبلا نيب كاردإلا

 يلإ لوصولاو ,ماهوألا زيح نم رخآلا ضعبلا بورهو ,ضعبلا يلع
 .بسانملاو ,قئاللا لكشلاب ةيعامتجالا ةيعقاولا عم لماعتلاو ,قئاقحلا

 ءرملا لهج ةيرعت دعُت لهو ,ةقيقحلاب نيمهاولا هجاون نأ اننكمي له نكلو
 حمست يتلا تايحالصلا يه امو ?مههجاوي نأ هيلع نمو ?هب ابحرم ارمأ
 ةجيتن يلإ لوصولا ةبوعص دكؤت يتلا ةلئسألا نم اهريغو ?كلذب هل

 ام ًاريثك تقولا سفن يفو .ةقيقحلاو ,مهولا نيب ةقرفتلا صخي اميف ةيمتح
 نع ناسنإلا يلخت نع ةمجانلا ةروصلا ةئيه وحن يسامحلا انلوضف انبعالي
 ,يمتحلا يدوجولا عارصلا ةيهامل هكاردإو ,همامأ ةقيقحلا يلجتو ,هماهوأ

 لضفألا نم هنأ ودبي .اهتاريثأت نم صانم الو ,اهنم رفم ال يتلا هداعبأو
 ةقيقحلا نع ًاضوع مهولا يلع ًادمتعم ةبرجتلا ضوخي نأ ناسنإلل
 وأ ةدئازلا ةيساسحلل حامسلا نود هفادهأ كاردإ وحن ًايعسو ,ةسرشلا
 ظقيتسي ,اكفاك زنارفل "لوحتلا" ةياور يف .هنم لينلاب ةطرفملا ةيلعافتلا



 ةريصقلا صصقلا ىدحإ يفو .ةرشح يلإ لوحت دق هسفن دجيل ةياورلا لطب
 خسنتستل ةطق نع ةيسيئرلا ةيصخشلا ثحبت ,زيكرام ايسراج لييرباجل

 يلإ ثور بيليف تاياور ىدحإ لطب لوحتي ةرخاس ةروصبو ,اهسفن
 نم ةريبك ةجرد جذامنلا هذه ريثت دق .هريرس رداغي امنيح قالمع يدث
 ةعباقلا ةركفلاو ,اهانعم كردن اننكل يلوألا ةلهولل اهلمأتن امنيح ةيرخسلا

 ثيح ,اهروطس ليلحت يف قمعتنو ,اهتكبح يف رظنلا نعمن امنيح اهفلخ
 يلع لمعتو ,ةينودلاب ساسحإلاو ,ةلزعلا يلإ "لوحتلا" ةكبح ريشت
 يلع ةرطيسملا ةديدجلا ةئيهلاو ,يرشبلا كاردإلا ةقيقح يلإ قرطتلا
 هفئاظو يشالتو ,ديدجلا هعضو عم هفيكت ةيفيكو ,ةيسيئرلا ةيصخشلا
 يلع فقوملا ريثأت يدمو ,هتئيه ريغت دعب هترسأل ةبسنلاب ةلاعفلاو ةيويحلا
 ةجيتنك هيلع ةنميهملا ةيلازعنالاو ,ءاوسلا يلع يعمجلاو يدرفلا يعولا
 يف ةلثمتملا ةيرشبلا ةعيبطلا حضوت امك .هنايك يلع ةئراطلا تاريغتلل
 تالوحتلاو ,ةئراطلا تاريغتلاو ,ةديدجلا عاضوألا عم دوعتلاو ,فيكتلا
 يدرفلا يعولاب مامتهالا ربع ةياورلا هيلإ قرطتت ام وهو ,ةيوهلاب ةطبترملا
 نيطيحملاو ,هتلئاعب طبترملا يعمجلا يعولاو ,ةيسيئرلا ةيصخشلاب صاخلا
 ,يسكفيوتسود رودويفب صاخلا روظنملا عم اهلمكأب ةئيبلا هذه قفتتو .هب

 ,ءيش لك عم فيكتلا يلع رداقلا نئاكلا هنأ يلع ناسنإلا يلإ رظني يذلاو
 عم لماعتلا ددصب اننإف ,زيكرام ةطقل ةبسنلابو .رييغت لك يلع دوعتلاو



 نم خالسنالا ةلواحم يلع ةياورلا ةلطب لمعت ثيح ,ةديدجو ,ةفلتخم ةلاح
 نمكي امو ,تايئارواملا يلإ لقنتلاو ,يرشبلا دسجلا زواجتو ,اهدلج
 يقبي كلذ نم مغرلابو ,ةيناحورلاو ,حورلا لثمي امو ,ةعيبطلا فلخ
 ,غولبلاو ,لانملا بعص ارمأ عقاولا نم بورهلا ةلواحم يف لثمتملا اهفده
 هنإف ,ثور امأ .ةضماغ ةروصب ةريصقلا ةصقلا روطس هلوانتت ام وهو
 رشابملا لوحتلا ةيلمع يلإ دمعيو ,ام دح يلإ اكفاك ةاكاحم يلع لمعي
 لعف يلع رداق بيرغ يدث يلإ ةلوحتملا ةيسيئرلا ةيصخشلا يلع ةرطيسملا

 ةورذلا يلإ لوصولا نع زجاع هنكل ةكرح لك عم بواجتلاو ,ءيش لك
 يلإ ةرشابملا ريغ ةيروحملا تاراشإلا نم ديدعلا لثمي ام وهو ,ةيسنجلا
 راكفألا هذه بعالتت .ماع هجوب يهاكف بولسأ نمض يناسنإلا دوجولا
 ,يدوجولا ريكفتلا نم ةيسامح ةئيب قلخت نأ لواحتو ,ةعيبطلا سومانب

 لثمي ام وهو .يناسنإلا دوجولا ةيهامو ,ناسنإلا ةعيبط يف نعمتلاو
 طبترت الو .مئادو ,رمتسم لكشب تاباتكلا نم ريثكلل يسيئرلا روحملا
 ,ةرورضلاب ةينودلاب ساسحإلاب عقاولا نم بورهلا يف ةبغرلاو ,ةيلازعنالا

 كلمت يلإ ةلزعلا يدؤت نأ نكمملا نم نكلو ,ةحضاو ةروصب هب الصتت الو
 نكسي وأ هب طيحي ام لك نع بيرغ هنأب هساسحإو ,درفلا نم ةينودلا

 هسفنب ءرملا ولخي امنيح اعئاش ارمأ لثمي ام وهو ,ةريثك تالاح يف هلوح
 بنجت يدرفلا نايكلا ةلواحم يلإ ةلزعلا ريشت دقو .ةصاخلا هتئيب يف اكمهنم



 مئادلا ءالتخالا يلع هنم ًاصرح ةيعامتجالا فقاوملا وأ ةيرشبلا تالعافتلا
 يصخشلا هروظنمل ًاقفو ةرقتسمو ,ةئداه ةئيب هل قلخي ام وهو ,هسفنب
 نم نكل .ةلصأتملا ةيرشبلا ةيعامتجالا ةعيبطلل رمألا ةفلاخم نم مغرلاب
 ناريشي ال تمصلا وأ ةيلازعنالا نأ يف ةلثمتملا ةقيقحلا كردن نأ يرورضلا
 يصخش فقوم نم ةطاسبب عبنت دق ةلاحلا هذه نأو ,ام للخ يلإ ةرورضلاب
 يلع لمعيو ,مئاد لكشب يدرفلا نايكلا اهجهتني ةددُحم ةيؤر وأ قبسُم
 يدرفلا نايكلاب ةطيحملا فورظلا يدؤت دق ,كلذ نم مغرلابو .اهميعدت
 ,مئادلا تمصلا نم ةئيب يف هجاردإ يلإ هراسم يلع ةرثؤملا براجتلا وأ

 نأ درفلل نكمملا نمو ,ةلاحلا هذه يف ةيسفنلا هتموظنمب طبتري ام وهو
 بعصي يتلا لكاشملا وأ تامدصلا ىدحإل ةجيتنك ةلزعلا يلإ أجلي
 يلإ قرطتن نأ نكمملا نمو .اهجئاتنو ,اهراثآ عم لماعتلا وأ اهعم لعافتلا
 ,"ةيدوجولا ةلزعلا" ةركف يلإ ضرعتلا ربع يرخأ ةيواز نم عوضوملا

 محر يلإ ةدوعلا يلع ةردقلا مدعب يعاواللا ساسحإلا يلإ ريشت يتلاو
 ضرألا ربع لوجتلا ةيمتح نع ربعتو ,نامألاو ,ةنينأمطلا ثيح مألا

 نيب رمألا فلتخي دقو .قيفر دوجو نودو ,ةلماك ةيدرف ةيلوئسم نمض
 ثيح ;ةيفاقثلا مهتايفلخو ,ةينيدلا مهتايعجرمل ًاقفو تاعمتجملاو ,دارفألا
 غولب يلع هدعاسيو ,ساسحإلا نم رخآ اعون ناسنإلا نيدلا حنمي
 عم هيلع دامتعالاو ,هلإلا يلع لكوتلا ربع ةنينأمطلا نم ةيلاع تاجرد



 ةروصب ينيدلا ركفلا لثمي ام وهو ,مامألا يلإ يعسلاو ,بابسألاب ذخألا
 هيلع يرشبلا لقعلا دامتعاو ءاهلإلا عوضوم يلإ ًاعوجرو .ةحضاو
 نأ انل نكمملا نمف ,ةيدوجولا ةمزألا عم لماعتلا يف ةيلايتحا ةليسوك
 اهكاردإ وحن يرشبلا نايكلا يعسي يتلاو ,ةفلتخملا تاذللا يلإ قرطتن
 رشبلا اهربتعي يتلا تالاحلا ةذللا فصت ثيح ,رمتسمو مئاد لكشب
 ,تاطاشنلا نم ديدعلا لمشتو ,ءانعلا قحتست وأ ةيباجيإ وأ ةجهبم
 نمض فنصُتو .رارقتسالاو ,ةداعسلاو ,ةوشنلاب ةطبترملا تاسرامملاو
 امنيح ةفلتخملاو ةجردتملا هتاساسحإو ,هسفن درفلاب طبترملا يتاذلا راطإلا

 "ةينوديهلا" وأ ةعتملا بهذم دمعي .اهداعبأ يلإ ضرعتي وأ ةبرجتلا ضوخي
 وحن يعسلا نأ يلع دكؤيو ,يرشبلا نئاكلل ىمسألا ةياغلا عتملا رابتعا يلإ
 بهذم دمتعيو .هنع يضاغتلا وأ هلهاجت نكمي ال اماه ارمأ لثمي اهكاردإ
 تاجرد يلع لوصحلا يف قحلا ًاعيمج رشبلل نأ ةركف يلع ةيقالخألا ةعتملا

 مهعتم زواجتت نأ مهل يرورضلا نم هنأو ,ةعتملاو ,ةداعسلا نم ةيلاع
 ةقيقح يلإ "ةيروقيبألا" بهذتو .رهاظو ,حضاو لكشب مهتاناعم مجح

 ,ىصقألا رشلا هدحو وه ملألاو ,ىمسألا ريخلا يف يوس لثمتت ال ةذللا نأ
 وحن مئادلا يعسلا نم ةلاح يف طارخنالا ةلاحلا هذه يف ةذللاب دصقُيو
 ,ةيسحلا عتملا نع داعتبالاو ,يفطاعلا جايتهالاو ,ملألا نم ررحتلا

 يف يزارلا للح دقو .روقيبأل ًاقفو ةيسيئر ةروصب ةليضفلاب مامتهالاو



 ربعو ,ةينهذلاو ,ةيسحلا عتملا نم ةفلتخم اعاونأ "حورلاو سفنلا" هباتك
 ,اهتيددعت يلع دكأو ,ةيرشبلا تاذللا نيب تالصلا نم ريثكلا نع
 يلع ةيدوجولا ةمزألا يلإ انرظن اذإو .لماكلا لكشلاب اهئاضرإ ةبوعصو
 ,ةيسحلا تاذللا لماعن نأ نكمملا نم اهنيحف ,انثيدحل ةيروحم ةطقن اهنأ

 ,ةمات ةيضارتفا ةروصب اهانلهاجت اذإو ,ءاهلإلل ةيلايتحا ةليسوك ةينهذلاو
 لمشي يذلاو ,يديلقتلا يرشبلا قايسلا نم ةيعيبط ةلاح مامأ انسفنأ دجن
 يلع لوصحلاو ,هتاجايتحا ءاضرإ وحن فولأملا هيعسب يدرفلا نايكلا
 دقو .مامألا يلإ ًامدق يضملاو ,ةيرارمتسالل ةيزيفحت ةليسوك ةعتملاو ,ةذللا

 ديعبلا ىدملا يلع اماده ارمأ ةذللا وأ ةعتملا وحن يعسلا يف ةغلابملا لثمت
 رعشيل ,تقولا رورم عم يلقعلا فيكتلا نم ةلاح درفلا غولبل ًارظن
 نأ يرشبلا نئاكلا رمعل نكمملا نم هنأ امك .ريثأتلا نم لقأ تاجردب
 لهسلا نمو .ماع لكشب ةعتملل ةلماشلا ةئيبلا نمض ايروحم ارود بعلي
 ,ةينهذلا عتملاب ًةنراقم عرسأ راطإ نمض ةيسحلا عتملا كردي نأ ناسنإلل

 ةفاك يلع ةناكم ىلعألاو ,اريثأت رثكألا ةينهذلا عتملا يقبت كلذ نم مغرلابو
 ,لاحلا ةعيبطب قمعأ صالخإو ,ربكأ دوهجم يلإ جاتحت اهنكل تايوتسملا

 نأ نكمملا نمو .ةعئاشلا ةيديلقتلا ةرظنلا نمض هدصر نكمي ام اذهو
 ةعتملا يلإ رظني يذلاو ,اقمعت رثكألا يعابرلا قايسلا نمض عتملا يلإ رظنن
 فنصيو ,سنجلاو ,برشلاو ,لكألا يف لثمتتو ,لقألا اهنأ يلع ةيدسجلا



 حنميو ,يلعأ راطإ نمض رعاشملاو ,سيساحألاب ةطبترملا ةيفطاعلا ةعتملا
 ءاضرإلاو ,ةيدسجلا ةذللاب ًةنراقم يلعأ ةجرد ةينهذلا وأ ةيركفلا ةعتملا
 ةيناحورلا يف لثمتت يتلاو ,اريثأت رثكألاو ,مهألا ةعتملاب يهتنيو ,يفطاعلا
 ,عتملا قايس زواجتن نأ نكمملا نمو .دسجلا زواجتو ,نيدلاب ةطبترملا

 اهوحن يرشبلا يعسلا مجحو ,اهلصأت يدمو ,ةداعسلا ةركف يلإ دمعنو
 ,رارقتسالا غولب يف ةطاسبب لثمتت اهنأ فاطملا ةياهن يف جتنتسنل

 نئاكلا سمغني دقو .لابلا ةحارو ,نامألاب ساسحإلاو ,ةنينأمطلاو
 ينبم راطإ نمضو ,اهيف غلابم ةروصب ةصلاخلا ةيسحلا عتملا يف يرشبلا

 لماعتيو ,ةيدوجولا ةمزألا تاعارص مامأ ملستسي امنيح نامدإلا يلع
 ةذللا وأ ةيفطاعلا ةعتملا غولب نع زجعي امدنعو ,ةيبلس ةروصب اهعم
 هزيح ةرداغم نم نكمتلا ربع يناحورلا ملاعلا يلإ لوصولا وأ ةينهذلا
 ةيسيئر ةروصب ةيسحلا ةعتملا يلإ دمعن نأ اننكمي الو .دودحملا يدسجلا

 ةقيقحلا لهاجتن نأ حصي الو ,ديفمو ,رمثم ةايح بولسأ ءانبل ةليسوك
 ةيثبعو ,"اينومادويلا" وحن يعسلا يلع ةمئاقلا ةايحلا ةيباجيإ يف ةلثمتملا
 .لاعفلا يطسولا راطإلا نع جرخت امنيح "ةينوديهلا" يلع مئاقلا راسملا

 ينعم قلخ نم نكمتلا ربع ةداعسلاو ,ةعتملا نيب طبرلا نكمملا نمو
 المحو ,ةريبك ةيلوئسم لثمي ام وهو ,يدرفلا نايكلاب قلعتملا دوجولل
 رفوتت ,هتايحل ينعم قلخو هتاذ قيقحت يف حجني امدنعو .هيلإ ةبسنلاب اليقث



 اهايانث نيب نم ةداعسلا قثبنتو ,ةفلتخملا عتملا كاردإل ةمزاللا قرطلا هل
 دكؤن نأ مهملا نم هنأ ثيح ,يقطنمو ,يطسو راطإ نمض يضرُت امنيح
 ةمجانلا ةداعسلاو ,عتملل ةلماشلا ةموظنملا صخي اميف عاطقنالا ةيويح يلع
 ال ءيشلاب ساسحإلا نأ دجن ,ةيعوضوم ةيؤربو ةيقطنم ةيواز نمف .اهنع
 ام وهو ,قايتشالا نم ةلاح هرودب بايغلا قلخيو ,بايغلا نم يوس يتأتي
 نامدإلا وأ ةغلابملا نود رخآلاو ,نيحلا نيب ةعتملل ضرعتلا يلع دمتعي

 انمدختسا ءاوسو .ةذللاو ,ةعتملل يلعفلا كاردإلا نادقف مدع يلع ًاصرح
 نع ءاهلإلل ةليسوك اهيلإ اندمع وأ تاجايتحالا ءاضرإل تاذللا هذه
 يقبت ,ةفلتخملا اهداعبأ لهاجتل ةلواحمكو ةيدوجولا ةمزألا تايثيح

 يوتسملا يلع اهيلإ قرطتلا يف بغرأ الو ,لدجلل اريثم ارمأ ةذللا وأ ةعتملا
 كاردإ وحن يعسأ يننكلو ,ماع هجوب يدسجلا وأ يئايميكلا وأ يبصعلا
 ةيدوجولا ةبرجتلا نمض اهريثأت يدمو ,عقاولا ضرأ يلع ةيلعفلا اهتميق
 ايباجيإ اريثأت وأ ةحضاو ةجيتن اهل دصرن نأ انل نكمملا نم لهف .ةلماكلا

 نود دسجلا ءاضرإو ,سفنلا شاعتنا وحن يعست لهو ?ديعبلا ىدملا يلع
 زواجتت لهو ?رخآلاو ,نيحلا نيب اهيلع ددرتلا رس امو ?ناصقن وأ ةدايز
 بيجن نأ بعصلا نم ةريثك ةلئسأ .. ?تاءاهلإلاو ,تاءاضرإلا اهتميق
 صخلن نأ نكمملا نم تقولا سفن يف نكلو ,رمثمو حضاو لكشب اهيلع
 ةضماغلا ةذللا" دنب تحت اهب طبترملا لوضفلا لكو ,تالؤاستلا هذه لك



 نم اردق لمحي يذلا باتكلا اذه ناونع لثمي ام وهو ,"ءيشالل
 ,ةيلك ةروصب ةيدوجولا ةبرجتلا هلمحت يذلا ردقلا يهاضي ضومغلا

 ,ارركُمو ,ايساسأ ارمأ ةايحلل ينعم نع ثحبلا ةلحر يقبتو .!ةلماشو
 ,ةداعسلا نع ثحبلا يقبيو .ةقحالتملاو ,ةفلتخملا لايجألا نيب القانتمو
 .ماع لكشب يدوجولا كارحلل ازفحمو ,اماه ايريهامج ابلطم رارقتسالاو
 عاتمتسالاو ,اهعم لعافتلاو ,ةظحللا كاردإ نم نكمت نمل ًائينهو
 تاعارص نع ًاديعبو ,لبقتسملا داعبأب ريكفتلا يف ةغلابملا نود اهريفاذحب
 ,انكاردإ جراخ ةئيبل لبقتسملاو ,يضاملا عضخي ,ةياهنلا يفف .رثدنملا يضاملا

 يدرفلا هنايك يلإ ةبسنلاب لوهجملا دنب تحت ناسنإلا لبقتسم عقيو
 "ةيسنامورلا" وأ "ةيكيتنامورلا" نع ثدحتن امدنعو .دودحملا

 نع ثحبلا ةلواحمو ,لهاجتلا يلع ينبملا يئاهلإلا قايسلا يف اهمادختساو
 ,ءازعلا كاردإ وحن يعسلا نم ةلاح عم لماعتلا ددصب اننإف ,صالخلا

 ةنينأمطلا نم اردق نابحملا دجي امبرو .ذالملاو ,أجلملا هاجت ضكرلا نم ةئيبو
 نامألاو نمألا ناكردي امبرو ,ةيسنامورلا يلع ةينبملا امهتمغنب نايلعي امنيح
 نادمعي امنيح رخآ عون نم أجلم امهنم لك دجي دقو ,ةيتاذلا امهتبرجت ربع
 ريغ ةيسنامورلا نأ دكؤملا نم هنكلو .امهب نيطيحملا دارفألاو ,امهتلئاع يلإ
 نضح نأ فورعملا نمو ,يدوجولا عارصلا تايثيح امهبينجت يلع ةرداق
 اهتيامح يلع ردقي ال تقؤم أجلم يوس ةأرما يلإ ةبسنلاب لثمي نل لجر



 احنمي نل ةأرما ييدث نأو ,ةريصق ةرتفل الإ ةيدوجولا ةمزألا تاعبت نم
 تاعارص نع هداعبإ نع ةزجاعلا تقؤملا ريدختلا نم ةلاح يوس الجر
 نم ةلاح الإ يه ام ههاجت ةهجوُملا اهتفطاع نأو ,يناسنإلا دوجولا
 نع ازجاع هلعجي امم ارارقتسا وأ اتابث فرعي ال يذلا يظحللا ءاضرإلا
 وأ ةيسنامورلا ةكرحلا ترهظ .ةبوغرملاو ,ةمئادلا ةنينأمطلا كاردإ
 ام ناعرسو ,داليملل رشع نماثلا نرقلا رخاوأ يف اسنرف يف ةيكيتنامورلا

 ريشي الو .ةيلجو ,ةرثؤم حبصتل ةيبوروألا دالبلا نم ديدعلا يف تجار
 لياحتلل ةليسوك ةيسنامورلا مادختسا يلإ ةرورضلاب يكيتنامورلا ركفلا

 ةلوهسب سملتن نأ اننكمي كلذ نم مغرلابو ,ةيناسنإلا تاعارصلا يلع
 ركفلا نوريثكلا دقتنيو .لايخلاو ,ةفطاعلا يلع حيرصلا هدامتعا
 هنأ نوري مهنأل ;هعابتإ مدعو ,هنع داعتبالا يلإ نوعديو ,يكيتنامورلا
 ,يرشبلا لقعلا همكحي ام لك نع هدعبيو ,هقطنمو ,هلقع ناسنإلا بلسي

 ةدارإلاو ,كاردإلاو ,يعولاو ,ةمكحلاو ,ءاكذلاو ,يناسنإلا ركفلاو
 روعشلا يلإ دمعتو ,لقعلا ناطلس ميجحت يلإ "ةيسنامورلا" حنجت .ةكردُملا
 دكؤت امك .ةباذجلا ةيكيتنامورلا راكفألاو ,ةشايجلا سيساحألاو ,يفطاعلا

 هاجت مئادلا عافدنالاو ,بحلاب ينغتلا نم ةئيب يف سامغنالا ةرورض يلع
 ,اهلامج زاربإ يلع لمعتو ,ةأرملاب متهت .اهنع ثحبلاو ,لامجلا رصانع
 دقو ,لامجلاو ,نفلل ردصمك اهتيمهأ يلع ديكأتلاو ,ةعيبطلا يلإ دمعتو



 ,يدوجولا عارصلا نم بورهلل ةليسوك تايطعملا هذه لك مدختست
 ردقلا تاعارصو ,ةيدوجولا ةمزألا تاعبت نع فوزعلل ةقيرطكو
 نم مغرلابو .اهعم كابتشالا نم صانم الو ,اهنم رفم ال يتلا ةيمتحلا

 نم اننإ الإ ,ةدوشنملا ةنينأمطلاو قيمعلا مالسلا كاردإ نييسنامورلا ةلواحم
 يف مهلشفو ,عقاولا نم بورهلا نع مهزجع كردن نأ ةلوهسب نكمملا
 فيفختلل ةليسو لايخلا يقبي ,كلذ نم مغرلابو .ةايحلا تاعارص يفالت
 ,ةتقؤم تناك ولو يتح ةنأمطلاو ,ةئدهتلل اراسمو ,عارصلا ةأطو نم
 نأ ةلوهسب نكمملا نمو .يناسنإلا دوجولل ماعلا قايسلل ةبسنلاب ةيضرعو
 ,كيرديرف ديفيد ربساكل "بابضلا رحب قوف لوجتم" ةحول ًاعم لمأتن

 يلع ةحوللا لطب فوقو يف لثمتملا يسنامورلا رصنعلا راهظإب متهت يتلاو
 ,همامأ لثاملا يعيبطلا رظنملا داعبأ يف هلمأتو ,لابجلا دحأل ةيلاعلا ةمقلا

 تاسمل ربع يدوجولا عباطلا رهظي ,تقولا سفن يفو ,بابضلاب طاحُملاو
 ,ناسنإلا لبقتسم يلع هترطيسو ,بابضلا ةركفل هضرعب كيرديرف ةشير
 تايرجمب هملع مدعو ,هلبقتسمب هلهجل ةجيتنك هقامعأ يف بعرلل هثبو
 ةقيقح دكؤي ام وهو ,ةضماغلا هتايح تاراسم يلع ةنميهملا ةمداقلا رومألا

 ناكرأ بنجت يلع مهتردق مدعو ,نييسنامورلا ركف يلع عقاولا ةرطيس
 ةيعقاولا نع ماتلا فوزعلل ةمزاللا تايناكمإلا بايغو ,ةيدوجولا ةمزألا
 وحن مئادلا مهيعسو ,ةفطاعلاو ,لايخلا يلع مهدامتعا نم مغرلاب ةلصأتملا



 نييسنامورلا ةردق بايغ يدأ .ركفلا نكمتو ,لقعلا ناروث نم ليلقتلا
 لكشب لمعت يتلا "ةيسنامورلا ةيعقاولا" روهظ يلإ عقاولا بنجت يلع

 ,ةيكيتنامورلا تالايخو ,عقاولا ثادحأ نيب طبرلا يلع رشابمو ,حيرص
 "ةيسنامورلا ةيعقاولا" لمأتن نأ نكمملا نمو .ةيفطاعلا ةيسنامورلاو
 اهمسر يتلا "بعشلا دوقت ةيرحلا" ةحول يلإ ضرعتلا ربع حضاو لكشب
 ةيسنرفلا ةروثلا ثادحأ دلخيل 1830 ماع فيرخ يف وركاليد نيجوي
 دسجت .رشاعلا لراش كلملاب ةحاطإلل ةيلاربيللا ةضراعملا اهتداق يتلا
 دوقت امنيب )يسنرفلا ملعلا( ةروثلا ةيارل ةلماح ةأرماك ةيرحلا ةهلإ ةحوللا
 عارصلل ةجيتنك تطقس يتلا ثثجلا نم ديدعلاب ةطاحم مامألا يلإ بعشلا
 رعاشملا يلإ ضرعتلا لالخ نم اهتيسنامور دمتستو ,نيفرطلا نيب رئادلا
 ةفطاعلا سايقم يلع جردتت يتلاو ,اهيلع ةنميهملا ةئيبلاب ةطبترملا
 رشابملا ديسجتلا لالخ نم حضاو لكشب رداكلا اذه يف رهظتو ,ةيناسنإلا
 ,ةعاجشلاب يلحتلاو ,بضغلا يف ةلثمتملا ةيناسنإلا رعاشملا ضعبل

 .هتناكمب عافترالاو ,هب ءاقترالا وحن يعسلاو ,نطولا بحو ,ةلوطبلاو
 ينعم قلخ يلع ينبملا يدوجولا عارصلا مامأ انسفنأ دجن ,ةلاحلا هذه يف

 ةيرشبلا تانايكلل عماجلا نطولا لاوحأ يلإ قرطتلا ربع يناسنإلا دوجولل
 ةدعاسم يلع لمعت ةرقتسم ةئيب قلخ يلإ هرودب يدؤي ام وهو ,ةفلتخملا
 ةميق وأ ينعم يلإ لوصولا يلع ةينبملا ةيدوجولا هتلحر يف يدرفلا نايكلا



 يف ةلثمتملا ةحضاولا ةقيقحلا ةئيبلا هذه نم فشتسن .يساكعنا راطإ نمض
 دمعت اهنكل عقاولا تاعارص نم صلختلا يلع "ةيسنامورلا" ةردق مدع
 هايانث نيب لخادتلا ربع هتامزأو ,هتأطو نم فيفختلاو ,هب طابترالا يلإ

 مات لكشب هداعبإ نع ةزجاع رمألا ةقيقح يف اهنأل ;هناكرأ عم لعافتلاو
 دوجولاو ,ةيناسنإلا ةعيبطلا ةطاسبب لثمي هنأ ثيح ةيركفلا ةحاسلا نع
 ,عقاولاب يرشبلا لقعلا طابترا ةقيقح حوضوب دكؤي ام وهو ,يرشبلا

 ,رخآلا نم صلختلا يلع امهدحأ ةردق مدعو ,ءاوسلا يلع لايخلاو
 لعافتلاو ,نزاوتلا يلع ينبم راطإ نمض امهيلك عم لماعتلا ةرورضو
 مامتهالاو ,"ايجولونيمونيفلا" يلع دمتعن نأ نكمملا نمو .لاعفلا يباجيإلا
 نأ انم دحاو لكل حاتُملا نمو ,اهنطاوب يلإ قرطتلا نود رومألا رهاوظب
 اهنيح اننكل ,ةلثامم ةروصب ةيناسنإلا ةبرجتلل ةيدوجولا داعبألا لهاجتي
 ,رهاوظلا عم لماعتلا يلع ينبم قيض راطإ يف نيرصحنم انسفنأ دجن

 .اهفلخ ةعباقلا ةقيقحلاو ,اهتيهامو ,اهيناعم يلإ قرطتلا نود ثادحألاو
 دسجيو ,ديعبلا ىدملا يلع امهو لثمي اهدحو "ةيتارهاظلا" يلع دامتعالا نإ

 نم هلمحت ام لكب ةبرجتلا زواجت يلإ دمعيو ,ىمعلا دمعت نم ةلاح
 ةفرعم وحن يعسلاو ,اهرهوجب مامتهالا نود تابقعو ,تاعارص

 ةحاتُملا رهاوظلا يلإ دمعنو "يدوجولا ركفلا" لهاجتن امدنعو ,اهتقيقح
 فرعتلا وأ اهليلحت ةلواحم نود عقاولا نم اريبك ازيح ذخأت يتلاو ,انمامأ



 ال ,ةقيقحلا يف .ةاناعملاو ,طبختلا نم ةلاح يف انسفنأ دجن ,اهداعبأ يلع
 ,اهليلحت يف طرخنن نأ نود رهاوظلا دصرب ةيعاولا انلوقع انل حمست

 دصرن نأ ةلوهس لكب اننكمي كلذ نم مغرلابو ,اهنماكم يلع فرعتلاو
 ,ليلحتلاو ,دصرلا ةيلمع صخي اميف ةيرشبلا تانايكلا نيب اريبك افالتخا

 ركفلل ةعباتلا تاموظنملاو سرادملا فلتخت ,عبطلاب .قيقحتلاو
 ,اهليلحت نود رهاوظلاب متهي نمب أدبتل جردتتو ,عونتتو ,يجولونيمونيفلا

 ,اهدصري نمب يهتنتلو ,قمعت نود اهللحيو ,اهدصري نمب رمتلو
 ,اهتقيقح يلع فرعتلا يف طرخنيو ,اهتسارد يف قمعتيو ,اهللحيو
 "ةيدوجولا"و ,"ةيتارهاظلا" نيب احضاو الاصتا لثمي ام وهو ,اهتيهامو
 محر نم "ةيدوجولا ايجولونيمونيفلا" قثبنت دقو ,رشابمو ,حيرص لكشب

 ,ةطبارتم ةروصب اهليلحت يلإ دمعتو ,رهاوظلاب متهتل راكفألا هذه
 ماقملا يف "ايجولوطنألاب" متهت دقو ,دعابت وأ لاصفنا نود ةمزالتمو
 طبتري ام وهو ,كلذ دعب "ايجولومتسبإلا" يلإ دمعتو ,لوألا
 راطإلاو ,عساولا موهفملا نمض "ةيتارهاظلا" وأ "ايجولونيمونيفلاب"
 هيلإ دمعتو ,رشابم لكشب يرشبلا يعولاب "ةيتارهاظلا" طبترت .لماشلا
 يف ةلثمتملا ةفلتخملا رهاوظلل يقطنملا دصارلا هرابتعاب ةيسيئر ةروصب
 نمو .تاريغتلاو ,لاعفألاو ,ثادحألاو ,تاكرحتلاو ,تاطاشنلا
 يلع ينبملا دودحملا راطإلا نمض ثدحلا وأ ةرهاظلا كردن نأ انل نكمملا



 نكمملا نمو ,ةلماشلا ةئيبلا يلإ قرطتلا نود يدرف لكشب اهعم لعافتلا
 ةرهاظلا طبر ربع ةفلتخم ةروصب رمألا يلإ رظني نأ دصارلا يعولل
 ام وهو ,رهاوظلل ةيلومش رثكألاو ,عسوألا راطإلاو ,ربكألا ةروصلاب
 ليلحتلا مامأ قيرطلا تقولا سفن يف ئيهيو ,ةيعوضوملاو ,ةقدلا لثمي
 ,ينعملا كاردإ نم "ةصلاخلا ةيتارهاظلا" انعنمت .قيقدلاو ,قيمعلا

 اريبك اقئاع لثمي ام وهو ,رومألا ايافخ نم ققحتلاو ,ةياغلا يلإ لوصولاو
 ثادحألا كاردإو ,اندوجو ليلحتو ,انتاوذ مهف وحن مئادلا انيعس مامأ
 مدع نم مغرلابو .انب ةصاخلا ةيناسنإلا ةبرجتلا حيرشتو ,انمهادت يتلا
 نم هنإ الإ ,ًاقبسم انلق امك ةيرشبلا ةبرجتلل لماكلا مهفلا قيقحت يلع انتردق
 اهيناعم ضعب نم ققحتنو ,ةبرجتلا داعبأ ضعب كردن نأ انل نكمملا

 انألميو ,مامألا يلإ يضملا وحن انعفدي ام وهو .طشن يسامح راطإ نمض
 كلمت ةيمتح يلع ديدج نم دكؤأو .ديعبلا ىدملا يلع عادبإلاو ,ةسامحلاب
 ةلاحتساو ,رخآلاو ,نيحلا نيب يرشبلا لقعلا راكفأل ةيدوجولا ةئيبلا
 وهو ,ام ةرتف يف اهانعمو ,اهتقيقح نع لؤاستلا نود ةبرجتلا ربع رورملا
 ,تاءاضرإلا سفن وحن يعست يتلا ةرركُملا ةيرشبلا ةبرجتلا لثمي ام
 ربعو ,ةفلتخم تاجردب اهيلإ لصتو ,رمتسمو مئاد لكشب قئاقحلاو
 ةمتهملا "ةيتارهاظلا" نع ثدحتن امدنعو .ةعونتمو ,ةجردتم لئاسو
 ةينيقيو ,ةيعوضوم ةفرعم يلإ هلوصوو ,عوضوملل يعولا كاردإ ةيفيكب



 بحاصي امب اهمامتها مدع ةقيقح يلإ ريشن نأ يرورضلا نم هنإف ,هلوح
 ةيبصع تاراسم وأ ةيوضع فئاظو وأ ةينهذ تالاح نم ةفرعملا ةيلمع
 ةموظنمك لقعلا يلإ دمعت اهنكل يرشبلا خملاب طبترملا طاشنلاب ةقلعتم

 لثمتت دقو .ةرشابم ةروصب رهاوظلا ريسفتو ,رومألا ليلحت وحن ةيعاس
 بسحف يفسلفلا روظنملا نم ةرهاظلاب مامتهالا يف "ايجولونيمونيفلا"
 ليبس يلع, هلثمت ام وهو ,ةيلخادلا وأ ةيملعلا اهداعبأ يلإ قرطتلا نود
 بورغ دنع يئاجف لكشب رهظي يذلا رضخألا ءوضلا ةرهاظ ,لاثملا
 يفسلفلا راطإلا نمض هيلإ رظنن ةلاحلا هذه يف اننأ ثيح ,ًانايحأ سمشلا
 مامتهالا نود درفلا يعوب قلعتملا رشابملا دصرلا يلع مئاقلا قايسلا وأ
 اندامتعا دنعو .اهسفن ةرهاظلاب ةقلعتملا ىرخألا تاقايسلاو ,تاراطإلاب

 نود انتايح يف اهل ضرعتن يتلا ثادحألا يلإ رظنن ,يزاوملا سايقلا يلع
 يفسلفلا روظنملاب يفتكن دقو ,ةيرذجلا وأ ةقيمعلا اهداعبأ يلإ قرطتلا
 اهانعم نع ثحبلا نود انلاعفأ يلإ رظنن دق ,رخآ قايس نمضو .بسحف
 يف طرخنن تقولا سفن يفو ,اهنم ةياغلا كاردإ وأ اهمهف وحن يعسلا وأ

 .طقف يرهاظلا مهفلا يلع ينبم راطإ نمض ةرمتسم ةروصب اهتسرامم
 درجم اهنأ يلع "ةيتارهاظلا" يلإ رظنن نأ نكمملا نم ,كلذل ةجيتنكو
 يعسلا نود دصارلا وأ يقلتملا يأرل ًاقفو ةضورعملا ةرهاظلاب مامتهالا
 لثمي ام وهو ,ثدحلا وأ ةرهاظلاب ةطبترملا ةيعوضوملا قئاقحلا كاردإ وحن



 دمتست دقو .يعوضوملا روظنملا يلع دامتعالا نمً الدب يتاذلا روظنملا
 نم ديزملا يلإ دمعت اهنكل ,ام ةروصب "ةيتارهاظلا" نم اهيحو "ةيدوجولا"
 يلع لمعلاو ,رومألا نطاوبب مامتهالاو ,ينعملا نع ثحبلاو ,قمعتلا
 ةقبسُم تامدقمب طبتري ام وهو ,ةصلاخلا ةيعوضوملا ةيؤرلا يلإ لصوتلا
 يتاملك دكؤتو .ثدحلا وأ ةرهاظلا يلإ ضرعتلا لبق ةقباس تاضارتفا وأ
 عم هلعافت ةيفيكو ,يرشبلا يعولاب متهت "ةيتارهاظلا" نأ يلع ةقباسلا
 الو ,اهدصر ةيلمع زواجتت الو ,اهسفن ةرهاظلاب متهت الو ,ةرهاظلا
 يعولاب "ةيدوجولا" متهت امنيب ,اهليلحت وأ اهيلع زيكرتلا وحن يعست
 يلإ قرطتلا يلع لمعت ثيح ,ءاوسلا يلع )ةرهاظلا( ثدحلاو ,يرشبلا
 متهتو ,رشبلا تاويح يلع ةرثؤملا ثادحألاو ,ةيدوجولا تاعارصلا
 ,ةيرحلاو ,ةداعسلاو ,توملا يف ةلثمتملا ةيروحملا تاعوضوملا نم ريثكلاب

 سفن يف متهتو ,اهب ةطبترملا ميقلاو ,اهفلخ ةنماكلا ةقيقحلاو ,ةايحلا ينعمو
 يلإ ًاعوجرو .اهتاريثأت عمو ,اهعم ةيرشبلا تالعافتلاو ,جئاتنلاب تقولا
 يرشبلا دوجولا ةعيبطل يئاقلت لعف دركو "ضماغلا لبقتسملا" ةركف
 ًاصرح بازحأو ,لئابقو ,تاعامج نيوكت يلإ ناسنإلا دمعي ,ةمراصلا

 ةطشن ةيلمع يف طارخنالا يلع لمعيو .رارقتسالاو ,ةنينأمطلا غولب يلع
 نم ةلاح مامأ هسفن دجي اهنيحو ,طيطختلاو ,دادعإلاو ,ميظنتلا نم
 يف اهتمهم نمكت ةيولع ةموظنم دوجو مزلتسي ام وهو ,حضاولا جردتلا



 سفن يف نكل ,ماعلا يعمتجملا نزاوتلا يلع ظافحلاو ,ةرادإلاو ,ةدايقلا
 ,ةيعمقلا ةيوطلسلا نم ةلاح ءرملا دهشي ,نمزلا رورم عمو تقولا

 نأ نكمي ام وهو ,سرطغتملاو ,عماقلا يوطلسلا مكحتلاو ,ةيلومشلاو
 يف .لاثملا ليبس يلع ةيبونجلا اكريمأ لود نم ريثكلا يف ةلوهس لكب هدهشن

 نم يتلاو ,ةيداسلا تاسرامملا نم ريثكلا يف ةطلسلا طرخنت ,ةلاحلا هذه
 ,مالستسالا يلع ينبم يخوزام راطإ نمض اهلبقي نأ عمتجملل نكمملا

 ةضراعم دجن نأ نكمملا نم ,تقولا سفن يفو ,عوضخلاب عاتمتسالاو
 ذخأت دقو .سوململا عقاولاو ,قطنملا لثمي ام وهو ,عمتجملا لبق نم ةريبك
 دنع قلختل يدوجولا عقاولا نم اريبك ابيصن ةيوطلسلا تاسرامملا هذه
 ,ةيعيبطلا ةيدوجولا ةبرجتلا تابوعص نيب طلخلاو ,طغللا نم ةلاح درفلا

 ,يعمتجملا فلختلاب ةطبترملا تاديقعتلا نع ةمجانلا تابوعصلاو
 لايجألا رظنت اهنيحو ,ةلصأتملا ةيروتاتكيدلاو ,ةميقعلا ةيطارقوريبلاو
 ةرادإلا ءوس نع ةمجانلاو ,ةعنطصُملا تابوعصلا يلإ ةقحالتملاو ,ةفلتخملا

 ةلماشلا ةيعيبطلا ةئيبلاو ,يمتحلا يدوجولا عارصلا نم ءزج اهنأ يلع
 نأ نكمملا نمو ,رمألا ةقيقح يف قطنملاو ,عقاولا فلاخي ام وهو ,ناسنإلل
 ذخأن نأ اننكميو ,وريبو ,اليوزنفو ,ناكينيمودلا يف ةلثامم تالاح دهشن
 ةيروتاتكيدلاو ,ةيعمقلا ةطلسلل احضاو الاثم ويخورت ليئافار نم
 ,ةمئادو ةرمتسم ةروصب ناكينيمودلا بعش هدكؤي ام وهو ,ةلصأتملا



 ,ةقوبسملا ريغ ةيسجرنلاو ,ةيصخشلا سيدقت نم ةلاح لجرلا لثمي ثيح
 ,ةمراص ةيزكرم ةموكحب ةيوطلسلا مستت .تقولا سفن يف ةيداسلاو
 ثيح ,اهنم ةفرطتم ةخسن ةيلومشلا ربتعُتو ,ةدودحم ةيسايس تايرحو
 ,ميلعتلاو ,نفلاو ,داصتقالا كلذ يف امب ةايحلا هجوأ ةفاكب مكحتلل يعست

 رعشي اتتشُم ايناسنإ انايك عمقلا ةلاح قلخت .نينطاوملا تايقالخأو
 نم ةئيب يف طرخنيو ,هتايح تافرصت لك يف ةريحلاو ,بارطضالاب
 ردق يرشبلا طاشنلا بنجت وحن يعسلاو ,دئازلا ريكفتلاو ,فوخلا
 ,تبكلا لمعيو .ررض وأ يذأ يأل ضرعتلا مدع يلع ًاصرح ناكمإلا

 نم ةئيب يف ناسنإلا ناجرديو ,رارقتسالا لبقتسم ديدهت يلع ًاعم عمقلاو
 ةيلامتحا بنجتو ,لكاشملا يفالت يلع ًاصرح لازعنالا وحن يعسلاو ,ةلزعلا
 هتبثت ام وهو ,هرعاشم نع ربع وأ ,هيأر نع حصفأ اذإ هحلاصمب رارضإلا
 تالمحلا نش يلإ يوطلسلا ماظنلا دمعي .ةرركتم ةروصب ةيرشبلا ةبرجتلا
 نينطاوملا عنميو ,ةيددعتلا تاسايسلا قنخيو ,يندملا عمتجملا يلع ةرمتسملا
 نينقت يلع لمعيو ,ضراعم وأ يويح طاشن يأ يف طارخنالا نم
 ةبرطضملا ةئيبلا هذه لخدت ,عبطلاب .لصأتم لكشب ةيلومشلاو ,ةيوطلسلا
 قيرط يلع هعضتو ,هتاكرحت نم دحتو ,ديدشلا رتوتلا نم ةلاح يف ناسنإلا

 .تايوتسملا ةفاك يلع روطتلاو ,ةنورملا نع دعبلا لك ديعبو ,تباثو ,ددُحم
 نم ديزملا يف اطرخنم هسفن يرشبلا نايكلا دجي ةلاحلا هذه يفو



 وهو ,رمتسم لكشب تبكلا يف ةلثمتملا ةملؤملا ةقيقحلا هدوارتو ,تاعارصلا
 ملعن .مالحألاو ,ينامألا عايضو ,ينعملا نادقف نم ةلاح هدنع قلخي ام

 ,هتايح ينعم نع ناسنإلا تالؤاستب طبترت ةيدوجولا ةمزألا نأ ًاعيمج
 فلختلا عمو .هنايك نم فدهلاو ,هدوجو ةقيقحو ,اهاودج يدمو
 تبكو ,يركفلا تتشتلاو ,صرفلا عايضو ,روهدتلاو ,يعمتجملا
 راشتناو ,ةيلومشلا لصأتو ,ةيعمقلا طلستو ,تايرحلا قنخو ,راكفألا
 ةمزألا وفطتو ,يدوجولا عارصلا ةدح ديازتتو ,ةلكشملا مقافتت .. داسفلا
 يزيزع ,بجعتت دقو .رهاظو ,حضاو لكشب حطسلا يلع ةيدوجولا
 ةقباسلا يتاملك ربع يننكل ةيوطلسلاو ,ةيدوجولا نيب طبرلا نم ,ئراقلا
 ةمزألا لصأتل ةجيتنك ةلماشلا ةمزألا مقافت يف ةلثمتملا ةقيقحلا كل دكؤأ
 نم ةلاح رشابم لكشب قلخي ةيرحلاو ,ةلادعلا بايغ نأ حضوأو ,ةيئزجلا
 نيبو ةئيبلا هذه نيب لصاوتلا ققحتبو .يسفنلا عارصلاو ,يركفلا تتشتلا
 انسفنأ دجن ,ةايحلا ينعم نع ثحبلاو يدوجولا ركفلاب قلعتملا راطإلا
 ضرعتت امدنعف .هجوأ يف عارصلاو ,هتمق يف بارطضالا نم ةلاح مامأ
 نم ةلاح يلإ فطاوعلاو ,رعاشملاب ةمعفُملا ةيلخادلا ةيناسنإلا سفنلا
 ةدوجوملا ةيدرفلا ةدارإلا عنتمت ,ةقيمعلا فواخملل ةجيتنك لوطُملا تبكلا

 وأ مامتهالا راهظإ وأ ريبعتلا وحن يعسلا نع سفنلاب ساسحإلا زكرم يف
 الو .رشابم لكشب يوطلسلا عمقلا لثمي ام وهو ,ءيش يأ يف ةبغرلا



 ,نيطايشلا درط نود يعيبطلا راسملا يلإ ةدوعلا نم ةدارإلا نكمتت
 يعسلاو ,ةدوقفملا سيساحألاب لاصتالا ةداعإو ,اهرورش نم صلختلاو
 ةروصب اريبك ايدحت لثمي ام وهو ,ديدج نم اهنع ريبعتلا وحن دماصلا
 ,لبقتسملا يلع ةنميهملا ةيبابضلاب ةيوطلسلا طبترت ,عبطلاب .ةدكؤم
 عفترتو ,لبقتسملا ضومغ دادزي ثيح ,ةحضاو ةيدرط ةقالع امهعمجتو
 تددمتو ,اهراكفأ تخسرتو ,ةيوطلسلا تلصأت املك هتيبابض ةجرد

 رارقتسالا كاردإ يلع ةردقلا مدعو ,بارطضالا لثمي ام وهو ,اهروذج
 بلغأ يف طبترتو ,ءيش لك يلع ةرطيسلا يلإ ةيعمقلا يدؤتو .ةنينأمطلا وأ
 ,يداصتقالا عجارتلاو ,يعمتجملا روهدتلاو ,داسفلاب لاوحألا

 نع ةمجانلا رهاوظلا نم اهريغو ,مكاحلا نايكلا سيدقتو ,ةيئامغودلاو
 ةفعاضم يلإ رشابم لكشب يدؤي ام وهو .طلستلاو ,تبكلاو ,عمقلا
 ,ةميقلاو ,ينعملل ماتلا نادقفلا نم ةلاح جتنت دقو .ةيدوجولا ةمزألا

 عارصلا يلإ ًاعوجرو .مالستسالاو ,عوضخلا ةئيب لصأتت اهنيحو
 دض يدرف لاضن اهنأ يلع ةيرشبلا ةلاحلا دروجريك فصي ,يدوجولا
 ةبرجتلا طبترتو .ايروحمو ,ايساسأ ارود قلقلا هيف بعلي يذلا نمزلا
 وحن مئادلا يعسلاو ,يناسنإلا نايكلل ةيئاهناللا تابغرلاب ةيرشبلا

 دصرن نأ نكمملا نمو .لماكلا لكشلاب اهكاردإ نع زجعلاو ,اهقيقحت
 بساكملاو ,عتملاو ,تاذلملا كاردإ وحن ناسنإلا لبق نم الثامم ايعس



 نئاكلا دجن دق تقولا سفن يف اننكل ,ركفلاو سحلاب ةطبترملا ةديدعلا
 لثمي ام وهو ,لبقتسملاب ريكفتلاو ,يضاملا يلإ نينحلا نيب اتتشم يرشبلا

 نويمدعلا يري .اهب عاتمتسالاو ,ةظحلل هكاردإ ةيلمعل ةبسنلاب اريبك اقئاع
 ,ينعملا نم ةيلاخ ةيرشبلا ةايحلا نأو ,مدعلا يلإ هلآم يرشبلا دوجولا نأ

 ناسنإلا ريكذت يلإ نودمعيو ,ةنكمملا ئدابملا ةفاكل امات اضفر نورهظيو
 الالغتسا هتايح لغتسي يك رمتسمو ,مئاد لكشب هودحو ,هتيدودحمب

 ةيدوجولا ةبرجتلا غبصتل راكفألا هذه محر نم ةيثبعلا قثبنتو .ايمدع
 فلاخيو .دودحملا نئاكلا ماهوأ يلع دكؤتو ,ةلصأتملا ةيثبعلا ةغبصلاب
 فلتخيو ,ةميقلا قلخو ,ينعملا داجيإ وحن ةيعاسلا راكفألا يمدعلا ركفلا
 ,ئدابملا ليصأت يلإ دمعي يذلاو ,ديشرلا ينيدلا ركفلا نع حضاو لكشب

 نكمملا نمو .ةءانبلا راكفألا ديطوتو ,قالخألا رشنو ,ميقلا قلخو
 نمض ءيش لك يلإ رظنت يتلا ديرجتلا ةيلمع يلإ دمعي نأ يرشبلا نئاكلل
 يرشبلا نايكلا عم لماعتلاو ,ينعملا نم صلختلا يلع ينبم درُجم راطإ

 ةدرجُملا ةرظنلا هذه لثمتو ,سيساحألاو ,رعاشملاو ,راكفألا ميدع دامجك
 ةيدوجولا ةبرجتلا جردن نأ اننكمي يديلقت ريغ اراطإ رومألا عئابط يلإ

 اهنأل ;ديعبلا ىدملا يلع يرشبلا نئاكلاب رضت دق راكفألا هذه نكل .هنمض
 وهو ,حور الب دامج درجم يلإ هلوحتو ,ةفطاعلا هبلستو ,ساسحإلا هدقفت
 يلع ينبم راطإ نمض ةلعافتملاو ,ةيسامحلا ةيرشبلا ةعيبطلا فلاخي ام



 يف ةلثمتملا ةقيقحلا ركنن نأ اننكمي ال ,كلذ نم مغرلابو .لدابتلاو ,كارحلا
 ,يضاملاب ةطبترملا ثادحألاو لاعفألا نأب انربخت ةيعقاو رثكألا ةرظنلا نأ

 نكمملا نم اهنأو ,نمزلا ةريتو نم اماه ازيح ذخأت ال لبقتسملاو ,رضاحلاو
 ,قيبطتلا نم ايفاك ابيصن ذخأت ال اهنأكو ,دوجولا راطإ جراخ لماعُت نأ

 ,حضاو ريثأت روهظ وأ ,اهب ةطبترم ةيلعف ةميق دوجو مدعل ًارظن ذيفنتلاو
 .لاحلا ةعيبطب رومألل ةيضارتفالا ةرظنلاب طبتري ام وهو ,اهل يلجو
 يف رشابم لكشب كراشتو ,ناسنإلل ةبسنلاب اقرؤم ارمأ ءانفلا ةقيقح لثمتو
 وهو ,ءافتخالاو ,يشالتلاب يرشبلا نايكلا ددهتو ,ةيدوجولا ةمزألا قلخ
 ,هراسم مهف وحن مئادلا يعسلاو ,قيمعلا ريكفتلا نم ةئيب عم هجمدي ام
 نم ةيدوجولا ةلاحلا هذه دصرن نأ نكمملا نمو .هدوجو ةميق كاردإو
 ,ينيلليف وكيريديف جرخملل "ةليمجلا ةايحلا" يلاطيإلا مليفلا لالخ
 ثهللا يلع ينبم راطإ نمض مليفلاب ةيسيئرلا ةيصخشلا رهظي يذلاو
 ,ةايحلا نم فدهلا كاردإ وحن يعسلاو ,تابغرلاو ,مالحألا فلخ
 دقو .ءانفلا لولحو ,يشالتلا نكمت لبق ةنكمم ةميق يأ قلخ يلع لمعلاو
 رامجنإل "عباسلا متخلا" مليف ربع بنجتلاو ,بورهلا نم ةلاح دهشن
 يلع ينبم راطإ نمض لمعلاب ةيسيئرلا ةيصخشلا رهظي يذلاو ,نامجرب
 طبترت .تاعارصلا يفالتو ,ءانفلا بنجت ةلواحمو ,توملا نم بورهلا
 اميف ةقحالتملا لايجألا يلع نيمهملا راركتلا ةقيقحب ةيدوجولا ةبرجتلا



 وهو ,اهداعبأو ,اهتايطعم هاجتو ,اههاجت مهلوقع يف نماكلا لوضفلا صخي
 ةروصب ةيدوجولا ةئيبلا يلع رطيسملا ضومغلا نم اريبك اردق قلخي ام
 انمامأ ةعباقلا ةلاحلا صخلن نأ نكمملا نم ,ةقيقحلا يف .ةقيمعو ,ةلصأتم
 نم دولخلاو ,ءانفلا ةيئانثو ,ةهج نم نمزلاو ,ناسنإلا ةيئانثب اهطبر ربع
 ,ءانفلا ةهباجم الواحم نمزلا ةهجاوم يف ناسنإلا فقي ثيح ,يرخأ ةهج
 ةروصب لايخلاو ,مهولاب لصتي ام وهو ,دولخلا كاردإ وحن ايعاسو
 لودنبك احجرأتمو ,اقرافم اعضو ناسنإلا شيعي .ةدكؤُمو ,ةيقطنم
 ,كارحلاو ,ةسامحلاو ,عافدنالا هحنمت يتلا دولخلا يف هتبغر نيب ةعاسلا

 هركذتو ,يدامتلا نم هعنمتو ,هرورغ لطعت يتلا توملا ةيمتح نيبو
 ءانفلاب ريكفتلا يلإ دمعي ,توملا نع ثدحتي امدنعو .همجحو ,هزجعب
 دسجلا ءافتخاب نرتقي ال هنأ يف ةلثمتملا ةقيقحلا الهاجتم يجولويبلا
 لمشي اهنيحو ,اهلمكأب ةبرجتلا ناكرأ يلإ ءانفلا بلجي هنكل بسحف
 انذخأي نأ يرشبلا لقعلل نكمملا نمو .ةيلك ةروصب دهشملا يشالتلا
 ,ءانفلا يلإ سانلاو ,لاوزلا يلإ ريسي لطاب ءيش لك نأ ةركف يلإ ةلوهسب

 هنع ربع ام اذهو ,يضقنت تاقوألاو ,يهتنت ةرهشلاو ,مطحتت ءايشألاو
 ةلكشملا هذه نيدلا لحي دقو .هتاباتك ىدحإ يف حضاو لكشب يوتسلوت

 عم لماعتلا ةرورضو ,توملا دعب يدبألا دولخلا يلإ ةمئادلا هتاراشإ ربع
 ناسنإلا دعت ىرخألا ةايحلا نأل ;بحر ردصب يويندلا ءانفلا ةقيقح



 ,رشابمو ,حضاو لكشب ينيدلا ركفلا هدمتعي ام اذهو ,ءاقبلاو ,دولخلاب
 ربتعي نأ ناسنإلل نكمي ,انه نمو .ميلستلاو ,ربصلاو ,اضرلاب هطبريو
 اهعم لماعتيو ,اهداعبأ ةفاكب بحري نأو ,اتقؤم ارمأ ةيدوجولا ةبرجتلا
 ,ربصلا يلإ جاتحي اريبك ايدحت لثمي ام وهو ,نحاشت يأ نود يملس لكشب

 نمكت ةريخلا ةايحلا نأ "ةيقاورلا" يرت .ةرمتسمو ةمئاد ةروصب ةرباثملاو
 هلمحي ام لك لبقتو ,اهداعبأ عم قفاوتلا قيقحتو ,ةعيبطلا عم شياعتلا يف

 ريشي ام وهو ,ميلستلاو ,اضرلا يلع ينبم راطإ نمض بحر ردصب ردقلا
 عم جامدنالا ةرورضو ,ماجسنالا ةركفل اهجاهتنا يلإ ةحضاو ةروصب
 .ةمراص وأ ةيساق تناك ولو يتح ,اهتيهام عم فيكتلاو ,ةعيبطلا نيناوق
 يلع دامتعالا ربع دوجولا عم يلعفلا حلاصتلا ققحي ناسنإلا نأ هشتين يري

 وحن هيعسو ,مئادلا هعادبإو ,هتيرحب هساسحإو ,هراصتنا تاظحل
 نم صلختي امدنعو .رومألا قئاقح يلع فرعتلاو ,لوهجملا فاشتكا
 لبقتيو ةعيبطلا عم حلاصتيو لبقتسملا سجاوه لهاجتيو يضاملا دويق
 نمألاب روعشلاو ,ةنينأمطلاو نوكسلا يلإ لصي ,هتايرجمب عقاولا

 ةردقلا كلتمي لهو ?ًاقح كلذ كردي نأ هنكمي له نكلو .نامألاو
 .. ?هراسمو ,هتياغ لهجي مأ هقيرط فرعي لهو ?ديري ام غولبل ةمزاللا

 سإ رتناهل "ساجيف سال يف ضغبلاو فوخلا" ةياور ًاعم لمأتن امدنع
 يتلا "ةقبسُملا بلاوقلا" ةركف عم لماعتلا ددصب انسفنأ دجن ,نوسموط



 مزاللا خانملا ريفوت يلع لمعيو ,عيمجلا يلع اهقيبطت يلإ عمتجملا يعسي
 اهنأو ,ءانثتسا نود ًاعيمج مهعم حجنتس اهنأ مهايإ اعنقم اهيف مهطارخنال
 يلع يكيرمألا ملحلا ةركف دمتعت .هنوجاتحي يذلا ةايحلا طمن مهل قلختس
 مامأ بابلا حتفت تقولا سفن يفو ,عمتجملا ءانبأل صرفلا ريفوت
 ,روطتلا نم ةئيب قلخ يلإ دمعتو ,ملاعلا نادلب فلتخم نم نيرجاهملا

 ,ةفداه ةركفك تأدب .رارقتسالا ميعدتو ,رسألا نيوكتو ,ءانبلا لمعلاو
 بايغو ,قالخألا روهدتب طبترملا عقاولا اهفلتأ ام ًاعيرس نكل ةءانبو
 ليلقلا هنم يقبتو ,ملحلا رخبت ,داسفلاو عشجلا عمو .ئدابملاو ,ميقلا
 ةمزألا ةياورلا دصرت .ًاقبسُم بوغرملا خانملا قيقحتل يفكي ال يذلا
 ضرع يلع لمعتو ,يكيرمألا ملحلا ماهوأ نم ققحتلا نع ةمجانلا
 ,لهاجتلاو ,ريدختلا يلع ينبم يثبع راطإ نمض ةيسيئرلا تايصخشلا

 دوجو نمً الدبف .رمثم وأ ديفم طاشن يأ ةسرامم يف طارخنالا مدعو
 يلع فرعتلا يف اسمغنم ةياورلا لطب دجن ,ينعم تاذ ةيروحم ثادحأ

 يفو .ةيسامحو ,ةينامدإ ةروصب اهبيرجتو ,ةنكمملا تاردخملا عاونأ ةفاك
 ةطبترم ةياورلا لاطبأ يلع سوالهلا تاريثأت رهظت ,تقولا سفن
 ,لماشلا ريدختلا نم اراطإ ةياهنلا يف قلختل ةحيرصلا ةيسنجلا تالايخلاب

 لبق نم ةركتبُملا لئاسولا نم ةليسو يكيرمألا ملحلا دعُيو .فعاضُملاو
 نم صلختلاو ,ةيدوجولا ةمزألا تاريثأت ةهباجم وحن ةيعاسلاو ,رشبلا



 يغبت يتلاو ,ةرمتسملا تالواحملا يلع ينبم راطإ نمض اهسجاوه
 الو .يرشبلا نئاكلل قرشم لبقتسم قلخ يلع ًاصرح ةئيهتلاو ,ميظنتلا
 يف اننكلو ,ةدحتملا تايالولا يف نيريثكلل صرفلا ةحاتإ ركنن نأ اننكمي
 يدم يلع فرعتلا وأ صرفلا مجح كاردإ يلع نيرداق ريغ تقولا سفن
 اذهف ,ةياورلا رواحم نم ايسيئر اروحم ةيبلسلا تناك اذإو .عيمجلل اهتحاتإ

 ةمزاللا لئاسولا بايغو ,فيكتلا يلع ةردقلا مدع حيضوت يلإ دمعت اهنأل
 ,ينامألا دنب تحت ةجردنملاو ,ةليختُملا اهسيياقمب ةبرجتلا قيبطتل

 ,ةلماشلاو ,ةيلكلا ةئيبلاب ةيئزجلا ةئيبلا طبترت ,ًاقبسم تلق امكو .مالحألاو
 ,يعقاولا راطإلا ناك املكف .رشابم لكشب ضعبلا امهضعب يف نارثؤتو
 اهنيح اننأل ;ةيدوجولا ةمزألا تاعارص تلق ,افيفخ وأ الهس يتايحلاو
 حمست نأ اهنأش نم يتلاو ,رومألا ضعب زاجنإ يلع نيرداق انسفنأ دجن
 دح يلإ ةلوبقم ةباجإ لثمي ام وهو ,انتميقب سحنو ,انسفنأب رعشن نأب انل
 ةلاح يف طرخنن امنيحو ,انلوقعب ةيدوجولا ةمزألا ةلئسأ بعالتت امدنع ام
 ألمت نأ ةرركتملا ةلئسألا هذهل نكمملا نمو .قيمعلا ربدتلاو ,لمأتلا نم
 يلع اهريثأت يدمو ,برحلا نع ثدحتن امدنع ةطشن ةروصب انلوقع
 يرشبلا يعولا بايغو ةاسأملاو بارطضالا ةئيبو ,يناسنإلا نايكلا

 بابضلا نم ةلاح قلخي ام وهو ,اهب ةنرتقملا ةيناسنإلا ةفطاعلا يشالتو
 .ةضماغو ,ةمتعم ةروصب ةيرشبلا ةهجولا يلع نميهتل



 ,هتئيب يف ايروحم ارود بعلت ناسنإلا دنع ةلصأتملا ةيريمدتلا ةعزنلا نكل
 امدنع ناسنإلا عتمتسي دقو ,هتايكولسو ,هتافرصت نم اريبك ابيصن ذخأتو
 جرخيو ,هتوربج ضرعتسيو ,ًانلع ةثيبخلا هاياون رهظيو ,هرورش ضرعي

 انميهمو ,ةحاسلا يلع ارطيسم هسفن دجي ةلاحلا هذه يف هنأل ;ةنيفدلا هتاقاط
 ,عاتمتسالاو ,ةذللا نم اخسار اروعش هدنع قلخي ام وهو ,اهداعبأ يلع
 تاملكلاب ظفلتلا نع عانتمالا ةرورضب اندونج ربخن امبرو .ةيداسلاو
 ,ضارعألا كتهو ,رشبلا لتقب مهرمأن تقولا سفن يف اننكل ,ةئيذبلا

 دنع ضقانتلا نم ةلاح قلخي ام وهو ,نتفلا رشنو ,تاعمتجملا ريمدتو
 يلع تاعارصلا لمعت دقو .ءاوسلا يلع كلاهلاو ,كلهملا يرشبلا نايكلا
 ام وهو ,ركذُي رثأ نود اهوحمو ,ةيرشبلا تازاجنإلا نم ريثكلا يشالت
 ,تاذلا عم ةرشابم ةكرعم يف انلخديو ,يدوجولا عارصلا ةدح نم ديزي

 ةيرشبلا تاعارصلل نكمملا نمو .عايضلاو ,نادقفلاب روعشلا يلإ انعفديو
 ةفرجع وأ ركذُت ال ةيحطس لكاشم وأ ةهفات بابسأب ةطبترم روطتت نأ

 نئاكلا ةقامح دكؤي ام وهو ,نيكباشتملا نيفرطلا دحأ لبق نم ةسراُمم
 نم مغرلاب تاعارصلا قلخو ,لكاشملا يف طارخنالل هيعسو ,يرشبلا

 ,هنع مجانلاو ,هب طبترملا مالسلا مجحو ,رارقتسالا ةيمهأب لئاهلا هملع
 ,ءاخرلاو ,ءاخإلاو ,بحلا نم ةئيب قلخ يلإ هرودب يدؤي يذلاو
  .ةيهافرلاو



 ,رثأ لك وحمو ,ءيش لك ءافتخا ةيناكمإ يلع احضاو اتابثإ بورحلا دعُتو
 وأ دجوي مل هنأكو ,هلاعفأو ,هتالصو ,هطباورب يرشبلا نئاكلا يشالتو
 يريبعتلا يجيورنلا نانفلل "ةخرصلا" ةحول يف .ساسألا نم دجاوتي
 عارصلا دهشنو ,هتمق يف ادسجتم يدوجولا فوخلا دجن ,كنوم ترافدإ
 قلقلا نع ةحوللا ربعت .ءامسلا دبك يف سمشلا حوضو احضاو يدبألا
 ,هتايح يلع ةنميهملا ةرتوتملا اماردلاو ,ناسنإلل بحاصملا يدوجولا

 ,رشبلا تاويحل يسيئرلا كرحملا دعُت يتلا رتوتلاو ,فوخلا ةلاح دصرتو
 امدنع ةينفلا هتحول كنوم يحوتسا .اهيلع دمتعت يتلا ةيسيئرلا ةمسلاو
 نم ئجافم روعش هتغابيل مايألا نم موي يف هيقيدص عم الوجتم جرخ

 سفن ِيفو ,مولعم ردصم نود ةمداص ةخرص عمسيلو ,ةبآكلاو نزحلا
 يف هلمشتل يومدلا رمحألا نولل لوحتلا روط يف ءامسلا تناك تقولا
 ربع اليوط ةخرصلا يدص ددرت .كاهنإلاو ,فوخلا نم ةبيرغ ةلاح ةياهنلا
 ةلوهجملا ةخرصلا هذه حبصتل ,مداصو ,فيخم لكشب ةرواجملا ةعيبطلا
 لالخ نم فوخلا رهظي .ةريهشلا ةيوادوسلا هتحولل يسيئرلا ردصملا
 ,لاطتسا دق هجولا دجنف ,ةخرصلا بحاص صخشلاب ةصاخلا حمالملا

 نمض هينذأ ايطغتل اتعفُر دق نيديلاو ,يبسن لكشب تسمُط دق حمالملاو
 نع ةنكادلاو ,ةخراصلا ناولألا ربعت امك .قلقلاو ,بعرلا هلمشي راطإ
 مأ ?ةعيبطلا نم ةعبان ةخرص يه له نكل .اهريثأت يدمو ,ةخرصلا ةوق



 لكشب ةكهنملا ةيرشبلا سفنلا قامعأ نم مأ ?ةيوهلا لوهجم صخش نم
 يرن ,تيرجام هينير يكيجلبلل "قفألا ضومغ" ةحول يفو .. ?ماع
 ِيفو ,ةدعابتملا مهقافآو ,ةصاخلا مهملاوع يف نيطرخنم صاخشأ ةثالث
 رارمتساب اهاندهاع يتلا ةزيمملا مهتاعبقل نيرمتعم مهدجن تقولا سفن

 يف نيسمغنم رخآلا نع فلتخم هاجتا يف مهنم لك رظني .لجرلا لامعأ يف
 تاراسم يف حضاولا فالتخالا لالخ نم رهظت يتلا ةيدرفلا مهملاوع
 ءامس عم عطاقتت ال يتلاو ,ةصاخلا هئامس يلإ رظني مهنم الك نأكو ,مهتيؤر
 ,ةقرفلاو ,ةيلازعنالا نع احضاو اريبعت ةحوللا لثمت ,ةلاحلا هذه يف .رخآلا

 مهنأ يلع ًاعيمج مهيلإ انرظن اذإ نكل ,صاخلا هملاع يف ناسنإ لك ةيسامغناو
 يفو .ةريحلاو ,يلخادلا تتشتلا نع ةروصلا ربعت اهنيحف دحاو صخش
 ,ةريثكلا زجاوحلا نع احضاو اريبعت دصرن ,"ناقشاعلا" هتحول

 ,ةلص مهرثكأو لب سانلا برقأ نيب لوحت يتلا ةددعتملا تابقعلاو
 قانعلا نم ةلاح يف نيطرخنم ةأرماو ,الجر دجن .قاشعلا لثم ةيميمحو
 ,ةيؤرلا امهنع بجحي اريبك اقئاع لثمتل شامقلا نم ةعطق امهب طيحت امنيب

 ,رخآلا ةفرعم يلع ةردقلا امهنم لك كلمي ال .فاطملا ةياهن يف ساسحإلاو
 عابشإ مدع يلإ ةلتخملا ةلاحلا هذه يدؤتل ,ةلوهسب لصاوتلا امهنكمي الو
 نم ةحضاولا ةلاسرلا نإ .ناهذألا تتشتو ,كاردإلا صقنو ,تابغرلا
 ,رخآلا كاردإ يلع ةردقلا مدع يف ةلثمتملا ةيساقلا ةقيقحلا يف لثمتت ةحوللا



 مدختسي .. ?ءادعبلاب كلاب امف !هتلصو ,هبرق نم مغرلاب هناضتحاو
 ,ةفلتخملا هلئاسو يلإ دمعيو ,ةيدوجولا ةمزألا نع ريبعتلل نفلا ناسنإلا

 هتاعارصو ,هفواخمو ,هرعاشم نع حاصفإلا هل حيتت يتلاو ,ةددعتملاو
 ةيرحب نونفلل ةفلتخملا تاحاسملا ربع يرشبلا نئاكلا كرحتيو .ةنيفدلا
 ,يسآملا نع ريبعتلل اهمدختسي ناك ولو يتح ةغلاب ةداعسبو ,ةمات

 عم لماعتلاو ,لبقتسملا نم فوخلا لثميو .تابارطضالاو ,عاجوألاو
 هذه طبترت ام ًابلاغو ,ةينفلا لامعألا نم ريثكلا يف ايروحم ارمأ هضومغ
 ,يضاملا نم ةرثؤملا تايركذلاو ,ةلصأتملا ةيدوجولا فواخملاب ةئيبلا

 تلفي نأ تقولا سفن يف هل حمست ال يتلاو ,ناسنإلا نايك يلع ةرطيسملاو
 ,ةيدوجولا ةمزألا نع ريبعتلا طبتري الو .اهئاعدتسا نع ضرعي وأ اهنم
 ةفاك لمشيل دتمي هنكل ,بسحف ةينفلا تاحوللاب اهب ةقلعتملا تاعارصلاو
 نونفلا نم اهريغو ,رثنو ,رعشو ,ةياورو ,حرسمو ,مليف نم نونفلا عاونأ
 وحن يعستو ,رشبلا تاويح يف ةفلتخملا تاظحللا قيثوت يلع لمعت يتلا
 يلإ لصت ال امبرو .ةقيمعلا مهفواخمو ,مهتاياغو ,مهدصاقم نع ريبعتلا

 ربعي نأب ناسنإلل حمست اهنكل ,يدوجولا عارصلا صخي اميف حضاو لح
 ةمزألا ةأطو نم للقي ام وهو ,هلخادب نمكي ام جرخيو ,هسفن نع
 يف .اهتعيبطل نيمزالملاو ,اهب نيطبترملا عزفلاو ,قلقلاو ,ةلصأتملا ةيدوجولا

 عم لماعتلا ةقيقح راوفوب يد نوميس شقانت ,"رخآلا سنجلا" اهباتك



 حلطصم روهظ فلخ ةعباقلا راكفألا يلإ دمعتو ,خيراتلا رادم يلع ةأرملا
 يتلاو ,"ةيوسنلا ةيدوجولا" نم افايطأ اهباتك ربع رهظتو ,رخآلا سنجلا
 اهراكفأو ,يصخشلا اهروظنمو ,اهتبرجتل اهضرع لالخ نم حضتت
 هراكفأو ,ةيتاذلا صخشلا ةبرجتب مامتهالا يلع ةيدوجولا لمعت .ةيتاذلا
 يلإ ةيوسنلا دمعتو ,رومألا عم لماعتلا يف هدمتعي يذلا هروظنمو ,ةصاخلا
 اهكاردإ يلع صرحتو ,لجرلاو ,ةأرملا نيب ةاواسملا قيقحت يلع لمعلا

 تاذلا يلع ةدمتعمو .ةفلتخملا ةيفاقثلاو ,ةيعامتجالاو ,ةيسايسلا اهقوقحل
 رهظت ,هل اهكاردإو اهدوجو مهف وحن اهيعسو اهسفنب اهساسحإو ةيوسنلا
 ةأرملاب طبترملا يدوجولا عارصلا نم ايسيئر اءزج لثمتل ةيوسنلا ةيدوجولا

 تايرظنلا نم ةفلتخم ةعومجم يلإ ةيوسنلا دمعت .صوصخلا هجو يلع
 اهكرحت يتلا ةيقالخألا تافسلفلاو ,ةيسايسلا تاكرحلاو ,ةيعامتجالا
 عارصلا ةلاح نع ةيوسنلا تاكرحلا ربعتو .ةأرملا اياضقب ةقلعتم عفاود
 ةلماشلا ةيدوجولا ةبرجتلا يلع رصتقت ال يتلاو ,ةأرملا اهشيعت يتلا
 ,عقاولاب ةطبترملا ةيئزجلا ةبرجتلا يلإ اهروذجب برضتل دتمت اهنكل بسحف
 لاجرلا نم اريبك اددع ةلوهسب دجن نأ نكمملا نمو .ةيلمعلا ةايحلاو
 بذج وحن تايعاسلاب نهايإ نيفصاو ةوسنلا تاكرحتل نيضهانملا
 نم ةعبانلا ةينودلاب ساسحإلاب نهماهتا يلإ نودمعي دقو ,هابتنالا
 يفو .ةيلمعلا تاسرامملا يف عقاولا ضرأ يلع ةدوجوملا ريغو ,نهقامعأ



 فقاومل نيرخآ لبق نم احيرص امعد دجن نأ نكمملا نم ,تقولا سفن
 ءزج اهنوكل اهقوقح ةفاكل ةأرملا كاردإ يلع مهنم اريبك اصرحو ,ةوسنلا

 معدلا تالاح نم مغرلابو .عقاولاو ,عمتجملا ءازجأ نم يسيئر
 يلع يدعتلا تالاح نم ريثكلا دهشن نأ نكمملا نم اننإ الإ ,ةرمتسملا

 نكل .رخآلاو ,نيحلا نيب اريبك ايعمتجم اطخس ريثي ام وهو ,ةوسنلا قوقح
 نم نكمتم يلخاد عارص يلإ حضاو لكشب ريشت ةيوسنلا تاكرحتلا
 ةقيمع تاعارصو ,ةنيفد تاساسحإل ةحضوم راكفأ نع ربعتو ,ةأرملا
 طبترملا يتاذلا عارصلا لثمي ام وهو .اهدوجو يلع ةنميهمو اهيلع ةرطيسم
 نمو .ةيناسنإلا ةبرجتلل لماشلا راطإلا نمض صاخ لكشب يثنألاب

 ريبعتلا يف ةأرملا أدبت ,اهاياضق ضرعب اهمامتهاو اهتاذب اهساسحإ لالخ
 ةبلاطملاو ,اهراكفأ ضرع يلع لمعتو ,صاخلا اهروظنم نم اهسفن نع
 ةروصب اهشيعن يتلا ةيعقاولا ةبرجتلا هتبثت ام وهو ,ةلماك اهقوقحب

 ,هتاذ يلإ نكريو هسفنب يلتخي امدنعو ,ناسنإلا ةلزع يلإ ًاعوجرو .ةحضاو
 ةزيرغلا داعبأ يف هتالمأت اهنمض نمو ,تالمأتلا نم ريثكلا هدواري
 .ليلحتلاو ,مامتهالا صخي اميف ةديدع تايوتسم ذخأي ام وهو ,ةيسنجلا
 نأو ,يسنجلا طاشنلا ةعيبط نم دجمي نأ يرشبلا نئاكلل نكمملا نمف
 ,سنجلا نع رارمتساب ثدحتي نأ هل نكمملا نمو ,دوجولا رهوجب هفصي

 نم اهباشم اكولس دصرن دقو .ةيسامحو ,ةمئاد ةروصب هتيمهأ نع ربعيو



 نورخآ رظني دقو .ديورف مهسأر يلعو ,نيركفملاو ,ءاملعلا نم ريثكلا لبق
 لثمي الو ,تاملكلا هذه لك قحتسي ال يعيبط طاشن هنأ يلع سنجلا يلإ

 ام وهو ,ةيرشبلا ةايحلل يطمنلا راطإلا نمض يداعو ,يديلقت رمأ يوس
 نمض ةمات ةدرُجم ةرظنب لماعُي امبرو .نيريثكلا دنع الصأتم ايأر لثمي
 هليضفتب  انربخي يذلا رتراس لوب ناج هيلإ رظني املثم يديلقت ريغ راطإ
 نأ يري هنأبو ,هسفن يسنجلا لعفلاب مامتهالا نود ءانمتسالا ةسراممل
 ةجرد يلع رثؤيو ,طشنلا هركف هدقفيو ,هتيباجيإ هبلسي يسنجلا كولسلا

 ,ابيرغ اركف لثمي ام وهو .هيلإ ةبسنلاب ايبلس ارمأ لثميو ,هلقعب همكحت
 .راوفوب يد نوميس هتجوز تاباتك ىدحإ ربع هيلع فرعتلا نم انكمت
 ايجولوطنألا يف ثحبلاب متهملا ,"مدعلاو دوجولا" هباتك يف رتراس فصي
 ,بيضقلا ماهتلا يلع رداقلا هرشلا مفلاب يوثنألا وضعلا ,ةيجولونيمونيفلا

 لعفلا يلإ رظني امك .اهباهيو ,اهاشخي يتلا رتبلا ةركف هيلإ بلجي ام وهو
 ,فوُجم ناكم يلإ هجولو ربع بيضقلا ءافتخا نم ةلاح هنأ يلع يسنجلا

 رعشي ثيح ,توملاب هبشأ ةيفطاع ةقالع يف لوخدلا نأ يريو .ريغصو
 ,ةمئاد ةروصب بارطضالا هلمشي اهنيحو ,هتاذ نم بلُس دق هنأب ءرملا

 امك .اهب ةقلعتملا ةيسنجلا تاسرامملاو ,ةرتوتملا رعاشملا ربع دسجتي ام وهو
 ةورذلا نم هئاهتنا درجمب ثهال دسج درجم يلإ لوحتي ناسنإلا نأ يري
 نم هنأ يناسريب ويل يري .هيلإ ةبسنلاب اريبك اضقانت لثمي ام وهو ,ةيسنجلا



 غلابملا روعشلا نيب حجرأتلا نم ةلاح هنأ يلع سنجلا يلإ رظنن نأ نكمملا
 ةهج نم سفنلا زواجتو ,يعولا نادقفب ساسحإلاو ,ةهج نم تاذلاب هيف
 ساسحإلا وأ ضيوعتلل ةليسو ةيسنجلا ةزيرغلا نأ ضعبلا يريو .يرخأ
 تالاحب ابلاغ طبترت اهيف غلابملا ةيسنجلا تاسرامملا نأو ,ةوشنلاب عيرسلا
 نيلطاعلا يرن نأ نكمملا نم لب درفلا اهب رعشي يتلا عايضلاو ,نادقفلا

 دئازلاو ,مئادلا مامتهالا نم ةلاح يف ,لاثملا ليبس يلع , لمعلا نع
 عباطلاب ةلاحلا هذه يف هتمرب رمألا طبرأ رمألا ةقيقح يف يننكل .سنجلاب
 نم صلختلا ةلواحمب هلصوأو ,ًاقبسُم هنع انثدحت يذلا يريدختلا

 طاشنلا نأ نيركفملا ضعب يري ثيح ,ةنكمم ةليسو يأب عارصلا تايثيح
 هثحيو ,هقورع يف ءامدلا خضيو ,هدوجوب يرشبلا نئاكلا رعشي يسنجلا

 ,هتمزأ تايثيحو ,هدوجو تاعارص نم هجرخيو ,مامألا يلإ كرحتلا يلع
 سنجلل نيريثكلا مادختساب انربخت يتلا ةيعقاولا ةايحلا هتبثت ام وهو
 ةفلتخملا ءارآلا هذه عبنت ,عبطلاب .مهتاعارصو ,مهلكاشم نم برهمك

 اهلماعن نأ يغبني الو ,ةيتاذلا ةبرجتلا نم رشابم لكشب سنجلا لوح
 روظنملا لثمت ةياهنلا يف اهنأل ;ماعلا عقاولاب اهطبرن وأ قئاقحلا ةلماعم
 دقف ,"توملا" عوضوم يلإ ًاعوجرو .ةددعتملا هفايطأو ,هناولأب يرشبلا

 رمألا لثمي هنأ ةقيقحو ,هنم يرشبلا نايكلا فوخ نع ًاقبسم تثدحت
 ةطبترملا تاريثأتلاو ,ةيرشبلا فواخملا قايس ًاعم لمأتن امنيح اريثأت رثكألا



 نمف .رخآ يعقاو قايس نمض رمألا نع ثدحتلا يف بغرأ يننكل .اهب
 يلإ دمعيو ,هنايك لاوز ينمتيو ,هسفن بيذعتب ذذلتي نأ ناسنإلل نكمملا
 مهئاذيإو ,نيرخآلا يلع ناودعلاو ,سفنلا لكآتو ,بائتكالاو ,نزحلا
 هذه جردتتو ,ديفمو ,رمثم قايس يلإ ةيبلسلا هتاقاط هيجوت نمً الدب
 ضرملا نم ةئيب يلإ مهنم ريثكلاب لصتل رشبلا نيب ةيطاطم ةروصب تالاحلا
 نأ يري ثيح ,ديورفل ةبسنلاب ةزيرغ توملا نإ .يصعتسملا يسفنلا
 هئانف هاجت يعسي هنأو ,ءانفلاو ,كالهلا هاجت ةلصأتم ةبغر كلتمي ناسنإلا

 فلتخي ,كلذ نم مغرلابو .تاعارصلا هب طيحتو ,لكاشملا ههجاوت امنيح
 ليلد دوجو مدع يلع نيدكؤم رمألا لايح لجرلا عم ءاملعلا نم ريثكلا

 ,ةزيرغلا وأ ةبغرلا هذهل نيعمجأ رشبلا كالتما تابثإ يلع رداقو ,حضاو
 نم ةفلتخم تالاح دصرن نأ نكمملا نم اننكل .وديتروملاب فرعُت يتلاو
 يلإ دمعي نم مهنمف .تاعارصلاو ,لكاشملا عم لماعتلا صخي اميف رشبلا

 ذذلتي ثيح ,ديورف ركف عم قفتمو ,هيف غلابم يطارخنا لكشب اهفصو
 نم ةذل ةلاحلا هذه هدنع زفحتو ,اهل هليلحتو ,هتالكشمل هضرعب اهنيح ءرملا
 فيفختلا الواحم رخاس وأ يديموك قايس يف اهعضي نم مهنمو ,ام عون
 يف اطرخنم مهضعب دجن دقو ,هتابارطضا نم ليلقتلاو ,عارصلا ةأطو نم
 ةدهاشم وأ يقيسوملا يلإ عامتسالا وأ ةفلتخملا هيفرتلا ةطشنأ ةسرامم
 نم ليلقتلل ةلواحمكو ,بورهلا نم عونك تاياورلا ةءارق وأ مالفألا



 نم يمظعلا ةيبلغألا عم يشامتي ام وهو ,اهتاريثأتو ,ةيبلسلا راكفألا
 وديتروملا مامأ حضاو قئاعك )سوريإ( وديبيللا فقت دقو .رشبلا
 نم ةلاح يف رشبلا جاردإ يلع لمعتلو ,هتاريثأت نم للقتل ;)سوتاناث(
 ناسنإلل ةبسنلاب سوململا عقاولا لثمي ام وهو ,لعافتلاو ,كارحلا
 ةزفحملا ةقاطلا لثمي وديتروملا نأ نريب كيريإ يري .يرايعملا وأ يديلقتلا
 ,عازنلاو ,دقحلاو ,هركلا تاسرامم هاجت كرحتلل يرشبلا نايكلل

 هذهل يلخادلا ريثأتلا نأ يلع دكؤي امك .ةيعامتجالا ةيهاركلاو ,بضغلاو
 ,بائتكالاو ,ريمضلا بينأتو ,بنذلاب ساسحإلا يلإ يدؤي ةقاطلا

 تاسرامملاو ,وديتروملا نيب لجرلا طبر .ايلوخناليملاو ,ةيوادوسلاو
 يداسلا قايسلا لالخ نم سنجلا ربع يلجتت اهنأ دكأ ثيح ,ةيسنجلا
 تحت جردني ام وهو ,يتاذلاو يفطاعلا ريمدتلا يلإ دمعي يذلاو ,يخوزاملا
 ةدايز يف وديتروملا ةقاط مهاست دق .ديكأت لكب يديلقتلا ريغ راطإلا
 قلختلو ,ةيدوجولا ةمزألا تاعارص عم لصاوتتل ةيناسنإلا تارتوتلا

 ةلاح يلإ يدؤت دق اهنكل ,ةلصأتم ةروصب فعاضُملا بارطضالا نم ةلاح
 راطإ نمض ةرشابم ريغ ةروصب ةذللا نم تاجرد وأ فيفختلا نم
 وأ ةيبلسلا راكفألل نكمملا نمو .ثاحبألا نم ديزملا هصقني ضماغ
 نمو ,فقوت نود يرشبلا لقعلا بوجت نأ وديتروملاب ةطبترملا وأ ةمادهلا
 تاديكأت عم قفتي ام وهو ,غارفلا تارتف يف ًايموي رركتت نأ اهل نكمملا



 ةطشنألا تناك ول يتح راركتلا هاجت قيمعلا رشبلا ليم يلع نييسفنلا
 ,مهتجزمأل ةماده ةيبلسلا راكفألا تناك ول يتحو ,مهل ةيذؤم ةرركُملا

 يلع لمعت وديبيللا ةقاط نأ ةقيقح يلإ ةطاسبب ريشن نأ اننكميو .مهتانايكو
 راطإ نمض رمتسم لكشب اهتحاسم نم ليلقتلاو ,وديتروملا ةقاط ءرد
 ةيدوجولا ةبرجتلا لثمي ام وهو ,مئادلا عازنلاو عارصلا يلع ينبم
 يلإ رظنن نأ نكمملا نم .ةددعتملا اهتاراسمو ,ةديدعلا اهتاعارصب
 ال يتلا ةيرشبلا ةيمنتلا سورد يلع ينبملا راطإلا نمض اهئارآو ,ةيدوجولا
 ةدارإ" ًاعم لمأتن نأ نكمملا نمو ,ةرثؤم وأ ةحضاو لولح يلإ يدؤت
 نأ ةقيقح يلإ انتالمأت ربع لصنو ,هشتين اهنع ثدحت ام ًاريثك يتلا "ةوقلا
 هنأو ,هتاباتك يلع ترطيس ام ًاريثك يتلا ةوقلا ةدارإب عتمتسي مل هسفن هشتين

 قيقحتو ,هتاراسم يف مكحتلا نم نكمتي ملو ,ردقلا تابرض نم ملسي مل
 تاودأ يوس نحن امو ,هلإلا يلإ دوعي هلك رمألاف .معز امك هتارايتخا ةفاك
 اهنكل تارايتخالا ضعب انل رفوتت عبطلاب .لجو زع قلاخلا تاودأ نم
 نمض ءيش لك فرعي امك هلإلا هفرعي يذلاو ,دودحملا قاطنلا نمض عقت
 ملعي هنكل تارايتخالا ضعب لجو زع هللا انيطعي دقو .عساولا قاطنلا
 ام وهو ,اهتاياهنو ,اهتاياغو ,اهتاعبت ملعيو ,اهددحن نأ لبق انتارايتخا
 اننكمي هلالخ نمو ,باسحلا عيرس هللااف ;باسحلا ةركف يلإ هرودب يدؤي
 ءيش لك نأ ةقيقح نم دكأتنو ,اهل ةحضاو ةياغو ,انتاويحل ينعم قلخن نأ



 نأ يرشبلا نئاكلل نكمملا نمو .ميكحلا هردقو ,هلإلا ةدارإل عضاخ
 نكمملا نمو ,هسفن نع ثدحتلل ةريبك ةحاسم هيطعن امنيح هتيمهأب رعشي
 وأ ةريغصلا هتازاجنإل قفصن امدنع شاعتنالا نم ةلاح هلمشت نأ
 راطإلا نمض لاعف لماع هنوكب سحيو ,هتميقب رعشي اهنيحو ,ةدودحملا
 يف اهنكل ام عون نم امهو ةلاحلا هذه لثمت امبرو .ةيدوجولا ةئيبلل ماعلا
 روعشلاو ,ريبعتلا نم ةحاسم هحنمتو ,سيفنتلا نم اعون هيطعت ةياهنلا
 لثمي ام وهو ,ميحجلا نم ةعطق ةايحلا تراصل مهولا الولف .ةميقلاب
 هنأ ناسنإلا دقتعي ."سيراب يف يقارع" ةياورب ةجئارلا تالوقملا ىدحإ
 ,هئارآل هضرع لالخ نم هب ةطيحملا رومألا ةعيبط نم ريغي نأ نكمملا نم
 نم اعون يمالك لثمي الو .رمألا ةقيقح يف مهاو هنكل اهنع ريبعتلاو
 حيرص قيثوت هنكل سأيلا نم ةلاح يلإ ةرورضلاب ريشي الو ,ةيبلسلا
 بعلت نأ نكمملا نمو .ةيعوضومب رومألا نع يقيقح ريبعتو ,عقاولل
 يف ةيعمتجملا تارييغتلا ضعب قيقحت يف ام ارود يرشبلا نئاكلا ءارآ
 ضرعو ,سفنلا نع ريبعتلاو ,يأرلا ةيرحب حمست يتلا تاعمتجملا
 ةئيبلاب ريثأتلا نع ةزجاعو ,ةفيفط تارييغت اهنكل ةيتاذلا راكفألا
 نأ نكمملا نمف ,يرخأ ةيواز نم رمألا يلإ انقرطت اذإو .ةلماشلا ةيدوجولا
 اهرئاصم يلإ رسيو ةلوهسب ردقلا اهداتقا يتلا تالاحلا نم ريثكلا دصرن
 ,ةصاخ تاراسم قلخ وحن ةيعاسلا ةدرمتملا اهتالواحم نم مغرلاب ةيمتحلا



 درفلاب صاخلا يتاذلا يسفنلا ليلحتلا نع ثدحتن امدنعو .ةفلتخمو
 غلابم راطإ نمض هتاذب هلاغشنا ةيلامتحا يلإ ريشن نأ دبالف ,هنايكل هكاردإو
 كيريإل ًاقفو يقيبطتلا لشفلا دنب تحت جردني ةلاحلا هذه يف هنكل هيف
 نم تاذلا ريرحتل ةليسوك رهطتلا رئاعش نم اعون حبصي دقو ,مورف
 ةروصلاب هقيبطت يف انحجن دق نوكن ةلاحلا هذه يفو ,رورغلاو ,ةينانألا
 رعشيو ,هسفن يلإ يتاذلا ليلحتلا ربع ءرملا لصي .ةلاعفلاو ,ةحيحصلا
 يحطسلا هروظنم نم صلختيو ,هرهوجب متهيو ,هدوجوب سحيو ,هنايكب
 تاليلحتلا هذه يدؤت دق .احوضو رثكأو ,قمعأ راطإ نمض هتاذ يريل
 همهفو ,هتاذل ءرملا ليلحتب طبترت يتلا ينعملاو ,ةميقلا لكاشم يلإ

 قلخي ام وهو ,هتايح ربع اهققحي نأ بجي يتلا رومألل هكاردإو ,هفادهأل
 نكل .يلاحلا انرصع يف ًةصاخ تايلوئسملاو ,طوغضلا نم اريبك اردق هدنع
 الو ,ماع لكشب رومألا ليلحت يلع ءرملا ةردق نم عفري يتاذلا ليلحتلا
 ,تقولا عم روطتت ليلحتلا يلع ةردقلا نأل ;هتاذل درفلا كاردإ يلع رصتقي

 ةيصخش نيوكت وحن هتالواحم يف صخشلا دعاستل اهتمغن عفترتو
 نأ اننكمي ,كلذ نم مغرلابو .ءيش لك ليلحت يلع ةرداقو ,ةلاعفو ,ةقيمع
 سانلاف ;ةيدرفلاب مامتهالل جور دق ثيدحلا سفنلا ملع نأ يلع دكؤن
 عقاولا نكل ,مهتاويح ليصافت قدأ نع نوثدحتيو ,مهتالكشمب نوركفي

 مهثيداحأ نأو ,اهنم لئاط ال ةرثرث درجم وه بلغألا يف مهمالك نأ انربخي



 رومألا يلإ ًاعوجرو .نيرخآلا نعو ,مهسفنأ نع ةمخفُم تاملك درجم
 عباطلا يلإ قرطتلا ربع اهدصرن نأ نكمملا نمف ,توملاب ةقلعتملا
 ,تيم وه ام لك هاجت ةشايجلا ةفطاعلا هلثمت ام وهو ,رشبلا دنع يليفوركنلا

 لجأ نم ءيش لك ريمدتو ,تيم يلإ يحلا ليوحتب فغشلا هنع ربعيو
 ايليفوركنلا نأ مورف يري ثيح ,نايك يأل ةيحلا ةينبلا كيكفتو ,ريمدتلا

 دكؤيو ,يسفنلا للشلاو ,لقرعُملا ومنلا ةجيتن رهظت ةيضرم ةيسفن ةرهاظ
 حضوي امك اهنم ليدبلا يه لب ايليفويبلل ةيواسم تسيل ةيريمدتلا نأ يلع
 لثمتو .ةايحلا بحل ةلثمملا ايليفويبلا ومن قاعُي امنيح روطتت ايليفوركنلا نأ

 ,اهنيح ءرملا ذذلتي ثيح ,ريمدتلا لجأ نم ريمدتلا بح ةلاحلا هذه
 ,يرشبلا ديقعتلا ةجرد يلإ ريشي ام وهو ,شاعتنالاو ,ةوشنلا هلمشتو
 روطت نأ تقولا سفن يف جتنتسنو ,بيرغلا نئاكلا اذه ضومغو
 نأ اهنكمي يتلاو ,اهب ةقلعتملا لماوعلاو ,ةئيبلاب طبتري ةيريمدتلا ةيصخشلا
 نئاكلا دنع ةيريمدتلا ةعزنلا رصتقت الو ,رسيو ةلوهسب ايليفويبلا قيعت
 رمديل ًاضيأ هلمشت دق اهنكل ,نيرخآلا هاجت هتاسراممل ههيجوت يلع يرشبلا
 طبترت دقو ,يشالتلاو ,توملا يف ةبغرلا نم ةلاح يلإ اهب لصيلو ,هسفن

 للخلا قمعتو ,يلخادلا عارصلاو ,بارطضالاو ,بائتكالاب ةئيبلا هذه
 ةعرسب لصأتت اهنأل ;ةلوهسب دونجلا دنع ةعزنلا هذه روطتت دقو .يسفنلا
 ,فنعلل ضرعتلاو ,تاعارصلا يف طارخنالاو ,بورحلا ةرثك عم ةقئاف



 ةفلتخملا لالتحالا عاونأ جردن نأ رسيب انل نكمملا نم كلذلو ,ناودعلاو
 ةعزنلا لثمت ,ةقيقحلا يف .يرشبلا نئاكلا دنع ةيريمدتلا ةعزنلا ةئيب نمض

 مدع نع ربعتو ,يناسنإلا هجوتلا ةيبابض يلع احضاو اليلد ةيريمدتلا
 فدهت .هدوجو ةعيبطل همهف مدعو ,ةيلصألا هتياغ كاردإ يلع هتردق
 عابشإو ,ةدايسلا قيقحتو ,ةرطيسلا ضرف يلإ ناويحلا دنع فنعلا لاكشأ
 هنإف ,ناسنإلا امأ دوصقملاو ,جهنمُملا ريمدتلا يلإ فدهت ال اهنكل زئارغلا
 ,بيرختلا لجأ نم برخيو ,ريمدتلا لجأ نم رمدي يذلا ديحولا نئاكلا

 يف ًامامت يفتخي ام وهو ,بارخلاو ,رامدلاو ,ناودعلاو ,لتقلا يلإ دمعيو
 حضوتو .ةيئادبلا تاراضحلا بلغأ يف ًاضيأ يفتخيو لب ناويحلا ملاع
 دنع ةلصأتم حبصتل تقولا عم روطتت ةيريمدتلا ةعزنلا نأ ةقباسلا انتاملك
 لوصو نم رذحي ام وهو ,مدقت املك اهروص يلجتتلو ,يرشبلا نئاكلا
 ريمدتلاو ,فنعلا لكاشمل ةحضاو الولح دجت مل اذإ ةققحم ةثراك يلإ ةيرشبلا
 ,هتأشنو ,درفلاب تاعمتجملا أدبت نأ يرورضلا نمو .ءاجرألا يف ةرشتنملا

 لثمي ام وهو .ميوقلا قيرطلا يلإ هداشرإب مامتهالاو ,هريوطت يلع لمعتو
 نم ليلقتلل يويحو ,يرورض تقولا سفن يف هنكل ادهجمو ,ابعص ارمأ

 يلع رثؤتل ةقئاف ةعرسب روطتت يتلاو ,رشبلا دنع ةيريمدتلا ةعزنلا ةأطو
 ةريهشلا هتياور يف .هريغ لالذإو ,هسفن بيذعتب ذذلتلا يلإ هعفدتلو ,درفلا
 تاعارصلاو ,ةيسفنلا تاطبختلا نع يسكفيوتسود ربعي ,"يوبق يف"



 ,ةكبحلاب ةيسيئرلا ةيصخشلل هضرع ربع ةيرشبلا تارتوتلاو ,ةيلخادلا
 هذه يف .قاهرإلاو ,ةاناعملاب معفُم يوادوس راطإ نمض رهظت يتلاو
 يف اعقوم هسفنل دجي ال ناسنإل ةيلخادلا ملاوعلا لجرلا فصي ,ةياورلا

 عيمجلا يلع هفواخمو ,هدقحو ,هبضغ بص يف ذخأي مث نمو ,عمتجملا فنك
 لكب اريبك امامتها يدبت يتلاو ,قيمعلا فصولا نم ةلاح يف طرخنيل
 ايدوجو اعارص ةياورلا دصرت .ةيتاذلا هتبرجت داعبأ ةفاكو ,هتايح ليصافت
 تاعوضوملا نم ريثكلا يلإ قرطتلا يلع لمعتو ,لطبلا دنع الصأتم
 يلع ةنميهملا تابارطضالاو ,ةيسفنلا تاعارصلاو ,ةلزعلا يف ةلثمتملا
 مهأ نم ةدحاو نوريثكلا اهدعيو .عمتجملا عم فيكتلا مهتالواحمو ,رشبلا
 قيقدلا فصولا يلإ دمعت اهنأل ;قالطإلا يلع ةيدوجولا تاياورلا
 لثمي ام وهو ,ةيسيئرلا ةيصخشلاب ةقلعتملا ةيدوجولا ةبرجتلا ليصافتل
 اريبك امامتها دجن .ةددعتملا اهتاعارصو ,ةيرشبلا ةايحلل اقيقد ادصر
 لك نع حاصفإلاو ,اهرومأب ماملإلا يلع اميظع اصرحو ,ةيناسنإلا تاذلاب
 هاجت رودويف نم احضاو ايعس دصرن ,تقولا سفن يفو ,اهلخادب نمكي ام
 يلع ةيلازعنالل هليضفتو ,كلذ يلع هرارصإو ,لطبلا ةلزع يلإ ضرعتلا

 .ةرشابم ةروصب هلخاود كرحيو ,ئراقلا لوضف ريثي ام وهو ,ءيش لك
 يلع صرحلاو ,ةكبحلاب مامتهالا مهلمشي نأ ءارقلا ضعبل نكمملا نمو
 ,ثادحألل قيقدلا اهفصوو ,ةيسيئرلا ةيصخشلا تاملك ةعباتم



 ةالابماللا نم ةلاح مهب طيحت نأ نيرخآ ءارقل نكمملا نمو ,لخاودلاو
 ةدئاف ال ةرثرث درجمك لجرلا تاملك اوفنصي نأو ,ةلوهسب ةياورلا هاجت
 ,نيريثكلا يلع ةياورلا ريثأت ركنن نأ اننكمي ال ,كلذ نم مغرلابو .اهنم
 فادهألا ةموظنم يلإ ًاعوجرو .نيبجعملاو ,نيبحملا نم ديدعلل اهتزايحو
 ,"ةزيرغلا حيرشت" باتك يفف ,يناسنإلا نايكلاب ةصاخلا ةيدوجولا

 يف نمكي يرشبلا دوجولا نم حيرصلا فدهلا نأ ةركف نع تثدحت
 ,ةلاحلا هذه يف يتيعوضوم مدعب ضعبلا ينمهتي امبرو ,لسانتلاو ,رثاكتلا
 طاقنلا ضعب يلإ ضرعتلا ربع يرظن ةهجو معدأ نأ يف بغرأ يننكل
 ةيلمع رثاكتلا لثمي ثيح ,شاقنلا عضوم ةركفلاب طبترت يتلاو ,ةماهلا
 امدنعو ,عنام اهقيرط يف فقي الو ,فقوتلا فرعت ال ةرمتسمو ةرمثم
 رصتقت ال اهنأل ;ةماعو ةلماش اهنأ دجن ,اهداعبأ يلإ قرطتنو ,اهايانث لمأتن

 ةدوجوملا تانئاكلا ةفاك لمشتل دتمت اهنكل بسحف يرشبلا نئاكلا يلع
 يذلاو ,هسفن يناسنإلا كولسلا لمأتن نأ نكمملا نمو .ضرألا حطس يلع
 نم تاوبعلا تارايلم عينصت يلع لمعيو ,ءيش لك نم راثكإلا يلإ دمعي
 عضختلو ,رشبلا تارايلم يلإ لصتل موي لك ماعطلاو ,ءاودلاو ,نبللا
 ,عسوتلاو ,رثاكتلا نأ ةقيقح دكؤي ام وهو .راركتلاو ةرثكلا ةموظنمل
 رعشت اهنأل ;يرشبلا دوجولا ةموظنم نمض ةيساسأ فادهأ راشتنالاو
 نم مغرلابو .نامألاو ,ةنينأمطلا ضعب هحنمتو ,هدوجوب يرشبلا نايكلا



 نايكلا لمشت نأ اهنأش نم يتلاو ,ءانفلا ةقيقح ركنن نأ اننكمي ال ,كلذ
 نم ريثكلا لوضف ريثي ام وهو ,ام ًاموي ةماعو ,ةيمتح ةروصب يرشبلا
 نيطرخنم ,لاثملا ليبس يلع , امنيسلا عانص دجن امبرو ,ءاملعلاو ,نيركفملا

 لماعتلاو ,يشالتلا ةركفل ةدصارلا مالفألا ميدقتب مامتهالا نم ةلاح يف
 هريصم هاجت يرشبلا نئاكلا لوضف دكؤي ام وهو ,ءاضفلاو ,نوكلا عم
 انقلُخ دق اننأ دجن ,ينيدلا يوتسملا يلعو .موتحملا هيشالتو ,لوهجملا
 ةموظنملا لثمي ام وهو ,ةدابعلا نم ءزجك لمعلاو ,ةدابعلاو ,رثاكتلل
 ,الهس اقيرط ةموظنملا هذه هحنمت نلو .ناسنإلل ةيحصلاو ,ةحيحصلا
 .رخآلا ربلا يلإ لصي يتح نمآلاو ,يوسلا قيرطلا يلع هعضتس اهنكل

 نم ةنأمط يلع لمعيو ,ةنينأمطلاو ,بحلا ءاوجأ رضحتسي نأ ءرملا لواحي
 ,ةرطيسلاب ساسحإلاو ,ةقثلا هسفن حنمي نأ الواحم لافطألا ًةصاخ هلوح
 يدوجولا فعضلا نأل ;مهاوو ,جذاس تقولا سفن يف هنكل ,نامألاو
 ,خويشلا بولق يلإ للستي امك هبلق يلإ للستيو ,لافطألا لمشي امك هلمشي

 ةفاك يفو ,ناسنإلا فورظ فلتخم يف لصأتم فعضلا اذه نإ .زئاجعلاو
 ,توملا اهنيب نمو ,هددهت يتلا ةريثكلا راطخألاب ةيارد يلع هنأل ;هلاوحأ

 يلإ يرشبلا نئاكلا أجلي .ةدودحملا هتفرعمو ,هلبقتسم ضومغو
 ربكأ يلع لوصحلا الواحم ةيعامتجالا تاقالعلا نم ريثكلا يف طارخنالا
 هسفن دجي ام ًاريثك تقولا سفن يف هنكل نامألاو ,ةنينأمطلا نم ةنكمم ةجرد



 هذه لك نأ دكؤُملا نمو ,سفنلاب دارفنالاو ,ةلزعلا يف ابغارو ,اتتشم
 هتقيقح وحمت نأ اهنكمي ال ةدعاولا يعاسملاو ,ةدهاجلا تالواحملا
 .عساولا نوكلا اذه نمض ةضراعلا هتنونيك يلع دكؤت يتلاو ,ةلصأتملا

 روظنملا نمض هيلإ ةبسنلاب اماه يناسنإلا كارحلا يقبي ,كلذ نم مغرلابو
 .هنايك نم ققحتلاو ,هدوجوب روعشلا يف حجني هلالخ نم هنأل ;يتاذلا

 ملقأتي فيكو ?دوجولا تاعارص عم يرشبلا لقعلا لماعتي فيك نكلو
 لقعلا يشامتي ةقيقحلا يف .. ?ناسنإلا ةايح يلع ةئراطلا تاريغتلا عم
 ثدح يلإ ضرعتي امدنع هنكل ,سلس لكشب يناسنإلا راسملا عم يعاولا

 .ةرشابم ةروصب لهاجتلا يلإ دمعي نأ نكمملا نم ,ديدج ريغت وأ ئراط
 نم ةلاح يف درفلا قارغإ يلإ يظحللا لهاجتلا يدؤي دق ,ةلاحلا هذه يفو
 وهو ,يرشبلا نايكلا راسم يف راس ريغ لوحت عم رمألا قفاوت اذإ ,ةبآكلا
 ديدج نم هيلإ دوعي ام ًاعيرس هنكل هثودح تقو ريغتلا لهاجت يلإ هعفدي ام

 امدنعو .هتساعتل عنقم ببس نع ثحبلاو ,هسفن ةعجارم يف أدبي امنيح
 اهنيحو ,ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا يف أدبي ,هب رعشي ام حوضوب ءرملا يري
 ملألا يلع ينبم راطإ نمض اهعم لماعتلا يف أدبيو ,ةديدجلا ةئيبلا عم ملقأتي
 الكش عارصلا ذخأي دقو .بائتكالا وأ ةبآكلا نع ديعب هنكل عارصلا وأ
 ةليسوك يعاولا لقعلا هدمتعي يذلاو ,يرهقلا ساوسولا لاكشأ نم
 .يعاواللا لقعلا يف ةنماكلا وأ ةقيمعلا تاعارصلا ةأطو نم فيفختلل



 هلقع يف اهتبك وحن يعسي نأ ىربكلا فواخملاب معفُم درفل نكمملا نمف
 حايترالاب اساسحإ هيطعي ام وهو ,يرغص فواخمب اهلادبتساو ,يعاولا

 بيبطلا ربخي امدنعف .ةحارلا نع دعبلا لك ديعب هسفن ءارجإلا نكل اهتقو
 دجن ,ةددُحم ريغ ةرتف دعب ريطخ ضرمب هتباصإ ةيلامتحاب يضرملا دحأ
 هتباصإ ةيلامتحا نم رمتسملا فوخلاو ,مئادلا رعذلا نم ةلاح يف ضيرملا
 هقرؤت يتلاو ,ةمئاشتملا هراكفأ تبك وحن هعفدي ام وهو ,ضرملاب
 ,ةحارلاو ,حايترالا نم تاظحللا ضعبب رعشيل يعاولا هلقع يف رارمتساب
 يلع لمعت يتلاو ,ةيرهقلا سواسولل ادبع هسفن دجي تقولا سفن يف هنكل
 هذه يفو .ةريغصلا رومألا وحن اهعيمجت ربع هنع اديعب هفواخم هيجوت
 امدنعف .ةهفات وأ ةريغص رومأ نم فوخلاو ,رعذلاب امعفُم هدجن ,ةلاحلا
 ليبس يلع ,بابلا قالغإ وأ نرفلا ءافطإ يسن دق هنأ رعشي لزنملا رداغي
 لقعلل نكمملا نمو .مورف تاليلحت نم ريثكلا هدكؤي ام وهو ,لاثملا
 اميف هنع انثدحتو قبس يذلا قايسلل يزاوم جهنم يلإ دمعي نأ يرشبلا

 تبكي ,ةلاحلا هذه يفو .اهب ةقلعتملا تاعارصلاو ةيدوجولا ةمزألا صخي
 يدمو ,هتازاجنإ مجحو ,درفلا ةميقب ةقلعتملا ةديدعلا راكفألا لقعلا
 ,نوكسلا نم تاظحل يلع لوصحلا وحن ايعاس هتايح ينعمو ,هريثأت

 .حايترالا نم تارتفو



 يتلا ةيرهقلا سواسولل ةسيرف يرشبلا نئاكلا عقي ,ةقباسلا ةئيهلا سفنبو
 ,ةميق لقأ يرخأ رومأ هاجت ةتوبكملا راكفألاو ,فواخملا هيجوت يلع لمعت

 ريكفتلا نع ًاديعب هسفن دجي تقولا سفن يف نكل ,اريثأت فعضأو
 .ام دح يلإ ةيباجيإ ةزيم لثمي ام وهو ,نمزلا نم ةرتفل ىربكلا لكاشملاب

 يف اطرخنم هسفن دجيو ,اهل ططخي امنيب ناسنإلاب ةايحلا رمت ,ةيعقاو ةروصبو
 رومألا نم ريثكلل دادعإلا يف اكمهنمو ,طيطختلاو ,ميظنتلا نم ةلاح

 هجوت نم ةئيبلا هذه جتنت لهف .ةنهارلا تاظحللاب عاتمتسالا نود ةمداقلا
 ,يرشبلا لقعلا ةعيبط هتمرب رمألا لثمي مأ ?هسفن درفلاب طبتري يكولس
 جامدنالا ناسنإلا يلع ةثيدحلا تاعمتجملا ضرفت ,ةقيقحلا يف .. ?هتئيهو
 نم ديدعلا ميدقت يلع لمعتو ,نيقيقدلا طيطختلاو ,ميظنتلا نم ةئيب عم
 لثمي ام وهو ,عيمجلا يلع قبطُت نأ اهنأش نم يتلاو ,ةزهاجلا بلاوقلا

 ةيلاعلا تاعقوتلا نم ريثكلا قلخ يلإ دمعت امك .لاحلا ةعيبطب اريبك امهو
 ,عقاولا نيب احضاو الصاف فاطملا ةياهن يف قلختل ,درفلا دنع
 درفلا دجن ,ةلاحلا هذه يف .يرشبلا لقعلا لبق نم ةدمتعُملا تاروصتلاو
 لكشب ةنراقملا يلإ دمعيو ,هريغ تازاجنإو ,هتازاجنإ مجحب الغشنم
 ال يتلا ةيدبألا ةيسفانتلا يلع ةنيبم ةئيب نمض قلُخ دق هنأ ادقتعم رمتسم
 نم ريثكلا قلخ يلإ هرودب يدؤي ام وهو ,اءوده وأ انوكس فرعت
 نأ ةلوهسب انل نكمملا نمو .ةيسفنلا طوغضلاو ,ةيلخادلا تاعارصلا



 يلاحلا انرصع يف ةيدوجولا ةمزألا صخي اميف لصأتلا نم ةلاح دهشن
 يرشبلا لقعلا بعالتي ,ةدئازلا ةيسفانتلا عمو .ةقباسلا روصعلاب ًةنراقم
 ةميقب متهت يتلاو ,ةرركتملا ةيدوجولا ةلئسألا نم ريثكلا حرطيل هسفنب
 .هتازاجنإ مجحو ,هتيمهأو ,يرشبلا نئاكلا
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